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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ل العلـامء َبـالكثري من االهتامم من قِ  ة املهدوية عىلٰ لقد حازت القضيّ 

هـذا  دباء بام فـيهم علـامء األنسـاب، نحـن وإن مل نجـد أنَّ رين واألُ واملفكّ 

مـن  ة الكـربٰى له هذه القضيّ ملرجو واملطلوب ملا متثّ ا احلدِّ  ىلٰ إاالهتامم قد بلغ 

تقـدير  أقـّل  ل عىلٰ ذلك يمثّ  نَّ أ ري إالَّ ـسالمي بل والبشية يف الرتاث اإلأمهّ 

 .ة الكربٰى أرضية ومنطلقًا ملن يريد البحث والتنقيب يف هذه القضيّ 

ــٰى  ــيّ ال نَّ أ إذ ال خيف ــرَّ قض ــا يتف ــة وم ــدة ة املهدوي ــن عقي ــا م ع عليه

ــاختالف  ــب ــا متّث ــارهبا وألواهن ــمش ــتقبيل للبش ــب املس ــام  ،ريةـل املطل وب

ــ ــن تص ــه م ــىلٰ إرحيات وـاحتوت ــارات ع ــبيل  ش ــون س ــوحي تك ــان ال لس

ليـه إالنجاة الوحيد يف هـذه الـدنيا لتحقيـق آمـال وطموحـات مـا يصـبو 

وجــه األرض ومــا ســواها، فــام  نســان مــن ســعادة وعدالــة عــىلٰ بنــو اإل

ل لـذوي األقـالم ن يشـكّ أ بـدَّ  ع عليهـا الة ومـا يتفـرَّ ختتزنه هـذه القضـيّ 

ــواء ــامء أأ س ــانوا عل ــ مك ــاء أأُ  مرين أمفّك ــؤرّ  مدب ــق م ــل منطل خني أفض

 .صإليها متخّص  تدويني وأخصب أرض منتجة يمكن أن يسعٰى 

خني جـزءًا مـن أقالمهـم هلـذه وقد أوقف الكثري من العلـامء واملـؤرّ 

سـتخرجوا اف ، بحارهـاوغاصـوا يف ،بوا يف مفاصـلهاونقَّ  ،العقيدة الكربٰى 
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 ىلٰ إالكثري غائرًا يف األعـامق حيتـاج  للقّراء بعضًا من مكامنها ودررها وبقٰي 

 فـإنَّ  ،عاتقنـا يف هـذا الزمـان جهود كبرية وعناٍء طويل، وهذا ما يقع عـىلٰ 

رت مسـتوياهتا املختلفـة قـد تـوفَّ  الوسائل املتاحة ملثل هكذا أبحاث وعـىلٰ 

وسهولة يف الكثري من أدوات البحـث والتحقيـق،  رـلية مع يسخاماهتا األوَّ 

أهـل  مـن أوجـب الواجبـات العلميـة عـىلٰ  وسنسأل عن ذلك حثيثًا إذ أنَّ 

 أناملهم فيمدّ  الفكر والتحقيق واألدب أن يسّخروا ما جادت به السامء عىلٰ 

 .خر هلم ذخرًا وينتفع به فكراً بني اإلنسان بمداد يدَّ 

خ اجلليـل واملـؤرّ العامل نّسابة هذا العلم خني والولئك املؤرّ ومن بني أُ 

د بن أمحد بن عميد الدين احلسيني النجفي صاحب كتاب د حممّ الكبري السيّ 

ص والذي  ،)افر الكّش املشجَّ ( فصًال خاّصـًا يف ترمجـة يف كتابه القّيم خصَّ

ة عـىل األئّمـ  أحلقه يف الفصل الثاين بـالنصِّ فضًال عامَّ ، اإلمام املهدي 

 ،ريفـفرجـه الشـ ل اهللا تعاىلٰ عليه عجَّ  نه من نّص وما يتضمَّ  ،رـشاالثني ع

فيام كان اخلـامس  ،التوايل وأتاله بفصل ثالث ورابع يف غيبته وعالماته عىلٰ 

 .إمامة االثني عرش  من فصول هذا الكتاب هو نصوص عىلٰ 

مـا خيـّص خراج إد املاجدي بجهد مضن بوقد قام الشيخ اجلليل حممّ 

ه فللَّـ ،رُّ النـاظرينـة قشيبة تسـهذا السفر بحلَّ من  ي اإلمام املهد ه درُّ

ة والدة قضـيّ  أنَّ  ىلٰ إم له هذا الكتاب نودُّ اإلشارة قدِّ ونحن إذ نُ  ،وعليه أجره

يف الرتاث اإلسـالمي أخـذت نصـيبًا ال بـأس بـه وإن  اإلمام املهدي 

الوقوف حول مـا  نَّ أ ا بأيدينا أضعاف مضاعفة إالَّ ه أكرب ممَّ كانت ما تستحقّ 

يشّكل بعدًا مهـّامً  ل أهل النسب والرتاجم يف والدته بَ م إلينا من قِ رجِ تُ 
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م رتجِ ر له الكثري مـن األقـالم لُتـسخَّ أن تُ  بدَّ  وال، من أبعاد العقيدة به 

ية قوهلم يف إثبات ية هؤالء النّسابة وأمهّ ف القّراء بأمهّ عرِّ وتُ  ،خ والدتهمن أرَّ 

ًا بمعـزل عـن ل دليًال قويَّ قول النسابة يف الوالدة يشكّ  نَّ أذ إ ،والدته ونسبه

ر مـن أهـل البيـت ـمام الثـاين عشـة التي ساقها اإلمامية يف والدة اإلاألدلَّ 

 ، ا القارئ الكريم ببلوغرافيا فيمن أثبت من علامء األنساب وإليك أّهي

 .والدة اإلمام 

ر مـن ـثبت والدة الثـاين عشـمن أ ة أنَّ قضيّ  وال يفوتنا هنا التنبيه عىلٰ 

دبـاء خني واألُ ام الكثري من املـؤرّ وإنَّ  ،ابةليس فقط هم النّس  أهل البيت 

ونحن لسنا بصدد ذكر هـؤالء  ،والشعراء فضًال عن أهل احلديث وغريهم

 .فالعدد كثري وإالَّ 

 :مام املهدي نساب الذين اعرتفوا بوالدة اإلبعض من علامء األ

ر سهل بن عبد اهللا بـن داود بـن سـليامن ـأبو نص النّسابة الشهري _ ١

، وهـو )هــ٣٤١(ًا سنة من أعالم القرن الرابع اهلجري، كان حيَّ  ،البخاري

التـي  من أشهر علامء األنساب املعارصين لغيبـة اإلمـام املهـدي الصـغرٰى 

 .)هـ٣٢٩(انتهت سنة 

:  النقـي دحمّمـ بـن عـيل وولـد(): ّرس السلسلة العلوية(قال يف 

 سـنة دَ لِـووُ  رحيانـة، دعٰى تُ  نوبية ولد مّ أُ  من  العسكري عيل بن سناحل

 تسـع ابـن وهو بسامراء، ومائتني نيستّ  سنة َض بِ وقُ  ومائتني، ثالثني إحدٰى 

 :أن قال ، إىلٰ ...)سنة رينـوعش

ــد( ــىل وول ــي ع ــن النق ــ ب ــى دحمّم ــراً   التق ــو ،جعف ــذي وه  ال
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 عائـهالدّ  بـذلك ماميـةاإل يهتسـمّ  امنَّـإو، ابالكـذّ  جعفـر ماميـةاإل يهتسمّ 

ــرياث ــه م ــن أخي ــه دون  احلس ــائم ابن ــ الق ــن ال ، ةاحلجَّ  يف طع

 .)١()نسبه

مـن أعـالم القـرن اخلـامس  ،لسّيد العمـري النّسـابة املشـهورا _ ٢

ــو ومــات(: )املجــدي يف أنســاب الطــالبيني(يف قــال ، اهلجــري ــ أب  دحمّم

 ــده ــن وول ــرجس م ــوم  ن ــد معل ــ عن ــحابه ةخاّص ــات أص  وثق

ــه، ــه حــال وســنذكر أهل ــارواأل والدت ــي خب  ذلــك، يف ســمعناها الت

 لمـا ىلٰ إ عـيل بـن جعفـر ورشه بغيبتـه، النـاس ةكاّفـ بل املؤمنون وامتحن

ــه، أخيــه ــه يكــون أن فــدفع وحال ــد ل ــة بعــض وأعانــه ،ول  عــىلٰ  الفراعن

 .)٢(...)أخيه جواري قبض

، قـــال يف كتابـــه )هــــ٦٠٦ت (لفخـــر الـــرازي الشـــافعي ا _ ٣

ــجر( ــةالش ــاب الطالبي ــة يف أنس ــوان) ة املبارك ــت عن ــام : حت أوالد اإلم

ـ(: ما هـذا نّصـه  العسكري   اإلمـام العسـكري بـن احلسـن اأمَّ

ــه ــان فل ــان ابن ــ: وبنت ــان اأمَّ ــاحب فأحــدمها :االبن ــان ص ــ الزم  اهللا لعجَّ

ــ .أبيــه حيــاة يف درج موســٰى  والثــاين ريف،ـالشــ فرجــه تعــاىلٰ   اوأمَّ

 .)٣()أيضاً  درجت موسٰى  مّ وأُ  أبيها، حياة يف درجت فاطمة :البنتان

، فقـد وصـف يف )هــ٦١٤ت بعـد سـنة (روزي األزورقاين ملا _ ٤
                                                             

 .)هـ١٤١٣/ (١ط / انتشارات رشيف الريض/ ٤٠و ٣٩: ّرس السلسلة العلوية) ١(

 ).هـ١٤٠٩/ (١ط / نرش مكتبة املرعيش/ ١٣٠: املجدي يف أنساب الطالبيني) ٢(

ــة) ٣( ــاب الطالبي ــة يف أنس ــجرة املبارك ـــي/ ٧٩و ٧٨: الش ــة املرعش ـــر مكتب / ١ط / نش

 ).هـ١٤٠٩(
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جعفر ابن اإلمام اهلـادي يف حماولتـه إنكـار ولـد أخيـه  )١()الفخري(كتاب 

 . اعتقاده بوالدة اإلمام املهدي بالكّذاب، وفيه أعظم دليل عىلٰ 

ت (سـيني املعـروف بـابن عنبـة حلا محد بن عـيللسّيد النّسابة أا _ ٥

 اهلادي عىل اأمَّ (): عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب(، قال يف )هـ٨٢٨

 مّ أُ  هّمـوأُ  العسـكر، ٰى سـمّ تُ  وكانـت رأٰى  مـن رَّ ـبُس  ملقامه العسكري بلقَّ فيُ 

 ،رأٰى  من رَّ ـُس  إىلٰ  لاملتوكّ  أشخصه ،النبل وهناية الفضل غاية يف وكان، ولد

 احلسـن دحمّمـ أبـو اإلمـام :مهـا رجلـني من وأعقب ،وّيف تُ  أن إىلٰ  هبا فأقام

 اإلمـام ولـد وهـو ،عظيم أمر عىلٰ  والعلم الزهد من كان ، العسكري

 القائم وهو اإلمامية، عند ةاألئمّ  رـعش ثاين، عليه اهللا صلوات املهدى دحممّ 

 رجعفـ اهللا عبـد أبـو أخيه واسم نرجس، اسمها ولد مّ أُ  من عندهم، املنتظر

 .)٢()احلسن أخيه بعد اإلمامة عائهالدّ  اببالكذّ  بامللقَّ 

أبـو (: طبوع باللغة الفارسية ما ترمجتهامل) الفصول الفخرية(وقال يف 

العسكري، والعسكر هو سامّراء، جلبه املتوّكل  :قال لهحمّمد احلسن الذي ي

ّمة االثني ر من األئـوهو احلادي عش .سامّراء من املدينة، واعتقلهام وأباه إىلٰ 

 .)٣()ثاين عرشهم  ر، وهو والد حمّمد املهديـعش

لنّسابة الزيدي السّيد أبو احلسن حمّمد احلسيني اليامين الصنعاين، ا _ ٦

نسـب رة التي رسـمها لبيـان ذكر يف املشجَّ ، رـمن أعيان القرن احلادي عش
                                                             

 ).هـ١٤٠٩/ (١ط / نرش مكتبة املرعيش/ ٨: الفخري يف أنساب الطالبيني) ١(

ــاب آل أيب طا) ٢( ــب يف أنس ــدة الطال ــبعم ــة/ ١٩٩: ل ــة احليدري ــورات املطبع ط / منش

 ).هـ١٣٨٠/ (٢

 .١٣٥و ١٣٤: الفصول الفخرية) ٣(
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التقـي  اإلمـام عـيل، وحتت اسـم  الباقر أوالد أيب جعفر حمّمد بن عيل

اإلمـام العسـكري، احلسـني، : مخسة من البنني وهم  املعروف باهلادي

 .، حمّمد، عيلموسٰى 

: وبإزائه )حمّمد بن(: كتب مبارشةً   وحتت اسم اإلمام العسكري

 .)١()منتظر اإلمامية(

سـبائك الـذهب (، قال يف )هـ١٢٤٦ت (ّمد أمني السويدي حم _ ٧

ان عمره عند وفـاة أبيـه مخـس وك: حمّمد املهدي(: )يف معرفة قبائل العرب

األنـف، صـبيح  سنني، وكان مربوع القامة، حسن الوجـه والشـعر، أقنـٰى 

 .)٢()اجلبهة

الـدرر (لنّسابة املعارص حمّمد ويس احليدري السـوري، قـال يف ا _ ٨

:  يف بيان أوالد اإلمام اهلـادي) واألويسية البهية يف األنساب احليدرية

فـر واحلسـني واإلمـام احلسـن العسـكري حمّمد وجع: أعقب مخسة أوالد(

 .)وعائشة، فاحلسن العسكري أعقب حمّمد املهدي صاحب الرسداب

اإلمامـان حمّمـد املهـدي : وحتـت عنـوان ثّم قال بعد ذلـك مبـارشةً 

، )هـ٢٣١(باملدينة سنة  دَ لِ وُ : اإلمام احلسن العسكري(: واحلسن العسكري

مل ُيـذكر لـه ذّريـة وال : د املهـدي، اإلمام حممّ )هـ٢٦٠(وُتوّيف بسامّراء سنة 

 .)أوالد له أبداً 

يف النصف مـن  دَ لِ وُ (: ق يف هامش العبارة األخرية بام هذا نّصهثّم علَّ 
                                                             

 .١٠٥: روضة األلباب ملعرفة األنساب) ١(

 .٣٤٦: سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب) ٢(
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ناصـع اللـون، : ، وُأّمه نرجس، ُوِصَف فقـالوا عنـه)هـ٢٥٥(شعبان سنة 

ه ، أروع، كأنَّ األنف، أشمّ  ، أقنٰى واضح اجلبني، أبلج احلاجب، مسنون اخلدّ 

ه فتات مسك ، يف خّده األيمن خال كأنَّ يغّرته كوكب درّ  ان، وكأنَّ غصن ب

ة، وله وفرة سمحاء تطالع شحمة ُأذنـه، مـا رأت العيـون بياض الفضَّ  عىلٰ 

 .)١()أقصد منه، وال أكثر حسنًا وسكينًة وحياءً 

م بالشـكر لسـامحة  وختامًا فإنَّ مركز الدراسات التخّصصية إذ يتقـدَّ

ثـالث نسـخ  جهده الكبري يف حتقيق هـذا الكتـاب عـىلٰ  الشيخ املحّقق عىلٰ 

، فإنَّه يفتح الباب واسعًا ألصحاب األقالم الكريمـة مـن الكّتـاب خمطوطة

لرفـد  واملحّققني للكتابة من جهة وحتقيق الرتاث املهدي مـن جهـة ُأخـرٰى 

املكتبة اإلسالمّية والعقائدية بام نحن أحوج إليه من أّي أمـر آخـر أَال وهـو 

 .املصلح العاملي، والذي يمألها قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً  عقيدة

أن يوّفقنا ومجيع املنتظرين لنيل رضاه، ويغمرنـا بربكـات  نسأله تعاىلٰ 

 .دعائه، وأن جيعلنا من أنصاره واملستشهدين بني يديه

 مدير املركز

 يچالسّيد حمّمد القبان
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 ..يدي وموالسيّ  إىلٰ 

 ..اهللا وخليفة آبائه املهديني خليفة

 ..األوصياء املاضني وّيص  إىلٰ 

 ..وبقية اهللا من الصفوة املنتجبني

 ..العاملني حافظ أرسار رّب 

اإلمام املهدي صاحب الزمـان صـلوات اهللا عليـه 

 ..آبائه أمجعني وعىلٰ 

 .منه بالقبول ىٰ حظهدي هذا اجلهد الضئيل لعّيل أأُ 

*   *   * 
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ّ ا  

 ،املبعوث رمحة للعاملني والصالة والسالم عىلٰ  ،العاملني احلمد هللا رّب 

أيب  ،حبيـب إلـه العـاملني ،املحمـود األمحـد ،داملؤيَّ  ٰى فاملصط ،داملسدَّ  النبّي 

 .األوصياء اهلادين املهديني ،بني الطاهرينآله الطيّ  وعىلٰ  ،دالقاسم حممّ 

 ..وبعد

ه مـن ة املهّمـة التـي مل تأخـذ مـا تسـتحقّ من القضـايا اإلسـالميّ  فإنَّ 

مـن ة املهدويـة ومـا فيهـا ل الكّتـاب والبـاحثني هـي القضـيّ َبـاهتامم من قِ 

ـ ـمـن يُ  ة، وبحاجـة إىلٰ ة طرّيـأبعاد وجمـاالت للبحـث ال زالـت غضَّ ب نقِّ

 .فيها ويرفع اللثام عن مكنون دررها، وما خفي منها

ــّيام وأنَّ  ــ الس ــدوي تقتض ــوروث امله ــزارة امل ــحيح ـغ ــز الص ي متيي

ذلــك  ، كــّل ، وإيضــاح املــراد مــن نصوصــه وبيــان مداليلــهمــن الســقيم

ــ ــن مــن حتديــد املعــنــتمكَّ  ٰى حتَّ ال  ٰى امل الواضــحة للفكــر املهــدوي، وحتَّ

أن يسـتغّلوا هـذا املـوروث لغايـاهتم الشخصـية، مـن  لـنينسمح للمتطفّ 

عــاء مــا لــيس فــيهم مــن مقامــات وعنــاوين خــالل تضــليل النــاس وادّ 

 .دراسة وحتليل تشري إليها بعض الروايات التي هي بحاجة إىلٰ 

ــ أنَّ  ٰى هــذا، وال خيفــ ــاك الكثــري ممَّ ــا كُ هن ــة، يف القضــيّ  َب تِ ة املهدوي

، ومنـه واالهـتاممر ـه مـن النشـز الوجـود، وأخـذ حظَّـحيِّ  منه ما ظهر إىلٰ 



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ١٦  )املشجَّ

 ه بحاجـة إىلٰ ض للضياع والتلـف، ومنـه مـا هـو موجـود ولكنَّـما قد تعرَّ 

 .ئق بهبالشكل الالتقويمه وإبرازه 

ــد  ــث، فق ــو الثال ــن النح ــي م ــدينا ه ــني أي ــي ب ــة الت ــذه الرتمج وه

 يف األنسـاب أن وقـع بـني يـديَّ  د كتابـة بحـثصادف حينام كنـت بصـد

، الــذي هــو )صــول الســادة األرشافر الكّشــاف ألُ املشــجَّ (كتــاب 

ــبجميــع نســخه عبــارة عــن صــور ملخطوطــات مل تُ  ع طَبــد ومل تُ نضَّ

ــل ــذا العم ــعوبة ه ــك لص ــوم، وذل ــه الي ــارف علي ــكل املتع  ألنَّ  ،بالش

ــجَّ  ــو مش ــاب ه ــذا الكت ــا يف ه ــب م ــا وتأغل ــعب ترتيبه ــا رات يص بويبه

 .وقراءة بعض التعليقات الواردة عليها

ـووجدت يف البـاب األوَّ  ة ل مـن هـذا الكتـاب ترمجـة لإلمـام احلجَّ

ـ ت يف عَ ِضــ، هـي بحســب نظـري قـد وُ ريفـلشـا فرجــه ل اهللا تعـاىلٰ عجَّ

 )افر الكّشــاملشــجَّ (كتــاب  مــن ال يطلبهــا، ألنَّ  ت إىلٰ َبــتِ هــا، وكُ غــري حملّ 

صـول م أُ لبـًا لـتعلّ كـان باحثـًا عـن نسـب، أو طا  مـنب أوراقـه إالَّ قلِّ ال يُ 

ــنّ  ــذا الف ــه،  ه ــىلٰ وفروع ــت ع ــا  فعزم ــة وحتقيقه ــذه الرتمج ــراج ه إخ

أن ننتفــع هبــا  ٰى ئقــة هبــا، عســوإبرازهــا بالصــورة الالوالتعليــق عليهــا، 

 .اهللا بقلب سليم ٰى  من أتيوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ 

ا :  

ــّمــهــو شــمس الــدين أبــو عــيل حم اس أمحــد بــن أيب د بــن أيب العّب

 ابة، املنتهـي نسـبه إىلٰ تغلب بن عميد الـدين عـيل احلسـيني النجفـي النّسـ

، فهـو مـن آل عميـد الـدين الـذين زيد الشهيد بن عيل بـن احلسـني 
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ــة ــن عنب ــن اب ــروفني يف زم ــراق املع ــن أرشاف الع ــانوا م ــاحب  )١(ك ص

 )٢(ورا، وكـــانوا يســـكنون يف النجـــف وســـ)عمـــدة الطالـــب(كتـــاب 

 .ةواحللَّ 

ورشف، ففـيهم علـامء  وكان هلـم منصـب النقابـة، وهـم بيـت عـزّ 

اظ للقــرآن املجيــد، فمــن هــذا البيــت اد وحّفــابون وزّهــوفضــالء ونّســ

د جــالل الــدين حســن بــن عميــد الــدين النقيــب الزاهــد الكــريم، الســيّ 

ــوهــو الــذي  ــأليف كتــاب يف األنســاب، فلّب ــن عنبــة ت  ٰى الــتمس مــن اب

ــه ــب ل ــه وكت ــب( طلب ــاب آل أيب طال ــب يف أنس ــدة الطال ــنهم )عم ، وم

 .)٣(د صاحب الرتمجة الذي كان نقيبًا بسوراشمس الدين حممّ 

، ه أبو تغلـب عـيل عميـد الـدين الـذي كـان يف النجـفومنهم جدّ 

، ٰى ولــه شــهرة عظيمــة وكرامــات كثــرية وكــان يف غايــة الزهــد والتقــو

 .)٤(سًا يف أنواع العلوموكان عاملًا فاضًال ومدرِّ 

 ولكــن عنــد الرجــوع إىلٰ تــأريخ والدتــه وال وفاتــه،  ومل نعثــر عــىلٰ 

ـأهل الرتاجم والسري وعلامء األنسـاب  ه مـن أنَّـ م جممعـون عـىلٰ نجـد أهنَّ
                                                             

حسـني بـن عنبـة الـداوودي  اس مجال الـدين أمحـد بـن عـيل بـنابة العراق أبو العبّ نّس  )١(

