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(٣)

بسم \هللا \لر�ن \لرحيم
	حلمد هللا ,+ 	لعاملني �	لصال' �	لسـال� ع# �مد ��له 	لطيبني 

	لطاهرين 
�3 عمر	2: ١٩))﴾ ال�� �س� ن�د� \هللا� \أل� ين� ع� ﴿���َّ \لدِّ

	ألسـس  مـن  متكاملـة  ?موعـة  	إلسـالمي  	لديـن  يتضمـن 
�	ألحـكا� �	لتعاليـم 	ملتنوعـة F ?ـاالD 	لعقيـد' �	لفقـه �	لCبيـة 
�غXهـا ،خاصة F ثقافة �تـر	P Qهل 	لبيتE 	لذين يمثلو2 	خلط 
	إلسالمي 	ألصيل باعتبا,هم عد3 	لقر�2 	لكريم ـ ك[ جا] F حديث 
	لثقلـني ـ �سـفينة 	لنجا' لالمة ـ ك[ تضمنه حديث 	لسـفينة 	ملشـهو, 
 Dbإلسـالمية شـد	ألمة 	م d بتليت	لذين 	لطغا' 	 D2 سياسـا	ال f ـ
ع# �ا,بة Pهل 	لبيتE �	ستئصا3 ثقافتهم �	ضطهاb شيعتهم ع# 
 iلع	طاغية  Dنا مما,سـاiع F m,لبا	 noلنمو	كا2 �لعصـو, 	 pمـر
 Dعمليا�لوحشـية 	 ,mملجا	عصاباته من خال3 �لتكريتـي) 	 �	(صد
	لقتـل �	إلباb' 	لشـاملة 	لتي كشـفت عن جانب منهـا 	ملقابر 	جل[عية 
	ملنتـF 't �سـط �جنو+ 	لعـر	�، �كا2 مـن P�لوياD هـذ	 	لنظا� 



(٤)

	لطائفـي 	ملتوحـش 	حليلولـة b�2 	نتشـا, مبـاub 	إلسـال� 	ألصيـل 
�مو	جهـة ثقافـة Pهل 	لبيـت E من خال3 منع 	لكتا+ 	إلسـالمي 
	لشـيعي بشـكل مطلـق، حلرمـا2 	ملجتمـع 	ملسـلم ـ خاصة 	لشـبا+ 
�3 بيت 	لرسو83 �علومهم. z{, #الطال| ع	ليافعيـنـ  من 	�
 tــر' ن ــك ـــا]D ف ــو{ حــكــم 	لــطــاغــيــة ج ــق ــد س ــع �ب
(سلسلة \لثقافة \إلسالمية \ملي�R) خدمة لشبابنا �فتياتنا، �جا] 	خلطو' 
خلفية  ع#  تأليفه  جا]  �	لذ�  	لعقيد'،   F 	ملي�  	لوجيز  هذ	  	أل�� 
تأليف كتا+ F 	لعقيد' سبق 2P كتبته ـ �	� (١)ـ F ظر�� 	العتقا3 
١٤٠٣هـ   ,جب/  /شهر   ٢٥ من:  	العتقا3   'Cف  Dمتد	) 	لعصيبة 
ـ  � 	مليال�b من ٩ /٥ /١٩٨٣  �بالتا,يخ  	لقعد' ١٤١١هـ،   �o ـ
 ٧/ ٦ / ١٩٩١) �بالتحديد F (� ٢) من 	ألقسا� 	ملغلقة F قسم 
	ألحكا� 	خلاصة 	لتابع لسجن �P غريب ع# بعد حو	� ٣٥ كم غر+ 
�fيصاله  منه  نسخ   Xتكث  pتم� 	ملؤمنني  	لشبا+  حلاجة  تلبية  ـ   b	بغد

للمعتقلني F 	لغر� 	ألخرz �تد,يسه.
 zحدf ، بسبب �	,	ضطر	لكتا+ 	لك o تال� ن�سخf نه تم	  pال	
�نذ	�  	لنظا�   'm�جال ي[,سها  كا2  	لتي  �	لتفتيش  	ملد	�ة   Dال�
بحثا� عن P �Pثر �نشا{ تثقيفي، �لو كا2 مثل قصاصة �,� �نحوها 
خط  ليفتح  	حلكيم،   3� من  لشخص  	لعقيد'   F كتا+  عن  فضال� 

(١) Pما كيفية توفbP X�	D 	لكتابة فلها قصة مثX' حتدثت عنها F مذكر	D 	العتقا3.



(٥)

(تآمر� ,جعي) يتم خالله fعد	� 	لعt	D من 	لشبا+ تطبيقا� لقر	, 
b	خل  تثقيفي  نشا{   F �يشا,�  ي[,�  من  كل  بأ2  	لبائد،  	لنظا� 
	ملعتقالD �	لسجو2 فحكمه 	إلعد	�، نعم 	إلعد	� 	لذ� هو 	جلز	] 

	ألمثل لكل من ال �و	� 	لنظا�.
�ع# كل حا3، فبعد m�	o 3لك 	لكابو� 	جلاثم ع# صد, 	لعر	� 
�	لعر	قيني كا2 البpد من 	ستث[, 	لفرصة لتعريف 	جليل 	جلديد بأصو3 
عقيدته �بأسلو+ مي�، كخطو' P�� لتعميم 	لثقافة 	إلسالمية 	ألصيلة 
F 	ملجتمع 	ملسـلم بإ2o 	هللا تعا�، سائال� 	لبا,� تعا� 2P �عله خالصا� 
 .D]لكري	 Dلفتيا	�ليافعني 	�لشبا+ 	ئي 	نافعا� ألعز�لكريم 	لوجهه 

b للصو	+.     pملسد	هللا سبحانه هو 	�
Pياd \حلكيم
١٤٢٤هـ
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�صوu \لدين �سة

١ ـ \لتوحيد
u٢ ـ \لعد
R٣ ـ \لنبو

٤ ـ \إلمامة
Q٥ ـ \ملعا
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�صوu \لدين
fiÎ¸a@ëäá€a

uOألصل \أل\
\لتوحيد

�	ملقصوb منه fثباD �جوb 	هللا 	خلالق  ذ	 	لكو ،2�Pنه �	حد ال 
¡يك له. فهنا نقطتا2 يتم 	لبحث فيه[..

	لنقطـة 	أل��: fثباD 	إلله 	خلالق للكـو ،2�2P 	لكو2 ¢ يوجد 
صدفة �من b�2 خالق، �إلثباD هذ� 	حلقيقة هنا� ?موعة من 	ألbلة 

نش�f X بعضها.
 :uOلدليل \أل\

	2 كل مـا F هـذ	 	لكو2 من موجوb	D هي قابلة للعد� �	لفنا] 
ك[ نجد 	لكثX منها يفنى �ينعد� بالفعل، مما يكشـف عن p2P �جوbها 
ـب من غXهـا، �ليس من صميم o	¤ا، ألنpه لـو كا2 من صميم  مكتس¥
 2P لفنا] فالبد	ا تقبـل ¦f حيث�مهـا. 	نعد	ملسـتحيل 	ـا لكا2 من ¤	o



(١٠)

يكو2 من يمنحها 	لوجوb هو 	هللا تعا� 	لذ� يستحيل فنا}�. �لن§+ 
مثاال� لتوضيح 	لفكر': 

لنف2P ¨C هنا� ?موعة مر	يا ينعكس 	لضو] من P�الها حتى 
�خـر 	ملر	يا، �عندما يالحظ 	إلنسـا2 	لضـو] 	ملنعكس فيها  �f يصـل
يعـر� 	p2 كل �	حـد' من 	ملر	يا ليسـت هي مصد, هـذ	 	لضو]؛ أل¦ا 
ها �سـائط ينعكـس من خال ا،  pا ليسـت مضيئة بل كل¤	o� بطبيعتهـا
�لذلك ال يفكر 	إلنسا2P 2 يبحث عن مصد, 	لضو] من بني هذ� 	ملر	يا، 
�fنـ[ يبحـث عنه F خا,n هذ	 	ملر	يا كالشـمس P� 	لنـا, P� 	ملصبا». 
فك[ 2P 	لضو] البد 2P يرجع �f  بد	ية �منشـأ يكو2 هو مصد, 
 �f 2 يسـتندP pالبـد bلوجو	فكذلـك  ،�X¢ يكتسـبه مـن غـ�لضـو] 	
مصـد, هو منبـع 	لوجوb، ال ينفك عنه �يسـتحيل 2P يفا,قه �ينعد�، 

�هو 	هللا تعا�.    
\لدليل \لثا�: Qليل \لنظا�

م تنظي[� bقيقا�، �Pجز	}� منسـجمة  pلكو2 منظ	 	2 هذ	ملخصه: �
�	, جديد' لنظا� P لعلو� تنكشـف يوميـا�	بفضل تطو, �فيـ[ بينهـا، 
	لتكويـن تدp3 ع# مدb zقته �عجائبه، فالبد2P p يكو2 خالقه f ا� عاملا� 
، �ليـس من 	ملعقو2P 3 يكو2 منشـأ oلك كلـه 	لصدفة، 	لتي  �حكيـ[�
يرفض 	لعقل 2P يف�d pا 	لظو	هر �	ألحد	Q 	لبسيطة 	لتي يشاهدها 
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P� 	لتي ترتبط بشؤ�نه 	خلاصة، فهل ير �P عاقل يرP zثاQ بيته قد 
م بشـكل ¯تلف ع[p كا2 عليه 2P يقـو2f :3 هذ	 قد حدQ صدفة؟  pن�ظ
فـإo	 كا2 	لعقـل ال يقبـل oلـك، فكيف يمكـن 	فC	¨ �جـوb نظا� 

	لتكوين 	ملعقد �	لعجيب صدفة من b�2 خالق عليم حكيم؟!
 � ب�نيَّ ت� تَّى ي� م� ح� ه� س� ن�ف� �� �V �O �¢ا ف� ات�ن�ا �V \آل� ¦�م� ¥ي� ر� ـن� قا3 	هللا تعا�: ﴿س�
﴾ (سو,' فصلت:٥٣).  يد§ ه� ª© ش� � لِّ »� � ك� نَّه� ع� بِّك� �� ف� ب�ر� � ي�ك� �° �O�� ُّق � نَّه� \حل� م� �� � �w



(١٢)

Ô„br€a@ëäá€a
\لنقطة \لثانية

خالق \لكو� �له O\حد ال xيك له.
�	لدليـل عليه: 	نه لو كا2 هنا� عد' � ة ـ �كل fله مسـتغن عن 
 Dـد غـ�X لتعا,ضـت ,f	b	D هذ� 	إل ـة، �	¦ا, نظا� 	لتكوين �فس¥
ت�ا﴾  ـد� س� �ة§ ��الَّ \هللا� ل�ف� �w¥ �µ ا�� ف�يه� 	لسـ[] �	أل,¨، ك[ قا3 تعـا�: ﴿ل�و� ك�

(سو,' 	ألنبيا]:٢٢).

ا� مبعوثا� من fله �خر  pننا ال نجد نبيP إلله تعا�	مما يشـهد بوحد' �
غX 	هللا تعا�.

\ألصل \لثا� 
uلعد\

 �معنا� 	2 	هللا تعا� عا3b �يسـتحيل 2P يظلم Pحد	�، ألp2 	لعد3 
 pالf لظلم	 �f ال يلتجئ� ،tل	 Dلظلم من صفا	� ،Xخلـ	 Dمـن صفا
	لtيـر �	لضعيـف 	لـذ� يعجز عن حتقيـق هدفه بالعـد3، بين[ 	إلله 
مصد, 	خلX �مانح 	لوجوb لألشـيا] �	ملخلوقاD �مستغن² عنها، فال 
م�  ن�ت� �� �Nا \لنَّا � ا ��¦ُّ ´تا�f n 	لظلم، ك[ Pشا, o �fلك 	لقر�2 	لكريم: ﴿ي�

﴾(سو,' فاطر:١٥). يد� م� � ن�يُّ \حل� و� \ل�غ� \هللا� ه� �O �¹ \هللا��� �ª\ ر� ق� \ل�ف�
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�º م�ن�  ي�ؤ� �O ا ه� ف� اع� ة¼ ي�ض� ـن� س� ���� ت�ك� ح� �O ©R َّP �½ �uا ث�ق� ل�م� م� ﴿���َّ \هللا� ال ي�ظ�
﴾ (سو,' 	لنسا]:٤٠).  ¼µي ظ� ر\¼ ع� ن�ه� ��ج� ل�د�

�باإلضافة �f 	لعد	لة، فا2 	هللا تعا� يتصف بالك[3 	ملطلق فهو 
 �mلر	باسـط �خللق 	عـا¢ حكيم خالق  [µ ع# كل ,bقيـو� قا pحـي
� من كل شـائبة  pمنز�لك[3، 	 Dلك من صفاo Xغ �f ..حيم, ��{,

نقص �ضعف. 
\ألصل \لثالث

Rلنبو\
 2�د oلك 	لقر pكP ]لكو2 عبثا�، ك	�إلنسـا2 	لق  2f 	هللا تعـا� ¢̄ 
ا  * م� ب�ني� �µ الع� ن�ه� ي� ا ب� م� �O �d �P � \أل� �O �º\ �O �µـ ن�ا \لسَّ ق� ل� ا خ� م� �O﴿ :لكريم بقوله	

﴾ (سو,' 	لدخا٣٨:2 ـ ٣٩). و�� م� ل� م� ال ي�ع� ه� ث�ر� نَّ ��ك� ل�ك� �O ِّق � ا ��الَّ ب�احل� � �Áن�ا ق� ل� خ�
�قـد جعل 	حليـا' 	لدنيا قنطر' 	إلنسـا�f 2 	آلخر'، فمن خال3 
 F جته,b� ئـه	صل ع# جز طبيعـة سـلوكه �مو	قفـه F هذ� 	حليـا'́ 
	آلخر'، �لذلك P,شـد 	هللا تعا� 	إلنسـا�f 2 	لطريق 	ملستقيم ��جهه 
للخـ ،X�oلك من خال3 ?موعة من 	ألشـخا· 	لصاحلني 	لقاb,ين 
ل 	ملسؤ�لية �	لرسالة 	إل ية لألمم، �يسمى هؤال] (	ألنبيا]). pع# حتم

فالنبي هو 	لذ� ´مل 	لتعاليم P� 	لرسالة 	إل ية لألمة. �يسمى 
«	لرسوP «3يضا�.
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�قـد بعـث 	هللا تعا� كثX	� من 	ألنبيـا] F 	لعصو, 	ملاضية، �من 
Pبرm هؤال]..

.A«لنبي نو	١ ـ  
.Aهيم	برf لنبي	٢ ـ 

 �bليهو	لذ� جـا] بالدين 	 ،A2	لنبي موسـى بـن عمر	٣ ـ 
�نزلت عليه 	لتو,	'.

٤ـ  	لنبي عيسى بن مريمA 	لذ� جا] بالدين 	ملسيحي، �نز3 
عليه 	إلنجيل.

