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conclusion
That Imam al-Hadi (peace be upon him), had a prominent and
important role to complement the role of his grandfather the
Messenger of Allah (Allah bless him and his family) and his
fathers, Imams (peace be upon them) in the application of
Islam and save it and ensure his immortality for all mankind.
The Imam (peace be upon him) politically active senior
represented in the left fighting the ruling and avoid provoking,
and respond to the thrills of intellectual and suspicions religious
by the scholars of the ruling power and the scientific challenge
of succession, scientists, and expand the circle of his influence
in the organ of the Authority as well as consolidating the issue
of Imam Mahdi (peace be upon him), especially since Imam
(peace be upon him) had been marked by his time close to the
era of absence is anticipated, came upon him that prepares the
group suitable for the reception of this new era which was
entrusted by the terms of not practicing Muslims their lives only
under the direct link imams infallible during two centuries, and
here was the role of Imam Hadi (peace be upon him) in this
area however Building and difficult in spite of the hadith and
novels honest about the absence of the twelfth Imam of the
Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them); In spite of the
isolation that had been imposed by the Abbasid to the Imam

(peace be upon him), where the tightened control in its capital,
the mystery of the opinion, however, that the Imam (peace be
upon him) was exercising his role required and activity
guideline carefully and cautiously, so he (peace be upon him)
on the immunization community safe and prepared for the
stage of backbiting, defensible ideologically, scientifically and
educationally, militarily and economically, and take this line of
the agency and the prosecution is moving towards
independence, which was required by the era of occultation big
thanks to Imam Hadi (peace be upon him) and after him his
son Al-Askari (peace be upon him) in the maintenance of Islam
Nation of deviation or collapse the exercise of intense activity
in this important stage of the stages of the Ahl al-Bayt (peace
be upon them) with the challenges were directed to them
constantly
.

المبحث األول :اإلمام علي الهادي (عليه السالم) حياته ونشأته ( 284هـ 254 -هـ 728 /م
 768م ) :هو علً بن محمد الجواد بن علً الرضا (علٌهم السالم) (ٔ)  ،اإلمام العاشر من أئمة أهل البٌت (علٌهم
السالم) (ٕ) ولد اإلمام الهادي (علٌه السالم) فً أحضان قرٌة صرٌا الخضراء(ٖ)،فً شهر رجب سنة (
ٕٗٔهـ 9ٗ: /م ) (ٗ) وقٌل سنة ( ٕٕٔهـ 9ٗ8 /م ) (٘) واألرجح سنة(ٕٗٔهـ9ٗ:/م)(.)8
ُكن ًَِ بأبً الحسن  ،ولقب بعدة القاب منها " :المرتضى والهادي والعسكري والعالم والفقٌه واألمٌن والطٌب
والزكً والنجٌب والمتوكل "()8
أمه  :أم ولد ٌ،قال لها السٌد واسمها سمانة  ،كانت عظٌمة الشأن والمنزلة(. )9
نقش خاتمه  " :ماشاء هللا  .ال قوة إال باهلل  .استؽفر هللا "(. ):
وله (علٌه السالم) من األوالد خمسة هم  :اإلمام الحسن العسكري (علٌه السالم)  ،ومحمد والحسٌن وجعفر
وابنة واحدة (ٓٔ) .
أكد اإلمام الجواد (علٌه السالم) على إمامة ولده اإلمام الهادي (علٌه السالم) قائالً " :أن اإلمام بعدي ابنً
علً  ،أمره أمري وقوله قولً وطاعته طاعتً " (ٔٔ)  ،لم ٌكتؾ اإلمام الجواد بالتعٌٌن اللفظً وإنما أكده فً
وصٌته المكتوبة والمشهودة من قبل الشهود(ٕٔ)  ،وبذلك حفظ المسلمٌن فً ذكر اإلمام المنصوص من
االلتباس والضالل ،أجمع المسلمون كافة على جاللة وعظمة اإلمام أبً الحسن (علٌه السالم)  ،ومن ذلك ما
أورده المتوكل العباسً ( ٕٖٕهـ ٕٗ8 -هـ 9ٗ8 /م 9ٙٔ -هـ ) فً كتابه لإلمام (علٌه السالم) الستدعائه
لسرمن راى عام ( ٖٖٕهـ 9ٗ9 /م ) (ٖٔ)  " : ،أن أمٌر المؤمنٌن عارؾ بقدرك  ،راع لقرابتك  ،موجب
بحقك " (ٗٔ)  ،وكانت له منزلة كبٌرة فً قلوب أهل المدٌنة ،حٌث ذكرها ابن هرثمة (٘ٔ)  ،حٌن ورده إلٌها
لجلب اإلمام (علٌه السالم) لسر من رأى قائالً  " :فذهبت إلى المدٌنة فلما دخلتها ضج أهلها ضجٌجا ً عظٌما ً مما
سمع الناس بمثله خوفا ً على علً الهادي  ،وقامت الدنٌا على ساق ألنه كان محسنا ً إلٌهم مالزما ً للمسجد "
(. )ٔٙ
عاش اإلمام الهادي (علٌه السالم) مع أبٌه ست سنٌن وخمسة أشهر ( ٕٗٔهـ ٕٕٓ -هـ 9ٕ: /م 9ٖ٘ -م )
وبقً بعد أبٌه ثالث وثالثٌن سنة وتسعة أشهر (ٕٕٓ ( )ٔ8هـ ٕ٘ٗ -هـ 9ٖ٘ /م 9ٙ9 -م
ً
 ،عاصر من خلفاء بنً العباس المعتصم ( ٕٔ9هـ ٕٕ8 -هـ 9ٖٖ /م 9ٗٔ -م ) وكان رجل حرب صلبا شدٌداَ
،عدٌم االهتمام بالكتب والمعارؾ  ،بل إنه وصؾ بكونه أمٌا ً ال ٌكتب  ،ولكنه عرؾ بكونه عسكرٌا ً محترفا ً ،
ولذلك اتصؾ باللهو والطرب  ،وهً صفات القائد العسكري المنتصر ،والظلم والقهر لحبه للسٌؾ والعسكر ،
فرجل مثله عندما ٌتولى مقالٌد الحكم ال بد أن ٌظهر ما ٌالئم امكاناته كقائد قوي ٌحقق مطالبه بشكل بعٌد عن
االنسانٌة  ،وخاصة إن عاصمته سر من رأى بعٌدة عن بؽداد  ،فالعاصمة الجدٌدة ٌقطنها علوج ترك اتصفوا
باحتراؾ القتال والبعد عن السٌاسة  ،فؽالبا ً ما ٌتصؾ الرجل العسكري بالقهر والظلم  ،فلم ٌرى فً سٌاسته
وإدارته ما ٌنم عن تبرٌر صحٌح او سٌاسة بارعة  ،ولعل أظهر ما تمٌز عصره هو االكثار من استخدام االتراك
واٌثاره لهم وتفضٌلهم على العرب وسائر العناصر االخرى (، )ٔ9ثم الواثق ( ٕٕ8هـ ٕٖٕ -هـ 9ٗٔ /م -
 9ٗٙم )  ،الذي كان أخؾ وطأة من سابقه  ،فقد تنفس العلوٌون الصعداء ( " ، )ٔ:ال نعلم أحداً قتل فً أٌامه
" (ٕٓ)  ،روى الذهبً (ٕٔ) " ما أحسن أحد إلى الطالبٌٌن ما أحسن إلٌهم الواثق ما مات وفٌهم فقٌر "
فالواثق لم ٌعرؾ عنه االستبداد فً الحكم بل عرؾ بتنازله عن فاعلٌة السلطة للترك ووالؤهم جناحً الدولة فً
سر من رأى وحتى اقاص ً المشرق وكذلك اقاصً المؽرب ،وٌبدو أن هذا االمر راجع لسببٌن :األول تمٌز
عهده بإزدٌاد نفوذ القادة الترك ،والثانً عدله وعطفه على الرعٌة واحترامه الهل بٌت الرسول (صلى هللا علٌه
واله)،لذا لم ٌعهد ألحد من بعده  ،فتولى هذا االمر االتراك وعٌنوا جعفر المتوكل ،فكانت سابقة خطٌرة ومثالً
سٌئا ً لتدخل القادة العسكر االتراك فً السٌاسة العلٌا للدولة ،بل فً تنصٌب رئٌس وقمة هرمها إال وهو الخلٌفة ،
وبتولً المتوكل العباسً ( ٕٖٕهـ ٕٗ8 -هـ 9ٗٙ /م – ٔ9ٙم ) طوٌت صفحة التساهل  ،بفتح صفحة القهر
والظلم (ٕٕ) .

المبحث الثاني :المتوكل العباسي وموقفه العقائدي من اإلمام علي الهادي (عليه السالم) (
232هـ 242 -هـ 742 /م 768 -م ) :
تولى المتوكل الخالفة بعد أخٌه الواثق  ،ولم ٌكن الواثق قد أوصى له بالخالفة  ،حٌث لم ٌوص بوالٌة العهد
ألحد من بعده (ٖٕ) ،فأحضروه القادة السٌاسٌون والعسكرٌون وتمت البٌعة له بعد تدخل األتراك فً ذلك (ٕٗ)
امتاز المتوكل بالقسوة والبطش ولم ٌقتصر على فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى أو عدو أو صدٌق أو
قرٌب أو بعٌد فقد أصبح الوزٌر عرضة للقتل واالستباحة من قبل الخالفة خالل هذه المرحلة إذ كانت شخصٌة
المتوكل وجبروته تجعل من الوزٌر عرضة للقتل والمصادرة  ،فؽضب الخلٌفة السرٌع وما ٌتبعه من الحبس
والمصادرة والعزل والقتل كانت سمة المرحلة  ،ولم ٌقتصر هذا الحال على الوزراء  ،فقد شمل سائر المناصب
األخرى فً البالد من حجاب وكتاب وقضاة وعمال وسائر المراتب األخرى من التجار  ،وعامة الناس (ٕ٘)،

