
 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

أما بعد، فهذا هو اجلزء الثالث عشر من سلسلة )من حياة املعصومني 

اهلل عليهم أمجعني(، ويتضمن بعض اإلشارات املختصرة جلوانب من صلوات 

 . حياة اإلمام احلسن العسكري 

 أسأل اهلل تعاىل التوفيق والقبول، إنه مسيع جميب.

 

 
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي



   /31سلسلة من حياة المعصومين  6 



  7من حياة اإلمام العسكري  
 

 

حممد هو اإلمام احلسن، بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن 

، قادة (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني)بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

ودعائم األخيار، وساسة العباد وأركان  ،مم وأولياء النعم، وعناصر األبراراأُل

وعرتة  ،مناء الرمحن، وساللة النبيني وصفوة املرسلنيُأالبالد، وأبواب اإلميان و

 هب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.خرية رب العاملني، الذين أذ

 

عجل اهلل تعاىل فرجه)املهدي اإلمام اسم ولده أبو حممد، ُكّني ب 

 .الشريف(

هو وأبوه وجّده  كان احلسن العسكري ويف مناقب ابن شهر آشوب: 

 ُيعرف كٌل منهم يف زمانه بابن الرضا(3). 

 

 ،العسكري، واخلالص، واهلادي، والزكي، والصامت

                                                           

 ملقدمات.فصل يف ا 424ص 4املناقب: ج (3)
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 والسراج، والتقي، واخلاص، وغريها.

كان حتت اإلقامة  أما العسكري ـ وهو األشهر من بني ألقابه ـ: فألنه 

 اجلربية يف ثكنة عسكرية بسامراء، فُلّقب بالعسكري.

 خالصًا منو معصومًا كآبائه الطاهرين  كان وأما اخلالص: فقد 

 وذنب، فُلّقب باخلالص. ومنزهًا عن كل عيب ،كل دنس

سعادة مًا هلداية الناس وإرشادهم إىل َلَع كان وأما اهلادي: فقد 

 الدارين، فُلّقب باهلادي.

اها يف أزكى إنسان يف عصره، فقد زكا نفسه ومّن وأما الزكي: فقد كان 

 ، فُلقب بالزكي.اخلري

 باحلكمة والعلم وذكر اهلل ينطق إاّل صامتًا ال كان وأما الصامت: فقد 

 وما فيه خرٌي للعباد، فُلّقب بالصامت.

، (3)منريًا سراجًا  كجده رسول اهلل  كان وأما السراج: فقد 

، فُلّقب قى والصالحيضيء معامل الطريق، ويهدي احلائرين والضالني إىل الُت

 بالسراج.

الناس متسكًا  ّدأتقى إنسان يف عصره، وأش وأما التقي: فقد كان 

 والشرع املبني، فُلّقب بالتقي. واعتصامًا باهلل ،بالدين

واستجابة والعصمة واإلمامة ه اهلل بالفضائل خّصوأما اخلاص: قد فقد 

 باخلاص. ، فُلقب الدعاء

: الصامت، اهلادي، الرفيق، ويف مناقب ابن شهر آشوب: )ألقابه 

                                                           

( إشارة إىل قولـه تعاىل: 3)

 :44-44، سورة األحزاب. 



  9من حياة اإلمام العسكري  

 .(3)الزكي، التقي(

أن احمللة اليت يسكنها )رضي اهلل عنهم( ت مشاخينا ويف علل الشرائع: )مسع

بسر من رأى كانت تسمى عسكر  اإلمامان علي بن حممد واحلسن بن علي 

 .(2)فلذلك قيل لكل واحد منهما: العسكري(

 



 سليل النوبية  منطقة يف جنوب ـ وهي منسوبة إىل 

من السيدات الزاكيات يف عفتها وورعها وأفضل نساء عصرها، من كانت ـ  مصر

مام علي اهلادي ثنى عليها اإلأوقد وكانت قمًة يف الصالح والتقوى، وطهارتها، 

  من اآلفات واألرجاس واألجناس سليل مسلولٌة»قال: حيث.» 

 : وأيضًا من أمسائها 

)حديث( أو )حديثة( و)سوسن(؛ فإنه كان من املتعارف آنذاك أن ُيسّمى 

 بعدة أمساء، سواء كان رجاًل أم امرأة. الشخص

                                                           

 فصل يف املقدمات. 424ص 4املناقب: ج (3)

 .414ب 244ص 4علل الشرائع: ج (2)
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الثامن من ربيع الثاني يف يوم اجلمعة،  احلسن العسكري اإلمام لد ُو

 املدينة املنورة على األشهر، كما ذكره العالمة اجمللسي هجرية يف  232سنة 

. 

 سامراء. يف  وقيل: ُولد اإلمام 

إىل السنة الرابعة  دينة جّده رسول اهلل يف م بقي اإلمام العسكري 

 من حياته الشريفة، ثم شخص إىل العراق بشخوص والده اإلمام اهلادي 

 وذلك بضغط وجرب من احلكومة العباسية الظاملة.



  33من حياة اإلمام العسكري  

 

 

وشجرة النبوة، وموضع يف بيت اهلداية،  احلسن العسكري نشأ اإلمام 

خمتلف املالئكة، ومعدن العلم، وأهل بيت الوحي، ، وومركز اإلمامةالرسالة، 

رهم الرفيع الذي أذهب اهلل عن أهله الرجس وطّه رسول اهلل ذلك بيت 

 تطهريًا. 

 وترعرع:  يقول الشرباوي يف البيت الذي نشأ فيه اإلمام 

املنيف، وناهيك به من  هذا البيت الشريف، والنسب اخلضّم ّره ُدّللف»

م مجيعًا يف كرم األرومة، وطيب مقدار، فُه علّو فخار، وحسبك فيه من

ه من بيت عالي ـاجلرثومة كأسنان املشط متعادلون، ولسهام اجملد مقتسمون، فيا ل

وحماًل،  ومسا على الفرقدين منزلًة ،اًل ونباًلالرتبة، فلقد طاول السماء ُع

م يف اجملد ، انتظ«اّلإ» ـوال ب« غري» ـستثنى فيه بواستغرق صفات الكمال فال ُي

 هؤالء األئمة انتظام الآللي، وتناسقوا يف الشرف فاستوى األول والتالي، 

جتهد قوم يف خفض منارهم واهلل يرفعه، وركبوا الصعب والذلول يف اوكم 

عوا من حقوقهم ما ال يهمله اهلل تشتيت مشلهم واهلل جيمعه، وكم ضّي

 .(3)«واليضيعه..

يف ِحجر أبيه اإلمام اهلادي  ري العسكاإلمام الزكي أبو حممد تربى 

 وعاش معه ثالث وعشرون سنة، فأخذ منه ه وترحاله، مل يفارقه يف حّلو

                                                           

 طبع مصطفى البابي احلليب مبصر. 46اإلحتاف حبب األشراف: ص (3)
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 .وعلوم جده رسول اهلل  مواريث األنبياء 

النيب ألخالق جده  صادقًة صورًة يف والده يرى  اإلمام كان و

فيه كما كان يرى ..  اليت امتاز بها على سائر النبيني  املصطفى 

 ..آبائه األئمة الطاهرين أخالقيات 

امتدادًا لإلمامة الكربى  يرى يف ولده الزكي  وكان اإلمام اهلادي 

 بأمره، وأشاد بفضله قائاًل فيه:  فاهتّم والنيابة العظمى عن النيب 

، وهو األكرب من ، وأوثقهم حجًةأبو حممد ابين أصح آل حممد غريزًة»

 .(3)«رى اإلمامة وأحكامناتنتهي ُعولدي، وهو اخللف، وإليه 

بعيد كل البعد عن احملاباة، أو  ومن املؤكد أن مقام اإلمام اهلادي 

ويذع  االندفاع ألية عاطفة من عواطف اهلوى، فلم يشد مبنزلة ولده الزكي 

، مضافًا إىل بعدما توفرت فيه مجيع النزعات الكرمية والصفات الرفيعة فضله إاّل

 لى األرض من بعده، حبسب النص الوارد عن رسول اهلل أنه حجة اهلل ع

(2). 

                                                           

واإلشارة إليه  باب ذكر طرف من اخلرب الوارد بالنص عليه من أبيه  343ص 2اإلرشاد: ج (3)

 باإلمامة من بعده.

 سيأتي ذكر بعض النصوص يف هذا الكتاب. (2)



  31من حياة اإلمام العسكري  

 

 

هو اإلمام احلادي عشر من أئمة أهل البيت  مام احلسن العسكري اإل

  نّص على إمامتهم رسول اهلل الذين  بأمر من اهلل عزوجل، حيث

 : قال 

خلفائي من بعدي اثنا عشر(3) .. 

                                                           

كتاب اإلمارة  4443و 4442ص 3سلم: جانظر صحيح موهذا احلديث متفق عليه رواه الفريقان،  (3)

مؤسسة الرسالة  2ط 44-43ص 44باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش. صحيح ابن حبان: ج

ط دار الكتب العلمية  444ص 4وج 144-144ص 3بريوت. املستدرك على الصحيحني: ج

. جممع 4دار املعرفة بريوت ط 313و 312و 314و 313و 343ص 4بريوت. مسند أبي عوانة: ج

باب اخللفاء االثين عشر ط دار الريان للرتاث القاهرة. سنن أبي داود:  433ص 4الزوائد للهيثمي: ج

  4ج

ط دار احلرمني القاهرة.  246ص 4وج 243ص 4ط دار الفكر. املعجم األوسط للطرباني: ج 434ص

 431و 434و 434و 433و 63و 33و 32و 33و 63و 66و 61و 64ص 4مسند أمحد بن حنبل: ج

ط دار املعرفة بريوت. مسند أبي يعلى:  463و 434ص 4ط مؤسسة قرطبة مصر. مسند الطيالسي: ج

 426و 424ص 3ط دار املأمون للرتاث دمشق. اآلحاد واملثاني ألبي بكر الشيباني: ج 444ص 43ج

: ط مؤسسة نادر بريوت. املعجم الكبري للطرباني 333ص 4ط دار الراية الرياض. مسند ابن اجلعد: ج

ط مكتبة العلوم واحلكم  244و 243و 232و 244و 236و 234و 433و 431و 434و 434ص 2ج

ط املكتب اإلسالمي بريوت. السنن الواردة يف الفنت  432ص 2املوصل. السنة البن أبي عاصم: ج

ط دار العاصمة الرياض. الفنت  344ص 4وج 432ص 2ألبي عمرو عثمان بن سعيد املقرء الداني: ج

 4ط مكتبة التوحيد القاهرة. الفردوس مبأثور اخلطاب لشريويه الديلمي: ج 34ص 4اد: جلنعيم بن مح

ط دار  243و 244ص 43ط دار الكتب العلمية بريوت. فتح الباري للعسقالني الشافعي: ج 432ص

ط دار الكتب العلمية بريوت. حتفة  246و 244و 244ص 44املعرفة بريوت. عون املعبود: ح

ط دار الكتب العلمية بريوت. شرح النووي على صحيح  334و 334ص 4وري: جاألحوذي للمباركف
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 .(3)أمسائهم واحدًا واحدا ب ومّساهم النيب 

ومن سبقه  والده اإلمام اهلادي  كما نص على اإلمام العسكري 

حيث كان ينص كل إمام على خليفته من بعده بأمر  من األئمة الطاهرين 

 .من اهلل ورسوله 

 

 

 ، قال: عن عبد الرمحن بن سامل، عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

بن عبد اهلل األنصاري: إن لي إليك حاجة، فمتى خيف عليك أن  قال أبي جلابر

 أخلو بك فأسألك عنها؟. 

 فقال لـه جابر: أي األوقات أحببته. فخال به يف بعض األيام. فقال 

بنت رسول  لـه: يا جابر، أخربني عن اللوح الذي رأيته يف يد أمي فاطمة 

 كتوب؟. ، وما أخربتك به أمي أنه يف ذلك اللوح ماهلل 

يف حياة رسول  فقال جابر: أشهد باهلل أني دخلت على أمك فاطمة 

، ورأيت يف يديها لوحًا أخضر ظننت أنه فهّنيتها بوالدة احلسني  اهلل 

من زمرد، ورأيت فيه كتابًا أبيض شبه لون الشمس. فقلت هلا: بأبي وأمي يا 

 ، ما هذا اللوح؟. بنت رسول اهلل 

فيه اسم أبي واسم بعلي  هداه اهلل إىل رسوله : هذا لوح أفقالت 

 واسم ابين واسم األوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. 

                                                                                                                                        

  3وج 33ص 2حياء الرتاث العربي بريوت. تفسري ابن كثري: جإدار  2ط 234ص 42مسلم: ج

 ط دار الفكر بريوت. أما يف مصادر الشيعة فورد كثريًا. 333ص

 من كتب العامة: راجع  (3)

 الباب السادس والسبعون يف بيان األئمة االثين عشر  423ص :ينابيع املودة للقندوزي احلنفي

 بأمسائهم. 

 . 434احلديث  432ص 2وفرائد السمطني: ج

 .41احلديث 143وغاية املرام : ص



  31من حياة اإلمام العسكري  

 فقرأته واستنسخته.  قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة 

 : فهل لك يا جابر أن تعرضه عليَّ؟. فقال لـه أبي 

 قال: نعم. 

: من رق. فقال  إىل منزل جابر، فأخرج صحيفة فمشى معه أبي 

 يا جابر، انظر يف كتابك ألقرأ أنا عليك. 

 فنظر جابر يف نسخة فقرأه أبي فما خالف حرف حرفًا. 

 فقال جابر: فأشهد باهلل أني هكذا رأيته يف اللوح مكتوبًا: 

 ،بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب من اهلل العزيز احلكيم حملمد نبيه

ه، نزل به الروح األمني من عند رب العاملني، ونوره وسفريه، وحجابه ودليل

عّظم يا حممد أمسائي، واشكر نعمائي، وال جتحد آالئي. إني أنا اهلل ال إله إال أنا 

قاصم اجلبارين، ومديل املظلومني، وديان الدين. إني أنا اهلل ال إله إال أنا، فمن 

من العاملني.  رجا غري فضلي، أو خاف غري عدلي عذبته عذابًا ال أعذبه أحدًا

فإياي فاعبد، وعليَّ فتوكل، إني مل أبعث نبيًا فأكملت أيامه وانقضت مدته إاّل 

جعلت لـه وصيًا، وإني فضلتك على األنبياء، وفضلت وصّيك على األوصياء، 

وأكرمتك بشبَليك وسبطيك حسن وحسني، فجعلت حسنًا معدن علمي بعد 

وأكرمته بالشهادة، وختمت لـه  انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينًا خازن وحيي

بالسعادة، فهو أفضل من استشهد، وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلميت التامة 

معه، وحجيت البالغة عنده، بعرتته أثيب وأعاقب، أوهلم علي سيد العابدين، 

وزين أوليائي املاضني، وابنه شبه جده احملمود حممد، الباقر علمي، واملعدن 

ابون يف جعفر، الراد عليه كالراد عليَّ، حق القول مين حلكميت، سيهلك املرت

ألكرمن مثوى جعفر، وألسّرنه يف أشياعه وأنصاره وأوليائه، أتيحت بعده موسى 

فتنة عمياء حندس، ألن خيط فرضي ال ينقطع، وحجيت ال ختفى، وأن أوليائي 

ة يسقون بالكأس األوفى، من جحد واحدًا منهم فقد جحد نعميت، ومن غّير آي

من كتابي فقد افرتى عليَّ، ويل للمفرتين اجلاحدين عند انقضاء مدة موسى 

عبدي وحبييب وخريتي يف علي وليي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة، 
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وأمتحنه باالضطالع بها، يقتله عفريت مستكرب، يدفن يف املدينة اليت بناها العبد 

مبحمد ابنه، وخليفته من الصاحل إىل جنب شر خلقي، حق القول مين ألسرنه 

بعده، ووارث علمه، فهو معدن علمي، وموضع سري، وحجيت على خلقي، 

ال يؤمن عبد به إاّل جعلت اجلنة مثواه، وشفعته يف سبعني من أهل بيته كلهم قد 

استوجبوا النار، وأختم بالسعادة البنه علي وليي وناصري، والشاهد يف خلقي، 

داعي إىل سبيلي، واخلازن لعلمي احلسن، وأميين على وحيي، أخرج منه ال

د رمحة للعاملني، عليه كمال موسى، وبهاء عيسى،  م ح وأكمل ذلك بابنه م

وصرب أيوب، فيذل أوليائي يف زمانه، وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس 

الرتك والديلم، فيقتلون وحيرقون، ويكونون خائفني مرعوبني وجلني، تصبغ 

الويل والرنة يف نسائهم، أولئك أوليائي حقًا، بهم  األرض بدمائهم، ويفشو

أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزالزل، وأدفع اآلصار واألغالل، 

 . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورمحة، وأولئك هم املهتدون

قال عبد الرمحن بن سامل: قال أبو بصري: لو مل تسمع يف دهرك إاّل هذا 

 .(3)إاّل عن أهلهاحلديث لكفاك، فصنه 



وهو يشري إىل   بن عبد اهلل األنصاريـ يف حديثه جلابر  عن النيب 

ومن األئمة من ولد علي  ،: يا رسول اهللجابر  قال من بعده ـ األئمة 

 .؟ 

واحدًا وحدًا بأمسائهم وكناهم وألقابهم، إىل أن  فعّددهم رسول اهلل 

 .(2)ثم الزكي احلسن بن علي :ر فقال وصل إىل اإلمام احلادي عش

... إذ دخل احلسني بن علي قال: كنت عند النيب  ،عن أبي هريرةو

 وقال: .له.فأخذه وقّب .ه، يا حسني حّبمن ُي حّبه، وُأحّبه فَأحّبهم إني ُأالّل

                                                           

 .3ح باب ما جاء يف االثين عشر والنص عليهم  426-421ص 4الكايف: ج (3)

واحتجاج اهلل تعاىل مبكانهم على  ذكر تعيني األئمة الطاهرة بعد النيب  43ص 4االحتجاج: ج (2)

 كافة اخللق.



  37من حياة اإلمام العسكري  

 ـ إىل أن قال  ...تسعة من ولدك أئمة أبرار ،أنت اإلمام ابن اإلمام أبو األئمة

رج من صلب علي، احلسن امليمون النقي الطاهر الناطق عن اهلل وأبو حجة وخيـ 

 .، احلديث(3)اهلل

أن َيلقى اهلل وهو من  ومن أحبَّه: ـيف حديث ل قال رسول اهلل و

 .(2)احلسن العسكري الفائزين فليتولَّ

 


 

 )اهلادي( روى علي بن عمر النوفلي، قال: كنت مع أبي احلسن  □

 ؟.علت فداك هذا صاحبنا بعدكه: ُجـفقلت ل .بنهايف صحن داره، فمر بنا حممد 

 .(1)«صاحبكم بعدي احلسن» ه:ـل فقال 

 روى الصقر بن دلف قال: مسعت علي بن حممد بن علي الرضا  □

بنه القائم الذي ميأل األرض قسطًا ااإلمام بعدي احلسن، وبعد احلسن »يقول: 

 .(1)«ملئت جورًا وظلمًا... وعداًل، كما

 إن اإلمام بعدي ابين  :قال أبو جعفر حممد بن علي الرضا  □

علي، أمره أمري، وقولـه قولي، وطاعته طاعيت، واإلمامة بعده يف ابنه 

 .(1)«احلسن

، أنه ، عن علي بن حممد عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين  □

 ، يف للناس باخللف من بعدهاإلمام من بعدي احلسن ابين، فكقال: 

                                                           

يف النصوص على األئمة االثين  باب ما جاء عن أبي هريرة عن النيب  64-64كفاية األثر: ص (3)

 .عشر 

 .424ح 44ب 234ص 34حبار األنوار: ج (2)

 .2ح باب اإلشارة والنص على أبي حممد  324-324ص 4الكايف: ج (1)

 .2ف 2ب 436إعالم الورى: ص (1)

 .3ح 34ب 316ص 2كمال الدين: ج (1)
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  .(3)اخلرب

 عن أبي هاشم اجلعفري، قال: مسعت أبا احلسن صاحب العسكر  □

 .اخللف من بعدي ابين احلسن، فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟يقول: 

 فقلت: وِلَم جعلين اهلل فداك؟.

 .ألنكم ال ترون شخصه وال حيل لكم ذكره بامسهفقال: 

 ؟.قلت: فكيف نذكره

 .»(2)قولوا: احلجة من آل حممد قال: 

 .(1)«احلسن ابين القائم من بعدي :قال أبو احلسن اهلادي  □

عن أمحد بن عيسى العلوي ـ من ولد علي بن جعفر ـ قال: دخلت على  □

بصريا، فسلمنا عليه فإذا حنن بأبي جعفر وأبي حممد  أبي احلسن ـ اهلادي ـ 

ليس هذا  :فر لنسّلم عليه، فقال أبو احلسن قد دخال، فقمنا إىل أبي جع

 .»(1)صاحبكم، عليكم بصاحبكم، وأشار إىل أبي حممد 

عن إسحاق بن حممد النخعي، عن شاهويه بن عبد اهلل اجلالب، قال:  □

يف أبي جعفر ابنه روايات تدل  كنت رويت عن أبي احلسن العسكري 

متحريًا ال أتقدم وال أتأخر،  ، فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك وبقيت(1)عليه

وخفت أن أكتب إليه يف ذلك فال أدري ما يكون، فكتبت إليه أسأله الدعاء أن 

يفرج اهلل عنا يف أسباب من قبل السلطان كنا نغتم بها يف غلماننا، فرجع اجلواب 

 بالدعاء ورّد الغلمان علينا، وكتب يف آخر الكتاب:

ي جعفر وقلقت لذلك، فال تغتم أردَت أن تسأل عن اخللف بعد مضي أب

                                                           

 .2ح 2ب 233ص 43حبار األنوار: ج (3)

ما يوافق هذه األخبار  باب ما جاء عن أبي احلسن علي بن حممد العسكري  263كفاية األثر: ص (2)

 .ونصه على ابنه احلسن 

 يف الكتب والتواريخ. وأخبار املعمرين من العرب والعجم معروفة مذكورة 433الغيبة للطوسي: ص (1)

 .3ح 2ب 242ص 43حبار األنوار: ج (1)

.. كما هذه الروايات كانت للتقية ولكي تصرف أنظار السلطات عن اإلمام احلسن العسكري  (1)

 .سيأتي بعد قليل من اإلمام املؤلف 



  39من حياة اإلمام العسكري  

فإن اهلل ال يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يتبني هلم ما يتقون، صاحبكم بعدي 

أبو حممد ابين، وعنده ما حتتاجون إليه، يقدم اهلل ما يشاء ويؤخر ما يشاء، 

(3) كتبت مبا فيه بيان ، قد

 .(2)«وقناع لذي عقل يقظان

فلعّلها كانت تقيًة وللحفاظ على  أقول: أما ما كان يدل على أبي جعفر 

، وكما يفهم بعض تلك الظروف الصعبة من الرواية أبي حممد العسكري 

 التالية وغريها:

عن عبد اهلل بن حممد األصفهاني، قال: قال لي أبو احلسن ـ اهلادي ـ  □

  :َّصاحبكم بعدي الذي يصلي علي . 

بعد  قبل ذلك، قال: فخرج أبو حممد  قال: ومل نعرف أبا حممد 

  .(1)وفاته فصلى عليه

: إن كان عن علي بن مهزيار قال: قلت ألبي احلسن ـ اهلادي ـ  □

 كون ـ وأعوذ باهلل ـ فإىل من؟. 

  .»(1)عهدي إىل األكرب من ولدي يعين احلسن قال: 

 عن علي بن عمرو العطار، قال دخلت على أبي احلسن ـ اهلادي  □

وابنه أبو جعفر يف األحياء ـ وأنا أظن أنه اخللف من بعده ـ فقلت: جعلت فداك 

 من أخص من ولدك؟. 

 . ال ختصوا أحدًا من ولدي حتى خيرج إليكم أمري :فقال 

 قال: فكتبت إليه بعُد فيمن يكون هذا األمر؟. 

أكرب من  ، وكان أبو حممد األكرب من ولديب إليَّ: قال: فكت

                                                           

 .434سورة البقرة:  (3)

 وفة مذكورة يف الكتب والتواريخ.وأخبار املعمرين من العرب والعجم معر 234الغيبة للطوسي: ص (2)

 .3ح باب اإلشارة والنص على أبي حممد  324ص 4الكايف: ج (1)

واإلشارة إليه  باب ذكر طرف من اخلرب الوارد بالنص عليه من أبيه  344ص 2اإلرشاد: ج (1)

 باإلمامة من بعده.
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 .(3)جعفر

أبو حممد ابين أصح آل حممد  :قال الفهفكي: كتب إليَّ أبو احلسن  □

غريزًة، وأوثقهم حجًة، وهو األكرب من ولدي، وهو اخللف، وإليه ينتهي ُعرى 

  .(2)«إليه اإلمامة وأحكامها، فما كنت سائلي منه فاسأله عنه وعنده ما حتتاج

إىل ابنه احلسن  عن حييى بن يسار القنربي، قال: أوصى أبو احلسن  □

  قبل مضيه بأربعة أشهر، وأشار إليه باألمر من بعده، وأشهدني على ذلك

  .(1)ومجاعة من املوالي

إىل غريها من الروايات الكثرية اليت نصت على إمامة اإلمام احلسن 

 .العسكري 

 

                                                           

 .44ح 2ب 244ص 43حبار األنوار: ج (3)

واإلشارة إليه  ف من اخلرب الوارد بالنص عليه من أبيه باب ذكر طر 343ص 2اإلرشاد: ج (2)

 باإلمامة من بعده.

 .2ف 43ب 313إعالم الورى: ص (1)



  23من حياة اإلمام العسكري  

 



 

يف قمة األخالق ومكارمها، كآبائه  كان اإلمام احلسن العسكري 

.. وقد اعرتف اجلميع من  ، وهي متواترة عنه وعنهم الطاهرين 

 أوليائه وأعدائه بعلو مكانته وعظيم ُخُلقه وعلمه.

قال أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان ـ وكان من أشّد النواصب عداوًة ألهل 

ة بين العباس ـ: )ما رأيُت وال عرفت بسّر من رأى ، وكان من والالبيت 

، وال مسعُت به يف هديه من العلوية مثل احلسن بن علي بن حممد بن الرضا 

وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان ومجيع بين هاشم، 

وتقدميهم إياه على ذوي السن منهم واخلطر، وكذلك القواد والوزراء والكّتاب 

 الناس. وعوام

وما سألت عنه أحدًا من بين هاشم والقواد والكّتاب والقضاة والفقهاء 

وسائر الناس إاّل وجدته عندهم يف غاية اإلجالل واإلعظام واحملل الرفيع والقول 

اجلميل، والتقديم لـه على أهل بيته ومشاخيه وغريهم، ومل أَر لـه وليًا وال عدوًا 

 .(3)ء عليه(إاّل وهو حيسن القول فيه والثنا

يقول: كنت يومًا قائمًا على رأس أبي وهو يوم جملسه للناس إذ دخل 

حّجابه فقالوا: أبو حممد ابن الرضا بالباب، فقال بصوت عال: ائذنوا لـه، 

فتعجبت منه ومنهم من جسارتهم أن يكّنوا رجاًل حبضرة أبي، ومل يكن ُيكّنى 

                                                           

 .4ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  433ص 4الكايف: ج (3)
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 ن أن ُيكّنى.عنده إاّل خليفة أو ولي عهد أو من أمر السلطا

فدخل رجل أمسر، أعني، حسن القامة، مجيل الوجه، جيد البدن، 

حديث السن، لـه جاللة وهيئة حسنة، فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه 

خطوات، وال أعلمه فعل هذا بأحد من بين هاشم والقواد وأولياء العهد، فلما 

لسه على مصاله الذي دنا منه عانقه وقّبل وجهه وصدره ومنكبيه وأخذ بيده وأج

كان عليه وجلس إىل جنبه مقباًل عليه بوجهه، وجعل يكّلمه ويفديه بنفسه 

وأبويه، وأنا متعجب مما أرى منه، إذ دخل احلاجب فقال: جاء املوفق، وهو 

أخو املعتمد اخلليفة العباسي، وكان املوفق إذا دخل على أبي تقدمه حجابه 

بني باب الدار مساطني إىل أن يدخل وخاصة قواده فقاموا بني جملس أبي و

حيدثه حتى نظر إىل  وخيرج، فلم يزل أبي مقباًل على أبي حممد العسكري 

 غلمان املوفق.

فقال لـه حينئذ: إذا شئَت جعلين اهلل فداك أبا حممد، ثم قال حلجابه: خذوا 

 به خلف السماطني ال يراه هذا ـ يعين املوفق ـ فقام وقام أبي فعانقه ومضى.

فقلت حلجاب أبي وغلمانه: وحيكم من هذا الذي كّنيتموه حبضرة أبي وفعل 

 به أبي هذا الفعل؟.

 فقالوا: هذا علوي يقال لـه: احلسن بن علي.. ُيعرف بابن الرضا.

فازددت تعجبًا ومل أزل يومي ذلك قلقًا متفكرًا يف أمره وأمر أبي وما رأيته 

العتمة ثم جيلس فينظر فيما حيتاج منه حتى كان الليل، وكانت عادته أن يصلي 

إليه من األمور وما يرفعه إىل السلطان، فلما صلى وجلس جئت فجلست بني 

 يديه، فقال: ألك حاجة؟.

 قلت: نعم، فإن أذنت سألتك عنها؟.

 قال: قد أذنت.

قلت: َمن الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من اإلجالل 



  21من حياة اإلمام العسكري  

 ك؟.والكرامة، وفديته بنفسك وأبوي

 املعروف بابن الرضا  فقال: يا بيّن، ذاك إمام الرافضة احلسن بن علي 

ـ وسكت ساعًة ثم قال ـ لو زالت اإلمامة عن خلفاء بين العباس ما استحقها أحد 

من بين هاشم غريه، لفضله وعفافه وصيانته وزهده وعبادته ومجيل أخالقه 

 فاضاًل. وصالحه، ولو رأيت أباه لرأيت رجاًل جزاًل نبياًل

فازددت قلقًا وتفكرًا وغيظًا على أبي، وما مسعته منه فيه، ورأيته من فعله 

به، فلم تكن لي همة بعد ذلك إاّل السؤال عن خربه والبحث عن أمره، فما 

سألت أحدًا من بين هاشم والقواد والكّتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إاّل 

م، واحملل الرفيع والقول اجلميل، وجدته عندهم يف غاية اإلجالل واإلعظا

والتقديم لـه على مجيع أهل بيته ومشاخيه، فعظم قدره عندي إذ مل أَر لـه وليًا 

 .(3)وال عدوًا إاّل وهو حيسن القول فيه والثناء عليه

ويقول ابن حجر اهليتمي ـ وهو من علماء العامة املتعصبني ومن أشد الناس 

 يف كتابه )الصواعق احملرقة(:ـ  على شيعة علي 

 سنة ولدـ  العسكري هو هذا خلكان ابن وجعلـ  اخلالص احلسن حممد أبو

 والصبيان يبكي صيب وهو رآه أنه معه لبهلول ووقع ،ومائتني وثالثني اثنتني

  ؟.به تلعب ما لك اشرتي :فقال .أيديهم يف ما على يتحسر أنه فظن ،يلعبون

 . خلقنا عبلّل ما ،العقل قليل يا :فقال

 . والعبادة للعلم:  قال  ؟.خلقنا فلماذا :له فقال

 :عزوجل اهلل قول من :قال؟. ذلك لك أين من :له فقال

(2)، بأبيات فوعظه يعظه أن سأله ثم، 

 ال صغري وأنت بك نزل ما :له قال أفاق فلما ،عليه ًامغشي  احلسن خّر ثم

 النار توقد والدتي رأيت إني ،بهلول يا عين إليك :  فقال  ؟.لك ذنب

                                                           

 .4ح 4ب 324-324ص 43راجع حبار األنوار: ج (3)

 .444 :املؤمنونسورة  (2)
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 نار حطب صغار من أكون أن أخشى وإني ،بالصغار إال تتقد فال الكبار باحلطب

 .جهنم

 ابن داملعتم اخلليفة فأمر ،شديدًا قحطًا رأى من بسر الناس قحط حبس وملا

 راهب ومعهم النصارى فخرج ،يسقوا فلم أيام ثالثة لالستسقاء باخلروج املتوكل

 اجلهلة بعض فشك ،كذلك الثاني اليوم يف ثم ،هطلت السماء إىل يده مّد كلما

 ، اخلالص احلسن بإحضار فأمر ،اخلليفة على ذلك فشق ،بعضهم وارتد

  .ايهلكو أن قبل  اهلل رسول جدك أمة أدرك :له وقال

 وكلم .اهلل شاء إن الشك أزيل وأنا غدًا خيرجون:  احلسن فقال

 لالستسقاء الناس خرج فلما ،فأطلقهم السجن من أصحابه إطالق يف اخلليفة

 يده على بالقبض احلسن فأمر ،السماء غيمت النصارى مع يده الراهب ورفع

 الغيم زالف يده فرفع .استسق :وقال يده من فأخذه ،آدمي عظم فيها فإذا

  .ذلك من الناس فعجب ،الشمس وطلعت

 ظفر نيب عظم هذا:  فقال ؟.حممد أبا يا هذا ما :للحسن اخلليفة فقال

 إال السماء حتت نيب عظم من كشف وما ،القبور بعض من الراهب هذا به

 .الناس عن الشبهة وزالت قال كما فكان العظم ذلك فامتحنوا .باملطر هطلت

 إليه تصل اخلليفة وصالت مكرمًا عزيزًا وأقام داره إىل  احلسن ورجع

 وعشرون مثانية وعمره وعمه أبيه عند ودفن ،رأى من بسر مات أن إىل وقت كل

 وعمره احلجة حممد القاسم أبي ولده غري خيلف ومل. أيضًا ّمُس إنه :ويقال ،سنة

. املنتظر القائم ويسمى احلكمة فيها اهلل آتاه لكن ،سنني مخس أبيه وفاة عند

 .(3)انتهى ما يف الصواعق

                                                           

، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة 434-433ص 2يتمي: جالصواعق احملرقة إلبن حجر اهل (3)

 م، حتقيق عبد الرمحن بن عبد اهلل الرتكي وكامل حممد اخلراط.4331األوىل عام 



  21من حياة اإلمام العسكري  

إذا مسعت سود: ىل داود بن األإ اإلمام احلسن العسكري رسل أ □

ياك أن جتاوب من يشتمنا، أو تعرفه إمرت بها، وأفامض لسبيلك اليت  لنا شامتًا

 .(3)من أنت

هلل بن إمساعيل بن حممد بن علي بن إمساعيل بن علي بن عبد اروي عن  □

فلما مر  ،على ظهر الطريق ـ العسكري ـ قعدت ألبي حممد  :قال ،العباس

وال  ،ه أنه ليس عندي درهم واحد فما فوقهـبي شكوت إليه احلاجة وحلفت ل

 !.غداء وال عشاء

وليس قولي  ،وقد دفنت مائيت دينار حتلف باهلل كاذبًا:  فقال :قال

 .ما معك أعطه يا غالم ،لك عن العطية هذا دفعًا

 .(2)فأعطاني غالمه مائة دينار

يف كتاب )إعالم الورى( بسنده عن أبي هاشم اجلعفري ـ يف حديث ـ  □

ـ دنانري  قال: كنت مضيقًا فأردت أن أطلب من أبي حممد ـ العسكري 

إذا كانت فاستحييت، فلما صرت إىل منزلي وّجه إليَّ مبائة دينار وكتب إليَّ: 

 .(1)ال حتتشم واطلبها، فإنك ترى ما حتبلك حاجة فال تستح و

روى احلمريي يف )الدالئل(: عن أبي يوسف الشاعر القصري ـ شاعر  □

املتوكل ـ قال: ُولد لي غالم وكنت مضيقًا، فكتبت رقاعًا إىل مجاعة أسرتفدهم 

 فرجعت باخليبة، فقلت: أجيء فأطوف حول دار أبي حممد العسكري 
                                                           

 .فصل يف معجزاته  426ص 4املناقب: ج (3)

 .44ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  433ص 4الكايف: ج (2)

 .الث يف ذكر طرف من آياته ومعجزاته ، الفصل الث312( إعالم الورى: ص1)
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وصرت إىل الباب فخرج أبو محزة ومعه صرة سوداء طوفة لعل اهلل يفرج عين، 

 ـ:  فيها أربعمائة درهم فقال: يقول لك سيدي ـ اإلمام احلسن العسكري 

انفق هذه على املولود بارك اهلل لك فيه(3). 

