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المقدمة:

رب العاملني ،وسالمه عىل عباده املصطفني
احلمد للّ ّ

حممد وآله اهلداة امليامني.

وبعدّ :
إن البحث يف سرية أئمة أهل البيتB

وتارخيهم يسهم يف تأصيل الوعي الرسايل يف ضمري
االُ ّمة ،وتصحيح مسار الرسالة من حاالت االنحراف
الفكري؛ ألهنم قادة الرسالة والقدوة احلسنة املتميزة

بخصائص العظمة واالستقامة ،وهم االمتداد الواقعي
حلامة األُمناء
لنهج النبوة وسريهتا املعطاء ،وهم ا ُ
ملفاهيم الرسالة وعقائدها من حالة الرتدي والتحريف
والضالل ،وعىل الرغم من إقصاء وتغييب رموز القدوة
احلسنة عن التواصل مع حياة االُ ّمة السياسية واالجتامعية

ومالحقتها وعزهلا عن قواعدها ،فقد متسكت هبم غالبية
االُ ّمة ومنحتهم مظاهر الو ّد والثقة ،ملا ملسته من سريهتم
املرشف يف مجيع املستويات.
الغنية بالعطاء ودورهم ّ

ويف عهد اإلمام اهلادي  Aتصدى احلكام العباسيون
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األئمة B
ـ كعادة أسالفهم يف آبائه  Bـ ملدرسة
ّ

فطوقوا اإلمام بحصار شديد ورقابة صارمة،
وشيعتهمّ ،
وتر ّبصوا به وبأصحابه ،حتى أنه يمكن القول إن هذه
الفرتة من أشد فرتات التاريخ وأكثرها رضاو ًة وعنت ًا عىل

اإلمام اهلادي  Aوأصحابه ،بسبب احلقد السافر الذي
يكنّه املتوكل ألهل بيت النبي  ،Fفهو الذي حرث قرب

اإلمام احلسني  Aوعفا أثره ،ووضع املسالح حوله

وقرب يف بالطه احلاقدين ممن يدينون
ليمنع من زيارتهّ ،

بالنصب ،وفرض عىل اإلمام  Aأقىص حاالت العزل

واإلقصاء ،حيث استدعاه إىل عاصمة بالطه يف رحلة

مضنية من املدينة املنورة إىل سامراء ،ليكون حمجوزا
ومراقبا ومعزوالً عن قاعدته العريضة يف املدينة املنورة

وعن أداء دوره الرسايل يف أوساط االُ ّمة ورغم هامش
احلرية الصغري املتاح لإلمام اهلادي  ،Aويف حدود

سجل A
فسحة ضيقة حمكومة بالرقابة والقسوةّ ،
رصيد ًا علمي ًا وعطا ًء معرفي ًا واسع ًا ،وأسهم يف أداء دوره
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الرسايل ،وقدّ م عطاءات جادة عىل طريق الدفاع عن

أصول الدين ونرش فروعه ،وإيصال سنن جده املصطفى
وآبائه الكرام عليهم السالم إىل قطاعات واسعة من
األُ ّمة ،فض ً
ال عن مقاومة مظاهر البدع واالنحراف،

فكان َع َل ًام للحق ومرجع ًا للدين هترع إليه االُ ّمة حيثام
أشكلت مسألة وكلام استجدت أخرى ،فيوجهها نحو
األصول احلقيقية للرشيعة املقدسة.

ونحن أمام سرية هذا اإلمام العظيم املرشقة بالعطاء،

ال يسعنا إال أن نجعلها نصب أعيننا ونعترب بمواطن
العربة فيها ،ونستلهم دروس العظمة منها ،ونتواصل

مع داللتها عىل مستويات الفكر واملنهج والسلوك كافة،
وهناك صفحات أخرى مرشقة تستوقف الباحث يف

سرية هذا اإلمام العظيم اململؤة بالعطاء ،نرتكها للقارئ

يتحراها يف هذه الصفحات من سريتهA
الكريم وهو ّ

العطرة ،ومنه تعاىل نستمد العون والتوفيق ،وهو من
وراء القصد.
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نسبه الشريف:A

هو أبو احلسن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل

الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد باقر
العلم بن عيل زين العابدين بن احلسني السبط الشهيد بن

عيل أمري املؤمنني وسيد الوصيني صلوات اللّ عليهم

أمجعني.

كنيته:A

أبو احلسنّ ،
وألن هذه الكنية الرشيفة ُعرفت لإلمامني

اهلاممني :الكاظم والرضا صلوات اهلل عليهام ،لذا ُكنّي
بأيب احلسن الثالث .A

ألقابه Aالسامقة:

أشهرها :اهلادي والنقي ،و ُيل ّقب بـ :ابن الرضا،
ِ
العال ،والفقيه ،واألمني ،واملؤمتَن ،والط ّيب ،والنجيب،
واملرتىض ،واملتوكّل ،واملتّقي ،والناصح ،والفتّاح ،و ُيقال

العسكري؛ ّ
ايس أخرجه إىل
له أيضا:
ّ
ألن املتوكّل الع ّب ّ
«س َمن رأى» وأسكنه هبا يف حملة «العسكر» ،وإن اشتهر
ُّ
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هبذا اللقب ابنه اإلمام احلسن  Aمن بعده.
نقش خاتمه:A

(اهللُ ول ّيي وهو عصمتي ِمن َخلقه)((( ،ويف خرب آخر:

رب وهو عصمتي من خلقه)(((.
(اهلل ّ
البشارة بوالدته:A

قد برش رسول اهلل Fبوالدة اإلمام اهلاديA

بقوله...( :Fوإن اهلل تعاىل ركب يف صلبه نطفة ،ال
باغية وال طاغية ،بارة مباركة طيبة طاهرة سامها عنده

عيل بن حممد ،فألبسها السكينة والوقار ،وأودعها العلوم
وكل رس مكتوم ،من لقي ويف صدره يشء أنبأه به ّ
وحذره

من عدوه.((()...

مولده البهيج:A

احلجة سنة
قيل :يوم الثالثاء يف النصف من ذي
ّ
 212من اهلجرة املباركة ،أو سنة  214هجر ّية .وقيل
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج  ،47ص . 8
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،50ص.116
((( عيون أخبار الرضا  Aللشيخ الصدوق :ج ،1ص.64
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األصب سنة
ـ ولع ّله األشهر ـ  :يوم اجلمعة ثاين رجب
ّ

 212هجر ّية ،بدليل الدعاء الرشيف الصادر عن الناحية
(اللهم ّإن أسألك باملولو َد ِ
حمم ِد
املقدّ سة:
ين يف رجبّ ،
ّ
ِ
املنتجب.((()...
حمم ٍد
َ
عيل بن ّ
عيل الثاين وابنه ِّ
بن ٍّ
وكان ذلك يف «رصيا» ،وهي قرية تبعد عن املدينة

ثالثة أميال ،استوطنها اإلمام موسى الكاظم A
سنوات عديدة.
أُمه  Aوزوجته:

«سامنة املغرب ّية» ،وتُعرف بالس ّيدة،
ُأ ّمه املع ّظمة اجلليلة ُ

وتُكنّى بـ « ُا ّم الفضل» ،وكانت امرأة عارفة ،قد َر َعتها
عني اهلل التي ال تنام ،ال ختتلف عن ُا ّمهات الصدّ يقني
ُ
والصاحلني ،كام يف اخلرب ،فعن عيل بن مهزيار ،عن اإلمام

اهلادي Aأنه قال( :أمي عارفة بحقي ،وهي من أهل

اجلنة ،ال يقرهبا شيطان مارد ،وال يناهلا كيد جبار عنيد،

وهي مكلوءة ((( بعني اهلل التي ال تنام ،وال تتخلف عن
((( مصباح املتهجد للشيخ الطويس :ص .805
((( مكلوءة :أي حمفوظة ومصانة.
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أمهات الصديقني والصاحلني) ((( ،وهي جارية.

وزوجته َسليل ،وتُدعى بـ (اجلدّ ة) أي جدّ ة اإلمام
صاحب الزمان  ،Aوهي أيض ًا جارية.
ّ
ولعل ذلك مبني
وكانت من العارفات الصاحلات،

عىل احلديث الوارد عن املعصوم  ،Aوهو يشيد بفضلها

وعفتها وصالحها ،رواه املسعودي عن العامل A
أنه قالّ ( :ملا ُأدخلت سليل ُأ ّم أيب حممد عىل أيب احلسن،A
قال :Aسليل مسلولة من اآلفات والعاهات واألرجاس
واألنجاس)((( ،وال يرض بسمو منزلتهام أهنام َأ َمتان فقد

هدم اإلسالم احلواجز بني البرش واعترب التاميز بالتقوى

وطاعة اهلل تعاىل ال بغريها.

أصحابه:A
احلسني حفيد اإلمام
أج ِّلهم الس ّيد عبدالعظيم
من َ
ّ

خاص ورواية مو ّثقة،
احلسن املجتبى  ،Aوكان له شأن
ّ

الري املعروفة اليوم بـ «شاه عبد
وهو وكيله يف منطقة
ّ
((( دالئل اإلمامة ملحمد بن جرير الطربي :ص.410
((( إثبات الوصية للمسعودي :ص.244

()11

شذرات من حياة اإلمام علي اهلادي............................

العظيم» جنوب رشق طهران.

اجلعفري من أحفاد
ثم أبو هاشم داود بن القاسم
ّ
ّ

جعفر الط ّيار رضوان اهلل عليه ،وهو ثقة ذو منزلة جليلة

صاح َبهم
األئمة  ،Bوقد عارص منهم ثالثة،
عند
َ
ّ
وروى عنهم.

قي (رمحة اهلل
عيل بن مهزيار
ّ
ور ّ
األهوازي الدَّ َ
ّ
ثم ّ
عليه) ،وكان ثقة يف روايته صحيح االعتقاد ،وهو وكيل
اإلمام اهلادي  Aيف بعض النواحي.

السكِّيت،
ومن أصحابه أيض ًا :يعقوب بن إسحاق بن ِّ

حل َصني بن احلصني،
القمي ،وأبو ا ُ
وأمحد بن إسحاق ّ
األهوازي ،وأ ّيوب بن نوح
محاد
واحلسني بن سعيد بن ّ
ّ

وعيل بن جعفرَ ،
وخريان
الصيقل،
بن َد ّراج ،وجعفر َّ
ّ
اخلادم ..وغريهم ،حتّى عدّ بعضهم ما يقارب املئتني

منهم.
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إمامته:A

قال الشيخ املفيد :كان اإلمام بعد أيب جعفر Aابنه أبا

احلسن عيل بن حممد ،Cالجتامع خصال اإلمامة فيه،

وتكامل فضله ،وأنه ال وارث ملقام أبيه سواه ،وثبوت

النص عليه باإلمامة ،واالشارة إليه من أبيه باخلالفة(((.
األدلة على إمامته:A

فيام ييل نذكر أهم األدلة الواردة يف إمامته Aكام ييل:
أوالً ـ نص آبائه Bعليه :A
وردت املزيد من النصوص عن النبي Fواآلل

ترصح بتعيني أوصياء النبي Fوخلفائه
املعصومنيّ B
من عرتته واحدا بعد واحد بأسامئهم وأوصافهم ،بشكل

جيلو العمى عن البصائر وينفي الشك عن القلوب،
وسنذكر هنا أحاديث عن آبائه املعصومني Bكنموذج

عىل تلك النصوص.

 ١ـ عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :سمعت جابر

((( اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص.297

()13

شذرات من حياة اإلمام علي اهلادي............................

بن عبد اللّ األنصاري يقول :قال يل رسول اللّ ( :Fيا

عيل،
جابر ،إن أوصيائي وأئمة املسلمني من بعدي ّأوهلم ّ
ثم احلسن ،ثم احلسني ،ثم عيل بن احلسني ،ثم حممد بن

عيل املعروف بالباقر ،ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه

منّي السالم ،ثم جعفر بن حممد ،ثم موسى بن جعفر،
ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن عيل ،ثم عيل بن حممد ،ثم

احلسن بن عيل ،ثم القائم ،اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي،
حممد بن احلسن بن عيل.((()...

 ٢ـ وروى ابن شاذان باإلسناد عن عبد الرمحن بن

يزيد بن جابر ،عن سالمة عن أيب سلمى راعي أبل رسول
اهلل ،قال :سمعت رسول اللّ  Fيقول( :ليلة ُأرسي يب

الر ُس ُ
إىل السامء قال يل اجلليل ّ
ول بِ َم ُأ ِنز َل
(آم َن َّ
جل وعالَ :
إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه ،((()...قلت :واملؤمنون؟ قال :صدقت يا
حممد ،من خلفت يف أمتك؟ قلت :خريها ،قال :عيل بن
أيب طالب؟ قلت :نعم يا رب ،قال :يا حممدّ ،إن ا ّطلعت
((( ينابيع املودة للقندوزي :ج ،3ص.399
((( سورة البقرة :آية .285
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إىل األرض اطالّعة فاخرتتك منها ،فشققت لك اس ًام من
أسامئي ،فال ُأذكر يف موضع إالّ ُذكرت معي ،فأنا املحمود
وأنت حممد ،ثم ا ّطلعت الثانية فاخرتت عل ّيا ،وشققت له
اس ًام من أسامئي ،فأنا األعىل وهو عيل.
يا حممد ،إين خلقتك وخلقت عليا وفاطمة واحلسن

واألئمة من ولده من سنخ نور من نوري
واحلسني
ّ
وعرضت واليتكم عىل أهل الساموات وأهل األرض،
فمن قبلها كان عندي من املؤمنني ،ومن جحدها كان

عندي من الكافرين.

يا حممد ،لو أن عبدا من عبيدي عبدين حتى ينقطع أو

يصري كالشن البايل ،ثم أتاين جاحدا لواليتكم ما غفرت

يقر بواليتكم
له حتى ّ

أحتب أن تراهم؟ قلت :نعم يارب ،فقال
يا حممد،
ّ

يل :التفت عن يمني العرش ،فالتفت فإذا أنا بعيل

وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن
عيل وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى
()15
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وحممد بن عيل وعيل بن حممد واحلسن بن عيل واملهدي،
يف ضحضاح من نور قياما يص ّلون وهو يف وسطهم ـ
يعني املهدي ـ كأنّه كوكب دري.

قال :يا حممد ،هؤالء احلجج ،وهو الثائر من عرتتك،

وعزيت وجاليل إنه احلجة الواجبة ألوليائي ،واملنتقم من
أعدائي ،هبم ُيمسك اهلل الساموات أن تقع عىل األرض
إال بإذنه)(((.

ثاني ًا ـ نص أبيه  Aعليه :A

فيام ييل نعرض أهم النصوص الواردة عن أبيه  Aيف

النص عليه واإلشارة إليه باإلمامة من بعده.
ِ
ِ
يم َع ْن َأبِيه َع ْن إِ ْس َم ِع َيل ْب ِن ِم ْه َر َ
ان
َ - 1ع ُّل ْب ُن إِ ْب َراه َ
َق َال ََّلا َخ َر َج َأ ُبو َج ْع َف ٍرِ Aم َن ا َْل ِدين َِة إِ َل َب ْغدَ ا َد ِف الدَّ ْف َع ِة
ول ِم ْن َخر َج َت ْيه((( ُق ْل ُت َله ِعنْدَ ُخر ِ
وجه ُج ِع ْل ُت فِدَ َ
األُ َ
اك
ُ
ْ
اف َع َل ْي َك ِف َه َذا ا ْل َو ْجه َفإِ َل َم ِن األَ ْم ُر َب ْعدَ َك
إِ ِّن َأ َخ ُ
َفكَر بِوج ِهه إِ َل َض ِ
احك ًا و َق َال َ ( :Aل ْي َس ا ْل َغ ْي َب ُة َح ْي ُ
ث
َّ َ ْ
َّ

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،27ص.200
((( َخ ْر َج َت ْيه :اخلروج معروف واخلرجة بالفتح للعدد وتثنيته إلفادة أن
مرتني
خروجه كان ّ
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ِ
السن َِة)َ ،ف َل َّم ُأ ْخ ِر َج بِه ال َّثانِ َي َة إِ َل ا ُْل ْعت َِص ِم
َظنَن َ
ْت ِف َهذه َّ
ِ
ْت َخ ِ
ص ُت إِ َل ْيه َف ُق ْل ُت َله ُج ِع ْل ُت فِدَ َ
ار ٌج َفإِ َل َم ْن
اك َأن َ
ْ
ِ
َه َذا األَ ْم ُر ِم ْن َب ْع ِد َك َف َبكَى َحتَّى ْ
ل َيتُه ُث َّم ا ْل َت َف َت
اخ َض َّل ْت ْ
إِ َل َف َق َالِ :A
(عنْدَ َه ِذه ُ َ
اف َع َ َّل ،األَ ْم ُر ِم ْن َب ْع ِدي إِ َل
ي ُ
َّ
ا ْبنِي َع ِ ٍّل)(((.
 -2وعن الصقر بن أيب دلف قال :سمعت أبا
جعفر حممد بن عيل الرضا Cيقول( :إن اإلمام
بعدي ابني عيل ،أمره أمري ،وقوله قويل ،وطاعته

طاعتي ،واإلمام بعده ابنه احلسن ،أمره أمر أبيه،

وقوله قول أبيه ،وطاعته طاعة أبيه) اخلرب(((.
 -3وعن أمحد بن هالل ،عن أمية بن عيل القييس،

قال :قلت أليب جعفر الثاين  :Aمن اخللف من بعدك؟

قال ( :Aابني عيل)(((.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.323
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.378
((( كفاية األثر اخلزاز القمي :ص.284
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مكارم أخالقه ومنزلته:A

ّ
حتل أئمة أهل البيت Bبصفات الكامل ومعايل

األخالق التي م ُيزت شخصياهتم العظيمة عن سائر
َمن عارصهم ،يف العبادة والعلم واحللم والزهد
والكرم والشجاعة وغريها من مظاهر العظمة ،ذلك
هه الرسايل
ألنم استوحوا من جدهم املصطفىَّ َ F
ّ
وروحانيته وأخالقه ،وجتسدت فيهم شخصيته،

فكانوا اختصارا جلميع عنارصه األخالقية والروحية
واالنسانية ،وصاروا رمزا للفضيلة واملروءة وقدو ًة

صاحلة لإلنسانية.

