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 ِ اَلُم َعلَى ُأَمَناِء اللَّ ِ َوأَْصفَِيائِِه السَّ ــاَلُم َعلَى أَْولَِياِء اللَّ اَلسَّ

اَلُم َعلَى  ِ َو ُخلََفائِِه السَّ اَلُم َعلَى أَْنَصاِر اللَّ َوأَِحبَّائِهِ  ، السَّ

اَلُم  ِ  ، السَّ اَلُم َعلَى َمَساِكِن ِذْكِر اللَّ ِ السَّ َمَحالِّ َمْعِرَفِة اللَّ

َعاِة إِلَى  ــاَلُم َعلَــى الدُّ ِ َو نَْهِيِه السَّ َعلَــى ُمْظِهِري أَْمِر اللَّ

ــاَلُم  ِ  ، السَّ يَن ِفي َمْرَضاِة اللَّ قِرِّ ــاَلُم َعلَى الُْمْســتَ ِ السَّ اللَّ

ِدالَِّء َعلَى  اَلُم َعلَى اْلَ ِ السَّ َعلَى الُْمْخلِِصيَن ِفي َطاَعِة اللَّ

َ َو َمْن  َِّذيَن َمْن َوااَلُهْم َفَقْد َوالَى اللَّ ــاَلُم َعلَى ال ِ  ، السَّ اللَّ

َ  ، َو  َ َوَمــْن َعَرَفُهْم َفَقْد َعَرَف اللَّ َعاَداُهــْم َفَقْد َعاَدى اللَّ

َ َوَمِن اْعَتَصَم بِِهــْم َفَقِد اْعَتَصَم  َمــْن َجِهلَُهْم َفَقْد َجِهــَل اللَّ

ِ َعزَّ َو َجلَ  ،  ـى ِمَن اللَّ ِ  ، َو َمــْن تََخلَّى ِمْنُهْم َفَقْد تََخلَـّ بِــاللَّ

َ أَنِّي ِسْلٌم لَِمْن َســالَْمُتْم َوَحْرٌب لَِمْن َحاَرْبُتْم  َو ُأْشــِهُد اللَّ

ِِّه إِلَْيُكمْ  ،  ٌض ِفي َذلَِك ُكل ُكْم َو َعاَلنَِيتُِكْم ُمَفوِّ ُمْؤِمٌن بِِسرِّ

 ِ ٍد ِمَن الِْجنِّ َواْلِْنِس َو أَْبَرُأ إِلَى اللَّ ُ َعُدوَّ آِل ُمَحمَّ لََعَن اللَّ

ٍد َو آلِهِ  . ُ َعلَى ُمَحمَّ ِمْنُهــمْ  ، َو َصلَّى اللَّ
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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني 

والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.
مل ير مثل اإلمام اهلادي  عارش أئمة املسلمني 
إىل  باإلضافة  لربه  وطاعته  وهتجده  عبادته  يف 
زهده وتقواه، وحسن سريته، وسلوكه القويم، 
ورسوخ اليقني يف نفسه، وعلمه اجلم وحكمته، 

وفصاحته وبالغته وقيادته للشيعة يف عرصه. 
لقد انتزع  إعجاب كبار العلامء واملؤرخني من 
مسلمني وغريهم عىل اختالف نزعاهتم ونحلهم 
وميوهلم من عبارات التقدير واإلكبار لشخصه 
بعض  متثل  والتي  الفذة،  وشخصيته  الكريم 
صفاته الرفيعة وسجاياه احلميدة، وتفوقه عىل 
سائر املعارصين له، ويف ما ييل شذرات مما قالوا 

فيه:
 قال اإلمام حممد بن علي اجلواد :»إن اإلمام 
بعدي ابني عيل، أمره أمري، وقوله قويل، وطاعته 

طاعتي«(1).

(1)  بحار األنوار 50: 118.
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وقال الشيخ املفيد، املتوىف سنة 413 ه : »كان 
اإلمام بعد أيب جعفر  ابنه أبا احلسن عيل بن 
حممد اهلادي ، الجتامع خصال اإلمامة فيه، 
وتكامل فضله، وأنه ال وارث ملقام أبيه سواه، 
وثبوت النص عليه باإلمامة واإلشارة إليه من 

أبيه باخلالفة«.(1)
ه :   573 سنة  املتوىف  الراوندي،  القطب  وقال 
»وأما عيل بن حممد اهلادي ، فقد اجتمعت 
وعلمه  فضله  وتكامل  اإلمامة،  خصال  فيه 
خارقة  كلها  أخالقه  وكانت  اخلرية،  وخصاله 
للعادة كأخالق آبائه ، وكان بالليل مقبال عىل 
القبلة ال يفرت ساعة، وعليه جبة صوف وسجادته 
عىل حصري، ولو ذكرنا حماسن شامئله لطال هبا 

الكتاب«.())
ـ :   وقال ابن شهرآشوب، املتوىف سنة 588 ه 
وأصدقهم  مهجة،  الناس  أطيب    كان«
هلجة، وأملحهم من قريب، وأكملهم من بعيد، 
عليه  تكلم  وإذا  الوقار،  هيبة  عليه  صمت  إذا 
سيامء البهاء، وهو من بيت الرسالة واإلمامة، 

(1) اإلرشاد ج)ص 97).
()) الشيخ عباس القمي، األنوار البهية ص 46).
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ومقر الوصية واخلالفة، شعبة من دوحة النبوة 
منتضاة مرتضاة، وثمرة من شجرة الرسالة جمتناة 

جمتباة(1).
ـ  :   وقال كمال الدين بن طلحة،املتوىف سنة 652 ه
»وأما مناقبه فمنها ما حل يف اآلذان حمل حالها 
بأشنافها، واكتنفه شغفا به اكتناف الآللئ الثمينة 
بأصدافها، وأشهد أليب احلسن أن نفسه موصوفة 
بنفائس أوصافها، وأهنا نازلة من الدوحة النبوية 

ذرى أرشافها، ورشفات أعرافها«.
 وقال الشيخ علي بن عيسى اإلربلي، املتوىف 
قد    اهلادي موالنا  »رشف  ـ  :  ه  692 سنة 
رضب عىل املجرة قبابه، ومد عىل النجوم أطنابه، 
ووصل بأسباب السامء أسبابه، فام تعد منقبة إال 
وله نخيلتها، وال تذكر كريمة إال وله فضيلتها، 
وال تورد حسنة إال وله تفصيلها ومجلتها، وال 
أدلتها،  عليه  وتظهر  إال  سنية  حالة  تستعظم 
استحق ذلك بام يف جوهر نفسه من كرم تفرد 
بخصائصه، وجمد حكم فيه عىل طبعه الكريم، 
لقالئصه  الراعي  حفظ  الشوب  من  فحفظه 
فكانت نفسه مهذبة، وأخالقه مستعذبة، وسريته 

(1)  املناقب ج4 ص 401.
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عادلة، وخالله فاضلة، ومباره إىل العفاة واصلة، 
ورباع املعروف بوجوده وجوده آهلة، جرى من 
الوقار والسكينة والسكون والطمأنينة، والعفة 
واحلزم  والرأفة،  والشفقة  والنباهة،  والنزاهة 
واألباعد،  األقارب  عىل  واحلنو  واحلصافة، 
واحلدب عىل الويل واحلاسد، عىل وترية نبوية، 
يقارهبا  ال  قدسية،  ونفس  علوية،   (1) وشنشنة 
أحد من األنام وال يدانيها، وطريقة ال يشاركها 

فيها خلق وال يطمع فيها.
فبنفســه رسى  إذا  الــري  إن 

ــا ــري إذا رسى أرسامه ــن ال واب
البلغاء، وأسكت  إذا قال بذ الفصحاء، وحري 
العلامء، إن جاد بخل الغيث، وإن صال جبن 
الليث، وإن فخر أذعن كل مساجل، وسلم إليه 
كل مناضل وأقر لرشفه كل رشيف، وإن طاول 
األفالك ونافر األمالك واعرتف أنه ليس هناك، 
إشكاهلا،  موضح    فهو العلوم  ذكرت  وإن 
نجدهتا،  وابن  وجداهلا،  جالدها  وفارس 
وناصب  نجادها،  واطالع  أقواهلا،  وصاحب 

أعالم عقاهلا.

(1)  القالئص: مجع قلوص. والشنشنة: العادة الغالبة.
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هذه صفاته التي تتعلق بذاته، وعالماته الدالة 
عىل معجز آياته، فإن أتى الناس بآبائهم أتى بقوم 
أخرب برشفهم هل أتى، ودلت عىل مناصبهم آية 
املباهلة، وإن عنا عن قبوهلا من عنا، ونطق القرآن 
الكريم بفضلهم، ونبه الرسول  عىل نبلهم، ومل 
يسأل عىل التبليغ أجرا إال ودهم، وبالغ يف العهد 
هبم : »أن أحسنوا خالفتي يف أهيل«، فام حفظوا 
عهده وال عهدهم. فهم  أمناء اهلل وخريته، 
وخلفاؤه عىل بريته وصفوته، املشار إليهم بآداب 
القرآن املجيد، املخاطبون ب ﴿إِنَّ ِف ذلَِك َلِْكرى لَِمْن 
ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾  الذين هم عىل  لَْق السَّ

َ
ْو أ

َ
اكَن َلُ قَلٌْب أ

أولياء اهلل أرق من املاء، وعىل أعدائه أقسى من 
احلديد.

