




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ّ ا ا:  

  لة بسامحة آية اهللا العظمٰى املتمثِّ ة العليا ينيَّ بمباركة من املرجعية الدِّ 

عيلٍّ السيِّ  ظلُّ   د  (دام  السيستاين  تأسَّ احلسيني  الدراسات  ه)،  مركز  س 

املهدي  صيَّ التخصُّ  اإلمام  يف  (   ¨ة  ليهتمَّ ٢٠٠٣عام  ة  بالقضيَّ   م)، 

باألدلَّ املهدويَّ  هلا  التأصيل  من حيث  القطعيَّ ة  إىلٰ ة  املستندة  النصوص    ة 

وَردّ الرشعيَّ  عنها  فالدفاع  حوهلبُ الشُّ   ة،  املثارة  عن  واإلا،  هات  جابة 

وبطباعة   املهدوي،  بالرتاث  االهتامم  عن  فضالً  فيها،  الواردة  األسئلة 

اإلصدارات   ، فإنَّ عاىلٰ وبحمد اهللا تة املباركة،  ة بالقضيَّ فات اخلاصَّ املؤلَّ 

القضيَّ املتنوِّ  هذه  جوانب  خمتلف  شملت  والتي  إىلٰ عة  وصلت  قد    ة 

حلدِّ ٢٦٤(  إصدار  تعاىلٰ   )  منه  وندعو  بعملنا    أنْ   اآلن،  هذا  يبارك  يف 

 املجال.

إىلٰ  (صدٰى   أنَّ   باإلضافة  جريدة  أصدر  بأعدادها    املركز  املهدي) 

وجملَّ ٨٣(  بأعدا)،  االنتظار  ( ة  وحالي� ١٧دها  املركز ت  ا )،  عن  صدر 

جملَّ  سنوي  نصف  التخصُّ وبشكل  املوعود  إىل صيَّ ة  وصلت  والتي  ة، 

 ). ١٢العدد ( 

ُأ  جهة  منخرٰى من  الكثري  ر  شمَّ فقد  اجلدِّ   ،  ساعد  عن    الفضالء 
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القضيَّ وا إوشدُّ  املباركة، ومنهم سامحة حجَّ رادهتم بعزم خلدمة هذه  ة  ة 

ن خدم هذه  ، فقد كان ممَّ   احللو  د عيلّ حممّ   داإلسالم واملسلمني السيِّ 

عىلٰ القضيَّ  إْن  عىلٰ   مستوٰى   ة،  أو  أو    التأليف  الندوات  مستوى 

فات يف خمتلف املجاالت،  لَّ املحارضات، وقد صدرت له الكثري من املؤ

ة، حيث صدر له العديد  املهدويَّ   بهتُ اعة بعض كُ لطب  قنا اهللا تعاىلٰ وقد وفَّ 

 منها:

 مركزنا:  صدر عنفمامَّ 

 .اليامين راية هدٰى  - ١

 ).يات مستقبل؟ة رصاع أم حتدّ جدليَّ (  عالمات الظهور  - ٢

 هات أهل اليمن.بُ ُش  عىلٰ  ن يف الردِّ نَحمكامت السُّ   - ٣

 .) قراءة تاريخ ورؤية مستقبل( الغيبة واالنتظار  - ٤

 نا:ا صدر له عن غري مركز وممَّ 

 . ¨مام املهدي فقه احلوار.. ونبذ العنف يف حركة اإل  - ١

 ني االثني عرش. واملهديِّ   ¨ة زواج اإلمام املهدي إشكاليَّ  - ٢

 ة.ة يف املعارف املهدويَّ صول التمهيديَّ األُ  - ٣

، (الغيبة واالنتظار   يديك عزيزي القارئوهذا الكتاب الذي بني 

بيان رضورة    عىلٰ   ف  قراءة تاريخ ورؤية مستقبل)، عمل فيه املؤلِّ   -

  لينتقل إىلٰ   ة االثني عرش  أثبت إمامة األئمَّ   رض، ثمّ اخلالفة يف األ

املهدي   وبيان سبب    وبيان معنٰى   ،¨إمامة اإلمام  وافيًا،  بيانًا  انتظاره 

الغ ُأ يبة وما مرَّ الغيبة، وأدوار  وبيان  به من مراحل،  سلوب السفارة  ت 



 ٥  .........................................................................  الطبعة الثالثة مقّدمة 

اإلمام   بني  الوساطة  املب  ¨يف  وغريها من  املهمَّ وشيعته،  التي  احث  ة 

 يم يف ثنايا هذا الكتاب.القارئ الكر  جيدها

تعاىلٰ  اهللا  ُحيِ وفِّ يُ   أنْ   نسأل  ملا  الدِّ ويرٰىض   بُّ قنا  وخلدمة  ين ، 

 ه سميع جميب. ، إنَّ ¨ة اإلمام املهدي واملذهب وقضيَّ 

 ة صيَّ مركز الدراسات التخصُّ 

̈ يف اإلمام املهدي  





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اّ:  

خري خلقه أمجعني    والصالة والسالم عىلٰ   ،العاملني  احلمد هللا ربِّ 

 أعدائهم أمجعني.  واللعنة الدائمة عىلٰ  ،بني الطاهرينحمّمد وآله الطيِّ 

 ..ا بعدأمَّ 

أوىلٰ  والقضايا  الدِّ   فقد  األفكار  بعض  احلنيف  اإلسالمي  ين 

  ذاإ  ا ولعلَّنا ال نبالغ وال نذيع رس�   ،زةة مميَّ وأولويَّ   اة اهتاممًا خاص� يَّ العقائد

بأنَّ  املهدويَّ   قلنا  تعدُّ الثقافة  حيث    ة  من  ترتيبًا  القضايا  تلك  أوائل  من 

املعصومون  يَّ األمهّ  أوالها  التي  والعناية  البيت  ة  أهل  الذين   من 

وطهَّ  الرجس  عنهم  اهللا  تطهرياً أذهب  س  ،رهم  إوقد  ذلك   ىلٰ بقهم 

ينتهز املناسبة تلو األُ   ، لرسول األكرم  ا هن  ليطبع يف ذ  ٰى خر فكان 

املظفمَّ األُ  القائد  انتظار  ثقافة  مصطلحات  وتفكريها  سريسم  ة  الذي  ر 

عىلٰ  والعدل  القسط  أنْ   مالمح  بعد  األرض  غياهب    ربوع  يف  تغرق 

ة حاملة  قًا بذلك احللم الرسمدي الذي نامت البرشيَّ حمقِّ   ،الظلم واجلور

عىلٰ  سع  ،العصور  مرِّ   به  الذي  األكرب  األمل  هو  كان  إليه   ٰى والذي 

 ة.كافَّ  نبياء األ

األّمهيَّ  مقاييس  كانت  حتظوإذا  الذي  واخلطر  والرفعة  كلُّ   ٰى ة    به 



 نتظار الغيبة واال  .............................................................................  ٨

  - سة  تنا املقدَّ قضيَّ   ة. فإنَّ قضيَّ   ل بطرفني مها مبدأ ومآل كلِّ القضايا تتمثَّ 

 ة يف الفكر اإلسالمي.ال تدانيها قضيَّ  -التي نحن بصدد احلديث عنها 

حتقَّ ف القضيَّ لو  هذه  مبدأ  يف  وقنا  أنَّ أصلة  لوجدنا    النبيَّ   ها 

اخلالدة     األعظم املباركة  السامء  رسالة  جمموع  وبني  بينها  يعادل 

ه قال: «من أنكر القائم من  أنَّ   فقد ورد عنه    ،ةالبرشيَّ   التي محلها إىلٰ 

أنكرين» فقد  وال)١( ولدي  نج،  إىلٰ   أنفسنا بحاجة  التوضيح    د  من  مزيد 

صلوات اهللا ( لني  ياء واملرَس ًا خلاتم األنبإنكارها إنكار  رة يعدُّ ة فكيَّ ألمهّ 

 .) آله الطاهرين عليه وعىلٰ 

عدم اإليامن هبذه العقيدة يوازي عدم اإليامن   بل يمكن القول بأنَّ 

األنبياء    بكلِّ  عُ   ،رسائل  الذي  بالضاللةربِّ وهو  عنه  الدِّ      ،ينعن 

 » الغيبة:  زمن  يف  الدعاء  يف  ورد  َعرِّ فقد  َنْفَس اللَُّهمَّ  َفإِنََّك ْفنِي  َملْ  َك  إِْن   

َملْ   إِْن  َفإنََّك  َرُسوَلَك  ْفنِي  َعرِّ اللَُّهمَّ  َرُسوَلَك،  أْعرْف  َملْ  َنْفَسَك  ْفنِي  ُتَعرِّ

َعرِّ  اللَُّهمَّ  تََك،  ُحجَّ أْعرْف  َملْ  َرُسوَلَك  ْفنِي  َملْ  ُتَعرِّ إِْن  َفإنََّك  تََك  ُحجَّ ْفنِي 

َضلَ  تََك  ُحجَّ ْفنِي  دِ ُتَعرِّ َعْن  األُ   .)٢( يني»ْلُت  واضحات  نوع  ومن  مور 

إذ   ،ينة وبني الضاللة عن الدِّ العالقة واالرتباط بني عدم معرفة احلجَّ 

أنْ   نَّ إ يمكن  ال  ورواسخ  ثوابت  عن   بحالٍ   تنفكَّ   هناك  األحوال  من 

العقائدي الفكر  بكلِّ   ،الشيعي  قاموس  أنَّ   ،أطيافه  بل اإلسالمي    منها 

تكون يف عنقه بيعة    أو دون أنْ   مانهيعرف إمام ز  الذي يموت دون أنْ 
 

ين (ص ) ١(  ). ٨/ ح ٣٩/ باب ٤١٢كامل الدِّ

د (ص ) ٢(  ). ٤١٢و ٤١١مصباح املتهجِّ



 ٩  .....................................................................................  قّدمةامل

جاهليَّ  ميتة  يموت  زمانه  التي  إلمام  الرشيفة  األحاديث  يف  ورد  كام  ة 

املحدِّ  كافَّ تناقلها  من  اإلسالميَّ ثون  الطوائف  أفصح    وأيُّ   ،)١( ةة  تعبري 

 ين؟! ة عن بيان الضاللة يف الدِّ ري بامليتة اجلاهليَّ وأرصح من التعب 

إىلٰ  بالنسبة  ماألوَّ الطرف    هذا  طريف  من  أّمهيَّ ل  القضايا قياس    ة 

 ة وأصلها واإليامن هبا.والذي هو مبدأ هذه القضيَّ 

املقدَّ وأمَّ  الفكرة  هلذه  الثاين  للطرف  بالنسبة  حرص  ا  التي  سة 

بيته  واألئمَّ    النبيُّ  أهل  من  أفكار   عىلٰ   ة  صميم  يف  غرسها 

املسلم ال  ،الفرد  الثمرة  أو  إليه  تؤول  الذي  املآل  تنتجهاوهو   فإنَّ   ،تي 

الذي سعوا ألجله عىلٰ فيها حتق   ، العصور  مرِّ   يق حلم األنبياء وهدفهم 

األوَّ واألُ  اليوم  منذ  البرشي  العقل  رافقت  التي  لرتعرعهمنية    ألنَّ   ،ل 

  ، ةة قيود الظلم والعبوديَّ عن البرشيَّ   ل هو الذي سينزعهذا القائد املؤمَّ 

ه سيمأل األرض  فإنَّ   ،نصافة العدل واإلوهو الذي سيخلع عليها حلَّ 

 ت ظلًام وجورًا. ئَ لِ مُ   بعد أنْ قسطًا وعدالً 

ة التي حتمل مثل هذه القضيَّ   عاقل أنَّ   ع كلِّ وليس بعيدًا عن توقُّ 

حاهلا يف    - ض  عرَّ ورة ستتة واخلطيَّ هذا املقدار من األمهّ   اهتا كلَّ بني طيَّ 

كلِّ  حال  الربَّ   ذلك  العدالة  الغدر بل  وا  إىلٰ   - ة  انيَّ مفاهيم  سهام  من 
 

ين (ص  راجع:    )١( الدِّ أ ٩/ ح  ٣٨باب  /  ٤٠٩كامل  ة  العامَّ متقاربة، )؛ ورواه  بألفاظ  يضًا 

) بسنده عن ١٦٨٧٦/ ح  ٨٩و  ٨٨/ ص  ٢٨منها ما رواه أمحد بن حنبل يف مسنده (ج  

: «من مات بغري إمام مات ميتة جاهليَّة»، ومنها ما رواه معاوية، قال: قال رسول اهللا 

نَّة السُّ أيب عاصم يف  بسنده عن مع١٠٥٧/ ح  ٤٨٩(ص    ابن  اهللا  )  أنَّ رسول    اوية 

 مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهليَّة»، إٰىل غري ذلك.  قال: «من
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إهنَّ   ، والعداوة متُ حيث  اخلطَّ ثِّ ا  الذي  العقائدي    ل  األصيل  اإلسالمي 

نبيُّ  الناصعة  مالحمه  عىلٰ   الرمحة    رسم  األئمَّ   وواكبه  ة  ذلك 

الدنيويَّ املعصومون   القوانني  أبت  فلقد  إالَّ .  كلِّ   أنْ   ة  بإزاء    تضع 

ويناوئه  حقٍّ  ينازعه  احلقيق  ،باطالً  أعداء  كلِّ فتكالب  من  حدب    ة 

ليُ  والتشكيك وجِّ وصوب  التشويه  نبال  هلذه    وكلَّ   هوا  املحاربة  أنواع 

مسلَّ  من  هي  التي  اإلسالمي العقيدة  العقل  هذه    امت  مع  تعامل  الذي 

 ر له.ة عنه أو التنكُّ يمكن الغفل ا أمر ال أهنَّ  الفكرة منذ أعامق تأرخيه عىلٰ 

أهمّ  من  واحد  حفَّ   وهذا  التي  فينااألسباب  بعظم   الشعور  زت 

ركة  عاتقنا يف احلفاظ والدفاع عن هذه العقيدة املبا  ة امللقاة عىلٰ املسؤوليَّ 

ة. هذا األمر هو الذي  ت هبذا املقدار العظيم من الرعاية اإلهليَّ يالتي حظ 

لتحمُّ  للنهوض  جزء  دفعنا  أعبل  املسؤوليَّ من  هذه  هذا اء  وإنجاز  ة 

حتمُّ  من  مناص  ال  الذي  يمك  وإيصال   لهالتكليف  إىلٰ ما  إيصاله    ن 

املهتمِّ  وعقائدهماملؤمنني  دينهم  بشؤون  الباري    ،ني  بعون    وذلك 

الدِّ ورعاية   املرجع  األعىلٰ من  العظم  يني  اهللا  آية  عيلّ السيِّ   ٰى سامحة   د 

فكان تأسيس مركز الدراسات    )،رفلواه ادام ظلُّ ( احلسيني السيستاين  

  كز باالهتامم بكلِّ هذا املر وقد عني  ،  ¨ة يف اإلمام املهدي  صيَّ التخصُّ 

 ومن هذه االهتاممات:، ¨ما يرتبط باإلمام املنتظر  

  بعد حتقيقها.   ̈ ة باإلمام املهدي ختصَّ ب امل تُ طباعة ونرش الكُ   -   ١

املختصَّ   -  ٢ املحارضات  به  نرش  تسج  ¨ة  خالل  ليها من 

 وتوزيعها. وطبعها 
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العلميَّ   -  ٣ الندوات  التخصُّ إقامة  اإلمام  صيَّ ة  يف  ونرشها    ¨ة 

بات أو  تيِّ من خالل التسجيل الصويت والصوري وطبعها وتوزيعها يف كُ 

 ت. من خالل وسائل اإلعالم وشبكة االنرتني

 ة باسم (االنتظار).صيَّ ة ختصُّ ة شهريَّ إصدار جملَّ  - ٤

نتمكَّ   اإلعالمي بكلِّ   العمل يف املجال  -  ٥ ن عليه من وسائل  ما 

ومسموعةمرئيَّ  اال  ة  شبكة  فيها  العامليَّ ينرتنبام  الصفحة  ت  خالل  من  ة 

 ة باملركز.اخلاصَّ 

توثيق االرتباط بني األطفال وإمامهم    نرش كلِّ   -  ٦ ما من شأنه 

 . ¨املنتظر 

أداء    يعمل عىلٰ   ة ما يملك من طاقات ألنْ مركزنا بكافَّ   ٰى وقد سع

 ضمن هذه املحاور من العمل.  عاتقه من مهامّ   عىلٰ  ما يقع

صة  ب املتخصَّ تُ اهللا إلنتاجه سلسلة من الكُ ا  قنفكان من بني ما وفَّ 

يتعلَّ  ما  املهدي  يف  باإلمام  (س  ̈ ق  إمامك) لسأسميناها:  اعرف   ،لة 

يديك  دِّ قنُ  بني  القارئ  عزيز   - م  هذه    -ي  من  كحلقة  الكتاب  هذا 

قنا للتواصل يف العمل هبا لتوفري  وفِّ يُ   أنْ   اري  السلسة التي نسأل الب

أنْ   كلِّ  يمكن  إخوا  ما  املؤمن خيدم  رفد  ننا  يف  حيتاجون  ما  وإعطائهم  ني 

 .¨ة املرتبطة باإلمام الغائب أفكارهم العقائديَّ 

يتضمَّ  الكتاب  يف هذا  التحقيقي  العمل  تقطيع  وكان  العبارات  ن 

املس يضمن  الذي  املناسب  بالشكل  الفكرة  وإظهارها  توضيح  يف  اعدة 

الكتاب من  الكريم  ،املرادة  القارئ  ا  ،وراحة  استخراج  ملصادر  ثّم 
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خمترص  واملآخذ بشكل  واألقوال  األخطاء والتخلُّ   ،لألحاديث  من  ص 

 ثّم إخراج الكتاب بالشكل املناسب له. ،واالشتباهات

امل هناية  يف  بدَّ  اجلميل وال  والثناء  اجلزيل  الشكر  تقديم  من  طاف 

كافَّ لإلخو املركز  يف  األفاضل  عىلٰ   ةة  العمل  يف  جهدًا  يألوا  مل   الذين 

 ئق. الالَّ سلسلة بشكلها إظهار هذه ال

 مدير املركز 

 يچد حمّمد القبانالسيِّ 

هـ) ١٤٢٩(
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 . . دي يا صاحب الزمانإليك يا سيِّ 

 .. جهد املقلِّ 

 ..راجياً القبول

 د عيلّ حممّ 

 





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ّ ا:  

هذان   حظي  ملا  واالنتظار،  الغيبة  مفهوم  وضوح  من  بالرغم 

الفريقان، إالَّ   ٰى مستو   عىلٰ   رعاية  هومان من املف الذي رواه    أنَّ   احلديث 

السياسيَّ  تبق املحاوالت  إىلٰ   ٰى ة  التشكيك   طاحمًة  محالت  تأجيج 

املفهومني هذين  حول  األوساط والتساؤل  استغفال  وحماولة   ،

  ليست باجلديدة يف هذا املجال، سعيًا منها إىلٰ   هاتبُ ة وإلقاء ُش اإلسالميَّ 

ا عىلٰ   العامِّ العتقاد  زعزعة  الشطب  وحماولة  املفهومني،  هذا   هبذين 

أساسيَّ  من  بات  الذي  اإلسالمي  اجليل، الرتاث  اإلسالمي  املفهوم  ات 

ة  فكريَّ  ل أوساطبَ حتارص من قِ  ثقافة الغيبة ال زالت بالرغم من ذلك فإنَّ 

بُش  كلَّ بُ تلقي  أمرًا مسلَّ هاهتا بني احلني واآلخر  الغيبة  فلسفة  ًام ام صارت 

 الوسط اإلسالمي.  ٰى لدعارفًا ومت

لد الغيبة  مفهوم  تقديم  حماوالت  كانت  العامَّ   ٰى وإذا  ة  األوساط 

  ما يف تأسيس   حدٍّ   ها مل ترَع إىلٰ هناك حلقة مفقودة لعلَّ   فإنَّ   اأمرًا رضوري� 

تناوهلا إالَّ  بالرغم من سهولة  الغيبة واالنتظار، وهذه احللقة  ا  أهنَّ   ثقافة 

ة التي تتيح للقارئ استيعاب هذا  الغنيَّ   ة بأساليبهامبسوط أو  حة  غري منقَّ 

رضوري�  أمرًا  بات  الذي  الغيبة  تاريخ  هي  احللقة  وهذه  جيب    ااملفهوم، 
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يُ  بشكل  به  والعناية  إليه  تصوُّ قدِّ التنويه  التم  هذا  عن  احلافل  راته  اريخ 

قِ ة الترصُّ ة وبحسن السلوك ودقَّ بمغامرات األنظمة السياسيَّ  ل  بَ ف من 

ثَ   ة  األئمَّ  هم  وحقِّ   ) املطارد( وجودهم    شيعتهم حفاظًا عىلٰ   مَّ ومن 

لنظام خالفة امللك والسلطة    وىلٰ ة األُ املصادر منذ املحاوالت التأسيسيَّ 

األُ  البالط  ساسة  مارسها  والعبَّ التي  فجٍّ موي  بشكل  إىلٰ   ايس    يدعو 

ارتكبه هؤالء من خروقات رش   املرارة واألسف الشديدين عىلٰ  ة  عيَّ ما 

 رة. مربَّ ري غ

العامِّ  التأريخ  لتصوير  حماولة  أيديكم  بني  الدراسة  للغيبة   وهذه 

 وحماوالت ملفهوم االنتظار بشكل يسري يتناوله اجلميع.

 احللو  د عيلّ حممّ 
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عن خالفة اهللا يف    نا البحثال يمكن جتاوزها فيام إذا أرد  مورة أُ ثمَّ 

له  بَ التساؤل عن سبب خلقة اخللق من قِ   فعنا إىلٰ األرض، وهي ذاهتا تد

ولعلَّ تعاىلٰ  األوَّ   ،  التساؤل  عىلٰ ذلك  ليس  اإلنسان  يطرحه  الذي    ل 

علَّ   البحث فحسب، بل عىلٰ   ٰى مستو  ة وجوده والغرض أساس معرفة 

 ه كذلك.جات رقيِّ من تكامله وتدرُّ 

الق يغفل  الكر ومل  التي  رآن  احلقيقة  هذه  بكلِّ يم  اإلنسان   ترافق 

لذا وجدانيَّ  الرحيب،  الكون  وهلذا  لنفسه،  معرفته  وكنه  وأحاسيسه  اته 

أوىلٰ  عىلٰ   فقد  اإلجابة  يف  البالغة  من    عنايته  فيه  ورد  بام  التساؤل  هذا 

ة  خرويَّ املعارف األُ تعليل الغرض اإلهلي هلذا اخللق وما رافق ذلك من  

ي والدنيويَّ  وما  عىلٰ رتتَّ ة،  جزاٍء  من  وما    ب  وعقاب،  ثواب  من  أعامله 

يتوقَّ  وما  ومعصيته،  طاعته  إليه  الرضتؤول  عليه  وما    اف  والقبول، 

ممَّ   نه األوامر والنواهي، إىلٰ تتضمَّ  تنظيم عالقة اخللق  غري ذلك  يكفل  ا 

 د ذلك. وتكليفهم بع بخالقه، ومعرفتهم لغرضه تعاىلٰ 

اخل رافقت  التساؤالت  فهذه  منذ  حتَّ لق  اهلمُّ   ٰى طرته  ذلك    صار 

ولعلَّ  ضمريه،  يف  اإلنسان  حيمله  الذي  التي  األساس  اإلجابات   

حقيقة هذا   التنظريات مل تكن قد استجابت إىلٰ   ت من ِقبَل خمتلفَح رِ طُ 
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ي نزعات التنظري، ورغبات هذه التشكيالت لبِّ التساؤل بقدر ما كانت تُ 

 زال قائًام حيمل همَّ  التساؤل ال أنَّ  إالَّ  ذلك، لإلجابة عىلٰ  ) عتتربَّ ( ي الت

وتطلُّ  إىلٰ اإلنسان  وعلَّ   عاته  نفسه  الرساالت  معرفة  تكن  ومل  وجوده،  ة 

التطلُّ   ئٰى بمنة  السامويَّ  بام    ضمنت اإلجابة عىلٰ   ٰى عات حتَّ عن هذه  ذلك 

تلبية احلاجة اإلنسانيَّ يتكفَّ  املعرف  ة إىلٰ ل  القرآن الكريم يف  تلك  ة، وكان 

عاته لت إشباع الضمري املعريف يف تطلُّ التي تكفَّ  ) اوالتحامل( هذه  طليعة

تعاىلٰ  قوله  وكان  ِ َومَ   :ونزعاته، 
ْ

َواإل ن�  ِ
ْ
ا� ُت 

ْ
ق
َ
ل

َ
خ   ا 

�
إِال َس 

ْ
�

بُُدونِ 
ْ
وافية  )،  ٥٦(الذاريات:    � ِ�َع خالهلا    ) تسرتيح( إجابة  من 

 معرفة ذاهتا.  عة إىلٰ ة املتطلِّ النزعة اإلنسانيَّ 

ب او:   

 ف كلِّ تقديم اإلجابة من خالل اآلية ال يعني توقُّ  ذلك أنَّ  ٰى عنمو

كلِّ  وإهناء  اإلنسانيَّ   يشء  املعرفة  تنطلق  بل  هذه  يشء،  خالل  من  ة 

 ،الغرض اإلهلي هلذا اخللق هو عبادته تعاىلٰ   أنَّ   اإلجابة التي أشارت إىلٰ 

ه العبادة  حث عن هذرحاٍب واسع من الب   ة إىلٰ عرفيَّ تنفتح اآلفاق امل  وأنَّ 

من    طاعة ورسومها، وهكذا حتتاج هذه املعرفة إىلٰ وحدودها. وتلك ال

فيه من    ل بيان ذلك وتوضيحه، وإيصاله وتبليغه، فكام أنَّ يتكفَّ  القرآن 

ف الواضحات،  من    نَّ إاملحكامت  فيه  وكام  املبهامت،  املجمالت  من  فيه 

القرآن    نَّ إوهكذا ف  فيه من اإلطالق والعموم،  نَّ إف  اخلصوص والتقييد،

معارف ومسائل تضمن تنظيم العالقة   ة تنطوي عىلٰ ة إهليَّ الئحة قانونيَّ 

يشء    بني اخلالق وعباده، وتعزيز الوشائج بني العباد أنفسهم، وفيه كلُّ 
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دًا ة فهمه وقراءته اعتامذلك ال يعني إمكانيَّ   أنَّ   يشء، إالَّ   ذ كلُّ ؤَخ ومنه يُ 

املكلَّ   عىلٰ  وقر أفهام  وفني  اللجوء  حاءهتم  دون  علومه    إىلٰ دهم  محلة 

    :وعاريف أرساره وهم الراسخون يف العلم لقوله تعاىلٰ 
َ
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ي  ؤدِّ الذي يُ الفهم االجتهادي    باع ما تشابه ابتغاء معرفته اعتامدًا عىلٰ فاتِّ 

باع تِّ اقع منهي عنه، وقد أوجب القرآن  ليه الواخيتلط ع  أنْ   باإلنسان إىلٰ 

الراسخون   وهؤالء  العلم.  يف  الراسخون  وهم  ومعرفته  تفسريه  أهل 

ة التبليغ،  عباده الذين اصطفاهم ملهمَّ   جه عىلٰ جَ هم صفوة خلق اهللا وُح 

يتَّ  وما  وواقعها  ينسجم  بام  الرسالة  ألداء  املكلَّ وانتجبهم  ونفس  ف  فق 

 كذلك.  ته عاوتطلُّ ونزعاته، بل  

إىلٰ  احلاجة  هنا ظهرت  اخلليفة  من  املبلِّ   ،وجود  ألحكامه،  فهو  غ 

تعاىلٰ     :فقوُلُه 
َ
ق  

ْ
 َو�ِذ

َ
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ة

َ
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َ
عىلٰ )،  ٣٠(البقرة:    خ اخللق،   داللٌة  وجود  قبل  وجوب وجوده 

اء ن اخللق ال يمكنهم االستغ  نَّ ل واضح أخللق آدم دلي  ابتداءه تعاىلٰ   نَّ أو

وبلَّ  خلقهم،  قبل  بخلقه  ابتدأ  لذا  اخلليفة؛  وعلَّ عن  أحكامه  مه  غه 

و يأخذون  منه  خلقه،  وبني  بينه  سفريًا  فأقامه  يرجعون، إرشائعه،  ليه 

تعاىلٰ  شأنه  بعباده  وهذا  لطفه  ال  ،يف  احلجَّ   أنْ   بدَّ   إذ  عليهم  ة  يقيم 

 خلقه.  ة البالغة عىلٰ احلجَّ  لهضحة، ف ة الواح هلم املحجَّ وضِّ ويُ 
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الصادق   اخللقاحلجَّ « :  قال  قبل  اخللق  ،ة  وبعد    ،ومع 

احلجَّ   ،)١( »اخللق وجود  حتميَّ فرضورة  من  تنشأ  إذًا  غرضه  ة  إقامة  ة 

 ل خلقه. بَ وهو عبادته من قِ  ،تعاىلٰ 

ال ختلو    بىلٰ   مَّ هُ لَّ ال« بأسانيد معتربة قوله:      وقد ورد عن عيلٍّ 

ج  جَ  تبطل ُح ٍة ظاهر مشهور أو باطن مغمور لئالَّ جَّ قائم بح األرض من

 .)٢( »ناتهاهللا وبيِّ 

مؤمتنني عىلٰ   وكان آلدم   أوصياء  غري    إذته،  مهمَّ   خلفاء  من 

  غ، فغرضه تعاىلٰ دون مبلِّ   يرتك اهللا عباده بعد موت آدم    املعقول أنْ 

  بدَّ   الليفته، فذلك ال ينتهي بانتهاء أمر خ  نَّ من اخللق عبادته، ومعلوم أ

آلدم   فجعل  سفارته،  ويقيم  أحكامه  يوصل  خليفٍة  أوصياء    من 

 . ما ائتمنه عليه تعاىلٰ  مناء عىلٰ خلفاء أُ 

لنبيِّ  فلئالَّ د  نا حممّ وهكذا احلال  أُ ،  يرتك  هاٍد ودليل  مَّ   ته دون 

أوٰىص  ليُ   فقد  بعده  من  ويقيم ي مهمَّ ؤدِّ للخليفة    إىلٰ   فأوٰىص   ،تهحجَّ   ته 
 

ار  )  ١( الصفَّ (ص    رواه  الدرجات  بصائر  ج  ٥٠٧يف  باب  ١٠/  )،  ١ح  /  ١١/ 

(ج     والكليني الكايف  ص  ١يف  عىلٰ ١٧٧/  هللا  تقوم  ال  ة  احلجَّ أنَّ  باب  إالَّ   /  خلقه 

ين (ص    )، والصدوق  ٤بإمام/ ح   )، ٣٦و  ٥ح    /٢٢/ باب  ٢٣٢و  ٢٢١يف كامل الدِّ

(ص    واملفيد   االختصاص  محزة  ٢٣يف  وابن  اخللق)،  (وبعد  فيه:  وليس  يف    ) 

 ).٨٧٥/ ص ٢يف اخلرائج واجلرائح (ج  ندي )، والراو١١٧الثاقب يف املناقب (ص 

ي )؛ ورواه باختالف يسري  ٢٩٣ (ص  ين) كامل الدِّ ٢( )،  ٣٥٩ ص /١يف تفسريه (ج  القمِّ

)،  ٢٢٨/ ص  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   )، والطربيس  ٢٥٠يف األمايل (ص    واملفيد  

 ).٢١١/ ص ١وابن شهرآشوب يف مناقب آل أيب طالب (ج 
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ول  طالبأيب  بن    عيلِّ  بعده  عرش  ومن  األحد  عليهم  (ده  اهللا  صلوات 

 . شاء اهللا تعاىلٰ  نْ إ ه ، وسيأيت تفصيل ذلك يف حملِّ ) أمجعني

:ا   

مات  مقوِّ   ٰى من التكامل إحد  ٰى هذا املستو  غ عىلٰ إذن فوجود املبلِّ 

التكامل وتطبيقًا، وهذا  أداًء  الرسالة  املبلِّ   نجاح  يف  سنُاملفرتض  ق  طلِ غ 

غ املعصوم تعصمه  كة يف نفس املبلِّ لَ التي هي مَ  ) العصمة( ح مصطل ليهع

عن اخلطأ يف التبليغ والقصور يف األداء فضالً عن عصمته من ارتكاب  

أنْ  تناسب  التي  اخلالفة  لغرض  حتقيقًا  وكبريها  صغريها    الذنوب 

فه عن أداء الرسالة  ختلُّ صف اخلليفة بصفة العصمة، وخالفها يوجب  يتَّ 

 بيانه.  ليس هنا حملُّ  رشحغ يف ة التبليومهمَّ 

املبلِّ  يف  توافرها  ينبغي  مواصفات  هي  إذن  العصمة  الذي  هذه  غ 

أرضه النبيُّ   ، هو خليفة اهللا يف  ه واإلمام  بعثته ومهامِّ   ٰى مستو  عىلٰ   وهو 

من    بدَّ   ه الم ربِّ غ ألحكااملبلِّ   النبيَّ   ته ونيابته، فكام أنَّ وصيَّ   ٰى مستو  عىلٰ 

  ر أنْ ة، إذ كيف نتصوَّ ؛ لوحدة الغرض يف املهمَّ مام كذلك عصمته، فاإل

ته وإسقاطه عن  يكون اخلليفة غري معصوم ما مل يرتكب اخلطأ يف مهمَّ 

أعني الناس فيام لو افرتضنا عدم عصمته لقبيح ارتكاب ما ينايف مقامه  

ام اخلالفة، أضف  كالكذب والرسقة والزنا وغري ذلك من منافيات مق

بت عليه حماذير عدم عصمته، وهو  لرتتَّ يكن معصومًا  مل ام لواإلم أنَّ  إىلٰ 

إىلٰ  اإلمام  فربَّ رعيَّ   احتياج  إمامته،  شؤون  يف  إىلٰ ته  احتاج  هو    ام  من 

خالف العقل إذ   -لعمري    -أو األفضل، وهذا    ٰى األعلم منه أو األتق
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   يكون ذلك غبنًا لألفضل ته؟ أَال رعيَّ   ر إمام حمتاج إىلٰ كيف يمكننا تصوُّ 

 م املفضول عليه؟ حني تقدَّ 

نتوقَّ   أنَّ   عىلٰ  املعصوم  يف  غري  واالشتباه  التبليغ  يف  اخلطأ  منه  ع 

  ة، بل جيب عىلٰ فني فيكون قوله وفعله غري حجَّ املكلَّ   إيصال األحكام إىلٰ 

أنْ رعيَّ  فإنَّ   ته  املنكر،  وينهوه عن  باملعروف  يم  يأمروه  املعصوم  كن  غري 

حيتاج    ، وهذا من أقبح القبائح أنْ مر عليهوقوعه يف املعصية واشتباه األ 

ل  بَ دة من قِ ة مسدَّ تكون الرعيَّ   ده وينهاه، واملفروض أنْ سدِّ من يُ  اإلمام إىلٰ 

  إمام آخر، وكلُّ   بعًة له وليس العكس، وهكذا حيتاج اإلمام إىلٰ اإلمام متَّ 

وم  غري املعص   ذا التسلسل. كام أنَّ هل  إمام دون انقطاع   م حيتاج معه إىلٰ إما

  عليه  إقامة احلدِّ  ه ويرتك من استحقَّ غري مستحقِّ  عىلٰ  يقيم احلدَّ  أنْ يمكن  

ة هداية الناس وتنظيم  إمام يامرس مهمَّ   النظام وتنتفي احلاجة إىلٰ   فيختلُّ 

  الرسالة والغرض من البعثة.  شؤوهنم، بل تبطل عند ذلك احلاجة إىلٰ 

 إىلٰ   فردال  رقيُّ من البعثة هو التكامل اإلنساين ووإذا كان الغرض  

يكون يف مرتبة    وكذلك اإلمام جيب أنْ   النبيَّ   مراتب الكامل، فإنَّ   أعىلٰ 

الرقيِّ  األُ   من  تربية  من  يمكنهام  بام  واللطف  مَّ والكامل  ينسجم  وما  ة 

 مراقي التكامل. اإلهلي بعباده من أجل وصوهلم إىلٰ 

النبيِّ  يف  التكامل  نُ و  وهذا  وهي  طلِ اإلمام  العصمة،  عليه  حالة  ق 

 اته.فاته وسلوكيَّ يع ترصُّ امل التي يبلغها اإلمام يف مجالك

خيالي�  أمرًا  ليس  إذن  ميتافي  افالعصمة  تصوَّ   -  ا يقي� ز أو  رته  كام 

ره مع  ، أو تصوُّ اا وتطبيقي� ال يمكن تناوله نظري�   -  ٰى خر طروحات األُ األُ 



ونِ  املدخل:
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 ِ�َع

�
 ٢٥  ...................................................................  إِال

اإلنسانيَّ  يتَّ احلالة  التي  النبيُّ صة  هبا  إح  ف  هي  بل    ٰى دواإلمام، 

الم من أجل الوصول  إليها اإلس  ٰى ة التي يسعقيادة الروحيَّ ات الرضور

جمتمع  إىلٰ  ختطَّ   خلق  معصوم  إماٌم  يقوده  النفس    ٰى متكامٍل  حدود 

خاصَّ اإلنسانيَّ  بنزعاٍت  املشوبة  الرقيِّ ة  دون  حتول  اإلمام   ة  بشخص 

 فضالً عن جمتمٍع يقوده حينذاك. 

ا:ا و آن ا  

دها القرآن فحسب، بل أكَّ   اام ليست أمرًا عقلي� اإلم عصمة  نَّ أ عىلٰ 

ة من وجوب  دًا بذلك ما ذهبت إليه اإلماميَّ مؤيِّ  الكريم يف كثٍري من آياته

أي�  اخلطأ  عن  وتنزهيه  اإلمام  املذاهب   اعصمة  اختارته  ملا  خالفًا  كان، 

عصمته    ٰى خر األُ  وجوب  عدم  منصبًا  منطلقمن  اإلمامة  كون  من  ًة 

الوضعيَّ أنش  ايوي� دن القيادات  شأن  واالنتخاب  ه  الغلبة  من  الناشئة  ة 

 .ٰى خر ة األُ طروحات التنظرييَّ غري ذلك من األُ  ، إىلٰ ٰى والشور

املوجبة لعصمة اإلمام مقترصين عىلٰ   وسنأيت عىلٰ    بعض اآليات 

 بياٍن مقتضٍب موجز.

ٰ إِ  :قوله تعاىلٰ : وىلٰ األُ 
َ

 اَهللا اْصَط�
�
وحن

ُ
َم َون

َ
  آد

َ
 َوآل

ً
  إِبْرَ  ا

َ
اِهيَم َوآل

عَ ِعْمرَ 
ْ
ٰ ال

َ َ
� 

َ
ِم�َ ان

َ
 ).٣٣(آل عمران:  � ا�

بمعن تعاىلٰ   ٰى واالصطفاء  واهللا  واالجتباء،  خيتار    االختيار  ال 

لرساالته من يامرس اخلطيئة ويرتكب ما ينايف احلكمة من رساالته، بل  

تعاىلٰ  لرسا  اهللا  مطهَّ خيتار  هو  من  أدالته  من  املعٌر  وأدرناس  ان  صية 

 قبيح. اهللا عن كلِّ  ريرًا لعباده، وتعاىلٰ غيكون ت الفساد، وإالَّ 
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الطويس   تدلُّ ( :  ) بيانتال( يف    قال  الذين    أنَّ   عىلٰ   واآلية 

من كان    الَّ ه ال خيتار وال يصطفي إهون، ألنَّ اصطفاهم معصومون منزَّ 

وباطنه واح أنْ كذلك، ويكون ظاهره  فإذًا جيب  اء االصطف  خيتصَّ   دًا، 

مرضي� بر إ  بآل كان  من  عمران  وآل  نبي� اهيم  كان  سواء  معصومًا  أو    اا 

 . )١( ) إماماً 

بقوله:    ىلٰ إو تفسريه  يف  البيضاوي  يذهب    ]االصطفاء [( ذلك 

ما مل يقو    ة، ولذلك قووا عىلٰ ة واجلسامنيَّ بالرسالة واخلصائص الروحانيَّ 

 . )٢() ..عليه غريهم.

العفاال عن  بعيدًا  يكون  ال  إذن  واخلختيار  الذي  صمة،  ليفة 

عباده خرية  من  هو  اهللا  تاقت   يصطفيه  من  خيتار  ال  فهو  هبم  منه  لطفًا 

 ارتكاب الفاحشة واخلطيئة.  َب عىلٰ نفسه للمعصية وُجلِ 

ت  الثانية:  ُم    :عاىلٰ قوله 
ُ
بِبْ�

ْ ُ
بُِعوِ� �

�
ات

َ
 اَهللا ف

َ
ب�ون ِ

ُ
تُْم �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ْ
ل

ُ
ق

 ).٣١(آل عمران:  اهللاُ 

لتِّ فاال أنْ   إلمام واجبوا  لرسولباع  يمكن  أُ   وال  من  مرنا  يكون 

 بمتابعته فاسقًا أو مرتكبًا للخطيئة، إذ كيف يكون وجوب املتابعة عىلٰ 

 بَع معصومًا مطلقًا. كون اإلمام املتَّ  اخلطيئة واملعصية؟ وهذا دليل عىلٰ 

  : قوله تعاىلٰ   الثالثة: 
َ
� 

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
 ل

َ
 حَ ن

ٌ
ْسَوة

ُ
ْم ِ� رَُسوِل اِهللا أ

ُ
� ِ� 

ٌ
َمْن  َسَنة

 
َ
�  

ً
ثِ�ا

َ
َر اَهللا ك

َ
ك

َ
ِخَر وَذ

ْ
َْوَم اآل

ْ
 يَرُْجوا اَهللا َوا�

َ
  ).٢١(األحزاب:    �ن

 

 ). ٤٤١/ ص ٢(ج تفسري التبيان ) ١(

 ).٢٩/ ص ٢(ج ) تفسري البيضاوي ٢(
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تدلُّ  عىلٰ   وهذه  النبيِّ   كذلك  عصمة  القدوة    واإلمام  وجوب  إذ 

ة مَّ األُ   قتداًء مناع ال يكون مرتكبًا للذنوب وال تصدر منه املعصية  بَ املتَّ 

 له. باعاً تِّ ابه و

تع  الرابعة: مَ   :اىلٰ قوله 
�
َس  إِ�

ْ
ا�ر�ج ُم 

ُ
�

ْ
ن
َ
� ِهَب 

ْ
ِ�ُذ اُهللا  يُِر�ُد  ا 

 
ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
َر� َيِْت َو�َُطه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
 ). ٣٣(األحزاب:  �أ

وفاطمة    وعيلٍّ     نزوهلا يف النبيِّ   أمجعت روايات الفريقني عىلٰ 

واحلسني   الرجسواحلسن  وكون  فإنَّ   ،  الذنب،  مطلق  اهللا    هو 

  يشينهم من الذنوب واملعايص والعيوب. هون عامَّ منزَّ   مأهنَّ رب أخ تعاىلٰ 

 َومَ   :عاىلٰ قوله ت  اخلامسة:
َ
وُه َومَ ا آت

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
ُم ا�ر�ُسول

ُ
هَ ا�

َ
ْم  ا �

ُ
ا�

تَُهوا 
ْ
ا�

َ
ُه ف

ْ
ن
َ
�  :٧(احلرش.( 

ما    ، وكلَّ ام أمركم به فخذوهمتابعة الرسول، فكلَّ   عىلٰ   وهو احلثُّ 

فاتركوه، وهذا ال يتوفَّ هناكم عنه  ما    إالَّ ر    يرتكب  الذي ال  يف املعصوم 

بعد البعثة واضح بل هو    خيالف الرشع سواء قبل بعثته أم بعدها، فإنَّ 

أمَّ  فلئالَّ اإلمجاع عليه،   يكون الرسول أو اإلمام قد ارتكب  ا قبل البعثة 

ثتهام، وهو ما تستقبحه النفوس  يان عنها بعد بعنهَ أمرًا أو جاء بمعصيٍة يُ 

 اق. نه األذووتنفر ع 

تعاىلٰ   السادسة:  يَ   :قوله 
�
�
َ
أ ُموا  ا 

�
وََسل يِْه 

َ
َعل وا 

�
َصل آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� َها 

 
ً
ْسِليما

َ
��  :٥٦(األحزاب.( 

تتمُّ  يمكن    إالَّ   فالتسليم واالنقياد واملتابعة ال  الذي ال  للمعصوم 

 الكالم يف ذلك.  د مرَّ وق يرتكب اخلطأ ويأيت باملعصية  أنْ 
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تُبُهَ   :تعاىلٰ له  قو  السابعة:
ْ
�

َ
َسأ

َ
ٍء ف ْ َ

� 
� ُ

َِ� وَِسَعْت �
ْ

يَن  َورَ� ِ
�

ا �ِ�

بِآيَ  ْم 
ُ
ه يَن  ِ

�
َوا� �ةَ  ا�ز�  

َ
ون

ُ
ت
ْ
َو�ُؤ  

َ
ون

ُ
ت�ق

َ
  اتِنَ �

َ
ِمنُون

ْ
يُؤ     �ا 

َ
بُِعون

�
يَ� يَن  ِ

�
ا�

 
ُ ْ
 ا��ِ�� األ

َ
� ا�ر�ُسول �� ... ١٥٧و  ١٥٦اف: (األعر (. 

 عة والتسليم.ب املتابوالكالم كام سبق يف وجو

أهنَّ  كام  الكريمة  اآليات  تُ فهذه  للنبيِّ ثبِ ا  العصمة  فإهنَّ ت  تُ ،  تها  ثبِ ا 

 تهام.لإلمام لوحدة الغرض من مهمَّ 

ا  :ا  

 كانت العصمة الواجبة يف اإلمام أمٌر خفي ال يمكن معرفته  امَّ ـول

علطِّ واال مَ الع  وهي  نفسانيَّ لَ يه،  معرفتهاكة  يصعب  خالل   ة    من 

خفايا النفوس    لع عىلٰ ، فهو املطَّ ذلك موكول ملعرفته تعاىلٰ   الظاهر، فإنَّ 

 ودواخلها. 

يتسنَّامَّ ـول اختيارهم اإلمام، ألنَّ للرعيَّ   ٰى  كان األمر كذلك فال   ة 

ال يعلم  ة  ة خفيَّ كة نفسيَّ لَ والعصمة مَ   ،يكون اإلمام معصوماً   الفرض أنْ 

يكون تعيني املعصوم من    ، فوجب أنْ هللا تعاىلٰ قها وهو ا خالَّ رها إالَّ توفُّ 

يف   ل الناس، فإنَّ بَ ، وال جمال بعد ذلك لالختيار والبيعة من قِ له تعاىلٰ بَ قِ 

 اإلمام. ٰى اختيارهم جمازفًة يف رشط العصمة التي جيب توافره لد

يُ  ما  نظريَّ طلَ وهذا  عليه  النصِّ ق  تت  ة  اإلماميَّ بنَّ التي  موافقةً اها    ة 

الك ومنللقرآن  العصمة   مَّ ثَ   ريم،  وجوب  فإثبات  والوجدان،  العقل 

  النصِّ   ة االختيار وإيكال األمر إىلٰ اإلمام يستلزم معه سقوط نظريَّ   ٰى لد

 ته.ة سالمة تعيني اإلمام وواقعيَّ مَّ اإلهلي الذي معه تضمن األُ 
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بن عبد اهللا األشعري سعد    ¨  ما أجاب به اإلمام املهدي  ولعلَّ 

سأله  القمِّ  حني  اي  سبب  اإلمامعن  اختيار  قِ   متناع  األُ بَ من  ُتعَ مَّ ل    دُّ ة 

اإلمام مستشهدًا بالقرآن الكريم،   عىلٰ   اإلجابة الوافية يف وجوب النصِّ 

قصَّ  عن  حكاه  موس وما  اختيار  ربِّ     ٰى ة  مليقات  قومه  ففي  من  ه. 

لإلمام األ  ¨  أسئلته  اهللا  عبد  بن  سعد  العلَّ سأل  عن  اإلمام  ة شعري 

 . ألنفسهم تيار اإلماممن اخوم الق التي متنع 

 ». مصلٌح أو مفسد؟ « : ][قال 

 : مصلٌح.-أي سعد بن عبد اهللا  -فقلت  

ال يعلم أحد    املفسد بعد أنْ   يقع خريهتم عىلٰ   هل جيوز أنْ « قال:  

 . »؟ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد 

 . قلت: بىلٰ 

 .»دهتا لك بربهان يقبل ذلك عقلك ة أيَّ فهي العلَّ « : ][قال 

 عم.قلت: ن

الرُّ « :  قال   وأنزل عليهم  ُس أخربين عن  اهللا  الذين اصطفاهم  ل 

وأيَّ تُ الكُ  والعصمة  ب،  بالوحي  األُ   إذ دهم  أعالم  ف مَ هم  ثبت    إىلٰ   ٰى هد أ م، 

وفور عقلهام وكامل علمهام،  مع هل جيوز  ، ٰى وعيس  ٰى االختيار ومنهم موس 

  ». ه مؤمن؟ أنَّ   ن ا يظنَّ  ا ومه   ، يقع خريهتام   ملنافق باالختيار أنْ ا   إذ مها عىلٰ 

 قلت: ال. 