ولقد أويت اإلمام اهلادي  Aكسائر آبائه الطاهرينB

يؤت أحد من
من الفضائل ومكارم األخالق مامل
َ

وهتجده وطاعته لربه،
معارصيه ،فلم ُي َر مثله يف عبادته
ّ
فض ً
ال عن زهده وتقواه وحسن سريته وعلمه اجلم

وحكمته وبالغته.
قال الشاعر:
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ولست أحيص مكرمات اهلادي

		

فإهنا يف العـــــــدّ كاألعداد

(((

من هنا نأيت إىل ذكر نبذة من معايل الفضيلة وعنارص

العظمة وامللكات القدسية واخلصال الروحانية التي حتىل

هبا اإلمام اهلادي Aمن العلم والعبادة والزهد والكرم
والشجاعة وغريها من مناقبه ّ
الفذة وخصاله الفريدة

التي ورثها عن آبائه املعصومني Bوكام ييل:
علمه:A

إن أهم صفات اإلمامة بعد ثبوت النص عىل اإلمام،

هي السبق يف العلم واحلكمة ،لكوهنا رضورة الزمة
يف اإلمام ألجل أن يكون أه ً
ال هلذه املنزلة ،وكفؤ ًا هلذه
املسؤولية ،وقطب ًا تلتف حوله الناس ،وتطمئن إىل سبقه

يف العلم واحلكمة واملعرفة ،وقدرته الفائقة يف مواجهة
ما تبتىل به االُ ّمة ،فال حيتاج إىل غريه ممن هم حمتاجون
إىل إمام هيدهيم ويرشدهم ،اذ ال يصح أن يلتف الناس
حول رجل ويس ّلمون إليه قيادهم ،وهم جيدون من هو
((( األنوار القدسية للشيخ حممد حسني األصفهاين :ص.112
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أعلم منه أو أرجح فه ًام وحكم ًة ومعرف ًة يف شؤون الدين
والدنيا ،وهذه الناحية تكاد تكون بدهيية الزمت مجيع

األنبياء واألوصياء بني أقوامهم ،وهي أشد ما تكون

بروز ًا وظهور ًا يف حياة خاتم األنبياء وأوصيائه،B

وقد اعترب املؤرخون وأصحاب السري اإلمام اهلادي
َ Aع َل ًام بارز ًا من أعالم عرصه يف العلم واملعرفة ،وهنا
نعرض لنبذة مما أثر عنه يف هذا املجال:

1.1حدُّ النرصاين إذا أسلم:
ُقدِّ َم إىل املتوكِّل رجل نرصاين َف َجر بامرأة مسلمة،
حلدَّ فأسلم النرصاين ،فقال حييى بن
فأراد أن يقيم عليه ا َ
أك َثم :قد هدم إيامنُه رشكَه وفع َله ،وقال بعضهم :يرضب
ثالثة حدود ،وقال بعضهم :يفعل به كذا وكذا ،فأمر

املتوكِّل بالكتاب إىل اإلمام اهلادي Aوسؤاله عن ذلك.
فلم قرأ الكتاب كتب( :Aيرضب حتَّى يموت)،
َّ

فأنكر حييى وأنكر فقهاء العسكر ذلك ،فقالوا :يا أمري
املؤمننيَ ،س ْل ُه عن ذلك ،فإنَّه يشء مل ينطق به كتاب ،ومل
()20
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جيئ به سنة.

فكتب إليه :إن الفقهاء قد أنكروا هذا وقالوا :مل
جيئ به سنة ومل ينطق به كتابَ ،ف َب ِّي لنا ِل َ أوجبت عليه
الرضب حتَّى يموت؟!
الر ِحيمَِ ،ف َّلم َر َأوا
الر ْ َ
ح ِن َّ
فكتب اإلمام ( :Aبِ ْس ِم اهللِ َّ
بأسنَا َقا ُلوا آمنَّا بِاهللِ وحدَ ه و َك َفرنَا بِم ُكنَّا بِ ِه م ْ ِ ِ
ني *
شك َ
ُ
َ
َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ
َف َل ْم َي ُ
أسنَا)((( ،فأمر به املتوكَّل،
ك َين َف ُع ُهم إِ ْي َم ُنُم ََّلا َر َأوا َب َ
َف ُ ِ
ضب حتَّى مات(((.
َ 2.2حدُّ املال الكثري كم يكون:
َّملا ُس َّم املتوكِّل ،نذر هلل إن رزقه العافية أن يتصدّ ق بامل
فلم َس ِل َم َو ُع ِ
وف سأل الفقهاء عن َحدِّ املال الكثري
كثريَّ ،
كم يكون؟ فاختلفوا عليه ،فقال بعضهم :ألف درهم،
وقال بعضهم :عرشة آالف درهم ،وقال بعضهم :مائة
ألف درهم ،فاشتبه عليه هذا ،فقال له احلسن حاجبه :إن
أتيتُك يا أمري املؤمنني من اخللق برجل خيربك الصواب

((( سورة غافر :آية .85- 84
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.238
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باحلق فلك عرشة
فام يل عندك؟ فقال املتوكِّل :إن أتيت
ّ

آالف درهم ،وإال أرضبك مائة مقرعة ،قال احلاجب :قد
رضيت ،فأتى اإلمام اهلادي  Aفسأله عن ذلك ،فقال

له اإلمام  :Aقل له( :تَصدَّ ق بثامنني درمه ًا).

فرجع احلاجب إىل املتوكِّل فأخربه ،فقال املتوكل:
س ْله ما ِ
الع َّلة يف ذلك؟ فأتى احلاجب اإلمام  Aفسأله،
َ ُ َ
فقال اإلمام َّ :A
عز وجل قال لنب ِّيه :F
إن اهلل َّ
َصك ُُم اهللُ ِف َم َواطِن كَثِرية)((( ،ف َعدَ دنا مواطن
( َل َقدْ ن َ َ
رسول اهلل َ Fف َب َل َغ ْت ثامنني موطن ًا ،فرجع احلاجب
إىل املتوكل فأخربه ،ففرح املتوكِّل وأعطاه عرشة آالف

درهم((( .

3.3مسألة ابن السكيت:

طلب املتوكَّل من يعقوب بن إسحاق املعروف بابن

السكيت أن يسأل اإلمام  Aمسائل غامضة معقدة،

لعله ال هيتدي جلواهبا ،فيتخذها وسيلة للتشهري به،
((( سورة التوبة :آية .25
((( االحتجاج للطربيس :ج ،2ص.258
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ولكن جواب اإلمام كان رسيعا و ُمفحام ،ومسقط ًا ملا
يف يد املتوكَّل ،ومفوت ًا الفرصة عليه ،ومعرب ًا عن طاقاته
العلمية اهلائلة.

قال ابن شهر آشوب( :قال املتوكِّل البن السكيت:

اسأل ابن الرضا مسألة عوصاء بحرضيت ،فسأله فقال:
ِل بعث اهلل موسى Aبالعصا ،وبعث عيسى Aبإبراء

األكمه واألبرص وإحياء املوتى ،وبعث حممد ًاF

بالقرآن والسيف؟

فقال أبو احلسن( :Aبعث اهلل موسى Aبالعصا
ٍ
زمان الغالب عىل أهله السحر ،فأتاهم
واليد البيضاء يف
من ذلك ما قهر سحرهم وهبرهم وأثبت احلجة عليهم،
وبعث عيسى Aبإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى
ٍ
زمان الغالب عىل أهله الطب ،فأتاهم من
بإذن اهلل يف

إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى بإذن اهلل فقهرهم
وهبرهم ،وبعث حممد ًا  Fبالقرآن والسيف يف زمان

الغالب عىل أهله السيف والشعر ،فأتاهم من القرآن
()23
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الزاهر والسيف القاهر ما هبر به ِشعرهم وقهر سيفهم
وأثبت احلجة عليهم).

فقال ابن السكيت :فام احلجة اآلن؟ قال :A

(العقل ،يعرف به الكاذب عىل اهلل فيكذب)(((.
ِ
4.4اجوبت ُه  Aلِ َيح َيى ِ
سائله:
بن اك َث َم َع ْن َم

َ
قال موسى بن حممد اجلوادَ :Aلقيت حييى ب َن اك َث َم
َ
عيل
مسائل،
يف دار العا َّمة ،فسألني عن
ُ
فجئت إىل أخي ّ
ِ
ح َلني
فدار بيني وبين ُه من
املواعظ ما َ َ
بن ُممد َ C

فقلت لهُ :جعلت فداك َّ
كتب
و َب َّصين طاعت ُهُ ،
اكثم َ
إن اب َن َ
َ
فض ِح َك ُث َّم قال:A
يسا ُلني ع ْن
مسائلِ ،لفتيه فيهاَ ،
هي؟
فهل أفتيت ُه؟ ُق ْل ُت :ال ،مل ْ َاعرفها ،قال :Aوما َ
كتب يسا ُلني ع ْن َق ِ
ول اهللَ ( :ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم
 ُق ْل ُتَ :(((
ِم ْن ا ْلكِت ِ
ك َط ْر ُف َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َ
َاب َأنَا آتِ َ
نبي
ك)
ُ
آصف؟
اهللِ كان حمتاج ًا إىل ِع ْل ِم
َ
ِِ
(و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه َع َل ا ْل َع ْر ِ
ش َو َخ ُّروا َل ُه
 وع ْن قولهَ :((( مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب :ج ،3ص.507
((( سورة النمل :آية .40
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سجد ًا ((()..سجدَ يعقوب و ِو ْلدَ ه لِ
يوسف وهم انبياء؟
َ
َ ُ
ُ َّ
ك ِمَّا َأ ْن َز ْلنَا إِ َل ْي َ
ْت ِف َش ٍّ
اس َأ ْل
 وعن قولهَ ( :فإِ ْن ُكن َك َف ْ
ا َّل ِذين ي ْقرء َ ِ
ب باآلية؟ ْ
فإن
َابَ ((()..م ِن ا ُملخا َط ُ
ون ا ْلكت َ
َ َ َ ُ
النبي  Fفقد َّ
ب
كان ا ُمل
شك ،وإن كان املخا َط ُ
ُ
خاطب َّ
غري ُه فعىل م ْن اذ ًا ُا َ
نزل الكتاب؟
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
(و َل ْو َأن ََّم ف األَ ْر ِ
ض م ْن َش َج َرة َأ ْقال ٌم َوا ْل َب ْح ُر
 وعن قولهَ :َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْت كَلِ َم ُت اهللِ ((()..ما
هي؟
هذه
األبحر وأين َ
ُ
ِ
(وفِ َيها َما ت َْشت َِه ِيه األَن ُف ُس َو َت َل ُّذ
 وعن قولهَ :(((
ب َ
فأكل
األَ ْع ُ ُ
ي ، )..فاشتهت ن ْف ُس آدم  Aأكل ال ُِّ
وقب؟
وأطعم فكيف ُع َ
َ
ِ
ِ
(((
 وع ْن قولهَ :زو ُج ا ُ
هلل
(أ ْو ُيز َِّو ُج ُه ْم ُذك َْران ًا َوإِنَاث ًاُ )..ي ِّ
الذ َ
ِعباد ُه ُّ
كران وقد عاقب قوم ًا فعلوا َ
ذلك؟

((( سورة يوسف :آية.100
((( سورة يونس :آية .94
((( سورة لقامن :آية .27
((( سورة الزخرف :آية .71
((( سورة الشورة :آية.50
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ِ
ِ
املرأة جازت وحدها وقد قال اهللُ:
شهادة
 وع ْن(و َأ ْش ِهدُ وا َذ َوى َعدْ ٍل ِمنْك ُْم.((()..
َ
ِ
ِ
وعن اخلنثى ْ ِ
ِ
يور ُ
املبالَ ،ف َم ْن
ث م َن
عيل َ :A
وقول ّ
ِ
ينظر إذا َ ِ
نظر
بال إليه؟ َ
مع َا َّن ُه عسى َا ْن يكون امرأ ًة وقد َ
ْ
َظرت إليهِ
الر ُ
يكون َرج ً
جالَ ،ا ْو عسى َا ْن
ال و َقدْ ن ْ
َ
اليها ِّ
حيل ،وشهاد ُة ِ
ِّساء ،وهذا ما ال ُّ
اجلار إىل ن ْف ِس ِه ال تُق َب ْل؟
الن ُ
اعي َينزو عىل
الر َ
 وع ْن َر ُج ٍل َاتى إىل قطيع غنَ ٍم فرأى ٍّ
فدخلت بني
ص بصاحبها َخ َّل سبيلها،
ْ
شاة منها ف َل َّم َب ُ َ
جيوز أك ُلها َا ْم ال ؟
الغن ِم كيف تُذ َب ُح وهل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صالة
وهي ِم ْن
صالة
 وع ْنالفجر ل َ ُ ْ
ي َه ُر فيها بالقراءة َ
ِ
صالة ال ّل ِ
يل؟
النهار وإنَّام ُي َه ُر يف
وز :ب ِّش قاتل ابن ِ
 وع ْن ْ ٍِ
عيل ِ A
صف َّي َة
البن ُجر ُم َ ْ
قول ّ
بالن ِ
وهو إما ٌم ؟
لم يق ُت ْل ُه َ
ّارَ ،ف ْ
قتل َا َ
عيلِ Aل َ َ
مر بذلك
هل ص ّف َ
ني و َا َ
 و َا ِ ْخبين َع ْن ّ
جاز((( عىل اجلرحى ،وكان ُحك ُْم ُه
قبلني ومدبري َن و َا َ
ُم َ
((( سورة الطالق :آية .2

((( أجاز عىل اجلريح :أجهز عليه أي شد عليه وأتم قتله
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ِ
اجلمل َا َّن ُه مل ْ ْ
جريح َ
ٍ
مر
يقتل ُم َو ِّلي َا ومل ُي ِز عىل
َيو َم
ول ْ ي َا ْ
وقالَ :م ْن َ
بذلكَ ،
فهو آم ٌن ،و َم ْن َالقى سالح ُه
دخل دار ُه َ
حلك ُْم االَ ُ
فإن َ
ذلك؟ ْ
فهو آم ٌنِ ،ل َ َف َع َل َ
ول َصواب ًا
َ
كان ا ُ
فالثاين ٌ
خطأ.
ِ
ِ
يدُّ ٌَ ،أم ُيدْ َر ُء
 و َاخربين عن َر ُج ٍل َا َق َّر باللواط عىل نفسه ٌَأ ُ َحلدَّ ؟
عن ُه ا َ
قال ُ :Aاكتب ِ
َ
أكتب؟
اليهُ ،ق ْل ُت :وما
ُ
ْ

نت
الرمحان الرحيم َ -و َا َ
قال ُ :Aا ْ
كتب( :بسم اهلل َّ
َ
الر ْشدَ َ -اتاين كِتا ُب َ
تعنتك
ك فامتحنتنا ِبه ِم ْن
ف َاهلمك اهلل ُ
لِت ِ
َجدَ إىل الطعن سبي ً
إن َق ُصنا فيها ،واهلل ُيكافيك
ال ْ
مسائلك َف َاص ِغ إليها َس ْم َع َ
َ
ك،
عىل نيتك ،وقد رشحنا
ك ،و َا ِ
ْك ُ
شغ ْل هبا قلبك ،فقد َل ِز َمت َ
َو َذ ّلل هلا َف ْه َم َ
احل َّج ُة،
والسالم).