اللقاء  يف  أيقاظ  باخل،  والسحاب  وأجواد 
ووجوههم  حارضة،  قلوهبم  ذاهل،  والليث 
نارضة، وألسنتهم ذاكرة، وإذا كان لغريهم دنيا 
فلهم دنيا وآخرة، صىل اهلل عليهم صالة يقتضيها 
كرم اهلل، واستحقاقهم الكامل، وهذان سببان 

يوجبان احلصول لوجود الفاعل والقابل«.(1)
وقال الذهبي، املتوىف سنة 748 ه : »عيل بن حممد 

(1) عيل بن أيب الفتح اإلربيل، كشف الغمة يف معرفة األئمة، ج ٣،  
ص 19٣ اىل 195.
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بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن زين 
العابدين، السيد الرشيف، أبو احلسن العلوي 
عرش،  االثني  ]األئمة[  أحد  الفقيه،  احلسيني 

وتلقبه اإلمامية اهلادي«.(1)
ـ  : »أما عيل  وقال ابن عنبة، املتوىف سنة 828 ه
اهلادي، فيلقب بالعسكري، ملقامه برس من رأى، 
وكانت تسمى العسكر، وأمه أم ولد، وكان يف 

غاية الفضل وهناية النبل«.())
ـ :  وقال ابن حجر اهليتمي، املتوىف سنة 979 ه 
وجه  ملا  ألنه  بذلك  سمي  العسكري،  »عيل 
املتوكل إلشخاصه من املدينة املنورة إىل رس من 
رأى، أسكنه هبا، وكانت تسمى العسكر، فعرف 
بالعسكري، وكان وارث أبيه علام وسخاء..«.(٣) 
ويقول ابن العامد احلنبيل، املتوىف سنة 1089 ه : 
»أبو احلسن عيل بن اجلواد حممد بن الرضا عيل 
بن الكاظم موسى بن جعفر الصادق العلوي 
إماما  فقيها  كان  باهلادي،  املعروف  احلسيني 

متعبدا، وهو أحد األئمة االثني عرش«. (4)
وقال اليافعي: »أبو احلسن عيل اهلادي بن حممد 

(1) تأريخ اإلسالم، وفيات سنة 51) - 60): 18).
()) عمدة الطالب: 199.

(٣)  الصواعق املحرقة: 07).
(4)   شذرات الذهب ): 8)1.
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اجلواد بن عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق العلوي احلسيني، عاش أربعني سنة، 

وكان متعبدا فقيها إماما«.(1)
املتوىف سنة  الطهراين،  برزك  الشيخ آغا  وقال 
ـ  : »كان اإلمام اهلادي أجل إخوته، وارث  1389 ه
علم آبائه وسخائهم، وإنام انتقلت وانحرصت 
املذكورين،  إخوته  دون  خاصة  فيه  اإلمامة 
لتوفر رشوط اإلمامة فيه، وهي العلم والعدالة 
والكفاية وسالمة احلواس واألعضاء مما ال يؤثر 

يف الرأي والعمل، والنسب القريش العريب«.())
ـ  :  وقال خري الدين الزركلي، املتوىف سنة 1396ه
»أبو احلسن العسكري، عيل امللقب باهلادي بن 
حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى بن جعفر 
احلسيني الطالبي، عارش األئمة االثني عرش عند 

اإلمامية، وأحد األتقياء الصلحاء«(٣).
د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
٣) مجادى األول )144 هجرية
املوافق لـ 1/1/8)0)
قم املرشفة

(1) مرآة اجلنان ): 119.
()) حياة اإلمام اهلادي : )٣، عن شجرة السبطني.

(٣) األعالم 5: 140.
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 نظرة إمجالية يف حياته
والده:

اإلمام حممد اجلواد (تاسع أئمة املسلمني) بن عيل 
بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني 
بن عيل بن أيب طالب، عليه وعىل آبائه أفضل 

الصالة والسالم . 
: كنيته

 أبو احلسن ال كنية له غريها ، ويف اصطالح الرواة 
أبو احلسن الثالث او األخري متيزًا له عن جده أيب 
احلسن األول وهو اإلمام الكاظم  وكذلك 
 (1). جّده أيب احلسن الثاين وهو اإلمام الرضا

:  وألقابه

والنجيب  ألقابه  أشهر  ومها  والنقي  اهلادي 
واملؤمتن  واألمني  والفقيه  والعامل  واملرتىض 
وابنه  هو  عرف  وقد  والعسكري  والطيب 
وابنه  السالم  هوعليه  يلقب  بالعسكريني ،  
بذلك لفرض  لّقبا  بـالعسكريني، وإّنام  احلسن 

(1) اإلربيل، مناقب، ج 4، ص )4٣.
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السلطة العباسية اإلقامة اجلربية عليهام يف سامراء 
التي كانت يومها معسكرًا للجند.(1) 

: أمه الطاهرة

ذات  جارية)  (أي  ولد  أم  وهي  املغربية  سامنة 
قال  القانتات ،  من  وكانت  وتقوى ،  فضيلة 
اإلمام اهلادي : »أمي عارفة بحقي ، وهي من 
أهل اجلنة ، ال يقرهبا شيطان مارد ، وال يناهلا كيد 
جبار عنيد ، وهي مكلوءة (حمفوظة) بعني اهلل 
التي ال تنام ، وال تتخلف عن أمهات الصديقني 

والصاحلني«.())
: والدته

يا) (٣)،  ولد  باملدينة املنورة يف قرية تسمى (رَصِ
وذلك يف النصف من شهر ذي احلجة سنة )1) 
هـ . وبقي فيها إىل سنة ٣6) هـ قبل هجرته إىل 
  يف سامراء حتى مضيِّه  سامراء . وقد بقي

إىل ربه سنة 54)هـ . 

(1) ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ج ) ص  )49.
()) دالئل اإلمامةـ  حممد بن جرير الطربي ( الشيعي) - ص 415.

(٣) وكان قد أسسها اإلمام الكاظم  تقع عىل ثالثة أميال من 
املدينة



15

زوجته   وأوالده:

كانت له زوجة واحدة وهي (ام ولد) يقال هلا 
النوبية والتي أنجبت له اإلمام  يقال هلا سليل 

احلسن العسكري.(1)
وله من األوالد أربعة: احلسن  وهو اإلمام 
العارش (ت60))، واحلسني وحممد (ت54)) 

وجعفر (ت71)) وبنت واحدة تسمى علية.
عمره  ومدة إمامته  :

 إحدى وأربعني سنة وعدة شهور ،  عاش 
أعوام ،  ثامنية    اجلواد أبيه  مع  منها  أدرك 
يف  وهو  0))ه   سنة  باإلمامة    واضطلع  
هذا السن املبكر واستمرت فرتة إمامته ثالث 

وثالثني سنة. ())
:   وعارص

من اخللفاء املعتصم أخا املأمون (18)-7))) 
واملتوكل   ((٣(-((7) املعتصم  بن  والواثق 

(1) الدخيل، أئمتنا، ج )، ص 09)، والنوبة، عنوان ملنطقة واسعة 
يف جنوب مرص.

أيب  بعد  اإلمام  كان  بقوله:  ذلك  إىل  املفيد  الشيخ  أشار  وقد   (()
اإلمامة  بن حممد الجتامع خصال  أبا احلسن عيل  ابنه    جعفر
فيه وتكامل فضله وأّنه ال وارث ملقام أبيه سواه وثبوت النص عليه 

باإلمامة واإلشارة إليه من أبيه باخلالفة. اإلرشاد، ص 6٣8.
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أخا الواثق ()٣)-47)) وهو الذي هدم قرب 
سنة  عليها  وعاقب  الزيارة  ومنع   احلسني
 ((48-(47) املتوكل  بن  واملنترص   (٣6
واملستعني ابن عم املنترص (48)-)5)) واملعتز 

ابن املتوكل ()5)-55)) . 
:  شهادته

سنة  العبايس  املعتز  أيام  سموما  ربه  إىل  مىض 
54)ه  ودفن يف بيته بسامراء وكانت مدة إقامته 

يف سامراء عرشين سنة وتسعة أشهر.