، لــه كتـاب عمــدة الطالـب يف أنســاب آل أيب طالــب، )ـهـ٨٢٨ ت(الطـالبي احلســني 

، وكتــاب حتفـة الطالــب باختصـار عمــدة الطالــب، )رمشــجَّ (وكتـاب بحــر األنسـاب 

 .)٢١٧: ابنيطبقات النّس ( ).فاريس(وكتاب التحفة اجلاملية يف األنساب 

ة املزيديـة، وهـي بـل، قريـب مـن الوقـف واحللَّـموضـع بـالعراق مـن أرض با: سورا )٢(

 ).٢٧٨: ٣ معجم البلدان(. يف السابق مدينة الرسيانيني

 .طبعة املدينة/ ١١٨: افر الكّش املشجَّ  )٣(

 .نفس املصدر )٤(
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ــه وقــد ذكــر هــو بنفســه أُ علــامء القــرن العــارش،  ر املشــجَّ (مــورًا يف كتاب

جانـب مـن حياتـه، منهـا مـا  الع عـىلٰ ّطـيمكن من خالهلـا اال )افالكّش 

رشف الــدين : (وهــو قولــه ،ه يف ترمجــة أخيــه رشف الــدين حســنيذكــر

خراســان هـو وأخــوه  حسـني، ذو الكــرم والشـجاعة والثــروة، سـافر إىلٰ 

د جـامع هـذا الكتـاب وكاتبـه، خرجـا مـن النجـف يف شمس الدين حممّ 

ــة، وتزوّ  جــا بســبزوار وأولــدا، ذي القعــدة ســنة ســبعة وأربعــني وثامنامئ

يــد الــرتكامن يف حــال هنــبهم خلراســان،  ىلٰ شــهيدًا حمروقــًا عــ  وتــوّيف 

 ني وثامنامئــة، ونقلــه أخــوه املــذكورل ســنة ثــالث وســتّ ســلخ ربيــع األوَّ 

 .)١()هناك املشهد الرضوي بطوس، ودفنه د إىلٰ شمس الدين حممّ 

مـن نسـخة القـاهرة، عنـد ذكـر  )١٣٤(فحة ومنها مـا جـاء يف صـ

ــ ــن حمّم ــرحيم ب ــد ال ــن عب ــيل ب ــري ع ــامل ــن مرتض ــٰى ـد ب ــه : (ال، ق رأيت

ــو القاســم  )٨٦١(بخراســان بشــريوان ســنة  زمــن الســلطان الســعيد أب

 ).ده اهللا برمحتهتغمَّ 

: قــال يف بعــض الــرتاجم ،مــن هــذه النســخة )١٢٢(فحة ويف صــ

 ).)ـه٨٦٧( عارشته بمدينة سبزوار إىلٰ (

صــاحب الرتمجــة خــرج مــن النجــف  ضــح أنَّ ومــن هــذا يتَّ 

ــنة األرشف  ــ٨٤٧(س ــزل بســبزوار إ)ـه ــد، ون ــدن خراســان،  ٰى ح م

ــزوَّ  ــا ووُ وت ــج هب ــتّ  دَ لِ ــا س ــه فيه ــه ل ــرهم يف كتاب ــاء ذك ــجَّ (ة أبن ر املش

ر مـن ـيـوم الثـامن عشـ دَ لِـكامل الـدين عـيل الـذي وُ  :، ومنهم)افالكّش 
                                                             

 .طبعة املدينة /١١٧: افر الكّش املشجَّ  )١(



 ١٩  ............................................................................  مقّدمة التحقيق

ـ د أبـو طالـب عبـد السـيّ : ومـنهمهجريـة، ) ٨٨٦(ة سـنة شهر ذي احلجَّ

ـــ ـــرية يف احللَّ ـــه أوالد وأعقـــاب كث ـــذي ل اســـط ة وســـورا وواهللا، وال

 .وطرابلس وغريها

و:  

دًا للعـام خني وعلـامء األنسـاب تأرخيـًا حمـدَّ مل يذكر أحـد مـن املـؤرِّ 

ــالــذي وُ  ــوّيف  فيــه دَ لِ ــبعض وال العــام الــذي ت ــد ال  فيــه، بــل وجــدنا عن

ـتفاوتًا ملحوظـًا يف تقـدير املـدَّ  ف، مـن قبيـل مـا ة التـي عـاش فيهـا املؤلِّ

الـذي ) د الرفـاعيحسـني حمّمـ(رية ـدار الكتـب املصـ ق نسـخةحمقِّ ذكره 

ـ سـنة وفـاة  ق أنَّ وضع لنفسه ألقابـًا كبـرية وكثـرية، فقـد ذكـر هـذا املحقِّ

 .هجرية )٤٣٣(نجفي صاحب الرتمجة هي ال

 وال نـدري مـن أيـن جـاء هبـذا التـأريخ، وأّي  ،اً وهذا غريـب جـدَّ 

، وال ريةـه هـو ناسـخ الطبعـة املصـيشء أوقعه يف هـذا االشـتباه؟ مـع أنَّـ

بنائـه أملواليـد ف نفسـه مـن تـواريخ مـا ذكـره املصـنِّ لع عـىلٰ ه قد اطَّ أنَّ  بدَّ 

 .)ـه٨٤٧(ام معًا سنة هجرهتقبل ذلك وسنة وفاة أخيه و

والتـي هـي  ،راتن ذكـر يف املشـجّ بل ما ذكر من تـواريخ لغـريه ممـَّ

ــأّخ  ــره، وأنَّ مت ــذي ذك ــأريخ ال ــذا الت ــن ه ــريًا ع ــرن  رة كث ــا يف الق أغلبه

ـالتاسع اهلجري، هـ ق سـيأيت عنـد احلـديث ذا ولنـا كـالم مـع هـذا املحقِّ

 ).افر الكّش املشجَّ (عن كتاب 

ــ ــوأمَّ ــوَّ ا حمقِّ ــة املن ــ(رة ق نســخة املدين فقــد ) الكتبــييعقــوب س أن

ه عـاش يظهـر مـن مطـاوي كتابـه هـذا أنَّـ: (الكتـاب مته عـىلٰ قال يف مقدّ 



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٢٠  )املشجَّ

ن ، وهـذا مـا جيعلـه مـن علـامء القـرن التاسـع، ولكـ))ـهـ٩٠٠(سنة  إىلٰ 

ــأل ــا أن نس ــأنَّ : لن ــي ب ــم الكتب ــن عل ــن أي ــنِّ م ــاش إىلٰ املص ــوايل  ف ع ح

راته تـواريخ كثـرية ملواليـد ت يف مشـجّ رَ ُذكِـقـد هجرية؟ وكتابـه ) ٩٠٠(

ــري،  ــاريخ بكث ــذا الت ــاوز ه ــها يتج ــريهم، وبعض ــه وغ ــاء أبنائ ــه وأبن أبنائ

ــًا عــىلٰ  ــ ومــن ذلــك مــا ذكــر تعليق ــد أخيــه وأنَّ ــه وُ حفي ) ٩٠٩(ســنة  دَ لِ

 .)١(هجرية

بل وجدنا مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، وهـو حتديـدًا مـا ذكـره تعليقـًا 

د بــن د بــن حمّمــد بــن حمّمــحمّمــبــن أمحــد بــن عبــد الكــريم (عنــد ذكــر 

 )٢()ـهــ١٠٩٣ســنة  دَ لِــوُ : (حيــث وردت عبــارة، )احلســني رشف الــدين

ر؛ ـا مـا جيعلـه مـن رجـال القـرن الثـاين عشـم، وهذفوق لفظة أمحد املتقدِّ 

 .يف أواخر القرن احلادي عرشه مولود ألنَّ 

فإذن مـا يشـتمل عليـه الكتـاب ال ينـتج مـا ذهـب إليـه الكتبـي يف 

 .ةرنسخة املدينة املنوَّ  حتقيقه عىلٰ 

مـن الشـيخ  وهناك رأي ثالث يف هذه املسألة، وهو ما ذهب إليه كـّل 

 يـد شهاب الدين املرعشـوالسيّ  ،)الذريعة(يف كتاب  )٣(الطهراينآغا بزرك 
                                                             

 .رةط املدينة املنوَّ  /١١٧ :افر الكّش املشجَّ  )١(

 .ط القاهرة /٧٥ :افر الكّش املشجَّ  )٢(

، )ـهـ١٣٨٩ -ـ هـ١٢٩٣(د رضا الطهـراين النجفـي د حمسن بن عيل بن حممّ الشيخ حممّ  )٣(

، وهـي أكـرب فهـرس )الذريعة إٰىل تصانيف الشـيعة(خ، اشتهر بتأليفه موسوعة فقيه مؤرِّ 

طبقات أعالم (فات الشيعية، وكذلك له موسوعة فات واملصنَّ عناوين الكتب واملؤلَّ  يضمُّ 

 .)شيعةال
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مـن  هأنَّ  عىلٰ ابن عميد الدين النجفي  ف هذان العلامنصنَّ حيث ،)١(النجفي

إحيـاء الـداثر يف (كتـاب شيخ الطهراين يف ال فقد ذكرهعلامء القرن العارش، 

، وفيه )طبقات أعالم الشيعة(كتاب د السابع من ، وهو املجلَّ )القرن العارش

احلسـيني  ابة العميـديشمس الدين أبو عيل النّسـ: د العميديحممّ : (يقول

اس أمحد بـن أيب تغلـب اف، وهو ابن أيب العبّ ر الكّش ف املشجَّ النجفي، مؤلِّ 

 .)٢()زيد الشهيد بن عيل بن احلسني  عميد الدين املنتهي نسبه إىلٰ 

املطبوع يف  )كشف االرتياب(يف كتاب  ي النجفيـد املرعشالسيّ قال و

ء علـامء ن من أجالَّ كا: (يف أنساب القرن العارش )٣()لباب األنساب(مة مقدّ 

 .لخا )...افر الكّش األنساب، وله من الكتب كتاب املشجَّ 

ـ َف رِ ملا عُ  ،وهذا هو أقرب األقوال وأرجحها ة عـن الـرجلني مـن دقَّ

 .)٤(وىلٰ  يف مطلع القرن العارش ويف سنّيه األُ ه توّيف ي أنَّ ت، ويف ظنّوتثبّ 

 ة:  

 بــن عميــد الــديناد حيــنام كنــت بصــدد البحــث عــن حيــاة الســيّ 

ــردَّ  ــي ت ــيّ النجف ــراين والس ــيخ الطه ــره الش ــا ذك ــول م ــريًا يف قب د دت كث
                                                             

ــيّ الســيّ  )١( ــن الس ــدين ب ــهاب ال ــد ش ــدين املرعش ــمس ال ــي ـد ش ـــ ١٣١٥(ي النجف  -ه

، وهـو ، ينتهـي نسـبه إٰىل احلسـني األصـغر ابـن اإلمـام زيـن العابـدين )ـه١٤١١

 .أحد أكرب فقهاء املسلمني ومن عظامء مراجع الشيعة يف القرن العرشين

 .٢٢٨ :طبقات أعالم الشيعة )٢(

 .١٠١ :لباب األنساب )٣(

ا أضـافه هـذا التـأريخ هـو ممـَّعـن رًا ر متـأخِّ يف املشـجَّ  رَ مـن ُذِكـ ضح فـيام بعـد أنَّ سيتَّ  )٤(

 .ف نفسهالزبيدي وليس املصنّ 
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ــ ــيـاملرعش ــا ذُ  ي النجف ــوم ــاب  رَ كِ ــات كت ــجَّ (يف طّي ــاملش ، )افر الكّش

عمـدة الطالـب يف أنسـاب (د هـو مـا وجدتـه يف كتـاب ومنشأ هذا الـرتدّ 

 الــذي ذكــر يف كتابــه هــذا ابــن عميــدد ابــن عنبــة، للســيّ  )آل أيب طالــب

ــوشــمس الــدين حمّمــ(: الــدين النجفــي وقــال عنــه بــأيب عــيل،  ىٰ د ويكنّ

: خوتـهإ، وقـال أيضـًا بعـد أن ذكـر بعـض )ابةالعامل الورع النقيـب النّسـ

 .)ولكّل منهم أوالد(

ــذه األوصــاف ال تُ  ــغ الرجــال   عــىلٰ ق إالَّ طَلــوه ــن بلــغ مبل م

ــًا،  ــت كــام أنَّ وقــارب الثالثــني عام ــرائن كثــرية يمكــن أن يس ــاك ق فاد هن

ابــن عنبــة يريــد مــن شــمس الــدين هــذا هــو نفــس ابــن عميــد  منهــا أنَّ 

، وإن مل يـذكر هـذا الكتـاب؛ إذ مـن )افر الكّشـاملشـجَّ (الـدين صـاحب 

ــ ــه أو نشــالواضــح أنَّ ــن  أنَّ  ، هــذا مضــافًا إىلٰ ره آنــذاكـه مل يقــم بكتابت اب

 .)١()ـه ٨١٢(يف سنة ) عمدة الطالب(ابه عنبة قد كتب كت

د ابـن عميـد الـدين النجفـي حـني كتابـة ابـن عنبـة فلو كـان السـيّ 

مـا يمكـن أن  وهـذا أقـّل  _بعمـر ثالثـني سـنة  )عمـدة الطالـب(لكتابـه 

وقلنــا مــع  _ )عمــدة الطالـب(مــن أوصــاف يف كتـاب  رَ كِـيناسـب مــا ذُ 

قرابـة  ه قـد عـاش يف مطلع القـرن العـارش، فهـذا يعنـي أنَّـه توّيف إنَّ  :ذلك

 .لالحتامل األوَّ رين سنة، وهذا هو اـمائة وعش

ــ ــفنا إىلٰ وأمَّ ــو أض ــيام ل ــو ف ــاين فه ــتامل الث ــن  ا االح ــا يمك ــك م ذل
                                                             

ــمقدّ  )١( ــم حمّم ــب بقل ــدة الطال ــاب عم ــة كت ــومم ــر العل ــادق آل بح ــة / ١٢: د ص طبع

 .انصاريان الثانية
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ـــد املـــذكورة يف  ـــواريخ بعـــض املوالي اســـتخراجه واســـتنتاجه مـــن ت

سـيكون عمـر  فحينئـذٍ  ،مرات هـذا الكتـاب، والتـي منهـا مـا تقـدَّ مشـجّ 

 .ف أكثر من مائة ومخسني سنة، وهذا بعيد عادةً املؤلِّ 

الكتاب األصيل للنجفي قد اخـتلط  ضح لدينا أنَّ اتَّ  ويف هناية املطاف

الـذي نسـخه بيـده، ومل  )١(الزبيـدي ٰى ـمرتضد حممّ  مع إضافات وتعليقات

يمكـن أن تكـون التـواريخ  متييز األصل عـن اإلضـافة، وحينئـذٍ  يعمد إىلٰ 

ا أضـافه الزبيـدي مـن مة والتي يبتني عليها االحـتامل الثـاين هـي ممـَّاملتقدِّ 

 .وتعليق وتكملة لبعض السالسل النسبيةاستدراك 

صــاحب  ل، وهــو القــول بــأنَّ ح لــدينا االحــتامل األوَّ وعليــه يــرتجَّ 

ــة وعشــاملشــجَّ  ــري ـر قــد عــاش مــا يقــارب املائ رين ســنة، وهــو أمــر غ

 .رع وتدبَّ مستبعد ملن تتبَّ 

ّب اّا ف:  

ــن  ــري م ــا الكث ــد عليه ــي يعتم ــهورة الت ــب املش ــن الكت ــو م وه

ــه عــىلٰ بني، ويشــتمل بــني دفَّ االنّســ ــًا، أوَّ ـمخســة عشــ تي هلــا يف والدة ر باب

ــّي  ــه  النب ــره ووفات ــه وعم ــ وبعثت ــام احلجَّ ــة لإلم ــع ترمج ــر م ة املنتظ

  ّة عليهوالدالئل الدال. 
                                                             

ــدِّ  )١( ــحم ــه نّس ــوي فقي ــث لغ ــبه إٰىل اإلم ــي نس ــدين ابة، ينته ــن العاب ــ، وُ ام زي يف  دَ لِ

ــيمن ورحــل إٰىل احلجــاز وأقــام بمصــ)ـهــ١١٤٥(اهلنــد عــام   وتــوّيف  ،رـ، ونشــأ يف ال

ــام  ــ١٢٠٥(فيهــا ع ــ)ـه ــٰىل ، ألَّ ــه ع ــخمها رشح ــا وأض ــب، أّمهه ــن الكت ــري م ف الكث

 .)تاج العروس(ٰى القاموس املسمّ 
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ـ  تشـجري كـّل  ف إىلٰ وبعد ذلك ويف بدايـة البـاب الثـاين ينتقـل املؤلِّ

ــ، حع مــن اإلمــام احلســن واإلمــام احلســني مــن تفــرَّ   يصــل إىلٰ  ٰى تَّ

ــع عشــ ــه ذراري أمــري املــؤمنني ـالبــاب الراب مــن  ر الــذي يــذكر في

ــراء  ــة الزه ــري فاطم ــغ ــامس عش ــاب اخل ــذكر ذرّ ـ، ويف الب ــة ر ي ي

ــ ــبهام إىلٰ العّب ــب ونس ــض آدم  اس وأيب طال ــاب بع ــذلك أنس ، وك

 .صول العرب وغريهمة وبعض أُ ميّ ، ودولة بني أُ الصحابة

ــا ــراين يف كت ــيخ الطه ــال الش ــةق ــجَّ : (ب الذريع ــاملش اف ر الكّش

د بـن عميـد الـدين عـيل د أمحـد بـن حمّمـصول السادة األرشاف، للسـيّ ألُ 

ابة، فيـه أنسـاب آل عبـد منـاف ونبـذة مـن نسـب احلسيني النجفي النّسـ

مني، ومل مــم املتقــدِّ صــول األُ مــويني ويســري مــن أُ اســيني واألُ اخللفــاء العبّ 

ر بابـًا مـن دون ـمخسـة عشـ ء عـىلٰ بـه أحـد العلـامفرتَّ  ،أبـواب به عـىلٰ يرتّ 

 .)١()ف عن صورته األصليةتبديل وال تغيري لكالم املؤلِّ 

ــنِّ ــدأ املص ــهويبت ــذا بقول ــه ه ــرحيم: (ف كتاب ــرمحن ال ــم اهللا ال  ،بس

ــر  ــواهر زواه ــاب ج ــف األنس ــداف رشاي ــذي أودع يف أص ــد هللا ال احلم

مــع وجــود  ر آدم ـ، وينهــي كتابــه بتشــجري أيب البشــ...)األحســاب

 .)٢(ره فيهامن ورد ذك ض التعليقات عىلٰ بع
                                                             

 .٣١: ٢١ الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة )١(

وآخـر  ،ل مـن مـات مـن ولـد آدم عبـد الصـمدأوَّ  :وقيـل: (ت قولـهمن هذه التعليقا )٢(

كـم بيننـا؟ : من يموت عبد اهللا، فـإذا كـان يـوم القيامـة تالقيـا فيقـول أحـدمها لآلخـر

 .)يومًا أو بعض يوم، واهللا أعلم: فيقول
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  :ا اة

 ،ثــالث منهــا لعــت عــىلٰ وقــد اطَّ  ،عديــدة اً نســخهلــذا الكتــاب  إنَّ 

 :وهي، نهابيوأجريت مقابلة 

ــوَّ  _ ١ ــة املن ــخة املدين ــي حقَّ  :رةنس ــيّ والت ــا الس ــي قه ــس الكتب د أن

وكتــب ة، ربعــد أن وجــدها يف مكتبــة امللــك عبــد العزيــز يف املدينــة املنــوَّ 

ــهل مقدّ يف أوَّ  ــد: (مت ــد ومل يول ــذي مل يل ــد ال ــد األح ــد هللا الواح  )...احلم

ــخ، ا ــي نل ــيّ وه ــذييل الس ــافات وت ــات وإض ــع ملحق ــة م ــخة منقول د س

ــ ــحمّم ــا ٰى ـد مرتض ــيني ص ــدي احلس ــوّيف الزبي ــاموس املت ــنة حب الق  س

ــ، ومل يُ )ـهــ١٢٠٥( والتــي هــي يف    ترمجــة النبــّي د منهــا إالَّ نضَّ

ــاب األوَّ  ــىلٰ الب ــاقي ع ــرك الب ــاب، وت ــذا الكت ــن ه ــطّ  ل م ــه وبخ  حال

ــخه ــره ناس ــم يف آخ ــفحاته، نع ــن ص ــفحة م ــًا يف أّي ص ــع تعليق ، ومل يض

 .)١(رستهنسب أُ  وضع ملحقًا مشتمًال عىلٰ 

ــ ــتِ ا قــد كُ ومتتــاز هــذه النســخة بأهنَّ ــه َب ت بخــّط واضــح ولــيس في

ــة،  ــع تالف ــويش أو مواض ــقط أو تش ــفحاهتا س ــدد ص ــد ، )٣١٩(ع وق

صـفر  ١٩قـد وقـع الفـراغ مـن نسـخ هـذا الكتـاب يف : (يف آخرها َب تِ كُ 

 ر وثلثاميـة وألـف مـن اهلجـرة النبويـة عـىلٰ ـ، أربعة عشـ١٣١٤اخلري سنة 

د حمّمـ ، بقلـم الفقـري إليـه تعـاىلٰ ةالتحّيـ ٰى صاحبها أفضـل الصـالة وأزكـ

ــ ـــأيب النص ــري النابلس ــم اجلعف ــهـر هاش ــي عن ــر )ي عف ــك ذك ــد ذل ، بع
                                                             

رة ومشـتملة عـٰىل ت وثيقـة صـادرة مـن علـامء املدينـة املنـوَّ يـنرتنرًا يف االوجدُت مؤخَّ  )١(

 .رسة إٰىل النسب الرشيفامهم، يرفضون فيها انتساب هذه األُ أخت
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) ٢٣(الزبيـــدي بلغـــت  ٰى ـد مرتضـــد حمّمـــيّ الناســـخ ملحقـــات للســـ

