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والدة سبط النبي

 Aاإلمام احلسني

للهجرة  الرابعة  السنة  الثالث من شهر شعبان يف  يف 
F حفيد رسول اهلل Aشعت األكوان بنور اإلمام احلسني 
وضعت  حيث   ،Cوأخيه أبيه  بعد  األئمة  وثالث 
من  نورًا  األكوان  فامتلئت  وليدها،   Dالزهراء فاطمة 
نوره املبارك وعّمت الربكة أرجاء املعمورة، فقد أرشقت 
عىل  سيكون  الذي  املبارك  النور  هذا  رهبا  بنور  األرض 
وجوده  بكل  سبيله  يف  والتضحية  الدين،  حفظ  يديه 

الطاهر.
ثم أجرى رسول اهللF مراسيم الوالدة من األذان 
واإلقامة يف أذنيه اليمنى واليرسى، ليكون عصمة للولد 
)مل  املؤرخون:  قال  احلسني،  سّمله  ثم  الشيطان،  من 
ي  تكن العرب يف جاهليتها تعرف هذا االسم حتى ُتسمِّ
أبناءهم به، وإّنام ساّمه النبيF به بوحي من السامء()1(، 

)1( أسد الغابة: ج2، ص11.
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وتصدق  رأسه  وحلق  بكبش،  أيام  سبعة  بعد  عنه  وعق 

بزنته فضة.

:Aللحسني Fرعاية النبي

واهتم   ،Aاحلسني رعاية  بنفسه   Fالنبي وتوىل 
عواطفه  ومزج  بروحه،  روحه  فمزج  بالغا  اهتامما  به 
بعواطفه، وكان - فيام يقول املؤرخون -: يضع إهبامه يف 
ليغذيه  فمه  لسانه يف  بعد والدته فجعل  أخذه  وأنه  فيه، 
بريق النبوة وهو يقول له: )إهيا حسني، إهيا حسني، أبى 
اهلل إال ما يريد هو- يعني اإلمامة -فيك ويف ولدك...()1(.
لقد سكب الرسولF يف نفس وليده ُمُثَله ومكرماته 
نرش  يف  له  ومثال  حلياته،  وامتدادا  عنه،  صورة  ليكون 

أهدافه ومحاية مبادئه.

)1( مناقب أيب طالب: ج3، ص209.
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:Aللحسني Fُحّب النبي

اإلمام  مقام  َوصف  يف   Fاهلل رسول  أقوال  توالت 
ومدى  ومنه،  الرسالة  من  الرفيع  وموقعه   ،Aاحلسني

حمبَّة النبي لسبطه احلسنيA، ومن هذه األقوال ما ييل:
 :Fاهلل رسول  قال  قال:  ة،  ُمرَّ بن  َيعىل  عن  أواًل: 
)ُحَسنٌي ِمنِّي وأنا ِمن ُحسني، أَحبَّ اهلُل َمن أحبَّ ُحَسينًا، 

ُحسنٌي ِسْبُط ِمن األْسباط()1(.
Fثانيًا: عن سلامن الفاريس، قال: سمعُت رسول اهلل 
أحبَّني،  أحبَّهام  من  ابناي،  واحلسني  )احلسن  يقول: 
َوَمن أحبَّه اهلل أدخله اجلنة، ومن  اهلُل،  ومن أحبَّني أحبَّه 
أبغَضُهاَم أبغَضني، ومن أبغَضني أبغَضه اهلل، َوَمن أبغضه 

اهلل أدخَله النَّار َعىل وَجهه()2(.
Fاء بن عازب، قال: رأيت رسول اهلل  ثالثًا: عن الرَبَّ
ُهمَّ  حاماًل احلسني بن عيلC عىل عاتقه وهو يقول: )اللَّ

)1( إرشاد الشيخ املفيد: ج2، 127.

)2( مستدرك احلاكم النيسابوري: ج3، ص166.
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ُه َفأِحبَّه()1(. إيِنِّ ُأحبُّ
رابعًا: عن اإلمام الباقرA، قال: كان رسول اهلل F إذا 
:Aاجتذبه إليه، ثم يقول ألمري املؤمنني Aدخل احلسني 
 :Aعليه، فُيقبِّله ويبكي. فيقول Fأْمِسكه(. ثم يقع(
أقبِّل موضع   ، ُبنيَّ )يا   :Fتبِكي( ؟!! فيقول مِلَ  أَبه،  )َيا 

السيوف منك وأبكي(. فيقولA: )يا أبه، وُأقَتل( ؟!!
وأنت(.  وأخوك  وأبوك  واهلل،  )إي   :Fفيقول 
 :Fفيقول ؟!!  شتَّى(  فمصارُعنا  أبه،  )يا   :Aفيقول
أمتك(؟  من  يزورنا  )فمن   :Aفيقول  .) ُبنيَّ يا  )نعم، 
إال  وأنت  وأخاك  أباك  ويزور  يزورين  )ال   :Fفيقول

تي()2(. يقون من أمَّ الصدِّ
 Fخامسًا: عن ابن عباس، قال: ملَّا اشتدَّ برسول اهلل
مرضه الذي تويفِّ فيه، ضمَّ احلسنيA، ويسيل من عرقه 
َباَرَك  َولَِيزيد، ال  )َما يل  بنفسه ويقول:  عليه، وهو جيود 

)1( األمايل: ص249.

)2( كامل الزيارات: ص146.
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ُهمَّ الَعْن يزيد(. ثم ُغيش عليهF طوياًل. ثم  اهلُل ِفيه، اللَّ
ويقول:  تذرفان  وعيناه   Aاحلسني يقبِّل  وجعل  أفاَق، 

.)1() )أما إن يل ولقاتلك مقامًا بني يدي اهلل عزَّ وجلَّ
وأخريًا:

Aهييِّئ ولده احلسني Fندرك كيف كان رسول اهلل 
ده، ليحفظ له رسالته  لدور رسايل فريد، ويوحي به ويؤكِّ

من االنحراف والضياع.
أبرز  من  هي   Aاحلسني اإلمام  سرية  أن  نجد  ولذا 
مصاديق وحدة اهلدف يف حتقيق وحفظ مصلحة اإلسالم 
الُعليا، والتي اتَّسمت هبا أدوار أهل البيتB عىل رغم 

عها يف الطريقة وتباينها الظاهري يف املواقف. تنوِّ

جود اإلمام احلسنيA وسخاؤه:

فقد  والسخاء،  اجلود   Aاحلسني اإلمام  مزايا  من 
كان املالذ للفقراء واملحرومني، وامللجأ ملن جارت عليه 

األيام، وكان ُيثِلج قلوب الوافدين إليه هِبَِباتِه وَعَطاَياه.

)1( بحار األنوار: ج44، ص266.
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عنه  النقل  اشتهر  وقد  طلحة:  بن  الدين  كامل   يقول 
ويصل  الطالب،  ويمنح  الضيف،  يكرم  كان   Aأنه
ويشبع  العاري،  ويكسوا  السائل،  ويسعف  الرحم، 
ويشفق  الضعيف،  من  ويشد  الغارم،  ويعطي  اجلائع، 
إال  َمال  َوَصَله  أن  وَقلَّ  احلاجة،  ذا  ويغني  اليتيم،  عىل 
َقه، وهذه َسجيَّة اجلواد، وِشنِشَنه الكريم، وِسَمة ذي  َفرَّ
السامحة، وصفة من قد حوى مكارم األخالق، فأفعاله 
متصف  بأنه  ناطقًة  الكرم،  بُِصنِعه  له  شاهدة  ة  املَتُلوَّ

بَمحاِسن الشَيم.
الليل  ُدَجى  يف  حيمل   Aكان املؤرخون:  ويقول 
السهم اجلراب، يملؤه طعامًا ونقودًا إىل منازل األرامل 
واليتامى واملساكني، حتى َأثَّر ذلك يف َظهِره، وكان حُيَمل 

َته. إليه املتاع الكثري فال يقوم حتى هَيُب َعامَّ
من  كثرية  بوادر  املؤرخون  نقل  فقد  حال  أي  وعىل 

جود اإلمامA وسخائه، نكتفي بنقل هذه احلادثة:
روى أنس قال: كنت عند احلسنيA فدخلت عليه 
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تُه هبا، فقالA هلا: )أنِت  َفَحيَّ جارية بيدها طاقة َرحيانة 
ة لِوجه اهلل تعاىل(. ُحرَّ

َفُبِهر أنس وانرصف وهو يقول: َجاريٌة جتيُئَك بَِطاَقة 
َرحياٍن َفَتعتِقها ؟!!

َبنا اهلُل، قال تبارك وتعاىل:  فأجابه اإلمامA: )َكذا أدَّ
وَها( وكان  َأْو ُردُّ ِمْنَها  وا بَِأْحَسَن  ٍة َفَحيُّ ْيُتْم بَِتِحيَّ )َوإَِذا ُحيِّ

أحَسَن منها ِعتُقَها()1(.
قلوب   Aَمَلك الرفيع  واخللق  السخاء  وهبذا 

.Aاملسلمني، وَهاموا بُِحبِّه َوِوالئِه

حكم اإلمام احلسنيA ومواعظه:

َوَفصل  احِلكمة،  أِعنَّة   Aاحلسني اإلماَم  اهلُل  َمنح 
من  ُسيول   Aلسانه عىل  ق  َتَتدفَّ فكانت  اخِلطاب، 
بعض  ييل  وفيام  السائرة،  واألمثال  واآلداب  املوعظة 

ِحَكِمِه القصار:
َتكذيُبه،  ُياُف  من  ث  حُيدِّ ال  )العاقُل   :Aقال  -1

)1( الفصول املهمة البن الصباغ: ص184.
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وال َيسأُل َمن ُياُف َمنُعه، وال َيثُِق بِمن ُياُف َغدُره، َوال 
َيرجو َمن ال ُيوَثُق بِرَجائِه()1(.

ال  امُلؤمَن  فإِنَّ  ِمنه،  َتعَتِذُر  وما  )إِيَّاك   :Aقال  -2
ُييسُء وال َيعَتِذر، َوامُلَنافق ُكل يوم ُييسُء َويعتذر()2(.

اجُللوس  الَقبول  َعالمات  َدالئِل  )ِمن   :Aقال  -3
امُلاَمَراة  اجَلهل  أسباِب  عالمات  وِمن  العقول،  أهِل  إىل 
ديثِه، َوِعلمه  لَِغري أهِل الكفر، َوِمن َدالئل الَعامِل انتَقاُده حِلَ

بِحَقائق ُفنون النَظر()3(.
يف  ويزاد  أجله،  يف  ينسأ  أن  رّسه  )من   :Aقال  -4

رزقه فليصل رمحه()4(.
24- قالA: )إّن حوائج الناس إليكم من نعم اهلل 

عليكم، فال متّلوا النعم فتعود نقاًم()5(.
)1( بحار األنوار: ج1، ص130.

)2( وسائل الشيعة: ج16، ص159.

)3( بحار األنوار: ج75، ص119.

)4( عيون أخبار الرضاA: ج2، ص48.

)5( بحار األنوار: ج75، ص127.
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دعوة اإلمام احلسنيA إلى مكارم األخالق:

وأصحابه  بيته  ألهل   Aاحلسني اإلمام  رسم 
بالَتحيّل  وأمرهم  الصفات،  وحماسن  األخالق،  مكارم 
أحاديثه  من  بعضا  ييل  وفيام  لغريهم،  ُقدوة  ليكونوا  هبا 

وكلامته ووصاياهA يف هذا املجال:
َلُة  والصِّ ُمروَءٌة،  والَوفاُء  ِزينٌة،  قالA:)احِللُم   -1
فُه  والسَّ َسفٌه،  والَعجلُة  َصلٌف،  واالستِكثاُر  نِعمٌة، 
 ، رَشٌّ ناءة  الدَّ أهِل  السُة  َوُمَ َورطٌة،  والُغلوُّ  َضعٌف، 

السُة أهِل الُفسوِق ِريبٌة()1(. وُمَ
 ّ والرسِّ َعجٌز،  والكذُب   ، ِعزٌّ دُق  )الصِّ  :Aقال  -2
جَتربٌة،  والَعمُل  َصَدقٌة،  واملَعونُة  َقَرابٌة،  واجلَوار  أَماَنٌة، 
َفقٌر،  حُّ  والشُّ َزيٌن،  مُت  والصَّ ِعبادٌة،  احَلسُن  واخُللُق 

.)2() فُق ُلبٌّ َخاُء ِغنًى، والرِّ والسَّ

معايل  ص169،  املهمة:  الفصول  ص30،  ج2،  الغمة:  كشف   )1(
السمطني: ج1، ص251.

)2( تاريخ اليعقويب: ج2، ص246.
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ض مِلـا  3- قالA: )ال َتَتكلَّف َما ال ُتطيق، وال َتَتعرَّ
ال ُتدِرك، وال َتِعُد باِم ال تقِدُر عليه، وال ُتنِفُق إال بَقَدر ما 
تستفيد، وال َتطلُب ِمن اجلزاء إال بَِقدر َما َصَنعت، وال 
َتفَرح إاِلَّ باِم نِلَت من طاعة اهلل، وال َتَتَناَوْل إال ما رأيَت 

َنفَسَك أهاًل َله()1(.
َمنَّ فيام ال َيعنيك،  4- قالA البن عباس: )ال َتَتَكلَّ
َمنَّ فيام ال يعنيك حتى  َفإينِّ أخاُف عليك الِوزر، وال َتَتَكلَّ
ترى للكالم موضعًا، َفُربَّ متكلٍم قد تكلم باحلقِّ َفِعيب، 
فيه  وال مُتَاِرَينَّ َحلياًم وال َسِفيهًا، فإنَّ احَلليم يقلبك، والسَّ
يؤذيك، وال تقوُلنَّ يف أخيك املؤمن إذا َتوارى عنك إال 
عمَل  واعمل  عنه،  َتواريَت  إذا  فيك  َيقوَل  أن  حُتبُّ  َما 

َرجٍل َيعَلم أنه مأخوٌذ باإلجرام ُمزًى باإِلحَسان()2(.
إىل  الداعية  األبيات  هذه  دومًا  ينشد   Aكان  -5
ُحسن اخُللق، وَعدم الَعناء يف َطلب الدنيا، وَيزعُم بعض 

)1( أعيان الشيعة: ج1، ص621، أرسار احلكامء: ص90.