 : مراحل حياته
إن حياة حجج اهلل تعاىل األنبياء واألئمة  مترُّ 

بمرحلتني :
هذه  ويف  والنشوء .  التكوين  مرحلة  األوىل: 
ته بأن يولد يف أطهر وأطيب  املرحلة يكرم اهلل حجَّ
النَّسب واحلَسب مسلاًم مؤمنًا  وأزكى بيت يف 
موحدًا ال يدانيه يف الفضل بيت آخر ، والبد هلذا 
البيت ان ينتمى اىل شجرة أنبياء اهلل العظمى نوح 
وإبراهيم  ، ويف هذه املرحلة يصنع اهلل تعاىل 

َته عىل عينه وبرعايته وفضله .  حجَّ
ة اهلل بأمر اهلل إلخراج  الثانية : مرحلة قيام حجَّ
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يبقى  وسوف  النور .  إىل  الظلامت  من  الناس 
عىل اإلنسان طلب اهلداية واختيارها وتصديق 
حجج اهلل تعاىل ويكون من اهلل رشح الصدر: 
ْح َصْدَرهُ لأِلِْسالِم﴾ األنعام 5)1 .  ْن َيْهِديَُه يَْشَ

َ
ُ أ ﴿ََمْن يُرِدِ اللَّ

املرحلة األوىل )من سنة 212 اىل 220(: 
يف يوم اجلمعة أو يوم الثالثاء أعلن اإلمام ابو 
جعفر حممد بن عيل اجلواد  أن اهلل رزقه مولودًا 
عظيام ، وأنه ساّمه (عليا) وكناه (أبا احلسن) ، 
ليكون بذلك العيل الرابع من البيت التاسع من 
بيوت الذّرية الطاهرة من آل حممد  ، وعاش 
سالم اهلل عليه يف كنف والده العظيم اإلمام حممد 
اجلواد عليهام السالم الذي أورثه اهلل الكتاب بقوٍة 
وآتاه احلكم صبيا ، كيحيى بن زكريا وعيسى بن 

مريم . 
وقد نصَّ اإلمام اجلواد  قبل رحيله األخري إىل 
بغداد عىل إمامة إبنه عيل وذلك أمام أصحابه 
َفهم بأنه اإلمام من بعده وَخلََّفه يف  وخاّصته وعرَّ

َم إليه املواريث والسالح .(1)   املدينة ، وسلَّ
  وحني َدسَّ املعتصم العبايس إىل اإلمام اجلواد
م يف شهر ذي القعدة من سنة 0))هـ ومىض  السُّ

(1)  الكايف ج1 ص٣)٣و4)٣.
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إىل ربه إثر ذلك ببغداد ، كان ِسنُّ االمام أيب احلسن 
عيل بن حممد  يف ذلك الوقت ثامن سنوات ، 
فبكى عىل أبيه بكاءًا شديدًا وهو بااملدينة حيث 

أخربهم بذلك . (1)

 املرحلة الثانية 
)من سنة 220 اىل سنة 254(

كان اإلمام  يف سن مبكرة نحو ثامن سنني ، 
حني قام باإلمامة اإلهلية ومسؤولياهتا العظيمة . 

وقد يقال باستبعاد ذلك وعدم إمكانه ! 
ولكن نقول إن الذي آتى حييى بن زكريا الكتاب 
بقوة وهو صبي والذي انطق عيسى بن مريم 
وآتاه الكتاب وهو يف املهد قادٌر عىل ذلك يف أي 
زمان حتى يف األمة اخلامتة وال يعجز عن ذلك 
أبدا ، ومن قال بعجزه فقد خرق وكفر ، هذا من 

ناحية اإلمكان واجلواز عقال . 
وأما من حيث اإلثبات فاإلمامة عهُد اهللِ الذي 
تِِه فقال  جعله إلبراهيم ومن اصطفاُه اهلل من ذريَّ
له : ﴿إِّنِ جاِعلَُك لِلنَّاِس إِماماً قاَل َوِمْن ُذّرِيَِّت قاَل ال يَناُل 

الِِمنَي﴾ البقرة/4)1 .  َعْهِدي الظَّ
لغرض  اهلل  من  وجمعول  منصوب  واإلمام 

(1) دالئل االمامةـ  حممد بن جرير الطربي ( الشيعي) - ص 415.
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ْمرِنا﴾ السجدة/4) . 
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
اهلداية: ﴿وََجَعلنا ِمنُْهْم أ

ناٍس 
ُ
ويف يوم القيامة يقول تعاىل: ﴿يَوَْم نَْدُعوا ُكَّ أ

ولئَِك َيْقَرُؤَن كِتاَبُهْم 
ُ
وِتَ كِتابَُه بَِيِمينِهِ فَأ

ُ
بِإِماِمِهْم َفَمْن أ

ْعىم َفُهَو ِف اآلِْخَرةِ 
َ
َوال ُيْظلَُموَن فَتِياًل ٭ َوَمْن اكَن ِف هِذهِ أ
َضلُّ َسبِياًل﴾ اإلرساء/71-)7 . 

َ
ْعىم َوأ

َ
أ

ولذا كلُّ مؤمن يبتهل إىل اهللِ تعاىل يف صالته كل 
ِيَن  اَط الُْمْسَتقِيَم ٭ ِصاَط الَّ يوم ويقول : ﴿اْهِدنَا الّصِ
اّلنَِي﴾  الضَّ َواَل  َعلَيِْهْم  الَْمْغُضوِب  َغْيِ  َعلَيِْهْم  نَْعْمَت 

َ
أ

احلمد/7-6 . 

وقد بعث اهلل تعاىل نبيَّه حممدًا  هلداية الناس : 
لُماِت إَِل  نَْزنْلاهُ إَِلَْك ِلُْخرَِج انلَّاَس ِمَن الظُّ

َ
﴿الر كِتاٌب أ

انلُّورِ بِإِذِْن َرّبِِهْم إِل ِصاِط الَْعزِيزِ اْلَِميِد﴾ إبراهيم/1 . 
ثم نصب من بعده أئمة هدى أورثهم الكتاب : 
ِيَن اْصَطَفيْنا ِمْن ِعبادِنا﴾ فاطر/٣1 .  ْوَرثَْنا الِْكتاَب الَّ

َ
﴿ ُثمَّ أ

وملا كانت وسيلة هداية اإلنسان الترشيعية عند 
اهلل تعاىل هي اإلمامة والنجاة بالتمسك هبدى 
اهلدى  هذا  عن  حياسب  القيامة  ويوم  األئمة ، 
وعىل اتباعه لألئمة ، فالبد من معرفتهم بشكل 

صحيح وال يكفي التقليد فيها ، أو إمهاهلا.
والسؤال هو : من هم هؤالء األئمة من ذريَّة 
بعد  من  باإلمامة  هلم  اهلل  عهد  الذين  إبراهيم 
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نبيِّه واصطفاهم وأورثهم الكتاب ؟
واجلواب : أنه ورد عن النبي  بطرق كثرية 
ومتواترة قوله : »يكون بعدي اثنا عرش خليفة 

كلهم من قريش« .(1) 
قال علامء مدرسة اتباع اخللفاء: بأن أول وثاين 
أبو  وثالث هؤالء هم اخللفاء الثالث األوائل 
بكر وعمر وعثامن . واختلفوا يف الباقي اختالفا 
(االثنا عرش)  العدد  شديدًا وحاروا يف تكملة 
فتجدهم تارة يعربون بـ »وقع يل فيه يشء« أو 
»قيل« أو »الذي يغلب عىل الظن« أو »حيتمل« أو 

»واهلل أعلم بمراد نبيِّه« أو »واهلل أعلم«.())
قال ابن بطال عن املهلب : »مل ألق أحدا يقطع يف 
هذا احلديث (حديث االثنا عرش) يعني بيشء 
أعلم  ومل   : رشحه  يف  العريب  ابن  وقال  معني! 

للحديث معنى« . (٣)
ولعل من أسباب هذا االختالف وعدم القطع 
بيشء عندهم هو إن اإلمام عندهم الذي يتوىل 

(1) صحيح مسلم كتاب االمارة.
()) راجع فتح الباريـ  ابن حجر : ج1٣ ص)18 فام بعد ، ورشح 
صحيح مسلم للنووي ج)1 ص01)ـ 0٣) ، والبداية والنهاية البن 

كثري ج6 ص79)-80) . 
(٣) صحيح الرتمذي ج) ص08).
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  احلكم ، والذين تولوا احلكم بعد رسول اهلل
وفيهم  بكثري ،  عرش  االثني  عىل  عددهم  يزيد 
الفّساق كـ يزيد بن معاوية والوليد بن عبد امللك 

وغريهم . 
وقال علامء الشيعة )اإلمامية(: ان املراد باألئمة 
  هم أهل بيته  االثني عرش يف حديث النبي
أوهلم عيل بن أيب طالب  ابن عمه  وزوج 
سبطا  احلسني  ثم  احلسن  ثم   ، ابنته فاطمة 
النبي  ، ثم عيل بن احلسني ، ثم حممد بن عيل ، 
ثم جعفر بن حممد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم عيل 
بن موسى ، ثم حممد بن عيل ، ثم عيل بن حممد ، 
بن احلسن وهو  ثم حممد  بن عيل ،  ثم احلسن 

املهدي املنتظر . 
يف ،  خيتلفوا  ومل  القول  هذا  عىل  أمجعوا  وقد 
فاإلمام هو أمني اهلل يف أرضه وحجته عىل عباده 
املنصوب من قبله، وهذا املعنى ال ينطبق إال عىل 
هؤالء األئمة االثني عرش، وذلك لظهور خصال 
الطهارة  اإلمامة اإلهلية واكتامهلا فيهم ، وهي: 
اخلطأ  عن  والعصمة  األرجاس ،  مجيع  من 
والزلل واالشتباه، والعلم التام بكتاب اهلل وسنة 
النبي  ، والسبق باخلريات ، وظهور البينات 
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عىل أيدهيم . والنص عليهم من النبي  أو من 
اإلمام السابق .