 .صفحة

ــة _ ٢ ــخة الثاني ــي تُ  :النس ــي الت ــمّ وه ــة،  ٰى س ــخة التيموري بالنس

أمحــد ( كــان قــد أهــداها إىلٰ  )يـاجلعفــري النابلســ(ا هناســخ وذلــك ألنَّ 

القـاهرة، وهـي خمتومـة يف  أعظـم خزانـة كتـبصـاحب  )١()تيمور باشـا

، )رـد تيمـور بمصـحمّمـ وقـف أمحـد بـن إسـامعيل بـن: (بختم كتب فيـه

احلمـد : (هلـامـة هلـا أوَّ ، وقـد كتـب ناسـخها مقدّ )٢١٧(وعدد صفحاهتا 

هللا رفيـــع الـــدرجات، الواحـــد يف الـــذات والصـــفات، الـــذي أتقـــن 

ـــ ســـائر  ل النـــوع اإلنســـاين عـــىلٰ بحكمتـــه املصـــنوعات، وفضَّ

واضــح  ت بخــطّ َبــتِ وهــي نســخة كبــرية احلجــم كُ  .لــخا )...املخلوقــات

 .وىلٰ ل نفس ناسخ النسخة األُ بَ سود واألمحر من قِ باللونني األ

ــا ــاء يف آخره ــمَّ : (وج ــمّ  ت ــاب املس ــر األنس ــاب بح ــجَّ  ٰى كت ر باملش

د بــن أمحــد بــن عميــد صــول الســادة األرشاف، تــأليف حمّمــاف ألُ الكّشـ

ــل الــدين احلســيني النجفــي،  ــة ونق عــن النســخة املوجــودة يف الكتبخان

ًا وفيهـا حتريـف ، وهـي سـقيمة جـدَّ ر القاهريـة املعّزيـةـاخلديوية يف مصـ

ربيــع الثــاين ســنة  ٢٨ثنــني كثــري، وكــان الفــراغ مــن كتابتهــا يف يــوم اال

ــة، وكتبــت هــذه النســخة برســم حضــ١٣٣٨ رة العــامل الفاضــل ـهجري

ــه  واألديــب الكامــل صــاحب الســعادة أمحــد باشــا تيمــور أصــلح اهللا ل
                                                             

ـ هـ١٢٨٨(د تنكـور، املشـهور بأمحـد باشـا تيمـور مة أمحد بن إسـامعيل بـن حمّمـالعالَّ  )١(

 .تركية مّ ، أديب مرصي بارز، من أب كردي وأُ )ـه١٣٤٨ -
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د حمّمـ اهللا تعـاىلٰ  قه للعمـل الصـالح املـربور، بقلـم الفقـري إىلٰ مور ووفَّ األُ 

د هاشـم اجلعفـري ر بن يوسف بن أسـعد بـن عبـد اهللا بـن حمّمــأيب النص

 ).مد وآله وسلَّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ي غفر اهللا له وللمسلمنيـالنابلس

ـــ _ ٣ ـــو :ةالنســـخة الثالث ـــب املص ـــي نســـخة دار الكت رية يف ـه

ــاهرة ــفحاهتا  ،الق ــدد ص ــىلٰ ، )٢٦٤(ع ــتملة ع ــًا مش ــي أيض ــاد وه ات زي

ــد حقَّ  ــدي، وق ــا الزبي ــ(قه ــني حمّم ــاعيحس ــر، ) د الرف ــامء األزه ــن عل م

الــذي قــام بــإدراج إضــافات اختلطــت مــع الكتــاب األصــل، ويف كثــري 

 .من املواضع ينسب لنفسه ما كتبه الزبيدي من تعليقات

ل وقـد كتـب يف أوَّ الرفـاعي نفسـه، حسـني  وهذه النسخة هي بخطّ 

وتـاريخ لـخ، ا )...صفاته وسمت قدرته ستاحلمد هللا الذي تقدَّ : (متهمقدّ 

بأكثر من أربعني  وىلٰ ت بعد النسخة األُ بَ تِ ، فهي قد كُ )ـه١٣٥٦(نسخها هو 

ومع ذلك فهـي نسـخة رديئـة ر سنة، ـوبعد النسخة الثانية بثامنية عشسنة، 

مواضـع  ، فهـي مـع اشـتامهلا عـىلٰ أو الثانية وىلٰ ًا إذا قيست بالنسخة األُ جدَّ 

إسقاط الكثـري مـن تعليقـات  ة، قد عمد الرفاعي فيها إىلٰ كثرية غري واضح

 ف النجفي بدافع مذهبي بعيـد عـامَّ إسقاط بعض ما كتبه املؤلِّ  الزبيدي وإىلٰ 

 .يقتضيه املقام من أمانة النقل

رس مــن ملحقاتــه بعــض األُ ة نســب يف مواضــع عــدَّ  هكــام أنَّــ

ــ ــودة يف مص ــريب إىلٰ ـاملوج ــرب الع ــ ر واملغ ــام احلجَّ ــر ة اإلم ، املنتظ

ــوهــذا ممَّــ اإلماميــة ه خمــالف ملــا تعتقــد بــه الطائفــة ا ال يمكــن قبولــه ألنَّ

 .ةاحلقَّ 



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٢٨  )املشجَّ

ــإنَّ  ــك ف ــع ذل ــرة  وم ــة بكث ــهورة واملتداول ــخة هــي املش ــذه النس ه

ــخة األُ  ــالف النس ــة، وىلٰ بخ ــاب الذريع ــراين يف كت ــيخ الطه ــال الش : ق

أربعـني ونسخته يف اخلديويـة كـام يظهـر مـن فهرسـها يف مائـة وثالثـة و(

احلســيني،  ٰى ـد بــن مرتضــد حمّمــالســيّ  مواضــع منهــا خــطّ  ورقــة وعــىلٰ 

شـــارح القـــاموس املوســـوم بتـــاج العـــروس، وينقـــل عنـــه يف رشح 

ــالســيّ  ٰى ة زهــر وغريهــا، ورأقاموســه أيضــًا يف مــادّ  ــن حمّم د د حســني ب

، تلــك النســخة وأحلــق هبــا مــا أراد )م١٩١٣(القطــب الرفــاعي املولــود 

ــاب  ــن األنس ــه م ــجّ إحلاق ــّامه واملش ــيط(رات وس ــاب املح ــر األنس ، )بح

ا أدخلــه فيــه نســب الشــيخ عبــد القــادر ، وممَّــ)قهـــ ١٣٥٥(وطبعــه يف 

 .)١()ه مل يكن ثابتاً مع أنَّ 

هـا لـع عليهـا، ولعلَّ هلـذا الكتـاب مل نطَّ  قـةحمقَّ  ٰى خـرأُ وهناك نسخة 

 عـارف أمحـد عبـد الغنـي(ل َبـقـة مـن قِ ، وهـي حمقَّ مةالنسخ املتقدِّ  ٰى إحد

 .)وعبد اهللا بن حسني السادة

ـــ ـــام احلجَّ ـــة اإلم ـــق ترمج ـــدنا يف حتقي ـــد اعتم ـــذا وق  ة ه

، النســخ الــثالث ل مــن هــذا الكتــاب عــىلٰ املســتخرجة مــن البــاب األوَّ 

ــري إىلٰ  ــخة األُ  وسنش ــخة  وىلٰ النس ــي نس ــي ه ــوَّ والت ــة املن ــالرمز املدين رة ب

ــي  ، وإىلٰ )م( ــة وه ــخة الثاني ــخة الالنس ــالرمزنس ــة ب  ، وإىلٰ )ت( التيموري

 .)ق(النسخة الثالثة وهي نسخة القاهرة بالرمز 

 :ما ييل وقد اشتمل عملنا يف التحقيق عىلٰ 

                                                             

 .٣١: ٢١ الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة )١(
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مــا  عــىلٰ مــة فــيام بينهــا للوقــوف النســخ الــثالث املتقدِّ مقابلــة  _ ١

 .هو الصحيح منها

ـــنّص  _ ٢ ـــويم ال ـــحيحه  تق ـــه وتص ـــوابط ومراجعت ـــًا للض طبق

 .واملعايري املعتمدة يف التحقيق

 .قطيع املتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء احلالت _ ٣

ريفة مـن املوسـوعات ـواألحاديث الش ،ختريج اآليات الكريمة _ ٤

 .، وكذا األبيات الشعريةاحلديثية املعتربة، وضبطها ومتييزها عن غريها

 .رشح وإيضاح بعض العبائر واملفردات الغامضة والغريبة _ ٥

ـــواردة  _ ٦ ـــإن وُ يف الرتمجـــة ذكـــر أســـانيد الروايـــات ال ت دَ ِج

 .بام يناسبها بعضها والتعليق عىلٰ 

لة يف آخـر الرتمجـة، ية مفصَّ تتميًام للفائدة قمنا بوضع فهارس فنّ _ ٧

فهرست املواضيع، فهرست املصـادر ومراجـع التحقيـق، : (اشتملت عىلٰ 

مم والطوائف والقبائـل، ريفة، األعالم، األُ ـاآليات القرآنية، الروايات الش

، وذلك تسهيًال للقّراء الكرام والباحثني ملعرفة )دان واملواضع، األشعارالبل

 .ر الطرق وأرسعهاـمبتغاهم بأيس

، علينا بتوفيقه ويشملنا بفضـله وكرمـه أن يمنَّ  هذا ونسأل اهللا تعاىلٰ 

 ،ه وآله األطهار صلوات اهللا عليهم أمجعنيهنج نبيّ  د خطانا للسري عىلٰ سدِّ ويُ 

 .العاملني ونعم النصري، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب  ه نعم املوىلٰ إنَّ 

*   *   *   
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 رةاملنوَّ  من نسخة املدينة وىلٰ الصفحة األُ 
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رةحة األخرية مالصف  ن نسخة املدينة املنوَّ
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 النسخة التيمورية الصفحة األخرية من
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 نسخة القاهرة الصفحة األخرية من





  

  

  

 ي اا ا  
 

 

 )افر الكّش املشجَّ (من كتاب 

 سيني النجفيد بن أمحد بن عميد الدين احلد حممّ مة السيّ للعالَّ 

 يف بداية القرن العارش اهلجري املتوّىفٰ 

  
  

و   

 يد جاسم املاجدالشيخ حممّ 

 

 

 





 

 

 

 

 

  :ا اول  

  

  

  ا ا اي

  ) ح  د( ان 





 

 

 

  حتّيــــــــة اهللا ورضــــــــوانه

 

ــة القــائم عــىلٰ     )١(اإلمــام احلجَّ

ــــذ عــــىلٰ   ــــام حكمــــه ناف   إم

 

ــــــم يف  ــــــاملإذا أراد احلك    الع

ـــــىلٰ   ـــــة اهللا ع ـــــه خليف   خلق

 

ـــامل  ـــن الظ ـــّق م ـــذ احل   واآلخ

ــــه  ــــرم ب ــــامل أك   العــــادل الع

 

ـــامل  ـــه ع ـــادل يف حكم ـــن ع   م

ــورٰى   ــي ال ــر األرض وحمي   مطهِّ

 

  العلـــوّي الطـــاهر الفـــاطمي 

ــورٰى   ــف ال ــن اهللا كه ــارص دي   ن

 

ـــوىلٰ   ـــدٰى  م ـــي آدم الن ـــري بن   خ

ـــد  ـــم واملاج ـــاحب األعظ   الص

 

ـــوىلٰ   ـــرم امل ـــو  األك ـــمأب   القاس

  وصـــاحب الدولـــة حييـــي هبـــا 

 

ــــم  ــــزمن الغاش   ممــــتحن يف ال

ـــه  ـــًا ل ـــم فرعي ـــذ احلك   والناف

 

  )٢(وجــاده الوابــل مــن حــاكم 

  بــه يــوازٰى  مــن حــاتم حتَّــٰى  

 

  عبيـــده أكـــرم بـــه مـــن حـــاتم 

نـــي شـــاهدته مقـــبالً     لـــو أنَّ

 

  يف حمفــــل ذي عيثــــر قــــاتم 

ــت مــن فــرط رسوري بــه    لقل

 

ــادم  ــن ق ــك م ــهًال ب ــًال وس   أه

 .، وكنيته كنيتهول اهللا اسمه اسم رس :رـاإلمام الثاين عش 

بكنيتــه قبــل خروجــه  ٰى تكنّــباســمه وي ٰى ألحــد أن يتســمّ  وال حيــلُّ 

                                                             

 .٣٦٠: ٣ ةبيل، ذكرها يف كتابه كشف الغمَّ القصيدة البن أيب الفتح األر )١(

 ).ةكشف الغمَّ (أضفناه من  )٢(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٤٢  )املشجَّ

 عـربَّ ام يُ ، وإنَّـ)١(النهـي عـن ذلـك  ، ملـا قـد ورد مـن النبـّي من الغيبـة
                                                             

عـن  ،عـن اليقطينـي ،عـن سـعد :ومن ذلك ما ورد يف كتـاب الغيبـة للشـيخ الطـويس )١(

 سـمعت أبـا جعفـر : عن جابر اجلعفي، قال ،عن عمرو بن شمر ،أبانبن  إسامعيل

أخربين عـن املهـدي مـا اسـمه؟ : لفقا اب أمري املؤمنني سأل عمر بن اخلطّ «: يقول

 .»ٰى يبعثه اهللاث باسمه حتَّ حدِّ أن ال أُ  حبيبي عهد إيلَّ  ا اسمه فإنَّ أمَّ : فقال

عـن  ،عـن عبَـاد بـن ربيعـة ،عن احلسن بن ّمحـاد ،عن عبّاد األَسدي ،د بن زيدوعن حممّ   

ال  وهو الـذي«: قال ،يف خرب يف صفة املهدي  عن رسول اهللا  ،حذيفة بن اليامن

 ).٢٨٥: ١٢ الوسائل  مستدرك( .»يسّميه باسمه ظاهرًا قبل قيامه إالَّ كافر به

ومحل الصدوق ومجلة من األصحاب النهـي : (د حمسن األمني يف أعيان الشيعةوقال السيّ   

الوارد يف هذه األخبار عٰىل ظاهره فأفتوا بالتحريم، ويمكن احلمل عٰىل الكراهة حلكمة ال 

التكفري، فقد ورد  تعاٰىل، وال ينافيه التشديد الوارد يف األخبار البالغ إٰىل حدِّ   اهللايعلمها إالَّ 

د ويؤيِّـ ،)بمنشـار مـن نـار َق رِ من تـرك فـرق شـعره ُفـ: (يف املكروهات أمثال ذلك مثل

بعض األحاديث، كحديث اللـوح الـذي دفعـه رسـول اهللا ريح باسمه يف ـالكراهة التص

  إٰىل فاطمة  ّة وفيه أسامء األئم  وغريه، ويمكن احلمـل عـٰىل وقـت اخلـوف

ملعـون مـن سـّامين يف «: عليه ما يف بعض التوقيعـات عليه كزمن الغيبة الصغرٰى، ويدلُّ 

وقـول عـثامن  ،»ة اهللامن سّامين يف جممع من الناس باسمي فعليه لعن«أو » حمفل من الناس

عنـد القـوم  اك أن تبحث عن هذا، فإنَّ إيّ (: فاالسم؟ قال: بن سعيد العمري حني قيل له

م عليكم أن تسألوا عـن حمرَّ : (عن االسم َل ئِ  ُس امَّ ـوقوله أيضًا ل ،)هذا النسل قد انقطع أنَّ 

األمـر  ، فـإنَّ م، ولكن عنه حرِّ ل وأُ حلِّ ذلك، وال أقول هذا من عندي، وليس يل أن أُ 

االسـم وقـع الطلـب، ولدًا، وإذا وقـع  خيلفٰى ومل ـمض د أبا حممّ  عند السلطان أنَّ 

 .)٤٤: ٢ أعيان الشيعة( .)وا عن ذلكقوا اهللا وأمسكفاتَّ 

السلطان البحث عنه؛ لعدم اعتقـاده  كَ ، وَترَ اسمه  مَ إذن ففي زماننا هذا وبعد أن ُعلِ   

 َل حمـذور فيـه، وقـد ُسـئِ  ذكر اسمه املبارك جـائز ال هذا العمر الطويل، فإنَّ  بوجوده كّل 

وز رشعـًا تسـمية اإلمـام هل جي :سؤاالً نّصه د أبو القاسم اخلوئي مرجع الطائفة السيّ 

ل اهللا تعاٰىل فرجه الشاحلجَّ   أم أنَّ  ،يف حمفل من الناس ريف اخلاّص ـريف باسمه الشـة عجَّ

تلـك  ال تعـمُّ : بقولـه زمان الغيبـة الكـربٰى؟ فأجـاب  الروايات املانعة من ذلك تعمُّ 

 ).٢٢٢ :منية السائل. (لزماننا هذا



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٤٣  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

 .)١(عنه بأحد ألقابه

وكــان  ،اً بــًا مســترتوه غائفــه أبــ، وخلَّ ومل خيلــف أبــوه ولــدًا ظــاهراً 

ــر ــوع الفج ــل طل ــعبان، قب ــن ش ــف م ــة النص ــده ليل ــس مول ــنة مخ ، س

كــان سـنّه عنـد وفـاة أبيـه مخــس ، مخسـني ومـائتني مـن اهلجـرة النبويـةو

ــاه اهللا فيهــا احلكمــة ســنني ــة للعــاملني ، وجعلــهوفصــل اخلطــاب، آت ، آي

يــة ، وجعلــه إمامــًا يف حــال الطفولصــبياً  ٰى تــاه احلكمــة كــام آتاهــا حييــوآ

 .اً يف املهد نبيَّ   ٰى كام جعل عيسة، الظاهر

، ثـّم  ٰى اهلـد ة اإلسـالم مـن نبـّي عليـه يف ملَّـ وقد سبق النصُّ 

 ة عليــه األئّمــ ، ونــصَّ مــن أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب 

، عليـه أبـوه عنـد ثقاتـه ، ونـصَّ احلسـن  أبيـه واحدًا بعـد واحـد إىلٰ 

 .ة شيعتهوخاصَّ 

واحد منهام بسنده يف  اود والرتمذي، كّل نقله اإلمامان أبو دما : ومنها

اهللا عليـه  صـّىلٰ  سمعت النبـّي : أيب سعيد اخلدري، قال صحيحه، يرفعه إىلٰ 

، يمـأل األرض األنف ىٰ اجلبهة، أقن ي، أجىلٰ املهدي منّ «: م يقولوسلَّ  )وآله(

 .)٢(»، ويملك سبع سننيئت جورًا وظلامً لِ  وقسطًا كام مُ عدالً 

عـيل بـن أيب  يرفعـه إىلٰ  ،اود بسـنده يف صـحيحهما نقله أبو د: ومنها
                                                             

ــربَّ  )١( ــان ُيع ــه فك ــار و  عن ــاحبيف األخب ــرواة بالص ــالم ال ــائم ،ك ــاحب  ،والق وص

ــان ــة املقدَّ  ،رةـواحلضــ ،وصــاحب الــدار ،الزم  ،والغــريم ،والرجــل ،ســةوالناحي

والغــريم رمــز (: حون باســمه، قــال الشــيخ املفيــدرِّ ـصــوغــري ذلــك، وال يُ  ،والغــالم

 .)ةكانت الشيعة تعرفه قديًام بينها ويكون خطاهبا عليه للتقيّ 

 .والرتمذي عٰىل ما يف مطالب السؤول ،كتاب املهدي/ ٣١٠: ٢ سنن أيب داود )٢(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٤٤  )املشجَّ

 يوم لبعث من الدهر إالَّ  لو مل يبَق «: قال رسول اهللا : قال( ،طالب 

كذلك أيضًا عـن  ،)١()»اهللا رجًال من أهل بيتي يمألها عدالً كام ملئت جوراً 

اهللا  صـّىلٰ  سـمعت النبـّي : قالـت ،مةلَ َس  مِّ أُ  يرفعه إىلٰ  ،أيب داود يف صحيحه

 .)٢(»من عرتيت من ولد فاطمة  ياملهد«: م يقولوسلَّ ) وآله(ه علي

بغـوي يف كتابـه د احلسن بن مسعود الما رواه القايض أبو حممّ : ومنها

واحـد  ، كـّل ، وأخرجه اإلمامان البخاري ومسلم)ةنَّرح السُّ ـش(ـ ب ٰى املسمّ 

اهللا  اهللا صـّىلٰ  قال رسول: أيب هريرة، قال ده يف صحيحه يرفعه إىلٰ منهام بسن

 .)٣(»وإمامكم منكمفيكم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم «: موسلَّ ) وآله(عليه 

، يرفعـه اود والرتمذي بسندمها يف صـحيحهامما أخرجه أبو د :ومنها

 قال رسول اهللا صـّىلٰ : ه قالعبد اهللا بن مسعود، أنَّ  إىلٰ واحد منهام بسنده  كّل 

ل اهللا ذلـك  يوم واحـد لطـوَّ لدنيا إالَّ من ا لو مل يبَق «: موسلَّ ) وآله(اهللا عليه 

اسـمه اسـمي، ، يـواطئ ي أو من أهـل بيتـيث اهللا رجًال منّ يبع ىٰ ، حتَّ اليوم

 .)٤(»، يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جـورًا وظلـامً واسم أبيه اسم أيب

 .)٥(الثعلبي يف تفسريه كذلك ٰى يضًا رووأ

ــ إنَّ  :وقــالفــإن اعــرتض معــرتض  لصــالح مل ة اخللــف ااحلجَّ

 .هتمع مواطاة اسمّي األبوين يف حقّ جي
                                                             

 .م ملا قبلهه متمِّ ألنَّ  )مطالب السؤول(ما بني القوسني نقلناه من  )١(

 .٣١٠: ٢ سنن أيب داود )٢(

 .٩٤: ١ صحيح مسلم؛ ١٤٣: ٤ صحيح البخاري )٣(

 .٣٤٣: ٣ سنن الرتمذي؛ ٣١٠: ٢ سنن أيب داود )٤(

 .لبي املطبوعمل نجده يف تفسري الثع )٥(



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٤٥  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

 اجلـدِّ  إطـالق لفظـة األب عـىلٰ سايغ شـايع يف لسـان العـرب  :قلنا

ـراِهيمَ  :نطق القرآن بذلك، فقال تعاىلٰ  ، وقداألعىلٰ 
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عـن  حكايـةً م وسـلَّ ) وآله(اهللا عليه  صّىلٰ  ، ونطق بذلك النبّي )٢(َو�

أبـوك هذا : ؟ قالمن هذا: قلت«: ه قال، أنَّ يف حديث اإلرساء جربيل 

، ولفظـة وإن عـال اجلـدِّ  ق عـىلٰ طلَ لفظة األب تُ  أنَّ  مَ لِ ، فعُ )٣(»إبراهيم 

 .الصفة الكنية وعىلٰ  ق عىلٰ طلَ السم تُ ا

 عه بسنده إىلٰ واحد منهام يرف ، كّل وقد ذكر اإلمامان البخاري ومسلم

راب ومل يكـن ًا بأيب تعليَّ  ٰى سمّ  رسول اهللا  نَّ أ سهل بن سعد الساعدي

 .)٤(الكنية منه، فأطلق لفظة االسم عىلٰ إليه  له اسم أحّب 

ــّي  ــان للنب ــبطان  وك ــو  ،س ــأب ــد اهللا حمّم ــو عب ــن وأب د احلس

ــاحلســني ــت ا كاامَّ ـ، ول ــن ــنيحلجَّ ــد اهللا احلس ــد أيب عب ــن ول ــت  ،ة م وكان

