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ا ا وم:  

مهـدي منتظـر موعـود  عشــرإنَّ كّل إمـام مـن األئّمـة االثنـي 

 يف عقيدة مدرسة أهل البيت ويدعٰى بتعجيل فرجه وظهوره

إنَّ مقام املهدوية كـام سـيتبنيَّ هـو مقـام لكـّل إمـام مـن األئّمـة 

ــي  ـــراالثن ــّق  عش ــة احل ــون دول ــدما يقيم ــ  عن ــدل وأنَّ م وهتم والع

تــة هلــم تنتهــي برجــوعهم  ومكــثهم يف الــربزخ  بمثابــة غيبــة مؤقَّ

إٰىل الدنيا وهـو ظهـورهم مـن بعـد غيبـة املـوت، وسـيأيت أنَّ املهـدّيني 

وهـو مقـام الرجعـة هلـم بإقامـة  عشــراألئّمة االثني   هم عشـراالثني 

 .الدولة املعلنة

ــل  ــه بتعجي ــدعاء ل ــوم ال ــّل معص ــارة ك ــد ورد يف آداب زي وق

ر وإقامــة دولــة ـجــه وظهــوره لينجــز اهللا لــه مــا وعــده مــن النصــفر

ــنهم  ــد م ــّل واح ــه، وأنَّ ك ــٰىل يدي ــدل ع ــر  الع ــود ومنتظ موع

ن إتيـان عـظهوره، وقـد حصـلت غفلـة لـدٰى غالـب عاّمـة املـؤمنني 

هذه األدعية واآلداب يف زيارة كـّل معصـوم وهـو مـا أوجـب الغفلـة 

ّل إمــام بحــّق معرفتــه أي عــن تعــاليم العقيــدة بالرجعــة واملعرفــة بكــ

الغفلة عن املعرفة املسـتقبلية لكـّل إمـام، فـإنَّ الـدعاء بتعجيـل الفـرج 

ــدي  ــام امله ــًا باإلم ــيس خاّص ــل ل ــام   ب ــّل إم ــارة ك وارد يف زي

ــول  ــارة الرس ــل وارد يف آداب زي ــوم، ب ــه  معص ــًا ألنَّ  أيض
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أيضًا موعـود منتظـر رجعتـه يف آخـر الرجعـة ليقـيم أكـرب دولـة عـٰىل 

ــة االثنــي  ــه، ومــن تلــك  عشـــروجــه األرض ويكــون األئّم وزراء ل

 :املوارد

ــد  _ ١ روٰى الشــيخ  يف مصــباح املتهّجــد عــن  جعفــر بــن حمّم

ــادق  ــال الص ــه ق ــن«: أنَّ ــول اهللا   م ــرب رس ــزور ق  أراد أن ي

ــة  ــل واألئّم ــد فليق ــن بعي ــه»...م ــارة إٰىل قول ــاق الزي إِينِّ «: ، وس

ِلُكْم، ُمِقـرُّ بِـَرْجَعتُِكْم، ال ُأْنِكـُر هللاِ ُقـْدَرًة، َوال َأْزَعـُم ملََِن القـاِئِلَني بَِفْضـ

 .)١(»إِالَّ ما شاَء اهللاِ ُ

وروٰى ابن قولويه يف كامل الزيارات يف املعترب عن عمرو ابن _  ٢

إذا أتيت «: قال، عن أيب عبد اهللا  ،ذكره ن عمَّ  ،أيب شعيب العقرقويف

أدب الزيارة   ، وساق»...إمام قرب كّل وجيزيك عند  عند قرب احلسني 

َعْله آِخَر اْلَعْهِد ِمنْ  اللَُّهمَّ َال « :والدعاء فيها إٰىل قوله   ِزَياَرِة َقْربِ اْبنِ  َجتْ

كَ وَ  ،َك ِدينِ لِ  هِ بِ ُر ـِص تَ اْبَعثْه َمَقامًا َحمُْمودًا َتنْ َنبِيَِّك، وَ  َفإِنَّـَك  ،َتْقتُُل بِـه َعـُدوَّ

بُّ َت َأنْ وَ ه، َوَعْدتَّ  وكذلك تقول عند قبور كّل  ،َال ُختِْلُف املِْيَعادَ الَّذي الرَّ

 .)٢(»ة األئمّ 

 مـن املقـام املحمـود لكـّل  وهذه الرواية والزيـارة رصحيـة يف أنَّ 

 كـّل  أعـداء اهللا وأنَّ   ر اهللا بـه لدينـه يف الـدنيا ويقتـل بـهـإمام أن ينتصـ

 .إمام موعود من اهللا بذلك
                                                

 ).٣٩٩/١١(ح / ٢٨٩: مصباح املتهّجد) ١(

 ).٨٠٤/٢(ح / زيارة جلميع األئّمة  ١٠٤باب / ٥٢٦: كامل الزيارات) ٢(



 ٥  ..................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

 ه يستحّب ة أنَّ األعامل يف أعامل شهر ذي احلجّ  وروٰى يف إقبال_  ٣

َواْبَعثْنـا «: قوله وساقه إىلٰ  ،...أن يدعٰى يف يوم دحو األرض هبذا الدعاء

تِِه َحتَّٰى  وهذا الـدعاء يف شـأن أمـري  ،)١(»َنُكوَن ِيف َزمانِِه ِمْن َأْعوانِهِ  ِيف َكرَّ

 .ة نظري الدعاء الوارد يف اإلمام احلجّ  املؤمنني 

ــيّ _  ٤ ــارة اد وروٰى الس ــر زي ــباح الزائ ــاووس يف مص ــن ط ب

 الّلُهــمَّ َفَصــلِّ َعــىلٰ « :ويف آخرهــا هــذا الــدعاء طويلــة للحســني 

ـُل ِهبـا  ،َوُتْظِهـُر ِهبـا َأْمـَرهُ  ،َسيِِّدي َوَمْوالَي َصالًة َتْرَفُع ِهبا ِذْكـَرهُ  َوُتَعجِّ

ـــْوَم الِقياَمـــةِ َواْخُصْصـــُه بَِأْفَضـــِل ِقَســـِم الَفضـــاِئِل  ،َرهُ ـَنْصـــ  »...َي

ــ ،)٢(احلــديث ــل نص ــدعاء بتعجي ــارة رصيــح يف ال ــذه الزي ر ـومــتن ه

خــرٰى برجعــة مــن القــرب إٰىل دار أُ  ةً ره مــرَّ وبظهــ د الشــهداء ســيّ 

ــدنيا ــ وأنَّ  ،ال ــل نص ــدعاء بتعجي ــظ ال ــوارد ـلف ــدعاء ال ــري ال ره نظ

 .  بتعجيل فرج املهدي 

 ، محـزة الـثاميلما رواه يف كامـل الزيـارات مـن صـحيح أيب_  ٥

ــادق  ــن الص ــني  ع ــ«: يف زيارةاحلس ــدَّ ـونص ــم مع ة ريت لك

ــ ــثكمحتَّ ــه ويبع ــيكم اهللا لدين ــهد أنَّ  ،ٰى حي ــوأش ــم احلّج ة وبكــم ك

ــٰى  ــة ترج ــدوّ  ،الرمح ــع ع ــم ال م ــم معك ــن إّين  ،كمفمعك ــابكم م  بإي

 هـمّ اللّ «: قـال  ثـمّ  .»قدرة وال أكـذب منـه بمشـيئةهللا ال أنكر  ،املؤمنني

ــّل  ــٰىل  ص ــذي ع ــولك ال ــي رس ــدك وأخ ــؤمنني عب ــري امل ــه اأم نتجبت

والــدليل عـٰىل مــن  ملـن شــئت مـن خلقـك، بعلمـك، وجعلتـه هاديــاً 
                                                

 .٢٩: ٢إقبال األعامل ) ١(

 .٢٤٥: ، نقًال عن مصباح الزائر٣٤ح / ٢٢٥/ ٩٨بحار األنوار ) ٢(
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ــالتك، ــت برس ــدلك، بعث ــدين بع ــان ال ــني  ودّي ــائك ب ــل قض وفص

 .والسـالم عليــه ورمحـة وبركاتــه ه،ن عــٰىل ذلـك كّلــمواملهـي خلقـك،

ــمّ اللّ  ــك ه ــه كلامت ــم ب ــدك ،أمت ــه وع ــز ب ــدوّ  ،وأنج ــه ع ــك ب  ،كوأهل

ــًا  اجعلنــا شــيعةً  هــمّ اللّ  .ائــهواكتبنــا يف أوليائــه وأحبّ  وأنصــارًا وأعوان

بـه واسـتخلفته ) لتـهوكَّ ( لـتوطاعـة رسـولك ومـا وكَّ   عٰىل طاعتـك

 عـدَّ و الدعاء قد ذكـر يف الزيـارة بضـمري اجلمـع أيضـاً وهذا . )١(»عليه

الثنـي ة امـام مـن االئّمـإ كـّل  نَّ أا يفيـد مـام ممـَّإمـام إ الصالة عٰىل كّل 

وإقامـة العـدل التـي  واحـد مـنهم دولـة احلـّق  سينجز اهللا لكـّل  عشـر

 .وعد هبا وقطع هبا عٰىل نفسه يف العديد من السور القرآنية

ــو جعفــر الطــويس يف املصــباح _  ٦ ــة أب مــا رواه شــيخ  الطائف

ــري  ــوتر  _الكب ــوت ال ــر قن ــال _يف ذك ــذا  :ق ــزاد ه ــتحّب أن ي ويس

ــدعاء ــد هللا«: ال ــكرًا لنع احلم ــهش ــن  »...امئ ــة م ــكاية طويل ــر ش وذك

أحــوال الغيبــة والــدعاء لصــاحب الزمــان بتعجيــل الفــرج واخلــروج 

بــأمرك لــدٰى   بــه مــن القيــام ف بــام اســتقلَّ ورشِّ  هــمّ اللّ «: إٰىل أن قــال

برؤيتـه ومـن تبعـه  دًا ك حمّمـنبيّـ مواقف احلسـاب  مقامـه، وُرسَّ 

هـه أهـل ائـد مـا يوجِّ عنـه مـن سـهام املك وُردَّ « :قـال ، ثمّ »عٰىل دعوته

ــهاالشــنئ ــٰىل طاعــة رّب ــه ع ــه يف أمــره، ومعاوني ــه وإٰىل رشكائ  »...ن إلي

ــن وُرسَّ «: يف الــدعاء والتعبــري. )٢(الــدعاء  »...برؤيتــه ًا دك حمّمــبيّ

ــٰىل أنَّ  دالٌّ  ــّي  ع ــتامم والرعايــة والتــدبري   النب ــويل االه ال زال ي

                                                

 ).٦٣٩/٢٣(ح / الزيارات ٧٩باب / ٤٠٤و ٤٠٣: كامل الزيارات) ١(

 ).٢٥٠/٤٦(ح / ١٦١ - ١٥٦: هّجدمصباح املت) ٢(



 ٧  ..................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــ ،ر يف دار الــدنياـملجريــات وأحــداث البشــ يتــابع تفاصــيل  ه وأنَّ

ــري يف الــدعاء كــام أنَّ  ،مــوراألُ  ــه يف أمــره« :التعب ــل  »إٰىل رشكائ يف مقاب

ــ عشـــرة االثنـي ئّمــة األيظهــر منـه اإلشــارة اٰىل بقيّـ »معاونيـه« م وأهنَّ

 .يزالون مسامهني يف القيام بأمر اهللا صلوات اهللا عليهم ال

ــباح _  ٧ ــًا يف املص ــيخ أيض ــا رواه الش ــبا _م ــة الص ح يف أدعي

ــاء  ــل _واملس ــدعاء الكام ــق  يف ال ــدعاء احلري ــروف ب ــول يف  ،املع يق

ـ ،بـنيد وأهـل بيتـه الطيّ عـٰىل حمّمـ صـلِّ  همّ اللّ «: آخره ل فـرجهم وعجِّ

 هــمّ اللّ  .مهمــوم مــن املــؤمنني واملؤمنــات ج عــن كــّل وفرجــي، وفــرِّ 

ــ ،رهمـنصــ  د وارزقنــيد وآل حمّمــعــٰىل حمّمــ صــلِّ   ،امهموأشــهدين أّي

نهم يف الـدنيا واآلخـرة، واجعـل منـك علـيهم واقيـة وامجع بينـي وبيـ

ــ ــيهم إالَّ  ٰى الحتَّ ــص إل ــٰىل خيل ــم وع ــن معه ــٰىل م ــري وع ــبيل خ  بس

ـــائهم ـــٰىل أولي ـــيهم وع ـــيعتهم وحمبّ ـــدعاء »...ش ـــري. )١(ال  يف والتعب

ــأو ،رهمـوارزقنــي نصــ«: الــدعاء  لكــّل  عــٰىل أنَّ  دالٌّ  »امهمشــهدين أّي

كـام  ،ر كتـب اهللا لـهـام نصـوأّيـدولـة  عشــرة االثنـي ئمّ واحد من األ

 .خرة ملكاً هلم يف اآل أنَّ 

 )املــزار(ومــا رواه ابــن قولويــه أيضــًا يف كامــل الزيــارات _  ٨

مسـلم قائـد  بسـنده عـن سـعدان بـن  عـيل   يف زيارة للحسني بـن

ــري ــال، أيب بص ــدَّ : ق ــحابناح ــض أص ــد اهللا  ،ثني بع ــن أيب عب ، ع

ة واألئّمــ عــد ذكــر النبــّي يقــول فيهــا ب   وذكــر الزيــارة للحســني 

 :»ـــ ُهْم َحتَّ ـــْب إَِيلَّ َمشـــاِهَدُهْم َوُمْســـتََقرَّ ـــْم  ٰى َوَحبِّ ُتْلِحَقنِـــي ِهبِ

                                                

 ).٣٣٥/٧٣(ح / ٢٢٦: مصباح املتهّجد) ١(
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َعَلُهْم ِيل َفَرَطًا  ْنيا َواآلِخـَرةِ َوَجتْ َعَلنِـي َهلُـْم َتبَعـًا ِيف الـدُّ  ثـمّ «: ، قـال»َوَجتْ

ــي لبّ : تقــول يــك داعــي اهللا، إن كــان مل جيبــك بــدين فقــد أجابــك قلب

ــ ــعري وبش ــري ورأـوش ــّي ي ــف النب ــليم خلل ــٰىل التس ــواي ع  ي وه

م، مســلِّ  فقلبــي لكــم  ،...والــدليل العــامل املرســل والســبط املنتجــب،

ــريت لكــم معــدَّ ـبــع، ونصــوأمــري لكــم متَّ  ٰى حييــيكم اهللا لدينــه ة حتَّ

ـــدّوكم، ـــع ع ـــم ال م ـــم معك ـــثكم، فمعك ـــؤمنني إّين  ويبع ـــن امل  م

مـا  ب لـه مشـيئة، وال أزعـم أنَّ كـذِّ قـدرة، وال أُ هللا برجعتكم، ال أنكر 

ــون ــارة »...شــاء اهللا ال يك ــٰىل ويف  .)١(وذكــر الزي ــيص ع ــارة تنص الزي

أمــره هبــم  ٰىل الــدنيا وُيعــيلإ ة مــن القبــور رجوعـاً ئّمــاهللا يبعـث األ أنَّ 

 . هبم دينه ييوُحي 

ومـــا رواه الكلينـــي أيضـــًا يف البـــاب املـــذكور بالســـند _  ٩

ــد  ــو عب ــه أب ــول في ــابق يق ــلإذا أردت أن تودِّ «: اهللا الس ــه فق  :ع

ــَك وَ  ــَالُم َعَليْ ــُة السَّ ــهُ وَ اهللا َرْمحَ : إٰىل أن قــال ،»...َأْســتَْوِدُعَك اهللا ،َبَرَكاُت

ا وَ « َعْلـه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنـَّ اللَُّهـمَّ إِينِّ َأْسـَأُلَك َأْن َتنَْفَعنَـا  ،ِمنْـهاللَُّهمَّ َال َجتْ

كَ وَ  ،ُر بِـه ِدينَـَك ـَمَقامًا َحمُْمودًا َتنُْصـ اللَُّهمَّ اْبَعثْه ،بُِحبِّه  ،َتْقتُـُل بِـه َعـُدوَّ

ـدٍ وَ  َأْنـَت َال َفإِنَّـَك َوَعـْدَت َذلِـَك وَ  ،ُتبُِري بِه َمـْن َنَصـَب َحْربـًا ِآلِل ُحمَمَّ

ــادَ  ــُف املِْيَع ــوَ  ،ُختِْل ــَك وَ السَّ ــُة اهللاَِالُم َعَليْ ــه َرْمحَ ــْم  .وَبَرَكاُت ــَهُد َأنَُّك َأْش

 ِمنَْهــاِج َرُســوِل اهللا ُقتِْلــتُْم َعـَىلٰ وَ  َجاَهـْدُتْم ِيف َســبِيِل اهللا َداُء ُنَجبَــاءُ ُشـهَ 

ــىلَّ اهللاُ ــه وَ  َص ــه وَ َعَليْ ــرياً آلِ ــِليًام َكثِ َم َتْس ــلَّ ــارة . )٢(»َس ــذه الزي ويف ه
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 ٩  ..................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ٰىل إ د الشـهداء بخصوصــه مـن القـرب راجعــاً تنصـيص عـٰىل بعــث سـيّ 

عــداءه بإقامــة دولــة العــدل أبــه  ديــر اهللا بــه لدينــه ويبـالــدنيا لينتصــ

 .وهو أحد درجات املقام املحمود ،هلياإل

ــني  إنَّ  ثــمّ  ــارات احلس ــري مــن زي ــذا املضــمون قــد ورد يف كث ه

 ، ــارات أمــري املــؤمنني ــن زي ــري م وكــذلك ، وكــذلك يف كث

أكثـر مـن  أو ،ةئّمـة األإمـام مـن بقيّـ ورد يف واحدة من  زيـارات كـّل 

مـات زيـارهتم مـن مقوّ  ل أنَّ ا يـدلِّ وهـذا ممـَّ ،مـنهم زيارة واحدة لكـّل 

ــان حقّ  ــأهنَّ مــع عرف ــر العــارف ب ــارة الزائ ــم هــو حــال زي  ال م ه

ـأو ،اهللا يف النــاس زالـوا والة يلــون أمــر ٰىل الــدنيا إم ينتظــر عــودهم هنَّ

ــ ريفة ـهــذه القبــور واملراقــد الشــ نَّ أو ،اهم مــن قبــورهمببعــث اهللا إّي

ــوطن  ــي م ــتهم فه ــوطن غيب ــي م ــام ه ــرَّ ك ــروجهم م ــورهم وخ  ةً ظه

نتظـار اعبـارة عـن  االلتزام بزيـارة تلـك القبـور واملراقـد وأنَّ  ،خرٰى أُ 

فقـد  ،ب لعودهتم وثبات عـٰىل والئهـم وطـاعتهم واإلنقيـاد هلـموترقّ 

والتــي أوردهــا املشــهدي  ورد يف بعــض زيــارات أمــري املــؤمنني 

 املــؤمنني أمــري يف مـزاره الكبــري قــول الزائــر يف وسـط الزيــارة خماطبــاً 

 :» ...آخـذ  ،ب لـدولتكمرتّقـ ،مـركمؤمن برجعتـك، منتظـر أل

ل متوّكـ ،ض أمـري إليـكمفـوّ  مسـتجري بـك، عامل بـأمرك، بقولك،

ٰى حتَّـ الئذ ببابك الـذي فيـه غبـت ومنـه تظهـر، فيه عليك، زائر لك،

وتعبـد املـوٰىل  ،ل بعـد اخلـوف أمنـاً وتبـدّ  ٰى،ـن دينه  الـذي ارتضـمتكّ 

ــ ــ ، والاً حّق ــيئاً ـتش ــه ش ــ ،رك ب ــدين كّل ــري ال ــِت  ه هللا،ويص
َ
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 .)١(»العاملني رّب 