حيث كان ينفق حتى على مثل شاعر  وهذا من عظيم أخالق اإلمام 

 املتوكل العباسي.

سى بن جعفر البنه حممد: امض بنا حتى نصري قال علي بن إبراهيم بن مو □

ـ فإنه قد وصف عنه مساحة،  إىل هذا الرجل ـ يعين أبا حممد العسكري 

 .(2)فأعطاهما مثامنائة درهم

قال أبو جعفر الَعمري: حج أبو طاهر بن بالل فنظر إىل علي بن جعفر  □

ـ العسكري ـ وهو ينفق النفقات العظيمة، فلما انصرف كتب بذلك إىل أبي حممد 

  :فوقع يف رقعتهقد كنا أمرنا لـه مبائة ألف دينار، ثم أمرنا لك مبثلها(1). 

فأمر لـه بثالثني ألف  ويف رواية قال: ودخل على أبي احلسن العسكري 

 .(1)دينار

قليل األكل،  اإلمام احلسن العسكري قال حممد الشاكري: كان  □

شاكله، فيأكل منه الواحدة واالثنني  كان حيضره التني والعنب واخلوخ وما

 . ىل صبيانكإشل هذا يا حممد ويقول: 

 .قول: هذا كله؟أف

 .خذهفيقول: 

 .(1)سدى منهأما رأيت قط قال: 
                                                           

 .43ضمن ح 3ب 234ص 43حبار األنوار: ج (3)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  324ص 2راجع اإلرشاد:  ج (2)

 فصل يف املقدمات. 424ص 4املناقب: ج (1)

 .4ف 343الغيبة للطوسي: ص (1)

 .4ح 3ب 243ص 43حبار األنوار: ج (1)



  27من حياة اإلمام العسكري  

علي بن زيد بن علي بن احلسني بن زيد بن ل اإلمام العسكري عطى أ □

 .(3)اصرفها يف مثن جاريةعلي مائيت دينار وقال: 

اشرت وقال:  ىل عمرو بن أبي مسلم مخسني دينارًاإ اإلمام بعث  □

 .(2)بهذا جارية

 محد بن صاحل الكويف ثالثة آالف درهم.أ اإلمام عطى أ □

ويوزع على  مثائة شاةثال عن ولده املهدي  عّقأن ُي اإلمام أمر  □

 .(1)الفقراء واملؤمنني

 إىل غريها وغريها..

 

  

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  426ص 2كشف الغمة: ج (3)

 .43ب 231فرج املهموم: ص (2)

 .41134ح 33ب 444ص 44مستدرك الوسائل: ج (1)
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وآبائه الطاهرين  علوم النيب  سن العسكري ورث اإلمام احل

 ،وقد منحه اهلل العلم اللدني وعلم الغيب وأطلعه على األسرار والنوايا ،

 فكان أعلم أهل زمانه.

من أنواع العلوم واملعارف ما فيه هداية البشر حنو اخلري  وروي عنه 

قاسية قّل  يعيش فرتة صعبة جدًا، ويف ظروف والفضيلة.. وإن كان اإلمام 

نظريها، حيث أحرم الطغاُة العاَلم والبشرية من االستفادة الالزمة من علوم 

 وهديه. اإلمام 

كتاب يف تفسري القرآن الكريم،  وكان مما روي من علوم اإلمام 

 .املعروف بتفسري اإلمام العسكري 

)رضوان اهلل عليه(وقد مجع األخ الشهيد السيد حسن 
بعض الروايات  (3)

                                                           

نشأ يف ظل رعاية و ،هـ4344يف النجف األشرف سنة السيد حسن بن السيد مهدي الشريازي، ولد  (3)

بدأ دراسته العلمية يف كربالء املقدسة حيث درس  .ظمى السيد مهدي الشريازي والده آية اهلل الع

املقدمات والسطوح لدى أساتذتها املعروفني حتى تهيأ للدراسات العليا فدرس خارج الفقه واألصول 

على والده وأخيه األكرب وآية اهلل العظمى السيد هادي امليالني حتى وصل إىل مرتبة سامية يف الفقاهة 

 واالجتهاد. كما درس الفلسفة والعلوم العقلية على العالمة الفيلسوف الشيخ حممد رضا األصفهاني.

كان مييل منذ صغره إىل األدب العربي ونظم الشعر والكتابة فربع يف هذا اجملال ونظم قصائد يفتخر بها 

ة فاعلة يف توعية الشباب نهض بأعباء املسؤولية منذ سين شبابه األوىل فكانت لـه مساهم الشعر العربي.

املسلم وتهذيبه وتربيته باآلداب واألخالق والسجايا اإلسالمية، كما اهتم باجلوانب السياسية خاصة 

ن العراق كان مير يف حينه مبرحلة سياسية خطرية بعد املد الشيوعي والبعثي الذي انتشر يف العراق تلك أو

تعرض لالعتقال  وطردها من اجملتمع اإلسالمي. الفرتة حيث وقف حبزم أمامها وعمل على إفشاهلا

   ◄والتعذيب الوحشي من قبل حزب البعث العراقي مدة تسعة أشهر والقى فيها صنوف التعذيب

القاسي، وكان نتيجة االعرتاضات على اعتقاله اليت عمت العامل اإلسالمي أن أطلق سراحه فغادر  ►

ان قام بتأسيس )مجاعة العلماء( وحوزة علمية بعنوان هـ، ويف لبن4313العراق فورًا إىل لبنان عام 



  29من حياة اإلمام العسكري  

، (3)( يف كتاب لـه مّساه )كلمة اإلمام العسكري  روية عن اإلمام امل

 .(2)وغريه يف غريه



املسمى بـ )تفسري ( عليه الصالة والسالم)وال خيفى أن التفسري املنسوب إىل اإلمام 

( تفسري معترب وحجة، يصح االعتماد عليه، وإن كان اإلمام العسكري 

من حيث السند أو املنت والداللة، ولكنا نرى أن ال إشكال  البعض أراد تضعيفه

                                                                                                                                        

هـ وألول مرة احلوزة العلمية الزينبية يف 4314كما أسس يف عام  ،( )مدرسة اإلمام املهدي

  .تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها دمشق، وهي ما تزال قائمة حبمد اهلل

م على يد 33/4/4363 قهـ املواف4433/مجادى اآلخرة/ 44تعرض لالغتيال عصر يوم اجلمعة 

الذي جمموعة من عناصر طغاة العراق عندما كان يستقل سيارة أجرة يف طريقه إىل حضور جملس الفاحتة 

فأصيب بعدة طلقات يف  على روح الشهيد السعيد آية اهلل العظمى السيد حممد باقر الصدر أقامه 

 ،الت األنباء واإلذاعات هذا النبأوقد تناقلت وكا .رأسه الشريف مما أدت إىل استشهاده يف احلال

وعطلت  ،احلزن واحلداد البلدان اإلسالمية وعّم ،ونشرته الصحف اليت أوردت تفاصيل احلادث

نقل جثمانه إىل مدينة قم املقدسة يف إيران وشيع مبهابة وإجالل وحبضور  .الدراسة يف احلوزات العلمية

 ، وآية اهلل العظمى السيد املرعشي ، لبايكانيآية اهلل العظمى السيد الك :كبار مراجع التقليد

  دفن يف داخل احلرم املطهر للسيدة فاطمة املعصومة ثم  ، وآية اهلل العظمى السيد الروحاني

 . بنت اإلمام الكاظم

يقع يف  آلية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي  انظر موسوعة الكلمة، كلمة اإلمام العسكري  (3)

: إهليات، نبويات، والئيات، عقائد، معارف، ويتضمن العناوين التالية. 41×24صفحة  343

م، َكأخالق، عبادات، أحكام، مواعظ، اجتماعيات، أدعية، مناقضات، سياسيات، طب، ِح

الطبعة م. 2333هـ 4424 عام الكويت، : هيئة حممد األمني الطبعة األوىلوصايا، متفرقات. 

 م.2331 عام لبنان ـ دار العلوم بريوتالثانية: 

( تأليف والدة السيد ومن الكتب املؤلفة يف هذا الصدد كتاب )من كلمات اإلمام احلسن العسكري  (2)

. 41×24صفحة  244ـ يقع الكتاب يف  اإلمام الشريازي الراحل حرم حممد رضا الشريازي ـ وهي 

، والدته  واله الشخصيةيف سطور، حملة عن أح اإلمام العسكري ويتضمن العناوين التالية: 

، سنة الشهادة، القرب الشريف، من عظمة اإلمام العسكري املكرمة، مكان وزمان الوالدة، ألقابه 

 النص عليه، من عبادته ،زهده ،،فضائل،  ، إهليات، نبويات، والئيات، رسائل

عام لكويت، ، ا: جلنة السيدة سكينة بع الكتاب من قبلكرامات، عبادات وأدعية، أحكام. ط

 م. 2333/هـ 4424
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 فيه، وأن هذين اإلشكالني غري واردين.

أما بالنسبة إىل ضعف السند، فال جمال لـه بعد تلقي األصحاب لـه بالقبول 

من القدماء وإىل يومنا هذا، وهذا يكفي يف صحة النسبة واإلسناد على ما ذكرناه 

 يف )األصول(.

ملنت والداللة، حبيث أن بعض فقراتها رمبا تكون أشبه بكالم أما ضعف ا

، فهو ال خيتص بهذا التفسري بل هناك روايات الراوي من كالم اإلمام 

أخرى تكون كذلك، ومن أسبابه أن كثريًا من الرواة مل ينقلوا نص ألفاظ اإلمام 

 اء بل كانوا ينقلونها باملعنى، وهو جائز على ما ذكره الفقهاء وعلم

احلديث، ومن الواضح أن النقل باملعنى ال يكون بقوة النقل بالنص، وهذا 

 اليضر باحلجية كما ال خيفى.

على هذا )رضوان اهلل عليهم( ومن هنا اعتمد مجع من كبار علماء اإلمامية 

 التفسري: 

 ..(3)كالشيخ الصدوق

 ..(2)والشيخ الطربسي

                                                           

يف مدينة قم  ـه 334ولد سنة  ،حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي املعروف بالشيخ الصدوق (3)

سنة من حياة والده وقد اكتسب يف هذه املدة العلم واحلكمة   23 . أدرك الشيخ الصدوقاملقدسة

مع روايات فقام جب األئمة  صرع يعيش يف عصر قريب من  كان سائر علماء قم.من و همن

، أسدى لإلسالم والتشيع خدمات جليلة يقل نظريها، وبذلك ف الكتب القيمةّلأو أهل البيت 

، اخلصال، والتوحيد، وكمال الدين ومتام النعمة، ومدينة العلم، ومن ال حيضره الفقيه مؤلفاته: فمن

 .، وغريهااهلداية باخلري، ونع يف الفقهاملق، واألمالي، وعيون أخبار الرضا ، ومعاني األخبارو

 بعد عمر حافل بالربكات. ـه 364سنة    ويفت

وهو عامل فقيه  ،أبو منصور أمحد بن علي بن أبي طالب الطربسي، من علماء القرن السادس اهلجري (2)

 ◄ يروي عنه ابن شهر آشوب، لـه عدة كتب ويعترب من أجالء العلماء املتقدمني. ،فاضل حمدث ثقة

وفضائل  ،وتأريخ أئمة اإلسالم ،الكايف يف الفقه أو الكايف من فقه الشيعةواالحتجاج،  منها:►

 .هـ423سنة    وغريها. تويف ،الزهراء 



  13من حياة اإلمام العسكري  

 ..(3) واحملقق الكركي صاحب )جامع املقاصد(

 ..(2)الشهيد الثانيو

 ..(1)والد العالمة اجمللسي (1)حممد تقي اجمللسي

 ..(1)وابن شهر آشوب

 ، وغريهم.(3)والشيخ آغا بزرك الطهراني

                                                           

أبو احلسن علي بن احلسني بن عبد العالي الكركي العاملي املعروف باحملقق الثاني، واحملقق الكركي،  (3)

هـ، رحل إىل مصر فأخذ عن 646. ولد يف جبل عامل ـ لبنان سنة وبالشيخ العالئي، وباملوىل املروج

علمائها، وسافر إىل العراق ثم استقر يف إيران، فأكرمه الشاه طهماسب الصفوي وجعل لـه الكلمة يف 

إدارة ملكه. لـه كتب منها: الرسالة اجلعفرية، والرضاع، صيغ العقود واإليقاعات، وحاشية الشرايع، 

ذي احلجة سنة  46يف  شرح القواعد، وشروح ورسائل وحواش كثرية. تويف  وجامع املقاصد يف

 معروف، وقيل: بالنجف األشرف. هـ، وقربه بدار السيادة مبشهد الرضا 343

شوال  43يف   زين الدين بن علي بن أمحد بن مجال الدين العاملي، املشتهر بالشهيد الثاني، ولد  (2)

تسع سنني. قرأ على والده العلوم العربية وبعض الفقه. لـه تالميذ  هـ، وختم القرآن وعمره344سنة 

ألجل التشيع يف  أجالء وله كتب نفيسة جيدة منها: مسالك األفها يف شرح شرائع اإلسالم. ُقتل 

 هـ )رضوان اهلل عليه وأعلى اهلل درجاته(.344قسطنطنية يف يوم اجلمعة من شهر رجب سنة 

هـ، درس على يد الشيخ 4333عام  لسي املعروف باجمللسي األول، ولد املوىل حممد تقي اجمل (1)

عاملًا فاضاًل،  البهائي واملريداماد، تبحر يف خمتلف العلوم اإلسالمية ولـه مصنفات عديدة. كان 

وحمدثًا وفقيهًا، وزاهدًا، وصاحب كرامات ومقامات روحية سامية. أصبح مرجعًا للتقليد يف زمانه 

 هـ.4313عام  معة واجلماعة حيث كان إمامًا لصالة اجلمعة يف أصفهان، تويف وكان يقيم اجل

 وباجمللسي الثاني، ولد ،حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود علي اجمللسي، املعروف بالعالمة اجمللسي (1)

  جال كان عاملًا يف التفسري واحلديث والفقه واألصول والتاريخ والر. صفهانأهـ يف مدينة 4331عام

ومرآة العقول،  حبار األنوار، ، منها:كثر من مائة مصنف باللغتني العربية والفارسيةأكان لـه  والدراية.

 هـ  يف أصفهان عن ثالثة وسبعني عامًا.4443رمضان سنة  21يف ليلة  تويف وحق اليقني، وغريها. 

هـ، كان على درجة من 463 يف مازندران سنة رشيد الدين حممد بن شهرآشوب املازندراني، ولد  (1)

اخلشوع والعبادة وكان دائم الوضوء والطهارة، وقد أطرى عليه علماء أهل السنة كثريًا فضاًل عن علماء 

، يف خمتلف الفنون والعلوم اإلسالمية، ومن مؤلفاته: مناقب آل أبي طالب  الشيعة. أّلف 

يف مدينة حلب ـ سورية   ها. تويف ومثالب النواصب، واملخزون املكنون يف عيون الفنون، وغري

 هـ ودفن جثمانه الطاهر جبنب جبل اجلوشن، عند مشهد النقطة ومشهد احملسن السقط 446سنة 

 ، وكان عمره يوم وفاته تسع وتسعون سنة. ابن اإلمام احلسني 
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 .(1)، وخامتة املستدرك(2)وقد أشري إىل هذا البحث يف الذريعة

 

 بنشر علوم القرآن، ويف قصة هذا التفسري دالالت على اهتمام اإلمام 

 وعلمه بالغيب بإذن اهلل تعاىل، وعطفه على شيعته، وغريها من الفوائد.

عن أبي يعقوب يوسف بن حممد بن زياد، وأبي احلسن علي بن حممد بن 

 سيار ـ وكانا من الشيعة اإلمامية ـ قاال: 

كان أبوانا إماميني وكانت الزيدية هم الغالبون بأسرتآباذ، وكنا يف إمارة 

وي امللقب بالداعي إىل احلق إمام الزيدية، وكان كثري اإلصغاء احلسن بن زيد العل

إليهم، يقتل الناس بسعاياتهم، فخشينا على أنفسنا، فخرجنا بأهلينا إىل حضرة 

، فأنزلنا عياالتنا يف اإلمام أبي حممد احلسن بن علي بن حممد أبي القائم 

 رآنا قال:  فلما بعض اخلانات، ثم استأذنا على اإلمام احلسن بن علي 

 مرحبًا باآلوين إلينا، امللتجئني إىل كنفنا، قد تقبل اهلل تعاىل سعيكما، وآمن

                                                                                                                                        

 طهرانيف  لدو ،الشيخ حمسن )أو حممد حمسن( بن علي بن حممد رضا الطهراني املعروف بـ )آغا بزرك( (3)

عامل برتاجم املصنفني مع كثري من التحقيق والتحري. انتقل إىل هـ، وهو 4233 سنةربيع األول  44 يوم

كاحملقق املوىل حممد  :العلماء األعالم جمموعة فتفقه يف النجف. أخذ العلم عن ـه4343سنة العراق 

يروي عن مجاعة من حجج . كما غريهمكاظم اخلراساني، والعالمة شيخ الشريعة األصفهاني، و

عاد إىل ثم كاحلاج مريزا حسني النوري، واملوىل علي النهاوندي، وغريهم. انتقل إىل سامراء  :اإلسالم

الذريعة إىل  ، منها:كتبعدة  . لـهـه4363سنة   النجف ملتابعة العمل يف تأليف كتبه إىل أن تويف

 ،ضياء املفازات يف طرق مشايخ اإلجازات، وتصانيف الشيعة، ونقباء البشر يف القرن الرابع عشر

 ومشجرة يف األنساب.

 4234حتت رقم  تفسري العسكري  233-263ص 4راجع الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)

 .4234و

 وما بعدها. 464ص 4راجع خامتة مستدرك الوسائل: ج (1)



  11من حياة اإلمام العسكري  

 . روعكما، وكفاكما أعداءكما، فانصرفا آمنني على أنفسكما وأموالكما

فعجبنا من قوله ذلك لنا مع أنا مل نشك يف صدق مقاله، فقلنا: فماذا تأمرنا 

 أن ننتهي إىل بلد خرجنا من هناك، وكيف أيها اإلمام أن نصنع يف طريقنا إىل

ندخل ذلك البلد ومنه هربنا، وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا 

 شديد؟.

خّلفا عليَّ ولديكما هذين ألفيدهما العلم الذي يشرفهما اهلل  :فقال 

تعاىل به، ثم ال حتفال بالسعاة، وال بوعيد املسعى إليه، فإن اهلل عزوجل يقصم 

 .عاة ويلجئهم إىل شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منهالس

قال أبو يعقوب وأبو احلسن: فأمترا ملا أمر وقد خرجا وخلفانا هناك، وكنا 

 لنا ذات يوم:  خنتلف إليه فيتلقانا برب اآلباء وذوي األرحام املاسة. فقال 

 ودي إذا أتاكما خرب كفاية اهلل عزوجل أبويكما وإخزائه أعداءهما وصدق

إياهما، جعلت من شكر اهلل عزوجل أن أفيدكما تفسري القرآن مشتمال على 

. قاال: ففرحنا، فيعظم اهلل تعاىل بذلك شأنكما بعض أخبار آل حممد 

 وقلنا: يا ابن رسول اهلل، فإذًا نأتي على مجيع علوم القرآن ومعانيه؟.

صحابه عّلم ما أريد أن أعلمكما بعض أ كال، إن الصادق  :قال 

قد مجعُت علم القرآن كله؟. فقال  ففرح بذلك، وقال: يا ابن رسول اهلل 

 قد مجعَت خريًا كثريًا، وأوتيَت فضاًل واسعًا، لكنه مع ذلك أقل قليل :

من أجزاء علم القرآن، إن اهلل عزوجل يقول: 

(3) :ويقول ،

(2) وهذا علم القرآن ومعانيه ، 

                                                           

 .433سورة الكهف:  (3)

 .21سورة لقمان:  (2)
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ما أودع من عجائبه، فكم ترى مقدار ما أخذَته من مجيع هذا القرآن، ولكن و

القدر الذي أخذَته قد فضلك اهلل تعاىل به على كل من ال يعلم كعلمك، 

 .واليفهم كفهمك

حتى جاءنا فيج قاصد من عند أبوينا بكتاب  قاال: فلم نربح من عنده 

سعاية أولئك الزيدية، واستصفى يذكر فيه أن احلسن بن زيد العلوي قتل رجاًل ب

ماله ثم أتته الكتب من النواحي واألقطار املشتملة على خطوط الزيدية بالعذل 

الشديد، والتوبيخ العظيم يذكر فيها أن ذلك املقتول كان من أفضل زيدي على 

ظهر األرض، وأن السعاة قصدوه لفضله وثروته. فتنكر هلم وأمر بقطع آنافهم 

هم قد مثل به لذلك وآخرين قد هربوا. وأن العلوي ندم وآذانهم، وأن بعض

واستغفر، وتصدق باألموال اجلليلة بعد أن رد أموال ذلك املقتول على ورثته، 

وبذل هلم أضعاف دية وليهم املقتول واستحلهم. فقالوا: أما الدية فقد أحللناك 

أن العلوي نذر هلل منها، وأما الدم فليس إلينا إمنا هو إىل املقتول واهلل احلاكم. و

عزوجل أن ال يعرض للناس يف مذاهبهم. ويف كتاب أبويهما: أن الداعي إىل 

احلق احلسن بن زيد قد أرسل إلينا ببعض ثقاته بكتابه وخامته وأمانه، وضمن لنا 

رد أموالنا وجرب النقص الذي حلقنا فيها وأنا صائران إىل البلد ومتنجزان ما 

 وعدنا.

. فلما كان اليوم العاشر جاءنا كتاب وعد اهلل حق إن :فقال اإلمام 

أبوينا أن الداعي إىل احلق قد وفى لنا جبميع عداته، وأمرنا مبالزمة اإلمام العظيم 

هذا حني إجنازي ما بهذا قال:  الربكة الصادق الوعد. فلما مسع اإلمام 

تكتبانه، منه  ـ قد وظفت لكما كل يوم شيئًا وعدتكما من تفسري القرآن ـ ثم قال 

. فأول ما أملى علينا فالزماني وواظبا عليَّ يوفر اهلل تعاىل من السعادة حظوظكما

أحاديث يف فضل القرآن وأهله، ثم أملى علينا التفسري بعد ذلك، فكتبنا يف مدة 

 مقامنا عنده وذلك سبع سنني، نكتب يف كل يوم منه مقدار ما ننشط لـه.



  11من حياة اإلمام العسكري  

 

 

على علوم كثرية وروايات مجة،  يشتمل تفسري اإلمام العسكري 

، نشري وعن جده رسول اهلل  عن آبائه الطاهرين  رواها اإلمام 

 إىل بعضها:

 

ـ يف  ، عن النيب : عن آبائه يف تفسري اإلمام العسكري 

 حديث ـ قال: 

أمره أن خيسف ببلد يشتمل على الكفار لقد أوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل و

والفجار. فقال جربئيل: يا رب، أخسف بهم إال بفالن الزاهد؟. ليعرف ماذا 

 يأمره اهلل فيه.

 فقال: أخسف بفالن قبلهم!.

 فسأل ربه فقال: يا رب، عّرفين ِلَم ذلك وهو زاهد عابد؟.

كر، وكان قال: مكنت لـه وأقدرته فهو ال يأمر باملعروف ال ينهى عن املن

 يتوفر على حبهم يف غضيب.

فقالوا: يا رسول اهلل، فكيف بنا وحنن ال نقدر على إنكار ما نشاهده من 

 منكر؟. 

: لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليعمنكم فقال رسول اهلل 
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 عذاب اهلل!

: من رأى منكم منكرًا فلينكر بيده إن استطاع، فإن مل يستطع ثم قال 

 .(3)إن يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اهلل من قلبه أنه لذلك كارهفبلسانه، ف

يقال : »يف تفسريه: قال علي بن موسى  قال اإلمام العسكري 

 ...  للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك

ادي ، اهلويقال للفقيه: يا أيها الكافل أليتام آل حممد إىل أن قال: 

لضعفاء حمبيهم ومواليهم قف حتى تشفع ملن أخذ عنك أو تعّلم منك. فيقف 

فيدخل اجلنة معه فئامًا وفئامًا حتى قال عشرًا، وهم الذين أخذوا عنه علومه، 

وأخذوا عمن أخذ عنه، وعمن أخذ عمن أخذ عنه إىل يوم القيامة، فانظروا كم 

 .(2)فرق بني املنزلتني

يأتي علماء  :يف تفسريه عن أبيه  ام احلسن العسكري قال اإلم

شيعتنا القوامون بضعفاء حمبينا وأهل واليتنا يوم القيامة واألنوار تسطع من 

تيجانهم ـ إىل أن قال ـ فال يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة اجلهل أنقذوه، 

 .(1)ومن حرية التيه أخرجوه إال تعلق بشعبة من أنوارهم

فأما من كان من الفقهاء  :قال اإلمام  ويف تفسري العسكري 

                                                           

 .331يف ذم ترك األمر باملعروف ح 463: صتفسري اإلمام العسكري  (3)

 .223ح يف أن اليتيم احلقيقي هو املنقطع عن اإلمام  344: صتفسري اإلمام العسكري  (2)

 .224ح يف أن اليتيم احلقيقي هو املنقطع عن اإلمام  344: صتفسري اإلمام العسكري  (1)



  17من حياة اإلمام العسكري  

صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، خمالفًا على هواه، مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن 

 .(3)يقلدوه، وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم



علي حسنة ال يضر معها  إن والية :ويف التفسري أيضًا عن رسول اهلل 

شيء من السيئات وإن جلت إاّل ما يصيب أهلها من التطهري منها مبحن الدنيا 

وببعض العذاب يف اآلخرة إىل أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبني الطاهرين. 

سيئة ال ينفع معها شيء إاّل ما ينفعهم  وإن والية أضداد علي وخمالفة علي 

لنعم والصحة والسعة فريدون اآلخرة وال يكون هلم إاّل دائم بطاعاتهم يف الدنيا با

 .(2)العذاب

وإن من حميب حممد وعلي  :ويف التفسري أيضا، قال اإلمام العسكري 

مساكني مواساتهم أفضل من مواساة مساكني الفقراء، وهم الذين سكنت 

عريونهم بدينهم، جوارحهم، وضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء اهلل الذين ي

ويسفهون أحالمهم، أال فمن قواهم بفقهه وعلمه حتى أزال مسكنتهم، ثم 

سلطهم على األعداء الظاهرين النواصب، وعلى األعداء الباطنني إبليس ومردته 

حول اهلل  حتى يهزموهم عن دين اهلل، ويذودوهم عن أولياء آل رسول اهلل 

م عن إضالهلم، قضى اهلل تعاىل بذلك تعاىل تلك املسكنة إىل شياطينهم فأعجزه

 .(1)قضاًء حقًا على لسان رسول اهلل 

                                                           

 .443واجلواب عنها  ح رسول اهلل رسالة أبي جهل إىل  333: صتفسري اإلمام العسكري  (3)

 .446حسنة ال يضر معها سيئة ح يف أن والية علي  334: صتفسري اإلمام العسكري  (2)

يف أن املسكني احلقيقي مساكني الشيعة الضعفاء يف مقابلة  344: صتفسري اإلمام العسكري  (1)

 .221أعدائهم ح
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من قوى مسكينًا يف  :ويف التفسري أيضا: قال علي بن أبي طالب 

دينه، ضعيفًا يف معرفته على ناصب خمالف فأفحمه، لّقنه اهلل تعاىل يوم يدىل يف 

كعبة قبليت، والقرآن قربه أن يقول: اهلل ربي، وحممد نبيي، وعلي وليي، وال

بهجيت وعّدتي، واملؤمنون إخواني. فيقول اهلل: أدليت باحلجة فوجبت لك 

 .(3)أعالي درجات اجلنة. فعند ذلك يتحول عليه قربه أنزه رياض اجلنة

 

إن هذا القرآن هو النور املبني،  :ويف التفسري أيضا: قال رسول اهلل 

الوثقى، والدرجة العليا، والشفاء األشفى، والفضيلة واحلبل املتني، والعروة 

الكربى، والسعادة العظمى. من استضاء به نّوره اهلل، ومن اعتقد به يف أموره 

عصمه اهلل، ومن متسك به أنقذه اهلل، ومن مل يفارق أحكامه رفعه اهلل، ومن 

ى يف استشفى به شفاه اهلل، ومن آثره على ما سواه هداه اهلل، ومن طلب اهلد

 غريه أضله اهلل، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده اهلل، ومن جعله إمامه 

 الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهي إليه أداه اهلل إىل جنات النعيم والعيش 

 .(2)السليم
 

إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه  :ويف التفسري أيضا: قال رسول اهلل 

وإذا غسل يديه إىل املرفقني تناثرت عنه ذنوب يديه،  تناثرت عنه ذنوب وجهه،

                                                           

ني احلقيقي مساكني الشيعة الضعفاء يف مقابلة يف أن املسك 344: صتفسري اإلمام العسكري  (3)

 .226أعدائهم ح

 .231يف فضائل القرآن وفضل تعلمه وتعليمه ح 443-443: صتفسري اإلمام العسكري  (2)



  19من حياة اإلمام العسكري  

وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه، أو غسلها للتقية، 

تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال يف أول وضوئه: )بسم اهلل الرمحن 

الرحيم(، طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب، وإن قال يف آخر وضوئه أو غسله 

بة: )سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب من اجلنا

إليك، وأشهد أن حممدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليًا وليك وخليفتك بعد 

نبيك على خليقتك، وأن أولياَءه وأوصياَءه خلفاؤك(، حتاتت عنه ذنوبه كلها 

ئه أو غسله كما يتحات ورق الشجر، وخلق اهلل بعدد كل قطرة من قطرات وضو

ملكًا يسبح اهلل ويقدسه ويهلله ويكربه، ويصلي على حممد وآله الطيبني، وثواب 

ذلك هلذا املتوضئ. ثم يأمر اهلل بوضوئه أو غسله فيختم عليه خبتم من خوامت رب 

العزة، ثم يرفع حتت العرش حيث ال تناله اللصوص، وال يلحقه السوس، 

م إليه أو يف ما هو أحوج وأفقر ما يكون واليفسده األعداء، حتى يرد عليه ويسّل

إليه، فيعطى بذلك يف اجلنة ما ال حيصيه العادون وال يعي عليه احلافظون، ويغفر 

 .(3)اهلل له مجيع ذنوبه حتى تكون صالته نافلة

 



 

قال اهلل عزوجل ـ يف صفة  :ويف التفسري أيضا: قال اإلمام العسكري 

ـ:  لنا أهل البيت الكامتني لفض

  املشتمل على ذكر فضل حممد  على مجيع النبيني، وفضل علي

  على مجيع الوصيني  بالكتمان  يكتمونه

الوا به يف الدنيا عند جهال عباد اهلل ليأخذوا عليه عرضًا من الدنيا يسريًا، وين

                                                           

 .343ثواب الوضوء ح 422-424: صالعسكري  تفسري اإلمام  (3)
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يوم القيامة  رئاسة، قال اهلل تعاىل: 

  بداًل من إصابتهم اليسري من الدنيا لكتمانهم احلق

 يلعنهم وخيزيهم ويقول: بئس العباد أنتم  بكالم خري، بل يكّلمهم بأن

غريمت ترتييب، وأّخرمت من قدمُته، وقدمتم من أّخرُته، وواليتم من عاديُته، 

من ذنوبهم؛ ألن الذنوب إمنا تذوب وتضمحل  وعاديتم من واليُته 

زوال ، فأما ما يقرن بها الإذا قرن بها مواالة حممد وعلي وآهلما الطيبني 

عن مواالة حممد وآله فتلك ذنوب تتضاعف، وأجرام تتزايد، وعقوباتها تتعاظم 

  موجع يف النار 

أخذوا الضاللة عوضًا عن اهلدى، والردى يف دار البوار بداًل من السعادة يف دار 

اشرتوا العذاب الذي استحقوه  ل األبرار القرار وحم

مبواالتهم ألعداء اهلل بداًل من املغفرة اليت كانت تكون هلم لو والوا أولياء اهلل 

 ما أجراهم على عمل يوجب عليهم عذاب النار(3). 

                                                           

 .342ح يف عقاب من كتم شيئًا من فضائلهم  464: صتفسري اإلمام العسكري  (3)



  13من حياة اإلمام العسكري  

 



 

علم مشولي لدني،  كعلم رسول اهلل  علم اإلمام املعصوم إن 

 وهو دون علم الباري عزوجل وفوق علم مجيع اخلالئق.

وقد منحهم اهلل تعاىل هذا العلم، وأطلعهم على الغيب، كما قال سبحانه: 

(3). 

كثري من الروايات اليت تبني جانبًا من علم اإلمام احلسن العسكري وهناك ال

 :بالغيب، نشري إىل بعضها 

 

إىل أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزبريي قبل  العسكري كتب أبو حممد 

 .ألزم بيتك حتى حيدث احلادث :موت املعتز بنحو عشرين يومًا

 ؟.حلادث فما تأمرنيحدث ا :تل ترخية كتب إليه قالفلما ُق

فكان من املعتز ما  احلادث اآلخر ،ليس هذا احلادث :إليه فكتب 

 .(2)كان

 بن عبد اهلل قتل حممدُي :إىل رجل آخر اإلمام احلسن العسكري وكتب 

                                                           

 .21-24سورة اجلن:  (3)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  443ص 2كشف الغمة: ج (2)
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 .(3)تلفلما كان يف اليوم العاشر ُق ،قبل قتله بعشرة أيام بن داود

ـ  ـ العسكري ملا أمر سعيد حبمل أبي حممد  :قال ،عن حممد بن عبد اهلل

 .علت فداك بلغنا خرب قلقنا وبلغ مناُج :قد كتب إليه أبو اهليثم ،إىل الكوفة

 .بعد ثالث يأتيكم الفرج:  فكتب

 .(2)تل املعتز يوم الثالثفُق

علينا احلبس وكنت به  عن عيسى بن صبيح، قال: دخل العسكري 

! وكان معي كتاب لك مخس وستون سنة وشهر ويومانعارفًا، فقال لي: 

 دعاء عليه تاريخ مولدي وإني نظرت فيه فكان كما قال.

 .هل رزقت من ولد؟ :ثم قال 

 قلت: ال.

 .اللهم ارزقه ولدًا يكون لـه عضدًا، فنعم العضد الولدقال: 

 ثم قال:

(1)

 

ضاق بنا األمر  :قال ،عن حممد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن جعفر

                                                           

 .فصل يف آياته  431ص 4املناقب: ج (3)

 .43ضمن ح 3ب 234ص 43حبار األنوار: ج (2)

 .21332ح 3ب 344-343ص 24وسائل الشيعة: ج (1)



  11من حياة اإلمام العسكري  

 العسكري يعين أبا حممد ـ امض بنا حتى نصري إىل هذا الرجل  :فقال لي أبي

  فإنه قد وصف عنه مساحةـ. 