موس« قال:   ونزول   ٰى فهذا  علمه  عقله وكامل  وفور  مع  اهللا  كليم 

ربِّ  مليقات  أعيان قومه ووجوه عسكره  اختار من  ه سبعني  الوحي عليه 
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قال  املنافقني  يف إيامهنم وإخالصهم، فوقع خريته عىلٰ  ن مل يشّك رجالً ممَّ 

تَ :  اهللا  
ْ
ٰ َواخ

َ
ْومَ اَر ُ�و�

َ
ق َسبْ   �ِ ُه   

ً
 ِعَ� رَُجال

َ
 [األعراف:  ...ااتِنَ ِميق

األفسد    ة واقعًا عىلٰ  وجدنا اختيار من قد اصطفاه اهللا للنبوَّ فلامَّ ]،  ١٥٥

أنَّ أنَّ   دون األصلح وهو يظنُّ  االختيار    ه األصلح دون األفسد، علمنا 

  ، الضامئر، وينرصف عنه الرسائر   تكنُّ ملن ال يعلم ما ختفي الصدور وما  

  يار املهاجرين واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء عىلٰ ر الختال خط  نْ وأ

 . )١(»... أرادوا أهل الصالحامَّ ـذوي الفساد ل

ة مرشوعًا متكامالً  التي تلتزمها اإلماميَّ   ة النصِّ وهبذا تصلح نظريَّ 

 العميل لإلمامة.تساؤالت يطرحها الواقع العلمي و لإلجابة عىلٰ 

طروحات غري  اها األُ التي تتبنَّ ٰى خر ألُ ا اتيَّ نظر ال دُّ عَ وبإزاء ذلك تُ 

احلكم والرئاسة    ة يف اخلالفة مسألة تسابٍق سياٍيس وتكالٍب عىلٰ اإلماميَّ 

أنْ  واقعيَّ   دون  هلا  احلقيقيَّ تكون  فالشورتها  من    ٰى ة.  وأمثاهلام  واإلمجاع 

  التنظريي فضالً   ٰى املستو  ات ختفق عىلٰ ق اختيار اخلليفة تبدو فرضيَّ رُ طُ 

الو يامرسهعن  الذي  العميل  هذه   اقع  وترتطم  إمام،  هو  بام  اإلمام 

الوضعيَّ  حيثيَّ التنظريات  مع  اخلليفة  اختيار  يف  الذي  ة  املنتخب  ات 

  ) خانة( يف     ا تصطفُّ ة، كام أهنَّ ة وأهواؤه الشخصيَّ تتجاذبه نزعاته اخلاصَّ 

  لنصِّ ة اظريَّ قة، يف حني تنبثق نة ضيِّ رؤية إنسانيَّ التنظريات املنطلقة من  

يُ   عىلٰ  الذي  اإلهلي  االختيار  من  وتعيينه  بكلِّ شخِّ اإلمام  الواقع    ص 

 ان بني االختيارين بعد ذلك.أبعاده، وشتَّ 
 

 ).٢٧٤و ٢٧٣/ ص ٢(ج ) االحتجاج ١(



ونِ  املدخل:
ُ
د

ُ
ب
ْ
 ِ�َع

�
 ٣١  ...................................................................  إِال

ا : ا   

اإلمام تنبثق من الواقع النظري   عىلٰ  ة النصِّ نظريَّ  عرفنا أنَّ   بعد أنْ 

مل أنَّ اهيَّ والعميل  علمنا  اإلمامة،  االاألئمَّ   عىلٰ   النصَّ   ة  أمر ة  عرش  ثني 

تتحكَّ  اإلبدهيي  به  الشخصيَّ اإلهليَّ   ةرادم  للرغبات  وليس  واختيار  ة  ة 

تكفَّ مَّ األُ  لذا  التعيني،  مسألة  يف  دخل  عىلٰ ة  الصحيحة  النصوص    لت 

  ونشري إىلٰ  ثني عرش إمامًا وحرصها يف أشخاصهم دون غريهمإمامة اال

 منها: بعض تلك النصوص الصحيحة

قال: بينام نحن عند    ،بسنده عن مرسوق  الصدوق    ٰى رو   -  ١

فت له  قال  إذ  عليه  مصاحفنا  نعرض  مسعود  بن  اهللا  هل  شابٌّ   ٰى عبد   :

نبيُّ  إليكم  قال:    كم  عهد  خليفة؟  بعده  من  يكون  حلدث نَّ إكم  ك 

، و   نا إلينا نبيُّ  هذا يشء ما سألني عنه أحد قبلك، نعم عهد نَّ إالسنِّ

 . )١( »بعدد نقباء بني إرسائيل رش خليفةه يكون بعده اثنا عأنَّ 

قال: سمعت    ،ويف البخاري رفعه بسنده عن جابر بن سمرة  -   ٢

، فقال كلمة مل أسمعها، فقال  »يكون اثنا عرش أمرياً « يقول:      النبيَّ 

 . )٢( »هم من قريش كلُّ « ه قال: نَّ إأيب: 
 

(ص    كامل)  ١( ين  باب  ٢٧١و  ٢٧٠الدِّ ح  ٢٤/  از  ١٦/  اخلزَّ ورواه  ك  )؛  األثر  يف  فاية 

 ).٢٦١يف روضة الواعظني (ص  )، والفتَّال ٢٥و ٢٤(ص 

ة  )؛ وهو حديث مست٦٤٥٧/ ح  ٧٠/ ص  ١١(ج  صحيح البخاري  )  ٢( فيض رواه اخلاصَّ

ة بألفاظ متقاربة،   من    )٥٢٩  -  ٤٠٩ص    /٣٤ج  (يف مسنده  بن حنبل  أمحد  اه  رووالعامَّ

بن   أربع وثالثني طريقاً  تاريخ    اديالبغد  واخلطيب   ،سمرة  عن جابر    / ١٤ج  (بغداد  يف 

                     



 نتظار الغيبة واال  ...........................................................................  ٣٢

املَ   -  ٣ عبد  بن  لِ وعن  بن سمرة  ،عمريك  جابر  قال: كنت   ،عن 

أيب   النبمع  يقول:      يِّ عند  خليفة« فسمعته  عرش  اثنا  ثمّ »بعدي   ،  

هم من كلُّ «: : قالصوته؟ قال ٰى صوته، فقلت أليب: ما الذي أخف ٰى أخف

 .)١( ذلك  وعن سامك بن حرب مثل، »بني هاشم 

إىلٰ  تشري  الصحاح  الفريقني عىلٰ اتِّ   هذه  اثناألئمَّ   أنَّ   فاق  ي عرش  ة 

حرصهتا يف بني هاشم  عمري  ك بن  لِ هم من قريش، ويف رواية عبد املَ كلُّ 

 عليه.   تعيينه بالنصِّ  هلي يتمُّ إاإلمامة أمر  أنَّ  عىلٰ  ا يدلُّ ممَّ 

ة االختيار لإلمام بطالن نظريَّ   د عىلٰ ؤكِّ وهذه الروايات الصحاح تُ 

أكثر من   ة إىلٰ ئمَّ عدد األ  ٰى ة، إذ لو كان األمر كذلك لتعدَّ مَّ ل األُ بَ من قِ 

عند مد تراه  التي جاوزت يف تعدادها    ٰى اع والشورارس اإلمجهذا كام 

ه أكثر من أربعني خليفة، فهل ينسجم هذا األمر مع ما أقرَّ   خللفائها إىلٰ 

األئمَّ  كون  من  كلُّ الفريقان  عرش  اثني  وبصحاٍح  ة  قريش  من  هم 

 صحيحة رصحية؟!  

 *   *   * 

 

  من حديث عبد اهللا    )٢٦١ص    /٦ج  (ونحوه يف    ،من حديث جابر بن سمرة  )٣٥٤ ص

 ، إىلٰ ق عديدة من حديث جابررُ مارة بطُ كتاب اإل  هسلم يف صحيحوأخرجه م،  بن عمروا

 صادر الكثرية. غري ذلك من امل

 . )٢٩٠ ص /٣ (ج ة) ينابيع املودَّ ١(



 

 

 

 

 

وا ل:ا  

 
 

اا      

 

  وأ   هو  





 

 

 

النبيِّ واألئمَّ  بعد  عيلُّ     ة  األحد    هم  وأوالده  طالب  أيب  بن 

 منها:  ،صحيحٍة رصحية يف نصوص  عليهم النبيُّ  نصَّ  عرش

عن    ،عن آبائه  ،أيب جعفر الثاين  بسنده إىلٰ   ما رواه املفيد    -  ١

املؤمنني   قا  ،أمري  اهللا  قال:  رسول  بليلة  « ألصحابه:    ل  آمنوا 

بن أيب    لذلك والًة من بعدي عيلُّ   ينزل فيها أمر السنة، وإنَّ   هر فإنَّ القد

 .)١( »طالب وأحد عرش من ولده

املؤمنني    ،وبنفس اإلسناد  -  ٢ أمري  عبَّ   قال    إنَّ « اس:  البن 

لذلك األمر  و ،ه ينزل يف تلك الليلة أمر السنةنَّ إسنٍة، و ليلة القدر يف كلِّ 

أنا « اس: من هم؟ قال:  ن عبَّ ه ابال ل، فق »والٌة من بعد رسول اهللا  

 . )٢( »ثون ة حمدَّ وأحد عرش من صلبي أئمَّ 
 

)،  وابن  ٢٦١يف روضة الواعظني (ص    )؛ ورواه الفتَّال  ٣٤٦/ ص  ٢(ج  اد  ) اإلرش١(

ة  يف كش )، واإلربيل ٢٥٧/ ص  ١يف مناقب آل أيب طالب (ج  شهرآشوب  ف الغمَّ

باب فيام  /  ٥٣٣/ ص  ١يف الكايف (ج    )؛ ورواه باختالف الكليني  ٢٤٥/ ص  ٣(ج  

عليهم   والنصِّ  عرش  االثني  يف  والصدوق١٢ح    /جاء  ين      )،  الدِّ كامل  يف 

باب  ٢٨١و  ٢٨٠ (ص ح  ٢٤/  واحللبي  ٣٠/  (ص    )،  املعارف  تقريب  )،  ٤٢٥يف 

 ). ١٧٢/ ص ٢(ج  يف إعالم الورٰى  والطربيس 

/ باب يف  ٢٤٧/ ص  ١يف الكايف (ج    )؛ ورواه الكليني  ٣٤٦/ ص  ٢اإلرشاد (ج    )٢(

ح  شأ وتفسريها/  القدر  ليلة  يف  أنزلناه  إنَّا  وص  ٢ن  يف/  ٥٣٣و  ٥٣٢،  جاء  فيام    باب 
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بصريوع  -   ٣ أيب  اهللا  ،  ن  عبد  أبا  سألت  قول    قال  عن 

 يَ :   اهللا
�
�
َ
 ا أ

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
ِر  َها ا�

مْ 
ُ
�

ْ
عيلِّ نزلت  « فقال:  ]،  ٥٩[النساء:    ِمن أيب طالب واحلسن    يف  بن 

 . »واحلسني 

يف    ا وأهل بيته  علي�   مِّ َس الناس يقولون: فام له مل يُ   له: إنَّ   فقلت 

 ؟ كتاب اهللا 

فقال:   إنَّ « قال:  هلم:  اهللا    قولوا  الصالة   رسول  عليه  نزلت 

يُ  ثالثاً   اهللا  مِّ َس ومل  أربعاً   هلم  حتَّ وال  اهللا    ٰى ،  الذي   كان رسول  هو 

ذفرسَّ  عليه هلم،  لك    يُ   ونزلت  ومل  من كلِّ   مِّ َس الزكاة  درمهًا   هلم    أربعني 

  ذلك هلم، ونزل احلجُّ الذي فرسَّ   هو  كان رسول اهللا    ٰى درهم، حتَّ 

 هو الذي فرسَّ   كان رسول اهللا    ٰى حتَّ   ،سبوعاً فلم يقل هلم: طوفوا أُ 

ونزلت هلم،  ِطي:  ذلك 
َ
وِ� أ

ُ
َوأ  

َ
ا�ر�ُسول ِطيُعوا 

َ
َوأ اَهللا   ُعوا 

َ ْ
األ ِر   

ْ
�

مْ 
ُ
�

ْ
 فقال رسول اهللا    ،-واحلسن واحلسني    ونزلت يف عيلٍّ   -  ِمن

وصيكم بكتاب اهللا أُ :  وقال    .مواله  مواله فعيلٌّ   : من كنتيف عيلٍّ 

فإينِّ  بيتي،  اهللا  وأهل  يُ   أنْ     سألت  حتَّ فرِّ ال  بينهام  عيلَّ   ٰى ق    يوردمها 
 

    االثني عرش والنصِّ عليهم/    ٤/ باب  ٦٨يف الغيبة (ص    )، والنعامين  ١١ح  /

والصدوق  ٣ ح (ص    )،  ين  الدِّ كامل  باب  ٣٠٥و  ٣٠٤يف  ح  ٢٦/   /١٩  ،(

از (ص     واخلزَّ األثر  كفاية  و٢٢١يف  عيَّاش  )،  (ص    ابن  األثر  مقتضب    ٢٩يف 

 ١٤١يف الغيبة (ص    )، والطويس  ٤٢٥املعارف (ص    يف تقريب  )، واحللبي  ٣٠و

ح  ١٤٢و والفتَّال  ١٠٦/  (ص    )،  الواعظني  روضة  والطربيس  ٢٦١يف  يف    )، 

ة (ج   ربيل )، واإل١٧٢/ ص ٢(ج  إعالم الورٰى   ).٢٤٥/ ص ٣يف كشف الغمَّ
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ذلك احلو فأعطاين  تُ   وقال:  .ض،  فهم  علِّ ال  منكموهم  وقال:    .مأعلم 

يف باب ضاللة، فلو    دخلوكم، ولن يُ رجوكم من باب هدٰى م لن ُخي إهنَّ 

اهللا   رسول  يُ   سكت  مَ بنيِّ فلم  الدَّ   نْ   بيته  آلأهل  وآل    عاها  فالن 

مَ   :ه  لنبيِّ   أنزله يف كتابة تصديقاً   اهللا    فالن، لكنَّ 
�
ا إِ� يُِر�ُد  ُهللا  ا 

 
َ

ل
ْ
ه

َ
أ َس 

ْ
ا�ر�ج ُم 

ُ
�

ْ
ن
َ
� ِهَب 

ْ
َيْ ِ�ُذ

ْ
ا�    

ً
ْطِه�ا

َ
� ْم 

ُ
َر� َو�َُطه�   �ِت 

عيلٌّ ]،  ٣٣[األحزاب:   واحلسني  فكان  ،  وفاطمة    واحلسن 

 مَّ هُ اللَّ  قال: مة، ثمّ لَ َس   مِّ حتت الكساء يف بيت أُ  فأدخلهم رسول اهللا 

وثق   ،وثقالً   أهالً   نبيٍّ   لكلِّ   إنَّ  بيتي  أهل  أُ وهؤالء  فقالت  مة: لَ َس   مُّ يل، 

فق  ألست إنَّ من أهلك؟  فلامَّ   ، خري  إىلٰ   ِك ال:  وثقيل،    ولكن هؤالء أهيل 

اهللا  َض بِ قُ  عيلٌّ     رسول  بلَّ   أوىلٰ   كان  ما  لكثرة  بالناس  فيه  الناس  غ 

اهللا   فلامَّ   وإقامته  رسول  بيده،  وأخذه  مٰىض للناس  يكن    عيلٌّ     مل 

 اس بن عيلٍّ وال العبَّ   د بن عيلٍّ حممّ   لدِخ يُ   ومل يكن ليفعل أنْ  يستطيع عيلٌّ 

واحد إذاً   اً وال  ولده  واحلسني:  من  احلسن  وتعاىلٰ   إنَّ   لقال  تبارك    اهللا 

فينا رسول    غوبلَّ   ،فأمر بطاعتنا كام أمر بطاعتك   ،أنزل فينا كام أنزل فيك 

   مٰىض ا الرجس كام أذهبه عنك، فلامَّ وأذهب عنَّ  ،غ فيك كام بلَّ   اهللا  

فلامَّ   أوىلٰ   احلسن    كان    عيلٌّ  لكربه،  تُ هبا  يستط  ويفِّ   أنْ مل    ع 

واهللا    لدِخ يُ  ذلك  ليفعل  يكن  ومل  رحَ   يقول:  ولده 
َ ْ
األ وا 

ُ
و�

ُ
اِم  َوأ

 ٰ
َ

ْو�
َ
ُضُهْم أ

ْ
ٍض ِ� ِكتَ َ�ع

ْ
فيجعلها يف ولده  ]،  ٧٥[األنفال:    اِب اهللاِ  بِبَع

غ  وبلَّ   ،بيك وطاعة أ  أمر اهللا بطاعتي كام أمر بطاعتك   :لقال احلسني  إذاً 

الرجس كام  يوأذهب اهللا عنِّ ،بيك ويف أيك غ فكام بلَّ  رسول اهللا  يفَّ 
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  مل يكن أحد من   احلسني     صارت إىلٰ أذهب عنك وعن أبيك، فلامَّ 

أبيه    أخيه وعىلٰ   عي عىلٰ عي عليه كام كان هو يدَّ يدَّ   أهل بيته يستطيع أنْ 

صارت حني أفضت    ثمّ   ،مر عنه ومل يكونا ليفعاليرصفا األ  أنْ   لو أرادا

هذهأت  فجرٰى   احلسني    إىلٰ  رحَ :  اآلية  ويل 
َ ْ
األ وا 

ُ
و�

ُ
ُضُهْم  َوأ

ْ
َ�ع اِم 

 ٰ
َ

ْو�
َ
ِكتَ أ  �ِ ٍض 

ْ
بِبَع اهللاِ   من  ثمّ ،  اِب  لعيلِّ   صارت  احلسني  بن   بعد 

 .» عيلٍّ  د بنحممّ  بن احلسني إىلٰ  صارت من بعد عيلِّ  احلسني، ثمّ 

 . )١(»نا أبداً يف ربِّ   نشكُّ ، واهللا الالرجس هو الشكُّ « وقال: 

هذه عىلٰ   الرواية  توقفنا  النصِّ   الرشيفة  اإلهلي   معامل  والتعيني 

اإلهليَّ  باإلرادة  ترتبط  مسألة  وكوهنا  النبيِّ لإلمام،  اصطفاء  يف  هو  كام    ة 

فاألُ  نبيَّ مَّ وبعثته،  ختتار  ال  حقَّ ة  وال  وحدة    ها  علمنا  وإذا  تعيينه،  يف  هلا 

النبيِّ  بني  مهمَّ و  الغرض  يف  أنَّ اإلمام  علمنا  للنبيِّ   ته،    إالَّ   - لإلمام    ما 

لرغبات    ،-ة  النبوَّ  خيضع  ال  لإلمام  والتعيني  واالختيار  فاالصطفاء 

 الناس وأذواقهم. 

حيّق  مل  املعصوم    - لإلمام    وإذا  بعده،   أنْ   -وهو  اإلمام  خيتار 

األُ  حيقُّ مَّ فكيف  اإلمام    ة  كان  وإذا  والتعيني؟!  االختيار  وهو    -هلا 

بعده فلم يستطع    إلمام منقد خفت عليه مصلحة اختيار ا  - املعصوم  

علي  تعيينه والنصَّ  مل يكن املنصوص  ما   ه مسبقًا يف علم اهللا تعاىلٰ عليه 

النبيِّ   وبنصٍّ  باألُ   من  فكيف  اإلمام  مَّ ،  تعيني  تستطيع  ذلك  بعد  ة 

هلي  إفهو أمٌر      للنبيِّ   ٰى وتشخيصه واختياره؟! بل مل يكن ذلك حتَّ 
 

 .)١ح  /ة األئمَّ  ورسوله عىلٰ  اهللا  / باب ما نصَّ ٢٨٦ ص /١ (ج ) الكايف١(
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 َومَ   :بع، وقد قال تعاىلٰ متَّ 
ْ
ن
َ
َهوَ ِن ِطُق عَ ا �

ْ
ٰ   �  ىٰ  ا�

َ
ٌ يُو�

ْ
 َو�

�
 ُهَو إِال

ْ
  �  إِن

 ).٤و ٣(النجم: 

اإلمام   اختيار  يف  املصالح  أبسط  علينا  خفيت  وقد  بنا  فكيف 

حتَّ  تُ وضعيَّ   ) اٍت بنظريَّ ( ث  نتشبَّ   ٰى وتعيينه  اآلخرين ربِّ ة  تنصيب  ر 

 ؟! وخلفاء لرسول اهللا  ة،مَّ ًة لألُ أنفسهم أئمَّ 

 آ:  

تعهَّ وار  أنَّ   عىلٰ  فبعضها  مل تغفل أسامءهم،  التعيني هذه  دت يات 

واألُ  إىلٰ   ٰى خر ببياهنا،  إىلٰ   أشارت  أشارت  منها  مجلٍة  يف    أنَّ   بعضها، كام 

 . بن أيب طالب وآخرهم املهدي هلم عيلُّ أوَّ 

ا باسمه  إمَّ   ¨ملهدي ا  وقد أولت الكثري منها عنايتها باإلشارة إىلٰ 

 :إليه، منهاشارة اإل ب الرصيح أو بصفته أو

  ،   د بن عيلٍّ بسنده عن أيب جعفر حممّ   ما رواه املفيد    -  ١

فاطمة بنت رسول    قال: دخلت عىلٰ   ،األنصاريعن جابر بن عبد اهللا  

واألئمَّ   اهللا   األوصياء  أسامء  فيه  لوٌح  يدهيا  ولدها،  وبني  من  ة 

عرش  فعدَّ  اثني  مدت  ثالثة  فاطمة،  ولد  من  القائم  آخرهم  نهم  اسًام 

 .)١( »د، وأربعة منهم عيلٌّ حممّ 
 

ين (ص    )؛ ورواه الصدوق  ٣٤٦  ص  /٢(ج  إلرشاد  ) ا١( / ٢٨/ باب  ٣١٣يف كامل الدِّ

/ ١٣٩يف الغيبة (ص    )، والطويس  ١٨يف االستنصار (ص    )، والكراجكي  ٤ح  

والفتَّال  )١٠٣ح   (ص    ،  الواعظني  روضة  واإلربيل  ٢٦١يف  ة    يف كشف  )،  الغمَّ

 .)٢٤٦/ ص ٣ (ج
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تسعة   يكون بعد احلسني  « قال:    ،وعن أيب جعفر    -  ٢

 .)١( »تاسعهم قائمهم ةأئمَّ 

د  أنا سيِّ « :  قال: قال رسول اهللا    ،اسعن عبد اهللا بن عبَّ   -  ٣

سيِّ   وعيلُّ النبيِّني،   طالب  أيب  الوصيِّ بن  اثنا    نَّ إوني،  د  بعدي  أوصيائي 

 . )٢( »  وآخرهم القائم  ،طالب بن أيب هلم عيلُّ عرش أوَّ 

املفضَّ   -  ٤ عمر وعن  بن  بن    ،ل  جعفر  الصادق  قال  قال: 

وتعاىلٰ   إنَّ « :   دحممّ  تبارك  خلق   اهللا  قبل  نورًا  عرش  أربعة  خلق 

بن رسول اهللا، ا، فقيل له: يا  »اخللق بأربعة عرش ألف عام فهي أرواحنا

فقال:    ومن عرش؟  وعيلٌّ حممّ « األربعة  واحلسني    واحلسن  وفاطمة  د 

فيقتل  واألئمَّ  غيبته  بعد  يقوم  الذي  القائم  آخرهم  احلسني،  ولد  من  ة 

 .)٣( »جور وظلم ر األرض من كلِّ طهِّ ال ويُ الدجَّ 

تُ  وأمثاهلا  الروايات  للنصِّ   دُّ عَ هذه  اإلمام    عىلٰ   متهيدًا  إمامة 

 ها روايات تشري إىلٰ فرسِّ إمامته تُ   عىلٰ ، فهي إشارات رصحية  ¨ املهدي

 منها: ،يفةه الرشفتص
 

الدِّ ١( كامل  ح  ٣٣باب  /  ٣٥٠  (ص  ين)  املفيد  ٤٥/  ورواه  (ج    )؛  اإلرشاد  /  ٢يف 

والكراجكي  ٣٤٧ ص (ص    )،  االستنصار  واإلربيل  ١٧يف  ة    )،  الغمَّ كشف  يف 

 .)٢٤٦/ ص ٣ (ج

(ص  )  ٢( ين  الدِّ ح  ٢٤باب    /٢٨٠كامل  الطربيس  ٢٩/  ورواه  الورٰى   )؛  إعالم    يف 

ص  ٢ (ج واإلربيل  ١٨١/  (ج    )،  ة  الغمَّ كشف  ص  ٣يف  يف ٣١٤/  واحلمويني   ،(  

 ).٥٦٤/ ح ٣١٣/ ص ٢فرائد السمطني (ج 

  يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ٧/ ح  ٣٣/ باب  ٣٣٦و  ٣٣٥(ص  ين  ) كامل الدِّ ٣(

 ).٣٤٥تخب األنوار املضيئة (ص يف من )، والنييل ١٩٧/ ص ٢(ج 
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املهدي  : « قال: قال رسول اهللا    ،عن أيب سعيد اخلدري  -  ١

أجىلٰ منِّ أقن   ي  مُ   ،األنف  ٰى اجلبهة،  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  ت  ئَ لِ يمأل 

 . )١( »يملك سبع سنني  ،جورًا وظلامً 

أنَّ   -   ٢ حذيفة  اهللا  وعن  رسول  قال  قال:  رجل  «   :ه  املهدي 

ه األيمن خدِّ   عىلٰ   ،رسائييلسم إمه جوجس  ،لونه لون عريب  ،من ولدي

يف    يرٰىض   ،ت جوراً ئَ لِ يمأل األرض عدالً كام مُ   ،يرِّ ه كوكب دُ خال كأنَّ 

 .)٢( »خالفته أهل األرض وأهل السامء والطري يف اجلوِّ 

عوف  -  ٣ بن  الرمحن  عبد  اهللا    ،وعن  رسول  قال  :  قال: 

الثنايااهللا  ليبعثنَّ «  أفرق  رجالً  عرتيت  من  األرض  أل  يم  ،ةبهاجل  أجىلٰ   ، 

 . )٣( »يفيض املال فيضًا  ،عدالً 
 

أبو داود يف ُسنَنه  )  ١( )، وابن طلحة يف مطالب السؤول ٤٢٨٥/ ح  ٣١٠/ ص  ٢(ج  رواه 

الكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب  )، و٤٨٢(ص  

َرر (ص ٥٠١و ٥٠٠(ص   ).٣٣)، واملقديس يف عقد الدُّ

(ج  )  ٢( ة  الغمَّ ص  ٣كشف  و٢٦٩/  الطربي  )؛  (ص    رواه  اإلمامة  دالئل  /  ٤٤١يف 

)، والكنجي يف البيان يف  ٩٢٢/ ح ٤٣٩يف العمدة (ص  ريق )، وابن بط٤١٣/١٧ ح

(ص    أخبار الطالب  كفاية  ضمن  املطبوع  الزمان  يف ٥١٣صاحب  الصبَّاغ  وابن   ،(

(ج   ة  املهمَّ ص  ٢الفصول  (ص  ١١٠٨/  الوردي  العرف  يف  والسيوطي   ،(١١٧ /

 . )، بتفاوت يسري يف بعضها١٣١جر اهليتمي يف القول املخترص (ص )، وابن ح٨١ ح

(ج  )  ٣( ة  الغمَّ ص  ٣كشف  (ج٢٧٠/  الكامل  يف  عدي  ابن  ورواه  ص  ٣  )؛   /٤٢٣  ،(

أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص   البيان يف  )،  ٥١٥والكنجي يف 

َرر (ص   /  ٣٣١/ ص  ٢مطني (ج  )، واحلمويني يف فرائد الس١٧٠واملقديس يف عقد الدُّ

(ص  ٥٨٢ح   الوردي  العرف  يف  والسيوطي  يف ٥١ح    /١٠٤)،  اهليتمي  حجر  وابن   ،(

 ).١٩٤/ ص ٢ودي يف جواهر العقدين (ج )، والسمه١٢٦القول املخترص (ص 
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أوصافه  هي  اهتاممها  ¨  هذه  أولت  الروايات  من  كثري  إذ   ،

 بأوصافه الكريمة متهيدًا لذكر اسمه رصحيًا.

ه من بني هاشم من  وأنَّ   ،ومن الروايات ما ذكرت نسبه الرشيف

ومن    ، أبوه احلسن العسكري    ، من ولد احلسنيفاطمة  

 ات:هذه الرواي

 : هاشمي قرييش ¨الً: املهدي  أوَّ 

ب: قال: قلت لسعيد بن املسيّ   ،بعن سعيد بن املسيّ   ،قتادة  ٰى رو

حقٌّ  حقٌّ املهدي  قال:  ممَّ ،  ؟  كنانةقلت:  من  قال:  ثمّ ،  ن؟  ن؟  ممَّ   قلت: 

 .)١(ن؟ قال: من بني هاشم ممَّ  قلت: ثمّ ، قال: من قريش

 : لبمن أوالد عبد املطَّ  ¨املهدي  ياً: ثان

أ بعن  مانس  نحن  « :  يقول  رسول اهللا  سمعت  قال:    ،لك ن 

املطَّ  عبد  اجلنَّولد  أهل  سادة  وعيلٌّ لب  ومحزة  أنا  واحلسن   ة:  وجعفر 

 . )٢( »واحلسني واملهدي 

الدُّ ( ويف   املطَّ « :  ) ررَ عقد  عبد  بنو  سبعة  أهل  نحن  سادات  لب 
 

 ).٢٢(ص  ررَ ) عقد الدُّ ١(

(ج  )  ٢( ماجة  ابن  ص  ٢ُسنَن  ح  ١٣٦٨/  (ج  ٤٠٨٧/  تفسريه  يف  الثعلبي  ورواه  / ٨)؛ 

السؤول (ص  )، و٣١٢ ص مطالب  أخ٤٨٣ابن طلحة يف  البيان يف  والكنجي يف  بار  )، 

ي يف فرائد السمطني  )، واحلموين٤٨٨صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص  

)، وابن الصبَّاغ يف الفصول  ٣١٩/ ص  ١)، وابن خلدون يف تارخيه (ج  ٣٢/ ص  ٢(ج  

(ج   ة  ص  ٢املهمَّ الصواع١١١٠/  يف  اهليتمي  حجر  وابن  (ص  )،  املحرقة  )، ١٨٧ق 

ل (ج   ).٣٤١٦٢/ ح ٩٧/ ص ١٢واملتَّقي اهلندي يف كنز الُعامَّ
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عيلٌّ   :ةاجلنَّ وأخي  واحلسني  وعمِّ   أنا  واحلسن  وجعفر  محزة  ي 

 .)١( »واملهدي

 : من أهل البيت ¨  دي: املهثالثاً 

  - ال تذهب  « مرفوعًا:    سفيان الثوري عن رسول اهللا    روٰى 

تنقيض    أو حتَّ   -ال  يواطئ    ٰى الدنيا  بيتي  أهل  من  رجل  العرب  يملك 

 .)٢( »اسمه اسمي

قال: ،  عن النبيِّ    ،  عيلٍّ أبيه  عن    حمّمد بن احلنفيَّة،وعن  

 .)٣( »ليلة صلحه اهللا يف ت ي البي ا أهلاملهدي منَّ« : قال رسول اهللا 
 

(ص  )  ١( َرر  الدُّ نعي١٤٤عقد  أبو  ورواه  (ج  )؛  أصبهان  تاريخ  يف  ص  ٢م  / ٩٥و  ٩٤/ 

 ). ٤٤٠/ ص ٩)، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد (ج ١١٩٦ ح

داود (ج  )  ٢( أيب  مسنده  )؛ ورواه  ٤٢٨٢/ ح  ٣١٠و  ٣٠٩/ ص  ٢ُسنَن  بن حنبل يف  أمحد 

ص  ٦ (ج ح  ٤٤/  ُس ٣٥٧٢/  يف  والرتمذي  (ج  )،  ص  ٣نَنه  ح  ٣٤٣/   /٢٣١٣ ،(

الكبري (ج   املعجم  مطالب ١٠٢٢٣/ ح  ١٣٥/ ص  ١٠والطرباين يف  وابن طلحة يف   ،(

)، والكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية  ٤٨٣السؤول (ص  

(ص   ع٤٨٣الطالب  يف  واملقديس  (ص  )،  َرر  الدُّ فرائد ٢٨و  ٢٧قد  يف  واحلمويني   ،(

(ص   (ج  ٥٧٧ح    /٣٢٧السمطني  تارخيه  يف  خلدون  وابن  ص  ١)،  وابن  ٣١٢/   ،(

ة (ج  الصبَّاغ  )، بتفاوت يسري يف بعضها. ١١٠٧/ ص ٢يف الفصول املهمَّ

(ج  )  ٣( شيبة  أيب  البن  ص  ٨املصنَّف  ح  ٦٧٨/  (ج  ١٩٠/  أمحد  مسند  ص  ٢)،   /٧٤  /

ُسنَن  ٦٤٥ ح (ج  )،  ماجة  ص  ٢ابن  ح  ١٣٦٧/  يعىلٰ ٤٠٨٥/  أيب  مسند  /  ١(ج    )، 

ح  ٣٥٩ ص (ج  ٤٦٥/  أصبهان  تاريخ  ص  ١)،  صاحب٢٠٩/  أخبار  يف  البيان   ،( 

(ص   الطالب  كفاية  ضمن  املطبوع  (ص  ٤٨٧الزمان  َرر  الدُّ عقد  فرائد ١٣٥)،   ،(

الوردي (ص  ٥٨٣/ ح  ٣٣١/ ص  ٢السمطني (ج   العرف  املحرقة  ٧٩)،  الصواعق   ،(

ل (ج ١٦٣(ص   غري ذلك. )، إىلٰ ٣٨٦٦٤/ ح ٢٦٤/ ص ١٤)، كنز الُعامَّ
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ا آل أمنَّ  ،يا رسول اهللا  :قلت« قال:    ،  عن عيلٍّ   ،وعن مكحول

خيتم اهللا به    ،ا: ال بل منَّرسول اهللا    قالفد املهدي أم من غرينا؟ حممّ 

يُ الدِّ  وبنا  بنا،  فتح  كام  أُ نقَ ين  كام  الفتنة  من  وبنا    نقذواذون  الرشك،  من 

كام ألَّف بني قلوهبم بعد عداوة    الفتنة  عد عداوةف اهللا بني قلوهبم بؤلِّ يُ 

إخوانًا كام أصبحوا بعد عداوة  بعد عداوة الفتنة    الرشك، وبنا يصبحون

 . )١( »الرشك إخوانًا يف دينهم 

 :  من ولد عيلٍّ  ̈ رابعاً: املهدي 

ه قال يف  نَّ أ  طالب بن أيب    ما ورد يف مجلة من األخبار عن عيلِّ 

 .)٢( »يهو رجٌل منِّ « : ¨ املهدي

 :  من ولد فاطمة ̈ خامساً: املهدي 

املسيّب  بن  سعيد  كنَّ   ، عن  عند  قال:  فتذاكرنا  لَ َس   مِّ أُ ا  مة 

اهللا   رسول  سمعت  فقالت:  ولد  « يقول:    املهدي،  من  املهدي 

  . ) ٣( » فاطمة 
 

(ج  )  ١( ة  الغمَّ ص  ٣كشف  الوردي٢٨٥/  العرف  يف  السيوطي  ورواه  /  ٩٨(ص    )؛ 

)، والشبلنجي يف نور األبصار  ١٢٢)، وابن حجر اهليتمي يف القول املخترص (ص  ٣٤ ح

 ).٣٤٧(ص 

  الطويس    ؛ وروٰى عن عيلٍّ  ) عن عاصم  ٢٢٨رواه نعيم بن محَّاد يف الفتن (ص  )  ٢(

 قال: سمعت شيخاً   ،الزبايل  إسامعيل بن منصورن  ) بسنده ع٤٠/ ح  ٧٩يف الغيبة (ص  

أ  -ذرعات  أب منرب    يقول عىلٰ   ا  سمعت علي�   قال:  -تت عليه عرشون ومائة سنة  قد 

إليه رجل فقام  ،  »وجوراً   ت ظلامً ئَ لِ كام مُ   وقسطاً   ها عدالً بابن محيدة قد مأل  كأينِّ «الكوفة:  

 .»ينِّم بل هو رجل ،ال«فقال: أهو منك أو من غريك؟ فقال: 

 . )٤٠٨٦/ ح ١٣٦٨ ص /٢(ج ن ابن ماجة نَ) ُس ٣(
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 . )١( »ا من ولد فاطمةاملهدي رجٌل منَّ « قال:  ،  وعن عيلٍّ 

اهلي  ٰى ورو حجر  يف  تابن  أنَّ رُ بطُ   ) ةديثيَّ احل  ٰى الفتاو ( مي    قه: 

ه  وأنَّ   ،ابنته  من ولد فاطمة    من عرتة رسول اهللا    ¨املهدي  

 .)٢(األنف ٰى اجلبهة أقن أجىلٰ 

 .)٣( »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة« :  ) لامَّ كنز العُ ( ويف 

يف  وعلَّ  الربنجي  الرشيف  أل( ق  الساعةاإلشاعة  بقوله:   ) رشاط 

ه من عرتة رسول  نَّ أو  الزمانر  آخوخروجه  أحاديث وجود املهدي    إنَّ ( 

فاطمة    اهللا   ولد  حدَّ   من  معن  بلغت  فال  املعنوي،    ٰى التواتر 

َثمَّ  ومن  كذَّ   إلنكارها،  من  بالدجَّ ورد  كفر ب  فقد  كذَّ   ،ال  ب ومن 

 . )٤( ) باملهدي فقد كفر 

يف   القرطبي  الن( :  )التذكرة( وقال  عن  يف      بيِّ واألحاديث 

 .)٥() د فاطمة ثابتةته من ولخروج املهدي من عرت  التنصيص عىلٰ 
 

(ص    الفتن)  ١( املروزي  محَّاد  بن  (ص  ٢٣١لنعيم  الوردي  العرف  ح  ١٥٣)،   /١٩٠  ،(

ل (ج ١٥٠القول املخترص (ص   ).٣٩٦٧٥/ ح ٥٩١/ ص ١٤)، كنز الُعامَّ

 ).٢٩(ص  ةيَّ احلديث ٰى الفتاوراجع: ) ٢(

العُ ٣( كنز  ح  ٢٦٤  ص  /١٤(ج  ل  امَّ )  (ج  ٣٨٦٦٢/  ُسنَنه  يف  داود  أبو  ورواه  /  ٢)؛ 

)، والكنجي يف البيان  ٤٨٢طلحة يف مطالب السؤول (ص )، وابن  ٤٢٨٤/ ح ٣١٠ ص

(ص   الطالب  كفاية  ضمن  املطبوع  الزمان  صاحب  أخبار  عقد  ٤٨٦يف  يف  واملقديس   ،(

َرر (ص  )، وابن حجر اهليتمي يف  ٦/ ح ٤٩وطي يف العرف الوردي (ص )، والسي١٥الدُّ

 غري ذلك. )، إىلٰ ١١٦ل املخترص (ص القو

 ). ٢١٦و ٢١٥(ص  ) اإلشاعة ألرشاط الساعة٤(

 .)٣٣١ ص /٢ واآلخرة (ج يف أحوال املوتٰى  ) التذكرة٥(
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 : من ولد احلسني   ̈ سادساً: املهدي 

فذكر ما هو كائن    قال: خطب رسول اهللا    ،عن حذيفة  

يبَق « قال:    ثمّ  اليوم حتَّ يوم واحد لطوَّ   من الدنيا إالَّ   لو مل    ٰى ل اهللا ذلك 

فقال: يا رسول   فقام سلامن   ،»يبعث رجالً من ولدي اسمه اسمي 

أيِّ   ،اهللا هو  من  قالولدك  « ؟  هذا:  ولدي  عىلٰ » من  بيده  فرضب   ،  

 . )١( احلسني   ]ظهر [

العبدي هارون  أيب  اخلدري  ،وعن  سعيد  أبا  أتيت  فقلت   ،قال: 

ا سمعته  ثني بيشء ممَّ دِّ  ُحت فقلت: أَال   ،قال: نعمفله: هل شهدت بدرًا؟  

رسول    خربك أنَّ أُ   له؟ فقال: بىلٰ وفض     يف عيلٍّ   من رسول اهللا  

تعوده وأنا    فدخلت عليه فاطمة    ،نقه منهامرضًة  ض  مر   اهللا  

من الضعف    رأت ما برسول اهللا  فلامَّ     جالس عن يمني النبيِّ 

 . خنقتها العربة..

النبيُّ   أنْ   إىلٰ  قال  فاطمة« :  قال:  - ثامنية أرضاس      ولعيلٍّ   ، يا 

وسبطاه احلسن    ،وزوجته  ، وحكمته  ، سولهإيامن باهللا ور :  -يعني مناقب  

املنكر   ، فباملعرو وأمره    ، واحلسني عن  فاطمة  . وهنيه  بيت  إنَّ   ، يا  أهل  ا 

ستُّ أُ  األوَّ   عطينا  من  أحٌد  يعطها  مل  يُ خصال  وال  من  لني  أحد  دركها 

غرينا  البيت  اآلخرين  نبيُّ أهل  أبوكِ ،  وهو  األنبياء  خري  خري  ووصيُّ   ، نا  نا 

ا  نَّوم   ،أبيِك   شهيدنا خري الشهداء وهو محزة عمُّ و   ،األوصياء وهو بعلِك 
 

السمطني  ١( الزمان ٣٢٦/ ص  ٢(ج  ) فرائد  البيان يف أخبار صاحب    )؛ ورواه الكنجي يف 

  ٣٨٥/ ص  ٣ودَّة (ج  )، والقندوزي يف ينابيع امل٥١٠املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص  

 ).١١/ ح ٣٨٦و



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٤٧  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

  » خلفه   ٰى  عيسصيلِّ ة الذي يُ مَّ ا مهدي األُ ومنَّ   ، ة ومها ابناكِ مَّ األُ   ا هذه سبط 

  .)١( »ة مَّ من هذا مهدي األُ « فقال:  منكب احلسني    رضب عىلٰ  ثمّ 

الدُّ ( ويف   رو  ) ررَ عقد  الشافعي  عيلٍّ   ٰى للمقديس  عن      خربًا 

ٰ أَال  ،ملهدي من ولد احلسنيا  جاء فيه أنَّ   .)٢(هللالعنه اغريه    فمن توىلَّ

واملهدي  « يف حديث طويل جاء فيه:    ومثله عن اإلمام الباقر  

 .)٣( »يا جابر رجل من ولد احلسني

 :من ولد احلسن العسكري  ¨ سابعاً: املهدي 

حممّ   ) الكايف( يف   عيلِّ عن  بن  بالل  د  إيلَّ   ،بن  خرج  أيب    قال:  من 

 من قبل  خرج إيلَّ   ربين باخللف من بعده، ثمّ ه بسنتني ُخي مضيِّ   ٍد قبلحممّ 

 .)٤(ربين باخللف من بعدهُخي  امه بثالثة أيَّ مضيِّ 
 

 ).٥٠٣و ٥٠٢لزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص البيان يف أخبار صاحب ا ) ١(

 ).٩٥و ٩٤(ص  رر) عقد الدُّ ٢(

َرر (ص ) ٣(  ).٨٩عقد الدُّ

)؛ ورواه  ١ح    / صاحب الدار    إىلٰ   / باب اإلشارة والنصِّ ٣٢٨  ص  / ١(ج  ) الكايف  ٤(

)،  ٤٢٦يف تقريب املعارف (ص    )، واحللبي  ٣٤٨ص    /٢يف اإلرشاد (ج    املفيد  

ة    )، واإلربيل  ٢٥١و  ٢٥٠/ ص  ٢(ج    إعالم الورٰى   يف   والطربيس   يف كشف الغمَّ

 ).٢٤٦/ ص ٣(ج 

ين (ص    الصدوق    وروٰى  باب  ٤٩٩يف كامل الدِّ د عب  أيب) بسنده عن  ٢٤/ ح  ٤٥/ 

الكندي بن إسامعيل  الب  ،اهللا احلسني  أبو طاهر  قال يل  إيلَّ   اليل:قال:  الذي خرج   التوقيع 

بيتك، فقلتفعلقوه يف اخلل  د  من أيب حممّ  أُ   ف بعده وديعة يف    تنسخ يل   أنْ   بُّ حِ له: 

أبا طاهر بمقالتي   سناديسقط اإل  ٰى جئني به حتَّ   فقال له:  ،من لفظ التوقيع ما فيه، فأخرب 
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األهوازي عمرو  حممّ   ،وعن  أبو  أراين  ابنه  قال:  وقال:    د 

 . )١( »هذا صاحبكم بعدي « 

د احلسن بن قال: سمعت أبا حممّ   بن سعد، وعن أمحد بن إسحاق

  ٰى رجني من الدنيا حتَّ احلمد هللا الذي مل ُخي « ول:  يق   العسكري    عيلٍّ 

اأرا بعديين  من  اهللا    ،خللف  برسول  الناس  وُخل َخ   أشبه    ، قاً لقًا 

وتعاىلٰ و تبارك  اهللا  غيبته  حيفظه  عدالً  يُ   ثمّ   ،يف  األرض  فيمأل  ظهره 

 .)٢( »ت جورًا وظلامً ئَ لِ وقسطًا كام مُ 

جاللتك  :  د  قال: قلت أليب حممّ   ،وعن أيب هاشم اجلعفري

مسألتك  عن  أنْ   ،متنعني  يف  يل  قالألك أس  فتأذن  يا   »ْل َس « :  ؟  قلت: 

قال:    ،ديسيِّ  ولد؟  لك  فإنْ »نعم« هل  قلت:  بك حدث[  ،  حدث    ] 

 .)٣( »باملدينة« فأين أسأل عنه؟ فقال: 
 

  د  من أيب حممّ   بينه، فخرج إيلَّ بيني و   ِّربين باخللف من بعده، ثمّ بسنتني ُخي   هقبل مضي  

إيلَّ  مضيِّ   خرج  بثبعد  أيَّ ه  ُخي الثة  حقوقهم   ،بذلك  ربينام  اهللا  أولياء  جحد  من  اهللا  فلعن 

 . هللا كثرياً  أكتافهم، واحلمد ومحل الناس عىلٰ 

اإلرشاد  ١( ص  ٢(ج  )  احللبي  ٣٤٨/  ورواه  تقريب   )؛  (ص    يف  )،  ٤٢٧املعارف 

الواع   والفتَّال روضة  (ص  يف  والطربيس  ٢٦٢ظني  الورٰى   )،  إعالم  /  ٢(ج    يف 

ة (ج  ربيل )، واإل٢٥٢ص   ).٢٤٦/ ص ٣يف كشف الغمَّ

/ باب اإلشارة  ٣٢٨/ ص  ١يف الكايف (ج    ورواه بلفظ (هذا صاحبكم من بعدي) الكليني  

 ). ٢٠٣/ ح  ٢٣٤يف الغيبة (ص    )، والطويس  ٣ح    / صاحب الدار    والنصِّ إىلٰ 

ين) ٢(  ). ٧/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩و ٤٠٨(ص  كامل الدِّ

   )؛ ورواه املفيد ٢صاحب الدار/ ح  شارة والنصِّ إىلٰ / باب اإل ٣٢٨/ ص ١الكايف (ج )  ٣(

 )، والفتَّال  ١٩٩/ ح  ٢٣٢يف الغيبة (ص    )، والطويس  ٣٤٨/ ص  ٢يف اإلرشاد (ج  

ة (ج    ربيل  )، واإل٢٦٢يف روضة الواعظني (ص   ). ٢٤٦/ ص  ٣يف كشف الغمَّ



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٤٩  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

اإلمام بعدي ابني   نَّ «إ: عن اإلمام الرضا  ) ةينابيع املودَّ ( ويف 

حممّ حممّ  وبعد  عيلٌّ د،  ابنه  وبعد  عيلٍّ ،  ابنه    د  احلسن  وبعد  احلسن،  ابنه 

املنتظقائم،  الة  احلجَّ  غيبتهوهو  يف  ظهوره  ،ر  يف  األرض    ،املطاع  فيمأل 

فإخبار عن الوقت،  يقوم  ٰى ا متت جورًا وظلًام، وأمَّ ئَ لِ قسطًا وعدالً كام مُ 

مثله كمثل الساعة ال    قال: ثني أيب عن آبائه عن رسول اهللا لقد حدَّ 

 .)١( »غتةب تأتيكم إالَّ 

اللوح حديث  إىلٰ .ويف  جابر:  أنْ   ..  ف   قال  فيفقرأت  أبو  ( ا:  هإذا 

  بنت وهب. أبو احلسن عيلُّ  ه آمنةمُّ ، أُ د بن عبد اهللا املصطفٰى القاسم حممّ 

عبد مناف.   ه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن مُّ ، أُ بن أيب طالب املرتٰىض ا

أُ   بن عيلٍّ   أبو عبد اهللا احلسني  ،الربِّ   د احلسن بن عيلٍّ أبو حممّ   هاممُّ التقي، 

حممّ  بنت  حممّ   .د  فاطمة  عيلُّ أبو  أُ   د  العدل،  احلسني  ه  مُّ بن 

الباقر،   د بن عيلٍّ أبو جعفر حممّ   .ابن شاهنشاه  شهربانويه بنت يزدجرد

بن أيب طالب. أبو عبد اهللا جعفر بن    عبد اهللا بنت احلسن بن عيلِّ   مُّ ه أُ مُّ أُ 

أُ حممّ  الصادق،  أُ مُّ د  حممّ فرو  مُّ ه  بن  القاسم  بنت  أبو ة  بكر.  أيب  بن  د 

 عيلُّ  ه جارية اسمها محيدة. أبو احلسنمُّ بن جعفر الثقة، أُ  م موسٰى إبراهي

موسٰى ا أُ   بن  حممّ مُّ الرضا،  جعفر  أبو  نجمة.  اسمها  جارية  عيلٍّ ه  بن    د 

ه  مُّ د األمني، أُ بن حممّ  جارية اسمها خيزران. أبو احلسن عيلُّ   همُّ الزكي، أُ 
 

ينا١( املودَّ )  ص  ٣(ج    ةبيع  ح  ٣١٠و  ٣٠٩/  الص١/  يسري  بتفاوت  ورواه  يف   دوق  )؛ 

(ص   ين  الدِّ باب  ٣٧٣و  ٣٧٢كامل  ح  ٣٥/  از  ٦/  واخلزَّ األثر    )،  كفاية  يف 

 ).٥٩١/ ح ٣٣٨و ٣٣٧/ ص ٢)، واحلمويني يف فرائد السمطني (ج ٢٧٧ (ص
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اس سوسنجارية  حممّ   .مها  عيلٍّ أبو  بن  احلسن  جمُّ أُ الرفيق،    د  ة  اري ه 

ة  د بن احلسن، هو حجَّ أبو القاسم حممّ  احلسن. مِّ بأُ   ٰى كنَّوتُ  ،اسمها سامنة

تعاىلٰ  أُ   اهللا  القائم،  خلقه  اسمهامُّ عىل  جارية  اهللا ( نرجس    ه  صلوات 

 .)١()) عليهم أمجعني

ح أيب  بن  اهليثم  أيب  اهللا  ،ةيَّ وعن  عبد  أيب  إذا  « قال:    ،  عن 

 .)٢( »فالرابع القائم ، واحلسن يلٌّ د وعحممّ اجتمعت ثالثة أسامء متوالية: 

املفضَّ  عمر وعن  بن  عىلٰ   ،ل  دخلت  بن  سيِّ   قال:  جعفر  دي 

سيِّ ،   دحممّ  يا  بعدك؟    ،ديفقلت:  من  اخللف  يف  إلينا  عهدت  لو 

يل:   مفضَّ « فقال  موس   ،ليا  ابني  بعدي  من  املأمول    ،ٰى اإلمام  واخللف 

 . )٣( »ٰى بن موس د بن عيلِّ بن حممّ  بن احلسن بن عيلِّ  ) د م ح م( املنتظر 

:  قال: قال أبو عبد اهللا الصادق    ،عن عبد اهللا بن أيب يعفورو

ة من آبائي وولدي وجحد املهدي من ولدي كان كمن باألئمَّ   من أقرَّ « 

يا سيِّ   ،»ته نبوَّ   دًا  بجميع األنبياء وجحد حممّ   أقرَّ    ومن   ،ديفقلت: 

قال:   ولدك؟  من  السابع« املهدي  ولد  من  ع  ،اخلامس  نكم  يغيب 

 . )٤( »لكم تسميته  ه، وال حيلُّ شخص

السيِّ و للصادق  عن  فيه: قلت  يقول  د احلمريي يف حديث طويل 
 

 .)١/ ح ٢٧/ باب ٣٠٧ - ٣٠٥ (ص ين) كامل الدِّ ١(

وال)  ٢( (ص  اإلمامة  ح  ١١٤و  ١١٣تبرصة  الصدوق  ١٠١/  ورواه  ين    )؛  الدِّ كامل  يف 

 ). ٢/ ح ٣٣/ باب ٣٣٤و ٣٣٣(ص 

ين (ص ) ٣(  ). ٤/ ح ٣٣/ باب ٣٣٤كامل الدِّ

ين (ص ) ٤(  ). ١٢/ ح ٣٣/ باب ٣٣٨كامل الدِّ



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٥١  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

حممّ  بن  اهللا  دجعفر  رسول  ابن  يا  عن    ،:  أخباٌر  لنا  روي  قد 

وصحَّ    آبائك  الغيبة  كوهنايف  فقال    ،ة  تقع؟  بمن  :  فأخربين 

ة اهلداة  األئمَّ عرش من  وهو الثاين ،الغيبة ستقع بالسادس من ولدي نَّ إ« 

وآخرهم    ،بن أيب طالب  هلم أمري املؤمنني عيلُّ أوَّ   ،بعد رسول اهللا  

باحلقِّ  األرضبقيَّ   ،القائم  يف  اهللا  يف    ،ة  بقي  لو  واهللا  الزمان،  وصاحب 

يمأل األرض يظهر ف  ٰى غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا حتَّ 

 . )١( »ظلامً ت جورًا وئَ لِ قسطًا وعدالً كام مُ 

الريَّ  بن الصلتوعن  للرضا    ،ان  : أنت صاحب  قال: قلت 

فقال:   أمألأنا صاحب هذا األمر ولكنِّ« هذا األمر؟  بالذي  ها  ي لست 

من ضعف بدين،    ٰى ما تر   ت جورًا، وكيف أكون ذلك عىلٰ ئَ لِ عدالً كام مُ 

  ا ان، قوي� الشيوخ ومنظر الشبَّ   خرج كان يف سنِّ القائم هو الذي إذا    نَّ إو

وجه األرض لقلعها، ولو    أعظم شجرة عىلٰ   يده إىلٰ   لو مدَّ   ٰى نه حتَّ يف بد

وخاتم    ٰى صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورها، يكون معه عصا موس 

يُ   ،سليامن   ولدي،  من  الرابع  ثمّ غيِّ ذاك  شاء،  ما  سرته  يف  اهللا    به 

 .)٢( »ت جورًا وظلامً ئَ لِ رض قسطًا وعدالً كام مُ األ[به] ظهره فيمأل يُ 

  د بن عيلِّ دي حممّ سيِّ   قال: دخلت عىلٰ   ،عظيم احلسنيبد الوعن ع

موسا حممّ   ٰى بن  بن  جعفر  عيلِّ بن  بن  عيلِّ   د  بن  احلسني  أيب    بن  بن 

 

(ص  )  ١( ين  الدِّ باب  ٣٤٢كامل  ح  ٣٣/  حممّ ٢٣/  ورواه  يف  )؛  الطربي  القاسم  أيب  بن  د 

 ).٥٣٩/ ص ١(ج  )، والطربيس يف إعالم الورٰى ١٠/ ح ٤٢٩ص ( بشارة املصطفٰى 

ين (ص  ك)  ٢( /  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ٧/ ح  ٣٥/ باب  ٣٧٦امل الدِّ

 ).٢٤١و ٢٤٠ص 
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فابتدأين  أهو املهدي أو غريه، أسأله عن القائم  ريد أنْ وأنا أُ   طالب

يف   نتظر يُ  ا هو املهدي الذي جيب أنْ القائم منَّ إنَّ  ،ميا أبا القاس« فقال يل: 

 . )١( »...طاع يف ظهوره، وهو الثالث من ولديويُ  ،غيبته

أيب دلف بن  الصقر  أبا جعفر حممّ   ،وعن  سمعت  بن عيلٍّ قال:    د 

عيلٌّ   إنَّ « يقول:    الرضا   ابني  بعدي  وقوله    ، اإلمام  أمري،  أمره 

ا  ،قويل بعده  أبيه، وقوله  وطاعته طاعتي، واإلمام  أمر  أمره  بنه احلسن، 

  ، بن رسول اهللاسكت، فقلت له: يا    ، ثمّ »اعته أبيه وطاعته ط  ،قول أبيه

من بعد   إنَّ « قال:    ثمّ  ،بكاًء شديداً     ٰى فمن اإلمام بعد احلسن؟ فبك

 .)٢(...»املنتظر  احلسن ابنه القائم باحلقِّ 

ا  ه  ا  و :  

احلسني  دوق  الص  ٰى رو العظيم  عبد  عن  الصحيح    ، بسنده 

عيلِّ سيِّ   عيلٰ   دخلت:  الق حممّ   دي  يل: فلامَّ   ،د  بن  قال  يب  برص   

 . »ا نا حق� أنت وليُّ  ،بك يا أبا القاسم مرحباً « 

أعرض عليك ديني    ريد أنْ  أُ إينِّ   ،يا ابن رسول اهللا  قال: فقلت له:

 .  اهللا ٰى ألق ٰى عليه حتَّ   ا ثبتُّ كان مرضي�  فإنْ 

 . »هات يا أبا القاسم« فقال: 
 

ين (ص  )  ١( از  ١/ ح  ٣٦/ باب  ٣٧٧كامل الدِّ  ٢٨٠(ص    يف كفاية األثر  )؛ ورواه اخلزَّ

 ).٢٤٢/ ص ٢ج ( يف إعالم الورٰى  )، والطربيس ٢٨١و

ين (ص  )  ٢( از  )؛ ورواه  ٣/ ح  ٣٦/ باب  ٣٧٨كامل الدِّ )،  ٢٨٣يف كفاية األثر (ص    اخلزَّ

 ). ٢٤٣/ ص ٢(ج  يف إعالم الورٰى  والطربيس 
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إينِّ  أقول:  فقلت:  وتعاىلٰ   إنَّ   تبارك  يش  اهللا  كمثله  ليس  ،  ء واحد، 

احلدَّ  عن  وإنَّ   وحدِّ   ،بطالاإل   حدِّ   :ينخارج  ليسالتشبيه،  وال    ه  بجسم 

  ر الصور، م األجسام، ومصوِّ صورة، وال عرض وال جوهر، بل هو جمسِّ 

األ وربُّ وخالق  واجلواهر،  وحمدِ   ء يش  كلِّ   عراض  وجاعله    . ثهومالكه 

يوم القيامة،    بعده إيلٰ   ني فال نبيَّ خاتم النبيِّ   ورسوله عبده    دًا حممّ   وإنَّ 

  . يوم القيامة  الرشائع فال رشيعة بعدها إىلٰ  رشيعته خامتة  وإنَّ 

بن    مر بعده أمري املؤمنني عيلُّ األ  مام واخلليفة وويلَّ اإل  وأقول: إنَّ 

طالب، ثمّ   ثمّ احلسن،    ثمّ   أيب  ثمّ   عيلُّ   احلسني،  احلسني،  بن   دحممّ   بن 

ثمّ عيلٍّ  بن حممّ   ،  ثمّ   موسٰى   ثمّ   د،جعفر  ثمّ بن موسٰى   عيلُّ   بن جعفر،   ،  

 أنت يا موالي. ، ثمّ د بن عيلٍّ حممّ 

فكيف للناس باخللف من    ،ومن بعدي احلسن ابني« :    فقال

 .»بعده؟

 ذاك يا موالي؟  قال: فقلت: وكيف

يُ ألنَّ « قال:   ال  حيلُّ   ،شخصه  رٰى ه  حتَّ   وال  باسمه    خيرج  ٰى ذكره 

 .» وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  رض قسطاً ألا فيمأل

فقلت: أقررت إنَّ   .قال:    هم عدوُّ اهللا، وعدوَّ   هم ويلُّ وليَّ   وأقول: 

 اهللا، وطاعتهم طاعة اهللا، ومعصيتهم معصية اهللا.

