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 املقدمة
 .احلمد  رب العادلُت، وصلى ا على زلمد وآلو األئمة وادلهديُت وسلم تسليماً 

من حفظ من أمتي أربعين حديثًا مما يحتاجوف إليو من أمر دينهم : )عن رسوؿ ا 
 .(ٔ)( اهلل يـو القيامة فقيهاً عالماً  بعثو

بعثو اهلل يـو القيامة  من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً ): قاؿ Xعن أيب عبد ا و 
 .(ٕ) (فقيهاً  عالماً 

من السنة كنت لو  من حفظ من أمتي أربعين حديثاً ): قاؿ ،عن ابن عباس، عن النيب و 
 .(ٖ) (يـو القيامة شفيعاً 

أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن  إف رسوؿ اهلل ): قاؿ ،ي عن احلسُت بن علو 
 من حفظ من أمتي أربعين حديثاً  ،يا علي: وكاف فيما أوصى بو أف قاؿ لو Xأبي طالب 

والدار اآلخرة حشره اهلل يـو القيامة مع النبيين والصديقين  8يطلب بذلك وجو اهلل 
 .(ٗ) ..(. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

امتثااًل دلا ٖتث عليو ىذه األحاديث الشريفة، وطلبًا لرضا ا تعأب، ُب مجع وحفظ أحاديث 
، دلا ذلذا العدد من سر عظيم، عزمت على كتابة (أربعُت حديثاً )العًتة الطاىرة، وخصوصًا عدد 

اتبها احلقَت وأف غلعلها ذخراً لكأف غلعلها خالصة لوجهو الكرًن،  8أربعُت حديثاً، وأملي ُب ا 
 .ُب يـو ال ينفع فيو ماؿ وال بنوف إال من أتى ا بقلب سليم
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، دلا ذلذا ادلوضوع من أعلية عظيمة، (Xذرية اإلماـ ادلهدي و  ادلهديُت)وقد اخًتت موضوع 

لتعلقو ٔتوضوع اإلمامة واخلالفة اإلذلية على األرض، ىذه اخلالفة واإلمامة اليت يًتتب عليها رضا 
 .(ٔ)( المنكر آلخرنا كالمنكر ألولنا: )Xقد قاؿ الصادؽ ف وسططو، وانجنة والنار، ا تعأب

ويزداد بياف ىذا ادلوضوع أعلية وعظمة، عندما نسمع كثَتًا من فقهاء آخر الزماف، وكثَتًا من 
اإلمامة بعد اإلماـ ادلهدي  إنكارأتباعهم ومن ينسج على منواذلم، عندما نسمعهم يبالغوف ُب 

، أو حصر اإلمامة ُب االثٍت عشر إمامًا فقط، متجاىلُت ومتغافلُت عن Xبن احلسن  احلجة
النصوص الشرعية ادلتواترة معًٌت ُب إثبات وجود أئمة وحجج أوصياء بعد وفاة اإلماـ زلمد بن 

، وكأهنم ٓب يسمعوا األحاديث اليت تشدد النكَت على من (روحي لو الفداء)احلسن العسكري 
 :اآلف أحدىاماـ منصب من ا تعأب، أذكر ينكر إمامة إ

ثالثة ال يكلمهم اهلل يـو القيامة : )، أنو قاؿXاإلماـ الصادؽ الشيخ الكليٍت بسنده عن 
، ومن جحد إمامًا من اهللمن ادعى إمامة من اهلل ليست لو، : وال يزكيهم ولهم عذاب أليم

 .(ٕ) (ومن زعم أف لهما في اإلسالـ نصيباً 

ينبغي ذلؤالء أف يسلكوا طريق الورع واالحتياط، وأف ال ينكروا إمامة ادلهديُت،  فعلى األقل
، كما فعل بعض العلماء ادلتقدمُت وادلتأخرين، فعدـ االعتقاد ال  وإف ٓب يعتقدوا هبم على ضلو انجـز

تمل وقوعو غَت معتقد بشيء ولكنو غَت منكر لو، بل ػلَ  اإلنسافضرورة، فقد يكوف  يعٍت اإلنكار
 .ا تعأب إٔب ع علموووجوده وغُلوِّزه، أو يُرجِ 

 إٔبدنياىم، ويتهوروف ُب ما يرجع  إٔبفتجدىم ػلتاطوف ُب دفع الضرر اتمل ُب ما يرجع 
نسبة الورع وسلافة ا ُب نفوسهم، كالواقفة الذين باعوا  قلة إٔبآخرهتم وعاقبتهم، وىذا يرجع 

عادة الواقفة ُب آخر آلف ىؤالء الفقهاء وأتباعهم يريدوف إآخرهتم بثمن ٓتس من حطاـ الدنيا، وا
وأوصيائو، وإضالؿ الناس والضحك على  Xالزماف، بإنكار إمامة عًتة صاحب العصر والزماف 
 .ذقوهنم، من أجل انجاه وادلنصب واألتباع واألمواؿ
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واترة على ، بل األدلة الشرعية متفال يوجد دليل شرعي ػلصر اإلمامة ُب اثٍت عشر إماماً 
ُب ذريتو ادلهديُت االثٍت عشر، نعم توجد روايات كثَتة  Xاستمرار اإلمامة بعد اإلماـ ادلهدي 

تنص على أف اإلماـ ادلهدي خاًب األئمة أو األوصياء، ولكنها ال تعٍت أنو خاًب مطلق اإلمامة، 
طالب، من علي بن أيب  بل خاًب اإلمامة ُب مقاـ خاص وىو مقاـ إمامة االثٍت عشر 

قد وصف بأنو  X، كما أف علي بن أيب طالب Xوانتهاء ٔتحمد بن احلسن العسكري 
خاًب الوصيُت، مع أننا على يقُت بأف ذريتو احلجج كلهم أوصياء، ومنو نعرؼ أنو خاًب األوصياء 

 .ُب مقاـ خاص أو بلحاظ معُت ال مطلقاً 

مة ال زلكومة، أي إهنا مفسرة حاك Xصرِّحة بإمامة ذرية اإلماـ ادلهدي ٍب إف النصوص ادل
ألهنا صرػلة ونص  ؛حة لبقية الروايات اليت رٔتا يتوىم منها حصر اإلمامة باالثٍت عشر وموضِّ 

نصاً ُب ادلطلوب، وعلى أقل تقدير  ، بينما ما يقابلها ليستوغَت قابلة للتأويل ادلقبوؿ ُب ادلطلوب
 .ونجمعها مع روايات ادلهديُت قابلة للتأويل

توىم أحد بأين أريد أف أنفي مسألة إمامة اثٍت عشر إماماً أبداً، فهذا العدد مؤكد عليو ُب وال ي
حىت ُب وصيتو عند ادلوت، وىو من ادلسلمات عند   روايات متواترة، ونص عليو الرسوؿ زلمد 

، ثٍت عشر ، ولكن اإلشكاؿ ىو حصر اإلمامة فقط ُب ىؤالء اإلكل متبع ألىل البيت 
يعترب اجتهادًا بل عنادًا ُب قباؿ ، فهذا القوؿ Xـ وجود إماـ بعد صاحب الزماف والقوؿ بعد

 .النص الشرعي الصريح

من العلماء قاؿ ّتواز أو ثبوت استمرار اإلمامة بعد اإلماـ ادلهدي احلجة بن  اً ولذلك صلد كثَت 
ت ادلذىب ثٍت عشر بديهية ومن ضروريا، ولو كانت مسألة حصر اإلمامة باألئمة اإلXاحلسن 

 .دلا خالفها ىكذا علماء

 :Xومن القائلُت ّتواز أو ثبوت إمامة بعد صاحب الزماف 

اثنا  إف عدد األئمة : )، قاؿٚٚالشيخ الصدوؽ ُب كماؿ الدين و٘تاـ النعمة ص -ٔ
ٍب يكوف بعده ما يذكره من كوف إماـ وعداًل،  عشر والثاين عشر ىو الذي ؽلأل األرض قسطاً 

ولسنا مستعبدين ُب ذلك إال باإلقرار باثٍت عشر إمامًا اعتقاد كوف ما يذكره  لقيامةبعده أو قياـ ا
 (.بعده Xالثاين عشر 
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ثٍت عشر ال يعتقد باضلصار اإلمامة باألئمة اإلصريح ُب أنو ( رمحو ا)وكالـ الشيخ الصدوؽ 

، أي إف األمر (ٍب يكوف بعده ما يذكره من كوف إماـ بعده أو قياـ القيامة: )، بدليل قولو
مردد بُت تنصيب إماـ أو قياـ القيامة، إذف ىو  Xعند الشيخ الصدوؽ بعد صاحب الزماف 

، ثٍت عشر ثٍت عشر، وال قطع عنده على اضلصار اإلمامة باإلغُلوِّز تعدي اإلمامة عدد اإل
 .وإذا ٓب يوجد قطع فال توجد عقيدة هبذا االضلصار بالذات

ألحد دولة  Xوليس بعد دولة القائم : )، قاؿٖٚٛص ٕج اداإلرشالشيخ ادلفيد ُب  -ٕ
وأكثر  ،وٓب ترد بو على القطع والثبات ،إال ما جاءت بو الرواية من قياـ ولده إف شاء ا ذلك

يكوف فيها اذلرج،  إال قبل القيامة بأربعُت يوماً  Xالروايات أنو لن ؽلضي مهدي ىذه األمة 
وىو وٕب التوفيق  ،وا أعلم ٔتا يكوف ،عة للحساب وانجزاءوقياـ السا ،وعالمة خروج األموات

 ..(..ونستهدي بو إٔب سبيل الرشاد ،وإياه نسأؿ العصمة من الضالؿ ،للصواب

ُب كالمو ىذا يبُت أنو ال يقطع بأف اإلمامة ستنتهي ٔتوت  رمحو اوال ؼلفى أف الشيخ ادلفيد 
من بعده كما جاءت بو الرواية، وكذلك ال بل ؽلكن أف يقـو باألمر ولده  Xصاحب الزماف 

، لعدـ ثٍت عشر الشيخ ادلفيد باضلصار اإلمامة باإل عقيدة عندغلـز بذلك، إذف فال توجد 
بعده، أو  Xمردد عنده بُت أمرين؛ قياـ ولد اإلماـ ادلهدي  واألمروجود انجـز والقطع بذلك، 

 .بأربعُت يوماً  Xقياـ القيامة بعد مضي صاحب الزماف 

، ال (ٔ) (يوماً  بأربعين القيامة قبل إال دولتو انتهاء يكوف وال: )... ٍب إف قوؿ الرسوؿ 
، وٓب تقل (انتهاء دولتو)، ألف الرواية قالت Xيعارض حكم ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 
، بل تستمر Xغَت مقتصرة على حياتو  Xانتهاء عمره أو حياتو، ودولة اإلماـ ادلهدي 

، كما أف X دىرًا طوياًل، فحكم ادلهديُت ىو حكم أبيهم اإلماـ ادلهدي ولده ادلهديُتادة بقي
، فهم مجيعًا يصدروف عن مشكاة واحدة، حكم األئمة االثٍت عشر ىو حكم رسوؿ ا 

وأب يـو القيامة،  Xبعد قياـ اإلماـ ادلهدي  Xفادلراد ىو أف ال تكوف دولة لغَت آؿ زلمد 
، ويدؿ على ذلك احلديث X، وىم عًتة القائم Xديُت ىم من آؿ زلمد وال ؼلفى أف ادله

 :اآلٌب
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 آخر دولتنا. بعدنا ألحد تبقى وال قبلنا ألحد تبق لم الدنيا فإف )... : ا رسوؿ عن 
 األرض يمأل من ولدي من ومنا. سنتين سنة كل ومكاف يومين يـو كل مكاف يكوف الدوؿ،
 .(ٔ)( وجوراً  ظلماً  ملئت كما وعدالً  قسطاً 

، يعٍت (الدوؿ آخر بعدنا دولتنا ألحد تبقى وال قبلنا ألحد تبق لم الدنيا فإف: )فقولو 
ستزوؿ وتنتهي، ٍب ال يكوف بعد دولة القائم دولة لغَت  Xأف مجيع الدوؿ اليت قبل قياـ القائم 

قى ، ىي آخر الدوؿ، وتبXاليت يؤسسها القائم  X، بل دولة أىل البيت Xأىل البيت 
 .أب قياـ القيامة

 إال دولة لهم بيت أىل يبق ولن الدوؿ، آخر دولتنا): قاؿ السالـ عليو جعفر أيب وعن
 عز اهلل قوؿ وىو ىؤالء، سيرة مثل سرنا ملكنا إذا: سيرتنا رأوا إذا يقولوا لئال قبلنا ملكوا
 .(ٕ)(  (للمتقين والعاقبة: )وجل

وجاءت الرواية : )، قاؿٜٕ٘ص ٕج اذلدى إعالـ الورى بأعالـالشيخ الطربسي ُب  -ٖ
إال ما روي من قياـ ولده إف شاء ا  ،ألحددولة  Xبأنو ليس بعد دولة القائم  :الصحيحة

من الدنيا  Xوأكثر الروايات أنو لن ؽلضى  ،وٓب ترد بو الرواية على القطع والثبات ،تعأب ذلك
وا  ،وقياـ الساعة ،عالمة خروج األمواتو  ،يكوف فيها اذلرج ،إال قبل القيامة بأربعُت يوماً 

 (.أعلم

وىو قريب من كالـ الشيخ ادلفيد، وىو واضح ُب تردد الشيخ الطربسي وعدـ جزمو بانتهاء 
 .Xاإلمامة عند موت صاحب العصر والزماف 

وليس بعد دولة القائم : )، قاؿٕٙٙص ٖج كشف الغمةابن أيب الفتح اإلربلي ُب   -ٗ
X  ا جاءت بو الرواية من قياـ ولده إف شاء ا ذلك فلم يرد على القطع م إالألحد دولة

يكوف فيها  قبل القيامة بأربعُت يوماً  إال Xنو لن ؽلضي مهدي األئمة أوالبتات وأكثر الروايات 
اذلرج وادلرج وعالمة خروج األموات وقياـ الساعة للحساب وانجزاء وا أعلم ٔتا يكوف وىو وٕب 

 .(ب وإياه نسأؿ العصمة من الضالؿ ونستهدي بو إٔب سبيل الرشادالتوفيق للصوا

                                                             

 .7 4ؿ - األٔقبسٞ ثبلش ِؾّذ رؾم١ك - ل١ظ ثٓ ع١ٍُ وزبة -   
 . 47 –  47 ؿ اٌطٛعٟ ٌٍؾ١خ اٌغ١جخ -  
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 .وىو نفس كالـ الشيخ ادلفيد تقريباً، وغلري عليو ما قلتو ىناؾ

إنا ال نقطع على مصادفة : )، قاؿٙٗٔ – ٘ٗٔص ٖجو رسائلالشريف ادلرتضى ُب  -٘
وز أف يبقى العآب بل غل ،زواؿ التكليف (عليهما السالـ)خروج صاحب الزماف زلمد بن احلسن 

وغلوز أف يكوف بعده عدة أئمة يقوموف  .وال غلوز خلو الزماف بعده من األئمة ،كثَتاً   بعده زماناً 
ألف الذي كلفنا إياه  ؛وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرؽ اإلمامة ،ْتفظ الدين ومصاّب أىلو

 .إذ ىو موضع اخلالؼ واحلاجة ،افياً ش ونبينو بياناً  ،ثٍت عشروتعبدنا منو أف نعلم إمامة ىؤالء اإل
ألف ىذا االسم عندنا يطلق على من يثبت  ؛ثٍت عشريةوال ؼلرجنا ىذا القوؿ عن التسمي باال

فانفردنا ضلن هبذا االسم دوف  ،وقد أثبتنا ضلن وال موافق لنا ُب ىذا ادلذىب .إمامة اثٍت عشر إماماً 
 .(غَتنا

ٔتوت  اإلمامةُب كونو ال يقطع وال يعتقد بانتهاء ضي غٍت عن البياف، تر وكالـ الشريف ادل
 (.رمحو ا)ترجيح كوف أئمة بعده واضح من كالمو  إٔب، بل ميلو Xصاحب الزماف 

، ٚٔ٘ – ٙٔ٘ص ٓٔج مستدرؾ سفينة البحارالشيخ علي النمازي الشاىرودي ُب  -ٙ
 :صلوات ا عليو قلت للصادؽ جعفر بن زلمد" :قاؿ ،عن أيب بصَت :إكماؿ الدين: )... قاؿ

 :إنما قاؿ :فقاؿ ،مهدياً يكوف بعد القائم اثٍت عشر  :مسعت من أبيك أنو قاؿ ،يا بن رسوؿ ا
ولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف الناس إلى مواالتنا  ،عشر إماماً  اثناولم يقل  اثني عشر مهدياً 

 ."ومعرفة حقنا

تطب البصائر وال إشكاؿ فيو وغَتعلا شلا ىذا مبُت للمراد من رواية أيب محزة ورواية من :أقوؿ
وأهنم ادلهديوف من أوصياء القائم والقواـ  ،اثٍت عشر مهدياً  X دؿ على أف بعد اإلماـ القائم

 .(بأمره كي ال ؼللو الزماف من احلجة

ىذا ال  إفز تعدي اإلمامة عدد االثٍت عشر، بل يقوؿ وِّ والشيخ النمازي ىنا ليس فقط غلُ 
 .ال ؼللو الزماف من حجةفيو، كي  إشكاؿ

، قاؿ بعد أف ساؽ اثٍت عشر دلياًل على ذرية ٖٚص ٕادلَتزا النوري ُب النجم الثاقب ج -ٚ
الثقة انجليل  اّل حديث رواه الشيخإوٓب يصل خرب يعارض ىذه األخبار .. .: )Xاإلماـ ادلهدي 
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دخل ": قاؿ ،ازالفضل بن شاذاف النيسابوري ُب غيبتو بسند صحيح عن احلسن بن علي اخلر 
 إين: فقاؿ لو. نعم: قاؿ ؟ إماـأنت : ، فقاؿ لوXعلي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا 

: فقاؿ. ولو عقب إال اإلماـال يكوف : يقوؿ (عليهما السالـ)مسعت جّدؾ جعفر بن زلمد 
ال يكوف : Xقاؿ جعفر إنما، Xليس ىكذا قاؿ جعفر ! ؟ أنسيت يا شيخ أو تناسيت

نّو ال إف (عليهما السالـ)علي  الذي يخرج عليو الحسين بن اإلماـ إالولو عقب  إال اإلماـ
 ".صدقت جعلت فداؾ ىكذا مسعت جّدؾ يقوؿ: فقاؿ لو .عقب لو

نو ال ولد أ من X اإلماـمقصود  إفوقد نقل ىذا اخلرب الشيخ الطوسي ُب كتاب الغيبة  ...
 إفأو  .إماـاألوصياء وليس لو ولد  خاًب X نّوألو، أي أف ال يكوف لو ولد يكوف إمامًا يعٍت 

فال يعارض األخبار ادلذكورة  .ليس لو ولد( عليهما السالـ)الذي يرجع عليو احلسُت بن علي 
 .(وا العآب

وأقل ما يقاؿ ُب كالـ ادلَتزا النوري، إنو يقوؿ ّتواز تعدي اإلمامة عدد االثٍت عشر، بل من 
ثاقب، غلـز بأف ادلَتزا النوري يعتقد بإمامة ادلهديُت من ذرية اطلع على كل كالمو ُب النجم ال

ألنو ُب مقاـ الرد على االستدالؿ هبذا احلديث  ؛الًتديد إٔب، وإظلا التجأ ىنا Xاإلماـ ادلهدي 
أو إف الذي يرجع عليو احلسُت بن : )... ، ومع ذلك قاؿال ذرية لو Xعلى أف اإلماـ ادلهدي 

يرجع على أحد ادلهديُت من  X، أي إف اإلماـ احلسُت (س لو ولدلي( عليهما السالـ)علي 
 .، وىذا ادلهدي ليس لو ولدXذرية اإلماـ ادلهدي 

 (اجملتمع الفرعوين)قل عنو ُب كتاب فقد نُ ( رمحو ا)السيد الشهيد زلمد باقر الصدر  -ٛ
سوؼ  Xدي فادله: )... والذي ىو عبارة عن تقرير زلاضرات ألقاىا الشهيد الصدر، قاؿ

يدمر كل أسباب الفساد واالضلراؼ وعلى رأسها الظلم الفرعوين وانجور ويؤسس رلتمع القسط 
والعدؿ ويرسم لو مناىجو ُب مجيع رلاالت احلياة اإلنسانية، ٍب يأٌب بعده أثٍت عشر خليفة 

،  وخالؿ فًتة Xيسَتوف ُب الناس وفق تلك ادلناىج اليت وضعت ٖتت إشراؼ احلجة ادلهدي 
ثٍت عشر خليفة يكوف اجملتمع ُب سَت حثيث ضلو التكامل والرقي ويكوف اإلنساف ٔتستوى الية االو 

من العلم واألخالؽ ما ال ػلتاج إٔب رقيب غَت ا تعأب، وعند ذلك يتحقق البالغ بوراثة 
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َنا ِفي الزَّبُوِر ِمن بَػْعِد الذِّْكِر أَ ﴿: قاؿ تعأب. الصاحلُت األرض فَّ اأْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي َوَلَقْد َكَتبػْ

 .(ٔ) (﴾الصَّاِلُحوَف ِإفَّ ِفي َىَذا لََباَلغاً لَِّقْوـٍ َعاِبِدينَ 

من  ٖج ٜٚٚالشهيد السيد زلمد زلمد صادؽ الصدر ُب تاريخ ما بعد الظهور ص -ٜ
ي نو لن ؽلضأالروايات  وأكثر: -يقصد الطربسي  -قولو  وأما) :قاؿ Xادلهدي  اإلماـموسوعة 

 -احلجة سَتفع  أفومؤداىا  ،فهذه الروايات سنسمعها ... يوماً  بأربعُتقبل القيامة  إالمن الدنيا 
ادلهدي بل  اإلماـنو ليس ادلراد باحلجة شطص أوسنرى . يوماً  بأربعُتقبل القيامة  -أي ؽلوت 

 .بدىر طويل Xقد يوجد بعد زماف ادلهدي  ،آخرشطص 

دلنهجنا ُب ىذا  فهو واضح طبقاً  ،التارؼلي لإلثبات األولياء من زاوية كفاية روايات وأما ...
 .حد بعيد إٔبمتكثرة ومتعاضدة وذات مدلوؿ متشابو  ألهنا ؛التاريخ

أخبار األولياء  أفوصلد  ،كما عرفنا  ،أخبار الرجعة غَت قابلة لإلثبات أفوضلن حُت صلد ... 
 .(لوؿ أخبار األولياء بطبيعة احلاؿال زليص لنا من األخذ ٔتد ،كما مسعنا  ،قابلة لإلثبات

 Xؽلاين كعب يكوف بعد ادلهدي )فصل  ،الكوراين ُب ادلعجم ادلوضوعيالشيخ علي  -ٓٔ
أما أحاديث مصادرنا فتدؿ على أف الدولة اإلذلية ادلوعودة ٘تتد قروناً على يد ) :قاؿ ،(ويبيد قريش

برنامج ُب تطوير احلياة على األرض، ٍب على يد ادلهديُت من أبنائو، وأف  تعأب  Xادلهدي 
وأف نزوؿ عيسى . إٔب احلياة الدنيا ُب زيارة أو ػلكموف مدداً طويلة واألئمة  ورجعة النيب 

ويبقى مدة غَت طويلة ويتوَب، وأف الدجاؿ ؼلرج ُب زمن ادلهدي  Xيكوف ُب زمن ادلهدي 
X فيعاِب ضاللتو ويقتلو) (ٕ). 

مستقرة على حصر اإلمامة ُب اثٍت عشر  تباع أىل البيت اأف عقيدة  إٔبإذف فالًتويج 
إماماً، ال صحة ذلا، وىذه أقواؿ العلماء من ادلتقدمُت وادلتأخرين وادلعاصرين شاىدة على ذلك، 

وإمامتهم وخالفتهم  Xذرية اإلماـ ادلهدي  إٔبفضاًل عن النصوص الشرعية اليت تنص وتشَت 
 .Xبعد أبيهم احلجة بن احلسن 

                                                             

 .اٌجبة اٌشاثغ اٌفقً اٌضبٌش 71 ؿ: اٌّغزّغ اٌفشػٟٛٔ - 
 .Xد اٌزخقق١خ فٟ اإلِبَ اٌّٙذٞ ثشٔبِظ اٌىزشٟٚٔ، افذاس ِشوض اٌذساعب - 
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 عنونتُ ما و على أف ىذه النصوص تفوؽ األربعُت حديثًا بكثَت، ولكٍت اقتصرت على وأنب
، وسأدرج ٖتت األربعُت أربعُت حديثًا تربكًا هبذا العدد الذي نصت عليو الروايات كما تقدـ

 .موضوع البحث، ومن ا العوف والتوفيق إٔبحديثاً أحاديث أخرى تنص أو تشَت 

 .وصلى ا على زلمد وآلو األئمة وادلهديُت وسلم تسليماً  واحلمد  رب العادلُت،

 ناظم العقيلي                                                                 
 ىػ ٕٖٗٔ /األؤبمجادى  /ٛٔ: ليلة انجمعة

 ـ ٕٔٔٓ /ٗ /ٕٕ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :احلديح األول

أخربنا مجاعة، عن أيب عبد ا احلسُت بن علي بن سفياف البزوفري، عن : (ٔ)الشيخ الطوسي 
علي بن سناف ادلوصلي العدؿ، عن علي بن احلسُت، عن أمحد بن زلمد بن اخلليل، عن جعفر 

ا جعفر بن زلمد، عن أبيو  بن أمحد ادلصري، عن عمو احلسن بن علي، عن أبيو، عن أيب عبد
الباقر، عن أبيو ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيو احلسُت الزكي الشهيد، عن أبيو أمَت 

يا : Xلعلي  -في الليلة التي كانت فيها وفاتو  -قاؿ رسوؿ اهلل ) :قاؿ ،Xادلؤمنُت
ىذا الموضع وصيتو حتى انتهى إلى  رسوؿ اهلل  فأمال ،أحضر صحيفة ودواة ،أبا الحسن

، فأنت يا علي عشر مهدياً  اثناومن بعدىم  إنو سيكوف بعدي اثنا عشر إماماً  ،يا علي: فقاؿ
المرتضى، وأمير المؤمنين،  علياً : سماؾ اهلل تعالى في سمائو أوؿ االثني عشر إماماً 

 ألحد األسماء، والمأموف، والمهدي، فال تصح ىذه األعظم، والفاروؽ األكبروالصديق 
فمن ثبتها لقيتني : أنت وصيي على أىل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي ،يا علي .غيرؾ
، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترني ولم أرىا في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على غداً 

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصوؿ، فإذا حضرتو  ،أمتي من بعدي
ي الحسين الشهيد الزكي المقتوؿ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى الوفاة فليسلمها إلى ابن

ابنو سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو محمد الباقر، 
                                                             

ٌمذ فقٍذ اٌمٛي فٟ اٌىالَ ػٓ عٕذ اٌٛف١خ فٟ وزبة أزقبساً ٌٍٛف١خ، ٚدفبػبً ػٓ اٌٛف١خ، ٚاٌٛف١خ ٚاٌٛفٟ  - 
، ؽىُ ثبػزجبس عٕذ سٚا٠خ اٌٛف١خ،  7ؿ  اْ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ إٌغُ اٌضبلت ط: أؽّذ اٌؾغٓ، ٠ٚىف١ٕٟ ٕ٘ب أْ ألٛي

سٜٚ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ثغٕذ ِؼزجش ػٓ اإلِبَ اٌقبدق : )Xٗ ػٍٝ صجٛد اٌزس٠خ ٌإلِبَ اٌّٙذٞ ؽ١ش لبي ػٕذ اعزذالٌ
X  أل١ِش اٌّئ١ِٕٓ  خجشاً روشد ف١ٗ ثؼل ٚفب٠ب سعٛي هللاX  فٟ ا١ٌٍٍخ اٌزٟ وبٔذ ف١ٙب ٚفبرٗ، ِٚٓ فمشارٙب

 "(.اٌٝ آخشٖ... فبرا ؽنشرٗ اٌٛفبح ف١ٍغٍّّٙب اٌٝ اثٕٗ أٚي اٌّمشث١ٓ: "أٗ لبي
ٚا١ٌّشصا إٌٛسٞ ِٓ وجبس اٌؼٍّبء ٌٚٗ ثبع ه٠ًٛ فٟ ػٍُ اٌؾذ٠ش ٚاٌشعبي، فال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِزٙبٚٔبً فٟ افذاس 

 .االؽىبَ ثذْٚ ػٍُ ٚدسا٠خ، ٚ٘ىزا ؽٙبدح ِٓ ٘ىزا ػبٌُ ِزفك ػٍٝ ػٍّٗ ٚرمٛاٖ، رخزقش اٌىالَ ٚرىفٟ فٟ اٌّمبَ
٘ٛ ٌٕؼشف ً٘ ٘ٛ ِؼزجش ٠ٚؼزّذ ػ١ٍٗ فٟ رقؾ١ؼ أٚ رٛص١ك  فٕؾٓ ػٕذِب ٔززجغ أؽٛاي سعبي عٕذ سٚا٠خ ِب، اٌٙذف ِٕٗ

٠ىْٛ رزجغ سعبي اٌغٕذ رؾق١ً ؽبفً ٚرط٠ًٛ ؼشف ِٓ خج١ش ِب أْ اٌغٕذ ِؼزجش، أٚ رؾغ١ٓ اٌشٚا٠خ أَ ال، ٚػٕذِب ٔ
 .ألْ اٌغشك ِٓ رزجغ أؽٛاي سعبي اٌغٕذ ِزؾمك ِغجمبً، ٚ٘ٛ اٌّطٍٛة ٚاٌّشاد ؛ثال هبئً

١ّشصا إٌٛسٞ، ِٕٙظ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ رٛص١ك أٚ االػزّبد ػٍٝ اٌشٚاح، فىّب ث١َّٓ اٌّؾمك اٌخٛئٟ ٌٝ ؽىُ اٌاٚأ٠نبً ٠ٕظُ 
ٍٚ ؽ١ؼٟ ٌُ ٠شد ف١ٗ ِذػ فٟ أوضش ِٓ ِٛسد فٟ ِؼغّٗ، أْ ِٕٙظ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ ٘ٛ االػزّبد ػ ٚ رَ، ٚسعبي أٍٝ وً سا
روش٘ب ِغ اٌشٚا٠بد اٌزٟ لبي ػٕٙب ثؤٔٙب ِش٠ٚخ ػٓ  عٕذ سٚا٠خ اٌٛف١خ لذ ؽٙذ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ أُٔٙ ؽ١ؼخ اِب١ِخ، ػٕذِب

ارْ فُٙ ػٍٝ ِٕٙظ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ وٍُٙ ِؼزّذ ػ١ٍُٙ ؽزٝ اْ لٍٕب ثؤُٔٙ ٌُ ٠شد ف١ُٙ أٞ  -أٞ اٌؾ١ؼخ  -هشق اٌخبفخ 
 .ألُٔٙ ع١ّؼبً ٌُ ٠شد ف١ُٙ رَ أثذاً  ؛ِذػ

اٌؾب٘شٚدٞ، ِٓ اػزجبس اٌٛف١خ د١ٌالً ػٍٝ ؽغٓ  ٠ٕٚظُ أ٠نبً اٌٝ ؽىُ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ، ِب أفبدٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ
ػ ثزٌه ػٕذ رشعّخ ثؼل سعبي عٕذ اٌٛف١خ اٌّمذعخ  .سٚارٙب ٚوّبي ػم١ذرُٙ، وّب فشَّ

 سٚا٠خ ٚرفق١ً وً ٘زٖ األِٛس ِغ اٌّقبدس ِذْٚ فٟ وزبة أزقبساً ٌٍٛف١خ، ٚوزٌه رشعّخ وً ٚاؽذ ِٓ سعبي
 .اٌٛف١خ، فّٓ ؽبء االؽبهخ ف١ٍشاعغ
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فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو جعفر الصادؽ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو 

وفاة فليسلمها إلى ابنو علي الرضا، فإذا حضرتو الوفاة موسى الكاظم، فإذا حضرتو ال
فليسلمها إلى ابنو محمد الثقة التقي، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو علي الناصح، 
فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو الحسن الفاضل، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى 

، ثم يكوف من بعده اثنا ثنا عشر إماماً فذلك ا. ابنو محمد المستحفظ من آؿ محمد 
اسم  : ، فإذا حضرتو الوفاة  فليسلمها إلى ابنو أوؿ المقربين لو ثالثة أساميعشر مهدياً 

 .(ٔ) (المهدي، ىو أوؿ المؤمنين: كاسمي واسم أبي وىو عبد اهلل وأحمد، واالسم الثالث

الوصية والوصي أمحد ) ابقد بسطت القوؿ عن ىذه الوصية ادلقدسة متنًا وسندًا ُب كت
، فمن شاء اإلحاطة فعليو بتلك (انتصارًا للوصية)و ،(دفاعًا عن الوصية)، و(Xاحلسن 
 .الكتب

ثٍت عشر مهديًا بعد اإف ىذا احلديث الشريف، صريح الداللة بوجود  :بقوٕب ىنا وأكتفي
اثنا  إنو سيكوف بعدي ،يا علي)، Xزلمد بن احلسن العسكري  ؛ثٍت عشرالخاًب األئمة ا

وأيضًا احلديث صريح بوجود الذرية لإلماـ ادلهدي (. ثنا عشر مهدياً اعشر إمامًا ومن بعدىم 
X ىو ابن اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن ( أمحد)، وإف أوؿ ادلهديُتX ،( ثم يكوف من

 :، فإذا حضرتو الوفاة  فليسلمها إلى ابنو أوؿ المقربين لو ثالثة أساميبعده اثنا عشر مهدياً 
 (.المهدي، ىو أوؿ المؤمنين: اسم كاسمي واسم أبي وىو عبد اهلل وأحمد، واالسم الثالث

وليس أوذلم فقط،  Xوال ؼلفى أف مجيع ادلهديُت االثٍت عشر ىم من ذرية اإلماـ ادلهدي 
اليت ال  وسيأٌب ذكر الروايات اليت تدؿ على ذلك، مع أنو من الثوابت عند أىل البيت 

 إٔبيـو القيامة، ال ٗترج  إٔب Xك ألف اإلمامة مستمرة ُب ذرية اإلماـ احلسُت يناقش فيها، وذل
إماـ الزماف واحلجة على اإلنس وانجاف؛ زلمد بن  إٔب، وقد وصلت اإلمامة أو خاؿ أخ أو عم

ابنو أمحد  إٔبينص على أف اإلمامة من بعده ( الوصية)، واحلديث السابق Xاحلسن العسكري 
 .بد أف يكوف ادلهدي الثاين من ذرية أمحد ادلهدي، وىكذا أبداً فالأوؿ ادلهديُت، 

                                                             

 .10 ؿ :جخ ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟاٌغ١ - 
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ال تعود اإلمامة في ) :، أنو قاؿXفقد أخرج الشيخ الكليٍت بسنده عن أيب عبد ا 
إنما جرت من علي بن الحسين كما قاؿ اهلل تبارؾ  ،أخوين بعد الحسن والحسين أبداً 

ـِ  َوُأْوُلواْ ﴿ :وتعالى فال تكوف بعد علي بن  ،(ٔ)﴾الّلوِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَػْعضٍ  َأْوَلى بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحا
 .(ٕ)( إال في األعقاب وأعقاب األعقاب Xالحسين 

ال تجتمع اإلمامة في أخوين بعد ) :أنو قاؿ Xوأخرج أيضًا بسنده عن أيب عبد ا 
 .(ٖ)( الحسن والحسين إنما ىي في األعقاب وأعقاب األعقاب

أعقاب األئمة وأعقاب  إٔبُب الروايتُت السابقتُت إشارة ( األعقاب)وقد يكوف تكرار كلمة 
، أي ُب أعقاب األئمة، وأعقاب ادلهديُت الذين ىم (ُب األعقاب وأعقاب األعقاب)، ادلهديُت

 .من أعقاب األئمة 

 :احلديح الجاني
  روايتو أيضاً وشلا جاز ٕب: ، قاؿ(ٗ) السيد هباء الدين النجفي ُب كتابو منتطب األنوار ادلضيئة

  ،(٘) عن أمحد بن زلمد األيادي

                                                             

 .71: األٔفبي - 
 .82  – 81 ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
 .82 ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
ٌّئٌفٗ اٌغ١ذ ثٙبء اٌذ٠ٓ إٌغفٟ، ( االٔٛاس اٌّن١ئخ)، ٘ٛ ِٕزخت ِٚخزقش ٌىزبة (ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ)وزبة  -4

فٟ ثؾبس االٔٛاس، ٚغ١شٖ ِٓ اٌؼٍّبء، وّب  فٛي اٌّؼزّذح، ٚلذ اػزّذ ػ١ٍٗ اٌؼالِخ اٌّغٍغٟذ ِٓ األٚ٘زا اٌىزبة ٠ؼ
االٔٛاس )٠ظٙش ِٓ اٌؾغٓ ثٓ ع١ٍّبْ اٌؾٍٟ فٟ ِخزقش ثقبئش اٌذسعبد، ؽ١ش ٔمً ٔفظ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ػٓ ِئٌف 

 (.اٌّن١ئخ
 Xؽّذ ثٓ ِؾّذ األ٠بدٞ ٚ٘ٛ وزبة فٟ غ١جخ اإلِبَ اٌّٙذٞ أٚاٌغ١ذ ثٙبء اٌذ٠ٓ إٌغفٟ ٚغ١شٖ ٠شْٚٚ ػٓ وزبة 

رْ فٙزٖ اٚلذ ٔمً ِٕٗ فٟ وزبة اٌغ١جخ، ( اٌؾغٓ)، ٚلذ ٚفف اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ٘زا اٌىزبة ثـ (ء ٚاٌغالءاٌؾفب)ٚاعّٗ 
فبؽت  ٠نبً أاٌشٚا٠خ ِٛصمخ فٟ وزبة ِؼزّذ ِٓ وزت اٌّزمذ١ِٓ، ٚوزٌه اال٠بدٞ ٠ٕمً ػٓ اٌضمخ ػٍٟ ثٓ ػمجخ ٚ٘ٛ 

َ ِؼشفخ اٌٛاعطخ ث١ٓ اال٠بدٞ ٚاثٓ ػمجخ، فبؽت وزبة، فال ٠نش ػذ ٠نبً أث١ٗ أث١ٗ، ٚأوزبة، ٚاثٓ ػمجخ ٠شٚٞ ػٓ 
الػزّبد صمبح ٚوجبس اٌّز٘ت ػٍٝ وزبثٗ ٚإٌمً ِٕٗ ٚاعزؾغبٔٗ، ٚوزٌه ٌٛعٛد سٚا٠بد فؾ١ؾخ اخشٜ ثٕفظ ٔـ أٚ 

 .ِنّْٛ ٘زٖ اٌشٚا٠خ
: ، لبئالً 40 ، ثشل97ُأؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌشاصٞ اٌخن١ت األ٠بدٞ، روشٖ إٌغبؽٟ ؿ -أٚ أثٛ ػٍٟ  -٘ٛ أثٛ اٌؼجبط  -1
ف١ٗ غٍٛ ٚرشفغ، ٌٚٗ وزبة : ٌُ ٠ىٓ ثزان، ٚل١ً: أؽّذ ثٓ ػٍٟ أثٛ اٌؼجبط اٌشاصٞ اٌخن١ت األ٠بدٞ، لبي أفؾبثٕب)

أخجشٔب ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ػٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ داٚد ػٕٗ . اٌؾفبء ٚاٌغالء فٟ اٌغ١جخ، ٚوزبة اٌفشائل، ٚوزبة ا٢داة
 .أزٙٝ( ثىزجٗ

: أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌخن١ت األ٠بدٞ، ٠ىٕٝ أثب اٌؼجبط، ٚل١ً: )، لبئالً  9ثشلُ ، 72ٚروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ اٌفٙشعذ ؿ 
ٌٚٗ وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء فٟ اٌغ١جخ ؽغٓ، وزبة . أثب ػٍٟ اٌشاصٞ، ٌُ ٠ىٓ ثزٌه اٌضمخ فٟ اٌؾذ٠ش ِٚزُٙ ثبٌغٍٛ

ثٓ ِٛعٝ اٌزٍؼىجشٞ،  اٌفشائل، وزبة ا٢داة، أخجشٔب ثّٙب اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا، ػٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ داٚد ٚ٘بسْٚ
 .أزٙٝ( ع١ّؼب ػٕٗ
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اثنا  Xإف منا بعد القائم ): X ، عن أيب عبد ا(ٕ) ، عن أبيو(ٔ) يرفعو إٔب علي بن عقبة

  .(ٖ) (Xمن ولد الحسين  عشر مهدياً 

 ؛وىذه الرواية نفس معٌت رواية الوصية، من حيث إثبات اثنا عشر إماماً، واثنا عشر مهدياً 
ثٍت عشر يكوف اثٍت عشر اثنا عشر مهدياً، أي بعد األئمة اال Xص على أف بعد القائم ألهنا تن

                                                                                                                                                                                       

اؽبسح اٌٝ ػذَ عضِٗ ثّب ٔغجٖٛ  اً ٚغٍٖٛ، ثً ٔغجٗ اٌٝ اٌم١ً، ٚ٘زْ إٌغبؽٟ ٌُ ٠غضَ ثنؼف اٌشعاال ٠خفٝ : ألٛي
 .ا١ٌٗ

 ثً ٟ٘( ٚاٌمٛاَ ِٓ ثؼذٖ)ؼزّذ ػ١ٍٙب ٚلذ رىٍّذ ػٕٙب فٟ رؾم١ك سٚا٠خ ْ ٠  أٚرّٙخ اٌغٍٛ ػٕذ اٌم١١ّٓ ٚغ١شُ٘ ال ٠ّىٓ 
ْ ٠شٚٞ أٚمؼ١فبً ثبٌؾذ٠ش ثّغشد  ٚغ١شُ٘ وبٔٛا ٠ؼذْٚ اٌشاٚٞ غبي ألْ اٌم١١ّٓ ؛سثّب فٟ اٌغبٌت ِذػ ٌّٓ ٠ زُٙ ثٙب

ً اٌمٛي فٟ ٘زا اٌّٛمٛع ػذح ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)فنبئً ٚوشاِبد أً٘ اٌج١ذ  اٌزٟ وبٔٛا ٠شٚٔٙب ثبعزٙبدُ٘ غٍٛاً، ٚلذ فقَّ
 .غ١شِٖٓ أوبثش اٌؼٍّبء ُِٕٙ اٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙبٟٔ ٚ

 .ؼٍُ عجت ارٙبُِٙ ثبٌغٍٛ ٚاٌنؼف، ٠ٚضجذ رٌه ثطش٠ك ِؼزّذؼزّذ ػٍٝ رنؼ١فُٙ ؽزٝ ٠  ْ ٠  أفال ٠ّىٓ 
: ، فٟ أؽذ أعب١ٔذ سٚا٠برٗ، لبئالً (اٌضمخ)، ثـ 10 ٚلذ ٚففٗ اٌغ١ذ ثٙبء اٌذ٠ٓ إٌغفٟ فٟ ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ ؿ

: لبي -أؽذ اٌٛوالء اٌّزوٛس٠ٓ  -اٌٝ ِؾّذ ثٓ فبٌؼ اٌّٙذأٟ  ، ٠شفؼٗ(سؽّٗ هللا)ػٓ اٌضمخ أؽّذ ثٓ ِؾّذ األ٠بدٞ )...
 .أزٙٝ...( Xوزجذ اٌٝ فبؽت اٌضِبْ 

ٚففٗ ثـ ( االٔٛاس اٌّن١ئخ)ْ ِئٌف أ، 0 ٌٍقفؾخ   فٟ اٌٙبِؼ سلُ ( ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ)ٚلذ ٔمً ِؾمك 
أؽّذ ثٓ ِؾّذ األ٠بدٞ اٌزٞ ٠شٚٞ ػٕٗ فٟ .. : ).، ٚ٘زا ٔـ اٌىالَ(اٌؾفبء ٚاٌغالء)ٚٔغت ا١ٌٗ وزبة ( اٌؾ١خ اٌفم١ٗ)

 - 8، مّٓ ة  ثبة اإلِبِخ، اٌفقً  -( ِخطٛه)ِٛامغ ػذ٠ذح ِٓ ٘زا اٌىزبة، ٚػجش ػٕٗ فٟ األٔٛاس اٌّن١ئخ 
فال ٠ٕجغٟ اٌؾه فٟ ٚصبلخ اٌشعً، ػٍٝ األلً  .أزٙٝ( ثبٌؾ١خ اٌفم١ٗ أؽّذ ثٓ ِؾّذ األ٠بدٞ ِقٕف وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء

 .ٚا٠بد، ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ ؽغٓ ػم١ذرٗ ِٚٛاالرٗفٟ ٘ىزا س
ػٍٟ ثٓ ػمجخ ثٓ خبٌذ األعذٞ أثٛ اٌؾغٓ ٌِٛٝ، وٛفٟ، صمخ صمخ، سٜٚ : )، لبئالً 0 7، ثشلُ  7 ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ - 

ؽذصٕب : لبي ،ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ ّ٘بَ: لبي ،ٌٗ وزبة ٠ش٠ٚٗ عّبػخ، أخجشٔب أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌغشاػ. Xػٓ أثٟ ػجذ هللا 
ٚألث١ٗ ػمجخ . ؽذصٕب ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ اٌؾغبي، ػٓ ػٍٟ ثٓ ػمجخ ثىزبثٗ: لبي ،ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ رغ١ُٕ: لبي ،ثٓ ص٠بد ؽ١ّذ

 .أزٙٝ( روشٖ عؼذ وزبة أ٠نبً 
ٌٗ وزبة، . Xػمجخ ثٓ خبٌذ األعذٞ وٛفٟ، سٜٚ ػٓ أثٟ ػجذ هللا : )لبئالً  4 8، ثشل99ُ روشٖ إٌغبؽٟ ؿ - 

ؽذصٕب أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ الؽك، ػٓ أؽّذ ثٓ اٌؾغٓ : لبي ،ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ رّبَ ؽذصٕب: أخجشٔب اٌؾغ١ٓ لبي
 .أزٙٝ( ثٓ ػٍٟ ثٓ فنبي، ػٓ أث١ٗ، ػٓ ػٍٟ ثٓ ػمجخ، ػٓ أث١ٗ ػمجخ ثٓ خبٌذ ثبٌىزبة
: لبئالً    94، ثشلُ 48  – 47 ؿ 1ٚروشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

 X، ػٕٗ ػٓ أثٟ ػجذ هللا 1  سٜٚ فٟ رفغ١ش اٌؼ١بؽٟ عٛسح ٠ٛٔظ ؿ. Xِٓ أفؾبة اٌقبدق : مجخ ثٓ خبٌذػ)
عٛسح  02 ؿ  ، ٚوزا فٟ ؽئ ط   ٚ   4 ؿ  ، ٚوّجب ط81 ٚ  82 ؿ 2ِب ٠ف١ذ ِذؽٗ ٚعالٌزٗ، ٚعذ ط

ٚرشؽُ ػ١ٍٗ اٌقبدق . ٗ ثٌٗٚٗ وزبة سٚاٖ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ فنبي، ػٓ أث١ٗ، ػٓ اثٕٗ ػٍٟ ثٓ ػمجخ، ػٓ أث١. اٌشػذ
X .ٚرمذَ فٟ رشعّخ ػضّبْ ثٓ . ٚ روش فٟ اٌغف١ٕخ ِب ٠ف١ذ ؽغٕٗ ٚوّبٌٗ.  0 ؿ 7 ، ٚعذ ط79 ؿ 7وّجب ط

جعينًٌهللاًٍعْبًفًٜاىدّٞبً.ًٗجً٘ٓرحجْبًّٗحجٌٖ!ًثنًًٌٍسحجب ً!ًًٍسحجب ً: ٌٗ ٌٚؼضّبْ ٚ اٌّؼٍٝ Xػّشاْ لٛي اٌقبدق 
٠ب ػمجخ ال ٠مجً هللا ِٓ اٌؼجبد ٠َٛ اٌم١بِخ : ٌٗ Xٌقؾ١ؼ ػٍٝ األفؼ لٛي اٌقبدق ٚسٜٚ اٌى١ٍٕٟ فٟ ا. اٌخ - ٗاٟخسح

 .أزٙٝ( اال ٘زا األِش اٌزٞ أٔزُ ػ١ٍٗ
ؽذصٕٟ ػجذ : ؽذصٕٟ ِؾّذ ثٓ ِغؼٛد، لبي: )ٚسٜٚ اٌىؾٟ ٌٗ سٚا٠خ ِبدؽخ رذي ػٍٝ ؽغٓ ػم١ذرٗ ِٚٛاالرٗ، ؽ١ش لبي

ال رؼشف ِب  ْ ٌٕب خبدِبً ا: Xلٍذ ألثٟ ػجذ هللا : ػمجخ، ػٓ أث١ٗ، لبي ؽذصٕب ػٍٟ ثٓ: هللا ثٓ ِؾّذ، ػٓ اٌٛؽبء، لبي
زحَنًٌهللاًًٍِ: فمبي :ال ٚؽك اٌزٞ ارا روشرّٖٛ ثى١زُ، لبي :ٚأسادد أْ رؾٍف ث١ّ١ٓ لبٌذ ٔؾٓ ػ١ٍٗ، فبرا أرٔجذ رٔجبً 

 .4 2ؿ  اخز١بس ِؼشفخ اٌشعبي ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ ط( إٔوًاىجٞذ
دخٍذ أٔب ٚاٌّؼٍٝ ٚػضّبْ ثٓ : ػٓ ػمجخ ثٓ خبٌذ لبي: ػٍٝ ػظُ ِٕضٌخ ػمجخ ثٓ خبٌذٚسٜٚ اٌؾ١خ اٌى١ٍٕٟ ِب ٠ذي 
ًاىدّٞبً: )فٍّب سآٔب لبي Xػّشاْ ػٍٝ أثٟ ػجذ هللا  ًفٜ ًهللاًٍعْب ًجعينٌ ًّٗحجٖب ًرحجْب ًٗج٘ٓ ًثنٌ ًٍسحجب  ٍسحجب 

 .4 ؿ 4ط :اٌىبفٟ...( ٗاٟخسح
ٚلذ ٚلغ ػمجخ ثٓ خبٌذ ٘ٛ ٚاثٕٗ فٟ اعٕبد رفغ١ش اٌمّٟ  .ِٚٛصمبً  ِضو١بً ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)ٚؽغجه ثىالَ أً٘ اٌج١ذ : ألٛي 
 .فٟ رفغ١ش اٌجغٍّخ 7 ؿ  ط
 .48 ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس ،49ؿ :ِخزقش ثقبئش اٌذسعبد ،14  –  1 ؿ :ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ -  



 :X..................... .................2 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

تأكيدًا لألصل الثابت وىو أف اإلمامة ُب ذرية  Xوكوهنم من ذرية اإلماـ احلسُت  مهدياً،
، Xاإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن  إٔبوصلت  ةاإلماميـو القيامة، ؤتا أف  إٔب Xاحلسُت 

 .ر ُب ذريتو من بعدهإذف فهي تستم

لو شلا جرى عليو من قتل  ىو تعويض Xولعل التأكيد على أف ادلهديُت من ذرية احلسُت 
ُب عاشوراء، وىذا ما ينص عليو الدعاء ُب الثالث من شعباف، يـو  Xو٘تثيل وىتك حرماتو 
 ،والشفاء في تربتو ،المعوض من قتلو أف األئمة من نسلو: )... Xمولد اإلماـ احلسُت 
 .، كما سيأٌب ذكره..(.واألوصياء من عترتو بعد قائمهم وغيبتو ،والفوز معو في أوبتو

 :احلديح الجالح
 - يقـو القائم منا): ، أنو قاؿX، عن علي بن احلسُت (ٔ) أخرج القاضي النعماف ادلغريب

 .(ٕ) (-يعٍت من األئمة من ذريتو  - ثم يكوف بعده اثنا عشر مهدياً  -يعٍت ادلهدي 

ثٍت عشر مهدياً ايضًا ىذه الرواية تؤيد رواية الوصية ادلقدسة، وتشًتؾ معها ُب النص على وأ
 .عشر مهدياً  اعشر إمامًا، واثن ا، وبالتإب ثبت اثنXبعد اإلماـ ادلهدي 

                                                             