)2( بحار األنوار: ج75، ص127.
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َواة أهنا من َنظِمهA وهي: الرُّ
َلئِْن َكاَنت اأَلفعاُل يومًا ألهِلها

َكاماًل َفُحسُن اخُللِق أْبَى َوأكَمُل   
رًا َوإِْن َكاَنت األرَزاُق ِرزقًا ُمَقدَّ

ُة ُجهِد املَرِء ِف الَكسِب أْجُل َفِقلَّ   
نيا ُتَعـدُّ َنِفيَسٌة َوإِْن َكـاَنت الدُّ

َفـَداُر َثـَواِب اهللِ أعَلـى َوأنَبـُل   
َوإِْن َكاَنت األْبَداُن لِلَموِت ُأنِشَأْت

يِف ِف اهللِ أفَضُل َفقتُل اْمِرٍئ بِالسَّ   
ُعَها َوإِْن َكاَنت األْمَواُل لِلرتِك َجْ

َفاَم َباُل َمرْتوٍك بِِه املَرُء َيبَخـــُل)1(   

:Aكرامات اإلمام احلسني

مما اختص اهلل به أولياءه أن أجرى عىل أيدهيم كرامات 
القديس:  احلديث  ففي  تعاىل،  منه  وقرهبم  فضلهم  تبنّي 

)1( خمترص صفة الصفوة: ص62، األنوار البهية: ص46.
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فيكون()1(،  كن  لليشء  تقل  مثيل  تكن  أطعني  )عبدي 
بانطباق هذا احلديث  الناس  وهم سالم اهلل عليهم أوىل 
إذا ظهرت عىل أيدهيم  عليهم، فال عجب -بعد ذلك- 

الكرامات.
َلْتها  جَّ كثريٌة،  معاجٌز وكراماٌت   Aولإلمام احلسني
تعاىل  اهلل  أمر   Aولد )ملّا  منها:  نذكر  التاريخ،  كتُب 
جربائيل أن هيبط يف مأل من املالئكة فيهنئ حمّمدًا فهبط، 
بعثه اهلل يف يش ء  له فطرس  يقال  فيها ملك  فمر بجزيرة 
اهلل  فعبد  اجلزيرة،  تلك  يف  وألقاه  جناحه،  فكرس  فأبطأ 
إىل  قال:  أين؟  إىل  جلربائيل:  فطرس  فقال  عام،  سبعامئة 
فلاّم  يل،  يدعو  لعّله  حمّمد  إىل  معك  امحلني  قال:  حمّمد، 
دخل جربائيل وأخرب حمّمدًا بحال فطرس، قال له النبي: 
)قل له يمسح هبذا املولود جناحه(، فمسح فطرس بمهد 
ارتفع  ثّم  احلال جناحه،  اهلل عليه يف  فأعاد   ،Aاحلسني

  .)2()Aمع جربائيل إىل السامء، فسّمي عتيق احلسني

)1( التفسري الكاشف: ج6، ص520.

)2( اخلرائج واجلوارئح: ج1، ص252.
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والدة اإلمام

Cعلي بن احلسني
أرشقت الدنيا بوالدة اإلمام زين العابدينA  الذي 
للناس  وقدم  األرض،  يف  واحلكمة  العلم  ينابيع  فجر 
الذات،  نكران  يف  والدروس  األمثلة  أروع  بسريته 
أدعيته  اهلل، وها هي  إىل  الدنيا، واالنقطاع  والتجرد عن 
تتىل آناء الليل وأطراف النهار فهي نرباس السائرين إىل 

اهلل، كام كانوا B نجومًا ألهل األرض هيتدى هبم. 
األفراح  من  بمزيد  النبوية  األرسة  استقبلت  وقد 
من  مجيع  شملت  حتى  املبارك،  الوليد  هذا  واملرسات 

يتصل هبم من الصحابة وأبنائهم.
فقد  اآلالم  وصاحبته  اخلطوب  رافقته  والدته  ومنذ 
وتتابعت  املهد،  يف  وهو  الزكية،  أمه  املنون  يد  اختطفت 
عليه املحن بعد ذلك يتبع بعضها بعضًا، فلم ُيبتَل إنسان 

بمثل ما أبُتيل به هذا اإلمام العظيم.
ولد إمامنا زين العابدينA  يف اخلامس من شعبان 
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سنة 38هـ يف املدينة املنّورة، وأّمه املكرمة شهربانو بنت 
يزدجر بن شهريار ملك الُفرس، وقيل شاه زنان كام قال 

شيخنا احلر العاميل يف أرجوزته:
وُأمه ذات العال واملجد

شاه زنان بنت يزدجــــــر   
وهو ابن شهريار ابن كرسى

ذو سؤدد ليس خياف كرسى   
:Aهيبته ووقاره

أما هيبته فتعنو هلا الوجوه واجلباه، فكانت تعلو عىل 
أنوار األنبياء، وهيبة األوصياء، ووصف  أسارير وجهه 
شاعر العرب األكرب الفرزدق يف رائعته هيبة اإلمام بقوله:

يكاد يمسكه عرفان راحته   
ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم   

يغيض حياًء ويغىض من مهابته     
فال يكلم إال حـــــني يبتسم   

الناظر،  تشبع من رؤية صباحة وجهه عني  وكان ال 
 ،Fاألعظم الرسول  جده  هيبة  حتكي  هيبته  وكانت 
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وقد هبر هبا املجرم السفاح مسلم بن عقبة الذي استهان 
ارتعدت  اإلمام  رأى  فحينام  واملقدرات،  القيم  بجميع 
أهل  سائر  من  أخذها  كام  منه  البيعة  يأخذ  ومل  فرائصه، 

املدينة عىل أهنم عبيد قن ليزيد)1(. 
عبد  بن  هشام  اأُلموي  اخلليفة  أّن  أخرى  رواية  ويف 
امللك جاء إىل مّكة ألداء احلّج - قبل استخالفه -، فأراد 
استالم احلجر األسود فلم يقدر، فُنصب له منرب فجلس 
عليه وطاف به أهل الشام، فبينام هو كذلك إذ أقبل اإلمام 
الناس  إزار ورداء، من أحسن  العابدينA وعليه  زين 
فجعل  السجود،  ثفنة  عينيه  بني  رائحة،  وأطيبهم  وجهًا 
حّتى  الناس  تنّحى  احلجر  موضع  إىل  بلغ  فإذا  يطوف، 

يستلمه هيبة له.
فقال شامي: من هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال: ال أعرفه، 
لئاّل يرغب فيه أهل الشام، فقال الفرزدق وكان حارضًا: 
لكّني أنا أعرفه، فقال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فأنشأ 

قصيدته املشهورة:

)1( راجع رشح النهج البن أيب احلديد: ج15، ص242.
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يا سائيل أين حّل اجلود والكرم 
عندي بيان إذا طالبه قدموا   

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرفه واحلّل واحلرم   

هذا ابن خري عباد اهلل كّلهم
هذا التقّي النقّي الطاهر العلم   

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله
بجّده أنبياء اهلل قد ُختموا )1(   

:Aأخالقه وفضائله
الفضائل  يف  قّمة   Aالعابدين زين  اإلمام  كان 
من  نذكر  زمانه،  أهل  بقّية  عن  هبا  ومتّيز  واألخالق، 

أخالقه ما ييل:
: A1-عبادته

روي عنهA: )أنه إذا توّضأ اصفرَّ لوُنه، فيقال له: ما 
هذا الذي َيعَتاُدك عند الوضوء؟ فيقولA : أَتْدُروَن َبني 

)1( وسائل الشيعة: ج20، هامش ص290.
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َيَدْي َمن ُأريُد أْن أِقَف()1(. 
ومن كلامتهA: )إنَّ قومًا عبدوا اهلَل َرهبًة َفتِْلَك عبادة 
ار، وقومًا  العبيد، وآخرين َعبُدوه رغبة َفتِْلَك عبادة الُتجَّ

عبدوا اهلل ُشكرًا َفتِْلَك ِعباَدُة األحرار()2(. 
وقال رجل لسعيد بن امُلسيَّب: ما رأيت رجاًل أورع 
ى رجاًل -، فقال له سعيد املسيَّب: أما  من فالن - وسمَّ
رأيت عيلَّ بن احلسنيC؟ فقال: ال، فقال املسيَّب: ما 

رأيُت أورع منه()3(. 
وقال أبو حازم: )ما رأيت هاشمّيًا أفضل من عيل بن 

.)4()Cاحلسني
وقال طاووس: )رأيت عيلَّ بن احلسنيC ساجدًا 
طيِّب،  بيت  أهل  من  صالح  رجل  فقلت:  احلجر،  يف 
يقول:   Aفسمعته إليه  فأصغيُت  يقول،  ما  ألسمعنَّ 

)1( كشف الغمة: ج2، ص74.

)2( كشف الغمة: ج2، ص287.البداية والنهاية: ج9، 123.

)3( بحار األنوار: ج46، ص144.

)4( وسائل الشيعة: ج4، ص98.
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بِِفنائك،  َسائُِلك  بِِفنائك،  ِمسكيُنك  بِِفنائك،  )ُعَبيُدك 
هِبِنَّ يف  ما دعوُت  قال طاووس: فواهلل  بِِفنائك(،  َفقرُيك 
كرب إال ُكِشف َعنِّي، وكانA  ُيصيلِّ يف كلِّ يوم وليلة 
ألف ركعة، فإذا أصبح َسقط مغشيًا عليه، وكانت الريح 

مُتيُله كالسنبلة...()1(. 
:A2-علمه

كانA  أعلم أهل زمانه، فقد روى عنهA  الكثري 
من الفقهاء والعلامء والرواة يف خمتلف العلوم واملعارف، 
وفضائل  املواعظ  من  ضخم  تراٌث   Aعنه ُحِفظ  كام 

القرآن، واألحكام اإلسالمية من احلالل واحلرام.
:A3-حلمه

عن  وجتاوزه  وصفحه  وعفوه  بحلمه   Aُعرف
امليسء، فمن القصص التي تنقل عنهA  يف هذا املجال: 
فسقط  له،  املاء  تسكب   Aلإلمام جارية  كانت  )إّنه 
رأسه  فرفع  فشّجه،   Aوجهه عىل  اإلبريق  يدها  من 
الَغْيَظ(،  )َوالَكاِظِمنَي  يقول:  اهلل  إّن  له:  فقالت  إليها، 

)1( كشف الغمة: ج2، ص293.
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فأجاهباA: )قد كظمت غيظي(، قالت: )والَعاِفنَي َعِن 
)َواهلُل  قالت:  ثّم  عنك(،  اهلل  )عفا   :  Aفقال النَّاِس(، 

حُيِبُّ امُلْحِسننِي(، فقال: )اذهبي أنت حّرة()1(. 
:A4-شجاعته

قد اّتضحت واستبانت شجاعتهA الكامنة يف ملس 
الطاغية عبيد اهلل بن زياد، عندما أمر األخري بقتله، فقال 
اإلمامA  له: )أبالقتل هتّددين يا بن زياد، أما علمت أّن 

القتل لنا عادة، وكرامتنا من اهلل الشهادة()2(. 
وهند  معاوية  ابن  )يا  الشام:  يف  يزيد  للطاغية  وقال 
وصخر مل تزل النبوة واإلمرة آلبائي وأجدادي من قبل أن 
تولد، ولقد كان جدي عيل بن أيب طالب يف يوم بدر وأحد 
واألحزاب يف يده راية رسول اهللF وأبوك وجدك يف 
Cاحلسني بن  عيل  جعل  ثم  الكفار،  رايات   أيدهيام 

يقول:

)1( األمايل: ص269.

)2( اللهوف يف قتىل الطفوف: ص192، بحار األنوار: ج45، ص118.
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ماذا تقولون إذ قال النبي لكم   
ماذا فعلتم وأنتم آخر األمـــــم؟   

بعرتيت وبأهيل عند مفتقدي
منهم أسارى ومنهم رضجوا بدم)1(   

: A5- تصّدقه
ومساكينها  املدينة  فقراء  عىل  التصّدق  كثري   Aكان
الطعام  يأكل  ال  كان  أّنه  روي  وقد  بالرّس،  وخصوصًا 

حّتى يبدأ فيتصّدق بمثله.
ظهره  عىل  اخلبز  جراب  حيمل  كان    Aأّنه وروي 
ُتطفئ  الرّس  صدقة  )إّن  ويقول:  به،  فيتصّدق  بالليل 

غضب الرّب(. 
من  عائلة  مائة  يعيل  كان  أّنه  تبنّي   Aاستشهد وملّا 
املدينة يقولون: ما  املنّورة، ولقد كان أهل  املدينة  عوائل 

.Cفقدنا صدقة الرّس حّتى مات عيل بن احلسني
بن  عيل  الزهري  )رأى  قال:  عيينة  بن  سفيان  عن 
احلسني ليلة باردة مطرية وعىل ظهره دقيق وحطب وهو 

)1( بحار األنوار: ج45، ص136.



)27(

أريد  قال:  هذا؟  ما  اهلل  رسول  بن  يا  له:  فقال  يميش، 
سفرا أعد له زادا أمحله إىل موضع حريز، فقال الزهري: 
فهدا غالمي حيمله عنك فأبى، قال: أنا أمحله عنك فأين 
ال  لكني   :Cاحلسني بن  عيل  فقال  محله،  عن  أرفعك 
أرفع نفيس عام ينجيني يف سفري وحيسن ورودي عىل ما 
أرد عليه، أسألك بحق اهلل ملا مضيت حلاجتك وتركتني، 
بن رسول  يا  له:  قلت  أيام  بعد  كان  فلام  عنه  فانرصفت 
اهلل لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثرا، قال بىل يا 
زهري ليس ما ظننته ولكنه املوت وله كنت استعد، إنام 
االستعداد للموت جتنب احلرام وبذل الندى واخلري()1(.