٥ـ  	لنبـي �مـد8 بن عبد 	هللا بن عبـد 	ملطلب 	لذ� جا] 
بديـن 	إلسـال� �نز3 عليه 	لقـر�2 	لكريم، �ليس هنـا� نبpي �خر بعد 
	لنبي �مد8 فهو �خر 	ألنبيا] �	ملرسلني، �كل من يدعي 	لنبو' 
م�  ال�ك� ج� �P ـد© م�ن� ب�ا ��ح� د§ �� مَّ � �Â ا�� ا ك� بعـد� فهو كاo+، ك[ قا3 تعـا�: ﴿م�

ب�يِّني� ...﴾ (سو,' 	ألحز	+:٤٠)  ات�م� \لنَّ خ� �O هللا�\ �uو س� �P ن� ل�ك� �O
�يسمى هؤال] 	ألنبيا] 	خلمسة Pنبيا] P�� 	لعز�.
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s€br€a@ëäá€a
مو\صفاº \لنبي

حيث 	2 	لنبي ´مل ,سـالة 	هللا تعـا� فالبد2P p يكو2 قاb,	� ع# 
ل هذ� 	ملسؤ�لية 	لثقيلة، ��مع 	ملو	صفاD 	لتالية: pحتم

١ ـ 	لشـجاعة: فال ¯ا� �ال �بن Pما� 	لظاملني، �ال ينها, Pما� 
.Dلتحديا	�ملصاعب 	

٢ ـ 	لصد�: ألنه ´مل ,سـالة 	هللا، فالبد2P p يكو2 صاbقا�؛ أل2 
قه 	لنا�. pال يصد�لرسالة 	ل  pمؤهل لتحم Xغ +oلكا	

غ ,سـالة 	هللا كاملة من b�2 تغيX �حتريف،  pألمانة: فهو يبل	٣ ـ 
�ال ¯و2 ,به فيها.

ر� 	لنبي8 بمـكا,� 	ألخال� خصوصا� بالصد�  �قد ع�
�	ألمانـة قبـل بعثتـه حتى لقبـه Pهل مكـة بالصـا�b 	ألمـني، �كانو	 
	� من مكة 	ملكرمة 	� 	ملدينة  p�يضعوP 2مانا¤م عند�، �ملا ,P	b 	 جر' 
2P A يبيت F فر	شـه لئالp يشعر Pهل مكة  ,' P�º 	إلما� عليا� pملنو	
dجرته �2P ي�رجع 	ألماناD 	ملوbعة عند� 8	� Pصحاdا، ففعل 

ع¼o Aلك.
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٤ ـ 	السـتقامة F 	لسـلو� �	لطاعـة هللا تعـا�: حتـى يقتد� به 
ع  pهللا تعا� يشج	ع½  	of لنبي	ته، فا2 	bشا,f� مر�	�P 	يمتثلو�لنا� 	

	لنا� ع# 	ملعصية.
�لذلـك يقا2f :3 	لنبي �ب 2P يكـو2 (معصوما�)، �	لعصمة:  
هـي ملكة ,	سـخة F 	لنفـس �موهبة ´افظ من خال ا 	إلنسـا2 ع# 

	الستقامة، ��تنب معصية 	هللا تعا�.
�قـد �ـع 	لنبي مـكا,� 	ألخـال� 	ألخـرz مثل حسـن 	خللق 

�	حللم �غXها.
�ممـا ير�z من حلمـه Pنه ملا كـ� فكه �جر» جبينـه F معركة 
 ¾f» :ـمdعليهـم. فأجا Dعوb صحابه: لـوP ـد» قـا3 لـه بعـض «�Pح�
انـا�، �لكن ب�عثت b	عيـا� �,�ة. 	للهم 	هـد¿ قومي فا¦م ال  pبعـث لع �P ¢

يعلمو2» (١).

.١٨٩/١١ :Xلكب	ملعجم 	جع 	(١) ير



(١٧)

Rملعجز\
 2C2 يقP p,ساالته، فالبد�هللا تعا� 	غو2 تعاليم  pيبل [ألنبيا	2 P ]ب
' بـ[ يثبـت صدقهـم �	,تباطهم باهللا تعـا� من خال3  pلنبـو	عا}هـم b	

(	ملعاجز) 	لتي تؤكد oلك.
ته  pع# نبو pلنبي	لذ� يستد3 به 	 Q �	ملعجز': هي 	لP [À� 	حلد¥

مما يعجز عنه 	إلنسا2 	لعا�b، �يكو2 غX طبيعي.
�لـوال 	قC	 2	bعا] 	ألنبيـا] للنبو' باملعجز' ملا تيـ�p متييز Pنبيا] 
 ، عو2 	لنبو' كذبا� �باطال� pلـذ� يد	بني 	لكذ	�ين oملشـعو	هللا تعا� عن 	
مثل مسـيلمة 	لكذ	+، �	ألسوb 	لعنÂ �غ�Xا من 	لدجالني F كل 

.iع

ªمن معاجز \ألنبيا Å½µن
١ ـ كاm F 2مـا2 نبـي 	هللا fبر	هيمA طاغية كافـر باهللا تعا�، 
يسـمى (نمـر�b) �عندما سـمع بدعـو' fبر	هيـم �f عبـاb' 	هللا تعا�، 
 :Aهيم	برf هللا تعا� فقا3 له	منه عن قد,'  �	,� مستف��حا�ستدعا� 	
ن  يـي �يميـت. فأجابه نمر�P :bنا 	حيـي �Pميت، بمعنى 2P م¥ 2f 	هللا́ 
حكمـت� عليـه باملـوP Dعفو عنـه فأحيه dـذ	 	لعفو، �	إلنسـا2 	حلي 



(١٨)

ميتـه. فقا3 لـه fبر	هيـمA ـ فيـ[ ´كى عنه  Pحكـم عليـه بالقتـل فا�
ر�[�  �غ� ا م�ن� \مل� � �Æ �º ـأ� ¢� ف� � �S� س� م�ن� \مل� ـم� أ��Ê ب�الشَّ إ��َّ \هللا� ي� 	لقـر�2ـ  : ﴿...ف�

...﴾( سو,' 	لبقر': ٢٥٨). ر� ف� Ì ك� ت� \لَّذ� ه� ب� ف�
م ع#  pهيم، صم	برf عن �اججة �	نفسه عاجز (b�نمر) جد�ملا �
	النتقـا� منه �قتله ـ ك[ هو 	سـلو+ كل 	لطغـا' 	لعاجزين عن 	ملنطق 
ـم ع# حرقـه بالنا,، نكاية بـه �Ãويفـا� للنا� كي ال  p, ـ فصم	حلـو	�
يؤمنـو	 باهللا تعا�، فجمع كمية هائلة من 	حلطب، �	�Äمت 	لنا, فيه، 
مي fبر	هيم F �سـط 	لنا,، fالp 	2 	هللا تعا� 	نجى fبر	هيمA من  �,�
نا, نمر�b �جعلها برb	� �سـالما� عليه، ك[ حكى oلك 	لقر�2 	لكريم: 

﴾ (سو,' 	ألنبيا]:٦٩). يم� \ه� � ��ب�ر� الما¼ ع� س� �O ¼\Q و�� ب�ر� ا ن�ا�P ك� ا ي� ن� ل� ﴿ق�
فكانت نجا' fبر	هيمA من هذ� 	لنا, 	 ائلة معجز' له �bليال� 

.Aته pع# نبو
 �f برسـالته A2	هللا نبيـه موسـى بـن عمـر	٢ ـ ملـا بعـث 
فرعـو2 �قومـه، ليدعوهـم �f عبـاb' 	هللا تعـا� �	إليـ[2 برسـالته، 
ها عصـا موسـى حيـث كاof 2	 Pلقاها ع#  p�P ليـه عد' معاجـزf pضـم
�f 3 حيpـة ت�رهـب 	لناظرين. �قد mعـم فرعو2P 2 هذ	  pأل,¨ تتحـو	
من سـحر موسـى، �ليـس معجز' مـن ,+p 	لعاملني، فجمع 	لسـحر' 
	ملوجوbيـن F مـ i�Pمرهـم بإظهـا, سـحرهم �	لشـعوo'، فرمـو	 
حبا ـم �عصيpهـم �سـحر�	 Pعني 	لنا� فصـا,D كاحليpـاD، فرمى 
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موسـىA عصـا� فتحولpـت �f ثعبـا2 عظيـم 	بتلـع تلـك 	حلبـا3 
 A2 مـا فعله موسـىP 	لـك علمـوo 'لسـحر	 zP, ملـا� ،Åلعـ	�
ليـس سـحر	�، �fن[ هو معجز' مـن 	هللا تعا�، فآمنو	 �يعـا� باهللا تعا�.

و\  ال� �R ق� ر� ـح� ـا�ª \لسَّ ـµَّ ج� ل�  �قـد حكـى oلـك 	لقـر�2 	لكريم: ﴿ف�
ـم�  ��نَّك� �O ـم� ـا�u ن�ع� ني� * ق� ال�بـ� ـن� \ل�غ� نَّـا ن�ح� ـر\¼ ���� ك� ج� � ن�ـا أل� ���َّ ل� �� �� ـو� ع� ل�ف�ر�
 \ و� ل�ق� أ� ـو� * ف� ق� ل� ـم� م� ن�ت� ـا �� ـو\ م� ل�ق� ـى �� وس� ـم� م� � �w �uـا ني� * ق� بـ� رَّ �ق� ن� \مل� ـ� ��½\¼ مل�
 * ال�ب�ـو��  \ل�غ� ـن�  ن�ح� ل� ��نَّـا   �� ـو� ع� ف�ر�  �R ـزَّ ب�ع� ـو\  ال� ق� �O ـم�  يَّه� ص� ع� �O ـم�  � �wب�ا ح�
 �R ر� ـح� ل�ق�ي� \لسَّ أ� ـو� * ف� ف�ك� أ� ـا ي� ف� م� ق� ل� ـي� ت� \ ه� ـإ�½� ا�Ò ف� ص� ـى ع� وس� ـى م� ل�ق� أ� ف�
.(٤٧ ـ  	لشـعر	]:٤١  (سـو,'   ﴾ ني� ـ� امل� \ل�ع�  ِّ] ر� بـ� ـا  نَّ ¥م� ـو\  ال� ق�  * ين�  د� ـاج� س�

ته. pثبتت نبوP لتي	معاجز�  mبرP Aفكانت عصا موسى
ا� �Pنز3 عليه 	ألنجيل  pنبي Aهللا عيسى بن مريم	٣ـ  عندما بعث 
 ، nلقابلة للعال	 Xلصعبة غ	¨ 	ملصابني باألمر	 uÆنه يP كانت معجزته
كاألكمه ، �	ألخر� ،  �	ألبر·ـ  	ملصا+ بالÆ· �هو مر¨ جلد� 
يوجـب بياضه ـ �´يي 	ألمو	D، �ينفـخ F 	لطني 	لذ� dيئة 	حليو	2 
فيصX حيو	نا�، �¯Æهم ب[ يفعلونه F بيو¤م، كل oلك با2o 	هللا تعا�.



(٢٠)

\ئيل� ���ِّ  �Ô�� ي ـوال¼ ���¹ ب�نـ� س� �P �O﴿ :لكريم	2 �كـ[ حكى عنـه 	لقر
خ�  ن�ف� أ� � ف� �Ö ة� \لطَّ ئ� ي� ه� ـني� ك� م� م�ن� \لطِّ ق� ل�ك� ل� م� ���ِّ ��خ� بِّك� �P ة© م�ن� ـم� ب�آي� ت�ك� ئ� ـد� ج� ق�
 �� ت�ى ب�إ�½� �و� ي�ي \مل� ��ح� �O �Ù ب�ر� � \أل� �O ـه� م� ك� � �Ú \أل� ب�ر� �� �O هللا�\ �� \¼ ب�إ�½� �Ö و�� ط� ي�ك� ف�يـه� ف�
م� ����  ة¼ ل�ك� ي� ل�ك� آل� �½ �V َّ��� م� وت�ك� ي� �V ��O ب� ر� خ� ا ت�دَّ م� �O و�� ل� أ�ك� م� ب��µ ت� ئ�ك� بِّ ن� �� �O هللا�\

﴾ (سو,' �3 عمر	2:٤٩). ن�ني� م� ؤ� م� م� ت� ن� ك�
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RPملدينة \ملنو\ V Òمسجد V 8 هللا\ uسوP Üق

…iaã€a@ëäá€a
معجزR \لنبي Âمد8

 	قCنـت bعـو' 	لنبي8 	لنـا� لإلسـال� بمجموعة من 
	ملعاجز نش�f X عدb منها:

١ ـ بعـد 2P تصـدz 	لنبـي8 لدعـو' 	لنـا� �f ,سـالة 
	إلسال� �,zP 	ملtكوÈf 2	,� هو �Pصحابه ع# مو	جهة 	لصعا+ 
�	لتحدياF D سـبيل نt 	إلسـال� �	لدعو' �f عقيد' 	لتوحيد �نبذ 
	ل�t �عباb' 	ألصنا�، �ملسـو	 fخفاقهم F حتجيمهاـ  ,غم Pسـاليب 
	لبطـش �صنو� 	لعنف �	لتعذيب 	لتي ما,سـوها مع 	لنبي8 
,�	 فـر¨ 	ملقاطعـة 	القتصاbيـة �	الجت[عيـة عـ#  pصحابـه ـ  قـرP�
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	لنبي 8�Pصحابه �عمه �P طالب �بني هاشم �بني عبد 	ملطلب، 
ـعب بني هاشم بعد ست سنني من  ـعب 	ملعر�� بش¿ ��اÈته F 	لشِّ
بعثة 	لنبي8 �تعاهد 	لقرشـيو2 في[ بينهم ع# oلك �كتبو	 هذ	 
جوهم �ال  p�ال يز�بني هاشـم  	2 ال يبايعوP صحيفـة F ¢لظـا	لعهـد 	
يتز�جو	 منهم �ال يعاملوهم حتى يدفعو	 fليهم �مد	� ليقتلو�. �ختمو	 
ت يد�.  pـل عـ# 	لصحيفة بث[نـني خامتا�، �كتبهـا منصو, بن عكرمة فش�
� 	حلر	� F 	لسـنة 	لسـابعة من 	لبعثة. pر� F لكعبة	جو�  F علقوها�
�	سـتمر 	حلصـا, ثالQ سـنني عانـى فيها 	لنبـي8 �بنو 
يـن معانا'� شـديد' �	نفق 	لنبـي 8�Pبو  ¥Èملحا	باقـي �هاشـم 
طالـب �خد�ة بنـت خويلد Pمو	 ـم؛ أل¦م كانو	 يشـC�2 	لبضائع 

	� بأسعا, مضاعفة، حتى Pشتدp 	لع� �	ألzo باملحاÈين.  p�
فنـز3 جÆئيل عـ# 	لنبي8 فاخـ2P �Æ 	هللا تعا� قد بعث 
 Æهللا، فأخ	سـم 	لتي فيها 	ضع 	ملو	لصحيفة باسـتثنا] 	أل,ضة فأكلت 	

	لنبي8 عمه Pبا طالب بذلك.
 	� : يا قو� Pح§¿ 	هم قائـال� pحتد�ع قريشـا� ��بو طالب P nفخر
نا 2P نجد فرجا� �سـببا� لصلة 	أل,حا� �تر� 	لقطيعة.  pصحيفتكم فلعل
�هـا �هـي بخو	تيمهم. فقـا3: هذ� صحيفتكم عـ# 	لعهد ¢  �Pح§¥

تنكر�ها. قالو	: نعم. 
قا3: فهل Pحدثتم فيها حدثا�؟ قالو	: 	للهم ال. 

