املقدمة
سبم الل ارلمحن ارلحمي
ادمحل للمهّ الي رشّف اإلسن ابعلقول ،وأهلم أويل انلىه سبل انلجاة
واولصول ،وسدد سدةن ارشلعية اخلامتة صلوهنا عن اللطغ والوبل ،وصحّن ب
غثورها بلوذ عهنا عن الضتضعع واألفل.
وأمت اصلالة والستلم ىلع أفل يبن اتبعثه ورسول ،وىلع ضبعته التبول،
ووصيه الي ابلركامات واحملاسن واعللوم وه فمتول ،وأبهطر ذرةيمهّ وخري ودل وه
نمحول ،وىلع ذريهتم اطلارهة من األ مئ ّة اهلداة بغلة اسلؤول وهناةي املأمل.
وعبد :هفذا مترص يف يبان امله يف أصول عمتقدات اإلمايمّة االنثا
عشةي احملصورة ابعلانوني اخلمسة املهشورة اتلوحد واعلدل والبنوة واإلماةم
واملعاد وقد أمسياه عبد ارفلاغ بوزج يف عقادئ اإلمايمة رحرهت لدلارسني
وعلاةم امللكفني ألهن نيدرج
املتبدئني يف هذا اعلمل من طالب احلوزات ادليينةّ ،
يف أول رمابت ما جيب عله عمرتفه من اعلمل اولابج وأول املعارف اقيليية
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املتقدةم ىلع سارئاعللوم ارشليعة ،مما يزلهمم اإلطالع عله واإلاحطة هب
لصتحيح املعتقد واستقاةم املذهب ،والل سحباهن أسأل أن جيعل يل ذرخاً
يلوم اولرد املورود وايلوم املووعد.
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متهيد

اعمل أ ّن أول اولابجات وه اإلرقار و االعرتاف برلوبيبة ،وأن أصل عمرةف
اصلاعن لجّ و الع رضورةي طفرةي جلة ال صعن لعلابد فهيا ،و إمنا يه من صعن الل
عتاىل ،و ما اكن كذلك ال قيع اتللكيف هب ،و إمنا قيع اتللكيف ابإلرقار ذبلك
وبقوهل بد إقلاء الل سحباهن اقيلني يف قلوب ،فإهن قد ورد يف األبخار أهن ما من أح
إال و يد عله احلق تح صيدع قله بقَلَ لُ أو رتك.
و ارملاد بقلبول وه اإلرقار بللسـان و االتعقاد ابلانن و اعلمل بألراكن
الي وه عمىن اإلميان ،و حيئذ فإن بقل اعلبد ذلك و صحل نمه اإلميان ىلع
اولهج املذكر اكن ؤمنماً ،و إال اقتم عله احلجة.
و إذا رعتف ذلك افعمل أهن يبنيغ الالكم ابلسنبة إىل ما جيوز عله سحباهن
ومينتع من اصلفات اكلمايلة و انلعوت الاليلة ،و هذه يه اليت تاتج سعايً
وظنراً إال أن أبخار أهل الرك )صلوات الل عله( قد استفاتض ابألم
برلوجع يف ذلك إىل التكاب و اسلنة ال إىل اعلقول و اآلراءاملنبية ىلع اتلحقيق
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واظلنّة اليت يه أوجتب ألحصاهبا اولقع يف شابك اشلوكك و افلنتة ،ضماافً إىل
ما استفاتض هب األبخار أضياً من انليه عن اخلوض يف بماثحه و اتلجلج يف
مداضحة ،و األبخار تماكرثة هبذه املضامني من أرادها فلرياعج إىل األصول من
الاكيف و اتكب اتلوحد للشيخ اصلدوق )رضوان الل عتاىل عله( حبثي
حيصل هل هب اإلتعقاد و اإلذاعن الازم بحلق و إن مل ينك برملبتة اليت قيدر هبا
لح اشلوكك و دفع اشلبه ،و طلب هذه ارملبتة رفض يعين امك ال خيىف.
ىلع ّ
و ضياف إلهيا اعلمل بلبنوة و اإلماةم و املعاد .نمع جيب ىلع الفكاةي تصيل
لح اشلوكك و دفع اشلبه ،و اتلعمق و زايدة الصبرية و
ارملبتة اليت قيدر هبا ىلع ّ
طلافئة مصخوصة لرلد ىلع أهل اضلالةل و ابلدع ،وتلوضيح الالكم يف مجةل
هذه األمر شبلك مترص ذنرك لك هذه الصفول اخلمسة.
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الفصل األول :يف التوحــــيد

اعمل أهن مىت ما صحل لك اإلميان ىلع اولهج املتقدم اكن الزهم اتلوحد،
ووه أن ال جتوز ىلع ركب ما اجز علك؛ أي أن ال تتومهه ،و أهن واح يف اإلهلية،
رفد يف األزيلة ،واح لسي هل يف األشايء شبه ،أحي املعىن ال نيقس يف ووجد و ال
عقل و ال وه و ال هفم ،وه الل بتارك وعتاىل الات اولابجة اولوجد املستمعة
لمعي صفات اكلمال ،واح أح لسي مكثل شء ،قدمي مل زيل وال زيال وه
يح اقدر غين مسعي صبري ،ال ويصف با وتصف
األوّل واآلخ ،علم حيكم اعدل ّ
هب اخمللواقت ،لسي جبس وال صورة وال وجره وال رعض ،ولسي هل قثل وال فخمهّة وال
رحةك وال سوكن وال ماكن وال زمان ،ال شيار إيله يف هجةٍ دون أخى ،وال ّدن هل وال
دعلي ،وال شبه وال ميثل ،لسيت هل صابحة وال ودل وال رشكي وال سند ،ال دترك
األصبار ووه ديرك األصبار ووه الطليف اخلبري ،ووه اقلاره فق عاده ،إيله األرم
كلمهّ أوّهل وبمدأه ونمهتاه ،إذا أراد شياً إمنمهّا قيول هل ك يفوكن.
7

الصفات اإلهليّة

ومماتيفرّع عن بمحث إبثات اولوجد املطلق لذلات اإلهليّة وإبثات
وحهتا يف إجيـاب اولوجد وإجياده بمحث ابثات اكلمال املطلق لذلات
اإلهليّة.
ومن ارضلوري أن اتلوصّل ملثل ذلك المينك إال مهّعن رطقي الظنر يف مجةل
صفات الات اإلهليّة والاليلّة واكلمايلّة والمايلة وذلك اليمت إال من الخل
حمورني:
احملور األول :يف إبثات ماوه اثتب لذلات اإلهلية من لتك اصلفات فنايً
وإبثاتً قدمياً وأزال ًوأدباً ،أي ابثات مايكيف يف بثوت تقق اال صتاف هبا بثوت
الات اإلهلية وال تيوصل إىل ذلك إال مهّعن رطقيني:
1ـ إبثات لك ماقيتيض ووجد اكلمال املطلق من اصلفات ،فالمينك صتّور
ختلفا عن ذاهت عتاىل حبال من األوحال وستىم مجةل هذه اصلفات ابصلفات
البثويتة.
2ـ نيف لكّ ماسيتزلم دعم اكلمال املطلق من نصق وجعز ،وعبابرة أخى
نيف اصلفات املمنتعة ذاهت عن االصتاف هبا وتزنهيه ،فالصيح حبال من
األوحال سنبهتا إيله عتاىل.
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ويلُ ّىم هذا احملور قبمسيه صبفات الات.
احملور اثلاين :إبثات ماتيجدد لذلات اإلهلية من االصتاف صبفات
متلفة حبسب قمضتايت احلكمة اإلهلية يف يمادني اخللق واتلوكني واإلدباع
ويىم هذا احملور من اصلفات صبفات األفعال وتصفيل المعي اكآليت.
احملور األوّل :يف صفات الذات

املعىن يف قنلا صفات الات أن الات سمحتقة ملعانها اسحتقااقً الزماً
الملعىن سواها أي ل زيل سمحتقاً هلذه اصلفات والزيال ،ويه نتقس إىل صفات
بثويت ّة وسليّة:
الصفات الثبوتيّة )صفات اجلمال والكمال (

ويه عارة عن اصلفات اولوجدةي اليت سيحتيل افناكك الات اإلهليّة
املقدةس عهنا وخوها مهنا وذنركها ىلع هجة اإلمجال بنلحو اتلايل:
الصفة األوىل :الوحدانية

ويه رتادف اتلوحد وعمانها امنتاع شمارةك شء غماي ملايهّة الات
اإلهليّة املقدةس وصلفاهتا اكلمايلّة ،واقلدرة ىلع اإلجياد واتلدبري البواطسة
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والعمالة.
ِإهل ِإال ذَّوهلُ َ ارلذَّمحْ َ لُن ارلذَّحيِميلُ()) ، (1مَا
َاح ال ذَّ َ َ
ِإهل و هِ ٌ
اقل زعّمن اقلئ) :وَِإهلَ لُمكُ ْ َ ٌ
اختذَّ َ َذ الللُ مهِن وَدلَ ٍ َومَا اكَ َن عمَ َهلُ مهِ ْن ِإهلَ ٍ ِإذًا لذَّ َ هَبَ ُ ُّلك ِإهلَ ٍ بيِ َا خَ َقَ وَعلَ َال ب َْضعلُهُ ْ َ َىلع
ب ْ ٍَضع()) ، (2ولَ ْ اكَ َن فيِهييِمَا آهليِ َ ٌة ِإال ذَّ الللُ َفل َ َسدَتَ (). (3
الصفة الثانية :العدل

َك انلَّاسَ َأفن َ لُُهس ْم
ِإن اللَ ال َ َظيجْملهِ لُانلَّاسَ شَئيْ اًا َول هِ َّ
اقل عتاىلَّ ) :
َي جْملهِ لُونَ()ِ) ، (4إ َّن اللذَّ َ أيَ لُ لُْرم بيِ علجْ َدْليِ وَاإلهِ ْحسَانيِ وَِإتي َاء ذهِي جْ لُارقل َْب وَنيَ َْىه ع َِن
ا جْفل َ ْحشَاء َواملجْلُنركَ ِ وَا جْبل ْ نَِيغ ( ).(5
واعلدل امس من أمساهئ عتاىل ،ووه سحباهن دعل الحييف ،وقمس الجيور
ووجاد البيخل ،دبأ خقه ابإلحسان ورعّهضم ملا أمكل عقوهلم لظعمي افنلع
بثلواب الي أوبجه ىلع فنسه ابعلابدة هل عتاىل واطلااعت ،وسيّ عله ذلك
) (1سورة اقبلرة . 163 :
) (2سورة املؤنمون. 91 :
) (3سورة األنيباء . 22 :
)(4سورة ويسن .b44 :
) (5سورة انلحل . 90 :
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ابقلدرة عله واهلداةي إيله واإلرشاد والبان أبلبغ ادلال لئ وأوحض اطلرق
والرباهني.
الصفة الثالثة :احلياة

وحاهت عّ ولج مهّعارة عن حصّة اصتاهف ابقلدرة واعلمل ،أو دعم حلوق
املوت وافلانء عله ،واليصتور ذلك إال بوكن احلاية عني ذاهت ،غري اعرضة عله
والطارةئ متبلك اغلري وإافضته.
ايحل الذَّ هِي ال َمي لُوتلُ (). (1
اقل عتاىل) :وَوتَ ذَّ َْلك َ َىلع جْ َ ِّ
الصفة الرابعة :ال ِقدَم

ش ٍء عَليِ مٌ( ).(2
يِلك َ ْ
َاآلخ وَاظل هِ لُذَّاره وَا جْبلَاطهِ لُن وَوهلُ َ ب ُ ِّ
اقل عتاىل) :وهلُ َ األ ََّوللُ و هِ لُ
وعتىن أهنّ زعّ ولج مهّقدمي أزيل بقٍ ادبي ،ألهنّ وه الي أشنأ اولوجد وأوبجه
من دعم وأدبع الاكنئات وداققئ زجيئات احلاية والمادات والوكابك
واسلايرات وانلجوم والّات فسيحتيل واحلال هذه سبق اعلدم ىلع ووجده أو
رطوّه عله ،وإذا اسحتال اعلدم املطلق عله ثتب قدهم وأزلتيه وقباؤه ورسمدتيه.
) (1سورة ارفلاقن . 58 :
) (2سورة احلددي . 3 :
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الصفة اخلامسة :العلم

وعتين أن الل عتاىل اعل بلك مايوكن بقل كهن ،وأهنَّ الاحدث إال مهّوقد عمله
بقل حوهث ،والعملوم وممنك أن يوكن عملوماً إال ذَّووه اعل حبقيقته ،وأهن سحباهن ال
خيىف عله شء يف األرض واليف امسلاء.
َات
َبي امسلَّ َاو هَِات وَاألَر يِْض ِإهنَّ لُ عَليِ ٌم يِذب هِ
اقل عتاىلِ) :إ َّن اللَ اعَ ليِ لُ غ ْ يِ
َأحا().(2
َبي ف َال لُيجْهيِ لُر َ َىلع غَبيْ ِههِ َ اً
ا ُّصلدلُوريِ( ))، (1اعَ ليِ لُ اغلجْ ْ يِ
الصفة السَّادسة :اإلدراك

ووه من دال لئ إصتاف ابلاري لجّ والع بحلاية ألهنّ من آاثرها وولازهما
امك سبق الصن عله ،ويه صفة زادئة ىلع اعلمل ال ىلع الات.
ونيدرج تت صفة اإلدراك امسلع وابلرص وذلك ألهنمهّ ما من اإلدارك ،وياد
مهنما وه اعلمل ابملمسواعت واملبرصات ،وأمّا كهنما بآليت امسلع وابلرص عم سارئ
رشاطئهما فإمنمهّا وه علجزان واحيتانجا إىل اآل الت ،وأما يفه عتاىل فلسي إال مهّعمله
ابملمسواعت واملبرصات أزال ًوأدباً ذباهت السبطية من غري حوث صورة وآةلٍ،
واشرتاط ووجد ذلك اليشء فإهنا من صفات انلصق.
) (1سورة افرط . 38 :
) (2سورة الن . 26 :
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الصفة السابعة :املشيئة

املشية عد الل زعّ ولج مهّاقمئة قمام اعللّة واسلببيّة يف دتبري الوكن أبمجعه
دبءاً من ذراهت وانهتاءاً جمبراهت وأفالك ووعامله وتظنميه وإهظار آاثر اولوجد واعلدم
يفه بلكمة )ك( اتلوكيين ّة اقل عتاىل) :الللُ خيَ ْل ُقلُ مَا َشيَاء ِإذَا ق ََىض َْأرماًا فَإهِ ذَّمن َا قيَ ُوللُ
هلَ لُ ُك َيف َوكُ نلُ(). (1
الصفة الثامنة :اإلرادة

إرادهت بتارك وعتاىل عارة عن عمله عتاىل بايف افلعل من املصحلة
ادلايعة إىل اجياده ،والل عتاىل اليدي إال مهّماحسن من األفعال واليدي اقلابحئ،
جْي وَال َيلُ ِ لُدي ب يِمكُ لُ اعلجْ ْلُرسَ( )) ، (3يلُ ِ لُدي
) َومَا الللُ يلُ ِ لُدي ظ ُملجْ اًا ل ِّعلجْ يِابَ دهِ( )) ، (2يلُ ِ لُدي الللُ ب يِمكُ لُ ال لُ ْ َ
َمك وَهيَ ْ هِدي َمكُ ْ سلُ َ َن الذَّ يِ َني مهِن َبقْلهِمكُ ْ()) ، (4وَالللُ يلُ ِ لُدي َأن تيَ لُوبَ عَلَ ْمكُ ْ
الللُ ليِبيلُ ِّ ََني ل لُ ْ
ظعاميً()) ،(5يلُ ِ لُدي الللُ َأن خيُ َفِّفَ
لُون ا ذَّ َلهشـ ـو هَِات َأن َ يِتل ُواجْ يمَ ْالاً َ يِ
وَيلُ ِ لُدي الذَّ يِ َني يَبتذَّ يِع َ
) (1سورة آل عرمان . 108 :
)(2سورة املؤمن . 31 :
) (3سورة اقبلرة . 185 :
) (4سورة السناء . 26 :
) (5سورة السناء . 27 :
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عَ مكُ ْ()(1فإرادهت عتاىل لسيت إال عمله اقلدييم الايت ابليشء بايفه من
املصحلة ،مث اجياده يف زمان توكن املصحلة يف إجياده افإلرادة إما اجياده لليشء
امكورد يف األبخار أو عمله بوكهن أصلح امك اقهل املتلكمون .
الصفة التاسعة :القدرة

وعمانها إن الل زعّ ولج مهّإن شاء فعل وإن شاء رتك وقدرهت شأنا شكأن
سارئ صفاهت عني ذاهت ،وسعة دارئهتا شامةل لمعي مايف اولوجد من املمنكات
واملقدورات انفذة يف اكةف زجيئاهتا ىلع اسلواء سواء اصلغري احلقري مهنا أو
السمي الظعمي فهيا.
واقلدرة فنيا صبفةٍ زادئة احدةثٍ وآالت وأدوات فنتيف عه لتك األمر،
تفقول اقدر ذباهت البصفةٍ زادئةٍ والكيفيّةٍ احدةث والب آةلٍ ،فذاهت السبطية اكيفة يف
إجياد لكّ شء.
واقل أمري املؤنمني عله اسلالم ):جعتب ملن شيك يف قدرة الل ووه يى
صنعه( .
) (1سورة السناء . 28 :
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الصفةالعاشرة :التكلّم

اقل عتاىلَ ) :وك َ ذَّمل َالللُ لُم َىس ت َلكجْ يِاميً()َ ) ، (1وملََّا اجَ ءَ لُم َىس هِمل يِيقَا هِنت َا َوكَملذَّ َهلُ
رَهبُّ لُ(). (2
الالكم مفوماً وه اتلحدّث تبوطس آيلة اللسان ىلع وفق املدايلل
املطصحلة بني أرفاد اإلسنان وضعاً ،وأمّا الكهم زعّ ولج مهّهفو عارة عن اجياده
األصوات وارحلوف ارملكمهّبة رتكبياً مفماً يف أي شء أراد من األجسام ،أو
اجياده اقنلوش وادلوال املعنوةي اخلاصة يف أي يشء أراد ،أو إقلاء الالكم
جبمتله يف روع وفنس مَل َكٍ أو ّيبنٍ أو غري ذلك.
الصفة احلادية عشرة :الصدق

حثيًاً( ) ،(3و اصلدق الخف اكلذب
اقل عتاىلَ ) :ومَ ْن َأ ْص َد لُق مهِ َن اللهِ َ هِ
ووه اإلبخار املطاقب للواقع وعةل امنتاع اكلذب عله زعّ ولج مهّأرمان:
)أوهلما ( أهنّ قيبح والات اإلهلية مزنّهة عن لك قيبح بألصل وارضلورة.
أن نصق والات اإلهلية مزنهة عن لك نصق ،وكذلك وه
و )اثنهيما ( ّ
) (1سورة السناء . 164 :
) (2سورة األرعاف . 143 :
) (3سورة السناء . 87 :
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صادق يف لك ماخيرب عه مما مىض وماوه ٍآت وماورد عه من اولدع واوليعد
لملطيعني واعلاصني.
الصفات السلبيّة )صفات اجلالل (

ويه صفات دعيمّة ووصفا بلاليلّة ألن الات اإلهليّة املقدةس جت ّل
عن اال صتاف هبا:
الصفة األوىل :نفي الرتكيب

ارملبك وه ماهل زجء والسبطي الخهف ووه ماالزجء هل ونيف الرتكبي عه
عتاىل عيين نيف أن يوكن رمابك ًمن أزجاء فتتقر إىل بضعها ابلضع اكرلوح وافنلس
واعلقل امك وه احلال يف اإلسنان.
الصفة الثانية :نفي التجسيم

وعيلُ ْىن هب نيف كهن جمساينّاً بقضتايهت ورشاطئه من اطلول واعلمق وارعلض
ويق هبذا انليف دعّة أمر:
1ـ نيف الشتيبه :ووه اإلتعقاد أبن لل عتاىل صورة شتبه اإلسنان أو أح
ملواقهت.
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2ـ نيف اتلحيّ  :ووه الوكن يف حمل دون آخ أو هجة دون أخى.
3ـ نيف احللول :ووه عارة عن قاهم عتاىل بووجد آخ ولحوهل يفه ىلع
سيبل البتعيّة ،اكصلةل املووجدة بني ارلوح والس.
4ـ نيف االتاد :وعمانه نيف ان تيحد و ّيل من أويلاء الل نيبّاً اكن أو إماماً أو
وصايّ ً أو غريه بلل عتاىل يفوكانن شياً واحاً.
5ـ نيف رعوض األ ل املانيف لمليل واطلعب ،وكذا الذلة املواقفة للزماج عله،
ألهنما من قمضتايت المسية وولازهما ،وذلك التنفاء رعوض ازملاج عله
ومطتلاهت.
واتللب حبال عمني والوكن عله يف اآلن االلقح ىلع
6ـ نيف اتلغريّ ّ
الخف مااكن عله يف اآلن اسلاقب ،أو رطو اإلتخالف يف مايهّة الات بيض
ازلمن حبثي عيرتهيا ماوه من قيبل اهلرم واشلخيوةخ ونومها وذلك المنتاع
افنعاهل وأترثه من غريه وامنتاع انلصق والبتدّل عله.
الصفة الثالثة :نفي وقوع الرؤية البصرية عليه

