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 نلن٘ املؤضط٘                             
كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا٠تلق نبينا األكـر ٤تمد كأىل بيتو 

 الطيبُت الطاىرين.
كا١تفكر اإلسالمي صاحب السماحة  يف إطاللة جديدة يعود الباحث

ليودع يف رفوؼ ا١تكتبة اإلسالمية   ‹داـ تسديده› السيد ٤تمد علي اٟتلو
 .ٝتاحتو –كما عودنا   –ٔتعلوماتو  ان ثرٌ  جديدان  كتابان 

من البحوث اليت  كاسعان  , نعتقد أنو مل يأخذ حيزان مهمان  يناقش موضوعان 
اٟتجة  اإلماـويل اهلل األعظم صدرت كتناكلت اٞتوانب ا١تختلفة ا١تتعلقة ب

 ) عجل اهلل فرجو الشريف(.
فقد قيض الرب الكرمي للكاتب الكبَت أف يبحث يف كتابو ىذا إشكالية 

 ,ا١تهدم ) عجل اهلل فرجو الشريف ( اإلماـمثارة منذ القدـ حوؿ زكاج 
آراءه اليت تبتدأ بالتأكيد على استحبابية الزكاج أصالن , مث بعض ما  موردان 

د بذلك عن ا١تعصومُت ) عليهم السالـ( , كنفي موانع الزكاج اليت مل كر 
 تستند على دليل أك ركاية.

سلوبو العلمي الرصُت .. الذم أمناقشة ىذه األدلة ب إىلكقد توفق السيد 
ثٍت عشر( يضا أف يبحث يف الركايات ا١تتعلقة بػ) ا١تهديُت االأاستطاع فيو 

) عجل اهلل فرجو الشريف(. إلماـاكما فهمو البعض من أهنم أكالد 



 إىلعلينا توفقت مؤسسة مسجد السهلة ا١تعظم  ‹عزكجل›كمن لطف البارم 
الشركع بطباعة ىذا السفر القيم بتوجيو مباشر من األمُت العاـ للمسجد 
السيد مضر السيد علي خاف ا١تدين, آملُت أف يتقبل اهلل عملنا ١تا يرجى بو 

 .حسن ا١تثوبة
 أف اٟتمد هلل رب العا١تُتكآخر دعوانا 

 
 
 
 

 ج أمحد زشام اجليابٕا احل        
 مدٓس مؤضط٘ مطجد الطَل٘ املعظه       

 
 
 
 

 
 
 



 


 

 مكدم٘                                

يف خضم التداعيات الثقافية تنشأ بُت اٟتُت ك اآلخر دعاكل لذكم 
اٟتَتة ك التشكيك, لتمرر  ف تزج اجملتمع يف دكامةأاألىواء ك الغايات ٖتاكؿ 

ثارات سيادىا الدافعُت ٢تا بإتاه اإلأك مصاحل أمن خال٢تا مصاٟتها ا٠تاصة 
 األمة عن مسؤكليتها ككاجبها .. إلشغاؿرباؾ ك اإل

ك ىو  ,ك اليـو نعيش تساؤالن آخر يطل علينا من خالؿ ما يثَته البعض
شغل الكثَت أالذم  ‹عجل اهلل فرجو الشريف›ا١تهدم  اإلماـشكالية زكاج إ

 اإلماـا١توضوع بالرغم من سرية حياة  يف البحث ك السؤاؿ عن مثل ىذا
دلتها أف نضع نظريتُت ك جعلنا لكل نظرية أك ٨تن بدكرنا حاكلنا  ,ا٠تاصة

ماـ ك ظركؼ غيبتو لة ٔتا يناسب اٟتياة ا٠تاصة لإلداحملتملة مث رددنا ىذه األ
بُت البعض فيما يتعلق  ان دؿ ٤تتدماٞت ل  ك ظى  ,ك مالبسات مثل ىذه الظركؼ

 بظركؼ غيبتو ا٠تاصة ..
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ك ىي ٤تاكلة ٥تتصرة تقـو  ,ف نقدـ دراسة يف ىذا الشأفأمن ىنا استطعنا 
على معاٞتة احملتمالت ا١تتصورة يف ىذا ا١تيداف , ك قد ناقشنا ما يًتتب على 

ذ إكاجو , عشر" ا١تًتتبة على ز  اديوف االثنىذا األمر, ك ىي مناقشة "ا١ته
ا١تهديُت االثٍت  إىلف ما يعُت تصوراهتم ىو كجود ركايات تشَت أظن البعض 

ك قد  _كما فهمها البعض   _كالده أهنم أعلى  ×اإلماـعشر من بعد 
يكوف  ف ذلكأ إىلشرنا أك  ,حاكلنا بياف ا١تقصود من االثٍت عشر من ىم

ذلك فال ٣تاؿ ٢تذه يف الرجعة ا١تباركة ألئمة ا٢تدل صلوات اهلل عليهم, ك ب
ف البحث إغَت مربر .. لذا ف ال تعقيدان إالتحوالت اليت ال تزيد من ا١تسألة 

ف توقف كل اآلراء أسيكوف باكورة ١تثل ىذه األعماؿ اليت من شأهنا 
 ا١تنحرفة ك الشبهات القادمة من كراء اٟتدكد ..

                     

 

 

 

  1433احلطني اإلماوّادٗ                                            

 لطٔد حمند علٕ احللْا                   
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 متَٔد                                  

ك ا١تصح ف خافية على ا١تتابع للشأف أمل تعد ظاىرة اٟتديث احملر ؼ 
حاديث تعرضت حملاكالت التحريف من األ ان د كثَت ٧تذ إ ,ـي العائالركا

بعضها بسبب ما نالتها حاالت التصحيف  قصيأك أ عهودة,ببشاعة غَت م
 حىت ك الناقل لوأحاالت عدـ الضبط اليت تعًتم راكم اٟتديث  إىلاستنادان 

التثبت  إىلك ا١تهتمُت هبذا الشأف أك احملققُت أالركاة  إىلأكعزت ىذه الظاىرة 
عامل معها كالت فما بالك ْتالة االعتقاد هبا, ,يةيف النقل كالًتكم يف الركا

مثل  _طاحت أك الضركرات ا١تذىبية اليت أا١تسلمات الدينية  ساسأعلى 
التعارض مع ا١تسلمات الدينية اليت  إىل _ىذه اٟتاالت من عدـ التثبت 

خذه باٟتاالت السياسية أىا ا١تؤمنوف ضركرةن بغض النظر عن  ايعتقد
 لغاء ا١تبتنيات كالثوابت.إ إىلا١تتشنجة اليت تسعى 

كلعل  ,ىذا فإف التصحيف ٦تا ابتليت بو كثَت من ا١توركثاتك على 
ك يعتذر أتصحيفات غَت متعمدة يصر الراكم على صحتها أحصى بعضهم 

ٛتد بن حنبل أ اإلماـكال ينفي  ,بعدما ينكشف لو ا٠تطأ كاالنتباه ,عنها
ك أكمن يعرل عن ا٠تطأ ›ىذه التصحيفات بل اعتذر عنها بقولو: 
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سباب أف من إ عن العالمة البطليوسي قولو: كقد عرؼ ُ‹※التصحيف
 ِا٠تالؼ الذم عرض لألمة التصحيف...

 ذا كاف ىذا ىو التصحيف ,فما معٌت التحريف ؟إك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ِٕٓعلـو اٟتديث الدكتور صبحي صاحل : ُ
 ِّٗأضواء على السنة احملمدية أك دفاع عن اٟتديث :٤تمود أبو رية : ِ
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 املبخح األّل            
 

 



 ×املَدٖ اإلماوإغهالٔ٘ شّاج 

21 

 

 معيٙ التخسٓف:
ؽو بُت التحريف كبُت رٍ جد يف حدكد تتبعي عند الفريقُت من فػى أمل 

ف يفرؽ بينهما مل أراد أكلعل الذم  فقد ذكرا ٖتت عنواف كاحد, التصحيف,
ف يفرؽ بُت أقصى من حاكؿ أكلعلو ىذا , ال ا١تسائل الشكلية فقطإيلحظ 
عم من التحريف كفرؽ أفقد ذكر العالمة ا١تامقاين أف "التصحيف  ا١تعنيُت,

كما غَت فيو  ماغَت فيو النقط, فخص اسم ا١تصحِّف, بعضهم بينهما,
 ُكفق"أل مع بقاء اٟتركؼ ٝتاه باحملرؼ كىو الشك

ٛتد العسكرم يف كتابو بينهما حىت عنوف كتابو هبما أبو أكمل يفرِّؽ 
 .«التصحيف كالتحريف كشرح ما يقع فيو»

لكن ابن حجر فرؽ بينهما بالشكل فقط "فرأل ما كاف فيو تغيَت 
كاف كما   ,ك حركؼ بتغيَت النقط مع بقاء صور ا٠تط ٝتي مصحفان أحرؼ 

 ىذا ما فرقوه بُت ا١تصحِّف كبُت احملرِّؼ .ِرفان"٤تيف ذلك الشكل ٝتي 
 
 
 

                                                 
 ّْالمة ا١تامقاين :تلخيص مقباس ا٢تداية للع ُ
 ِٓٓعلـو اٟتديث للدكتور صبحي صاحل :  ِ
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 :التضخٔف غري التخسٓف.. ّلهً
فالتحريف ىو تغيَت اللفظ  ف التحريف غَت التصحيف,ألكننا نرل 

 إىلم بدكافع عدة يقصد منها الوصوؿ أ يتبعو تغيَت ا١تعٌت بشكل عمدم,
 .تغيَت ا١تعٌت اللفظ الذم يالزمو ىدؼو ما يتغَت

ك أك السهو أساسو الغفلة أيف حُت يكوف التصحيف غَت متعمد ك 
 النسياف, ىذا ىو الرأم ا١تختار.

إف استقصاءن سريعان لكال ا١تعنيُت يوضح ما التزمناه, كقد تابعنا كثَتان من 
 موارد التحريف كموارد التصحيف فوجدنا الفرؽ كاضحان.

ف كاف إا خطورة التحريف ك مرين كجدنذا اتضح الفرؽ بُت األإك 
ف اف التحريف تغيَت فيو عناية كتكٌلف فائقأال إ _للتصحيف خطره كذلك 

يف  كقد تنطلي اٟتقيقة حىت على اٟتاذؽ اللبيب, ,امحىت يصعب معرفته
حُت ٧تد التصحيف ال تكوف فيو تلك العناية ٦تا يعُت ا١تتتبع على اكتشاؼ 

ملة ليكتشف تداعياهتا كعدـ ك اٞتأاٟتقيقة ٔتجرد التمعن يف الكلمة 
 كاقعيتها .
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 اضتَداف احلدٓح: ّ التضخٔف يفالتخسٓف  ٘مػهل
مل تعد مشكلة التحريف قضية تشغل ا١تهتمُت بالشأف الركائي كحدىم, 

كوهنا مسألة سياسية  استوعبت طموحات ذكم ا١تصاحل من   إىلبل تعدهتا 
يدفعهم  حب الرئاسة,ك توجهات العاكفُت على الدنيا يف أ ىل السياسة,أ

كاستهداؼ اٟتديث  اىدافهم كدكاعيهم, إىليف ذلك تغيَت اٟتقائق كالوصوؿ 
ليها ىؤالء إىم الوسائل اليت ٞتأ أىومن  ^ىل البيتأحاديث أك أالنبوم 

فقد حاكلوا العبث يف صياغة ىذه , ىدافهمأ إىلجل الوصوؿ أمن 
قواؿ أم بالتجٍت على ىوائهأماـ أغايتهم ,كللمثوؿ  إىلحاديث للوصوؿ األ

 ^ىل البيتأئمة أكمن ذلك ما رككه يف عدد  ,^ىل البيتأك أالنيب 
 لضركرة الدين من كوهنم اثٍت عشر . عشر خالفان  ةمن كوهنم ثالث

 عػس(( : ٘))الجالث األٜن٘زّآات 

ف بعض الركايات توحي إف اثٍت عشر, األئمةبالرغم ٦تا تعارؼ من كوف 
الضطراب الذم كقع يف ىذه الركايات بغض ل عشر, ةف عددىم ثالثأب

غَت ذلك  إىلك أك سهوان أعمدان  سبابو,أالنظر عن دكاعي ىذا االضطراب ك 
ف تكوف حالة أننا نرجِّح أال إ من الدكاعي اليت ال ديكن القطع هبا,

حاديث كقع مثل ىذه األألفاظ الركايات أاالضطراب لدل الراكم كخلطو يف 
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كليس الراكم  _ف يتعد بعضهم أال يستبعد يف ذلك ا٠تطأ الفادح ,ك 
 مضطربةن يف ا١تقصود, يجعلها ٥تلة يف ا١تعٌت,فالركاية  حيٌرؼف أ _بالضركرة 

 -ركايات منها: مثالن  فقد كردت يف الكايف
يب أيب سعيد عن عمرك بن ثابت عن أسناده عن إركل الكليٍت ب كالن:أ

ين كاثٍت عشر إ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قاؿ رسوؿ يب جعفر عليو السالـ قاؿ:أاٞتاركد عن 
كتد اهلل أبنا  كتادىا جبا٢تا,أيعٍت  رض,نت يا علي زر األأمامان من كلدم ك إ

رض عشر من كلدم ساخت األ ناثألذا ذىب اإف ىلها,أف تسيخ بأرض األ
 ُىلها كمل ينظركا.أب

مامان إين كاثٍت عشر إ»: ملسو هيلع هللا ىلصثالثة عشر بقولو األئمةف أ إىلفا٠ترب يشَت 

من  ان مامإاالثٍت عشر  إىلعلي  اإلماـضاؼ أفقد  «علي نت ياأمن كلدم ك 

كىو  «ثٍت عشر من كلدمذا ذىب االإف»كيف مورد ثافو كرد  ,ملسو هيلع هللا ىلصكلد النيب 
 ثالثة عشر. األئمةيعطي داللة لكوف 

                                                 
 ّْٓ:  ٔالطايف  ُ
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 قاؿ: ×يب جعفرأ إىليب سعيد رفعو أركل الكليٍت بإسناده عن  :ثانيان 

ء ٤تدثوف مفهموف آخرىم عشر نقباء ٧تبا اثنامن كلدم  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل
 ُت جوران.ئى لً ىا عدالن كما مي ؤ القائم باٟتق ديل

: كركل  الكليٍت عن ٤تمد بن حيِت عن ٤تمد بن اٟتسُت عن ابن ثالثان 
نصارم عن جابر بن عبد اهلل األ ×يب جعفرأيب اٞتاركد عن أ٤تبوب عن 

كصياء من ٝتاء األأكبُت يديها لوح فيو ÷دخلت على فاطمة«قاؿ: 

, ثالثةه منهم ٤تمد كثالثة منهم ×خرىم القائمآا, فعددت اثٍت عشر كلدى

 ِ.×علي
شعرم عن اٟتسن بن عبيد اهلل عن يب علي األأ: الكليٍت عن رابعان 

اٟتسن بن موسى ا٠تشاب عن علي بن ٝتاعة عن علي بن اٟتسن بن رباط 
 ان مامإيقوؿ: االثنا عشر  ×با جعفرأٝتعت «ذينة عن زرارة قاؿ: أعن ابن 

                                                 
 ُ:َٗٔف . ـ  ُ
 َٖٔف.ـ:  ِ
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يب أككلد علي بن  ملسو هيلع هللا ىلصؿ ٤تمد كلهم ٤تٌدث من كلد رسوؿ اهللآمن 

 ُ.‘ مها الوالداف ×كعلي ملسو هيلع هللا ىلصفرسوؿ اهلل ×طالب
: الكليٍت ٤تمد بن حيِت عن ٤تمد بن اٟتسُت عن مسعدة بن خامسان 

يب حيِت ا١تديٍت أبراىيم عن ابن إيب عبد اهلل ك٤تمد بن اٟتسُت عن أزياد عن 
كنت حاضران ١تا ىلك «سعيد ا٠تدرم قاؿ: عن أيب ىاركف العبدم عن أيب 

أقبل يهودم من عظماء يهود يثرب كتزعم يهود  ,بوبكر كاستخلف عمرأ
ين جئتك إعمر فقاؿ لو: يا عمر,  إىلا١تدينة أنو أعلم أىل زمانو حىت ريفع 

صحاب ٤تمد أسألك عنو فأنت أعلم أسالـ, فإف أخربتٍت عما ريد اإلأ
ين لست إد أف أسأؿ عنو قاؿ: فقاؿ لو عمر: ريأبالكتاب كالسنة كٚتيع ما 

علم أمتنا بالكتاب كالسنة كٚتيع ما قد أمن ىو  إىلرشدؾ أىناؾ, لكٍت 
ف  إفقاؿ لو اليهودم: يا عمر  _ ×علي إىلفأكمأ  _تسأؿ عنو كىو ذاؾ 

منا ذاؾ أعلمكم, فزيره عمر. مث إكاف ىذا كما تقوؿ فمالك كلبيعة الناس ك 
فقاؿ لو: أنت كما ذكر عمر؟ فقاؿ: كما قاؿ  ×ليع إىلف اليهودم قاـ إ

شياء أريد أف أعلم ىل أعمر؟ فأخربه قاؿ: فإف كنت كما قاؿ, سألتك عن 
مم كأعلمها صادقُت كمع حد منكم فأعلم أنكم يف دعواكم خَت األأ ايعلمه

                                                 
 َٗٔ:ُالكايف  ُ
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نا كما ذكر أ: نعم ×سالـ, فقاؿ أمَت ا١تؤمنُتذلك أدخل يف دينكم اإل
 شاء اهلل. ا لك أخربؾ بو إفلك عمر, سل عما بد

قاؿ: أخربين عن ثالث كثالث ككاحدة فقاؿ لو علي: يا يهودم كملى مل 
 تقل أخربين عن سبع؟

ف أخربتٍت بالثالث سألتك عن البقية, كإال  إفقاؿ لو اليهودم: إنك 
فضلهم أكففت, فإف أنت أجبتٍت عن ىذه السبع فأنت أعلم أىل األرض ك 

ؿ لو: سل عما بدا لك يا يهودم, قاؿ: أخربين عن كأكىل الناس بالناس, فقا
رض؟ رض, كأكؿ شجرة غرست على كجو األكؿ حجر كضع على كجو األأ

 كأكؿ عُت نبعت على كجو األرض؟
مة كم , مث قاؿ لو اليهودم: أخربين عن ىذه األ×فأخربه أمَت ا١تؤمنُت

أخربين من ين منزلو يف اٞتنة؟ ك أ٢تا من إماـ ىدل؟ كأخربين عن نبيكم ٤تمد 
 معو يف اٞتنة؟

ـى ×فقاؿ لو أمَت ا١تؤمنُت ىدلن من ذرية  : إف ٢تذه األمة اثٍت عشر إما
, أنبيها كىم مٍت, كأما منزؿ نبينا يف اٞتنة ففي  فضلها كأشرفها جنة عدفو
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ثنا عشر من ذريتو كأمهم كجدهتم كأـ كأما من معو يف منزلو فيها فهؤالء اال
 ُ.»٢تم للتأكدأمهم كذراريهم ال 

لكن التمعن يف ىذه الركايات يقتضي جهدان يف البحث كالتنقيب حيث 
 كجود عدة إشكاالت يف ىذه األخبار تقتصي عدة تنبيهات يف ىذا الشأف:

 

 السد األّل:
ثالثة  األئمةأف  إىلك البد من الرد على ىذه األخبار الواردة اليت تشَت 

ؼ على ىذه الثغرات اليت عشر كمعرفة مشكلتها كمناقشتها ليتسٌت لنا الوقو 
ة كأصل عددىا االثنا عشر, كلئال يستغل البعض اإلمامال تنسجم مع مبدأ 

 مثل ىذه األمور ليسوقها ١تصاٟتو.
 

 خباز اخلنط٘:التخسٓف يف األ

كبياف ا٠تلل  وخبار ا٠تمسة ال بد من استعراضف كجود التحريف يف األإ
.. كلنا الذم كقع فيها ريفك التحأالتصحيف  إىلشارة خبار كاإلىذه األ يف
خبار كرده العالمة التسًتم احملقق الفذ يف كتابو "األأما  إىلف نشَت أ

                                                 
 َٔٔ:ُالكايف  ُ
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ثارة إ إىلعماؿ ا١تبذكلة يف ىذا اجملاؿ كاليت تشَت ركع األأفهو من  الدخيلة",
خبار اليت تعرضت للتحريف زيادة كنقصانان كخالفت خطَتة كىي متابعة األ

كضح العالمة أعن ضركرات الدين.. فقد  بذلك ضركرات ا١تذىب فضالن 
ليها بعضهم بأف إشار أخبار اليت ف األأًتم رضواف اهلل عليو س٤تمد تقي الت

ك بدكف قصد كقد أخبار دخيلة حرفت بقصد أعشر ىي  ةثالث األئمة
بياف ىذه ا١تسألة فقاؿ يف معرض حديثو عن  إىل ‹اهلل رٛتو›تصدل 

 كما يلي:  «ألئمةاف ثالثة عشر إ»حاديث الدخيلة األ

ين كاثٍت عشر إ: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ×يب جعفرأكؿ: عن األ
رض... "راجع اٟتديث ا١تثبت يف نت يا علي زر األأمامان من كلدم ك إ

 صفحة.." مث قاؿ العالمة التسًتم تعليقان على ىذا ا٠ترب:
مامان إعلى كوف اثٍت عشر  يف موضعُت ا٠ترب كما ترل مشتمل قوؿ:أ

ثالثة عشر. كركاه الشيخ يف  ×مَت ا١تؤمنُتأفيصَتكف مع  ملسو هيلع هللا ىلصنيبمن كلد ال

ذا ذىب إف»خره بلفظ آ ك «حد عشر من كلدمأ ين كإ» كلو بلفظأغيبتو 

بو أخَت. كالصواب يف ا٠ترب ما ركاه كٖتريفو يف األ «االثنا عشر من كلدم
ربعمائة ا١تعركفة بلفظ صوؿ األحد األأصلو الذم ىو أسعيد العصفرم يف 

 خَتان.أك أكالن أ «عشر حدأ»
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كما   «كتادىا كجبا٢تاأ»ايضان ٖتريف كالصواب  «كتادىا جبا٢تاأ»كقولو: 
 ركاه الشيخ.