 -1سأ ْل َت َع ْن ِ
عزَ ( :ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم
قول اهللِ َج ّل َو َّ
ِم ْن ا ْلكِت ِ
آصف ب ُن َب ْر ِخيا َ
ول ْ َي ْع َج ْز ُسليامنA
هو
ُ
َابَ )..ف َ
ِ
ف ِ
صلوات اهلل عليه -
ف لكنَّ ُه -
َع ْن
آص ُ
معرفة ما َع َر َ
ُ
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ِ
ب ْ
احلجة ِم ْن
واإلنس َأ َّن ُه
ف ُأ َّمت ُه م َن اجل ِّن
أن ُي َع ِّر َ
ّ
أح َّ
َ
بع ِده ،وذلك ِمن ِع ْل ِم سليامن Aأود َعه ِعنْدَ ِ
ف بِأ ْم ِر
آص َ
ْ َ ُ
ْ
َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ففه َم ُه َ
ذلك لئ ّ
تلف عليه يف إمامته وداللته كام
ال َي َ
اهللَِّ ،
ِ
ُف ِّه َم ُس ُ
ليامن يف
ف ن ُب َّو ُت ُه وإمام ُت ُه
حياة داو َد Aلكي ُت ْع َر َ
ِ
ِ
اخللق.
احلجة عىل
ِم ْن َب ْع ِد ِه لِتَأك ُِّد
 -2وأما سجود يعقوب Aوو ْل ِ
َ
فكان طاع ًة هللِ
ده
َ
َ ُ
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ف  ،Aكَام َّ
السجو َد م َن املالئكة لد َم A
وس َ
أن ُّ
وحمب ًة ل ُي ُ
َل ْ َي ُك ْن آلد َم َوإنّام كان َ
ذلك طاع ًة هلل َو َم َ َّب َة منهم آلد َم،A
ف  Aمعهم َ
فسجو ُد
كان
يعقوبَ Aو ُو ْل ِد ِه
ويوس َ
َ
ُ
يقول يف ُش ِ
ُشكر ًا هلل باجتامع َش ْم ِلهمَ ،أ َل ْ ت ََر ُه ُ
كره َ
ذلك
الوقت( :رب َقدْ آ َتيتَنِي ِمن ا ُْل ْل ِ
ِ
ك َو َع َّل ْمتَنِي ِم ْن ت َْأ ِو ِ
يل
ْ
َ ِّ
ْ
اد ِ
األَح ِ
يث)((( .
َ
شك ممّا أنزلنا َ
كنت يف ٍّ
إليك
(فإن َ
 -3وأ ّما قول ُهْ :
ِ
ُ
الكتاب)َ ،ف َّ
رسول
خاطب ِبه
إن ا ُمل
يقرءون
الذين
فاسأل
َ
َ
َ
َ
إليه ولكن ِ
نزل ِ
شك ِمّا ُا َ
اهلل Fومل ْ يك ْن يف ٍّ
قالت اجلهل ُة:
ْ
ِ
ِ
بني نب ِّي ِه
يبعث اهللُ نبي ًا م َن
َ
املالئكة ؟ إ ْذ مل ْ َي ْف ُر ْق َ
كيف مل ْ

((( سورة يوسف :آية .101
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ِ
واملشارب وامليش يف
وبيننا يف االستغناء عن املآكل
ِ
يقرءون
الذين
(فاسئل
األسواق ،فأوحى اهلل إىل نب ِّي ِه:
َ
َ
ِ
الكتاب) بِ َم ْح َ ِ
بعث اهللُ رسوالً
اجلهلةْ ،
هل َ
َ
ض
قبلك
َ
ِ
األسواق َ
هبم
وهو يأكل ال ّطعا َم ويميش يف
إالّ َ
ولك ْ
ُاسوةٌ ،وإنّام َ
شك) َ
ول ْ ي ُك ْن ٌ
كنت يف ٍّ
شك
(فإن
قال:
َ
ْ
ولك ْن للن ََّص َف ِة ،كام َ
َاءك ُْم
َاءنَا َو َأ ْبن َ
قالَ ..( :ت َعا َل ْوا َندْ ُع َأ ْبن َ
ِ
ِ
اءك ُْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َسك ُْم ُث َّم َن ْبت َِه ْل َفن َْج َع ْل
اءنَا َون َس َ
َون َس َ
ِ
ني)((( ،ولو َ
قال( :عليكم) ْمل جييبوا اىل
َل ْعنَ َة اهللِ َع َل ا ْلكَاذبِ َ
ِ
ِ
املباهلة وقد ِ
عل َم اهللُ َّ
هو
أن نبي ُه يؤ ِّدي عن ُه رساالته وما َ
ٌ
َ
صادق فيام يقول
النبي أ َّن ُه
م َن الكاذبني،
فكذلك َع َّر َ
ف ُّ
ِ
نفسه.
ف ِم ْن
ب َا ْن ُين ِْص َ
َولك ْن َا َح َّ
(و َل ْو َأن ََّم ِف األَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْقال ٌم
 -4و َا َّما قو ُل ُهَ :
َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْت كَلِ َم ُت اهللِ)

كذلكْ ،لو َّ
َ
يمدُّ ُه
أشجار الدنيا أقال ٌم
أن
فهو
َ
والبحر ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
األرض ُعيون ًا َلنَفدَ ْت َ
قبل َا ْن
أبحر وانفجرت
سبع ُة
ُ
وعني ِ
وعني
أنمر
عني الكربيت
تنفدَ
ُ
ُ
ُ
وهي ُ
كلامت اهللَ ،
((( سورة آل عمران :آية .61
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ِ
ِ
ماس ْب َ
وح ُة إفريقي َة ُيدعى
وعني
الربهوت
ذان َ َّ
طربية َو َ َّ
ُ
ح ُة َ
َ
َل ْس َ
كلامت اهلل ا ّلتي ال تنفدُ وال
بحرون ،ونح ُن
وعني
نان،
ُ
ُ

تُدْ َر ُك فضائلنا.

 -5وأما اجلن ُة َّ
واملشارب واملالهي
فإن فيها املآكل
ُ
األعني ،وأباح اهللُ َ
ذلك ك َّل ُه
األنفس وت َل ُّذ
ما تشتهي
ُ
ُ
آلد َم ،Aوالشجر َة ا َّلتي هنى اهللُ عنها آد َم Aوزوج َت ُه
ِ
احلسدِ ،
عهدَ إليهام ْ
ْ
أن ال ينظرا إىل
أن يأكال منها شجر ُة
ِ
ِ
ونظر ِ
خالئقه ِ
بعني
فنيس
احلسد
بعني
فض َل اهللُ عىل
م ْن َّ
َ
َ
ِ
احلسد ومل ْ جيدْ ل ُه عزم ًا.
(أو
أيُ :يو َلدُ
ُ
يزوجه ْم ذكران ًا وإناث ًا) ْ
 -6وأ ّما قول ُهْ :
قال ِّ
ل ُه ذكور و ُيو َلدُ ل ُه إناثُ ،ي ُ
لكل اثنني ُمقرنني زوجان،
ٍ
ُ
ُّ
واحد منهام زوج ٌ ،ومعاذ اهلل ْ
اجلليل
أن يكون عنى
كل
ص الرتكاب املآثم،
ما َل َّب ْس َت به عىل نفسك
الر ْخ َ
ُ
تطلب ُّ
وم ْن يفعل َ
ذلك َي ْل َق أثاماُ ،يضاعف له العذاب يوم
القيامة وخي ُلدْ ِ
فيه ُمهاناْ ،
إن مل ْ يتُب.
وحدَ ها ا ّلتي جازت فهي القابلة
 -7و َأ ّما شهادة املرأة ْ
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رىض فال َّ
الرضاْ ،
أقل من
فإن مل يكن
جازت شهادهتا مع ّ
ً
ِ
َ
الرجل للرضورةَ ،
الرجل
ألن
امرأتني تقوم املرأتان بدل
أن يقو َم مقامهاْ ،
ال يمكن ُه ْ
فإن كانت وحدها ُقبِ َل قوهلا

مع يمينها.

 -8وأ ّما ُ
عيل  Aيف اخلنثى فهو كام قال :A
قول ّ
ٍ
ينظر قو ٌم عدُ ٌ
ول يأخذ ُّ
واحد منهم مرآ ًة وتقو ُم
كل

اخلنثى خ ْلفهم ُع ْريانة وينظرون يف املرايا َف َي ْو َن َّ
بح
الش َ
فيحكمون ِ
عليه.
الرجل الناظر إىل الراعي وقد نزا عىل ٍ
ُ
شاة
 -9وأ ّما

فإن َع َرفها ذبحها وأحرقهاْ ،
ْ
الغنم
قسم
َ
وإن مل ْ يعرفها َ
نصفني وساهم بينهام ،فإذا وقع عىل ِ
ِ
ِ
النصفني فقد
أحد

اآلخر فال يزال كذلك حتّى تبقى شاتان
ِّصف
نجا الن ُ
ُ
هم هبا ُذبِ َح ْت و ُا ْح ِر َق ْت،
َف َي ُ
الس ُ
قرع بينهام ف َّايتها وقع َّ
ونجا سائر الغنم.

ِ
بالقراءةَّ ،
ألن
فاجلهر فيها
 -10وأ ّما صالة الفجر
ُ
فقراءتا من الليل.
النبي  Fكان ُي َغ ِّل ُس هبا
ُ
َّ
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ش قاتل ِ
بن صفية بالنار
 -11وأ ّما ْ
عيل َ :Aب ِّ ْ
قو ُل ّ
ِ
ِ
ِ
َّهروان
رسول اهلل  ،Fوكان مم َّ ْن خرج يو َم الن
لقول
فهو
َ
أمري املؤمنني  Aبالبرصة ،أل ّن ُه َع ِل َم ّا َّن ُه ُيقت َُل
ْ
فلم يقتل ُه ُ
يف فتنة النَّهروان.
إن َع ّلي ًا Aقتل أهل ِ
 -12و َأ ّما َق ْو ُل َكَّ :
(ص ِّفني)
ِ
اجلمل
ُمقبلني و ُمدبرين ،وأجاز عىل جرحيهم ،وإ َّن ُه يو َم
مل ُيتْبِ ْع ُم َو ِّلي ًا ومل ُ ِ
ي ْز عىل جريح ،و َمن ألقى سالحه آمن ُه
ْ
ْ
ِ
وم ْن َ
دخل دار ُه آمن ُهَّ ،
فإن أهل اجلمل ُقت َل إمامهم ومل تكن
غري
هلم فئة يرجعون إليها ،وإنّام َر َج َع القوم إىل منازهلم َ
بالكف عنهم،
ُماربني وال خمالفني وال منابذين ،رضوا
ِّ
فكان احلكم فيهم ر ْفع السي ِ
والكف ع ْن أذاهم،
ف عنهم
َّ
َ َ َّ ْ
إذ مل يطلبوا ِ
ني كانوا يرجعون إىل
عليه أعوان ًا ،وأهل ِص ِّف َ
ٍ
ٍ
والرماح
ستعدة وإما ٍم جيمع هلم
فئة ُم
السالح :الدُّ َ
َ
روع ِّ
هلم العطاءُ ،ي ّي ُء هلم االنزال ،ويعو ُد
والس َ
يوف و ُيسني ُ
ُّ
رب كسريهم ،ويداوي جرحيهم ،وحيمل
مريضهم ،وجي ُ
وير ُّد ُه ْم فريجعون إىل
راجلهم ،ويكسوا حارسهمُ ،
()32
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ِ
فلم ُي ِ
الفريقني يف احلكم ملا
ساو بني
ُماربتهم وقتاهلمْ ،
حل ْك ِم يف قتال ِ
أهل التوحيد ،لكنَّ ُه رشح ذلك
َ
عرف من ا ُ
ِ
يتوب ِم ْن ذلك.
ب ُع ِر َض عىل السيف ْأو
ُ
هلم ،فم ْن َرغ َ
ُ
الرجل الذي اعرتف باللواط فإ ّن ُه مل ْ َت ُق ْم
 -13وأ ّما
ِ
تطو َع باإلقرار م ْن نفسه ،وإذا كان لإلمام
عليه ب ِّينة وإنّام َّ
أن ُيعاقب ِ
عن اهلل كان له ْ
الذي م َن اهلل ْ
يم َّن عن اهلل،
أن ُ
سمعت َ
قول اهللَِ ( :ه َذا َع َطاؤُ نَا َف ْامن ُْن َأ ْو َأ ْم ِس ْ
ك
أما
َ
بِغ ْ ِ
َي ِح َس ٍ
فاعلم
اب)((( ،قدْ أنبأناك بجمي ِع ما سالتنا عن ُه
ْ
ذلِ َك(((.
عبادته:A
ّ
إن اإلقبال عىل اهلل واإلنابة إليه وإحياء الليايل بالعبادة
السمة البارزة عند أهل
ومناجاة اهلل وتالوة كتابه هي ّ
البيت ،Bوكان اإلمام اهلادي Aيسري عىل هنج آبائه
التوجه إىل اهلل تعاىل واالنقطاع إليه،
املعصومني Bيف
ّ
فقد كان ُييي األيام بالصيام والصالة وتالوة القرآن،
والليايل باملناجاة والتهجد رغم شدة الظروف املحيطة به.

((( سورة ص :آية .39
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قال القطب الراوندي :وأما عيل بن حممد اهلاديA
فقد اجتمعت فيه خصال اإلمامة ،وتكامل فضله وعلمه
وخصاله اخلرية ،وكانت أخالقه كلها خارقة للعادة
كأخالق آبائه ،Bوكان بالليل مقب ً
ال عىل القبلة ال يفرت
ساعة ،وعليه جبة صوف وسجادته عىل حصري(((.
وقيل للمتوكِّل :إن يف منزله أسلحة ،يطلب اخلالفة،
فوجه إليه رجاالً هجموا عليه فدخلوا داره فوجدوه يف
ّ
بيته ،وعليه مدرعة من شعر ،وعىل رأسه الرشيف ملحفة
من صوف وهو مستقبل القبلة ليس بينه وبني األرض
بساط إال الرمل واحلىص ،وهو يرتنم بآيات من القرآن
يف الوعد والوعيد ،فحملوه إليه عىل ألبسته املذكورة فلام
رآه ع ّظمه وأجلسه إىل جنبه ،فكلمه فبكى املتوكل بكاء
طويالً ،ثم قال :يا أبا احلسن عليك َد ْين؟ قال :نعم أربعة
آالف دينار ،فأمر املتوكل بدفعها إليه ،ثم رده إىل منزله
مكرم ًا((( .
وكان  Aيقول يف تسبيحه( :سبحان من هو دائم ال
((( اخلرائج واجلرائح للراوندي :ج ،2ص.901
((( ينابيع املودة للقندوزي :ج ،3ص.169
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يسهو ،سبحان من هو قائم ال يلهو ،سبحان من هو غني
ال يفتقر ،سبحان اهلل وبحمده)(((.
وكان  Aيستجري باحلائر احلسيني اذا أمل ّ به
مرض أو تعرض لشدة ويبعث أحد مواليه ليدعو له،
وحني ُسئل عن ذلك قال ( :Aكان رسول اهللF
أفضل من البيت واحلجر ،وكان يطوف بالبيت ويستلم
حيب أن يدعى فيها فيستجيب ملن
احلجر ،وإن هلل بقاع ًا ّ
دعاه ،واحلائر منها)((( .
ِ
ح ِن ْب ِن َخا َق َ
ان َق َال َر َأ ْي ُت َأ َبا
الر ْ َ
و َع ْن َ ْ
ي َيى ْب ِن َع ْبد َّ
ال َس ِن ال َّثالِ َث َ Aس َجدَ َس ْجدَ َة ُّ
ت َش ِذ َرا َع ْيه
الشك ِْر َفا ْف َ َ
َْ
َف َأ ْل َص َق ُج ْؤ ُج َؤه و َب ْطنَه بِاألَ ْر ِ
ض َف َس َأ ْلتُه َع ْن َذلِ َك َف َق َال :A
ِ
ب)((( ،أي :نحب أن نكون متذللني خاشعني هلل
(ك ََذا نُح ُّ
تعاىل ،ومظهرين له اخلضوع ِّ
والذلة.

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،91ص.207
((( كامل الزيارات البن قولويه :ص.274
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،3ص.325
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أدعيته :A

اهتم أهل البيت  Aيف الدعاء اهتامم ًا بالغ ًا ،ومل ُيؤ َثر عن
أحد من ِخ َي ِ
ار املسلمني من األدعية مثل ما ُأثِر عنهم،B
وإِ َّنا َل ُت َعد من أروع الثروات الفكرية واألدبية يف
اإلسالم ،فقد َح َوت أصول األخالق ،وقواعد السلوك
واآلداب ،كام أ ََّل َت بفلسفة التوحيد ومعامل السياسة

العادلة وغري ذلك.

ومت ّثل أدعية األئمة الطاهرين Bجوهر اإلخالص

والطاعة واملعرفة هلل عز وجل ،فقد اتّصلوا باهلل تعاىل،
وانطبع ح ّبه يف مشاعرهم وعواطفهم ،فهاموا بمناجاته

والدعاء له.

ولإلمام اهلادي Aأنواع من األدعية واالبتهاالت
التي ّ
تدل عىل مدى اتّصاله باهلل سبحانه ،ومدى تع ّلقه

به ،وانقطاعه إليه ،وإليك بعض نامذجها:

1ـ دعاؤه  Aعند الشدائد:
كان Aيدعو به إذا أ ّملت به حادثة ،أو ّ
حل به
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مهمة ،وكان قبل أن يدعو
خطب ،أو أراد قضاء حاجة ّ
ثم يغتسل يف
به يصوم يوم األربعاء واخلميس واجلمعةّ ،

ّ
ويصل أربع
ّأول يوم اجلمعة ،ويتصدّ ق عىل مسكني،
ركعات ،فيقرأ يف الركعة األوىل سورة الفاحتة وسورة
ياسني ،ويف الثانية سورة احلمد وحم الدخان ،ويف الثالثة

سورة احلمد مع سورة الواقعة ،ويف الرابعة سورة احلمد
وسورة تبارك ،وإذا فرغ منها بسط راحتيه إىل السامء،

ودعا بإخالص قائ ً
ال بعد البسملة:

(اللهم لك احلمد محد ًا يكون أحق احلمد بك ،وأرىض

احلمد لك ،وأوجب احلمد لك ،وأحب احلمد إليك،

ولك احلمد كام أنت أهله ،وكام رضيته لنفسك ،وكام
محدك من رضيت محده من مجيع خلقك ،ولك احلمد
كام محدك به مجيع أنبيائك ورسلك ومالئكتك ،وكام
ينبغي لعزّك وكربيائك وعظمتك ،ولك احلمد محد ًا ّ
تكل
األلسن عن صفته ،ويقف القول عن منتهاه ،ولك احلمد
محد ًا ال يقرص عن رضاك وال يفضله يشء من حمامدك.
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اللهم ومن جودك وكرمك أنّك ال خت ّيب من طلب

إليك وسألك ورغب فيام عندك ،وتُبغض من مل يسألك،

رب يف رمحتك
غريك ،وطمعي يا ّ
وليس كذلك أحدٌ ُ
ومغفرتك ،وثقتي بإحسانك وفضلك حداين عىل
دعائك والرغبة إليك ،وأنزل حاجتي بك ،وقد قدّ مت

التوجه بنب ّيك الذي جاء باحلق والصدق
أمام مسألتي
ّ
فيام عندك ،ونورك ورصاطك املستقيم الذي هديت
به العباد ،وأحييت بنوره البالد ،وخصصته بالكرامة،

وأكرمته بالشهادة ،وبعثته عىل حني فرتة من الرسل.

