


والدة 
اإلمام المهدي#

بين

الضرورة و التشكيك
إعداد

شعبة التبليغ
يف

قسم الشؤون الدينية



أسم الكتاب : والدة اإلمام املهدي بين الضرورة والتشكيك
إعداد : شعبة التبليغ يف قسم الشؤون الدينية 

النارش : العتبة العلوية املقدسة
املراجعة : شعبة التبليغ يف قسم الشؤون الدينية

الطبعة : األوىل
سنة الطبع : 1436 هـ - 2015م 

قياس : 14.8 × 21  
عدد الصفحات : 144
عدد النسخ : 20000

www.imamali.net : املوقع اإللكرتوين
 tableegh@imamali.net : الربيد اإللكرتوين

موبايل :  07700554186 







اللهـم كـن لوليـك الحجـة بـن الحسـن 

صلواتـك عليـه وعلـى آبائـه فـي هـذه 

السـاعة وفـي كل سـاعة وليـًا وحافظًا 

وقائـدًا وناصـرًا ودليـًا وعينـًا حتـى 

فيهـا  وتمتعـه  طوعـًا  أرضـك  تسـكنه 

طويـًا برحمتـك يـا أرحـم الراحميـن
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مقدمة:
حممد  أمجعني  اهلل  خلق  خري  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
له  العاملني  أرواح  األرضني  يف  اهلل  بقية  السيام  الطاهرين  الطيبني  آله  وعىل 

الفداء.
قال اإلمام الباقر : )بأيب وأمي املسمى باسمي واملكنى بكنيتي السابع 

من بعدي، بأيب من يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت ظلاًم وجورًا()1).
يف احلديث الرشيف عن اإلمام الصادق  قال: )إذا كان يوم القيامة مجع 
الناس يف صعيد واحد ووضعت املوازين فيوزن دماء الشهداء  اهلل عز وجل 
مع مداد العلامء فريجح مداد العلامء عىل دماء الشهداء()))، وبتأمل رسيع يف 
مغزى هذا احلديث يظهر جليًا أن الغزو الفكري الذي يصيب األمة اإلسالمية 
أهم وأخطر من الغزو البرشي الذي جيتاح بالدهم، ولذا كان اجلهاد للعدو 
اخلارجي جهادًا أصغر، بينام جهاد النفس بكل سلبياهتا من األهواء واجلهاالت 
والشبهات واملعتقدات اخلاطئة جهادًا أكرب، فقد ُروي عن موالنا أيب عبد اهلل 
ة فلامَّ َرَجعوا قال: )مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد  الصادق : أنَّ النَّبي بعث رسيَّ
، وما اجلهاد  األصغر، وبقي عليهم اجلهاد األكرب(، فقيل: يا رسول اهلل 

األكرب؟ قال: )جهاد النَّفس())). 
 فاإلسالم دين الفكر والعلم، ففي احلديث الرشيف عن اإلمام الصادق

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج36 ص394.
)2) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج4، ص 399.
)3) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج11، ص.122
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أنه قال: )تفّكر ساعة خري من عبادة سنة، إنام يتذّكر أولو األلباب()1)، ولذا ترى 
الروايات حتث عىل طلب العلم وترفع درجة العامل إىل مستوى ال يصل إليه 
أحد من أفراد األمة، فهم قادة املجتمع يف كل مفاصله، من الصالة التي هي 
عمود الدين، فعن الصادق : )الصالة خلف العامل بألف ركعة، وخلف 
وعشـرون()))،  مخس  املوىل  وخلف  مخسون،  العريب  وخلف  بامئة،  القريش 
مرورا بالقضاء وَفضِّ اخلصومات، فإهنا ال تصح إال من قبل احلاكم الرشعي 
)وأّما  التوقيع الرشيف:  وهو املجتهد من العلامء، إىل أخذ معامل الدين، ففي 
وأنا  عليكم،  حّجتي  فإّنم  حديثنا،  رواة  إىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث 

حّجة اهلل عليهم()3).
الفكري  التشويه  املقام للعلامء إال إدراكًا خلطورة  وما ذاك االهتامم ورفعة 
النموذج  عىل  اإلنس  شياطني  قبل  من  املرتقب  الثقايف  والغزو  املحتمل 
اإلهلي الذي ارتضاه لإلنسان يف كل أبعاد حياته الفكرية والنفسية واجلسدية 
والروحية، من عبادة ومعتقدات تضمن له حياًة يف هذه الدنيا بسعادة، وعاقبًة 

يف اآلخرة يف رضوان وجنان.
اإلنسان  عليه  حيصل  ما  َأنَفس  من  اإلسالم،  وهو  اإلهلي  النموذج  فهذا 
فكرًا وتطبيقًا، ولذا جيب عليه صونه واملحافظة عليه، ولكن الناس ال تقدر 
أن حتافظ عليه، بأن ُتَيِّز اخلطأ من الصواب يف كل مفصل من مفاصل حياهتا 
فتجتنب اخلطأ وتأخذ بالصواب، لعجز إدراكها عن ذلك يف أحيان، وتلبيس 

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج15، ص195
)2) املصدر السابق: ج85 ص5.

)3) كامل الدين وإتام النعمة للصدوق: ص484، وسائل الشيعة للحر العاميل: ج27، ص140.
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امللبسني للباطل بلباس احلق يف أحيان أخرى، فلذا كان دور العلامء عظياًم يف 
إيضاح املعتقدات واملهامت من مسائل الدين، وإزالة الشبهات ودفع مكائد 
الشياطني من اإلنس واجلن أمجعني عن ضعاف الشيعة، فقد ورد يف احلديث 
اهلل  قول  يف    الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن  صدقة  بن  مسعدة  عن  الرشيف 
ُكْم  ُقوا اهللََّ َلَعلَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْصرِبُ َ تبارك وتعاىل: َيا َأيُّ
ُتْفلُِحوَن)))، يقول: )...ورابطوا ... يف سبيل اهلل ونحن السبيل فيام بني 
 ، اهلل وخلقه، ونحن الرباط األدنى، فَمن جاهد عنّا فقد جاهد عن النبي
وما جاء به من عند اهلل...()2)، وعن جعفر بن حممد الصادق  قال: )علامء 
شيعتنا مرابطون يف الثغر الذي ييل إبليس وعفاريته، يمنعوهم عن اخلروج عىل 
ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، أال فمن 
ألف  واخلزر  والرتك  الروم  جاهد  ممن  أفضل  كان  شيعتنا  من  لذلك  انتصب 

ألف مرة، ألنه يدفع عن أديان حمبينا وذلك يدفع عن أبدانم()3).
ومن مجلة ما وقع فيه التشكيك مسألة اإلمام املهدي ، فإن هذه الفكرة 

من مجلة األفكار املتجذرة يف النفسية اإلنسانية منذ القدم وذلك ألمرين:
عىل  يضغط  والذي  والعدوان  بالظلم  املليئة  الدنيا  احلياة  واقع   -1
املستضعفني يف هذه احلياة ـ وهم أكثر سكاهنا ـ فُيلِجئهم فطريا إىل ترقُّب منقٍذ 
األرض،  يف  والسالم  واملحبة  العدل  وينشـر  الظلم  هذا  عنهم  يزيح  خملِّص 

)1) سورة آل عمران: 200.
ج1،  البحراين:  هاشم  للسيد  القرآن  تفسري  يف  الربهان  ص135،   ،7 ج  املجليس:  للعالمة  األنوار  بحار   (2(

ص323. ج1،  الكاشاين:  للفيض  القرآن  تفسري  يف  الصايف   ، ص335 
)3) االحتجاج: ص17.
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ونظرة رسيعة إىل األديان غري الساموية املختلفة يف األرض املتمثلة ـ باإلضافة 
املجسد هلا، سواء  الفكري  كتبهم وتراثهم  ـ بجملة  إىل طقوسهم وعباداهتم 
املجتمع  يف  الثقافية  إفرازاهتا  أو  الديانات  لتلك  الرسمية  الكتب  طريق  عن 
املتمثلة باألدب الديني من القصة أو القصيدة أو املرسحية التي يبدعها مثقفو 

تلك الديانات، أو غريها، كل ذلك يؤكد عاملية هذه املسألة.
2- األديان الساموية احلقة السابقة عىل الدين اإلسالمي، فإهنا تشرتك مجيعا 
يف هذه الفكرة وتؤكدها، والتي بقي منها بعض اآلثار يف النصوص الواصلة 
فة، لتؤكد عىل قوة طرح هذه الفكرة يف األديان السابقة  إلينا، وإن كانت حُمرَّ
وجتّذرها فيها)1)، ويشري إليها قوله تعاىل: ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر 

 .(2(أن األرض يرثها عبادي الصاحلون
بل يمكن إرجاع النقطة األوىل ـ بيشء من التأمل ـ إىل النقطة الثانية، وذلك 
بأن نفرتض ـ افرتاضًا تساعد عليه مجلة من النصوص الدينية ـ أن األنبياء منذ 

ما يف  منها  إشارة،   نحو  املهدي  اإلمام  إىل  القديم واجلديد تشري  العهد  النصوص يف  فهناك مجلة من   (1(
ِسفر إشعيا، اإلصحاح  احلادي عرش: 11 :1 و خيرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله 11 :2 
وحيل عليه روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب 11 :3 ولذته تكون 
للمساكني  بالعدل  بل يقيض   4: اذنيه 11  نظر عينه وال حيكم بحسب سمع  الرب فال يقيض بحسب  يف خمافة 
وحيكم باالنصاف لبائيس األرض ويرضب األرض بقضيب فمه ويميت املنافق بنفخة شفتيه 11 :5 ويكون الرب 
منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه 11 :6 فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل والشبل 
واملسمن معا وصبي صغري يسوقها 11 :7 والبقرة والدابة ترعيان تربض أوالدمها معا واألسد كالبقر يأكل تبنا 
11 :8 ويلعب الرضيع عىل رسب الصل ويمد الفطيم يده عىل حجر األفعوان 11 :9 ال يسوؤون وال يفسدون 
يف كل جبل قديس، ألن األرض تتلئ من معرفة الرب كام تغطي املياه البحر 11 :10 ويكون يف ذلك اليوم أن 
أصل يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمدا 11 :11 ويكون يف ذلك اليوم أن السيد يعيد 
يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مرص ومن فرتوس ومن كوش ومن عيالم ومن شنعار ومن 

محاة ومن جزائر البحر.
)2) سورة األنبياء: 105.
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آدم أبو البرش إىل آخرهم وهو عيسى عىل نبينا وآله وعليهم الصالة والسالم، 
املنقذ  بوجود  يبشـرون  كانوا  كذلك    اخلاتم  بنبوة  يبشـرون  كانوا  كام 
يف  راسخة  اجتامعية  فكرة  الفكرة  هذه  جعل  مما  الزمان،  آخر  يف  وامُلخلِّص 
الذهنية العامة لدى الناس، وذات مقبولية تامة عندهم النسجامها مع الفطرة 
أو اآلثار األدبية يف  الساموية  الديانات غري  البشـرية، فظهرت هنا وهناك يف 

املجتمعات املختلفة.
  النبي األعظم  التثقيف هلا منذ زمن  بدأ  فقد  الدين االسالمي  أما يف 
يف أحاديث كثرية رواها الفريقان حتى صارت بسبب كثرهتا من رضوريات 
الدين ومن مجلة املتواتر عنه إمجاالً، وبعد ذلك استمر هذا التثقيف بشكل أكثر 
  حتى ال نكاد نجد إمامًا من أئمتهم   تركيزًا يف أحاديث أهل البيت
خيلو ما ُأثِر عنه من حديث عن ذكر للمهدي املوعود  ـ كام سيتضح مما 
سيأيت يف الفصل الثالث ـ ، بل كان الشيعة يرتقبون ظهوره وانطباق الروايات 
الدالة عليه يف كل إمام جديد من األئمة  حتى سأل بعضهم اإلمام رصحيًا 
عن ذلك، فمن ذلك ما ورد عن يونس بن عبد الرمحن قال: دخلت عىل موسى 
بن جعفر  فقلت: يا بن رسول اهلل أنت القائم باحلق؟ فقال: )أنا القائم 
باحلق، ولكّن القائم الذي يطهّر األرض من أعداء اهلل ويملؤها عدالً كام ِملئت 
قال: كنت  جورًا، هو اخلامس من ولدي...( اخلرب)1)، ومنها ما عن مسعدة 
فرّد  فسّلم  متَّكيًا عىل عصاه  انحنى  قد  كبري  شيخ  أتاه  إذ    الصادق  عند 
أبو عبد اهلل اجلواب، ثمَّ قال: يا بن رسول اهلل ناولني يدك أقّبلها فأعطاه يده 

)1) كامل الدين للصدوق: ج 2 ص 361 ب 34 ح 5.
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فقبَّلها ثمَّ بكى، فقال أبو عبد اهلل: ما يبكيك يا شيخ؟ قال: جعلت فداك يا بن 
السنة،  الشهر، وهذه  رسول اهلل أقمت عىل قائمكم منذ مئة سنة، أقول هذا 
وقد كربت سنّي، ورّق )دّق نخ( عظمي، واقرتب أجيل، وأرى فيكم ما ال 
ال  فكيف  باألجنحة  يطريون  عدّوكم  وأرى  دين،  مرشَّ مقتَّلني  أراكم  أحب: 
أبقاك اهلل حتى  )يا شيخ إن  ثمَّ قال:   ، أبكي؟ فدمعت عينا أيب عبد اهلل 
ترى قائمنا كنت معنا يف السنام األعىل، وإن حّلت بك املنيَّة جئت يوم القيمة 
كوا هبام  د : ونحن ثقله قد قال: إّن خملِّف فيكم الثقلني فتمسَّ مع ثقل حممَّ
لن تضلوا: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي(، فقال الشيخ: ال أبايل بعد ما سمعت 
)يا شيخ اعلم أنَّ قائمنا خيرج من صلب احلسن واحلسن  هذا اخلرب ثمَّ قال: 
د خيرج من صلب عيّل  خيرج من صلب عيّل وعيّل خيرج من صلب حمّمد وحممَّ
من  خرج  وهذا  ـ   موسى إىل  وأشار  ـ  هذا  ابني  صلب  من  خيرج  وعيّل 
صلبي، ونحن إثنا عرش كّلهم معصومون مطهرون ...( احلديث)1)، ومنها ما 
عن أّيوب بن نوح قال: قلت أليب احلسن الرضا: إّنا نرجو أن تكون صاحب 
هذا األمر وأن يسوقه إليك عفوًا بغري سيف فقد بويع لك ورضبت الدراهم 

باسمك... اخلرب.)2) 

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج 36، ص 409.
)2) غيبة النعامين: ص 168، ب 10، ح 9، كامل الدين: ج 2، ص370، ب 35، ح 1 نحوه.
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: أنواع التشكيك في مسألة اإلمام المهدي
وقد صاحَب هذه املسألة ـ كام يف كل حٍق ـ وقوع التحريف والتزييف أو 

اإلنكار والتشكيك، فهنا مستويات من االنحراف:
عىل  تطبيقها  طريق  عن  وذلك  الفكرة،  استخدام  بإساءة  االنحراف   -1
شخصية  نفس  يف  سواء  احلقيقيني،  املقصودين  هم  ليسوا  أخرين  أشخاص 
أو  بالقائم  وصفوا  آخرين  أشخاص  عىل  خاطئًا  تطبيقًا  ُطبقت  بأن  اإلمام، 
املهدي، أو يف بعض أتباعه وأعوانه كاليامين واخلراساين وغريمها، ومما ساعد 
املسلمني  من  كبرية  رشحية  أن  الفكرة  هذه  أبعاد  بعض  يف  ذلك  ادعاء  عىل 
الزمان، وهذا بدوره   سابقًا، وأنه سيولد يف آخر  ينكرون والدة اإلمام 
ٍع  يعني أنه ليس شخصًا معينًا من أبوين  معروفني، وهذا يفتح الباب لكل ُمدَّ
 أن ُيَطبِّق أوصافه أو عصـره وظروف خروجه ـ الوارد كل ذلك يف الروايات ـ
واملريدين  األتباع  حوله  وجيمع  فيه،  يعيش  الذي  وحميطه  وزمنه  نفسه   عىل 
ٍع مهام كانت دعوته باطلة مَجَْع عدٍد منهم ـ من اهلمج  ـ والذين ال َيُعزُّ عىل ُمدَّ

والرعاع وأتباع كل ناعق، كام يف احلديث الشـريف)1).
ص شخص اإلمام مّلا كان ممتنعًا، لتعّينه  وأما يف خصوص الشيعة فإن تقمُّ
بوجود شخصه الرشيف  الثابت واملحدد، لذا كان التحريف يطال بعض 
أتباعه وأعوانه، فرتى مّدعي بعض أهم أصحابه كاليامين واحلسني واخلراساين 

)1) )يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخريها أوعاها.. فأحفظ عني ما أقوله لك: الناس ثالثة: فعامل رباين.. 
ومتعلم عىل سبيل نجاة.. ومهج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، مل يستضيئون بنور العلم، ومل يلجئوا 

إىل ركن وثيق...(. هنج البالغة: خطب اإلمام عيل: ج4، ص36.
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متلونة، وهم كلهم جيمعهم  بأشكال خمتلفة ودعاوى  يوجدون يف كل زمان 
اسم واحد، وهو: االدعاء والتحريف والتزييف، طلبًا حلطام الدنيا وزينتها، 
وإضالالً لبسطاء الناس، واستغالَل عواطفهم اإليامنية املتحفزة لنرصة اإلمام 

وااللتفاف حوله.
فهناك  اإلسالمي،  التأريخ  يف  مبكرة  املهدوية  ادعاء  حركة  بدأت  وقد 
شواهد تأرخيية قليلة يرصدها املتأمل املدقق تدل عىل أن ِمن أوائل َمن ادعى 
املهدوية معاوية بن أيب سفيان، كام يذكر ذلك الكوراين: حيث ورد يف نص 
هاشميًا  ملكًا  لكم  أن  زعمتم  )وقد  قوله:  هاشم  بني  مع  حماججاته  بعض 
نسلمه  حتى  أيدينا  يف  األمر  وهذا  مريم،  بن  عيسى  واملهدي  قائاًم،  ومهديًا 
إليه(، وعن عبد الرمحن بن أيب عمرية األزدي عن النبي  أنه ذكر معاوية 
وقال: اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به()1)، وعن األعمش عن جماهد قال: 
)لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهدي ()2)، وهي بالطبع من موضوعات معاوية 
مثل  ورد  ثم   ، البيت  أهل  عن  اإلمامة  حرف  يف  مرشوعه  لدعم  نفسه 
ذلك يف حق موسى بن طلحة بدعم من عائشة، ثم احلسنيني)3)، حتى صار 
االدعاء موجة يف أواخر القرن األول اهلجري عىل إثر ظلم األمويني آلل حممد 
وتسلطهم عىل رقاب الناس، فكان ذلك أرضية مناسبة الدعاء املهدوية، ثم 

استمرت الدعاوى الباطلة إىل يومنا هذا بأشكال وألوان خمتلفة. 
بعض  أو  املهدي  اإلمام  مسألة  ألصل  واإلنكار  التشكيك  حصول   -2

)1) مسند أمحد: ج4 ، ص:216.
)2) تاريخ دمشق البن عساكر: ج59، ص172، والبداية والنهاية البن كثري: ج 8، ص 143.

)3) يالحظ كتاب املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي : ج؟؟؟ ، ص213 وما بعدها.
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العالمة  وجود  أو  النشأة،  هذه  يف  خروجه  أو  وحياته  كوالدته  خصوصياته 
الفالنية لظهوره، كالسفياين أو وجود بعض األعوان له كاليامين واخلراساين أو 
بعض خصوصياهتم وهكذا، قال الشيخ اإليرواين )مده(: فكان أّول من شكك 
يف الوالدة جعفر عّم اإلمام املهدي ، لعدم اطالعه عىل الوالدة، ووجود 
الظروف  نتيجة   ، املهدي  اإلمام  والدة  مسألة  عىل  قوي  إعالمي  تعتيم 
احلرجة املحيطة باإلمامة يف تلك الفرتة، حتى أّنه مل جُيِز األئمة الترصيح باسم 
ولد  له   العسكري اإلمام  أّن  عىل  مّطلعًا  كان  ما  فجعفر  املهدي،  اإلمام 
الوالدة،  يف  شّكك  أو  وأنكر  بالقضية  فوجئ  لذلك  املهدي،  اإلمام  باسم 
يف  الِفَصل  كتابه  يف  حزم  ابن  التشكيك  يف  تاله  ثم  شكك،  من  أول  فهو 
منهم  فقال: وتقول طائفة  الوالدة  والنَِحل، شّكك يف مسألة   امللل واألهواء 
ـ أي من الشيعة ـ أّن مولد هذا ـ يعني اإلمام املهدي ـ الذي مل خيلق قط يف سنة 
ستني ومائتني، سنة موت أبيه)1)، وتبعه عىل ذلك حممد اسعاف النشاشيبي يف 
كتابه اإلسالم الصحيح، يقول: ومل يعّقب احلسن ـ يعني العسكري سالم اهلل 

عليه ـ ذكرًا وال أنثى)2) )3).
إن  نقول  أن  فيمكننا  آخر،  تقسياًم  املشككني  نقّسم  أن  أردنا  إذا  ونحن 

املشككني:
إما أن يكونوا من املسلمني، فهذا القسم ينترش فيه التشكيك األول املتقدم، 
التشكيك بأصل مسألة  الثاين، ولكن يف بعض اخلصوصيات، وأما  وكذلك 

)1) الفصل 3: 114.
)2) اإلسالم الصحيح: 348.

)3) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل للشيخ حممد باقر اإليرواين: ص 31-30.



..................................................................... والدة اإلمام املهدي  بني التواتر والتشكيك18

بطالن  عىل  تقريبًا  متفقني  املسلمني  نجد  أن  )فباإلمكان   # املهدي  اإلمام 
آخر  يف  سيظهر  أّنه  عىل  كلمتهم  اتفقت  قد  وغريهم  فاإلمامية  ذلك،  مثل 
آيات  ذلك  عىل  دّلت  وقد  املباركة،  يده  عىل  العامل  إصالح  يتم  رجٌل  الزمان 
هبذه  سّلم  )وقد  الروايات()1)،  من  كبرية  جمموعة  ذلك  عىل  دّلت  كام  كثرية، 
الروايات وهبذه املسألة يف اجلملة غرينا من اإلخوة العاّمة، بام فيهم ابن تيمية 
وابن حجر)2)، بل يف اآلونة األخرية سّلم هبا عبد العزيز بن باز، كام ورد يف 
الفكرة صحيحة  أّن هذه  املنّورة)3) وذكر  املدينة  التي تصدر من  جمّلة اجلامعة 

والروايات صحيحة وال يمكن إنكارها.
والروايات،  لآليات  الفكرة،  هبذه  سّلموا  قد  عام  بشكل  إذن  فاملسلمون 
وإذا كان هناك منكر فهو قليل، ويمكن أن يعّد شاذًا، من قبيل ابن خلدون 
يف تارخيه)4)، وأبو زهرة يف كتابه اإلمام الصادق)5) وحممد رشيد رضا يف كتابه 
)7)، فإنه حينام يمّر هبا  تفسري املنار)6) يف قوله تعاىل: ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللِ
هناك يقول: الروايات ضعيفة، فهو حياول تضعيف الروايات بمجرد دعوى 

ذلك ال أكثر()8).

)1) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل  للشيخ حممد باقر اإليرواين: ص 10.
)2) الصواعق املحرقة: 249.

)3) جملة اجلامعة اإلسالمية العدد 3 من السنة األوىل 161 ـ 162.
)4) تاريخ ابن خلدون: ج1، 199.

)5) اإلمام الصادق: 199.
)6) تفسري املنار: ج10، 393،سورة التوبة، وله مناقشات حول روايات اإلمام املهدي راجع 9: 499 - 

.507
)7) التوبة: 32.

)8) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل للشيخ حممد باقر اإليرواين: ص13-12.
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أو يكونوا من غري املسلمني وهؤالء ال يمكن النقاش معهم يف إثبات ذلك 
نقاًل، ألن االقتناع بذلك الدليل النقيل من اآليات والروايات حيتاج إىل إثبات 
 وإمامة األئمة ، مصداقيتها، وهو يتوقف عىل معرفة صحة نبوة النبي
من بعده، وكذلك إىل صحة القرآن الكريم وأنه صادر من اهلل تعاىل، وقد حيتاج 
ـ إذا كان الشخص ملحدًا أصاًل ـ إىل إثبات وجود اهلل تعاىل وصفاته، فإذًا هذا 
الطريق من النقاش مسدود معه أو حيتاج إىل إثبات كل ما تقدم، ويكون هو 
متفرعًا عنه، وقد يتيرس طريق عقيل إلثبات وجود اإلمام، ولكنه حمل لألخذ 
ن اخلطب أن تأليف هذا  ل األمر وهيوِّ والرد، وال يكون وحده حاساًم، وما يسهِّ
القسم من املشككني ومل يتوجه  الرد عىل هذا  الكتاب مل يكن منصبًا لغرض 

إليهم أصاًل.
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إلقاء التشكيك في أوساط الناس وخطره:
وهنا البد أن نشري إىل أن البحث عن مسألة والدة اإلمام املهدي  قد 
النقض  العلمية ـ يف أوساط علمية فيأخذ حيزًا من  يكون ـ كسائر البحوث 
واإلبرام واألخذ والرد، فُيناَقش دليٌل ما يف أصل حجيته أو مقدار ما يستظهر 
منه، فيكون هناك مراحل يف البحث العلمي يقع يف بعضها تساؤالت أو تردد 
يف قبول الفكرة، وذلك أمر طبيعي يف تشييد املطالب العلمية عند طلبة العلوم 

الدينية الذين يسلكون املنهج العقيل يف االستدالل.
الريبة  إىل  يدعو  قد  التأمل  من  أكثر  بل  ـ  للتأمل  يدعو  الذي  األمر  ولكن 
يف مستوى النوايا الشخصية ـ إذا ألقي التشكيك عىل مستوى الذهنية العامة 
هذا  فإن  وحدوده،  مالبساته  أو  باملوضوع  املسبوقة  غري  العادية  والعقلية 
التشكيك يعترب من األخطار الفكرية التي ال يسع بحال من األحوال إثارهتا 

يف أوساط املجتمع غري املؤهل لتلقي هذه األفكار.
ال  والتي  املحفوظة  العلمية  وخصوصياته  اصطالحاته  له  علم  كل  فإّن 
يسمح ـ بحال ـ  بإشاعتها عىل املأل العام، بل إن بعض خصوصيات العلوم 
تكون من األرسار العلمية التي ال يمكن البوح هبا لغري املتعلمني بذلك العلم، 
يتعلق  األمر  كان  إذا  أعظم  واخلطر  أكرب  تكون  املشكلة  أن  ذلك  إىل  أضف 
برهبم،  وعالقتهم  دينهم  خيص  معريف  كمٍّ  من  يمتلكونه  وما  الناس  بعقائد 
الناس،  أوساط  يف  األمور  هذه  إثارة  من  الغرض  حول  السؤال  يكرب  فهنا 
فصحيح أن البحث العلمي ال يعرف اخلطوط احلمراء يف التعرض لألفكار 
ويصفو  األفكار  من  الشوائب  ُتزال  حتى  فيها  ويتأمل  ويصححها  فينتقدها 
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احلق ويتمحص، ولكن أن يكون هذا منترشًا بني الناس فهذا غري مقبول بتاتًا، 
فقد كانت سنة النبي وأهل بيته  أن يكلموا الناس عىل قدر عقوهلم، 
قدر  عىل  الناس  نخاطب  أن  األنبياء  معارش  ُأمرنا   : النبي  عن  ورد  فقد 
عقوهلم)1)، ويمنعوهنم من اخلوض فيام ال يطيقون، ويأمروهنم باألخذ ببعض 
املعارف بشكل إمجايل، حتى ال يكلفوهنم ما ال يطيقون فيقعوا يف الشبهات،  
كام كان النهي عن اخلوض يف الذات املقدسة وخصوصياهتا مما ُيدِخل اإلنسان 

يف متاهات األوهام وتلبيسات الشيطان.
يف  الشبهة  إلقاء  إىل  يؤدي  الناس  بني  التشكيك  إشاعة  أن  ذلك  يف  والرس 
عدم  بسبب  بالعلم،  املحصنة  غري  الضعيفة  نفوسهم  من  فتتمكن  أذهاهنم 
استحضارهم ملالبسات املوضوع وليس عندهم من األدلة ما يرّد هذه الشبهة، 
ـ بعد ذلك إىل كل من وصلته الشبهة،  ـ إن وجد  وقد ال يتيسـر إيصال الرد 
الفساد يف  التي تشيع  العاملية  القوى االستكبارية  ولذا كان من مجلة أساليب 
املجتمعات أن تنرش األضاليل يف املجتمعات حتى وإن كانت إخبارات كاذبة 
وجمردة عن أي حقانية، واهلدف من ذلك أن انتشار هذا األمر الكاذب يكفي 
فيه تكنه من النفوس، ثم بعد ذلك ال يعلم وصول احلق أو التصحيح الذي 
قد يصدر كرد فعل من بعض اجلهات املتصدية له إىل كل الذين وصلتهم هذه 
للطرف  مقنعًا  أو  تامًا  نفسه  اجلواب يف  يكون  فقد ال  ولو وصل  األكاذيب، 
الذي تكنت الشبهة يف نفسه، أو قد ال يفهم اجلواب فيبقى متقلبا يف الشبهات، 
وقد ورد يف احلديث الرشيف، قال الرسول  لعيل : لئن يدي اهلل بك 

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس : ج 25 ص 384.



..................................................................... والدة اإلمام املهدي  بني التواتر والتشكيك22

رجاًل واحدًا كان خريًا لك مما طلعت عليه الشمس)1).
ويفهم منه أن ما يقابل هذه احلالة، أي: حالة هداية األمة، وهي حالة اجلهل 
 : والضالل أمر مرفوض وله عواقب وخيمة، ففي احلديث عن الصادق
)إن اإليامن عرش درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فال يقولن 
صاحب اإلثنني لصاحب الواحد لست عىل يشء، حتى ينتهي إىل العرشة، فال 
ُتسقْط من هو دونك فُيسقُطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك 
بدرجة فارفعه إليك برفق، وال حتملنَّ عليه ما ال يطيق فتكسـره، فإن من كسـر 

مؤمنا فعليه جربه))2).

)1)  بحار األنوار: ج21، ص3، ب22.
)2) الكايف : ج2، ص 44.
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هل مسألة والدة اإلمام  مسألة عقدية؟
إن والدة أي إنسان فيام مىض هي من مجلة الوقائع واحلوادث الكونية التي 
حتدث يف هذه احلياة، وهي من مسائل علم التأريخ، فالتعامل معها تعامل مع 
فإثبات  التأريخ وقوانينه،  تأرخيية، فتكون حمكومة بخصوصيات علم  مفردة 
توفرها،  عدم  أو  والدته  عىل  التأرخيية  األدلة  بتوفر  مرهون  نفيها  أو  الوالدة 
وهو باإلضافة إىل كونه من مفردات علم التأريخ أمر اجتامعي مارسه ويامرسه 
الناس، ويتعاملون معه باملقدار الذي هيمهم، إذ أن هلذه املسألة مساس يف حياة 
اجتامعية  آثار  له  املجتمع  يف  األشخاص  والدة  فإثبات  االجتامعية،  اإلنسان 
كثرية مرتتبة عليه، ومع ذلك نجد أن العقالء هلم طرق خمتلفة ألثبات ذلك 
وليس األمر متوقفًا عندهم عىل حتصيل اليقني بحصول احلادثة، وإال لتوقفت 
مسرية احلياة يف مجلة من املفاصل املهمة، بل سرية العقالء عىل خالف ذلك، 
وأصحاب  املؤرخني  إخبار  أو  واالشتهار  الشيوع  عىل  االعتامد  فيها  ويكفي 

السري أو علامء النسب ونحو ذلك من الطرق املعتمدة عندهم. 
بحسب  خيتلف  فهو  ومسائل  أحكام  من  الوالدة  هذه  عىل  يرتتب  ما  أما 
 خصوصيات هذا الشخص، وهنا مّلا كان البحث عن والدة اإلمام املهدي
يرتتب عليها بعض اخلصوصيات الرشعية، كانت الوالدة تأخذ طابعًا رشعيًا 
عقديًا، ولكن نفس الوالدة ال خترج بذلك عن كوهنا أمرًا تأرخييًا يثبت بُمثبتات 
التأرخيية  احلوادث  تثبت  كيف  أما  ذلك،  عىل  يزيد  وال  التأرخيية،  احلوادث 

فسنتعرض له يف مقدمة الحقة.
ولكن ما يرتتب عىل ذلك حتى لو كان أمرًا عقديًا فرتتبه متفرع عىل ثبوت 
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املوضوع وهو الوالدة، وقلنا: إن ثبوهتا يكون بحسب قوانني علم التأريخ، فال 
يرد حديث أن املسائل العقدية البد فيها من اليقني وال يمكن حتصيل اليقني 
بالوالدة من بعض الروايات الدالة عىل حصول والدته ولو كانت صحيحة، 
ألن هذا البحث من أساسه ليس صحيحًا بعدما عرفت، ثم إن املسائل العقدية 

ليست كلها حمكومة هبذا احلكم، فبعدما تقدم نفهم أن املسائل العقدية: 
منها: ما يكون عقليًا حمضًا، أي: ما يتوفر له طريق عقيل حمض إلثباته، سواء 
وجد مع ذلك طريق نقيل إلثباته أيضًا أم ال، فهذا النوع البد فيه من حتصيل 

اليقني به.
ومنها: ما ال يكون عقليًا حمضًا، بل هو متفرع عىل اإلثبات الرشعي والنقيل، 
مثل أكثر فروع العقائد اإلسالمية احلقة، كثبوت اجلنة والنار وتفاصيل القيامة 
اإلهلي....  والعدل  واملعاد  واإلمام  النبي  تفاصيل  بعض  وكذلك  واآلخرة، 

وغريها كثري.
فأصل التوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد يكون إثباته أمرًا عقليًا حمضًا البد 
فيه من حتصيل اليقني به، وأما الفروع العقدية املبتنية عىل أخبار ونقول رشعية 
هلذا  فيه  احلكم  بثبوت  اليقني  من  البد  نعم  اليقني،  فيه  يشرتط  ال  فهذا  ظنية 
املوضوع أو ثبوت الوصف له، أما أن ينسحب اليقني إىل نفس املوضوع فهو 

أمر ال ملزم له.