: من كلدم اثنا عشر ×قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ×يب جعفرأالثاين: عن 
نقباء ك٧تباء ٤تدثوف مفهموف.. كما كرد يف صفحة... قاؿ العالمة التسًتم 

 معلقان على ا٠ترب:
من »يب سعيد أصل أيضان ما يف أيضان كالسابق كالصواب أىو  قوؿ:أ

 .«كلدم احد عشر  ا٠ترب
كا٠ترب السابق  كىذا ا٠ترب الرابع منها, صلو تسعة عشر,أخبار أك 

آخر  إىلبو سعيد أكيف ا٠تربين كقع  كفات اجمللسي النقل منو, السادس منو,
 نو نقلهما منو.أالكليٍت فيعلم  ه يف اسناداسناد

نصارم قاؿ: عن جابر بن عبد اهلل األ ×يب جعفر أن ع الثالث:

 إىلكبُت يديها لوح فيو اٝتاء االكصياء من كلدىا..  ÷دخلت على فاطمة
 خر ا٠ترب راجع ا٠ترب يف صفحة... آ

 ًتم تعليقان على ىذا ا٠ترب:سقاؿ العالمة الت
يضان كما ترل مشتمل على كوف اثٍت عشر من كلد أكىو  قوؿ:أ
رشاد إعشر. كركاه  ةيضان ثالثأ ×مَت ا١تؤمنُتأمع  فيصَتكف ÷فاطمة
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"من كلد فاطمة" بعد قولو  لفظ سناده عن الكليٍت مثلو مع زيادةإا١تفيد ب
"القائم". كركاه الشيخ يف غيبتو بسند آخر مثلو على ما كجدت كالكل 

 .   ٤ترؼ
 ›كماؿ الدينإم أ‹كمالو إلخرب يف عيونو , ك لكالصواب ركاية الصدكؽ 

من ›دين لو كيف خصالو بإسناد لو عن ابن ٤تبوب مثلو بدكف لفظة بإسنا

ربعة أك »بلفظ  «عشر منها علي ةكثالث» يف اٞتميع كتبديل قولو: ‹كلدىا

مَت ا١تؤمنُت أ ربعة:أ األئمةعلي من بفاف ا١تسمى  كىو الصحيح, «منهم علي

 «ثالثة منهم ٤تمد» كما أف ا١تراد بقولو  .^كالسجاد كالرضا كا٢تادم 

كماؿ كالعيوف الغيبة موافقة اإل  إىلكنسب  .^الباقر, كاٞتواد, كاٟتجة
 كا٠تصاؿ لكن الذم كجدت كونو كالكايف.

ركل مضموف ىذا ا٠تَت  ‹ثبات الوصيةإم أ›ثباتو إف ا١تسعودم يف إمث 
 بإسناد آخر كلفظ آخر ىكذا:

يب السفاتج عن أٛتد بن ىالؿ عن بن ايب عمَت عن أاٟتمَتم عن 
نصارم قاؿ: دخلت على عن جابر األ ×يب جعفرأعفي عن جابر اٞت

ٝتاء يف أفيو ثالثة  بصار,كبُت يديها لوح يكاد يغشي ضوؤه األ ÷فاطمة
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ٝتاء يف أحد طرفيو كثالثة أٝتاء يف أ ةأٝتاء يف باطنو كثالث كثالثة ظاىرة,
 كمن باطنو ما يف ظاىره, يرل من ظاىره ما يف باطنو, الطرؼ اآلخر,

 فقلت من ىؤالء؟  ذا ىي اثنا عشر,فإاء ٝتفعددت األ
كصياء من كلدم آخرىم القائم. قاؿ جابر: فرأيت ٝتاء األأفقالت ىذه 

كالصحيح  يضان ٤ترؼ كخرب الكايف,أفيها "٤تمد" يف ثالثة مواضع. كىو 
كماؿ: "عن اٟتمَتم عن الفزارم عن يضان ركاية الصدكؽ لو يف العيوف كاإل أ

عبد اٟتميد عن عبد اهلل بن القاسم عن عبد  مالك السلويل عن درست عن
قاؿ جابر  ×يب السفاتج عن اٞتعفي عن الباقرأاهلل بن جبلة عن 

 يكقدامها لوح يكاد ضوؤه يغش ÷نصارم : دخلت على فاطمةاأل
ٝتاء يف أيف باطنو كثالثة  ةبصار فيو اثنا عشر اٝتان: ثالثة يف ظاىره كثالثاأل

اٝتاء من  ددهتا فاذا ىي اثنا عشر ,فقلت:ٝتاء يف طرفو فعأآخره كثالثة 
 حد عشر من كلدم. أبن عمي ك اك٢تم أ ,كصياءٝتاء األأىؤالء؟ قالت ىذه 

سناد ا٠ترب الثاين إكؿ بف الشيخ يف غيبتو ركل منت ا٠ترب األأمث الغريب 
حمد بن نعمة السلويل" كتبديل ٔتكالصدكؽ مع تبديل "مالك السلويل" "

"بوىيب بن حفص" كتبديل "عبد اهلل بن جبلة" "درست بن عبد اٟتميد" 
 بعبد اهلل بن خالد" .



 ×املَدٖ اإلماوإغهالٔ٘ شّاج 

11 

 

كالثاين   كؿ كإسناد الكليٍت, من ا٠تربين األف الصدكؽ ركل كاٌل إكحيث 
ف الشيخ خلط فجعل سند أفالظاىر  ,سناد ا١تسعودم مع اختالؼ يسَتإك

 ا خربان كاحدان.مكؿ كجعلها٠ترب الثاين ١تنت ا٠ترب األ
شعرم عن يب علي األأيضان عن أالباب من الكايف  الرابع: ركل ذاؾ

اٟتسن بن ا٠تشاب عن علي بن ٝتاحة عن علي بن اٟتسن بن رباط عن 
مامان من إاالثنا عشر  يقوؿ: ×با جعفرأٝتعت  ذينة عن زرارة قاؿ:أابن 

آؿ ٤تمد كلهم ٤تدث... راجع اٟتديث صفحة.. قاؿ التسًتم يف معرض 
 تعليقو على ا٠ترب.

"علي  نو بدؿأال إاه الشيخ يف غيبتو بإسناده عن الكليٍت مثلو رك  قوؿ:أ
حاديث يف أة"  ركاه الكليٍت نفسو قبل ذلك بعة" "باٟتسن بن ٝتاعبن ٝتا

ىذا الباب مع اختالؼ يف السند ىكذا "٤تمد بن حيِت عن عبد اهلل بن 
آخره  إىلة عن علي بن اٟتسن بن رباط.. ع٤تمد ا٠تشاب عن ابن ٝتا

خا علي بن أككاف  _فقاؿ عبد اهلل بن راشد »دة يف ا١تنت ىكذا "كمع زيا

مك  أف ابن إ أماكقاؿ:  ×نكر ذلك فصرر ابو جعفرأك  ومأل ×اٟتسُت
مَت أحدىم" كلكل ٤ترؼ الشتما٢تا على كوف االثٍت عشر غَت أكاف 

ك ا١تقيد لو أكالصواب ركاية الصدكؽ للخرب يف ا٠تصاؿ للعيوف  ×ا١تؤمنُت
سناده عن الكليٍت بلفظ "كلهم ٤تدثوف بعد إكؿ يف اه األرشاد رك يف اإل
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منهم" كركاه الثاين بلفظ "كلهم  ×يب طالبأكعلي بن  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل ك  هحد عشر من كلدأ يب طالب كأ٤تدث علي بن 

 مها الوالداف".  ×كعلي
نو كقعت تصحيفات أيخر يف زيادة خرب الكليٍت األخر فقولو "عبد إمث 
راشد" ٤ترؼ "عبد اهلل بن زبيد" كما ركاه الصفار كالنعماين يف   اهلل بن

ف إ٤تدثوف ك  األئمةف أركاه الكليٍت نفسو يف باب  ,كتابيهما البصائر كالغيبة
 ٓترب آخر. وخلط

كما يفهم من كتاب   «وألم»كسقطت كلمة "من الرضاعة" بعد قولو 
الرضاعة ال من خان للسجاد من أالنعماين كألف "عبد اهلل بن زبيد" كاف 

 ف تومهو ابن قتيبة .إالوالدة ك 
كسقطت فقرة "سبحاف اهلل ٤تدثان" بعد قولو "ألمو" كما ركاه النعماين 

 كالصفار يف كتابيهما ككما ركاه نفسو يف ذاؾ الباب .
فخذه  ×بو جعفرأما ٤ترؼ "فضرب أ" ×بو جعفرأ"فصرر  كقولو:

" كما ركاه نفسو  ×و جعفربأ عليو قبلأما ٤ترؼ "فأك , " كما ركاه الصفار

 . +خر قولوآ إىلٙتة.. 
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ا٠تامس: ركل ذاؾ الباب عن ٤تمد بن حيِت عن ٤تمد بن اٟتسُت عن 
ك٤تمد بن اٟتسُت عن ابراىيم عن ابن  ×يب عبد اهللأمسعدة بن زياد عن 

كنت  يب سعيد ا٠تدرم قاؿ:أيب ىاركف العبدم عن أيب حيِت ا١تدين عن أ
آخر ا٠ترب  إىلقبل يهودم.. أكاستخلف عمر  بو بكرأحاضران ١تا ىلك 

 ًتم على ا٠ترب بقولو:سالوارد يف صفحة.. كقد علق العالمة الت
كركاه الشيخ يف غيبتو بإسناده عن الكليٍت مثلو لكن فيو بدؿ عن 

 مهم". أـ أيب حيِت" كفيو "كجدهتم أيب حيِت "عن ابراىيم بن أابراىيم عن ابن 
عشر من ذرية   موضعُت على كوف االثٍتيضان كما ترل مشتمل يفأكىو 

كالصواب زيادة فقرة "من ذرية نبيها كىم مٍت" يف  ,فهو ٤ترؼ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب
 كؿ كزيادة كلمة "من ذريتو" يف ا١توضع الثاين.ا١توضع األ

ف مضموف ا٠ترب ا١تتضمن لدخوؿ أعلم يهود ا١تدينة على أيشهد ١تا قلنا 
 ×مَت ا١تؤمنُتأ إىلو رشد عمر لأ يب بكر كأ ›موت‹عمر بعد فوت 

بطرؽ ستة أك غَت ىذا الطريق ركم ياه عن ثالث ك ثالث ككاحدة إكسؤالو 
 ككلها خالية عن ذلك.

سنادىا "عن الربقي عن عبد اهلل إكماؿ ركيا بك٢تا: الكليٍت نفسو مع اإل أ
يب الطفيل أعن القاسم عن حياف السراج عن داكد بن سلماف الكتاين عن 

ف حملمد اثٍت عشر إ :×قاؿ _اف قاؿ  إىل _ بكر يبأقاؿ :شهدت جنازة 
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خذالف من خذ٢تم, ال يستوحشوف ٓتالؼ من مامان عدالن ال يضرىم إ
كسكن  رض,رسى يف الدين من اٞتباؿ الركاسي يف األأهنم إك  خالفهم

, العدؿ فقاؿ:"صدقت" األئمةكلئك االثٍت عشر أ ,يف جنتو معو ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد
راج كالشياين عن حياف السراج كىو لكن األكؿ, ركاه عن حناف بن الس

  األصح.
يب الطفيل أكماؿ فقط ركل بلفظ آخر كطريق آخر "عن اإل  ا:مكثانيه

يا يهودم  :×قاؿ _ف قاؿ أ إىل _يب بكر أقاؿ: شهدنا الصالة على 
 _مامان ال يضرىم خالؼ من خالفهم إمة بعد نبيها اثنا عشر يكوف ٢تذه األ

 قاؿ االثنا عشر, األئمةعو يف اٞتنة ىؤالء كالذين يسكنوف م _اف قاؿ  إىل
 شهد باهلل لقد صدقت. أ اليهودم: لو

يب أيب حيِت ا١تدين عن أبراىيم بن إللنعماين ركل بإسناده عن  :امكثالثه
كعن ايب  _ ملسو هيلع هللا ىلصربيب رسوؿ اهلل  _يب سلمة أىاركف العبدم عن عمر بن 

يا  :×قاؿ _ف قاؿ أ إىل _ شهدنا الصالة على ايب بكر الطفيل قاال:
ال يضرىم  مامان عدالن كلهم ىاد مهدم,إيهودم اف ٢تذه االمة اثنا عشر 

يف منزلتو  ملسو هيلع هللا ىلصكاما الذين مع ٤تمد :_اف قاؿ إىل _خذالف من خذ٢تم 
 ا٠ترب. ا١تهديوف األئمةفاالثنا عشر 
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جاء يهودم  يب حيِت ا١تدين قاؿ:أكماؿ ركل بإسناده عن لإل  كرابعها:
بعده اثنا عشر  ملسو هيلع هللا ىلص: يا ىاركين حملمد×قاؿ _ف قاؿ أ إىل _عمر  إىل

: كالذين _ف قاؿ أ إىل _مامان عدالن ال يضرىم خذالف من خذ٢تم إ
 ._ا٠ترب  _يسكنوف معو ىؤالء االثنا عشر فأسلم الرجل 

يضان ركل بأسانيد معتربة عن ابن فضاؿ عن ابن أكخامسها: لإلكماؿ 
 ا١تدين عن براىيم بن حيِتإ٤ترز عن ٤تمد بن ٝتاحة الكندم عن 

 _ف قاؿ أ إىل _يب بكر أ١تا بايع الناس بعد موت  قاؿ: ×الصادؽ

مامان ىادين مهديُت ال يضرىم خذالف إاثٍت عشر  األئمةف ٢تذه إ: ف×قاؿ
متو فهؤالء أما قولك من معو يف اٞتنة من أك  _ف قاؿ أ: إىل _من خذ٢تم 
 . _ا٠ترب  _صدقت  ئمة ا٢تدل قاؿ الفىت:أاالثنا عشر 

دسها: لو كللعيوف كا٠تصاؿ مسندان عن صاحل بن عقبة عن كسا
 :×قاؿ اليهودم لو _ف قاؿ أ إىل _بو بكر أ١تا ىلك  قاؿ: ×الصادؽ

: اثنا عشر ×ماـ ىدل ال يضرىم من خالفهم؟ قاؿإمة من كم ٢تذه األ
 فمن ينزؿ معو يف منزلو؟ قاؿ: قاؿ: _ف قاؿ أ إىل _ صدقت امامان قاؿ:
 . _ا٠ترب  _صدقت  ؿ:مامان قاإاثنا عشر 
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صل يف ٚتيعها كاحد بال شبهة فالواجب شكالُت كاألككلها خاؿ من اإل
 خذ يف ا١تتفق عليو كما ىو القاعدة .األ

مث إف ظاىر خرب العنواف من الكايف أنو مشتمل على سندين أحدمها 
ن تشويش فإف مكالثاين عن ا٠تدرم إال أنو ال خيلو  ×من الصادؽ

, كبعد «١تا ىلك أبو بكر ×قاؿ»السند األكؿ:  الواجب أف يقاؿ بعد

كلوال أف ا٠ترب ركل  - «قاؿ: كنت حاضران ١تا ىلك أبو بكر»السند الثاين 

, كاحده  ؽ الثالثة األخَتة لقلنا إنو سنده كما عرفت من الطر   ×عن الصادؽ

بعده من زيادات  ×ف كلمةإفيو أحد الركاة ك  «بأيب عبداهلل»ف ا١تراد إك 
 فليست الكلمة يف الغيبة. النساخ تومهان 

مث إف اجمللسي بناء على الظاىر من تعدد السند يف ذاؾ ا٠ترب حكم 
بعامية اإلسناد الثاين منو, كليس كذلك فليس فيو من حيتمل عاميتو سول 
أيب ىاركف العبدم مع أنو إمامي فركل أمايل ا١تفيد أنو كاف أكالن خارجيان 

 ذم ركل عنو يف ىذا ا٠ترب لو.ة بإرشاد ا٠تدرم الاإلمام إىلفرجع 
مث إف يف خرب العنواف لتحريفان آخر كىو سقوط جوابو عن السؤاؿ عن 
الواحدة كقد ذكر يف باقي الطرؽ, كمنها طريق الكليٍت نفسو يف خرب أيب 

قاؿ: فأخربين عن » -بعد اٞتواب عن الثالث الثانية -الطفيل ففيو 
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بعده؟ كىل ديوت أك  كم يعيش من  ملسو هيلع هللا ىلصالواحدة: أخربين عن كصي ٤تمد
يقتل؟ قاؿ: يا ىاركين يعيش بعده ثالثُت سنة ال يزيد يومان كال ينقص, مث 

 . «ا٠ترب -يضرب ضربة

ثالثُت سنة  ملسو هيلع هللا ىلصبعد النيب ×لكن فيو أيضان إشكاؿ فإف مقتضى عيشو
بال زيادة يـو كال نقصاف توافق شهر كفاهتما كيومها مع أنو اتفقت ا٠تاصة 

كؿ, ككوف كفاة ربيع األ ُِمن صفر, أك  ِٖ يف ملسو هيلع هللا ىلصعلى كوف كفاة النيب

فالظاىر زيادة قولو  ِّأك  ُِيف شهر رمضاف يف ليلة  ×أمَت ا١تؤمنُت

 لعدـ ذكره يف غَته, كغَت ا٠تامس. «ال يزيد يومان كال ينقص»

كذريتو   ملسو هيلع هللا ىلصمنهم من كلد النيب ^ىذا كحيث إف أحد عشر
عشر  والدة على االثٍتطالؽ الإكالصديقة يعًتم الغفلة للكثَت من الناس ب

يف ضمن شرح  -فهذا ابن طاككس مع فضلو ككمالو قاؿ يف إقبالو 
عشر  شرؼ باثٍت ملسو هيلع هللا ىلصك منها أنو»: ملسو هيلع هللا ىلصالتفضالت اليت تضمنها مولد النيب

من  «عشر اثٍت»اللهم إال أف يكوف  «من مقدس ظهره قائموف بأمره كسره

 .^مع أحد عشر إمامان  ÷تصحيف النسخة أك يكوف أراد الصديقة
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ثالثة عشر اليت أجبنا عن  األئمةىذه األخبار ا٠تمسة ا١تومهة لكوف 
ٚتيعها بنقل األربعة األكىل بعينها بلفظ آخر صحيح من أصوؿ أخرل, 

ذاف نقلنامها من أصل أيب سعيد الذم نقل عنو الكايف, لكمنها األكالف ال
ا مل ينتو سند كاحد منه -كبنقل األخَت ٔتعناه بلفظ صحيح من طرؽ ستة

, ×الباقر إىلفإف األربعة األكىل تنتهي  -سليم بن قيس ا٢تاليل إىل

أيب  إىل, كالثالثة األكىل ×الصادؽ إىلكا٠تامس تنتهي طرقو الثالثة األخَتة 
أيب سعيد ا٠تدرم.  إىلالطفيل كعمر بن أيب سلمة, كينتهي طريق العنواف 

و كاف يتعاطى إن»: «ىبة اهلل أٛتد بن ٤تمد»لكن قاؿ النجاشي يف عنواف 
الكالـ كحيضر ٣تلس أيب اٟتسُت بن شيبة العلوم الزيدم ا١تذىب فعمل لو  

ثالثة عشر مع زيد بن علي بن اٟتسُت كاحتج  األئمةكتابان كذكر أف 
اثنا عشر من كلد أمَت  األئمةْتديث يف كتاب سليم بن قيس ا٢تاليل أف 

 . ×ا١تؤمنُت
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 : الجاىٕالسد 
ضفاء إ التوجهات الزيدية ا١تنحرفة كاليت حاكلت ف احتداـ الصراع بُتإ

سعت  االثٍت عشر, األئمةحد أككونو  +مامة زيد بن عليإالشرعية على 
االثٍت عشر  األئمةٝتاء أ إىلإضافة اسم زيد بن علي  إىلكساط بعض األ

 كثر التصحيفات كردت على يد نساخ زيدية,أكلعل  ليكونوا ثالثة عشر,
شيبة العلوم الزيدم الذم احتج بكتاب سليم بن اٟتسُت بن  بوأمنهم 

ف النجاشي ذكر يف عنواف ىبة اهلل أال إ ثالثة عشر. األئمةف أقيس كذكر 
يب اٟتسُت بن شيبة أنو كاف يتعاطى الكالـ كحيضر ٣تلس أ» ٛتد بن ٤تمد:أ

ثالثة عشر مع زيد  األئمةف أالعلوم الزيدم ا١تذىب فعمل لو كتابان كذكر 
ف أٟتسُت كاحتج ْتديث يف كتاب سليم بن قيس ا٢تاليل بن علي بن ا

 .ُ«مَت ا١تؤمنُت عليو السالـ أاثنا عشر من كلد  األئمة
عشر يف كتاب سليم بن قيس  اثنأ األئمةف أككاضح من سياؽ كالمو 

 عددىم زيد بن علي ليكونوا ثالثة عشر, إىلضافة العلوم الزيدم إلوال 
اٟتسُت بن شيبة العلوم الزيدم الذم  ف التحريف كاف على يدأنت ترل أك 

                                                 
 َُْاالخبار الدخيلة  ُ
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صل, ف يؤكد مذىبو بإضافة زيد بن علي ليتم ثالثة عشر خالؼ األأراد أ
 ا١تنقوؿ عن سليم كسيأيت التحقيق يف ٤تلو انشاء اهلل.

 :  لجالحالسد ا
سباب تضعيف كتاب سليم بن قيس ىو ما ادعاه ابن أف من إ

 عددىم ثالثة عشر. األئمةف أالغضائرم من كجود ما يدؿ يف كتاب سليم 
ف يضعف ىذا أ _ف صحة النسبة لكتاب سليم أ _كجب ذلك أكقد 

ية بل اإلمامف سليم بن قيس قد خالف أكذلك يعٍت  الكتاب كيرد,
ثالثة عشر حيث يعد ذلك خالفان للضركرة كعندىا  األئمةف أا١تسلمُت يف 

 ذه النسبة .ف تبنت ىإف يرد سليم بن قيس أفمن حق ابن الغضائرم كغَته 
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يف نتاب ضلٔه بً  ًامامإعػس  غبَ٘ ّجْد زّآ٘ الجالث٘
 قٔظ :

سليم بن قيس من كجود مثل ىذه  إىلكلكن ىل صحيح ما نسب 
ف ىناؾ حالة ارباؾ كقع فيها إـ , أمامان إثالثة عشر  إىلالركايات اليت تشَت 

ت نشَت ابن الغضائرم بعد مراجعتو لبعض نسخ كتاب سليم بن قيس لركايا
 األئمةف ا١تقصود من أتلقي الركايات على  إىلمر اليها توحي يف بادئ األ

ثالثة شواىد تؤكد نفي شبهة الثالثة عشر  إىلننا سنشَت أال إثالثة عشر . 
 من ركايات سليم:

  
 ّل:الػاٍد األ

عشر ك٦تن  اثنأ األئمةف أاالستشهاد بركايات سليم بن قيس يف  
 استشهد على ذلك:

 اثنأ األئمةف أبقوؿ سليم بن قيس يف  ؤرخ ا١تسعودم مستشهدان ػ ا١تُ
صلهم يف حصر أعشر منهم الذين  ة االثٍتاإلمامكالقطعية ب»عشر قاؿ:

مامهم ا١تنتظر ظهوره يف إف أك  العدد ما ذكره سليم بن قيس ا٢تاليل يف كتابو,
ن ٤تمد بن اٟتسن بن علي بن ٤تمد بن علي ب كقتنا ىذا ا١تؤرخ بو كتابنا,
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يب طالب أموسى بن جعفر بن ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن 
 ُصلوات اهلل عليهم اٚتعُت.

 ػ ابن شهر آشوب:ِ
نو جرل بُت عبد اهلل أ ركل عن ابن عباس عن سليم بن قيس ا٢تاليل:

كىل أنا إ» ٝتعت رسوؿ اهلل يقوؿ: بن جعفر كمعاكية كالـ فقاؿ عبد اهلل:
كىل با١تؤمنُت من أنفسهم فإذا أيب طالب أي بن نفسهم مث  علأبا١تؤمنُت من 

كىل با١تؤمنُت من أنفسهم مث أيب طالب فاٟتسن بن علي أاستشهد علي بن 
ذا استشهد فابنو علي بن إنفسهم فأكىل با١تؤمنُت من أابٍت اٟتسُت من بعده 

كىل أنفسهم مث ابٍت ٤تمد بن علي الباقر أكىل با١تؤمنُت من أكرب اٟتسُت األ
مامان تسعة من إنفسهم كستدركو يا جابر مث تكملو اثٍت عشر أنُت من با١تؤم

 ِ«كلد اٟتسُت...