د	� Pعلمني عن ,به Pنه بعث 	أل,ضة فأكلت كل ما فيها  pم� p2قا3: فا
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كر¥ 	هللا. PفرPيتم 	2 كا2 صاbقا� ماo	 تصنعو2؟ قالو	: نكفp �ن�مسك.  ¿o pالf
ـه fليكم تقتلونه. قالو	: قد Pنصفت¥ �P�لت. قـا3: فا2 كا2 كاoبا� bفعت�

ت 	لصحيفة فإo	 	أل,ضة قد Pكلت كلp ما فيها fالp مو	ضع «بسم  ضَّ �ف�
» فقالو	: ما هذ	 fالp سحر! ... �Pسلم يومئذ² خلق من 	لنا�  	هللا عزَّ �جلَّ
عب �بنو عبد 	ملطلب فلم يرجعو	 fليه(١).  عظيم، �خرn بنو هاشم من 	لشِّ

فكانت هذ� 	ملعجز' سببا� f Fسال� هؤال].
	� من مكة �f يثر+  p�٢ ـ ملا هاجر 	لنبي8 �معه Pبو بكر 
,' ـ P,سـلت قريش ملالحقته عدb	� من 	لفرسـا2 ليقبضو	  pملنو	ملدينة 	ـ 
ع# 	لرسـو83 �يرجعـو� �f مكة ليبقى حتـت قبضتهم. فلجأ 
	لنبـي 8�Pبو بكر �f غا, «جبل ثو,» قر+ مكة، �صعد هؤال] 
	لفرسـا�f 2 	لغا, بحثا� عنه8، فأ,سـل 	هللا تعا� طX	� فبنت  ا 

ا� �جلست فيه، ك[ P م 	هللا 	لعنكبوD فصنعت بيتا� b	خل 	لغا,. pعش
فل[ ,zP هؤال] 	لطX �بيت 	لعنكبوÃ Dيpلو	 2P 	لغا, مهجو,، 
of ليس من 	ملألو� 2P يبني 	لطX عشه �	لعنكبوD بيته F غا, يتو	جد 

فيه 	النسا2.
�هكذ	 ,جع هؤال] 	لفرسا2 يائسني خائبني. 

ة ملو	صلة  pمن مك nم ـ خر شـع� 	قة بن ج� ���لكـن مغامر	� �خر ـ 
	لبحث عن ,سـو3 	هللا8  طمعا� F 	جلائز' 	ملغرية 	لتي �ضعتها 

(١) تا,يخ 	ليعقو�: ٣٢/١.
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قريشـ  مائة ناقةـ  ملن يقبض ع# 	لنبي8، خاصة 	2 	ملسافة بني 
.Cبع[ئة كيلو م,P كثر منP متتد �	ملدينة طويلة جد	�مكة 

�بعـد 2P خـرn 	لنبي8 من 	لغا,، ��	صـل طريقه �معه 
جا� بسـالحه، فقا3 ,سـو3  	قة مدجَّ ��Pبـو بكر، باجتا� 	ملدينة حلق dم 
�	قة ب[ شئت. فساخت قو	ئم فرسه. فقا3:  p¡ كفني	للهم 	هللا8: 	
 �|bن[ هو من ق¿ب¥لك،فأf Ìئم فر	صا+ قوP لذ�	2 P علمت ¾f :يا �مد
. p¡ يصبكم مني ¢ X2 ¢ يصبكم مني خf فلعمر� ،Ì2 ي�طلق � فرP هللا	
 F bجلَّ فرسـه، فعا�هللا عزَّ 	هللا8 فاطلـق 	فدعا  ,سـو3 
طلـب ,سـو3 	هللا8 حتى فعل oلك ثالQ مـر	F ،D كلo pلك 

يدعو ,سو3 	هللا8، فتأخذ 	أل,¨ قو	ئم فرسه. 
بو�. �كاP 2شدهم له تكذيبا�  pفكذ Æخل	رهم  pـ فل[ ,جع �f مكة خب

Pبو جهل، فقا3 �	قة: 

 �f لنبي8 من مكة	ثتا2 خال3 هجر' bحلا	فكانت هاتا2 
ته.  pالئل نبوb من ', pملنو	ملدينة 	

�كا2 للنبي8 معجز' خالد' Pهم من كل ما حدQ له من 
معاجز، �تلك 	ملعجز' هي 	لقر�2 	لكريم.

ـم �	هللا لـو كنت¥ شـاهد	� ك¥ Pبـا ح¥
ـد	� pم� p2ك بـأ علمـت¥ �¢ ت¥شـك�

 ألمر جو	�b حيث ساخت قو	ئمه
,سـوÍ3 �برهاÍ2 فمـن¥ o	 يكامته(١)

(١) 	لنص مقتطف من 	لكاF: ٢٦٣/٨، �تا,يخ 	ليعقو�: ٢/ ٤٠.
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Rخلالد\ Rلقر¥� \ملعجز\

حيث كا2 	لنبي �مد8 خاتم 	ألنبيا] �	ملرسـلني �كانت 
,سـالة 	إلسـال� خامتة 	لرسـاالD 	إل ية فكا2 من 	ملناسب 2P تكو2 
معجزتـه 	لرئيسـية خالد' بخلوb 	إلسـال�، �oلك هو 	لقـر�2 	لكريم 
 pهو خالد ع# مر�سـلوبه، P� لفصحا] بموضوعاته	�لعل[] 	ر d لذ�	

	لعصو,.
OنشÖ هنا �¹ جو\نب من �عجاÞ \لقر¥�:

١ ـ \إلعجـاÞ \لبالغي: فا2 	لقر�2 يمثل قمة 	لبالغة �	لفصاحة 
ـز�F 2 	لبالغة منهم  pـ حتـى عجز عن ?ا,	ته فصحـا] 	لعر+ �	ملتمي
 F ملسـلمني	ضعف  'Cف F D	لكريم  م عد' مر	2 �,غـم حتد� 	لقر
 ��¥ ر� \ \ل�ق� ذ� ث�ل� ه� و\ ب�م� ت� أ� � ���� ي� �ـنُّ ع� \جل� �O ن�س�� ت� \أل� ع� ت�م� ئ�ن� \ج� ل� ل� مكـة: ﴿ق�

.(٨٨:[	�﴾ (سو,' 	إل ¼\Ö ه� ض© ظ� م� ل�ب�ع� ه� ض� ا�� ب�ع� ل�و� ك� �O ل�ه� ث� ت�و�� ب�م� أ� ال ي�
ول�و��  , F 	لتحـد� �f 	إلتيا2 بعt سـو, مثلـه: ﴿���� ي�ق� pتطـو�
م� م�ن�  ت� ع� ـت�ط� ن� \س� و\ م� ع� �Q\ �O ©ºي�ـا � �ä ف� ل�ـه� م� ث� P© م� ـو� � س� �S و\ ب�ع� ت� أ� ـل� ف� \�Ò ق� � �äـ \ف�
م�  ل� �u ب�ع� ن�ز� �� �µَّن و\ �� م� ل� اع� م� ف� و\ ل�ك� يب� ج� ـت� � ي�س� إ�°َّ ق�ني� * ف� �Qا م� ص� ت� ن� ��O \هللا� ���� ك� �Q

\هللا�...﴾ (سو,' هوb:١٣ ـ ١٤).



(٢٦)

ي�ب©  �P �V م� ت� ن� ���� ك� �O﴿ :3هم بإتيا2 سو,' من مثله فقا	حتد �	XخP�
��O \هللا�  �Q م� م�ن� ك� �ª\ د� ه� و\ ش� ع� �Q\ �O ل�ه� ث� ن� م� R© مِّ �Pـو و\ ب�س� ت� أ� ن�ا ف� ب�د� � ع� ن�ا ع� ل� َّا ن�زَّ مم�
ا  ه� �Qو ق� �O ت�ي ا�P \لَّ و\ \لنَّ ق� اتَّ و\ ف� ل� ع� ل�ن� ت�ف� �O \و ل� ع� � ت�ف� ـإ��� °� ق�ني� * ف� �Qا ـم� ص� ت� ن� ���� ك�

) (سو,' 	لبقر':٢٣ ـ ٢٤). ين� اف�ر� ك� �º ل�ل� دَّ ع� �� �R �Pا �ج� \حل� �O �Nلنَّا\
�يالحـظ 2P 	لتحد� شـمل 	ألجيا3 �يعا� مـن 	جلن �	ألنس، 
 tبع�بمثله  	�جا}�لتحد� 	 	ته لقبلو	كني ?ا,tمل	لو كا2 بإمكا2 �
سـو, P� سـو,' مثله، علـ[� 	2 	لعر+ �نـذ	� كانو	 معر�فـني بالبالغة 
�	لفصاحـة، خاصة of	 علمنا 2P 	لتحديني 	أل�لني كانا F مكة، حيث 
كا2 	لنبي8 �	ملسلموP 2قلية مستضعفة، �كا2 	ملtكو2 يعانو2 
من موقف 	لنبي8 �تصميمه ع# نb tعوته، �صموb 	ملسلمني 
Pما� 	لضغطو{ �Pساليب 	لبطش 	لتي كا2 ي[,سو¦ا معهم، �f جانب 
خشيتهم من 	نتشـا, هذ	 	لدين 	جلديد، �فقد	¦م ملكانتهم 	الجت[عية 
F 	جلزير' 	لعربيـة، فلو كا2 بإمكا¦م ?ا,	' 	لقر�2 	لكريم لقبلو	 هذ	 
	لتحـد� �Ãلصـو	 مـن مصاعب مو	جهـة 	لنبـي8 �	صحابه 
�	حلـر�+ 	ملتتالية �	 ز	ئم �	لتضحياD 	لتي قدموها F سـبيل oلك.
�قـد ,�z 	ملؤ,خـو2 	لعديد من حاالD 	نبهـا, كبا, 	ملtكني 
�	عC	فهم بشـموÎ 	لقر�2 	لكريـم �حX¤م F تقييمه، فقد ,�� عن 
	لوليـد بن 	ملغX' 	ملخز�مي 	لذ� كا2 مرجعا� لألbبا] �	لشـعر	] Pنه ملا 
سمع �ياD من 	لقر�2 	لكريم قا3: «�	هللا لقد سمعت من �مد �نفا� كالما� 



(٢٧)

مـا هو مـن كال� 	ألنس �ال من كال� 	جلن، �2f لـه حلال�'، �2f عليه 
لطال�'، �P 2fعال� ملثمر، �P 2fسـلفه ملغد�، �fنه ليعلو �ما ي�ع#»(١). 
 �f |]السـت	لنـا� مـن 	2 �, pـذ �مـن 	لطريـف P¦ـم كانـو	́ 
 z�, 2 خوفـا� مـن تأثرهم بـه، فقد�	لنبـي8 عندمـا يقـرP 	لقـر
 �, pلشـاعر قد� مكـة، فحذ	 Ì�لد	 �لطفيـل بن عمـر	2 	ملؤ,خـو2 	
بعض 	لقرشيني من 	الست[| �f ,سو3 	هللا8 �بالغو	 F حتذير� 
حتـى �ضـع  F	oنـه قطنا� كي ال يسـمع منه8، �لكنـه ند� بعد 
oلـك �	سـتمع �f 	لنبـي8 �هو يقـرP 	لقر�2 فا�عجـب به �تبع 
	لنبـي8 حتـى bخل عليـه بيته فقا3 لـه: يا �مـد 2f قومك قد 
 ¾oP Dbمر� حتى سـدP فونني p¯و 	هللا ما برحو	، فو	كذ� 	كذ � 	قالـو
بكرسـف ـ �P قطن ـ لئال Pسـمع قولـك، ثم Pبى 	هللا fال2P p ي�سـمعني 

ه قوال� حسنا�، فاعر¨ ع¼ Pمر�.  قولك فسمعت�
 ،2�قا3: فعر¨ ع¼p ,سو3 	هللا8 	إلسال�، �تال ع¼p 	لقر
فال �	هللا ما سمعت قوال� قط Pحسن منه، �ال Pمر	� Pعد3 منه، فأسلمت 

�شهد�D شهاb' 	حلق» (٢).  
٢ ـ \إلخبـاP \لغيبـي V \لقـر¥�: حيـث تضمـن 	لقـر�2 	لكريم 
	لعديد مـن 	إلخبا,	D 	لغيبية 	لتي صدقت فيـ[ بعد، منها: 	نه عندما 

(١) ?مع 	لبيا2: ٥٨٤/١٠.
.٣ / ١٢٣Xلنهاية البن كث	�ية 	لبد	(٢) 
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كا2 	لنبـيF 8 مكة 	نتi 	لفر� ع# 	لر�� F 	حلر+ 	لد	ئر' 
بني 	المÆ	طو,يتني �نذ	�، مما Pفر» قريشا� �Pحز2 	ملسلمنيـ  أل2 	لر�� 
	قر+ للمسلمني باعتبا,هم مسيحني يؤمنو2 بعيسىA ـ فنز3 قوله 
م�  ب�ه� ل� ـد� غ� م� م�ن� ب�ع� ه� �O �d �P � ن�ـى \أل� �Q�� �V * ��O ل�ب�ـت� \لـرُّ تعـا�: ﴿\° * غ�
 �æ ر� ئ�ذ© ي�ف� م� ي�و� �O ـد� م�ن� ب�ع� �O ب�ل� ر� م�ـن� ق� م� � � \أل� َّ ـن�ني� هللا� ـع� س� ل�ب�و�� * �V ب�ض� ـي�غ� س�
د� \هللا� ال  ع� �O * يم� ح� يز� \لرَّ ز� و� \ل�ع� ه� �O �ªـا ن� ي�ش� � م� �èهللا� ي�ن�\ � �èن�و�� * ب�ن� م� �ؤ� \مل�

﴾ (سو,' 	لر��:١ ـ ٦). و�� م� ل� ث�ر� \لنَّا�N ال ي�ع� نَّ ��ك� ل�ك� �O �Ò د� ع� �O ل�ف� \هللا� � �é
�بالفعل حتقق كل oلك حيث 	نتi 	لر�� ع# 	لفر� F حر+ 
Pخـرz خـال3 بضع سـنو	Dـ  Pقل من عـt سـنو	Dـ  مقر�نة بفر» 

.zÆلك	معركة بد,  F كنيtمل	هللا ع# 	 iملؤمنني بن	
٣ ـ \لتSيـع \لدقيق \لشـامل: ملختلف جو	نب 	حليا' �شـؤ�2 
 �f ،ـهpإلنسـا2 برب	لتـي تربـط 	 D	bلعبـا	ملجتمـع، مـن 	� b	ألفـر	
�' �	ملجتمع، فانه ال  	لتtيعـاF D ?ا3 ¤ذيب 	لنفس �تقويـم 	أل�
ـ  ينتمي  يعقل 2P يبتكر كلo pلك شخصـ  قبل Pكثر من P,بعة عt قرنا�

�f ?تمع يتجذ, فيه 	لتخلف �	جلهل.
�قـد تنبpه 	لكثX من 	ملفكرين �	لباحثني 	لغربيني �f هذ� 	لنقطة 

فكانت من Pهم 	لعو	مل 	جلاoبة لإلسال�.
 Qلبحو	موكلني  ،¾��نكتفي dذ� 	لنقا{ 	ملرتبطة باإلعجاm 	لقر

	لتفصيلية b �f,	ساP Dعمق(١).
(١) ير	جع علو� 	لقر�b 2,�� منهجية: للمؤلف : ١٤.
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\لنبي \ملصطفى Âمد بن عبد \هللا8
مكة \ملكرمة:

 ،Aملسيح	عيسى  b3 عا� ٥٧٠ بعد ميال p�أل	١٧/ ,بيع  F لد�
�يسمى oلك عا� 	لفيل.

