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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إن من يريد أن يبّلغ رسالة.. فعليه أن يستوعبها جيداً، وأن يشعر باملسؤولية جتاهها.
احلقيقية للرسالة الـ  يبّلغهـا، فعليـه أن دّسـدها    واملبّلغ الناجح هو الذي يعطي الصورة

شخصــه كمــا هــو شــالن الرســاال  الســماوية والرســ  الكــرام.. حيــك أن كــ  واحــد مــنهم كــان 
دّســــد رســـــالته   شخصــــه فيكـــــون الرســـــول هــــو الصـــــورة احليّـــــة واملتحرّكــــة   الوا ـــــ  للرســـــالة 

 السماوية.. 
ا دعـــاة لنـــا بغـــري ألســـنتكمم أي بالعمـــالكم وهـــذا مـــا يـــدل عليـــه احلـــديك املشـــهور   كونـــو 

 …وأخال كم 
ومن هذا املنطلق انربى مساحة املرج  الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشـريايي 

للتعريـ  …  دام ظلهم املوسوعي   علمه، والعـاملي   فكـرو ولطّلعـه، واإلسـالمي    رحـه 
حىت لعرف الدنيا هنجهـم  القـوو ورسـالتهم للعامل بشك  عام  iمبذهب أه  البيت األ هار 

 وللمسلمني بصورة خاصة.… السماوية السمحة
ومــن هــذا املنطلــق كــان مساحتــه يكتــب   كــ  عــام كرّاســا مبّســطا وســهال يــوي    أكــرب 
مؤمتر إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلرام.. وذلك  ب  ثلك  رن، ويعتقد  أن لـو 

املؤمتر كما دـب أو ينبغـي حللّـت أكثـر مشـاك  العـامل اإلسـالمي ولعـاد  أجدنا استثمار هذا 
 األمة إىل سابق عهدها   وحدة الكلمة ووحدة املو   على مستوى الدنيا...

،وكانـت لطبـ  كـ  واحـدة منهـا 5م سنة متتالية لقريبـاً 14م كراساً لويعت    14فكتب  
و  موســـم احلـــج ، وفيهـــا   عنـــاوين  ألـــ  نســـخة لـــويّ  ايعهـــا  انـــا 101إىل  01مـــا بـــني 

 . iللمراسلة ملن يريد التعّرف األكثر على مذهب أه   البيت 
وكان مردود للـك النشـرا  ـ الكرّاسـا  ـ إدابيـا جـداً،  وهـذا مـا لبـنّي مـن خـالل الرسـا   
 iواملراســال  الــ  كانــت لعقــب موســم احلــج استهســاراً واســتههاماً عــن مــذهب أهــ  البيــت

وســاعد    دحــك الكثــري مــن الشـــبها  الــ  كانــت لنشــر حــول ذاك املـــذهب وشــيعتهم، 
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 …احلق
وحنن   مركز الرسول األعظم رأينـا أن حنيـي للـك الكرّاسـا  ونعيـد  باعتهـا لباعـا لـنه  

 الغاية ال  كتبت   ألجلها.. 
 راجني من اهلل السداد والقبول، وأن يوّفقنا ايعاً للعم  الصاحل إنه مسي   يب .

 
 للتحقيق والنشر wمركز الرسول األعظم 

 51/  9595بيروت ـ لبنان  ص ب: 



 

 0 

 

 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.
لقد آن للمسلمني أن يتقارب بعضهم من بعك، وأن يضعوا عن أعنـا هم نـري العصـبيا  

واالحنطــاط.. ا اســتغلها املســتعمرون جريــاً علــى  الثقيلــة الــ   و ــت ر ــامم منــذ يمــن التهر ــة
  اعدهتم  فرِّق لسدم.. 

و ـــد يـــرى اإلنســـان كتابـــاً يتحامـــ  علـــى  الشـــيعةم بالبشـــ  أنـــوا  التحامـــ ، وأفضـــ  أنـــوا  
 القذف والو يعة، ومل ذا ؟ 

 ألن املؤل  مالجور، أو ألنه جاه  و     أحبولة اجلاهلني  أو املالجورين أو املتعصبني..
فأصــلحوا أصــبح املســلمون بنعمــة اهلل إخوانــا، ونــدب القــرآن إىل اإلصــال  بيــنهم   لقــد

بين أخويكم
2 .. 

وهــا حنــن أداًذ اــذا الواجــب امللقــى علــى عوالقنــا نقــوم بوتــ  هــذو الكراســة لتنــوير الــرأي 
العــام اإلســالمي حــول  الشــيعةم لتــوي    مهــبة الــوحي و بلــة املســلمني، الــ  مل يشــرّ  احلــج 

 ها إالّ لهوا د اة من أمهها التاللي  واأللهة.. إلي
وممــا زهزنــا علــى ذلــك أن أيــام العصــبيا   ــد ولّــت إىل غــري رجعــة، وأن اليــوم يــوم ا ــاد 
وا ــتالف.. فمــا أجــدر باملســلمني ـ إذًا ـ أن يتخــذوا احلــج وســيلة للتعــارف والتقــارب، واهلل 

 ااادي وهو املستعان.
 كربالء المقدسة  
 هـ 5148شوال /  

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 الفصل األول
 الشيعة في سطور

 
 .i الشيعةم َمن شاي  علياً أمري املؤمنني وأوالدو  الطاهرين : 5
 إنسان   خمتل  البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية. 1وهم أكثر من ما ة مليون :2
 م.وام لاريخ مشرق، منذ فجر الرسالة، إىل هذا اليو : 1
 ما ال يدخ   ت العّد واإلحصاذ. 8وعندهم من املؤلها  واملصنها  :8
و  الــــبالد اإلســــالمية وغــــري اإلســــالمية، اــــم املــــدارم واملعاهــــد واملكتبــــا  والعلمــــاذ : 9

 واخلطباذ بكثرة ها لة.
 .9و د  امت ام دول   خمتل  البالد :6
 ـ ُأخّوة وصدا ة ولبادل ولآل .وكانت بينهم وبني إخواهنم السنة ـ على  ول اخلة : 7
و ـــد بيضـــوا صـــهحا  التـــاريخ لهـــادهم الطويـــ  تـــد الكهـــار والصـــليبيني وامللحـــدين : 4

 والصهيونيني واملستعمرين. 
واــــم   احلــــال احلاتــــر مراكــــز علميــــة ومعاهــــد ثقافيــــة وعلمــــاذ بــــارعني   كــــ  مــــن  :5