خ إٌؼّبْ ثٓ أثٟ ػجذ أثٛ ؽ١ٕف: )، ؽ١ش لبي4 0 ثشلُ  2   – 1  ؿ  رشعُ ٌٗ اٌؾش اٌؼبٍِٟ فٟ أًِ ا٢ًِ ط - 
أؽذ األئّخ اٌفنالء اٌّؾبس ا١ٌُٙ، روشٖ األ١ِش اٌّخزبس اٌّغجؾٟ فٟ ربس٠خ . هللا ِؾّذ ثٓ ِٕقٛس ثٓ أؽّذ ثٓ ؽ١ٛاْ

أفٛي [ اخزالف]اٌفمٗ ٚاٌذ٠ٓ ٚإٌجً ِب ال ِض٠ذ ػ١ٍٗ، ٌٚٗ ػذح رقب١ٔف ِٕٙب وزبة [ أً٘ اٌؼٍُ ٚ]وبْ ِٓ : فمبي
بْ ِبٌىٟ اٌّز٘ت صُ أزمً اٌٝ ِز٘ت اإلِب١ِخ، ٚفٕف وزبة اثزذاء اٌذػٛح ٌٍؼج١ذ١٠ٓ، ٚو. أزٙٝ -اٌّزا٘ت ٚغ١شٖ 

ِقش فٟ رشعّخ [ لنبح]ٚلبي اثٓ صٚالق فٟ وزبة أخجبس . ٚوزبة االخجبس فٟ اٌفمٗ، ٚوزبة االخزقبس فٟ اٌفمٗ أ٠نبً 
خ اٌفنً ِٓ أً٘ اٌمشآْ ٚاٌؼٍُ ٚوبْ أثٖٛ إٌؼّبْ ثٓ ِؾّذ اٌمبمٟ فٟ غب٠: أثٟ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ إٌؼّبْ اٌّزوٛس

ثٛعٖٛ اٌفمٗ ٚػٍُ اخزالف اٌفمٙبء ٚاٌٍغخ ٚاٌؾؼش اٌفؾً ٚاٌّؼشفخ ثؤؽٛاي إٌبط ِغ ػمً ٚأقبف،  ثّؼب١ٔٗ، ٚػبٌّبً 
، ٌٚٗ ؽغٕبً  ٚأٌف ألً٘ اٌج١ذ ِٓ اٌىزت آالف األٚساق ثؤؽغٓ رؤ١ٌف ٚأٍِؼ عغغ، ٚػًّ فٟ إٌّبلت ٚاٌّضبٌت وزبثبً 

، وزبة اخزالف اٌفمٙبء ٠ٕٚزقش [ٚػٍٟ اثٓ عش٠ظ]ٓ، ٌٗ سد ػٍٝ أثٟ ؽ١ٕفخ ِٚبٌه ٚػٍٝ اٌؾبفؼٟ سدٚد ػٍٝ اٌّخبٌف١
[ أثٟ]ٚوبْ أثٛ ؽ١ٕفخ اٌّزوٛس ِالصِب فؾجخ اٌّؼض . ٌمجٙب ثبٌّٕزخجخ[ اٌفم١ٙخ]، ٌٚٗ اٌمق١ذح (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ألً٘ اٌج١ذ 

ِٚبد [ ٌُٚ رطً ِذرٗ]خ اٌٝ اٌذ٠بس اٌّقش٠خ وبْ ِؼٗ، ٌّب ٚفً ِٓ أفش٠م١[ اٌّمذَ روشٖ، ٚ]اثٓ إٌّقٛس [ ِؼذ]ر١ُّ 
 (.ثّقش روش رٌه وٍٗ اثٓ خٍىبْ  2 عٕخ [ فٟ ِغزًٙ سعت]

. ٔؼّبْ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِٕقٛس، لبمٟ ِقش: )، لبئالً 4  – 1ؿ 4ٚرشعُ ٌٗ اٌغ١ذ ثؾش اٌؼٍَٛ فٟ اٌفٛائذ اٌشعب١ٌخ ط
( دػبئُ االعالَ)وزبة : ١خ ٚفٕف ػٍٝ هش٠ك اٌؾ١ؼخ وزجبً، ِٕٙبٚلذ وبْ فٟ ثذء أِشٖ ِبٌى١بً، صُ أزمً اٌٝ ِز٘ت اإلِبِ

ػٓ ( ربس٠خ ِقش)ٚروش فبؽت . ٌٚٗ ف١ٗ ٚفٟ غ١شٖ سدٚد ػٍٝ فمٙبء اٌؼبِخ وؤثٟ ؽ١ٕفخ ِٚبٌه ٚاٌؾبفؼٟ ٚغ١شُ٘
ذ، ٠قذق وزبة ؽغٓ ع١( اٌذػبئُ)أٔٗ وبْ ِٓ اٌؼٍُ ٚاٌفمٗ ٚاٌذ٠ٓ ٚإٌجً ػٍٝ ِبال ِض٠ذ ػ١ٍٗ، ٚوزبة : "اٌمبمٟ ٔؼّبْ

ِٓ اٌخٍفبء اإلعّبػ١ٍ١خ ؽ١ش  خٛفبً  (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ِٓ األئّخ  Xِب لذ ل١ً ف١ٗ، اال أٔٗ ٌُ ٠شٚ ف١ٗ ػّٓ ثؼذ اٌقبدق 
 (.ؽم١مخ ِز٘جٗ ثّب ال ٠خفٝ ػٍٝ اٌٍج١ت -ِٓ ٚساء عزش اٌزم١خ  -ِٓ لجٍُٙ ثّقش، ٌىٕٗ لذ أثذٜ  ِٕقٛثبً  وبْ لبم١بً 

، ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ ٚاصجبد اِب١ِزٗ، ساعغ خبرّخ (دػبئُ اإلعالَ)اٌمٛي ف١ٗ ٚفٟ وزبثٗ  ٚلذ أهبي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ رفق١ً
 .19  – 8  ؿ  ط :اٌّغزذسن

 .400ؿ  ط :ٌٍمبمٟ إٌؼّبْ اٌّغشثٟ - ؽشػ األخجبس - 
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 :احلديح الرابع

حدثنا زلمد بن أيب : قاؿ ،(ٔ)حدثنا علي بن أمحد بن زلمد بن عمراف الدقاؽ : الصدوؽ
، عن عمو احلسُت بن يزيد (ٖ)حدثنا موسى بن عمراف النطعي : قاؿ ،(ٕ)لكوُب عبد ا ا

                                                             

ػٍٟ ثٓ أؽّذ ) : 927، ثشلُ 00 ؿ 1لبي اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 
 ِٚزشؽّبً  لذ أوضش اٌقذٚق ِٓ اٌشٚا٠خ ػٕٗ ِزشم١بً . ٘ٛ ِٓ ِؾبئخ اٌقذٚق: ثٓ ػّشاْ اٌذلبق أثٛ اٌمبعُ ثٓ ِؾّذ

ٚ  19ٚ    ؿ  ِٕٙب فٟ اٌؼ١ْٛ ط. ػ١ٍٗ، ػٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا اٌىٛفٟ ِٚؾّذ ثٓ ٘بسْٚ اٌقٛفٟ ٚغ١شّ٘ب
ٚ  1  ٚػٓ غ١شٖ فٟ ؿ. ١ٍٕٟػٕٗ، ػٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌى 41 ٚفٟ ؿ. 8  ٚ     ٚ  2  ٚ  9  ٚ  4  
ٚ  24ٚ  0 ٚ  9 ٚ  2  – 4 ٚ   ، ٚاٌؼًٍ ؿ1 ٚ  2ٚوزا فٟ اٌّؼبٟٔ ؿ. ٚغ١ش رٌه وض١ش.    ٚ  18 ٚ  10 
ٚثبة    ، ٚثبة   ػ   0 ؿ  2 ٚفٟ اوّبي اٌذ٠ٓ ثبة . ٚغ١ش رٌه ِٓ وزجٗ رشوٕبٖ اخزقبساً . ٚغ١شٖ 91ٚ  80
. ٚلذ ٠ؼجش ػٕٗ ثؼٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ ِٛعٝ اٌذلبق. ف١زؾذ ِغ ا٢رٟ. ػٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ:   

 .أزٙٝ( ٚثؼٍٟ ثٓ أؽّذ اٌذلبق ٚاٌىً ٚاؽذ
ػٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػّشاْ ) :لبئالً  1 79، ثشلُ 78  – 77 ؿ   ٚروشٖ اٌخٛئٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

 .أزٙٝ( 82، اٌؾذ٠ش 8 ، اٌجبة  اٌغضء : اٌؼ١ْٛ. ػ١ٍٗ أثٛ اٌمبعُ، ِٓ ِؾب٠خ اٌقذٚق، روشٖ ِزشم١بً : اٌذلبق
أِب ػٍٟ فٙٛ اٌذلبق اٌزٞ أوضش اٌقذٚق ِٓ اٌشٚا٠خ ػٕٗ : ) 9 ؿ 4ٚلبي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط

 .أزٙٝ( ، فٙٛ ِٓ ِؾب٠خٗ اٌز٠ٓ ٠غشٞ ػ١ٍُٙ ِب ٠غشٞ ػٍٝ اخٛأُٙ ِٓ ِؾب٠خ اإلعبصحِزشم١بً 
ِؾّذ ثٓ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ػْٛ االعذٞ أثٛ اٌؾغ١ٓ : )، لبئالً 0 0 لُ ، ثش 7 ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

ٚوبْ ٠مٛي . ٠مبي ٌٗ ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا، وبْ صمخ، فؾ١ؼ اٌؾذ٠ش، اال أٔٗ سٜٚ ػٓ اٌنؼفبء. اٌىٛفٟ، عبوٓ اٌشٞ
أخجشٔب أثٛ . ػخٌٗ وزبة اٌغجش ٚاالعزطب. -ٚوبْ أثٖٛ ٚعٙب سٜٚ ػٕٗ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ  -ثبٌغجش ٚاٌزؾج١ٗ 
ِٚبد أثٛ اٌؾغ١ٓ : لبي ،ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ عؼفش االعذٞ ثغ١ّغ وزجٗ: لبي ،ؽذصٕب اٌؾغٓ ثٓ ؽّضح: لبي ،اٌؼجبط ثٓ ٔٛػ

ؽذصٕب أثٛ : ٚلبي اثٓ ٔٛػ. ِؾّذ ثٓ عؼفش ١ٌٍخ اٌخ١ّظ ٌؼؾش خٍْٛ ِٓ عّبدٜ االٌٚٝ عٕخ اصٕزٝ ػؾشح ٚصالصّبئخ
 .أزٙٝ( ذاْ اٌمض٠ٕٟٚ ػٕٗ ثغ١ّغ وزجٗؽذصٕب أؽّذ ثٓ ؽّ: اٌؾغٓ ثٓ داٚد لبي

ِؾّذ ثٓ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ػْٛ األعذٞ، : ) 1 ؿ  ٚٚصمٗ اثٛ اٌٙذٜ اٌىٍجبعٟ فٟ عّبء اٌّمبي فٟ ػٍُ اٌشعبي ط
ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا، وبْ صمخ، فؾ١ؼ اٌؾذ٠ش، اال أٔٗ ٠شٚٞ ػٓ اٌنؼفبء، : أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌىٛفٟ، عبوٓ اٌشٞ، ٠مبي ٌٗ

فبٌظب٘ش أٔٗ غ١ش ٚع١ٗ، ٚاٌظب٘ش أٔٗ ِٓ األعٍخ ( ِٓ اٌمٛي ثبٌغجش ٚاٌزؾج١ٗ)ٚأِب روشٖ (. ٌغجش ٚاٌزؾج١ٗ ٚوبْ ٠مٛي ثب
 .أزٙٝ( ٌٚمذ أعبد عذٔب اٌغ١ذ اٌؼالِخ، فٟ اعزظٙبسٖ أٔٗ ِٓ اٌضمبد، ٚاألعالء اٌّؼزّذ٠ٓ. وّب ٘ٛ ػٍٝ اٌخج١ش غ١ش عز١ش

سٜٚ ػٓ : ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ: )848  ، ٚسلُ 847  ُ  ، ثشل21ؿ 0 لبي اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 
أِش سثٟ أال رؼجذٚا : )عٛسح إٌؾً، فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ: رفغ١ش اٌمّٟ. اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ، ٚسٜٚ ػٕٗ ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ

 ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ -( 848  . )٘زا ِزؾذ ِغ ِٓ ثؼذٖ: ألٛي: اٌٝ لٌٛٗ... ٚسٜٚ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ إٌٛفٍٟ(. اال ا٠بٖ
اٌجبة، فٟ اٌذالٌخ ػٍٝ : وبًِ اٌض٠بساد. سٜٚ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ، ٚسٜٚ ػٕٗ ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا اٌىٛفٟ: إٌخؼٟ

. ٚسٜٚ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ ػّٗ، ٚسٜٚ ػٕٗ ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا االعذٞ. 7، اٌؾذ٠ش Xلجش أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 
، ثبة 4اٌغضء : اٌفم١ٗ. ػٕٗ ِؾّذ ثٓ أثٟ ػجذ هللا اٌىٛفٟٚسٜٚ . فٟ هش٠مٗ اٌٝ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػجبد اٌّىٟ: ِؾ١خخ اٌفم١ٗ

 .أزٙٝ والَ اٌخٛئٟ...( Xاٌٛف١خ ِٓ ٌذْ آدَ 
عٕبد رفغ١ش اٌمّٟ د١ًٌ ػٍٝ ٚصبلزٗ، ٌؾٙبدح ػٍٟ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌمّٟ ثؤٔٗ سٜٚ رفغ١شٖ ػٓ اْ ٚلٛع اٌشاٚٞ فٟ ا: ألٛي

 .رٛص١ك اٌشٚاح اٌز٠ٓ ٌُ ٠شد رٛص١مُٙ فٟ وزت اٌشعبي اٌضمبح فمو، ٚ٘زٖ اٌمش٠ٕخ اػزّذ ػ١ٍٙب اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ
الٔٗ ؽٙذ ثؤٔٗ سٜٚ اٌىزبة  ؛ػٍٝ ٚصبلزٗ ٚوزٌه ٚلٛع اٌشاٚٞ فٟ اعٕبد وزبة وبًِ اٌض٠بسد الثٓ ل٠ٌٛٛخ ٠ؼزجش د١ٌالً 

 .اػزّذ ػ١ٍٙب اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغّٗ ػٓ اٌضمبح، ٚ٘زٖ اٌمش٠ٕخ أ٠نبً 
ِٛعٝ ثٓ ) :44 1 ، ثشلُ    – 0 ؿ 8ٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش طلبي اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ ف

ػٓ اٌقذٚق ثبعٕبدٖ، ػٓ ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً اٌجشِىٟ،    ٘ىزا فٟ اٌزٙز٠ت ثبة اٌض٠بسح اٌغبِؼخ ؿ: ػجذ هللا إٌخؼٟ
 ارا صسد ٚاؽذاً  وبِالً  ألٌٛٗ ث١ٍغبً  ػٍّٕٟ ٠ب ثٓ سعٛي هللا لٛالً : لٍذ ٌؼٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌٙبدٞ فٍٛاد هللا ػ١ٍّٙب: ػٕٗ لبي
ٚسٚاٖ فٟ اٌؼ١ْٛ . ِٚضً رٌه فٟ اٌفم١ٗ ػٕٗ، ػٕٗ. اٌٝ آخشٖ اٌض٠بسح اٌغبِؼخ اٌىج١شح اٌّؾٙٛسح - Xفمبي . ِٕىُ

. اٌخ - Xلٍذ ٌؼٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌٙبدٞ : ثبعٕبدٖ، ػٓ ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً اٌجشِىٟ، ػٓ ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ إٌخؼٟ لبي
فٟ اٌجؾبس ثؼذ ؽشؽٗ  اٌّظٚلبي اٌؼالِخ . ِغ اثٓ ػّشاْ إٌخؼٟ ٚأؽذّ٘ب اعُ عذِٖٚٛعٝ ثٓ ػجذ هللا إٌخؼٟ ِزؾذ 

ألٔٙب أفؼ  ؛ِٓ اإلهبٌخ ، ٚاْ ٌُ أعزٛف ؽمٙب ؽزساً ٚأّب ثغطذ اٌىالَ فٟ ؽشػ رٍه اٌض٠بسح ل١ٍالً : ٌٙزٖ اٌض٠بسح
( ِمبَ لشآْ ٚػزشد)وشد فٟ وزبة ٚر. ، ٚأثٍغٙب ِؼٕٝ، ٚأػال٘ب ؽؤٔبً ، ٚأفقؾٙب ٌفظبً ، ٚأػّٙب ِٛسداً اٌض٠بساد عٕذاً 

 .أزٙٝ( ِب ٠زؼٍك ثقؾخ ٘زٖ اٌض٠بسح
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قلت للصادؽ جعفر بن زلمد ): ، قاؿ(ٖ)، عن أيب بصَت (ٕ)، عن علي بن أيب محزة (ٔ)النوفلي
يكوف بعد القائم اثنا : أنو قاؿ Xإين مسعت من أبيك  ،يا ابن رسوؿ ا (:عليهما السالـ)

                                                                                                                                                                                       

سٜٚ ِؾّذ : ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ إٌخؼٟ: )28 1 ، ثشلُ 2  – 1 ؿ  8ٚا٠نب فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط 
ذ٠ش ثٓ أثٟ ػجذ هللا األعذٞ اٌىٛفٟ، ػٕٗ، ػٓ ػّٗ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ إٌٛفٍٟ، ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽّضح، اٌؾ

ًعيٌٖٞ: إٌجٛٞ اٌقبدلٟ ًاىقبئًٌصي٘ادًهللاًٗسالٍٔ ًعيًٜثًِأثًٜطبىتًٗآخسٌٕ ًأٗىٌٖ ًعشس ًثعدًٛاثْب ًاألئَخ .ًٌٕ
ًأٍزًٜثعدٛ ًخيفبئًٜٗأٗصٞبئًٜٗأٗىٞبئًٜٗحججًهللاًعيٚ ًمبفس. ًىٌٖ ًٍؤًٍِٗاىَْنس ًثٌٖ ٚسٜٚ : اٌٝ لٌٛٗ.... اىَقس

ٚسٜٚ . ٚرمذَ اٌىالَ ف١ٗ فٟ ِٛعٝ ثٓ ػجذ هللا. وّب فٟ اٌؼ١ْٛاٌض٠بسح اٌغبِؼخ،  Xاٌجشِىٟ، ػٕٗ، ػٓ اإلِبَ اٌٙبدٞ 
، ػٓ ػز١جخ ث١بع اٌمقت، ػٓ ِٛالٔب (٠ؼٕٟ ػّٗ)اٌقذٚق، ػٓ اثٓ اٌّزٛوً، ػٓ ِؾّذ ثٓ عؼفش، ػٕٗ، ػٓ إٌٛفٍٟ 

ٝ ؽغٕٗ ٚعبئش سٚا٠برٗ اٌذاٌخ ػٍ: اٌٝ لٌٛٗ.... ٚرغ١ع إٌبس ألػذائٗ X، ؽذ٠ش اؽز١بق اٌغٕخ ألؽجبء ػٍٟ Xاٌقبدق 
 .أزٙٝ( ػٕٗ، ػٓ ػّٗ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ، ػٓ ػٍٟ ثٓ عبٌُ ؽذ٠ش غ١جخ ٔٛػ: ٚن. 97 ٚوّبٌٗ فٟ ثؾب ؿ 

اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٍّه إٌٛفٍٟ ٔٛفً إٌخغ ِٛالُ٘ وٛفٟ : )، لبئالً 77، ثشلُ 8 روشٖ إٌغبؽٟ ؿ - 
ي لَٛ ِٓ اٌم١١ّٓ أٗ غال فٟ آخش ػّشٖ ٚهللا أػٍُ، ِٚب سأ٠ٕب وبْ ؽبػشا أد٠جب ٚعىٓ اٌشٞ ِٚبد ثٙب، ٚلب. أثٛ ػجذ هللا

ؽذصٕب ػجذ هللا ثٓ عؼفش : ٌٗ وزبة اٌزم١خ، أخجشٔب اثٓ ؽبراْ ػٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ لبي. ٌٗ سٚا٠خ رذي ػٍٝ ٘زا
 . أزٙٝ( ؽذصٕب اثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ إٌٛفٍٟ ثٗ، ٌٚٗ وزبة اٌغٕخ: اٌؾ١ّشٜ، لبي

ٌٗ وزبة، اخجشٔب ثٗ ػذح . اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ إٌٛفٍٟ: )، لبئالً 4  ، ثشلُ 4  ٚروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ
 .أزٙٝ( ّذ ثٓ اثٟ ػجذ هللا، ػِٕٗٓ افؾبثٕب، ػٓ اثٟ اٌّفنً، ػٓ اثٓ ثطخ، ػٓ اؽ

ٚسٜٚ ػٕٗ اثشا١ُ٘ :... اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ: )، لبئالً 1 7 ، ثشلُ    ؿ 7ط -ٚٚصمٗ اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش 
ٚسٜٚ ػٓ اعّبػ١ً .  ، اٌؾذ٠ش X، فٟ دػبء اٌؾّبَ ٌٚؼٕٙب ػٍٝ لبرً اٌؾغ١ٓ 0 اٌجبة : وبًِ اٌض٠بساد. ثٓ ٘بؽُ

ًثبىعدهً": عٛسح إٌؾً، فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ: رفغ١ش اٌمّٟ. ثٓ ِغٍُ، ٚسٜٚ ػٕٗ ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ ًهللاًٝأٍس إُ
 .أزٙٝ...( "ٗاالحسبُ
ٚو١ف : )...   ؿ 4خش فٟ رقؾ١ؼ أؽذ هشق اٌؾ١خ اٌطٛعٟ طآفٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش فٟ ِٛسد ئٟ ٚلبي اٌخٛ

ٔٗ أل ؛وبْ، فطش٠ك اٌؾ١خ وطش٠ك اٌقذٚق ا١ٌٗ فؾ١ؼ، ٚاْ وبْ ف١ّٙب اٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ إٌٛفٍٟ، الٔٗ صمخ ػٍٝ االظٙش
( اٌقذٚق ا١ٌٗ فٟ اعّبػ١ً ثٓ ِغٍُ ػٍٝ ِب ٠ؤرٟ، ٠ٚؤرٟ هش٠ك: ٚلغ فٟ اعٕبد ػٍٟ ثٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ فٟ اٌزفغ١ش

 . أزٙٝ
وْٛ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽّضح ِٓ اٌٛالفخ ال ٠ّٕغ ِٓ االػزّبد ػٍٝ ِب ٠ش٠ٚٗ ارا وبْ ِٓ اٌضمبح فٟ إٌمً، ٚ٘زا ٘ٛ : ألٛي - 

 :اٌّؾٙٛس ث١ٓ اٌمَٛ، ٌٚزٌه ٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌؼذح ٚغ١شٖ ِٓ اٌؼٍّبء
ٚألعً ِب لٍٕبٖ ػٍّذ اٌطبئفخ ثؤخجبس اٌفطؾ١خ ِضً ػجذ : ) 8 ؿ  ط( ق . ه)لبي اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ ػذح األفٛي 

، ٚػضّبْ ثٓ ػ١غٝ، ِٚٓ ثؼذ ٘ئالء ثٓ أثٝ ؽّضح ٟٚػٍاٌٛالفخ ِضً عّبػخ ثٓ ِٙشاْ، هللا ثٓ ثى١ش ٚغ١شٖ، ٚأخجبس 
 .أزٙٝ( ثّب سٚاٖ ثٕٛ فنبي ٚثٕٛ عّبػخ ٚاٌطبهش٠ْٛ ٚغ١شُ٘، ف١ّب ٌُ ٠ىٓ ػٕذُ٘ ف١ٗ خالفٗ

ٔب ، ٚػّبس فطؾٟ، فال ٠ؼًّ ثشٚا٠زّٙب ألػٍٟ ثٓ ؽّضح ٚالفٟ: ال ٠مبي: )94ؿ  اٌّؾمك اٌؾٍٟ فٟ اٌّؼزجش طٚلبي 
ألٔٗ ٌٛال رٌه ٌّٕغ اٌؼمً ِٓ اٌؼًّ ثخجش  ؛اٌٛعٗ اٌزٞ ألعٍٗ ػًّ ثشٚا٠خ اٌضمخ لجٛي االفؾبة، ٚأنّبَ اٌمش٠ٕخ: ٔمٛي

فمذ : ْ األفؾبة ػٍّٛا ثشٚا٠خ ٘ئالء وّب ػٍّٛا ٕ٘بن، ٌٚٛ ل١ًباٌضمخ، ار ال ٚصٛق ثمٌٛٗ، ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ِٛعٛد ٕ٘ب، ف
وّب سدٚا سٚا٠خ اٌضمخ فٟ ثؼل اٌّٛامغ ِزؼ١ٍٍٓ ثؤٔٗ خجش ٚاؽذ، : سد سٚا٠خ وً ٚاؽذ ِّٕٙب فٟ ثؼل اٌّٛامغ، لٍٕب

ب ِٓ سد ٘بر١ٓ ٔب ٌُ ٔش ِٓ فمٙبئٕأٚاال فبػزجش وزت األفؾبة فبٔه رشا٘ب ٍِّئح ِٓ سٚا٠خ ػٍٟ اٌّزوٛس، ٚػّبس، ػٍٝ 
 .أزٙٝ( اٌشٚا٠ز١ٓ، ثً ػًّ اٌّفز١ٓ ُِٕٙ ثّنّٛٔٙب

ٚلذ ٚصمٗ ا١ٌّشصا  .عٕبد رفغ١ش اٌمّٟ اٌزٞ ؽٙذ ِئٌفٗ ثٛصبلخ ع١ّغ سٚارٗامبفخ اٌٝ ٚلٛع ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽّضح فٟ ا: ألٛي
 .ِٚب ثؼذ٘ب، فشاعغ 424ؿ 4إٌٛسٞ ثىالَ ه٠ًٛ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط

، ف١غ١جٗ اٌّؾمك (أثٟ ثق١ش)١ٝ ثٓ اٌمبعُ األعذٞ، ِٚٓ أؽىً ثبؽزشان غ١شٖ ِؼٗ ثى١ٕخ صمخ ثبالرفبق، ٚ٘ٛ ٠ؾ - 
٠ؾ١ٝ ثٓ أثٟ : ٌٚىٕب روشٔب فٟ رشعّخ ٠ؾ١ٝ ثٓ اٌمبعُ، أْ أثب ثق١ش ػٕذِب أهٍك، فبٌّشاد ثٗ ٘ٛ: )... اٌخٛئٟ ثمٌٛٗ

دٞ، اٌضمخ، فال أصش ٌٍزشدد، ٚأِب غ١شّ٘ب اٌمبعُ، ٚػٍٝ رمذ٠ش االغّبك فبألِش ٠زشدد ث١ٕٗ ٚث١ٓ ١ٌش ثٓ اٌجخزشٞ اٌّشا
   ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط( ف١ٍظ ثّؼشٚف ثٙزٖ اٌى١ٕخ، ثً ٌُ ٠ٛعذ ِٛسد ٠طٍك ف١ٗ أثٛ ثق١ش، ٠ٚشاد ثٗ غ١ش ٘ز٠ٓ

 . 1ؿ
فزؼ١ٓ أْ اهالق أثٟ ثق١ش فٟ سٚا٠بد اٌجبلش٠ٓ فٍٛاد هللا : )... ٚأ٠نبً ٠غ١جٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ ثمٌٛٗ

 . 4 ؿ  8ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط ( ب ِٕقشف اٌٝ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ٚاٌشاثغ ٚوٍُٙ صمبد أعالءػ١ٍّٙ
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إثنا عشر إماماً، ولكنهم قـو من : اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: نما قاؿإ :فقاؿ ،مهدياً عشر 

 .(ٔ) (شيعتنا يدعوف الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا

اإلمامة عن ادلهديُت ىنا قد نفى  Xالصادؽ  اإلماـيظن من غلهل احلقيقة بأف  ورٔتا
وٓب يقل اثنا عشر ( عشر مهدياً اثنا ) :اإلماـ الباقر قاؿ أبيو أفعلى  أكد إظلانو واحلقيقة أ. .

. .عن ادلهديُت اإلمامةال يعٍت نفي ( إماماً اثنا عشر ) :قاؿ Xاإلماـ الباقر  أف، ونفي إماماً 
يتكلموف على سبعُت  بأهنموىم القائلوف . . غايات وحكم صلهلها ضلن  األئمةولكالـ 

 .ادلطرج وولكل وجو ذلم من ،وجهاً 

 ؛وعدـ كتمانو إشاعتوم تقية حلضور بعض من يُتقى من تكل Xالصادؽ  اإلماـفقد يكوف 
ُب مناسبات ودلن يأمنوف  إالوٓب يبوحوا بو   األئمةقد تكتم عليو  ادلهديُت  أمرف أل

وقد يكوف نفي اإلمامة عن ادلهديُت إظلا ىو ٔتعناىا األكمل كما ُب األئمة االثٍت عشر،  .. جانبو
مقاـ إمامة ادلهديُت االثٍت عشر، فأراد اإلماـ  ر أعظم منحيث أف مقاـ إمامة األئمة االثٍت عش

ألنو ٓب ػلن وقتو، ورٔتا العقوؿ آنذاؾ غَت مؤىلة حلملو  ؛التحفظ على ذلك Xالصادؽ 
 .واستيعابو

 -كما سيأٌب   -ُب أخبارىم وأدعيتهم  والنص على إمامة ادلهديُت قد تكفلو األئمة 
نفي اإلمامة عن ادلهديُت، ولكنها  إٔباله، متشاهبة وقد توحي فحىت لو تنزلنا وقلنا بأف الرواية أع

وبذلك تكوف النص على ذلك؛ أي ال نص فيها على نفي اإلمامة صراحة،  إٔبتبقى مفتقرة 
حاكمة عليها ومفسِّرة ذلا، فال مندوحة عن األخذ  األخبار اليت تنص على إمامة ادلهديُت 
 . باألخبار اليت تنص على إمامة ادلهديُت

من رد متشابو القرآف إلى محكمة ىدى إلى صراط : )، أنو قاؿXوقد روي عن الرضا 
فردوا  ،كمحكم القرآف  كمتشابو القرآف ومحكماً   إف في أخبارنا متشابهاً  :ٍب قاؿ ،مستقيم

 .(ٕ) (وال تتبعوا متشابهها دوف محكمها فتضلوا ،متشابهها إلى محكمها

                                                             

 .18 ؿ  :وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ - 
 . 2 ؿ  ط :Xػ١ْٛ أخجبس اٌشمب  - 
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خاًب أو آخر  Xاليت تنص على أف اإلماـ ادلهدي  وشلا تقدـ يتضح لنا معٌت الروايات
خاًب مقاـ اإلمامة واخلالفة والوصاية اخلاص  Xاألئمة أو اخللفاء أو األوصياء، ٔتعٌت أنو 

 .Xباألئمة االثٍت عشر، وال يعٍت أف ال إمامة وال خالفة وال وصاية بعده 

 :، ُب عدة رواياتوصف بأنو خاًب الوصيُت Xفأمَت ادلؤمنُت 

قاؿ ): قاؿ ،Xعن علي بن أيب طالب  ،عن آبائو ،علي بن موسى بن جعفر، عن أبيو عن
أنت  ،مثلو غير إنو قاؿ ال نبوة بعدؾ لك ما سألت ربي شيئاً إال سألت ،يا علي: رسوؿ 

 .(ٔ)( خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين

 .(ٕ)( وعلي خاتم الوصيين ،أنا خاتم النبيين: )وعن رسوؿ ا 

وذكر  Xبعد وفاة علي ( عليهما السالـ)خطب احلسن بن علي : يب الطفيل، قاؿوعن أ
خاتم الوصيين، وصي خاتم األنبياء، وأمير الصديقين والشهداء : )فقاؿ Xأمَت ادلؤمنُت 
 .(ٖ)( والصالحين

أنا عبد اهلل، وأخو : )فقاؿ ُب أثناء خطبتو Xخطب علي : وعن حكيم بن جبَت، قاؿ
أحد قبلي وال بعدي إال كذاب، ورثت نبي الرحمة، ونكحت سيدة نساء رسولو، ال يقولها 

 .(ٗ)( ىذه األمة، وأنا خاتم الوصيين

أنا خاتم النبيين، وأنت يا علي خاتم الوصيين إلى ):  قاؿ رسوؿ ا: قاؿ ،عن أيب ذرو 
 .(٘) (يـو الدين

 ... يفة رسوؿ اهلليا خل: قالوا: )... Xوروي ُب سلاطبة أصحاب الكهف ألمَت ادلؤمنُت 
نرد السالـ، إال على نبي أو وصي  أفإننا فتية آمنا بربنا وزادىم اهلل ىدى، وليس معنا إذف 
 .(ٙ)..( . نبي، وأنت وصي خاتم النبيين، وأنت خاتم األوصياء

                                                             

 .2 ؿ 9 ط :ثؾبس األٔٛاس، 78ؿ  ط :Xػ١ْٛ أخجبس اٌشمب  - 
 .79ؿ  ط :Xػ١ْٛ أخجبس اٌشمب  - 
 .70  – 29 ؿ :ؾ١خ اٌطٛعٌٍٟ - األِبٌٟ - 
 .22ؿ :ٌّؾّذ هب٘ش اٌمّٟ اٌؾ١شاصٞ - وزبة األسثؼ١ٓ -4
 .49 ؿ :ٌٍؾ١خ آلب ِغزجٟ اٌؼشالٝ - أ١ّ٘خ اٌؾذ٠ش ػٕذ اٌؾ١ؼخ -1
 .01 ؿ :ٌؾبراْ ثٓ عجشئ١ً اٌمّٟ - اٌشٚمخ فٟ فنبئً أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ -2
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فهل ؽلكن ألحد أف يزعم أف ىذه الروايات تدؿ على أنو ال وصي بعد أمَت ادلؤمنُت علي بن 

 !؟ Xأيب طالب 

 .لألوصياء، ٔتعٌت خاًب أوصياء األنبياء Xإف معٌت ختم أمَت ادلؤمنُت : فإف قيل

من أف مجيع  ادلتسآب عليو عند أتباع أىل البيت والثابت  ،ىذا خالؼ الوجداف: أقوؿ
 ، انتطب منها الروايتُتذلكب، والروايات متواترة األئمة االثٍت عشر ىم أوصياء خاًب األنبياء 

 :تُتاآلتي

زلمد بن احلسن، عن سهل بن زياد، عن زلمد بن عيسى، عن صفواف بن  :لشيخ الكليٍتا
من ادلطتارية  إف رجالً : Xقلت أليب جعفر ): قاؿ ،عن صباح األزرؽ، عن أيب بصَت ،ػلِت

 :قاؿ أفال قلت لو ؟: ، ٍب قاؿXلقيٍت فزعم أف زلمد بن احلنفية إماـ، فغضب أبو جعفر 
أوصى إلى علي  إف رسوؿ اهلل : أفال قلت لو: ما أقوؿ، قاؿال وا ما دريت : قلت

أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذىب يزويها  Xوالحسن والحسين فلما مضى علي 
نحن وصياف مثلك ولم يكن ليفعل ذلك، وأوصى الحسن إلى الحسين ولو : عنهما لقاال لو

ولم يكن ليفعل ذلك،  ومن أبي أنا وصي مثلك من رسوؿ اهلل : ذىب يزويها عنو لقاؿ
ـِ  َوُأْوُلواْ ﴿: 8قاؿ اهلل   .(ٕ) (ىي فينا وفي أبنائنا (ٔ)﴾بِبَػْعضٍ  َأْوَلى بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحا

كأبيهم علي   أوصياء للرسوؿ زلمد ( ليهما السالـع)فهذه الرواية تنص على أف احلسنُت 
كما أوصى   نُتأوصى للحس ، بل الرواية تنص أيضًا على أف الرسوؿ Xبن أيب طالب 

 .Xلعلي 

حدثنا زلمد  :قاؿ ،حدثنا زلمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رضي ا عنو: الشيخ الصدوؽ
عن أباف بن  ،عن عمر بن أذينة ،عن محاد بن عيسى ،عن يعقوب بن يزيد ،ابن احلسن الصفار

لماف الفارسي مسعت س :قاؿ ،عن سليم بن قيس اذلالٕب ،عن إبراىيم بن عمر اليماين ،أيب عياش
فدخلت  ،ُب مرضتو اليت قبض فيها بُت يدي رسوؿ ا  كنت جالساً ) :رضي ا عنو يقوؿ

فقاؿ ذلا  ،فلما رأت ما بأبيها من الضعف بكت حىت جرت دموعها على خديها فاطمة 
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أخشى على نفسي وولدي الضيعة  ،يا رسوؿ اهلل :قالت ما يبكيك يا فاطمة ؟ :رسوؿ ا 
نا أىل بيت اختار اهلل إأما علمت  ،يا فاطمة :ٍب قاؿ ،اغرورقت عينا رسوؿ ا بالبكاءف ،بعدؾ
طلع إلى اوأف اهلل تبارؾ وتعالى  ،لنا اآلخرة على الدنيا وأنو حتم الفناء على جميع خلقو 8

طالعة ثانية فاختار اطلع إلى األرض اثم  ،طالعة فاختارني من خلقو فجعلني نبياً ااألرض 
 ،أف أزوجك إياه وأتخذه وليًا ووزيرًا وأف أجعلو خليفتي في أمتي وأوحى إليّ  ،وجكمنها ز 

ثم  ،وأنت أوؿ من يلحق بي من أىلي ،وبعلك خير األوصياء ،فأبوؾ خير أنبياء اهلل ورسلو
وابناؾ  ،فأنت سيدة نساء أىل الجنة ،طالعة ثالثة فاختارؾ وولديكاطلع إلى األرض ا

كلهم ىادوف   ،ىل الجنة وأبناء بعلك أوصيائي إلى يـو القيامةحسن وحسين سيدا شباب أ
ثم تسعة من ولد الحسين  ،ثم حسين ،ثم حسن ،وأوؿ األوصياء بعدي أخي علي ،مهديوف

 .(ٔ)..( . وليس في الجنة درجة أقرب إلى اهلل من درجتي ودرجة أبي إبراىيم ،في درجتي

يـو القيامة، مجيعهم أوصياء  إٔب Xوىذه الرواية تنص على أف األئمة من ذرية علي 
 !خاًب أوصياء النبيُت ؟ X، فكيف يقاؿ بأف علياً للرسوؿ 

وقد يتبُت من الرواية السابقة شيء من الفرؽ بُت مقاـ إمامة األئمة االثٍت عشر وبُت مقاـ 
وأوؿ األوصياء بعدي أخي علي، ثم حسن، : )إمامة ادلهديُت االثٍت عشر، بقوؿ الرسوؿ 

ين، ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي، وليس في الجنة درجة أقرب إلى اهلل من ثم حس
، ثٍت عشر ُب نفس درجة الرسوؿ زلمد ىؤالء األئمة االإف أي  ،(درجتي ودرجة أبي إبراىيم

 .عشر أدىن منهم اوادلهديوف االثن

مرقاة  إٔباة وذلا ألف مرقاة، ما بُت مرق( الوسيلة)تسمى  واعلم أف درجة الرسوؿ زلمد 
درجة الوسيلة ل وىذا يعٍت أف، (ٕ) ، كما روي عن أىل البيت مائة عاـعدو الفرس انجواد 

 .ألف مقاـ، وليس مقاماً واحداً أو مقامُت

                                                             

 . 2  –  2 ؿ :ٚرّبَ إٌؼّخوّبي اٌذ٠ٓ  - 
ٚٚػذٖ اٌؾك  ،اٌٛع١ٍخ  أ٠ٙب إٌبط اْ هللا رؼبٌٝ ٚػذ ٔج١ٗ ِؾّذاً : )... فٟ خطجخ اٌٛع١ٍخ Xلبي أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ  - 

ٌٚٓ ٠خٍف هللا ٚػذٖ، أال ٚاْ اٌٛع١ٍخ ػٍٝ دسط اٌغٕخ ٚرسٚح رٚائت اٌضٌفخ ٚٔٙب٠خ غب٠خ األ١ِٕخ، ٌٙب أٌف ِشلبح ِب ث١ٓ 
اٌّشلبح ؽنش اٌفشط اٌغٛاد ِبئخ ػبَ ٚ٘ٛ ِب ث١ٓ ِشلبح دسح اٌٝ ِشلبح عٛ٘شح، اٌٝ ِشلبح صثشعذح اٌٝ  اٌّشلبح اٌٝ

ِشلبح ٌئٌئح، اٌٝ ِشلبح ٠بلٛرخ، اٌٝ ِشلبح صِشدح، اٌٝ ِشلبح ِشعبٔخ، اٌٝ ِشلبح وبفٛس، اٌٝ ِشلبح ػٕجش، اٌٝ ِشلبح 
 ، اٌٝ ِشلبح ٔٛس لذ أٔبفذ ػٍٝ وً اٌغٕبْ ٚسعٛي هللا ٠ٍٕغٛط، اٌٝ ِشلبح ر٘ت، اٌٝ ِشلبح غّبَ، اٌٝ ِشلبح ٘ٛاء

لذ أؽشق  ،ٚس٠طخ ِٓ ٔٛس هللا، ػ١ٍٗ ربط إٌجٛح ٚاو١ًٍ اٌشعبٌخ ،س٠طخ ِٓ سؽّخ هللا :٠ِٛئز لبػذ ػ١ٍٙب، ِشرذ ثش٠طز١ٓ
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ٍب إف التفاوت ليس موجودًا ُب مقاـ مطلق اإلمامة فحسب، بل التفاوت موجود حىت ُب 

 X، واحلسن (ليهما السالـع)ل من احلسنُت أفض Xمقاـ األئمة االثٍت عشر، فأمَت ادلؤمنُت 
 X، واحلسُت أفضل من التسعة ادلعصومُت من ذريتو، واإلماـ ادلهدي Xأفضل من احلسُت 

 .Xأفضل من آبائو الثمانية من ذرية اإلماـ احلسُت 

أيضًا خاًب  Xخاًب األوصياء ٔتقاـ ما، فقد يكوف احلسُت  Xفكما أف أمَت ادلؤمنُت 
ما، واحلسن العسكري كذلك، وكل ىذا ُب داخل إطار مقاـ إمامة األئمة االثٍت  األوصياء ٔتقاـ

، وبعد ىذا ادلقاـ مقاـ آخر، Xوختم باحلجة بن احلسن  Xعشر، الذي فتح بأمَت ادلؤمنُت 
 .Xوؼلتم بادلهدي الثاين عشر من ذرية اإلماـ ادلهدي ( أمحد)يفتح بأوؿ ادلهديُت 

لألوصياء، ٔتعٌت أنو خاًب لألوصياء الذي يأتوف  Xدلؤمنُت إف معٌت ختم أمَت ا: فإف قيل
 !مباشرة بعد األنبياء 

خاًب األوصياء ظاىرة ُب عمـو اخلتم  Xالروايات اليت تنص على أف أمَت ادلؤمنُت : أقوؿ
أوصياء غَت مباشرين لألنبياء، كأوصياء نيب ا عيسى لكل األوصياء الذين قبلو، مع أف فيهم 

Xمَت ادلؤمنُت ، فهل أف أX ٍب من أين ىذا التطصيص الذي ! ليس خا٘تًا ذلكذا أوصياء ؟
 !ادلطصص ؟ إٔبيفتقر 

، بلحاظ (خاًب الوصيُت)وصف بػ  Xوحىت لو قبلنا ىذا التعليل، فهو يعٍت أف أمَت ادلؤمنُت 
وف معُت، ونجهة اختصاص يشًتؾ معو هبا األوصياء الذين قبلو، ويفتقر ذلا األوصياء الذين يأت

مة ئخاًب األ، أي إنو Xبعده، وىذا عُت جوابنا عن مسألة ختم اإلمامة باحلجة بن احلسن 
بلحاظ معُت وجهة اختصاص يشًتؾ معو هبا األئمة الذين سبقوه، ويفتقر ذلا األئمة الذين يأتوف 

 .بعده

، وإف خا٘تًا لألوصياء Xكوف أمَت ادلؤمنُت   ة نعلم على وجو انجـز واليقُت علٓباننا وكما 
علمنا أنو خاًب لوصاية من مقاـ خاص، فكذلك ال يتحتم علينا أف نبُت على ضلو انجـز واليقُت 

                                                                                                                                                                                       

ّٟ  ،ٚأٔب ٠ِٛئز ػٍٝ اٌذسعخ اٌشف١ؼخ ٟٚ٘ دْٚ دسعزٗ ،ثٕٛسٖ اٌّٛلف ٚس٠طخ ِٓ  ،س٠طخ ِٓ أسعٛاْ إٌٛس :س٠طزبْ ٚػٍ
ٚاٌشعً ٚاألٔج١بء لذ ٚلفٛا ػٍٝ اٌّشالٟ، ٚأػالَ األصِٕخ ٚؽغظ اٌذ٘ٛس ػٓ أ٠ّبٕٔب ٚلذ رغٍٍُٙ ؽًٍ إٌٛس  ،وبفٛس

 – 4 ؿ 8ط :اٌىبفٟ...( ٚاٌىشاِخ، ال ٠شأب ٍِه ِمشة ٚال ٔجٟ ِشعً اال ثٙذ ثؤٔٛاسٔب ٚػغت ِٓ م١بئٕب ٚعالٌزٕب
 1. 
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اف دلقاـ خاص باألئمة خا٘تاً لألئمة واألوصياء، نعم صلـز أف ذلك ك Xعلة كوف اإلماـ ادلهدي 
دي احلجة بن االثٍت عشر، يفتقر لو األوصياء واألئمة ادلهديوف االثنا عشر من ذرية اإلماـ ادله

 .Xاحلسن 

وكما قدمت؛ قد يكوف الفرؽ بُت مقاـ إمامة األئمة االثٍت عشر، وبُت مقاـ إمامة ادلهديُت 
مرقاة، وىم  ألفاليت ىي  االثٍت عشر ىو كوف األئمة ُب نفس مقاـ رسوؿ ا من درجة الوسيلة

ثٍت عشر بأهنم ، وأيضًا ؼلتص األئمة االُب ذروهتا، ويتلوىم ادلهديوف االثٍت عشر  
، بينما ادلهديوف يعيشوف ُب دولة العدؿ، واليت (الليل)عاشوا ُب دولة الظلم واليت وصفها األئمة بػ 

 :األئمة وادلهديُت هبذا ادلعٌت ُب الروايتُت اآلتيتُت إٔب، وقد وردت اإلشارة (النهار)وصفها األئمة بػ 

حدثنا أمحد بن : يونس ادلوصلي، قاؿ أخربنا عبد الواحد بن عبد ا بن :الشيخ النعماين
حدثنا احلسن بن أيوب، عن : حدثنا أمحد بن علي احلمَتي، قاؿ: زلمد بن رباح الزىري، قاؿ

ما معٌت : X قلت أليب عبد ا: )عبد الكرًن بن عمرو اخلثعمي، عن ادلفضل بن عمر، قاؿ
بُوا َبلْ ﴿: 8قوؿ ا  إف اهلل : ؟ قاؿ ٕب (ٔ)﴾َسِعيراً  بِالسَّاَعةِ  َكذَّبَ  نِلمَ  َوَأْعَتْدنَا بِالسَّاَعةِ  َكذَّ

، وجعل الليل اثنتي عشرة ساعة، وجعل النهار اثنتي عشرة خلق السنة اثني عشر شهراً 
 .(ٕ) (ساعة من تلك الساعات X ، وكاف أمير المؤمنينساعة، ومنا اثني عشر محدثاً 

: حدثنا زلمد بن جعفر القرشي، قاؿ: أخربنا عبد الواحد بن عبد ا، قاؿ :الشيخ النعماين
حدثنا زلمد بن احلسُت بن أيب اخلطاب، عن عمر بن أباف الكليب، عن ابن سناف، عن أيب 

الليل اثنتا عشرة ساعة، ): (عليهما السالـ) قاؿ أبو عبد ا جعفر بن زلمد: السائب، قاؿ
، والنقباء اثنا عشر إماماً   ، واألئمةوالنهار اثنتا عشرة ساعة، والشهور اثنا عشر شهراً 

بُوا َبلْ ﴿ :8ساعة من اثنتي عشرة ساعة، وىو قوؿ اهلل  ، وإف علياً اثنا عشر نقيباً   َكذَّ
 .(ٖ)( ﴾َسِعيراً  بِالسَّاَعةِ  َكذَّبَ  ِلَمن َوَأْعَتْدنَا بِالسَّاَعةِ 

                                                             

 .  : اٌفشلبْ - 
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ساعة من اثنيت عشر ساعة، أي ساعة من ساعات الليل االثنيت  Xفعلي بن أيب طالب 

 ة، اليت ترمز لألئمة االثٍت عشر الذين عاشوا ُب دولة الظلم، وساعات النهار االثنيت عشر ةر عش
 .، الذين يعيشوف ُب دولة النهار؛ دولة العدؿ وادلساواة(ادلهديُت)ترمز للنقباء االثٍت عشر 

خا٘تاً لألئمة الذين كل واحد منهم من صلب السابق مباشرة،  Xوقد يكوف اإلماـ ادلهدي 
 .ده سيكوف أئمة ولكن ليس من صلبو ادلباشر، أب غَت ذلك من الوجوه ادلمكنةوبع

ولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف الناس إلى : )Xوعوداً على رواية الباب، نقف على قولو 
وصف  (الشيعة)، فهي ال تعٍت أف ىؤالء ادلهديُت ليسو بأئمة، فوصف (مواالتنا ومعرفة حقنا

ف بو صِ وكذلك وُ  ، وقد نص ا تعأب على إمامتو،..X براىيمإعظيم ُوِصف بو نيب ا 
ال يتناقض مع كوهنم  البيت  أىلفكوهنم من شيعة . .(ليهما السالـع)احلسن واحلسُت 

 .حجج و  أئمة أيضاً ادلؤمنُت وىم  أمَتفاحلسن واحلسُت كانا من شيعة . .أئمة

 ِشيَعِتوِ  ِمن َوِإفَّ ﴿ :8قولو ): نو قاؿأ (عليهما السالـ)عن الصادؽ جعفر بن زلمد 
بْػَراِىيمَ  وكل من كاف  ،فهو من شيعة علي ،من شيعة النبي  Xأي إف إبراىيم  ،(ٔ)﴾إلَِ

 .(ٕ)( من شيعة علي فهو من شيعة النبي صلى اهلل عليهما وعلى ذريتهما الطيبين

ويحكم إنما شيعتو : )Xألشطاص ادعوا أهنم من شيعة علي  Xوقاؿ اإلماـ الرضا 
الحسن والحسين وأبو ذر وسلماف والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا 

من فنوف زواجره، فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعتو، وأنتم في  من أوامره، ولم يركبوا شيئاً  شيئاً 
أكثر أعمالكم لو مخالفوف مقصروف في كثير من الفرائض، متهاونوف بعظيم حقوؽ إخوانكم 

وتتقوف حيث ال يجب التقية، وتتركوف التقية حيث البد من التقية، فلو قلتم إنكم في اهلل، 
موالوه ومحبوه، والموالوف ألوليائو، والمعادوف ألعدائو، لم أنكره من قولكم ولكن ىذه 

من  ةمرتبة شريفة ادعيتموىا إف لم تصدقوا قولكم بفعلكم ىلكتم إال أف تتدارككم رحم
 .(ٖ)(ربكم

 

                                                             

 . 8: اٌقبفبد - 
 .491ؿ  ط :ٌؾشف اٌذ٠ٓ اٌؾغ١ٕٟ - رؤ٠ًٚ ا٠٢بد  - 
 .18 ؿ 21ط :ثؾبس األٔٛاس - 



 :X..................... .................3 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

 :مسااحلديح اخل
 ،(ٕ) عن زلمد بن احلسُت ،(ٔ)( زلمد بن أمحد بن ػلِت)عنو : الشيخ الطوسي ُب التهذيب

عن  ،(ٙ)عن أبيو  ،(٘)عن عمرو بن أيب ادلقداـ  ،(ٗ)عن صاّب بن عقبة  ،(ٖ)عن زلمد بن إمساعيل 

                                                             

ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّشاْ األؽؼشٞ : )، لبئالً   2، ثشلُ     –    رشعُ ٌٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 
 ...(.، وض١ش اٌشٚا٠خاٌمّٟ، ع١ًٍ اٌمذس

: لبئالً  7 2  ، ثشلُ 442 – 441ؿ 2ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
وبْ صمخ فٟ اٌؾذ٠ش : ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّشاْ ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼذ ثٓ ِبٌه األؽؼشٞ اٌمّٟ أثٛ عؼفش)