Pبو�: عبد 	هللا بن عبد 	ملطلب بن هاشم، توF �	لنبي8 ما 
يز	3 جنينا� F بطن Pمه.

Pمه: �منة بنت �هب. توفيت عندما كا2 عمر 	لنبي8 ست 
� عبد 	ملطلب،  pجـد Fتو D	عندما بلغ8 ث[¾ سـنو� .D	سـنو
8n من خد�ة بنت خويلد  p�بو طالب. تزP ه pل ,عايته  عم pفتكف

�هو بعمر ٢٥ عاما�.
�قـد ,فـض8 مشـا,كة قومه F عبـاb' 	ألصنـا�، �كا2 
ر� بـ «غا,  يؤمن باهللا 	لو	حد 	ألحد �يذهب 	� غا, P Fطر	� مكة ع�

ر	]» ليتعبد هللا تعا�. ح¿
�عندمـا بلـغ P8,بعـني عاما� 	صطفـا� 	هللا تعـا� بالنبو'، 
�ياD 	لقر�2 تنز3 عليه، �ير� z	P 2�3 ما نز3 عليه قوله تعا�:  DPبد�
بُّك�  �P �O �� ر� ق© * \ق� ل� ـا�� م�ن� ع� �نس� ق� \إل� ل� ق� * خ� ل� Ì خ� بِّك� \لَّذ� �P ـم� �� ب�اس� ر� ﴿\ق�



(٣٠)

﴾ (	لقلم: ١-٥).  م� ل� � ي�ع� ا °� ا�� م� �نس� م� \إل� لَّ م� * ع� ل� م� ب�ال�ق� لَّ Ì ع� �� * \لَّذ� ر� ك� � \أل�
يعيش  كا2  ع¼A	لذ�  	الما�  �برسالته  به8  فآمن 
 �	 	آلخرين  يدعو   Pبد� خد�ة،  	لنبي8�m�جته  بيت   F
 �P ــذ� ن �� �O﴿ تعا�:  قوله  نز3  ثم   ،Xمث  Xغ�  ubها بشكل  	إليــ[2 
برسالة  لإليما2  Pقا,به  فدعا   .(٢١٤ ﴾(	لشعر	]:  ب�ني� ر� ق� � \أل� ت�ك�  �Ö ش� ع�
ن�  ع�  �dر� ��ع� �O ر�  م� ؤ� ت�  �µب�  �ê د� اص� ﴿ف� تعا�:  قوله  عليه  نز3  ثم  	إلسال�، 
﴾(	لحجر: ٩٤). فصعد على جبل 	لصفا في «مكة» �bعاهم  ني� ك� � �S� \مل�
�	 على  pصرP� 2إليما	] 	الستجابة لند	 	2 قومه ,فضوP pالf ،إلسال�	لى 	
b�	 على fيذ	] 	لنبي8 �	ضطهاP bصحابه  pشد�ألصنا�. 	 'bعبا
نبيpه  تعالى  	لله  Pمر  �بعدها  	لحبشة،  	لى  بعضهم  فهاجر  �تعذيبهم، 
 2P ى «يثر+» بعد pلتي كانت تسم	 ', pلمنو	لمدينة 	لى 	8للهجر' 
بايعه مجموعة من Pهلها �تعهد�	 بالدفا| على 	إلسال� �	لمسلمين.
�بعد ثالثة عشـر' عاما� 	قامها 	لنبي8 في مكة هاجر 	لى 
و	  pلمشركين لم يكف	2 P pالf إلسـال� هنا�	لة �b ليقيم ', pلمنو	لمدينة 	
عـن مو	قفهم 	لعد	ئية فجهز�	 	لجيـوÐ �تحالفو	 مع 	ليهوb للقضا] 
على 	لنبي8 �	إلسال�، فخا¨ 	لمسلمو2 عد' حر�+ bفاعا� 

عن bينهم �Pنفسهم، Pهمها:
 2P لى	' خيبر �غز�لخنـد�، 	' �غز�د،  غـز�' بد,، �غز�' �Pح�
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توفرD 	لظر�� 	لمناسـبة لفتـح مكة، فدخلهـا 	لنبي8 �معه 
	لجيش 	إلسالمي 	لهاb, في 	لسنة 	لثامنة للهجر'.

�بعد oلك مر¨ ,سو3 	لله8 �	شتد عليه 	لمر¨ فتوفا� 
	لله تعالى في 	لسنة 	لتاسعة للهجر'. فعمp 	لحز2 �	ألسى بين 	لمسلمين.
صلى 	لله عليك يا ,سو3 	لله �على �3 بيتك 	لطاهرين �جز	� 

	لله عن Pمتك خير 	لجز	].
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\ألسئلة
١ ـ 	oكر bليلني ع# �جوb 	هللا تعا�.

٢ ـ ب[ تستد3 ع# نفي 	لtيك هللا تعا�؟
� 	هللا عزَّ �جلَّ عن 	لظلم؟ pينز 	o٣ ـ ملا

٤ ـ من هم Pنبيا] P�� 	لعز�؟
٥ ـ 	oكر مو	صفاD 	لنبي8 .

٦ ـ ما هي 	لعصمة؟
٧ ـ ما هي معجز' موسىA؟ �ما هي معجز' عيسىA؟

٨ ـ 	oكر جانبني من 	إلعجاm 	لقر�¾؟
٩ ـ �P F عا� �لد 	لنبي8؟ ��P عا� تو8F؟

� عبد 	ملطلب؟ pفا' جد�لنبي8 بعد 	لذ� تكفل 	١٠ ـ من 
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ëÜb�€a@ëäá€a
\ألصل \لر\بع

\إلمامة
بعـد  	ألمـة  عـ#  �	لدنيويـة  	لدينيـة  	لرسـو3  خالفـة  �هـي 
نا� من جانب 	لنبي8؛  pإلما� معي	2 يكو2 P pالبد�حيله8 ,
ألنه8 هو 	ألعر� بالشـخص 	ملؤهل ليتحمل هذ� 	ملسـؤ�لية، 
�لذلك نجد P 2P�صيا] 	ألنبيا] 	لسـابقني تـمp تعيينهم �	ختيا,هم من 
ا� له،  pصي�يوشع بن نو2  pعني Aهللا موسى	 pفنبي E[ألنبيا	جانب 
ا� له، �نبيp 	هللا  pصي�صف بن برخيا � pعني Hb�	b هللا سلي[2 بن	 pنبي�

عيسىA عنيp 	حلو	,يني من بعد�. 
�F بد	يـاD بعثة 	لنبي �مد8 برسـالة 	إلسـال�،قا3 له 
' بن فر	�: «... P,Pيـت 2f نحن تابعنا�  ¥Xـ Ñسـمه ب¥ح	حـد بني عامر، P
ع# Pمر� ثم Pظهر� 	هللا ع# من خالفك Pيكو2 لنا 	ألمرـ  يعني 	خلالفة 

�	إلمامة ـ من بعد�؟ قا3: 	ألمر �f 	هللا يضعه حيث ¯تا,..» (١).
ـد 2P تعيني  pبعثته يؤك Dيـا	لنبـي8 منذ بد	نجد  	هكـذ�
	إلمـا� بأمر من 	هللا تعا�. �بالفعل فقد عنيp 	لنبي8 خلفا]� من 
 ،Aطالب �P إلما� ع¼ بن	م  �P tألثنـا ع	هل بيته P هم�بعـد�، 

.f ملنتظر	ملهد� 	حلسن 	إلما� �مد بن 	خرهم ��
(١) تا,يخ 	ألمم �	مللو�: ٢/ ٨٤.
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�حاQيث \لنبي8 
Eمامة �هل \لبيت� uحو

,�z 	ملسـلمو2 ـ بمذ	هبهـم 	ملختلفـة ـ 	لعديد مـن 	لنصو· 
	لنبوية f Fمامة Pهل 	لبيت E نشX هنا �f بعضها:

١ ـ حديـث \لثقلني: �هو قو3 	لنبـيf» :8¾ تا,� فيكم 
ما 	2 متسـكتم به لن تضلو	 بعد�، Pحد�ا Pعظم من 	آلخر كتا+ 	هللا 
حبل ممد�b من 	لسـ[] �f 	أل,¨ �عP ÒCهل بيتي، �لن يتفرقا حتى 

يرb	 ع¼p 	حلو¨، فانظر�	 كيف Ãلفو¾ فيه[» (١).
٢ ـ حديث \لسفينة: « 	ن[ مثل Pهل بيتي فيكم كمثل سفينة نو» 

من ,كبها نجا ، �من Ãلف عنها غر�» (٢)
٣ ـ قـا3 ,سـو3 	هللا8 	ألئمـة 	ثنـا عـt �كلهـم مـن 

قريش(٣).

(١) 	جلامع 	لصحيح للCمذ�: ٥ / ٦٦٣.
(٢) بحا, 	ألنو	,: ٢٣/ ١٠٥، كنز 	لع[3: ١٢ / ٩٤.

(٣) 	لi	{ 	ملستقيم: ٢/ ١٠٠.
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Sالئمة \الثنا ع\
.Aطالب �P إلما� ع¼ بن	١ ـ 

.Aطالب �P حلسن بن ع¼ بن	إلما� 	٢ ـ 
.Aطالب �P حلسني بن ع¼ بن	إلما� 	٣ ـ 
.Aلعابدين	ين m حلسني	إلما� ع¼ بن 	٤ ـ 

.Aلباقر	إلما� �مد بن ع¼ 	٥ ـ 
.A�bلصا	إلما� جعفر بن �مد 	٦ ـ 

.Aلكاظم	إلما� موسى بن جعفر 	٧ ـ 
.Aلرضا	إلما� ع¼ بن موسى 	٨ ـ 

.Ab	جلو	إلما� �مد بن ع¼ 	٩ ـ 
.A�b ا	إلما� ع¼ بن �مد 	١٠ ـ 

.Aلعسكر�	حلسن بن ع¼ 	إلما� 	١١ ـ 
.Aملنتظر	ملهد� 	حلسن 	إلما� �مد بن 	١٢ ـ 

هـؤال] هـم 	ألئمـة 	الثنا عـt، �لذلـك يسـمى 	ملذهب 	حلق 
 .�tالثني ع	إلمامي 	لشيعي 	باملذهب 



(٣٦)

�غـX هؤال] مـن 	لعلويني �	لصاحلني �	لعلـ[] مه[ كا2 مقامه 
عاليـا� عنـد 	هللا تعا� فليس بإمـا�، �من 	ألخطا] 	لشـائعة fطال� لفظ 
	إلمـا� ع# 	لعبـا� بن ع¼ بـن �P طالب، �	حلمـز'، ��مد بن ع¼ 
	 ـا�b ـ 	ملعـر�� F 	لعر	� بسـبع 	لدجيل ـ  �غXهـم من 	لعلويني 

�	لعل[]. 
نعم بعض 	لنا� يطلق ع# بعض 	لعل[] لفظ 	إلما� �ال يقصد 
منه 	خلليفة �	إلما� 	ملعصو�، بل 	لقائد �	لعا¢ 	ملتميpز،  لكنه قد يوجب 

ل جتنبpه. pلبعض فيفض	 zاللتبا� لد	



(٣٧)

(١) 	نظر 	لغدير:٦/ ٢١ �ما بعدها.

حر� 	إلما� PمX 	ملؤمننيF A 	لنجف 	أل¡�
…ib�€a@ëäá€a

Sخاطفة عن \ألئمة \الثني ع ºملحا
 uOإلما� \أل\

عí بن �ì طالبA بن عبد \ملطلب بن هاشم
 z�, ]لكعبـة، ك	جـو�  F لبعثة	عامـا� قبـل  tلـد باثنـي ع�
oلك �ع من مؤ,خي 	لفريقني(١). �	ستشـهد F ٢١ من شهر ,مضا2 
عـا� ٤٠ هــ، بعد Ä 2Pبه 	خلا,جي عبد 	لر�ـن بن ملجم Pثنا] bP	ئه 
لصال' 	لفجر F يو� ١٩ من شهر ,مضا 2�bفن F 	لنجف 	أل¡�.

�	لـد�: Pبـو طالب ,�� 2P 	سـمه عمـر	2، 	نتقلـت fليه mعامة 
8 ��ا�  ل 	لنبـي �مد	� pملطلب، تكف	بيه عبـد P 'فا�قريـش بعـد 



(٣٨)

من zoP قريش �بطشـهم F 	لسـنني 	أل�� من بعثته، �كا2 ضمن من 
ـعب 	ملعر�� بـ(شـعب �P طالب) بسـبب  حاÈ¤ـم قريش F 	لشِّ

bفاعه عن 	لنبي8. 
توF F 	لسـنة 	لعا¡' من 	لبعثة، �هي نفس 	لسنة 	لتي توفيت 
فيها m�جـة 	لنبي8 خد�ة بنـت خويلد (,ضـو	2 	هللا عليها)، 
فسمى 	لنبيo 8لك 	لعا� بعا� 	حلز2، �,�� عن 	لنبي8 

قوله: «ما نالت مني قريش شيئا� Pكرهه حتى ماP Dبو طالب» (١).
�	لدته: فاطمة بنت Pسـد، ,بpـت 	لنبيF 8 صغر� عندما 

	نتقل �f بيت عمه �P طالب، فكانت حتنو عليه.
نÅ½µ من \لنصوÙ \لو\V RQP �مامته:

١ ـ F بد	يـاD بعثة 	لنبي8 عندمـا نزلت 	آلية 	لكريمة: 
﴾ (سـو,' 	لشـعر	]: ٢١٤)، �ع ,سـو3  ب�ني¥ ر� ق� � ت�ك� \أل� �Öـ ش� �P ع� ن�ـذ� �� �O﴿
: يا بني عبد 	ملطلب،  	هللا8 بني عبد 	ملطلب �bعاهم لإلسال� قائال�
f¾ �	هللا ما Pعلم شابا� F 	لعر+ جا] قومه بأفضل مما قد جئتكم به، f¾ قد 
جئتكم بخX 	لدنيا �	آلخر'، �قد Pمر¾ 	هللا تعا� bP 2Pعوكم fليه، فأيكم 
يـو	m,¾ ع# هـذ	 	ألمر ع# 2P يكوP 2خي ��صيـي �خليفتي فيكم. 
(قـا3 عـ¼A): فأحجـم 	لقو� عنها �يعـا�، �قلـت: .. Pنا يا 
نبـي 	هللا Pكو 2�mير� عليه فأخذ برقبتي ثم قا2f :3 هذ	 Pخي ��صيي 

(١) تا,يخ 	ألمم �	مللو�: ٢/ ٨٠.