حقٌّ   إنَّ   وأقول: حقٌّ املعراج  القرب  يف  واملسألة  حقٌّ اجلنَّ   وإنَّ ،  ،  ،  ة 

 وَ   ،حقٌّ   يزان، واملقٌّ ح  ، والرصاطوالنار حقٌّ 
َ

 ال
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إنَّ  الصالة  وأقول:  الوالية:  بعد  الواجبة    ، والزكاة  ،الفرائض 

 والنهي عن املنكر.  ،باملعروف مر واأل، واجلهاد ،واحلجُّ  ،والصوم

هذا واهللا دين اهللا الذي   ،يا أبا القاسم« :  د  مّ حم  بن  فقال عيلُّ 

لعباده ثبَّ   ارتضاه  عليه،  الدنيا  فأثبت  احلياة  يف  الثابت  بالقول  اهللا  تك 

 .)١(»و[يف] اآلخرة

دلف أيب  بن  الصقر  عيلُّ   ،وعن  سمعت  حممّ   قال:  عيلٍّ بن  بن    د 

ابنه  ا  إنَّ « يقول:    الرضا   احلسن  وبعد  ابني،  احلسن  بعدي  إلمام 

 .)٢( »ت جورًا وظلامً ئَ لِ يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ  ائم الذيالق

أيب    قال: دخلت عىلٰ   ،وعن أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري

أُ     د احلسن بن عيلٍّ حممّ  بعده،   ]من [أسأله عن اخللف    ريد أنْ وأنا 

ل األرض  مل ُخي  اهللا تبارك وتعاىلٰ  إنَّ  ،يا أمحد بن إسحاق« فقال يل مبتدئًا: 

آدمن خلق  ُخي   م  ذ  إىلٰ وال  حجَّ   أنْ   ليها  من  الساعة  عىلٰ تقوم  هللا    ة 

األرض أهل  عن  البالء  يدفع  به  يُ   ،خلقه،  الغيثنزِّ وبه  ُخي   ، ل  رج وبه 

 . »بركات األرض

 ؟ فمن اإلمام واخلليفة بعدك  ،ل اهللاقال: فقلت له: يا ابن رسو

ف  فنهض   ثمّ مرسعًا  البيت،  وعىلٰ   دخل  غالٌم    خرج  عاتقه 
 

الدِّ )  ١( باب  ٣٨٠و   ٣٧٩(ص  ين  كامل  از  ١/ ح  ٣٧/  كفاية األثر (ص   )؛ ورواه اخلزَّ يف 

يف إعالم   )، والطربيس  ٣٢و  ٣١  يف روضة الواعظني (ص   )، والفتَّال  ٢٨٨  -   ٢٨٦

ة (ج  إلربيل  )، وا٢٤٥و   ٢٤٤/ ص  ٢(ج   الورٰى   ).٣٣٣و   ٣٣٢/ ص  ٣يف كشف الغمَّ

(ص  )  ٢( ين  الدِّ باب  ٣٨٣كامل  ح  ٣٧/  از  ١٠/  اخلزَّ ورواه  األثر   )؛  كفاية  يف 

 ).٢٤٧ص  /٢(ج  يف إعالم الورٰى  )، والطربيس ٢٩٢ (ص
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يا أمحد بن « فقال:    ،البدر من أبناء الثالث سنني   قمر ليلةوجهه ال  كأنَّ 

عىلٰ   ،إسحاق كرامتك  عليك  جَ ُح   وعىلٰ   اهللا    لوال  عرضت  ما  جه 

ه، الذي يمأل األرض قسطًا  وكنيُّ   رسول اهللا    يُّ ه سمنَّ إابني هذا،  

 . )١( »...ت جورًا وظلامً ئَ لِ وعدالً كام مُ 

د احلسن بن حممّ أيب   ىلٰ قال: دخلت ع   ، وعن يعقوب بن منقوش 

اٍن يف الدار، وعن يمينه بيت عليه سرت دكَّ   وهو جالس عىلٰ     عيلٍّ 

سيِّ   ، مسبل  يا  له:  األمر؟   ، دي فقلت  هذا  صاحب  ارفع «فقال:    من 

عرش   ، فرفعته ،  » السرت  له  مخايس  غالم  إلينا  نحو   فخرج  أو  ثامن  أو 
 

ين (ص  )  ١(   يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ١/ ح  ٣٨  / باب٣٨٥و  ٣٨٤كامل الدِّ

ص  ٢(ج   واإلربيل  ٢٤٩و  ٢٤٨/  (ج    )،  ة  الغمَّ كشف  ص  ٣يف  )، ٣٣٤و  ٣٣٣/ 

 ).٢٦٢ - ٢٦٠يف منتخب األنوار املضيئة (ص  والنييل 

احلديث:   إسحاق« ومتام  بن  أمحد  األُ   ، يا  هذه  مثمَّ مثله يف  اخلرض  ة  مثل  ل  ومثله   ،

القرنني،  ليغي   ذي  إالَّ   بنَّ واهللا  اهللكة  من  فيها  ينجو  ال  ثبَّ غيبة  من  اهللا    القول    عىلٰ   ته 

فرجه   بإمامته بتعجيل  للدعاء  [فيها]  يا  ،  »وفقه  له:  فقلت  إسحاق:  بن  أمحد  فقال 

يطمئنُّ   ، موالي عالمة  من  فنطق   فهل  قلبي؟  فصيح  الغالم    إليها  عريب    ، بلسان 

بقيَّ فق أنا  أعال:  من  واملنتقم  أرضه،  يف  اهللا  فالة  أثراً   دائه،  بن    تطلب  أمحد  يا  عني  بعد 

أمحد  ،  »إسحاق  مرسوراً فقال  فخرجت  إسحاق:  فلامَّ فرحاً   بن  عدت  ،  الغد  من  كان   

اهللا،  إليه رسول  ابن  يا  له:  عيلَّ   ،فقلت  [به]  مننت  بام  رسوري  عظم  السُّ   ،لقد  ة  نَّ فام 

قلت: يا ابن رسول  ،  »طول الغيبة يا أمحد « فقال:     وذي القرنني؟من اخلرض   اجلارية فيه

وال    ، مر أكثر القائلني بهيرجع عن هذا األ  ٰى حتَّ   إي وريبِّ «لتطول؟ قال:    غيبته   وإنَّ   ، اهللا

يا أمحد  .  ده بروح منهوأيَّ   ،يامنعهده لواليتنا، وكتب يف قلبه اإل  أخذ اهللا     من إالَّ  يبقٰى 

اهللا، فخذ ما آتيتك    باهللا، وغيب من غي   من رسِّ  ن أمر اهللا، ورسٌّ هذا أمر م ، بن إسحاقا

 . »ني يف عليِّ  واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً 
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اجلبني واض   ) ١( ذلك الوجه   ، ح  ش رِّ دُ   ،أبيض  املقلتني،  ، ني كفَّ ال ن  ث ي 

الركبتني  خدِّ   ، معطوف  خال يف  األيمن  فجلس   ، ه  ذوابة،  رأسه  ويف 

وثب فقال   ، ثمّ » هذا صاحبكم «قال يل:    ، ثمّ   دفخذ أيب حممّ   عىلٰ 

، فدخل البيت وأنا أنظر إليه، » الوقت املعلوم   ادخل إىلٰ   ، يا بنيَّ «له:  

يل:    ثمّ  البيتا   ، يعقوب يا  «قال  يف  من  رأيت » نظر  فام  فدخلت   ،

  . ) ٢(داً أح 

ثنا  عن    الصدوق    ٰى ورو حدَّ قال:  عصام،  بن  بن حمّمد  حمّمد 

الكلينيحممّ  يعقوب  بن  حدَّ   ،د  عالَّ قال:  الرازيثني  أخربين   ،ن  قال: 

أنَّ  أصحابنا  لبعض  حممّ امَّ ـه  أيب  جارية  محلت  ستحملني  « قال:    د   

 .)٣( »و القائم من بعديوه ،دواسمه حممّ  ،راً كَ ذَ 

عت أبا حمّمد احلسن بن : سمقال  سعد،بن   وعن أمحد بن إسحاق

  ٰى رجني من الدنيا حتَّ يقول: «احلمد هللا الذي مل ُخي   العسكري    عيلٍّ 

بعدي من  اخللف  اهللا    ،أراين  برسول  الناس  وُخل َخ   أشبه    ، قاً لقًا 

 

له هيأة عمر    وقوله: (له عرشًا أو ثامن)، الظاهر أنَّ   ،) اخلاميس من له من العمر مخس سنني١(

أو عرش سنوات، فإنَّ  أبدان غريهم ال عالقة  أجسادهم هلا حاالت ختتلف    نموَّ   ثامن  عن 

 فة. هلا بأعامرهم الرشي

ين (ص  )  ٢( /  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ٢/ ح  ٣٨/ باب  ٤٠٧كامل الدِّ

والراوندي  ٢٥٠ص   (ج    )،  واجلرائح  اخلرائج  ص  ٢يف  )،  ٩٥٩و  ٩٥٨/ 

ة (ج   واإلربيل  ).٣٣٥و ٣٣٤/ ص ٣يف كشف الغمَّ

از  ٤/ ح  ٣٨/ باب  ٤٠٨(ص  ين  ) كامل الدِّ ٣(  ٢٩٣(ص  يف كفاية األثر    )؛ ورواه اخلزَّ

 ). ٢٩٤و
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وتعاىلٰ و تبارك  اهللا  غيبته  حيفظه  يُ   ،يف  فيمألثّم  عدالً    ظهره  األرض 

 .)١( »ت جورًا وظلامً ئَ لِ وقسطًا كام مُ 

العمري  قال: سمعت حممّ   ، ام بن مهَّ   عيلّ   أيب ن  ع و  د بن عثامن 

د احلسن  أبو حممّ   َل ئِ ُس   يقول: سمعت أيب يقول:   )س اهللا روحه قدَّ ( 

عيلٍّ  آبائه      بن  عن  روي  الذي  اخلرب  عن  عنده    أنَّ   : وأنا 

حجَّ  من  ختلو  ال  عىلٰ األرض  هللا  إيلٰ   ة  القيامة   خلقه  من    وأنَّ   ، يوم 

يعر ومل  ز   ف مات  م إمام  جاهليَّ مانه  ميتة    إنَّ « :  فقال    ، » ة ات 

حقٌّ  أنَّ   هذا  حقٌّ   كام  فقيل » النهار  اهللا   ،  رسول  ابن  يا  فمن    ، له: 

واإل احلجَّ  فقال ة  بعدك؟  حممّ « :  مام  اإل ابني  هو  واحلجَّ د،    ة مام 

ميتة جاهليَّ  يعرفه مات  أ بعدي، من مات ومل  إنَّ مَ ة.  حيار    ا  له غيبة 

اجلاهلون،  ا وهيلك    فيها  ف مل فيها  ويكذب  الوقَّ بطلون،  ثمّ يها    اتون، 

إىلٰ   فكأينِّ   ، خيرج  بنجف    عالم األ   أنظر  رأسه  فوق  ختفق  البيض 

  . ) ٢( » الكوفة 

املهدي والدة  أثبتت  وغريها  الروايات  اإلمام    ¨  هذه  من 

العسكري دالل  احلسن  ذلك  ويف  أكثرها،  عن  أعرضنا  وقد  ة  ، 

 .سوالدته الرشيفة ووجوده املقدَّ  كافية عىلٰ 
 

ين (ص ) ١(  ). ٧/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩و ٤٠٨كامل الدِّ

ين (ص  )  ٢( از  ٩/ ح  ٣٨/ باب  ٤٠٩كامل الدِّ )،  ٢٩٦يف كفاية األثر (ص    )؛ ورواه اخلزَّ

ة (ج    )، واإلربيل  ٢٥٣/ ص  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   والطربيس   / ٣يف كشف الغمَّ

 ).٣٣٦و ٣٣٥ص 
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أ  ا أ يا دة او   ¨  ا و

  : ا ا اي 

عىلٰ  املسألة  هذه  تقترص  فحسب  ومل  الشيعي  أقرَّ   االعتقاد   بل 

وسنذكر بعض    موا هبا تسليم الرضوراتة وسلَّ نَّبذلك علامء أهل السُّ 

 ألقوال: هذه ا

 : ميت ابن حجر اهلي -  ١

 ٰ د  أبو القاسم حممّ ( :  يف (الصواعق املحرقة)   قالـ)،  ه٩٧٤(   املتوىفَّ

العسكري  ،ةاحلجَّ  [احلسن  أبيه  وفاة  عند  سنني،    وعمره  مخس   [

 . )١() القائم املنتظر  ٰى سمَّ ويُ  ،لكن آتاه اهللا فيها احلكمة

 : كانابن خلِّ  -  ٢

 ٰ (وفيا قال  هـ)،  ٦٨١(   املتوىفَّ األعيان)  يف  اإلمام  ت  ترمجة  يف 

بن    د بن عيلِّ بن حممّ   د احلسن بن عيلِّ مّ أبو حم(   : هما نصُّ   العسكري  

زين العابدين    د الباقر بن عيلٍّ الرضا بن جعفر الصادق بن حممّ   ٰى موس 

عيلِّ ا بن  احلسني  طالب    بن  أيب  األئمَّ Óبن  أحد  اال،  عىلٰ ة  عرش    ثني 

اإلماميَّ  املنتظاعتقاد  والد  وهو  الرسدابة،  صاحب  ف عرَ ويُ   ،ر 

 .)٢() أيضًا هبذه النسبة فعرَ يُ  بالعسكري، وأبوه عيلٌّ 

 : ابن شحنة احلنفي -  ٣

 ٰ تهـ)،  ٨١٥(   املتوىفَّ يف  املسمَّ أذكر  ( ب  ٰى رخيه  يف  ـ  املناظر  روض 
 

 ). ٢٠٨(ص  ) الصواعق املحرقة١(

 ).١٦٩/ الرقم ٩٤/ ص ٢(ج وفيات األعيان  )٢(



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٥٩  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

األوائل احلسن    دَ لِ ووُ ( :  واألواخر)   أخبار  احلسن    -هلذا  يعني 

عرشحمّمد  ولده    -    العسكري ثاين  لهاملنتظر  ويقال  العامل، هم،   :

 . )١() مخس ومخسني ومائتنيسنة يف   دَ لِ وُ  ،ةواحلجَّ  ،املهديو

 : اغ املالكيابن الصبَّ  - ٤

 ٰ الفصل الثاين عرش: ): ( ةالفصول املهمَّ ( يف قال هـ)، ٨٥٥(  املتوىفَّ

حممّ  القاسم  أيب  ذكر  حممّ احلجَّ   د  يف  أيب  ابن  الصالح  اخللف  د  ة 

بعد  و..:  .صاحب اإلرشاد  قال  : ...  احلسن اخلالص كان اإلمام 

حممّ  اباحلد  أيب  حممّ سن  ٰى   داً نه  اهللا    [املسمَّ رسول   املكنَّٰى   باسم 

ُخي بكنيته] أبوه ولداً لِّ ، ومل  باطناً   غريه  ف  أبوه غائبًا  ، وخلَّ ظاهرًا وال  فه 

 .. عند وفاة أبيه مخس سنني.  سنُّهمسترتًا باملدينة، وكان 

ليلة    ٰى من رأ   ة بن احلسن اخلالص بُرسَّ احلجَّ د  أبو القاسم حممّ   دَ لِ وُ 

للهجرة  شعبان سنة مخس  منالنصف   أبًا  وأمَّ   .ومخسني ومائتني  ا نسبه 

القاسم حممّ   ام� أُ و أبو  احلجَّ فهو:  عيلٍّ د  بن  اخلالص  احلسن  بن  اهلادي    ة 

الكاظم بن جعفر الصادق بن   ٰى الرضا بن موس  د اجلواد بن عيلٍّ بن حممّ ا

بحممّ  الباقر  عيلٍّ د  عيلِّ   ن  بن  احلسني  بن  العابدين    طالب أيب  بن    زين 

 .) صلوات اهللا عليهم أمجعني( 

فمُّ أُ ا  وأمَّ  هلا  مُّ أُ ه  يقال  وقيلمَ أَ خري    ،نرجس  :ولد  غري    :ة،  اسمها 

وأمَّ  القاس ذلك.  فأبو  كنيته  فاحلجَّ وأمَّ   .مئا  لقبه  واخللف   ،واملهدي  ،ة ا 

 .)٢() أشهرها املهديو وصاحب الزمان  ،ملنتظر اوالقائم  ،الصالح
 

 ).١٥٨و ١٥٧روض املناظر (ص ) ١(

 ). ١١٠٤ - ١٠٩٦/ ص ٢(ج  ة) الفصول املهمَّ ٢(
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 : د الشافعيطلحة بن حممّ  بن د حممّ  ن يأبو سامل كامل الدِّ  -  ٥

 ٰ الباب الثاين عرش:  (  :) مطالب السؤول( قال يف هـ)، ٦٥٢(  املتوىفَّ

املهدي  القاسم    أيبيف   القاسم  أيب  اإلمام   :   ّبن احلسن  حمم د 

عيلٍّ  بن  حممّ املتوكِّ   اخلالص  بن  عيلٍّ ل  بن  القانع  ب  د  موسالرضا    ٰى ن 

حممّ  بن  الصادق  جعفر  بن  الباالكاظم  بن  د  بن    عيلٍّ قر  العابدين  زين 

عيلٍّ نياحلس بن  الزكي  طالب  املرتٰىض     أيب  بن  املؤمنني  املهدي   ،أمري 

 . ) عليهم السالم ورمحته وبركاته( ة اخللف الصالح املنتظر احلجَّ 

احلجَّ  اخللف  أيَّ فهذا  قد  اهللاُة    ده 

 

احلقِّ   ههدا    سجاياهُ وأتاه    منهج 

  قاهُ وأعٰىل يف ذرٰى العليا بالتأييد مر  

  

فتحالَّ آو  عظيم  فضل  حٰىل    هُ تاه 

  وقد قال رسول اهللا قوالً قد رويناهُ  

  

  وذو العلم بام قال إذا أدرك معناهُ  

  هُ رٰى األخبار يف املهدي جاءت بمسامَّ ت  

  

  هُ وقد أبداه بالنسبة والوصف وسامَّ  

منِّ   قوله  إلرشاق  ويكفي    حمياهُ ي 

 

  مرساه ومرساهُ ومن بضعته الزهراء   

يبلغ  لو أُ ن  وأشباهُ ما  أمثال    وتيه 

 

  فاهوا   قالوا هو املهدي ما ماتوا بام   فإنْ  

النبوَّ    من  رتع  وقد  عنارصها،  أكناف  يف  الرسالة  رة  من  ضع 

وترع من القرابة بسجال معارصها، وبرع يف صفات  أوارصها  أخالف  

بخ  عليه  فعقدت  نصاهبا   ٰى فاقتن   ارصها،يالرشف  رشف  األنساب    من 

واجتن  عىلٰ   ساباالنتعند    واعتىلٰ  أحساهبا،  من    ٰى رشف  اهلداية  جنا 

من  معادهنا وأسباهبا، فهو من ولد الطهر البتول املجزوم بكوهنا بضعة  

و أصلها  فالرسالة  واألُ هنَّ إالرسول،  العنارص  ألرشف  ا  فأمَّ ،  صولا 



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٦١  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

فبُرسَّ  رأ  مولده  وعرشي  ٰى من  ثالث  سنة  يف  ومائتني  ن  ومخسني  ثامن 

 . )١( ) ... احلسن اخلالصحمّمد فأبوه  ام� ُأ  وه أباً ا نسبوأمَّ للهجرة، 

 : بن أيب الفوارس الشافعيبن مسلم د احلافظ أبو الفتح حممّ  -  ٦

 ٰ كتابه    ٰى روهـ)،  ٤١٢(   املتوىفَّ ذكر   ) األربعني( يف  طويلة  رواية 

  ٰى يلق  أنْ   ومن أحبَّ ...  «قال يف آخرها:    ثمّ   ،ة آل البيت  فيها أئمَّ 

  أنْ   ابنه احلسن العسكري، ومن أحبَّ   لِ ين فليواوهو من الفائز   اهللا  

فليوالِ   اهللا    ٰى يلق إسالمه  وحسن  إيامنه  كمل  صاحب    وقد  ابنه 

املهد الدجي،  الزمان  مصابيح  اهلدٰى وأئمَّ   ٰى فهؤالء  التقٰى أو  ة    ، عالم 

 .)٢(» ة  اجلنَّاهللا هم كنت ضامنًا له عىلٰ هم وتوالَّ فمن أحبَّ 

 : خاري احلنفيالب هلويالد عبد احلقِّ أبو املجد  -  ٧

 ٰ ة (   رسالةيف  قال  هـ)،  ١٠٥٢(   املتوىفَّ األئمَّ وأحوال  مناقب 

حممّ ( :  ) األطهار   ولده  وأبو  العسكري  احلسن  د) د  م  ح    Ë  (م 

خواصِّ  عند  وثقات  معلوم  قصَّ   ثمّ ،  ) أهله  أصحابه  الوالدة  نقل  ة 

 .)٣( ةبالفارسيَّ 

 : د الطويس البالذري احلافظ أبو حممّ  -  ٨

 ٰ يف  ،  هـ) ٢٧٩(   املتوىفَّ السمعاين  حممّ ( :  ) األنساب(قال  د  أبو 

كان واحد عرصه يف احلفظ والوعظ، ومن    ،البالذري الواعظ الطويس
 

 ).٤٨١ - ٤٧٩مطالب السؤول (ص ) ١(

 ).٤٦١و ٤٦٠/ ص ١انظر: النجم الثاقب (ج  ) ٢(

 ).٦٣(ص   كشف األستار)، و٣٩٦ص / ١انظر: النجم الثاقب (ج  ) ٣(
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ر املقام بنيسابور، يكون  كثِ ، وكان يُ وأكثرهم فائدةً   أحسن الناس عرشةً 

د أيب احلسني املحمي وأيب نرص  سبوع جملسان عند شيخي البلأُ  له يف كلِّ 

احلافظ ومشاخينا حيرضون جمالسه ويفرحون بام   و عيلٍّ العبدي. وكان أب 

غمزوه يف إسناد أو  قطُّ  هم  ومل أرَ   ،املأل من األساتيدرؤوس    يذكره عىلٰ 

بمكَّ  وكتب  حديث،  أو  البيت  اسم  أهل  إمام  عن  حممّ   ة  د  أيب 

 .)١(]) [ الرضا  ٰى بن موس د بن عيلِّ بن حممّ  احلسن بن عيلِّ 

 : لرفاعيا ين دِّ ال د رساج أبو املعايل حممّ  -  ٩

 ٰ كتابه  هـ)،  ٨٨٥(   املتوىفَّ يف  األنساب  ( ذكر  األخبار  بحر  صحاح 

الفاطميَّ  السادة  نسب  األخياريف  اهلادي    ) ة  اإلمام  ترمجة  ما    يف 

عيلٌّ ( ه:  نصُّ  حممّ   اإلمام  بن  اجلواداهلادي  ال   ،د  والفقيه  تلقبه  والعامل  قي 

،  هـ) ٢١٢( نة  ة سملدينيف ا  دَ لِ األمري والدليل والعسكري والنجيب، وُ و

 بُرسَّ من رأٰى ايس يوم االثنني  العبَّ   يف خالفة املعتزِّ    شهيدًا بالسمِّ ويفِّ وتُ 

سنة   رجب  من  خلون  ليال  أوالدهـ) ٢٥٤( لثالث  مخسة  له  وكان   ،: 

سن  احلف  وعائشة.   ،وجعفر   ،دوحممّ   ،واحلسني  ،اإلمام احلسن العسكري

د  اهللا اإلمام حممّ   ر ويلَّ ة املنتظالعسكري أعقب صاحب الرسداب احلجَّ 

 . )٢() املهدي

 : أمحد بن يوسف القرماين احلنفي  -  ١٠

 ٰ الدُّ ( قال يف كتابه  هـ)،  ١٠١٩(   املتوىفَّ وآثار األُ وَ أخبار  يف    ) لوَ ل 
 

 ).٤٢٣/ ص ١ج األنساب () ١(

 ).٨٥فاطميَّة األخيار (ص بحر األنساب صحاح األخبار يف نسب السادة ال) ٢(
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اإلمام أيب    يف ذكر اخللف الصالح: الفصل احلادي عرشالباب الثالث: (

العسكري  القاسم   بن  مخ:حمّمد  أبيه  وفاة  عند  عمره  س  وكان 

أُ   ،سنني كام  احلكمة  فيها  اهللا  حيي آتاه  مربوع  اصبي�     ٰى وتيها  وكان   ،

 . )١( ) اجلبهة أجىلٰ  ،األنف ٰى أقن ،القامة، حسن الوجه والشعر 

 : الكرماين  بن أيب منصوراين تقي الدِّ  -  ١١

 ٰ قال  ٩٧٥(   املتوىفَّ ذكره  هـ)،  طويل  كالم  وذلك  (...  الشعراين:  يف 

م  من  بدايته  يكون  عرش،    يف سنة  ثني  ثال   يضِّ االضمحالل  احلادي  القرن 

يرتقَّ  املهدي  فهناك  خروج  حسن  ب  اإلمام  أوالد  من  وهو   ،

ومخسني    ومولده    ، العسكري  مخس  سنة  شعبان  من  النصف  ليلة 

باٍق إىلٰ  بعيس   أنْ   ومائتني، وهو  إىلٰ   ، بن مريم    ٰى جيتمع    فيكون عمره 

  . ) ٢( ) سنني   تُّ ة سنة وس وقتنا هذا وهو سنة ثامن ومخسني وتسعامئة، سبعامئ 

الدِّ السيِّ   -  ١٢ اهللا  ين  د مجال  السيِّ عطاء  الدِّ بن  غياث  فضل    ين د 

 : اهللا الشريازي النيسابوري

 ٰ ة  الفارسيَّ ب  ) روضة األحباب(   هكتابذكر يف  )،  هـ٩٣٠بعد  (   املتوىفَّ

 .)٣( احلسن  د بنحممّ هو اإلمام الثاين عرش  أنَّ 

 : شيخ اإلسالم اجلويني الشافعي -  ١٣

أعال الشافمن  والثامنعيَّ م  السابع  القرن  يف  روٰى ة  عن    ،  بسنده 
 

 ).١١٧(ص  لوَ ل وآثار األُ وَ ) أخبار الدُّ ١(

 ). ٥٦٢/ ص ٢(ج  ) اليواقيت واجلواهر٢(

 ). ٦٤(ص  كشف األستارانظر: ) ٣(
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بن عيلِّ حممّ  بابويه، قال: حدَّ   د  زياد بن  بن  ثنا أمحد  حدَّ   ،وعنه  .ثنا أمحد 

  ،عن أبيه  ،بن إبراهيم بن هاشم  ثنا عيلُّ حدَّ   ،اهلمداينبن جعفر  بن زياد  ا

ال عبد  اهلرويعن  صالح  بن  عيلٍّ   ،سالم  بن  دعبل  سمعت    قال: 

 هلا: قصيديت التي أوَّ  دت موالي الرضا يقول: أنشاخلزاعي 

 قويل:  انتهيت إىلٰ فلامَّ ، مدارس آياٍت خلت من تالوة

خارج  حمالة  ال  إمام    خروج 

 

عىلٰ   والربكاِت   يقوم  اهللا    اسم 

كلَّ ميِّ يُ   فينا    وباطل   حقٍّ   ز 

 

عىلٰ وُجي   والنقامِت النعام  زي    ء 

يا  « فقال:   رفع رأسه إيلَّ   ثمّ  ، يداً بكاًء شد  الرضا [اإلمام]   ٰى بك  

القدس عىلٰ   ،خزاعي البيتني، فهل تدري من    نطق روح  لسانك هبذين 

سمعت بخروج    أينَّ   الَّ قلت: ال يا موالي إ   »،يقوم؟   ٰى هذا اإلمام؟ ومت 

يُ  منكم  عدالً طهِّ إمام  ويملؤها  الفساد  من  األرض  دعبل« ال:  فق   ،ر    ، يا 

حممّ  بعدي  ابنياإلمام  حم  ، د  ابنه مّ وبعد  عيلٍّ عيلٌّ   د  وبعد  احلسن،    ،  ابنه 

لو  ] و[ ة القائم، املنتظر يف غيبته، املطاع يف ظهوره، وبعد احلسن ابنه احلجَّ 

خيرج فيمألها    ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ  يوم واحد لطوَّ الَّ إمن الدنيا    مل يبَق 

مُ  كام  مت وأمَّ   ت جورًا. ئَ لِ عدالً  ف ٰى ا  فقد حدَّ إ؟  الوقت،  أيب خبار عن    ثني 

  ٰى يل له: مت ق   ]  النبي   أنَّ [     ي عن أبيه عن آبائه عن عيلٍّ دِّ عن ج

ذرّ  القائم من  الساعة ال جيليها لوقتها إالَّ تك يَّ خيرج  مثله كمثل  فقال:    ؟ 

  . )١(» بغتة   م إالَّ وات واألرض ال تأتيك هو ثقلت يف السام

 

 ).٥٩١/ ح ٣٣٨و ٣٣٧ص  /٢(ج ) فرائد السمطني ١(



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٦٥  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

 : حسن العراقي  - ١٤

و  وه ¨ هديين بن أيب منصور بوجود امل الذي أخرب تقي الدِّ  هو

العسكري   احلسن  حسن  ( فقال:    ،ابن  الشيخ  أخربين  هكذا 

املطلِّ  الريش  كوم  فوق  املدفون  بمرص   عىلٰ   العراقي  الرطل  بركة 

 .)١( ) املحروسة، عن اإلمام املهدي حني اجتمع به

 : ياربكري ر الالقايض حسني  -  ١٥

 ٰ كتابه    هـ) ٩٦٦(   املتوىفَّ اخلميس( يف  احلجَّ )  تاريخ  بن جعل  ة 

 . )٢( ة والدته كاملةً وذكر قصَّ ، اين عرشم الثاإلما  احلسن

 : مة سبط ابن اجلوزي احلنبيل العالَّ  -  ١٦

 ٰ )   قالـ)  ه ٦٥٤(   املتوىفَّ ة فصل يف ذكر احلجَّ ( :  يف (تذكرة اخلواصِّ

الرضا    ٰى موسبن    د بن عيلِّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ املهدي: هو حممّ 

حممّ ا بن  جعفر  عيلِّ بن  بن  احل  د  بن  بن  طالب    يلِّ عسني  أيب    ، بن 

ووكنيته   اهللا  عبد  احلجَّ أبو  اخللف  وهو  القاسم،  الزمان  أبو  صاحب  ة 

 ة.املنتظر والتايل، وهو آخر األئمَّ والقائم 

البزَّ  بن  حممود  بن  العزيز  عبد  عمر   ،ازأنبأنا  ابن  قال    ،عن  قال: 

ج يف آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي  خير « :  رسول اهللا  

،  »فذلك هو املهدي ،ت جوراً ئَ لِ يمأل األرض عدالً كام مُ   ه ككنيتيوكنيت

 .)٣() وهذا حديث مشهور
 

 ). ٥٦٢/ ص ٢(ج  ) اليواقيت واجلواهر١(

 ). ٥٤انظر: كشف األستار (ص ) ٢(

 ).٣٢٥ (ص واصِّ ) تذكرة اخل٣(
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 :براهيم املعروف بالقندوزي احلنفيسليامن بن إ -  ١٧

 ٰ املودَّ ( قال يف كتابه    ،) هـ١٢٩٤(   املتوىفَّ املعلوم  (   :) ةينابيع  فاخلرب 

  س عرش من كانت ليلة اخلام   والدة القائم    د الثقات أنَّ ق عناملحقَّ 

 .)١( ) اء ائتني يف بلدة سامرَّ شعبان سنة مخس ومخسني وم 

 :ين بن طولون احلنفيدمشق شمس الدِّ  خ مؤرِّ  -  ١٨

 ٰ وثاين ( : قال:  ) ة االثنا عرشاألئمَّ ( يف كتابه    ، قالهـ) ٩٥٣(   املتوىفَّ

  د بن احلسن بن عيلٍّ اسم حممّ د بن احلسن، وهو أبو الق عرشهم ابنه حممّ 

حممّ  بن  باجلد  اهلادي  عيلٍّ واد  موس   ن  بن  جعفر   ٰى الرضا  بن  الكاظم 

بن أيب    زين العابدين بن احلسني بن عيلِّ   د الباقر بن عيلٍّ الصادق بن حممّ 

 .) Ó طالب

 ذلك فقلت:  قال: (وقد نظمتهم عىلٰ ثمّ 

باألئمَّ  االعليك  عرش ة    ثني 

 

  البرش  خري   ٰى من آل بيت املصطف  

حسنيُ    حسُن  تراٍب    أبو 

 

الع  زين  شني وبغض    بادين 

در  علم  كم  الباقر    ٰى حمّمد 

 

  ٰى بني الور   اً والصادق ادع جعفر  

عيلّ   ٰى موس    وابنه  الكاظم    هو 

 

عيلّ ب به  لقِّ   وقدره    الرضا 

معمور   قلبه  التقي    حمّمد 

 

منثور ُدرُّ   ٰى التق  عىلٰ     ه 

املطهَّ   احلسن    روالعسكري 

 

ا  يظهُر) حمّمد  سوف    )٢(ملهدي 

  

 ). ٣٠٦/ ص ٣(ج ة ) ينابيع املودَّ ١(

 ). ١١٨و ١١٧(ص  عرش اثنة اال) األئمَّ ٢(
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الدِّ   -  ١٩ ش شهاب  بن  الدِّ ين  بمس  املعروف  اهلندي  (ين  ملك  ـ 

 : )العلامء

زين العابدين اخلالفة؟    عِ َم مل يدَّ ـلِ   :) هداية السعداء( قال يف كتابه  

  ه أمري املؤمنني بجدِّ   َل عِ ثما ف   ٰى ه رأ فأجاب عنه بكالم طويل حاصله: أنَّ 

 م. من اخلروج والقتل والظل   وأبيه

األئمَّ عدَّ   ثمّ  اإلمام احلسني  د  بعد  اإلمام وأوَّ (:  ال فق  ة  هلم 

حممّ  اإلمام  والثاين  العابدين،  جعفر زين  اإلمام  والثالث  الباقر،  د 

موس اإلمام  والرابع  ابنه،  اإلمام   ٰى الصادق  واخلامس  ابنه،  الكاظم 

حممّ   عيلٌّ  اإلمام  والسادس  ابنه،  اإلمام الرضا  والسابع  ابنه،  التقي  د 

العسك  عيلٌّ  احلسن  اإلمام  والثامن  ابنه،  ابنه، النقي  والتاسع   ري 

حجَّ  عمر اإلمام  وله  غائب  وهو  ابنه،  املهدي  اإلمام  القائم  اهللا  ة 

ال وإلياس وخرض، ويف الكافرين الدجَّ   ٰى طويل كام بني املؤمنني عيس 

  . ) ١()والسامري 

 : ين الصفدي صالح الدِّ  -  ٢٠

 ٰ قال الشيخ ( :  ) ة ينابيع املودَّ ( يف  زي  القندوقال  هـ)،  ٧٦٤(   املتوىفَّ

ا بأالكبري  الدِّ لعارف  صالح  احلروف  رشح  رسار  يف  الصفدي  ين 

إنَّ  األئمَّ   الدائرة:  من  عرش  الثاين  اإلمام  هو  املوعود  أوَّ املهدي  هلم  ة، 

 . )٢() ) ريض اهللا عنهم ونفعنا هبم( وآخرهم املهدي  دنا عيلٌّ سيِّ 
 

 ). ٧١و ٧٠(ص  كشف األستارانظر: ) ١(

 ). ٣٤٧/ ص ٣ينابيع املودَّة (ج  )٢(
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 : افعيد املطريي الش عبد اهللا بن حممّ   -  ٢١

د اهللا بن حمّمد لبارع عب [قال] الفاضل ا ( :    ث النوري قال املحدِّ 

ـ (الرياض الزاهرة يف فضل املطري  ي شهرة املدين حاالً يف كتابه املوسوم ب

ة  يَّ من ذرّ   نَّ يف احلديث األخري أ   آل بيت النبيِّ وعرتته الطاهرة): ... روٰى 

قال: ومجيع   أنْ   إىلٰ ،  ن املهدي املبعوث يف آخر الزما     احلسني بن عيلٍّ 

جاللته   ق املجمع عىلٰ ة املحقِّ إمام األئمَّ   ىلٰ دون إ يعو ته  يَّ نسل احلسني وذرّ 

لني وساللة خري  وغزارة علمه وزهده وورعه وكامله ساللة األنبياء واملرَس 

ذكر  . ثمّ ) ريض اهللا عنه وأرضاه ( بن احلسني   املخلوقني زين العابدين عيلِّ 

املنامات يف فضيلتهم يَّ ذرّ   بعض فضائله ومجاعة من    أنْ   إىلٰ   ، ته ومجلة من 

فا قال  األوَّ :  عيلُّ إلمام  طالب   ل  أيب  األئمَّ ،    بن  أسامي  ثمّ وساق   ة، 

العسكري   احلسن  ابنه  عرش  احلادي  حممّ قال:  ابنه  عرش  الثاين  د  ، 

املهدي   النصُّ القائم  سبق  وقد  ملَّ   ،  يف  النبيِّ عليه  من  اإلسالم   ة 

م   د حممّ  بقيَّ   بن أيب طالب    ه عيلِّ ن جدِّ ، وكذا  آبائه ومن  أهل    ة 

وه رش ال  واملراتب،  يف ف  ذلك  ورد  كام  املنتظر  القائم  السيف  صاحب  و 

  .) آخر ما قال  إىلٰ   ، صحيح اخلرب، وله قبل قيامه غيبتان 

ث  قال   عتيقة(   :  النوري املحدِّ عليها  عثرت  التي    ، والنسخة 

تاب الرياض الزاهرة يف فضل  ك(   :ظهرها  ه وعىلٰ فها وبخطِّ وكانت ملؤلِّ 

النبيِّ  بيت  إىلٰ   ) هرةالطاته  وعرت  آل  الفقري  حممّ   تأليف  اهللا  عبد  د اهللا 

اعتقادًا،  األشعري  مذهبًا،  الشافعي  حاالً،  املدين  شهرًة،  املطريي 

 . )١( ) ، نفعنا اهللا من بركاهتم آمنيوالنقشبندي طريقةً 
 

 ).٩٤و ٩٣(ص  ) كشف األستار١(
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 : اب الشعراينلشيخ العارف عبد الوهَّ ا  -  ٢٢

 ٰ كتابه  أورد    ،) هـ٩٧٣(   املتوىفَّ واجلوا( يف  ابن قول    ) هر اليواقيت 

عيلٍّ ع والشيخ  العراقي  حسن  والشيخ  أنَّ اخلوَّ   ريب  أثبتوا  حيث    اص 

، وذكر ذلك هو ابن اإلمام احلسن العسكري    ¨  اإلمام املهدي

 . )١( عقيدته عىلٰ  مستدال� 

 : الفضل بن روزهبان -  ٢٣

 ٰ كتاهـ)،  ٩٠٩(بعد    املتوىفَّ يف  الباطل( به  قال  ( إبطال  ما ):  ونعم 

 منظومًا:   -  يت ل البأي أه -قلت فيهم  

عىلٰ    ٰى املجتب  ٰى املصطف   سالم 

 

عىلٰ   املرتٰىض السيِّ   سالم    د 

عىلٰ   فاطمة ستِّ   سالم    نا 

 

النسا   خري  اهللا  اختارها    من 

أنفاسه   املسك  من    سالم 

 

الرضا  عىلٰ   األملعي    احلسن 

عىلٰ   احلسني   سالم    األروعي 

 

كربال  ٰى ر بيد  شه    جسمه 

عىلٰ   العابديسيِّ   سالم    ن د 

 

املجتب  عيلِّ   احلسني    ٰى بن 

عىلٰ   املهتدي  سالم    الباقر 

 

عىلٰ   املقتد  سالم    ٰى الصادق 

عىلٰ   املمتحن  سالم    الكاظم 

 

التق  ريضِّ   إمام    ٰى السجايا 

عىلٰ   املؤمتن   سالم  سيِّ   عيلِّ    الثامن  األصفيا الرضا    د 

عىلٰ  الطيِّ    التقي   املتقي  سالم  املرجتحمّمد    ٰى ب 

عىلٰ    النقي األرحيي    سالم 

 

الوراملكرَّ   عيلِّ   هادي    ٰى م 

  

 ). ٥٦٢/ ص ٢(ج  قيت واجلواهراليواراجع: ) ١(
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عىلٰ  العسكريالسيِّ   سالم    د 

 

ُجي   الصفا هِّ إمام  جيش    ز 

عىلٰ   املنتظر   سالم    القائم 

 

ال  القاسم  اهلدقأيب  نور    ٰى رم 

غاسق   يف  كالشمس    سيطلع 

 

املنتٰىض ي نجِّ يُ   سيفه  من    ه 

عدله   ُيرٰى   من  األرض    يمأل 

 

اهل  أهل  جور  ُملِئَت    وٰى كام 

وآبائه   مسال    عليه 

 

السام  تدور  ما    )١() وأنصاره 

 : اصاخلوَّ  الشيخ عيلٌّ  - ٢٤ 

 ٰ عىلٰ هـ)،  ٩٤٩(   املتوىفَّ العراقي  حسن  الشيخ  وافق  الذي  حياة    هو 

  . ) ٢(   ووجوده وكونه ابن اإلمام احلسن العسكري   ̈   اإلمام املهدي 

 : ي د أمني البغدادي السويدابة حممّ النسَّ  -  ٢٥

 ٰ كتاب  ،  هـ) ١٢٤٦(   املتوىفَّ معرفة  ( صاحب  يف  الذهب  سبائك 

العرب األئمَّ فإنَّ   ) قبائل  أسامء  ذكر  االه  فضائلهم  ة  وبعض  عرش  ثني 

وقال    ) ٧٧صفحة  ( يف    ومناقبهم، وذكر اإلمام احلسن العسكري  

كان عمره  و  ،د املهديحممّ ( احلسن العسكري:    يف خطِّ   ) ٧٨صفحة  ( يف  

أبيه مخس سنني الوجه والشعر   ، القامة  وكان مربوع،  عند وفاة    ، حسن 

 . ) ...صبيح اجلبهة ،األنف ٰى أقن

حممّ   -  ٢٦ حممّ احلافظ  بن  بد  املعروف  البخاري  حممود  بن  ـ  د 

 : ) ارساپخواجه  (

 ٰ احلنفيَّ هـ)،  ٨٢٢(   املتوىفَّ علامء  أعيان  مشايخ  من  وأكابر  ة 
 

 ).٤٥٧و ٤٥٦/ ص ٦(ج دالئل الصدق انظر: ) ١(

 ). ٥٦٢/ ص ٢(ج  اليواقيت واجلواهرانظر: ) ٢(
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عيلٍّ امَّ ـول( قال:    ،ةالنقشبنديَّ  احلسن  أيب  بن  جعفر  اهللا  عبد  أبو  زعم     

حممّ نَّ أ  ي  اداهل أيب  ألخيه  ولد  ال  العسكري  ه  احلسن  ، د 

العسكري    أنَّ   ٰى عوادَّ  احلسن  ُس   أخاه  فيه  اإلمامة  ي: مِّ جعل 

هذا يف    اب، وهو معروف بذلك، والعقب من ولد جعفر بن عيلٍّ الكذَّ 

 وإسامعيل. ،وجعفر  ،عبد اهللا :هذا يف ثالثة  بن جعفر، وعقب عيلٍّ  عيلِّ 

ة  معلوم عند خاصَّ   Ëد  ولده حممّ   يالعسكر   د احلسنوأبو حممّ 

 أصحابه وثقات أهله.  خواصِّ 

حممّ حكيمة    أنَّ   ٰى روويُ  جعفر  أيب  اجلواد  بنت  أيب  عمَّ   د  ة 

 ،له ولداً   ترٰى   ع أنْ ه وتدعو له وتترضَّ بُّ د احلسن العسكري كانت ُحتِ حممّ 

 نرجس، فلامَّ   :جارية يقال هلا  ن العسكري اصطفٰى وكان أبو حممد احلس

ن شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني دخلت حكيمة  ة النصف مكان ليل

حممّ  أليب  العسكري  فدعت  احلسن  هلا:    ،د  عمَّ « فقال  كوين يا    ة 

 كان وقت الفجر اضطربت فأقامت كام رسم، فلامَّ   ،»مر الليلة عندنا أل

د احلسن تت به أبا حممّ أ رأت املولود  فقامت إليها حكيمة، فلامَّ   ،نرجس

خم   العسكري   مفوهو  منهتون  وأمرَّ   ،روغ  عىلٰ   فأخذه  ظهره   يده 

  ثمّ   ،خرٰى نه اليمنى وأقام يف األُ ذُ ن يف أُ ذَّ أوعينيه وأدخل لسانه يف فمه و

 ه. مِّ أُ  ، فذهبت به ورددته إىلٰ »ه مِّ أُ  اذهبي به إىلٰ  ،ةيا عمَّ « قال: 

إىلٰ  حكيمة: فجئت  العسكري  أيب حممّ   قالت  احلسن  فإذا    د 

وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع   ،ثياب صفر يديه يف املولود بني 

سيِّ   ،قلبي علم يففقلت:  من  فتلقيه  دي هل عندك  املبارك  املولود   هذا 
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بُ   ةأي عمَّ « :  فقال  ؟إيلَّ  فقالت حكيمة:    ،»به  نا رشِّ هذا املنتظر هذا الذي 

 ذلك.  عىلٰ  ة شكراً ساجد تعاىلٰ هللا فخررت 

 مل  فلامَّ  ،د احلسن العسكري  أيب حممّ   د إىلٰ كنت أتردَّ   قالت: ثمّ 

يوماً أرَ  له  فقلت  مواليه  يا  بسيِّ   ،:  فعلت  قال: ما  ومنتظرنا؟  دنا 

 . )١( ) »ابنها  موسٰى  مُّ استودعناه الذي استودعته أُ « 

 :د بن يوسف أبو عبد اهللا الكنجي الشافعيحممّ  -  ٢٧

عن اإلمام   ) كفاية الطالب( ، قال يف كتابه  ـ) ه٦٥٨( املقتول سنة  

العا نصُّ   سكري  حلسن  ( ما  اآلخر  ه:  ربيع  شهر  يف  باملدينة  مولده 

و ومائتني،  وثالثني  اثنتني  سنة  من  ُقبَِض  من  خلون  لثامن  اجلمعة  يوم 

األوَّ  ربيع  ستِّ شهر  سنة  سنة،  ل  وعرشون  ثامن  يومئٍذ  وله  ومائتني،  ني 

بُرسَّ   نَ فِ ودُ  دُ   ٰى من رأ  يف داره  الذي  البيت  أبوه، وخلَّ   نَ فِ يف  ابنه    ففيه 

 . )٢() ) صلوات اهللا عليه( املنتظر و اإلمام وه

 : ين ابن عريب حميي الدِّ  -  ٢٨

 ٰ قال  ٦٣٨(   املتوىفَّ والستِّ هـ)،  السادس  الباب  من  يف  وثالثامئة  ني 

اهللا  ( :  املّكيَّة)   الفتوحات(  أيَّدنا  امتألت    أنَّ اعلم  وقد  خيرج  خليفة  هللا 

  يومدنيا إالَّ ال  من  يبَق   لو مل  وعدالً   فيملؤها قسطًا   وظلامً   األرض جوراً 

طوَّ  حتَّ واحد  اليوم  ذلك  اهللا  رسول    ٰى ل  عرتة  من  اخلليفة  هذا  ييل 

فاطمة   اهللا ولد  اسم  ،من  اسمه  اهللا    يواطئ  ه  جدُّ   ،رسول 
 

 ). ٥٨و ٥٧(ص  كشف األستارانظر: ) ١(

 ).٤٥٨كفاية الطالب (ص ) ٢(
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عيلِّ  بن  طالب  احلسني  أيب  واملقامبايَ يُ   ،بن  الركن  بني  رسول    ،ع  يشبه 

  - اخلاء    مِّ بض  -لق  وينزل عنه يف اخلُ   - بفتح اخلاء    -لقه  يف َخ    اهللا

اهللا  ألنَّ  رسول  مثل  أحد  يكون  ال  فيه  ،أخالقه  يف   ه  يقول  :  واهللا 

 ٰ
َ

َع�
َ
 ل

َ
ك

�
ٍق َعِظيٍم  َو�ِن

ُ
ل

ُ
 ،األنف  ٰى أقن  ،اجلبهة  أجيلٰ ]،  ٤[القلم:    � خ

الكوفة أهل  به  الناس  املال قسِّ يُ   ،أسعد  الرعيَّ و  ،ة بالسويَّ   م  يف   ،ةيعدل 

وبني يديه    ،يا مهدي أعطني  :ل لهرجل فيقويأتيه ال  ،ةويفصل يف القضيَّ 

 .)١( ) ...حيمله ما استطاع أنْ  له يف ثوبه يحث املال فيُ 

 : ايساخلليفة النارص لدين اهللا العبَّ  -  ٢٩

 ٰ النوري  ٦٢٢(   املتوىفَّ ث  املحدِّ قال  ( هـ)،  أمر :  الذي  وهو 

اكًا من خشب الصفة التي فيه شبَّ  وجعل عىلٰ  ، بعامرة الرسداب الرشيف

أيونق   .،..ساج ر احلائط:  بدايف  ضًا يف اخلشب الساج داخل الصفة  ش 

الرحيم الرمحن  اهللا  عيلٌّ حممّ   ،بسم  املؤمنني  أمري  اهللا،  رسول  اهللا،   ويلُّ   د 

، د بن عيلٍّ بن احلسني، حممّ  ، عيلُّ ، احلسني بن عيلٍّ فاطمة، احلسن بن عيلٍّ 

 ، عيلُّ عيلٍّ   بند  ، حممّ ٰى بن موس   بن جعفر، عيلُّ   ٰى د، موسحممّ   جعفر بن

د  بن حممّ   ، هذا عمل عيلِّ   ، القائم باحلقِّ د، احلسن بن عيلٍّ بن حممّ ا

 .) د آل حممّ  ويلِّ 

ثجعل    ثمّ  باإلمام    أنَّ   النوري    املحدِّ اعتقاده  دليل  ذلك 

 .)٢( وكونه ابن اإلمام احلسن العسكري ¨ املهدي
 

 ). ٣٢٧/ ص ٣الفتوحات املّكيَّة (ج ) ١(

 ).٧٦و ٧٥(ص  األستار ) كشف٢(
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 ذاا ؟  

ة من قريش اثني عرش، ئمَّ ألا  أنَّ   عرفنا إمجاع املسلمني عىلٰ   بعد أنْ 

الثاين عرش منهم يملك األرض فيملؤها قسطًا    أنَّ   أمجعوا عىلٰ   وبعد أنْ 

جه نحو  طروحة السلطة ستتَّ أُ  ت ظلًام وجورًا، علمنا أنَّ ئَ لِ عدالً بعد ما مُ 

ع الثاين  واملطاردة عن هذا  البحث  سيكحماولة  الذي  بديالً عن  رش  ون 

 أنظمتهم وحكوماهتم. 