 ...(.غّض ف١ٗٚال . ثبالرفبق، ع١ًٍ اٌمذس، وض١ش اٌشٚا٠خ
ٚٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ . 897، ثشلُ 4  ٘ٛ ِؾّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ أثٟ اٌخطبة، ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

 .207، ثشلُ 1  اٌفٙشعذ ؿ
ٚٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ .  89، ثشلُ 0  ٘ٛ ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً ثٓ ثض٠غ، ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

 . 9 1، ثشلُ 24 ؿ
 . 184، ثشلُ 81 – 84ؿ 0 ٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش طٚصمٗ ا -4
ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ صبثذ ثٓ ٘شِض اٌؾذاد ٌِٛٝ ثٕٟ ػغً، سٜٚ ػٓ : )لبئالً  777، ثشلُ 90 روشٖ إٌغبؽٟ ؿ -1

ٓ أثٟ ٌٗ وزبة ٌط١ف، أخجشٔب اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا، ػ. (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ٚأثٟ عؼفش ٚأثٟ ػجذ هللا 
 .أزٙٝ( اٌؾغ١ٓ ثٓ رّبَ، ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ثٓ صوش٠ب اٌّؾبسثٟ، ػٓ ػجبد ثٓ ٠ؼمٛة، ػٓ ػّشٚ ثٓ صبثذ ثٗ

ؽذصٕٟ ؽّذ٠ٚٗ ثٓ : اٌىؾٟ(: ١ٍُٙ اٌغالَػ)ً٘ اٌج١ذ ٚس٠ٚذ سٚا٠خ فٟ ؽمٗ رذي ػٍٝ ػٍٛ ِمبِٗ ٚؽغٓ ِٛاالرٗ أل
١ّضّٟ، ػٓ أثٟ اٌؼشٔذط اٌىٕذٞ، ػٓ سعً ِٓ لش٠ؼ ٔق١ش، لبي ؽذصٕٟ ِؾّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ، ػٓ أؽّذ اثٓ اٌؾغٓ اٌ

فّش ػّشٚ ثٓ أثٟ  !ٍبًأقوًاىحبجً: Xفمبي ! ِب أوضش اٌؾبط : لبػذ، فم١ً ٌٗ Xوٕب ثفٕبء اٌىؼجخ ٚأثٛ ػجذ هللا : )لبي
 .290ؿ  ط :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اخز١بس ِؼشفخ اٌشعبي( ٕراًًٍِاىحبج: اٌّمذاَ، فمبي

سٜٚ اٌىؾٟ ثبعٕبد ِزقً . ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ: )، لبئالً    ِٓ خالفخ األلٛاي ؿ ٚروشٖ اٌؼالِخ فٟ اٌمغُ االٚي
...( ٚ٘زٖ اٌشٚا٠خ ِٓ اٌّشعؾبد ٕراًأٍٞسًاىحبج،: لبي ػٕٗ Xْ اٌقبدق أاٌٝ أثٟ اٌؼشٔذط، ػٓ سعً ِٓ لش٠ؼ 

 .أزٙٝ
: لبئالً    07 ثشلُ   ،  ؿ 2ٚروش رٛص١مٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

ِب أوضش : Xٚسٜٚ وؼ أٔٗ ل١ً ٌٍقبدق . Xٚثبٌغٍّخ ػّشٚ ٘زا ِٓ أفؾبة اٌقبدق :..... ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ)
ًاىحبجً: فمبي! اٌؾبط  ًأقو ًًٍِاىحبج: فّش ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ فمبي !ٍب ٚاٌّؾذس إٌٛسٞ ٚاٌّبِمبٟٔ اخزبسا  .ٕرا

ٚروشٖ . رٛص١مٗ ػٓ اثٓ اٌغنبئشٞ ٚٔمالً . سٚا٠خ األعالء روشاُ٘ عجؼخ ػؾش: بِٕٙ. ٚصبلزٗ ِؾزغ١ٓ ثؤِٛس روشا٘ب
ٚػذٖ إٌغبؽٟ ِٓ أفؾبة اٌغغبد ٚاٌجبلش ٚاٌقبدق فٍٛاد هللا . ٚوزا اٌقذٚق فٟ ِؾ١خخ ٠ٗ. اٌؼالِخ فٟ اٌّؼزّذ٠ٓ

 .أزٙٝ( ٌٚٗ وزبة ٌط١ف: ػ١ٍُٙ لبي
 -ػٍٝ ٚصبلخ اٌشٚاح  اٌز٠ٓ اػزجشّ٘ب اٌخٛئٟ د١ٌالً  -ض٠بساد، عٕبد رفغ١ش اٌمّٟ ٚوبًِ اٌأٗ ٚلغ فٟ أمف اٌٝ رٌه أ

 . 882، ثشلُ   8 – 80ؿ 4 ساعغ رشعّخ ػّشٚ ثٓ اثٟ اٌّمذاَ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
ٔٗ ِٓ اٌجزش٠خ، ٌٚىٓ ٕ٘بن سٚا٠خ أٚ أوضش رذي أ٘ٛ صبثذ ثٓ ٘شِض، ٠ٚغّٝ أ٠نبً صبثذ اٌؾزاء ٚصبثذ اٌؾذاد، سٚٞ  -2

 8ه ٚلذ روش٘ب ثؼل اٌؼٍّبء ٌٍذالٌخ ػٍٝ سعٛػٗ اٌٝ اٌؾك، وبٌؾ١خ اٌّؾّٛدٞ فٟ ٔٙظ اٌغؼبدح طػٍٝ سعٛػٗ ػٓ رٌ
، ٚاٌغ١ذ ِؾغٓ األ١ِٓ فٟ أػ١بْ اٌؾ١ؼخ  0 ؿ( رؼ١ٍمخ ػٍٝ ِٕٙظ اٌّمبي)، ٚاٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙبٟٔ فٟ وزبة 88 – 82ؿ
 .9 ؿ 4ط

إٌمً وّب ٘ٛ اٌّؾٙٛس إٌّقٛس ٌذٜ اٌمَٛ، فُٙ  ٚػٍٝ أٞ ؽبي فبٔزؾبي اٌّزا٘ت اٌفبعذح ال ٠غزٍضَ ػذَ اٌٛصبلخ فٟ
 .٠ؼزّذْٚ ػٍٝ ِب ٠ٕمٍٗ اٌٛالف١خ ٚاٌفطؾ١خ ٚغ١شُ٘ ِب داِٛا صمبح فٟ إٌمً

سٜٚ ٔغخخ ػٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ . صبثذ ثٓ ٘شِض أثٛ اٌّمذاَ اٌؾذاد: )لبئالً  98 ، ثشلُ 7   – 2  روشٖ إٌغبؽٟ ؿ
ؽذصٕب ػٍٟ ثٓ : لبي ،ؽذصٕب ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ عف١بْ: لبي اثٓ ٔٛػ ،صبثذ ، سٚا٘ب ػٕٗ اثٕٗ ػّشٚ ثٓ(اٌغالَ ػ١ٍّٙب)

ػٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ  ،ػٓ أث١ٗ ،ؽذصٕب ػّشٚ ثٓ صبثذ: لبي ،ؽذصٕب ػجبد ثٓ ٠ؼمٛة األعذٞ: لبي ،اٌؼجبط ثٓ ا١ٌٌٛذ
 .أزٙٝ( ػ١ٍّٙب اٌغالَ

سٜٚ ػٓ عبثش . صبثذ ثٓ ٘شِض: = ٌؾزاءصبثذ ا: )لبئالً   98 ، ثشلُ 07 ؿ 4ٚروشٖ اٌخٛئٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
ٗإذًقيْبًىيَالئنخًاسجدٗاً": عٛسح اٌجمشح، فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: رفغ١ش اٌمّٟ. ثٓ ٠ض٠ذ اٌغؼفٟ، ٚسٜٚ ػٕٗ ػّشٚ ثٓ ِمذاَ

اٌظب٘ش ٚلٛع اٌزؾش٠ف ف١ٗ، ٚاٌقؾ١ؼ ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ وّب فٟ اٌطجؼخ اٌمذ٠ّخ، : ألٛي. "...ٟدًًفسجدٗاًإالًإثيٞس
 .أزٙٝ( اٌؾزاء ٚ٘ٛ صبثذ اٌؾذاد وّب رمذَ ػٓ اٌجشلٟ ٚصبثذ
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يده ب وأومى - لتصلن ىذه بهذه: إٔب احلَتة فقاؿ Xخرج أمَت ادلؤمنُت ): قاؿ ،(ٔ)حبة العرين 

وليبنين بالحيرة مسجد لو  ،حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير - إٔب الكوفة واحلَتة
ألف مسجد الكوفة ليضيق  ؛(عجل اهلل تعالى فرجو)خمسمائة باب يصلي فيو خليفة القائم 

ة ىذا ويسع مسجد الكوف ،يا أمَت ادلؤمنُت: قلت عشر إمامًا عداًل، اثناعنهم، وليصلين فيو 
 ،وىذا ،مسجد الكوفة أصغرىا ،تبنى لو أربع مساجد :قاؿ !صف الناس يومئذ ؟الذي ت

بصريُت وأومى بيده ضلو ال - ومسجداف في طرفي الكوفة من ىذا الجانب وىذا الجانب
 .(ٕ) ( -والغريُت

، Xادلهدي  بٌت ُب آخر الزماف، أي ُب عهد اإلماـادلسجد يُ  ىذا الرواية تنص على أف
صلوف ُب ىذا ادلسجد ىم ادلهديوف االثٍت عشر الذين ئمة االثٍت عشر الذين يُ وهبذا يتضح أف األ

دعيتهم أُب رواياهتم و  ُب وصيتو وكذلك نص عليهم األئمة  نص عليهم رسوؿ ا 
 .كما تنص عليو وصية رسوؿ ا ( أمحد)وأوذلم خليفة القائم، وىو أوؿ ادلهديُت . ادلباركة

 :احلديح السادس
  :قاؿ (ٗ) ،(ٖ) بن ادلثٌت احلضرميأصل زلمد 

                                                                                                                                                                                       

اٌّؾمك اٌخٛئٟ لذ ؽىُ ػٍٝ ِٓ ٠مغ فٟ اعٕبد سٚا٠بد رفغ١ش اٌمّٟ ثبٌٛصبلخ، ٚلذ ٔـ ػٍٝ رٌه ِؾّذ  أِْٚٓ اٌّؼٍَٛ 
 971  - 972 : )، ؽ١ش لبي97ؿ( اٌّف١ذ ِٓ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش)اٌغٛا٘شٞ فٟ رٍخ١قٗ ٌّؼغُ اٌخٛئٟ اٌّغّٝ 

ٚاٌقؾ١ؼ ف١ّٓ سٜٚ ػٕٗ ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ وّب فٟ  -سٜٚ فٟ رفغ١ش اٌمّٟ فٙٛ صمخ : صبثذ اٌؾزاء -  98  -
 .أزٙٝ( اٌطجؼخ اٌمذ٠ّخ ال ػّشٚ ثٓ اٌّمذاَ

، وّب لبي اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ، ساعغ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي Xِٓ خٛاؿ أفؾبة أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ  - 
، فٟ أفؾبة أ١ِش 8 1ثشلُ  20، ٚروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ ؿ     ، ثشلُ 9  – 90 ؿ  اٌؾذ٠ش ط
 .Xاٌّئ١ِٕٓ 

 . 1 ؿ  ط :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - رٙز٠ت األؽىبَ - 
، ؽ١ش بً ْ ٌٗ وزبثأ، ٚروش   0 ثشلُ   7 ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ، ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 
 ،ؽذصٕب ؽ١ّذ: لبي ،ؽذصٕب أؽّذ ثٓ عؼفش: لبي ،أخجشٔب اٌؾغ١ٓ. ٌٗ وزبة ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ وٛفٟ، صمخ،: )لبي
ٚٚصمٗ اثٓ داٚٚد اٌؾٍٟ فٟ . 24 ٚٚصمٗ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ اٌخالفخ ؿ(. ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثىزبثٗ ،ؽذصٕب أؽّذ: لبي

شلُ ث  0 ؿ 7ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط.  8 سعبٌٗ ؿ
 (.وٛفٟ صمخ ثبالرفبق ٌٚٗ وزبة: ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ: )، ؽ١ش لبي80 4 

ْ ثؼ١ٕٗ، وّب أفً ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ ِٓ األفٛي اٌّؼزجشح ٚاٌّؼزّذ ػ١ٍٙب، ٚ٘ٛ ِٛعٛد ا٢ -4
 .١شُ٘اػزشف ثزٌه آلب ثضسن اٌطٙشأٟ، ٚوبْ ػٕذ اٌؾش اٌؼبٍِٟ ٚاٌؼالِخ اٌّغٍغٟ ٚغ

وزت اٌؾ١خ اٌؾش ػٍٝ ظٙش : )0 لبي م١بء اٌذ٠ٓ اٌّؾّٛدٞ ِؾمك وزبة األفٛي اٌغزخ ػؾش ِٓ األفٛي األ١ٌٚخ ؿ
ٟ رزجؼذ أؽبد٠ش ٘زٖ اٌىزت األسثؼخ ػؾش، ٔاػٍُ أ: "-ٚوبٔذ ِٓ ِّزٍىبرٗ  -إٌغخخ اٌزٟ اػزّذٔب ػ١ٍٙب فٟ رؾم١مٕب 

 ِٕىشاً  ١ئبً ٓ اٌىزت اٌّؼزّذح، ٚاٌجبلٟ ٌٗ ِئ٠ذاد ف١ٙب، ٌُٚ أعذ ف١ٙب ؽفٟ اٌىبفٟ أٚ غ١شٖ ِ فشأ٠ذ أوضش ؽبد٠ضٙب ِٛعٛداً 
 "(.ؽشسٖ ِؾّذ اٌؾش: "ٚٚلغ رؾزٗ ثٙزٖ اٌؼجبسح". عٜٛ ؽذ٠ض١ٓ ِؾز١ٍّٓ ٌٍزم١خ ٚغ١ش٘ب



 X..................... .................42 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

 ،X عن أيب عبد ا ،(ٕ) عن ذريح ااريب ،(ٔ) حدثنا جعفر بن زلمد بن شريح احلضرمي
كاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،نعم): فقاؿ عن األئمة بعد النيب  سألتو :قاؿ

ثم  ،الحسين ي بنعلكاف ثم   ،صلوات اهلل عليو اإلماـ بعد النبي صلوات اهلل عليو وأىل بيتو
 ،من أنكر ذلك كاف كمن أنكر معرفة اهلل ورسولو ،ثم إمامكم اليـو ،كاف محمد بن علي

إني إنما حدثتك  :قاؿ ،مراتث فأعدهتا عليو ثال ؟ أنت اليـو جعلٍت ا فداؾ :ٍب قلت :قاؿ
علمو نبيو  إال اهلل تبارؾ وتعالى لم يدع شيئاً  إف ،من شهداء اهلل في األرض لتكوفبهذا 

بالوالية في حياتو يسميو أمير  ييشهد لعل أفثم إنو بعث إليو جبرئيل  ،صلوات اهلل عليو
إنما أدعوكم لتكونوا من شهداء اهلل أقمتم أـ   :فدعا نبي اهلل تسعة رىط فقاؿ ،المؤمنين

سولو ر  وأمرعن أمر اهلل  :قاؿ ،أمير المؤمنين عليقم يا أبا بكر فسلم على  :ثم قاؿ ،كتمتم
قم فسلم على أمير  ،يا عمر :ثم قاؿ ،فسلم عليو :فقاؿ ،نعم :فقاؿ ؟ نسميو أمير المؤمنين

ثم قاؿ للمقداد بن  ،نعم :فقاؿ ؟ عن أمر اهلل ورسولو سميتو أمير المؤمنين :فقاؿ ،المؤمنين
ثم قاؿ  ،فقاـ فسلم على علي ولم يقل كما قاال ،قم فسلم على أمير المؤمنين :األسود

قم فسلم  :ثم قاؿ لحذيفة ،فقاـ فسلم ،قم فسلم على أمير المؤمنين ،ذر الغفاري ألبي
 ،قم فسلم على أمير المؤمنين :ثم قاؿ لعبد اهلل بن مسعود ،فقاـ فسلم ،على أمير المؤمنين

                                                                                                                                                                                       

ٚوزبة ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ، ٚصك إٌغبؽٟ : )44ؿ  ٚلبي اٌؼالِخ اٌّغٍغٟ فٟ ثؾبس األٔٛاس ط
ؽذصٕب اٌؾ١خ ٘بسْٚ اثٓ ِٛعٝ اٌزٍؼىجشٞ، ػٓ : هش٠مٗ ا١ٌٗ ٚفٟ إٌغخخ اٌمذ٠ّخ اٌّزمذِخ، أٚسد عٕذٖ ٘ىزاِئٌفٗ، ٚروش 
 (.ػٓ ؽ١ّذ ثٓ ص٠بد، ػٓ أؽّذ ثٓ ص٠ذ ثٓ عؼفش األصدٞ اٌجضاص، ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ. ِؾّذ ثٓ ّ٘بَ

: (لذط عشٖ)ٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ ٚأِب وزبة ِؾّذ ثٓ اٌّضٕ: )77ؿ  ٚلبي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط
ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌمبعُ، : (لذط عشٖ)ٚلبي إٌغبؽٟ . فبٌغٕذ ا١ٌٗ فٟ إٌغخخ اٌّزمذِخ ِب رمذَ فٟ عٕذ وزبة عؼفش

ؽذصٕب أؽّذ، ػٓ ِؾّذ ثٓ : ؽذصٕب ؽ١ّذ، لبي: ؽذصٕب أؽّذ ثٓ عؼفش، لبي: وٛفٟ صمخ، ٌٗ وزبة، أخجشٔب اٌؾغ١ٓ، لبي
 .(اٌّضٕٝ ثىزبثٗ

ِٓ . ِؾّذ ثٓ ِضٕٝ ثٓ اٌمبعُ اٌؾنشِٟ[ أفً: )]  2ثشلُ  22 ؿ  ٚلبي آلب ثضسگ اٌطٙشأٟ فٟ اٌزس٠ؼخ ط
ٚأوضش . ػٓ ؽ١ّذ ثٓ ص٠بد ثبعٕبدٖ اٌٝ ِئٌفٗ ،األفٛي اٌّٛعٛدح ثؤػ١بٔٙب ثشٚا٠خ اٌزٍؼىجشٞ ػٓ أثٟ ػٍٝ ثٓ ّ٘بَ

ٚفٟ آخشٖ لبي . Xػٓ أثٟ ػجذ هللا  ،ؾبسثٟػٓ رس٠ؼ اٌّ ،أؽبد٠ضٗ سٚاٖ ػٓ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽش٠ؼ اٌؾنشِٟ
ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ ؽذصٕٟ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽش٠ؼ ثغ١ّغ ِب فٟ ٘زا اٌىزبة اال اٌؾذ٠ض١ٓ األخ١ش٠ٓ ّٚ٘ب ِٓ سٚا٠خ ِؾّذ 

 (.ثٓ عؼفش اٌجضاص اٌمشؽٟ
وزبة،  ٌٗ. عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽش٠ؼ اٌؾنشِٟ: )، لبئالً 48 ثشلُ   9روشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ - 

عٕبد األٚي، ػٓ اثٓ ّ٘بَ، ػٓ ؽ١ّذ، ػٓ أؽّذ اثٓ ص٠ذ ثٓ عؼفش األصدٞ اٌجضاص، ػٓ ِؾّذ ثٓ أ١ِخ ثٓ س٠ٕٚبٖ ثبإل
 (.اٌمبعُ اٌؾنشِٟ، ػٓ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽش٠ؼ

عؼفش : )، لبئالً  78 ثشلُ   0 ؿ  ٚرشعُ ٌٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
ٌٗ وزبة سٚاٖ اٌزٍؼىجشٞ ٚٔمً ِٕٗ فٟ اٌجؾبس، ٚ٘زا اٌىزبة ػٕذٞ، ٠ٚغزفبد ِٕٗ : ذ ثٓ ؽش٠ؼ ثٓ عؼذ اٌؾنشِٟثٓ ِؾّ

 (.ٚأثٖٛ ِٓ صمبد اٌقبدل١ٓ ػ١ٍّٙب اٌغالَ. ؽغٕٗ ٚوّبٌٗ
 .8  ثشلُ  21ٚروشٖ اثٓ داٚٚد اٌؾٍٟ فٟ اٌمغُ االٚي ِٓ سعبٌٗ ؿ

  ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبرٗ ط. 89 ثشلُ  7  ٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ - 
 .4479ثشلُ  20  – 12 ؿ 8ٚٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغّٗ ط. 9 11ثشلُ  77 ؿ
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وكاف بريدة  ،فقاـ وسلم ،قم فسلم على أمير المؤمنين :ثم قاؿ لبريدة األسلمي ،فقاـ فسلم
أبو  فأمر .إنما دعوتكم لتكونوا شهداء أقمتم أـ كتمتم :قاؿ رسوؿ اهلل ثم  ،أصغر القـو

يا  :أبا بكر وىو في مجلسو فقاؿ أتىبكر على الناس وبريدة غايب بالشاـ فلما قدـ بريدة 
 ؟ من اهلل ورسولو بإمرة المؤمنين نسميو بها واجباً  عليىل نسيت تسليمنا على  ،أبا بكر

ولم يكن اهلل ليجمع  األمربعد  األمرف اهلل يحدث إشهدنا و بت و غنك إ ،يا بريدة :قاؿ
 .ألىل ىذا البيت النبوة والملك

 منا بعد الرسوؿ  إف ،إنما ذكرت ىذا لتكوف من شهداء اهلل في األرض :فقاؿ ٕب
اهلل عزيز  إف [إف شاء اهلل لو] شاء لوإف سبعة أوصياء أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم 

 ثم بعد القائم أحد عشر مهدياً  ،يشاء ويؤخر ما يشاء وىو العزيز الحكيم يقدـ ما ،حكيم
قلت ثلث  :قاؿ ،على الرأس والعُت أمرؾمن السابع جعلٍت ا فداؾ  :فقلت .من ولد الحسين

ونعم األب كاف قاؿ رحمة اهلل  يأب إف ،ثم بعدي إمامكم وقائمكم إف شاء اهلل :قاؿ مرات
الثة رىط فاستودعهم العلم وىم أىل ذلك حدثت بما ال لو وجدت ث :عليو كاف يقوؿ

حديثنا صعب ال يؤمن بو  إف ،حراـ وما يكوف إلى يـو القيمة يحتاج إلى نظر في حالؿ وال
  .لإليمافعبد مؤمن امتحن اهلل قلبو  إال

منا لخزاف اهلل في األرض وخزانو في السماء لسنا بخزاف على ذىب  إفواهلل  :ثم قاؿ
والحسن والحسين ومن شاء  يف منا لحملة العرش يـو القيمة محمد وعلإو  ،ةوال على فض

 .(ٔ)( يكونوا أفمن شاء اهلل  أخراهلل أربعة 

سبعة أوصياء أئمة  إف منا بعد الرسوؿ : )Xزلل الشاىد من ىذه الرواية قولو 
يقدـ ما  ،إف اهلل عزيز حكيم[ إف شاء اهلل لو]مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إف شاء لو 

، (ثم بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين ،يشاء ويؤخر ما يشاء وىو العزيز الحكيم
، وىي Xيوف من ولد احلسُت مهد Xالداللة على أف بعد اإلماـ ادلهدي  ةواضح والرواية

 .ذلك إٔبمن ىذا انجانب تتفق مع الروايات السابقة واآلتية، اليت تنص أو تشَت 

 :بيانو، وىو ال بأس ُب ولكن يبقى أمر
                                                             

 . 9 – 90ؿ :األفٛي اٌغزخ ػؾش، أفً ِؾّذ ثٓ اٌّضٕٝ اٌؾنشِٟ - 



 X..................... .................44 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

، (سبعة أوصياء أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إف منا بعد الرسوؿ : )Xقولو 
، فاألئمة Xسبعة أئمة سابعهم القائم  Xف بعد اإلماـ الصادؽ إ ؛ىنا قد يكوف ادلعٌتف

، وليس بالضرورة أف تكوف ىم أيضًا بعد الرسوؿ زلمد  Xالذين بعد اإلماـ الصادؽ 
ألف الروايات متواترة على أف األئمة بعد الرسوؿ  ؛بعدية ىنا بعدية مباشرة بعد الرسوؿ زلمد ال

، وليسو سبعة Xاثنا عشر إماماً، ومن بعدىم ادلهديوف من ذرية اإلماـ ادلهدي  زلمد 
، فالرواية من ىذا انجانب زلكومة بغَتىا من الروايات ادلتواترة، وقد يكوف اإلماـ الصادؽ فقط
X ألهنم سيأتوف بادلستقبل، وٓب ترتكز عند  ؛أراد التأكيد على إمامة األئمة السبعة من بعده

، وأما Xالشيعة إمامتهم، أو لدحض ضالؿ الواقفة بأف اإلمامة تنتهي عند اإلماـ الكاظم 
فهي ثابتة عند الشيعة وقد عاشوا أيامهما، وأصبحت من  وآبائو  Xإمامة الصادؽ 

 .ادلاضي

،  يقصد هبا نفسو، أي مٍت بعد كوهنم من الرسوؿ ( منا)وف قوؿ اإلماـ الصادؽ بل قد يك
 :كما تؤيده الرواية اآلتية

 .(ٔ) (على رأس السابع منا الفرج) :Xقاؿ أبو عبد ا  :قاؿ ،عن أيب بصَت

، كما Xيكوف الفرج، وىو قياـ القائم  Xأي على رأس السابع من ذرية اإلماـ الصادؽ 
الروايات، وىذا ما رد بو الشيخ الطوسي على الواقفة عند احتجاجهم هبذه الرواية،  ىو مشهور ُب

وكذلك  ،إشارة إٔب نفسو" منا"ألنو الظاىر من قولو  ؛ػلتمل أف يكوف السابع منو: )حيث قاؿ
وإذا احتمل ما قلناه، " السابع من أولنا"وليس ُب اخلرب [. باألمر]القائم [ ىو]نقوؿ السابع منو 

 .(ٕ)( ادلعارضة بو سقطت

؛ أي من ذريتو، فال يكوف السابع Xولكن إذا كاف ادلعٌت ىو السابع من اإلماـ الصادؽ 
، وكذلك Xمن ذرية اإلماـ ادلهدي ( أمحد)، بل ىو ادلهدي األوؿ Xىو اإلماـ ادلهدي 

سبعة أوصياء أئمة مفترضة طاعتهم  إف منا بعد الرسوؿ : )Xقوؿ اإلماـ الصادؽ 
ىو السادس من ذرية اإلماـ الصادؽ  X، فاإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن (لقائمسابعهم ا
X ( أمحد)، والسابع يكوف ىو ادلهدي األوؿX. 

                                                             

 . 1ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
 .14ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
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ألف ادلقصود من  ؛(ثم بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد الحسين: )Xولذلك قاؿ 

قصود لقاؿ إف ، ولو كاف ىو ادلXىنا ليس اإلماـ ادلهدي زلمد بن احلسن العسكري القائم 
 .، وغَتىا من الرواياتمن بعده اثنا عشر مهدياً، كما نصت على ذلك وصية الرسوؿ زلمد 

كما ؽلكن أف يكوف ىؤالء األئمة السبعة غَت متسلسلُت، وًب التأكيد على إمامتهم ألمور 
 بالصادؽ، مع أهنم مجيعاً  Xتتعلق ْتياهتم والظروؼ اليت ٘تر هبم، كما مسي اإلماـ جعفر 

ص ، وكما خُ بالكاظم، مع أهنم مجيعاً كاظموف، وىكذا بقية األئمة  Xصادقوف، وموسى 
  :، كما ُب الرواية اآلتيةأربعة من األئمة بوصفهم باألشهر احلـر

ةَ  ِإفَّ ﴿: وجل عز ا قوؿ تأويل عن X جعفر أبا سألت: قاؿ ،انجعفي جابر عن  ِعدَّ
َها َواأَلْرضَ  السََّماَوات َخَلقَ  يَػْوـَ  الّلوِ  ِكَتابِ  ِفي َشْهراً  َعَشرَ  اثْػَنا الّلوِ  ِعندَ  الشُُّهورِ   َأْربَػَعةٌ  ِمنػْ

 يا): قاؿ ٍب الصعداء سيدي فتنفس: قاؿ ،﴾َأنُفَسُكمْ  ِفيِهنَّ  َتْظِلُمواْ  َفالَ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ُحُرـٌ 
( و) المؤمنين أمير فهو شهرًا، عشر اثنا وشهورىا ، اهلل رسوؿ جدي فهي السنة أما جابر
 الحسن، ابنو وإلى علي، وابنو محمد، وابنو علي، وابنو موسى، وابنو جعفر، ابني وإلى إلي

 وحيو على وأمناؤه خلقو في اهلل حجج إماماً  عشر اثنا المهدي، الهادي محمد ابنو وإلى
 أمير علي: واحد باسم يخرجوف منهم أربعة القيم، الدين ىم الذين الحـر واألربعة. وعلمو

 بهؤالء فاإلقرار ، محمد بن وعلي موسى، بن وعلي الحسين، بن علي وأبي المؤمنين،
 .(ٔ)( تهتدوا جميعاً  بهم قولوا :أي ﴾َأنُفَسُكمْ  ِفيِهنَّ  َتْظِلُمواْ  َفالَ  ﴿ القيم الدين ىو

 :ُب الرواية اآلتية أيضاً ذكر األئمة السبعة ولكن ال دليل على تسلسلهمو 

َناؾَ  َوَلَقدْ ﴿: X احلسن أبو قاؿ: قاؿ مساعة عن  ﴾اْلَعِظيمَ  َواْلُقْرآفَ  اْلَمثَاِني مِّنَ  َسْبعاً  آتَػيػْ
 والقرآف الفلك، عليهم يدور الذين األئمة السبعة وىم  محمد إال األنبياء يعط لم): قاؿ

 .(ٕ)(  محمد العظيم

                                                             

 .0  ػ 49 ؿ اٌطٛعٟ ؾ١خٌٍ اٌغ١جخ -  
 .7  ؿ 4 ط األٔٛاس ثؾبس -  
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: وجل عز ا قوؿ نع X ا عبد أبا سألت: قاؿ رفعو عمن الرمحن، عبد بن يونس عنو 
َناؾَ  َوَلَقدْ ﴿  ولد وباطنها الحمد، ظاىرىا إف): قاؿ ﴾اْلَعِظيمَ  َواْلُقْرآفَ  اْلَمثَاِني مِّنَ  َسْبعاً  آتَػيػْ

 .(ٔ)( X القائم منها والسابع الولد،

َناؾَ  َوَلَقدْ ﴿: ا قوؿ ُب السالـ عليو جعفر أيب عن عروة بن القاسم عنو   مِّنَ  َسْبعاً  آتَػيػْ
 .(ٕ)( والقائم أئمة سبعة): قاؿ ﴾اْلَعِظيمَ  َواْلُقْرآفَ  ثَاِنياْلمَ 

، ويكفينا طرح  وعلى أي حاؿ، فنحن ال يهمنا اآلف بياف معٌت األئمة السبعة على ضلو انجـز
 .Xبعد القائم  Xأي وجو شلكن، ولكن ما يهمنا ىو أف الرواية تنص على ادلهديُت 

 :ديح السابعاحل
، (٘) ، عن أبيو(ٗ) زلمد بن عبد ا بن جعفر احلمَتي: (ٖ) الغيبةالشيخ الطوسي ُب كتاب 

  ،(ٚ) ، عن زلمد بن الفضيل(ٙ) عن زلمد بن عبد احلميد وزلمد بن عيسى

                                                             

 .2  ؿ 89ط األٔٛاس ثؾبس -  
 .7  ؿ 4 ط األٔٛاس ثؾبس -  
هش٠ك اٌؾ١خ اٌطٛعٟ اٌٝ ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼفش اٌؾ١ّشٞ فؾ١ؼ، وّب اػزشف ثزٌه اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ  - 

 . فشاعغ. 08   ، ػٕذ رشعّخ اٌؾ١ّشٞ ثشلُ 49  – 47 ؿ 7 ِؼغّٗ ط
ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼفش ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ عبِغ ثٓ ِبٌه : )لبئالً  949، ثشلُ 11  – 14 ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ -4

، ٚعؤٌٗ ِغبئً فٟ أثٛاة اٌؾش٠ؼخ، لبي ٌٕب أؽّذ Xاٌؾ١ّشٞ أثٛ عؼفش اٌمّٟ، وبْ صمخ، ٚعٙب، وبرت فبؽت األِش 
ٚوبْ ٌٗ اخٛح، عؼفش ٚاٌؾغ١ٓ ٚأؽّذ وٍُٙ . اٌغطٛس ٚلؼذ ٘زٖ اٌّغبئً اٌٟ فٟ أفٍٙب ٚاٌزٛل١ؼبد ث١ٓ: ثٓ اٌؾغ١ٓ

وزبة اٌؾمٛق، وزبة األٚائً، وزبة اٌغّبء، وزبة األسك، وزبة اٌّغبؽخ : ٌّٚؾّذ وزت، ِٕٙب. وبْ ٌٗ ِىبرجخ
 .أزٙٝ...( ٚاٌجٍذاْ، وزبة اث١ٍظ ٚعٕٛدٖ، وزبة االؽزغبط

عؼفش ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِبٌه ثٓ عبِغ اٌؾ١ّشٞ أثٛ  ػجذ هللا ثٓ: )لبئالً   17، ثشلُ 0   – 9  ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ -1
 ؽ١خ اٌم١١ّٓ ٚٚعُٙٙ، لذَ اٌىٛفخ عٕخ ١ٔف ٚرغؼ١ٓ ِٚبئز١ٓ، ٚعّغ أٍ٘ٙب ِٕٗ، فؤوضشٚا، ٚفٕف وزجبً . اٌؼجبط اٌمّٟ

وزبة اإلِبِخ، وزبة اٌذالئً، وزبة اٌؼظّخ ٚاٌزٛؽ١ذ، وزبة اٌغ١جخ ٚاٌؾ١شح، وزبة فنً اٌؼشة، : وض١شح، ٠ؼشف ِٕٙب
، وزبة لشة اإلعٕبد اٌٝ أثٟ Xفخ، وزبة لشة اإلعٕبد اٌٝ اٌشمب بة اٌزٛؽ١ذ ٚاٌجذاء ٚاإلسادح ٚاالعزطبػخ ٚاٌّؼشوز

، وزبة ِب ث١ٓ ٘ؾبَ ثٓ اٌؾىُ ٚ٘ؾبَ ثٓ عبٌُ، ٚاٌم١بط، ٚاألسٚاػ، ٚاٌغٕخ ٚإٌبس، (ػ١ٍّٙب اٌغالَ)عؼفش ثٓ اٌشمب 
ػٍٝ ٠ذ ِؾّذ ثٓ  X، ِغبئً ألثٟ ِؾّذ اٌؾغٓ Xثب اٌؾغٓ اٌضبٌش ٚاٌؾذ٠ض١ٓ اٌّخزٍف١ٓ، ِغبئً اٌشعبي ِٚىبرجبرُٙ أ

أخجشٔب ػذح ِٓ . ، ِغبئً أثٟ ِؾّذ ٚرٛل١ؼبد، وزبة اٌطتXػضّبْ اٌؼّشٞ، وزبة لشة اإلعٕبد اٌٝ فبؽت االِش 
 .أزٙٝ( أفؾبثٕب ػٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌؼطبس ػٕٗ ثغ١ّغ وزجٗ

ِٓ اٌضمبح األعالء، ٚٚروش رٛص١ك أؽذّ٘ب ٠ىفٟ، ٚعؤروش فمو ِؾّذ ثٓ ػجذ  ٘زٖ اٌٛاعطخ ِىٛٔخ ِٓ سع١ٍٓ ٚوالّ٘ب -2
ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ عبٌُ اٌؼطبس أثٛ عؼفش، سٜٚ : )لبئالً  902،ثشلُ 9   – 8  اٌؾ١ّذ، فمذ ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ

أثٛ ػجذ هللا ثٓ ؽبراْ ٌٗ وزبة إٌٛادس، أخجشٔب . ، ٚوبْ صمخ ِٓ أفؾبثٕب اٌىٛفXٓ١١ػجذ اٌؾ١ّذ ػٓ أثٟ اٌؾغٓ ِٛعٝ 
 .أزٙٝ( ؽذصٕب أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ، ػٓ ػجذ هللا ثٓ عؼفش، ػٕٗ ثبٌىزبة: لبي
ْ أ٘ٛ ِؾّذ ثٓ فن١ً ثٓ وض١ش اٌق١شفٟ االصدٞ، روش اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ثؤٔٗ سِٟ ثبٌغٍٛ، ٚلذ ث١ٕذ أوضش ِٓ ِشح  -7

ِضبٌُٙ اٌزٞ وبٔٛا ٠ؼذْٚ سٚا٠خ أ١ٓ وبٌم١ّْٛ ِٚٓ اٌّزمذِ ٌٍزنؼ١ف ٚخقٛفبً  ْ رىْٛ عججبً أرّٙخ اٌغٍٛ ال ٠ّىٓ 
 .ٔٙب ال رٕغغُ ِغ اعزٙبدُ٘ ٚفُّٙٙأل ؛ً٘ اٌج١ذ غٍٛاً أفنبئً ٚوشاِبد 

ثٟ ؽّضح ِزؾذ ِغ ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ثٓ فن١ً، وّب عبء أْ ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً ٘زا اٌزٞ ٠شٚٞ ػٓ أٚٔمً ا١ٌّشصا إٌٛسٞ 
فن١ً ٘ٛ ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ثٓ اٌفن١ً وّب عضَ ثٗ اٌّنطٍغ اٌخج١ش ِؾّذ ثٓ اٌ)...  :  4ؿ 1فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط
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إف منا بعد  ،يا أبا حمزة): ُب حديث طويل أنو قاؿ X، عن أيب عبد ا (ٔ) عن أيب محزة

  .(ٕ) (Xمن ولد الحسين  القائم أحد عشر مهدياً 

فهو الذي  ،Xادلقصود بالقائم ُب ىذه الرواية ىو أوؿ ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي و 
فبعده اثنا  X، وأما اإلماـ ادلهدي -كما تقدـ ُب الرواية السابقة   -بعده أحد عشر مهديًا 

عشر مهدياً، وال تعارض بُت الروايات؛ حيث يصح تسمية كل واحد من ذرية اإلماـ ادلهدي 
X ،بعد مالحظة قوؿ اإلماـ الصادؽ  بالقائمX  اليت يبُت فيها فضل عنهم ُب الرواية

فكل واحد  .، فهم قواـ بعد القائم على أمر األمة(وفيها يكوف قائمو والقواـ من بعده): الكوفة
  .قائم ومهدي وإماـ وحجة مفًتض الطاعة من ادلهديُت 

 :احلديح الجامن
ىم اثنا عشر، فإذا كاف عند : )األحبار، قاؿ ابن أيب حاًب ُب تفسَته بسنده عن كعب

 اللَّوُ  َوَعدَ ﴿: انقضائهم فيجعل مكاف اثٍت عشر اثنا عشر مثلهم، وكذلك وعد ا ىذه األمة فقرأ
 ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 

 .(ٗ)( ، وكذلك فعل ببٍت إسرائيل(ٖ)﴾ِلِهمْ قَػبْ 

                                                                                                                                                                                       

ٚأثٛ ؽّضح ٘ٛ اٌغ١ًٍ اٌزٞ وبْ وٍمّبْ صِبٔٗ، . اٌفبمً األسدث١ٍٟ فٟ اٌغبِغ، ٠ٚئ٠ذٖ ؽىُ اٌؼالِخ ثقؾخ ٘زا اٌطش٠ك
 .أزٙٝ( أٗ فٟ صِبٔٗ ِضً عٍّبْ فٟ صِبٔٗ Xػٓ أثٟ ػجذ هللا : ٚفٟ إٌغبؽٟ

ثٓ اٌفن١ً ِٓ رّٙخ اٌغٍٛ ػذَ رؼشك إٌغبؽٟ ٌزٌه ػٕذ رشعّخ ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً ساعغ سعبي  ِٚب ٠ئ٠ذ ثشاءح ِؾّذ
 .991سلُ 27 إٌغبؽٟ ؿ

،  1 ؿ 8 وّب ٔمً رٌه اٌخٛئٟ فٟ ِؼغّٗ ط -لغُ اٌّؼزّذ ػ١ٍُٙ  -ٚلذ ػذٖ اثٓ داٚد فٟ سعبٌٗ فٟ اٌمغُ االٚي 
 .ػٓ اثٓ داٚد

ٌفمٙبء ٚاٌشإعبء ٚاٌز٠ٓ ال ٠طؼٓ ػ١ٍُٙ ثؾٟء، وّب ٔمٍٗ ػٕٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ ٚلذ ػذ اٌؾ١خ اٌّف١ذ ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً ِٓ ا
ٚلذ ػذ اٌؾ١خ اٌّف١ذ ) :، ؽ١ش لبي 19  ، فٟ رشعّخ ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً، ثشلُ  1 ؿ 8 فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

ؾشاَ ٚاٌفز١ب ٚاالؽىبَ، فٟ سعبٌزٗ اٌؼذد٠خ ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً، ِٓ اٌفمٙبء ٚاٌشإعبء االػالَ، اٌز٠ٓ ٠ئخز ُِٕٙ اٌؾالي ٚاٌ
 .أزٙٝ...( ٚال ٠طؼٓ ػ١ٍُٙ ثؾئ، ٚال هش٠ك ٌزَ ٚاؽذ ُِٕٙ

، 99 4 ، ثشلُ 88  – 87 ؿ 7ٚلذ دافغ ػٕٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
ة اٌقبدق ٚاٌىبظُ ػذٖٚ ِٓ أفؾب: ِؾّذ ثٓ اٌفن١ً ثٓ وض١ش األصدٞ اٌىٛفٟ اٌق١شفٟ أثٛ عؼفش األصسق) :لبئالً 

ٌىٓ ٠غزفبد ؽغٕٗ ٚوّبٌٗ ٚدفغ اٌشِٟ ِٓ ِىبرجزٗ اٌٝ أثٟ عؼفش . اعزنؼفٖٛ ٚسِٖٛ ثبٌغٍٛ. ٚاٌشمب فٍٛاد هللا ػ١ٍُٙ
ػٓ  9 ٚفٟ ن ثبة .    ؿ  ، ٚط12ؿ  ، ٚاٌؼ١ْٛ ط 1ؿ 10، ٚعذ ط   ؿ   وّجب ط. Xاٌغٛاد 

 (.سٚا٠خ وش٠ّخ ِّٙخ Xِؾّذ ثٓ اٌفن١ً، ػٓ اٌشمب 
 .ع١ًٍ ِؾٙٛسٌضّبٌٟ؛ صبثذ ثٓ د٠ٕبس، ٚ٘ٛ صمخ ٘ٛ ا - 
 .479 – 478ؿ :اٌغ١جخ - 
 11: إٌٛس - 
ً.4729 سلُ  8 2 ؿ 8ط :رفغ١ش اثٓ أثٟ ؽبرُ ؽذ٠ش -4



 X..................... .................48 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

 إٔب، ودلا أسند ، ولكنو موافق دلا أسند إليو الرسوؿ زلمد  إٔبسند ىذا اخلرب وإف ٓب يُ 
عشر وصياً من  ااالثٍت عشر اثن من النص على أف بعد األئمة ؛سيأٌبكما تقدـ و ،  أىل بيتو 

نو صحيح وغَت إ، و نيب زلمد ، وىذه قرينة على أف اخلرب مسموع عن الآؿ زلمد 
على اثٍت عشر وصيًا  نص، ويمكذوب، وأقل ما يقاؿ فيو إنو مؤيد للموضوع الذي نتكلم عنو

 .بعد اإلماـ الثاين عشر من آؿ زلمد 

 :وقد أخرجو الشيخ الصدوؽ بسنده عن كعب األحبار، ُب اخلصاؿ باللفظ التإب

ىم ): قاؿ ُب اخللفاء ،عن كعب األحبار :ؿورد ُب اخلصاؿ والعيوف، واللفظ كما ُب اخلصا
كذلك وعد ا ىذه   ،فإذا كاف عند انقضائهم وأتى طبقة صاحلة مد ا ذلم ُب العمر ،اثنا عشر

 َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َوَعدَ ﴿ :األمة ٍب قرأ
وكذلك فعل ا ببٍت إسرائيل، وليست بعزيز أف ٕتمع ىذه : قاؿ ،﴾قَػْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َلفَ اْسَتخْ 

 .(ٕ)((ٔ)﴾تَػُعدُّوفَ  مِّمَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  رَبِّكَ  ِعندَ  يَػْوماً  َوِإفَّ ﴿نصف يـو أو  األمة يوماً 

 :احلديح التاسع
، يرفعو إٔب عبد ا بن عمر، أنو ومن رواية ػلِت بن السالـ: القاضي النعماف ادلغريب، قاؿ

ابشروا فيوشك أياـ انجبارين أف تنقطع، ٍب يكوف بعدىم انجابر الذي غلرب ا بو أمة زلمد ): قاؿ
 .(ٖ)( يُت، ادلهدي، ٍب ادلنصور، ٍب عدد أئمة مهد

 ، ولكنو أيضًا موافق دلا رويرسوؿ ا  إٔبوىذا اخلرب أيضًا ٓب يسنده عبد ا بن عمر 
وما ستؤوؿ إليو  ، وألنو من اإلخبار بالغيب، وما روي عن أىل بيتو عن رسوؿ ا 

ألنو ليس موضوعًا لالجتهاد  ؛عرؼ إال عن طريق ادلعصـو عادةالذي ال يُ  اخلالفة ُب آخر الزماف
 .والرأي

 .عدة أئمة مهديُت Xاإلماـ ادلهدي واخلرب كما ال ؼلفى ينص على أف بعد 

 
                                                             

 .47: اٌؾظ - 
 .12 – 11ٚؿ 11ؿ  ط :Xػ١ْٛ أخجبس اٌشمب  ،471 – 474ؿ :ٌٍؾ١خ اٌقذٚق - اٌخقبي - 
 .400ؿ  ط :ٌٍمبمٟ إٌؼّبْ اٌّغشثٟ - ؽشػ األخجبس - 
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 :العاشراحلديح 

كاف يأمر بالدعاء   Xأف الرضا : عبد الرمحن بأسانيده عن يونس بن (ٔ)الشيخ الطوسي 
أعطو  ،اللهم.. . اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك: )لصاحب األمر هبذا

في نفسو وأىلو َوَوَلِدِه وذريتو وأمتو وجميع رعيتو ما تقر بو عينو وتسر بو نفسو وتجمع لو 
صل على والة عهده  ،اللهم.. . كلها قريبها وبعيدىا وعزيزىا وذليلهاملك المملكات  

واألئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرىم وتمم لهم ما أسندت إليهم 
من أمرؾ لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانًا وعلى دينك أنصارًا فإنهم معادف كلماتك 

دينك ووالة أمرؾ وخالصتك من عبادؾ وصفوتك من  وخزاف علمك وأركاف توحيدؾ ودعائم
خلقك وأولياؤؾ وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك والسالـ عليو وعليهم ورحمة اهلل 

 .(ٕ)( وبركاتو

هنم من ذرية اإلماـ ادلهدي إو  ،ليلة وفاتو النص على ادلهديُت تقدـ ُب وصية رسوؿ ا 
Xبعد اإلماـ ادلهدي احلجة بن  عليهمكيد والنص ، وكذلك تقدـ ُب الروايات السابقة التأ

ٓب ينسوا ادلهديُت ُب أحاديثهم، كذلك  وأىل بيتو   اً ، وكما أف الرسوؿ زلمدXاحلسن 
ا تعأب ُب الصالة عليهم واحلفظ والتمكُت ذلم، ُب مجلة  إٔبٓب ينسوىم ُب أدعيتهم، والتوسل 

شريف أعاله، وكما سيأٌب ُب األدعية اآلتية، ، كما ُب الدعاء الدعائهم لعمـو أىل البيت 
 .وىذا يدؿ على عظيم اىتماـ األئمة هبؤالء األوصياء األطهار وتعظيم شأهنم

بالدعاء من بُت ذرية اإلماـ ادلهدي  اً واحد اً ولد Xص فيو اإلماـ الرضا وىذا الدعاء ؼل
X( :يتوأعطو في نفسو وأىلو َوَوَلِدِه وذريتو وأمتو وجميع رع ،اللهم) وىذا يدؿ على ،

                                                             

، أْ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ سٜٚ ٘زا اٌذػبء ثؼذح أعب١ٔذ ػٓ ٠ٛٔظ ثٓ 07 روش اٌغ١ذ اثٓ هبٚٚط فٟ عّبي األعجٛع ؿ - 
ؽذصٕٟ اٌغّبػخ اٌز٠ٓ لذِذ روشُ٘ فٟ ػذح ِٛامغ ِٓ ٘زا اٌىزبة ثبعٕبدُ٘ اٌٝ : )ػجذ اٌشؽّٓ، ٚ٘زا ٔـ والِٗ

ػٓ ِؾّذ ثٓ  ،أخجشٔب اثٓ أثٟ اٌغ١ذ: ٚاٌشمٛاْ ٠َٛ اٌؾغبة لبيعذٞ أثٟ عؼفش اٌطٛعٟ رٍمبٖ هللا عً عالٌٗ ثبألِبْ 
ػٓ  ،اٌؾغٓ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ػجذ هللا ٚاٌؾ١ّشٞ ٚػٍٟ ثٓ اثشا١ُ٘ ِٚؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌقفبس، وٍُٙ ػٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ

ػٓ ٠ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ، ٚسٚاٖ عذٞ أثٝ عؼفش اٌطٛعٟ ف١ّب ٠ش٠ٚٗ ػٓ  ،اعّبػ١ً ثٓ ٌِٛذ ٚفبٌؼ ثٓ اٌغٕذٞ
أْ : ٠ٛٔظ ثٓ اٌشؽّٓ ثؼذح هشق رشوذ روش٘ب وشا١٘خ ٌإلهبٌخ فٟ ٘زا اٌّىبْ، ٠شٜٚ ػٓ ٠ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ

 ...(.ثٙزا Xوبْ ٠ؤِش ثبٌذػبء ٌقبؽت األِش  Xاٌشمب 
سٜٚ عّبػخ وض١شح : )ٚلذ فشػ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ ثؤْ ٘زا اٌذػبء ِشٚٞ ثؼذح أعب١ٔذ ِؼزجشح فؾ١ؾخ، ٚ٘زا ٔـ والِٗ

هبٚٚط فٟ عّبي األعجٛع ثؤعب١ٔذ ِؼزجشح فؾ١ؾخ ٚغ١ش٘ب  ُِٕٙ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌّقجبػ، ٚاٌغ١ذ اثٓ ِٓ اٌؼٍّبء
 .412ؿ  ط :إٌغُ اٌضبلت...( :ثٙزا Xوبْ ٠ؤِش ثبٌذػبء ٌقبؽت األِش  Xاٌشمب  ْأ: ػٓ ٠ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ

 .ٚلٛي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ ٠غ١ٕٕب ػٓ االهبٌخ فٟ عشد رٛص١ك سعبي اٌغٕذ
 .07 ؿ :عّبي األعجٛع ،409ؿ :ِقجبػ اٌّزٙغذ - 



 :X..................... .................4 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

 Xوصي اإلماـ ادلهدي  عظيم شأف ذلذا الولد ادلبارؾ، وىذا يذكرنا ٔتا خص بو رسوؿ ا 
 .األوؿ من دوف بقية ادلهديُت 

، ٍب ينص على Xادلهدي  إلماـلالذرية وكذلك ينص اإلماـ الرضا ُب دعائو على وجود 
اللهم صل على والة عهده (: )ادلهديُت) Xإمامة األئمة بعد اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 

 (.واألئمة من بعده

وبلغهم آمالهم وزد في : )فضل ومقاـ ىؤالء األوصياء بقولو Xٍب يبُت اإلماـ الرضا 
آجالهم وأعز نصرىم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرؾ لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم 

خزاف علمك وأركاف توحيدؾ ودعائم أعوانًا وعلى دينك أنصارًا فإنهم معادف كلماتك و 
دينك ووالة أمرؾ وخالصتك من عبادؾ وصفوتك من خلقك وأولياؤؾ وسالئل أوليائك 

 (.وصفوة أوالد نبيك والسالـ عليو وعليهم ورحمة اهلل وبركاتو

 :عصر ادياحلديح احل
بسنده عن أيب احلسُت زلمد بن جعفر األسدي، عن يعقوب بن يوسف  (ٔ)الشيخ الطوسي 

