أحيوا أمرنا

قبسات من أنوار اإلمام الهادي 0
بقلم :د .أليس كوراني

«ه ��و م ��ن بيت ال ِّر�سال ��ة والإمامة ،ومق ّر الو�ص ّية والخالفة� ،شعبة من دوحة ال ّنب َّوة… وثمرة م ��ن �شجرة ال ِّر�سالة…كان �أطيب ال ّنا�س مهجة،
و�أ�صدقهم لهجة ،و�أملحهم من قريب ،و�أكملهم من بعيد� ،إذا �صمت عليه هيبة الوقار ،و�إذا تك ّلم �سيماء البهاء…».
ُولد في رجب عام 214هـ/في �صريا ،وهي �ضيعة قد � ّأ�س�سها جدّه الإمام مو�سى بن جعفر  6على ُبعد ثالثة �أميال من المدينة المن َّورة.
عا�صر من ح ّكام بني العبا�س :المعت�صم (�آخر ملكه) ،والواثق ،والمتو ّكل ،والم�ستعين ،والمعتزّ ،وقيل المعتمد �أي�ض ًا.
الع�سكري ،وكذلك قيل البنه الح�سن  ،6لأنّ المح َّلة التي �سكنها هذان الإمامان
كنيت ��ه �أب ��و الح�سن ،ويقال له �أبو الح�س ��ن ال ّثالث ،وقيل له
ّ
في �سام ّراء ،كانت ت�س ّمى ع�سكر.
الع�سكري.
ألقاب كثير ٍة ،منها :الهادي ،والعالم ،والفقيه ،والفقيه
ّ
علي بن مح ّمد  0ب� ٍ
ُل ّقب الإمام ّ

خروجه من المدينة �إلى �سامراء

ويو�ضح م�سالك ّ
تو ّلى الإمام الهادي  0الإمامة في مقتبل عمره ،ومكث في المدينة المن َّورة يث ّبت دعائم الدّينّ ،
ال�شريعة ،ف�أ�ضحى مق�صد ًا لر ّواد
و�صوب ،كما �أ�ضحى مرجع ًا لل ّنا�س ي�ستفتونه في ما �أ�شكل عليهم من �أمور دينهم ودنياهم.
حدب
ٍ
العلم الذين ق�صدوه من ك ّل ٍ
ا�سي من تعاظم دوره ،ف�سعى به �إلى المتو ّكل عب ��د اهلل بن مح ّمد الذي كان يتو ّلى
ول ّم ��ا �سط ��ع نجم ��ه في مدينة جدّه  ،خاف �أتباع الحاك ��م الع ّب ّ
علي بن مح ّمد
الح ��رب ّ
ا�سي كتب �إلى المت ��و ّكل� :إن كان لك في الحرمين حاجة ف� ْ
أخرج ّ
وال�ص�ل�اة ف ��ي المدينة ،وكان يق�صده بالأذى ،كما �أن ُبريحة الع ّب ّ
منه ��ا ف�إ ّن ��ه ق ��د دعا ال ّنا�س �إلى نف�سه وا َّتبعه خلق كثيرّ ،ثم كتب �إليه بهذا المعنى غي ��ره من القادة .فخاف المتو ّكل من مكانته ،وخ�شي �أن تن�صرف �إليه
فوجه �إل ��ى المدينة يحيى بن هرثمة لإخراج الإمام الهادي   0دون �إح ��داث بلبلة نظر ًا �إلى مكانته في قلوب
ال�سلطة عنهمّ ،
وج ��وه ال ّنا� ��س فيخ ��رج �أمر ّ
علي بن مو�سى  0ل�شي ٍء بلغه عنه،
الحجازيي ��ن ،وح ��ول ه ��ذا الأمر حدّث ابن هرثمة فقالّ :
علي ب ��ن مح ّمد بن ّ
وجهني المتو ّكل �إلى المدينة لإ�شخا�ص ّ
وعجوا �ضجيج� � ًا وعجيج ًا ما �سمعت مثله ،فجعلت �أ�س ّكنهم و�أحلف �أ ّني لم �أ�ؤمر بمك ��روه ،وفتّ�شت منزله ،فلم �أ�صب فيه � اّإل
�ضج �أهلها ّ
فل ّم ��ا �ص ��رت �إلي ��هّ ،
م�صاحف ودعاء وما �أ�شبه ذلك ،ف�أ�شخ�صته وتو ّليت خدمته ،و�أح�سنت ع�شرته….