ويضاف إىل ذلك تعاضد معنى اإلمامة اإلهلية 
عند الشيعة (االثنا عرشية) مع ما صح ألهل بيت 
النبي  من أحاديث يف شأهنم ، أمثال حديث 
الكساء  وحديث   ، املنزلة  وحديث   ، الثقلني 
ونزول آية التطهري ، وآية املودة ، وحديث نزول 
آية كامل الدين وإمتام  سورة الدهر ، وحديث 

النعمة (الغدير)  ، وغريها . 
اكتامل  مع  عرش  االثني  األئمة  تسلسل  وأما 
صفات اإلمامة فيهم خالل قرنني ونصف من 
ق  الزمن بعد النبي  فهي آية إهلية عظيمة تصدِّ

حديث النبي  هذا وكذا حديث الثقلني:
قال النبي  : »إين تارك فيكم ما إن متسكتم 
به لن تضلوا بعدي ، الثقلني ، أحدمها أعظم من 
اآلخر كتاب اهلل حبل اهلل ممدود من السماء إىل 
األرض ، وعتريت أهل بييت ، ولن يفترقا حىت يردا 
علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما«. (1) 

(1) صحيح الرتمذي ج) ص08) ، يقول ابن حجر اهليتمي يف الصواعق 
املحرقة ص148: »ثم اعلم أن حلديث التمسك بذلك طرقا كثرية ، 
وردت عن نيف وعرشين صحابيا ، ومر له طرق مبسوطة يف حادي 
عرش الشبهة ، ويف بعض تلك الطرق أنه  قال ذلك بحجة الوادع 
بعرفة ، ويف أخرى أنه قاله باملدينة يف مرضه وقد امتألت احلجرة 
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ولذا نجد إقرار العلامء بالفضل والعلم واإلمامة 
هلم حتى من الذين مل يتَّبِعوهم. 

قال احلافظ ابن كثري عن اإلمام اهلادي  بعد أن 
ذكره : »أحد األئمة االثين عشر وهو والد احلسن 

العسكري وقد كان عابدًا زاهدًا ..«(1)  
وقال ابن العامد احلنبيل بعد أن ذكره يف حوادث 
سنة أربع ومخسني ومائتني : »كان فقيهًا إمامًا 
متعبدًا وهو أحد األئمة اإلثنا عشر الذين تعتقد 

غالة الشيعة عصمتهم .  .« ())

  اإلمام اهلادي 
قبل اهلجرة إىل سامراء 

 ، مل يتفاجئ الشيعة باإلمامة املبكرة لإلمام
خصال  اكتامل  يف  اآليات  من  رأوا  ملا  وذلك 
اإلمامة فيه ، وحدوث ذلك يف إمامة أبيه اإلمام 

اجلوادمن قبل . 
ولذا اذعنوا بإمامته ورجعوا إليه يأخذون عنه 
وقد  وحيدثون ،  عنه  ويروون  دينهم  مسائل 
بأصحابه ، ويف أخرى أنه قال ذلك بغدير خم ، ويف أخرى أنه قال 
(ذلك) ملا قام خطيبا بعد انرصافه من الطائف كام مر وال تنايف إذ ال 
مانع من أنه كرر عليهم ذلك يف تلك املواطن وغريها ، اهتامما بشأن 

الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة« . 
(1) سبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص ص))٣.

()) ابن عامد احلنبيل، شذرات الذهب ج) ص8)1.
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أحىص الشيخ الطويس يف كتابه (رجال الطويس) 
مائة ومخسة وثامنني تلميذًا وراويًا أخذوا ورووا 
حممد  السيد  العالمة  إحصاء  وحسب  عنه ، 
كاظم القزويني يف كتابه االمام اهلادي  فقد 

زاد عددهم عىل ثالثامئة وأربعني . 
وقد أثر عن اإلمام اهلادي حديث كثري عن آبائه 
عن جده رسول اهلل  وتراث ضخم يف خمتلف 
املعارف اإلسالمية يف الفقه والتفسري واألخالق 
والعقائد ورد الشبهات وإبطاهلا واجلواب عىل 

خمتلف املسائل .
وكان من حديث ما قبل اهلجرة إىل سامراء ويف 
أمر  العبايس(1)  املعتصم  أن  املبكرة  إمامته  أيام 
اًم  عمر بن الفرج أن يوكل إىل عيل بن حممد  معلِّ
  معروفًا بالنصب واالنحراف عن أهل البيت
ليغذيه ببغضهم . وعهد إليه أن يمنع الشيعة من 
زيارته واالتصال به . فبادر اجلنيدي إىل ما كان 
ُامر به من مهّمة تعليم اإلمام  إالّ انه قد ذهل ملا 
ة ذكائه ، والتقى حممد بن جعفر  كان يراه من حدَّ
باجلنيدي فقال له : ما حال هذا الصبي الذي 

تؤدبه ؟ فأنكر اجلنيدي ذلك وراح يقول :
(1) وهذا اإلجراء كان ضمن خطة املأمون العبايس التي بدأها مع 

االمام اجلواد  والتي باءت بالفشل .
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أتقول : هذا الصبي ؟!! وال تقول هذا الشيخ؟ 
أنشدك باهلل هل تعرف باملدينة من هو أعرف مني 

باألدب والعلم ؟ 
قال : ال . 

فقال اجلنيدي: إين واهلل ألذكر احلرف يف األدب ، 
وأظن أين قد بالغت ، ثم إّنه يميل أبوابًا استفيده 
منه ، فيظن الناس اين ُاعلمه ، وأنا واهلل أتعّلم 

منه . 
وانطوت األيام فالتقى حممد بن جعفر مرة أخرى 

باجلنيدي ، فقال له : ما حال هذا الصبي ؟
فأنكر عليه اجلنيدي ذلك وقال : دع عنك هذا 
األرض ،  أهل  خري  هلو  تعاىل  واهلل  القول ، 
وأفضل من برأه اهلل تعاىل ، وإنه لربام همَّ بدخول 
احلجرة فأقول له : حتى تقرأ سورة ، فيقول: أّي 
سورة تريد أن أقرأها ؟ فأذكر له السور الطوال 
ما مل يبلغ إليها فيرسع بقراءهتا بام مل أسمع أصح 
منها ، وكان يقرؤها بصوت أطيب من مزامري 
داود ، اّنه حافظ القرآن من أوله إىل آخره ، ويعلم 

تأويله وتنزيله . 
وأضاف اجلنيدي قائالً: هذا الصبي صغري نشأ 
باملدينة بني اجلدران السود فمن أين َعِلم هذا 
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العلم الكبري؟ يا سبحان اهلل !!
ثم نزع عن نفسه النصب ألهل البيت  ودان 

بالوالء هلم واعتقد باالمامة .(1) 

عرص املتوكل
كانت السياسة املعتمدة يف البالط العبايس قبل 
تويل املتوكل لسدة احلكم قائمة عىل تأييد املعتزلة 
ودعم رجاالهتا وهي عني السياسة التي اعتمدها 
التضييق  مقابل  يف  قبُل  من  العبايس  املأمون 
املناسبة  األرضية  وّفر  مما  احلديث،  أهل  عىل 
لتحرك العلويني سياسيًا، إالّ أّن تسنم املتوكل 
ملسند اخلالفة قلب األمور عىل عقب، وعادت 
املفكرين  عىل  والتضييق  التفكري  يف  السطحية 
واملبدعني مرة أخرى حيث قرب املتوكل إليه 
هلم  املعاكس  االجتاه  وأقىص  احلديث،  أهل 
عليهم  التضييق  مع  والشيعة  باملعتزلة  املتمثل 

بشدة.
موقف  إىل  األصفهاين  الفرج  أبو  أشار  وقد 
املتوكل هذا ووزيره عبيد اهلل بن حييى بن خاقان 
بقوله: »وكان املتوكل شديد الوطأة عىل آل أيب 

(1) مآثر الكرباء يف تاريخ سامراء : ٣ / 91 ـ 95، واثبات الوصية 
للمسعودي ص))).
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طالب، غليظًا عىل مجاعتهم مهتاًم بأمورهم شديد 
الغيظ واحلقد عليهم، وسوء الظن والتهمة هلم، 
واتفق له ان عبيد اهلل ابن حييى بن خاقان وزيره 
ييسء الرأى فيهم، فحّسن له القبيح يف معاملتهم، 
فبلغ فيهم ما مل يبلغه أحد من خلفاء بني العباس 
  قبله، وكان من ذلك أن كرب قرب احلسني
وعفى أثاره، ووضع عىل سائر الطرق مسالح 
له، ال جيدون أحدًا زاره إالّ أتوه به فقتله أو أهنكه 