اللهم دللت عبادك عىل نفسك فقلت تباركت
وتعاليتR :وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
يب
يب ُأ ِج ُ
ك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّن َق ِر ٌ
َ َ
دعو َة الدَّ ِ
اعي إِ َذا َد َع ِان َف ْل َي ْست ِ
َجي ُبوا ِل َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا ِب
ََْ
ِ
ِ
ِ
ين
َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون ،(((Qوقلتُ R :ق ْل َيا ع َبادي ا َّلذ َ
ِ
ِ
َ
ح ِة اللَِ إِ َّن اللَ َيغ ِْف ُر
س ُفوا َع َل َأ ْن ُفس ِه ْم ال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْ َ
أَْ
ِ
ِ
ُّ
يم ،(((Qوقلت:
الذن َ
الرح ُ
ور َّ
ُوب َجيع ًا إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
((( سورة البقرة :آية .186
((( سورة الزمر :آية .53
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ُوح َف َلن ِ ْع َم ا ُْل ِ
ون.(((Q
جي ُب َ
Rو َل َقدْ نَا َدانَا ن ٌ
َ
ِ
ِ
الرب أنت
عم
عم
ُّ
ُ
املدعو أنت ،ون َ
أجل يا رب ن َ
ِ
ح َن
عم
ُ
الر ْ َ
املجيب ،وقلتُ R :ق ْل ا ْد ُعوا اللَ َأ ْو ا ْد ُعوا َّ
ون َ
َأ ّي ًا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه األَ ْس َم ُء ُْ
ال ْسنَى ،(((Qوأنا أدعوك
اللهم بأسامئك التي إذا دعيت هبا أجبت ،وإذا ُسئلت
مترضع ًا إليك مستكين ًا ،دعاء
هبا أعطيت ،وأدعوك
ّ
من أسلمته الغفلة ،وأجهدته احلاجة ،أدعوك دعاء من
استكان ،وأعرتف بذنبه ،ورجاك لعظيم مغفرتك،

وجزيل مثوبتك)((( .

2ـ دعاء االعتصام:

قال ( :Aيا عدّ يت عند العدد ،ويا رجائي واملعتمد،

ويا كهفي والسند ،ويا واحد يا أحد ،يا قل هو اهلل أحد،

أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك ،ومل جتعل يف
خلقك مثلهم أحد ،أن ّ
ثم
تصل عليهم وتفعل يبّ ،)...
((( سورة الصافات :آية .75
((( سورة اإلرساء :آية110
((( مصباح املتهجد للشيخ الطويس :ص.343
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تذكر حاجتك((( .

3ـ دعاء املظلوم عىل الظامل:
قال( :Aال ّلهم ّإن وفالن ًا عبدان من عبيدك ،نواصينا

مستقرنا ومستودعنا ،وتعلم منقلبنا ومثوانا،
بيدك ،تعلم
ّ

ورسنا وعالنيتنا ،وتطلع عىل ن ّياتنا ،وحتيط بضامئرنا،
ّ
علمك بام نبديه كعلمك بام نخفيه ،ومعرفتك بام نبطنه
كمعرفتك بام نظهره ،وال ينطوي عليك يشء من أمورنا،

وال يسترت دونك حال من أحوالنا ،وال لنا منك معقل
حيصننا ،وال حرز حيرزنا ،وال هارب يفوتك منّا.

وال يمتنع الظامل منك بسلطانه ،وال جياهدك عنه

جنوده ،وال يغالبك مغالب بمنعة ،وال يعازّك متعزّز
بكثرة أنت مدركه أينام سلك ،وقادر عليه أينام جلأ ،فمعاذ
املظلوم منّا بك ،وتوكّل املقهور منّا عليك ،ورجوعه

إليك ،ويستغيث بك إذا خذله املغيث ،ويسترصخك
إذا قعد عنه النصري ،ويلوذ بك إذا نفته األفنية ،ويطرق

بابك إذا أغلقت دونه األبواب املرجتة ،ويصل إليك إذا

((( األمايل للشيخ الطويس :ص.286
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احتجبت عنه امللوك الغافلة ،تعلم ما ّ
حل به قبل أن

يشكوه إليك ،وتعرف ما يصلحه قبل أن يدعوك له،
فلك احلمد سميع ًا بصري ًا لطيف ًا قدير ًا.
ال ّلهم إنّه قد كان يف سابق علمك ،وحمكم قضائك،

وجاري قدرك ،ومايض حكمك ،ونافذ مش ّيتك يف
وبرهم وفاجرهم
خلقك أمجعني ،سعيدهم وشق ّيهم ّ
عيل قدرة فظلمني هبا ،وبغى
أن جعلت لفالن بن فالن ّ
وجتب
خولته إ ّياهّ ،
عيل بسلطانه الذي ّ
عيل ملكاهنا ،وتعزّز ّ
ّ
وغره إمالؤك له ،وأطغاه
عيل ّ
بعلو حاله التي جعلتها لهّ ،
ّ
حلمك عنه ،فقصدين بمكروه عجزت عن الصرب عليه،

برش ضعفت عن احتامله ،ومل أقدر عىل االنتصار
ّ
وتعمدين ّ
منه لضعفي ،واالنتصاف منه ّ
لذل ،فوكلته إليك
ّ
وحذرته
وتوكّلت يف أمره عليك ،وتوعدته بعقوبتك،

فظن أن حلمك عنه من
وخوفته نقمتك،
سطوتك،
ّ
ّ
أن إمالءك له من عجز ،ومل تنهه واحدة
ضعف ،وحسب ّ

عن أخرى ،وال انزجر عن ثانية بأوىل ،ولكنّه متادى يف
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ولج يف عدوانه ،واسترشى يف
غ ّيه ،وتتابع يف ظلمهّ ،
وتعرض ًا لسخطك الذي
طغيانه جرأة عليك يا س ّيديّ ،
ﻻ تر ّده عن القوم الظاملني ،وق ّلة اكرتاث ببأسك الذي ﻻ

حتبسه عن الباغني.

فها أنا ذا يا س ّيدي مستضعف يف يديه ،مستضام حتت
ّ
عيل مغضوب
مستذل بعنائه ،مغلوب
سلطانه،
ّ
مبغي ّ

مروع مقهور ،قد ّ
قل صربي وضاقت
وجل خائف ّ
عيل املذاهب إالّ إليك ،وانسدّ ت
حيلتي ،وانغلقت ّ
عيل أموري يف دفع
عيل اجلهات إالّ جهتك ،والتبست ّ
ّ
عيل اآلراء يف إزالة ظلمه،
مكروهه عنّي ،واشتبهت ّ
وخذلني من استنرصته من عبادك ،وأسلمني من تع ّلقت
عيل
به من خلقك ّ
طر ًا ،واسترشت نصيحي فأشار ّ
بالرغبة إليك ،واسرتشدت دلييل فلم يد ّلني إالّ عليك،
فرجعت إليك يا موالي صاغر ًا راغ ًام مستكين ًا ،عامل ًا أنّه
ﻻ فرج إالّ عندك ،وال خالص يل إالّ بك ،انتجز وعدك
يف نرصيت ،وإجابة دعائي ،فإنّك قلت وقولك احلق
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ِ
ِ
ب بِ ِه
ب بِم ْث ِل َما ُعوق َ
(و َم ْن َعا َق َ
الذي ﻻ ير ّد وال يبدلَ :
ِ
ِ
نص َّن ُه اهللُ) وقلت ّ
جل جاللك وتقدّ ست
ُث َّم ُبغ َي َع َل ْيه َل َي ُ َ
أسامؤك( :ا ْد ُع ِ
ون َأ ْست ِ
ب َلك ُْم) ،وأنا فاعل ما أمرتني
َج ْ
أمن به وأنت عليه دللتنيّ ،
فصل
به ال منّ ًا عليك ،وكيف ّ

حممد ،واستجب يل كام وعدتني يا من ﻻ
حممد وآل ّ
عىل ّ
خيلف امليعاد.

أن لك يوم ًا تنتقم فيه من الظامل
وإن ألعلم يا س ّيدي ّ
ّ

أن لك وقت ًا تأخذ فيه من الغاصب
للمظلوم ،وأتي ّقن ّ

للمغصوب ،ألنّك ﻻ يسبقك معاند ،وال خيرج عن
قبضتك منابذ ،وال ختاف فوت فائت ،ولكن جزعي

وهلعي ﻻ يبلغان يب الصرب عىل أناتك وانتظار حلمك،
عيل يا س ّيدي وموالي فوق ّ
كل قدرة،
فقدرتك ّ

وسلطانك غالب عىل كل سلطان ،ومعاد ّ
كل أحد إليك
وإن أمهلته ،ورجوع ّ
كل ظامل إليك وإن أنظرته ،وقد

رب حلمك عن فالن بن فالن ،وطول أناتك له
أرضين يا ّ
ّ
عيل لوال الثقة بك،
وإمهالك إ ّياه ،وكاد القنوط يستويل ّ
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واليقني بوعدك.
فإن كان يف قضائك النافذ ،وقدرتك املاضية أن ينيب
ّ
يكف مكروهه عنّي،
أو يتوب ،أو يرجع عن ظلمي أو
ّ
حممد
وينتقل عن عظيم ما ركب منّي،
فصل ال ّلهم عىل ّ
حممد ،وأوقع ذلك يف قلبه الساعة الساعة قبل إزالته
وآل ّ
عيل ،وتكديره معروفك الذي
نعمتك التي أنعمت هبا ّ
صنعته عندي.
وإن كان يف علمك به غري ذلك ،من مقام عىل ظلمي،
فأسألك يا نارص املظلوم املبغى عليه إجابة دعويت ،فصل
حممد ،وخذه من مأمنه أخذ ٍ
عزيز مقتدر،
حممد وآل ّ
عىل ّ
وأفجئه يف غفلته ،مفاجأة مليك منترص ،واسلبه نعمته
وسلطانه ،وأفض عنه مجوعه وأعوانه ،ومزّق ملكه ّ
كل
وفرق أنصاره ّ
مفرق ،وأعره من نعمتك التي
كل ّ
ممزّقّ ،
مل يقابلها بالشكر ،وانزع عنه رسبال عزّك الذي مل جيازه
باإلحسان ،واقصمه يا قاصم اجلبابرة ،وأهلكه يا مهلك
القرون اخلالية ،وأبره يا مبري األمم الظاملة ،واخذله يا
ّ
وعف
خاذل الفئات الباغية ،وابرت عمره ،وابت ّز ملكه،
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وكور
أثره ،واقطع خربه ،وأطفئ ناره ،وأظلم هنارهّ ،
وجب سنامه،
شمسه ،وأزهق نفسه ،وأهشم شدّ ته،
ّ
وعجل حتفه ،وال تدع له ُجنّة إالّ هتكتها،
وأرغم أنفهّ ،
وال دعامة إالّ قصمتها ،وال كلمة جمتمعة إالّ ّفرقتها ،وال
علو إالّ وضعتها ،وال ركن ًا إالّ وهنته ،وال سبب ًا إالّ
قائمة ّ
قطعته.
وأرنا أنصاره وجنده وأح ّبائه وأرحامه عباديد بعد
األلفة ،وشتّى بعد اجتامع الكلمة ،ومقنعي الرؤوس
األمة ،واشف بزوال أمره القلوب
بعد الظهور عىل ّ
املتحية ،والربية
واألمة
املنقلبة الوجلة ،واألفئدة اللهفة،
ّ
ّ
الضائعة ،وأدل ببواره احلدود املع ّطلة ،واألحكام املهملة،
املغية ،واملساجد املهدومة.
والسنن الداثرة ،واملعامل ّ
وأرح به األقدام املتعبة ،وأشبع به اخلامص الساغبة،
وأرو به اللهوات الالغبة ،واألكباد الظامئة ،واطرقه بليلة
ٍ
وساعة ﻻ شفاء منها ،وبنكبة ﻻ انتعاش
ﻻ أخت هلا،
ٍ
وبعثرة ﻻ إقالة منها ،وأبح حريمه ،ونغّص نعيمه،
معها،
وأره بطشتك الكربى ،ونقمتك املثىل ،وقدرتك التي هي
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فوق كل قدرة ،وسلطانك الذي هو أع ّز من سلطانه،
بقوتك القوية ،وحمالك الشديد ،وامنعني منه
واغلبه يل ّ
بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل ،وابتله ٍ
بفقر ﻻ جتربه،
وبسوء ﻻ تسرته ،وكِله إىل نفسه فيام يريد ،إنّك ف ّعال ملا
تريد.
وقوته،
وقوتك ،وأحوجه إىل حوله ّ
وابرأه من حولك ّ
ّ
وأذل مكره بمكرك ،وادفع مش ّيته بمش ّيتك ،واسقم

جسده ،وأيتم ولده ،وانقص أجله ،وخ ّيب أمله ،وأزل
دولته ،وأطل عولته ،واجعل شغله يف بدنه ،وال تفكّه من
وصي كيده يف ضالل ،وأمره إىل زوال ،ونعمته إىل
حزنهّ ،
انتقال ،وجدّ ه يف سفال ،وسلطانه يف اضمحالل ،وعافيته
إىل رش مآلِ ،
وأمتْه بغيظه إذا أمتّه ،وأبقه حلزنه إن أبقيته،
رشه ومهزه وملزه ،وسطوته وعداوته ،واملحه ملحة
وقني ّ
تدمر هبا عليه ،فإنّك أشدّ بأس ًا وأشدّ تنكيالً ،واحلمد هلل
ّ
(((
رب العاملني) .
ّ
((( مهج الدعوات ومنهج العبادات للسيد ابن طاووس :ص.266
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الزيارة الجامعة:

لقد بلغ مذهب أهل البيت Bمرحلة االستقرار يف
عهد اإلمام اهلادي  ،Aإالّ أنه كان هيدده خطر التطرف
الذي ترسب إىل بعض املسلمني عرب الثقافات املستوردة

من الرشق ،كام أنه كان بحاجة إىل مزيد من الدفع اإليامين
حتى ال هتبط الروح املعنوية عند البعض بسبب دعايات
األعداء وبالذات احلكام العباسيني الذين مل يعرفوا مقام
األئمة Bفنسبوا إليهم أو إىل شيعتهم الغلو ،واحتياج

املذهب إىل نصوص جامعة تكون بمثابة دروس توجيهية

تتضمن أصول العقائد بال زيادة أو نقصان.

وهكذا جاءت الزيارة اجلامعة املروية عن اإلمام

اهلادي  Aالتي جتعل األئمة Bيف مقامهم األسمى
بعيد ًا عن الغنوص((( والغلو.

دعنا نتدبر يف بعض كلامهتا املضيئة التي تعترب أفضل

وسيلة لتكريس حبهم يف النفس ذلك احلب الذي يعترب

ينَ ،قائِ َم ٌة َع َل املَ ْع ِر َف ِة ْ َ
((( الغنوصية :ن َْز َع ٌة ِف ْك ِر َّي ٌةْ َ ،ت ِز ُج ا ْل َف ْل َس َف َة بِالدِّ ِ
ال ْد ِس َّي ِة
لِ ْل ُو ُص ِ
ول إِ َل َم ْع ِر َف ِة اهللِ.
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امتداد ًا حلب املؤمن لر ّبه ،وليس بدي ً
ال عنه.