احلسني  بن  عيل  مات  )ملا  ثابت:  بن  عمرو  وقال 
وقالوا:  آثار سواد يف ظهره  إىل  ينظرون  فغسلوه جعلوا 
الدقيق ليال عىل ظهره  ما هذا؟ فقيل: كان حيمل جرب 
ملا  إنه  أصحابنا:  روايات  ويف  املدينة،  أهل  فقراء  يعطى 
وضع عىل املغتسل نظروا إىل ظهره وعليه مثل ركب اإلبل 
Fوكان الفقراء،  منازل  إىل  ظهره  عىل  حيمل  كان   مما 

)1( علل الرشائع: ج1، ص231.
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الصيف  انقىض  وإذا  بكسوته،  تصدق  الشتاء  انقىض  إذا 
تصدق بكسوته()1(. 

6- عتقهA للعبد:
رغم ما كان يعانيهA من التضييق عليه من قبل بني 
يّدخر  أنه مع ذلك مل  أبيه احلسنيA إال  قتل  بعد  أمية، 
فكان  األخالق،  ومكارم  الدين  علوم  نرش  يف  وسعًا 
ابتكر  ولقد  األخطار،  رغم  لألمة  القيادي  دوره  يامرس 
وجيمع  والذكاء  باحلكمة  يتسم  اسلوبًا  عليه  اهلل  سالم 
العلم  معدن  وهم  ال  كيف  والربكة،  اخلري  أنواع  كل 
فقد  احلكمة،  ومنبع  والكرم  اجلود  وبحر  الندى  وموئل 
الدين ومكارم  فيعلمهم  العبيد يف كل سنة  يشرتي  كان 
ليبدأوا به  املال  األخالق ثم بعد ذلك يعتقهم ويعطيهم 
رسًا   ،  Aمنه الفعل  هذا  وكان  الكريمة،  احلرة  حياهتم 
إذ مجع   ،Bاإلمامة ومعجزًا من معاجزهم من أرسار 
يف  فكرية  حركة  كانت  فقد  الفوائد،  من  حيص  ال  ما  به 
نرشًا  وكان  الظلمة،  أعني  عن  بعيدًا  وهدوء  صمت 

)1( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص294.
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هبا  املحدث  امتنع  وقت  يف   Bالبيت أهل  لفضائل 
عىل  القضاء  يف  اجتامعية  حركة  وكانت  هلا،  والنارش 
ملن  املال  نرش  يف  اقتصادية  وحركة  والعبودية،  الطبقية 
يتجر به... إىل غري ذلك من األهداف التي يعجز اللسان 

عن تعدادها والعقل عن احتوائها.           
: A7- فصاحته وبالغته

جتّلت فصاحتهA  وبالغته يف اخلطب العصامء التي 
خطبها يف الكوفة يف ملس الطاغية عبيد اهلل بن زياد، ويف 
املدينة  يف  ثّم  معاوية،  بن  يزيد  الطاغية  ملس  يف  الشام 

املنّورة بعد عودته من الشام. 
وما  الكاملة،  السّجادية  الصحيفة  عن  ناهيك  هذا 
جاء فيها من عبارات الدعاء الرائعة واملضامني العميقة، 
اجلميلة  واحلوارات  وعمقه،  وفصاحته  اللفظ  وبالغة 
البلغاء والشعراء  والعبارات اللطيفة اجلزيلة التي يعجز 
عن إيراد مثلها، وقد ُعرفت الصحيفة بـ )زبور آل حمّمد(. 
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صحيفة اإلمام السجادA  السّجادِية:
التي  أدعيتِه  فتتمثَّل يف  العلمية والعرفانية،  أما ثروته 
منها  ألَّفت  التي  املتواترة،  بأسانيدهم  ثون  امُلَحدِّ رواها 
ادية املنترشة يف العامل، فهي زبور آل حممد. الصحيفة السجَّ
وعلوَّ  معانيها،  وبالغة  ألفاظها،  َفَصاحة  إن  نعم، 
والثناء  تعاىل  هلل  التذلُّل  أنواع  من  فيها  وما  مضامينها، 
وكرمه،  عفوه  طلب  يف  العجيبة  واألساليب  عليه، 
ة نسبتها إليه، وأنَّ  ل إليه، أقوى شاهد عىل ِصحَّ والتوسُّ
هذا الُدر من ذلك البحر، وهذا اجلوهر من ذلك املعدن، 

وهذا الثمر من ذلك الشجر.
مضافًا إىل اشتهارها ُشهَرة ال تقبل الريب، فقد رواها 
زين  اإلمام  إىل  امُلتَِّصلة،  َدة  املتعدِّ بأسانيدهم  الُثَقات 

. Aالعابدين
وقد أرسل أحُد األعالم نسخة من الصحيفة مع رسالة 
)1358هـ( عام  املتوفَّ  الطنطاوي،  الشيخ  العالمة   إىل 
رسالته:  جواب  يف  فكتب  املعروف،  التفسري  صاحب 



)31(

ومن الشَقاء أنَّا إىل اآلن مل َنِقْف َعىل هذا األثر الَقيِّم اخلالد 
لُتها رأيتها  تأمَّ ام  ُكلَّ البيت، وإينِّ  ة وأهل  الُنبوَّ يف مواريث 

فوق كالم املخلوق، ودون كالم اخلالق.
الصحيفة  َمة  مقدَّ يف  األبطحي  باقر  حممد  وقال 
ذات  كانت   Aأدعيته إنَّ  القول  بنا  وحريٌّ  السجادية: 
مسار  مع  يتَّسق   ، اجتامعيٌّ وآخر   ، عباديٌّ وجه  وجهني: 
احلركة اإلصالحية التي قادها اإلمامA يف ذلك الظرف 

الصعب.
يمنح  أن  َدة  املسدَّ الفائقة  بقدرته   Aاإلمام استطاع 
اجتامعيًا  حمتوًى   - التعبديَّة  روحها  جانب  إىل   - أدعيته 
وأفكار  َخْصبة،  مفاهيم  من  محلته  بام  اجلوانب،  د  متعدِّ

نابضة باحلياة.
املؤِمَن  م  ُيعلِّ تارًة  إهليَّة،  مدرسة  صاحب   Aفهو
سه، وكيف َيلُج باب التوبة، وكيف  د اهلل ويقدِّ كيف ُيَمجِّ
التعامل  َدْرب  هبا  يسلك  وأخرى  إليه،  وينقطع  يناجيه 
بالوالدين،  الرِبِّ  أسلوب  مه  فيعلِّ املجتمع،  مع  السليم 
واألصدقاء،  واألهل،  والولد،  الوالد،  حقوق  ويرشح 
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أن  جيب  وما  األعامل،  فاضل   A ُيبنيِّ ثم  واجلريان، 
يلتزم به املسلم يف سلوكه االجتامعي، كل ذلك بأسلوب 

تعليمي رائٍع بليغ.
إيصال  يف  مبتكرًا  أسلوبًا  كانت  ا  إهِنَّ القول:  وصفوة 
الفكر اإلسالمي واملفاهيم اإلسالمية األصيلة إىل القلوب 
الظمأى، واألفئدة التي هتوي إليها لتقتطف من ثمراهتا، 
وتنهل من َمعينها، فكانت بحقٍّ َعمليَّة تربوية نموذجية، 
Aالسجاد اإلمام  بناءها  س  أسَّ األول،  الطراز   من 

مستهلاًم جوانبها من ِسري األنبياء وُسَنن املرسلني.
يوم  يف  دعاؤه  الصحيفة  هذه  يف   Aأدعيته ومن 
ْمَته  ْفَتُه، َوكرَّ ُهمَّ َهَذا َيوُم َعَرَفة، َيوٌم رَشَّ عرفة، ومنه: )اللَّ
بَِعفِوَك،  ِفيه  وَمَنْنَت  َتَك،  َرمْحَ فيِه  َت  َنرَشْ ْمَته،  وعظَّ
ُهمَّ  اللَّ ِعَباِدَك،  َعىَل  بِِه  ْلَت  َوتفضَّ َتَك،  َعِطيَّ ِفيِه  وأْجَزْلَت 
َوَبعَد  َله،  َخلِقَك  َقْبَل  َعَليه  أْنَعْمَت  الَّذي  َعبُدَك  َوأَنا 
َك،  حِلقِّ ْقَته  لِِدينِك، ووفَّ َهَديَتُه  مِمَّن  َفَجعلَتُه  إيَّاه،  َخلِقَك 
وَعصْمَتُه بَِحبِلَك، وأْدَخلَتُه يِف ِحْزبَِك، وأْرَشدَتُه مِلُواالِة 

أولِيائَِك، َوُمعاَداة أْعَدائِك(.
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اهتمام اإلمام زين العابدينA بالقرآن الكرمي
الكرام  كآبائه   Aالعابدين زين  اإلمام  شغف  قد 
الكريم وعلومه، ومتّثل  بالقرآن  للنظر-  ملفت  -بشكل 
تالوًة،  واهتامماته،  وأدعيته  اليومي  سلوكه  يف  ذلك 
وتدّبرًا، وتفسريًا، وتعلياًم، وعماًل، بام ال يدع مااًل للريب 
يف أّن اإلمام A  كان هو القرآن الناطق والتجسيد احلّي 

لكّل آيات القرآن الباهرة واملعجزة اإلهلية اخلالدة.
 A وها نحن نعرض بعض ما يشري إىل مدى اهتامم اإلمام 

بالقرآن العظيم من خالل دعائه عند ختم القرآن.
الذي  أعنتني عىل ختم كتابك  إّنك  )اللهّم   :Aقال
أنزلته نورًا، وجعلته مهيمنًا عىل كّل كتاب أنزلته، وفّضلته 
عىل كّل حديث قصصته، وفرقانًا فّرقت به بني حاللك 
وحرامك، وقرآنًا أعربت به عن رشائع أحكامك، وكتابًا 
حمّمد  نبّيك  عىل  أنزلته  ووحيًا  تفصياًل،  لعبادك  فّصلته 
من  هنتدي  نورًا  وجعلته  تنزياًل،  وآله  عليه  صلواتك 
ظلم الضاللة واجلهالة باّتباعه، وشفاًء ملن أنصت بفهم 
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احلّق  استامعه، وميزان قسط ال حييف عن  إىل  التصديق 
لسانه، ونور هدًى ال يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم 
نجاة ال يضّل من أّم قصد سّنته، وال تنال أيدي اهللكات 

من تعّلق بعروة عصمته.
وسهلت  تالوته،  عىل  املعونة  أفدتنا  فإذا  اللهّم 
حّق  يرعاه  مّمن  فاجعلنا  عبادته،  بحسن  ألسنتنا  جوايس 
رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم ملحكم آياته، ويفزع 
إّنك  اللهّم  بّيناته،  وموّضحات  بمتشاهبه  اإلقرار  إىل 
أنزلته عىل نبّيك حمّمدF، وأهلمته علم عجائبه مكماًل، 
علمه،  جهل  من  عىل  وفّضلتنا  مفرّسًا،  علمه  وورثتنا 

وقّويتنا عليه لرتفعنا فوق من مل يطق محله.
برمحتك  وعّرفتنا  محلًة،  له  قلوبنا  جعلت  فكام  اللهّم 
آله  وعىل  به،  اخلطيب  حمّمد  عىل  فصّل  وفضله،  رشفه 
بأّنه من عندك، حّتى ال  اخلّزان له، واجعلنا مّمن يعرتف 
يعارضنا الشّك يف تصديقه، وال يتلجنا الزيغ عن قصد 

طريقه(. 
الكربى، وقد حتّدث  القرآن هو معجزة اإلسالم  إّن 
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سليل النبّوة يف هذا املقطع عن بعض معامله وأنواره وهي:
به  هيدي  نورًا  الكريم  القرآن  أنزل  تعاىل  اهلل  إّن   -1

الضاّل، ويرشد به احلائر، ويوّضح به القصد.
2- إّن اهلل تعاىل جعل القرآن احلكيم مهيمنًا ومرشفًا 
عاّم  يكشف  فهو  أنبيائه،  عىل  أنزهلا  التي  كتبه  مجيع  عىل 
قبل  من  والتحريف  والتبديل  التغيري  من  فيها  حدث 

املنحرفني ودعاة الضالل.
العزيز عىل كّل حديث  تعاىل فّضل كتابه  إّن اهلل   -3
الذكر  تناول  فقد  األنبياء وشؤوهنم،  فيه قصص  عرض 
وشؤوهنم  أحواهلم  وشاملة  موضوعية  بصورة  احلكيم 

واقتباس العرب منهم.
4- إّن القرآن الكريم باعتباره منهجًا ودستورًا عاّمًا 
رشائع  عن  ويعرب  واحلرام،  احلالل  بني  يفّرق  للحياة 
األحكام، ويفّصل مجيع ما حيتاجه الناس تفصياًل واضحًا 

ال لبس فيه وال غموضًا.
هُيتدى  نورًا  كتابه احلكيم  تعاىل كام جعل  اهلل  إّن   -5
من  شفاًء  جعله  كذلك  واجلهالة،  الضاللة  ظلم  يف  به 
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األمراض والعاهات النفسية، وذلك ملن آمن به وصّدقه.
ليس  وقسط،  عدل  ميزان  احلكيم  الذكر  إّن   -6
به  متّسك  من  وإّن  هلوى،  اّتباع  وال  احلّق،  عن  ميٌل  فيه 
واعتصم، فقد سلك الطريق القويم الذي ال التواء فيه، 

ونجا من اهلالك.
يتفّضل  أن  اهلل جّل جالله  اإلمامA من  7- طلب 
واإلقرار  آياته،  ملحكم  والتسليم  كتابه  برعاية  عليه 

بمتشاهباته.
8- إّن اهلل تعاىل قد منح نبّيه العظيم فهم عجائب ما 
بأئّمة اهلدى  الكريم وعّلمه تفسريه، كام أشاد  القرآن  يف 
من عرتة الرسولF الذين رفعهم اهلل عّز وجّل وأعىل 

درجتهم، فجعلهم خزنة علمه واإلدالء عىل كتابه.
:Aِحَكم اإلمام السجاد

 Bالبيت أهل  كباقي  كان   Aالسجاد اإلمام  إّن 
منبعا للحكمة ومعدنًا هلا، فمن حكمه:

َعِن  والنَّهي  باملَعُروِف  لألْمِر  )الَتاِرُك   :Aقال  -1
ابِِذ لِِكَتاِب اهللِ َوَراء َظْهِره، إالَّ أْن َيتَّقي ُتَقاًة(،  امُلْنَكر َكالنَّ
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اُف َجبَّارًا عنيدًا أْن  قيل له: وما يتَّقي ُتقاة؟ فقالA: )َيَ
يفرَط َعَليِه أْو أْن َيْطَغى()1(.