وٌبدو إن سٌاسة المتوكل االقصائٌة هذه  ،كانت الستعادت النفوذ والسٌطرة على الجناح السٌاسً وإخضاعه
إلرادة قمة الهرم وهو الخلٌفة ،لرسم صورة الخالفة فً أعٌن جمٌع مراتب السٌاسٌة بل وحتى التجار وعامة
الناس  ،كما انه ؼٌر الممكن أن تتم هذه العلمٌات المذكورة من حبس ومصادرة وقتل اال بدعم الجناح العسكري
وهم أداة الخالفة وعمادها  ،وبالتأكٌد فإنها كانت تصب حتما ً فً مصلحة الجناح العسكري كونه من عٌن
الخلٌفة المتوكل فً منصبه ولكن بمشاركة الجناح السٌاسً ،لذا ٌبدو إن محاوالت المتوكل كانت بمباركة القادة
العسكر ودعمهم لٌتسن ى لهم االنفراد بالقرار وهذا ما حصل بالفعل  ،فبعد ان فرض المتوكل نفسه وبقوة لم ٌبق
امامه اال الجناح العسكري  ،فأبتدأ بالعمل بتصفٌته وابعاده ولكنه لم ٌوفق فً مسعاه إذ سرعان ما ادرك خطورة
بقائه كخلٌفة فقرروا انهاء ذلك باؼتٌاله فً عام (ٕٗ8ه9ٙٔ/م).
عرؾ عن المتو كل بأنه " أظهر السنة ونصر أهلها وتكلم بها فً مجلسه وكتب فً اآلفاق برفع المحنة بالقول
بخلق القرآن (. )ٕ8( " )ٕٙ
وٌبدو ان المتوكل ادرك فً خضم الفوضى التً توارثها عن اخٌه الواثق وابٌه المعتصم وعمه المأمون  ،ان
بقاء السلطة الروحٌة التً تتمتع بها منزلة االمامة والمتمثلة بشخص االمام (علٌه السالم) واتباعه هً عقبة
حقٌقٌة ال ٌمكن التؽاضً عنها  ،او عدم االهتمام بشأنها  ،لذا نراه سعى وبجد للحد من نفوذ ائمة اهل
البٌت(علٌه السالم) قدر استطاعته وهو ما ٌمكننا فهمه من فرض االقامة الجبرٌة على االمام علً الهادي (علٌه
ال سالم) فً سر من رأى  ،اما عالقته بشٌعة اهل البٌت (علٌهم السالم)فهً واقع فرضته سٌاسة المتوكل فً
موقفها من فكرة وجود امام شرعً تخضع له فئة كبٌرة فً المجتمع آنذاك لذا توجب علٌه ان ٌتخذ موقفا ً سلبٌا ً
من الشٌعة طالما أن هناك امام مفترض الطاعة وفق المعتقد االسالمً الشٌعً  ،فالحاكم الحقٌقً عند الشٌعً
(ولً االمر) عندما تؤمن به الخالفة منذ تأسٌسها بعد وفاة الرسول محمد(صلى هللا علٌه واله )والى اٌام المتوكل
وما بعده  ،لذا فمن الطبٌعً ان ٌتشدد المتوكل تجاه وجود االمام (علٌه السالم) وشٌعته طالما انهم ٌخالفون ما
تعتقد الخالفة فً طاعة أولً االمر .
سلك المتوكل العباسً طرٌقا ً مخالفا ً ومعادٌا ً ألهل البٌت (علٌهم السالم) وإمامهم علً الهادي (علٌه السالم)
 ،بأتباعه مذهب أهل الحدٌث (، )ٕ9فحارب اإلمامٌة ( ، )ٕ:وسعى فً محو المعتزلة (ٖٓ) الذٌن ذهبت
بمذهبهم األٌام (ٖٔ).
كان أهل البٌت (علٌهم السالم) وأتباعهم فً " محنة عظٌمة وخوؾ على دمائهم  )ٖٕ( " .ألنه كان " معروفا ً
بالتعصب فتألم المسلمون من ذلك وكتب أهل بؽداد شتمه على الحٌطان والمساجد وهجاه الشعراء " (ٖٖ)
،ووصفه أبو الفرج األصفهانً (ٖٗ) بأنه  " :شدٌد الوطأة على ال أبً طالب (علٌهم السالم)  ،ؼلٌظا ً على
جماعتهم متهما ً بأمورهم  ،شدٌد الؽٌظ والحقد علٌهم وسوء الظن والتهمة لهم"  ،فأقطع عنهم الصالت ،وأمر
والته فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة بعدم وصلهم ،بل ٌقطع اتصال الناس باإلمام الهادي(علٌه السالم)(ٖ٘)
 " ،وكان ٌقصد من ٌبلؽه عنه أنه ٌتولى علٌا ً وأهله بأخذ المال والدم " ( ، )ٖٙوتشدد فً ذلك حتى خاؾ الناس
على أرواحهم فكفوا أٌدٌهم عن رعاٌة العلوٌٌن فضاق األمر على بنً علً (علٌه السالم) (. )ٖ8
كان موقؾ اإلمام علً الهادي (علٌه السالم) واضحا ً من مسألة خلق القرآن وآثارها الوخٌمة على المسلمٌن ،
فقد كتب إلى شٌعته فً بؽداد إلبعادهم عن الخوض فً مسألة خلق القرن تجنبا ً من اآلثار السلبٌة التً ٌمكن أن
تلحق بهم من مطاردة وسجن وتعذٌب وقتل  ،فقال (علٌه السالم) " :عصمنا هللا واٌاك من الفتنة فأن ٌفعل
فأعظم بها نعمة وإال ٌفعل فهً الهلكة نحن نرى أن الجدال فً القرآن بدعة اشترك فٌها السائل والمجٌب
فتعاطى السائل ما لٌس له وتكلؾ المجٌب ما لٌس له علٌه " ( ، )ٖ9ولكن اإلمام (علٌه السالم) لم ٌترك هذه
المسألة مبهمة دون أن ٌبٌن رأي أهل البٌت (علٌهم السالم) فٌها فأجاب لبعض شٌعته قائالً  " :ولٌس الخالق إال
هللا وما سواه مخلوق والقرآن كــالم هللا ال تـجـعــل لـه اسـمـا ً مـن عـنـدك فــتــكـــون مــن الــــضالٌـــــــــــن "
(. )ٖ:
ومن أوامر المتوكل آنذاك  ،أنه منع من زٌارة قبر اإلمام علً بن أبً طالب (علٌه السالم) وولده اإلمام الحسٌن
فً كربالء (علٌه السالم)  ،وكانت هذه األوامر عام (ٕٖٙهـ٘9ٔ/م) واستمر هذا المنع من الزٌارة إلى حٌن
مقتله وتسلم ولده المنتصر الخالفة عام (ٕٗ8هـ9ٙٔ/م) (ٓٗ) .
ً
وفً نفس السنة (ٕٖٙهـ9٘ٔ/م) أمر المتوكل الدٌزج (ٔٗ)  ،وهو أحد رجاله  ،كان ٌهودٌا فأدعى
اإلسالم،بهدم قبر اإلمام الحسٌن (علٌه السالم) بعد امتناع الناس فً فعل ذلك رؼم كل اإلؼراءات المالٌة
والتهدٌد بالقتل والعذاب  ،فقال له الدٌزج  ،أنا أحضر لك قومً من الٌهود  ،فحرثوه وأجرى الماء حوله ووكل
به مسالح بٌن كل مسلحتٌن مٌل ال ٌزوره زائر إال أخذوه إلٌه (ٕٗ) .
ذكر الطوسً(ٖٗ)ان الشٌعة كانت تجتمع عند قبر االمام الحسٌن (علٌه السالم)  ،مما اثار المتوكل العباسً
ودفعة الى فعلته الشنٌعة عام ( ٕٖٙهـ  9٘ٔ /م)  ،والواقع ان المتوكل خاؾ من مجتمع الشٌعة خاصة وبعد
فرض االقامة الجبرٌة على االمام الهادي (علٌه السالم)  ،فتوافد الشٌعة لزٌارة قبر االمام الحسٌن (علٌه السالم
)هو بحد ذاته خلق نوع من التكاتؾ بٌن افراد الشٌعة فً ارض حملت تارٌخ االشهادة والفداء برمزها الخالد
االمام الحسٌن (علٌه السالم) ،هذا من جانب عقائدي  ،اما من الجانب االخر فتوافد الشٌعة نحو كربالء المقدسة

منطق خالف ٍة دأبت على نظرٌة المؤامرة وقامت على اساسها  ،لذا فالخوؾ
( الحائر ) هو محظور سٌاسٌا ً وفق
ِ
ً
من إحتمالٌة نشوب تنظٌم قد ٌكون سٌاسٌا فً تجمع الشٌعة  ،بحد ذاته احتمال مقبول فً تفسٌر حادثة عام
(ٕٖٙه ٘9ٔ /م) .
وتألم الناس من سٌاسة المتوكل المتعصبة والظالمة هذه  ،فهجاه الشعراء ومن ذلك :
قتل ابن بنت نبٌها مظلوما
باهلل إن كانت أمٌة قد أتت
هذا لعمري قبره مهدوما
فلقد أتاه بنو أبٌه بمثله
فً قـتـلــه فتتبـعـوه رمــٌــما (ٗٗ)
أسفوا على أن ال ٌكونوا شاركوا
فلم ٌهنأ المتوكل بالزعامة السٌاسٌة مع وجود أهل البٌت (علٌهم السالم) وهو ٌرى تجمع األمة حولهم  ،فلم
ٌحارب األحٌاء منهم فحسب بل طال ظلمه وتعدٌه حتى على قبور الماضٌن منهم وزائرٌهم  ،لما فً زٌارة
األئمة (علٌهم السالم) من اإللهام الروحً والنفسً فهم مناراً للدٌن والدنٌا ورمزاً لإلمامٌة وقطبا ً تنطلق منه
الثورات  ،فنادى المتوكل " فً تلك الناحٌة [ كربالء ] من وجدناه عند قبره بعد ثالث حبسناه فً المطبق(٘ٗ)
" (. )ٗٙ
ً
ً
كان لإلمام الهادي (علٌه السالم) موقفا جلٌال فً ذلك وهو الحث على الزٌارة لألئمة (علٌهم السالم)  ،حتى
لو كلؾ حٌاتهم  ،ألن الزٌارة أصبحت عنوانا ً للموالً ومصداقا ً حقٌقا ً للوالء ( ، )ٗ8طلب اإلمام الهادي (علٌه
السالم) من أبً هاشم الجعفري ( ، )ٗ9أن ٌزور اإلمام الحسٌن (علٌه السالم) لٌدعو له بالشفاء  " ،ما زال
اإلمام ٌقول  :ابعثوا إلى الحٌر  ،ابعثوا إلى الحٌر  -الحائر قبل اإلمام الحسٌن (علٌه السالم)  -فقال أبو هاشم ،
جعلت فداك أنا أذهب إلى الحٌر " ( )ٗ:وبعد أن رأى أبو هاشم أحد أصحابه وأخبره عن ذلك  ،فتعجب قائالً :
" ما ٌصنع بالحٌر وهو الحٌر ؟ ! " أي أنه هو باب هللا وخلٌفة رسوله (صلى هللا علٌه واله) وابن اإلمام الحسٌن
(علٌه السالم) وهو معصوم ودعاؤه مجاب  ،فلم ٌرٌد أن ٌدعون له فً حضرة جده الحسٌن (علٌه السالم) ،
فسأل الجعفري اإلمام الهادي (علٌه السالم) عن العلة فً ذلك فأجابه (علٌه السالم)  " :أن رسول هللا صلى هللا
علٌه واله كان ٌطوؾ بالبٌت وٌقبل الحجر األسود وحرمة النبً والمؤمن أعظم من حرمة البٌت وأمره أن ٌقؾ
بعرفة  ،و إنما هً مواطن ٌحب هللا أن ٌذكر فٌها  ،فأنا أحب أن ٌدعً هللا لً حٌث ٌحب هللا أن ٌدعً له فٌها ،
هذه مواضع ٌحب هللا أن ٌتعبد له فٌها  ،فأنا أحب أن ٌدعى لً حٌث ٌحب هللا أن ٌعبد " (ٓ٘)  ،وٌظهر
االهتمام البالػ والكبٌر لإلمام الهادي ( علٌه السالم ) بأهمٌة زٌارة االمام الحسٌن (علٌه السالم)وعدم قطعها
وٌبدوا ان دعوة اإلمام الهادي ( علٌه السالم)هذه للزٌارة كانت بعد حرث القبر وإجراء الماء علٌه فحار حوله
،رؼم ما ٌرافقها من خوؾ على النفس والمال والولد  ،وفً هذه محاربة لما كانت تبثه الخالفة العباسٌة من
اعالنات ترهٌبٌه و أفعال إجرامٌة مع زائري اإلمام الحسٌن ( علٌه السالم) ولكن اإلمام الهادي (علٌه السالم)
اكد على زٌارته وبذل الؽالً والنفٌس فً سبٌل اإلمام الحسٌن (علٌه السالم ) والذي فٌه محاربه للمتوكل
العباسً وعدم االنصٌاع ألوامره الهدامة لقواعد الدٌن مهما كلؾ األمر .

المبحث الثالث :المتوكل وسياسته تجاه اإلمام الهادي (عليه السالم) ( 232هـ 242 -هـ /
742م 768 -م )
مــكث اإلمام أبو الحسن (علٌه السالم) فً المــدٌنة المنــورة بعد وفاة أبٌــه اإلمام الجــواد (علٌــه السالم)
عام ( ٕٕٓهـ 9ٖ٘ /م ) (ٔ٘)  ،حتى بلػ من العـمـر عشرٌن سنة تقرٌبا ً (ٕ٘) (ٖٖٕه 9ٗ9 /م)  ،وكان ٌنظر
إلٌه أهل المدٌنة بكامل االحترام والتعظٌم  ،لنسبه الشرٌؾ وفضائله العالٌة  ،فهو صاحب الحكمة اإللهٌـة
الشرعٌــة فً كافة المسائـل الشرعٌة والفقهٌة والعـقائدٌة والجامعـة الكبٌرة لكـافة العلوم والمعارؾ (ٖ٘) .
سعى المتوكل العباسً منذ تولٌه سدة الحكم والخالفة على نصب العداء ألهل البٌت (علٌهم السالم) وأتباعهم
(ٗ٘ )  ،فكان من الطبٌعً أن ٌحارب إمامهم (علٌه السالم)  ،فطلب إحضاره من مدٌنة جده رسول هللا (صلى
هللا علٌه واله) إلى سر من رأى من أجل وضعه تحت أعٌن الخالفة فً محاولة قطع اتصاالته باألمة اإلسالمٌة
(٘٘) .
أن من أسباب أشخاص اإلمام الهادي (علٌه السالم) لسر من رأى  ،كان بسبب وشاٌة عبد هللا بن محمد
()٘ٙالذي ارسل للمتوكل كتابا ً ٌقول فٌه  "،ان كان لك فً الحرمٌن حاجة فأخرج علً بن محمد منهما  ،فأنه قد
دعا الى نفسه واتبعه خلق كثٌر "( " ، )٘8فسعى بأبً الحسن (علٌه السالم)عند دعا وكان ٌقصده باالذى وبلػ
أبا الحسن سعاٌته ب ه  ،فكتب إلى المتوكل ٌذكر تحامل عبد هللا بن محمد وٌكذبه فٌما سعى به  ،فتقدم المتوكل
بإجابته عن كتابه ودعاه فٌه إلى حضور العسكر ( سر من رأى ) على جمٌل من القول والفعل " ( )٘9وأكد
وشاٌة عبد هللا بن محمد حٌث جاء فً كتاب المتوكل  " :وقد رأى أمٌر المؤمنٌن صرؾ عبد هللا بن محمد عما
كان ٌتواله من الحرب والصالة إذا كان على ما ذكرت من جهالته بحقك واستخفافه بقدرك وعنما قرفك به
وعابك ونسبك إلٌه من األمر الذي علم أمٌر المؤمنٌن براءتك منه وأنك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه "
( ، )٘:ولكن المتوكل مع ماأظهره من جمٌل القو ل إال أنه شدد على ضرورة المجًء لسر من رأى  " :وأمٌر
المؤمنٌن مشتاق إلٌك ٌحب أحداث العهد بك والنظر إلٌك فأن نشطت لزٌارته والمقام قبله ما أحببت شخص ومن
اخترت من أهل بٌتك وموالٌك وحشمك وأن أحببت أن ٌكون ٌحٌى بن هرثمة مولى أمٌر المؤمنٌن ومن معه من