اقل عتاىل) :ال ذَّ ُ ْدتريِكُ لُ األ َْصبَارلُ وَوهلُ َ لُ ْديريِ لُك األ َْصبَارَ وَوهلُ َ ا ذَّ يِلطليفلُ ا جْخلَبيِريلُ(). (1
)(1سورة األعنام . 103 :
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فالمينك رؤتيه عتاىل اببلرص اليف ادلينا واليف اآلخة ،وذلك ملا عمل ساقباً
من رجتّده عن املادة والمسايّ ت والهة واحليّ واعلوارض وغريها.
الصفة الرابعة :نفي الشريك والصاحبة والولد

َأح* اللذَّ لُ ا َّصلمَ لُد * لَ ْ ي يِ َْدل وَلَ ْ ويلُ دلَ ْ * وَلَ ْ ي َُنك ذَّ لُ
هل
اقل عتاىل) :ق ُ ْل وهلُ َ الللُ َ ٌ
ش ٍء (). (2
َأح()َ) ، (1أنذَّ ي َوكُ لُن هلَ لُ وَدلَ ٌ وَلَ ْ ت َُنك هلذَّ لُ صَابحهِ َ ٌة وَخَ َقَ ُ َّلك َ ْ
فكواًا َ ٌ
لُ ُ
أما عةل اتنفاء ارشلكي قفد ّرم الالكم علها يف )اتلوحد( أمّا امنتاع سنبة
اولدل إيله ألن اولدل جياسن اولادل ووه الجياسنه يشء ،وألهنّ عتاىل الفيتقر إىل
ماعييه أو خيلف عه المنتاع احلاةج وافلانء عله ،وأمّا اصلابحة يففتقر الهيا
من حيصل هل االتلذاذ إبشابع ارغلزية السنية ،ووه لجّ الجهل اليتلذ ألن الذلة
من ولاقح المسيّة ووه لسي جبس وقد مىض اإلشارة إىل ذلك.
احملـور الثـاني :يف صفات األفعال

لكّ ماتدّم احلدثي عه إمنا اكن عن صفات الات أبسقاهما املومأ
إلهيا أمّا صفات األفعال ويه اشلق اآلخ من صفات الات اإلهلية مفعانها
) (1سورة اتلوحد. 4-1 :
) (2سورة األعنام . 101 :
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مهّأنا جتب وبوجد افلعل والجتب بقل ووجده ..ووصفان هل عتاىل صبفات
األفعال قكونلا اخلق رازق حميي ممي بمدئ عميد أال رتى أهنّ بقل خقه
اخللق الصيح وصفه أبهنّ اخلق وبقل إحاهئ األمات القيال أهن حميي ،وكذلك
اقلول فامي دعّدانه والناتج لحلدثي عهنا زادئاً ىلع ذلك لالهئا ودعم اغلموض
فهيا.
وارفلق بني صفات األفعال وصفات الات أن صفات الات الصيح
صلاحبا اولصف أبضدادها والخوّه مهنا ،وأوصاف األفعال صيح اولصف
أبن
ملسحتهقا أبضدادها وخوهج عهنا أال رتى اهن الصيح وصف الل عتاىل ّ
ميوت والأبهن عيجز ،وال أبهنّ جيهل والصيح اولصف هل برخلوج عن كهن حّاً اعملاً
اقدراً ،وصيح اولصف أبن غري اخلق ايلوم والرازق زلدي والحميي ملي بيه،
والبمدئ ليشء يف هذه احلال ،والعميد هل وصيح اولصف هل  -لجّ وزعّ  -أبهنّ
يزق وميعن وحييي وميي وبيدئ وعييد ويلُ يِْج وعيلُ ْدم.
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الفصل الثاني :يف الـعــــــدل

عمىن اعلدل :وضع اليشء يف مضعه ،أو اقلايم بلك فعل ىلع وهجٍ حسن,
ويىم من يصتف صبفة اعلدل اعدال ًو وه من ضيع مجعي األمر يف ماضهعا
املانسبة حبثي صتدر مجعي أفعاهل مصوةف أبهنا حسنة يف بقال اقلبحة.
حبثي ال اليزم أهن فعل افلعل افلالين أو أهن ل فيعل.
و جيب أن يوكن اتعقادك يف دعهل لج شأهن أن ال تسنب إىل اخقلك ما
المك عله ؛ أي ال تهتمه ،فإهن دعل ال جيور ،و وجاد ال بيخل ،دبأ خقه
بإلحسان و رعَّهضم با أمكل من عقوهلم لظعمي افنلع ابثلواب الي جيب
ي عله
بعلابدة هل عتاىل ،و اطلااعت املقرةب لينل زايدة يفوض ركهم و أعناهم ،و َ ّ َ
ذلك بقلدرة عله و اهلداةي إيله و اإلرشاد و اليبان ،و أهن رحمي ب ،حمسن إلهيم ال
نميهعم صالاحً ،و ال فيعل ب سفاداً ،غين ال حياتج و لك مهّ اعلابد حماتوجن إيله،
زجيي بألامعل اصلاحلات ،و ال ضيعي عده شء من احلسانت ،و عيفو عن كثري
من اسليات ،ال يمل ثمقال ذرة ،و إن قل مهّت حسنة ضياعفا و ؤيت من دلن
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أرجاً ظعاميً.
اقل عتاىلِ) :إ َّن اللَ ال َ َيجْملهِ لُثمهِ ْقَالَ َذرَّةٍ ().(1
واقل لجّ شأهنِ) :إ َّن اللَ ال َ َيجْملهِ لُانلَّاسَ شَيْ اًا( ).(2
هِكلُ َوأُوْولُ اجْ اعلجْ هِ جْ نِمل اقَ هِمئ اًا
ِإهل ِإال ذَّوهلُ َ َواملجَْالئ َ
واقل زعّ من اقلئ) :هشَ يِ َد الللُ َأهنَّ لُ ال َ َ َ
هِس() :(3أي قمامي ًلعلدل يف أمر خقه.
بيِ جْقل ْ هِ
وروي عن أمري املؤنمني )عله اسلالم( أهن اقل) :اعلدل ضيـع األمر
ماضهعا() ، (4واقل) :واعلدل أن ال تهتمه(). (5
وروي عن اإلمام اصلادق )عله اسلالم( اقل) :أما اتلوحد فأن ال جتوز
ىلع ركب ما اجز علك ،وأمّا اعلدل فأن ال تسنب إىل اخقلك ما المك
عله().(6
وهذا املعىن مشيل مجعي الوابن اتلايلة:
) (1سورة السناء . 40 :
) (2سورة ويسن . 44 :
) (3سورة آل عرمان . 18 :
) (4هنج ابلالةغ :قس احلمك رمق ،437 :وأضياً حبار األنار ج  75ص  35بب  81رواةي. 95 :
) (5هنج ابلالةغ :قس احلمك رمق. 470 :
) (6اتكب اتلوحد :لصلدوق ابلاب 5 :ح . 1
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العدل يف اجلانب التكويين

ووه أن الل لج شأهن أافض ىلع لك موجد ما سيحتقه من اإلدباع يف
االجياد واتلوكني واهلية واملهظر ىلع أفل ما يصتور ما يبنيغ أن يوكن عله ،اقل
َات
)دبعيلُ َّامسلَاو هِ
ش ٍء خَ جْقَهلُ مثُ َّ هَدَى() َ ، (1هِ
عتاىل) :اقَ لَ رَ ُّب َا الذَّ هِي َأع َْط ُ َّلك َ ْ
وَاألجْ َر يِْض وَِإذَا ق ََىض َْأرماً فَإهِ َمهّمن َا قيَ ُوللُ هلَ لُ ُ ْك َيف َوكُ لُن (). (2
العدل يف اجلانب التشريعي

ووه أن الل سحباهن وعتاىل رشيع األحاكم وحيث ىلع األامعل اليت فهيا امكل
اإلسنان ورقه ورفعة شأهن برفلض ترة وابلرتغبي أخى فال هيمهلا ب يلكف
اإلسنان ابإل يتان هبا من ابب الطلف هب ،ويهناه عن اتلرصافت املشية
واألفعال ارملدةي اليت ؤتدي هب إىل اعبقة سئية يف ادلينا أو يف اآلخة قيول لج
ْم بيِ علجْ َدْليِ وَاإلهِ ْحسَانيِ وَِإتي َاء ذهِي جْ لُارقل َْب وَنيَ َْىه عَنِ ا جْفل َ ْحشَاء
والعِ) :إ َّن اللَ أيَ لُ لُ
ذَّمك َتَركذَّ ُونَ(). (3
َواملجْلُنركَ ِ وَا جْبل ْ نَِيغ ي هَِظع ُمكُ ْ علَ َل لُ ْ
امك أن الل عتاىل وباسع حكمته جتده سين اتلاكيلف اليت تنتاسب
) (1سورة طه . 50 :
) (2سورة اقبلرة. 117 :
) (3سورة انلحل . 90 :
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وتتالءم عم قدرة اإلسنان وطاقه فال يلكفه ما ال حيمتل وماال طييق ،اقل عتاىل:
)ال َي لُلكَ ِّفلُ اللذَّ لُ فنَ جْساًا ِإال ذَّ لُوسْ هعَ َا ( ). (1
العدل يف اجلانب اجلزائي

ووه أن الل عتاىل ال سياوي بني املؤمن املطعي والاكرفاملترمد اعلايص أو
بني اصلاحل املستقمي وافلاسد اسلقمي من حثي املثوةب واعلقوةب ،ب جيازي لك
واح مهنما با سيحتق وحبسب ما صدر نمه من أفعال واقرتهف من سئيات
وعمايص فثيبي احملسن املطعي وعيابق امليسء اعلايص .اقل عتاىلُّ ُ ) :لك فنَ ٍجْس
اليِميِ َني *
بيِ َا سكَ َ َْتب رَهيِني َ ٌة * ِإال ذَّ جَْأحصَابَ ال ْ َمي ِ يِني * يِيف نجَ ٍَّات ي ََستَاءَولُ َن * عَنِ جْ ُ ْ
مَا سَ لَ َمكُ ْ يِيف سَ قَ َر * اقَ ولُ ا لَ ْ َ لُن مهِ َن املجْ لُ َصل ِّ َني * وَلَ ْ َ لُن ُن جْمعيِ لُ املجْ هِ ْسكيِ َني * وَانكُ ذَّ
جْس
هِس يليِ َوْمنِ ا جْقليِايَ َةمهِ ف َال ُظت جْ َمل لُفنَ ٌ
َن لُع املجَْوَازِ َني ا جْقل ْ َ
َائنيَ())،(2و َ َ
نَ لُوضلُ َ َعم ا جْخل هِ يِ
شَيْ اًا (). (3
وىلع هذا األساس ال عيابق الل عداً إال مهّبد أن بيني هل تاكفيله ولييق
) (1سورة اقبلرة . 286 :
) (2سورة املدرث . 45-38 :
) (3سورة األنيباء. 47 :
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تح
احلجة عله إبرسال ارلسل واألنيباء واأل مئة اقل عتاىلَ ) :ومَا انكُ ذَّ عملُ َ ِّذب يِ َني َ َّ
َبنْعَثَ رَسلُ وال ً( ).(1

) (1سورة اإلرساء. 15 :
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الفصل الثالث :يف الـنــــــبوة

و يه أن الل سحباهن و عتاىل زملدي طلفه و امكل حكمته و واسع ركهم و سعة
رمحته أرسل رسالاً و أنباءاً إىل انلاس من ألج إالبغه اإلرشادات واألوارم
اإلهلية ممايفه هدايهتم إىل احلق وانظتام شؤومهن يف ادلينا وسعادمهت يف اآلخة
وتبنهيه إىل مايفه نمافهعم وصماحله اعلاةم واخلاصة وتزنهيه وزتكيهتم من
سمـاوئ األالخق وفماسد اعلادات وعتلهمم احلكمة واملعرةف ويبان رطق
اسلعادة واخلري تلحقق اإلسناينة من الخل اإللزتام هبا امكهلا االلقئ هبا.
و أن جيب االتعقاد و الصتدقي ب ،و أمهن ججح الل ىلع من بهثم إيله من
األمم ،و اسلفراء بنيه و يبهنم.
عدد األنبياء

وأ ّن دعده ماةئ أفل وأرعبة وعشون أفل يبن.
روى اصلدوق يف اخلصال وعماين األبخار عن أيب ذر )رض( اقل:
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قلت :ايرسول الل ك البنيون؟ اقل :ماةئ وارعبة وعشون أفل يبن .قلت :ك
ارملسلون مهنم؟ اقل :الثمثاةئ والثةث عش مجّاً غفرياً ،قلت :من اكن أوّل
األنيباء؟ اقل :آدم ،قلت :واكن من األنيباء رمسالاً؟ اقل :نمع خقه الل يبده وفنخ
يفه من روهح مث اقل :ايأب ذر أرعبة من األنيباء رسايينون آدم وشثي وانخوخ ووه
ادرسي ووه أوّل من طخ ابقلمل ونح ،وأرعبة من ارعلب وهد وصاحل وشعبي
ونيب ّكّ دمحم ،وأول يبن من ينب ارسايئل مىس ،وآخه يعىس وسامتةئ يبن ،قلت:
يرسول الل :ك أزنل الل عتاىل من اتكب؟ اقل :ماةئ اتكب وأرعبة كت ،أزنل
الل عتاىل ىلع شثي مخسني حصيفة ،وىلع ادرسي الثثني حصيفة ،وىلع ارباهمي
عشني حصيفة ،وأزنل اتلوراة واإلجنيل وازلوبر وارفلاقن .احلدثي.
عدد األوصياء

وكذلك دعد أوصايمهئ للك يبن ويص أوىص إيله من بده أبرم الل عتاىل.
وروي يف افلقيه واإل امكل ابسانده عن اإلمام اصلادق عله اسلالم اقل :اقل
يص سيد اولصيني وأوصايؤه سادات األوصايء،
رسول الل :أان سيد البنيني وو ّ
إن آدم عله اسلالم سأل الل زعولج أن جيعل هل وصايّ ً صاحلاً فأوح الل
زعولج إيله :اين أركتم األنيباء بلبنوّة مث اخرتت خقاً وعجلت يخاره
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األوصايء قفال آدم :ايرب افعجل وصيي خري األوصايء فأوح الل عولج
إيله :يآدم أويص إىل شثي ـ ووه بهة الل نب آدم ـ فأوىص إىل شثي ،وأوىص
شثي إىل انبه شابن ووه انب )زنَ َْهل( احلوراء اليت أزنهلا الل زعولج إىل آدم من
النّة زفوهجا شثي ،وأوىص شابن إىل انبه حملثي ،وأوىص حملثي إىل رحمق،
وأوىص رحمق إىل عمثشيا ،وأوىص عمثشيا إىل أنخوخ ،ووه ادرسي انليب ،وأوىص
ادرسي إىل انخر ،ودفهعا انخر إىل نح ،وأوىص نح إىل سام ،وأوىص سام إىل
ثعارم ،وأوىص ثعارم إىل ربعثياشا ،وأوىص ربعثياشا إىل ايثف ،وأوىص يثف
إىل ربَ َّه ،وأوىص ربَ َّه إىل فخسيه ،وأوىص فخسيه إىل عرمان ،ودفهعا عرمان إىل
ارباهمي اخللل ،وأوىص ارباهمي إىل انبه امسايعل ،وأوىص امسايعل إىل احساق،
وأوىص احساق إىل عيقوب ،وأوىص عيقوب إىل ويسف ،وأوىص ويسف إىل
ثرباي ،وأوىص ثرباي إىل شعبي ،وأوىص شعبي إىل مىس نب عرمان ،وأوىص
مىس إىل ويشع نب نن ،وأوىص ويشع نب نن إىل داود ،وأوىص داود إىل
سلامين ،وأوىص سلامين إىل آصف نب ربيخا ،وأوىص آصف إىل زركاي ،ودفهعا
زركاي إىل يعىس ،وأوىص يعىس إىل مشعون نب محون اصلفا ،وأوىص مشعون إىل
حيىي نب زركاي ،وأوىص حيىي نب زركاي إىل نمذر ،وأوىص نمذر إىل سميلة ،وأوىص
سميله إىل ربده.
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مث اقل رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل :ودفهعا إ ّيل ربده ،وأان أدفهعا
إيلك ييلع ،وأتن دتفهعا إىل وصيّك ،وديفهعا وصيّك إىل أوصايكئ من
ودلك واحاً بد واح تح دتفع إىل خري أهل األرض بدك ،وتلفكرن كب
األةم ،وتلختلفن علك اتخالافً شددياً ،اثلاتب علك اكملقمي ميع ،واشلاذ
عك يف انلار ،وانلار ثموى للاكرفني.
أولو العزم

و أوول ازعلم من األ نباء مخسة نح عله اسلالم وارباهمي عله اسلالم
ومىس عله اسلالم ويعىس عله اسلالم ودمحم صىل الل عله وآهل وسمل رصّح
ذبلك مجعي أالعم اإلمايمة و هب ظتارفت األبخار عن األ مئة األهطار عله
اسلالم.
وسبب مستيهتم ذبلك ماأافده اإلمام ارلضا عله اسلالم قبوهل :إمنا سيم
أوولا ازعلم أويل ازعلم ألمهن اكنا أحصاب ارشلاعئ وازعلامئ ،وذلك أن لك يبن بد
نح عله اسلالم اكن ىلع رشعيته ومهناهج وتباً لتكاهب إىل زمن ارباهمي اخللل
عله اسلالم ولك يبن اكن يف أايّ م ارباهمي وعبده ىلع رشعيته ومهناهج وتباً لتكاهب
إىل زمن مىس عله اسلالم ،ولك يبن اكن يف زمن مىس وعبده اكن ىلع رشعية
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مىس ومهناهج وتباً لتكاهب إىل أايّ م يعىس عله اسلالم ولك يبن اكن يف أايّ م
يعىس عله اسلالم وعبده اكن ىلع مهناج يعىس ورشعيته وتباً لتكاهب إىل زمن
نيبان دمحم صىل الل عله وآهل وسمل هفؤالء اخلمسة أوول ازعلم هفم أفل األ نباء
وارلسل عله اسلالم ورشعية دمحم صىل الل عله وآهل وسمل التسنخ إىل ويم
اقلايةم ،واليبن بده إىل ويم اقلايةم مفن ادىع ب لُد بنوّةً أو أىت بد ارقلآن بتكاب
فدهم بماح للك من مسع ذلك نمه.
عصمة األنبياء

الي عنتقده يف شأن أفعاهلم أمهن مصعومن نمذ والدمهت إىل حني وافمهت
وارتاهلم عن هذه احلاية وهذا اعلال ،فاليتبكون ذبناً طملقاً ،صغرياً اكن أو
كبرياً ،العن عم ٍد وال عن هسوٍ ،مزنّوهن عن الفكر واضلالل بقل البنوّة وعبدها،
ح مهنم.
وأهنَّ جيب تظعميه ىلع اإلطالق ،ويفكر املسختف ب أو وبا ٍ
و جيب االتعقاد كذلك يف رسل الل عتاىل من مالئتكه عله اسلالم،
وأمهن أفل املالئةك و أظعهمم وثاابً ومزنةل عد الل جكربيئل و يماكيئل
وإرسايفل.
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خامت املرسلني