عن حممد بن إسامعيل الربمكي قال :حدثنا موسى

بن عبد اهلل النخعي قال :قلت لعيل بن حممد بن عيل

بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن

عيل بن أيب طالب Bعلمني يا ابن رسول اهلل قوالً
أقوله بليغ ًا كام ً
ال إذا زرت واحد ًا منكم فقال :إذا
رصت إىل الباب فقف واشهد الشهادتني وأنت عىل

غسل ،فإذا دخلت فقف وقل :اهلل أكرب ثالثني مرة،

ثم امش قليال وعليك السكينة والوقار وقارب بني
خطاك ثم قف وكرب اهلل عز وجل ثالثني مرة ،ثم ادن

من القرب وكرب اهلل أربعني تكبرية متام مأة تكبرية ،ثم

قل:

(السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ،وموضع الرسالة،

وخمتلف املالئكة ،ومهبط الوحي ومعدن الرمحة ،وخزّان
العلم ومنتهى احللم ،وأصول الكرم وقادة األمم ،وأولياء
النعم وعنارص األبرار ودعائم األخيار ،وساسة العباد
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وأركان البالد ،وأبواب اإليامن وأمناء الرمحن ،وساللة
النبيني وصفوة املرسلني وعرتة خرية رب العاملني ورمحة

اللـه وبركاته ،السالم عىل أئمة اهلدى ومصابيح الدجى،
وأعالم التقى وذوي النهى ،وأويل احلجى وكهف
الورى ،وورثة األنبياء واملثل األعىل ،والدعوة احلسنى

وحجج اللـه عىل أهل الدنيا واألخرة واألوىل ورمحة
اللـه وبركاته ،السالم عىل َم ّال معرفة اللـه ،ومساكن
بركة اللـه ،ومعادن حكمة اللـه ،وحفظة رس اللـه ،ومحلة

كتاب اللـه ،وأوصياء نبي اللـه ،وذرية رسول اللـهF

ورمحة اللـه وبركاته ،السالم عىل الدعاة إىل اللـه واأل ّدالء
عىل مرضاة اللـه ،واملستقرين يف أمر اللـه ،والتامني يف

حمبة اللـه ،واملخلصني يف توحيد اللـه ،واملظهرين ألمر
اللـه وهنيه ،وعباده املكرمني الذين ال يسبقونه بالقول

وهم بأمره يعملون ورمحة اللـه وبركاته.((()...

((( عيون أخبار الرضا  Aللشيخ الصدوق :ج ،2ص.350
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مكارم أخالقه:A

لقد ّ
حتل اإلمام اهلادي Aبمكارم األخالق التي

بعث جدّ ه الرسول األعظم  Fلتتميمها ،واجتمعت

يف شخصيته كل عنارص الفضل والكامل التي ال يسعنا

اإلحاطة هبا وال تصويرها ،ولكن هذا ال يمنع أن
نشري إىل مجلة من مكارم أخالقه التي جت ّلت يف صور
من سلوكه ،وهو Aمن أهل بيت عادهتم اإلحسان
وسج ّيتهم الكرم واجلود ،وإليك بعض هذه املكارم التي

نصت عليها كتب السرية والتاريخ.
ّ
كرمه:A

حممد بن طلحة :خرج  Aيوم ًا من رس من رأى
قال ّ
ِ
عرض له ،فجاء رجل من األعراب يطلبه،
هم َ
إىل قرية ُل ٍّ

فلم
فقيل له :قد ذهب إىل املوضع الفالين ،فقصدهّ ،
وصل إليه قال له ( :Aما حاجتك؟).
املتمسكني بوالية
فقال :أنا رجل من أعراب الكوفة
ّ

جدّ ك عيل بن أيب طالب  Aقد ركبني دين فادح أثقلني
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محله ،ومل َأر من أقصده لقضائه سواك.

فلم
ثم أنزلهّ ،
وقر عين ًا)ّ ،
فقال له ( :Aطب نفس ًا َّ
أصبح ذلك اليوم ،قال له ( :Aأريد منك حاجة ،اهلل اهلل

أن ختالفني فيها) ،فقال األعرايب :ال أخالفك ،فكتب A
ورقة بخ ّطه معرتف ًا فيها ّ
أن عليه لألعرايب ماالً عينه فيها
يرجح عىل دينه وقال ( :Aخذ هذا اخلط ،فإذا وصلت

إيل وعندي مجاعة ،فطالبني به
إىل رس من رأى إحرض ّ

عيل يف ترك إبقائك إ ّياه ،اهلل اهلل يف خمالفتي).
وأغلظ القول َّ
فلم وصل Aإىل رس من
فقال :أفعل ،وأخذ اخلطّ ،

رأى ،وحرض عنده مجاعة كثريون من أصحاب اخلليفة
وغريهم ،حرض ذلك الرجل وأخرج اخلط وطالبه ،وقال

كام أوصاه ،فأالن Aله القول ورفقه ،وجعل يعتذر،
ووعده بوفائه وطيبة نفسه ،فنقل ذلك إىل املتوكّل ،فأمر

فلم محلت
أن حيمل إىل اإلمام Aثالثون ألف درهمّ ،
إليه تركها إىل أن جاء الرجل ،فقال( :Aخذ هذا املال
واقض منه دينك ،وأنفق الباقي عىل عيالك وأهلك،
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واعذرنا) ،فقال له األعرايب :يا ابن رسول اهلل  ،Fواهلل
ّ
إن أميل كان يقرص عن ثلث هذا ،ولكن اهلل أعلم حيث
جيعل رسالته ،وأخذ املال وانرصف.

(((

ودخل أبو عمر عثامن بن سعيد وأمحد بن إسحاق

األشعري وعيل بن جعفر اهلمداين عىل أبى احلسن

العسكري  ،Aفشكا إليه أمحد بن إسحاق دينا عليه
فقال ( :Aيا أبا عمرو  -وكان وكيله  -إدفع إليه ثالثني

ألف دينار وإىل عيل بن جعفر ثالثني ألف دينار وخذ أنت
ثالثني ألف دينار)(((.

وعن أيب هاشم اجلعفري ،قال :خرجت مع أيب

احلسن  Aإىل رس من رأى نتلقى بعض القادمني
فأبطأوا ،فطرح أليب احلسن  Aغاشية الرسج فجلس

عليها ،فنزلت عن دابتي وجلست بني يديه وهو حيدثني،
فشكوت إليه قصور يدي ،فأهوى بيده إىل رمل كان

عليه جالسا وناولني منه كفا وقال ( :Aاتسع هبذا يا
((( كشف الغمة لإلربيل :ج ،3ص.167
((( مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب :ج ،3ص.512
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أبا هاشم ،واكتم ما رأيت) فجئت به معي ،ورجعنا

فأبرصته فإذا هو يتقد كالنريان ذهبا أمحر ،فدعوت
صائغا إىل منزيل ،وقلت له :اسبك يل هذا فسبكه وقال
يل :ما رأيت ذهبا أجود منه ،وهو كهيئة الرمل ،فمن أين

لك هذا؟ فام رأيت أعجب منه ! قلت :هذا شئ كان

عندنا قديام تدخره لنا عجائزنا عىل طول األيام.

(((

زهده:A

الزهد والورع من املظاهر البارزة يف سرية اإلمام

اهلادي ،Aمثله يف ذلك مثل آبائه املعصومني،B
فكان  Aمثاالً للزهد واإلعراض عن زخارف الدنيا
وحطامها ،والرغبة فيام أعدّ ه اهلل له يف دار اخللود من
النعيم والكرامة.

ومل حيفل بمظاهر احلياة الفانية ونعيمها الزائل ومتعها

الزائفة ،بل اجته إىل اهلل تعاىل ورغب فيام أعدّ ه له يف دار

اخللود من النعيم والكرامة ،وآثر طاعة اهلل تعاىل عىل كل

يشء.

((( الثاقب يف املناقب البن محزة الطويس:ص.532
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لقد عزف اإلمام اهلادي  Aعن مجيع مباهج احلياة

و ُمتعها وعاش عيشة زاهدة إىل أقىص حدّ  ،لقد واظب

عىل العبادة والورع والزهد ،فلم حيفل بأي مظهر من
مظاهر احلياة ،وآثر طاعة اهلل عىل كل يشء ،وقد كان
ورس من رأى خالي ًا من كل أثاث ،فقد
منزله يف املدينة ّ
دامهت منزله رشطة املتوكل ففتّشوه تفتيش ًا دقيق ًا فلم

جيدوا فيه شيئ ًا من رغائب احلياة ،وكذلك ملا فتّشت
رس من رأى ،فقد وجدوا اإلمام يف بيت
الرشطة داره يف ّ

مغلق ،وعليه مدرعة من شعر وهو جالس عىل الرمل
واحلىص ،ليس بينه وبني األرض فراش(((.

ونقل ابن أيب احلديد عن املفاخرة بني بني هاشم وبني

أمية للجاحظ ،قال :وأين أنتم عن عيل بن حممد الرضا،
البس الصوف طول عمره مع سعة أمواله وكثرة ضياعه

وغالته.((()...

((( ينابيع املودة للقندوزي :ج ،3ص 169
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،15ص.273
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العمل في المزرعة:

وجترد اإلمام العظيم  Aمن األنانية ،حتى ذكروا
ّ

أنّه كان يعمل بيده يف أرض له إلعاشة عياله ،فقد روى
عيل بن محزة حيث قال :رأيت أبا احلسن الثالث يعمل يف
ّ

أرض وقد استنقعت قدماه من العرق ،فقلت له :جعلت
فداك أين الرجال؟ فقال اإلمام ( :Aيا عيل قد عمل

باملسحاة من هو خري منّي ومن أيب يف أرضه).

قلت :من هو؟ قال ( :Aرسول اهلل Fوأمري
املؤمنني Aوآبائي ك ّلهم Bعملوا بأيدهيم ،وهو من
عمل النب ّيني واملرسلني واألوصياء الصاحلني)(((.
السماحة والحلم:

رضب اإلمام اهلادي  Aأمثلة واضحة يف العفو

والصفح عن املسيئني ،ومقابلة االساءة باإلحسان،

والصرب عىل كيد األعداء واملناوئني ،ويكفي مثاالً

عىل سعة حلمه موقفه من (برحية) عامل املتوكل عىل
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.39
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املدينة الذي كان يقصد اإلمام  Aباإلساءة والوشاية
والتهديد ،ومع ذلك فإنه  Aقابل ذلك بالعفو وكظم

الغيظ.

ذكر املسعودي أن أبا احلسن  Aحني توجه إىل

العراق ،وصار يف بعض الطريق ،قال له برحية :قد

وعيل
علمت وقوفك عىل أين كنت السبب يف محلك،
َّ
حلف بأيامن مغلظة لئن شكوتني إىل أمري املؤمنني أو

ّ
ألمجرن عيون ضيعتك،
خاصته وأبنائه،
إىل أحد من
ّ
وألفعل ّن وأصنع ّن.
فالتفت إليه أبو احلسن Aفقال له( :إن أقرب

َعريض إياك عىل اهلل البارحة ،وما كنت ألعرضنك

فانكب عليه
عليه ثم ألشكونك إىل غريه من خلقه)،
ّ
برحية ورضع إليه واستعفاه ،فقال له( :Aقد عفوت
عنك)(((.

هكذا جتد برحية ال يعبأ بشكوى اإلمام  Aإىل اهلل

سبحانه ،ويتهدده إذا هو اشتكى عند املتوكِّل ،ورغم
((( إثبات الوصية للمسعودي :ص.233

()56

.................................................تكرميه  للعلماء

ذلك جتد اإلمام Aيعفو عنه ويساحمه رغم دوره السيئ
يف الوشاية واالفرتاء عىل اإلمام ،Aوهذا هو ُخ ُلق أهل
البيت Bوسامحتهم ملن أساء إليهم.
تكريمه Aللعلماء:

وكان اإلمام اهلادي  Aيكرم رجال الفكر والعلم

وحيتفي هبم ويقدّ مهم عىل بقية الناس ،وكان من بني من

كرمهم أحد علامء الشيعة وفقهائهم ،وكان قد بلغه عنه
ّ
فرس اإلمام A
أنه حاجج ناصبي ًا فأفحمه وتغ ّلب عليه ّ
بذلك ،ووفد العامل عىل اإلمام فقابله بحفاوة وتكريم،

وكان جملسه مكت ّظـ ًا بالعلويني والعباسيني ،فأجلسه
اإلمام  Aعىل دست ،وأقبل عليه حيدّ ثه ،ويسأل عن
وشق ذلك عىل ُح ّضار جملسه من
حاله سؤاالً حفي ًا،
ّ

اهلاشميني فالتفتوا إىل اإلمام  ،Aوقالوا له :كيف تقدّ مه

عىل سادات بني هاشم؟

فقال هلم اإلمام ( :Aإ ّياكم أن تكونوا من الذين
ِ
قال اهلل تعاىل فيهمَ :
ين ُأوتُوا ن َِصيب ًا ِم ْن
Rأ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّلذ َ
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َاب ُيدْ َع ْو َن إِ َل كِت ِ
ا ْلكِت ِ
َاب اهللِ لِ َي ْحك َُم َب ْين َُه ْم ُث َّم َيت ََو َّل َف ِر ٌيق
ون ،(((Qأترضون بكتاب اهلل ع ّز ّ
وجل
ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ

حك ًام؟)

فقالوا مجيع ًا :بىل يا ابن رسول اهلل.F

وأخذ اإلمام Aيقيم الدليل عىل ما ذهب إليه
ِ
ين َآمنُوا إِ َذا ِق َ
يل َلك ُْم
قائالً :أليس اهلل قالَ R :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َت َف َّس ُحوا ِف ا َْل َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللُ َلك ُْم َوإِ َذا ِق َ
يل
ِ
ِ
ِ
انشزُوا َف ُ
ُ
ين ُأوتُوا
ين َآمنُوا منْك ُْم َوا َّلذ َ
انشزُوا َي ْر َفع اهللُ ا َّلذ َ
ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات ،(((Q..فلم يرض للعامل املؤمن ّإال أن يرفع
َ ََ َ
عىل املؤمن غري العامل ،كام مل يرض للمؤمن إالّ أن يرفع
عىل من ليس بمؤمن ،أخربوين عنه قال تعاىلَ ( :ي ْر َفع
اهللُ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات) أو
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
قال :يرفع اهلل الذين ُأوتوا رشف النسب درجات؟! َأ َو
ليس قال اهلل...( :ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ين ال
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َْ

((( سورة آل عمران :آية.23
((( سورة املجادلة:آية.11
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ون؟.((()...
َي ْع َل ُم َ

فكيف تنكرون رفعي هلذا ّملا رفعه اهللّ ،
إن كرس هذا
لفالن الناصب بحجج اهلل التي ع ّلمه إياها ألرشف من

كل رشف يف النسب) ،فسكت احلارضون ،إالّ أن بعض
الع ّباسيني انربى قائالً:

رشفت هذا علينا ،وقرصتنا
يا ابن رسول اهلل لقد ّ
عمن ليس له نسب كنسبنا ،وما زال منذ أول االسالم
ُيقدَّ م األفضل يف الرشف عىل من دونه.

وقد ر ّد عليه اإلمام  Aبام يتناسب مع عقيدة هذا

العبايس إمعانا يف احلجة عليه ،وهو يدل عىل ما كان
يتمتع به اإلمام Aمن الرباعة يف فن املناظرة واجلدل،

قائالً( :سبحان اهلل ! أليس الع ّباس بايع أبا بكر وهو
تيمي ،والعباس هاشميَ ،أ َو ليس عبد اهلل بن عباس

كان خيدم عمر بن اخلطاب ،وهو هاشمي أبو اخللفاء،
وعمر عدوي ،وما بال عمر أدخل ال ُب َعداء من قريش يف
الشورى ،ومل يدخل العباس؟! فإن كان رفع ًا ملن ليس

((( سورة الزمر :آية .9
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هباشمي عىل هاشمي منكَر ًاَ ،فأ ِ
نكروا عىل العباس بيعتَه
ُ
أليب بكر وعىل عبد اهلل بن عباس بخدمته لعمر ،فإن كان
ذلك جائز ًا فهذا جائز)(((.

التصدي ألهل البدع والشبهات:

هناك الكثري من األخبار التي ّ
تدل عىل أن اإلمام

اهلادي  Aكان يتابع ما جيري عىل الساحة الفكرية،
فيالحق األفكار املنحرفة والشبهات التي تطرح هنا

وهناك يف مواجهة الفكر اإلسالمي األصيل.

فتصدّ ى اإلمام اهلادي  Aلبعض االجتاهات

العقائدية املنحرفة والفرق الضالة ومنهم ال ُغالة الذين

كانوا يف زمانه ،وهم الذين خرجوا عن اجلادة ووصفوا

األئمة Bبصفات اإللوهية ،فتربأ أهل البيتB
ّ
منهم ولعنوهم وحاربوا مقاالهتم الباطلة.
الغالة:

حركة ال ُغلو من املعاول اهلدامة التي تشكّل خطورة

األئمة األطهار
بالغة عىل الفكر اإلسالمي ،لذلك اختذ
ّ
((( االحتجاج للشيخ الطربيس :ج ،2ص.260
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من أهل البيت Bوشيعتهم مواقف شديدة من

لو وال ُغالة ،فأعلنوا عن كفرهم وإحلادهم والرباءة
ال ُغ ّ
منهم ،حلرصهم عىل تنزيه تعاليم اإلسالم من التشويه
والتحريف واالفرتاء ،ولتصحيح املسار اإلسالمي بكل

ما حوى من علوم ومعارف واجتاهات ،ومل يدخروا يف
هذا السبيل وسع ًا.

وظهر يف زمان إمامة اهلادي Aبعض املفرتين من

أمثال القاسم بن يقطني ،وعيل بن حسكة ،واحلسن بن
حممد بن بابا القمي ،وحممد بن نصري الفهري النمريي،

وفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني.