يبجلونه .ول ّما و�صل يحيى بن هرثمة بالإمام �إلى بغداد ،ق�صد
وكان �صيت الإمام  0قد ذاع في الحا�ضرة الإ�سالم ّية ،وكان
الخا�صة والعا ّمة ّ
ّ
الطاهري فقال له :يا يحيى �إنّ هذا ال ّرجل قد ولده ر�سول اهلل  ،والمتو ّكل َمن تعلم ،و�إن ح ّر�ضته عليه َق َت َلهُ ،وكان
و�إليها �إ�سحاق بن �إبراهيم
ّ
جميلّ .ثم �سار به �إلى �سامراء فبد�أ بو�صيف التّركي وكان من �أ�صحابه،
أمر ٍ
ر�سول اهلل  خ�صمك ،فقال يحيى :واهلل ما وقفت منه � اّإل على � ٍ
فق ��ال ل ��ه :واهلل لئ ��ن �سق ��ط من ر�أ�س هذا ال ّرجل �شعرة ال يك ��ون ّ
فتعجب يحيى من قولهما وع� � ّرف المتو ّكل ما وقف عليه من
الطالب بها غيريّ ،
�أمره ،وما �سمعه من ال ّثناء عليه ..ف�أقام ب�سامراء حتّى م�ضى ل�سبيله وكان مدّة �إمامته ثالث ًا وثالثين �سنة.

مكانة الإمام  0في �سامراء
ال�سلطة ،وعلى ال ّرغم من عداء المتو ّكل لأهل البيت  1ولأتباعهم ،وبغ�ضه المك�شوف لهم ،ف�إ ّنه لم
كان اله ��ادي  0مو�ض ��ع مراقب ��ة رجال ّ
لحب ال ّنا�س �إياه ومكانته ف ��ي قلوبهم ،فكان ال ّنا�س ينتظرون خروجه من منزله لل ّنظر �إلى وجهه ّ
ال�شريف ولإلقاء التّحية؛ فعن
يج ��ر�ؤ عل ��ى الإمام ّ
علي بن مح ّمد ،فخرجتُ يوم ًا وهو في دار المتو ّكل ف�إذا جماعة من
خ ��ادم عل � ّ�ي ب ��ن مح ّمد  6قال :كان المتو ّكل يمنع ال ّنا�س من الدّخول �إلى ّ
ّ
ال�شيعة جلو�س خلف الدّار فقلت :ما �ش�أنكم جل�ستم هنا؟ قالوا :ننتظر ان�صراف موالنا للنظر �إليه ون�س ّلم عليه ّثم نن�صرف…
وكان ُيع ��رف باب ��ن ال ّر�ضا  ،6نظ ��ر ًا �إلى �شهرة الإمام ال ّر�ضا التي طبقت الآفاق في الحا�ض ��رة الإ�سالم ّية ،فكان على �سمته وهديه وعلمه
َف ُن�سب �إليه.
وحتّى �أ ُّم المتو ّكل ،كانت تدرك مكانته العظيمة ،فنور �إمامته كان ي�شع ك�سراج م�ضيء في ليلة ظلماء ،فكانت تنذر هلل هد ّي ًة �إلى الهادي .0

وكذلك عرف قدره كثير من رجال المتو ّكل وحا�شيته ،وفي ذلك روي �أنّ المتو ّكل مر�ض من ُخ ّراج (د ّمل) خرج به ،ف�أ�شرف منه على التّلف ،فلم
علي بن مح ّمد  0ما ًال جلي ًال من مالها .وقال له وزيره الفتح بن
يج�سر �أحد �أن ّ
يم�سه بحديدة ،فنذرت �أُ ّمه �إن عوفي �أن تجعل �إلى �أبي الح�سن ّ
خاق ��ان :ل ��و بعث ��ت �إلى هذا ال ّرجل ،يعني �أبا الح�سن ،ف�س�ألته ف�إ ّنه ر ّبما كان عنده �صفة �شيء يف ّرج اهلل به عنك ،قال :ابعثوا �إليه فم�ضى ال ّر�سول
ورجع ،فقال  :0حذوا ُك ْ�س َب الغنم (�أي ع�صارة الدّهن) فد ّيفوه بماء ورد ،و�ضعوه على الخراج ف�إ ّنه نافع ب�إذن اهلل .فجعل من بح�ضرة المتو ّكل
ال�صالح به ،ف�أح�ضر ال ُك�سب ،وديف بماء الورد وو�ضع على الخراج،
يهز�أ من قوله ،فقال لهم الفتح :وما ي�ض ّر من تجربة ما قال ،فواهلل �إني لأرجو ّ
فانفتح وخرج ما كان فيهّ ،
وب�شرت �أ ّم المتو ّكل بعافيته فحملت �إلى �أبي الح�سن  0ع�شرة �آالف دينار تحت ختمها فا�ستق ّل المتو ّكل من ع ّلته.