(٣٩)

�خليفتي فيكم فاسمعو	 له �	طيعو	. 
فقا� 	لقو� يضحكو2 �يقولو2 أل� طالب: قد Pمر� 2P تسـمع 

ألبنك �تطيع (١). 
 F 2ا كا pلنبـي8 ملـ	2 P :صـه pملخ�لغديـر: 	٢ ـ حديـث 
,' نز3  pملنو	ملدينـة 	 �f 'عا�١٣ للهجر |	bلـو	من حجة  �	طريقـه عائد
عليـه جÆئيـل بتعيني ع¼A خليفة ع# 	ملسـلمني من بعـد�، �نز3 
 � �° ���� �O بِّك� �P ي�ك� م�ـن� �u ��ل� ن�ز� ا �� ـغ� م� ـو�u ب�لِّ س� ا \لرَّ � ا ��¦ُّ عليـه قوله تعا�: ﴿ي�
﴾(سو,' 	ملائد':٦٧)،  �Nك� م�ن� \لنَّا م� ص� \هللا� ي�ع� �O ه� ت� ال� س� �P ت� غ� �µ ب�لَّ ل� ف� ع� ت�ف�
فخطب 	ملسـلمني �قـاF 3 خطبته: «�Pا 	لنـا� f¾ تا,� فيكم Pمرين 
 ،(٢)ÒCهـل بيتـي عـP� هللا	ـا: كتـا+ ��تبعتمو�ـا، 	2 f 	لـن تضلـو
ثـم قـا3  ـم: Pلسـت� P�� بكم مـن Pنفسـكم؟ قالو	:ب#.فكـر, oلك 
ثـالQ مـر	D، �هم �بونـه بذلـك. فعندها ,فـع يد عـ¼A p�قا3 
 �	bن عا ـن �	ال� �عـاb¿ م¥ : مـن كنـت موال� فع¼ مـوال�، 	للهم �	3¿ م¥
، فأحـبp مـن Pحبpـه �	بغض مـن Pبغضـه، �	نi من نـ�i، �	خذ3 
,Ñ 	حلق معـه حيث b	,(٣). قـاP 3بو سـعيد 	خلد,� ثم  ¿b	� ،مـن خذلـه
ت�  �م� ��مت� �O ـم� ين�ك� �Q ـم� ل�ت� ل�ك� م� �� ��ك� ي�ـو� ¢ يتفرقـو	 حتـى نزلت 	آليـة:  ﴿\ل�
ين¼ـا ﴾(سـو,' 	ملائـد':٣). �Q �� ـال� ـم� \إل�س� يـت� ل�ك� ض� �P �O ي تـ� م� ـم� ن�ع� ي�ك� ل� ع�

(١) تا,يخ 	ألمم �	مللو�: ٢/ ٦٣.
(٢) ير	جع 	لغدير ١/ ٣١ نقال� عن 	ملستد,� ع# 	لصحيحني.

(٣) 	لصو	عق 	ملحرقة: ٤٢ ، نقال� عن 	لCمذ� �	لنسائي ��Pد.



(٤٠)

فقا3 حسا2 بن ثابت: Pئذ2 � يا ,سو3 	هللا P 2PقوF 3 ع¼P pبياتا� 
. فقا3:قل ع# بركة 	هللا، فقا� حسا2 ... ثم قا3: pتسمعهن

كل  مو�  طالب   �P بن  يا  Pمسيت  لع¼:  �عمر  بكر  Pبو  �قا3 
مؤمن �مؤمنة.

�قيل لعمر: fنك تصنع بع¼ شيئا� ال تصنعه بأحد من Pصحا+ 
	لنبي8 فقاf:3نه موال�(٢).

م ع# سبيل نجا'،  pمتعل�لنا� ثالثة، فعا¢ ,با¾، 	 من Pقو	له: 
��ج ,عا|، 	تبا| كل ناعق، يميلو2 مع كل ,يح، ¢ يستضيئو	 بنو, 

	لعلم، �¢ يلجأ�	 �f ,كن �ثيق.
�ممـا يـر�F z 	سـتجابة bعائـه2P A معا�يـة بن �P سـفيا2 
ا» ب�� بن P,طا' ال,با� 	لوضع 	ألمني  pلسف	ملجر� 	 'bز جيشا� بقيا pجه
 �	b	عدP قتل�ليمن 	ليمن، فاسـتبا» ب�� 	 F [ألبريا	ملسـلمني 	يع �تر�

(١)  ير	جع 	لغدير نقال� عن 	حلافظ �P نعيم 	الصبها¾.
(٢) 	لصو	عق 	ملحرقة: ٤٤. نقال� عن 	لد	,قطني.

هـم نبيُّ 	لغديـر  يـو�  ينا�bـم 
ـن موالكـم ��ليُّكم؟ يقو3:فم¥
�لينـا �Pنـت  موالنـا  f ـك 
فإننـي عـ¼  يـا  له:قـم  فقـا3 
ـه فمـن كنـت� مـوال� فهـد	 �ليُّ
�ليَّـه  ¿3	� bعا:	للهـم  هنـا� 

ـم p�Pسـمع بالرسـو3 مناbيا� بخ�
بد�	 هنـا� 	لتعاميا فقالـو	 �¢ ي�
نpـا F 	لواليـة عاصيـا �¢ تـر¥ م¿
,ضيت�ك من بعد� fماما� �هاbيا
و	ليا فكونـو	 له Pنصا, صـد� م¥
(١) �كن للذ� عاzb عليا� معاbيا�



(٤١)

ا� bAعا عليه  pلك عليo بلغ p]ألطفا3. فل	�لنسا] 	�لرجا3 	من  'Xكب
: «	للهم p2f ب��	� با| bينه بدنيا�. فال متته حتى تسلبه عقله». قائال�

فاسـتجا+ 	هللا تعـا� bعا]� ، فجنp ب�� بعـد oلك فكا2 يطالب 
بالسيف في�عطى سيفا� من خشب في§+ به حتى يغشى عليه، �¢ يز3 

 .(١)D2 ماP �f كذلك
 Hحلسني	� 	حلسن  �لديه  �ع   A عليا� 	إلما�   p2P  z�ير

�Pهل بيته حني �فاته، �مما جا] F �صيته  م: «P�صيكم ��يع �لد� 
ن بلغه كتا� بتقوz 	هللا، �نظم Pمركم، �صال» o	D¿ بينكم،  �Pه¼ �م¥
	D 	لب¥ني Pفضل من عامة  ¥o «فإ¾ سمعت جدك[8 يقو3: «صال

	لصال' �	لصيا�».
غبpو	 Pفو	ههم، �ال يضيعو	 بح§تكم،  	هللا¥ 	هللا¥ F 	أليتا�، فال ت�
	هللا¥ 	هللا¥ F جX	نكم، فا¦م �صية نبيpكم، ما m	3 يوd Õم، حتى ظنpنا 

ثهم. p,نه سيوP
	هللا¥ 	هللا¥  F 	لقر�2، ال يسبقكم بالعمل به غXكم.

ا عموb bينكم»(٢). p¦لصال'، فا	 F  ¥هللا	هللا¥ 	
.١٤٠/٢-١٤٢ :D	,لغا	جع كتا+ 	(١) ير

.٦٠ :'Xلس	من  D(٢) نفحا



(٤٢)



(٤٣)

قبو, 	ئمة 	هل 	لبيتFE 	لبقيع �قد هدمها 	لوهابيو2 عا� ١٣٤٤هـ

\إلما� \لثا� 
H طالب ì� بن íحلسن بن ع\

,' F 	لسنة 	لثالثة للهجر'، �	ستشهد F 	ملدينة  pملنو	ملدينة 	 F لد ��
ه fليه معا�ية بن �P سفيا2 ع#  pسb لذ�	بالسـم  �	عا� ٥٠ هجرية متأثر

.', pملنو	لبقيع باملدينة 	 'Æمق F فنb . ألشعث	يد جعد' بنت 
قا3 ,سو3 	هللاF 8 حقه �حق Pخيه 	حلسني: 

«	حلسن �	حلسني fماما2 قاما P� قعد	» (١).
�قا83 : «	حلسن �	حلسني سيد	 شبا+ Pهل 	جلنة».

قا3 جابر: سمعت 	حلسن يقو3: مكا,� 	ألخال� عt:  «صد� 
ق، �	ملكافأ'  ل� 	للسـا2 ، �صد� 	لبأ�، �fعطا] 	لسـائل، �حسـن 	خل�

(١) بحا, 	ألنو	,: ٣٤/ ٢٩١ .

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�



(٤٤)

م عـ# 	جلا,، �معرفة 	حلـق للصاحب،  pلتذم	�لرحـم، 	صلة �بالصنائـع، 
�ق¿رz 	لضيف، �,Pسهن 	حليا]»(١).

 I[	لزهر	مه: فاطمـة P� .Aطالـب �	إلمـا� ع¼ بن 	لـد�: 	�
	لتـي قا3 عنها ,سـو3 	هللا 8ـ ك[ جا] F 	حلديث ـ : «فاطمة سـيد' 
نسا] 	لعاملني»(٢) �«سيد' نسا] Pهل 	جلنة»(٣) �قا3 : «فاطمة بضعة منpي من 

�o	ها فقد �o	¾ �من Pحبpها فقد Pحبpني»(٤).
,�� 2P ,جـال� مـن Pهل 	لشـا� 	ملتأثريـن بإعال� �bعايـاD معا�ية  
 Dلذيـن ينخدعـو2 بالدعايا	 [لبسـطا	لنـا� 	من  Xلكثـ	هـو حا3  ]ـ كـ
�	الشاعاD  ـ     ,zP 	الما� 	حلسنA فجعل يلعنه �	إلما�A ساكت.

 F ضحك�م عليه  pفسل Aحلسن	إلما� 	لشـامي، توجه 	 Öفل[ فر
ا 	لشيخ Pظنك غريبا�.. لو سألتنا Pعطينا� �لو 	سCشدتنا  p�P» :3قا�جهه، �
P,شدنا�.. �2f كنت جائعا� Pشبعنا�، �2f كنت عريانا� كسونا�، �2f كنت 
�تاجا� Pغنينا�، �2f كنت طريد	� ��ينا�، �2f كانت لك حاجة قضيناها لك..».
فتعجب 	لشـامي من مكا,� Pخال� 	إلما� 	حلسـنA �	كتشـف 
mيف 	الشـاعاD 	ألموية ضد Pهل 	لبيتE �بكى ثم قاP» :3شهد Pنك 
خليفـة 	هللا P F,ضـه، �	هللا Pعلـم حيث �عل ,سـالته. �كنـت Pنت �Pبو� 

.(٥)« p�f هللا	خلق  pحبP نتP 2آل	� ، p�f هللا	بغض خلق P
(١) تا,يخ 	ليعقو�: ٢/ ٢٢٦.

(٢) ير	جع مشكل 	آلثا,: ١/ ٤٨.
(٣) 	جلامع 	لصحيح للبخا,�:١٨٣/٤ �٢٠٩ �٢١٩.

(٤) صحيح 	لبخا,� F كتا+ بد] 	خللق.
(٥) مناقب ��P 3 طالب: ١٨٤/٣.



(٤٥)

حر� 	الما� 	حلسنيF A كربال] 	ملقدسة

Âflbr€a@ëäá€a
\إلما� \لثالث

 Aطالب ì� بن íحلسني بن ع\
Pمه: فاطمة بنت ,سو3 	هللا8.

,' عا� ٤ للهجر'، 	ستشـهد مع 	ثنني �سبعني  pملنو	ملدينة 	 F لد�
مـن Pصحابـه �Pهل بيته F طف كربال]، يـو� 	لعا¡ من �ر� 	حلر	�، 

عا� ٦١ هجرية �bفن F كربال].
�P سـلمة m�جـة 	ملدينـة   F خـتÈ 3 صا,خـة�P �كانـت 
 ,سـو3 	هللا8 كاb 2فـع fليهـا قـا,�,' فيهـا تربـة. �قـا3  ـا: 



(٤٦)

2f جÆئيل Pعلمني P 2Pمتي تقتل 	حلسـني، �Pعطا¾ هذ� 	لCبة، �قا3 
تل. �: of	 صا,b Dما� عبيطا� فاعلمي 2P 	حلسني قد ق�

 F ',�,لقا	 �f لوقت جعلت تنظـر	كانـت عندها فل[ حـ§ �
كل ساعة، فل[ ,P¤ا قد صا,b Dما� صاحت: �	حسينا�! �	 	بن ,سو3 
ة  pملدينة بالرج	,تفعـت 	لنسـا] مـن كل ناحية، حتى 	تصا,خت �هللا! 	

	لتي ما سمع بمثلها قط(١).
مـن �صيتـهA لولـد� mيـن 	لعابديـن: «يـا بني fيـا� �ظلم 

من ال �د عليك ناÈ	� fالp 	هللا»(٢).
�مما ير�z من تو	ضع 	إلما� 	حلسنيA �كرمه Pنه مرp ع# فقر	]  
 F 2 يشا,كهمP منه 	طلبو�له ك�' خبز'  	لقوP� كسـا]  م 	قد بسـطو
طعامه فجلس �Pكل معهم. �قا2f :3 	هللا ال ´ب 	ملستكÆين، ثم قا3: 
Pجبتكم فأجيبو¾. قالو	: نعم يا بن ,سو3 	هللا. فقامو	: معه، حتى Pتو	 

منزله. فضيَّفهم ب[ عند� من طعا�).

(١) ير	جع تا,يخ 	ليعقو�: ٢/ ٢٢٦.
.٢/ ٣٣١ :Fلكا	(٢) 



(٤٧)

قبو, 	ئمة 	هل 	لبيتFE 	لبقيع �قد هدمها 	لوهابيو2 عا� ١٣٤٤هـ

\إلما� \لر\بع
H ين \لعابدينÞ بن \حلسني íع 

�لـد F 	ملدينـة  يـو� 	جلمعـة 	خلامس من شـعبا2 عـا� ٣٨ هـ. 
�	ستشهد عا� ٩٩ هجرية مسموما�.