الجند ٌرتحلون برحٌلك وٌسٌرون بسٌرك " (ٓ ، )ٙال ٌمكن قبول دعوة سلمٌة اختٌارٌة مع جند مالزمٌن
بالمراقبة ومأمورٌن بالتفتٌش واإلحضار الجبري ٌ .بدو أن الوشاٌات هً إحدى األسباب فً االستدعاء  ،وإال
ما عرؾ عن المتوكل من ظلم وقسوة ال ٌمكن أن ٌترك إمام أهل البٌت (علٌهم السالم) وال كثر من عشر
سنوات (ٌٔ ) ٙجتمع وٌخطب وٌصلً وٌقود المسلمٌن فً مكة والمدٌنة والمتوكل ؼافل عنه أو ٌسمح له بذلك،
ان وجود االمام (علٌه السالم) فً الحجاز هو بحد ذاته تسفٌه لوجود عبد هللا بن محمد (برٌحه العباسً)وهو من
ال ٌعلم باألحكام ،كما ذكره المتوكل بكتابه لإلمام الهادي (علٌه السالم)  ،ومن هنا ٌظهر تجاهل الناس على ما
ٌبدو لبرٌحه العباسً  ،وهو امام مكة والمدٌنة  ،طالما ان االمام الهادي (علٌه السالم ) مقٌم فً المدٌنة المنورة
 ،وهو ما ٌمكن ان ٌفسر تلك الؽاٌة باإلمام (علٌه السالم)  ،وٌبدو ان الناس ما كانت لتعترؾ بممثلٌه الخالفة
بشؤون الحرب والعبادات وامامة مكة والمدٌنة  ،بل بالعودة الى االمام الهادي (علٌه السالم) فً كل امور الدنٌا
والدٌن  ،مما دفع الخالفة الى ارسال كتاب المالطفة لإلمام (علٌه السالم) خوفا من رد فعل الناس اذا ما تؽٌرت
لؽة الخطاب مع االمام (علٌه السالم) وهو فً الحجاز وٌبدو ان الخالفة فً حٌنها ادركت ان االقامة الجبرٌة
لإلمام (علٌه السالم) تحت انظارها فً العاصمة سر من رأى  ،توجد فً الحجاز فراغ القٌادة الدٌنٌة والدنٌوٌة
بخروج االمام ( علٌه السالم )منها ،وبالتالً قد ٌمكن الدولة من االنفراد بالسلطة الروحٌة هناك وكذلك تشتٌت
تجمع الشٌعة والموالٌن فً المدٌنة المنورة حول امامهم ( علٌه السالم)  ،روى ابن هرثمة  :فلما دخلتها اصبح
اهلها ضجٌعا عظٌما ما سمع الناس ٌمثله خوفا ً على علً الهادي ( علٌه السالم ) وقامت الدنٌا ولم تقعد (ٕ،)ٙ
وجه المتوكل ابن هرثمة فً سنة ( ٖٖٕهـ 9ٗ9 /م ) (ٖ ،)ٙوأمره بالمسٌر مع اإلمام (علٌه السالم) قائالً
له  " :اختر ثالثمائة رجل ممن ترٌده واخرجوا إلى الكوفة  ،فخلفوا أثقالكم فٌها  ،واخرجوا على طرٌق البادٌة
إلى المدٌنة فأحضروا علً بن محمد بن الرضا إلًّ ،)ٙٗ( " .وكتب إلى برٌحه ٌعرفه ذلك(٘ ، )ٙوعند وصول
ابن هرثمة  ،دخل وفتش دار اإلمام (علٌه السالم) ،مما ٌعنً أنه كان مأموراً بذلك وأن المتوكل كان شدٌد
الخوؾ من قٌام اإلمام (علٌه السالم) بعمل قٌادي ضده  ،فٌقول ابن هـرثمة  " :فلم أجد فٌه إال مصاحؾ وأدعٌة
وكتب علم  ،فعظم فً عٌـنً" (. )ٙٙ
ً
ً
خرج اإلمام (علٌه السالم) وبصحبته ولده اإلمام الحسن العسكري (علٌه السالم) وكان طفال صؽٌرا (، )ٙ8
وجاء فً ذكر موقؾ اإلمام الهادي (علٌه السالم) مع برٌحه العباسً الذي خرج معه مشٌعا ً وقال له  " :قد
علمت وقوفك على أن كنت السبب فً حملك وعلًّ حلؾ بإٌمان مؽلظة لئن شكوتنً إلى أمٌر المؤمنٌن أو إلى
أحد خاصته أو أبنائه ألجمرن نخلك والقتلن موالٌك والعورن عٌون ضٌعتك والفعلن والضعن  ،فالتفت إلٌه
اإلمام (علٌه السالم) وقال له  :أن أقرب عرضً إٌاك على هللا البارحة  ،وما كنت العرضنك علٌه ثم الشكونك
إلى ؼٌره من خلقك  ،فأنكب علٌه برٌحه وضرع إلٌه واستعفاه ،فقال (علٌه السالم)  :قد عفوت عنك" (. )ٙ9
لم ٌستقبل المتوكل العباسً اإلمام الهادي (علٌه السالم) عند وصوله إلى سر من رأى  ،بل أنه " أنزله فً خان
الصعالٌك " ( ، )ٙ:اشترى اإلمام الهادي (علٌه السالم) له منزالً ونزل فٌه بعد ثالثة أٌام من مقامه فً خان
الصعالٌك (ٓ،)8وكان اإلمام (علٌه السالم) مدة إقامته فً سر من رأى (ٖٖٕهـٕٗ8-هـ 9ٗ9 /م 9ٙٔ -م )
زمن المتوكل ٌجتهد الخلٌفة فً إٌقاع حٌلة به فال ٌتمكن من ذلك (ٔ. )8
فرض الخلٌفة اإلقامة الجبرٌة على اإلمام (علٌه السالم)  ،وقام أٌضا ً بوضع العٌون والجواسٌس لمحاولة قطعه
عن االتصال باألتباع واألمة  ،فوصؾ (علٌه السالم) باألسٌرة تارة والسجٌن عشرٌن عاما ً تارة أخرى (ٕ، )8
وكان لهؤالء الجواسٌس دور كبٌر فً إزعاجه وإساءة التصرؾ معه وذلك فً محاولتهم للتقرب من الخلٌفة
بإثارته علٌه (ٖ. )8
ففً األشهر األولى من مقامه فً سر من رأى عام ( ٖٖٕهـ 9ٗ9 /م ) سعى الجواسٌس بأن فً منزله سالحا ً
وكتبا ً من شٌعته  ،فوجه إلٌه لٌالً جماعة من األتراك على حٌن ؼفلة فهجموا على الدار فلم ٌجدوا شٌئا ً (" ، )89
فوجدوه فً بٌت وحده مؽلق علٌه متوجها ً إلى ربه " (. )8:
حمل اإلمام (علٌه السالم) إلى المتوكل بعد تفتٌش داره فً جنح اللٌل وأمر الخلٌفة بإحضاره على الحال التً
وجد فٌها ،فً محاولة لتقلٌل من شأنه ومكانته(ٓ" )9
وحمل إلى المتوكل فمثل بٌن ٌدٌه والمتوكل ٌشرب وفً ٌده كأس  ،فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم ٌكن
فً منزله شًء مما قٌل فٌه وال حالة ٌتعلل علٌه بها  ،فناوله الكأس الذي فً ٌده ،فقال (علٌه السالم) ٌ :ا أمٌر
المؤمنٌن  ،ما خامر لحمً ودمً قط  ،فأعفنً منه  ،فأعفاه " (ٔ )9ثم طلب منه إنشاده الشعر  ،فأجابه (علٌه
السالم)  " ،إنً لقلٌل الرواٌة لألشعار  "،فقال المتوكل  :البد أن تنشدنً  ،فأنشده :
ؼلب الرجال فما أؼنتهم القلل
باتوا على قلل األجبال تحرسهم
ً
فأودعوا حفرا ٌابئس ما نزلوا(ٕ)9
عز عن معاقلهم
واستنزلوا بعد ٍ
وعند سماع المتوكل وجلسائه حكمة وموعظة اإلمام (علٌه السالم) اجهشوا بالبكاء  ،فلم ٌنل اإلمام إال العزة
والكرامة )9ٖ( .
كان المتوكل العباسً ٌأمر اإلمام أبً الحسن (علٌه السالم) فً الحضور إلى دار الخالفة كل اثنٌن وخمٌس
وكذا فً أٌام األعٌاد (ٗ ، )9وكان ٌهدؾ من هذا الفعل  -كما ٌبدو  -ثالثة أمور هً  :األول إفهام العامة أن ال