 :Aفقال هد؟  الزُّ َما   :Aالسجاد لإلمام  قيل   -2
ْهِد أْدَنى َدَرَجاِت  ْهُد َعرَشُة أْجَزاء: فأْعىَل َدَرَجاِت الزُّ )الزُّ
الَوَرع، وأْعىَل َدَرَجاِت الَوَرع أْدَنى َدَرَجاِت الَيِقني، َوأْعىَل 
ْهَد يف آَيٍة  َض، وإنَّ الزُّ َدَرَجاِت الَيقنِي أْدَنى َدَرَجاِت الرِّ
ِمن ِكَتاِب اهلل: )لَِكْياَل َتْأَسْوا َعَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا باَِم 

آَتاُكْم(()2(.
ُكْم إىَل اهللِ أْحَسُنُكم َعَمال، وإنَّ  3- وعنهA: )إنَّ أَحبَّ
أْعَظَمُكْم ِعنَد اهلل َعَمال أْعَظُمُكْم ِفياَم ِعْنَد اهلل َرْغَبًة، َوإنَّ 
ُكم َخْشَيًة هللِ، َوإنَّ أْقَرُبُكم ِمَن  أْنَجاُكم ِمَن َعَذاِب اهللِ أشدُّ
أْسَبغُكْم َعىل  ِعْنَد اهللِ  أْرَضاُكم  َوإنَّ  َخلقًا،  أْوَسعُكم  اهلل 

ِعَيالِِه، َوإنَّ أْكَرمُكْم َعىَل اهلل أْتَقاُكم هلل()3(.
فال  َسًة  َخْ ُانُظر   ، ُبنيَّ )َيا  َبنيه:  لبعض   Aوعنه  -4

)1( البداية والنهاية: ج9، ص134، أعيان الشيعة: ج1، ص637.

)2(  اخلصال: ص437 .

)3( حتف العقول: ص279.
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فقال  َطريق(  يِف  تراِفْقُهم  وال  اِدْثُهم  حُتَ وال  ُتصاِحْبُهم 
اَك َوُمَصاَحَبِة  بعض َبنيه: َيا أَبِت، َمْن ُهم؟ قالA : )إِيَّ
د  ُب َلَك الَبعيَد، َويبعِّ اب، ُيقرِّ َ اِب، َفإنَّه بَِمنِزَلة الرسَّ الكذَّ
َباَيَعَك  فإنَّه  الفاِسِق،  وُمَصاَحَبِة  َوإيَّاَك  الَقريَب،  َلَك 

بِأكِلٍة، أو أَقّل ِمن َذلِك.
َوإيَّاَك َوُمصاَحَبِة الَبخيِل، َفإنَّه َيُذُلك يف َمالِه أْحوج 
أْن  ُيريُد  َفإنَّه  ِق،  األمْحَ َوُمصاَحَبِة  َوإيَّاَك  إَِليِه،  َتُكوُن  َما 
َفإينِّ  لَِرمِحِِه،  الَقاِطِع  َوُمصاَحَبِة  َوإيَّاَك  ك،  َفَيُضَّ َيْنفَعَك 

َوَجدُته َملُعونًا يِف ِكَتاِب اهلل عز وجل()1(. 
َكاَن  َما  بَِخرٍي  َتَزاُل  ال  إنََّك  آَدم،  )اْبَن   :A5- وعنه
َك، َوَما  َلَك َواِعٌظ ِمن َنفِسَك، َوَما َكاَنِت امُلَحاَسَبُة ِمن َهِّ
َكاَن اخَلوُف َلَك ِشعارًا، َواحَلَذُر َلَك دَثارًا، ابَن آدم، إِنَّك 
، َفأِعدَّ  ميٌِّت، َوَمبعوٌث، َوَموُقوٌف َبنَي َيَدي اهللِ َجلَّ وعزَّ

َلُه َجوابًا()2(.

)1( الكايف: ج2، ص377.

)2( وسائل الشيعة: ج16، ص96.
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والدة صاحب العصر والزمان
Aاإلمام املهدي املنتظر

سنة  شعبان  شهر  من  عرش  اخلامس  اجلمعة  ليلة  يف 
األرضني،  يف  اهلل  بقية  األوصياء  خاتم  ولد  )255هـ(، 
األرض  يديه  عىل  اهلل  يمأل  ومن  الزمان،  آلخر  املدخر 
وبقيته  اهلل  ويل   ،Fحممد آلل  املنتقم  وعداَل،  قسطًا 

.Cاحلجة بن احلسن
إال أن احلكمة اإلهلية اقتضت إخفاء والدة هذا الوليد 
إخفاء  قبل  من  اقتضت  كام   - العاّمة  أعنُي  عن  اجلديد 
محل ووالدة النبّي موسىA- ليسلم من أذى وُمطاردة 

احلّكام الظاملني.
إاّل   - الناس  عن  تغّيبه  اإلهلية  احلكمة  اقتضت  كام 
اخلواص من شيعته - وجعل السفراء األربعة ملّدة سبعني 
أو أكثر؛ لربط اأُلّمة به متهيدًا للغيبة الكربى التي ال ُيعلم 
فيحيي سنن  النور اإلهلي  لنا ذلك  يعود  مقدارها، حّتى 
الدين غضًا طريًا، وتلك هي  يديه  جدهF ويعود عىل 
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حكمة اهلل البالغة يف عباده.
Aإّن مجيع املسلمني مّتفقون عىل خروج اإلمام املهدي 
يف آخر الزمان، وأّنه من ولد عيل وفاطمةC، وأّن اسمه 
النبّيF، واألخبار يف ذلك متواترة عند الشيعة  كاسم 

والُسّنة، إاّل أهّنم اختلفوا يف أّنه هل ُولد أم سُيولد؟
فالشيعة ومجاعة من علامء أهل السّنة عىل أّنه مولود، 
وأّنه حمّمد بن احلسن العسكريC، وأكثر أهل السّنة 

عىل أّنه مل ُيولد بعد وسُيولد، واحلّق هو القول األّول.
:Aاألدّلة على والدته

كثرة األحاديث الواردة ف ذلك:
أ- األحاديث املتواترة عن الرسول األعظمF وأهل 
بيتهB- من اإلمام أمري املؤمنني عيل إىل اإلمام احلسن 

العسكريA - تؤّكد وتشّخص مالمح شخصيته.
الكثري   Aالعسكري احلسن  اإلمام  أخرب  لقد  ب- 
أّنه  ونّص  حمّمدًا،  ساّمه  وأّنه  ولدًا،  له  بأّن  أصحابه  من 

مهدّي هذه اأُلّمة املوعود يف آخر الزمان.
أليب  )قلت  قال:  اجلعفري  هاشم  أيب  عن  روي  فقد 
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أن  يل  فتأذن  مسألتك،  من  متنعني  جاللتك   :Aحمّمد
ولد؟  لك  هل  سّيدي،  يا  قلت:  سل،  فقال:  أسألك؟ 
اسأل  فأين  حدث  بك  حدث  فإن  فقلت:  نعم،  فقال: 

عنه؟ قال: باملدينة()1(.
إيلَّ من أيب  وعن حمّمد بن عيّل بن بالل قال: )خرج 
ثّم  بعده،  من  باخللف  يربين  بسنتني  مضيه  قبل  حمّمد 
من  باخللف  يربين  أّيام  بثالثة  مضيه  قبل  من  إيلَّ  خرج 

بعده()2(.
وعن مهران القالنيس قال: )قلت للعمري: قد مىض 
من  فيكم  خّلف  ولكن  مىض،  قد  يل:  فقال  حمّمد؟  أبو 

رقبته مثل هذه، وأشار بيده()3(.
السفراء  برؤية  رصحية  كثرية  ُأخرى  روايات  وهناك 
وكثري   ،  Aاملهدي لإلمام  وكالته  زمان  يف  كّل  األربعة 

منها بمحض من الشيعة.

)1( الكايف: ج1، ص328.

)2( املصدر السابق.

)3( املصدر السابق: ج1، ص329.
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شهادة النساء:
Aأ- فقد رّصحت القابلة بوالدة ورؤية اإلمام املهدي 
ُأّم   Dنرجس السّيدة  أمر  توّلت  قد  وهي  مولده،  ليلة 
والده  من  وبإذٍن  بأمٍر  ذلك  وكان   ،Aاملهدي اإلمام 

. Aاإلمام العسكري
  Aاجلواد اإلمام  بنت  حكيمة  السّيدة  هي  والقابلة 
احلسن  اإلمام  وعّمة   Aاهلادي عيّل  اإلمام  وُأخت 
العسكريA، والسّيدة حكيمة امرأة جليلة صادقة تقية 

ورعة.
يف  حكيمة  السّيدة  أعانت  التي  العجوز  املرأة  ب- 
إجراء والدة املولود املوعودA، ويف أمٍر كهذا ال يسمح 
أهل البيتB إاّل للنساء التقّيات املؤمنات. ومن جترؤ 
من النساء أن تقوم بإجراء هذه الوالدة يف عهد أحد أعتى 

الطغاة إاّل أن تكون ثقة أمينة.
ج- اخلادمة التي رأت اإلمام املنتظرA مع إبراهيم 

بن عبدة النيشابوري.
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:Aَمن شهد برؤيته
فبلغ   Aاملهدي اإلمام  شاهد  َمن  إحصاء  تّم  أ- 

ثالثمئة وأربعة أشخاص.
كثري،  مجع   Aاملهدي اإلمام  برؤية  شهد  لقد  ب- 
، Aسواء َمن كان منهم يف زمن اإلمام احلسن العسكري 
أو بعد وفاتهA، وال ُيعقل أن يتواطأ هذا العدد وجيتمع 

عىل الكذب، مع أهّنم من بلدان خمتلفة. 
 النقل التارخيي:

لقد اّتفق الكثري من العلامء ومن املحّدثني -من أقطار 
كاملالكي  الرشيفة،  والدته  تاريخ  تثبيت  عىل  متفّرقة- 
الشيعة  اّتفاق  إىل  إضافة  واحلنبيل،  واحلنفي  والشافعي 
هذا  كّل  ويف   ،Aالرشيف مولده  عىل  كّلهم  اإلمامية 

يكون التواطؤ عىل الكذب حمااًل عادة.
وال بأس بذكر بعض االعرتافات التي ذكرها بعض 

: Aأعالم السّنة بأقالمهم بوالدة اإلمام املهدي
كتابه  يف  قال  630هـ(،  )ت  اجلزري  األثري  ابن   -1
)الكامل يف التاريخ( يف حوادث سنة )260هـ(: )وفيها 
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األئّمة  أحد  وهو  العسكري،  العلوي  حمّمد  أبو  ُتويّف 
االثني عرش عىل مذهب اإلمامية، وهو والد حمّمد الذي 

يعتقدونه املنتظر()1(.
)وفيات  يف  قال  681هـ(،  )ت  خلكان  ابن   -2
بن  العسكري  احلسن  بن  حمّمد  القاسم  )أبو  األعيان(: 
عرش  ثاين  قبله،  املذكور  اجلواد  حمّمد  بن  اهلادي  عيّل 
املعروف  اإلمامية،  اعتقاد  عىل  عرش  االثني  األئّمة 
شعبان  منتصف  اجلمعة  يوم  والدته  كانت  باحلّجة... 
سنة خس وخسني ومئتني(، ثّم نقل عن املؤّرخ الرّحالة 
تاريخ  يف  قال  أّنه  577هـ()2(  )ت  الفارقي  األزرق  ابن 

)1( الكامل يف التاريخ: ج7، ص247.

مؤرخ رحالة.  الفارقي:  األزرق  بن  بن عيل  يوسف  بن  أمحد  )هو   )2(
ينتمي  ولد بمدينة مّيافارقني سنة )510 هـ/1117م( وتعلم هبا، 
إىل أرسة كردية رفيعة املكانة يف تلك املدينة، فقد توىّل جده الرئيس 
َكْيفا-  )ِحصن  مدينة  ناظر  منصب  األزرق  بن  عيل  احلسن  أبو 
أيام  أواخر  يف  َجِهري،  بن  حممد  الوزير  حكم  خالل  َحَسنَْكيف( 
السلطان  إىل  الذي ذهب  الوفد  أعضاء  املروانية، وكان من  الدولة 

السلجوقي حينام احتل السالجقة أجزاء من جنوب رشقي تركيا(
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ربيع  شهر  تاسع  ولد  املذكور  احلّجة  )إّن  ميافارقني: 
األّول سنة ثامن وخسني ومئتني، وقيل: يف ثامن شعبان 

سنة سّت وخسني، وهو األصح()1(.
يف    Aبوالدته اعرتف  847هـ(  )ت  الذهبي   -3

ثالثة من كتبه، ومل نتتّبع كتبه اأُلخرى.
قال يف كتابه )العرب(: )وفيها -أي: يف سنة 652هـ- 
ولد حمّمد بن احلسن بن عيّل اهلادي بن حمّمد اجلواد بن 
عيّل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي 
احلسيني، أبو القاسم، الذي تلّقبه الرافضة اخللف احلّجة، 
وهو  الزمان،  بصاحب  وتلّقبه  واملنتظر،  باملهدي  وتلّقبه 

خامتة االثني عرش()2(.  

)1( وفيات األعيان: ج4، ص176.