املهدي أُ   نَّ إ  يأ اإلمام  ألنظم  ¨  طروحة  حقيقي  هتديٌد  ة  هي 

بنظام استبداهلا  وحماولة  العامليَّ   احلكم  األوضاع  بزمام  يأخذ  ة  عاملي 

اس وأمثاهلم  ة والغلبة التي مارسها بنو العبَّ سطورة خالفة القوَّ م أُ طِّ وُحي 

حتَّ   ) ةً ًة سياسيَّ عيَّ رش( وكسبوا من خالهلا   تنازع  اخل   ٰى ال    ارج عىلٰ عّدوا 

 ة اخلالفة واإلمامة. كياهنم خارجًا عن رشعيَّ 

تهم املفتعلة، وهكذا تعاملوا ام وجودهم ورشعيَّ كَّ ر احلُ هكذا صوَّ 

مجاعة    سلطتهم، وعّدوهم خارجني عىلٰ   طروحات اخلارجة عىلٰ مع األُ 

ون عقوبة القتل والتنكيل، ومن  املسلمني وخليفتهم، وهبذا فهم يستحقُّ 

تصف متَّ   مَّ ثَ  املت  السياسيَّ عاية  والدِّ رضات  عىلٰ ينيَّ ة  وكان    حدٍّ   ة  سواء، 

األئمَّ  اجلسديَّ   ة  نصيب  قِ   ) مةاملنظَّ ( ة  التصفيات  خلفاء  بَ من  ل 

 ٰ ة أهل  أئمَّ   د أنَّ خليفة تصفية إمام عرصه بام أكَّ   كلُّ   عرصهم، حيث توىلَّ

تعرَّ   البيت   بالتصفية    إىلٰ ضوا  قد  أخريًا  تنتهي  تنكيل  حماوالت 

 ة. سديَّ اجل

البيت   أهل  بني  العالقة  تأريخ  هو  عرصهم،    هذا  وخلفاء 
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جسديَّ  الذين  تصفيات  بأتباعهم  وتنكيل  مطاردة  حماوالت  تتبعها  ة 

ة الذي فرضه  سلوب التقيَّ أُ    أنَّ يلتزمون هنجهم ويدينون بإمامتهم، إالَّ 

البيت  أئمَّ  آل  السلطة  جم  عىلٰ   ة  وبني  قواعدهم  بني  العالقات  مل 

و  هذه  وبينهم  العدوانيَّ بني  السلطة  حماوالت  أحبط  كذلك  ة  القواعد 

أنْ  ودون  آخرهم  عن  القواعد  لسحق  أهل   ٰى يبق   اهلادفة  شيعة  لذكر 

 من أثر. البيت 

نُ أنَّ   عىلٰ  أنَّ ؤكِّ نا  البيت  أئمَّ   د  آل  يقرُّ   ة  أُ مل  التغيري  وا  طروحة 

هم نة، وذلك لعلممعيَّ   سلوب عسكري أو بحركةذه بأُ ألنظمة احلكم ه

متاميَّ املسب بعدم  الغيبي  أيَّ ق  ثوريَّ ة  حركة  مسلَّ ة  عامَّ ة  فضالً  تُ حة،  ده  ؤكِّ  

ل بَ ة املنهج الثوري التغيريي املطروح من قِ ة من عدم متاميَّ القرائن احلاليَّ 

ثوريَّ  بن عيلٍّ ة شيعيَّ فصائل  أو ثوريَّ   ة كثورة زيد  تدَّ ،  التشيُّ ة  ع  عي 

َس  أيب  ولَ كحركة  اخلالل  جدولعوذلك    غريها،مة  نظام   ٰى دم    قيام 

البيت   أهل  يقوده  سياسيَّ   إسالمي رشعي  ظروٍف  ة مضطربة،  يف 

ة غري ناضجة تنسجم والنهج اإلهلي ألهل  ة غري رشيدة أو دينيَّ واجتامعيَّ 

 .البيت 

البيت   أهل  يلتزمه  كان  الذي  املوقف  خالصة  هي  يف    هذه 

لدولا املضطرب  السيايس  اإلصالح  حركات  مع  أُ لتعامل  بني  ة  ميَّ تي 

 اس.وبني العبَّ 

فإنَّ  البيت  أئمَّ   لذا  أهل  احلركات    ة  هذه  مع  يتعاملوا  مل 

احلركات الثوريَّ  هذه  ضمن  الدخول  يف  أتباعهم  ينهون  كانوا  بل  ة، 
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تُ املسلَّ  التي  إىلٰ ؤدِّ حة  بأتباعها  أخريًا  وسحقها   ي  الكاملة  من    التصفية 

عىلٰ بَ قِ  النظام  وكان  النظام،  األئبعالق  علم  ل  هذه   ة  مَّ ة  مع 

املسلَّ  املؤيِّ احلركات  أو الساكت  حة واملوقف السلبي، أي غري    عىلٰ   -د 

األئمَّ   -تقدير    أقّل  يعرف  التي  املسلحة  احلركات  نتائجها    ة  هلذه 

 ل النظام.بَ سلفًا، وهو فشلها وسحقها من قِ 

بعدم   يعلم  النظام  األئمَّ كان  هذه    ة  مشاركة  يف  وشيعتهم 

الث املسلَّ احلة ووريَّ األنشطة  بالالَّ ركات  يلقي  مع هذا    ئمة عىلٰ حة، وهو 

همهم بمحاولة هتديد أمن الدولة واإلطاحة به، وهي إشارة  ة ويتَّ األئمَّ 

معارضًة    دُّ عَ ة مشاركة تُ هكذا دون أيَّ   ة  وجود األئمَّ   أنَّ   واضحة إىلٰ 

حيصل  ة وهو  ته احلقيقيَّ النظام يفقد رشعيَّ   انه، وذلك ألنَّ د كيدِّ صامتة ُهت 

عىلٰ ب ذلك  بالقوَّ رشعيَّ   عد  يأخذها  قِ ٍة  من  والقهر  األُ بَ ة  قطاعات  ة  مَّ ل 

الدمويَّ  النظام  تقرُّ مَّ ة، واألُ التي ترزح حتت مطرقة  ة  الرشعيَّ   ة بعد ذلك 

البيت  اإلهليَّ  ألهل  إالَّ   ة  بإمامتهم  قطاعاهتا  هذا    أنَّ   وتعرتف 

املدار  باختالف  خيتلف  واإلذعان  ي االعرتاف  التي  هذا  س  هلا  نتمي 

 القطاع أو ذاك.

التشيُّ  بمذهب  يدينون  أئمَّ فالذين  بإمامة  يلتزمون  أهل  ع  ة 

أدن   والنصِّ     البيت  دون  ملدارس    ٰى عليهم  ينتمون  والذين  ريب، 

    ة ئمَّ ة األ يَّ بأحقّ  - هم اآلخرون   - ة يذعنون غري شيعيَّ  ٰى خر ة أُ إسالميَّ 

وإنِ  واإلمامة  أ   باخلالفة  مع  أهل اختلفوا  ات  بجزئيَّ   البيت    تباع 

  ريٍب كذلك.  ٰى م يذعنون هلا جممًال دون أدنأهنَّ   وتفاصيل اإلمامة إالَّ 
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البيت   آل  إلمامة  اإلذعان  هذا  من  ما    ونموذج  نستعرض 

ن  يف مناقب اإلمام احلس  ) ةالفصول املهمَّ ( اغ املالكي يف  ذكره ابن الصبَّ 

ة عسكري دالَّ سن الاحلد  دنا أيب حممّ مناقب سيِّ (   فقال:  ،العسكري  

يف إمامته أحد وال يمرتي، واعلم    ه الرسي ابن الرسي، فال يشكُّ أنَّ  عىلٰ 

بيعت   غري  إْن  من  زمانه  واحد  املشرتي،  وهو  بايعها  فسواه  مكرمة 

وسيِّ  منازع،  غري  من  وحده  ويسبح  عرصهمدافع،  أهل  أهل    ،د  وإمام 

أفادهره كانت  وأفعاله محيدة، وإذا  سديدة،  أقواله  زمانه،  قصيدة    ضل 

الواسطة الفريدة،   هانتظموا عقدًا كان مكان  فهو يف بيت القصيدة، وإنِ 

،  ي غوامضها فال حياول وال يامر ، ومبنيِّ يارجتفارس العلوم الذي ال  

ث املحدِّ   ،كاشف احلقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب

 . )١( ) والذاتات، الكريم األصل والنفس  ه باألمور اخلفيَّ يف رسِّ 

العالَّ  حممّ وقال  يف  مة  الشافعي  طلحة  بن  السؤول( د  :  ) مطالب 

أنَّ ف(  واملزيَّ   اعلم  العليا  الكرباملنقبة  خصَّ   ٰى ة  اهللا  التي  وقلَّ   ه  ده  هبا، 

جديدها،   الدهر  يبيل  دائمة ال  وجعلها صفة  تقليدها،  ومنحه  فريدها، 

  ، املخلوق لهنس  اً دمّ املهدي حم  األلسن تالوهتا وترديدها، أنَّ   ٰى نسوال ت

 . )٢( ) بضعته املنفصلة عنهوولده املنتسب إليه، و منه، 

  خلق اهللا، فإنَّ   رشِّ   عىلٰ   ٰى النفوس حتَّ   هيمنته عىلٰ   وكانت له  

أعتاهم وأشدّ  استقطاب  يف  أثٌر  وجاللته  روهليبته    أنَّ   املفيد    ٰى هم، 
 

 ).١٠٩٤و ١٠٩٣/ ص ٢ج ( ة) الفصول املهمَّ ١(

 ).٤٧٦(ص  ) مطالب السؤول٢(
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ُح   دخلوا عىلٰ   نياسيِّ العبَّ   ،د  مّ أبو حم  َس بِ صالح بن وصيف عندما 

ضيِّ قاف له:  تُ لوا  وال  عليه  قد  وسِّ ق  به؟!  أصنع  ما  صالح:  هلم  فقال  ع، 

به رجلني ّرش منوكَّ  العبادة والصالة  قدرت عليه، فقد صارا من    لت 

إىلٰ  ثمّ   أمر   والصيام  املوكَّ   عظيم،  بإحضار  ما  أمر  وحيكام  فقال هلام:  لني 

هذا    شأنكام أمر  رجليف  يف  نقول  ما  له:  فقاال  النهصوي  الرجل؟  ار  م 

ا كلَّ ويقوم  يتكلَّ لليل  ال  إلينا  ه،  نظر  فإذا  العبادة،  بغري  يتشاغل  وال  م 

ال  ما  وداخلنا  فرائصنا  أنفسنا  ارتعدت  من  ذلك  فلامَّ   ؟ نملكه  سمع   

 . )١( اسيون انرصفوا خاسئنيالعبَّ 

رشعيَّ  هاجس  يعيش  اآلن  فالنظام  آل  إذن  التي    البيت  ة 

األُ  هلم  نمَّ تعرتف  ويف  مجيعًا،  الوقتة  رشعيَّ   فس  هاجس  ته  يعيش 

ته فهم  ة لرشعيَّ مَّ إذعان األُ   املفقودة، وهو مهام فعل من إرصاٍر وقهر عىلٰ 

 . ة فقطمن خالل القوَّ  ال يعرتفون هبا إالَّ 

  أحياءً   هذه اهلواجس يعيشها النظام طاملا يعيش أهل البيت  

عافيته،  و  ينالدِّ   م التعبري الوحيد عن سالمةة مجيعًا بأهنَّ مَّ تنظر إليهم األُ 

يُ  النبوَّ مثِّ وكوهنم  وامتداد  الوحي  ومكارم  الرسالة  فمتلون    ٰى يبق   ٰى ة، 

أمرهم    ته وبطشه هلؤالء املغلوبني عىلٰ ة لوال قوَّ للنظام بعد ذلك رشعيَّ 

  الذين يعيشون حتت سطوة النظام؟ واملستضعفني
 

الفتَّال  ٣٣٤/ ص  ٢(ج    اإلرشاد )  ١( الواعظني (ص    )؛ ورواه  روضة  )، ٢٤٩و   ٢٤٨يف 

يف مناقب   )، وابن شهرآشوب  ١٥١و   ١٥٠/ ص  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   والطربيس  

ة (ج    ، واإلربيل  ) ٥٣٠/ ص  ٣آل أيب طالب (ج    ). ٢١٠/ ص  ٣يف كشف الغمَّ
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بعدما    ة أهل البيت  عن عالقة النظام بأئمَّ   هذه صورة جمملة

بحال واملتزموا  التعايش  عىلٰ الة  حفاظًا  النظام  مع  الكيان    هادنة 

قواعدهم وقطاعات    عىلٰ   -كذلك    -ل هبم، واحلفاظ  اإلسالمي املتمثِّ 

 ني حتت وطأة النظام وغلبته. أتباعهم املنبثِّ 

البيت  أئمَّ   نَّ إأي   أهل  التغأجَّ   ة  حماوالت  املسلَّ لوا  إىلٰ يري   ح 

يُ  احلتمية  دُّ عَ وقت  أُ   النتيجة  اإلهليَّ لقبول  فشل  طروحتهم  بعد  وذلك  ة، 

تُ أُ   كلِّ  االجتِّ قدِّ طروحة  املدَّ مها  للرشعيَّ اهات  اإلسالميَّ عية  وإخفاقها  ة  ة 

قابليَّ  إثبات  عن  فيها  تعجز  ظروف  غمرة  تبقيف  ال  أي    حينئذٍ   ٰى تها، 

ٰ لبيت  ة ألهل اطروحة اإلهليَّ األُ   ٰى سو تنفيذها اإلمام    ، والتي يتوىلَّ

 .¨ املهدي

ة  ة إسالميَّ ة هذه ستكون حقيقة واقعة وقضيَّ طروحة املهدويَّ األُ  إنَّ 

أنْ  بعد  جتاوزها  يمكن  ال  النبويَّ تعهَّ   حمتومة  األحاديث  بإثبدت  اهتا  ة 

حّس  تعامالً  معها  األُ واقعي�   اي� والتعامل  ستكون  أي  املهدويَّ ا،  ة  طروحة 

 ستثناء،ة دون ااشرتاك فكري عقائدي بني مجيع املذاهب اإلسالميَّ نقطة 

املهدي اإلمام  عن  الواردة  مجيع    ¨  فاألحاديث  معها  تتعامل  مسألة 

اه، اه دون اجتِّ اجتِّ   اهاهتا، فهي ال تقترص عىلٰ اجتِّ   ة بكلِّ املدارس اإلسالميَّ 

 أو رؤية دون رؤية.

عىلٰ   نَّ إأي   مقترص  غري  املهدوي  وحده    االعتقاد  الشيعي  الفكر 

 إليه.  والتسليم   ميع يف االعتقاد بهيشرتك اجلاه إسالمي  بقدر ما هو اجتِّ 

العبَّ  اخللفاء  تعامل  املنطلق  هذا  األُ اسيُّ ومن  مع  طروحة ون 



 نتظار الغيبة واال  ...........................................................................  ٨٠

، فباتوا يعيشون هاجس الظهور املهدوي  اي� جدّ   اة تعامالً حقيقي� املهدويَّ 

 د وجودهم. دِّ الذي يزلزل كياهنم وُهي 

أنَّ وطبيع بالتعامل  ي  وحدها  كفيلة  ستكون  اهلواجس  مع    هذه 

العسكري  اإلم احلسن  تتوقَّ   ام  دائم،  بحذر  مشوبًا  من  تعامالً  ع 

السلطة املدِّ إمكانيَّ   خالله  هذا  إيقاف  سيتمثَّ اإلمامي    ة  بولده  الذي  ل 

العبَّ  بني  خلفاء  أذعن  الذي  املهدي  وهو  بحتميَّ املوعود،  وجوده  اس  ة 

  عن ة اقعيَّ بعد غياب الرؤية الو -السلطة إذن  ، لذا فعىلٰ اآلن أو مستقبالً 

ة الكفيلة بتطويق هذا اخلطر  اذ اإلجراءات األمنيَّ اختِّ   -وجوده ووالدته  

أنَّ  عرفنا  ما  إذا  وذلك  املوعود،  بوالدة  فزعها    القادم  أظهرت  السلطة 

وفاته   بعمليَّ   ُبعيد  وحترِّ وبدأت  بحٍث  الوليد  ات  عن  كاملني  ي 

السلاملوعو بديالً عن  الذي سيكون  املهدي  ي  ه   حتسبطة فيامد، وهو 

 ون.وحيسبه اآلخر 

  : دة ا ا اي 

اغتياهلا   الدالئل تشري إىلٰ  يبدأ ذعر السلطة واضحًا إذا ما علمنا أنَّ 

العسكري   احلسن  مل  حتسُّ   لإلمام  إذ  منه.  املوعود  املهدي  لوالدة  بًا 

الرسم  املعلومات  لد يَّ يكن يف  ما يشري إىلٰ   ٰى ة  وجود    اخلليفة ومساعديه 

بتصفيته    يف هذه الفرتة، لذا فعليها معاجلة اإلمام    ام  م ولد لإل

به وجوده بوالدة املوعود، وبالفعل فقد  سبِّ وإيقاف هذا اخلطر الذي سيُ 

عىلٰ  السلطة  عمليَّ   أقدمت  العسكري  تدبري  لإلمام  تصفية    ة 

 . بحياته    ٰى ذي أود وتظاهرت بقلقها حيال مرضه ال 
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رو  ا  الصدوق    ٰى فقد  طويل  لوفاة يفعن خرب  قال:   ،حديث 

  -   ايسق العبَّ عبيد اهللا بن خاقان وزير املوفَّ   - أيب    بعث إىلٰ   ... ملا اعتلَّ ( 

اعتلَّ   أنَّ  قد  الرضا  مبادرًا ابن  ساعته  من  فركب  ثمّ   إىلٰ   ،  اخلالفة،   دار 

هم من ثقاته   املؤمنني كلُّ ام أمريومعه مخسة نفر من خدَّ   رجع مستعجالً 

نحر وخاصَّ  فمنهم  عيلٍّ   هموأمر   ،ير ته  بن  احلسن  دار      بلزوم 

املتطبِّ   ف خربه وحاله، وبعث إىلٰ وتعرُّ  باالختالف    بنينفر من  فأمرهم 

من أخربه     كان بعد ذلك بيومني جاءه، فلامَّ ومساءً   إليه وتعاهده صباحاً 

حتَّ   ، ه قد ضعفأنَّ  إليهبكَّ   ٰى فركب  املتطبِّ   مّ ث  ،ر  بلزومهأمر  وبعث    ،بني 

ن  خيتار من أصحابه عرشة ممَّ  مره أنْ ه جملسه وأفأحرض ضاةالق قايض إىلٰ 

وأمانته دينه  يف  به  فأحرضهم  يوثق  إىلٰ   ،وورعه،  هبم  دار   فبعث 

ليالً    احلسن داره  بلزوم  حتَّ   فلم  ،وهناراً   وأمرهم  هناك    ٰى يزالوا 

األيَّ     ويفِّ تُ  ربيع  شهر  من  مضت  ستِّ ألوَّ ام  سنة  من  ومائتني،    نيل 

ُرسَّ  ( واحدةضجة  رأى  من    فصارت  الرضا:  ابن  وبعث    )،مات 

  ،مجيع ما فيها  رها، وختم عىلٰ جَ ش ُح فتِّ شها ويُ فتِّ من يُ   داره  السلطان إىلٰ 

ولده أثر  بنساء   ،وطلبوا  عىلٰ   وجاؤوا  فدخلن  باحلبل،  جواريه    يعرفن 

ت  لَ عِ هبا فجُ   رَ مِ فأُ   ،محل  ارية هباهناك ج  أنَّ   فذكر بعضهنَّ   ،فنظرن إليهنَّ 

 . )١( ) ...رير اخلادم وأصحابه ونسوة معهما نحل هبوكَّ و ،يف حجرة

وعائلته    هذا اإلجراء اجلائر الذي مارسته السلطة مع اإلمام  

 منها: ،مورأُ  د عىلٰ ؤكِّ يُ 
 

 ). ٤٣و ٤٢(ص  ين) كامل الدِّ ١(
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اإلمام    -  ١ بيت  التي إبَّ   مراقبة  الفرتة  وهي  مرضه،  ان 

أنْ  دور   يفرتض  لولده  عىلٰ   يكون  أو  املريض  والده  رعاية   األقّل   يف 

أو    بني،ة متطبِّ أهي  خالل وضع العيون عىلٰ الدار من    وده يف وج س  حتسُّ 

اإلمام   خدمة  بدور  يقومون  احتجَّ   أشخاص  النظام،    كام  بذلك 

 وعائلته.    د حركات اإلمامترصُّ  إىلٰ  ٰى وسع

مام  حماولة التفتيش عن الوليد املوعود أو مراقبة جواري اإل  -  ٢

إحداهنَّ  وضع  حلني  املوعود  احلوامل  ن  -  للوليد  أنَّ صَّ كام  الرواية    ت 

كُ  قد  اخلادم  بمهمَّ لِّ نحريرًا  إحد ف  مراقبة  مع    ٰى ة  احلوامل  جواريه 

 وبذلك نجح النظام يف اقتحام بيت اإلمام    ،-جمموعة من النساء  

أهنَّ  اآلخرون  حيسبها  بطريقٍة  عياله  وتطويق  ضمن ومراقبته  من  ا 

 حياته.  ورعايته وحرص النظام عىلٰ   راءات خدمة اإلمام إج

 د :  

يد    مات مسمومًا عىلٰ   د احلسن  أبا حممّ   أنَّ   تشري الدالئل إىلٰ 

أنَّ  ملا ذكرنا من  فاقدًا لرشعيَّ   النظام، وذلك  ته  النظام ال يزال مذعورًا 

األئمَّ  وجود  األُ   ة  مع  ظهراين  صامتمَّ بني  معارضة  وهم  كام  ة  ًة 

فإنَّ  لذا  ال  ذكرنا،  ذهن  يف  احللول  هو  أضمن  بل  نظام  اإلمام  تصفية 

ذلك  يف  أُ اإلرساع  وهو  مع  ،  تأرخيه  طوال  النظام  استعمله  سلوب 

السلميَّ   ة  األئمَّ  املعايشة  التي كان أحر بدالً من حماولة  للنظام    ٰى ة 

فإنَّ  الوقت سيخلق جو�   انتهاجها،  إمام  ب   ايف تصفية  الثقة  ني  من عدم 

التي باتت تنظر إىلٰ مَّ النظام وبني األُ  بأ لنا   ة  ه وجود إرهايب حيكم  نَّ ظام 
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آليَّ  من  يملكه  ما  مع  والغلبة  األُ بالقهر  تأمن  ال  التي  التصفية  ة  مَّ ات 

 ها يف يوم ما. رشَّ 

يتمثَّ  الذي  فالنظام  العبَّ لذا  باملعتمد  إىلٰ ل  اليوم  يعمد  تصفية    ايس 

بدسِّ  بل    السمِّ   اإلمام  العسكري  إليه،  اإلمام  تصفية   احتامالت 

قِ   بالسمِّ  النظبَ من  املتوقَّ ام ستك ل  فهي  قِ ون أقرب من غريها،  ل  بَ عة من 

 بعد ذلك.   ة يف هناية اإلمام النظام والنتيجة احلتميَّ 

،  ة آل البيتهو احلادي عرش من أئمَّ  فاإلمام العسكري 

عن أنظمة احلكم    وهو املولود منه املهدي املوعود الذي سيكون بديالً 

فمت  ذاك،  ما للنظام    يستقرُّ   ٰى عند  عىلٰ   رِ جت  مل   حال  اإلمام  يديه    تصفية 

 ؟يشء  ومالحقة املهدي املوعود لغرض تصفيته كذلك لينتهي كلُّ 

إىلٰ  بالنظام  دفع  ما  وهذا  النظام،  حسابات  هي  معاجلة    هذا 

 واغتياله.   اإلمام

نقطع هبا جزمًا دون    هي التي يمكن أنْ   فاحتامالت شهادته بالسمِّ 

وهو يف الثامنة    مام العسكري  أصاب اإلما الذي    ، وإالَّ شكٍّ   ٰى أدن

وصحَّ  سالمته  أوج  ويف  الرشيف  عمره  من  فيعتّل والعرشين  يومني    ته 

أدن وي دون  مرضٍ مقدَّ   ٰى موت  أو  ضعٍف  عىلٰ   مات  اإلمام؟    تلوح 

ة أو أمر  عرضيَّ   بعد حادثة  ال يموتوا إالَّ   واملتعارف ألبناء هذا العمر أنْ 

بحي   ر مدبَّ  وإالَّ يودي  أنْ   فروضامل  فمن   اهتم،  بوفاة    عادًة  نقبل  ال 

 . ااحتامٍل لتصفيته جسدي�  ٰى دون أدن  اإلمام

مع    ر حبس اإلمام  ويف أيدينا ما يدين النظام كذلك، إذ تكرَّ 
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ة  ة تبيح للنظام حبسه أو إقامته اجلربيَّ أصحابه دون سابق أسباٍب قانونيَّ 

يف أحايني  يق عليه  كاته والتضيته يف أحسن األحوال، أو مراقبة حترُّ يف بي

 كثرية.

تتَّ  وحدها  القرائن  هذه  تكن  قتل  ومل  يف  وتدينه  النظام  هم 

اتِّ  اإلمام هناك  بل  لد ،  اإلماميَّ   ٰى فاق  بأنَّ علامء  أقدم   ة  قد  النظام 

اإلمام    عىلٰ  اتِّ   قتل  عن  السُّ وتصفيته فضالً  أهل  علامء   عىلٰ   ةنَّفاق 

 ذلك. 

اإل الغمَّ ( يف    ربيل  قال  لتأرخيعند    ) ةكشف  إلمام  ه 

إىلٰ ( :   العسكري أصحابنا  من  كثري    مٰىض   ه  أنَّ   وذهب 

وجدُّ  أبوه  وكذلك  األئمَّ مسمومًا،  ومجيع  الدنيا    ة  ه  من  خرجوا 

ا  منَّ  واهللا ما« :  ذلك بام روي عن الصادق    وا عىلٰ بالشهادة، واستدلُّ 

 . )١( ») د مقتول أو شهيإالَّ 

عىلٰ  الطائفة  أمجعت  هصحَّ   وإذا  احلديث  فقد  ة  عىلٰ ذا،   أمجعت 

الترصيح   حاجة بعد ذلك إىلٰ   ريب، وال  ٰى دون أدن  بالسمِّ   شهادته  

تأرخيهم ألئمَّ  يف  األمر  البيت  عن  آل  تُ ة  حيث  أمرًا   دُّ عَ ،  شهادهتم 

 ًام ال خيتلف عليه أحد من أهل البحث والتحقيق. مسلَّ 

جعفر  أبو  اإلمامي    وقال  حممّ   الطربي  أيب  ترمجة  د يف 

وعرشين    ويلُّ   دَ هِ شاستُ (   : العسكري تسعًا  عمره  كمل  وقد  اهللا 

ل  سنة، ومات مسمومًا يوم اجلمعة لثامن ليال خلون من شهر ربيع األوَّ 
 

 ).٢٢٧/ ص ٣(ج ة ) كشف الغمَّ ١(
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ستِّ  بُرسَّ سنة  اهلجرة  من  ومائتني  رأ  ني  داره    نَ فِ ودُ   ،ٰى من  نب  اج   إىلٰ يف 

 . )١( ) أبيهقرب 

ذ ما  آشوبوانظر  شهر  ابن  إليه  شهادته  يف    هب     

 ثري. وغريه ك ،)٢( بالسمِّ 

 ته مسمومًا: خيهم، فقد ذكروا شهادة ومؤرِّ نَّا علامء أهل السُّ أمَّ 

يف   حجر  ابن  املحرقة( قال  لإلمام    ) الصواعق  تأرخيه  يف 

ثامنية وعرشون سنة، ويقال( :   العسكري ُس نَّ إ  :وعمره    ، أيضاً   مَّ ه 

 .)٣() ةد احلجَّ أيب القاسم حممّ  ف غري ولدهلِّ ومل ُخي 

الصبَّ قال  و املالابن  يف  اغ  املهمَّ ( كي  من  (:  ) ةالفصول  كثري  ذهب 

إىلٰ  حممّ   أنَّ   الشيعة  مسموماً أبا  مات  احلسن  وجدُّ   ،د  أبوه  ه  وكذلك 

األئمَّ  كلُّ ومجيع  خرجوا  قبلهم  من  الذين  تغمَّ ة  من هم  برمحته  اهللا  دهم 

ه  أنَّ   ذلك بام روي عن الصادق    ىلٰ وا عالشهادة، واستدلُّ   الدنيا عىلٰ 

 .)٤(») مقتول أو شهيد   ا إالَّ ما منَّ« قال: 
 

 ). ٤٢٣و ٤٢٢(ص  ) دالئل اإلمامة١(

طالب  يف    قال  )  ٢( أيب  آل  ص  ٣(ج  مناقب  احلسن  ٥٢٣/  اإلمام  ترمجة  يف   (

( العسكري اآلخ:  ربيع  شهر  من  خلون  لثامن  اجلمعة  يوم  باملدينةميالده  وقيل:    ،ر 

أبيه ثالث وعرشون سنة.  ة اثنني وثالثني ومائتنيسن  من رأٰى   بُرسَّ   دَ لِ وُ  عد  وب  ،مقامه مع 

أيَّ  أيَّ سني إمامته بقيَّ   سنني. وكان يف  ام إمامته ستُّ أبيه  ملك املهتدي   ثمّ   ،شهراً أ  ام املعتزِّ ة 

 ). دَ شهِ استُ  :ل ويقا ،َض بِ ملك املعتمد قُ  مخس سنني من واملعتمد، وبعد ميضِّ 

 . )٢٠٨(ص  ) الصواعق املحرقة٣(

 ).١٠٩٣/ ص ٢(ج  ة) الفصول املهمَّ ٤(
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اجلوزي:  قال  و ابن  أيَّ ( السبط  يف  وفاته  املعتزِّ وكانت  باهللا،   ام 

 . )١( ) ه مات مسموماً نَّ إ :، وقيلٰى من رأ بُرسَّ  نَ فِ ودُ 

البيت    إىلٰ  أهل  مع  النظام  يتعامل  كيف  عرفنا  الذين   هنا 

عن هذه   وب املساملة واملهادنة مع أنظمة زماهنم، ومل يغبسلاختاروا أُ 

األئمَّ  موقف  املعارضات    ة  األنظمة  ممارسة  عن  وابتعادهم 

  ة قة يف هني األئمَّ األنظمة معلومات موثَّ  ٰى رت لدحة، بل توفَّ املسلَّ 

حة الكفيلة بزعزعة أمن  أتباعهم عن الدخول يف هذه املعارضات املسلَّ 

 تقدير. أقّل  النظام وذعره عىلٰ 

  نت بأنَّ تيقَّ   ٰى حتَّ   ة  ة األئمَّ يات السلطة عن أنشط ومل هتدأ حترّ 

املسلَّ  الاحلركات  واملعارضة  بأدن  حة  باألئمَّ   ٰى ترتبط    ة  عالقة 

علويَّ  الفتاٍت  أكثرها  رفع  من  حممّ بالرغم  آل  من  للرضا  تدعو  د ة 

 .) صلوات اهللا عليهم( 

النظام   ) تطمئنّ ( مل    بيت  ة آل الهذه املواقف وغريها من أئمَّ 

ب يش هاجس اخلوف والرتقُّ و ال يزال يع، فهيبدوما    مستقبله عىلٰ   عىلٰ 

 . ة احلذر من األئمَّ 

ه الذي يملؤها قسطًا  أنَّ   فكيف بمن تظافرت أخبار الفريقني عىلٰ 

مُ  بعدما  أي  ئَ لِ وعدالً  وجورًا،  ظلًام  التي  أُ   نَّ إت  التغيري  طروحة 

قلقه من  إظهار النظام    عىلٰ   حافزًا مهام�   دُّ عَ تُ   ̈   هدي لها اإلمام املسيتكفَّ 

رة إذا  رات ذعره من ذلك متوفِّ ذن، وستكون مربِّ والدة املهدي املوعود إ
 

 ).٣٢٤  (ص) تذكرة اخلواصِّ ١(



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٨٧  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

امت الفكر اإلسالمي الذي مسلَّ   ٰى املهدي املوعود هو إحد  ما علمنا أنَّ 

 بجامعٍة دون غريها.  ال خيتصُّ 

أعدَّ  هنا  عدَّ   من  املوعالنظام  لتصفية  خطَّ ته  ووضع  األمنيَّ ود،  ة  ته 

القبض   إلقاء  متالو  هذا  عىلٰ ملحاولة  النظام  الذي سينهيه  ما ظفر   ٰى ليد 

متَّ  وإذا  فإنَّ بوجوده،  تصفيته  أمنيَّ   ت  سيعيش يف ضامنٍة  واسعة  النظام  ة 

 تضمن كيانه من االهنيار ومستقبل األنظمة القادمة كذلك. 

أُ  هي  النظام  هذه  حماو  ) ةاألمنيَّ ( طروحة  املهدي يف  تصفية  لة 

ع سيحصل  خالهلا  من  التي  أمن مكسٍب   ىلٰ املوعود  يض  بقاءه  ي  من 

 واألنظمة القادمة كذلك. 

حتميَّ  فستكون  املهديلذا  اإلمام  تصفية  قِ   ̈   ة  النظام بَ من  ل 

هواجسه وخماوفه، وهو    أقرب للواقع األمني الذي يعيشه النظام بكلِّ 

 ه. مام وعائلته وخواصِّ اذ إجراءات املطاردة لإلاختِّ  دعاه إىلٰ  ما

  توقفنا عىلٰ   لعسكري  اإلمام اصورة ألحداث رحيل    ولعلَّ 

األمنيَّ تشدُّ   ٰى مد إجراءاته  يف  النظام  األحداث، د  سبق  حاولت  التي  ة 

  حبِطت يف ظلِّ أُ أثمرت اهلدف املنشود للنظام أم  النظر عن كوهنا    بغضِّ 

العسكري    ) ةالوقائيَّ ( اإلجراءات   اإلمام  عملها  قبل،   التي  من 

 والده.رحيل إبان  ¨  والتكتيكات التي مارسها اإلمام املهدي

ثت عن جهات  حتدَّ   يف ذلك روايًة طويلةً   الصدوق    ٰى فقد رو

لعلَّ عدَّ  اإلمامان  ة،  عاشه  الذي  الظرف  مالمح  حتديد  يف  تفيدنا  ها 

واملهدي   ظلِّ   العسكري  األمنيَّ   يف  النظام  وهواجس  حتضريات  ة 
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كان   التي  إىلٰ اخلوف  تُ   يعيشها،  ذلك  يكنُّوضِّ جانب  ما  النظامح   ه 

  ٰى ة من إجالل اإلمام وإكباره واختالف التعامل لدمَّ ومجيع األُ   وأتباعه

 ة املختلفة.ة والشيعيَّ التشكيالت الرسميَّ 

واوق اا  )١(:  

الصدوق وحممّ حدَّ ( :    قال  أيب  بن  ثنا  أمحد  بن  احلسن  بن  د 

  ثنا من حرض موت قال: حدَّ   ،اهللا  ثنا سعد بن عبد قاال: حدَّ   ،Ëالوليد  

ب عيلِّ احلسن  حممّ   ن  العسكري  بن  ممَّ   د  يُ ودفنه،  ال  عىلٰ وقَ ن    ف 

 : )٢( مثلهم التواطؤ بالكذب جيوز عىلٰ  إحصاء عددهم وال

ومائتني وسبعني  ثامن  سنة  شعبان  يف  حرضنا  فقد  وذلك   ،وبعد 

بثامنية عرشة سنة أو      العسكري  بن عيلٍّ   د احلسنأيب حممّ   بعد ميضِّ 

وهو عامل السلطان  ،  بن خاقان  حييٰى اهللا بن  أكثر جملس أمحد بن عبيد  

قمّ   عىلٰ   يومئذٍ  بكورة  والضياع  وكاناخلراج  اهللا    ،  خلق  أنصب  من 

عداوةً وأشدّ  فجرٰى   هم  بُرسَّ   هلم،  طالب  أيب  آل  من  املقيمني  من    ذكر 

ف  رأٰى  السلطان،  عند  وأقدارهم  وصالحهم  بن  ومذاهبهم  أمحد  قال 

 عبيد اهللا:

ة مثل احلسن  من العلويَّ   رجالً   من رأٰى   رأيت وال عرفت بُرسَّ   ما
 

تُ ١( إحد  دُّ عَ )  هذه  اإلماميَّ   ىٰ الرواية  علامء  عليها  تعارف  التي  فرتة  املستفيضات  تاريخ  يف  ة 

واملهدي   العسكري  تكفَّ اإلمامني  فقد  كُ ،  وغريها  تُ لت  الغيبة  الرواية ب  نقل 

 يف تأريخ هذه الفرتة. االهتامم هبا كوهنا مصدرًا مهام� و

 ترات.ها من املتواعدُّ  ) ظاهر كالمه ٢(
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، وال سمعت به يف هديه وسكونه  الرضا    د بن عيلٍّ بن حممّ   بن عيلِّ ا

والسلطان  بيته  أهل  عند  وكرمه  ونبله  هاشم،    وعفافه  بني  ومجيع 

والوزراء   ادوَّ لقُ منهم واخلطر، وكذلك ا  ذوي السنِّ   اه عىلٰ وتقديمهم إيَّ 

 ...الناس اب وعوامُّ تَّ والكُ 

  : و  ا اي ل اإذن ر

جملسه للناس إذ    رأس أيب وهو يوم  ذات يوم عىلٰ    كنت قائامً فإينِّ 

ُح  عليه  إنَّ جَّ دخل  له:  فقالوا  عىلٰ   ابه  الرضا  فقال  ابن  بصوت    الباب، 

سن القامة، مجيل الوجه،  ح  ،أعني  ،فدخل رجل أسمر   ،: ائذنوا لهعالٍ 

   نظر إليه أيب قام فمشٰى بة، فلامَّ لة وهي، له جالحدث السنِّ ،  د البدنجيِّ 

خطٰى  فعل  ،إليه  أعلمه  بالقُ   وال  وال  هشام  بني  من  بأحد  وال  وَّ هذا  اد 

فلامَّ  العهد،  وقبَّ بأولياء  عانقه  منه  دنا  وجهه  بيده    ل  وأخذ  ومنكبيه 

عىلٰ  عل مصالَّ   فأجلسه  كان  الذي  إىلٰ ه  وجلس  مقبالً   يه،    عليه   جنبه، 

ا  ب ممَّ يه، ويفديه بنفسه وبأبويه، وأنا متعجِّ كنِّويُ مه  كلِّ بوجهه، وجعل يُ 

ق  قد جاء، وكان املوفَّ   )١(قاب فقالوا: املوفَّ جَّ إذ دخل عليه احلُ   منه  أرٰى 
 

(ج  ١( األعالم  يف  الزركيل  قال  ص  ٣)  الرقم  ٢٢٩/  بن  ( ):  ٦٥٢/  باهللا)  (املوفَّق  طلحة 

(املتوكِّ  العبَّ جعفر  املعتصم،  ابن  اهللا)  عٰىل  رجل  من  أمري،  أمحد،  أبو  السياسة ايس،  ال 

يل مل  توالَّ اخلالفة    واإلدارة واحلزم،  ولكنَّه  وُ اسًام،  فعالً.  ابتدأ   دَ لِ ها  بغداد.  ت  ومات يف 

العمليَّ  بتويلِّ حياته  سنة  ة  اخلالفة  اهللا)  عٰىل  (املعتمد  أخيه  والية ٢٥٦(  إليه  وآلت  هـ) 

و املوفَّق،  هبا  فنهض  الدولة،  بأعباء  القيام  عن  املعتمد  ضعف  وظهر  عنه  العهد.  صدَّ 

ٰى اليشء اليسري فال حيصل  يه، حتَّٰى كان املعتمد يتمنَّغارات الطامعني بامللك، ثّم حجر عل

 . )ام أخيه املعتمد يف أيَّ ويفِّ ... تُ عليه
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ُح تقدَّ   أيب  إذا جاء ودخل عىلٰ  اده، فقاموا بني جملس  وَّ ة قُ ابه وخاصَّ جَّ م 

وب إىلٰ أيب  سامطني  الدار  باب  فلم    أنْ   ني  وخيرج،  أيبيدخل    مقبالً   يزل 

ُحي  حتَّ دِّ عليه  إىلٰ   ٰى ثه  حينئذٍ   ،ةاخلاصَّ   غلامن  نظر  فقم  فقال  شئت  إذا   :

خلف السامطني    قال لغلامنه: خذوا به  د، ثمّ جعلني اهللا فداك يا أبا حممّ 

األمري   يراه  املوفَّ   -كيال  فعانقه    ، -ق  يعني  أيب  وقام  وجهه وقبَّ فقام    ل 

حلُ ومٰىض  فقلت  وغلامنه:جَّ ،  أيب  م  اب  أيب ويلكم  به  فعل  الذي  هذا  ن 

  ة يقال له: احلسن بن عيلٍّ فقالوا: هذا رجل من العلويَّ   ذا الذي فعل؟ه

يف    راً متفكِّ   ، فلم أزل يومى ذلك قلقًا باً تعجُّ   ابن الرضا، فازددت بف  عرَ يُ 

أيب وأمر  حتَّ   أمره  منه  رأيت  أنْ   ،لاللي  كان   ٰى وما  عادته    صىلِّ يُ   وكانت 

ثمّ  ف   العتمة،  فيجيلس  منامينظر  إليه  حيتاج  إىلٰ   املؤامرات    يرفعه   وما 

 ... السلطان

 ا  ن ا  لو ن وا وا 

:  

ٰ فلامَّ  صىلَّ يديه     بني  فجلست  جئت  أمحد   ، وجلس  يا    ، فقال: 

أبة   ألك يا  نعم  فقلت:  عنها أذنت    إنْ   ، حاجة؟  قد    ، سألتك  فقال: 

بنيَّ  يا  لك  ما    أذنت  له: ق ف ،  أحببت فقل  الرجل    لت  كان  أبة، من  يا 

واإلكرام   اإلجالل  من  فعلت  ما  به  وفعلت  بالغداة  أتاك  الذي 

بنيَّ  يا  فقال:  وبأبويك؟  بنفسك  وفديته  إمام    ، والتبجيل،  ذاك 

بنيَّ  يا  فقال:  ساعة  فسكت  الرضا،  ابن  ذاك  زالت    ، الرافضة،  لو 

م غري بني هاش   ها أحد من اس ما استحقَّ فة عن خلفاء بني العبَّ اخلال 
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فإنَّ   يستحقُّ هذا،  نفسه  هذا  وصيانة  وهديه  وعفافه  فضله  يف  ها 

لرأيت   أباه  رأيت  ولو  وصالحه،  أخالقه  ومجيل  وعبادته  وزهده 

  ... اً فاضالً رجالً جليالً نبيالً خريِّ 

 دو ول ار : أيا ا  

ومل يكن  نه فيه،  رًا وغيظًا عٰىل أيب ممَّا سمعت مقلقًا وتفكُّ   فازددت

إالَّ  ذلك  بعد  ة  مهَّ سألت  يل  فام  أمره،  والبحث عن  خربه،  عن  السؤال   

اب والقضاة والفقهاء وسائر  تَّ اد والكُ وَّ عنه أحدًا من بني هاشم ومن القُ 

إالَّ  واملحلِّ الناس  واإلعظام  اإلجالل  غاية  يف  عندهم  وجدته  فيع الر    

  خيه وغريهم وكلٌّ يته ومشاوالقول اجلميل والتقديم له عٰىل مجيع أهل ب 

ا ا وال عدو� إذ مل أَر له ولي�   ،يقول: هو إمام الرافضة، فعظم قدره عندي

 . .ن القول فيه والثناء عليه.ِس  وهو ُحي إالَّ 

:ور ا م    

من األشعريِّ  املجلس  أهل  له بعض  خرب ني:  فقال  فام  بكر،  أبا  يا 

إنَّ جعفرًا   ؟ ن بهقرَ أو يُ خربه  ل عن ئَ سأخيه جعفر؟ فقال: ومن جعفر فيُ 

رشِّ  ماجن،  بالفسق،  الرجال معلن  من  رأيته  من  وأقّل  للخمور،  يب 

َفْدم لسرته،  ورد مخَّ   ،)١(وأهتكهم  لقد  واهللا  خفيف،  نفسه،  يف  قليل  ار، 

بت      عيلٍّ عٰىل السلطان وأصحابه يف وقت وفاة احلسن بن   ما تعجَّ

 ...منه وما ظننت أنَّه يكون
 

 ).٤٥٠ ص /١٢(ج راجع: لسان العرب  .) الَفْدم: األمحق اجلايف١(
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ا ي إا دة ا ن  ا  و

  :¨ اي

، فركب من امَّ اعتلَّ بعث إٰىل أيب أنَّ ابن الرضا قد اعتلَّ ـ وذلك أنَّه ل 

من   نفر  مخسة  ومعه  مستعجًال  رجع  ثّم  اخلالفة،  دار  إٰىل  مبادرًا  ساعته 

أم دَّ ُخ  كلُّ ام  املؤمنني  ته ري  وخاصَّ ثقاته  من  نحري   ، هم  م ره أم و   ) ١(ر فمنهم 

ف خربه وحاله، وبعث إٰىل نفر من وتعرُّ     بلزوم دار احلسن بن عيلٍّ 

بعد املتطبِّ  كان  فلامَّ  ومساًء،  إليه وتعاهده صباحًا  باالختالف  فأمرهم  بني 

ر إلي  ه، ثّم أمر ذلك بيومني جاءه من أخربه أنَّه قد ضعف، فركب حتَّٰى بكَّ

خيتار   ه جملسه وأمره أنْ ضاة فأحرض بني بلزومه وبعث إٰىل قايض الق املتطبِّ 

ق به يف دينه وأمانته وورعه، فأحرضهم فبعث وثَ من أصحابه عرشة ممَّن يُ 

وأمرهم بلزوم داره ليًال وهنارًا، فلم يزالوا هناك    هبم إٰىل دار احلسن  

ني ومائتني،  ل من سنة ستِّ يع األوَّ ام مضت من شهر رب أليَّ   ويفِّ حتَّٰى تُ 

لطان إٰىل ة واحدة: مات ابن الرضا، وبعث الس رأٰى ضجَّ  فصارت ُرسَّ من 

رها، وختم عٰىل مجيع ما فيها وطلبوا أثر ولده جَ ش ُح فتِّ شها ويُ فتِّ داره من يُ 

فذكر  إليهنَّ  فنظرن  جواريه  عٰىل  فدخلن  باحلبل،  يعرفن  بنساء  وجاؤوا 

ل هبا  ووكَّ   ، ت يف حجرة لَ عِ فأمر هبا فجُ   ، جارية هبا محل   بعضهنَّ أنَّ هناك 