�خر ملو� 	لفر�. bجرbنا2 بنت يزm مه شا�P 2	 :قيل
، ¢ يقاتل مع Pبيه  شـهد �	قعة 	لطف �له من 	لعمر عt�2 عاما�
 �o) ب بـ pلذلك لق� 'bلعبا	�فا� بالزهد �، كا2 معر�	نذ�بسبب مرضه 
جد ع# كتفيه �ثا,  ل �� سِّ 	لثفناD) بسبب �ثا, 	لسجوF b جبهته، �ملpا غ�

Pكيا� 	لطعا� 	لتي كا2 ´ملها F 	لليل يد�, به ع# منا3m 	لفقر	].

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�



(٤٨)

، fنك  p¡ لضجـر فا¦[ مفتا» لكل	�لكسـل 	�يا� f :له	قوP من
2f كسلت ¢ تؤpb حقا� �2f ضجرD ¢ ت¥صÆ ع# حق.

 �ممـا ´كى عـن هيبة 	إلمـا� mيـن 	لعابديـنA �مكانته بني 
	ملسـلمني Pنه بين[ كا2 يطو� حو3 	لكعبة �	ملطا� مزbحم بالطائفني 
جا] هشـا� بن 	مللـك 	ألمو� ليحا�3 	سـتال� 	حلجر 	ألسـوb �لكنه 
¢ يسـتطع بسـبب 	لزحا�، فجلس ينتظر، �F هـذ� 	ألثنا] Pقبل 	إلما� 
mيـن 	لعابديـن A�ملـا 	قC+ مـن 	حلجر 	ألسـوb فسـح 	لطائفو2 
لـه 	ملجـا3 للحجر 	ألسـوb هيبة� منه �تقديـر	� له حتـى �صل للحجر 
هش Pهل 	لشـا� 	ملحيطوd 2شا� بن عبد  	ألسـوb �	سـتلمه �قبpله. فد�
	مللك من oلك، �سـألو	 هشـاما� عن 	إلما�A فقالـو	 له: من هذ	؟ 
فأحرn هشـا� �تظاهر بأنه ال يعرفه، �قـا3: ال Pعرفه. لئالp يرغب فيه 
Pهل 	لشـا�. �كا2 	لشاعر 	ملعر�� 	لفر�bm حاÄ	�، فقا3: لكنني Pنا 
 �bmلفر	؟ فانشد �	با فرP لشا�: من هو يا	هل P رفه. فقا3 له بعض Pع¥

قصيد' ,	ئعة جا] فيها..
�	لبيـت يعرفه �	حلل �	حلر��هذ	 	لذ� تعر� 	لبطحا] �طأته 
هم pهللا كل	 bعبـا Xبـن خـ	 	لعلم�هـذ	لطاهر� 	 pلنقي	 pلتقي	 	هذ
ص# عليpه f ي ما جرz 	لقلمهـذ	 	لذ� �Pـد 	ملختـا, �	لد�

فغضـب من هشـا� بن عبـد 	مللك �Pمـر باعتقاله بسـبب موقفه 
	لشجا|. 



(٤٩)

قبو, 	ئمة 	هل 	لبيتFE 	لبقيع �قد هدمها 	لوهابيو2 عا� ١٣٤٤هـ

\إلما� \خلامس
H لباقر\ íمد بن عÂ

,' عـا� ٥٧ هــ، �	ستشـهد عـا� ١١٤ هـ  pملنـو	ملدينـة 	 F لـد�
مسموما�.�bفن F 	لبقيع.

,�� عن 	لصحا� جابر بن عبد 	هللا 	ألنصا,� Pنه قا3 له ـ �هو 
: �كيف  م عليك. فقيل لهـ  �P جلابرـ  pهللا8 يسل	ـ: ,سو3 Xصغ
oلك؟ قا3: كنت جالسا� عند� �	حلسني F حجر�، �هو يد	عبه. فقا3: 
: ليقم  ²bمنا zbلقيامة نا	كا2 يو�  	of ،¼سمه ع	 bيا جابر، يولد له مولو
سيpد 	لعابدين، فيقو� �لد�. ثم يولد لهـ  �P لزين 	لعابدينـ  �لد 	سمه 

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�



(٥٠)

�مد، فاbP 2,كت¥ه يا جابر فأقرئه مني 	لسال�(١).
�,�� Pيضا� 	2 ,سو3 	هللا8 قا3 جلابر: «يوشك 2P تبقى 
 	o، فإ�	لدين بقر	حلسني يقا3 له �مد، يبقر علم 	من  � �	لد�حتى تلقى 

لقيت¥ه فأقرئه مني 	لسال�» (٢).
�قد نt 	لعلو� 	إلسالمية، �تتلمذ ع# يديه 	لكثX من 	لعل[].
مـن Pقو	له: قولو	 للنا� Pحسـن مـا حتبpو2P 2 يقـا3 لكم، فاهللا 

ا2 ع# 	ملؤمنني(٣). pلطع	ا+ pب pلس	ا2  pللع	يبغض 
د  pمه	نه قا3: كنت 	A �bلصـا	إلما� جعفر 	لد� �عـن  ��,
 .µ	فر �	نا� قمت �شه 	فر �	 z�� 	oفإ ،Òشه فانتظر� حتى يأ	أل� فر
�قد 	بطأ ع¼o p	D ليلة فأتيت 	ملسجد ـ 	� مسجد ,سو3 	هللا8  
 F ليس�ملسجد ساجد، 	 F هو 	oلنا� فإ	 Pلك بعدما هدo� ،طلبه F
ا�  pنت ,� حقP هللا	هو يقو3: «سبحانك �فسـمعت حنينه  �Xملسـجد غ	
هم قني عذ	بك يو� تبعث  ا�، سـجدD لك يا ,�p تعبpد	� �,قا� ... 	للَّ pحق

.(٤) «...�bعبا

(١) 	لصو	عق 	ملحرقة: ٢٠١. .
(٢) �,كبت 	لسفينة: ٥٥٠ نقال� عن 	,شاb 	لشيخ 	ملفيد.

(٣) 	ملصد,:٥٥٣.
.٣٢٣/٣ :Fلكا	(٤) 



(٥١)

:ªµبية \لعلäمه بµهت\
 Aباإلما� 	�ن تأثرp' مم	�لر	�لعل[] 	من  'Xكب �	b	عدP ىpقد ,ب�

F هديه �سXته، حتى ,�� عن 	إلما� جعفر 	لصاA�b قوله: 
ينا� لنا Pحيا]� �Pمو	تا�»(١). ¥m 	كانو �P +صحاP 2f»

�,�� 	نـهP A�º �لـد� 	إلما� جعفـر 	لصاA �bحني 
.«�	Xصيك بأصحا� خ�P فاته بقوله: «يا بني�

فأجابه 	إلما� 	لصاA�b «يا Pبه، ألجعلنp 	لرجل منهم يكو2 
F 	ملi ـ �P مدينته ـ ال ´تا2P n يسأP 3حد	�».

 2P 2تاجو bهم بالعلو� �	ملعا,� بحيـث ال́  p�mP يعنـي سـو�
يسألو	 عاملا� �خر.

.٢٠٠/٢ :tالثني ع	ألئمة 	 'X(١) س



(٥٢)



(٥٣)

قبو, 	ئمة 	هل 	لبيتFE 	لبقيع �قد هدمها 	لوهابيو2 عا� ١٣٤٤هـ
NQإلما� \لسا\

H ¢Qمد \لصاÂ جعفر بن
�لـد عـا� ٨٠هـ، �	ستشـهد مسـموما� عـا� ١٤٨ هــ F 	ملدينة 

,' �bفن F 	لبقيع. pملنو	
	هتم بCبية 	لعل[] F ×تلف 	الختصاصاF D 	لعلو� 	إلسالمية 
�غXها، قا3 	حلسـن بن ع¼ 	لوشـا]: «bP,كت� F هذ	 	ملسجد ـ يعني 
مسـجد 	لكوفة ـ تسع[ئة شيخ كلٌّ يقو3: حدثني جعفر بن �مد» (١).

، �مد بن مسـلم 	لثقفي، جابر بن  مـن تالمذتـه: m,	,' بن 	عني¥
حيا2 عا¢ 	لكيميا] 	ملعر��.

.٤٠ :µلنجا	(١) ,جا3 

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لباقر عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� Þين \لعابدين عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \حلسن عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�

قÜ \إلما� \لصاQ¢ عليه \لسال�



(٥٤)

 E لبيت	هل P لعلمية لشيعة	�لثقافية 	ملعا¢ 	حتديد  F m,لبا	,�  �لد�
ن�سب fليه 	ملذهب 	لشيعي 	إلمامي 	الثنا ع�t، فقيل 	ملذهب 	جلعفر�.
¥ ال تغشانا ك[ يغشانا  ¿¢» :A�bملنصو, للصا	بو جعفر P سل,P
سـائر 	لنـا�؟ فقاA3: مـا عندنا من 	لدنيـا ما نخافـك عليه، �ال 
عنـد� من 	آلخر' مـا نرجو� له، �ال Pنت F نعمة فنهنيpك عليها، �ال 

يك عليها، فل¿م¥ نغشا�؟»(١). pها نقمة فنعز pتعد
�من Pقو	لهA: من عذ, ظاملا� بظلمه سلpط 	هللا عليه من يظلمه، 

فاb 2عا ¢ يستجب له �¢ يؤجر� 	هللا ع# ظالمته.
´كـى عـن mكريا بـن 	بر	هيـم قـا3: كنـت نi	نيا� فأسـلمت� 
. فدخلـت� ع# 	إلما� جعفـر 	لصـاA �b.. فقا3: لقد  �حججـت�
هـد	� 	هللا.. سـل يا بني؟ فقلت لـه: 	 �P 2�Pمي مـن 	لنصا, z�Pمي 
	� dا  p,كن با�ك  pعتن¿ بأم	 : A�bلصـا	إلما� 	فقا3  .iلب	مكفوفـة 
�تـوp3 خدمتها. قاm 3كريا: ملا ,جعـت 	� 	لكوفة،   كنت 	لطف بأمي 
��Pعينها �Pخدمها. فقالت �: يا بني ما كنت¥ تصنع � هذ	 عندما كنت 
� بعد bخولك F 	إلسـال�؟ فقلت: ,جل من  pXلذ� غ	يني، ف[ b #ع

P�الb نبينا Pمر¾ dذ	. فقالت: يا بني: bينك خb Xين.
متها Pصو3 	إلسال� �بعض تعاليمه، فأسلمت  pفعل ، p¼عرضه ع	

�صلpت، �توفيت بعد oلك ,�ها 	هللا تعا�(٢).
(١) �,كبت 	لسفينة: ٥٦٢.

(٢) 	الختصا·: ١٩٥.



(٥٥)

 Hلقبا[ \لذهبية لإلمامني \لكاظميني\    
…�bn€a@ëäá€a

\إلما� \لسابع
H موسى بن جعفر \لكاظم

لـد F عـا� ١٢٨هــ، �	ستشـهد مسـموما� F سـجن هـا,�2  ��
	لرشيد عا� ١٨٣هـ F بغد	 b�bفن F منطقة منها، تعر� 	ليو� بمدينة 

	لكاظمية.
ب بالكاظم بسبب ما عر� عنهA من 	حللم �كظم 	لغيظ.  pلق
ا� عـ�i 	لضغـو{ 	لكثـX' �	لظلم، خاصـة ها,�2  pعانـى من حـك
ل  pكثر، حتم	 �P D	عد' سنو Dستمر	 D	عتقله عد' مر	لذ� 	لرشـيد 	



(٥٦)

فيها ×تلف صنو� 	إل,ها+ �	لتضييق.
قا3 فيه �مد بن طلحة 	لشافعي: «هو 	إلما� 	لكبX 	لقد,، 	لعظيم 
	لشأ2، 	لكبX 	ملجتهد 	جلاF b 	الجتهاb، 	ملشهو, بالعباb'، 	ملو	ظب ع# 
	لطاعة، 	ملشهو, بالكر	ماD، يبيت 	لليل ساجد	� �قائ[�، �يقطع 	لنها, 
متصدقا� �صائ[�، �لفر{ حلمه �جتا��m عن 	ملعتدين عليه bعي كاظ[�» (١).

من �صيته  شـا� بن 	حلكـم: 2f هللا ع# 	لنـا� حجتني: حجة 
ظاهـر' �حجـة باطنة، فأما 	لظاهر' فالرسـل �	ألنبيـا] �	ألئمة، �Pما 
	لباطنة فالعقو3... يا هشا�: قليل 	لعمل من 	لعاقل مقبو3 مضاعف، 

.b�bجلهل مر	� z و	هل P لعمل من	 Xكث�
 pلطريق، فمر	 F Xكا2 يسAلكاظم	إلما� موسـى 	2 P كى´
 2P �bلغنـا]، فصا	 Dألغنيا] ي�سـمع منه صو	عـ# منز3 فخم ألحد 
خرجت 	خلاbمة من 	لقi لCمي 	لفضالF D 	لطريق، فاقC+ منها 

	إلما� 	لكاظمA: ملن هذ	 	لقi؟ 
ر؟  قالت: لسيpد� «ب¿t» قاA3: سيpد� هذ	 عبد�P Í ح�

قالت: بل حر. 
قـاA3: نعم، لو كا2 عبد	� ألطا| موال� (يعني لو كا2 يعر� 
مني) �bخلت  pملحر	لغنا] 	�خلمر 	تر� ¡+ �نه عبد هللا تعا� ألطاعه P

(١) �,كبت 	لسفينة: ٥٦٥، نقال� عن مطالب 	لسؤ�3:١٨.



(٥٧)

	خلاbمـة 	� 	لقi بعد oلك. �ملا الحظ بشـP X¦ا تأخرD سـأ ا عن 
سبب تأخرها.