، الكنيـة لفظـة االسـم عـىلٰ   ق النبـّي ، فـأطلكنية احلسني أبـا عبـد اهللا

 .لفظة األب اجلدِّ  أبيه، وأطلق عىلٰ  جل املقابلة باالسم يف حّق أل

د، وكنيـة د وأنـا حمّمـيـواطئ اسـمه اسـمي، فهـو حمّمـ: ه قـالفكأنَّ 

لتكـون تلـك األلفـاظ  )عبـد اهللا(بـد اهللا وأيب ، إذ هـو أبـو عه اسم أيبجدّ 

ــ ــة ـخمتص ــفاته وإرة جامع ــف ص ــالم لتعري ــع ــد اهللا أنَّ ــد أيب عب ــن ول ه م

                                                             

 .٧٨: سورة احلّج  )١(

 .٣٨: سورة يوسف )٢(

 .٥٨: روضة الواعظني )٣(

 .١٢٤: ٧ صحيح مسلم؛ ١٤٠: ٧ صحيح البخاري )٤(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٤٦  )املشجَّ

وتوجــد  ،الصــفاتتنــتظم  بطريــق جــامع مــوجز، فحينئــذٍ  احلســني 

 .صالح ابن احلسني ة اخللف البأرسها جمتمعة للحجَّ 

ــىلٰ  ــواترة ع ــه مت ــوص علي ــه ال ي والنص ــتوج ــّك خ ــا الش  الج فيه

 .أنصف من نفسه حدأل

ــوأُ  ــن قيصــ انــرجس بنــت يوشــعه مُّ ــرومـب مــن أوالد  ،ر ملــك ال

 .، وكان اسمها عند أبيها مليكةمّ ل األُ بَ احلواريني من قِ 

وب األنصـاري اس مـن ولـد أيب أّيـالنّخـ )١(نر بـن سـليامـقال بشـ

ــ ــن وأيب حمّم ــوايل أيب احلس ــد م ــالد أح ــ: )٢(، ق ــا أب ــان موالن و ك
                                                             

ــثالث )١( ــخ ال ــليم( :ورد يف النس ــن س ــري ب ــول،  ،)بش ــو جمه ــاه، وه ــا أثبتن ــواب م والص

 .ا ضعيفة وهو راوهيا أهنَّ ت عٰىل وثاقته إالَّ والرواية وإن دلَّ 

، )القـائم  مّ مـا روي يف نـرجس أُ  :الباب احلادي واألربعـون/ ٤١٧: إكامل الدين )٢(

اس أمحـد بـن عيسـٰى ثنا أبـو العبّـحـدَّ : د بن عيل بن حاتم النوفيل، قالوالرواية عن حممّ 

د بـن ثنا أبـو احلسـني حمّمـحدَّ : ي، قالثنا أمحد بن طاهر القمّ حدَّ : قال ،اء البغداديالوّش 

وزرت قـرب غريـب : وثامنني ومـائتني، قـال وردت كربالء سنة سّت : بحر الشيباين، قال

 وصلت منها هًا إٰىل مقابر قريش، فلامَّ انكفأت إٰىل مدينة السالم متوجِّ  ، ثمّ رسول اهللا 

س منكبـاه وثفنـت جبهتـه ، فإذا أنا بشيخ قد انحنٰى صلبه وتقـوَّ إٰىل مشهد الكاظم 

لـه لقـد نـال عّمـك رشفـًا بـام محَّ  ،يا ابن أخـي: وراحتاه، وهو يقول آلخر معه عند القرب

 سلامن، وقد أرشف دان من غوامض الغيوب ورشائف العلوم التي مل حيمل مثلها إالَّ السيّ 

ي إليـه ـة وانقضاء العمر وليس جيد يف أهل الواليـة رجـالً يفضـك عٰىل استكامل املدَّ عمّ 

واحلـافر يف طلـب  منك بإتعايب اخلّف  ة يناالنيا نفس ال يزال العناء واملشقَّ : ه، قلترّ ـبس

أّهيا : عٰىل علم جسيم وأثر عظيم، فقلت العلم، وقد قرع سمعي من هذا الشيخ لفظ يدلُّ 

إّين أقسـم : من رأٰى، فقلـت رَّ ـبان يف الثرٰى بُس النجامن املغيَّ : ومن السيّدان؟ قال ،الشيخ

إّين خاطب علمهـام وطالـب  دين من اإلمامة والوراثة،هذين السيّ  باملواالت ورشف حمّل 

صـدقت أنـا : قال: ... دة عٰىل حفظ أرسارمها، قالي األيامن املؤكَّ ـآثارمها وباذل من نفس

      :هي ،خرٰى ذكرت هذه الروايةوهناك مصادر أُ  .لخا ...ر بن سليامنـبش



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٤٧  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

، فكنـت الرقيـق )١(هنـي يف أمـرفقَّ  د العسـكري احلسن عيل بـن حمّمـ

ــع إالَّ  ــاع وال أبي ــهال أبت ــ ، بإذن ــبهات حتَّ ــوارد الش ــذلك م ــب ب  ٰى وأجتن

 .فأحسنت الفرق بني احلالل واحلرام ،كملت معرفتي فيه

منهـا إذ  )٢(ٰى هو ٰى ـوقد مض ٰى من رأ رَّ ـفبينام أنا ذات ليلة يف منزيل بُس 

رسـول موالنـا  )٤(فإذا بكافور اخلادم ،رعاً ـمس )٣(دوتفع ،قرع الباب قارع

فرأيتـه  ،فلبست ثيايب ودخلـت ،يدعوين إليه د أيب احلسن عيل بن حممّ 

 .من وراء السرت )٥(يمةحكخته وأُ  ،دث ابنه أبا حممّ دِّ ُحي 
                                                                                                                                               

  ــة ــل اإلمام ــدَّ  ):٢٦٢ ص(دالئ ــح ــثنا املفضَّ ــن حمّم ــن املطَّ ل ب ــد اهللا ب ــن عب ــب د ب ل

ــة، قــالالشــيبا ــني وثالثامئ ــحــدَّ : ين ســنة مخــس وثامن ــو احلســني حمّم ــٰى ثنا أب ــن حيي د ب

 .كام يف إكامل الدين بتفاوت... قال ،الذهبي الشيباين

ر بـن سـليامن ـكام يف إكامل الـدين بتفـاوت، بإسـناده عـن بشـ )١٢٤ ص( غيبة الطويس  

 .اسالنخّ 

 .مرسالً  ،يسري كام يف إكامل الدين بتفاوت) ٢٥٢ص / ١ج ( روضة الواعظني  

 .اس، خمترصاً عن برش بن سليامن النخّ ) ٤٤٠ص / ٤ج ( بن شهر آشوبامناقب   

د بن عيل بن كام يف إكامل الدين، عن الشيخ حممّ ) ٥ف / ٥١ص ( منتخب األنوار املضيئة  

 .بابويه

 .عن إكامل الدين) ١٧ح / ٢ف / ٢٩ب / ٣٦٣ص / ٣ ج( إثبات اهلداة  

 .كام يف إكامل الدين، عن ابن بابويه) ١ب  /١٥ص / ٢ج ( حلية األبرار  

 .عن غيبة الطويس) ١٢ح / ١ب / ٦ص / ٥١ج ( البحار  

 ).يف أرسٰى الرقيق( ):ت(يف نسخة  )١(

 .يعني زمانًا غري قليل )٢(

 ).فغدوت( ):ق(و )ت(يف نسخة  )٣(

 .)قةث ،كافور اخلادم(: ، قائالً ه الشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام اهلادي عدَّ  )٤(

 .والصواب ما أثبتناه ،)حليمة( ):م(و )ق(يف نسختي  )٥(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٤٨  )املشجَّ

ــ ،رـيــا بشــ«: قــال )١( جلســتفلـامَّ  وهــذه  ،ن ولــد األنصــارك مــإنَّ

ــ ــة مل ت ــيكمالوالي ــلف ،زل ف ــن س ــف ع ــا خل ــتم و ،يرثه ــاتثقاأن ــل  ن أه

ــت ــ مزكّ وإّين  ،البي ــك ومس ــأوب )٢(حكرِّ ـي ــبق ش ــيلة تس ــيعة يف  )٣(فض الش

وكتـب كتابـًا  ،»)٤(أطلعـك عليـه وأنفـذك يف تبليـغ أمـره رٍّ ـاملواالة هبا بس

 )٥(وأخـرج شـقة ،خامتـه يـهوطبـع عل ،رومـي ولغـة روميـة مطلقـًا بخـطّ 

 .صفراء فيها مائتان وعرشون ديناراً 

ــال ــ« :فق ــذها وتوجَّ ــا إىلٰ خ ــداد ه هب ــ ،بغ ــرات ـواحض ــرب الف ر مع

ــحوة  ــوم ض ــذاي ــلت إىلٰ  ،ك ــإذا وص ــك زوار ف ــجانب ــبايا وب رزت ق الس

اد بنـي  مـن وكـالء قـوّ ف املتبـايعنياجلواري منهـا فسـتحدق هبـم طوائـ

ــ ــراقاس ورشاذالعّب ــان الع ــن فتي ــن  ،م م ــارشف م ــك ف ــت ذل ــإذا رأي ف

ــن  ٰى البعــد عــن املســمّ  ــيزيــد النّخــعمــر ب أن تــربز  إىلٰ رك ة هنــااس عاّم

ــذال ــفتها ك ــة ص ــايعني جاري ــزّ  ،لمتب ــة خ ــفيقنيالبس ــن  ،)٦(ين ص ــع م متن

                                                             

 .، والصواب ما أثبتناه)دخلت( :يف النسخ الثالث )١(

 ).فكمّرش ( :كذا يف روضة الواعظني، ويف إكامل الدين وغريه )٢(

ــخ )٣( ــض النس ــيعة( :يف بع ــائر الش ــال)س ــة، يق ــد والغاي ــدر األم ــأو مص ــالن : ، والش ف

 .ةاهلمَّ بعيد الشأو، أي عايل 

 :، ويف روضــة الــواعظني ودالئــل اإلمامــة)ةَمــيف ابتيــاع أَ ( :يف الغيبــة وإكــامل الــدين )٤(

 ).ع أمرهيف تتبّ (

 .ل فيها الدنانريعَ ة التي ُجت وهي الرصَّ  )٥(

ــ )٦( ــني، اجليّ ــو املت ــاب ه ــن الثي ــفيق م ــفالص ــج، الكثي ــرب. (د النس ــان الع : ١٠ لس

 ).ماّدة صفق/ ٢٠٤



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٤٩  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

ــرتض ــس املع ــفور ومل ــادوا ،)١(الس ــغل  )٢(النقي ــها أو ش ــاول ملس ــن حي مل

ــ ــره بتأّم ــنظ ــق، فيض ــرت الرقي ــن وراء الس ــفتها م ــرهبا الـل مكاش اس نّخ

ــ ،رخ رصخــةـفتصــ ض ، فيقــول بعــهتــك ســرتاه وا: ا تقــولفــاعلم أهنَّ

فتقــول  ،العفــاف فيهـا رغبــةً ، فقــد زادين ثالثامئــة دينـارب عــيلَّ  :ايعنياملتبـ

كـه مـا بـدت يل مثـل رسيـر مل عـىلٰ  سـليامن ّي زلو بـرزت يف : بالعربيةله 

 .مالك عىلٰ  فأشفق ،فيك رغبة

ــا ال ــول هل ــفيق ــة :اسنّخ ــام احليل ــدَّ  ؟ف ــك وال ب ــن بيع ــول  ؟م فتق

أمانتـه  يسـكن قلبـي إىلٰ  ار مبتـاعمـن اختيـ وال بـدَّ  ؟وما العجلـة :اجلارية

معـي  إنَّ : وقـل لـه ،اسعمـر بـن يزيـد النّخـ فعند ذلـك قـم إىلٰ  .ووفائه

ــاً  ــًا مطلق ــبعض األرشاف )٣(كتاب ــة  ،ل ــة رومي ــه بلغ ــطّ كتب ــي  وخ روم

ـ ،هءووصف فيه كرمـه ووفائـه ونبلـه وسـخا أخـالق  منـهل فناوهلـا لتتأمَّ

 .»منكفأنا وكيله يف ابتياعها  صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته

ه يل مـوالي أبـو مجيع ما حدَّ  فامتثلت :اسخّ ر بن سليامن النـقال بش

 نظـرت يف الكتـاب بكـت بكـاءًا شـديدًا فلـامَّ  ،يف أمر اجلارية احلسن 

وحلفـت  ،بعني من صاحب هـذا الكتـاب :اسخّ وقالت لعمر بن يزيد الن

 .امتنع من بيعها منه قتلت نفسها ٰى املغلظة مت )٤(باملحرجة
                                                             

 ).وملس املعرتض( :بدالً من ،)لوليس يمكن التوّص ( :يف بعض النسخ )١(

 .، والصواب ما أثبتناه)نقيادولال( :ورد يف النسخ الثالث )٢(

 ).لصيقاً (و) لطيفاً ( :خرٰى ويف أُ  ،)ملطفاً ( :يف بعض املصادر )٣(

 ق املجـال عــٰىل احلـالف وال يبقـي لـه مندوحـة عـن بــرِّ ضـيِّ اليمـني الـذي يُ : املحرجـة )٤(

 .دةاملؤكَّ : لظةقسمه، واملغ



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٥٠  )املشجَّ

مقـدار مـا كـان  األمـر عـىلٰ  اسـتقرَّ  ٰى ه يف ثمنهـا حتَّـّح شاأُ فام زلت 

ــ ،أصــحبنيه مــوالي يف الشــقة الصــفراء ــه وتســلَّ  ،يفاســتوفاه منّ مت من

ــة ضــاحكة مستبشــ ــي كنــت  رفت هبــا إىلٰ ـوانصــ ،رةـاجلاري حجــريت الت

أخرجـت كتـاب موالنـا مـن  ٰى فـام أخـذها القـرار حتَّـ ،آوي إليها ببغداد

ــع ــه وتض ــي تلثم ــا وه ــىلٰ جيبه ــدِّ  ه ع ــىلٰ (ها خ ــه ع ــا وتطبق  )١()جفنه

 .ابدهن ومتسحه عىلٰ 

: أتلثمــني كتابــًا وال تعــرفني صــاحبه؟ قالــت :منهــا بــاً فقلــت تعجّ 

ــاء ــّل أوالد األنبي ــة بمح ــعيف املعرف ــاجز الض ــا الع ــمعك  ،أّهي ــرين س أع

ا ّنـر ملـك الـروم، وإـبـن قيصـ )٢(غ يل قلبك، أنا مليكـة بنـت يوشـعاوفرِّ 

نبيـــك املســـيح شـــمعون، أُ  وّيص  إىلٰ  نســـبيني نولـــد احلـــوار )٣(مـــن

ــب إنَّ  ــدّ  العج ــج ــي ر أراد أن يزوّ ـي قيص ــن جن ــن م ــا م ــه وأن ــن أخي اب

يسـني رة سـنة، فجمـع مـن نسـل احلـواريني مـن القّس ـبنات ثـالث عشـ

ــة رجــل ــان ثالثامئ ــن و ،والرهب ــارم ــل ذوي األخط ــبعامئة رج ، مــنهم س

ــن أُ  ــع م ــوّ ومج ــاد وق ــراء األجن ــاء م ــاكر ونقب ــوك اد العس ــوش ومل اجلي

ــائ ــوالعش ــن هب ــرز م ــة آالف، وأب ــ )٤(ر أربع ــًا مرصَّ ــه عرش ــن  )٥(عاً ملك م

 .ر فرفعه فوق أربعني مرقاةـصحن القص إىلٰ  أصناف اجلواهر
                                                             

 .)إكامل الدين(أضفناه من  )١(

 ).يسوعا( :، ويف دالئل اإلمامة)يشوعا( :يف إكامل الدين )٢(

 .لخا) ...بنَس ي من ولد احلواريني تُ مّ وأُ ( :يف إكامل الدين )٣(

 .م أمام البيوتهو البيت املقدَّ : البهو )٤(

 ).اً مسوغ( :ويف بعض النسخ ،)مصنوعاً ( :يف إكامل الدين )٥(



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٥١  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

ابــن أخيــه وأحــدقت بــه الصــلبان وقامــت األســاقفة  ه صــعدفلــامَّ 

ــًا، ونُ  ــعكف ــافلترَ ـِش ــل تس ــفار اإلنجي ــايل )١(ت أس ــن األع ــلبان م  الص

ــاألرض  ــقت ب ــارت إىلٰ وتقوَّ فلص ــدة فاهن ــت األعم ــرَّ  ض ــرار، وخ  الق

ت ألـوان األسـاقفة وارتعـدت ، فتغـريَّ عليـه اً الصاعد من العـرش مغشـيَّ 

ن مالقــاة هــذه مــأعفنــا  ،أّهيــا امللــك: يفرائصــهم، فقــال كبــريهم جلــدّ 

 .)٢(الدين املسيحي واملذهب امللكاينهذا زوال  ة عىلٰ النحوس الدالّ 

أقيمـوا : )٣(وقـال لألسـاقفة ،ًا شـديداً ي مـن ذلـك تطـّري  جدّ فتطريَّ 

ــ ــوا الصــلبان وأحض ــاثر ـهــذه األعمــدة وارفع ــذا املــدبر الع روا أخــا ه

ج منـــه هـــذه الصـــبية فنـــدفع نحوســـه عـــنكم زوِّ ه ألُ املنكـــوس جـــدّ 

ل، األوَّ  الثــاين مــا حــدث عــىلٰ   فعلــوا ذلــك حــدث عــىلٰ بســعوده، فلــامَّ 

ً ـي قيصــوأقــام جــدّ  ،ق النــاسوتفــرَّ  رخيــت ره وأُ ـخل قصــفــد ،ر مغــتامَّ

ــة كــأنَّ  ة مــن وعــدَّ  املســيح وشــمعون الســتور، وأريــت مــن تلــك الليل

 )٤(ي، ونصــبوا فيــه منــربًا يــوازير جــدّ ـاحلــواريني قــد اجتمعــوا يف قصــ

 .فيه عرشهنصب ي جدّ  ملوضع الذي كانوارتفاعًا يف ا اً السامء علوَّ 

ملسـيح ة من بنيه، فيقوم إليـه امع فتية وعدَّ  د فيدخل عليهم حممّ 
                                                             

 ).تساقطت الصلبان: (يف دالئل اإلمامة )١(

ــة )٢( ــروم : امللكاني ــم ال ــا، ومعظ ــتوٰىل عليه ــالروم واس ــر ب ــذي ظه ــا ال ــحاب ملك أص

 ).امللل والنحل( .دت بجسد املسيحالكلمة احتَّ  إنَّ : ملكانية، قالوا

ــ )٣( ــان فــوق القّس ــي ملــن ك ــد النصــارٰى، وه ــة عن ــة ديني ــقف، وهــي مرتب يس مجــع ُأس

 .طرانودون امل

 ).يباري: ()م(يف نسخة  )٤(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٥٢  )املشجَّ

ك شـمعون فتاتـه  جئتك خاطبًا مـن وصـيّ إّين  ،يا روح اهللا: فيعتنقه فيقول

د صـاحب هـذا الكتـاب، فنظـر أيب حمّمـ مليكة البني هذا، وأومأ بيـده إىلٰ 

رمحك بـرحم رسـول اهللا  ْل رف فِص ـقد أتاك الش: شمعون فقال املسيح إىلٰ 

نـه، ابجنـي مـن د وزوَّ ، فصـعد املنـرب وخطـب حمّمـقد فعلت: ، قال

 .واحلواريون د حممّ  وشهد بنو )١()وشهد املسيح (

أيب  هـذه الرؤيـا عـىلٰ   اسـتيقظت مـن نـومي أشـفقت أن أقـصَّ فلامَّ 

ــدّ  ــدهيا هلــم، ي وال أُ ـنفســها يف رّ ـســي خمافــة القتــل، فكنــت أُ وج ب

ـــملرب صـــدري ـفضـــ ـــحبَّ ـــة أيب حمّم امتنعـــت مـــن الطعـــام  ٰى د، حتَّ

ــ ــ ،رابـوالش ــعفت نفس ــشخ )٢(ي ورقَّ ـوض ــًا ي، ـص ــت مرض ومرض

ي وسـأله عـن ره جـدّ ـ أحضـطبيـب إالَّ  فام بقي يف مـدائن الـروم ،شديداً 

فهـل خيطـر ببالـك  ،ة عينـييـا قـرَّ : قـال )٤(البـأس بـه )٣( بـرحائي، فلـامَّ د

أبـواب الفـرج  ٰى أر ،ييـا جـدّ : زودكهـا يف هـذه الـدنيا؟ فقلـتشهوة فأُ 

ــيلَّ  ــفت ع ــو كش ــة فل ــىلٰ  مغلق ــلمني ع ــن املس ــجنك م ــن يف س ــن  م م

يـــتهم قت علـــيهم ومنَّوفككـــت عـــنهم األغـــالل وتصـــدَّ  ٰى ســـاراألُ 

 .ّمه عافية وشفاءوأُ اخلالص رجوت أن هيب يل املسيح 

ــامَّ  ــكفل ــل ذل ــ  فع ــحَّ جتلَّ ــار الص ــت دت يف إظه ــدين وتناول ة يف ب

 ٰى ســارإكــرام األُ  ي وأقبــل عــىلٰ بــذلك جــدّ  رَّ ـيســريًا مــن الطعــام، فســ
                                                             

 .)إكامل الدين(، وأضفناه من كتاب النسخ الثالثغري موجود يف  )١(

 ).ودقَّ ( :يف إكامل الدين ورد بلفظ )٢(

 .به أي أرضَّ : برح به األمر )٣(

 ).برح به اليأس( :يف إكامل الدين ورد بلفظ )٤(



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٥٣  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

دة النســاء ســيّ  ليلــة كـأنَّ  )١(رـة عشـيــت أيضـًا بعــد أربعــرأإعـزازهم، فو

مـن وصــايف ) وصــيفة(بنــت عمـران وألـف  قـد زارتنـي ومعهــا مـريم

،  دزوجـك أيب حمّمـ مّ دة النسـاء أُ هـذه سـيّ : ، فتقـول يل مـريماجلنان

د مـن زيـاريت، فقالـت إليهـا امتنـاع أيب حمّمـ وأشـكوق هبـا وأبكـي فأتعلَّ 

 ركة بــاهللا عــىلٰ ـوأنــت مشــ(ك د ال يـزورابنــي أبــا حمّمــ إنَّ : دة النســاءسـيّ 

، )٢()مـن دينـك تعـاىلٰ اهللا  ختـي مـريم تـربأ إىلٰ وهـذه أُ  ،ٰى مذهب النصـار

املســيح ومــريم عنــك ضــمنت لــك  ورضــا اهللا  رضــا فــإن ملــت إىلٰ 

ــ ــارة أيب حمّم ــزي ــويلد إّي ــه  :اك، فق ــهد أن ال إل ــ نَّ أو ، اهللاإالَّ إّين أش دًا حمّم