اخلا نح  هتيئته، رير  يف  ذلك  بعد  أخذوا  ثّم  معهم،  ونسوة  وأصحابه  دم 

اب وسائر الناس  تَّ اد والكُ وَّ لت األسواق وركب أيب وبنو هاشم والقُ وُعطِّ 

  ... ، فكانت ُرسَّ من رأٰى يومئٍذ شبيهًا بالقيامة إٰىل جنازته  
 

 من األشقياء.ا اس، وحفظة أرسارهم، وكان شقي� خدم بني العبَّ  ) من خواصِّ ١(
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 ا  ا  ول د ُا  

اط:  

ل فأمره  فلامَّ فرغوا من هتيئته بعث السلطان إٰىل أيب عيسٰى بن املتوكِّ

فكشف  منها  عيسٰى  أبو  دنا  للصالة  اجلنازة  وضعت  فلامَّ  عليه،  بالصالة 

اد  ة والعبَّاسيَّة والُقوَّ والُكتَّاب   عن وجهه فعرضه عٰىل بني هاشم من العلويَّ

ه  وقال:  واملعّدلني،  والفقهاء  احلسن والقضاة  ابن   ذا  حمّمد،  بن  عيلِّ  بن 

ٰىل فراشه، حرضه من خدم أمري املؤمنني وثقاته  ع  ) ١( الرضا مات حتف أنفه 

ثّم   القضاة فالن وفالن،  املتطبِّبني فالن وفالن، ومن  فالن وفالن، ومن 

ٰ عليه وكربَّ عليه   أمر بحمله فُحِمَل من و   ) ٢( مخساً   غطَّٰى وجهه وقام فصىلَّ

  ... ت الذي ُدفَِن فيه أبوه  يف البي   وسط داره وُدفِنَ 

  :ووت  ا ¨ ا  اي اد

دُ  طلب    نَ فِ فلامَّ  يف  وأصحابه  السلطان  اضطرب  الناس  ق  وتفرَّ

ومل وتوقَّفوا عٰىل قسمة مرياثه،    ،وكثر التفتيش يف املنازل والدور  ،ولده
 

يُ ١( الطريقة  هبذه  والنظام  تورُّ ؤكِّ )  اإلمام  د  اغتيال  يف  تصفية طه  من  تربئته  حماولة  إذ   ،

بأنَّ  إىلٰ اإلمام  إشارة  أنفه  حتف  مات  أنَّ   ه  أذهاهنم  يف  ارتكازًا  الناس  اعتاده  أهل  أئمَّ   ما  ة 

عىلٰ   البيت   املحتوم  مصريهم  أنَّ   يكون  كام  النظام  اإلمام  يد  عمر  غري      مثل 

أنفه لوال  أنْ   متعارف عادةً  ة الغتياله، وهبذا فضح  ل حماوالت خارجيَّ تدخُّ   يموت حتف 

 ة سلفًا.مَّ األُ  ٍق معهودة لدٰى رُ  تدبريه ملحاولة االغتيال وتصفية اإلمام بطُ النظام نفسه يف

عىلٰ ٢( الصالة  ِق   اإلمام    )  من  املهديبَ كانت  ولده  وهذه    ¨  ل  كثرية،  روايات  يف 

الرواية هي صالة رسميَّ الصال إليها  أشارت  التي  النظام كمحاوالٍت ترشيفيَّ   ةة  ة يزاوهلا 

 لك. ة وليس أكثر من ذرسميَّ 
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وُ  الذين  وكِّ يزل  تومهَّ التي  اجلارية  بحفظ  عليها  لوا  هلا  ا  احلبل مالزمني 

حتَّٰى   فقسَّ سنتني وأكثر  بني  تبنيَّ هلم بطالن احلبل،  ه وأخيه  مِّ أُ م مرياثه 

عٰىل  مُّ أُ وادَّعت    ،جعفر  والسلطان  القايض.  عند  ذلك  وثبت  وصيَّته،  ه 

اث إٰىل أيب، وقال له:  ذلك يطلب أثر ولده، فجاء جعفر بعد قسمة املري

سنة عرشين ألف دينار    يف كلِّ   وصل إليك اجعل يل مرتبة أيب وأخي وأُ 

السلطان  مسلَّ  إنَّ  يا أمحق،  له:  وقال  وأسمعه  أيب  فزبره  ه اهللا( مة،   ) أعزَّ

أئمَّ  وأخاك  أباك  أنَّ  الذين زعموا  يف  وسوطه  سيفه  د  لريدَّ جرَّ هم عن  ة 

  رصفهم عن هذا القول فيهام، وجهد أنْ ذلك فلم يقدر عليه ومل يتهيَّأ له 

وأخ أباك  تليزيل  عن  يتهيَّأ  اك  فلم  املرتبة  فإنْ ك  ذلك،  عند    له  كنت 

يُ  السلطان  إٰىل  بك  حاجة  فال  إمامًا  وأخيك  أبيك  مراتبهم رتِّ شيعة  بك 

مل تكن عندهم هبذه املنزلة مل تنلها بنا، واستقلَّه    وال غري السلطان، وإنْ 

ب عنه، فلم يأذن له بالدخول  جَ ُحي   فه وأمر أنْ (أيب) عند ذلك واستضع

السلطان يطلب  مات أيب وخرجنا واألمر عٰىل تلك احلال، وحتَّٰى    عليه

 . )١( حتَّٰى اليوم  بن عيلٍّ اأثر ولد احلسن 

  ث دت ة:

لت يف خفاء اإلمام  ثالث معادالت تدخَّ   هذه الرواية توقفنا عىلٰ 

 .) صلوات اهللا عليه( ده ان شهادة والإبَّ  ¨ املهدي
 

/ ٥٠٦  -  ٥٠٣ص    /١(ج  الكايف  يف    )؛ ورواه الكليني  ٤٤  -  ٤٠(ص  ين  ) كامل الدِّ ١(

عيلٍّ  بن  احلسن  حمّمد  أيب  مولد    / ٢(ج  اإلرشاد  يف    واملفيد    )،١  ح  /   باب 

 .)٣٢٥ - ٣٢١ ص



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ٩٥  .............................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

،  وبني السلطة  العسكري    ام احلسنالعالقة بني اإلم:  وىلٰ األُ 

ة ، فمرَّ فقد شاهدنا حذر السلطة واضطراهبا يف عالقتها مع اإلمام  

غريه بل إمامته يف أحيان    تتعامل معه باإلكبار وتعرتف له بالتقديم عىلٰ 

ته باخلالفة،  يَّ حيه بأحقّ ، كام يف تعامل ابن خاقان مع اإلمام وترص ٰى خر أُ 

اإلمام   تودع  جهة  ُحت السجن    يف  ومن  اجلربيَّ تِّ أو  اإلقامة  عليه  ة  م 

 تعزله عن قواعده دون سابق إنذار. ف

اإلمام    نَّ إأي   السلطة   عالقة  ذعر  بني  تتذبذب  بالسلطة 

حاالت اطمئنان من موقف    إىلٰ   د وجود اإلمام  وخماوفها من جمرَّ 

تبعًا   ووجوده  توجُّ   ) التلتخيُّ ( اإلمام  تومهه  وما  حرصه  اخلليفة  هات 

 هناك.  معارض ٰى ًام دون أدن ست احلكم منعَّ د بقائه عىلٰ منصبه و  عىلٰ 

يُ  العامل  أقو  دُّ عَ وهذا  وغيبته    ٰى من  االختفاء  إجراءات  عوامل 

 ة كذلك.ة فضالً عن اخلاصَّ عن أعني العامَّ 

له  ثِّ ر النظام ال متُ دوائ  ٰى لد  ة  باألئمَّ   ) االعتقاد اخلفي(   أنَّ   عىلٰ 

يف دواخله حاالت التعاطف، ام يكمن  حالة ابن خاقان وحدها، فالنظ 

التشيُّ  فأُ بل  أعضائه،  بعض  من  تر ع  كانت  النظام  فضل    ٰى رس 

نساء البالط ظهر يف أكثر من   ٰى س لدظاهرًا، وهذا التحسُّ    ةاألئمَّ 

أنْ  ويمكننا  بظاهرة  طلِ نُ   ظاهرة،  عليها  اخلفي( ق  تكنُّ  ) االعتقاد  ه  التي 

 : امذج ذلك ، وسنذكر بعض نة نساء البالط لألئمَّ 

 زبيدة زوجة الرشيد:  -  ١

عليها كثريًا، وقال املامقاين    ٰى من الشيعة، وأثن ها الصدوق عدَّ 
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الصدوق    - للشيخ  قال:  أهنَّ   - تبعًا  كذلك،  الشيعة  من  بنت  ( ا  زبيدة 

د األمني، قال  مّ حم  مُّ أُ جعفر بن أيب جعفر املنصور زوجة هارون الرشيد  

يف   إهنَّ ) املجالس( الصدوق  كان:  اا  من  أهنَّ فلامَّ   ،يعةلشت  عرفها  منهم    ا 

تها  كان: هلا معروف كثري وفعل خري وقصَّ حلف بطالقها، وقال ابن خلِّ 

اعتمرته يف طريقها مشهورة فال حاجة إىلٰ يف حجِّ  رشحها، قال    ها وما 

الفرج أبو  (األلقا   الشيخ  كتاب  يف  اجلوزي  مائة  ...    :ب) ابن  هلا  كان 

ع يف  سمَ وكان يُ ،  رآند عرش الق واحدة ور  ولكلِّ   ،جارية حيفظن القرآن

 .)١( ) ... النحل من قراءة القرآن قرصها كدويِّ 

الالَّ   أنَّ   ) دالئل اإلمامة( يف    الطربي    وعدَّ  النساء  يت زبيدة من 

مع    رُّ يك« :    بسنده عن الصادق  ٰى ، فقد رو¨  خيرجن مع القائم

؟ قال: ، قلت [الراوي]: وما يصنع هبنَّ »امرأة  ةثالث عرش  القائم  

اجلرح«  عىلٰ   ،ٰى يداوين  اهللا  ،املرٰىض   ويقمن  رسول  كان  ، »  كام 

فسمِّ  و  ء القنوا« قال:  فيل،    نَّ هُ قلت:  ُرشيد،  وحبابة    مُّ أُ بنت  أيمن، 

وسميَّ الوالبيَّ  وعامَّ   مُّ أُ ة  ة،  وزبيدة،  يارس،  بن  األمحسيَّ   مُّ أُ ر  وخالد   مُّ أُ ة، 

 .)٢( »ةنيَّ اجله خالد  مُّ أُ ة، وصبانة املاشطة، وسعيد احلنفيَّ 

يُ وربَّ  التشيُّ ام  نسبة  كون  عن  إىلٰ تساءل  بني   ع  تشتهر  مل  زبيدة 

من الشهادات   دُّ عَ تُ   شهادة الشيخ الصدوق    األصحاب، فنقول: إنَّ 

يعدُّ  أصحابنا  التي  عليهم( ها  اهللا  حّس أهنَّ   ) رضوان  منه،  يَّ ا  قريبة  أو  ة 
 

 ). ٧٨/ ص ٣(ج ) تنقيح املقال ١(

 ).٤٨٠/٨٤/ ح ٤٨٤(ص  الئل اإلمامة) د٢(
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األئمَّ  بأصحاب  عهده  احلجَّ لقرب  وسفراء  والش¨  ةة  يخ  ، 

أنْ   أجّل    قدوالص أمرًا حدسي�   من  به وينسبه إىلٰ ُخي   ايروي  نفسه    رب 

أنَّ  كام  النسبة،  يف  حتقيق  التشيُّ   دون  إىلٰ نسبة  مشهورة   ع  تكن  مل  زبيدة 

ة  نسب  اس، كام أنَّ عها وكتامنه خوفًا من الرشيد وبني العبَّ خلفاء أمر تشيُّ 

األوساط    ٰى لد  ادةً متعارف عايس أمر غري  دة البالط العبَّ سيِّ   ع إىلٰ التشيُّ 

ذلك أمرًا   أنَّ  ، إالَّ اس وعداءهم ألهل البيت الذين عرفوا بني العبَّ 

 دوافعه ومالزماته قريبًا.  جديرًا باالهتامم سنشري إىلٰ 

 خت السندي بن شاهك: أُ  -  ٢

بن جعفر عند    ٰى سن موساحلُحبَِس أبو  ( قال اخلطيب البغدادي:  

أُ بن شاهك،  السندي   ٰ تت  أنْ ه  خت فسألته  تتديَّ   -  حبسه  وىلَّ ،  -  نوكانت 

خدمته، فحُ  تيل  فكانت  ٰ أهنَّ لنا  كي  ففعل،  إذا صىلَّ قالت: كان  العتمة    ا 

يزول الليل، فإذا زال الليل   ٰى فلم يزل كذلك حتَّ   ،ده ودعاهمحد اهللا وجمَّ 

يُ  ثمّ الصُيصيلِّ    حتَّٰى   صيلِّ قام  ثمّ   ٰى حتَّ قليالً  يذكر    بح،  الشمس،    تطلع 

ثمّ الضحٰى فاع  ارت  إىلٰ يقعد   ثمّ يتهيَّ   ،  ويأكل،  ويستاك  إىلٰ   أ    قبل   يرقد 

ثمّ  ويُ يتوضَّ   الزوال،  ثمّ صيلِّ يُ   ٰى  حتَّ صيلِّ أ  القبلة حتَّ    العرص،    ٰى يذكر يف 

كانت   ما بني املغرب والعتمة، فكان هذا دأبه. فصيلِّ يُ  ثمّ   املغرب،صيلِّ يُ 

نظرتأُ  إذا  السندي  تعرَّ   خت  قوم  خاب  قالت:  هلإليه  ذا  ضوا 

 . )١( ) جلالر 

دون    قتل اإلمام    ٰى فاعتقادها خالف اعتقاد البالط الذي ير 
 

 ).٣٣و ٣٢/ ص ١٣(ج ) تاريخ بغداد ١(
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معرفتها هلذا األمر   وازع ورادع، فهي بمخالفتها العتقادهم دليل عىلٰ 

 ح بذلك.رصِّ مل تُ  وإنْ 

 ايس: ل العبَّ املتوكِّ  مّ أُ  -  ٣

راج خرج بحلقه  ل من ُخ مرض املتوكِّ ( اغ املالكي:  قال ابن الصبَّ 

  د إنْ بن حممّ   ل أليب احلسن عيلِّ املتوكِّ   مُّ أُ فنذرت    .،اهلالك..  أرشف عىلٰ ف

 . )١() ة لتعطيه ماالً جليالً من ماهلاعويف ولدها من هذه العلَّ 

 زوجة نحرير اخلادم:  - ٤

العبَّ  املعتمد  مساعدي  من  هو  يونحرير  ظاملًا  وكان  ٰ ايس،    توىلَّ

رأيه  ف  خال  ٰى تر   ، وكانت امرأتهحبس اإلمام احلسن العسكري  

 ة عمله هذا وأشارت عليه بالكفِّ رته عن مغبَّ ، فحذَّ د  يف أيب حممّ 

 .ضه لإلمام عن تعرُّ 

يُ   ،نحرير   إىلٰ   د  م أبو حممّ لِّ ُس ( :    قال املجليس ق  ضيِّ وكان 

تدري من يف منزلك؟   ك الق اهللا فإنَّ ؤذيه، فقالت له امرأته: اتَّ عليه ويُ 

 أخاف عليك منه، فقال: واهللا الت: إينِّ وذكرت له صالحه وعبادته وق

ثمّ ألرمينَّ  السباع،  بني  فأُ   ه  ذلك  يف  فرم  نَ ذِ استأذن  فلم    ٰى له،  إليها  به 
 

املهمَّ )  ١( ص  ٢(ج    ة الفصول  الكليني  ١٠٧١/  ورواه  (ج    )؛  الكايف  /  ١يف 

حمّمد  ٤٩٩  ص  بن  عيلِّ  احلسن  أيب  مولد  باب   / /    واملفيد  ٤ح يف    )، 

والطربيس  ٣٠٢  / ص ٢اإلرشاد (ج   الورٰى   )،  إعالم  )،  ١١٩/ ص  ٢(ج    يف 

(ج    والراوندي   واجلرائح  اخلرائج  ص  ٢يف  ح  ٦٧٦/  وابن ٨/   ،(  

(ج      شهرآشوب  طالب  أيب  آل  مناقب  ص  ٣يف  واإلربيل  ٥١٧/  يف    )، 

ة (ج    ). ١٧١/ ص  ٣كشف الغمَّ
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قائًام    املوضع ليعرفوا احلال، فوجدوه    وا يف أكلها، فنظروا إىلٰ يشكُّ 

 .)١() داره إىلٰ  وهي حوله، فأمر بإخراجه صيلِّ يُ 

لد  أنَّ   عىلٰ  الظواهر  ا  ٰى هذه  النساء  هذه    لبالط  يف  تنحرص 

فربَّ ا أُ لنامذج،  نامذج  هناك  كانت  يتسنَّخفيَّ   ٰى خر ام  ال  خني  للمؤرِّ   ٰى ة 

 مها. ة تكتُّ ذكرها، خلفاء أمرها وشدَّ 

تأثُّ إمكانيَّ   مثل هذه الظواهر لإلشارة إىلٰ   وتركيزنا عىلٰ  ة  ر خاصَّ ة 

باألئمَّ  وهي    ة  البالط  األحيان،  بعض  يف  اعتقادهم  بل  وإذعاهنم 

س منها النظام ويستشعر منها كذلك باالستصغار  رية يتوجَّ عادلة خطم

األهليَّ  وأنَّ وعدم  للخالفة  أئمَّ   احلقَّ   ة  البيت  يف  أهل  الذين   ة 

حتَّ   ) اقتحمت (  سريهتم  وحسن  وأذعن  ٰى شهرهتم  البالط  هلم   نساء 

تستيَّ باألحقّ  ظاهرة  وهي  قِ   حقُّ ة،  من  حالة  بَ االهتامم  خلطر  النظام  ل 

و حتَّ الوالء  منَّ  إىلٰ   ٰى زحفها  وتستدعي  القرص،  كذلك خبايا  االهتامم  ا 

إىلٰ  تشري  األئمَّ   كوهنا  ومدبخاصَّ   ة  تأثري  النظام،  ة  يَّ أمهّ   ٰى ة 

األُ     وجودهم بفصائل  التأثري  خاصَّ مَّ يف  عن  فضالً  وقطاعاهتا  ة  ة 

 النظام. 
 

األنوار  ١( بحار  ص  ٥٠(ج  )  ح  ٣٠٩/  الكليني  ٧/  ورواه  (ج    )؛  الكايف  /  ١يف 

بن عيلٍّ  ٥١٣ ص واملفيد  ٢٦ح    // باب مولد أيب حمّمد احلسن  يف اإلرشاد    )، 

 )، والطربيس  ٢٤٩يف روضة الواعظني (ص    )، والفتَّال  ٣٣٥و  ٣٣٤/ ص  ٢(ج  

الورٰى  إعالم  ص  ٢(ج    يف  محزة  ١٥١/  وابن  (ص    )،  املناقب  يف  الثاقب   ٥٨٠يف 

)، ١٥/ ح  ٤٣٧/ ص  ١(ج    يف اخلرائج واجلرائح  )، والراوندي  ٥٣٠/٣/ ح  ٥٨١و

 )، بتفاوت يف بعضها. ٥٣٠/ ص  ٣قب آل أيب طالب (ج يف منا وابن شهرآشوب 
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الب نساء  اعتقادهنَّ وظاهرة  يف  هذه  خالفًا    ة  باألئمَّ   الط 

يُ تههاوتوجُّ للبالط   النساء  لكون  وذلك  اعتقادهنَّ عربِّ ،  عن    ن 

إىلٰ   وتعاطفهنَّ  النظر  أُ   دون  الذين  ٰى خر مصالح  للرجال  خالفًا   ،

 اجلاه واملنصب.  حرصًا عىلٰ  حياولون كتامن احلقِّ 

ا  أنَّ   عىلٰ  التأريخ  مصادر  تتداوهلا  مل  الظاهرة  كام  يَّ نّلسُّ هذه  ة 

الشيعيَّ  املصادر  من بالر   -ة  تداولتها  مص ذك  غم  يف  بعضها    - ادرهم  ر 

خالفًا   ة أهل البيت  يَّ أحقّ   إشاعة هذه الظاهرة تشري إىلٰ   وذلك ألنَّ 

 ًة خلفاء.خني أئمَّ ألعدائهم الذين يتعامل معهم بعض املؤرِّ 

  يف ُرسَّ   امَّ ، فقد رأينا املوقف العة باإلمام  مَّ عالقة األُ   الثانية:

رأ  اإلمام  ٰى من  وفاة  خرب  شياع  حيث ضجَّ   بعد  مات  ( الناس:    ، 

 ) وكان ذلك اليوم شبيهًا بيوم القيامة( كام يف تعبري الرواية،    ) ابن الرضا

 كام يف صورهتا الثالثة.  ) لت األسواقطِّ وعُ ( كام يف تعبري آخر، 

فإنَّ  األُ   وهكذا  باإلمام  مَّ عالقة  إىلٰ   ة  النظام  زدياد  ا  تدفع 

الروحيَّ  العالقة  هذه  من  وخماوفه  بني  حذره  األُ و  اإلمامة  ة مَّ بني 

توجُّ  الفكريَّ بمختلف  والعقائديَّ هاهتا  احلبُّ ة  بعد  شكِّ سيُ   ة، وهذا  فيام  ل 

فااللتفاف الذي  تنطلق منها معارضة حقيقيَّ   ) ةرسميَّ ( عالقة   ة للنظام، 

ذي يرغب يف عزل سيثري حفيظة النظام ال ة حول اإلمام مَّ تبديه األُ 

كون  مَّ األُ  من  واخلوف  اإلمام  عن  الوالة  هيكلٍة  هذا  عن  تعبري  هو  ء 

 ة تنشأ فيام بعد. لقاعدة معارض

اإلمام   فابتعاد  سيُ   لذا  القواعد  ضامنة  شكِّ عن  ان  نطمئال 
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تُ   -تقدير    أقّل   عىلٰ   -للنظام   خطرها  شكِّ لكيال  القواعد  هذه  ل 

 السلطة. املحسوب عىلٰ 

احلبَّ   إنَّ  تكنُّ  هذا  األُ الذي  أُ مَّ ه  فهم  من  أغلبه  ينشأ  ال  ة  وحطر ة 

وأنَّ اإلم مع  مَّ األُ   امة،  تتعاطف  هي  بل  إمام،  كونه  اإلمام  مع  تتعامل  ة 

التي    عىلٰ   اإلمام   سلوكه  حسن سريته وروعة  من  تراه  ما  أساس 

والتحيلِّ  إبدائها  عن  وغريه  اخلليفة  وتر عجز  هبا،  شخص  مَّ األُ   ٰى   يف  ة 

ا حالة  متُ اإلمام  الذي  الرسايل  امتداداً ثِّ لرشد  النبو  له  امل يَّ للسرية  سة  قدَّ ة 

 كامالهتا.  بكلِّ 

التصوُّ   كلُّ  األُ هذه  ذهن  يف  االعتقاد  مَّ رات  عن  بمعزٍل  ة سيكون 

تتعاط  الطاعة  مفرتض  إمامًا  اإلمام  األُ   ٰى بكون  عىلٰ مَّ معه  أساس    ة 

األُ  بل  الرشعي،  تتعاطمَّ تكليفها  عىلٰ   ٰى ة  اإلمام  العاطفة  أس  مع  اس 

احلبِّ  حيومشاعر  الذي  التكليف  غري  وهو  امل،  مع  مله  تعاطيه  يف  ؤمن 

ومعلوم   تأيي  أنَّ اإلمام،  حاالت  بالرضورة  تعني  ال  العاطفة  د  مشاعر 

 ة. طروحته اإلهليَّ ووالء يمكن لإلمام استثامرها لتنفيذ أُ   وتضحية

 لِّ ة بكمَّ تغييب شخصه عن األُ   إىلٰ   ¨ اإلمام املهدي  ٰى هذا ما دع

واالتِّ  املؤمنة  قواعده  عن  وانعزاله  معهم  ا صفصائلها،  طريق  ل  عن 

 فرائه األربعة بعد ذلك. س

  )اهللا  رسِّ ( كشف    إىلٰ   ٰى ه جعفر الذي سعوهي معادلة عمِّ   الثالثة:

تقرُّ  وحماولة  الروايات،  بعض  تعبري  يف  إفشاء  كام  طريق  عن  للنظام  به 

 وليد املوعود.ال أرسار اإلمامة وحتريض النظام بالقبض عىلٰ 
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يف تعامله    ام  ط اإلم طَ إحباط ُخ   من خالل ذلك إىلٰ   ٰى كام سع

 تقدير. أقّل  ه عىلٰ مع قواعده أو مع خواصِّ  ٰى الطبيعي حتَّ 

شكَّ  عىلٰ فقد  خطرًا  هذا  جعفرًا  اإلمام    ل  بتوجيه    حياة 

التخلُّ   السلطة إىلٰ  منه يف  إقامته سعيًا    ع عىلٰ ص من اإلمام والرتبُّ مكان 

سلطة  للة  رسميَّ له املساعي الشكِّ ه منصب تُ أنَّ   اإلمامة الذي ظنَّ منصب  

وحتفيز    -كام يف تعبري الرواية    -اء رجاالهتا باملال  غر اأو ما حياوله من  

 عام. ابن خاقان بإعطائه عرشين ألفًا كلَّ 

أنَّ  عائلته    ومعلوم  داخل  من  اإلمام  يداهم  الذي  ه  عمّ   - اخلطر 

حياته،   اذ إجراءات األمن حفاظًا عىلٰ تشديد باختِّ ال   دفع اإلمام إىلٰ  - جعفر 

ج فعمُّ  واطِّ   عفر ه  تواجده،  أماكن  يعرف  عىلٰ هذا  العائلة    العه  حاالت 

عىلٰ اخلاصَّ  جعفرًا  تعني  ممَّ   ة  اجلديد،  الوليد  مكان  دع معرفة  اإلمام   ٰى ا 

  ه. االختفاء واالبتعاد عن مكان خطر مالحقة عمِّ  إىلٰ   ̈   املهدي 

ا طروحة الغيبة، وتدفعن استيعاب أُ  لثالث تعيننا عىلٰ هذه املعادالت ا 

خذها املرء يف ة التي يتَّ إجراءات الغيبة هي احلالة الطبيعيَّ   عتقاد بأنَّ ال ا   إىلٰ 

اذ هذه اإلجراءات األمنية تودي بحياة  حال مدامهته باخلطر، بل عدم اختِّ 

ثَ  ومن  اإلهليَّ بأُ   مَّ اإلمام  وعىلٰ طروحته  ظهوره،  يف  أنْ   اإلمام  ة  خيتار   إذن 

  ي.فه اإلهل ته وتكلي مهمَّ   سلوك تغييب شخصه حفاظًا عىلٰ 

 ..ا  ءم :  بأ  

املهامَّ  تأريخ  يف  جديدًا  أمرًا  الغيبة  تكن  اإلهليَّ ومل  والرساالت  ت  ة 

حني    أنبياء اهللا    ٰى ة، فقد كانت إجراءات الغيبة معروفة لدالسامويَّ 
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م اخلطر  قِ يدامههم  من  بَ ن  نامذج  وسنستعرض  زماهنم،  طواغيت  ل 

 بعض الروايات:  اعتامدًا عىلٰ  نبياء غيبات األ

 :  غيبة إدريس  :الً أوَّ 

الباقر    بسنده إىلٰ   الصدوق    ٰى رو كان  « قال:    ،أيب جعفر 

ه ركب ذات يوم  ك جبار وأنَّ لِ ه كان يف زمانه مَ أنَّ   بدء نبوة إدريس  

فأعجبته،    )١(لعبد مؤمن من الرافضة  خرضة نرضة  يف نزهة، فمر بأرض

مل وزراءه:  األفسأل  هذه  املَ ن  عبيد  من  مؤمن  لعبد  قالوا:  ك  لِ رض؟ 

به فدعا  الرافيض،  له:    ،فالن  عيايل أفقال  فقال:  هذه،  بأرضك  متعني 

أُ  إليها منك، قال: فسمني هبا أثمن لك، قال: ال  عك هبا وال متِّ أحوج 

 ند ذلك وأسف وانرصف إىلٰ ك علِ عنك ذكرها، فغضب املَ  عأسومك د

له  ه، وأمر   ر يف أهله وهو مغموم متفكِّ  مرأة من األزارقة، وكان  اكانت 

  فأشارت عليه بقتله وأخذ أرضه، فعارضه إدريس  »،...هبا معجباً 

فقالوا له:  «   :قال يف رواية طويلة الذيل  أنْ   إىلٰ   ،...ارده اجلبَّ ره، فهدَّ وحذَّ 

ر قاتلك قد بعث اليوم أربعني رجالً من  ا اجلبَّ   خذ حذرك يا إدريس فإنَّ 

إدريس عن القرية من    ٰى ج من هذه القرية، فتنحَّ لوك فاخر األزارقة ليقت

فلامَّ  أصحابه،  من  نفر  ومعه  ذلك،  ناجيومه  السحر  يف  كان  إدريس    ٰى  

يا ربِّ ربَّ  فقال:  فبلَّ جبَّ   بعثتني إىلٰ   ،ه  توعَّ   ،غت رسالتك ار  دين هذا  وقد 

باجلبَّ  بالقتل،  إنْ ار  قاتيل  هو  فأوح  ل  يب،  أنْ اهللا    ٰى ظفر  ه  عن  تنحَّ   : 

 .)٢(.»فيه أمري..  يت ألنفذنَّ عزَّ اه، فوَ ني وإيَّ خلِّ من قريته، واخرج و
 

 قوا برسالته.وصدَّ  ك وتبعوا إدريس لِ منني الذين رفضوا دين املَ ) لقب املؤ١(

 ).١/ ح ١/ باب ١٢٩ - ١٢٧(ص ين ) كامل الدِّ ٢(
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 : اهللا إبراهيم  ثانياً: غيبة نبيِّ 

يف    ٰى رو حاتم  )،املنثور  رِّ الدُّ ( السيوطي  أيب  السُّ   ، عن   ،يدِّ عن 

ك ملك يف األرض رشقها لِ مَ ل  أوَّ   نَّ أ  ن إبراهيم  أكان من شقال:  

بن   كنعان  بن  نمرود  س وغرهبا  بن  نوحكوش  بن  امللوك    ،ام  وكانت 

 ،وسليامن بن داود  ،نمرود بن كنعان   :ها أربعةملكوا األرض كلَّ   الذين

القرنني وكافرَ مسلمَ   ،وبختنرص  ،وذو  عىلٰ   طلعأه  نَّ أو  ،ينني    كوكب 

والقمر  الشمس  بضوء  ذهب  ذلك   ،نمرود  من  السحرة  فدعا    ،ففزع 

والقافَّ  عن والكهنة  فسأهلم  واحلازة  ملكك  رج  خي  :االو فق  ،ذلك   ة  من 

عىلٰ  يكون  ملكك   رجل  وهالك  هالكك  ببابل    ،وجهه  مسكنه  وكان 

إىلٰ   فخرج  ،الكوفة قريته  أُ   من  وترك   ،خرٰى قرية  الرجال  وأخرج 

يُ   نْ أوأمر    ،النساء  ذَ ولَ ال    ه إنَّ   ثمّ   ،فذبح أوالدهم  ، ذبحهالَّ إر  كَ د مولود 

عليها   يأمن  مل  املدينة  يف  حاجة  له  أباالَّ إبدت  آزر    ، فدعاه  ،إبراهيم   

له  ،فأرسله أهلك ا  :فقال  تواقع  آزر  ،نظر ال  له  بديني    نا أضنُّ أ  :فقال 

  ، وقع عليها  نْ أ أهله فلم يملك نفسه     دخل القرية نظر إىلٰ فلامَّ   ،من ذلك 

  ، فجعلها يف رسب  ،أدر   :يقال هلا  قرية بني الكوفة والبرصة  هبا إىلٰ   ففرَّ 

بالطعام وما يصلحها يتعاهدها  عليه األامَّ ـك للِ املَ   نَّ إو  .فكان  مر  طال 

  ، إبراهيم  دَ لِ ووُ   ،فرجعوا  ،بلدكم  ارجعوا إىلٰ   ،ابنيكذَّ   قول سحرة  :قال

يمرُّ   فكان يف كلِّ    ، شبابه  ه مجعة واجلمعة كالشهر من رسعةبه كأنَّ   يوم 

من اخللق غريه وغري   أحداً  أنَّ  يرٰى  وال ،وكرب إبراهيم ،ك ذاكلِ ونيس املَ 

وُأ  أبو  ،همِّ أبيه  خبَّ   نَّ إ  :ألصحابهإبراهيم    فقال  ابنا وقد  فتخافون  يل  أته 
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املَ  به   نْ إ ك  لِ عليه  به  :قالوا  ؟ أنا جئت    فلامَّ   ،فأخرجه  ،فانطلق  ، ال فائت 

من الغالم  إىلٰ   خرج  نظر  واخللق  الدوابِّ   الرسب  فجعل    ،والبهائم 

أباه فيقول   ا هنَّ أوعن البقرة    ،ه بعرينَّ أخربه عن البعري  فيُ   ؟ ما هذا  :يسأل 

الفرس    ،رةقب فرسهنَّ أوعن  الشاة    ،ا  شاةهنَّ أوعن  هلؤالء   :فقال  ،ا  ما 

 .)١(آخر الرواية إىلٰ  ...يكون هلم ربٌّ  من أنْ  اخللق بدٌّ 

 : اهللا يوسف   ثالثاً: غيبة نبيِّ 

يف    يلق حينام أُ   ة يوسف وغيبته ث القرآن الكريم عن قصَّ فقد حتدَّ 

طالت غيبته عن أبيه    ٰى تَّ لعزيز، حودع يف السجن بسبب امرأة االبئر وأُ 

 خزائنها.  فكان عىلٰ   ، وعن الناس سنني متطاولة، فأمكنه اهللا يف األرض

  منه أبوه وظنَّ وقد يئس    ورجع إليه أهله مجيعًا ونرصه اهللا نرصًا عزيزًا،

 بعد غيبته. الناس ذلك  ه هلك ومل يرجع كام ظنَّ أنَّ 

 :  ىٰ اهللا موس رابعاً: غيبة نبيِّ 

فرعون حينام    أنَّ     ٰى صصه عن موس الكريم يف قَ   آن ر القر فقد ذك 

يد هذا الوليد يكون هالك ملكه   عىلٰ   د هذا العام ليقتله ألنَّ ولَ طلب من يُ 

لته  تكفَّ   ٰى ، حتَّ تلقيه يف اليمِّ   أنْ   ٰى موس   مِّ أُ   إىلٰ   ٰى أوح   اهللا تعاىلٰ   وهنايته، فإنَّ 

، رشيدٌ   جٌل هم وهو ر رجع إلي   ٰى امرأة فرعون، وغاب عن أهله سنني حتَّ 

  ه. غاب عن قومه بعد قتل القبطي خوفًا من قتله والبحث عن   ثمّ 

غيبتان، أحدمها عند والدته كام حدث لإلمام    ٰى وهكذا كان ملوس 

 ل فرعون. بَ ، والثانية حني خاف القتل من قِ ¨ املهدي
 

 ).٢٥/ ص ٣(ج املنثور  رُّ ) الدُّ ١(
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املهد اإلمام  شابه  موس  ¨  ي وهبذا  غيبة  غيبته  حني      ٰى يف 

وفرع زمانه  طاغية  أُ خاف  الناس  مَّ ون  أعني  عن  غاب  اإلمام  وكذا  ته، 

 خوف القتل من جبابرة زمانه وطغام قومه.

أمٌر قد تعارف يف تأريخ   ¨  غيبة اإلمام املهدي  هنا عرفنا أنَّ   إىلٰ 

، حيث اخلوف من طواغيت زماهنم والتكذيب من قومهم   األنبياء 

إىلٰ أجلأه أم  م  وهو  أعدائهم  أعني  عن  وحجبها  أشخاصهم  ر  إخفاء 

باالحتجاب   خلطر املداهم للشخص ال يدفعه إالَّ عند العقالء، فا  متسامل 

للخطر    اً بع هذه الوسيلة درء باختالف الوسائل واألساليب، واإلمام اتَّ 

 ة.عن نفسه الرشيفة وإمتامًا لرسالته اإلهليَّ 

  :ار واا.. ادو¨  ا اي

أنْ  الغيبة  تيقَّ   بعد  تنفكُّ وكوهنا النا من رضورة وقوع  تنفيذ      عن 

ة  ة التدبرييَّ ا العمليَّ ، وأهنَّ ¨  ف هبا اإلمام املهديلِّ ة التي كُ ة اإلهليَّ املهمَّ 

ال اختِّ   بدَّ   التي  درء من  باإلمام  اً اذها  أحاط  الذي  منذ    ¨  للخطر 

توجَّ  حني  وذلك  محله،  منذ  بل  ومتابعة    سوالدته،  والدته  من  النظام 

ا العيون  طريق  عن  بثَّ خطواهتا  العسكري  لتي  اإلمام  بيت  يف    ها 

عىلٰ  احلصول  دون  اخرتاقه  عىلٰ   ٰى أدن  وحماولة  النظام  تعني   معلومٍة 

 .  ¨ معرفة وجود اإلمام املهدي

تقدَّ  الروائيَّ وقد  الصدوق  ملحمة  يف  اإلشارة  إىلٰ مت  إحباط   ة 

 . ¨ اإلمام بض عىلٰ حماوالت السلطة يف الق

املؤكَّ  من  بات  فقد  أنْ إذن  تدابُتتَّ   د  الغيخذ  بام ري  وإجراءاهتا  بة 
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عىلٰ  اإلبقاء  املهدي  يضمن  اإلمام  لد  ¨  دور  أو  اخلاصَّ   ٰى حمسوسًا  ة، 

مهامِّ  بعض  عىلٰ ممارسة  يكفل    ¨  شيعته  ٰى لد  العامِّ   ٰى املستو  ه  بام 

 حياته الرشيفة.  سالمة وجوده واحلفاظ عىلٰ 

فق العسكري  لذا  احلسن  اإلمام  بادر  إجراءاتاختِّ   إىلٰ   د   اذ 

املوعود،  الغيبة   والدة  ثَ منذ  يزاوهلا  استمرَّ   مَّ ومن  الغيبة  إجراءات  ت 

 ة. ته اإلهليَّ كجزٍء من مهمَّ  ¨ اإلمام املهدي

 ة يمكننا تأرخيها كام ييل:ت إجراءات الغيبة هذه بمراحل مهمَّ مرَّ 

    : ¨  الً: الغيبة منذ محلهأوَّ 

علم تكن تمل ها ، ولعلَّ دة نرجس السيِّ   تبْن أدوار احلمل عىلٰ مل

حتَّ أيَّ  الشأن  هذا  يف  آثار  تعاىلٰ   ٰى ة  اهللا  من  إخفاًء  األخرية،    اللحظات 

احلسن   اإلمام  من  ترقب  السلطة  تزال  ال  الذي  املوعود  للوليد 

 والدته منه.  العسكري 

رش القادم سيكون  الثاين ع  السلطة بأنَّ   ٰى فقد تكاملت الدالئل لد

ق املسلمني  رَ رت من فِ وفَّ الشأن ت   هو املهدي املوعود، واألخبار يف هذا

النبيِّ   ٰى روتُ  ه لعروش الظاملني، ة والدته وظهوره ودكِّ حتميَّ     عن 

 يق حالة الظهور.اذ الالزم لتطواختِّ  أمام السلطة إالَّ  ومل يبَق 

أنْ أُ  بعد  السلطة  حماوالت  بطُ   تمَّ   حبطت  ة  عجازيَّ إٍق  رُ احلمل 

وفوَّ  دالئله  معها  عىلٰ أخفت  تصفية  إجراءاهتالسلطة    تت  شأن  يف  ا 

ة  هذه احلالة اإلعجازيَّ   لنا الوقوف عىلٰ   ان والدته، وسيتمُّ إبَّ   ¨ إلماما

 يف الرواية القادمة. 
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 : ¨  ان والدتهثانياً: الغيبة إبَّ 

اإلمامأُ  والدة  التامَّ بالّرسيَّ   ¨  حيطت  للحاالت  ة  وكان  ة، 

ال جازيَّ اإلع  جهود  إخفاق  يف  البالغ  أثرها  رافقتها  التي  سلطة  ة 

ة يف مالحقة الوليد اجلديد، وما كان لإلمام احلسن  فيَّ راءاهتا التعسُّ بإج 

أخف   العسكري حني  الشأن  هذا  يف  مبارك  جهٍد  وليده    ٰى من 

امل قواعده  أبلغت  نفسه  الوقت  ويف  الوليد  اجلديد،  بحلول  ؤمنة 

 املوعود. 

إجرا بني حمدوديَّ وتفاوتت  التبليغ  إىلٰ ءات  وإبالغها  من جهة    تها 

من  أكرب ممكٍن  عدٍد  أُ   الوليد  ٰى خر جهٍة  فمشاهدة  عىلٰ ا،  عدٍد    قترصت 

اإلمام    ) ناشطٍ (  أصحاب  بروايته    من  رأوه  ما  تبليغ  يمكنهم 

 فرٍد منهم. ملجاميع الشيعة املرتبطة بكلِّ 

العسكري   اإلمام  انتهج  جهته  واسعًا   ومن  بعيد    برناجمًا 

املهدي  ٰى املد اإلمام  بوالدة  تبليغه  شيعته،  وأل  ¨  يف  من  عدد  كرب 

ب أنْ وذلك  وخبز   عد  حلم  بتوزيع  وكالئه  أحد  بعض    -  أمر  يف  كام 

  -   )١( ٰى خر كام يف رواياٍت أُ   -د  من عقيقة ولده حممّ   أو حلم  -الروايات  
 

أيب ) بسنده عن  ٦/ ح  ٤٢/ باب  ٤٣١و  ٤٣٠(ص  ين  كامل الدِّ يف    الصدوق    روٰى   )١(

العمري ل  ،جعفر  وُ امَّ ـقال:  حممّ   الق   د  السيِّ   دَ لِ   إىلٰ « :  د  أبو  عمرو  ابعثوا  ، »أيب 

إليه  ،إليه  َث عِ فبُ  آالف رطل خبز، وعرشة آالف رطل حلم    اشرت عرشة«فقال له:    ،فصار 

 .»عنه بكذا وكذا شاة وعقَّ  ،-بني هاشم  أحسبه قال: عىلٰ  -قه وفرِّ 

  ي ثنقال: حدَّ   ،عبد اهللا بن جعفر احلمريي) بسنده عن  ٩/ ح  ٤٢/ باب  ٤٣٢ويف (ص  

الكويف  مّ حم إبراهيم  بن  حممّ   نَّ أد  إىلٰ   د  أبا  سامَّ   بعض   بعث  مذبوحة،  من  بشاة  يل  ه 

              . » دهذه من عقيقة ابني حممّ «وقال: 
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 ة الوالدة اجلديدة ويف الوقت نفسه يضمنيَّ ّرس   بقي عىلٰ سلوب يُ وهو ُأ 

الل توزيع  الشيعة حيث  من  عدٍد ممكن  والعقائق عن  التبليغ ألكرب  حم 

قطاعات    ٰى ر لدوالدة اإلمام تتوفَّ   ة عىلٰ يَّ حّس   ةوشهاد  يل حيٌّ لاإلمام د

 الشيعة الواسعة.

ممارسة دور التبليغ بوالدة    وهبذا استطاع اإلمام العسكري  

بأُ  الواسعة  لقواعده  التكتُّ ولده  والّرس سلوب  اليَّ م  بذلك  تامَّ ة  منجزًا  ة، 

ة التي تضمن سالمة الوليد  ة التامَّ يَّ ا مع الّرس أساليبه  ة التبليغ بأدّق مهمَّ 

 اجلديد.

التعرُّ  يمكننا  التالية  الروايات  عىلٰ ومن  الوالدة   ف  ظروف 

ات التي رافقت ذلك واإلجراءات بعض اجلزئيَّ   املباركة، والوقوف عىلٰ 

 خذة هبذا الشأن: املتَّ 

حمّمد بن عبد اهللا الطهوي، قال: بسنده      دوق الص  ٰى رو  -  ١

بنت حمّمدقصدت   حمّمد    بعد ميضِّ     حكيمة  عن    أبو  أسأهلا 

فقالت يل:   فيها،  التي هم  احلرية  الناس من  فيه  اختلف  قد  وما  ة  احلجَّ
 

    يف الكلبايكاين  الصايف  األثر  ونقل  ح  ٤٠٢ص    /٢(ج  منتخب  عن ٥٠٠/١٥/   (

ين) بسنده عن    يف  الصدوق    لفتح، قال:احلسن بن املنذر، عن محزة بن أيب ا(كامل الدِّ

  وأمر بكتامنه، وأمر أنْ   البارحة مولود أليب حمّمد    دَ لِ فقال يل: البشارة، وُ   جاءين يوماً 

 .ي بجعفرنِّ بمحّمد، وكُ  ٰى سمَّ يُ  عنه ثالثامئة شاة، قلت: وما اسمه؟ قال: قَّ عَ يُ 

األنواربحايف    املجليس    وروٰى  ص  ٥١(ج    ر  أيب )  ٢٨/  صاحب  إبراهيم  عن 

ق أنَّ    دحممّ  إيلَّ ال: وجَّ ه  أبو    ه  إيلَّ   ،بأربعة أكبش  احلسن  [حمّمد]  موالي  : وكتب 

اك وأطعم من وجدت هنَّ   ْل وكُ   ،د املهدي حممّ   يهذه عن ابن  عقَّ   ،بسم اهللا الرمحن الرحيم«

 . »من شيعتنا
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ُخي  ال  وتعاٰىل  تبارك  اهللا  إنَّ  حمّمد،  يا  قالت:  ثّم  فجلست،  يل اجلس، 

صام  أو  ناطقة  ة  حجَّ من  احلسن  األرض  بعد  أخوين  يف  جيعلها  ومل  تة، 

أنْ تفضي  واحلسني   هلام  وتنزهيًا  واحلسني  للحسن  يف    الً  يكون 

إالَّ  عديلهام،  بالفضل  األرض  خصَّ ولد احلسني  وتعاٰىل  تبارك  اهللا  أنَّ   

  وإنْ   كام خصَّ ولد هارون عٰىل ولد موسٰى     عٰىل ولد احلسن

لول ة عٰىل هارون، والفضل  بدَّ  كان موسٰى حجَّ القيامة، وال  يوم  إٰىل  ده 

ة من حرية يلألُ  ون، كيال يكون  رتاب فيها املبطلون وخيلص فيها املحقُّ مَّ

ال احلرية  وإنَّ  ة،  حجَّ اهللا  عٰىل  ميضِّ  للخلق  بعد  واقعة  حمّمد   بدَّ  أيب 

 .احلسن 

للحسن   كان  هل  مواليت،  يا  ثّم    فقلت:  مت  فتبسَّ ولد؟ 

للحسن   يكن  مل  إذا  وقد    عقب  قالت:  بعده  من  ة  احلجَّ فمن 

 ؟خوين بعد احلسن واحلسني  أخربتك أنَّه ال إمامة أل

سيِّ  يا  حدِّ فقلت:  وغيبته  ديت،  موالي  بوالدة  قالت:  ثيني   ،

حيدق   فأقبل  أخي  ابن  فزارين  نرجس،  هلا:  يقال  جارية  يل  كانت  نعم، 

سيِّ  يا  له:  فقلت  إليها،  فقاالنظر  إليك؟  فأرسلها  هويتها  لعلَّك  ل  دي، 

عمَّ  يا  «ال  ولكنِّهلا:  فقلتة،  منها»،  ب  أتعجَّ [منها]؟  ي  أعجبك  وما   :

اهللافقال   عٰىل  كريم  ولد  منها  «سيخرج   :      به اهللا  يمأل  الذي 

ت جورًا وظلًام»، فقلت: فأرسلها إليك يا  ئَ لِ األرض عدالً وقسطًا كام مُ 

أيب  سيِّ  ذلك  يف  «استأذين  فقال:  ثيايب  دي؟  فلبست  قالت:   ،«

احلسن    وأتيت أيب  وجلست  منزل  وقال:    فبدأين    ،فسلَّمت 
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دي،  ابعثي نرجس إٰىل ابني أيب حمّمد»، قالت: فقلت: يا سيِّ   ،«يا حكيمة

أنْ  عٰىل  إنَّ    عٰىل هذا قصدتك  مباركة،  «يا  فقال يل:  ذلك،  يف  أستأذنك 

يف اخلري نصيبًا»،    األجر وجيعل لِك   رشكِك يُ   اهللا تبارك وتعاٰىل أحبَّ أنْ 

أنْ   قالت ألبث  فلم  و  حكيمة:  نتها  وزيَّ منزيل  إٰىل  أليب  رجعت  وهبتها 

امًا، ثّم مٰىض إٰىل  ومجعت بينه وبينها يف منزيل فأقام عندي أيَّ   حمّمد  

أبو احلسن    والده   هت هبا معه. قالت حكيمة: فمٰىض    ووجَّ

حمّمد   أبو  أزور    وجلس  كنت  كام  أزوره  وكنت  والده،  مكان 

نرج فجاءتني  خفِّ والده،  ختلع  يومًا  مواليتس  يا  فقالت:  ناوليني    ،ي، 

أنِت خفَّ  بل  فقلت:  إليِك سيِّ   ك،  أدفع  ال  واهللا  ومواليت،  ي  خفِّ   ديت 

أخدمِك  أنا  بل  لتخدميني،  وال  أبو    لتخلعيه  فسمع  برصي،  عٰىل 

«جزاكِ    حمّمد فقال:  عمَّ   ذلك  يا  إٰىل  اهللا  عنده  فجلست  خريًا»،  ة 

باجلاري  فصحت  الشمس  غروب  ثيايب  وقت  ناوليني  وقلت:  ة 

يا عمَّ فقال    ،ألنرصف د الليلة  ولَ تا بيتي الليلة عندنا فإنَّه سيُ : «ال 

ُحي   املولود الكريم عٰىل اهللا   موهتا»،    اهللا    ييالذي  به األرض بعد 

يا سيِّ  دي؟ ولست أرٰى بنرجس شيئًا من أثر احلبل، فقال: فقلت: ممَّن 

ت إليها فقلَّبتها ظهرًا لبطن فلم  «من نرجس ال من غريها»، قالت: فوثب

م ثّم قال يل:    ،فأخربته بام فعلت    ، فعدت إليهأَر هبا أثر حبل فتبسَّ

لِك  يظهر  الفجر  وقت  كان  مثل    «إذا  مثلها  ألنَّ  احلبل،    مِّ أُ هبا 

مل يظهر هبا احلبل ومل يعلم هبا أحد إٰىل وقت والدهتا، ألنَّ      موسٰى 

يشقُّ  كان  احلباىلٰ   فرعون  موسٰى  بطون  طلب  يف    نظري وهذا   ،
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حكيمةموسٰى   قالت  وسألتها  ».  قال  بام  فأخربهتا  إليها  فعدت   :

يا مواليت فقالت:  أرٰى يب شيئًا من هذا، قالت حكيمة:    ،عن حاهلا  ما 

تُ  ال  يدي  بني  نائمة  وهي  الفجر  طلوع  وقت  إٰىل  أرقبها  أزل  ب  قلِّ فلم 

ت طلوع الفجر وثبت فزعة جنبًا إٰىل جنب حتَّٰى إذا كان آخر الليل وق

يت وسمَّ صدري  إٰىل  حمّمد    ،عليها  فضممتها  أبو   [ [إيلَّ  فصاح 

عليها: «اقرئي  َ   وقال: 
ْ

َز�
ْ
ن
َ
أ ا 

�
رِ إِن

ْ
د

َ
ق
ْ
ال ِة 

َ
ْل َ�  �ِ أقرأ اهُ  فأقبلت   ،«

ما حالِك   ،عليها هلا:  أخربكِ وقلت  الذي  األمر  [يب]  قالت: ظهر  به    ؟ 

فأ أمرين،  أقرأ كام  يقرأ مثل ما  موالي، فأقبلت  بطنها  جابني اجلنني من 

عيلَّ  وسلَّم  أبو  أقرأ  يب  فصاح  سمعت،  ملا  ففزعت  حكيمة:  قالت   .