بالبطحائي ،فق ��ال :عنده �سالح و�أموال .فطلب المتو ّكل
فل ّم ��ا كان بع ��د �أ ّيام �سعى به �إل ��ى المتو ّكل �أحد العلو ّيين الموالين لبني الع ّبا�س ُيعرف
ّ
وال�سالح ،ويحمل �إليه .ف�صار �سعيد �إلى دار �أبي الح�سن  0بال ّليل،
م ��ن �سعي ��د الحاج ��ب �أن يهجم لي ًال عليه ،وي�أخذ ما يجد عنده م ��ن الأموال ّ
ال�سطح ،ونزل من الدّرجة �إلى بع�ضها في ّ
الظلمة ،فلم يد ِر كيف ي�صل �إلى الدّار فناداه �أبو الح�سن  0من الدّار:
ومع ��ه �س ّل ��م ،ف�صع ��د منه �إلى ّ
ي ��ا �سعي ��د مكانك حتى ب�شمعة فلم �ألبث ،يقول �سعيد� ،أن �أتون ��ي ب�شمعة فنزلت فوجدت عليه ج ّبة من �صوف وقلن�سوة منها و�سجادته على ح�صير
بين يديه وهو مقبل على القبلة فقال لي :دونك البيوت .فدخلتها ّ
وفت�شتها فلم �أجد فيها �شيئ ًا ،ووجدت البدرة مختومة بخاتم �أ ّم المتو ّكل وكي�س ًا
مختوم ًا معها ،فقال �أبو الح�سن  :0دونك الم�ص ّلى فرفعت فوجدت �سيف ًا في جفن غير ملبو�س ،ف�أخذت ذلك و�صرت �إليه .فل ّما نظر �إلى خاتم
�أُ ّم ��ه عل ��ى الب ��درة بعث �إليها ،فخرجت �إليه ،ف�س�ألها عن البدرة ،فقالت له :كنت نذرت ف ��ي ع ّلتك �إن عوفيت �أن �أحمل �إليه من مالي ع�شرة �آالف
ي�ضم �إلى البدرة بدرة �أخ ��رى وقال لي :احمل ذلك �إلى �أبي الح�سن
دين ��ار فحملته ��ا �إلي ��ه وهذا خاتمك عل ��ى الكي�س ما ح ّركها .ف�أمر المتو ّكل �أن ّ
علي دخول دارك بغير �إذنك ،ولك ّني م�أمور به ،فقال
واردد عليه ّ
ال�سيف والكي�س بما فيه ،فحملت ذلك �إليه وا�ستحييت منه ،وقلت :يا �س ّيدي ع ّز ّ
لي } :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ| [ال�شعراء.]227 :
الن�صراني تلميذ بختي�شوع وهو من�صرف من دار مو�سى بن بغا فقال ل�صاحبه� :أترى هذا الجدار؟ �أتدري من �صاحبه؟
ولما م ّر يزداد الطبيب
ّ
علي بن مح ّمد بن ال ّر�ضا .1
العلوي
قال :هذا الفتى
ّ
ّ
الحجازي ـ يعني ّ

الفكري في ع�صر الإمام
الم�شهد
ّ

بع ��د الم�أم ��ون العبا�س � ّ�ي ،تراجعت الحرك ��ة الفكر ّية في الحا�ض ��رة الع ّبا�س ّية ،و ُقمِ عت الحر ّي ��ات في ال ّر�أي ،وظهرت محنة خل ��ق القر�آن ،وكلما
تراجعت حرية الفكر تقدّم القمع وظهر التّط ّرف في المعتقدات.