 :دالرواية مجلة من الفوائويف 

جـه منهـا خرة يتَّ مواضع قبورهم ومراقدهم أبواب لآل إنَّ  :وىلٰ األُ 

ِ� : كام قال تعاىلٰ  ،رضيةأبقاع يف  ةخرويفهي مشاعر أُ  ،خرةجتاه دار اآل
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 .)٢(من أفاضلها  فاطمةبيت عيل و ية أنَّ الفريقان يف ذيل اآل

ــة ــواب ُغيِّ  أنَّ  :الثاني ــورهم أب ــدهم وقب ــمراق ــا وابُ ــا  ،فيه ومنه

فهـي مـواطن انتظـار  ،ٰىل دار الـدنيا يف الرجعـةإخـرٰى أُ  سيبعثون تارةً 

فمـن  ،هتمومشـارف آمـال لكـرَّ  ،ب ألوبـتهمومطـالع ترّقـ ،لرجعتهم

 .ومعاذاً  ومستجاراً  كانت مالذاً  مَّ ثَ 

ــة ــ أنَّ  :الثالث ــارة أنَّ مف ــذه الزي ــاب  اد ه ــع الكت ــاب ووض احلس

ــالنبيّ  ءواملجــي باملحاســبة هــي يف الرجعــة أواخرهــا  )٣(ني والشــهداءب

 .القضاء بالفصل باحلّق  ويتمّ 

ـــة ـــامل  إنَّ  :الرابع ـــامرة األاك ـــار ع ـــيتمّ زده ـــور  رض س بظه

ق يف وهــو ســيتحقَّ  ،رضرجــاء األأوســيطرة الــدين عــٰىل ســائر 

يف  وانتهــاءاً  رتقــاءاً او ب وصــعوداً مــن ظهــور الصــاح الرجعــة بــدءاً 

 .أواخر الرجعة
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 ١١  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــ ــر ممَّ ــات أنَّ ويظه ــن الرواي ــبق م ــّل  ا س ــاأل ك ــودئّم  نوة موع

ً  وأنَّ ، بالرجعة  ،هلـيومهـدي يقـيم دولـة العـدل اإل مـنهم منتظـر كالَّ

 ة ئّمـة مـن زيـارات األبـل يف عـدَّ  ،وقد ورد يف زيـارات احلسـني

 ٰىل رجعـة احلسـني إوهـو إشـارة ، »َك ِدينِ لِـ هِ بِـُر ـِصـتَ َتنْ « :الدعاء

ــ ، وهــذا املفــاد يف هــذا الــدعاء  شــبيه مفــاد ة ئّمــة األورجعــة بقيّ

ــةِ «: دعــاء ــَك احلُجَّ ــْن لَِولِيِّ خــري يف بــل هــذا الــدعاء األ، »...اللَُّهــمَّ ُك

 بــل عــام لكــّل   عشـــرمــام الثــاين باإل صــل لــيس خمصوصــاً األ

 .  عشـرة االثني ئمّ األ

ــد ورد يف  ــدإوق ــني  ٰى ح ــارات احلس ــاب زي ــار  خط ألنص

، بـل وكـذا يف زيــارة »َوَعـَدُكمْ  ُمنِْجـٌز َلُكـْم مـا َأنَّ اهللاَ«: احلسـني 

 .)١(اس أيب الفضل العبّ 

د يف أعــامل مـا ذكـره الشـيخ الطـويس يف مصـباح املتهّجـ_  ١٠

ــة ــوم اجلمع ــال ،ي ــارة: ق ــتحب زي ــّي  ويس ــ  النب يف  ة واألئّم

ـ الصـادق  دفـر بـن حمّمـوروي عـن  جع ،يـوم اجلمعـة : ه قــالأنَّ

ــن أراد أن« ــول اهللا   م ــرب رس ــزور ق ــؤمنني  ي ــري امل ــرب أم  وق

وهــو يف  وقبــور احلجــج  وقــرب فاطمــة واحلســن واحلســني 

 لزيــارةامــة ســاق آداب مقدّ  ثــمّ  ،»...بلــده فليغتســل يف يــوم اجلمعــة

تقبالً م فلـيقم مسـد وسـلَّ م صالة الزيـارة فـإذا تشـهَّ ويقدّ « :إىل أن قال

ـالُم  :القبلة وليقل ـا النَبِـيُّ َوَرْمحَـُة اهللا َوَبَركاُتـُه، السَّ ـالُم َعَليْـَك َأهيُّ السَّ
                                                

 ).٨١٤/٨٣(ح / ٧٢٥: مصباح املتهّجد) ١(
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ــيُّ املُْرَســُل  ــا النَبِ ــَك َأهيُّ ــيَِّدُة الُكــْربٰى  ،ٰى ـَوالــَوِيصُّ املُْرَتَضــ ،َعَليْ  ،َوالسَّ

ـــراءُ  ْه ـــيَِّدُة الزَّ ـــانِ  ،َوالسَّ ـــبْطاِن املُنْتََجب ـــالمُ األَ وَ ُد ْوالَواألَ  ،َوالِس  ،ْع

ــيُْكْم َوإِىلٰ  ،...َمنــاُء املُنْتََجبُــونَ َواألُ  ــُت اْنِقطاعــًا إَِل َوولــِدُكْم  آبــاِئُكمْ  ِجئْ

، َفقْلبِـي َلُكـْم ُمْسـِلمٌ  اخلََلِف َعـىلٰ  ٌة ـَوُنْصـ ،َبَرَكـِة احلَـقِّ َرِيت َلُكـْم ُمَعـدَّ

ــ ــَم اهللاُ ٰى َحتَّ ــهِ  َحيُْك ــْم َال  ،بِِدينِ ــْم َمَعُك ُكْم، َفَمَعُك ــُدوِّ ــَع َع ــَن  َم ِ إِينِّ ملَ

  َأْزَعــُم إِالَّ َوَال  ،ُقــْدَرةً  ِكــُر هللاِ ُأنْ َال  ،ُمِقــرُّ بِـَرْجَعتُِكمْ  ،القـاِئِلَني بَِفْضــِلُكمْ 

 .)١(»ِذي املُْلِك َواملََلُكوِت  ، ُسبْحاَن اهللااَء اهللاَش  امَ 

مـن ُبعـد ظـاهرة يف كـون   الرواية هلـذه الزيـارة هلـم وهذه 

واحــد  كــّل  وأنَّ ، املعصــومني  داب الزيــارة عنــد كــّل هــذا مــن آ

ـ  منهم  ب منتظـر لرجعتـه للحكـم يف األرض بـأن يبعثـه اهللا مرتقَّ

كـام هـو  وفاطمـة   وهـذا شـامل للنبـّي  ،رجعةيف اليف الدنيا 

 .عشـرة االثني لألئمّ 

ــني _  ١١ ــارة احلس ــارات يف زي ــل الزي ــا رواه يف كام يف  م

 وذكــر ، عـن الصــادق  ،زة الــثاميلأيب محــ  طريـق معتــرب عـن

 :قـل«: قـال  ثـمّ  ،ذكـر الزيـارة ثـمّ  ،آداب الزيارة والدعاء قبلهـا

إن مل جيبـك بـدين عنـد اسـتغاثتك  :وقـل، _سـبعًا _ لبيـك داعـي اهللا 

ي وهـواي عـٰىل التسـليم يـورأ ريـفقد أجابـك قلبـي وسـمعي وبصـ

واألمــني  ،والــدليل العــامل ،والســبط املنتجــب ،املرســل خللــف النبــّي 

ــتخزن ــؤدّ  ، املس ــوامل ــطهد ،غي املبلِّ ــوم املض ــًا  ،واملظل ــك انقطاع جئت

                                                

 ).٣٩٩/١١(ح / ٢٨٩: مصباح املتهّجد) ١(



 ١٣  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

فقلبــي لكــم ،  ك وأبيــك وولــدك اخللــف مــن بعــدكإليــك وإٰىل جــدّ 

ــ ،ةريت لكــم معــدَّ ـونصــ ،بــعي لكــم متَّ يــورأ ،ممســلِّ  ٰى حيكــم اهللا حتَّ

ــثكم ــه ويبع ــهد اهللا أنَّ وأُ  ،بدين ــمش ــ ك ــة ،ةاحلجَّ ــٰى الرمح ــم ترج  ،وبك

ــدوّ  فمعكــم ــن املــؤمننيإّين  ،كممعكــم ال مــع ع ــر هللا ، بكــم م  ال أنك

 .)١(»منه بمشيئة  بكذِّ وال أُ  ،قدرة

 نت الزيـارة بعـد ذلـك التسـليم والصـالة عـٰىل النبـّي وقد تضمَّ 

 ، ّأمــري املــؤمنني  ثـم واحلســن واحلســني  وفاطمــة ، ّثــم 

 .ة واحد واحد من األئمّ 

أمتــم بــه  هــمّ اللّ « :ارةيف هــذه الزيــ وورد يف أمــري املــؤمنني 

واكتبنــا يف أوليائــه  ،كعــدوّ   وأهلــك بــه ،وأنجــز بــه وعــدك ،كلامتــك

ــهوأحبّ  ــه شــيعةً  هــمّ اللّ  .ائ ــا ل ــاً  اجعلن ــارة »وأنصــارًا وأعوان ، ويف الزي

ة بأسـامئهم السـالم والصـالة عـٰىل واحـد واحـد مـن األئّمـ أيضًا بعد

وأهلـك هبـم  ،وعـدك  وأنجـز هبـم ،أمتم هبـم كلامتـك همّ اللّ «: وتقول

اجعلنـا هلـم  هـمّ اللّ  ،...واإلنـس أمجعـني هم مـن اجلـنّ ك وعـدوّ عدوّ 

 .»وأعوانًا عٰىل طاعتك وطاعة رسولك وأنصاراً  شيعةً 

واحـد مـنهم موعـود منتظـر ينجـز اهللا  كـّل  وهذا رصيـح يف أنَّ 

ر ـدينـه ومواعيـده يف نصـ  ويقـيم بـه ،وينتقم به مـن أعدائـه ،به وعده

ــدين ــّق  ،ال ــالء احل ــل ،وإع ــه  ،وإذالل الباط ــه وأحكام ــة رشائع وإقام

 .وآيات كتابه
                                                

 ).٦٣٩/٢٣(الزيارات  ٧٩باب / ٤٠٣: كامل الزيارات) ١(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ١٤

ــر  فكــّل  ــن تعــاليم يف املهــدي املنتظ ــه  مــا ورد م هــو بعين

 .خرٰى يف الدنيا رجعةأُ  ةً مرَّ   إمام إمام عندما يبعثه اهللا وارد يف كّل 

اللَُّهـــمَّ إِينِّ «: وقــد ورد يف دعـــاء مولــد احلســـني _  ١٢

ـــودِ َأْســـَأُلَك بَِحـــقِّ املْ  ـــْومِ  ْوُل ـــَل املْ  ،ِيف َهـــَذا اْليَ ْوُعـــوِد بَِشـــَهاَدتِه َقبْ

ةِ ـْمــُدوِد بِالنُّْصــاملْ  ،...اْســتِْهاللِه ــْوَم اْلَكــرَّ ــهِ املْ  ،َرِة َي ــْن َقتِْل ِض ِم َأنَّ  َعــوَّ

ــَة ِمــْن َنْســِلهِ  ــَفاَء ِيف ُتْرَبتِــهِ وَ  ،األَِئمَّ  ،َمَعــه ِيف َأْوَبتِــهِ  اْلَفــْوزَ وَ  ،الشِّ

تِـهِ األَْوِصيَاَء وَ   ،ُيـْدِرُكوا األَْوَتـارَ  َحتَّـٰى  ،َغيْبَتِـهِ َبْعـَد َقـاِئِمِهْم وَ  ،ِمْن ِعْرتَ

ــارَ وَ  ــَأُروا الثَّ ــارَ وَ  ،َيثْ ــوا اْجلَبَّ ــارٍ وَ  ،ُيْرُض ــْريَ َأْنَص ــوا َخ ــنَْحُن  ،...َيُكوُن َف

ه  .)١(»َننْتَظُِر َأْوَبتَهوَ  ،َنْشَهُد ُتْرَبتَه، َعاِئُذوَن بَِقْربِ

يف املصــباح بطريقــه عــن القاســم بــن عــالء وقــد رواه الشــيخ 

ظــاهر بوضــوح يف  ومفــاد الــدعاء ، اهلمــداين وكيــل العســكري

ــيّ  أنَّ  ــهداءس ــ  د الش ــدد النص ــود بم ــوم كرَّ ـموع ، تــه ر ي

ــه ــن عرتت ــياء م ــذلك األوص ــرَّ   وأنَّ  ،وك ــتهم وك ــد أوب ــع بع هتم تق

ـ ،قائمهم وغيبتـه  نويرضـو ،الثـار نويثـأرو ،األوتـار نم يـدركووأهنَّ

ن وآخــر الــدعاء تضــمَّ  ،األرض مــن املفســدين العتــاة ار بتطهــرياجلبّــ

 .منتظٌر أوبته ورجوعه احلسني  أنَّ 

يب محــزة الــثاميل يف مصــباح أوقــد روٰى الشــيخ عــن _  ١٣

ــاملتهّجــ ــَت َمْظُلومــاً «: اس د يف زيــارة العبّ ــَك ُقتِْل َوَأنَّ  ،َأْشــَهُد َأنَّ

ِجئْتُـَك يـا ْبـَن َأِمـِري املُـْؤِمنَِني َوَقَلبْـِي ُمَسـلٌِّم . َوَعَدُكمْ  ُمنِْجٌز َلُكْم ما اهللاَ
                                                

ــد) ١( ــباح املتهّج ــعبان/ ٨٢٦: مص ــهر ش ــامل ش ــامل )٨٨٦/١(ح / أع ــال األع ؛ إقب

 .٣٠٤و ٣٠٣: ٣
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ةٌ ـَوُنْصــ ،َوَأنـا َلُكـْم تـابِعٌ  ،َلُكـمْ  َوُهــَو  ى َحيُْكـَم اهللاَُحتَّـ ،َرِيت َلُكـْم ُمَعـدَّ

ــابُِكْم  َفَمَعُكــْم َمَعُكــْم ال ،َخــْريُ احلــاِكِمنيَ  ُكْم، إِينِّ بُِكــْم َوبِإِيَّ َمــَع َعــُدوِّ

 .)١(»نَِني َوبَِمْن خاَلَفُكْم َوَقتََلُكْم ِمَن الكافِِرينَ ِمَن املُْؤمِ 

 .مجيعهم موعودون بالنرص يف رجعتهم وفيها ترصيح أنَّ 

ــل _  ١٤ ــن عقي ــلم ب ــارة مس ــارة ورد يف زي ــذه الزي ــري ه ونظ

 د يف ورواهـــا الســـيّ  ،التـــي رواهـــا املشـــهدي يف املـــزارالكبري

 . )٢(مصباح الزائر

ــري ا_  ١٥ ــارة ألم ــؤمنني ويف زي ــا  مل ــن رواه ــهدي اب املش

 ،بحــبلكم معتصــمٌ  ،بكــم  مقــرٌّ إّين «: نتيف املــزار الكبــري وقــد تضــمَّ 

 .)٣(»منتظٌر لرجعتكم ،لدولتكم عٌ متوقّ 

املشــهدي وهــي الزيــارة ابــن اخــرٰى رواهــا ويف زيــارة أُ _  ١٦

ــؤمنني  ــري امل ــة لألم ــّل  الرجبي ــل لك ــومني  ب ــك  املعص يف ذل

ــهر ــا ،الش ــى ا«: وفيه ــْوِد إِىلٰ َحتَّ ــ لَع تُِكمْ  ،َرتُِكمْ ـَحْض ــرَّ ــْوِز ِيف َك  ،َوالَف

 .)٤(»ِر ِيف ُزْمَرتُِكمْ ـَواحلَْش 

ــدب يورو_  ١٧ ــن جن ــد اهللا ب ــحيح عب ــايف ص ــال ،يف الك : ق

ــن املــايض  ــا احلس يف ســجدة الشــكر فقــد    أقــولعــامَّ  ســألت أب

ُدَك اللَُّهـمَّ إِينِّ ُأْشـهِ : قـل وأنـت سـاجد«: فقـال ،اختلف أصحابنا فيـه

                                                

 ).٨١٤/٨٣(ح / ٧٢٥: مصباح املتهّجد) ١(

 .٤٢٦: ٩٧، ومل نجده يف املزار املطبوع؛ بحار األنوار ٨٣: فضل الكوفة ومساجدها) ٢(

 .٨الزيارة / باب زيارات أمري املؤمنني / ٢٥٠: املزار البن املشهدي) ٣(

 .٣الزيارة / يف رجب زيارة ألمري املؤمنني / ٢٠٥: املزار البن املشهدي) ٤(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ١٦

ــَك وَ وَ  ــاَءَك وَ ُأْشــِهُد َمَالِئَكتَ ــَك ُرُســَلَك وَ َأْنبِيَ ــَك َأنَّ  ،َريبِّ اهللا َمجِيــَع َخْلِق

ــيوَ  ــَالَم ِدينِ ــيوَ  ،اِإلْس ــدًا َنبِيِّ ــوَ  ،ُحمَمَّ ــًا وَ ًا وَ َعِليَّ ــاً ُفَالن ــِرِهْم  إَِىلٰ  ُفَالن آِخ

تِي ٰ  ،َأِئمَّ أُ وَ  ،ِهبِْم َأَتَوىلَّ ِهْم َأَتـَربَّ ْظُلـوِم مَّ إِينِّ َأْنُشـُدَك َدَم املْ اللَُّهـ .ِمـْن َعـُدوِّ

 َنْفِســَك ألَْولِيَاِئــَك  اللَُّهــمَّ إِينِّ َأْنُشــُدَك بِإِيَواِئــَك َعــَىلٰ . _َثَالثــًا _ 

ِهمْ  َك وَعُدوِّ ُْم بَِعُدوِّ  .)١(»لِتُْظِفَرهنَّ

صـالة  سـجدة شـكر لكـّل  فهذا دعـاء يـومي يـؤتٰى بـه يف كـّل 

وفيهــا  ،اتة مــرَّ اليــوم عــدَّ   لــة أيضــًا يفصــالة ناف بــل لكــّل  ،فريضــة

واحــد واحــد مــن  ر لكــّل ـالــدعاء واإلحلــاح بتعجيــل الظفــر والنصــ

وذلـك بظهـور  ،د الشـهداءواالنتقـام لـدم سـيّ    ة أهل البيـتأئمّ 

 .ورجعتهم بعده يف سياق واحد قائمهم 

ــر أنَّ  ــه يظه ــرج  ومن ــل ف ــن تعجي ــون م ــه املؤمن ــدعو ب ــا ي م

ــدَّ  ال صــاحب األمــر  مــن تتميمــه بالــدعاء بتعجيــل رجعــتهم  ب

 ، َّغيبتـه بـاملوت كـام ورد  إمام هـو ظهـور لـه بعـد رجوع كّل  وأن

ريـد مـن الظهـور معنـٰى الـربوز سـواء أُ  ،ذلك يف كثـري مـن الزيـارات

برجوعـه  إمـام يـربز كـّل  فـإنَّ  ،ريد منه معنـٰى السـيطرة والسـلطةأو أُ 

إمــام ظهــور بعــد  فلكــّل  ،ٰىل احليــاة الــدنيا بعــد غيابــه بخفــاء املــوتإ

 .وىلٰ ستضعاف يف احلياة األُ اله دولة يف الرجعة بعد  غيبة كام أنَّ 

ــ وروٰى _  ١٨ ــن حمّم ــي ع ــن الكلين ــناده ع ــٰى بإس ــن عيس د ب

ين هـذا الـدعاء عشــرو  ر يف ليلـة ثـالثُتكـرِّ « :قـال، الصاحلني 

                                                