اهللا   حمّمد أمر  من  تعجبي  «ال   : ُي وتعاٰىل  تبارك  اهللا  إنَّ  قنا  نطِ ، 

ة يف أرضه كبارًا»، فلم يستتّم الكالم حتَّٰى   باحلكمة صغارًا وجيعلنا حجَّ

بيني وبينها حجاب، فعدوت    َب ها كأنَّه ُرضِ ي نرجس فلم أرَ بت عنِّ ُغيِّ 

أيب  حمّمدنحو        َّعم يا  «ارجعي  يل:  فقال  صارخة،  فإنَِّك وأنا    ة 

الغطاء الذي   َف ِش كُ   ستجدهيا يف مكاهنا». قالت: فرجعت فلم ألبث أنْ 

كان بيني وبينها وإذا أنا هبا وعليها من أثر النور ما غشٰى برصي وإذا أنا  

سبَّ ساجدًا      بالصبيِّ  رافعًا  ركبتيه،  عٰىل  جاثيًا  وهو لوجهه،    ابتيه، 

ي حمّمدًا  اهللا، [وحده ال رشيك له]، وأنَّ جدِّ ال إله إالَّ  يقول: «أشهد أنْ 

أنْ  إٰىل  إمامًا  إمامًا  عدَّ  ثّم  املؤمنني»،  أمري  أيب  وأنَّ  اهللا،  إٰىل    رسول  بلغ 

«اللَّ  قال:  ثّم  يل    مَّ هُ نفسه.  وأمتم  وعدتني،  ما  يل  وثبِّ أنجز  ت  أمري، 

 . »وطأيت، وامأل األرض يب عدالً وقسطاً 
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حممّ  أبو  يب  عمَّ « فقال:    ،د  فصاح  وهاتيه   ،ةيا  ،  »تناوليه 

به نحوه، بني يدّي فلامَّ   فتناولته وأتيت  م  يدي سلَّ   أبيه وهو عىلٰ    مثلت 

وناوله    ،رأسه]  ي [والطري ترفرف عىلٰ منِّ  فتناوله احلسن    ،أبيه  عىلٰ 

 .»يه إيلَّ وردِّ  ه لرتضعهمِّ أُ  اميض به إىلٰ « قال:  ثمّ لسانه فرشب منه، 

ُأ  فتناولته  إىلٰ مُّ قالت:  فرددته  فأرضعته،  والطري   د  أيب حممّ   ه 

ه إلينا  أمحله واحفظه وردَّ « فصاح بطري منها فقال له:  ،  رأسه  ترفرف عىلٰ 

يوماً   يف كلِّ  السامء وأتبعه سائر    وطار به يف جوِّ   ، فتناوله الطري»أربعني 

أُ   الذي  أستودعك اهللا« يقول:    د  لطري، فسمعت أبا حممّ ا   مُّ أودعته 

نرجس،  »موسٰى   موسٰى  هلا:    ،فبكت  فإنَّ « فقال  حمرَّ   اسكتي  م  الرضاع 

ثديِك إالَّ   عليه من  إليِك وسيُ   ،  رُ   عاد  قول    ،همِّ أُ   إىلٰ   موسٰى   دَّ كام  وذلك 

 :  اهللا
َ
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ْ
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َ
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فقل حكيمة:  قال:  قالت  الطري؟  وما هذا  القدس  « ت:  روح  هذا 

 . »يهم بالعلمربِّ دهم ويُ سدِّ قهم ويُ وفِّ يُ    ةل باألئمَّ املوكَّ 

ابن    ه إيلَّ ووجَّ   ، الغالم  دَّ رُ   كان بعد أربعني يوماً قالت حكيمة: فلامَّ 

بال  أخي   أنا  فإذا  عليه  فدخلت  متحرِّ فدعاين،  بني  صبي  يميش  ك 

أوالد    إنَّ « قال:    ثمّ   م فتبسَّ  ،ابن سنتنيهذا  ،  دييديه، فقلت: يا سيِّ 

أئمَّ  كانوا  إذا  واألوصياء  غريهم،    ةاألنبياء  ينشؤ  ما  بخالف  ينشؤون 

أتٰى منَّ  الصبيَّ   وإنَّ  كان  إذا  أتٰى   ا  كمن  كان  شهر  وإنَّ   عليه  سنة،    عليه 

ليتكلَّ منَّ  الصبيَّ  أُ ا  بطن  يف  ربَّ مِّ م  ويعبد  القرآن  ويقرأ  [و]عند  ه  ه   ،

 .» ومساءً  تطيعه املالئكة وتنزل عليه صباحاً الرضاع 
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  إىلٰ   أربعني يوماً   يف كلِّ   ذلك الصبيَّ   قالت حكيمة: فلم أزل أرٰى 

ام قالئل فلم أعرفه، فقلت  بأيَّ   د  أيب حممّ   قبل ميضِّ   رأيته رجالً   أنْ 

أنْ   من هذا الذي  :البن أخي   يديه؟ فقال يل:    تأمرين  بني  أجلس 

نرجس«  ابن  خليف  ،هذا  بعديوهذا  من  تفقدوين  وعن  ،تي   ،قليل 

 . »فاسمعي له وأطيعي 

فمٰىض  حكيمة:  حممّ   قالت  بأيَّ   د  أبو  ذلك  قالئل، بعد  ام 

  ه لينبئني عامَّ وإنَّ  ،ومساءً   ألراه صباحاً وواهللا إينِّ ، وافرتق الناس كام ترٰى 

  ،فيبدأين به  ء أسأله عن اليش  ريد أنْ ألُ   إينِّ خربكم، وواهللا  تسألون عنه فأُ 

من ساعته من غري مسألتي.    منه جوابه   مر فيخرج إيلَّ األ  ه لريد عيلَّ وإنَّ 

 . خربك باحلقِّ أُ  وأمرين أنْ  وقد أخربين البارحة بمجيئك إيلَّ 

لع  اهللا لقد أخربتني حكيمة بأشياء مل يطَّ د بن عبد اهللا: فوَ قال حممّ 

 نَّ ، ألذلك صدق وعدل من اهللا    ، فعلمت أنَّ هللا  ا  عليها أحد إالَّ 

 . )١( من خلقه ما مل يطلع عليه أحداً  قد أطلعه عىلٰ  اهللا 

 روا  دا:  

 منها:  ،مورة أُ والرواية الرشيفة تطلعنا بعدَّ 

دة دة نرجس مل تعلم به السيِّ السيِّ   ٰى احلمل الذي كان لد  نَّ أ  -  ١

 ة.ة التامَّ يَّ للّرس  وهي إشارة ،قبيل حلظاٍت من والدته الرشيفة إالَّ 

طلب السلطة   أنَّ   ل عىلٰ دلِّ ا يُ ه، ممَّ مِّ أُ   عىلٰ   ٰى خفي أمر محله حتَّ د أُ وق

أهمِّ وتتبُّ   ،له كان حثيثاً  أخبار محله ووالدته من  ما أشغل السلطة يف    ع 
 

 .)٢/ ح ٤٢باب  /٤٣٠ - ٤٢٦ (ص ينكامل الدِّ ) ١(
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األمنيَّ  علم  ترتيباهتا  ودون  فورًا  عليها  بالقضاء  اإلمام  والدة  لتطويق  ة 

امل إلحباط  الناس،  من  وعدم  أحد  اإلهلي  األحاديث   ) ةيَّ فاعل ( رشوع 

وبذلك   وتكذيبها،  مستقبالً  والدته  روت  هذه   ) قغلَ يُ ( التي  ملف 

 متامًا.  ٰى لغاألحاديث وتُ 

خطَّ  هي  إالَّ هذه  النظام،  واقعيَّ أهنَّ   ة  غري  لإلا  تبعًا  الذي  ة  عجاز 

 كام سمعنا من الرواية.  ¨  صاحب ظروف والدة اإلمام املوعود

تتعرَّ   -  ٢ إىلٰ   ضمل  الرشيفة  اإلعجازيَّ ح  الرواية  الوالدة   ،ةاالت 

بالّرس  أخبارها  أحاطت  التامَّ يَّ بل  السيِّ ة  فقداِن  فسبُب  نرجس من  ة،  دة 

دة حكيمة حلظة الوالدة الرشيفة أمٌر ساكتة عنه الرواية، بني يدي السيِّ 

للسيِّ  يكن  ويف ومل  الرواية  هذه  يف  دوٌر  األحداث  رواية  يف  نرجس  دة 

تتعرَّ غريها، ح  مل  السيِّ يث  السيِّ حكيمة عامَّ دة  ض  رأته  دة نرجس حلظة   

السيِّ  لغفلة  السيِّ احتجاهبا،  سؤال  عن  حكيمة  لتزاحم  دة  نرجس،  دة 

ة لظروف  ة التامَّ يَّ الّرس   دة حكيمة ولإلبقاء عىلٰ األحداث التي رأهتا السيِّ 

جمهول    أمراً     ٰى اهللا عيس   ة، كام كان أمر والدة نبيِّ الوالدة اإلعجازيَّ 

ينق ومل  القرآن  التفاصيل  لنا  إالَّ ل  الرشيفة  الروايات  وال  جممل    الكريم 

 الوالدة دون ذكر تفاصيلها. 

أنَّ حتدَّ   -  ٣ الرشيفة  الرواية  العسكري  ثت  قال      اإلمام 

عاد  وسيُ  ،من ثديِك  م عليه إالَّ الرضاع حمرَّ  اسكتي فإنَّ « دة نرجس: للسيِّ 

رُ   إليِك  من    »،ه...مِّ أُ   إىلٰ   ٰى موس  دَّ كام  حماولة  احلسن  وهي  اإلمام 

السيِّ     العسكري روعة  األُ لتهدئة  عاطفة  نرجس ومراعاة  مومة  دة 
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تكنُّ السيِّ التي  ممَّ ها  بالرغم  املوعود  لوليدها  فال  دة  اإلعجاز،  من  رأته  ا 

مومة بالرغم من دورها اخلطري يف دة نرجس تقوم بدور األُ زالت السيِّ 

 ن والدته. وكتام ̈  حفظ اإلمام املهدي

دة حكيمة ووساطتها بني الشيعة  ة للسيِّ الوكالة اخلاصَّ دور   نَّ أ   -  ٤

اإلمام احلسن    عىلٰ   ̈   وبني  اإلمام  شهادة  بعيد  كان  يبدو  ما 

وكالته بشكلها    يامرس مهامَّ   ومل يشأ للوكيل العمري أنْ     العسكري

عىلٰ  السلطة  تفرضها  كانت  التي  للرقابة  وذلك  كات  حترُّ   الطبيعي، 

وعىلٰ الع اإلمامخاصَّ   مري  املهمَّ ة  هلذه  يكن  ومل  هذه ،  ويف  اخلطرية    ة 

وهي امرأة شهد هلا    ، دة حكيمةالسيِّ   الظروف املحفوفة باملخاطرات إالَّ 

اهلادي الرواية    اإلمام  يف  خاطبها  حني  وذلك  يا  «   : بالصالح، 

  . دة وجاللة أمرها، هذا من جهةبركات هذه السيِّ   إشارة إىلٰ  ، »مباركة 

أُ ومن   لبيت  أكَّ   النظام  فإنَّ   ٰى خر جهة  مراقبته  عند  سعيه  يف  د 

دة السيِّ   أصحابه وهو العمري وغريه، وعىلٰ   أخّص   ته عىلٰ اإلمام وخاصَّ 

عت هي ة لرياقب محلها كام ادَّ خاصَّ  نرجس التي أودعها النظام يف غرفة

كذلك د منها بعد ومشاغلتها للنظام ولَ املهدي مل يُ  إهيامًا منها للنظام بأنَّ 

 .)١( ¨ عن مالحقة اإلمام

يتصوَّ  مل  أنْ والنظام  امرأة، ولو متارس مهمَّ   ر بعد ذلك  ة السفارة 

بالسيِّ  لد ويش  حكيمة  فإنَّ   ٰى دة  أمٌر    السلطات  نفسها  عن  التهمة  دفع 
 

تُ   هذا عىلٰ   )١( السيِّدة نرجس  بأنَّ  القائل  ا  اإلمام العسكري    ّفيت بعدوالرأي  أمَّ   عىلٰ ، 

 غري السيِّدة نرجس. ادَّعت احلمل جارية ُأخرٰى فتكون التي  القول بوفاهتا يف حياته 
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ة  عي هذه املهمَّ يسري وذلك من خالل إنكار األمر وكون املرأة التي تدَّ 

تُ  ال  إذ  صدَّ اخلطرية  ال  نَّ إق،  األخب  النظام  هذه  مع    ، اريتفاعل 

شيع عنها، وإمكان تصديق النظام دة حكيمة نفي ما أُ وباستطاعة السيِّ 

 ذلك أمٌر متعارف. 

يف تبليغ الشؤون    دة زينب  وهذه احلادثة شبيهة بوكالة السيِّ 

السجَّ  اإلمام  عن  قتل    اد  اخلطرية  شأهنا  من  التي  الفاجعة  بعيد 

السجَّ  يدَّ   اد  اإلمام  إماالذي  وهناك  عي  أبيه،  بعد  روايات  مته 

 .)١(هذه املقارنة كذلك  أشارت إىلٰ 
 

استُ   )١( وإْن  الرشيفة  منها  الرواية  وفيد  الوكالة  إىلٰ دور  واألحداث  األخبار  شيعة  ال  إيصال 

ة  فيد بأنَّ إعطاء هذا الت  ُأخرٰى ، لكن هناك رواية  السيِّدة حكيمة  ظاهرًا إىلٰ  دور كان للجدَّ

العسكري   فقد  ُأمِّ  الدِّ يف    الصدوق    روٰى ،  باب  ٥٠١(ص  ين  كامل   /٤٥  /

 الرضا   د بن عيلٍّ حكيمة بنت حممّ   قال: دخلت عىلٰ   ،أمحد بن إبراهيم) بسنده عن  ٢٧ ح

  احلجاب  متها من وراءفكلَّ  ،يف سنة اثنني وثامنني باملدينة العسكري خت أيب احلسن أُ 

  ته، فقلتفسمَّ   ،قالت: فالن بن احلسن    به، ثمّ   ت يل من تأتمُّ ا عن دينها فسمَّ وسألته

 ه،مِّ أُ   كتب به إىلٰ   د  عن أيب حممّ   ؟ فقالت: خرباً أو خرباً   معاينةً   هلا: جعلني اهللا فداكِ 

ة اجلدَّ   إىلٰ   من تفزع الشيعة؟ فقالت:  ؟ فقالت: مستور، فقلت: فإىلٰ ود: فأين املولفقلت هلا

بمن وصيَّ ،  د  أيب حممّ   مُّ أُ  أقتدي  إىلٰ فقلت هلا:  فقالت:  ته  بن    اقتداءً   املرأة؟  باحلسني 

بن أيب    خته زينب بنت عيلِّ أُ   إىلٰ   أوٰىص     احلسني بن عيلٍّ   إنَّ   ،بن أيب طالب    عيلِّ 

زينب بنت   ب إيلٰ نَس بن احلسني من علم يُ   ن ما خيرج عن عيلِّ يف الظاهر، وكا  طالب  

التاسع   ا رويتم أنَّ كم قوم أصحاب أخبار، أمَ إنَّ  قالت:  بن احلسني، ثمّ  عيلِّ  عىلٰ   اً تسرتُّ  ىلٍّ ع

 ؟يف حياة م مرياثه وهوقسَّ يُ  من ولد احلسني 

واملسعودي يف  )،٣٦٧و ٣٦٦(ص  يف اهلداية الكربٰى  ورواه باختالف يسري اخلصيبي 

 ).١٩٦ / ح٢٣٠غيبة (ص يف ال )، والطويس ٢٧٢و ٢٧١إثبات الوصيَّة (ص 
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السيِّ حتدَّ   -  ٥ مشاهدة  عن  الرواية  كانت  ثت   ِ لطيوٍر حكيمة  دة 

اإلمام رأس  الوليد   ثمّ   ،  فوق  بحمل  لطيور  أحد  اإلمام  أمر 

وهو أمٌر    ،) تبعه سائر الطيورأالسامء و  وطار به يف جوِّ ( اجلديد، وقالت:  

أمامنا إالَّ ا،  إعجازي حق�  الفقرة من  ال  وليس  تسليم لذلك وقبول هذه 

كأ أنْ   مر الرواية  يمكننا  إذ  اإلعجاز،  حالة  أنَّ   متعارف يف  لو  نتساءل:  نا 

تمَّ توقَّ  نبيِّ   فنا عن قبول ذلك فكيف  وعروجه      ٰى اهللا عيس  انتقال 

يشاهبها  إىلٰ  ما  أو  الرواية  إليها  أشارت  التي  احلالة  هذه  لوال    ؟ السامء 

وليس أمرًا      ٰى ن هناك وسائل لعروج عيستكو  أنْ   األمر إالَّ   وليس 

مكاٍن غيبي أمٌر جيب قبوله يف    إىلٰ   ¨  آخر، فاألمر إذن يف انتقال اإلمام

 .¨  ظروف اإلعجاز التي أحاطت بوالدة اإلمام ظلِّ 

إىلٰ   -  ٦ الرشيفة  الرواية  بني    ¨  اإلمام  أنَّ   أشارت  يميش  كان 

دة حكيمة ب السيِّ عن تعجُّ     جاب اإلماميديه بعد أربعني يومًا، وأ

ة ينشؤون بخالف  أوالد األنبياء واألوصياء إذا كانوا أئمَّ «   من ذلك بأنَّ 

ينشأ غريهم، وأنَّ  أتمنَّ   الصبيَّ   ما  إذا كان  أت  ٰى ا   ٰى عليه شهر كان كمن 

ة  وكيفيَّ   دة الزهراء  وهذه احلالة شبيهة بوالدة السيِّ   »،...عليه سنة

رصَّ  إذ  انشوئها،  اإلمام  رواية  فكانت  « بقوله:    لصادق  حت 

يف الشهر، وتنمي يف الشهر    تنمي يف اليوم كام ينمي الصبيُّ     فاطمة

 . )١( »يف السنة  كام ينمي الصبيُّ 
 

(ص    )١( الصدوق  ح  ٦٩٢أمايل  الفتَّال  ٩٤٧/١/  ورواه  الواعظني    )؛  روضة  يف 

 ). ٢٢٤)، وعيلُّ بن يوسف احليلِّ يف العدد القويَّة (ص ١٤٤ (ص
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ا  ..تا :  

 منذ محله إىلٰ   ¨  اإلمام املهدي  هناك حاالت ظهرت عىلٰ   أنَّ   عىلٰ 

التي   احلاالت  تشابه  لدوالدته  والدته  عن    ٰى عيس  ٰى ظهرت  د 

 كذلك. 

يُ   ولعلَّ  الصفات  إىلٰ تشابه  املهمَّ   وحي  الوليدين،  تشابه  بني  ة 

تُ  الفريقان  رواها  التي  الصحاح  أنَّ ؤكِّ فالروايات  اإلمام   د  ظهور 

، أي  )١( خلفه  ٰى  عيسصيلِّ وسيُ     ٰى يتزامن مع نزول عيس  ¨ املهدي
 

امل  روٰى   )١( الزمان  صاحب  أخبار  يف  البيان  يف  ضمن  الكنجي  الطالب  طبوع  كفاية 

با سعيد اخلدري، فقلت أ   قال: أتيت  ،بديأيب هارون الع) بسنده عن  ٥٠٣و  ٥٠٢ (ص

بدراً  شهدت  هل  أَال له:  فقلت:  نعم،  فقال:  ُحت ؟  ممَّ دِّ   بيشء  رسول ثني  من  سمعته  ا 

أُ   ؟وفضله    يف عيلٍّ    اهللا مرض مرضة نقه   اهللا  نَّ رسول  أ خربك  فقال: بٰىل 

أت   ر، فلامَّ اهللا  تعوده وأنا جالس عن يمني رسول    عليه فاطمة  فدخلت    ،منها

ها، فقال هلا  ٰى بدت دموعها عٰىل خدِّ من الضعف خنقتها العربة حتَّ     اهللا ما برسول  

طالعة  إطلع إٰىل األرض أتعاٰىل اهللا  أنَّ   ا علمِت يا فاطمة؟ أمَ  «ما ُيبكيِك : اهللا رسول 

أباكِ  منها  نبي�   فاختار  ثمّ افبعثه  ثانيةً أ  ،  بعلِك   طلع  إيلَّ فاختار  فأوحٰى  واختَّ   ،  ذته فأنكحته 

أ وصي�  علمِت مَ ا،  أباكِ اهللا  بكرامة    أنَِّك   ا  علامً أ   جِك زوَّ   تعاٰىل  حلامً علمهم  وأكثرهم   ،،  

سلامً  رسول    ،»وأقدمهم  فأراد  واستبرشت،  اخلري   نْ أ  اهللا  فضحكت  مزيد  يزيدها 

  - ثامنية أرضاس    ولعيلٍّ  ،فقال هلا: «يا فاطمة،  د  مّ د وآل حمملحمّ اهللا  ه الذي قسمه  كلِّ 

م إيامن  -  ناقبيعني  وزوجتهباهللا  :  وحكمته،  واحلسني  ،ورسوله،  احلسن   ،وسبطاه 

خصال مل ُيعطها    عطينا سّت نَّا أهل بيت أُ إ  ،يا فاطمة  وأمره باملعروف، وهنيه عن املنكر.

نا أهل البيت، نبيُنا خري األنبياء وهو  كها أحد من اآلخرين غريلني، وال ُيدرِ أحد من األوَّ 

،  أبيِك   ، وشهيدنا خري الشهداء وهو محزة عمُّ علِك األوصياء وهو بووصيُنا خري    ،أبوكِ 

رضب  ثمّ ،  عيسٰى خلفه»ة الذي ُيصيلِّ مَّ ، ومنَّا مهدي األُ ة ومها ابناكِ مَّ ومنَّا سبطا هذه األُ 

 . ة»مَّ فقال: «من هذا مهدي األُ  عٰىل منكب احلسني 
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التشابه بينهام    ذا فإنَّ ة، وهب ملهدي اإلهليَّ ة املهمَّ   ٰى خر عيسادَّ   اهللا تعاىلٰ   نَّ إ

  فإنَّ     ٰى قنا ما يف عيس تني، فإذا صدَّ سيكون سببًا يف التشابه بني املهمَّ 

يف مقب   ¨املهدي    ما  أمرًا  سيكون  إعجاز  أي  من  حاالت    نَّ إوالً، 

  ٰى ة لدة حجًة علينا يف قبول احلاالت اإلعجازيَّ اإلعجازيَّ     ٰى عيس

 ته: عند والد ¨ اإلمام

الرواية  -  ١ أنَّ   ذكرت  نرجس  السابقة  تعلم      السيدة  مل 

    مريم  قبيل الوالدة بلحظات، وأهل األخبار ذكروا أنَّ   باحلمل إالَّ 

 تسع ساعات، فلم تظهر عليها آثاره.  بسبع أو احلمل إالَّ  مل ترَ 

 ) يف  السيوطي  ( املنثور  رِّ الدُّ قال  الرزَّ ):  عبد  والفريايب  أخرج  اق 

حني    :قال،  Tاس  حاتم عن ابن عبَّ ابن املنذر وابن أيب  جرير و  وابن

  نَّ أبلغني    :قال،  احلسن    وأخرج ابن عساكر عن  .محلت وضعت

 . )١() مريم محلت لسبع أو تسع ساعات ووضعته من يومها

عىلٰ السيِّ   نَّ أ  -   ٢ قرأت  حينام  حكيمة  سورةالسيِّ   دة  نرجس    : دة 

 َ
ْ

َز�
ْ
ن
َ
أ ا 

�
 إِن

ْ
د

َ
ق
ْ
ال ِة 

َ
ْل

َ
�  �ِ اجلن   رِ اهُ  فكان  وكان  قالت:  معي،  يقرأ  ني 

 مها.كلِّ ه يُ مِّ أُ يف بطن    ٰى عيس

 ) املنثور):  رِّ  (الدُّ يف  السيوطي  أيب  قال  وابن  شيبة  أيب  ابن  أخرج 

ثني  كنت إذا خلوت حدَّ   قال: قالت مريم:  ،حاتم وأبو نعيم عن جماهد

  وكربَّ ح يف بطني  مني وهو يف بطني، وإذا كنت مع الناس سبَّ وكلَّ   ٰى عيس

 . )٢( ) وأنا أسمع
 

 ). ٢٦٦/ ص ٤(ج املنثور  رُّ ) الدُّ ١(

 ) املصدر السابق.٢(
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  ٰى عند والدته أودعه أبوه لد  ¨  املهدي  ذكرت الرواية أنَّ   -  ٣

عىلٰ   ٰى إحد كانت  التي  أنْ   الطيور  أحدها  وأمر  ويودعه    رأسه  يأخذه 

به إىلٰ  و  جوِّ   فطار  ثمّ أالسامء  هذا    أنَّ      اإلمامبنيَّ   تبعه سائر الطري، 

املوكَّ  القدس  باألئمَّ روح  نر   ةل  يف حني  قصَّ   ٰى ،      ٰى ة عيسيف 

 اهللا كساه ريشًا فطار مع املالئكة. السامء أنَّ  روجه إىلٰ وع

تفسريه:   يف  القرطبي  وألبسه  أمَّ ( قال  الريش  اهللا  فكساه  املسيح  ا 

 . )١() ة املطعم واملرشب فطار مع املالئكةالنور وقطع عنه لذَّ 

إلمام  غيبة ا  قناها فإنَّ ا هبا وصدَّ إذا أذعنَّ     ٰى غيبة عيس  نَّ أ   -  ٤

 .دين تي السيِّ أمرًا ممكنًا حيال تشابه مهمَّ  ستكون  ¨ املهدي

يف محلها وإخفاءها    دة نرجس  املعاناة التي القتها السيِّ   -  ٥

عليها من رجال السلطة بالتضييق عليها    ٰى الوليد املوعود وما جر   لرسِّ 

م  ثباهتا وصمودها أما  مَّ وحبسها ومطالبتها إخبارهم بأمر الوليد ومن ثَ 

أنْ  دون  املحن  عىلٰ   هذه  السلطة  وبذلك    ٰى أدن   حتصل  منها،  اعرتاف 

السيِّ  املهديشاركت  ولدها  نرجس  املهمَّ   ¨  دة  حفظ  اإلهليَّ يف  ة ة 

كذلك القت من بني إرسائيل ما ال    دة مريم  السيِّ   نَّ إوإنجاحها، ف

دة  تها وهي ال تزال صامموا عفَّ طعنوا فيها واهتَّ   ،ة امرأة عفيفةحتتمله أيَّ 

مريم مل جتد   بأنَّ    الذين وصفهم اإلمام الصادقأمام محالت هؤالء 

رشيداً  رجالً  قومها  كلُّ من  مهمَّ   ،  إمتام  عن  يثنها  مل  واملحافظهذا    ة تها 

 ة. غايتها املرجوَّ  وإيصاهلا إىلٰ   د املسيح رسالة السيِّ  عىلٰ 
 

 ).١٠٠/ ص ٤(ج رطبي ) تفسري الق١(
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 : ثالثاً: الغيبة ُبعيد شهادة والده 

من  دُّ عَ تُ  املرحلة  تأريخ    أهمّ   هذه  يف  املرحلة  املراحل  فهي  الغيبة، 

حتدَّ  التي  اإلماماحلاسمة  غيبة  معامل  خالهلا  من  ويمكن  ،  ¨  دت 

إىلٰ  كلِّ   )١( مرحلتني  تقسيمها  معامل  قابليَّ   حسب  وبالتايل  ة  مرحلة، 

 ة قواعده من ذلك.منهام وإمكانيَّ  يف كلٍّ  ̈  صال باإلماماالتِّ 

وا اا ى: ا:  

عُ ف غيبة  فَ رِ قد  مرحلة  سفري    ٰى منذ والدته حتَّ   ¨اإلمام  ت  آخر 

 د معامل هذه الغيبة بام ييل:، وتتحدَّ ٰى بالغيبة الصغر  ¨ من سفرائه

ة والده اإلمام  بعض خاصَّ   إىلٰ   مل يظهر إالَّ   ̈   ُبعيد والدته   -  ١

العسكري   حدَّ احلسن  فقد  العسكري  ،  اإلمام  ة  إمكانيَّ   د 

 ه.  حملِّ كام سيأيت يف احمدود جد� عدد  مشاهدته عىلٰ 

جماالت مشاهدته حسبام تقتضيه      ع اإلمام العسكريفقد نوَّ 

وقابليَّ  اإلمامالظروف  دعاه  من  فمنهم  املشاِهد،  الشخص      ة 

العسكري   اإلمام  زار  من  ومنهم  اإلمام    ملشاهدته،  عنده  ووجد 

مبارشةً وكلَّ   ¨  املهدي املهدي    ٰى وجر   مه  اإلمام  وبني    ̈ بينه 

كتب   من  ومنهم  العسكرياحلديث،  ُخي     اإلمام  بوالدة  كتابًا  ربه 

اإلمام   من  وصله  بام  بالوالدة  علٌم  لديه  حدث  من  ومنهم  املوعود، 

 بعض اخلبز واللحم، كام يف الرواية التالية.   العسكري
 

 تفاصيل املرحلة الثانية يف الفصل الثاين من هذا الكتاب. ف ) بحث املؤلِّ ١(
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ل برتتيبها اإلمام  منذ والدته تكفَّ  ̈  غيبة اإلمام املهدي   وهكذا فإنَّ 

  ته. به من خاصَّ   دُّ واشرتك يف رؤيته عدد يعت     احلسن العسكري 

طُيا ة ا ق ¨ إرا دن و:  

لإلمام  نَّ إ  :قلنا املشاهدة  تعدَّ   ¨  أساليب  حسبام قد         دت 

  نقف عىلٰ   وبإمكاننا أنْ املشاِهد والظروف املحيطة لذلك،    يقتضيه حال

 ذلك بالروايات التالية: 

 ب املراسالت: سلوالً: أُ أوَّ 

أس أحد  إبَّ كان  املوعود  والدة  معرفة  بطُ اليب  والدته  فرتة  ق  رُ ان 

مع أصحابه، كام يف رواية      املراسلة التي اعتمدها اإلمام العسكري

بن   بن  أمحد  أمحد  بن  القمِّ احلسن  ل  ،يإسحاق  وُ امَّ ـقال:  اخللف    دَ لِ  

ي  جدِّ   ىلٰ إ    د احلسن بن عيلٍّ ورد من موالنا أيب حممّ   الصالح  

رد  تالذي كان     يده اب، وإذا فيه مكتوب بخطِّ أمحد بن إسحاق كت

 : ، وفيهبه التوقيعات عليه

مكتومًا،  مولود فليكن عندك مستورًا وعن مجيع الناس  لنا    دَ لِ وُ « 

نُ فإنَّ  مل  إالَّ ا  عليه  لقرابته  ظهر  األقرب  إعالمك    ،لواليتهوالويلَّ    أحببنا 

 .)١(»والسالم به، نارسَّ  مثل ماك اهللا به ليرسَّ 

  :   سلوب املشاهدة املبارشة عن طريق اإلمام العسكري : أُ ثانيًا 

العسكري اإلمام  عمد  إىلٰ   إىلٰ     فقد  الوليد  ة  خاصَّ   تعريف 

 : تهم بهأصحابه ووصيَّ 
 

ين (ص ) ١(  ). ١٦/ ح ٤٢/ باب ٤٣٤و ٤٣٣كامل الدِّ
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العمري  بسنده عن حممّ   الصدوق    ٰى رو   -   ١  د بن عثامن 

د  قالوا: عرض علينا أبو حممّ  ، ح وب بن نو د بن أيُّ ومعاوية بن حكيم وحممّ 

ب  عيلٍّ احلسن  وكنَّ    ن  منزله  يف  رجالً ونحن  أربعني  هذا « فقال:    ، ا 

بعدي  من  يف   ، وخليفتي عليكم   ، إمامكم  بعدي  من  تتفرقوا  وال  أطيعوه 

ن  قالوا: فخرجنا م ،  » كم ال ترونه بعد يومكم هذاا إنَّ أديانكم فتهلكوا، أمَ 

  .) ١(  د أبو حممّ   مٰىض   ٰى ئل حتَّ اٌم قال  أيَّ فام مضت إالَّ   ، عنده 

املفيد    ٰى وور   -   ٢ حممّ   الشيخ  عن  بن  بسنده  إسامعيل  بن  د 

  ، -بالعراق   رسول اهللا   دَ لِ وكان أسّن شيخ من وُ   -بن جعفر    ٰى موس

عيلِّ  بن  احلسن  ابن  رأيت  حممّ   قال:  وهو    د  بن  املسجدين  بني 

 . )٢(غالم

األهوازي    ٰى ورو  -  ٣ عمرو  أرانيه    ،عن  حممّ قال:  د  أبو 

 .)٣( »هذا صاحبكم« وقال: 

يف    ٰى ورو  -  ٤ الشافعي  املودَّ ( القندوزي  اخلادم   ) ةينابيع  عن 

قال: كنت بباب الدار خرجت جارية من البيت ومعها يشء    ،الفاريس
 

الدِّ ١( كامل  باب  ٤٣٥(ص  ين  )  ح  ٤٣/  ال٢/  ورواه  الغيبة   طويس  )؛  يف  بتفاوت 

 ).٣١٩/ ح ٣٥٧ (ص

/ باب يف تسمية ٣٣٠/ ص  ١يف الكايف (ج    ؛ ورواه الكليني  ) ٣٥١ص /  ٢(ج  اإلرشاد  ) ٢(

رآه   والطويس  ٢ح    / من  (ص    )،  الغيبة  ح  ٢٦٨يف  والطربيس  ٢٣٠/  يف   )، 

ة (ج    )، واإلربيل  ٢١٨/ ص  ٢(ج    إعالم الورٰى   ). ٢٤٧/ ص  ٣يف كشف الغمَّ

الكليني  ٣٥٤و  ٣٥٣/ ص  ٢إلرشاد (ج  ا)  ٣( الكايف (ج    )؛ ورواه   /٣٣٢ص  /  ١يف 

 ). ١٢ح  /باب يف تسمية من رآة 
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حممّ ٰى مغطَّ  أبو  هلا  فقال  عامَّ « د:  ،  معِك اكشفي  غالم فكشفت  ،  »  فإذا 

، قال: فام رأيته بعد  »هذا إمامكم من بعدي « فقال:  ،أبيض حسن الوجه

 . )١(ذلك 

يف غيبته بسنده عن أيب سليامن داود بن    الطويس    ٰى ورو  -  ٥

 ،النوبختي  إسامعيل بن عيلٍّ أيب سهل    قال: قرأت عىلٰ   ،ان البحراينغسَّ 

  ٰى الرضا بن موس  د بن عيلٍّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ قال: مولد حممّ 

بن حممّ ا الصادق  جعفر  عيلِّ بن  بن  الباقر  عيلِّ   د  بن  أيب    بن احلسني  بن 

أمجعني( طالب   عليهم  اهللا  وُ ) صلوات  ستٍّ بسامرَّ     دَ لِ ،  سنة    اء 

ومائتني،   ويُ مُّ أُ ومخسني  صقيل،  أوٰىص   ٰى كنَّه  الكنية  هبذه  القاسم،    أبو 

وهو    ،، لقبه املهدي»وكنيته كنيتي   ،اسمه كاسمي« ه قال:  أنَّ     النبيُّ 

 .  الزمانوهو صاحب  ،وهو املنتظر  ،ةاحلجَّ 

   د احلسن بن عيلٍّ أيب حممّ   عىلٰ   : دخلتقال إسامعيل بن عيلٍّ 

إذ قال  وأنا عنده  فيها  التي مات  املرضة  عقيد، وكان اخلادم    يف  خلادمه 

نوبي�  قبله عيلَّ   اأسود  ، )٢( احلسن    ٰى د، وهو ربَّ بن حممّ   قد خدم من 

 

املودَّ ١( ينابيع  ص  ٣(ج    ة )  ح  ٣٢٤/  الكليني  ٥/  أكثر  بتفصيل  ورواه  الكايف    )؛  يف 

إىلٰ ٣٢٩/ ص  ١ (ج والنصِّ  الدار/ ح    / باب اإلشارة  يف    )، والصدوق  ٦صاحب 

(ص ين  الدِّ باب  ٤٣٦و  ٤٣٥  كامل  ح  ٤٣/  والطويس  ٤/  (ص    )،  الغيبة   ٢٣٣يف 

 .)٢٠٢ح / ٢٣٤و

عىلٰ )  ٢( قام  وتكفَّ   أي  ربَّ شؤونه  املقصود  من  وليس  خدمته،  بمعن ل  تربيته   ٰى اه  التزم 

فإنَّ  اللدينِّ   اإلمام خيتصُّ   ونشأته،  إمام مثله، وعلمه  أيِّ بأمره  يغنيه عن  الغيبي  عمل    

 آخر، فالحظ.
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له:   عقيد« فقال  بمصطكي  ،يا  ماًء  يل  فأغىلٰ »اغل  به    ثمّ   ،له  ،  جاءت 

 .  اخللف مُّ أُ صقيل اجلارية 

وهمَّ فلامَّ  يديه  يف  القدح  صار  حتَّ     ترتعد  يده  فجعلت    ٰى برشبه 

القدح احلسن    رضب  لعقيد:  ثنايا  يده، وقال  من  فرتكه  دخل ا« ، 

 .»فأتني به  ا ساجداً صبي�  ك ترٰى البيت فإنَّ 

أحترَّ  فدخلت  عقيد:  قال  سهل:  أبو  بصبيٍّ   ٰى قال  أنا  ساجد    فإذا 

فسلَّ سبَّ   رافع علابته نحو السامء،  إنَّ   ،فأوجز يف صالته  ،يهمت    فقلت: 

يأمركسيِّ  أُ   دي  جاءت  إذا  إليه،  بيده  مُّ باخلروج  فأخذت  صقيل  ه 

 .  أبيه احلسن وأخرجته إىلٰ 

فلامَّ  سهل:  أبو  الصبيُّ قال  مثل  سلَّ     يديه  دُ بني  هو  وإذا  ي  رِّ م 

  بكٰى    رآه احلسن  امَّ شعر رأسه قطط، مفلج األسنان، فل اللون، ويف

بيتهسيِّ   يا« وقال:   أهل  املاء   ،د  إىلٰ فإينِّ   ،اسقني  ذاهب  وأخذ  »ريبِّ      ،

 رشبه  فلامَّ   ،سقاه ك شفتيه ثمّ حرَّ  باملصطكي بيده ثمّ   القدح املغيل  الصبيُّ 

واحدة    أه الصبيُّ يف حجره منديل فوضَّ   ، فطرح»ئوين للصالةهيِّ « قال:  

 .رأسه وقدميه  واحدة ومسح عىلٰ 

حممّ  أبو  له  بنيَّ ا« :  د  فقال  يا  الزمان،    برش  صاحب  فأنت 

وأنا  أرضه، وأنت ولدي ووصيِّ   ة اهللا عىلٰ املهدي، وأنت حجَّ   وأنت ي 

بن    بن موسٰى   د بن عيلِّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ حممّ   وأنت  ،ولدتك 

ولدك    .بن أيب طالب    احلسني بن عيلِّ   بن   د بن عيلِّ جعفر بن حممّ 

 بك  طاهرين، وبرشَّ ة ال، وأنت خاتم [األوصياء] األئمَّ   رسول اهللا
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اهللا   وسامَّ رسول  إيلَّ وكنَّ  ك،  عهد  بذلك  آبائك   اك،  عن  أيب 

 ٰ ربُّ   اهللا عىلٰ   الطاهرين صىلَّ البيت  ، ومات احلسن  »ه محيد جميدإنَّ   ناأهل 

 .)١() صلوات اهللا عليهم أمجعني( من وقته  بن عيلٍّ ا

 قال: دخلت عىلٰ   ،عد األشعريبن إسحاق بن س  عن أمحد  -   ٦

حممّ  عيلٍّ أيب  بن  احلسن  أنْ أُ   وأنا    د  [من]    ريد  اخللف  عن  أسأله 

مل خيل   تبارك وتعاىلٰ   اهللا  إنَّ   ،يا أمحد بن إسحاق« :  بعده، فقال يل مبتدئاً 

ة هللا  حجَّ  تقوم الساعة من أنْ  وال خيليها إىلٰ  ،األرض منذ خلق آدم 

 رجُخي ل الغيث، وبه نزِّ أهل األرض، وبه يُ  خلقه، به يدفع البالء عن عىلٰ 

األرض اهللا،  »بركات  رسول  ابن  يا  له:  فقلت  اإل  ، قال:  مام فمن 

فنهض   بعدك؟  ثمّ   مرسعاً   واخلليفة  البيت،  وعىلٰ   فدخل    خرج 

أبناء   نَّ أعاتقه غالم ك الثالث سنني، فقال:    وجهه القمر ليلة البدر من 

إسحاق«  بن  أمحد  عىلٰ   ،يا  كرامتك  ما    جهجَ ُح   وعىلٰ   اهللا    لوال 

ه، الذي يمأل  وكنيُّ   رسول اهللا    ه سميُّ ني هذا، إنَّ عرضت عليك اب

مثله    ،يا أمحد بن إسحاق.  وظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام مُ   وعدالً   قسطاً   األرض

األُ  هذه  اخلرض  مَّ يف  مثل  القرنني،ة  ذي  مثل  ومثله  ليغيبنَّ   ،    واهللا 

إالَّ  اهللكة  من  فيها  ينجو  ال  منغيبة  اهللا  ثبَّ     بإمامته   عىلٰ   ته    القول 

 . »قه [فيها] للدعاء بتعجيل فرجه وفَّ و

إسحاق بن  أمحد  لهفقال  فقلت  موالي:  يا  عالمة    ،:  من  فهل 

فنطق  يطمئنُّ  قلبي؟  فقال:    الغالم    إليها  فصيح  عريب  أنا « بلسان 
 

 ).٢٣٧/ ح  ٢٧٣ - ٢٧١طويس (ص الغيبة لل) ١(
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بعد عني يا أمحد    تطلب أثراً   ة اهللا يف أرضه، واملنتقم من أعدائه، فالبقيَّ 

 . »ن إسحاقبا

 كان من الغد ، فلامَّ فرحاً   ت مرسوراً فقال أمحد بن إسحاق: فخرج 

لقد عظم رسوري بام مننت [به]    ، فقلت له: يا ابن رسول اهللا ،  عدت إليه 

طول الغيبة يا  « من اخلرض وذي القرنني؟ فقال:    ة اجلارية فيه نَّفام السُّ   ، عيلَّ 

  ٰى  حتَّ إي وريبِّ « طول؟ قال:  لت   غيبته   وإنَّ   ، ، قلت : يا ابن رسول اهللا » أمحد 

عهده   أخذ اهللا     من إالَّ   وال يبقٰى   ، ن هذا االمر أكثر القائلني به يرجع ع 

هذا  ،يا أمحد بن إسحاق . ده بروح منه وأيَّ  ، يامنلواليتنا، وكتب يف قلبه اإل 

ورسٌّ  اهللا،  أمر  من  غيب   من رسِّ   أمر  من  وغيب  آتيتك    اهللا،  ما  فخذ  اهللا، 

  .) ١( » ني يف عليِّ   اكرين تكن معنا غداً واكتمه وكن من الش 

د احلسن  أيب حممّ   قال: دخلت عىلٰ   ،يعقوب بن منقوشعن    -   ٧

يف الدار، وعن يمينه بيت عليه    )٢( اندكَّ   وهو جالس عىلٰ     بن عيلٍّ ا

سيِّ  [يا]  له:  فقلت  مسبل،  صاحب   ،ديسرت  األ  من  فقال: هذا  مر؟ 

نحو   ه عرش أو ثامن أوفخرج إلينا غالم مخايس ل  ،، فرفعته»ارفع السرت« 

واضح)٣(ذلك  دُ   ،  الوجه،  أبيض  الكفَّ رِّ اجلبني،  شثن  املقلتني،  ني،  ي 
 

ين (ص  )  ١(   يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ١ح    /٣٨اب  / ب٣٨٥و  ٣٨٤كامل الدِّ

ة (ج  )، واإلربيل ٢٤٩و ٢٤٨/ ص ٢(ج   ).٣٣٤و ٣٣٣/ ص ٣يف كشف الغمَّ

 ع من البناء للجلوس عليها. صنَوهو املرتفع من األرض تُ  ،ةان: الدكَّ ) الدكَّ ٢(

أي من العمر  ،اخلامسة  هو يف سنِّ   ) اخلاميس من٣( أنَّ ، والظثّم قوله: له عرش أو ثامن،    اهر 

العارشة أو الثامن سنوات    له هيأة سنِّ   أنَّ   عمره مخس سنوات إالَّ   نَّ إ  :الراوي أراد القول

 .¨ يف هيأته
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  ه األيمن خال، ويف رأسه ذؤابة، فجلس عىلٰ الركبتني، يف خدِّ   معطوف

يا  « وثب فقال له:  ، ثمّ »هذا صاحبكم« : قال يل  ثمّ ، د فخذ أيب حممّ 

قال يل:    وأنا أنظر إليه، ثمّ فدخل البيت   ،»الوقت املعلوم  ادخل إىلٰ   ،بنيَّ 

 .)١(رأيت أحداً  ، فدخلت فام»انظر من يف البيت  ،عقوبيا ي« 

ا ة ا ¨  هدة وا  :  

أمرًا   وقت شهادة والده    ¨  كانت مشاهدة اإلمام املهدي

هبا مسألة اإلمامة، وعدم    أحرج الفرتات التي مترُّ   دُّ عَ حاسًام، ففي فرتٍة تُ 

جعفرًا قد   الشيعة، كام أنَّ   اخللف من بعد اإلمام عند الكثري منوضوح  

من جعفر بديالً    دُّ عَ ة التي تُ اسيَّ اإلمامة بواسطة السلطة العبَّ   ٰى لدعو  أهتيَّ 

أنْ   ) ارسمي� (  السلطة  حاولت  وقد  اإلمام،  الفرتة    عن  هذه  من  تستفيد 

 أمرين:

  ، فإنْ كشف حال اإلمام الغائب عند شهادة والده    والمها:أُ 

نفَّ  موجودًا  السلطةكان  وإنْ خطَّ   ذت  تصفيته،  يف  غري موجود    تها  كان 

اإلمامة    ) ملف( فهو ما تطمح إليه السلطة وحتاول إشاعته ذلك وإهناء  

يُ  ذلك  بعد  أحٌد  فال  األساس،  حقيقي� شكِّ من  خطريًا  هتديدًا  هلا،    ال 

ُحت  العبَّ قِّ وبذلك  السلطة  الباسيَّ ق  آل  إقصاء  يف  آماهلا  من   يت  ة 

 ة.مناصبهم اإلهليَّ 
 

ين (ص  )  ١( /  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   )؛ ورواه الطربيس  ٢/ ح  ٣٨/ باب  ٤٠٧كامل الدِّ

 ). ٩٥٩و ٩٥٨/ ص ٢يف اخلرائج واجلرائح (ج  والراوندي  )،٢٥٠ص 
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عيلٍّ   :ثانيهام بن  جعفر  املهدي  عمِّ   تنصيب  إمامًا    ¨  اإلمام 

وذلك ملحاولة استغالل ظرف غياب اإلمام    ،ل السلطةبَ من قِ   ) ارسمي� ( 

عُ   الرشعي وتوجيه األنظار إىلٰ  الذي  التزامه وارتكابه    َف رِ جعفر  بعدم 

بأنَّ حمرَّ  الناس  لتوهم  الرشيعة،  البيت    ةأئمَّ   مات  الذين   آل 

إمامتهم مستو  تعتقدون  يف  وغياب    ٰى هم  الرشعي  االلتزام  عدم 

أهليَّ مقوِّ  وعدم  عنهم  اإلمامة  جعفرًا مات  كان  فقد  لذا  لذلك،  تهم 

عوائق ظهور    ، وهو أحد أهمّ ٰى ان الغيبة الصغر ل بادرة خطرية إبَّ شكِّ يُ 

املهدي الصغر   ¨  اإلمام  غيبته  يرت  ٰى يف  جعفرًا  كون  د  صَّ لشيعته، 

بع الناس  متويه  وحياول  ثَ وجوده  ومن  والدته،  إمامته    ٰى دعو  مَّ دم 

 الباطلة. 

ت  مل  املحاولتان  فإنَّ نهاتان  السلطة،  استغالهلام  يف  اإلمام   جح 

متَّ   ¨  املهدي التي  األخرية  اللحظات  يف  مفاجئة  بصورة  هبا  ظهر  ت 

عىلٰ  التمويه  يف  النظام  اإلمام  حماولة  باغت  فقد  وجوده،    ̈   عدم 

عىلٰ ا والصالة  بظهوره  و  لسلطة  عمِّ أبيه،  وحماوالت  حماوالهتا  ه  أحبط 

الدعاو من  جعفر  أيدي  ما يف  وأسقط  لشيعته    ٰى جعفر  الكاذبة وأثبت 

مشاهد   من  األخرية  اللحظات  يف  املبادرة  زمام  أخذ  وحماولة  وجوده 

 حاول إجياده النظام بواسطة جعفر. الذي  ) السيناريو( 

ه ثانيًا  لعمِّ الً وللسلطة ووده لشيعته أوَّ وهبذا فقد أثبت اإلمام وج

أفشل   ، حيث بعد أدائه الصالة غاب بشكلحياته  عىلٰ   خطر   ٰى دون أدن

 حماوالت القبض عليه وتصفيته.

 والرواية التالية حتكي لنا مشاهد اللحظات احلاسمة.
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:ت اا  

أنْ  العسكري  عَ ِض وُ   بعد  اإلمام  جنازة  جعفر    همَّ   ت  أخوه 

عليهللصال املهدي  ،ة  اإلمام  يمهله  باخلروج    بأنْ   ̈   فلم  باغته 

عىلٰ  وتويلِّ   والصالة  واالتِّ أبيه  إمامته  شؤون  رس�   بشيعته  يف  صال  كام  ا، 

 الرواية التالية:

بن   ،األديان  أيبعن      املجليس  ٰى رو قال: كنت أخدم احلسن 

احلسني  بن    د بن عيلِّ بن جعفر بن حممّ   بن موسٰى   عيلِّ   د بن بن حممّ   عيلِّ 

فدخلت إليه يف    ،األمصار  به إىلٰ تُ كُ   وأمحل  )١( بن أيب طالب    بن عيلِّ ا

تُ علَّ  التي  فيها  ويفِّ ته  عليه(   اهللا  فكتب) صلوات  كُ   ،  وقال:  ،  )٢( باً تُ معي 

إىلٰ «  هبا  يوماً فإنَّ   ،املدائن  متيض  إىلٰ   ،ك ستغيب مخسة عرش    ُرسَّ   فتدخل 

رأٰى  يف    من  الواعية  وتسمع  عرش،  اخلامس  عىلٰ يوم  وجتدين    داري 

 .»املغتسل

أ  يا سيِّ قال  فقلت:  األديان:  قال:   ، دي بو  فمن؟  ذلك  كان  فإذا 

فقال:   ، فقلت: زدين   ، » بي فهو القائم بعديتُ بجوابات كُ   من طالبك«
 

امل١( أ الحظ  )  أهنَّ كيف  الروايات  املهدي ثر  اإلمام  نسب  تذكر  أبيه  ¨  ا  نسب  وذلك   ،أو 

عىلٰ  العسكري  أنَّ   للتأكيد  احلسن  من  املولود  املهدي  اإلمام  هو  آخر    ه  أمرًا  وليس 

عىلٰ يدَّ  للتمويه  بعضهم  و  عيه  املهدي  اإلمام  ظهراين غيبة  بني  ووجوده  ظهوره  فلسفة 

 شيعته.