وم ��ن ر�ؤو� ��س ه�ؤالء الغالة المعا�صرين للإم ��ام الهادي  :0علي بن ح�سكة ،والقا�سم بن يقطين ،والقا�سم بن يقطين ،وفار�س بن حاتم بن
ماهويه القزويني.
الهادي  0جهد ًا في �سبيل الت�صدي لهذه الحركة المنحرفة ،فقد لعنه ��م الإمام  0و�أعلن البراءة منهم ،ودعا �إلى نبذ
ول ��م ي� �� ُأل الإم ��ام
ّ
�أتباعه ��م ،وح � َّ�ذر �أ�صحابه و�سائر الم�سلمين من االت�صال به ��م �أو االنخداع بمفترياتهم ود�سائ�سهم ،بل و�أمر بقتل زعيم الغالة في وقته فار�س بن
حاتم.
�ادي  0للقول بالتّحريف وال ّنق�ص في القر�آن ،وفي ر�سالة له ذكرها اب ��ن �شعبة في كتابه تحف العقول والتي كتبها
كم ��ا ت�ص� �دّى الإمام اله � ّ
الإم ��ام � 0أ�ص�ل ً�ا كر ّد على �أهل الجب ��ر والتّفوي�ضُ ،ي�شدّد فيها عليهم ،وي�ؤ ّكد في بدايتها على �سالم ��ة القر�آن و�أ�صالته ،حيث يقول …« :0
وق ��د اجتمع ��ت الأُ ّم ��ة قاطبة ،ال اختالف بينه ��م� ،أنّ القر�آن ح ٌّق ال ريب فيه عند جميع �أهل الفرق ،وفي ح ��ال اجتماعهم مقرون بت�صديق الكتاب
وتحقيق ��ه ،م�صيب ��ون ،مهت ��دون ،وذلك بقول ر�سول اهلل « :ال تجتمع �أ ّمتي على �ضاللة» ف�أخبر �أنّ جميع ما اجتمعت عليه الأُ ّمة ك ّلها حقّ  ،هذا
�إذا ل ��م يخال ��ف بع�ضه ��ا بع�ض ًا .والقر�آن حقّ ال اختالف بينهم في تنزيله وت�صديقه ،ف�إذا �شهد القر�آن بت�صديق خبر وتحقيقه و�أنكر الخبر طائفة
من الأُ ّمة لزمهم الإقرار به �ضرور ًة حين اجتمعت في الأ�صل على ت�صديق الكتاب ،ف�إن [هي] جحدت و�أنكرت لزمها الخروج من الم ّلة».
الهادي � 0إلى �شيعت ��ه في بغداد باالبتعاد عن الخو�ض في م�س�ألة خلق القر�آن بعدم ��ا �أمر ح ّكام بني الع ّبا�س بالتو ّقف
وكذل ��ك كت ��ب الإمام
ّ
علي بن مو�سى
علي بن مح ّمد بن ّ
ع ��ن الحدي ��ث ف ��ي ذلك ،وقد روي عنه  0الكت ��اب الآتي :عن مح ّمد بن عي�سى بن عبيد بن يقطين قال كتب ّ
ال ّر�ضا � 0إلى بع�ض �شيعته ببغداد« :ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم ع�صمنا اهلل و�إ ّياك من الفتنة ف�إن يفعل ف�أعظم بها نعمة و� اّإل يفعل فهي الهلكة،
ال�سائل م ��ا لي�س له ،وتك ّلف المجيب ما لي�س عليه ،ولي�س الخالق
نح ��ن ن ��رى �أنّ الج ��دال في القر�آن بدعة ا�شترك فيها ال�سائل والمجيب ،فتعاطى ّ
� اّإل اهلل ،وما �سواه مخلوق ،والقر�آن كالم اهلل ،ال تجعل له ا�سم ًا من عندك فتكون من ّ
ال�ضالين جعلنا اهلل و�إ ّياك من الذين يخ�شون ربهم بالغيب
ال�ساعة م�شفقون».