)2( العرب يف خرب من غرب: ج2، ص37.
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مراقبة السلطة:
يف  امتّدت  قد   Aالعسكري اإلمام  حياة  كانت 
هم:  العباس،  بني  من  اجلور  خلفاء  من  ثالثة  حكم 
واملعتمد  )ت256هـ(،  واملهتدي  املعتز)ت255هـ(، 
)ت 279هـ(، وكان املعتمد العّبايس أشّد ُأولئك حسدًا 

.Bوبطشًا ألهل بيت النبّوة
وجود   Bالبيت أهل  أحاديث  من  هؤالء  وعرف 
،C وأّنه من أوالد اإلمام عيّل وفاطمة ، A املهدي املنتظر 
 ،Bالعصمة بيت  أهل  ألئّمة  عرش  الثاين  اإلمام  وأّنه 

وسيمأل األرض قسطًا وعداًل كام ُملئت ظلاًم وجورًا.
والبحث  املراقبة  يف  جهده  املعتمد  بذل  ذلك  ولكّل 
عنه لقتله؛ حتى وصل به األمر أن يأمر رشطته - بعد قتل 
اإلمام العسكريB- بتفتيش داره تفتيشًا دقيقًا للعثور 

.B عىل اإلمام املهدي
 وحبس جواري اإلمام العسكريA واعتقل حالئله،
وقد بّث القابالت للبحث عّمن لدهيّن محل، أو مراقبتهّن 
ألمر احلمل، حّتى بقيت هنالك امرأة مراقبة ملّدة سنتني!.
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سيدّك  الصبي  هذا  بأن  اجلور  حّكام  علم  لقد 
مضاجعهم، وكان وجوده هيّز عروشهم، عىل الرغم من 
أّنهA  مل يتجاوز اخلامسة من عمره الرشيف، بل لكونه 
اإلمام الثاين عرش من أئّمة اهلدى واحلّق، وقد أوضحت 
بكّل  والظاملني  للظلم  التصّدي  يف   Aدوره األحاديث 

وضوح.
:Aاعرتاف أهل السّنة بوالدته 

امليمونة   Aبوالدته السّنة  أهل  اعرتافات  ربت  لقد 
عىل مئة اعرتاف رصيح، وخصوصًا فقهائهم وحمّدثيهم 

ومفرّسهيم ومؤّرخيهم وحمّققيهم وُأدبائهم.
اإلمام والدة  يبنّي  ما  إىل  ذلك  بعد  بحاجة   ولسنا 
كلمة  اّتفاق  عرفنا  أن  بعد  تارييًا  ويثبتها   Aاملهدي
والدة  عن  البحث  أّن  يعني  وهذا  ذلك،  عىل  املسلمني 
يشء  عن  بحث  رشعًا  ثبوهتا  وبيان  املهدي  اإلمام 
مقطوع به لوال وجود بعض احلوادث التاريية التي تثري 
الشكوك حول والدتهA، كاّدعاء عّمه جعفر الكّذاب 
بعدم وجود خلٍف ألخيه العسكريA، وقيام السلطة 
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احلاكمة بتسليم تركة اإلمام العسكري بعد وفاته ألخيه 
علامء  رواه  فيام  الباطل،  باّدعائه  أخذًا  الكّذاب  جعفر 
من  إاّل  قّط  غريهم  يروه  ومل  أنفسهم،  اإلمامية  الشيعة 
طرقهم، ويف هذا وحده كفاية للمنصف املتدّبر، إذ كيف 
يروي الشيعة أمرًا ويعتقدون بخالفه لو مل يثبت هلم زيف 

هذا األمر وبطالنه؟!
هذا  يف  إنسان  أّي  والدة  إّن  نقول:  هذا  وألجل 
يره  مل  وان  القابلة،  وشهادة  أبيه،  بإقرار  تثبت  الوجود 
أحد قّط غريها، فكيف لو شهد املئات برؤيته، واعرتف 
املؤّرخون بوالدته، ورّصح علامء األنساب بنسبه، وظهر 
وصايا  منه  وصدرت  إليه،  املقّربون  عرفه  ما  يديه  عىل 
وتوجيهات،  ورسائل  وإرشادات،  ونصائح  وتعليامت، 
مأثورة،  وكلامت  مشهورة،  وأقوال  وصلوات،  وأدعية 
وكان وكالؤه معروفني، وسفراؤه معلومني، وأنصاره يف 

كّل عرص وجيل باملاليني.
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الغيبة الصغرى ودور اإلمامA فيها:
بعد شهادة اإلمام احلسن العسكريA   بدأت الغيبة 
الصغرى يف سنة )260هـ( ويف هذه الفرتة كان الُسَفَراء 
يرونه، ويِصُلون إىل خدمته، وخترج عىل أيدهيم توقيعات 
منه إىل شيعته يف أموٍر َشتَّى، ويأخذون األحكام الرشعية 
عثامن،  بن  حمّمد  سعيد،  بن  عثامن  وهم:  طريقهم،  عن 

احلسني بن روح، عيل بن حمّمد السمري.
بينه وبني  السفارة  انقطاع  إىل  الصغرى  الغيبة  ومَتَْتدُّ   
شيعته بوفاة آخر الُسفَراء األربعة عيل بن حممد السمري 

عام )329 هـ( وبذلك بدأت الغيبة الكربى.
الغيبة الكبرى:

السفري  وفاة  بعد  قلنا-  -كام  الكربى  الغيبة  ابتدأت 
الرابع، فقد صدر قبل وفاته بأيام التوقيع الرشيف: )بسم 
اهلل الرمحن الرحيم يا عيل بن حممد السمري أعظم اهلل أجر 
أيام فامجع  بينك وبني ستة  ما  فإنك ميت  إخوانك فيك 
أمرك وال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد 
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وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن اهلل عزوجل، 
وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب، وامتالء األرض 
جورا، وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى 
املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت، 

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم()1(.
الكربى  الغيبة  بدء  عن  اإلعالن  بمنزلة  كان  وهو 
وعدم وجود سفري جديد بني اإلمام وشيعته، وقد قطع 
املبطلني  عىل  السبيل   Aلإلمام الرشيف  التوقيع  بذلك 
والدجالني يف إدعاء السفارة والوساطة بينه وبني الناس، 
ليطلبوا بذلك متاع الدنيا، وال زالت هذه الغيبة مستمرة، 
ملا  الزمان  الشيعة يف هذا  امتحانات  أكرب  تعد من  والتي 
ادعاء  أو  اإلمام  وجود  يف  تشكيك  من  عادة  يصاحبها 
الباطلة  الدعاوى  من  ذلك  غري  إىل  منه  القرب  املزيفني 
التي يمتحن هبا الشيعة، فيثبت من عصمه اهلل وينحرف 
Bمن باء بذنبه فيهوي يف نار جهنم، وقد حدث األئمة 
بذلك وبام سوف جيري عىل الشيعة من امتحان واختبار 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص516.
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وما سيجره ذلك عليهم من ويالت.
نذكر جانبًا من وجه  أن  املخترص البد  هذا ويف هذا 
أهل  روايات  من  يستفاد  مما   Aاإلمام غيبة  يف  احلكمة 

البيتB فنقول:   
الشّك وال ريب أّن اإلمام املهديA حّجة اهلل تعاىل 
يوم  عباده  عىل  به  حيتّج  تعاىل  اهلل  أّن  بمعنى  اخللق،  عىل 

القيامة، وعليه فاحلّجية مهّمة من مهام اإلمام ووظائفه.
فغيابهA عن أنظار اخللق -بمعنى أّن اخللق ال يراه 
بينام هو يراهم- ال يّض هبذا املعنى من احلّجية، فهو ناظر 

إىل أعاملنا، ومّطلع عليها.
 A وإن قلنا: إّن معنى احلّجية هو االلتزام بأقوال اإلمام 
وأوامره ونواهيه والعمل عليها، فغيابهA أيضًا ال يّض، 
التزام  املعنى هو  احلّجية هبذا  إطالق  يكفي يف صّحة  إذ 
املؤمن بأّنه إذا صدر أمر أو هني من اإلمام سوف يطّبقه 
ويسري عىل هنجه، سواء صدر ذلك فعاًل أو مل يصدر، كام 

يف زمن الغيبة.
علاًم أّن وجود اإلمامA ال يقترص عىل أنه حجة اهلل 
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كثرية  ُأخرى  ووظائف  وفوائد  مهام  له  بل  اخللق،  عىل 
الشمس  من  كاالنتفاع  به  االنتفاع  ُوصف  بحيث  جّدًا، 
يكون االنتفاع به كالشمس إذا غّيبتها السحاب، كام ورد 

.Bذلك يف روايات أهل البيت
باإلمام  االنتفاع  كيفية  عن   Fالنبي ُسئل   فقد 
بالنبّوة،  بعثني  والذي  )إي  فقال:  غيبته  يف   Aاملهدي
إهّنم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته يف غيبته، كانتفاع 

الناس بالشمس وإن جتّللها السحاب()1(. 
وروي عن اإلمام الصادقA  أّنه قال - بعد أن ُسئل 
املستور -: )كام  الغائب  باحلّجة  الناس  انتفاع  عن كيفية 

ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب()2(. 
املقّدسة إىل إسحاق بن  الناحية  أّنه خرج من  وروي 
االنتفاع يب  )وأّما وجه  بن عثامن:  يد حمّمد  يعقوب عىل 
األبصار  عن  غّيبها  إذا  بالشمس  فكاالنتفاع  غيبتي،  يف 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص235.

)2( املصدر السابق: ص485.



)55(

السحاب()1(.
فيمكن أن يقال: إّن الشبه بني مهدي هذه اأُلّمة، وبني 

الشمس املجّللة بالسحاب من عّدة وجوه:
1- إن اإلمام املهديA كالشمس يف عموم النفع، 

فنور الوجود والعلم واهلداية يصل إىل اخللق بتوّسطه.
2- إّن منكر وجود اإلمام املهديA كمنكر وجود 
البطالن  يف  األبصار،  عن  السحاب  غّيبها  إذا  الشمس 

ومانبة الصواب.
3- إّن الشمس املحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس 
هبا ينتظرون يف كّل آن انكشاف السحاب عنها وظهورها 
 ،Aغيبته أّيام  يف  فكذلك  أكثر،  هبا  انتفاعهم  ليكون 
كّل  يف  وظهوره  خروجه  شيعته  من  املخلصون  ينتظر 

وقت وزمان، وال ييأسون منه.
4- إّن شعاع الشمس يدخل البيوت بقدر ما فيها من 
النوافذ، وبقدر ما يرتفع عنها من املوانع، فكذلك اخللق 
عن  املوانع  يرفعون  ما  بقدر  هدايته  بأنوار  ينتفعون  إّنام 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص207.
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والعالئق  النفسية  الشهوات  من  ومشاعرهم،  حواّسهم 
معاصيه،  عن  والتجّنب  اهلل  بأوامر  وااللتزام  اجلسامنية، 
إىل أن ينتهي األمر حيث يكون بمنزلة من هو حتت السامء 

حييط به شعاع الشمس من مجيع جوانبه بغري حجاب. 
انتظار اإلمام املهدي# بني السلب واإليجاب
الناس أن الظهور يتوقف عىل امتالء  قد يظن بعض 
األرض ظلاًم وجورًا انطالقًا من النصوص التي تفيد بأن 
اإلمامA  يمأل األرض قسطًا وعداًل بعد أن ُملئت ظلاًم 
وجورا، وبالتايل فإهنم يعتقدون بأن تطور الظلم واجلور 
واإلدارية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  حياتنا  يف 
والقضائية رشط وعامل مؤثر يف الظهور وتعجيل الفرج، 
،Aاإلمام ظهر  وجورًا  ظلاًم  األرض  امتألت   فإذا 
املظلومني  عن  وفّرج  الظاملني،  ضد  ثورته  وأعلن 

واملعذبني واملقهورين.
ومن الواضح أن هذا االعتقاد إن مل يَؤدِّ إىل املساهة 
يف توسيع رقعة الفساد والظلم واجلور يف األرض، فهو 
واجلور،  الظلم  مكافحة  عدم  إىل  األدنى  احلد  يف  يؤدي 
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واخلضوع لألمر الواقع الفاسد، ألن العمل خالف ذلك 
يؤدي إىل إطالة زمن الغيبة وتأخري الفرج.