 .رسول اهللا

ــامَّ  ــذه الك تكلَّ فل ــت هب ــمَّ م ــة ض ــيّ لم ــاملني إىلٰ تني س ــاء الع  دة نس

ــعي زيــارة أيب حمّمــاآلن تــوقَّ : وقالــت ،يـبــت نفســصــدرها وطيَّ  اك د إّي

د، لقــاء أيب حمّمــ شـوقاه إىلٰ  وا:  منفذتــه إليـك، فانتبهــت وأنـا أقــولفـإّين 

َم جفـوتني يـا حبيبـي بعـد ـلِـ:  أقـول لـهد كأّين ذلك أبا حممّ بعد ثّم رأيت 

ــي بجوامــع  ــأن شــغلت قلب ــأخريي مــا (: قــالك، حّب ــاعي وت كــان امتن

ــإذا قــد أســلمتـ لشــعنــك إالَّ  ــإّين  )٣()ركك ف ــرك كــّل ف أن  إىلٰ  ليلــة  زائ

 ي زيارتــه بعــد ذلــك إىلٰ شــملنا يف العيــان، فــام قطــع عنّــ جيمـع اهللا تعــاىلٰ 

 .هذه الغاية

                                                             

 ).بعد أربع ليال( :يف إكامل الدين ورد بلفظ )١(

 ).ق(ما بني القوسني حمذوف يف نسخة  )٢(

 ).ق(ما بني القوسني حمذوف يف نسخة  )٣(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٥٤  )املشجَّ

: ؟ فقالــت)١(ٰى ســاركيــف وقعــت يف األُ و: فقلــت هلــا: رـقــال بشــ

 إىلٰ  جيوشــاً  )٢(برّ ـجــّدك سيســ أنَّ  :الليــايل د ليلــة مــنأخــربين أبــو حمّمــ

رة يف فعليــك باللحــاق بــه متنّكــ ،ثــّم يتــبعهم ،قتــال املســلمني يــوم كــذا

ة مـن الوصـايف مـن طريـق كـذا، ففعلـت، فوقعـت اخلدم مـع عـدَّ  زّي 

كـان مـن أمـري مـا رأيـت ومـا شـاهدت،  ٰى علينا طالئـع املسـلمني حتَّـ

 ذه الغايــة أحــد ســواك، وذلــكهــ  ابنــة ملــك الــروم إىلٰ ومــا شــعر بــأّين 

 .اك عليهالعي إيّ باطّ 

ــن  ــة ع ــهم الغنيم ــه يف س ــت إلي ــذي وقع ــيخ ال ــألني الش ــد س ولق

ــه ــمي فأنكرت ــتاس ــال: ، وقل ــرجس، فق ــواري: ن ــم اجل ــتاس  :، فقل

ــ ي يب بلــغ مــن ولــوع جــدّ : ك عــريب، قلــتك روميــة ولســانالعجــب أنَّ

ــه إّيــ( ــرأة ترمجــ م اآلداب أن أوعــز إىلٰ تعّلــ اي عــىلٰ ومحل ــه يف ام ان ل

ــتالف إيلَّ  ــاءً االخ ــباحًا ومس ــدين ص ــت تقص ــدين ، فكان ــة  )٣(وتفي العربي

 .عليها لساين واستقام استمرَّ  ٰى حتَّ 

ــ ــال بش ــامَّ : رـق ــا إىلٰ  )٤( انكفــأتفل ــ هب ــىلٰ  ٰى مــن رأ رَّ ـُس ــت ع  دخل

ــكري  ــا أيب احلســن العس ــا موالن ــف أراكِ «: فقــال هل اهللا عــّز  كي

ــ ــالم وذّل النص ــرانية، ورشف ـاإلس ــت حمّم ــل بي ــت ،»؟د أه : قال

 ي؟كيف أصف لك يا ابن رسول اهللا ما أنت أعلم به منّ
                                                             

 ).سارٰى وكيف رصت يف األُ : (، ويف بعض نسخه)األرس( :يف إكامل الدين )١(

 .أي سريسل )٢(

 ).تغذيني: (يف روضة الواعظني )٣(

 .أي رجعت: انكفأت )٤(



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٥٥  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

ــال ــإّين «: ق ــد أن أُ  أُ ف ــِك ري ــبُّ  ،كرم ــأّيام أح ــِك  ف ــ إلي رة آالف ـعش

، قـال ٰى رـبـل البشـ: قالـت ،»لـك فيهـا رشف األبـد؟ ٰى رـأم بشـ درهم

 :»ــ ــًا ويمــأل ريـفابش ــًا وغرب ــك الــدنيا رشق ــد يمل األرض  بول

 .»لًام وجوراً الً كام ملئت ظقسطًا وعد

ــ: قالــت ــ«: ن؟ قــال ممَّ لــه مــن  ن خطبــك رســول اهللا ممَّ

مـن املسـيح : قالـت ،»؟ليلة كذا مـن شـهر كـذا مـن سـنة كـذا بالروميـة

ــ«: ه، قــالووصــيّ  مــن ابنــك : قالــت ،»ه؟جــك املســيح ووصــيّ ن زوَّ فممَّ

ــ ــالأيب حمّم ــه؟«: د، ق ــل تعرفين ــت ،»فه ــن : قال ــة م ــوت ليل ــل خل وه

 ؟همّ دة النساء أُ يد سيّ  لمت فيها عىلٰ ه إّياي منذ الليلة التي أسزيارت

 دخلت ، فلامَّ »ختي حكيمةيل أُ  عُ دْ أُ  ،يا كافور«: فقال أبو احلسن 

ت هبا كثريًا، فقـال هلـا رَّ ـ، فاعتنقتها طويًال وس»هي ها«: هلا عليه قال 

فرائض والسنن ميها المنزلك وعلّ  أخرجيها إىلٰ  ،يا بنت رسول اهللا«: موالنا

 .)١()»القائم  مّ د وأُ ا زوجة أيب حممّ فإهنَّ 

: )٢(بـن جعفـر  ٰى د بـن عـيل بـن موسـقالت حكيمة بنت حمّمـ
                                                             

 )إكـامل الـدين(د نقلنـاه مـن كتـاب ما بني القوسني ال يوجـد يف النسـخ الـثالث، وقـ )١(

 .للشيخ الصدوق، وهو متام الرواية

 ،د بـن احلسـن بـن الوليـدعن حممّ  ):إكامل الدين(روٰى هذه الرواية الشيخ الصدوق يف  )٢(

: ويف بعـض النسـخ(عـن أيب عبـد اهللا احلسـني بـن رزق اهللا  ،ارد بن حييٰى العّطـعن حممّ 

د بن القاسم بن محزة بن موسـٰى بـن جعفـر بـن حممّ عن موسٰى بن  ،)احلسني بن عبيد اهللا

 .الخ... ثتني حكيمةحدَّ : ، قالد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب حممّ 

                      



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٥٦  )املشجَّ

ــث إيلَّ  ــ بع ــو حمّم ــيل أب ــن ع ــن ب ــالد احلس ــ«: ، فق ــا عّم ــيل  ،ةي اجع

ــ إفطــارك تبــارك اهللا  ا ليلــة النصــف مــن شــعبان، فــإنَّ الليلــة عنــدنا فإهنَّ

 .»ته يف أرضهة وهو حجَّ لليلة احلجَّ ا ر يف هذهظهِ سيُ  تعاىلٰ و

ــت ــه: قال ــت ل ــن أُ : فقل ــال يلوم ــه؟ ق ــرجس«: ّم ــ»ن ــه، قل : ت ل

 .»هو ما أقول لِك «: ا أثر، فقالواهللا ما هب ،جعلني اهللا فداك

ــت ــامَّ : قال ــت، فل ــلَّ فجئ ــ س ــزع خّف ــاءت تن ــت، ج ي مت وجلس

دة ديت وسـيّ بـل أنـت سـيّ : ؟ فقلـتكيـف أمسـيتي ،ديتيا سـيّ : يلوقالت 

 .أهيل

ــت ــأ: قال ــتف ــويل، وقال ــ: نكرت ق ــا عمَّ ــذا ي ــا ه ــت؟ )١(ةم : قال

دًا غالمـًا سـيّ  يف ليلتـك هـذه سـيهب لـِك  تعـاىلٰ اهللا  إنَّ  ،ةيا بنيَّ : فقلت هلا

 .يف الدنيا واآلخرة

ــت ــامَّ : قال ــك، فل ــن ذل ــتحيت م ــت واس ــن فخجل ــت م  أن فرغ

 ، فلــامَّ مضــجعي فرقــدُت  وأخــذُت  )٢()أفطــرُت (عشــاء اآلخــرة الصــالة 

مـن صـاليت وهــي  فرغـُت ، فالصـالة ان يف جـوف الليـل قمـت إىلٰ كـأن 
                                                                                                                                               

  ــة للشــيخ الطــويس ــد: )١٤٠ ص(ويف كتــاب الغيب ــ ،عــن ابــن أيب جي ــن عــن حمّم د ب

ـعـن أيب عبـد اهللا ،ارد بـن احلسـن الصـفّ عـن حمّمـ ،احلسـن بـن الوليـد عـن  ،ري املطهَّ

 .لخا ...د بن عيل، قالتحكيمة بنت حممّ 

ـحـدَّ  ):٢٦٨ ص( ويف دالئل اإلمامة   ثني حـدَّ : قـال ،د بـن عبـد اهللال حمّمـثنا أبـو املفضَّ

 .لخا ...ا قالت، أهنَّ د بن عيل عن حكيمة بنت حممّ  ،إسامعيل احلسني

 .ب ما أثبتناه، والصوا)تاهعمَّ ( ):ت(، ويف )هعّام ( ):م(و )ق(يف نسخة  )١(

 .)٤٢٤ ص(غري موجود يف النسخ الثالث، وقد نقلناه من إكامل الدين  )٢(



ل ة املهدي صاحب الزمان : الفصل األوَّ  ٥٧  ................................ )م ح م د(اخللف احلجَّ

ــي ــة ل ــةنائم ــا حادث ــمّ  ،س هب ــُت  ث ــمعقّ  جلس ــمّ  ،)١(ةب ــطجعُت  ث ــمّ  اض  ث

 .ت ونامتصلَّ قامت ف ثمّ  ،فزعة وهي راقدة انتبهُت 

ــ: حكيمــةقالــت  ــا إذا ل فــد الفجــر األوَّ وخرجــت أتفقَّ ــالفأن جر ب

 .ل كذنب الرسحان وهي نائمةاألوَّ 

ــة ــت حكيم ــ: قال ــو حمّم ــاح يب أب ــكوك، فص ــدخلتني الش  د ف

ــس ــن املجل ــالم ــ«: ، فق ــا عمَّ ــيل ي ــاكِ  ،ةال تعج ــرب فه ــد ق ــر ق ، »األم

ــت ــذلك إذ : قال ــا ك ــنام أن ــس، فبي ــجدة وي ــرأت امل الس ــت، وق فجلس

: قلــت هلــا اســم اهللا عليــك، ثــمّ : انتبهــت فزعــة فوثبــت إليهــا، فقلــت

ـ: ني شيئًا؟ قالـتحتّس  نفسـك وامجعـي  عـيامج: قلـت هلـافة، نعـم يـا عمَّ

 .قلبك فهو ما قلت لِك 

ــة ــت حكيم ــمّ  :قال ــرتة ث ــذهتا ف ــرتة وأخ ــذتني ف ــت  )٢(أخ فانتبه

 ٰى يتلّقـ )٣(سـاجد دي، فكشـفت الثـوب عنـه، فـإذا أنـا بـه سيّ  بحّس 

ـــف مإيلَّ  األرض بمســـاجده، فضـــممته  ـــه نظي ـــإذا ب ـــت، ف ف، نّظ

ضــع ، فجئــت بــه إليــه، فو»نــياب ي إيلَّ هلّمــ«: د فصـاح يب أبــو حمّمــ

لسـانه يف  صـدره، ثـّم أدىلٰ  ه عـىلٰ يـليتيـه وظهـره، ووضـع قدميده حتـت أ

 .عينيه وسمعه ومفاصله يده عىلٰ  أمرَّ فيه، و

وحـده ( اهللا أشـهد أن ال إلـه إالَّ «: ، فقـال»م يـا بنـيتكلَّـ«: ثّم قـال
                                                             

 ).مقعية( :)م(و) ت(يف نسخة  )١(

ها قبـل غلبـة ء، واملـراد بـالفرتة سـكون املفاصـل وهـدو)وأخـذهتا فطـرة( :يف البحار )٢(

 .النوم، واملراد من الفطرة إنشقاق البطن باملولود وخروجه منها

 ).ساجداً ( ):ق(و )م(يف  )٣(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٥٨  )املشجَّ

ــه ــك ل ــهد أنَّ ، )١()ال رشي ــ وأش ــوله حمّم ــده ورس ــّىلٰ »دًا عب ــّم ص  ، ث

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــؤمنني وع ــري امل ــ أم ــىلٰ  ، إىلٰ  ةاألئّم ــف ع ــّم  أن وق ــه ث أبي

ـ«:  د، ثّم قـال أبـو حمّمـ)٢(أحجم م ه ليسـلِّ ّمـأُ  اذهبـي بـه إىلٰ  ،ةيـا عمَّ

وضــعته يف ، فتــهدَّ ور )٣()عليهــا(م ، فــذهبت بــه فســلَّ »عليهــا وائتينــي بــه

 .»إذا كان يوم السابع فائتينا ،ةعمَّ  يا«: املجلس، ثّم قال

ــة ــت حكيم ــامَّ  :قال ــبحت فل ــت ألُ  أص ــلِّ جئ ــىلٰ س ــ م ع د أيب حمّم

 ،ـ  ،علـت فـداكُج : ه، فقلـتدي فلـم أرَ د سـيّ وكشفت السـرت ألتفقَّ

ــيّ  ــل س ــا فع ــال ؟ديم ــ«: فق ــا عمَّ ــتودعته أُ  ،ةي ــذي اس ــتودعناه ال  مّ اس

 .» ٰى موس

مت جئـــت وســـلَّ  يـــوم الســـابعال كـــان فلـــامَّ : قالـــت حكيمـــة

ــال ــت، فق ــ« :وجلس ــي ي إيلَّ هلّم ــت »ابن ــيّ ب، فجئ ــو يف دي س  وه

يـه ام يغذّ لسـانه يف فيـه كـأنَّ  ، ثـّم أدىلٰ وىلٰ ففعـل بـه مـا فعـل يف األُ  ،قةاخلر

أشـهد أن ال إلـه «:  ، فقـال»م يـا بنـيتكلَّـ«: ، ثـّم قـال)٤(لبنًا وعسالً 

ــ ،» اهللاإالَّ  ــ أمــري املــؤمنني وعــىلٰ  د وعــىلٰ حمّمــ بالصــالة عــىلٰ  ٰى وثنّ ة األئّم

 ، ثـمّ  أبيـه وقـف عـىلٰ  ٰى حتَّـأمجعـني صـلوات اهللا علـيهم الطاهرين 

ِن ا�ــر�ِحيمِ اهللاِ �  :تــال هــذه اآليــة
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 .)إكامل الدين(أضفناها من  )١(

 .أي سكت )٢(

 .)إكامل الدين(أضفناه من  )٣(

 ).لبنًا أو عسالً ( :يف روضة الواعظني )٤(
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ــ ــال موس ــذا،  :ٰى ق ــن ه ــادم ع ــة اخل ــألت عقب ــالففس ــدقت : ق ص

 .حكيمة

ــال حمّمــ ــن عبــد اهللا الطهــق ــت : )٢(يود ب ــدت حكيمــة بن قص

ــ ــ ّي ـبعــد مضــ دحمّم ــد أيب حمّم ــأهلا عــن احلجَّ ــد  ،ة، أس ومــا ق

ــاس ــه الن ــف في ــن  اختل ــت يلم ــا، فقال ــم فيه ــي ه ــرية الت ــس، أُ : احل جل

ــا: فجلســت، ثــّم قالــت يل ــا  ي ــأب ــارك واهللا  إنَّ ، )٣(دحمّم ــ تعــاىلٰ تب يل ال ُخي

ـ ة ناطقـة أو صـامتة، ومل جيعلهـا يف أخـوين بعـد احلسـن األرض من حجَّ
                                                             

 .٦و ٥: سورة القصص )١(

ــدين )٢( ــامل ال ــس: ٢ح / ٤٢ب / ٤٢٦: ٢ إك ــن أدري ــد ب ــن أمح ــني ب ــن احلس ــن  ،ع ع

د بـن عبـد اهللا عـن حمّمـ ،إبـراهيم الكـويف د بـنعـن حمّمـ ،د بن إسـامعيلعن حممّ  ،أبيه

 .لخا ...الطهوي، قال

ــة    ــل اإلمام ــال)٢٦٩ ص(ويف دالئ ــ: ، ق ــني حمّم ــو احلس ــربين أب ــارونوأخ ــن ه  ،د ب

: قـال ،دثنا جعفـر بـن حمّمـحـدَّ : قـال ،امثنا أبو عيل بـن ّمهـحدَّ : قال ،ثني أيبحدَّ : قال

دخلنـا : قـال ،القاسـم العلـويد بـن عـن حمّمـ ،عـن أيب نعـيم ،د بن جعفـرثنا حممّ حدَّ 

ــتم : فقالــت ،د بــن عــيل بــن موســٰى مجاعــة مــن العلويــة عــٰىل حكيمــة بنــت حمّمــ جئ

كــان عنــدي البارحــة وأخــربين : بــٰىل واهللا، قالــت: اهللا؟ قلنــا تســألون عــن مــيالد ويلّ 

 . لخا ...نرجس :ة يقال هلاه كانت عندي صبيَّ بذلك، وإنَّ 

د وجـود لـه يف كتـب الرجـال، نعـم ذكـر السـيّ والطهوي الذي روٰى هـذا احلـديث ال   

ــوئي  ــ اخل ــا حمّم ــحاب الرض ــن أص ــوري م ــد اهللا الطه ــن عب ــ ،د ب ــن وحمّم د ب

 .، وكالمها جمهولعبد اهللا الطاهري من أصحاب الرضا واهلادي 

 ).ديا حممّ ( :، ويف إكامل الدين)روضة الواعظني(كذا يف النسخ الثالث ويف  )٣(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٦٠  )املشجَّ

ــني ــني  واحلس ــن واحلس ــيًال للحس ــاً  ،تفض ــون يف  وتنزهي ــام أن يك هل

 .األرض عديلهام

ــصَّ  اهللا تعــاىلٰ  نَّ أ الَّ إ ــني بال خ ــد احلس ــىلٰ ول ــل ع ــن فض ــد احلس  ول

 َّٰى ولـد موسـ ولـد هـارون عـىلٰ  ، كام خص ٰى ، وإن كـان موسـ 

ـلألُ  يـوم القيامـة، وال بـدَّ  هـارون، فالفضـل لولـده إىلٰ  ة عـىلٰ حجَّ  ة مـن مَّ

 يكـون للخلـق ون، لـئالَّ ّقـب فيها املبطلـون وخيلـص فيهـا املححرية يرتا

ــىلٰ  ــ ع ــدَّ  إنَّ وة، اهللا حجَّ ــرية اآلن ال ب ــة احل ــ واقع ــد مض ــ ّي ـبع د أيب حمّم

 . احلسن

ــت ــواليت: فقل ــا م ــن  ،ي ــان للحس ــل ك ــ ه ــب؟ فتبسَّ مت عق

ــت ــن : وقال ــن للحس ــ إذا مل يك ــن احلجَّ ــب فم ــدهعق ــد  ؟ة بع وق

 . ألخوين بعد احلسن واحلسني )١(ةه ال إمامأخربتك أنَّ 

ــت ــيّ  :فقل ــا س ــدّ  ،ديتي ــوالدة ثينيح ــه  )٢(ب ــوالي وغيبت ، م

، فـزارين ابـن أخـي، )٣(نـرجس :يقـال هلـايل جاريـة  تكانـ ،نعـم: قالت
                                                             

 .، والصواب ما أثبتناه)األمانة إنَّ ( ):ق(، ويف )اإلمامة إنَّ ( ):ت(و )م(يف  )١(

 ).بوالية): (ق(يف نسخة  )٢(

ث عـن ر بـن سـليامن التـي تتحـدَّ ـيف روايـة بشـ رَ ِكـهذا يتعارض مع مـا ذُ  قد يقال بأنَّ  )٣(

ر بــن ســليامن ـبشــ ســارٰى مــن بــالد الــروم، وأنَّ مــع األُ  ّم اإلمــام القــائم جمــيء أُ 

 .دة حكيمةوليس للسيّ  ادي اشرتاها لإلمام اهل

وٰىل يقـول ه يف الرواية األُ ألنَّ  ،ال منافاة بني الروايتني: ويمكن رفع هذا التعارض بأن يقال  

ميهـا الفـرائض والسـنن، يا بنت رسول اهللا أخرجيها وعلّ «: دة حكيمةللسيّ  اإلمام 

ٰى ك احلالـة حتـَّ، فكانت هـي عنـد حكيمـة يف تلـ)ّم القائم د وأُ ا زوجة أيب حممّ فإهنَّ 

 .اشتهرت بجارية حكيمة، وجرٰى بعد ذلك ما ورد يف الرواية التي بني أيدينا
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ــ ــل ُحي ــر ق دِّ وأقب ــاالنظ ــت ،إليه ــه فقل ــيّ (: ل ــا س ــي ــادي لعلَّ  ،ك هويته

ــا ــال هل ــك؟ فق ــلها إلي ــ«: فأرس ــا عمَّ ــ ،ةال ي ــولكنّ ــاي أتعجَّ ، »ب منه

سـيخرج منهـا ولـد كـريم «:  قـالف؟ منهـا ومـا يعجبـك )١(:)فقلت

سـطًا كـام ملئـت جـورًا  وق، الـذي يمـأل اهللا بـه األرض عـدالً  اهللا عىلٰ 

 .»وظلامً 

ــت ــكف: فقل ــلها إلي ــيّ  ،أرس ــا س ــالي ــتأذينا«: دي؟ فق ــك  س يف ذل

ــ»أيب ــايب وأتيــت منــزل أيب احلســن: ت، قال مت فســلَّ (،  فلبســت ثي

ولــدي  بعثــي بنــرجس إىلٰ ا ،يــا حكيمــة«: وقــالفبــدأين، ، )٢()وجلســت

هـذا قصـدتك أن أسـتأذنك  عـىلٰ  ،دييـا سـيّ : فقلـت: ، قالـت»دأيب حممّ 

 .يف ذلك

يف األجــر  ركِك ـأن يشــ أحــبَّ  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ  ،يــا مباركــة«: فقــال يل

 فلـم ألبـث أن رجعـت إىلٰ : ، قالـت حكيمـة»وجيعل لك يف اخلـري نصـيباً 

ــزيل وزيَّ  ــا وهيَّ من ــانته ــ )٣(أهت ــا يف د أليب حمّم ــه وبينه ــت بين ، ومجع