 .١٧ح .../ باب السجود والتسبيح/ ٣٢٥: ٣الكايف ) ١(
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ه وكيـف حـال ويف هـذا الشـهر كّلـ ساجدًا وقـائًام وقاعـدًا وعـٰىل كـّل 

تقــول بعــد حتميــد اهللا تبــارك  ،رك مــن دهــركـحضــ  ك ومتــٰى أمكنــ

اللَُّهـمَّ ُكـْن لَِولِيِّـَك ُفـَالِن ْبـِن ُفـَالٍن :  وتعاٰىل والصالة عٰىل النبـّي 

اَعِة وَ  َقاِعـدًا َدلِـيالً وَ َنـاِرصًا وَ َحافِظـًا وَ ًا وَ ِيف ُكلِّ َسـاَعٍة َولِيَّـِيف َهِذه السَّ

 .)١(»ُمتَتَِّعه فِيَها َطِويالً ِكنَه َأْرَضَك َطْوعًا وَ َعيْنًا َحتَّى ُتْس َعْونًا وَ وَ 

ســـناد وبـــنفس املـــتن يف ورواه الشـــيخ الطـــويس بـــنفس اإل

 .)٢(دمصباح املتهجِّ 

اإلقبـال مسـندًا  ويف د ابن طاووس يف فـالح السـائلورواه السيّ 

 ةك القائم بأمرك احلجَّ لوليّ «: استبدل فالن بن فالن  ه أنَّ بنفس اإلسناد إالَّ 

ه لكنـَّ ،»الصالة والسالم  د بن احلسن املهدي عليه وعٰىل آبائه أفضلحممّ 

 .)٣(»ك فالن بن فالنلوليّ «يف فالح السائل أورد املتن 

يف  البلد األمني بنفس اللفظ املوجود يف الكـايف  وأورده الكفعمي

 .)٤(مصباحه أورده كام يف إقبال ابن طاووس  ه يفلكنَّ  ،ومصباح الشيخ

ار أورد هــذا الــدعاء ضــمن دعــاء طويــل ُيــدعٰى بــه ويف البحــ

ويف وســط ، د وآل حمّمـ ديف يـوم اجلمعـة يف ســياق الـدعاء ملحّمــ

 .)٥(»دوآل حممّ  اً داحفظ حممّ  همّ اللّ «: الدعاء
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ــارة أُ  ــوبعب ــرٰى ممَّ ــيّ خ ــا رواه الس ــتباه م ــب االش ــن ا يوج د اب

د بـن عيسـٰى بـن عبيـد بإسـناده حمّمـ روايـة طاووس يف اإلقبـال مـن

ــاحلني  ــن الص ــال: ع ــرِّ « :ق ــة ووك ــة ثالث ـــرر يف ليل ــن عش ين م

ــان ــمّ اللّ : شهررمض ــ ه ــأمرك احلجَّ ــائم ب ــك الق ــن لولي ــك ــن ة حمّم د ب

والســالم يف هــذه  احلســن املهــدي عليــه وعــٰىل آبائــه أفضــل الصــالة

ـسـاعة وليّـ الساعة ويف كّل  دًا ًا وحافظـًا وقائـدًا ونـارصًا ودلـيالً ومؤيِّ

 . )١(»وعاً أرضك ط  ٰى تسكنهحتَّ 

ــحَّ _  ١٩ ــه مص ــن قولوي ــالوروٰى اب ــثاميل، ق ــزة ال : ح أيب مح

 ثــمّ  ،»...املســري إٰىل احلســني   إذا أردت«: قــال الصــادق 

ــا ــول فيه ــة يق ــارة طويل ــارة وأورد زي ــر آداب الزي ــك « :ذك ــد أتيت وق

، »...ك فاجعـل حتفتـي فكـاك رقبتـي مـن النـارقرب ابن بنت نبيّـ زائراً 

ــا أرحــمواجعل«: إٰىل أن قــال ــال  ، ثــمّ »الــرامحني  نــي مــن أنصــاره ي ق

ك وأبيـك وولـدك اخللـف مـن وإٰىل جـدّ  ،انقطاعًا إليـكجئتك «: فيها

 ،ةمعـدَّ  مريت لكــونصـ ،متَّبـع مورأيـي لكـ ،ممسلِّ  كم بي لبعدك، فقل

ــ ــأنَّ اهللا شــهد ٰى حييــيكم اهللا لدينــه ويبعــثكم، وأُ حتَّ  وبكــم ،ةكــم احلجَّ

 بإيـابكم مـن املــؤمنني ال كم، إّين ع عـدوّ رجـٰى الرمحـة، فمعكـم ال مــتُ  

 .»ب منه مشيئةكذِّ قدرة وال أُ هللا أنكر 

يت عــٰىل هـم كــام صــلَّ ة كلّ  عــٰىل األئّمــوتصـّيل : قــال الشــيخ ثـمّ 

هبـم كلامتـك، وأنجـز   ممتـِّ هـمّ اللّ «: تقـول ، ثـمّ احلسن واحلسني 
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 ١٩  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــدوّ  ــم ع ــك هب ــدك، وأهل ــم وع ــدوّ هب ــنّ ك وع ــن اجل ــس  هم م واإلن

ــا هــمّ اللّ . أمجعــني ــك  هلــم شــيعةً  اجعلن ــًا وأنصــارًا عــٰىل طاعت وأعوان

ـــهدنا ـــاهتم، وأش ـــا مم ـــاهم وأمتن ـــا حمي ـــولك، وأحين ـــة رس  وطاع

ــرة ــدنيا واآلخ ــاهدهم يف ال ــال ،»...مش ــمّ اللّ «: إٰىل أن ق ــي يف  ه أدخلن

ــ ــ  مشــاهدهم ب إيلَّ أوليائــك وحبِّ ك وشــهادهتم يف الــدنيا واآلخــرة إنَّ

ــّل  ــٰىل ك ــ ع ــدير يـش ــمّ »ء ق ــال ، ث ــمّ اللّ « :ق ــ ه ــي ممَّ ــاجعلن ره ـن ينص

ــ ــهـوينتص ــرة  ر ب ــدنيا واآلخ ــدينك يف ال ــال ،»...ل ــمّ اللّ «: إٰىل أن ق  ه

وأثبتنـي فـيمن  قـدم ثابـت، ن له مع احلسـني بـن عـيل اجعلني ممَّ 

 .)١(»يستشهد معه

ــة  ــا طافح ــع فيه ــن املواض ــناه م ــيام استعرض ــارة ف ــذه الزي وه

واملؤمنـــون  ،هللاره اـإمـــام موعـــود أن ينصـــ ظـــاهرة يف كـــون كـــّل 

عنــد مــن االثنــي عشـــر إمــام  ر كــّل ـة لنصــمــأمورون بإعــداد العــدَّ 

ــة ــوره يف الرجع ــّل  ،ظه ــام الإ فك ــدَّ  م ــداد  ب ــن إع ــؤمنني م ــٰىل امل ع

غايـة  وأنَّ  ،عـن الـزمن الالحـق رة له يف الوقـت الـراهن فضـالً ـالنص

 ن رجعتـه حيـث حيييـه اهللاٰىل أوإزمنـا  إمـام يمتـدّ  رة لكّل ـإعداد النص

ــي ــدل االهل ــة الع ــة دول ــه بإقام ــ وأنَّ  ،إلقامــة دين ــدعاء ب ــا «ـ ال اجعلن

ــاً  ــّل إضــافة باإل »أنصــاراً و أعوان ــارة ،إمــام إمــام ٰىل ك ــة الزي : ويف هناي

ر ـي ينصــأ »خــرةر بــه يف الــدنيا واآلـره وينتصـــن ينصــاجعلنــي ممَّــ«

ي أويف آخــرة الــدنيا  ،يف الــدنيا يف الوقــت الــراهن احلســني 

 .»وأثبتني فيمن يستشهد معه«عدها ب ثمّ  ،الرجعة
                                                

 ).٦٣٩/٢٣(ح / الزيارات ٧٩باب / ٤٢٤ - ٣٩٣: كامل الزيارات) ١(
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 :وهذه العبارة حتتمل وجهني

كـام قـد ورد ه دعاء بالشـهادة مـع احلسـني يف الرجعـة أنَّ  :لوّ األ

 .يف روايات الرجعة

ــاين ــه أ :الث ــني أن يكتــب  ل ، جــر مــن استشــهد مــع احلس

فـيمن «ل أظهر لصـيغة فعـل املضـارع يف صـلة املوصـول وّ واملعنٰى األ

 .»يستشهد معه

بــو جعفــر أ نظــر: قــال، يب الصــباح الكنــاينأويف معتــربة _  ٢٠

 يب عبــداهللا أٰىل إ هــذا مــن الــذين قــال  تــرٰى هــذا؟« :فقــال
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ا رّ  ذّرّا   ّا  )املعارف وفقه متون الروايات(:  

ــيّ _  ٢٣ ــاووس وروٰى الس ــن ط ــمّ اللّ « :د اب ــك  ه ــن لولي ك

ــ ــأمرك احلجَّ ــالقــائم ب ــه ة حمّم ــه وعــٰىل آبائ ــن احلســن املهــدي علي د ب
                                                

ــايف  )١( ــنّص عــىلٰ / ٣٠٦: ١الك ــد  بــاب اإلشــارة وال أيب عبــد اهللا جعفــر بــن حمّم

 .١ح / الصادق صلوات اهللا عليهام

 .٣ح .../ يف أرضه خلفاء اهللا  ّمة باب أنَّ األئ/ ١٩٤و ١٩٣: ١الكايف  )٢(
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ــالة ًا ســاعة وليّــ والســالم يف هــذه الســاعة ويف كــّل  أفضــل الص

ـ  أرضـك طوعـاً   ٰى تسـكنهدًا حتَّـوحافظًا وقائدًا ونـارصًا ودلـيالً ومؤيِّ

 »...ة الـوارثنييتـه مـن األئّمـعه فيها طـوالً وعرضـًا وجتعلـه وذرّ متتّ و

 .)١(احلديث

وظاهر نسـخة هـذه الروايـة التـي رواهـا ابـن طـاووس تـوهم 

ــ أنَّ  ــاين  ة األئّم ــد الث ـــربع ــدي  عش ــن ذرّ  امله ــم  م ــهه . يت

 :بشهادةوهذا وهم من أحد الرواة أو النّساخ هلذا الدعاء 

روٰى هــذا الــدعاء بــاللفظ الــذي ذكــره  ي ـاملجلســ أنَّ _  ١

طـاووس يف ضـمن أدعيـة يـوم اجلمعـة ولكـن يف سـياق الـدعاء   ابن

 هـمّ اللّ «: الـدعاء قولـه   فـروٰى يف وسـط ذلـك ،دد وآل حممّ ملحمّ 

ــد ــ اً احفــظ حمم ــار مــن وآل حمّم ــائهم بالليــل والنه ــاعهم وأولي د وأتب

ــحاســد متكــّرب  واكفهــم حســد كــّل  ،واإلنكــار دوأهــل اجلحــ  ،ار جبّ

 ،األوطـار  كٰى يقضـوا مـن عـدوّ حتَّـ ،ارناكـث ختّـ طهم عٰىل كّل وسلّ 

 عــٰىل وجــوههم وكــبّهم رّيب  ،ني واألرشارهم مــع األذّلــواجعـل عــدوّ 

ــار ــ ،يف الن ــإنَّ ــد القّه ــ هــمّ اللّ . ارك الواح ــن لوليّ ــك ًا ك يف خلقــك وليّ

ــ عــه منهــا أرضــك طوعــًا ومتتّ ٰى تســكنه وحافظــًا وقائــدًا ونــارصًا حتَّ

ــوالً  ــه وذرّ ، ط ــوجتعل ــا األئّم ــه فيه ــوارثنييت ــمله ،ة ال ــه ش ــع ل  ،وامج

ــ ،تــهوأصــلح لــه رعيَّ  ،كمــل لــه أمــرهأو وأفــرغ الصــرب  ، ت ركنــهوثبِّ

ــه ــك علي ــ ،من ــفّ حتَّ ــتقم فيتش ــةٰى ين ــوب نغل ــزازة قل ــفي ح  ،ٰى ويش
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اء مــمــن د ،ترحــة أنفــس  راتـوحســ ،وحــرارة صــدور وغــرة

قــد أحســنت إليــه  ،جمهولــة) طاعــة(و ،ام مقطوعــةوأرحــ ،مســفوكة

ــبالء ــ ،ال ــهووسَّ ــنعامء ،اآلالء  عت علي ــه ال ــت علي ــن  ،وأمتم يف حس

رد مـن أو ،وأنسـهم ذكـره ،هاكفـه هـول عـدوّ  هـمّ اللّ  .احلفظ منك لـه

واجعـل دائـرة السـوء  ،وامكـر بمـن مكـر بـه ، وكد مـن كـاده ،أراده

ــيهم ــمّ اللّ  .عل ــضَّ  ه ــم ف ــّدهم ،مجعه ــل ح ــديث »...وف ــإنَّ ، )١(احل  ف

ــمري  ــهذرّ (ض ــّي  )يت ــود إٰىل النب ــياق   يع ــن س ــح م ــو واض ــام ه ك

 .الرواية

  وقد وردت روايات مستفيضة بل متواترة برجعة النبّي _  ٢

 ،الدولة التي سيقيمها هـي أكـرب دولـة الرجعـة وأنَّ  ،يف أواخر الرجعة 

االنتقام  نَّ وأ ،اً وأعوان  للنبّي  وزراء عشـر اة االثنويكون فيها األئمّ 

حيصل   الذي حيصل من األعداء يف دولة الرجعة أعظم من االنتقام الذي

 وأنَّ  ،من األعداء بأضعاف مضاعفة يف دولة الظهور لإلمام املهدي 

 ،يرجع ويقيم دولته وينتقم مـن قاتليـه عشـراالثني  ةإمام من األئمّ  كّل 

 .وذلك حيث يرجعهم اهللا إٰىل احلياة مع رجوعه

ــ_  ٣ ــنيَّ  نوم ــك يتب ــة أنَّ ذل ــذه الرواي ــيص ه ــنْ أوّ   تنص  ل َم

ــدعاء ــذا ال ــم هب ــدعٰى هل ــمّ اللّ «: ُي ــ ه ــن لوليّ ــّي  »كك ــو النب ،  ه

كـن « :كـان التعبـري مَّ دعٰى بتعجيل رجعتـه وإقامـة دولتـه، ومـن َثـفيُ 

 .ال يف أ رضك »ك يف خلقكلوليّ 
                                                

 .٨ح / من أبواب يوم اجلمعة وآدابه ٤باب / ٣٤٠: ٨٦بحار األنوار ) ١(
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، واحلسن واحلسـني  ،أيضاً  كام ُيدعٰى هبذا الدعاء لعيل 

 .واحد منهم باسمه واسم أبيه كّل  ة أهل البيت ة أئمّ ولبقيّ  

ــن َثــ_  ٤ ــديث يف عــدَّ  مَّ وم الروايــات   ة مــنورد لفــظ احل

إشـارة إٰىل عمـوم هـذا  »ك فـالن بـن فـالنكـن لوليّـ همّ اللّ « :مةاملتقدّ 

ــة ــومني األربع ــديث للمعص ـــر احل ــاين  عش ــام الث ــوص اإلم ال خص

 ،ثني الكبـارن املحـدِّ ه عـٰىل ذلـك غـري واحـد مـوقـد نبَّـ ، عشـر

ــ ــّل   هأي نبَّ ــدعاء لك ــوم ال ــٰىل عم ــومني  ع ــذه ، املعص ــن ه ولك

ذلـك بسـبب غيـاب   التعاليم غائبة عن أذهان كثـري مـن املـؤمنني كـّل 

ــة ــة بالرجع ــة ،املعرف ــيم يف املعرف ــاب العظ ــذا الب ــن ه ــة ع  ،والغفل

ــاهللا وقدرتــه ومشــيئته املوجــب لكــامل املعرفــة واملعرفــة بمقامــات  ،ب

 .ة املستقبليةومقامات أمري املؤمنني واألئمّ  ،اآلتية  ّي النب

وا راا   :  

ثني مجاعـــة مــن فحـــول الفقهــاء وأكـــابر املحـــدّ  واعلــم أنَّ 

دة ومــتن الروايــة الواحــ  املــتن الروائــي رين قــد أشــاروا إٰىل أنَّ املتبّحــ

ي املبـارش سـواء الـراو ،إٰىل آخـر وٍ قد خيتلف صـورته وألفاظـه مـن را

ــلة ــن سلس ــارش أو م ــراوي املب ــن ال ــق ع ــرواة يف الطري ــك  ،ال وذل

 :ألسباب عديدة

فقد يكون الراوي املبارش يروي املتن  ،االقتضاب واإلجياز: لوّ األ

وهاتـان احلالتـان  ،خرٰى بتفصيل وبسـطأُ  وتارةً  ،باقتضاب وإجياز تارةً 

وذلـك ، امـاً بطًا وإتقانـًا ووضـوحًا وإهبضخيتلف بحسبهام متن الرواية 
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ع به الراوي املبارش من ضـبط علمـي وإتقـان يف النقـل بحسب ما يتمتَّ 

ري يف ـوكذلك احلال يسـ ،وااللتفات والرتكيز ة احلافظةوالتصوير وقوَّ 

 .سلسلة الرواة يف الطريق عن الراوي املبارش

م غـري ويتـوهَّ  ،د املتون يف احلديث الواحد كثرياً يوجب تعدّ  وهذا

ٰىل متن واحد ويعكف إينساق  دة أوهذه أحاديث متعدّ  ة أنَّ اخلبري بالدراي

ية خرٰى  املنقولة مع كوهنا بالغة األمهّ صاء املتون األُ قستاعليه ويغفل عن 

ـ ألنَّ  ،عٰىل حقيقة املضمون  يف الوقوف ا بمثابـة هـذه املتـون املختلفـة إمَّ

ــدة ــة واح ــا حلقيق ــوه وزواي ــة أو وج ــ ،ألبس ــن َث ــان  مَّ فم ــرتار  ك االغ

ـ ر أو ـواالسرتسال بمتن مـروي واحـد يوجـب وقـوع الفقيـه أو املفسِّ

ام إذا السـيّ  ،الصـحيح للروايـة  م بعيدًا عن حقيقة املدلول األصيلاملتكلِّ 

إهيـام   ل عىلٰ ه ال يعوِّ يف مسألة اعتقادية فإنَّ  والبحثكان املبحث عقائديًا 

يف الداللـة  نقل آحاد وخرب منفرد من دون وصوله إٰىل استفاضة متواترة

مـن  بل األهمّ  ،ال من جهة خصوص أصل الصدور فحسب كام عرفت

  ذلك أيضًا هو الوصول إٰىل ضبط املـتن احلقيقـي بـتامم كلامتـه وفقراتـه

 .ة كاملةوحينها يكون صورة املتن تامّ  ،وألفاظه

ذكرهـا   خـرٰى الخـتالف املـتن اآليتهذا مضافًا إٰىل األسباب األُ 

درجــة الضــبط واإلتقــان يف املضــمون احلقيقــي املوجبــة للتفــاوت  يف 

 .للروايات

ه ال خيفـٰى فإنَّ  ،الدرجة العلمية أو املستوٰى العلمي للراوي :الثاين

سواء الراوي املبارش أو الـرواة  ،التأثري  وله بالغ ،تأثريه يف درجة الضبط

 .عنه أو صاحب الكتاب الذي أودع متن وطريق الرواية
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ــث ــوَّ  :الثال ــة ق ــرواةة احلافظ ــراوي أو ال ــا  ،لل وال خيفــٰى تأثريه

 .البالغ أيضاً 

أو الكتـب  ،نسـخ الكتـب املودعـة التـي ختـرج الروايـة :الرابـع

ــة ــتخرج منهــا الرواي ــإنَّ  ،املس ــب ف ــأّخ   الكت رة كــابن احلديثيــة املت