عقوبة«.(1)
هبا  حظي  التي  الكبرية  للمنزلة  إالّ  ذلك  وما 
املؤمنني  قلوب  يف    احلسني اإلمام  مرقد 
حتى أّنه يمثل الرمز العاطفي للربط بني الشيعة 

.وأئمتهم
اهلجرة إىل سامراء:

أهل  (مبغض  العبايس  املتوكل  سببها  كان 
العداء هلم) ، وذلك حني  البيت  وناصب 
سعى عبد اهلل بن حممد القائم باحلرب واملحراب 
باإلمام  املتوكل  إىل    الرسول  مدينة  يف 
اهلادي  ، وأنه  جيمع املال والسالح يف بيته())، 

(1) األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص  478 .
()) ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ج )، ص 49٣.
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ثالثامئة  باختيار  هرثمة  بن  حييى  املتوكل  فأمر 
رجل وأخذهم معه إىل املدينة إلشخاص اإلمام 
اهلادي  اىل سامراء . فلام وصل حييى ألخذ 
االمام  املدينة ضج أهلها حزنا عىل فراقه.  وذلك 
مع أّن املتوكل بذل قصارى جهده يف استدعاء 
اإلمام  بطريقة ال تثري مشاعر أتباعه ورّدة فعل 
اجلامهري وتأمني طريق وصوله إىل سامراء، إالّ 
أّن أهداف حركة املتوكل مل تكن خافية عىل أهل 

املدينة منذ بداياهتا.
فقد نقل ابن اجلوزي عن حييى بن هرثمة قوله: 
»وعندما أرسلني املتوكل إىل املدينة إلشخاص 
اإلمام اهلادي  إىل سامراء، ودخلت املدينة، 
ضج أهلها ضجيجًا عظياًم ما سمع الناس بمثله 
خوفًا عىل اإلمام «، وأضاف حييى: »وقامت 
الدنيا عىل ساق؛ ألّنه كان حمسنًا إليهم مالزمًا«.(1)
وتعرض اخلطيب البغدادي (املتوىف سنة 46٣ 
هـ) إلشخاص املتوكل له  بالقول: »أشخصه 
جعفر املتوكل من مدينة رسول اهلل صلی اهلل عليه 
وآله وسلم إىل بغداد، ثّم إىل سامراء، فقدمها، 
وأقام هبا عرشين سنة وتسعة أشهر إىل أن تويف، 

(1) ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ج )، ص )49.
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ودفن هبا يف أيام املعتز العبايس.(1)
اإلقامة يف سامراء:

وحني دخل اإلمام  سامراء وضعوا رحله يف 
دار خزيمة بن حازم.()) وحسب رواية الشيخ 
املفيد: »إّنه ملا وصل اإلمام  إىل سامراء تقدم 
املتوكل بأن حيجب عنه يف يومه، فنزل يف خان 
ثم  يومه،  فيه  وأقام  الصعاليك،  بخان  يعرف 
تقّدم املتوكل بإفراد دار له، فانتقل إليها«.(٣) وعن 
ـ أحد أصحاب اإلمام  ـ إّنام  صالح بن سعيد 
قام املتوكل بإنزال اإلمام  هذا اخلان األشنع 
 ، خان الصعاليك إطفاًء لنوره والتقصري به

أي: حتقريه والتقليل من شأنه.(4)
من  أكثر  رأى  من  بـرس    احلسن أبو  وأقام 
عرشين سنة، وكانـ  كام ذكر الشيخ املفيد ـ مكرمًا 
يف ظاهر حاله جيتهد املتوكل يف إيقاع حيله به، فال 

يتمكن من ذلك.(5) 
سامراء  يف  وجوده  طيلة    اإلمام نفذ  وقد 

(1) اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج )1، ص 56.
())   املسعودي، إثبات الوصية، ص 00).

(٣)   حمل نزول القوافل.
(4)   املفيد، اإلرشاد، ص 648.
(5)   املفيد، اإلرشاد، ص 649.
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إىل قلوب الناس وانتزاع إعجاب كبار العلامء 
واملؤرخني من مسلمني وغريهم عىل اختالف 
نزعاهتم ونحلهم وميوهلم من عبارات التقدير 
الفذة،  وشخصيته  الكريم  لشخصه  واإلكبار 
وسجاياه  الرفيعة  صفاته  بعض  متثل  والتي 
احلميدة، وتفّوقه عىل سائر املعارصين له، فلم ير 
مثله يف عبادته وهتجده وطاعته لربه باإلضافة إىل 
زهده وتقواه، وحسن سريته، وسلوكه القويم، 
ورسوخ اليقني يف نفسه، وعلمه اجلم وحكمته، 

وفصاحته وبالغته.(1)
: من مكائد املتوكل ضد اإلمام

  إّن املتوكل وإن حاول التظاهر بإكرام اإلمام
وتبجيله إالّ أّنه بذل قصارى جهده للتقليل من 
مكانة اإلمام  واحلّط من منزلته بطريقة خفية 
يف األوساط العلمية واالجتامعية مظهرًا للناس 
أّنه أحد رجال القرص واخلادمني للسلطان، وأّنه 

ال خيتلف عن غريه من هذه احليثية.())
عىل  الرقابة  ُيشدد  نفسه  الوقت  يف  وكان 
عن  اجلوزي  ابن  سبط  نقل  فقد   ، اإلمام

(1)   الشاكري، كتاب اإلمام عيل اهلادي ، ص 455.
())   الطربيس، أعالم الورى، ج )، ص 6)1.
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نمي  قال:  الذهب  مروج  كتاب  يف  املسعودي 
إىل املتوكل بعيل بن حممد  أّن يف منزله كتبا 
وسالحا من شيعته من أهل قم، وأّنه عازم عىل 
الوثوب بالدولة، فبعث إليه مجاعة من األتراك، 
فهامجوا داره لياًل، فلم جيدوا فيها شيئًا، ووجدوه 
يف بيت مغلق عليه، وعليه مدرعة من صوف، 
وهو جالس عىل الرمل واحلىص، وهو متّوجه إىل 
اهلل تعاىل يتلو آيات من القرآن. وعىل هذه احلال 
محل إىل املتوكل العبايس، وأدخل عليه، وكان 
املتوكل يف جملس رشاب، وبيده كأس اخلمر، 
فناول اإلمام اهلادي ، فرّد اإلمام : »واهلل 
ما خامر حلمي وال دمي قط فأعفين«، فأعفاه. 
فقال له: »أنشدين شعرًا«، فقال اإلمام : »أنا 

قليل الرواية للشعر«. فقال: »ال بد«. فأنشده:
حترسهم األجبال  ُقَلِل  عىل  باتوا 

الُقلل أغنتهُم  فام  الرجال  ُغْلُب 
معاقلهم عن  عّز  بعد  واستنزلوا 

نزلوا ما  بئس  يا  ُحَفرًا،  فأودعوا 
قربوا ما  بعد  من  صارخ  ناداُهم 

واحللل؟ والتيجان  األرسة  أين 
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منعمة كانت  التي  الوجوه  أين 
من دوهنا ترضب األستار والكلل

فأفصح القرب عنهم حني ساء هلم
يقتتل الدود  عليها  الوجوه  تلك 

رشبوا وما  دهرًا  أكلوا  طاملا  قد 
فأصبحوا بعد طول األكل قد ُأكلوا

لتحصنهم دورًا  عمروا  وطاملا 
وانتقلوا الدور واألهلني  ففارقوا 

وادخروا األموال  كنزوا  وطاملا 
وارحتلوا األعداء  عىل  فخّلفوها 

ُمَعطلة قْفرًا  َمناِزهُلم  أضحت 
وساكنوها إىل األجداث قد رحلوا)1)
قال الراوي: »واهلل لقد بكى املتوكل بكاًء طوياًل 
حتى بّلت دموعه حليته!. وبكى من حرضه، ثم 
أمر أن يرفع الرشاب، وأمر بإرجاع اإلمام  إىل 

داره مكرمًا«.())

عرص املنترص العبايس
ابنه  احلكم  توىل  العبايس  املتوكل  هالك  بعد 
املنترص ستة أشهر، وهو الذي أحدث االنقالب 

(1)   املسعودي، مروج الذهب، ج 4، ص 11.
())   ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ج )، ص 497.
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جيشه  قواد  مع  باالشرتاك  املتوكل  أبيه  عىل 
فقطعوه إربا إربا مع وزرائه وندمائه وحاشيته 
سنة  وذلك  والغناء،  الرشاب  مائدة  عىل  وهم 
عىل  الضغط  خّف  املنترص  وبمجيئ  ه .   (48
سامراء  يف  عامة  والعلويني  خاصة    اإلمام
وأحسن إليهم، حيث كان املنترص يؤثر خمالفة أبيه 
يف مجيع أحواله ومضادة مذهبه طعنًا عليه ونرصة 
لفعله، وإن بقي موقف بعض الوزراء واألمراء 
خارج سامراء عىل حالة من الضغط عىل الشيعة 

وحماربتهم.
النسبية عن  القيود  التخفيف ورفع  وكان هلذا 
حركة اإلمام  دور يف إعادة تنظيم واقع الشيعة 
يف سائر البلدان، فكان اإلمام  يتدخل برسعة 
لتنصيب البديل عن الوكيل الذي يعتقل أو يمنع 

من التحرك يف الوسط الشيعي.