لضراب الغساين ُب ذكر قصة طويلة واستالـ دفًت فيو دعاء وصلوات وصلو عن اإلماـ ا
                                                             

 ،أخجشٟٔ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا: لبي: )... ، ٘ىزا 0 ٚاٌغٕذ روشٖ ِفقالً اٌغ١ذ اثٓ هبٚٚط فٟ عّبي االعجٛع ؿ - 
أخجشٔب أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌشاصٞ اٌخن١ت : ػٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ داٚد ٚ٘بسْٚ ثٓ ِٛعٝ اٌزٍؼىجشٞ، لبال

ؽذصٕٟ : لبي ،ب سٚاٖ فٟ وزبثٗ وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء ػٓ أثٟ اٌؾغ١ٓ ِؾّذ ثٓ عؼفش األعذٞ سمٟ هللا ػٕٗاأل٠بدٞ ف١ّ
ؽذصٕٟ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة اٌغغبٟٔ فٟ ِٕقشفٗ ِٓ اففٙبْ : اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػبِش األؽؼشٞ اٌمّٟ، لبي

 (.اٌخجش...  :لبي
... ٘زا اٌخجش اٌؾش٠ف فٟ ػّذح وزت ِؼزجشح ٌٍمذِبء ثؤعب١ٔذ ِزؼذدح  ٚلذ سٚٞ: )ٚلذ لبي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ ػٓ ٘زا اٌذػبء

سمٟ اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ هبٚٚط فٟ  ٌُٚ ٠ؼ١ٓ ٚلذ ٌمشاءح ٘زٖ اٌقٍٛاد ٚاٌذػبء فٟ خجش ِٓ األخجبس ااّل ِب لبٌٗ اٌغ١ذ
١ت ػقش ٠َٛ ارا رشوذ رؼم: ".. ِٓ ٠َٛ اٌغّؼخ، لبي عّبي االعجٛع ثؼذ روشٖ اٌزؼم١جبد اٌّؤصٛسح ٌقالح اٌؼقش

ًّ عالٌٗ ػ١ٍٗ اٌغّؼخ ٌؼزس فال رزشوٙب أثذاً ألِش  .اهٍّؼٕب هللا ع
٘زا اٌجبة، ٚال ٠غزجؼذ ِٕٗ  ٗ ؽقً ٌٗ ِٓ فبؽت األِش فٍٛاد هللا ػ١ٍٗ ؽٟء فٟأ٠ٚٔغزفبد ِٓ ٘زا اٌىالَ اٌؾش٠ف 

   .429 – 428ؿ  ط :تإٌغُ اٌضبل( رمّذَ فٟ اٌجبة اٌغبثك ِفزٛػ، ٚلذ Xّْ اٌجبة ا١ٌٗ أوّب فّشػ ٘ٛ  رٌه،
 :ٚرٛص١ك اٌغٕذ وب٢رٟ

ألٔٗ ِٓ ِؾب٠خ إٌغبؽٟ، وّب أفبدٖ اٌّؾمك  ؛٘ٛ اٌغنبئشٞ ؽ١خ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ٚإٌغبؽٟ، صمخ: اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا -أ
 .490 ثشلُ  4  –   ؿ 7اٌخٛئٟ، ٚعضَ ثٛصبلزٗ، ساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

ٚ٘زٖ اٌٛاعطخ ِؾزشوخ ث١ٓ سع١ٍٓ، ٚرٛص١ك أؽذّ٘ب ٠ىفٟ، : ٌزٍؼىجشِٞؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ داٚد ٚ٘بسْٚ ثٓ ِٛعٝ ا -ة
، ثشلُ 9 4روش فمو ؽبي ٘بسْٚ ثٓ ِٛعٝ اٌزٍؼجشٞ، فمذ ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿأِغ أّٔٙب والّ٘ب صمبد أصجبد أعالء، ٚ

ً وبْ ٚعٙ. ٘بسْٚ ثٓ ِٛعٝ ثٓ أؽّذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ عؼ١ذ، أثٛ ِؾّذ، اٌزٍؼىجشٞ ِٓ ثٕٟ ؽ١جبْ: )، لبئالً 84   فٟ  ب
وٕذ أؽنش فٟ داسٖ ِغ اثٕٗ أثٟ . وزبة اٌغٛاِغ فٟ ػٍَٛ اٌذ٠ٓ: ٌٗ وزت، ِٕٙب. أفؾبثٕب، صمخ، ِؼزّذاً ال ٠طؼٓ ػ١ٍٗ

 .أزٙٝ( عؼفش، ٚإٌبط ٠مشأْٚ ػ١ٍٗ
ؽّذ ثٓ ِؾّذ األ٠بدٞ، روشٖ إٌغبؽٟ أ: ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ أ٠نبً : أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌشاصٞ اٌخن١ت األ٠بدٞ -ط

ف١ٗ : ٌُ ٠ىٓ ثزان، ٚل١ً: أؽّذ ثٓ ػٍٟ أثٛ اٌؼجبط اٌشاصٞ اٌخن١ت األ٠بدٞ، لبي أفؾبثٕب) :، لبئالً 40 ُ، ثشل97ؿ
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أخجشٔب ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ػٓ ِؾّذ ثٓ . غٍٛ ٚرشفغ، ٌٚٗ وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء فٟ اٌغ١جخ، ٚوزبة اٌفشائل، ٚوزبة ا٢داة
 .أزٙٝ( أؽّذ ثٓ داٚد ػٕٗ ثىزجٗ
أثب : أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌخن١ت األ٠بدٞ، ٠ىٕٝ أثب اٌؼجبط، ٚل١ً: )، لبئالً  9، ثشلُ 72ٙشعذ ؿٚروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ اٌف

ٌٚٗ وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء فٟ اٌغ١جخ ؽغٓ، وزبة اٌفشائل، . ػٍٟ اٌشاصٞ، ٌُ ٠ىٓ ثزٌه اٌضمخ فٟ اٌؾذ٠ش ِٚزُٙ ثبٌغٍٛ
( اٚد ٚ٘بسْٚ ثٓ ِٛعٝ اٌزٍؼىجشٞ، ع١ّؼب ػٕٗوزبة ا٢داة، أخجشٔب ثّٙب اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا، ػٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ د

 .أزٙٝ
ؽبسح اٌٝ ػذَ عضِٗ ثّب ٔغجٖٛ اْ إٌغبؽٟ ٌُ ٠غضَ ثنؼف اٌشعً ٚغٍٖٛ، ثً ٔغجٗ اٌٝ اٌم١ً، ٚ٘زا أال ٠خفٝ : ألٛي
 .ا١ٌٗ

ثً ٟ٘ ( ذٖٚاٌمٛاَ ِٓ ثؼ)ْ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ٚلذ رىٍّذ ػٕٙب فٟ رؾم١ك سٚا٠خ أٚرّٙخ اٌغٍٛ ػٕذ اٌم١١ّٓ ٚغ١شُ٘ ال ٠ّىٓ 
ْ ٠شٚٞ فنبئً أٔٛا ٠ؼذْٚ اٌشاٚٞ غب١ٌبً ٚمؼ١فبً ثبٌؾذ٠ش ثّغشد بْ اٌم١١ّٓ ٚغ١شُ٘ وأل ؛فٟ اٌغبٌت ِذػ ٌّٓ ٠زُٙ ثٙب

اٌزٟ وبٔٛا ٠شٚٔٙب ثبعزٙبدُ٘ غٍٛاً، ٚلذ فقً اٌمٛي فٟ ٘زا اٌّٛمٛع ػذح ِٓ ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)ً٘ اٌج١ذ أٚوشاِبد 
 .ٟٔ ٚغ١شٖأوبثش اٌؼٍّبء ُِٕٙ اٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙب

 .ْ ٠ؼزّذ ػٍٝ رنؼ١فُٙ ؽزٝ ٠ؼٍُ عجت ارٙبُِٙ ثبٌغٍٛ ٚاٌنؼف، ٠ٚضجذ رٌه ثطش٠ك ِؼزّذأفال ٠ّىٓ 
( اٌؾغٓ)ٚلذ ٚفف اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ٘زا اٌىزبة ثـ ( اٌؾفبء ٚاٌغالء)ٚاألِش ا٢خش أْ ٘زا اٌذػبء ِشٚٞ ِٓ وزبثٗ 

ض١ش ِٓ وجبس اٌؼٍّبء وبٌزٍؼىجشٞ ٚغ١شٖ، ٚلذ سٜٚ ػٕٗ ٚسٚا٠بد رٌه اٌىزبة رذي ػٍٝ ؽغٕٗ ٚل١ّزٗ، ٚلذ اػزّذ ػ١ٍٗ و
 .اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ غ١جزٗ، ٚغ١شٖ

)...  :عب١ٔذ سٚا٠برٗ، لبئالً أؽذ أ، فٟ (اٌضمخ)، ثـ 10 ٚلذ ٚففٗ اٌغ١ذ ثٙبء اٌذ٠ٓ إٌغفٟ فٟ ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ ؿ
: لبي -أؽذ اٌٛوالء اٌّزوٛس٠ٓ  -ؼ اٌّٙذأٟ ، ٠شفؼٗ اٌٝ ِؾّذ ثٓ فبٌ(سؽّٗ هللا)ػٓ اٌضمخ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اإل٠بدٞ 

 .أزٙٝ...( Xوزجذ اٌٝ فبؽت اٌضِبْ 
ٚففٗ ثـ ( االٔٛاس اٌّن١ئخ)ْ ِئٌف أ، 0 ٌٍقفؾخ   فٟ اٌٙبِؼ سلُ ( ِٕزخت االٔٛاس اٌّن١ئخ)ٚلذ ٔمً ِؾمك 

اإل٠بدٞ اٌزٞ ٠شٚٞ ػٕٗ فٟ أؽّذ ثٓ ِؾّذ )...  :، ٚ٘زا ٔـ اٌىالَ(اٌؾفبء ٚاٌغالء)ٚٔغت ا١ٌٗ وزبة ( اٌؾ١خ اٌفم١ٗ)
 - 8، مّٓ ة  ثبة اإلِبِخ، اٌفقً  -( ِخطٛه)ِٛامغ ػذ٠ذح ِٓ ٘زا اٌىزبة، ٚػجش ػٕٗ فٟ األٔٛاس اٌّن١ئخ 
 .أزٙٝ( ثبٌؾ١خ اٌفم١ٗ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اإل٠بدٞ ِقٕف وزبة اٌؾفبء ٚاٌغالء

 .ػٍٝ ؽغٓ ػم١ذرٗ ِٚٛاالرٗ فال ٠ٕجغٟ اٌؾه فٟ ٚصبلخ اٌشعً، ػٍٝ األلً فٟ ٘ىزا سٚا٠بد، ٚاٌزٟ رذي
( اٌؾفبء ٚاٌغالء)ٔٗ ع١ؤرٟ أْ ٘زا اٌذػبء ٌٗ هش٠ك آخش ٚ٘ٛ ِزوٛس فٟ وزبة أٚ أوضش ِٓ وزت اٌمذِبء غ١ش وزبة اصُ 

 .ألؽّذ  األ٠بدٞ
ٚصمٗ وض١ش ِٓ اٌؼٍّبء، ُِٕٙ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ ٚإٌغبؽٟ، ٚ٘ٛ ِٓ ٚوالء اإلِبَ : اٌؾغ١ٓ ِؾّذ ثٓ عؼفش األعذٞ ٛأث -د
 .  04 ثشلُ  80  – 72 ؿ 2 ِٚٓ صمبرٗ، ساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط Xٙذٞ اٌّ
، ٚلبي اٌّؾمك 12 ثشلُ  22ٚصمٗ اٌؾ١خ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ: اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػبِش األؽؼشٞ اٌمّٟ - ٘ـ

ٌؾغ١ٓ ا: = اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػّشاْ ثٓ أثٟ ثىش: )لبئالً  0 2 ، ثشلُ 82ؿ 7اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػّشاْ ثٓ أثٟ ثىش األؽؼشٞ اٌمّٟ، أثٛ : "لبي إٌغبؽٟ. اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػبِش. = األؽؼشٞ

لذ : ألٛي". أخجشٔب ِؾّذ ثٓ ِؾّذ، ػٓ أثٟ غبٌت اٌضساسٞ، ػٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة ػٕٗ. ػجذ هللا، صمخ، ٌٗ وزبة إٌٛادس
 .أزٙٝ( رمذَ أٔٗ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػبِش

 8روشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط :٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة اٌغغبٟٔ -ٚ
سٜٚ اٌؾ١خ فٟ وزبة اٌغ١جخ ٚاٌغ١ذ فٟ . ٌُ ٠زوشٖٚ: ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة اٌغغبٟٔ: )لبئالً  2422 ، 80 ؿ

ٚرؾشفٗ ثٍمبء ِٛالٔب   8 ش ؽغٗ فٟ عٕخ عّبي األعجٛع، ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػبِش األؽؼشٞ اٌمّٟ، ػٕٗ، ؽذ٠
فشاعغ وّجب . ثؤعّبئُٙ ٚ ففبرُٙ ِٕٚبلجُٙ (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ٚٚسٚد ٔغخخ اٌقٍٛاد ػٍٝ األئّخ  Xاٌؾغخ إٌّزظش 

، ٚدالئً 419، ٚعّبي األعجٛع ؿ78ؿ 94، ٚط7 ؿ  1، ٚعذ ط84، ٚوزبة اٌذػبء ؿ08 ؿ   ط
 .أزٙٝ( 00 اٌطجشٞ ؿ

٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة ) :لبئالً  8101، ثشلُ  4 ؿ   اٌزغزشٞ فٟ لبِٛط اٌشعبي طٚروشٖ اٌؾ١خ ِؾّذ رمٟ 
 .أزٙٝ( Xسإ٠زٗ ٌٗ " Xِٓ سأٜ اٌؾغخ "األففٙبٟٔ سٜٚ اٌغ١جخ فٟ أخجبس 

ْ صجٛد ٚصبلخ اٌنشاة ِزٛلف ػٍٝ صجٛد ٘زا اٌذػبء، ٚصجٛد اٌذػبء ِزٛلف ػٍٝ ٚصبلخ اْ ٠مٛي أٚال ٠ّىٓ ألؽذ 
 .س إٌّّٛعاٌنشاة ف١ىْٛ اٌذٚ

ٔٗ ِٓ اٌؼ١ٓ أْ صجٛد اٌذػبء غ١ش ِؾقٛس ثٛصبلخ اٌنشاة، ثً ِزٕٗ ِٚنب١ِٕٗ ٠ذالْ ٚثٛمٛػ ربَ ػٍٝ أ: ألٔب ٔمٛي
، أمف اٌٝ رٌه اػزّبد ػٍّبء االِخ ٚػبِزُٙ ػ١ٍٗ ِٕز ِئآد اٌغ١ٕٓ، ٚرالٚرٗ اٌقبف١خ ٢ي ث١ذ اٌشعٛي ِؾّذ 

ٚ٘ٛ ٠ؾجٗ ِب سٚٞ ػٓ اإلِبَ اٌشمب ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)دػ١خ أً٘ اٌج١ذ أٔٗ ِٓ عٕخ ا٠ئ٠ذ رٌه، ثً  ٚاٌزٛعً ثٗ، أ٠نبً 
X  فٟ اٌذػبء ٌالِبَ اٌؾغخX،  ٗاٌقالح ػٍٝ خٍفبء اإلِبَ اٌّٙذٞ  ٠نبً أٚلذ روش ف١X  ٚاٌذػبء ٌُٙ ثىٍّبد ع١ٍٍخ

 .١ٓاٌّؼقِٛ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)ٚػظ١ّخ ال رزٛفش اال فٟ أٚف١بء اٌشعٛي ِؾّذ 
ِّٚب  ي ِؾّذ آْ ٘زا اٌذػبء ٘ٛ ِٓ ِؾىبح ِؾّذ ٚأأٚ ِٕفشدح رذي ثّب ال ٠مجً اٌؾه ػٍٝ ٚوً ٘زٖ االِٛس ِغزّؼخ 

 (.اسٚاؽٕب ٚاسٚاػ اٌؼب١ٌّٓ ٌزشاة ِمذِٗ اٌفذاء)أفبمٗ فبؽت اٌؼقش ٚاٌضِبْ 
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وخاتم  ،على محمد سيد المرسلين اللهم صلِّ  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم) :وفيو  Xادلهدي
المطهر من كل  ،المصطفى في الظالؿ ،المنتجب في الميثاؽ ،وحجة رب العالمين ،النبيين

إٔب ) ... المفوض إليو دين اهلل ،المرتجى للشفاعة ،المؤمل للنجاة ،البرئ من كل عيب ،آفة
اللهم أعطو في  (:Xاإلماـ ادلهدي  إٔبثٍت عشر بعد أف صلى على مجيع األئمة اال Xقولو 

نفسو وذريتو وشيعتو ورعيتو وخاصتو وعامتو وعدوه وجميع أىل الدنيا ما تقر بو عينو وتسر 
إٔب قولو ).. . قدير يءالدنيا واآلخرة إنك على كل ش وبلغو أفضل ما أملو في ،بو نفسو
X:)  َّواألئمة من ولده ومد في أعمارىم وزد في [ عهده]على وليك ووالة عهدؾ  وصل

 .(ٔ) (قدير شيءآجالهم وبلغهم أقصى آمالهم ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل 

رينة على صحة ىو مؤيد وقو ومعضود بو،  X مشابو لدعاء اإلماـ الرضاوىذا الدعاء 
من ذرية اإلماـ  عشر مهدياً  واثنا ،إماماً عشر  أوصياءه اثناف إو  ،الرسوؿ  وصيةمضموف 
 على أوصيائويصلي على الرسوؿ و  أفأمر الضراب  Xاإلماـ ادلهدي  أف، بدليل Xادلهدي 

ذا لو، كما جاء ُب نص الرواية وقصة استالـ الضراب ذل أعطاىابأمسائهم وعلى وفق النسطة اليت 
وىي واسطة بينو وبُت بعض  Xادلهدي  باإلماـالدعاء عن طريق ادلرأة العجوز اليت كانت تلتقي 

 :شيعتو

إذا صليت على نبيك كيف تصلي؟ : - Xأي اإلماـ ادلهدي  -يقوؿ لك : ٍب قالت)... 
اللهم صل على زلمد وآؿ زلمد وبارؾ على زلمد وآؿ زلمد كأفضل ما صليت : أقوؿ: فقلت

                                                                                                                                                                                       

ٔمً  ْ وبْ ثٗ اٌىفب٠خ ٚص٠بدح، ٌٚىٓ اػزّبد االعالء ٚاٌفنالء فٟاٚصبلزٗ غ١ش ِٕؾقشح ثٙزا اٌذػبء، ٚ ٠نبً أٚاٌنشاة 
ْ ٔبلً ٘زا اٌذػبء ػٓ اٌنشاة ثٛاعطخ أ٘زا اٌذػبء ػٕٗ ِٓ دْٚ أٞ رؾى١ه، ٠ذي ػٍٝ ٚصبلخ ٘زا اٌشعً، ٚلذ رمذَ 

، ٚ٘ىزا ٔمً (اٌؾغ١ٓ ِؾّذ ثٓ عؼفش األعذٞ سمٟ هللا ػٕٗ  ٛأث)ٚصمبرٗ ٚ٘ٛ  Xؽذ ٚوالء اإلِبَ اٌّٙذٞ أٚاؽذح ٘ٛ 
بثش، ِؼزّذ٠ٓ ثٗ ػٍٝ سٚا٠خ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة، ٚ٘زا د١ًٌ وِخ األ٘زا اٌذػبء ٚاسرنبٖ ٚاػزمذ ثٗ ػٍّبء األ

سؽّٗ هللا )ٚثٙزا ٠ٕزفٟ اٌذٚس اٌّضػَٛ فٟ رٛص١ك ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف اٌنشاة  .ٚامؼ ػٍٝ عالٌخ اٌشعً ٚٚصبلزٗ
 (.رؼبٌٝ

جش ٠مقذ خ -ٚسأ٠زٗ ) : 4 9 ، رؼ١ٍمبً ػٍٝ اٌؾذ٠ش سلُ 90ؿ 2 ٚلبي ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ ِغزذسن اٌٛعبئً ط
ؽذصٕٟ أثٛ : لبي ،ؽذصٕب أثٛ اٌّفنً ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّطٍت :فٟ ثؼل وزت لذِبء أفؾبثٕب لبي -اٌنشاة 

ؽذصٕٟ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٛعف أثٛ اٌؾغٓ اٌنشاة فٟ عٕخ رغؼ١ٓ ِٚبئز١ٓ، : لبي ،اٌمبعُ ِٛعٝ ثٓ ِؾّذ األؽؼشٞ اٌمّٟ
 .أزٙٝ( ٚعبق ِضٍٗ

، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ؽٙشح ٘زا اٌذػبء ٚٚعٛدٖ فٟ (اٌؾفبء ٚاٌغالء)ٛ ِئ٠ذ ٌىزبة خش ٌٙزا اٌذػبء ٚ٘آٚ٘زا هش٠ك ٚعٕذ 
 .أوضش ِٓ وزبة ِٓ وزت اٌّزمذ١ِٓ

ثٟ أػٓ  ،فؾبثٕب اٌمذِبءأ، ػٓ ثؼل وزت -فٙٛ سآٖ ثٕفغٗ ِٓ دْٚ ٔمً -ا١ٌّشصا إٌٛسٞ : ٠ٚىْٛ اٌغٕذ اٌضبٟٔ وبالرٟ
ػٓ ٠ؼمٛة ثٓ ِٛعٝ  ،ؽؼشٞ اٌمّٟبعُ ِٛعٝ ثٓ ِؾّذ األثٟ اٌمأػٓ  ،اٌّفنً ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّطٍت

 .اٌنشاة
 .02  –  0 ؿ :عّبي األعجٛع ،402ؿ :ِقجبػ اٌّزٙغذ ،ِٚب ثؼذ٘ب  7 ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
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ال، إذا صليت فصل عليهم  : فقالت. ترمحت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك محيد رليدوباركت و 

إذا : يقوؿ لك: نعم، فلما كاف من الغد نزلت ومعها دفًت صغَت فقالت: فقلت. كلهم ومسهم
 ..(..صليت على النيب فصل عليو وعلى أوصيائو على ىذه النسطة

 Xوعلى أمَت ادلؤمنُت  رسوؿ زلمد والنسطة اليت أعطاىا لو ىي دعاء وصالة على ال
وىكذا إماـ ( ليهما السالـع)وعلى احلسن واحلسُت  وعلى الصديقة الطاىرة فاطمة الزىراء 
وصل على وليك : )وبعد الدعاء والصالة عليو قاؿ ،Xبعد إماـ حىت وصل إٔب اإلماـ ادلهدي 

لغهم أقصى آمالهم ديناً ووالة عهدؾ واألئمة من ولده ومد في أعمارىم وزد في آجالهم وب
 (.قدير شيءودنيا وآخرة إنك على كل 

 ،ىم أوصياء للرسوؿ زلمد  - ُتادلهدي - Xذرية اإلماـ ادلهدي  أفىذا ويفهم من 
و ىذا ُب دعائ Xادلهدي  ، وىم أئمة بنص كالـ اإلماـومأمور بالصالة عليهم بعد األئمة 

 .(واألئمة من ولده)

 :عصر جانياحلديح ال
: لفقإذا انصرفت من صالة مكتوبة : )، أنو قاؿXعن اإلماـ انجواد : خ الصدوؽالشي

رضيت باهلل رباً، وباإلسالـ ديناً، وبالقرآف كتاباً، وبمحمد نبياً، وبعلي ولياً، والحسن 
وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي  ،والحسين

لي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن بن ابن موسى، ومحمد بن علي، وع
عليَّ أئمة، اللهم وليك الحجة فاحفظو من بين يديو ومن خلفو وعن يمينو وعن شمالو ومن 
فوقو ومن تحتو، وامدد لو في عمره، واجعلو القائم بأمرؾ، المنتصر لدينك وأره ما يحب 

 ،عتو وفي عدوه، وأرىم منو ما يحذروفومالو وفي شي في نفسو وفي ذريتو وأىلووتقر بو عينو 
 .(ٔ) (وأره فيهم ما يحب وتقر بو عينو، واشف بو صدورنا وصدور قـو مؤمنين

، ... أف يقر ا عينو ُب نفسو وُب ذريتو Xيدعو لإلماـ ادلهدي  Xوىنا اإلماـ انجواد 
، وال Xاـ ادلهدي الذرية لإلم إثباتوىذا يؤكد ويؤيد األدعية والروايات السابقة واآلتية ُب 

                                                             

ً.148ؿ  ط :اٌىبفٟ ،920ػ 7  ؿ  ط :ِٓ ال ٠ؾنشٖ اٌفم١ٗ - 



 X..................... .................54 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

، ىم ادلهديوف األئمة األوصياء من ذريتو Xؼلفى أف أشرؼ مصاديق ذرية اإلماـ ادلهدي 
الذرية ثانياً، ومن ادلنصوص عليو أف ىذا الدعاء ىو  سائرىذا الدعاء ؼلصهم أواًل ويعم فيكوف 

 Xادلهدي تعقيب يقرأ بعد كل صالة فريضة، فأين يتاه هبؤالء الذين ينكروف ذرية اإلماـ 
حثوا على الدعاء ذلم ُب دبر كل صالة واجبة، وُب كل حُت كما  أف األئمة  رغماألوصياء، 

 .ُب أدعية أخرى

 :عصر جالحاحلديح ال
، فقاؿ بإسناده إٔب (ٕ)ُب كتابو  (ٔ)وقد اخًتنا ما ذكره ابن أيب قرة : السيد ابن طاووس، قاؿ

، بإسناده عن الصاحلُت (ٗ) ن عيسى بن عبيد، عن زلمد ب(ٖ)علي بن احلسن بن علي بن فضاؿ 
وكرر ُب ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضاف قائمًا وقاعدًا وعلى كل حاؿ، : قاؿ ،(٘) 

والشهر كلو، وكيف أمكنك، ومىت حضرؾ ُب دىرؾ، تقوؿ بعد ٘تجيد ا تعأب والصالة على 
                                                             

٠ؼمٛة ثٓ اعؾبق ثٓ أثٟ لشح أثٛ اٌفشط اٌمٕبئٟ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ : )لبئالً  022 ، ثشلُ 98 ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ - 
ػًّ [ وزبة: ]ٌٗ وزت، ِٕٙب. ، ٚوبْ ٠ٛسق ألفؾبثٕب، ِٚؼٕب فٟ اٌّغبٌظٚوزت وض١شاً  اٌىبرت، وبْ صمخ، ٚعّغ وض١شاً 

 .أزٙٝ( أخجشٟٔ ٚأعبصٟٔ ع١ّغ وزجٗ. ٠َٛ اٌغّؼخ، وزبة ػًّ اٌؾٙٛس، وزبة ِؼغُ سعبي أثٟ اٌّفنً، وزبة اٌزٙغذ
: لبئالً   8   ، ثشلُ 94 ؿ 2ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط ٚروشٖ

ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ ِؾّذ  ِٚزشؽّبً  سٜٚ ػٕٗ اٌغ١ذ اثٓ هبٚٚط وض١شا ِزشم١بً . ٌٗ وزبة اٌذػبء: ِؾّذ ثٓ أثٟ لشح أثٛ اٌفشط)
 (.ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ؼمٛة ا٢رٟ

ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ؼمٛة : )لبئالً     4 ، ثشلُ  1  –  1 ؿ 7ذ٠ش طٚٚصمٗ أ٠نبً فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾ
ػًّ ٠َٛ اٌغّؼخ، ٚوزبة : ٌٗ وزت، ِٕٙب. وض١ش اٌشٚا٠خ. صمخ ثبالرفبق: ثٓ اعؾبق ثٓ أثٟ لشح أثٛ اٌفشط اٌمٕبٟٔ اٌىبرت

 ...(.ػًّ اٌؾٙٛس ٔمً ِٕٗ فٟ اٌجؾبس وض١شاً 
ػ اٌغ١ذ اثٓ هبٚٚط  -  خز ٘زا اٌذػبء ِٓ وزبة اثٓ أثٟ لشح أٞ ثبٌّجبؽشح، ٚ٘ٛ أثٛ اٌفشط أثؤٔٗ ( سؽّٗ هللا)لذ فشَّ

ِؾّذ ثٓ أثٟ لشح ٚ٘ٛ ِٓ أؽٙش اٌضمبد ثبالرفبق، فىزجٗ رؼزجش ِٓ األفٛي أٚ اٌىزت اٌّؼزجشح، ٚثزٌه ال ؽبعخ اٌٝ رزجغ 
 .سعبي اٌغٕذ ٚاٌطش٠ك، ٚخقٛفبً اْ ِزٓ ِٚنب١ِٓ اٌذػبء فبسخخ ثؤٔٙب ِٓ ِؾىبح آي ِؾّذ 

ثٟ لشح أعٕذ ٘زا اٌذػبء اٌٝ صمخ أ١ِٓ ٚ٘ٛ ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ فنبي، ٚاثٓ فنبي ٔمٍٗ ػٓ أْ اثٓ أئ٠ذ رٌه ٠ٚ
 .صمخ ع١ًٍ ٚ٘ٛ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػج١ذ

ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ فنبي : )لبئالً  272، ثشلُ 18  – 17 ؿ: ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ٚأصٕٝ ػ١ٍٗ وض١شاً  - 
ٌٛٝ ػىشِخ ثٓ سثؼٟ اٌف١بك أثٛ اٌؾغٓ، وبْ فم١ٗ أفؾبثٕب ثبٌىٛفخ، ٚٚعُٙٙ، ٚصمزُٙ، ٚػبسفُٙ ثٓ ػّش ثٓ أ٠ّٓ ِ

، ٌُٚ ٠ؼضش ٌٗ ػٍٝ صٌخ ف١ٗ ٚال ِب ٠ؾ١ٕٗ، ٚلً ِب سٜٚ ػٓ  مؼ١ف، وض١شاً  عّغ ِٕٗ ؽ١ئبً . ثبٌؾذ٠ش، ٚاٌّغّٛع لٌٛٗ ف١ٗ
 (.اٌذػبء)ِٕٙب وزبة  ٚػذد ٌٗ إٌغبؽٟ أسثؼخ ٚصالص١ٓ وزبثبً، .أزٙٝ...( ،ٚوبْ فطؾ١بً 

ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػج١ذ ثٓ ٠مط١ٓ ثٓ ِٛعٝ ٌِٛٝ أعذ ثٓ : )لبئالً  892، ثشلُ 4   –    ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ -4
أفؾبثٕب، صمخ، ػ١ٓ، وض١ش اٌشٚا٠خ، ؽغٓ اٌزقب١ٔف، سٜٚ ػٓ أثٟ عؼفش اٌضبٟٔ ( ِٓ)خض٠ّخ، أثٛ عؼفش، ع١ًٍ فٟ 

X ِب رفشد ثٗ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ِٓ وزت ٠ٛٔظ : ٠ٗ، ػٓ اثٓ ا١ٌٌٛذ أٔٗ لبيٚروش أثٛ عؼفش ثٓ ثبثٛ. ِىبرجخ ِٚؾبفٙخ
. عىٓ ثغذاد. ِٓ ِضً أثٟ عؼفش ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ: ٚسأ٠ذ أفؾبثٕب ٠ٕىشْٚ ٘زا اٌمٛي، ٠ٚمٌْٛٛ. ٚؽذ٠ضٗ ال ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ
شٚٞ ػٓ اثٓ ٔقش ثٓ اٌقجبػ ٠مٛي اْ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػج١ذ ثٓ ٠مط١ٓ أفغش فٟ اٌغٓ أْ ٠: لبي أثٛ ػّشٚ اٌىؾٟ

وبْ اٌفنً ثٓ ؽبراْ سؽّٗ هللا ٠ؾت اٌؼج١ذٞ ٚ ٠ضٕٟ ػ١ٍٗ ٠ّٚذؽٗ ١ّ٠ًٚ ا١ٌٗ : لبي اٌمز١جٟ: لبي أثٛ ػّشٚ. ِؾجٛة
ٚروش ِؾّذ ثٓ عؼفش اٌشصاص أٔٗ عىٓ عٛق . ٚثؾغجه ٘زا اٌضٕبء ِٓ اٌفنً سؽّٗ هللا. ١ٌظ فٟ ألشأٗ ِضٍٗ: ٠ٚمٛي
 .أزٙٝ...( اٌؼطؼ

 .، فشاعغ2 1  ِٚب ثؼذ٘ب ثشلُ  9  ؿ 8 خٛئٟ فٟ والَ ه٠ًٛ فٟ ِؼغّٗ طٚٚصمٗ أ٠نبً اٌّؾمك اٌ
 (.١ٍُٙ اٌغالَػ)اٌقبٌؾْٛ ٕ٘ب ٠مقذ ثُٙ األئّخ اٌّؼقِْٛٛ  -1
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، وعلى  وقاعداً  رمضاف قائماً  وكرر في ليلة ثالث وعشرين من شهر) :النيب وآلو عليهم السالـ

كل حاؿ، والشهر كلو وكيف أمكنك، ومتى حضرؾ في دىرؾ، تقوؿ بعد تمجيد اهلل تعالى 
اللهم كن لوليك القائم بأمرؾ، محمد بن الحسن : والصالة على النبي وآلو عليهم السالـ

لياً المهدي عليو وعلى آبائو أفضل الصالة والسالـ، في ىذه الساعة وفي كل ساعة، و 
وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلياًل ومؤيدًا، حتى تسكنو أرضك طوعًا وتمتعو فيها طواًل وعرضاً، 

 .(ٔ)..( . وتجعلو وذريتو من األئمة الوارثين

ويأٌب ىذا الدعاء ادلقدس ليؤكد النصوص اليت تنص على إمامة ادلهديُت من ذرية اإلماـ 
ويدؿ على أف ادلهديُت من ذرية اإلماـ  ،(ثينوتجعلو وذريتو من األئمة الوار : )Xادلهدي 
  .، ويكونوف أئمة وحججاً  على الناسXبعد أبيهم سَتثوف األرض  Xادلهدي 

 :عصر رابعاحلديح ال
اللهم   ...: )قدمائنامن أصل قدًن من مؤلفات : قاؿ -ُب دعاء طويل  -العالمة اجمللسي 

ًا حتى تسكنو أرضك طوعاً، وتمتعو منها كن لوليك في خلقك وليًا وحافظًا وقائدًا وناصر 
وأكمل لو أمره، وأصلح لو  ،، واجمع لو شملووتجعلو وذريتو فيها األئمة الوارثينطواًل، 

رعيتو، وثبت ركنو، وافرغ الصبر منك عليو حتى ينتقم فيشتفى ويشفي حزازات قلوب نغلة، 
 [وطاعة]اـ مقطوعة وحرارات صدور وغرة، وحسرات أنفس ترحة، من دماء مسفوكة، وأرح

قد أحسنت إليو البالء، ووسعت عليو اآلالء، وأتممت عليو النعماء، في حسن  ،مجهولة
 .(ٕ) ..(. الحفظ منك لو

، Xوىذا الدعاء مشابو للذي سبقو، ُب النص على وراثة ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 
 .وكوهنم أئمة وخلفاء  ُب األرض
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 :عصر امساحلديح اخل
ْتار ( مزار)نقل ُب آخر كتاب : الرابع :ٓٚص ٕادلَتزا النوري ُب النجم الثاقب ج قاؿ

موسى التلعكربي سالماً وصالة طويلة لرسوؿ ا  ذلاروف بن( رلموع الدعوات)األنوار عن كتاب 
ذكر  Xعليهم، وبعد ذكر سالـ وصالة على احلجة  صلوات ا األئمةوواحد واحد من 

 :من ولده ودعا ذلم األئمةوعلى  Xاحلجة  والة عهدسالماً وصالًة على 

في  وزد ،، اللهم صّل عليهم وبّلغهم آمالهممن ولده واألئمةالسالـ على والة عهده، )
 وعلى دينك ،وتمم لهم ما أسندت من أمرؾ، واجعلنا لهم أعواناً  ،وأعّز نصرىم ،آجالهم
 ووالة أمرؾ، ،ودعائم دينك ،وحيدؾوأركاف ت ،وخزائن علمك ،نّهم معادف كلماتكإف ،أنصاراً 

وصفوة أوالد  ،وسالئل أوليائك وأوليائكوخلصائك من عبادؾ، وصفوتك من خلقك، 
 والسالـ عليهم ورحمة اهلل ،وبّلغهم مّنا التحّية والسالـ، واردد علينا منهم السالـ ،أصفيائك

 .(ٔ)( وبركاتو

، ووصفهم Xن ذرية اإلماـ ادلهدي صلد ىذا الدعاء وغَته يبالغ ُب التأكيد على األئمة م
وأعّز نصرىم : )بصفات جليلة ال توجد إال ُب احلجج وادلصطفُت من أوصياء الرسوؿ زلمد 

، (وأركاف توحيدؾ)، (وخزائن علمك)، (هّنم معادف كلماتكإف)، (و٘تم ذلم ما أسندت من أمرؾ
وأوليائك )، (لقكوصفوتك من خ)، (وخلصائك من عبادؾ)، (ووالة أمرؾ)، (ودعائم دينك)

 يرعوي عن غيو من ينكر ىؤالء األئمة األطهار، فهاّل  (.وسالئل أوليائك وصفوة أوالد أصفيائك
 !أال ؼلاؼ الواحد القهار ؟

ثالثة ال يكلمهم اهلل يـو القيامة وال يزكيهم ولهم : )Xاإلماـ الصادؽ  وف بقوؿأال يتعظ
، ومن زعم أف لهما جحد إمامًا من اهلل ومنمن ادعى إمامة من اهلل ليست لو، : عذاب أليم

 .(ٕ) (اإلسالـ نصيباً في 
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 :عصر ادساحلديح الس

وىذا شلا نداـو بو ضلن : الدعاء ُب الوتر وما يقاؿ فيو: (ٔ) Xجاء ُب كتاب فقو الرضا 
اللهم صل عليو وعلى آلو من آؿ طو ويس، واخصص  ...: )(ٕ) معاشر أىل البيت 

سولك، ووزيره، وولي عهده، إماـ المتقين، وخاتم الوصيين وليك، ووصي نبيك، وأخا ر 
، وابنتو البتوؿ، وعلى سيدي شباب أىل الجنة من األولين لخاتم النبيين محمد 

واآلخرين، وعلى األئمة الراشدين المهديين السالفين الماضين، وعلى النقباء األتقياء البررة 
، القائم بالحق في اليـو الموعود، وعلى األئمة الفاضلين الباقين، وعلى بقيتك في أرضك

 .(ٖ)( الفاضلين المهديين األمناء الخزنة

 اإلماـ حيث ذكر ،Xُب ذكر ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي  والدعاء واضح وصريح
 ٍب أردؼ ،Xٍب األئمة الباقُت بعده، ٍب القائم ادلنتظر  ،أواًل األئمة ادلاضُت قبلو Xالرضا 

 .ووصفهم بأهنم األمناء اخلزنة بذكر ادلهديُت 

 :عصر سابعاحلديح ال
صالة الزيارة وقد  ٍب صلِّ  ...: )Xالعالمة اجمللسي، قاؿ ُب أحد زيارات اإلماـ ادلهدي 

الهادين  ،على محمد وأىل بيتو اللهم صلِّ  :تقدـ بياهنا ُب الزيارة األؤب فإذا فرغت منها فقل
وتراجمة  ،وأركاف توحيدؾ ،دعائم دينك ،لمرضيينالعلماء الصادقين األوصياء ا ،المهديين

 ،فهم الذين اخترتهم لنفسك ،وخلفائك في أرضك ،وحججك على خلقك ،وحيك
 ،وجللتهم بكرامتك ،وخصصتهم بمعرفتك ،وارتضيتهم لدينك ،واصطفيتهم على عبادؾ

وألبستهم من نورؾ ورفعتهم في  ،وزينتهم بنعمتك ،وغشيتهم برحمتك ،وغذيتهم بحكمتك
على محمد وعليهم صالة  اللهم صلِّ  .وشرفتهم بنبيك ،وحففتهم بمالئكتك ،ملكوتك

وال يحصيها  ،وال يسعها إال علمك ،ال يحيط بها إال أنت ،كثيرة طيبة دائمة  ،زاكية نامية
                                                             

لٛاٌُٙ، أاػزّذ ػٍٝ ٘زا اٌىزبة ػذح ِٓ أؽٙش اٌؼٍّبء ٚاػزجشٖٚ ِٓ األفٛي اٌؾذ٠ض١خ اٌّؼزجشح، ٌٚالهالع ػٍٝ  - 
  .، ٌغٛاد اٌؾٙشعزب٠Xٟٔشاعغ ِمذِخ وزبة فمٗ اٌشمب 

اْ : )... ػ١ٍٗ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ، ؽ١ش لبيٚ٘زا ِب ٔجٗ . ٔفغٗ Xال ٠خفٝ دالٌخ ٘زا اٌمٛي ػٍٝ أٔٗ لٛي اإلِبَ اٌشمب  - 
ِب فٟ أٚي . األٚي: ، ٚ٘ٛ أِٛسXف١ٗ ِب ال ٠ٕجغٟ فذٚسٖ اال ِٓ اٌؾغظ ػ١ٍُٙ اٌغالَ، ِٚب ٘ٛ وبٌقش٠ؼ فٟ أٔٗ ِٕٗ 

ِّب ٔذاَٚ ثٗ : ِب فٟ أٚاخشٖ: اٌضبٟٔ -. ، اٌٝ آخشٖ...أِب ثؼذ: ٠Xمٛي ػجذ هللا ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ اٌشمب : اٌىزبة، فف١ٗ
 .11 ؿ  ط :خبرّخ اٌّغزذسن( ؼبؽش أً٘ اٌج١ذ، اٌٝ آخشٖٔؾٓ ِ

 . 40ؿ :ٌؼٍٟ ثٓ ثبث٠ٛٗ - فمٗ اٌشمب - 
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الدليل  ،الداعي إليك ،القائم بأمرؾ ،على وليك المحيي لسنتك اللهم صلِّ  .أحد غيرؾ
اللهم أعز  .وشاىدؾ على عبادؾ ،وخليفتك في أرضك ،وحجتك على خلقك ،عليك
وأعذه من  ،اللهم اكفو بغي الحاسدين ،وزين األرض بطوؿ بقائو ،وامدد في عمره ،نصره

اللهم أعطو في نفسو  ،وخلصو من أيدي الجبارين ،وازجر عنو إرادة الظالمين ،شر الكائدين
وتسر بو  ،الدنيا ما تقر بو عينوومن جميع أىل  ،وخاصتو وعامتو ،وشيعتو ورعيتو ،وذريتو
ثم ادع اهلل بما  .وبلغو أفضل أملو في الدنيا واآلخرة إنك على كل شئ قدير ،نفسو

 .(ٔ)(أحببت

والدعاء ذلم، كما تكرر ذلك ُب   Xوىذه الزيارة صرػلة ُب النص على ذرية اإلماـ ادلهدي 
 .كثَت من األدعية

 :عصر جامناحلديح ال
، X، أنو ذكر ادلهدي عن النيب : ٕٗص ٕ ُب شرح األخبار جالقاضي النعماف ادلغريب

يا رسوؿ ا كل ىذا غلمعو ا لو ؟ : فقيل لو. من اخلَتات والفتح على يديو 8وما غلريو ا 
 (.وما لم يكن منو في حياتو وأيامو ىو كائن في أياـ األئمة من بعده من ذريتو. نعم: )قاؿ

، وفيو نص على Xعلى األئمة من ذرية اإلماـ ادلهدي احلديث الشريف صريح ُب النص 
ستكوف على يد  Xأهنا تكوف على يد اإلماـ ادلهدي باألمور اليت ذكرهتا الروايات من  اً أف كثَت 

كم لنا كثَتًا من التعارض الظاىري بُت الروايات فسر وػلُ ، وىذا األمر يُ Xادلهديُت من ذريتو 
، فليس من الضروري أف تكوف مجيعها منطبقة Xـ ادلهدي اليت تتكلم عن أحواؿ وأفعاؿ اإلما

، بل قد تكوف ُب شطص وزمن Xومتحققة ُب شطص أو زمن القائم احلجة بن احلسن 
من باب إذا قلنا لكم ُب الرجل  Xاإلماـ ادلهدي  إٔبادلهديُت االثٍت عشر من ذريتو، وُنسبت 

 .كما تقدـ ُب الرواية عن أىل البيت   منا شيئاً وكاف ُب ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك،
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 :تاسع عصرالاحلديح 

، عن أيب عبد ا زلمد بن أيب عبد (ٖ) عن سعد بن عبد ا ،(ٕ) حدثٍت أيب: (ٔ) ابن قولويو
  ،(ٗ) ا الرازي انجاموراين

                                                             

 .٘ٛ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ ل٠ٌٛٛٗ، ٚ٘ٛ صمخ ع١ًٍ ثبالرفبق - 
ثٓ ِٛعٝ ثٓ ل٠ٌٛٛٗ أثٛ اٌمبعُ عؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ عؼفش : )لبئالً  8  ، ثشلُ 4   –    ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ 

ٚوبْ أثٖٛ ٠ٍمت ِغٍّخ ِٓ خ١بس أفؾبة عؼذ، ٚوبْ أثٛ اٌمبعُ ِٓ صمبد أفؾبثٕب ٚأعالئُٙ فٟ اٌؾذ٠ش ٚاٌفمٗ، سٜٚ 
ِب عّؼذ ِٓ عؼذ اال أسثؼخ أؽبد٠ش، ٚػ١ٍٗ لشأ ؽ١خٕب أثٛ ػجذ هللا اٌفمٗ ِٕٚٗ ؽًّ، : ٚلبي ،ػٓ عؼذ ،ػٓ أث١ٗ ٚأخ١ٗ

 .أزٙٝ...( وزبة اٌض٠بساد... ٌٗ وزت ؽغبْ[ ٚ]ٕبط ِٓ ع١ًّ ٚصمخ ٚفمٗ فٙٛ فٛلٗ، ٚوً ِب ٠ٛفف ثٗ اٌ
اٌغّبي، ٚاٌذ : ِؾّذ ثٓ ل٠ٌٛٛٗ: )لبئالً  248  ، ثشلُ 71  – 74 ؿ 8 ٚصمٗ اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 

ٚرمذَ . ٚ ػُٕٙ ػ١ٍُٙ اٌغالَفٟ ِٓ ٌُ ٠ش: سعبي اٌؾ١خ. أثٟ اٌمبعُ عؼفش ثٓ ِؾّذ، ٠شٚٞ ػٓ عؼذ ثٓ ػجذ هللا  ٚغ١شٖ
ػٓ إٌغبؽٟ فٟ رشعّخ اثٕٗ عؼفش، أٔٗ ِٓ خ١بس أفؾبة عؼذ، ٚلذ أوضش اٌشٚا٠خ ػٕٗ، اثٕٗ عؼفش، فٟ وبًِ اٌض٠بساد، 

 .أزٙٝ...( ٚلذ اٌزضَ ثؤْ ال ٠شٚٞ فٟ وزبثٗ ٘زا، اال ػٓ صمخ، ٚوزٌه اٌىؾٟ، سٜٚ ػٕٗ وض١شاً 
عؼذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ خٍف األؽؼشٞ اٌمّٟ أثٛ اٌمبعُ، ؽ١خ : )لبئالً  427، ثشلُ 77 ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

 .أزٙٝ...( ٘زٖ اٌطبئفخ ٚفم١ٙٙب ٚٚعٙٙب
ِؾّذ : )لبئالً  229  ، ثشلُ 21 ؿ 7روشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط -4

 8ٜٚ اٌضمخ اٌغ١ًٍ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌقفبس فٟ اٌجقبئش اٌغضء س. ٌُ ٠زوشٖٚ: ثٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ اٌشاصٞ اٌغبِٛسأٟ
ػٕٗ، ػٓ اعّبػ١ً ثٓ ِٛعٝ، ػٓ أث١ٗ، ػٓ عذٖ، ػٓ ػّٗ ػجذ اٌقّذ ثٓ ػٍٟ، ؽذ٠ضب ؽش٠فب ِّٙب، ٚوّجب    ثبة 
. ػٕٗ، ٚػذ ِٓ ِؾبئخ اٌقفبس 9  ، ٚفٟ خزـ ؿ2  ؿ 18، ٚ ط8  ؿ 17، ٚعذ ط 8ٚ  41 ؿ 4 ط

ػٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ، ػٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ، ػٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ  409ؿ Xألسك وٍٙب ٌإلِبَ ثبة أْ ا  ٚفٟ اٌىبفٟ ط
. 42ؿ 20، ٚعذ ط 9 ؿ 4 هللا ثٓ أؽّذ، ػٓ ػٍٟ ثٓ إٌؼّبْ ؽذ٠ش ؽش٠ف ٠ذي ػٍٝ ؽغٓ ػم١ذرٗ، ٚوّجب ط

 .أزٙٝ(    ثبة و١ف١خ اٌقالح ؿ  ٠ت ط. ٚسٜٚ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ، ػٕٗ
ُٔٙ ٠نؼفْٛ ٠ٚزّْٙٛ ثبٌغٍٛ وً ساٚ ٠شٚٞ أل ؛ٓ ال ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ ٚال ٠ؼزذ ث١ٗرنؼ١ف اٌم١ّلذ مؼفٗ اٌم١ّْٛ، ٚ: ألٛي

ٚوزٌه ٠نؼفْٛ ثؤِٛس ٚاعجبة ال رؼذ رنؼ١فبً ! اٌزٟ ٠شا٘ب اٌم١ّْٛ ثبعزٙبدُ٘ غٍٛاً ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)ً٘ اٌج١ذ أِمبِبد 
 :١ّْٛروش والَ ثؼل اٌؼٍّبء فٟ ػذَ االػزّبد ػٍٝ رنؼ١ف اٌمأػٕذ اٌزؾم١ك، ٚ

وبٔٛا ( ٚاٌغنبئشٞ)أػٍُ اْ اٌظب٘ش اْ وض١شا ِٓ اٌمذِبء ع١ّب اٌم١١ّٓ ُِٕٙ : )ً  ً–ً  ؿاٌجٙجٙبٟٔ، فٟ اٌزؼ١ٍمخ  لبي
ِٕضٌخ خبفخ ِٓ اٌشفؼخ ٚاٌغالي ِٚشرجخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌؼقّخ ٚاٌىّبي ثؾغت اعزٙبدُ٘ ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)٠ؼزمذْٚ ٌألئّخ 

ُٔٙ أؽزٝ  ،ػٍٝ ؽغت ِؼزمذُ٘ ٚغٍٛاً  ٚوبٔٛا ٠ؼذْٚ اٌزؼذٞ ػٕٙب اسرفبػبً  ،ٚسأ٠ُٙ ِٚب وبٔٛا ٠غٛصْٚ اٌزؼذٞ ػٕٙب
ثً سثّب عؼٍٛا ِطٍك اٌزف٠ٛل ا١ٌُٙ أٚ اٌزف٠ٛل اٌزٞ اخزٍف ف١ٗ وّب عٕزوش أٚ  عؼٍٛا ِضً ٔفٟ اٌغٙٛ ػُٕٙ غٍٛاً 

ٚرٕض٠ُٙٙ ػٓ وض١ش ِٓ ُٔٙ ٚاعالٌُٙ ؤاٌّجبٌغخ فٟ ِؼغضارُٙ ٚٔمً اٌؼغبئت ِٓ خٛاسق اٌؼبداد ػُٕٙ أٚ اإلغشاق فٟ ؽ
ْ أع١ّب ثغٙخ  ،ٌٍزّٙخ ثٗ أٚ ِٛسصبً  ٚروش ػٍُّٙ ثّىٕٛٔبد اٌغّبء ٚاألسك اسرفبػبً  ،إٌمبئـ ٚاظٙبس وض١ش لذسح ٌُٙ

 .اٌغالح وبٔٛا ِخزف١ٓ فٟ اٌؾ١ؼخ ِخٍٛه١ٓ ثُٙ ِذٌغ١ٓ
 أٚ وفشاً  ٟء ػٕذ ثؼنُٙ فبعذاً فشثّب وبْ ؽ أ٠نبً  ،ْ اٌمذِبء وبٔٛا ِخزٍف١ٓ فٟ اٌّغبئً األف١ٌٛخأٚثبٌغٍّخ اٌظب٘ش 

 ؤِٕؾأٚ ال ٘زا ٚال ران ٚسثّب وبْ  ،خش ِّب ٠غت اػزمبدٖآٚوبْ ػٕذ  ،أٚ غ١ش رٌه أٚ رؾج١ٙبً  أٚ عجشاً  أٚ رف٠ٛنبً  غٍٛاً 
أٚ ادػٝ أسثبة اٌّزا٘ت وٛٔٗ ُِٕٙ أٚ  ٔفبً آعشؽُٙ ثبألِٛس اٌّزوٛسح ٚعذاْ اٌشٚا٠خ اٌظب٘شح ف١ٙب ُِٕٙ وّب أؽشٔب 