د هاشـم العـاميل أو السـيّ  طاووس يف القرن السـابع أو البحـار واحلـرّ 

بـل والصـدوق والشـيخ الطـويس  ،عشــرالقـرن احلـادي  البحراين يف

ــامس ــع واخل ــرن الراب ــ ،يف الق ــريهم ممَّ ــم يفوغ ــإهنَّ   ن ه ــاهتم ف م طبق

ــب متقدّ  ــن كت ــات م ــيهميســتخرجون الرواي ــك  ،مــة عل وختتلــف تل

إٰىل غــري  .النســخ والضــبط واإلتقــان  يف) مرتاميــاً (الكتــب ومــا قبلهــا 

 .ذلك من العوامل الكثرية التي ذكرها علامء الدراية واحلديث

ـــؤثِّ  وهـــذا ـــرائن مصـــريية م ـــة ق ـــٰىل االستقصـــاء بمثاب رة ع

ــي ألّي  ــراد احلقيق ــور وامل ــال الظه ــة استحص ــو ،رواي ــذا ه ــد  وه أح

ــ ــباب املهّم ــربِّ األس ــول ة امل ــرب منق ــٰىل خ ــدماء ع ــتامد الق ــدم اع رة لع

ــاد ــق اآلح ــاف ،بطري ــم أو   واشــرتطوا احتف ــد العل ــرائن تفي ــرب بق اخل

 . رفت ال يرتبط بأصل الصدورهذا السبب كام ع فإنَّ  ،االطمئنان

ا دو  دا ا:  

ــارات ــل الزي ــه يف كام ــن قولوي ــه )١(روٰى اب ــرب في ــند معت ،  بس

ــداهللا  ــن أيب عب ــف ع ــال خفي ــال ،إرس ــرب « :ق ــت ق ــول إذا أتي تق

 ثــمّ ، »...إمــام  وجيزيــك عنــد قــرب كــّل  ،احلســني بــن عــيل 
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اللَُّهـمَّ ال « :يقـول الزائـر نأ قـال يف آخـر الزيـارة سـاق الزيـارة إٰىل أن

 ،وابعثـه مقامـًا حممـوداً  ،كجتعله آخر العهـد مـن زيـارة قـرب ابـن نبيّـ

ــ ،كوتقتــل بـه عـدوّ  ،ر بـه لـدينكـتنتصـ وأنــت  ،ك وعدتـه ذلـكفإنَّ

وكـذلك تقـول عنـد «: قـال  ثـمّ  ،»الرب الـذي ال ختلـف امليعـاد

 .» ةاألئمّ  قبور كّل 

املقـام املحمـود  قولويـه أنَّ  ابـن ومفاد هذه الزيارة التـي ذكرهـا

إمـام  فلكـّل  ،من مصاديقه البـارزة مقـام دولـتهم يف الرجعـة هلم 

إمـام موعـود هبـذا  مقام حممود بدولة عزيـزة بـاهرة ظـاهرة، وأنَّ كـّل 

عٰى لـه بـالفرج دإمـام منتظـر موعـود ُيـ املقام ينترص اهللا به لدينه، فكّل 

ــه اهللا مــن قــربه لــذ وأن ،وتعجيــل ذلــك لــه لك الوعــد وامليعــاد يبعث

 ةمـن األئّمـ لكـلٍّ  والعـدل، وأنَّ دعـاء الفـرج عـامّ  لقيادة دولـة احلـّق 

ات اإلمـام املهـدي مـن خمتّصـ ، وهو ليس نـصَّ يف  بـل قـد

ضـح مـن ذلـك أنَّ ، كـام يتَّ  ةاألئّمـ ذلك الدعاء عـٰىل عمـوم كـّل 

هـي لتجديـد العهـد والبيعـة مـع اإلمـام  واحـد مـنهم  زيارة كّل 

ريت لكــم ـونصــ« :رة واإلعــداد لدولــة الرجعــةـألجــل النصــ املــزور

 .»ٰى حييي اهللا دينه بكمة حتَّ معدَّ 

  : ا  زرة راء

 :وذلك يف مواضع

ْن َأْهـِل ْن َيْرُزَقنِـي َطَلـَب ثـاِرَك َمـَع إِمـاٍم َمنُْصـوٍر ِمـأَ « :أحدها

 ٰ ٍد َصىلَّ  .»اهللا َعَليِْه َوآلِهِ  َبيِْت ُحمَمَّ
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ــاينال ــاِهٍر « :ث ــدًى ظ ــاِم ُه ــَع إِم ــاِرُكم َم ــَب ث ــي َطَل َوَأْن َيْرُزَقنِ

 .»ناطٍِق بِاحلَقِّ ِمنُْكمْ 

ة فعــل نفســاين وطلــب ثــارهم واالنتقــام لــه ال ينطلــق مــن ر دَّ

معنـٰى االنتقـام يف منطـق الـوحي وأهـل البيـت  وغيض غرائزي، بـل

  ـد منـه مـن فـروع وتـداعيات يف الـبالد هو إزالة الباطل ومـا تولَّ

ي تطهــري الــبالد والعبــاد مــن أ ،والعبــاد حصــدًا بجــذوره وأشــجاره

 .نجاسأشخاص الرجس واأل

ل مل ُحيص  عشـرة اإلمام الثاين ر طلب الثار بمعيّ ـويف املوضع األوَّ

ر عليه ـ، ومل يقص م إٰىل كّل  بل  عشـرة االثني ئمّ إمام من األ ُعمِّ

مع تعميم الثار إٰىل طلب ثـار ، كام أنَّ احلال كذلك يف املوضع الثاين 

هلم، وكذلك تعميم اإلمام الذي يطلب الثـار  ظالمة ومظلمة وحّق  كّل 

، إشـارة إٰىل إقامـة معه، والتوصيف باملنصور أو الظاهر والناطق بـاحلّق 

مرَّ  ا املقام املحمود فقدطها يمكن إنجاز ذلك، وأمَّ الدولة الظاهرة وبتوّس 

ة مصـاديقه مـن ة الدولة هلم فضالً عـن بقيّـمن أوائل مصاديقه إقام أنَّ 

 .مقاماهتم يف القيامة واآلخرة

ة معهـم، فقـد  وإنَّ من غايات الزيـارة هلـم  احلظـوة بـالكرَّ

ــيّ  ــة لس ــارة طويل ــهداءَوَرَد يف زي ــه،   د الش ــن قولوي ــا اب أورده

ــوأُ « :حيــث َوَرَد يف الــدعاء بعــد صــالة الزيــارة ل يف قــربكم ؤمِّ

ــاة ــو يف إ ،النج ــيكم وإٰىل وأرج ــر إل ــع يف النظ ة، وأطم ــرَّ ــانكم الك تي

 .)١(» مع آبائكم املاضنيمكانكم غدًا يف جنان رّيب 
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ـــها ـــارة نفس ـــر يف الزي ـــع آخ ـــذا َوَرَد يف موض ـــك « :وك جئت

فقلبـي ،  ك وأبيـك وولـدك اخللـف مـن بعـدكانقطاعًا إليك وإٰىل جـدّ 

كـم ٰى حيحتَّـ ،ةريت لكـم معـدَّ ـونصـ ،بـعي لكـم متَّ يـورأ ،ملكم مسـلِّ 

ـ كــمشـهد اهللا أنَّ وأُ  ،اهللا بدينـه ويبعــثكم  ،وبكــم ترجـٰى الرمحــة ،ةاحلجَّ

ــدوّ  ــم معكــم ال مــع ع ــن املــؤمننيإّين  ،كمفمعك ــر هللا ، بكــم م  ال أنك

 .)١(»منه بمشيئة  بكذِّ وال أُ  ،قدرة

، »ٰى حييكم اهللا لدينه ويبعـثكمة حتَّ ريت لكم معدَّ ـونص«: وكذلك

ةٌ ـَوُنْص «و  ،امـهكم يف أيّ ويـردّ «و ،»بِِدينِـهِ  َحيُْكـَم اهللاُ ٰى َحتَّـ َرِيت َلُكْم ُمَعـدَّ

َوَرَد  ، وهذا املقطع من الزيارة قـد»ويظهركم لعدله، ويمّكنكم يف أرضه

رًا يف الزيارات العديدة، ومفاده أخذ االستعداد واإلعداد مضمونه مكرَّ 

جـوعهم ة والقدرة إعدادًا إلقامة دولتهم عنـد رد يف القوَّ والتمدّ  ئبالتهيّ 

ر عـٰىل ـع والطموح واإلعـداد ال يقتصـفالتطلّ  ،ًة ُأخرٰى إٰىل دار الدنيا مرَّ 

ة بن احلسن العسكري دولة ظهور املهدي  يعمُّ إقامة دولة  بل احلجَّ

دد وآل حمدائمة ملحمّ  ال تـزول إٰىل يـوم القيامـة، وهـو  من آبائـه  مَّ

 رات عـٰىل كـّل روع ضخم فيحتاج إٰىل إعداد واستعداد وتنمية للقدـمش

 .األصعدة يتناسب مع حجم وضخامة هذا املرشوع

ر عــٰىل ظهــور اإلمــام ـتقتصــ الفوظيفــة االســتعداد واالنتظــار 

إمـام مـنهم  تشـمل انتظـار رجعـة كـّل  بـل ،فحسب  عشـرالثاين 

 وأنَّ من غايات الزيارة توطيد هذا املعنٰى واالرتباط. 

 .جعةفاملراد من بعثهم بعثهم من القبور يف الر
                                                

 .املصدر السابق) ١(
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ّا ن ا ّا  ا  ا  :  

ة ة مـن الروايــات إٰىل رجعـة األئّمــوقـد وردت اإلشـارة يف عــدَّ 

ة واألوبـة الرجعـة وغـري لفظـة الكـرَّ   بلسان غـري عنـوان عشـراالثني 

 .ة عناوين وأسامء الرجعةوغري بقيّ 

ــديّ  ــوان امله ــارة بعن ــذه اإلش ــي نيوه ــ ـرعشــ االثن ــد األئّم ة بع

مـن املهـديني هـم نفـس  عشــرة االثنـي ، ويراد من عـدَّ عشـراالثني 

هتم بعـد املـوت إٰىل الـدنيا بلحـاظ رجـوعهم وكـرَّ  عشــرة االثنا األئمّ 

 .دد وآل حممّ إلقامة دولة حممّ 

ــ ــت وإنَّ ــل البي ــد أه ــدَّ  ام اعتم ــوان لع ــذا العن ــة حِ ه م َك

عقيـدة  ن الرجعـة حيـث إنَّ اعتامد التعبـري الكنـائي عـ :منها، ومغازي

وإبـراز  أهـل البيـت   روع إقامـة الدولـة لـدٰى ـالرجعة تعني مشـ

ــ ـــهــذا املش ــة  رحياً ـروع تص ــية واألمني ــورة السياس ــن اخلط ــان م بمك

 .وليس هو عقيدة جتريدية بحتة

ـ :ومنها هـذا املقـام مـن املقامـات التـي يصـل  ه إشـارة إٰىل أنَّ أنَّ

 .ل اهللا تعاىلٰ بَ هبا من قِ   عودونة أهل البيت، وهم موإليها أئمّ 

هــذه العقيــدة واملعرفــة بالرجعــة هبــذا الشــكل قــد  يف حــني أنَّ 

ــاملؤمنني  ــاء أرادوا ب ــتقّمص أدعي ــة ل ــٰىل مجاع ــبس ع ــن إالت ــالالً ع ض

ــّق  ــك ب رصاط احل ــن التمّس ــاألوع ــي ئّم ـــرة االثن ــت  عش ــل البي أله

 ــ ــاء ُيش ــداد ورشك ــة ليـإٰىل أن ــة اإلهلي ــم يف الوالي ــوا ركون هب زيل

 تلبيسـاً  عشــرة االثنـي رفوا النـاس عـن األئّمــعن مقـّره ويصـ احلّق 

، عشـــراإلمــام الثــاين  صــال باإلمــام املهــدي علــيهم باســم االتّ 
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ودفعـه  عشــرهتمـيش اإلمـام الثـاين   ام متـادٰى الغـّي عنـدهم إىلٰ بل ربَّ 

ه لـيس هـو املهـدي ولـيس بـه اهللا فيهـا، وأنَّـعن مقامه ومرتبته التي رتَّ 

الـذي يمـأل األرض قسـطًا وعـدالً، متنّـيهم أنفسـهم وشـياطينهم  هو

ــتخدام ــع اس ــة م ــيطان واألبالس ــة الش ــعبذة   إٰىل طاع ــحر والش للس

ليغــووا ضــعفة العقــول والقلــوب ومــرٰىض النفــوس، الــذين مل 

 .إٰىل علم وركن ركني هوا يف الدين ومل يلجأوايتفقَّ 

ر بصـائر ـتصـفقد روٰى الشـيخ الطـويس يف الغيبـة، وكـذا يف خم

أخربنا مجاعة، عن أيب عبد اهللا احلسـني بـن عـيل بـن سـفيان الدرجات 

البزوفري، عن عيل بن سنان املوصيل العدل، عن عيل بن احلسـني، عـن 

أمحد بن حمّمد بن اخلليل، عن جعفر بن أمحد املصـري، عن عّمه احلسن 

بـاقر، عـن بن عيل، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حمّمد، عن أبيـه ال

أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه 

يف الليلـة التـي كانـت  _ قال رسول اهللا «: ، قالأمري املؤمنني 

فـأمال . يا أبـا احلسـن أحضــر صـحيفة ودواة: لعيل  _فيها وفاته 

عـيل، إنَّـه  يـا: وصيَّته حتَّٰى انتهٰى إٰىل هذا املوضع، فقال رسول اهللا 

مهدّيًا، فأنـت يـا  عشـرإمامًا، ومن بعدهم اثنا  عشـرسيكون بعدي اثنا 

ك اهللا تعاٰىل يف سامئه عشـرعيل أّول االثني  عليّـًا املرتضــٰى، : إمامًا، سامَّ

ــأمون،  ــاروق األعظــم، وامل ــّديق األكــرب، والف وأمــري املــؤمنني، والص

يا عيل أنـت وصـيّي عـٰىل واملهدي، فال تصحُّ هذه األسامء ألحد غريك، 

أهل بيتي حيّهم وميّتهم، وعٰىل نسائي، فمـن ثبَّتَّهـا لقيتْنـي غـدًا، ومـن 

ْقتَها فأنا بريء منها، مل تَرين ومل أَرها يف عرصة القيامة، وأنت خليفتي  طلَّ
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تي من بعدي، فإذا حضـرتك الوفاة فسّلمها إٰىل ابني احلسن الـّرب  عٰىل ُأمَّ

الوفاة فليسّلمها إٰىل ابني احلسني الشهيد الزكـي  الوصول، فإذا حضـرته

املقتول، فإذا حضـرته الوفاة فليسّلمها إٰىل ابنه سيّد العابدين ذي الثفنات 

عيل، فإذا حضـرته الوفاة فليسّلمها إٰىل ابنه حمّمد البـاقر، فـإذا حضــرته 

مها الوفاة فليسّلمها إٰىل ابنه جعفر الصادق، فإذا حضـرته الوفـاة فليسـلّ 

إٰىل ابنه موسٰى الكاظم، فـإذا حضــرته الوفـاة فليسـّلمها إٰىل ابنـه عـيل 

الرضا، فإذا حضـرته الوفاة فليسّلمها إٰىل ابنه حمّمـد الثقـة التقـي، فـإذا 

حضـرته الوفاة فليسّلمها إٰىل ابنه عـيل الناصـح، فـإذا حضــرته الوفـاة 

اة فليسّلمها إٰىل ابنه فليسّلمها إٰىل ابنه احلسن الفاضل، فإذا حضـرته الوف

إمامًا، ثّم يكون من  عشـر، فذلك اثنا حمّمد املستحَفظ من آل حمّمد 

فليسـّلمها إٰىل ابنـه أّول ) فـإذا حضــرته الوفـاة(مهدّيًا،  عشـربعده اثنا 

بني اسم كاسمي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد، : ، له ثالثة أسامي)١(املقرَّ

 .)٢(»ّول املؤمننياملهدي، هو أ: واالسم الثالث

واا   ا:  

 :توّهم

ــ إنَّ  ــة داّل ــذه الرواي ــٰىل أنَّ ه ــاين  ة ع ــام الث ـــراإلم ــلِّ  عش م يس

ــة أســامء،الوصــيّ  ــٍن لــه ثالث يف هــذه   فيكــون قــول النبــّي  ة إٰىل اب

ــرة ــ«: الفق ــإذا حض ــه أوّ ـف ــّلمها إٰىل ابن ــاة فليس ــديّ رته الوف  »نيل امله

ـــاع ـــمري يف بإرج ـــإذا « :الض ـــاين  »رتهـحض ـــام الث ــــرإٰىل اإلم ، عش
                                                

بني(بدل ) أّول املهدّيني: (يف خمترص بصائر الدرجات) ١(  ).أّول املقرَّ

 .بتفاوت يسري ٤٠و ٣٩: ؛ خمترص بصائر الدرجات١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة) ٢(
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ــمري ــذلك ض ــه« :وك ــاين  »ابن ــام الث ـــرإٰىل اإلم ــذه   ، وأنَّ  عش ه

 .عشـرالثالثة أسامء هي أسامء البن اإلمام الثاين 

 :دفع التوّهم

ــاين _  ١ ــام الث ــمري إٰىل اإلم ــاع للض ــذا اإلرج ـــروه ــأ  عش خط

ــل ــارات اجلم ــب عب ــاحش يف تركي ــإنَّ   ف ــياقاهتا، ف ــحيح أ وس  نَّ الص

، اإلمـام احلسـن العسـكري عشــرالضمري يرجـع إٰىل اإلمـام احلـادي 

ــ  ، أي ــكري ـإذا حض ــام العس ــّلمها  رت اإلم ــاة فليس الوف

وهـو اإلمـام  الـذي لـه ثالثـة أسـامء  عشــرإٰىل ابنه اإلمام الثـاين 

: لــه ثالثــة أســامء عشـــرني، واإلمــام الثــاين أّول املهــديّ  عشـــرالثــاين 

ــّي  ــم النب ــم كاس ــحم اس ــد،  ،د ّم ــد اهللا وأمح ــر عب ــم اآلخ واالس

ــاين  ــام الث ــو اإلم ــدي، وه ــب امله ــو اللق ــث وه ـــروالثال ل أوّ  عش

اســم كاســمي واســم أبيــه وهــو عبــد «: بعــض النســخ  املــؤمنني، ويف

ـــم»اهللا ـــون اس ـــخة يك ـــذه النس ـــٰىل ه ـــامء ، وع ـــن أس ـــام  م اإلم

عبــد اهللا، وســنبّني وجــه كــون اإلمــام الثــاين  العســكري  احلســن

 .ل املؤمننيني وأوّ أّول املهديّ  عشـر

ة ألئّمـامـن  معنٰى ووصف ومنصـب عنـوان املهـدي لكـّل  وأنَّ 

دولــة   ملــن يقـيم كمقـام خـاّص  مــن أهـل البيــت  عشــراالثنـي 

ة إٰىل يــوم د يف اإلعــالن الظــاهر وبنحــو تبقــٰى مســتمرّ د وآل حمّمــحمّمــ

ــام أنَّ  ــة، ك ــام القيام ــاك مق ــ  هن ـــاملنتص ــور لألئّم ــي ة ر أو املنص االثن

شــري إٰىل ذلــك يف زيــارة عاشــور اإلمــام املنصــور ، كــام أُ عشـــر

 :، ولنذكر الشواهد عٰىل هذا التفسرياملهدي  واإلمام
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 :لالشاهد األوّ 