فيما  ^طهاراأل األئمةػ قاؿ يف البحار: ككيف يشك مؤمن ْتقية ّ
تواتر عنهم يف قريب من مائيت حديث صريح ركاىا نيف كأربعوف من 

م كثقة عالـ يف ازيد من ٜتسُت من مؤلفاهتكالعلماء األ, الثقات العظاـ
                                                 

التنبيو  ُُٕمقدمة كتاب سليم بن قيس ا٢تاليل للشيخ ٤تمد باقر األنصارم  ُ
 كاألشراؼ .

 ن شهر اشوب مناقب آؿ ايب طالب الب ِ
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كسليم بن قيس  سالـ الكليٍت كالصدكؽ حىت عدك من العلماء مث قاؿ:اإل
  ُا٢تاليل .

 األئمةسامي أكحديث » ػ قاؿ ا١تَتزا ٤تمد بن عبد النيب النيشابورم:ْ

 ِ «االثٍت عشر على ترتيبهم ذكره سليم بن قيس ا٢تاليل يف اصلو..
صل سليم بن أ إىلعالـ حيث رجعوا غَت ذلك ٦تن استشهد بو األ إىل

 اثٍت عشر . األئمةف أكد أقيس ا٢تاليل الذم 
 
 
 

 الػاٍد الجاىٕ :

 ثالثة عشر, األئمةف أننا مل ٧تد يف ركايات سليم بن قيس ا٢تاليل ذكر إ
حاديث على العدد ثالثة عشر لكن ما يزيل نعم ىناؾ ما يوىم يف بعض األ

 مراف :أىذا الوىم 

                                                 
  ّٓ:ُِِالبحار للمجلسي  ُ
 ٕ:ُُّركضات اٞتنات  ِ
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مَت أعشر كما يف اٟتديث التايل :قاؿ اثٍت  األئمةف أالتصريح ب حدمها:أ
 _ابٍت ىذا فقاؿ: ›كصياءم األأ‹فقلت يا رسوؿ اهلل ٝتهم يل  :×ا١تؤمنُت

 _ككضع يده على رأس اٟتسُت  _ككضع يده على رأس اٟتسن مث ابٍت ىذا 
ككضع يده على رأس اٟتسُت مث ابن لو على اٝتي اٝتو  _مث ابن ابٍت ىذا 

و مٍت ئاهلل كسيولد علي يف حياتك فأقر ٤تمد باقر علمي كخازف كحي 
سيولد لك ٤تمد بن علي يف حياتك  فاقبل على اٟتسُت فقاؿ: ,السالـ

 ُ.مامان من كلدؾ يا أخيإمث تكملو االثٍت عشر  ,و مٍت السالـئفأقر 
نو يرًد معها إف ,ثالثة عشر يف الركاية األئمةف أثانيهما: عند كركد 

 كمثالو: ا يكوف قرينو على ذلك.اك م اثٍت عشر, األئمةتصريح باف 
ا عىلىٍيكيمٍ  ﴿ :إىليف قولو تع اء عىلىى  لًيىكيوفى الر سيوؿي شىًهيدن كىتىكيونيوا شيهىدى

يا رسوؿ اهلل من  فقاـ سلماف فقاؿ:» :×مَت ا١تؤمنُتأكقاؿ  ﴾ الن اسً 
نت عليهم شهيد كىم شهداء على الناس الذين اجتباىم اهلل أىؤالء الذين 
عٍت بذلك ثالثة  :ملسو هيلع هللا ىلصبيهم ؟ قاؿأليهم يف الدين من حرج ملة كما جعل ع

خي علي بن ايب طالب كاحد عشر من كلدم أنا ك أمث قاؿ:  نسانان,إعشر 
 «كاحدان بعد كاحد..

                                                 
 ُّٕكتاب سليم بن قيس : ُ
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 ما ا١تقصود من اثٍت عشر. ملسو هيلع هللا ىلصكضحأفقد 
 

 الػاٍد الجالح :

ف ابن الغضائرم مل يعُت موارد الثالثة عشر يف كتاب سليم بن قيس إ
كلعلو عٌت بذلك  بل أكرد ٣ترد شبهة الثالثة عشر دكف ذكر كركدىا, ,ا٢تاليل

لكنها بعد ذلك تلحق بقرائن  ,الركايات اليت يبدك فيها العدد ثالثة عشر
كبذلك فال يستند على ما  ,االثٍت عشر األئمةالتوضيح كالتصريح على 

عي كرده ابن الغضائرم من شبهتو على كتاب سليم بن قيس ا٢تاليل كال داأ
فلعل  ,ف جيعل كالـ ابن الغضائرم حجة ما مل يتابع ذلك بنفسوأألحدو 

دخوؿ ىذه الشبهة على ابن الغضائرم من عدـ متابعة سياقات الركايات 
 ثالثة عشر. األئمةالواردة فيها أف 
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 السد السابع:
 ّقف٘ مع ٍرِ السّآات:

كىو   ,احدإف ا١تالحظ يف ىذه الركايات ا٠تمسة مشو٢تا على معٌت ك 
جل الوقوؼ على ىذه ألفاظ ٥تتلفة, كمن أثالثة عشر كب األئمةكوف 

زاء إ٧تدىا ال تصمد  ,سانيدىاأالركايات كمتوهنا بغض النظر عن 
ثارهتا إمور, ستتم أبل البد من مالحظة  ,شكاالت اليت يثَتىا البحثاإل

 أمور: إىل, كالبد ىنا من التعرض فيما بعد
 

 

 األمس األّل:

 الم٘ اخلرب:ضسّزٗ ض

 األئمةك  ملسو هيلع هللا ىلصخبار الواردة على لساف النيبف مالحظة األإ

 مور:أيشًتط سالمتها من معارضة ثالثة  ^ا١تعصومُت

 ^ذ الركايات اليت ترد على لساهنمإكؿ: معارضتها للقرآف الكرمي: األ
كوهنا ضركرة دينية ,  يات القرآنيةف تتعارض يف مفاىيمها مع اآلأالديكن 

يت ىذه الركايات على نسقو ألغاء مضامينها, بل تإك أ ,الديكن ٥تالفتها
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م ما تطرحو ا١تفاىيم القرآنية بكل أ ,تفسَتم ينسجم ك الضركرة الدينية
طركحة القرآنية توجهاهتا, لذا فأية ٥تالفة من ىذا القبيل ال تنسجم كاأل

 اإلماـكما يف تعبَت   «فاضربوا هبا عرض اٞتدار»خوذ هبا أمرفوضة غَت م

تعٌضد  ^ىل بيتو أف الركايات الواردة عن النيب ك , أل×العسكرماٟتسن 
م حاؿ, لذا فهي ساقطة عن أما كرد يف القرآف الكرمي غَت ٥تالفةو لو ب

 االعتبار.
ف ال ٗتالف السنة النبوية كتعارضها, فا١تسلمات ا١تاخوذة من أ الثاين:

بية, فكيف ك ا١تذىأالسنة الشريفة تنسجم يف كاقعها مع الضركرة الدينية 
 تيقبل ركايات تعارض السنة كتناقضها كىي مؤكدة ٢تا كمساندةن ١تداليلها؟.

ال إيت بو ىذه الركايات, ك أف ال يكوف ىناؾ تناقض عقلي تأالثالث: 
ستكوف مرفوضةن من الناحية العقلية خصوصان يف ٣تاؿ ا١تستقالت العقلية, 

 ساس.ف معارضتها يوجب اسقاط الركاية من األإف
رفنا ذلك؛ فالبد من التوقف يف ىذه الركايات ككوهنا معارضة ذا عإ

 عشر. اثٍت األئمةف يكوف ألضركرة ا١تذىب اليت تقتضي 
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 األمس الجاىٕ:

 اثين عػس: األٜنٌ٘ أٔ٘ علٙ اإلماممجاع إ

ٚتاعاهتم يف إية يف التنبيو على اإلمامف نستذكر جهود أمن ا١تفيد جدان 
تتصاعد  ذمكالًتكيز على ذلك يف الوقت ال ,مامان إعشر  ااثن األئمةف أ

 األئمةف أعلى  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث النيبأرادكا حرؼ مسار أصيحات ا١تعتزلة الذين 
ك ا١تتشدقة أك ٤تاكالت التشويش ا١تتلبسة بلبوسو علمي, أ ,اثٍت عشر

 سلوب اٞتدؿ كالتفويض للسنة.أب

 املعتصل٘.. اجلَْد احملبط٘:
كالهتم يف القرف الرابع ا٢تجرم, فقد ازدادت جهود ا١تعتزلة كنشطت ٤تا

فقد برزت يف ىذا ا١تضمار جهود  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث النيبنكار ألك٘ترير دعاكل اإل
ككأيب  ,ىػُْٓمثاؿ القاضي عبد اٞتبار ا١تتويف أا١تعتزلة يف اٞتدؿ كا١تناظرة 

يب أػ ك ,قُِّككأيب ىاشم اٞتبائي ا١تتويف  ,ىػُّٕالقاسم الكعيب ا١تتويف 
 إىلىػ, كمل تنتو جهود ىؤالء َْْلنيسابورم ا١تتويف رشيد سعيد بن ٤تمد ا

نكار إراء يف ية للرد على ىذه اآلاإلمامالنجاح بعدما تصدل ٢تم علماء 
فلم  ,لغى حىت كجودىمأحباط مشاريعهم بشكلو إكحاكلوا  ،األئمةامامة 

ك أف تبقى ٢تم قواعد علمية أال نظرياهتم يف ىذا الشأف دكف إيبقى من ا١تعتزلة 
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حىت بقيت نظريات يتداك٢تا اجملاؿ  ,طركحتهمأطة ٚتاىَتية تلتـز نشأ
 إىلذلك  عزكالتحقيقي كقضية تارخيية فقط كعلى مستواىا التنظَتم.. كن

 سببُت:
على ا١تستول  _نظريات ا١تعتزلة  _طركحة كؿ: عدـ قبوؿ ىذه األاأل

 مةالشعيب كوف ذلك خيالف ضركرات الدين كبديهيات العقل, ٦تا جعل األ
 لغائو.إتستبعد ىذا االٕتاه كتعمل على 

جل أية الذين بذلوا مساعيهم يف ىذا الشأف من اإلمامالثاين: جهود 
 مة كضركرات الدين.حباط ىذه احملاكالت ا١ترٕتلة اليت تودم بثوابت األإ

مامة االثٍت عشر إلغاء إفكارىا ا١تتطرفة يف أقصاء ا١تعتزلة ك إ عزككلعلنا ن
ىذه ا١تشاريع اٞتاحدة  إىلية الذين تصدكا اإلمامة لعلماء اٞتهود ا١تتميز  إىل
قامها العلماء يف ا١تناظرة كعلم أفكانت ىناؾ مدارس كالمية  ,األئمةمامة إل

 الكالـ.
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 ااثين عػس: األٜن٘ثبات اليط علٙ إٔ٘ يف اإلمامجَْد 
 +كؿ ما يطالعنا يف ىذا الشأف من اٞتهود ا١تتميزة ىو الشيخ ا١تفيدأف إ

االثٍت  األئمةمامة إثبات إالذم عقد ا١تناظرات ك٣تالس البحث كالتحقيق يف 
 فضالن عن غَته من العلماء منهم: ,عشر كدفع غلواء شبهات ا١تعتزلة

التبصرة من  كأة اإلمام»الشيخ ابن بابوية القمي كقد ألف كتاب ػ ُ

 ىػ. ِّٗحيث تويف  ,كىو من علماء القرف الرابع «اٟتَتة
كائل القرف الرابع لو كتاب أم الشيعي رب ٤تب الدين الط العالمةػ ِ

ككذلك لو كتاب  ,«يب طالبأمَت ا١تؤمنُت علي بن أمامة إا١تسًتشد يف »

 .«ةاإلمامدالئل »

 .«األئمةثبات النص على إ»ىػ لو كتاب  ُّٖالشيخ الصدكؽ ػ ّ

ثر يف النص مقتضب األ»ىػ لو كتاب  َْٗيب عياش اٞتوىرم أابن ػ ْ

 .«االثٍت عشر ئمةاألعلى 
ىػ لو  ْْٗالفتح ٤تمد بن علي بن عثماف الكراجكي  وبأالشيخ ػ ٓ
 .«طهاراأل األئمةاالستنصار يف النص على »كتاب 
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بو القاسم علي بن ٤تمد بن علي ا٠تزار الرازم من أا٠تزار القمي ػ ٔ
االثٍت  األئمةثر يف النص على كفاية األ»عالـ القرف الرابع لو كتاب أ

 .«عشر

 .«ةاإلمامالشايف يف »عالـ القرف الرابع لو كتاب أالسيد ا١ترتضى من ػ ٕ

 .«تلخيص الشايف»عالـ القرف الرابع لو كتاب أالشيخ الطوسي من ػ ٖ
 ية يف ىذا الشأف.                   اإلماملفها علماء أ اليتغَت ذلك من الكتب  إىل

  

 

 ػسٚ:حماّات التػهٔو ... مسحل٘ ما بعد الػٔب٘ الض
حدثتو ٤تاكالت ا١تعتزلة يف ىذا أكمل تقتصر دكاعي جهودىم على ما 

فرض رؤيتو لبل كانت تداعيات الغيبة الكربل ك٤تاكالت البعض , الشأف
مامان داعيان ٢تذه البحوث إ ,مكانية كجود االثٍت عشرإحوؿ التشكيك يف 

ن فضالن ع ,كاليت ٖتجمت بسببها جهود السلطة «االستثنائية»العلمية 
عقبت كفاة أصحاب الفرؽ اليت حاكلت استغالؿ ىذه الفًتة اليت أ٤تاكالت 

 ,الثاين عشر اإلماـكانقطاع االتصاؿ ب ,السفَت الرابع علي بن ٤تمد السمرم
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لقاء إاستنفار ٞتميع التوجهات السياسية كالفكرية يف  ةكاليت خلقت حال
اف هناية الغيبة بإشبهاهتا لزعزعة الوضع العقائدم الشيعي الذم دير كىو 

كباألحرل فهو يف هناية ٕتربة السفراء الذين  ,الصغرل كبداية الغيبة الكربل
كىي بداية التجربة  ,ك بُت قواعده ×ا١تهدم اإلماـكانوا حلقة الوصل بُت 

كلو على مستول  اإلماـالصعبة يف اعتماد الشيعة على علمائها دكف كجود 
لسفراء ,كىي ٕتربة جديدة ٘تر هبا االتصاؿ بينو ك بُت قواعده عن طريق ا

الن عن ضيف ظل مطاردات السلطة ف اإلماـالقواعد الشيعية بعيدة عن 
مطاردات الشبهات الفكرية ا١تًتبصة هبا كىي تعيش جربتها اٞتديدة.. من 

ىزات عنيفةو من التشكيك ك٤تاكالت  إىلىنا فستكوف القواعد معر ضةن 
 كلعل تشويو حاالت التساؤؿ كاٟتَتة,شديدة من زعزعة االعتقاد الصحيح ل

ة يف اثٍت اإلماماكؿ مشكلة يف ىذا ا٠تصوص ستظهر يف التشكيك بوجود 
 .كىكذا تصاعدت ٤تاكالت التشكيك يف ىذا الشأف ان,مامإعشر 
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 لػاٛ :اإل غبَ٘ الطلط٘ ّحماّات الهراب.. جعفس
يبة كمل تقتصر ىذه الشبهات على انتهاء عصر السفارة كبداية الغ

ة ككراثة اإلمامحقيتو بأبل كانت حملاكالت جعفر كتداعيات دعول  ,الكربل
 ,حدأمل يورثو  اإلماـف أحيث ادعى جعفر  ,×اٟتسن العسكرم اإلماـ

.. كعندما تنطلق مثل «كريثو الشرعي»ف يكوف ىو أفالبد  ,كمل ينجب كلدان 
ماـ اٟتسن ىذه الدعوات من جهات ٢تا عالقة القرب النسيب لإل

رباكان إكتأثَتىا من ا٠تطورة ما يسبب  ,ان سيكوف كقعها شديد ×لعسكرما
م أ _فضالن عن دفع السلطة يف ىذا االٕتاه , يف الوضع العقائدم العاـ

 ثارات جعفر الكذاب يف ىذا الشأف,إٔتناسبة  _االٕتاه التشكيكي 
جل أكسيكلف ذلك مشكلةن بالغة ا٠تطورة تستدعي استنفار اٞتهود من 

ك من ىو على طريقة جعفر يف اقتناص  دعول جعفر ك توجهاتو,حباط إ
 عهد الغيبة الكربل, إىلفرصة التحوالت اٞتديدة من عهد الغيبة الصغرل 

كبالتأكيد فإف ٖتوالت االمة بُت عهدين خطَتين يثَت تساؤالت  فكرية  
 لغائها.إ٤تاؽ اٟتقيقة ك إ إىلكثَتة ينجم عنها توجهات غَت رشيدة تسعى 

لغاء ية يف التصدم حملاكالت اإلاإلماممهية جهود علماء أستظهر كهبذا 
 كالتمويو .
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 اجلَْد املتنٔصٗ : 
ف أثبات إية من اٞتهود يف اإلمامكرده أما  إىلالبد لنا من التعرض 

كتثبيت ذلك على مستول الضركرة بل البديهة الدينية اليت  عشر, ااثن األئمة
حباط جهود الدكائر السياسية إ٤تاكلة ك  ,سالميمل يتوقف فيها ا١ترتكز اإل

ية قد بذلوا اإلمامف علماء إية ,لذا فاإلمامكالفكرية ا١تناىضة لألطركحة 
يقاؼ إ كصداىا ا١تتميز يف, جهدىم يف ىذا الشأف ككاف ٢تا كقعها العلمي

 , ككل ىذا عن طريق أربع ردكد. ٛتالت التشكيك ك التعتيم
 نا عشر.اث األئمةالرد األكؿ: يف إثبات أف 
 عشر. االثٍت األئمةأكالن: ركايات الشيعة يف 

 
 عػس : ااثي األٜنٌ٘ أما ّزد يف الهايف مً  _ُ

 األئمةف أ إىلبالرغم من ذكر الركايات ا٠تمسة يف الكايف كاليت تشَت 
مامان إعشر  ااثن األئمةف أما يؤكد  ونفس فقد كرد يف الباب ثالثة عشر,

 إىلضيفت أذا ما إبل ىي متواترة  ترة,بركايات صحيحة تكاد تكوف متوا
 خرل كسنورد بعض ىذه الركايات:ركايات ا١تصادر األ

ٛتد عن ٤تمد بن اٟتسُت أالكليٍت عن ٤تمد بن حيِت عن ٤تمد بن  ػُ
يب سعيد العصفورم عن عمرك بن ثابت عن ايب ٛتزة قاؿ: ٝتعت علي أعن 
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شر من كلده من حد عأف اهلل خلق ٤تمدان كعليان ك إيقوؿ:  ×بن اٟتسُت
شباحان يف ضياء نوره يعيدكنو قبل خلق ا٠تلق, أقامهم أنور عظمتو, ف

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن كلد رسوؿ اهلل األئمةكىم  ,يسبحوف اهلل كيقدسونو

عن جابر بن عبد اهلل  ×يب جعفرأيب اٞتاركد عن أسناده عن إكب ػِ

كصياء ٝتاء األأكبُت يديها لوحه فيو  ÷نصارم قاؿ: دخلت على فاطمةاأل

, ثالثةه منهم ٤تمد كثالثةه ×خرىم القائم آكلدىا فعددتي اثٍت عشر  من
 ُمنهم علي.

رسل أف اهلل إقاؿ:  ×يب ٛتزة عن ايب جعفرأسناده عن إكب ػّ

منهم من  ,اٞتن كاالنس كجعل من بعده اثٍت عشر كصيان  إىل ملسو هيلع هللا ىلص٤تمدان 
كصياء الذين من بعد ككل كصيو جرت بو سنة, كاأل ,سبق كمنهم من بقي

 ×مَت ا١تؤمنُتأكصياًء عيسى ككانوا اثٍت عشر, ككاف أعلى سنة  ملسو هيلع هللا ىلصد٤تم
 ِعلى سينة ا١تسيح.