فؼٍٝ ٘زا سثّب ٠ؾقً اٌزؤًِ فٟ عشؽُٙ ثؤِضبي  ،ٚسثّب وبْ إٌّؾؤ سٚا٠زُٙ إٌّبو١ش ػٕٗ اٌٝ غ١ش رٌه ،ٕٗسٚا٠زُٙ ػ
ٚأؽّذ ثٓ  ،ِضً رشعّخ اثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ ،األِٛس اٌّزوٛسح ِّٚب ٠ٕجٗ ػٍٝ ِب روشٔب ِالؽظخ ِب ع١زوش فٟ رشاعُ وض١شح

 ،ٚاٌؾغ١ٓ ثٓ ؽبر٠ٚٗ ،ٚ٘ؾبَ ثٓ اٌؾىُ ،ثٓ ػْٛ ِٚؾّذ ثٓ عؼفش ،ٚأؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ٔفش ،ِؾّذ ثٓ ٔٛػ
ٚداٚد  ،ٚاثشا١ُ٘ ثٓ ػّشٚ ،ٚٔنش ثٓ فجبػ ،ِٚؾّذ ثٓ أٚسِخ ،ٚداٚد ثٓ وض١ش ،ٚعًٙ ثٓ ص٠بد ،ٚاٌؾغ١ٓ ثٓ ٠ض٠ذ

ٚفبٌؼ ثٓ  ،ِٚفنً ثٓ ػّش ،ِٚؾّذ ثٓ ػٍٝ اٌق١شفٟ ،ِٚؾّذ ثٓ عٕبْ ،ِٚؾّذ ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػج١ذ ،ثٓ اٌمبعُ
ٚعؼفش ثٓ  ،ٚاعؾبق ثٓ اٌؾغٓ ،ٚاعؾبق ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌجقشٞ ،ٚعؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ِبٌه ،ظِٚؼٍٝ ثٓ خ١ٕ ،ػمجخ
ٚع١غئ فٟ اثشا١ُ٘ ثٓ ػّش ٚغ١شٖ مؼف  ،ٚغ١ش رٌه ،ٚػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ػّشٚ ،٠ٚٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ،ػ١غٝ

بف اثشا١ُ٘ ثٓ اعؾبق ٚعًٙ ثٓ ص٠بد مؼف رنؼ١ف أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ِن ٟٚف ،ٚرنؼ١فبد غل فالؽع
 .اٌٝ غ١شّ٘ب ِٓ اٌزشاعُ فزؤًِ

ثؼذ ِب ٔغجبٖ اٌٝ اٌغٍٛ ٚوؤٔٗ ٌشٚا٠زٗ ِب ٠ذي  ٔٗ ٚاٌغنبئشٞ سثّب ٠ٕغجب اٌشاٚٞ اٌٝ اٌىزة ٚٚمغ اٌؾذ٠ش أ٠نبً اػٍُ اصُ 
 .ػ١ٍٗ ٚال ٠خفٝ ِب ف١ٗ ٚسثّب وبْ غ١شّ٘ب أ٠نبً وزٌه فزؤًِ



 :X..................... .................5 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

عن أيب  ،(ٖ) ضرمي، عن أيب بكر احل(ٕ) ، عن أبيو سيف(ٔ) عن احلسُت بن سيف بن عمَتة
: ، فقاؿوحـر رسولو  8إي بقاع األرض أفضل بعد حـر ا : قلت لو: ، قاؿXر جعف

ىي الزكية الطاىرة، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين  ،الكوفة يا أبا بكر)
إال وقد صلى فيو، ومنها  واألوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث اهلل نبياً 

                                                                                                                                                                                       

 ،ٚثؼنٙب ال رؤًِ ٌُٙ فٟ فؾزٗ ،١ؼخ فٟ فغبدٌٍٖٚزف٠ٛل ِؼبْ ثؼنٙب ال رؤًِ ٌٍؾ ،ِٕٚٙب س١ُِٙ اٌٝ اٌزف٠ٛل
 ...(.وبْ أٚ ال ظب٘ش اٌىفش٠خ أٚ ال ٚٔؾٓ ٔؾ١ش ا١ٌٙب ِغّالً  ٚثؼنٙب ١ٌظ ِٓ لج١ٍّٙب ٚاٌفغبد وفشاً 

ٌٚؼً ِٓ أعجبة اٌنؼف ػٕذُ٘ لٍخ اٌؾبفظخ، ٚعٛء اٌنجو، ٚاٌشٚا٠خ ِٓ غ١ش ) :أ٠نبً    ٚلبي اٌٛؽ١ذ فٟ اٌزؼ١ٍمخ ؿ
ٓ ٌُ ٠ٍمٗ، ٚامطشاة أٌفبظ اٌشٚا٠خ، ٚا٠شاد اٌشٚا٠خ اٌزٟ ظب٘ش٘ب اٌغٍٛ ٚاٌزف٠ٛل، أٚ اٌغجش اعبصح، ٚاٌشٚا٠خ ػّ

( ثً سثّب وبٔذ ِضً اٌشٚا٠خ ثبٌّؼٕٝ ػٕذُ٘ ِٓ األعجبة:)، اٌٝ أْ لبي(ٚاٌزؾج١ٗ، وّب ٘ٛ ِغطٛس فٟ وزجٕب اٌّؼزجشح 
 .أزٙٝ

اػٍُ أْ أوضش اٌمذِبء ع١ّب اٌم١١ّٓ ٚاثٓ اٌغنبئشٞ،  صُ: )فمبي   4ٚأوذ رٌه اٌغ١ذ ؽغٓ اٌقذس فٟ ٔٙب٠خ اٌذسا٠خ ؿ
٠نؼفْٛ ثؤِٛس ال رٛعت اٌفغك ِضً اٌشٚا٠خ ػٓ اٌنؼفبء ٚاٌّغب١ً٘، ٚاػزّبد اٌّشاع١ً، ٠ٚؼذْٚ رٌه ٚٔؾٖٛ ِٓ 

 (.ِٛعجبد اٌنؼف
ٚسثّب عؼٍٛا ، غ١ش أْ أً٘ لُ عؼٍٛا ٔفٟ اٌغٙٛ ػُٕٙ ػ١ٍُٙ اٌغالَ غٍٛاً : )...   4صُ لبي اٌغ١ذ ؽغٓ اٌقذس فٟ ؿ

ٔغجخ ِطٍك اٌزف٠ٛل ا١ٌُٙ أٚ اٌّخزٍف ف١ٗ أٚ االغشاق فٟ اػظبُِٙ، ٚسٚا٠خ اٌّؼغضاد ٚخٛاسق اٌؼبداد ػُٕٙ، أٚ 
 اٌّجبٌغخ فٟ رٕض٠ُٙٙ ػٓ إٌمبئـ، ٚاظٙبس عؼخ اٌمذسح، ٚاؽبهخ اٌؼٍُ ثّىٕٛٔبد اٌغ١ٛة فٟ اٌغّبء ٚاألسك اسرفبػبً 

ِخٍٛه١ٓ ثُٙ، ٠زذٌغْٛ ثُٙ، ف١ٕجغٟ اٌزؤًِ فٟ عشػ اٌمذِبء ثؤِضبي ٘زٖ األِٛس، ٚاٌغالح وبٔٛا  ٌٍزّٙخ، خقٛفبً  ِٛعجبً 
ِٚٓ الؽع ِٛلغ لذؽُٙ فٟ وض١ش ِٓ اٌّؾب١٘ش، و١ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ِٚؾّذ ثٓ عٕبْ، ٚاٌّفنً ثٓ ػّش، ِٚؼٍٝ 

 (.ثٓ خ١ٕظ، ٚعًٙ ثٓ ص٠بد، ٚٔقش ثٓ اٌقجبػ، ػشف أُٔٙ لؾش٠ْٛ وّب روشٔب
سِٟ اٌم١١ّٓ ثبٌغٍٛ ٚاخشاعُٙ ِٓ لُ ال ٠ذي ػٍٝ مؼف أفالً، فبْ أعً ػٍّبئٕب : )ٔٗ لبيأؾبئشٞ ٚٔمً ػٓ اٌفبمً اٌ

 . ٘بِؼ سلُ  48 ؿ  :ا٠نبػ االؽزجبٖ( ٚأٚصمُٙ غبي ػٍٝ صػُّٙ ٌٚٛ ٚعذٖٚ فٟ لُ ألخشعٖٛ
ٌضمبح، ٚلذ اػزجش ثؼل اٌزٞ ؽٙذ ِئٌفٗ ثؤٔٗ ٠ٕمٍٗ ػٓ اٌشٚاح ا( وبًِ اٌض٠بساد)عٕبد وزبة أٗ ٚلغ فٟ اأمف اٌٝ رٌه 

اٌؼٍّبء رٌه ؽٙبدح ػٍٝ ٚصبلخ وً سعبي وبًِ اٌض٠بساد، ُِٕٙ اٌؾش اٌؼبٍِٟ فبؽت اٌٛعبئً، ٚلذ ٔمً اٌّؾمك اٌخٛئٟ 
والَ اٌؾش اٌؼبٍِٟ ٚاسرنبٖ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش، ثً ٚعؼٍٗ لش٠ٕخ ػٍٝ رٛص١ك اٌشعبي اٌز٠ٓ ٌُ ٠ٕـ ػٍٝ رٛص١مُٙ 

 .10 – 49ؿ  ط :غ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠شساع. فٟ وزت اٌشعبي اٌمذ٠ّخ
اٌؾغ١ٓ ثٓ : )لبئالً  0  ، ثشلُ 12٘ٛ ِٓ أفؾبة اٌىزت ٚاألفٛي وّب ٔـ ػٍٝ رٌه إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

خش ٠ش٠ٚٗ ػٓ اٌشعبي أخجشٔب آع١ف ثٓ ػ١ّشح أثٛ ػجذ هللا إٌخؼٟ ٌٗ وزبثبْ، وزبة ٠ش٠ٚٗ ػٓ أخ١ٗ ػٍٟ ثٓ ع١ف، ٚ
ؽذصٕب أؽّذ ثٓ ِؾّذ، ػٓ ػٍٟ ثٓ : لبي ،صٕب ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ، ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓؽذ: ػٍٟ ثٓ أؽّذ اٌمّٟ، لبي

 .أزٙٝ( اٌؾىُ، ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ع١ف
 -. ِّٚب روشٔب ظٙش ؽبي األخ٠ٛٓ: )... ، ؽ١ش لبي18  – 12 ؿ 4ٚلذ ٚصمٗ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط

أؽّذ : فجبالِبسح ٌشٚا٠خ األعٍخ ػٕٗ، ِضً: ٚأِب اٌؾغ١ٓ. خ ٔقبً فضم: أِب ػٍٟ -٠مقذ ػ١ٍبً ٚاٌؾغ١ٓ اثٕب ع١ف ثٓ ػ١ّشح 
ٚػٍٟ ثٓ اٌؾىُ، ٚاٌؾغٓ ثٓ  -ػٓ اٌنؼ١ف  اٌّزقٍت فٟ إٌمً ٚاالؽشاص ػٓ اٌّز١ّٙٓ فنالً  -ثٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ 

ػٍٟ ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجذ هللا ثٓ اٌّغ١شح، ٚاعّبػ١ً ثٓ ِٙشاْ، ٚأؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ خبٌذ، ٚاثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ، ِٚؾّذ ثٓ 
ؽّبد ثٓ ػضّبْ، ٚاثٓ أثٟ ػ١ّش، ٚفنبٌخ ثٓ : ِضً -عُ غف١ش  -ٚسٜٚ ػٕٗ عّغ ِٓ االعالء : اٌٝ لٌٛٗ... ِؾجٛة،
ٚػٍٟ ثٓ اٌؾىُ، ٚاعّبػ١ً ثٓ ِٙشاْ، ِٚؾّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، ِٚؾّذ ثٓ خبٌذ  -ِٓ أفؾبة االعّبع  -أ٠ٛة 

، ٚػٍٟ ثٓ أعجبه، ٚاثٓ ثمبػ، ٚػجذ هللا ثٓ عجٍخ، ٚػجذ اٌط١بٌغٟ، ٚاٌؼجبط ثٓ ػبِش، ِٚٛعٝ ثٓ اٌمبعُ، ٚاثٕٗ ػٍٟ
 .أزٙٝ...( ٚغ١شُ٘.. اٌغالَ ثٓ فبٌؼ

، سٜٚ ػٓ أثٟ ػجذ هللا [صمخ]ع١ف ثٓ ػ١ّشح إٌخؼٟ ػشثٟ، وٛفٟ، : )لبئالً  104، ثشل89ُ ٚصمٗ إٌغبؽٟ ؿ - 
 .أزٙٝ( ٌٗ وزبة ٠ش٠ٚٗ عّبػبد ِٓ أفؾبثٕب. ٚأثٟ اٌؾغٓ ػ١ٍّٙب اٌغالَ

 .أزٙٝ( ع١ف ثٓ ػ١ّشح، صمخ، وٛفٟ ٔخؼٟ ػشثٟ: )لبئالً     ، ثشلُ 40 اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ ٚٚصمٗ
ٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ  ، 0 7ثشلُ  9   – 7  ؿ   ٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 

 .2 82ثشلُ   8ؿ 1ط :اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش
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ياء ، وىي منازؿ النبيين واألوصيكوف قائمو والقواـ من بعدهوفيها يظهر عدؿ اهلل، 

 .(ٔ) (والصالحين

، (ووالة العهد)، و(األئمة)، و(ادلهديُت)بػ  Xقرأنا الروايات السابقة اليت تصف ذرية القائم 
يقـو بأمر الدين  من الذي ىو (ٕ) (قائم)مجع  ، والقواـ(القّواـ)ونقرأ ُب ىذه الرواية وصفهم بػ 

 .امة وقيادة الناس واافظة عليهم وإصالح شؤوهنمواإلم

، (ادلهدي)يشاركونو بصفة  Xفكما ثبت شلا سبق أف أوصياء زلمد بن احلسن العسكري 
، فهو القائم وىم (القائم)يشاركونو بصفة  فهو ادلهدي وىم ادلهديوف، يثبت اآلف أهنم أيضاً 

، ىم Xوىؤالء القواـ بعد ادلهدي  (.ادلهدي)، و(القائم)قواـ، وكل واحد منهم يوصف بػ لا
 Xعشر العدوؿ الذين يصلوف ُب ادلسجد الذي يبنيو اإلماـ ادلهدي  اأنفسهم األئمة االثن

وليبنين بالحيرة مسجد لو خمسمائة باب : )Xبالكوفة بعد قيامو، كما قاؿ أمَت ادلؤمنُت 
يضيق عنهم، وليصلين ألف مسجد الكوفة ل ؛يصلي فيو خليفة القائم عجل اهلل تعالى فرجو

قواـ ا على خلقو، كذلك ادلهديوف من ذرية  فكما أف األئمة  (.عشر إمامًا عدالً  اثنافيو 
يـو  إٔب ، كما ُب الروايات اآلتية اليت تشمل مجيع أوصياء الرسوؿ Xاإلماـ ادلهدي 

  .القيامة

، وعرفاؤه على عباده، وإنما األئمة قواـ اهلل على خلقو: )، أنو قاؿXعن أمَت ادلؤمنُت 
 .(ٖ)( ال يدخل الجنة إال من عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار إال من أنكرىم وأنكروه

 .(ٗ) (...وخزانو على دينو قواـ اهلل على خلقوونحن ).. : ، أنو قاؿXوعن أيب عبد ا 

من  ويحك يا قتادة إف اهلل جل وعز خلق خلقاً ): ، أنو قاؿ لقتادةXجعفر  وعن أيب
، نجباء في علمو، قواـ بأمرهعلى خلقو فهم أوتاد في أرضو،  خلقو فجعلهم حججاً 

 .(٘)( اصطفاىم قبل خلقو أظلة عن يمين عرشو
                                                             

 .72ؿ :ٌغؼفش ثٓ ِؾّذ ثٓ ل٠ٌٛٛٗ - وبًِ اٌض٠بساد - 
 :ثؾبس األٔٛاس( اٌمٛاَ عّغ لبئُ وىفبس ٚوبفش: )، وّب لبي اٌؼالِخ اٌّغٍغٟ(لٛاَ)٠غّغ ػٍٝ ػذح ٚعٖٛ أؽذ٘ب ( لبئُ) - 
 .0  ؿ 12ط
 . 4 – 40ؿ  ط :ٔٙظ اٌجالغخ - 
 .8 1ؿ :ٌٍقفبس - ثقبئش اٌذسعبد -4
 .12 ؿ 2ط :اٌىبفٟ -1
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 :العصرون احلديح
إف ): يقوؿ Xمسعت أبا عبد ا : قاؿ ،عن ادلفضل بن عمرالشيخ الطوسي بسنده 

قتل، : ات، ويقوؿ بعضهمم: إحداىما تطوؿ حتى يقوؿ بعضهم ،غيبتين األمرلصاحب ىذا 
ال يطلع على ذىب، حتى ال يبقى على أمره من أصحابو إال نفر يسير : ويقوؿ بعضهم

 .(ٔ)( موضعو أحد من ولده وال غيره إال المولى الذي يلي أمره

ُب زمن الغيبة الكربى، وقد  Xوالرواية صرػلة الداللة على وجود ذرية لإلماـ ادلهدي 
ال يطلع عليو شطص من ولده وال من  Xع سكن اإلماـ ادلهدي أكدت الرواية على أف موض
 .غَته إال ادلؤب الذي يلي أمره

ال يطلع على موضعو أحد : )روى ىذه الرواية الشيخ النعماين ُب الغيبة ولكن بلفظ: فإف قيل
ئم ، فال تصلح ىذه الرواية لالستدالؿ على ذرية القا(من وٕب وال غَته إال ادلؤب الذي يلي أمره

X. 

اللفظ الذي أثبتو الشيخ الطوسي ُب غيبتو، ال يتطرؽ إليو احتماؿ التصحيف أو  :أقوؿ
، وادلؤيدات على وقوع التصحيف التحريف، ٓتالؼ النص ادلوجود اآلف ُب غيبة الشيخ النعماين

 :، ىيأو التحريف ُب نسطة غيبة النعماين اآلف

ُب كتابو النجم  Xوجود ذرية اإلماـ ادلهدي لقد استدؿ ادلَتزا النوري هبذه الرواية على  -ٔ
روى الشيخ النعماين  : )...هما، حيث قاؿتيُب غيب الشيخ النعماين والطوسي إٔبالثاقب، ونسبها 

الطوسي ُب كتاب الغيبة بسندين معتربين عن  ، والشيخالكليٍت ُب كتاب الغيبة اإلسالـتلميذ ثقة 
لصاحب ىذا األمر غيبتين  إفّ " :يقوؿ X  مسعت أبا عبد ا: قاؿ ،ادلفضل بن عمر

ويقوؿ بعضهم ذىب، حتى ال  ويقوؿ بعضهم قتل، ،تطوؿ حتى يقوؿ بعضهم مات إحداىما
 إالال يطّلع على موضعو أحد من ولده وال غيره  نفر يسير إال أصحابويبقى على أمره من 

 (."الذي يلي أمره المولى

                                                             

 .0  ػ  2  –  2 ؿ :ٛعٌٍٟؾ١خ اٌط - اٌغ١جخ - 
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صوصًا ُب مورد االستدالؿ، فكل باحث ُب موضوع فيبعد أف يتوىم أو يغفل ادلَتزا النوري وخ

معُت، يكوف علو من كل نص ينقلو ما يناسب ويؤيد موضوعو، وما يؤيد ْتث ادلَتزا النوري ىو  
ُب الرواية أعاله، فيبعد أف ال يالحظو ُب رواية النعماين، وىذا ما غلعلنا نشكك ( من ولده)كلمة 

 .اآلف ُب الطبعة أو النسطة ادلوجودة

وليس ادلَتزا النوري وحده من نقل ىذه الرواية عن غيبة النعماين بلفظ الشيخ الطوسي  -ٕ
: ، بل سبقو العالمة اجمللسي ُب ْتار األنوار، فبعد أف نقل رواية الشيخ الطوسي، قاؿ(من ولده)
الكليٍت، عن زلمد بن ػلِت، عن أمحد بن زلمد، عن احلسُت بن سعيد عن ابن : الغيبة للنعماين)

، وحدثنا القاسم بن زلمد ابن احلسُت بن X عمَت، عن ىشاـ بن سآب، عن أيب عبد ا أيب
، عن عبيس بن ىشاـ، عن ابن جبلة، عن ابن ادلستنَت، عن ادلفضل ، (ٔ)( مثلو Xعنو  ،حاـز

 .أي مثل لفظ رواية الشيخ الطوسي سواء

عن  لنعماين ُب كتايب الغيبةما رواه الشيخ واوشلا يؤيد ىذا االحتماؿ : )وقاؿ ُب موضع  آخر
إف لصاحب ىذا األمر غيبتين ": يقوؿ Xمسعت أبا عبد ا : قاؿ ،ادلفضل بن عمر

حتى  ،إحداىما يطوؿ، حتى يقوؿ بعضهم مات، ويقوؿ بعضهم قتل، ويقوؿ بعضهم ذىب
ال يبقى على أمره من أصحابو إال نفر يسير، ال يطلع على موضعو أحد من ولده، وال غيره 

 .(ٕ)( "أمره[ يلي]الذي  إال

وقد روى ىذه الرواية بلفظ الشيخ الطوسي أيضًا السيد هباء الدين النجفي ُب منتطب  -ٖ
رمحو )وشلا صح ٕب روايتو عن الشيخ السعيد أيب عبد ا زلمد ادلفيد : )األنوار ادلضيئة، حيث قاؿ

إف لصاحب ىذا األمر ": ؿيقو  Xمسعت أبا عبد ا : قاؿ ،، يرفعو إٔب ادلفضل بن عمر(ا
غيبتين، تطوؿ إحداىما حتى يقوؿ بعضهم مات، وبعضهم ذىب، حتى ال يبقي امرؤ من 

إال المولى الذي يلي  أحد من ولده وال غيرهال يطلع على موضعو . أصحابو إال نفر يسير
 .(ٖ)( "أمره

                                                             

 . 1  –  1 ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس - 
 .4  ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس - 
 .11 ؿ :ِٕزخت األٔٛاس اٌّن١ئخ - 
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ثية كغيبة النعماين عندعلا نسخ خطية لألصوؿ والكتب احلديلعالمة اجمللسي وادلَتزا النوري فا
  ، فلعل النسخ اليت عندىم(من ولده)وأمثالو، وىم ىنا ينقلوف ىذه الرواية عن غيبة النعماين بلفظ 

 هبذا اللفظ الذي ؼلالف النسطة ادلنشورة اآلف، وهبذا يكوف منت غيبة النعماين مشكوؾ كانت
ك ُب سالمتو، وأقل ما ، فال يصلح دلعارضة منت غيبة الشيخ الطوسي الذي ال خالؼ وال شفيو

 .الشيخ الطوسي أرجح من منت غيبة الشيخ النعماينيقاؿ إف منت غيبة 

 .وكذلك موافقة صاحب منتطب األنوار ادلضيئة دلنت الشيخ الطوسي يعترب مؤيداً آخر

 :العصرونو ادياحل احلديح
 افترضت: 8قاؿ اهلل ): قاؿ ،Xعن ادلفضل، عن أيب عبد ا : (ٔ)كتاب التمحيص 

 .على عبادي عشرة فرائض، إذا عرفوىا أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني

 .معرفتي: أولها

 .معرفة رسولي إلى خلقي، واإلقرار بو، والتصديق لو: والثانية

معرفة أوليائي وأنهم الحجج على خلقي، من واالىم فقد واالني، ومن عاداىم : والثالثة
ناري [ أدخلتو]ي، ومن أنكرىم أصليتو فقد عاداني، وىم العلم فيما بيني وبين خلق

 .وضاعفت عليو عذابي

 .معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي، وىم قواـ قسطي: والرابعة

 .معرفة القواـ بفضلهم والتصديق لهم: والخامسة

                                                             

وزبة : )وزبة اٌزّؾ١ـ ٌّؾّذ ثٓ ّ٘بَ اإلعىبفٟ، ٚ٘ٛ وزبة ِؼزجش اػزّذ ػ١ٍٗ اٌؼٍّبء، لبي اٌؼالِخ اٌّغٍغٟ ػٕٗ - 
ثؾبس ( ٔٗ ِٓ ِئٌفبد اٌؾ١خ اٌضمخ أثٟ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ّ٘بَأئٓ اٌغ١ٍخ اٌزّؾ١ـ ٌجؼل لذِبئٕب، ٠ٚظٙش ِٓ اٌمشا

 .7 ؿ  ط :األٔٛاس
وزبة اٌزّؾ١ـ ِىبٔزٗ رذي ػٍٝ فنً ِئٌفٗ، ٚاْ وبْ ِئٌفٗ أثب ػٍٟ وّب ٘ٛ اٌظب٘ش ففنٍٗ ٚرٛص١مٗ : )ٚلبي أ٠نبً 
 .4 ؿ  ط :ثؾبس األٔٛاس( ِؾٙٛساْ

ٚ٘ٛ ف١ّب ٠ؼذي أٌف ث١ذ رمش٠جبً، ٚلذ عّغ ف١ٗ أؽبد٠ش ؽذح ( اٌزّؾ١ـ)زبة ٚوبْ ػٕذٔب و: )ٚلبي ػٕٗ اٌغ١ذ اٌخٛأغبسٞ
ثالء اٌّئِٓ ٚأٔٗ رّؾ١ـ ٌزٔٛثٗ، ٚفٟ ِفززؾٗ ػٍٝ سعُ لذِبء األفؾبة فٟ اِالءارُٙ ٔغجخ اٌزؾذ٠ش اٌٝ ٘زا اٌشعً 

وزبة ( زفطٓدْٚ غ١شٖ ف١ٍ -ٚػٕذٞ أ٠نبً أٔٗ ِٓ عٍّخ ِقٕفبد ٔفظ اٌشعً أٞ ِؾّذ ثٓ ّ٘بَ . ثبعّٗ ٚٔغجٗ
 .9ؿ :اٌزّؾ١ـ

ِٚغ اٌغل ػٕٗ فبٌىزبة ِشدد ث١ٓ : )... ٚلبي ػٕٗ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ ثؼذ روش اٌزشد٠ذ ث١ٓ اثٓ ّ٘بَ ٚاثٓ ؽؼجخ اٌؾشأٟ
 .87 ؿ  ط :خبرّخ اٌّغزذسن( اٌؼب١ٌّٓ اٌغ١ٍ١ٍٓ اٌضمز١ٓ فال ٠نش اٌزشد٠ذ فٟ اػزجبسٖ ٚاالػزّبد ػ١ٍٗ
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 .معرفة عدوي إبليس وما كاف من ذاتو وأعوانو: والسادسة

 .قبوؿ أمري والتصديق لرسلي: والسابعة

 .كتماف سري وسر أوليائي: امنةوالث

تعظيم أىل صفوتي والقبوؿ عنهم والرد إليهم فيما اختلفتم فيو حتى يخرج : والتاسعة
 .منهم[ الشرح]الشرع 

سواء، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي  أف يكوف ىو وأخوه في الدين شرعاً : والعاشرة
 .(ٔ) (وآمنتهم من الفزع األكبر وكانوا عندي في عليين

وىذا احلديث القدسي الشريف فيو ما فيو من األسرار اإلذلية العظيمة، وطلتصر على تأكيد ما 
، فقد عرفنا Xمقاـ ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي  إٔبؼلص موضوع البحث، وىو اإلشارة 

ؿ آو  اً يأٌب بعد مقاـ األئمة االثٍت عشر، ويؤيد ذلك أف زلمد شلا تقدـ أف مقاـ ادلهديُت 
، بل ٕتد ىذا التأكيد ُب (ادلهديُت)عندما يذكروف ادلهديُت مع األئمة ؼلصوهنم باسم   زلمد

 ، وىذا يدلنا على أف مقاـ ادلهديُت Xذكر أوصياء القائم احلجة بن احلسن أغلب موارد 
ٔتعٌت أهنم  ، ولكن ىذا ال ينفي إمامة ادلهديُت مقاـ آخر غَت مقاـ األئمة االثٍت عشر 

 .على خلقو معصوموف مطهروف، وقد تقدـ بياف ذلكحجج ا 

وكوف ادلهديوف يأتوف ُب ادلقاـ التإب دلقاـ األئمة االثٍت عشر، يعٍت أهنم ىم ادلقصودوف 
معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي، : والرابعة: )بالفريضة الرابعة ُب قوؿ ا تعأب

ُب قوؿ ( القواـ)ئمة االثٍت عشر، وقد وصفوا بػ ألهنم أفضل اخللق بعد األ ؛(وىم قواـ قسطي
 (.وفيها يكوف قائمو والقواـ من بعده: )ُب وصفو للكوفة Xاإلماـ الباقر 

وشلا يؤكد ذلك أكثر أف قواـ قسط ا ُب احلديث القدسي الشريف، الناس مكلفة ٔتعرفتهم 
ألهنم أغنياء عن  ؛صياءمن دوف ذكر تكليفهم باتباع أحد أو تصديقو، وىذه صفة احلجج األو 

، بينما احلديث القدسي عندما ذكر القواـ بفضل األئمة وادلهديُت إليهمالناس، وكل الناس تفتقر 

                                                             

 7ط :ِغزذسن عف١ٕخ اٌجؾبس ،  ؿ 22ط :ثؾبس األٔٛاس ،29ؿ :اإلعىبفٟ ٌّؾّذ ثٓ ّ٘بَ - وزبة اٌزّؾ١ـ - 
 .74  –  7 ؿ
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، (معرفة القواـ بفضلهم والتصديق لهم: والخامسة: )اخلامسة، قاؿ عنهم ُب الفريضة 
ف ال حجج، فجعلهم تابعُت دلن قبلهم من احلجج، مصدقُت ذلم، وىذا يعٍت أهنم زلجوجو 

تشمل كل أبواب األئمة وأوليائهم الذين محلوا ( الفريضة اخلامسة)وتابعوف ال متبوعوف، وىذه 
 .الدين وأوصلوه للناس

، ومقاـ األئمة ثانياً  النيب زلمد القدسي، يكوف مقاـ  فبعد مقاـ اإللوىية، ُب ىذا احلديث
قواـ )، ولعل تسميتهم بػ رابعاً  (قسط اقواـ )، ٍب مقاـ ادلهديُت االثٍت عشر ثالثاً  االثٍت عشر

ألف على أيديهم سيتم تطبيق قسط ا وعدلو على العباد وُب كافة البالد، وبعهدىم  ؛(القسط
ٔتلء األرض قسطًا وعداًل بعد أف ملئت ظلمًا وجورًا ُب دولة العدؿ  اإلذليسيتم تطبيق الوعد 
 .اإلذلي ادلنتظرة ادلرتقبة

 :ُب الرواية اآلتية( جيوب النور)ف بػ ولعلهم ىم ادلقصودو 

عليهما )عن احلسن بن زلبوب، عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا الشيخ الصدوؽ بسنده 
وذلك  ،ال بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة: )قاؿ ٕب: قاؿ ،(السالـ

رى حض وكل عند فقداف الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليو أىل السماء وأىل األر 
وشبيهي وشبيو موسى  بأبي وأمي سمي جدي : Xٍب قاؿ  ،وحراف، وكل حزين ولهفاف

يحزف لموتو  ،من شعاع ضياء القدس [تتوقد] النور، يتوقد (ٔ) عليو جيوب، Xبن عمراف 
أىل األرض والسماء، كم من حرى مؤمنة، وكم من مؤمن متأسف حراف حزين عند فقداف 

آيس ما كانوا قد نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب،  الماء المعين، كأني بهم
 .(ٕ)( على الكافرين يكوف رحمة على المؤمنين وعذاباً 

ىو إشارة رمزية  ،(من شعاع ضياء القدس[ تتوقد]عليو جيوب النور، يتوقد : )Xفقولو 
فانجيوب  ،(معرفة األشطاص الذين أقيموا من ضياء قدسي، وىم قواـ قسطي) ادلهديُت  إٔب

القدس، تتوقد من ضياء القدس، وقواـ القسط أقيموا من ضياء  Xاليت على اإلماـ ادلهدي 
أو  اليت تكوف عادة على الصدر ،(الياقة) أو الثوب القميص ةوانجيوب مجع جيب، وىي فتح

                                                             

 (.عالث١ت) 4  فٟ ِخزقش ثقبئش اٌذسعبد ٌٍؾغٓ ثٓ ع١ٍّبْ اٌؾٍٟ ؿ - 
 . 7  – 70 ؿ :وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ - 
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وىداه ينتشر عن طريق قواـ قسط ا  Xأف علم اإلماـ ادلهدي  إٔب، فلعلو إشارة قريبة منو

 .انتشر عن طريق األئمة االثٍت عشر من ذريتو ، كما أف علم رسوؿ ا هديُت ادل

، وعلا متقارباف (جيوب)بدؿ ( جالبيب)وقد جاءت ىذه الرواية ُب مصدر آخر بلفظ 
ػلكي عن ذوقو ونظافتو واتزانو، وخصوصًا  بالنسبة دلعٌت الثياب، فالذرية ٔتثابة الثوب لإلنساف

باألخص الذرية األوصياء لألنبياء و اآلخرة،  إٔبيتعدى دورىا انجانب الدنيوي الذرية ادلؤمنة اليت 
 .ىم ويكونوف احلاكُت عنهم ُب حياهتم وبعد شلاهتمء، فهم يرثوف آباواألئمة 

  :حيث قاؿ ،ُب ْتار األنوار العالمة اجمللسي وىذه الرواية قد تردد وٖتَت ُب معناىا

دلعٌت أف جيوب األشطاص النورانية من كمل ادلؤمنُت لعل ا" عليو جيوب النور" :Xقولو )
وادلالئكة ادلقربُت وأرواح ادلرسلُت تشتعل للحزف على غيبتو وحَتة الناس فيو وإظلا ذلك لنور إؽلاهنم 

وػلتمل أف يكوف ادلراد ّتيوب النور انجيوب ادلنسوبة إٔب النور  ،الساطع من مشوس عوآب القدس
ضو وفضلو تعأب واحلاصل أف عليو صلوات ا عليو أثواب قدسية وخلع واليت يسطع منها أنوار في

ويؤيده ما مر ُب رواية زلمد بن احلنفية عن النيب  ،ربانية تتقد من جيوهبا أنوار فضلو وىدايتو تعأب
يسطع من  Xوػلتمل أف يكوف على تعليلية أي بربكة ىدايتو وفيضو  ،"جالبيب النور" 

 .(ٔ)( القدس من العلـو وادلعارؼ الربانيةجيوب القابلُت أنوار 

، (عليو جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس: )Xواعًتؼ الشيخ الكوراين أف قولو 
لكن وصف اإلماـ : )... من انجواىر ادلكنونة اليت ال ؽلكن معرفة حقيقة معناىا، حيث قاؿ

، ومع ذلك فال "!دسعليو جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء الق": أبلغ من ذلك Xادلهدي 
نستطيع أف نعرؼ حقيقة جالبيب النور على نيب ا عيسى، وجيوب النور على اإلماـ 

 !  Xادلهدي

 ،جواىر مكنونة، ٓب نعرؼ إٔب اآلف كنوزىا ُب معرفة ا تعأب إف أحاديث أىل البيت 
التعمق ونيل ىذه الكنوز أمر صعب، ال ػلصل بالبحث و !  ومعرفة وسائط فيضو وعطائو 

، بل ىو عطاء ؼلتص بو ا من يشاء من عباده  .(ٕ)(الفكري كما ىو احلاؿ ُب بقية العلـو

                                                             

 .14  –  1 ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس - 
 .118ؿ :(١ٍَُٙ اٌغالػ)اٌؾك اٌّج١ٓ فٟ ِؼشفخ اٌّؼق١ِٛٓ  - 
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 :والعصرون انيالجاحلديح 
يا ) :قاؿ ٕب :قاؿ ،Xعن أيب عبد ا  ،عن أيب بصَتالراوندي ُب قصص األنبياء، بسنده 

  .في مسجد السهلة بأىلو وعيالو Xي أرى نزوؿ القائم كأن  ،أبا محمد

وكاف منزؿ إبراىيم  ،كاف فيو منزؿ إدريس  ،نعم :يكوف منزلو جعلت فداؾ ؟ قاؿ :قلت
 .(ٕ) ،(ٔ) (وفيو مسكن ،إال وقد صلى فيو وما بعث اهلل نبياً  ،Xخليل الرحمن 

و مسجد السهلة، أي ُب عند أوؿ نزول Xوىذه الرواية تثبت األىل والعياؿ لإلماـ ادلهدي 
الزوجة والذرية،  إٔبمنصرؼ ( بأىلو وعيالو: )Xفى أف قولو وال ؼل ادلقدس، بداية قيامو

اْب، ...حينئٍذ ليس لو أب وال أـ وال أخ وال أخت Xوخصوصًا إذا علمنا أف اإلماـ ادلهدي 
 .فيكوف ادلصداؽ لألىل والعياؿ ىو الزوجة واألوالد

 :عصرونالو جالحال احلديح
، (ٗ)عن صاّب بن أيب األسود ،(ٖ) عن عثماف بن عيسى ،الفضل بن شاذاف: الشيخ الطوسي
أما إنو منزؿ صاحبنا إذا قدـ : )ذكر مسجد السهلة فقاؿ :قاؿ ،Xعن أيب عبد ا 

 .(٘)(بأىلو

                                                             

سٜٚ ٘زٖ  ،84ٌشاٚٔذٞ فٟ لقـ األٔج١بء ؿاٌٝ ِب سٚاٖ اٌقذٚق ثغٕذٖ ػٓ أثٟ ثق١ش وّب روشٖ ا امبفخ - 
سٚٞ فٟ وزبة ِضاس : )، ؽ١ش لبي(اٌّضاس)اٌّؼزّذح ٚ٘ٛ وزبة  ٚاألفٛياٌشٚا٠خ اٌؼالِخ اٌّغٍغٟ ػٓ أؽذ اٌىزت 

Xًمأًّٜأزًّٙزٗهًاىقبئًًٌ،ٝبًأثبًٍحَد: لبي ٌٟ: لبي ،Xػٓ أثٟ ػجذ هللا  ،ٌجؼل لذِبء أفؾبثٕب، ػٓ أثٟ ثق١ش
، ٚ٘زا ِئ٠ذ لٛٞ، فزىْٛ اٌشٚا٠خ ِؼزجشح ٚال ٠ّىٓ 72 ؿ  1ط :األٔٛاس ثؾبس...( فًٍٜسجدًاىسٖيخًثإٔئًٗعٞبىٔ

 .ٚفنً ِغغذ اٌغٍٙخ اٌّؼظُ Xفٟ فنً اٌمبئُ  أٙباٌمذػ ثٙب، ٚخقٛفبً ِغ ِالؽظخ 
 ،72 ؿ  1، ٚ ط7  ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس ،4  ؿ :اٌّضاس ٌٍّؾٙذٞ ،84ؿ :لقـ األٔج١بء ٌٍشاٚٔذٞ - 

 .7 4ؿ  ط :١ٌٍّشصا إٌٛسٞ - ِغزذسن اٌٛعبئً
 1٘ٛ اٌشٚاعٟ اٌؼبِشٞ اٌىالثٟ، لبي اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 

ثً ِٓ ؛ ٚالفٟ. Xِٓ أفؾبة اٌىبظُ : ػضّبْ ثٓ ػ١غٝ اٌشٚاعٟ اٌؼبِشٞ اٌىالثٟ: )1  9ثشلُ      –    ؿ
. ػٓ اٌىزة ثٗ ِٚزؾشعبً  ػًّ اٌطبئفخ ثشٚا٠برٗ ألعً وٛٔٗ ِٛصٛلبً : ٚػٓ اٌؾ١خ فٟ اٌؼذح. ٌٚٗ وزت. أسوبْ اٌٛالف١خ

ثبة سد اٌٛالف١خ، سٚا٠بد رذي ػٍٝ رَ ػضّبْ ٘زا ٚأٔٗ ِٓ أؽذ   1 ؿ 48، ٚعذ ط08 ؿ   ٚفٟ وّجب ط... أزٙٝ
 ...(.اإلعّبعأصجذ فٟ ِغزذسن اٌٛعبئً أْ وزجٗ ِؼزّذح، ٚأٔٗ ِٛصك ِٚٓ أفؾبة  ٌىٓ. اٌمٛاَ فٟ اٌٛلف

 .  72ثشلُ  2   – 9  ؿ   ط :ٚٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ، ساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش
، ٚروشٖ فٟ سعبٌٗ فٟ أفؾبة (ٌٗ وزبة: )، ٚلبي ػٕٗ 2 ثشلُ  47 روشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ -4

 (.فبٌؼ ثٓ أثٟ األعٛد اٌؾٕبه ا١ٌٍضٟ، ِٛالُ٘ وٛفٟ، أعٕذ ػٕٗ: )، ٚلبي ػ2ٕٗ 0 ثشلُ  1  ؿ Xاٌقبدق 
  ط :رٙز٠ت األؽىبَ ٌٍطٛعٟ ، ثبة ِغغذ اٌغٍٙخ ػ 491ؿ  ط :اٌىبفٟ ،488ػ  47ؿ :اٌغ١جخ ٌٍطٛعٟ -1

 :ٌٍؾ١خ ػجبط اٌمّٟ - األٔٛاس اٌج١ٙخ ،   ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس ،80 ؿ  ط :ٌٍّف١ذ اإلسؽبد ، 29ػ  1 ؿ
 . 8 ؿ
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ُب ىذه الرواية تشمل زوجتو وذريتو، بعد مالحظة ما تقدـ ُب  Xوأىل اإلماـ ادلهدي 

، واألخوات واإلخوةالدين الرواية السابقة، فادلشهور إطالؽ األىل على الزوجة والذرية والو 
إال الزوجة  عند قيامو ادلقدس لوتوقع ، ال يُ Xوٓتصوص اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 

 .والذرية

ورد ُب غَت ىذه الروايات أيضاً، بل ذكر الشيخ  Xوالتأكيد على أىل اإلماـ ادلهدي 
، ونقل ذلك (ٔ) (من بنات أيب الشيب: )ىي Xزوجة اإلماـ ادلهدي  الكفعمي ُب ادلصباح أفّ 

عنو ادلَتزا النوري ُب النجم الثاقب ولكن قاؿ من بنات أيب ذلب، أي من ذريتو، وىذا نص  
بنات أيب  إحدىىي  Xزوجتو  أفّ نقل الشيخ الكفعمي ُب مصباحو  :السابع: )كالمو

 .(ٕ)(ذلب

، كما ، إظلا يهمنا أنو متزوج ُب غيبتوXوال يهمنا اآلف ٖتديد نسب زوجة اإلماـ ادلهدي 
ذكر ذلك الشيخ الكفعمي، وال ؼلفى أف ىذا األمر ليس خاضعاً لالجتهاد والرأي، حىت ؽلكن أف 
يقاؿ بأف الشيخ الكفعمي رجم بالغيب، بل ىذا األمر ال يثبت إال باإلخبار، والبد أف الشيخ 

الشيخ  عًا ثقة مثلما ٓب نطلع عليو، ألف عادلًا ور  الكفعمي قد اطلع على ما ٓب يصل إلينا أو
بدوف دليل، وخصوصًا أنو  Xالكفعمي ال ؽلكن أف ينص على وجود الزوجة لإلماـ ادلهدي 

ذكر زوجات بقية ، بل ذكره على ضلو ..أنو احتماؿ أو قوؿ مرجوح  إٔبذكر ذلك بدوف اإلشارة 
 .األئمة 

، (ٖ) (علم ذلك عند ا: )، قاؿ الشيخ الكفعميXوٓتصوص عدد أوالد اإلماـ ادلهدي 
أب علم ا تعأب، وىو  ، بل أرجع عددىمُب غيبتو Xإلماـ ادلهدي لوٓب ينِف وجود الذرية 
   . بو أىلوطبعاً كذلك، ما ٓب ؼُلرب 

 

 
                                                             

 .َ  00  -٘ـ  4 4 ،  ، رقؾ١ؼ اٌؾ١خ ؽغ١ٓ األػٍّٟ، ِئعغخ األػٍّٟ، ه 29اٌّقجبػ ٌٍىفؼّٟ ؿ -  
 .4 7 –   7ؿ: َ 007  -٘ـ  8 4 ث١شٚد، اٌطجؼخ اٌغذ٠ذح،  –ٚفٟ هجؼخ داس اٌّشرنٝ 

 . 7ؿ  ط :اٌضبلت إٌغُ -  
 .َ  00  -٘ـ  4 4 ،  األػٍّٟ، ه خ، رقؾ١ؼ اٌؾ١خ ؽغ١ٓ األػٍّٟ، ِئعغ 29ؿ :اٌّقجبػ ٌٍىفؼّٟ -  
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 :رابع والعصرونديح الاحل
 فما: ادلفضل قاؿ: )... Xُب أمر القائم  Xجاء ُب رواية ادلفضل بن عمر عن الصادؽ 

 فيهم ويستخلف فيطيعونو الحسنة، والموعظة كمةبالح يدعوىم: قاؿ ؟ مكة بأىل يصنع
(ٔ) (...المدينة  يريد ويخرج بيتو، أىل من رجالً 

. 