وجيب االتعقاد أبن دمحم نب عدالل نب عداملطلب نب هامش نب نماف
صلوات الل عله و آهل اخمته و سيّده و أفهلم ،و أن رشعيته انخسة ملا تدهما
من ارشلاعئ اخملافلة هلا ،و أهن ال يبن عبده و ال رشعية ،و لك من ادىع البنوة هفو
اكذب ىلع الل عتاىل ،و لك من آمن غبري رشعيته هفو ضال اكرف من أهل انلار إال
أن تيوب و يعج إىل اإلسالم يففكّر الل عتاىل حنيئذ عه بتلوةب ،و جيبّ ما حلقه
سببب ذلك من اآلاثم.
اقل بتارك وعتاىل) :وهلُ َ الذَّ هِي َأرْسَ َل رَسلُ وهلَ لُ بيِ هلجْ لُدَى َوديِنييِ ا جْحل َقِّ ل لُيِظيجْهيِ َرهلُ َ َىلع
ادلِّنييِ ك ُلِّ هِ وَولَ ْ ركَ ِهَ املجْ لُشْ ِكُ نَ()) ،(1ا َأهيُّ َا الذَّ يِ َني آنمَ لُواجْ اسْ تَ نِبيلُواجْ هِ هِلل َوليِرلَّسلُ وليِ ِإذَا دَاعَ ُك
هِملَا حيُ ْييِ مكُ ْ()َ ) ، (2قل َ ْد اجَ ءَ ُك جْرَسلُ ولٌ مِّ ْن َأفنُسهِمكُ ْ زعَ ِزيٌ عَلَ ْههِ مَا عَنهِ ُّ ْم َرحِصيٌ عَلَ ْمكُ
َأح مِّن رِّاجَ ل هِمكُ ْ َول هَِك رَّسلُ ولَ
دمحم َأابَ َ ٍ
لُوف رَّحيِميٌ()) ،(3مَّا اكَ َن ُ َ ذَّ ٌ
ابيِ ملجْلُؤْنميِ يِ َني رَؤ ٌ
َمك يِيف رَسلُ وليِ اللهِ
ش ٍء لعَ يِاميً()َ ) ، (4قل َ ْد اكَ َن ل لُ ْ
يِلك َ ْ
اللهِ وَاخَ متَ َ البنذَّ يِيِّ َني وَاكَ َن الللُ ب ُ ِّ
) (1سورة اتلوةب. 33 :
) (2سورةاألفنال. 24 :
) (3سورة اتلوةب. 128 :
) (4سورة األزحاب. 40 :
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اآلخ َوذَركَ َ اللَ كَثيِرياًا ().(1
أُسْ وَةٌ َح َسنَ ٌة ملِّ َن اكَ َن يَ لُْوج اللَ وَا جْ َيلوْ َم هِ َ
وروى اصلدوق يف أمايله سبنده عن انليب صىل الل عله وآهل وسمل أهن
اقل:خق الل زعولج ماةئ أفل يبن وأرعبة وعشني أفل يبن أان أركهمم ىلع
الل والرخف ،وخق الل زعولج ماةئ أفل ويص وأرعبة وعشني أفل ويص فع ّل
أركهمم ىلع الل وأفهلم.
افلي عنتقد هب أن اخمت البنيني وسيد ارملسلني من األولني واآلخني وه
نيبان أوب اقلامس دمحم نب عد الل نب عد املطلب ،وأهن أفل ارملسلني وخرية
البنيني وسيد الب مجيعاً الويازهي افضل يف فل ،والدياينه ركمي يف مركةم
والمياثل اعقل يف عقل ،وال جيارهيلُ تمَ َخل مهّق يف خلُ ق ،واهن علىل خق ظعمي من أول
شنأة الب إىل ويم اقلايةم.
اقل اشليخ املفيد:جيب ان عيتقد الصتدقي بلك األنيباء وامهن ججح الل ىلع
خقه وىلع من بهثم إيله من األمم وأن دمحم نب عد الل نب عد املطلب نب هامش
وأن
نب عد نمـ ــاف صىل الل عله وآهل وسمل خـامته وسيّده وأفهلمَّ ،
رشعيته انخسة ملا تدهما من ارشلاعئ اخملافلة هلا ،وأهنّ اليبن بده والرشعية بد
رشعيته.
) (1سورة األزحاب. 12 :
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نبذة عن حياته )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

ودل صىل الل عله وآهل وسمل ويم المعة عد طلوع مشس اسلاعب عش من
هشر ريبع األول اعم افليل ،ويف رواةي اعلاةم ودل صىل الل عله وآهل وسمل ويم
االثني ،مث اتخلفوا مفن اقلئ قيول :للتلني من ريبع األول ،ومن اقلئ قيول :علش
يلال خون نمه ،وذلك ألرعب والثثني سنة ومثاينة أهشر ضمت من ملك كرسى
أن شريوان نب بقاد ووه اقلت زمدك وازلاندةق وبمريه ،ووه الي عىن رسول الل
صىل الل عله وآهل وسمل ىلع مايوى' ):ودلت يف زمان امللك اعلادل اصلاحل(،
ولامثن سنني ومثاينة أهشر :من ملك عرمو نب نهد ملك ارعلب ،وكينته أوب
اقلامس.
وسنبه دمحم نب عد الل نب عد املطلب ـ وامسه شبية ادمحل ـ نب هامش ـ
وامسه عرمو ـ نب عد نماف ـ وامسه املغرية نب قيص ـ وامسه زدي نب الكب ـ نب رمة
نب كعب انب ؤلي نب اغبل نب هفر نب مالك نب انلرض ووه رقشي نب انكةن نب
زخمية نب مدرةك نب ايلاس نب مرض نب زنار نب عمد نب دعانن ،وقد روى عه عله
اصلالة واسلالم أهن اقل :إذا لبغ سنيب دعانن افسموكا.
وأهم آنمة بتن وهب نب عد نماف نب زرهة نب الكب نب رمة نب كعب
ُّ
نب ؤلي نب اغبل ،وأرضعته تح شبّ حميلة بتن عد الل نب احلارث نب
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ثمجنة اسلعدةي من ينب سعد نب وهازن ،واكتن وثيبة مالة أيب هلب نب عد
املطلب ارضعته أضياً لبب إبهنا مرسوح وذلك بقل ان تدم حميلة ،ووتفي
وثيبة سممل ًة سنة سعب من اهلجرة ومات ابهنا بقهلا ،واكتن قد أرضعت وثيبة
بقل حزمة نب عد املطلب عمّه فذللك اقل رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل
النبة حزمة :اهنا انبة أيخ من ارلذَّضاةع ،واكن حزمة أسن من رسول الل صىل
الل عله وآهل وسمل أبرعب سنني.
وأمَّا جهت أم أيبه عد الل فيه افطمة بتن عرمو نب اعذئ نب عرمان نب
زخموم ،وأم عد املطلب سلىم بتن عرمة من ينب انلجار وأم هامش اعتةك بتن
رمّة نب هالل من ينب سلم ،وأم قيص وزرهة افطمة بتن سعد من أزد ارسلاة.
وصدع صىل الل عله وآهل وسمل برلساةل ويم اسلاعب واعلشني من ربج
األبص ،وهل ويئم ٍذ أرعبون سنة ووتيف صىل الل عله وآهل وسمل ويم االنثني
للتلني قبتيا من صفر سنة احى عش من اهلجرة وهل من اعلرم الثث وستون
سنة ،قىض مهنا عم أيبه سنني وارعبة أهشر ،وعم جّه عد املطلب مثان سنني،
مث فكل عمه أوب طابل عله اسلالم بد وافة جّه عد املطلب ،فاكن يركهم
وحيميه ونيرصه أيم حاهت ،وزتوج خبدجية بتن خيدل ووه انب مخس وعشني
سنة ،ووتىف عمه أوب طابل ووه انب ست وأرعبني سنة ومثاينة اهشر وارعبة
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وعشني ويماً.
ووتفي دخجية عبده ثبالةث أايم ،وسىم رسول الل صىل الل عله وآهل
وسمل ذلك اعلام اعم ازحلن ،واقم بةك عبد ابلعثة الثث عشة سنة ،مث هارج
مهنا إىل املدنية بد ان استرت يف اغلار الثةث أايم ،وقل :ستة أايم ،ودخ املدنية
ويم االثني احلادي عش من ريبع األول ،وبيق هبا عش سنني مث قضب صىل الل
عله وآهل وسمل ويم االثني للتلني قبتيا من صفر سنة احى عشة من اهلجرة.
واتخلف أهل بتيه وأحصاهب يف مضع دفه قفال هلم أمري املؤنمني عله اسلالم :
إن الل عتاىل ل قيضب روح نيبه اال يف أهطر قباع فيبيغ ان دينف نهاك ،وأذخوا
قبوهل فدفوه يف جحرهت اليت مات فهيا.
وجوب متابعته )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

إ َّن الل عتاىل ملا أمكل نيب ّه صىل الل عله وآهل وسمل اقلَ ) :ومَا آتَ ُك ُ
ارلذَّسلُ وللُ فَُذُوهلُ َومَا هنَ َا ُك جْعَ ْهلُ افَ نهتَ لُوا ().(1
فأوبج علان رصبحي الصن تمابة انليب صىل الل عله وآهل وسمل يف
أصول ديننا ورفوهع ،وأمر عماشان وعمادان وأذخ مجعي أمران عه.
) (1سورة احلش. 7 :
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والي عنتقده ودنني هب أضياً أن إرادهت صىل الل عله وآهل وسمل ماقفة
إلرادة الل عتاىل ،وركاتهه ماقفة لركاتهه عتاىل ،فالأيرم والديوع اعلابد إال بايدي
الل عتاىل من اعلابد أن أيوتا هب وؤيدوه ،واليهناه عن فعل أو زيرجه عن عمل اال
با ركه الل عتاىل أو رحّم عله ارتاكهب واإل يتان هب.
َمك يِيف رَسلُ وليِ اللهِ أُسْ وَةٌ َح َسنَ ٌة ملِّ َن اكَ َن
اقل سحباهن وعتاىلَ ):قل َ ْد اكَ َن ل لُ ْ
اآلخ َوذَركَ َ اللَ كَثيِرياًا().(1
يَ لُْوج اللَ وَا جْ َيلوْ َم هِ َ
ذَّمك
)ف َآنمهِ لُواجْ بيِ للهِ َورَسلُ وهليِ هِ انل ِ َِّّيب األ ِّ ُِّيم الذَّ هِي ؤيلُ ْميِ لُن بيِ للهِ َوك َملهِ َاهتهِ هِ وَابتذَّ يِعلُوهلُ علَ َل لُ ْ
هتَ ْتَدلُونَ().(2
َيح ويلُ َح * عَملذَّ َهلُ شَ هِد لُدي ا جْقللُوَى().(3
) َومَا يَطنهِقلُ عَنِ اهلجْ َوَى * ِإ ْن وهلُ َ ِإال ذَّو ْ ٌ
َرحي لُم عَلَ ْههِ لُ
)أيَ لُْرم لُلُه بيِ ملجَْعْرلُوفيِ َوي َهنْ َاهلُ ْ عَنِ املجْلُنركَ ِ وَحيُ هِ ُّل هلَ لُ لُم اطلذَّبيِّ هَِات و لُ َ ِّ
)عزيٌ عَلَ ْههِ مَا
ِإرصَهلُ ْ وَاأل جَْغلَ ال نِذَّيت اكَ َ ْتن عَلَ ْههِ ْ ()ِ َ ، (4
َي لُع عَهنْ لُ ْم ْ
ا جْخلَابَ هِ َئ و َ َ
لُوف رَّحيِميٌ().(5
عَنهِ ُّ ْم َرحِصيٌ عَلَ ْمكُ بيِ ملجْلُؤْنميِ يِ َني رَؤ ٌ
) (1سورة األزحاب. 21 :
) (2سورة األرعاف. 158 :
) (3سورة انلمج. 5-3 :
) (4سورة األرعاف. 157 :
) (5سورة اتلوةب. 9 :
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وجوب االعتقاد بعصمته )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

جيب االتعقاد بصعمته صىل الل عله وآهل وسمل ودعم حصّة صدور
اخلطااي واملعايص نمه سواء اكن صغرياً يف املهد أو كبرياً من دبء حاهت إىل مماهت،
وسواء اكتن لتك املعايص صغريةً أو كبرية قحريةً أو جلةلً.
وجـوب تنـزيهه )صلـى اهلل عليه وآلـه وسلم( عن
السهو والنقائص

والي عنتقده يف ذلك أهنَّ جيب تزنهيه صىل الل عله وآهل وسمل عن الهسو
واخلطأ واغلفةل ،إذ جتوزي ثمل ذلك سيلب اولوثق أبصل رساتله وارغلض من
بتثه امك قتدم يف اشرتاط صعمته ،وكذلك عنتقد أضياً وبوجب االتعقاد
بزناتهه عن مجعي اقنلاصئ وادلانءات وارلذالئ ،وماويبج انلصق يف ارملوّة
وارشلف وادلني واحلس ــب والسنب ،ويف األفعــال واأل قــوال واسللوك
وطخرات افنلس وهلوات اضلمري.
يف النهـي عن العبـث بشـريعته صلـى اهلل عليه
وآله وسلم وتغيري أحكامها

)أيا انلاس الحيل الحل إىل
اقل رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل ّ :
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ويم اقلايةم ،ورحايم رحام إىل ويم اقلايةم ،أال وقد يبهنما الل زعولج يف التكاب
وبيّ هتما لمك يف سنيت وسرييت ،ويبهنما شبات من اشلطيان ودبع بدي من
رتهكا صلح هل أرم دنيه ،وصحلت هل رموّهت ورعضه ،ومن ّلتب هبا وقع فهيا وابتهعا
اكن مكن رىع غمنه رقب احلىم ،ومن رىع ماشتيه رقب احلىم انزتعه فنسه إىل
أن ياعها يف احلىم ،أال وان للك ملك حىم ،اال وان حىم الل زعولج حمارهم
تفوقا حىم الل وحمارهم(.
خامتيّة شريعته )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

اقل انليب صىل الل عله وآهل وسمل  :أهيا انلاس اهن اليبن عبدي والسنّة
بد سنيت ،مفن ادىع ذلك فدوعاه ودبتعه يف انلار افقلوه ،ومن بتعه فإهن يف
انلّارّ ،أيا انلاس أحوا الصقاص وأحوا احلق صلابح احلق ،والفترقا
َت الللُ ألَ َغجْ َ َّيِب َأانَ َورلُسلُ نِل ِإ َّن اللَ قَ يِيٌّ زعَ ِزيٌ(). (1
واسملوا وسملمهّ وا ستملوا )ك َ َ
يف خمتصاته )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

وخ هبا دون أتمه ويه كثرية وفهيا الخف مهشور بني
اليت اخصت لُ َّ
) (1سورة اجملادةل. 21 :
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افلهقاء فاكن الهتجد واولرت واألحضية وابجة عله ،وقل :اكن اسلؤال واملشاورة
عم أحصاهب وابجني عله أضياً امك اقل عتاىلَ ) :وشَاويِرْهلُ ْ يِيف األ َْ يِرم () ،(1واكن جيب
عله إناكر لك نمرك ،وجيوز هل ختيري سناهئهِ امك ذرك يف سورة اطلالق ،ورحتم عله
وىلع ذرتيه ازلاكة اولابجة ،ويف ازلاكة واصلدةق املندوتبني الخف ،واكن جيب
عله ضقاء دني لك من ميوت قفرياً ،ول أيلك تمكائً ىلع جبنه طق،
وقل:تبحرميه عله ،واكن جيوز هل صوم اولصال ،ووه وصل صايم ويمني من غري
اطفار يبهنما أو عجل اطفار يبهنما أو عجل اطفار ايلوم حسور اثلاين.
وحيل هل أن يزتوّج أرثك من أرعب بدلوام ،وتل ارملأة اليت هتب هل فنهسا،
ورحيم ىلع غريه زتوجي سناهئ يف احل حاهت ومماهت دخ هبن أم ال ،طلهقن أو ال .
ورحيم دناؤه بمسه ،ول نياده الل بمسه يف ارقلآن تظعامي ًهل ،ب اقل )ايأهيا
انليب( و)ايأهيا ازململ( ) ،ايأهيا املدرث( ) ،أهيا ارلسول( ) ،طه() ،ايسني( ونو
ذلك ،واكن رحيم ىلع انلاس أن يفعوا أصوامهت فق صوهت ،ورحيم دناؤه من وراء
احلجرات ،وقل :اكن رحيم عله ألك اثلوم والصبل والتكاةب وإشناد اشلعر
ول ثيتب.
و ّقس بضعه صخاصئه إىل وابجات اكلهتجّد وضقاء دني املي افلقري،
) (1سورة آل عرمان. 159 :
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ورحممات أكلك اصلدةق وناكح األةم واخنئة األعني )وبمااحت( اكزلايدة
ىلع أرعب زواجت دواماً ووصال صوم األايم بللايل والهشادة واحلمك فنلسه،
وإىل مايعج إىل رجمد رشتفيههِ ولعو شأهن ورفعة ماكهن سكايدة ودل آدم ،وكن أتمه
خري األمم ورؤةي ماوراء هظره ودعم وقع ظلهِ ىلع األرض واتبالع األرض ربازه
ونو ذلك.
اعتقادنا يف آبائه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

اتعقادان فهيم أمهن سمملون من آدم عله اسلالم إىل أيبه عد الل عله
َّاجنيَ() (1يدي
اسلالم اقل الل عتاىل) :الذَّ هِي يَ َا َك حيِ َني تَ ُو لُم * وَتَ َلبُّ َكَ يِيف اسل يِ يِ
هب نتقل يف أصالب املوحني ،واقل نبّه صىل الل عله وآهل وسمل ) :مازتل
اتنقل من أصالب اطلارهني إىل أراحم املهطرات تح أخينج الل عتاىل يف
اعملمك هذا( وأن أاب طابل اكن سمملاً محاً اعرافً ،وكذلك ّأهم آنمة بتن
وهب.
اقل انليب صىل الل عله وآهل وسمل :أختج من ناكح ول أرخج من
سهِفاح من دلن آدم عله اسلالم ،وقد روى أن عد املطلب اكن جح ّة وأب طابل
عله اسلالم اكن وصيّه.
) (1سورة اشلعراء. 219-218 :
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الفصل الرابع :يف اإلمامـة

جيب ىلع لكّ ملكف أن عيرف إمام زماهن ،وعيتقد أماتمه و رفض
طاتعه ،و أهن أفل أهل عرصه و سيّد قهم ،وأ ّن صنبه إمنمهّـا اكن أساساً
إلرشاده إىل فعل اطلـاةع ،ولبوغ اصلواب ،وتصيل احلكمة ،ولبوغ
اكلماالت ،وإاقةم اعلدل ،ورفع اظلمل واعلدوان من بني انلاس ،وإنشتاهلم من
وهدة اضلايع واحلضضي واليته إىل سعادة احلاية وعنمي األدب.
وهلذا افإلماةم عدان إهلية رابينة التوكن إال بلصن من الل سحباهن وعتاىل
ىلع سلان انليب صىل الل عله وآهل وسمل أو سلان اإلمام الي اجء بقل ،وأن
طاتعه فمرتضة ىلع اكةف اعلابد سواء شاؤا أم أوبا ،سواء انرصوه أم ذخوله،
أطاوعه أو صعوه ،وسواء اكن احرضاً أم اغبئاً عن أعني انلاس.
ولسيت وضعيّة رشبةي تبة إلخيتار انلاس واتنخاب ،فلسي هلم إذا شاؤوا
أن يصنبوا أحاً صنّبوه ،واذا شاؤا أن عييّ وا إماماً هلم ىلع وفق شمهتايمهت
عنيّ وه ،ولسي هلم مىت شاؤوا أن يرتكا عتيينه وتصنبيه رتكه.
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اقل رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل  :من دان دبيني وسلك مهنايج
واتعب سنيت فلدن تبضفيل األ مئة من أهل يبيت ىلع مجعي أميت ،فإن ثمهلم يف
هذه األةم ثمل بب طح مهّة يف ينب ارسايئل .
عدد أئمتنا )عليهم السالم(

عنتقد إبماةم اينث عش إماماً بد نيبّان اخمت األنيباء وارملسلني دمحم نب عد
الل صىل الل عله وآهل وسمل.
أوهلم وسيده وأوبه وأرشهفم وأفهلم انب عمّه ورببيه وهصره
وسمتودع عمله وصفل طخاهب أمري املؤنمني وعيسوب ادلني اخمت اولصيني
اإلمام يلع نب أيب طابل.
واألح عش إماماً اقبليّة من ودله وودل انبة رسول الل صىل الل عله وآهل
وسمل سيدة سناء اعلاملني فـاطمة األسنية احلوراء ازلرهاء علهااسلالم أوهلم
احلسن مث احلسني مث يلع نب احلسني مث دمحم نب يلع مث عجفر نب دمحم مث مىس نب
عجفر مث يلع نب مىس ارلضا مث دمحم نب يلع الواد مث يلع نب دمحم اهلادي مث
احلسن نب يلع اعلسركي مث دمحم نب احلسن احلجة اقلامئ أبرم الل صابح
ازلمان وخلفة ارلمحن يف أرضه يف زماننا هذا ،ووهاملهدي الي أخرب هب انليب
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صىل الل عله وآهل وسمل عن الل زعّولجّ بمسه وسنبه ،وأهنّ وه الي ميأل األرض
قطساً ودعال ً امك ملُئلت ظملاً ووجراً.
وأهنّ وه الي ظيهر الل هب دنيه )ل لُيِظيجْهيِ َرهلُ َ َىلع ادلِّنييِ ك ُلِّ هِ وَولَ ْ ركَ ِهَ املجْ لُشْ ِكُ نَ(). (1
تح البيىق
وأهنَّ عله اسلالم وه الي فيتح الل ىلع ديهي شمارق األرض وغمارهبا ّ
وأن إذا زنل
يف األرض ماكن إال مهّندي يفه ابألذان ويوكن ادلّني كلمهّ لل عتاىلَّ ،
صىل خفه مكن اكن صملمهّ ـاً
ملصل اذا مهّ
صيىل خفه ،ويوكن ا مهّ
يعىس نب رممي مهّ
خف رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل ،ألهنّ خلفته انلاطق عن احلق إبمسه.
وعنتقد :أهنّ الجيوز أن يوكن اقلامئ غريه بيق يف غبيته مابيق ،وول بىق يف غبيته عرم
ادلينا ل ينك اقلامئ غريه ،أل َّن انليب واأل مئة عله اسلالم دولمهّ ا عله بمسه وسنبه
وهب صنوا وهب رشبذَّ وا صلوات الل عله أمجعني.
وعنتقد فهيم مهّأمهن رشب ثمنلا هلم مانلا وعله ماعلان ال نسنبم إىل ارلوبيب ّة،
والزنمع هلم مـازيعمه اغلالة واحللويلّة ،وال دنّيع فهيم مالسي فهيم مما مل يد هب
األرث وصيدق هب اخلرب ،ومال ؤيكده الصن االلحئ والربهان اولاحض ،وإمنمهّا ه هداة
همدويّ ن وأنماء رمضيّون ،انطقعوا لل زعولج بلكمهّه افصفاه سلداةن رشهع،
واستأمهنم ىلع أرسار عمله وحكمه ،واستودهعم رشعية اخمت رسل ،واسحتظفه
) (1سورة اتلوةب . 33 :
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بتلهغا ورشنها امك اقل سحباهن وعتاىل) :مثُ َّ َأ ْورَثجْ َا ال هِجْكَابَ الذَّ يِ َني ا ْصَفَيْ َا مهِ ْن
عيِ َادهِانَ (). (1
وعنتقد مهّأمهن صخوص ماثتب هب الصن سمتفضياً ودلّ عله األرث تموارتاً
وأمهن من سنل انبة اخمت البنيني وارملسلني سيدة سناء
الطملق من زمع اإلماةم ،مهّ
اعلاملني افطمة ازلرهاء وسنل أمري املؤنمني وعيسوب ادلني االمام يلع نب أيب
طابل عله اسلالم أرشف سنل وأهطر أروةم وأزىك ذرةيمهّ .
وعنتقد فهيم عله اسلالم  :أ ّن حبّ م إميان وبضغه فكر ،وأ ّن أرمه
أرم الل ،وهنهيم نيه الل ،وطاعهتم طاةع الل ،ومصعيهتم مصعية الل ،وأ ّن ولهيّ م
و ّيل الل ،ودعوّه دع ّو الل؛ وعنتقد :أ َّن األرض الختلو من جح ّة لل ىلع خقه ،إمّا
ظارهاً مهشوراً أو اخفئاً سمتوراً امك سيأيت يباهن.
ظهور املعجزات على أيديهم