خالؾ بٌن المتوكل واإلمام (علٌه السالم) ومن ثم ٌعمل على تخفٌؾ حدة الصراع والثورات العلوٌة المندفعة
والخارجة ضده  ،والثانً هو طرح مجموعة من الشبهات والمسائل العوٌصة علٌه أمام الوزراء والعلماء فً
محاولة إلحراجه أمامهم عند مفاجئته بها (٘ ، )9وبالتالً إطاحته أمام الجمٌع ٌ ،ضاؾ إلى ذلك أمراً ثالثا ً هو
إبقاء اإلمام أم ام أنظار الخالفة ٌجعل الخلٌفة فً حالة أمن من تطلعات ونشاطات أهل البٌت (علٌهم السالم)
وبالتالً تكون له القوة فً البطش بهم فً كل وقت وفً أي حال من األحوال ،علما ً ان تطلعاتهم (علٌهم السالم
) فً بٌان الدٌن وحفظه والدفاع عنه ونشاطاتهم فً الجوانب العلمٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فلم تكن ؼاٌتهم
الحصول على منصب او الحصول على الخالفة فهً فً اعٌنهم (علٌهم السالم)ال تساوي شٌئا ً (. )9ٙ
طلب حضور اإلمام (علٌه السالم) فً ٌوم العٌد  ،فٌذكر أن اإلمام (علٌه السالم) ما أن سلم وجلس قام وأراد
الخروج  ،ولكن المتوكل أجلسه وقال له  " :إنً أرٌد أن أسألك  .فقال له  :سل  .فقال له المتوكل أتجلس ٌا أبا
الحسن ما فً اآلخرة شًء ؼٌر الجنة والنار ٌحلون به الناس ؟ فقال اإلمام (علٌه السالم)  :ما ٌعلمه إال هللا .
فقال المتوكل ٌ :ا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب ٌوقؾ إذا حوسب الخالئق بٌن الجنة والنار وفً رجلٌه
نعالن من نار ٌؽلً منها دماؼه وال ٌدخل الجنة لكفره وال ٌدخل النار لكفالته رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله)
وحده قرٌشا ً عنه " ()98
أراد المتوكل العباسً أن ٌذم اإلمام وٌدخل علٌه الحزن والخذالن بنسبة الكفر إلى جده أبً طالب (علٌه السالم)
فً ٌوم الفرح والعٌد وأمام المأل كافة  ،ولكن اإلمام (علٌه السالم) أجابه بؽلظة شدٌدة وحده قائالً  " :وٌحك ! لو
وضع إٌمان أبً طالب فً كفة ووضع إٌمان الخالئق فً الكفة األخرى  ،لرجح إٌمان أبً طالب على إٌمانهم
جمٌعا ً " ( ، )99وبذلك لم ٌثبت اإلمام (علٌه السالم) إٌمان جده أبو طالب (علٌه السالم) فقط وإنما بٌن منزلته
العظٌمة ودرجته العالٌة ،فقال المتوكل  " :ومتى كان مؤمنا ً ؟ فقال له اإلمام (علٌه السالم)  :دع ما ال تعلم
واسمع ما ال ٌرده المسلمون جمٌعا ً وال ٌكذبون به  .فأطرق المتوكل ونهض عنه أبو الحسن (علٌه السالم) "
( )9:وهو مرفوع الرأس  ،كرٌم المقام  ،ثابت البرهان  ،بعد أن أهان المتوكل ونسب الجهل إلٌه .
وقال المتوكل البن السكٌت(ٓ " : ) :اسأل ابن الرضا [ اإلمام الهادي علٌه السالم] مسألة عوصاء بحضرتً
"(ٔ ، ) :فأخذ اإلمام (علٌه السالم) ٌجٌب ابن السكٌت فً كل ما ٌطرح علٌه من صعاب المسائل وأشكلها
وٌفحمه فٌها (ٕ ، ):إلى أن قال ابن أكثم (ٖ ):ؼاضبا ً " ما البن السكٌت ومناظرته وإنما هو صاحب نحو
وشعر ولؽة " (ٗ، ):رجع المتوكل وسأل ابن السكٌت فً أن ٌكتب رسالة لإلمام (علٌه السالم) فٌها مسائل
راجعة إلى إنكار عصمة األنبٌاء ورسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) (٘ ):وٌبدو أنه أراد بذلك نسبة المعصٌة
والخطأ لإلمام الهادي (علٌه السالم) وآبائه األئمة (علٌهم السالم)  ،وعند إجابة اإلمام بما ٌوافق ذلك أو عند عدم
إجابته ٌنشر عجزه أمام المأل  ،ولكن اإلمام (علٌه السالم) أجاب على جمٌعها بالدلٌل العقلً والنقلً على عصمة
األنبٌاء جمٌعا ً والخاتم (صلى هللا علٌه واله) ورد كٌد الخلٌفة العباسً (، ):ٙوما ذكرناه من حوادث حفظتها
المصادر والنصوص ٌمكن ان نركن مطمئنٌن الى ان محاوالت المتوكل فً توجٌه التساؤالت والمحاججات
لإلمام (علٌه السالم) ماهً إال محاوالت ٌائسة ظن فٌها المتوكل ان بإستطاعته تسفٌه فكرة االمامة القائمة على
العصمة والعلم  ،بعد ان فشل اسالفه فً محاوالت عدٌدة ومنها محاولة المأمون فً إذابة االمامة فً الجناح
السٌاسً عند تعٌٌن االمام الرضا (علٌه السالم) ولٌا للعهد (. ):8
إعتقد المتوكل ان فً عزل االمام الهادي (علٌه السالم)عن شٌعته هً خطوة اولى  ،وفً محاوالته الٌائسة فً
محاججة االمام (علٌه السالم) عله ٌمسك ماٌنقذه فً النٌل من فكرة عصمة االمام(علٌه السالم)كخطوة ثانٌة ،
هً ماٌمكن ان ٌنهً بها منزلة خصومه من العلوٌٌن وتحدٌداً آل البٌت (علٌهم السالم ) فً أعٌن الناس  ،ولكن
ٌأبى هللا اال ان ٌتم نوره  ،وهذا ما دفع بالخالفة العباسٌة التً دأبت على أن تنتهً عالقتها مع كل معصوم بدس
السم ،فمن االمام الصادق جعفر ( علٌه السالم) ومحاوالت المنصور الدوانٌقً ،إلى االمام الكاظم (علٌه السالم
) رهٌن السجون ،إلى االمام الرضا علً (علٌه السالم) ،إلى االمام الجواد محمد (علٌه السالم) ومن ثم االمام
الهادي علً(علٌه السالم) وبعدها االمام العسكري الحسن (علٌه السالم)كانت النهاٌة بعد فشل محاوالت الخالفة
فً النٌل من عصمتهم (علٌهم السالم) هً ان تنتهً الى اؼتٌال المعصوم (علٌه السالم) .
سعى البطحائً ( ):9باإلمام علً الهادي إلى المتوكل العباسً قائالً  " :عنده أموال وسالح  ،فتقدم المتوكل إلى
سعٌد الحاجب ( )::أن ٌهجم علٌه لٌالً وٌأخذ ما ٌجده عنده من األموال والسالح " (ٓٓٔ)  ،وعند هجوم القوم
لم ٌجدوا سالحا ً وال أمواالً إال صرة مختومة باسم أم المتوكل العباسً  ،فتعجب المتوكل وأرسل فً طلب والدته
 ،فأخبرته بأنها نذرت هلل نذراً فٌما أن عوفً ولدها المتوكل من مرضه الذي عجز عن برأه األطباء أن تهدي
اإلمام الهادي هذا المبلػ  ،وعندما شفٌت وفٌت بنذري وأرسلت الصرة إلٌه  ،فأرجع المتوكل الصرة إلى اإلمام
(علٌه السالم) وض جر من عدم إمكانه الفتك به  ،فقال  " :قد أعٌانً أمر ابن الرضا وجهدت أن ٌشرب معً
وأن ٌنادمنً فامتنع "(ٔٓٔ ) فالمتوكل كان ٌشعر بأنه لم ٌصل وال ٌمكنه أن ٌصل إلى ما كان ٌتمتع به اإلمام
(علٌه السالم) من عصمة وإمامة  ،فجهد فً سبٌل أن ٌشركه صفاته الرذٌلة فلم ٌقدر وامتنع (علٌه السالم) .

فً هذه األثناء ظهرت زٌنب الكذابة وادعت أنها بنت علً بن أبً طالب (علٌه السالم) ،وأنها حملت إلى الشام
فوقعت إلى بادٌة من بنً كلب فأقامت بٌن ظهرانٌهم  ،وأن رسول هللا (صلى هللا علٌه واله) قد دعا لها فً أن
ٌعود لها شبابها كل خمسٌن سنة (ٕٓٔ) .
كان المتوكل متحٌراً  ،وقال إلبن خاقان  " :كٌؾ نعرؾ كذبها  ،فقال الفتح بن خاقان  :ال ٌخبرك بهذا إال ابن
الرضا " (ٖٓٔ )  ،وعندما ذهب رسول الخلٌفة لإلمام (علٌه السالم) عن ذلك أجاب  " :أن فً ولد علً
عالمة ال تعرض لهم السباع  ،فألقها إلى السباع فأن لم تعرض لها فهً صادقة  .فقالت ٌ :ا أمٌر المؤمنٌن  :هللا
هللا فًّ  ،فانما أراد قتلً وركبت الحمار وجعلت تنادي  :إال أننً زٌنب الكذابة وقٌل أنها طرحت للسباع فأكلتها
" (ٗٓٔ ) وعقب ذلك دعا المتوكل اإلمام (علٌه السالم) لٌـبـرهن على صــدق مــقـولتـه فً محاولة للتخـــلـص
منـه " فــأمـر بثالثـة من السـبـاع  ،فجًء بها فً صحن قصره " ودخل اإلمام الهادي (علٌه السالم) عندها "
وأنها لم تقربه بل خضعت واطمأنت ،لما رأته " (٘ٓٔ) وقالوا ( )ٔٓٙللمتوكل " افعل كما فعل ابن عمك .
فلم ٌجسر علٌه  ،وقال  :أترٌدون قتلً ؟ ! ثم أمرهم أن ال ٌفشوا ذلك " ( ، )ٔٓ8فٌذكر ندمائه أنهم لم ٌتكلموا به
إال بعد مقتله عام ٕٗ8هـ 9ٙٔ /م (. )ٔٓ9
ً
وبعد هذه الحادثة  ،زج اإلمام الهادي (علٌه السالم) فً سجن القصر فبقً فٌه أٌاما ( )ٔٓ:ومن سٌاسة المتوكل
الترهٌبٌة التً استعملها ضد أئمة أهل البٌت (علٌهم السالم) هو عدم إبقائهم فً سجن واحد وإنما نقلهم بٌن
الحٌن واآلخر من سجن ألخر  ،كنوع من اإلذالل لهم (ٓٔٔ) ونتٌجة لتلك السٌاسة فقد أمر المتوكل بنقل اإلمام
(علٌه السالم) من سجنه الحالً فً قصر الخالفة إلى سجن علً بن كركر (ٔٔٔ) .
ثم فكر الخلٌفة فً إحدى األٌام أن ٌقتل اإلمام علً الهادي (علٌه السالم)  ،بعد أن فشلت كل المحاوالت فً النٌل
منه " فجلس ٌوما ً فً الدار وأمر حاجبه بإدخال اإلمام ودعا به بأربعة من الخدم وسٌوفهم مسلولة وأمرهم بقتله
عند اإلشارة فلما دخل اإلمام (علٌه السالم) كان الخدم األربعة عند الباب بسٌوفهم المسلولة ولكنهم عندما رأوه
ألقوا سٌوفهم وخروا سجداً مذعورٌن فسأل المتوكل عن سبب فعلتهم هذه فقالوا  :أنهم رأوا رجالً بٌده سٌؾ
مسلول وهو ٌقول لهم  :أن مسستم اإلمام بسوء قتلتكم جمٌعاً"(ٕٔٔ) فلم ٌجرؤا على إطاعة أمر الخلٌفة بقتله
وبذلك ٌقال بأن اإلمام (علٌه السالم) نجا بعون إلهً (ٖٔٔ)  ،وكانت هذه الحادثة فً سنة مقتل المتوكل
عامٕٗ8هـ 9ٙٔ /م
نقل عن أبً العباس فضل بن إسرائٌل الكاتب (ٗٔٔ) عن محاولة المتوكل قتل اإلمام (علٌه السالم) وكان
قد ادخل مع المنتصر على المتوكل  ،وأطال المنتصر الوقوؾ بٌن ٌدي والده واألخٌر لم ٌأذن له بالقعود كعادته
 ،وكان المتوكل ٌتؽٌر وجهه ساعة بعد ساعة (٘ٔٔ)  ،وهو ٌقول للفتح ( " : )ٔٔٙهذا الذي ٌقول فٌه ما تقول
؟ وٌرد علٌه القول والفتح ٌسكته وٌقول  :مكذوب علٌه  .والمتوكل ٌتظلى وٌستشٌط وٌقول  :وهللا القتلن هذا
المرائً الزندٌق  -كما ورد فً النص  -وهو ٌدعً الكذب وٌطعن فً دولتً " (ٌ )ٔٔ8بدوا أن هناك ثمة
وجود وشاٌة فً قٌام اإلمام (علٌه السالم) ٌتحرك فً القٌام بثورة ضد المتوكل العباسً .
دعا المتوكل بأربعة من الخزر ( )ٔٔ9أجالفا ً ودفع إلٌهم أسٌافا ً وأمرهم أن ٌقتلوه إذا دخل  ،وهو ٌقول " :
وهللا ألحرقنه بعد قتله " ( ، )ٔٔ:دخل أبو الحسن (علٌه السالم) وشفتاه تتحركان وهو ؼٌر مكترث وال جازع
فلما رآه المتوكل رمى بنفسه عن السرٌر إلٌه (ٕٓٔ)  ،وانكب علٌه ٌقبل بٌن عٌنٌه وٌدٌه وسٌفه بٌده وهو ٌقول
ٌ :ا سٌدي ٌا ابن رسول هللا ٌا خٌر خلق هللا ٌابن عمً ٌا موالي ٌا أبا الحسن  ،وأبو الحسن (علٌه السالم) ٌقول
 :أعٌذك ٌا أمٌر المؤمنٌن من هذا " (ٕٔٔ) ،وأنكر المتوكل قدومه  ،واعتذر منه وطلب من المنتصر وعبٌد
هللا (ٕٕٔ)،مرافقته لتودٌعه (ٖٕٔ)  ،وعندما خرج سألهم المتوكل عن سبب عدم قتله  ،فأجابوه  " :شدة هٌبته "
(ٕٗٔ)  ،وكان ذلك قبل قتل المتوكل بثالثة أٌام  ،حٌث انقطع بعدها اإلمام الهادي علً (علٌه السالم) للدعاء
إلى هللا تعالى وكان ٌدعوه بدعاء المظلوم على الظالم(ٕ٘ٔ).
فلم ٌلبث المتوكل إال ثالثة أٌام ،قتل بعدها ألربع خلون من شوال عام (ٕٗ8هـ 9ٙٔ /م) فً نفس السٌؾ
الذي كان فً ٌده(. )ٕٔٙ
وفً ٌوم عٌد الفطر فً األول من شوال لعام (ٕٗ8هـ 9ٙٔ /م ) ،أمر المتوكل العباسً بخروج موكبه فً
شوارع العاصمة سر من رأى مع كامل جٌشه ووزرائه وقواده وأمرهم بأن ٌتزٌنوا بأحسن زٌنة  ،وأمر الجمٌع
بالترجل بٌن ٌدٌه  ،وأن ال ٌركب أحد سواه والفتح بن خاقان الوزٌر  ،فخرج اإلمام (علٌه السالم) سائراً وقد
أعٌاه شدة الحر والقٌظ  ،فاتكا ً على رجل من موالٌه ( ، )ٕٔ8فأقبل علٌه الهاشمٌون وقالوا ٌ " :ا سٌدنا ما فً
هذا العالم أحد ٌستجاب دعاؤه وٌكفٌنا هللا به من شر هذا ؟ فقال لهم (علٌه السالم) فً هذا العالم من قالمة ظفره
أكرم على هللا من ناقة ثمود  ،لما عقرت الناقة صالح الفصٌل إلى هللا تعالى  ،فقال هللا سبحانه ( َت َم َّتعُو ْا فًِ
َ
ب ) ( ، )ٕٔ:( " )ٕٔ9وكان هذا الموقؾ هو آخر موقؾ بٌن الخالفة
ك َوعْ ٌد َؼ ٌْ ُر َم ْك ُذو ٍ
َّام َذلِ َ
َد ِ
ار ُك ْم َثالَ َث َة أٌ ٍ
واإلمام الهادي (علٌه السالم) حٌث قتل بعد الٌوم الثالث فً ٗ  /شوال من عام ٕٗ8هـ  ،شر قتلة وانطوت بذلك
صفحة المتوكل بما ضمته من ظلم وعدوان (ٖٓٔ)