وهم من ّ

الإمام الهادي  0ومرجع ّيته الدّ ين ّية

�ادي  0ي�ستفتونه في �أمور دينه ��م ودنياهم ،ولم يجد الحاكم وحا�شيته ب� � ّد ًا من ال ّرجوع �إليه
علي اله � ّ
لج� ��أ ال ّنا� ��س ف ��ي �سامراء �إلى الإمام ّ
عندما عجز فقها�ؤهم في ح ّل بع�ض الم�سائل ،من ذلك �أنّ المتو ّكل مر�ض ،فنذر �إن رزقه اهلل العافية �أن يت�صدّق بمال كثير .فل ّما عوفي اختلف
بال�صواب فما لي عندك؟ قال :ع�شرة �آالف درهم ،و� اّإل �ضربتك
الفقه ��اء ف ��ي المال الكثير ،فقال له الح�سن حاجب ��ه� :إن �أتيتك يا �أمير الم�ؤمنين ّ
مائ ��ة مقرع ��ة ق ��ال :قد ر�ضيت ،ف�أتى �أب ��ا الح�سن  0ف�س�أله عن ذلك فقال :قل له :يت�صدّق بثمانين درهم� � ًا .ف�أخبر المتو ّكل ،ف�س�أله :ما العلة؟
ف�أت ��اه ف�س�أل ��ه قال� :إن اهلل تعالى قال لنب ّيه  } :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ| [التوبة .]25 :فعدّدنا مواطن ر�سول اهلل  فبلغت
ثمانين موطن ًا .فرجع �إليه ف�أخبره و�أعطاه ع�شرة �آالف درهم.
ال�س ّكيت فقالِ :ل َم بعث اهلل مو�سى
ال�س ّكيت �أن ي�س�أل
ّ
الهادي  0م�س�ألة عو�صاء بح�ضرته ف�س�أله ابن ّ
وطلب المتو ّكل يوم ًا من م�ؤ ّدب ولده ابن ّ
وال�سيف؟ .فقال �أبو الح�سن  :0بعث اهلل مو�سى 0
بالع�صا ،وبعث عي�سى  0ب�إبراء الأكمه والأبر�ص و�إحياء الموتى ،وبعث مح ّمد ًا بالقر�آن ّ
الحجة عليهم ،وبعث عي�سى 0
ال�سحر ،ف�أتاهم من ذلك ما قهر �سحرهم وبهرهم ،و�أثبت ّ
بالع�صا واليد البي�ضاء في زمان الغالب على �أهله ّ
ب�إب ��راء الأكم ��ه والأبر�ص و�إحياء الموتى ب�إذن اهلل في زمانٍ الغالب عل ��ى �أهله ّ
الط ّب ف�أتاهم من �إبراء الأكمه والأبر�ص و�إحياء الموتى ب�إذن اهلل
ال�سيف ّ
وال�سيف القاهر ما بهر به
وال�شعر ،ف�أتاهم من القر�آن الزّاهر ّ
وال�سي ��ف في زمان الغالب عليه ّ
فقهره ��م وبهره ��م ،وبعث مح ّمد ًا بالقر�آن ّ
الحجة الآن؟ قال :العقل يعرف به الكاذب على اهلل فيك ّذب .فقال يحيى
ال�س ّكيت :فما ّ
�شعرهم وبهر �سيفهم و�أثبت ّ
الحجة به عليهم .فقال ابن ّ
ال�س ّكيت
علي بن مح ّمد  0على ابن ّ
بن �أكثم :ما البن ّ
ال�س ّكيت ومناظرته؟ و�إنما هو �صاحب نحو و�شعر ولغة ،ورفع قرطا�س ًا فيه م�سائل ف�أملى ّ
ألت عن قول اهلل تعالى } :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ| [النمل ]40 :هو �آ�صف بن برخيا ولم يعجز �سليمان عن معرفة
جوابها و�أمره �أن يكتب� .س� َ
الحجة من بعده ،وذلك من علم �سليمان �أودعه �آ�صف ب�أمر اهلل فف ّهمه ذلك،
أحب �أن يع ّرف �أ ّمته من الجن والإن�س �أ ّنه ّ
ما عرف �آ�صف ،ولك ّنه � ّ
ال�سجود لم يكن ليو�سف و�إ ّنما كان ذلك من
لئال يختلف في �إمامته وواليته من بعده ،ولت�أكيد ّ