دوره يف نرش املعارف اإلسالمية
: القرآن يف مدرسة اإلمام اهلادي

كان للحركة االنحرافية التي قام هبا الغالة من 
الشيعة الدور املهم يف إثارة شبهة حتريف القرآن 
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وتوجيه أصابع االهتام للشيعة من قبل أتباع سائر 
الفرق اإلسالمية بأهنم ال هيتمون بشأن القرآن 
الكريم، ويؤمنون بتحريفه وعدم حجيته؛ ومن 
هنا انربى اإلمام اهلادي  لتفنيد هذه الشبهة 
وبيان مكانة القرآن يف الفكر املدرسة اإلمامية، 
وأّن القرآن الكريم هو املصدر األول للمسلمني 
التي  واملواقف  الترشيعات  مجيع  يف  واحلجة 
يعتمدها الشيعة، وأّن الروايات املخالفة للقرآن 
الكريم تعّد من زخرف القول الذي يرضب به 

عرض اجلدار.
وقد بنّي اإلمام  ذلك مفصاّل يف الرواية التي 
نقلها ابن شعبة احلّراين التي جاء فيها: »اعلموا 
- رمحكم اهلل - إّنا نظرنا يف اآلثار وكثرة ما 
جاءت به األخبار فوجدناها عند مجيع من ينتحل 
اإلسالم ممن يعقل عن اهلل عزوجل ال ختلو من 
فيجتنب.  باطل  وإّما  فيتبع،  حق  إّما  معنيني: 
وقد اجتمعت األمة قاطبة ال اختالف بينهم أن 
القرآن حق ال ريب فيه عند مجيع أهل الفرق، 
الكتاب  بتصديق  مقرون  اجتماعهم  حال  ويف 
وحتقيقه، مصيبون، مهتدون... والقرآن حق ال 
اختالف بينهم يف تزنيله وتصديقه: فإذا شهد 
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القرآن بتصديق خرب وحتقيقة وأنكر اخلرب طائفة 
من األّمة لزمهم اإلقرار به ضرورة حني اجتمعت 
يف األصل على تصديق الكتاب، فإن هي جحدت 

وأنكرت لزمها اخلروج من امللة«.(1)
عن  تفسريه  يف  العيايش  املعنى  هذا  وروى 
ْق  اإلمامني الباقر والصادق ، قاال: »ال ُتَصدِّ
علينا ِإال مبا يوافق كتاَب اهللَّ وُسنََّة نبيه صلی اهلل 

عليه وآله وسلم«.())
اإلمام اهلادي  ومسألة خلق القرآن:

من املسائل التي ابتيل هبا املسلمون يف حياهتم 
الدينية، وامتحنوا هبا كأشد ما يكون االمتحان 
احلكم  ابتدعها  فقد  القرآن،  خلق  مسألة  هي 
اهلجري،  الثالث  القرن  بدايات  يف  العبايس 
قتل  وقد  خصومهم،  عىل  للقضاء  وأثاروها 
األحقاد  وانترشت  جرائها،  من  كثريون  خلق 

واألضغان بني املسلمني.
ومن هنا حّذر اإلمام  شيعته من النزول إىل 
ضالالً  اجلدلّيون  فيها  ضّل  التي  املعركة  تلك 
كبريًا، فلم يشرتك الشيعة يف ذلك النزاع حول 

(1)   احلّراين، حتف العقول، ص 459-458.
())   املجليس، بحار االنوار، ج  ) ، ص 44).
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صنع اهلل عّز وجّل وحول كالمه الكريم، وبنّي 
هلم املوقف يف رسالته التي جاء فيها: »عصمنا اهلل 
وإياك من الفتنة، فإن يفعل فأعظم هبا نعمة، وإن 
ال يفعل فهي اهللكة، حنن نرى أن اجلدال يف القرآن 
بدعة، اشترك فيها السائل واملجيب، فيتعاطى 
ليس  املجيب ما  له، ويتكلف  ليس  السائل ما 
عليه، وليس اخلالق إال اهلل عز وجل، وما سواه 
خملوق، والقرآن كالم اهلل، ال جتعل له امسا من 
  عندك فتكون من الضالني«.(1) وهبذا وضع
احلساسة  املسألة  هذه  يف  احلروف  عىل  النقاط 
وجنّب شيعته الوقوع يف فتنة كبرية وفّخ خطري 

كادت دماؤهم أن تراق بسببه.
كالم اهلل:

كان للمواقف التي يتخذها بعض علامء الشيعة 
وطوائفهم - بسبب تباعد مواطنهم وعدم وجود 
قنوات اتصال رسيعة بينهم - الدور الكبري يف 
تعقيد عمل األئمة  يف بيان احلقيقة وهداية 
الناس، يضاف إىل ذلك ما يقوم به خصوم الشيعة 
من املبالغة يف ذلك وتشطري الفرق الشيعية بطريقة 
غريبة جدًا حتى عدوا منها - كام يقول الكيش - 

(1)   الصدوق، األمايل، ص 4٣8 .
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الزرارية والعاّمرية واليعفورية و... ناسبني ذلك 
إىل كبار أصحاب اإلمام الصادق : زرارة بن 

أعني، وعاّمر الساباطي وابن أيب يعفور.(1)
ـ أحيانًاـ بعض األسئلة     وقد يواجه األئمة
الناشئة من ذلك االختالف يف املواقف والرؤى 
يف الوسط الشيعي، منها قضية التشبية والتنزيه، 
حيث يظهر من كالم هشام بن احلكم وهشام بن 
سامل اختالفهام يف هذه القضية احلساسة، ومن 
هنا تصدى األئمة ملعاجلة هذه القضية التي روي 
فيها أكثر من عرشين رواية، بني رواية خمترصة 
التنزيه  فكرة  تبنّي  عىل  كّلها  تؤكد  ومفّصلة 
والدفاع عنها من قبل األئمة ، ومن بينها ما 

روي عن اإلمام اهلادي  يف تأكيد التنزيه.())
ومن مجلة املسائل اهلامة التي ثار اجلدل حوهلا  
أيضًا  يف ذلك العرص، وكثر األخذ والرّد مسألة 
اجلرب والتفويض التي أّدت إىل انقسام املسلمني 
انقسامًا كان ذا خطٍر دخل يف صميم العقيدة، إذ 
نسبت فئة منهم، وقوع الذنب من العبد، إىل اهلل 
- والعياذ باهلل من ذلك - حمتّجة بأّن الذنب يقع 
بعلمه تعاىل وتقديره، وبإقدار العبد عىل ذلك بام 

(1)   الطويس، رجال الكيش، ص 65) .
())   العطاردي، مسند اإلمام اهلادي ، ص  94 -84 .
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خلق له من آالٍت يبارش الذنب بواسطتها، وبأّن 
العبد ال اختيار له يف جتنّب الذنب؛ ألّنه حممول 
عليه قد كتبه اهلل تعاىل وقىض به عليه!. ثم أنكرت 
خيتار،  أن  للعبد  بأّن  وقالت  ذلك،  أخرى  فئة 
وهو الذي يرتكب الذنب بتامم إرادته، وبكامل 
اختياره، وبواسطة اآلالت اّلتي منحه اهلل تعاىل 

إّياها لطاعته ال ملعصيته.
وقد تكّلم إمامنا  يف هذا املوضوع اهلاّم كام 
 ـ  جّداه الصادق والّرضا تكّلم آباؤه مجيعًا 
الكفر  فّخ  يف  شيعته  يقع  لئالّ  باخلصوص ـ 
وزخرف القول. ثم تكّلم  يف اجلرب واالختيار 
كالمًا بليغًا يقطع كّل جدٍل ونقاش، مبّينًا رفضه 
للجرب والتفويض معًا وموضحًا أن هناك حالة 
وسطية هي األمثل وهي: »ال جرب وال تفويض 

بل أمر بني األمرين «.(1)
الواردة  االحتجاجية  الروايات  أكثر  أّن  علاًم 
عن اإلمام اهلادي  منصبة عىل مسألة اجلرب 

والتفويض.())

(1)   العطاردي، مسند االمام اهلادي ، ص 1٣) - 198؛ كامل 
سليامن، اإلمام عيل اهلادي  مع مروق القرص وقضاة العرص، 

سرية، وبحث، وحتليل، ص 46).
())   العطاردي، مسند االمام اهلادي ص 7)) - 198 .
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ثقافة الدعاء والزيارة:

اعتمد اإلمام اهلادي  الدعاء والزيارة كطريقة 
للتثقيف عىل معارف الدين والرتبية وفق معارف 
املدرسة اإلمامية حيث ضمن تلك األدعية التي 
متثل االنفتاح عىل اهلل تعاىل والتوسل إليه جمموعة 
والسياسية  العقائدية  واملضامني  األفكار  من 
واالجتامعية مما كان له األثر الكبري يف حياة الشيعة 