الخاتمة

أن اإلمام الهادي (علٌه السالم)  ،كان له دور بارز ومهم لتكمٌل دور جده رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله)
وآبائه األئمة (علٌهم السالم) فً تطبٌق اإلسالم وحفظه وضمان خلوده لإلنسانٌة جمعاء.
وكان لإلمام (علٌه السالم) بنشاط سٌاسً كبٌر تمثل فً ترك مقارعة الحاكمٌن وتجنب إثارتهم  ،والرد على
األثارات الفكرٌة والشبهات الدٌنٌة من قبل فقهاء السلطة الحاكمة والتحدي العلمً للخالفة وعلمائها  ،وتوسٌع
دائرة نفوذه فً جهاز السلطة وكذلك ترسٌخ قضٌة اإلمام المهدي (علٌه السالم) خصوصا ً وأن اإلمام (علٌه
السالم) قد تمٌز عصره بقربه من عصر الؽٌبة المرتقب  ،فكان علٌه أن ٌهٌئ الجماعة الصالحة الستقبال هذا
العصر الجدٌد الذي لم ٌعهد من قبل حٌث لم ٌمارس المسلمون حٌاتهم إال فً ظل االرتباط المباشر باألئمة
المعصومٌن خالل قرنٌن من الزمن  ،ومن هنا كان دور اإلمام الهادي (علٌه السالم) فً هذا المجال مهما ً
وتأسٌسا ً وصعبا ً بالرؼم من األحادٌث النبوٌة والرواٌات الشرٌفة حول ؼٌبة اإلمام الثانً عشر من أئمة أهل
البٌت (علٌهم السالم) ؛وبالرؼم من العزلة التً كانت قد فرضتها السلطة العباسٌة على اإلمام (علٌه السالم)
حٌث أحكمت الرقابة علٌه فً عاصمتها سر من رأى  ،إال أن اإلمام (علٌه السالم) كان ٌمارس دوره المطلوب
ونشاطه التوجٌهً بكل دقة وحذر  ،فقام (علٌه السالم) على تحصٌن الجماعة الصالحة وإعدادها لمرحلة الؽٌبة
 ،تحصٌنا ً عقائدٌا ً وعلمٌا ً وتربوٌا ً وأمنٌا ً واقتصادٌا ً  ،وأخذ هذا خط الوكالة والنٌابة ٌتجه نحو االستقالل الذي
كان ٌتطلبه عصر الؽٌبة الكبرى بفضل اإلمام الهادي (علٌه السالم) ومن بعده ولده اإلمام العسكري (علٌه
السالم) فً حفظ إسالم األمة من االنحراؾ أو االنهٌار بممارسة النشاط المكثؾ فً هذه المرحلة المهمة من
مراحل أهل البٌت (علٌهم السالم) مع التحدٌات التً كانت توجه إلٌهم باستمرار .
وكانت إجراءاته (علٌه السالم) وأسالٌبه تمثل مظهراً لعمل حركً وتنظٌمً فً ؼاٌة الدقة والتخطٌط  ،وأما
خطاباته إلى شٌعته فأنها تحمل فً طٌاتها أوامر ووسائل وطرق مختلفة لمواجهة الظروؾ الصعبة والقاسٌة
التً كانت تحٌط بهم فمن تلك الوسائل والطرق األمنٌة والحذر من تدوٌن األمور والوصاٌا وكان (علٌه السالم)
ٌأمرهم بإتباع التقٌة وٌقول  " :لو قلت أن تارك التقٌة كتارك الصالة لكنت صادقا ً " و تؽٌٌر األسماء وكان
اإلمام (علٌه السالم) ٌ ،ذكر فً توقٌعاته وكتبه إلى أصحابه وٌنسبهم الى اسماء والقاب وهمٌة وٌحذرهم من
الحدٌث فً األماكن العامة ،فكان (علٌه السالم) ٌمنع أصحابه من الحدٌث والمساءلة فً الطرقات واألماكن
العامة  ،خوفا ً علٌهم من عٌون الخالفة التً ال تنفك ان تؽٌب مسجلة كل صؽٌرة وكبٌرة عنه وعن أصحابه .
كما أن اإلمام الهادي (علٌه السالم) حمل على عاتقه مسؤولٌة عظمى  ،أال وهً إعداد األمة اإلسالمٌة
بصورة عامة وأصحابه بصورة خاصة لقضٌة اإلمام المهدي (علٌه السالم)  ،مع ماكان ٌحٌط به من أوضاع
حرجة وأوقات عصٌبة كانت فً حالة تزاٌد وضؽط مستمر كلما اقترب والدة اإلمام المهدي (علٌه السالم) ،
تحمل اإلمام (علٌه السالم) أعباء مسؤولٌتٌن كبٌرتٌن  :أحدهما خاصة باإلمام المهدي (علٌه السالم)  ،والثانٌة
ترتبط بالمسلمٌن وأتباع أهل البٌت (علٌهم السالم) .
قام اإلمام (علٌه السالم) بترتٌب التمهٌدات الالزمة لوالدته بحٌث ٌحفظ اإلمام المهدي (علٌه السالم) من
خطر الحكام وهم ٌراقبون بدقة كل تصرفات اإلمام الهادي (علٌه السالم) وابنه اإلمام الحسن العسكري (علٌه
السالم).

قائمة الهوامش-:
(ٔ) المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٕ. ٗ9
(ٕ) الطبري  ،دالئل اإلمامة  ،صٖٕٔ .
(ٖ )قرٌة أسسها اإلمام الكاظم (علٌه السالم) وتبعد ثالثة أمٌال عن المدٌنة المنورة وٌذكر إن االرض تعود للسٌدة فاطمة
الزهراء (علٌها السالم ) .الطبرسً ،اعالم الورى ،ص٘٘ .
(ٗ) المسعودي  ،إثبات الوصٌة صٔ ٔ:؛ الخطٌب البؽدادي ،تارٌخ بؽداد  ،جٕٔ  ،ص. ٘8
(٘) الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،صٕٖ٘ ؛ المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٕٖ٘ ؛ الطوسً  ،تهذٌب األحكام  ،ج ، ٙصٕ. :
( ) ٙأن المتتبع لسنً اإلمام الهادي (علٌه السالم) ٌرى أنه :كان سنً مقامه مع أبٌه الجواد (علٌه السالم) ستة سنوات
(ٕٗٔهـٕٕٓ-هـ9ٕ:/م9ٖ٘-م) وسنً إمامته ثالثة وثالثون سنة (ٕٕٓهـٕ٘ٗ -هـ9ٖ٘/م9ٙ9-م) وسنه عند وفاته
أربعون سنة وبذلك تكون سنة (ٕٗٔهـ9ٕ:/م) هً األرجح .
( )8ابن الخشاب البؽدادي  ،تارٌخ موالٌد األئمة (علٌهم السالم)  ،ص. ٖ:
( )9ابن طاووس  ،فرج المهموم فً تارٌخ علماء النجوم  ،صٖٗ .
( ):ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٖ  ،صٖ. ٕ8
(ٓٔ) الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً جٕ  ،صٖٗ٘ ؛ الطبري  ،دالئل اإلمامة  ،صٖٕٔ
(ٔٔ) الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،صٕٖ٘ ؛ المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٖ. ٗ9
(ٕٔ) الصدوق  ،كمال الدٌن ،جٕ  ،ص. ٖٗ8-ٖٗٙ
(ٖٔ) الطبري  ،تارٌخ الرسل والملوك ،ج ، :ص.ٕٖٙ
(ٗٔ) االربلً ،كشؾ الؽمة  ،جٖ  ،ص. ٔٙ9

(٘ٔ ) ٌحٌى بن هرثمة بن أعٌن  ،مولى المتوكل  ،كان على المذهب الحشوي أحد مذاهب أهل الحدٌث ٌجهرون بأن هللا
جسما ً  ،أرسله المتوكل الستدعاء اإلمام الهادي مع ثالثمائة جندي ورأى من اإلمام كرامات عدٌدة  .راجع :الطبرسً
،اعالم الورى  ،جٕ  ،ص ٔٓ:؛ الخوئً  ،معجم رجال الحدٌث  ،ج٘ٔ  ،صٖٖٔ .
( )ٔٙالمسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،صٕٓٔ .
( )ٔ8ابن الصباغ المالكً  ،الفصول المهمة  ،جٕ  ،ص. ٔٙ9
( )ٔ9راجع الطبري  ،تارٌخ الرسل والملوك ،ج ، :صٕٕٗ ؛ الخطٌب البؽدادي  ،تارٌخ بؽداد  ،جٕٔ  ،ص.ٗٔ9
( )ٔ:القمً  ،األنوار البهٌة  ،صٗ. ٕ8
(ٕٓ) أبو الفرج األصفهانً  ،مقاتل الطالبٌٌن  ،صٖٗ9

(ٕٔ) سٌر أعالم النبالء  ،جٓٔ  ،ص. ٖٓ8
(ٕٕ) المسعودي  ،التنبٌه واإلشراؾ  ،ص. ٖٕ:
(ٖٕ) الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ  ،صٖٓٗ ؛ المسعودي  ،التنبٌه واإلشراؾ  ،ص ٖٖٓ-ٖٕ:؛ ابن كثٌر  ،البداٌة
والنهاٌة  ،جٔٔ  ،صٕ. 8
(ٕٗ) الدٌنوري  ،اإلمامة والسٌاسة  ،جٔ  ،ص :؛ المقرٌزي  ،النزاع والتخاصم  ،ص. ٔٗ:
(ٕ٘) راجع :أحمد بن حنبل  ،العلل  ،جٔ  ،صٓ 9ٕ-9؛ المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،ص :8؛ ابن األثٌر  ،الكامل فً التارٌخ
 ،ج ، 8صٓٗ .
()ٕٙخلق القران وهً احدى المحن التً خاضها العالم االسالمً فً كون القران مخلوق او قدٌم .راجع :الشهرستانً ،الملل والنحل
،جٔ،صٓ.8
()ٕ8المسعودي ،مروج الذهب ،جٗ،صٗ:؛ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة،جٔٔ،صٖٖٗ.