صاله  يقيم بواسطتها اتِّ  التي كان اإلمام احلسن العسكري   لقنواتا ٰى ) لعلَّ هذه إحد٢(

املهدي اإلمام  غيبة  عند  تكاليفهم  عليهم  ويفرض  بأوامره  ويأمرهم   ¨  بشيعته 

 وتعريفهم بأمر شهادته الوشيكة وغيبة ولده من بعده ورشح أحوال إمامته. 
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من أخرب بام «فقال:    ، فقلت: زدين ،  » فهو القائم بعدي   عيلَّ صيلِّ من يُ «

بعدي القائم  فهو  اهلميان  ثمّ » يف  هيبت   ،  أنْ منعتني  يف   ه  ما  أسأله 

  .اهلميان 

من    ُرسَّ   املدائن وأخذت جواباهتا، ودخلت  ب إىلٰ تُ بالكُ   وخرجت

  وإذا   ،فإذا أنا بالواعية يف داره  ،يوم اخلامس عرش كام قال يل    رأٰى 

ؤونه، نِّ ونه، وُهي أخيه بباب الدار، والشيعة حوله يعزُّ   أنا بجعفر بن عيلٍّ 

يف إنْ   فقلت  االمام  نفيس:  هذا  اإلمامة  يكن  حالت  كنت  ألينِّ   ،فقد   

النبيذأع برشب  اجلوسق،  رفه  يف  بالطنبور  ،ويقامر  مت  فتقدَّ ،  ويلعب 

 ء.يت فلم يسألني عن يشيت وهنَّفعزَّ 

سيِّ   ثمّ  يا  فقال:  عقيد  كُ ،  ديخرج  للصالة فِّ قد  فقم  أخوك  ن 

عيلٍّ )١( عليه بن  جعفر  فدخل  يقدمهم   ،  حوله  من  ن السامَّ   والشيعة 

 رصنا يف الدار إذا  فلامَّ   مة.لَ قتيل املعتصم املعروف بَس   واحلسن بن عيلٍّ 

عيلٍّ  بن  باحلسن  ( نحن  عليه  اهللا  م  فتقدَّ   ،ناً مكفَّ   نعشه  عىلٰ   ) صلوات 

عيلٍّ  بن  عىلٰ صيلِّ ليُ   جعفر  همَّ فلامَّ   ،أخيه    صبيٌّ     خرج    بوجهه   بالتكبري 
 

أنَّ تقدَّ   )١( املهدي  م  اإلمام  بوالدة  يعرف  اخلادم  أ و،  ¨  عقيد  وغيبتهلديه  والدته  ، رسار 

عىلٰ  للصالة  جعفرًا  دعوته  وغريه    اإلمام    ولعلَّ  عقيد  من  حماولة  احلال  علمه  مع 

والتمويه   عليه  التغطية  حياول  جعفر  كان  الذي  األمر  وانكشاف  جعفر  موقف  لفضح 

جهة من  هذا  جهة  .كذلك،  البيت  دقَّ   ٰى خرأُ   ومن  أهل  أتباع  يف   ة  شيعتهم  من 

ألمره وانتالتسليم  تعاىلٰ م  اهللا  ما  احلقِّ   ظار  إظهار  يف  يرتدَّ فاعله  مل  فهو  لذا  دعوة  ،  يف  د 

وليِّ  تسديد  يف  اهللا  أمر  منتظرًا  حجَّ   ¨  هجعفر  احلسن وبيان  اإلمام  عهد  ذلك  ولعلَّ  ته، 

 ٰى لد ¨ ة يف معرفة أمر اإلمام املهديلطبيعيَّ مور ا باع األُ لعقيد اخلادم باتِّ  العسكري 

 كذلك. الشيعة والنظام
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ب قطط،  بشعره  تفليجسمرة،  عيلٍّ أسنانه  بن  جعفر  رداء  فجبذ    وقال:   ، 

 ،ر جعفر وقد أربد وجهه، فتأخَّ »أيب ة عىلٰ بالصال فأنا أحقُّ  عمّ  ر ياتأخَّ « 

ٰ   م الصبيُّ فتقدَّ   . جانب قرب أبيه    إىلٰ  نَ فِ عليه، ودُ  فصىلَّ

برصي« قال:    ثمّ  الكُ   ،يا  فدفعتها تُ هات جوابات  التي معك،  ب 

 . بقي اهلميان ،نفيس: هذه اثنتان إليه، وقلت يف

اء: وشَّ حاجز ال  وهو يزفر، فقال له  عيلٍّ   جعفر بن  خرجت إىلٰ   ثمّ 

 فقال: واهللا ما رأيته قطُّ   ،-ة  ليقيم عليه احلجَّ   -؟  من الصبيُّ   ،دييا سيِّ 

 وال عرفته.

قَ  إذ  جلوس  عيلٍّ   مَ دِ فنحن  بن  احلسن  عن  فسألوا  قم  من    نفر 

ي)؟ فأشار الناس  عزِّ فقالوا: فمن (نُ   ،فعرفوا موته)،  صلوات اهللا عليه( 

عيلٍّ جعفر    إىلٰ  وعزُّ فسلَّ   ،بن  عليه  كُ   ،ؤوه وهنَّ   وهموا  معنا  ب تُ وقالوا: 

ممَّ   ،ومال الكُ فتقول  ينفضتُ ن  فقام  املال؟  وكم  ويقول:   ب  أثوابه 

 .نعلم الغيب ا أنْ يريدون منَّ

كُ  معكم  فقال:  اخلادم  فخرج  فيه    بتُ قال:  ومهيان  وفالن،  فالن 

مطلسة منها  دنانري  عرشة  دينار  الكُ   ،ألف  وقالوا:    واملال  بتُ فدفعوا 

 مام.جل ذلك هو اإله بك ألالذي وجَّ 

ه املعتمد فوجَّ   ، املعتمد وكشف له ذلك   عىلٰ   فدخل جعفر بن عيلٍّ 

فقبضوا بالصبيِّ   عىلٰ   خدمه  وطالبوها  اجلارية  وادَّ   صقيل  عت  فأنكرته 

لتُ   محالً  عىلٰ غطِّ هبا  إىلٰ لِّ فُس   ،الصبيِّ   حال  ي  الشوارب    مت  أيب  ابن 

حييٰى وبغتهم    ،القايض بن  اهللا  عبيد  وخروج    ،فجأةً خاقان    بن  موت 
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اجلارية عن  بذلك  فشغلوا  بالبرصة،  الزنج  عن    فخرجت  ،صاحب 

 .)١( ال رشيك له ،العاملني واحلمد هللا ربِّ  ،أيدهيم

    درةةوظ   :ة  

عيلٍّ   نَّ إ  :قلنا بن  جعفر  سيِّ   حركة  بادرة  الغيبة  كانت  تستفتح  ئة 

هباتأرخي وإنْ   ،ها  ت  وهو  يف  ساذجًا  إالَّ رصُّ كان  أنَّ فاته  شكَّ   ظاهرًة  ه  ل 

امتدَّ  آثارها إىلٰ خطرية  مديات طويلة، فقد كشف سرتًا كام يف تعبري    ت 

الروايات وأفش)٢(بعض  أُ   ارس�   ٰى ،  روايات  يف  ثمّ ٰى خر كام  يُ   ،  ل  شكِّ هو 
 

األنوار  ١( بحار  ص  ٥٢(ج  )  ح  ٦٨و  ٦٧/  (ص  ٥٣/  ين  الدِّ كامل  عن  /  ٤٧٦و  ٤٧٥)، 

 ).٢٥/ ضمن احلديث ٤٣باب 

عن أيب ) بسنده  ٢/ ح  ٣١/ باب  ٣٢٠و  ٣١٩(ص  ين  كامل الدِّ يف    الصدوق    روٰى   )٢(

فقلت له: يا   ،بن احلسني زين العابدين    دي عيلِّ سيِّ   عىلٰ دخلت    قال:  ،خالد الكابيل

رسولاب اهللا  ،  اهللا  ن  فرض  بالذين  ومودَّ   أخربين  عىلٰ طاعتهم  وأوجب  عباده    هتم، 

مر الذين جعلهم ويل األأُ   إنَّ ، يا كنكر«فقال يل:  ،  بعد رسول رسول اهللا    االقتداء هبم

أمأئمَّ   اهللا   وأوجب عليهم طاعتهم:  للناس  املؤمنني عيلُّ ة  أيب طالب    ري  ثمّ بن   ،  

فقلت له: يا  ،  سكت  ثمّ   ،»مر إلينااأل  انتهٰى   بن أيب طالب، ثمّ   ا عيلِّ احلسني ابن  احلسن، ثمّ 

  عىلٰ   ة هللا  من حجَّ   األرض ال ختلو  أنَّ   )  روي لنا عن أمري املؤمنني (عيلٍّ   ،ديسيِّ 

التوراة باقر، يبقر   جعفر، واسمه يف  [أيب]ابني  «مام بعدك؟ قال:  ة واإلعباده، فمن احلجَّ 

عند أهل السامء   د ابنه جعفر، واسمهام بعدي، ومن بعد حممّ واإلم  ة، هو احلجَّ العلم بقراً 

سيِّ »الصادق يا  له:  فقلت  وكلُّ   ،دي ،  الصادق  اسمه  صار  صادقون،فكيف  قال:   كم 

 د بن عيلِّ بن حممّ   ابني جعفر  دَ لِ قال: إذا وُ   رسول اهللا    أنَّ   ثني أيب، عن أبيه  حدَّ «

عيلِّ ا بن  احلسني  طالب    بن  أيب  الصافسمُّ   بن  فإنَّ وه  ولداً   للخامس  دق،  ولده    من 

يدَّ  جعفر  اجرتاءً اسمه  اإلمامة  وكذباً   عىلٰ   عي  جعفر  ،عليه  اهللا  اهللا  عند    اب الكذَّ   فهو 
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يتميَّ  كان  التي  الفكري  االنحطاط  و  ز حالة  وعدم  بعضهم  عيهم  هبا 

احلقيقيَّ بمسؤوليَّ  كام  اهتم  مثَّ أنَّ ة،  سيِّ ه  نموذجًا  االنحراف ل  حلاالت  ئًا 

فإنَّ  جهته  ومن  البعض،  دواخل  يف  تكمن  حبِّ   التي  الرئاسة    دوافع 

 واجلاه غري املرشوع كان األساس يف ارتكاب مثل هذه االخرتاقات.

تها كذلك، يَّ هلا أمهّ    أنَّ ئ إالَّ كان هلا أثرها السيِّ   وهذه الظاهرة وإنْ 

البا أغلقت  ظاهرة  عىلٰ فهي  تصوير   ب  من  البعض  حماوالت 

الشيعة بأهنَّ  التي صدرت من بعض  يُ ا مسألًة عامَّ االنحرافات  هبا    بتىلٰ ة 

األئمَّ  أتباع  دعوأكثر  حيث  عن    ٰى ة،  الكاذبة  والوكالة  السفارة 

أهنَّ صوِّ يُ   ¨ اإلمام البعض  إحدرها  حني  سلبيَّ   ٰى ا  يف  الطائفة،    أنَّ ات 

  وهو ابن إمام وأخو إمام إالَّ ،  ¨  اإلمام   هلا مثيلها يف عمِّ   ٰى هذه الدعو

حبِّ   أنَّ  خيصُّ   دوافع  ال  نفس    اجلاه  من  استمكن  إذا  أحد  دون  أحدًا 

 نسيه ما هو فيه. قلبه وفكره فيُ  عىلٰ   ٰى اإلنسان ومشاعره بحيث يطغ

مل  عي املدَّ يف بعض جوانب    االت تكشف عن خللهذه احل  كام أنَّ 

يني مل يعاجله يف حينه فاستفحل عليه،  يف التزامه الدِّ   ، ونقصافكري�   تسدّ 

 شبهٍة عرضت يف نفسه.  ٰى واستجاب ألدن

،  ةٍ ة وخروقاٍت دينيَّ ف بعضهم بمواقف سلبيَّ يترصَّ  فال غرابة إذن أنْ 
 

   ٰاهللا    املفرتي عىل َّملا ليس له بأهل، املخالف عىلٰ ، واملد واحلاسد ألخيه، ذلك    بيهأ   عي 

ويلِّ  غيبة  عند  اهللا  سرت  كشف  يروم  احلسني    يلُّ ع  بكٰي   ثمّ   ،»اهللا    الذي    بكاءً   بن 

ثمّ شديداً  الكذَّ «قال:    ،  بجعفر  محلكأين  وقد  عىلٰ   اب  زمانه  ويلِّ   طاغية  أمر  اهللا،   تفتيش 

جهالً   ،ب يف حفظ اهللاواملغيَّ  أبيه  وحرصاً   والتوكيل بحرم  إنْ   منه عىلٰ   منه بوالدته،    قتله 

 . »...هبغري حقِّ  يأخذه ٰى يف مرياثه حتَّ  ظفر به، (و)طمعاً 
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قِ   فإنَّ  من  مثيالهتا  احلاالت  عمِّ بَ هلذه  جعفر  عيبًا    ، اإلمام   ل  هذا  وليس 

  .مع أهل البيت    سة الطائفة كأتباع هلم عالقتهم املقدَّ   عىلٰ   ٰى يطغ 

رة:أب ا  

ة احلرجة  هذه الظروف األمنيَّ   من غيبة اإلمام يف ظلِّ   اومل يكن بد� 

أقرب الناس من أهله،    ٰى دة التي اشرتك يف ممارستها حتَّ والرقابة املشدَّ 

ته وليس  يف مهمَّ  يكون عنرصًا مهام�   ه الذي كان من املفرتض أنْ وهو عمُّ 

سلبيَّ  تُ ظاهرة  اإلمامعرِّ ة  إىلٰ   إىلٰ   ¨  ض  املخلصني  وشيعته    اخلطر 

 ة كذلك.التصفية اجلسديَّ 

ة؟  ة وعن شيعته خاصَّ عزلته عن الناس عامَّ   ̈   وهل تعني غيبته 

يُ  اإلمام ربِّ وهل  القاه  الذي  التهديد  أنْ   ̈   ر  بالقتل  السلطة  تنقطع    من 

أم ال  بقواعده؟  يُ   بدَّ   ارتباطاته  مل  آخر  استحداث يشء  عرص عهَ من  يف    د 

الطاهرين إبَّ   ،   آبائه  بوادره  بدأت  جدِّ بل  عهد  عيلِّ ان  اإلمام  بن   ه 

ولتكون بداية  ، ته بعض مصالح مهمَّ  ٰى  له وكيًال يرع حني عنيَّ    د حممّ 

  .̈   ان غيبة اإلمام املهدي سلوب الوكالة يألفها الناس إبَّ ة ألُ مهمَّ 

  ، كان عثامن بن سعيد العمري   م اهلاديالوكيل لإلما  لذا فإنَّ 

العسكري احلسن  لإلمام  كذلك  الوكيل  عُ   ،  وهو   َف رِ وقد 

 ة. ة والعامَّ اخلاصَّ  ٰى بصالحه وورعه وتقواه لد

فأُ  املهديإذن  لإلمام  السفارة  أو  الوكالة  أمرًا   ¨  سلوب  صار 

جدِّ  سفري  مع  تعاملوا  فهم  الشيعي،  الوسط  يف  اإلمام  مألوفًا  ه 

العسكري   اهلادي اإلمام  والده  سفري  ومل   ومع  بعد  ،  يكن   



ة من بعد النبيِّ  ل: األئمَّ  ١٣٧ ...........................  عيلٌّ وأحد عرش من ولده  الفصل األوَّ

أُ  الريبةذلك  خالله  من  تثار  جديدًا  أمرًا  السفارة  هي    ،سلوب  بل 

 ريقة التي عهدها الشيعة وألفوها. الط

اا ا  رةاء واى:  

باعه يف هذه الفرتة اخلطرية من الغيبة  من اتِّ   بدَّ   سلوب الذي الاألُ 

أُ  السفهو  املهديسلوب  اإلمام  مارسها  التي  غيبته،  إبَّ   ¨  ارة  ان 

شكَّ  السفراء  االتِّ وهؤالء  قنوات  اإلماملوا  مع  الدقيقة    ̈   صال 

سبعني عامًا من    ٰى مد  سلوب الذي أثبت نجاحه عىلٰ وشيعته، وهو األُ 

  تنمُّ   ةٍ ، وكانت تشكيلة السفراء وبمواصفاٍت خاصَّ ٰى عمر الغيبة الصغر 

دقَّ  املتَّ عن  العمل  واألُ   خذة  الفرتة  هذه  الذييف  األمثل  يف   عَ بِ اتُّ   سلوب 

 وبني قواعده.  ¨ ة املعلومات بني اإلمامانسيابيَّ 

لعلَّ  الشيعيَّ   بل  إبَّ القواعد  الفراغ  تستشعر  مل  الغيبة ة  عهد  ان 

أُ   ٰى الصغر  فكان  السفراء،  حق� بوجود  مثريًا  مهمَّ   ا سلوبًا  جدارة  ة أثبت 

 يف غيبته. ¨ اإلمام

اء اار:  

 :   بن سعيد العمري: أبو عمر عثامن لالسفري األوَّ 

السفارة لدالذي مارس مهمَّ   ¨  ل لإلماموهو السفري األوَّ    ٰى ة 

 . اإلمام اهلادي واإلمام احلسن العسكري 

عىلٰ   ولعلَّ  الشيعيَّ   اإلبقاء  األوساط  يساعد  السفري  عىلٰ هذا   ة 

إم باستمرار  وشعورها  اجلديد  الغيبة  ظرف  اإلمامني  استيعاب  امة 
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ته،  ة مهمَّ هلذا السفري وجوده واستمراريَّ   طاملا  اهلادي والعسكري  

ة  ت هتيئة الذهنيَّ والتي تبنَّ  ) اخلطرية( فهم عهدوه سفريًا ملرحلتي اإلمامة  

 ذلك.  ة عىلٰ مَّ ة للغيبة، والتقديم هلا وترويض األُ العامَّ 

أنَّ  اهل  كام  اإلمامني  عهدي  يف  عمله  السفري  هذا  ادي  مزاولة 

املرشوعيَّ والعسكري   يعطي  ال،  حني  ة  السفري  هذا  لنشاط  كاملة 

إبَّ  الصغر يامرسه  الغيبة  عهد  أي  ٰى ان  سعيد    نَّ إ،  بن  عثامن  وجود 

توثيقًا هلذه الفرتة    دُّ عَ يُ   ٰى ل للغيبة الصغر السفارة األوَّ   العمري يف مهامِّ 

يف يتعامل  الذي  الشيعي  للوسط  واطمئنانًا  اإلمامة  المن  هذه  فرتة   

 احلرجة من اإلمامة. 

 :   د بن عثامن بن سعيد العمري: حممّ السفري الثاين

نصَّ  الثاين،  السفري  العسكري  وهو  احلسن  اإلمام     عليه 

وكيل    اً دابنه حممّ   عثامن بن سعيد وكييل، وأنَّ   أنَّ   واشهدوا عيلَّ « بقوله:  

 . )١( »ابني مهديكم 

ة  ة بإقرار مرشوعيَّ وثيقة مهمَّ     ة اإلمام العسكريوصيَّ   دُّ عَ وتُ 

إبَّ الغيبة يف أذهان    ان الغيبة يستذكرون ما أوٰىص الوسط الشيعي، فهم 

 د بن عثامن. يف وكالة حممّ   به اإلمام العسكري

العسكري  ٰى وبذلك راع ة من  ة قواعده الشيعيَّ نفسيَّ     اإلمام 

إىلٰ وصيَّ   أنَّ  تُ   ته  الثاين  قِ   دُّ عَ السفري  من  معايشة  اإلمام  بَ حالة  ل 

أي     العسكري الغيبة،  ظرف  يف  يف    نَّ إألوساطه  يرون  الشيعة 
 

 ). ٣١٧/ ح ٣٥٦الغيبة للطويس (ص ) ١(
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العسكري اإلمام  عهد  الثاين  السفري  ممَّ     شخص  يساعدهم  إليه،  ا 

 عن أوساطهم.   ¨ استيعاب الظرف اجلديد وغياب اإلمام عىلٰ 

 :   بن روح النوبختيالسفري الثالث: أبو القاسم احلسني

لد  َف رِ عُ  شأنه  وعظم  قدره  عامَّ األ  ٰى بجاللة  فضالً  قدَّ وساط  مه   

امله قوله:    ¨  دياإلمام  عند  بتعريفه  باملنزلة  نَّ أو« لشيعته  عندنا  ه 

قدير، واحلمد هللا    ه ويلٌّ زاد اهللا يف إحسانه إليه إنَّ   ،انهاللذين يرسَّ   واملحلِّ 

ٰ  ،ال رشيك له  . )١( »م تسليًام كثرياً د وآله وسلَّ رسوله حممّ  اهللا عىلٰ  وصىلَّ

سفارته    سفارته  دُّ عَ تُ  عهد  يف  إذ  السفارات،  أحرج  بدأت  من 

ادَّ   ٰى دعاو  التي  الكاذبة  ولعلَّ السفارة  بعضهم،  عن    عاها  ناشئ  ذلك 

يتقدَّ  من  كان  بل  روح،  بن  احلسني  شهرة  االختصاص  عدم  يف  عليه  م 

بالسفري الثالث مثل جعفر بن أمحد بن متيل وأبيه وغريمها حيث كانت  

لة  عداد مج  ريمها، وكان احلسني بن روح يفغ  هة إليهام وإىلٰ األنظار موجَّ 

 .)٢( أصحاب السفري الثاين
 

 ). ٣٤٤/ ح ٣٧٢الغيبة للطويس (ص ) ١(

) بسنده عن أيب القاسم  ٣٣٧و  ٣٣٦/ ح  ٣٦٩و  ٣٦٨يف الغيبة (ص    الطويس    روٰى )  ٢(

ي، قال: سمع : كان  ي يقولجعفر بن أمحد بن متيل القمِّ ت جعفر بن حمّمد بن قولويه القمِّ

أب   د بنحممّ  العمري  عثامن  يترصَّ   و جعفر  من  ببغداد نحو من عرشةله  له  أنفس   ف 

ه  نَّ إ ٰى القاسم بن روح حتَّ  به من أيب  هم كانوا أخّص فيهم، وكلُّ  وأبو القاسم بن روح 

إذا احتاج إىلٰ  ة،  مل يكن له تلك اخلصوصيَّ   ملا  يد غريه  سبب ينجزه عىلٰ   حاجة أو إىلٰ   كان 

 .ة إليهوكانت الوصيَّ  ،عليهاالختيار  وقع  أيب جعفر    كان وقت ميضِّ فلامَّ 

  كانت كائنة من [أمر] أيب جعفر ال يقوم مقامه إالَّ   ه إنْ أنَّ   ا ال نشكُّ قال: وقال مشاخينا: كنَّ 
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احلسني بن روح حسده    ة السفارة إىلٰ  جاء األمر بإيكال مهمَّ فلامَّ 

وا منه حسب قياساهتم الباطلة، وظنُّ   م أحقُّ أهل اجلاه والدنيا ورأوا أهنَّ 

مؤهَّ أهنَّ  فلامَّ م  لذلك،  عىلٰ لون  حيصلوا  مل  من      له  طمحوا  املنصب ما 

والوكالادَّ  كذبًا  السفارة  روح  عوا  بن  احلسني  دور  وكان  زورًا،  ة 

ة  ة خاصَّ ذلك يستدعي قابليَّ   ي هلم وفضح أكاذيبهم، ومعلوم أنَّ التصدِّ 

من    ) احلسني بن روح( ه سيعاين  يف مواجهة مثل هذه األراجيف، كام أنَّ 

 بن روح،  اه احلسنيذاته جهد عظيم تبنَّ   ه، وهذا بحدِّ محالت عداٍء ضدَّ 

 . ¨ ل اإلمامبَ نيطت إليه من قِ التي أُ  فضالً عن لياقته يف املهامِّ 

 .ـ) ه  ٣٢٦( سنة   ) رضوان اهللا عليه(  ويفِّ تُ 

 :   د السمريبن حممّ  السفري الرابع: عيلُّ 

 ٰ بن روح    توىلَّ وفاة احلسني  عند  عليه( السفارة  عام    ) رضوان اهللا 

 .ـ) ه ٣٢٩( وفاته عام  ٰى حتَّ  ـ) ه ٣٢٦( 

وأش  دُّ عَ تُ  الفرتات،  أحرج  من  السمري  عىلٰ دّ سفارة  وطأًة    ها 

أمني�  ظرفًا  وأصعبها  ظلِّ   االشيعة،  يف  الشيعي  املجتمع  ظروٍف    يعيشه 

قاهرةٍ  السيِّ سياسيٍة  الظروف  هذه  وكانت  إىلٰ ،  باعثًا  فعَّ   ئة  ات  اليَّ جتميد 

االتِّ  يف  نشاطه  وتقليل  الرابع  الشيعيَّ السفري  باألوساط  املالحقة صال    ة 

نا نشطة السفارة يف هذا العهد فإنَّ ل النظام. وبالرغم من تقليص أبَ من قِ 
 

   َّٰى (به) وكثرة كينونته يف منزله، حتَّ   ةجعفر بن أمحد بن متيل أو أبوه ملا رأينا من اخلصوصي  

أنَّ  يأكل طعاماً ه كان يف آخبلغ  أُ   إالَّ   ر عمره ال  متيل  ما  بن  أمحد  بن  منزل جعفر  صلح يف 

الذي طعامه  وكان  له،  وقع  بسبب  وأبيه.  وأبيه  جعفر  منزل  يف  ال   يأكله  أصحابنا  وكان 

 آخر الرواية. ... إىلٰ ة (به)صوصيَّ اخل  إليه منة إالَّ كانت حادثة مل تكن الوصيَّ  ون إنْ يشكُّ 
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دقَّ   دُّ عَ نُ  السفارات  أبدع  من  السمري  يف  سفارة  تنظيًام  وأعظمها  ًة 

ة  يَّ ته الّرس ة، فضالً عن القيام بمهمَّ هيكلة القواعد الشيعيَّ   املحافظة عىلٰ 

اكتشاف    النظام عىلٰ تعني   ة بادرة من شأهنا أنْ يكشف النظام أيَّ   دون أنْ 

وبني قواعده عن طريق السفري الرابع   ¨  ة بني اإلماميَّ العالقات الّرس 

مهمَّ  أحكم  بدقَّ الذي  حتَّ ته  عنه  يعجز  وبإبداع  التنظيامت    ٰى ة  أعظم 

وإنْ العامليَّ  هذا،  عرصنا  يف  عىلٰ   دلَّ   ة  فإنَّ   هذا  يدلُّ يشء  حكمة    عىلٰ   ام 

 وتوجيهه له.  ̈  مامتسديد اإل مَّ ته ومن ثَ السمري ودقَّ 

د السمري نعيه بن حممّ   عيلُّ   ٰى تلقَّ   وفرتٍة عسريةٍ   ةٍ ٍة شاقَّ وبعد مهمَّ 

اإلمام تعزية  ̈   عن  رسالة  إىلٰ   يف  العهد  بعدم  فيها  جاء   يأمره  أحد 

 فيها:

الرحيم«  الرمحن  اهللا  عيلُّ ،  بسم  حممّ   يا  اهللا بن  أعظم  السمري،  د 

ام، فامجع أمرك وال  ة أيَّ بني ستَّ ت ما بينك و ك ميِّ أجر إخوانك فيك، فإنَّ 

ة، فال  أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ   إىلٰ   توصِ 

إالَّ  تعاىلٰ   ظهور  اهللا  األمد  بإذن  طول  بعد  وذلك  وقسوة    ،ذكره، 

جورًا. وامتالء األرض  يدَّ   القلوب،  املشاهدة،  وسيأيت شيعتي من  عي 

ادَّ أَال  فمن  خروج  ٰى ع  قبل  كذَّ   املشاهدة  فهو  والصيحة  اب  السفياين 

 . )١(»العظيم باهللا العيلِّ  ة إالَّ ال حول وال قوَّ و مفرت.

العظيم، فقد   باهللا العيلِّ   ة إالَّ ونحن نقول كذلك: ال حول وال قوَّ 
 

ين بت  )؛ ورواه الصدوق  ٣٦٥/ ح  ٣٩٥الغيبة للطويس (ص  )  ١( فاوت يسري يف كامل الدِّ

 ). ٤٤/ ح ٤٥/ باب ٥١٦(ص 
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ل  بُ ويفتح لنا ُس   ،عيوننا بمشاهدته  يقرَّ   أنْ   وقعت الغيبة، آملني منه تعاىلٰ 

وليِّ   ،هدايته جنود  من  واوجيعلنا  إنَّ لذابِّ ه  عنه،  ويلٌّ ني  سميعٌ   ه   قدير، 

 .جميٌب 

 *   *   * 
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مهمَّ  مسألة  االنتظار  مسألة  لدأضحت  اإلسالميَّ   ٰى ة  ة  املدارس 

مسألة االنتظار   تنظر إىلٰ   -ة  عدا اإلماميَّ   -ة  مجيعًا، فاملدارس اإلسالميَّ 

سلبيَّ أهنَّ   عىلٰ  حالة  يعيشهاا  عىلٰ   ة  وانطواء  سكون  حالة  فهي   الفرد، 

بحجَّ ا الطاقات  جتميد  حالة  هي  بل  وهذه  لنفس،  املوعود،  انتظار  ة 

معرفيَّ  ظروف  تراكامت  وليدة  خاصَّ النظرة  إىلٰ ة  إضافة  عدم    ة،  حالة 

 ة املباركة. الوعي والقصور يف فلسفة الغيبة املهدويَّ 

مرَّ فالظروف السياسيَّ  التي  فت لدهيا  ة خلَّ الميَّ ة اإلسمَّ ت هبا األُ ة 

ة تبتعد عن واقع األحاديث التي  ة خاصَّ رؤية مهدويَّ   حالة عكوف عىلٰ 

تُ  فاألحاديث  الفريقان،  عىلٰ ؤكِّ رواها  املهدي  د  ظهور  ،  ¨  وجوب 

ثَ  تُ   فإنَّ   مَّ ومن  عىلٰ ؤكِّ الشواهد  كذلك  ملدَّ إمكانيَّ   د  وبقائه  حياته  ة  ة 

  ̈ ن ظهريًا للمهديالذي سيكو طويلة، واإلقرار بوجود املسيح 

وادِّ  هنضته  املهمَّ خاره  يف  اإلهليَّ هلذه  للخرض  ة  والتسليم  بحياته    ة، 

املتطاولة يوجب قبول   وكونه    ¨  املهدي  طروحة أُ وبقائه هلذه السنني 

 يأذن اهللا له بالظهور.   ٰى ة حتَّ مَّ يعيش بني أوساط األُ   احي� 

ة وينتظر منها  ة العامَّ ة اإلسالميَّ الذهنيَّ   ح عىلٰ طرَ هذه املسائل تُ   كلُّ 

سبب عن  عيسإمكانيَّ   اإلجابة  بقاء  قبول  يف والرتدُّ   احي�     ٰى ة  د 

املهديإمكانيَّ  اإلمام  بقاء  مهمَّ   احي�   ¨  ة  أليس  السيِّ كذلك،  دين  ة 
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املهدويَّ  الدولة  إقامة  وهي  الكربواحدة  بأنَّ ٰى ة  التسليم  أليس  بقاء    ؟ 

ملهمَّ     ٰى عيس املهديمذخورًا  اإلمام  بني  ¨  ة  الفرق  ما  ؟ 

 . واحد ام يشرتكان يف هدف! خصوصًا أهنَّ ؟احلالتني

العقليَّ  غضون  يف  ارتكازًا  إجاباهتا  هلا  التساؤالت  السُّ هذه  ة  نّيَّ ة 

يتخلَّ وإمكانيَّ  فلامذا  براهينها ودالئلها،  تفرضه  قبوهلا كأمر منطقي  ف  ة 

 لعميل إذن؟ ا ٰى املستو امت عىلٰ ي عن قبول مثل هذه املسلَّ نِّاملنطق السُّ 

عىلٰ  فإنَّ   ولإلجابة  وانسيابيَّ اإل  ذلك  التأرخيي  بالسري  ة  حاطة 

اإلجابة اجلديدة يف هذا    عطيهذه املباحث يُ   ة يف خضمِّ املعلومة التأرخييَّ 

 املجال.

االختصار فال يمكننا بعد ذلك الغور يف   عىلٰ  البحث مبنيٌّ  وبام أنَّ 

  - ة  ليَّ تشارك يف تكوين فكرة أوَّ   نْ أ  بدَّ   ة التي الأعامق املعطيات التأرخييَّ 

 يف هذا املجال. - األقّل  عىلٰ 

يشء مقتضب يساهم    ض إىلٰ ومع هذا فسوف ال نغفل عن التعرُّ 

 يف بحثنا هذا.

ة التي زامنت فرتة الغيبة أضفت الظروف التأرخييَّ   من املعلوم أنَّ 

عىلٰ  آخر  إالَّ   واقعًا  الغيبة،  يتعلَّ أنَّ   فلسفة  واقع  بمصلحةه  األنظمة    ق 

 الفريقني  نياملشرتكات ب  ة وحقيقتها، ألنَّ ة وليس يف ذات الغيبالسياسيَّ 

ها احلاكم السيايس وغريه ويعرتف هبا كأمر واقع ال يمكن رفضه،  يقرُّ 

أنَّ إالَّ  يسع  القضيَّ   إىلٰ   ٰى ه  املهدويَّ إلغاء  عىلٰ ة  أو  من    األقّل   ة،  التقليل 

  هذه املسألة، وتعامل معها عىلٰ جاهدًا يف إخفاء معامل    ٰى ، لذا سعشأهنا

 ني حذر، وفكري يضمن مصاحله كذلك.أساس أم
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األُ  األنظمة  حاولت  هنا  والعبَّ مويَّ من  مع اسيَّ ة  التعامل  ة 

بكلِّ املهدويَّ   ٰى الدعاو الكاذبة  األُ يَّ جدّ   ة  فالنظام  سع ة،   إىلٰ   ٰى موي 

املهدويَّ  األحاديث  ومع  العزيز  عبد  بن  عمر  مع  ما  عالقة   ،ة إجياد 

هدي الذي مألها عدالً وقسطًا عمر بن عبد العزيز هو امل   أنَّ   ٰى عوادَّ 

مُ  وركَّ ئَ لِ بعدما  وجوراً،  ظلًام  عىلٰ ت  جهودها  عدالته   زت  تصوير 

وانته  املهدي  مات  فقد  وبموته  وزهده،  ذلك،   ٰى وتقواه  بعد  دوره 

مدوَّ  أثبتت  التأرخييَّ وهكذا  قَ ناهتم  ودعاو ة  بن   ٰى صص  عمر  عدالة 

العزيز إالَّ عبد  أهنَّ ،  تلق   ال  قرأت مَّ األُ   ٰى مستو  عىلٰ   اهتامماً   ٰى ا  التي  ة 

املهدي بكلِّ  وتيقَّ   أحاديث  ة ظهوره وإقامة دولته نت من حتميَّ وعي 

  ة ليمألها عدالً وقسطًا. اإلهليَّ 

العبَّ أمَّ  النظام  أضفا  فقد  حممّ   عىلٰ   ٰى ايس  الزكيَّ حركة  النفس  ة د 

الزكيَّ مّ حم  أنَّ   ٰى عوادَّ   ،ةاملهدويَّ   ٰى دعو  النفس  املنتظر د  املهدي  هو  ، ة 

عن    ٰى ورو   ،ان حركته، وحاول حتريف أحاديث املهديذلك إبَّ   ٰى عوادَّ 

ذيَّ   أنَّ     النبيِّ  ل احلديث  املهدي اسمه اسمي، وبدل: كنيته كنيتي، 

الفريقني بني  املروي  احلديث  صار  أي  أيب،  اسم  أبيه  واسم  : هكذا: 

 .) اسم أيبواسم أبيه  ،املهدي اسمه اسمي( 

النف  حركة  متابعة  عند  حني  الزكيَّ يف  واضحًا س  دليالً  جتد  مل  ة 

رته وسائل  ة كام صوَّ املهدويَّ  عِ دًا مل يدَّ حممّ  ، وأنَّ ٰى هذه الدعو  يساعد عىلٰ 

 ة بعضهم. ايس وأثبته يف ذهنيَّ النظام العبَّ 

العبَّ  النظام  تعامل  عىلٰ وهبذا  املهدي  حركة  مع  حركة أهنَّ   ايس  ا 
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احممّ  الزكيَّ د  قُ لنفس  الذي  دي  َل تِ ة  واقعة  حاولت  يف  وهبذا  اجلامجم،  ر 

ة، وتعاملت  مَّ ة من أذهان األُ إهناء مسألة املهدي وإغالق ملف املهدويَّ 

ة  مَّ ذلك مل يقنع األُ    أنَّ ة انتهت يف حينها. إالَّ ا مسألة تأرخييَّ أهنَّ   معها عىلٰ 

الظهور، نعم   وهي أمام هذا السيل من األحاديث الصحيحة يف مسألة

العقليَّ  إقناع  السأمكن  اجلادَّ لفيَّ ة  غري  املحاوالت  هبذه  عىلٰ ة    ٰى املستو   ة 

 الواقع العميل.  ٰى العلمي ومستو 

حتَّ  أخف  نَّ إ  ٰى بل  الفاشلة    ٰى النظام  املحاوالت  هبذه  قناعته  عدم 

املهدويَّ  املسألة  حيال  قلقله  احلسن  وأظهر  اإلمام  مع  تعامل  بعدما  ة، 

  فبعد شهادته   ه املولود منه املهدي فعالً، لذاأنَّ   عىلٰ   العسكري  

عىلٰ   ٰى ألق اجلديد،    القبض  احلمل  أو  املوعود  الوليد  عن  للبحث  نسائه 

 .¨  ة ظهور املهدياعرتافًا منهم بحتميَّ 

ايس كذلك موي واحلكم العبَّ ما أقدم عليه النظام األُ   وبذلك فإنَّ 

ة  ة تأرخييَّ ة وكوهنا قضيَّ هان العامَّ ة من أذ هو حماولة إلغاء املسألة املهدويَّ 

 نتهت بانتهاء ظروفها. ا

أمهّ  االنتظار  ملسألة  تعد  مل  ة  املذاهب اإلسالميَّ   ٰى مستو  ة عىلٰ يَّ لذا 

 ة. ة تأرخييَّ ة، كوهنا قضيَّ يَّ ، ومل تتعامل معها بجدّ ٰى خر األُ 

فإنَّ  من    وبذلك  صارت  االنتظار  الفكر   ) اتخمتصَّ ( مسألة 

تعام الذي  املهدياإلمامي  اإلمام  مع  الروايا  عىلٰ   ¨  ل  ت  أساس 

يتعامل معه    اقان، وصار االنتظار واقعًا عملي� ها الفريالصحاح التي أقرَّ 

 .أتباع أهل البيت 
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  ؟  امر

تُ      ده الروايات الواردة عن النبيِّ ؤكِّ االنتظار بمفهومه الذي 

األطهار  واألئمَّ  ترقُّ   ة  حالة  يامرهو  عمل  يصاحبه  املنتظر ب  سه 

ا العمل جيمعه مصطلح واحد ليكون من  الستقبال اليوم املوعود، وهذ

التقو  وهو  مصاديقه  بتقو ٰى أظهر  املنتظر  عمل  هو  إذن  فاالنتظار    ٰى ، 

 قها واقعه املعاش.قِّ ة ُحي عمليَّ 

أنْ  أمكننا  هنا  متعدِّ   من  مفاهيم  ُحت نجد  التقوقِّ دة  هذه    عىلٰ   ٰى ق 

أ يعني  آليَّ   نَّ مستواها العميل، وهذا  الفرد وتكاالنتظار هو  لبناء  امله،  ة 

 ا بناء املجتمع املتكامل حينئٍذ.وكذ

ة للبناء احلضاري املنشود الذي مل  وبذلك سيكون االنتظار منهجيَّ 

أيَّ قِّ ُحت  وضعيَّ قه  فلسفة  دينيَّ ة  عقيدة  أو  أهل  ة  والء  إطار  عن  خارجة  ة 

 واالنتساب إليهم. البيت 

 رء ار:اما  ي  

الواحد   إذا كانت احلضارة هي ثقافات األفراد للمجتمع  جمموع 

هي حصيلة ثقافات ذلك املجتمع، وإذا كانت الثقافة بمعناها    مَّ ومن ثَ 

السلوك    األعمِّ  يتحقَّ   ) الراقي( هي  تعاىلٰ الذي  بطاعته هللا  من    ق  وذلك 

الرشعيَّ  التعاليم  انتهاج  الفرد،  خالل  هبا  املأمور  بمجموعها  ة  وهذه 

من  ٰى التقو  ٰى سمَّ تُ  تتحقَّ   التي  لذلك  خالهلا  الرشعي  االلتزام  سمة  ق 

أنَّ  ومعلوم  التقو  الفرد،  األئمَّ   التي حثَّ   ٰى هذه  األطهار  عليها   ة 

 ات االنتظار. آليَّ   أهمّ  ٰى إحد
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اجلارود  ) الكايف( ففي   أيب  عن  أليب    ،بسنده  قلت  قال: 

يت لكم وانقطاعي إليكم  مودَّ   هل تعرف،  : يا ابن رسول اهللا جعفر 

إ فقال:  يَّ وموااليت  قال:  قال:»نعم« اكم؟  فإينِّ   ،  مسألة  فقلت:  أسألك   

فإينِّ  فيها  أستطيعجتيبني  وال  امليش  قليل  البرص  مكفوف    زيارتكم كلَّ    

  ، قلت: أخربين بدينك الذي تدين اهللا  »هات حاجتك « قال:    ،حني

بيتك أل أنت وأهل  اهللا  به  اخلطبة   إنْ «   قال:  ،به  دين    كنت أقرصت 

املسأ  فقد ألُ   ،لةأعظمت  ندين  واهللا  الذي  آبائي  ودين  ديني  عطينك 

شهادة   اهللا إالَّ   أنْ   به،  إله  اهللاال  اهللا    داً حممّ   وأنَّ   ،  ، رسول 

عند اهللاواإل من  به  جاء  بام  لوليِّ   ،قرار  عدوِّ ،  ناوالوالية  من   ،ناوالرباءة 

 .)١(»والورع ،واالجتهاد ،وانتظار قائمنا ،مرناوالتسليم أل

البيت  أئمَّ   أنَّ   عىلٰ  أهل  وما جيب  حدَّ   ة  أتباعهم  تكليف  دوا 

واحٍد منهم    ة كلِّ ان غيبة إمامهم، وما هي حدود مسؤوليَّ يعملوه إبَّ   أنْ 

واجتِّ اجتِّ  نفسه  من  اه  الذي  االجتامعي  التكافل  حتديد  أي  اآلخرين،  اه 

للمكلَّ  يتاح  أنْ خالله  وللمجتمع  ف  أنْ   يتكامل   إىلٰ   ٰى يرق  اإلسالمي 

 البناء.درجة الكامل و

جابر   بسند   املجليس    ٰى رو عن  عىلٰ قال:    ،صحيح  أيب    دخلنا 

بن جعفر حممّ  نسكنا    عيلٍّ   د  قضينا  ما  بعد  عناه  فودَّ   ،ونحن مجاعة 

اهللا رسول  ابن  يا  أوصنا  له:  قويُّ « فقال:  ،  وقلنا  ضعيفكم، ليعن  كم 

غنيُّ  عىلٰ وليعطف  ولي  كم  الرجلفقريكم،  لنفسه،    نصح  كنصحه  أخاه 
 

 ).١٠/ باب دعائم اإلسالم/ ح  ٢٢و ٢١/ ص ٢الكايف (ج ) ١(



 ١٥١ ...................................................................  الفصل الثاين: االنتظار

أرس عىلٰ واكتموا  الناس  حتملوا  وال  وما  ،  أعناقنا  ارنا،  أمرنا  وانظروا 

عنَّ  فجاءكم  موافقاً   نْ إا،  القرآن  يف  وإنْ   وجدمتوه  به،  جتدوه    فخذوا  مل 

وإنْ فردُّ   موافقاً  األ  وه،  وردُّ اشتبه  عنده  فقفوا  عليكم  حتَّ مر  إلينا    ٰى وه 

  دوا إىلٰ لنا، فإذا كنتم كام أوصيناكم ومل تع  َح نرشح لكم من ذلك ما ُرشِ 

فامت ميِّ   غريه  أنْ منكم  قبل  شهيداً   ت  كان  قائمنا  أدرك  خيرج  ومن   ،

ا لنا كان  أجر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدو�   معه كان له   َل تِ قائمنا فقُ 

 .)١( »له أجر عرشين شهيداً 

ُحت  بذلك  العامَّ دِّ والرواية  املعامل  للسلوكيَّ د  الة  إبَّ شيعيَّ ة  الغيبة  ة  ان 

املكلَّ  املكلَّ سلوكيَّ   د اإلمام  عند االنتظار، فقد حدَّ ف  ووظيفة  ف  ة 

 . الفكري كذلك  العلمي ٰى املستو العميل وعىلٰ  ٰى املستو  عىلٰ 

  اار ا  امر:

يُ   أهمَّ   لعلَّ  عون النتظار اليوم  املتطلِّ   ز أتباع أهل البيت  ميِّ ما 

 عن غريهم. زهم ميِّ حالة االستقرار النفيس الذي يُ  املوعود هو

 ع إىلٰ وهذا االستقرار ناشئ من حالة االطمئنان املنبعثة من التطلُّ 

من خالل   -  بالكرس  -ة املنتظِر  مستقبل مرشق ترتسم صورته يف ذهنيَّ 

يدين هبا إىلٰ  التي  الناشئة  اهللا تعاىلٰ   فلسفة االنتظار  ، فحاالت اإلحباط 

سيا  ظروف  البيت  سيَّ من  أهل  بأتباع  حتيط  تعدّ   ة  عىلٰ   مل  أثر    ذات 

بناء  ما يتطلَّ   عىلٰ   ٰى مستقبل وجودهم، بل وحتَّ  ع إليه هؤالء األتباع من 
 

/  ٢٣٢و ٢٣١)، عن أمايل الطويس (ص ٥/ ح ١٢٣و ١٢٢  ص /٥٢(ج ) بحار األنوار ١(

 .)٤١٠/٢ح 
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ما    ة كذلك، وهذا راجع إىلٰ ة والسياسيَّ ة واالقتصاديَّ هيكلتهم االجتامعيَّ 

النفسيَّ  فلسفة االنتظار من آمال تعقدها  دولة    قيام  ة عىلٰ ة الشيعيَّ حتمله 

الفردي يشعر الفرد وهو يعيش حالة    ٰى واملست  فعىلٰ   ،-بالفتح    -املنتَظر  

حتقُّ  يف  الكبري  باألمل  ظلِّ االنتظار  حتت  أهدافه  املهدويَّ   ق  ة  الدولة 

 املباركة. 

يتفاداها بام   دة يمكن للفرد أنْ ة ألسباب متعدِّ حباطات النفسيَّ فاإل

تي تبسط العدل والسالم يف تلك الدولة القادمة ال  يعقده من آمال عىلٰ 

مستقبله يف    ق هدفه عاجالً فإنَّ ض املقهورة، فإذا مل يتحقَّ ربوع هذه األر

هذا الفرد سيكون يف    نجزه ذلك اإلمام املوعود، وبذلك فإنَّ اآلجل سيُ 

دائم وترقُّ  يصنع من خالله غده السعيد، وبذلك  حالة أمل  متفاءل  ب 

ا  فإنَّ  يعيشه  الذي  النفيس  إحداالستقرار  هو  اته، خصوصيَّ   ٰى ملنتظِر 

 لتكامل الذايت. ا مَّ تقرار سيكون سببًا يف اإلبداع ومن ثَ وهذا االس

عىلٰ أمَّ  فإنَّ   ٰى املستو   ا  إىلٰ   اجلامعي  تطمح  االنتظار  حتقيق   مجاعة 

عىلٰ  املعقودة  اآلمال  ضوء  يف  املهدويَّ ترقُّ   براجمها  الدولة  وهذه  ب  ة، 

نجاح    األحوال، وتقطع أنَّ   ها يف كلِّ اجلامعة تستشعر معايشة قائدها مع

وهو    ما ورضاه،  اإلهلي  القائد  هذا  بتسديد  مرهونًا  يكون  إليه  تصبو 

تعاىلٰ  قوله  ُ   :مصداق 
ُ

َورَُسو� ْم 
ُ
�

َ
َمل

َ
� اُهللا  َسَ�َٰى 

َ
ف وا 

ُ
َمل

ْ
ا� ِل 

ُ
َوق

 
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
الصادق  )،  ١٠٥(التوبة:    َوا� هم  « :  قال  واملؤمنون 

 ا يناسبه سياق اآلية.، وهذا م)١(»ةاألئمَّ 
 

 ).١٢٥/ ح ١٠٩/ ص ٢(ج ايش ) تفسري العيَّ ١(
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املذاهب اإلسالميَّ ومن غريب ما فرسَّ  أنَّ ته بعض  املقصود من    ة 

   :قوله تعاىلٰ 
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
هم مجاعة املؤمنني، وهذا من غريب ما وقع    َوا�

األئمَّ  بمقامات  االعرتاف  ملحذور  دفعًا  هؤالء  األطهار  به  التي    ة 

يف بحث    -ة اهللا يف أرضه  رها القرآن الكريم وتقتضيه شؤون خالفقرِّ يُ 

حملُّ  هنا  األُ   أنَّ   عىلٰ   .-ذكره    ليس  يف  فكيف  مَّ اخلطاب  للمؤمنني،  ة 

املكلَّ  املخاطب  يكون  احلكيم حكيًام حينام  قول  ذلك  بعد  هو  يكون  ف 

عىلٰ  الشاهد  إىلٰ   نفس  وما  الرؤية    عمله؟!  خروقات  من  ذلك  غري 

تتدخَّ السياسيَّ  التي  واحلة  القرآين  التفسري  يف  أجل  ل  من  النبوي  ديث 

 .ييد ملواقفها املناهضة ألهل البيت حاالت التأ ) استحصال( 

تفاؤهلا    فإنَّ   حالٍ   كلِّ   وعىلٰ  يف  يكمن  االنتظار  مجاعة  نجاح 

بقيام دولة احلقِّ  صياغة أعامهلا    دائًام إىلٰ   ٰى والعدل، وهي تسع  الطموح 

حيويَّ   عىلٰ  يف  فهي  لذا  ذلك،  نتيج أساس  مشلولة  غري  دائمة  ة  ة 

السياسيَّ  بجامعة  اإلحباطات  املحيطة  أنَّ ة  عن  فضالً  هذه    االنتظار، 

 يات تواجهها دائًام. حتدّ  ق نجاحها يف خضمِّ قِّ اجلامعة ُحت 

  نجاح مهام تكون درجته سيكون له معناه يف ظلِّ   هذا فأيُّ   وعىلٰ 

 ذلك. ة خطرية يف ظلِّ وقضيَّ  يات وهو مكسب مهمٌّ هذه التحدّ 

فإنَّ  هذا  لن تعثُّ   يَّ أ  ومقابل  سوف  اجلامعات  هذه  عمل  يف  ر 

إىلٰ سلِّ يُ  والرتدُّ   مها  ُحي اليأس  الذي  البديل  هناك  طاملا  الدولة قِّ د  قيام  قه 

 ة املباركة. املهدويَّ 

فإنَّ   وعىلٰ  األساس  طموحاهتا    هذا  دائًام  تعيش  االنتظار  مجاعة 
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متحدّ الواقعيَّ  ظلِّ ة،  يف  تواجهها  التي  واإلحباطات  الصعاب  بذلك    ية 

 هنائها وتصفيتها. هذه اجلامعة سعيًا إل ظروف تتكالب عىلٰ 

عىلٰ  تبعث  االنتظار  مجاعة  تعيشها  التي  التفاؤل  من  احلالة    هذه 

يف   التكامل  أجل  من  والسعي  حضارهتا  وبناء  براجمها  حتقيق  يف  األمل 

 امليادين.  كلِّ 

االنتظار،   جلامعة  احلثيث  الدائم  العمل  دواعي  علمنا  هنا  من 

عانته وتعانيه من   ما  بالرغم من كلِّ   األصعدة  كلِّ   احها عىلٰ وأسباب نج 

ظروف قاهرة يصعب معها اإلبداع، فضالً عن البقاء، لوال ذلك األمل 

 الذي حيدو مجاعة االنتظار. 