                                                 

 َٖٔ:ُالكايف ُ
  َٖٔ:ُالكايف ِ
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ف أ ×يب جعفرأسناده عن اٟتسن بن العباس بن اٟتريش عن إكب ػْ

نو ينزؿ يف إك  ,ف ليلة القدر يف كل سنةإقاؿ البن عباس:  ×مَت ا١تؤمنُتأ

فقاؿ ابن  ملسو هيلع هللا ىلصمر كالة بعد رسوؿ اهللكلذلك األ ,مر السنةأتلك الليلة 
 ُئمة ٤تٌدثوف.أحد عشر من صليب أنا ك أعباس: من ىم؟ قاؿ: 

منوا بليلة آصحابو: أل ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل كباإلسناد نفسو ػٓ
 ِحد عشر من بعدم.يب طالب كلولده األأهنا تكوف لعلي بن إالقدر 
ال ٖتسنب »يب بكر يومان: قاؿ أل ×مَت ا١تؤمنُتأف أسناد كهبذا اإل ػٔ

 ان ف ٤تمدأشهد أك  «يرزقوف محياء عند رهبأبل  مواتان أتلوا يف سبيل اهلل الذين ق

ف الشيطاف غَت إذا جاءؾ فإتيٌنك أمات شهيدان, كاهلل لي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسوؿى 

بابكر آمن أقاؿ لو: يا  ملسو هيلع هللا ىلصراه النيبأيب بكر فأخذ علي بيد أمتخيلو بو, ف
 ٦تا يف يدؾ اهلل إىلال النبوة, كتب إهنم مثلي إحد عشر من كلده, أبعلي كب

.إف  ّنو ال حق  لك فيو, قاؿ: مث ذىب فلم يػيرى

                                                 
 ف.ـ ُ
 ف.ـ ِ
 ف.ـ ّ
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يب عمَت عن سعيد بن أعلي بن ابراىيم عن ابن  إىلسناده إالكليٍت ب ػٕ
ئمةو بعد اٟتسُت أقاؿ: يكوف تسعة  ×يب جعفرأيب بصَت عن أغزكاف عن 

 ُ, تاسعهم قائمهم.‘بن علي
عن الوشاء عن  سناده عن اٟتسُت بن ٤تمد عن معلى بن ٤تمدإكب ػ ٖ

مامان منهم إيقوؿ: ٨تن اثنا عشر  ×با جعفرأباف عن زرارة قاؿ: ٝتعت أ

 ِ.×من كلد اٟتسُت  األئمةحسن كحسُت مث 
سناده عن علي بن ٤تمد ك٤تمد بن اٟتسن عن سهل بن إالكليٍت ب ػٗ

صم عن  زياد عن ٤تمد بن اٟتسن بن مشوف عن عبد اهلل بن عبد الرٛتن األ
بدان حىت يقـو أف الآكل طعامان بنهارو أبيٍت كبُت نفسي  كرٌاـ قاؿ: حلفتي 

, قاؿ: قلتي لو رجل من ×يب عبد اهللأقائم آؿ ٤تمد, فدخلت على 
ؿ آبدان حىت يقـو قائم أكل طعامان بنهارو أف ال يأشيعتكم جعل هلل عليو 

ذا  إذان يا كرٌاـ, كالتصم العيدين كال ثالثة التشريق كال إ٤تمد؟ قاؿ: فصيم 
رض ١تا قيتل عٌجت السماكات كاأل ×ف اٟتسُتإت مسافران كال مريضان فكن

كمن عليها من ا١تالئكة فقالوا: يا ربنا ائذف لنا يف ىالؾ ا٠تلق حىت ٧تدىم 
                                                 

 َٗٔ:ُالكايف  ُ
 ف.ـ ِ
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ليهم: يا إكحى اهلل أرض ٔتا استحلوا حرمتك كقتلوا صفوتك, فعن جديد األ
ذا إٟتجب فرضي اسكنوا, مث كشف حجابان من اأمالئكيت كيا ٝتاكايت كيا 

خذ بيد الفالف القائم من بينهم أك  ^خلفو ٤تمد كاثنا عشر كصيان لو
قا٢تا ثالث _نتصري ٢تذا أرضي, هبذا أفقاؿ: يا مالئكيت كيا ٝتاكايت كيا 

  ُ. _مرات 
ٛتد بن ٤تمد عن ٤تمد بن اٟتسُت أالكليٍت عن ٤تمد بن حيِت ك ػ َُ

نا أف قاؿ: كنت عن ايب طالب عن عثماف بن عيسى عن ٝتاحة بن مهرا
٨تن اثنا عشر  يقوؿ: ×با عبد اهللأٝتعت  بو بصَت ك٤تمد بن عمراف:أك 

ك مرتُت أفحلفو مرة  ×يب عبد اهللأٝتعت من  بو بصَت:أمهديان فقاؿ لو 

 .ِ×يب جعفرأبو بصَت :لكٍت ٝتعت من أنو ٝتعو فقاؿ أ
 عػس عيد اخلصاز الكنٕ: ثيناأل األٜن٘زّآات _ِ 

بن ا٠تزار القمي الرازم من علماء القرف الرابع كىو علي بن ٤تمد 
فقد  «االثٍت عشر األئمةثر يف النصوص على كفاية األ»ا٢تجرم لو كتاب 

                                                 
 َُٔ:ُالكايف  ُ
 َُٔف.ـ : ِ
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بل  ,االثٍت عشر األئمةخبار النص على أتياف ببذؿ جهدان متميزان يف اإل
سبب تصنيفو  إىلشار يف مقدمة كتابو أعشر, كقد  اثنأ األئمةف أضركرة 

خبار عن الصحابة ٚتع ىذه األ إىلف الذم دعاين إ»لو: ٢تذا الكتاب قو 
من ضعفاء  ين كجدت قومان أبرار؛ األ األئمةخيار يف النصوص عن كالعًتة األ

الشيعة كمتوسطيهم يف العلم متحَتين يف ذلك كمتعجزين, يشكوف فرط 
سان ك٘تويهان عاضدهتم عليو, حىت اعًتاض الشبهة عليهم, كزمرات ا١تعتزلة تلبي

مر النصوص عليهم من حجة يقطع العذر هبا, أدكا جحف أمر هبم ألؿ اآ
خبار يف النصوص عليهم من جهة الييقطع ٔتثلها ف كركد ىذه األأكزعموا 

ثر, كال عن العًتة أف ليس ٢تا عن الصحابة أفرط بعضهم كزعم أالعذر, حىت 
 األئمةمامة إاديث اليت دلت على حخرب.. كيف موضعو آخر قاؿ: يف األ

مناء ا١تذكورة كابر الصحابة, بالركاة األأعشر كىي كثَتة مركية عن  ثٍتاال
ال إسانيدىا, أباألٝتاء كالكٌت, معنعنان متصالن اليها, اليشك يف صحتها ك 

خر كالمو رضواف اهلل آ إىلبويو كالتوارث بينهم.. أمن كاف نسبو منقطعان عن 
 عليو. 

االثٍت عشر  األئمةكايات يف ككالـ ا٠تزار القمي يف القطع على تواتر الر 
 ك الشك فيها.أليت الديكن نكراهنا انو من ضركرات الدين أعليهم, ك 
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عػس عيد الطْضٕ يف نتاب  ااثين األٜن٘زّآات _ّ
 الػٔب٘:

عشر  اثنا األئمةعدد  أف عن الكليٍت يف +مل خيتلف الشيخ الطوسي
خرل متفقة أك  ة عنو,سانيد بعضها ٥تتلفأ٘تامان كما ذكرىا الكليٍت ك  مامان,إ

نصارم فضالن عن الصحيفة الفاطمية اليت ركاىا جابر بن عبد اهلل األ فيو,
كىي  ,كمل تذكرىا لطو٢تا ,لقاهبمأكصفاهتم ك  ^ٝتاءىمأكاليت تؤكد 

مطابقان مع ما ذكره جابر بن  ×الباقر اإلماـقر ما جاء فيها أالصحيفة اليت 
ك٢تذا فال ٧تد فرقان بُت ما اكرده  اهتم,كصف األئمةٝتاء أعبد اهلل االنصارم يف 

 كرده الشيخ يف الغيبة .أالكليٍت يف الكايف كبُت ما 
 عػس عيد العالم٘ الهسانجٕ: ثيناأل األٜن٘زّآات _ْ

كىو من علماء  الفتح ٤تمد بن علي عثماف الكراكجي, وبأىو العالمة 
ليا يف جاللتو كمن الطبقة الع بالوثاقة كغزارة العلم, ا١تشهورينية اإلمام

  م من علماء القرف الرابع لو كتاب:أ +معاصر للشيخ الطوسي كمنزلتو,

كىو انتصار ١تن سألو عن معاندة  ‹طهاراأل األئمةاالنتصار يف النص على ›
االثٍت عشر حيث تأيت مقدمة   األئمةمامة إاالنتصار عليو لقولو بك ا٠تصم 

ك١تا »الكتاب فيقوؿ:  سباب كالدكاعي لتأليف ىذاكتابو مشفوعة يف األ
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ة كمطالبتو بذلك اإلمامبلغٍت ما جرل بينك كبُت خصمك من ا١تناظرة يف 
كتعجبو من  ,األئمةعياف أة على اإلمامما يراد النصوص على ا١تناظرة يف 

ف يصح يف ذلك أكاستبعاده  عشر, اهنم صلوات اهلل عليهم اثنأالقطع على 
كدعتو من أكجعلت ما  ةن,عملت لك ىذا الكتاب حجة كعمد كركد خرب,

كيكبت بو مضمونو  يشد بو عصر الويل ا١توالف, النصوص ذخَتة كعدة,
كيتعُت علي  حسب ما يلزمٍت لك من اٟتق الواجب, قلب العدك ا١تخالف,

كعدـ  عند كجود التيسَت كاالختيار, يف نصرة احملق من الغرض الالزب,
حسن أك  ما يرضيو, إىلدؾ رشأيدؾ اهلل ك أاعلم »مث قاؿ:  عذار,التعذر كاأل

ف اهلل جل اٝتو قد يسر العلماء الشيعة من كجود أ لك العوف على ما تبتغيو,
ما يثبت ببعض  ^مامة اىل البيتإدلة العقلية كالسمعية على صحة األ

ككل نوع يورد  صلو,أ إىلكل فن منها يرشد ا١تثبت   ,اٟتجة على ٥تالفيهم
 إىلصل من كجوب اٟتاجة األ فالعقليات دالة على ا١تتمسك على جنو,

 مة,ككونو على صفات معلومة يتميز هبا عن ٚتيع األ يف كل عصر, اإلماـ
 عتدكا عليو,امدعاة بسول من  كال ليو,إشار أليست موجودة يف غَت من 
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 ناـ,مامتهم كفضلهم على األإكالسمعيات منها القرآف الدالة يف اٞتملة على 
 ُ. «نص كالتعيُت عليهمخبار الواردة فيهم بالاأل كمنها:

ف كتابو جاء على خلفيات الصراع الفكرم الذم أكالمو   كظاىر
نكارات ا١تعلنة من كبسب تداعيات اإل ,األئمةمامة إحدثتو فًتة التشكيك بأ

فكاف ىياجان  ,أخيوقبل ا١تعتزلة من جهة كمن قبل جعفر الذم ادعى كراثة 
 ليت مل تعًتؼ باالثٍت عشر,فكريان عاصفان بوجودات عقائدية كفرؽ الشيعة ا

كالباقرية كا٢تامشية كغَتىم من فرؽ  ةكاإلٝتاعيليبل توقفت عند بعضهم  
 . ^االثٍت عشر األئمةالشيعة ا١تتشرذمة بسبب عقائدىا يف 

 :عٔاش عػس عيد الػٔخ ابً اااثي األٜن٘ _ٓ
ٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن اٟتسن بن عياش بن أعبد اهلل  وبأالشيخ 

طالئع القرف الرابع ا٢تجرم بل  يفك  ية,اإلماميوب من علماء أيم بن براىإ
فقد ركم عنو الشيخ الصدكؽ كابن , كاخر القرف الثالثأيعد من علماء 

مامة إثر يف مقتضب األ›لو كتاب موسـو بػ سيبويو كغَتمها من أجلة العلماء,

ٚتعها على الرغم من صغر أنفس الكتب ك أكىو من  ,‹^االثٍت عشر

مع صغر حجمو من نفائس »و ,قاؿ العالمة النورم عن كتابو ىذا: حجم

                                                 
 ّاالستنصار : ُ
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ىل العلم أمن  _ابن عياش  _ككاف » كقاؿ النجاشي يف ترٚتتو: ,«الكتب
ىايل أبوه كجده من كجوه أككاف , دب القوم كطيب الشعر حسن ا٠تطكاأل

مو سكينة بنت اٟتسُت بن أبو عمرك ك أكالقاضي  ياـ آؿ ٛتاد,أبغداد 
يب عمر بن ٤تمد بن أخ القاضي أبن اسحاؽ إعقوب بن يوسف بن ي

يوسف لو كتب منها كتاب الشامل كيقاؿ لو كتاب االشتماؿ على معرفة 
يب أككتاب شعر  ,يب ىاشم داكد بن القاسم اٞتعفرمأخبار أالرجاؿ ككتاب 

خبار السيد ككتاب يف اللؤلؤ كصفتو أىاشم ا١تذكور ككتاب اٞتعفي ككتاب 
خبار الوكالء أككتاب  ,كر من ركل اٟتديث من بٍت ناشرةكانواعو ككتاب ذ 

فضل الصالة أالزماف عليو  صاحبككتاب ما نزؿ من القرآف يف  ^لألئمة

 .ُ«...×مامة االثٍت عشرإثر يف األ بمقتضكالسالـ ككتاب 
خرين يف حذك من ابتكر طريقة االستدالؿ بركايات اآل حيذككابن عياش 

ىل السنة مطبقان لعددىم االثٍت أر ركايات فهو يذك األئمةمامة إثبات إ
 اثنأ األئمةف أثبات إشعار على مث يؤيد دراستو ىذه بشواىد األ ,عشر
حاديث األ إىل ان شعار قيلت فيهم قبل كالدهتم استنادف بعض األأك  ,عشر

اؿ لعلو اجملكىذه طريقة مبتكرة يف ىذا  يف شأهنم, ملسو هيلع هللا ىلصاليت كردت عن النيب

                                                 
 من ا١تقدمة . ُ
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قاؿ الشيخ ابن عياش  ليو,إك سبقو كمل تشتهر نسبتها أ حد,أليو إ مل يسبقو
... كقد ذكرت يف كتايب ىذا من »سباب كدكاعي ىذا التأليف: أيف 

لينا ركاة اٟتديث من ٥تالفينا من النص على إثار ما أدتو مقتضي اآل
 ٝتائهم كأعياهنم,أمن الركايات الصحيحة كالتوقيف على  ^أئمتنا

ا فنقلتو عنهم نقل مثلوا لو بالقبوؿ لشهادهتم لنا موافقان لركاياتن عدادىم,أك 
كما كاف اسم نبينا   ^ئمتناأذكر من ككجود ما يف ركايتهم  ,بتصديقنا

٧تيل فكتبت يف ذلك جزءان ىل الكتب يف التوراة كاإلأموجودان عند  ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد
خبار شعار كاألك تلوتو ّتزء ثاف يشتمل على شواىد األ ,مفردان كىو ىذا
كذلك قبل كماؿ عددىم  ،األئمةٝتاء أعصار يف الزماف كاألالسالفة على 

كعدهتم ليكوف ذلك دليالن ظاىران كبرىانان باىران متوخيان كصلتهما ّتزء ثالث 
كاكضح عنو صحيح الركاية كصرحيها  ,متوخيان متضمنان لركاياتنا خاٌصة

دخل فيها متوخيان يف ٚتيع ذلك رضا اهلل أدخاؿ من إكالكشف عن 
 «... ىلاتع

ثباتية ضركرة استحداث الوسائل اإل كٕتد ابن عياش ىنا يؤكد
فقد بلغ جهدان مضنيان يف تقصي  مامة االثٍت عشر,إلالستدالؿ هبا على 

يف كقت ٗتسر  ,االثٍت عشر األئمةىل السنة يف الركاية على أخبار أبعض 
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 فالسلطة العباسية, فيو امكانية متابعة ا١تصادر االخرل للفرؽ االسالمية
 _كاخر عهودىا تعاين ا٢تزدية كالفشل من اٟتركات ا١تناكئة ٢تا أكىي تعيش يف 

حاديث يعد دعمان ١تشركعية م نشر ١تثل ىذه األأك  _خصوصان الشيعية منها 
صوؿ اٟتديثية صالن من األأفكيف يبقى كاٟتاؿ ىذه  ىذه اٟتركات ا١تناكئة,

 متداكالن للوقوؼ على حقائق الركايات؟.
 ااثين عػس عيد احلس العاملٕ : ألٜن٘ا زّآات _ٔ

ننا إذ إ «ان مامإاالثٍت عشر »كلنتجاكز التسلسل التارخيي لبحوث 
سنقتصر على بعض البحوث اليت اسهمت يف تأسيس السياقات البحثية يف 

كمل تتوقف ىذه البحوث بل ىناؾ نقالت كاسعة يف تقدمي رؤل  ىذا اجملاؿ..
كلعل الشيخ اٟتر العاملي سينشط يف  ,سالمية مهمة الثبات االثٍت عشرإ

ثبات ا٢تداة إ»ففي كتابو  آفاؽ اخرل.. إىلىذا اجملاؿ ليدفع ىذه البحوث 

مامة إنصوص من خرل أثبت اٟتر العاملي طرقان أ «بالنصوص كا١تعجزات
كتؤكد  ,مامتهمإاالثٍت عشر معضدان ذلك با١تعجزات اليت تثبت  األئمة

سهمت يف ىذا أبرز الكتب اليت أمن  كبذلك يعد ىذا الكتاب حجيتهم,
 خرل .أكأضافت ١تثل ىذه البحوث قيمة علمية  ,الشأف
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 األمس الجالح:

 ااثين عػس : األٜن٘زّآات الطي٘ يف 

ية يف ركايتهم ألحاديث االثٍت عشر ,بل صرحت اإلمامكمل ينفرد 
 لي عشر ,كتواترت مركياهتا حىت مل ٗت اثنا األئمةف أىل السنة يف أمركيات 

عشر كبألفاظ  اثنا األئمةثبات أف إصحاحها اٟتديثية ٔتدكناهتا ا١تختلفة عن 
كسنذكر بعض ما كقفنا عليو كنماذج ٢تذا ا١تنهج الركائي كاالٕتاه  ٥تتلفة,

بعض  إىلكسنشَت  ,ا١تسلموف كنقلوه صاغران عن كابرو  التدكيٍت الذم اىتم بو
 ذلك .

 ًّا :البخازٖ يف صخٔخُ :أ

ٝتعت » قاؿ: ة بن عبد ا١تلك ٝتعت جابر بن ٝترة,ركل عن شعب

نو إ يب:أفقاؿ  ٝتعها,أكلمة مل  مامان فقاؿ:إيكوف اثنا عشر  يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

 .ُ «قاؿ كلهم من قريش
ف اثٍت عشر أثباتو كتثبيتو كىو إكال يهمنا اآلف سول العدد الذم نريد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصك خليفة يكونوف بعد النيبأ ان مَت أك أ ان مامإ
 

                                                 
 صحيح البخارم باب األحكاـ ُ
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 ااثين عػس خلٔف٘ :زّآات  صخٔح مطله ّثاىًٔا :

بعض ما  اكىذ ,لفاظ ٥تتلفة يف االثٍت عشر خليفةأكيف صحيح مسلم 
 ركاه مسلم يف صحيحو.

فسمعتو  ملسو هيلع هللا ىلصيب على النيبأدخلت مع  جابر بن ٝترة قاؿ: إىلرفعو  ـ أ

مث كلم  قاؿ: مر ال ينقضي حىت ديضي اثنا عشر خليفة,ف ىذا األإ»يقوؿ: 
 فقلت أليب: ما قاؿ ؟ قاؿ: كلهم من قريش . لي قاؿ:بكالـ خفي ع

يب عمَت حدثنا سفياف عن عبد ا١تلك بن عمر عن أكحدثنا ابن  ػ ب
مر الناس ماضيان ما أاليزاؿ »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصٝتعت النيب جابر بن ٝترة قاؿ:

يب: أبكلمة خفيت علي فسألت  ملسو هيلع هللا ىلصمث تكلم النيب كليهم اثنا عشر رجالن,

 .«كلهم من قريشفقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصماذا قاؿ الرسوؿ

ٝتعت جابر بن ٝترة » كبطريق آخر من ٝتاؾ بن حرب قاؿ: ػ ج

ثٍت عشر ا إىلسالـ عزيزان يقوؿ: اليزاؿ اإل ملسو هيلع هللا ىلصيقوؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل

كلهم من  فقاؿ: يب :ما قاؿ:فهمها. فقلت ألأمث قاؿ كلمة مل  «خليفة

 .«قريش
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مر ذا األاليزاؿ ى»: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيب كعن الشعيب جابر بن ٝترة قاؿ: ـ د
يب ما فهمو فقلت ألأمث تكلم بشيء مل  اثٍت عشر خليفة قاؿ: إىلعزيزان 

 .«قاؿ؟ فقاؿ كلهم من قريش

ك يكوف أاليزاؿ الدين قائمان حىت تقـو الساعة » كيف  آخر: ـٍـ 

 ُ.. «عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش
 

 بْ داّد يف ضييُ :أثالجًا 

 يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصٝتعت رسوؿ اهلل اؿ:جابر بن ٝترة ق إىليف سند رفعو 
اليزاؿ ىذا الدين قائمان حىت يكوف عليكم اثنا عشر خليفة كلهم ٕتتمع 

يب: ما فهمو فقلت ألأمل  ملسو هيلع هللا ىلصفسمعت كالمان من النيب ,مةاأل ›عليهم‹عليو 
 يقوؿ؟ قاؿ: كلهم من قريش.
ٝتاعيل عن كىيب قاؿ حدثنا داكد عن عامر إكمثلو بسنده موسى بن 

ال يزاؿ ىذا الدين »:يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصٝتعت رسوؿ اهلل قاؿ: عن جابر بن ٝترة

                                                 
مارة باب : الناس تبع القريش يف صحيح مسلم كتاب اإل راجع يف ىذه األحاديث ُ

 كما بعده ُُِٖكا٠تالفة يف قريش حديث 
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 ‹خفية›فكرٌب الناس كضجوا مث قاؿ كلمة  اثٍت عشر خليفة قاؿ: إىلعزيزان 

 ُ.«ما قاؿ؟ قاؿ:كلهم من قريش وبأيب: يا قلت أل
 زابعًا :ابً الضباغ املالهٕ :

احملدثُت الذين شهدت ٢تم  _جهود ا١تؤرخُت  إىلكال بد من االنتقاؿ 
رس التحقيقية حضوران مهمان يف الشأف العلمي التحقيقي,  فهذا ابن ا١تدا

لشهَت بابن الصباغ ا١تتويف ٛتد ا١تالكي اأالصباغ ا١تالكي علي بن ٤تمد بن 
 لقاب التفخيم مثل:أحد من شهد العلماء بفضلو حىت لقبوه بأ ,ىػٖٓٓ

كانتو لقاب ا١تشعرة ٔتغَت ذلك من األ إىلالبحر  الشيخ, ,اإلماـ العالمة,
 عند العلماء. 

الفصوؿ »يف كتابو  مامان إترجم العالمة ابن الصباغ ا١تالكي االثٍت عشر 

كألف العدد  ميشعران بضركرة اٟتديث عند ا١تسلمُت, «األئمةا١تهمة يف معرفة 

 اإلماـنتهى باك  ×علي اإلماـفابتدأ ب ه,داالثٍت عشر معركفان عن

ل البيت االثٍت عشر من ركايات ىأئمة أثبات إكبذؿ جهدان يف  ،×ا١تهدم

                                                 
 َِْٖ,  ِْٕٗيب داكد كتاب ا١تهدم حديث أسنن  ُ
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كتاب الفصوؿ ىذا كطبع   كاستشهد بكتب علماء ا١تسلمُت, ,الفريقُت
 عدة مرات. األئمةا١تهمة يف معرفة 

 

 خامطًا :العالم٘ الكيدّشٖ الػافعٕ :

براىيم ا١تعركؼ ٓتواجة كالف ابن شيخ إىو العالمة الشيخ سليماف بن 
يف كتاب ينابيع ا١تودة  الشافعي. ٤تمد معركؼ ا١تشتهر بالبلخي القندكزم

اليزاؿ الدين قائمان حىت »عشر" بلفظ:  اثنأمن قريش  األئمةركل حديث "

قاؿ للشيخُت  «مة ..يكوف عليكم اثنا عشر خليفة كلهم ٕتتمع عليو األ
م بنفس اللفظ الذم أيب داكد بلفظو. أك الًتمزم ك  ,م للبخارم كمسلمأ
كرد حديثان عن عباية أبل  ى ىذا اللفظ,كمل يقتصر عل كرده ىذا اٟتديث.أ

نا سيد النبيُت كعلي سيد أ ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل» بن ربعي عن جابر قاؿ:
خرىم القائم آك٢تم علي ك أف أكصيائي بعدم اثنا عشر إالوصيُت ك 

 ُ.«ا١تهدم
 

                                                 
ىػ ,النسخة  َُُّمطبعة احًت اسالمبوؿ  ْْٓينابيع ا١تودة للقند كزم الشايف : ُ

 النادرة .
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 ضادضًا :العالم٘ ضبط ابً اجلْشٖ :

 اٟتنفي,بو ا١تظفر ابن فرغلي بن عبد اهلل البغدادم أىو مشس الدين 
 كىو سبط اٟتافظ عبد الرٛتن بن اٞتوزم.