 .تعرفه :فقلت

 .ما أعرفه وال رأيته قط :قال

ما أحوجنا إىل أن يأمر لنا  :فقال أبي وهو يف طريقه ،فقصدناه :قال

ومائة درهم  ،يت درهم للدقيقائوم ،يت درهم للكسوةائم ،خبمسمائة درهم

 .للنفقة

ومائة  ،مائة أشرتي بها محارًا ،ليته أمر لي بثالمثائة درهم :وقلت يف نفسي

 .فأخرج إىل اجلبل ،ومائة للكسوة ،للنفقة

يدخل علي بن إبراهيم  :خرج إلينا غالمه فقال ،فلما وافينا الباب :قال

ما خلفك عنا إىل  ،يا علي :فلما دخلنا عليه وسلمنا قال ألبي !،وحممد ابنه

 .؟هذا الوقت

 .استحييت أن ألقاك على هذه احلال ،يا سيدي :قال

هذه  :فلما خرجنا من عنده جاءنا غالمه فناول أبي صرة فيها دراهم وقال

 !!.ومائة للنفقة ،ومائتان للدقيق ،تان للكسوةمائ ،مخسمائة درهم

ومائة  ،اجعل مائة يف مثن محار ،هذه ثالمثائة درهم :وأعطاني صرة وقال

 !!.وال خترج إىل اجلبل وصر إىل سوراء ،ومائة للنفقة ،للكسوة

ومع هذا  ،فصار إىل سوراء وتزوج امرأة منها فدخله اليوم ألفا دينار :قال

 يقول بالوقف. 

 ؟!.أبني من هذا وحيك أتريد أمرًا :هـفقلت ل :مد بن إبراهيم الكرديقال حم

 صدقت ولكنا على أمر جرينا عليه. :فقال :قال

فقال حكاية  ،وعال يف شريف كتابه هذا هو التقليد الذي ذمه اهلل عز :قلت
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 .(3)،(2) :عن الكفار

 ـ العسكري سأل حممد بن صاحل األرمين أبا حممد  :عن أبي هاشم قال

  عن قول اهللـ: (1).؟ 

 .كنوهل يثبت إال ما مل ي ،هل ميحو اهلل إال ما كان : فقال أبو حممد

هذا خالف ما يقول هشام بن احلكم ال يعلم الشيء حتى  :فقلت يف نفسي

 .كون

 ،العامل باألشياء قبل كونها ،تعاىل اجلبار احلاكم :أبو حممد فقال فنظر إليَّ

 .والقادر قبل املقدور عليه ،والرب إذ ال مربوب ،اخلالق إذ ال خملوق

ه وأنك على منهاج أمري أشهد أنك ولي اهلل وحجته والقائم بقسط :فقلت

 .(1)وعلمه املؤمنني 

 

قال: حدثين بعض أصحابنا عن بعض  ،عن حممد بن احلسن املكفوف

يومًا يف وقت صالة  بعث إليَّ فّصادي العسكر من النصارى: أن أبا حممد 

 «.افصد هذا العرق»الظهر، فقال لي:

يت تفصد، فقلت يف نفسي: ما قال: وناولين عرقًا مل أفهمه من العروق ال

رأيت أمرًا أعجب من هذا، يأمرني أن أفصد يف وقت الظهر وليس بوقت فصد، 

                                                           

 .22سورة الزخرف:  (3)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  443ص 2الغمة: ج كشف (2)

 .33سورة الرعد:  (1)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  443ص 2كشف الغمة: ج (1)



  11من حياة اإلمام العسكري  

 والثانية عرق ال أفهمه.

 «.انتظر وكن يف الدار»ثم قال لي: 

 فسرحت.« سرِّح الدم»فلما أمسى دعاني وقال لي: 

 فأمسكت.« أمسك»ثم قال لي: 

وقال لي:  صف الليل أرسل إليَّ، فلما كان ن«كن يف الدار»ثم قال لي: 

 «.سرِّح الدم»

قال: فتعجبت أكثر من عجيب األول، وكرهت أن أسأله، قال: فسرحت، 

 فخرج دم أبيض كأنه امللح.

 قال: فحبست. «.احبس»قال: ثم قال لي: 

، فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيين ثالثة «كن يف الدار»قال: ثم قال: 

أتيت ابن خبتيشوع النصراني فقصصت عليه دنانري فأخذتها وخرجت حتى 

 القصة.

قال: فقال لي: واهلل ما أفهم ما تقول وال أعرفه يف شيء من الطب وال 

قرأته يف كتاب، وال أعلم يف دهرنا أعلم بكتب النصرانية من فالن الفارسي 

 فاخرج إليه.

 قال: فاكرتيت زورقًا إىل البصرة وأتيت األهواز، ثم صرت إىل فارس ـ إىل

 صاحيب ـ فأخربته اخلرب.

 نظرته ثم أتيته متقاضيًا.أف نظرني أيامًا.أقال: وقال: 

يف  قال: فقال لي: إن هذا الذي حتكيه عن هذا الرجل فعله املسيح 

 .(3)دهره مرًة

 

                                                           

 .24ح باب مولد أبي حممد احلسن العسكري  443-442ص 4الكايف: ج (3)
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ـ: يا أمسع السامعني ـ  قال أبو هاشم ـ قلت يف نفسي وقد كتب اإلمام 

 يف حزبك ويف زمرتك، فأقبل عليَّ أبو حممد العسكري إىل آخره ـ اللهم اجعلين

  :فقال ،أنت يف حزبه ويف زمرته إذ كنت باهلل مؤمنًا، ولرسوله مصدقًا

 .(3)وألوليائه عارفًا، وهلم تابعًا، فأبشر ثم أبشر

 

قال حممد بن احلسن: لقيت من علة عيين شدة فكتبت إىل أبي حممد 

 يدعو لي. أسأله أن العسكري 

فلما نفذت الكتاب قلت يف نفسي: ليتين كتبت إليه أن يصف لي كحاًل 

 أكحلها.

خبطه يدعو لي سالمتها إذ كانت إحداهما ذاهبة، وكتب بعده  فوقع 

عليك أن تصري مع اإلمثد كافورًا وتوتيا؛ فإنه جيلو أردَت أن أصف لك كحاًل!: 

فاستعملت ما أمرني به  . قال:ما فيها من الغشاء وييبس من الرطوبة

 .(2)فصحت

 : (1)وغريه (1)ورد يف كتاب )املناقب(

                                                           

 .فصل يف آياته  433ص 4املناقب: ج (3)

 .فصل يف آياته  434ص 4املناقب: ج (2)

 .فصل يف آياته  431ص 4املناقب: ج (1)

 .3ف 43ب 314إعالم الورى: ص (1)



  17من حياة اإلمام العسكري  

وأنا أريد أن أسأله  قال أبو هاشم: دخلت على أبي حممد ـ العسكري ـ 

 ُفصًا أصوغ به خامتًا أتربك به، فجلست وأنسيت ما جئت لـه.

يناك أردَت فصًا فأعطإليَّ خبامت وقال:  فلما ودعته ونهضت أومى 

 .خامتًا ورحبت الفص والكراء، هنأك اهلل يا أبا هاشم

فسألته أن  قال أمحد بن إسحاق: دخلت على أبي حممد العسكري 

نعم ـ ثم قال ـ يا أمحد، إن اخلط يكتب ألنظر إىل خطه فأعرفه إذا ورد. فقال: 

ثم دعا  .سيختلف عليك ما بني القلم الغليظ والقلم الدقيق، فال تشكن

بالدواة، فقلت يف نفسي: أستوهبه القلم الذي كتب به، فلما فرغ من الكتابة 

 هاك يا أمحدأقبل حيدثين وهو ميسح القلم مبنديل الدواة ساعة ثم قال: 

 .(3)فناولنيه، اخلرب

إن يف اجلنة بابًا يقول:  قال أبو هاشم: مسعت أبا حممد العسكري 

. فحمدت اهلل تعاىل يف عروف، ال يدخله إال أهل بيت املعروفيقال لـه: امل

 نفسي وفرحت مما أتكلفه من حوائج الناس، فنظر إليَّ أبو حممد العسكري 

نعم قد علمت ما أنت عليه، وأن أهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف فقال: 

 .(2)اآلخرة، جعلك اهلل منهم يا أبا هاشم ورمحك

بالغيب  مما يدل على علم اإلمام احلسن العسكري  (1)إىل غريها

                                                           

 .21ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  443ص 4الكايف: ج (3)

 .فصل يف آياته  432ص 4املناقب: ج (2)

بالغيب وباألسرار يف طيات الكتاب، كما ذكر  إلمام سيأتي أيضًا ذكر بعض ما يدل على علم ا (1)

 قسمًا منها يف حبث كرامات ومعاجز. املؤلف 
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 وبالنوايا واخلفايا، وذلك بإذن اهلل تعاىل.

وال خيفى أن ما مير يف قلب اإلنسان من النوايا قد يكون طاعًة، وقد يكون 

معصيًة باملعنى اللغوي، وقد ال يكون أحدهما، واملراد باملعنى اللغوي احُلسن أو 

الفاعلي ال الفعلي. فليس املقصود املعصية االصطالحية مما يرتتب عليها  الُقبح

 العقاب، وإن ترتب الثواب على نية اخلري تفضاًل من اهلل، كما يف الروايات.

ثم إن اإلنسان مسؤول عن نواياه، وقد ُيعاتب عليها وإن مل ُيعاقب عليها يف 

 اجلملة.

وايا: قال تعاىل يف مسائلة القلب وهو مركز الن

(3). 

نعم، إذا طرأ ذلك يف القلب من دون اختيار املكلف، ومل تكن املقدمات 

فذو املقدمة  باختياره فال شيء عليه، أما إذا كانت مقدمات النوايا باختياره

 اختياري باختيارية املقدمة فُيسأل عنه، على تفصيل مذكور يف علم الكالم.

 قالوا: ما باالختيار ال ينايف االختيار.

فمثاًل لو رمى شخص ورقة يف النار فهو فاعل اإلحراق؛ ألنه اختار مقدمة 

 اإلحراق وهي اإللقاء يف النار.

فكرون يف املعصية فكيف ال ي ومن هنا ورد أن األنبياء واألئمة 

اختاروا  بعملها، فنواياهم طاهرة مطهرة ومل تكن سيئة أبدًا؛ ألنهم 

املقدمات الطيبة الطاهرة واليت ال تؤدي إىل نية السوء، وابتعدوا عن مقدمات 

توجب خطور النوايا السيئة. فال ميكن هلم ـ باختيارهم ـ أن تكون حتى نواياهم 

 سوء.نوايا الذنب واملعصية وال

                                                           

 .34سورة اإلسراء:  (3)



  19من حياة اإلمام العسكري  

ببعض نوايا الناس ـ كما أخرب اإلمام  ثم إن إخبار األنبياء واألئمة 

مبا أراده أبو هاشم من الفص وغريه ـ قد يكون من باب  احلسن العسكري 

املعاجز والكرامات اليت منحهم اهلل تعاىل إثباتًا للحجة وإمتامًا هلا، وقد يكون من 

اياه، وعليه أن خيتار احلسن من باب اإلشعار بأن اإلنسان مسؤول حتى عن نو

النوايا باختيارها أو باختيار مقدماتها، ويرتك النوايا السيئة برتكها أو برتك 

 مقدماتها؛ فإن اإلنسان مراَقب حتى يف قلبه.

من شر ونية الكافر  ،نية املؤمن خري من عمله  :قال رسول اهلل 

 .(3)، وكل عامل يعمل على نيتهعمله

 .(2): اركةويف اآلية املب

 .(1)وقال عزوجل: 



ـ ومنهم اإلمام احلسن  ثم إن علم األنبياء واألئمة املعصومني 

ـ بالنوايا نوع من علم الغيب الذي منحهم اهلل عزوجل ـ كما  العسكري 

 .(1) :عاىلسبق ـ قال ت

مع علمهم بالغيب وقدرتهم  وهنا سؤال يقول: إن األنبياء واألئمة 

على التصرف يف الكون ـ وهو ما يسمى بالوالية التكوينية ـ فلماذا نرى يف أغلب 

األحيان يعيشون يف غاية الصعوبات، يف السجون واملنايف وحتت التعذيب، ورمبا 

 : لوا بالسيف أو السّم على يد األعداء واملشركني، كما تقول اآلية الكرميةُقت

                                                           

 .34ح 4ب 43ص 4وسائل الشيعة: ج (3)

 .44سورة ق:  (2)

 .4سورة احلديد:  (1)

 .21سورة اجلن:  (1)
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(3).  

، وهذا ما ينص حيث تدل هذه اآلية على أنهم كانوا يقتلون األنبياء 

 عليه التاريخ أيضًا.

ان حياته يف منطقة العسكر، وك وكما عاش اإلمام احلسن العسكري 

حتت املراقبة الشديدة من قبل طغاة بين العباس، ورمبا سجنوه يف سجونهم 

 وعذبوه بتعذيبهم، حتى قتله املعتمد العباسي بالسّم ظلمًا وجورًا؟.

اجلواب: إن اهلل عزوجل خلق الدنيا دار امتحان واختبار وفتنة، فإذا كان 

مجيع أمورهم ويف  يستخدمون القدرة الغيبية واإلعجاز يف األنبياء واألئمة 

إميان الناس وهدايتهم بأن يتصرفوا يف قلوب الناس حتى يؤمنوا أو ما أشبه، مل 

ُيعرف أن هؤالء املؤمنني هل آمنوا رغبًة وعن قناعة، وبكامل رضاهم 

واختيارهم، أم أنهم آمنوا كرهًا وجربًا وتصرفًا فيهم؟. مع أن اهلل عزوجل خلق 

 الدنيا دار امتحان.

 قال تعاىل:

(2). 

كان إلميانهم ـ أم ألنهم رأوا أن  وال ُيعلم هل التفافهم حول النيب 

فالتفوا  ميلك القوة والقدرة والسالح واملال واجلاه وامللك وما أشبه الرسول 

 حوله؛ فإن الناس غالبًا يلتفون حول األقوياء؟.

 من هنا كان استخدام املعجزة وعلم الغيب من قبل املعصومني 

ينحصر يف املوارد املقررة اليت أذن اهلل فيها فحسب دون سائر املوارد، وذلك 

(1). 

                                                           

 .34سورة البقرة:  (3)

 .33سورة يونس:  (2)

 .42ل: سورة األنفا (1)
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أسوة للبشرية مجعاء، فإذا كانوا يعملون دائمًا  مضافًا إىل أنهم 

بالغيب واإلعجاز يف أعماهلم مل يكونوا أسوًة؛ ألن الناس يقولون: ال ميكننا أن 

 نتأسى بهم ألنهم يعملون بالغيب والقدرة اإلعجازية وحنن نفقدهما.

قال تعاىل: 

(3). 

ومن هنا جاءت شوكة املسلمني وقدرتهم، وذلك لواقعيتهم وصدقهم، 

املادية أو  ، ال لقوة النيب واألئمة املعصومني وحلقيقة النيب 

نزل ثروته وملكه وجاهه الدنيوي، فإن اإلسالم هو الدين السماوي اإلهلي الذي 

 باملنطق واحلكمة، وهو يطابق العقل والفطرة متامًا.. على النيب حممد 

 عندما َعّين بأمر اهلل تعاىل أوصياءه االثين عشر  وكذلك النيب 

مضافا إىل النص، وقد  فإن العقل والفطرة تدعو إىل إتباع هؤالء األطهار 

م ال يستخدمون الغيب منحهم اهلل العلم والقدرة إبالغًا وإمتاما للحجة، ولكنه

 واإلعجاز إاّل بإرادة اهلل وإذنه، ومن هنا تأتي فلسفة املعاجز والقبول بها.

أما من ينكر املعجزة وعلم الغيب فإنه ال ميلك إميانًا كاماًل صحيحًا، ومن 

هنا نرى املؤمنني يقبلون باملعاجز ويعرتفون بها مسعًا وطاعة، وفهمًا وقناعًة، 

 ية والنقلية عليها.وذلك لألدلة العقل

أما يف عاملنا اليوم حيث نرى ابتعاد الناس عن الدين يف الغرب والشرق 

وحتى يف بالدنا اإلسالمية؛ فإنه ليس إلشكال يف الدين أو أنه ال يطابق العقل 

ن واملنطق والفطرة، بل هذه ردة فعل عما القى الناس من ظلم الكنائس يف القرو

                                                           

 .24سورة األحزاب:  (3)
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الوسطى وغريها، فرأوا أن حيصروا الدين يف معتقدات قلبية وارتباط باهلل 

 عزوجل يف بعض العبادات فقط.

هكذا رأت النصارى ومن شابههم، ولكن ابتلي املسلمون بهذا الداء أيضًا؛ 

ألنهم رأوا من حكام اجلور والظلم من بين أمية وبين العباس وبين عثمان ومن 

من الويالت واملصائب ما أبعدهم عن الدين، مع أن شاكلهم إىل يومنا هذا 

 اإلسالم بريء عن هؤالء أشد الرباءة.

ومن جانب آخر أخذ الغرب حيث املسلمني على االبتعاد عن الدين وينشر 

 فيهم ثقافة: )دع ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر(.

سم وقد دخل الغرب بالدنا بأشكال خمتلفة، فيوم باسم الدميقراطية، ويوم با

القومية، ويوم باسم البعثية، ويوم باسم الشيوعية، ويوم باسم الوجودية، ويوم 

باسم احلرية، ويوم باسم العوملة، ويوم باسم الصناعة والتكنولوجية، ويوم 

 باسم الدين أيضًا!.

ومن هنا يلزم على املسلمني إذا أرادوا العزة يف الدارين أن يرجعوا إىل دينهم 

من الثقلني: كتاب اهلل وعرتته  ما تركه فيهم الرسول وإىل  وإىل نبيهم 

 .، ومن هؤالء العرتة اإلمام احلسن العسكري الطاهرة 

 وبذلك يكون اخلالص من هذه املشاكل والصعوبات والويالت واملخازي.

فإن الدين الذي ندعو إليه ونقول بأنه يطابق العقل والفطرة، هو ما جاء به 

 ، وطّبقه اإلمام أمري املؤمنني األعظم حممد  القرآن الكريم، والنيب

، ال ومنهم اإلمام احلسن العسكري  وحافظ عليه ذريته املعصومون 

ما قام به حكام بين أمية والعباسيون والعثمانيون من أعمال شنيعة نسبوها إىل 

 .الدين، ومن غصب اخلالفة بعد رسول اهلل 

اتبعوهم، كما قال  ل البيت ثم إن الناس إذا عرفوا حماسن كالم أه

. قلت: كيف حييي أمركم؟. رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا :اإلمام الرضا 
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 يتعلم علومنا ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا قال: 

 .(3)التبعونا

إلمام إن عقالء الناس يبحثون عن ثالثة أمور، وكلها متوفرة يف تعاليم ا

 :وآبائه الطاهرين  احلسن العسكري 

أصل اخلري، بأن يصبح اجملتمع جمتمعًا صاحلًا، يعيش اإلنسان فيه 

 بكرامة، وال يرضخ للجهل البسيط وال املركب، وال هلدر احلقوق وقمعها.

، وكذلك ومن هنا تبدأ رسالة األنبياء ثم األوصياء واألئمة الطاهرين 

من العلماء واملؤمنني، حيث عليهم إرشاد الناس إىل اخلري، وإن من يسري بهديهم 

كان الشخص ال يرغب باخلري، أو كان باجلهل املركب يرى نفسه يف اخلري فإنه 

 يلزم إرشاده وإن كان ال جيوز جربه.

 .(2)قال تعاىل: 

من يتصور أنه يعيش يف جمتمع سليم ـ باجلهل املركب ـ ولكنه  فإذا كان هناك

 واقعًا كان يف جمتمع مريض، يلزم إرشاده والسعي إلصالح اجملتمع.

فرمبا بعض األشخاص ال يلتفتون إىل احمليط السيئ الذي يعيشون فيه، كما 

 أن اجملنون قد ال يرى بأسًا يف جنونه وهذا ال يعين أنه صاح.

ر اخلري، فإن أصل اخلري دون استمراره ال يكفي، ومن هنا استمرا

 يسعى العقالء لدميومة حياة أفضل للناس يف هذه الدنيا أو يف الدارين معًا.

ومن مصاديق ذلك إرسال اآلباء أوالدهم إىل املدرسة وإن كره الطفل ذلك؛ 

ذه فإن الطفل يرجح أن يلعب ويلهو وال يدرس، ولكن الوالدين يعلمون بأن ه

                                                           

 .33231ح 6ب 32ص 21وسائل الشيعة: ج (3)

 .22-24سورة الغاشية:  (2)
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الراحة الوقتية للطفل ال تدوم إال إذا درس وتعلم، فاستمرار الراحة بالذهاب إىل 

 املدرسة وما أشبه.

وكما مينعون طفلهم إذا مترض مما يضره، ولو أن الطفل حيب تلك األكالت 

 اليت تضره وذلك لضمان راحة املستقبل.

 فالراحة اليت ال تدوم وتليها مشقة أو مشقات ال خري فيها.

مشولية اخلري، بأن ال يقتصر اخلري على بعض دون بعض بل يستوعب 

الكل، أما احنصار اخلري على شخص أو مجاعة معينة وحرمان اآلخرين منه فهذا 

مرفوض عند العقالء، ومن هنا يسعون يف حتديد األثرياء من طغيانهم، وحتديد 

 ة معينة.من يريد السوء بالناس من ظلمه وإن كان يريد خريًا لفئ

فإنهم جاءوا بأصل  ومن هنا يتبني دور األنبياء واألئمة املعصومني 

اخلري للناس، كما بينوا ما يوجب هلم استمرارية اخلري يف الدنيا واآلخرة، مضافًا 

إىل أن ما دعوا إليه هو اخلري الشمولي الذي ال خيتص بشخص دون شخص أو فئة 

 دون فئة، أو طبقة دون غريها.

هو حجة اهلل على األرض لبيان اخلري  احلسن العسكري واإلمام 

 واستمراريته ومشوليته.

 

من أهم الواجبات: هداية املخالفني والكفار باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل 

اخلري وإتباع ما رضيه الباري من اإلسالم دينًا، وما أمته عزوجل من النعمة، وهو 

من ذريته،  واألئمة املعصومني  والية علي أمري املؤمنني ال يكون إاّل ب

 ..ومنهم اإلمام احلسن العسكري 

قال تعاىل يف يوم الغدير: 
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(3). 

 اآلخرين غري مشروط برغبتهم، نعم  وقد ُعلم مما سبق أن لزوم هداية

 (2)  أما أصل اإلرشاد وإراءة الطريق فهو الزم من باب

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومن باب تبليغ رساالت اهلل، وتنبيه الغافل، 

 وإرشاد اجلاهل، وما أشبه.

ة مثال، من هذا الباب، ورمبا يكون بعض الضغوط على غري املسلمني كاجلزي

 أي لينتبهوا ويبحثوا عن اخلري، ورمبا يكون ذلك سببًا هلدايتهم إىل نور احلق.

فإن غري املسلمني ابتلوا خبرافات كثرية، وهكذا كل من ابتعد عن الكتاب 

 .والعرتة الطاهرة 

وتتبني هذه اخلرافات واألباطيل بوضوح يف احلوارات العلمية اليت تقع بني 

مشلت العقائد والشرائع واألخالق والعبادات  (1)ان واملذاهب، فإنهااألدي

واملعامالت وغريها، وأيضا مشلت املرأة ومكانتها، ويلزم على البشرية اخلالص 

 من هذه اخلرافات.

فمثاًل الغربيون أفرطوا بالنسبة إىل املرأة وسلبوا منها كرامتها وشرفها، 

سادها، فأصبحت سلعة رخيصة بيد ومنحوها ما سّبب هدم كيان أسرتها وف

 التجار وأهل اهلوى.

وإذا وصلت امرأة يف بالدهم إىل الرئاسة وما أشبه، فهذا ال يكون إاّل على 

حساب إفساد عشرات اآلالف من النساء، فإن هذه احلرية غري املدروسة قد 

توجب للبعض النادر أن تصل إىل الرئاسة ولكنها توجب لآلخرين املشاكل 

ت، فإن هذه احلريات تعين بيوت الدعارة وهدم األسرة واألمراض والويال

                                                           

 .3سورة املائدة:  (3)

 .244سورة البقرة:  (2)

 أي اخلرافات واألباطيل. (1)
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اجلنسية والنفسية كالكآبة وما إىل ذلك، مضافا إىل املاليني من الفتيات الالتي 

ُحرمن من الزوج ودفء البيت الزوجي، وابتلني باألعمال الشاقة لتحصيل لقمة 

ة وليست بقهرمانة كما العيش، واليت تنايف شخصية املرأة وكرامتها، فإنها رحيان

 . (3)قال أمري املؤمنني 

فهذه اخلرافات واالحنرافات مل حتصل إاّل باالبتعاد عن مدرسة اإلمام احلسن 

 .، وهي مدرسة الكتاب والعرتة الطاهرة العسكري 

 

ني الرجل من هنا نعلم بأنه وإن كان األصل األولي يف اإلسالم هو التساوي ب

واملرأة يف التكاليف وغريها، إاّل أن هناك بعض املستثنيات اليت استثناها خالق 

 اإلنسان العارف مبا حيتاجه وما يسعده، وهي ضرورية.

فالتساوي يف كل املفردات بالنسبة إليهما على خالف العدالة، بل العدالة 

 سبه.واحلكمة تقتضي جعل كل شيء يف مكانه، والتعامل مع كل شيء حب

وذلك كالسيارات الكبرية املخصصة حلمل األثقال، والسيارات الصغرية 

اليت خصصت للركاب، فإذا محلنا الركاب يف الشاحنات الكبرية والقاطرات 

وما أشبه  (2)ظلمناهم، وإذا ملئنا السيارة الصغرية بالرمل واجلص والطابوق

 ظلمنا السيارة كما ال خيفى.

فقال:  الفهفكي سأل أبا حممد العسكري  قال أبو هاشم اجلعفري: إن

 ما بال املرأة املسكينة الضعيفة تأخذ سهمًا واحدًا ويأخذ الرجل القوي سهمني؟.

                                                           

كتبها إليه حباضرين عند  للحسن بن علي  ومن وصية لـه  34نهج البالغة، الرسائل:  (3)

 ني.انصرافه من صف

 الطابوق كلمة عراقية تعين اآلجر. (2)
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ألن املرأة ليس عليها جهاد وال نفقة وال معقلة، إمنا   :فقال أبو حممد 

 .ذلك على الرجال

 عبد اهلل فقلت يف نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا 

 عن هذه املسألة فأجابه مبثل هذا اجلواب.

نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء واجلواب منا عليَّ وقال:  فأقبل 

 .(3)واحد إذا كان معنى املسألة واحدا

 ومن هنا يعلم بعض الوجه يف فلسفة احلجاب للمرأة.

 ال يقال: هذا نوع من اجلرب واإلكراه؟.

ون الصحيح ال يعين اجلرب واإلكراه، وإال فكل الدول ألنه يقال: تطبيق القان

 ومجيع األنظمة جترب رعاياها على تطبيق قوانينها.

ومن جانب آخر، فإن اإلسالم ال جيرب أحدًا باملقام يف بلد معني، فإن من 

حريات اإلسالم حرية السفر واإلقامة وما أشبه، فإذا كان هناك من ال يرغب 

 نعه الدولة اإلسالمية من السفر واختيار بلد آخر.بالقانون اإلسالمي مل مت

ألن اإلسالم ال يعرتف بهذه احلدود املصطنعة بني البالد اإلسالمية وغريها، 

فاألرض كلها هلل وملن عمرها، واإلنسان ـ املسلم وغري املسلم أيضًا ـ حٌر يف أن 

ئرة أو يسكن أي مكان شاء وخيتار أي بلد أراد، من دون حاجة إىل مراجعة دا

 أخذ تأشرية أو إقامة أو دفع رسوم أو ما أشبه.

نعم اإلسالم نبه على أن من يتبع الشهوات ويرتك قوانني السماء فإنه يبتلى 

باملشاكل ويعيش معيشة ضنكًا، قال تعاىل: 

(2). 

: وقال عزوجل

                                                           

 .2علة كيف صار للذكر سهمان ولألنثى سهم ح 64ص 1الكايف: ج (3)

 .424سورة طه:  (2)
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(3). 

 وهذا ال يعين اجلرب واإلكراه كما ال خيفى.

 

عندما أخذ بنو العباس وبنو أمية وغريهم بالضغط على القادة الشرعية ـ وهم 

ـ وأقصوهم عن  اإلمام احلسن العسكري  ومنهم األئمة الطاهرون 

 التصدي ألمر اخلالفة وإدارة العباد والبالد، حيث ضيقوا على اإلمام 

وسجنوه وجعلوا العيون واجلواسيس عليه، واعتقلوا شيعته وطاردوهم يف كل 

مكان؛ فإن ذلك كان سببًا لغرق العامل ـ اإلسالمي وغريه ـ يف حبار من املشاكل 

ك الدماء، وعدم األمن، وفقد احلريات، وكبت الكفاءات، واحلروب، وسف

 وخسارة الدنيا واآلخرة.

ـ عندما غصب القوم خالفة أمري املؤمنني  قالت الصديقة الطاهرة 

  :ـ وأبشروا بسيف صارم، وهرج شامل، واستبداد من الظاملني، يدع

ت قلوبكم فيئكم زهيدًا، وزرعكم حصيدًا، فيا حسرتى لكم وأنى بكم وقد عمي

 .(2)(1)عليكم 

أما بعض الراحة النسبية املوجودة يف بالد الغرب وما أشبه، فإنها يف بعض 

األمور وعلى حساب البعض اآلخر، كما أنها غارقة يف حبر من املشاكل األخرى 

 كالكآبة والفقر واملرض والفساد.

ثالثني مليون فقري، ومخسة وعشرين أمريكا ات أن يف ففي بعض اإلحصاء

                                                           

 .64سورة آل عمران:  (3)

 .26سورة هود:  (2)

 .4لنساء املهاجرين واألنصار يف علتها ح باب معاني قول فاطمة  344معاني األخبار: ص (1)
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مليون أّمي، ويف كل ستة آالف شخص مبتلى بالسرطان، وما أكثر السرقات 

 واجلرائم يف بالدهم.

 .(3)وهكذا احلال يف دول أوروبا وما أشبه

                                                           

 إلحصاءات العاملية يف خمتلف املشاكل اليت ابتلي الغرب والشرق بها:وهذه بعض ا (3)

وحزيران  م4333% نسبة السود واهلسبانيني الذين أصيبوا بفريوس األيدز يف أمريكا بني متوز 13* 

 .م2333

 .ماليني آخرين 4ماليني شخص أصيبوا منذ بداية انتشار املرض وتويف  6حوالي * 

مليون إصابة بني الرجال  233 لألمراض املنقولة جنسيًا تتجاوز احلاالت اجلديدة املسجلة سنويًا* 

وتذكر األكادميية  ،% من النساء املصابات هذه األمراض إىل أطفاهلن13% و33وتنقل ما بني  ،والنساء

 44وس اإليدز ويعيش مليون شخص يف العامل حيملون فري 22ن هناك أاألمريكية للعلوم من جهة ثانية 

 منهم يف إفريقيا كما يسجل املرض انتشارًا متسارعًا يف جنوب وجنوب شرق آسيا. مليونًا

 ماليني طفل فقدوا أمهاتهم بسبب اإلصابة باإليدز. 6كثر من * أ

 .ألف طفل يصاب باإليدز يوميًا* 

 م.4334ألف طفل فارق احلياة بسبب اإليدز عام  333* 

 طفال يف بتسوانا نتيجة اإليدز.% من وفيات األ44* 

 % من وفيات األطفال يف زميبابوي نتيجة اإليدز.46* 

 % من وفيات األطفال يف كينيا نتيجة اإليدز.44* 

كشفت تقرير أصدرته احلكومة الكينية أن عدد حاملي فريوس اإليدز يف كينيا بلغ مع نهاية عام * 

ألفًا حيملون  33ن أون باإليدز فعاًل، وألف منهم مصاب 233مليون شخص،  4ر4م حنو 4331

 الفريوس هم من األطفال.

 لف طفل يستغلون جنسيًا يف أملانيا سنويًا.أ 423* 

ن أن الدعارة يف منطقة جنوب شرق آسيا شهدت ازدهارًا ملموسًا، وإ :قالت منظمة العمل الدولية* 

مجالي الناتج احمللي، حيث إمن  %44-2ومات املنطقة ما بني جتارة اجلنس أصبحت تدر على حك

ن هذه التجارة تتلقى أمليار دوالر، و 23قدرت العائدات السنوية من الدعارة يف هذه املنطقة بأكثر من 

لفا من أ 13ن إ :طفال. وقال تقرير املنظمةجنبيًا ومن عصابات دولية لتهريب النساء واألأدعمًا ماليًا 

% 4ر4% و3ر24ن ما بني ألف طفل يف تايلند، وأ 633عمال الدعارة، وحنو أبني يعملون يف يطفال الفلأ

بني وتايالند يعملن يف سوق اللذة احملرمة، ففي تايالند هناك يندونيسيا وماليزيا والفلإمن عموم نساء 

 442ا حنو ويف ماليزي ،لفأ 233ندونيسيا حنو إبني حنو نصف مليون، ويف يلف داعرة ويف الفلأ 333
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ومن هنا أخذ عقالء الغرب يفكرون يف طرق اخلالص من هذه الويالت، 

 باستعمار بالدهم لبالد اآلخرين ونهب ثرواتها. كما أن عقالءهم ال يرضون

وبينه  بعد ما أشرنا إىل أن الدين اإلسالمي الذي جاء به رسول اهلل 

ـ ومنهم اإلمام احلسن العسكري  خلفاؤه الطاهرون من األئمة املعصومني 

  ،ـ هو الدين الذي يطابق العقل والفطرة السليمة، ويضمن سعادة الدارين

 بقي هناك ثالثة أسئلة ينبغي اإلجابة عليها:

السؤال األول: إن يف أحكام احلدود والقصاص نوعًا من اخلشونة والعنف، 

 وهذه ال تناسب إنسانية اإلنسان؟.

السؤال الثاني: احملرمات يف اإلسالم كثرية وهي تقيد اإلنسان وختالف 

 حرياته؟.

هلل عزوجل وليست بيد الناس، السؤال الثالث: إن األحكام يف اإلسالم بيد ا

أما يف الدميوقراطية الغربية فسّن األحكام بيد الناس، والشعب هو الذي حيكم 

 ويقنن عرب وكالئه ونوابه يف الربملان وجمالس التشريع.

 وعليه نقول:

                                                                                                                                        

 .لفًاأ

  ◄                                                           مليون أمريكي يعيشون حتت خط الفقر الوطين. 43* 

 .مليون شخص عاطل عن العمل يف روسيا 23*  ►

 على مستوى العامل. مليار دوالر سنويًا حجم غسيل األموال 133إىل  433* 

 مليون يف ظروف غري صحية. 23يف العامل بينها  مليون عملية إجهاض جتري سنويًا 43* 

 ألف حالة وفاة يشهدها العامل كل يوم. 446* 

 إىل غري ذلك مما هو كثري.
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احلدود يف اإلسالم وكذلك القصاص تعترب كالعملية اجلراحية للشخص 

لعملية اجلراحية البد منها ألجل أمر أهم وهو حياة املريض، فإن خشونة ا

 الشخص.

وكذلك األمر بالنسبة إىل احلدود والقصاص فإنها كعملية جراحية يف جسم 

اجملتمع ألمر أهم وهو حفظه عن املخاطر األكرب، وعن الفوضى وعدم األمن، 

ولكي ال يصبح اجملتمع غابة يفرتس فيها القوي الضعيف، قال تعاىل: 

 (3). 

بأن هذه  (1)، ويف كتاب )ممارسة التغيري((2)مضافًا إىل أنه قد بينا يف )الفقه(

احلدود ال جترى إال بشروط كثرية يصعب اجتماعها، فهي أشبه بالتخويف من 

 التطبيق يف كثري من األحيان.