و ســـــامراذم و بــــــريو م  النجـــــ  األشـــــرفم و كــــــربالذ املقدســـــةم و بغـــــدادم و الكاظميــــــةم 
و القــــــاهرةم و  ــــــم املقدســــــةم و خراســــــانم و  هــــــرانم و كرالشــــــيم و مبب ــــــيم و جاكرلــــــام 
و الكويــتم و  طــرم و االحســاذم و القطيــ م و أفغانســتانم و دمشــقم و ليبيــام و لــون م 

 .6و اجلزا رم و األردنم وبالد إفريقيا وغريها..
ا، وباإلســـــالم دينـــــا، وبـــــالقرآن كتابـــــا، نبيـــــ  wوهـــــم يعتقـــــدون بـــــاهلل ربّـــــاً، ومبحمـــــد  :51

                                                           
 مليون. 011الن الشيعة أكثر من اإلحصاذا  األخرية لقول ب - 3
 راج   الذريعة إىل لصاني  الشيعةم للشيخ الطهراين.  - 2
 راج    دول الشيعة   التاريخم للشيخ مغنية، و.. - 0
 ميكن مراجعة املؤسسا  الشيعية وعلما هم   اي  احناذ العامل وميكن  صي  عناوينها عرب االنرتنت أو ما أشبه. - 1
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وبالكعبـــة  بلــــة، وبســـؤال منكــــر ونكــــري   القـــرب، وباحلســــاب يــــوم القيامـــة، وباجلنــــة، وبالنــــار، 
 من عند ربه. w وبسا ر ما جاذ به الرسول

ــــون اخلمــــ  والزكــــاة، ويصــــومون شــــهر رمضــــان،   :55 كمــــا إهنــــم يقيمــــون الصــــالة، ويؤل
هــاد   ســبي  إعــالذ كلمــة اإلســالم، ويــالمرون بــاملعروف، وزجــون البيــت احلــرام، ويوجبــون اجل

 وينهون عن املنكر، ويوالون أولياذ اهلل، ويعادون أعداذ اهلل.
واـــم القـــد  املعلـــى   اخلـــريا  واملـــربا ، واملواظبـــة علـــى املنـــدوبا  واملســـتحبا ،  :52

 وااللتزام بالهضا  ، واالجتناب عن احملرما  والرذا  .
اإلســـالم ديـــن كامـــ  نـــزل مـــن عنـــد اهلل لســـعادة البشـــر، فكـــ  مـــا    وهـــم يـــرون أن :51

اإلســـالم دـــب لطبيقــــه   خمتلـــ   ــــاال  احليـــاة، وأنــــه ال ســـعادة للبشــــر إال بتطبيـــق  ــــوانني 
ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلـن يقبـل منـ  اإلسالم، واالستغناذ عن  وانني الشرق والغرب 

وهو في اآلخرة من الخاسرين
حممد حـالل إىل يـوم القيامـة، و حرامـه حـرام إىل  و حالل 7

 .4يوم القيامةم
 وهم يرون وجوب لوحيد املسلمني  ت لواذ واحد، كما أمر اهلل سبحانه   :58
واعتصـــــموا بحبـــــل اال تميعـــــا  و   فرقـــــوا

5 ،  و   نـــــازعوا فتفشـــــلوا و ـــــ ه
ريحكم

51. 
ني املسـلمني علـى تـوذ الكتـاب كما يرون لـزوم حـ  هـذو اخلالفـا  الـ  سـببت الهر ـة بـ  

والسنة الصحيحة، بعيداً عن الهوارق املختلهة والعصبيا  املمقولة واألحزاب والتكتال   غـري 
 الصحيحة بالي اسم كانت وبالي لون.

وهــم يــرون أن كــ   ــانون الــال  اإلســالم حــرام با ــ  الدــوي العمــ  بــه، كمــا  ــال : 59
لئك هم الكافرونومن لم يحكم بما أنزل اال فأو سبحانه  

55 . 

                                                           
 . 30مران  سورة آل ع - 7
 .7  13ب 123بصا ر الدرجا   ص - 3
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 الفصل الثاني
 صخلفاء الرسول 

 
عـنّي مـن بعـدو اثـين عشـر خليهـة، كمـا ورد   احلـديك  w  الشـيعةم لعتقـد بـالن الرسـول
 . 52   اخللهاذ بعدي اثنا عشرمwاملتوالر عند املسلمني من   وله 

كمـا روي   أنه عنّي أمساذ اخللهاذ مـن بعـدو  wمتعددة عن الرسول 51و د ورد   أحاديك
  حديك أنه سالله شخص عن األوصياذ من بعدو، فقال    wعن الرسول 58  ينابي  املودة

     wأخربين عن وصيك من هو ؟ فقال

                                                           
 رواو  البخاريم و الرتمذيم و مسلمم و أمحدم و أبو داودم وغريهم.  - 14

 شم.، وفيه   يكون بعدي اثنا عشر خليهة كلهم من  ري11122راج  مسند أمحد ر م احلديك 
يقــول    w، وفيــه   عــن مســان بــن حــرب  ــال  مسعــت جــابر  ابــن مســرة يقــول  مسعــت رســول اهلل 3310وصــحيح مســلم   

 اليزال اإلسالم عزيزاً إىل اثن  عشر خليهة، ا  ال كلمة مل افهمها، فقلت أليب  ما  ال فقال  كلهم من  ريشم.
اليـزال هـذا األمـر عزيـزاً إىل اثـين عشـرة   w   ـال     النـ  ، وفيه   عن جـابر بـن مسـرة  ـال3311وأيضاً صحيح مسلم   

 خليهة  ال  ا لكلم  بشيذ مل أفهمه فقلت أليب  ما  ال فقال  كلهم من  ريشم.
ومعي أيب فسـمعته يقـول اليـزال   w، وفيه   عن جابر بن مسرة  ال  انطلقت إىل رسول اهلل 3317وأيضاً صحيح مسلم   

 اً إىل اثن  عشر خليهة فقال كلمة صمنيها النام، فقلت أليب  ما و ال .. كلهم من  ريشم.هذا الدين عزيزاً منيع
يقــول اليـزال أمــر النــام ماتــياً مــا ولــيهم   w، وفيــه   عــن جــابر بـن مســرة   ــال مسعــت النــ  3312أيضـاً صــحيح مســلم   

 ال رسول اهلل؟   فقال  كلهم من  ريشم.بكلمة خهيت علّي، فساللت أيب  ماذا    wاثنا عشر رجاًل، ا  لكلم الن  
، وفيــه   عــن جــابر بــن مســرة خطبنــا رســول  اهلل بعرفــة فقــال  اليــزال هــذا الــدين عزيــزاً منيعــاً 41111وراجــ  مســند أمحــد   

 ظاهراً على من ناوآو   اليضرو من فار ه أو خالهه حىت ميلك اثنا عشر كلهم من  ريشم.
 .11122، 11140، 11112،  11332،11337،11314،111111و 11370وأيضا انظر احلديك 
  األحكامم. 112ص 3وصحيح البخاري  ج
 .411ص 1، وكنز العمال  ج30ص 4وراج  الرتمذي  ج