الحجة على الخلق .و�أ ّما �سجود يعقوب لولده ف�إن ّ
ال�سجود من المالئكة لم يكن لآدم  ،0ف�سجود يعقوب وولده ويو�سف معهم �شكر ًا
يعقوب وولده طاعة هلل تعالى وتح ّية ليو�سف  ،6كما �أنّ ّ
هلل تعالى باجتماع ّ
ال�شمل� ،ألم تر �أنه يقول في �شكره في ذلك الوقت } :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ| [يو�سف .]101 :و�أ ّما قوله } :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ| [يون�س ]94 :ف�إنّ المخاطب بذلك ر�سول اهلل  ولم يكن في ّ
�شك م ّما �أنزل اهلل �إليه ،ولكن
ولم ْلم يف ّرق بينه وبين ال ّنا�س في اال�ستغناء عن الم�أكل والم�شرب ،والم�شي في الأ�سواق،
قال ��ت الجهل ��ة :كيف لم يبعث اهلل نب ّي ًا م ��ن المالئكة؟ َ
ف�أوحى اهلل �إلى نبيه  } .ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ| [يون�س ]94 :بمح�ضر من الجهلة ،هل بعث اهلل نب ّي ًا قبلك � اّإل وهو ي�أكل ّ
الطعام،
وي�شرب ّ
ال�شراب ،ولك بهم �أ�سوة يا مح ّمد…» �إلى �آخر المناظرة التي حفظتها كتب الأحاديث وال ّروايات.
الطو�سي في كتابه المعروف بـ(رجال ّ
وقد ذكر ّ
الهادي .0
و�سي) مائة وخم�سة وثمانين تلميذ ًا وراوي ًا �أخذوا رووا عن الإمام
ال�شيخ
ّ
الط ّ
ّ
الهادي  0ولغات ع�صره و�آدابه
الإمام
ّ
علي بن مهزيار ق ��ال�« :أر�سلتُ �إلى �أبي
ت�ؤ ّك ��د ال ّرواي ��ات �أنّ الإم ��ام اله � ّ
�ادي كان عالم ًا بلغات ع�صره ،من فار�س ّي ��ة وهند ّية ،وترك ّية .فقد روى ّ
أتعجب ،ما زال يك ّلمني
الح�سن ال ّثالث
ّ
ني؟! فقال :وكيف ال � ّ
الهادي  0غالمي ــ وكان �صقلب ّي ًا ــ فرجع الغالم � ّإلي ّ
متعجب ًا! فقلت له :ما لك يا ُب ّ
ال�صقلبية ك�أ ّنه واح ٌد م ّنا!».
ّ
وقال �أي�ض ًا« :عن ّ
الهادي  0قال :دخلت عليه فابتد�أني فك ّلمني بالفار�س ّية».
الطيب
ّ
وق ��ال �أب ��و ها�ش ��م« :كن ��تُ عند �أبي الح�سن  0وهو مج� �دّر ،فقلت ّ
وتب�سم ،وق ��ال :تظن �أ ّنه ال يح�سن
للمتطبب�( :آب كرف ��ت) ثم التفتَ � ّإلي ّ
َ
احتمل الجدري ماء».
الفار�س ّية غيرك؟ فقال له المتط ِّببُ :ج ِع ْلتُ فداك تح�سنها؟ فقال� :أ ّما فار�س ّية هذا فنعم ،قال لك:
الجعفري �أ ّنه قال« :كنتُ بالمدينة حين م ّر بها «بغا» �أ ّيام الواثق في طلب الأعراب ،فقال �أبو الح�سن
وعن �إتقانه التّرك ّية ،روي عن �أبي ها�شم
ّ
تركي فك ّلمه �أبو الح�سن  0بالتّرك ّية،
ّ
ّركي ،فخرجنا فوقفنا ..فم ّرت بنا تعبئته ،فم ّر بنا ّ
الهادي  :0اخ ُرجوا بنا حتّى ننظر �إلى تعبئة هذا الت ّ
فنزل عن فر�سه فق ّبل حاف َر دا ّبة �أبي الح�سن…».
وعنه �أي�ض ًا �أ ّنه قال« :دخلتُ على �أبي الح�سن فك ّلمني بالهند ّية ولم �أح�سن �أن �أر ّد عليه…».