الفصل الثاني

مقدمات قبل االستدالل
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  اإلمام  والدة  عىل  األدلة  وعرض  البحث  أصل  يف  اخلوض  قبل 
ومناقشتها واألخذ والرد فيها، ال بد أن نبني بعض املصطلحات املهمة التي 
عىل  تساعد  التي  األفكار  لبعض  التطرق  وكذلك  عليها،  البحث  يتوقف 
اخلوض فيه، لذا سنتعرض يف هذا الفصل إىل منهج البحث العلمي، وطرق 
إثبات الوقائع التأرخيية، ثم نتعرض ألنواع األدلة وقيمتها يف االستدالل ويف 
ضمن هذا املوضوع سوف نتطرق ملجموعة من األفكار واملصطلحات املهمة 

التي يتوقف عليها أصل البحث.
1- منهج البحث العلمي وكيفية االستدالل:

إن املنهج املتبع يف البحث العلمي خيتلف بحسب املسألة املراد البحث عنها، 
بمعنى: أنه قبل البدء بالبحث ينبغي اإلجابة عن هذا السؤال، وهو أن املسألة 
العقلية فيكون  املطروحة للبحث تدخل يف أي علم؟ فلو كانت من املسائل 
البحث عنها عن طريق الدليل العقيل والربهان، فلو أريد تشييد دليل ما أو 
تفنيد دليل من هذا النوع فال بد من النظر إىل مقدمات هذا الدليل، فإن كان 
دلياًل موجودًا تناقش مقدماته، وإن كان دلياًل مفرتضًا تؤسس مقدماته بحيث 

تكون قطعية حتى تنتج نتيجة قطعية أيضا، وهكذا.
فالنقاش حوهلا يكون عرب  نقلية،  املطروحة للبحث  املسألة  اذا كانت  وأما 
مناقشة أدلتها النقلية، من ناحية صحة السند أو الداللة ونحو ذلك، ولو أريد 
تأسيس املسألة فالبد من البحث يف كتب احلديث والفقه عام يمكن أن يكون 
دلياًل معتربًا رشعًا، بمعنى: أنه يفيد احلجية الرشعية، ليمكن االستدالل به، 

وسيأيت تفصيل الدليل الرشعي ومعنى حجيته.
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تشييد األدلة أو نقضها حيتاج إىل االستقراء التام:
وهذا البحث يف كتب احلديث والفقه البد أن يكون بحثًا مستوعبًا باستفراغ 
ينفع  فال  وإال  تام،  شبه  أو  تامًا  االستقراء  يكون  حتى  اجلهد  وبذل  الوسع 
االستقراء الناقص يف هذا املجال أو االعتامد عىل ما ذكره البعض وخاصة من 

املتقدمني، ألن هذا ال يكفي يف إبراء الذمة.
وكذلك احلال إذا كانت املسألة تأرخيية، بل األمر هنا أشد، فإن جمال البحث 
املسألة  إىل  يمت  عام  البحث  يف  الوسع  استفراغ  من  فالبد  وأكرب  أوسع  هنا 
اإلبطال  مقام  ففي  إبطاهلا،  أو  املسألة  تأسيس  املراد  كان  بصلة، سواء  املرادة 
أيضا نحتاج  إىل االعتامد عىل األساس االستقرائي التام أو شبه التام، بل لعل 
األمر يف مسألة اإلبطال أشد منه يف مسألة التأسيس، إذ أن الباحث املؤسس 
لفكرة  املبطل  أما  الفكرة،  بصحة  لالقتناع  البحث  من  ما  بمقدار  يكتفي  قد 
فاملفروض أنه ال يدع جماالً للرد عليه، برتك مساحة للبحث مل َيِلْجها، فإن هذا 
ُيَعدُّ من ضعف الباحث أو البحث أو كليهام إن مل يكن ـ بنوع من سوء الظن ـ 

يعد حماولة لبث الشبهات والشكوك يف األوساط العلمية وغريها.
أثريت عدة شبهات حول والدته،  فقد    اإلمام  وأما يف مسألة والدة 
 يف  املهدي  الوارد من روايات والدة اإلمام  املقدار  أن  منها: شبهة عن 
املقدار  وهذا  قليل،  مقدار  الكليني  للشيخ  الكايف  ككتاب  املعتمدة  الكتب 
النزر اليسري من  الناحية السندية فال يصمد من هذا الكم إال  لو ناقشناه من 
الروايات، ألن أغلبها غري صحيح السند، وبام أن املسألة من املسائل العقدية)1) 

)1) تقدم مناقشة هذه املسألة
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فال يكفي هذا املقدار يف إفادة اليقني باملسألة املبحوث عنها.
التأرخيية  املسائل  أن  ناحية  الشبهة من  الكالم حول هذه  بعض  تقدم  وقد 
كالوالدة والوفاة وغريها وإن ترتب عليها بحث عقدي أو فقهي أو غري ذلك، 
وال  التأريخ،  علم  بأحكام  حمكومة  تأرخيية  مسألة  تبقى  املسألة  نفس  أن  إال 
يمكن أن تتحول إىل يشء آخر، وسيأيت أيضًا الكالم حوهلا من نواٍح خمتلفة، 

ولكن فيام خيص حمل الكالم فيمكن القول:
إن ما تشبث به املشككون يف هذا املجال من ذكر هذه الروايات مما ال ينبغي 

القول به، وذلك ألمرين:
ِع  يدَّ مل  الكايف  كتاب  يف    كالكليني  احلديث  كتب  مصنفي  إن  أوالً: 
االستقراء التام للروايات يف هذا املجال وال كان من شأنه االستقراء التام أيضا 
  لعدم تيرسه يف تلك األعصار، وكذلك بالنسبة لغريه كالعالمة املجليس

فكل منهام مل يكن يف هذا الصدد.
ثانيًا: إن الروايات التي تدل عىل والدة اإلمام ال تنحرص يف هذه الروايات 
أن  البد  اإلمام  والدة  ينفي  أن  يريد  من  فعىل  الباب،  هذا  حتت  تندرج  التي 
بآخر عىل ذلك، سواء  أو  أن تدل بشكل  التي يمكن  الروايات  يستقرئ كل 
ـ كام سيأيت بحث كل ذلك يف حمله  املبارشة  أو غري  املبارشة  الداللة  يف ذلك 

املناسب ـ.
وعليه ففي مقام البحث العلمي هذا املقدار من البحث يف رد مسألة والدة 
اإلمام  يعد بحثًا ناقصًا ال يعّول عليه، وهو ليس عىل املوازين الصحيحة 

للبحث العلمي.
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2- طرق إثبات الوقائع التاريخية:
واألحداث  التارخيية  الوقائع  غالب  أن  تبني  املتقدم  املوضوع  خالل  من 
فيها  يتيرس  ال  اإلسالمية  األمة  تأريخ  من  مضـى  فيام  تتعلق  التي  اخلارجية 
املنهج الَسنَدي، بمعنى حماسبة النصوص التارخيية حماسبة النصوص الشـرعية 
موثوقًا،  أو  صحيحًا  وسندها  رواهتا  التي  الروايات  وقبول  الَسنَد  حيث  من 
أو  ـ  تم  إن  ـ  التواتر  إما عىل حتقيق  فيها  معتمد  بل  غالبًا،  يتيرس  فإن ذلك ال 
جتميع القرائن وحساب االحتامل، أو عىل جمرد املوثوقية واالطمئنان بصحة 
الصدور، وهذا األمر ينفع كثريًا يف دراسة التاريخ والتثبت يف جمرياته، وسيأيت 

بيان هذه املصطلحات وتفصيلها بالشكل املناسب 
3- عدم جواز االجتهاد في مقابل النص:

ليس من حق شخص أن جيتهد يف مقابل النص، فإذا كان عندنا نص رصيح 
الداللة وتام السند من كلتا اجلهتني، فال حق ألحد أن يأيت ويقول: أنا أجتهد 
َكاَة)1)، وهذه  اَلَة َوآُتوا الزَّ يف هذه املسألة، فاهلل عز وجل يقول: َوأِقيُموا الصَّ
الطلب  يف  رصحية  ليست  األمر  يف  ما  غاية  الطلب،  عىل  تدّل  بوضوح  اآلية 
الوجويب، لكن يف أصل الطلب ـ طلب الصالة وطلب الزكاة ـ داللتها رصحية 
أجتهد يف  أن  أريد  أنا  يقول:  أن  فيه، فال حيق ألحد  مناقشة  القرآن ال  وسند 
هذه املسألة وأقول هي ال تدل عىل الطلب!! ليس له هذا احلق، وهذا يسمونه 

اجتهاد يف مقابل النص.
عىل  تدل  بل  الوجوب  عىل  تدل  ال  ويقول  الداللة  يف  جيتهد  كان  إذا  نعم 

)1) البقرة: 43.
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أن  أّما  الوجوب،  عىل  رصحية  ليست  الداللة  ألّن  جيد،  فهذا  االستحباب، 
هذه  تدل  ال  وأقول  أجتهد  أنا  ويقول:  الطلب  أصل  عىل  الداللة  يف  جيتهد 
عىل أصل الطلب يف رأيي، فهذا ال معنى له، ألّن داللتها عىل الطلب رصحية 

والسند أيضًا قطعي.
عىل ضوء هذا أخرج هبذه النتيجة أيضًا: ليس من حق أحد أن يقول روايات 
اإلمام املهدي أنا اجتهد فيها كام جيتهد الناس يف جماالت أخرى، هذا ال معنى 
له، ألّن الروايات حسب الفرض هي واضحة الداللة رصحية وتامة غري قابلة 
لالجتهاد، وسندها متواتر، فاالجتهاد هنا إذن ال معنى له أيضًا، فإن لالجتهاد 
جماالً إذا فرض أّن الداللة مل تكن رصحية أو السند مل يكن قطعيًا، أما بعد قطعية 
السند ورصاحة الداللة، فاالجتهاد ال معنى له، فإّنه اجتهاد يف مقابل النّص، 

وهذه قضية واضحة أيضًا)1).
4- مراتب الدليل النقلي:

للدليل النقيل بحسب ما يستفاد منه ويرتتب عليه من مراتب العلم املختلفة، 
كاليقني واالطمئنان أو الظن واالحتامل، مستويات خمتلفة، فمنه ما يفيد القطع 
بمضمونه أو ما يقرب من القطع كاالطمئنان، ومنه ما ال يفيد إال الظن، ولكن 
وإال  له،  احلجية  توفر  خمتلفة  ومباٍن  أدلة  بحسب  حجة  يكون  قد  الظن  هذا 
فهو ليس بحجة ومنهي عن األخذ به يف اآليات الكريمة والروايات الرشيفة، 
منه من هذه  يستفاد  أن  ما يمكن  النقيل ونبني  للدليل  نتعرض  ونحن سوف 
لتتضح  النقيل  الدليل  تقسيم  نبني  ذلك  قبل  ولكن  للعلم،  املختلفة  املراتب 

)1) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل للشيخ حممد باقر اإليرواين: ص22-21.



..................................................................... والدة اإلمام املهدي  بني التواتر والتشكيك32

أقسامه، فنقول: احلديث إما متواتر يفيد القطع بصدوره أو خرب آحاد، وخرب 
اآلحاد قد يكون مستفيضاً بأن يكون الرواة له متكثرين بحد ال تصل كثرهتم 
لتحقيق التواتر أو ال، وقد يكون حمتفًا بالقرائن التي تقوّي مضمونه وتورث 

اليقني به أو ال.
األول: التواتر: 

وهو أعىل درجات الدليل النقيل ملا يفيده من العلم والقطع بمضمون اخلرب، 
وقد تعددت أقوال العلامء يف تعريفه)1)، وال نريد اخلوض يف اختالفها، ولكن 
ما يتحصل منها: أن التواتر هو نقل اخلرب الواحد سواء كان بلفظه أو مضمونه 
أو معناه  ـ كام سيأيت بيانه يف أنواع التواتر ـ  عن طريق مجاعة متكثرة، بحيث 
نستفيد من تكثر النََقَلة عدم كذب مضمون خربهم، لعدم احتامل تواطؤهم 
عىل الكذب عادة، وال يشرتط فيهم العدالة أو الوثاقة، بعد وصول عددهم إىل 
هذا احلد، ويقابله يف اصطالحهم ما يسمى بخرب اآلحاد، وهو ما ال يفيد أكثر 

من الظن إذا مل يصاحبه قرائن ترفع درجته إىل القطع واليقني.
وال يشرتط يف العدد املحقق للتواتر حدًا معينًا، بل خيتلف العدد املطلوب يف 
كل مورد بحسب خصوصيات املضمون ومالبساته، فام كان أمرًا مهاًم تتوفر 

)1)  فقد ورد يف تعريفه ما نذكر بعضه: 
قال الشيخ البهائي: )فإن بلغت سالسله يف كّل طبقة حداًّ يؤمن معه تواطؤهم عىل الكذب فمتواتر..( الوجيزة 

يف علم الدراية، ص4.
وقال الشهيد الثاين: )ما بلغت رواته يف الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم عىل الكذب، واستمر ذلك الوصف 

يف مجيع الطبقات حيث تتعدد(.  رشح البداية يف علم لدراية: ج1، ص62.
إفادة تلك  القمي: )خرب مجاعة يؤمن تواطؤهم عىل الكذب عادًة وإن كان للوازم اخلرب دخل يف  وقال املحّقق 

ص421. ج1،  القمي:  للمحّقق  األصول  قوانني  العلَم(.  الكثرِة 
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املخربين،  من  أكرب  عدد  إىل  فيه  فنحتاج  اإلخفاء،  أو  للكذب  الدواعي  فيه 
وما ال يكون كذلك أو كان مالئاًم للناقلني، فيقّل فيه العدد املحقق للتواتر، 
ق للتواتر يف كل طبقة  وهكذا، ولكن ما يشرتط يف التواتر هو توفر العدد املحقِّ
من طبقات الرواة، ولذا فقد أخرج املحققون بعض الروايات التي اشتهر أهنا 
نقل  الطبقات يف  الرواة يف بعض  تفرد بعض  التواتر بسبب  متواترة عن حد 

اخلرب وإن ُعدَّ رواته باملئات يف باقي الطبقات)1).
وللتواتر أقسام خمتلفة بحسب تقسيم العلامء له وصل أكثرها إىل أربعة هي: 
ما  الرواة فكان  فيه لفظ اخلرب عند مجيع  ما احتد  وهو  اللفظي:  التواتر   -(
ينقل من الرواة يف كل الطبقات لفظًا واحدًا، وهذا من أعىل درجات التواتر 
)ال   : إفادة العلم والقطع واليقني، ومثاله: حديث  املتيقن منه يف  القدر  وهو 
)من كنت مواله  فتى إال عيل وال سيف إال ذو الفقار()2) أو حديث الغدير: 
الثقلني كتاب اهلل  )إن تارك فيكم  الثقلني:  فهذا عيل مواله...()3) أو حديث 

وعرتيت...()4) إلخ ما يذكر له من أمثله.
)- التواتر املضمون: وهو ما تكّثرت الروايات الناقلة له، ولكن مل يّتحد 
اللفظ فيها مجيعًا، بل اختلفت األلفاظ مع املحافظة عىل وحدة املضمون، كام 
يف حديث رد الشمس ألمري املؤمنني  فإن ألفاظه خمتلفة واملضمون واحد.
)- التواتر املعنوي: ومعناه: أن األلفاظ ليست وحدها املختلفة بل املضامني 

)1) يالحظ ما ذكر يف الدراية للشهيد الثاين يف مبحث التواتر.
)2) رشح األخبار للقايض النعامين: ج2، ص183..

)3) الكايف للكليني: ج1، ص024..
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج72، ص33..
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هذا  واحد،  معنى  إىل  يشري  ذلك  مع  املضامني  اختالف  ولكن  خمتلفة،  أيضا 
املعنى هو املتواتر، ومثاله: األخبار املختلفة األلفاظ واملضامني التي تدل عىل 
شجاعة أمري املؤمنني أو جبن غريه وختاذهلم، أو الروايات التي دّلت عىل نفاق 
الروايات  النبي وغري ذلك، فإن  بعض الصحابة أو ارتدادهم بعد وفاة 
ومضامني  خمتلفة  بألفاظ  كانت  املؤمنني  أمري  حروب  وصفت  التي  الكثرية 
كان  األخر  وبعضها  بدر  حرب  عن  يتحدث  كان  بعضها  إذ  أيضًا،  خمتلفة 
يتحدث عن أحد أو خيرب أو اخلندق واألحزاب وغري ذلك، ولكن كّلها يشري 
ُيعد هو والتواتر  ، وقد  إىل معنى واحد مّتفق يف مجيعها، وهو شجاعته 

املضموين قساًم واحدًا.
العلامء  بعض  أثبته  وقد  التواتر،  أنواع  أضعف  وهو  اإلمجايل:  التواتر   -4
ومعناه:  آخرون)1)،  وأنكره  فيها،  الكفاية  صاحب  اخلراساين  املحقق  منهم 
أن الروايات املتعددة التي يضّمها عنوان واحد مثاًل والتي تكون عادة بطرق 
  وأسانيد خمتلفة ومضامني خمتلفة يعلم إمجاالً بصدور بعضها عن املعصوم
لبعض القرائن واملالبسات، وهذا يكفي يف إثبات ما تشرتك فيه الروايات من 

معنى أو مضمون.    

)1) فقد أنكر املحقق النائيني قّدس رّسه التواتر اإلمجايل بدعوى : انا لو وضعنا اليد عىل كل واحد واحد من 
تلك االخبار نراه حمتمال للصدق والكذب ، فأين اخلرب املقطوع صدوره. أجود التقريرات للسيد اخلوئي: ج2، 

ص113.
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الثاني: الخبر المحتف بالقرائن ونظرية حساب االحتمال: 
الكذب  وحيتمل  الصدق  حيتمل  حقيقته  يف  هو  احلياة  يف  ممكن  أمر  أّي  إن 
بنفس الدرجة لو خيل ونفسه، ونعني بالصدق والكذب التحقق وعدمه، بقطع 
خصوصيات  له  أضفنا  ولو  املخرب،  ذلك  وخصوصية  به  اإلخبار  عن  النظر 
املخرب فسوف تتغري النسبة فقد ترتفع احتاملية الصدق إذا كان املخرب ثقة أو 

عادال، وقد ترتفع احتاملية الكذب إذا كان املخرب كاذبًا أو فاسقًا.
ويعرب عن حالة التساوي بني االحتاملني بحالة الشك املنطقي، وعن حالة 
رجحان أحد الطرفني بحالة الظن هبذا الطرف الراجح، ولكن هذا الظن يف 
نفسه ال يمكن االعتامد عليه لوحده، لشمول اآليات والروايات الناهية عن 
العلم فيكون  اتباع الظن له، فإما أن يعتربه الشارع ويرفع قيمته إىل مستوى 
مجلتها:  من  رشوط  له  الرشعي  االعتبار  وهذا  تعبديًا،  وعلاًم  رشعية  حجة 
السند، فمتى ما ُعلمت وثاقتهم  الواقعني يف سلسة  مالحظة وثاقة املخربين 
ال،  أم  العلم  أفاد  سواء  حجة،  بنفسه  وكان  احلجية  مستوى  إىل  اخلرب  ارتفع 

وهذا ما سنبحث عنه يف املطلب القادم يف حجية خرب الواحد .
إفادة  يبقى عىل حاله من  فإنه  فيه رشوط احلجية  لو مل حتصل  ولكن اخلرب 
الظن، ومن ثم عدم احلجية، إال أن تنضم إليه قرائن ترفع من احتامل مضمونه 
اىل مستوى قريب جدًا من العلم، وهو املعرب عنه باالطمئنان أو العلم العادي، 
فإن اعتبار اخلرب ـ بعد ذلك ـ يكون بنفسه وال حيتاج إىل اعتبار من الشارع بعد 
وصوله إىل هذه املرتبة من االحتامل املتاخم للعلم، وهذا األمر مندرج حتت 
تسمية علمية يف علم الرياضيات واإلحصاء تسمى بنظرية حساب االحتامل، 
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وحاصلها:
واجبة  تكن  مل  أي:  العدم،  أو  الوجود  رضورية  تكن  مل  إذا  واقعة  كل  إن 
احتامل وجودها  الوجود يستوي  الوجود، فهي ممكنة  الوجود وال مستحيلة 
وعدم وجودها، فامُلخرب بوقوع أمر من هذا القبيل يدور أمر خربه هذا بني أن 
يصح بنسبة 50% أو يكذب بنفس النسبة، بمعنى أن الواقعة التي أخرب عنها 
حُيتمل وقوعها بنسبة 50%، وحُيتمل بنفس النسبة عدم وقوعها، وهذا بطبيعة 
احلال بمالحظة نفس املضمون جمردًا من أي يشء آخر حتى عن خصوصية 

امُلخرِب نفسه. 
ي احتامل وقوع مضمونه، )أي:  ولكن لو انضم إىل هذا املضمون قرائن تقوِّ
ها،  وكمِّ القرائن  نوع  حسب  االحتاملية  هذه  فسرتتفع  املضمون(  هذا  صحة 
وهو ما يعرّب عنه بتجّمع االحتامالت حول حمور واحد، وهو مضمون اخلرب، 
فلو أخرب شخص ما عن موت زيد من الناس، فنفس املضمون، أي: احتامل 
املوت هو أمر ممكن لكل إنسان، واذا انظم له خصوصيات امُلخرِب )من الوثاقة 
والعدالة وغريها( فسريتفع هذا االحتامل إىل مستوى الظنـ  كام تقدمـ  ، ولكن 
لو انظم إىل هذا اخلرب قرائن أخرى، من قبيل علمنا السابق بأنه مريض مرضًا 
أو كرب سنّه، فستزداد هذه االحتاملية، ولو ظهرت عىل ذريته وعائلته  شديد 
ي  آثار احلزن ـ مثاًل ـ فسرتتفع هذه النسبة أكثر، وهكذا كلام وجدت قرينة ُيقوِّ
مستوى  إىل  تصل  حتى  وقوعه  احتامل  من  تزيد  فهي  اخلرب،  هذا  مضموهنا 

االطمئنان بصحة اخلرب.
كانت  ملا  أهنا  إذ  التارخيية،  والوقائع  األمور  يف  كثريًا  يتوفر  مما  األمر  وهذا 
عبارة عن حوادث خارجية، فغالبًا ما يكون هلا مالزمات خارجية تصاحبها 
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أو تسبقها أو تلحقها يمكن من خالهلا معرفة صحة تلك احلادثة، لذا نرى أن 
التاريخ اإلسالمي وتحيصه عىل أساس  بالنظر يف  قاموا  املحّققني  كثريًا من 
هذا النوع من جتميع القرائن، فأخضعوا األخبار التأرخيية إىل مجلة من القرائن 
التي تؤيد أو تفند هذا اخلرب أو ذاك، وبذلك حصل لنا جمموعة من األخبار 
املوثوق بصحتها أو املقطوع بكذهبا، فتم حتقيق مجلة من الوقائع التأرخيية عىل 

أساس ذلك.
وحادثة والدة اإلمام املهدي  ملا كانت حادثة تارخيية فهي ال خترج عن 
إىل  اإلشارة  ـ وسيأيت  القرائن  فيمكن عن طريق  تشذ عنه،  القانون وال  هذا 
مجلة منها ـ تأييد األخبار التي تذكر والدته، وإن مل تكن حجة باملعنى الرشعي 
هذا  حيتاج  ولكن  بصحتها،  االطمئنان  أو  العادي  العلم  وحيصل  للحجية، 
الطريق إىل حشد جمموعة القرائن التي تضاف إىل اخلرب والنظر فيها، وسيأيت 
كل ذلك ـ إن شاء اهلل ـ يف الفصل الثالث من الكتاب يف حمله عند ذكر األدلة 

 . عىل والدة اإلمام
الثالث : الخبر المستفيض:

اإلثنني كام عن  أو  ـ  الواحد  فزادت عىل  اخلرب  نقل  تعددت طرق  ما  وهو 
التواتر فكان الستفاضة اخلرب دخاًل  إىل حد حتقيق  ـ ولكن مل تصل  بعضهم 
يف تنامي الظن بصدوره ووصوله إىل مرحلة االطمئنان به يف بعض احلاالت، 
بعد  التطويل  وهناك تفصيالت وكالم يف هذا املضامر نعرض عنه خوفًا من 
لبيان املصطلحات ليس  فيها  الكتاب معدا هلذا األمر وإنام خضنا  عدم كون 

إال)1).

)1) ونذكر هنا بعض التفصيل ملن أراد الزيادة، فنقول: املقصود من اخلرب املستفيض: هو اخلرب الذي وصل الينا 
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الرابع : الحجية الشرعية للخبر:
اتضح مما سبق أن اخلرب إما أن يكون معلومًا علاًم حقيقيًا بسبب التواتر، وإما 
أن يكون معلومًا علاًم عاديًا بسبب احتفافه بالقرائن التي تؤيد مضمونه، وإما 
أن ال يوجد ال هذا وال ذاك فيبقى اخلرب مظنونًا يرتجح احتامل مضمونه عىل 
خالفه من نفس اإلخبار مع مالحظة خصوصية امُلخرِب، ولكن الشارع اعترب 
بمعنى:  نظره،  اخلرب حجة يف  فيكون هذا  توفرت  متى  الرشائط  جمموعة من 
أن مضمونه يكون معتربًا حاله حال اخلرب املعلوم، وهذا معنى حجية اخلرب، 
العقالئية،  الكتاب والسنة والسرية  واسُتِدل عىل ذلك بجملة من األدلة من 
وليس املقام مناسبًا لذكرها أو اخلوض فيها، ومن مجلة هذه الرشائط بل أمهها 
هو وثاقة الراوي وعدالته، والعدالة هنا بمعنى كونه إماميًا اثني عرشيًا عادالً، 
وهو أعىل مراتب اخلرب املعرّب عنه بالصحيح، أو جمرد وثاقته بمعنى عدم كذبه 

وإن مل يكن إماميًا، وهو املعرّب عنه باخلرب املوثوق أو املوّثق.
له  ثابتة  هي  هل  للخرب  احلجية  هذه  أن  يف  خالف  وقع  ذلك  بعد  ولكن 
الثقة، أي  املتقدمني، وهو املعرب عنه بخرب  إذا كان رواته ثقات بأحد املعنيني 
خرب الراوي الثقة، أو هي تابعة للخرب إذا كان موثوقًا بمضمونه بسبب وثاقة 

بطرق ثالثة تاّمة، بمعنى أن ال تكون هذه الطرق متداخلة فيام بينها، بل اهّنا مستقّلة من لدن املخرب عن اإلمام 
عليه  السالم مبارشة إىل أن وصلت إلينا، وبعضهم ذكر أّن اخلرب املستفيض هو ما كان له طريقان مستقاّلن فأكثر.
وقد يعرّب عن اخلرب املستفيض باملشهور إالّ أّن الشهيد الثاين رمحه  اهلل احتمل أّن اخلرب املشهور أعّم مطلقا من اخلرب 
املستفيض، بأن يكون اخلرب املشهور شامال للمستفيض ولكّل خرب تعّددت طرقه ولو يف وسط السلسلة السندّية، 

كام قد يطلق املشهور عىل اخلرب املشتهر عىل األلسنة وإن مل يكن له سوى طريق واحد.
ثّم اّنه قد يطلق املستفيض عىل اخلرب املتظافر، وإن كان ال يبعد تباين املراد منهام كام هو مقتىض استعامالت الفقهاء، 
وذلك ألّن اخلرب املتظافر يطلق عىل األخبار املتكثرة واملتعّددة لفظا وسندا واملّتحدة مضمونا، وحيتمل أن اخلرب 

املتظافر أعّم مطلقا من املستفيض. املعجم األصويل للشيخ حممد صنقور: ج2، ص98-88.
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الرواة، أي: إن نفس وثاقة الرواة ليست هي املناط بل املناط هو اكتساب اخلرب 
وثاقة بمضمونه من كون الرواة ثقاة، فإذا مل يكتسب اخلرب وثاقة بمضمونه فال 

عربة بوثاقة الرواة.
وبعبارة أخرى: هل أن العربة بوثاقة الرواة والتي تفيد الظن لغالب الناس، 
واملعرب عنه بالظن النوعي، وإن مل حيصل للفقيه ظن بصدق اخلرب، أو أن العربة 
بتحصيل الظن للفقيه نفسه بصدق اخلرب عن طريق وثاقة الرواة، واملعرب عنه 
بالظن الشخيص، ثم توسع يف األمر فصار املناط هو حتصيل الظن الشخيص 
بصدق املضمون من أّي قرينة كانت حتى لو مل يكن الراوي ثقة، وهو املعرب 

عنه باخلرب املوثوق .
هذا وقد كان بعض املتقدمني كالسيد املرتىض علم اهلدى ومن اتبعه كاحليل 
ابن إدريس يذهبون إىل عدم حجية خرب الواحد وأنه ال يوجب علاًم وال عماًل، 
املعنى  بالقرائن، وهذا  الواحد املحتف  العمل باخلرب  ولكنهم يقولون بجواز 
قريب جدًا من معنى حجية اخلرب املوثوق، وإن اختلف عنه يف األدلة، ولكن 
أغلب علامء اإلمامية قدياًم وحديثًا قالوا بحجية خرب الواحد، فمنهم من ذهب 
إىل حجية خرب الثقة، ومنهم من ذهب إىل حجية اخلرب املوثوق به، وهم أكثر 

املتأخرين.
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متى نحتاج إلى صحة الخبر ومتى ال نحتاج:
فإما  أنحاء  عىل  يكون  باخلرب  األخذ  جواز  أن  لنا  تبني  املتقدم  العرض  من 
اخلرب،  حجية  معنى  وهو  للصحة  الرشعي  باملعنى  صحيحًا  اخلرب  يكون  إن 
فالبد من توفر رشائط احلجية والتي منها ـ كام تقدم ـ عدالة أو وثاقة رواته، مما 
يستلزم البحث يف سند الروايات الواردة إلينا وقبول ما كان منها حائزًا عىل 

الرشائط دون غريها.
وإما أن ال يكون كذلك، وهذا ال يعني عدم جواز األخذ باخلرب بل هناك 
طرق أخرى قد تكون حمققة ملرتبة أعىل من مرتبة احلجية الرشعية، وهي مرتبة 
العلم، كام يف التواتر أو االحتفاف بالقرائن ـ كام تقدم الكالم يف ذلك ـ وعىل 
للخرب  احلجية  يرى  من  مسلك  عىل  باخلرب  الوثوق  حتصيل  أمكن  فلو  ذلك 
املوثوق الصدور، أو أمكن جتميع قرائن عىل صحة اخلرب أو كان اخلرب عىل حد 
التواتر فال نحتاج بعد ذلك إىل صحة سند اخلرب والنظر يف رجاله حتى يثبت 

مضمونه.
هذا وقد يقال: إن املنهج الَسنَدي ال نتمكن من خالله من حتصيل اليقني 
الروايات صحيحة  الروايات الصحيحة، وإذا مل تكن  باحلكم إال عن طريق 
فال قطع، بل حتى لو كانت صحيحة ولكن عددها قلياًل فال تستوجب القطع 

إذا كانت املسألة من مسائل العقائد.
إليهم  القول  بذلك ونسبة هذا  يقولون  الَسنَدي ال  باملنهج  القائلني  أن  إال 
إثبات  طريق  عن  ـ  تقدم  كام  ـ  احلكم  إثبات  املمكن  من  أن  إذ  علمي،  خطأ 
 التواتر، أو حتصيل اليقني أو االطمئنان بحساب االحتامل ـ كام تقدم أيضا ـ ،
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النصوص من  وإليك بعض  الَسنَدي،  باملنهج  القائلون  به  ُيسلِّم  األمر  وهذا 
كالم علامئنا القائلني باملنهج الَسنَدي، كالسيد اخلوئي )قده(، حيث قال:

1- يف باب الصالة قال: بل يمكن دعوى تواترها ـ إمجاالً ـ فهي عىل تقدير 
تواترها قطعية ومما ال إشكال فيه)1). 

من  كثرية  طائفة  السنة  ومن  قال:  الصالة  كتاب  من  آخر  موضع  يف   -2
إمجاالً  متواترة  بل  متظافرة  أهنا  إال  السند  ضعيفة  كانت  وإن  وهي  األخبار، 

فيعتمد عليها)2).
3- فيام يرتبط بأحوال ابن عباس، قال يف قصور الروايات املتعرضة له من 
ناحية السند: إال أن استفاضتها أغنتنا عن النظر يف إسنادها، فمن املطمأن به 

صدور بعض هذه الروايات عن املعصومني إمجاالً)3).
هذا كله فضاًل عن أن جعل مسألة والدة اإلمام املهدي مسألة عقدية هو 
فالقول:  ليس صحيحًا،  أيضًا  عليها  يتفرع  فام  ـ  تقدم  كام  ـ  أمر غري صحيح 
بأنه ال بد من حتصيل اليقني بحصوهلا، فحتى لو وجد جمموعة من الروايات 
الصحيحة يف مسألة والدة اإلمام ، فال نستطيع األخذ هبا ألهنا ال تورث 

يقينا يف األمور العقدية.
قد ظهر أنه ليس صحيحًا، ألن مسألة والدة اإلمام مسألة تأرخيية حكمها 
حكم سائر مسائل التأريخ التي تثبت بالروايات الصحيحة، ـ أو غريها من 
الروايات  من  املقدار  فهذا  ـ  ذكرها  سيأيت  والتي  التأرخيية  الوقائع  مثبتات 

)1) كتاب الصالة للسيد اخلوئي: ج1، رشح ص262.
)2) املصدر السابق: ج4، رشح ص257.

)3) معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: ج11، ص250..
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املسألة  موضوع  تنقح  تأرخيية  مسألة  هي  نعم  إثباهتا،  يف  كاف  الصحيحة 
العقائدية، وهي االعتقاد باإلمام املهدي يف بعض مالبساهتا، هذا أوالً.

يمكن  بل  الصحيحة،  الروايات  عىل  يقترص  ال  اليقني  حتصيل  إن  وثانيًا 
حتصيله ـ كام تقدم ـ من التواتر، وهو ال حيتاج أن يكون مقدار الروايات التي 
صحيحًا  ليس  الروايات  كل  كان  لو  حتى  بل  كلها،  صحيحة  التواتر  حتقق 
أمكن حتقيق التواتر فيها إذا حتققت رشوطه، وهو هنا متحقق بشكل قطعي، 
وذلك لكثرة الروايات الدالة عليه، وكذلك يمكن حتصيل اليقني عن طريق 
األخبار املحتفة بالقرائن، وهي هنا وافرة ـ بحمد اهلل عىل ذلك ـ والتي منها 
علو املتن أو اعتامد العلامء عليها)1)، أو عن طريق إثبات االستفاضة هلا، والتي 
هي مرتبة أدنى من التواتر ـ كام تقدم ـ والتي ال شك يف وصول هذه األخبار 
إليها، أما االستفاضة فاعتربها السيد اخلوئي موجبة للصحة، قال يف معجمه: 
بل  ُجلها  كانت  وإن  إسنادها،  النظر يف  أغنتنا عن  الروايات  استفاضَة  )وإّن 

كلها ضعيفة، أو قابلة للمناقشة()2). 
باختصاص  الناطقة  النصوص  أن  )ملا عرفت من  الصالة:  وقال يف كتاب 
معلومة  أصبحت  بحيث  االستفاضة  حد  بالغة  الركوع  قبل  بام  املحل 

الصدور()3)، وسيأيت تفصيل لذلك يف الفصل الثالث.

)1) قال الشيخ الكوراين: ونختم املوضوع باإللفات إىل أمور قد توجب احلكم بصحة الرواية الضعيفة كرواية 
مشاورة أيب بكر وعمر لعيل ) عليه السالم (، وهي: االستفاضة، وعلو املتن، واعتامد الرواية من قبل العلامء. قراءة 

جديدة للفتوحات اإلسالمية للشيخ عيل الكوراين العاميل: ج1، ص45.
)2) معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: ج8، ص360.