إ َّن هظور املعجزات ىلع دي األ مئة عله اسلالم من املمنك الي لسي
وبابج عقالاً وال ممنتع قاساً ،وقد اجءت األبخار املتوارتة املهشورة صبدورها
مهنم عله اسلالم ،فطقعان هبا من هجة امسلع وحصيح اآلاثر ،وأحصاب احلدثي
) (1سورة افرط . 32 :
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اكةف جتوزه للك صاحل من أهل اتلىق واإلميان.
رجعة أئمتنا )عليهم السالم(

اقل اإلمام اصلادق عله اسلالم ) :من ل قيل ربعجنتا فلسي نمّا( ويف
آخ )لسي نمّا من ل ؤيمن بركّنتا( ،وقد ظتارفت ذبلك األبخار وأطبق ىلع
روايهتا قثاة محةل اآلاثر.
وعمانها أن الل عتاىل ي ّد قماً من األمات إىل ادلينا يف صوره اليت اكنا
علها ،يفعز مهنم رفقياً وذيل رفقياً ،وديل احملقمهّني من املطبلني واملظلومني مهنم من
اظلاملني ،وذلك عد قام همدي آل دمحم عله وعله اسلالم ،حثي أن
ارلاعجني إىل ادلينا رفقيان :أحمها من لعت درتجه يف االميان ،ورثكت
أامعهل اصلاحلات ،وخج من ادلينا ىلع اجنتاب البكارئ املوقبات ،فريهي الل
زعولج دوةل احلق ،وعيزّه هبا ،ويطعيه من ادلينا مااكن متيانه.
واآلخ :من لبغ اغلاةي يف افلساد واتنىه يف الخف احملقني إىل أقىص
اغلاايت ،ورثك ظمله ألويلاء الل ،واقرتاهف اسلئيات ،فنيترص الل عتاىل ملن
عتدّى عله بقل املمات ،وشيىف غظيه نمه با حيل عله من اقنلمات.
مث صيري ارفلقيان من بد ذلك إىل املوت ،ومن بده إىل الشنور ،وإىل
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ماسيحتقوهن من دوام اثلواب واعلقاب ،وقد اجء ارقلآن صبحة ذلك حثي
األربك ويَ َم اقلايةم) :وحَشَ ْانهلُ ْ ف َ َمل ْنُ ا هِدرْ مهِهنْ لُ ْم
أخربَ الل زعَّولجَّ يف هِذركِ احل َشْ ِ ْ َ يِ
ََأحاً(). (1
ذَّعجةهِ َبق ْ َل ويم اقلايةم) :وَيَ ْ َم نَ ْشلُ لُ مهِ ْن ُ ِّلك أ َُّةمٍ
واقل سلُ حباهنَ لُ يف حَشْ ِ ارل ْ َ
فَ اج ًمم ْن يلُكَذِّبلُ بآاينتهِا هفَ لُ ْم ويلُ ز لَُوعنَ() (2ف َأخربَ أ َّن احلشَ حَشانيِ  :اعم واخص.
واقل سلُ حباهن مُ ْربيِ اً عمَّن حيُ ْشَ مهِن اظلاملني أهنَّ قيول يف ويم احل َشْ
األربك) :رَبَّا أمَنتذَّ ا اثنَ َ يِني وأحْيَ نتا اثنَ َ يِني افَ جْعرتَ َفجْا ذبُنبنِا هفَ َ ْل إىل لُخوجٍ مهِ ْن
سَ يبِ لٍ (). (3
علم أئمتنا )عليهم السالم(

عنتقد أن أمئنتا تمفوقن يف مدارهكم وأهفاهمم ىلع لك من اعرصه من
وأمهن حمطيون بألحاكم اإلهليّة واملعارف ارلابين ّة واعللوم البةي،
أنباء البةي ،مهّ
وأمهن اتمداد خلط البنوّة ورساةل امسلاء اخلامتة ،وأنماء اتلزنلي وأراكن اتلأولي،
مهّ
وسدةن اوليح ورتامجة ارقلآن.
) (1سورة الهكف . 47 :
) (2سورة المنل.b83 :
) (3سورة اغرف . 11 :
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وعنتقد أن صمادر لعوهمم عله اسلالم مخسة:
ارقلآن اجمليد و ارلسول الركمي صىل الل عله وآهل وسمل واإلمام املصعوم
الي اكن بقل واإلهلام والستددي اإلهليني واتلجرةب واإلكستاب واخلربة
واملمارةس.
زيارتنا لقبور أئمتنا )عليهم السالم(

واتعقادان يف زايرنتا قلبوره أمهن عله اسلالم عدان أحاء يف نجة من
نجات الل زعولج ،بيلهغم اسلالم عله من بيد ،ومسيعوهن من شماهده امك
اجء اخلرب ذبلك ميبّانً ىلع اتلصفيل ،ولسيوا عدان يف اقلبور احلني ،واليف الرثى
ساكنني ،وإمنا جـاء احلث ابسليع إىل شماهده ،واملاناجة هلم عد بقوره
اتمحاانً وعتبداً ،وعجل اثلواب ىلع اسليع واإلظعام لملواضع اليت لحوها عد
رفاهقم دار اتللكيف واتنقاهلم إىل دار ازجلاء.
وقد عتبّد الل عتاىل اخللق ابحلج إىل ابلي ارحلام واسليع ايله من مجعي
ابلالد واألصمار ،وعجل بتياً هل مصقوداً وقماماً مظعماً حمجوابً ،وان اكن الل
زعولج الحيوهي ماكن واليوكن إىل ماكن أرقب من ماكن ،فكذلك جيعل
شماهد األ مئة من أهل بي البنوّة زمورة ،وبقوره مصقودة ،وإن مل تنك ذوامهت
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هلا جماورة وال أجساده فهيا احةل.
واقل شخيان املفيد )قدس رسه( يف أوالئ املقـاالت:وأما أوحاهلم عبد
اولافة فإمهن نيقلون من تت الرتاب فسينكون أبجسـاهمم وأرواهحم نجة الل
عتاىل يفوكنن فهيا أحاء منتعمون إىل ويم احلساب ،سيتبون بن يق ب
من صـايحل أمهتم وشيــهعم ،وليقوهن ابلركامـات ،ونيظترون من يد عله
)بلركامات( من أثمال اسلاقبني من ذوي ادلايانت.
وأ َّن رسول الل صىل الل عله وآهل وسمل واأل مئة عله اسلالم من عرتهت
اخصة الخيىف عله بد اولافة أوحال شيعمت يف دار ادلينا إبالعم الل عتاىل هلم
ذلك احال ًبد احل ،ومسيعون الكم املانيج هلم يف شماهده املركّةم الظعام
بطليفةٍ من طلافئ الل عتاىل يب ّهنم هبا من هجة جهمور اعلابد ،وبتلهغم املاناجة
من بلُ ْد امك اجءت ارلواةي ،وهذا مذهب فهقاء اإلمايمة اكةف ومحةل اآلاثر مهنم...
وقد اقل الل عتاىل فامي ديل ىلع مجةل ذلك) :وَال َتَ ْس َ ََّب الذَّ يِ َني ُ هِقل ُواجْ يِيف سَ ِبلِ اللذَّ هِ
ه اللذَّ لُ مهِن َفْليِ هِ وَيَ ْت ْ هَِبلُو َن
َْأمَاتاً َ ْب َأحْ َاء عهِ َد ر ِّ هِ َْب يلُ ْزَقُ َن * رفَ ِحيِ َني بيِ َا آتَ لُ لُ
بيِ لذَّ يِ َني لَ ْ َ جْيَقُواجْ هِ هِب مِّ ْن خَ جْفيِ يِ ْم َأال ذَّ َخ ٌْف عَلَ ْههِ ْ وَال َهلُ ْ َ ْيَنُ نَ() (1وماتيلو هذا من
ْخ ا جْلَنَّ َة اقَ لَ يَ ل ْ ََي قَ يِْم
الالكم ،واقل يف صقة ؤممن آل رفوعن) :قيِ َل اد لُ ِ
) (1سورة آل عرمان. 170-169 :
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وَجل يَِين مِ وَن املمُْركمْ وَمعِنيوَ().(1
يوَ ْلَ ُو وَن * مبعِ وَا غَفَ وَر ِيل ر ِّوَيب و وَ وَ
واقل رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل  :من س بّل يلعّ نعد قربي مسعته،
ومن س بّل يلعّ من عبيد بغلته سالم اهلل عيله ورحة اهلل ورباكهت ،ث األبخار يف
تصفيل ماذركانه من اجلمل عن أمئة آل دمحم صل اهلل عيله وآهل وسل مبا وصفانه
صناً ولظفاً أرثك رفاعج.
مناقب أئمتنا )عليهم السالم(

إ ّن املصتفح كلبت اآلاثر واسلري واتلّارخي اشليعية قيف ىلع ذرك
نمابق للك إمام من أمئة أهل التي عيله اسلالم بخلصوص ختتلف امعّ ذرك
من نمابقٍ آللخ مفاوه الهج يف ذلك؟ ويف اجلواب عن ذلك قيول اعلالم
اسليد مسن األمني مالظفه :لسي عمن هذا أن املنقبة اليت ّيصتف هبا أح
األ مئة ال يصتف با اآلخ ،فلكبّمه شمرتوكن يف جعي املانبق والضفالئ.
وه ونر واح ،وطية واحة ،وه أمكل أهل زمامهن يف ك صفة
افضةل ،ولنك ملا اكتن قمضتايت ازلمان تمفاوةت اكن هظور لتك اصلفات
تمفاوةت أضياً ـ مالً ـ هظور الجش ــاةع من أمري املؤنمني وودله احلسني لسي
) (1سورة سي. 27-26 :
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كهظورها من قبية األ مئة ،ذلك أن جشاةع يلعّ عيله اسلالم هظرت جبهاده
بني ديي ارلسول األظعم صل اهلل عيله وآهل وسل ،وحمبارتبه انلاكثني واملارقني
واقلاطسني أايم الخفه ،واحلسني هظرت جشاتعه يف وقعة ركالبء ،حي أم
مبقاوم اظلاملني ،ومل ظتهر آاثر الجشاةع من األ مئة الاقني ،ألمهن أرموا ابصلرب
واملداراة.
واللك شمرتوكن يف أمهن أجشع أهل زمامهن ،والارق واصلادق هظرت منما
آاثر اعلل أرثك من قبية األ مئة األهطار ،علدم اخلوف ،حي ودجا يف آخ دوةل
ضعيفة وأول دوةل دجدية.
واللك شمرتوكن يف أمهن أعل أهل زمامهن ،وقد توكن آثــار الركم والخساء،
ورثكة اصلداقت واعلتق أهظر منا يف الاق ،سلعة ذات ديه ،أو كلرثة
افلقراء يف بدله دون الاق ،واللك شمرتوكن يف أمهن أركم أهل زمامهن ،وقد
توكن اعلابدة أهظر منا يف غريه ،لضع املوبجـات واملقضتايت ،قلةلبّ إطالع
انلاس ىلع احهل ،أو قص مدهت يف هذه احلاية ،أو غري ذلك ،وكلبّ م أعد أهل
زمامهن ،وقد توكن آاثر احلل يف بضعمه أهظر منا يف غريه ،كلرثة ما اتبيل هب من
أوناع األذى اليت ظتهر حل احليلم ،وكلبّ م أحل أهل زمامهن ،إىل غري ذلك من
قمضتايت األحال.
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أئمـتنا يف سطور

إ ّن أل مئنتا من السااي والضفالئ وافلنون واكلماالت مايجز اقلل عن
اإلاحطة با ،ويلك اللسان عن إدراهكا وصتوريها ،ويارافلرك نعدها وضيعف
عنا الظنر ،واإلاحطة جبمعي شقوق لتك اجلهات ىلع وفق مامينك أن تتوعه
اقلدرة الرشبيبّ يتديع بطسها يف جمدلات ،ولنك علدم اتـاع ماحنن يفه ملثل
ذلك نتكيف نها ابإلشارة ارلزميبّ لبنذة من يحات عيلمه اسلالم وقسب من أوناره
ابنلحو اتلايل :
اإلمام األول

أمري املؤنمني يلع نب أيب طابل نب عد املطلب نب هامش نب عد نماف
نب قيص.
انب مع ارلسول صل اهلل عيله وآهل وسل وزوج ابتنه افطمة ازلرهاء عيلها
اسلالم ورببيه.
ودل مبةك يف التي ارحلام ويم اجلمعة اثلاثل عرش من هشر اهلل األمص
ربج عبد اعم افليل ثبالثني سنة ،ومل ويدل طق يف بتي اهلل عتاىل ملد سواه
البقهل والعبده ،وهذه ضفيةل صخّه اهلل عتـاىل با إالجال ًحملهل ومزنتله وإالعءً
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وأهم افطمه بتن أسد نب هامش نب عد نماف ،واكتن من رسول اهلل
قلدرهّ ،
وريب يف جحرها ،واكتن من ساقبات
صل اهلل عيله وآهل وسل مبزنةل األم ّ
املؤنمات إىل اإلميان ،وهارجت عم رسول اهلل إىل املدية ،وكبّنا انليب
صل اهلل عيله وآهل وسل نعد مهتا قبمصيه لدرأ هب عنا وهام األرض ،وتسّ د
يف قربها تلأمن ذبلك من ضطغة اقلرب ،وقل ّنا اإلرقار وبالةي ابنا كاشهتر يف ارلواةي،
فاكن أمري املؤنمني عيله اسلالم هامشايً من هامشيني وأول من ودله هاشيم
رمتني.
وأما امساؤه يف كبت اهلل عتاىل املزنةل فيه كثرية أوردها جةل من
أالعنما يف تكهبم ،وكينته املشورة أوب احلسن ،وقد كين أضياً أبيب
احلسني ،وأوب اسلطبني ،وأوب ارلياتنني ،وانكه رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل
أبيب تاب ملا رآه سادجاً عمف ّراً يف الرتاب ،وقلبه أمري املؤنمني ،وصخّه انليب
صل اهلل عيله وآهل وسل هب ملا اقل :سلوا ىلع يلعّ إبرمة املؤنمني.
ومل جيوز علاؤن أن طيلق هذا اللظف غلريه من األ مئة عيلمه اسلالم،
قفالا:اهن افنرد هبذا اتللقبي فالجيوز أن يارهك يف ذلك غريه ،وقد قل ّبه رسول
اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل سيّد املسلني وإمام املتقني واقدئ ارغل احملجلني
وسيد األوصايء وسيد ارعلب وأمال هذه كثرية.
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ووه أوخ رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل ووزريه ووصيه وخيلفته يف
اُتمه ،وهصره ىلع ابتنه ازلرهاء البول افطمة سيدة سناء اعلاملني ،ووه ارملتىض
وعيسوب املؤنمني ،واكن قماهم عم رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل عبد
العثة الثاثً وعرشني سنة ،منا الثث عرشة سنة مبةك بقل اهلجرة شماراكً هل يف
منه كلبّ ا ،تمحمالً نعه أربك أقثاهل ،وعرش سنني عبد اهلجرة بملدية ياكحف
نعه املرشكني ،وجياهد دوهن الاكرفني ،وييه بفسه من أعاهئ يف ادلي إىل أن
قضبه اهلل عتاىل إىل جتنه ورفعه يف عيلني ومىض عيله وىلع آهل اتلحيّة واسلالم
وألمري املؤنمني عيله اسلالم ويم ٍذ الثث والثوثن سنة ،وقىض صلوات اهلل
عيله عيله عبد ذلك الثثني سنة منا أرعب وعرشون سنة وستة أهشر ممنواع ًمن
اتلصف يف أحاكم اإلمام ،سمتعمالً لتلقيّة واملداراة ،ومنا مخس سنني
وستة أهشر ممحتانً جبهاد املانقفني من انلاكثني واقلاطسني واملارقني ،ضمهطداً
فبنت اضلالني كاكن احل رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل يف الثث عرش
سنة يف بنوهت بقل اهلجرة إىل املدية وعبدها إىل أن قضبه اهلل عتاىل.
واكتن وافة أمري املؤنمني عيله اسلالم بقل افلجر لةل اجلمعة احى
وعرشني من هشر رضمان سنة أرعبني من اهلجرة قيتالً ابسليف تقهل انب جلمم
ارملادي علنه اهلل يف مسد الوكةف ،واكن قد خج عيله اسلالم ويظق انلاس
55

صلالة اصلبح لةل تع عرش من هشر رضمان وقد ارصتده من أوّل اليلل ذللك
فلا ّرم هب يف املسد ووه سمختفٍ أبرمه مما رك إبهظار انلوم يف جةل الينام اثر إله
فضهب ىلع أ ّم رأهس بسليف واكن سمموماً مفثك ويم تعة عرش ولةل عرشني
وويهما ولةل احى وعرشني إىل حنو اثللث األوّل من اليلل ث قىض حنبه عيله
اسلالم هشيداً عن عم يازه اثلالث واسلتني ،وىقل رهبّ عتاىل ظملوماً.
وقد اكن عيله اسلالم يل ذلك بقل أواهن ،ويرب هب انلاس بقل زماهن ،وتىل
غسهل وتفكنيه اباه احلسن واحلسني عيلهما اسلالم أبرمه وحاله إىل ارغلي من
جنف الوكةف فدنفاه نهاك وعفاي مضع قربه وبصيّة اكتن نمه إلهيما يف ذلك ،ملا
اكن يله عيله اسلالم من دوةل ينب ايمّة من عبده واتعقاده يف عاوهت ،وما
يهتون إله سبوء الينات يفه من قيبح افلعال واملقال مبا متنكوا من ذلك ،فل يل
دل عيله اإلمام اصلادق جفر نب دمحم عيلهما
ح ّ
قربه عيله اسلالم خمفايً ّ
اسلالم يف أيّ م ادلوةل اعلابسية ،وزاره نعد وروده إىل أيب جفر املصنور اخليلفة
اعلابيس آذناك ،ووه ابحلرية فعرفه اشليعة واستأفنوا إذ ذاك زيرهت عيله اسلالم ،
وهل عيله اسلالم من األوالد مثاينة وعرشون ودلاً ذركاً وأىثن وتيتهبم اكآلت:
1ـ احلسن 2ـ احلسني 3ـ زيبن اكلربى 4ـ زيبن اصلغرى املنكاة أبم كثلوم
اهمم افطمة التبول سيّدة سناء اعلاملني بتن سيد ارملسلني واخمت البنيني وهلا
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انب اخسم مساه انليب صل اهلل عيله وآهل وسل مسانً ،أسطق ووه حل مفات،
5ـ دمحم املكن أبيب اقلامس أهم وخةل بتن جفر نب قسي احلنفية 6ـ عم 7ـ رقة
اكن تأمني أهمما أم بحبي بتن ريبعة.8ـ اعلابس9 .ـ جفر10 .ـ عامثن11 .ـ عد
اهلل الشداء عم أخهيم احلسني عيله اسلالم طبف ركالبء أهمُّ م أ ُّم النبني بتن
زحام نب اخدل نب دارم12 .ـ دمحم األصغر املكن أبيب برك13 .ـ عيبد اهلل الشيدان
أضياً عم أخهيما احلسني عيله اسلالم بطلف أهمما لل بتن سمعود
ادلاريمّة.14ـ يىي أهم أمساء بتن عمسي اخلثعميّة ريض اهلل عنا15 .ـ أم
احلسن16 .ـ رمةل أهمما أم سعيد بتن رعوة نب سمعود اقثليف17 .ـ فنسية18 .ـ
زيبن اصلغرى19 .ـ رق ّة اصلغرى20 .ـ أم هاين21 .ـ أم الركام22 .ـ جاةن املاكانة
أم جفر.23ـ أمام24 .ـ أم سلة25 .ـ مميوةن26 .ـ دخجية27 .ـ افطمة ألهمات
شت.
واكن قنش اخمته )اهلل امللك( أو اعلسك ،وقل) :امللك هلل الاح
الهقار( وقل :اخمت فريوزج قنشه )ال إهل إال بّ اهلل( وقل :اخمته اخمت رسول اهلل
صل اهلل عيله وآهل وسل ىلع رطيفه هذه األشعار:
دع ارحلص عن ادلينا ويف اعلشي فال طتمع
وال جتمـ ـ ــع من املـ ــال وال دتري ملن جتم ـ ــع
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وان الـرزق قمس ـ ـ ـ ـ ــوم وسـ ــوء اظلـن ال يف ــع
قفيـ ــر كُّ ذي ح ــرص غ ـ ـ ــين كُّ من ي ـ ــعن
وعن املاكرم عن اصلادق عيله اسلالم اقل :اكن قنش اخمت انليب صل
اهلل عيله وآهل وسل )دمحم رسول اهلل( وقنش اخمت يلع عيله اسلالم )هلل امللك(
ويف رواةي عد اهلل نب سانن عن اصلادق عيله اسلالم اقل :قنش اخمت أمري
املؤنمني عيله اسلالم اخلامت اذلي من وجره احلددي اصليين األبضي اصلايف،
وعيله نمقوش هذه األطسر ىلع سبعة أطسر ،واكن ليسبه يف ارحلب نعد اشلدّة
وه هذه) :أعدت للك حل ال إهل إال بّ اهلل ،وللك ركب ال حل وال وقّة إال
ابهلل ،وللك صمبية انزةل حسيب اهلل ،وللك ذبن وكبرية استغفر اهلل ،وللك ه ومغ
افدح ماشاء اهلل وللك ةمعن تتجدد ال هلل ،ما عبيل نب أيب طابل من نمع مفن
اهلل(.
اإلمام الثاني