ىػ كجده ألمو ابن اٞتوزم كاف حنبليان يف صغره ُٖٓكلد ببغداد سنة 
 مهنأال إو الكثَت ظكقر  ثٌت عليو العلماء,أ ىػ,ٔٔٔمات سنة  ,مث صار حنفيان 

لو ا١تؤلفات  اهتموه بالرفض كغَته ٦تن يذكر اٟتقائق كجيانب رغبات اٟتاكم.
  .‹تذكرة ا٠تواص›شهرىا أك الكثَتة 

مع ذكر مناقبهم  ^ىل البيت االثٍت عشرأئمة ذكر يف كتابو ىذا ترٚتة أل
الفضل حيِت بن سالمة  يبأكرد قصيدة أكقد  ,ضمنها الركايات الصحيحة
 نورد بعضها : ىل البيت االثٍت عشر,أئمة أا٠تصكفي اليت يذكر فيها 

    هااا  البيااا  أهااا  حااا  عااا  وسااا   
    ودماااااااا  بمحماااااااا  مماااااااا و  هيهاااااااا  

    بعااااااااااااااااااااااد  والحساااااااااااااااااااااا    حياااااااااااااااااااااد  
    جعفاااااااااا  واباااااااااا  الصاااااااااا د  جعفاااااااااا 
    محمااااااااد اب اااااااا  ثاااااااا  ال ضاااااااا  أع اااااااا 

    تماااااااااااااو  ويتماااااااااااااو التااااااااااااا ل  الحسااااااااااااا 
    وسااااااااااااااااااااااا دت   متااااااااااااااااااااااا أ  ه إفااااااااااااااااااااااا

    أ مااااااااااااااااااا  بهااااااااااااااااااا  أكااااااااااااااااااا   أ مااااااااااااااااااا 
 خر القصيدة ..آ إىل

 أجحااااااااااااااد أ  باااااااااااااا  إعال اااااااااااااا    أقاااااااااااااا   
 ال شاااااااااااد و الهاااااااااااد  وهاااااااااااو حااااااااااابه   
 محمااااااااااااااااااد واب اااااااااااااااااا  عماااااااااااااااااا  ثاااااااااااااااااا   
 السااااااااااااايد عمااااااااااااا  ويتماااااااااااااو  موسااااااااااااا   
 المساااااااااااااااادد واب اااااااااااااااا  عماااااااااااااااا  ثاااااااااااااااا   
 المفتقاااااااااااااد الحسااااااااااااا  بااااااااااااا  محماااااااااااااد  
 وف ااااااااااااااااادوا معشااااااااااااااااا  لحااااااااااااااااا     ا  و   
 ت ااااااااااااااااااا د   مسااااااااااااااااااا و   أساااااااااااااااااام ؤه   
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 كقاؿ آخر :
    محماااااااااااااد كااااااااااااا  أسااااااااااااام   بأ بعااااااااااااا 

    وجعفااااااااااااا  السااااااااااااايدي  وب لحسااااااااااااا ي 
 
        

 
 

 عمااااااااااااا  كمهااااااااااااا  أسااااااااااااام   وأ بعااااااااااااا   
 ولاااااا  لهاااااا  إ  اااااا  أج  اااااا  وموساااااا   
 
 
 
 

 

 حجس اهلٔجنٕ :ضابعًا ابً 

ىػ لو  ٖٗٗىو احملدث ٤تمد بن حجر ا٢تيثمي ا١تكي الشوقي ا١تتويف 
حد احملدثُت الذين عرفوا ٓتالفهم الشديد مع الشيعة أكتب عدة كىو 

ىل البدع أالصواعق احملرقة يف الرد على »كلو كتاب مشهور  ,يةاإلمام

مستعرضان  مامان إيستعرض فيو حياة الصحابة مث يذكر اثٍت عشر  «كالزندقة
غَت ذلك  إىل ,ككرعان كشجاعة ان حياهتم كمناقبهم كمنزلتهم علمان كعبادة كزىد

يب القاسم أاٟتجة كالذم لقبو ب اإلماـف يتوفر عليها أبد من الصفات اليت ال
 ٤تمد اٟتجة .
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الكتاب طبع عدة طبعات لعل آخرىا الطبعة ا١تصرية لشركة الطباعة 
ستاذ ا١تساعد بكلية اب عبد اللطيف األالفنية ا١تتحدة ٖتقيق عبد الوى

 زىر .صوؿ الدين ّتامعة األأ
 

 ثاميًا :ابً طْلٌْ:

ا١تعركؼ بُت  ىػ,ّٓٗمؤرخ دمشق مشس الدين ٤تمد بن طولوف ا١تتويف 
 ْٕٔىل العلم بأىم ا١تؤرخُت الذين كصلت كتبهم ا١تؤلفة كاليت بلغت أ

كالذم حققو الدكتور  «راالثنا عش األئمة»شهرىا كتابو ا١تعركؼ بػأ كتابان,
كقد ذكر يف ىذا الكتاب تسلسلهم االثٍت عشر مع  ,صالح الدين ا١تنجد

                                    ماـ مشفوعة با١تناقب كا١تعجزات.إترٚتة لكل 
  يقوؿ : .عشر االثٍت األئمةرجوزة نظمها ذاكران فيها ترتيب أختمها ب ك

    عشاااااااااا  االث اااااااااا   أل ماااااااااا ب عمياااااااااا 
    حساااااااااااااااي  حسااااااااااااااا  تااااااااااااااا ا  أباااااااااااااااو

    د   عماااااااااااا  كااااااااااا  البااااااااااا ق  محماااااااااااد
    عماااااا  واب اااااا  الكاااااا    هااااااو موساااااا 
    معماااااااااااااو    قمبااااااااااااا  التقااااااااااااا  محماااااااااااااد

    الم هاااااااااااااا  الحساااااااااااااا  والعسااااااااااااااك  
 
 

 البشا  خيا  المصا ف  بي  آ  م   
 شاااااااااااي  الع بااااااااااادي   يااااااااااا  وبغااااااااااا   
 الاااااو   جعفااااا ا  باااااي  ادع والصااااا د   
 عماااااااااااااا  وقااااااااااااااد   ب ل ضاااااااااااااا  لقباااااااااااااا   
 ثاااااااااااااااااااااو م  د     التقااااااااااااااااااااا  عمااااااااااااااااااااا   
 ي هاااااااااا  سااااااااااو  المهااااااااااد  محماااااااااد  
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ثٍت عشر اال األئمةكىكذا يؤكد ابن طولوف العالمة يف كتابو ىذا تسلسل 
 .^ثٍت عشراال األئمةيف  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث النيبأمؤيدان ما كرد من 

ثالثة  األئمةف أخبار ا٠تمسة الواردة على كؿ على األىذا ىو الرد األ
ف ألسنة بال خالؼ من ٚتاع ا١تسلمُت من الشيعة ك اإحيث ظهر  عشر,

 كثر أعشر كليس  اىم اثن «من قريش األئمة»ف أيف  ملسو هيلع هللا ىلصالذين عناىم النيب

ف أ على اتفقت كلمة ا١تسلمُت ,حد عشرأقل من ذلك أكال  ‹ثالثة عشر›
خبار الثالثة أكهبذا فستكوف  ان,مامإال تتعدل اثٍت عشر  األئمةخبار يف األ

 .يةاإلمامع ٚتا إعن  مة فضالن ٚتاع األعشر ٥تالفة إل
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 املبخح الجاىٕ             
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 : ^عػس ثيناا األٜن٘املَدٌْٓ مً ّلد 

االثٍت  األئمةف ىناؾ بعد أ إىليقف الباحث عند ركاية كاحدة تشَت 
 ان كالدأ ×ا١تهدم اإلماـف بعد أعشر ,كالركاية توىم ب  اثٍتُتعشر مهدي

 .×اٟتجة ماـاإل إىلشارة إ ,اثٍت عشر بلفظ "ابنو"
 كالبد لنا من استعراض ىذه الركاية: 

يب عبد اهلل اٟتسُت بن علي بن أخربنا ٚتاعة عن أالشيخ الطوسي 
سفياف البزكفرم عن علي بن سناف ا١توصلي العدؿ عن علي بن اٟتسُت بن 

ٛتد ا١تصرم عن عمو اٟتسُت بن أٛتد بن ٤تمد بن ا٠تليل عن جعفر بن أ
بيو ذم أبيو الباقر عن أاهلل جعفر بن ٤تمد عن  علي عن ابيو عن ايب عبد

مَت أبيو أالثفنات سيد العابدين عن ابيو اٟتسُت الزكي الشهيد عن 
يف الليلة اليت كانت كفاتو قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ×ا١تؤمنُت

كصيتو  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل ىة فأملحضر صحيفة كدكاأيا أبا اٟتسن  :×لعلي

نو سيكوف بعدم اثنا عشر إيا علي » :ىذا ا١توضع فقاؿ إىلحىت انتهى 
مامان إكؿ االثٍت عشر أنت يا علي أف ,من بعدىم اثنا عشر مهديان  ,مامان إ

كرب مَت ا١تؤمنُت كالصديق األأيف ٝتائو علي ا١ترتضى ك  ىلاٝتاؾ اهلل تع
 عظم كا١تأموف كا١تهدم.كالفاركؽ األ
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ل بييت ىأعلى  يِّ نت كصأٝتاء ألحد غَتؾ يا علي فال تصح ىذه األ
كمن طلقتها فأنا برمء  كعلى نسائي فمن ثبتها لقيتٍت غدان. ,حيهم كميتهم

ذا إك  ميت بعدم,أنت خليفيت على أك  رىا يف عرصة القيامة,أمنها مل ترين كمل 
ذا حضرتو الوفاة إف ,حضرتك الوفاة فسلمها ابٍت اٟتسن الرب الوصوؿ

ضرتو الوفاة فليسلمها ذا حإف اٟتسُت الشهيد الزكي ا١تقتوؿ, إىلفليسلمها 
 إىلذا حضرتو الوفاة فليسلمها إف ابنو سيد العابدين ذم الثفنات علي, إىل

ذا إجعفر الصادؽ, ف إىلذا حضرتو الوفاة فليسلمها إابنو ٤تمد الباقر, ف
ذا حضرتو الوفاة فليسلمها إابنو موسى الكاظم ف إىلحضرتو الوفاة فليسلمها 

ابنو ٤تمد الثقة التقي,  إىلو الوفاة فليسلمها ذا حضرتإابنو علي الرضا, ف إىل
ذا حضرتو الوفاة إابنو علي الناصح, ف إىلذا حضرتو الوفاة فليسلمها إف

ابنو  إىلذا حضرتو الوفاة فليسلمها إابنو اٟتسن الفاضل, ف إىلفليسلمها 
مامان مث يكوف من بعده اثنا إ٤تمد ا١تستحفظ من آؿ ٤تمد, فذلك اثنا عشر 

 ,ساميأكؿ ا١تقربُت لو ثالثة أ إىلذا حضرتو الوفاة فليسلمها إ, فعشر مهديان 
كؿ أٛتد كاالسم الثالث ا١تهدم ىو أيب كىو عبد اهلل ك أاسم كاٝتي كاسم 

 ُ. «ا١تؤمنُت
 

                                                 
 ٔٗ,ٕٗالغيبة للطوسي  ُ



 ند علٕ احللْالطٔد حم

11  

 

 
 كالركاية تتحدث عن قضيتُت :

 مامان.إعشر  ااثن ملسو هيلع هللا ىلصبعد النيب األئمةف أ كىل:األ
 عشر مهدم. اثٍت ان مامإف بعد االثٍت عشر أ الثانية: 

 ّىل :ما الكضٔ٘ األأ
 األئمةف عدد أ إىلشرنا أف أبعد , كىلشبعنا البحث يف النقطة األأفقد 
كقد كرد يف  ,اثٍت عشر كىو ضركرة دينية ال ديكن ا٠تدش فيها ملسو هيلع هللا ىلصبعد النيب

بل تواترت معٌت حىت ال  ذلك عن الفريقُت ركايات تكاد تكوف متواترة,
 ك تأكيل.أيبقى يف ذلك شك 

 : اىٔ٘الج

 ان عشر مهدي   اثٍت, ان مامإاف بعد االثٍت عشر  إىلشارت اليو الركاية أما 
 كقفة لفهم مراد الركاية. إىلكىذا حيتاج 

البد من مناقشة سند الركاية ليتبُت لنا كثاقة ركاهتا كصحة ما كرد  كالن:أ
ف نتمسك بأية رؤية تشهد على مهدية االثٍت عشر أبعد ذلك حيق لنا  فيها,
 كالسند كرد فيو: ,األئمة بعد
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علي بن _ِثقة  بو عبد اهلل اٟتسُت بن علي بن سفياف البزكفرم:أ_ُ
سناف ا١توصي العدؿ :كىو عامي على ما يبدك كما استظهره السيد ا٠توئي 

فال يبعد  كلمة العدؿ كاف يوصف هبا بعض علماء العامة, يف معجمو قاؿ:
  ٣تهوؿ. مث قاؿ: ف يكوف ا١تعنوف يف ا١تقاـ منهم.أ

ٛتد _أْ مشًتؾ بُت الثقة كغَت الثقة كاجملهوؿ. علي بن اٟتسُت:_ّ
  ٣تهوؿ. كلعل أٛتد بن ٤تمد ا٠تليل ابو عبد اهلل, بن ٤تمد بن ا٠تليل:

  جعفر بن ٤تمد ا١تصرم: مهمل._ٓ
 عم جعفر بن ٤تمد ا١تصرم مهمل._ٔ
 اٟتسن بن علي مهمل ككذلك ابيو . _ٕ

 مهمل فضالن عما ذكره الشيخ عن ٚتاعة فالسند ركاتو بُت ٣تهوؿ كبُت
 .+كال ييعلم ا١تقصود من اٞتماعة اليت يركم عنها الشيخ

 :  منت السّآ٘ :ثاىًٔا

هنا ٣تهولة السند ,كمع غض النظر عن أف توقفنا يف سند الركاية ك أبعد 
 إىلهنا تشَت أمتنها ليتبُت لنا  عندف نقف أننا ال بد إىذا الوىن السندم ف

 ر:مو أثالثة 
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اثٍت عشر مهدم,  األئمةف بعد أ إىلهنا تشَت يف الظاىر أكؿ: مر األاأل
الثاين  اإلماـف بعد ك ئمة آخر أف ا١تقصود من ا١تهديُت ىم أكقد فهم بعضهم 

 . «مث يكوف من بعده اثنا عشر مهديان »عشر كذلك يظهر من عبارة 
 

 ّلإلجاب٘ عً ٍرِ الػبَ٘:

موصوفوف با١تهدية  األئمةف إف ماـ",إف لفظ "مهدم" ال يغاير لفظ "إ
 بأف كل كاحد منهم مهدم, األئمةفقد كصفوا  كىي ا٢تداية كاالقتداء هبم,

 كا٢تداية من قبلهم للناس, ,إىلفهم مهديوف بصفة االىتداء ٢تم من اهلل تع
يف   ^ىل البيتأئمة كقد كردت ىذه الصفة أل اة مهديوف ىادكف,دفهم ى

 كثَت من ا١توارد:
 األئمةنكم أشهد أك »: ×د يف الزيارة اٞتامعة بقولوما كر  كؿ:األ

 .«ا١تهديوف كفالراشد
ف الرشاد كا٢تداية يف إف هنم مهديوف,إن فيفهم يف ذات كوهنم راشد

  ف يكوف ىاديان مهديان.أال بد  كا١تتصف يف الرشاد سياؽ كاحد,
يف  ×يب جعفرأبريد العجلي عن  إىلسناده إما كرد يف الكايف ب لثاين:ا

فقاؿ: رسوؿ اهلل ا١تنذر  «نت منذر كلكل قـو ىادأمنا إ»: اهلل عزكجل قوؿ
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مث ا٢تداة من بعده  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء بو النيب إىلكلكل زماف منا ىاد, يهديهم 
كا١تهدم اسم مصدر للهادم كىي  ُبعد كاحد. ان كصياء كاحدعلي مث األ

 شد تأكيدان يف ا٢تداية.أ
 فأنت ا١تهدم؟ يف حديث طويل.. قلت: ×يب جعفرأعن  الثالث:

 ِاهلل.. إىلكلنا هندم  قاؿ:
  .األئمةاهلل كىي صفة ٞتميع  إىلننا ىادكف مهديوف إأم 

براىيم بن إحدثنا ٤تمد بن  خبار:كرد الصدكؽ يف عيوف األاما  :الرابع
بو أحدثنا  ٛتد بن ٤تمد ا٢تمداين قاؿ:أحدثنا  قاؿ: +سحاؽ الطالقاينإ

يوب عن اٟتسن بن ٤تمد بن أسم بن عبد اهلل العاصمي عن اٟتسُت بن قا
ٝتعتو » قاؿ: ×يب عبد اهللأٝتاعة عن ثابت الصباغ عن أيب بصَت عن 

منا اثنا عشر مهديان, مضى ستة كبقي ستة, كيصنع اهلل يف السادس  يقوؿ:
 ّ.«حبأما 

                                                 
 ِّٕيد حسُت الدركد آبادم :الشموس الطالعة الس ُ
 ُ:ُِٔالكايف  ِ
 ِ: ٗٔحِّ ×خبار الرضا أعيوف  ّ
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 با١تهديُت, األئمةيف كصف آبائو  ×ما كرد يف بعض زياراتو :ا٠تامس

 ُ«بائو ا١تهديُت..آة فليفة اهلل كخليالسالـ عليك ياخ: «فقد كرد
 ذف :إمن ىنا اتضح الفرؽ 

, كبُت معٌت ا١تهدم, اإلماـكهبذا سيتضح الفرؽ بُت معنيُت كمها معٌت 
لعدـ بسط يد  مور,من األ مرو أة دكف تويل اإلماممنصب  ١تن لو ىو اإلماـف

قامة دكلة اٟتق.إمكانيتو من إكعدـ  اإلماـ  
 ما املَدٖ:أ

 قامة دكلة اٟتق قائمة متوفرة.إسباب أالذم تكوف معو  اإلماـفهو 
سبابو أمكانية بسط العدؿ على ىذا الكوف مع توفر إذ ا٢تداية ىي يف إ

 ِماـ مع بسط اليد .إكمقتضياتو, فا١تهدم ىو 
 
 
 
 

                                                 

 ِٔٓ: ×مفاتيح اٞتناف يف باب زياراتو  ُ
 . «ا١تهديوف االثنا عشر»و ثية اهلل الشيخ ٤تمد السند يف مبحآبسطو  انظر كذلك إىل ما ِ
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 منت السّآ٘ : إىلالسجْع 

ننا نستخلص إركاية "ا١تهديوف" ف إىلخرل أف نرجع مرة أكال بد لنا 
 التالية:النتائج 

 "ا١تهديوف". ة" كبُت لفظاألئمةبُت لفظة " ان ف ىناؾ فرقإكالن: أ
 

 : ٘ اإلمامف

 اإلماـ٢تية اليت فرضها اهلل على عباده يف طاعتهم ىي منصب الطاعة اإل
 إىلرض كالسماء نو اٟتبل ا١تمدكد بُت األأك  نفسهم,أكىل الناس من أككونو 

 ماـ.مة لإلركض على األغَت ذلك من مناصب الطاعة كاالنقياد ا١تف
 ما املَدٓ٘: أ

مكانية إفيها مبسوط اليد لو  اإلماـة حينما يكوف اإلمامفهي منصب 
ف أال بعد إ ^مر لألئمةكمل يتحقق ىذا األ قامة دكلة العدؿ اال٢تي,إ

ال بتحقق إقامة دكلة اٟتق ,فا١تهدية الفعلية ال تتحقق إديكنهم اهلل من 
قامة إمن  ×اإلماـف يتمكن أبعد  الإكوف ال تك فعليتها  كأمقتضياهتا 

 الإيكوف  كال «ليكوف الدين كلو هلل»كامره على الناس أحدكد اهلل كتنفيذ 

 ×ان عليٌ  اإلماـكصف  ملسو هيلع هللا ىلصف النيبأترل  الأ من مهدكيتو, اإلماـبتمكن 
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 اىلتعٝتاؾ اهلل »حيث كرد فيها :  ؟با١تهدم يف صدر الركاية ا١تبحوث عنها
عظم, كرب, كالفاركؽ األكالصديق األ ,ؤمنُتمَت ا١تأرتضى, ك يف ٝتائو: عليان ا١ت

ف أككاضح  «ٝتاء ألحد غَتؾ يا علي.., فال تصح ىذه األكا١تهدمكا١تأموف 

كونو قد   األئمةدكف غَته من  ×خصص لقب ا١تهدم لعلي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

 ,×ربعة فكاف مبسوط اليد ٓتالؼ من كاف بعدهمارس اٟتكم يف سنيو األ
 .اإلماـا١تهدم ىو ٟتكومة  ف لقبأ٦تا يؤكد 

م يكوف أ, اإلماـذف ,ىي ٦تارسة للحكم بصيغة قيادة إفا١تهدكية 
,فيكوف قد مارس ىدايتو العملية  ىلاقائدان منفذان ألحكاـ اهلل تع اإلماـ

٣تردان عن اٟتكم كانبساط اليد ,كبُت  اإلماـف التفريق بُت إكهبذا ف للناس.
 ليو.إيتضح ٔتا أشرنا  ان منفذان للحكم ىاديان مهدي اإلماـ

 كاضحان يف ذيلها ,فقد كرد ابان طر ضف ا١تتمعن يف منت الركاية جيد اإثانيان: 
ذا حضرتو الوفاة إمث يكوف من بعده اثنا عشر مهديان ف»الذيل ىكذا: 

 .«سامي...أكؿ ا١تقربُت لو ثالثة أابنو  إىلفليسلمها 
ٔتن يرجعها  فمن ىو ا١تقصود ,رجاع الضمَتإكاالضطراب كاضح يف 

من خيلفو من ا١تهديُت يف رجعتهم, ككيف عرب  إىلىل ىو ا١تهدم لَتجعها 
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ك ذيلها ٣تمالن ال أكؿ ا١تقربُت؟ ككل ذلك جيعل الركاية أعنو ابنو كما معٌت 
 نتيجة. إىليفضي 

كبُت  اإلماـيف التفريق بُت  ملسو هيلع هللا ىلصثالثان: كلو قبلنا الركاية كفهمنا مقصوده

كبُت رجعتهم فليس لنا قبوؿ ذيل  ^عصرىما١تهدم ىو التفريق بُت 
ابنو ,كىنا ال بد من  إىلمر من بعد ا١تهدم ها عن تسليم األهالركاية لتنوي
كالبد بشيء من التفصيل  ×ماـ ا١تهدملإلمكانية كجود كلد إالبحث يف 
 .ىلا, كما سيأيت يف ٤تلو إف شاء اهلل تعمريف ىذا األ

اثنا عشر فهو حجة يف  ملسو هيلع هللا ىلصد النيببع األئمةرابعان: إف اٟتديث أخرب أف 

دليل كىو مفقود, أم كونو حجة  إىل, كما دكف ذلك فيحتاج ^عددىم
يف العدد االثٍت عشر كال حجة يف غَت ذلك خصوصان أنو ركم بسندو عامي 

 على أحسن األحواؿ فيكوف حجة من ىذا الباب.
تعليقان على ىذا اٟتديث: كما  +خامسان: قاؿ الشيخ اٟتر العاملي

منو اٟتديث ا١تركم يف كتابو الغيبة أكالن على تقدير تسليمو يف خصوص تص
ال ينايف ىذا الوجو, الحتماؿ أف يكوف لفظ  ×ثٍت عشر بعد ا١تهدماال