لقطع يد السارق ستة وأربعني شرطًا يلزم فمثاًل ذكرنا يف )املمارسة( بأن 

                                                           

 .413سورة البقرة:  (3)

 جملدًا.443تتألف من  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي(: أكرب الفقهكتاب ) (2)

من تأليفات مساحة اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( يف قم كتاب )ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني(:  (1)

وقد تناول . 41×24صفحة قياس  444يف  الكتاب . يقعهـ4436حمرم احلرام  44بتاريخ املقدسة 

 على املكاره، مجع الطاقات الوعي السياسي، الرتبية الروحية، الصرب مساحته فيه املواضيع التالية:

والقدرات، اهلمة العالية، حتمل الصعوبات، بعد النظر، احليلولة دون التفرقة، وضع املنهاج الصحيح 

للمواجهة، املناصب حسب الكفاءات، االستمرارية، تفجري الطاقات الكامنة، مقابلة السيئة باحلسنة، 

عتماد على الذات، التوكل على اهلل، الفعل االهتمام لتحقيق اهلدف، كل شيء من أجل اهلدف، اال

خري أسوة، عدم  ال رد الفعل، رعاية احمليطات الستة، عدم االنشغال باهلامشيات، اختاذ الرسول 

ممارسة التعذيب، حماربة القوانني املبتدعة، تقليل القوانني واملوظفني، إزالة القوميات، احملاكم العشرة 

سية، ليحيا اجلميع بسالم، حرمة الدماء والنفوس، جتنب الوعود لإلنسان، جتنب الطفولة السيا

الفارغة، قل احلق ولو على نفسك، ال للطغيان، الشجاعة املزجية باحلكمة، مكافحة اجلهل، سياسية 

العفو والصفح، التواضع، معرفة مكائد كفار الشرق والغرب، الزهد والورع. قامت بطبعه مؤسسة 

 م، كما طبع يف الكويت أيضا.4333هـ/4444لبنان، عام الفكر اإلسالمي، بريوت ـ 
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توفرها حتى تقطع يد السارق، ومن هنا يرى ندرة إجراء هذه احلدود يف بالد 

 اإلسالم طول التاريخ.

أما يف مثل هذا الزمان فالغالب عدم توفر شروط إجراء احلدود على تفصيل 

 مذكور يف الفقه.

لة جدًا، إذا ما لوحظت مبحرمات الغرب أما احملرمات يف اإلسالم فهي قلي

حيث قلنا بأن احلريات يف  (3)والشرق، على تفصيل ذكرناه يف كتاب )الصياغة(

 اإلسالم أكثر من عشرة أضعاف حريات الغرب والشرق.

                                                           

من تأليفات مساحة اإلمام الشريازي (: الصياغة اجلديدة لعامل اإلميان واحلرية والرفاه والسالم)كتاب  (3)

. تناول مساحته فيه 41×24صفحة قياس  134)أعلى اهلل مقامه( يف قم املقدسة. يقع الكتاب يف 

هل العامل سليم الصياغة، الفارق بني اإلنسان وسائر الكائنات،  :األول املواضيع التالية: الفصل

الطفل بني عقالنية األب وعاطفية األم، فوارق بني الرجل واملرأة، أعمال ال تنسجم مع طبيعة املرأة. 

الفصل الثاني: اإلميان، القرآن أساس احلضارات اإلسالمية، األحاديث توجه الناس حنو اإلميان، 

يدعو إىل االقتصاص منه، بني يوسف وفرعون. الفصل الثالث: احلرية يف اإلسالم،  الرسول 

حدود احلرية، احلرية لألديان األخرى، كلمة التوحيد رمز احلرية، منوذج للحريات اإلسالمية. الفصل 

كانت دفاعية، احلروب احلديثة ال تقل سوء، اإلسالم يعترب  الرابع: السالم، حروب الرسول 

حالة استثنائية، القتل يف منظار اإلسالم. الفصل اخلامس: من عوامل تقدم املسلمني عند ظهور  احلرب

اإلسالم، التطبيق العملي للقرآن عند املسلمني األولني، املسلمون قبل اإلسالم وبعده، اإلمام علي 

 ولة يصف املتقني، عالئم الكافر يف القرآن الكريم. الفصل السادس: األسس اخلمسة، الد

اإلسالمية، األمة اإلسالمية، األخوة اإلسالمية، الشريعة اإلسالمية، احلريات اإلسالمية. الفصل 

وتيسريه األمور  يعمل أجريًا وزارعًا وراعيًا، كرمه  السابع: من وحي السرية النبوية، النيب 

 يف القرون األخرية، للناس، العدالة االجتماعية، العفو العام. الفصل الثامن: أسباب ختلف املسلمني

احنراف احلكومات اليت تدعي اإلسالم، احلياة املرتفة للقادة، العزلة عن اجلماهري، حماربة العلماء. 

الفصل التاسع: اإلعداد للصياغة اجلديدة، ضرورة اإلعداد، الصراع بني جبهة احلق وجبهة الباطل، 

 اإلعداد البدني، ثالثًا: اإلعداد التنظيمي.  كيف ننتصر يف املعركة، أواًل: اإلعداد النفسي، ثانيًا:

 يف إيران ولبنان.الكتاب مرارًا طبع 
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أما أن وضع األحكام يف اإلسالم ليس بيد الناس فنعم، إنه صحيح يف 

الم توضع من قبل خالق اإلنسان العارف جبميع اجلملة، لكن األحكام يف اإلس

مصاحله ومفاسده، والعامل مبختلف جوانب األمور حتى املستقبلية منها، فهو 

أوىل بوضع القانون من البشر الذي يعرتف جبهله وعدم استيعابه جلوانب األمور، 

فرتة  مضافًا إىل اعرتافه باألخطاء الكثرية يف قوانينه الوضعية، حتى إنه يضطر بني

 وأخرى لتغيري القانون وإحلاق مادة بها، أو نسفها وإلغائها متامًا.

علمًا بأن األحكام اإلسالمية كلها مطابقة للعقل وموافقة لفطرة اإلنسان 

السليمة، وإذا ما تشكلت مؤمترات عاملية من قبل علماء البشر واملتخصصني 

والشرق تبني صحة القوانني لدراسة القوانني اإلسالمية ومقارنتها بقوانني الغرب 

 اإلسالمية ورجحانها على غريها.

آخر مطاف هي نفرض الدنيا أي بأن  ،مع قطع النظر عن اآلخرةهذا 

، مع ذلك فالقوانني اإلهلية هي األصح واألوىل بالتطبيق دون غريها، اإلنسان

فكيف مع اإلميان باآلخرة؛ فإن القوانني الوضعية ال تشمل ما يرتبط بآخرة 

 نسان كما هو واضح.اإل

من هنا نعلم بصحة مجيع األحكام اإلسالمية اليت جاء بها القرآن الكريم 

ـ ومن هؤالء األطهار  وأوضحتها عرتته الطاهرة  والنيب األعظم 

ـ فإنه حجة اهلل على اخللق، وقوله وفعله وتقريره  اإلمام احلسن العسكري 

 ا.حجة ُيستنبط منها القوانني الشرعية وغريه
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 كآبائه الطاهرين  إن اهلل تعاىل قد أمكن اإلمام احلسن العسكري 

 من املعاجز، إثباتًا للحجة وتثبيتًا لإلمامة: وكجّده رسول اهلل 

 

يكّلم غلمانه  قال أبو محزة نصر اخلادم: مسعت أبا حممد العسكري 

البة. فقلت يف نفسي: هذا ُولد باملدينة ومل بلغاتهم، فيهم: ترك وروم وصق

 ، فكيف هذا؟.يظهر حتى مضى أبو احلسن 

إن اهلل بّين حجته من سائر خلقه، وأعطاه معرفة كل فأقبل عليَّ فقال: 

شيء، فهو يعرف اللغات واألنساب واحلوادث، ولوال ذلك ملا كان بني احلجة 

 .(3)واحملجوج فرق

على  )العسكري( ألبي حممد ـ وهو من بين العباس ـ إمساعيل قعد 

درهم واحد فما لـه أنه ليس على فقره وإليه احلاجة وحلف ا شكو ،ظهر الطريق

 !.وال غداء وال عشاء ،فوقه

 باهلل كاذبًاملاذا حتلف ما معه وكان مائة دينار، وقال:  فأعطاه اإلمام 

                                                           

 .44ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  433ص 4الكايف: ج (3)
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 .؟وقد دفنت مائيت دينار

 .رم الدنانري اليت دفنتها أحوج ما تكون إليهاإنك حُت: ثم قال 

وذلك أني أنفقت ما وصلين به واضطررت  صدق يقول إمساعيل: 

فنبشت عن الدنانري  ،أبواب الرزق ضرورة شديدة إىل شيء أنفقه وانغلقت عليَّ

قد عرف موضعها فأخذها  (3)فنظرت فإذا ابن لي ،نتها فلم أجدهافاليت كنت د

 .(2)منها على شيءفما قدرت  ،وهرب

 



كنت مع أبي بسر من رأى وكان  :قال ،حدث أمحد بن احلرث القزويين

 .ـ العسكري ـ أبي يتعاطى البيطرة يف مربط أبي حممد 

وكان مينع ظهره  وكربًا بغل مل ير مثله حسنًا (1)وكان عند املستعني :قال

ه ـفقال ل ،لم تكن هلم حيلة يف ركوبهوكان قد مجع عليه الرواض ف ،واللجام

أال تبعث إىل احلسن بن علي ابن الرضا حتى جتيء فإما أن  ،يا أمري :بعض ندمائه

  !!.يركبه وإما أن يقتله

 فلما دخل أبو حممد  ،ومضى أبي معه  فبعث إىل أبي حممد :قال

فعدا  ،يف صحن الدار إىل البغل واقفًا فنظر أبو حممد  ،الدار كنت مع أبي

فنظرت إىل البغل قد عرق حتى سال العرق  :قال ،إليه فوضع يده على كفله

 .منه

با حممد أيا  :فرحب به وقربه وقال ،إىل املستعني فسلم عليه ثم صار 

                                                           

 ويف بعض الروايات: ابن عم لي. (3)

 .44ح 3ب 264-263ص 43حبار األنوار: ج (2)

 احلاكم العباسي آنذاك. (1)
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 .أجلم هذا البغل

 .أجلمه يا غالم :ألبي فقال أبو حممد 

 .أجلمه أنت :ه املستعنيـفقال ل

 .ثم رجع إىل جملسه وجلس ،فأجلمهطيلسانه وقام  فوضع أبو حممد 

 .با حممد أسرجهأيا  :هـقال ل

 .يا غالم أسرجه :ألبي فقال 

 .أسرجه أنت :فقال املستعني

 .ثانية فأسرجه ورجع إىل جملسه فقام 

 .ترى أن تركبه :هـفقال ل

 .نعم:  فقال أبو حممد

اهلملجة  ثم محله على ،ثم ركضه يف الدار ،فركبه من غري أن ميتنع عليه

 .ثم رجع فنزل ،يكون يفمشى أحسن مش

 ؟.كيف رأيته :ه املستعنيـفقال ل

 .وفراهًة ما رأيت مثله حسنًا :قال

 .مري قد محلك عليهاألفإن  :ه املستعنيـفقال ل

 .(3)فأخذه أبي فقاده ،خذه ،يا غالم :ألبي فقال أبو حممد 

 

 

أسأله أن  حممد العسكري  عن أشجع بن األقرع، قال: كتبت إىل أبي

يدعو اهلل لي من وجع عيين، وكانت إحدى عيين ذاهبة واألخرى على شرف 

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  326-321ص 2اإلرشاد: ج (3)
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ووّقع  حبس اهلل عليك عينك، وأقامت الصحيحةإليَّ:  هار. فكتب 

  :يف آخر الكتابأعزك اهلل، آجرك اهلل وأحسن ثوابك . 

عد أيام جاءني فاغتممت بذلك ومل أعرف يف أهلي أحدًا مات، فلما كان ب

 .(3)خرب وفاة ابين طيب، فعلمت أن التعزية له

 

عمر بن مسلم، قال: قدم علينا بسر من رأى رجل من أهل مصر يقال لـه:  

سيف بن الليث يتظلم إىل املهتدي يف ضيعة لـه غصبها شفيع اخلادم وأخرجه 

 سأله تسهيل أمرها..ي منها. فأشرنا إليه أن يكتب إىل أبي حممد العسكري 

ال بأس عليك ضيعتك ترد عليك، فال تقدم  :فكتب إليه أبو حممد 

إىل السلطان وأت الوكيل الذي يف يده الضيعة وخوفه بالسلطان األعظم اهلل رب 

 . العاملني

فلقيه فقال لـه الوكيل ـ الذي يف يده الضيعة ـ: قد كتب إليَّ عند خروجك أن 

عليك. فردها عليه حبكم القاضي ابن أبي الشوارب أطلبك وأن أرد الضيعة 

 .(2)وشهادة الشهود، ومل حيتج أن يتقدم إىل املهتدي فصارت الضيعة له

 

قال سيف بن الليث: خلفت ابنًا لي علياًل مبصر عند خروجي منها، وابنًا 

أسأله الدعاء  آخر أسن منه كان وصيي، فكتبت إىل أبي حممد العسكري 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  432ص 4املناقب: ج (3)

 .46ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  444ص 4الكايف: ج (2)
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 بين العليل. ال

قد عويف ابنك العليل ومات الكبري وصيك وقيمك،  :فكتب إلي 

 .(3)، فكان كما قالفامحد اهلل وال جتزع فيحبط أجرك

 قال أبو العيناء اهلامشي: كنت أدخل على أبي حممد العسكري 

. ورمبا يا غالم اسقه :فأعطش وأنا عنده وُأجّله أن أدعو باملاء، ثم يقول 

 .(2)يا غالم دابته :حدثتين نفسي بالنهوض فأفكر يف ذلك، فيقول 

 

أكثر  كان لي فرس وكنت به معجبًا :قال علي بن زيد بن علي بن احلسني

ما  :فقال ،يومًا ـ العسكري ـ فدخلت على أبي حممد  ،ذكره يف احملافل

 ؟.فعل فرسك

 .اآلن نزلت عنه ،ها هو على بابك :فقلت

  .ال تؤخر ذلك استبدل به قبل املساء إن قدرت على مشرٍت :فقال

ومضيت إىل  فقمت من مكاني مفكرًا ،ودخل علينا داخل فانقطع الكالم

وشححت به ونفست  ،ما أدري ما أقول يف هذا :قال لي ،منزلي فأخربت أخي

نفق فرسك  :ئس فقالفلما صلينا العتمة جاءني السا، على الناس ببيعه وأمسينا

 .عنى هذا بذلك القول فاغتممت وعلمت أنه  ،الساعة

ليته أخلف  :بعد أيام وأنا أقول يف نفسي ثم دخلت على أبي حممد 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  433ص 4املناقب: ج (3)

 .22ح  باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  442ص 4الكايف: ج (2)
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 .دابة عليَّ

يا غالم  ،نعم خنلف عليك :قبل أن أحدث بشيء فلما جلست قال 

 ل هذا خري من فرسك وأوطأ وأطو : ـثم قال ـ أعطه برذوني الكميت

 .(3)عمرًا

قال حممد بن صاحل اخلثعمي: عزمت أن أسأل يف كتابي إىل أبي حممد 

عن أكل البطيخ على الريق وعن صاحب الزنج، فأنسيت،  العسكري 

ال تأكل البطيخ على الريق؛ فإنه يورث الفاجل،  :فورد عليَّ جوابه 

 .(2)وصاحب الزنج ليس منا أهل البيت

 

مطل غريم لي،  قال حممد بن موسى: شكوت إىل أبي حممد العسكري 

 .عن قريب ميوت، وال ميوت حتى يسلم إليك مالك عندهفكتب إليَّ: 

فما شعرت إاّل وقد دق عليَّ الباب ومعه مالي وجعل يقول: اجعلين يف حل 

 يف مما مطلتك. فسألته عن موجبه فقال: إني رأيت أبا حممد العسكري 

ادفع إىل حممد بن موسى ماله عندك؛ فإن أجلك قد منامي وهو يقول لي: 

 . (1)حضر واسأله أن جيعلك يف حّل من مطلك

 

                                                           

 .3366ح 4ب 241-244ص 6مستدرك الوسائل: ج (3)

 .41ح 44ب 431ص 43حبار األنوار: ج (2)

 .فصل يف معجزاته  423ص 4املناقب: ج (1)
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قال محزة بن حممد السروي: أملقت وعزمت على اخلروج إىل حييى بن 

أسأله أن يدعو لي.  حممد ابن عمي حبّران، وكتبت إىل أبي حممد العسكري 

، وكان ال تربح فإن اهلل يكشف ما بك، وابن عمك قد مات: فجاء اجلواب

 .(3)كما قال ووصلت إليَّ تركته

دنانري  قال علي بن زيد العلوي الزيدي: أعطاني أبو حممد العسكري 

 !.اشرت بهذه الدنانري جارية؛ فإن جاريتك قد ماتتوقال: 

 .(2)فأتيت داري وإذا باجلارية قد شرقت وماتت

 

قال احلسن بن ظريف: اختلج يف صدري أن أكتب إىل أبي حممد 

إذا قام مب يقضي وأين جملسه للقضاء؟، وأن  : أن القائم )العسكري( 

 أسأله عن شيء حلمى الربع فأغفلت عنها.

 فجاء اجلواب: 

 سألت عن القائم  إذا قام بالناس مب يقضي، يقضي بعلمه كقضاء داود

ل عن بينة. وأردت أن تسأل عن محى الربع فاكتب يف ورقة وعلقها على ال يسأ

 .(1)(1)احملموم: 

                                                           

 .43ضمن ح 3ب 264ص 43حبار األنوار: ج (3)

 .فصل يف معجزاته  434ص 4املناقب: ج (2)

 .43سورة األنبياء:  (1)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. أخبار أبي حممد باب ذكر طرف من  443ص 2كشف الغمة: ج (1)
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من القادسية يعلمه  كتب أبو علي املطهري إىل اإلمام العسكري 

: ش إن مضى. فكتب انصراف الناس عن املضي إىل احلج، وأنه خياف العط

امضوا فال خوف عليكم إن شاء اهلل (3)، فمضوا ومل جيدوا عطشًا. 

من الذنوب اليت يقول:  قال أبو هاشم: مسعت أبا حممد العسكري 

. فقلت يف نفسي: إن هذا هلو ال تغفر قول الرجل: ليتين مل أؤاخذ إاّل بهذا

 تفقد من أمره ومن نفسه كل شيء. الدقيق، وقد ينبغي للرجل أن ي

صدقت يا أبا هاشم، فالزم ما حدثتك به فقال:  فأقبل عليَّ أبو حممد 

نفسك، فإن اإلشراك يف أناس أخفى من دبيب الذّر على الصفا يف الليلة 

 .(2)الظلماء، أو من دبيب الذر على املسح األسود

 

رجاًل من الثنوية، فقويت يف نفسي قال حممد بن الربيع الشيباني: ناظرت 

 حجته هذا وأنا باألهواز، ثم قدمت سامراء فحني رأيت أبا حممد العسكري 

 .(1)أومى بسبابته: أحدًا فوّحده، فخررت مغشيًا عليَّ

 

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  323ص 2اإلرشاد: ج (3)

 .43233ح 43ب 344ص 44مستدرك الوسائل: ج (2)

 .فصل يف معجزاته  423ص 4املناقب: ج (1)
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  فكتبت إىل أبي حممد .ولد البين أمحد ابن :قال ،هارون بن مسلم عن

يه وم الثاني من والدته أسأله أن يسّموذلك بالعسكر اليـ  ـ العسكري 

 .اهلل وأكنيه بأبي عبد وكان حمبيت أن أمسيه جعفرًا ،يهويكّن

ه وكّن ،ه جعفرًامّس :فوافاني رسوله يف صبيحة اليوم السابع ومعه كتاب

 .(3)ودعا لي ،بأبي عبد اهلل

ـ:  كري ـ العسعن علي بن حممد بن زياد أنه خرج إليه توقيع أبي حممد 

من أحالس بيتك فتنة ختصك فكن حلسًا(2). 

 ؟.أهي هذه :فكتبت إليه ،فنابتين نائبة فزعت منها :قال

 .أشد من هذه ..ال :فكتب 

فطلبت بسبب جعفر بن حممد ونودي على من أصابين فله مائة ألف 

  .(1)درهم

 

محد عبيد اهلل بن عبد دخلت على أبي أ :قال ،حممد بن علي السمريعن 

إني نازلت اهلل يف هذا  :فيها العسكري اهلل وبني يديه رقعة أبي حممد 

عل به فلما كان يف اليوم الثالث ُف ،خذه بعد ثالثآوهو ـ يعين الزبريي ـ  الطاغي

                                                           

 مناقبه وآياته ومعجزاته.و باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  444ص 2كشف الغمة: ج (3)

 أي ألزم بيتك وال خترج. (2)

 .14ح 3ب 231ص 43حبار األنوار: ج (1)
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  .(3)ما فعل

 

احلاجة،  قال أبو هاشم اجلعفري: شكوت إىل أبي حممد العسكري 

 بسوطه األرض فأخرج منها سبيكة فيها حنو اخلمسمائة دينار، فقال:  فحّك

خذها يا أبا هاشم واعذرنا(2). 

 ـ:  ـ العسكري  أبو حممد كتب إليَّ :قال ،حممد بن علي السمريعن 

فتنة تظلكم فكونوا على أهبة. 

 ـ نة هلا شأنوكانت هلم هـ فلما كان بعد ثالثة أيام وقع بني بين هاشم 

 ؟.أهي هذه :فكتبت إليه

 .ال ولكن غري هذه فاحرتسوا :قال

 .(1)فلما كان بعد أيام كان من أمر املعتز ما كان

 

إذ ـ  ـ العسكري كنت عند أبي حممد  :قال ،عن أبي هاشم اجلعفري

 ؟.من هذا :فقلت يف نفسي ،دخل عليه شاب حسن الوجه

هذا ابن أم غامن صاحبة احلصاة اليت طبع فيها آبائي  :فقال أبو حممد 

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  441ص 2كشف الغمة: ج (3)

 .4ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  431ص 4الكايف: ج (2)

 .12ح ضمن 3ب 236ص 43حبار األنوار: ج (1)
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 هات حصاتك ،وقد جاءني أطبع فيها. 

 .فطبع فيها خبامت معه فانطبع ،فإذا فيها موضع أملس فأخرج حصاًة

  .(3)واسم اليماني مهجع بن سفيان بن علم ابن أم غامن اليمانية :قال
 

 كتب حممد أخي إىل أبي حممد  :الق ،عن جعفر بن حممد القالنسي

 أن يدعو اهلل أن خيلصها ويرزقه ذكرًا :وامرأته حامل مقربـ  ـ العسكري 

 .ويسميه

ونعم  ،سويًا رزقك اهلل ذكرًا :يدعو اهلل بالصالح ويقول فكتب 

أحدهما يف رجله زوائد يف  ،فولدت اثنني يف بطن .االسم حممد وعبد الرمحن

واآلخر صاحب الزوائد عبد  ،حممدًا فسمى واحدًا ي،أصابعه واآلخر سو

 .(2)الرمحن

 

ـ  ـ العسكري كتبت إىل أبي حممد  :قال ،عن جعفر بن حممد القالنسي

يسأله عن مسائل كثرية ويسأله الدعاء ألخ  ـ وكان خادمًاـ مع حممد بن عبد اجلبار 

 .له خرج إىل أرمنية جيلب غنمًا

 .أخاه فيه بشيء ومل يذكر  ،سألفورد اجلواب مبا 

 ،جواب املسائل ن أخاه مات يوم كتب أبو حممد أفورد اخلرب بعد ذلك 

 .(1)فعلمنا أنه مل يذكر ألنه علم مبوته

 

عن ـ  ـ العسكري سألت أبا حممد  :قال ،عن داود بن القاسم اجلعفري
                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  446ص 2كشف الغمة: ج (3)

 .41143ح 44ب 423ص 44مستدرك الوسائل: ج (2)

 .12ضمن ح 3ب 236ص 43حبار األنوار: ج (1)
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 :قول اهلل عزوجل

(3).؟ 

 .الظامل لنفسه الذي ال يقر باإلمام ،كلهم من آل حممد :قال

 أعطى اهلل آل حممدأفكر يف نفسي يف عظم ما  فدمعت عيين وجعلُت :قال

 (.على حممد وآله السالم)

األمر أعظم مما حدثتك نفسك من عظيم  :فقال أبو حممد  فنظر إليَّ

تدعى يوم القيامة بهم  ،حببلهم علت متمسكًافامحد اهلل فقد ُج ،شأن آل حممد

 .(2)فأبشر يا أبا هاشم فإنك على خري ،عي كل أناس بإمامهمإذا ُد

 

يف يوم مصيف  ال علي بن أمحد بن محاد: خرج أبو حممد العسكري ق

راكبًا وعليه جتفاف وممطر، فتكلموا يف ذلك، فلما انصرفوا من مقصدهم أمطروا 

 .(1)يف طريقهم وابتلوا سواه

 



، وعلى أبي كان عروة الدهقان كذب على علي بن حممد بن الرضا 

 بعده، ثم إنه أخذ بعض أمواله.. ري حممد احلسن بن علي العسك

ودعا عليه، فما أمهل يومه ذلك وليلته حتى  فلعنه أبو حممد العسكري 

 .(1)ُقبض إىل النار

 

 

                                                           

 .32سورة فاطر:  (3)

 .فصل يف أعالم احلسن بن علي العسكري  2ب 461ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (2)

 .42ضمن ح 3ب 266ص 43حبار األنوار: ج (1)

 .فصل يف معجزاته  434ص 4املناقب: ج (1)
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قواًل عظيمًا، فخرجت إىل  قال إدريس بن زياد: كنت أقول فيهم 

ه، فقدمت وعليَّ أثر السفر ووعثائ العسكر للقاء أبي حممد العسكري 

فألقيت نفسي على دكان محام فذهب بي النوم، فما انتبهت إاّل مبقرعة أبي حممد 

  قد قرعين بها حتى استيقظت فعرفته، فقمت قائمًا أقّبل قدميه وفخذه وهو

يا إدريس، راكب والغلمان من حولـه، فكان أول ما تلقاني به أن قال: 

(3) . 

فقلت: حسيب يا موالي وإمنا جئت أسألك عن هذا. قال: فرتكين 

 .(2)ومضى

 

 عن علي بن حممد، عن بعض أصحابنا، قال: كتب حممد بن حجر إىل 

يشكو عبد العزيز بن دلف ويزيد بن عبد اهلل. فكتب  أبي حممد العسكري 

  :إليه أما عبد العزيز فقد كفيته، وأما يزيد فإن لك ولـه مقامًا بني يدي اهلل

 .(1). فمات عبد العزيز وقتل يزيد حممد بن حجرعزوجل

 



قال الفضل بن احلرث: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي أبي احلسن 

 فرأينا أبا حممد العسكري ، ابه، فجعلت أتعجب من ماشيًا قد شق ثي

 جاللته وما هو لـه أهل ومن شدة اللون واألدمة وأشفق عليه من التعب..

اللون الذي تعجبت منه  :يف منامي فقال  فلما كان الليلة رأيته 
                                                           

 .21-24سورة األنبياء:  (3)

 .43ح 3ب 264-263ص 43حبار األنوار: ج (2)

 .24ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  443ص 4الكايف: ج (1)
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اختيار من اهلل خللقه جيريه كيف يشاء وإنها لعربة يف األبصار ال يقع فيه غري 

تعبون، فاسأل اهلل الثبات وتفكر يف خلق اهلل املخترب، ولسنا كالناس فنتعب كما ي

 .(3)فإن فيه متسعًا، واعلم أن كالمنا يف النوم مثل كالمنا يف اليقظة

 

 قال أبو هاشم: خطر ببالي أن القرآن خملوق أم غري خملوق؟.

وما سواه  (2)يا أبا هاشم،  :فقال أبو حممد 

 .(1)وقخمل

 

عن شاهويه بن عبد ربه، قال: كان أخي صاحل حمبوسًا. فكتبت إىل سيدي 

 : أسأله عن أشياء أجابين عنها، وكتب  أبي حممد العسكري 

 إن أخاك خيرج من احلبس يوم يصلك كتابي هذا، وقد كنَت أردت أن

أناس جاءوني يبشرونين بتخلية  . فبينا أنا أقرأ كتابه إذاتسألين عن أمره فأنسيت

 .(1)أخي، فتلقيته وقرأت عليه الكتاب

 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  434ص 4املناقب: ج (3)

 .42، سورة الزمر: 44سورة الرعد:  (2)

 .44ح 3ب 246ص 43حبار األنوار: ج (1)

 .42ح 3ب 266ص 43حبار األنوار: ج (1)
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ومل تطب نفسي أن  قال أبو العباس: عطشت عند أبي حممد العسكري 

 الكالم وقال:  يفوتين حديثه وصربت على العطش وهو يتحدث، فقطع 

يا غالم اسق أبا العباس ماًء(3). 

 .. عياش: تذاكرنا آيات اإلمام العسكري  قال حممد بن

 فقال ناصيب: إن أجاب عن كتاب بال مداد علمت أنه حق. 

فكتبنا مسائل وكتب الرجل بال مداد على ورق وجعل يف الكتب وبعثنا إليه، 

عن مسائلنا وكتب على ورقه امسه واسم أبويه، فدهش الرجل،  فأجاب 

 .(2)فلما أفاق اعتقد احلق

 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  433ص 4املناقب: ج (3)

 .42ضمن ح 3ب 266ص 43حبار األنوار: ج (2)
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قمة يف عبادة اهلل  كآبائه الطاهرين  كان اإلمام احلسن العسكري 

هم الذين عرفوا اهلل حق  عزوجل واخلوف واخلشية منه تعاىل، فإنهم 

 معرفته مبا هو ممكن للممكن.

  بس أبو حممددخل العباسيون على صاحل بن وصيف عندما ُحروي أنه ملا 

 .عق عليه وال توّسضّي :هـفقالوا ل ،ـ العسكري ـ 

فقد  ،من قدرت عليه لت به رجلني شّرقد وّك ،ما أصنع به :قال صاحل

 !صارا من العبادة والصالة والصيام إىل أمر عظيم

وحيكما ما شأنكما يف أمر هذا  :فقال هلما ،ثم أمر بإحضار املوكلني

 ؟.الرجل

ال يتكلم وال  !،ما نقول يف رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله :هـفقاال ل

وأدخلنا ما ال منلكه من  ،فإذا نظر إلينا أرعدت فرائصنا ،يتشاغل بغري العبادة

 .أنفسنا

 .(3)فلما مسع العباسيون ذلك انصرفوا خائبني

قال مجع من العلماء: يستفاد من هذه الرواية وحنوها أن اإلمام احلسن 

عًا من معاشرة كان أكثر أوقاته يف حبس بين العباس، وكان ممنو العسكري 

                                                           

 جملس يف ذكر إمامة أبي حممد احلسن بن العسكري  243-246ص 4روضة الواعظني: ج (3)

 ومناقبه.
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 الناس واللقاء بهم، وكان مشغواًل بعبادة اهلل عزوجل، انتهى.

ثم إن اخلشية من اهلل عزوجل يف درجاتها العالية، هي من أهم ما مييز حياة 

 منذ طفولتهم، عمن سواهم. املعصومني 

، يف طفولته باإلمام احلسن العسكري أن شخصًا َمرَّ  :روى املؤرخون

مع أترابه من الصبيان يبكي، فظن ذلك الشخص أن هذا  ًاواقف كان و

ال يشاركهم لعبهم،  ولذا فهو ،الصغري يبكي متحسرًا على ما يف أيدي أترابه

 . ؟فقال له: اشرتي لك ما تلعب به

 «.!لقناال، ما للعب ُخ: »اإلمام  فرد عليه

 «.ملاذا خلقنا؟»بهر الرجل فقال له: ف

 «.للعلم والعبادة»:قال 

 «.؟من أين لك هذا الرجل:قال 

 .(3)من قوله تعاىل: »: قال 

 ه: ما نزل بك وأنت صغري ـوبهت الرجل ووقف حائرًا، وانطلق يقول ل

 «.!ال ذنب لك

إليك عين، إني رأيت والدتي توقد النار باحلطب الكبار »: قال 

 .(2)! «من صغار حطب جهنم...بالصغار، وإني أخشى أن أكون  فالتتقد إاّل

 .نعم هكذا تكون اخلشية من اهلل عزوجل

 

                                                           

 .444سورة املؤمنون:  (3)

م، 4331، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة األوىل عام 433ص 2راجع الصواعق احملرقة: ج (2)

 حتقيق عبد الرمحن بن عبد اهلل الرتكي وكامل حممد اخلراط.
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كثري السجود هلل عزوجل.. وكان يطيل  كان اإلمام احلسن العسكري 

 ـ:  سجوده خشوعًا وخضوعا، قال حممد الشاكري ـ وهو يصف اإلمام 

س يف أصلح من رأيت من العلويني واهلامشيني، ... كان جيل )... كان 

 .(3)احملراب ويسجد، فأنام وأنتبه وأنام وهو ساجد...(

 

 عن علي بن حممد، عن مجاعة من أصحابنا، قالوا: ُسّلم أبو حممد 

إىل حنرير وكان يضيق عليه ويؤذيه. فقالت لـه امرأته: اتق اهلل! فإنك ال تدري 

 ـ إني أخاف عليك منه. من يف منزلك ـ وذكرت لـه صالحه وعبادته، وقالت 

 فقال: واهلل ألرمينه بني السباع. ثم استأذن يف ذلك فأذن لـه فرمى به 

 إليها، ومل يشّكوا يف أكلها لـه، فنظروا إىل املوضع ليعرفوا احلال، فوجدوه 

 .(2)قائمًا يصلي وهي حوله، فأمر بإخراجه إىل داره

مع األستاذ فوجداه يصلي  وروي: أن حييى بن قتيبة األشعري أتاه بعد ثالث

واألسود حوله، فدخل األستاذ الغيل فمزقوه وأكلوه، وانصرف حييى يف قومه 

وتضرع إليه وسأل أن يدعو لـه  إىل املعتمد، فدخل املعتمد على العسكري 

. فأجيب وتويف مّد اهلل يف عمرك :بالبقاء عشرين سنة يف اخلالفة. فقال 

 .(1)بعد عشرين سنة

 
 

                                                           

 .4431ح 46ب 413ص 4مستدرك الوسائل: ج (3)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته.  باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد 234-334ص 2اإلرشاد: ج (2)

 .فصل يف معجزاته  433ص 4املناقب: ج (1)
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يف يدي علي بن جرين  روي: أنه ملا حبس املعتمُد اإلماَم العسكري 

وحبس جعفرًا أخاه معه، وكان املعتمد يسأل عليًا عن أخباره يف كل وقت، 

 .(3)…فيخربه أنه يصوم النهار ويصلي الليل

 

حل عن أبي هاشم داود بن القاسم، قال: كنت يف احلبس املعروف حببس صا

بن وصيف األمحر أنا، واحلسن بن حممد العقيقي، وحممد بن إبراهيم العمري، 

وأخوه جعفر، فحففنا لـه إىل  وفالن وفالن إذ ورد علينا أبو حممد احلسن 

يصوم، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان حيمله  خدمته... وكان احلسن 

 غالمه إليه يف جونة خمتومة وكنت أصوم معه. 

ن ذات يوم ضعفت فأفطرت يف بيت آخر على كعكة وما شعر بي فلما كا

 لغالمه:  واهلل أحد، ثم جئت فجلست معه، فقال 

أطعم أبا هاشم شيئًا فإنه مفطر(2). 

 

 

                                                           

 .44ضمن ح 4ب 344ص 43حبار األنوار: ج (3)

 . 3ف 43ب 313إعالم الورى: ص (2)
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زاهدًا يف الدنيا،  كآبائه الطاهرين  كان اإلمام احلسن العسكري 

 بالعبادة والتضرع إىل اهلل عزوجل.راغبًا عنها، تاركًا مللذاتها، مشتغاًل 

 العسكري  بي حممدأقال كامل بن ابراهيم املدني: دخلت على سيدي 

نظرت إىل ثياب بياض ناعمة، فقلت يف نفسي: ولي اهلل وحجته يلبس الناعم و

 .!خوان، وينهانا عن لبس مثلهويأمرنا حنن مبواساة اإل !من الثياب

سود خشن أذا مسح إف ،عن ذراعيه روحّس ـ يا كامل: مبتسمًا فقال 

 .(3)هذا هلل، وهذا لكمـ  على جلده، فقال

 

 

                                                           

 .4113ح 6ب 24ص 4وسائل الشيعة: ج (3)
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حبّكام طغاة غصبوا  بعد رسول اهلل  ابتلي األئمة الطاهرون 

، واستبدوا باحلكم ظلمًا وجورًا، وضّيقوا على العرتة خالفة الرسول 

 .الطاهرة 

وخيالفون املوازين لقيم األخالقية واإلنسانية، اوكان هؤالء الظلمة يفقدون 

من  عانت األمة يف حكمهم ألوانًا رهيبًةالشرعية، وال يراعون احلالل واحلرام، و

وُحرموا من معني اإلسالم الصايف الذي كان من بيت النيب ، واالستبداد اجلور

  وآله األطهار. 