وعانى اإلمام اهلادي  Aمن هؤالء ال ُغالة ومقاالهتم

الباطلة ،فقد ادعوا أن اإلمام اهلادي  Aهو الرب اخلالق
واملدبر للكون ،وأنه بعث ابن حسكة وحممد بن نصري

الفهري وابن بابا وغريهم أنبياء يدعون الناس إليه

وهيدوهنم ،ووضع هؤالء بعض األحاديث عىل لسان
األئمة Bوهي تزخر بأنواع البدع التي منها ادعاؤهم أن
ّ
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الصالة والزكاة والصيام وسائر الفرائض مجيعها رجل،
فاستهرتوا بسائر السنن اإلهلية ،وأسقطوا الفرائض عمن

حرمه اإلسالم وهنى
دان بمذهبهم ،بل أباحوا كل ما ّ

عنه كنكاح املحارم واللواط وقالوا بالتناسخ وما إىل

ذلك من املحرمات ،وكان هدفهم األساس هو اإلجهاز
عىل اإلسالم والطمع بأموال الناس وأخذها بالباطل
واالستحواذ عىل احلقوق والوجوه الرشعية التي حتمل

إىل اإلمام .A

وانطالق ًا من املسؤولية الرشعية والعلمية املناطة

باإلمام  ،Aفقد سعى إىل احلفاظ عىل اخلط الرسايل

األئمة ،Bوتصدى اإلمام A
الذي دافع عنه آباؤه
ّ

ومن ورائه أصحابه هلذه احلركة اهلدامة ،ووقفوا جلميع

رموزها باملرصاد ،عىل الرغم مما تعرض له يف حياته من
ظلم احلكام واضطهادهم.

وفيام يىل نستعرض مواقفه  Aمن ال ُغالة عىل ضوء

األخبار الواردة يف هذا املضامر.
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لعنهم والبراءة منهم:

عن سهل بن حممد أنه كتب إليه :Aقد اشتبه يا

سيدي عىل مجاعة من مواليك أمر احلسن بن حممد بن
بابا ،فام الذي تأمرنا يا سيدي يف أمره نتواله أم نتربأ منه،

أم نمسك عنه ،فقد كثر القول فيه؟

فكتب بخطه وقرأته( :ملعون هو وفارس ،تربأوا

منهام ،لعنهام اهلل ،ضاعف ذلك عىل فارس)((( .

وعن حممد بن عيسى ،قال :كتب إيل أبو احلسن

العسكري Aابتدا ًء منه( :لعن اهلل القاسم اليقطيني،
ولعن اهلل عيل ابن حسكة القمي ،إن شيطان ًا يرتاءى

للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرور ًا)(((.

وعن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،قال :كتب أبو

احلسن العسكري  Aإىل عيل بن عمرو القزويني بخطه:

(اعتقد فيام تدين اهلل به أن الباطن عندي حسب ما أظهرت

لك فيمن استنبأت عنه ،وهو فارس لعنه اهلل ،فإنه ليس
((( رجال الكيش للشيخ الطويس :ج ،2ص.518
((( رجال الكيش للشيخ الطويس :ج ،2ص.804
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يسعك إال االجتهاد يف لعنه وقصده ومعاداته ،واملبالغة

يف ذلك بأكثر ما جتد السبيل إليه ،ما كنت آمر أن يدان
اهلل بأمر غري صحيح ،فجد وشد يف لعنه وهتكه وقطع
أسبابه ،وصد أصحابنا عنه ،وإبطال أمره ،وأبلغهم ذلك
مني ،واحكه هلم عني ،وإين سائلكم بني يدي اهلل عن هذا

األمر املؤكد ،فويل للعايص وللجاحد .وكتبت بخطي

ليلة الثالثاء لتسع ليال من شهر ربيع األول سنة ٢٥٠هـ،
وأنا أتوكل عىل اهلل وأمحده كثري ًا)(((.
مقاطعتهم واالستخفاف بهم:

عن إبراهيم بن داود اليعقويب ،قال :كتبت إليه  -يعني

أبا احلسن  - Aأعلمه أمر فارس بن حاتم ،فكتب :A
(ال حتفلن به ،وإن أتاك فاستخف به)((( .

وعن إبراهيم بن حممد أنه قال :كتبت إليه :A

جعلت فداك ،قبلنا أشياء حتكى عن فارس ،واخلالف

بينه وبني عيل بن جعفر ،حتى صار يربأ بعضهم من
((( الغَ يبة للشيخ الطويس :ص.228
((( معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي :ج ،14ص.258
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عيل بام عندك فيهام ،وأهيام يتوىل
بعض ،فإن رأيت أن مت ُ َّن َّ
حوائجي ِق َبلك حتى ال أعدوه إىل غريه ،فقد احتجت
إىل ذلك ،فعلت متفض ً
ال إن شاء اهلل؟ فكتب :A

(ليس عن مثل هذا ُيسأل ،وال يف مثله ُيشك ،قد عظم
اهلل قدر عيل بن جعفر ـ متعنا اهلل تعاىل به ـ من أن يقايس

إليه ،فاقصد عيل بن جعفر بحوائجك ،واخشوا فارس ًا
وامتنعوا من إدخاله يف يشء من أموركم ،تفعل ذلك أنت

ومن أطاعك من أهل بالدك ،فإنه قد بلغني ما يموه به
عىل الناس ،فال تلتفتوا إليه إن شاء اهلل)((( .
تكذيب مقاالتهم الباطلة:

عن موسى بن جعفر بن وهب ،قال :كتب عروة

إىل أيب احلسن  Aيف أمر فارس بن حاتم ،فكتب :A
(كذبوه واهتكوه ،أبعده اهلل وأخزاه ،فهو كاذب يف مجيع

ما يدعي ويصف ،ولكن صونوا أنفسكم عن اخلوض

والكالم يف ذلك ،وتوقوا مشاورته ،وال جتعلوا له السبيل
إىل طلب الرش ،فكفانا اهلل مؤونته ومؤونة من كان

((( رجال الكيش للشيخ الطويس :ج ،2ص.807
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مثله)((( .

وقال سعد :حدثني العبيدي ،قال :كتب إ ّيل
العسكري عليه السالم ابتداء منه( :أبرأ إىل اهلل من
الفهري ،واحلسن بن حممد بن بابا القمي ،فابرأ منهام،
فإين حمذرك ومجيع موايل ،وإين ألعنهام ،عليهام لعنة اهلل،
مستأكلني يأكالن بنا الناس فتّانني مؤذيني ،آذامها اهلل،
أرسلهام يف اللعنة وأركسهام يف الفتنة ركسا ،يزعم ابن
بابا :أين بعثته نبيا ،وأنه باب ،عليه لعنة اهلل ،سخر منه
الشيطان فأغواه ،فلعن اهلل من قبل منه ذلك ،يا حممد إن
قدرت أن ختدش رأسه باحلجر فافعل ،فإنه قد آذاين آذاه
اهلل يف الدنيا واآلخرة)(((.

تحذيره Aمن مجالسة الصوفيين:

ّ
وحذر اإلمام اهلادي Aأصحابه وسائر املسلمني

من االتصال بالصوفيني واالختالط هبم ألهنم مصدر

ّ
التقشف والزهد
غواية وضالل للناس ،فهم يظهرون
((( رجال الكيش للشيخ الطويس :ج 2ص.806
((( معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي :ج ،6ص.122
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ّ
والسذج وغوايتهم ،وإن زهدهم مل يكن
إلغراء البسطاء
حقيقي ًا وإنام إلراحة أبداهنم ،وأن هتجدهم يف الليل مل

يكن نسك ًا وإخالص ًا يف طاعة اهلل تعاىل ،وإنام هو وسيلة

لصيد أموال الناس وإغوائهم ،وأن أورادهم ليست
عبادة خالصة هلل بل هي رقص وغناء ،وأن أتباعهم هم
احلمقى والسفهاء.

فلقد شدّ د اإلمام اهلادي  Aيف التحذير من

االختالط هبم حتى روى احلسني بن أيب اخلطاب قال:

النبي F
كنت مع أيب احلسن اهلادي  Aيف مسجد
ّ
فأتاه مجاعة من أصحابه منهم أبو هاشم اجلعفري ،وكان
بليغ ًا وله منزلة مرموقة عند اإلمام  Aوبينام نحن
وقوف إذ دخل مجاعة من الصوفية املسجد فجلسوا يف

جانب منه ،وأخذوا بالتهليل ،فالتفت اإلمام  Aإىل

أصحابه فقال هلم:

فإنم حلفاء الشياطني،
(ال تلتفتوا إىل هؤالء اخلدّ اعني ّ

يتزهدون إلراحة األجسام،
وخمربو قواعد الدين،
ّ
ّ
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يتجرعون ُع ُمر ًا حتى يدخيوا
ويتهجدون لصيد األنعام،
ّ
ّ
حراً((( ،ال هيللون ّإال لغرور الناس ،وال يق ّللون
لإليكاف ُ ُ

الغذاء إالّ ملأل العساس((( واختالس قلب الدفناس(((،
احلب ،ويطرحوهنم بإذالهلم
يك ّلمون الناس بإمالئهم يف ّ

يف اجلب ،أورادهم الرقص والتصدية ،وأذكارهم الرتنّم
والتغنية ،فال يتبعهم إالّ السفهاء ،وال يعتقد هبم إالّ
احلمقاء ،فمن ذهب إىل زيارة أحدهم حي ًا أو ميت ًا ،فكأنّام

ذهب إىل زيارة الشيطان وعبادة األوثان ،ومن أعان

واحد ًا منهم فكـأنّام أعان معاوية ويزيد وأبا سفيان).
فقال أحد أصحابه :وإن كان معرتف ًا بحقوقكم؟

فزجره اإلمام  Aوصاح به قائالً( :دع ذا عنك ،من

أخس
اعرتف بحقوقنا مل يذهب يف عقوقنا ،أما تدري ّأنم ّ
طوائف الصوفية ،والصوفية كلهم خمالفونا ،وطريقتهم
مغايرة لطريقتنا ،وإن هم إالّ نصارى أو جموس هذه
شده عليه ،القاموس املحيط:
((( إكاف احلامر :برذعته ،و َاكف احلامر إيكافاّ :
ج  ،3ص 118
((( العساس :مجع عس ،األقداح الضخمة.
((( الدفناس :األمحق أو البخيل ،أو الكسالن ،،تاج العروس :ج ،4ص 152
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االُمةُ ،أولئك الذين جيتهدون يف إطفاء نور اهلل بأفواههم،
متم نوره ولو كره الكافرون)(((.
واهلل ّ

إضاءات هادية من كلمات اإلمام الهادي :A
ِ
بسخَ ط املخلوق)(((.
(من أطاع
َ
اخلالق مل ُيبال َ
• َ
• (الناس يف الدنيا باألموال ،ويف اآلخرة باألعامل)(((.
• (الغضب عىل َمن متلك ُلؤم)(((.

بني فيك وال يعمل يف
• (إ ّياك واحلسد؛ فإنّه َي ُ
عدوك)(((.
ّ
اجلهال)(((.
• (اهلزل فكاهة السفهاء ،و صناعة ّ

(من ريض عن نفسه كثر الساخطون عليه)(((.
• َ
رشه)(((.
نفسه فال َ
(من هانت عليه ُ
• َ
تأم ْن َّ

(إن الظامل احلامل يكاد أن ُيعفى عىل ظلمه بحلمه ،و
• ّ

((( اإلثنا عرشية للحر العاميل :ص.29
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،50ص.177
((( أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني :ج ،2ص.39
((( ميزان احلكمة حممد الريشهري :ج ،3ص.2271
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،75ص.370
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،72ص.147
((( الدرر الباهرة للشهيد األول :ص.42
((( حتف العقول البن شعبة احلراين :ص.483
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بس َف ِهه)(((.
إن
َّ
نور ح ّقه َ
املحق السفيه يكاد أن ُيطفئ َ
مج ُل من اجلميل قائ ُله،
•
(خري من اخلري فاع ُله ،و أ َ
ٌ

أهو ُل
الرش جال ُبه ،و َ
َ
ورش من ّ
وأرج ُح من العلم حام ُلهٌّ ،
من اهلول راكبه)(((.

بالشكر منه بالنعمة التي أوجب ِ
• (الشاكر أس َعدُ ُّ
ت
ََ
ألن النِّ َعم متاع ،و الشكر نِ َع ٌم و ُعقبى)(((.
الشكر؛ ّ
مج ْع له طاعتك)(((.
جع لك و َّده ورأ َيه ،فا َ
(من َ َ
• َ
آخرون)(((.
وخ ِس َ
• (الدنيا ُسوقَ ،ربِح فيها قومَ ،
(إن اهلل جعل الدنيا دار بلوى ،و اآلخرة دار ُعقبى،
• ّ

ثواب اآلخرة
وجعل بلوى الدنيا لثواب اآلخرة سبب ًا ،و َ
من بلوى الدنيا ِع َوض ًا)(((.

((( حتف العقول البن شعبة احلراين :ص.483
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،75ص.370
((( حتف العقول البن شعبة احلراين :ص.483
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،75ص.365
((( حتف العقول البن شعبة احلراين :ص.483
((( حتف العقول البن شعبة احلراين :ص.483

()70

..........................................................كراماته

كراماته :A

كام اختار ربنا من بني إرسائيل اثني عرش نقيب ًا ،اختار

هلذه األمة اثني عرش إمام ًا هادي ًا إليه بإذنه ،ذرية بعضها

من بعض واهلل سميع عليمَ ،أوليس اهلل تعاىل أعلم حيث

جيعل رسالته؟ فقد كان اإلمام  Aأفضل خلق اهلل يف
زمانه ،ولذلك اصطفاه اهلل هلذا املنصب اإلهلي العظيم.

وهكذا كان اإلمام  Aعبد ًا هلل قد وقر قلبه اإليامن
باهلل ومعرفته ،وأحب اهلل ،وس ّلم له أمره ،فأحبه اهلل،

ورفعه مقام ًا علي ًا ،وكان عند ربه مرضي ًا ،وما الكرامات
التي ظهرت عىل يديه إالّ آية بينة ملدى حب اهلل له ،وبالتايل
ملدى حبه هلل ،وتسليمه له ورضاه بام قدّ ر له وقىض ،وهذه

مجلة من كراماته .A

الوالية التكوينية:

ٍ
واحد من
حممد الس ّياري ،قال حدثني غري
* عن أمحد بن ّ

أصحابنا قال :خرج عن أيب احلسن الثالث (اهلادي) A

األئمة مورد ًا إلرادته ،فإذا
(إن اهلل جعل قلوب
أنّه قالّ :
ّ
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ون إِالَّ َأ ْن
اء َ
شاء اهللُ شيئ ًا شاؤوه ،وهو قول اهللَ :
(و َما ت ََش ُ
اء اهللُ.((()(((..
َي َش َ

حممد بن سنان الزاهري قال :كان أبو احلسن
* عن ّ
حاج ًا و ّملا كان يف انرصافه
حممد ّ A
عيل بن ّ
(اهلادي) ّ
محار له مي ٍ
ال خراسان ّي ًا واقف ًا عىل ٍ
إىل املدينة وجد رج ً
ت،
ّ
وهو يبكي ويقول :عىل ماذا أمحل َر ْحيل ،فاجتاز  Aبه
فقيل له :هذا الرجل اخلراساين ممّن يتوالّكم َ
أهل البيت،
فدنا  Aمن احلامر امل ّيت فقال( :مل تكن بقرة بني إرسائيل

ت
بأكر َم عىل اهلل تعاىل منّي ،وقد رضبوا ببعضها امل ّي َ
ثم وكزه ِبر ْجله ال ُيمنى وقال ُ :Aق ْم بإذن اهلل)،
فعاشّ ،

اخلراساين َر ْح َله عليه وأتى
ثم قام ،فوضع
فتحرك احلامر ّ
ّ
ُّ
مر صلوات اهلل عليه أشاروا إليه
به إىل املدينة ..وك ّلام ّ
اخلراساين)(((.
بإصبعهم وقالوا :هذا الذي أحيى محار
ّ

حممد املقعد
عيل بن ّ
* عن ابن ع ّياش قال :حدّ ثني ّ

((( سورة اإلنسان :آية .30
((( بصائر الدرجات ملحمد بن احلسن الصفار :ص.537
((( بحار األنور للعالمة املجليس :ج ،50ص.185

()72

................................................إخباره  باملغيبات

زاعي ،عن أيب هاشم
قال :حدّ ثني حييى بن زكر ّيا اخلُ ّ
اجلعفري قال:
س
ُ
خرجت مع أيب احلسن (اهلادي) Aإىل ظاهر « ُ ّ
َمن رأى » نتل ّقى بعض الطالب ّيني ،فأبطأ حرسه ،ف ُطرح

ونزلت
السج فجلس عليها،
ُ
أليب احلسن Aغاشية َّ
وشكوت
عن دا ّبتي وجلست بني يديه وهو حيدّ ثني،
ُ
إليه قصور يدي ،فأهوى بيده إىل ٍ
رمل كان عليه جالس ًا،
ِّسع هبذا يا أبا هاشم واكتم
فناولني منه أك ّف ًا وقال( :Aإت ْ

ما رأيت) ،فخ ّبأتُه معي ورجعنا ،فأبرصته فإذا هو يتّقد
كالنريان ذهب ًا أمحر ،فدعوت صائغ ًا إىل منزيل وقلت له:

ْ
رأيت ذهب ًا أجو َد منه وهو
اسبك يل هذا ،فسبكه وقال :ما ُ
كهيئة الرمل ِ
أعجب منه)(((.
رأيت
فمن أين لك هذا ؟ فام ُ
َ
إِخباره Aبالمغيبات:
عن الطيب بن حممد بن احلسن بن شمون قال :ركب

املتوكل ذات يوم وخلفه الناس وركب آل أيب طالب إىل

أيب احلسن  Aلريكبوا بركوبه فخرج يف يوم صائف

((( إعالم الورى بأعالم اهلدى للشيخ الطربيس :ج ،2ص.118
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شديد احلر ،والسامء صافية ما فيها غيم ،وهو  Aمعقود

ذنب الدابة برسج جلود طويل وعليه ممطر وبرنس ،فقال

زيد بن موسى بن جعفر جلامعة آل أيب طالب انظروا إىل
هذا الرجل خيرج مثل هذا اليوم كأنه وسط الشتاء ،قال:
فساروا مجيعا فام جاوزوا اجلرس وال خرجوا عنه حتى

تغيمت السامء وأرخت عزاليها كأفواه القرب ،وابتلت
ثياب الناس ،فدنا منه زيد بن موسى بن جعفر وقال :يا

سيدي ،أنت قد علمت أن السامء قد متطر فهال أعلمتنا
فقد هلكنا وعطبنا)(((.