الذي  القرآن  ملفاهيم  خمالف  ذلك  أن  يف  شك  وال 
الظاملني،  إىل  الركون  وعدم  الظلم،  رفض  إىل  يدعو 
ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ إَِل  َترَكُنوا  Rَوال  فقال اهلل تعاىل: 

 .)1(Qاُر النَّ
اإلسالم  فرائض  أهم  تعطيل  يعني  ذلك  أن  كام   
والنهي  باملعروف  األمر  كفريضة  وترشيعاته،  وأحكامه 
وهي  سبيله،  يف  واجلهاد  اهلل  إىل  والدعوة  املنكر،  عن 
تكاليف عامة ال ختتص بزمان دون زمان، أو مكان دون 

آخر.
وجورًا(  ظلاًم  األرض  )متتلئ  معنى  ليس  أنه  عىل 
احلق  قيم  تنعدم  أن  هو  النصوص  بعض  يف  الواردة 
يبقى موضع  األرض، وال  والعدل عىل وجه  والتوحيد 
ُيعبد اهلل فيه، فهذا األمر مستحيل، وهو عىل خالف سنن 
الباطل  سلطان  طغيان  الكلمة  هبذه  املقصود  وإنام  اهلل، 

)1( سورة هود: آية113.
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يزيد  أن  يمكن  وال  بينهام،  الدائر  الرصاع  يف  احلق  عىل 
الباطل عىل احلق أكثر مما هو عليه اآلن،  طغيان سلطان 
فقد طغى الظلم عىل وجه األرض وبلغ ذروته، فالذي 
جيري عىل مسلمني يف مجيع بقاع العامل بأيدي الظلمة أمر 
يقل نظريه يف تاريخ الظلم واإلرهاب، كام أن ما متارسه 
الدول الظاملة يف مواجهة اإلسالم واملسلمني وما تفرضه 
عىل العامل اإلسالمي بلغ الذروة يف االستكبار والطغيان، 
املنطقة  دول  عىل  والسيطرة  النفوذ  وفرض  واهليمنة 

وشعوهبا ومواردها احليوية.
وقد كانت غيبة اإلمام املهدي# بسبب طغيان الرش 
والظلم  الفساد  طغيان  يكون  فكيف  والظلم،  والفساد 

رشطًا وسببًا لظهور اإلمامA  وخروجه؟
بن  سعيد  عن  هو:  النصوص  يف  املوجود  أن  عىل 
 :Fاهلل رسول  قال  قال:  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  جبري 
بعدي  اخللق  عىل  اهلل  وحجج  وأوصيائي،  خلفائي  إن 
إثنا عرش: أوهلم أخي وآخرهم ولدي، قيل: يا رسول اهلل 
ومن أخوك؟ قال: عيل بن أيب طالب، قيل: فمن ولدك؟ 
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قال: املهدي الذي يمألها قسطا وعدال كام ملئت جورا 
وظلام، والذي بعثني باحلق نبيا لو مل يبق من الدنيا إال يوم 
واحد لطّول اهلل ذلك اليوم حتى يرج فيه ولدي املهدي 
وترشق  خلفه،  فيصيل  مريم  بن  عيسى  اهلل  روح  فينزل 
واملغرب()1(،  املرشق  سلطانه  ويبلغ  بنوره  األرض 
أن ملئت ظلاًم  بعد  وليس: )يمأل األرض قسطًا وعداًل 

وجورا(. 
يطغى  أن  ينتظر   Aاإلمام أن  ذلك  معنى  فليس 
وإنام  ليخرج،  اليوم  إىل  ظهر  مما  أكثر  والظلم  الفساد 
معنى النص أن اإلمامA إذا ظهر يمأل األرض عدال، 
املجتمع  املجتمع حتى يطهر  الظلم والفساد يف  ويكافح 

البرشي منه، كام امتأل بالظلم والفساد من قبل.
وخالصة القول: إن سيطرة الظلم واجلور ليست سببًا 
يف تأخري فرج اإلمامA أو رشطًا يف تعجيله، ولعل من أهم 
العوامل املؤثرة يف حتقيق ظهورهA، بل وتقريبه وتعجيل 
واملوِطئني،  األنصار  من  الكايف  العدد  توافر  هو  فرجه 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص280.
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،Aاإلمام لظهور  واألمة  املجتمع  يعدون   الذين 
ئوا األرض ويمهدوها لثورته الشاملة،  فإهنم البد أن يوطِّ
هذا  دون  ومن  ويسندوها،   Aاإلمام حركة  ويدعموا 
الثورة  هذه  حتصل  أن  يمكن  ال  التوطئة  وهذه  اإلعداد 
انطالقًا  وذلك  التاريخ،  يف  تعاىل  اهلل  سنن  وفق  الشاملة 

من احلقائق التالية: 
األول: إن اإلمامA  ال يقود حركة التغيري الشاملة 
بمفرده، ألن الفرد الواحد مهام أويت من قوة وكامل عقيل 
وجسمي وروحي، ال يمكن أن حيقق إنجازًا كبريًا بحجم 
امتداد  عىل   Aاإلمام سيحققه  الذي  الضخم  اإلنجاز 
األرض، خصوصًا إذا جتاوزنا فرضية استخدام املعجزة 
من قبلهA من أجل حتقيق النرص، وإن كانت حركته ال 

ختلو من تأييد غيبي من قبل السامء.
الثانية: إن اإلمامA ال حيقق اإلنجازات الكبرية التي 
ادخره اهلل ألجل حتقيقها يف آخر الزمان عن طريق املعجزة 
واألسباب اخلارقة، وال يعني ذلك - كام تقدم - أن اهلل 
سبحانه وتعاىل ال يتدخل إىل جانب هذه الثورة بألطافه 
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وإمداده الغيبي، فإن ثورة اإلمامA يف مواجهة الطغاة 
واملتسلطة  احلاكمة  االستكبارية  واملؤسسات  واألنظمة 
عىل رقاب الناس ال حتصل من دون إمداد غيبي، وإسناد 
وتأييد من قبل اهلل سبحانه، والنصوص اإلسالمية تؤكد 
وجود هذا اإلمداد اإلهلي يف حركة اإلمامA ، وتصف 
القضية،  طريف  أحد  اإلهلي  املََدد  هذا  أن  إال  كيفيته، 
والوسائل  الطبيعية  األسباب  دور  هو  اآلخر  والطرف 
فإن االعتامد عىل  الثورة وحركتها،  املادية يف حتقيق هذه 
اإلهليني،  واإلسناد  املدد  مع  يتعارض  ال  األسباب  هذه 
َوِمن  ٍة  ُقوَّ ِمن  اسَتَطعُتم  َما  َلُم  وا  )َوَأِعدُّ فقال عزَّ وجل: 
ِمن  َوَآَخِريَن  ُكم  َوَعُدوَّ اهللِ  َعُدوَّ  بِِه  ُترِهُبوَن  اخَليِل  ِرَباِط 

ُم اهلُل َيعَلُمُهم()1(.   ُدوِنِم ال َتعَلُموَنُ
 :Aكرامات اإلمام املهدي

وعامَل  تعاىل  باهلل  خاصٍّ  بارتباٍط   Bاألئّمة يتمّيز 
مثل   - وهَلُم  واإلمامة،  العصمة  مقاِم  بسَبِب  الغيب، 
تعاىل،  باهلل  ارتباطهم  تؤيِّد  وكراَماٌت  معاجٌز   - األنبياء 

)1( سورة األنفال: آية60.
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كثريٌة،  كراماٌت   Aاملهدي ولإلمام  أئّمة،  وكوهَنم 
َلتها كتُب التاريخ، نذكر منها: سجَّ

الكرامة األول:
املعتضد  إلينا  )بعث  املادراين:  حاجب  رشيق  قال 
ونخرج  نفر،  ثالثة  ونحن  نركب،  أن  وأمرنا  رسواًل، 
ني عىل الرسوج ونجنب آخر، وقال: احلقوا بسامراء  خُمفِّ
فيها  رأيتم  تويّف، ومن  فإّنه  بن عيل  احلسن  دار  واكبسوا 

فأتوين برأسه.
كأّن  رّسية  دارًا  فوجدنا  أمرنا،  كام  الدار  فكبسنا 
وإذا  السرت  فرفعنا  الوقت،  األيدي رفعت عنها يف ذلك 
رسداب يف الدار األخرى فدخلناه، وكان فيه بحٌر، ويف 
من  رجل  وفوقه  املاء،  عىل  أّنه  علمنا  قد  حصري  أقصاه 
إىل  إلينا وال  يلتفت  فلم  قائم يصيّل،  الناس هيئة  أحسن 

يشء من أسبابنا.
وما  املاء،  يف  فغرق  ليتخّطى  اهلل  عبد  بن  أمحد  فسبق 
زال يضطرب حّتى مدّدت يدي إليه فخلّصته وأخرجته، 

فغيش عليه وبقي ساعة،
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ذلك  مثل  فناله  ذلك  فعل  إىل  الثاين  صاحبي  وعاد 
اهلل  إىل  املعذرة  البيت:  لصاحب  فقلت  مبهوتًا،  فبقيت 
وإليك، فو اهلل ما علمت كيف اخلرب وإىل من نجيء، وأنا 
تائب إىل اهلل، فام التفت إيّل بيشء مّما قلت، فانرصفنا إىل 

املعتضد، فقال: اكتموه وإاّل أرضب رقابكم()1(.
الكرامة الثانية:

قال حمّمد بن إبراهيم بن مهزيار: )شككت عند ميض 
فحمله  جليل  مال  أيب  عند  اجتمع  وكان   ،Aحمّمد أيب 
وركب السفينة، وخرجت معه مشّيعًا له، فوعك، فقال: 
املال، وأوىص  املوت، واتق اهلل يف هذا  بني رّدين فهو  يا 

إيّل ومات.
فقلت يف نفيس: مل يكن أيب ليويص بيشء غري صحيح، 
الشط، وال  العراق وأكرتي دارًا عىل  املال إىل  أمحل هذا 
Aأخرب أحدًا، فإن وضح يل يشء كوضوحه أّيام أيب حمّمد 

أنفذته، وإاّل تصّدقت به.
وبقيت  الشط  عىل  دارًا  واكرتيت  العراق  فقدمت 

)1( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص460.
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أّيامًا، فإذا أنا برسول معه رقعة فيها: يا حمّمد معك كذا 
وكذا، حّتى قص عيّل مجيع ما معي، مّما مل أحط به علاًم، 
فسّلمت املال إىل الرسول وبقيت أّيامًا ال يرفع يب رأس، 
اهلل  فامحد  أبيك  مقام  أقمناك  قد  إيّل:  فاغتممت، فخرج 

تعاىل()1(.
الكرامة الثالثة:

  Aحمّمد أيب  عىل  )دخلت  حكيمة:  السّيدة  قالت 
بعد أربعني يومًا من والدة نرجس، فإذا موالنا صاحب 
الدار، فلم أر لغة أفصح من لغته،  الزمانA يميش يف 
فتبّسم أبو حمّمدA، فقال: )إنا معارش األئّمة ننشأ يف يوم 
كام ينشأ غرينا يف السنة(، قالت: ثّم كنت بعد ذلك أسأل 
أبا حمّمدA عنه، فقال: )استودعناه الذي استودعت أم 

موسى ولدها()2(.

)1( الكايف: ج1، ص518.

)2( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص466.
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الكرامة الرابعة:
قال أبو القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه: )ملّا وصلت 
بغداد يف سنة تسع وثالثني وثالثامئة للحج، وهي السنة 
البيت، كان  فيها احلجر إىل مكانه من  القرامطة  رّد  التي 
يف  يميض  ألّنه  احلجر،  ينصب  بمن  الظفر  ّهي  أكرب 
أثناء الكتب قّصة أخذه، وأّنه ينصبه يف مكانه احلّجة يف 
الزمان، كام يف زمان احلّجاج وضعه زين العابدينA يف 

مكانه فاستقر.
فاعتللت عّلة صعبة خفت منها عىل نفيس، ومل يتهّيأ 
يل ما قصدت له، فاستنبت املعروف بابن هشام، وأعطيته 
رقعة خمتومة أسأل فيها عن مّدة عمري، وهل تكون املنّية 
يف هذه العّلة أم ال؟ وقلت: ّهي إيصال هذه الرقعة إىل 
واضع احلجر يف مكانه، وأخذ جوابه، وإّنام أندبك هلذا. 

بمّكة،  حصلت  ملّا  هشام:  بابن  املعروف  فقال  قال: 
وعزم عىل إعادة احلجر بذلت لسدنة البيت مجلة متّكنت 
مكانه،  يف  احلجر  واضع  أرى  بحيث  الكون  من  معها 
وأقمت معي منهم من يمنع عّني ازدحام الناس، فكّلام 
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غالم  فأقبل  يستقم،  ومل  اضطرب  لوضعه  إنسان  عمد 
مكانه  يف  ووضعه  فتناوله،  الوجه  حسن  اللون  أسمر 
األصوات  لذلك  وعلت  عنه،  يزل  مل  كأّنه  فاستقام، 
أتبعه  مكاين  من  فنهضت  الباب،  من  خارجًا  وانرصف 
وأدفع الناس عّني يمينًا وشاماًل، حّتى ظن يب االختالط 
حّتى  تفارقه،  ال  وعيني  يل  يفرجون  والناس  العقل،  يف 
انقطع عن الناس، فكنت أرسع السري خلفه، وهو يميش 

عىل تؤدة وال أدركه.
فلاّم حصل بحيث ال أحد يراه غريي وقف، والتفت 
من  فقال  الرقعة،  فناولته  معك(،  ما  )هات  فقال:  إيّل 
غري أن ينظر فيها: )قل له ال خوف عليك يف هذه العّلة، 
عيّل  فوقع  قال:  سنة(،  ثالثني  بعد  منه  بد  ال  ما  ويكون 
بدل  البحار  ويف  وارتعد،  وخاف  دهش  )زمع:  الزمع 

الزمع: الدمع( حّتى مل أطق حراكا، وتركني وانرصف.
كان  فلاّم  اجلملة،  هبذه  فأعلمني  القاسم:  أبو  قال 
أمره  يف  ينظر  فأخذ  القاسم،  أبو  اعتل  وستني  تسع  سنة 
وحتصيل جهازه إىل قربه، وكتب وصيته واستعمل اجلد 
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يف ذلك، فقيل له: ما هذا اخلوف؟ ونرجو أن يتفّضل اهلل 
التي  السنة  هذه  فقال:  خموفة،  عليك  فام  بالسالمة  تعاىل 

خوفت فيها، فامت يف عّلته()1(.
الكرامة اخلامسة:

قال أبو غالب الزراري: )تزّوجت بالكوفة امرأة من 
منزلة  هلا  وحصلت  خزازون،  هالل  بنو  هلم  يقال  قوم 
بيتي  عن  خروجها  اقتىض  كالم  بيننا  فجرى  قلبي،  من 
أهلها  فامتنعت عيّل ألهّنا كانت يف  رّدها  غضبًا، ورمت 
إىل  وجتّهزت  صدري،  لذلك  فضاق  وعشرية،  عز  يف 
السفر، فخرجت إىل بغداد أنا وشيخ من أهلها فقدمناها، 
وقضينا احلق يف واجب الزيارة، وتوّجهنا إىل دار الشيخ 
أيب القاسم بن روح، وكان مسترتًا من السلطان، فدخلنا 

وسّلمنا.
فقال: إن كان لك حاجة فاذكر اسمك هاهنا، وطرح 
واسم  اسمي  فيها  فكتبت  يديه،  بني  كانت  مدرجة  إيّل 
من  رس  إىل  وخرجت  وّدعناه  ثّم  قلياًل،  وجلسنا  أيب، 

)1( كامل الزيارات: ص17.
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فأخرج  الشيخ،  دار  وأتينا  وعدنا  وزرنا  للزيارة،   رأى 
املدرجة التي كنت كتبت فيها اسمي، وجعل يطوهيا عىل 
أشياء كانت مكتوبة فيها، إىل أن انتهى إىل موضع اسمي 
يف  الزراري  أّما  دقيق:  بقلم  مكتوب  حتته  فإذا  فناولنيه، 
اهلل  فأصلح  أو  اهلل،  فسيصلح  الزوجة  أو  الزوج  حال 
بينهام، وكنت عندما كتبت اسمي أردت أن أسأله الدعاء 
يل بصالح احلال مع الزوجة، ومل أذكره بل كتبت اسمي 
أن  غري  من  خاطري  يف  كان  كام  اجلواب  فجاء  وحده، 

أذكره.
قدمنا  حّتى  بغداد،  من  وخرجنا  الشيخ  ودعنا  ثّم 
الكوفة فيوم قدومي أو من غده أتاين أخوة املرأة فسّلموا 
اخلالف  من  وبينهم  بيني  كان  مّما  إيّل  واعتذروا  عيّل 
والكالم، وعادت الزوجة عىل أحسن الوجوه إىل بيتي، 
ومل جير بيني وبينها خالف وال كالم مّدة صحبتي هلا، ومل 

خترج من منزيل بعد ذلك إاّل بإذين حّتى ماتت()1(.