 .  011ص 2ومستدرك الصحيحني  ج
   .122ص 4، والصراط املستقيم  ج111  21ب 432و  433ص 31راج  حبار األنوار  ج -13
الباب السادم والسبعون    بيان األ مـة االثـين عشـر بالمسـا هم. وأيضـاً فرا ـد  041ابي  املودة للقندويي احلنهي، صراج  ين -12
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 إن وصــيي علــي بــن أيب  الــب، وبعــدو ســبطاي احلســن واحلســني، لتلــوو لســعة أ مــة مــن 
علـــي، فـــ ذا    إذا مضـــى احلســـني فابنـــه wصـــلب احلســـني،  ـــال  يـــا حممـــد فســـّمهم   ؟  ـــال

مضــى علــي فابنــه حممــد، فــ ذا مضــى حممــد فابنــه جعهــر، فــ ذا مضــى جعهــر فابنــه موســى، فــ ذا 
مضى موسى فابنه علي، ف ذا مضى علي فابنه حممد، ف ذا مضى حممد فابنه علي، ف ذا مضى 

 علي فابنه احلسن، ف ذا مضى احلسن فابنه احلجة حمّمد املهديم.
، يوج p؛ ونبــــدأ بــــالحوال بنــــت النــــ  iد مــــنهم خمتصــــراً مــــن أحــــوال كــــ  واحــــ59ولنــــذكر

 . uالوصي، أمهم  فا مة 

 بنت النبي 
حممـــد بـــن عبـــد اهلل، وأمهـــا الســـيدة العظيمـــة   w، أبوهـــا رســـول اهلل uهـــي فا مـــة الزهـــراذ
، وأوالدهـا وأحهادهـا t، ويوجهـا سـيد األوصـياذ علـي أمـري املـؤمنني u  خددةم أم املـؤمنني
 . iاأل مة الطاهرون

،  w  يــــوم العشــــرين مــــن اــــادى اعخــــرة ســــنة  ــــ  وأربعــــني مــــن مولــــد النــــ   ولــــد 
ولوفيت يوم الثالثاذ ثالـك اـادى اعخـرة سـنة إحـدى عشـرة مـن ااجـرة، وعمرهـا  ـان عشـرة 

 ودفنها   املدينة وأخهى  ربها حسب وصيتها. tسنة،  ام بتجهيزها أمري املؤمنني
 .56لهضيلة، وأنزل اهلل فيها آيا  من القرآن احلكيمكالبيها   العبادة والزهد وا  uوكانت 

ــاً كثــرياً حــىت أهنــا  57«ســيدة نســاذ العــاملني»لّقبهــا بـــ  wوكــان رســول اهلل  ، وكــان زبهــا حّب
رّحب مـا و ـام اـا وأجلسـها   حملـه ورمبـا  بّـ  يـديها،  w كانت إذا دخلت على رسول اهلل

 .54«ب لغضبهاإن اهلل يرتى لرتا فا مة، ويغض»يقول   wوكان 

                                                           
 هذا إىل آخر أحوال األ مة نق  من كتاب  املسلمم للمؤل  ـ دام ظله ـ - 10
   القرآنم عية اهلل السيد صادق الشريايي. راج  كتاب  فا مة -11
  فا مــة ســيدة نســاذ  العــاملني مــن األولــني واعخــرينم. وراجــ  مســند ابــن  w، وفيــه    ــال121راجــ  روتــة الــواعظني  ص -17

، وخصـــا ص النســـا ي  044ص 0، واســـد الغابـــة البــن االثـــري  ج21ص 4، و بقـــا  ابـــن ســعد  ج434ص 11حنبــ   ج
 .101ص 3، ومستدرك الصحيحني  ج41ص 4، وحلية االولياذ البن نعيم  ج1اود  ج،  ومسند أيب د32ص

  حقهـا   فا مـة بضـعة مـين، مـن آذاهـا فقـد آذاين، يرتـى اهلل  w، وفيـه    ـال رسـول اهلل 431راج  ارشاد القلوب  ص - 13
لها مــة  ان اهلل  w ، وفيــه    ــال رســول اهلل103ص 3لرتــاها ويغضــب لغضــبهام. وراجــ  ايضــاً مســتدرك الصــحيحني  ج

 14، و  هتــذيب التهــذيب  ج101ص 3، وابــن حجــر   اصــابته  ج044ص 4ورواو  ابــن االثــري   اســد الغابــة  جيغضــب لغضــبك ويرتــى لرتــاكم 
 .31وذخا ر العق   ص 74ص 4، وميزان االعتدال للذه   ج411ص 1، وكنز العمال  ج11ص 7، وكنز العمال  ج221ص
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لكنـه سـقة ملـا  t، واحملسـنo  اإلمـام احلسـن، واإلمـام احلسـني tوولد  ألمري املؤمنني 
 .u ، والسيدة أم كلثوم uأصاما من األذى، والسيدة يينب 

 اإلمام األول
ويوج ابنتــه،   w، وأمــه فا مــة بنــت أســد، ابــن عــم رســول اهللtهــو علــي بــن أيب  الــب
 .iأمري املؤمنني، والد األ مة  واخلليهة على النام من بعدو 

ولد   الكعبة املعظمة مبكة، يوم اجلمعة، ليلة ثالك عشر من رجب بعد ثالثني سنة مـن 
 . wوالدة رسول اهلل

واستشـــهد ليلـــة اجلمعـــة   مســـجد الكوفـــة   احملـــراب، بســـي  ابـــن ملجـــم اخلارجي لعنـــه 
فيق األعلـــى بعـــد ثالثـــة أيـــام مـــن اهللم ليلـــة التاســـ  عشـــر مـــن شـــهر رمضـــان املبـــارك، وحلـــق بـــالر 

 تربه، وعمرو الشري  ثالث وستون سنة. 
 ودفن   النج  األشرف حيك مر دو اعن.o  ام بتجهيزو اإلمامان احلسن واحلسني

، ومل  w ولـه مـن الهضــا   واملنا ـب مــا ال زصـى  فقــد كـان أول مــن آمـن برســول اهلل
ومل ينهـزم  ـة، و ـد بلـغ مـن   wيـ  حروبـه يسجد لصنم  ة، وكان النصر معقوداً برايتـه   ا

 . 55«أ ضا كم علي»  wحسن  ضا ه أنه  ال فيه رسول اهلل 
 . 21«أنا مدينة العلم وعلي باما»فيه    wومن كثرة العلم أن  ال

                                                           
 .33ص 4املنا ب  ج - 11

بطـرق متعـددة  وأ ضـاها علـي ـ   w، وفيـه   روي فيـه حـديثاً   عـن النـ  3ص 1وراجـ  ايضـا االسـتيعاب البـن عبـد الـرب  ج
 أي وأ ضى األمة ـم.