)3)كتاب الصالة للسيد اخلوئي: ج4، ص392.



الفصل الثالث

االستدالل على 

 والدة اإلمام المهدي
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إن قضية والدة اإلمام املهدي  عند الشيعة اإلمامية هي من رضوريات 
  والدته  منذ  املختلفة  العصور  عرب  الشك  إليها  يرتقي  ال  التي  املذهب 
مذهب  من  هو  ممن  فيها  التشكيك  وقوع  الغريب  ومن  هذا،  يومنا  وحتى 
فضاًل  ومترشعيها  علامئها  من  الطائفة  هذه  ألبناء  العملية  فالسرية  التشيع، 
عن األدلة النقلية كلها حاكمة بذلك، عىل أن من يريد أن يتنزل ويستدل عىل 
التي تدل داللة ال تقبل الشك عىل  املتكثرة  الدليل، بل األدلة  ذلك ال يعدم 
لألدلة  نعرض  نافعًا  علميًا  سوقًا  البحث  سوق  باب  ومن  لذا  والدته#، 

. املختلفة التي يمكن أن توظف يف إطار االستدالل عىل والدة اإلمام
أنواع األدلة:

بداية نعرض لرسد موجز ألنواع األدلة التي يمكن االستفادة منها يف هذا 
املجال، وهي األدلة اللفظية، واألدلة اللبية، واألدلة العقلية.

األخبار  طريق  عن  إلينا  الواصلة  األلفاظ  هي  اللفظية،  باألدلة  ونقصد   -
املختلفة التي يمكن أن يستفاد منها بأي نوع من أنواع الداللة عىل هذا املعنى، 
أي والدة اإلمام  الثاين عرش املهدي ، وهذا األمر يتطلب استقراء لكتب 
الداللة عىل  املقام، وهذه  ينفع يف  ما  التي ذكرت  والسرية  والتأريخ  احلديث 

أنواع:
مضموهنا  يكون  والتي  إلينا  الواصلة  األخبار  وهي  املطابقية:  الداللة   -(

الرصيح أو الظاهر هو والدة اإلمام.
ما  معنى  تذكر  والتي  إلينا  الواصلة  األخبار  وهي  التضمنية:  الداللة   -(
عىل  تدل  التي  األحاديث  أو  اإلمام  رؤية  ونحوه  ضمنه،  من  الوالدة  تكون 
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والدة األئمة اإلثني عرش.
معنى من  تذكر  والتي  إلينا  الواصلة  األخبار  وهي  اإللتزامية:  الداللة   -(

املعاين يكون الزمًا لوالدة اإلمام كام يف وجود السفراء ونحوه، 
هذه أهم أنواع الدالالت التي ذكرها األصوليون، وهناك أنواع من الداللة 
للخوض  الداعي  مما  واإليامء،  والتنبيه  االقتضاء  كداللة  املقام  يف  ُذكرت 
فيها بعدما مل يكن الغرض من الكتاب هو بياهنا بشكل مفصل واخلوض يف 

حيثياهتا، بل االستفادة منها يف تصنيف الروايات يف املقام.
يستوحش  التي  املصطلحات  ذكر  وجتنب  الكتاب  يف  التبسيط  من  وملزيد 
يدل  وما  باملبارشة  يدل  ما  إىل  الروايات  تصنيف  سيكون  الناس  عامة  منها 

بشكل غري مبارش وهو ما جيمع أنواع الداللة األخرى غري املطابقية.
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األدلة النقلية المباشرة:
وهي التي ترصح بتحقق الوالدة لإلمام  وهي كثرية وفيها عدد كبري 
من الروايات صحيحة السند، ويتحقق بمجملها تواتر مضموهنا وهو والدة 
اإلمام ، فيكون هذا املعنى متيقنًا إمجاالً، وقد مجعنا منها ما استطعنا مجعه 
عن  الروايات  هذه  وألمهية  الرواة،  من  كبرية  ملجموعة  رواية   )72( فكان 
غريها ارتأينا أن نذكر منها جمموعة وافرة من صحاحها ثم نذكر قائمة بالرواة 
املبارشين الذين رووا هذه الروايات، لتكون بنفسها كافية يف إثبات املطلوب، 
وسنذكر )14( رواية من أصحها وأعالها سندًا تربكًا بعدد املعصومني األربعة 

عرش: 
1- حممد بن عيل بن محزة العلوي، قال: سمعت أبا حممد  يقول: قد 
ولد ويّل اهلل وحجته عىل عباده، وخليفتي من بعدي، خمتونًا ليلة النصف من 
صحيح،  وسندها  الفجر)1)،  طلوع  عند  ومائتني  ومخسني  مخس  سنة  شعبان 

فرجاله عيون الطائفة وأجاّلؤها.
2- عبد اهلل بن جعفر احلمريي، قال: قلت ملحمد بن عثامن العمري ريض 
ربِّ أرن  اهلل عنه، إين أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جالله حني قال له: 
كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بىل ولكن ليطمئن قلبي فأخربين عن 
بيده إىل  صاحب هذا األمر هل رأيته؟ قال: نعم وله رقبة مثل ذي ـ وأشار 

عنقه ـ)2)، وسندها صحيح، بل قوي جدًا، فرجاله رموز الطائفة. 

)1) إثبات اهلداة للحر العاميل: ج3، ص570.
)2) كامل الدين للصدوق: ص435، ورواه صفحة 441 عن أبيه وابن الوليد عن عبد اهلل بن جعفر.
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3- عبد اهلل بن جعفر احلمريي: سألت حممد بن عثامن العمري ريض اهلل 
عنه فقلت له: أرأيت صاحب هذا األمر، فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت 
صحيح،  وسندها  وعدتني()1)،  ما  يل  أنجز  )اللهم  يقول:  وهو  احلرام،  اهلل 

ورجاهلا ثقات أجالء.
اهلل  قّدس  العمري  عثامن  بن  حممد  شهدت  قال:  أسيد  بن  غياث  عن   -4
روحه يقول: ملا ولد اخللف املهدي  سطع نور من فوق رأسه إىل أعنان 
يقول:  ثم رفع رأسه وهو  تعاىل ذكره،  لربه  ثم سقط لوجهه ساجدًا  السامء، 
شهد اهلل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائاًم بالقسط ال إله إال هو 
العزيز احلكيم إن الدين عند اهلل اإلسالم، قال: وكان مولده يوم اجلمعة)2). 

 : قال أبو حممد ، 5- عن أيب جعفر العمري، قال: ملا ولد السيد
ابعثوا إىل أيب عمرو فبعث إليه فصار إليه فقال: اشرِت عرشة آالف رطل خبزًا 
وعرشة آالف رطل حلاًم، وفّرقه واحسبه عىل بني هاشم، وُعّق عنه بكذا وكذا 

شاة. قال: وكان مولده يوم اجلمعة)3). 
6- أمحد بن إسحاق بن عبد اهلل األشعري، قال: سمعت أبا حممد احلسن 
حتى  الدنيا  من  خيرجني  مل  الذي  هلل  احلمد  يقول:    العسكري  عيل  بن 
أران اخللف من بعدي، أشبه الناس برسول اهلل  َخلقًا وُخلقًا، حيفظه اهلل 
تبارك وتعاىل يف غيبته، ثم يظهره فيمأل األرض عدالً وقسطًا كام ُملئت جورًا 

)1) كامل الدين للصدوق: ص440.
)2) املصدر السابق: ص433.

)3) املصدر السابق: ص433، وإثبات اهلداة: ج3، ص570 نقاًل عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، ولإلمام 
احلر العاميل قدس رسه سند صحيح إىل الفضل بن شاذان.
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وظلاًم)))، وسندها صحيح ورجاهلا ثقات.
بن  احلسن  حممد  أيب  عن  األشعري،  سعد  بن  اسحاق  بن  أمحد  عن   -7
واخلليفة  اإلمام  فمن  اهلل  رسول  بن  يا  قلت  قال:  ـ  حديث  يف  ـ   عيل
البيت، ثم خرج وعىل عاتقه غالم كأن   مرسعًا ودخل  بعدك؟ فنهض 
وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء ثالث سنني، فقال: يا أمحد بن اسحاق! لوال 
كرامتك عىل اهلل وعىل حججه ما عرضت عليك ابني هذا! إنه َسمّي رسول 
يا  وظلاًم،  جورًا  ُملئت  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  يمأل  الذي  وَكنّيه،   اهلل
أمحد بن اسحاق َمثله يف هذه ا ألمة َمثل اخلرض ، وَمثله َمثل ذي القرنني، 
بإمامته،  القول  ثّبته اهلل عىل  اهللكة إال من  فيها من  ينجو  ليغيبّن غيبة ال  واهلل 

ووّفقه للدعاء بتعجيل فرجه.
فقلت له: فهل من عالمة يطمئن إليها قلبي؟

فنطق الغالم  بلسان عريب فصيح، فقال: أنا بقية اهلل يف أرضه واملنتقم 
من أعدائه، فال تطلب أثرًا بعد عني يا أمحد بن اسحاق.

قال أمحد: فخرجت مرسورًا فِرحًا، فلام كان من الغد ُعدت إليه، فقلت له: 
يا بن رسول اهلل لقد عظم رسوري بام مننت به عيّل، فام الُسنّة اجلارية فيه من 

اخلرض  وذي القرنني؟
فقال : طول الغيبة يا أمحد.

فقلت له: يا بن رسول اهلل فإن غيبته لتطول؟

)1) كامل الدين: ص409، إثبات اهلداة: ج3، ص570 نقاًل عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، ولإلمام احلر 
العاميل قدس رسه سند صحيح إىل الفضل بن شاذان.
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إال  يبقى  فال  به،  القائلني  أكثر  األمر  هذا  عن  يرجع  حتى  واهلل،  إي  قال: 
أمحد  يا  منه،  بروح  وأيده  اإليامن  قلبه  يف  وكتب  بواليتنا،  عهده  اهلل  أخذ  من 
بن اسحاق! هذا أمر من أمر اهلل، ورس من رس اهلل، وغيب من غيب اهلل، فخذ 
والرواية  عليني)1)،  يف  غدًا  معنًا  تكن  الشاكرين،  من  وكن  واكتمه  آتيتك  ما 

صحيحة، ورجاهلا ثقات أجالء.
 8- إبراهيم بن حممد بن فارس النيسابوري، عن أيب حممد ـ  يف حديثـ 

ابني وخليفتي من بعدي،  هو  فقال:  أنه دخل عليه وعنده غالم فسأله عنه، 
وهو الذي يغيب غيبة طويلة، ويظهر بعد امتالء األرض جورًا وظلاًم، فيملؤها 

عدالً وقسطًا)2)، وسندها صحيح، ورجاهلا ثقات أجالء.
9- عن أيب هاشم اجلعفري، قال: قلت اليب حممد : جاللتك تنعني 

من مسألتك، فتأذن يل أن أسألك؟ فقال: سل.
فإن حدث بك حدث  نعم. قلت:  فقال:  يا سيدي هل لك ولد؟  فقلت: 
فأين أسأل عنه؟ قال: باملدينة)3)، والرواية صحيحة جدًا، ورجاهلا عظامء فهم 

عيون وأجالء الطائفة. 
10- عالن الكليني قال: صحبت أبا جعفر حممد بن عيل بن حممد بن عيل 
الرضا ، وهو حديث السن، فام رأيت أوقر وال أزكى وال أجّل منه، وكان 
خّلفه أبو احلسن العسكري  باحلجاز طفاًل، وقدم عليه مشتدًا، فكان مع 
به وينقبض مع  يأنس  أبو حممد   ال يفارقه، وكان  أخيه اإلمام أيب حممد 

)1) كامل الدين للصدوق: ص384.
)2) إثبات اهلداة للحر العاميل: ج3، ص570، 700.

)3) الكايف للكليني: ج1، ص264، ورواه الشيخ املفيد يف االرشاد: ج2، ص348، والغيبة للطويس: ص155.
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أخيه جعفر.
قال عالن: حدثني أبو جعفر ريض اهلل عنه، قال: كانت عمتي حكيمة حتب 
  سيدي أبا حممد)1) وتدعو له، وتترضع أن ترى له ولدًا، وكان أبو حممد
فلام  ، وكان اسمها قبل ذلك »صيقل«  يقال هلا نرجس  اصطفى جارية 
يا  كانت ليلة النصف من شعبان، دخلت علينا فدعت أليب حممد، فقال هلا: 
عّمة! كون الليلة عندنا ألمر قد حدث، فقالت حكيمة: وكنت أتفقد جواري 
أيب حممد  فال أرى عليهن أثر محل، وكنت آنس بنرجس ، وأقّلبها 

الظهر والبطن، وال أرى داللة احلمل عليها)2).
قال أبو جعفر: فأقامت كام رسم، فلام كان وقت الفجر اضطربت نرجس 
فقامت إليها عمتي، قالت: فأدخلت يدي إىل ثياهبا، ووقع عيّل نوم عظيم، فام 
  أدري فيام كان مني، غري أين رأيت املولود عىل يدي، فأتيت به أبا حممد
وهو خمتون مفروغ منه)3)، فأخذه وأمّر يده عىل ظهره وعينه، وأدخل لسانه يف 
فيه، وأّذن يف أذنه وأقام يف األخرى، ثم رده إيّل، وقال: يا عّمه! إذهبي به إىل 

أمه، قالت: فذهبت به فقّبَلته ورّدته إليه.
وحده،  عنه  فانسفر)4)    حممد  أيب  سيدي  وبني  بيني  حجاب  رفع  ثم 

. 1) وهو االمام احلسن العسكري(
)2) كام هو احلال يف العذراء مريم ، إذ مل يَر آثار احلمل عليها، وكذا احلال يف أم موسى مل يظهر هبا احلبل، كام 

. يف حديث عن العسكري
)3) وثمة روايات كثرية يف أن املعصوم  ال يولد إال خمتونًا، فوالدة حجة اهلل تعاىل ختتلف عن بقية البرش، 

. راجع كتاب الكايف يف مواليد االئمة 
ُم رْأسه من الشَعر، ويف حديث النخعي: َأنه َسَفَر شعره َأي استْأصله  )4) واالْنِسفاُر: االْنحساُر، يقال: اْنَسَفَر ُمَقدَّ

وكشفه عن رْأسه . لسان العرب البن منظور: ج4، ص763.
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أخذه من هو أحق به، فإذا كان يوم  فقلت: يا سيدي ما فعل املولود، فقال: 
السابع فاتينا.

قالت: فجئت إليه  يف اليوم السابع، فإذا املولود بني يديه يف ثياب صفر 
وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي، فقلت: سيدي هل عندك من 

علم يف هذا املولود املبارك فتلقيه إيّل.
يا عّمة ! هذا املنترص ألولياء اهلل، املنتقم من أعداء اهلل، الذي   : فقال 
يأخذ اهلل بثأره وجيمع به ألفتنا، هذا الذي برشنا به ودللنا عليه، قالت: فخررت 

هلل ساجدة شكرًا عىل ذلك.
يا  يومًا:  له  فقلت  أراه)1)،  فال   ، حممد  أيب  عىل  أتردد  كنت  ثم  قالت: 
موسى  أم  استودعته  الذي  أودعناه  فقال:  ومنتظرنا،  سيدنا  فعل  ما  موالي 

ابنها)2)، والرواية حسنٌة، بل صحيحٌة، ورجاهلا ثقات.
11- عن أمحد بن إبراهيم ـ أبو حامد املراغي ـ ، قال: دخلت عىل خدحية 
بنت حممد بن عيل ، سنة اثنني وستني ومائتني، فكلمتها من وراء حجاب، 
وسألتها عن دينها، فسمت يل من تأتمُّ هبم، ثم قالت: فالن بن احلسن وسمته، 
فقلت هلا: جعلت فداك معاينة أو خربًا ؟ قالت: خربًا عن أيب حممد  كتب 
الشيعة،  الولد؟ قالت: مستور، فقلت: إىل من يفزع  إىل أمه، قلت هلا: وأين 
قال: إىل اجلدة أم أيب حممد ، فقلت: أقتدي عن وصية إىل امرأة، فقالت: 
اقتد باحلسني بن عيل ، أوىص إىل اخته زينب بنت عيل  يف الظاهر، 

)1) أي فال أرى احلجة.
)2) املجدي يف األنساب للعمري: ص131.
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فكان ما خيرج من عيل بن احلسني  من علم ينسب إىل زينب سرتًا عىل عيل 
بن احلسني ، ثم قالت: إنكم قوم أصحاب أخبار، أما رويتم أن التاسع)1) 

من ولد احلسني  يقسم مرياثه وهو يف احلياة)2).
قد   : أبو حممد  قال  قال:  الكاتب  بن سعد  احلسني  بن  اهلل  عبد   -12
وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتني، إحدامها: أنم كانوا يعلمون 
إياها وتستقر يف مركزها،  ادعائنا  فيخافون من  ليس هلم يف اخلالفة حق،  أنه 
وثانيها: أنم قد وقفوا من األخبار املتواترة عىل أن زوال ملك اجلبابرة والظلمة 
عىل يد القائم منّا، وكانوا ال يشّكون أنم من اجلبابرة والظلمة، فسَعوا يف قتل 
 وإبادة نسله طمعًا منهم يف الوصول إىل منع توّلد  أهل بيت رسول اهلل 
القائم  أو قتله، فأبى اهلل أن يكشف أمره لواحد منهم، إال أن يتم نوره ولو 

كره الكافرون)3)، والسند صحيح.
عثامن  بن  وحممد  نوح،  بن  أيوب  بن  وحممد  حكيم،  بن  معاوية   -13
العمري، قالوا: عرض علينا أبو حممد احلسن بن عيل  نحن يف منزله 
وكنا أربعني رجاًل، فقال: هذا إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه 
وال تتفرقوا من بعدي يف أديانكم فتهلكوا، أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا، 
.(4( قالو: فخرجنا من عنده فام مضت إال أيام قالئل حتى مىض أبو حممد
  14- أمحد بن احلسن بن اسحاق القمي، قال: ملا ولد اخللف الصالح

)1) قد تواترت االخبار بأن االئمة بعد احلسني تسعة، تاسعهم قائمهم.
)2) الغيبة للشيخ الطويس: ص230.

)3) إثبات اهلداة للحر العاميل: ج3، ص570.
)4) كامل الدين للصدوق: ص435، ونقله الشيخ يف الغيبة بسند حسن بل صحيح رجاله ثقات.
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ورد عن موالنا أيب حممد احلسن بن عيل  إىل جدي أمحد بن اسحاق كتاب 
فيه مكتوب بخط يده  الذي كان ترد به التوقيعات عليه، وفيه: )ولد لنا 
مولود فليكن عندك مستورًا، وعن مجيع الناس مكتومًا، فإنا مل نظهر عليه إال 
األقرب لقرابته والويل لواليته، أحببنا إعالمك ليرّسك اهلل به، مثل ما رّسنا به 

والسالم()1). 
وندرج هنا أسامء الرواة املبارشين ملجموع ما تم ضبطه من الروايات:

1- حممد بن عيل بن محزة العلوي، وله رواية واحدة.
والرواية عنه مستفيضة، واردة  2- حممد بن عثامن العمري ريض اهلل عنه 

بأسانيد واضحة صحيحة قوية، وله تسع روايات
3- أمحد بن إسحاق األشعري والرواية عنه متعددة ومستفيضة، والطرق 

إليه من أصح الطرق وأقوى األسانيد، نكتفي ببعضها، وله أربع روايات.
4- إبراهيم بن حممد بن فارس النيسابوري، وله رواية واحدة.

والطرق إليه متعددة متكثرة،  5- داود بن سليامن اجلعفري ريض اهلل عنه 
نكتفي بروايتني.

6- حممد بن عيل بن بالل، وله رواية واحدة.
7- حممد بن عبد اجلبار، وله روايتان.

8- السيدة حكيمة ريض اهلل عنها والرواية عنها مستفيضة، وبطرق متعددة 
متكثرة، عن بني هاشم وغريهم. وهلا إحدى عرشة رواية.

9- السيدة خدجية ريض اهلل عنها، وهلا أربع روايات. 

)1) كامل الدين للصدوق: ص433.
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10- عبد اهلل بن احلسني بن سعد الكاتب، وله رواية واحدة.
11- معاوية بن حكيم، وحممد بن أيوب، وله رواية واحدة.

12- مجاعة من الشيعة منهم عيل بن بالل وأمحد بن هالل وحممد بن معاوية 
واحلسن بن أيوب، وهلم رواية واحدة.

13- عيل بن حممد عالن الكليني، وله رواية واحدة.
14- أمحد بن حممد بن مطهر أبو عيل، وله رواية واحدة.

15- أبو غانم اخلادم، وله رواية واحدة.
رواية  وهلام   ،   العسكري  احلسن  اإلمام  خادما  ومارية  نسيم   -16

واحدة.
17- موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، وله رواية واحدة.

18- حممد بن إبراهيم الكويف، وله رواية واحدة.
19- إبراهيم بن إدريس، وله رواية واحدة.

20- أبو نرص اخلادم، وله رواية واحدة.
21- أمحد بن احلسن بن إسحاق القمي، وله رواية واحدة.

22- حممد بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ، وله رواية واحدة.
23- احلسن بن احلسني العلوي، وله رواية واحدة.

24- محزة بن أيب الفتح، وله رواية واحدة.
25- غياث بن أسيد، وله رواية واحدة.

26- خادمة إبراهيم بن عبدة النيسابوري، وله رواية واحدة.
27- كامل بن إبراهيم املدين، وله رواية واحدة.
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28- عمرو األهوازي، وله رواية واحدة.
29- محزة بن نرص، وله رواية واحدة.

30- أبو هارون، وله رواية واحدة.
31- أبو سهل إسامعيل بن عيل النوبختي، وله رواية واحدة.

32- سعد بن عبد اهلل القمي، وله رواية واحدة.
33- أبو األديان، وله رواية واحدة.

34- أمحد بن عبد اهلل اهلاشمي، وله رواية واحدة.
35- يعقوب بن منقوش، وله رواية واحدة.

36- عبد اهلل السوري، وله رواية واحدة.
37- عيل بن إبراهيم بن مهزيار، وله رواية واحدة.

38- حممد بن صالح بن عيل بن قنرب الكبري، وله رواية واحدة.
39- أبو حممد احلسن بن وجناء النصيبي، وله رواية واحدة.

40- جد احلسن بن وجناء، وله رواية واحدة.
41- احلسن بن حممد بن صالح البزار، وله رواية واحدة.

42- أبو احلسني حممد بن جعفر األسدي، وله رواية واحدة.
43- أبو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن العابد، وله رواية واحدة.

44- أبو عيل حممد بن أمحد بن محاد املحمودي ومجاعة من الشيعة.، وهلم 
رواية واحدة.

45- احلسن بن عبد اهلل التميمي، وله رواية واحدة.
46- الزهري، وله رواية واحدة.
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47- أبو سعيد غانم اهلندي، وله رواية واحدة.
إذن ومع هذا الكم الكبري من الروايات والعدد الضخم من الرواة وبغض 
 النظر عن صحة سند هذه الروايات ـ وإن كان فيها عدد كبري صيح السند ـ
العلم  التواتر  هذا  ويوجب    اإلمام  والدة  وهو  مضموهنا  تواتر  يتحقق 
والقطع به، قال الشيخ الكلبايكاين يف منتخب األثر: فإذن ال وجه لالستغراب 
وبعضهم  مكي،  رواهتا  بعض  التي  املتواترة  األحاديث  هذه  يف  واالستبعاد 
مدين، وبعضهم كويف، وبعضهم برصي، وبعضهم بغدادي، وبعضهم رازي، 
وبعضهم قمي، وبعضهم شيعي، وبعضهم سني، وبعضهم أشعري، وبعضهم 
األعصار،  من  غريه  يف  وبعضهم  األول،  العرص  يف  كان  وبعضهم  معتزيل، 
أعصارهم  واختالف  ومواطنهم،  مساكنهم  ُبعد  مع  هؤالء  اجتامع  المتناع 
اتفاقهم عىل نقل هذه األحاديث كذبًا،  وآرائهم ومذاهبهم يف جملس واحد، 
مع أن احتامل الكذب يف كثري منها باخلصوص أيضًا يف غاية الضعف والفساد، 
الدين  ورجاالت  العلامء  أعاظم  ومن  بالوثاقة،  املعروفني  من  رواته  لكون 
والزهد والعبادة، فلو تركنا األخذ هبا ملا بقي جمال لالستناد إىل األخبار املأثورة 
اليد عن  نرفع  أن  الفقه وغريه، ولزم  أبواب   يف مجيع  النبي وعرتته  عن 
التمسك باألخبار املعتربة يف أمورنا الدنيوية والدينية مع استقرار بناء العقالء 

من املسلمني وغريهم عليه.
وقد رّصح بتواتر هذه األخبار واشتهار ظهوره  بني املسلمني واتفاق 
العلامء عليه مجاعة من أعالم أهل السنة)1)، كام قد أخرج هذه األحاديث مجاعة 

)1) وقد ذكر يف اهلامش جمموعة كبرية من العلامء مع أقواهلم هبذا الشأن أعرضنا عن ذكرها، فمن شاء فلرياجع.  
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والرتمذي،  ماجة،  وابن  داود،  وأيب  كأمحد،  احلديث:  يف  أئمتهم  أكابر  من 
والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي، واملاوردي، والطرباين، والسمعاين، 
والروياين، والعبدري، واحلافظ عبد العزيز العكربي يف تفسريه، وابن قتيبة يف 
)غريب احلديث(، وابن الرسي، وابن عساكر، والدار قطني يف )مسند سيدة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء(، والكسائي يف )املبتدأ(، والبغوي، وابن األثري، 
وابن الديبع الشيباين، واحلاكم يف )املستدرك( وابن عبد الرب يف )االستيعاب(، 
واحلافظ ابن مطيق، والفرعاين، والنمريي، واملناوي، وابن شريويه الديلمي، 
واحلموي،  املالكي،  الصباغ  وابن  املعتزيل،  والشارح  اجلوزي،  ابن  وسبط 
الطربي،  الدين  وحمب  اخلوارزمي،  أمحد  بن  وموفق  الشافعي،  املغازيل  وابن 

والشبلنجي، والصبان، والشيخ منصور عيل ناصف، وغريهم)1). 
ما يلحق باألدلة المباشرة:

هذا ويمكن أن ُنلِحق هبذه الروايات طوائف أخرى من الروايات نرى من 
املناسب إدراجها هنا، لشدة قرهبا من األدلة املبارشة، وهي عىل طوائف:

برؤية  وغريهم    األئمة  أصحاب  ِمن  شهد  َمن  األوىل:  الطائفة 
:املهدي

قد تقدم يف ضمن الروايات املبارشة السابقة ما كان مضموهنا شهادة الرواة 
ـ الذين هم من ُخّلص أصحاب اإلمامني اهلادي والعسكري  وغريهم ـ 
برؤيته  سواء يف حياة أبيه بعد أن َأِذن له  بذلك، أو بعد استشهاده يف 
الغيبة الصغرى، ملا فيه من نرٍش ألمر الوالدة بني الثقات بشكل حكيم ال يثري 

)1) منتخب األثر للكلبايكاين: ج2، ص12-8.
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قلق اإلمام من جهة معرفة السلطة، وجيعل له رصيدًا بني أوساط الشيعة يف 
املستقبل، فهو ترصف حكيم منه  من أجل املوازنة بني األمرين، ونحن 
نذكر هنا ما وقفنا عليه من أسامء أصحاب األئمة  الذين شهدوا بالوالدة، 
)ولكثرة من شهد عىل نفسه بذلك سوف نقترص عىل ما ذكره املشايخ املتقدمون 
الغيبة الصغرى أو قريبًا منها كالشيخ الكليني )املتوىف329 هـ(،  ممن عارص 
والشيخ  )املتوىف413هـ(،  املفيد  والشيخ  هـ(،  )املتوىف381  والصدوق 
الطويس )املتوىف460 هـ(، والبأس بذكر بعض رواياهتم، ثم االكتفاء ببيان 
كتب  يف  رواياهتم  موارد  تعيني  مع   ، املهدي  لإلمام  املشاهدين  أسامء 

املشايخ األربعة ألجل االختصار:
فمنها: ما رواه الكليني يف ُاصول الكايف بسند صحيح: عن حممد بن عبداهلل 
أنا  )اجتمعت  قال:  بن جعفر احلمريي،  اهلل  بن حييى مجيعًا، عن عبد  وحممد 
والّشيخ أبو عمرو رمحه اهلل عند أمحد بن اسحاق فغمزين أمحد بن اسحاق أن 
أسأله عن اخللف، فقلت له: يا أبا عمرو إين ُأريد أن اسألك عن يشء وما أنا 
بشاٍك فيام ُأريد أن اسألك عنهـ  إىل أن قال بعد إطراء العمري وتوثيقه عىل لسان 
فقلُت  قال: سل حاجتك.  ثم  أبو عمرو ساجدًا وبكى  َفَخرَّ  ـ:    األئمة 
 له: أنت رأيت اخللف من بعد أيب حممد ؟ فقال: إي واهلل ورقبته مثل ذا 
ـ وأومأ بيده ـ فقلُت له: فبقيت واحدة، فقال يل: هات، فقلُت: فاالسم؟ قال: 
حمرم عليكم أْن تسألوا عن ذلك، وال أقول هذا من عندي، فليس يل أن ُأحلل 
، فإن األمَر عند السلطان: أن أبا حممد مىض ومل  وال ُأحرم، ولكن عنه 
م مرياثه وأخذه من الحّق له فيه، وهو ذا عياله جيولون ليس  خيلف ولدًا وَقسَّ
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الطلب،  وقع  االسم  وقع  واذا  شيئًا،  ينيلهم  أو  إليهم  يتعرف  أن  جيرس  أحد 
فاتقوا اهلل وأمسكوا عن ذلك()1).

ومنها: ما رواه الصدوق يف كامل الدين قال: )وحدثنا أبو جعفر حممد ابن 
عيل األسود  قال: سألني عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه  بعد 
يسأل  أن  الروحي  القاسم  أبا  أسأل  أن    العمري  بن عثامن  موت حممد 
موالنا صاحب الزمان  أن يدعو اهلل عّز وجل أن يرزقه ولدًا ذكرًا قال: 
فسألته، فأهنى ذلك، ثم أخربين بعد ذلك بثالثة أيام أنه قد دعى لعيل بن احلسني 

 وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع اهلل به وبعده أوالدـ  ثم قال الصدوق بعد ذلكـ 
 ، كان أبو جعفر حممد بن عيل األسود : قال مصنف هذا الكتاب
كثريًا ما يقول يل ـ إذا رآين أختلف إىل جملس شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد 
بن الوليد ، وأرغب يف كتب العلم وحفظه ـ ليس بعجب أْن تكون لَك 

.(2(( هذه الرغبة يف العلم، وأنت ولدت بدعاء اإلمام
الطائفة  هذه  أجالء  عن  الغيبة  كتاب  يف  الطويس  الشيخ  رواه  ما  ومنها: 
اهلل،  عبيد  بن  واحلسني  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  )وأخربين  قال:  وشيوخها 
عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الصفواين قال: أوىص الشيخ أبو القاسم ريض 
اهلل عنه إىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري ريض اهلل عنه فقام بام كان إىل أيب 
القاسم ]السفري الثالث[ فلام حرضته الوفاة، حرضت الشيعة عنده وسألته عن 
املوكل بعده وملن يقوم مقامه، فلم يظهر شيئًا من ذلك، وذكر أّنه مل ُيؤمر بأن 

)1) ُأصول الكايف: ج1، ص329 ـ 330 ، ورواه الصدوق بسند صحيح عن أبيه وحممد بن احلسن، عن عبد اهلل 
بن جعفر احلمريي، كامل الدين: ج2، ص441.

)2) كامل الدين: ج2، ص502.
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يويص إىل أحد بعده يف هذا الشأن()1).
وال خيفى أن مقام الّسمري مقام أيب القاسم احلسني بن روح يف الوكالة عن 
إليه فيه، وهناك روايات ُأخرى كثرية  اإلمام تتطلب رؤيته يف كل أمر حيتاج 
رصحية برؤية السفراء األربعة كلٌّ يف زمان وكالته لإلمام املهدي وكثري منها 

بمحرض من الشيعة وها نحن نشري اىل أسامء من رآه  وهم:
1- إبراهيم بن إدريس أبو أمحد)2).

2- ابراهيم بن عبدة النيسابوري)3).
3- إبراهيم بن حممد التربيزي)4).

4- إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق األهوازي)5).
5- أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري)6)، ورآه مرة ُأخرى مع سعد بن 

عبداهلل بن أيب خلف األشعري )من مشايخ والد الصدوق والكليني()7).
6- أمحد بن احلسني بن عبدامللك أبو جعفر األْزدي وقيل األْودي)8).

7- أمحد بن عبداهلل اهلاشمي من ولد العباس مع تام تسعة وثالثني رجاًل)9).

)1) كتاب الغيبة: للطويس: 394 ، 363.
)2) الكايف: ج1، 331 ، 8 باب 77، واالرشاد ، الشيخ املفيد 2: 253، وكتاب الغيبة ، الشيخ الطويس: 268، 

232 و 357 ، 319.
)3) الكايف: ج1 331 : 6 باب 77، واالرشاد 2: 352، والغيبة للطويس: 268 ، 231.

)4) الغيبة للطويس: 259 ، 226.
)5) كامل الدين: ج2، 445 ، 19 باب 43.

)6) املصدر السابق: ج2، 384 ، 1 باب 38.
)7) املصدر السابق: ج2، 456 ، 21 باب 43.

)8) املصدر السابق: ج2، 444 ، 18 باب 43، والغيبة: 253 ، 223.
)9) الغيبة: 258 ، 226.
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.(1(ر أبو عيل من أصحاب اهلادي والعسكري 8- أمحد بن حممد بن امُلَطهَّ
مجاعة  معه  وكان  امللعون،  الغايل  العربتائي  جعفر  أبو  هالل  بن  أمحد   -9
منهم: عيل بن بالل، وحممد بن معاوية بن حكيم، واحلسن بن أيوب بن نوح، 

وعثامن بن سعيد العمري إىل تام أربعني رجاًل)2).
10- إسامعيل بن عيل النوبختي أبو سهل)3).

11- أبو عبد اهلل بن صالح)4).
12- أبو حممد احلسن بن وجناء النصيبي)5).

13- أبو هارون من مشايخ حممد بن احلسن الكرخي)6).
14- جعفر عم اإلمام املهدي رأى اإلمام املهدي مرتني)7).

.(8(15- السيدة العلوية الطاهرة حكيمة بنت اإلمام حممد بن عيل اجلواد
.(9(16- الزهري، وقيل: الزهراين، ومعه العمري

17- رشيق صاحب املادراي)10).

)1) الكايف: ج1، 331 ، 5 باب 77، واالرشاد 2: 352، والغيبة: 269 ، 233.
)2) الغيبة: 357 ، 319.

)3) املصدر السابق: 272 ، 237.
)4) الكايف: ج1، 331 ، 7 باب 77، واالرشاد 2: 352.

)5) كامل الدين: ج2، 443 ، 17 باب 43.
)6) املصدر السابق: ج2، 432 ، 9 باب 43، و 2: 434 ، 1 باب 43.