 .معه هت هباووجَّ  والده  إىلٰ  امًا ثّم مٰىض منزيل، فأقام عندي أيّ 

ــة ــت حكيم ــ: قال ــن ٰى ـفمض ــو احلس ــ  أب ــو حمّم ــس أب د وجل

 ــده ــان وال ــا ،مك ــده، فج ــت أزور وال ــام كن ــت أزوره ك تني ءفكن

: ، فقلـتِك يـا مـواليت نـاوليني خّفـ: وقالـت ،يختلـع خّفـ نرجس يومـاً 

ــل  ــتب ــيّ  أن ــواليت، واهللا ال دس ــِك ديت وم ــت إلي ــ فع ــه وال خّف ي لتخلعي
                                                             

 .)إكامل الدين(ما بني القوسني غري موجود يف النسخ الثالث، وقد أخذناه من  )١(

 .)إكامل الدين(، وقد أخذناه من النسخ الثالثغري موجود يف  )٢(

 ).اووهبته: (يف إكامل الدين والبحار )٣(
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 ،ذلــك  دفســمع أبــو حمّمــري، ـبصــ عــىلٰ  خــدمتيني، بــل أخــدمِك 

 .»ةاهللا خريًا يا عمَّ  جزاكِ «: فقال

ــده إىلٰ  ــت عن ــة  فجلس ــحت باجلاري ــمس، فص ــروب الش ــت غ وق

ـ«: يل رف، فقـال ـناوليني ثيـايب ألنصـ: وقلت بيتـي الليلـة  ،ةيـا عمَّ

ــدنا ــ ،عن ــىلٰ فإنَّ ــريم ع ــود الك ــة املول ــيولد الليل ــي اهللا  ه س ــذي حيي ، ال

 .»به األرض بعد موهتا اهللا

 ؟بنرجس شـيئًا مـن أثـر احلبـل ٰى ولست أر ،دين يا سيّ فممَّ : قلت

تها ظهـرًا لـبطن بثبت إليها فقلَّ فو: ، قالت»من نرجس ال من غريها«: فقال

إذا كـان «: م ثّم قالفلم أَر هبا أثر حبل، فعدت إليه فأخربته بام فعلت، فتبسَّ 

مل يظهر هبـا   ٰى سمو مّ مثلها مثل أُ  هبا احلبل، ألنَّ  وقت الفجر يظهر لِك 

ن وبطـ فرعـون كـان يشـقُّ  وقـت والدهتـا، ألنَّ  احلبل ومل يعلم هبا أحد إىلٰ 

 .» ٰى وهذا نظري موس ، ٰى يف طلب موس احلباىلٰ 

وسـألتها عـن  ،)١()بـام قـال( فعـدت إليهـا فأخربهتـا: لت حكيمةاق

: يب شــيئًا مــن هــذا، قالــت حكيمــة ٰى يــا مــواليت مــا أر: حاهلــا، فقالــت

ــم أزل ــا إىلٰ  فل ــدي وال  أرقبه ــني ي ــة ب ــي نائم ــر وه ــوع الفج ــت طل وق

ــتُ  ــًا إىلٰ قلِّ ــ ب جنب ــب، حتَّ ــل  ٰى جن ــر اللي ــان يف آخ ــوع (إذا ك ــت طل وق

 .)٣(يت عليهاصدري وسمَّ  فضممتها إىلٰ  ،وثبت فزعة )٢()الفجر
                                                             

 .)إكامل الدين(نقلناه من  )١(

 ).ت(ما بني القوسني غري موجود يف  )٢(

 .يف احلديث السابق ، كام مرَّ )اسم اهللا عليك: (يعني قلت )٣(
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ــ ــو حمّم ــاح أب ــال د فص ــي «: وق ــااقرئ ــاُه ِ� : عليه
ْ
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َ
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َ
�«قالــت ؟مــا حالــِك : وقلــت هلــا ،بلــت أقــرأ عليهــا، فأق :

د مـوالي، فأقبلـت أقـرأ عليهـا كـام ظهر يب األمر الذي أخرب بـه أبـو حمّمـ

 .م عيلَّ ، فأجابني اجلنني من بطنها يقرأ بمثل ما أقرأ وسلَّ )١(أقرئني

:  دفصــاح يب أبــو حمّمــ ،ا سـمعتففزعــت ملــ: قالـت حكيمــة

، )٣(قنــا صــغارًا باحلكمــةنطِ يُ  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ ،  مــن أمــر اهللا )٢(ال تعجبــي«

 .»يف أرضه كباراً  ةً وجيعلنا حجَّ 

ــ فلــم يســتتمّ  ــيِّ غُ  ٰى الكــالم حتَّ ــ ْت َب ــي نــرجس، فلــم أرَ عنّ ه هــا كأنَّ

ــا َب ُرضِ  ــي وبينه ــاب( بين ــ)٤()حج ــ، فع ــو أيب حمّم ــا   ددوت نح وأن

ــال يل ــارخة، فق ــ«: ص ــا عمَّ ــي ي ــارجع ــاة فإنَّ ــتجدينها يف مكاهن ، »ك س

ــت ــث أن كُ : قال ــم ألب ــت فل ــفرجع ــي  )٥(َف ِش ــان بين ــذي ك ــاء ال الغط

ري، فـإذا أنـا ـبصـ ٰى مـا غشـ وبينها، وإذا أنـا هبـا وعليهـا مـن أثـر النـور

ــاجد ــبي س ــه بالص ــىلٰ  ،)٦(لوجه ــاث ع ــبّ  ج ــع س ــه، راف ــو ركبتي ابتيه نح

ــامء ــول ،الس ــو يق ــه إالَّ «: وه ــهد أن ال إل ــدّ  وأنَّ  ، اهللاأش ــول اهللا ج ي رس

إمامـًا إمامـًا  ، ثـّم عـدَّ »أيب أمـري املـؤمنني م وآلـه، وأنَّ وسـلَّ اهللا عليه  صّىلٰ 
                                                             

 ).كام أمرين: ()م(يف نسخة  )١(

 .، والصواب ما أثبتناه)ال تعجبني: (ما ورد يف النسخ الثالث )٢(

 ).باحلكمة صغاراً : (دينكذا يف النسخ الثالث، ويف إكامل ال )٣(

 .)إكامل الدين(نقلناه من  )٤(

 ).أكشف( ):م(و )ت(يف  )٥(

 ).عٰىل وجهه( :يف بعض املصادر )٦(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٦٤  )املشجَّ

ي، وأمتـم يل أمـري، تنوعـدمـا أنجـز يل  هـمّ اللّ «: أن بلغ نفسـه، فقـال إىلٰ 

 .»األرض يب عدالً وقسطاً  وامألأيت، ت وطوثبِّ 

ــ«: فقــال د فصــاح أبــو حمّمــ ، »تناوليــه وهاتيــه ،ةيــا عمَّ

م يـدي سـلَّ  ثلت بـني يـدي أبيـه وهـو عـىلٰ  مفتناولته وأتيت به نحوه، فلامَّ 

رأسـه، وناولـه  رفـرف عـىلٰ منّـي والطـري ت فتناولـه احلسـن  أبيه عىلٰ 

 .»يه إيلَّ لرتضعه وردّ  ّمهأُ  اميض به إىلٰ «: رب منه، ثّم قالـلسانه فش

والطــري  د أيب حمّمـ ورددتـه إىلٰ  ّمـه فأرضـعته،فناولتـه أُ : قالـت

حفظـه ورّده إلينـا كـّل اامحله و«: ا فقالرأسه، فصاح بطري منه رفرف عىلٰ ت

السامء، فأتبعـه سـائر الطيـور،  جوّ  وطار به إىلٰ ، فتناوله الطري »أربعني يوماً 

 .»)١(ٰى ّم موساستودعتك الذي استودعته أُ «: يقول  دفسمعت أبا حممّ 

ــال ــرجس، فق ــت ن ــكتيأُ «: فبك ــإنَّ  ،س ــرَّ  ف ــاع حم ــه إالَّ الرض  م علي

ــديِك  ــن ث ــيع ،م ــِك وس ــام رُ  اد إلي ــ دَّ ك ــأُ  إىلٰ  ٰى موس ــول ( ،هّم ــك ق وذل

  )٢(:)اهللا
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هـذا روح القـدس «: فـام هـذا الطـري؟ قـال: قلـت: قالت حكيمـة

 .»)٤(يهم العلمبدهم ويرسدِّ قهم ويُ وفِّ ، يُ ة ل باألئمّ املوكَّ 

الغـــالم  ردَّ  بعــد أربعــني يومــاً  أن كــان فلــامَّ : قالــت حكيمــة

                                                             

 ).موسٰى موسٰى  مّ ودعته أُ أأستودعك اهللا الذي : (يف إكامل الدين )١(

 .)ق(ما بني القوسني غري موجود يف نسخة  )٢(

 .١٣: سورة القصص )٣(

 .)نهم بالعلمزيِّ يُ (: خرٰى ، ويف أُ )بالعلم( :يف بعض املصادر )٤(
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ك ابن أخي فـدعاين فـدخلت عليـه فـإذا أنـا بصـبي متحـرِّ  إيلَّ  )١()هووجَّ (

 .يميش بني يديه

ــت ــيّ : فقل ــا س ــ ،ديي ــنتني، فتبسَّ ــن س ــذا اب ــال م ه  إنَّ «: فق

ــ ــانوا أئّم ــياء إذا ك ــاء واألوص ــأ أوالد األنبي ــا ينش ــالف م ــئون بخ ة ينش

ــ ٰى الصــبي مــنهم إذا أتــ غــريهم، وإنَّ  ــه شــهر كــان كمــن أت ــه  ٰى علي علي

ــتكلَّ  ســنة، وإنَّ  ــا لي ــن أُ الصــبي منّ ــد اهللا م يف بط ــرأ القــرآن، ويعب ــه ويق ّم

 .»املالئكة وتنزل عليه صباحًا ومساءاً  )٢(عند الرضاعة تطيعه تعاىلٰ 

أربعــني يومــًا  ذلــك الصــبي يف كــّل  ٰى فلــم أزل أر: قالــت حكيمــة

ــ إىلٰ  ــل مض ــه قب ــ ّي ـأن رأيت ــبأ  دأيب حمّم ــالً ّي ــل رج ــم  )٣(ام قالئ فل

مـن هـذا الـذي تـأمرين أن أجلـس بـني : أعرفه، فقلت البـن أخـي 

وهـذا خليفتـي مـن بعـدي، وعـن قليـل  ،هذا ابـن نـرجس«: يديه؟ فقال

 .»فاسمعي وأطيعي )٤(تفقدونه

ام قالئـل، بعـد ذلـك بأّيـ  دأبـو حمّمـ ٰى ـفمضـ: قالت حكيمـة

ــر ــام ت ــاس ك ــرتق الن ــ )٥(واهللا إّين ألراهو، ٰى واف ــاءًا، وإنَّ ــباحًا ومس ه ص

ــنيِّ ليُ  ــامَّ ب ــأُ  ع ــه ف ــألوين عن ــد، وواهللا ألُ )٦(خربهم س ــن  )٧(ري ــأله ع أن أس
                                                             

 .)إكامل الدين(نقلناه من  )١(

 ).تضيفه( ):ت(يف  )٢(

 .رأوه وهو صبي ام أبيه فوا برؤيته أيّ الذين ترشَّ  كّل  وهذا غريب، ألنَّ  )٣(

 .ة املصادركام يف بقيَّ ) تفقدوين: (كذا يف النسخ الثالث، والصواب )٤(

 ).ال أراه( ):م(يف  )٥(

 ).خربكم تسألون عنه فأُ ه لينبئني عامَّ وإنَّ : (كذا يف النسخ الثالث، ويف إكامل الدين )٦(

 ).ريدال أُ ( ):ق(و )م(يف  )٧(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٦٦  )املشجَّ

جوابـه مـن منـه  األمـر فيخـرج إيلَّ  ه لـريد عـيلَّ إنَّـو ،يء فيبتدئني بـهـالش

وأمـرين أن  من غـري مسـألتي، وقـد أخـربين البارحـة بمجيئـك إيلَّ  ساعته

 .خربك باحلّق أُ 

اهللا لقــد أخربتنــي حكيمــة بأشــياء مل فــوَ : عبــد اهللاد بــن فقــال حمّمــ

ذلـك صـدق وعـدل مـن اهللا  ، فعلمـت أنَّ  اهللا تعـاىلٰ لع عليها أحـد إالَّ يطَّ 

 .)١(من خلقه اً ع عليه أحدطلِ ما مل يُ  اهللا قد أطلعها عىلٰ  ، وأنَّ تعاىلٰ 

 دقـال أبـو حمّمـ د السـيّ  دَ لِـ وُ امَّ ـلـ: )٢(قال أبـو جعفـر العمـري

 :» ــوا ــرو إىلٰ ابعث ــ، فبُ »)٣(أيب عم ــه َث ِع ــال ل ــه، فق ــار إلي ــه فص : إلي

 _ هقــحلــم وفرِّ رة آالف رطــل ـخبــز وعشــرطــل  )٤(آالف رةـعشــاشــرت «

 .)٥(»وعّق عنه بكذا وكذا شاة _ بني هاشم عىلٰ : قال وأحسبه

قـد ظهـر  رأيـت لـه نـورًا سـاطعاً  د السـيّ  دَ لِـ وُ امَّ ـه لـأنَّ  ٰى ورو

طيـورًا بيضـاء هتـبط مـن السـامء ومتسـح  ، ورأيـتفـق السـامءمنه وبلغ أُ 

ــا رأســه ووجهــه وســائر جســده،  أجنحتهــا عــىلٰ  ــا أب ــّم تطــري، فأخربن ث
                                                             

 نقالً عن روضة الواعظني، ويف إكامل الدين للشـيخ الصـدوق )ق(و )م(كذا يف نسختي  )١(

 ).من خلقهع عليه أحدًا طلِ قد أطلعه عٰىل ما مل يُ  اهللا  ألنَّ ( ):٤٣٠ ص(

 ).ثاين السفراء(د بن عثامن بن سعيد حممّ  )٢(

 ).ل السفراءأوَّ (يعني عثامن بن سعيد  )٣(

ــثالث )٤( ــخ ال ــة آالف: (ورد يف النس ــدين)أربع ــامل ال ــ(: ، ويف إك ــو )رة آالفـعش ، وه

 .مع اخلبز ه يتناسب مع مقدار اللحم الذي طلبه اإلمام الصواب ألنَّ 

د بـن موســٰى وأمحــد د بــن عـيل ماجيلويــه وحمّمــعـن حمّمــ ):٤٣١ص ( إكـامل الــدين )٥(

ــ ــن حمّم ــب ــٰى العّط ــن حيي ــه ،ارد ب ــن أبي ــ ،ع ــحاق البص ــن إس ــر  ي،رـع ــن أيب جعف ع

 .لخا ...قال ،العمري
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ــ ــمّ  د حمّم ــحك ث ــذلك، فض ــال ب ــت «: ق ــامء نزل ــة الس ــك مالئك تل

 .)١(»ك هبذا املولود، وهي أنصاره إذا خرجلتتربَّ 

 إنَّ «: _  الرضا دَ لِ  وُ امَّ ـل_  بن جعفر  ٰى قال أبو احلسن موس

 خمتونـًا د إالَّ وَلـة أحـد يُ وليس من األئمّ رًا، خمتونًا طاهرًا مطهَّ  دَ لِ بني هذا وُ ا

 .)٢(»باع احلنيفيةة واتّ نَّعليه إلصابة السُّ  ٰى املوس ولكنّا سنمرّ  ،راً طاهرًا مطهَّ 

*   *   * 

                                                             

ــدين  )١( ــامل ال ــ ):٤٣١ ص(إك ــن حمّم ــهع ــيل ماجيلوي ــن ع ــ ،د ب ــن حمّم ــٰى ع ــن حيي د ب

د كــان أهــداها أليب حمّمــعــن جاريــة لــه  ،ثني أبــو عــيل اخليــزراينحــدَّ : قــال ،ارالعّطــ

 َّج هبـا، قـال ة مـن جعفـر، فتـزوَّ اب عـٰىل الـدار جاءتـه فـارَّ  أغار جعفر الكـذّ ، فلام

ــو عــيل ــدَّ : أب ــفح ــثتني أهنَّ ــة ... ، د رت والدة الســيّ ـا حض ــمعت هــذه اجلاري وس

 .لخا ...دَ لِ  وُ امَّ ـه لتذكر أنَّ 

د بــن عبــدوس حمّمــ روٰى احلــديث عــن عبــد الواحــد بــن ،)٤٣٣ ص(إكــامل الــدين  )٢(

د بـن قتيبـة النيسـابوري، عـن محـدان بـن سـليامن، ثنا عـيل بـن حمّمـحـدَّ : ار، قالالعطّ 

: د بــن زيــاد األزدي، قــالزيــد، عــن أيب أمحــد حمّمــ)ـيــ(د بــن احلســني بــن عــن حمّمــ

 .لخا ...يقول سمعت أبا احلسن موسٰى بن جعفر 





 

 

 

 

 

  ما ا:  

  

  

 ّا   

 ا ّا  





 

 

 

ه ينزل فيها أمـر آمنوا بليلة القدر فأنَّ « :ألصحابه قال رسول اهللا 

ر مـن ـعـيل بـن أيب طالـب وأحـد عشـ يلذلك والة من بعـد السنة، وإنَّ 

 .)١(»ولده

ــري املــؤمنني  ــال أم ــ وق ــن عّب ــّل  إنَّ «: اسالب ــة القــدر يف ك ليل

، ولـذلك األمـر والة مـن بعـد ه ينزل يف تلـك الليلـة أمـر السـنةسنة، وإنَّ 

ر ـحـد عشـأوأنـا «: مـن هـم؟ فقـال: اسعّبـ قال ابنف، »رسول اهللا 

 .)٢(»ثونة حمدَّ من صلبي أئمّ 

واألنــس،  اجلــنِّ  دًا إىلٰ اهللا أرســل حمّمــ إنَّ «: وقــال أبــو جعفــر 

، مـنهم مـن سـبق ومـنهم مـن بقـي، اً ر وصـيَّ ـعشـ وجعل من بعده اثنـي

ة أوصـياء نَُّسـ د عـىلٰ ة، فاألوصـياء مـن بعـد حمّمـنَّجرت به ُس  وّيص  وكّل 

ة نَُّسـ عـىلٰ (  وكـان أمـري املـؤمنني ،رـ، وكـانوا اثنـي عشـ)٣()ٰى عيس(
                                                             

 ،د بن يعقـوبعن حممّ  ،دبن حممّ  روٰى احلديث عن أيب القاسم جعفر، ٣٤٦: ٢ اإلرشاد )١(

د بن احلسن، د بن أيب عبد اهللا وحممّ د بن عيسٰى وحممّ د بن حييٰى، عن أمحد بن حممّ عن حممّ 

 ،اس بن احلريش، عن أيب جعفر الثـاين عن سهل بن زياد مجيعًا، عن احلسن بن العبّ 

 .لخا »...آمنوا «: قال رسول اهللا : قال ،عن أمري املؤمنني  ،عن آبائه

ــايفأُ  )٢( ــول الك ــدِّ ، ٢٤٧: ١ ص ــناد املتق ــنفس اإلس ــديث ب ــن أيب جعفــر روٰى احل م ع

 .لخا ...اسقال البن عبّ  أمري املؤمنني  أنَّ  الثاين 

 ).ق(حمذوف من نسخة  )٣(
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 .)٢(»)١() املسيح

وبــني يــدهيا لــوح فيــه   فاطمــة دخلــت عــىلٰ : )٣(وقــال جــابر

ــ ــياء واألئّم ــامء األوص ــدهاأس ــن ول ــ ،ة م ــي عش ــددت اثن ــًام ـفع ر اس

 .)٤(  آخرهم القائم
                                                             

 ).ق(حمذوف من نسخة  )١(

عـن  ،د بن عيسٰى بن عبيـدعن حممّ  ،روٰى احلديث عن عيل بن إبراهيم، ٥٣٢: ١ الكايف )٢(

 .لخا »...اهللا أرسل إنَّ «: قال ،عن أيب جعفر  ،عن أيب محزة ،د بن الفضيلمّ حم

ـ )٣( ر أبو عبـد اهللا جـابر بـن عبـد اهللا بـن عمـرو األنصـاري، صـحايب ذائـع الصـيت، عمَّ

ر سـنة مـن اهلجـرة، ـيف املدينـة قبـل مخسـة عشـ دَ لِـطويالً، وكان مـن كبـار الشـيعة، وُ 

هجريـة، وهـو ابـن نيـف وتسـعني ) ٧٨(ان يف سـنة ام عبد امللـك بـن مـروومات يف أيّ 

 .يف البقيع نَ فِ ودُ  ،سنة وقد ذهب برصه

ثنا حـدَّ : روٰى احلديث عن احلسني بن أمحد بن إدريس، قـال، ٥٢: ٢ عيون أخبار الرضا )٤(

عن احلسن بن حمبـوب، عـن  ،د بن عيسٰى وإبراهيم بن هاشم مجيعاً عن أمحد بن حممّ  ،أيب

دخلـت عـٰىل : ، عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري، قـالجعفر  عن أيب ،أيب اجلارود

ر اسًام آخرهم القـائم ـفعددت اثني عش ،وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء فاطمة 

 ّد وأربعة منهم عيل ، ثالثة منهم حمم. 