احلسن نب يلع نب أيب طابل عيله اسلالم.
ووه راعب أحصاب السكاء وأح ريايتن انليب صل اهلل عيله وآهل وسل
وسيدي شابب أهل اجلنّة.
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والدهت :وُدلعِ وَ ابملدية لهل الصنف من هشر رضمان سنة الثث من اهلجرة
ووه أول ملد إللمام يلع وافطمة ازلرهاء عيلها اسلالم واسلطب االوّل رلسول اهلل
صل اهلل عيله وآهل وسل ،وقد جءت هب ّأهم ازلرهاء إىل أبهيا صل اهلل عيله وآهل
قع نعه كشباً.
وسل يف الوم اسلاعب من مدله فمّاه حسانً و ّ
وكينته أوب دمحم وأقلـاهب :ازليك اجملتىب اتليق .اعش يف ظالل دجّه
ارلسول األظعم صل اهلل عيله وآهل وسل ويف راعةي أهم ازلرهاء عيلهااسلالم سعب
سنوات واعش عم أيبه اإلمام يلع عيله اسلالم ح اسشتهاده سنة )40هـ(.
الخفه :وبعي ابخلالةف سنة 41هـ وهل من اعلم  37سنة وأاقم يف الخفه
ستة أهشر والثةث أايّ م حي انهتت ابصلّلح بنيه وبني عماوي نب أيب سفاين
ظلروف ومالسبات صعبية اقرهة اتبدأت نمذ ماوتله عيله اسلالم إبفناذ
اجلشي اذلي أعّه أوبه اإلمام يلع يف آخ يحاهت حملارةب عماوي تلمّده ىلع مزك
اخلالةف بلوكةف ،وصعيـاهن أم اإلمام يلع عيله اسلالم عبزهل عن والةي اشلام
وكال ىلع املسلني
وارحناهف عن عتالمي اإلسالم وأحاكهم يف جمال سمؤولاهت ٍ
إالأهنّ فئج إبتناكسات طخرية ىلع رأهسا:
1ـ ماكتة جاع من رؤوس أحصاهب رساً إىل عماوي قلاء احلصول ىلع بماغل
مالة غمري ،وتهعده بستيلم اإلمام نعد دون اعلسركني من اقلاتل إذا وىف عماوي
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هلم مبا رشطوا.
2ـ عم ماقفة اإلمام عيله اسلالم ىلع املطابل وارعلوض اليت تدّم هبا
كثري من الوجه واأليعان املؤكدة ىلع نمهحم املانبص واجلاه واسلطلان إن ه
اتنصوا ىلع صخوهم ،وإلزتام اإلمام عيله اسلالم بمبدأ الفكاءات واألماةن
واإلالخص يف اتلوظيف ،وبمدأ املسـاواة يف تزعي األمال الايجّة إرقاراً
ملابديء اعلداةل اإلساليمّة.
3ـ فنوذ الثكري من اخلوارج بني صفوف اجلشي ،ودأب ىلع إثـارة
اشلوكك واشلهبات حل اإلمـام احلسن عيله اسلالم  ،ودوعت لتلمد
والصعاين ،وهلذه األمر وغريها مل جيد اإلمام عيله اسلالم بأ من ارلضوخ
اهن اشرتط رشوطاً حتد من وناي عماوي
ملطابل عماوي اقلاضية بصللح إال ّ
اخليبثة ،وذتهب أبالحهم أدراج ارليح ومن أههما:
1ـ يل اإلمام احلسن عيله اسلالم احلك ملعاوي رشطية أن يمل عماوي
بكاب اهلل وسنة رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل  ،وسبرية اخللفاء
اصلاحلني ،ويرتك سب أمري املؤنمني من ىلع املانب ،وؤيمن شيعته وال تيعرّض
ألح منم سبوء.
2ـ أن يود احلك إىل اإلمام احلسن عيله اسلالم عبد عماوي إن اكن اإلمام
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احلسن يحّاً ،وإن اكن متياً ت بّل قمالد احلك إىل أيخه احلسني عيله اسلالم  ،وال
جيوز ملعاوي أن يهعد ابحلك إىل أح.
ح من ارشلوط
إال مَّ أ َّن عماوي يحامن مت َّت هل اسلطيرة ىلع احلك مل فيِ وبا ٍ
اليت أخ ىلع فنسه الافء هبا ،ودغر ابإلمام احلسن عيله اسلالم ،ووخافً من
استعادة اإلمام قدرهت من دجدي وهتدديه الستتابب احلك يف ديه دس إللمام
المس ىلع دي زوتجه جدة بتن األشعث ،ومضن هلا إن تقتله ابلمس ماةئ أفل
دره وزتوجيها من ودله يدي ،فأجتبه ومض اإلمام ىلع أرث المس أرعبني ويماً
واتنقل عبدها إىل وجار رهبّ ظملوماً هشيداً ليلتلني قبتيا من صفر سنة مخسني من
اهلجرة.
وقد وىف عماوي جلعدة ابملال ومل يوهجا من يدي ،واقل هلا :أخىش أن
صتنيع ابينب ما صنعت ابنب رسول اهلل.
واكن عمه ارشلفي حني اسشتهد  47سنة أمىض منا  7سنني وأهشراً
عم دجّه املطصىف و 37عم أيبه ارملتىض ،وبيق عبده عم أيخه احلسني الشيد
عرشة أهشر.
واقل اإلمام اصلادق :إن األشعث نب قسي رشك يف دم أمري املؤنمني
وابتنه جدة مسّت احلسن وابه دمحمبّ رشك يف دم احلسني.
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أوالده :اكن هل مخسة عرش ودلاً ما بني ذرك واُىثن وه :زدي وأم احلسن وأم
وأهم وخةل بتن
احلسني وأهمم أم شبري بتن أيب سمعود ازخلريجّة ،واحلسن ّ
مصنور ازفلاريبّ  ،وعم واقلامس وعد اهلل وأهمم أم ودل ،واحلسني امللقبّب ابألرثم
وطحلة وافطمة وأهمم أم إحساق بتن طحلة نب عيبد اهلل اليتيم ،وأم عد اهلل وأم
سلة ورق ّة الُهمات شت ومل يقب منم غري احلسن وزدي.
اإلمام الثالث

احلسني نب يلع نب أيب طابل عيله اسلالم
ووه اخسم أحصاب السكاء وأح ريايتن انليب صل اهلل عيله وآهل وسل
وسيدي شابب أهل اجلنة أكيخه اإلمام احلسن عيله اسلالم.
والدهت :وُدلعِ وَ بملدية ويم اثلالاثء ،وقل :ويم اخلمسي ثلالث ضمني من
شعابن ،وقل :خلمس خون نمه سنة أرعب من اهلجرة ،ومل ينك بنيه وبني أيخه
اإلمام احلسن عيله اسلالم إال احلمل واكن احلمل ستة أهشر ،وجءت هب ّأهم
قع نعه كشباً،
افطمة ازلرهاء إىل أبهيا صل اهلل عيله وآهل وسل فمّاه حسياً و ّ
اطلبي ،اليف ،ازليك ،اسليد.
وكينته أوب عد اهلل وأقلاهب :الشيدّ ،
واعش سبعاً ومخسني سنة ومخسة أهشر ،اكن عم رسول اهلل صل اهلل
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عيله وآهل وسل سعب سنني ،وعم أمري املؤنمني عيله اسلالم سبعاً والثثني سنة،
وعم أيخه اإلمام احلسن عيله اسلالم سبعاً وأرعبني سنة ،واكتن مدّة الخفه
عرش سنني وأهشراً ،وتقل صلوات اهلل وسالهم عيله يف اعرش ارحملّم ويم اإلثني
سنة )61هـ( احى وستني من اهلجرة عم اثني وسبعني من خرية أهل بيه
ويخار حصاتبه.
واكن هل من األوالد ستة ذوكر والثث بات :يلع األربك هشيد ركالبء
وأهم لل بتن أيب رمّه نب رعوة نب سمعود اقثليف ،ويلع األوس ،ويلع األصغر
زني اعلابي وأهم شاه زانن بتن كسى ،ودمحم وجفر وهذا األخري مات يف
وأهم ضقايعّة ،وعد اهلل ارلضعي ذحب يف جحر أيبه ،وسيكنه أهما وأم
يحاة أيبه ّ
عد اهلل ارلضعي ارلابب بتن ارمئ اقلسي ،وافطمة وأهمّ ا أم إحساق المتمييّة،
وزيبن ومل ينك لحلسني عيله اسلالم سنل إال من اإلمــام زني اعلابي عيله
اسلالم.
اإلمام الرابع

يلع نب احلسني نب يلع نب أيب طابل عيله اسلالم.
ودل بملدية ويم اجلمعة يف الصنف من جادي اآلرخ سنة )38هـ(
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وكينته أوب دمحمبّ وأقلاهب زني اعلابني ،سيد اسلادجي ،السّاد ،ذو افثلانت
وإنمَّا قل ّب ذبلك أل ّن ماضع السود نمه اكتن كثفنة العري من رثكة السود
عيلها.
وامس ّأهم شاه زنن وقل هشرابونهي ،واكن أمري املؤنمني عيله اسلالم قد
و ّىل يف الخفه رحثي نب جب احلنيف نــايح ًة يف املرشق فعث إله بنبيت
يدجد نب هشرير كسى ارفلس نفحل ابه احلسني عيله اسلالم احامها واقل
هل) :خها فتدل لك سيداً يف ارعلب سيداً يف اعلمج سيداً يف ادلينا واآلخة(
فأودلها زني اعلابي ،وحنل األخى دمحم نب أيب برك فدلت هل اقلامس نب دمحم نب
أيب برك هفما ابا اخةلٍ.
ويف رواةي :اكن اإلرسال يف زمن عم نب اخلط بّاب ،وأراد يبهعما قفال
اإلمام يلع عيله اسلالم لسي اليبع ىلع أباء امللوك ،افتخارت احامها احلسني
عيله اسلالم فزتوّهجا ،واتخارت األخى دمحم نب أيب برك.
اعش عم دجّه أمري املؤنمني عيله اسلالم ستنني وعم عمّه اإلمام احلسن
عيله اسلالم عرش سنني وعم أيبه الثاثً وعرشني سنة وعبد أيبه أرعب والثثني سنة
مدّة إماتمه.
وتيف ابملدية سنة )95هـ( ويم اسلتب الثيت عرشة ضمـت من رحمم
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ارحلام ،وقل:يف اخلاسم واعلرشني نمه ،ودنف بقبلعي ابرقلب من عمّه اإلمام
احلسن عيله اسلالم يفوكن عمه ارشلفي حني وافهت  57سنة ،واكن يف أيم
إماتمه قبيّة ملك يدي نب عماوي وعماوي نب يدي ورموان نب احلك وعد امللك
دس إله
نب رموان ،وتيف عيله اسلالم يف ملك اللد نب عد امللك عبد أن ّ
المس قفىض عيله هب.
أوالده :واكن هل عيله اسلالم مخسة عرش ودلاً ،أح عرش ذركاً وأرعب بات
ومه :دمحم الارق واهم افطمة بتن اإلمام احلسن اسلطب عيله اسلالم واحلسن،
واحلسني األربك واحلسني األصغر وزدي وعم وعد اهلل وسلامين ويلع ودمحم
األصغر ودخجية وافطمة وعيلّة وأم كثلوم من أهمّ ات شت.
واكن زدي أضفل أوخهت عبد اإلمام الارق عيله اسلالم  ،واكن اعباً وراع ًخسايّ ً
جشااعً ،وهظر بسليف طيلب ثبارات احلسني عيله اسلالم وديوع إىل ارلضا
من آل دمحم صل اهلل عيله وآهل وسل ظفن انلاس اهن يدي ذبلك فنسه ومل ينك
يديها هل ملعرفه ابسحتقاق أيخه اإلمام دمحم الارق عيله اسلالم اإلماةم من بقل
أيخه ووصتيه نعد وافهت إىل ابه أيب عد اهلل جفر نب دمحم اصلادق عيله
اسلالم.
وذرك انب قيتبة إبسانده يف اتكب يعون األبخار أ َّن شهاماً اقل زلدي نب يلع ملا
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دلخ عيله :ما فعل أوخك اقبلرة؟ قفال :مساه رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل
وسل برق اعلل وأتن مستيه قبرة ،قلد اتخلفامت إذاً ،اقل :فلا وصل الوكف اجمتع
عيله أهلا فل يالا هب ح ابيوه ىلع ارحلب ،ث نضقوا يبعته وأسلوه ،قفتل
وصلب يبنم أرعب سنني ال يركه أح منم ومل يريه يبد وال سلان ،واكن قمتهل
ويم االثني ليلتلني ختلا من صفر سنة عرشني وماةئ ،واكن سنه ويم تقل اثني
وأرعبني سنة وملا تقل لبغ ذلك من اصلادق عيله اسلالم ك بملغ وزحن عيله
زحانً ظعامي ًورفّق من ماهل يف يعال من اصبي عمه من أحصاهب افل ديار ،واكن
يكرث من الرتحّ والنثاء عيله.
اإلمام اخلامس

دمحم نب يلع نب احلسني نب يلع نب أيب طابل عيلمه اسلالم.
ودل يف املدية سنة )(57هـ ويم اجلمعة رغّة هشر ربج وقل :اثلاثل من
صفر ،وأهم افطمة بتن احلسن نب يلع نب ايب طابل ،اقل اإلمام اصلادق عيله
اسلالم يف شأهنا والجةل قدرها :اكتن ِص ِدّيمْ َة مل ديرك يف آل احلسن ملا.
وكينته أوب جفر وقلبّب ابلارق ألهنّ قبر اعلل قبراً تلوسعه يف شكف
أهن
أرساره ورغابئه ،وروي عن اصلحايب اجليلل جب نب عد اهلل األصناري ّ
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اقل :اقل يل رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل  :ويشك أن تىق يحّاً إىل أن
لتىق ودلاً يل من احلسني يال هل دمحم يقر اعلل فإذا قلتيه افرقأه مين اسلالم،
فقتي يحّاً ح قلتي اإلمام الارق عيله اسلالم ك اقل رسول اهلل ،قفبل بّت دي
اإلمام وأبغلته ارلساةل قفال :وىلع رسول اهلل اسلالم ورحة اهلل ورباكهت.
اعش عم دجّه احلسني عيله اسلالم أرعب سنني وعم أيبه تعاً والثثني
سنة ،واكتن مدّة إماتمه مثاين عرشة سنة قىض جلبّ ا يف اعلمل ىلع منتية ارحلةك
اعلليّة اإلساليمّة ،واعلمل ىلع تشنطيها عبد فرتة ارلوكد اليت اكتن قد بأت نمذ
وتق بمرك ىلع دي عماوي نب أيب سفاين ،فصقده اعللاء من اكف الالد
اإلساليمة ىلع اتخالف شمارب وتاي رطائهقم ،واكن من أوئلك سفاين
اثلوري وسفاين نب عيينه مدّث مةك وأوب حينفة وأضاب.
واعرص من ملوك ادلوةل األمي اللد نب عد امللك وسلامين نب عد
امللك وعم نب عد ازعلزي وزيدي نب عد امللك وشهام نب عد امللك ،وتيف يف
هعد األخريعبد أن دسَّ المسّ إله ىلع دي اباهمي نب اللد قفىض حنبه يف املدية
سنة 114هـ يف ذي احلجة ،وقربه عيله اسلالم ابقبلعي إىل جبن قرب أيبه اإلمام
زني اعلابي عيله اسلالم ومع أيبه اإلمام احلسن نب يلع نب أيب طابل عيله
اسلالم.
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واكن هل عيله اسلالم سبعة أوالد :اإلمام جفر اصلادق عيله اسلالم
وعد اهلل وأهمما أم رفوة بتن اقلامس نب دمحم نب أيب برك ،وإباهمي وعيبد اهلل
وأهمما أم حيكم بتن أسد اقثلفيّه ،ويلع وزيبن وأم سلة ،وقل أ ّن زيبن وأم
سلة إنمَّا مهُ وَا بتن واحة وأوىل الستمتيني إسهما واألخى كينهتا.
اإلمام السادس

جفر نب دمحم نب يلع نب احلسني نب يلع نب أيب طابل عيله اسلالم
ودل ابملدية ثلالث عرش لةل قبتي من هشر ريبع األوّل سنة الثث ومثانني
من اهلجرة وتىف سمموماً يف شوال ،وقل :يف ويم اإلثني يف الصنف من هشر
ربج سنة 148هـ وهل من اعلم  65سنة تبدبري املصنور اعلابيس ،واعش
صلوات اهلل وسالهم عيله عم دجه اإلمام زني اعلابي عيله اسلالم  12سنة
وعم أيبه اإلمام الارق عيله اسلالم  19سنة واكتن مدّة إماتمه عبد ايبه  34سنة.
واكن يف أايم إماتمه قبيّة ملك شهام نب عد امللك ،وملك اللد نب يدي
نب عد امللك ،وملك يدي نب اللد نب عد امللك وملك اباهمي نب اللد
وملك رموان نب دمحم احلمار ،ويف هعده قض ىلع ادلوةل األمي ،واكن آخ
خفاهئا ،وذلك ىلع دي أيب سمل الاساين سنة 132هـ ،و جء من عبدها هعد
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ادلوةل اعلابسيّة واكن أول خفاهئا عد اهلل نب دمحم نب يلع نب عد اهلل نب عاس
امللقب نب اسلفاح واستم حكمه أرعب سنني ومثاينة أهشر ،ث أخفه أوخه أوب
جفر عد اهلل امللقب بملصنور ادلواينيق سنة 136هـ واستمّ حكمه إحى
وعرشني سنة وإحى عرش هشراً ،وتيف اإلمام اصلادق عيله اسلالم عبد مض
عرش سنني ىلع ملك املصنور سمموماً تبدبري نمه.
ودنف ابقبلعي عم أيبه ودجّه وعمّه اإلمام احلسن اجملتىب عيله اسلالم ،وأما
ابلسنبة إىل ما هظر من ظعم شأهن والجةل قدره هفو أىلع من أن يُ وَد و ويُ صف،
وكذا ما حيك من ضفائهل وتحره يف املعقول واملنقول هفو ألج من أن يُ وَاط هب
وريصف.
اقل اعلالم احليل يف اتكب املسجتاد :اكن اصلادق جفر نب دمحم نب يلع
نب احلسني عيلمه اسلالم من بني أوخهت خيلفة أيبه ووصيّه واقلامئ بإلماةم من
عبده ،وربز ىلع جاعهتم بلضفل ،واكن أنهبمه ذركاً ،وأظعهمم قدراً ،وأجلبّ م يف
اخلاصّة واعلاةم ،وقنل انلاس نعه من اعللوم ما سارت هب ارلابكن ،وانرشت ذركه
ح من أهل بتيه اعللاء ما قنل نعه وال يقل أح منم
يف الدلان ،ومل يقل عن أ ٍ
من أهل اآلاثر وقنةل األبخار وال قنلوا عنم ك قنلوا عن أيب عد اهلل عيله اسلالم،
فإن أحصاب احلدثي قد جعوا أمساء ارلواة نعه من اقثلاة ىلع اتخالهفم يف
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اآلراء واملقاالت فاكونا أرعبه اآلف رلج ،واكن هل من ادلال لئ الاحضة يف
إماتمه ما برت اقللوب وأخست اخملافل عن اطلعن فهيا ابشلهبات.
واقل الشرساتين يف امللل وانلحل :وه ذو عل زغري يف ادلي واألدب اكمل
يف احلكمة وزهد ابغل ورع تم يف الشوات.
وحيك عن صابح اتكب طمابل اسلؤول أهن اقل يف شأهن عيله اسلالم :
أما نمابقه وصفاهت فكد فتوت عد احلارص ،ويار يف أوناهعا هفم الظق
أهن من رثكة لعوهم املفاضة ىلع قبله صارت األحاكم اليت ال
الارص ،ح ّ
دترك لعلا واعللوم اليت تص األهفام عن اإلاحطة حبكهما ضتاف إله وتوى
نعه.
واكن هل عرشة أوالد :سبعة ذوكر والثث اانث امسايعل وعد اهلل وأمساء
وأهمم افطمة بتن احلسني نب يلع نب احلسني ،واإلمام مىس الكمظ ودمحم
املعروف ابدلياج ،وإحساق وافطمة اكلربى وأهمم حيدة الربربيبّ واعلابس ويلع
وافطمة اصلغرى ألهمات شت.
اإلمام السابع