ُب بداية قيامو الشريف، يستطلف على أىل  Xوىذه الرواية تنص على أف اإلماـ ادلهدي 
ىم عًتتو، وىذا يدؿ على أف ذرية  Xمكة رجاًل من أىل بيتو، وأىل بيت اإلماـ ادلهدي 

، كرجاؿ صاحلُت للقيادة والوالية، وطبعاً Xدلهدي موجودوف ُب أوؿ قياـ اإلماـ ادلهدي اإلماـ ا
 .البد أف يكونوا مولودين قبل قيامو ادلقدس

 فيجلس): قاؿ طويل خرب ُب X القائم ذكر ُب السالـ عليهما احلسُت بن علي وعن
 ما اهلل عبد يا: فيقوؿ كلب، من رجل صورة في جبرئيل فيجيئو سمرة، شجرة تحت

 مكة إلى دبره في فأخرج العشاء يأتيني أف أنتظر إني اهلل عبد يا: فيقوؿ ؟ ىهنا يجلسك
 فيأخذ: قاؿ جبرئيل أنو عرفو ضحك فإذا فيضحك: قاؿ الحر ىذا في أخرج أف وأكره
 إلى يأتي ثم فيركبو البراؽ لو يقاؿ بفرس ويجيئو قم: لو ويقوؿ عليو، ويسلم ويصافحو، بيده
 إلى يخرج ثم الناس على يقرؤه منشوراً  عهداً  لو فيكتباف وعلي محمد فيأتي ،رضوى جبل
 جاءكم، قد طلبتكم ىذا الناس أيها فينادي منو رجل فيقـو: قاؿ. بها يجتمعوف والناس مكة

: فيقوؿ بنفسو، ىو فيقـو: قاؿ فيقوموف،: قاؿ ، اهلل رسوؿ إليو دعاكم ما إلى يدعوكم
  .(ٕ) (...اهلل  نبي إليو دعاكم ما إلى أدعوكم ، اهلل نبي ابن أنا فالف بن فالف أنا الناس أيها

ٍت من ذريتو، وىذا ادلعٌت بُتِّ ، يعX، أي من اإلماـ ادلهدي (فيقـو رجل منو: )Xوقولو 
 .خصوصاً إذا قارنا ىذه الرواية مع بقية الروايات، وما سطرتو ُب التعليق عليها

 

 

                                                             

 .  ؿ  1ط األٔٛاس ثؾبس -  
 .02 ؿ  1ط األٔٛاس ثؾبس -  
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 :عصرونالو اخلامس احلديح

أف موالنا احلسُت  Xخرج إٔب القاسم بن العالء اذلمداين وكيل أيب زلمد : خ الطوسيالشي
X إني  اللهم): وادع فيو هبذا الدعاء. ولد يـو اخلميس لثالث خلوف من شعباف فصمو

بكتو السماء  ،الموعود بشهادتو قبل استهاللو ووالدتو ،أسألك بحق المولود في ىذا اليـو
الممدود  ،األسرةوسيد  ،قتيل العبرة ،ولما يطأ البتيها ،ليهاومن فيها واألرض ومن ع

والفوز معو في  ،والشفاء في تربتو ،المعوض من قتلو أف األئمة من نسلو ،بالنصرة يـو الكرة
ويرضوا  ،ويثأروا الثار ،حتى يدركوا األوتار ،واألوصياء من عترتو بعد قائمهم وغيبتو ،أوبتو

واجعلنا ممن  ... صلى اهلل عليهم مع اختالؼ الليل والنهار ،ويكونوا خير أنصار ،الجبار
ويكثر الصالة عليو عند ذكره وعلى جميع أوصيائو وأىل أصفيائو الممدودين  ،يسلم ألمره

 .(ٔ) (...منك بالعدد االثني عشر النجـو الزىر والحجج على جميع البشر

 Xألف اإلماـ العسكري  ؛Xفهذا الكالـ ال ؽلكن محلو على غَت ذرية اإلماـ ادلهدي 
، أي إف األوصياء بعد اإلماـ ادلهدي وغيبتو ىم (واألوصياء من عترتو بعد قائمهم وغيبتو: )قاؿ

، Xآخر التسعة من ذرية احلسُت  X، وىم من ذرية القائم Xمن ذرية اإلماـ احلسُت 
األوصياء  Xي دليل قاطع على أف ادلقصود ىم ذرية اإلماـ ادلهد( بعد قائمهم وغيبتو)فكلمة 

 .(ٕ) ادلهديوف 

 :والعصرون سادساحلديح ال
عن السيد الثقة انجليل الفقيو السيد نعمة  :الناصب قاؿ إلزاـالشيخ علي اليزدي احلائري ُب 

ُب حديث طويل عن أمَت  - عن ابن عباس ،ُب بعض مؤلفاتو( رمحو ا)ا انجزائري 
 :-  Xادلؤمنُت

 :أخربين عن قوؿ ا تعأب ،منُتيا أمَت ادلؤ  :قاؿ ،دا لكصدقت سل عما ب :قاؿ لو.. .)
َلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ ال كرامة  :قاؿ ،نعم يا بيهس قد سألت عنو غيري :Xقاؿ  ،﴾اْلَقْدرِ  لَيػْ
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َلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ :أما قولو تعالى :Xقاؿ  .ذلم وىذا علم ال يعلمو إال نيب أو وصي  لَيػْ
لما استوى الرب على العرش  :Xكيف أنزؿ ؟ قاؿ   :قاؿ .فنور أنزؿ على الدنيا ﴾اْلَقْدرِ 

فأمر اهلل النور أف ينطق فنطق حوؿ العرش  ،ضوء بنورنا وإف نورنا من نوره يءأراد أف يستض
فلذلك سميت القدر فإنها لنا  ،لحالوة كالـ نورنا فعلمت المالئكة بذلك فخروا لو سجداً 

والمالئكة  ،صباحاً  لغيرنا فيو نصيب فكاف نورنا عند العرش نامياً  وليس ،ولمن يتوالنا
إلهي وسيدي منذ   :فلما أف خلق اهلل آدـ رفع رأسو فنظر إلى نورنا فقاؿ آدـ ،يسلموف علينا

من قبل أف خلقتك وخلقت  ،يا آدـ :كم نورىم تحت عرشك ؟ فقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى
جنة والنار بأربعة وعشرين ألف عاـ وأنت في بعض السماوات واألرض والجباؿ والبحار وال

بإذف  :Xفقاؿ آدـ  ،إلى الدنيا كانت الدنيا مظلمة Xفلما أف ىبط آدـ  ،أنوارىم
 .ال :قاؿ أتدري أي إذف كاف ؟ .ربهم

النور الذي   أنزؿ اهلل تعالى إلى جبرائيل يا رب بحق محمد وعلي إال رددت عليّ  :قاؿ
فلذلك سمى ليلة  ،وتعالى إلى الدنيا فكاف آدـ يستضئ بنورنا فأىبطو اهلل تبارؾ ،كاف لي

من نور لو  في الدنيا وعاش فيها أربعمائة سنة أنزؿ اهلل عليو تابوتاً  Xفلما بقي آدـ  ،القدر
يا رب من ىؤالء ؟ قاؿ اهلل  :قاؿ .لكل باب وصي قائم يسير بسيرة األنبياء ،اثنا عشر باباً 

والخامس  ،والرابع موسى ،والثالث إبراىيم ،والثاني نوح ،تأوؿ األنبياء أن ،يا آدـ :8
والثاني ساـ بن  ،وأما األوصياء أولهم شيث ابنك .والسادس محمد خاتم األنبياء ،عيسى

 ،الصفاوالخامس شمعوف  ،والرابع يوشع بن نوف ،والثالث إسماعيل بن إبراىيم ،نوح
محمد الذي أظهر بو ديني على  وآخرىم القائم من ولد ،Xوالسادس علي بن أبي طالب 
فلذلك قاؿ  ،فسلم آدـ التابوت إلى شيث وقبض آدـ :قاؿ .الدين كلو ولو كره المشركوف

َلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ اهلل تعالى َلةُ  َما َأْدرَاؾَ  َوَما # اْلَقْدرِ  لَيػْ َلةُ  # اْلَقْدرِ  لَيػْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَيػْ  َأْلفِ  مِّنْ  َخيػْ
  .إف نورنا أنزلو اهلل إلى الدنيا حتى يستضئ بنورنا المؤمنوف ويعمى الكافروفو  ،(ٔ)﴾َشْهرٍ 

ومعو تابوت من در أبيض لو  فإنو لما بعث اهلل محمد  ﴾اْلَماَلِئَكةُ  تَػنَػزَّؿُ ﴿ :وأما قولو
وأمره عن  الثني عشر فعرضو على رسوؿ اهلل فيو رؽ أبيض فيو أسامي ا ،اثنا عشر باباً 
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 ،أنا وأوالدي الحسن :ومن ىم يا أمَت ادلؤمنُت ؟ قاؿ :قاؿ .م وىم أنوارربو أف الحق له

وعلي  ،وموسى بن جعفر ،وجعفر بن محمد ،ومحمد بن علي ،وعلي بن الحسين ،والحسين
ومحمد بن الحسن  ،والحسن بن علي ،وعلي بن محمد ،ومحمد بن علي ،بن موسى

 ،المقروف بواليتنا ،اعنا وشيعتناوبعدىم أتب ،صاحب الزماف صلوات اهلل عليهم أجمعين
 .المنكروف لوالية أعدائنا

ـٌ  َأْمرٍ  ُكلِّ  مِّن﴿ :وقولو  من كل من في السماوات ومن في األرض علينا صباحاً  ﴾َساَل
تستضاء بنا الدنيا حتى مطلع الفجر عنا إلى يـو  ،ىي نور ذريتي ،ومساء إلى يـو القيامة

   .(ٔ) (يامةالق

وف ادلقرّ  استمرار التنزيل ُب ليلة القدر على أتباع وشيعة أىل البيت  ٔبإوىذه الرواية تشَت 
الذين  ،Xف من ذرية اإلماـ ادلهدي ىؤالء الشيعة ىم األولياء ادلهديو و  ،بوالية أىل البيت 

 :، والدليل إٔب ذلك الرواية اآلتيةXيتولوف قيادة األمة بعد أبيهم 

مسعت من  ،يا ابن رسوؿ ا : Xن زلمد قلت للصادؽ جعفر ب): قاؿ ،عن أيب بصَت
إنما قاؿ اثنا عشر مهديًا ولم : فقاؿ. مهدياً يكوف بعد القائم اثنا عشر : أنو قاؿ Xأبيك 

 (.... إلى مواالتنا و معرفة حقناولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف الناس  ،يقل اثنا عشر إماماً 

: صفوا بو ُب الرواية السابقةُب ىذه الرواية بنفس الوصف الذي و  Xفوصفهم اإلماـ 
 (.اتباعهم وشيعتنا ادلقروف بنا ادلنكروف لوالية أعدائنا - أي بعد األئمة ادلعصومُت -وبعدىم )

دلدة طويلة، ففي ىذه  Xفإف ما عليو االعتقاد ىو أف احلكم سيستمر بعد اإلماـ ادلهدي 
محل معٌت الرواية األؤب إال على ؟ فال ؽلكن  الفًتة على من يكوف تنزؿ ادلالئكة ُب ليلة القدر

 (.القّواـ)، و(األئمة)، الذين تقدـ وصفهم ُب الروايات بػ (ٕ) Xذرية اإلماـ ادلهدي 
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 :والعصرون احلديح السابع
أقوؿ وجدت ُب أدعية عرفة من كتاب اإلقباؿ زيارة جامعة للبعيد مروية : العالمة اجمللسي قاؿ

السالـ عليك يا  ...) (:Xوفيو يقوؿ )ُب كل يـو هبا  ينبغي زيارهتم  Xعن الصادؽ 
يا . وعلى عترتك الطاىرة الطيبةموالي يا حجة بن الحسن صاحب الزماف صلى اهلل عليك 

موالي، كونوا شفعائي في حط وزري وخطاياي، آمنت باهلل وبما أنزؿ إليكم، وأتوالى آخركم 
يا موالي، أنا سلم لمن . لعزىبما أتوالى أولكم، وبرئت من الجبت والطاغوت والالت وا

سالمكم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم وولي لمن واالكم إلى يـو القيامة، ولعن 
اهلل ظالميكم وغاصبيكم، ولعن اهلل أشياعهم وأتباعهم وأىل مذىبهم، وأبرأ إلى اهلل وإليكم 

 .(ٔ) (منهم

لرجل ىم ذريتو وأىل بيتو، ، وعًتة اXالدعاء ينص على السالـ على عًتة اإلماـ ادلهدي 
، يتبُت Xومن مجع ىذا الدعاء مع بقية األدعية والروايات اليت تنص على ذرية اإلماـ ادلهدي 

 . ىم ادلهديوف االثنا عشر من ذريتو Xأف عًتة اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 

 :والعصرون ح الجامناحلدي
لزماف صلوات ا عليو وبامسو، وىو يـو انجمعة، وىو يـو صاحب ا: السيد ابن طاووس، قاؿ

 : اليـو الذي يظهر فيو عجل ا فرجو، أقوؿ متمثالً وأشَت إليهم صلوات ا عليهم

 ف عقرت ركايبإوزائركم و    ف قبضت حياٌب إزلبكم و 

السالـ عليك يا حجة اهلل في أرضو، السالـ عليك يا عين اهلل في خلقو، السالـ )
يهتدي بو المهتدوف ويفرج بو عن المؤمنين، السالـ عليك أيها عليك يا نور اهلل الذي 

المهذب الخائف، السالـ عليك أيها الولي الناصح، السالـ عليك يا سفينة النجاة، السالـ 
، صلى اهلل عليك وعلى آؿ بيتك الطيبين الطاىرينعليك يا عين الحياة، السالـ عليك 

 أناوظهور األمر، السالـ عليك يا موالي  السالـ عليك عجل اهلل لك ما وعدؾ من النصر
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، وانتظر ظهورؾ وظهور الحق أتقرب إلى اهلل بك وبآؿ بيتكموالؾ، عارؼ بأولك وآخرؾ، 

ف يجعلني من المنتظرين لك أعلى يديك، واسأؿ اهلل أف يصلى على محمد وآؿ محمد و 
يا ليائك، والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أو 

، ىذا يـو الجمعة وىو يومك موالي يا صاحب الزماف صلوات اهلل عليك وعلى آؿ بيتك
المتوقع فيو ظهورؾ والفرج فيو للمؤمنين على يدؾ وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا موالي 
فيو ضيفك وجارؾ، وأنت يا موالي كريم من أوالد الكراـ ومأمور بالضيافة واإلجارة، 

 .(ٔ)( وعلى أىل بيتك الطاىرين، صلوات اهلل عليك فأضفني وأجرني

 ٕ، ُب النجم الثاقب جXقاؿ ادلَتزا النوري ُب استداللو على وجود الذرية لإلماـ ادلهدي 
ونقل السيد رضي الدين علي بن  ُب زيارتو ادلطصوصة اليت تقرأ ُب يـو انجمعة،: الثالث: )ٓٚص

وُب  "عليك وعلى آؿ بيتك الطّيبُت الطاىرين صّلى ا"(: مجاؿ األسبوع)طاووس ُب كتاب 
: وُب آخرىا قاؿ". صلوات ا عليك وعلى آؿ بيتك ىذا يـو انجمعة: "موضع آخر منها

 .انتهى( "صلوات ا عليك وعلى أىل بيتك الطاىرين"

، ىم ذريتو ادلهديوف األوصياء احلجج، كما تقدـ Xبيت اإلماـ ادلهدي ( أىل)و ( آؿ)فػ 
 .بيانو

 :Xالرواية اآلتية ظاىرة بذكر قبيلة تكوف من ذرية اإلماـ ادلهدي و 

أنو كاف : وشلا أتى ُب احلديث الصحيح، عن رسوؿ ا: قاؿ احلسُت بن محداف اخلصييب
وكانت زلدقة من حولو األنصار جالس ُب زلرابو ووجهو كدارِة البدر ُب وقت االكتماؿ 

 .وادلهاجروف، ومن آمن ُب نبوتو

يا رسوؿ ا، مسعناؾ باألمس تأٌب بذكر احلسُت بن : بن حارثة، وسعد بن مالك فقاؿ زيد
 .علي، وأبيو أمَت ادلؤمنُت

فسوؼ يظهر من قبائل ولدي الحسين ونسلو إماـ يقاؿ لو اإلماـ محمد بن ): فقاؿ 
الحسن بن علي، وسوؼ تظهر قبيلة من نسلو ال يحصى عددىم؛ وفي أيديهم السيوؼ 
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خوذ الّداودية، والثياب العدنانية؛ وىم يقيموف في نصرة ولدي الحسين كأنهم المضريّة وال
معنا وكأني أنظر إليهم يقدموف في سكك الكوفة بشعارىم مكللة ويأخذوف بثارات الحسين 

 .(ٔ)(بن علي، وأبيو أمير المؤمنين

 ، راجع على اإلماـ زلمد بن(وسوؼ تظهر قبيلة من نسلو ال ػلصى عددىم: )فقولو 
، إشارة أب جهل الناس بنسبهم ُب (ال ػلصى عددىم: )، ولعل قولو Xاحلسن ادلهدي 

وما يتعلق بو، ٘تاشيًا مع اذلدؼ من  Xية وخفاء اإلماـ ادلهدي ، لسرِّ Xغيبة اإلماـ ادلهدي 
الغيبة واحلفاظ على ىويتها، وإال كيف تكوف ىناؾ قبيلة ال ػلصى عددىا، وخصوصًا ُب األزماف 

 .وا العآب !ة ؟ادلتأخر 

 :والعصرون احلديح التاسع
يكوف ادلهدي إحدى : )قاؿ ،(ٕ) انجعد سآب بن أيبالسيوطي ُب العرؼ الوردي بالسند عن 

ٍب ، ٍب يكوف آخر من بعده وىو صاّب أربع عشرة سنة، أو اثنُت وعشرين سنة، وعشرين سنة
 .(ٖ) (يكوف آخر من بعده وىو صاّب تسع سنُت

نتو أئمة وحجج، وىم ادلهديوف كما بي   Xؤكد على أف بعد اإلماـ ادلهدي وىذا اخلرب ي
، بعد موافقتو للروايات، الرسوؿ زلمد  إٔبالروايات ادلتكاثرة، وال يضر ىذا اخلرب عدـ إسناده 

 .وكونو من اإلخبار عما يكوف ُب آخر الزماف الذي يعتمد فيو على السماع عادة

: ومن رواية الدغشي، يرفعو إٔب أيب احلارث، أنو قاؿ: قاؿ ،القاضي النعماف ادلغريبوقاؿ 
 .(ٗ) (يكوف ادلهدي وسبعة من بعده من ولده كلهم صاّب ٓب ير مثلهم)

، Xوىذا اخلرب أيضًا يؤكد على وجود أئمة وحجج بعد اإلماـ زلمد بن احلسن العسكري 
م من ولده، وذكر اخلرب لعدد على ضلو ما تقدـ ُب اخلرب السابق، إال أف ىذا اخلرب ينص على أهن

                                                             

، رؾم١ك اٌؾ١خ ِقطفٝ فجؾٟ   1ؿ :(اٌطجؼخ اٌىبٍِخ اٌّؾممخ) اٌٙذا٠خ اٌىجشٜ ٌٍؾغ١ٓ ثٓ ؽّذاْ اٌخق١جٟ - 
   .َ   0  -٘ـ    4  ، ٌجٕبْ، ه –، األػٍّٟ ٌٍّطجٛػبد، ث١شٚد اٌخنش اٌؾّقٟ

 .041 ثشلُ  09 ؿ  ط :ِٓ صمبد اٌزبثؼ١ٓ، ِٚٓ سعبي اٌقؾ١ؾ١ٓ، ساعغ ١ِضاْ االػزذاي ٌٍز٘جٟ - 
ً. 1  :اٌؼشف اٌٛسدٞ فٟ أخجبس اٌّٙذٞ ٌٍغ١ٛهٟ ؽذ٠ش سلُ - 
 . 40ؿ  ط :ؽشػ األخجبس -4
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: ال يدؿ على احلصر، بل لعل ىؤالء السبعة ذلم خصوصية ما، كما يشَت إليو اخلرب بقولو (سبعة)
 (.ٓب ير مثلهم)

 :الجالثون احلديح
 ، (ٕ) األعمش، عن (ٔ) عن إمساعيل بن عياش بن شاذاف، الفضل: الشيخ الطوسي ُب الغيبة

  ،(ٖ) عن أيب وائل
                                                             

اعّبػ١ً ثٓ : )، لبئال218 – 217ؿ  روشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط - 
ٚلغ فٟ هش٠ك اٌّف١ذ، ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٘بؽُ اٌغغبٟٔ، ػٕٗ، ػٓ ِؼبر ثٓ سفبػخ، سٚا٠خ ؽش٠فخ فٟ . ٌُ ٠زوشٖٚ: ػ١بػ

ٚٚلغ فٟ هش٠ك اٌقذٚق فٟ اٌخقبي .  1ؿ 0 ِظ :، ٚأِبٌٟ اٌّف١ذ2 4ؿ 9، ٚوّجب ط 4ؿ 40عذ ط. اٌفنبئً
ٚٚلغ فٟ هش٠ك إٌؼّبٟٔ ػٓ . فنً ثٓ ؽبراْ، ػٕٗ، ػٓ األػّؼػٓ اٌ 89 ٚفٟ غو ؿ. ثبة اٌغزخ فٟ ؽذ٠ض١ٓ

ٚػٓ اٌخط١ت أْ أً٘ ؽّـ وبٔٛا ٠ٕزمقْٛ . اثشا١ُ٘ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ظ١ٙش، ػٕٗ، ػٓ األػّؼ، وّب رمذَ فٟ اثشا١ُ٘
 .أزٙٝ( فؾذصُٙ ثفنبئٍٗ، فىفٛا( ٠ؼٕٟ اثٓ ػ١بػ)ؽزٝ ٔؾؤ ف١ُٙ اعّبػ١ً  X ػ١ٍبً 

سؽُّٙ )وجش ػٍّبء اٌّز٘ت وبٌؾ١خ اٌّف١ذ ٚاٌؾ١خ اٌقذٚق ٚاٌؾ١خ اٌطٛعٟ أ١ٗ فٟ إٌمً اٌشعً اػزّذ ػٍ أْٚال ٠خفٝ 
اٌزٟ رذي ػٍٝ ٚصبلزٗ ٚاػزذاٌٗ ؽزٝ ٌٛ ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)اٌج١ذ  أً٘اٌٝ رٌه سٚا٠برٗ اٌىض١شح فٟ فنبئً  أمف، (هللا رؼبٌٝ

ثٓ ؽٛؽت،  أفشَ: االػزّبد ػ١ٍُٙ ِضًٔٗ ِٓ اٌؼبِخ، فٕٙبن سعبي ِٓ اٌؼبِخ ارفمذ اٌؾ١ؼخ ػٍٝ ٚصبلزُٙ ٚال١ً 
 .غ١شُ٘ٚٚاٌفن١ً ثٓ ػ١بك، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ اٌمطبْ، اٌز٠ٓ ٚصمُٙ إٌغبؽٟ، 

 (:١ٍُٙ اٌغالَػ)اٌج١ذ  أً٘روش ثؼذ سٚا٠برٗ فٟ فنبئً أٚ
ًٍِأحتًأًُٝزَسلًثبىقضٞتً: )لبي ،ػٓ اعّبػ١ً ثٓ ػ١بػ اٌؾّقٟ، ػٓ اٌغذٞ، ػٓ اثٓ ػجبط، ػٓ إٌجٟ 

ًأثًٜطبىتاىٞبق٘دًا ًفيٞزَسلًثحتًعيًٜثِ ًعدُ ًفًٜجْخ ًهللاًىْجٞٔ ًاىرًٛغسسٖب ؽشػ اؽمبق اٌؾك ٌٍغ١ذ ( ألحَس
 .77 ؿ 7 ط :اٌّشػؾٟ

 ٚآٌٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ)ػٓ اعّبػ١ً ثٓ ػ١بػ، ػٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ص٠بد األفش٠مٟ، ػٓ ِغٍُ ثٓ ٠غبس أْ سعٛي هللا 
ًاىجْخًٗ: )لبي (ٚعٍُ ًشجبةًإٔو ًأفضوًٍَْٖباىحسًِٗاىحسًِٞسٞدا  :ٌٍغ١ذ اٌّشػؾٟ - ؽشػ اؽمبق اٌؾك( أثَٕ٘ب
 .ٚغ١ش رٌه اٌىض١ش . 8ؿ   ط
٘ٛ سٚا٠زٗ ػٓ أثٟ ٚائً اٌزٞ ٘ٛ ؽم١ك ثٓ عٍّخ، ّٚ٘ب  ٘ٛ ع١ٍّبْ ثٓ ِٙشاْ األػّؼ، ِٚب ٠ئوذ رٌه ٠م١ٕبً  - 

 .٠ب ع١ٍّبْ: بعّٗ لبئالً ٌٗف١غ١ّٗ ث ِب ٠شٚٞ األػّؼ ػٕٗ، ٚفٟ خجش ٠خبهت ؽم١ك ثٓ عٍّخ األػّؼ   ِزؼبفشاْ ٚوض١شاً 
ٌٛ سأ٠زٕٟ ٚٔؾٓ ٘شاة ِٓ خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ ٠َٛ ثضاخخ، فٛلؼذ  ،٠ب ع١ٍّبْ: لبي ٌٟ ؽم١ك ثٓ عٍّخ: لبي ،ػٓ األػّؼ

 .41ؿ 8ط :اٌّقٕف الثٓ أثٟ ؽ١جخ اٌىٛفٟ( ػٓ اٌجؼ١ش فىبدد رٕذق ػٕمٟ، فٍٛ ِذ ٠ِٛئز وبٔذ إٌبس
 .41ؿ 8ط :اٌّقٕف الثٓ أثٟ ؽ١جخ اٌىٛفٟ( ِئز اثٓ اؽذٜ ػؾشح عٕخوٕذ ٠ٛ: )٠مٛي عّؼذ ؽم١مبً : أ٠نبً ٚلبي 

ثغ١ٍّبْ ثٓ ِٙشاْ، فٟ فقً األٌمبة اٌغ١ش ِٕغٛثخ فمبي فٟ ( األػّؼ)ٚوزٌه خـ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ ٘زا اٌٍمت 
 ٚوزٌه فٟ ٔمذ اٌشعبي(. ٘ٛ ع١ٍّبْ ثٓ ِٙشاْ: األػّؼ: ) 778 ثشلُ  8 1ؿ  8ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط 

 .ٌٍزفشؽٟ
ع١ٍّبْ ثٓ ِٙشاْ، أثٛ ِؾّذ : )لبئال 4 8 ، ثشلُ 1  ؿ  Xروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ ِٓ أفؾبة اٌقبدق 

 .أزٙٝ( األعذٞ، ِٛالُ٘ األػّؼ اٌىٛفٟ
ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ . 8 11، ثشلُ 91  – 94 ؿ 9ٚٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

 .  22، ثشلُ  1  – 10 ؿ 4ٍُ سعبي اٌؾذ٠ش طاٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػ
 (.ؽم١ك ثٓ عٍّخ، ٠ىٕٝ أثب ٚائً: )لبئال 8 2ثشلُ  28روشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

ؽم١ك ثٓ ) :، لبئال 289، ثشل8ُ  ؿ 4ٚروشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط
ٚلذ  ٚظب٘شٖ وٛٔٗ اِب١ِبً : ٚلبي اٌّبِمبٟٔ. ، وّب فٟ سعبي اٌؾ١خXّئ١ِٕٓ ِٓ أفؾبة أ١ِش اٌ. ٠ىٕٝ أثب ٚدان: عٍّخ

وبْ ٌٗ خـ ِٓ لقت، ٠غىٕٗ ٘ٛ ٚداثزٗ : ؽٙذ ِؼٗ فف١ٓ ٚػذٖ اثٓ ػجذ اٌجش ٚاثٓ ِٕذح ٚأثٛ ٔؼ١ُ ِٓ اٌقؾبثخ، لبٌٛا
 (.أزٙٝ. 99ٚرٛفٟ عٕخ . فبرا غضٜ ٔمنٗ ٚارا سعغ ثٕبٖ. ِؼٗ

٘ٛ ؽم١ك ثٓ  -: ؽم١ك ثٓ أثٟ عٍّخ: )، لبئال02  – 01 وّبي فٟ أعّبء اٌشعبي ؿٚروشٖ اٌخط١ت اٌزجش٠ضٞ فٟ اإل
وٕذ لجً أْ ٠جؼش إٌجٟ : لبي. أدسن صِٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌُٚ ٠غّغ ِٕٗ. أثٟ عٍّخ، ٠ىٕٝ أثب ٚائً األعذٞ

ٌقؾبثخ ُِٕٙ ػّش ثٓ اٌخطبة ٚسٜٚ ػٓ خٍك ِٓ ا. ألٍٟ٘ ثبٌجبد٠خ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اثٓ ػؾش ع١ٕٓ، أسػٝ غّٕبً 



 X..................... .................78 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

إنو يبايع بين الركن ): وذكر ادلهدي فقاؿ مسعت رسوؿ ا : قاؿ ،(ٔ) اليماف بن عن حذيفة
  .(ٕ) (، فهذه أسماؤه ثالثتهاوالمقاـ، اسمو أحمد وعبد اهلل والمهدي

، (القائم)و (ادلهدي)يوصف كل واحد منهم بػ  Xتقدـ أف احلجج من ذرية اإلماـ ادلهدي 
، Xية السابقة ىو غَت زلمد بن احلسن العسكري ُب الروا( ادلهدي)الحظة ذلك نعرؼ أف ؤت

                                                                                                                                                                                       

عٕخ رغغ : ِبد صِٓ اٌؾغبط، ٚل١ً. ثٗ ِٓ أوبثش أفؾبثٗ، ٚ٘ٛ وض١ش اٌؾذ٠ش صمخ، ؽغخ ٚاثٓ ِغؼٛد، ٚوبْ خق١قبً 
 .(ٚرغؼ١ٓ

، 98 ، ثشلُ 170ٚروشٖ ِؾّذ عؼفش ثٓ ِؾّذ هب٘ش اٌخشاعبٟٔ اٌىشثبعٟ فٟ او١ًٍ إٌّٙظ فٟ رؾم١ك اٌّطٍت ؿ
 (.ثؼٟ وٛفٟ، و١ٕزٗ أثٛ ٚائً، وبْ ِٓ ػجبد أً٘ اٌىٛفخ، ِبد ثؼذ اٌغّبعُرب: ؽم١ك ثٓ عٍّخ: )لبئالً 

ؽم١ك ثٓ عٍّخ األعذٞ أثٛ ٚائً اٌىٛفٟ : )لبئالً   9ؿ  ٚروشٖ ِؾّذ ؽ١بح األٔقبسٞ فٟ ِؼغُ اٌشعبي ٚاٌؾذ٠ش ط
ذ هللا ثقشٞ سعً ٠ىٕٝ أثب ٚائً ِٓ أفؾبة ػج: ٚوبْ صمخ وض١ش اٌؾذ٠ش ٚلبي اٌؼغٍٟ: لبي اثٓ عؼذ( ٘   8)ِبد عٕخ 

أعّؼٛا ػٍٝ أٔٗ صمخ أدسن إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ٚلبي اثٓ ػجذ اٌجش. صمخ ال ٠غؤي ػٓ ِضٍٗ: فبٌؼ ٚلبي اثٓ ِؼ١ٓ
ٚػٕٗ األػّؼ ٚؽج١ت ٚػبفُ ٚاٌّؼٍٝ . ٌُٚ ٠شٖ ؽذس ػٓ ػٍٟ ٚؽز٠فخ ٚاثٓ ِغؼٛد ِٚؼبر ٚعؼذ ٚاٌضالصخ ٚعّبػخ

 (.سٚاٖ اٌطجشأِٟٚٓ ؽذ٠ضٗ ِب . ِٕٚقٛس ٚصث١ذ ا١ٌبِٟ
ٌٚىٓ ل١ً أٗ ربة ٚسعغ لجً اٌمزبي، وّب روشٖ اثشا١ُ٘ ثٓ  Xٔؼُ ل١ً ػٕٗ ثؤٔٗ خشط ِغ اٌخٛاسط ٌمزبي أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 

 ٠Xمغ فٟ ػٍٟ  ُِٕٚٙ أثٛ ٚائً ؽم١ك ثٓ عٍّخ وبْ ػضّب١ٔبً : )، ؽ١ش لبي947ؿ  ِؾّذ اٌضمفٟ فٟ وزبة اٌغبساد ط
، سٜٚ خٍف ثٓ ِمٍؼبً  ١ِٕجبً  Xٌُٚ ٠خزٍف فٟ أٔٗ خشط ِؼُٙ ٚأٔٗ ػبد اٌٝ ػٍٟ أٗ وبْ ٠شٜ سأٞ اٌخٛاسط : ٠ٚمبي

 (.خشعٕب أسثؼخ آالف فخشط ا١ٌٕب ػٍٟ فّب صاي ٠ىٍّٕب ؽزٝ سعغ ِٕب أٌفبْ: خ١ٍفخ لبي أثٛ ٚائً
زٟ اٌؼٍّبء وّب رمذَ، ٚوزٌه ٠ذي ػٍٝ رٌه سٚا٠برٗ اٌ ثؼلٚػٍٝ أٞ ؽبي فبٌشعً صمخ فٟ اٌؾذ٠ش وّب ٔـ ػٍٝ رٌه 

 : ٚاؽذح ِٕٙب ا٢ْروش أٚ( ١ٍُٙ اٌغالَػ)اٌج١ذ  أً٘رٕـ ػٍٝ فنً 
وبْ اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ ٠ٍؼجبْ ث١ٓ ٠ذٞ إٌجٟ فٍٝ هللا : )لبٌذ ،ػٓ األػّؼ، ػٓ أثٟ ٚائً ؽم١ك ثٓ عٍّخ، ػٓ أَ عٍّخ

اٌٝ اٌؾغ١ٓ، فجىٝ  فؤِٚؤ ث١ذٖ "اْ أِزه رمزً اثٕه ٘زا ِٓ ثؼذن ،٠ب ِؾّذ": فمبي Xػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ ث١زٟ فٕضي عجش٠ً 
 ،"ٗدٝعخًعْدكًٕرًٓاىزسثخ": صُ لبي سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ،سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚمّٗ اٌٝ فذسٖ

ٝبًأًً": ٚلبي سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: لبٌذ ،"ٗٝحًمسةًٗثالء": فؾّٙب سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚلبي
فغؼٍزٙب أَ عٍّخ فٟ لبسٚسح صُ عؼٍذ رٕظش ا١ٌٙب وً : ، لبي"فبعيًَٜأًُاثًْٜقدًقزوًدٍب ًًإذاًرح٘ىذًٕرًٓاىزسثخً،سيَخ

 .02 ؿ :ٌٍخط١ت اٌزجش٠ضٞ - اإلوّبي فٟ أعّبء اٌشعبي( ١ٌَٛ ػظ١ُ رؾ١ٌٛٓ دِبً  أْ ٠ِٛبً : ٠َٛ ٚرمٛي
خ ثٓ ا١ٌّبْ اٌؼجغٟ، ؽز٠ف: )، لبئالً   1ثشلُ 20ؿ Xروشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ فٟ أفؾبة أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ  - 

 .أزٙٝ( ٚػذادٖ فٟ األٔقبس، ٚلذ ػذ ِٓ األسوبْ األسثؼخ
ؽز٠فخ ثٓ : )، لبئالً     ثشلُ  8  ؿ  ٚروشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

اٌز٠ٓ ٌُ ٠غ١شٚا ٌُٚ ٠جذٌٛا ثؼذ ٘ٛ ِّٓ ػذ اٌقبدق ٚاٌشمب ػ١ٍّٙب اٌغالَ ا٠بٖ ِٓ اٌّئ١ِٕٓ : ا١ٌّبْ اٌؼجغٟ، أثٛ ػجذ هللا
أٔٗ ِٓ اٌز٠ٓ أوٍٛا ِٓ اٌغفٕخ اٌزٟ ٔضٌذ ِٓ ػٕذ هللا رؼبٌٝ ( عفٓ)ٚروشٔب فٟ ِغزذسن عف١ٕخ فٟ . ٔج١ُٙ ٚرغت ٚال٠زُٙ
اٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ، ٌٛ ٚمغ ع١ّغ أػّبي أفؾبة  فٛ: ٚ٘ٛ اٌزٞ لبي ٌشث١ؼخ اٌغؼذٞ (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ٌٍٕجٟ ٚأً٘ ث١زٗ 

اٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ، ٚٚمغ ػًّ ػٍٟ فٟ اٌىفخ األخشٜ ٌشعؼ ػًّ ػٍٟ  ا١ٌّضاْ ِٕز ثؼش هللا ِؾّذاً فٟ وفخ  ِؾّذ 
X  فمبي ،ٚ٘ٛ اٌزٞ ث١ٓ ٌٗ آ٠خ اٌغٕخ ٚإٌبس. 47 ؿ 9، ٚوّجب ط ؿ 9 عذ ط. اٌٝ آخشٖ... أػّبٌُٙػٍٝ ع١ّغ :

: لبي سث١ؼخ. طؼبَ ٠ّٚؾٟ فٟ األعٛاق، أْ آ٠خ اٌغٕخ فٟ ٘زٖ األِخ ١ٌؤوً اٌأِشنخز٘ب لق١شح ِٓ ه٠ٍٛخ ٚعبِؼخ ٌىً 
ٚاٌزٞ ٔفظ ؽز٠فخ ث١ذٖ أْ آ٠خ اٌغٕخ ٚاٌٙذاح ا١ٌٙب اٌٝ ٠َٛ : فج١ٓ ٌٟ آ٠خ اٌغٕخ فبرجؼٙب ٚآ٠خ إٌبس فبرم١ٙب، فمبي ٌٟ: فمٍذ ٌٗ

 .أزٙٝ( ْ آ٠خ إٌبس ٚاٌذػبح ا١ٌٙب اٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ألػذائُٙاٚ ،(ػ١ٍُٙ اٌغالَ)اٌم١بِخ األئّخ ِٓ آي ِؾّذ 
عىٓ : أثٛ ػجذ هللا: ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ) :، لبئالً 2 2 ، ثشل7ُ   – 2  ؿ 1ٚروشٖ اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

ٚروشٖ . ، سعبي اٌؾ١خ، ِٓ أفؾبة سعٛي هللا ثؤسثؼ١ٓ ٠ِٛبً  Xاٌىٛفخ، ِٚبد ثبٌّذائٓ ثؼذ ث١ؼخ أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 
ٚػذٖ . دٖ فٟ األٔقبس، ٚلذ ػذ ِٓ األسوبْ األسثؼخؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ اٌؼجغٟ، ٚػذا: لبئالً  Xفٟ أفؾبة ػٍٟ 

ٚ٘ٛ ِٓ اٌز٠ٓ ِنٛا ػٍٝ ِٕٙبط ". أزٙٝ"ٚػذادٖ فٟ األٔقبس : ، ٚلبياٌجشلٟ، فٟ أفؾبة اٌشعٛي األوشَ 
رفغ١ش . ، ٚسٜٚ ػٕٗ سث١ؼخ اٌغؼذٞسٜٚ ػٓ سعٛي هللا . ٔج١ُٙ، ٌُٚ ٠غ١شٚا ٌُٚ ٠جذٌٛا، رمذَ فٟ عٕذة اثٓ عٕبدح

ًأصحبةًاىَشئَخ: )اٌٛالؼخ، فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ عٛسح: اٌمّٟ ٚلبي اٌىؾٟ فٟ رشعّخ أثٟ (. ٗأصحبةًاىَشئَخًٍب
ألْ ؽز٠فخ  ؛ٌُ ٠ىٓ ؽز٠فخ ِضً اثٓ ِغؼٛد: ػٓ اثٓ ِغؼٛد، ٚؽز٠فخ فمبي( اٌفنً ثٓ ؽبراْ)ٚعئً : "أ٠ٛة األٔقبسٞ

 .ٔزٙٝا"( وبْ سوٕب، ٚاثٓ ِغؼٛد، خٍو ٚٚاٌٝ اٌمَٛ، ِٚبي ِؼُٙ، ٚلبي ثُٙ 
 .414، ٚؿ470ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
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اإلماـ  من ذريةألوؿ ادلهديُت  ا بُت األمساء الواردة ُب وصية رسوؿ ا بدليل أننا لو قارنّ 

محد شلا يثبت أنو نفسو أ .ردة ُب ىذه الروايةلوجدناىا نفس األمساء الوا ،(أمحد) Xادلهدي 
  :Xوصي اإلماـ ادلهدي 

اسم كاسمي واسم أبي وىو عبد اهلل وأحمد، واالسم الثالث  :لو ثالثة أسامي)
 (.المهدي

 (.عبد اهلل والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتهاو  اسمو أحمد)

لو دور كبَت وعظيم قبل قياـ  Xومن ىذه الرواية وغَتىا يتضح أف وصي اإلماـ ادلهدي 
اليماين شطصية ذا ادلوضوع ُب كتاب دراسة ُب ، وقد فصلت الكالـ هبXادلهدي  اإلماـ

 . احللقة األؤب ادلوعود

وىذا ما ذكره بلفظو من : ، قاؿ(ٔ)روى السيد ابن طاووس عن كتاب ادلالحم للبطائٍت و 
، وىذا ما رويناه ورأينا عن أيب بصَت، عن أيب عبد ا Xنسطة عتيقة ٓتزانة مشهد الكاظم 

X قلت لو: ، قاؿماـ عادؿف يترؾ األرض بال إأجل وأكـر وأعظم من أاهلل  :قاؿ): قاؿ :
 أبداً  فرجاً   ليس يرى أمة محمد  ،يا أبا محمد :فأخربين ٔتا أسًتيح إليو، قاؿ ،جعلت فداؾ

ما داـ لولد بني فالف ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل ألمة محمد 
شا، واهلل إني وال يأخذ في حكمو الر  ،ويعمل بالهدى ،رجاًل منا أىل البيت، يسير بالتقى

ألعرفو باسمو واسم أبيو، ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخاؿ والشامتين، القائم العادؿ 
 .(ٕ) (الحافظ لما استودع يمألىا قسطاً وعدالً كما مألىا الفجار جوراً 

فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل ألمة محمد رجاًل منا أىل البيت، يسير : )Xفقولو 
، يدؿ (وال يأخذ في حكمو الرشا، واهلل إني ألعرفو باسمو واسم أبيو ،ويعمل بالهدى ،بالتقى

، ، وكونو من أىل البيت Xقبل قياـ اإلماـ ادلهدي  على وجود رجل من أىل البيت 
                                                             

وزبة اٌّالؽُ ٌٍؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽّضح اٌجطبئٕٟ، ٚلذ فشػ اٌغ١ذ اثٓ هبٚٚط أٔٗ سأٜ ٘زا اٌىزبة ٚٔمً ػٕٗ  - 
ٌٍجطب٠ٕٟ ٚ٘ٛ [ اٌّالؽُ: )]1 22ثشلُ  88 ؿ   ٘زٖ اٌشٚا٠خ ِجبؽشح، ٚلبي آلب ثضسگ اٌطٙشأٟ فٟ اٌزس٠ؼخ ط

اْ األسك ال ٠خٍٛ ػٓ اِبَ : ]سٚا٠خ(  22/   ع   )فٟ " اإللجبي"ٍٟ ثٓ أثٟ ؽّضح، ٠ٕمً ػٕٗ فٟ اٌؾغٓ ثٓ ػ
ف١ظٙش أْ فٟ رٌه اٌؼقش وبٔذ خضأخ وزت ٌٍّؾٙذ [ Xٟٚ٘ ٔغخخ ػز١مخ فٟ خضأخ ِؾٙذ اٌىبظُ : ]لبي..[ ػبدي

 (.اٌىبظ١ّخ
 .29 ؿ  1ط :ثؾبس األٔٛاس ،2  ؿ  ط :الجبي األػّبي - 
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، أي من ذريتو بل من األوصياء ال مطلق Xينبغي أف يكوف من أىل بيت اإلماـ ادلهدي 
كد ىذا ادلعٌت إف مجعنا ىذه الرواية مع الروايات اليت ، ويتأأىل البيت  إٔبالذرية واالنتساب 

ىو أوؿ )األوؿ  Xذلك، كرواية الوصية اليت تنص على أف وصي اإلماـ ادلهدي  إٔبتشَت 
أف معٌت ىذا أنو أوؿ ادلؤمنُت باإلماـ ادلهدي ( الوصية والوصي)، وقد بي نت ُب كتاب (ادلؤمنُت
X إنو يبايع بين الركن : )الرواية ادلتقدمة اليت تقوؿ ُب زماف ظهوره وقيامو ادلقدس، وكذلك

، حيث أف ىذا ادلهدي الذي (والمقاـ، اسمو أحمد وعبد اهلل والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها
، وخصوصًا بعد Xيبايع بُت الركن وادلقاـ ىو نفس ادلهدي األوؿ من ذرية اإلماـ ادلهدي 

أمحد : )صية ادلقدسة، فكالعلا ذكرت لو ثالثة أمساءمقارنة أمسائو ُب ىذه الرواية وُب رواية الو 
 (.وعبد ا وادلهدي

يكوف موجوداً قبل ( ابن صاحب الوصيات)وأيضاً يؤيد ذلك الرواية اآلتية، اليت تنص على أف 
 .، وسيأٌب بياف من ىو صاحب الوصيات، ومن ىو ابنوXقياـ اإلماـ ادلهدي 

 :Xعن زين العادين  ،وأيضاً يؤيد ذلك ما رواه حذٓب بن بشَت

: (عليهما السالـ)قلت لعلي بن احلسُت : قاؿ ،وروى حذٓب بن بشَت: الشيخ الطوسي
يكوف قبل خروجو خروج رجل يقاؿ : صف ٕب خروج ادلهدي وعرفٍت دالئلو وعالماتو ؟ فقاؿ)
ثم يكوف  ،عوؼ السلمي بأرض الجزيرة، ويكوف مأواه تكريت وقتلو بمسجد دمشق: لو

ثم يخرج السفياني الملعوف من الوادي اليابس وىو  ،ن صالح من سمرقندخروج شعيب ب
 .(ٔ)( فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلكمن ولد عتبة بن أبي سفياف، 

موجود وظاىر قبل خروج السفياين من الوادي  Xوالرواية واضحة الداللة على أف ادلهدي )
ة على أف السفياين عالمة من عالمات قياـ اإلماـ ادلهدي اليابس، ُب حُت أف الروايات متواتر 

X  نو ؼلرج قبلو بشهور عديدة، إذف فمن ىو ىذا ادلهدي الظاىر قبل خروج السفياين ؟إو 

، وىو Xوال أظن أف انجواب بات صعباً بعد معرفتنا أف ىناؾ شلهداً من ذرية اإلماـ ادلهدي 
 .(ٕ) "(ادلهدي"، وأيضاً يوصف بػ من أىل البيت 

                                                             

 .7 4ػ 444 –  44ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
 . ػ :دساعخ فٟ ؽخق١خ ا١ٌّبٟٔ اٌّٛػٛد - 
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منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح ومنا : )عن رسوؿ ا  ،وعن أيب سعيد اخلدري

المهدي، فأما القائم فتأتيو الخالفة لم يهراؽ فيها محجمة من دـ، وأما المنصور فال تدركو 
 .(ٔ) (راية، وأما السفاح فهو يسفح الماؿ والدـ، وأما المهدي يملؤىا عدالً كما ملت ظلماً 

، وكالعلا غَت (القائم وادلهدي: )ما يهمنا من ىذا احلديث ىو أنو ينص على شطصيتُتو 
اآلخر، ولكل منهم مهمة ٗتتلف عن اآلخر، فالقائم تأتيو اخلالفة من دوف أف يهرؽ زلجمة دـ، 

، وأما ادلهدي ىنا، فقد يصدؽ على Xاحلجة بن احلسن العسكري  إٔبوالظاىر انصرافو 
، الذي يتكفل مهمة التمهيد ألبيو، وخوض ادلعارؾ Xية اإلماـ ادلهدي ادلهدي األوؿ من ذر 

 .Xوادلالحم، وقتل ادلفسدين، بأمر أبيو 

 :الجالثونو احلادي احلديح
إذا بعث السفياني إلى ): ، أنو قاؿXنعيم بن محاد ادلروزي، بسنده عن أمَت ادلؤمنُت 

قد خرج  :قالوا لخليفتهم ،فخسف بهم بالبيداء وبلغ ذلك أىل الشاـ المهدي جيشاً 
ويسير المهدي حتى ينزؿ  ،فيرسل إليو بالبيعة ،المهدي فبايعو وادخل في طاعتو وإال قتلناؾ

وتدخل العرب والعجم وأىل الحرب والرـو وغيرىم في  ،وتنقل إليو الخزائن ،بيت المقدس
و رجل من ويخرج قبل ،حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها ،طاعتو من غير قتاؿ

ويتوجو إلى  ،يقتل ويمثل ،يحمل السيف على عاتقو ثمانية أشهر ،أىل بيتو بأىل المشرؽ
 .(ٕ) (فال يبلغو حتى يموت .بيت المقدس

ىذا الرجل ادلشرقي، من أىل بيت اإلماـ ادلهدي  أفىذه الرواية تتحفنا بشيء جديد وىو و )
X وضلن نعلم أف اإلماـ ادلهدي ،X  ٍعصر الظهور إال أف يكونوا من ُب ليس لو أىل بيت 

نو ىو أ، والرواية تبُت Xذريتو، فال مناص من القوؿ بأف ىذا الرجل ىو من ذرية اإلماـ ادلهدي 
كل الروايات اليت تصف ىذا ادلمهد بأنو من   إفبل .. . ادلالحمادلمهد الرئيسي ادلشرقي صاحب 

ومن  Xذرية اإلماـ ادلهدي  نو منأالبد أف يكوف معناىا  آؿ زلمد أو من أىل البيت 

                                                             

 . 0 ؿ   ط :ربس٠خ ِذ٠ٕخ دِؾك ،8288 ثشلُ  70 ؿ 4 ط :ٌٍّزمٟ إٌٙذٞ - وٕض اٌؼّبي - 
 4 ط :وٕض اٌؼّبي ،2  ؿ    ثـ :الثٓ هبٚٚط - اٌّالؽُ ٚاٌفزٓ ،2  ؿ :ٌٕؼ١ُ ثٓ ؽّبد - وزبة اٌفزٓ - 

  ط :Xِؼغُ أؽبد٠ش اإلِبَ اٌّٙذٞ  ،   ؿ   ط :ٌٍغ١ذ اٌّشػؾٟ - ؽشػ اؽمبق اٌؾك ،9229 ػ 189ؿ
 ً.9  ؿ
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، Xال تصدؽ على كل من انتسب إٔب أمَت ادلؤمنُت ( أىل البيت) فأل ؛األوصياء باخلصوص
ثٍت عندما نالحظ صفاتو ومهمتو الواردة ُب الروايات، ومن ادلعلـو أف آخر األئمة اال وخصوصاً 

اية تقوؿ بأنو ؼلرج ف الرو أل ؛، وىذا الرجل غَتهXبن احلسن عشر ىو اإلماـ ادلهدي احلجة 
عند وفاتو وغَتىا من الروايات ال صلد  قبلو ومن أىل بيتو، وإذا رجعنا إٔب وصية الرسوؿ زلمد 

والذي وصفو رسوؿ  Xمن ذرية اإلماـ ادلهدي ( محدأ) مصداقًا ذلذا الرجل إال ادلهدي األوؿ
 .(ٔ) (نو وصيو وأوؿ ادلهديُت أبأنو أوؿ ادلؤمنُت، و  ا 

 :والجالثون الجانياحلديح 
الفضل بن شاذاف، عن احلسن بن زلبوب، عن عمرو بن أيب : الشيخ الطوسي ُب كتاب الغيبة

واهلل ليملكن منا أىل البيت  :يقوؿ Xمسعت أبا جعفر ): قاؿ ،، عن جابر انجعفي(ٕ)ادلقداـ 
 .Xبعد القائم  :قاؿ مىت يكوف ذلك ؟: قلت .رجل بعد موتو ثالثمائة سنة يزداد تسعاً 

تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدـ  :وكم يقـو القائم ُب عادلو ؟ قاؿ: قلت
 .(ٖ) (ودماء أصحابو، فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح Xالحسين 

، وقد Xسنة، بعد موت اإلماـ ادلهدي ( ٜٖٓ)الرواية ٗترب عن ملك رجل من أىل البيت 
، ستكوف ُب ذريتو Xدلهدي احلجة بن احلسن ثبت أف ادللك واخلالفة واإلمامة بعد اإلماـ ا

ىو أحد  ،سنة( ٜٖٓ)، إذف البد أف يكوف ىذا الرجل الذي ؽللك ادلهديُت االثٍت عشر 
 .Xادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 

 :وقد روى الشيخ النعماين ىذه الرواية بسند صحيح عن جابر بن يزيد انجعفي، ىكذا

واهلل ليملكن : يقوؿ Xمسعت أبا جعفر زلمد بن علي : )عن جابر بن يزيد انجعفي، قاؿ
ومىت يكوف : فقلت لو: قاؿ رجل منا أىل البيت ثالثمائة سنة وثالث عشرة سنة ويزداد تسعاً،

ُب عادلو حىت ؽلوت ؟  Xوكم يقـو القائم : قلت لو .Xبعد موت القائم : ذلك ؟ قاؿ
 .(ٗ) (تسع عشرة سنة من يـو قيامو إلى يـو موتو: فقاؿ

                                                             

 . ػ :دساعخ فٟ ؽخق١خ ا١ٌّبٟٔ اٌّٛػٛد - 
 .رمذَ رٛص١مٗ - 
 .479 – 478ؿ :اٌغ١جخ - 
 .14 ؿ :ٌٍٕؼّبٟٔ - وزبة اٌغ١جخ -4
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 :، الرواية اآلتيةXوالدليل على أف ىذا الرجل ىو أحد ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 

إف القائم يملك : )Xقاؿ أبو جعفر : قاؿ ،الشيخ الطوسي بسنده عن أيب انجارود
ثالثمائة وتسع سنين كما لبث أىل الكهف في كهفهم، يمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت 

هلل لو شرؽ األرض وغربها، ويقتل الناس حتى ال يبقى إال دين محمد ظلمًا وجورًا، ويفتح ا
 .(ٔ)( ٘تاـ اخلرب ، يسير بسيرة سليماف بن داود،

سنة، وىو نفس الرجل الذي ؽللك ( ٜٖٓ)ؽللك  Xفهذه الرواية تنص على أف القائم 
ن ، وىو من ذرية اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسXسنة بعد موت اإلماـ ادلهدي ( ٜٖٓ)

X ،احلجة بن احلسن  وأما اإلماـX، على أنو ؽللك تسعة عشر سنة،  فأكثر الروايات تنص
 .اننسبع سنُت تعادؿ سبعُت سنة من سنيأو 

فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً وكاف في ولده أو ولد : )... Xوال ننسى قوؿ أيب عبد ا 
 .(ٕ)( ولده فال تنكروا ذلك

 :الجالثونو جالحال احلديح
  :(ٖ)شيخ ادلفيد ال

                                                             

 .474ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
 .1 1ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
خز ٠جذأ ثغٕذٖ أٌؾ١خ اٌّف١ذ هش٠مٗ فٟ اإلسؽبد اٌٝ اٌفنً ثٓ ؽبراْ لجً ٘زٖ اٌشٚا٠خ ثم١ًٍ، صُ اوزفٝ ثٗ ٚروش ا - 

 :ثبٌفنً ثٓ ؽبراْ، ٚهش٠مٗ وب٢رٟ
ؽذصٕٟ ِؾّذ ثٓ عؼفش اٌّئدة، ػٓ : لبي ،خجشٟٔ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ثالي اٌٍّٙجٟأ(: )سؽّٗ هللا)لبي اٌؾ١خ اٌّف١ذ 

 ...(.ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ، ػٓ اٌفنً ثٓ ؽبراْ أؽّذ ثٓ ادس٠ظ، ػٓ ػٍٟ
 :ٚرشعّخ سعبي هش٠مٗ وب٢رٟ

ػٍٟ ثٓ ثالي ثٓ أثٟ ِؼب٠ٚخ : )لبئالً  290، ثشلُ 21 ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ: أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ثالي اٌٍّٙجٟ -أ
وزبة اٌّزؼخ، وزبة اٌّغؼ  ،[وزجبً ]أثٛ اٌؾغٓ اٌٍّٙجٟ األصدٞ ؽ١خ أفؾبثٕب ثبٌجقشح، صمخ، عّغ اٌؾذ٠ش فؤوضش، ٚفٕف 
. ٚػ١ٍُٙ إٌجٟ  ٚآثبءهبٌت  ثٟأػٍٝ اٌشع١ٍٓ، وزبة اٌّغؼ ػٍٝ اٌخف١ٓ، وزبة اٌج١بْ ػٓ خ١شح اٌشؽّٓ فٟ ا٠ّبْ 

 .أزٙٝ( أخجشٔب ثىزجٗ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ٚأؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٔٛػ
٠ٚخ، أثٛ اٌؾغٓ اٌٍّٙجٟ األصدٞ، ػٍٟ ثٓ ثالي ثٓ أثٟ ِؼب: )، لبئالً 87 ٚٚصمٗ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ خالفخ األلٛاي ؿ

 .أزٙٝ( ؽ١خ أفؾبثٕب ثبٌجقشح، صمخ، عّغ اٌؾذ٠ش ٚأوضش
: لبئالً    04 ، ثشلُ  88 ؿ 2 ٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ط: ِؾّذ ثٓ عؼفش اٌّئدة -ة
ساعغ سعبي  ...(عّبػخ ألٔٗ ِٓ ِؾب٠خ إٌغبؽٟ، روشٖ فٟ رشعّخ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؛صمخ: ِؾّذ ثٓ عؼفش اٌّئدة)

 .، فٟ رشعّخ اٌؾغٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ عّبػخ أثٛ ِؾّذ اٌىٕذ84ٞسلُ   4 – 40ؿ :إٌغبؽٟ
أؽّذ ثٓ ادس٠ظ ثٓ أؽّذ أثٛ ػٍٟ : )لبئالً  8  ، ثشلُ  9 –  9ٚصمٗ إٌغبؽٟ سعبٌٗ ؿ: أؽّذ ثٓ ادس٠ظ -ط

ا٠خ، ٌٗ وزبة ٔٛادس أخجشٟٔ ػذح ِٓ أفؾبثٕب األؽؼشٞ اٌمّٟ وبْ صمخ، فم١ٙبً، فٟ أفؾبثٕب، وض١ش اٌؾذ٠ش، فؾ١ؼ اٌشٚ
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كأني برايات من ) :قاؿ ،Xعن أيب احلسن ، (ٕ) عن معمر بن خالد ،(ٔ) الفضل بن شاذاف
   .(ٖ) (مصر مقبالت خضر مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات

 .حىت نعرؼ ابنو من معرفة الوصيات وصاحبها أوالً  والبد أوالً 

وصايا، وادلراد ىنا بالوصيات ىي : وكذلك يأٌب انجمعالوصيات ىي مجع وصية،  :فأقوؿ
ف وصايا فإ، ووصايا األئمة الطاىرين ومواريثهم  ووصية الرسوؿ زلمد  وصايا األنبياء
يرثها إماـ عن إماـ إٔب أف وصلت إٔب اإلماـ و ، Xثها لعلي وور   الرسوؿ زلمد  األنبياء ورثها

ألنو اإلماـ واحلجة على اخللق  ؛Xادلهدي  ستحفظة عند اإلماـم، فهي اآلف X ادلهدي
 .أمجعُت

 :يدؿ على ذلك ما يليو 
                                                                                                                                                                                       

ِٚبد أؽّذ ثٓ ادس٠ظ ثبٌمشػبء عٕخ عذ ٚصالصّبئخ ِٓ هش٠ك ِىخ ػٍٝ . اعبصح ػٓ أؽّذ ثٓ عؼفش ثٓ عف١بْ ػٕٗ
 .أزٙٝ( هش٠ك اٌىٛفخ