اإلمامية عىل مجيع املستويات.
زيارة اجلامعة الكبرية:

األئمة  زيارات  أشهر  من  الزيارة  هذه 
ذيوعًا  وأكثرها  شأنًا  وأعالها    الطاهرين
وانتشارًا، فقد حظيت بأمهية خاصة بني األدعية 
وقد   ، اهلدى  أئمة  عن  املأثورة  والزيارات 
أقبل أتباع أهل البيت  وشيعتهم عىل حفظها 
وزيارة األئمة  هبا؛ ألهنا تشتمل عىل كالم 
ويبنّي  السامية،  اإلهلية  باملعارف  يزخر  فريد 
حقيقة اإلمام الذي يمثل احلّجة التامة للحق عىل 
العاملني، واجلامع لكل اخلري واملحاسن،  مجيع 
والنموذج الكامل لإلنسان، وقد جاء كل ذلك 

يف أرقى مراتب البالغة والفصاحة.(1)
(1)   الشاكري، سرية اإلمام اهلادي ، ص 14٣.
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تعامله  مع الشيعة
اعتمد اإلمام اهلادي  وكالءه املوزعني عىل 
  املناطق التي يقطنها أتباع مدرسة أهل البيت
معهم  للتواصل  وسيلة  إيران،  يف  وخاصة 

ومواجهة الغالة أينام كانوا.
عىل  فرض  الذي  واحلصار  التشديد  رغم 
 واملتثمل  الشيعة يف آخريات عرص األئمة 
مدرسة  أتباع  من  العباس  بني  خلفاء  بموقف 
عىل    اهلادي اإلمام  عمل   ، البيت أهل 
يف  له  املمثلني  شبكة  وتأسيس  الوكالء  اّتاذ 
شتى البلدان التي يقطنها الشيعة كإيران ومرص 
اتاذ وكالء  إىل  والعراق، حيث عمد  واليمن 
يوّثقهم ويمدحهم ليكونوا الواسطة بينه وبني 
الشيعة يف التواصل املعريف ومعاجلة املعضالت 
الكالمية والفقهية والتفسريية و... باإلضافة إىل 
 ، استالم احلقوق الرشعية وإيصاهلا إىل اإلمام
إىل  وتوجيههم  الفعيل  باإلمام  الشيعة  وربط 

اإلمام الالحق عند رحيل السابق.
الدكتور  ذكره  ما  ـ حسب  الوكالء  قّسم  وقد 
من  عدد  بأكثر  اآلهلة  املناطق  حسني ـ  جاسم 

أتباع أهل البيت  إلی أربع مناطق: 
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بغداد، املدائن، السواد والكوفة. 1
البرصة واألهواز. )
مدينتا قم ومهدان. ٣
احلجاز، اليمن، ومرص(1). 4

عن    اإلمام مع  يتواصلون  الوكالء  وكان 
طريق املكاتبات بواسطة الثقات من الشيعة.

ومن هؤالء الوكالء: عيل بن جعفر اهلامين كان 
وكيال لإلمام اهلادي ، وكان رجال من أهل 
مهينيا، قرية من قرى سواد بغداد، فسعي به إىل 
املتوكل، فحبسه فطال حبسه، وملا أخىل املتوكل 
سبيله، صار إىل مكة بأمر أيب احلسن  جماورا 

هبا إىل آخر أيام حياته.())
ومنهم حسني بن عبد رّبه ويف رواية ولده عيل 
  بن حسني بن عبد رّبه، وملا تويف كتب اإلمام
إىل مواليه يعلمهم بأّنه أقام أبا عيل بن راشد مقام 

احلسني بن عبد رّبه ومن كان قبله من وكالئه.
بن  إسامعيل  حول  الكيش  رواية  من  وحيتمل 
إسحاق النيشابوي أن أمحد بن إسحاق الرازي 

(٣). هو اآلخر كان من وكالء اإلمام اهلادي

(1)   جاسم حسني، التاريخ السيايس لغيبة اإلمام الثاين عرش، ص 1٣7.
())   الطويس، رجال الكيش، ص  608 - 607.
(٣)   العطاردي، مسند اإلمام اهلادي ص 0)٣.
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موقف اإلمام اهلادي من الغالة
اتذ األئمة األطهار وشيعتهم مواقف رصحية 
  اهلادي لإلمام  وكان  والغالة.(1)  الغلو  من 
موقف صارم منهم النتشارهم يف عرصه، ومن 
بن  عيل    اهلادي لإلمام  املعارصين  الغالة 
حسكة وتالمذته القاسم الشعراين اليقطيني،()) 
والقاسم بن يقطني، واحلسن بن حممد بن باب 
القمي، وفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، 
النمريي، وحممد بن  الفهري  وحممد بن نصري 

موسى الرشيفي.
نصري  بن  حممد    اهلادي اإلمام  لعنهم  وممن 
النمريي وفارس بن حاتم القزويني، كام وأظهر 
براءته من ابن بابا القمي وغريه الذين ادعوا أن 
للكون،  اخلالق  الرّب  هو    اهلادي اإلمام 
وأّنه بعث ابن حسكة وحممد بن نصري الفهري 
إليه،  الناس  يدعون  أنبياء  وغريهم  بابا  وابن 

وطالب  بقتلهم.(٣)
وكان حمّمد بن نصري النمريّي يّدعي أّنه نبّي بعثه 
بـالّتناسخ  يقول  وكان   ، اهلادي احلسن  أبو 

(1)   الشاكري، اإلمام عيل اهلادي ، ص 57).
())   العطاردي، مسند اإلمام اهلادي ، ص  518.

(٣)   العطاردي، مسند اإلمام اهلادي ، ص  1)5 - 0)5 .
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بـالربوبّية،  فيه  ويقول  احلسن،  أيب  يف  والغلّو 
ويقول باإلباحة للمحارم وحتليل نكاح الرجال 
بعضهم بعضًا. وتعّد النصريية من أشهر فرق 
الغلو التي تنشعب بدورها إىل عّدة فرق مغالية 

أخرى.(1)
وعىل رأسهم كان عباس بن صدقة وأبو العباس 
الكندي  هلل  عبد  وأبو  (الطرباين)  الطرفاين 

املعروف بشاه رئيس.())
وسائر  أصحابه    اهلادي اإلمام  حذر  وقد 

املسلمني من االتصال هبم.
ومن كبار املغالني يف عرص اإلمام اهلادي  أمحد 
بن حممد السياري(٣) الذي ذهب أكثر الرجاليني 
إىل وصفه بالغلو. ويعد كتابه القراءات من أبرز 

املصادر التي سطر فيها روايات التحريف.
الذي  املحّرر  عبيداهلل  بن  حسني  أيضًا  ومنهم 

أخرج من مدينة قم لغلوه.(4)

تالمذته وأصحابه
بلغ عدد تالمذته والرواة عنه ـ حسب ما ذكره 

(1)   النوبختي، فرق الشيعة، ص 1٣6.
())   الطويس، رجال الكيش، ص  ))5 .

(٣)   العطاردي، مسند اإلمام اهلادي ، ص ٣)٣ .
(4)   الطويس، تاريخ الكيش، ص )51
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الشيخ الطويس ـ 185 راويًا، من أبرزهم:
عبد العظيم احلسني:

عبد العظيم بن عبد اهلل بن عيل بن حسن بن زيد 
بن حسن بن زيد بن احلسن املجتبى بن عيل بن 
أيب طالب، واملعروف بالسيد الكريم وشاه عبد 
العظيم، واملكنى بأيب القاسم وأيب الفتح. يعّد 
احلسني من السادة احلسنيني ومن كبار املحدثني، 
  املجتبى احلسن  اإلمام  إىل  نسبه  وينتهي 
بأربع وسائط. وقد ذكره الشيخ الطويس ضمن 
  والعسكري اهلادي  اإلمامني  أصحاب 
اإلمامني  أصحاب  ضمن  أدرجه  من  وهناك 
اجلواد واهلادي . وكان حمدثًا، فقيهًا، صّوامًا 
قّوامًا، زاهدًا، جليل القدر، ذا منزلة رفيعة عند 
اإلمامني . وقد عرض عبد العظيم احلسني 
  ُأصول عقيدته وما يدين به عىل اإلمام اهلادي

فبارك له اإلمام  عقيدته.
  ُروي أّن أبا محاد الرازي قصد اإلمام اهلادي
عليه  أشار    أجابه فلام  إىل سامراء مستفتيًا، 
بالرجوع إىل عبد العظيم احلسني إن أشكل عليه 

يشء وهو بـالري.
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عثامن بن سعيد:

عثامن بن سعيد العمري؛ يكنى أبا عمرو السامن، 
ويقال له: الزيات، من أصحاب اإلمام اهلادي 
والعسكري ، جليل القدر، ثقة، خدم اإلمام 
اهلادي ، وله إحدى عرشة سنة، وله إليه عهد 
معروف، وتوكل لإلمام العسكري ، وكانت 
يديه،  عىل  ترج    األمر صاحب  توقيعات 
  اإلمام بمنزلة خاصة عند  قد حظي  وكان 