)1( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص480.
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الكرامة السادسة:
إّن أبا حمّمد الدعلجي كان له ولدان، وكان من خيار 
أحد ولديه  األحاديث، وكان  قد سمع  أصحابنا، وكان 
يغسل  كان  احلسن،  أبو  وهو  املستقيمة،  الطريقة  عىل 
فعل  يف  األحداث  مسالك  يسلك  آخر  وولد  األموات، 
صاحب  عن  هبا  حيج  حّجة  حمّمد  أيب  إىل  ودفع  احلرام، 
شيئًا  فدفع  وقتئذ،  الشيعة  عادة  ذلك  وكان   ،Aالزمان

منها إىل ابنه املذكور بالفساد، وخرج إىل احلج.
فلاّم عاد حكى أّنه كان واقفًا باملوقف فرأى إىل جانبه 
شابًا حسن الوجه أسمر اللون بذؤابتني مقباًل عىل شأنه 
يف الدعاء واالبتهال والتّضع وحسن العمل، فلاّم قرب 
نفر الناس التفت إيل وقال: )يا شيخ ما تستحي؟( قلت: 
عّمن  حّجة  إليك  )يدفع  قال:  سّيدي؟  يا  يشء  أي  من 
أن  يوشك  اخلمر،  يرشب  فاسق  إىل  منها  فتدفع  تعلم، 
إىل  وأنا من ذلك  إىل عيني،  تذهب عينك هذه(، وأومأ 

اآلن عىل وجل وخمافة.
ذلك  النعامن  بن  حمّمد  بن  حمّمد  اهلل  عبد  أبو  وسمع 
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قال: فام مىض عليه أربعون يومًا بعد مورده حّتى خرج 
يف عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت()1(.

)1( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص480.
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والدة قمر العشيرة

Cالعباس بن علي

يف اليوم الرابع من شهر شعبان املعظم سنة )62هـ(، 
ولد أبو الفضل العباس بن عيل بن أيب طالبC، أمه: 

أم البنني فاطمةD بنت حزام الكالبية.

:Aكّناه

اسمه  ولدًا  له  ألّن  بذلك  كّني  الفضل:  1-أبو 
الفضل، وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته الرشيفة، فلو مل 
يكن له ولد يسّمى هبذا االسم، فهو - حّقًا - أبو الفضل، 
ومصدره الفياض، فقد أفاض يف حياته برّبه وعطائه عىل 
القاصدين لنبله وجوده، وبعد شهادته كان موئاًل وملجًأ 
لكل ملهوف، فام استجار به أحد بنّية صادقة إال كشف 
بعض  ذلك  يف  ويقول  والبلوى،  املحن  من  به  أمّل  ما  اهلل 

من رثاه:
أبا الفضل يا مــن أّسس الفضل واإلبا

               أبى الفـــضل إال أن تــــكون لــه أبا
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اسمه  ولدًا  له  ألّن  بذلك  كّني  القاسم:  2-أبو 
يوم  معه  استشهد  أّنه  املؤّرخني  بعض  وذكر  )القاسم( 
رسول  لرحيانة  وفداًء  اهلل،  لدين  قربانًا  وقّدمه   الطّف، 

.Fاهلل

:Aألقابه

حتكي  فهي  الشخص  عىل  تضفى  التي  األلقاب  أّما 
النفسية حسنة كانت أو سّيئة، وقد أضفيت عىل  صفاته 
أيب الفضلA عّدة ألقاب رفيعة تنّم عن نزعاته النفسية 

الطيبة، وما اتصف به من مكارم األخالق وهي:
1- قمر بني هاشم: كان العّباسA يف روعة هبائه، 
بقمر  لّقب  ولذلك  اجلامل،  آيات  من  آية  ومجيل صورته 
بني هاشم، وكام كان قمرًا ألرسته العلوية الكريمة، فقد 
الشهادة،  طريق  أضاء  فقد  اإلسالم،  دنيا  يف  قمرًا  كان 

وأنار مقاصدها جلميع املسلمني.
أما  إليه،  وأحّبها  ألقابه،  أجّل  من  وهو  2-السّقاء: 
قيامه  فهو  عليه  الكريم  اللقب  هذا  إمضاء  يف  السبب 
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اإلرهايب  فرض  حينام   Bالبيت أهل  عطاشى  بسقاية 
املجرم ابن مرجانة احلصار عىل املاء، وأقام جيوشه عىل 
اإلنسانية  حمّرر   ،Fالنبّي ذرية  عطشًا  لتموت  الفرات 
ومنقذها من ويالت اجلاهلية... وقد قام بطل اإلسالم 
أبو الفضل باقتحام الفرات عّدة مّرات، وسقى عطاشى 
وسنذكر  األنصار،  من  معهم  كان  ومن  البيت،  أهل 

تفصيل ذلك عند التعّرض لشهادته.
3- بطل العلقمي: أّما العلقمي فهو اسم للنهر الذي 
استشهد عىل ضفافه أبو الفضل العباسA، وكان حماطًا 
Fبقوة مكّثفة من قبل ابن مرجانة ملنع رحيانة رسول اهلل 
وسّيد شباب أهل اجلّنة، ومن كان معه من نساء وأطفال 
اجلّبار،  بعزمه  الفضل  أبو  استطاع  وقد  املاء،  رشب  من 
ذلك  أقزام  وهيزم  األبطال،  جيندل  أن  النادرة  وبطولته 
عّدة  بذلك  قام  وقد  النهر،  ذلك  وحيتّل  املنحّط،  اجليش 
ثّم  ومن  ضفافه  عىل  استشهد  األخرية  املّرة  ويف  مّرات، 

لّقب ببطل العلقمي.
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4- حامل اللواء: ومن ألقابه املشهورة )حامل اللواء( 
،Aوهو أرشف لواء، إّنه لواء أيب األحرار اإلمام احلسني 
توفر  ملا  وذلك  وأصحابه،  بيته  أهل  دون  به  خّصه  وقد 
فيه من القابليات العسكرية، ويعترب منح اللواء يف ذلك 
كان  وقد  اجليش  يف  احلّساسة  املناصب  أهّم  من  العرص 
اإلمام  يرفرف عىل رأس  الفضل  أبو  تقّلده  الذي  اللواء 
إىل  انتهى  حّتى  يثرب  من  خرج  أن  منذ   Aاحلسني
فلم يسقط منه حتى  بيد من حديد،  كربالء، وقد قبضه 

قطعت يداه، وهوى رصيعًا بجنب العلقمي.
التي  الكريمة  األلقاب  من  وهو  الكتيبة:  كبش   -5
متنح إىل القائد األعىل يف اجليش، الذي يقوم بحامية كتائب 
جيشه بحسن تدبري، وقّوة بأس، وقد أضفي هذا الوسام 
الرفيع عىل سّيدنا أيب الفضل، وذلك ملا أبداه يوم الطّف 
معسكر  عن  والدفاع  الذّب  يف  والبسالة  الشجاعة  من 
اإلمام احلسنيA، فقد كان قّوة ضاربة يف معسكر أخيه، 

وصاعقة مرعبة ومدّمرة جليوش الباطل.
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6- العميد: وهو من األلقاب اجلليلة يف اجليش التي 
أبو  قّلد  وقد  العسكرية،  القيادة  يف  األعضاء  ألبرز  متنح 
الوسام ألّنه كان عميد جيش أخيه أيب  الفضلA هبذا 

عبداهلل، وقائد قّواته املسّلحة يف يوم الطّف.
أليب  املشهورة  األلقاب  ومن  الضعينة:  حامي   -7

الفضلA )حامي الضعينة(.
يقول السّيد جعفر احليّل يف قصيدته العصامء التي رثاه 

هبا:
حـامي الضعينة أين منه ربيعة 

أم أيــــن مـــن َعْليا أبيه مكرم   
بدور  لقيامه  الكريم  اللقب  هذا  عليه  أضفي  وإّنام 
فقد  الوحي،  وعقائل  النبوة  خمدرات  رعاية  يف  مرّشف 
بذل قصارى جهده يف محايتهّن وحراستهّن وخدمتهّن، 
املحامل  من  وأنزاهلّن  برتحيلهّن،  يقوم  الذي  هو  فكان 

طيلة انتقاهلّن من يثرب إىل كربالء.
عىل  سابقًا  أطلق  اللقب  هذا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
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بطل من شجعان العرب وفرساهنم وهو ربيعة أبن مكرم، 
وهو ما يذكره السيد احليل يف البيت املتقدم مفضاًل عليه 

.Cالعباس وعىل مكرم أمري املؤمنني
شيوعًا،  ألقابه  أكثر  من  وهذا  احلوائج:  باب   -8
قصده  ما  أنه  وأيقنوا  آمنوا  فقد  الناس،  بني  وانتشارًا 
قصده  وما  حاجته،  اهلل  قىض  إال  خالصة  بنّية  حاجة  ذو 
مكروب إال كشف اهلل ما أمّل به من حمن األيام، وكوارث 

الزمان.
إّن أبا الفضل نفحة من رمحات اهلل، وباب من أبوابه، 
وذلك  العظيم،  اجلاه  عنده  وله  وسائله،  من  ووسيلة 
أهدافه  عن  والذّب  اإلسالم،  نرصة  يف  املقّدس  جلهاده 
حتى   Fاهلل رسول  رحيانة  بنرصة  وقيامه  ومبادئه، 
استشهد يف سبيله، هذه بعض ألقاب أيب الفضل، وهي 
عليه  انطوت  وما  العظيمة  شخصيته  معامل  بعض  حتكي 

من حماسن الصفات ومكارم األخالق.
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:Aنشأته

كريمة،  صاحلة  نشأة   Aالعّباس الفضل  أبو  نشأ 
العدالة  رائد  أبيه  نشأ يف ظالل  فقد  إنسان  هبا  يظفر  قّلام 
االجتامعية يف األرض، فغّذاه بعلومه وتقواه، وأشاع يف 
مثااًل  ليكون  الطّيبة  والعادات  الرشيفة،  النزعات  نفسه 
يف  فاطمة  السّيدة  أّمه  غرست  كام  ملثله،  وأنموذجًا  عنه، 
بحّب  وغّذته  والكامل،  الفضيلة  صفات  مجيع  نفسه، 
اخلالق العظيم فجعلته يف أّيام طفولته يتطّلع إىل مرضاته 

وطاعته، وظّل ذلك مالزمًا له طوال حياته.
رحيــانتي  السـبطني  أخـويه  الفضـل  أبــو   والزم 
رسول اهللF احلسن واحلسنيC سّيدي شباب أهل 
اجلّنة فكان يتلّقى منهام قواعد الفضيلة، وأسس اآلداب 
الرفيعة، وقد الزم بصورة خاصة أخاه أبا الشهداء اإلمام 
تأّثر  وقد  وترحاله،  حله  يف  يفارقه  ال  فكان   Aاحلسني
بسلوكه، وانطبعت يف قرارة نفسه مثله الكريمة وسجاياه 
مثله  يف  حيكيه  عنه  صادقة  صورة  صار  حتى  احلميدة 
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ما  كأعظم  احلسني  اإلمام  له  أخلص  وقد  واجتاهاته، 
ملا رأى منه  بيته  يكون اإلخالص وقّدمه عىل مجيع أهل 

من الوّد الصادق له حتى فداه بنفسه.
سّيدنا  هبا  ظفر  التي  الصاحلة  الرتبوية  املكونات  إّن 
العظامء  مستوى  إىل  رفعته  قد   Aالعّباس الفضل  أبو 
واملصلحني الذين غرّيوا مرى تاريخ البرشية بام قّدموه 
املصريية،  قضاياها  سبيل  يف  اهلائلة  التضحيات  من  هلا 

وإنقاذها من ظلامت الذّل والعبودية.
أجل  والفداء من  التضحية  الفضل عىل  أبو  نشأ  لقد 
إعالء كلمة احلّق، ورفع رسالة اإلسالم اهلادفة إىل حترير 
إرادة اإلنسان، وبناء متمع أفضل تسوده العدالة واملحبة، 
واإليثار، وقد تأثر العباس هبذه املبادئ العظيمة وناضل 
يف سبيلها كأشّد ما يكون النضال، فقد غرسها يف أعامق 
وأخواه  املؤمنني  أمري  اإلمام  أبوه  ذاته،  ودخائل  نفسه، 
احلسن واحلسني B، هؤالء العظام الذين محلوا مشعل 
احلرية والكرامة، وفتحوا اآلفاق املرشقة جلميع شعوب 
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ومن  وحّريتهم،  كرامتهم  أجل  من  األرض  وأمم  العامل 
أجل أن تسود العدالة والقيم الكريمة بني الناس.  