١تا ركم  ×ابنو تصحيفان كأصلو أبيو بالياء آخر اٟتركؼ, كيراد بو اٟتسُت
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 ×عند كفاة ا١تهدم ×سابقان يف أحاديث كثَتة من رجعة اٟتسُت
لو, كال ينايف ذلك األٝتاء الثالثة الحتماؿ تعدد األٝتاء كاأللقاب لكل ليغسٌ 

حتماؿ ٕتدد كضع كإف ظهر بعضها كمل يظهر الباقي, كال ×كاحدو منهم

     ُ, ألجل اقتضاء اٟتكمة اإل٢تية..×األٝتاء يف ذلك الزماف لو
 سادسان: قاؿ العالمة التسًتم يف األخبار الدخيلة: 

 غيبتو يف رد ًفرىؽ الشيعة ا١تبطلة: اف فيهم فرقة قالوا ىذا كنقل الشيخ يف
مثل ىذه  إىلثالثة عشر كلعلهم استندكا  األئمةإف للخلف كلدان, كإف 

 ِخبار احمٌلرفة.األ
 
 
 
 

 

 

                                                 
 َّْاإليقاظ من ا٢تجعة بالربىاف على الرجعة للشيخ اٟتر العاملي:  ُ
 ُ:َُخبار الدخيلة للعالمة الشيخ ٤تمد تقي التسًتم األ ِ
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 ملبخح الجالحا             
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 ملسو هيلع هللا ىلصثٍت عشر ىو ما نص عليهم النيباال األئمةبأف أثبت ْتثنا 
بأحاديث متواترة دكف شك, لكن الكالـ يبقى يف االثٍت عشر إمامان من بعد 

مكاف أف يكونوا فعالن اثنا عشر إمامان بعد فهل باإل ,االثٍت عشر األئمة
أـ ىي ٤تاكلة البعش ٠تلط األكراؽ يف كثَت من ا١تعتقدات  ..ا١تهدم اإلماـ

 غاياهتم الشخصية كمبتغاىم يف ذلك. إىلوصوؿ ألجل ال
مكانية كجود إ إىلف البحث يف االثٍت عشر إمامان جير اٟتديث إلذا ف

كلد لإلماـ ا١تهدم لَتثوا ا١تهدكية اليت ادعاىا البعض لتحرير مدعياهتم, كىذا 
شكاليات البحث إحدل إْتث ييعد مقدمة ١تثل الذم ييعد  إىلالبحث جيرنا 
لبحث ىذا من أىم ْتوث الكتاب الذم خصصت لو دراستنا لذا سيكوف ا

 يف ىذا الشأف.
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 ×املَدٖ اإلماوغهالٔ٘ شّاج إيف 
 متصّج ؟ × املَدٖ اإلماوٍل 

حسب  ×ا١تهدم اإلماـمكانية كجود كلد إجل البحث يف أكمن 
رجعنا أذا إا١تهدم  اإلماـكجود ابن  إىلشارة الركاية الوارد ذيلها يف اإل

 «كؿ ا١تقربُتأبنو ا إىلفليسلمها » ملسو هيلع هللا ىلصيف قولو ×لإلماـ ا١تهدم الضمَت

ف أكالبد من التأكيد  ×ا١تهدم اإلماـكىنا ال بد من الكالـ يف زكاج 

ا مليهإشارة , ديكن اإل×ا١تهدم اإلماـ يف زكاج ُت ٤تتملتُتىناؾ نظريت
 شكاليتها: إليتسٌت لنا البحث يف ا١تسألة ك 
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 اليظسٓ٘ ااّىل: 

 :×املَدٖ اإلماواىٔ٘ شّاج مهإ

ف أكالبد  ,×ا١تهدم  اإلماـمكانية زكاج إ إىلذ تتجو ىذه النظرية إ
كالده أف يكوف أف ا١ترجح أال إ ,ف يف مناطق كثَتةو كالد مبثوثأيكوف لو 

 قاموا يف اٞتزيرة ا٠تضراء.أىؤالء 
 
 

 ما اجلصٓسٗ اخلضساٛ:أ
عليو كلو يف ىذه  فإف فيها من الكالـ الطويل الذم الديكن الوقوؼ

مكانية ٖتقيقها يف إفبعض من استبعد كجود مثل ىذه اٞتزيرة لعدـ  العجالة.
كأجهزة االتصاالت  ظل التطور التقٍت الذم يكشف كل بقاع العامل,

يف  ليها التطور العلمي,إقمار الصناعية كآليات التجسس اليت توصل كاأل
شف كجوده, كقد كتب البعض حُت تبقى اٞتزيرة ا٠تضراء لغزان ٤تَتان مل يكت

 مشككو يف أمرىا. يف ىذا الشأف بُت مؤيد لوجودىا كبُت



 ×املَدٖ اإلماوإغهالٔ٘ شّاج 

11 

 

ىذا كقد اعًتض البعض على صحة كجود اٞتزيرة ا٠تضراء فضالن عن 
ذ إ, ×ا١تهدم اإلماـمر يتعلق بغيبة أ إىلشار أضعف سند ركايتها ,فقد 

 اـاإلمف تكوف مأكل أديكن القوؿ بأف كجود اٞتزيرة ا٠تضراء ديكن 
 ×اإلماـف أ إىلقامتو يف حُت تشَت الركايات , كمكانان إل×ا١تهدم

برسالتو للشيخ  ×اإلماـكقد صرح  مرتفعاهتا, الإماكن الخيتار من األ

كالشمراخ  «اآلف من مستقر لنا يينصب يف مشراخ من هبماء»بقولو:  +ا١تفيد
لو البن ليو كيف قو إىو قمة اٞتبل كالبهماء ا١تكاف الذم ال يعرؼ الطريق 

خفاىا أال إرض كطن من األأف ال أيل إيب صلى اهلل عليو عهد أف إ»مهزيار: 
مم حداث األأىل الضالؿ كا١تردة من أكٖتصينان حمللي ١تكائد  قصاىا,أك 

قامتو صلوات اهلل عليو مل نستفد إخفاء ٤تل إ إىلشارات إكىذه  «الضواؿ..
 مفاكزىاماكن ك همات األال يف مبإنو صلوات اهلل عليو ال يعيش أمنها غَت 

طالؽ إف كاف ذلك ال دينع من إك  ال ىذه األمكنة النائية,إماـ كمل يكن لإل
هبذا الوصف  ×قامتوإف توصيف أال إ "النائي" حىت على اٞتزيرة ا٠تضراء,

كالده أيستشعر فيها ا١تظلومية كا١تعاناة, كيف اٞتزيرة ا٠تضراء حيث ٤تل حكم 
 اٞتزيرة اليساعد عليو ىذا االستشعار. من كالرخاء يف ىذه كحالة األ
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كعلى ىذا فكيف ديكن اٞتمع بُت كجود اٞتزيرة ا٠تضراء, كبُت ابتعاد 
م مكاف يضمن لو راحتو كسعادتو كاٞتزيرة ا٠تضراء اليت أعن  اإلماـ

 كالده حسب الركايات.أحيكمها 
ف أف اٞتزيرة ا٠تضراء ديكن إذا قلنا إف ىذا االعًتاض ال يسلم أعلى 

الذم يسعى لتحقيقو من الرخاء كالسعادة  ×وف منوذجان جملتمعوتك
ف كجودىا مرىوف أذعن للجزيرة ا٠تضراء ك أف الكثَت من أعلى , مافكاأل

 ىل بيتو كعياالتو.أجملتمع يتزعمو  ×اإلماـمكانية تأسيس إب
مكانية القوؿ بوجود اٞتزيرة ا٠تضراء ال تتعارض مع إف إكعلى ىذا ف
ف أن ألكلئك ا١تذعنُت القبوؿ بركاية اٞتزيرة ا٠تضراء  كديك  ,ىذه االعًتاضات

يف تشكيل ٣تتمع مثايل يتمتع  ×مر جزءان من مهاـ غيبتويعدكا ىذا األ
 صالحية. بأطركحتو اإل

اذ من  من غرابة, مر ال خيلوزيرة ا٠تضراء .لكن األىذا ما يتعلق بأمر اٞت
بو ٣تموعة من احملققُت  مران يعًتؼأك نلغي أف نتوقف يف شيء أغَت ا١تناسب 

ف منلك أىذا االمر, دكف  إىلعالـ اطمأنوا أعن علماء  اك الباحثُت فضالن 
نكار اٞتزيرة ا٠تضراء يف طور إدليالن علميان يؤيد ما ندعيو, لذا تبقى مسألة 

نكار اٞتزيرة ا٠تضراء من إكال خيلو  القطع كاليقُت, إىلاالحتماالت كالترقى 
ر ١تسألة غيبيو جيب الوقوؼ عندىا باحًتاـ, فهذا ك تنكٌ أ ,٣تازفة علمية
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سهولة اك انكاره السرار ما مل ديكن معرفتو هبذه الكوف فيو من العجائب كاأل
هبذه الطريقة كىل اننا اكتشفنا ٣تاىل الكوف كاسراره كبقيت لدينا مسألة 

 لغاء؟ ك اإلأنكار لنخوض فيها باإل اٞتزيرة ا٠تضراء
بداء الرأم القطعي يف اإلنكار إعدـ ات الغيبة ١تناسب ببحثيإذف فمن ا

 لتبقى مسألة اٞتزيرة ا٠تضراء ال تنا٢تا ْتوثنا االحتمالية. ,أك اإلثبات
فال بد لنا من مناقشة نظرية  ×ك١تواصلة التحقيق يف قضية زكاجو

ليتسٌت الوقوؼ على أدلة القبوؿ مور أمن عدة  أك عدمها مكانية الزكاجإ
 :كالرد

 :×املَدٖ اإلماو ىظسٓات شّاج

 إىللكن ما يدفعنا  ,ال يهمنا كثَتان ٖتقيق مثل ىذا األمر كمناقشتو
تسليط الضوء على ذلك ىو ما قد يتصوره البعض من مسألة زكاج 

ف مثل ىذه األمور إذ إأـ ال؟  ×كىل باإلمكاف أف يتم زكاجو ×اإلماـ
ديكن لنا ال حاجة يف البحث هبا فهي من متعلقات الغيبة كأسرارىا كال 

البحث عن أمور ليس من تكليفنا يف زمن الغيبة, حيث إف ىذا الزمن 
نتظار الذم ىو يف حقيقتو بناء كتكامل للمكلفُت يفرض علينا الًتبص كاال

 كال حاجة للبحث يف ىذا األمر ألسباب:
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 السبب األكؿ: معرفة تكليفنا يف زمن الغيبة: 
بحث عن أحوالو الشخصية, مامنا يف الإاننا غَت مكلفُت يف زمن غيبة 

ذ ذلك يتعارض مع سرية الغيبة ككتماهنا, نعم تكليفنا ال إكأموره ا٠تاصو 
يكوف إال يف خصوص االنتظار كىو حيٌتم علينا التعمق يف معرفة األحكاـ 

رضاه كىو رضا  إىلككيفية الوصوؿ  ×اإلماـالشرعية كااللتزاـ هبا كمعرفة 
 أخَتان. إىلاهلل تع

 : تعارض ذلك مع ضركرات الغيبة:السبب الثاين
ف متطلبات الغيبة تقتضي أف حيرص ا١تكلف على احملافظة على سرية إ

ـ ذكره يف ٤تافل ف خطورة األمر اقتضت عدإ, بل اإلماـالغيبة كحركة 
عدـ اٟتاؽ ذلك, بل قيدكه يف زمن  إىلكثر احملققُت الناس, كقد ذىب أ

ضغوط السلطة  إىلعرضوف غيبة الصغرل ككجود النواب الذين لعلو يت
لذا كانت  ,ىويتو إىلعند التعرؼ  اإلماـكمالحقتها ٢تم للبحث عن 

عدـ الكشف عن اٝتو فكيف حاالتو كأحوالو  يى ×اإلماـمتطلبات غيبة 
التوقف عن البحث حوؿ ما يتعلق بشؤكنو  إىلا٠تاصة؟ كىذا أمر يدعونا 

 ا٠تاصة.
ىذا األمر ضركرة كشف التحقيق يف  إىلف ما يدفعنا إ, كلكن: ىعه

ككجود ذرية  ×اإلماـدعول زكاج  إىلالكثَت من ا١تدعيات اليت استندت 
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حباط ىذه احملاكالت مع إلو, كال بد من صد مثل ىذه الدعاكل ليتسٌت لنا 
عدـ اٟتاجة يف البحث عن ذلك لتعارض األىم با١تهم كمن مث  إىلاإلشارة 

 الواقع الفكرم كالثقايف. تقدمي األىم على أساس أكليات البحث كحاجة
 

 ّىل:اليظسٓ٘ األ

 :×اإلماوإمهاىٔ٘ شّاج 

كىنا البد من مناقشة عدة أمور للوقوؼ على دكاعي ىذه النظرية 
 كقبو٢تا:    

 
 مس ااّل :األ

 اضتخبابٔ٘ الصّاج :

ما يتعلق يف شأف  ^فقد كرد يف ركايات كثَتة عن النيب كآؿ بيتو
 ا:استحباب النكاح كىي كثَتة منه
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يب أسناده عن عبد اهلل بن اٟتكم عن إ٤تمد بن علي بن اٟتسُت ب
اهلل  إىلحب أسالـ ما بيٍت بناء يف اإل :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل» قاؿ: ×جعفر

 ُ.«عزكجل من التزكيج
ٛتد بن ٤تمد عن القاسم بن القاسم بن حيِت أكعن ٤تمد بن حيِت عن 

قاؿ:  ×اهلل يب عبد أعن جده اٟتسُت بن راشد عن ٤تمد بن مسلم عن 

ف يتبع أحب أقاؿ: من  ملسو هيلع هللا ىلصف رسوؿ اهللإتزكجوا ف ×مَت ا١تؤمنُتأقاؿ »

 ِ.«ف من سنيت التزكيجإسنيت ف

ف يلقى اهلل أحب أمن »: ملسو هيلع هللا ىلصكعن ا١تفيد يف ا١تقنعة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

 ّ.«طاىران مطهران فليلقو بزكجة

قاؿ »قاؿ:  ×كعن علي بن ٤تمد بن بندار باسناده عن ايب عبد اهلل

 ْ.«حرز نصف دينوأمن تزكج  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل

                                                 
 ْالوسائل كتاب النكاح باب استحبابو حديث  ُ
 ُْف. ـ ح ِ
 ُف. ـ. ح ّ
 ُُف. ـ ح ْ
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ركعتاف يصليها » :قاؿ ×سناده عن ايب عبد اهللإك٤تمد بن يعقوب ب

 ُ.«عزبأفضل من سبعُت ركعة يصليها أا١تتزكج 
 غَت ذلك من الركايات اٟتاثة على فضل الزكاج ككراىة العزكبة. إىل

ك أوه ذا كانت ٟتاجة تدعإال إطالؽ استحبابو إنعم اختلف البعض يف 
كرد الفاضل ا٢تندم يف كشف اللثاـ عن قواعد أفقد  مر راجح يقتضيو.أ

 إىلحكاـ قولو: كمل يستحبو الشيخ يف ا١تبسوط لغَت ا١تشتهي لقولو تعاأل
ف اٟتصور أال يصلح ٥تصصان من  ×كىو لكونو يف حيِت «كسيدان كحصوران »

كلسنا ىنا ِ«ج . .من ال يشتهي النساء كا١تدح بو ال يستلـز ا١تدح بًتؾ التزكي
ف استحبابو أ إىليف صدد استعراض اآلراء الفقهية يف ىذا الشأف لكننا نشَت 

 ٦تا الخالؼ فيو.
قد ترؾ  ×ا١تهدم اإلماـذا كاف االمر كذلك فكيف يكوف إك 

دائها أهنم يتحركف ا١تستحبات كيعكفوف على أ ×ا١تستحب؟ كمن شأهنم
وف بأمر اهلل كالقواموف هنم القائمأسوة اٟتسنة  ك كال يًتكوهنا ْتاؿ كوهنم األ

                                                 
 كتاب النكاح باب كراىة العزكبة ُ
 َُكشف الغطاء عن قواعد االحكاـ للفاضل ا٢تندم ح: ِ
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حبو اهلل بل حاثان أف ال يكوف تاركان ١تا أجدر كمن ىذا حالو فاأل, على دينو
 تباعو كالعمل بو .اعلى 

 

 

 

 مس الجاىٕ:األ

  ×ا١تهدم اإلماـلذرية  ×الرضا اإلماـدعاء 

فقد  ,×نو كاف يأمر بالدعاء لالماـ اٟتجةأ ×الرضا اإلماـكرد عن 

ف يدعى لو هبذا أ ×خ عن يونس بن عبد الرٛتن عن الرضاركل الشي

متو كٚتيع أىلو ككلده كذريتو ك أعطو يف نفسو ك أاللهم »كمنو:..  الدعاء..

 ُآخر الدعاء. إىل.. «رعيتو ما تقر بو عينو كتسًت بو نفسو

                                                 

 ُْٓ: ×ء لواٟتجة كالدعا اإلماـمفاتيح اٞتناف باب زيارات  ُ
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كقد أ٧تب أكالدان كلو ذرية  ×اٟتجة اإلماـف يكوف أكىذا يقتضي 

كالبد أف يكوف ذلك دليالن على زكاج  ×الرضا اإلماـحسبما يقتضيو دعاء 

  نكار ذلك.إفكيف ديكن  ×اٟتجة اإلماـ

مكانية زكاج إلو كلولده كلذريتو كىذا دليله على  ×الرضا اإلماـلدعاء 
 كالد لو كذرية.أاٟتجة ككالدة  اإلماـ

 
 

 مس الجالح:األ

 الصّاج حل طبٔعٕ ّا مً دلٔل علٙ ميعُ:

 من ركاية صرحت بعدـ زكاجو, من دليل كال ال ن زكاجوممل ٧تد مانعان 
فأم  ×ف زكاجو حق طبيعي ديارسوأ؟ كما ×فكيف ال ٨تكم بزكاجو

 ىالن كعياالن ؟!. ألنفسو  همانع من ٦تارسة حقو الطبيعي كمن ذلك اٗتاذ
 .×ف يستدؿ بو على امكانية زكاجوأىذا ما ديكن 
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 دل٘:مياقػات ٍرِ األ

 قشة ديكن استعراضها :ف ذلك ال خيلو عن مناأال إ
 ّل :مس األمياقػ٘ األ

 ٍّْ اضتخبابٔ٘ الصّاج:

ذ إ ,ال يصح يف االستدالؿ _م استحباب الزكاج أ _ف االستحباب إف
ذا إما أ ,تياف بوذا مل يكن مانع من ٖتققو كاإلإاالستحباب يصح فيما 

فاف مالؾ االستحباب  ,قولأتعارض مالؾ االستحباب مع مالكات أخرل 
كحفظ  ×ف مقتضى غيبتوأكمن ا١تعلـو  قول مالكان,ض قبالة األال ينه

فال تأيت  ،×كمنها استحباب زكاجو ,على كل مالؾ ميٌقدـنفسو الشريفة 
ذا تقدـ مالؾ حفظ النفس على سائر ا١تالكات إالنوبة لالستحباب فيما 

 عن الدليل الن فض ,عليو الشريعة تٍ ىو ماحث   اإلماـخرل كحفظ نفس األ
 . ×الداؿ على حفظ نفسوالعقلي 
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 مس الجاىٕ :مياقػ٘ األ

مً الدعاٛ لإلماو  ×السضا اإلماوفٔنا ّزد عً 

  :×املَدٖ

فقد ركاه الشيخ عن يونس بن  ×الرضا اإلماـالدعاء ا١تركم عن  أما
احدىا  ,طرؽ ةيونس بن عبد الرٛتن لو ثالث إىلعبد الرٛتن كطريق الشيخ 

يب جعفر ٤تمد بن أعبد اهلل عن الشيخ  يبأماركاه عن الشيخ  حسن كىو:
بيو ك٤تمد بن اٟتسن عن سعد بن أعلي بن اٟتسُت بن بابويو رٛتو اهلل عن 

ٝتاعيل بن إبراىيم بن ىاشم عن إعبد اهلل كاٟتمَتم كعلي بن ابراىيم عن 
ٝتاعيل بن إمرار كصاحل بن السندم عن يونس بن عبد الرٛتن كيف السند 

نو أكؿ فقد نقل العالمة ا١تامقاين عن الوحيد ما األأمرار كصاحل بن السندم, 
 .. التوقف فيورٔتا يظهر من عبارة ٤تمد بن اٟتسن بن الوليد  قاؿ:

ذا إماميان فإكونو   فأما صاحل بن السندم :فقد نقل العالمة ا١تامقاين أك 
براىيم بن ىاشم كجعفر بن بشَت إركايتو لكتب يونس كركاية  إىلانضم ذلك 
براىيم بن مهزيار كاٟتجاؿ عنو الكاشفة عن الوثوؽ إعمرك ك كموسى بن 

  أم ديكن تصحيح حالو عند ذاؾ. بو..
 ىذا من حيث السند.
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ننا البد من مناقشة ثالث جهات للوقوؼ إما من حيث ا١تضموف فأ
 على مضامُت الدعاء الشريفة:

لٔظ بالضسّزٗ أٌ ٓهٌْ الدعاٛ  ّىل :اجلَ٘ األ
 لرزٓتُ يف شمً الػٔب٘ : 

ال  ×اٟتجة اإلماـالسابق لعصر  ×الرضا اإلماـف الدعاء عن إف
ماـ اٟتجة كلولده دليل على كجود الرضا لإل اإلماـدعاء  فأيعٍت بالضركرة 

 وماـ اٟتجة قبل كالدتو على كجو التنبيلإل االرضا دع اإلماـكلد لو. بل 
 .×وبوجوده مستقبالن كعلى كجو التشريف كذلك كالتعظيم كالتكرمي ١تقام

  املخاطبات العسفٔ٘ مبئ٘ علٙ ذلو: :اجلَ٘ الجاىٔ٘

ف يكوف ذلك أال ينايف  ,اٟتجة اإلماـلولد  احينما دع ×الرضا اإلماـف إ
 دعاءن متعارفان يف ا١تفهومات العرفية كا١تخاطبات العامة بُت الناس كقو٢تم:

ف ا١تخاطب مل أحفظك اهلل كذرية ذريتك, كىذا قد تعارؼ بُت الناس مع 
ـ ا١تخاطب كيعظم حقو ف يكرٌ أبل يريد ا١تتكلم  ,يكن لو ذرية كال حىت اكالد

ف تكوف لو ذرية ال يف حاؿ ا٠تطاب كال أكليس بالضركرة  ,فيدعو لو كلذريتو
 ,خبار عن كجود ذرية لونشاء ال اإلفهو على سبيل اإل يف حاؿ االستقباؿ,

فوقت  ﴾ يػىنىاؿي عىٍهًدم الظ اًلًمُتى  الى  اؿى كىًمن ذيرِّي يًت قىاؿى قى  ﴿: إىلكما يف قولو تع
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ة يف اإلمامف جيعل أ إىل براىيم ذرية حىت يطلب من اهللا٠تطاب مل يكن إل
ف إبايل الذم ليس بالضركرة نشاء االستقبل ىو على سبيل اإل ,ذريتو

خبار عن كجود ليس يف صدد اإل ×الرضا اإلماـف إككذلك ىنا ف ,يتحقق

 .على سبيل التشريف كالتعظيم انشأ ىذا الدعاء بل ×ماـ ا١تهدمذرية لإل
لذريتو يف حاؿ كجودىم, كال ديكن  اكعلى فرض كجود ذرية لو فقد دع

يف كقتو ٤تدد  ×ماـ ا١تهدمالقطع من خالؿ ىذا الدعاء بوجود ذرية لإل

 .×م بعد ارتفاع احملذكر يف غيبتوأبل لعل ذلك يكوف كقت ظهوره 

 

مً الدعاٛ لرزٓتُ بعد لعل املكضْد  :اجلَ٘ الجالج٘
 ظَْزِ:

ذ السياؽ يشَت , إف يكوف بعد ظهورهأديكن  ×الرضا اإلماـف دعاء إ

ف تقر عينو ٔتا يعطيو يف نفسو أ ىلايطلب من اهلل تع ×الرضا اإلماـف أ إىل
قرار عينو إمتو كٚتيع رعيتو .. ككل ىذا من سعادتو ك أكذريتو ك  هىلو ككلدأك 

فيعطيو اهلل من النصر ما تقري بو عينو,  ×هال يف ظهور إك٘تكينو ال يكوف 

عند ظهوره الرتفاع ا١تانع من  ×ف يكوف الولد كالذرية لوأك٨تن ال منانع 
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ثناء غيبتو كما تًتتب عليو من أ ×زكاجو يف غيبتو, ككالمنا يف زكاجو
 شكاليات.إ

يف  ×ثبات زكاجوإل ال يصلح دليالن  ×الرضا اإلماـف دعاء إكهبذا ف
 غيبتو.