واصفًا له بـالثقة األمني.(1)
أيوب بن نوح:

أبو احلسني،  النخعي  بن دراج  نوح  بن  أيوب 
كان وكيالً أليب احلسن وأيب حممد ، عظيم 
املنزلة عندمها مأمونا، وكان شديد الورع، كثري 
العبادة، ثقة يف رواياته وكان أيوب من عباد اهلل 

الصاحلني.())
احلسن بن راشد:

  عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب اجلواد
قائاًل: احلسن بن راشد يكنى أبا عيل، موىل آلل 
املهلب، بغدادي، ثقة. وعّده أيضًا من أصحاب 

(1)   الطويس، رجال الكيش، ص ٣89 و401.
())   الشيخ الطويس، الغيبة، ج 1، ص ٣49.
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. اهلادي
وعّده الشيخ املفيد يف رسالته العددية من الفقهاء 
احلالل  عنهم  املأخوذ  والرؤساء  األعالم، 
واحلرام الذين ال يطعن عليهم بيشء وال طريق 
يف  والربقي  الشيخ  وعّده  منهم.  واحد  لذم 
رجاليهام من أصحاب اهلادي ، ويظهر من 
ترمجة احلسن بن راشد أّنه كان وكيالً أليب حممد 

(1). العسكري
احلسن بن عيل النارص:

ابن عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن 
أصحاب  من  للحق،  النارص    طالب أيب 
اهلادي ، كام يف رجال الشيخ الطويس. وهو 
قال  أّمه())،  جهة  من  املرتىض  السيد  جد  والد 
السيد يف أول كتابه رشح املسائل النارصيات: 
بن  احلسن  الكبري وهو  النارص  أبوحممد  »وأّما 
عيل ففضله يف علمه، وزهده، وفقهه، أظهر من 
يف  اإلسالم  نرش  الذي  وهو  الباهرة،  الشمس 
الديلم، حتى اهتدوا به من الضاللة، وعدلوا 
بدعائه بعد اجلهالة وسريته اجلميلة أكثر من أن 

(1)   الطويس، الغيبة، ج 1، ص ٣50.
())   الطويس، رجال الكيش، ص ٣85 .
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حتىص وأظهر من أن تفى«.(1)

 شهادته
قبض  مسموما بـرس من رأى يف يوم االثنني 
املصادف الثالث من رجب سنة 54) ه ، وقيل: 
مجادى  من  والعرشون  اخلامس  االثنني  يوم 
اآلخرة سنة 54) هـ. والتأريخ األول أشهر، 
حيث نص عليه أغلب أعالم الطائفة وحمدثيهم 
ومؤرخيهم. وممن نص عىل أّنه  مات مسمومًا 
أو نقل القول يف ذلك: الشبلنجي وابن الصباغ 
والشيخ  الطربي،  جعفر  أبو  والشيخ  املالكي 
إبراهيم الكفعمي يف املصباح وغريهم، ونص 
األخري عىل أن الذي سّمه هو املعتز. وجاء عن 
ابن بابويه أّنه  مات مسمومًا، وسّمه املعتمد 
العبايس،()) وإذا صّح ذلك فإّنه ال بد أن يكون 
قد سّمه املعتز باهلل؛ ألّنه مات يف عهده سنة 54) 
ه ، واملعتمد العبايس بويع باخلالفة سنة 56) 
هـ يف النصف من رجب، أو أن املعتز قد أوعز 
فيكون   ، اإلمام إىل  السم  بدّس  املعتمد  إىل 
والشيخ  الصدوق  الشيخ  قول  بني  مجعًا  ذلك 

(1)   السيد املرتىض، املسائل النارصيات، ص 6٣.
())   املجليس، بحار االنوار، ج  50 ، ص 114.
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الكفعمي، واهلل أعلم بحقيقة احلال.(1)
احلسن  اإلمام  وخرج  اجلنازة،  وخرجت 
العسكري  يميش حتى أخرج هبا إىل الشارع 
الذي إزاء دار موسى بن بغا. وقد كان اإلمام أبو 
حممد العسكري  قد صىّل عليه قبل أن خيرج 

إىل الناس، ودفن يف بيٍت من دوره.

تفجري رضيح اإلمامني 
العسكريني

قامت يف السنني األخرية جمموعة من السلفيني 
لرضيح  بالتعرض  املتطرفني  التكفرييني  من 
أكثر من حماولة، وكان من  العسكريني  يف 
أبشع تلك احلمالت ما قاموا به يف صباح يوم 
األربعاء )) فرباير 006) م من اقتحام للمرقد، 
وقاموا بزرع عبوات ناسفة حتتوي عىل 00) كغم 
من املواد املتفجرة حتت قبة الرضيح، وفّجروها 
بعد ذلك مما أدى إىل اهنيار القبة اخلاصة بالرضيح 
ويف  هبا.())  املحيطة  الذهبية  املنائر  وتصّدع 
صباح يوم األربعاء 1٣ يونيو 007) م حدثت 
عملية تفجريية أخرى استهدفت مأذنتي املرقد 

(1)   الشاكري، سرية اإلمام اهلادي، ص ))- ٣).
())   اهلجوم عىل مرقد اإلمامني العسكريني.
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التفجري  وكان  بالكامل،  ودمرهتام  الذهبّيتني، 
اخلميس  يوم  ويف  ناسفة.(1)  عبوة  بواسطة 
من  كبرية  جمموعة  قامت  05-06-014)م 
التكفرييني ينتمون إىل تنظيم داعش بشن هجوم 
واسع النطاق عىل مدينة سامراء للسيطرة عليها 
وتدمري الرضيح املبارك إالّ أّنه جوهبوا بمقاومة 
األمنية  والقوات  احلرم  محاية  قبل  من  شديدة 
ومجوع املؤمنني املتطوعني وأجربهتم عىل التقهقر 

واخلروج من املدينة.())

(1)   اهلجوم الثاين عىل مرقد اإلمامني العسكريني.
())   اهلجوم عىل سامراء ومرقد اإلمامني العسكريني.

صورة مرقد العسكريني قبل التفجري األول
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صورة  مرقد اإلماميني العسكريني بعد التفجري األول عام 2006

صورة  مرقد اإلماميني العسكريني)ع( بعد التفجري الثاين عام 2007

صورة  مرقد اإلماميني العسكريني)ع( بعد التفجري األول عام 2006
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إعادة إعامر الروضة العسكرية:

مل يزل غبار االنفجار يف السامء حتى بدأ املوالون 
املباركة  الروضة  بإعامر    البيت لـأهل 
إسالمية  وزخرفة  عامرة  أمجل  عىل  وتشييدها 
سطرهتا أنامل الفنانني املبدعني، وكان ملدينة قم 
اجلديد  الرضيح  وبناء  تصميم  رشف  املقدسة 
آية  مرجعية  وإرشاف  رعاية  حتت  للروضتني 
اهلل السيد عيل السيستاين وبكلفة 100 مليون 
دوالر رصفت يف تشييد الرضيح وإكساء القبة بام 
يقارب السبعني كيلوغرام من الذهب و4500 
من  كيلوغرام  و1100  الفضية  من  كيلوغرام 

النحاس و11 طن من اخلشب الساج اجليد.(1)

(1)   إعادة ترميم وتشييد مرقد اإلمامني العسكريني.

  إعامر مرقد اإلماميني العسكريني )ع(
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قبة اإلماميني العسكريني  )ع( بعد االعامر

رضيح االمامني العسكريني  )ع(من الداخل بعد اإلعامر

حرم اإلمامني العسكريني )ع( بعد اإلعامر وحتيطه قلوب املحبني
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 قصار الكلامت 
  عن اإلمام اهلادي

أوجبت  اليت  بانلعمة  منه  بالشكر  اسعد  الشاكر 
كر نعم وِغىن  كر ألنَّ انلِّعم متاع والشُّ الشُّ
 من مجع لك وجه ورأيه فامجع هل طاعتك 

 من هانت عليه نفسه فال تأمنن رشه 
 ان الظالم احلليم يكاد ان يعيف ىلع ظلمه حبلمه وان 

املحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه  بسفهه 
 من سأل فوق قدر حقه أوىل باحلرمان 

 صالح من جهل الكرامة هوانه 
 احللم ان تملك نفسك وتكظم غيظك مع القدرة 

 السناء غلبة األدب وراعية احلسب 
 العجب صارف عن طلب العلم داع اىل الغمط واجلهل 

 خمالطة األرشار تدل ىلع رش من خيالطهم والكفر للنعم 
إمارة ابلطر وسبب للتغري 

 من لم حيسن ان يمنع لم حيسن ان يعطي 
 الغضب ىلع من تملك لؤم 

 خري من اخلري فاعله وامجل من اجلميل قائله وأرجح 
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من العلم حامله ورش من الرش جابله وأهول من اهلول 
راكبه 

 وسئل عن احلزم فقال  هو أن تنظر فرصتك وتعاجل 
ما أمكنك 

 الغىن قلة ما تملك والرضا بما يكفيك 
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