:Bفي كالم أهل البيت Aأبو الفضل العباس

:A1- اإلمام زين العابدين
للتقوى  املؤسسني  من  فهو  العابدين  زين  اإلمام  أّما 
العظيم يرتّحم  اإلمام  والفضيلة يف اإلسالم، وكان هذا 
- دومًا - عىل عّمه العّباس، ويذكر بمزيد من اإلجالل 
واإلكبار تضحياته اهلائلة ألخيه احلسني وكان مما قاله يف 
العباس،  )عّمي(  اهلل  )رحم  القّيمة:  الكلامت  هذه  حّقه 
يداه،  قطعت  حتى  بنفسه،  أخاه  وفدى  وأبىل،  آثر  فلقد 
اجلّنة، كام  املالئكة يف  اهلل بجناحني، يطري هبام مع  فأبدله 
تبارك  جعل جلعفر بن أيب طالب، وان للعّباس عند اهلل 
وتعاىل منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة()1(. 

من  الفضل  أبو  به  قام  ما  بأبرز  الكلامت  هذه  وأملّت 
التضحيات جتاه أخيه أيب األحرار اإلمام احلسنيA، فقد 

)1( األمايل: ص547.



)82(

أبدى يف سبيله من رضوب اإليثار وصنوف التضحية ما 
يفوق حّد الوصف، وما كان به مضب املثل عىل امتداد 
التاريخ، فقد قطعت يداه الكريمتان يوم الطّف يف سبيله، 
وظّل يقاوم عنه حتى هوى إىل األرض رصيعًا، وإن هلذه 
من  منحه  فقد  كريمة،  منزلة  اهلل  عند  اهلائلة  التضحيات 
مجيع  عليه  يغبطه  ما  اجلزيل  واألجر  العظيم،  الثواب 

شهداء احلّق والفضيلة يف دنيا اإلسالم وغريه.
:A2- اإلمام الصادق

واملفّكر يف  املبدع  العقل  فهو   Aالصادق اإلمام  أّما 
اإلسالم فقد كان هذا العمالق العظيم يشيد دومًا بعّمه 
العّباس، ويثني ثناًء عاطرًا وندّيًا عىل مواقفه البطولية يوم 

الطّف، وكان مما قاله يف حّقه:
)كان عّمنا العّباس بن عيلA نافذ البصرية، صلب 
اإليامن، جاهد مع أخيه احلسني، وأبىل بالًء حسنًا، ومىض 

شهيدًا...()1(.

)1( أعيان الشيعة: ج7، ص430.
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وحتّدث اإلمام الصادق A  عن أنبل الصفات املاثلة 
عند عّمه العّباس والتي كانت موضع إعجابه وهي:

1- نفاذ البصرية
2- الصالبة يف اإليامن
3- اجلهاد مع احلسني

:Aزيارة اإلمام الصادق
والفداء  الشهادة  أرض   Aالصادق اإلمام  وزار 
كربالء، وبعدما انتهى من زيارة اإلمام احلسني وأهل بيته 
واملجتبني من أصحابه، انطلق إىل زيارة قرب عّمه العّباس، 
سمّو  عن  تنّم  بزيارة  وزاره  الرشيف،  القرب  عىل  ووقف 
يف  به   Aخاطبه ومما  مكانته،  وعظيم  العّباس،  منزلة 

زيارته هذه املقاطع:
وأنبيائه  املقّربني،  مالئكته  وسالم  اهلل،  )سالم 
املرسلني، وعباده الصاحلني، ومجيع الشهداء والصديقني 
والزاكيات الطّيبات فيام تغتدي وتروح عليك يا ابن أمري 

املؤمنني...(.
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والوفاء،  والتصديق،  بالتسليم،  لك  )وأشهد 
املنتجب،  والسبط  املرسل،  النبّي  خللف  والنصيحة 

والدليل العامل، والويص املبّلغ واملظلوم املهتضم...(.
وعن  املؤمنني،  أمري  وعن  رسوله،  عن  اهلل  )فجزاك 
بام  اجلزاء  أفضل  عليهم  اهلل  صلوات  واحلسني  احلسن 

صربت، واحتسبت، وأعنت فنعم عقبى الدار...(.
به  مىض  ما  عىل  مضيت  أّنك  اهلل  وُأْشِهد  )َأشهد، 
يف  له  املناصحون  اهلل،  سبيل  يف  واملجاهدون  البدريون 
عن  الذاّبون  أوليائه،  نرصة  يف  املبالغون  أعدائه،  جهاد 
وأوفر  اجلزاء  وأكثر  اجلزاء  أفضل  اهلل  فجزاك  أحّبائه، 
واستجاب  ببيعته،  ويف  ممن  أحد  جزاء  وأوف  اجلزاء 

لدعوته، وأطاع والة أمره...(.
غاية  وأعطيت  النصيحة،  يف  بالغت  قد  أّنك  )أشهد 
مع  روحك  وجعل  الشهداء،  يف  اهلل  فبعثك  املجهود 
منزاًل،  أفسحها  جنانه  من  وأعطاك  السعداء،  أرواح 
مع  وحرشك  عّليني  يف  ذكرك  ورفع  غرفًا،  وأفضلها 



)85(

وحسن  والصاحلني،  والشهداء،  والصديقني  النبّيني، 
أولئك رفيقًا،

أشهد أّنك مل هتن ومل تنكل، وأّنك مضيت عىل بصرية 
من أمرك، مقتديًا بالصاحلني، ومتبعًا للنبّيني، فجمع اهلل 
بيننا، وبينك وبني رسوله وأوليائه يف منازل املخبتني، فإّنه 

أرحم الرامحني()1(. 
أوسمة  الزيارة  هبذه   Aالصادق اإلمام  وأضفى 
رفيعة عىل عّمه العباس هي من أجّل وأسمى األوسمة 

التي تضفى عىل الشهداء العظام.
:A3- اإلمام احلجة

وأدىل اإلمام املصلح العظيم بقّية اهلل يف األرض قائم 
العّباسA جاء  آل حممدF بكلمة رائعة يف حّق عّمه 

فيها:
املؤمنني،  أمري  ابن  العّباس  الفضل  أيب  عىل  )السالم 
له،  الفادي  أمسه،  لغده من  بنفسه، اآلخذ  أخاه  املوايس 

)1( كامل الزيارات: ص440.
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الواقي، الساعي إليه بامئه، املقطوعة يداه، لعن اهلل قاتليه 
يزيد بن الرقاد، وحكيم بن الطفيل الطائي...()1(.

)1( إقبال األعامل: ج3، ص73.
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والدة شبيه رسول الله

Aعلي األكبر

وعظيم  األعالم،  من  َعَلٌم  عيل،  ما  أدراك  وما  عيلُّ 
من عظامء الشبيبة اهلاشمية الذين جسدوا إرادة اإلسالم 
أفق  يف  سطع  كربالء،  كواكب  من  وواحد  وتضحياته، 
الطف فوق بطحاء كربالء ماهد عنيد، آمن بمبادئ سيد 
أنجبت  لقد  األوحدية،  قضيته  وصريها   Aالشهداء
رافع  االنعتاق،  حركة  قائد  الّسامء  رسالة  حامل  عائلة 
امتدادًا  شكلوا  ممن  نخبة   ،Fاألكرم النورالنبي  مشعل 
خلّطِه النبوي وهنجه املحمدي اخلالق، نامذج من الشبان 
شهدهتم  ما  أخطر  من  رجااًل  واملضحني،  املجاهدين 

عهود امللوك وأدوار احلاكمني وحقب التاريخ.

:Aاسمه وكنيته

أبو  وكنيته  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل 
احلسن أمه ليىل بنت أيب عروة بن مسعود الثقفي، وكان 
عروة بن مسعود أحد السادة األربعة يف اإلسالم، ومن 
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وأشبه  يس  صاحب  مثل  إنه  وقيل  املعروفني  العظامء 
الناس بعيسى بن مريم، وهو الذي ورد فيه قوله تعاىل:  
اْلَقْرَيَتنْيِ  ِمْن  َرُجٍل  َعَل  اْلُقْرآُن  َهَذا  َل  ُنزِّ َلْوال  Rَوَقاُلوا 

  .)1(Qَعِظيٍم

:Aوالدته

يف اليوم احلادي عرش من شهر شعبان سنة )33هـ(، 
ولد أشبه الناس برسول اهللF عيل األكرب  بن احلسني 

.Bبن عيل بن أيب طالب

:Aنشأته وترعرعه

الكامل  باحلضور  يتمتع  بيت  ولد عيل األكربA يف 
لإليامن والتقوى بيت رحب الفكر واسع املعرفة مزدحم 
لومة  اهلل  يف  تأخذهم  ال  والذين  والطاهرين  بالصاحلني 
مبادئ  صيانة  عىل  حيرصون  يفتأون  ال  الذين  الئم، 
رسالتهم، ويتمسكون بحرفيتها، ويرفعون ألوية العقيدة 
دعوة  يفرس  الذي  األمر  بذاهتا،  العقيدة  هو  بيت  عاليًا، 

)1( سورة الزخرف: آية31.
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البيت ويوادوه، وحياربوا من  للناس كي حيبوا ذلك  اهلل 
يكرهه ويعادوه، بيت عامر بكل ما يمت لإلسالم بصلة 

وللحق واحلقائق بروابط وعالئق.
الصفاء  أجواء  عينه يف  يفتح  الذي  الوليد  ومن شأن 
اخلري  وبيئة  والسؤدد،  الرشف  وأوساط  الصفوة،  لبيت 
والصالح واهلدى، من شأنه أن ينشأ عىل إفاضات ذلك 
الرجال  من  البيت  ذلك  أهل  وقبسات  النبيل،  البيت 
وصيانة  اإلسالمية،  القضية  حراسة  هبم  أنيطت  الذين 

الرشع الرشيف، وحفظ الدين املحمدي احلنيف.
نشأ وهو يرتشف لبن صدور املؤمنات التقيات، وراح 
الطاهرة،  وروحه  السليمة  مشاعرُه  وتنمو  ينمو  جسده 
به حالاًل طيبًا  اهلل  أنعم  مما  أكل ورشب  السوية،  ونفسه 
ال يأتيه الباطل والشبهة،، نشأ عىل أسمى معاين املؤمنني 

األتقياء، ومزاحهم اجلميل معه.
فامدته ومعنوياته من فيض حوض طاهر نقي،  بمعنى 
أن جسده وروحه تنزها عن الشوائب املكدرة واألدران 



)92(

املقيتة.
النظيفة،  األوساط  تلك  يف   Aاألكرب عيل  ترعرع 
الرجال  صفوة  بني  يدرج  صباه  حياة  سني  قىض  حيث 
وخرية النساء، وأحسن الفتيان والصبيان، بني شخصيات 
جليلة القدر وشباب يسمون نحو الكامل والعز واإلباء.

نشأ وترعرع وهو ملء العني، فتخطى الزمن وجتاوز 
وأشهرًا  مباركة،  وليايل  زاهرة  أيامًا  يقيض  مىض  األيام، 
وسنينًا خالدات، متسلقًا الدهر، يعلو فوق هامة التاريخ 
شخصًا فريدًا يف ممل خصوصياته، وشابًا خاّلقًا يف ربيع 
حياته، فرجاًل بطاًل ينفرد بمميزات مجة وجليلة سامية... 
إذ نال من الرتبية ما يصعب عىل الكثريين حصوله ونيله، 
أبناء األكارسة، والقيارصة،  امللوك واألمراء،  أبناء  حتى 

وما هو وجه الشبه حتى نذكر ونمثل بأبناء امللوك؟!
واستقرأنا  مميزاهتم،  يف  النظر  باستقصاء  قمنا  ولو 
مواصفاهتم وأخص خصوصيات شخصياهتم، ملا عدونا 
عيل األكرب عنهم فيام كانوا عليه مما مل يشاركهم أحد فيه، 
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بل هو يف ذروة املميزات وله احلظ األكرب والقسط األوفر 
قصب  حاز  الذي   Fالنبي جده  شبيه  أنه  بحكم  منها، 

.Fالسبق إذ كان األول كام كان املنبع واملصدر

شبيه رسول اللهF في َخلُقه وُخلُقه:

من  مأخوذ   Fاهلل رسول  جده  شبيه  بأنه  قولنا  وما 
عادي،  ومعارص  بسيط  عيان  شاهد  أو  مؤرخ  أو  راٍو 
وإنام هو مأخوذ عن شاهد دقيق النظر، صادق صدوق، 
روى  وعنه   ،Aاحلسني اإلمام  والده  بذلك  رصح  فقد 
الناس  أعرف  اإلمام  وأن  سيام  املؤرخ،  وأرخ  الراوي 
كام  به  تعلقًا  وأشدهم  به  التصاقًا  وأكثرهم  اهلل،  برسول 
األكرب  عيل  نجله  ولد  فلام  عنه،  واكتسب  منه  ورث  أنه 
وشب يافعًا، فقد أخذ يوحي بصورته وأخالقه ومنطقه 
الناس  كان  حتى  وتذكاره  ذكراه  فأضحى  الرسول،   إىل 
- من أهل املدينة - يشتاقون لرؤياه، سالم اهلل عليه ... 
ثم ليس أكثر من أبيه اإلمام احلسني حضورًا ملالمح جده 
ومعامل تلك الشخصية العظيمة.. وعليه فإن كالمه الذي 
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يؤكد حماكاة عيل للنبي وأنه أشبه الناس به َخلقًا وُخلقًا 
ومنطقًا، كالم بمستوى احلضور احلقيقي.

وكان عيل األكرب من أصبح الناس وجهًا، وأحسنهم 
خلقًا حسبام اتفق املؤرخون فضاًل عن اتفاقهم وإمجاعهم 
عىل مضمون ترصيح أبيه احلسني من كونه مثيل الرسول 

من حيث اخللقة، واألخالق، والنطق.
وأما أخالقه فقد كان سالم اهلل عليه كآبائه الطاهرين 
معروفًا بالزهد والعبادة وقري الضيف وإطعام املساكني 
األخالق  يف  عظياًم  مبلغًا  بلغ  وقد  الوافدين،  وإكرام 

واإلكرام حتى قيل فيه:
مل تـر عــني نظرت مثلـــه

             من حمتف يميش ومن ناعل
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