()ٕ9اهل الحدٌث ،احدى المذاهب االسالمٌة التً ظهرت فً القرن االول الهجري فً مكة والمدٌنة المنورة كانوا
ٌعتقدون بتحرٌم المناظرات الكالمٌة وعدم التجاوز من باب االعتقادات عن االحادٌث التً رواها الصحابة والتابعون
االوائل واعدام العقل وال ٌالحظون متنا ً وال سنداً وٌدعون بعدم وجود حدٌث كاذب وان الحدٌث ٌنسخ القرآن والقرآن ال
ٌنسخه الحدٌث وان القرآن محتاج للحدٌث اكثر من احتٌاج الحدٌث للقران واعتقدوا بأن هللا جسما ً .راجع  :االزدي
،االٌضاح،صٖ8؛ السٌوطً  ،تارٌخ الخلفاء  ،ص ٖ٘ٗ.
( )ٕ:االمامٌة ،وهم القائلون بإمامة االئمة االثنى عشر من ال الرسول(صلى هللا علٌه واله )  ،وشهدت فترة االمامٌن
محمد الباقر ( ٔٔٗ – ٘8هـٙ8ٙ /م8ٖٕ /م)  ،وجعفر الصادق(ٖٔٗ9-9هـ 8ٕٓ/م 8ٙ٘-م) (علٌهما السالم) تشكل
مذهب وتفكٌر اسالمً ٌقوم على االدلة العقلٌة والنقلٌة  ،وابرز ماعرفت به االمامٌة هو القول بتعٌن االمام علً بن ابً
طالب(علٌهما السالم) ،بالنص والتعٌن وكذلك سائر االئمة (علٌه السالم) والقول بالتحسٌن والتقبٌح العقلٌٌن االستقاللٌٌن
ولزم حكمة هللا تعالى وعدله وانتقاء العبث عن فعله .راجع الطوسً  ،االقتصاد ،ص ٖٔ ،ابن األثٌر  ،الكامل فً التارٌخ
 ،ج ، 8ص ٘:؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،جٓٔ  ،صٖٖ .
(ٖٓ) المعتزلة  :فرقة إسالمٌة تعتمد فً مذهبها على القواعد العقلٌة والبراهٌن واألدلة فال تتوقؾ على ظواهر اآلٌات
والرواٌات  .راجع :الصدوق،التوحٌد،ص.ٗٓٙ
(ٖٔ) المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،صٔٗٔ ؛ راجع :الصفدي  ،الوافً بالوفٌات  ،جٔٔ  ،صٕٓٔ الذهبً ،
تارٌخ اإلسالم  ،ج ، ٔ8ص. ٔ:
(ٕٖ) السٌوطً  ،تارٌخ الخلفاء  ،ص. ٖٗ8
(ٖٖ) مقاتل الطالبٌٌن  ،صٔٓ. ٙ
(ٖٗ) المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،صٔٗٔ .
(ٖ٘) السٌوطً  ،تارٌخ الخلفاء  ،ص. ٖٗ8
( )ٖٙراجع :الكتبً  ،فوات الوفٌات  ،جٔ  ،صٕٓ:
( )ٖ8الصدوق  ،التوحٌد  ،صٕٕٗ ؛ األمالً  ،ص. ٖٙ:
( )ٖ9الصدوق ،االمالً ،ص  ٖٙ:؛ ابو الفرج االصفهانً  ،مقاتل الطالبٌٌن .
( )ٖ:راجع :المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،ص. ٔٗ8
(ٓٗ)راجع الطبري ،تارٌخ الطبري،ج،:ص ،ٕ9ٓ-ٕ8:المسعودي ،مروج الذهب،جٗ،ص ٔٗٔ.
(ٔٗ) راجع :ابو الفرج االصفهانً ،مقاتل الطالبٌٌن ،ص ٘ ٖ:؛ السٌوطً  ،تارٌخ الخلفاء  ،ص. ٖٗٙ
(ٕٗ)الطوسً ،االمالً ،صٖٖٗ.
(ٖٗ) الذهبً،تارٌخ اإلسالم  ،ج ، ٔ8ص ٔ:؛ الصفدي  ،الوافً بالوفٌات  ،جٔٔ  ،صٕٓٔ .
(ٗٗ ) المطبق  :أحد سجون المتوكل العباسً فً سر من راى ال ٌعرؾ فٌه اللٌل من النهار  .راجع  :ابن االثٌر ،الكامل
فً التارٌخ ،ج،8ص٘٘.
(٘ٗ) ابن األثٌر  ،الكامل فً التارٌخ  ،ج ، 8ص. ٘ٙ
( )ٗٙراجع :الكلٌنً  ،الكافً  ،جٗ  ،ص ٘ٙ8؛ المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٓ٘  ،صٕٕ٘ .
( ) ٗ8أبو هاشم  ،داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب القرشً الهاشمً  ،أحد مشاهٌر علماء
الشٌعة اإلمامٌة  ،واحد ثقات محدثٌهم صحب األئمة الجواد والهادي والعسكري (علٌهم السالم) وحظً بلقاء اإلمام المهدي
(علٌه السالم) والتوكل عنه  ،توفً سنة (ٕٔٙهـ98٘/م) ؛ النجاشً  ،رجال النجاشً  ،ص. ٔ٘ٙ
( )ٗ9الكلٌنً  ،الكافً  ،جٗ  ،ص ٘ٙ8؛ المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٓ٘  ،صٕٕ٘ .
( )ٗ:الحر العاملً  ،وسائل الشٌعة  ،جٗٔ  ،صٖ٘8
(ٓ٘)الحلً ،المستجاد ،ص.ٕٔ8

(ٔ٘) العاملً  ،وصول األخٌار  ،صٖٗ .
(ٕ٘) الشبلنجً  ،نور األبصار  ،ص٘. ٔٙ
(ٖ٘) راجع :ابن األثٌر  ،الكامل فً التارٌخ  ،ج ، 8ص ٘9؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،جٓٔ  ،صٖٖٗ
(ٗ٘) راجع :الٌعقوبً ،تارٌخ الٌعقوبً،جٕ  ،صٖٓٗ ؛ المسعودي  ،إثبات الوصٌة  ،ص٘.ٔ:
(٘٘ ) عبد هللا بن محمد بن داود بن علً بن عبد هللا بن العباس  ،حفٌد ابن عباس  ،وٌقال له ابن ارتجة وابن ابرجة  ،كان
مسؤول الحرب وكذا شؤون العبادات فً عام (ٖٕٗهـ 9ٗ: /م) وٌسمى اٌضا برٌحة وبرٌمة  .راجع :المسعودي اثبات
الوصٌة ،ص ، ٕٗ8المفٌد  ،االرشاد ،صٖ. ٗ:
( )٘ٙالبٌلً  ،دراسة فً تارٌخ الخالفة العباسٌة ،صٗ. ٙ٘-ٙ
( )٘8الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،صٔٓ٘ ؛ النٌسابوري  ،روضة الواعظٌن  ،صٕ٘ٗ.
( )٘9ابن الصباغ المالكً  ،الفصول المهمة  ،جٕ  ،ص.ٔٙ:
( )٘:روى البعض أن االستدعاء كان سنة ٖٕٗهـ 9٘: /م ؛ المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٔ. ٗ:
(ٓ)ٙابن شهر اشوب ،مناقب ال ابً طالب (علٌهم السالم )،جٖ،ص٘ٓ٘.
(ٔ )ٙراجع :سٌبوٌه  ،لمحات من حٌاة اإلمام الهادي (علٌه السالم)  ،صٖ. :
(ٕ )ٙالبٌلً  ،دراسات فً تارٌخ الخالفة العباسٌة صٗ. ٙ
(ٖ )ٙالٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ  ،صٖٓٗ ؛ الطبري  ،تارٌخ الرسل والملوك ،ج ، :صٗ.ٕٙ
(ٗ)ٙالكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،ص ٗ:9؛ االربلً  ،كشؾ الؽمة  ،جٖ  ،ص.ٔٙ:
(٘ )ٙالمسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،صٖٓٔ.
( )ٙٙابن الجوزي  ،المنتظم ،جٔٔ ،ص٘ ٔ:؛ المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٓ٘  ،ص. ٕٓ8
( )ٙ8سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص  ،ص. ٗٗ:-ٗٗ9
( )ٙ9المسعودي  ،إثبات الوصٌة  ،ص. ٔ:8
( )ٙ:وهو خان معد للفقراء والمساكٌن  .راجع :الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،ص ٗ:9؛ المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٗ ٗ:؛
الطبرسً  ،اعالم الورى  ،ص.ٖٗ9
(ٓ )8الحائري  ،دائرة المعارؾ الشٌعٌة العامة  ،جٖٔ  ،ص. ٖٗ:
(ٔ )8النٌسابوري  ،روضة الواعظٌن  ،صٕٗٙ؛ الراوندي  ،الخرائج والحرائج  ،جٕ  ،صٓ. ٙ9
(ٕ )8المفٌد  ،اإلرشاد  ،صٗٗ:
(ٖ )8الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،ج ، ٔ9ص. ٔ::
(ٗ )8الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،ج ، ٔ9ص ٔ::؛ الصفدي  ،الوافً بالوفٌات  ،جٕٕ  ،ص ٗ:؛ ابن كثٌر  ،البداٌة
والنهاٌة  ،جٔٔ  ،صٕٓ .
(٘ )8سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص  ،صٗ.ٖ8
( )8ٙراجع :المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،صٖٓٔ.ٔٓٗ-
( )88سبط ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص  ،ص٘. ٖ8
( )89ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،جٔٔ  ،صٕٓ .
( )8:سبحانً  ،أضواء على عقائد الشٌعة اإلمامٌة  ،صٕٓٔ .
(ٓ )9الطبري  ،دالئل اإلمامة  ،ص.ٕٔٙ
(ٔ )9الحائري  ،حٌاة أولً النهً ،صٖ. 8٘-8
(ٕ )9راجع :ا بن عدي،الكامل ،جٕٗ،صٕ. ٕ:
(ٖ ) 9علً بن عبد هللا الحسٌنً  ،محدث من أصحاب اإلمام الهادي (علٌه السالم) روى عنه مشاهٌر علماء الشٌعة
اإلمامٌة لم ٌعرؾ سنة وفاته .الطوسً  ،رجال الطوسً  ،ص.ٗٔ8
(ٗ )9البحرانً،حلٌة األبرار  ،جٕ  ،ص. ٗ:
(٘ )9المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٖ٘  ،صٔٔٔ .
( )9ٙابن السكٌت  -بكسر السٌن  -وتشدٌد الكاؾ  -أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحاق الدوقً األهوازي أمامً  ،نحوي ،
لؽوي  ،أدٌب  ،ثقة  ،جلٌل من العظماء  ،وهو خواص اإلمامٌن الهادي والعسكري (علٌهما السالم) قتله المتوكل فً
الخامس من رجب عام ٕٗٗهـ 9ٖ9 /م وكان مصدقا ً صدوقا ً ال طعن فٌه  .راجع :النجاشً  ،رجال النجاشً  ،صٗٗ:
؛ الذهبً  ،سٌر أعالم النبالء  ،جٕٔ ،ص ٔ9-ٔ8؛ ابن داود  ،رجال ابن داود  ،ص. ٕٓٙ
( )98الطبرسً  ،االحتجاج  ،جٕ  ،ص.ٗ::
( )99الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،صٕٗ ؛ الصدوق  ،علل الشرائع  ،جٔ  ،صٕٗ .
(ٌ )9:حٌى بن أكثم بن محمد بن قطن المروزي  ،الخراسانً القاضً المشهور  ،تقلد منصب القضاء من المأمون
العباسً ثم المتوكل العباسً الذي واله عام ( ٕٖ8هـ 9٘ٔ /م ) منصب قضاء القضاة  ،ثم سخط علٌه عام ( ٕٓٗهـ /
٘٘9م ) وصادر أمواله  .راجع :الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ  ،صٖٗٗ ؛ الطبري  ،تارٌخ الرسل والملوك ،ج، :
صٗ. ٕٙ
(ٓ ):ابن شهر آشوب  ،مناقب آل أبً طالب (علٌهم السالم)  ،جٖ  ،ص. ٘ٓ8
(ٔ ):راجع :المرتضى  ،تنزٌه األنبٌاء (علٌهم السالم)  ،صٖ٘ .
(ٕ ):راجع :البحرانً  ،حلٌة األبرار  ،جٕ  ،صٔٗٗ
(ٖ ):راجع :ابن عساكر  ،تارٌخ دمشق ،ج،8ص.ٔٙ8
(ٗ ):الطبري  ،دالئل االمامة  ،صٓٔٔ.