 

 

 ناغٍف غرُي دلٍٔل ّجْد وعَد :مس الجالحقػ٘ األميا
 عً إمهاىٔ٘ الصّاج:

ك خرب ىذا يف غَت أف عدـ كجود الدليل يف ا١تنع من زكاجو كركاية إ
خبار ٔتا ذ مقتضى حياتو يف غيبتو صلوات اهلل عليو تقتضي عدـ اإل, إ٤تلو

تتيح يتعلق من حياتو الشخصية حفاظان على سرية ٖتركو كتنقالتو اليت ال 
 كساط الناس.أف تنتشر بُت االركاية 

 كمع ىذا فقد كردت  ركاية يف ىذا الشأف كىي:
ما ركاه الشيخ الطوسي يف الغيبة بسند حسن عن اٟتسن بن علي 

 فقاؿ لو: ×يب اٟتسن الرضاأيب ٛتزة على أدخل علي ابن »ا٠تزار قاؿ: 
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 يقوؿ: ×ين ٝتعت جدؾ جعفر بن ٤تمدإنعم فقاؿ لو : ماـ؟ قاؿ:إنت أ
 ال كلو عقب؟إ اإلماـال يكوف 

ـ تناسيت؟ ليس ىكذا قاؿ جعفر, امنا قاؿ أشيخ  نسيت ياأ فقاؿ:
الذم خيرج عليو اٟتسُت بن  اإلماـال إال كلو عقب إ اإلماـجعفر: ال يكوف 

 نو ال عقب لو .إف ‘ علي

 ُ.«فقاؿ لو: صدقت جعلت فداؾ ىكذا ٝتعت جدؾ يقوؿ

 اإلماـ, ٞتواب ال عقب لو ×اٟتجة إلماـاف أ إىلكىذه الركاية تشَت 

الذم خيرج عليو اٟتسُت  اإلماـيب ٛتزة حيث بُت لو أف أعلي بن  ×الرضا

ىو  ×ال عقب لو, كمعلـو أف الذم خيرج عليو اٟتسُت ‘بن علي
 اٟتجة, كىذا يف كقت الرجعة كما كرد ذلك ركايات كثَتة.  اإلماـ

 
 

 

 

                                                 
 ِْح:ُٖٖالغيبة للطوسي  ُ
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  :نيٌ ٍيا مطألتأا إ

  م يف السّآ٘ :  اإلطالّىلاأل

, ماـتكوف منبهة على عدـ العقب لإلطالقها فإأخذ الركاية على نف أ
 طالؽ يف البُت.كال قرينة تعارض اإل

 األخر لباقٕ السّآ٘ ٓضس يف اإلطالم: الجاىٔ٘

ال إ.. »: ×الرضا اإلماـفقوؿ , طالقهاإياؽ الركاية لعلو يضر يف ف سإ

ككأف صفة  «نو ال عقب لوإف ×يالذم خيرج عليو اٟتسُت بن عل اإلماـ

ان لعدـ الذم ال عقب لو يكوف قيد اإلماـعلى  ×اٟتسُت اإلماـخركج 
اٟتسُت ال  اإلماـف عدـ العقب مقيد ٓتركج إم أ, اإلماـكجود العقب ٢تذا 

 اإلماـاٟتجة الذم خيرج عليو  اإلماـكهبذا فيمكن اف يكوف  ,طالقواعلى 
اٟتجة  اإلماـاٟتسُت ,ليسلم  ماـاإلاٟتسُت ال عقب لو يف كقت خركج 

ك ذرية  أكلئال يعارضو عقبو من كلدو  ×ماـ اٟتسُتة لإلاإلماممواريث 
 ة.اإلمامفيكوف العقب سببان يف تعطيل تسليم ا١تواريث كلئال يدعى 

ف ذلك كلو مشعره بأف يكوف ا١تقصود من العقب ىو الولد الذم أال إ
اليت ستشكل ٣تموعة كبَتة جدان  اٟتجة الذرية ذريتو اإلماـيعقب كالده 

 اإلماـف أة, كىذا يعٍت اإلمامن تسليم مواريث ملعلها تقف حائالن 
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على فرض امكانية زكاجو فيكوف ذلك عند ظهوره ك ذلك  ×اٟتجة
 ألمرين:

 : ×ازتفاع احملرّز عيد ظَْزِ ّلاأل

اليت  , فا١تخاطر×ظهورهب ترتفعف موانع الزكاج يف الغيبة الكربل إ
ف يكوف أعند ٖتركو غَت موجودة عند ظهوره كبذلك فال ديتنع  اإلماـ تواجو

 زكاجو عند ظهوره.
 ٘ :اإلمامٕ معْقات اىتكال مْازٓح الجاى

جيب  ×ماـ اٟتسُتاٟتجة لإل اإلماـة اليت يسلمها اإلمامف مواريث إ
ىم ىذه ا١تعوقات كجود أف جيرم انتقا٢تا بسالسة دكف كجود معوقات, ك أ

حق أهنم أكيركف  ة لغَتىم,اإلمامانعوف من تسليم مواريث ذرية لو قد دي
٢تية إىم عملية أخطَتان يف  كسيشكلوف عائقان  ×اٟتسُت اإلماـبذلك من 

٢تية يف ا١تنصوص عليهم, ة اإلاإلمامال بد من اٟتفاظ عليها كىي تسلسل 
كالد أف نستذكر موارد ا١تعارضة يف أمر, كالبد دكف اقحاـ غَتىم يف ىذا األ

, ان ٢تيٌ إ ان ة كليست ىي استحقاقاإلمامف ٢تم اٟتق يف أالذين ظنوا  ×ٟتسنا
زالة إمن  ذف البدإماـ اٟتاضر, ٦تا شٌكل مشكلةن لإل ان نسبي ان بل استحقاق

ماـ اٟتجة قد جيعل كالد لإلأة, ككجود اإلماما١تعوقات اليت تعيق حركة 
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قو طموحات اٟتسُت تعي اإلماـ إىل ةاإلمامالسبيل يف انتقاؿ مواريث 
 .البعض

على أننا نفًتض أف أكالده يف زمن ظهوره سيتمتعوف ٔتواصفات خاصة 
ك٘تاسهم معو خيالف ما لو كاف بعيدان عنهم فلعل  ×اإلماـالختالفهم ب

ة كمسؤكليتهم اإلمامبيعده يشكل سببان يف تكوين رؤية ٥تالفة لتوجهات 
 حيا٢تا.
 

 

 اضات:ضطدو بعدٗ افرتت ×مهاىٔ٘ شّاجُإ ٌَّأا إ
ّجْد امسأٗ تتنتع بطْل عنس غري  ّل اافرتاض األ

 طبٔعٕ:

 ×اإلماـف تكوف ا١ترأة اليت يتزكجها أفرض  إىلحيتاج  ×ف زكاجوإ

ف تكوف معجزة طوؿ أم أ من طوؿ العمر, ×ماـ٢تا من طوؿ العمر ما لإل
ف تكوف لزكجتو أم أ لك دليالن على ذلك,منماـ لزكجتو كذلك, كمل العمر لإل

ف أذ مصاحل غيبتو كظهوره اقتضت إ ,×طوؿ العمر كما ىي لو معجزة
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ف تكوف لزكجتو فما ىو ا١تقتضي اما أ, ىلاذف اهلل تعإب ان مديد ان يكوف لو عمر 
 لذلك؟

 :×اإلماوتعدد شّجات  :اافرتاض الجاىٕ

فال  ,اإلماـمكانية طوؿ عمر زكجة إكؿ من ذا مل يتحقق االفًتاض األإك 
كسيكوف  ,و كوف كل زكجة تعيش العمر الطبيعيف نقوؿ بتعدد زكجاتأبد 

 على طوؿ امتداد عمره الشريف زكجات عدة قد ال حيصى عددىا,
 باالفًتاض الثالث التايل. كسيصطدـ ىذا االفًتاض,

 
ّٓاافرتاض الجالح   ٘ الػٔب٘:تعدد الصّجات خمالف ِلطس

يف  اإلماـمر أشيوع  إىلهبذا العدد قد يؤدم  ×ف تعدد زكجاتوإ
ف تتحدث لذكيها كأىلها عن حياهتا ا٠تاصة مع أذ كل امرأة ال بد إ ,توغيب

, كىذا ما يتعارض ×مره أكسيكوف ىذا اٟتديث سببان يف إشاعة  زكجها,
 مع غيبتو كسريتها.
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 :×اإلماوغْٔع خرب اافرتاض السابع 

يصطدـ ٔتحذكر ذيوع  ×ف االفًتاض الثالث كىو تعدد زكجاتوإ

ف أفالبد  الف ٠تصوصيات الغيبة كسريتها,كشيوعو كىذا ٥ت ×خربه
قابلية طوؿ العمر كىي  إىلكاحدة سيمنحها اهلل تع امرأةنفًتض اآلف كجود 

عمر ا١ترأة اليت يقًتف هبا  إىلف يطيل اهلل تعأ ×اإلماـحدل معجزات إ
ف ذلك يتطلب أال إ ,كٔتا يناسب شأف الغيبة كخصوصيتها ,كرامة لو  اإلماـ

مسؤكلية كربل من الكتماف كعدـ  إىلة قد ارتقت ف تكوف ىذه ا١ترأأ
مره أيف شيوع  لئال تكوف سببان  ×اإلماـاالفصاح عن حا٢تا كعن ارتباطها ب

 مر.كمل نقف على دليل يؤكد ىذا األ ف غيبتو,ك ٔتا يتعارض كشؤ 
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ّجْد األّاد ىتٔج٘ مجل ٍرا اافرتاض اخلامظ 
 الصّاج:

كالد كالذريات حة كىو: تعدد األسيكوف لو آثاره الواض ×ف زكاجوإ
تسريب أخبار الغيبة كالكشف  إىلمر سيؤدم ه ,كىذا األؤ حصاإٔتا ال ديكن 

 عن سريتها كسيتعارض ىذا مع خصوصيات الغيبة.
كما أف تعدد ىذه الذريات جيالن بعد جيل البد أف يكوف ظاىران 

ىذا  للعياف, أك أف يتناقل أخبار ذلك بُت الناس, يف حُت مل ٧تد مثل
كىذا  اإلماـي عن صمر, ككجوده سيفتح باب السؤاؿ كالبحث كالتقاأل

 خالؼ الغيبة.
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 فرتاضات الْازدٗ:اا علٙالسد 

 ف ىذه االفًتاضات ديكن الرد عليها ٔتا يلي:أال إ
 ّل :السد علٙ اافرتاض األ

 ٍّْ ّجْد امسأٗ هلا طْل عنس غري طبٔعٕ:

 

يتناسب مع  ×اإلماـ يقًتف هبا مكانية طوؿ عمر ا١ترأة اليتإف إ
من طوؿ  اإلماـامرأة  ىلاف جيعل اهلل تعأفما ا١تانع من  ,عجازات غيبتوإ

حوالو أكما ىي   ,عجازيةإفرضية زكاجو بطريقةو  إىلما يؤدم  ,العمر
كجود امرأة هبذه الصفة  ×ماـف يكوف لإلأعجازية الباىرة, إذف ديكن اإل
عجازية مر طبيعي يف ظل الظركؼ اإلأكىو  _ مكانية طوؿ العمرإم أ _

 للغيبة.
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 السد علٙ اافرتاض الجاىٕ :

 :×اإلماوٍّْ تعدد شّجات 

مر طبيعي يف ظل ظركؼ غيبتو أكىو  ،×ذ ال مانع من تعدد زكجاتوإ
ف تتعدد الزكجات ٔتا يناسب اٟتفاظ على أا١تباركة, فقد تقتضي ىذه الغيبة 

 سرية الغيبة ككتماهنا.
 

 افرتاض الجالح :السد علٙ ا

طسٓ٘ الػٔب٘: ×اإلماوٍّْ تعدد شّجات   خمالف ِل

خبار غيبتو كخصوصيات حياتو الشريفة ال يتعلق بتعدد أف تسريب إ
 :× خيتص هبماُتالزكجات كذلك ٠تصوصيت

 اخلضْصٔ٘ ااّىل:

تكوف من الوعي  منقد اختار من النساء  ×اإلماـف يكوف أمكانية إ

مر من شؤكف أباحة بأم ما دينعها من اإل ×إلماـاكالتدين كالتسليم لغيبة 
ف ٖتافظ على أكبذلك فلعلها تستطيع كأم امرأة  ,اإلماـحياهتا ا٠تاصة مع 
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ىليها ٔتا يدفع كل االهتامات عن أف تعتذر ١تقربيها ك ك أسرية حياهتا ا٠تاصة 
 خرل.يف غيبتو كشؤكنو األ اإلماـٖترؾ 

 
 اخلضْصٔ٘ الجاىٔ٘ :

قد أخفى ىويتو عن قرينتو كذكيها ليكوف  ×ماـاإلف يكوف أديكن 
 موره تثَت انتباه زكجتو كخاصتها.أشخاص ال تظهر عليو شخصان كبقية األ
خبار ميموف القداح مؤسس اٟتركة الفاطمية اليت تشَت اككم ٝتعنا عن 

ذ مل إ ال بعد كفاتو,إكالده ال يعرفوف ىويتو أف زكجتو بل حىت أ إىلخبار األ
كلَتاجع  الصريح ٢تم كال عن انتسابو كال عن حركتو السرية,يكشف عن اٝتو 

كالد أصف بو ميموف القداح كىو من تخبار بدايات اٟتركة الفاطمية كما اأ
 .×الصادؽ اإلماـٝتاعيل بن إ

خبار رجاؿ ا١تخابرات العا١تية الذين مل أفضالن عما نسمعو كنتابعو من 
 كأكالدىم أ ككانوا ب ذكيهم,قر أ إىلعما٢تم حىت أيكشفوا حقيقة ىوياهتم ك 

 ك بعد كفاهتمأمهامهم من أعما٢تم ال بعد انتهاء إبذلك  ازكجاهتم كمل ييعرفو 
ف تكوف مع أديكن  ×ا١تهدم اإلماـحالة التكتم اليت يعيشها  إف ذفإ

 , بطريقةو متقنة أفضل من األمثلة اليت ذكرناىا.كالدهأنسائو ك 
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 :السابعالسد علٙ اافرتاض 

 :×اإلماوخرب ٍّْ غْٔع 

كشعورىا  ,مدارج الكماؿ غَت مستبعد إىلمكانية كصوؿ ا١ترأة إف إ
 ×اإلماـٔتسؤليتها الدينية ٦تا ال كالـ فيو ,خصوصان كأهنا بالقرب من 

سرار كحصوؿ مثل كتًتىب على النصيحة ككتماف األ خالؽو كرديةو,أتتخلق ب
 دليل يصرح بذلك. إىلكالحاجة  منوذج غَت بعيد,ىذا األ
 
 

 
 السد علٙ اافرتاض اخلامظ :

 ملجل ٍرا الصّاج:ٍّْ ّجْد األّاد ىتٔج٘ 

مكانية كجود إال يف  ×مكانية زكاجو إثبات إف الكالـ كا١تناقشة يف إ
ك زكجات غَت منجبات أماـ زكجة اذ من احملتمل جدان اف تكوف لإل الذرية,

اف  فيمكن للذرية ١تصلحة خاصة تنسجم كدكاعي الغيبة كخصوصيتها,
 كالد كذرية .أك زكجات كال يكوف لو أماـ زكجة يكوف لإل
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فًتاضات كردكدىا يف شأف الزكاج قد ال تقف عند حد ىذه اال
ساس ألى مر علكن ا١تهم مناقشة األ, إلمكانية كجود عدة افًتاضات أخرل

 .فًتاضي ٔتا يناسب ضركرة البحثاعلمي 
 اليظسٓ٘ الجاىٔ٘ :

ركدىا على نظرية إمكانية الزكاج بعد أف بينا الفركض ا١تمكن ك 
ف ىناؾ نظرية إجابات الواردة يف ىذا الشأف, فكاالفًتاضات احملتملة كاإل

كىذه النظرية ىي نظرية  ,اإلماـأخرل مقابلة ١تا أكردناه من امكانية زكاج 
مكانية إيراد ما ديكن أف ييثار ضدىا ك إكالبد من مناقشتها ك  ×عدـ زكاجو

 اإلجابة عنها.
 :×اإلماوعدو شّاج ىظسٓ٘ 

 للموانع التالية: ×مكانية زكاجو إخرل: كىي عدـ أننا نفًتض نظرية إ
 ّل:املاىع األ

 ظسّف الػٔب٘:

ذ ىو يعيش يف خضم تغَتات مستمرة إ ×اإلماـعدـ ضركرة زكاج 
 .ـ كظرفو األمٍت ا٠تاصءتفرض على كجوده ا١تبارؾ التنقل كالًتحاؿ ٔتا يتال

 مر.ت ىذا األحد معرقالأكزكاجو سيكوف 
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 املاىع الجاىٕ :

  ضِّسٓ٘ الػٔب٘:

ضركرة اٟتفاظ على سريتو كغيبتو ا١تباركة, كزكاجو سيكوف سببان يف ذيوع 
 سباب ذكرناىا سابقان.مره كشيوعو, ألأ

 
 املاىع الجالح :

 الهربٚ: اإلماومَن٘ 

٢تية الكربل ٘تنعو من االىتماـ ْتياةو خاصة يعيش اإل اإلماـف مهمة إ
ذ اىتمامو إم ٦تارسة حياة خاصة بكل شؤكهنا كحيثياهتا, أ ,لو كاكالدىأمع 

ىم من استقراره كحياتو ا٠تاصة, كىو ما أبإ٧تاح مهتمو كاٟتفاظ عليها ىي 
 ك ذكم ا١تهاـ ا٠تاصة.أصحاب التغيَت, أك أصالح دييز رجاؿ اإل

 كلكن لنا على ىذه ا١توانع مالحظات:
 املالحظ٘ ااّىل :

ف تكوف أؿ كىو تعارض زكاجو مع حياتو ا١تطاردة ال ديانع ف ا١تانع االك إ
ٟتركتو  ىفأم مقتض زكجتو يف مكاف مستقر مع مراعاة كضعو ا٠تاص,

فا١تطاردة كالًتحاؿ من  ,زكاجو كذكيوأكانتقالو ال مدخلية لو يف استقرار 
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بقاء على زكجتو يف خصوصياتو كالطلب لشخصو الكرمي فال مانع من اإل
 مستقر.آمن  مكاف ما,

 املالحظ٘ الجاىٔ٘ :

ًسرية ذ ال ديانع إ شرنا يف ذلك عند الرد على االفًتاضات السابقة,أكقد 
لو من النساء  ءِتِّ فلعل اهلل يه ,من زكاجو الغيبة كالتكتم على شخصو الكرمي

 ل ا١تسؤلية.ما ٘تتاز فيو من طوؿ العمر كاالتصاؼ بالسرية التامة كٖتمٌ 
 املالحظ٘ الجالج٘ : 

لكن ذلك  ,شرؼ من أية مهمة أخرلأف مهامو الكربل ح أصحي
من حيث ٦تارسة حياتو  _٧تاحها إم انشغالو هبذه ا١تهاـ ك أ _الدينع 

مع عظم مسؤكليتو يف بداية الرسالة كتأسيس اجملتمع  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب ا٠تاصة,
كل ذلك  ,نور ا١تعرفة كالدين إىلاٞتاىلية سالمي كانتقاؿ العامل من ظالـ اإل

ككاف ذلك من  ,عدة زكجات كما ىو ا١تعركؼ ملسو هيلع هللا ىلصتكوف لو أفمن  ال ديانع

كذلك ال ٘تانع من ٦تارسة حقو   ×اٟتجة اإلماـخصوصياتو كمهاـ 
 الطبيعي.
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 عيد أٍل ااىطاب: ×املَدٖ اإلماوذزٓ٘ 

ف الكالـ يف ذرية إأمر مهم يتعلقي ببحثنا ىذا, حيث  إىلالبد أف نشَت 
سب اليت مل تقفل شيئان مل يتعلق باألنساب البد أف تعززه مدكنات الن اإلماـ

نساب ا١تشهورة, خصوصان أنساب العلويُت الذين كقفت عندىم كتب األ
نسبو  إىلإال كأشارت  ملسو هيلع هللا ىلصليهم, كمل تًتؾ كاحدان من ذرية النيب إكأشارت 

 اإلماـكما الذم خلفو من الذرية, يف حُت ٧تد أننا ٧تدىم بعد ذكرىم آلباء 
ذريتو كمل يقفوا عنده إال للتأكيد على أنو ابن  إىلمل يتعرضوا  ×ا١تهدم

 كالبد من متابعة أقوا٢تم كما يلي: ×اٟتسن العسكرم اإلماـ
_ تعٌرض النسابة الشهَت بالسويدم يف كتابو سبائك الذىب يف ُ

 معرفة قبائل العرب ما نصو:
ٜتس  ‹اٟتسن العسكرم›٤تمد ا١تهدم: ككاف عمره عند كفاة أبيو 

ربوع القامة, حسن الوجو كالشعر, أقٌت االنف, صبيح عليو, سنُت, ككاف م
نو صاحب السيف القائم ا١تنتظر قبل قياـ إسنة مائتُت كاثنُت كستُت, ك 

آخر   إىلطوؿ من األخرل.. أالساعة, كلو قبل قيامو غيبتاف: إحدامها 
 اإلماـكال تريد التعليق على ما أكرده من مغالطات حوؿ قضية  ُكالمو.

                                                 
 ّْٔسبائك الذىب يف معرفة قبائل العرب للنسابة الشهَت بالسيويدم : ُ
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يث لسنا بصدد مناقشتها لكن الذم نريده قولو إف ذكره دكف ح ×ا١تهدم
تابعة األنساب بعد ذكره ألئمة أىل نساب, مع اىتمامو األكيد ٔتأىل األ

مل  ×ا١تهدم اإلماـذكر  إىلذا كصل إكاحدان بعد كاحد, حىت  ^البيت
عدـ كجود الذرية لو عن طريق علماء  إىلأم ذرية لو, من يشَت  إىليشر 

 ليها.إكلو كانت موجودة ألشار أحدىم األنساب, 
 اإلماـ٥تطط األنساب حىت كقف عند  إىلكقد أشار السيويدم 

دكف ذكر نسب لو فذكر: خط اٟتسن العسكرم      ٤تمد  ×ا١تهدم
  ُا١تهدم. كما بعده سكت عن ذكره.