د بـن عبـد عن حمّمـ ،وروٰى بطريق آخر عن عيل بن احلسني بن شاذويه وأمحد بن هارون  

عـن مالـك بـن  ،د بن مالك الفزاريعن جعفر بن حممّ  ،عفر احلمريي، عن أبيهاهللا بن ج

 ،عن عبـد اهللا بـن جبلـة ،عن عبد اهللا بن القاسم ،عن عبد احلميد ،عن درست ،السلويل

 ،عن جابر بـن عبـد اهللا األنصـاري ،عن الباقر  ،عن جابر اجلعفي ،عن أيب السفاتج

 ،ي األبصـارـامها لوح يكاد ضوئه يغشوقدّ  دخلت عٰىل فاطمة بنت رسول اهللا : قال

وثالثة أسامء يف آخره وثالثـة أسـامء  ،ثالثة يف ظاهره وثالثة يف باطنه ،ر اسامً ـوفيه اثنا عش

هـذه أسـامء «: أسـامء مـن هـؤالء؟ قالـت: ر، قلـتـيف طرفه، فعددهتا فإذا هي اثنا عشـ

فرأيت فيـه : ، قال جابر»ر من ولدي آخرهم القائمـهلم ابن عّمي وأحد عشاألوصياء أوَّ 

 .وعليًا عليًا عليًا عليًا يف أربعة مواضع ،د يف ثالثة مواضعد حممّ د حممّ حممّ 
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فبينـا نحـن عنـد عبـد اهللا بـن مسـعود نعـرض : )١(روقـوقـال مسـ

يكـون  كم كـمهـل عهـد إلـيكم نبـيّ : شـاب ٰى مصاحفنا عليه إذ يقول فتـ

ــ: مـن بعــده خليفــة؟ قـال هــذا يشء مــا ســألني  إنَّ و ،دث السـنّ ك حلــإنَّ

ـ نـا عنه أحـد قبلـك، نعـم عهـد إلينـا نبيّ  ه يكـون مـن بعـدي اثنـا أنَّ

 .)٢(ر خليفة بعدد نقباء بني إرسائيلـعش

ــعبي ــال الش ــول اهللا : )٣(وق ــال رس ــر أُ ال «: ق ــزال أم ــي مَّ ي ت

 .»هم من قريشيميض اثنا عرش خليفة كلّ  ٰى ظاهرًا حتَّ 

ــري ــم اجلعف ــو هاش ــال أب ــ: وق ــت أليب حمّم ــك : د قل جاللت

يــا : ، فقلــت»ْل َســ«: أفتــأذن يل أن أســألك؟ قــال ،متنعنــي عــن مســألتك

فـأين  فـإن حـدث حـدث :، قلـت»نعـم«: هـل لـك ولـد؟ قـال ،ديسيّ 
                                                             

ة اهلمـداين الكـويف، تـابعي روٰى عـن مجاعـة ميّـروق بن األجـدع بـن مالـك بـن أُ ـمس )١(

: روق إذا قيـل لــهـكــان مسـ: هجريـة، قـال الشـعبي) ٦٣(مـن الصـحابة، مـات ســنة 

بعضـكم لـبعض فنـزل  ه صـفَّ أرأيـتم لـو أنَّـ: ن مشـاهده، يقـولأبطأت عن عـيل وعـ

ــال ــك فق ــنكم مل  : بي
ً
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اهللا لقـد نـزل هبـا ملـك كـريم عـٰىل لسـان فـوَ : نعـم، قـال: ذلك حـاجزًا لكـم؟ قـالوا

 .لفتأمَّ . كمنبيّ 

يـة ذكرهـا وهـذه الروايـة عامّ ، ٦٧: عـن إكـامل الـدين نقـالً ، ٢٦١: روضة الـواعظني )٢(

الروايـات الـواردة هبـذا املضـمون هـي مـن خمرتعـات  عي أنَّ ًا عٰىل من يـدَّ الصدوق ردَّ 

 .اإلمامية

ــدين  )٣( ــامل ال ــواعظني، ويف إك ــة ال ــذا يف روض ــن )٢٧٤ ص(ك ــدوق ع ــند الص ، بس

قـال رسـول : ه قـالأنَّـ عـن جـابر ،عـن عـامر ،سليامن بن عبد اهللا موٰىل عـامر الشـعبي

 .لخا »...ال يزال أمر«: اهللا 
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 .)١(»يف املدينة«: أسأل عنه؟ قال

ــرو  ــال عم ــن(وق ــوازي )٢()ب ــو أراين : األه ــأب ــهحمّم ــال ،د ابن : وق

 .)٣(هذا صاحبكم بعدي

ســمعت أبــا احلســن عــيل بــن  :وقــال داود بــن القاســم اجلعفــري

فكيــف بكــم بــاخللف  ،اخللــف مــن بعــدي احلســن«: يقــول  دحمّمــ

كــم ال ألنَّ «:  فــداك؟ قــالجعلنــي اهللا مَ ـولِــ: قلــت ،»مــن بعــد اخللــف؟

فكيــف نــذكره؟ : ، قلــت»لكــم ذكــره باســمه ال حيــلُّ و ،تــرون شخصــه

 .)٤(»د ة من آل حممّ احلجَّ : قولوا«: قال

ـيمـة بنـت حمّمـد بن إسـامعيل وحكقال حممّ  ة د بـن عـيل وهـي عمَّ

ــ  احلسـن ر وأبـو عبــد اهللا وأبــو عمـرو العمــري وأبـو عــيل بـن مطهَّ

ر طريـف ـنصـ بن صـالح وإبـراهيم بـن إدريـس وجعفـر بـن عـيل وأبـو

ــادم ــ(، اخل ــان  رأوا )٥()مإهنَّ ــاحب الزم ــفته ص ــر ص ــهم ذك ، وبعض

 .)٦( هوقدّ 

منائـه املوثـوق هبـم مـن أُ ه وخواّصـ د يعرضـه عـىلٰ وكان أبـو حمّمـ
                                                             

ــواعظني )١( ــة ال ــ٢٦٢: روض ــن حمّم ــف، ع ــري طفي ــايف بتغي ــروي يف الك ــو م ــن ، وه د ب

 .لخا ...عن أيب هاشم اجلعفري، قال ،عن أمحد بن إسحاق ،حييٰى 

 .)ق(غري موجود يف نسخة  )٢(

 .٢٦٢: روضة الواعظني )٣(

 .نفس املصدر )٤(

 .، والصواب ما أثبتناه)همكلّ : (لنسخ الثالثورد يف ا )٥(

 .٢٦٢: روضة الواعظني )٦(
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اإلماميــة لــزوال الشــبهة، وحصــول اليقــني هلــم، وانتشــار اخلــرب الشـيعة 

 عـىلٰ  فـيهم، وقـد عرضـه يف جملـس واحـد بوجود صاحب الزمـان 

ــ قــوه حصــل هلــم العلــم بوجــود عينــه، وحتقَّ  ٰى أربعــني نفســًا مــنهم، حتَّ

 .ت أعناقهم هلا خاضعنيلَّ شاهدوا منه اآليات والرباهني، فظو

بـن  ار جعفـرني ثـوسـتّ وهـو ابـن مخـس  د أبو حمّمـ َض بِ  قُ فلامَّ 

ـ يف  ٰى ، وسـع اهر تركـة أخيـهظـ )٢(، واختـار)١(ابب بالكـذّ عيل امللقَّ

 عـــىلٰ  ع، وشـــنَّ)٣(واعتقـــال حالئلـــه د حـــبس جـــواري أيب حمّمـــ
                                                             

وهنـب ممتلكاتـه وأثاثـه ومـا أمكـن محلـه، فقـد روي  أي هجم عٰىل بيـت اإلمـام  )١(

ــعـن جــدّ  ،ثني أيبحــدَّ : قــال ،عـن احلســن بــن الوجنـاء ه كـان يف دار احلســن بــن ه، أنَّ

 ؛...شــتغلوا بالنهــب والغــارةاب، وا، فكبســتنا اخليــل وفــيهم جعفــر الكــذّ عــيل 

د بــن حييــٰى عــن حمّمــ ،د بــن عــيل ماجيلويــهعــن حمّمــ ):٤٣١ ص( ويف إكــامل الــدين

ــحــدَّ : قــال ،ارالعّطــ ــة لــه كــان أهــداها أليب حمّم ــو عــيل اخليــزراين عــن جاري د ثني أب

 َّج هبــاة مــن جعفـر، فتــزوَّ اب عـٰىل الــدار جاءتــه فـارّ  أغــار جعفـر الكــذّ ، فلـام... 

ــخا ــ. ل ــذّ ا وأمَّ ــميته بالك ــبب تس ــس ــد ه ادَّ اب فألنَّ ــة بع ــٰى اإلمام ــام اع ــهاد اإلم ستش

ــكري  ــاحلســن العس ــدين أنَّ ــن العاب ــام زي ــن اإلم ــد روي ع ــال، وق ــدَّ : ه ق ثني ح

ــه  ،أيب ــال رســول اهللا  ، أنَّ عــن أبي ــإذا وُ «: ق ــ دَ لِ ــن حمّم ــر ب ــي جعف ــن ابن د ب

للخـامس مـن  نَّ ، فسـّموه الصـادق؛ فـإعيل بن احلسـني بـن عـيل ابـن أيب طالـب 

عــٰىل اهللا وكـذبًا عليـه، فهـو عنــد اهللا  عي اإلمامـة إجـرتاءً ولـده ولـدًا اسـمه جعفــر يـدَّ 

عي ملـا لـيس لـه بأهـل، املخـالف عـٰىل أبيـه ، واملـدَّ اب املفـرتي عـٰىل اهللا جعفر الكذّ 

 .»...واحلاسد ألخيه

 ).واحتاز( ):ت(يف  )٢(

ة ســنتني كــام ورد يف وســجنها ملــدَّ  هــدي ّم اإلمــام املوقــد كــان ســببًا يف اعتقــال أُ  )٣(

ــة بعــد اإلمــام العســكري  ــبعــض األخبــار، وهــذا عــٰىل القــول ببقائهــا حيّ ا ، وأمَّ

 .اإلمام  يا توفيت يف حياته فتكون املعتقلة إحدٰى جوارعٰىل القول بأهنَّ 
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، وقطعهـــم بوجـــوده والقـــول بإمامتـــه، أصـــحابه بانتظـــارهم ولـــده

د أيب حمّمـ يخملفـ عـىلٰ  ٰى دهـم، وجـرأخـافهم ورشَّ  ٰى بـالقوم حتَّـ ٰى وأغر

  ،بســبب ذلــك أمــر عظــيم، مــن حــبس وهتديــد واســتخفاف وذّل

 .فلم يظفر السلطان منهم بطائل

القيــام مقــام أيب الشــيعة اإلماميــة واجتهــد عنــدهم يف  ثــّم جــاء إىلٰ 

ض لـه وتعـرَّ  د، فلم يقبـل أحـد مـنهم ذلـك وال اعتقـد فـيهم مـا رامحممّ 

ــار إىلٰ  ــيًال  فص ــاالً جل ــذل م ــه، وب ــة أخي ــتمس مرتب ــت وال ــلطان الوق س

يء مـن ذلـك، وجلعفـر ـب بـه فلـم ينتفـع بشـالتقـرّ  ما ظـنَّ  ب بكّل وتقرَّ 

 .)١(هذا املوضع هاال حيتمل ٰى أخبار كثرية يف هذا املعن

  * *   * 

                                                             

، بعــد أن ذكــر روايــة أثبــت )٢٢٧ ص(يف كتــاب الغيبــة  قــال الشــيخ الطــويس  )١(

ــه مــن األفعــال واألقــوال : (ا رشبــه للخمــر واســتهتارهمــن خالهلــ ومــا روي فيــه ول

 ).ٰىص ننّزه كتابنا عن ذلكالشنيعة أكثر من أن ُحت 



 

 

 

 

 

  ا ا:  

  

  

    

  





 

 

 

ـ ا غيبتـه فقـد تـواترت األخبـار هبـا قبـل والدتـه، واستفاضـت وأمَّ

، واملنتظــر ٰى ة اهلــدبدولتــه قبــل غيبتــه، وهــو صــاحب الســيف مــن أئّمــ

، ولـه قبـل قيامـه غيبتـان، إحـدامها أطـول لدولة اإليامن، والقـائم بـاحلّق 

 .)١(ئه الصاحلني الصادقنيخبار عن آبا، كام جاءت به األٰى خرمن األُ 

ـــ أن  إىلٰ صـــلوات اهللا عليـــه  دَ لـِــفمنـــذ وُ  ٰى رـا الغيبـــة القصـــفأمَّ

ــطِ قُ  ــَع ــاة، وأمَّ ــفراء بالوف ــدم الس ــيعته، وع ــني ش ــه وب ــفارة بين ا ت الس

 .، ويف آخرها يقوم بالسيفوىلٰ فهي بعد األُ  الطوىلٰ 

، منهـا )٢(سـنةة الغيبة وهي زمان السفارة أربعـًا وسـبعني مدَّ  توكان
                                                             

ــدين  )١( ــامل ال ــن عــيل  ):٣٢٤ ص(منهــا مــا روي يف إك ــ ع ــائم  وإنَّ «: ه قــالأنَّ للق

 ):١٧٧ ص( ، ويف كتــاب الغيبــة للــنعامين»خــرٰى ا غيبتــني إحــدامها أطــول مــن األُ منّــ

لقــائم «: يقـول كــان أبـو جعفــر : قلــت أليب عبـد اهللا : قـال ،عـن أيب بصــري

 .»نعم«: ، قال»خرٰى حدامها أطول من األُ إ: د غيبتانآل حممّ 

كـام ذكـره ) ٧٤(سـنة ولـيس ) ٦٩(زمان الغيبـة الصـغرٰى هـو  هناك من يذهب إٰىل أنَّ  )٢(

الغيبـة الصـغرٰى  ب إٰىل أنَّ ف، واالختالف هنا منهجي ومبنائي كام يقال، فمن ذهـاملصنِّ 

ونيابة السفراء وجيعـل ذلـك مـن الفـوارق بينهـا وبـني الغيبـة  تبدأ من حني إمامته 

ـ) ٦٩(الكربٰى فبالتأكيد سوف تكون فرتة الغيبة الصـغرٰى   ا مـن يـذهب إٰىل أنَّ سـنة، أمَّ

ف أي فهي بالتأكيد ستكون كـام ذكرهـا املصـنِّ  الغيبة الواقعية تبدأ من حني والدته 

والتي هي مـن ) ٧٤(ة ه مجع بني األمرين أي مدَّ ف أنَّ سنة، ولكن الغريب من املصنِّ ) ٧٤(

، وهذا ما مل يقـل )زمان السفارة(ا رحيه بأهنَّ ـاملفرتض أن تكون بحساب الوالدة، وبني تص

 .خنيبه أحد من املؤرِّ 



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٨٠  )املشجَّ

ف فيها عرَ ون سنة بعد أبيه، كان يُ ، وتسع وستّ مخس سنني كان مع أبيه 

 بوجود سفري بينه وبينهم، وبـاب قـد دلَّ  إليه ٰى تدآثاره وُهي  صُّ قتَ أخباره ويُ 

، وهي معجـزة كـالتي )١(سفارتهته وبابيَّ ة صدقه، وصحَّ  الدليل القاطع عىلٰ 

 .وابواحد من األب يد كّل  كانت تظهر عىلٰ 

 :األبواب وهم السفراء أربعة )٢(وعدد

ر جـيتَّ  امن بـن سـعيد العمـري، وكـان أسـدياً هلم أبـو عمـرو عـثأوَّ 

 الســّامن، وكــان ريض اهللا تعــاىلٰ  :يف الســمن، ومــن أجــل ذلــك قيــل لــه

البابيـة  مـن قبـل، ثـّم تـوّىلٰ  د عيل بـن حمّمـألبيه وجّده  عنه بابًا وثقةً 

 .)٣( ل صاحب األمربَ من قِ 

 ، وعــىلٰ  لـهبَ يديـه مـن قِ  هـرت لـه املعجـزات الكثـرية عـىلٰ وظ

ــفراء  ــن الس ــاقني م ــدي الب ــنهم أي ــل، ريض اهللا ع ــيل واللي ــدد الس بع

ــىلٰ  ــرج ع ــذلك خي ــيعة،  وك ــائل الش ــات مس ــات وجواب ــدهيم التوقيع أي

ــىلٰ  ــًا ع ــل أيض ــدقات إىلٰ  وتص ــاس والص ــدهيم األمخ ــر أي ــاحب األم  ص

  ّلسـبيله  ٰى ـهـذا مضـ ا، عـىلٰ قها يف أهلهـا ويضـعها يف موضـعهليفر

 .عليه عثامن بن سعيد رمحة اهللا تعاىلٰ  وأبو عمر
                                                             

واب مــا ، والصــ)ة مــا بينــه وبــني ســفارتهوصــحَّ ): (ق(، )م(ورد يف النســختني  )١(

 .)تاج املواليد(وهو الوارد يف  ،أثبتناه

 ).ةوعدَّ ): (م(يف نسخة  )٢(

ــكري  )٣( ــن العس ــام احلس ــه اإلم ــال عن ــة «: ق ــني، ثق ــة األم ــرو الثق ــو عم ــذا أب ه

ٰى إلـيكم فعنّـي املايض وثقتـي يف املحيـا واملـامت، فـام قالـه لكـم فعنّـي يقولـه، ومـا أدَّ 

 ).٣٥٤: كتاب الغيبة( .»يهيؤدّ 
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 د د بـن عـثامن مقامـه، بـنّص أيب حمّمـثّم قام ابنه أبو جعفر حممّ 

يف مجيـع مـا  )٢()همسـدَّ  وسدَّ (، )١( ونّص أبيه عثامن بأمر صاحب األمر

رضـوان اهللا ه منهـاج أبيـ عـىلٰ  ٰى ـمض ض إليه القيام بذلك، ثمّ ، وفوَّ نيط به

 .سنة أربع وثلثامئة :وقيل ،اآلخرة سنة مخس وثلثامئة ٰى يف آخر مجادعليه 

ثــّم قــام مقامــه أبــو القاســم احلســني بــن روح مــن بنــي نوبخــت (

د بـن عـثامن عليـه وأقامـه مقـام نفسـه، بـأمر اإلمـام أيب جعفر حمّمـ بنّص 

)رين ســنة، ـوعشــ ٰى ســفريًا كــام قــد ذكرنــاه إحــد ، وعــاش )٣

 .)٤()ست وعرشين وثالثامئة، ٣٢٦يف شعبان سنة   ومات

د السـمري بـنّص أيب القاسـم قام مقامه أبو احلسـن عـيل بـن حمّمـو

ــن روح ــني ب ــيَّ  )٥(احلس ــه، ووص ــاىلٰ علي ــه ريض اهللا تع ــام  ته إلي ــه، وق عن
                                                             

ٰى ـ مضـامَّ ـلـ: (وٰى الشيخ الطـويس بسـنده عـن عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي، قـالر )١(

ا نكاتـب بـه، بإقامـة أيب الـذي كنّـ أبو عمرو ريض اهللا تعـاٰىل عنـه، أتتنـا الكتـب بـاخلطّ 

 ).٣٦١: كتاب الغيبة( .)جعفر ريض اهللا عنه مقامه

 ).ق(حمذوف يف نسخة  )٢(

: د هارون بن موسٰى، قالعن أيب حممّ  ):٣٧١ ص( روٰى الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة )٣(

د بن عثامن العمري أبا جعفر حممّ  ام ريض اهللا عنه وأرضاه، أنَّ د بن مهّ أخربين أبو عيل حممّ 

 إن حـدث عـيلَّ : (س اهللا روحه مجعنا قبل موته وكنّا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لناقدَّ 

روح النوبختي، فقد ُأمـرت أن أجعلـه يف حدث املوت فاألمر إٰىل أيب القاسم احلسني بن 

 .)موركم عليهموضعي بعدي، فارجعوا إليه، وعّولوا يف أُ 

 .)٦٨ ص(، وأضفناه من تاج املواليد النسخ الثالثما بني القوسني غري موجود يف  )٤(

ــة )٥( ــويس يف الغيب ــيخ الط ــال، )٣٩٤ ص( روٰى الش ــفواين، ق ــن الص ــنده ع أوٰىص : (بس

، فقـام بـام كـان د السـمري إٰىل أيب احلسـن عـيل بـن حمّمـ الشيخ أبو القاسـم 

 ).إٰىل أيب القاسم



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٨٢  )املشجَّ

م عليـه مـن األبـواب الثالثـة، وتقـدَّ  ٰى ـمنهـاج مـن مضـ باألمر منها عىلٰ 

امـه وقـرب أجلـه أخـرج  اسـتكمل أيّ فلـامَّ ذلك أربـع سـنني،  وعاش عىلٰ 

 :للناس توقيعًا فيه

 م اهللاعظَّـالسـمري، د يـا عـيل بـن حمّمـ ،بسم اهللا الـرمحن الـرحيم(

ام، فـامجع أمـرك ة أّيـك مّيـت مـا بينـك وبـني سـتَّ فإنَّـأجر إخوانك فيك 

ة أحد يقوم مقامـك بعـد وفاتـك فقـد وقعـت الغيبـة التاّمـ وال توص إىلٰ 

ــور إالَّ  ــد إذن اهللا وال ظه ــاىلٰ بع ــد  تع ــول األم ــد ط ــك بع ــره، وذل  )١(ذك

ــوراً  ــتالء األرض ج ــب وام ــوة القل ــدَّ وقس ــن ي ــيعتي م ــيأيت ش عي ، وس

ــاهدة ــن ادَّ أَال  ،املش ــ فم ــيحة  ٰى ع ــفياين والص ــروج الس ــل خ ــاهدة قب املش

 ). باهللا العّيل العظيمة إالَّ ، وال حول وال قوَّ )٢(فهو كّذاب مفرت

ــ ــع وخرج ــذا التوقي ــخوا ه ــامَّ فانتس ــده، فل ــن عن ــوم وا م ــان ي  ك

: ك؟ فقـالمـن وصـيّ : وهـو جيـود بنفسـه، فقيـل لـه السادس عادوا إليـه

 .)٣(ٰى ـهللا أمر هو بالغه، وقض

عنــه، وكــان وفاتــه يف  منــه ريض اهللا تعــاىلٰ  عَ مِ فهــذا آخــر كــالم ُســ
                                                             

 .، والصواب ما أثبتناه)األمل( :يف النسخ الثالث )١(

ه لعلَّـ: (تعليقًا عـٰىل هـذه العبـارة ،)١٥١ ص /٥٢ ج( ي يف البحارـقال الشيخ املجلس )٢(

إٰىل الشـيعة،  ر مـن جانبـه عي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخباحممول عٰىل من يدَّ 

 ). ينايف األخبار التي مضت وستأيت فيمن رآه عٰىل مثال السفراء، لئالَّ 

ــرأُ  )٣( ــدين: نظ ــامل ال ــ، ٥١٦: إك ــن أيب حمّم ــروٰى ع ــد املكتَّ ــن أمح ــن ب ــالد احلس : ب، ق

 د الســمري  فيهــا الشــيخ عـيل بــن حمّمــكنـت بمدينــة الســالم يف الســنة التـي تــوّيف 

 .لخا : ...ام، فأخرج إٰىل الناس توقيعًا نسختهاته بأيّ رته قبل وفـفحض
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الســمري الغيبــة  ّي ـرين وثلثامئــة، ووقعــت بعــد مضـــســنة تســع وعشــ

 ت ألحــد غايتهــا وال هنايتهــا، فمــن عــنيَّ يؤّقــ، ومل الثانيــة وهــي الطــوىلٰ 

 .كذبًا وزوراً  ٰى لذلك وقتًا فقد افرت

*   *   * 





 

 

 

 

 

  اا ا:  

  

  

   ت ار

  





 

 

 