(٘ ):ابن الصباغ المالكً ،الفصول المهمة،جٕ،ص. :ٕ9
( ):ٙالشافعً ،معارج الوصول،صٕ٘ٔ.
( ):8راجع الطبري  ،دالئل االمامة صٕٕٔ؛سبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص ،صٔ٘ٗ ؛ الذهبً  ،تارٌخ االسالم
،جٔ،صٕٕ٘ ؛ االربلً ،كشؾ الؽمة  ،جٖ  ،صٓ. ٔ:
( ) :9البطحائً  ،محمد بن القاسم بن الحسن بن زٌد العلوي  ،عرؾ بالبطحائً نسبة إلى وادي بالمدٌنة المنورة  ،كان هو
وأبوه مظاهر ٌن لبنً العباس على سائر أوالد أبً طالب (علٌهم السالم) وكان جده الحسن أمٌراً على المدٌنة من قبل
المنصور الدوانٌقً فً حدود عام ٓٗٔهـ 8٘9 /م  ،وكان من ندماء المتوكل وأصحابه  .راجع :الراوندي ،سلوة الحزٌن
المعروؾ بالدعوات  ،صٖٕٓ.
( )::سعٌد بن صالح  ،أحد قواد وحجاب المتوكل  ،تولى حروب كثٌرة فً القضاء على الثورات العلوٌة وؼٌرها وقتل
المستعٌن العباسً سنة ٕٕ٘هـ 9ٗ8 /م بعد استتاب األمر للمعتز العباسً  .راجع :الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ ،
ص ٗ9ٙ؛ النجاشً  ،رجال النجاشً  ،ص ، ٗ:ص. ٔٓٙ
( ):9؛ ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة ،جٔٔ ،ص. ٔٙ
( )::الكلٌنً  ،الكافً  ،جٔ  ،صٕٓ٘ ؛ االربلً  ،كشؾ الؽمة  ،جٖ  ،صٖ.ٔ8
(ٓٓٔ) المسعودي ،مروج الذهب ،جٗ ،صٗ، ٔ:الطوسً  ،الثاقب فً المناقب  ،ص٘ٗ٘ .
(ٔٓٔ) ابن حجر العسقالنً  ،لسان المٌزان  ،جٕ  ،صٖٔ٘.
(ٕٓٔ) الطوسً  ،الثاقب فً المناقب  ،ص٘ٗ٘.
(ٖٓٔ) ٌقع السرداب (حٌر الوحوش) فً الجهة الشرقٌة الخلفٌة من القصر على بعدد ٓٓٙم من اإلٌوان الكبٌر للقصر
ٌسمٌه الناس بالزندان والهاوٌة  ،وهاوٌة السباع ٌ ،تألؾ من حضرة مربعة نقرت فً الصخر وفتح على كل ضلع من
أضالعها األربعة ثالثة صواوٌن مربعة نقرت بالصخر وتوسطها بركة كبٌرة مستدٌرة  ،عمق الحفرة نحوعشرة أمتار
وطول ضلعها (ٔٔ متراً) ٌنزل إلٌها بدرجات منتظمة  .المحالتً ،تارٌخ سر من راى ،صٖ.ٔ9
(ٗٓٔ) أحد أصدقاء المتوكل وشعرائه ٌدعى علً بن الجهم  .راجع :المسعودي  ،مروج الذهب ،جٗ  ،ص. :ٙ
( )ٔٓ9ابن حجر العسقالنً  ،لسان المٌزان  ،جٕ ،صٖٔ٘ .
( )ٔٓ:ابن شهر آشوب  ،مناقب آل أبً طالب (علٌهم السالم)  ،جٖ  ،ص. ٘ٔ9
(ٓٔٔ) القمً  ،عباس  ،منتهى اآلمال  ،جٕ  ،صٓٓ٘. ٘ٓٔ-
(ٔٔٔ ) علً بن كركر  ،تركً من جنود المتوكل وآمر أحد سجونه ،مذموم  .الطوسً  ،الثاقب فً المناقب  ،ص.ٖ٘ٙ
(ٕٔٔ) االربلً ،كشؾ الؽمة  ،جٖ،ص،ٔ9:المرعشً ،شرح احقاق الحق ،ج، ٕ:ص. ٗ9
(ٖٔٔ) كما ُس ِد َد جده رسول هللا (صلى هللا علٌه واله) فً مواطن عدٌدة ومنها الهجرة الشرٌفة وتحدٌداً الؽار و بمالئكة
جنوداً من السماء ٌوم ؼزوة بدر الكبرى عام ٕهـ  ،وانتصر نصراً إلهٌا ً كبٌراً ،كان سببا ً فً تثبٌت وترسٌخ اإلسالم .
راجع :الواقدي  ،المؽازي  ،صٕٔ
(ٗٔٔ ) أبو العباس فضل بن أحمد بن إسرائٌل  ،كاتب المتوكل العباسً والمختص به  ،وزر للمعتز حوالً عام
(ٕٕ٘هـ9ٙ8/م)  ،ثم وثب صالح بن وصٌؾ على أمواله واصطفاها بعد عزله  ،راجع :الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ
 ،صٖٗ٘ .
(٘ٔٔ) الراوندي  ،الخرائج والجرائح  ،جٔ  ،ص.ٗٔ9
( ) ٔٔٙالفتح بن خاقان بن حمد  ،أبو محمد التركً  ،تربى فً دار المعتصم واختص بولده المتوكل الذي أصبح من أكبر
وزرائه فً عهده  ،له نصٌب من العلم ومنزلة من األدب والشعر  ،قتل مع المتوكل فً ٌوم ٗ شوال ٕٗ8هـ 9ٙٔ /م .
المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٗ  ،ص٘ :؛ ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان ،جٔ  ،صٖ٘ٓ.
( )ٔٔ8الطوسً  ،الثاقب فً المناقب  ،ص ٘٘ٙ؛ المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٓ٘  ،ص. ٔ:ٙ
( ) ٔٔ9الخزر  ،أجناس من الترك واحد قبائلهم السبعة  ،بالدهم عرٌضة ٌتصل بها جبل عرٌض ٌمتد إلى بالد تفلٌس
وهم فرقتان االولى طوالس واالخرى الوعرة ٌ ،سكنون فً مدٌنتً ساركس وحسلع فً الشتاء وٌخرجون صٌفا للصحاري
وهم اهل فروسٌة وال ٌقدر احد على مباٌنتهم .راجع :المسعودي  ،التنبٌه واألشراؾ  ،ص.ٙ:
( )ٔٔ:الراوندي  ،الخرائج والجرائح  ،جٔ  ،ص ٗٔ9؛ القمً  ،األنوار البهٌة  ،صٖ. ٕ:
(ٕٓٔ) الطوسً ،الثاقب فً المناقب  ،ص ٘٘ٙ؛ الراوندي  ،الخرائج والجرائح ،جٔ  ،ص. ٕٔ9
(ٕٔٔ) البحرانً  ،مدٌنة المعاجز ،ج ،8ص ٗ9:؛ المجلسً  ،بحار األنوار  ،جٓ٘  ،ص. ٔ:ٙ
(ٕٕٔ ) عبٌد هللا بن ٌحٌى بن خاقان الوزٌر  ،وزر للمتوكل سنة ( ٖٖٕهـ 9ٗ9 /م ) وما زال علٌها إلى أن قتل المتوكل  ،ووزر
للمعتمد سنة ٕ٘ٙهـ 98ٓ /م إلى أن مات سنة ٖٕٙهـ 988 /م  .الصفدي  ،الوافً بالوفٌات  ،ج ، ٔ:صٕٖٔ ؛ الذهبً ،

سٌر أعالم النبالء  ،جٖٔ  ،ص:
(ٖٕٔ) القمً  ،األنوار البهٌة  ،صٗ. ٕ:
(ٕٗٔ) الطوسً  ،الثاقب فً المناقب  ،ص ٘٘ٙ؛ الراوندي  ،الخرائج والجرائح  ،جٔ ،ص. ٗٔ:
(ٕ٘ٔ) الطوسً  ،األمالً  ،صٗ.ٕ8
( )ٕٔٙالٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،جٕ  ،ص ٖٗٙ؛ الطبري  ،تارٌخ الرسل والملوك ،ج ، :صٖ٘ٓ؛ ابن األثٌر،
الكامل فً التارٌخ ،ج ، 8صٖٓ ؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،جٓٔ  ،ص٘. ٖ9
( )ٕٔ8بن عبد الوهاب  ،عٌون المعجزات  ،صٕٕٔ.
( )ٕٔ9سورة هود  ،آٌة ٘. ٙ
( )ٕٔ:ابن شهر آشوب  ،مناقب آل أبً طالب (علٌهم السالم)  ،جٖ  ،صٓٔ٘ .
(ٖٓٔ) ابن العماد الحنبلً  ،شذرات الذهب  ،جٖ  ،ص. ٕٔ:-ٕٔ9

قائمة المصادر والمراجع-:
*القرآن الكريم.
*ابن االثٌر(تٖٓٙهـ)،عز الدٌن ابو الحسن علً محمد الجزري.
ٔ-الكامل فً التارٌخ (،د.ط)،دار صادر،بٌروت-لبنانٔ:ٙٙ،م.
*االربلً (تٖٙ:هـ)،أبو الحسن علً بن علً بن أبً الفتح.
ٕ-كشؾ الؽمة فً معرفة االئمة (علٌهـم السالم)(،د.ط)،دار األضواء،بٌروت-لبنان(،د.ت).
*االزدي(تٕٓٙهـ)،الفضل بن شاذان.
ٖ-االٌضاح،تحقٌق جالل الدٌن الحسٌنً،طٔ،مؤسسة انتشارات،طهـران-اٌرانٔ:8٘،م.
*البحرانً(تٔٔٓ8هـ)،هـاشم بن سلٌمان.
ٗ-حلٌة االبرار فً احوال محمد والهـ االطهـار(علٌهـم السالم)،تحقٌق ؼالم رضا،طٔ،مطبعة بهـمن،قم-اٌرانٔ::ٗ،م.
٘-مدٌنة المعاجز او مدٌنة معاجز االئمة االثنً عشر ودالئل الحجج على البشر،تحقٌق عز هللا الهـمدانً،طٔ،مطبعة
بهـمن،قم-اٌرانٔ::ٖ،م.
*ابن الجوزي(ت٘:8هـ)،ابً الفرج عبد الرحمان بن علً بن محمد البؽدادي .
-ٙالمنتظم فً تارٌخ االمم والملوك،تحقٌق محمد عبد القادر و مصطفى عبد القادر،طٔ،دار الكتب العلمٌة،بٌروت-
لبنان(،د.ت).
*ابن حجر العسقالنً(تٕ٘9هـ)،احمد بن علً بن حجر .
-8لسان المٌزان ،طٕ،مؤسسة االعلمً،بٌروت-لبنانٔ:8ٔ،م.
*الحلً (ت8ٕٙهـ)،ابً منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهـر االسدي.
-9المستجاد من االرشاد(،د.ط)،مطبعة الصدر،قم– اٌرانٔ:9ٙ ،م.
*ابن حنبل(تٕٔٗهـ)،احمد بن حنبل .
-:العلل،طٔ،المكتبة االسالمً،بٌروت-لبنانٔ:99 ،م.
*ابن الخشاب(ت٘ٙ8هـ)،ابً محمد عبد هللا بن النصر البؽدادي.
ٓٔ-تارٌخ موالٌد االئمة(علٌهـم السالم)(،د.ط) ،مطبعة الصدر،قم–اٌرانٔ:9ٙ،م.

*الخطٌب البؽدادي(تٖٗٙهـ)،ابً بكر احمد بن علً .
ٔٔ-تارٌخ بؽداد،طٔ،دار الكتب العلمٌة،بٌروت-لبنانٔ::8 ،م.
*ابن خلكان(تٔٙ9هـ)،احمد بن محمد بن ابراهـٌم.
ٕٔ-وفٌات االعٌان وانباء ابناء الزمان ،تحقٌق احسان عباس(،د.ط)،دار الثقافة ،بٌروت-لبنان(،د.ت).
*ابن داود الحلً (تٓٗ8هـ)،تقً الدٌن الحسن بن علً بن داود.
ٖٔ-رجال ابن داود،تحقٌق محمد صادق ال بحر العلوم(،د.ط) ،مطبعةالحٌدرٌة ،النجؾ االشرؾٔ:8ٕ،م.
*الدٌنوري(تٕ8ٙهـ)،ابن قتٌبه ابً محمد عبد هللا بن مسلم.
ٗٔ-االمامة والسٌاسة،تحقٌق علً شٌري،طٔ،مطبعة امٌر،قم–اٌرانٔ::ٖ،م.
*الذهـبً(ت8ٗ9هـ)،ابو عبد هللا شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان .
٘ٔ-تارٌخ االسالم ووفٌات المشاهـٌر واالعالم،تحقٌق عمر عبد السالم تدمري،طٔ،دار الكتاب العربً،بٌروت -لبنان ٔ::ٔ،م.
-ٔٙسٌر اعالم النبالء ،تحقٌق شعٌب االرنؤوط ومحمد نعٌم العرقسوسً،طٔ،مؤسسة الرسالة ،بٌروت –لبنان ٔ:9ٕ،م.
*الراوندي (تٖ٘8هـ)،سعٌد بن هـبة هللا بن الحسن .