بسخاء على شهواتهم  قهاانفإثروات األمة، وكما قام هؤالء احلكام بنهب 

 .املسلمنييف أوساط الفسق والفجور  واشاعأ، ولذائذهمو

والعثمانيني ومن تبعهم إىل  ملوك األمويني والعباسينيوهذا ما يؤكده تاريخ 

 يومنا هذا.

جمموعة من هؤالء الطغاة، منهم  وقد عاشر اإلمام احلسن العسكري 

اإلمامة، وقد جترع منهم أشد  ومنهم بعد تصديه ملهام يف حياة أبيه اهلادي 

أنواع الظلم، كان منهم: املعتصم ، والواثق، واملتوكل، واملنتصر، واملستعني، 

 واملعتز، واملهتدي، واملعتمد. 

 وإليك بعض جرائهم:



  81من حياة اإلمام العسكري  

فإنه أحضر  كان املستعني العباسي شديد احلقد على العرتة الطاهرة 

وكان قد مجع عليه  ،مينع ظهره واللجامل كان يومًا يف بغ اإلمام العسكري 

أال تبعث  ،يا أمري :ه بعض ندمائهـفقال ل ،الرواض فلم تكن هلم حيلة يف ركوبه

 .(3)!! إىل احلسن بن علي ابن الرضا حتى جتيء فإما أن يركبه وإما أن يقتله

ويف حديث قال علي بن حممد بن زياد الصيمري: دخلت على أبي أمحد بن 

إني نازلت فيها:   بن طاهر، ويف يديه رقعة أبي حممد العسكري عبد اهلل

 . اهلل يف هذا الطاغي ـ يعين املستعني ـ وهو آخذه بعد ثالث

 . (2)فلما كان اليوم الثالث خلع وكان من أمره ما كان إىل أن ُقتل

 

حقدًا على  أما املتوكل العباسي وامسه جعفر، فهو كان من أشد العباسيني

 .(1)مرات عديدة ، وقد هدم قرب اإلمام احلسني أهل بيت رسول اهلل 

مدة عشرين سنة والقرب  روي أنه مل يزل املتوكل يأمر حبرث قرب احلسني 

 .(1)على حاله مل يتغري وال يعلوه قطرة من املاء

والضغط عليه ضغطًا  وأمر املتوكل بسجن اإلمام احلسن العسكري 

من اإلقامة اجلربية يف منطقة  ومل يكتف مبا فرض على اإلمام  متزايدًا،

                                                           

 سيأتي تفصيل القصة. (3)

 .42ب 433-423ص 4اخلرائج واجلرائح: ج (2)

 لقرب الشريف تسع مرات.قال بعض بأنه هدم ا (1)

 .42ضمن ح 43ب 434-434ص 44حبار األنوار: ج (1)
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داره بقوى مكثفة من املباحث  ةحاطإو، (3)العسكر املراقبة من قبل عيون احلكومة

 .واألمن حتصي عليه أنفاسه،ومتنع العلماء والفقهاء وسائر الشيعة من االتصال به

ده اإلمام اهلادي على والما جرى من قبُل  اإلمام العسكري شاهد كما 

  وخاصة  ..من ملوك بين العباسالتعذيب واإليذاء والتضييق من صنوف

 بني حني وآخر، ومحل اإلمام  يأمر بتفتيش دارمن املتوكل حيث كان 

 ..إليه بالكيفية اليت هو فيها اإلمام

 بعد املتوكل أيضا. وهكذا استمرت الظالمة على اإلمام العسكري 

 

هم: املعتز العباسي، وكان يسعى دائمًا يف قتل اإلمام احلسن العسكري ومن

 فإنه كان يف سين إمامته ،  بقية أيام املعتز العباسي أشهرًا، ثم ملك

 املهتدي العباسي، ثم املعتمد العباسي.

ويف التاريخ أن املعتز تقدم إىل سعيد احلاجب: أن أخرج أبا حممد العسكري 

الذي إلينا:  ب عنقه يف الطريق! فجاء توقيع اإلمام إىل الكوفة ثم اضر

 .(2)فخلع املعتز بعد ثالث وقتل مسعتموه تكفونه

 

 وعلى نفس السرية العدوانية كان املهتدي العباسي.

يف حبس  قال أبو هاشم اجلعفري: كنت حمبوسًا مع احلسن العسكري 

. فلما أصبحنا الليلة يبرت اهلل عمره يف هذهلي:  املهتدي بن الواثق، فقال 

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  423ص 2راجع كشف الغمة: ج (3)

 .فصل يف معجزاته  432-434ص 4املناقب: ج (2)
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 .(3)شغب األتراك وُقتل املهتدي وولي املعتمد مكانه

عن احلال  وكتب حممد بن مشون البصري فسأل أبا حممد العسكري 

عد من يومك إليه:  وقد اشتدت على املوالي من حممد املهتدي، فكتب 

 . فكان كما يالقيه مخسة أيام، فإنه يقتل يف اليوم السادس من بعد هوان

 .(2)قال

 

ومنهم: املعتمد العباسي وامسه أمحد، وهو ابن املتوكل، وهو الذي قضى 

 بالسم. على اإلمام احلسن العسكري 

 يف عهده من الظالمات.. وكم القى اإلمام 

 وكجده رسول اهلل  كآبائه الطاهرين  هذا وكان اإلمام 

 تى ملثل املعتمد العباسي قاتل اإلمام.رمحًة للعاملني، ح

وتضرع إليه وسأل  حيث روي أن املعتمد دخل على اإلمام العسكري 

 مد اهلل يف عمرك :أن يدعو لـه بالبقاء عشرين سنة يف اخلالفة! فقال 

 .(1)فأجيب وتويف بعد عشرين سنة

 ، (1)للمأمون العباسي وهذا يكون كاحلرز الذي كتبه اإلمام اجلواد 

 ملثل املعتمد. فال يقال: كيف يدعو اإلمام 

وهو يف سجونهم،  ورمبا اجتمع مجع من العباسيني لتعذيب اإلمام 

 بس أبو حممد دخل العباسيون على صاحل بن وصيف عندما ُحكما ورد أنه 

 .(1)عق عليه وال توّسضّي :هـفقالوا ل ،ـ العسكري ـ 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  433ص 4املناقب: ج (3)

 .ل يف معجزاته فص 434ص 4املناقب: ج (2)

 .6ح 4ب 333ص 43حبار األنوار: ج (1)

 .4ح 41ب 341ص 34حبار األنوار: ج (1)

 جملس يف ذكر إمامة أبي حممد احلسن بن العسكري  243-246ص 4روضة الواعظني: ج (1)
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ألحد جالوزتهم ليسجنه ويعذبه، ورمبا رموا  ا اإلمام ورمبا سّلمو

 إىل السباع ليأكلنه! اإلمام 

ق عليه وكان يضّي ،إىل حنرير ـ العسكري ـ لم أبو حممد ُسورد أنه 

ه ـوذكرت ل ،اتق اهلل فإنك ال تدري من يف بيتك :ه امرأتهـفقالت ل ،ويؤذيه

 .إني أخاف عليك منه :وقالت ،صالحه وعبادته

فرمى به إليها ومل  ،هـثم استأذن يف ذلك فأذن ل. واهلل ألرمينه للسباع :الفق

 قائمًا فوجدوه  ،فنظروا إىل املوضع ليعرفوا احلال ،هـيشكوا يف أكلها ل

 .(3)فأمر بإخراجه إىل داره ،يصلي وهي حوله

 ي ومع كل هذا القمع واالستبداد والظلم حبق اإلمام احلسن العسكر

يف تاريخ الشرفاء، وبقي علمًا  أخذ نور اهلل يتألأل يف األرض، وخلد اإلمام 

للهداية إىل يوم يبعثون. قال تعاىل: 

(2). 

ملا  ي عن احملمودي قال: رأيت خط أبي حممد ـ العسكري ـ ذكر الصيمر

 خرج من حبس املعتمد: 

(1)(1). 

 

 

 

                                                                                                                                        

 .ومناقبه 

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  234-334ص 2اإلرشاد: ج (3)

 .32سورة التوبة:  (2)

 .6سورة الصف:  (1)

 44ضمن ح 4ب 344ص 43حبار األنوار: ج (1)
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من قبل طغاة العباسيني، كما  تكرر حبس اإلمام احلسن العسكري 

سبق بعض اإلشارة إىل ذلك، فكل من تصدى منهم للحكم مل يكتف مبا كان 

من اإلقامة اجلربية يف سامراء وكثرة العيون عليه، بل كان حيبس  فيه اإلمام 

 بني حني وآخر، للتضييق األكثر عليه. اإلمام 

 بعض أخوته وذويه. ورمبا حبسوا مع اإلمام 

 مع بعض شيعته وأصحابه. بسوا اإلمام ورمبا ح

 وكانوا جيعلون يف السجن بعض جواسيسهم ليكتب عنهم.

وأخاه جعفرًا معه يف يدي  فهذا املعتمد العباسي حبس اإلمام العسكري 

 علي بن جرين وهو من جالوزة احلكومة.

 وكان املعتمد يسأل عليًا عن أخبار اإلمام يف كل وقت، فيخربه أنه 

نهار ويصلي الليل، فسأله يومًا من األيام عن خربه فأخربه مبثل ذلك، يصوم ال

فقال  وكانت الظروف السياسية ال تتحمل املزيد من الضغط على اإلمام 

 لـه: امض الساعة إليه وأقرئه مين السالم وقل لـه: انصرف إىل منزلك 

 مصاحبًا.

جًا، قال علي بن جرين: فجئت إىل باب احلبس فوجدت محارًا مسر

فوجدته جالسًا وقد لبس خفه وطيلسانه وشاشته كأنه  فدخلت على اإلمام 

كان يعلم خبروجه، فلما رآني نهض فأديت إليه الرسالة، فركب فلما استوى 
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 على احلمار وقف. فقلت لـه: ما وقوفك يا سيدي؟.

 .حتى جييء جعفر أخيفقال لي: 

 فقلت: إمنا أمرني بإطالقك دونه!.

جع إليه فتقول لـه: خرجنا من دار واحدة مجيعًا، فإذا رجعت فقال لي: تر

 .وليس هو معي كان يف ذلك ما ال خفاء به عليك

 .(3)فمضى وعاد فقال لـه: يقول لك: قد أطلقت جعفرًا لك

 

من بعض  أقول: الظاهر أن ما ُنسب إىل جعفر ابن اإلمام اهلادي 

 كلها من أكاذيب بين العباس  لبيت األمور اليت ال تليق بذوي أهل ا

 ومن شاكلهم ومن يدور يف فلكهم، وقد اشتبه األمر على بعض أصحابنا.

، وإاّل فقد كان جعفر من الصادقني املؤمنني بوالية األئمة املعصومني 

، وقد حتمل الصعاب الكثرية يف توجيه وكان يعلم بوالدة اإلمام املهدي 

إليه ليدرأ األخطار عن ابن أخيه املهدي  املهدي أنظار احلكومة عن اإلمام 

، ولكي تتصور احلكومة بأنه سيتصدى لإلمامة بعد أخيه اإلمام املوعود 

 .احلسن العسكري 

وأخيه اإلمام العسكري  وكان كل ذلك بأمر من أبيه اإلمام اهلادي 

. 

 مل ينف كونه اخللف ولذلك عندما كان يرتدد بعض الشيعة على جعفر 

وحفظًا لـه، بل كان  يف بدو األمر، رعايًة للخلف  لإلمام العسكري 

جييبهم بأجوبة غري دقيقة حبيث يعرفون أنه ليس بإمام حتى يبحثوا عن إمام 

 زمانهم.

ملا خرج الصيب املبارك  ويف قصة الصالة على جنازة اإلمام العسكري 

                                                           

 .44ضمن ح 4ب 344-343ص 43حبار األنوار: ج (3)
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، تنحى جعفر فورًا واقتدى تنح يا عم، فأنا أوىل بالصالة على أبي منكقائاًل: 

بابن أخيه ومل ينكر ذلك، بل كان فعله هذا أكرب إقرار على والدة املهدي املنتظر 

اإلمام واحلجة من بعد احلسن  ، وإقرار عملي بأنه )عجل اهلل فرجه الشريف(

 .العسكري 

وإال فكان بإمكانه أن يقول: من أنت؟ وأنا ال اعرتف بك، ومن الذي يقول 

ن أخي؟ وهكذا.. فينكر أصل والدة اإلمام ويثري العديد من الشبهات يف أنت اب

أذهان الشيعة، ولكنه عمل عكس ذلك متامًا، حبيث تيقنت الشيعة بوالدة اإلمام 

، وأنه بلغ من العمر ست سنني وهو الذي صلى على جنازة أبيه، املنتظر 

الطغاة بأن املهدي  لتستعد الشيعة للغيبة الصغرى ومن بعده الكربى، كما علمت

 املوعود قد ُولد، وأنه ال ميكن إطفاء نور اهلل عزوجل.

ببعض األمور، كرتدده على احلكام، وعدم  إذن رمبا كان يتظاهر جعفر 

حمفوظًا عن أنظار  نفي كونه اخللف وما أشبه، لكي يبقى اإلمام املهدي 

اعرتف عمليًا  احلكومة وجواسيسها، ويف اللحظة احلامسة حيث بدأت الغيبة،

 ومل ينكره. بوجود اإلمام 

ومن هنا ال يصح أن يسمى جعفر بالكذاب أو الكاذب، وما روي يف هذا 

الصدد فهو من غري طريقنا، أو ضعيف، أو مؤول، أو كانت لظروف التقية، أو 

كان مؤمنًا  دس يف األحاديث، أو ال سند هلا، أو ما أشبه؛ فإن جعفرًا 

 .)عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم(رين من أبيه وأخيه وابن أخيه مطيعًا ألئمته الطاه

 .(3)وقد أشرنا إىل هذا البحث يف بعض كتبنا الفقهية وغريها

قال أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان ـ وكان من أشد النواصب عداوًة ألهل 

، وكان من والة بين العباس ـ: ملا ُدفن اإلمام احلسن العسكري البيت 

 عفر أخوه إىل أبي وقال لـه: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل جاء ج

إليك يف كل سنة عشرين ألف دينار، فزبره أبي وأمسعه ما كره، وقال لـه: إن 

                                                           

 لإلمام الشريازي  4و 4، وكتاب الفقه: البيع ج4ج انظر مقدمة كتاب من فقه الزهراء  (3)

 .الراحل 
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السلطان أعزه اهلل! جرد سيفه وسوطه يف الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمًة 

ملرتبة فلم لريدهم عن ذلك فلم يقدر عليه، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك ا

يتهيأ لـه ذلك؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إمامًا فال حاجة بك إىل سلطان 

يرتبك مراتبهما وال غري سلطان، وإن مل تكن عندهم بهذه املنزلة مل تنلها، 

واستقله أبي عند ذلك واستضعفه، وأمر أن حيجب عنه فلم يؤذن لـه بالدخول 

 .(3)احلال عليه حتى مات أبي وخرجنا وهو على تلك

 فهذه مقولة ناصيب، ال اعتبار بها، وعلى تقدير صحتها، أراد جعفر 

 التمويه عليهم.

وهكذا ما قيل من أنه ـ والعياذ باهلل ـ رؤي فيه آثار السكر، فإنه من أكاذيب 

 بين العباس ودسهم يف بعض الروايات.

، (2)ودفن اجلدة  أما ما روي من منازعته يف مرياث العسكري 

 لى تقدير متامية السند والداللة، أراد منها إثبات وجود اإلمام الغائب فع

حضره وردعه فارتدع، وهو إقرار عملي  بتظاهره باملنازعة؛ ألن اإلمام 

 كما ال خيفى.)عجل اهلل فرجه الشريف( بوجود املهدي املنتظر 

                                                           

 .4ح سن بن علي باب مولد أبي حممد احل 434-434ص 4الكايف: ج (3)

، وفيه: وروى الشيخ أبو جعفر أن صاحب األمر 3ف 44ب 231ص 2راجع الصراط املستقيم: ج (2)

  خرج على جعفر الكذاب عند منازعته يف مرياث العسكري  :وقال ما لك يا جعفر تتعرض

أم احلسن  . فتحري جعفر وبهت ثم غاب عنه، فطلبه يف الناس فلم يره، وملا ماتت اجلدةيف حقوقي

يا جعفر أدارك وقال:  أمرت أن تدفن يف الدار. قال جعفر: هي داري ال تدفن فيها. فخرج 

 ، ثم غاب فلم ير بعد ذلك.هي؟!
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س ومن قبلهم ممن غصب اخلالفة، كان من سياسة طغاة بين أمية وبين العبا

يف كل مكان وزمان، وبكل قساوة وجرأة،  مالحقة شيعة أمري املؤمنني 

فسجنوهم وعذبوهم وقتلوهم ومّثلوا بهم وأحرقوا أجسادهم، ورمبا دفنوهم 

أحياًء وخاصة يف عهد العباسيني، فكم بنوا من قصور على أجسادهم الطاهرة، 

 .(3)نات وبنوا عليهموكم جعلوهم أحياًء يف االسطوا

يقول أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان نقاًل عن أبيه: وهما من والة بين العباس 

:إن السلطان أعزه اهلل! جّرد سيفه وسوطه يف الذين ومن أعداء أهل البيت 

 .(2)زعموا أن اإلمام اهلادي والعسكري أئمًة لريدهم عن ذلك فلم يقدر عليه

 و من أصحاب اإلمام احلسن العسكري وقال أبو هاشم اجلعفري ـ وه

تصلي ضيق احلبس وكلب القيد، فكتب إليَّ:  ـ: شكوت إىل أبي حممد 

 .(1). فأخرجت وقت الظهر وصليت يف منزلياليوم الظهر يف منزلك

ومما يبني لنا بعض تلك الظروف القاسية، ما ورد يف احلديث الشريف عن 

 شيعته بأن ال ُيعّرف نفسه  حيث يأمر بعض اإلمام احلسن العسكري 

 لكي ال ُيعتقل. وال يكشف عن معتقده، بل يسكت حتى على شتم اإلمام 

                                                           

، وفيه: )ملا بنى املنصور األبنية ببغداد جعل يطلب 2ح 3ب 444ص 4: جعيون أخبار الرضا  (3)

 ألسطوانات اجملوفة املبنية من اجلص واآلجر...(.العلوية طلبًا شديدًا، وجيعل من ظفر به منهم يف ا

 .4ح باب مولد أبي حممد احلسن بن علي  434ص 4راجع الكايف: ج (2)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  333ص 2اإلرشاد: ج (1)
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إذا سود: ىل داود بن األإ اإلمام احلسن العسكري رسل روي أنه أ

ياك أن جتاوب من يشتمنا، أو إمرت بها، وأفامض لسبيلك اليت  مسعت لنا شامتًا

 .(3)فه من أنتتعّر

 عباسية أخذت باعتقال شيعة اإلمام احلسن العسكري إن احلكومة ال

، ورمبا سجنوا بعض وسجنهم، وخاصة الطالبيني وذراري رسول اهلل 

 يف زنزانة واحدة. الشيعة والسادة مع إمامهم العسكري 

وكان املعتز  روي أن أبا هاشم اجلعفري ُحبس مع أبي حممد العسكري 

رت القضية يف عهد كل منهما ـ حبسهما مع العباسي ـ وقيل املعتمد، ورمبا تكر

عدة من الطالبيني يف سنة مثان ومخسني ومائتني، وقيل: قبل ذلك أيضًا؛ فإن 

 االعتقاالت كانت تكرر.

ويف رواية عن داود بن القاسم، قال: كنت يف احلبس املعروف حببس 

خشيش يف اجلوسق األمحر أنا واحلسن بن حممد العقيقي وحممد بن إبراهيم 

وأخوه  الَعمري وفالن وفالن... إذ دخل علينا أبو حممد احلسن العسكري 

جعفر فحففنا به، وكان املتولي حلبسه صاحل بن وصيف، وكان معنا يف احلبس 

 رجل مجحي يقول: إنه علوي.

فقال: لوال أن فيكم من ليس منكم  قال: فالتفت أبو حممد العسكري 

 اجلمحي أن خيرج، فخرج.ألعلمتكم متى يفرج عنكم، وأومأ إىل 

فقال أبو حممد: هذا الرجل ليس منكم فاحذروه، فإن يف ثيابه قصة قد كتبها 

 إىل السلطان خيربه مبا تقولون فيه.

 .(2)فقام بعضهم ففتش ثيابه فوجد فيها القصة يذكرنا فيها بكل عظيمة

                                                           

 .فصل يف معجزاته  426ص 4املناقب: ج (3)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. طرف من أخبار أبي حممد باب ذكر  432ص 2كشف الغمة: ج (2)
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ـ مدافعًا عن   ـ كآبائه الطاهرين كان اإلمام احلسن العسكري 

القرآن الكريم، حافظًا لكتاب اهلل عن التحريف والتغيري، ناشرًا ألحكامه ومعانيه 

 وتفسريه.

روي: أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق يف زمانه، فأخذ يف تأليف 

كتاب مساه بـ )تناقض القرآن(، ورمبا كان ذلك بإيعاز من احلكومة آنذاك؛ ألنهم 

الكتاب والعرتة معًا، فشغل الكندي نفسه بذلك وتفرد به يف  أرادوا القضاء على

فقال لـه  منزله، وأن بعض تالمذته دخل يومًا على اإلمام احلسن العسكري 

أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من  :أبو حممد 

 .تشاغله بالقرآن؟

رتاض عليه يف هذا أو يف فقال التلميذ: حنن من تالمذته، كيف جيوز منا االع

 .أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ :غريه؟.  فقال لـه أبو حممد 

فصر إليه وتلطف يف مؤانسته ومعونته على ما هو  :قال: نعم. قال 

بسبيله، فإذا وقعت األنسة يف ذلك فقل: قد حضرتين مسألة أسألك عنها، فإنه 

م بهذا القرآن هل جيوز أن يكون يستدعي ذلك منك، فقل لـه: إن أتاك هذا املتكل

 مراده مبا تكلم منه غري املعاني اليت قد ظننتها أنك ذهبت إليها.

فإنه سيقول لك إنه من اجلائز؛ ألنه رجل يفهم إذا مسع، فإذا أوجب ذلك 

فقل لـه: فما يدريك لعله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعًا لغري 
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 .معانيه

 لكندي وتلطف إىل أن ألقى عليه هذه املسألة.فصار الرجل إىل ا

فقال لـه: أعد عليَّ. فأعاد عليه. فتفكر يف نفسه ورأى ذلك حمتماًل يف اللغة 

 وسائغًا يف النظر، فقال: أقسمت إليك إاّل أخربتين من أين لك؟.

 فقال: إنه شيء عرض بقليب فأوردته عليك.

لغ هذه املنزلة، فعرفين من فقال: كال ما مثلك من اهتدى إىل هذا وال من ب

 أين لك هذا؟.

 .فقال: أمرني به أبو حممد العسكري 

 فقال: اآلن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إاّل من ذلك البيت.

 .(3)ثم إنه دعا بالنار وأحرق مجيع ما كان ألفه

قد طرح عليه مسألة علمية هي من أسس املسائل  وال خيفى أن اإلمام 

التضاد والتناقض ال يكون إال بشروط مذكورة يف املنطق، فإذا كان املنطقية؛ ألن 

الكالمان صرحيني يف املرادين املتضادين أو املتناقضني كان موردًا للتناقض والتضاد 

مع رعاية سائر الشروط، أما إذا مل يكن كالهما أو أحدهما صرحيًا يف املراد، 

غري الصريح على الصريح، أو فالعقالء حيتملون إرادة خالف الظاهر، وحيملون 

حيملون الظاهر على األظهر، أو ما ليس فيه ظهور على الظاهر، أو غري ذلك مما 

 هو مذكور يف حمله.

وإذا كانا ظاهرين فيلتمسون القرائن اخلارجية والداخلية للجمع بينهما، فإن 

ح اجلمع مهما أمكن أوىل من الطرح، على ما هو مبني يف حبث التعادل والرتاجي

 من األصول.

ويبدو أن الكندي هذا كان يتمتع ببعض اإلنصاف، فلما عرف خبطئه تدارك 

حيث نسف  اإلمام األمر وأحرق ما كتبه من األباطيل، وذلك بربكة كالم 

                                                           

 .3ضمن ح 4ب 344ص 43، والبحار: ج4ح 24ب 332ص 43انظر حبار األنوار: ج (3)
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فيها كل ثغرة يسلك منها إلثبات  بهذه احلجة الدامغة شبهة الكندي، وسّد

التناقض يف كتاب اهلل العظيم الذي 

(3)  الكندي زعمه حسب ما كان فإن ذلك إمنا

ه معنى آخر مل يفهمه، ومل يتوصل إىل معرفته ـمن املعنى، وجيوز أن يكون ل

 يرتفع به التناقض وال يبقى حينئذ أي جمال لإلشكال.

ـ يف  ري املؤمنني ، عن أم، عن آبائه املروي عن العسكري 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم آية من فاحتة الكتاب، وهي  قال:  حديث ـ أنه 

 .(2)سبع آيات متامها ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم

بذلك ما كان  وهذا احلديث إثبات لكون البسملة آية، وقد منع اإلمام 

القرآن، ورمبا أرادوا حتريف القرآن بدًء حياولـه البعض من حذف البسملة من 

 حبذف البسملة.

أقرب إىل  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم »: قال اإلمام احلسن العسكري 

 .(1)«اسم اهلل األعظم من سواد العني إىل بياضها

: أخربنا عن ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم، أهي وقيل ألمري املؤمنني علي 

يقرؤها ويُعدها آية منها  نعم، كان رسول اهلل فاحتة الكتاب؟. قال:  من

 .(1)ويقول: فاحتة الكتاب هي السبع املثاني

كتموا ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم، فنعم واهلل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

 .(1)األمساء كتموها

                                                           

 .42سورة فصلت:  (3)

 .1344ح 44ب 43ص 4وسائل الشيعة: ج (2)

 ومن ذلك ما نذكره يف تعيني االسم األعظم أو غريه. 341مهج الدعوات: ص (1)

 . 43ح 26ب 334ص 4: جر الرضا عيون أخبا (1)

 .361حديث القباب ح 244ص 6الكايف: ج (1)
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 . احلسن العسكري عصر اإلمام  يفكثرت الشبهات العقائدية 

وذلك ألن طغاة بين العباس ضيقوا على معادن العلم وأهل بيت الوحي، 

 .ومنعوا الناس من االستفادة من علوم آل حممد 

تضليل املسلمني وإفساد ببعض املشعوذين من غري املسلمني ويف املقابل قام 

 ..عقيدتهم

للذب عن  سكري العقد تصدى اإلمام أبو حممد ومع كل ذلك ف

 ، فأبطل أوهامهم، وزيف شبههم.بكل ما ميكنه اإلسالم والدفاع عنه

من  وعلى أبيه  بعض الدجالني بالكذب على اإلمام كما قام 

والظاهر أن ذلك كان بأمر ،   قبله، وذلك إلفساد عقيدة أتباع أهل البيت

ه بلعنه والرباءة إىل لعنه، وأمر شيعت فانربى اإلمام من احلكومة العباسية، 

 .منه

 عليه: من أشهر الوضاعني والكذابني كان و

عروة بني حييى الدهقان البغدادي، فقد كان يكذب على أبي احلسن علي بن 

من بعده، وكان خيتلس  وعلى أبي حممد احلسن بن علي  حممد 

  من شيعته ويكذب عليه، وقد لعنه اإلمام األموال اليت ترد لإلمام 

 .(3)لئال يفسد عقيدتهم ،يعة بلعنه والرباءة منهوأمر الش

                                                           

 .4364عروة بن حييى الدهقان ح 413راجع رجال الكشي: ص (3)
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بإغراء من احلكومة  وأخذ البعض باالحنراف عن مدرسة أهل البيت 

عن كتب بين فضال،  وما أشبه كبين فضال، فلما ُسئل اإلمام العسكري 

 . (3)خذوا مبا رووا، وذروا ما رأوا :قال 

                                                           

 .33426ح 44ب 442ص 21، والوسائل: ج33324ح 6ب 432ص 21وسائل الشيعة: ج (3)
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سدًا منيعا أمام  كآبائه الطاهرين  كان اإلمام احلسن العسكري 

خمططات أعداء اإلسالم، والشبهات اليت كان يلقيها الكفار واملشركون 

 والزنادقة.

النقاب عن شعوذة راهب أراد أن يضلل املسلمني،  كشف فقد 

 ورد يف التاريخ وكتب احلديث:كهم يف دينهم، وبيان ذلك حسبما ويشّك

ـ وقيل أصابهم قحط شديد، فأمر املعتمد العباسي يف سامراء الناس ن إ

باخلروج إىل االستسقاء ثالثة أيام فخرجوا ومل يغاثوا باملطر، وخرج ـ  (3)املتوكل

 .النصارى ومعهم راهب كلما مد يده إىل السماء هطلت، وفعل ذلك مكررًا

لى فشك بعض اجلهلة يف دينهم، وارتد البعض اآلخر، وشق ذلك ع

ه: أدرك ـوقال ل !يف سجنهاإلمام وكان   العسكرياملعتمد، ففزع إىل اإلمام 

 .قبل أن يهلكوا أمة جدك رسول اهلل 

 .خيرجون غدًا، وأنا أزيل الشك إن شاء اهلل : ه اإلمامـفقال ل

طلق سراح أصحابه أن ُي اإلمام خرجه املعتمد من السجن، وطلب أو

 .وأخرجهم هـلفاستجاب  ،من السجنوشيعته 

ويف اليوم الثاني خرج الناس لالستسقاء، فرفع الراهب يده إىل السماء 

خذ ما فيها، وإذا أبإلقاء القبض على يده و فغيمت ومطرت، فأمر اإلمام 

                                                           

 ه وآياته ومعجزاته.ومناقب باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  423ص 2انظر كشف الغمة: ج (3)
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فيها عظم آدمي فأخذه منه وأمره باالستسقاء، فرفع يده إىل السماء، فزال ما فيها 

ما هذا  لك، وبادر املعتمد قائاًل:من غيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذ

 .يا أبا حممد؟

هذا عظم نيب ظفر به هذا الراهب من بعض القبور، وما »: قال اإلمام 

  «.هطلت باملطر... كشف عظم نيب حتت السماء إاّل

 .(3)فزالت الشبهة، وانتفى الشك

صالة االستسقاء بالناس فمطرت السماء  ويف رواية: ثم صلى اإلمام 

 وارتفع القحط والغالء.كثريًا 

                                                           

 .42ب 442-444ص 4راجع اخلرائج واجلرائح: ج (3)
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 يؤكد كثريًا على والية أهل البيت  كان اإلمام احلسن العسكري 

ِعداًل للقرآن، كما  وضرورة التمسك بالعرتة الطاهرة اليت جعلها رسول اهلل 

 .(3)يف حديث الثقلني املتواتر واملروي عند الفريقني

عدنا ذرى احلقائق بأقدام النبوة قد ص»: قال اإلمام العسكري 

والوالية، ونورنا السبع الطرائق بأعالم الفتوة، فنحن ليوث الوغى، وغيوث 

الندى، وفينا السيف والقلم يف العاجل، ولواء احلمد والعلم يف اآلجل، 

 ،وأسباطنا خلفاء الدين، وحلفاء اليقني، ومصابيح األمم، ومفاتيح الكرم

ء ملا عهدنا منه الوفاء، وروح القدس يف جنان والكليم لبس حلة االصطفا

وشيعتنا الفئة الناجية، والفرقة الزاكية،  ،الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة

.. وسينفجر هلم ينابيع احليوان، بعد صاروا لنا رداًء وصونًا، وعلى الظلمة إلبًا

 .(2)«لظى النريان، لتمام الرواية، والغواشي من السنني...

 

فسأله حممد بن صاحل ـ  ـ العسكري كنت عند أبي حممد  :قال أبو هاشم

 :األرمين عن قول اهلل

(1).؟ 

                                                           

ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثََّقَلْيِن َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِهَما َلْن َتِضلُّوا: ِكَتاَب اللَِّه َوِعْتَرِتي َأْهَل  :إشارة إىل قوله  (3)

 33444ح 4ب 34-33ص 21ـ وسائل الشيعة: ج ا َعَليَّ اْلَحْوَضَبْيِتي، َوِإنَُّهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَد

 ـ.

 .3ضمن ح 23ب 316ص 14، والبحار: ج44ح 4ب 244-244ص 24حبار األنوار: ج (2)

 .412سورة األعراف:  (1)
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ولوال  ،ثبتت املعرفة ونسوا ذلك املوقف وسيذكرونه:  مدقال أبو حم

 .وال من رازقه ،ذلك مل يدر أحد من خالقه

فجعلت أتعجب يف نفسي من عظيم ما أعطى اهلل وليه  :قال أبو هاشم

 .وجزيل ما محله

األمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم  :فقال عليَّ فأقبل أبو حممد 

فال مؤمن  ،ومن أنكرهم أنكر اهلل ،عرفهم عرف اهلل ما ظنك بقوم من ،وأعظم

 .(3)ومبعرفتهم موقن ،وهو بهم مصدق إاّل

 

، قال: جعلت فداك روي لنا: روى حممد بن الريان، عن العسكري 

إن الدنيا وما من الدنيا إال اخلمس؟. فجاء اجلواب :  أن ليس لرسول اهلل 

 .(2)ل اهلل عليها لرسو

 

أسأله عن  قال حممد بن األقرع: كتبت إىل أبي حممد ـ العسكري ـ 

 هل حيتلم؟. اإلمام 

وقلت يف نفسي بعدما فصل الكتاب: االحتالم شيطنة وقد أعاذ اهلل أولياءه 

 من ذلك.

األئمة حاهلم يف املنام حاهلم يف اليقظة ال يغري النوم اجلواب :  فرد 

 .(1)منهم شيئًا، قد أعاذ اهلل أولياءه من ملة الشيطان كما حدثتك نفسك

                                                           

ومناقبه وآياته  باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  423-443ص 2كشف الغمة: ج (3)

 ومعجزاته.

 .4ح باب أن األرض كلها لإلمام  433ص 4الكايف: ج (2)

 .44ح 3ب 233ص 43، والبحار: ج23ح 4ب 441ص 24حبار األنوار: ج (1)
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 وأباه  (3)من زار جعفرًا  :عن أبي احلسن بن علي العسكري 

 .(2)مل يشتك عينه، ومل يصبه سقم، ومل ميت مبتلى

 

 عسكري عن سفيان بن حممد الصيفي، قال: كتبت إىل أبي حممد ال

أسأله عن الوليجة وهو قول اهلل عزوجل: 

(1).؟ 

 قلت يف نفسي: ال يف الكتاب من يرى املؤمن ها هنا؟.