 ،353 ج2:  واالرشاد  15باب43،   ،442 ج2:  الدين  وكامل   ،77 باب   9  ،331 ج1،  الكايف:   (7( 
والغيبة: 248، 217.

)8) الكايف: ج1، 331 ، 3 باب 77، وكامل الدين 2: 424 ، 1 باب 42 و 2: 426 ، 2 باب 42، واالرشاد 2: 
351، والغيبة: 234 ، 204 و: 237 ، 205 و: 239 ، 207.

)9) الغيبة: 271 ، 236.
)10) املصدر السابق: 248 ، 218.
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.(1(18- أبو القاسم الروحي
19- عبد اهلل السوري)2).
20- عمرو األهوازي)3).

21- عيل بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي)4).
22- عيل بن حممد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليامين)5).

23- غانم أبو سعيد اهلندي)6).
24- كامل بن إبراهيم املدين)7).

.(8(25- أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري
مشاهدة  يف  معه  وكان  الزيدي،  نعيم  أبو  األنصاري  أمحد  بن  حممد   -26
يناري،  اإلمام املهدي: أبو عيل املحمودي، وعاّلن الكليني، وأبو اهليثم الدِّ
وأبو جعفر األحول اهلمداين، وكانوا زهاء ثالثني رجاًل فيهم السيد حممد بن 

القاسم العلوي العقيقي)9).
 بن جعفر اإلمام موسى  بن  بن إسامعيل  املوسوي حممد  السيد   -27

)1) كامل الدين: ج2، 502 ، 61 باب 45، والغيبة: 320 ، 266 و 322 ، 269.
)2) كامل الدين: ج2، 441 ، 13 باب 43.

)3) الكايف: ج1، 328 ، 3 باب 76 و 1: 332 ، 12 باب 77، واالرشاد 2: 353، والغيبة: 234 ، 203.
)4) الغيبة: 263 ، 228.

)5) كامل الدين: ج2، 491 ، 14 باب 45.
)6) الكايف: ج1، 515 ، 3 باب 125، وكامل الدين 2: 437 بعد احلديث 6 باب 43.

)7) الغيبة: 247 ، 216.
)8) الكايف: ج1، 329 ، 1 باب 76 و 10: 329 ، 4 باب 76 و1: 331 ، 4 باب 77، واالرشاد 2: 351، 

والغيبة: 355 ، 316.
)9) كامل الدين: ج2، 470 ، 24 باب 73، والغيبة: 259 ، 227.
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.(1(وكان أسّن شيخ يف عرصه من ولد رسول اهلل
28- حممد بن جعفر أبو العباس احلمريي عىل رأس وفد من شيعة مدينة 

قم)2).
29- حممد بن احلسن بن عبيد اهلل التميمي الزيدي املعروف بأيب سورة)3).

اإلمام  موىل  الكبري  قنرب  بن  حممد  بن  عيل  بن  صالح  بن  حممد   -30
.(4(الرضا

31- حممد بن عثامن العمري)5)، وكان قد رآه مع أربعني رجاًل بإذن 
اإلمام العسكري، وكان من مجلتهم: معاوية بن حكيم.

32- حممد بن أيوب بن نوح)6).
33- يعقوب بن منقوش)7).

34- يعقوب بن يوسف الرّضاب الغساين)8).
35- يوسف بن أمحد اجلعفري)9). 

)1) الكايف: ج1، 330 ، 2 باب 77، واالرشاد 2: 351، والغيبة: 268 ، 230.
)2) كامل الدين: ج2، 477 بعد احلديث 6 باب 43.

)3) الغيبة: 269 ، 234 و: 270 ، 235.
)4) كامل الدين: ج2، 442 ، 15 باب 43 حّدَث عن رؤية جعفر الكذاب لإلمام املهدي ، وظاهره أنه رآه 
أيضًا، ولكن رصيح الكايف أنه مل يره  ولكنه رأى من رآه وهو جعفر الكذاب. الكايف 1: 331 ، 9 باب 77.
)5) كامل الدين: ج2، 433 ، 13 باب 42 و 2: 435 ، 3 باب 43 و 2: 440 ، 9 باب 43 و2: 440 ، 10 باب 

43 و 2: 441 ، 14 باب 43.
)6) كامل الدين: ج2، 435 ، 2 باب 43.

)7) املصدر السابق: ج2، 437 ، 5 باب 43.
)8) الغيبة: 273 ، 238.

)9) املصدر السابق: 257 ، 225.
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الطائفة الثانية: شهادة وكالء املهدي ومن وقف عىل معجزاته برؤيته:
هذا ويمكن عّد ما ذكره الصدوق يف كامل الدين من أسامء من وقف عىل 
يف  بلداهنم   تسمية  مع  وغريهم  الوكالء  من  ورآه  املهدي  اإلمام  معجزات 
فنحن نشري  أيضا،  السابقة  الطائفة  فيها من ذكر يف  طائفة مستقلة، وإن كان 
إىل بعضهم، وقد بلغوا من الكثرة حّدًا يمتنع معه اتفاقهم عىل الكذب السيام 

وهم من بلدان شتى:
فمن بغداد: العمري، وابنه، وحاجز، والباليل، والعطار.

ومن الكوفة: العاصمي.
ومن أهل االهواز: حممد بن ابراهيم بن مهزيار.

ومن أهل قم: أمحد بن اسحاق.
ومن أهل مهدان: حممد بن صالح.

ومن أهل الري: البسامي، واألسدي )حممد بن أيب عبداهلل الكويف(.
ومن أهل آذربيجان: القاسم بن العالء.

ومن أهل نيسابور: حممد بن شاذان، هذا عن الوكالء.
ومن غري الوكالء:

وأبو  الكندي،  عبداهلل  وأبو  حليس،  أيب  بن  القاسم  أبو  بغداد:  أهل  من 
عبداهلل اجلنيدي، وهارون القزاز، والنييل، وأبو القاسم بن دبيس، وأبو عبداهلل 
بن فّروخ، ومرسور الطباخ موىل أيب احلسن، وأمحد وحممد ابنا احلسن، 

واسحاق الكاتب من بني نوبخت وغريهم.
بن  هارون  بن  وحممد  محدان،  بن  وجعفر  كشمرد،  بن  حممد  مهدان:  ومن 
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عمران.
ومن الدينور: حسن بن هارون، وأمحد بن ُأَخيَّة، وأبو احلسن.

ومن أصفهان: ابن باشاذالة.
ومن الصيمرة: زيدان.

ومن قم: احلسن بن النرض، وحممد بن حممد، وعيل بن حممد بن اسحاق، 
وأبوه، واحلسن بن يعقوب.

ومن أهل الري: القاسم بن موسى، وابنه، وأبو حممد بن هارون، وعيل بن 
حممد، وحممد بن حممد الكليني، وأبو جعفر الرّفاء.

ومن قزوين: مرداس، وعيل بن أمحد.
ومن نيسابور: حممد بن شعيب بن صالح.

واجلعفري،  يزيد،  بن  الفضل  بن  واحلسن  يزيد،  بن  الفضل  اليمن:  ومن 
وابن األعجمي، وعيل بن حممد الشمشاطي.

ومن مرص: أبو رجاء وغريه.
ومن نصيبني: أبو حممد احلسن بن الوجناء النصيبي.

كام ذكر أيضًا من رآه  من أهل شهرزور، والصيمرة، وفارس وقابس، 
ومرو)1). 

الكلبايكاين عنه يف منتخب األثر: ج2، ص 478- الدين للصدوق: ج2، ص442 ـ 443، ونقله  )1) كامل 
اطلع عىل معجزات  أسامء مجاعة أخرى ممن  الثاقب من  النجم  النوري يف  املحدث  ما ذكره   479، وزاد عليه 
صاحب األمر ، وأشار أيضا إىل ما نقله غريه يف بعض الكتب، ككتاب بغية الطالب، وتذكرة الطالب فيمن 

القائم املهدي، فراجع. رأى الغائب، وتبرصة الويل فيمن رأى 
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:الطائفة الثالثة: شهادة اخلدم واجلواري واإلماء برؤية املهدي
كام شاهد اإلمام املهدي بعض اخلدم واجلواري واإلماء ممن كان خيدم 
بعضهم  روايات  تقدمت  وقد  غريهم،  من  أو  داره  يف   العسكري أباه 
طائفة  يف  هنا  نجمعهم  ولكن  السابقة،  الطوائف  يف  أيضًا  بعضهم  وأسامء 

مستقلة، وهم:
1- طريف اخلادم أيب نرص)1).

اإلمام  سيدها  شاهدت  التي  النيسابوري  عبدة  بن  إبراهيم  خادمة   -2
.(2(املهدي

3- أيب األديان اخلادم)3).
حممدًا،  فسامه  ولد    حممد  أليب  »ولد  قال:  الذي  اخلادم  غانم  أيب   -4
فعرضه عىل أصحابه يوم الثالث، وقال: هذا صاحبكم من بعدي، وخليفتي 
امتألت األرض  فإذا  باالنتظار،  اليه األعناق  الذي تتد  القائم  عليكم، وهو 

جورًا وظلاًم خرج فمألها قسطًا وعدالً«)4).
5- عقيد اخلادم)5).

6- العجوز اخلادمة)6).

)1) الكايف 1: 332 ، 13 باب 77، وكامل الدين 2: 441 ، 12 باب 43، واالرشاد 2: 354، والغيبة: 246 ، 
215 وفيه: )ظريف( بدالً عن )طريف(.

)2) الكايف 1: 331 ، 6 باب 77، واالرشاد 2: 352، والغيبة: 268 ، 231.
)3) كامل الدين: ج2، 475 بعد احلديث 25 باب 43.

)4) املصدر السابق: ج2، 431 ، 8 باب 42.
)5) املصدر السابق: ج2، 474 بعد احلديث 25 باب 43، والغيبة: 272 ، 237.

)6) الغيبة 2: 273 ـ 276 ، 238.
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.(1( 7- جارية أيب عيل اخليزراين التي أهداها إىل اإلمام العسكري
8- نسيم اجلارية)2).

9- مارية اجلارية)3). 
10- مرسور الطباخ موىل أيب احلسن )4)، وكل هؤالء قد شهدوا بنحو 

. ما شهد به أبو غانم اخلادم يف بيت العسكري
: الطائفة الرابعة: اعرتافات علامء األنساب بوالدة اإلمام املهدي

ال شك يف أّن الرجوع إىل أصحاب كّل فن رضورة، واألوىل بصدد ما نحن 
فيه، هم علامء االنساب، وإليك بعضهم:

1- النسابة الشهري أبو نرص سهل بن عبد اهلل بن داود بن سليامن البخاري 
من أعالم القرن الرابع اهلجري، كان حيًا سنة )341 هـ (، وهو من أشهر علامء 

األنساب املعارصين لغيبة اإلمام املهدي الصغرى التي انتهت سنة 329هـ.
احلسن   :التقي حممد  بن  عيل  »وولد  العلوية:  السلسلة  رس  يف  قال 
إحدى  سنة  وولد  رحيانة،  تدعى:  نوبّية  ولد  ُأم  من   العسكري عيل  ابن 
وثالثني ومائتني وقبض سنة ستني ومائتني بسامراء، وهو ابن تسع وعرشين 
سنة.. وولد عيل بن حممد التقي جعفرًا وهو الذي تسميه اإلمامية جعفر 
الكذاب، وإّنام تسميه اإلمامية بذلك، الدعائه مرياث أخيه احلسن دون 

ابنه القائم احلجة، ال طعن يف نسبه«)5).

)1) كامل الدين: ج2، 431 ، 7 باب 42.
)2) املصدر السابق: ج2، 441 ، 11 باب 43.

)3) املصدر السابق: ج2، 430 ، 5 باب 42، ويف هذا املورد شاهدته  نسيم مع مارية.
)4) املصدر السابق: ج2، ص442.

)5) رس السلسلة العلوية ، أليب نرص البخاري: 39.
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2- السيد العمري النسابة املشهور من أعالم القرن اخلامس اهلجري قال 
 وولده من نرجس معلوم عند خاصة  أبو حممد  ما نصه: »ومات 
أصحابه وثقات أهله، وسنذكر حال والدته واألخبار التي سمعناها بذلك، 
أخيه  مال  إىل  بن عيل  بغيبته، ورشه جعفر  الناس  كافة  بل  املؤمنون  وامُتحن 
جواري  قبض  عىل  الفراعنة  بعض  وأعانه  ولد،  له  يكون  أْن  فدفع  وحاله 

أخيه«)1).
3- الفخر الرازي الشافعي ) املتوىف 606 هـ(، قال يف كتابه الشجرة املباركة 
يف أنساب الطالبية حتت عنوان: أوالد اإلمام العسكري ما هذا نصه: »أما 
احلسن العسكري اإلمام  فله ابنان وبنتان: أما االبنان، فأحدمها: صاحب 
الزمان #، والثاين موسى درج يف حياة أبيه، وأما البنتان: ففاطمة درجت يف 

حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضًا«)2).
4- املروزي األزورقاين )املتوىف بعد سنة 614 هـ( فقد وصف يف كتاب 
الفخري جعفر ابن اإلمام اهلادي يف حماولته انكار ولد أخيه بالكذاب)3)، وفيه 

أعظم دليل عىل اعتقاده بوالدة اإلمام املهدي.
ِعنََبه  بابن  املعروف  احلسيني  عيل  بن  أمحد  الدين  مجال  النسابة  السيد   -5
»أما عيل  أيب طالب:  آل  أنساب  الطالب يف  قال يف عمدة  هـ(  )املتوىف 828 
اهلادي فيلقب العسكري ملقامه برُسَّ من رأى، وكانت تسمى العسكر، وُأّمه 
ُأم ولد، وكان يف غاية الفضل وهناية النبل، أشخصه املتوكل إىل رُسَّ من رأى 

)1) املجدي يف انساب الطالبيني: 130.
)2) الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية / للفخر الرازي: 78 ـ 79.

)3) الفخري يف أنساب الطالبيني: 7.



..................................................................... والدة اإلمام املهدي  بني التواتر والتشكيك70

فأقام هبا إىل أن ُتويف، وأعقب من رجلني مها:
اإلمام أبو حممد احلسن العسكري ، وكان من الزهد والعلم عىل أمر 
عظيم، وهو والد اإلمام حممد املهدي صلوات اهلل عليه ثاين عرش األئمة عند 

اإلمامية وهو القائم املنتظر عندهم من ُأم ولد اسمها نرجس.
واسم أخيه أبو عبداهلل جعفر امللقب بالكّذاب؛ الدعائه اإلمامة بعد أخيه 

احلسن«)1).
وقال يف الفصول الفخرية )مطبوع باللغة الفارسية( ما ترمجته: »أبو حممد 
احلسن الذي يقال له العسكري، والعسكر هو سامراء، جلبه املتوكل وأباه إىل 
سامراء من املدينة، واعتقلهام، وهو احلادي عرش من األئمة االثني عرش، وهو 

والد حممد املهدي ، ثاين عرشهم«)2).
من  الصنعاين  اليامين  احلسيني  حممد  احلسن  أبو  السيد  الزيدي  النسابة   -6
أعيان القرن احلادي عرش، ذكر يف املشجرة التي رسمها لبيان نسب أوالد أيب 
جعفر حممد بن عيل الباقر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ، وحتت 
اإلمام  وهم:  البنني  من  مخسة    باهلادي  املعروف  التقي  اإلمام عيل  اسم 
 العسكري، احلسني، موسى، حممد، عيل. وحتت اسم اإلمام العسكري

مبارشة كتب: )حممد( وبإزائه: )منتظر اإلمامية()3).
يف  الذهب  سبائك  يف  قال  1246هـ(  )املتوىف  السويدي  أمني  حممد   -7
أبيه مخس سنني،  معرفة قبائل العرب: »حممد املهدي: وكان عمره عند وفاة 

)1) عمدة الطالب يف انساب آل أيب طالب: 199.
)2) الفصول الفخرية )يف االنساب( ، للنسابة مجال الدين أمحد بن ِعنََبه: 134 ـ 135.

)3) روضة األلباب ملعرفة األنساب ، للنسابة الزيدي السيد أيب احلسن حممد احلسيني اليامين الصنعاين: 105.
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عر، أقنى األنف، صبيح اجلبهة«)1). وكان مربوع القامة، حسن الوجه والشَّ
البهية يف  8- النسابة املعارص حممد ويس احليدري السوري قال يف الدرر 
األنساب احليدرّية واألَويسّية يف بيان أوالد اإلمام اهلادي : »أعقب مخسة 
فاحلسن  وعائشة،  العسكري  احلسن  واإلمام  واحلسني  وجعفر  حممد  أوالد: 
العسكري أعقب حممد املهدي صاحب الرسداب«، ثم قال بعد ذلك مبارشة 
العسكري(: »اإلمام احلسن  املهدي واحلسن  وحتت عنوان: )االمامان حممد 

العسكري: ولد باملدينة سنة 231 هـ وتويف بسامراء سنة 260 هـ.
اإلمام حممد املهدي: مل يذكر له ذرية وال أوالد له أبدًا«)2).

ثم علق يف هامش العبارة األخرية بام هذا نصه: »ولد يف النصف من شعبان 
سنة 255 هـ، وُأّمه نرجس، ُوِصَف فقالوا عنه: ناصع اللون، واضح اجلبني، 
أبلج احلاجب، مسنون اخلد، أقنى األنف، أشم، أروع، كأّنه غصن بان، وكأنَّ 
غّرته كوكب درّي، يف خده األيمن خال كأنه فتات مسك عىل بياض الفّضة، 
وله وفرة سمحاء تطالع شحمة أذنه، ما رأت العيون أقصد منه وال أكثر حسنًا 

وسكينًة وحياًء«)3).
فهذه هي أقوال علامء االنساب يف والدة اإلمام املهدي  عىل اختالف 

طوائفهم كالسني والزيدي إىل جانب الشيعي. 

)1) سبائك الذهب ، السويدي: 346.
)2) الدرر البهية يف األنساب احليدرّية واالَويسّية 1405 هـ: 73 طبع حلب سوريا.

)3) هامش الدرر البهية: ص 74-73.
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بن  وأنه حممد  املهدي  اإلمام  بوالدة  السنّة  اعرتاف علامء  اخلامسة:  الطائفة 
احلسن العسكري )عهام(:

لقد ذكر كثري من علامء العامة يف كتبهم ومؤلفاهتم خرب والدة اإلمام املهدي 
كبري  جهد  إىل  حيتاج  وأقواهلم  كتبهم  وتَتبُع  أبيه،  ذكر  عند  تلوحيًا  أو  ترصحيًا 
نقترص فيه عىل ما بذله بعض علامئنا الذين بذلوا جهدهم يف سبيل إحقاق احلق 
وإزهاق الباطل، طيب اهلل ثرى املاضني وحفظ الباقني وجزاهم عىل ما عملوا 
خري اجلزاء، ونحن هنا نقترص عىل تلخيص ما ذكره املحقق املتتبع الشيخ لطف 

 : اهلل الصايف الكلبايكاين يف منتخب األثر، قال
األشهر بل املشهور أن والدته اتفقت يف ليلة النصف من شعبان سنة 
مخس ومخسني ومأتني للهجرة )869م(، ورصح بذلك مجاعة من أعالم العامة 
قال: ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة: ولد أبو القاسم حمّمد احلّجة بن 
ومخسني  مخس  سنة  شعبان  من  النصف  ليلة  رآى  من  برس  اخلالص  احلسن 
ومائتني للهجرة )إىل أن قال: وأما أمه فأم ولد يقال هلا نرجس خري َأَمة، وقيل 
يوم  والدته  كانت  األعيان:  وفيات  يف  خلكان  ابن  وقال  ذلك،  غري  اسمها 
أبوه وقد سبق  اجلمعة منتصف شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني وملا تويف 
ذكره كان عمره مخس سنني واسم أمه مخط وقيل نرجس، ويف روضة الصفا 
نقل عن ترمجة املستقىص بالفارسية ما هذا حاصله: كانت والدة اإلمام املهدي 
املسمى باسم الرسول واملكنى بكنيته برس من رآى يف ليلة النصف من شعبان 
سنة مخس ومخسني ومائتني وكان عمره وقت وفات أبيه مخس سنني، آتاه اهلل 
نبيًا،  إمامًا كام جعل عيسى  الطفولية  آتاها حييى صبيًا وجعله يف  كام  احلكمة 
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ورصح به أيضًا السيد حمّمد خواجه پارسا صاحب روضة األحباب وغريهم.
وال بأس بذكر ترصحيات مجاعة من أعيان العامة بوالدته  والتعرض 
لذكر أساميهم وقد وافَقنا كثري منهم يف حياته اآلن وبقائه  إىل أن يأذن اهلل 

تعاىل يف الظهور.
نقترص عىل ذكر أسامئهم طلبا لالختصار ومن شاء فرياجع  أقول: سوف 

كتاب منتخب األثر جيد النصوص متوافرة.
1- الشيخ ابن حجر اهليثمي املكي الشافعي املتوىف سنة 974، يف الصواعق 

املحرقة.
2- صاحب روضة األحباب وهو كتاب فاريس للسيد مجال الدين عطاء 
اهلل بن السيد غياث الدين فضل اهلل بن السيد عبدالرمحن املحدث املعروف، 

وتويف كام يف هذا الكتاب سنة 1000 )ألف(.
3- عىل بن حمّمد بن أمحد بن املالكي املكي، الذي يعرف بابن الصباغ املتولد 
سنة 734 واملتوىف سنة 855 يف كتابه الفصول املهمة يف معرفة أحوال األئّمة.
سبط  عبداهلل  بن  قزاوغيل  بن  يوسف  املظفر  أبو  الدين  شمس  الشيخ   -4
التاريخ  املتوىف سنة 654 صاحب  ابن جوزي  الفرج  الدين أيب  الشيخ مجال 
الكبري الذي قال ابن خلكان عىل ما حكى عنه رايته بخطه يف اربعني جملدًا سامه 

مرآة الزمان وصاحب كتاب تذكرة اخلواص يف كتابه تذكرة اخلواص. 
احلنفي  اجلامي  الدشتي  الدين  قوام  بن  أمحد  بن  نورالدين عبدالرمحن   -5

الشاعر العارف صاحب رشح الكافية يف كتابه شواهد النبوة. 
6- الشيخ احلافظ أبو عبداهلل حمّمد بن يوسف بن حمّمد الكنجي املتوىف سنة 
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658 صاحب كتاب البيان يف أخبار صاحب الزمان وكتاب كفاية الطالب يف 
مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف كل منهام.

البيهقي  موسى  بن  عبداهلل  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو   -7
املتوىف سنة 458 يف كتابه شعب  الشافعي  الفقيه  النيسابوري  اخلرسوجردي 

اإليامن.
8- الشيخ كامل الدين أبو سامل حمّمد بن طلحة الشافعي القريش النصيبي 

املتولد سنة 582 صاحب كتاب العقد الفريد يف كتاب الدر املنظم .
9- احلافظ أبو حمّمد أمحد بن إبراهيم بن هاشم الطويس البالذري من أهل 

طوس، قال احلاكم: استشهد بالطاهران سنة 339 .
10- القايض فضل بن روزهبان شارح الشامئل للرتمذي وصاحب كتاب 

إبطال هنج الباطل يف رد كتاب كشف احلق وهنج الصدق والصواب فيه.
11- العامل املشهور أبو حمّمد عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد بن اخلشاب املتوىف 

سنة 567 يف كتابه تاريخ مواليد األئّمة ووفياهتم.
احلاتي  بابن  املعروف  عيل  بن  حمّمد  عبداهلل  أبو  الدين  حميي  الشيخ   -12
بصاحلية  املدفون   638 سنة  الظنون  كشف  يف  كام  املتوىف  األندليس  الطائي 
الشام وقربه هبا معروف مزور يف الفتوحات، ويف بعض املكاتب )بقم( نسخة 
من الفتوحات املطبوعة بدار الكتب العربية بمرص ختالف عباراهتا مع ما يف 
الكلم عن مواضعه  الذين حيرفون  أيدي  فيها  قد عمل  أنه  اليواقيت، وظني 
من  والتحريفات  الترصفات  هلذه  وكم  الرشيف،  نسبه  ذكر  عنها  فأسقطت 
نظري يف الكتب املطبوعة بمرص، ولعمر احلق إهنا جلناية كبرية عىل العلم والدين 
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وعىل األمة اإلسالمية وعىل رّواد احلقايق، وكأهنم يرون من الواجبات هذه 
النّبي  بيت  ألهل  وفضيلة  منقبة  كتاب  يف  كان  إذا  والتحريفات  الترصفات 
والويص ، وما ال يوافق أهوائهم وآرائهم أعاذنا اهلل وإياهم من التعصب 

والعناد.
13- الشيخ سعد الدين حمّمد بن املؤيد بن أيب احلسني بن حمّمد بن محويه 
املعروف بالشيخ سعدالدين احلموي وقد صنف كتابًا مفردًا يف أحوال صاحب 

الزمان وافق فيه اإلمامية.
14- أبو املواهب الشيخ عبد الوهاب بن أمحد بن عىل الشعراين املتوىف سنة 
973 كام يف موضع من كشف الظنون ويف موضع آخر سنة 960، يف اليواقيت 

واجلواهر )ص 145 ج 2، ط املطبعة األزهرية املرصية سنة 1307).
15- الشيخ حسن العراقي. 

16- الشيخ عيل اخلّواص.
17- حسني بن معني الدين امليبدي يف )ص 371( رشح الديوان.

18- احلافظ حمّمد بن حمّمد بن حممود البخاري املعروف بخواجه پارسا من 
أعيان علامء احلنفية وأكابر مشايخ النقشيبندية تويف كام يف كشف الظنون سنة 

822 يف فصل اخلطاب.
19- احلافظ أبو الفتح حمّمد بن أيب الفوارس يف أربعينه

الكثرية  التصانيف  صاحب  البخاري  الدهلوي  عبداحلق  املجد  أبو   -20
حتى نقل أن تصنيفاته بلغت مأة جملد تويف سنة 1052، يف رسالته يف املناقب 

. وأحوال األئّمة
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21- الشيخ أمحد اجلامي النامقي يف جمالس املؤمنني يف املجلس السادس.
جمالس  يف  كام  املقتول  النيسابوري  العطار  حمّمد  الدين  فريد  الشيخ   -22

املؤمنني سنة )627( أو )589( يف كتاب مظهر الصفات.
23- جالل الدين حمّمد العارف البلخي الرومي املعروف باملولوي املتوىف 

سنة 672 يف ديوانه الكبري الذي مجع عىل ترتيب حروف اهلجاء.
املتوىف سنة  الصفدي  الدين  بأرسار احلروف صالح  العارف  الشيخ   -24

764 يف رشح الدائرة.
25- املولوي عيل أكرب بن أسد اهلل املؤدي من متأخري علامء اهلند يف كتاب 
عبدالرمحن  للموىل  األنس  نفحات  عىل  كاحلوايش  جعله  الذي  املكاشفات 

اجلامي.
26- الشيخ عبد الرمحن صاحب كتاب مرآة األرسار أحد مشايخ الصوفية.
27- بعض مشايخ الشعراين، عىل ما حكاه الشيخ عبدالوهاب الشعراين يف 

كتابه األنوار القدسية.
آبادي  الدولة  الدين  شمس  بن  الدين  شهاب  القايض  العلامء  ملك   -28
صاحب التفسري املسمى بالبحر املواج بالفارسية ومناقب السادات بالفارسية 

املتوىف سنة 849 وصاحب كتاب املناقب املوسوم هبداية السعداء فيه.
احلسيني  كالن  بخواجه  املعروف  إبراهيم  شيخ  بن  سليامن  الشيخ   -29

ة فيه. البلخي القندوزي املتوىف سنة 1294 صاحب ينابيع املودَّ
30- الشيخ عامر بن عامر البرصي صاحب القصيدة التائية املسامة بذات 

األنوار وهي يف املعارف واحلكم واألرسار واآلداب.
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كتاب  وصنّف  فأسلم  نرصانيًا  كان  الذي  الساباطي  جواد  القايض   -31
الرباهني الساباطية يف الرد عىل النصارى فيه.

32- الشيخ أبو املعايل صدر الدين القونوي صاحب تفسري الفاحتة ومفتاح 
الغيب وغريمها.

املدين حاال يف كتابه  املطريي شهرة  البارع عبداهلل بن حمّمد  الفاضل   -33
الرياض الزاهرة يف فضل آل بيت النبي وعرتته الطاهرة.

املخزومي  ثم  الرفاعي  الدين  رساج  حممد  املعايل  أبو  اإلسالم  شيخ   -34
الرشيف الكبري يف كتابه صحاح األخبار يف نسب السادة الفاطمية األخيار يف 

. ترمجة أيب احلسن اهلادي
35- مري خواند املؤرخ الشهري حمّمد بن خاوند شاه بن حممود املتوىف كام يف 
كشف الظنون سنة 903 ذكر يف تاريخ روضة الصفا يف املجلد الثالث والدته 

وبعض أحواله ومعجزاته.
36- نرض )نرص( بن عىل اجلهضمي النرصي أحد أعالم أهل السنة وثقاهتم 

يف النجم الثاقب.
كتاب  يف   1176 املتوىف  الشافعي  اجلويني  إبراهيم  بن  حمّمد  الشيخ   -37

فرايد السمطني.
38- القايض املحقق هبلول هبجت أفندي مؤلف كتاب )املحاكمة يف تاريخ 
لكثرة طالبيه  مرارًا  ترمجته  بالفارسية وقد طبعت  املرتجم  بالرتكية  آل حمّمد( 
وكاشف  التاريخ  يف  املهمة  املواقع  عن  باحث  نافع  حسن  جيد  كتاب  وهو 
التارخيية  احلوادث  وراء  املتعصبني  أيدي  جعلتها  التي  احلجب  من  كثري  عن 
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وغريها.
39- شمس الدين التربيزي شيخ املولوي جالل الدين الرومي نسب اليه 

ذلك يف ينابيع املودة عىل ما يف كشف األستار.
40- احلسني بن مهدان احلضيني يف كتاب اهلداية.

41- املؤرخ الشهري ابن خلكان يف وفيات األعيان وقد مر كالمه يف والدته 
وتارخيها.

42- املؤرخ ابن األزرق يف تاريخ ميا فارقني.
43- املوىل عيل القاري يف كتاب املرقاة يف رشح املشكاة.

44- القطب املدار الذي كتب عبدالرمحن الصويف مرآة األرسار ألجله.
45- املؤرخ ابن الوردي يف تارخيه.

46- السيد مؤمن بن حسن الشبلنجي يف كتاب نور األبصار.
كتاب  يف  السويدي  البغدادي  أمني  حمّمد  الفوز  أبو  النسابة  الشيخ   -47

سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب.
48- شيخ اإلسالم إبراهيم بن سعد الدين.

49- صدر األئمة ضياء الدين موفق بن أمحد اخلطيب املالكي ثم اخلوارزمي 
أخطب خطباء خوارزم يف مناقبه.

املتوىف سنة  التفسري  الكاشفي صاحب جواهر  بن عيل  املوىل حسني   -50
906 كام يف كشف الظنون.

ة العارشة من كتابه  51- السيد عيل بن شهاب اهلمداين رصح بذلك يف املودَّ
ة يف القربى. املودَّ
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52- الشيخ حمّمد الصّبان املرصي املتوىف سنة 1206 يف إسعاف الراغبني.
53- النارص لدين اهلل أمحد بن املستضيئي بنور اهلل اخلليفة العبايس قال يف 
كشف األستار وإلزام الناصب: أمر بعامرة الرسداب الرشيف وجعل الصفة 
التي فيه شباكا من خشب ساج منقوش عليه بسم اهلل الرمحن الرحيم قل ال 
ة يف القربى ومن يقرتف حسنة نزد له فيها حسنًا إن  اسئلكم عليه أجرًا إال املودَّ
اهلل غفور شكور هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولينا اإلمام املفرتض الطاعة عىل 
مجيع األنام أبو العّباس أمحد النارص لدين اهلل أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني 
الذي طّبق البالد إحسانه وعّم البالد رأفته وفضله قّرب اهلل أوامره الرشيفة 
املخلدة حدًا  بالتأييد والنرص وجعل أليامه  النجح والنرش وناطها  باستمرار 
ال يكبو جواده وآلرائه املمجدة سعدًا ال خيبو زناده، يف عز ختضع له األقدار 
فيطيعه عواميها، وملك خشع له امللوك فيملكه نواصيها بتويل اململوك معد 
بن احلسني بن معد موسوي الذي يرجو احلياة يف أّيامه املخلدة، ويتمنى إنفاق 
أيامه الرشيفة  عمره يف الدعاء لدولته املؤبدة واستجاب اهلل أدعيته وبلغه يف 
أمنيته من سنة ست وستمئة اهلاللية وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وصىل اهلل عىل 
سيدنا خاتم النبيني وعىل آله الطاهرين وعرتته وسلم تسلياًم، ونقش أيضًا يف 
حمّمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  احلايط:  دائر  يف  الصفة  داخل  الساج  اخلشب 
عيل  بن  احلسني  عيل  بن  احلسن  فاطمة  اهلل  ويل  عيل  املؤمنني  أمري  اهلل  رسول 
عيل بن احلسني حمّمد بن عيل جعفر بن حمّمد موسى بن جعفر عيل بن موسى 
 هذا عمل عيل  حمّمد بن عيل عيل بن حمّمد احلسن بن عيل القائم باحلق 
بن حمّمد ويل آل حمّمد رمحه اهلل، ولوال اعتقاد النارص بانتساب الرسداب إىل 
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املهدي بكونه حمل والدته أو موضع غيبته أو مقام بروز كرامته ال مكان اقامته 
يف طول غيبته كام نسبه بعض من ال خربة له إىل اإلمامية وليس يف كتبهم قدياًم 
عرصه  علامء  كلامت  كانت  ولو  وتزيينه  بعامرته  أمر  ملا  أصاًل  منه  أثر  وحديثًا 
متفقة عىل نفيه وعدم والدته لكان إقدامه عليه بحسب العادة صعبًا أو ممتنعًا، 
فال حمالة فهم من وافقه يف معتقده املوافق ملعتقد مجلة ممن سبقت إليهم اإلشارة 
وهو املطلوب وإنام أدخلنا النارص يف سلك هؤالء المتيازه عن أقرانه بالفضل 
وابن  وابن األخرض  ابن سكينة  عنه  فقد روى  املحدثني  من  والعلم وعداده 

النجار وابن الدامغاين. انتهى ما يف كشف االستار.
الرسداب  يف  باقية  موجودة  العبارات  هذا  الكلبايكاين:  الشيخ  يقول 
الشيخ  ليونس  سامراء،  دليل  وراجع  مرة  غري  وقرأناها  رأيناها  قد  الرشيف 
ابراهيم السامرائي يف رسداب الغيبة: ص 36-33 جتد ذلك كله فيه، ويظهر 
من »نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر« ج 1 ص 253 أن النارص يرى نفسه 

نائبا عن املهدي ، وحكي عن الذهبي أيضًا.
صاحب   1089 سنة  املتوىف  احلنبيل  العامر  بن  عبداحلّي  الفالح  أبو   -54
ص  الكتاب  هذا  من  الثاين  اجلزء  يف  بوالدته  رصح  الذهب  شذرات  كتاب 

141 و ص 150.
دّرة  كتاب  يف  البسطامي  أمحد  بن  عيل  بن  حمّمد  عبدالرمحن  الشيخ   -55

املعارف.
56- الشيخ عبدالكريم اليامين.