ودخل يوم ًا على المتو ّكل فقال :يا �أبا الح�سن من �أ�شعر ال ّنا�س؟ وكان قد �س�أل قبله ّ
علي بن الجهم (ت249هـ) ،فذكر �شعراء الجاهل ّية
ال�شاعر ّ
الحماني (ت301هـ) الذي يقول:
الفحام :و�أخوه
و�شعراء الإ�سالم .فل ّما �س�أل الإمام  0قال :فالن بن فالن
ّ
العلوي ــ قال ابن ّ
ّ
لقد فاخرتنا من قري�ش ع�صابة

بمط خدود وامتداد �أ�صابع
فلما تنازعنا الق�ضاء ق�ضى لنا
ال�صوامع
عليهم بما فاهوا نداء ّ
ال�صوامع يا �أبا الح�سن؟ قال� :أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل ،و�أ�شهد �أن مح ّمد ًا ر�سول اهلل .جدّي �أم جدّكم؟ ف�ضحك المتو ّكل كثير ًا،
قال :وما نداء ّ
ّثم قال :هو جدّك ال ندفعك عنه.
�ادي � 0إذا �أن�ش ��د �شع ��ر ًا ،ف�إ ّنه ي�أتي ّ
الم�سعودي في مروج ال ّذهب�ُ :سعي �إلى المتو ّكل
بال�شعر الذي يذ ّكر بالآخرة ،من ذلك ما رواه
ّ
وكان اله � ّ
بعلي بن مح ّمد الجواد � 6أنّ في منرله كتب ًا و�سالح ًا من �شيعته من �أهل قم ،و�أ ّنه عازم على الوثوب بالدّولة ،فبعث �إليه جماعة من الأتراك،
ّ
متوجه �إلى
فهاجموا داره لي ًال فلم يجدوا فيها �شيئ ًا ،ووجدوه في بيت مغلق عليه ،وعليه مدرعة من �صوف ،وهو جال�س على ال ّرمل والح�صى ،وهو ّ
فحمِ ل على حاله تلك �إلى المتو ّكل وقالوا له :لم نجد في بيته �شيئ ًا ووجدناه يقر�أ القر�آن م�ستقبل القبلة .فل ّما ر�آه
اهلل تعالى يتلو �آيات من القر�آنُ .
هابه المتو ّكل ّ
وعظمه و�أجل�سه �إلى جانبه… وقال� :أن�شدني �شعر ًا فقال � :0إ ّني قليل ال ّرواية ّ
جال�س عنده:
لل�شعر فقال :ال بدّ .ف�أن�شده  0وهو
ٌ
باتوا على ُق ِلل الأجبال تحر�سهم
جال فلم تنفعهم ال ُق َل ُل
ُغ ْل ُب ال ّر ِ
وا�ست ُِنزلوا بعد عز من معاقلهم
�سكنوا حفر ًا يا بئ�س ما نزلوا
و�أُ ِ
ناداهم �صارخ من بعد دفنهم
�أين الأ�س َّرة والتيجان والحل ُل
�أين الوجوه التي كانت من ّعمة
ُ
والكلل
من دونها ت�ضرب الأ�ستار
ف ُاف�صح القبر عنهم حين �ساءلهم
تلك الوجوه عليها الدّود يقتت ُل
قد طال ما �أكلوا دهرا وقد �شربوا
و�أ�صبحوا بعد طول الأكل قد �أُ ِكلوا
علي �أربعة �آالف دينار ،ثم ردّه �إلى منزله مك ّرم ًا.
قال :فبكى المتو ّكل حتّى ب ّلت لحيتَه دمو ُع عينيه ،وبكى الحا�ضرون ،ودفع �إلى ّ

�شهادته
الهادي  0ب�سام ّراء عام 254هـ .و ُد ِفن في داره ،ويقال �إنّ القوم حاولوا دفنه في مقبرة �سام ّراء ،لكنّ تدافع ال ّنا�س لوداعه حالت
ا�ست�شهد
ّ
دون و�صول الجنازة �إلى هناك وال�صالة عليه ،ف�أُعيد الجثمان ّ
الع�سكري  0و ُد ِفن في �أر�ض داره.
الطاهر �إلى منزله و�ص ّلى عليه الإمام
ّ