   أ ضــاهم علــي بــن أيب wو  حــديك آخــر   علــي أ ضــى أمــ م، و  حــديك ثالــك عــن أيب ســعيداخلدري  ــال رســول اهلل 
، 214ص 4، وأيضـــاً االســـتيعاب  ج034ص 0ة   مر ـــاة املهـــاليح لعلـــي بـــن ســـلطان ج الـــبم وورد  أيضـــاً هـــذو الروايـــ
   أ ضـــى أمـــ  علـــي بـــن أيب  الـــبم.و  الريـــا  w  عـــن أنـــ  رفعـــه إىل النـــ  433ص  1والعســـقالين   فـــتح البـــاري  ج

 …و  33، وذخا ر العق   ص113ص 4النضرة  ج
 .00، اجملل  320األما  للشيخ الصدوق  ص - 41

مــن اجلــام  الصــغري للســيو ي، وأخرجــه احلــاكم   منا ــب  117رجــه أيضــاً الطــرباين   الكبــري عــن ابــن عبــام كمــا   صواخ
، 323ص 2، ولاريخ بغداد   للخطيـب البغـدادي  ج141ص 3من اجلزذ الثالك. ومستدرك الصحيحني  ج 441علي ص

 341ص 1التهـــذيب البـــن حجـــر  ج ، وهتـــذيب44ص 2، وأســـد الغابـــة البـــن االثـــري  ج21و23ص 11وج 174ص7وج
، والريــــا  112ص 1، واايثمــــي    معــــه  ج21ص 3، وفــــيك القــــدير  ج104ص 1، وكنــــز العمــــال  ج247ص 7وج

 .  23،   وكنوي احلقا ق  ص113ص 4النضرة  ج
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 . 25«علي م  احلق واحلق م  علي»فيه    wومن لاليمه احلق أن  ال
  حطــام الــدنيا، فكــان يــال  إىل بيــت  عــادال   الرعيــة،  امســا بالســوية، ياهــداً   tوكــان 

ا يهر هــا علــى  22املــال وينظــر إىل الــذهب والهضــة ويقول  يــا صــهراذ ويــا بيضــاذ غــرِّي غــرييم
 النام..

يــــرحم املســــكني، ودــــال  الهقــــراذ، ويقضــــي احلــــوا ج، زكــــم بــــاحلق، ويقضــــي   tوكــــان 
 بالعدل.

جعلـــــه اهلل لعـــــاىل   آيـــــة    ايـــــ  الصـــــها ، إال النبـــــوة حـــــىت  wوباجلملـــــة هـــــو كـــــالن 
 . wنه  الن  21املباهلة

 اإلمام الثاني
، وهــو ســـبة  w، وأمــه فا مـــة الزهــراذ بنــت حممـــدtهــو احلســن بـــن علــي بــن أيب  الـــب

 .tوثاين خلها ه،واإلمام على النام بعد أبيه أمري املؤمنني  wرسول اهلل
السـنة الثانيـة أو الثالثـة مـن ولد   املدينة املنورة يوم الثالثـاذ   منتصـ  شـهر رمضـان   

ااجــرة، ولــو  شــهيداً بالســم يــوم اخلمــي  الســاب  مــن صــهر ســنة لســ  وأربعــني،  ــام بتجهيــزو 
 ، ودفن   البقي    املدينة املنورة حيك مضجعه اعن.tأخوو اإلمام احلسني

 ، وكـان wأعبد النام   يمانه، وأعلمهـم، وأفضـلهم، وكـان أشـبه النـام بـالن   tوكان
   يمانه، وأحلم النام. iأكرم أه  البيت

 وكان من كرمه  
أن  ّدمت له جارية من جواريه  ا ة رزان، فقـال اـا  أنـت حـرة لوجـه اهلل، ا  ـال  كـذا 

وإذا ُحيِّيتم بتحية فحّيوا بأحسن منها أو رّدوهاأدبنا اهلل .. ال اهلل لعاىل  
 .29م28

                                                           
، 111،142ص 3، ومســتدرك الصــحيحني  ج413ص 4. وراجــ  أيضــاً  صــحيح الرتمــذي  ج17الهصــول املختــارة  ص - 41

 .107ص 1، وكنز العمال  ج132ص 1، وج423ص 7ي    معه  جواايثم
 .407ص 3املنا ب  ج -44
فمن حاتَّك فيـ  مـن بعـد مـا تـاءا مـن العلـم فقـل  عـالوا نـدو أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وهي  وله لعاىل   - 43

 . 11سورة آل عمران   وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اال على الكاذبين
 .31سورة النساذ   - 42
 .31ص 4كش  الغمة  ج  - 40
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ال يـرد عليـه، فلمـا فـرأ ، أ بـ   tيلعنـه، واحلسـنومن حلمه  أن شـامياً رآو راكبـاً، فجعـ  
فسّلم عليه وتـحك فقـال  أيهـا الشـيخ أظنـك غريبـاً ولعلـك شـبهت، فلـو اسـتعتبتنا  tاحلسن

أعتبنــاك، ولــو ســاللتنا أعطينــاك، ولــو اسرتشــدلنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا محلنــاك، وإن كنــت 
اً أغنينـــاك، وإن كنـــت  ريــــداً جا عـــا أشـــبعناك، وإن كنـــت عريانـــاً كســــوناك، وإن كنـــت حمتاجـــ

 آويناك، وإن كانت لك حاجة  ضيناها لك.. 
فلمــا مســ  الرجــ  كالمــه بكــى، و ــال  أشــهد أنــك خليهــة اهلل   أرتــه، اهلل أعلــم حيــك 

 .26دع  رساالله

 اإلمام الثالث
، وهــو ســبة  w، وأمــه فا مــة الزهــراذ بنــت حممــدtهــو احلســني بــن علــي بــن أيب  الــب

خلها ـــه، وأبـــو األ مـــة التســـعة مـــن بعـــدو، واإلمـــام علـــى النـــام بعـــد أخيـــه  رســـول اهلل، وثالـــك
 .  tاحلسن

tولـد باملدينـة املنــورة ثالـك شـهر شــعبان   السـنة الــ  ولـد فيهـا احلســن 
، و تـ  ظلمــاً 27

بالســي  ظام ــاً،   وا عــة عاشــوراذ املشــهورة يــوم الســبت العاشــر مــن حمــرم احلــرام ســنة إحــدى 
، وواراو حيــك  ــربو tبــالمورو بعــد ثالثــة أيـام ولــدو اإلمــام ييـن العابــدينوسـتني مــن ااجــرة،  ـام 
 اعن   كربالذ املقدسة.