57- السيد النسيمي.
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58- عامد الدين احلنفي.
59- الشيخ جالل الدين عبدالرمحن أيب بكر السيوطي.

60- الفاضل رشيد الدين الدهلوي اهلندي فقد ذكر يف كتابه إيضاح لطافة 
املقال كالم خواجه پارسا يف فصل اخلطاب مرتضيًا له.

61- الشاه ويّل اهلل الدهلوي والد صاحب التحفة يف كتاب النزهة.
62- الشيخ أمحد الفاروقي النقشبندي املعروف باملجدد يف األلف الثاين يف 

كتابه املكاتيب )ج 3، املكتوب 123).
63- أبو الوليد حمّمد بن شحنة احلنفي يف تارخيه املسمى بروضة املناظر يف 
األزهرية  املطبعة  الذهب يف  مروج  املطبوع هبامش  واألواخر  األوائل  أخبار 

املرصية سنة 1303 )ج 1، ص 294).
64- الشيخ خالد النقشبندي، املتوىف سنة 1242ه، مؤلف كتاب )فرائد 
الفوائد(، ورسالة )الرابطة(، وصاحب ديوان ذكر فيه؛ والدة احلجة يف إحدی 

قصائده.
65- السيد باقر السيد عثامن البخاري، مؤلف )جواهر األولياء( املطبوع 

سنة 1396هج.
66- مجال الدين خواجه أمحد احلقاين.

67- سيد وداية بن سيد عثامن البخاري.
الشافعي، شيخ اجلامع  68- الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عامر الشرباوي 

األزهر، يف كتابه )اإلحتاف بحّب األرشاف(.
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األدلة النقلية غير المباشرة:
تدل  وغريها  والتأريخ  والسرية  احلديث  كتب  يف  كثرية  روايات  وردت 
ال  لذا  باملئات،  األدلة  هذه  كانت  وملا   ، والدته  عىل  مبارش  غري  بشكل 
يمكن عرضها مجيعًا بل سوف نصنف هذه الروايات يف طوائف ونذكر عدد 
وهي  واحدة،  كرواية  له  نموذج  ذكر  مع  طائفة،  كل  يف  املوجودة  الروايات 

طوائف كثرية من الروايات وتكون عىل أنحاء خمتلفة:
النحو األول:

السابع  أو  السادس   هو  املهدي  اإلمام  أن  تذكر  التي  الروايات  وهو 
لإلمام  بالنسبة  برتتيبه  تذكره  أي  عليه،  السابقني  األئمة  ولد  من  التاسع  أو 
املذكور، وهي طوائف من الروايات متعدد، سنستعرضها تباعا ونذكر لكل 

طائفة رواية واحدة كنموذج عليها.
املعلوم  من  أنه  وهي:  إليها  مقدمة  ضم  بعد  يكون  هبا  االستدالل  وكيفية 
والثابت تأرخييا والدة األئمة السابقني عليه من أمري املؤمنني مرورًا باحلسن 
واحلسني وزين العابدين وو... إىل اإلمام احلسن العسكري ، كام حّدثت 
بذلك كتب التأريخ وذكرت فضلهم وعلمهم وسرية حياهتم بام ال سبيل إىل 
الشك يف ذلك، فال بد أن يكون اإلمام الثاين عرش قد ولد من نسلهم وامتدادًا 
هلم، وإال النقطعت السلسلة وكذبت الروايات املتحدثة بذلك، إذ كيف خترب 
يولد حلد اآلن، بل كيف سيولد ويلحق  العسكري مثاًل وال  ابن  أنه  الرواية 
بأبيه العسكري مع هذه املدة املديدة، وعليه فال يصح إال أن نثبت والدته يف 

. عرص أبيه
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به  تقوم  استثنائي  إىل جهد  تامًا  استقراء  استقراؤها  الروايات حيتاج  وهذه 
مؤسسة معنية هبذا األمر ـ بل مؤسسات ـ لكثرهتا وتشعبها وانبثاثها يف كتب 
الفريقني احلديثية، لذا سوف نعتمد كثريًا عىل ما يذكر من إحصاءات موثوقة 
الشيخ  املتتبع  للعامل  األثر  منتخب  ككتاب  بذلك  املختصة  الكتب  يف  ذكرت 

لطف اهلل الصايف الكلبايكاين، فقد ذكر طوائف خمتلفة، منها:
مبارشة  فيه  وذكر   ، احلسني  ولد  من  التسعة  األئمة  من  أنه  يف   -1

وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )165( حديثًا.
منها: عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول اهلل يقول: عيّل بن أيب طالب 
يف  الشاّك  خذله،  من  خمذول  نرصه،  من  منصور  الفجرة،  وقاتل  الربرة،  قائد 
عيل هو الشاّك يف اإلسالم، وخري من أخلف بعدي، وخري أصحايب، عيّل 
حلمه حلمي، ودمه دمي، وأبو سبّطي، ومن صلب احلسني خيرج األئمة التسعة، 

ومنهم مهدّي هذه األمة)1).
2- يف أنه  التاسع من ولد احلسني ، وذكر فيه مبارشة وباإلحالة 

إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )160( حديثًا. 
منها ما روي عن أمري املؤمنني  أنه قال لإلمام احلسني : )التاسع 

من ولدك يا حسني القائم باحلق املظهر للدين الباسط للعدل()2).
3- يف أنه  السابع من ولد الباقر ، وذكر فيه مبارشة وباإلحالة إىل 

غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )121( حديثًا. 

)1) كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش للخزاز عيل بن حممد الرازي : ص 97، بحار األنوار للعالمة 
املجليس: ج 36 ص 318 .

)2) كامل الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق ص304.
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منها: قول الباقر : )بأيب وأمي املسمى باسمي واملكنى بكنيتي السابع 
من بعدي، بأيب من يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت ظلاًم وجورًا()1).

4- يف أنه  السادس من ولد الصادق ، وذكر فيه مبارشة وباإلحالة 
إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )112( حديثًا.

منها: عن حنان )حيان نخ( الرّساج قال: سمعت السّيد إسامعيل بن حمّمد 
احلمريي يقول: كنت أقول بالغلو واعتقد غيبة حمّمد بن احلنفّية قد ضللت يف 
ذلك زمانًا فمنَّ اهلل عيلَّ بالصادق جعفر بن حمّمد ، وأنقذين به من النّار، 
وهداين إىل سواء الرصاط فسألته بعد ما صحت عندي الدالئل التي شاهدهتا 
منه أنَّه حجة اهلل عيلَّ وعىل مجيع أهل زمانه، وأنَّه اإلمام الذي فرض اهلل طاعته 
وأوجب االقتداء به، فقلت له: يا بن رسول اهلل قد روي لنا أخبار عن آبائك 
يف الغيبة وصحة كوهنا فأخربين بمن تقع فقال: إنَّ الغيبة ستقع بالسادس 
أمري  أوهلم   اهلل رسول  بعد  اهلداة  ة  األئمَّ من  عرش  الثان  وهو  ولدي  من 
املؤمنني عيّل بن أيب طالب وآخرهم القائم باحلّق بقّية اهلل يف األرض وصاحب 
)يف األرض نخ( مل خيرج  نوح يف قومه  بقي  ما  بقي يف غيبته  لو  الزّمان، واهلل 
من الدنيا حتى يظهر فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلاًم، قال 
السّيد فلامَّ سمعت ذلك من موالي الصادق جعفر بن حممد  تبت إىل اهلل 

هلا. تعاىل ذكره عىل يديه وقلت قصيديت التي أوَّ
فلاّم رأيت الناس يف الدين قد غووا           جتعفرت باسم اهلل فيمن جتعفروا

حمّمد  بن  إسامعيل  السّيد  عن  بسنده  املصطفى  بشارة  يف  ورواه  القصيدة، 

)1) بحار األنوار للمجليس: ج36 ، ص394.
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احلمريي)1). 
5- يف أنه  اخلامس من ولد اإلمام السابع موسى بن جعفر، وذكر 
 )115( جمموعه  ما  والفصول  األبواب  من  غريه  إىل  وباإلحالة  مبارشة  فيه 

حديثًا.
  منها: عن يونس بن عبد الرمحن قال: دخلت عىل موسى بن جعفر 
فقلت: يا بن رسول اهلل أنت القائم باحلق فقال: أنا القائم باحلق ولكّن القائم 
الذي يطهّر األرض من أعداء اهلل ويملؤها عدالً كام ملئت جورًا، هو اخلامس 
فيها  ويثبت  أقوام  فيها  يرتّد  نفسه  أمدها خوفًا عىل  يطول  غيبة  له  من ولدي 
طوبى لشيعتنا املتمسكني بحبلنا يف غيبة قائمنا الثابتني   :آخرون ثم قال
بنا أئمة،  عىل مواالتنا والربائة من أعدائنا، أولئك منّا ونحن منهم قد رضوا 
يوم  درجاتنا  معنا يف  واهلل  ثم طوبى هلم، هم  فطوبى هلم  ورضينا هبم شيعة، 
القيامة، ورواه يف كامل الدين عن أمحد بن زياد عن عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن 

صالح بن السندي)2). 
6- يف أنَّه  الرابع من ولد أيب احلسن عيّل بن موسى الرضا ، وذكر 
 )111( جمموعه  ما  والفصول  األبواب  من  غريه  إىل  وباإلحالة  مبارشة  فيه 

حديثًا.
عن احلسني بن خالد قال: قال عيل بن موسى الرضا: ال دين ملن ال ورع له 

)1)  كامل الدين للصدوق: ج 1 ص 33 و 34 مقدمة املصنف، بشارة املصطفى: ص 278 ح 10 و قد وقع فيه 
سهو واضح، البحار: ج 51 ص 145 ب 6 ح 12.

)2) كامل الدين: ج 2 ص 361 ب 34 ح 5، كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش للخزاز عيل بن حممد 
الرازي: ص 270-269 ب 35 ح 2، اعالم الورى لألربيل: القسم الثاين من الركن الرابع ب 2 ف 2، البحار: 

ج 51 ص 151 ب 7 ح 6 و فيه بدل »بحبلنا«: »بحبنا«، اثبات اهلداة: ج 3 ص 477 ب 32 ف 5 ح 168.
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وال إيامن ملن ال تقّية له وإّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم يعني أعملكم بالتقّية، فقيل 
له: يا بن رسول اهلل إىل متى؟ فقال: إىل يوم الوقت املعلوم، وهو يوم خروج 
قائمنا، فمن ترك التقيَّة قبل خروج قائمنا فليس منّا، قيل له: يا بن رسول اهلل 
الرابع من ولدي ابن سيدة اإلماء يطّهر  ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: 
يشك  الذي  ويقّدسها من كل ظلم، وهو  األرض من كل جور  به  تعاىل  اهلل 
الناس يف والدته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه فإذا خرج أرشقت األرض 
بنوره: ووضع ميزان العدل بني النّاس فال يظلم أحد أحدًا، وهو الذي تطوى 
له األرض وال يكون له ظّل، وهو الذي ينادي مناد من السامء يسمعه مجيع أهل 
األرض بالدعاء إليه يقول: أال إنَّ حّجة اهلل قد ظهر عند بيت اهلل فاّتبعوه فإّن 
إن نشأ ننّزل عليهم من السامء آية  احلق معه وفيه، وهو قول اهلل عزَّ وجل: 
فظّلت أعناقهم هلا خاضعني، ورواه يف كامل الدين بسنده عن عيّل بن معبد 
ة )ص 489( نحوه، وروى أيضًا  عن احلسني بن خالد، وروى يف ينابيع املودَّ
يف )ص 448( عن فرائد السمطني عن احلسن بن خالد نحوه وقال يف آخر 
وهو قول اهلل عزَّ وجلَّ )ان نشأ ننّزل، اآلية( وقول اهلل عزَّ وجّل يوم ينادي 
املناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة باحلق، ذلك يوم اخلروج أي 
بسنده  احلموي  املرام عن  غاية  املهدي، وروى يف  القائم  خروج ولدي 

عن احلسن بن خالد نحوه)1). 

)1) كامل الدين: ج 2 ص 372-371 ب 35 ح 5، كفاية االثر: ص 275-274 ب 36 ح 1، فرائد السمطني: 
ب 61 من السمط الثاين ص 336 و 337 ح 590، ينابيع املودة: ص 448 ب 78 و 489 ب 94، البحار: ج 
52 ص 325-322 ب 27 ح 29، اثبات اهلداة: ج 3 ص 478-477 ب 32 ف 5 ح 172، اعالم الورى: ر 

4 ق 2 ب 2 ف 2.
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7- يف أنَّه  الثالث من ولد اإلمام حمّمد بن عيلِّ الرضا ، وذكر فيه 
مبارشة وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )109( حديثًا.

عيّل  بن  حممد  جعفر  أبا  سمعت  قال:  دلف  أيب  بن  الصقر  عن  ومنها: 
وطاعته  قويل  وقوله  أمري  أمره  عيّل،  ابني  بعدي  اإلمام  يقول:   الرضا
طاعتي، ثمَّ سكت فقلت له يا بن رسول اهلل فمن األمام بعد عيّل؟ قال: ابنه 
احلسن قلت يا بن رسول اهلل: فمن اإلمام بعد احلسن؟ فبكى بكاءًا شديدًا 
ثمَّ قال: إّن من بعد احلسن ابنه القائم باحلق املنتظر فقلت له يا بن رسول اهلل، 
ومل سّمي القائم؟ قال: ألنَّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلني بإمامته 
فقلت له: ومل سّمي املنتظر؟ قال: إّن له غيبة يكثر أّيامها، ويطول أمدها فينتظر 
خروجه املخلصون، وينكره املرتابون، ويستهزئ به اجلاحدون، ويكذب فيها 
الوقاتون، ويلك فيها املبطلون، وينجو فيها املسلمون، وروي يف كامل الدين 

بسنده، ويف أعالم الورى عن أيب جعفرنحوه)1). 
  ، 8- يف أنَّه من ولد أيب احلسن عيّل بن حمّمد بن عيّل بن موسى الرضا
وذكر فيه مبارشة وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )107( 

حديثًا.
ومنها: عن الصقر بن أيب دلف قال: سمعت عيّل بن حمّمد بن عيّل الرضا 
يقول: اإلمام بعدي احلسن ابني، وبعد احلسن ابنه القائم الذي يمأل األرض 
قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلاًم، ورواه يف كامل الدين بسنده عن الصقر، 

)1) كامل الدين: ج 2 ص 378 ب 36 ح 3، اعالم الورى: ق 2 ر 4 ب 2 ف 2، كفاية االثر: 284-283 ب 
37 ح 3، البحار: ج 51 ص 30 ب 2 ح 4.
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ويف أعالم الورى عن الصقر)1). 
فيه  أنَّه خلف خلف أيب احلسن وابن أيب حمّمد احلسن، وذكر  9- يف 
مبارشة وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )107( حديثًا. 
ومنها: عن داود بن القاسم، قال سمعت اإلمام اهلادي  يقول: )اخللف 
من بعدي احلسن، فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟ فقلت: ومل جعلني اهلل 
فداك؟ فقال: إنكم ال ترون شخصه وال حيل لكم ذكره باسمه، فقلت: فكيف 

.(2(( نذكره؟ فقال: قولوا: احلجة من آل حممد
10- فيام يدل عىل أن اسم أبيه احلسن، وذكر فيه مبارشة وباإلحالة إىل 

غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )108( حديثًا.
حمّمد  بن  جعفر  سيِّدي  عىل  دخلت  قال  عمر  بن  املفضل  روى  ومنها: 
الصادق فقلت: يا سيِّدي لو عهدت إلينا من اخللف من بعدك؟ فقال: يا 

)1) كامل الدين: ج 2 ص 383 ب 37 ح 10، كفاية االثر: ص 292 ب 38 ح 4، اعالم الورى: ق 2 ر 4 ب 
2 ف 2، اثبات اهلداة: ج 3 ص 394 ب 30 ق 1 ح 17، البحار ج 50 ص 239 ف 2 من ابواب تاريخ االمام 

ايب حممد العسكري  ح 4.
)2) الكايف: ج 1 ص 328 ب 133 ح 13، و ص 333-332 ب 136 ح 1، كامل الدين: ج 2 ص 381 ب 
37 ح 5 »قال: حدثنا حممد بن احلسن - ريض اهلل عنه - قال: حدثنا سعد بن عبد اهلل قال: حدثنا ابو جعفر حممد 
بن امحد العلوي عن ايب هاشم داود بن القاسم اجلعفري قال: سمعت ابا احلسن صاحب العسكر  يقول: 
اخللف من بعدي ابني احلسن... احلديث«، اال انه قال: »النكم«، علل الرشائع: ص 245 ب 179 ح 5، غيبة 
الشيخ: ص 202 ح 169 مثل كامل الدين، كفايه االثر: ص 289-288 ب 38 ح 2، االرشاد: ص 376، 
اعالم الورى: ق 2 ر 4 ب 2 ف 2،اثبات اهلداة: ج 3 ص 393 ب 30 ف 1 ح 15، الرصاط املستقيم: ج 2 
ص 170 ق 3 ب 10 و ص 231 ب 11 ف 3، البحار: ج 50 ص 240 ب 2 ح 5 و ج 51 ص 31 ب 3 ح 2 
ورمزه )ين( و يظهر من سنده انه سهو، و ص 159-158 ب 9 ح 1، اثبات الوصية: ص 186، تقريب املعارف: 
ص 184 و 192، مرآة العقول: ج 3 ص 393، روضة الواعظني: ص 262، الوايف: ج 2 ص 403 ب 45 ح 
1 - 903، مستدرك الوسائل: ج 12 ص 281 ح 5، عيون املعجزات: ص 141، كشف الغمة: يف ذكر االمام 
الثاين عرش، باب ما جاء من النص... ص 406، الوسائل )ط آل البيت(: ج 16 ص 239 ب 21458)33)..
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مفّضل اإلمام من بعدي موسى واخللف املنتظر )م ح م د( بن احلسن بن عيّل 
املفّضل  بسنده عن  الدين  ، وروى يف كامل  بن موسى  عيّل  بن  بن حمّمد 

نحوه)1).
11- يف أنَّه ابن سّيدة اإلماء وخريهتّن، وذكر فيه مبارشة وباإلحالة إىل غريه 

من األبواب والفصول ما جمموعه )11( حديثًا.
اهلمداين واحلرث بن رشب  اهلل  بن عبد  ومنها: عن أيب جحيفة، واحلرث 
م كانوا عند عيّل بن أيب طالب فكان إذا أقبل ابنه احلسن يقول:  ثنا أهنَّ كل حدَّ
مرحبًا بابن رسول اهلل، واذا أقبل ابنه احلسني يقول بأيب أنت وأّمي يا أبا ابن 
خرية اإلماء فقيل: يا أمري املؤمنني ما بالك تقول هذا للحسن وهذا للحسني 
ومن ابن خرية اإلماء؟ فقال: ذلك الفقيد الطريد الرشيد )م ح م د( بن احلسن 
بن عيّل بن حمّمد بن عيّل بن موسى بن جعفر بن حمّمد بن عيّل بن احلسني هذا، 

ووضع يده عىل رأس احلسني)2).
د وعيل واحلسن كان الرابع هو القائم،  12- يف أنَّه إذا توالت ثالثة أسامء حممَّ

وذكر فيه حديثني.
الزهري عن سّيدنا أيب عبداهلل جعفر بن حمّمد  ومنها: عن حمّمد بن سنان 
عن أبيه عن جده عن أبيه احلسني عن عّمه احلسن عن أمري املؤمنني عن رسول 
وعيل  حمّمد  ولدي  من  األئّمة  من  أسامء  أربعة  توالت  إذا  قال:  أنَّه   اهلل

)1) كامل الدين: ج 2 ص 334 ب 33 ح 4، اعالم الورى: ص 404 و فيه: »و اخللف املنتظر م ح م د بن احلسن 
.» بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى

)2) مقتضب االثر: ص 31، البحار: ج 51 ص 110 ح 4.
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واحلسن فرابعها هو القائم املأمول املنتظر)1). 
ة وخاتهم، وذكر فيه مبارشة  13- فيام يدلُّ عىل أنَّه الثاين عرش من األئمَّ

وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )151( حديثًا. 
خيثمة  عن  الرساج،  إسامعيل  أبو  أخربين  قال:  عمري  أيب  ابن  عن  ومنها: 
اجلعفي، قال: حدثني أبو أيوب املخزومي ]أبو لبيد املخزومي خ[ قال: ذكر 
أبو جعفر حممد بن عيل الباقر  ِسرَي اخللفاء االثني عرش الراشدين صلوات 
  اهلل عليهم، فلام بلغ آخرهم قال: الثان عرش الذي يصيل عييس بن مريم

خلفه، ]عليك[ بسنته و القرآن الكريم)2).
وهذه الطوائف فيها من الروايات الصحيحة اليشء الكثري التي تفيد القطع 
التأرخيية  الشواهد  من  دنيوي  حدث  أو  ديني  أمر  يف  يتوفر  ومل  بمضموهنا، 
والنصوص الرشعية ما توفر يف والدة اإلمام ، وَلعمري لو مل حيصل اليقني 
هبذا الكم من الروايات فمتى حيصل اليقني بعد ذلك، وأي واقعة تأرخيية بعد 
ذلك يقطع بحصوهلا، ولو مل يكن فيها روايات صحيحة فهي بمجموعها مما 

)1) دالئل االمامة: ص 236 ب معرفة وجوب القائم ح 9، اثبات اهلداة: ج 3 ص 103 ح 832 ف 69 ب 9 
عن كتاب مناقب فاطمة و ولدها  باسناده عن امري املؤمنني عن رسول اهلل صيل اهلل عليه وآله و سلم.

)2)  كامل الدين: ج 1 ص 332-331 ب 32 ح 17، اثبات اهلداة: ج 1 ص 516 ب 9 ح 251 و فيه: »عليك 
سنته و القرآن احلكيم«، البحار: ج 51 ص 137 ب 5 ح 5، و يف النسخة املطبوعة بطبع املكتبة االسالمية ص 
448 ج 1 ذكر: »ابو لبيد« بدل »ابو ايوب«، و ذكر »الذي يصيل خلفه عييس بن مريم  عند سنة يس والقرآن 
احلكيم«، و هذا الفظ موافق ملا يف االنصاف )ص 9،ب اهلمزة، ح 12( اال ان الظاهر ان ذلك لوقوع التصحيف 
ووهم النساخ، فان لفظ احلديث عيل النسخة التي نقلناه منها وهي النسخة املصححة عيل نسخ خمطوطة »عليك 
بسنته و القرآن احليكم«، لكن ذكر مصححها ان لفظه يف نسخة ثمينة بدون »عليك« فيكون املعني ان عييس - عيل 
  يعمل برشع االسالم و يصيل خلفه بسنته، اي سنة النبي صيل اهلل عليه وآله او سنة االمام -  نبينا وآله و
التي هي ايضا ليست غري سنة النبي صيل اهلل عليه وآله بالقرآن الكريم، و هذه النسخ التي فيها »عليك« توافق 

البحار واثبات اهلداة، اال ان االخري ذكر »احلكيم« بدل »الكريم«..



91 األدلة النقلية غري املبارشة  ................................................................................................

يوفر التواتر بأعىل درجاته وهو يفيد القطع بمضموهنا حتام.
النحو الثان:

الشيخ  قال  وخصوصياهتا،  تفاصيلها  وبعض  غيبته  عىل  الدالة  الروايات 
الطويس: ويدل أيضًا عىل إمامة ابن احلسن  وصحة غيبته ما ظهر وانترش 
بزمان طويل  األوقات  هذه  قبل    آبائه  عن  الذائعة  الشائعة  األخبار  من 
من أن لصاحب هذا األمر غيبة، وصفة غيبته وما جيري فيها من االختالف، 
وحيدث فيها من احلوادث، وأنه يكون له غيبتان إحدامها أطول من األخرى، 
وأن األوىل يعرف فيها أخباره، والثانية ال يعرف فيها أخباره فوافق ذلك عىل 

ما تضمنته األخبار.
ولوال صحتها وصحة إمامته ملا وافق ذلك، ألن ذلك ال يكون إال بإعالم 
الشيوخ  اعتمدها  معتمدة  أيضًا طريقة  ، وهذه  نبيه  لسان  تعاىل عىل  اهلل 

قدياًم)1). وهي طوائف، منها:
مبارشة  فيه  وذكر  األخرى،  من  أقرص  إحدامها  غيبتني    له  أنَّ  1- يف 

وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )10( أحاديث.
ومنها: عن أيب بصري قال: قلت أليب عبد اهلل  كان أبو جعفر يقول: 
لقائم آل حمّمد غيبتان إحدامها أطول من األخرى فقال: نعم وال يكون ذلك 
حّتى خيتلف سيف بني فالن، وتضيق احللقة، ويظهر السفيان، ويشتّد البالء، 
فيه إىل حرم اهلل ورسوله، ورواه يف  الناس من موت وقتل يلجؤون  ويشمل 
دالئل اإلمامة عن حمّمد بن هرون عن أيب أمحد القاشاين عن زيد بن حمّمد عن 

)1) الغيبة للشيخ الطويس: ص 158-157.
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احلسن بن حمبوب عن إبراهيم بن احلرث عن أيب بصري إىل قوله: نعم)1).
2- يف أنَّ له غيبة طويلة إىل ان يأذن اهلل تعاىل له باخلروج، وذكر فيه مبارشة 

وباإلحالة إىل غريه من األبواب والفصول ما جمموعه )100( حديثًا.
ومنها: عن مسعدة قال: كنت عند الصادق إذ أتاه شيخ كبري قد انحنى 
اهلل  رسول  بن  يا  قال:  ثمَّ  اجلواب،  اهلل  عبد  أبو  فرّد  فسّلم  عصاه  عىل  متَّكيًا 
ناولني يدك أقّبلها فأعطاه يده فقبَّلها ثمَّ بكى، فقال أبو عبد اهلل: ما يبكيك يا 
قال: جعلت فداك يا بن رسول اهلل أقمت عىل قائمكم منذ مئة سنة،  شيخ؟ 
عظمي،  نخ(  )دّق  ورّق  سنّي،  كربت  وقد  السنة،  وهذه  الشهر،  هذا  أقول 
دين، وأرى عدّوكم  واقرتب أجيل، وأرى فيكم ما ال أحب: أراكم مقتَّلني مرشَّ
يطريون باألجنحة فكيف ال أبكي؟ فدمعت عينا أيب عبد اهلل ، ثمَّ قال: يا 
شيخ إن أبقاك اهلل حتى ترى قائمنا كنت معنا يف السنام األعىل، وإن حّلت بك 
د : ونحن ثقله قد قال: إّن خملِّف فيكم  املنيَّة جئت يوم القيمة مع ثقل حممَّ
كوا هبام لن تضلوا: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، فقال الشيخ: ال  الثقلني فتمسَّ
أبايل بعدما سمعت هذا اخلرب ثمَّ قال: يا شيخ اعلم أنَّ قائمنا خيرج من صلب 
د خيرج  احلسن واحلسن خيرج من صلب عيّل وعيّل خيرج من صلب حمّمد وحممَّ
من صلب عيّل وعيّل خيرج من صلب ابني هذا وأشار إىل موسى، وهذا 
خرج من صلبي، ونحن إثنا عرش كّلهم معصومون مطهرون فقال الشيخ: يا 
سيِّدي بعضكم أفضل من بعض؟ قال: ال نحن يف الفضل سواء، ولكن بعضنا 

)1) غيبة النعامين: ص 172 و 173 ح 7، دالئل االمامة يف فصل معرفة ما ورد من االخبار يف وجوب الغيبة 
ص 293 ايل قوله: »قال: نعم«.
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ل  أعلم من بعض، ثمَّ قال: يا شيخ واهلل لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطوَّ
اهلل ذلك اليوم حّتى خيرج قائمنا أهل البيت، أال إنَّ شيعتنا يقعون يف فتنة وحرية 

يف غيبته، هناك يثبت اهلل عىل هداه املخلصني، اللهم أعنهم عىل ذلك)1).
3- يف عّلة غيبته وفيه 9 أحاديث.

بن  الصادق جعفر  قال: سمعت  اهلاشمي  الفضل  بن  اهلل  ومنها: عن عبد 
كل  فيها  يرتاب  منها،  البدَّ  غيبة  األمر  هذا  لصاحب  إّن  يقول:    حمّمد 
مبطل فقلت: ومِلَ جعلت فداك؟ قال: ألمر مل ُيؤذن لنا يف كشفه، قلت فام وجه 
احلكمة يف غيبته؟ قال: وجه احلكمة يف غيبات من تقدمه من حجج اهلل تعاىل 
ذكره، إّن وجه احلكمة يف ذلك ال ينكشف إالّ بعد ظهوره، كام ال ينكشف وجه 
احلكمة ملِا آتاه اخلرض من خرق السفينة، وقتل الغالم، وإقامة اجلدار إالّ وقت 
افرتاقهام، يا بن الفضل إّن هذا األمر أمر من أمر اهلل تعاىل، ورّس من رسِّ اهلل، 
قنا بأنَّ أفعاله وأقواله  وغيب من غيب اهلل ومتى علمنا أّنه عزَّ وجلَّ حكيم صدَّ
كلها حكمة وإن كان وجهه غري منكشف لنا، ورواه يف علل الرشايع أيضًا هبذا 

اإلسناد)2). 
4- يف بعض فوائد وجوده وانتفاع الناس منه يف غيبته وترصفه يف األمور 

وفيه )7( أحاديث.
عن  أبيه  عن  الصادق  جعفر  عن  مهران  ابن  األعمش  سليامن  عن  ومنها: 

)1) كفاية األثر: ص 262-260 ب 34 ح 3، البحار: ج 36 ص 409-408 ب 46 ح 17، العوامل: ج 15 
ص 281-280 ب 7 ح 17، اثبات اهلداة: ج 1 ص 603 ب 9 ح 586، تبيني املحجة: ص 337-336 ح 31، 

االنصاف: ص 296-294 ب امليم 269.
)2) كامل الدين: ج 2 ص 482-481 ب 11 ح 44، علل الرشائع: ص 246-245 ح 8، البحار: ج 52 ص 

91 ب 20 ح4، اثبات اهلداة: ج 3 ص 488 ب 32 ف 5 ح 217 خمترصا.
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اهلل  املسلمني، وحجج  أئّمة  نحن  قال:  اهلل عنهم  بن احلسني رىض  ه عيلِّ  جدِّ
لني، وموايل املسلمني ونحن  عىل العاملني، وسادات املؤمنني وقادة الغر املحجَّ
السامء أن  السامء، وبنا يمسك  أمان ألهل  النجوم  أنَّ  أمان ألهل األرض كام 
بركات  وخترج  الرمحة،  وتنرش  الغيث  ينزل  وبنا  بإذنه،  إالّ  األرض  عىل  تقع 
األرض، ولوال ما عىل األرض منّا لساخت بأهلها ثمَّ قال: ومل ختُل منذ خلق 
اهلل آدم من حجة اهلل فيها، إّما ظاهر مشهور أو غائب مستور، وال ختلو 
قال سليامن:  يعبد اهلل،  مل  الساعة من حّجة، ولوال ذلك  تقوم  أن  إىل  األرض 
فقلت جلعفر الصادق : كيف ينتفع الناس باحلّجة الغائب املستور؟ قال: 

كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها سحاب)1).
5- يف أّنه  طويل العمر جّدًا وفيه 318 حّديثًا.

د بن صالح البّزاز عن احلسن بن عيّل بن حمّمد  ومنها: عن احلسن بن حممَّ
العسكري  يقول: إّن ابني هو القائم من بعدي: وهو الذي خيرج يف سري 
األنبياء عليه )وجيري فيه سنن األنبياء نخ( بالتعمري والغيبة حّتى تقسو القلوب 
لطول األمد فال يثبت عىل القول به إالّ من كتب اهلل عزَّ وجلَّ يف قلبه اإليامن 

وأّيده بروح منه)2). 
6- يف أنَّه شاّب املنظر ال هيرم بمرور األّيام وفيه 8 أحاديث.

عالمات  ما    للرضا  قلت  قال:  اهلروي  الصلت  أيب  عن  ومنها: 
املنظر  السّن شاّب  يكون شيخ  أن  عالمته  قال:  إذا خرج؟  منكم   القائم

)1) فرائد السمطني: ج 1 ص 45 و 46 ب 2 ح 4 11 ينابيع املودة: ص .477
)2) كامل الدين: ج 2 ص 524 ب 46 ح 4، البحار: ج 51 ص 224 ب 13 ح 11.
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حّتى أنَّ الناظر ليحسبه ابن أربعني سنة أو دونا، وأنَّ من عالماته أن ال يرم 
بمرور األّيام والليايل حتى يأتيه أجله)1).

7- يف أنَّه خفّي الوالدة و فيه 14 حديثًا.
ومنها: عن أّيوب بن نوح قال: قلت أليب احلسن الرضا: إّنا نرجو أن تكون 
صاحب هذا األمر وأن يسوقه إليك عفوًا بغري سيف فقد بويع لك ورضبت 
الدراهم باسمك فقال: ما منّا أحد اختلفت الكتب إليه، وأشري إليه باألصابع، 
فراشه حتى  أو مات عىل  اغتيل  إالّ  إليه األموال  املسائل، ومحلت  وسئل عن 
)نسبه  نفسه  يف  خفّي  غري  واملنشأ  املولد  خفّي  منّا  غالمًا  األمر  هلذا  اهلل  يبعث 

نخ()2).
8- يف أنَّه ليس يف عنقه بيعة ألحد وفيه 12 حديثًا.

ومنها: عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل ، قال: 
يقوم القائم وليس ألحد يف عنقه عهد وال عقد وال بيعة)3).
9- يف معجزاته يف حياة أبيه  وفيه )10( أحاديث.

موضع  نذكر  طويل  حديث  )يف  قال  القمي  اهلل  عبد  بن  سعد  عن  ومنها: 
احلاجة منه( كنت قد اختذت طومارًا واثّبت فيه نيفًا وأربعني مسئلة من صعاب 
إسحق  بن  أمحد  بلدي  أهل  خري  فيها  أسأل  أن  عىل  جميبًا  هلا  أجد  مل  املسائل 
نحو  قاصدًا  خرج  كان  وقد  خلفه،  فارحتلت   د حممَّ أيب  موالنا  صاحب 

)1) كامل الدين: ج 2 ص 652 ب 57 ح 12، البحار: ج 52 ص 285 ح 16، اخلرائج واجلرائح: ج 3 ص 
1170 ذيل ح 65، اعالم الورى: ر 4 ق 2 ب 4 ف 4، اثبات اهلداة: ج 3 ص 733 ب 34 ف 8 ح 91.