 _ اٞتعافرة:ِ
م, ا١تهد اإلماـأثار البعض تساؤالن عن كوف قبيلة اٞتعافرة ىم من أكالد 

ذ مل نقف على دليل يؤكد ما ذكركه, فضالن عن  إكىي دعول بال دليل, 
فلقبوا باٞتعافرة, كقد  ×ىم من أبناء جعفر الصادؽ ,كوف ىؤالء العلويُت

أثار اليهم السويدم يف سبائك العرب بقولو: اٞتعافرة: بطن من اٟتسُت 

                                                 
 سبائك الذىب يف أنساب العرب للسويدم ُ



 ×املَدٖ اإلماوإغهالٔ٘ شّاج 

221 

 

 من بٍت ىاشم, كىم بنو جعفر الصادؽ بن ٤تمد الباقر, كىم ×السبط
 ُمتفرقوف يف البالد.

 _ النسابة ضامن بن شرقم اٟتسيٍت ا١تدين:ّ
مث  ،^من أىل البيت األئمةأنساب العلويُت كتابع ذرارم  إىلتعرض 

 ٤تمد اٞتواد يف ٥تططو النسيب فكاف كاآليت: اإلماـذرية  إىلأشار 
أبو ٤تمد اٟتسن         «النقي ا٢تادم»٤تمد اٞتواد      أبو اٟتسن علي 

 أبو القاسم ٤تمد.      «العسكرم»

 ^مع دقتو يف متابعة أنساهبم ×كمل يذكر ما بعد أيب القاسم ٤تمد

, كىو دليل على عدـ ثبات ذرية ^مع أنو مل يصرح بشأف زكاجو كذريتو
     ِلو عند ىذا النسابة الشهَت.

 _ احملدث نصر بن علي اٞتهضمي: ْ

                                                 
 ف.ـ  ُ
 ٕٓٓاالطهار البن شدقم:  األئمةبناء أهنار يف نسب زىار كزالؿ األ٥تتصر ٖتفة األ ِ
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هضمي كىو من علماء ذكر احملدث اٞت ^يف كتابو تاريخ أىل البيت
كتابع أٝتاءىم كأحوا٢تم كأكالدىم, فلما بلغ تاريخ  األئمةالقرف الثالث تاريخ 

 قاؿ بعد ذكر أحوالو قاؿ: ×ا١تهدم اإلماـ

 ُكذلك علمو عند اهلل. ‘كلدي ٤تمد بن اٟتسن

, مع أنو مل ينًف كجود ×كىو ظاىر يف عدـ بلوغو أخبار عن ذريتو
اهلل سبحانو كىو  إىلككل األمر يف علم ذلك ذريتو أك عدـ كجودىا, بل أ

يف ذلك حيث مل يقطع يف ترجيح أحد الرأيُت,  &عالـ الغيوب, كأنصف
 إثبات الذرية أك عدمها.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ُِٖاٞتهضمي: تاريخ أىل البيت ٤تدث نصر بن علي  ُ
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 تيبَٔات:
كتوقفنا يف  ×ا١تهدم اإلماـبعد أف ٖترينا األدلة حوؿ مسألة زكاج 

ي السرية التامة بالبحث بالنتيجة كوهنا ىي من متعلقات الغيبة اليت تقتض
ف ىناؾ أموران ينبغي التنبيو إكالتكتم على أحوالو كشؤكنو صلوات اهلل عليو, ف

 أهنا تراكد ا١تتقصي يف ىذا األمر. إىلليها كاإلشارة إ
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 التيبُٔ األّل:
 , كرد أف مسجد السهلة سيكوف لو شأف كما ىو شأنو كمقامو اليـو

كلعيالو, كىذا يكشف على  ×ـ اٟتجةفقد كرد أنو سيكوف مقامان لإلما

األكالد, كىذا دليل  إىل, كالعياؿ تنصرؼ يف األغلب ×كجود عياؿ لإلماـ

 .×على كجود أكالد لو ككونو متزكجان 
مسجد السهلة الذم أٚتع  إىلكيف معرض اإلجابة البد أف ننوه 

اىد بياء كتعنية على كونو من أىم ا١تساجد ا١تباركة اليت صلى فيها األاإلمام
, ككوف ىذا ا١تسجد يشكل معلمان عباديان مهمان ^٢تا أئمة أىل البيت

على مواصلة الناس لو كالتأكيد على مالزمتو, ففي  ^حىث  أىل البيت

 ×الصادؽ اإلماـشأنو كردت أحاديث كثَتة تؤكد عظمتو كأمهيتو, فعن 
د مسجد سهيل, الذم مل يبعث اهلل نبيان إال كق -أم الكوفة-قاؿ: كفيها 

 صلى فيو.
: كأين أرل نزكؿ القائم يف مسجد السهلة بأىلو كعيالو كىو ×كعنو

ال كقد صلى فيو, كا١تقيم فيو كا١تقيم يف إدريس, كما بعث اهلل نبيان إمنزؿ 
ليو, كما من إكما من مؤمن كال مؤمنة إال كقلبو حين  ملسو هيلع هللا ىلصخطاط رسوؿ اهلل 

 يعبدكف اهلل فيو.ىذا ا١تسجد  إىلال كا١تالئكة يأككف إيـو كال ليلة 
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: كفيو صخرة خضراء, فيها صورة ٚتيع ×الصادؽ اإلماـكقاؿ 

, كفيها ^النبيُت, كٖتت الصخرة الطينة اليت خلق اهلل عزكجل منها النبيُت
ا١تعراج, كىو الفاركؽ األعظم موضع منو, كىو ٤تٌمد الناس, كىو من  

لفان أسبعوف  كوفاف, كفيو ينفخ يف الصور, كاليو احملشر, كحيشر من جانبو
ملكان يدخلوف اٞتنة بغَت حساب.. أكلئك الذين أفلح اهلل حججهم, 
كضاعف نعمهم.. كجيلوف بعد اهلل عن لقائو, كأسرعوا يف الطاعة فعملوا, 

 كعلموا أف اهلل ٔتا يعلموف بصَت..
 اليمن بالعمالقة. إىلبراىيم إ: من مسجد السهلة سار ×كعنو

ب قيل: كمن الراكب؟ قاؿ: : مسجد السهلة مناخ الراك×كعنو
 .ُا٠تضر

كيقع مسجد السهلة يف الكوفة على بعد فرسخ من مسجدىا 
 كفرسخُت كنصف من النجف.

 ىذه حملة ٥تتصرة عن مسجد السهلة, كأمهيتو.

                                                 
حاديث أكردناىا معتمدين على كتاب دليل مسجد السهلة ا١تعظم للسيد مضر ىذه األ ُ

 ُِ-َِعليخاف ا١تدين: 
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كعيالو, فقد كردت يف  ×ا١تهدم اإلماـأما ٓتصوص ما يتعلق بنزكؿ 
و, كانصراؼ ذلك ركايات كثَتة حىت صارت من الشهرة ٔتا ال نقاش في

 ×االكالد عرفان صحيح, لكن ىذا ال يدؿ على إمكانية زكاجو إىلالعياؿ 
يف الغيبة الكربل, فلعل ذلك يكوف يف بداية ظهوره, ك٨تن مل منانع من 

ف كجود أىلو إف غيبتو الرتفاع احملاذير ا١تذكورة, كبذلك فبٌامكانية زكاجو اإ
قرب دىم عند ظهوره ىو األكعيالو يف الغيبة الكربل ال دليل عليو, ككجو 

 ١تقتضيات الغيبة فضالن عن كركد ما يساعد على ذلك.
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 التيبُٔ الجاىٕ:
يا »يف عرفة  ^كرد يف زيارة اٞتامعة اليت يستحب زيارة ا١تعصومُت

موالم يا أبا القاسم ٤تمد بن اٟتسن صاحب الزماف صلى اهلل عليك كعلى 
كمعٌت العًتة ىم األىل  «..كونوا شفعائيعًتتك الطاىرة الطيبة يا موايل   

األدنوف من االكالد كالبنات كىم عقبة من صلبو, كما يف حديث الثقلُت 
ا١تركم عن طرؽ ا١تسلمُت ٚتيعان: اين ٥تٌلف فيكم الثقلُت كتاب اهلل كعًتيت 

كاذا كاف األمر كذلك فاف تصريح الزيارة اٞتامعة على كجود أكالد  «أىل بييت

 .×من صلبو

ماـ لإل ×الرضا اإلماـجابة عن ذلك تقوؿ ما قلناه يف دعاء لإلك 
اٟتجة قولو: اللهم اعطو يف نفسو كأىلو ككلده كذريتو كأمتو كٚتيع رعيتو ما 

كقلنا إف ذلك ال يعٍت بالضركرة كجود ذرية  «تقرُّ بو عينو, كتسًت بو نفسو..
قوع أم من ك أكالد يف كقت الدعاء بل ذلك دليل الشأنية ك امكانية الو 

شأنو كجودىا, أما ىل يثبت الدعاء لو ذرية يف كقت الدعاء؛ فهذا أمر ينايف  
كثَتان ا١تخاطبات العرفية, حيث ديكن أف ندعو لشخص مل يتزكج, كمل تكن 
لو ذرية, فنقوؿ: حفظك اهلل كيف ذريتك, كذلك شائع يف ا١تخاطبات 

 اإلماـيث الصالة على العرفية. كذلك زيارة اٞتامعة الشريفة يف يـو عرفة, ح
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اٟتجة, كعلى عًتتو, ال يعٍت كجود ذريتو يف كقت الدعاء بل ليس من شأنو 
أف تكوف لو ذرية كعًتة, فالصالة عليهم كقت كجودىم, كلعل ذلك يكوف 

 يف حاؿ االستقباؿ كال ينايف ىذا ا١تخاطبات العرفية الكثَتة يف ىذا الشأف.
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  التيبُٔ الجالح:
 يف حديث أكرده الشيخ يف الغيبة: ×د عن أيب عبداهللكر 

أٛتد بن ادريس عن علي بن ٤تمد عن الفضل بن شاذاف عن عبداهلل 
ف إيقوؿ:  ×بن ا١تستنَت عن ا١تفضل بن عمر قاؿ: ٝتعت أبا عبداهلل

لصاحب ىذا االمر غيبتُت إحدمها تطوؿ حىت يقوؿ بعضهم مات, كيقوؿ 
حىت ال يبقى على أمره من أصحابو إال  بعضهم قتل, كيقوؿ بعضهم ذىب,

نفر يسَت ال يطلع على موضعو أحد من كلده كال غَته إال ا١توىل الذم يلي 
 .ُأمره

 كىذا صريحه بوجود الولد كما يف اٟتديث.
جابة عن ذلك: اف السند فيو عبداهلل بن ا١تستنَت كىو مهمل, كلإل

و ضعيف. فالركاية ال كا١تفضل بن عمر مع أنو ثقة اال أف طريق الشيخ الي
ال يعٍت  «كلده»ديكن االعتماد عليها سندان, أما داللتها أكالن: فاف ذكر لفظ 

بالضركرة كجود كلد لو, بل ذلك على سبيل ا١تبالغة يف التكتم كالسرية, 
ْتيث إنو ال يطلع أحد من ا١تقربُت إليو من كلد كمن غَتىم, كما يف قولك 

ى عدـ الشفاعة, ْتيث إنو ال يشفع كال ينفع على سبيل ا١تبالغة كالتأكيد عل

                                                 
 َُِالغيبة للشيخ الطوسي: ُ
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الشفاعة, حىت كلدم, كىم أقرب الناس يل, كثانيان إف الشيخ النعماين أكرد 
 ىكذا: «كلده» الركاية يف غيبتو دكف ذكر

يقوؿ: للقائم  ×ٝتعت أبا عبداهلل»عن إٟتاؽ بن عمار الصَتيف قاؿ: 
لم ٔتكانو فيها خاصة من غيبتاف احدامها طويلة كاألخرل قصَتة, فاألكىل يع

كىذا  1،«شيعتو, كاألخرل ال يعلم ٔتكانو فيها اال خاصة مواليو يف دينو
التهافت يف ا٠ترب يضفي شكان على داللة الركاية بوجود الولد, كإذا كرد أم 

 احتماؿ ال ديكن االستدالؿ يف ركاية الشيخ الطوسي كما ىو كاضح.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 َُٕالغيبة للشيخ النعماين: ُ
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 التيبُٔ السابع: 
كما اننا من كجود ذرية   ×ا١تهدم اإلماـنع من إمكانية زكاج إننا ال من

لكن الذم دينعنا من التسليم ألمر الذرية ككجود الزكجة ىي حالة  ×ماـلإل
ذا افًتضنا أف زكاج ا١تشردة يف عصر الغيبة الكربل, كإالسرية التامة 

رية مل جيعل لو ذ ىلاتعًتضو مشكلة الذرية, فإننا نفًتض أف اهلل تع ×اإلماـ
١تصلحة الغيبة مع عدـ كجود مانع من ذلك يف شخصو الشريف, بل 

٢تي اليت على أساسها يكوف اٟتكم ا١تصاحل كا١تفاسد يف مالكات اٟتكم اإل
٢تية اليت تالزمها مالكاهتا يف كل أك ال يكوف, كىكذا ىي ا١تصلحة اإل

 حواؿ.األ
ىا التكتم على ٢تية كأظهر إمكانية كجود الذرية ١تصاحل إكمعٌت ىذا النفي 

 كسريتو. ×اإلماـغيبة 
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 التيبُٔ اخلامظ:
ليست بدعان كغَت ٦تكنة, فقد سبقو يف  ×اإلماـإف فرضية عدـ زكاج 

حيث مل تثبت األدلة زكاجو, بل إف ىناؾ  ×ىذا األمر نيب اهلل عيسى

يف كصف  ×أمَت ا١تؤمنُت اإلماـنصوصان تثبت خالؼ ذلك كما كرد عن 

يف هنج  ×لق بشؤكنو الشخصية, فقد كرد يف خطبتوحاؿ عيسى كما يتع

 «كمل تكن لو زكجة تفتنو كال كلد حيزنو..»قولو: َُٔالبالغة كىي ا٠تطبة 
كىو صريح يف عدـ الزكجة كالولد, كالظاىر أف ظركؼ غيبتو كمالحقة اليهود 
لو ك٤تاكلة قتلو ٘تنع من استقراره كاٗتاذه لألىل كاألكالد, كىذا كاضح فيمن 

, كال يقاؿ إف عيسى ا١تسيح ×ظركفان استثنائية كاليت يعيشها ا١تسيح يعيش
مل يتزكج كونو يعيش بوجود مالئكي دينعو من الزكاج, فإف القرآف الكرمي 

كىأيمُّوي ًصدِّيقىةه  ﴿صريح ٓتالؼ ذلك, حيث بشريتو أكدىا القرآف الكرمي بقولو:

ـى   و كبشريتو.كىو دليل إنسانيت 1﴾ كىانىا يىٍأكيالىًف الط عىا

                                                 
 ٕٓا١تائدة:  ُ
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 ×اٟتجة اإلماـكغرضنا من ىذا التنبيو تشابو الظركؼ كالدكاعي بُت 

كاليت اقتضت عدـ كجود الذرية ٢تما, بل عدـ زكاجهما   ×كبُت عيسى
 كذلك.
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 التيبُٔ الطادع:
من بنات أيب ٢تب,  ×اٟتجة اإلماـذكر بعض علمائنا احتمالية زكاج 

ي يف ا١تصباح كالشيخ النعماين يف تنقيح كقد أشار ذلك العالمة الكفعم
دليل يؤكد ما  إىلمثل ذلك  إىلذ حيتاج إا١تقاؿ, كمل نقف على دليلهم, 

ال تبقى ٣ترد دعول ال ديكن االستثناء منها, كمل نقف يف أذىب اليو, ك 
حدكد تتبعنا على ما يفيد ذلك, كلو سٌلمنا بصحة ذلك, فهل ا٠ترب نقل 

شارة من بعض السفراء, أـ ىي إنت ىناؾ , أـ كا×اٟتجة اإلماـعن 
مشاىدة, أـ ال تتعدل مكاشفة كقف هبا بعضهم على ذلك, كمع ىذه 
االحتماالت فال يبقى ٣تاؿ للشك بأف األمر ال يتعدل احتماالن فرضيٌان 

 تناقلو بعضهم كاستحسنو آخركف.
ف ذلك ال يثبت أف لو إمث على فرض زكاجو ىذا من بنات أيب ٢تب, ف

أك ديكن التعويل على ذلك ٔتجرد احتماؿ أك خرب مفقود القرائن  أكالدان 
ف مالزمات, إثبات زكاجو من خالؿ ىذا االحتماؿ فإذا أردنا إننا إكعندىا ف

 احملتمل غَت أكيدة, كال ديكن الوثوؽ هبا.
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 التيبُٔ الطابع:
 اإلماـ إىلر يف مصر يرجع نسبها سما ادعاه البعض من أف بعض األ

و ٣ترد دعول ال ديكن صمودىا أماـ أم احتماؿ معارض ٢تا, ى ×ا١تهدم
 اإلماـ إىلمر نفسها مل تدًع ىذه الدعول, كاحتمالية رجوعها فهذه األ

ا١تهدم ال يتعدل سول أقواؿ رجحها البعض دكف مرٌجح, فال علماء 
كىي من األسر  ‹اٞتعافرة›نساب يقركف بذلك, كال أفراد ىذه األسر من األ

جعفر  اإلماـ إىلرية حيث أكد رجوع نسب ىذه األسرة العلوية ا١تص
كمل يعرفوف نسبان كهذا, كشدد ىذا الرجل على أف ىذه الدعول  ×الصادؽ

ال يعرفها ا١تستحقوف ٢تذه األسرة ال من قريب كال من بعيد, ككجدهتم من 
 . ^الشيعة األشداء يف عقيدهتم كيف انتمائهم ألىل البيت
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 : اخلالص٘
مر فإف نظرييت الزكاج كعدمو تصطدماف بعدة معوقات أن من كمهما يك

حيث ال  كمل يتوفر لدينا الدليل الكايف للبت باألمر,, ال ديكن رفعها بسهولة
حدل النظريتُت كتصديقها ما مل تدعم إصرار على صحة ديكن لنا اإل

كف مر دننا نًتؾ األإلذا ف كال دليل يف البُت يقطع النزاع, بالدليل كالربىاف,
حيث  ال على سبيل النقاش العلمي كاالفًتاضات ا١تتوفرة,إ ,البت بشيء منو

من  أم_ذا كاف كذلك إك  سرار الغيبة ال ديكن البت بو,أمر سر من ف األإ
قحاـ آراء تتعارض إف نتوقف يف البت بذلك كعدـ أفال بد  _مهاـ الغيبة 

 مع الكثَت من اٟتقائق.
 ىعه:

ف نقف منها أجيب  ×ماـاب لإلديكن القوؿ بأف دعول االنتس
ماـ ىواء يدعي االنتساب لإلصحاب األأمن  ان حدأفلعل  ,موقفان حازمان 

ديكن السكوت  فهذا ما ال ,ك من ذريتوأ ,اإلماـكالد أككونو من  ×ا١تهدم
 ,حد غَت نسبوأكما لو ادعى   ,كجيب التصدم لو لعدـ امتالكو الدليل ,عنو

كما لعن على   ,ضي لعنو كالرباءة منوفستًتتب على ذلك مفاسد كثَتة تقت
 «ملعوف من دخل يف نسب غَت نسبو ..» ملسو هيلع هللا ىلصلساف النيب
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ف تيستغل الدعول ا١تهدكية لصاحل بعض اٞتهات أف من ا١تؤسف جدان إ
على مصاٟتهم الشخصية, كقد  ١تآرهبم ا٠تاصة كهتالكان  شخاص تنفيذان كاأل

دليل,  إىلية التستند ف يتفننوا بصيغو معينة كدعاكل غَت كاقعأحاكؿ ىؤالء 
ك١تا مل تنجح مثل ىذه ا١تدعيات  ,نو ىو ا١تهدمأحيث ادعى بعضهم 

ف أف الناس مل تنطًل عليهم ىذه ا١تفًتيات حاكؿ البعض أكىاـ, ككجدكا كاأل
نو أك  ×ة كاىية انتسابو لالماـكيثبت بأدل ,ا١تهدم اإلماـنو ابن أيدعي 

يقاؼ مثل ىذه التسويالت ؿ إلمولودي منو, ك٨تن بدكرنا نقٌدـ بعض اٟتلو 
ـ كىذه الدعول, كما الذم يتعُت علينا يف معاٞتة مثل ءٔتا يتال ,كا١تدعيات

 ذلك, حيث البد من اتباع بعض االمور: 
مكانيات ٘تنعو إالتشهَت بو كعدـ تصديقو كرد دعواه ٔتا يتوفر من  كالن:أ

 مفًتو كذاب يدعي مقامان غَت مقامو. ل  ك٘تنع كي 
مر يتوسل بو أف دعاكل االنتساب الباطلة أثقيف الناس على ت ثانيان:

 جل تنفيذ مهامهم ا٠تاصة.أىل الدنيا كيتكالبوف عليو من أ
ف مسألة دعول االنتساب كانت موجودة يف أالبد من التذكَت  ثالثان:

 اإلماـف يف زمن أكالتاريخ حيدثنا , جل تنفيذ مآرب معينةأالتاريخ من 
ف ٗتلق أككادت  ×مَت ا١تؤمنُتأ اإلماـ ةهنا ابندعت امرأة أا ×ا٢تادم

 إىلف تنزؿ أطلب منها  ×ا٢تادم اإلماـف أال إ ,فتنة بُت صفوؼ البسطاء



 ند علٕ احللْالطٔد حم

211  

 

٤ترمة على السباع عندىا اعًتفت  ×ف ٟتـو اكالد فاطمةإف ,بركة السباع
 هنا مهددة با٢تالؾ.أىذه الكذابة بكذب دعواىا حينما كجدت 

 ×ا١تهدم اإلماـ إىلل االنتساب ف تطالب صاحب دعو أ رابعان:
ك بأم أ" مثالن اإلماـلينا برسالة عن "كالده إف نطالبو بأف يأيت أك أبا١تعجزة 

ب ف يرضى األأليو, فمن غَت ا١تتصور إثبات انتسابو إل اإلماـمر يعنيو أ
حدان أذلك موقفان معينان, كىل ٝتعنا  ضدكىو ال يقف  ,نكار الناس لولدهإب

اب كلده منو كىو ساكته ال يقف من ذلك موقف الرافض ينفي الناس انتس
ليو؟! إما مل يوجب ذلك الدفاع عن كلده ا١تنتسب  ,ك النايف ٢تذا االدعاءأ

جراءات تتناسب كحجم خطورة الدعول كضركرة إىذا ما ديكن اٗتاذه من 
البصَتة يف ديننا كدنيانا كيدفع  ىلانسأؿ اهلل تع الدفاع عن ا١تهدكية اٟتقة..

كيد كل مفًتو كذاب ال يؤمن بيـو اٟتساب. عنا



 الفَسع                                           
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