   wوفضله أكثر من أن يذكر، فهو رزانة رسول اهلل
 .24  حسني مين وأنا من حسنيم w ال

 .25   مها رزانتاي من الدنيامtفيه و  أخيه احلسن  wو ال 
                                                           

 .  11ص 2املنا ب  ج - 41
 .t   أي  ب  مرور سنة كاملة على والدة اإلمام احلسن -47
 .147ص 4اإلرشاد ج - 43

، وكنـــز 441ص 1، كنـــز العمـــال  ج177ص 3، مســـتدرك الصـــحيحني  ج4137ص 4وراجـــ  أيضـــاً صـــحيح الرتمـــذي  ج
 .117ص 7العمال  ج
، ورواو أبـن ماجـة   سـننه   بـاب 131ص 0، وج11ص 4، وأسـد الغابـة البـن االثـري  ج174ص 2حنبـ   جومسند ابن 

 ، ورواو البخاري   األدب املهرد باب معانقة الص . wفضا   أصحاب رسول اهلل 
ورواو أمحـد  يقول   إن احلسن واحلسـني مهـا رزانتـايم، w، وفيه   مسعت رسول اهلل 311ص 4راج  صحيح الرتمذي  ج - 41

 .13،112،103، 30ص 4بن حنب    مسندو  ج
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 . 11أه  اجلنةم    احلسن واحلسني سيدا شباب wو ال
 .15   احلسن واحلسني إمامان إن  اما وإن  عدام wو ال
أعلــــم النــــام، وأعبــــدهم، فقــــد كــــان يصــــلي كــــ  ليلــــة ألــــ  ركعــــة كالبيــــه أمــــري  tوكــــان 
، وكان زم    كثري من الليا  جرابا مـن الطعـام إىل الهقـراذ، حـىت شـوهد أثـرو بعـد tاملؤمنني

 وإذا عصي اهلل لعاىل شديداً. تله، وكان كرمياً، عظيماً، حليماً، 
 ومن كرمه  أن أعرابياً  صدو مستعطياً، وأنشد فيه 

 لــــــــــــــــــــــــــــــم يخــــــــــــــــــــــــــــــ  اآلن مــــــــــــــــــــــــــــــن رتــــــــــــــــــــــــــــــاا ومــــــــــــــــــــــــــــــن
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وأن  أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــل الفســــــــــــــــــــــــــــــــقة ــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــان قا  ــــــــــــــــــــــــــــــــوا ق  أب

 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــــــــــــــــ ي كـــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــن أوا لكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم منطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علين  كان

 
 عتذر  ا ال أربعة آالف دينار، وا tفالعطاو احلسني

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك معت  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ني إلي
 واعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقة

 
                                                                                                                                                                      

، وفــتح البــاري   شــر  37وخصــا ص النســا ي  ص 71ص 0، وحليــة أيب نعــيم  ج111ص 3ورواو أبــو داود   مســند  ج
 .111ص 3البخاري  ج

 .1  74اجملل  273أما  الصدوق  ص - 31
، 71ص 0. وحليــة أيب النعــيم  ج34، 14، 3ص 3، ومســند ابــن حنبــ   ج311ص 4وراجــ  أيضــاً صــحيح الرتمــذي  ج

، 117ص 3. ومســـــــتدرك الصـــــــحيحني  ج11ص 11، و  ج431،434ص 1ولـــــــاريخ بغـــــــداد للخطيـــــــب البغـــــــدادي  ج
، 32، وخصـــا ص النســـا ي  ص131القســـم الرابـــ  ص 1، واالصـــابة  ج411القســـم األول ص 1واالصـــابة البـــن حجـــر  ج
 .141وذخا ر العق   ص 31احلقا ق للمناوي  ص . وكنوي132، و133، 134ص 1واايثمي    معه  ج

 .312ص 3املنا ب  ج - 31
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ــــــــــــــــــــــــداة عصــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــيرنا ال  ــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــان ف  ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مندفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانا علي

 

 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذو غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
بنهضـته اجلبـارة ـ الـ  مل يسـبق اـا   العـامل مثيـ  ـ شـريعة اإلسـالم، وديـن  tو ـد أحـ  
سيد الشهداذ وأفض  النام  t  وأح  العامل كله إىل يوم القيامة، فهو ب  wجدو رسول اهلل 

 بعد أخيه.

 اإلمام الرابع
و أمه  شاو ينانم بنت امللـك  يزدجـردم ولـد باملدينـة املنـورة  tهو اإلمام علي بن احلسني

البصرة، وما   tيوم النص  من اادى األوىل سنة ست وثالثني يوم فتح أمري املؤمنني علي
وماً يــوم الســبت اخلــام  والعشــرين مــن شــهر احملــرم ســنة  ــ  ولســعني، وعمــرو الشــري  مســم

 سب  و سون سنة، ودفن   املدينة املنورة بالبقي .
  العلـــم، والعبـــادة، والهضـــيلة، والـــور ، وإغاثـــة امللهـــوفني.. أوحـــدي يمانـــه، و ـــد  tوكـــان

ـــرة وحهـــ  عنـــه مـــن املـــواع  و  األدعيـــة، وغريهـــا.. الشـــيذ روى عنـــه الهقهـــاذ مـــا ال زصـــى كث
 الكثري.

الــــرج   الليلــــة الظلمــــاذ فيحمــــ  اجلــــراب علــــى ظهــــرو وفيــــه الصــــرر مــــن الــــدنانري  tوكـــان
والدراهم، ورمبا مح  على ظهرو الطعام أو احلطب، حىت يـال  بابـاً بابـاً مـن دور الهقـراذ فيقرعـه 

ا مــا  عرفــه أهــ  املدينــة ا يناولــه مــن الــرج إليــه، وكــان يغطــي وجهــه لــ ال يعرفــه الهقــري، فلمــ
 يعجبه أن زضر  عامه اليتامى والزمن واملساكني.  tكان صاحب اجلراب. وكان  tأنه

، ويقول  من أراد منكن التزويج 12وكان من حسن أخال ه  أن يدعو   ك  شهر خدمه
 يوجتها أو البي  بعتها أو العتق أعتقتها.