)2) غيبة النعامين: ص 168 ب 10 ح 9، كامل الدين: ج 2 ص 370 ب 35 ح 1 نحوه.
)3) الكايف: ج 1 ص 342 كتاب احلجة ب يف الغيبة ح 27،غيبة النعامين: ص 171 ب 10 ح 4.
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موالنا برّس من رأى فلحقته يف بعض املنازل فلاّم تصافحنا قال: بخري حلاقك 
يب، قلت الشوق ثمَّ العادة يف األسئلة قال: قد تكافينا عىل هذه اخلطة الواحدة 
د  وأنا أريد أن أسأله عن معاضل  فقد برح يب العزم إىل لقاء موالنا أيب حممَّ
يف التأويل ومشاكل يف التنزيل فدونكها الصحبة املباركة، فإنَّه يقف بك عىل 
صفة بحر ال ينقيض عجائبه، وال يفنى غرائبه، وهو إمامنا، فوردنا رسَّ من رأى 
فانتهينا منها إىل باب سيَّدنا  فاستأذّنا فخرج إلينا األذن بالدخول عليه، 
وكان عىل عاتق أمحد بن إسحق جراب قد غطاه بكساء طربي فيه مأة وسّتون 
فام  قال سعد  منها ختم صاحبها،  كّل رّصة  والدراهم عىل  الدنانري  ة من  رصَّ
لياليه  ببدر قد استوىف من  أبا حمّمد حني غشينا نور وجهه إالّ  ت موالنا  شبهَّ
أربع بعد عرش، وعىل فخذه األيمن غالم يناسب املشرتي يف اخللقة واملنظر، 
عىل رأسه فرق بني وفرتني كأّنه ألف بني واوين، وبني يدي مولينا رّمانة ذهبّية 
تلمع بدايع نقوشها وسط غرايب الفصوص املرّكبة عليها، قد كان أهداها إليه 
بعض رؤساء أهل البرصة وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به عىل البياض قبض 
الغالم عىل أصابعه فكان موالنا يدحرج الرّمانة بني يديه ويشغله برّدها 
إلينا  أراد، فسّلمنا عليه فألطف يف اجلواب، وأومئ  ه عن كتابة ما  كيال يصدَّ
بيده أخرج أمحد بن إسحق  البياض الذي كان  باجللوس، فلاّم فرغ من كتابة 
جرابه من طيِّ كسائه فوضعه بني يديه فنظر اهلادي  إىل الغالم وقال له: 
يا بنيَّ فضَّ اخلاتم عن هدايا شيعتك ومواليك فقال: يا موالي أجيوز أن أمدَّ 
فقال  بأحرمها،  أحّلها  قد شيب  وأموال رجسة،  نجسة  هدايا  إىل  يدًا طاهرة 
موالي: يا بن إسحق استخرج ما يف اجلراب ليميز ما بني احلالل واحلرام 
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ة بدأ أمحد إخراجها فقال الغالم هذه لفالن بن فالن من حمّلة  منها، فأول رصَّ
كذا بقم يشتمل عىل اثنني وستني دينارًا فيها من ثمن حجرة باعها صاحبها 
أربعة  أثواب  أثامن تسعة  دينارًا ومن  أبيه مخسة وأربعون  له عن  إرثًا  وكانت 
عرشة دينارًا وفيها من أجرة احلوانيت ثالثة دنانري، فقال موالنا  صدقت 
السّكة  رازي  دينار  عن  فتِّش   :فقال منها  احلرام  عىل  الرجل  دلِّ  بنيَّ  يا 
املّية  وقراضة  نقشه  صفحتيه  احدى  نصف  من  انطمس  قد  كذا  سنة  تارخيه 
وزهنا ربع دينار، والعّلة يف حتريمها أنَّ صاحب هذه اجلملة وزن يف شهر كذا 
من سنة كذا عىل حايك من جريانه منًّا من الغزل وربع مّن فأتت عىل ذلك مّدة 
احلايك صاحبه  به  فأخرب  نخ(  الغزل سارقًا )سارق  لذلك  انتهائها  قبض يف 
به واسرتدَّ منه بدل ذلك منًّا ونصف غزالً أدَّق ممّا كان دفعه إليه واخّتذ من  وكذَّ
ذلك ثوبًا كان هذا الدينار مع هذه القراضة ثمنه فلاّم فتح رأس الرّصة صادف 
قال  ما  حسب  عىل  بمقدارها  عنه  أخرب  من  باسم  الدنانري  وسط  يف  رقعة 
فقال  أخرى  ة  رصَّ أخرج  ثمَّ  العالمة،  بتلك  والقراضة  الدنانري  واستخرج 
الغالم  هذه لفالن بن فالن من حمّلة كذا بقم يشتمل عىل مخسني دينارًا ال 
ا من ثمن حنطة جاف )خان بعض  حيّل لنا ملسها، قال: وكيف ذاك؟ قال: ألهنَّ
ته منها بكيل واف  النسخ( صاحبها عىل أّكاره يف املقاسمة وذلك انَّه قبض حصَّ
، ثمَّ قال:  وكان ما خصَّ األّكار بكيل بخس، فقال موالنا : صدقت يا بنيَّ
ها أو تويص بردَّها عىل أرباهبا فال حاجة  يا أمحد بن إسحق امحلها بأمجعها لرتدَّ
لنا يف يشء منها، وأتنا بثوب العجوز، قال أمحد: وكان ذلك الثوب يف حقبة يل 
 فنسيته فلاّم انرصف أمحد بن إسحق ليأتيه بالثوب نظر إيلَّ موالنا أبو حممد
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قني أمحد بن اسحاق عىل لقاء موالنا  فقال يل: ما جاءك يا سعد؟ فقلت شوَّ
يا موالي، قال:  التي أردت أن تسأله منها؟ قلت: عىل حاهلا  قال: واملسائل 
ة عيني عنها وأومئ إىل الغالم، فقال له الغالم: سل عاّم بدا لك، فقلت  فسل قرَّ
له موالنا وابن موالنا إّنا روينا عنكم أّن رسول اهلل  جعل طالق نسائه بيد 
أمري املؤمنني  حّتى قال: يوم اجلمل لعايشة إّنك قد ارهجت عىل اإلسالم 
وأهله بفتنتك وأوردت بنيك حياض اهلالك بجهلك، فإن كففت عنّي غرتك 
وإالّ طّلقتك ونساء رسول اهلل  قد كان طالقهنَّ بوفاته، قال: ما الطالق؟ 
قلت ختلية السبيل قال: فإذا كان طالقهنَّ وفاة رسول اهلل  قد خلت هلّن 
م األزواج  تبارك وتعاىل حرَّ اهلل  فِلَم ال حيّل هلنَّ األزواج؟ قلت ألنَّ  السبيل 
بن موالي عن  يا  فأخربين  املوت سبيلهّن قلت  قال: كيف وقد خىّل  عليهنَّ 
معنى الطالق الذي فّوض رسول اهلل  حكمه إىل أمري املؤمنني  قال: 
هّن برشف األمهات فقال  إّن اهلل تقّدس اسمه عظم شأن نساء النبّي عليه فخصَّ
رسول اهلل  يا أبا احلسن: إّن هذا الرشف باق هلنَّ ما دمن هلل عىل الطاعة 
تهّن عصت اهلل بعدي باخلروج عليك فأطلق هلا يف األزواج وأسقطها من  فأيَّ
هات ومن رشف أمومة املؤمنني )ثّم سأله عن الفاحشة املبيَّنة وعن  ف األمَّ ترشَّ
أمر اهلل لنبيِّه موسى فاخلع نعليك وعن تأويل كهيعص وأخذ األجوبة الكافية( 
)إىل أن قال( قلت: فأخربين يا موالي عن العّلة التي تنع القوم من اختيار إمام 
ألنفسهم، قال: مصلح أو مفسد؟ قلت مصلح، قال: فهل جيوز أن تقع خريهتم 
عىل املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد؟ قلت 
 :قال ثّم  عقلك  لك  ينقاد  بربهان  لك  وأوردها  العّلة،  فهي  قال:  بىل، 
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الكتاب  عليهم  وأنزل  وجلَّ  عّز  اهلل  اصطفاهم  الذين  الرسل  عن  اخربين 
مثل  منهم  االختيار  إىل  أهدى  األمم  أعالم  والعصمة وهم  بالوحي  وأيَّدهم 
موسى وعيسى  هل جيوز مع وفور عقلهام وكامل علمهام إذ مّها باالختيار 
أن تقع خريهتام عىل املنافق، ومها يظنّان أّنه مؤمن؟ قلت: ال قال: موسى هذا 
كليم اهلل مع وفور عقله وكامل علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه 
إيامهنم  يف  يشّك  ال  ممّن  رجاًل  سبعني  وجّل  عّز  رّبه  مليقات  عسكره  ووجوه 
واختار موسى  عّز وجّل:  اهلل  قال  املنافقني،  فوقع خريته عىل  وإخالصهم 
جهرة  اهلل  نرى  حّتى  لك  نؤمن  لن  قوله:  إىل   مليقاتنا رجاًل  سبعني  قومه 
فأخذهتم الصاعقة بظلمهم فلاّم وجدنا اختيار من قد اصطفاه اهلل عّز وجّل 
أنَّ  علمنا  األفسد  دون  األصلح  أّنه  ويظّن  األصلح  دون  األفسد  عىل  واقعًا 
االختيار ال جيوز أن يفعل إالّ من يعلم ما ختفي الصدور، وما تكّن الضامئر، 
وتنرصف عليه الرسائر وأن ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع 
خرية األنبياء عىل ذوي الفساد مّلا أرادوا أهل الصالح، ثمَّ قال موالنا: يا 
سعد وحني ادَّعى خصمك أّن رسول اهلل ما أخرج مع نفسه خمتار هذه 
األمة إىل الغار إالّ علمنا منه أّن اخلالفة له من بعده، وأنَّه هو املقّلد أمور التأويل 
احلّد  وإقامة  اخللل  وسدِّ  الشعث  ملِّ  يف  املعّول  وعليه  األّمة  ة  أزمَّ إليه  وامللقى 
وترسيب اجليوش لفتح بالد الكفر، فلاّم أشفق عىل نبّوته أشفق عىل خالفته 
وإن مل يكن )إذ مل يكن بعض النسخ( من حكم االستتار والتواري أن يروم 
  اهلارب من الرش مساعدة من غريه إىل مكان يستخفي فيه وإّنام أبات علّيًا
عىل فراشه ملا مل يكن يكرتث له ومل حيفل به الستثقاله إّياه وعلمه أّنه إن قتل مل 
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نقضت  فهاّل  هلا  يصلح  كان  التي  للخطوب  مكانه  غريه  نصب  عليه  يتعذر 
دعواه بقولك أليس قال رسول اهلل اخلالفة بعدي ثلثني سنة؟ فجعل هذه 
موقوفة عىل أعامر األربعة الذين هم اخللفاء الراشدون من مذهبكم فكان ال 
 جيد بّدًا من قوله لك بىل فكنت تقول له حينئذ أليس كام علم رسول اهلل
أّن اخلالفة من بعده أليب بكر علم أهّنا من بعد أيب بكر عمر )لعمر ظ( ومن 
بعد عمر لعثامن ومن بعد عثامن لعيّل فكان أيضًا ال جيد بّدًا من قوله لك 
نعم، ثّم كنت تقول له: فكان الواجب عىل رسول اهلل  أن خيرجهم مجيعًا 
عىل الرتتيب إىل الغار ويشفق عليهم كام أشفق عىل أيب بكر وال يستخّف بقدر 
أبا بكر وإخراجه مع نفسه دوهنم )ثّم  إّياهم وختصيصه  الثالثة برتكه  هؤالء 
ساق الكالم إىل أن قال سعد( ثّم قام موالنا احلسن بن عيل اهلادي للصالة مع 
الغالم فانرصفت عنهام وطلبت أثر أمحد بن إسحق فاستقبلني باكيًا، فقلت: ما 
أبطأك وأبكاك؟ قال: قد فقدت الثوب الذي سألني موالي إحضاره، قلت: 
ال عليك فأخربه، فدخل عليه مرسعًا وانرصف من عنده متبّساًم وهو يصيّل 
حتت  مبسوطًا  الثوب  وجدت  قال:  اخلرب؟  ما  فقلت  بيته،  وأهل  حمّمد  عىل 
اهلل جّل ذكره عىل ذلك  قال سعد: فحمدنا   يصيّل عليه،  قدمي موالنا 
وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إىل منزل موالنا  أّيامًا فال نرى الغالم بني 
يديه، فلاّم كان يوم الوداع دخلت أنا وأمحد بن إسحق وكهالن من أهل بلدنا 
دنا  قد   اهلل رسول  بن  يا  وقال:  قائاًم  يديه  بني  إسحق  بن  أمحد  وانتصب 
ك  الرحلة واشّتد املحنة فنحن نسأل اهلل عّز وجّل أن يصيّل عىل املصطفى جدِّ
اجلنّة  أهل  شباب  سيِّدي  وعىل  امِّك  النساء  سيِّدة  وعىل  أبيك  املرتىض  وعيل 
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ة الطاهرين من بعدمها آبائك وأن يصيّل عليك وعىل  عّمك وأبيك وعىل األئمِّ
ولدك ونرغب إىل اهلل تعاىل أن يعيل كعبك ويكبت عدّوك وال جعل اهلل هذا 
  موالنا  استعرب  الكلامت  هذه  قال  فلاّم  قال:  لقائك،  من  عهدنا  آخر 
وتقاطرت عرباته قال: يابن إسحق ال تكّلف يف دعائك شططًا فاّنك مالقي 
اهلل عّز وجّل يف سفرك هذا فخرَّ أمحد مغشيًا عليه فلاّم أفاق قال: سألتك باهلل 
وبحرمة جّدك إالّ رّشفتني بخرقة أجعلها كفنًا، فأدخل موالنا  يده حتت 
البساط فأخرج ثالثة عرش درمهًا فقال خذها وال تنفق عىل نفسك غريها فإّنك 
لن تعدى )لن تعدم نخ( ما سئلت، وإنَّ اهلل تبارك وتعاىل ال يضيع أجر من 
أحسن عماًل، قال سعد: فلاّم انرصفنا بعد منرصفنا من عند موالنا  من 
حلوان عىل ثالثة فراسخ حمَّ أمحد بن إسحق وثارت )وصارت نخ( به عّلة 
صعبة آيس من حيوته فيها، فلاّم وردنا حلوان ونزلنا يف بعض اخلانات دعي 
قوا عنّي هذه  تفرَّ ثّم قال  به،  بلده كان قاطنًا  أمحد بن إسحق برجل من أهل 
قال  مرقده،  إىل  منّا  واحد  كّل  ورجع  عنه  وانرصفنا  وحدي  واتركوين  الليلة 
سعد: فلاّم حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا 
بكافور اخلادم خادم موالنا أيب حمّمد وهو يقول: أحسن اهلل باخلري عزاكم، 
فقوموا  تكفينه  ومن  صاحبكم  غسل  من  فرغنا  قد  رزّيتكم  باملحبوب  وجرب 
لدفنه فإنَّه أكرمكم حمال عند سيِّدكم، ثمَّ غاب عن أعيننا فاجتمعنا عىل رأسه 

بالبكاء والعويل حّتى قضينا حّقه، وفرغنا من أمره)1).

)1) كامل الدين: ج 2 ص 465-454 ب 23 ح 21، دالئل االمامة: ص 281-274 ب معرفة من شاهده يف 
حياة ابيه ح 2 »عن ايب القاسم عبدالباقي بن يزداد بن عبداهلل البزاز، عن ايب حممد عبداهلل بن حممد الثعالبي قراءة 
يف يوم اجلمعة مستهل رجب سنة سبعني و ثلثامئة، عن ايب عيل امحد بن حممد بن حييي العطار، عن سعد بن عبداهلل 

.» بن ايب خلف القمي )ايل قوله:( وجعلنا نختلف ايل موالنا اياما فال نري الغالم
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10- فيمن رآه يف أّيام أبيه  وفيه )20( حديثًا.
عثامن  بن  د  وحممَّ نوح  بن  أّيوب  بن  وحمّمد  حكيم  بن  معوية  عن  ومنها: 
 )ولده ظ(  به عيل  أبو حمّمد احلسن  قالوا: عرض علينا    العمري 
وخليفتي  بعدي  من  إمامكم  هذا  فقال:  رجال  أربعني  وكنّا  منزله  يف  ونحن 
عليكم أطيعوه، وال تتفّرقوا من بعدي يف أديانكم لتهلكوا، أما إّنكم ال ترونه 
بعد يومكم هذا، قالوا: فخرجنا من عنده فام مضت إالّ أّيامًا قالئل حّتى مىض 

 (1(. أبو حمّمد
11- فيمن فاز برؤيته  يف الغيبة الصغرى وفيه )27( حديثًا.

ومنها: عن عبد اهلل ابن جعفر احلمريي قال: سألت حمّمد بن عثامن العمري 
فقلت له: أرأيت صاحب هذا االمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت اهلل 
احلرام وهو يقول اللهم أنجز يل ما وعدتني، ورواه الشيخ يف غيبته عن حممد 
بن عيلَّ بن احلسني عن أبيه، وحمّمد بن احلسن عن حمّمد بن موسى بن املتوّكل 

عن عبد اهلل بن جعفر.)2) 
12- يف ذكر بعض معجزاته  يف الغيبة الصغرى وفيه )29( حديثًا.

ومنها: عن حممد بن عيل بن شاذان النيسابوري، قال: اجتمع عندي مخسامئة 
درهم تنقص عرشين درمهًا، فأنفت أن أبعث بخمسامئة تنقص عرشين درمهًا، 
فيها،  مايل  أكتب  ومل  األسدي  إىل  وبعثتها  درمهًا  عرشين  عندي  من  فوزنت 

)1) كامل الدين: ج 2 ص 435 ب 43 ح 2، ينابيع املودة: ص 460 ب 82 ايل قوله: »فخرجنا«، البحار: ج 52 
ص 25 و 26 ب 18 ح 19 و فيه: »عرض علينا ابو حممد احلسن بن عيل  ابنه«، اعالم الورى: الركن الرابع 

ق 2 ب 2 ف 3، تبرصة الويل: ص 49 - 48 ح 16.
)2) كامل الدين: ج 2 ص 440 ب 43 ذكر من شاهد القائم  و رآه و كلمه ح 9، غيبة الشيخ: ص 251 
ح 222، البحار: ج 51 ص 351 و ج 52 ص 30 ب 18 ح 23، اثبات اهلداة: ج 3 ص 452 ب 32 ح 69، 

تبرصة الويل: ص 71 ح 37، حلية االبرار: ج 2 ص 607.
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فورد: وصلت مخسامئة درهم لك منها عرشون درمهًا)1).
13- يف ذكر حاالت سفرائه ونواّبه يف الغيبة الصغرى وفيه )27( حديثًا

ومنها: عن أمحد بن إسحق بن سعد القمي قال: دخلت عىل أيب احلسن عيل 
بن حمّمد صلوات اهلل عليه يف يوم من األّيام فقلت: يا سّيدي أنا أغيب وأشهد 
وال يتهيأ يل الوصول إليك إذ أشهدت يف كل وقت، فقول من نقبل؟ وأمر من 
الثقة األمني، ما قاله لكم  أبو عمرو  نمتثل؟ فقال يل صلوات اهلل عليه: هذا 
فعنّي يقوله، وما أّداه إليكم فعنّي يؤّديه، فّلام مىض أبو احلسن  وصلُت إىل 
أيب حمّمد ابنه احلسن العسكري  ذات يوم، فقلت له  مثل قويل ألبيه، 
فقال يل: هذا أبو عمرو الثقة األمني ثقة املايض، وثقتي يف املحيا واملامت، فام 
قاله لكم فعنّي يقوله وما أّدى إليكم فعنّي يؤّديه، قال أبو حمّمد هرون قال أبو 
ونتواصف  القول،  نتذاكر هذا  ما  كثريًا  فكنّا  احلمريي:  العّباس  أبو  قال  عيل 

جاللة حمّل أيب عمرو)2). 
14- يف معجزاته يف الغيبة الكربى وفيه )15( حديثًا.

إبراهيم  بن  عيل  األجل  السّيد  حّدثني  اخلواطر،  تنبيه  كتاب  عن  ومنها: 
العرييض العلوي احلسيني عن عيل بن عيل بن نام عن احلسن بن عيلَّ بن محزة 
قال: كان  العلوي  املدايني  بن عيّل  الرشيف عيّل بن جعفر  دار  األقسايس يف 

)1) الكايف: ج 1 ص 523 و 524 ب مولد الصاحب  ح 23، كامل الدين: ج 2 ص 485 و 486 ب 45 ح 
5 بسنده عن حممد بن شاذان بن نعيم النيسابوري، االرشاد: ص 383 ب دالئل صاحب الزمان  )353 و 
354 ب يف معجزاته  وكراماته ط مؤسسة االعلمي - بريوت(، كشف الغمة: ح 2 ص 456 ب دالئل صاحب 
الزمان ، اعالم الورى: الركن الرابع ق 2 ب 3 ف 2، دالئل االمامة: ص 286 ب شيوخ الطائفة الذين 
عرفوا صاحب الزمان  يف مدة مقامه برس من راي بالدالئل... كلهم باسنادهم عن حممد بن شاذان، البحار: 

ج 51 ص 295 ب 15 ح 8 و ص 325 ح 44.
)2) غيبة الشيخ: ص355-354 ح 315 فصل طرف من اخبار السفراء،البحار:ج 51ص345-344 ب 16.
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بالكوفة شيخ قّصار، وكان موسومًا بالزهد منخرطًا يف سلك السياحة متبتاًل 
للعبادة، مقتضيًا لآلثار الصاحلة، فاّتفق يومًا أنَّني كنت بمجلس والدي، وكان 
ثه وهو مقبل عليه، قال: كنت ذات ليلة بمسجد جعفي، وهو  هذا الشيخ حيدِّ
مسجد قديم يف ظاهر الكوفة، وقد انتصف الليل، وأنا بمفردي فيه للخلوة، 
فلاّم توسطوا رصحته  أقبل عيّل ثالثة أشخاص، فدخلوا املسجد  إذ  والعبادة 
ونبع  املاء  وخضخض  ويرسة،  يمنة  بيده،  األرض  مسح  ثمَّ  أحدهم  جلس 
فأسبغ الوضوء منه ثمَّ أشار إىل الشخصني اآلخرين بإسباغ الوضوء فتوّضئا 
م فصىّل هبام إمامًا فصّليت معهم مؤتًا به، فلاّم سّلم وقىض صالته هبرين  ثمَّ تقدَّ
حاله، واستعظمت فعله من إنباع املاء، فسألت الشخص الذي كان منهام عىل 
يميني عن الرجل فقلت له من هذا؟ فقال يل هذا صاحب األمر ولد احلسن 
الرشيف  تقول يف  ما  اهلل  بن رسول  يا  له:  يديه، وقلت  وقّبلت  منه،  فدنوت 
عمر بن محزة هل هو عىل احلق؟ فقال: ال وربام اهتدى إال أنَّه ال يموت حّتى 
يراين، فاستطرفنا هذا احلديث فمضت برهة طويلة فتويّف الرشيف عمر، ومل 
أّنه لقيه، فلاّم اجتمعت بالشيخ الزاهد بن بادية، أذكرته باحلكاية التي  يسمع 
كان ذكرها، وقلت له مثل الراّد عليه: أليس كنت ذكرت أنَّ هذا الرشيف ال 
يموت حّتى يرى صاحب األمر الذي أرشت إليه؟ فقال يل: ومن أين علمت 
أّنه مل يره؟ ثمَّ إنَّني اجتمعت فيام بعد بالرشيف أيب املناقب ولد الرشيف عمر بن 
محزة وتفاوضنا أحاديث والده فقال: إّنا كنّا ذات ليلة يف آخر الليل عند والدي 
وهو يف مرضه الذي مات فيه، وقد سقطت قّوته، وخَفت صوته، واألبواب 
مغلقة علينا إذ دخل علينا شخص هبناه واستطرفنا دخوله، ُذهلنا عن سؤاله 
فلاّم  هنض  ثمَّ  يبكي،  ووالدي  مليًا،  ثه  حيدَّ وجعل  والدي،  جنب  إىل  فجلس 
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غاب عن أعيننا حتامل والدي، وقال: أجلسوين، فأجلسناه، وفتح عينيه وقال: 
أين الشخص الذي كان عندي؟ فقلنا: خرج من حيث أتى، فقال: اطلبوه، 
إليه فأخربناه  أثرًا، فعدنا  إثره فوجدنا األبواب مغلقة، ومل نجد له  فذهبنا يف 
بحاله وإّنا مل نجده، وسألناه عنه، فقال: هذا صاحب األمر، ثمَّ عاد إىل ثقله يف 

املرض وأغمي عليه)1). 
15- فيمن رآه يف الغيبة الكربى وفيه )13( حديثًا.

ومنها: قال بعد ذكر ورع املقّدس األردبييل قّدس رّسه وعلو رتبته يف الزهد 
ثني أوثق مشاخيي علاًم وعمال أنَّ هلذا الرجل  والتقوى وبعض كراماته: حدَّ
)وهو املوىل األردبييل( تلميذ من أهل تفرش اسمه مري فيض اهلل يف املدرسة 
املحيطة بالقّبة الرشيفة فاّتفق أين فرغت من مطالعتي وقد مىض جانب كثري 
من الليل فخرجت من احلجرة أنظر يف حوش احلرضة، وكانت الليلة شديدة 
الظالم فرأيت رجال مقبال عىل احلرضة الرشيفة فقلت لعلَّ هذا سارق جاء 
ليرسق شيئًا من القناديل فنزلت وأتيت إىل قربه فرأيته وهو ال يراين فمىض إىل 
الباب، ووقف فرأيت القفل قد سقط وفتح له الباب الثاين والثالث عىل هذا 
فعرفت  السالم  ردَّ  القرب،  وأتى من جانب  فسلَّم،  القرب  احلال، فأرشف عىل 
البلد  من  ثمَّ خرج  علمّية،   يف مسألة  اإلمام  مع  يتكلم  فإذا هو  صوته، 
متوجهًا إىل مسجد الكوفة فخرجت خلفه، وهو ال يراين، فلاّم وصل إىل حمراب 
املسجد سمعته يتكلم مع رجل آخر بتلك املسألة، فرجع ورجعت خلفه، فلاّم 
بلغ إىل باب البلد أضاء الصبح فأعلنت نفيس له وقلت: يا موالنا كنت معك 

)1) تنبيه اخلواطر: ج 2 ص 305-303، البحار: ج 52 ص 55 و 56 ب 18 ح 39، اثبات اهلداة: ج 7 ص 
365 ف 15 ب 364 ح 151.
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من األّول إىل اآلخر، فأعلمني من كان الرجل األّول الذي كّلمته يف القّبة؟ 
ومن الرجل اآلخر الذي كّلمك يف مسجد الكوفة؟ فأخذ عيلَّ املواثيق أن ال 
أخرب أحدًا برّسه حّتى يموت فقال يل: يا ولدي إن بعض املسائل تشتبه عيلَّ 
يف  وكّلمته   ، املؤمنني  أمري  موالنا  قرب  إىل  الليل  بعض  يف  خرجت  فربام 
املسألة، وسمعت اجلواب، ويف هذه الليلة أحالني عىل موالنا صاحب الزمان 
وقال يل: إّن ولدنا املهدي هذه الليلة يف مسجد الكوفة فامض إليه واسأله عن 
هذه املسألة، وكان ذلك الرجل هو املهدي ، ونقل مثل هذه احلكاية يف 
تلميذه  الفاضل األمري عاّلم  السّيد  البحار مع اختالف يسري عن مجاعة عن 
س املذكور عند وفاته كام يف روضات اجلنّات بالرجوع  اآلخر الذي أشار املقدَّ
اهلل يف  األمري فضل  اآلخر  تلميذه  إىل  بالرجوع  أشار  كام  الرشعيات،  إليه يف 
النعامنية  الثاقب ومنتهى املقال عن األنوار  العقليات، ونقلها أيضًا يف النجم 

عن األمري عاّلم)1). 
النحو الثالث:

ظهوره  بعد  العظيمة  وأعامله  العطرة  سريته  تبني  التي  الروايات  وهي 
الرشيف، إذ فيها نوع داللة أيضا عىل املدعى، إذ أهنا كانت تتحدث عن 
شخص معهود ذكر يف روايات عديدة أنه سيولد يف وقت معني وهو ابن اإلمام 
قبل  احلوادث  من  جمموعة  عليه  وجتري  كذا  اسمها  وأمه  العسكري  احلسن 
والدته وبعدها ومن ضمنها الغيبة الصغرى والكربى ثم الظهور الرشيف وما 
حيدث بعده، فترشح هذه األحداث، والبد أن تالحظ هذه الروايات وتقرأ يف 

)1) االنوار النعامنية: ج 2 ص 303، البحار: ج 52 ص 175-174 ب 24.
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هذا السياق، فهي إذن تستبطن الفراغ عن والدته، ولو تم ذلك فسنضيف كاّم 
هائال من الروايات تعدُّ باملئات وهي وحدها كافية يف إثبات املطلوب.

وأما العامة فلام برتوا هذه الروايات عن سياقها الصحيح الدال عىل والدته 
صارت عندهم جمرد أدلة حمايدة ال تدل عىل الوالدة، بل جمرد الظهور يف آخر 
عناء  من  وارتاحوا    بوالدته  اإليامن  تبعات  من  ختلصوا  وهبذا  الزمان، 
الثقلني  كحديث  بعض  إىل  بعضها  ضم  لو  الروايات  أن  مع  بذلك،  التفكري 
وغريها  زمانه  إمام  يعرف  ومل  مات  من  وحديث  عرش  اثنا  األئمة   وحديث 
ـ مما سيأيت ذكرها ـ وُضّم هذا املجموع إىل أحاديث والدة اإلمام  وبيان 
ما يطرأ عىل حياته الرشيفة من الغيبة وطول العمر ووو ... إلخ ثم ُضّم هذا 
أهنا كحلقات   عند ظهوره الرشيف لوجد  املجموع إىل روايات سريته 
يمكن  وال  بعض  عىل  بعضها  ويدل  بعضًا  بعضها  يكمل  الواحدة  السلسلة 

فصل بعضه عن بعض.
النحو الرابع:

وهناك طوائف أخرى حتت عناوين خمتلفة يمكن أن تدل أيضا عىل املطلوب 
فقط نشري إىل عناوين بعضها، مثل:

احلسن  بن  احلجة  اإلمام  عن  واردة  كثرية  أدعية  فهناك  األدعية:   -1
يف  هبا  يلهجون  املؤمنون  وتداوهلا  كتبهم،  يف  الشيعة  علامء  رواها  العسكري 

أوقات عبادهتم ومناجاهتم.
قبيل  من   ، لألئمة  املرشفة  للمراقد    عنه  الواردة  الزيارات   -2

زيارة الناحية املقدسة والزيارة الرجبية.
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3- التوقيعات الرشيفة الصادرة عنه  يف أجوبة املسائل التي ترد عليه 
من وكالء الناحية املقدسة عىل شكل مكاتبات.

4- التوصيات العامة للشيعة من قبله  والصادرة عن طريق السفراء 
يف زمن الغيبة الصغرى.

أن  بعد  وباملالزمة  مبارش  غري  بشكل  والدته  تثبت  بمجموعها  كلها  فهذه 
كانت نسبة هذه املفردات ثابتة عنه تارخييًا.
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: أنواع القرائن التي تحتف بها أخبار والدة اإلمام
ي احتامل حتققها عديدة،  إن القرائن التي حتتف بوالدة اإلمام وتوجب تقوِّ
)مده(  اإليرواين  الشيخ  العالمة  ذكره  ما  خصوص  وهي  منها،  مجلة  نذكر 

بترصف واختصار)1): 
به  حّدثت  كام   ، املهدي  لإلمام  الشيعة  بعض  رؤية  األول:  العامل 
حاول  الذي  اإلعالمي  التعتيم  فرغم  تقدمت،  التي  الروايات  من  جمموعة 

األئمة أن يقوموا به رأى اإلمام املهدي  مجاعة من الشيعة.
وغريهم،  اإلمامية  الفريقني  بني  املسّلمة  الكثرية  األحاديث  الثان:  العامل 
والتي تدّل عىل والدة اإلمام سالم اهلل عليه، ولكن من دون أن ترد يف خصوص 
اإلمام املهدي وبعنوانه، فهي تدّل عىل والدة اإلمام من دون أن تنصب عىل 

هذا االجتاه، وهذا ما سنذكره يف األدلة العقلية.
العامل الثالث: وضوح فكرة والدة اإلمام املهدي  بني الشيعة، وسيأيت 

بياهنا يف األدلة غري اللفظية.
العامل الرابع: قضية السفراء األربعة وخروج التوقيعات بواسطتهم قضيته 
واضحة يف تاريخ الشيعة، ومل يشكك فيها أحد من زمان الكليني الذي عارص 
سفراء الغيبة الصغرى ووالد الشيخ الصدوق عيل بن احلسني وإىل يومنا، ومل 
يشكك أحد من الشيعة يف جاللة هؤالء السفراء ومل حيتمل كذهبم، وهم أربعة:
األول: عثامن بن سعيد أبو عمرو، وكان وكياًل عن اإلمام اهلادي والعسكري 

وبعد ذلك عن اإلمام احلجة صلوات اهلل عليهم.

)1) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل للشيخ حممد باقر اإليرواين: ص46-23.
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الثان: حممد بن عثامن بن سعيد.
الثالث: احلسني بن روح.

الرابع: عيل بن حممد السمري.
ـ  استفتاءات  ـ  توقيعات  أيدهيم  عىل  خرجت  أجّلة،  سفراء  أربعة  هؤالء 
هذه  وخروج  الكذب،  حّقهم  يف  حيتمل  ما  الذين  السفراء  هؤالء  إن  كثرية، 
التوقيعات الكثرية بواسطتهم هو نفسه قرينة قوّية عىل صحة روايات والدة 

اإلمام املهدي.
العامل اخلامس: ترّصف السلطة، كام سيأيت بيانه يف األدلة غري اللفظية.

العامل السادس: كلامت املؤّرخني من غري الشيعة واضحة يف والدة اإلمام 
املهدي، كام تقدم.

العامل السابع: تباين الشيعة واتفاقهم، كام سيأيت بيانه يف األدلة غري اللفظية.
العامل الثامن: كلامت علامء األنساب، فقوهلم حجة بال شك، الهنم أهل 
خربة، وهم ليسوا من مذهب معني بل من فرق شتى، وقد ذكروا ان احلسن 
له ولد واسمه )حممد( صلوات اهلل وسالمه عليهام،  العسكري ولد  بن عيل 

وبعضهم رصح بالقول: إنه هو اإلمام الذي تقول الشيعة بإمامته.



111 األدلة غري اللفظية .........................................................................................................