ــدَّ  ــا ورد يف ع ــريقني أنَّ م ــن الف ــات م ــامء  ة رواي ــه أس ــذي ل ال

 : عشـرثالثة هو نفس اإلمام الثاين 

ة عــن الفضــل فقــد روٰى الشــيخ الطــويس يف كتــاب الغيبــ_  ١

األعمـش، عـن أيب وائـل،   اش، عـنبن شاذان، عن إسـامعيل بـن عيّـ

ــة، قــال ــمعت رســول اهللا : عــن حذيف : وذكــر املهــدي فقــال س

الـركن واملقـام، اسـمه أمحـد وعبـد اهللا واملهـدي، فهـذه   ه يبايع بنيإنَّ «

 .)١(»أسامؤه ثالثتها

ــ يضــاً أوقــد روي _  ٢ اســم خيفــٰى واســم : لــه اســامن ه أنَّ

ــنفقــد  علــن،يُ  ــوي أو حس ــدين بســند ق  ،روٰى الصــدوق يف كــامل ال

د بـن ثنا حمّمـحـدَّ : قـال ،ثنا عـيل بـن أمحـد بـن موسـٰى حدَّ  :قال

: د بـن إسـامعيل الربمكـي، قـالثنا حمّمـحـدَّ : أيب عبد اهللا الكويف، قـال

د بـن سـنان، عـن أيب اجلـارود إسـامعيل بـن مالـك، عـن حمّمـ ثناحدَّ 

، البـاقر، عـن جـّده   د بـن عـيل جعفر حمّمـزياد بن املنذر، عن أيب

خيــرج رجــل مــن «: وهــو عــٰىل املنــرب قــال أمــري املــؤمنني : قــال

ــر ــدي يف آخ ــ ول ــون، مش ــيض الل ــان أب ــدح ـالزم ــاحلمرة، مب رب ب

: شـامتان  البطن، عريض الفخـذين، عظـيم مشـاش املنكبـني، بظهـره

ــّي  ــامة النب ــبه ش ــٰىل ش ــامة ع ــده، وش ــون جل ــٰىل ل ــامة ع ــه  ش ، ل

ـ علن،اسم خيفٰى واسم يُ : سامنا ـفأمَّ ا الـذي ا الـذي خيفـٰى فأمحـد، وأمَّ

                                                

 .٤٦٣ح / ٤٥٤: الغيبة للطويس) ١(
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 رق واملغــرب،ـرايتــه أضــاء لــه مــا بــني املشــ د، إذا هــزَّ يعلــن فمحّمــ

 صـار قلبـه أشـّد ووضع يده عٰىل رؤوس العبـاد فـال يبقـٰى مـؤمن إالَّ 

 .)١(»...من زبر احلديد

 :الشاهد الثاين

فســري مســتفيض بــل متــواتر ني لــه تعنــوان املهــدي واملهــديّ  أنَّ 

كاألصـل يف معنـاه ويـراد بـه اإلمـام  هـو يف روايات أهل البيـت 

نـة لدولـة عنـدما يقـيم الدولـة الظـاهرة املمكِّ  عشـرة االثني من األئمّ 

ــ  آل ــاهتم د حمّم ــتفيض يف رواي ــن املس ــّل  أنَّ  ، وم ــ ك ة األئّم

بــل  الرجعــة عقيــدة  ٰى ـيرجعــون كــام هــو مقتضــ  عشـــراالثنــي 

مـري املـؤمنني عـيل بـن أ وكـروراً  مام رجعات وأكثـرهم رجوعـاً إ ّل لك

ــأيب طالــب  ــد آخــر،  د ، ويقيمــون دولــة آل حمّم واحــدًا بع

  :ٰى قولـه تعـاىلٰ ـوهو مقتضـ
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ٰى أن حتَّـ  عشــرة االثنـي األئّمـ لكـّل  وهذا اخلطـاب عـامّ 

ــاين  ـــراإلمــام الث ــه عش ــنَّ  وأنَّ  رجعــة  أيضــًا تكــون ل ــن اهللا م  هلــم م

هلـي مامـة واملـّن اإلصـل اإلأم هـو بل املتقـدِّ وّ هلـي األبوعدين املّن اإل

وال  .رضهــو بجعلهــم يملكــون تــراث الدولــة يف األ رالثــاين املتــأّخ 

ستضـعاف اٰى علـيهم حالـة ـام هـي وعـد للـذين مضـية إنَّ اآل فٰى أنَّ خي

ــابقة األُ  ــاهتم الس ــر يف حي ــدنياوقه ــن ال ــ وٰىل م ــو مقتض ــة ـوه ٰى دالل
                                                

 :٣؛ ورواه الراونــدي يف اخلــرائج واجلــرائح ١٧ح / ٥٧بــاب / ٦٥٣: كــامل الــدين) ١(

 .٥٨ح / باب العالمات الكائنة قبل خروج املهدي ومعه / ١١٥٠و ١١٤٩
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 رِض
َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ـِعف

ْ
ٰى ـأي جـرٰى علــيهم فـيام مضــ ضٍ فعـل مــا اْستُض

فهـــوالء ، ستضـــعافارض وٰىل مـــن الـــدنيا يف األمـــن حيـــاهتم األُ 

ــم  ــدهم اهللا بجعله ــوارثنيوع ــ ،ال ــاد ـومقتض ــوارثني(ٰى مف ــ )ال م أهنَّ

ــرَّ  ــون م ــاة يف األة أُ يكون ــرة احلي ــة وآخ ــرٰى يف عاقب ــون خ رض فريث

مامــة  صــل اإلأوعــد ب :نييــة وعــديف اآل نَّ أوال خيفــٰى  ،رضملــك األ

ــوارثني ــم ال ــد بجعله ــاً  ،ووع ــم ملوك ــو بجعله ــاين ه ــد الث  والوع

ــة يف األ ــون إدارة الدول ــو ،رضيملك ــام وعن ــو مق ان ووصــف وه

 .املهدوية

ــديّ  ــاملراد بامله ــي ف ـــرني االثن ــ عش ــم األئّم ــي ه ـــرة االثن  عش

ــة و ــال الرجع ــهم يف ح ــام إأنفس ــم مق ــاهرة، فله ــة الظ ــة الدول قام

أصــل مقــام اإلمامــة مــن دون دولــة ظــاهرة   املهدويــة بعــد تســنّمهم

معلنة، واحلـال ذلـك أي مقـام االمامـة وصـف ونعـت لإلمـام الثـاين 

إٰىل  واإلمامــة مــن أبيــه احلســن العســكري  منــذ الوصــية عشـــر

ـ ق لـه يوم ظهوره، وحني  ظهوره وبـدء إقامتـه للدولـة الظـاهرة يتحقَّ

ــام املهــدي، ــدّ  الوصــف الفعــيل ملق ــاد أي تع ــال يف وإٰىل هــذا املف د احل

يف   بـه مرحلتـان يشـري قـول النبـّي  ه متـرُّ وأنَّـ عشــرمام الثاين اإل

اثنـا   يكـون مـن بعـده إمامـًا، ثـمّ  ـرعشـفذلك اثنـا «: الرواية املزبورة

ـــر ــدياً  عش ــاين  »مه ــام الث ــة اإلم ــد إمام ـــرأي بع ــدادها يف  عش وامت

ــعص ل ، وأوّ د د وآل حمّمـحمّمـ ق بـدء إقامـة دولـةر الغيبـة يتحقَّ

يكـون اإلمـام الثـاين  مَّ ، ومـن َثـعشــرمن يقيمهـا هـو اإلمـام الثـاين 

مقــام اإلمامــة طيلــة ني بعــد أن كــان لـه أصــل املهــديّ   لأوّ  هــو عشــر
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ــاين فاإل، فــرتة الغيبــة ــ عشـــرمــام الث ــز يف األمتميّ  عشـــرة االثنــي ئّم

 .تههدويمامته بمقام مإصال مقام باتّ 

رته ـفـإذا حضـ« :يف ذيـل الروايـة تكرار قوله  وهذا هو ّرس 

ثنـٰى افذلك ، د د املستحفظ من آل حممّ ٰىل ابنه حممّ إمها الوفاة فليسلّ 

رته الوفاة ـفإذا حض ،اً مهديّ  عشـرثنٰى اكون من بعدي ي ثمّ  ،إماماً  عشـر

سم كاسمي، واسم أيب ا :له ثالثة أسامي ،بنيل املقرَّ وّ أبنه اٰىل إمها فليسلّ 

ر فكرَّ ، »ل املؤمننيوهو أوّ  ،وأمحد، واالسم الثالث املهدي ،اهللا وهو عبد

 أي احلســن العســكري  _ رته الوفــاةـذا حضــإفــ« :قولــه  _

 أنَّ  ح رصَّ  ة الثانية أيضـاً إذ يف املرَّ ، _ دي حممّ أ_ بنه اٰىل إمها  فليسلّ 

هـذا التكـرار  رُّ ـفسـ »سـميااسـم ك« :كام قال  ،دسمه حممّ ااالبن 

مام اإل د أنَّ ٰىل ابنه حممّ إمها ه يسلّ أنَّ  بحضور وفاة احلسن العسكري 

 مقـام مامـة والثـاينل أصـل اإلوّ األ صـالن زمانـاً له مقامان متّ  عشـرالثاين 

النفكـاك  عشــرة االثنـي ئّمـة األر التعبري فيه دون بقيّ كرَّ  مَّ فمن ثَ  ،املهدوية

ًة، رتبـ ال ل املؤمنني زمنـاً زمان إمامتهم عن زمان مقام املهدوية هلم، وهو أوّ 

ة هلي يف سوريت النور والقصص من األئّمـيف آية الوعد اإل واملخاطبني أيضاً 

بدولـة معلنـة  الـذين وعـدهم اهللا أن يسـتخلفهم يف األرض عشـر  االثني

اخلوف أمنًا كام هو نـّص قولـه  ن هلم إقامة الدين حيث يبدهلم بعدويمكِّ 

ُهْم  :تعاىلٰ 
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ــات ويتَّ  ــن الرواي ــيل م ــوم ج ــكل مفه ــري بش ــذا التفس ــح ه ض

 :املهدي  الواردة يف بيان هذا املعنٰى لعنوان ووصف

  : اّ ا  وا ل اّأّو

ـــيّة الصـــادق _  ١ ـــؤمن  روٰى يف حتـــف العقـــول وص مل

ــر حمّمــ ــاق أيب جعف ــولالط ــنعامن األح ــن ال ــيّ   د ب ة طويلــة يف وص

ــ اهللا قــد فــوَ  ،فــال تعجلــوا«: ة والكــتامن وعــدم اإلذاعــةبمراعــاة التقيّ

 .)١(»ره اهللات فأذعتموه فأخَّ مرَّ   قرب هذا األمر ثالث

ــراده  ــذا األ وم ــن ه ــم ــة آل حمّم ــام دول ــر أي قي  د م

 .التي تبقٰى إٰىل يوم القيامة

وروٰى الشــيخ الطــويس يف الغيبــة بإســناده إٰىل أيب محــزة الــثاميل، 

ــ إنَّ  ،ثابــت يـا«: قولــه عـن أيب جعفــر  ت هــذا اهللا تعــاٰىل كـان وقَّ

ــامَّ  ــبعني، فل ــر يف الس ــ قُ األم ــني  َل تِ ــتدَّ  احلس ــٰىل  اش ــب اهللا ع غض

ــل ــأخَّ   أه ــدَّ األرض، ف ــنة، فح ــة س ــني ومائ ــأذعتم ره إٰىل أربع ثناكم ف

جيعــل لــه بعــد ذلــك   ره اهللا ومل، فــأخَّ رّ ـاحلــديث وكشــفتم قنــاع الســ

 .)٢(»...عندنا وقتاً 

ــ ــن أيب ـوروٰى يف خمتص ــحيح ع ــند ص ــدرجات بس ــائر ال ر بص

 إنَّ أصــحاب حمّمــد « :قــال: ، قــالبصـري، عــن أيب عبــد اهللا 
                                                

 .٣١٠: حتف العقول) ١(

/ ١٦بـــاب / ٣٠٤: ، ورواه الـــنعامين يف الغيبـــة٤١٧ح / ٤٢٨: الغيبـــة للطـــويس) ٢(

؛ ١ح / بـــــاب كراهيــــة التوقيـــــت/ ٣٦٨: ١؛ والكلينــــي يف الكــــايف ١٠ح 

 .١١ح / ١٧٩و ١٧٨: ١والراوندي يف اخلرائج واجلرائح 
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ــامَّ قُ  ــنة الســبعني فل ــدوا س ــوع ــني  َل تِ ــب  احلس ــٰىل  اهللا غض ع

ــل ــٰى   أه ــد دن ــان ق ــا ك ــذاب، وإنَّ أمرن ــيهم الع ــعف عل األرض فأض

ره   .)١(احلديث »...اهللا فأذعتموه فأخَّ

ــق عــن أيب بصــري، عــن أيب  وروٰى الــنعامين يف الغيبــة بســند موثَّ

األمـر أمـد ينتهـي إليـه ويـريح  مـا هلـذا: قلت لـه: ، قالاهللا عبد 

ره ب«: أبداننا؟ قال  .)٢(»اهللاٰىل، ولكنَّكم أذعتم فأخَّ

: وروٰى النعامين أيضًا بسنده عن إسحاق بن عّامر الصـرييف، قـال

قد كان هلذا األمر وقت وكـان يف سـنة « :يقول اهللا سمعت أبا عبد 

ره  ثتم به وأذعتموه فأخَّ  .)٣(»اهللا أربعني ومائة، فحدَّ

ال يل أبـو عبـد قـ: وروٰى يف املوثَّق عن إسـحاق بـن عـّامر، قـال

تني رَ خِّ أُ األمر قد  يا أبا إسحاق، إنَّ هذا«: اهللا   .)٤(»مرَّ

ــويس بســنده عــن عــثامن النــوٰى، قــال : وروٰى الشــيخ الط

ــد  ــا عب ــذا«: يقــول اهللا ســمعت أب ره  كــان ه ــأخَّ  ،اهللاألمــر يفَّ ف

 .)٥(»ويفعل بعد ذلك يف ذّريتي ما يشاء

ستفيضـة التـي كـان قـد واملراد مـن األمـر يف هـذه الروايـات امل

ــوُ  ــن قِ  َت قِّ ــم ــوراهللا ل بَ ــو ظه ــاٰىل ه ــد تع ــة آل حمّم ــام دول ،  وقي
                                                

 .١٠٢: خمترص بصائر الدرجات) ١(

ــــاب / ٢٩٩: الغيبــــة للــــنعامين) ٢(  ٤٢٧: ؛ ورواه الطــــويس يف الغيبــــة١ح / ١٦ب

 .بتفاوت يسري ٤١٦ح / ٤٢٨و

 .٨ح / ١٦باب / ٣٠٣: الغيبة للنعامين) ٣(

 .٩ح / ١٦باب / ٣٠٣: الغيبة للنعامين) ٤(

 .٤١٨ح / ٤٢٩و ٤٢٨: الغيبة للطويس) ٥(
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ــا  الدولــة املوعــود باســتمرارها إٰىل يــوم القيامــة يتعاقــب األئّمــة االثن

ويصـطلح يف روايـات أهـل البيـت عـٰىل اإلمـام الـذي  عليهـا، عشـر

ـه املهـدي مـن آل حمّمـد   يتّم عٰىل يديه بدء إنشـاء إقامـة هـذه الدولـة أنَّ

 وإٰىل هذا تشري الروايـة األخـرية، وهـذه الطائفـة مـن الروايـات ،

ره  حمّمـد   أنَّ مقـام املهـدي مــن آل يف الســبعني أي  اهللا قــد قـدَّ

ــتمرّ  ــة املس ــذه الدول ــة ه ــامَّ إقام ــهداء، فل ــيّد الش ــد س ــٰىل ي ط  ة ع ــرَّ ف

تدَّ اشـ احلسـني  َل تِـاملؤمنون واملسـلمون يف القيـام باملسـؤولية وقُ 

ره   عــٰىل أهــل األرضاهللا غضـب  ْمُحــوا اُهللا مــا مــن بــاب اهللا فــأخَّ
َ
�

ِكتـاِب 
ْ
م� ال

ُ
ُه أ

َ
ـد

ْ
ِبُت وَِعن

ْ
ألنَّـه مل يكـن ذلـك ، )٣٩: الرعـد( �َشاُء َو�ُ�

ــام أمــر بــني أمــرين لُســنَّ  التقــدير املشــار إليهــا يف اهللا ة تقــدير جــرب وإنَّ
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ر ، )١١: الرعد( هـو اإلمـام  أن يكـون مهـدي آل حمّمـد اهللا فقـدَّ

ــادق  ــر الص ة أُ جعف ــرَّ ــريط م ــل التف ره ، فحص ــدَّ ــرٰى فق يف اهللا خ

ره  ــأخَّ ــة ف ــريط ثالث ــع التف ــر، فوق ــن جعف ــٰى ب ــام موس ــا اهللا اإلم إٰىل م

ائفـة مـن الروايـات أنَّ هـذا األمـر قـد أشارت هذه الط  يشاء، ومن َثمَّ 

تــه  ات ولعــلَّ اهللا وقَّ  ٰىل زمــن الصــادق إالــثالث  ثــالث مــرَّ

 .يكون رابعاً   والتقدير يف زمن موسٰى بن جعفر

ــاب  ــن ب ــري م ــُت وهــذا أي التغي ِب
ْ
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مـور مقـادير األُ احلتمـي ب اهللا ال يتنـاٰىف مـع علـم  وَِعن

ــع  ــات م ــذه الرواي ــاٰىف ه ــمَّ ال تتن ــن َث ــا، وم ــتم إبرامه ــدارها وح وأق

 .عشـرأنَّ مهدي آل حمّمد هو اإلمام الثاين   خرٰى الروايات األُ 
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ز أنَّ املهدويـة مقـام ألئّمـة أهـل عـزِّ واحلاصل أنَّ هذه الطائفـة تُ 

 بالدولـة املعلنـة التـي  هـو بلحـاظ قيـامهم عشــراالثنـي  البيت 

 .تستمّر إٰىل يوم القيامة

فـــيام رواه الكلينـــي يف  وإٰىل ذلـــك يشـــري قـــول األمـــري 

... «: أمـري املـؤمنني   الكايف بإسناده عـن األصـبغ بـن نباتـة، عـن

 .)١(»من شاء منّا أهل البيتاهللا جيعله  واملهدي 

  ي ااّا   ا :  

ــ_  ٢ ــا رواه يف خمتص ــائـم ــد ر بص ــن أيب عب ــدرجات ع اهللا ر ال

ــال ــديل، ق ــن أيب: اجل ــيل ب ــٰىل ع ــت ع ــب  دخل ــال طال  أَال «: فق

! بــىلٰ : ، قلــت»ثك ثالثــًا قبــل أن يــدخل عــيلَّ وعليــك داخــل؟حــدِّ أُ 

 ،أنـا داّبـة األرض صــدقها وعـدهلا وأخـو نبيّهــا أنـا عبــد اهللا،«: فقـال

نعـم،  :تقلـ: ، قـال»خـربك بـأنف املهـدي وعينـه؟أُ  أَال . وأنا عبد اهللا

 .)٢(»أنا«: فرضب بيده إٰىل صدره فقال

دخلـت عـٰىل عـيل : اجلـديل، قـالاهللا وروٰى أيضًا عـن أيب عبـد 

 أن يـدخل علينــا داخــل إالَّ   حــّدثك بسـبعة أحاديــثأُ «: فقـال« ،

ــال ــت: ق ــال: قل ــداك، ق ــت ف ــل ُجعل ــدي «: افع ــف امله ــرف أن أتع

 .)٣(...أنت يا أمري املؤمنني: قلت :، قال»وعينه؟

                                                