 يادي إىل اعخرة.إذا ألاو السا   يقول  مرحباً مبن زم   tوكان 
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مــن شــدة ورعــه يصــلي   اليــوم والليلــة ألــ  ركعــة، وإذا حضــر  الصــالة ا شــعر  tوكــان 
جلدو، واصهر لونه، وارلعد كالسعهة، ومن ألقابه  ذوالثهنـا م ألثـر السـجود   جبهتـه وكهيـه 

 وركبتيه.
 tساكت اليـتكلم، وبعـد مـدة مضـى إليـه اإلمـام tوشتمه رج  وأمسعه ما ال زب وهو 

والكـاممين ال ـيو والعـافين عـن النـاس t  فظن احلاترون أنه يريـد أن يقابلـه باملثـ  فقـرأ 
واال يح  المحسنين

، ا و   على ذلك الرج  و ال  يـا أخـي إنـك كنـت  ـد و هـت 11
علــيآ آنهــاً و لــت و لــت، فــ ن كنــت  ــد  لــت مــا  آ، فالنــا أســتغهر اهلل، وإن كنــت  ــد  لــت مــا 

 لك. لي  ّ ، فغهر اهلل

 اإلمام الخامس
، ولـد يـوم االثنـني t، وأمـه فا مـة بنـت اإلمـام احلسـنtهو اإلمـام حممـد بـن علـي البـا ر 

ثالــك شــهر صــهر، ويقــال  أول رجــب، وكــان ذلــك عــام ســب  و ســني، وهــو أول علــوي بــني 
علـــويني، ومـــا  مســـموما يـــوم االثنـــني ســـاب  ذي احلجـــة ســـنة ما ـــة وأربـــ  عشـــرة، ولـــه ســـب  

 ودفن بالبقي    املدينة املنورة.و سون سنة، 
ذا فضــ  عظــيم، وســؤدد، وديانــة، وعلــم غزيــر، وحلــم واســ ، وأخــالق حســنة،  tوكــان 

 وعبادة ولوات ، وجود ومساحة.. وبلغ من حسن أخال ه، أن  ال له نصراين  أنت بقر! 
   أنا با ر.t ال

  ال  أنت ابن الطباخة. 
   ذاك حرفتها .t ال

 اذ الزجنية البذية.  ال  أنت ابن السود
  إن كنــــــت صــــــد ت غهــــــر اهلل اــــــا، وإن كنــــــت كــــــذبت غهــــــر اهلل لــــــك، فالســــــلم t ــــــال
 .18النصراين

   العلم كالبحر املواج، ديب على ك  مساللة يسالل عنه بدون لو  . tوكان 
و د  ال ابن عطـا املكـي  مـا رأيـت العلمـاذ عنـد أحـد  ـة، أصـغر مـنهم عنـد أيب جعهـر  

                                                           
 .132سورة آل عمران    - 33
 .417ص 2املنا ب  ج - 32
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، و د رأيت احلكم بن عتيبةـ م  جاللته   القـوم ـ بـني يديـه كالنـه tسنيحممد بن علي بن احل
 .19ص  بني يدي معلمه

، حـىت tو ال حممد بـن مسـلم  مـا شـجرين    لـ  شـيذ  ـة إال سـاللت عنـه أبـا جعهـر 
 .16ساللته عن ثالثني أل  حديك

ت لقـــد كنـــ    كـــان أيب كثـــري الـــذكر،tدا ـــم الـــذكر، حـــىت  ـــال اإلمـــام الصـــادق tوكـــان 
أمشــي معـــه وإنـــه ليـــذكر اهلل، وآكـــ  معـــه الطعـــام وانــه ليـــذكر اهلل، ولـــو كـــان زـــدث القـــوم ومـــا 

 .17يشغله ذلك عن ذكر اهللم
 كثري التهجد والعبادة، غزير الدم .  tوكان  

 اإلمام السادس
، وأمه فا مـة امللقبـة بــ  أم فـروةم، ولـد باملدينـة يـوم االثنـني tهو جعهر بن حممد الصادق

ـ وكان ذلك سنة ثالث و انني، ومـا   w من شهر ربي  األول ـ يوم ميالد الن  ساب  عشر
مســـموماً يـــوم اخلـــام  والعشـــرين مـــن شـــوال ســـنة ما ـــة و ـــان وأربعـــني، وعمـــرو إذ ذاك  ـــ  

 وستون سنة، ودفن بالبقي    املدينة املنورة.
عــــدل، والنبــــ  مــــن العلــــم والهضــــ ، واحلكمــــة والهقــــه، والزهــــد والــــور ، والصــــدق وال tلــــه

 والسؤدد، والكرم والشجاعة.. وسا ر الهضا  ، ماال زصيه العاّدون.
ولقــد  ــال املهيــد  رمحــه اهللم   ومل ينقــ  عــن أحــد مــن أهــ  بيتــه العلمــاذ مــا نقــ  عنــه، وال 
لقي أحد منهم من أه  اعثار ونقلة األخبار، وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن أيب عبد اهلل ـ أي  

فـ ن أصـحاب احلـديك  ـد اعـوا أمسـاذ الـرواة عنـه مـن الثقـاة علـى اخـتالفهم    ـ tالصـادق 
 . 14اعراذ واملقاال ، فكانوا أربعة آالف رج ..م اىل آخر كالمه 

 وأبو حنيهة إمام احلنهية كان من لالمذله.
كان يالك  اخل  والزيت، ويلب   ميصاً غليظاً خشـناً ورمبـا لـب  املر ّـ ،   tومن يهدو  أنه

 ن يعم  بنهسه   بستانه.وكا
                                                           

 الهص  الراب . 411أعالم الورى  ص - 30
 .  411ص االختصاص  - 31
 .0ب 423عدة الداعي  ص - 37
 .171ص 4االرشاد  ج  -33
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ومــن عبادلــه  أنــه كــان يصــلي كثــرياً، ورمبــا غشــي عليــه   الصــالة، واســتدعاو ااــارون   
ليلة..  ال اخلادم  فصـر  إىل بابـه، فوجدلـه   دار خلولـه معهـراً خديـه، مبـتهال بظهـر يديـه، 

  د أثر الرتاب   وجهه وخديه.
 م،  يب اجملالسة، ظري  املعاشرة.كثري العطاذ، حسن اخللق، لني الكال  tوكان 

 اإلمام السابع
، وأمــه محيــدة املصــهاة، ولــد بـــ األبواذم وهــو منــزل tهــو اإلمــام موســى بــن جعهــر الكــاظم

بني مكة واملدينة، يوم األحد الساب  من شهر صهر سنة ما ة و ـان وعشـرين، ولـو  مسـموماً 
نة ظلمـاً واعتـداًذ، وكـان ذلـك     حب  هارون العباسي، بعد ما  ال سجنه أربعة عشر سـ

، ودفــن tاخلــام  والعشــرين مــن رجــب ســنة ما ــة وثــالث و ــانني، ولــوىل جتهيــزو ولــدو الرتــا
 حيك مر دو الشري  اعن   الكاظمية.