األدلة غير اللفظية: 
سرية  مثل  من  يستفاد  ما  وهي  اللُّبية،  باألدلة  األصول  علم  يف  واملسامة 
املترشعة أو تسامل العلامء أو إمجاعهم والشهرة ونحو ذلك مما يفيد معنى ما، 
عن  فضاًل  للعلامء  خمتلفة  بتفصيالت  الفقهية  األحكام  باب  يف  حجة  وهي 
خمتلفة،  طوائف  وهي  عنها،  املبحوث  مسألتنا  منها  والتي  التارخيية  األمور 

نذكر منها:
اإلمام  بوالدة  االعرتاف  عىل  اإلمامية  علامء  أمجع  اإلمامية:  إمجاع   -1
املهدي بعد أن كان هذا األمر من مجلة معتقداهتم التي يؤمنون هبا، فهو 
عندهم أحد األئمة اإلثنا عرش ـ وهو خاتهم ـ الذين جيب االعتقاد هبم، عىل 
بينهم  التفكيك  إمكان  وعدم  فيه،  اهلل  رتبهم  الذي  برتتيبهم  املجموع  نحو 
عن  املنقولة  الروايات  كم  إىل  راجع  وهذا  بعض،  دون  ببعضهم  باالعتقاد 
علامئهم خلفا عن سلف ـ والتي تقدم مجلة وافرة منها ـ والتي ال تدع جماالً 

للشك عندهم عىل والدته، فضاًل عن غريها من األدلة التي تقدمت.
2- ترصف املؤمنني بام يكشف عن وضوح هذه املسألة وشهرهتا عندهم: 
فالذي يقرأ التاريخ ويقرأ الروايات يفهم أّن الشيعة من الزمان األول كانوا 
ال  كانوا  وإن  ظهرانيهم  بني  ووجوده  املهدي  اإلمام  والدة  مسألة  يتداولون 
أخبار  من  كثريًا  إن  بل  بينهم،  فيام  واضحة  قضية  وكانت  شخصه،  يعرفون 
علامئهم،  عن  فضاًل  الناس  عامة  بني  اشتهر  مما  وعالماته  الرشيف  الظهور 
ذلك  بعد  وقع  بل  عندهم،  الثوابت  من  الظهور  انتظار  فكرة  وأصبحت 
احلقيقية، )ولذلك  الشخصيات  املسألة عىل  تطبيق هذه  فكرية يف  انحرافات 
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نرى أّن الناووسية ادعت أّن اإلمام الغائب هو اإلمام الصادق ، ولكن 
بعد وفاة اإلمام الصادق اتضح بطالن هذه العقيدة، والواقفّية ادعوا أّن اإلمام 
وبغض  عليه()1)،  اهلل  سالم  جعفر  بن  موسى  اإلمام  هو  يبقى  الذي  املهدي 
أن  إال  االنحراف  انتشار هذا  العوامل يف  أو غريها من  النية  النظر عن سوء 
املستفاد من ذلك داللته عىل أّن هذه املسألة كانت واضحة بني األوساط حتى 

كانت  من صميم ترصفاهتم الراجعة إىل اجلانب العقائدي. 
الوكالء  بعنوان  يذكر  نجده  الطويس  للشيخ  الغيبة  كتاب  راجعنا  )وإذا 
املذمومني عّدة، منهم: حممد بن نصري النمريي، أمحد بن هالل الكرخي، حممد 
الذين  من  أكثر  أو  عرشة  إىل  ذلك  وغري  الشلمغاين،  العزاقر  أيب  بن  عيل  بن 
أدعوا الوكالة والسفارة عن اإلمام كذبًا وزورًا وخرجت عليهم اللعنة وترّبأ 

منهم الشيعة()2).
بل أكثر من ذلك كثرة املشاهدين لإلمام عىل مر التأريخ أسس هذه املسألة 
بام ال يقبل الشك وقد تقدم استعراض بعض روايات من رآه وأسامء جمموعة 

منهم.
3- تسامل العلامء: مما تقدم يف األدلة اللفظية وما عرضناه من أقول العلامء 
املخالفني الذين اعرتفوا بوالدة اإلمام والذين وصل عدد من عرضنا أسامءهم 
عن  فضاًل  )128(عاملًا)3)،  إىل  بعضهم  عن  املنقول  العدد  وكامل   ،)72( إىل 

)1) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل، الشيخ حممد باقر اإليرواين: ص39.
)2) املصدر السابق.

)3) كتاب دفاع عن الكايف للسيد ثامر العميدي. وقد ذكر فيه مئة وثامنية وعرشين شخصًا من أهل السنة من 
بن هارون  بكر حممد  )أبو  أوهلم  القرون، فكان  ترتيبهم بحسب   مع  املهدي  اإلمام  بوالدة  اعرتفوا  الذين 
الروياين )املتوىف 307 هـ( يف كتابه املسند )خمطوط( وآخرهم االستاذ املعارص يونس أمحد السامرائي يف كتابه: 
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علامء اإلمامية، فإن هذا املقدار كاف يف إثبات التسامل بني أوساطهم عىل هذه 
املسألة، فمن يدعيها بعد ذلك ال يكون جمازفا.

اتفاق  يدعي  من  يكون  ال  رّبام  أمر  وهذا   : الكلبايكاين  الشيخ  قال 
املسلمني فيه، وإمجاعهم عليه جمازفًا، كيف وقد اّدعی املهدوّية غري واحد يف 
  الصدر األّول ويف األزمنة التي كان الناس فيها قريبي عهد بزمن النّبي
والصحابة والتابعني، ومل نعهد أحدًا من هؤالء رّد دعواهم بإنكار أصل هذه 

البشائر بل ناقشوهم يف اخلصوصيات والصغريات.
وليس يف املسائل النقلّية التي ال طريق إلثباهتا إال السمع ما يكون اإليامن 
به أولی من اإليامن بظهور املهدّي  لو مل نقل بكونه أولی من بعضها، ألنَّ 
البشارات الواردة فيه قد جتاوزت عن مرتبة التواتر، مع أّن األحاديث املنقولة 
توجد  ال  رّبام  بل  املرتبة،  تلك  تبلغ  مل  وغريهم  املسلمون  اعتقده  ممّا  كثري  يف 
لبعض ذلك إال رواية واحدة ومع ذلك ُيعدُّ عندهم من األمور املسلمة، فاذًا 
كيف يصح للمسلم املؤمن بام جاء به الرسول  وأخرب به، أن يرتاب يف 

ظهوره  مع هذه الروايات الكثرية)1).!.
الشيخ  ووالد  الكليني  زمان  من  واتفاقهم  الشيعة  تباين  الشيعة:  تباين   -4
كل  ويف  وغيبته،    املهدي  اإلمام  مسألة  عىل  هذا  يومنا  وإىل  الصدوق 
طبقات الشيعة مل نجد من شكك يف والدة اإلمام ويف غيبته، وهذا من أصول 

سامراء يف أدب القرن الثالث اهلجري، ساعدت جامعة بغداد عىل طبعه سنة 1968 م. انظر دفاع عن الكايف:  
ج1، ص568 ـ 592 حتت عنوان: الدليل السادس: اعرتافات أهل السنة.

)1) منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش للكلبايكاين: ج2، ص7-6.
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الشيعة وأصول مذهبهم)1).
5- ترصف السلطة: )فإن تاريخ اإلمامّية وغريهم ينقل أّن املعتمد العبايس 
بمجّرد أن وصل إىل سمعه أّنه ولد لإلمام مولود أرسل رشطته إىل دار اإلمام 
طبيعي  ممّن؟  الوالدة  يالحظوا  حتى  واعتقلوهّن  اإلمام  نساء  مجيع  وأخذوا 
بعض التاريخ ينقل أّن القضية كلها كانت بإرشاد جعفر عّم اإلمام املهدي، 
وهذا غري مهّم، فإن نفس ترّصف السلطة قرينة واضحة عىل أّن مسألة الوالدة 

ثابتة، وإالّ فهذا الترصف ال داعي إليه()2).

)1) اإلمام املهدي بني التواتر وحساب االحتامل، الشيخ حممد باقر اإليرواين: ص46.
)2) املصدر السابق: 43.
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األدلة العقلية: 
وهي األقيسة املنطقية التي تعتمد عىل مقدمات يقينية عقلية برهانية أو ظنية 
رشعية معتربة، وتفيد احلجية ليتولد منها نتيجة عىل نسق مقدماهتا، أي: إما 
يقينية أو ظنية تفيد احلجية، وهي عىل أنحاء، نقترص منها ـ طلبًا لالختصار ـ 
الروايات  املطلوب بمجموعة من طوائف  عىل نحو واحد وهو ما يدل عىل 

ترتب عىل شكل مقدمات:
، وهو حديث  املقدمة األوىل: ما يدل عىل خالفة األئمة اإلثني عرش 
السنة،  أهل  طرق  من  وغريمها  ومسلم  البخاري  يرويه  الفريقني،  بني  مسّلٌم 
الدين،  أيضًا قد رواه غري واحد كالشيخ الصدوق مثاًل يف كامل  ومن طرقنا 
فسمعته    النبي  عىل  أيب  مع  دخلت  يقول:  سمرة  بن  جابر  عن  ما  فمنه 
يقول: »إّن هذا ال ينقيض حتى يميض فيهم اثنا عرش خليفة«، ثم تكّلم بكالم 

خفي عيّل، فقلت أليب ما قال؟ قال: كّلهم من قريش)1).
املطلوب،  الروايات يكفي أحدها إلتام  الثانية: وهي طوائف من  املقدمة 

وهي:
حديث  وهو  العرتة  عن  القرآن  افرتاق  عدم  عىل  يدل  ما  األوىل:  الطائفة 
لفظ  اختالف  إىل  أدت  متعدد  موارد  يف    النبي  عن  ورد  الذي  الثقلني، 
احلديث، ومن ألفاظه: )إّن تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل، وعرتيت أهل بيتي، 

باب  األحكام  كتاب   729  :9 البخاري  صحيح  وانظر   .128 للطويس:  والغيبة   ،272 الدين:  كامل   (1(
.90  :5 أمحد  ومسند  االمارة،  كتاب   1821 ح   220  :3 مسلم  وصحيح  االستخالف، 
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أحدمها أكرب من اآلخر، ولن يفرتقا حّتى يردا عيّل احلوض()1).
الطائفة الثانية: ما دل عىل عدم خلو األرض من حجة، وهذا املضمون ورد 

بألفاظ خمتلفة عن النبي  وأهل بيته ، منها: 
عن أيب عبد اهلل : لو كان الناس رجلني لكان أحدمها اإلمام)2). 

وقال : آخر من يموت اإلمام لئال حيتج أحد عىل اهلل عز وجل أنه تركه 
بغري حجة هلل عليه)3)، وهبذا املضمون أخبار كثرية بطرق خمتلفة. 

بأهلها  إمام منا لساخت  لو بقيت األرض يومًا بال   : وعن أيب جعفر 
ولعذهبم اهلل بأشد عذابه... اخلرب)4).

وعن عيل : ال ختلو األرض من قائم بحجة اهلل إما ظاهر مشهور وإما 
خائف مغمور، لئال تبطل حجج اهلل وبيناته)5). 

وعن أيب جعفر : واهلل ما ترك اهلل األرض منذ قبض اهلل آدم إال وفيها 
إمام يتدى به إىل اهلل وهو حجة اهلل عىل عباده)6).

وعنه : إن احلجة ال تقوم هلل عىل خلقه إال بإمام حّي حتى يعرف)7). 
واحلرام  احلالل  يعرف  احلجة  فيها  وهلل  إال  األرض  زالت  ما   : وعنه 

)1) راجع: املستدرك للحاكم 3: 109، املعجم الكبري للطرباين 5: 166 ح 4969، تاريخ بغداد 8: 442، حلية 
األولياء 1: 355، جممع الزوائد 9: 164.

)2) علل الرشائع للصدوق: ص76.
)3) الكايف للكليني: ج1، ص.180

)4) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج23، ص37، عن كامل الدين للصدوق: ص.118
)5) كامل الدين للصدوق: ص139، وبحار األنوار للعالمة املجليس: ج1، ص188.

الرشائع  املجليس: ج23، ص22، عن علل  للعالمة  األنوار  الدرجات للصفار: ص505، وبحار  )6) بصائر 
ص.76 للصدوق: 

)7) أصول الكايف للكليني: ج1، ص177.
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الناصب نحوًا من عرشين  إلزام  الناس إىل سبيل اهلل)1)، وقد ذكر يف  ويدعو 
نصًا خمتلفة املضمون جدًا كلها تدل كلها عىل نفس املعنى.

ميتة  مات  زمانه  إمام  يعرف  ومل  مات  من  أن  عىل  دل  ما  الثالثة:  الطائفة 
جاهلية، وهو قوله : )من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلّية()2).
ويف بعض الروايات بيان املراد من )ميتة جاهلية( فعن ابن أيب يعفور قال: 
إمام  له  : من مات وليس  اهلل   عن قول رسول  اهلل  أبا عبد  سألت 
فميتته ميتة جاهلية، قال: فقلت: ميتة كفر؟ قال: ميتة ضالل. قلت: فمن مات 

اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: نعم)3).
وعن أيب عبد اهلل : إن اهلل ال يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من 
اهلل، وإن كانت يف أعامهلا برة تقية. وإن اهلل ليستحي أن يعذب أمة دانت بإمام 

وإن كانت يف أعامهلا ظاملة مسيئة)4).
الضالل  سبب  أصحابه  لبعض    اإلمام  يبني  األحاديث  بعض  ويف 
من دون اإلمام ببيان غاية يف الروعة، فعن أيب جعفر  ملحمد بن مسلم: 
من دان اهلل بعبادة جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل فسعيه غري مقبول وهو 
ضال متحري واهلل شانئ ألعامله فمثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها 
فهجمت ذاهبة وجائية يومها، فلام جنها الليل برصت بقطيع غنم بغري راعيها 

)1) أصول الكايف للكليني: ج1، ص178.
مسند  ويف  ح3،   1:377 الكايف  ونحوه   ،217 آشوب3:  شهر  البن  املناقب   ،9 ح   409 الدين:  كامل   (2(
بيعة  الطياليس: 259، وصحيح مسلم 3: 239 ح 1851 عن عبد اهلل بن عمر: »...من مات وليس يف عنقه 

جاهلّية«. ميتة  مات 
)3) أصول الكايف للكليني: ج1، ص376.

)4) املصدر السابق: ج1، ص376.
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فحنت إليها واغرتت هبا فباتت معها يف ربضتها فلام أن أساق الراعي قطيعه 
وبرصت  وقطيعها  راعيها  تطلب  متحرية  فهجمت  وقطيعها  راعيها  أنكرت 
براعيك  احلقي  الراعي:  هبا  إليها واغرتت هبا فصاح  راعيها فحنت  مع  بغنم 
متحرية  ذعرة  فهجمت  وقطيعك  راعيك  عن  متحرية  تائهة  فأنت  وقطيعك 
نادمة وال راعي هلا يرشدها إىل مرعاها أو يردها، فبينام هي كذلك إذا اغتنم 
الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك واهلل يا حممد من أصبح من هذه األمة ال إمام 
له من اهلل جل وعز ظاهرًا عادالً أصبح ضاالً تائهًا، وإن مات عىل هذه احلالة 
مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا حممد أن أئمة اجلور وأتباعهم ملعزولون عن 
دين اهلل قد ضلوا وأضلوا فأعامهلم التي يعملونا كرماد اشتدت به الريح يف 

يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا عىل يشء ذلك هو الضالل البعيد)1).  
واملتتبع جيد طوائف أخرى تنفع يف املقام، ولكن بام ذكرناه كفاية

أما املقدمة األوىل: فأحاديثها كثرية يفوق عددها احلد املطلوب للتواتر، وقد 
رواها الفريقان بألسنة خمتلفة، قال الشيخ الكلبايكاين يف منتخب األثر:

)ومن األحاديث التي تطلب إملام كل باحث بالنظر فيها ودراسة ما ُقصد 
منها، بل مما جيب علی كل مسلم أن يقف عندها وال يتجاوزها حتی ُيدرك 
اخللفاء  عدد  علی  تنّص  التي  املتواترة  األحاديث  مؤّداها،  ويعرف  مغزاها 
ملجرد   ، النبي  من  تصدر  مل  فإهنا  األّمة،  هذه  أمر  يملك  ومن  واألئمة 
احلكاية واإلخبار ألمر من األمور املستقبلية، بل ألهنا أمر ديني جتب معرفته 
واالعتقاد به، فهي مُجَل إنشائية أمرية حكمية، وإن كان تركيبها مُجَاًل خربية، 

)1) أصول الكايف للكليني: ج1، ص183.
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وهي نصوص تدل علی شخصيات ممتازة فذة ال يوجد هلم مثيل وبديل يف 
األمة، وهم إثنا عرش ال يزاد عليهم أحد وال ُينقص منهم أحد.

وال ريب أن مثل هذا جدير بالتأّمل والتحقيق والبحث عنه، لفهم معناه، 
ألن أحاديثه تقع يف سلسلة األحاديث املتواترة التي تنّص علی نظام اإلدارة 
واحلكم بعد النبّي  وعلی َمن ييل والية األمور، وتبني أهّم ما يدور عليه 
نظام األمور، وبقاء كيان اإلسالم والدفاع عنه وإقامة العدل واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وحفظ الثغور وأمن البالد وإجراء األحكام، ويستفاد منها: 
العظيم، وأنه ليس ألحد عليهام   مل هيمال هذا األمر  أن اهلل تعالی ونبّيه 
حجة يف ذلك إذا مل يبحث عنها بحثًا شافيًا ومل هيتم هبا اهتاممًا بليغًا، وال يكون 
مبالغًا َمن قال: إهنم تركوا اخلوض يف هذه األحاديث رشحًا وتفسريًا، ألنه 

 : ينتهي إلی ما ال ترضاه الدولة وعلامؤها، ...إىل أن قال
قام  من  يأِت  فلم  األحاديث  هذه  أمر  يف  والبيص  احليص  يف  وقعوا  ولذا 
فبقيت  فهمها،  عن  بالعجز  بعضهم  واعرتف  بيشء  منهم  وتأويلها  برشحها 
عند أكثر األمة غري معلومة املعنی، وحرموا أنفسهم من االهتداء هبا، وليست 

هذه أول قارورة ُكرست يف اإلسالم.
: تنقسم هذه األحاديث من جهة مضامينها إىل طوائف، فينبغي  وقال 

التنبيه عليها: 
مثل  فيهم،  اخللفاء  وحرص  فقط  العدد  عىل  تنص  منها  فطائفة 
سمرة .  بن  جابر  أحاديث  من  وطائفة  وأنس  مسعود  ابن  أحاديث 
وطائفة منها تزيد عىل ذلك: »كلهم من قريش« مثل كثري من أحاديث جابر، 
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املودة،  ينابيع  يف  القندوزي  أخرجه  هاشم«،  بني  من  »كلهم  فيها:  ويوجد 
والسيد عيل بن شهاب يف املودة )لذوي( القربى.

وحواري  وموسى  إرسائيل  بني  نقباء  »عدد  أهنم  عىل  يدل  ما  والثالثة: 
عيسى«. 

والرابعة: وهي الشارحة واملبينة للطوائف الثالث، عىل طوائف:
 . بعضها يدل عىل أهنم من أهل البيت
 . وبعضها يدل عىل أن آخرهم املهدي

 . وآخرهم املهدي  وبعضها يدل عىل أن أوهلم عيل
وبعضها يدل عىل أن التسعة منهم من ولد احلسني  يعني: » أن أوهلم 
الباقية من  والتسعة  احلسن واحلسني    النبي  وثالثهم سبطا  وثانيهم  عيل 

 .» ولد احلسني
 . وبعضها يدل عىل أن التاسع من هذه التسعة هو املهدي
وطائفة كثرية منها ترصح بأسامئهم وأشخاصهم وأوصافهم. 

وال خيفى عليك أنه ّربام يوجد يف بعض أسناد هذه األخبار الكثرية علل تنع 
من االعتامد علی تلك الرواية منها بعينها، إال أنه ال اعتناء بذلك، ألّن االسناد 

يقوى بعضها بالبعض، مضافًا إلی كفاية اخلالص من العلل()1).
وكان جمموع ما ذكره  يف هذا الباب )309( رواية.

والده  إىل  األئمة  من  املفروغية من والدة من سبقه  بعد  تتم  املقدمة  وهذه 
  وكذلك حتتاج إىل معرفة أن اإلمام اخلاتم هلم ، احلسن العسكري

)1) منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش للكلبايكاين: ج1، ص14-12.
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البد أن يظهر ولو مل يبَق من الدنيا إال يوم واحد، كام ورد يف الروايات.
إثبات  يكفي  الروايات  من  طوائف  فيها  تقدم  فكام  الثانية:  املقدمة  وأما 
أحدها لينضم إىل املقدمة األوىل ويتم املطلوب، وهنا نكتفي بتفصيل واحدة 

من هذه الطوائف، فنقول:
الفريقان  رواه  الذي  املتواتر  املشهور  الثقلني  حديث  األوىل:  الطائفة 
بمضمون: )إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، ما إن تسكتم 
يفرتقا  لن  أهنام  أخربين  اخلبري  اللطيف  وإن  أبدا،  بعدي  من  تضلوا  لن  هبام 
حتى يردا َعيّل احلوض( وما أمكن العثور عليه من مصادر هذه الرواية 260 
رواية من روايات العامة ترصح بذلك)1): بعضها يف صحيح مسلم والنسائي 
بام  وغريهم  والطربي  الطرباين  نقلها  وقد  حنبل،  بن  أمحد  وكتب  والرتمذي 

يقرب من مئة عامل، وهذا جدول بتلك الروايات:
يف كتب مسلم )1)  -1  

يف كتب أمحد ابن حنبل )13)  -2  
يف كتب الرتمذي )2)  -3  
يف كتب النسائي )3)  -4  
يف كتب األلباين )2)  -5  

يف كتب احلاكم النيسابوري )4)  -6  
يف كتب اهليثمي )4)  -7  

يف كتب السيوطي )7)  -8  

)1) دروس يف التفسري والتدبر للسيد مرتىض الشريازي: املرابطة يف زمن الغيبة ص4.
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يف كتب الطرباين )22)  -9  
10- يف كتب الطربي )3)  
11- يف كتب ابن كثري )8)  
12- يف كتب النووي )3)  

13- يف كتب أيب يعيل )3(    
14- يف كتب البيهقي )4)  

15- يف كتب ابن أيب عاصم )9)  
16- يف كتب ابن األثري )2)  

17- يف كتب ابن جرب )2)  
18- يف كتب ابن أيب شيبة )3)  
19- يف كتب ابن عساكر )5)  

20- يف كتب املناوي )2)  
21- يف كتب الطحاوي )3)  

22- يف كتب اآلجري )3)  
23- يف كتب املتقي اهلندي )22)  
24- يف كتب ابن أيب احلديد )3)  

25- يف كتب العقييل )2)  
26- يف كتب احلمويني )2(    

27- يف كتب املباركفوري )2)  
28- يف كتب البيومي )9)  
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29- يف كتب احلنفي )4)  
30- يف كتب اجلندي )6)  
31- يف كتب الكيس )2)  

32- يف كتب السخاوي )4)  
33- يف كتب الصاحلي الشامي )5)  
34- يف كتب الزرندي احلنفي )5)  
35- يف رشح أصول االعتقاد )2)  

36- يف كتب القندوزي )50)  
37- يف كتب ابن منظور )3)  
38- يف بقية املصادر )31))1)  

فضاًل عن الروايات التي من طرقنا والتي ال تقل عن هذا املقدار إن مل تزد 
من  ومثلهم  صحابيًا،  عرشين  من  أكثر  العامة  طرق  من  رواها  وقد  عليها، 

التابعني)2).
مجيع  يف    البيت  أهل  اتباع  وجوب  عىل  يدل  الرشيف  احلديث  وهذا 
األقوال واألفعال واألحكام واالعتقادات، ومن كان هذا شأنه كان حائزًا عىل 

. الزعامة الكربى، واإلمامة العظمى يف الدين والدنيا بعد رسول اهلل
عىل  جيب  الذي  واخلليفة،  اإلمام  هو  عليه(  اهلل  )صلوات  املؤمنني  وأمري 
 مبارشًة، واألخذ هبديه وأوامره، ومن  األمة االقتداء به بعد رسول اهلل 

. )1) وال خيفى أن بعض الروايات فقط مكرر، لكن نقلها من قبل سائر العلامء مؤّيد ومقوٍّ
)2) يالحظ نفحات األزهار للسيد عيل امليالين: ج2، ص88.
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بعده بنيه )صلوات اهلل عليهم(، وهذا املعنى اعرتف به مجلة من علامء العامة 
أيضا باإلضافة إىل ما هو املعروف عند علامء اإلمامية، ونحن نذكر مجلة من 

أقوال علامء العامة وأسامئهم ممن رصح بذلك:
للحديث:  ذكره  بعد  قال  ص90،  املحرقة:  الصواعق  يف  حجر  ابن   -1
)) تنبيه : سمى رسول اهلل  القرآن وعرتته ـ وهي باملثناة الفوقية: األهل 
والنسل والرهط األدنون ـ ثقلني، ألن الثقل كل نفيس خطري مصون، وهذان 
كذلك، إذ كل منهام معدن للعلوم اللدنية واألرسار واحلكم العلية واألحكام 
منهم...((  والتعلم  هبم  والتمسك  االقتداء  عىل    حث  ولذا  الرشعية، 

انتهى.
قال:  ص174،  ج2،  الصغري:  اجلامع  رشح  القدير  فيض  يف  املناوي   -2
))ويف هذا مع قوله أوالً ))إين تارك فيكم(( تلويح بل ترصيح بأهنام كتوأمني 
خّلفهام ووىّص أمته بحسن معاملتهام وإيثار حقهام عىل أنفسهم واالستمساك 

هبام يف الدين ...(( انتهى.
ذكر  دون  من  املعنى  هبذا  رصحوا  الذين  العلامء  أسامء  ذلك  بعد  ونذكر 

كالمهم روما لالختصار:
1- التفتازاين يف رشح املقاصد: ج2، ص222.

2- الزرقاين يف رشح املواهب اللدنية: ج7، ص5.
3- القارىء يف املرقاة يف رشح املشكاة: ج5، ص600.

4- سليامن القندزوي يف ينابيع املودة: ج؟؟؟، ص119.

5- الشهاب اخلفاجي يف نسيم الرياض: ج3، ص410.
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6- السندي يف دراسات اللبيب: ص232.
7- حسني الكاشفي يف الرسالة العلية: ج30.

8- عبد احلق الدهلوي يف أشعة اللمعات يف رشح املشكاة: ج4، ص677.
9- سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص:  ص323.

10- الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: ص77.
األزهار  نفحات  عن  نقاًل  )خمطوط(  العقائد  رشح  يف  روزهبان  ابن   -11

للسيد امليالين: ج2، ص275.
12- النّظام النيسابوري يف غرائب القرآن: ج1، ص347، يف تفسري قوله 

.وكيف تكفرون وأنتم تتىل عليكم آيات اهلل وفيكم رسوله :تعاىل
ج3،  األصول:  جامع  إىل  الوصول  تيسري  يف  الشيباين  الديبع  ابن   -13

ص297.
14- ظهري الدين عبد الصمد الفارقي يف رشح مصابيح البغوي )خمطوط 

مكتبة اسالمبول(: ص320.
مكتبة  )خمطوط  ي  للبغو  السنة  مصابيح  رشح  يف  العرب  زين   -15

اسالمبول(: ص356.
أطبقت  )الثقلني(  ملفردة  تفسريهم  عند  وحمدثيهم  أئمتهم  من  كثري  وأيضًا 
اتباعهم والعمل واألخذ واالنقياد هلم، فمن نص عىل  كلمتهم عىل وجوب 

ذلك:
1- األزهري يف هتذيب اللغة.

2- النوري يف املنهاج.
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3- املجد ابن األثري يف جامع األصول والنهاية.
4- الديلمي يف فردوس األخبار.

5- والطيبي يف الكاشف.
6- واجلرجاين يف احلاشية عىل املشكاة.

7- وابن خلفة يف اإلكامل.
8- والسنويس يف مكمل اإلكامل.

9- والسيوطي يف النثري.
10- وحممد طاهر الفتني يف جممع البحار.

11- وابن حجر يف الصواعق.
12- واملريزا حمذوم يف النواقض.

13- وعبد احلق الدهلوي يف اللمعات، وأشعة اللمعات.
14- والزبيدي يف تاج العروس.

15- وابن منظور يف لسان العرب.
وغريهم الكثري. 

 ، يف حياة أبيه العسكري ، ومن هاتني املقدمتني نثبت والدة اإلمام
احلديث  ينفيه  أصاًل  والدته  عدم  فاحتامل  باطلة  األخرى  االحتامالت  ألن 
عدم  واحتامل  أقل،  وليس  عرش  اثنا  األئمة  عدد  أن  وهو  األوىل  املقدمة  يف 
الزمان  الزمان، بل عدم والدته حلد اآلن وأنه سيولد يف آخر  والدته يف هذا 
العرتة  االفرتاق بني  يثبت  أن هذا االحتامل  إذ  الثقلني وبدائله،  ينفيه حديث 
والقرآن يف فرتة من الزمان أو خلو األرض من حجة هلل يف هذه الفرتة أو موت 
الناس املوجودين يف هذه الفرتة مع عدم معرفتهم بإمام زماهنم، وكله منفي 
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باألحاديث السابقة.
ولكن قد يقال: إن هذا ال يلزم إلمكان تفادي كذب هذه األحاديث بوجود 
أئمة يف هذه الفرتة الطويلة من نسل احلسن العسكري ممتدين إىل زمان والدة 
اإلمام املهدي ، فال يلزم يشء من هذه املحاذير، وهي كذب األحاديث 

يف املقدمة الثانية.
كام  فإهنا  األوىل  باملقدمة  ومنفي  أيضًا  ممكن  غري  الفرض  هذا  أن  وجوابه: 
تنفي نقصان األئمة عن العدد املحدد وهو إثنا عرش كذلك تنفي الزيادة عليه، 
  العسكري  الواسطة بني اإلمام احلسن  تنفي وجود  أوالً، وكذلك  هذا 

. واإلمام املهدي
واليقني  بالقطع  املهدي  اإلمام  والدة  إثبات  يمكن  الربهان  هذا  من  إذن 
بالقطع واليقني صدورها عن  باعتبار أن مقدمات االستدالل أحاديث ثبت 
أيضًا وهي  يقينية  نتيجة  تنتج  فهي  التواتر،  بأعىل درجات  لتواترها  املعصوم 

. والدة اإلمام
بل يمكن االستدالل عىل الوالدة أيضًا باملقدمة األوىل وحدها من دون ضم 
املقدمة الثانية إليها ـ كام تت اإلشارة إليه فيام سبق ـ ولكن بإضافة بيان هلا، 
أحدمها  وأن  األئمة  تسلسل  بينت  األوىل  املقدمة  يف  الروايات  أن  وحاصله: 
متفرع عن اآلخر ومتولد منه، فهو ابن له ـ فيام عدا احلسن واحلسني  ـ 
فلو مل يولد اإلمام الثاين عرش يف زمان أبيه العسكري  ومل يولد حلد اآلن، 
فبغض النظر عن لزوم خلو األرض من حجة أو افرتاق العرتة والكتاب أو 
الثانية، كيف  املقدمة  بيعة يف عنقهم حسب  له  إمام  املسلمون من دون  يبقى 

سيولد اإلمام الثاين عرش بعد ذلك ومن يكون أبوه؟
فإن كان غري العسكري فهو خمالف للرتتيب املتقدم، وإن كان هو العسكري 
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نفسه فكيف يولده وقد قىض شهيدًا منذ قرون خلت!
أو  قلب  له  كان  املطلوب ملن  يدل عىل  بنفسه  احلديث  أن هذا  يعلم  وهبذا 

ألقى السمع وهو شهيد.
واألدلة العقلية عىل والدة اإلمام  كثرية مبثوثة يف كتب اإلمامية، ولكن 

ارتأينا أن نذكر ما يعتمد عىل الروايات منها فقط دون غريه.
ونرى من املناسب هنا إيراد ما ذكره يف منتخب األثر، بقوله:

ورد  واملهدوية«،  »املهدي  أسامها  رسالة  املرصي  أمني  أمحد  الدكتور   نرش 
ـ بزعمه ـ أحاديث املهدي، واعتمد يف رده عىل وجوه سقيمة: 

أحدها: ضعف األحاديث الواردة فيه، وقد قرأت اجلواب عنه.
وثانيها: خمالفة متوهنا حلكم العقل.

وجوابه: أّنا ال نرى يف ظهور مصلح يف آخر الزمان من أهل البيت من ولد 
الدين،  لتأييد  الكتاب  املذكورة يف هذا  فاطمة صاحب الصفات والعالمات 
أيدي  من  وختليصها  والظلم  الرشك  من  األرض  وتطهري  النفوس،  وتكميل 
العقل، ولو وجد يف بعض أحاديثه ما يستبعد  اجلبارة والظلمة خمالفة حلكم 
ال  االستبعاد  أن  مع  الكثرية،  األخبار  من  بغريه  مرضًا  فليس  وقوعه  عادة 

يوجب رفع اليد عن هذا البعض أيضًا كام أوضحناه يف املتن. 
املهدي  لفكرة  أن  رسالته:  يف  حوله  كالمه  يدور  ما  عمدة  وهو  وثالثها: 
باسم  واحلركات  الثورات  لكثرة  حمزنًا،  طوياًل  تارخيًا  اإلسالم  يف  واملهدوية 
الثورات،  هذه  سببته  الذي  الضعف  من  اإلسالمية  البالد  نال  وما  املهدي، 
تنبي  املهدوية  بفكرة  ـ  بزعمه  ـ  املتصلة  احلوادث  لنظريته بعض  تأييدًا  وذكر 
عن عدم اطالعه وتدربه يف هذا الفن، وعدم بصريته بمعرفة الفرق، ومبادئها  
تارخيية، بل  نتيجة  الرسالة الستنتاج  بأنه ما كتب هذه  نقل  إن مل  إحصائياهتا 
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اإلسالمية  بالوحدة  االعتصام  عن  ومنعهم  املسلمني  كلمة  لتفريق  أما  كتبها 
حبل اهلل املتني، وأما تأييدًا لبعض الفرق الضالة واآلراء اخلبيثة التي أوجدهتا 
خيفى  ال  أمورًا  فيها  ذكر  ألنه  اإلسالمية،  البالد  يف  اجلانية  االستعامر  أيدي 
بطالهنا عىل من يقرأ الصحف واملجالت وتواريخ الفرق السياسية، وال يكفي 
الرسالة  هذه  مثل  بتحرير  يكلف  مل  فإنه  املصادر،  بقلة  اعتذاره  ذلك  دفع  يف 
حتى يعتذر عام وقع فيها من اخللط واالشتباه ومتابعة هواه، بل كان الواجب 
عليه ترك ذلك، وأن يدعه ألهله )إذا مل تستطع شيئًا فدعه(، لكن أمحد أمني مل 
يلتفت إىل ذلك، كام أنه ال هيمه تشويه منظر الدين وإيقاع األمة اإلسالمية يف 
الشبه والشكوك ولعله ومن حيذو حذوه يرى من الثقافة إنكار احلقائق ورد 

األحاديث أو عطفها عىل ما هيوى.  
ما ذكر هو  إذا كان  أنه  نظريته:  فاجلواب عام أسس عليه  األمر  ومهام كان 
امليزان لتميز احلق والباطل فيلزم عليه إنكار مجيع احلقائق الثابتة املسلمة التي 
ال سبيل له إىل إنكارها، أفريى أمحد أمني إنكار النبوات ملا وقع من الثورات 
باسم األنبياء إضعاف ما وقع باسم املهدي؟ أو ينكر )العياذ باهلل( وجود اإلله 
عباد  واستعبدوا  أندادًا  دونه  من  اختذوا  الناس  من  كثريًا  ألن  وتعاىل  تبارك 
بالثورات  الناهضني  أكثر  العدل وحسن اإلصالح ألن  ينكر حقيقة  أو  اهلل؟ 
يقوموا  العدل واإلصالح، مع أهنم مل  باسم  إنام رشعوا دعواهم  والدعايات 
واألهواء؟  املطامع  إال  ذلك  إىل  تبعثهم  ومل  الفساد  وإلقاء  الرش  إلثارة  إال 
 وواقع األمر أن سبب نجاح أرباب هذه الثورات يف اجلملة عدم اهتداء الناس 
ـ كأمحد أمني ـ إىل معنى املهدي، وجهلهم بام ذكر له يف األحاديث من اآليات 

والعالمات.
هذا، وقد جاء بعضهم بوجه أوهن من بيت العنكبوت لرد هذه األحاديث، 
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السري  العمل، وتنع عن  القنوط والقعود عن  املهدوية تورث  أن فكرة  وهو 
والعدول  التعصب  إىل  هؤالء  يدعو  ما  شعري  وليت  والرتقي!  التقدم  نحو 
عن الواقع حتى حاولوا رد قول نبيهم، وختطئة أئمتهم يف احلديث ويف التاريخ 
بظهور  االعتقاد  بل  الضعيفة،  الوجوه  هبذه  اإلسالمية  العلوم  سائر  ويف 
املهدي يقوي النشاط، ويوجب صفاء القلوب، ويؤيد رغبة الناس اىل هتذيب 
األخالق وكسب الفضائل والعلوم والكامالت، وتزكية النفوس من الرذائل 

والصفات الذميمة، ويلهب شعور األمة نحو املسؤولية احلقيقية)1).  
وهبذا املقدار نكتفي من االستدالل عىل والدته املباركة، وقد تبني من كل ما 
سبق أن األدلة متوافرة متواترة ـ بحمد اهلل ـ عىل والدته، وهي تورث القطع 
الوقائع  أكثر  الذي رافقه من  التعتيم  واليقني بذلك، بل هذا األمر عىل رغم 
املوالف  تسامل  مورد  صارت  حتى  املصادر،  يف  وفرة  التأرخيية  واحلوادث 
تقدم  ما  بعد كل  األمر  ينكر هذا  واملخالف عىل مر األعصار والدهور، وال 
إىل معاند متكرب ابتيل بالعمى عن احلق، أو ضال مضل له يف إنكاره غرض من 
غواية الناس أو إرضاء املخالفني، وغري ذلك من األغراض الدنيوية، أعاذنا 
اهلل من سوء العاقبة، ورزقنا حسن اخلاتة ومتعنا اهلل باحلضور الرشيف لوليه 
يف  يكون  وأن  البهية،  طلعته  إىل  بالنظر  ناظريه  يكحل  ممن  وجعلنا  األعظم، 

سلك خدمته ونارصيه.