وروى ّ
حممد بن
حممد البرصي ،عن أمحد بن ّ
املعل بن ّ

حممد بن احلسني بن مصعب إىل أيب
عبد اهلل قال :كتب ّ
احلسن(اهلادي) يسأله عن السجود عىل الزجاج؟ قال:

فلم نفذ الكتاب قلت يف نفيس :إنّه ممّا تُنبت األرض
ّ
وإنم قالوا ال بأس بالسجود عىل ما أنبتت األرض،
ّ
تسجد ،وإن حدّ ثتك نفسك
قال :فجاء اجلواب( :ال
ْ
أنّه ممّا تُنبت األرض؛ فإنّه من الرمل وامللح ،وامللح سبخ

((( الثاقب يف املناقب اليب محزة الطويس :ص.450
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والسبخ بلدٌ ممسوخ)(((.
عن مع َّل ب ِن مم ٍد ع ِن ا ْلو َّش ِ
اء َع ْن َخ ْ َي َ
ان األَ ْس َباطِ ِّي
َ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ب
ال َس ِن Aا َْلدينَ َة َف َق َال ِلَ :
َق َالَ :قد ْم ُت َع َل َأ ِب ْ َ
(ما َخ َ ُ
ت فِدَ َ
اك َخ َّل ْفتُه ِف َعافِ َي ٍةَ ،أنَا
تُ :ج ِع ْل ُ
ا ْل َواثِ ِق ِعنْدَ َك؟ ُق ْل ُ
ِ
ِم ْن َأ ْق َر ِ
ب الن ِ
ش ِة َأ َّيامٍَ ،ق َال:
َّاس َع ْهد ًا بِهَ ،ع ْهدي بِه ُمن ُْذ َع َ َ
اتَ ،ف َل َّم َأ ْن َق َال ِ َل
ون :إِنَّه َم َ
َف َق َال ِل :إِ َّن َأ ْه َل ا َْل ِدين َِة َي ُقو ُل َ
ت:
ت َأنَّه ُه َوُ ،ث َّم َق َال ِلَ :ما َف َع َل َج ْع َفر؟ ُق ْل ُ
َّاس َعلِ ْم ُ
الن َ
ت ََر ْكتُه َأ ْس َو َأ الن ِ
الس ْج ِنَ ،ق َالَ :ف َق َالَ :أ َما إِنَّه
َّاس َحاالً ِف ِّ
احب األَم ِر ،ما َفع َل ابن ال َّزي ِ
ِ
ت فِدَ َ
اك
تُ :ج ِع ْل ُ
ات؟ ُق ْل ُ
َص ُ ْ َ َ ْ ُ َّ
َّاس َم َعه واألَ ْم ُر َأ ْم ُرهَ ،ق َالَ :ف َق َالَ :أ َما إِنَّه ُش ْؤ ٌم َع َل ْيه،
الن ُ
َت و َق َال ِلَ :ل بدَّ َأ ْن َ ْت ِري م َق ِ
اد ُير اهلل َت َع َال
َق َالُ :ث َّم َسك َ
ُ
َ َ
َ
ات ا ْل َواثِ ُق و َقدْ َق َعدَ ا ُْلت ََوك ُِّل َج ْع َفر،
ان َم َ
َامهَ ،يا َخ ْ َي ُ
وأ ْحك ُ
و َقدْ ُقتِ َل ابن ال َّزي ِ
ت فِدَ َ
اك؟ َق َال:
تَ :متَى ُج ِع ْل ُ
اتَ ،ف ُق ْل ُ
ْ ُ َّ
َب ْعدَ ُخ ُر ِ
وج َ
ك بِ ِست َِّة َأ َّيامٍ)(((.
((( دالئل اإلمامة ملحمد بن جرير الطربي (الشيعي) :ص.414
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.498
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استجابة دعائه:A

حممد بن أمحد
حممد ّ
الفحام :حدّ ثني أبو احلسن ّ
قال أبو ّ

قصدت اإلمام (اهلادي) A
عم أيب قال:
ُ
قال :حدّ ثني ُّ

يوم ًا فقلت :يا س ّيديّ ،
إن هذا الرجل قد ا ّطرحني وقطع
علمه بمالزمتي لك،
رزقي وم ّلني ،وما ّأتم يف ذلك إالّ َ
تتفضل
فإذا سألتَه شيئ ًا منه يلزمه القبول منك ،فينبغي أن ّ

عل بمسألته ،فقال :تُكفى إن شاء اهلل.
َّ
ٌ
ُ
رسول
رسل املتوكل،
فلم كان يف الليل طرقني
ّ
يتلو رسوالً ..فجئت والفتح عىل الباب قائم فقال :يا
رجل ،ما تأوي يف منزلك بالليل؟! كدّ ين هذا الرجل ممّا
فدخلت ..وإذا املتوكّل جالس يف فراشه فقال:
يطلبك،
ُ

نفسك! أي يشء لك
يا أبا موسى ،نُش َغل عنك وتُنسينا َ

وذكرت
عندي؟ فقلت :الصلة الفالن ّية والرزق الفالين..
ُ
أشياء ،فأمر يل هبا ِ
وبض ْعفها.
حممد (اهلادي) إىل ها
عيل بن ّ
فقلت للفتح :واىف ُّ
يت
هنا؟ فقال :ال ،فقلت :كتب رقعة؟ فقال :ال ،فو ّل ُ
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منرصف ًا ،فتَبِعني وقال يل :لست ّ
أشك أنّك سألتَه دعا ًء
فلم دخلت إليه Aقال يل :يا
لك،
ْ
فالتمس يل منه دعا ًءّ ،
أبا موسى ،هذا وجه الرىض ،فقلت :بربكتك يا س ّيدي،

مضيت إليه وال سألته ،فقال:
ولك ْن قالوا يل :إنّك ما
َ
ِ
ّ
املهمت إالّ إليه ،وال
إن اهلل تعاىل َعلم منّا أنّا ال نلجأ يف ّ
وعودنا إذا سألناه اإلجابة،
نتوكّل يف ا ُمل ّلمت إالّ عليهّ ،
ونخاف أن نعدل فيعدل بنا.

قلتّ :
إن الفتح قال يل كيت وكيت ،قال :إنّه
يوالينا بظاهره وجيانبنا بباطنه ،الدعاء َملن يدعو به..

أخلصت يف طاعة اهلل واعرتفت برسول اهلل F
إذا
َ
وبح ّقنا َ
وسألت اهلل تبارك وتعاىل شيئ ًا مل
أهل البيت،
َ

اختص به من
حيرمك ،قلت :يا س ّيدي ،فتُع ّلمني دعا ًء
ّ
األدعية؟ قال :هذا الدعاء كثري ًا ما أدعو اهللَ به ،وقد

سألت اهلل أن ال ُي ّيب َمن دعا به يف مشهدي بعدي،
واملعتمد ،ويا
وهو( :يا ُعدّ يت عند ال ُعدد ،ويا رجائي
َ
والسنَد ،ويا واحد يا أحد ،ويا ُق ْل هو اهللُ أحد،
كفهي َّ
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بحق َمن خلقت َه ِمن َخ ْل ِقك ومل جتعل يف
هم ّ
أسألك ال ّل ّ
ِ ِ
َ
وتفعل يب كيت
ُصل عليهم
َخ ْلقك م ْث َلهم أحد ًا ،أن ت ّ َ
وكيت)(((.

اإلربيل بإسناده عن مجاعة من أهل إصفهان،
وروى
ّ

حممد
منهم :أبو الع ّباس أمحد بن النرض ،وأبو جعفر ّ
بن علو ّية ..قالوا :كان بإصفهان ٌ
رجل ُيقال له «عبد

الرمحان» وكان شيع ّي ًا ،فقيل له :ما السبب الذي أوجب

(اهلادي)  Aدون غريه
النقي
عيل
ّ
ّ
عليك القول بإمامة ّ
ِ
عل ذلك،
من أهل الزمان؟ فقال:
ُ
شاهدت ما ُيوجب َ ّ
ّإن كنت رج ً
ال فقري ًا وكان يل لسان وجرأة ،فأخرجني
أهل إصفهان سن ًة من السنني مع قو ٍم آخرين فجئنا إىل
املتوكّل متظ ّلمني وكنّا بباب املتوكّل يوم ًا إذ خرج األمر

حممد بن الرضا ،Cفقلت لبعض َمن
عيل بن ّ
بإحضار ّ
حرضهَ :من هذا الرجل الذي قد ُأ ِمر بإحضاره؟ فقيل:

هذا ٌ
ثم قيل :ونُقدّ ر
رجل
ّ
علوي تقول الرافضة بإمامتهّ ،
ّ
أن املتوكّل ُيرضه للقتل ،فقلت (مع نفيس) :ال أبرح ِمن
((( األمايل للشيخ الطويس :ص.286
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ٍ
رجل هو؟!
أي
ها هنا حتّى أنظر إىل هذا الرجل ُّ
ٍ
فرس وقد قام الناس يمن َة الطريق
فأقبل راكب ًا عىل
وقفت فأبرصته
فلم رأيته
ُ
ويرسهتا ص َّفني ينظرون إليهّ ،

فجعلت أدعو له يف نفيس بأن يدفع
فوقع ح ُّبه يف قلبي،
ُ

رش املتوكّل ،فأقبل يسري بني الناس وهو ينظر
اهللُ عنه َّ
فلم صار
إىل عرف دا ّبته ال يلتفت ،وأنا دائم الدعاء لهّ ،

عل بوجهه وقال( :Aاستجاب اهلل دعاءك،
إ ّيل أقبل َ ّ
ووقعت
فارتعدت
وو ْلدَ ك)،
ُ
ُ
وطول عمرك وك ّثر مالك ُ
ّ
بني أصحايب ،فسألوين :ما شأنُك؟! فقلت :خري ،ومل
ُأخربهم.
عل وجوه ًا
فانرصفنا بعد ذلك إىل إصفهان ،ففتح اهللُ َ ّ
ألف ِ
ألف درهم
من املال ،حتّى ّأن ُأغلق بايب عىل ما قيمتُه ُ

ورزقت عرش ًة من األوالد ،وقد
سوى مايل خارج داريُ ،
بلغت من عمري ن ّيف ًا وسبعني سنة ،وأنا أقول بإمامة هذا
ُ
الذي َع ِلم ما يف قلبي واستجاب اهللُ دعاءه يل(((.
عرضت أمري عىل املتوكّل
عيل بن جعفر:
ُ
وعن ّ

الغمة لإلربيل :ج ،3ص.184
((( كشف ّ
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ِ
نفسك
فأقبل عىل عبيد اهلل بن خاقان فقال :ال ُتتْعب ّن َ
قصة هذا وأشباهه؛ ّ
رافيض
عمك أخربين أنّه
بعرض ّ
فإن ّ
ّ
حممد (اهلادي) ،وحلف املتوكّل أن ال
عيل بن ّ
وأنّه وكيل ّ
فكتبت إىل موالنا:
عيل بن جعفر من احلبس ،قال:
ُ
خيرج ّ

ّ
وإن أخاف الزيغ ،فكتب  Aإ ّيل:
إن نفيس قد ضاقت ّ

(أما إذا بلغ األمر منك ما أرى ،فسأقصد اهللَ فيك) ،فام
ّ
خرجت من السجن(((.
عادت اجلمعة حتّى ُأ
ُ

عيل اهلادي  )Aدخل دار
ُ
وروي أنّه (أي اإلمام ّ
املتوكّل فقام ّ
يصل ..فأتاه بعض املخالفني فوقف حياله
ثم
فقال له :إىل كم هذا الرياء؟!
َ
فأرسع الصال َة وس َّل َمّ ،

مسخَ ك اهلل)!
(إن
َ
َ
التفت إليه فقال ّ :A
كنت كاذب ًا َ
فوقع الرجل م ّيت ًا ،فصار حديث ًا يف الدار(((.