أعلـــم أهـــ  يمانـــه، وأفضـــلهم، وأســـخاهم، وأشجعهم،حســـن األخـــالق، لطيـــ   tوكـــان 
الشــالن، كثــري العبــادة،  ويــ  الســجدة.. الشــما  ، ظــاهر الهضــ  والعلــم، كبــري القــدر، عظــيم 

 ولكثرة ما كظم الغي  مسي بـ  الكاظمم، ولعظم صالحه كان يلقب بـ  العبد الصاحلم.
و ـــد ظهـــر مـــن علمـــه مبختلـــ  العلـــوم مـــا مـــر النـــام، ومـــن ذلـــك حـــديك  بريهـــةم كبـــري 

 .15النصارى املشهور وملا أفحمه اإلمام أسلم وحسن إسالمه
قري ما ة درهـم، فسـالله اإلمـام عـن مسـاللة اختبـاراً ملقـدار معرفتـه، أنه سالله ف tومن جودو 

 فلما أجاب أعطاو ألهي درهم.
أحســـن النـــام صـــولاً بـــالقرآن، وأكثـــر النـــام عبـــادة ولـــالوة، و أ ـــوام ســـجوداً،  tوكـــان

   حال السجدة. tوأغزرهم دموعا، و د لو 

 اإلمام الثامن
  حادي عشر ذي القعدة  tة جنمة، ولدوأمه السيد tهو اإلمام علي بن موسى الرتا

يوم اجلمعة سنة ما ة و ان وأربعني باملدينة املنـورة، ولـو  مسـموما يـوم آخـر صـهر سـنة مـا تني 
 ، ودفن   خراسان حيك مر دو اعن.tوثالث، ولوىل جتهيزو ولدو اجلواد

                                                           
 .  1  11ب 430ص 11راج  حبار األنوار  ج -31
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 يذكر.وعلمه وفضله، ونبله، وسخاؤو، وحسن خلقه، ولواتعه، وعبادله، أشهر من أن 
أن يتـوىل أمـور اخلالفـة اإلسـالمية ـ مكانـه ـ لكنـه يهـد   الـدنيا  tو د  لب املـالمون منـه 

مل يقبـ  اخلالفـة    الشـورى   tومل يقب ، حيك علـم مـا   ذلـك، كمـا أن جـدو أمـري املـؤمنني
حيك كان ذلك رهن كذب واحـد، وهـو أن يقـول   ا بـ  بيعـتكم علـى أن أعمـ  بكتـاب اهلل 

ينــوي العمــ  حسـب اجتهــادو بعــد الكتــاب tه وســرية الشـيخنيم بينمــا كــان اإلمـاموسـنة رســول
 والسنة. 

اخلالفة، أجربو املالمون على  بـول  واليـة العهـدم، فقبـ  اإلمـام  tوملا مل يقب  اإلمام الرتا
 .81ذلك على شرط أن اليتدخ    أي شيذ من شؤون الدولة

ن واملــذاهب واملبـاد  ـ    لـ  املنــاظرة و ـد ظهـر مـن علومــه الكثـار بالنسـبة إىل األديـا 
 الذي هيالو املالمون وغريو ـ ما صار حديك الركبان.

كــان زيــي أكثــر الليــا ، والــتم القــرآن   ثالثــة أيــام، وكثــرياً مــا كــان   tومــن عبادلــه  أنــه
يصــلي   اليــوم والليلــة ألــ  ركعــة، وكثــرياً مــا كــان يســجد ســجدا   ويلــة لســتغرق ســاعا ، 

 الصيام . وكان كثري
ــــا    tوكــــان  كثــــري املعــــروف، كثــــري العطــــاذ، وأكثــــر صــــد اله   الســــر، خصوصــــا   اللي
 املظلمة .

  أنــه مــا جهــا أحــداً بكــالم  ــة، وال أغلــ    القــول، وال الكــال بــني يــدي tومــن آدابــه 
جلـــي ، ومل يقهقـــه أبـــداً، ومل يبصـــق أمـــام أحـــد  ـــة، وإذا نصـــبت املا ـــدة أحضـــر ايـــ  أهلـــه 

 ك  معهم . وأ 85وخدمه

 اإلمام التاسع
يــوم العاشــر مــن شــهر  t، وأمــه الســيدة ســبيكة، ولــدtهــو اإلمــام حممــد بــن علــي اجلــواد

رجـــب ســـنة ما ـــة و ـــ  ولســـعني   املدينـــة املنـــورة، ولـــو  مســـموماً   بغـــداد   آخـــر ذي 
  الكاظميـة، حيـك  tالقعدة سنة ما تني وعشرين، ودفن عند ظهـر جـدو موسـى ابـن جعهـر

 اعن. ربو 

                                                           
 وذلك لسلب الشرعية عن املالمون. - 21
 مهردو   خادمم للذكر واألنثى، فيقال  هو خادم، وهي خادم وخادمة، راج  لسان العرب مادة  خدمم. -21
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أعلم أهـ  يمانـه، وأفضـلهم، وأسـخاهم كهوـا، وأ يـبهم  لسـاً، وأحسـنهم خلقـا،  tوكان 
وأفصــحهم لســـانا، وكــان إذا ركـــب زمــ  ذهبـــا وفضــة فـــال يســالله أحـــد إال أعطــاو، وكـــان مـــن 
يسالله من عمومته ال يعطيه أ   من  سني دينارا، ومـن سـاللته مـن عمالـه ال يعطيهـا أ ـ  مـن 

 اراً. سة وعشرين دين
ومــن علمــه الكثــري الــذي ظهــر للنــام  أن  ــانني مــن علمــاذ األمصــار اجتمعــوا عليــه بعــد 

 منصرفهم من احلج فساللوو عن مسا   خمتلهة فالجامم ايعاً.
اجتمعــوا عنــدو وســاللوو عــن ثالثــني ألــ   82أن ااعــة كثــرية tومــن غريــب مــا زكــى عنــه

ال غـــالة، وكـــان عمـــرو إذ ذاك لســـ  ، فالجـــامم عليهـــا، غـــري ممتنـــ  و 81مســـاللة    لـــ  واحـــد
 سنني، لكن أمثال هذا لي  غريبا عن أه  بيت الوحي والتنزي .

ويّوجه املالمون العباسي ابنته، بعد ما امتحنه مبسا   مهمة وأجاب على اجلمي  ـ    صـة 
 مشهورة ـ .

 اإلمام العاشر
ينـة املنـورة خـام  باملد t، وأمـه السـيدة  مسانـةم، ولـدtهو اإلمـام علـي بـن حممـد ااـادي

عشـــر ذي احلجـــة أو ثـــاين رجـــب ســـنة مـــا تني واثـــين عشـــرة، ولـــو  مســـموما بســـامراذ   يـــوم 
 االثنني ثالك شهر رجب سنة ما تني وأرب  و سني، ودفن هناك حيك مضجعه اعن.