 .٣٤ح / ووفاته باب مولد النبّي / ٤٥٠: ١الكايف ) ١(

 .٢٠٧: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(



 ٤١  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

هــو  د ورد ت روايــات مستفيضــة بــأنَّ أمــري املــؤمنني وقــ

الــدول، ومــن َثــمَّ يكــون هــو  ودولــة صــاحب الكــّرات والرجعــات

ــت  ــل البي ــة أه ــن أئّم ــرب م ــدي األك ــاتني  امله ــاد ه ــو مف ــام ه ك

ــه عــنيالــروايتني وروايــات أُ  ن   خــرٰى أنَّ املهــدي وأنفــه حيــث تضــمَّ

وهـو العــني  ي مركـزيـتشـبيه املهـدي بأعضـاء جسـم بعضـها رئيسـ

ــف ــب   وأنَّ  ،واألن ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــام أم ــني  مق ب

موقـع العـني،  يف االّتصـاف بوصـف املهـدي هـو عشـراألئّمة االثني 

هـو  عشــر أنَّ صـدق عنـوان املهـدي عـٰىل األئّمـة االثنـي وهذا يبـنيِّ 

 .بتفاوت

مـا رواه يف بصــائر الـدرجات عــن عبـد اهللا، عــن إبــراهيم _  ٣

ثني عـيل بـن  إسـامعيل أخربنـا: د الثقفي، قـالبن حممّ  بـن يسـار، حـدَّ

: يقـول رمي، عـن سـليم الشـامي أنَّـه سـمع عليـًا ـجعفر احلضـ

يـا أمـري : ، فقلـت»ثونوأوصيائي من ولـدي مهـدّيون كّلنـا حمـدَّ   إّين «

، ثـّم ابنـي عـيل بـن  احلسـن واحلسـني«: املؤمنني مـن هـم؟ قـال

ــني  ــال»احلس ــ: ، ق ــٍذ رض ــيل يومئ ــده «يع، وع ــن بع ــة م ــّم ثامني ث

َوواِ�ٍ َومــا  :هبــم فقــالاهللا وهــم الــذين أقســم  واحــدًا بعــد واحــد،

 َ
َ

ــا الوالــد فرســول ، ]٣: البلــد[ َو� ومــا ولــد يعنــي  اهللا أمَّ

 .)١(احلديث »...األوصياء هؤالء

مــع أنَّ  اهللا أوالد رســول  عشـــروكــون األوصــياء االثنــي 
                                                

 .١٦ح / ١باب / ٣٩٢: بصائر الدرجات) ١(
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بـن ا عليـاً  أو أنَّ  ،بـاب التغليـب  مـن وأخيـه عليًا ابن عـّم النبـّي 

طلـق يف أُ ، وكـام هـو مفـاد رصيـح هـذه الروايـة ونوراً  رسول روحاً ال

 .هذه الرواية املهدي عٰىل كّل األئّمة

اش، ما رواه الصـدوق  يف الصـحيح عـن أبـان بـن أيب عيّـ_  ٤

: إبــراهيم بــن عمــر الــيامين، عــن ســليم بــن قــيس اهلــاليل، قــال  عــن

جالسـًا بـني يـدي رسـول   كنـت: يقـول اريس سمعت سلامن الف

، إىل ...فــدخلت فاطمــة  ،يف مرضــته التــي قــبض فيهــا اهللا 

ــال ــك«: أن ق ــاء بعل ــادون   وأبن ــم ه ــة، كّله ــوم القيام ــيائي إٰىل ي أوص

ل األوصياء بعـدي أخـي عـيل، ثـّم حسـن، ثـمّ  حسـني،   مهدّيون، وأوَّ

ة درجـة أقـرب ثّم تسعة من ولـد احلسـني يف درجتـي، ولـيس يف اجلنـَّ

ورواه سـليم بـن قـيس يف كتابـه مـع . احلـديث »...من درجتياهللا إٰىل 

 .)١(تفاوت يسري يف األلفاظ

وروٰى ابــن أيب زينــب الــنعامين يف كتــاب الغيبــة عــن ابــن _  ٥

ام، عـن معّمـر بـن الـرّزاق بـن ّمهـ عقدة وغـريه بإسـنادهم عـن عبـد

 ن عـيل بـن أيباش، عن سـليم بـن قـيس، عـراشد، عن أبان بن أيب عيّ 

ــول   ــن رس ــب، ع ــديث اهللا طال ــ... «: يف ح ــاس، ليبلِّ ــا الن غ أّهي

نظـر نظـرة اهللا علـيهم، ثـّم إنَّ  مقالتي شاهدكم غائبكم، الّلهـّم اشـهد

 عشـــرّمتـي أحـد ثالثـة فاختـار مـن أهـل بيتـي بعـدي، وهـم خيـار أُ 

واحـدًا بعـد واحـد، كلَّـام هلـك واحـد قـام واحـد،   إمامًا بعـد أخـي
                                                

 .١٣٣: ؛ كتاب سليم بن قيس١٠ح / ٢٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢: كامل الدين) ١(



 ٤٣  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــاب نجــممــثلهم  ــام غ ــل نجــوم الســامء، كلَّ ــي كمث ــل بيت ــع   يف أه طل

م أئّمة هـداة مهـدّيون  ،قاحلـديث طريقـه موثَّـ وهـذا. )١(»...نجم، إهنَّ

ــول اهللا  ــول رس ــظ ق ــي  والح ــف االثن ـــرفوص ــام  الً وّ أ عش بمق

 وهــو مطــابق لتفســري قولــه ، )وناملهــديّ (بمقــام  مامــة وثانيــاً اإل

بالرضــورة  مهــدياً  عشــرثنــي ادهم مـن بعــ عشـــرة االثنــي ئّمـاأل نَّ أ

ة يرجعــون فيقومــون بــه الســيّام  ألنَّـه دور ثــاٍن هلــم كمجموعــة وعـدَّ

ــراتبهم و ــب م ــيس برتتي ــوعهم ل ــاين لرج ــب الزم ــريهوأنَّ الرتتي  تفس

ــة األ ــبرجع ــي ئّم ـــرة االثن ــديّ  نَّ أو ،عش ــي امله ـــرني  االثن ــام  عش مق

 نَّ أ وقــد مــرَّ  وإقــامتهم لدولــة العــدل عشـــرة االثنــي ئّمــالرجعــة لأل

ــد اإل ــالوع ــور يقتض ــة الن ــص وآي ــة القص ــي يف آي ــود  ي أنَّ ـهل املوع

ــة األ ــتخالف لوراث ــة اإلباالس ــة الدول ــم نفــس رض وإقام ــة ه هلي

 .رض سابقاً الذين استضعفوا يف األ عشـرة االثني ئمّ األ

ــة  ــٰىل األئّم ــدّيني ع ــدي وامله ــالق امله ــريًا إط يف  وورد كث

 .الروايات

 :الشاهد الثالث

مــن املهــدّيني االثنــي  عشـــررادة األئّمــة االثنــي إلوممَّــا يشــهد 

الوصـيّة وتسـليمها مـن كـّل إمـام  مـن هـذه الروايـة أي روايـة عشـر

ــيخ  ــا الش ــي رواه ــة الت ــذه الرواي ــده أنَّ نفــس ه ــذي بع إٰىل اإلمــام ال

ــويس يف ــ الط ــه يف خمتص ــا عن ــة ورواه ــد ـالغيب ــدرجات ق ــائر ال ر بص
                                                

 .٢٣٦: ؛ كتاب سليم بن قيس١٢ح / ٤باب / ٨٦و ٨٥: الغيبة للنعامين) ١(
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التـي قـد سـّامه   دي مـن أسـامء عـيل اشتملت عٰىل كون اسـم املهـ

ــنيَّ اهللا  ــحيح املتع ــريه، فالص ــد غ ــحُّ ألح ــي ال تص ــا والت ــذي الهب   ال

زيــغ يعرتيــه وال ريــب يمرتيــه أنَّ املــراد مــن املهــدّيني  لــبس فيــه وال

ــي  ـــراالثن ــد عش ــي  بع ــة االثن ـــراألئّم ــة  عش ــس األئّم ــم نف  ه

ــم  ــة هل ــاظ دور الرجع ــدّيون. بلح ــم امله ــذلك ذ ،فه ــر يفول   ك

ــاين  ــام الث ــة أنَّ اإلم ــخ الرواي ــض نس ـــربع ل  عش ــؤمنني وأوَّ ل امل أوَّ

 .الواعدة بالرجعة ني، وقد مرَّ أنَّ ذلك إشارة يف اآليةاملهديّ 

 :تساؤل

يف التعبري بني األئّمة االثني  فلامذا غاير النبّي : ولعلَّك تسأل

، عشــرأئّمة اثنـا  ىلٰ ووكأنَّ املجموعة األُ  ،عشـرواملهدّيني االثني  عشـر

 .كّلهم مهدّيون عشـروأنَّ هناك جمموعة ثانية عددها أيضًا اثنا 

 :واجلواب

وٰىل إالَّ أنَّ اّحتـاد املـراد ألُ اأوهـم املغـايرة للوهلـة  إنَّ التعبري وإنَّ 

الشيخ يف الغيبة من موثَّق جابر   مألوف يف استعامل الروايات نظري ما رواه

لـيملكنَّ منّـا أهـل اهللا و«: يقـول فر سمعت أبا جع: قال ،اجلعفي

متٰى يكون ذلك؟ : ، قلت»رجل بعد موته ثالثامئة سنة يزداد تسعاً  البيت

ة عشــرتسع «: القائم يف عامله؟ قال  وكم يقوم: ، قلت»بعد القائم«: قال

فيقتل  ودماء أصحابه، ر فيطلب بدم احلسني ـسنة، ثّم خيرج املنتص

 .)١(»ويسبي حتَّٰى خيرج السّفاح
                                                

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: لغيبة للطويسا) ١(



 ٤٥  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

م أنَّ هــذا وّ فالنــاظر يف هــذه الروايــة  يف املتبــادر األ ل يتــوهَّ

الـذي  رـالرجل من أهـل البيـت الـذي يملـك بعـد القـائم أو املنتصـ

ودمــاء  خيــرج بعــد القــائم والــذي يطلــب بثــأر وبــدم احلســني 

ٰى تعـّدد التعبـري مـع أنَّـه قـد ـبمقتضـ  أصحابه هـو غـري احلسـني 

، ففــي روايــات ر هــو احلســني ـاملنتصــاستفاضــت الروايــات أنَّ 

ــا ــر  رواه ــن أيب جعف ــابر، ع ــن ج ــاص ع ــد يف االختص يف  املفي

ر ـاملنتصـ ،يـا جـابر ر والسـّفاح؟ـوهـل تـدري مـن املنتصـ«: حديث

 .)١(»احلسني بن عيل، والسّفاح عيل بن أيب طالب 

ــا _  ٦ ــار الرض ــون أخب ــدوق يف عي ــيخ الص  وروٰى الش

: ســمعته يقــول: ، قــالاهللا  عبــد يب بصــري، عــن أيبأبســنده عــن 

ــا « ــا اثن ـــرمنّ ــ عش ــديًا، مض ــنع ـمه ــتّة، ويص ــي س ــتّة وبق يف اهللا ٰى س

 .)٢(»أحّب  السادس ما

 :الشاهد الرابع

ــيل  ــة أنَّ الــذي يــيل الوصــيّة وي ــات مستفيض ــن رواي مــا ورد م

حيــث  ،ويــيل اخلــاتم هــو احلســني  عشـــرمقاليــد اإلمــام الثــاين 

 :ذلككّل  يدفع إليه القائم 

اهللا ر بصــائر الــدرجات عــن أيب عبــد ـفقــد روٰى يف خمتصــ_  ١

 :» ــني ــل احلس ــذين قُ   يف ويقب ــحابه ال ــه أص ــه، ومع ــوا مع تل
                                                

 .٢٥٨: االختصاص) ١(

 .٣٧ح / ٦٩: ٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٤٦

ــًا كــام بُ  ــن عمــران ســبعون نبيّ ــوا مــع موســٰى ب ــه عث ــدفع إلي ، في

ــائم  ــني   الق ــون احلس ــاتم، فيك ــله  اخل ــيل غس ــذي ي ــو ال ه

 .)١(»وكفنه وحنوطه ويواري به يف حفرته

بن القاسم البطل، عن أيب اهللا ما رواه يف الكايف بسنده إٰىل عبد _  ٢

 ... « :يف حـديث اهللا عبد 
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ب لكـّل ب  احلسني  يضـة يف سبعني من أصحابه عليهم البيض املذهَّ

قـد خـرج   املؤّدون إٰىل الناس أنَّ هذا احلسـني) يؤذن املؤذنون( وجهان،

ة القائم املؤمنون فيه، وأنَّه ليس بدّجال وال شيطان، واحلجَّ  حتَّٰى ال يشكُّ 

ت املعرفة يف قلوب املؤمنني أنَّـه احلسـني  بني أظهرهم، فإذا  استقرَّ

وحينّطه ويلّحده يف حفرته   ة املوت، فيكون الذي يغّسله ويكّفنهجاء احلجَّ 

 .)٢(»، وال ييل الوّيص إالَّ الوّيص احلسني بن عيل 

ــ ــا العيّ ــري يف ورواه ــتالف يس ــع اخ ــن م ــريه ولك ايش يف تفس

ــة ــل الرواي ــي ذي ــاس  املــؤّدي إىلٰ «: األلفــاظ، فف ــد  _الن ــني ق أنَّ احلس

خرج يف أصحابه حتَّٰى ال يشـكُّ فيـه املؤمنـون وأنَّـه لـيس بـدّجال وال 

اإلمـام الـذي بـني أظهـر النـاس يومئـٍذ، فـإذا اسـتقرَّ عنـد  ،_طان شي

ـ املؤمن أنَّه احلسـني ال يشـّكون فيـه، وبلـغ عـن ة القـائم احلسـني احلجَّ

ــ ــاء احلجَّ ــذلك، ج ــون ب قه املؤمن ــدَّ ــاس وص ــر الن ــني أظه ــوت ب ة امل

                                                

 ).١٣٠ح (ذيل / ١٠٣: ٥٣؛ بحار األنوار ٤٩و ٤٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦:  ٨الكايف ) ٢(



 ٤٧  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ـله، نـه، وحنَّطـه، وإيالجـه يف حفرتـه احلسـني،  فيكون الـذي غسَّ وكفَّ

ثـّم يملكهـم « :، وزاد إبـراهيم يف حديثـه»إالَّ الـوّيص  وال ييل الـوّيص 

 .)١(»احلسني حتَّٰى يقع حاجباه عٰىل عينيه

م من رواية الشيخ الطويس يف الغيبة، مـن أنَّـه يملـك ما تقدَّ _  ٣

ر ـثالثامئة سنة ويزداد تسعة، وهو املنتص  بعد القائم رجل من أهل البيت

وقـد رواهـا املفيـد يف  ،)٢(هوهو املنصور ويطلب بدمه وبـدماء أصـحاب

 سـمعت أبـا جعفـر : االختصاص ببسط يف الرواية عن جابر، قال

أهل البيت بعـد موتـه ثـالث مائـة سـنة  ليملكنَّ رجل منّااهللا و«: يقول

بعـدموت «: فقـال: فمتٰى يكون ذلك؟ قال: فقلت: ، قال»ويزداد تسعاً 

: فقـال: مـوت؟ قـالوكم يقوم القائم يف عامله حتَّـٰى ي: ، قلت له»القائم

 .)٣(وذكر بقيّة احلديث »...قيامه إٰىل يوم موته سنة من يوم عشـرتسعة «

ــنده  _ ٤ ــن بس ــة ع ــن عقب ــدأع ــ اهللا  يب عب ــأنَّ ــن ه ُس ئل ع

: قـال ؟ل مـن خيـرجوّ أمـن  :فقيـل لـه ،»نعم«: قال هي؟ الرجعة أحّق 

ومعــه النــاس  :، قلــت»احلســني خيــرج عــٰىل إثــر القــائم «: قــال

ــا هــم؟كلّ  ــه ال« :لق ــاٰىل يف كتاب ــل كــام ذكــر اهللا تع  ِ� : ب
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 .٢٠ح / ٢٨١: ٢ايش تفسري العيّ ) ١(

: ورواه يف خمتصــر بصـائر الـدرجات ؛٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيبة للطويس: نظرأُ ) ٢(

 .، عن مصدر آخر٤٩

 .٢٥٨و ٢٥٧: االختصاص) ٣(

 .٤٨: خمترص بصائر الدرجات) ٤(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٤٨

 :الشاهد اخلامس

ألهـل البيـت  عشــرما تواتر من عقيـدة رجعـة األئّمـة االثنـي 

ن حمـض اإليـامن حمضـًا أو حمـض الكفـر   إٰىل الدنيا، ورجوع املـوتٰى ممـَّ

ل مــن يرجــع مــن حمضــًا، ورجــوع أعــداء أهــل البيــت  ، وأنَّ أوَّ

ــة أهــل ــت  أئّم ــن عــيل  البي ــني ب ــ هــو احلس ــن احلجَّ ة يف زم

فيكون هو اإلمام بعده، ثـّم يرجـع بعـد احلسـني ،   عـيل بـن

  :أيب طالب 

إٰىل الــدنيا بعــد مــوت  عشـــروروايــات رجعــة األئّمــة االثنــي 

د مــا رواه قــد بلغــت م عشـــر  اإلمــام الثــاين ئــات الروايــات، فمجــرَّ

عـٰىل سـتّة مائـة  مـا يزيـد )اإليقاظ مـن اهلجعـة(احلّر العاميل يف كتاب 

ـــ ـــامَّ رواه املجلس ـــة فضـــالً ع ـــوامل ـرواي ـــذه صـــاحب الع ي وتلمي

، فضــالً عــامَّ رواه العاّمــة مــن كثــريون  وغــريهم واألســرتآبادي

ــاً  ــن مرادف ــًى وإن مل يك ــة معن ــرادف الرجع ــظ ي ــا بلف ــًا  رواياهت لغوي

 .لكنَّهم رووها وهم ال يشعرون بحقيقة معانيها

واإلحصــائية الدقيقــة لتلــك الروايــات قــد تزيــد عــٰىل األلــف 

 نَّ إعن جممـوع روايـات عمـوم الرجعـه عنـد الفـريقني فـ فضالً  بكثري

 .ضعافاً أالعدد يتضاعف عٰىل ذلك 

بعـد اإلمـام  عشــراألئّمة االثني  ومن الواضح أنَّ عقيدة رجعة

 .عشـرتبطل توّهم أنَّ املهدّيني هم غري األئّمة االثني  عشـرين الثا

 عشـــراالثنــي  ةئّمــم التعــّدد بــني األويتنــاقض مــع تــوهّ 

 :من الروايات ةمجل عشـرون االثني واملهديّ 



 ٤٩  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ر بصائر الدرجات عن أمحد بن حمّمـد بـن ـما رواه يف خمتص_  ١

دّراج، عـن عن رجل، عـن مجيـل بـن  عيسٰى، عن عمر بن عبد العزيز،

سـمعناه  :، قـاالاهللا املعّىلٰ بن خنيس وزيد الشّحام، عـن أيب عبـد 

ل من يكرُّ يف الرجعة احلسني بـن عـيل «: يقول ، ويمكـث يف إنَّ أوَّ

 .)١(»حتَّٰى يسقط حاجباه عٰىل عينيه األرض أربعني سنة

ر بصائر الدرجات أيضًا عن أّيوب بن نوح ـما رواه يف خمتص_  ٢

، عن العبّاس بن العامر القصباين، اهللا بن املغريةعيل بن عبد  واحلسني بن

قال أبو جعفـر  :عن سعيد، عن داود بن راشد، عن محران بن أعني، قال

 :» ل من يرجع جلاركم احلسني بن عيل ، فيملـك حتَّـٰى إنَّ أوَّ

 .)٢(»عينيه من الكرب تقع حاجباه عىلٰ 

مـن صـحيح  اً يضـأر بصـائر الـدرجات ـما روي يف خمتصـ_  ٣

ل مـن يرجـع وّ أ«: اهللا  بـو عبـدأقـال يل  :قـال ، بـن خنـيساملعّىلٰ 

ٰى يسـقط حاجبـاه عـٰىل فيملـك حتَّـ، ٰىل الدنيا احلسـني بـن عـيل إ

 .)٣( رجعة النبّي  ذكر  ثمّ  ،»...عينيه من الكرب

ـــ_  ٤ ـــا رواه يف خمتص ـــابر ـم ـــن ج ـــدرجات ع ـــائر ال ر بص

ــا جعفــر أســمعت  :قــال ،اجلعفــي ــ واهللا لــيملكنَّ « :يقــول ب ا منّ

 :قلـت ،»بعـد موتـه ثـالث مئـة سـنه ويـزاد تسـعاً  هل البيـت رجـالً أ

ــال ــك؟ ق ــون ذل ــٰى يك ــائم « :مت ــد الق ــت، »بع ــوم  :قل ــم يق وك
                                                

 .١٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٢٨و ٢٧: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

 .٢٩: خمترص بصائر الدرجات) ٣(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٥٠

ٰىل إر ـخيــرج املنتصــ ثــمّ  ة،ســن عشـــرتســعة « :قــال ؟القــائم يف عاملــه

ــني ــو احلس ــدنيا وه ــه ودم  ،ال ــب بدم ــحابهأفيطل ــبي  ،ص ــل ويس فيقت

، )١(»يب طالـب أمـري املـومنني عـيل بـن أاح وهـو السفّ ٰى خيرج حتَّ 

 .طاء والفصيح والقادر عٰىل الكالماملع ةاح يف اللغوالسفّ 

يب جعفـر أر بصائر الدرجات بسـنده عـن ـما رواه يف خمتص_  ٥

 ،قال احلسني « :قال وذكـر ، »...قتلن يُ أصحابه قبل أل 

كون أمكث ما شاء اهللا فأ ثمّ « :وقال احلسني  ،ه يستشهد ومن معهنَّ أ

مـري املـومنني أتوافق خرجـة  ةخرج خرجأرض عنه فاأل ل من تنشّق وّ أ

 ٢(احلديث »...وقيام قائمنا(. 