الوليجة اليت تقام دون ولي األمر، وحدثتك نفسك عن فرجع اجلواب: 

 من هم يف هذا املوضع، فهم األئمة الذين يؤمنون على اهلل، فنحن  املؤمنني

 .(1)إياهم

                                                           

 يف البقيع أيضًا. يف البقيع، وأباه اإلمام الباقر  أي زار اإلمام الصادق  (3)

 .2ح 24ب 16ص 4تهذيب األحكام: ج (2)

 .44سورة التوبة:  (1)

 .جزاته فصل يف مع 432ص 4املناقب: ج (1)
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أشكو  عن حممد بن احلسن، قال: كتبت إىل اإلمام احلسن العسكري 

: الفقر معنا خري من الفقر، ثم قلت يف نفسي: أليس قد قال أبو عبد اهلل 

 احلياة مع عدونا؟.الغنى مع عدونا، والقتل معنا خري من 

 فرجع اجلواب: 

 إن اهلل عزوجل خيص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، وقد يعفو عن

كثري منهم، وهو كما حدثتك نفسك: الفقر معنا خري من الغنى مع عدونا، وحنن 

كهف من التجأ إلينا، ونور ملن استضاء بنا، وعصمة ملن اعتصم بنا، من أحبنا 

 .(3)م األعلى، ومن احنرف عنا مال إىل الناركان معنا يف السنا

                                                           

 .12ضمن ح 3ب 233ص 43حبار األنوار: ج (3)
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يسعى يف هداية الناس إىل نور أهل البيت  كان اإلمام احلسن العسكري 

  وواليتهم. ومل ينقطع هذا السعي حتى يف السجن، حيث قام بهداية

 سّجانه وكان من أشد النواصب.

عند  العسكري مد بس أبو حمُح :قال ،عن حممد بن إمساعيل العلوي

على آل أبي  غليظًا علي بن أوتامش وكان شديد العداوة آلل حممد 

 .افعل به وافعل :هـوقيل ل ،طالب

 وكان ال يرفع بصره إليه إجالاًل ،هـحتى وضع خديه ل يومًا فما أقام إاّل

 .(3)فيه وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصرية وأحسنهم قواًل ،وإعظامًا

ا حديث حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، وقد مر سابق

قال: دخل العباسيون على صاحل بن وصيف، ودخل صاحل بن علي وغريه من 

. املنحرفني عن هذه الناحية على صاحل بن وصيف عند ما حبس أبو حممد 

فقال لـه: ضيق عليه وال توسع. فقال لـهم صاحل: ما أصنع به وقد وكلت به 

من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصالة إىل أمر عظيم، ثم أمر رجلني شر 

بإحضار املوكلني فقال لـهما: وحيكما ما شأنكما يف أمر هذا الرجل؟. فقاال لـه: 

ما نقول يف رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ال يتكلم وال يتشاغل بغري العبادة، 

منلكه من أنفسنا. فلما مسع ذلك فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما ال 

 .(2)العباسيون انصرفوا خاسئني
                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  333-323ص 2اإلرشاد: ج (3)

 .4ح 4ب 336ص 43حبار األنوار: ج (2)
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يؤكد على  كآبائه الطاهرين  كان اإلمام احلسن العسكري 

وإقامة  الشعائر الدينية مبا فيها الشعائر احلسينية، وإحياء أمر أهل البيت 

لك يف مصاب املعصوم العزاء عليهم وحتى شق اجليب يف مصابهم؛ فإنه جيوز ذ

. 

يف )الكايف الشريف(، بسنده عن مجاعة من بين  روى الشيخ الكليين 

 هاشم ـ منهم احلسن بن احلسن بن احلسن األفطس ـ: 

يعزونه  )أنهم حضروا يوم تويف حممد بن علي بن حممد باب أبي احلسن 

تى قام قد جاء مشقوق اجليب ح ـ إىل أن قال ـ إذ نظر إىل احلسن بن علي 

 ، احلديث.(3)عن ميينه(

رؤي احلسن  : )ملا ُقبض علي بن حممد العسكري وقال الصدوق 

 .(2)قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف ومن قدام( بن علي 

 وذويهم. وهذا يدل على جواز شق اجليب يف عزاء أهل البيت 

بن جعفر وروى األربلي يف )كشف الغمة( من كتاب )الدالئل( لعبد اهلل 

 احلمريي، عن أبي هاشم اجلعفري، قال:

وقميصه  ـ يف جنازة أبي احلسن  )خرج أبو حممد ـ العسكري 

                                                           

 .6ح باب اإلشارة والنص على أبي حممد  321-324ص 4الكايف: ج (3)

 .444باب التعزية واجلزع عند املصيبة ح 414ص 4من ال حيضره الفقيه: ج (2)
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شق قميصه  مشقوق. فكتب إليه ابن عون: من رأيت أو بلغك من األئمة 

وما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى  :يف مثل هذا ؟. فكتب إليه أبو حممد 

 .(3)بن عمران على هارون 

بعد مضي أبي جعفر  ن حممد بن حييى قال: دخلت على أبي احلسن وع

.. فأقبل عليه أبو  جالس، فبكى أبو حممد  فعزيته عنه وأبو حممد 

 إن اهلل تبارك وتعاىل قد جعل فيك خلفا منه فامحد فقال لـه:  احلسن 

 .(2)اهلل

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  446ص 2كشف الغمة: ج (3)

 .باب اإلشارة والنص على أبي حممد  3ح 321ص 4الكايف: ج (2)
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، وذلك ألن اإلمام املهدي املنتظر  شيئًا فشيئًا كانت الشيعة تتمهد لغيبة

كانا يعيشان يف  ، ومن بعده اإلمام احلسن العسكري اإلمام اهلادي 

منطقة العسكر وحتت رقابة مشددة من احلكومة، فلم تتمكن الشيعة من رؤيتهم 

وللظروف الصعبة آنذاك خيفي نفسه  واللقاء بهم إاّل قلياًل. ورمبا كان اإلمام 

 ال ُيسمح له بلقاء الناس.عن البعض، أو 

كان خيتفي عن كثري من شيعته  نقل املسعودي: أن اإلمام علي اهلادي 

أحيانًا يكلم بعض مواليه من  إاّل بعض اخلواص، وكان اإلمام العسكري 

 خلف ستار وما أشبه.

 .)عجل اهلل فرجه الشريف(ورمبا كان هذا متهيدًا لغيبة اإلمام املهدي 

حيفظ خامت األوصياء واحلجج بغيبته؛ ألن طواغيت  فإن اهلل أراد أن

ليقضوا على  العباسيني صمموا على القضاء على أهل بيت النبوة 

وذويهم وقتلوهم بالسيف والسم، وجعلوا  اإلسالم، فحبسوا األئمة 

 وعلى نسائه، حتى ال يولد اإلمام  العيون يف بيت اإلمام العسكري 

 .املهدي 

زعمت  :قال اإلمام العسكري  ولد املهدي ويف احلديث عندما 

 الظلمة أنهم يقتلونين ليقطعوا هذا النسل كيف رأوا قدرة القادر، ومساه 
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 .(3)املؤّمل

.. حتى ال يولد املهدي  حيث يستفاد منه أن الطغاة قتلوا اإلمام 

 ...  ولكن ُولد اإلمام 

وقتله، فغّيبه  اإلمام وملا علموا باملولد الشريف أرسلوا جيشًا العتقال 

اهلل عن األنظار إىل يوم يأذن اهلل لـه بالفرج، فيمأل األرض قسطًا وعداًل بعدما 

 ملئت ظلمًا وجورًا.

ميهدون للشيعة  وقبله اإلمام اهلادي  وكان اإلمام العسكري 

 .)عجل اهلل فرجه الشريف(مسألة غيبة اإلمام احلجة املنتظر 

 من الروايات:وإليكم بعض ما يدل عليه 

عن أبي هاشم داود بن القاسم اجلعفري، قال: مسعت أبا احلسن صاحب 

اخللف من بعدي ابين احلسن، فكيف لكم باخللف من يقول:  العسكر 

ألنكم ال ترون شخصه، . فقلت: وِلَم جعلين اهلل فداك؟. فقالك بعد اخللف

وا: احلجة من آل قول. قلت: وكيف نذكره؟. قال: وال حيل لكم ذكره بامسه

 .(2)حممد 

وعن علي بن حممد بن زياد، قال: كتبت إىل أبي احلسن صاحب العسكر 

  :َّأسأله عن الفرج؟. فكتب إلي إذا غاب صاحبكم عن دار الظاملني

 .(1)فتوقعوا الفرج

يقول:  وعن إسحاق بن أيوب، قال: مسعت أبا احلسن علي بن حممد 

                                                           

 .2ف 234الغيبة للطوسي: ص (3)

ما يوافق هذه  بن حممد العسكري  باب ما جاء عن أبي احلسن علي 263-266كفاية األثر: ص (2)

 .األخبار ونصه على ابنه احلسن 

 .3ح 31ب 364-363ص 2كمال الدين: ج (1)
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ناس مل يولد بعدصاحب هذا األمر من يقول ال(3). 

كتبت الشيعة  وعن علي بن عبد الغفار، قال: ملا مات أبو جعفر الثاني 

األمر  :يسألونه عن األمر. فكتب  إىل أبي احلسن صاحب العسكر 

لي ما دمت حيًا، فإذا نزلت بي مقادير اهلل تبارك وتعاىل أتاكم اخللف مين، فأنى 

 .(2)لكم باخللف من بعد اخللف

موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، قال: مسعت أبا حممد احلسن بن  وعن

كأني بكم وقد اختلفتم بعدي يف اخللف مين، أال يقول:  علي العسكري 

املنكر لولدي كمن أقر جبميع األنبياء  بعد رسول اهلل  إن املقر باألئمة 

املنكر ؛ ألن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، وورسله ثم أنكر نبوة رسول اهلل 

 آلخرنا كاملنكر ألولنا، أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال من عصمه 

 .(1)اهلل

وعن حممد بن عثمان العمري، قال: مسعت أبي يقول: ُسئل أبو حممد 

: أن األرض احلسن بن علي وأنا عنده عن اخلرب الذي روي عن آبائه 

مة، وأن من مات ومل يعرف الختلو من حجة اهلل على مجيع خلقه إىل يوم القيا

. فقيل لـه: إن هذا حق كما أن النهار حقإمام زمانه مات ميتة جاهلية. فقال: 

ابين حممد هو اإلمام يا ابن رسول اهلل، فمن احلجة واإلمام بعدك؟. فقال: 

واحلجة بعدي، فمن مات ومل يعرفه مات ميتة جاهلية، أما إن لـه غيبة حيار فيها 

ك فيها املبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، ثم خيرج فكأني أنظر اجلاهلون، ويهل

 .(1)إىل األعالم البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة

                                                           

 .3ح 43ب 443ص 44حبار األنوار: ج (3)

 .2ف 2ب 436إعالم الورى: ص (2)

ما يوافق هذه األخبار  باب ما جاء عن أبي حممد احلسن بن علي  234-234كفاية األثر: ص (1)

 .ابنه احلجة  ونصه على

 .3ف 2ب 426ص 2كشف الغمة: ج (1)
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وعن أمحد بن إسحاق، قال: مسعت أبا حممد احلسن بن علي العسكري 

  :يقول احلمد هلل الذي مل خيرجين من الدنيا حتى أراني اخللف من

َخلقًا وُخلقًا، حيفظه اهلل تبارك وتعاىل يف  بعدي، أشبه الناس برسول اهلل 

 .(3)غيبته ثم يظهره فيمأل األرض عداًل وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًا

وعن مجاعة من الشيعة منهم: علي بن بالل، وأمحد بن هالل، وحممد بن 

معاوية بن حكيم، واحلسن بن أيوب بن نوح ـ يف خرب طويل مشهور ـ قالوا 

 مجيعًا: 

نسأله عن احلجة من بعده، ويف  ا إىل أبي حممد احلسن بن علي اجتمعن

جملسه أربعون رجاًل.  فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال لـه: يا 

 ابن رسول اهلل، أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مين. 

 . اجلس يا عثمانفقال لـه: 

 فقام مغضبًا ليخرج.

 . ال خيرجن أحدفقال: 

بعثمان فقام على  لم خيرج منا أحد إىل أن كان بعد ساعة فصاح ف

 . أخربكم مبا جئتم؟قدميه، فقال: 

 قالوا: نعم يا ابن رسول اهلل. 

 . جئتم تسألوني عن احلجة من بعديقال: 

 قالوا: نعم..

هذا إمامكم ، فقال: فإذا غالم كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي حممد 

عليكم أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم، أال من بعدي وخليفيت 

وإنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم لـه عمر، فاقبلوا من عثمان ما 

                                                           

 .3ح 43ب 444ص 44حبار األنوار: ج (3)
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 .(3)يقوله، وانتهوا إىل أمره، واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم واألمر إليه

ا على أبي وروى حممد بن إمساعيل وعلي بن عبد اهلل احلسينان، قاال: دخلن

بسر من رأى وبني يديه مجاعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل  حممد احلسن 

هؤالء عليه بدر خادمه فقال: يا موالي، بالباب قوم شعث غرب. فقال لـهم: 

نفر من شيعتنا باليمن ـ يف حديث طويل يسوقانه إىل أن ينتهي إىل أن قال احلسن 

 لعمريلبدر ـ فامض فأتنا بعثمان بن سعيد ا فما لبثنا إال يسريًا حتى دخل .

امض يا عثمان فإنك الوكيل والثقة  :عثمان، فقال لـه سيدنا أبو حممد 

 . املأمون على مال اهلل، واقبض من هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املال

ثم ساق احلديث إىل أن قاال: ثم قلنا بأمجعنا: يا سيدنا، واهلل إن عثمان ملن 

يعتك، ولقد زدتنا علمًا مبوضعه من خدمتك، وإنه وكيلك وثقتك على خيار ش

 مال اهلل؟. 

نعم، واشهدوا عليَّ أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن  :قال 

 .(2)ابنه حممدًا وكيل ابين مهديكم

 

 

                                                           

 .4ضمن ح 44ب 341-344ص 44حبار األنوار: ج (3)

 .4ضمن ح 44ب 344ص 44حبار األنوار: ج (2)
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بنت ملك  بالسيدة نرجس  تزّوج اإلمام احلسن العسكري 

، فولدت لـه ن أحفاد مشعون الصفا وصي النيب عيسى الروم، وهي م

 .)عجل اهلل فرجه الشريف(اإلمام املهدي املنتظر 

وكان بشر بن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب األنصاري أحد موالي 

، فدعاه أبو احلسن اإلمام اهلادي أبي احلسن واإلمام العسكري أبي حممد 

  وكان حيدث ابنه أبا حممد :فقال  يا بشر، إنك من ولد األنصار وهذه

. وكتب املواالة مل تزل فيكم يرثها خلف عن سلف، وأنتم ثقاتنا أهل البيت

  كتابًا لطيفًا خبط رومي ولغة رومية وطبع عليه خامته، وأخرج شقة صفراء

احضر معرب الفرات فيها مائتان وعشرون دينارًا وأنفذه إىل بغداد وقال لـه: 

إىل أن تربز للمبتاعني جارية صفتها كذا وكذا ويأتي البيع فعند  ضحوة يوم كذا

 .ذلك تعطيها الكتاب

قال: ففعلت كذا، فلما نظرت إىل الكتاب بكت بكاًء شديدًا وقالت 

للنخاس: بعين من صاحب هذا الكتاب، فما زلت أشاحه يف مثنها حتى استقر 

بشرًة، فكانت تلثم الكتاب األمر واستوفى مين الدنانري وتسلمت منه اجلارية مست

 وتضعه على خدها.

 فقلت: تعرفني صاحبه؟.

قالت: أعرني مسعك، أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وأمي 
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من ولد احلواريني تنسب إىل وصي املسيح مشعون، إن قيصرًا أراد أن يزوجين 

قواد أربعة من ابن أخيه، فجمع من نسل احلواريني ثالمثائة رجل، ومن امللوك وال

آالف، ونصب عرشًا مصوغًا من أصناف اجلواهر فوق أربعني مرقاًة، فلما 

استقام أمرهم للخطبة تسافلت الصلبان من األعالي على وجوهها وانهارت 

األعمدة، وخر الصاعد من العرش مغشيًا عليه. فتغريت ألوان األساقفة وقالوا: 

لة على زوال الدين املسيحي أيها امللك، اعفنا من مالقاة هذه النحوس الدا

 واملذهب امللكاني.

فتطري جدي من ذلك وأمر أن يزّوج أخاه، فلما فعلوا ذلك حدث على 

 الثاني ما حدث على األول.

ومشعون  فقام جدي وتفرق الناس، فرأيت من تلك الليلة املسيح 

يباري  وعدة من احلواريني قد اجتمعوا يف قصر جدي، ونصبوا فيه منربًا من نور

 مع فئة فتقدم إليه املسيح  السماء علوًا وارتفاعًا، فدخل عليهم حممد 

وزوجين من ابنه وشهد بنو حممد واحلواريون،  فاعتنقه، وخطب حممد 

فلما استيقظت كنت أشفق على نفسي خمافة القتل حتى مرضت وضعفت نفسي 

 وعجزت األطباء عن دوائي.

 لك شهوة؟.فقال قيصر: يا بنية، هل ختطر ببا

فقلت: لو كشفت عمن يف سجنك من أسارى املسلمني رجوت أن يهب 

 لي عافية. املسيح وأمه 

فلما فعل ذلك جتلدت يف إظهار الصحة من بدني وتناولت يسريًا من 

زارتين  الطعام، فأقبل على إكرام األسارى. فأريت أيضًا كأن فاطمة 

يقال لي: هذه سيدة وألف وصيفة من وصائف اجلنان، ف ومعها مريم 

.. فأتعلق بها وأشكو إليها امتناع أبي النساء أم زوجك أبي حممد العسكري 

إن ابين ال يزورِك وأنِت مشركة باهلل على مذهب حممد من زيارتي، فتقول: 
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النصارى، وهذه أخيت مريم تربأ إىل اهلل من دينِك، فقولي: أشهد أن ال إله إاّل 

 .ل اهللاهلل وأشهد أن حممدًا رسو

فلما تكلمت بها ضمتين إىل صدرها وطيبت نفسي، وكانت بعد ذلك كل 

، إذ أخربني أن جدك سيسري جيوشًا إىل قتال ليلة يزورني أبو حممد 

املسلمني يوم كذا فعليك باللحاق به متنكرة يف زي اخلدم مع عدة من الوصائف 

من أمري ما  من طريق كذا ففعلت، فوقعت علينا طالئع املسلمني حتى كان

 شاهدت.

كيف أراِك قال هلا:  قال بشر: فلما دخلت على أبي احلسن اهلادي 

 .؟اهلل عز اإلسالم وذل النصرانية، وشرف أهل بيت نبيه حممد 

 قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول اهلل ما أنت أعلم به مين؟.

وعداًل  فأبشري بولد ميلك الدنيا شرقًا وغربًا، وميأل األرض قسطًاقال: 

. فلما دخلت عليه قال كما ملئت جورًا وظلمًا. يا كافور، ادع لي أخيت حكيمة

خذيها إىل منزلِك وعّلميها  :. فاعتنقتها طوياًل، قال ها هيههلا: 

 .(3)الفرائض والسنن؛ فإنها زوجة أبي حممد العسكري 

                                                           

 .فصل يف آياته  444-443ص 4املناقب: ج (3)
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واحد فقط، وهو اإلمام املهدي املنتظر ولد  لإلمام احلسن العسكري 

واملكنى بكنيته،  املسمى باسم رسول اهلل )عجل اهلل تعاىل فرجه وسهل خمرجه( 

 ليس لـه ولد غريه.

لكي  عمته حكيمة بنت اإلمام اجلواد  وقد أخرب اإلمام العسكري 

 حتضر الوالدة الطاهرة.

عفر، قال: عن موسى بن حممد بن القاسم بن محزة بن موسى بن ج

حدثتين حكيمة بنت حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن 

 ، قالت: احلسني بن علي بن أبي طالب 

يا عمة، ، فقال: بعث إليَّ أبو حممد احلسن بن علي ـ العسكري ـ 

اجعلي إفطارِك الليلة عندنا؛ فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن اهلل تبارك وتعاىل 

 .هذه الليلة احلجة، وهو حجته يف أرضه سيظهر يف

 قالت: فقلت لـه: ومن أمه؟.

 .نرجسقال لي: 

 قلت لـه: واهلل جعلين اهلل فداك ما بها أثر!

 .هو ما أقول لِكفقال: 

قالت: فجئت، فلما سّلمت وجلست، جاءت تنزع خفي وقالت لي: يا 

 سيدتي، كيف أمسيِت؟.
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 فقلت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي.

 الت: فأنكَرت قولي، وقالت: ما هذا يا عمة؟.ق

قالت: فقلت هلا: يا بنية، إن اهلل تبارك وتعاىل سيهب لِك يف ليلتِك هذه 

 غالمًا سيدًا يف الدنيا واآلخرة.

 قالت: فجلست واستحيت..

فلما أن فرغُت من صالة العشاء اآلخرة وأفطرت وأخذت مضجعي 

إىل الصالة ففرغت من صالتي وهي فرقدت، فلما أن كان يف جوف الليل قمت 

نائمة ليس بها حادث، ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي 

 راقدة، ثم قامت فصلت.

 قالت حكيمة: فدخلتين الشكوك!

ال تعجلي يا عمة فإن األمر قد من اجمللس فقال:  فصاح بي أبو حممد 

 .قرب

كذلك إذا انتبَهْت فزعة، قالت: فقرأت )امل السجدة( و)يس(، فبينما أنا 

 فوثبت إليها فقلت: اسم اهلل عليك، ثم قلت هلا: حتسني شيئًا؟.

 قالت: نعم يا عمة.

 فقلت هلا: امجعي نفسِك وامجعي قلبِك فهو ما قلت لِك.

 قالت حكيمة: ثم أخذتين فرتة وأخذتها فطرة، فانتبهت حبس سيدي 

ألرض مبساجده، فضممته ساجدًا يتلقى ا فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به 

 هلمي إليَّ ابين يا  :إليَّ فإذا أنا به نظيف منظف، فصاح بي أبو حممد 

 .عمة

يديه حتت أليتيه وظهره ووضع قدميه على  فجئت به إليه، فوضع 

 صدره، ثم أدىل لسانه يف فيه وأمّر يده على عينيه ومسعه ومفاصله، ثم قال: 

تكّلم يا بين. 
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ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدًا رسول  أشهد أنفقال: 

إىل أن وقف  ، وعلى األئمة ، ثم صّلى على أمري املؤمنني اهلل 

 ، ثم أحجم.على أبيه 

، يا عمة، اذهيب به إىل أّمه ليسّلم عليها وائتين به :قال أبو حممد 

 فذهبت به فسّلم عليها ورددته ووضعته يف اجمللس.

 .يا عمة، إذا كان يوم السابع فأتينا :قال  ثم

فكشفت  قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت ألسّلم على أبي حممد 

 فلم أره. فقلت لـه: جعلت فداك، ما فعل سيدي؟. السرت ألفتقد سيدي 

 .يا عمة، استودعناه الذي استودعته أم موسى فقال: 

 وسلمت وجلست. فقال: قالت حكيمة: فلما كان يف اليوم السابع جئت 

هلمي إليَّ ابين فجئت بسيدي يف اخلرقة ففعل به كفعلته األوىل، ثم أدىل ،

 .تكّلم يا بينلسانه يف فيه كأنه يغذيه لبنًا أو عساًل، ثم قال: 

أشهد أن ال إله إال اهلل ـ وثّنى بالصالة على حممد وعلى أمري  :فقال 

، ثم تال حتى وقف على أبيه م أمجعني( )صلوات اهلل عليهاملؤمنني واألئمة 

 هذه اآلية ـ:





(3)(2). 
 

ـ قال  عن أبي جعفر الَعْمري، قال: ملا ُولد السيد  ـ أي اإلمام املهدي 
                                                           

 .4-4سورة القصص:  (3)

 .3ح 4ب 4-2ص 44حبار األنوار: ج (2)
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اشرت . فبعث إليه فسارَّ إليه فقال لـه: ابعثوا إىل أبي عمرو :أبو حممد 

ة آالف رطل حلم، وفرقه حسبة على بين هاشم، عشرة آالف رطل خبز، وعشر

 .(3)وعّق عنه كذا وكذا

 



أخرب خواص الشيعة بوالدة اإلمام  ثم إن اإلمام احلسن العسكري 

 وعّينه خليفة من بعده وإمامًا على الناس وذكر هلم غيبته. املهدي املنتظر 

ي عنده ما حتتاجون ابين اخللف من بعد :قال أبو حممد العسكري 

 .(2)إليه، ومعه آلة اإلمامة واحلمد هلل

. فقال وعن أمحد بن إسحاق بن مصقلة، قال: دخلت على أبي حممد 

.  يا أمحد، ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك واالرتياب؟لي: 

 ـ يف قم ـ مل يبق منا رجل وال امرأة قلت: ملا ورد الكتاب خبرب مولد سيدنا 

أما علمتم أن األرض ال ختلو من  :وال غالم بلغ الفهم إاّل قال باحلق. قال 

 .(1)حجة اهلل تعاىل

أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس  :وقال أبو حممد احلسن بن علي 

 .(1)إاّل من عصمه اهلل

عن اخلرب الذي روي عن آبائه  وعند ما ُسئل أبو حممد احلسن بن علي 

رض ال ختلو من حجة اهلل على مجيع خلقه إىل يوم القيامة، وأن : أن األ

 من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟... 
                                                           

 .41143ح 22ب 434ص 44مستدرك الوسائل: ج (3)

 الكالم على الواقفة. 4ف 63الغيبة للطوسي: ص (2)

 .44ح 4ب 334-334ص 43حبار األنوار: ج (1)

 .3ف 2ب 442إعالم الورى: ص (1)
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ابين حممد هو اإلمام واحلجة بعدي، فمن مات ومل يعرفه مات  :قال 

 .(3)ميتة جاهلية

وعن أمحد بن إسحاق، قال: مسعت أبا حممد احلسن بن علي العسكري 

  :يقولمد هلل الذي مل خيرجين من الدنيا حتى أراني اخللف من احل

َخلقًا وُخلقًا، حيفظه اهلل تبارك وتعاىل يف  بعدي، أشبه الناس برسول اهلل 

 .(2)غيبته، ثم يظهره فيمأل األرض عداًل وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًا

وعن أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري، قال: دخلت على أبي حممد 

بن علي العسكري وأنا أريد أن أسأله عن اخللف من بعده. فقال لي احلسن 

يا أمحد بن إسحاق، إن اهلل تبارك وتعاىل مل خيل األرض منذ خلق آدم مبتدئًا: 

وال خيليها إىل أن تقوم الساعة من حجة اهلل على خلقه، به يدفع البالء عن أهل 

ل: فقلت لـه: يا ابن . قااألرض، وبه ينزل الغيث، وبه خيرج بركات األرض

رسول اهلل، فمن اخلليفة واإلمام بعدك؟. فنهض مسرعًا فدخل البيت ثم خرج 

يا وعلى عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثالث سنني. وقال: 

أمحد بن إسحاق، لوال كرامتك على اهلل وعلى حججه ما عرضت عليك ابين 

الذي ميأل األرض قسطًا وعداًل كما وكنيه،  هذا، إنه مسي رسول اهلل 

ملئت جورًا وظلمًا. يا أمحد بن إسحاق، مثله يف هذه األمة مثل اخلضر ومثله 

مثل ذي القرنني، واهلل ليغينب غيبة الينجو من اهللكة فيها إاّل من ثّبته اهلل على 

 . القول بإمامتهم، ووفقه للدعاء بتعجيل الفرج

يا موالي، فهل من عالمة يطمئن إليها  قال أمحد بن إسحاق: فقلت لـه:

أنا بقية اهلل يف أرضه، واملنتقم قليب؟. فنطق الغالم بلسان عربي فصيح فقال: 

 . من أعدائه، فال تطلب أثرًا بعد عني يا أمحد بن إسحاق

                                                           

 .3ف 2ب 426ص 2كشف الغمة: ج (3)

 .3ح 43ب 444ص 44حبار األنوار: ج (2)
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قال أمحد: فخرجت مسرورًا فرحًا، فلما كان من الغد عدت إليه. فقلت 

م سروري مبا مننت عليَّ، فما السنة اجلارية فيه لـه: يا ابن رسول اهلل، لقد عظ

 من اخلضر وذي القرنني؟. 

 . طول الغيبة يا أمحد :فقال 

 فقلت لـه: يا ابن رسول اهلل، وإن غيبته لتطول؟! 

إي وربي حتى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني به، فال يبقى  :قال 

ه اإلميان وأيده بروح منه. يا أمحد إاّل من أخذ اهلل عهده بواليتنا، وكتب يف قلب

بن إسحاق، هذا أمر من اهلل، وسر من سر اهلل، وغيب من غيب اهلل، فخذ ما 

 .(3)آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدًا يف عليني

 



والدته باحلج يف سنة تسع  ويف احلديث: أمر اإلمام أبو حممد العسكري 

ومائتني، وعرفها ما يناله يف سنة ستني ومائتني، ثم سلم االسم ومخسني 

 .األعظم واملواريث والسالح إىل القائم الصاحب 

يف شهر ربيع اآلخر سنة  وخرجت أم أبي حممد إىل مكة، وُقبض اإلمام 

 ستني ومائتني.

                                                           

 .3ف 2ب 443-433إعالم الورى: ص (3)
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الصعبة اليت على رغم تلك الظروف  كان اإلمام احلسن العسكري 

عاشها يهتم بشيعته دائمًا، فكان يعّلمهم القرآن وأحكامه، ويبني هلم التعاليم 

اإلسالمية، واألمور الشرعية، وما ينفع دينهم ودنياهم، وما يضمن هلم سعادة 

 من الضياع. على تراث رسول اهلل  الدارين. وقد حافظ اإلمام 

ضرع إىل اهلل عزوجل يف يدعو لشيعته ويت كما كان اإلمام العسكري 

 خالصهم من طغاة بين العباس.

 يف بعض رسائله لشيعته:  قال 

أوصيكم بتقوى اهلل، والورع يف دينكم، واالجتهاد هلل، وصدق احلديث، »

أو فاجر، وطول السجود، وحسن اجلوار،  وأداء األمانة إىل من ائتمنكم من بّر

 اووعود، جنائزهم ، صلوا يف عشائرهم، واشهدوافبهذا جاء حممد 

فإن الرجل منكم إذا ورع يف دينه، وصدق يف  ؛وأدوا حقوقهم مرضاهم،

فيسرني  ،حديثه، وأدى األمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا شيعي

 ذلك.

جروا إلينا كل مودة، وارفعوا عنا  .اتقوا اهلل وكونوا زينًا، وال تكونوا شينًا

نحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما حنن فإنه ما قيل فينا من حسن ف ؛كل قبيح

 ذلك. 

ال يدعيه  ،، وتطهري من اهلللنا حق يف كتاب اهلل، وقرابة من رسول اهلل 
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 اب.كذ أحد غرينا إاّل

 ؛والصالة على النيب ، أكثروا ذكر اهلل، وذكر املوت، وتالوة القرآن

به،  ر حسنات، احفظوا ما وصيتكمعش ن يف الصالة على رسول اهلل إف

 .(3)«واستودعكم اهلل وأقرأ عليكم السالم

 

 إىل إسحاق بن إمساعيل النيسابوري: اإلمام احلسن العسكري كتب 

سرتنا اهلل وإياك بسرته، وتوالك يف مجيع أمورك بصنعه، فهمت كتابك يرمحك »

سان اهلل اهلل، وحنن حبمد اهلل ونعمته أهل بيت نرق على أوليائنا، ونسر بتتابع إح

إليهم وفضله لديهم، ونعتد بكل نعمة ينعمها اهلل تبارك وتعاىل عليهم، فأمت اهلل 

عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك ممن قد رمحه اهلل وبصره بصريتك نعمته، 

وقدر متام نعمته دخول اجلنة، وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إال 

 . (2)..شكرها.واحلمد هلل تقدست أمساؤه عليها مؤد 

 

 قال كافور اخلادم: كان يونس النقاش يغشى سيدنا اإلمام العسكري 

 وخيدمه، فجاءه يومًا يرعد، فقال: يا سيدي، أوصيك بأهلي خريًا.

 . قال: عزمت على الرحيل.وما اخلرب؟ :قال 

 ، وهو يتبسم.وِلَم يا يونس؟ :قال 

                                                           

 .4ضمن ح 23ب 312ص 14حبار األنوار: ج (3)

 إىل إسحاق بن إمساعيل النيسابوري. كتابه  464-464حتف العقول: صانظر ( 2)
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ي ـ من حكام بين العباس ـ بفّص ليس لـه قيمة أقبلت قال: وّجه إليَّ ابن بغ

 نقشه، فكسرته باثنني وموعده غد، وهو ابن بغي، إما ألف سوط أو القتل.

 .امض إىل منزلك إىل غد فُرح فما يكون إاّل خريًاقال: 

 فلما كان من الغد وافاه بكرة يرعد، فقال: قد جاء الرسول يلتمس الفص!.

 .ترى إاّل خريًا امض إليه فلن :قال 

امض إليه وامسع وقال:  قال: وما أقول لـه يا سيدي؟. قال: فتبسم 

 .ما خيربك به فال يكون إاّل خريًا

قال: فمضى وعاد وقال: قال لي يا سيدي: اجلواري اختصمن، فيمكنك 

 أن جتعله اثنني حتى نغنيك؟.

، فأي شيء اللهم لك احلمد إذ جعلتنا ممن حيمدك حقًا :فقال اإلمام 

 . قال: قلت لـه: أمهلين حتى أتأمل أمره.قلت لـه؟

 .(3)أصبت :فقال 

                                                           

 .فصل يف معجزاته  421ص 4املناقب: ج (3)
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كي يلتقي مباشرة  مبا أن الفرصة مل تسمح لإلمام احلسن العسكري 

يكتب هلم املكاتبات  بشيعته ومواليه يف كثري من األحيان، كان اإلمام 

 يرسل تلك الكتب إليهم. والرسائل ويوصيهم بوصاياه، ثم

وأحيانًا كان يقتضي األمر بأن خيفي الرسائل يف شيء حتى ال تفهم بها 

 حكومة الطغيان.

 

 روى أبو هاشم اجلعفري، عن داود بن األسود، قال: دعاني سيدي 

فدفع إليَّ خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة ملء  أبو حممد العسكري 

 .ذه اخلشبة إىل الَعمريصر بهالكف. فقال: 

فمضيت فلما صرت إىل بعض الطريق عرض لي سقاء معه بغل فزامحين 

البغل على الطريق، فناداني السقاء صح على البغل، فرفعت اخلشبة اليت كانت 

معي فضربت البغل فانشقت، فنظرت إىل كسرها فإذا فيها كتب فبادرت سريعًا 

 اديين ويشتمين ويشتم صاحيب.فرددت اخلشبة إىل كمي، فجعل السقاء ين

فلما دنوت من الدار راجعًا، استقبلين عيسى اخلادم عند الباب فقال: يقول 

 .ِلَم ضربت البغل وكسرت رجل الباب؟لك موالي أعزه اهلل: 
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 فقلت لـه: يا سيدي، مل أعلم ما يف رجل الباب.

دها أن وِلَم احتجت أن تعمل عماًل حتتاج أن تعتذر منه، إياك بعفقال: 

 .(3)تعود إىل مثلها... فإنا ببلد سوء ومصر سوء

 

 إىل إسحاق بن إمساعيل النيسابوري: اإلمام احلسن العسكري كتب 

 :... إىل قوله سرتنا اهلل وإياك بسرته، وتوالك يف مجيع أمورك بصنعه»

مبا منَّ اهلل عليك  وأنا أقول: احلمد هلل أفضل ما محده حامده إىل أبد األبد،

وسهل سبيلك على العقبة، وأيم اهلل إنها لعقبة  ،وجناك من اهللكة ،من رمحته

كئود، شديد أمرها، صعب مسلكها، عظيم بالؤها، قديم يف الزبر األوىل 

إىل أن مضى لسبيله ويف أيامي   ذكرها، ولقد كانت منكم يف أيام املاضي

ي الرأي وال مسددي التوفيق، فاعلم هذه أمور، كنتم فيها عندي غري حممود

يا إسحاق أنه من خرج من هذه الدنيا أعمى  يقينًا


(2). 

ليس  ،يا إسحاق


عن الظامل إذ يقول:  ، وذلك قول اهلل يف حمكم كتابه حكاية(1)




(1). 