-ٔ8الخرائج والجرائح ،تحقٌق محمد باقر االبطحً ،طٔ،المطبعة العلمٌة ،قم-اٌرانٔ:9:،م.
-ٔ9الدعوات ،طٔ،مطبعة امٌر ،قم –اٌران ٔ:98،م.
*سبط أبن الجوزي (تٗ٘ٙهـ)،شمس الدٌن ابو المظفر بن فرؼانً.
-ٔ:تذكرة الخواص ،طٔ،دار العلوم ،بٌروت -لبنان ٕٓٓٗ،م.
*السٌوطً (تٔٔ:هـ)،جالل الدٌن عبد الرحمان .
ٕٓ-تارٌخ الخلفاء،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد،طٕ،الشروق الجدٌد ،بؽدادٔ:9ٖ،م.
*الشافعً (تٕ٘ٙهـ)،كمال الدٌن محمد بن طلحة .
ٕٔ-مطالب السؤول فً مناقب ال الرسول(صلى هللا علٌهـ والهـ )،تحقٌق ماجد بن احمد العطٌة(،د.ط)،دارالكتاب
العربً،بٌروت –لبنان(،د.ت).
*الشافعً (تٓ٘8هـ)،محمد بن ٌوسؾ الزرندي .
ٕٕ -معارج الوصول الى معرفة فضل ال الرسول (علٌهـم السالم)،تحقٌق ماجد احمد العطٌة،طٔ،مؤسسة
االعلمً،بٌروت -لبنان(،د.ت).
*الشبلنجً(تٕٔ:9هـ)،مؤمن بن حسٌن مؤمن.
ٖٕ-نوراالبصار فً مناقب ال النبً المختار (علٌهـم السالم)،تحقٌق سامً الؽرٌري ،طٔ ،مطبعة ذوي القربى ٕٓٓ9،م.
*ابن شهـر اشوب(ت٘99هـ)،شٌر الدٌن محمد بن علً
ٕٗ-مناقب ال ابً طالب (علٌهـم السالم)(،د.ط)،مطبعة الحٌدرٌه،النجؾ االشرؾ ٔ:٘ٙ،م.
*الشهـرستانً (ت٘ٗ9هـ)،ابً الفتح محمد بن عبد الكرٌم بن احمد .
ٕ٘-الملل والنحل ،تحقٌق محمد كٌالنً (،د.ط)،دار المعرفة،بٌروت -لبنان (،د.ت).
*ابن الصباغ المالكً (ت٘٘9هـ)،علً بن محمد بن احمد المكً .
-ٕٙالفصول المهـمه فً معرفة االئمة(علٌهـم السالم)،طٔ ،مطبعة ستارة،قم–اٌرانٕٕٓٓ،م.

*الصدوق (تٖٔ9هـ)،ابً جعفر محمد بن علً بن الحسٌن .
-ٕ8االمالً ،طٔ ،مركز طباعة مؤسسة البعثة ،قم –اٌران ٔ::8،م.
-ٕ9التوحٌد ،تحقٌق هـاشم الحسٌنً (،د.ط)،منشورات جماعة المدرسٌن،قم–اٌران (،د.ت).
-ٕ:علل الشرائع (،د.ط)،مؤسسة االعلمً ،بٌروت -لبنان ٔ:99،م.
ٖٓ-كمال الدٌن وتمام النعمه ،طٔ،مطبعة الفٌضٌة،قم-اٌران ٕٓٓٓ،م.
*الصفدي(تٗ،)ٙ8صالح الدٌن خلٌل بن اٌبك بن عبد هللا .
ٖٔ-الوافً بالوفٌات ،تحقٌق احمد االرناؤوط(،د.ط)،دار احٌاء التراث العربً،بٌروت-لبنان ٕٓٓٓ،م.
*ابن طاووس (تٗٙٙهـ)،رضً الدٌن علً بن موسى
ٕٖ-فرج المهـموم فً تارٌخ علماء النجوم(،د.ط)،مطبعة امٌر ،قم -اٌران ٔ:9٘،م.
*الطبرسً (ت٘ٗ9هـ)،ابً منصور احمد بن علً .
ٖٖ-االحتجاج ،تحقٌق ابراهـٌم البهـادري ،طٔ،مطبعة اسوة ،قم-اٌران ٕٓٓٙ،م.
ٖٗ-اعالم الورى بأعالم الهـدى ،طٔ،مطبعة ستارة ،قم-اٌران ٔ::،م.
*الطبري (تٖٓٔهـ)،ابو جعفر محمد بن جرٌر .
ٖ٘ -تاٌخ الطبري تارٌخ االمم والملوك ،تحقٌق محمد ابو الفضل ابراهـٌم ،طٔ،دار احٌاء
التراث العربً  ،بٌروت -لبنانٕٓٓ9،م.
*الطبري (من اعالم القرن الرابع الهـجري)،محمد بن جرٌر بن رستم.

-ٖٙدالئل االمامة ،طٕ،مؤسسة االعلمً ،بٌروت-لبنان ٔ:99،م.
*الطوسً (تٓٗٙهـ)،ابً جعفر محمد بن الحسٌن.
 -ٖ8االقتصاد الى طرٌق الرشاد ،طٔ،مطبعة الخٌام ،طهـران ٔ:9ٓ،م.
-ٖ9االمالً ،تحقٌق مؤسسة البعثة ،طٔ،دار الثقافة ،قم – اٌران ٔ::ٗ،م.
-ٖ:ـتهـذٌب االحكام ،تحقٌق حسن الموسوي،طٖ،مطبعة خورشٌد ،طهـران ٔ:98،م.
*العاملً(تٗ:9هـ)،حسٌن عبد الصمد.
ٓٗ-ـوصول االخٌار الى اصول االخبار ،تحقٌق عبد اللطٌؾ الكوهـكمري،طٔ،مطبعة الخٌام ،بٌروت ـلبنان ٔ:9ٔ،م.
*ابن عدي (تٖ٘ٙهـ)،ابو احمد عبد هللا بن عدي الجرجانً .
ٔٗ-الكامل فً ضعفاء الرجال ،تحقٌق مختار ؼزاوي ،طٖ،دار الفكر ،بٌروت ـ لبنانٔ:99،م.
*ابن عساكر(تٔ٘8هـ) ،ابً القاسم علً بن الحسن بن هـبة هللا الشافعً .
ٕٗـتارٌخ مدٌنة دمشق ،تحقٌق علً شٌري ،طٔ،دار الفكر ،بٌروت ـلبنان ٔ:9٘،م.
*ابن العماد الحنبلً (تٔٓ9:هـ)،شهـاب الدٌن ابً الفالح عبد الحً بن احمد .
ٖٗ -شذرات الذهـب فً اخبار من ذهـب ،تحقٌق محمود االناؤوط ،طٔ،دار ابن كثٌر ،دمشق ٔ:99،م.
*ابو الفرج االصفهـانً (تٖ٘ٙهـ)،علً بن الحسٌن بن محمد.
ٗٗ-ـمقاتل الطالبٌٌن ،طٔ ،مطبعة الحٌدرٌة ،النجؾ االشرؾ ٔ:ٙ٘،م.
* الكتبً (تٗ8ٙهـ) ،محمد بن شاكر بن احمد .
٘ٗ-ـفوات الوفٌات ،تحقٌق علً محمد ،طٔ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـلبنان ٕٓٓٓ،م.
*ابن كثٌر (تٗ88هـ)،اسماعٌل بن كثٌر الدمشقً .
-ٗٙـالبداٌة والنهـاٌة ،تحقٌق علً شٌري ،طٔ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت ـلبنان ٔ:99،م.
* الكلٌنً (تٖٕ:هـ) ،ابو جعفر محمد بن ٌعقوب .
-ٗ8اصول الكافً ،تحقٌق علً اكبر الؽفاري ،ط٘،مطبعة الحٌدرٌة ،طهـران ٔ:9٘،م.
*المجلسً (تٔٔٔٔهـ)،محمد باقر بن محمد تقً بن مقصود االصفهـانً .
-ٗ9بحار االنوار ،تحقٌق ابراهـٌم المٌانجً ومحمد باقر البهـبودي،طٕ،دار احٌاء التراث العربً،بٌروت-لبنان ٔ:9ٖ ،م.
*المسعودي(تٖٗٙهـ)،ابو الحسن علً بن الحسٌن .
-ٗ:اثبات الوصٌة (،د.ط)،مطبعة الحٌدرٌه ،النجؾ االشرؾ(،د.ت).
ٓ٘-التنبٌه واالشراؾ(،د.ط)،مكتبه الهـالل ،بٌروت-لبنانٔ::ٖ ،م.
ٔ٘ -مروج الذهـب ومعادن الجوهـر ،تحقٌق امٌر مهـنا،طٔ،مؤسسة االعلمً ،بٌروت -لبنان ٕٓٓٓ،م.
*المفٌد (تٖٔٗهـ)،محمد بن محمد بن النعمان العكبري البؽدادي.
 -ٔ٘8االرشاد فً معرفهـ حجج هللا على العباد ،طٔ ،مطبعة سرور ،قم-اٌران ٔ::ٖ،م.
*المقرٌزي (ت٘ٗ9هـ)،تقً الدٌن احمد بن علً .
ٕ٘ -النزاع والتخاصم بٌن امٌة وبنً هـاشم ،طٔ ،مطبعة االبراهـٌمٌه،مصر ٔ:ٖ8،م.
*النجاشً (تٓ٘ٗهـ) ،ابو العباس احمد بن علً بن احمد االسدي .
ٖ٘ -رجال النجاشً ،ط٘ ،مؤسسة النشر االسالمً ،قم –اٌران ٔ::ٙ ،م.
*النٌسابوري(ت٘ٓ9هـ)،محمد بن الفتال النٌسابوري .
ٗ٘-روضة الواعظٌن،تحقٌق محمد مهـدي (،د.ط)،منشورات الشرٌؾ الرضً ،قم –اٌران(،د.ت).
*الواقدي(تٕٓ8هـ)،محمد بن عمر بن واقد .

٘٘ -المؽازي  ،تحقٌق مارسون جونسن ،طٖ،مؤسسة االعلمً ،بٌروت -لبنان ٔ:9:،م.
*الٌعقوبً (ت بعد ٕٕ:هـ)،احمد بن اسحاق بن جعفر .
 -٘ٙتارٌخ الٌعقوبً ،تعلٌق خلٌل المنصور  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان ٕٕٓٓ،م.

ب-المراجع-:

*البٌلً ،عثمان احمد اسماعٌل .
-٘8دراسات فً تارٌخ الخالفة العباسٌة جوانب فً التارٌخ والحضارة فً العصور العبسٌة ،طٕ،شركة
المطبوعات،بٌروت -لبنان ٕٓٓٗ،م.
*البٌلً ،عثمان احمد اسماعٌل .
-٘9دراسات فً تارٌخ الخالفة العباسٌة جوانب فً التارٌخ والحضارة فً العصور العبسٌة ،طٕ،شركة
المطبوعات،بٌروت -لبنان ٕٓٓٗ،م.
*الحائري ،محمد رضا الحكٌمً.
 -٘:حٌاة اولً النهـى ،طٔ،مؤسسة االعلمً ،بٌروت -لبنان ٔ::ٗ،م.
*الخوئً (تٔٔٗٔهـ)،ابو القاسم محمد تقً بن علً اكبر الموسوي .
ٓ-ٙمعجم رجال الحدٌث ،ط٘ ،مطبعة امٌر المؤمنٌن (علٌهـ السالم)،النجؾ االشرؾ ٔ::ٕ،م.
*ذبٌح هللا المحالتً ،ذبٌح هللا بن محمد بن علً بن علً اكبر بن اسماعٌل العسكري .
ٔ-ٙمأثر الكبراء فً تارٌخ سامراء ،طٔ،مطبعة شرٌعة ،قم – اٌران ٕٓٓٙ،م.
*سبحانً ،جعفر .
ٕ-ٙاضواء على عقائد الشٌعة االمامٌة ،طٔ  ،مطبعة الصادق ،قم –اٌران ٕٓٓٓ،م.
*القمً (تٖٔ٘:هـ)،عباس .
ٖ-ٙاالنوار البهـٌة ،طٔ،مؤسسة النشر االسالمً ،قم –اٌران ٔ::8،م.
ٗ -ٙمنتهـى االمال فً توارٌخ النبً واالل (علٌهـم السالم )،طٔ،مطبوعات دار االندلس ،بٌروت لبنان ٕٓٓ٘،م.