مىس نب جفر نب دمحم نب يلع نب احلسني انب يلع نب أيب طابل عيله
اسلالم.
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كينته أوب احلسن أو أوب احلسن األوّل ،ويكن أضياً أبيب إباهمي وأيب
يلع ،وأهشر أقلاهب الاكمظ كلظمه اغلظي وشدّة صربه ىلع ظل اظلاملني هل،
وعيرف أضياً ابعلبد اصلاحل.
ودل ابألوباء مةل بني مةك واملدية يف اسلّاعب من هشر صفر سنة 128هـ،
اعش عم أيبه اإلمام اصلّادق عيله اسلالم عرشني سنة ،ومدّة إماتمه  35سنة
وت بّل مصنب اإلماةم وهل عرشون سنة واكتن يف أيم إماتمه قبيّة ملك
املصنور اعلابيس ث ملك انبه املهدي عرش سنني وهشراً ث ملك ابه اهلادي
مىس نب دمحم سنة وهشراً ،ث ملك هارون نب دمحم امللقبّب برلشيد ،واسشتهد
عيله اسلالم عبد مض مخس عرشة سنة من ملهك عبد أن دسّ إله المس أبم
ارلشيد يف طعاهم يف جسن اسلندي نب شاهك سنة 183هـ ،ودنف مبدية اسلالم
يف املقربة املعروةف مبقاب رقشي ،ويه الوم تع يف اجلابن ارغليب من بداد،
ولغب ىلع املدية اليت فهيا قربه ارشلفي امس الاكظمية سنبة إله.
واكن من أبز مسات فرتة إماتمه أن املدّة اليت ضقاها يف جسون حاكبّ م ينب
اعلابس اتحلت الهسم الارف من يحاهت حي اكن يقل من جسن إىل جسن ،واكن
أول إتبداء جسنه يف هعد املهدي حي جسنه طيةل فرتة حكمه ،وكذلك االرم يف
هعد ابه اهلادي ،وعبد هالهك متنك اإلمام عيله اسلالم أن ينتفس اصلعداء فرتة
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زبهج يف السن رمة أخى ،وأخ يقهل من جسن إىل
إال أن هارون ارلشيد أرم ّ
آخ إىل أن قىض عيله اسلالم حنبه سمموماً هشيداً ظملوماً عن عم يازه
اخلاسمة واخلمسني.
أوالده :واكن هل سبعة والثوثن ودلاً  18ذركاً و 19أىثن وه :اإلمام يلع ارلضا
واباهمي واعلبـاس واقلامس وإمسايعل وجفر وهــارون واحلسن وأحد ودمحم
وحزمة وعد اهلل واحساق وعيبد اهلل وزدي واحلسن وسلامين وافطمة اكلربى
وافطمة اصلغرى ورق ّة اكلربى وحيكمة وأم أبهيا ورق ّة اصلغرى وكثلم وأم
جفر ولاةب وزيبن ودخجية وعيلّة وآنمة وحسنة وربهية واعشئة وأم سلة
ومميوةن وأم كثلوم من أهمات شت.
اإلمام الثامن

يلع نب مىس نب جفر نب دمحم نب يلع نب احلسني نب يلع نب أيب طابل
عيلمه اسلالم.
ودل عيله اسلالم ابملدية سنة 148هـ ،ويال :إهن ودل إلحى عرش لةل
خت من ذي اقلعدة ويم اجلمعة سنة 153هـ عبد وافة اإلمام أيب عد اهلل
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اصلادق خبمس سنني ،وأهم أم ودل قيال هلا أم النبني ،وأسهما جنمة ،ويال:
تتكم ،وىلع رواةي سنك انلويبة.
وكينته أوب احلسن ،وأهشر أقلاهب ارلضا ،وإنا قل ّب هب ألهن اكن ريض هلل
زعّولجّ يف مساهئ ،وريض رلسول واأل مئة عيلمه اسلالم عبده يف أرضه ،وقل ألهن
ريض هب اخملافل واملؤافل.
وقضب طبوس ضايحة من ضوايح خاسان يف رقي يال هلا سانبد يف
آخ صفر ،وقل :اهن تىف يف هشر رضمان سلعب قبني نمه ويم اجلمعة من سنة
203هـ ،وهل ؤيم ٍذ مخس ومخسني سنة ،واكتن مدّة إماتمه والخفه عبد أيبه
عرشني سنة ،واكتن يف أيم إماتمه قبيّة ملك ارلشيد ،وملك دمحم األمني عبده
الثث سنني ومخسة وعرشني ويماً ،ث خع األمني وأجسل عمّه اباهمي نب
املهدي املعروف بنب شكةل أرعبة عرش ويماً ،مث خج دمحم اثين ًة ووبعي هل
ابخلالةف ،وبيق عبد ذلك سنة وسبعة اهشر ،وتقهل طاره نب احلسني ،ث استوىل
املأمن ىلع قمالد احلك عبده ،واستم ملهك إىل عرشني سنة واكن اسشتهاد
االمام عيله اسلالم يف هعده تبدبري ويغةل نمه.
أوالده :مل ينك هل من الدل غري ابه أوب جــفر دمحم نب يلع اجلــواد عــيله
اسلالم.
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اإلمام التاسع

أوب جفر اثلاين اجلواد دمحم نب يلع نب مىس نب جفر نب دمحم نب يلع نب
احلسني نب يلع نب أيب طابل عيلمه اسلالم.
ودل عيله اسلالم يف املدنية سنة 195هـ سلعب عرشة لهل ضمت من هشر
رضمان ،وقل :لنلصف نمه لةل اجلمعة ،ويف رواةي انب يعاش ودل ويم اجلمعة
لنلصف من ربج ،وتيف ببغداد يف آخ ذي اقلعدة سنة 220هـ ،وهل ويمذ
مخس وعرشون سنة ،اعش عم أيبه منا سعب سنني ،واكتن مدّة الخفه عبد
أيبه سعب عرشة سنة ،واكتن يف أايّ م إماتمه قبيّة ملك املأمن ،وبقل هالهك
زوّهج من ابتنه أم الضفل عبدما رأى نمه ما رأى من كل اعلل واألدب واحلكمة
واملطنق ما ال دياينه يفه اح من أهل زماهن ،وحلا عمه إىل املدية ،واكن
املأمن يف أواخ هعده تمورفاً ىلع اركاهم وتعميه واالجل قدره وشأهن ،وعبد
مهت استداعه املعصتم عبد استتابب امللك هل إىل غبداد وأخ ييك
متنك من دس المس إله قفىض عيله اسلالم
املؤامات وادلساسئ قلتهل ىتح بّ
حنبه واتنقل إىل وجار رهب ،وأهم عيله اسلالم أم ودل يال هلا سيبةك ويال درّة
وقد مسّاها اإلمام ارلضا عيله اسلالم خيران.
أوالده :أجنب هل سبعة أوالد ذركان ومها اإلمام يلع اهلادي عيله اسلالم
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ومىس ومخس بات افطمة وأماةم وحيكمة ودخجيه وأم كثلوم.
اإلمام العاشر

أوب احلسن اهلادي يلع نب دمحم نب يلع نب مىس نب جفر نب دمحم نب يلع
نب احلسني نب يلع نب أيب طابل عيلمه اسلالم.
ودل عيله اسلالم قبري يف ضوايح املدية تىم )رصاب( يف الصنف من
هشر ذي احلجّة سنة 214هـ ،ويف رواةي انب يعاش ويم اثلالاثء اخلاسم من
ربج ،وتيف مبدية سارماء يف ارعلاق يف هشر ربج سنة 254هـ ىلع أرث مس ّدس
إله املتوك اعلابيس ،واكن هل ويم ٍذ أح وأرعبون سنة وأهشر ،وقد استداعه
املتوك بقفة يىي نب رهمثة نب أعني من املدية فأاقم سبــاماء ىتح اخرتهم
األلج احملتوم.
وقد أاقم عيله اسلالم عم أيبه ست سنني ،واكتن مدّة إماتمه الثاثً
والثثني سنة وأهم أم ودل يال هلا :مساةن ،وتكن أبم الضفل ،واكن يف أايم إماتمه
قبيّه ملك املعصتم ،ث ملك الاقث مخس سنني وسبعة أهشر ،ث ملك
املستعني ووه أحد نب دمحم نب املعصتم ستنني وتعة أهشر ،ث ملك املعزت ووه
ازلبري نب املتوك مثاين سنني وستة أهشر ،ويف آخ ملهك اسشتهد اإلمام عيله
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اسلالم ابلمس ودنف يف داره سبارماء ،واكن مدّة قماهم فهيا سنة وأهشر بقل وافهت.
أوالده :اكن هل من األوالد مخس :اإلمام أوب دمحم احلسن عيله اسلالم واحلسني
ودمحم وجفر امللقب ابكلذاب ،وبتن اسهما عيلّة ،وقلب جفر ابكلذاب
الرحناهف واداعهئ كذبً وزوراً اإلماةم عبد أيبه وإناكره إماةم أيخه اإلمام احلسن
اعلسركي عيله اسلالم.
اإلمام احلادي عشر

أوب دمحم احلسن نب يلع نب دمحم نب يلع نب مىس نب جفر نب دمحمبّ نب يلع نب
احلسني نب يلع نب أيب طابل عيلمه اسلالم.
ودل عيله اسلالم ويم اجلمعة لامثن ضمني من هشر ريبع اآلخ سنة 232هـ،
وأهم أم ودل يال هلا حثية ،وقل :سوسن ،وقضب عيله اسلالم سباماء لامثن
خون من هشر ريبع األوّل سنة  260هـ ،وهل ويمذ مثان وعرشون سنة ،أاقم عم أيبه
منا  23سنة وأهشراً ،واكتن مدّة الخفه ست سنني وأهشر قتربياً ،وقلبه
اعلسركي سنبة إىل مةلبّ ٍ اكن ينك فهيا عترف ابعلسرك.
واكتن يف سين إماتمه قبيّة ملك املعزت أهشراً ،ث ملك املهتدي أح
عرش هشراً ومثاينة وعرشني ويماً ث ملك أحد املعمتد يلع اهلل نب جفر املتوك
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عرشني سنة واح عرش هشراً ،وعبد مض مخس سنني من ملهك دسّ المس إىل
اإلمام قفىض حنبه سبببه ،ودنف عيله اسلالم يف داره سبارماء يف التي اذلي
دنف يفه أوبه عيله اسلالم.
أوالده :ومل ينك هل من الدل غري اإلمام دمحم نب احلسن اإلمام من عبده
ووهاحلجّة املنظتر آخ األ مئة املصعومني وقبيّة اهلل يف األرض ومن فق الرثى.
اإلمام الثاني عشر

دمحم نب احلسن نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب مىس نب جفر نب دمحم نب ىلع نب
احلسني نب اإلمام أمري املؤنمني ىلع نب أيب طابل عيلمه اسلالم.
وه سيم رسول اهلل صل اهلل عيله وآهل وسل  ،وكينته كينته ،ودل
سبارماء يف الصنف من هشر شعابن سنة مـاتئني ومخس ومخسني ،ومل ينك
أليبه خف سواه ،وتيف أوبه عيله اسلالم وهل من اعلم مخس سنني ،وقل:
ست سنني وتعة أهشر ،واألوّل أهشر ،وقد آاته اهلل عتاىل احلكمة وفل
اخلطاب ،وجهل آةيً ك آىت يحي صيبّاً ،وجهل ىلع رمغ صابه إماماً ك جل
يعىس نب رممي نيبّاً يف همده فقدلبّ همام اإلماةم وشؤوهنا سنة  260هـ.
وهل أقلاب كثرية منا  :قبية اهلل يف أرضه ،احلجّة املنظتر ،اهلادي،
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ملرتبق،
املهدي ارليض ،ازليك ،اتليق ،انليق ،اقلامئ ،اغلابئ ،املستور ،اخللف ،ا بّ
املظفر ،املصنور.
وهذا اإلمام وه اذلي رشببّ ت فبركهت وأبرطوتحه )أرطوةح املصلح
األربك( األدين اإلهلية واذلي وع بنضته املابرةك اليت سمتأل االرض قطساً
وعال ً يبن اإلسالم صل اهلل عيله وآهل وسل واأل مئة عيلمه اسلالم.
وهذا اإلمام وه اذلي رشببّ ت فبركهت وابرطوتحه )أرطوةح املصلح
األربك( األدين اإلهلية واذلي وع بنضته املابرةك اليت سمتأل االرض قطساً
وعال ً يبن اإلسالم صل اهلل عيله وآهل وس بّل واأل مئة عيلمه اسلالم من عبده.
ومن أه ماجيدر أن شنري إله يف ضقية االمام املهدي عيله أضفل اصلالة
واسلالم وه أن شصخه وشصخيه ودوره احملوري وه مطح آمال الرشبي
جعاء من بمدهئا إل اخمتهتا وأن احلقبة النايئة علامل ادلينا سشتهد هظوره
وبس دوتله وفنوذه وسطيرهت ىلع اعلامل أبمكهل وأتسسي الظنام اعلاليم
املوح واحلوكةم اعلاملية اليت رشب با جعي األنيباء ىلع اتمداد اتلارخي الرشبي.
نفحن أمام ضقية وكينة تصتارغ أماهما لك ضقااي اعلص األخري لتلارخي
الرشبي أجعت األدين ومذاهب اإلسالم وىتح اليتارات الضعية ىلع
حمتية ووقهعا وهظوره )عيله اسلالم( إلصالح اعلامل ونباء دوةل اعلدل اإل ليه
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اليت خق االسنان من ألج أن صيل إلهيا يف اخمتة املطاف يف اعمل ادلينا.
افإلميان حبمتية هظور املصلح اعلاليم ودوتله اعلادةل ال يصتّ بألدين
اسلاوي ،لب مشيل ح املدارس افلركي وافللسفية غري ادليينة ،افملادةي اجلدلة
اليت ّفست اتلارخي ىلع أساس النتاضقات ،ؤتمن أبن نهاك ويماً موعداً
تتالىش يفه النتاضقات وسيوده الائم واسلالم.
ك جند عداً من املفركبّ ني غري ادليينني ذيبهون إىل هذه احلمتية ،مفثالً يول
ويحه حتت
املفركبّ الربطياين الشري بتادن راسل) :إن اعلامل يف انظتار صملح ّ
لاء واح وشعار واح(). (1
و يول افليييئ املعروف آلربت أشناتي) :إن الوم اذلي يود اعلامل كهلبّ
يفه اسلالم واصلفاء ويوكن انلاس تمحاب ّني تمآخني لسي ببعيد( ). (2
أما املفركبّ اإلينلدي بانرد شو قفد رصّح أبرثك من هذي اتلصيني
وأد ّق منما ،قفال يف وصفه للصلح وزلوم أن يوكن عمه طواليً بقل هظوره:
يح ذو بينة جسدةي حصية وطاةق عقيلة اخرق ،إسنان أىلع يرتىق
)إهن إسنان ّ
إله هذا اإلسنان األدىن عبد هجد طولي ،وأهن طيول عمه ىتح يينف ىلع
) (1املهدي املووعد ودفع اشلهبات نعه ،للسيد عدارلضا الشرساتين. 6 :
) (2فنس املصدر اسلاقب . 6
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الثمثاةئ سنة ،وسيتعي أن يتنفع مبا اسجتمعه من أطوار يحاهت اطلويةل(). (1
وأما ادلايانت اسلاوي اسلاقبة قفد أشارت إىل حمتية هظور هذا املصلح
اعلاليم ،ووردت االشارة اله يف الشبارات اسلاوي يف تكهبا املقدّةس.
و ترد فهيا ماصفات للصلح اعلاليم اذلي تنتبأ ظبهوره ال تطنبق ىلع
غري االمام املهدي املنظتر اذلي تصن عيله عقيدة مدرةس أهل التي )عيلمه
اسلالم(.
وىلع ارلمغ من ووجد الخافت وجرهي بني مدرةس أهل التي عيلمه
اسلالم وسارئ املدارس االساليمة اخملافلة هلا إال أن االتعقاد ظبهور االمام
املهدي عيله اسلالم و أهن من سنل ذري أهل التي اطلارهة لظ مل اجاع
وافتاق يبنم وان اتخلفوا بني أهن ودل أو سيودل يف آخ ازلمان.
وممن افتق عم اشليعة من ابكر علامهئ ىلع والدهت :
 1ـ انب األثري ازجلري زع ادلي )ت  630 /هـ( اقل يف اتكهب )الاكمل يف
اتلارخي( يف حادث سنة ) 260هـ() :وفهيا تيف أوب دمحم اعللوي اعلسركي ،ووه
أح األ مئة اإل ينث عرش ىلع مذهب اإلمايمة ،ووه وادل دمحم اذلي يتقدوهن
املنظتر(). (2
) (1بانردشو :عاس ومحمد اعلقاد 124 :ـ . 125
) (2الاكمل يف اتلارخي 274 / 7 :يف آخ حادث سنة  260هـ .
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 2ـ انب خاكن املتوىف سنة ) 681هـ( اقل يف ويفات األيعان) :أوب اقلامس
دمحم نب احلسن اعلسركي نب يلع اهلادي نب دمحم اجلواد املذوكر بقهل ،اثين عرش
األ مئة اإل ينث عرش ىلع اتعقاد اإلمايمة املعروف ابحلجة ...اكتن والدهت ويم
اجلمعة نمصتف شعابن سنة مخس ومخسني وماتئني(). (1
 3ـ اذلهيب املتوىف سنة ) 748هـ( اعرتف وبالدة املهدي )عيله
اسلالم(يف الثةث من كبته.
اقل يف اتكهب اعلرب) :وفهيا ـ أي يف سنة  256هـ ـ ودل دمحم نب احلسن نب يلع
اهلادي نب دمحم اجلواد نب يلع ارلضا نب مىس الاكمظ نب جفر اصلادق اعللوي
احلسيين ،أوب اقلامس اذلي لتقبّبه ارلاضفة اخللف احلجة ،ولتقبّبه بملهدي،
واملنظتر ،ولتقبّبه صبابح ازلمان ،ووه اخمتة اإل ينث عرش ().(2
واقل يف اترخي دول اإلسالم يف تجة اإلمام احلسن اعلسركي) :احلسن
نب يلع نب دمحم نب يلع ارلضا نب مىس نب جفر اصلادق ،أوب دمحم اهلاشيم
احلسيين ،أح أمئة اشليعة اذلي دتّيع اشليعة صعمهتم ،ويال هل :احلسن
اعلسركي ،لوكهن سنك سارماء ،فإهنا يال هلا :اعلسرك ،ووه وادل نمظتر ارلاضفة،
تيف إىل رضوان اهلل سبارماء يف ثــامن ريبع األول سنة ستني ومـاتئني وهل تع
) (1ويفات األيعان. 562 ،176 / 4 :
) (2اعلرب يف خرب من غرب. 31 / 3 :
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وعرشون سنة ،ودنف إىل جبن وادله.
وأما ابه دمحم نب احلسن اذلي ديوعه ارلاضفة اقلامئ اخللف احلجة فدل
سنة مثان ومخسني ،وقل :سنة ستّ ومخسني(). (1
واقل يف سري أالعم البنالء) :املنظتر ارشلفي أوب اقلامس دمحم انب احلسن
اعلسركي نب يلع اهلادي نب دمحم اجلواد نب يلع ارلضا نب مىس الاكمظ نب جفر
اصلادق نب دمحم الارق انب زدي اعلابي نب يلع نب احلسني الشيد انب اإلمام يلع
نب أيب طابل ،اعللوي ،احلسيين اخمتة اإل ينث عرش سيّداً ().(2
 4ـ انب الردي املتوىف سنة ) 749هـ( يف ذلي متتة اخملتص املعروف
تبارخي انب الردي) :ودل دمحم نب احلسن اخلاصل سنة مخس ومخسني
وماتئني(). (3
 5ـ أحد نب جحر اهلثييم اشلافيع املتوىف سنة ) 974هـ( اقل يف اتكهب
)اصلواقع ارحملةق( يف آخ الصفل اثلاثل من الاب احلادي عرش ما هذا
صنّه):أوب دمحم احلسن اخلاصل ،وجل انب خ بّكن هذا وه اعلسركي ،ودل
سنة اثتنني والثثني وماتئني ...مات رسبُ وَّ من رأى ،ودنف نعد أيبه وعمّه ،وعمه
) (1ترخي اإلسالم :ازجلء  19يف حادث وويفات ) 251ـ  260هـ(. 113 :
) (2سري أالعم البنالء ،119 / 13 :الرتجة رمق . 60
) (3ونر األصبار. 186 :
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مثان وعرشون سنة ،ويال :إهنّ ُ ّمس أضياً ،ومل يل بّف غري ودله أيب اقلامس دمحم
احلجة ،وعمه نعد وافة أيبه مخس سنني ،لنك أاته اهلل فهيا احلكمة ،وسيىم
اقلامئ املنظتر ،قل :أل هنّ سُ رتعِ وَ ابملدية وغب فل يرف أي ذهب(). (1
 6ـ اشلرباوي اشلافيع املتوىف سنة ) 1171هـ( رصّح يف اتكهب )اإلحتاف(:
وبالدة اإلمام املهدي دمحم نب احلسن اعلسركي )عيله اسلالم(يف لةل الصنف
من شعابن سنة مخس ومخسني وماتئني من اهلجرة ).(2
 7ـ ؤممن نب حسن اشلبنليج املتوىف سنة ) 1308هـ( اعرتف يف اتكهب )ونر
األصبار( ابمس اإلمام املهدي ،وسنبه ارشلفي اطلاره ،وكينته ،وأقلاهب يف
كم طولي إىل أن اقل) :ووه آرخ األ مئة اإل ينث عرش ىلع ما ذهب إله
اإلمايمة(). (3
 8ـ خري ادلي ازلريلك املتوىف سنة ) 1396هـ( اقل يف اتكهب )األالعم( يف
تجة اإلمام املهدي املنظتر) :دمحم نب احلسن اعلسركي اخلاصل نب يلع
اهلادي أوب اقلامس ،آخ األ مئة اإلينث عرش نعد اإلمايمة ...ودل يف س ــاماء
ومات أوبه وهل من اعلم مخس سنني ..وقل يف ترخي مدله :لةل صنف شعابن
) (1اصلواقع ارحملةق ،انب جحر اهلثييم ،اطلبعة االوىل ،207 :واطلبعة اثلاينة ،124 :واطلبعة اثلاثلة 313 :ـ . 314
) (2اإلحتاف حبب األرشاف. 68 :
) (3ونر األصبار:ص . 186
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سنة  255هـ ،ويف ترخي غبيته ،سنة  260هـ ().(1
غيبته عن األنظار