                                                           

 .43ح 3ب 263ص 43حبار األنوار: ج (3)

 .12سورة اإلسراء:  (2)

 .44سورة احلج:  (1)

 .424-424سورة طه:  (1)
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وشهيده على  ،وأمينه يف بالده ،وأي آية أعظم من حجة اهلل على خلقه

وآبائه اآلخرين الوصيني عليهم  ،النبيني عباده من بعد من سلف من آبائه األولني

 أمجعني السالم ورمحة اهلل وبركاته.

 ،وأين تذهبون كاألنعام على وجوهكم، عن احلق تصدفون ،تاه بكمفأين ُي

وبنعمة اهلل تكفرون، أو تكونون ممن يؤمن ببعض الكتاب  ،وبالباطل تؤمنون

ويكفر ببعض 
ومن غريكم  (3)


وطول عذاب يف اآلخرة الباقية، وذلك واهلل اخلزي  (2)

 العظيم.

ه ورمحته ملا فرض عليكم الفرائض مل يفرض ذلك عليكم حلاجة إن اهلل مبّن

تلي وليب ،منه ال إله إال هو عليكم ليميز اخلبيث من الطيب منه إليكم، بل رمحًة

وليمحص ما يف قلوبكم، لتسابقوا إىل رمحة اهلل ولتتفاضل  ،ما يف صدوركم

 .منازلكم يف جنته

 ،والصوم ،وإيتاء الزكاة ،قام الصالةأو ،ففرض عليكم احلج والعمرة

 .إىل سبيله تستفتحون به أبواب الفرائض، ومفتاحًا والوالية، وجعل لكم بابًا

 نتم حيارى كالبهائم اللك واألوصياء من ولده  لوال حممد 

من الفرائض، وهل تدخل مدينة إال من بابها، فلما منَّ عليكم  تعرفون فرضًا

قال اهلل يف كتابه:  بإقامة األولياء بعد نبيكم 


عليكم ففرض  ،(1)

أمركم بأدائها؛ ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم  ألوليائه حقوقًا

وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم، قال اهلل: 

                                                           

 .64لبقرة: ( سورة ا4)

 .64( سورة البقرة: 2)

 .3( سورة املائدة: 3)
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واعلموا أن من يبخل  ،(3)


 ال إله إال هو. (2)

ولقد طالت املخاطبة فيما هو لكم وعليكم، ولوال ما حيب اهلل من متام 

من بعد مضي  وال مسعتم مين حرفًا ،النعمة من اهلل عليكم ملا رأيتم لي خطًا

 .، وأنتم يف غفلة مما إليه معادكم املاضي

كل حال، وإياكم أن تفرطوا يف جنب  علىاملستعان واهلل   :ثم قال 

ملن رغب عن طاعة اهلل ومل يقبل  وسحقًا عدًااهلل فتكونوا من اخلاسرين، فُب

مواعظ أوليائه، فقد أمركم اهلل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي األمر، رحم 

وصربكم على أمركم، فما أغر اإلنسان بربه الكريم،  ،اهلل ضعفكم وغفلتكم

من  وخوفًا الصالب بعض ما هو يف هذا الكتاب لتصدعت قلقًاولو فهمت الصم 

اعملوا ما شئتم  .إىل طاعة اهلل خشية اهلل ورجوعًا


 .(1)«وصلى اهلل على حممد وآله أمجعنيواحلمد هلل رب العاملني،  (1)

 

 : إىل أبي احلسن علي بن احلسني بن بابويه القمي  ومما كتب 

 ،اعتصمت حببل اهلل، بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني

وال عدوان إال على والعاقبة للمتقني، واجلنة للموحدين، والنار للملحدين، 

الظاملني، وال إله إال اهلل أحسن اخلالقني، والصالة على خري خلقه حممد وعرتته 

                                                           

 .23( سورة الشورى: 4)

 .36( سورة حممد: 2)

 . 434( سورة التوبة: 3)

 إىل إسحاق بن إمساعيل النيسابوري. كتابه  464-464( حتف العقول: ص4)
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: )أفضل أعمال الطاهرين منها، عليك بالصرب وانتظار الفرج، قال النيب 

أميت انتظار الفرج(، وال يزال شيعتنا يف حزن حتى يظهر ولدي الذي بّشر به 

عداًل كما ملئت جورًا وظلمًا.. فاصرب يا شيخي ميأل األرض قسطًا و النيب 

يا أبا احلسن علي، وأمر مجيع شيعيت بالصرب، فإن األرض هلل يورثها من يشاء 

من عباده والعاقبة للمتقني، والسالم عليك وعلى مجيع شيعتنا ورمحة اهلل 

 .(3)وبركاته وصلى اهلل على حممد وآله

 

من سأل آية أو برهانًا إىل رجل سأله دلياًل:  عسكري وكتب اإلمام ال

فأعطي ما سأل ثم رجع عمن طلب منه اآلية عذب ضعف العذاب، ومن صرب 

أعطي التأييد من اهلل، والناس جمبولون على حيلة إيثار الكتب املنشرة، نسأل اهلل 

 .(2)(1)السداد؛ فإمنا هو التسليم أو العطب، 

 

 

بعض شيعته يعرفه اختالف الشيعة. فكتب  وكتب إىل اإلمام العسكري 

 : إمنا خاطب اهلل العاقل، والناس يفَّ على طبقات. املستبصر على سبيل

جناة متمسك باحلق، متعلق بفرع األصل، غري شاك وال مرتاب ال جيد عين 

كراكب البحر ميوج عند موجه، ملجأ. وطبقة مل تأخذ احلق من أهله فهم 

                                                           

 فصل يف املقدمات. 424-424ص 4املناقب: ج (3)

 .44سورة احلج:  (2)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14وار: جحبار األن (1)
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ويسكن عند سكونه. وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل 

احلق، ودفع احلق بالباطل حسدًا من عند أنفسهم. فدع من ذهب ميينًا ومشااًل؛ 

فإن الراعي إذا أراد أن جيمع غنمه مجعها بأهون سعي. وإياك واإلذاعة وطلب 

 .(3)ىل اهللكةالرئاسة؛ فإنهما يدعوان إ

 

عند اختالف قوم من شيعته  وخرج يف بعض توقيعات اإلمام العسكري 

ما مين أحد من آبائي مبثل ما منيت به من شك هذه العصابة يفَّ؛ فإن يف أمره: 

كان هذا األمر أمرًا اعتقدمتوه ودنتم به إىل وقت ثم ينقطع فللشك موضع، وإن 

 .(2)صلت أمور اهلل فما معنى هذا الشك! كان متصاًل ما ات

                                                           

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  461-464حتف العقول: ص (3)

 .4ضمن ح 23ب 312ص 14حبار األنوار: ج (2)
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عالمات املؤمن مخس: صالة إحدى  :قال اإلمام احلسن العسكري 

ومخسني، وزيارة األربعني، والتختم باليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل 

 .(3)الرمحن الرحيم

العامة، فهم ال يسجدون  ومن املعلوم أن أربعة من هذه العالئم خالف أبناء

على األرض بل على الفرش، وال يتختمون باليمني، وال جيهرون بالبسملة، 

، ولذلك فهي من عالئم وال يؤدون النوافل كما وردت يف فقه أهل البيت 

)عليه الصالة ، أما زيارة األربعني لإلمام احلسني  اإلميان والوالء ألهل البيت 

 كيد عليها؟.فلماذا ورد التأوالسالم( 

رمبا تكون اخلصوصية فيها أن األربعني مصداق واضح النتصار احلق وبقاء 

خالدًا خبلود احلق، فإن األعداء فعلوا ما فعلوا باإلمام  اإلمام احلسني 

وأهل بيته وأصحابه، حتى أنه مل تكن مصيبة بأعظم منها،  ااحلسني 

الطفل الرضيع، حيث فقتلوهم عطاشى وقتلوا أطفاهلم ومل ينج منهم حتى 

من الوريد إىل الوريد، وبعد القتل سحقوهم  ذحبوه على يد والده احلسني 

جبرد اخليول، وتركوا أجسادهم الطاهرة يف الشمس بال غسل وال كفن وال دفن، 

ولعلهم أرادوا أن تأكلها احليوانات املفرتسة.. كما أحرقوا اخليام وسرقوا ما فيها، 

برؤوس األطهار إىل الشام، وقاموا بإضالل الناس وبث  ثم سبوا النساء وأخذوا

                                                           

 .4ح 44ب 346ص 34حبار األنوار: ج (3)
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، خوارج على دين اهلل ورسوله  دعاية كاذبة فيهم أن هؤالء األطهار 

 عيدًا!. وأعلنوا الفرح والسرور واختذوه يوم قتل احلسني 

 مع كل ذلك مل ميض إاّل أربعون يومًا وإذا بركب العرتة الطاهرة 

لى طغاة عصرها وطغاة العصور إىل يوم القيامة، ترجع إىل كربالء منتصرة ع

فرجعت وقد أدت رسالتها إىل العامل وفضحت يزيد وبين أمية، وسجلت اخللود 

يف كل أرض نزلوها من العراق إىل الشام، وأصبحوا رمزًا للتضحية يف سبيل اهلل 

 واجلهاد ضد أعداء اهلل وأعداء اإلنسانية إىل يوم القيامة.

وم انتصار الدم على السيف، وانتصار الفضيلة على الرذيلة، فيوم األربعني ي

على يزيد، ومن  وانتصار القيم على االحنطاط، وهو يوم انتصار احلسني 

هنا جاء التأكيد على زيارة األربعني حتى ال ينسى اإلنسان مثرة اجلهاد يف سبيل 

ه حممودة وهو اهلل والتضحية ألجل الدين. فإن اجلهاد وإن كان صعبًا ولكن مثار

 يوجب العز والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

 .(3)بنائكم عزًاأجاهدوا تورثوا  :قال أمري املؤمنني 

طغاة عصره بنشر علوم  وهكذا كان جياهد اإلمام احلسن العسكري 

، وكان اإلمام وأهل البيت  القرآن وعلوم اإلسالم وتعاليم النيب 

 سبيل اهلل عزوجل، وقد انتصر اإلمام يضحي بنفسه وبأهله وبشيعته يف 

 على الطغاة حيث بقي خالدًا وذهبوا إىل مزابل التاريخ.

                                                           

. وفيه: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل 42باب فضل اجلهاد ح 6ص 4راجع الكايف: ج (3)

قال: قال النيب ،  :اغزوا تورثوا أبناءكم جمدًا. 
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 :قال اإلمام احلسن العسكري 

فإن لكل يوم خريًا جديدًا،  ؛ادفع املسألة ما وجدت التحمل ميكنك»

ب حيسن الدخول فيه، فما أن يفتح لك با إاّل ،حلاح يف املطالب يسلب البهاءواإل

ع من املهلوف، ورمبا كانت الغري نوعًا من آداب اهلل عزوجل، نأقرب الص

وللحظوظ مراتب فال جتعل على مثرة مل تدرك فإنها تنال يف أوانها، واملدبر لك 

أعلم بالوقت الذي يصلح لك فيه، فثق خبربته يف أمورك، وال تعجل حوائجك 

واعلم أن للحياء مقدارًا فإن زاد  .شاك القنوطيف أول وقتك فيضيق قلبك، ويغ

على ذلك فهو ضعف، وللجود مقدارًا فإن زاد علي ذلك فهو سرف، 

ولالقتصاد مقدارًا فإن زاد عليه فهو خبل، وللشجاعة مقدارًا فإن زاد فهو 

 .(3)«التهور

 

ة، نكم يف آجال منقوصة، وأيام معدودة، واملوت يأتي بغتإ :وقال 

من يزرع خريًا حيصد غبطة، ومن يزرع شرًا حيصد ندامة، لكل زارع ما زرع، 

عطي خريًا فاهلل ُاه، من ـيدرك حريص ما مل يقدر ل اليسبق بطيء حبظه، وال

                                                           

 فصل. 4ق 3ب 434عدة الداعي: ص (3)
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 .(3)«قي شرًا فاهلل وقاهأعطاه، ومن ُو

بئس العبد عبدًا يكون ذا وجهني وذا لسانني، يطري أخاه »: وقال 

 .(2)«إن أعطي حسده وإن ابتلي خانه ،يأكله غائبًاشاهدًا و

 .(1)«حسن الصورة مجال ظاهر، وحسن العقل مجال باطن»: وقال 

 .(1)«من أنس باهلل استوحش من الناس»: وقال 

 .(1)«من مل يتق وجوه الناس مل يتق اهلل»: وقال 

 .(6)«جعلت اخلبائث يف بيت وجعل مفتاحه الكذب»: وقال 

 .(3)«عوهاإذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فوّد»: وقال 
                                                           

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (3)

 .4ضمن ح 23ب 313ص 14حبار األنوار: ج (2)

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343أعالم الدين: ص (1)

 لدعاء ومالزمته مع اإلجابة وعدمها.األول معاودة ا 3ق 4ب 236عدة الداعي: ص (1)

 .3ح 23ب 311ص 14، والبحار: ج22ح 64ب 334ص 46حبار األنوار: ج (1)

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343أعالم الدين: ص (6)
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 .(2)«اللحاق مبن ترجو خري من املقام مع من ال تأمن شره»: وقال 

من مل واحللم حكم، ومل يعرف راحة القلب  ،اجلهل خصم»: وقال 

 .(1)«جيرعه احللم غصص الغيظ

 .(1)«أزهد الناس من ترك احلرام :وقال 

 .(1)«أشد الناس اجتهادًا من ترك الذنوب :وقال 

 .(6)«السهر ألذ للمنام، واجلوع أزيد يف طيب الطعام»: وقال 

يدرك إال بامتطاء  هلل عزوجل سفر الإن الوصول إىل ا»: وقال 
                                                                                                                                        

 .244ح 24ب 444ص 4مستدرك الوسائل: ج (3)

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343أعالم الدين: ص (2)

 .4ضمن ح 23ب 313ص 14، والبحار: ج3ضمن ح 23ب 311ص 14ألنوار: جحبار ا (1)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 .4ضمن ح 23ب 313ص 14حبار األنوار: ج (6)
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 .(3)«الليل

 .(2)«من مل حيسن أن مينع مل حيسن أن يعطي»: وقال 

وال النصح من صرفت  ،ال تطلب الصفاء ممن كدرت عليه»: وقال 

 .(1)«فإمنا قلب غريك لك كقلبك له ؛سوء ظنك إليه

 .(1)«من غري عجب من اجلهل الضحك»: وقال 

إن لكالم اهلل فضاًل على الكالم كفضل اهلل على خلقه، »: وقال 

 .(1)«ولكالمنا فضل على كالم الناس كفضلنا عليهم

من التواضع السالم على كل من متر به، واجللوس دون »: وقال 

 .(6)«شرف اجمللس

                                                           

 .4ضمن ح 23ب 363ص 14حبار األنوار: ج (3)

 .4ضمن ح 23ب 363ص 14وار: جحبار األن (2)

 .4ضمن ح 23ب 363ص 14حبار األنوار: ج (1)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  461حتف العقول: ص (1)

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أبي حممد  424ص 2كشف الغمة: ج (1)

 .4ضمن ح 23ب 312ص 14، والبحار: ج42ضمن ح 34ب 444ص 12حبار األنوار: ج (6)
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 .(3)«ناس باحملبة من أملوهأوىل ال»: وقال 

جار إن رأى حسنة أطفأها،  :من الفواقر اليت تقصم الظهر»: وقال 

 .(2)«وأن رأى سيئة أفشاها

فقد  ومن وعظه عالنيًة ،خاه سرًا فقد زانهأمن وعظ  :وقال 

 .(1)«شانه

 .(1)«يط بهاوهلل فيها نعمة حت اّلبلية إما من  :وقال 

 .(1)«ن تكون له رغبة تذلهأملؤمن باما أقبح  :وقال 

 .(6)«ال متار فيذهب بهاؤك، وال متازح فيجرتأ عليك»: وقال 

من رضي بدون الشرف من اجمللس مل يزل اهلل ومالئكته »: وقال 

 .(7)«يصلون عليه حتى يقوم من اجمللس

اإلشراك يف الناس أخفى من دبيب النمل على املسح األسود »: وقال 

                                                           

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343أعالم الدين: ص (3)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  461حتف العقول: ص (2)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (1)

 املعاني. يف قصار هذه وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 .4ح 23ب 313ص 14، والبحار: ج43ح 434ب 43ص 13حبار األنوار: ج (6)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  464حتف العقول: ص (7)
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 .(3)«يف الليلة املظلمة

والعقول تزجر وتزاد يف التجارب  ،للقلوب خواطر من اهلوى»: وقال 

 .(2)«علمًا مستأنفًا، واالعتبار يفيد الرشاد

لبة، واألرزاق املكتوبة ال تنال املقادير الغالبة ال تدفع باملغا»: وقال 

  .(1)«، وال تدفع باإلمساك عنهابالشره

 .(1)«بهذا اّلإال أؤاخذ  ينليت :من الذنوب اليت ال تغفر :وقال 

 .(1)«وحجة على الكافر ن،املؤمن بركة على املؤم :وقال 

 .(6)«يم يف قلبهوفم احلك ،قلب األمحق يف فمه :وقال 

 .(7)«ال يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض :وقال 

 .(3)«من تعدى يف طهوره كان كناقضه :وقال 

                                                           

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  464حتف العقول: ص (3)

 .4وهي خطبة الوسيلة ح خطبة ألمري املؤمنني  22ص 6راجع الكايف: ج (2)

 .4ح 23ب 313ص 14نوار: جحبار األ (1)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  461حتف العقول: ص (1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14، والبحار:ج44ح 13ب 342ص 46حبار األنوار: ج (6)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (7)
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 .(2)«عّز اّلإوال أخذ به ذليل  ،ذّل اّلإما ترك احلق عزيز  :وقال 

 .(1)«خوانميان باهلل ونفع اإلاإل :شيءخصلتان ليس فوقهما  :وقال 

 .(1)«خري إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه :وقال 

 جرأة الولد على والده يف صغره تدعو إىل العقوق يف  :وقال 

 .(1)«كربه

 .(6)«ظهار الفرح عند احملزونإليس من األدب  :وقال 

وشر من املوت ما  ،اةيفقدته بغضت احلإذا اة ما يخري من احل :وقال 

                                                                                                                                        

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (3)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (2)

 .44313ح 22ب 334ص 42مستدرك الوسائل: ج (1)

 . من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343( أعالم الدين: ص1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (6)
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 .(3)«حببت املوتأذا نزل بك إ

 لشيعته يف سنة ستني ومائتني:  وقال اإلمام العسكري 

 أمرناكم بالتختم يف اليمني وحنن بني ظهرانيكم، واآلن نأمركم بالتختم يف

إىل أن يظهر اهلل أمرنا وأمركم؛ فإنه من أدل دليل عليكم يف  الشمال لغيبتنا عنكم

. فخلعوا خواتيمهم من أميانهم بني يديه ولبسوها يف واليتنا أهل البيت

 . (2)حدثوا بهذا شيعتنالـهم:  مشائلهم، وقال 

 أقول: يكون ذلك يف ظروف التقية دون غريها.

 .(1)«اد عن عادته كاملعجزورد املعت ،رياضة اجلاهل :وقال 

 .(1)«التواضع نعمة ال حيسد عليها :وقال 

منا العبادة كثرة التفكر إو ،ليست العبادة كثرة الصيام والصالة :وقال 

 .(1)«يف أمر اهلل

                                                           

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463عقول: صحتف ال (3)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  466العقول: ص  حتف (2)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14حبار األنوار: ج (1)

 .42433ح 4ب 464ص 44مستدرك الوسائل: ج (1)
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 .(3)«الغضب مفتاح كل شر :وقال 

 .(2)«اس راحة احلقودأقل الن :وقال 

 .(1)«أورع الناس من وقف عند الشبهة :وقال 

 .(1)«ونائل اللئيم يضعك لديه ،نائل الكريم حيببك إليه»: وقال 

 

فضال حليته انتصر من أعدائه من كان الورع سجيته واأل»: وقال 

 .(1)«يل من وصول نقص إليهحبسن الثناء عليه، وحتصن بالذكر اجلم

 .(6)«من مدح غري املستحق فقد قام مقام املتهم»: وقال 

 

                                                           

 يف قصار هذه املعاني. نه وروي ع 466حتف العقول: ص (3)

 .4ضمن ح 23ب 313ص 14حبار األنوار: ج (2)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (1)

 .3ضمن ح 23ب 316ص 14حبار األنوار: ج (1)

 .3ضمن ح 23ب 316ص 14حبار األنوار: ج (1)

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  343أعالم الدين: ص (6)
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 .(3)«العارف الشاكر، وال يشكر النعمة إاّل ال يعرف النعمة إاّل»: وقال 

 .(2)«أعبد الناس من أقام على الفرائض :وقال 

 .(1)«ال تكرم الرجل مبا يشق عليه : وقال

 .(1)«من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة :وقال 

                                                           

 .4ضمن ح 23ب 316ص 14حبار األنوار: ج (3)

 يف قصار هذه املعاني. وروي عنه  463حتف العقول: ص (2)

 .4ضمن ح 23ب 314ص 14، والبحار: ج4ضمن ح 44ب 444ص 12حبار األنوار: ج (1)

 .من كالم أبي حممد احلسن العسكري  344( أعالم الدين: ص1)
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: رجل حلف كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أبي حممد العسكري 

 بالرباءة من اهلل ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟.

 ة مساكني لكل مسكني مد، ويستغفر اهلل يطعم عشر :فوقع 

 .(3)عزوجل

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها  :قال اإلمام احلسن العسكري 

 .(2)إن شاء اهلل

: هل جيوز أن مكاتبة الصفار ـ يف الصحيح ـ إىل موالنا العسكري 

 نيف؟.يغسل امليت وماءه الذي يصب عليه يدخل إىل بئر ك

 .(1)يكون ذلك يف بالليع :فوقع 

                                                           

 .1باب النوادر ح 444ص 1الكايف: ج (3)

 .2ح 3ب 433-423ص 3يب األحكام: جتهذ (2)

 .3باب حد املاء الذي يغسل به امليت والكافور ح 444-443ص 3الكايف: ج (1)
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يف تفسريه، عن آبائه  روي عن موالنا احلسن بن علي العسكري 

 عن علي ، :قال ، كان رسول اهلل  إذا ختاصم إليه رجالن قال

للمدعي: ألك حجة؟، فإن أقام بينة يرضى ويعرفها أنفذ احلكم على املدعى 

 .عليه

وإذا جاء بشهود ال يعرفهم خبري وال شر، بعث رجلني من : إىل أن قال

خيار أصحابه يسأل كال منهما من حيث ال يشعر اآلخر عن حال الشهود يف 

قبائلهم وحمالتهم، فإذا أثنوا عليه قضى حينئذ على املدعى عليه، وإن رجعا خبرب 

شهود سيء وثناء قبيح مل يفضحهم ولكن يدعو اخلصم إىل الصلح، وإن كان ال

من أخالط الناس غرباء ال يعرفون أقبل على املدعى عليه فقال: ما تقول 

فيهما؟، فإن قال: ما عرفنا إاّل خريًا، غري أنهما غلطا فيما شهدا عليَّ أنفذ 

شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بني اخلصمني، أو أحلف املدعى 

 .(3)عليه وقطع اخلصومة بينهما

جيب على املسافر أن يقول يف دبر كل صالة:  :قال اإلمام العسكري 

 .(2))سبحان اهلل واحلمد اهلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب( ثالثني مرة لتمام الصالة

 أقول: الوجوب هنا مبعنى الثبوت ويراد به االستحباب.

من رأى أنه قال:  عن النيب  روى اإلمام احلسن العسكري 

منكرًا فلينكر بيده إن استطاع، فإن مل يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اهلل من 

                                                           

 .33416ح 4ب 243-233ص 21وسائل الشيعة: ج (3)

 .433ح 23ب 233ص 3تهذيب األحكام: ج (2)
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 .(3)قلبه أنه لذلك كاره

: إني مكاتبة حممد بن أمحد بن مطهر إىل اإلمام احلسن العسكري 

تزوجت بأربع نسوة مل أسأل عن أمسائهن، ثم أريد طالق إحداهن وتزويج 

 رأة أخرى.ام

انظر إىل عالمة إن كانت بواحدة منهن، فتقول: اشهدوا أن  :فكتب 

 فالنة اليت بها عالمة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج األخرى إذا انقضت 

 .(2)العدة

ـ والظاهر أنه اهلادي أو العسكري  خرب حممد بن عيسى، عن الرجل 

 نزا على شاة، قال  ـ إنه ُسئل عن رجل نظر إىل راع : إن عرفها

ذحبها وأحرقها، وإن مل يعرفها قسمها نصفني أبدًا حتى يقع السهم بها فتذبح 

 .(1)وحترق وقد جنت سائرها

من قال يف آخر وضوئه أو غسله من يف تفسريه:  قال اإلمام العسكري 

إال أنت أستغفرك وأتوب  اجلنابة: )سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله

إليك، وأشهد أن حممدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليًا وليك وخليفتك بعد 

نبيك، وأن أوالده خلفاؤك وأوصياؤه(، حتاتت عنه الذنوب كما يتحات أوراق 

                                                           

 .24413ح 3ب 434-434ص 44وسائل الشيعة: ج (3)

 .34باب نوادر ح 443ص 4الكايف: ج (2)

 .462ح 4ب 43ص 3تهذيب األحكام: ج (1)
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األشجار، وخلق اهلل بكل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكًا يسبح اهلل 

لى حممد وآله الطيبني، وثواب ذلك هلذا ويقّدسه ويهّلله ويكّبره ويصلي ع

 املتوضئ ، ثم يأمر اهلل بوضوئه وغسله وخيتم عليه خبامت من خواتيم رب 

 .(3)العزة

يف  صحيحة حممد بن احلسن الصفار: إنه كتب إىل أبي حممد العسكري 

ه القرية رجل باع لـه قطاع أرضني وعرف حدود القرية األربعة، وإمنا لـه يف هذ

قطاع أرضني، فهل يصلح للمشرتي ذلك وإمنا لـه بعض هذه القرية وقد أقر لـه 

 بكلها؟.

ال جيوز بيع ما ليس ميلك، وقد وجب الشراء من البايع على  :فوقع 

 .(2)ما ميلك

ال حيمل الرجل مع املرأة على سرير  :يف مكاتبة الصفار العسكري 

 كره ذلك.، أي ُي(1)واحد

: امرأة ماتت وتركت زوجها صحيح احلمريي كتب إىل العسكري 

للزوج النصف وما  :وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم مرياثها؟. فوقع 

                                                           

 .343ثواب الوضوء ح 422-424: صتفسري اإلمام العسكري  (3)

 .22134ح 2ب 333ص 41وسائل الشيعة: ج (2)

 .424ح 23ب 444ص 4تهذيب األحكام: ج (1)
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 .(3)بقي لألبوين

 

إذا كان الرجل صاحلًا عفيفًا، مميزًا، حمصاًل،  :قال اإلمام العسكري 

 .(2)معصية واهلوى، وامليل واملخائل، فذلك الرجل الفاضلجمانبًا لل

اعلموا أن غيبتكم ألخيكم املؤمن ، قال: يف تفسري اإلمام العسكري 

 أعظم يف التحريم من امليتة قال اهلل عزوجل:  من شيعة آل حممد 



(1)(1). 

                                                           

 .43باب ابن أخ وجد ح 444ص 1الكايف: ج (3)

 .314فضائل شهر رمضان ح 412: صتفسري اإلمام العسكري  (2)

 .42سورة احلجرات:  (1)

 .343مقدمة ح 464: صتفسري اإلمام العسكري  (1)
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مسمومًا شهيدًا يف سامراء فجر يوم  تويف اإلمام احلسن العسكري 

 من اهلجرة النبوية الشريفة. 243اجلمعة، الثامن من ربيع األول عام 

 وقد دّس إليه الُسّم املعتمُد العباسي وهو ابن املتوكل.

ـ بعد تشييع عظيم ـ يف داره بسامراء إىل جنب قرب أبيه  اإلمام  وُدفن

 حيث مزاره الشريف اآلن. اإلمام اهلادي 

يف أول شهر ربيع  يف اإلرشاد: مرض أبو حممد  قال الشيخ املفيد 

 .(3)األول، وتويف يف الثامن منه

بسبب السّم الذي سقاه املعتمد، كما رواه الشيخ  وكان مرضه 

 .ق ابن بابويه الصدو

شابًا حينما تويف مسمومًا، فعمره املبارك تسع وعشرون  وكان اإلمام 

ست سنوات  سنة، وقيل مثان وعشرون فقط. وكانت فرتة إمامة اإلمام 

 . حيث عاشها بعد أبيه اهلادي 

ومن والدة املهدي  وهذا يدل على مدى خوف العباسيني من اإلمام 

يف شبابه، بعد ما ملؤوا  اإلمام العسكري  ، حيث قضوا علىاملنتظر 

 بيته بالعيون على أهله وعياله ملراقبة محل أو مولود.

يف )إكمال الدين(: وجدت يف بعض كتب  قال الشيخ الصدوق 

                                                           

 وموضع قربه وذكر ولده. باب ذكر وفاة أبي حممد احلسن بن علي  334ص 2اإلرشاد: ج (3)
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كان يف ليلة وفاته قد كتب  التواريخ أنه ملا تويف أبو حممد احلسن العسكري 

يف ذلك الوقت إاّل صقيل اجلارية وعقيد بيده كتبًا كثرية إىل املدينة ومل حيضره 

مباء قد أغلي باملصطكي،  اخلادم ومن علم اهلل غريهما. قال عقيد: فدعا 

، وبسطنا يف حجره املنديل وأخذ من أبدأ بالصالة :فجئنا به إليه. فقال 

صقيل املاء فغسل به وجهه وذراعيه مرة مرة، ومسح على رأسه وقدميه مسحًا، 

صبح على فراشه، وأخذ القدح ليشرب، فأقبل القدح يضرب وصلى صالة ال

وصار  ثناياه ويده ترتعد. فأخذت صقيل القدح من يده، ومضى من ساعته 

 .(3)إىل كرامة اهلل جل جالله

وقال أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان ـ وكان من أشّد النواصب عداوة ألهل 

 وكان من والة بين العباس ـ:  البيت 

بعث ـ احلاكم العباسي ـ إىل أبي أن ابن الرضا قد  حلسن ملا اعتّل ا

اعتل، فركب من ساعته إىل دار اخلالفة، ثم رجع مستعجاًل ومعه مخسة من 

خدم األمري كلهم من ثقاته وخاصته فيهم حنرير، وأمرهم بلزوم دار احلسن 

احًا وتعرف حاله، وبعث إىل نفر من املتطببني فأمرهم باالختالف إليه وتعهده صب

ومساًء، فلما كان بعد ذلك بيومني أو ثالثة أخرب أنه قد ضعف، فركب حتى بكر 

إليه وأمر املتطببني بلزوم داره، وبعث إىل قاضي القضاة وأمره أن خيتار عشرة ممن 

يوثق به يف دينه وورعه وأمانته فبعث بهم إىل دار احلسن وأمرهم بلزومه لياًل 

 ويف.ونهارًا، فلم يزالوا هناك حتى ت

فلما ذاع خرب وفاته صارت سر من رأى ضجة واحدة: مات ابن الرضا، ثم 

أخذوا يف جتهيزه وعطلت األسواق وركب بنو هاشم والقواد والكّتاب والقضاة 

 واملعدلون وسائر الناس إىل جنازته فكانت سر من رأى يومئذ شبيهًا بالقيامة.

املتوكل منه،  فلما وضعت اجلنازة للصالة دنا أبو عيسى وهو مبعوث
                                                           

 .24ح 43ب 414ص 2كمال الدين: ج (3)
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فعرضه على بين هاشم من العلوية والعباسية والقواد  فكشف عن وجهه 

والكّتاب والقضاة واملعدلني وقال: هذا احلسن بن علي بن حممد الرضا مات 

حتف أنفه على فراشه! وحضره من خدم األمري فالن وفالن ومن املتطببني فالن 

 وفالن ثم غّطى وجهه.

 .ا أنفسهم من قتل اإلمام وهكذا أرادوا أن يربؤو

ثم حضرت اجلنازة املطهرة للصالة، وقام جعفر لكي يصلي على أخيه، 

تنّح يا عم، فأنا أحق بالصالة على وإذا بصيب عليه سيماء األنبياء خرج وقال: 

 فصلى عليه، ثم دفن اإلمام  ، فتأخر جعفر وتقدم الصيب أبي منك

 .يف داره إىل جنب والده 
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وصّلى عليه ولده املهدي  بعد ما استشهد اإلمام احلسن العسكري 

وأن لـه  ودفنه، علمت احلكومة بوالدة اإلمام املنتظر )عجل اهلل فرجه الشريف( 

 من العمر ست سنوات، فأرسلت جيشًا العتقاله وقتله.

يف دار احلسن  روي عن أبي احلسن بن وجنا، عن أبيه، عن جده: أنه كان

فكبستنا اخليل واشتغلوا بالنهب والغارة، وكانت هميت يف موالي  ابن علي 

قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه  قال: فإذا أنا به  القائم 

 .(3)ابن ست سنني فلم يره أحد حتى غاب وهو 

  اعتقلوا والدته السيدة نرجس  وملا مل يعثروا على اإلمام 

 وامسها اآلخر صقيل ـ وأودعوها السجن، كما اعتقلوا جعفرًا أخ اإلمام ـ 

 من قبل، فأنكر علمه بذلك. لعدم إخبارهم بوالدة املهدي 

 واعتقلوا أيضًا مجعًا من الشيعة واملوالني.

 يف )إكمال الدين(: روى الشيخ الصدوق 

موسى بن  قال أبو األديان: كنت أخدم احلسن بن علي بن حممد بن علي بن

وأمحل كتبه إىل  جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

، فكتب معي كتبًا )صلوات اهلل عليه(األمصار، فدخلت إليه يف علته اليت تويف فيها 

متضي بها إىل املدائن فإنك ستغيب مخسة عشر يومًا فتدخل إىل سر من وقال: 

                                                           

 .33ح 46ب 41ص 42حبار األنوار: ج (3)
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 !. داري وجتدني على املغتسلرأى يوم اخلامس عشر وتسمع الواعية يف

 قال أبو األديان: فقلت: يا سيدي، فإذا كان ذلك فمن؟.

 .من طالبك جبوابات كتيب فهو القائم بعديقال: 

 فقلت: زدني.

 .من يصّلي علّي فهو القائم بعديفقال: 

 فقلت: زدني.

 فقال: من أخرب مبا يف اهلميان فهو القائم بعدي.

أله ما يف اهلميان، وخرجت بالكتب إىل املدائن ثم منعتين هيبته أن أس

، وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم اخلامس عشر كما قال لي 

فإذا أنا بالواعية يف داره، وإذا أنا جبعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة حولـه 

يعزونه ويهنئونه. فقلت يف نفسي: إن يكن هذا اإلمام فقد حالت اإلمامة، 

 ت فعزيت وهنيت فلم يسألين عن شيء.فتقدم

ثم خرج عقيد فقال: يا سيدي، قد ُكفن أخوك فقم للصالة عليه، فدخل 

جعفر بن علي والشيعة من حولـه يقدمهم: السمان، واحلسن بن علي قتيل 

على  املعتصم املعروف بسلمة. فلما صرنا بالدار إذا حنن باحلسن بن علي 

ي ليصلي على أخيه، فلما همَّ بالتكبري خرج نعشه مكفنًا، فتقدم جعفر بن عل

صيب بوجهه مسرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ رداء جعفر بن علي 

. فتأخر جعفر وقد اربد تأخر يا عّم، فأنا أحق بالصالة على أبيوقال: 

 وجهه، فتقدم الصيب فصلى عليه ودفن إىل جانب قرب أبيه.

، فدفعتها إليه ات الكتب اليت معكيا بصري، هات جوابثم قال الصيب: 

 وقلت يف نفسي: هذه اثنتان، بقي اهلميان.