فأخÆتـه بـ[ جرz بينهـا �بني 	إلمـا� 	لكاظم Aمـن حو	,. 
t» �كا2 ´مـل بيـد� كأسـا� من  فأثpـر كال� 	إلمـا�F A نفـس «بـ¿
	خلمـر، فرمـى 	لكأ� �,كـض حافيـا� يتتبpع 	إلمـا� 	لكاظمA فل[ 
ر�  �� عرفـه �تا+ عـ# يديه �صا, من Pهل 	لعبـاb' �	لزهد حتى ع�,

.«Fحلا	 tبـ«ب



(٥٨)



(٥٩)

\لقبة \لذهبية لإلما� \لرضا V A خر\سا�  

\إلما� \لثامن
Hبن موسى \لرضا íع

 F فنb� ، عا� ٢٠٣هـ F ستشـهد مسموما�	�لد عا� ١٤٨هـ �
ر� P F�سـا{ 	ملسلمني بالفضل �	حلكمة  مدينة طو� بخر	سـا2، ع�
حتـى طلـب منه 	ملأمـو2 	لعباÌ قبـو3 �اليـة 	لعهد، فقبلها بسـبب 
ضغو{ 	ملأمو2 �¤ديد	ته فاشـC{ 	إلما� عليه 2P ال يتحمل شيئا� من 

مسؤ�لية 	حلكم �شؤ�نه.
تصدz 	إلمـا� 	لرضاA للرpb ع# 	لزناbقـة �	ملنحرفني، �قد 
حفلـت 	ملصاb, 	حلديثية بالعديد من حو	,	تـه معهم، حتى o	| فضله 



(٦٠)

بني خصومه فضال� عن �بpيه.
� جهله. p�عد�عقله،  uمر	صديق كل  :Aله	قوP من

�قاA3: من Pخال� 	ألنبيا] 	لتنظف.
 Aلرضا	إلما� 	لشاعر عوتب لعد� مدحه 	 �	با نؤP 2	 z�ير

فأنشد:

´كـى 	P 2بـا 	ملنصو, بن عبد 	لرm	� قـا3 حلاكم مدينة طو�ـ  
	لتي bفن فيها 	إلما� 	لرضاA �كانت تسـمى �نذ	� «طو�» ـ هل  

لك �لد؟ فقا3: ال. 
¥ ال تقصد مشـهد 	لرضـا A�تدعو 	هللا  فقـاP 3بـو 	ملنصـو,: ¢¿
عند� حتى يرmقك �لد	�؟ فا¾ سألت 	هللا تعا� F حو	ئج فقضيت �. 

 Dعوb�  لسـال�ـ	ملشـهدـ  ع# سـاكنه 	 Dحلاكم: فقصد	فقا3 
	هللا عند 	لرضا 2P يرmقني �لد	�. فرmقني 	هللا عزp �جل �لد	� oكر	� (١).

 �	 pلنا� طر	حسـن P نتP � قيـل
pد 	لقريض مديــح لك مـن جيـ
فعال�¥ تركت¥ مـد»¥ 	بن موسـى     
قلت� ال 	ســـتطيع مــد»¥ fمـا�²  

	لنبيـه 	لكــال�  مـن  فنـو2   F
?تنيــه يـد�   F  p,لــد	 يثمـر 
فيـه ـن  pجتمع 	لتـي  �	خلصـا3 
ألبيــه خاbمـا�  جÆيـل�  كا2 

(١) 	ثباD 	 د	': ٢٨٥/٣.



(٦١)

             

هـم 	,mقنا mيا,'  	إلما� ع¼ بن موسـى 	لرضا FA 	لدنيا  pلل	
�شفاعته �شفاعة �بائه �جد� ,سو3 	هللاF 8 	آلخر'.

�مما ´كى 	2 شـخصا� 	سـمه سـلي[2 بن جعفـر 	جلعفر� قا3: 
كنـت عند 	لرضـا A�مائد' 	لطعـا� بني يديه، فـرzP ,جال� م�عا� 
فرفـع يد� عن 	لطعا�، فجا] 	لرجل �قـا3: 	آل2 ماD 	لزب�X ـ �كا2 
حاك[� ظاملا� ـ فأطر� 	إلما� 	لرضا برPسه �قا3: 	¾ ألحسبه قد 	,تكب 
.﴾\ ¼Pو\ ن�ا ل� خ� �Q أ� و\ ف� ق� ر� غ� م� �� ـ� �ñيئ�ا ط� َّا خ� ، قا3 تعا�: ﴿مم� F هـذ� 	لليلة oنبا�
ثـم مدp يد� للطعـا�. فجا] غالمه فأخ�Æ بموD 	لزب�X بسـبب ¡به 

	خلمر �	�	فه فيه F 	لليلة 	ملاضية.

(١) سو,' نو»: ٢٥.



(٦٢)



(٦٣)

 Hلقبا[ \لذهبية لإلمامني \لكاظميني\ 
\إلما� \لتاسع

H Q\جلو\ íمد بن عÂ
�لـد عـا� ١٩٥ هــ، �	ستشـهد مسـموما� بإيعـاm مـن 	ملعتصم 

	لعباÌ عا� ٢٢٠هـ ، �bفن F مدينة 	لكاظمية.
جه 	ملأمو2  p�لفضـل، فز	�بالعلم  Aـر� �,غم صغر سـنpه ع�
	بنتـه �P 	لفضـل. 2f نبـوÖ فضل 	إلمـا� �علمهAـ  ,غـم 2P عمر� 
عند �فا' �	لد� 	إلما� 	لرضاA ¢ يتجا�m بضع سنو	D �¢ يكتسب 
 F E لبيت	3 �علمـه من Pسـاتذ' �خرين ـ يكشـف عـن متيpز Pئمـة 

علومهم �فضلهم �	ستغنائهم عن غXهم.
من Pقو	لهA: لو سكت 	جلاهل ما 	ختلف 	لنا�.

�قـاA3: 	ملؤمن ´تا�f n توفيق من 	هللا، ��	عظ من نفسـه، 



(٦٤)

�قبو3 ممن ينصحه.
´كى عن Pحد 	لر�	' �	سـمه �Pد بن حسـن قا3: كنت جالسا� 
عنـد عـ¼ بن 	إلمـا� جعفر 	لصـاA �bـ  عمp 	إلمـا� 	لرضا Aـ 
,' �كنت 	نتفع من  pملنو	ملدينة 	 F هللا	مسـجد ,سو3  F Xهو شـيخ كب�
علمـه، b ofخل 	إلما�  �مد 	جلو	Ab، فبـاb, ع¼ بن 	الما� جعفر 
مه. فقا3 له  pعظ�ل يد� pفقب ،[	b, ال�] 	الستقباله بال حذ A�bلصا	
	إلما� 	جلو	Ab: يا عم 	جلس ,�ك 	هللا، فقا3 ع¼: يا سيد� كيف 
Pجلس �Pنت قائم؟ �بعد 	نتها] 	ملجلس ,جع ع¼ بن جعفر 	� ?لس 
b,سه، فعاتبه بعضهم �قالو	 له: Pنت عم Pبيه فكيف تبالغ F 	حC	مه؟!
ل  فقـا3  م ع¼ بن جعفر: 	سـكتو	 of	 كا2 	هللا عـزَّ �جل ¢ يؤهِّ
هـذ� 	لشـيبةـ  �قبـض ع# حليتهـ  لإلمامـة �جعل هذ	 	لفتـى PهالÙ  ا 

كيف Pنكر فضله؟! نعوo باهللا مما تقولو2(١).
 ', pملنو	ملدينة 	 �	 b	بغـد ',bمغا b	,P ملـا b	جلو	إلمـا� 	2 	كـى ´
�صل 	� شـا,| با+ 	لكوفة، فدخل مسـجد	� هنـا� ألجل 2P يص¼، 
�كانت F صحن 	ملسـجد شـجر' نبق ¢ حتمل ثمر' بعـد، فتوضأ عند 
	لشجر' �ص# صال' 	ملغر+ �اعة ثم ص# P,بع ,كعاD نافلة 	ملغر+ 
�بعـد تعقيباD 	لصال' �سـجد' 	لشـكر ,zP 	لنا� شـجر' 	لنبق قد 
PثمرD، فتعجبو	 من oلك �Pكلو	 منها فوجد�� نبقا� حلو	� ال نو	' له(٢).

.٣٢٢/١ :Fلكا	جع 	(١) ير
.٢٨٨/٢ :bإل,شا	جع كتا+ 	(٢) ير



(٦٥)
ب لإلمامني \لعسكريني V H سامر\ª \لعر\¢ /قبل �� يفجرÒ \ملجرمو� pملذه	 Úلف	لشبا� 	

	لقبة 	لذهبية لإلمامني \لعسكريني V H سامر\ª \لعر\¢ /قبل �� ¦دمها \ملجرمو�



(٦٦)



(٦٧)

قبة \إلمامني \لعسكريني H \لتي هدمها \Þال� \لطاغية O\لتكفÖيو� \ملجرمو� V ٢٣ Âر� \حلر\� ١٤٢٧هـ

xإلما� \لعا\
H ÌQاw\ مدÂ بن íع

�لد عا� ٢١٢ هـ، �	ستشـهد مسموما� F سامر	] عا� ٢٥٤هـ ، 
�bفن فيها.

 F حلاكمة	لسلطة 	لضغو{ من 	| 	نوP A�b ا	إلما� 	عانى 
mمانه خاصة 	ملتوكل 	لعباÌ 	لذ� كا2 شديد 	لبغض للعلويني، �هو 
	لذ� Pمر dد� Äيح 	إلما� 	حلسنيA �	لتنكيل بز�	,�، �قد P,سل 
	ملتوكل ´يى بن هرثمة جللب 	إلما�A من 	ملدينة �f 	لعر	�، يقو3 
´يـى: «فذهبـت� �f 	ملدينة، فلـ[ bخلت�ها ضجP pهلهـا ضجيجا� عظي[�،

 ما سمع 	لنا� مثله، خوفا� ع# ع¼، �قامت 	لدنيا ع# سا�؛ ألنه كا2 



(٦٨)

�سـنا� fليهم، مالmما� للمسجد، ¢ يكن عند� ميل �f 	لدنيا، قا3 ´يى: 
فجعلت� Pسـكنpهم، �Pحلف  م P ¢ ¾P}مر فيـه بمكر��، �Pنه ال بأ� 
عليه، ثم فتpشـت� منزله، فلم Pجد fالp مصاحف �bPعية، �كتب 	لعلم، 

فعظم F عيني..» (١).
ه، فال تأمن ¡�». من Pقو	لهA: «من هانت عليه نفس�

´كـى 	2 ,جـال� 	سـمه عبـد 	لر�ـن كا2 �	قفـا� ببـا+ 	ملتوكل 
	لعبـاÌ عندما جلب 	إلما� عـ¼ 	 اA�b، فنظر عبـد 	لر�ن 	� 
	إلمـا� Aبتلك 	حلالة فأخـذ يدعو لإلما� A�	إلمـا� ينظر fليه. 
فل[ قر+ 	إلما� 	 اA�b منه 	لتفت fليه �قا3: 	ستجا+ 	هللا bعا]�، 

.Aإلما�	فيه هيبة  Dرpلد�. فاث��ر مالك pكث�3 عمر�  pطو�
 Dكثر	بدعائه حتـى  Xخلـ	 p¼هللا عـ	لر�ـن: ففتح 	يقـو3 عبـد 
Pمو	لـه ��لد لـه عـP 't�الb، �طا3 عمـر�. �كا2 ممن يؤمـن بإمامة 

.(٢)A�b ا	إلما� 	
�F يو� 	أل,بعا] ٢٣ �ر� 	حلر	� ١٤٢٧هـ قا� 	لنو	صب 	ملجرمو2 
 H لعسكريني	إلمامني 	ة pقب�حر�  Xيني بتفجXلتكف	�لطاغية 	تبا| P من

بعـد 2P كانو	 قـد bPخلو	 كمياD كبX' من 	ملتفجر	F D 	لليلة 	ملاضية 
بتخطيط تم 	إلعد	b له منذ فC'. �ال حو3 �ال قو' fالp باهللا 	لع¼ 	لعظيم.

(١) �,كبت 	لسفينة: ٥٨٢.
(٢) 	ثباD 	 د	': ٣٧١/٣.



(٦٩)

قبة \إلمامني \لعسكريني H \لتي هدمها \Þال� \لطاغية O\لتكفÖيو� \ملجرمو� V ٢٣ Âر� \حلر\� ١٤٢٧هـ

 Sع ÌQإلما� \حلا\
H Ìلعسكر\ íحلسن بن  ع\

�لد عا� ٢٣٢ هـ، �	ستشهد F سامر	] عا� ٢٦٠هـ ، �bفن فيها.
,�z �مد بن عبد 	لعزيز 	لبلخي قاP :3صبحت يوما� فجلسـت� 
 ,	b قبل مـن منزلـه، يريدP قـد Aبـأ� �مد 	oلغنـم، فـإ	شـا,|  F
ت� �Pـا 	لنا� هـذ	 حجة 	هللا  	لعامـة، فقلـت F نفـÂ، تـر2f z صح¿

عليكم فاعرفو�، يقتلو¾؟ 
فلـ[ bنا مني، P�مأ بأصبعه 	لسـبابة ع# فيه: 2P 	سـكت، �,Pيته 
تلك 	لليلة يقوf» :3ن[ هو 	لكت[P 2� 	لقتل، فاتق 	هللا ع# نفسك» (١).

(١) كشف 	لغمة: ٢١٢/٣.



(٧٠)

 Ìلعبا	ملتوكل 	سـجنه  ،D	جلائر' عد' مر	 Dلسـلطا	عتقلتـه 	
عند Pحد Pعو	نه �	سـمه صالح بن �صيف، قا3 له بعض 	لعباسـيني: 
 p¡ كلت به ,جلني�قد �صنع به، P ضيِّـق عليه، فقا3  م صالح: مـا»
مـن قد,�D عليه، فقد صا,	 من 	لعبـاb' �	لصال' P �fمر عظيم ثم Pمر 
ـني، فقـا3  [: �´ك[ ما شـأنك[ P Fمر هـذ	 	لرجل؟  ل¥ pملوك	باحضـا, 
م �ال  pه، ال يتكل pيقو� ليله كل�جل يصو� ¦ا,�، , F 3فقـاال له: ما نقو
يتشـاغل بغـX 	لعباb'، فإo	 نظر fلينـا 	,تعدD فر	ئصنـا �b	خلنا ما ال 

نملكه من Pنفسنا، فل[ سمع oلك 	لعباسيو2 	نiفو	 خاسئني» (١).
من Pقو	لهA: من 	لتو	ضع 	لسـال� ع# من مترp به، �	جللو� 

b�2 ¡� 	ملجلس.
.�Æك F لعقو�	 �f صغر�، تدعو F لد�	�لولد ع# 	 'Pجر :A3قا�
هذ	 �قد 	ستشهدF A بيته F مدينة سامر	 ] �bفن 	� جانب 
PبيـهA هنـا�، �صـا, مرقد�ا Hمقصـد	� للز	ئرين �شـيpد عليه 

	لبنا] �	لقبب 	لذهبية ع# مرp 	لعصو,.
�F يـو� 	أل,بعـا] ٢٣ �ـر� 	حلـر	� ١٤٢٧هـ عمـد 	لنو	صب 
مـن mPال� 	لطاغية �	لتكفXيني بتفجـX 	حلر� �	لقبة 	ملذهبpة F جريمة 

عة ثم 	لتخطيط  ا منذ فC' فكاo 2لك تطبيقا� لقو3 	لشاعر:  p�مر
Pسفو	 ع# 2P ال يكونو	 شا,كو	          F قتله فتتبpعو� ,مي[�

�ال حو3 �ال قو' fالp باهللا 	لع¼ 	لعظيم.
.٥١٢/١ :Fلكا	جع 	(١) ير



(٧١)

ãíb»€a@ëäá€a
Sإلما� \لثا� ع\

H Ìمد بن \حلسن \ملهدÂ 
�لد عا� ٢٥٥ هـ F سامر	]، �هو حي يظهر بإ2o 	هللا تعا�.