وقد ابغل وادله ) عيله اسلالم ( يف إفخاء أرمه نمذ والدهت عن أمساع
اعلموم إال اخلواص اخلل بّص وخافً عيله من طسوة احلوكةم اعلابسيّة اليت اكتن
ترتبقه وقفاً للشبارات املبنئة هب ىلع أسلنة ارلواة واحملدثني لستتأصهل وصتفيه
جسدايّ ً .وهل عيله اسلالم بقل هظوره غبياتن صغرى وربكى اثنهيما أطول من
األوىل ك وردت الصنوص واستفاتض األبخار واآلاثر ،فأمّا اصلغرى فبتدأ نمذ
وتق مدله إىل انطقـ ــاع اسلفــارة بيه وبني شيعته وعم اسلفراء األرعبة
اخملصوصني ابلافة .وأمّا اكلربى فيه لتت األوىل إىل وينما هذا وإىل ماشاء اهلل
زعّ ولجّ هلذه احلاية من قباء ،ويف آخها يوم بسليف ،ودبأت ظارهة اسلفارة
تبولبّه همام اإلمام سنة  260هـ ،ك قدّنما وانهتت وبافة اسلفري ارلاعب سنة 328
عِ
هــ .وأمّا سفراؤه هفم  1 :ـ عامثن نب سعيد اعلمي 2 .ـ دمحم نب عامثن نب سعيد
اعلمي 3 .ـ احلسني نب روَوْح انلوخبت 4 .ـ ىلع نب دمحم نب أحد اسلمي .وظنراً
أللمهيّة اليت تكستهبا ظارهات اغلبيتني املشار إلهيما سحنـاول من الخل هذه
) (1األالعم. 80 / 6 :
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األسـطر إقلاء بضع اضلـوء عيلها ابنلحو اتلايل:
دوافع الغيبة الصغرى

ومينك صتينهفا إىل سقمني حيقيّة وظارهيبّ :
الدوافع احلقيقيّة

ومينك اجيازها ابقنلاط اتلالة :
 1ـ اقتلديات اإل هلّية اخلاصة هب وباكةف شؤوهن تكلكيف إليه قمدّس
جيب طتيبقه حبذافريه ودبةق افقئة.
 2ـ اعامتد ارلساةل اخلامتة يف بجمهتا ارلسالّة ىلع مل ذلك ادلور اذلي
سيطضلع هب اإلمام املهدي عيله اسلالم كعنص إاثرة وإضفاء احليويبّ واقبلاء ىلع
لتك ارشلعية.
 3ـ احيتاج ارلساةل اخلامتة إىل أمني لسيتودهعا إىل حني لحول األلج
اخملصص إل قتاف مثار ها بتيبهقا يف احلاية باكةف أعبادها.
 4ـ ثبّ روح احلاية ارحلّة الركمية يف األيجال املتعابقة وهدايهتا عرب وسالئ
اتلأثري اغلبييّة.
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 5ـ إجياد لحقة وصل ورطب بيه وبني وقاعه اشلعيب ّة والخيه اشليعيّة
للربنهة ىلع ووجده وضحوره افلعيل يف احلاية فتلادي ماسيعقب هذه ارملحةل
من متادي شددي يف اشلقبّة ازلمين ّة ح عص اظلهور.
الدوافع الظاهرية

ومينك إجيازها مبا ييل:
 1ـ األطخار احملدةق بيكاهن من بقل اقلوى اسلايسيّة واعلسركيبّ آذناك ل
مارس يحاهت اطليبعيّة مهعم.
 2ـ طماردة أهجزة األمن اعلابيس ورصد اعليون وحشد اجلند واعلسرك
لتلفتشي نعّه.
 3ـ تصّد عمّه املحنرف جفر اكلذبّاب هل وماوال هت ادلؤوةب واملسمتية
لخلالص نمه وصتفتيه جسدايً.
 4ـ عم متكني اكةف انلاس هل بلس فنوذه وحتصني دوتله تلحقيق حل
الرشبي املشنود ،وإرقار أسس اعلداةل اإلهلية يف إطـار ادلوةل املووعدة يف
الصنوص املبنئة هب.
 5ـ عم لبوغ اعلقيلّة الرشبي يف هعده إىل سمتوى الضنج الكيف
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واملطلوب إلرقار باجم اإلصالح اعلاليم ،وحتقيق ظماره املدين ّة افلاضةل أبعبد
عمانهيا ،وىلع وفق مازني احلكمة ارلابين ّة يف تيري شؤون اخللق وفق األسس
املاثلّة.
 6ـ إ ّن ادلور املوك إله التيأدّى يف حود اظلرف ازلمين اذلي ودل يفه.
 7ـ تسعي طناق عمهل ودارئة إرشاهف ىلع الخيه اشليعيّة عبيداً عن
مالحة اجلند وطماردة اسلطلات وحتت ساتر اتلحرّك ارسلّي وذلك عن
رطقي اسلفراء األرعبة والكء املثبوثني يف املدن واألصقاع انلــايئة اخملتلفة.
دوافع الغيبة الكربى

ومينك حصها يف هذه اعلانوني األرعبة :
 1ـ دافع إليه.
 2ـ دافع واقيئ.
 3ـ دافع حتفيي.
 4ـ دافع اخبتاري حمتييص.
الدافع اإلهلي

ووه عبنيه ماقدّنما ذركه يف أول دوافع اغلبية اصلغرى احلقيقبّية ،وقد عربّ
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نعه كثري من أالعم تملكعِبّيم اإلمايمّة مبصحلة فخيّة استأرث اهلل عتاىل عبلها ،أو
أبان إذا علان أ ّن إماتمه قد تررت بصن اليه ،ورأياه غبئاً عن األصبار علان أهنّ
وعتني رفض اإلمام يفه وعيله إال سلبب اتقىض ذلك،
مل غيب عم صعمته ّ
وضورة اقدت إله ،وإن مل يل الهج ىلع اتلصفيل.
الدافع الوقائي

أهن
وسيتفاد رصياً من جةل الصنوص الاردة يف شأهن حي ؤتكد ىلع ّ
عيله اسلالم قد غب من ألج حاةي فنسه من اقلتل وافلتك ىلع ماسبق
اإلشارة إله ،ومبا أ ّن ضقتيه ختصّ الرشبي جعاء فأعاؤه الزالا موجدي حبك
تكبية وقى الفكر واإلحلاد واليغ والطغرةس املووجدة يف سارئ األزمان ،وعتابق
األيجال والصعور وتارمهث هذه اعلانوني إىل أزمتنان هذه.
الدافع التحفيزي

وعيين أ ّن اإلميان وبوجد ازلميع ادليني وافلركي وإن اكن سمتوراً أو ظارهاً
مشوراً جمبرده يلق يف فنوس أتاهع وقّة عمنوي جتعل منم أرسةً واحةً وقبلاً
واحاً ىلع اتخالف غلات وعتدد أوطامهن ،صخوصاً إذا اكن ذلك ازلميع إماماً
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ًمزنّها ًعن اخلطأ واخلطئية ،ويف ذلك يول اشليخ غمينة:وه حكمة ابغلة جتمع
قلوب املوالني آل ل التي ىلع اإلحساس املحتد ..وقد أدرك هذه احلكمة
اإلنلگي وه من أرىق األمم حفاظفوا ىلع اتلاج الربطياين ووضعوا رمسه ىلع اعلل
ألب واحٍ ،ووه احمل اتلاج عم أهنّ
واسللع أضياً لدلالةل ىلع بّأمهن أرسة واحة ٍ
امس غلري عمن واحك الب أرم ونيه ،وال صيل إله أح من رعيّ ه وأهل مملتكه إال
اقليلل انلادر ،وهكذا يماكد والاابن اذلي يظنرإله الاابينون كإهل أو صنف إهل
هفل اإلنلگي وأهل الاابن عقالء واشليعة جمانني ؟!!.
الدافع االختباري التمحيصي

ونتكيف يف اإلشارة إىل يبان عمن هذا ادلافع رسبد رواتيني وردت تممضن ًة
لتلصنصي عيله:
)األوىل( رواها عد اهلل نب أيب يفور عن اإلمام اصلادق عيله اسلالم أهنّ
اقل:ولي طلغاة ارعلب من رشّ قد اقرتب اقل:قلت  :جلت فداك ك عم اقلامئ
من ارعلب اقل :يشء يري قفلت  :واهلل إ ّن من صيف هذا األرم منم لثكري
ميصحوا و ُمي وَيّ وا ويُ وَرْلبوا ورخيج من ارغلابل خق كثري.
قفال:ال ّب لنلاس من أن ّ
)اثلاينة ( وه أضياً مويبّ عن اإلمام اصلادق ) عيله اسلالم ( اقل :ملا
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وبعي ألمري املونمني عيله اسلالم عبد قمتل عامثن صعد املنرب وطخب طخب ًة
صل اهلل
ذركها قيول فهيا:أال إ ّن بيلّتك قد اعدت هكئيهتا ويم عبث اهلل نيبكبّ بّ
عىله وآهل واذلي عبثه ابحلق لبتبلل ّن ببلةلً ،وتلغرلب ّن رغبةلً ح يود أسفلك
أالعك وأالعك أسفلك ،ولسيبق ّن ســاقبون اكونا قصوا وقيلص ّن سابوقن اكونا
سبقوا ،واهلل ماكمتت ومس ًة وال كذتب كذةبً وقلد نئبت بذا املقام وهذا
الوم.
أدلة الغيبة الكربى

مينكان أن ونزجها ابألدةل اتلالة :
1ـ ادللل اعلقيل.
2ـ ادللل الالكيم.
3ـ ادللل اتلارييخ.
4ـ ادللل اعلقادئي.
5ـ ادللل اعلليم.
6ـ ادللل احلضاري.
7ـ دلل عم االسحتاةل واإلمنتاع اذلايتني.
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8ـ دلل إقضتاء ارضلورة واإلجلاء.
9ـ ادللل اإلعازي.
الدليل العقلي

ويكمن يباهن يف صقور اعلقل عن اإلحـاطة بألمر اغلبييّة اليت الرطقي هل
تلصحيلا إبستقالهل رجمداً ،ضياف إىل ذلك أ ّن عم الدجان الديل ىلع
اعلدم ،جمفرد ووجد مل هذا اإلحامتل اعلقيل صيحح إماكينة دوعى ووقع مل
ذلك ،مفن مل حتصل هل ادلال لئ واشلواهد ىلع صدق هذه الضقية المينك أن
تبوس يبان ارشلع
يتدل جبههل ىلع من يل ،أو ظتارفت ادلال لئ واملؤرشات ّ
وادلي اإل ليه دلهي صبحّة مل ذلك .فلسي كّ ماوه قح جيب أن ثيتب
طبرقي اعلقل ،وال ك مامل ثيتب ابعلقل يوكن ابطالً فعند عزان عن إبثات
سمأةل اإلمام املهدى املنظتر عيله اسلالم بألدةل اعلقيلّة ارجملدة الثيتب نلا
ألهنا لسيت من شؤون اعلقل
طبالهنا ،وعم حصهتا من األساس ،وذلك بّ
وإخصتاصه لب إن َعْزوَ اعلقل عن إدراك ضقّية من الضقااي يشءٌ ووكهنا حاً
أوابطالً يشء آخ.
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الدليل الكالمي

ويبتلور يف مورني:
)أوهلا( اقضتاء اقعة الطلف.
)واثنهيما ( اقضتاء بمدأ الصعمة.
وعيُ وَْن أبوهلما أ ّن اعلقل يطقع وبوجب الطلف ىلع اهلل احليكم الطليف
عتاتل االؤه ،ووه تفري ادلوافع واألسبـاب املقرّةب إىل اطلاةع واملبعّدة عن
املصعية وازملية ألسابب اظلالل واليته وازلغي واإلرحناف ،واملوصدة ألوباب
اذلراعئ أمام الصعاة واجلانة نعد جمابنهتم سلبل اإلستقاةم واخلري واصلّالح.
أن تصنبي اإلمام وعتيينه من أبز صمادقي ووعامل اهلداةي
ومما الربي يفه ّ
واإلرشاد تللك ادلوافع وحتقيق ألسىم عمامل املدين ّة افلاضةل يف أىلع ظمارهها.
وعيُ وَْن ثبانهيما أ ّن اإلتعقاد بمبدأ وكن اإلمام مصعوماً الصتدر نعه اهلفوة وازلةل
واليتبك مايافل مازني احلكمة ووقانني املطنق اسليلم يكيف كدلل وربهان
ىلع إبثات الهج يف غبيته ويصفح عن أ ّن نهالك مايربر هل سلوك مل ذلك
املنج وإن مل يضتح نلا وهجه تصفيالً ألهنّ أدرى مبقضتايت رساتله امللكبّف
أبداهئا وتفيدها وإرقار أسهسا وعماملهـا صخوصاً إذا علان مدى سعة ارلقعة
اعلامليّة اليت سشيملا طناق دوعهت.
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الدليل التارخيي

ومينك اإلشارة إله من الخل استعراض الثةث ماور :
)األوّل( الصنوص اتلارييّة الاردة شبأن والدهت وماأرفزهت من أحاث
تمعابقة رسعية كضقيّة إفخاهئ وشدّة عِ بّتق وادله وذحره من شكف أرمه للأل
واعم انلـاس إال من ش بّذ ودنر من اخلواص واألحصاب املقربني ،وتيبني وهج
ّ
احلكمة يف ذلك هلم مبايفع عن أذهـامهن وقلوب اشلهبات والساوس
واشلوكك.
)اثلاين( الصنوص الاردة شبأن طول فرتة االستتار ومتادي مدّهتا ازلمينة
عن احلد املتعـارف عيله يف االتخفاء واالتحجاب ورفع اإلستغراب
واإلستعاد وبوجد الظنري يف ترخي هجاد األ نيباء واألوصايء واحلجج ضد رمدة
وصعاة صعوره لحلفاظ ىلع أفنهسم من افلتك ،وىلع رساال ت من اهلتك.
)اثلاثل( ووه عارة عن سمأةل طول عمه وزيدهت ىلع احلد املتعارف
عيله يف قباء أرفاد اإلسنان يف هذه احلاية ،وهذا بذلات وه اذلي أرفد هل كثري من
مقيق اإلمايمّة األوباب اخملتلفة يف جةلٍ من صمنفات ،وأطبنوا يف االستدال ل
ىلع إماكينة طول عماإلمـام املهدي عيله اسلالم ،وذلك ابإلشارة إىل ووجد
الظنارئ اتلارييّة اعلددية اليت ضتمّتن طول األامعر مبايدي ىلع اقلدر املهعود
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اغلابل يف جين اعلادة يف األجسام واعلوارض واحلاية.
الدليل العقائدي

ووه عارة عن ووجد الظنري فامي ديي هب جع من أهل امللل وانلحل اكلهيود
والصنارى املغاي بمدؤه إللسالم ،حي ذبهوا إل جتوزي حول األامعر
اطلويةل واالتمداد يف اآلجل ،وقد حوكا يف تمومهن املذهيبّة ماثيتب إفتاهقم ىلع
ووقع مل ذلك ،خفافلوا فاميذبهوا إله بمدأ الشتيكك املووهم املسىم ابإلسبتعاد
املدىع يف املقام من بقل صخوم اإلمايمّة اذلي عموا عن الدهيايت ،وأنركوا
ح ارضلوريّ ت ضفالً عن املعتقدات اثلاتبة ابلرباهني الطقعيّة واحلجج
ّ
اقلوي وما ضتمتنه من اخلصوصايّ ت.
الدليل العلمي

وتيلخ يف هشادة اعللاء افلسيلويجني اقلائةل أب ّن كّ األنسة ارلئسيية
ّ
من جمس احليوان تبل اقبلاء إىل ماالهناةي هل ،واهنّ يىق اإلسنان ألافً من اسلنني
إذا مل عترض عيله وعارض رصتم بحل يحاهت ،وقد استفادوا لتك التناجئ من
جتارب دؤوةب واخبتارات مثك ّفة ىلع اخليلّة الضعوي النبايئة املوكةن لبلينة
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احليواين ّة ،وقد أدّت ب إىل اسنتاتج أ ّن اإلسنان الميوت سببب لبوغ عمه
الامثنني أو ماةئ سنة لب أل ّن اعلوارض تتناب بضع أضعاهئ فتتلهفا ،وإلرتاط
أضعاهئ بضعها ببضع متوت كلبّ ا ،فإذا استاع اعلل أن يلي هذه اعلوارض أو
يول دون آاثرها مل يقوَ ماعن من استمار احلاية مات من اسلنني.
الدليل احلضاري

والخصته أن الرشبي قد أطبقت ىلع أهنّ الب أن ؤيول صمري اإلسنان يف
اخمتة طماهف يف احلاية إىل حتقيق املدين ّة ازملدرهة مادايّ ً وعمنويّ ً كناةيٍ حمتيّةٍ
رحلةك التور واالزدهار اليت صيبو إلهيا ويشندها يف مطخطاهت اإلنايئة ،ولنك وقع
اخلالف بني املذاهب الضعيّة واإلهلية يف حتددي صابح ذلك املنطعف
احلضاري افألوىل تصن ىلع أهنّ ظنام ساييس اقصتادي حتوهك عقوهلم ،واثلاينة
تصن ىلع أهنّ رفد رابين ؤمدي من اسلاء.
دليل عدم االستحالة واالمتناع الذاتيني

ونين هب أن كّ ماوه ممنتع اعدةً ال مينتع عقالً كصريورة انلار بداً وسالماً
ىلع إباهمي عيله اسلالم ،والصعا عثابنً ملوىس عيله اسلالم ،واحلددي أداةً طيّع ًة
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دلاود عيله اسلالم ،واجلن دخماً وأوعاانً سللامين عيله اسلالم ،هفذه كلبّ ا وخارق
ممنتعة اعدةً جزئة عقالً ،وأخرب عنا ارشلع فبج الصتدقي هبا ،وكذلك
ماحنن يفه من أم اإلمام املهدي عيله اسلالم واإلميان وبوجده يحّاً طيةل هذه
اسلنني لسي أبظعم من اإلميان تبلك اخلوارق.
دليل اقتضاء الضرورة واإلجلاء