((( رجال الكيش للشيخ الطويس :ج ،2ص.866
((( إثبات الوصية للمسعودي.230:
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كرامات باهرة:
أشخصت أبا احلسن A
عن حييى بن هرثمة قال :أنا
ُ
فلم رصنا
س من رأى يف خالفة املتوكّلّ ،
من املدينة إىل ُ ّ
ببعض الطريق عطشنا عطش ًا شديد ًا ،فتك ّلمنا وتك ّلم
الناس يف ذلك ،فقال أبو احلسن (اهلادي) ( :Aاآلن
نصري إىل ماء عذب نرشبه) ،فام رسنا إالّ قلي ً
ال حتّى
ٍ
شجرة عظيمة ينبع منها ماء عذب بارد،
رسنا حتت
قت
فنزلنا عليه وارتوينا ،ومحلنا وارحتلنا،
وكنت ع ّل ُ
ُ
فلم رصت غري بعيد يف
سيفي عىل الشجرة فنسيتُهّ ،
بعض الطريق ذكرتُه ،فقلت لغالمي :ارجع حتّى تأتيني
فمر الغالم ركض ًا ،فوجد السيف ومحله ورجع
بالسيفّ ،
رجعت إىل
متحي ًا ،فسألتُه عن ذلك فقال يلّ :إن
َد ِهش ًا
ُ
ّ
عني وال ماء
الشجرة
ُ
فوجدت السيف مع ّلق ًا عليها ،إ ْذ ال ٌ
فرصت إىل أيب احلسن فأخربته
وال شجر ،فعرفت اخلرب،
ُ
احلف أن ال تذكر ذلك ألحد ،فقلت:
بذلك ،فقال:
ْ
نعم(((.
و َعن صالِ ِح ب ِن س ِع ٍ
يد َق َالَ :د َخ ْل ُت َع َل َأ ِب
ْ َ
ْ َ
((( الثاقب يف املناقب ابن محزة الطويس :ص.531
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اك ِف ك ُِّل األُ ُم ِ
ال َس ِنَ Aف ُق ْل ُت َله ُج ِع ْل ُت فِدَ َ
ور
َْ
َأ َرا ُدوا إِ ْط َفا َء ن ِ
ُور َك وال َّت ْق ِص َري بِ َك َحتَّى َأن َْز ُل َ
وك
ِ ِ
َه َذا ْ
ان األَ ْشن ََع َخ َ
الَ َ
(ها
الص َعاليكَ ،ف َق َالَ :A
ان َّ
ْت يا ابن س ِع ٍ
يد)ُ ،ث َّم َأ ْو َم َأ بِ َي ِده و َقالَ:A
ُهنَا َأن َ َ ْ َ َ
ات ورو َض ٍ
ات آنِ َق ٍ
(ا ْن ُظر)َ ،فنَ َظر ُت َفإِ َذا َأنَا بِرو َض ٍ
ات
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ات وو ْلدَ ٌ
ان كَأ َّنُ َّن ال ُّل ْؤ ُل ُؤ
ات َعط َر ٌ
اسات فيه َّن َخ ْ َي ٌ
َب َ
ِ
ور َف َح َار َب َ ِ
ا َْل ْكن ُ
صي
ُون و َأ ْط َي ٌار وظ َبا ٌء و َأ ْنَ ٌار َت ُف ُ
ِ
(ح ْي ُ
ث ُكنَّا َف َه َذا َلنَا َعتِيدٌ َل ْسنَا
س ْت َع ْيني َف َقالَ :A
َ
وح َ َ
ِ ِ (((
ِ
الص َعاليك) .
ِف َخان َّ
وعن ابن ع ّياش :حدّ ثني أبو طاهر احلسن بن عبد
حممد بن احلسن بن األشرت
القاهر
ّ
الطاهري قال :حدّ ثنا ّ
صبي ـ
ّ
العلوي قال :كنت مع أيب عىل باب املتوكّل ـ وأنا ّ
وجعفري إىل
ايس
يف مجع من الناس ما بني
ّ
ّ
طالبي إىل ع ّب ّ
ترجل
جندي ..وكان إذا جاء أبو احلسن (اهلادي) ّ A
ّ
ِ
نرتجل
الناس ك ّلهم حتّى دخل ،فقال بعضنا لبعض :ل َ ّ
هلذا الغالم ؟! وما هو بأرشفنا وال بأكربنا ِسنّ ًا واهللِ ال
لترتج ُل ّن له
ترج ْلنا له ،فقال :أبو هاشم اجلعفري :واهللِ
َّ
ّ
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.498
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صاغرين إذا رأيتموه.
ترجل له الناس
فام هو إالّ أن أقبل وبرصوا به حتّى ّ
ك ُّلهم ،فقال هلم أبو هاشم اجلعفري :أليس زعمتم أنّكم
أنفسنا حتّى
ال
ّ
ترتجلون له؟! فقالوا :واهللِ ما َم َلكْنا َ
ترج ْلنا)(((.
َّ
احلنفي املذهب يف
وكتب الشيخ سليامن القندوزي
ّ
(ينابيع املو ّدة):
نُقل عن املسعودي (صاحب مروج الذهب) ّ
أن
ٍ
بثالثة من السباع ِ
فجيء هبا يف صحن قرصه،
املتوكّل أمر
فلم دخل أغلق
عيل
النقي (اهلادي) ّ ..A
َّ
ّ
ثم دعا اإلمام َّ
املتوكّل باب القرص ،فدارت السباع حوله وخضعت له
ثم صعد إىل املتوكّل وحتدّ ث معه
وهو يمسحها بك ُّمهّ ،
األول حتّى
ساع ًة ثم نزل ،ففعلت السباع معه كفعلها ّ
خرج ..فأتْبعه املتوكّل بجائزة عظيمة.
عمك (أي اإلمام اهلادي )A
قيل للمتوكّل :إن ابن ّ
ْ
عمك،
يفعل بالسباع ما رأيت،
فافعل هبا ما فعل ابن ّ
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى للشيخ الطربيس :ج ،2ص.119
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ثم أ َم َرهم أن ال ُيفشوا ذلك(((.
قال :أنتم تريدون قتيلّ ،
وعن حممد بن احلسن اجلهني قال :حرض جملس
املتوكل مشعبذ هندي فلعب عنده باحلق فأعجبه فقال
له املتوكل :يا هندي الساعة حيرض جملسنا رجل رشيف
فإذا حرض فالعب عنده بام خيجله ،قال :فلام حرض أبو
احلسن  Aاملجلس لعب اهلندي فلم يلتفت إليه ،فقال
له :يا رشيف ما يعجبك لعبي؟ كأنك جائع ،ثم أشار إىل
صورة مدورة يف البساط عىل شكل الرغيف ،وقال :يا
رغيف مر إىل هذا الرشيف ،فارتفعت الصورة فوضع أبو
احلسن  Aيده عىل صورة سبع يف البساط وقال :A
(قم فخذ هذا) فصارت الصورة سبعا وابتلع اهلندي
وعاد إىل مكانه يف البساط فسقط املتوكل لوجهه وهرب
من كان قائام(((.
املالكي املذهب
وهبذا نكتفي ،وقد قال ابن الص ّباغ
ّ
وأ ّما مناقبه (أي عيل اهلادي  ،)Aفقال الشيخ كامل
(الشافعي) :فمنها ما ّ
حل يف اآلذان
الدين بن طلحة
ّ
((( ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي :ج ،3ص.129
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،50ص.211
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َّ
حمل جالها بأشنافها ،واكتناف الآليل اليتيمة بأصدافها،
عيل ّ A
َ
أن نفسه موصوفة بنفايس
وش ِهد أليب احلسن ّ
أوصافها ،وأنّه نازل يف الدرجة النبو ّية يف دار أرشافها،
ورشفات أغرافها.((()...
هجرة اإلمام الهادي:A
قال سبط ابن اجلوزي :قال علامء السري :وإنّام
أشخصه املتوكِّل من مدينة رسول اهلل  Fإىل بغداد
ّ
ألن املتوكِّل كان يبغض عل ّي ًا وذريته Bفبلغه مقام
عيل اهلادي Aباملدينة ،وميل الناس إليه فخاف منه
ّ
فدعا حييى بن هرثمة ،وقال :اذهب إىل املدينة وانظر يف
حاله وأشخصه إلينا ،قال حييى :فذهبت إىل املدينة فلام
ضج أهلها ضجيج ًا عظي ًام ما سمع الناس بمثله
دخلتها ّ
عيل  Aوقامت الدنيا عىل ساق ،ألنّه كان
خوف ًا عىل ّ
حمسن ًا إليهم مالزم ًا للمسجد مل يكن عنده ميل إىل الدنيا،
قال حييى :فجعلت أسكّنهم وأحلف هلم أين مل ُأومر فيه
بمكروه ،وأنه ال بأس عليه ،ثم فتّشت منزله فلم أجد
فيه إالّ مصاحف وأدعية وكتب العلم ،فعظم يف عيني
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة امحد املالكي (ابن الصباغ):
ج،2ص.1065
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وتوليت خدمته بنفيس ،وأحسنت عرشته ،فلام قدمت به
بغداد بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري  -وكان والي ًا
عىل بغداد  -فقال يل :يا حييى إن هذا الرجل قد ولده
حرضته عليه
رسول اهلل  ،Fواملتوكِّل من تعلم ،فإن ّ
قتله وكان رسول اهلل  Fخصمك يوم القيامة ،فقلت
له :واهلل ما وقعت منه إالّ عىل كل أمر مجيل.
ثم رصت به إىل رس من رأى فبدأت بوصيف الرتكي
فأخربته بوصوله فقال :واهلل لئن سقط منه شعرة ال
ُيطالب هبا سواك ،قال :فعجبت كيف وافق قوله قول
إسحاق ،فلام دخلت عىل املتوكّل سألني عنه فأخربته
بحسن سريته وسالمة طريقته وورعه وزهادته ،وأين
فتشت داره فلم أجد فيها غري املصاحف وكتب العلم
وأن أهل املدينة خافوا عليه ،فأكرمه املتوكل وأحسن
جائزته وأجزل ّبره وأنزله معه رس من رأى (((.
(وحكي ّ
أن سبب
وقال ابن الصباغ املالكي:
ُ
س َمن
عيل بن ّ
حممد من املدينة إىل ُ ّ
شخوص أيب احلسن ّ
رأى ّ
حممد كان ينوب عن اخلليفة املتوكّل
أن عبد اهلل بن ّ
((( تذكرة اخلواص البن اجلوزي :ص.395
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احلرب والصالة باملدينة الرشيفة فسعى بأيب احلسن إىل
املتوكّل وكان يقصده باألذى ،فبلغ أبو احلسن سعايته به،
ّ
ويكذبه
حممد
فكتب إىل املتوكّل َيذك ُُر حتامل عبد اهلل بن ّ
فيام سعى عليه وقصده له باألذى ،فتقدّ م املتوكّل بالكتابة
إليه وأجابه عن كتابه وجعل يعتذر إليه فيه ويلني له
القول ،ودعاه فيه إىل احلضور إليه عىل مجيل من القول
والفعل ،وكانت صورة الكتاب ا ّلذي كتبه إليه املتوكَّل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أ ّما بعدّ ،
إن أمري املؤمنني عارف
بقدرك راع لقرابتك موجب حل ّقك مؤثر من األُمور
فيك ويف أهل بيتك ملا فيه إصالح حالك وحاهلم ويثبت
وعزهم وإدخال األمن عليك وعليهم يبتغي ذلك
عزك ّ
ّ
رضاء ر ّبه وأداء ما افرتضه عليه فيك وفيهم ،وقد رأى
عم كان يتوالّه
حممد ّ
أمري املؤمنني رصف عبد اهلل بن ّ
من احلرب والصالة بمدينة الرسول  Fإذ كان عىل ما
ذكرت من جهالته بح ّقك واستخفافه بقدرك وعند ما
َق َر َف َك به ونسبك إليه من األمر وما رماك به وعزاك إليه
تبي
من األمر ا ّلذي قد علم أمري املؤمنني براءتك منه و ّملا ّ
له من صدق نيتك وحسن طويتك وسالمة صدرك وأنك
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تؤهل نفسك بيشء ممّا ذكره عنك وقد ّ
ول أمري املؤمنني
مل ّ
حممد من احلرب والصالة بمدينة
ممّا كان يليه عبد اهلل بن ّ
ملحمد بن فضل ،وأمره بإكرامك واحرتامك
الرسولّ F
وتوقريك وتبجيلك واالنتهاء إىل أمرك ورأيك وعدم
والتقرب إىل اهلل تعاىل وإىل أمري املؤمنني بذلك
خمالفتك
ّ
وحيب إحداث العهد بقربك
وأمري املؤمنني مشتاق إليك
ّ
واليمن بالنظر إىل ميمون طلعتك املباركة ،فإن نشطت
لزيارته وا ُملقام ِق َب َله ويف جهته ما أحببت أحرضت أنت
ومن اخرتته من أهل بيتك ومواليك وحشمك وخدمك
عىل مهلة وطمأنينة ،ترحل إذا شئت وتسري كيف شئت،
وإن أحببت وحسن رأيك أن يكون حييى بن هرثمة بن
أعني موىل أمري املؤمنني يف خدمتك و َمن معه من اجلند
يرحلون لرحيلك وينزلون لنزولك فاألمر إليك يف
حتب ،فاستخر
ذلك ،وقد كتبت إليه يف طاعتك ومجيع ما ّ
اهلل تعاىل ،فام أحد عند أمري املؤمنني من أهل بيته وولده
وخاصته ألطف منزل ًة وال أمحد أثر ًة وال هو انظر إليهم
ّ
والسالم
أبر هبم وأشفق عليهم وأسكن إليهم منك إليهّ ،
َّ
عليك ورمحة اهلل وبركاته .وكتب إبراهيم بن العباس يف
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شهر كذا سنة ثالث وأربعني ومائتني من اهلجرة.
جتهز للرحيل
فلم وصل الكتاب إىل أيب احلسنّ A
ّ
وخرج معه حييى بن هرثمة موىل املتوكل و َمن معه من
فلم وصل
رس من رأىّ ،
اجلند حا ّفني به إىل أن وصل إىل ّ
يجب عنه يف يومه ،فنزل يف خان
إليها تقدّ م املتوكّل بأن ُ ْ
ثم ّ
إن املتوكّل
يعرف بخان الصعاليك وأقام فيه يومهّ ،
أفرد له دار ًا حسن ًة وأنزله أ ّيام ًا ،فأقام أبو احلسن مدّ ة
مبج ً
ال يف ظاهر احلال،
مكرم ًا مع ّظ ًام ّ
برس من رأى ّ
مقامه ّ
واملتوكّل يبتغي له الغوائل يف باطن األمر فلم يقدره اهلل
تعاىل عليه((( .
مواجهته  Aللحكم العباسي:
لقد دوهم بيت اإلمام  Aلي ً
ال من قبل رشاذم
وتم تفتيشه فلم جيدوا فيه
السلطة يف مدينة سامراءّ ،
شيئ ًا حيسبونه وثيقة إدانة له ،بل وجدوا اإلمام A
جالس ًا عىل احلىص والرمل ،وهو متّجه صوب القبلة
وعز ،وكان يتلو ٍ
إىل اهلل ّ
آيات من القرآن الكريم،
جل ّ
فحملوه عىل حالته هذه إىل املتوكّل الع ّبايس ـ وهو
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ املالكي :ص.1071
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أطغى سالطني عرصه ـ وأدخلوه عليه بحالته تلك،
وكان الطاغية املتوكّل يف جملس رشاب وهلو ،وكان
بيده كأس اخلمر ،فناوله إىل اإلمام  ،AفامتنعA
منه وقال( :واهلل ما خيامر حلمي ودمي ّ
قط ،فاعفني)،
فأعفاه فقال :أنشدين شعر ًا ،فقال ( :Aأنا قليل
الرواية للشعر) ،فقال املتوكّل :البدّ  ،فأنشده
اإلمام :A
باتوا عىل قلل األجبال حترسهم
غلب الرجال فام أغنتهم القلل
ُ
واستنزلوا بعد ع ّز من معاقلـهم
ُ
وأسكنوا حفر ًا يا بئس ما نزلوا
ناداهم صارخ من بعد دفـــنهم
أين األساور والتيجان واحللل
أين الوجوه التي كانت من ّعــمة
ُرضب األستار والكلل
من دوهنا ت
ُ
فأفصح القرب عنهم حني ساءهلم
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل
قد طاملا أكلوا دهر ًا وما شــربوا
فأصبحوا بعد طول األكل قد ُأكلوا
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فبكى املتوكّل حتّى ُب ّلت حليته ،كام بكى احلارضون،
مكرم ًا (((.
ثم ر ّده إىل منزله ّ
ّ
مرحلة اإلنفراج:
و ُقتل املتوكَّل عىل يد ولده املنترص ،قتل الطاغية
واسرتاح الناس لفرتة ـ خصوص ًا أتباع أهل البيت Bـ
وعاد الناس إىل زيارة مراقد أهل البيت  Bوردت
وفرج عن
(فدك) إىل أوالد فاطمة الزهراءّ ،D
السجناء ،ولكن الفرحة مل تدم طويالً ،فام أرسع أن تآمر
األتراك عىل املنترص فامت مسموم ًا ،ثم جاء املستعني
عمه ،ومل تطل أيامه ،إذ كانت السلطة قد أصبحت ألعوبة
ّ
بيد اجليش الرتكي.
مرة أخرى تآمر األتراك عىل املستعني وجاءوا بابن
باملعتز ورغم أن األخري مل يكن كوالده
املتوكل حممد امللقب
ّ
يف القسوة والطغيان إال أنّه أغلق أبواب االنفراج عىل
وقرر أن يقتل اإلمام اهلاديA
شيعة أهل البيتّ ،B
بالسم ،ون ّفذ املعتز خطته.
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،50ص.211
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وقىض عىل النجمة العارشة من نجوم اهلداية الربانية،
ولكن بعد أن بقيت تشع عىل مسرية األمة اإلسالمية ملدة
ثالث وثالثني عام ًا هي مدة إمامته املباركة عىل املسلمني.
شهادته:A
كانت يوم االثنني ثالث رجب سنة  254هجر ّية يف
ايس،
«س َمن رأى» ،يف آخر حكم ّ
املعتز الع ّب ّ
دار غربته بـ ُ ّ
ومل يكن له  Aمن العمر أكثر من واحد وأربعني عام ًا
ايس ،وقيل:
بالسم الذي َد ّسه
وأشهر ،متأ ّثر ًا
ّ
ُ
ّ
املعتز الع ّب ّ
ِ
ايس ،وقد ُسم َعت جارية يف
عىل يد أخيه املعتمد الع ّب ّ
تشييع جنازته تقول :ماذا َل ِقينا يف يوم االثنني قدي ًام
ً (((
وحديثا
العسكري  Aبتجهيزه
وقام ابنُه اإلمام احلسن
ّ
بسامراء ،فأصبح له
والصالة عليه ودفنه يف داره الرشيفة
ّ
قرب معروف عليه رضيح جيمعه مع ابنه أيب ٍ
حممد احلسن
العسكري ،Cله ق ّبة ذهب ّية ساطعة.
ّ
((( األنوار البهية للشيخ عباس القمي :ص.298
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فضل بقعته وزيارته:A
عن احلسني بن روح ،قال :قال أبو احلسن :A
أمان ألهل اخلافقني)((( .
برس من رأى ٌ
(قربي ّ
الدعاء والزيارة المأثوران:
روى شيخ الطائفة الطويس باإلسناد عن املنصوري،
عن عم أبيه ،يف حديث طويل ،قال :قلت لإلمام
اهلادي :Aيا سيدي ،تعلمني دعاء أختص به من
األدعية؟ فقال :Aهذا الدعاء كثري ًا ما أدعو اهلل به،

وقد سألت اهلل أن ال خييب من دعا به يف مشهدي بعدي،
وهو( :يا عديت عند العدد ،ويا رجائي واملعتمد ،ويا
كهفي والسند ،ويا واحد يا أحد ،يا قل هو اهلل أحد،
أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك ،ومل جتعل يف
خلقك مثلهم أحد ًا ،أن تصيل عليهم وتفعل يب كيت
وكيت)((( .
وذكر حممد بن احلسن بن الوليد الزيارة التالية
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب :ج ،3ص.527
((( األمايل للشيخ الطويس :ص.286
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لإلمامني العسكريني  Cفقال :إذا أردت زيارة قربهيام
تغتسل وتتنظف ،والبس ثوبيك الطاهرينّ ،
فإن وصلت
إليها وإالّ أومأت من الباب الذي عىل الشارع وتقول:
(السالم عليكام يا وليي اهلل ،السالم عليكام يا حجتي اهلل،
السالم عليكام يا نوري اهلل يف ظلامت األرض ،السالم
عليكام يا من بدا هلل فيكام ،أتيتكام عارفا بحقكام ،معاديا
ألعدائكام ،مواليا ألوليائكام ،مؤمنا بام آمنتام به ،كافرا بام
كفرمتا به ،حمققا ملا حققتام ،مبط ً
ال ملا أبطلتام ،أسأل اهلل ريب
وربكام أن جيعل حظي من زيارتكام الصالة عىل حممد
وأهل بيته ،وأن يرزقني مرافقتكام يف اجلنان مع آبائكام
الصاحلني ،وأسأله أن يعتق رقبتي من النار ،ويرزقني
شفاعتكام ومصاحبتكام ،وال يفرق بيني وبينكام ،وال
يسلبني حبكام وحب آبائكام الصاحلني ،وال جيعله آخر
العهد منكام ومن زيارتكام ،وأن حيرشين معكام يف اجلنة
برمحته.
اللهم ارزقني حبهام ،وتو ّفني عىل م ّلتهام ،والعن ظاملي
آل حممد حقهم وانتقم منهم ،اللهم العن األولني منهم
واآلخرين ،وضاعف عليهم العذاب األليم إنّك عىل كل
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ٍ
يشء قدير ،اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك ،واجعل
فرجنا مع فرجهم يا أرحم الرامحني)((( .وجتتهد أن تصيل
عند قربهيام ركعتني ،وإالّ دخلت بعض املساجد وصليت
ودعوت بام أحببت ّ
إن اللّ قريب جميب).
رب العاملني
واحلمدُ للّ ِّ
وسال ٌم عىل عباده الذين اصطفى
حممد وآله الطاهرين
تم بحمد اهلل تعاىل.

((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس :ج ،6ص.94
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