قـا3 	بـن حجر: �عمر� عند �فا' Pبيه Ûس سـنني، لكن �تا� 	هللا 
فيها 	حلكمة (١).

(١) 	لصو	عق 	ملحرقة: ٢٠٨.



(٧٢)

 Eألئمة	�لنبـي8، 	عـن  'Xيـث كثـbحاP Db,� قـد
تضمنت ظهو, 	إلما� 	ملهد�A �حتديد 	سمه منها:

١ ـ F 	حلديـث عـن عـ¼A قـا3: قا3 ,سـو3 	هللا8: 
	ملهد� منpا Pهل 	لبيت يصلحه 	هللا F ليلة» (١).

٢ـ  عن سعيد بن 	ملسيpب قا3: كنا عند �P سلمة فتذ	كرنا 	ملهد�، 
فقالت: سمعت ,سو3 	هللا8 يقو3: «	ملهد� من �لد فاطمة» (٢).

٣ـ  F حديث عبد 	هللا قا3 ,سو3 	هللا8: «ال تذهب 	لدنيا حتى 
يملك 	لعر+ ,جل من Pهل بيتي يو	طئـ  �P يو	فقـ  	سمه 	سمي» (٣).
٤ ـ �F حديث �خر عن ,سو3 	هللا8 قا3: «ي¼ ,جل من 

Pهل بيتي يو	طئ 	سمه 	سمي» (٤).
٥ ـ �F 	حلديث عن ,سـو3 	هللا8 	نه قا3: «لو ¢ يبق من 
3 	هللا oلك 	ليو�، حتى ¯رn ,جل من �لد�،  pحد لطو	�يو�  pالf لدنيا	

فيملؤها عدال� �قسطا�، ك[ ملئت جو,	� �ظل[�» (٥).
٦ ـ يقـوb 3عبـل 	خلز	عـي: ملـا PنشـدD مـوال� 	لرضاA ـ 
	إلمـا� 	لثامن ـ هـذ� 	لقصيد' ـ �هـي قصيد' طويلة تعـر� بالتائية ـ 

(١) سنن 	بن ماجة: ٤٥٤/٤.
(٢) 	ملصد,.

(٣) سنن 	لCمذ�: ٥٠٥/٤.
(٤) 	ملصد,.

(٥) �اÄ	F D 	إل ياD: ٥٦٥، نقال� عن مسند �Pد.



(٧٣)

�	نتهيت فيها �f قو3:

بكى 	لرضا، ثم ,فع ,Pسـه p�f �قا3: يا خز	عي، لقد نطق ,�» 
	لقد� ع# لسانك dذين 	لبيتني (١).

�قد غيpب 	هللا تعا� 	إلما� 	ملهد� 	ملنتظرA، �سو� يظهر� عندما 
تسنح 	لفرصة 	ملناسبة ألb	] مسؤ�ليته f Fقامة حكم 	هللا تعا� P F,جا] 
	ملعمو,'. �يالحظ 2P 	لر�	ياD 	لتي ,�	ها 	ملسلمو2 عن 	لنبي8 
�خر 	لزما2، �¢ تتضمن 2P �الbته  F 22 ظهو,' سو� يكوP تضمنت
تكو2 �نذ	�، �هذ	 ينسـجم مع فكر' غيبتهAك[ يقوd 3ا 	لشـيعة.

 �هنا� فCتا2 للغيبة:
 �f متتـد   zلصغـر	 	لغيبـة   'Cفـ �تسـمى  	أل��:   'Cلفـ	
عـا� ٣٣٠هـ، حيـث كا2 لإلما�A خال ا سـفX بينـه �بني 	ألمة، 
 ،b	بغد F 	بعة، عاشـو,P ',لسـفا	لية �مسـؤ 	لذيـن حتملو	] 	لسـفر	�

�bفنو	 فيها �مر	قدهم معر�فة، �هم:
 zلـد �	كيـال� معتمـد�كا2 �لعمـر�، 	١ ـ عثـ[2 بـن سـعيد 

	إلما� 	حلسن 	لعسكر�A، توF عا� ٢٨٠هـ.
٢ـ  �مد بن عث[2 بن سعيد 	لعمر�، توF عا� ٣٠٤ P� ٣٠٥هـ.

n,مـا� ال �الـة خـاf n�خـر
ـز فينـا كـلَّ حــقٍّ �باطـل pـ يمي

DكاÆل	�هللا 	سـم 	يقـو� عـ# 
D]لنق	�لنعـ[] 	ـز� عـ# ��

(١) �,كبت 	لسفينة: ٥٩٠.



(٧٤)

٣ ـ 	حلسن بن ,�» 	لنوبختي، توF عا� ٣٢٠هـ.
٤ ـ ع¼ بن �مد 	لسمر� ، توF عا� ٣٢٨ P� ٣٢٩هـ.

 'Cنتهت ف	بانتهائها �خلاصة، 	لسفا,' 	نقطعت 	لسمر� 	بوفا' �
	لغيبة 	لصغرz، �بدDP 	لغيبة 	لك2P �f ،zÆ يأ2o 	هللا تعا� بظهو, 	إلما� 
.Cمف +oفهو كا zÆلك	لغيبة 	لسفا,' خال3 	كل من يدعي � fملهد�	
�F 	حلديـث عـن 	حلسـن بن �Pد 	ملكتpـب، قا3: كنـت بمدينة 
	لسـال�ـ  �P بغد	bـ  F 	لسـنة 	لتي توF فيها 	لشيخ Pبو 	حلسن ع¼ بن 
 �f nفاته بأيا�، فأخر�حه فح§ته قبـل �هللا ,	لسـمر� قد� 	مد �

	لنا� توقيعا� نسخته:
بسم \هللا \لر�ن \لرحيم

يا ع¼ بن �مد 	لسمر�، Pعظم 	هللا Pجر fخو	نك فيك؛ فانك ميpت 
ما بينك �بني ستة Pيا�، فا�ع Pمر�، �ال تو·¿ P �fحد فيقو� مقامك بعد 
�فاتك، فقد �قعت 	لغيبة 	لتامة، فال ظهو, fالp بعد 2of 	هللا تعا� oكر�، 
 Òسيأ�، �	أل,¨ جو,	متال] 	�لقلو+ 	قسو' �ألمد 	لك بعد طو3 o�
ن يدعي 	ملشاهد'، fالp فمن 	bعى 	ملشاهد' قبل خر�n 	لسفيا¾  شيعتي م¥
�	لصيحـة فهو كذ	p+ مفC، �ال حو3 �ال قـو' fالp باهللا 	لع¼ 	لعظيم.
 �bلسا	ليو� 	خرجنا من عند�، فل[ كا2 �لتوقيع 	 	قا3: فنسخنا هذ
عدنا fليه، �هو �وb بنفسه. فقيل له: من �صيpك من بعد�؟ فقا3: هللا 



(٧٥)

مع منه ,Ý 	هللا عنه �P,ضا� (١). Pمر هو بالغه �قÞ. فهذ	 �خر كال� س�
�F فـC' 	لغيبة 	لكzÆ يرجع 	ملؤمنو2 ملعرفـة 	ألحكا� 	لدينية 
 F ملتميزيـن	 �3 �لعـد	ملجتهديـن 	لفقهـا] 	 �f عيـةtل	¦م �شـؤ�
	ملستوz 	لعلمي، تطبيقا� للتوقيع 	ملر�� عن 	إلما� 	ملهد�A حيث 
�,b فيـه: �Pما 	حلو	Qb 	لو	قعة فا,جعو	 فيهـا �f ,�	' حديثنا، فا¦م 

حجتي عليكم �Pنا حجة 	هللا(٢).
�مما ير�z من bعائهf للمؤمنني: 

لب�حر�  \ �O  ِّ �Üل\  V  �òعــا �Q ن  م� قِّ  ب�ح� �O  �òناجا م�ن  قِّ  ب�ح� هم  للَّ \»
ن�ى  ب�الغ�  �ºنا \مل�ؤم� �O \مل�ؤم�نني�   �ª\ر ق� ف�   ع� ل  ضَّ Oت�ف�  ، ¥ل�ه� �O د©  مَّ � �Â  � ع� لِّ  ص�
\حة�،  ôلر\O ة� ح� \لصِّ �O �ªفا ب�الشِّ  �ºمل�ؤم�نا\ �O مل�ؤم�نني�\  õر  م� ع� �O ،عة�� ôلس\O
 �º\مو�   ع� �O  ، ة�  \م� ر� \لك� �O طف�  ب�اللُّ  �ºنا \مل�ؤم� �O \مل�ؤم�نني�   �ªحيا�   ع� �O
 �ºمل�ؤم�نا\ �O \مل�ؤم�نني�   �ªبا ر�  غ� ع� �O ، ة� �� \لرَّ �O  �R ر� ب�امل�غف�  �ºنا \مل�ؤم� �O \مل�ؤم�نني� 
 .(٣ )« عني� �ö� ل�ــه�  ¥ �O د©  مَّ � �Â قِّ  ب�ح� غان�مني�  ني�  سامل� �م  �Oطا÷�  ¹�  ِّQ ب�الرَّ
 Dلعصابا	١٤٢٧هــ  قامت  �	حلر	أل,بعا] ٢٣ �ر� 	يـو�  F�
	الجر	ميـة مـن mPال� 	لطاغيـة �	لتكفXيـني بتفجX 	لبيـت 	لذ� �لد 

�غا+ فيه 	إلما�F f مدينة سامر	] F 	لعر	�.
(١) بحا, 	ألنو	,: ٥١/ ٣٦١.

(٢) �سائل 	لشيعة: ١٠١/١٨.
(٣) 	ملصبا»: ٣٠٦/٢٨١.
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\ألصل \خلامس
Qملعا\

�معنا� 2P 	هللا تعا� سو� يعيد fحيا] 	لنا� بعد مو¤م F 	حليا' 
	لدنيا، �يتم حساdم ع# Pع[ م فيها، �ينا3 كل شخص جز	]� ففريق 

+ F جهنم. pفريق يعذ�جلنة 	 F pينعم
	� ع#  pجد 'Xكث Dيا� F  لسنةـ	كذلك �لكريمـ  	2 �د 	لقر pكP قد�
ن�  ق� م� ع� و�P ف�ص� ف�خ� �V \لصُّ ن� �O﴿ :لقيامة. قا3 تعا�	حلسـا+ يو� 	� bملعا	
م�  \ ه� إ�½� ø ف� ر� ف�خ� ف�يه� ��خ� مَّ ن� ا�ª \هللا� ث� ن� ش� �d ��الَّ م� �P � ن� �V \أل� م� �O �º\ �O �µ �V \لسَّ

﴾ (سو,' 	لزمر:٦٨). ��O ر� ن�ظ� ق�ي�ا�§ ي�
�ال غر	بة f Fحيا] 	خللق بعد 	ملوD، فا2 	هللا تعا� قاb, ع# كل 
هم بد	ية 	خللق،  pلك، فذكرo 	�سـتبعد	لذين 	لكافرين 	ع#  pb,� ،[µ
 :Dملو	حيائـه بعد f 'bعاf #عـ ,bقا ' p3 مـر�P 2إلنسـا	2 مـن خلق P�
ل�  يم§ * ق� م� �P ي� ه� �O ا�� ظ� ي�ي \ل�ع� � �ù ـن� ا�u م� ه� ق� ق� ل� � خ� �úن� �O ¼ث�ال ن�ـا م� [� ل� � �û �O﴿
﴾ (سو,' يpـس:٧٨ـ  ٧٩).  ل�يم§ ق© ع� ل� لِّ خ� و� ب�ك� ه� �O ©R رَّ �u م� َّO�� ا أ�ه� ن�ش� �� Ì ا \لَّذ� ي�يه� � �ù
�عـ# كل مسـلم 2P يسـتثمر حياتـه لعمـل 	خلـX �طاعـة 	هللا، 
�يتجنـب 	ملعـاÕ �كل مـا ال يليق بشـأنه، ليفوm برضـو	2 	هللا تعا� 
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م�  بِّك� و\ ب�ر� ن� �� ���� ¥م� �µي� ن�ـاÌ�Q ل�إل� يا¼ ي� �Qن�ا ا م� ن� ع� ـم� ن�ا س� ا ��نَّ ن� بَّ �P﴿ :به	ثو�ته �,�
ا  ن� بَّ �P * �P\ ب�ر� � ـع� \أل� ن�ا م� فَّ ت�و� �O ات�ن�ا ئ� ـيِّ ا س� نَّ ر� ع� فِّ ك� �O ن�ا وب� ن� ا ½� ن� ر� ل� ف� اغ� ا ف� ن� بَّ �P نَّـا آم� ف�
 ﴾ �Qا �يع� ل�ف� \مل� � �ü ة� ��نَّك� ال ي�ام� ق� �� \ل� ن�ا ي�و� ز� � �ü ال �O ل�ك� س� �P � ن�ا ع� ت� د� ع� �O ا ا م� ¥ت�ن� �O

(سو,' �3 عمر	2: ١٩٣ ـ ١٩٤).

هذ� هي Pصو3 	لعقيد'، �هنا� مسائل عقائدية Pخرz مذكو,' 
عة. pملوس	 ,bملصا	 F

�f هنا ينتهي هذ	 	لوجيز F 	لعقيد'، Pسا3 	هللا تعا� 2P ينفع به fخو	¾ 
 2P� ،[	ألعز	ليافعني 	�خاصة شـبابنا  ،Dملؤمنا	 D	ألخو	�ملؤمنـني 	
يتقبله بقبو3 حسن �يغفر � خطيئتي يو� 	لدين. fنه تعا� P,حم 	لر	�ني.

    
Pياd \حلكيم  

�O\خر شهر Pجب \ملرجب        
١٤٢٤هـ
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\ألسئلة
١ ـ ما هي 	إلمامة؟

نا� من 	لنبي8؟ ٢ ـ ملاo	 يكو2 	إلما� معيَّ
.Eلبيت	هل P مامةf F كر حديثنيo	 ٣ ـ

٤ ـ من هم 	ألئمة 	الثنا عt؟
٥ ـ هل 	لعبا� بن ع¼ بن �P طالبf Aما�؟

٦ ـ 	oكر bليلني ع# fمامة 	إلما� ع¼ بن �P طالب.
.A¼كر حديثا� لإلما� عo	 ٧ ـ

.H حلسني	�حلسن 	مامة f F 8لنبي	كر حديثا� عن o	  ٨ـ
.E ألئمة	حد من 	�كر حديثا� لكل o	 ٩ ـ

١٠ ـ 	oكـر ثالثـة Pحاbيـث عـن 	لنبـي8 حـو3 	إلمـا� 
.Aملهد�	

١١ ـ من هم نو	+ 	إلما� 	ملهد�A 	أل,بعة؟
.bملنكرين للمعا	ع#  bلر	ية تضمنت �١٢ ـ 	oكر 

ر 	ملجرمو2 قبة �مرقد 	إلمامني 	لعسكرينيH؟ p١٣ـ   متى فج
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