أفض  أه  يمانه، وأعلمهـم، وأاعهـم للهضـا  ، وأكـرمهم كهـا، وأليـنهم لسـانا،  tوكان 
 أ يبهم سريرة، وأحسنهم أخال ا.وأعبدهم هلل، و 

ومن كرمه ما رواو  االربليم من أن اخلليهة أرس  إليـه ثالثـني ألـ  درهـم، فوهبهـا ألعـرايب 
من أه  الكوفة و ال لـه  إ ـك منـه دينـك وانهـق البـا ي علـى عيالـك وأهلـك، واعـذرنا، فقـال 

ولكــن اهلل أعلــم حيــك لــه األعــرايب  يــا بــن رســول اهلل واهلل إن أملــي كــان يقصــر عــن ثلــك هــذا 
 . 88دع  رساالله، وأخذ املال   وانصرف

 اإلمام الحادي عشر
                                                           

 من كبار العلماذ والسياسيني. -24
 رمبا استمر عدة أيام، كاملؤمترا    هذا اليوم. -23
 .370ص 4كش  الغمة  لالربليم  ج  -22
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يـوم االثنـني عاشـر  t، وأمه السـيدة  جـدةم، ولـدtهو اإلمام احلسن بن علي العسكري 
ربيــ  اعخــر ســـنة مــا تني واثنتـــني وثالثــني، ولـــو  مســموما يــوم اجلمعـــة الثــامن مـــن شــهر ربيـــ  

 ودفن عند أبيه بسامراذ حيك مزارو الشري  اعن. tاإلمام احلجةاألول، و ام بتجهيزو ولدو 
وفضــله، وعلمــه، ونبلــه، وشــرفه، وســؤددو، وعبادلــه، ولواتــعه، وســا ر مكــارم أخال ــه ال 

 الهى على أحد. 
حسن القامة، اي  الوجه، متناسـق اجلسـم، لـه مهابـة وعظمـة علـى صـغر سـنه،  tوكان 

   أخال ه.  wوكان ميث  بالن 
على ظهـر الطريـق، فّلمـا  tأحاديك كرمه  ما رواو إمساعي   ال   عد  أليب حممد  ومن

مــّر يب شــكو  إليـــه احلاجــة وحلهـــت انــه لـــي  عنــدي درهـــم فمــا فو ـــه وال غــداذ وال عشـــاذ، 
    ل  باهلل كاذبا و ـد دفنـت مـا   دينـار؟! ولـي   ـو  هـذا دفعـا لـك عـن العطيـة، tفقال

 .89اين غالمه ما ة دينارأعطه يا غالم ما معكم فالعط
 tو صـدو رجـ  ـ ملـا مسـ  مـن مساحـه وكرمـه ـ وكـان حمتاجـا إىل  سـما ة درهـم، فالعطـاو 

مثــ  املســيح   فضــله وعلمــه  t ســما ة درهــم، وثال ا ــة درهم.و ــد شــهد  النصــارى بالنــه
 .86وإعجايو
 كثري العبادة، دا م التهجد، واتح الصال ، كثري اايبة.  tوكان

 ني عشراإلمام الثا
، وأمـه السـيدة  نـرج م، ولـد بسـامراذ ليلـة tهو اإلمام احلجة املهـدي، حممـد بـن احلسـن
 النص  من شعبان سنة ما تني و   و سني.

وهـــذا اإلمـــام هـــو آخـــر حجـــج اهلل علـــى األر ، وخـــا  خلهـــاذ رســـول اهلل، وآخـــر أ مـــة 
 ـ مبشـي ته ـ عمـرو الشـري ، املسلمني اإلثىن عشـر ، وهـو بعـد   دار الـدنيا  ـد أ ـال اهلل لعـاىل

وهو غا ب عن األبصار، وسيظهر   آخر الزمان بعـد مـا مل ـت الـدنيا ظلمـاً وجـوراً، ليم هـا 
 عدالً و سطا.

                                                           
 .334ص 4االرشاد  ج -20
 . t  راج  حبار األنوار، لاريخ اإلمام احلسن العسكري  -21
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بالنه يبقى حياً ال ميو  حـىت يظهـر وميلـك الـدنيا حبـذافريها  oواأل مة wالن  87و د أخرب
و كره المشركونليظهره على الدين كل  ولفيبسة العدل، ويبيد اجلبابرة 

84. 
 الّلهم عجِّ  فرجه، وسهِّ  خمرجه، واجعلنا من أنصارو وأعوانه.

وحيــك أن هــذا اإلمــام العظــيم، اختهــى عــن األبصــار بــالمر اهلل لعــاىل وهــو   دارو، ا ــذ 
 املسلمون احمل  املنسوب إليه ـ   سامراذ ـ املشتهر بـ   سرداب الغيبةم مزاراً ومعبداً.

                                                           
 .3  11ب 317ص 27راج  حبار األنوار  ج -27

دنيا إال يــوم لبعــك اهلل عزوجــ  رجــالً منــا مي هــا ، وفيــه   لــو مل يبــق مــن الــ11ص 1وراجــ  مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــ   ج
 عداًل كما مل ت جوراًم. وشبهه ورد   الكتب التالية  

، وصــحيح ابــن 403. ص 007ص  2، ومســتدرك   الصــحيحني  ج47، وصــحيح أيب داود  ج401ص 4أســد الغابــة  ج
 ماجة   باب اجلهاد، وصحيح ابن ماجة   أبواب الهنت.

 .32ص 1، ومسند ابن حنب   ج177ص 3 نعيم  جوحلية األولياذ أليب
 .33سورة التوبة   - 23



 

 44 

 
 خا مة

سـم املسـلمون ـ مـن جـراذ السياسـا  املتطرفـة والعصـبيا  واملالبسـا  ومـا أشـبه ـ لقـد انق
 إىل عدة فرق  سنة، وشيعة، وخوارج، وييدية، وآ ا خانية، وعلوية، ومرة، وغريها..

وحنـــن اليـــوم أحـــوج مـــا نكـــون إىل األُلهـــة والتهـــاهم، فمـــن الضـــروري ملـــن يـــؤمن بـــاهلل واليـــوم 
والسنة دستوراً، أن داهد لرف  هذو اخلالفا ، لتجري امليـاو   اعخر، ويتخذ القرآن منهجا، 

كـالتي نقتـت غزلهـا  اريها، وليعود إىل املسلمني ما فقدوو من ا ـتالف ووحـدة، وإال كنـا 
من بعد قوة أنكاثا

85. 
 واهلل املسؤول أن يوفق اجلمي  ملا فيه رتاو، واحلمد هلل رب العاملني . 

 كربالء المقدسة   
 ن المهدي الحسيني الشيرازي محمد ب 
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