فعرفوا  فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن احلسن بن علي 

موته. فقالوا: فمن؟. فأشار الناس إىل جعفر بن علي، فسلموا عليه وعزوه 
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 وهنئوه. وقالوا: معنا كتب ومال، فتقول ممن الكتب وكم املال؟.

 فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منا أن نعلم الغيب!.

قال: فخرج اخلادم فقال: معكم كتب فالن وفالن وهميان فيه ألف دينار 

عشرة دنانري منها مطلية، فدفعوا الكتب واملال وقالوا الذي وّجه بك ألجل ذلك 

 هو اإلمام.

أم اإلمام ووجه املعتمد العباسي خدمه فقبضوا على صقيل اجلارية ـ وهي 

ـ وطالبوها بالصيب، فأنكرته وادعت محاًل بها لتغطي على حال  املهدي 

الصيب، فُسّلمت إىل ابن أبي الشوارب القاضي ليسجنها إىل أن يولد الطفل 

 فيقتله.. 

فسجنت السيدة صقيل وجعلن نساء املعتمد وخدمه ونساء املوفق وخدمه 

ها يف كل وقت، إىل أن دهمهم أمر ونساء القاضي ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمر

الصفار، وموت عبيد اهلل بن حييى بن خاقان بغتة، وخروجهم عن سر من رأى، 

وأمر صاحب الزنج بالبصرة وغري ذلك، فشغلوا بذلك عن اجلارية فخرجت عن 

 . (3)أيديهم ورجعت إىل بيت اإلمام 

                                                           

 .24ح 43ب 414-414ص 2راجع كمال الدين: ج (3)
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يف بيته بسامراء اليت تشرفت به، وجبوار  دفن اإلمام احلسن العسكري 

 .والده اإلمام اهلادي 

ويف نفس الضريح املقدس قرب حكيمة بنت اإلمام اجلواد عمة اإلمام 

)عجل اهلل فرجه ، وقرب السيدة نرجس والدة املهدي املنتظر  العسكري 

 .الشريف(

ر قربي بس :قال: قال لي أبو حممد احلسن بن علي  ،روى اجلعفري

 .(3)من رأى أمان ألهل اجلانبني

 :(2)وقال أبو حييى املغربي

وقد سعى علماؤنا األبرار لتأسيس احلوزة العلمية يف سامراء وتقويتها  

وتقل مظلومية املشهد  اإلمامني العسكريني ودعمها، ليكثر املوالون جبوار 

 الشريف.

حيث كان يستولي على املشهد املبارك يف برهة من األزمان مجع من الطغاة 

                                                           

عام  4، طزيارة اإلمامني العسكريني  333: صلإلمام الشريازي  الدعاء والزيارة (3)

 .م4334هـ/4444

 فصل يف املقدمات. 424ص 4املناقب: ج (2)
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والظلمة ورمبا بعض النواصب، فيهملون رعاية املشهد ويتعمدون يف اإلضرار 

هـ احرتق املشهد الشريف بسامراء، ورمبا أحرقوها  4434به، ففي عام 

 متعمدين.

فمن الالزم السعي اجلاد لتقوية احلوزات العلمية يف سامراء كما فعل املريزا 

. وقد (3)حيث نقل احلوزة العلمية من النجف إىل سامراء اجملدد الشريازي 

 .اهتدى بربكة املريزا كثري من الناس إىل مذهب أهل البيت 

ودور النشر كما يلزم بناء الكثري من املؤسسات الدينية هناك من احلسينيات 

إن الناس إذا  :، قال واملراكز الثقافية اليت تنشر تعاليم أهل البيت 

 .(2)علموا حماسن كالمنا التبعونا

إذا عرفوا  فإن عموم الناس يرغبون ويشتاقون يف إتباع أهل البيت 

 احلق، وإن كان بعض النواصب وعلماء السوء مينعونهم من ذلك.

)البحار(: قد وقعت داهية عظمى وفتنة كربى يف  قال العالمة اجمللسي 

يف سنة ست ومائة بعد األلف من اهلجرة يف الروضة املنورة بسر من رأى، وذلك 

ـ على سر من  أنه لغلبة األروام وأجالف العرب ـ من غري أتباع أهل البيت 

                                                           

مجادى األوىل  44ولد يف  ،املشهور باجملدد ،حممد حسن الشريازيمريزا آية اهلل العظمى السيد  (3)

هـ. 4234عام إىل سامراء نقل احلوزة العلمية هـ ثم 4243رف سنة هاجـر إلـى النجف األش .هـ4233

 ،وصاحب اجلواهر ،واحملقق الكلباسي ،السيد حسن املدرس :العلماء أمثالدرس على يد مجلة من 

قارع االستعمار  هـ بعد وفاة الشيخ األنصاري.4264والشيخ األنصاري. آلت إليه املرجعية سنة 

سبب تورة التنباك )التبغ( ضده حيث أصدر فتوى بتحريم استعمال التنباك مما وقاد ث ،الربيطاني يف إيران

خروج الربيطانيني من إيران، كما وقف بوجه الفتنة الطائفية اليت أحدثها ملك أفغانستان عبد يف 

 لـه عدة قتل الشيعة هناك وعمل املنائر من رؤوس القتلى يف كل مكان.بالرمحن خان حيث أخذ 

منه لـها، كما ذكره  يرغب بنشر كتبه ومؤلفاته استحقارًا   مل يكن .مطبوع وخمطوط ما بني مؤلفات

  يف كتاب )هدية الرازي إىل اإلمام اجملدد الشريازي(. تويف  الشيخ آغا بزرك الطهرانيالعالمة 

 .هـ4342عام 

 .33231ح 6ب 32ص 21وسائل الشيعة: ج (2)
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رأى وقلة اعتنائهم بإكرام الروضة املقدسة وجالء السادات واألشراف لظلم 

عليهم منها، وضعوا ليلة من الليالي سراجًا داخل الروضة املطهرة يف غري  األروام

احملل املناسب لـه، فوقعت من الفتيلة نار على بعض الفروش أو األخشاب ومل 

يكن أحد يف حوالي الروضة فيطفيها. فاحرتقت الفروش والصناديق املقدسة 

لشيعة والنصاب من واألخشاب واألبواب، وصار ذلك فتنة لضعفاء العقول من ا

املخالفني جهاًل منهم بأن أمثال ذلك ال يضر حبال هؤالء األجلة الكرام، وال 

يقدح يف رفعة شأنهم عند امللك العالم، وإمنا ذلك غضب على الناس وال يلزم 

ظهور املعجز يف كل وقت، وإمنا هو تابع للمصاحل الكلية واألسرار يف ذلك خفية 

 امتحان للمكلفني.وفيه شدة تكليف وافتتان و

وقد وقع مثل ذلك يف الروضة املقدسة النبوية باملدينة أيضا صلوات اهلل على 

يف )قدس اهلل روحه( مشرفها وآله. قال الشيخ الفاضل الكامل السديد حييى بن سعيد 

كتاب )جامع الشرائع يف باب اللعان(: إنه إذا وقع باملدينة يستحب أن يكون 

ثم قال ـ ويف هذه السنة وهي سنة أربع ومخسني ـ  مبسجدها عند منربه 

 وستمائة يف شهر رمضان احرتق املنرب وسقوف املسجد ثم عمل بدل املنرب.

وقال صاحب كتاب )عيون التواريخ( ـ من أفاضل املخالفني يف وقائع السنة 

الرابع واخلمسني والستمائة ـ: ويف ليلة اجلمعة أول ليلة من شهر رمضان احرتق 

يف املدينة، وكان ابتداء حريقه من زاوية الغربية من  ول اهلل مسجد رس

الشمال، وكان أحد القومة قد دخل إىل خزانة ومعه نار فعلقت يف بعض اآلالت 

ثم اتصلت بالسقف بسرعة، ثم دبت يف السقوف آخذة مقبلة فأعجلت الناس 

عض عن قطعها. فما كان إاّل ساعة حتى احرتق سقوف املسجد أمجع، ووقع ب

أساطينه وذاب رصاصها، وكل ذلك قبل أن ينام الناس، واحرتق سقف احلجرة 

النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم، ووقع ما وقع منه باحلجرة وبقي 

 على حاله، وأصبح الناس يوم اجلمعة فعزلوا موضع الصالة، انتهى.
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 الكوفة. والقرامطة هدموا الكعبة ونقلوا احلجر األسود ونصبوها يف مسجد

ويف كل ذلك مل تظهر معجزة يف تلك احلال، ومل مينعوا من ذلك على 

االستعجال، بل ترتب على كل منها آثار غضب اهلل تعاىل يف البالد والعباد بعدها 

بزمان، كما أن يف هذا االحرتاق ظهرت آثار سخط اهلل على املخالفني يف تلك 

منهم أكثر البالد، وقتلوا منهم البالد، فاستوىل األعراب على الروم وأخذوا 

مجًا غفريًا ومجعًا كثريًا، وتزداد يف كل يوم نائرة الفتنة والنهب والغارة يف تلك 

الناحية اشتعااًل. وقد استوىل األفرنج على سلطانهم مرارًا وقتلوا منهم خلقًا 

 كثريًا، وكل هذه األمور من آثار مساهلتهم يف أمور الدين، وقلة اعتنائهم بشأن

 .)سالم اهلل عليهم أمجعني(أئمة الدين 

: ثم إن هذا اخلرب املوحش ـ يعين خرب احرتاق وقال العالمة اجمللسي 

املشهد يف سامراء ـ ملا وصل إىل السلطان حسني الصفوي املوسوي، أمر برتميم 

تلك الروضة البهية وتشييدها، وأمر بعمل أربعة صناديق وضريح مشبك يف غاية 

 .(3)لها إىل املشهد املشرف بسامراءاإلتقان وأرس

                                                           

يف مدينة سامراء، وهو نفس الدار اليت اشرتاها اإلمام  يقع مرقد اإلمامني اهلادي والعسكري  (3)

وظل بها حتى يوم استشهاده. يقول اخلطيب البغدادي: )ويف هذه السنة يعين سنة أربع  اهلادي 

ومخسني ومائتني تويف علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي 

 . (3)اليت ابتاعها من دليل بن يعقوب النصراني( بن أبي طالب بسر من رأى يف داره

، كما دفنت دفن إىل جنبه أبيه  دفن وسط داره، ثم ملا تويف اإلمام العسكري  فلما تويف 

، وكذلك دفنت بهذه الدار الطاهرة السيدة حكيمة أيضًا السيدة نرجس أم اإلمام املهدي املنتظر 

، ، ثم احلسني بن علي اهلادي سن العسكري ، ثم اجلدة أم احلبنت اإلمام اجلواد 

ومعهم السيدين أبو هاشم اجلعفري وجعفر ابنه، وكانت هذه القبور الطاهرة مشهدًا ألهل الدار وملن 

 ورد عليهم.

 هـ قام ناصر الدولة احلمداني بتشييد الدار والضريح.333ويف عام 

وعّمر القبة والسرداب، ورتبت القوام  هـ أكمل معز الدولة البويهي بناء احلمداني،331ويف عام 

يتوضأ منها إذ كان الناس يأخذون املاء منه  واحلجاب، ومأل البئر اليت كان اإلمام العسكري 

 للربكة.
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 ومما جرى على املرقد الشريف أن النواصب سرقوا مشهد العسكريني 

هـ حيث سطا مجاعة منهم لياًل على املشهد املقدس  4344يف أواخر سنة 

 فاقتلعوا عدة ألواح من الذهب املذهبة به القبة الشريفة.

                                                                                                                                        

 هـ قام عضد الدولة البويهي ببناء سياج الروضة والضريح الشريفني.346ويف عام 

ر القبة والضريح، وعمل الصندوق من هـ ترك األمري أرسالن بغداد إىل تكريت وعّم444ويف عام 

  ◄ الساج، وجعل الرمان فيه من الذهب.                                                                                 

هـ قام بركياروق السلجوقي بتجديد األبواب وسيج الروضة، ورمم القبة والرواق 434ويف عام ►

 والصحن والدار.

هـ قام الناصر العباسي بتعمري القبة واملئذنة والسرداب، وكتب أمساء األئمة االثين عشر 434 ويف عام

 على نطاق العقد على يد الشريف معد بن حممد.

، فتقدم هـ وقع حريق يف املشهد الشريف، فأتى على ضرحيي اإلمامني العسكريني 443ويف عام 

الشريف والضرحيني املقدسني وإعادتهما إىل حالتهما  احلاكم العباسي املستنصر باهلل بعمارة املشهد

السابقة، وكان الضرحيان املقدسان مما أمر بصنعهما أرسالن البساسريي الذي خرج على احلاكم 

العباسي القائم بأمر اهلل. فأبدل املستنصر الصندوق ـ بعد احلريق ـ وجعله من الساج، وعّمر الروضة 

 وس.على يد مجال الدين أمحد بن طاو

هـ قام أبو أويس حسن اجلالئري بتزيني الضريح، وشيد القبة، وعمل البهو، وشيد 143ويف عام 

 الدار، ونقل املقابر اليت يف الصحن إىل الصحراء.

 هـ قام الشاه حسني الصفوي بتسييج الروضة املطهرة، وعمل الشباك من الفوالذ.4443ويف عام 

 ضاءة الروضة العسكرية املقدسة.هـ جلبت مولدة كهربائية إل4343ويف عام 

 هـ قام حممد صنيع خامت برتميم الصندوق.4341ويف عام 

هـ تربعت مجاعة من الوجهاء منهم: احلاج علي الكهربائي، والشيخ حممد حسني املؤيد 4364ويف عام 

: بالضريح الذي كان موجودًا إىل يوم الفاجعة الكربى ـ تفجري املرقد الشريف ـ حيث كانت أبعاده

 مرت، وقد استغرق مخس سنوات لصنعه. 2ر3×4×4

يف يومنا هذا تشرف عليه إدارة األوقاف  ومن الغريب جدا أن مرقد اإلمامني اهلادي والعسكري 

السنية! وال تقوم خبدمة املشهد الشريف كما ينبغي، حتى أن السدنة هم من أبناء العامة، بالرغم من 

يف سامراء، وبالرغم من  كبري من أتباع أهل البيت وجود علماء شيعة وحوزات علمية ومجع 

إصدار اجلمعية الوطنية املنتخبة ـ الربملان ـ قانون العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة وإرجاعه إىل 

، ديوان الوقف الشيعي قانونيًا، ولكن ما زال هذا املرقد الطاهر بأيدي خمالفي مذهب أهل البيت 

ن مآذنه الشريفة على مذهب أبناء العامة، ويقوم البعض بإيذاء الزوار وإمساعهم وترفع األذان م

 الكلمات اجلارحة والنابية، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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ب لياًل على املشهد، هـ سطا مجاعة من النواص 4344ويف شهر صفر سنة 

فكسروا القفل املوضوع على باب املشهد وأخذوا مشعدانني من الفضة اخلالصة 

 .(3)وزنهما مثانون كيلو غنيمة باردة

 .(2)إىل غريها وغريها 

                                                           

 يقال: غنيمة باردة أي مل تؤخذ حبرب وال عسف. (3)

 لعسكري يقول الناشر لـهذا الكتاب: ويف زماننا هذا قام النواصب بتفجري قبة اإلمام احلسن ا (2)

م. كما قاموا بتفجري 2334شباط  22هـ  املصادف 4421حمرم  23يف يوم األربعاء  واإلمام اهلادي 

/ 43هـ يف الساعة التاسعة صباحًا املوافق لـ 4426مجادى األوىل  21املنارتني الذهبيتني يف يوم األربعاء 

ئق انفجرت املنارة الثانية لتقع على م. حيث انهارت املنارة األوىل بشكل كامل وبعد سبع دقا2331/  1

األرض بشكل عمودي. وقد استنكرت املرجعيات الدينية واجلهات السياسية وعموم الشعب العراقي 

والشعوب املسلمة بل وشعوب العامل هذا العمل اإلجرامي، ومحلوا املسؤولية على عاتق احلكومة اليت 

مل تسمح للمؤمنني بإعادة البناء، ومل تطهر تلك ختاذلت يف بناء املرقدين وتغاضت عن اجملرمني، و

 األماكن املقدسة والطرق املؤدية إليها من اإلرهابيني والنواصب. 

كما دان جملس األمن الدولي بشدة عملية التفجري اليت استهدفت مرقد اإلمامني علي اهلادي واحلسن 

لي جون بولتون يف بيان لـه يف مدينة سامراء املقدسة. وحث رئيس جملس األمن الدو العسكري 

مجيع أطياف الشعب العراقي إىل ضبط النفس، والوحدة، وعدم االنزالق يف منازعات طائفية. 

 وأعرب بولتون عن تفهم أعضاء جملس األمن الدولي عن احلزن والقلق النامجان من العملية التخريبية.

الدائمني يف اجتماعه هذه اجلرمية وأيضا: دان جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني 

يف سامراء  اإلرهابية اليت استهدفت تفجري مرقدي اإلمام علي اهلادي واإلمام احلسن العسكري 

 املقدسة وما أحلقته بهما من أضرار بالغة.

 وجاء يف بيان رئيس اجلمهورية العراقية السيد جالل الطالباني:

طالت أياديهم األثيمة واحدة من العتبات املقدسة لدى ارتكب اإلرهابيون جرمية نكراء أخرى، إذ 

 .املسلمني عامة والشيعة خاصة ضريح اإلمامني علي اهلادي واحلسن العسكري 

ويزيد من بشاعة هذه اجلرمية إنها ارتكبت يف شهر حمرم احلرام، مما يؤكد أن اجلناة ال يراعون املقدسات 

ون مرة أخرى كونهم تكفرييني زنادقة. كما أن هذه اجلرمية وال يقيمون وزنًا لألعراف، وهم بذلك يؤكد

تفصح عن الغايات الدنيئة ملرتكبيها الذين يرومون إثارة الفتنة الطائفية، والدفع حنو اقتتال األخوة، 

 وزج بالدنا يف أتون إحرتابات تعيق مسريتنا حنو الدميقراطية...

جال الدين والسياسة إىل إدانتها إدانة صرحية وواضحة، إننا إذ نستنكر بشدة هذه اجلرمية الفاحشة ندعو ر

وفضح املقاصد احلقيقة للجناة. كما نهيب باجلميع ضبط النفس؛ إلحباط املخططات األثيمة 
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: ما ملن زار أحدًا منكم؟. عن زيد الشحام، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

 .(3)ل اهلل كمن زار رسوقال: 

من زار إمامًا مفرتض الطاعة بعد وفاته قال:  وعن اإلمام الصادق 

 .(2)وصّلى عنده أربع ركعات، كتبت لـه حجة وعمرة

إن لكل ، قال: وروى احلسن بن علي الوشاء، عن أبي احلسن الرضا 

هم، إمام عهداًً يف عنق أوليائه وشيعته، وإن من متام الوفاء بالعهد زيارة قبور

فمن زارهم رغبًة يف زيارتهم وتصديقاًً مبا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم 

 .(1)القيامة

وعن الفحام، عن املنصوري، عن عم أبيه، قال: قلت لإلمام علي بن 

هذا : عّلمين يا سيدي دعاًء أتقرب إىل اهلل عزوجل به؟. فقال لي: حممد 

 عزوجل أن ال خييب من دعا به يف دعاء كثريًا ما أدعو به، وقد سألت اهلل

مشهدي، وهو: "يا ُعّدتي عند الُعَدد، ويا رجائي واملعتَمد، ويا كهفي والَسَند، 

ويا واحُد يا أحد، ويا ُقل هو اهلل أَحد، أسألك حبق من خلقَته من خلقك ومل 

 .(1)جتعل يف خلقك مثَلهم أحدًا صّل على مجاعتهم وافعل بي كذا وكذا"

مد احلسن بن حممد بن حييى الفحام، قال: حدثين أبو الطيب وعن أبي حم

أمحد بن حممد بن بويطة وكان ال يدخل املشهد، ويزور من وراء الشباك. فقال 

لي: جئت يوم عاشوراء نصف النهار ظهرًا والشمس تغلي والطريق خال من 
                                                                                                                                        

 للتكفرييني، والرد عليها مبزيد من التالحم، والوحدة الوطنية بني أبناء الشعب العراقي.

لقاء القبض على اجلناة، وسوقهم إىل القضاء، وكشف وندعو األجهزة املعنية إىل التحرك السريع إل

 األطراف احملفزة لـهم واملتواطئة معهم... 

 .4باب فضل الزيارات وثوابها ح 413ص 4الكايف: ج (3)

 .44633ح 2ب 464ص 43مستدرك الوسائل: ج (2)

 أمجعني(  باب ثواب زيارة النيب واألئمة )صلوات اهلل عليهم 411ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .3443ح

 .42466ح 13ب 344-343ص 43مستدرك الوسائل: ج (1)
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ي واحد، وأنا فزع من الذعار ومن أهل البلد، أختفى إىل أن بلغت احلائط الذ

أمضي منه إىل الشباك، فمددت عيين فإذا أنا برجل جالس على الباب ظهره إليَّ 

. بصوت يشبه صوت حسني إىل أين يا أبا الطيب؟كأنه ينظر يف دفرت. فقال لي: 

 بن علي بن حممد بن الرضا، فقلت: هذا حسني قد جاء يزور أخاه. 

 . فقلت: يا سيدي، أمضي أزور من الشباك وأجيئك فأقضي حقك

وِلَم ال تدخل يا أبا الطيب، تكون موىل لنا ورقًا وتوالينا حقًا فقال: 

 . ومننعك تدخل الدار، ادخل يا أبا الطيب

فقلت: أمضي أسلم عليه وال أقبل منه، فجئت إىل الباب وليس عليه أحد 

فيشعر بي، وبادرت إىل عند البصري خادم املوضع ففتح لي الباب فدخلت، 

 .(3)أ ليس كنت ال تدخل! فقال: أما أنا فقد أذنوا لي، بقيتم أنتمفكنا نقول لـه: 


)صلوات اهلل نسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا لالهتداء بهدي األئمة الطاهرين 

 .وسالمه عليهم أمجعني(

وظاهرًا  ،واًل وآخرًاأواحلمد هلل وهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا الكتاب، 

 وآله الطاهرين. وصلى اهلل على حممد ،وباطنًا

 
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي

 

                                                           

 .443-442بشارة املصطفى: ص (3)
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ِإّنا لّلِه َوِإّنـآ ِإَلْيِه َراِجعوَن  

َوَسَيْعَلْم اّلِذيَن َظَلُمَوْا َأّي ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن  

َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمّتِقنَي 

إذ أبيح صّلى اهلل عليه وآله شهر حمرم احلرام الذي هتكت فيه حرمة رسول اهلل  يف

قام الظاملون بتفجري املراقد الطاهرة ألئمة سالم اهلل عليه فيه دم سبطه اإلمام احلسني 

الم اهلل ساملسلمني اإلمام علي بن حممد اهلادي وإالمام احلسن بن علي العسكري 

 يف مدينة سامراء يف هذا اليوم. عليهما 

 سالم اهلل عليهكما هدم املتوكل العباسي من قبل الضريح الطاهر لإلمام احلسني 

 يف البقيع الغرقد. سالم اهلل عليهم م قبور األئمة األطهار ّدوُه ،يف كربالء املقدسة

ة اهلل من العرتة إذ أعّزي يف ذلك سيدي وموالي ولّي اهلل املنتقم بقي إنين

أبدي شديد احلزن واألمل على هذه الفاجعة عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف الطاهرة 

 العظيمة واجلرمية النكراء من هذه املمارسات الالإنسانية.

من اهلل تعاىل أن يقيض يف املسلمني من يصدون أمثال ذلك بشتى  ملآ

والحول وال قوة  ،يف هذا اجملالوما متليه الوظيفة اإلسالمية  ،األساليب املشروعة

 باهلل العلي العظيم.  إاّل
  للهجرة 3127 محرم الحرام 21 ربعاءاأل                                                       

 الشيرازي صادق                                                       
 

                                                           

 مت إحلاق هذه البيانات من قبل الناشر، تتميمًا للفائدة. (3)
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هلل وإنا إليه راجعون إنا 

وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون 

اجلرمية النكراء بتفجري حرم اإلمام علي اهلادي واإلمام احلسن العسكري  إن

ستمرار حملاوالت ا، وختريب القبة النوراء والضريح املقّدس، إّنما هي سالم اهلل عليهما

، فابتداًء من انتهاك حرمة الرسول صّلى اهلل عليه وآلهسول اهلل النواصب بهتك حرمة ر

بقتل ذرّيته يف كربالء املقّدسة، وانتهاًء بتخريب قبورهم كما فعل صّلى اهلل عليه وآله 

، وكما فعل الوهابيون سالم اهلل عليهاملتوّكل العباسي بهدم قرب اإلمام احلسني 

سن اجملتبى واإلمام السجاد زين العابدين بتخريب قبور أئّمة املسلمني اإلمام احل

وحنن إذ نستنكر هذه اجلرمية  ،يف البقيع مسالم اهلل عليهواإلمام الباقر واإلمام الصادق 

 الكربى نذكر املؤمنني الكرام مبا يلي:

الصراع الطائفي  جستثمار هذه اجلرمية لتأجياإن قوى الشر قد حتاول . 4

مة لتقسيم العراق، وعلى اجلميع التيقظ وإشعال فتيل احلرب الداخلية مقد

والعمل حسب الضوابط الشرعية  ،لتزام بتوجيهات املرجعية الدينيةواحلذر واال

  وعدم املساس مبساجد الطوائف األخر.

ه وجتفيف ـمطالبة الدول اإلسالمية وغريها بإدانة اإلرهاب والتصدي ل. 2

 اسية.ستخدامه كوسيلة للوصول إىل مكاسب سياجذوره وعدم 

التزام احلداد العام وإغالق احملالت واخلروج يف مظاهرات سلمية وإرسال . 3

ستنكار هذه الربقيات للجهات الدينية اإلسالمية وغريها وللجهات الدولية ال
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  اجلرمية الكربى.

مطالبة اجلهات املسؤولة بالتصدي احلازم لإلرهابيني وعدم التنازل هلم . 4

إرهابهم ال ُيكافأ مكافئة سياسية كي يرتدعوا عن حتى يفهم اإلرهابيون بأن 

  .أمثال هذه اجلرائم

التسريع يف إعمار احلرم الشريف، وبأفضل الصور املمكنة، وحماسبة . 4

 اجلهات اليت قّصرت يف حفظ أمنه، وتطبيق قانون العتبات املقّدسة.

، نسأل فرجه الشريفعّجل اهلل تعاىل اخلتام إذ نكّرر عزائنا لإلمام احلجة املنتظر  ويف

اهلل تعاىل أن ينتقم من هؤالء اجملرمني كما وعد سبحانه 

3 وأن يدحر كيد األعداء ويرده إىل صدورهم، وأن يأخذ بيد العراق ،

 .سالمإىل حيث اإلميان واحلرية والرفاه وال
 

 للهجرة 3127محرم الحرام  21
 
 ية اهلل العظمىمكتب سماحة آ

 السيد صادق الحسيني الشيرازي 
 قم المقدسة

                                                           

 .22سورة السجدة:  (3)
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رسالة أرسلت إىل املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق  يف

من قبل بعض املؤمنني، ُسئل مساحته عن واجب  احلسيين الشريازي 

ومسؤولية املسلمني جتاه العدوان الغاشم والغادر واجلبان على املرقد الطاهر 

 وإليكم نص السؤال:سالم اهلل عليهما لإلمامني العسكريني 

 املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي  مساحة

 .دام ظله الوارف

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته. السالم

ة سامراء أكثر من ثالثني يومًا ومل يصدر حلد اآلن أي رّد مّر على فاجع لقد

ا جتاهها، كما باتت هذه املصيبة العظمى يف فعل أو خطوة أو مبادرة عملية ّم

 طريقها إىل النسيان.

نرجو من مساحتكم التفضل ببيان الواجب واملسؤولية امللقاة علينا حنن  لذا

جتاه هذه اجلرمية النكراء، واهلل  عليه وآله صّلى اهللحمّبو وشيعة أهل بيت الرسول األعظم 

 من وراء القصد، ودمتم ذخرًا لنا.
 من مقّلديكم جمع                                       
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 :مساحة السيد  جواب

 
 
 

 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته. السالم

ة يف فاجع إذ أعّزي سيدي وموالي بقية اهلل من العرتة الطاهرة  إنين

. وأدعو اهلل تعاىل ـ الذي سالم اهلل عليهمهدم البيت الذي ُولد فيه، حرم أبويه وجّده 

وعد املظلومني أن ينتصر هلم ـ باالنتصار العاجل والشامل هلذه الظالمة اليت هي 

أئمة على مجيع خلقه، وللقرآن احلكيم  علهمحبّق إهانة لشريعة اهلل تعاىل الذي ج

الذي صّلى اهلل عليه وآله لة إىل اهلل عّز شأنه، وللنيب األكرم الذي أمر بابتغائهم وسي

صّلى اهلل عليه واليت هي امتداد لفاجعة إهانة رسول اهلل  دعا على من آذاه يف عرتته.

الظلم والفساد، من  تمن ذي قبل، ولبقية الفجائع اليت مل تزل متارسها فئاوآله 

 حلرث والنسل.تفجري األبرياء والنساء واألطفال، وإهالك ا

من املسلمني يف كل مكان ومن كافة الشرائح الغيورة على اإلنسانية، أن  آمل

صّلى اهلل عليه وآله يؤدوا مسؤولياتهم جتاه اهلل سبحانه والقرآن احلكيم والنيب األعظم 

والتاريخ، فيكونوا للمظلومني أنصارًا وأعوانًا، سالم اهلل عليهم والعرتة اهلادين 

 كل يف جماله وحسب قدرته.  ،ماء وأعداءوللظاملني خص

 واهلل هو الولي احلميد.

 
 للهجرة 3127 شهر صفر الخير 21

 الشيرازي صادق
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صطفى حممد امل ،وصلى اهلل على خري اخللق أمجعني ،هلل رب العاملني احلمد

  .وعرتته الطاهرين، ولعنة اهلل على أعدائهم إىل يوم الدين

بالتفجري اآلثم سالم اهلل عليهم عام على إنتهاك حرمات اهلل تعاىل وأوليائه  ميّر

سالم اهلل عليهما  علي بن حممد اهلادي واحلسن بن علي العسكري :ملرقد اإلمامني

 .الشريف عاىل فرجهعّجل اهلل ت ف باإلمام املهديوالسرداب املشّر

 اجلميع حتمل مسئولياتهم يف هذا اجملال: وعلى

احلكومة العراقية تطهري سامراء املشرفة والطرق املؤدية إليها من  فعلى

 اإلرهابيني، وختصيص امليزانية الكافية إلعمار تلك املشاهد املشرفة.

 .جملس النواب إصدار تشريع ملزم للحكومة بالبدء باإلعمار فورًا وعلى

أهل العلم الكرام القيام بوظيفتهم يف توجيه اجلماهري إىل واجباتهم  وعلى

ولني للتسريع يف ؤ، والضغط على املسسالم اهلل عليهمالدينية جتاه أهل البيت 

 اإلعمار.

، وإجياد رأي عام سالم اهلل عليهماإلعالميني اجلهر بظالمة أهل البيت  وعلى

 . عليهمسالم اهللإسالمي وعاملي للدفاع عنهم 

سالم اهلل اجلميع عرب ما ميلكون من مواهب وقدرات نصرة أهل البيت  وعلى



  369من حياة اإلمام العسكري  

، فاملثقف بثقافته، والفنان بفّنه، والكاتب بقلمه، واخلطيب بلسانه، والثري عليهم

مباله، ووسائل اإلعالم بإعالمها، والسياسي مبنصبه، والدبلوماسي بعالقاته، 

ن والدفاع عن حرية املعتقد، واملعمار عرب واحلقوقي عرب منظمات حقوق اإلنسا

مؤسسات حفظ الرتاث، واجلماهري باملظاهرات واإلعتصامات والربقيات 

وكذا مراقد  وحنوها، فاجلميع يطالب ببناء مرقدي اإلمامني العسكريني 

 .سالم اهلل عليهمأئمة البقيع 

 على اجلميع إقامة اجملالس والندوات واملؤمترات حول ذلك. وكذلك

يلزم الضغط على احلكومات واملنظمات العاملية كاألمم املتحدة  كما

 واليونسكو وغريها لتتحرك يف هذا اإلجتاه، فإنه ماضاع حق وراءه مطالب.

 ،األقلية املذهبية يف العراق أن تتصرف باحلكمة اليت أمر اهلل تعاىل بها وعلى

هم، وهم بكراسي وأن ال تقع ضحية لسياسات بعض من ال يفكرون إاّل

خندع بهم حيرتقون يف النار اليت أشعلوها جراء بقائهم على امستعدون لرتك من 

عروشهم 

3. 

ا اجلميع بأن التاريخ شاهد على أن النواصب وأعداء اإلسالم مل يألو وليعلم

، وقد قاموا بكل ما سالم اهلل عليهمجهدًا يف إطفاء نور اهلل تعاىل بإطفاء نور أوليائه 

 .استطاعوا من إجرام يف سبيل ذلك

 ثرمرات متعددة، وكذلك هدموا أكسالم اهلل عليه فقد هدموا قرب اإلمام احلسني 

سالم اهلل مني ، وأحرقوا حرم اإلمامني الكاظسالم اهلل عليهممن مرة قبور أئمة البقيع 

، سالم اهلل عليهوقبة أبي الفضل العباس سالم اهلل عليه ، وقصفوا قبة اإلمام الرضا عليهما

من قبل، كما أحرقوا دار اإلمام سالم اهلل عليهما وكذلك أحرقوا ضريح العسكريني 
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، وفجروا زوارهم ومّثلوا سالم اهلل عليهوخيام اإلمام احلسني سالم اهلل عليه الصادق 

م، يف قضايا يندى هلا جبني اإلنسانية، ولكن به

3 فنشاهد أن نور اهلل تعاىل وطريقة أوليائه أهل البيت سالم اهلل ،

 علوًا وارتفاعًا وانتشارًا. عليهم ال تزداد إاّل

أن يكشف تعاىل الغمة عن األمة، وأن باهلل سبحانه، واملأمول  واملستعان

ض من املؤمنني من يعمرون األضرحة املباركة يف البقيع وسامراء، وأن يعجل يقّي

  يف تنجيز وعده كما قال سبحانه:



2. 
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 مكتب سماحة آية اهلل العظمى
 السيد صادق الحسيني الشيرازي 

 قم المقدسة
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3 صدق اهلل العلي العظيم. 

وتعود ـ هذا اليوم ـ األيدي األثيمة هلدم املنائر الرفيعة ملراقد أئمة املسلمني 

 . سالم اهلل عليهمااإلمام علي بن حممد اهلادي واإلمام احلسن بن علي العسكري 

 اّلإت منها كلمة التوحيد )أشهد أن ال اله تلك املنائر الشاخمة اليت طاملا انطلق

واليت هي رمز وحدة  ،اهلل( لتدوي يف الفضاء أن ال إله إال اهلل الواحد األحد

)بإذن اهلل اإلميان واحتاد املسلمني. إن هذه املمارسات البغيضة والالإنسانية لن تثين 

عليه أهل  واستمر املؤمنني من مواصلة الدرب الذي بدأه رسول اهلل تعاىل( 

عرب حقب التاريخ احلالكة رغم  ،واتبعه شيعتهما الكرام سالم اهلل عليهمبيته األطهار 

 كل املآسي واملشكالت بل سوف تزيدهم عزمية ومضاًء. 

إنين إذ أرفع إىل مقام سيدنا وموالنا بقية اهلل اإلمام املهدي املوعود )معّز 

، العزاء بهذه الفاجعة املوجعة ل فرجه الشريفى اهلل عليه وعّجصّلاألولياء ومذّل األعداء( 

يف أيام ذكرى استشهاد أّمه العظيمة سيدة نساء العاملني موالتنا فاطمة الزهراء 

أسأل اهلل املنتقم أن يعّجل يف االنتقام من الظاملني وينصر املؤمنني ، صلوات اهلل عليها

 وهو القادر الغالب القاهر. 

 لعلي العظيم وإّنا هلل وإّنا إليه راجعونال باهلل اإوال حول وال قوة 
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