عنـــدما خيـــرج إٰىل  مـــا ورد مستفيضـــًا أنَّ احلســـني _  ٦

حيــث ال يكــون لإلمــام  عشـــرالــدنيا يف أواخــر حيــاة اإلمــام الثــاين 

حينئـٍذ كـي ال ينـازع سـيّد الشـهداء َعِقبًا مـن ولـِده حيّـًا  عشـرالثاين 

 .واإلمامة إليه يف انتقال الوصيّة

 :الشاهد السادس

ــا رواه _  ١ ــم ــنٍد حس ــة بس ــويس يف الغيب ــيخ الط ــن  نٍ الش ع

أيب محـزة عـٰىل أيب احلسـن   دخـل عـيل بـن: احلسن بن عيل اخلّزاز، قال

ــا  ــه الرض ــال ل ــال: فق ــام؟ ق ــت إم ــم«: أن ــه»نع ــال ل إّين : ، فق

ال يكــون اإلمــام إالَّ «: يقــول بــن حمّمــد  عفــرســمعت جــّدك ج

قـال  أنسـيت يـا شـيخ أم تناسـيت؟ لـيس هكـذا«: ؟ فقـال»وله عقب
                                                

 .٤٩: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٥٠: خمترص بصائر الدرجات) ٢(



 ٥١  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــام اإلمــام  إالَّ ولــه عقــب  ال يكــون اإلمــام إالَّ :  قــال جعفــرجعفــر، إنَّ

: ، فقـال لـه»فإنَّـه ال عقـب لـه  الذي خيرج عليه احلسني بـن عـيل

 .)١(صدقت ُجعلت فداك هكذا سمعت جّدك يقول

لفظــه يف  نَّ أ الَّ إخــر آمامــه بطريــق ورواه الطــربي يف دالئــل اإل

ــديث ــط احل ــون اإل« :وس ــام ال يك ــد الَّ إم ــه ول ــذي  اإلالَّ إ ول ــام ال م

 .)٢(...»خيرج عليه احلسني 

خرٰى منها من أنَّ أُ ة يت عدَّ وتفسري هذه الطائفة من الروايات واآل

سـيّد الشـهداء   ج جـّدهال يكون له عقب عند خـرو عشـراإلمام الثاين 

 ألجل أن  يدفع اإلمـام الثـاين  ّر فيه هوـوالس، إٰىل الدنيا يف الرجعة

واألمانة اإلهليـة إٰىل جـّده احلسـني، فـال  الوصيّة ومقاليد اإلمامة عشـر

من  ةمامومقاليد اإل ةوامللكوتية هلياإلة يكون هناك مانع من انتقال الوصيّ 

عند ذلك من قبيـل ولـٍد مـن  احلسني  هٰىل جدّ إ عشـرمام الثاين اإل

ر له استحقاق الوراثة فيامنع من انتقال اإلمامة إٰىل اجلّد  صلبه مبارش يتقرَّ

 .وهو سيّد الشهداء

فالرواية يف هـذه الطائفـة ليسـت نافيـة للولـد والعقـب لإلمـام 

 .حياته الرشيفة مطلقًا، بل يف ظرف أواخر عشـرالثاين 

ــ وروٰى _  ٢ ــنده ـالكّش ــالي بس ــعود، ق ــن مس ــد ب ــن حمّم : ع

ثنا جعفــر بــن أمحــد، عــن أمحــد بــن ســليامن، عــن منصــور بــن   حــدَّ

ثنا إسـامعيل بـن سـهل، قـال: العبّـاس البغـدادي، قـال ثني : حـدَّ حــدَّ
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: لغيبة للطويسا) ١(

 .)٤٠٥/٩(ح / ٤٣٦و ٤٣٥: دالئل اإلمامة )٢(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٥٢

كنــت عنــد الرضــا  :وســألني أن أكــتم اســمه، قــال بعــض أصــحابنا

  إّنـا روينـا عـن : قـال لـه عـيل ،...يب محـزهأفدخل عليه عيل بـن

أبــو احلســن   إمــام مثلــه؟ فقــال لــه يــيل أمــره إالَّ  اإلمــام ال آبائــك أنَّ 

 :» فأخربين عـن احلسـني بـن عـيل  كـان إمامـًا أو كـان غـري

عــيل بــن : ، قــال»فمــن ويل أمــره؟«: قــال كــان إمامــًا،: ، قــال»إمــام؟

ــال ــني، ق ــني«: احلس ــن احلس ــيل ب ــان ع ــن ك ــال»؟ وأي ــان: ، ق  ك

ــد   ــد عبي ــة يف ي ــًا بالكوف ــناهللا حمبوس ــال ب ــاد، ق ــم ال «: زي ــرج وه خ

 .»يعلمون حتَّٰى ويل أمر أبيه ثّم انرصف

أن  إنَّ هذا أمكن عيل بن احلسني «: فقال له أبو احلسن 

ن صاحب هذا األمـر أن يـأيت بغـداد يمكّ  يأيت كربالء فييل أمر أبيه، فهو

 .»رف وليس يف حبس وال يف إسارـفييل أمر أبيه ثّم ينص

ي حتَّـٰى يـري عقبـه؟ ـا أنَّ اإلمـام ال يمضـإّنا روينـ: قال له عيل

ــال ــن : ق ــو احلس ــال أب ــا«: فق ــري  أَم ــديث غ ــذا احل ــتم يف ه روي

القـائم وأنـتم ال  بـٰىل واهللا، لقـد رويـتم فيـه إالَّ «: ال، قال: ، قال»هذا؟

 .»معناه وِملَ قيل تدرون ما

إنَّ هذا لفي احلـديث، قـال لـه أبـو احلسـن اهللا بٰىل و: قال له عيل

 :»يـا «: ، ثـّم قـال»ء تدع بعضـه؟ يـبش  يلك كيف اجرتأت عيلَّ و

 .)١(»تعاىلٰ اهللا وال تكن من الصاّدين عن دين اهللا اتَّق  ،شيخ

عن سهل بن  ،ة عن احلمرييرواية املسعودي يف إثبات الوصيّ  ويف

                                                

 . ٨٨٣ح / ٧٦٤و ٧٦٣: ٢اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(



 ٥٣  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

عـن بعـض  ،سـامعيل بـن سـهلإعـن  ،اسعن منصور بن العبّـ ،زياد

وروٰى مثلـه مـع اخـتالف يف  ...الرضـا  كنت عند :قال ،صحابهأ

 ن حتـتّج أ أت عـيلَّ وحيك جترَّ « :فقال له الرضا :ويف ذيله ،لفاظبعض األ

اهللا تعـاٰىل سـرييني  نَّ إ«: قـال  ثمّ  ،»تدمج بعضه بعضاً  ـيءبش عيلَّ 

 ق اهللا تعـاٰىل والاتَّـ ،شـيخ يـا« :قال لعيل بن محزة ثمّ  ،»شاء اهللا نإعقبي 

 .)١(»ادين عن دين اهللاتكن من الصدّ 

 :الشاهد السابع

ة روايــات يف املقــام مــن التأكيــد عــٰىل أنَّ هــؤالء  مــا ورد يف عــدَّ

، فلـيس عـدد األئّمـة عشـراالثني  ليسوا بأئّمة وراء األئّمة )املهدّيون(

 مهديًا عبارة عن عشـر، بل االثنا عشـريتغريَّ أو يزداد عن األئّمة االثني 

مهديًا عنـوان  عشـر، فاالثنا عشـرالثني إشارة إٰىل دولة الرجعة لالئّمة ا 

 .يف الرجعة دولتهم   آخر لعقيدة الرجعة يشار هبا إىلٰ 

ــادق : مــا رواه الصــدوق عــن أيب بصــري، قــال_  ١ ــت للص قل

ــد  ــا ابــن رســول : جعفــر بــن حمّم إّين ســمعت مــن أبيــك اهللا، ي

 ــه قــال : ، فقــال»مهــدياً  عشـــريكــون مــن بعــد القــائم اثنــا «: أنَّ

ــام« إمامــًا، ولكــنَّهم  عشـــراثنــا : مهــديًا، ومل يقــل عشـــراثنــا :  قــالإنَّ

ــا ــة حّقن ــا ومعرف ــاس إٰىل مواالتن ــدعون الن ــيعتنا ي ــن ش ــوم م ، )٢(»ق

 .)٣(يف خمترص بصائر الدرجاتورواها 

                                                

 .٢٠١: إثبات الوصّية للمسعودي) ١(

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كامل الدين) ٢(

 .٢١٢و ٢١١: خمترص بصائر الدرجات) ٣(

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٥٤

النفـي منصـبٌّ عـٰىل  »إمامـاً  عشــراثنـا : ومل يقـل«: فقوله 

وٰىل، األُ  عشـــرغــري االثنــا  إمامــًا كمجموعــة ثانيــة عشـــرتــوّهم اثنــا 

م أنَّ جممــوع األئّمــة أربعــة و لــئالَّ  فنفــٰى ذلــك  ون، عشـــريتــوهَّ

، غايـة عشــرمهـديًا هـم نفـس األئّمـة االثنـي  عشـر بل هؤالء االثني

هتم وأوبــتهم وإقــامتهم للدولــة   األمــر أنَّ التعبــري عــن رجعــتهم وكــرَّ

 .عشـريعربَّ عنه بمقام اإلمام املهدي، فهم مهدّيون اثنا 

ا قوله و ولكنَّهم قوم من شيعتنا يـدعون «: يف ذيل الرواية أمَّ

 :، فتفسريه وتأويله حمتمل لوجوه»الناس إٰىل مواالتنا ومعرفةحّقنا

ر بصـائر الــدرجات أنَّ املقصــود ـمـا ذكــره صـاحب خمتصــ_ أ 

حـتامل السـائل ولكـن لعـدم ا ،عشــرباملهدّيني رجعة األئّمـة االثنـي 

 :كرها فيكفر، قال ينعقيدة الرجعة لئالَّ 

حمّمــد لــيس فيــه اخــتالف   هبــداه أنَّ علــم آلاهللا اعلــم هــداك (

اهللا ق بعضــًا، وقــد روينــا أحاديــث عــنهم صــلوات بــل بعضــه يصــدِّ 

ــة يف ــه عشـــررجعــة األئّمــة االثنــي  علــيهم مجَّ عــرف مــن  ، فكأنَّ

اهللا خــصَّ   الســائل الضــعف عــن احــتامل هــذا العلــم اخلــاّص الــذي

تـه كـام سبحانه من شاء  م بـه عـٰىل مـن أراد مـن بريَّ ـته وتكـرَّ من خاصَّ

و  :قــال ســبحانه وتعــاىلٰ 
ُ
ِ�يــِه َمــْن �َشــاُء َواهللا ذ

ْ
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ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ذ�ِــك

ــيمِ  َعِظ
ْ
ــِل ال

ْ
ض

َ
ف
ْ
ــد[ ال ــث ال  ،]٢١: احلدي ــن بحي ــل حس ــه بتأوي ل فأوَّ

 .)١()فينكر قلبه فيكفر عليه  يصعب

                                                

 .٢١٢: خمترص بصائر الدرجات) ١(



 ٥٥  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــام  ــأنَّ اإلم ــتظهاره ب ــد اس ــرد  ويؤّي ــائل مل ي ــربز للس أن ي

كـام يظهـر مـن مجلـة  )الرجعـة(  وهو أبو بصري وال أن يفصـح لـه عـن

ل عنوانـًا إلقامـة دولـة آل من روايات الرجعـة أنَّ الرجعـة حيـث متثِّـ

، فكأنَّ احلديث عنهـا يكتنفـه حـذر وّرسيـة بالغـة يف دولـة  حمّمد

ــه قــد ورد يفبنــي أُ  ــٰى أنَّ ــاس حتَّ ــة وبنــي العبّ رارة كــان روايــة أنَّ ز  ميّ

ــادق  ــام الص ــٰىل اإلم ــؤال ع ــحُّ يف الس ــو  يل ــة بنح ــن الرجع ع

ــآخر ــٍف وب ــوي متخ ــام ملت ــة   واإلم ــه يف مداول ــتح مع ال ينف

ــي  ــتظهاره أنَّ االثن ــم اس ــة، نع ــن الرجع ــديث ع ـــراحل ــديًا  عش مه

متـني يف حمّلـه مطـابق للشـواهد التـي  لرجعة أهـل البيـت   عنوان

ت  .مرَّ

ــ_ ب  ــراد ب ــوم « ـأنَّ امل ــيعتناق ــن ش ــد  »م ــة األح ــم األئّم ه

م شـيعة لوالـدهم سـيّد األوصـياءعشـر أمـري املـؤمنني عـيل بـن  ، فإهنَّ

ــب  ــثأيب طال ــام ورد يف األحادي ــن  :، ك ــني م ــن واحلس أنَّ احلس

ــيل ــيعة ع ــن ، )١( ش ــعة، وورد ع ــة التس ــة األئّم ــن بقيّ ــالً ع فض

أحــبُّ إيلَّ   واليتــي لعــيل بــن أيب طالــب «: اإلمــام الصــادق 

ــن أيب طالــب فــرض، ووالديت  ــي لعــيل ب ــه، ألنَّ واليت مــن والديت من

ــل ــه فض ــه ،)٢(»من ــاً   وورد عن ــبُّ إيلَّ «: أيض ــائي أح ــي آلب واليت
                                                

ـــاج ا) ١( ـــا / ٢٣٧: ٢الحتج ـــام الرض ـــاج اإلم ـــاب احتج ـــام ب ـــري اإلم ؛ تفس

 .١٥٩ح / ٣١٣: العسكري 

ــؤمنني ) ٢( ــري امل ــائل أم ــة يف فض ــي الروض ــل القّم ــن جربئي ــاذان ب ح / ١٠٣: لش

 .١٠٥ح / ٢٩٩: ٣٩؛ بحار األنوار ٩٢

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٥٦

  من نسـبي، واليتـي هلـم تنفعنـي مـن غـري نسـب، ونسـبي ال ينفعنـي

ـــاقر  نظـــري هـــذا املضـــمون، وورد )١(»بغـــري واليـــة  عـــن الب

ــاظم  ــي ، والك ــيف االثن ـــروتوص ــ عش ــأهنَّ  اً مجيع ــن ب ــيعة م م ش

خـرٰى وصـفهم لكـوهنم مـن أُ كـام قـد ورد يف روايـات  باب التغليـب

ــول اهللا  ــد رس ــاظ ، أول ــع األ نَّ أو بلح ــمجي ــيعة ئّم ــي ش ة االثن

ــول اهللا  ــيّ  لرس ــو س ــامهمإدهم ووه ــؤمنني  م ــري امل ــال أم ــام ق ك

 :» أنا عبد من عبيد حمّمد«)٢(. 

ناده عـن أيب محـزة، ما رواه الشـيخ الطـويس يف الغيبـة بإسـ_  ٢

إنَّ منّـا  ،يـا أبـا محـزة«: طويل أنَّـه قـال  يف حديث اهللا عن أيب عبد 

ــد  ــائم أح ــد الق ـــربع ــا ( عش ـــراثن ــدياً  )عش ــني  مه ــد احلس ــن ول م

«)٤(ر بصائر الدرجات بطريق آخرـيف خمتص، ورواه )٣(. 