ة تأسيس حضارة تعيش طموحاهتا  وعلمنا يف الوقت نفسه إمكانيَّ 

 فلسفة االنتظار.  هذه اجلامعة يف ظلِّ 

ي  إىلٰ  ذلك،  حاالت جانب  االنتظار  حالة  عن  البعيد  الفرد    عيش 

ة  ة قضيَّ مستقبله املجهول، فأيَّ  س من الفشل وهاجس اخلوف عىلٰ التوجُّ 

  قدراته، فهو حياول أنْ   طموحاته وتشلُّ   يواجهها هذا الفرد تودي بكلِّ 

عىلٰ قِّ ُحي  أخفق  لو  فيام  البديل  حوافز  لغياب  عاجالً  مكسبه  صعيد    ق 

فإنَّ  هذ  عمله،  أحسَّ خسارته  هو  إذا  فيام  فادحة  ستكون  بعدم   ه 

 ويضها بالبديل. تع

فإذا غابت    -  بالكرس  -وطيد يعيشه املنتظِر    واالنتظار حالة أمل

حتيط ذاته هواجس اخلوف، وبذلك   أنْ   بدَّ   عن اإلنسان هذه الرؤية فال

بإمكانيَّ  جدير  غري  دائًام،  مهزومًا  واملحن  سيكون  الصعاب  مواجهة  ة 
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يف  به  تعصف  عامليَّ   كلِّ   التي  ظروف  خالل  من  وإقليميَّ ب متقلِّ   ةحني  ة  ة 

ة، وبذلك فلم يكن مثل هذا الفرد جديرًا يف بناء حضارة أو  غري مستقرَّ 

 ته. السعي لتكامل ذاته وبناء شخصيَّ 

ا  وف وا ا   رة ت

  :امر

يُ   أنَّ   عىلٰ  باملعروف والنهي   ز مجاعة االنتظار هو حالةميِّ ما  األمر 

وهذه   املنكر،  عىلٰ عن  تساعد  أعضاء    احلالة  بني  العالقة  أوارص  متتني 

إىلٰ  تشري  هي  إذ  اجلامعة،  باملسؤوليَّ   هذه  الشعور  اجتِّ حالة  دائًام  اه ذات  ة 

 اه جمتمعه.اجتِّ  مَّ الفرد ومن ثَ 

ة  ل إصالحه قابليَّ فمالحقة حاالت اخلرق للمجتمع امللتزم تتكفَّ 

ل األفراد أو اجلامعات،  بَ قِ   متابعة املنكر املرتكب من  د املجتمع عىلٰ أفرا

عىلٰ  واملحافظة  املرتكب،  اخلرق  هذا  عن  الناشئ  اخلطر  بوجه    لتقف 

املستمرَّ  والرقابة  الدائم  بالتذكري  الرشيعة  حيثيَّ حدود  جتاوز  لعدم  ات  ة 

 يني.االلتزام الدِّ 

يسع جهته  بكلِّ   ٰى ومن  املجتمع  و   هذا  إىلٰ رشائحه    ني متت  فصائله 

إقا وبني  بينه  الدِّ العالقة  الواجبات  املستحبَّ ينيَّ مة  وكذلك  التي  ة،  ات 

 فني. ل املكلَّ بَ يرغب الشارع يف مزاولتها من قِ 

متَّ  عليها  فإذا  املداومة  من  املجتمع  واستطاع  احلاالت  هذه  ت 

شخصيَّ  بناء  من  املجتمع  هلذا  أمكن  حقوقها،  احلضاريَّ ورعاية  ة  ته 

بتجنُّاملتميِّ  وذلك  والسالم،  باألمن  املنكزة  قِ ب  من  عنه  املنهي  ل  بَ ر 
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إضافةً  بكلِّ   أفراده،  واملعروف  أ  للعدل  لعناية  املجتمع  مصاديقه  فراد 

 بإتيانه واألمر به. 

الدائم  حضورها  االنتظار  مجاعة  حلضارة  تكون  سوف  وهكذا 

 زة.تها املتميِّ وشخصيَّ 

التزام هذه الفريضة    شيعتهم عىلٰ   ة أهل البيت  أئمَّ   فقد حثَّ 

إحد يتحلَّ ميزا  ٰى وكوهنا  ومل  غريهم  تركها  التي  ثمّ هتم  هبا،  ما  بيَّ   وا  نوا 

وضعيَّ  آثار  من  الفريضة  بالعمهلذه  التكليف  إسقاط  عن  فضالً  هبا ة  ل 

 وعدم العقوبة عند إتياهنا. 

جعفر   أيب  آخر « قال:    عن  يف  فيهم    يكون  يتبع  قوم  الزمان 

مراؤون يعولو أرضَّ « قال:    أنْ   إىلٰ   »،...قوم  ما  بسائر  الصالة  ملون  ت 

رفضوا لرفضوها كام  وأبداهنم  إنَّ   أسمٰى   بأمواهلم  وأرشفها،   الفرائض 

تقام هبا  عظيمة  فريضة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الفرائض،   األمر 

يتمُّ  هم بعقابه فيهلك األبرار يف دار  عليهم فيعمُّ   غضب اهللا    هنالك 

إنَّ   والصغار يف  ارجَّ الفُ  الكبار،  والنهي  دار  باملعروف  املنكر   األمر  عن 

فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض وتأمن   سبيل األنبياء ومنهاج الصلحاء 

وحتلُّ  وتردُّ   املذاهب  وتُ   املكاسب  ويُ   ر عمَ املظامل  من  نتَص األرض  ف 

 . )١(احلديث »...األعداء ويستقيم األمر 

يُ  ُأ بنيِّ واحلديث  البناء احلضاري عند  ُس   فبها  س  مراعاة الفريضة، 
 

)، هتذيب  ١ألمر باملعروف والنهي عن املنكر/ ح  / باب ا٥٦و  ٥٥/ ص  ٥الكايف (ج  )  ١(

 ).٣٧٢/٢١/ ح ١٨١و ١٨٠/ ص ٦األحكام (ج 
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يُ  أي  الفرائض  الرشيعة، شيَّ تقام  أحكام  معامله  تكون  إسالمي  جمتمع  د 

 اإلسالمي الذي يطمح إليه اجلميع.ق من خالل ذلك النظام طبَّ ويُ 

أنَّ  املذاهب« :  قوله    كام  األمن    فإنَّ   ،»وتأمن  استتباب 

 . والسالم مرهون بتطبيق هذه الفريضة

باألمر باملعروف والنهي عن    ، فإنَّ »باملكاس  وحتلُّ « :  وقوله 

يتمُّ امل االقتصاديَّ   نكر  البنية  من  تشييد  وذلك  املعايش،  النظام  وهيكلة  ة 

وإمكانيَّ  األمن  استتباب  العاملة  خالل  القطاعات  دور  تنشيط  ة 

 والرساميل التي يمتلكها أصحاهبا.

املدنيَّ   فإنَّ   ،»املظامل  وتردُّ «   :وقوله   تتحقَّ احلقوق  يف  ة   ظلِّ ق 

مستقرٍّ  أمني  ينظام  ذلك ال  وبغياب  بأيَّ ،  القيام  مهمَّ مكن  من شأهنا  ة  ة 

 حتقيق ضامنة النظام اإلنساين. 

اإلصالح االقتصادي يمكن    فإنَّ   ،»ر األرضعمَ وتُ « :  وقوله  

ويُ  احلقوق  حيفظ  نظام  ذلك  يتعاهد  عندما  به  عىلٰ شجِّ القيام    ع 

اقتصاديَّ  تتكفَّ استثامرات  اقتصادة  بنظام  ول  رشيد،  عامر األرض ال  إي 

عىلٰ  زراعي� استص  يقترص  معدني� الحها  أو  فلعلَّ اا  إىلٰ   ،  إشارة    ذلك 

ُس  نظام  من  عليها  وما  األرض  صالحيَّ كَّ إصالح  يالزم  األرض  اين  ة 

 ة حينئٍذ. عات البرشيَّ الحتواء التجمُّ 

األعداء نتَص يُ «و:  وقوله   من  باملعروف   فإنَّ   ،»ف  باألمر 

املنكر  عن  يستتبُّ   والنهي  خالل  حني  من  يمكن  بسببهام  ذلك    األمن 

  ة تعني مجاعة االنتظار عىلٰ كيد األعداء، أو هجوميَّ   ة تردُّ ة دفاعيَّ إجياد قوَّ 
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عىلٰ  واحلصول  حقوقهم  اجتِّ   حفظ  املرشوعة  القو مكاسبهم    ٰى اه 

 .ٰى خر األُ 

األمر « :  وقوله   حمصَّ   ،»ويستقيم  التي  فهو  اجلهات  هذه  لة 

 عن املنكر. نهيالقيام بفريضة األمر باملعروف وال  ظلِّ قها يفيمكن حتقُّ 

أنَّ  األئمَّ   كام  يستخدمها  التي  هذه    ة  اللهجة  مراعاة  يف 

تتعدَّ  بإتياهنا هلجة   والرتغيب إىلٰ   سلوب احلثِّ أُ   ٰى الفريضة والوجوب 

أتباعه    ر اإلمام  ذِّ سلوب اإلنذار والتهديد، وحلول اللعنة التي ُحي أُ 

ترك بسبب  أُ   منها  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  يُ سلواألمر  ده  شدِّ ب 

 هذه الفريضة بني مجاعة االنتظار. يف استتباب  ة األئمَّ 

حممّ  مسلمفعن  بن  اهللا    ،د  عبد  أبو  كتب  الشيعة:   إىلٰ   قال: 

السنِّ   ليعطفنَّ «  والنه  ذوو  وطُ   عىلٰ   ٰى منكم  اجلهل  الرئاسة، الَّ ذوي  ب 

  .)١( »كم لعنتي أمجعنيأو لتصيبنَّ

مهامِّ   أنَّ   عىلٰ  األم  من  هو  املنكر، التغيري  عن  والنهي  باملعروف  ر 

 سبب يف بناء حضاري وتكامل ذايت. ذلك  فإنَّ 

أبيه  بن عيلِّ بن احلسني،  نيفعن احلس قال:   ،ه  عن جدِّ   ،عن 

  .)٢( »هغريِّ تُ  ٰى فتطرف حتَّ  عٰىص اهللا يُ  ٰى لعني مؤمنة تر  حيلُّ  ال« كان يقال: 

ا  فإنَّ  لدلتغيرييَّ النزعة  مبنيَّ   ٰى ة  االنتظار  حماولة    عىلٰ ة  مجاعة 

 وتطبيق رشيعته.  اإلصالح واالرتباط باهللا تعاىلٰ 
 

 ). ١٥٢/ ح ١٥٨/ ص ٨الكايف (ج ) ١(

 ). ٧٥/٤٤/ ح ٥٥أمايل الطويس (ص ) ٢(
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ا لا ور اان: ة واوا  

ق  حقِّ وإذا كانت مجاعة االنتظار ترتبط بقيادهتا املعصومة التي ستُ 

هلذا الشعور    دة، فإنَّ هلا آماهلا ببسط العدل والسالم بقيام دولتها املوعو 

س  يف  آثاره  بتحقيق  لوكيَّ الدائم  األمل  تستشعر  فهي  اجلامعة،  هذه  ة 

الغري أو الشعور بحاجة الغري  طموحاهتا، وعندها فال داعي للركون إىلٰ 

 ا ترتبط بقيادة تسحق بظهورها كلَّ خرين، ألهنَّ دائم عن اآل ٰى فهي يف غن

 ظلم وطغيان. 

لد الدواعي  اال  ٰى وهذه  إىلٰ مجاعة  تدفعها  اإلحساس    نتظار 

والظ عىلٰ بالنجاح  أُ   ٰى مد  فر  ُحت مستقبل  التي  االنتظار  ق معها  قِّ طروحة 

ة والكرامة األفراد منهم العزَّ   ٰى ز لدعزِّ ، وهذه الدواعي تُ قيام دولة احلقِّ 

الذلِّ  إىلٰ   ورفض  بالركون  إىلٰ اآل  واهلوان  يدعو  فاالنتظار  إذن    خرين. 

 . املستويات كلِّ  نرص والنجاح عىلٰ األمل الدائم وحتقيق ال

ه استقالليَّ وهذا  سبب  إىلٰ و  جلوئها  وعدم  االنتظار  مجاعة    ة 

تقرَّ  حيث  شخصيَّ غريها،  أُ رت  ممارسة  خالل  من  االعتامد  تها  سلوب 

 . اا أو عملي� خرين علمي� طروحات اآلأُ  النفس من دون اخلضوع إىلٰ  عىلٰ 

 *   *   * 





 

 

 

  

    امر

النبيِّ تعرَّ  عن  األحاديث  من  كثري  ة  مَّ واألئ    ضت 

 فضيلة االنتظار. إىلٰ   الطاهرين

عىلٰ   ولعلَّ  ليست  األحاديث  أهل    هذه  ذكرها  بل  احلرص،  سبيل 

وإالَّ   كأجىلٰ   البيت   وأوضحها،  االنتظار  ففضائل  مصاديق   

أنْ  من  أكثر  قوهلم  ٰىص ُحت   االنتظار  ويكفيها   ،  : » العبادة أفضل 

الفر  فإنَّ »جانتظار  من    ٰى أرق  ،  اإلنسان  إليه  يصل  ورقيٍّ ما    تكامل 

أرق بلوغه  هو  كذلك  وعميل  إىلٰ   ٰى روحي  القرب  تعاىلٰ   مقامات    اهللا 

ا  ه أفضل العبادات؟ ممَّ العمل بأنَّ   َف ِص قه عبادته، فكيف إذا وُ قِّ الذي ُحت 

أنَّ  يُ اال  يعني  أولويَّ   دُّ عَ نتظار  بمستويف  التكامل والنهوض  حاالت    ٰى ة 

 املجتمع. ٰى مستو مَّ فرد، ومن ثَ ال

من مات  « قال:    ،بسنده عن أيب عبد اهللا    دوق  الص  ٰى رو

عىلٰ  فسطاط   منكم  يف  كان  كمن  كان  له  منتظرًا  األمر  هذا 

 .)١( » القائم
 

الدِّ ١( كامل  ح  ٥٥باب    /٦٤٤(ص  ين  )  الربقي  ١/  ورواه  (ج    )؛  املحاسن  /  ١يف 

 ). ٤٤٩ين (ص )، والديلمي يف أعالم الدِّ ١٤٧/ ح ١٧٣ ص
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  رسول اهللا    أنَّ   وبنفس إسناده عن أيب احلسن عن آبائه  

 .)١( »تي انتظار الفرج من اهللا مَّ أفضل أعامل أُ « قال: 

املنتظر « قال:    ،ؤمنني  عن أمري امل  ،عن آبائه  ،وعن أيب عبد اهللا

 .)٢( »ط بدمه يف سبيل اهللاألمرنا كاملتشحِّ 

: قال: قلت أليب عبد اهللا    ،ر الساباطيعن عامَّ   ) البحار( ويف  

الباطل أفضل أم العبادة    يف دولة  مام منكم املسترت يف الرسِّ العبادة مع اإل

احلقِّ  ظهور  اإلودولته    يف  فقال:  مع  منكم؟  الظاهر    ، رعامَّ   يا« مام 

واهللا أفضل من الصدقة يف العالنية، وكذلك عبادتكم    الصدقة يف الرسِّ 

كم  مع إمامكم املسترت يف دولة الباطل أفضل، خلوفكم من عدوِّ   الرسِّ   يف

دولة  ممَّ   يف  اهلدنة،  وحال  احلقِّ الباطل  ظهور  يف  اهللا  يعبد  اإل  ن  مام مع 

دولة  يف  دولة  ،  احلقِّ   الظاهر  يف  اخلوف  مع  العبادة  مثل  وليس  الباطل 

ٰ  اعلموا أنَّ  .من يف دولة احلقِّ العبادة مع األ منكم صالة فريضة   من صىلَّ

عدوِّ   مسترتاً   وحداناً  من  وقتها هبا  يف  اهللا  فأمتَّ   ه  هبا مخسة    ها كتب  له 

ٰ وعرشين صالة فريضة وحدانيَّ    منكم صالة نافلة يف وقتها   ة، ومن صىلَّ

ومن عمل منكم حسنة    وافل،له هبا عرش صلوات ن  ها كتب اهللا  فأمتَّ 

تعاىلٰ  اهللا  ويضاعف  حسنة،  عرشين  هبا  له  اهللا  املؤمن   كتب    حسنات 

بالتقيَّ  اهللا  ودان  أعامله،  أحسن  إذا  عىلٰ منكم  وعىلٰ   ة  وعىلٰ   دينه    إمامه 

 . »كريم اهللا  إنَّ  ،مضاعفة كثرية أضعافاً  ،وأمسك من لسانه نفسه،
 

ين (ص ) ١(  ). ٣/ ح ٥٥/ باب ٦٤٤كامل الدِّ

ين (ص ) ٢(  ). ٦/ ح ٥٥/ باب ٦٤٥كامل الدِّ
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ُج  عمل، وحثثتني عليه،  بتني يف العلت فداك قد رغَّ قال: فقلت: 

أعامالً   أعلم   أنْ   بُّ حِ أُ   يولكنِّ أفضل  اليوم  نحن  رصنا  من    كيف 

دين واحد    ونحن وهم عىلٰ   الظاهر يف دولة احلقِّ   أصحاب اإلمام منكم

 ؟ وهو دين اهللا 

إىلٰ إنَّ « فقال:   سبقتموهم  وإىلٰ   كم  اهللا  دين  يف    الصالة   الدخول 

واحلجِّ  وإ  كلِّ   وإىلٰ   والصوم  وخري،  رس�   ىلٰ فقه  اهللا  عدوِّ عبادة  من  كم  ا 

اإل املسترت، مطيعونمع  احلقِّ له، صابرون معه  مام  منتظرون لدولة   ،  ،

عىلٰ  وعىلٰ   خائفون  من  إمامكم  إىلٰ   ،امللوك   أنفسكم    حقِّ   تنظرون 

وحقِّ  ذلك إمامكم  منعوكم  قد  الظلمة،  أيدي  إىلٰ واضطرُّ   كم يف    وكم 

وطاعة    ينكم، وعبادتكمد  جذب الدنيا وطلب املعاش، مع الصرب عىلٰ 

لكم    فهنيئاً   ،كم، فبذلك ضاعف اهللا أعاملكم كم، واخلوف من عدوِّ ربِّ 

 . »هنيئاً 

ُج  فقلت:  نتمنَّقال:  فام  فداك  أصحاب    أنْ   إذاً   ٰى علت  من  نكون 

احلقِّ   القائم   أفضل  يف ظهور  وطاعتك  إمامتك  اليوم يف  ونحن  ؟ 

 ؟ دولة احلقِّ  من [أعامل] أصحاب  أعامالً 

ُحتِ أمَ   ،بحان اهللاس« فقال:   أنْ بُّ ا  يف    والعدَل   احلقَّ     ظهر اهللاُيُ   ون 

عامَّ ،  البالد حال  ويُ وحيسن  الكلمة  اهللا  وجيمع  الناس،  بني  ؤلِّ ة  ف 

ويُ   عٰىص يُ   القلوب املختلفة، وال قام حدود اهللا يف خلقه،  اهللا يف أرضه، 

فيُ أهل   إىلٰ   احلقُّ   دَّ رَ ويُ  بيش  ٰى حتَّ   ظهروهه،  يستخفي  احل  ء ال  خمافة    قِّ من 

يا عامَّ أمَ   أحد من اخللق؟ احلال التي    ت عىلٰ ر ال يموت منكم ميِّ ا واهللا 
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ممَّ   أفضل عند اهللا     كان أنتم عليها إالَّ  بدراً من كثري   ،داً ُح أُ و  ن شهد 

 .)١(»فأبرشوا

سنان  ٰى ورو بن  اهللا  اهللا    ،عبد  عبد  أيب   قال « قال:    ،عن 

اهللا   الرجل  رسول  بعدكم  من  قوم  سيأيت  منهم:  أجر   الواحد  له 

يا رسول اهللا ببدر ونحن كنَّ   ،مخسني منكم، قالوا:    د وحنني، ُح أُ ا معك 

 . )٢( »لوا مل تصربوا صربهم لوا ملا ُمحِّ كم لو حتمَّ ونزل فينا القرآن، فقال: إنَّ 

قال:  أنَّ   عن أيب جعفر    ،وعن جابر  ن  زما   الناس  يأيت عىلٰ « ه 

إمامهم عنهم  فيا طوب يغيب  إنَّ   عىلٰ للثابتني    ٰى ،  الزمان،  ذلك   أمرنا يف 

أنْ   أدنٰى  الثواب  من  هلم  يكون  الباري    ما  آمنتم  ينادهيم  عبادي   :

وصدَّ برسِّ  منِّ  قتمي،  الثواب  بحسن  فأبرشوا  عبادي  بغيبي،  فأنتم  ي، 

حق�  أتقبَّ وإمائي  منكم  أسقي  ،  لا،  وبكم  أغفر،  ولكم  أعفو،  وعنكم 

 . »ألنزلت عليهم عذايب عبادي الغيث، وأدفع عنهم البالء، ولوالكم

فام أفضل ما يستعمله املؤمن    ،قال جابر: فقلت: يا ابن رسول اهللا

 الزمان؟ يف ذلك 

 . )٣( »حفظ اللسان ولزوم البيت« قال: 
 

ين (ص ٢٠/ ح ١٢٨و ١٢٧/ ص ٥٢(ج ) بحار األنوار ١( /  ٦٤٧ - ٦٤٥)، عن كامل الدِّ

در يف  / باب نا٣٣٥  -  ٣٣٣/ ص  ١يف الكايف (ج    )؛ ورواه الكليني  ٧ح    /٥٥باب  

 ).٢حال الغيبة/ ح 

/ ح  ٤٥٧و  ٤٥٦)، عن الغيبة للطويس (ص  ٢٦/ ح  ١٣٠/ ص  ٥٢(ج  بحار األنوار  )  ٢(

٤٦٧.( 

ين (ص  ٦٦/ ح  ١٤٥/ ص  ٥٢(ج  بحار األنوار  ) ٣(  ). ١٥/ ح  ٣٢/ باب  ٣٣٠)، عن كامل الدِّ
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النعامين بسنده عن   قال    ه أنَّ   أيب بصري، عن أيب عبد اهللا  غيبة 

 . »به؟  إالَّ  من العباد عمالً  ام ال يقبل اهللا خربكم ب أُ أَال «  ذات يوم:

 . فقلت: بىلٰ 

عبده، واإلقرار بام أمر    داً حممّ    اهللا، وأنَّ ال إله إالَّ   شهادة أنْ « فقال:  

والوالية أعدائنا    اهللا،  من  والرباءة  األئمَّ   -لنا،  خاصَّ يعني  ،  -ة  ة 

،  »  والطمأنينة، واالنتظار للقائم   والتسليم هلم، والورع واالجتهاد 

يكون   ه أنْ من رسَّ « قال:    ، ثمّ »هبا إذا شاء اهللا    يء لنا دولة جي  إنَّ « قال:    ثمّ 

وحماسن بالورع  وليعمل  فلينتظر  القائم  أصحاب  وهو    من  األخالق 

فإنْ  من  منتظر،  أجر  مثل  األجر  من  له  كان  بعده  القائم  وقام    مات 

 .)١( »مةتها العصابة املرحولكم أيَّ  وا وانتظروا، هنيئاً أدركه، فجدُّ 

ا ورد من  ار، أمكننا قرائتها ممَّ س حضارة مجاعة االنتظُس هذه هي ُأ 

 عليه ومدح املنتظرين.  بأمر االنتظار واحلثِّ  واالهتامم  أحاديثهم 

واملتمسِّ  ألمرهم  املنتظرين  من  اهللا  والثابتني  جعلنا  بواليتهم  كني 

 ه سميع جميب.هنجهم، إنَّ  عىلٰ 

 ٰ  . د وآله الطاهريندنا حممّ سيِّ   عىلٰ اهللا وصىلَّ

 *   *   * 

 

 ). ١٦/ ح ١١/ باب ٢٠٧ص ( ) الغيبة للنعامين١(





 

 

 

  واا ادر

 القرآن الكريم.  - ١

عيلُّ بن احلسني بن  إثبات الوصيَّة لإلمام عيلِّ بن أيب طالب:    -  ٢

 هـ/ أنصاريان/ قم. ١٤٢٦/  ٣عيلٍّ اهلذيل املسعودي/ ط  

ومالحظات:  االحتجاج:    -   ٣ تعليق  الطربيس/  عيلٍّ  بن  أمحد 

 ف.هـ/ دار النعامن/ النجف األرش١٣٨٦السيِّد حمّمد باقر اخلرسان/  

أمحد بن يوسف  (تاريخ القرماين):  وآثار األَُول    أخبار الدول   -  ٤

 عة حجريَّة. بن أمحد الدمشقي القرماين/ طبا

الغفاري    االختصاص:  -  ٥ أكرب  عّيل  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

 بريوت.  / هـ/ دار املفيد١٤١٤/ ٢والسيِّد حممود الزرندي/ ط  

سة  اإلرشاد:    -  ٦ مؤسَّ حتقيق:  املفيد/  البيت  الشيخ    / آل 

 هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/  ٢ ط

ة األطهار:  يف النصِّ عىلٰ   االستنصار  -  ٧ أبوالفتح حمّمد بن    األئمَّ

 هـ/ دار األضواء/ بريوت.١٤٠٥/ ٢ط عيلِّ بن عثامن الكراجكي/ 

الساعة   -  ٨ ألرشاط  الرب  :اإلشاعة  رسول  بن  زجي  حمّمد 

الكان زكريا  تعليق: حمّمد  واعتدهلوي/  احلسيني/  حسني    نٰى قابله  به: 

 . هـ/ دار املنهاج١٤٢٦/  ٣ شكري/ ط  حمّمد عيلّ 
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ين يف صفات املؤمنني:  -   ٩ احلسن بن حمّمد الديلمي/    أعالم الدِّ

سة آل البيت   إلحياء الرتاث/ قم. مؤسَّ

الفضل بن احلسن الطربيس/   إعالم الورٰى بأعالم اهلدٰى:  -  ١٠

سة آل البيت ١٤١٧/  ١ط   ياء الرتاث/ قم. إلح  هـ/ مؤسَّ

ين الزركيل/ ط    األعالم:  -  ١١ م/ دار العلم  ١٩٨٠/  ٥خري الدِّ

 للماليني/ بريوت.

البعثة/ ط    األمايل:   -   ١٢ سة  مؤسَّ حتقيق:  الطويس/  /  ١الشيخ 

 هـ/ دار الثقافة/ قم. ١٤١٤

وعّيل   األمايل:  -   ١٣ األُستادويل  حسني  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

 دار املفيد/ بريوت.هـ/  ١٤١٤/ ٢أكرب الغفاري/ ط 

بابويه/ ط    اإلمامة والتبرصة:   -  ١٤ هـ/ مدرسة  ١٤٠٤/  ١ابن 

 قم. / اإلمام اهلادي 

عمر السمع  األنساب:   -   ١٥ اهللا  عبد  وتعليق:  تقديم  اين/ 

ط   والتوزيع/  ١٤٠٨/  ١البارودي/  والنرش  للطباعة  اجلنان  دار  هـ/ 

 بريوت. 

عرش  -  ١٦ االثنا  ة  طولونحمّمد    :األئمَّ حتقيق:  حلي/  الصا  بن 

ين املنجّ   ريض/ قم.منشورات الد/ صالح الدِّ

ة األطهار:   -   ١٧ مة   بحار األنوار اجلامعة لُدَرر أخبار األئمَّ العالَّ

الربَّاين  الرحيم  وعبد  الزنجاين  العابدي  حييٰى  حتقيق:  املجليس/ 

سة الوفاء/ بريوت.١٤٠٣/  ٢ الشريازي/ ط  هـ/ مؤسَّ
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األخباربحر    -   ١٨ صحاح  الفاطميَّة    األنساب  السادة  نسب  يف 

السيِّد حمم   : األخيار الرفاعي/ حتقيق:  ين  الدِّ املعايل حمّمد رساج  ود  أبو 

ائي/  امللي عويد  احلاّج فاضل السيِّد   .هـ١٤٣٠يس الرفاعي السامرَّ

املصطفٰى    -  ١٩ املرتٰىض    بشارة  أيب :  لشيعة  بن  حمّمد 

األصفهاين القيُّومي  جواد  حتقيق:  الطربي/  ط  القاسم   /١  /

بقم  ١٤٢٠ سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  املرشَّ

حمّمد :  بصائر الدرجات الكربٰى يف فضائل آل حمّمد    -  ٢٠

احلاج  ا وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ ابن  احلسن  بن 

 هـ/ منشورات األعلمي/ طهران.١٤٠٤مريزا حسن كوجه باغي/  

كفاية  البي  -   ٢١ ضمن  املطبوع  الزمان  صاحب  أخبار  يف  ان 

الشافعي/ ط    الطالب: الكنجي  يوسف  بن  دار  ١٤٠٤/  ٢حمّمد  هـ/ 

 طهران. /  إحياء تراث أهل البيت

/ دار إحياء الرتاث  ٤ابن خلدون/ ط  تاريخ ابن خلدون:    - ٢٢

 العريب/ بريوت. 

أصبهان):  -   ٢٣ أخبار  (ذكر  أصبهان  نعيم    تاريخ  أبو 

كرسوي  األصبهاين/   سيِّد  وتصحيح:  ط  حتقيق  /  ١حسن/ 

 هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ١٤١٠

اخلطيب البغدادي/ دراسة    تاريخ بغداد أو مدينة السالم:  -  ٢٤

ط   عطا/  القادر  عبد  مصطفٰى  الُكتُب ١٤١٧/  ١وحتقيق:  دار  هـ/ 

 العلميَّة/ بريوت. 
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القرآن:   -  ٢٥ تفسري  يف  حتقيق:    التبيان  الطويس/  أمحد الشيخ 

 هـ/ مكتب اإلعالم اإلسالمي.١٤٠٩/  ١حبيب قصري العاميل/ ط 

اآلخرة:    -  ٢٦ وُأمور  املوتٰى  أحوال  يف  أمحد التذكرة  بن  حمّمد 

و أحاديثه  ج  خرَّ زهوي/  القرطبي/  آل  منري  بن  الداين  عليه:  علَّق 

 هـ/ املكتبة العرصيَّة/ بريوت. ١٤٢٣

عبد اهللا   لتأويل): تفسري البيضاوي (أنوار التنزيل وأرسار ا  -  ٢٧

 بن حمّمد الشريازي الشافعي البيضاوي/ دار الفكر. ا

القرآن):   -  ٢٨ تفسري  عن  والبيان  (الكشف  الثعلبي    تفسري 

نظري   وتدقيق:  مراجعة  عاشور/  بن  حمّمد  أبو  حتقيق:  الثعلبي/ 

 هـ/ دار إحياء الرتاث العريب. ١٤٢٢/  ١الساعدي/ ط  

العيَّايش:  -   ٢٩ بن مسعو  تفسري  السيِّد حمّمد  العيَّايش/ حتقيق:  د 

يت/ املكتبة العلميَّة اإلسالميَّة/ طهران.هاشم الرسويل املح  الَّ

أبو عبد اهللا حمّمد  تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن):    -   ٣٠

الربدوين/  ا العليم  عبد  أمحد  تصحيح:  القرطبي/  األنصاري  أمحد  بن 

 دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت. 

ي:تفسري    -   ٣١ وتعليق   القمِّ تصحيح  ي/  القمِّ إبراهيم  بن  عيلُّ 

سة  ١٤٠٤/  ٣يم: السيِّد طيِّب املوسوي اجلزائري/ ط  وتقد هـ/ مؤسَّ

 دار الكتاب/ قم. 

املعارف:    -   ٣٢ فارس  تقريب  حتقيق:  احللبي/  الصالح  أبو 

ون/ ط   هـ. ١٤١٧احلسُّ
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املقال  -  ٣٣ الرجال   تنقيح  علم  املامقاين/  الش  :يف  اهللا  عبد  يخ 

املامقاينحت رضا  حمّمد  الشيخ  أهل  هـ/  ١٤٣١/  ١ط  /  قيق:  سة  مؤسَّ

 قم. /إلحياء الرتاث  البيت 

األحكام:   -   ٣٤ السيِّد   هتذيب  حتقيق وتعليق:  الطويس/  الشيخ 

هـ/ دار الكتب اإلسالميَّة/  ١٣٦٤/  ٣اخلرسان/ ط  حسن املوسوي  

 طهران. 

املناقب:  -  ٣٥ يف  نبي  الثاقب  حتقيق:  الطويس/  رضا  ابن محزة  ل 

سة أنصاريان/ قم.١٤١٢/  ٢علوان/ ط    هـ/ مؤسَّ

الرشفني:    -  ٣٦ فضل  يف  العقدين  اهللا  جواهر  عبد  بن  عيلُّ 

 هـ/ مطبعة العاين/ بغداد. ١٤٠٥/ ١السمهودي/ ط 

واجلرائح:  -  ٣٧ بإرشاف:    اخلرائج  الراوندي/  ين  الدِّ قطب 

د األبطحي/ ط   سة  ١٤٠٩/  ١السيِّد حمّمد باقر املوحِّ اإلمام  هـ/ مؤسَّ

 قم. / ¨املهدي 

باملأثور:  -  ٣٨ التفسري  يف  املنثور  رُّ  السيوطي/    الدُّ ين  الدِّ جالل 

 دار املعرفة/ بريوت.

اإلمامة:    -   ٣٩ ط دالئل  الشيعي/  الطربي  جرير  بن  /  ١  حمّمد 

سة البعثة/ قم. ١٤١٣  هـ/ مؤسَّ

٤٠  -    : احلقِّ لنهج  الصدق  ر/  دالئل  املظفَّ حسن  حمّمد  الشيخ 

سة آل البيت  هـ/١٤٢٢/  ١ ط  إلحياء الرتاث/ قم.  مؤسَّ

املناظر  -   ٤١ واألواخر   روض  األوائل  علم  حم  :يف    بُّ الشيخ 
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حت الشحنة/  ابن  حمّمد  بن  حمّمد  الوليد  أبو  ين  السيِّ الدِّ حمّمد قيق:  د 

 دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.هـ/ ١٤١٧/ ١ط   /مهنَّٰى 

الواعظني:  -  ٤٢ النيسا  روضة  الفتَّال  بن  تقديم:  حمّمد  بوري/ 

الرشيف  منشورات  اخلرسان/  حسن  السيِّد  مهدي  حمّمد  السيِّد 

 الريض/ قم. 

نَّة:  -  ٤٣ خملد    السُّ بن  اك  الضحَّ عاصم  أيب  بن  عمرو  بكر  أبو 

ين األلباين/ ط   هـ/ املكتب  ١٤١٣/  ٣الشيباين/ بقلم: حمّمد نارص الدِّ

 اإلسالمي/ بريوت.

ابن ماجة:  -  ٤٤ (ابن  أبو عبد اهللا حممّ   ُسنَن  بن يزيد القزويني  د 

 .ماجة)/ حتقيق وترقيم وتعليق: حمّمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر 

أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين/    ُسنَن أيب داود:  -  ٤٥

ام/ ط    هـ/ دار الفكر.١٤١٠/ ١حتقيق وتعليق: سعيد حمّمد اللحَّ

الرتمذي:  -  ٤٦ سورة   ُسنَن  بن  عيسٰى  بن  حمّمد  عيسٰى    أبو 

ط   اللطيف/  عبد  هاب  الوَّ عبد  وتصحيح:  حتقيق  /  ٢الرتمذي/ 

 هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٣

البخ   -   ٤٧ اجلعفي/    اري: صحيح  البخاري  إسامعيل  بن  حمّمد 

ـ ١٤١٠/  ٢ ط ة مرص العربيَّة/ وزراة األوقاف. /ه  مجهوريَّ

والزندقة:   -   ٤٨ البدع  أهل  عٰىل  الردِّ  يف  املحرقة  أمحد    الصواعق 

م له: عبد بن حجر اهلا ج أحاديثه وعلَّق حواشيه وقدَّ يتمي املّكي/ خرَّ

اب عبد اللطيف/ ط   هـ/ مكتبة القاهرة لصاحبها عّيل  ١٣٨٥/ ٢الوهَّ

 يوسف سليامن/ القاهرة.
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ين السيوطي/    العرف الوردي يف أخبار املهدي:  -  ٤٩ جالل الدِّ

املذاهب  ١٤٢٧/  ١ط   بني  للتقريب  العاملي  املجمع    / اإلسالميَّةهـ/ 

 طهران. 

َرر:  -  ٥٠  يوسف بن حييٰى املقديس/ انتشارات نصائح.   عقد الدُّ

األبرار  عمدة   -   ٥١ إمام    حييٰى   : عيون صحاح األخبار يف مناقب 

احليلِّ ا األسدي  احلسن  ( بن  بـ  املعروف  البطريق  هـ/  ١٤٠٧  /) ابن 

سني سة النرش اإلسالميمؤسَّ  فة قمب  التابعة جلامعة املدرِّ  . املرشَّ

ون    بة:الغي   -  ٥٢ حسُّ فارس  حتقيق:  النعامين/  زينب  أيب  ابن 

 هـ/ أنوار اهلدٰى. ١٤٢٢/  ١كريم/ ط 

اهللالغيبة:    -  ٥٣ عبد  حتقيق:  الطويس/  وعّيل   الشيخ  الطهراين 

ط   ناصح/  املعارف  ١٤١١/  ١أمحد  سة  مؤسَّ هبمن/  مطبعة  هـ/ 

 اإلسالميَّة/ قم.

ن حجر اهليتمي  بن حمّمد بن عيلِّ بد  أمح  :الفتاوٰى احلديثيَّة  -  ٥٤

 .ي/ دار الفكر السعدي األنصار

أبو عبد اهللا نعيم بن محَّاد املروزي/ حتقيق وتقديم:    الفتن:  -  ٥٥

 هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٤سهيل زكار/ 

 ابن عريب/ دار صادر/ بريوت.الفتوحات املّكيَّة:  -  ٥٦

فضائل    -  ٥٧ يف  السمطني  والسبطني: فرائد  والبتول    املرتٰىض 

ط    إبراهيم اخلراساين/  اجلويني  حمّمد  سة  ١٤٠٠/  ١بن  مؤسَّ هـ/ 

 املحمودي/ بريوت. 
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ة:  - ٥٨ ة يف معرفة األئمَّ عيلُّ بن حمّمد أمحد املالكي   الفصول املهمَّ

هـ/ دار  ١٤٢٢/  ١املّكي (ابن الصبَّاغ)/ حتقيق: سامي الغريري/ ط  

 احلديث/ قم. 

يف  -  ٥٩ املخترص  املنتظر  القول  املهدي  عالمات  بن  أ  :¨  محد 

 هـ/ دار التقوٰى/ دمشق.١٤٢٨/ ١حجر اهليتمي املّكي/ ط 

الغفاري/    الكايف:  -  ٦٠ أكرب  عّيل  حتقيق:  الكليني/  الشيخ 

 ش/ مطبعة حيدري/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران.١٣٦٣/  ٥ ط

حتقيق: حييٰى  عبد اهللا بن عدي/ الكامل يف ضعفاء الرجال:  -  ٦١

 ار الفكر/ بريوت.هـ/ د١٤٠٩/ ٣خمتار غزاوي/ ط  

احلاّج املريزا    عن وجه الغائب عن األبصار:  كشف األستار   -   ٦٢

السيِّد عيلٍّ احلسيني امليالين/   له:  م  النوري الطربي/ قدَّ /  ٢ط  حسني 

 احلديثة/ طهران. مكتبة نينوٰى هـ/  ١٤٠٠

ة:    -  ٦٣ ة يف معرفة األئمَّ الغمَّ عيلُّ بن أيب الفتح اإلربيل/  كشف 

 دار األضواء/ بريوت. هـ/ ١٤٠٥/  ٢ط 

االثني عرش:  -   ٦٤ ة  األئمَّ النصِّ عٰىل  يف  األثر  القاسم    كفاية  أبو 

بن   اللطيف عيلُّ  عبد  السيِّد  حتقيق:  الرازي/  القّمي  از  اخلزَّ حمّمد 

 هـ/ انتشارات بيدار.١٤٠١احلسيني الكوهكمري اخلوئي/  

الكنجي    :كفاية الطالب يف مناقب عيلِّ بن أيب طالب    -   ٦٥

ط  ال البيت  ١٤٠٤/  ٢شافعي/  أهل  تراث  إحياء  دار    / هـ/ 

 طهران. 
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النعمة:  -  ٦٦ ومتام  ين  الدِّ الصدوق  كامل  تصحيح    /الشيخ 

الغفاري/   أكرب  عّيل  اإلسالمي ١٤٠٥وتعليق:  النرش  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  سني بقم املرشَّ  التابعة جلامعة املدرِّ

واألفعال:    -   ٦٧ األقوال  ُسنَن  يف  ل  الُعامَّ عّيل   عالء كنز  ين  الدِّ

ضبط   اهلندي)/  (املتَّقي  فوري  الربهان  اهلندي  ين  الدِّ بن حسام  املتَّقي 

ا/  وتفسري: الشيخ بكري ح يَّاين/ تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقَّ

سة الرسالة/ بريوت.١٤٠٩  هـ/ مؤسَّ

العرب:   -  ٦٨ مكرم   لسان  بن  حمّمد  ين  الدِّ مجال  الفضل  أبو 

 هـ/ نرش أدب احلوزة/ قم.١٤٠٥)/  اإلفريقي املرصي (ابن منظور

تصحيح    املحاسن:  -  ٦٩ الربقي/  خالد  بن  حمّمد  بن  أمحد 

ي ث/  وتعليق: السيِّد جالل الدِّ هـ/ دار الُكتُب  ١٣٧٠ن احلسيني املحدِّ

 اإلسالميَّة/ طهران. 

إسامعيل بن حمّمد بن الفضل التميمي (أبو    مسند أيب يعٰىل:   -   ٧٠

 سليم أسد/ دار املأمون للرتاث. يعٰىل املوصيل)/ حتقيق: حسني  

قني/ ط  مسند أمحد:    -  ٧١ حمقِّ ة  حنبل/ حتقيق عدَّ بن  /  ١أمحد 

سة الرسالة/ بريوت.١٤١٦  هـ/ مؤسَّ

د:   -   ٧٢ املتهجِّ ط    مصباح  الطويس/  هـ/  ١٤١١/  ١الشيخ 

سة فقه الشيعة/ بريوت.  مؤسَّ

ام/    املصنَّف:  -  ٧٣ اللحَّ سعيد  وتعليق:  حتقيق  شيبة/  أيب  ابن 

 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤٠٩  /١ ط
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مناقب    -  ٧٤ السؤول يف  الرسول  مطالب  ين  :  آل  الدِّ كامل 

 حمّمد بن طلحة الشافعي/ حتقيق: ماجد بن أمحد العطيَّة.

سليامن بن أمحد الطرباين/ حتقيق وختريج:    املعجم الكبري:  -  ٧٥

 / دار إحياء الرتاث العريب. ٢محدي عبد املجيد السلفي/ ط 

األثر:مقتض  -   ٧٦ العلميَّة/    ب  مطبعة  اجلوهري/  عيَّاش  ابن 

 ي/ قم. مكتبة الطباطبائ 

هـ/ املكتبة  ١٣٧٦ابن شهرآشوب/    مناقب آل أيب طالب:  -   ٧٧

 احليدريَّة/ النجف األرشف.

الثاين عرش    -  ٧٨ اإلمام  األثر يف  الشيخ لطف اهللا  :  ¨منتخب 

 هـ/ مكتب املؤلِّف/ قم.١٤٢٢/  ١الصايف الكلبايكاين/ ط 

املضيئة:  -  ٧٩ األنوار  عبد    منتخب  بن  عيلُّ  ين  الدِّ هباء  السيِّد 

ط   النجفي/  النييل  اإلمام  ١٤٢٠/  ١الكريم  سة  مؤسَّ هـ/ 

 قم.  / اهلادي

الغائب    -  ٨٠ ة  الثاقب يف أحوال اإلمام احلجَّ مريزا    :¨النجم 

حسني الطربيس النوري/ تقديم وترمجة وحتقيق وتعليق: السيِّد ياسني  

 هـ/ أنوار اهلدٰى. ١٤١٥/  ١ املوسوي/ ط

النبيِّ املختار  نو  -  ٨١ مؤمن    :ر األبصار يف مناقب آل بيت 

 بن حسن مؤمن الشبلنجي/ الريض/ قم. ا

الكربٰى:    -  ٨٢ ط  اهلداية  اخلصيبي/  محدان  بن  /  ٤احلسني 

سة البالغ/ بريوت.١٤١١  هـ/ مؤسَّ
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الزمان:   -   ٨٣ أبناء  وأنباء  األعيان  حتق   وفيات  خلِّكان/  يق: ابن 

 إحسان عبَّاس/ دار الثقافة. 

القربٰى:   -   ٨٤ لذوي  ة  املودَّ القندوزي    ينابيع  إبراهيم  بن  سليامن 

هـ/  ١٤١٦/  ١احلنفي/ حتقيق: السيِّد عّيل مجال أرشف احلسيني/ ط  

 دار األُسوة.

اب بن    : يف بيان عقائد األكابر  اليواقيت واجلواهر   -   ٨٥ عبد الوهَّ

بن   الشعراين املرصأمحد  دار إحياء  هـ/  ١٤١٨/  ١ط  ي احلنفي/  عيلٍّ 

سة التاريخ العريبالرتاث العريب   بريوت.  /، مؤسَّ

 *   *   * 





 

 

 

  اس

 ٣  ..............................................  مقّدمة الطبعة الثالثة 

 ٧  ..........................................................  املقّدمة 

 ١٣  ........................................................  اإلهداء 

 ١٥  ..................................................  مقّدمة املؤلِّف 

يَْعبُُدونِ : املدخل
 ١٧  ........................................  إِالَّ لِ

 ِإِالَّ لِيَْعبُُدون  ................................................  ١٩ 

 ٢٠  ................................................  ليفة وجوب اخل 

 ٢٣  .................................................  ة اخلليفة عصم

 ٢٥  .................................  القرآن الكريم وعصمة اإلمام 

 ٢٨  ..............................................  اإلمام النصُّ عىلٰ 

 ٣١  ..............................................  ة االثنا عرشاألئمَّ 

ل: األوَّ النبيِّ    الفصل  بعد  من  ة  من و  عيلٌّ    األئمَّ عرش  أحد 

 ٣٣  ...........................................................  ولده

 ٣٩  ................................................  آخرهم قائمهم 

 ٥٢  .................  وكلُّ شيعي  ما يعتقده عبد العظيم احلسني  

املهدي   اإلمام  والدة  من  نَّة  السُّ أهل  به  أقرَّ    اإلمام   ابن  وهو   ̈ ما 



 نتظار الغيبة واال  .........................................................................  ١٨٠

 ٥٨  ........................................   العسكري احلسن

 ٧٤  .............................................. ملاذا غيبة اإلمام؟ 

 ٨٠  ..........................  شهادة اإلمام احلسن العسكري 

 ٨٢  ...........................................  بالسمِّ  شهادته  

 ٨٨  ......................................  ملحمة الصدوق الروائيَّة 

 ٨٩  .............  إذعان رجال الدولة جلاللة اإلمام العسكري 

اإلم  يصف  خاقان  واألُ   ام  ابن  الدولة  حال  لسان  ة وهو  مَّ

  ٩٠  ....................... ................................   مجيعاً 

 ٩١  ....................  هذا الرأي كذلك رجال الدولة وقادهتا عىلٰ 

 ٩١  ...............................  جعفر يف نظر السلطة ورجاالهتا 

العسكري   اإلمام  شهادة  إبَّان  اإلمام    النظام  عن  وبحثه 

 ٩٢  ...................................................  ̈  املهدي

 ٩٣  ..  بُطُرقه الرسميَّة الباطلة   اغتياله لإلمام    النظام حياول دفع هتمة 

 ٩٣  ......  ت جعفر الفاشلة وحماوال  ¨البحث عن املهدي املوعود  

 ٩٤  ........................................  ثالث معادالت خطرية 

 ٩٥  .......................................  ة زوجة الرشيد زبيد  - ١

 ٩٧  .................................  ُأخت السندي بن شاهك  - ٢

ل العبَّايس  - ٣  ٩٨  ........................................  ُأّم املتوكِّ

 ٩٨  .......................................  زوجة نحرير اخلادم   - ٤

 ١٠٢................  أصحاب غيبة كذلك  ال غرابة.. فاألنبياء 



 ١٨١ .........................................................................  املصادر واملراجع 

الً: غيبة إدري   ١٠٣......................................  س  أوَّ

 ١٠٤...............................  ثانيًا: غيبة نبيِّ اهللا إبراهيم 

 ١٠٥...............................  ثالثًا: غيبة نبيِّ اهللا يوسف  

 ١٠٥..............................    رابعًا: غيبة نبيِّ اهللا موسٰى 

 ١٠٦...................  واملراحل  األدوار.. ¨غيبة اإلمام املهدي 

الً: الغيبة   ١٠٧.....................................  ̈ ه منذ محل أوَّ

 ١٠٨..................................  ̈   ثانيًا: الغيبة إبَّان والدته

 ١١٤.....................................  املستفاد من رواية حكيمة 

 ١١٩.................................  تشابه احلاالت.. تشابه املهامِّ 

 ١٢٢...............................  : الغيبة الصغرٰى وىلٰ املرحلة األُ 

 ١٢٣.........  املباركة والدته  إبَّان  ̈ ُطُرق مشاهدة اإلمام املهدي 

 ١٢٩...........   والده  شهادة عند ¨مشاهدة اإلمام الغائب 

 ١٣١...........................................  اللحظات احلاسمة 

 ١٣٤.....................  عيلٍّ بادرة سيِّئة وظاهرة خطريةجعفر بن 

 ١٣٦..............................................  ُأسلوب السفارة 

 ١٣٧..........................  السفراء والسفارة يف الغيبة الصغرٰى 

 ١٣٧..............................................  السفراء األربعة

ل: أبو عمر عثامن بن سعيد العمري   ١٣٧.........  السفري األوَّ

 ١٣٨.........  العمري  السفري الثاين: حمّمد بن عثامن بن سعيد

 ١٣٩...  السفري الثالث: أبو القاسم احلسني بن روح النوبختي 



 نتظار الغيبة واال  .........................................................................  ١٨٢

 ١٤٠...................  الرابع: عيلُّ بن حمّمد السمري  السفري

 ١٤٣  ........................................  االنتظار   الفصل الثاين:

 ١٤٩..............................................  ما هو االنتظار؟ 

 ١٤٩.......................  لبناء احلضاري جلامعة االنتظار منهجيَّة ا

 ١٥١.............................  االستقرار النفيس جلامعة االنتظار 

حضارة  خصوصيَّات  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

  ١٥٥  .................. ................................   االنتظار

ة والكرامة ورفض الذلِّ واهلوان  ١٥٩..............  خصوصيَّة العزَّ

 ١٦١  .......................................  يف فضل االنتظار :  خامتة

 ١٦٧  .............................................  ع املصادر واملراج

 ١٧٩  .....................................................  الفهرس 

 *   *   * 

 

 