 .ٚ٘ٛ ِزفك ػٍٝ ٚصبلزٗ ٚعالٌزٗ: ألٛي
ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌمز١جٟ، ر١ٍّز : )لبئال 19 2ثشلُ  9 4روشٖ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ سعبٌٗ ؿ: ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ -د

 (.اٌفنً ثٓ ؽبراْ، ١ٔغبثٛسٞ، فبمً
ػ١ٍٗ اػزّذ  -( ا١ٌٕغبثٛسٞ)ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ ا١ٌٕؾبثٛسٞ : )لبئال 278ثشلُ  19 ٚروشٖ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ

وزبة ٠ؾزًّ : زت، ِٕٙبٌٗ و. أثٛ اٌؾغٓ، فبؽت اٌفنً ثٓ ؽبراْ ٚسا٠ٚخ وزجٗ. -أثٛ ػّش ٚاٌىؾٟ فٟ وزبة اٌشعبي 
ؽذصٕب : ؽذصٕب أؽّذ ثٓ عؼفش لبي: أخجشٔب اٌؾغ١ٓ لبي. ػٍٝ روش ِغبٌظ اٌفنً ِغ أً٘ اٌخالف ٚ ِغبئً أً٘ اٌجٍذاْ

 (.أؽّذ ثٓ ادس٠ظ ػٕٗ ثىزبثٗ
 .ٚروشٖ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ اٌمغُ األٚي ٚ٘ٛ لغُ اٌّٛصم١ٓ ٚاٌّؼزّذ ػ١ٍُٙ ٚوزٌه فؼً اثٓ داٚد فٟ سعبٌٗ

ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ، ٠ٚؼشف ثبٌمز١جٟ ا١ٌٕغبثٛسٞ، أثٛ اٌؾغٓ، : )77 ِخ اٌؾٍٟ فٟ خالفخ األلٛاي ؿلبي اٌؼال
 (.ر١ٍّز اٌفنً ثٓ ؽبراْ، فبمً، ػ١ٍٗ اػزّذ أثٛ ػّشٚ اٌىؾٟ فٟ وزبة اٌشعبي

ٌشعبي أٔٗ ِٓ فبْ اٌّفَٙٛ ِٓ اٌىؾٟ فٟ وزبة ا: )، لبئال48ؿ 2ٚدافغ ػٕٗ اٌّؾمك اٌجؾشأٟ فٟ اٌؾذائك إٌبمشح ط
فؾؼ : ِؾب٠خٗ اٌز٠ٓ أوضش إٌمً ػُٕٙ، ٌٚٙزا وزت ثؼل ِؾب٠خٕب اٌّؼبفش٠ٓ ػٍٝ والَ اٌغ١ذ فٟ ٘زا اٌّمبَ ِب فٛسرٗ

اٌؼالِخ فٟ اٌخالفخ فٟ رشعّخ ٠ٛٔظ ثٓ ػجذ اٌشؽّبْ هش٠م١ٓ ف١ّٙب ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ ٚأوضش اٌىؾٟ اٌشٚا٠خ 
ألٔٗ ِٓ ِؾب٠خٗ اٌّؼزجش٠ٓ اٌز٠ٓ أخز اٌؾذ٠ش ػُٕٙ،  ؛٠جؼذ االػزّبد ػٍٝ ؽذ٠ضٗفال . ػٕٗ فٟ وزبثٗ اٌّؾٙٛس فٟ اٌشعبي

٠شاد اٌؼالِخ ٌٗ  ٚاٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ػجذٚط رؾىُ ال ٠خفٝ، ٚعئاي اٌفشق ِزغٗ ثً ٘زا أٌٚٝ ثبالػزّبد ال
٠ٚئ٠ذ ِب روشٖ ؽ١خٕب : ألٛي. أزٙٝ. فٟ اٌمغُ األٚي ِٓ اٌخالفخ ٚرقؾ١ؾٗ ؽذ٠ضٗ فٟ رشعّخ ٠ٛٔظ فزؤًِ ٚأٔقف

ػٍٝ ِؾشَ ٌُ ٠زوش اٌزٛلف فٟ فؾخ اٌؾذ٠ش اال ِٓ ؽ١ش  اإلفطبساٌّزوٛس أْ اٌؼالِخ فٟ اٌّخزٍف ثؼذ روشٖ ؽذ٠ش 
ٚ٘ٛ ٠ذي ػٍٝ رٛص١مٗ ٌؼٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ ؽ١ش أٗ . ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ػجذٚط ٚلبي أٗ وبْ صمخ ٚاٌؾذ٠ش فؾ١ؼ

 (.ِٝزوٛس ِؼٗ فٟ اٌغٕذ وّب ال ٠خف
: لبئالً  0428 ، ثشل422ُ – 421ؿ 1ٚٚصمٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط

. وّب لبٌٗ اٌؾ١خ فٟ سعبٌٗ؛ ر١ٍّز اٌفنً ثٓ ؽبراْ فبمً: ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ لز١جخ ا١ٌٕغبثٛسٞ أثٛ اٌؾغٓ اٌمز١جٟ)
فظٙش مؼف . ٚػذٖ اٌؼالِخ ٚغ١شٖ فٟ اٌّؼزّذ٠ٓ. بٌٗٚثبٌغٍّخ ٘ٛ ٔبلً وزت اٌفنً ِٚؼزّذٖ ِٚؼزّذ اٌىؾٟ فٟ سع

أٗ صمخ، ِضً اٌؾ١خ األ١ِٓ اٌىبظّٟ فٟ : لٛي ِٓ مؼفٗ، ٚلقٛس لٛي اٌٛع١ضح ٚاٌجٍغخ أٔٗ ِّذٚػ، ٚ لٛح ِٓ لبي
 (.وّب ؽىبٖ اٌّبِمبٟٔ ٚاعزمشثٗ؛ اٌّؾزشوبد ٚاٌفبمً اٌغضائشٞ

 .ِزفك ػٍٝ ٚصبلزٗ ٚعالٌزٗ، ٚلذ رمذَ ٔمً رٛص١مٗ - 
ِؼّش ثٓ خالد ثٓ أثٟ خالد أثٛ خالد ثغذادٞ، صمخ، سٜٚ : )لبئالً  8   ، ثشلُ   4ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ - 

 .أزٙٝ...( ٌٗ وزبة اٌض٘ذ . Xػٓ اٌشمب 
 .72 ؿ  ط :ٌٍؾ١خ اٌّف١ذ - اإلسؽبد - 
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 زلجوجاً  أكاف رسوؿ ا : )Xعن درست بن أيب منصور أنو سأؿ أبا احلسن األوؿ 

فدفع إليو : قلت: قاؿ ،للوصايا فدفعها إليو  ولكنو كاف مستودعاً  ،ال: بأيب طالب ؟ فقاؿ
فما  : فقلت: قاؿ بو ما دفع إليو الوصية، لو كاف محجوجاً  :اؿالوصايا على أنو زلجوج بو ؟ فق

  .(ٔ) (أقر بالنبي وبما جاء بو ودفع إليو الوصايا ومات من يومو :كاف حاؿ أيب طالب ؟ قاؿ

 باب من الحالؿ والحراـ ألفعلمني  إف رسوؿ اهلل : )قاؿ ،Xادلؤمنُت  أمَتعن و 
باب حتى  ألف ألفباب فذلك  ألفـو يفتح ومما كاف وما ىو كائن إلى يـو القيمة كل ي

 .(ٕ) (والوصايا وفصل الخطاب علمت المنايا

 ادلنايا والباليا، Xأال وإف عند علي بن أيب طالب ... : )Xوقاؿ سلماف امدي 
 .(ٖ) (...ومَتاث الوصايا، وفصل اخلطاب

  يا معاوية تبغى رباً أفغير اهلل... (: )نو الع)معاوية  إٔب Xحد رسائل أمَت ادلؤمنُت أوُب 
اإلمامة  أو غير المستحفظ منا تبغى إماماً  أـ غير الحكم تبغى حكماً  ... كتاباً  أـ غير كتابو

 .(ٗ) (...والمؤمنوف تبع لهم إلبراىيم وذريتو

 ،والوصايا ،والباليا ،الست، علم المنايا أعطيتولقد  : )...(X) وقاؿ أمَت ادلؤمنُت
وإني لصاحب العصا والميسم  ،الكرات ودولة الدوؿ وإني لصاحب ،وفصل الخطاب
 .(٘) (الناس والدابة التي تكلم

 .(ٙ) (... ووصي الوصيُت، وخازف وصايا ادلرسلُت... : )Xزين العابدين  ألقابومن 

إذف فاألئمة عندىم علم الوصايا وىم ادلستحفظوف واخلزاف ذلا، ولذلك صلد اإلماـ ادلهدي 
X (:ادلستحفظ من آؿ زلمد)ػ ُب وصيتو السابقة الذكر ب وصفو الرسوؿ زلمد  قد ( ...
 ..(.. من آؿ محمد المستحفظ حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو محمد  فإذا

                                                             

 .441ؿ  اٌىبفٟ ط -  
 .1  ثقبئش اٌذسعبد ٌٍقفبس ؿ -  
 .79ؿ 9 ثؾبس األٔٛاس ط -  
 .8  ؿ   ثؾبس األٔٛاس ط/  28ؿ ١ٌٍّ4شعٙبٟٔ ط( ِغزذسن ٔٙظ اٌجالغخ)قجبػ اٌجالغخ ِ - 4
 .98  – 97 ؿ  ط :اٌىبفٟ -1
 .4ؿ 42ط :ثؾبس األٔٛاس -2
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يمالىا  الحافظ لما استودع... ) (:احلافظ دلا استودع) بػ Xوأيضا وصفو اإلماـ الصادؽ 
  .(ٔ) (اً كما مألىا الفجار جوراً وظلماً عدالً وقسط

ابن ) ، فيكوف معٌتXوشلا تقدـ يتضح لنا أف صاحب الوصيات ىو اإلماـ ادلهدي 
، وىذا االبن هتدى إليو الرايات أي تبايع Xىو ابن اإلماـ ادلهدي ( الوصيات صاحب

 .(ٕ)وتطيع

 :والجالثون احلديح الرابع
وشيعتهم،  Xوىي انجزيرة اليت يعيش فيها أوالد اإلماـ ادلهدي  :(ٖ) قصة انجزيرة اخلضراء

وىذه القصة تثبت الذرية لإلماـ ادلهدي ، (ٗ) عدة علماء واعتربهطويل قد رواه  وخرب ىذه انجزيرة
X بل مدف عديدة، ُب فًتة الغيبة الكربى، وأف ذلم مدينة . 

                                                             

 .29 ؿ 1 ط :ثؾبس األٔٛاس - 
 . ػ :ِٓ وزبة دساعخ فٟ ؽخق١خ ا١ٌّبٟٔ اٌّٛػٛد - 
، 4   –  7 ؿ  ط :بة إٌغُ اٌضبلت ١ٌٍّشصا إٌٛسٞٚدفغ اٌؾجٙبد ػٕٙب فٟ وز اصجبرٙبرغذ اٌمقخ ثطٌٛٙب ِغ  - 

 .اٌؾىب٠خ اٌغبثؼخ ٚاٌضالصْٛ
ٚلذ اؽزٙشد : )روش ِب لبٌٗ اٌغ١ّذ ٠بع١ٓ اٌّٛعٛٞ ِؾمك وزبة إٌغُ اٌضبلت، ػٓ ِٓ ٔمً ٘زٖ اٌمقخ، ؽ١ش لبيأٚ -4

٠خ، ٚا١ٌه عشداً ٌّغّٛع ِٓ ثؼذ ٘زٖ اٌؾىب فٟ وزت األفؾبة اٌّزمّذ١ِٓ ٚلذ روشُ٘ اٌّئٌف سؽّٗ هللا فٟ رؼ١ٍمبرٗ
 :روش٘ب

ُِٕٚٙ اٌؾ١ٙذ اٌضبٌش اٌؼالِخ . 72 ، ؿ4ط: س٠بك اٌؼٍّبء ٚؽ١بك اٌفنالء: ُِٕٙ اٌؼالِخ اٌؾ١خ ػجذ هللا أفٕذٞ فٟ
اٌضاَ إٌبفت فٟ اصجبد : ُِٕٚٙ اٌؾ١خ ػٍٟ اٌؾبئشٞ فٟ. 78، ؿ ط: ِغبٌظ اٌّئ١ِٕٓ: اٌغ١ذ ٔٛس هللا اٌزغزشٞ فٟ

اٌزٟ  ـ ٚروش اٌمقخ اٌّزمّذِخ اؽبسح 9 7ؿ: ؽذ٠مخ اٌؾ١ؼخ: ُِٕٚٙ اٌّمّذط األسدث١ٍٟ فٟ. 81ؿ ، ط: اٌؾغخ اٌغبئت
اٌطجؼخ  ،00 ؿ Xوزبة أٔجبء اٌمبئُ : ٔٛادس األخجبس: ُِٕٚٙ اٌف١ل اٌىبؽبٟٔ فٟ .721ؿ: رؾجٗ ٘زٖ اٌمقخ فٟ

ِؾّذ ثٓ ِىٟ، وّب ٔمٍٗ ػٕٗ اٌؾ١ٙذ  ُِٕٚٙ اٌؾ١ٙذ األٚي .91 ؿ: اٌّؾممخ، ٚروش اٌمقخ األٌٚٝ ثٕفظ ٘زا اٌىزبة فٟ
ٟٚ٘ ه٠ٍٛخ اٌؾ١خ األعً  ٚلذ سٜٚ ٘زٖ اٌمقخ ِفقالً : "، لبي ِب رشعّز79ٗؿ  ط :اٌضبٌش فٟ ِغبٌظ اٌّئ١ِٕٓ

اٌٝ رٌه اٌؾخـ  ٚ٘ٛ ِٓ أػبظُ ِغزٙذٞ اٌؾ١ؼخ اإلِب١ِخ ثبعٕبد( لّذط هللا سٚؽٗ)اٌؾ١ٙذ ِؾّذ ثٓ ِىٟ  اٌغؼ١ذ
 ُِٕٚٙ اٌغ١ذ األعً األ١ِش ؽّظ اٌذ٠ٓ ِؾّذ أعذ هللا اٌؾٛؽزشٞ ـ وّب ٔمٍٗ ػٕٗ". أِب١ٌٗاٌقبٌؼ ٚلذ عّغٍٙب فٟ ثؼل 

ٚلذ وزجٙب اٌغ١ذ األعً اٌّمّذَ األ١ِش ؽّظ اٌذ٠ٓ   ":، لبي ِب رشعّز79ٗ، ؿ ط: اٌؾ١ٙذ اٌضبٌش فٟ ِغبٌظ اٌّئ١ِٕٓ
 ".Xٍؾخ فٟ غ١جخ اإلِبَ فبؽت اٌضِبْفٟ هٟ سعبٌخ فٟ ث١بْ اٌؾىّخ ٚاٌّق... هللا ِؾّذ أعذ هللا اٌؾٛؽزشٞ سؽّٗ
ُِٕٚٙ اٌؾ١خ أعذ هللا  .اٌزٟ لجٍٙب رجقشح اٌٌٟٛ فٟ ِٓ سأٜ اٌمبئُ اٌّٙذٞ، ٚاٌؾىب٠خ: ُِٕٚٙ اٌغ١ذ ٘بؽُ اٌجؾشأٟ فٟ

، اٌطجؼخ اٌؾغش٠خ، ٚٔغت    ؿ: ؽغ١خ اإلعّبع وؾف اٌمٕبع ػٓ ٚعٖٛ: اٌزغزشٞ اٌّؼشٚف ثبٌّؾمك اٌىبظّٟ فٟ
وفب٠خ : ُِٕٚٙ ا١ٌّش ٌٛؽٟ فٟ "...ِشٚٞ ػٕٗ فٟ لقخ اٌغض٠شح اٌخنشاء اٌّؼشٚفخ ٚوّب ٘ٛ: "ذ ثمٌٛٗاٌشٚا٠خ اٌٝ اٌؾ١ٙ

ٔغجٙب ا١ٌٗ  رفغ١ش األئّخ ٌٙذا٠خ األِخ، وّب: ُِٕٚٙ اٌؼالِخ ا١ٌّشصا ِؾّذ سمب االففٙبٟٔ فٟ .اٌّٙزذٞ ـ ِخطٛه
: اصجبد اٌٙذاح ثبٌٕقٛؿ ٚاٌّؼغضاد: فُِٟٕٚٙ اٌؾّش اٌؼبٍِٟ  .ٚغ١شٖ    ؿ: اٌّؾمك اٌىبظّٟ فٟ وؾف اٌمٕبع

 – 24 ؿ  ط: اٌقشاه اٌّغزم١ُ فٟ ِغزؾك اٌزمذ٠ُ: ُِٕٚٙ اٌؾ١خ اٌج١بمٟ فٟ .اٌّزشعّخ ، اٌطجؼخ 7 ، ؿ7ط
ُِٕٚٙ اٌّؾمك اٌىشوٟ اٌؾ١خ ٔٛس اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ؽغ١ٓ ثٓ ػجذ اٌؼبٌٟ اٌّزّٛفٝ  .ٚلذ روش ٍِخـ اٌمقخ اٌغبثمخ ،22 
اٌقفٛٞ، وّب ٔمً  ٚ٘ٛ ِطجٛع ثبٌٕٙذ ِٚقذس ثبعُ اٌغٍطبْ ؽبٖ هّٙبعت( ٠شح اٌخنشاءاٌغض)ٚلذ رشعُ  940عٕخ

ُِٕٚٙ األعزبر األوجش ِئعظ اٌّذسعخ األف١ٌٛخ  .94 –  9، ؿ4ط: رٌه اٌّؾمك آغب ثضسگ اٌطٙشأٟ فٟ اٌزس٠ؼخ
ّبد فٟ ؽبؽ١زٗ ػٍٝ ِذاسن اعزذالٌٟ فمٟٙ ِّب ٠ؼط١ٙب سفؼخ فٟ االػزجبس ٚاالػز اٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙبٟٔ ٚلذ مّٕٙب فٟ ثؾش

 .، اٌطجؼخ اٌؾغش٠خ2 ِمبثظ األٔٛاس ؿ: ُِٕٚٙ اٌؾ١خ أعذ هللا اٌزغزشٞ فٟ .   ؿ: فٟ ثؾش فالح اٌغّؼخ األؽىبَ
٠زؼٍّك ثؾىب٠خ رٍه اٌغض٠شح،  ٟٚ٘ سعبٌخ ف١ّب( اٌغض٠شح اٌخنشاء)ُِٕٚٙ اٌغ١ذ ؽجّش ثٓ ِؾّذ اٌّٛعٛٞ اٌؾ٠ٛضٞ فٟ 



 Xإصداراث أنصار اإلمام ادلهدي  ............................................. 87
صلوات  للمهديووجدت رواية متصلة اإلسناد بأف : )قاؿ السيد ابن طاووس عن ىذه القصة

 .(ٔ)(ة ُب أطراؼ بالد البحار على غاية عظيمة من صفات األبرارا عليو أوالد مجاعة وال

ذناً، وىي ُب كتاب األربعُت أحكاية غريبة ورواية عجيبة قلّما طرقت : )وقاؿ ادلدقق األردبيلي
تصنيف أحد كبار ادلصنفُت وأعاظم اجملتهدين من علماء أمة سيد ادلرسلُت وخدمة أمَت ادلؤمنُت 

X قليل، فمع طوذلا نزّين ىذه األوراؽ بنقلها، فبها  إٔب وألهنا ٓب تصل إاّل  ،صلوات ا عليهما
روى العآب العامل ادلتقي الفاضل زلمد بن علي العلوي احلسيٍت بسنده  ،تقر عيوف سائر ادلؤمنُت

 . (ٕ) (أمحد بن زلمد بن ػلِت األنباري إٔبادلتصل 

، (كفاية ادلهتدي ُب معرفة ادلهدي)تاب قاؿ ادلَت زلمد لوحي ادلعاصر للعالمة اجمللسي ُب كو 
وانجزيرة  وىو من األخبار ادلعتربة النادرة اليت ذكر فيها مدينة الشيعة: )عن خرب انجزيرة اخلضراء

وقد وفقنا مع ىذا ، أوالد عّدة Xّف لصاحب الزماف ضراء والبحر األبيض واليت تقوؿ إاخل
 .(ٖ)( احلديث الصحيح ُب كتاب رياض ادلؤمنُت

ُب ضمن  وؿ العآب انجليل واحلرب النبيل الشيخ أسد ا الكاظميٍت ُب أّوؿ ادلقابيسويق
رئيس العلماء، حكيم الفقهاء، مشس الفضالء، بدر ... ): توصيفو فضائل اقق صاحب الشرائع

 .(ٗ)( اْب... وعلمو ُب قّصة انجزيرة اخلضراء  العرفاء، ادلنّوه بامسو

اقق احللي ُب قصة انجزيرة اخلضراء مدحًا لو، يعٍت أنو يعترب  الكاظميٍت ذكر اسم اعتبارو 
 .ىذه القصة صحيحة ومعتربة، ولذلك استدؿ ٔتضموهنا

                                                                                                                                                                                       

: ُِٕٚٙ اٌؼالِخ اٌخٛأغبسٞ فٟ )444)، رؾذ سلُ 01 ؿ 1ط: اٌزس٠ؼخ: طٙشأٟ فٟوّب روش اٌّؾمك آغب ثضسگ اٌ
  ط: اٌؼجمشٞ اٌؾغبْ: ٘ـ فٟ 29  وجش إٌٙبٚٔذٞ اٌّزٛفٝ عٕخ إُِٔٚٙ اٌؾ١خ ػٍٟ  .98 ؿ 4ط: سٚمبد اٌغّٕبد

ٞ ثؾش اٌؼٍَٛ فبؽت ُِٕٚٙ اٌغ١ذ ِٙذ .عالء اٌؼ١ْٛ: ُِٕٚٙ اٌغ١ذ ػجذ هللا ؽجّش فٟ .، اٌطجؼخ اٌؾغش٠خ0   – 7  ؿ
 .2  ؿ  ط: اٌفٛائذ اٌشعب١ٌخ: اٌىشاِبد ٚاٌّمبِبد فٟ

هللا ٕ٘ب ِٓ أِضبي اٌٙضاس عش٠جٟ  اٌٝ غ١ش أٌٚئه األفزار ِّب ال ٠غغ اٌٛلذ رزجؼُٙ امبفخ اٌٝ ِب روشٖ اٌّئٌف سؽّٗ
 .ٚغ١شٖ

دسعخ اٌمجٛي، ٚأػٍٝ ِشرجخ رج١ٕذ  ٟٚاٌٝ عبٔت ٘زٖ األعّبء اٌزٟ عغٍذ فٟ لبئّخ ٔبلٍٟ اٌؾىب٠خ ِغ اخزالف أرٚالُٙ ف
 Xِٚٓ ا٢صبس ؽىب٠خ اٌّبصٔذسأٟ اٌزٞ ٚفً اٌٝ عض٠شح اٌقبؽت " :ٟ٘ دػٜٛ اٌٛؽ١ذ اٌجٙجٙبٟٔ فٟ رؼ١ٍمزٗ ثمٌٛٗ

 ..(..   ؿ: ؽبؽ١خ اٌّذاسن..." ثبالخزقبؿ ٟٚ٘ رٕبدٞ
 .0  ؿ :ٌٍغ١ذ اثٓ هبٚٚط -عّبي األعجٛع  - 
 .28 – 27ؿ  ط :ٛسٌٕٞاأظش إٌغُ اٌضبلت ١ٌٍّشصا  - 
 .97 ؿ  ط :ٔمً رٌه ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ وزبثٗ إٌغُ اٌضبلت - 
 .98 ؿ  ط :ٔمً رٌه ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ وزبثٗ إٌغُ اٌضبلت -4



 X..................... .................88 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

ويقـو ىناؾ : )... ُب كتاب رلالس ادلؤمنُت (رمحو ا)وقاؿ الشهيد الثالث القاضي نور ا 
ينية، كما يستفاد ذلك من قّصة البحر ويفعل يقيناً ٔتا يلـز كّل أمر يراه صواباً ٔتقتضى ادلصلحة الد

 .(ٔ)( األبيض وانجزيرة اخلضراء ادلشهورة

ويظهر من ىذا الكالـ : )وقاؿ ادلَتزا النوري معلقًا على كالـ الشهيد الثالث القاضي نور ا
الشريف إّف ىذه القصة كانت معروفة ومشهورة عند تلك الطبقة، وػلتمل أهّنم قد حصلوا عليها 

 .(ٕ)...( بسند آخر 

ُب إثبات ىذه القصة، واالعتماد عليها، راجع النجم ( رمحو ا)وقد أطاؿ ادلَتزا النوري 
 .، احلكاية السابعة والثالثوفٕٗٔ – ٕٚٔص ٕالثاقب ج

 :احلديح اخلامس والجالثون

. أخربنا أمحد بن زلمد بن سعيد، عن ىؤالء الرجاؿ األربعة، عن ابن زلبوب: الشيخ النعماين
 ،حدثٍت علي بن إبراىيم بن ىاشم، عن أبيو: نا زلمد بن يعقوب الكليٍت أبو جعفر، قاؿوأخرب 

وحدثنا علي بن : حدثنا أمحد بن زلمد بن عيسى، قاؿ: وحدثٍت زلمد بن عمراف، قاؿ: قاؿ
وحدثنا عبد الواحد بن عبد : قاؿ ،زلمد وغَته، عن سهل بن زياد، مجيعاً، عن احلسن بن زلبوب

، عن أيب علي أمحد بن زلمد بن أيب ناشر، عن أمحد بن ىالؿ، عن احلسن بن ا ادلوصلي
قاؿ أبو جعفر زلمد بن علي : زلبوب، عن عمرو بن أيب ادلقداـ، عن جابر بن يزيد انجعفي، قاؿ

أال فمن حاجني في كتاب اهلل فأنا : )... -بُت الركن وادلقاـ  Xعن قياـ القائم  - الباقر
، أال ومن حاجني في سنة رسوؿ اهلل فأنا أولى الناس بسنة رسوؿ اهلل، أولى الناس بكتاب اهلل

فأنشد اهلل من سمع كالمي اليـو لما أبلغ الشاىد منكم الغائب، وأسألكم بحق اهلل وبحق 
رسولو وبحقي، فإف لي عليكم حق القربى من رسوؿ اهلل إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا 

وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أىل الباطل  ن ديارنا وأبنائنافقد أخفنا وظلمنا وطردنا م
 .(ٖ)( علينا، فاهلل اهلل فينا ال تخذلونا وانصرونا ينصركم اهلل تعالى

                                                             

 .99  – 98 ؿ  ط :ٔمً رٌه ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ وزبثٗ إٌغُ اٌضبلت - 
 .99 ؿ  ط :إٌغُ اٌضبلت - 
 .90  – 88 ؿ :ٌٍٕؼّبٟٔ - وزبة اٌغ١جخ - 
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ُب أوؿ قيامو بأنو طرد من داره وأبنائو بسبب  Xوىذا إعالف وبياف من اإلماـ ادلهدي )

 .ف وزمافُب كل مكا Xمطاردة الظادلُت لو، والبحث عن آثاره 

أكثر من انطباقها  Xيكوف انطباقها على اإلماـ ادلهدي ( وطردنا من ديارنا وأبنائنا)والفقرة 
بهم عاشوا مع أوالدىم ف ظلموا واغتصب حقهم إال أف أغلإو  ف األئمة أل ؛على آبائو 
 فهي تشمل اإلماـ ادلهدي ف ىذه الفقرة عامة لكل األئمة أف قلنا بإ، وحىت و وُب ديارىم
Xٍب على غَته من األئمة وألنو صاحب الكالـ، فالكالـ يصدؽ عليو أوالً  ،ألنو منهم ؛) (ٔ). 

 X، غلد اإلماـ ادلهدي (وطردنا من ديارنا وأبنائنا: )بل من تأمل ما قبل وما بعد قولو
 .يتكلم عن نفسو بالذات

من  نا متسعاً ٍب بلغ... : )Xلبغدادي مع اإلماـ ادلهدي وجاء ُب قصة لقاء احلاج علي ا
بالبساتُت من انجانبُت وكاف شطر من ىذه انجادة يقع  زلاطاً  Xالطريق يواجو مدينة الكاظمُت 

ة، وقد اغتصبتو احلكومة فجعلتو جزءاً ملكًا لبعض األيتاـ من الساد ،على ؽلُت القادـ من بغداد
َت ُب ىذا الشطر من من الطريق العاـ، فكاف الورع التقي من أىإب بغداد والكاظمية ػلذر ادلس

: ال يأىب انجري عليو، فقلت لو - Xيقصد اإلماـ ادلهدي  -انجادة، فرأيت صاحيب ىذا 
لجدي ىو : سيدي ىذا ادلوضع ملك لبعض األيتاـ من السادة، وال ينبغي التصرؼ فيو، فأجاب

 .(ٕ)..( .، ويحل التصرؼ فيو لمواليناوذريتو وأوالدنا Xأمير المؤمنين 

، واضح منو أنو (وذريتو وأوالدنا Xىو نجدي أمَت ادلؤمنُت : )Xادلهدي  فقوؿ اإلماـ
، (وذريتو Xىو نجدي أمَت ادلؤمنُت : )، بدليل أف قولويقصد خصوص أوالده وذريتو 
، ٗتصيصاً (وأوالدنا)يـو القيامة، فيعترب قولو بعد ذلك  إٔب Xيشمل كل ذرية أمَت ادلؤمنُت 

 .Xة أمَت ادلؤمنُت بالذكر عن عمـو ذري لذريتو 

 :والجالثون احلديح السادس
: )... عن رسوؿ ا  ،ُب حديث طويل سلماف الفارسي عنبن قيس اذلالٕب،  سليم

وحمزة وجعفر ىذاف أفضل أمتي بعد علي  ،أخي علي أفضل أمتي :فقاؿ رسوؿ ا 
                                                             

 .Xاٌشد اٌؾبعُ ػٍٝ ِٕىشٞ رس٠خ اٌمبئُ  - 
 .ٌجٕبْ -٘ـ، ث١شٚد  8 4 َ،  008 ، داس اٌّزم١ٓ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 1 1ؿ :ٌٍؾ١خ ػجبط اٌمّٟ - ِفبر١ؼ اٌغٕبْ - 



 :X..................... .................8 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

وأشار رسوؿ  - وبعدؾ وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين وبعد األوصياء من ولد ابني ىذا
األوؿ خير من  ،والذي قبلو أفضل منو .منهم المهدي - Xبيده إٔب احلسُت  ا 

 .(ٔ)..(.إنا أىل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا .ألنو إمامو واآلخر وصي األوؿ ؛اآلخر

من األوصياء من  Xعلى أف ادلهدي  ُب ىذا احلديث الشريف ينص الرسوؿ زلمد 
بن احلسن اإلماـ الثاين ا احلديث ال ؽلكن أف يكوف احلجة ، وادلهدي ُب ىذX ذرية احلسُت

ألنو إمامو  ؛والذي قبلو أفضل منو، األوؿ خير من اآلخر: )يقوؿ عنو ألف الرسوؿ  ؛عشر
أفضل منو، بينما الروايات مستفيضة  X، وىذا يعٍت أف والد ادلهدي (واآلخر وصي األوؿ

، Xأفضل من أبيو احلسن بن علي العسكري  Xسن ادلهدي على أف اإلماـ زلمد بن احل
 :أذكر بعضها

 قاؿ رسوؿ ا: ، قاؿعن أيب بصَت، عن أيب عبد ا، عن آبائو الشيخ النعماين بسنده 
اختار من األرض مكة، واختار من مكة  ،شيئاً  شيءاختار من كل  8إف اهلل ) :

لكعبة، واختار من األنعاـ إناثها، ومن المسجد، واختار من المسجد الموضع الذي فيو ا
الغنم الضأف، واختار من األياـ يـو الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضاف، ومن الليالي 

من بني ىاشم، واختار مني ومن  ليلة القدر، واختار من الناس بني ىاشم، واختارني وعلياً 
تاسعهم باطنهم، وىو  من ولد الحسين علي الحسن والحسين، وتكملة اثني عشر إماماً 

 .(ٕ) (ظاىرىم، وىو أفضلهم، وىو قائمهم

يكوف منا تسعة بعد الحسين بن علي، ): ، قاؿX عن أيب بصَت، عن أيب جعفرو 
 .(ٖ) (تاسعهم قائمهم، وىو أفضلهم

على  (عليهما السالـ)واحلسُت بن علي  كنا مع رسوؿ ا : قاؿ ،عن سلماف الفارسيو 
، إماـبن  إماـأنت سيد من سادة، وأنت  ،يا أبا عبد اهلل): وقاؿ فطذه، إذ تفرس ُب وجهو

 .(ٗ) (مامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهمإتاسعهم قائمهم،  ،أبو أئمة تسعة إماـأخو 

                                                             

 .4   –    ؿ :رؾم١ك ِؾّذ ثبلش األٔقبسٞ -وزبة ع١ٍُ ثٓ ل١ظ  - 
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، Xالذي أبوه أفضل منو، غَت ادلهدي احلجة بن احلسن  Xالبد أف يكوف ادلهدي  ،إذف

، وىو منطبق على ادلهدي Xادلهدي  أي يكوف أحد ادلهديُت االثٍت عشر من ذرية اإلماـ
، (ألنو إمامو واآلخر وصي األوؿ ؛األوؿ خير من اآلخر: )األوؿ أمحد، بقرينة قوؿ الرسوؿ 

ألنو إمامو، وادلهدي األوؿ وصي  ؛خَت من ادلهدي األوؿ من ذريتو Xأي احلجة بن احلسن 
 .Xاحلجة بن احلسن 

 .وقت معلـو إٔبوىا ُب طيات كالمهم ، نثر وىذا من انجواىر ادلكنونة ألىل البيت 

 :والجالثون احلديح السابع
ٍب ضرب  )... :ُب حديث طويل عن سلماف امدي، عن رسوؿ ا : سليم بن قيس
يا سلماف، مهدي أمتي الذي يمأل األرض قسطًا وعداًل كما  :فقاؿ Xبيده على احلسُت 

بن عالم، وصي بن وصي، أبوه الذي  إماـ بن إماـ، عالم. ملئت جورًا وظلمًا من ولد ىذا
. أبوه أفضل منو :يا نيب ا، ادلهدي أفضل أـ أبوه ؟ قاؿ: قلت: قاؿ .يليو إماـ وصي عالم

 .(ٔ) ..(. ألف اهلل ىداىم بو ؛لألوؿ مثل أجورىم كلهم

، بدليل Xوادلهدي ُب ىذا احلديث أيضًا ال ينطبق على اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 
وطبعًا ال يوجد والد يلي ، (أبوه الذي يليو إماـ وصي عآب: )Xعن ادلهدي  ؿ قوؿ الرسو 

 Xحاؿ اإلماـ ادلهدي أبوه يليو ُب الظهور، كما ىو  Xأبنو ُب الوجود، فيبقى أف ادلهدي 
أف ادلهدي األوؿ يكوف ظاىراً قبل أبيو اإلماـ ادلهدي احلجة بن  إٔب تشَت الرواياتف ووصيو أمحد،

 .Xيكوف ادلهدي الذي يليو أبوه ىو ادلهدي األوؿ من ذرية اإلماـ ادلهدي ، فXاحلسن 

، فقد تقدـ ُب احلديث (أبوه أفضل منو: )ُب نفس احلديث ويؤكد ذلك قوؿ الرسوؿ 
أفضل من أبيو، وليس العكس، فيبقى احلديث  Xالسابق أف اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 

 وصيتو بػ ُب ، والذي مساه الرسوؿ Xإلماـ ادلهدي منطبقًا على ادلهدي األوؿ من ذرية ا
 (.أمحد)
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 :والجالثون احلديح الجامن
عن علي بن سليماف بن  ،عن أبيو ،زلمد بن عبد ا بن جعفر احلمَتي: الشيخ الطوسي

 Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا ) :قاؿ ،رشيد، عن احلسن بن علي اخلزاز
 (عليهما السالـ)إين مسعت جدؾ جعفر بن زلمد  :فقاؿ لو نعم، :قاؿ أنت إماـ ؟ :فقاؿ لو

أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس ىكذا قاؿ  :فقاؿ .إال ولو عقب اإلماـال يكوف  :يقوؿ
الذي يخرج عليو  اإلماـإال ولو عقب إال  اإلماـال يكوف  :Xإنما قاؿ جعفر  ،Xجعفر 

صدقت جعلت فداؾ ىكذا  :فقاؿ لو ،عقب لوفإنو ال  (عليهما السالـ)الحسين بن علي 
 .(ٕ)، (ٔ) (مسعت جدؾ يقوؿ

. .ىذه الرواية تصرح وبوضوح تاـ بأف اإلماـ الذي تكوف بعده الرجعة ىو إماـ ال عقب لو
 .حججو لو ذرية أئمة  Xوقد تقدـ أف اإلماـ ادلهدي .. .أي ال توجد لو ذرية

ن أف يكوف ىو اإلماـ ادلهدي زلمد بن إذف فهذا اإلماـ الذي تكوف بعده الرجعة ال ؽلك
بعد اإلماـ ادلهدي ( اإلماـ)، ؤتا أنو ال يوجد من ينطبق عليو وصف Xاحلسن العسكري 

X  إذف فهو أحد ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي . . غَت ادلهديُت من ذريتوX 
خرب عنهم أ الذين حيث ينتهي حكم ادلهديُت. . وبالتحديد آخر ادلهديُت أي ادلهدي الثاين عشر

وبعد ذلك تبدأ الرجعة . . Xػلكموف بعد اإلماـ ادلهدي  إهنم واألئمة  رسوؿ ا 
 .على ادلهدي الثاين عشر الذي ال عقب لو Xبرجوع احلسُت 

بعد حكم  إالبأف الرجعة ال تكوف  تاماً  إحكاماً  األمرفهذه الرواية الشريفة ٖتكم  إذف
 . أبيهم بأهنم أئمة بعد ُتادلوصوف ،Xادلهدي  اإلماـة ادلهديُت االثٍت عشر من ذري

 :والجالثون احلديح التاسع
حدثنا فرات بن إبراىيم ابن  :قاؿ ،حدثنا احلسن بن زلمد بن سعيد اذلامشي: الشيخ الصدوؽ

زلمد بن أمحد بن علي ] حدثنا زلمد بن علي بن أمحد بن اذلمداين :قاؿ ،فرات الكوُب

                                                             

ً.4  ؿ :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ - اٌغ١جخ - 
سٚاٖ اٌؾ١خ اٌضمخ  : )...، ؽ١ش لبي 7ؿ  فّشػ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ ثقؾخ عٕذ ٘زٖ اٌشٚا٠خ فٟ وزبثٗ إٌغُ اٌضبلت ط - 

 ...(.اٌغ١ًٍ اٌفنً ثٓ ؽبراْ ا١ٌٕغبثٛسٞ فٟ غ١جزٗ ثغٕذ فؾ١ؼ ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ اٌخشاص
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حدثنا زلمد بن القاسم  :قاؿ ،ٍت أبو الفضل العباس بن عبد ا البطاريحدث :قاؿ ،[اذلمداين

حدثنا عبد السالـ بن صاّب  :قاؿ ،بن إبراىيم بن عبد ا ابن القاسم بن زلمد بن أيب بكر
 ،عن أبيو جعفر بن زلمد ،عن أبيو موسى بن جعفر ،Xعن علي ابن موسى الرضا  ،اذلروي

عن أبيو علي بن  ،عن أبيو احلسُت بن علي ،و علي بن احلسُتعن أبي ،عن أبيو زلمد ابن علي
  :-ُب حديث طويل  - قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ ،أيب طالب 

 :ثم قاؿ ،وأقاـ مثنى مثنى ،ف جبرئيل مثنى مثنىوإنو لما عرج بي إلى السماء أذّ  ...)
وتعالى اسمو ف اهلل تبارؾ أل ؛نعم :يا جبرئيل أتقدـ عليك ؟ فقاؿ :فقلت ،تقدـ يا محمد

فلما  ،فتقدمت وصليت بهم وال فخر ،فضل أنبياءه على مالئكتو أجمعين وفضلك خاصة
يا  :فقلت ،تقدـ يا محمد وتخلف عني :Xانتهينا إلى حجب النور قاؿ لي جبرئيل 

إف ىذا انتهاء حدي الذي وضعو  ،يا محمد :في مثل ىذا الموضع تفارقني ؟ فقاؿ ،جبرئيل
 ،مكاف فإف تجاوزتو احترقت أجنحتي لتعدي حدود ربي جل جاللولي في ىذا ال 8اهلل 

يا  :فنوديت ،من ملكوتو 8فزخ بي زخة في النور حتى انتهيت إلى حيث ما شاء اهلل 
أنت عبدي وأنا  ،يا محمد :فنوديت ،لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت :فقلت ،محمد

سولي إلى خلقي وحجتي في فتوكل فإنك نوري في عبادي ور  وعليّ  ،ربك فإياي فاعبد
 ،وألوصيائك أوجبت كرامتي ،ولمن خالفك خلقت ناري ،لمن تبعك خلقت جنتي ،بريتي

أوصياءؾ ( إف) ،يا محمد :يا رب ومن أوصيائي ؟ فنوديت :فقلت ،ولشيعتك أوجبت ثوابي
إلى ساؽ العرش فرأيت اثني  -وأنا بين يدي ربي  -فنظرت  ،المكتوبوف على ساؽ العرش

أولهم علي  ،في كل نور سطر أخضر مكتوب عليو اسم كل وصي من أوصيائي ،راً عشر نو 
 :أىؤالء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت ،يا رب :فقلت ،بن أبي طالب وآخرىم مهدي أمتي

ىؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدؾ على بريتي وىم أوصياؤؾ  ،يا محمد
 ،وألعلين بهم كلمتي ،ظهرف بهم دينيوعزتي وجاللي أل .وخلفاؤؾ وخير خلقي بعدؾ

وألسخرف لو  ،وألملكنو مشارؽ األرض ومغاربها ،وألطهرف األرض بآخرىم من أعدائي
وألمدنو  ،وألنصرنو بجندي ،وألرقينو في األسباب ،وألذللن لو الرقاب الصعاب ،الرياح
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لن األياـ ثم ألديمن ملكو وألداو  ،بمالئكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي
 .(ٔ) ..(.بين أوليائي إلى يـو القيامة

سوؼ تستمر من بعده بقيادة ادلهديُت من ذريتو  Xتقدـ بياف أف دولة اإلماـ ادلهدي 
X وُب ىذا احلديث القدسي يقوؿ ا جل جاللو عن اإلماـ ادلهدي ،X( : ٍب ألدؽلن ملكو

بادلهديُت من  X ملك اإلماـ ادلهدي ، أي سيدًن(وألداولن األياـ بُت أوليائي إٔب يـو القيامة
ىم  Xيـو القيامة، فأولياء ا بعد احلجة بن احلسن  إٔب ذريتو، ويداوؿ األياـ بينهم 

 .ادلهديوف االثٍت عشر من ذريتو

 :احلديح األربعون
اثنا عشر  رويت عدة روايات صحيحة تدؿ بوضوح على أف األوصياء بعد رسوؿ ا 

ف يكو  X، أي إهنم مع علي (ليهما السالـع)رية علي بن أيب طالب وفاطمة إماماً ووصياً من ذ
 Xعددىم ثالثة عشر وصيًا وإماماً، وىي تدؿ على عد ادلهدي األوؿ من ذرية اإلماـ ادلهدي 

وسأذكر ىذه  .ستفاد من بعض الرواياتيفيو، كما  مع آبائو األئمة االثٍت عشر، خلصوصية
 :الروايات تباعاً وبدوف تعليق

  :الروايت األوىل
، عن أيب (ٗ)، عن زلمد بن احلسُت (ٖ)، عن زلمد بن أمحد (ٕ)زلمد بن ػلِت  :الشيخ الكليٍت
 ، (ٙ)، عن عمرو بن ثابت (٘)سعيد العصفوري 

                                                             

 .12  – 14 ؿ :وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ - 
 .942ثشلُ   1 ؿ فٟ سعبٌٗ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ أثٛ عؼفش اٌؼطبس اٌمّٟ، ٚصمٗ إٌغبؽٟ - 
 فٟ سعبٌٗ  ثٓ عؼذ ثٓ ِبٌه األؽؼشٞ اٌمّٟ أثٛ عؼفش، ٚصمٗ إٌغبؽِٟؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّشاْ ثٓ ػجذ هللا - 

 .  2ثشلُ     ، ٚٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ ؿ9 9ثشلُ  48 ؿ
، ٚلذ 897، ثشلُ 4  ؿ فٟ سعبٌٗ ِؾّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ أثٟ اٌخطبة أثٛ عؼفش اٌض٠بد اٌّٙذأٟ، ٚصمٗ إٌغبؽٟ -4

 .فشاعغ.  018 ثشلُ  08 ، ؿ0172 ثشلُ  48 ؿ 2 ٟ ِؼغّٗ طً اٌىالَ ف١ٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ ففقَّ 
 0 ط: ، ٚٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ اٌّؼغُ، ساعغ14 –  1ؿ  ط :ِذؽٗ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن -1

 .44 4 ثشلُ  84 ؿ   ، ٚ ط17 2ثشلُ  2  ، ٚ ؿ1  2ثشلُ  7  ؿ
، ساعغ اخز١بس ِؼشفخ اٌشعبي (١ٍُٙ اٌغالَػ)ٗ ألً٘ اٌج١ذ س٠ٚذ سٚا٠خ فٟ ؽمٗ رذي ػٍٝ ػٍٛ ِمبِٗ ٚؽغٓ ِٛاالر -2

ٚروش رٛص١مٗ اٌؾ١خ ػٍٟ .    ٚروشٖ اٌؼالِخ فٟ اٌمغُ األٚي ِٓ خالفخ األلٛاي ؿ. 290ؿ  ط :ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ
ٔٗ ٚلغ فٟ اعٕبد اأمف اٌٝ رٌه .   07 ثشلُ    ؿ 2ط :إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش

ساعغ رشعّخ ػّشٚ ثٓ أثٟ اٌّمذاَ  -اٌز٠ٓ اػزجشّ٘ب اٌخٛئٟ د١ٌالً ػٍٝ ٚصبلخ اٌشٚاح  -ٟ ٚوبًِ اٌض٠بساد، رفغ١ش اٌمّ
 . 882ثشلُ    8 – 80ؿ 4 ط :فٟ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش
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إني واثني عشر من  :قاؿ رسوؿ اهلل ) :قاؿ ،X، عن أيب جعفر (ٔ)عن أيب انجاورد 

 ،بنا أوتد اهلل األرض أف تسيخ بأىلها ،وجبالها ولدي وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادىا
 .(ٕ) (فإذا ذىب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأىلها ولم ينظروا

  :الروايت الثانيت
، عن احلسن بن موسى (ٗ)، عن احلسن بن عبيد ا (ٖ)أبو علي األشعري : الشيخ الكليٍت

، عن (ٛ)، عن ابن أذينة (ٚ)بن رباط ، عن علي بن احلسن (ٙ)، عن علي بن مساعة (٘)اخلشاب 
االثنا عشر اإلماـ من آؿ محمد كلهم ): يقوؿ Xمسعت أبا جعفر : قاؿ (ٜ)عن زرارة 

                                                             

. 1 48ثشلُ     ؿ 8ط: ص٠بد ثٓ إٌّزس أثٛ اٌغبسٚد اٌّٙذأٟ األػّٝ، ٚصمٗ اٌّؾمك اٌخٛئٟ فٟ اٌّؼغُ، ساعغ - 
ثشلُ  411 – 414ؿ  ط :صبلزٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠شٚاعزظٙش ٚ

1874. 
 .4 1ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
 . 8ثشلُ   7ؿ :، ٚٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ8  ثشلُ   9ؿ :ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ - 
اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا : )لبئالً  82، ثشل44ُ –  4روشٖ إٌغبؽٟ ؿ: اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا= اٌؾغ١ٓ ثٓ ػجذ هللا  -4

اٌزٛؽ١ذ، : ٌٗ وزت فؾ١ؾخ اٌؾذ٠ش، ِٕٙب. اٌغؼذٞ أثٛ ػجذ هللا اثٓ ػج١ذ هللا ثٓ عًٙ ِّٓ هؼٓ ػ١ٍٗ ٚسِٟ ثبٌغٍٛ
ؽذصٕب ػٍٟ ثٓ : اٌّئِٓ ٚاٌّغٍُ، اٌّمذ ٚاٌزٛث١خ، اإلِبِخ، إٌٛادس، اٌّضاس، اٌّزؼخ أخجشٔب أثٛ ػجذ هللا ثٓ ؽبراْ لبي

ؽذصٕب : ٚأخجشٔب ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽبراْ لبي. ؽذصٕب أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌفبئذٞ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثىزبثٗ اٌّزؼخ خبفخ: برُ لبيؽ
 .أزٙٝ...( ؽذصٕب اٌؾغ١ٓ ثٓ ػج١ذ هللا ثىزجٗ ٟٚ٘ اإل٠ّبْ ٚففخ اٌّئِٓ: ؽذصٕب أثٟ لبي: أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ لبي

اٌؾغ١ٓ ) :لبئالً   442، ثشلُ  1 ؿ   بد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ط ٚروشٖ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ فٟ ِغزذسو
وزا لبٌٗ إٌغبؽٟ صُ . ٌٗ وزت فؾ١ؾخ اٌؾذ٠ش. ِّٓ هؼٓ ػ١ٍٗ ٚسِٟ ثبٌغٍٛ: ثٓ ػج١ذ هللا ثٓ عًٙ اٌغؼذٞ أثٛ ػجذ هللا

ٚسٜٚ . ضّبْٚلذ سٜٚ أؽّذ ثٓ ادس٠ظ، ػٕٗ فٟ ؽبي اعزمبِزٗ وزبة اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ػ. ػذ وزجٗ ٚأثٛاة اٌىزبة
ٌٚٗ وزبة فٟ اإلِبِخ . 91 أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌفبئذٞ، ػٕٗ، ػٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ٘بؽُ وزت اٌّفنً ثٓ ػّش وّب فٟ عؼ ؿ 

 .أزٙٝ( وّب رمذَ  ٚفٟ ثؼل إٌغخ روش اعُ أث١ٗ ػجذ هللا ِىجشاً . وّب فٟ أٚي ِذ٠ٕخ اٌّؼبعض ٌُٚ ٠زوش اعُ عذٖ
ٓ ثٓ ِٛعٝ اٌخؾبة ِٓ ٚعٖٛ أفؾبثٕب ِؾٙٛس وض١ش اٌؼٍُ ٚاٌؾذ٠ش اٌؾغ: )لبئالً  81ثشلُ   4ِذؽٗ إٌغبؽٟ ؿ -1

ٌٗ ِقٕفبد ِٕٙب وزبة اٌشد ػٍٝ اٌٛالفخ، ٚوزبة إٌٛادس، ٚل١ً أْ ٌٗ وزبة اٌؾظ ٚوزبة األٔج١بء، أخجشٔب ِؾّذ ثٓ ػٍٟ 
ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ؽذصٕب ػّشاْ ثٓ ِٛعٝ األؽؼشٞ : ؽذصٕب أثٟ لبي: ؽذصٕب أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ لبي: اٌمض٠ٕٟٚ لبي

 .أزٙٝ( ِٛعٝ
اٌؾغٓ ثٓ ِٛعٝ اٌخؾبة، ِٓ ٚعٖٛ : )، لبئالً 04 ؿ - األٚياٌمغُ  -ٚروشٖ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ خالفخ األلٛاي 

 .أزٙٝ( أفؾبثٕب، ِؾٙٛس، وض١ش اٌؼٍُ ٚاٌؾذ٠ش
 :ٔٛاس، ٚوزٌه فٟ ثؾبس األ[ػٍٟ ثٓ عّبػخ]ثذي [ اٌؾغٓ ثٓ عّبػخ]    ػ  1 ؿ :فٟ اٌغ١جخ ٌٍؾ١خ اٌطٛعٟ -2
اٌىبفٟ اال فٟ عٕذ ٘زٖ اٌشٚا٠خ، ٌُٚ ٠زوش فٟ وزت اٌشعبي، ٚ٘زا ِب  أعب١ٔذ، ٚػٍٟ ثٓ عّبػخ ٌُ ٠شد فٟ  9 ؿ 2 ط

اٌى١ٍٕٟ سٜٚ ٔفظ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ثبخزالف ٠غ١ش  أْ، ٠ٚئ٠ذٖ أ٠نبً  [اٌؾغٓ ثٓ عّبػخ]٠ئ٠ذ أٔٗ ِقؾف، ٚاٌقؾ١ؼ ٘ٛ 
اٌؾغٓ ثٓ عّبػخ اٌّؼشٚف، ساعغ ِؼغُ سعبي  إٌٝقشف ٚ٘ٛ ِ[ اثٓ عّبػخ]، ٚروش فٟ عٕذ٘ب   1ؿ  فٟ ط

 ..1  1 ثشلُ 98  – 92 ؿ   ط :اٌؾذ٠ش ٌٍّؾمك اٌخٛئٟ
 :ٚساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ٌٍّؾمك اٌخٛئٟ. 84، ثشلُ  4 – 40ؿ :فٟ سعبٌٗ ٚاٌؾغٓ ثٓ عّبػخ ٚصمٗ إٌغبؽٟ

 .1  1 ثشلُ  92 ؿ    ، ٚط1   ثشلُ  2  ؿ 2، ٚط820 ثشلُ   4 ؿ 1ط
 .219، ثشلُ  1 ؿ :ٚصمٗ إٌغبؽٟ -7
 ،(ؽ١خ أفؾبثٕب اٌجقش١٠ٓ ٚٚعُٙٙ: )لبئالً   71، ثشلُ 84  –  8 ِذؽٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ثّب ٠ف١ذ ٚصبلزٗ ؿ -8

 . 10، ثشلُ 84 ؿ  :ٚٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ
 .ِزفك ػٍٝ ٚصبلزٗ ٚعالٌزٗ -9



 X..................... .................96 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

 Xوعلي  فرسوؿ اهلل  ،Xوولد علي بن أبي طالب  محدث من ولد رسوؿ اهلل 
 .(ٔ) (ىما الوالداف

 :الروايت الثالثت
مد اخلشاب، عن ابن مساعة، عن علي بن زلمد بن ػلِت، عن عبد ا بن زل: الشيخ الكليٍت

االثنا عشر  :يقوؿ Xمسعت أبا جعفر ) :قاؿ ،احلسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة
ورسوؿ اهلل  ،ومن ولد علي كلهم محدث من رسوؿ اهلل   اإلماـ من آؿ محمد 

ألمو  فقاؿ علي بن راشد وكاف أخا علي بن احلسُتىما الوالداف،  (عليهما السالـ)وعلي 
 .(ٕ) (أما إف ابن أمك كاف أحدىم :وقاؿ Xوأنكر ذلك فصرر أبو جعفر 

  :الروايت الرابعت
، عن أيب (٘)، عن ابن زلبوب(ٗ)، عن زلمد بن احلسُت (ٖ)زلمد بن ػلِت : الشيخ الكليٍت

دخلت على فاطمة ): قاؿ ،عن جابر بن عبد ا األنصاري ،X، عن أيب جعفر (ٙ)انجارود 
م ها لوح فيو أسماء األوصياء من ولدىا، فعددت اثني عشر آخرىم القائوبين يدي 
Xثة منهم محمد وثالثة منهم علي، ثال) (ٚ) ،(ٛ). 