)1) منتخب األثر للكلبايكاين: ج2 هامش ص 14-13
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الخاتمة:
وارتأينا أن نذكر فيها بعض األحاديث التي ختص تكليف الشيعة بالنسبة 
إليه  يف زمن الغيبة، ونقترص يف ذلك عىل ما ذكره الشيخ الكلبايكاين يف 
حديثًا   )60( فيه  ذكر  فصال  عرش  احلادي  الباب  يف  ذكر  فقد  األثر،  منتخب 
حتت عنوان: )بعض تكاليف شيعته ورعيته بالنسبة إليه()1)، نذكر بعضًا منها:
إن للغالم غيبة قبل   يقول:    1- عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اهلل 
أن يقوم، قال: قلت: ومل؟ قال: خياف، وأومأ بيده إىل بطنه، ثم قال: يا زرارة! 
وهو املنتظر، وهو الذي يشك يف والدته، منهم من يقول: مات أبوه بال خلف، 
ومنهم من يقول: محل، ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتني، وهو 
املنتظر، غري أن اهلل عز وجل حيب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب املبطلون 
يا زرارة! ]قال: قلت: جعلت فداك، إن أدركت ذلك الزمان أي يشء أعمل؟ 
قال: يا زرارة[ إذا أدركت هذا الزمان فادع هبذا الدعاء: »اللهم عرفني نفسك، 
فإنك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن مل 
تعرفني رسولك مل أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن مل تعرفني 
حجتك ضللت عن ديني«، ثم قال: يا زرارة! البد من قتل غالم باملدينة، قلت: 
جعلت فداك، أليس يقتله جيش السفياين؟ قال: ال، ولكن يقتله جيش آل بني 
وعدونًا  بغيًا  قتله  فإذا  فيقتله،  الغالم  فيأخذ  املدينة،  يدخل  حتى  جييء  فالن 

وظلاًم ال يمهلون، فعند ذلك توقع الفرج إن شاء اهلل)2).
2- عن أيب حممد احلسني بن أمحد املكتب قال: حدثنا أبو عيل بن مهام هبذا 
الدعاء، و ذكر أن الشيخ العمري ـ قدس اهلل روحه ـ أماله عليه، وأمره أن 

)1) منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش للكلبايكاين: ج3، ص235-218.
)2) الكايف: ج1 ص 337 ب 138 ح 5، ورواه بسند آخر ومتن اقرص: ج1 ص342 ب 138 ح29، كامل 

الدين: ج2 ص 343 - 342 ب 33 ح 24 بثالثة اسانيد، مرآة العقول: ج4 ص 41-39 ح5.
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يدعو به، و هو الدعاء يف غيبة القائم : »اللهم عرفني نفسك فإنك إن مل 
تعرفني نفسك مل أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن مل تعرفني نبيك مل 
أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت عن 
اللهم فكام  اللهم ال متتني ميتة جاهلية، وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني،  ديني، 
هديتني بوالية من فرضت طاعته عيل من والة أمرك بعد رسولك صلواتك 
عليه وآله حتى واليت والة أمرك أمري املؤمنني واحلسن واحلسني وعليًا وحممدًا 
وجعفرًا وموسى وعليًا وحممدًا وعليًا واحلسن واحلجة القائم املهدي صلوات 
اهلل عليهم أمجعني، اللهم فثبتني عىل دينك، واستعملني بطاعتك، ولني قلبي 
لويل أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني عىل طاعة ويل أمرك الذي 
سرتته عن خلقك، فبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العامل غري 
أمره و كشف  بإظهار  له  اإلذن  وليك يف  أمر  فيه صالح  الذي  بالوقت  معلم 
سرته، فصربن عىل ذلك حتى ال أحب تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلت، 
وال  تدبريك،  يف  أنازعك  وال  كتمته،  عام  أبحث  وال  سرتته،  عام  أكشف  وال 
أقول: مل، وكيف، وما بال ويل األمر ال يظهر وقد امتألت األرض من اجلور؟ 
ظاهرًا  أمرك  ويل  تريني  أن  أسألك  إن  اللهم  إليك،  كلها  أموري  وأفوض 
واملشيئة  واحلجة  والربهان  والقدرة  السلطان  لك  بأن  مع علمي  نافذًا ألمرك 
واإلرادة واحلول والقوة، فافعل ذلك يب وبجميع املؤمنني حتى ننظر إىل وليك 
صلواتك عليه وآله ظاهر املقالة، واضح الداللة، هاديًا من الضاللة، شافيًا من 
برويته،  تقر عينه  يا رب مشاهده، وثبت قواعده، واجعلنا ممن  أبرز  اجلهالة، 
وأقمنا بخدمته، وتوفنا عىل ملته، واحرشنا يف زمرته، اللهم أعذه من رش مجيع 
ما خلقت وبرأت وذرات وأنشات وصورت، واحفظه من بني يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شامله ومن فوقه ومن حتته بحفظك الذي ال يضيع من حفظته 
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به، واحفظ فيه رسولك وويص رسولك، اللهم ومد يف عمره، وزد يف أجله، 
واملهتدي،  اهلادي  فإنه  له،  كرامتك  يف  وزد  واسرتعيته،  أوليته  ما  عىل  وأعنه 
النقي، الزكي الريض املريض، الصابر املجتهد  التقي  والقائم املهدي، الطاهر 
الشكور، اللهم وال تسلبنا اليقني لطول األمد يف غيبته وانقطاع خربه عنا، وال 
تنسنا ذكره وانتظاره واإليامن وقوة اليقني يف ظهوره والدعاء له والصالة عليه، 
كيقيننا  يقيننا يف ذلك  وقيامه، ويكون  غيبته من ظهوره  يقنطنا طول  حتى ال 
به من وحيك وتنزيلك، وقو  قيام رسولك صلواتك عليه وآله، وما جاء  يف 
قلوبنا عىل اإليامن به، حتى تسلك بنا عىل يده منهاج اهلدى واحلجة العظمى 
حزبه  يف  متابعته، واجعلنا  عىل  وثبتنا  طاعته  عىل  وقونا  الوسطى،  والطريقة 
وأعوانه وأنصاره، والراضني بفعله، وال تسلبنا ذلك يف حياتنا وال عند وفاتنا، 
حتى تتوفانا ونحن عىل ذلك غري شاكني، وال ناكثني وال مرتابني وال مكذبني، 
اللهم عجل فرجه، وأيده بالنرص، وانرص نارصيه، واخذل خاذليه، ودمر عىل 
من نصب له وكذب به، وأظهر به احلق، وأمت به الباطل، واستنقذ به عبادك 
به  واقصم  الكفر،  جبابرة  به  البالد)))، واقتل  به  وأنعش  الذل،  من  املؤمنني 
والناكثني  املنافقني  به  وأبر)))  والكافرين،  اجلبارين  به  وذلل  الضاللة  رؤوس 
وبحرها،  وبرها  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  وامللحدين  املخالفني  ومجيع 
آثارًا، وتطهر منهم  وسهلها وجبلها، وحتى ال تدع منهم ديارًا وال تبقي هلم 
بالدك، واشف منهم صدور عبادك، وجدد به ما امتحى من دينك)))، وأصلح 
يديه  وعىل  به  دينك  يعود  حتى  سنتك،  من  وغري  حكمك،  من  بدل  ما  به 
نريان  بعدله  تطفيء  حتى  معه،  بدعة  وال  فيه  عوج  ال  صحيحًا  غضًا جديدًا 

)1) نعشة اهلل: اي رفعه، و انتعش العاثر: هنض من عثرته .
)2) اباره: اي اهلكه، و املبري: املهلك،

)3) اي: ما زال و ذهب منه .
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نبيك،  لنرصة  وارتضيته  لنسك،  استخلصته  الذي  عبدك  فإنه  الكافرين، 
العيوب، واطلعته عىل  وبراته من  الذنوب  بعلمك، وعصمته من  واصطفيته 
الغيوب، وأنعمت عليه، وطهرته من الرجس، ونقيته من الدنس، اللهم فصل 
عليه وعىل آبائه األئمة الطاهرين، وعىل شيعتهم املنتجبني، وبلغهم من آماهلم 
أفضل ما يأملون، واجعل ذلك منا خالصًا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة، 
حتى ال نريد به غريك وال نطلب به إال وجهك، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، 
وغيبة ولينا، وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن ]بنا[ وتظاهر األعداء ]علينا[، 
وكثرة عدونا، وقلة عددنا، اللهم فافرج ذلك بفتح منك تعجله، ونرص منك 
أن تأذن  نسألك  إنا  اللهم  العاملني  رب  احلق  إله  تظهره،  عدل  تعزه، وإمام 
لوليك يف إظهار عدلك يف عبادك وقتل إعدائك يف بالدك، حتى ال تدع للجور 
يا رب دعامة إال قصمتها، وال بينة إال أفنيتها وال قوة إال أوهنتها، وال ركنًا 
إال هددته وال حدًا إال فللته، وال سالحًا إال أكللته)))، وال راية إال نكستها، 
وال شجاعًا إال قتلته، وال جيشًا إال خذلته، وارمهم يا رب بحجرك الدامغ، 
وارضهبم بسيفك القاطع، وبباسك الذي ال ترده عن القوم املجرمني، وعذب 
املؤمنني،  عبادك  وأيدي  وليك،  بيد  رسولك  وأعداء  دينك  وأعداء  اعداءك 
وامكر  كاده،  من  وكد  عدوه،  هول  أرضك  يف  وحجتك  وليك  اكف  اللهم 
به سوءًا، واقطع عنه مادهتم،  أراد  السوء عىل من  دائرة  به، واجعل  من مكر 
وارعب له قلوهبم، وزلزل له أقدامهم، وخذهم جهرة وبغتًة، وشدد عليهم 
عقابك، واخزهم يف عبادك، والعنهم يف بالدك، وأسكنهم أسفل نارك، واحد 
هبم أشد عذابك، واصلهم نارًا، واحش قبور موتاهم نارًا، واصلهم حر نارك، 
فإنم أضاعوا الصالة، واتبعوا الشهوات، وأذلوا عبادك، اللهم وأحي بوليك 

)1) احلد: السيف، والفل: الكرس والثلمة، والكلل - بفتح الكاف - بمعناه.
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به  واشف  امليتة،  القلوب  به  وأحي  فيه،  ظلمة  ال  رسمدًا  نوره  وأرنا  القرآن، 
الصدور الوغرة)))، واملوترين ألمره، والراضني بفعله، واملسلمني ألحكامه، 
وممن ال حاجة له به إىل التقية من خلقك، أنت يا رب الذي تكشف السوء، 
وجتيب املضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف يا رب الرض 
اللهم وال جتعلني من  له،  وليك، واجعله خليفة يف أرضك كام ضمنت  عن 
خصامء آل حممد، وال جتعلني من أعداء آل حممد، وال جتعلني من أهل احلنق 
والغيظ عىل آل حممد، فإن أعوذ بك من ذلك فأعذن، وأستجري بك فأجرن، 
اللهم صيل عىل حممد وآل حممد، واجعلني هبم فائزًا عندك يف الدنيا واآلخرة 

ومن املقربني)2).
3- عن مؤجج األحزان للموىل عبد الرضا بن حممد األوايل أنه ذكر فيه أن 

دعبل اخلزاعي ملا بلغ قوله يف التائية: 
يفرج عنا اهلم والكربات إىل احلرش حتى يبعث اهلل قائاًم  

وجه  هتلل  البيت  هبذا  دعبل  نطق  ملا   : الرضا  جملس  حرض  من  قال 
السامء  إىل  بطرفه  ورمق  كفيه  وبسط  األرض،  إىل  رأسه  وطأطأ    الرضا 
إىل  به، وأهلك عدوه...  فرجه، وسهل خمرجه، وانرصنا  اللهم عجل  وقال: 

قوله: يا دعبل! هو قائمنا، ثم ذكر بقية قصيدة دعبل إىل قوله:
يقوم عىل اسم اهلل والربكات خروج إمام ال حمالة خارج   

قال ما لفظه: قال أبو الصلت: فلام سمع اإلمام ذلك قام قائاًم عىل قدميه، 
وطاطا رأسه منحنيًا به إىل األرض بعد أن وضع كفه اليمنى عىل هامته وقال: 

)1) الوغرة ـ بالتسكني ـ: شدة توقد احلر. و يف صدره وغر اي: ضغن، والضغن: احلقد والعداوة.
)2) كامل الدين: ج 2 ص 515- 512 ب 54 ح 43، مصباح املتهجد: ص 369 قال: اخربنا مجاعة عن ايب 
حممد هارون بن مويس التلعكربي ان ابا عيل حممد بن مهام اخربه هبذا الدعاء )احلديث والدعاء(؛ مجال االسبوع: 
ص 529-521، بسنده و قال: »اذا كان لك عذر عن مجيع ما ذكرناه من تعقيب العرص يوم اجلمعة فإياك ان 

 .هتمل الدعاء به، فإننا عرفنا ذلك من فضل اهلل جل جالله الذي خصنا به، فاعتمد عليه
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اللهم عجل فرجه، وسهل خمرجه، وانرصنا به نرصًا عزيزًا)1).
ألقاب  القائم من  لفظ  القيام عند ذكر   عن سبب  الصادق  4- سئل 
احلجة ، قال: ألن له غيبة طوالنية، ومن شدة الرأفة إىل أحبته ينظر إىل 
أن  تعظيمه  ومن  بغربته،  واحلرسة  بدولته  املشعر  اللقب  هبذا  يذكره  من  كل 
يقوم العبد اخلاضع لصاحبه عند نظر املوىل اجلليل إليه بعينه الرشيفة، فليقم 

وليطلب من اهلل جل ذكره تعجيل فرجه)2).
تكون،  حيث  من  عليه  اهلل  صلوات  الزمان  صاحب  إىل  استغاثة  هذه   -5
سالم  وقل:  السامء  حتت  القبلة  مستقبل  وقم  باحلمد وسورة،  ركعتني  تصيل 
اهلل الكامل التام، الشامل العام، وصلواته الدائمة، وبركاته القائمة التامة، عىل 
النبوة،  أرضه وبالده، وخليفته عىل خلقه وعباده وساللة  اهلل ووليه يف  حجة 
وبقية العرتة والصفوة، صاحب الزمان، ومظهر اإليامن، وملقن أحكام القرآن، 
املهدي  القائم  واحلجة  والعرض،  الطول  يف  العدل  ونارش  األرض،  ومطهر 
اإلمام املنتظر املرتيض، وابن األئمة الطاهرين، الويص ابن األوصياء املرضيني، 
املؤمنني  معز  يا  عليك  السالم  املعصومني،  اهلداة  األئمة  ابن  املعصوم  اهلادي 
املستضعفني، السالم عليك يا مذل الكافرين املتكربين الظاملني، السالم عليك 
يا موالي يا صاحب الزمان، السالم عليك يا ابن رسول اهلل، السالم عليك يا ابن 
أمري املؤمنني، السالم عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني، السالم 
السالم  أمجعني،  اخللق  عىل  واإلمام  املعصومني،  احلجج  األئمة  ابن  يا  عليك 
عليك يا موالي سالم خملص لك يف الوالية، أشهد أنك اإلمام املهدي قوالً 
وفعاًل وأنت الذي متأل األرض قسطًا وعدالً بعد ما ملئت ظلاًم وجورًا، فعجل 
اهلل فرجك وسهل خمرجك، وقرب زمانك، وكثر أنصارك وأعوانك، وأنجز 

)1) الذريعة ايل تصانيف الشيعة: ج 23 ص 247 الرقم 8836.
)2) الزام الناصب: ج 1 ص 271 ث 2.
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الذين استضعفوا  أن نمن عىل  ونريد  القائلني:  لك ما وعدك، فهو أصدق 
يف األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثني، يا موالي يا صاحب الزمان 
يا ابن رسول اهلل، حاجتي... كذا و كذا، فاشفع يل يف نجاحها، فقد توجهت 
إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند اهلل شفاعة مقبولة، ومقامًا حممودًا، فبحق من 
بينكم وبينه،  بأمره، وارتضاكم لرسه، وبالشأن الذي لكم عند اهلل  اختصكم 
سل اهلل تعاىل يف نجح طلبتي، وإجابة دعويت، وكشف كربتي، وادع بام أحببت 

فإنه يقىض إن شاء اهلل)1).
6- ويف فالح السائل، قال: ومن املهامت بعد صالة العرص االقتداء بموالنا 
موسى بن جعفر الكاظم  يف الدعاء ملوالنا املهدي صلوات اهلل وسالمه 
وبركاته عىل حممد جده، و بلغ ذلك اليه كام رواه حممد بن بشري االزدي، قال: 
حدثنا أمحد بن عمر بن موسى الكاتب، قال: حدثنا احلسن بن حممد بن مجهور 
القمي، عن أبيه حممد بن مجهور، عن حييى بن الفضل النوفيل، قال: دخلت 
عىل أيب احلسن موسى بن جعفر  ببغداد حني فرغ من صالة العرص، فرفع 
يديه إىل السامء وسمعته يقول: أنت اهلل ال إله إال أنت األول واآلخر والظاهر 
والباطن، وأنت اهلل ال إله إال إنت إليك زيادة األشياء ونقصانا، وأنت اهلل ال 
إله إال أنت خلقت اخللق بغري معونة من غريك وال حاجة إليهم، أنت اهلل ال 
إله إال إنت منك املشية وإليك البداء، أنت اهلل ال إله إال أنت قبل القبل وخالق 
القبل، أنت اهلل ال إله إال أنت بعد البعد وخالق البعد، أنت اهلل ال إله إال أنت 
متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، أنت اهلل ال إله إال أنت غاية كل يشء  
أنت اهلل  الدقيق وال اجلليل،  أنت ال يعزب عنك  إله إال  أنت اهلل ال  ووارثه، 
ال إله إال أنت ال ختفى عليك اللغات، وال تتشابه عليك األصوات، كل يوم 

)1) الكلم الطيب: ص 89- .85
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أنت يف شان، ال يشغلك شأن عن شأن، عامل الغيب وأخفى، ديان الدين، مدبر 
األمور، باعث من يف القبور، حميي العظام وهي رميم، أسألك باسمك املكنون 
املخزون احلي القيوم، الذي ال خييب من سألك به، أن تصيل عىل حممد وآله وان 

تعجل فرج املنتقم لك من أعدائك وأنجز له ما وعدته يا ذا اجلالل واإلكرام.
قال:   ، حممد  آل  من  املهدي  ذلك  قال:  له؟  املدعو  من  قلت:  قال: 
بني  ما  بعيد  الساقني،  املقرون احلاجني، أمحش  البطن،  ]املنفدح[  املنبدح  بأيب 
املنكبني، أسمر اللون، يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، بأيب من ليله 
مصباح  الئم،  لومة  اهلل  يف  تأخذه  ال  من  بأيب  وراكعًا،  ساجدًا  النجوم  يرعى 

الدجى، بأيب القائم بأمر اهلل.
الفرات  باألنبار عىل شاطي  العساكر  إذا رأيت  قلت: متى خروجه؟ قال: 
فإذا  الكوفة،  بيوتات  بعض  وإحراق  الكوفة،  قنطرة  وهدم  ودجلة،  والرصاة 

رأيت ذلك فإن اهلل يفعل ما يشاء، ال غالب ألمر اهلل وال معقب حلكمه)1).
7- عن اإلمام أيب جعفر حممد بن عيل الرضا : إذا انرصفت من صالة 
مكتوبة فقل: رضيت باهلل ربًا، و باإلسالم دينًا، وبالقرآن كتابًا، وبالكعبة قبلًة، 
وبمحمد نبيًا، وبعيل وليًا، واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل 
وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعيل بن 
احلجة  وليك  اللهم  أئمة،  عيل  بن  احلسن  بن  واحلجة  عيل  بن  واحلسن  حممد 
فاحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله ومن فوقه ومن حتته، 
وامدد له يف عمره، واجعله القائم بأمرك، املنترص لدينك، وأره ما حيب وتقر به 
عينه يف نفسه ويف ذريته وأهله وماله ويف شيعته ويف عدوه وأره منهم وأره فيهم 

ج2 املكارم:  مكيال  وادعيتها،  العرص  نوافل  يف  ص199-200  البهائي:  للشيخ  السائل  فالح   (1( 
ص 13-12 ب 6.
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ما حيب وتقر به عينه، واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنني)1).
مجلة  من  بالصابوين  املعروف  اجلعفي  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  عن   -8 
املهدي صلوات اهلل عليه، قلت: كيف تصنع  فيه غيبة  بإسناده، ذكر  حديث 
شيعتك؟ قال: عليكم بالدعاء وانتظار الفرج فإنه سيبدو لكم علم، فإذا بدا 
لكم فامحدوا اهلل وتسكوا بام بدا لكم، قلت: فام ندعو به؟ قال: تقول: اللهم 
نبيك،  أنت عرفتني نفسك وعرفتني رسولك وعرفتني مالئكتك، وعرفتني 
وقيت،  ما  إال  واقي  أعطيت، وال  ما  إال  آخذ  اللهم ال  أمرك،  وعرفتني والة 
اللهم ال تغيبني عن منازل أوليائك، وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم اهدن 

لوالية من افرتضت طاعته)2).
ستصيبكم شبهة   : اهلل  أبو عبد  قال  قال:  بن سنان،  اهلل  9- عن عبد 
بدعاء  به  دعا  من  إال  منها  ينجو  وال  هدى،  إمام  وال  يرى،  علم  بال  فتبقون 
يا  رحيم  يا  رمحان  يا  اهلل  يا  يقول:  قال:  الغريق؟  دعاء  كيف  قلت:  الغريق، 
مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك، فقلت: يا اهلل يا رمحان يا رحيم يا مقلب 
القلوب واالبصار ثبت قلبي عىل دينك، قال: إن اهلل عز وجل مقلب القلوب 
واألبصار، ولكن قل كام أقول لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك)3).

10- الدعاء لصاحب األمر  املروي عن الرضا : روى يونس بن 
عبد الرمحان، عن الرضا  أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر هبذا: اللهم 
ادفع عن وليك، وخليفتك وحجتك عىل خلقك، ولسانك املعرب عنك، الناطق 

)1) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج1 ص215 ب التعقيب 46 ح 959، روضة املتقني: ج 2 ص 375-376 
)2) مهج الدعوات: ص  .332

)3) كامل الدين: ج 2 ص 352-351 ب 33 ح 49؛ مهج الدعوات: ص 333-332 و قال: »اقول: لعل 
معنى قوله االبصار؛ الن تقلب القلوب واالبصار يكون يوم القيامة من شدة اهواله، ويف الغيبة انام خياف من 

تقلب القلوب دون االبصار«؛ البحار: ج 52 ص 149 -148 ب 22 ح  .73
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بحكمك، وعينك الناظرة بإذنك، وشاهدك عىل عبادك، اجلحجاح))) املجاهد، 
وأنشأت  وبرأت  خلقت  ما  مجيع  رش  من  وأعذه  عندك،  العابد  بك،  العائذ 
وصورت، واحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله ومن فوقه 
ومن حتته بحفظك الذي ال يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك وآباءه 
أئمتك، ودعائم دينك، واجعله يف وديعتك التي ال تضيع، ويف جوارك الذي ال 
خيفر، ويف منعك وعزك الذي ال يقهر، وآمنه بأمانك الوثيق الذي ال خيذل من 
آمنته به، واجعله يف كنفك الذي ال يرام من كان فيه، وانرصه بنرصك العزيز، 
وأيده بجندك الغالب، وقوه بقوتك، واردفه بمالئكتك حفًا، اللهم اشعب به 
الصدع، وارتق به الفتق، وأمت به اجلور وأظهر به العدل، وزين بطول بقائه 
األرض، وأيده بالنرص، وانرصه بالرعب وقو نارصيه، واخذل خاذليه، ودمدم 
من نصب له، ودمر من غشه واقتل به جبابرة الكفر وعمده ودعائمه، واقصم 
به  وذلل  الباطل،  ومقوية  السنة،  ومميتة  البدع،  وشارعة  الضاللة،  رؤوس  به 
ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  امللحدين  ومجيع  الكافرين،  به  وأبر  اجلبارين، 
هلم  تبقي  وال  ديارًا  منهم  تدع  ال  حتى  وجبلها،  وسهلها  وبحرها،  وبرها 
به املؤمنني، وأحي  اللهم طهر منهم بالدك واشف منهم عبادك، وأعز  آثارًا، 
و  دينك،  من  امتحى  ما  به  وجدد  النبيني،  حكم  ودارس  املرسلني،  سنن  به 
بدل من حكمك، حتى تعيد دينك به وعىل يديه جديدًا غضًا حمضًا صحيحًا 
نريان  به  وتطفيء  اجلور،  بعدله ظلم  تنري  بدعة معه، وحتى  فيه وال  ال عوج 
الكفر، وتوضح به معاقد احلق وجمهول العدل، فإنه عبدك الذي استخلصته 
العيوب،  وبرأته من  الذنوب،  لنفسك، واصطفيته عىل غيبك، وعصمته من 
وطهرته من الرجس، وسلمته من الدنس، اللهم فإنا نشهد له يوم القيامة ويوم 

)1)  اجلححاج: السيد السمح او الكريم، واجلمع: اجلحاجح. لسان العرب: مادة جحجح .
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حلول الطامة أنه مل يذنب ذنبًا، وال أتى حوبًا، ومل يرتكب معصيًة، ومل يضيع 
لك طاعًة، ومل يتك لك حرمة، ومل يبدل لك فريضة، ومل يغري لك رشيعًة، وأنه 
اهلادي املهتدي، الطاهر التقي النقي، الريض الزكي، اللهم اعطه يف نفسه وأهله 
وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه، وترس به نفسه، وجتمع له ملك 
عىل  حكمه  جتري  حتي  وذليلها،  وعزيزها  وبعيدها،  قريبها  كلها،  اململكات 
كل حكم، وتغلب بحقه كل باطل، اللهم اسلك بنا عىل يديه منهاج اهلدى، 
واحلجة العظمى، والطريقة الوسطى التي يرجع إليها الغايل، ويلحق هبا التايل، 
وقونا عىل طاعته، وثبتنا عىل مشايعته، وامنن علينا بمتابعته، واجعلنا يف حزبه، 
القوامني بأمره، الصابرين معه، الطالبني رضاك بمناصحته، حتى حترشنا يوم 
القيامة يف أنصاره وأعوانه  مقوية سلطانه، اللهم واجعل ذلك لنا خالصًا من 
إال  به  نطلب  وال  غريك،  به  نعتمد  ال  حتى  وسمعة،  ورياء  وشبهة  شك  كل 
وجهك، وحتى حتلنا حمله، وجتعلنا يف اجلنة معه، وأعذنا من السامة والكسل 
بنا  تستبدل  وال  وليك،  نرص  به  وتعز  لدينك  به  تنترص  ممن  واجعلنا  والفرتة، 
غرينا، فالن استبدالك بنا غرينا عليك يسري، وهو علينا كثري ]كبري-خ[ اللهم 
واعز  آجاهلم،  يف  وزد  آماهلم  وبلغهم  بعده  من  واألئمة  عهده  والة  عىل  صل 
نرصهم، ومتم هلم ما اسندت اليهم من أمرك هلم، وثبت دعائمهم، واجعلنا 
هلم أعوانًا، وعىل دينك أنصارًا، فإنم معادن كلامتك، وخزان علمك وأركان 
توحيدك، ودعائم دينك، ووالة أمرك، وخالصتك من عبادك، وصفوتك من 
عليه  والسالم  نبيك،  أوالد  وصفوة  أوليائك،  وسالئل  وأولياؤك،  خلقك، 

وعليهم ورمحة اهلل وبركاته)1).

)1)  مصباح املتهجد: ص 366، و ص 409 طبع موسسة  فقه الشيعة - بريوت .
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: تتمة فيها بعض وظائف العباد بالنسبة إليه
بالنسبة  العباد  تعريف  من  الثامن  الباب  يف  املكارم  مكيال  كتاب  يف  ذكر 
إليه ثامنني أمرًا، وأشبع الكالم يف كل واحد من هذه األمور بام ال مزيد 
يطلب  من  وعىل  واالختصار  باإلجياز  بعضها  ذكر  إىل  نشري  ونحن  عليه، 

التفصيل الرجوع إىل الكتاب املذكور. 
واملحتومات  جنابه  وخصائص  وآدابه  صفاته  معرفة  حتصيل  فمنها: 
إال  يذكره  ال  بأن  ذكره  إىل  بالنسبة  األدب  رعاية  ومنها:  ظهوره،  عالئم  من 
وصاحب  الزمان  وصاحب  واملهدي  والقائم  كاحلجة  الرشيفة،  باأللقاب 
 ، اهلل  رسول  اسم  وهو  الرشيف  باسمه  الترصيح  وترك  وغريها،  األمر 
وذكر األخبار الكثرية الظاهرة يف حرمة التسمية، وليس بناكب عن الرصاط 
يف  الرشيف  باسمه  الترصيح  ترك  فاألحوط  االحتياط،  مسلك  سلك  من 

املجامع واملحافل.
ومنها: حمبته باخلصوص وحتبيبه إىل الناس، وانتظار فرجه وظهوره، وإظهار 
الشوق إىل لقائه، وذكر فضائله ومناقبه، واحلزن لفراقه، واحلضور واجللوس 
تلك  وإقامة  به،  يتعلق  وما  ومناقبه  فضائله  فيها  تذكر  التي  املجالس  يف 
لدين اهلل وتعظيم  ترويج  املال يف ذلك، ألهنا  املجالس، ونرش فضائله وبذل 
عىل  والتباكي  واإلبكاء  والبكاء  مدحه،  يف  وإنشاده  الشعر  وإنشاء  شعائره، 
سالمته،  وبقصد  بنيابته،  عنه  والتصدق  االستعجال  وترك  والتسليم  فراقه، 
واحلج بنيابته وبعث النائب ليحج عنه، وطواف بيت اهلل احلرام وبعث النائب 
النائب  وبعث  عنه  نيابة    واألئمة  الرسول  مشاهد  وزيارة  عنه،  ليطوف 
ليزور عنه، والسعي يف خدمته، وجتديد البيعة له بعد كل فريضة من الفرائض 
اليومية أو يف كل يوم مجعة، ويستحب جتديدها بعد كل فريضة، بام روي عن 
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الصادق  كام عن صالة البحار عن كتاب االختيار، ومن األدعية املأثورة 
 قال:  يف ذلك ما يف كتب الدعوات بأسانيد متصلة إىل موالنا الصادق 
»من دعا هبذا الدعاء أربعني صباحًا كان من أنصار القائم ، وأوله بسم 

اهلل الرمحن الرحيم اهلل اللهم رب النور العظيم... الخ«.
عىل  الرسور  وإدخال  باملال،  ومواليه  شيعته  من  الصاحلني  صلة  ومنها: 

املؤمنني، فإنه يوجب رسوره.
والتوسل  عليه،  والصالة  عليه،  والتسليم  اليه،  بالتوجه  زيارته  ومنها: 

واالستشفاع به إىل اهلل عز وجل واالستغاثة به، وعرض احلاجة عليه.
عىل  واملواظبة  حقوقه  ومراقبة  عليه،  وداللتهم  إليه  الناس  دعوة  ومنها: 
احلميدة،  باألخالق  وحتليتها  اخلبيثة،  الصفات  من  النفس  وهتذيب  أدائها، 
كالسادات  او روحانية،  بقرابة جسامنية  اليه  وينتسب  به  يتقرب  وتعظيم من 
واملسجد  السهلة  كمسجد  ومشاهده،  مواقفه  وتعظيم  املؤمنني،  والعلامء 

االعظم بالكوفة وغريمها.
ومنها: ترك التوقيت، وتكذيب املوقتني، وتكذيب من ادعى النيابة اخلاصة 
والوكالة يف زمان الغيبة الكربى، وطلب الفوز بلقائه والدعاء لذلك، واالقتداء 
به يف األعامل واألخالق، وزياره قرب سيد الشهداء ، ألهنا صلة صاحب 

الزمان وهكذا زيارة النبي وسائر األئمة. 
ومنها: أداء حقوق األخوان.

هذه  رجحان  تأكد  أثبت  وقد  الكتاب،  هذا  يف  مذكور  هو  مما  ذلك  وغري 
األعامل بل وجوب بعضها بروايات كثرية ذكرها يف الكتاب املذكور، رمحة اهلل 

تعاىل عىل مؤلفه وعىل مجيع علامئنا العاملني.
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