بكـوهنم مـن ولـد احلسـني مـن بـاب تغليـب  وتوصـيفهم 

، كـام ورد توصـيف عشــر  ة مـن االثنـيهذا الوصـف الثابـت للتسـع

ـــي  ـــة االثن ــــراألئّم ـــول  عش ـــد رس ـــن ول ـــوهنم م يف  اهللا بك

ــرية، مــع ــت لألحــد   األحاديــث الكث ــف ثاب ـــرأنَّ الوص ــًا،  عش تغليب

ــــَث «: وكــــام ورد ذلــــك يف الزيــــارة اجلامعــــة ُكم ُبِع ــــدِّ وإَِىلٰ َج

وُح  ــرُّ ــنيُ  ال ــم ،)٥(»األِم ــة ه ــارة اجلامع ــب بالزي ــع أنَّ املخاط ــة  م األئّم
                                                

 .٤فصل / ٩باب / ٥٧٥: مشكاة األنوار) ١(

 .٥ ح/ باب الكون واملكان/ ٩٠: ١الكايف ) ٢(

 .٥٠٤ح / ٨فصل / ٤٧٨: الغيبة للطويس) ٣(

 .٣٨: خمترص بصائر الدرجات) ٤(

 .٥٣٢: املزار البن املشهدي) ٥(



 ٥٧  ................................   مقام الرجعة لألئّمة االثني عرش ملهدّيون االثنا عرشا

ــا  ـــراالثن ــارةعش ــات الزي ــل يف بعــض رواي ــارة  املخاطــب )١(، ب بالزي

بــل ، عشـــراملعصــومني األربعــة  رحياهم كــّل ـاجلامعــة حقيقــة وتصــ

ــول أوّ  ح أنَّ ّرص  ــو الرس ــاطبني ه ــمّ  ل املخ ــؤمنني  ث ــري امل  أم

 .التسعة  ثمّ  احلسنني  ثمّ  فاطمة  ثمّ 

   رأ  :  

ل التنبيه  :األوَّ

ــو  ــت أنَّ األرض ال ختل ــل البي ــات أه ــواترًا يف رواي ــد ورد مت ق

ـ ـمن حجَّ اخللـق وبعـد اخللـق، وورد   ة قبـل اخللـق ومـعة، وأنَّ احلجَّ

ـــ لـــو مل يبـــَق إالَّ «: عـــنهم  ة عـــٰىل اثنـــان لكـــان أحـــدمها حجَّ

ـــ ،)٢(»صـــاحبه ـــة  ةواحلجَّ ـــام خليف يف األرض، وهـــم اهللا هـــو اإلم

ــواترًا عنــد الفــريقني  عشـــرنــا رًا األئّمــة االثـحصــ ، بــل ورد مت

ــوي ــديث النب ــة « :احل ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ومل يع ــن م م

 :وكــذلك احلــديث النبــوي املتــواتر عنــد الفــريقني ،)٣(»جاهليــة

                                                

 .٤الزيارة / ٣٤٥: ٩٧؛ بحار األنوار ٨الزيارة / ١٣باب : املزار البن املشهدي) ١(

 ١٧٨: ١؛ الكـايف ١٢و ١١بـاب / ١٠جزء / ٥٠٩ - ٥٠٧: بصائر الدرجات: راجع) ٢(

ـه لـو مل يبـَق يف / ١٨٠و ١٧٩: ١ب أنَّ األرض ال ختلو من حّجة، وبا/ ١٧٩و باب أنَّ

 .األرض إالَّ رجالن لكان أحدمها احلّجة

ــة والعاّمــة بألفــاظ خمتلفــة، راجــع) ٣( ح / ١٥٤: ١املحاســن للربقــي : رواه اخلاّص

بـــاب مـــن / ٣٧٧: ١؛ الكـــايف ٥ح / ١٥بـــاب / ٢٧٩: ؛ بصـــائر الـــدرجات٧٨

ــام ــه إم ــيس ل ــات ول ــدين٣ح / ...م ــامل ال ــاب / ٤٠٩: ؛ ك ــند  ؛٩ح / ٣٨ب مس

 ؛ مســـند أيب يعـــىلٰ ٢٥٩: ؛ مســـند أيب داود٢٢٥: ٥؛ جممـــع الزوائـــد ٩٦: ٤أمحـــد 

 .؛ وغريها من املصادر الكثرية٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣
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: وهـو مفـاد قولـه تعــاىلٰ ، )١(»خليفـة عشــراخللفـاء مـن بعـدي اثنـا «
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� )ــة ــت )٣٦: التوب ــد بيَّن ــن ، وق ــة م مجل

م منـذ خلـق اهللا القـيّ قـوام الـدين  يـة عـٰىل أنَّ الروايات داللة ظاهر اآل

 .هل البيت أة ئمّ أمن  عشـرة االثني رض بعدَّ وات واأللساما

مــن  عشـــرة مــن أهــل البيــت اثنــي ئّمــة األوكــون عــدَّ 

ــاين  ــام الث ــاة اإلم ــد وف ــتحيل بع ــمَّ يس ــن َث ــذهب، وم ــات امل رضوري

ـــر ــن عش ــو األرض م ــد  أن ختل ــة آل حمّم ــت  أئّم ــمَّ كان ــن َث ، وم

 . ـرعشخر حياة اإلمام الثاين آمتَّصلة ب رجعتهم 

 :التنبيه الثاين

قد روٰى الصدوق يف كامل الـدين بسـنده عـن حمّمـد بـن مسـلم 

يقـول يف  بـن عـيل البـاقر  سمعت أبـا جعفـر حمّمـد: الثقفي، قال

ــن رســول : قلــت: قــال... حــديث  ــا اب ــائمكم؟  ،اهللاي ــٰى خيــرج ق مت

ــال ــال إذا«: ق ــاء بالرج ــاء، والنس ــال بالنس ــبَّه الرج ــروج ...تش ، وخ

بالبيــداء، وقتــل   الشـام، والــيامين مـن الــيمن، وخسـف السـفياين مــن

بـني الـركن واملقـام، اسـمه حمّمـد بـن احلسـن  غالم من آل حمّمد 

ــة، ــنفس الزكي ــه ويف  ال ــقَّ في ــأنَّ احل ــامء ب ــن الس ــيحة م ــاءت ص وج
                                                

؛ )٤٩٥/٤(ح / ٣٨٦: أمـايل الصـدوق: رواه اخلاّصة والعاّمة بألفاظ خمتلفـة، راجـع) ١(

؛ سـنن ٣: ٦؛ صحيح مسلم ٨٦: ٥؛ مسند أمحد ٣١ح / ٤باب / ١٠٤: الغيبة للنعامين

 .؛ وغريها من املصادر الكثرية٤٢٧٩ح / ٣٠٩: ٢أيب داود 
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ــره إىلٰ  ــند ظه ــرج أس ــإذا خ ــا، ف ــروج قائمن ــك خ ــد ذل ــيعته، فعن   ش

 .)١(»رجالً  عشـرالكعبة، واجتمع إليه ثالثامئة وثالثة 

ــيمن  ــن أرض ال ــيامين م ــروج ال ــة أنَّ خ ــذه الرواي ــح ه ورصي

إنَّ انطـــالق حـــركتهام   وخـــروج الســـفياين مـــن أرض الشـــام، أي

وجيشيهام السفياين مـن أرض الشـام ومقـّر انطالقـه، وكـذلك الـيامين 

 .أرض اليمن  وجيشه من

ــن  ــن ســعيد أيب عــثامن، ع ــن محــاد يف املالحــم ع ــد روٰى اب وق

ــه  عــن  يف حــديث يب جعفــر جــابر، عــن أ الســفياين والــيامين وأنَّ

بعد ظهور السفياين يسـري إلـيهم منصـور الـيامين مـن صـنعاء بجنـوده 

ــو  ــي ه ــاس فيلتق ــل الن ــة مــن قب ــتقبل اجلاهلي ــورة شــديدة يس ولــه ف

نـة،) السفياين(واألخوص  فيكـون بيـنهام  وزّيـاهتم صـفر وثيـاهبم ملوَّ

 .)٢(قتال شديد

 :التنبيه الثالث

ـــرت مهــديًا لــو  عشـــردَّ مــن االلتفــات إٰىل أنَّ االثنــي ال بــ ُفسِّ

مهـديًا إنَّـام يكـون  عشــر بغري املعنٰى الصحيح الذي مـرَّ فـدور االثنـا

أي بعــد وفاتــه ال حــني حيــاة  عشـــربعــد هنايــة دولــة اإلمــام الثــاين 

ــاين  ــام الث ـــراإلم ــم دور يف  عش ــون هل ــن أن يك ــالً ع ــه فض ويف دولت

ا الكـربٰى مـن  يقطـع الطريـق عـٰىل األدعيـاء يف الغيبـة غيبته، وهذا ممـَّ

 .ص هذا املنصبتقمّ 
                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١و ٣٣٠: كامل الدين) ١(

 .٧٨: املالحم والفتن البن محاد) ٢(
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 :التنبيه الرابع

ا  ةا   

اما وا ز   

إنَّ مــن االســـتخفاف بالعقـــل بمكـــان االســـتناد يف أصـــول 

 فكريـة مل نجـد هلـا نظـريًا إالَّ  العقائد إٰىل القرعة واخلـرية وهـذه مهزلـة

عنـد املهلوســني، فــإنَّ مـن رضوريــات فقــه اإلماميـة وفقــه املســلمني 

ــة والضــوابط يف املســائل الفرعيــة فضــالً    أمجــع أنّ  القرعــة آخــر األدلَّ

م هبـا يف عـن أن يقـتحَّ  م هبـا يف املسـائل العقائديـة فضـالً عن أن يتقحَّ 

 .أصول العقائد

ــاىلٰ  ــه تع ــداق لقول ــا مص ــتناد إليه ــن�  :فاالس
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والنصــب التــي هــي كهانــة الشــياطني ألنَّ االقــرتاع بالقرعــة يف غــري 

ر رشعــًا يف ديــن  وإطاعــة للجــّن والشــياطني  غوايــةاهللا موردهـا املقــرَّ

ــري  ــاىلٰ إكــام يش ــه تع ــه قول ــوا: لي
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حيــث إنَّ األزالم ، )٩٠: املائــدة( ف

مــبهًام  ركون هبــا وكــانوا إذا قصــدوا فعــالً ـكانــت قرعــة يقــرتع املشــ

، )أمـرين رّيب (: تـوب عـٰىل أحـدهامثل السفر رضبـوا ثالثـة أقـداح مك

، )غفــل ال كفايــة عليــه(: وعــٰىل الثالــث ،)هنــاين رّيب (: وعــٰىل اآلخــر

فــإن خــرج األمــر مضــوا عــٰىل ذلــك، وإن خــرج النهــي جتنَّبــوا عنــه، 
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ــٰى أنَّ بعــض الفقهــاء كالســيّد   وإن ــًا، حتَّ ــا ثاني ــل أجالوه خــرج الغف

ــوم ــة لعم ــتخارة بالقرع م االس ــرَّ ــاووس ح ــن ط ــة، اآل  اب ــة الكريم ي

 .واحتمله األردبييل يف زبدة البيان

ــ ــا الش ــري مورده ــة يف غ ــل أنَّ القرع ــية هللا ـواحلاص رعي معص

ــاء إىلٰ  ــيطان والتج ــة للش ــاٰىل وطاع ــوع ورضب   تع ــني ون ــيس اللع إبل

ومــن َثــمَّ ، ن ورجــم الغيــب بنفثــات الشــياطنيمــن الكهانــة والــتكهّ 

ــو م ــاألزالم، وه ــم ب ــب ال يستقس ــد املطَّل ــان عب ــاىلٰ ك ــه تع ــاد قول  :ف
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 دؤى اا م م ا :  

ــوّهم ــذا الت ــري ه ــا و  ونظ ــٰىل الرؤي ــتامد ع ــد االع ــرؤٰى الفاس ال

ـالرؤيا يتـوهَّ  وكأنَّ   ة يعتمـد عليهـاا قنـاة وطريـق للـوحي والنبـوَّ م أهنَّ

ــ ــدين والص ــب وال ــاف الغي ــع الستكش ــع ومنب ــدر ومرج راط ـكمص

إنسـان القطـة روحيـة  ، فعٰىل هـذا الـوهم صـار لكـّل املستقيم  واحلّق 

ن آليـه القـرإوهـذا املقـال الباطـل أشـار  ،إنسـان ة يف روح كّل نبوَّ   هي

� :تعاىلٰ بقوله 
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ــدّثر( ــا وال ،)٥٢: امل ــٰىل الرؤي ــدار ع ــل امل ــد جيع ــال الفاس ــذا املق  وه

ك هبـام الكتـاب بالتمّسـ جيعل املـدار عـٰىل الثقلـني اللـذين أمـر النبـّي 

ــ ــنَّ والسُّ ــوَّ ة املطهَّ ــن نب ــا م ــذان مه ــاتم األنرة الل ــاء ة خ ــبي ه ، وأنَّ

لـن تظلـوا « :ومهـا اللـذان قـال يف شـأهنام .بعـده  ه ال نبـّي خاتم، وأنَّـ

 الشيخ حمّمد السند  ...............................................................  ٦٢

 .»كتم هبامإن متسَّ  بعدي ما

 :الشاهد الثامن

 ..أماماً  عشـرثنا ا

 ..اً مهديّ  عشـرثنا اهم 

 ..أمري عشـرثنا ام ه

 ..اً وصيّ  عشـرثنا اهم 

 ..خليفة عشـرثنا اهم 

 ..هادياً  عشـرثنا اهم 

 ..وارثاً  عشـر ثنااهم 

كـام   عشـرهذا وال خيفٰى عٰىل اللبيب الفطن أنَّ األئّمة االثنا 

يف روايـات  عشـروباملهدّيني االثني  عشـر ورد تسميتهم باألئّمة االثني

و املستفيضة أنَّة أيضًا املتواترة الفريقني املتواترة، أي يف روايات أهل السُّ 

اهللا بعد رسـول  عشـرهدّيون االثنا وولده هم امل  ورد فيها  أنَّ علياً 

عشـرخرٰى لالثني أُ  ، كذلك أيضًا ورد يف روايات الفريقني أسامء ،

 عشـر، واثنا اهللا أمري بعد رسول  عشـرخليفة، واثنا  عشـرنظري اثنا 

هذه السبعة عناوين  وتغاير، اً وارث عشـر، واثنا اً هادي عشـر ، واثنااً وصيّ 

م منــه يتــوهَّ  ال عشـــر أوصــاف االثنــي د يفوصــاف وهــذا التعــدّ األو

 ةدمقامات متعـدِّ   بل هي تشري إىلٰ  عشـرثني امنها  كّل  ةدجمموعات متعدّ 

عـيل واحلسـن واحلسـني والتسـعة مـن ولـد  عشـرللمعصومني االثني 

يف  بيانات القرآن الكـريم والنبـّي   ، فانتبه والتفت إىلٰ احلسني 

 .وصفهم 
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ــدبّ  ــدَّ للقــارئ مــن الت ــذه وال ب ر والــتمّعن والتكــرار لقــراءة ه

مـن الزوايـا مـن معــارف  ضـح لــه مجلـةالشـواهد والتنبيهـات كـي تتَّ 

 .وال تبقٰى مبهمة لديه ومقامات أهل البيت 

ا  ا ة م:  

 :تساؤل

يف زمـان اإلمـام  ة قد يثار تساؤل عـن كيفيـة رجعـة األئّمـ

ــالــبعض حيــ  أو يف زمــان بعضــهم املهــدي  ا عزلــه أو ث يلــزم إمَّ

 . تقديم املفضول عٰىل الفاضل

ـ خـرٰى أنَّ وبعبارة أُ  ة عـٰىل امتنـاع ة العقليـة والنقليـة الداّلـاألدلَّ

وامتنــاع تقــديم املفضــول عــٰىل  خلــو األرض مــن إمــام طرفــة عــني،

يف اثنــي  ة ر األئّمـــرحية يف حصـــالفاضــل، مــع األحاديــث الصــ

إٰىل يــوم القيامــة، وقــوهلم  ني اإلمامــة يف ولــد احلســ وأنَّ  ،عشـــر

 ــه عــامل، وال   اإلمــام«: يف وصــف اإلمــام واحــد دهــره، ال يداني

ة، اإلمامـة رئاسـة عاّمـ ر مـن أنَّ ومـا تقـرَّ  ،»يوجد لـه مثـل وال نظـري

ــدي   وأنَّ  ــ امله ــياء واألئّم ــاتم األوص ــون خ ــوز أن تك ــال جي ة ف

ــدي  ــان امله ــة يف زم ــكري الرجع ــن العس ــن احلس ــة ب ال و احلجَّ

ـألنَّ  بعده، ، وقـد ثبـت اسـتمرار إمامتـه إٰىل يـوم ا عزلـه ه يلـزم إمَّ

ــ ة عــٰىل زيــادة األئّمــ أو ،ا تقــديم املفضــول عــٰىل الفاضــلالقيامــة، وإمَّ

عدم عموم رئاسـة اإلمـام، وهـذه مـن أقـوٰى شـبهات  وأ، عشـراثني 

 .العاميل يف كتابه كام ذكر ذلك احلرّ  منكر الرجعة
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 : اجلواب

بها ، وهذه املراتب رتَّ بها الباري اإلمامة وفق مراتب رتَّ نظام  إنَّ 

سواء اجتمعوا يف دار الدنيا كاجتامع أهـل الكسـاء،  لتتبدَّ  ال الباري 

يف دار اآلخـرة أو كـان  أو اجتمعـوا والبـاقر  وزين العابدين 

األمر ينزل مـن اهللا  بعضهم يف الربزخ والبعض اآلخر يف دار الدنيا، فإنَّ 

ة بقيّ  ثمّ  احلسن واحلسني  ثمّ  عيل  ثمّ   أّوالً عٰىل النبّي   تعاىلٰ 

الناطق،  اإلمام احلّي  يصل وينزل إىلٰ   بحسب مراتبهم إٰىل أن ة األئمّ 

 .روايات الكايف كام ورد ذلك يف نّص 

ــالحياهتم  ــب ص ــك فمرات ــوء ذل ــٰىل ض ــة  وع ــي تراتبي ه

ع ال خيرجــه عــن موقــ ي أحــدهم ضــمن تسلســل رتبــي، فتصــدّ 

هييمن عليها املرتبـة الفوقيـة كـام هتـيمن مرتبتـه عـٰىل مـن   مرتبته، التي

احلـال كـذلك مـع مرتبـة فوقيـة  ، كـام أنَّ دونه من مراتب األئّمـة 

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــة ،والي ــي حكوم ــول  فف ــة  الرس ــة يف املرتب احلاكمي

ـُم اهللاُ  :تعاٰىل، كـام يف قولـه تعـاىلٰ هللا وٰىل هي األُ 
ُ
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َ
ــ، أوّ أ ــول ل م ــه رس ــب ب ن خياط
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: قـــال ،يف صـــحيحة زرارة وكـــذلك اإلشـــارة يف قولـــه 

ــا جعفــر  ــ لــوال«: يقــول ســمعت أب : فقــال ،»نادنــزداد ألنفــ اأّن

ــأَمــ«: قــال ؟تــزدادون شــيئًا ال يعلمــه رســول اهللا : قلــت ه إذا ا إنَّ

انتهــٰى  ة ثــمّ عــٰىل األئّمــ ثــمّ  عــٰىل رســول اهللا  كــان ذلــك عــرض

 .)١(»األمر إلينا

ح يـونس بـن خرٰى هبذا املضمون ما جاء يف مصحَّ وهناك رواية أُ 

لـيس «: ه قـالأنَّ  عن أيب عبد اهللا  ، عن بعض أصحابه ،عبد الرمحن

ؤمنني بأمري امل  ثمّ  ٰى يبدأ برسول اهللا حتَّ  ء من عند اهللا  يـخيرج ش

  ّ٢(»ا أعلـم مـن أولنـانـبواحد بعد واحد لكـي ال يكـون آخر ثم( ،

ة من بعده األئمّ  الً إٰىل رسول اهللا ثمّ ه أوّ بإطاعة اهللا متوّج  فاخلطاب باألمر

ة الً األئمّ الرسول املخاطب به أوّ  اخلطاب بأطيعوا سائر الناس، كام أنَّ  ثمّ 

 ، َّنكم هـم عمـوم النـاس،ويل األمـر مـأطيعوا أُ ـاملخاطب ب كام أن 

ه بنحـو املراتـب املتسلسـلة، وهـذا  نظام الطاعة والوالية، أنَّ فاآلية تبنيِّ 

 هو عليه، سواء اجتمع هؤالء املعصـومون  عامَّ يتغريَّ  النظام املتسلسل ال

 والـبعض اآلخـر يف دار   يف دار الدنيا، أم كان بعضـهم يف الـربزخ

 معصـوم  عشــرألربعـة الدنيا، وإن اختلف القـائم بـاألمر مـن ا

 .مور الناسأُ  لتدبريبحسب األزمان واألجيال إٰىل يوم القيامة املبارش 

احلســن واحلســني إمامــان قامــا «: ونظــريه قــول الرســول 
                                                

 .٣ح / يزدادون لنفد ما عندهم باب لوال أنَّ األئّمة / ٢٥٥: ١الكايف ) ١(

 .٤ح / يزدادون لنفد ما عندهم باب لوال أنَّ األئّمة / ٢٥٥ :١الكايف ) ٢(
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وأمكـــن  رســـول اهللا   إمامـــان يف زمـــن ، فهـــام »أو قعـــداً 

ــع أنَّ  ــتامعهم م ــام  اج ــة ذات نظ ــة إهلي ــي دول ــل فه ــامتهم بالفع إم

ــ ــب ال تنقض ــادق ـمرتات ــة الص ــي رواي ــة، فف ــوم القيام  ي إٰىل ي

ــ  ، )ديســيّ (ـ بــ ة ابــن احلســن العســكري خياطــب  املهــدي احلجَّ

ــّي  ــب احل ــو خياط ــ فه ــكري احلجَّ ــن العس ــن احلس ــامل  ة ب يف ع

يقـوم ويضـع يـده  وكـذلك اإلمـام الرضـا  ،األظلَّة وعـامل الـذرّ 

ـ  عىلٰ  ، كري ة بـن احلسـن العسـرأسه إجالالً البنـه املهـدي احلجَّ

 .م نشأة الروح عٰىل نشأة البدنفهو موجود قبل والدته بتقدّ 

*   *   * 



 

 

 

در ا  
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