ونين هب أ ّن اظلروف وارضلورات قد تتحك يف تيري وأتطري رحةك كثري
من اليتارات وادلوعات اإلهلية يفجلأ اقدهتا وحتلها وبيح من اسلاء إل
سماية فمرزاهتا مبايظف املصحلة اعلاةم ملعنتيق لتك املابدئ ،وقد صيل
اإلجلاء إىل استتار اقلادئ فنسه واتخفاهئ فرتةً زمين ًة متاوةل ريامث تحم اظلروف
مبعاودهت إىل زماوةل همام قادهت اعلنليّة.
الدليل اإلعجازي

أو دلل اقلدرة االهليّة املطلقة اليت إذا أرادت شئياً فإنبّا قتول نك يفوكن
ومامل ماحنن يفه ىلع اهلل زعّ ولجّ عبززي ومن أراد اتلوسّ ع فلريعج إىل اتكنبا
لظ إماةم املهدى املنظتر )جع((.
)ظارهة اغلبية ودوعى اسلفارة يف ّ
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الفصل اخلامس :يف املعاد

املعاد وه اعلود واملصري إىل يحاة أخى ابلعث واإليحاء اثيناً واملصري
إىل يحاة رسمدةي ،وقد ورد هل يف ارقلآن عة أمساء:
اصلاخ * اغلاشية * ادلار
احلاق * اقلارةع * ّ
امليعاد * الاقعة * بّ
اآلخة * اآلخة * الوم اآلخ * ويم اتلغانب * ويم اقلايم * ويم ادلي * ويم
األزف * ويم النتمَّ وَاد *
احلسة * ويم العث * ويم الصفل * ويم اتلالق * ويم َ
اطلاةم اكلربى.
ويم اجلمع * ويم اليعد * ويم اخللود * ويم الوج * َّ
واتعقادن يف العث عبد املوت أهن قح اقل انليب صل اهلل عيله وآهل
وسل :ايينب عد املطلب إن ارلادئ اليكذب أههل ،واذلي عبثين ابحلق نيبّاً لمتونت
ك تامن ،ولبتع ّنث ك تيتظقون ،وما عبد املوت دار إال اجلنّة وانلار(.
وماخق جعي اخللق وعبهثم ىلع اهلل زعّ ولج إال خكلق فنس واحةٍ
وَاحةٍ().(1
وذلك وقهل) :مَّا خوَ مْقُكُ ْ ووَال عبوَ ْث ُكُ ْ ِإال مَّ كَنوَف ٍمْس و ِ وَ
) (1سورة قلمان. 28 :
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ولال املعاد ضلاتع افدئة اتللكيف فالب نمه لُجازى احملسن
إبحساهن واملسء إبساءهت ويصت للظلوم من اظلامل وثياب املطعي إذا مات
ىلع إمياهن ىلع قدر ماأىت هب من األامعل اصلاحلة يف ديناه وأفعال الرب واخلري ،وأبز
من الرع من احملارم وصوراقتلوى واتلزنّه عن اآلاثم واملعايص ،ول مل ينك األرم
يف احلكمة ارلابينة ذبلك حامت ًمضقايّ ً لزلم سنبة رصف األمال يف اطلااعت
اكصلداقت واملابرّة وامعرة املسادج واملدارس وعمل اطلرق واقلانرط وحنوها
من صماحل املسلني ،وكذا ذبل افنلس وافنلسي يف اجلهاد يف سيبل اهلل عتاىل
إىل اسلفه واحلمق ألهنّ عتجّل إالتف ماهل غلاةي اليل حوهلا هل ،والين لب
جيوز حول ضدّها.
وإذا مل يقوَ فق بني فعل اطلاع وفعل املصعية اكن ارحلصي املواظب
ىلع فعل أوناع اطلااعت ىلع ارلمغ ممافهيا من املشاق اكصلّالة واصلايم وادلاعء
يف غةي اسلفه واجلنون.
وملا اكن ذلك عملوم الطبالن ابلداهة وارضلورة للك اعقل اكن إصيال
اثلواب ىلع هجة االسحتقاق من اهلل عتاىل علابده عملوم احلصول حمتايّ ً اليترق
إله اشلك.
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حملة عن وقائع املعاد

اقل عتاىل):ووَفنُ ِ وَخ عِيف اصلُّورعِ َ وَفعِقوَ موَن عِيف اسلَّ وَاو ِوَات وَوموَن عِيف األَر عِْض ِإال مَّ
وَتق األَرْضُ عِب ُورعِ روَبِّ وَا
فن وَخ يفعِ هِ أ ُْخوَى فَإِذَا هُ قعِ وَا ٌم يوَظنُرُو وَن * و مْوََأرش َ ِ
موَن شوَاء اهللُ ثُ َّ ُ ِ
ُض وَيب ْنوَ ُم ابعِ مْحل وَقِّ ووَهُ ْ ال ُي مْلَ ُو وَن *
وَو ُو عِض وَع ال ِمْكوَابُ و عِوَجءوَ ابعِ لبنمَّ عِيِّ وَني وَوا عُّ وَلشدوَاء وَوق ِ وَ
كرُوا َِإل
وَو ُوف وَ ْكِّتي ُ ُّك فنَ ٍمْس مَّا عوَمِل َتْ ووَوهُ وَ َأعْ َل ُمبعِ وَا يَ مْعوَل ُو وَن * وَوسعِيقوَ اذلمَّ عِ وَي وَ َ
خن وَهتُ وَا َأملَ ْ أيوَ ْت ِكُ ْ رُسُ ٌل نمِّ كُ ْ
ح ِإذَا جوَ ؤُوهوَا ُ ِفحوَتْ َأوبْ وَابُ وَا ووَاقَ لوَ هلَ ُ ْم وَ وَ
وَهجوَمنَّ وَ ز وَُرمًا وَ َّ
َك وَحمَّتْ ك َلِ وَ ُة
تيوَ ْل ُو وَن عوَيلَ ْكُ ْ آايوَ ِت روَب ِّكُ ْ ووَيُ ِذرُون وَكُ ْ ِقل وَاء ويوَ ْمعِكُ ْ هوَذَا اقَ لُ ا ب َوَل وَول ِ ْ
مْكرفِ ِ وَني * قعِ وَل ادْخُ ُوا َأوبْ وَابوَ وَهجوَمنَّ وَ اخوَ دلِ عِ وَي فعِهيوَا َف ْ وَعِئ موَ ْووَى
اعلمْ وَذ عَِاب وَ َىلع ال وَ
ح ِإذَا جوَ ؤُوهوَا وَو ُ ِفحوَتْ
عِني اتمَّ َوْا ر َّ ُ ْوَب ِإىلَ ا مْجلوَنَّةِ ز وَُرمًا وَ َّ
املمُْتوَكَربِّ ِ وَني * وَوسعِيقوَ اذلمَّ وَ
ال ِ ِهلل
عِني * ووَاقَ لُ ا مْ وَ ْ ُ
خن وَهتُ وَا سوَ ال ٌم عوَيلَ ْكُ ْ طعِبْ ُ ْم افَ دْخُ ُوهوَا اخوَ دلِ وَ
َأوبْ وَابُ وَا ووَاقَ لوَ هلَ ُ ْم وَ وَ
َأج اعلمْ وَامِلعِ وَني
وَي شنَ وَاء َنفِمعْ وَ ْ ُ
وَعهُ ووََأ ْوروَثمْ وَا األَرْضوَ ن وَتَ وَوَّأُ مِ وَن ا مْجلوَنَّةِ ح ْ ُ
اذلمَّ ِي وَص وَد َق وَا و ْ وَ
ُض وَيب ْنوَ ُم بعِ مْحل وَقِّ
ب ر ِّ ِ ْوَب وَوق ِ وَ
* ووَتوَ وَى املمْوَالئ َ وَِةك احوَ ف كِّ وَني مِ ْن وَحْلعِ مْ وَارعل عِْش يُ وَحبِّ ُو وَن عِ وَ ْ عِ
ال ِ ِهلل روَبِّ اعلمْ وَاملَعِنيوَ().(1
ووَقعِ وَل مْ وَ ْ ُ
اقليم ـ يف وقهل عتاىل) :ووَيَ ُولُ وَن م وَوَت
اقل احملدث اجليلل يلع نب اباهمي ّ
هوَذَا المْ ْ ُوَع ِإن ُ
وَمه
وَاحةً توَ ُْخُهُ ْ و ُ ْ
كتنُ ْم صوَا ِدق عِ وَني * موَا يوَظنُرُو وَن ِإال مَّصوَيْ وَ ًة و ِ وَ
) (1سورة ازلرم. 75-68 :
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يَ ِّ ُ
ِصون() (1اقل :ذلك يف آخ ازلبّمان صياح فهيم صية ومه يف أسواهقم
تيخامصون فميوتن كلبّ م يف ماكمهن اليعج أح منم إىل مزنهل والوييم وبصية
وذلك وقهل) :ف َال يوَ وَْتعِيعُو وَن تَ ْ عِصيوَ ًة ووَال ِإىلَ َأهْلعِ عِ ْم يوَ عِْجُونوَ(). (2
وَاحةً فَإِذَا
اقل اقليم :ث ذرك افنلخة اثلاينة قفالِ) :إن اكَ وَ ْتن ِإال مَّصوَيْ وَ ًة و ِ وَ
هُ ْ جوَ عِ ٌعي دلمَّ وَيْ وَا مُ وَْضُونوَ().(3
ويف وقهل) :ووَفنُ ِ وَخ عِيف اصلُّورعِ َ وَفعِقوَ موَن عِيف اسلَّ وَاو ِوَات وَوموَن عِيف األَر عِْض ِإال مَّموَن
شوَاء اهللُ ثُ َّ فنُ ِ وَخ يفعِ هِ أ ُْخوَى فَإِذَا هُ قعِ وَا ٌم يوَظنُرُونَ( ) (4سئل ا ّلساد عيله اسلالم
عن افنلختني ك يبنما؟ اقل) :ماشاء اهلل قفيل هل :فأخربين اينب رسول اهلل فيك
يفخ يفه؟ قفال :أمّا افنلخة األوىل فإن اهلل أيرم ارسايفل فهيطب إىل ادلينا وعمه
صور ،ولصلور رأس واح ورطافن وبني رطيف كّ منما مابني اسلّ اء واألرض.
اقل :فإذا رأت املالئةك ارسايفل وقد هطب إىل ادلينا وعمه اصلور اقلا :قد
أذن اهلل يف مت أهل األرض ويف مت أهل اسلّ اء ،اقل :هفطب ارسايفل
حبظرية بتي املقدس ،وسيتقبل العكبة ،فإذا رأوه أهل األرض اقلا :قد أذن اهلل
) (1سورة سي. 49-48 :
) (2سورة سي. 50 :
) (3سورة سي.b53 :
) (4سورة ازلرم. 68 :
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يف مت أهل األرض ،فيفخ يفه فنخة ،يفخرج اصلوت من اطلرف اذلبّ ي ييل
األرض ،فال يىق يف األرض ذو روح إال بّصعق ومـات ،ورخيج اصلوت من
اطلرف اذلبّ ي ييل أهــايل اسلاوات ،فاليىق يف اسلاوات ذو روح إال بّصعق
ومات إال بّ إرسايفل ،اقل :يفقول اهلل إلرسايفل :تم ،فميوت إرسايفل،
فميثكون يف ذلك ما شاء اهلل.
ثبّ  :أيرم اهلل اسلّ اوات فمتور وأيرم اجلابل فستري ووه وقهل) :ويوَ ْ وَم َمت ُورُ اسلَّ وَاء
وَ ْمرًا * ووَتَ عِريُ ا مْجلعِابوَ لُ سوَ ريْ ًا() (1يين تُ وَْس وت ّدل األرض غري األرض يين أبرض
مل يكبت عيلها اذلونب ابرزة لسي عيلها اجلابل والبنات ك داحها أوّل رمّة،
وعييد رعهش ىلع املاء ك اكن أوّل رمّة سمتقالً بعمته وقدرهت.
اقل :فعند ذلك يادي اجلابّ ر لجّ الجهل صبوت هل هجوريّ يع أطقار
اسلّ اوات واألرضني ملن امللك؟ فال جيبيه جمبي ،فعند ذلك يول اجلابر زعّ
ولج بّجمبياً فنلسه :هلل الاح الهقار ،وأان هقرت اخلالقئ كلبّ م وأمهتم ،إينبّ أان اهلل
ال إهل إال بّ أان وحي الرشكي يل وال وزري ،وأان خقت خيق يبدي وأن أمّهتم
مبشيّيت وأان أيحهيّ م قبدرت.
اقل :نففخ اجلابّ ر فنخة يف اصلور رخيج اصلوت من أح اطلرفني اذلي
) (1سورة اطلور. 10-9 :
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يح واقم ك اكن وعيود حةل ارعلش
ييل اسلاوات فاليىق يف اسلّ اوات أح إال بّ ّ
ويظر اجلنة وانلار ويرش اخلالقئ لحلساب(.
اقل ارلاوي :رفأتي يلع نب احلسني عيله اسلالم ييك نعد ذلك باكء
شددياً.
ويف رواةي) :اقل اهلل زعّ ولج بّمللك املوت :ايملك املوت وزعّت والجيل
وارفتايع يف لع بّوي ألذينّك طمع املوت ك أذتق عادي( .
فأوّل قماطع رمحةل اقلايةم اصلية األوىل ك متّ اإلشارة إله يف وقهل:
وَاحةً فَإِذَا هُ ْ اخوَ مِدُونوَ().(1
)ِإن اكَ وَ ْتن ِإال مَّصوَيْ وَ ًة و ِ وَ
وَاحةً توَ ُْخُهُ ْ ووَهُ ْ يَ ِّ ُ
ِصونوَ().(2
)موَا يوَظنُرُو وَن ِإال مَّصوَيْ وَ ًة و ِ وَ
وَاحةً مَّا هلَ وَا مِن فَ وَاقٍ ().(3
) وَوموَا يوَظن ُر هوَ ُالء ِإال مَّصوَيْ وَ ًة و ِ وَ
وقد وردت آايت اخصة شتري إىل ووقهعا ىلع حنو املابتغة واملفاأجة ك يف
َّاع َأن توَ ْت عِهيوَ ُم بوَ ْتوَ ًة ووَهُ ْ ال وَ ْيعُرُونوَ().(4
وقهل زعّ من اقلئ) :هوَ ْل يوَظنُرُو وَن ِإال مَّ اسل وَ َ
) (1سورة سي. 29 :
) (2سورة سي. 49 :
) (3سورة ص. 15 :
) (4سورة ازلخف. 66 :
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َّاع بوَ ْتوَةً().(1
)َأفَأَنمِ ُوامْ َأن توَ ْت عِهيوَ ُ ْم غَ عِشيوَ ٌة مِّ ْن وَذع عَِاب اهللِ َأ ْو توَ ْت عِهيوَ ُ ُم اسل وَ ُ
َّاع بوَ ْتوَ ًة اقَ لُ امْ ايوَ ح ْوَسوَتَ وَا وَ َىلع موَا رفَ َّطمْانوَ فعِهيوَا().(2
)ح ِإذَا جوَ ء مْ ُ ُوَت اسل وَ ُ
وَ َّ
َّاع بوَ ْتوَ ًة ().(3
ح توَ ْت عِهيوَ ُ ُم اسل وَ ُ
كرُوا عِيف ِرمْيَ ٍ نمِّ ْهُ وَ َّ
)ووَال يوَ وَالُ اذلمَّ عِ وَي وَ َ
ك صنّ ارقلآن ىلع عتابق صية أخى ك ّرم عيلك امع رقبي ك يف وقهل
عتاىل) :ويوَ ْ وَم َ ْ وَيعُو وَن اصلَّيْ وَ َة بعِ مْحل وَقِّ َذل ِكوَ ويوَ ْ ُم مْ ُالُوجيِ()ِ) ،(4إن اكَ وَ ْتن ِإال مَّصوَيْ وَ ًة
وَاحةً فَإِذَا هُ ْ جوَ عِ ٌعي دلمَّ وَيْ وَا مُ وَْضُونوَ().(5
و ِ وَ
إعادة أجزاء اإلنسان خبصائصها األوىل

اقل سحباهن وعتاىلِ):إن ُ ُّك موَن عِيف اسلَّ وَاو ِوَات ووَاألَر عِْض ِإال مَّ عِآت ارلمَّحْ ِوَن
فدًا( ))َ َ ،(6ك
آتهِ ويوَ ْ وَم ا مْقلعِايوَ وَمِ َ ْ
عوَ ْدًا * َقل وَ ْد َْأحوَاهُ ْ و وَوَعَّهُ ْ وَعًّا* وَوك ُلعُّ ُ ْم عِ
وَه
وََأك عتَ ُودُونوَ( )) ،(7و وَوَضوَبوَ َنلوَا موَ وَال ووَن ِ وََس خوَ مْقَهُ اقَ لوَ موَ ْن يُ يِْي ال ِمْع َا وَم و عِ وَ
وَب ُ ْ
) (1سورة ويسف.b107 :
) (2سورة األنام. 31 :
) (3سورة احلج. 75 :
) (4سورة ق. 42 :
) (5سورة سي. 53 :
) (6سورة رممي. 95-93 :
) (7سورة األرعاف. 29 :
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عِلك خوَ مْقٍ عوَيلعِ مٌ()) ،(1مِنْ وَا خوَ َقمْانوَ ُك مْ
روَمعِميٌ * ق ُ ْل يُ ْيعِهيوَا اذلمَّ ِي َأشنوَأَهوَا َأ َّولوَ وَ َّرمةٍ ووَوهُ وَ ب ُ ِّ
ُك وَومعِنْ وَا ُ ْنِجُكُ ْ توَ روَةً أ ُْخوَى())َ َ ،(2ك وَ وَبأْنوَ َأ َّولوَ خوَ مْقٍ نعُّ عِي ُدهُ()،(3
وَوفعِهيوَا نُ عِيد ُ مْ
َ وَ
)فيوَقُولُ وَن موَن يُ عِيدُنوَ ق ُلِ اذلمَّ ِي َف َ وَر ُك مَْأ َّولوَ وَ َّرمةٍ()) ،(4اهللُ يوَ ْ وَدأُ ا مْخلوَل مْقوَ ثُ َّ يُ عِي ُدهُ ثُ َّ
ِإ َ ْلهِ تُ وَْجُونوَ().(5
من الخل هذه اآلايت تنوصّل إىل أن ارقلآن الركمي ينتاول ضقيّة ابثات
املعاد واتلأيكد ىلع إماكن حرش األجسام الرشبيبّ اليت رطأ عيلها افلانء يف
اعمل ادلينا من الخل استعراض بمدئني:
1ـ بمدأ ) أن اهلل عتاىل اقدر ىلع ك قمدور (.
2ـ بمدأ ) أن اهلل عتاىل اعمل بلك عملوم (.
اخلصائص اإلضافية لألجساد املعادة بعد البعث

ذركان أن املعاد إنبّا يمت إباعدة األجساد فنهسا اليت اكتن يف ادلينا حني
) (1سورة سي. 79-78 :
) (2سورة طه. 55 :
) (3سورة األنيباء. 104 :
) (4سورة اإلرساء. 51 :
) (5سورة ارلوم. 11 :
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مات اإلسنان عيلها ،إال بّ أن اذلي رندي أن شنري إله نها وه أن أجساد املؤنمني
نعدما عتاد هبذا انلحو التوكن ىلع تكبيهتا اليت اكتن عيلها يف ادلينا ،لب عتُ وَدَّل
صخاصئها وحتسن صورهتا ،فالهترم عبد ذلك والميهسا صنب يف اجلنة وال
غلوب تلواك رمحتلها اجلددية.
وكذلك األرم يف أجساد الاكرفني تُ بّوَك تكبياً اخصاً إبضفاء بضع
اتلعداليت اليت حتول دون نفاء اجلسد يف ذعاب هجمن.
استغراق املعاد جلميع أفراد اإلنسان

)ك ِإل َيْ وَا
اقل عتاىلِ) :إ َ ْلهِ وَم عِْجُكُ ْ جوَ عِيعًا( )) ،(1ووَِإىلَ اهللِ املمْ وَ عِصريُ()ٌّ ُ ، (2
وَص * وَو وَخسوَفوَ ا مْقل وَموَ ُ *
م *فَإِذَا بوَ عِ وَق ا مْل وَ ُ
ر عِوَاجُونوَ( )) ، (3يوَ ْأَلُ َأيَّ وَن ويوَ ْ ُم ا مْقلعِايوَ وَ ِ
ووَجُ ِ وَع اشلمَّ ْسُ ووَا مْقل وَموَ ُ * يَ ُولُ اإلِ سنوَـا ُن ويوَ ْموَ ِ ٍذ ْ وََأي املمْوَفَ ُّر * َك َّال وَوزوَروَ * َِإل ر كِّ وَوَب
ويوَ ْموَ ِ ٍذ املمْ ُ ْستوَقَرُّ().(4
) (1سورة ويسن. 4 :
) (2سورة افرط. 18 :
) (3سورة األنيباء.b93 :
) (4سورة اقلايةم. 12-6 :
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