  :الروايت اخلامست
 ، (ٔٔ)، عن زلمد بن احلسُت (ٓٔ)زلمد بن ػلِت  :(ٜ)الشيخ الكليٍت 

                                                             

 .  1ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
 .  1ؿ  ط :اٌىبفٟ - 
 .942، ثشلُ  1 ؿ  :إٌغبؽٟ ٚصمٗ - 
 .رمذَ رٛص١مٗ -4
 :، ٚأ٠نبً ٚصمٗ فٟ سعبٌٗ 2 ثشلُ  97 – 92ؿ :٘ٛ اٌؾغٓ ثٓ ِؾجٛة، ٚصمٗ اٌؾ١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌفٙشعذ -1

 .4978ثشلُ  4  ؿ
 .رمذَ رٛص١مٗ -2
 .  1ؿ  ط :اٌىبفٟ -7
 .ٌؾ١خ اٌطٛعٟ ٚثغٕذ آخشٚعبء ٘زا اٌخجش ثٙزا اٌٍفع فٟ غ١ش اٌىبفٟ ِٓ اٌىزت اٌّؼزّذح وغ١جخ ا -8
أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ  اٌٝ، ٚاٌضبٟٔ ٠ٕزٟٙ Xاإلِبَ اٌقبدق  اٌٝاٌؾ١خ اٌى١ٍٕٟ ٠شٚٞ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ثغٕذ٠ٓ أٌّٚٙب ٠ٕزٟٙ  -9
Xٓاٌّؼٍَٛ أْ رٛص١ك أؽذّ٘ب ٠ىفٟ فٟ اٌّمبَ، اال أٟٔ عؤٚصك سعبي اٌغٕذ٠ ِٓٚ ،. 
 .942ثشلُ   1 ؿ :ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ -0 
 .897ثشلُ  4  ؿ :ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ أثٟ اٌخطبة، ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ٘ٛ ِؾّذ -  



 Xإصداراث أنصار اإلمام ادلهدي  ............................................. 97
اىيم، عن أيب ػلِت ، عن إبر (ٕ)وزلمد بن احلسُت  .X، عن أيب عبد ا (ٔ)عن مسعدة بن زياد 

، عن أيب سعيد اخلدري (ٗ)عن أيب ىاروف العبدي  ،(ٖ) [إبراىيم بن أيب ػلِت ادلدائٍت]ػلِت ادلدائٍت 
أبو بكر واستطلف عمر أقبل يهودي من عظماء يهود  ىلككنت حاضراً دلا ): قاؿ ،(٘)اخلدري 

إين جئتك  ،يا عمر: يهود يثرب وتزعم يهود ادلدينة أنو أعلم أىل زمانو حىت رفع إٔب عمر فقاؿ لو
فإف أخربتٍت عما أسألك عنو فأنت أعلم أصحاب زلمد بالكتاب والسنة ومجيع ما  اإلسالـأريد 

إين لست ىناؾ لكٍت أرشدؾ إٔب من ىو أعلم أمتنا : فقاؿ لو عمر: أريد أف أسأؿ عنو، قاؿ
: فقاؿ لو اليهودي - Xفأومأ إٔب علي  -بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأؿ عنو وىو ذاؾ 

ٍب إف  ،فزبره عمر! إف كاف ىذا كما تقوؿ فمالك ولبيعة الناس وإظلا ذاؾ أعلمكم  ،يا عمر
: فأخربه، قاؿ وما قاؿ عمر ؟: أنت كما ذكر عمر ؟ فقاؿ: فقاؿ لو Xاليهودي قاـ إٔب علي 

فإف كنت كما قاؿ سألتك عن أشياء أريد أف أعلم ىل يعلمو أحد منكم فأعلم أنكم ُب دعواكم 
 ،نعم: X، فقاؿ أمَت ادلؤمنُت اإلسالـخَت األمم وأعلمها صادقوف ومع ذلك أدخل ُب دينكم 

وثالث أخربين عن ثالث : قاؿ .أنا كما ذكر لك عمر، سل عما بدا لك أخبرؾ بو إف شاء اهلل

                                                             

، ٚساعغ  8 ؿ  :، ٚٚصمٗ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ خالفخ األلٛاي09  ثشلُ  1 4ؿ :ٚصمٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ - 
 . 0   ٚسلُ   0   ثشلُ  47 ؿ 9 ط :ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ٌٍخٛئٟ

 .رمذَ رٛص١مٗ فٟ اٌغٕذ األٚي - 
، 22 اٌؾ١خ اٌطٛعٟ، ٚفبؽت وزبة صالص١بد اٌى١ٍٕٟ ؿ أصجزٗوّب ( ثٓ أثٟ ٠ؾ١ٝ اٌّذائٕٟ اثشا١ُ٘)ٛ اٌقؾ١ؼ ٘ - 

 .ٚٔجٗ فٟ اٌٙبِؼ ػٍٝ أٔٗ ٘ٛ اٌقؾ١ؼ
اثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ : )، لبئالً   ثشلُ  1  – 4 ثٓ أثٟ ٠ؾ١ٝ اٌّذائٕٟ ِذؽٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ ؿ ٚاثشا١ُ٘

، سٜٚ ػٓ أثٟ عؼفش ٚأثٟ ػجذ هللا ػ١ٍّٙب اٌغالَ، ٚوبْ خق١قبً ٚاٌؼبِخ ٌٙزٖ ٠ؾ١ٝ أثٛ اعؾبق ٌِٛٝ أعٍُ، ِذٟٔ
 ...(.اٌؼٍخ رنؼفٗ

ٚأِب اثشا١ُ٘ فٙٛ ثؼ١ٕٗ اثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ ثٓ : )... ، لبئالً 4  –   ؿ 4ِٚذؽٗ ا١ٌّشصا إٌٛسٞ فٟ خبرّخ اٌّغزذسن ط
ٌٗ وزبة ِجٛة فٟ اٌؾالي ( ػ١ٍّٙب اٌغالَ)ٌقبدق أثٟ ٠ؾ١ٝ أثٛ اعؾبق اٌّذٟٔ ٌِٛٝ األع١١ٍّٓ، ِٓ أفؾبة اٌجبلش ٚا

 .أزٙٝ...( ٚوبْ خبفبً ثٗ خق١قبً ثؾذ٠ضٕب Xٚاٌؾشاَ ػٓ اٌقبدق 
، فمذ 10 ثشلُ 10 ، ٚ ؿ 9ثشلُ   8 ، ٚ ؿ 9ثشلُ   8 ؿ  ط :ٚساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش ٌٍّؾمك اٌخٛئٟ

 .لبي ػٕٗ أٗ ؽغٓ ػٍٝ ألً رمذ٠ش
 –  8ؿ   ط :ئٟ ِٓ ٚلٛػٗ فٟ اعٕبد رفغ١ش اٌمّٟ، ساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠شصمخ ػٍٝ ِب روش اٌّؾمك اٌخٛ -4
 - 4891 ، ثشلُ 7 7ؿ :، ٚٔـ ػٍٝ رٌه ِؾّذ اٌغٛا٘شٞ فٟ اٌّف١ذ ِٓ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش  49 ، ثشلُ  8

وبًِ سٜٚ فٟ اٌىبفٟ ٚاٌزٙز٠ج١ٓ ٚ -سٜٚ فٟ رفغ١ش اٌمّٟ فٙٛ صمخ : أثٛ ٘بسْٚ اٌؼجذٞ: )ؽ١ش لبي   49  -  489 
 .أزٙٝ( -اٌض٠بساد 

أثٛ عؼ١ذ : )، لبي 0 ؿ -لغُ اٌّٛصم١ٓ ٚاٌّؼزّذ ػ١ٍُٙ  - األٚيروشٖ اٌؼالِخ اٌؾٍٟ فٟ خالفخ األلٛاي فٟ اٌمغُ  -1
 .أزٙٝ( Xاٌخذسٞ، ِٓ اٌغبثم١ٓ اٌز٠ٓ سعؼٛا اٌٝ أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 

ِٓ اٌغبثم١ٓ اٌز٠ٓ سعؼٛا اٌٝ أ١ِش  (وؼ)أثٛ عؼ١ذ اٌخذسٞ ي، ٜ : )، لبئالً 8  ٚروشٖ اثٓ داٚٚد فٟ سعبٌٗ ؿ
 .أزٙٝ( وبْ ِغزم١ّب سؽّٗ هللا Xاٌّئ١ِٕٓ 

ػشثٟ أٔقبسٞ فٟ [ ي]عؼذ أثٛ عؼ١ذ اٌخذسٞ : )، لبئالً  1 ؿ   ِٚذؽٗ ِؾّذ ػٍٟ األسدث١ٍٟ فٟ عبِغ اٌشٚاح ط 
اٌغبثم١ٓ اٌز٠ٓ  ٔٗ ِٓأػٓ اٌفنً ثٓ ؽبراْ [ وؼ]ٚفٟ [ لٝ]ٚ [ فٗ]فٟ  Xاألفف١بء ِٓ أفؾبة أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 

 .أزٙٝ(( ِؼ)لذ سصق ٘زا األِش  ٔٗ وبْ ِغزم١ّبً اٚثطشق أوضش٘ب فؾ١ؼ  Xسعؼٛا اٌٝ أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ 
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: فقاؿ لو اليهودي أخبرني عن سبع،: ولم لم تقل ،يا يهودي: Xوواحدة، فقاؿ لو علي 
إنك إف أخربتٍت بالثالث، سألتك عن البقية وإال كففت، فإف أنت أجبتٍت ُب ىذه السبع فأنت 

: قاؿ ،لك يا يهودي سل عما بدا: أعلم أىل األرض وأفضلهم وأؤب الناس بالناس، فقاؿ لو
ن أوؿ حجر وضع على وجو األرض ؟ وأوؿ شجرة غرست على وجو األرض ؟ وأوؿ أخربين ع

أخربين عن ىذه : ، ٍب قاؿ لو اليهوديXعُت نبعت على وجو األرض ؟ فأخربه أمَت ادلؤمنُت 
األمة كم ذلا من إماـ ىدى ؟ وأخربين عن نبيكم زلمد أين منزلو ُب انجنة ؟ وأخربين من معو ُب 

اثني عشر إماـ ىدى من ذرية نبيها وىم إف لهذه األمة  :Xادلؤمنُت  انجنة ؟ فقاؿ لو أمَت
وأما من معو في منزلو فيها  ،وأما منزؿ نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدف ،مني

 .(ٔ) (وأمهم وجدتهم وأـ أمهم وذراريهم، ال يشركهم فيها أحد فهؤالء االثنا عشر من ذريتو

  :دستالروايت السا
حدثٍت داود بن اذليثم بن  :حدثٍت زلمد بن وىباف البصري، قاؿ:  كفاية األثراخلزاز ُب

حدثٍت طلحة بن  :حدثٍت جدي إسحاؽ بن البهلوؿ ابن حساف، قاؿ :إسحاؽ النحوي، قاؿ
دخلت ): قاؿ ،زيد الرقي، عن الزبَت بن عطا، عن عمَت بن ىاين العيسى، عن جنادة بن أيب أميد

ُب مرضو الذي توُب فيو وبُت يديو طشت يقذؼ فيو الدـ  (ا السالـعليهم)على احلسن بن علي 
ما لك ال  ،يا موالي: ، فقلت(لعنو ا)وؼلرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية 

ٍب . إنا  وإنا إليو راجعوف: قلت بماذا أعالج الموت ؟ ،يا عبد اهلل :تعاِب نفسك ؟ فقاؿ
أف ىذا األمر يملكو اثنا عشر ، و لعهد عهده إلينا رسوؿ اهلل واهلل إن :وقاؿ التفت إٕبّ 

 .(ٕ) (، ما منا إال مسمـو أو مقتوؿوفاطمة  Xمن ولد علي  إماماً 

  :سابعتالروايت ال
حدثنا رجا بن ػلِت أبو  :حدثنا أبو ادلفضل زلمد بن عبد ا رمحو ا، قاؿ: اخلزاز القمي

 :دثٍت زلمد بن جالد بسر من رأى أبو بكر الباىلي، قاؿح: احلسُت ادلعرباين الكاتب، قاؿ
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: حدثنا ابن عوف، عن ىشاـ بن زيد، عن أنس ابن مالك، قاؿ :حدثنا معاد ابن معاد، قاؿ

كانوا من صفوتو وخيرتو، وكانوا اثني عشر  :عن حواري عيسى، فقاؿ سألت رسوؿ ا )
 ضعف وال شك، كانوا ينصرونو مجردين مكنسين في نصرة اهلل ورسولو ال رىو فيهم وال

األئمة بعدي اثنا  :فمن حواريك يا رسوؿ ا ؟ فقاؿ: قلت .ءوعنا على بصيرة ونفاد وجد
 .(ٔ) (، ىم حواري وأنصار ديني، عليهم من اهلل التحية والسالـعشر من صلب علي وفاطمة

 :ثامنتالروايت ال
دخل ): قاؿ ،Xبيو الباقر عن أ ،Xعن الصادؽ  اإلسنادوروي هبذه : اخلصييب، قاؿ 

، والمقداد بن األسود الكندي، وأبو ذر جندب الغفاري، وعمار بن Xسلماف الفارسي 
ياسر، وحذيفة بن اليماف، وأبو الهيثم مالك بن التيهاف، وخزيمة بن ثابت، وأبو الطفيل 

فكاف (: قولو إٔب) ... فجلسوا بين يديو والحزف ظاىر في وجوىهم عامر على النبي 
عمي وأبي إذا جلسا في مأل من الناس ناجى نوري من صلب أبي نور علي من صلب أبيو 

في وقت والدة علي وىو  Xإلى أف خرجنا من صلبي أبوينا وبطني أمينا ولقد علم جبريل 
إذ أيدؾ اهلل بأخيك ووزيرؾ  ،وحيك وكشف رسالتك وإعالفىذا أوؿ ظهور نبوتك : يقوؿ

فقمت مبادرًا  ،زرؾ وأعليت بو ذكرؾ علي بن أبي طالبوصنوؾ وخليفتك ومن شددت بو أ
فوجدت فاطمة ابنة أسد أـ علي بن أبي طالب وقد جاءىا المخاض فوجدتها بين النساء 

سجف بينها وبين النساء سجافاً، فإذا وضعت : فقاؿ حبيبي جبرائيل ،والقوابل من حولها
اليمنى نحو أمو فإذا بعلي ماثاًل  ففعلت ما أمرني بو ومددت يدي ،عليًا فتلقو بيدؾ اليمنى

 8يؤذف ويقيم بالحنفية ويشهد بوحدانية اهلل  أذنوعلى يدي واضعًا يده اليمنى في 
والذي نفس محمد بيده لقد  ،اقرأ: إقرأ، قلت ،يا رسوؿ اهلل: فقاؿ ثم أشار إليّ . وبرسالتي

رؼ إلى آخر حرؼ ابتدأ بالصحف التي أنزلها اهلل على آدـ وابنو شيث فتالىا من أوؿ ح
حتى لو حضر شيث ألقر بأنو أقرأ لها منو، ثم تال صحف نوح حتى لو حضر نوح ألقر أنو 

نو اقرأ لها منو، ثم تال زبور أاقرأ لها منو، ثم تال صحف إبراىيم حتى لو حضر إبراىيم ألقر 
ى داود حتى لو حضر داود ألقر أنو أقرأ لها منو، ثم تال توراة موسى حتى لو حضر موس
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نو أقرأ، ثم قرأ إنجيل عيسى حتى لو حضر عيسى ألقر بأنو اقرأ لها منو، ثم خاطبني أألقر 
وىكذا سبيل االثني عشر إمامًا من . وخاطبتو بما يخاطب بو األنبياء ثم عاد إلى طفولتيو

 .(ٔ) (يفعلوف في والدتهم مثلو ولده

  :تاسعتالروايت ال
يا : فوجدتو ينكت ُب األرض، فقلت لو Xدلؤمنُت أتيت أمَت ا: )عن األصبغ بن نباتة، قاؿ

ال واهلل ما رغبت : تنكت ُب األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ قاؿ ما ٕب أراؾ مفكراً  ،أمَت ادلؤمنُت
تفكرت في مولود يكوف من ظهر الحادي عشر من ولدي فيها وال في الدنيا قط، ولكني 

وجورًا، يكوف لو حيرة وغيبة تضل  الذي يمألىا عداًل وقسطًا كما ملئت ظلماً  ىو المهدي
ستة أياـ،  :فكم تكوف احلَتة والغيبة ؟ قاؿ ،يا موالي: قلت .فيها أقواـ ويهتدي فيها آخروف
نعم كما أنو مخلوؽ، : وإف ىذا األمر لكائن ؟ فقاؿ: فقلت. أو ستة أشهر، أو ست سنين

ٍب ما : قلت: قاؿ ه العترة،وأنى لك بهذا األمر يا أصبغ، أولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذ
 .(ٕ) (ثم يفعل اهلل ما يشاء فإف لو بداءات وإرادات وغايات ونهايات: يكوف بعد ذلك ؟ قاؿ

ىو اإلماـ زلمد بن  ،Xومن ادلعلـو أف احلادي عشر من األئمة من ولد أمَت ادلؤمنُت 
   . الذي من ظهره ىو ادلهدي األوؿ من ذريتو ادلولود، فيكوف Xاحلسن العسكري 

، ُب ادلقارنة بُت نيب ا موسى ٘ٗص ٖج :طالب أيب آؿ مناقبُب  آشوب شهر وذكر ابن
X  وأمَت ادلؤمنُتX( :إماماً  عشر اثنا ولعلي ،سبطاً  عشر اثنا دلوسى وكاف.) 

: Xوبُت أمَت ادلؤمنُت  X، ُب ادلقارنة بُت نيب ا يعقوب ٕٗص ٖوذكر أيضًا ُب ج
 معصوموف كلهم ولداً  عشر اثنا ولعلي ،عاص ومنهم مطيع منهم لداً و  عشر اثنا ليعقوب وكاف)

 . (مطهروف

 .واحلمد  رب العادلُت، وصلى ا على زلمد وآلو األئمة وادلهديُت وسلمك تسليماً 
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 قـلحـم

الروايات واألخبار ادلتواترة اليت انصبت على إثبات الذرية الطاىرة لإلماـ  بعد أف سردتُ 
، نصاً وإشارة، نأٌب اآلف إٔب تسليط الضوء على روايتُت استدؿ هبما بعض من ابتلى Xي ادلهد

 .X، أو احلجج ادلهديُت من ذريتو Xبالبالدة على نفي ذرية اإلماـ ادلهدي 

 :الرواية األوىل
 بن ا عبيد بن زلمد بن ا عبد بن زلمد ادلفضل أيب عن مجاعة، أخربين: الشيخ الطوسي

 أخربنا: قاؿ ،الرىٍت الشيباين سهل بن ْتر بن زلمد احلسُت أبو حدثنا: قاؿ ،ا محور  ادلطلب
 أخربين: قاؿ ،البديلي علي بن أمحد أخربنا: قاؿ ،انجواشٍت ادلنصور بن سعد عن احلارث، بن علي
 بصَت وأبو الرقي كثَت بن وداود عمر بن وادلفضل أنا دخلت): قاؿ ،الصَتُب سدير عن أيب،

 مطرؼ خيربي مسح وعليو، الًتاب على جالساً  فرأيناه X الصادؽ موالنا على تغلب بن وأباف
 من احلزف ناؿ قد، احلري الكبد ذات الثكلى الواذلة بكاء يبكي وىو، الكمُت مقصر جيب بال

 نفت غيبتك[ سيدي]": يقوؿ وىو، زلجريو الدمع وأبلى ،عارضيو ُب التغَت وشاع ،وجنتيو
 مصائبي أوصلت غيبتك سيدي، .فؤادي راحة مني وابتزت، مهادي عليّ  وضيقت، رقادي
 عيني من ترقأ بدمعة أحس فما، والعدد الجمع بفناء الواحد بعد الواحد وفقد األبد بفجائع

 ذلك من جزعاً  قلوبنا وتصدعت، وذلاً  عقولنا فاستطارت :سدير قاؿ. "صدري من يفشا وأنين
، بائقة الدىر من بو حلت أو، قارعة دلكروىة مست وأن فظننا الغائل، واحلادث اذلائل اخلطب

 ؟ عربتك وتستمطر، دمعتك تستذرؼ حادثة أية من الورى خَت بن يا عينيك ا أبكى ال: فقلنا
 منها واشتد، جوفو منها انتفخ زفرة X الصادؽ فزفر: قاؿ ؟ ادلأًب ىذا عليك حتمت حالة وأية

 الباليا علم على المشتمل الجفر كتاب في ـاليو  ىذا صبيحة نظرت إني ويكم: فقاؿ خوفو
 محمداً  بو اسمو تقدس اهلل خص الذي القيامة يـو إلى يكوف وما كاف ما وعلم والمنايا
 وبلوى عمره وطوؿ وإبطاءه وغيبتو X قائمنا مولد فيو وتأملت،  بعده من واألئمة

، غيبتو طوؿ من الشيعة قلوب في الشكوؾ وتولد، الزماف ذلك في بعده( من) المؤمنين
 إنساف وكل: )8 اهلل قاؿ التي أعناقهم من اإلسالـ ربقة وخلعهم، دينو عن أكثرىم وارتداد
 بن يا: فقلنا .األحزاف عليّ  واستولت، الرقة فأخذتني، الوالية يعني( عنقو في طائره ألزمناه
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 اهلل إف: اؿق ؟ ذلك علم من تعلمو أنت ما بعض ُب إيانا بإشراكك وفضلنا كرمنا ،ا رسوؿ
 موسى مولد تقدير مولده قدر، الرسل من لثالثة أدارىا ثالثة منا القائم في أدار ذكره تعالى
X ،عيسى غيبة تقدير غيبتو وقدر X ،نوح إبطاء تقدير إبطاءه وقدر X ،لو وجعل 

 أكشف :فقلنا .عمره على دليالً  - X الخضر أعني - الصالح العبد عمر ذلك بعد من
 لما فرعوف فإف X موسى مولد أما: قاؿ. ادلعاين ىذه وجوه عن  ا وؿرس بن يا لنا

 من يكوف وأنو نسبو على فدلوا، الكهنة بإحضار أمر، يده على ملكو زواؿ أف على وقف
 في قتل حتى إسرائيل بني نساء من الحوامل بطوف بشق أصحابو يأمر يزؿ فلم، إسرائيل بني

 تعالى اهلل بحفظ X موسى قتل إلى الوصوؿ عليو ذروتع، مولود ألف وعشروف نيفاً  طلبو
 والجبابرة األمراء مملكة زواؿ[ بو] أف على وقفوا أف لما العباس وبنو أمية بنو كذلك. إياه

 اهلل رسوؿ بيت أىل قتل في سيوفهم ووضعوا، للعداوة ناصبونا، منا القائم يدي ىعل منهم
 أمره يكشف أف اهلل فأبى، X القائم قتل إلى الوصوؿ في منهم طمعاً  نسلو وإبادة 

 اليهود فإف X عيسى غيبة وأما. المشركوف كره ولو نوره يتم أف إال الظلمة من لواحد
 شبو ولكن صلبوه وما قتلوه وما: )بقولو 8 اهلل فكذبهم قتل أنو على اتفقت والنصارى

 وقائل، يولد لم إنو: يقوؿ قائل فمن لطولها ستنكرىا األمة فإف القائم غيبة كذلك(. لهم
 يمرؽ وقائل، عقيماً  كاف عشرنا حادي إف: بقولو يكفر وقائل، ومات ولد إنو: بقولو يفتري
 روح إف: بدعواه اهلل يعصي وقائل ،(ٔ)  [وما عدا] فصاعداً  عشر ثالث إلى يتعدى إنو: بقولو
 .(ٕ)( غيره ىيكل في ينطق X القائم

 :لةومناقشة ىذه الرواية من جهتُت؛ السند والدال
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 :المناقشة من جهة السند

، (ٔ)ادلطلب  بن ا عبيد بن زلمد بن ا عبد بن زلمد: الرواية ضعيفة السند جداً بكل من
، وأمحد بن علي (ٗ)، وسعد بن منصور انجواشٍت (ٖ)، وعلي بن احلارث (ٕ)وزلمد بن ْتر الرىٍت 

، وال ؽلكن رتقها فالرواية ساقطة عن االستدال .(ٙ)، وعلي البديلي (٘)البديلي  ؿ، على منهج القـو
 .ْتاؿ

، (ٚ) بالكرماين ادلعروؼ النوفلي حاًب علي بن زلمدعن  وقد روى الشيخ الصدوؽ ىذه الرواية
، ٍب زلمد بن ْتر (القمي) طاىر بن أمحد عن ،البغدادي الوشاء عيسى بن أمحد العباس أيب عن

 .وبقية سند الشيخ الطوسي سواء

، وأمحد (ٛ)أمحد بن عيسى الوشاء )أب زلمد بن ْتر الرىٍت ضعيف بػ  وطريق الشيخ الصدوؽ
 .جداً  ، ٍب بقية سند الشيخ الطوسي الضعيف((ٜ)وأمحد بن طاىر 

 :الداللةو  المتن المناقشة من جهة

 :وفيها نقاط

منصب على الذين ينكروف وجود اإلماـ ادلهدي  Xإف كالـ اإلماـ الصادؽ  :النقطت األوىل
X فقولو ...  هوإمامتو وبقاءX ...( :ثالث عشر فصاعداً  إٔبيتعدى  نوإ وؽلرؽ بقول وقائل 

                                                             

ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ ػج١ذ هللا ثٓ اٌجٍٙٛي ثٓ ّ٘بَ ثٓ : )019 ثشلُ  92 ِنؼف، لبي إٌغبؽٟ ؿ - 
وبْ عبفش فٟ . ٌقغشٜ ثٓ ّ٘بَ ثٓ ِشح ثٓ رً٘ ثٓ ؽ١جبْ أثٛ اٌّفنًاٌّطٍت ثٓ ّ٘بَ ثٓ ثؾش ثٓ ِطش ثٓ ِشح ا

سأ٠ذ  ...عً أفؾبثٕب ٠غّضٚٔٗ ٠ٚنؼفٛٔٗصُ خٍو، ٚسأ٠ذ  هٍت اٌؾذ٠ش ػّشٖ، أفٍٗ وٛفٟ، ٚوبْ فٟ أٚي أِشٖ صجزبً 
 (.، صُ رٛلفذ ػٓ اٌشٚا٠خ ػٕٗ اال ثٛاعطخ ث١ٕٟ ٚث١ٕٗ٘زا اٌؾ١خ ٚعّؼذ ِٕٗ وض١شاً 

 2 ط :ف١ٗ ٚاعزٕزظ ِغ١ٌٛٙزٗ، ساعغ ِؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش األلٛايؼف، ٚروش اٌّؾمك اٌخٛئٟ ِزُٙ ثبٌغٍٛ ِٚن - 
 .4  0 ثشلُ      –    ؿ
 ِٕقٛس ثٓ ٚعؼ١ذ ًِّٙ، ؽبسس ثٓ ػٍٟ: )، ٚلبي ػٍٟ أوجش غفبسٞ فٟ رؾم١مٗ ٌىزبة وّبي اٌذ٠ِٓغٙٛي، ٌُ ٠ٛصك - 

 إٌؼّخ ٚرّبَ اٌذ٠ٓ وّبي (غش٠ت ٚاٌؾذ٠ش ِّٙالْ ٚأثٖٛ ٘ٛ اٌجذ٠ٍٟ ػٍٝ أؽّذ أعذ ٌُٚ اٌض٠ذ٠خ، سإعبء ِٓ اٌغٛاؽٕٟ
  .253ؿ ٘بِؼ

ثشلُ  49ؿ 4ط :ساعغ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش. اٌشعب١ٌخ ٚال فٟ ِب ١ٍ٠ٙب األفٛيِغٙٛي ٌُ ٠زوشٖ فٟ  -4
2 29. 

 . 0  ثشلُ   7 ؿ  ط :ِغٙٛي، ساعغ ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش -1
 .ثذاً ِغٙٛي، ٌُ أعذ ٌٗ روشاً أ -2
 سعبي ػٍُ ِغزذسوبد ساعغ ،ٌٚىٓ ؽغٕٗ اٌؾ١خ ػٍٟ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ ،ٌُ ٠زوشٖ اٌّزمذِْٛ ٚال ِٓ رؤخش ػُٕٙ - 7

 .9784ثشلُ     ؿ 1ط اٌؾذ٠ش
 .     ثشلُ 97 ؿ  ط :اٌؾذ٠ش سعبي ػٍُ ِغزذسوبد ساعغ ،ٌُ ٠زوشٖ اٌّزمذِْٛ ٚال ِٓ رؤخش ػُٕٙ - 8
 .017 ثشلُ     ؿ  ط :اٌؾذ٠ش سعبي ػٍُ ِغزذسوبد ساعغ ،ؤخش ػٌُُٕٙ ٠زوشٖ اٌّزمذِْٛ ٚال ِٓ ر - 9
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ُب الغيبة الصغرى  Xنو يقوؿ بالثالث عشر فصاعداً مع القوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي إأي  ،...(

يكونوف خلفاء لو بعد قيامو  ،Xخلفاء لإلماـ ادلهدي  وأأو الكربى، وليس رلرد القوؿ بذرية 
 .Xلو  ف شلهداً وأوذلم يكو  ،ادلقدس

، وارتداد الناس Xيتكلم عن غيبة اإلماـ ادلهدي  Xوالدليل على ذلك أف اإلماـ 
وتنصيب حجة ثالث  ،ُب الغيبة Xواضلرافهم عنو، فادلمنوع ىنا ىو القوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي 

 ألرضٓب يبَق حياً إٔب أف يظهر ويقـو ليمأل ا Xعشر بعده، وىذا القوؿ يعٍت أف اإلماـ ادلهدي 
كما نطقت بذلك عشرات أو مئات الروايات، وأما القوؿ ،  وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً  قسطاً 

إٔب أف يؤسس دولة  حياً مع االعتقاد بوجود اإلماـ ادلهدي  Xبأف ىناؾ أوصياء لإلماـ ادلهدي 
روايات، أي ىذا ادلعٌت عشرات ال إٔبت وأشارت بل نص   ،العدؿ اإلذلي فهذا ٓب تنفو ىذه الرواية

 .Xنطقت عشرات الروايات بوجود ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 

، أي إهنا تتحدث Xإذف فالرواية تتحدث عن موضوع غَت موضوع أوصياء اإلماـ ادلهدي 
ُب غيبتو ويعتقدوف بإماـ ثالث عشر، أي إف  Xعن عقيدة الذين يقولوف ٔتوت اإلماـ ادلهدي 

، بل ىو اإلؽلاف باألوصياء Xؽلاف بوجود أوصياء لإلماـ ادلهدي االعتقاد الباطل ليس ىو اإل
عن  - أي موضوعاً  -ُب غيبتو، وىذا خارج ٗتصصًا  Xزائدًا القوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي 

ألننا نعتقد هبم ولكن  ؛Xموضوع االعتقاد باألوصياء االثٍت عشر من ذرية اإلماـ ادلهدي 
األرض  نو احلجة األصل إٔب أف يقـو فيمألإبة الكربى و ُب الغي Xنعتقد بإمامة اإلماـ ادلهدي 

 نطبق علينا ىذه الروايةتُب غيبتو حىت  Xفنحن ال نقوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي ...  قسطاً وعدالً 
وُب احلقيقة أف الذين يعًتضوف علينا هبذه الرواية ىم ُب غاية انجهل !! فأين ىذا من ذاؾ ؟... 

 .والوىم

كلها تعٍت القوؿ   Xاألقاويل الباطلة اليت ذكرىا اإلماـ الصادؽ  أفاً ويدؿ على ما قلتو أيض
 :فانظر إٔب األقواؿ اليت وردت ُب الرواية...  أو وفاتو Xبعدـ وجود اإلماـ ادلهدي 

 X، أي إهنم يقولوف بعدـ والدة اإلماـ ادلهدي (لم يولد بأنوفمن قائل بغير ىدى )
 . أصالً 



 X..................... .................:6 و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

ُب  Xوىؤالء أيضًا يقولوف بعدـ وجود اإلماـ ادلهدي ، (ولد ومات ونإوقائل يقوؿ )
 .غيبتو

، أي إف اإلماـ احلسن العسكري كاف (حادي عشرنا كاف عقيماً  إف ووقائل يكفر بقول)
 . ُب غيبتو X، والنتيجة أيضاً عدـ وجود اإلماـ ادلهدي Xعقيماً وٓب ينجب اإلماـ ادلهدي 

، وىنا أيضاً يعٍت أف اإلمامة تعدت (فصاعداً  ثالث عشر إلىيتعدى  ونأ ويمرؽ بقول وقائل)
ُب غيبتو،  Xإٔب ثالث عشر وىكذا، أي النتيجة أيضًا إنكار وجود وإمامة اإلماـ ادلهدي 

  .ُب غيبتو Xفالرواية كلها منصب ة على من ينكروف اإلماـ ادلهدي 

يعٍت  وىذا أيضاً ( هينطق في ىيكل غير  Xروح القائم  إف وبقول 8 اهلل يوقائل يعص)
أف روح القائم حلت أو تنطق ُب بدف غَته، وىذا القوؿ أيضًا باطل ويعٍت أف احلجة غَت اإلماـ 

 .أي إف احلجة الذي تنطق روح القائم بو Xادلهدي 

يتعدى  ونإ وؽلرؽ بقول وقائل: )ٍب إف ىذه الرواية ُب بعض الكتب جاءت بلفظ :النقطت الثانيت
ٓب تنتقل منو إٔب ثالث  Xٍت أف اإلمامة ُب غيبة القائم ، وىذا يع(وما عدا ثالث عشر إٔب

نو مات ُب غيبتو إ، و Xعشر، وأكيد أف الذي يقوؿ بأف اإلمامة تعدت إٔب غَت اإلماـ ادلهدي 
 .فهو مارؽ

نو احلجة إُب غيبتو و  Xأي إف اإلمامة ما زالت منوطة باإلماـ ادلهدي ( وما عدا) :فقولو
ألف القوؿ بالوصي ال  ؛Xذا ال يعٍت نفي الوصي أو اإلماـ بعده األصل على اخلالئق، وطبعاً ى

وصيًا  Xيعٍت أف اإلمامة انتقلت أو تعدت منو إٔب وصيو، فقد كاف علي بن أيب طالب 
، Xإلماـ علي أب اوٓب يقل أحد بأف احلجية على اخللق تعدت  ،ُب حياتو للرسوؿ زلمد 

ُب حياتو،  Xسُت فهما أوصياء لإلماـ علي ، وىكذا احلسن واحلإال بعد موت رسوؿ ا 
إليهما، إال من بعد وفاة اإلماـ علي  Xولكن ىذا ال يعٍت تعدي اإلمامة من اإلماـ علي 

X ن ولكن ىذا ال يعٍت بتعدي اإلمامة فقد كاف أوصياؤىم موجودي ،، وىكذا بقية األئمة
قد أف ىذا األمر من الواضحات واعت. بعد وفاة السابق جية من السابق إٔب الالحق، إالواحل

 .ادلستغنية عن الشرح والتفصيل
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إٔب أوصيائو ادلهديُت  Xفنحن اآلف ال نقوؿ بأف اإلمامة انتقلت وتعدت من اإلماـ ادلهدي 

، وإف حجية X، بل نقوؿ إف احلجة على كل اخللق ىو اإلماـ ادلهدي احلجة بن احلسن 
 .Xادلهدي ادلهديُت ادلطلقة ستكوف بعد وفاة اإلماـ 

وُب زمن اإلماـ  كاف وصيًا وإمامًا ُب زمن الرسوؿ زلمد   Xفمن ادلعلـو أف احلسُت 
احلسن واحلسُت : )ما معناه ، لقوؿ الرسوؿ زلمد Xوُب زمن اإلماـ احلسن  Xعلي 

، ولكن القوؿ بإمامة احلسُت ال يعٍت انتقاؿ احلجية على اخللق من (ف قعداإإماماف إف قاما و 
، بل ٓب تنتقل Xإٔب اإلماـ احلسُت  مد أو من اإلماـ علي أو من اإلماـ احلسن الرسوؿ زل

ف اإلماـ احلسُت أو عندما ُيكلَ  ،احلجية إال ُب حالتُت فقط؛ إما أف تكوف بعد وفاهتم 
X   أو عن اإلماـ علي  كنائب ورسوؿ عن الرسوؿ زلمدX أو عن اإلماـ احلسنX. 

وذلك  كاف حجة ُب زمن الرسوؿ زلمد   Xأيب طالب ومن ادلعلـو أيضًا أف علي بن 
ولكن ىذا ال يعٍت . أو عندما يكلفو ُب أمر معُت كإرسالو إٔب أىل اليمن عند غياب الرسوؿ 

كلياً، بل ىي على ضلو   Xاإلماـ علي  إٔب تعدي أو انتقاؿ احلجية من الرسوؿ زلمد 
 . وال تنتقل كلياً إال بعد وفاة الرسوؿ زلمد. النيابة

تُعارض أف بعد إثبات ضعف ىذه الرواية سنداً، وقصورىا داللة، فال ؽلكن أبداً  :النقطت الثالثت
، واليت Xالروايات واألدعية الصحيحة الصرػلة بإمامة وحجية ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 

 .مر  ذكرىا فيما تقدـ من ىذا البحث

إٔب  ةإلمامقد مات وانتقلت ا Xف اإلماـ ادلهدي أٍب إف الفرقة اليت قالت ب :النقطت الرابعت
بعد الغيبة الصغرى مباشرة، وقد نص كانت  قد انقرضت منذ زمن بعيد أي إهنا تقريباً  ،ولده

 .بأف ىذه الفرقة قد انقرضت وانتهت ُب بداية الغيبة( ٕٕٛالغيبة ص)الشيخ الطوسي ُب كتابو 

ىذه الفرقة اليت تعتقد ٔتوت اإلماـ  أب قد ٖتقق وىو ناظر Xفيكوف كالـ اإلماـ الصادؽ 
بنفي  Xوانتقاؿ اإلمامة إٔب ابنو ُب عصر الغيبة، وال عالقة لكالـ اإلماـ الصادؽ  Xادلهدي 

 . Xذرية أو أوصياء اإلماـ ادلهدي 

 .كوضوح الشمس ُب وضح النهار  وأب ىذا احلد اعتقد أف األمر أصبح واضحاً 
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 :الرواية الجانية
 بن أمحد بن زلمد عن، علي بن زلمد عن ،(ٔ)وعنو : اخلصييب، قاؿ افمحد بن احلسُت

: يقوؿ، X ا عبد أبا مسعت: قاؿ عمر، بن ادلفضل عن خداف، أيب بن ا عبد بن عيسى
 أي وتقولوف عليكم يطوؿ دىركم من سنين مهديكم ليغيبن واهلل ،[والتنويو] التبويو إياكم)

 ،سلك وأين ويأتي وىلك مات يقاؿ حتى أنفسكم في الشكوؾ وتمحصو وكيف ولعل وليت
 إال ينجو وال البحر أمواج في السفن تتكفا كما ولتتكفؤوف ،المؤمنين أعين عليو ولتدمعن

 راية عشرة اثنتا لو وليرفعن ،منو حبرو  وأيده اإليماف بقلبو وكتب الذر بيـو ميثاقو اهلل خذأ من
 إٔب فنظر ؟ أولياؤكم يصنع كيف :وقلت فبكيت :ادلفضل قاؿ، تصنع ما أمرىا يدروف ال مشبهة

 أنور أمرنا وا :قاؿ، نعم: قلت ؟ الشمس ىذه ترى ،مفضل يا: قاؿ الصفة ُب دخلت الشمس
 وكونو والدتو غلحد وأكثرىم منو بالولد ويقولوف ،مات غيبتو ُب ادلهدي وليقاؿ ،منها وأبُت

 .(ٕ) (أمجعُت الناسو  والرسل وادلالئكة ا لعنة عليهم أولئك وظهوره

 :من جهتُت؛ سنداً ومتناً  ومناقشة ىذه الرواية أيضاً 

 :المناقشة من جهة السند

 ، وزلمد(ٗ)، وموسى بن زلمد (ٖ) اخلصييب محداف بن احلسُت :فالرواية ضعيفة السند بكل من
 بن ، وادلفضل(ٙ) خداف أيب بن ا عبد بن عيسى بن أمحد بن وزلمد ،(٘)علي  بن وزلمد

هنايتو بُت رلهوؿ ومنصوص على ضعفو، فالرواية من ىذه انجهة ال  إٔبفالسند من بدايتو  .(ٚ)عمر
 .ال اعتبار ذلا على منهج القـو

                                                             

 .اٌشعبي وزت فٟ روشاً  ٌٗ أعذ ٌُٚ ِؾّذ، ثٓ ِٛعٝ اٌٝ اٌن١ّش سعٛع اٌظب٘ش - 
 . 2  – 20 اٌٙذا٠خ اٌىجشٜ ٌٍؾغ١ٓ ثٓ ؽّذاْ اٌخق١جٟ ؿ - 
 27ؿ :، ساعغ سعبي إٌغبؽٟٚدافغ ػٕٗ اٌؾ١خ إٌّبصٞ اٌؾب٘شٚدٞ. مؼفٗ إٌغبؽٟ ٚاثٓ اٌغنبئشٞ ٚغ١شُ٘ - 

فٟ   1 ؿ 4 ط :، ٚفشػ اٌّؾمك اٌخٛئٟ ثنؼفٗ فٟ 8  ثشلُ  44 ؿ 2ط :، ِٚؼغُ سعبي اٌؾذ٠ش19 ثشلُ 
 –    ؿ  ط :ِغزذسوبد ػٍُ سعبي اٌؾذ٠ش ٌٍّٕبص٠ٞنبً أ، ٚساعغ 99 9اٌشاصِٟ ثشلُ  اثشا١ُ٘رشعّخ غ١بس ثٓ 

 .2  4ثشلُ     
 .بيٌُ أعذ ٌٗ روشاً فٟ وزت اٌشع -4
 .ِؾزشن ِغ وض١ش٠ٓ ُِٕٙ اٌضمخ ٚاٌنؼ١ف ٚاٌّغٙٛي، فال ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ اال ثؼذ رؼ١١ٕٗ ٚاصجبد ٚصبلزٗ ثبٌذ١ًٌ اٌٛامؼ -1
 .ِغٙٛي، فٍُ أعذ ٌٗ اعّبً ٚال روشاً  -2
ِفنً ثٓ ػّش أثٛ ػجذ هللا ٚل١ً أثٛ ِؾّذ، اٌغؼفٟ، : )، ؽ١ش لبي    ثشلُ  2 4ؿ :مؼفٗ إٌغبؽٟ فٟ سعبٌٗ -7

 (.ٚلذ روشد ٌٗ ِقٕفبد ال ٠ؼٛي ػ١ٍٙب. ٚل١ً أٗ وبْ خطبث١بً . فبعذ اٌّز٘ت، ِنطشة اٌشٚا٠خ، ال ٠ؼجؤ ثٗوٛفٟ، 
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 :في نقطتينتكوف المناقشة من جهة المتن، و 

 أمرنا وا قاؿ، نعم: قلت: )ُرويْت ىذه الرواية ُب ادلصادر ادلعتمدة بدوف زيادة :النقطت األوىل
 وكونو والدتو غلحد وأكثرىم منو بالولد ويقولوف مات غيبتو ُب ادلهدي وليقاؿ منها وأبُت أنور

وىذه الزيادة انفرد هبا احلسُت بن (. أمجعُت والناس والرسل وادلالئكة ا لعنة عليهم أولئك وظهوره
 .محداف اخلصييب ُب اذلداية الكربى

وٗتتم ( والتنويو إياكم: )X والكتب ادلتسآب على اعتبارىا، جاءت الرواية فيها من قولو
 وا :قاؿ، نعم: قلت: )، وال توجد فيها زيادة(الشمس ىذه من أبُت ألمرنا وا: )Xبقولو 

 والدتو غلحد وأكثرىم منو بالولد ويقولوف مات غيبتو ُب ادلهدي وليقاؿ منها وأبُت أنور أمرنا
 (.أمجعُت ناسوال والرسل وادلالئكة ا لعنة عليهم أولئك وظهوره وكونو

 – ٕ٘ٔص :القمي بابويو البن والتبصرة اإلمامة: وادلصادر اليت روهتا بدوف تلك الزيادة ىي
 :الصدوؽ للشيخ النعمة و٘تاـ الدين ، وكماؿٖٖٙص ٔج :الكليٍت للشيخ ، والكاُبٕٙٔ

 بن مد الغيبة ، كتابٗ٘ٔ – ٖ٘ٔص :النعماين إبراىيم بن مد الغيبة ، كتابٖٚٗص
، ٖٖ٘ – ٕٖ٘ص :(الشيعي) الطربي جرير بن مد اإلمامة ، دالئلٗ٘ٔص :النعماين يمإبراى
 .، وغَتىإ٘ٛ ح ٖٖٛ – ٖٖٚص :الطوسي للشيخ الغيبة

 .وغَت موجودة ُب مجيع الكتب ادلعتربة، وىذا موىن العتبار ىذه الزيادة ،إذف فهي زيادة غريبة

 غلحد وأكثرىم منو بالولد ويقولوف مات توغيب ُب ادلهدي وليقاؿ: )Xقولو  :النقطت الثانيت
، فالقوؿ بالولد (أمجعُت والناس والرسل وادلالئكة ا لعنة عليهم أولئك وظهوره وكونو والدتو

 :يتوقع على ضلوين -حسب ىذه الرواية  - Xلإلماـ ادلهدي 

  -ة صراحة القوؿ بوجود ذرية لو بالفعل أو بالقوة، وىذا ال تدؿ عليو الرواي  :النحو األوؿ
، Xذلك أف ىناؾ روايات كثَتة تنص على ذرية اإلماـ ادلهدي  إٔب، أضف -كما سيأٌب 

 !فكيف ُتًتؾ عدة روايات صرػلة، ويُعتقد برواية مبهمة ؟

 :، وىذا يتوقع على وجهُتXالقوؿ بإمامة ابن لإلماـ ادلهدي   :النحو الثاين



 ::................. .....................X و ذريت القائم  دلهدينيااألربعىن حديثاً يف 

، وىذا Xبعد قيامو ادلقدس وبعد وفاتو  Xالقوؿ بإمامة ابن اإلماـ ادلهدي  :الوجو األوؿ
ألف الرواية ال تصرح بذلك وىو وجو بعيد، ىذا أواًل، وثانياً  ؛ال ؽلكن أف يكوف معًٌت للرواية

، Xتقدمت روايات كثَتة تنص على إمامة وحجية ووصاية ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي 
 !أحسن أحواذلا ؟ ُبفكيف ترد كل ىذه الروايات والنصوص برواية متشاهبة 

 إٔبُب غيبتو، وانتقاؿ اإلمامة  Xإمامة االبن مع القوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي  :الوجو الثاين
 غيبتو ُب ادلهدي وليقاؿ)ابنو، وىذا ىو ادلعٌت الصحيح للرواية بقرينة السياؽ والقرائن اخلارجية، 

 وادلالئكة ا لعنة عليهم أولئك وظهوره وكونو والدتو غلحد وأكثرىم منو بالولد ويقولوف مات
وضالذلم،  X، فالرواية تتكلم عن افًتاؽ الناس بعد غيبة اإلماـ ادلهدي (أمجعُت والناس والرسل

ابنو، فمعٌت  إٔبفمنهم من ينكر والدتو، ومنهم من يقوؿ إنو مات ُب غيبتو وانتقلت اإلمامة 
 :ذكر ىذه الروايةثاؿ أع ُب كالـ العرب كثَتاً، وكمأي يعتقدوف، وىذا شائ( يقولوف)

: قاؿ ،ا عبد بن زلمد بن أمحد عن زلمد، بن معلى عن زلمد، بن احلسُت :الشيخ الكليٍت
 سبب عن فسألتو ذلك، عن فرجع العسكر إٔب فصار ا بعبد يقوؿ ىليل بن ا عبد كاف)

 فماؿ ضيق، طريق ُب فوافقٍت ذلك، عن أسألو أف X احلسن أليب عرضت إين: فقاؿ رجوعو،
 فيو رؽ ىو فإذا فأخذتو صدري، على فوقع فيو، من بشيء ضلوي أقبل حاذاين، إذا حىت ضلوي

 .(ٔ)( كذلك وال ىنالك، كاف ما: مكتوب

أي كاف عبد ا بن ىليل يعتقد بإمامة عبد ( ا بعبد يقوؿ ىليل بن ا عبد كاف: )فقولو
 .Xا األفطح بن اإلماـ الصادؽ 

، واضح الداللة على أف (منو بالولد ويقولوف مات غيبتو ُب ادلهدي ؿوليقا: )Xفقولو 
ابنو، وال عالقة للرواية  إٔبُب غيبتو وانتقاؿ اإلمامة  Xادلسألة ىي القوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي 

ُب أي وقت ما داـ ال يقًتف بالقوؿ ٔتوت اإلماـ ادلهدي  Xبالقوؿ بالذرية لإلماـ ادلهدي 
X عالقة ذلا بوجود أئمة وحجج من ذرية اإلماـ ادلهدي ُب غيبتو، وكذلك ال X  بعد قيامو

 .ادلقدس ووفاتو

                                                             

 .11 ؿ  اٌىبفٟ ط - 



 Xإصداراث أنصار اإلمام ادلهدي  ............................................. 211
وكوف ىذا التفسَت ىو الصحيح، أو األرجح، أو حىت لو كاف رلرد وجو شلكن، فهو ينسف  

، وتبقى (إذا ورد االحتماؿ بطل االستدالؿ: )كل زلاولة استدالؿ على خالفو، وكما يقاؿ
 .وإمامتهم بدوف معارض أصالً  Xذرية اإلماـ ادلهدي  إٔبتنص وتشَت  الروايات واألخبار اليت

* * * 

 

 

 