ــإالَّ  ــار أنَّ ــاءت اآلث ــد ج ــه  ه ق ــان قيام ــات لزم ــذكر العالم ، ب

وقتــل  ،خــروج الســفياين: وحــوادث تكــون أمــام خروجــه، منهــا

ــني ــ ،احلس ــتالف بن ــواخ ــك اسي العّب ــمس يف  ،يف املل ــوف الش وكس

ــىلٰ  ــره ع ــر يف آخ ــوف القم ــان، وخس ــهر رمض ــن ش ــف م ــالف  النص خ

ــداء ــف بالبي ــادات، وخس ــ ،الع ــف باملش ــمس  ،)١(رقـوخس ــود الش ورك

 .قت العرص وطلوعها من املغربو من عند الزوال إىلٰ 

زكيـة بظهـر الكوفـة يف سـبعني مـن الصـاحلني، وذبـح وقتل نفـس 

وإقبــال ، )٢()وهــدم ســور الكوفــة(ركن واملقــام، رجــل هاشــمي بــني الــ

وظهـــور املغـــريب  ،وخـــروج الـــيامين ،رايـــات ســـود مـــن خراســـان

ونـزول الــروم  ،ونــزول الـرتك اجلزيــرة ،اتكــه الشـامومتلّ ، )٣()رـبمصـ(

يء القمـر ثـّم ينعطـف ـيء كـام يضــرق يضــوطلوع نجم باملشـ ،الرملة

ــ ر يف آفاقهــا، ـء وتنتشــ الســام، ومحــرة تظهــر يفيكــاد يلتقــي طرفــاه ٰى حتَّ

 .امثالثة أيّ  يف اجلوّ  ٰى طوالً وتبق رقـتظهر باملش ونار

كهــا الــبالد، وخروجهــا عــن ســلطان هــا ومتلّ توخلــع العــرب أعنَّ

ثـالث  واخـتالف ،وخـراب الشـامر أمـريهم، ـل أهـل مصـتـالعجم، وق
                                                             

 ).وخسف باملغرب وخسف باملرشق: ()٣٦٨ ص/ ٢ ج(ويف اإلرشاد  )١(

 .أضفناه من كتاب اإلرشاد تتميًام للمعنٰى  )٢(

 .أضفناه من كتاب اإلرشاد تتميًام للمعنٰى  )٣(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٨٨  )املشجَّ

ورايـات كنــدة  ،رـمصـ رايـات فيـه، ودخــول رايـات قـيس والعــرب إىلٰ 

ــَبــورود خيــل مــن قِ خراسـان، و إىلٰ  تــربط بفنــاء احلــرية،  ٰى ل املغــرب حتَّ

 .ل املرشق ونحوهابَ رايات سود من قِ  وإقبال

ـ ٰى يف الفرات حتَّـ وشّق  ني ة الكوفـة، وخـروج سـتّ يـدخل املـاء أزقَّ

ــّذابًا كلّ  ــدَّ ك ــم ي ــوَّ ه ــروج عي النب ــية، وخ ــ اثن ــب ـعش ــن آل أيب طال ر م

القــدر مــن شــيعة م عي اإلمامــة لنفســه، وإحــراق رجــل عظــيهــم يــدَّ كلّ 

ــ ــني جلــوالءبنــي العّب ــانقني اس ب ــد اجلســوخ ـــ، وعق ــرخ ر ممَّ ــيل الك ا ي

ــبمدينــة بغــداد، وارتفــاع ريــح ســوداء هبــا يف أوَّ   ٰى ل النهــار، وزلزلــة حتَّ

 .كثري منهاينخسف 

ــل العــراق،  ــوت ذريــع وخــوف يشــمل أه ــه، وم ــن في ونقــص م

ــه ويف غــ ــراد يظهــر يف أوان ــس والثمــرات، وج ــه األمــوال واألنف ري أوان

ــ ــىلٰ  ٰى حتَّ ــأيت ع ــالَّ  ي ــزرع والغ ــال ــاس، ت، وقلَّ ــه الن ــا يزرع ــع مل ة ري

ــنفني ــتالف ص ــنهم،  )١(واخ ــيام بي ــرية ف ــاء كث ــفك دم ــم، وس ــن العج م

وخروج العبيـد عـن طاعـات سـاداهتم وقـتلهم مـواليهم، ومسـخ لقـوم 

بـالد  يصـريوا قـردة وخنـازير، وغلبـة العبيـد عـىلٰ  ٰى من أهل البـدع حتَّـ

 .أهل لغة بلغتهم األرض كّل  نداء يسمعه أهلالسادات، و

ينادون يف رجـب : نداء هو؟ قال أيُّ : )٢()أعني الرضا (فقيل له 
                                                             

 ).صفتني( ):ق(و )م(يف نسختي  )١(

ه روايـة عـن اإلمـام الرضـا م عٰىل هذه العبارة ما يشري إٰىل أنَّـاملتقدِّ  فليس يف كالم املؤلِّ  )٢(

 وكان األوٰىل به أن يذكر الرواية بتاممها أو حيذف ما ذكره هنا، والذي هو شطر مـن ،

  ،حمبوب بن  احلسن  عن  بسنده  وهي ما رواه  ،رواية ذكرها الشيخ الطويس يف الغيبة
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 )١(أزفت :والصوت الثاينالظاملني،   لعنة اهللا عىلٰ أَال  :صوت: ثالثة أصوات

يف  )٣(اً ووجهـ اً يـرون صـدر :والصوت الثالث ر املؤمنني،ـيا معش )٢(ةفاألز

 .اهللا بعث فالنًا فاسمعوا وأطيعوا إنَّ  :عني الشمس يقول

ــوا ــوات أن يكون ــوّد األم ــرج، وت ــاس الف ــأيت الن ــك ي ــد ذل  )٤(فعن

ــف ــاء، ويش ــيض،  ٰى أحي ــوت أب ــر وم ــوت أمح ــؤمنني، وم ــوم م ــدور ق ص

ــل  ــروج رج ــاعون، وخ ــيض الط ــوت األب ــيف وامل ــر الس ــاملوت األمح ف

رك ـشـطاعتـه، امل رع النـاس إىلٰ ـ، يسـ اسـمه اسـم النبـّي  )٥(معروف

 .واملؤمن، يمأل اجلبال خوفاً 

ا ييل دار عبد اهللا بن مسـعود، ومنـادي ممَّ  وهيدم حائط مسجد الكوفة

ع مـا بـني سمَ رين من رمضان، يُ ـليلة ثالث وعش ،ينادي باسم القائم 

 وال قاعـد إالَّ  ، قعـدوال قـائم إالَّ  ، قامإالَّ  راقد ٰى رق واملغرب، فال يبقـاملش

، الروح األمني  الصوت، وهو صوت جربيل رجليه من ذلك عىلٰ قام 
                                                                                                                                               

  عن أيب احلسن الرضا  َّبطانـة  من فتنة صّامء صيلم، يسقط فيهـا كـّل  ال بدَّ «: ه قالأن

ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولـدي، يبكـي عليـه أهـل السـامء وأهـل 

مـا   هبـم أّرس ف حريان حزين عند فقد املـاء املعـني، كـأّين األرض، وكم من مؤمن متأسِّ 

ب، يكـون رمحـة للمـؤمنني يكونون وقد نودوا نداء يسمعه من بعد كـام يسـمعه مـن قـر

 ).٤٣٩: الغيبة...). (وأّي نداء هو؟ : وعذابًا للكافرين، فقلت

 .ة لقرهبايت باألزفَّ أي قربت القيامة ودنت، وسمّ  )١(

 .، والصواب ما أثبتناه)ة يا معرش املؤمننيباألزقَّ : (يف النسخ الثالث )٢(

 ).يرون بدنًا بارزًا نحو عني الشمس: (يف تاج املواليد )٣(

 ).تكون( ):ت(يف نسخة  )٤(

 ).خروج رجل بقزوين: (يف تاج املواليد )٥(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٩٠  )املشجَّ

ــوات يُ  ــوأم ـــنَش ــور حتَّ ــن القب ــون إىلٰ  ٰى رون م ــارفون  يرجع ــدنيا فيتع ال

 .ويتزاورون

هبا األرض بعـد  ٰى صل فتحيرين مطرة تتَّ ـبأربع وعش) ذلك(م تَ ثّم ُخي 

مـن  عـن معتقـدي احلـّق  عاهة زول بعد ذلك كّل بركاهتا وت )١(موهتا، وتعمُّ 

هون بعد ة، فيتوجَّ ، فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكَّ  _ ياملهد _شيعته 

 ومـن مجلـة هـذه األحـداث ،ره، كام جاءت به اآلثار عنـه ـذلك لنص

 .حمتومة ومنها مشرتطة، واهللا أعلم بام يكون

ــادق  ــال الص ــائم إالَّ «: وق ــرج الق ــنني، ال خي ــن الس ــر م  يف وت

 .)٢(»تسع سبع أو أو ثالث أو مخس أو ٰى سنة إحد

 ،رينـيف ليلـة ثـالث وعشـ باسـم القـائم  ٰى ناديُ «:  وقال

، فيـه احلسـني بـن عـيل  َل تِ ليوم الذي قُ ويقوم يف يوم عاشوراء، وهو ا

م، قائًام بني الركن واملقـام، جربيـل  به يف يوم السبت العارش من املحرَّ لكأّين 

 .إليه شيعته من أطراف األرض )٣(البيعة هللا، فيسري :عن يمينه ينادي

صـاحبك قـد  يـا هـذا إنَّ : املـؤمن يف قـربه، فقـال لـه ٰى ا قـام أتـفإذ

 .)٤(»ك فأقمفإن تشأ تلحقه فاحلق، وإن تشأ أن تقيم يف كرامة ربّ  ٰى أت
                                                             

 ).وتعرف(يف كتاب اإلرشاد  )١(

 .٢٦٣ :، روضة الواعظني٤٥٣: الغيبة؛ ٣٧٨: ٢ اإلرشاد؛ ٢٨٦: ٢ إعالم الورٰى  )٢(

 ).فيصري): (م(يف نسخة  )٣(

عـن  ،د بـن عـيلمّ عن حم ،، روٰى احلديث عن الفضل)٤٨٩ ص(للشيخ الطويس  الغيبة )٤(

 ذكرنـا القـائم : قـال ،ل بن عمـرعن املفضَّ  ،عن خالد بن أيب عامرة ،جعفر بن بشري

 .لخا »...إذا قام«: ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد اهللا 
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ة رجـًال عــدَّ  )١(رـويبايعـه بـني الــركن واملقـام ثلثامئــة وثالثـة وعشــ

ــل  ــباب ال كه ــم ش ــار، كّله ــدال واألخي ــاء واألب ــن النجب ــدر، م ــل ب أه

ــّم يصــري ــيهم، ث ــه مــن أطــراف األرضف ــ ٰى تطــو ون إلي ــهلــم طيَّ  ٰى ًا حتَّ

 .كام ملئت جورًا وظلامً  )٢(يبايعوه، فيمأل اهللا األرض به عدالً وحلامً 

يـدخل املهـدي الكوفـة وهبـا ثـالث «: وقال أبو جعفر البـاقر 

يـأيت املنـرب فيخطـب فـال  ٰى له، فيدخل حتَّـ )٣(رايات قد اضطربت فتصفو

أن لبكاء، فإذا كانت اجلمعة الثانية يسأله النـاس يدري الناس ما يقول من ا

هناك، ثّم   هبمصّيل يُ الغري و عىلٰ  له مسجد طّ فيأمر أن ُخيَ  ،م اجلمعة هبصّيل يُ 

 ٰى حتَّـ )٤(الغـري إىلٰ  هنـرًا جيـري يأمر من حيفر من ظهر مشهد احلسني 

 ، فكـأّين )٥(القنـاطر واألرحـاء تـهفوه ينزل املـاء يف النجـف ويعمـل عـىلٰ 

 .»بّر تأيت تلك األرحاء فتطحنه بال كراء )٦()مكتل فيه(رأسها  لعجوز عىلٰ با

جـف الكوفـة قـد سـار إليهـا مـن ن عـىلٰ   بالقـائمكأّين «: وقال 

ــ مخســة آالف مــن املالئكــة، جربيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن  ة يفمكَّ

 .)٧(»ق اجلنود يف البالدفرِّ يساره، واملؤمنون بني يديه، وهو يُ 
                                                             

 .، والصواب ما أثبتناه)وثالثة وعرشون: (وقد ورد يف النسخ الثالث )١(

خمالف ملا ورد يف ) وحلامً  عدالً ( :، وقوله يف املتن)ض به عدالً فيمأل األر: ()م(يف نسخة  )٢(

 ).قسطًا وعدالً (أو ) عدالً وقسطاً : (الوارد يف األخبار هو عبارة األخبار؛ ألنَّ 

 .)فيصطفوا له(: أي متيل، ويف روضة الواعظني )فتصغو(: يف كتاب اإلرشاد )٣(

 ).العّزا( ):ت(يف نسخة  )٤(

 .وهي آله طحن احلنطة ،مجع رحٰى : األرحاء )٥(

 .املكتل هو الزنبيل ويف هامشه أنَّ ، )٣٨٠ص / ٢ج ( أضفناه من كتاب اإلرشاد )٦(

 .٢٦٤: روضة الواعظني )٧(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٩٢  )املشجَّ

ام يملـك القـائم سـبع سـنني تطـول لـه األّيـ«: ق وقال الصاد

كم، فيكـون ر سنني من سـنيّ ـه مقدار عشتكون السنة من سنيّ  ٰى حتَّ والليايل 

قيامـه مطـر النـاس  )٢(، وإذا آن)١(كم هـذهملكه سبعني سنة مـن سـنيّ  سنّي 

اخلالئق مثله، فينبت اهللا به  ام من رجب مطرًا مل يرَ رة أيّ ـاآلخرة وعش ٰى مجاد

ل َبـ أنظـر إلـيهم مقبلـني مـن قِ وكـأّين ( ،املؤمنني وأبداهنم يف قبورهم حلوم

 .)٣()جهينة ينفضون شعورهم من الرتاب

 ٰى ا، واسـتغنرّهبـ قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور إنَّ «: وقال 

 ٰى ، وذهبت الظلمة، ويعّمـر الرجـل يف ملكـه حتَّـالعباد عن ضوء الشمس

يراهـا  ٰى ، وتظهـر األرض كنوزهـا حتَّـٰى نثيولد له ألف ذكر ال يولد فيهم أُ 

وجهها، ويطلب الرجل منكم من يصله بامله ويأخذ زكاتـه فـال  الناس عىلٰ 

 .)٤(»الناس بام رزقهم اهللا من فضله ٰى جيد أحدًا يقبل منه ذلك، استغن

إذا قــام القــائم ســار «(: يف حــديث طويــل وقــال أبــو جعفــر 

وجـه األرض مسـجد لـه  عـىلٰ  بـَق الكوفة فيهدم أربعـة مسـاجد، ومل ي إىلٰ 

ــ)٦(ء هــدمها وجعلهــا مجــاإالَّ  )٥(فُرشَ  ر ـع الطريــق األعظــم وكســ، ووسَّ
                                                             

ــثالث )١( ــ: (ورد يف النســخ ال ــنينكم عشــحتَّ ــنة مــن س ــون الس ــنني ـٰى تك ــون س رة، فتك

 .، والصواب ما أثبتناه)ملكه سبعني سنة من سنينكم هذه

 ).وأذان( ):ت( يف نسخة )٢(

 .)٢٦٤ ص( أضفناه من كتاب روضة الواعظني )٣(

ــ، ٣٨٢: ٢ اإلرشــاد )٤( ــديث عــن املفضَّ ــد روٰى احل ــالوق ــن عمــر، ق ــا : ل ب ســمعت أب

 .لخا ...يقول عبد اهللا 

 .أي ارتفاع وإرشاف )٥(

 .تأنيث الضمري باعتبار األرض أي مستوية ملساء، ولعلَّ  )٦(
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ـــب إىلٰ  ـــف وامليازي ـــل الكني ـــق، وأبط ـــارج يف الطري ـــاح خ ـــّل جن  ك

ــة إالَّ  ــرتك بدع ــات، وال ي ــالطرق ــا وال ُس ــاة إالَّ نَّ أزاهل ــتح )١() أقامه ، ويف

 _ذلـك سـبع سـنني  فيمكـث عـىلٰ  قسطنطينية والصـني وجبـال الـديلم،

 .»، ثّم يفعل اهللا ما يشاء_ مكام تقدَّ 

يـأمر اهللا «: ؟ قـالنفكيـف تطـول السـنو ،علـت فـداكُج : يـل لـهق

 .»نام والسنواحلركة، فتطول بذلك األيّ ة الفلك باللبوث وقلَّ 

ـ: قلت: قال ذلـك «:  فسـد، قـالالفلـك إن تغـريَّ  إنَّ  :م يقولـونإهنَّ

ــ ،قــول الزنادقــة اهللا  ، وقــد شــقَّ ذلــك فــال ســبيل هلــم إىلٰ  ا املســلمونفأمَّ

ــ ــر لنبّي ــرب ، وردَّ ه القم ــون، وأخ ــن ن ــع ب ــه ليوش ــن قبل ــمس م  الش

 : بطول يوم القيامة فقال
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اإلسـالم  دعـا النـاس إىلٰ  إذا قام القـائم «: وقال الصادق 

ّمي ام ُسـوإنَّـ، )٤()عنـه اجلمهـور ، وضـلَّ رَ ثِـأمر قد دُ  وهداهم إىلٰ (جديدًا، 

ّمي القـائم لقيامـه ، وُس )٥()ون عنهمضلّ ( ناسه هيتدي به أُ املهدي مهديًا ألنَّ 

 .»باحلّق 

أقـام مخسـامئة مـن  د إذا قـام القـائم مـن آل حمّمـ«: وقال 
                                                             

 .)ق(د يف نسخة ما بني القوسني غري موجو )١(

 .٤٧: سورة احلّج  )٢(

 .٢٦٤: روضة الواعظني )٣(

 .)ق(سقط من نسخة  )٤(

ــخة  )٥( ــن نس ــقط م ــواعظني )ق(س ــة ال ــ: ()٢٦٤ ص(، ويف روض ــر ألنَّ ــدي إٰىل أم ه هي

 ).مضلول عنه



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٩٤  )املشجَّ

ــّم أقــام مخســامئة فضــ(، رب أعنــاقهمـقــريش فضــ ــّم ـث رب أعنــاقهم، ث

ويبلـغ : ، قلـت»اتمـرَّ  يفعـل ذلـك سـّت  )١()ٰى حتَّـ ٰى خـرأقام مخسـامئة أُ 

 .»نعم، منهم ومن مواليهم«: عدد هؤالء هذا؟ قال

 يـرّده إىلٰ  ٰى إذا قـام القـائم هـدم املسـجد احلـرام حتَّـ«: وقال (

املوضــع الــذي كــان فيــه، وقطــع أيــدي بنــي  ل املقــام إىلٰ أساســه، وحــوَّ 

 .)٢(»الكعبة قها عىلٰ شيبة وعلَّ 

ــاقر  ــال الب ــديث  وق ــليف ح ــار إىلٰ «: طوي ــائم س ــام الق  إذا ق

ــا بضــعة عشــ ــف ـالكوفــة فيخــرج منه ــ )٣()نفــس(ر أل ــةُي  ،دعون البرتي

فـال حاجـة لنـا ، )٤(جئـت ارجـع مـن حيـث: عليهم السالح، فيقولون له

آخـرهم، ثـّم يـدخل  يـأيت عـىلٰ  ٰى يف بني فاطمة، فيضع فيهم السـيف حتَّـ

 .)٦(»)٥()منافق مرتاب الكوفة فيقتل هبا كّل 

إذا قــام «: )٨(قــال ،)٧(أيب عبــد اهللا عــن  ،عــيل بــن عقبــة وقــال

امـه اجلـور، وآمنـت بـه السـبل، حكم بالعـدل، وارتفـع يف أيّ  القائم 
                                                             

 .)٣٨٢ص / ٢ج (، وأضفناه من اإلرشاد النسخ الثالثغري موجود يف  )١(

 ).هؤالء ّرساق الكعبة: وكتب عليها: (وفيه إضافة، ٣٨٣: ٢اإلرشاد  )٢(

 .أضفناه من اإلرشاد )٣(

 ).شئت( ):ت(يف نسخة  )٤(

 .)ق(سقط من نسخة  )٥(

ــ: (، وفيــه إضــافة٣٨٤: ٢اإلرشــاد  )٦( ــرٰىض وهيــدم قصــورها، ويقتــل مقاتلتهــا حتَّ ٰى ي

 ).وعال اهللا عزَّ 

 .، والصواب ما أثبتناه)عن أبيه: (يف النسخ الثالث )٧(

 .٢٦٤: ٣ة الغمَّ كشف  )٨(



 ٩٥  ..........................................................  يف عالمات الظهور: الفصل الرابع

أهــل ديــن  أهلــه، ومل يبــَق  وأخرجــت األرض بركتهــا، ورّد كــل حــّق إىلٰ 

 :يقـول ا سـمعت اهللا اإلسـالم، ويعرتفـوا بـاإليامن، أَمـ وارظِهـيُ  ٰى حتَّ 

 
َ
ـــل ْس

َ
ُ أ

َ
 َو�

ً
ـــا ْره

َ
 َو�

ً
ـــوْ� رِض َط

َ ْ
ـــماواِت َواأل ـــْن ِ� ا�س� ـــِه ( َم َم ْ َو�ِ�َ

 
َ
ــون ــوح ،)٢()١()يُرَْجُع ــم حمّم ــم داود وحك ــاس بحك ــم يف الن  ،د ك

ــذٍ ( ــتُ  فحينئ ــا، وتُ ظِه ــل ر األرض كنوزه ــد الرج ــال جي ــا، ف ــدي بركاهت ب

مجيـــع  ٰى ؛ لشـــمول الغنـــهموضـــعًا لصـــدقته، وال لــربّ  مــنكم يومئـــذٍ 

أهـل بيـت هلـم  دولتنـا آخـر الـدول، ومل يبـَق  إنَّ «: ّم قـالث( ،)٣()املؤمنني

رنا ـلــو ملكنــا لســ:  يقولــوا إذا رأوا ســريتنالــئالَّ  ، ملكــوا قبلنــادولــة إالَّ 

ِق�َ  :هبذه السرية، وهو قول اهللا تعاىلٰ 
�
ُمت

ْ
 �ِل

ُ
عاقِبَة

ْ
 .)٦(»)٥())٤(َوال

 د مـن آل حمّمـ إذا قـام القـائم«: وقال أبـو جعفـر البـاقر 

ــ ــن يُ ـض ــاطيط مل ــرب فس ــىلٰ علِّ ــرآن ع ــاس الق ــزل اهللا  م الن ــا أن ، م

 .)٧(»ه خيالف فيه التأليفمن حفظ اليوم، ألنَّ  فأصعب ما يكون عىلٰ 

ــادق ( ــال الص ــائم «: وق ــرج الق ــر الك خي ــن ظه ــةم  وف

، الــذين  ٰى ر مــن قــوم موســـرين رجــًال، مخســة عشـــســبعة وعشــ

                                                             

 ).ق(و) م(سقط من نسختي  )١(

 .٨٣: آل عمران سورة )٢(

 .وأضفناه من اإلرشاد النسخ الثالث،سقط من  )٣(

 .٨٣: القصص ؛ سورة١٢٨: األعرافسورة  )٤(

 .)ق(ما بني القوسني غري موجود يف نسخة  )٥(

 .٣٨٤: ٢اإلرشاد  )٦(

 .٣٨٦: ٢ اإلرشاد )٧(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٩٦  )املشجَّ

أهـل الكهـف، ويوشــع  وبـه يعـدلون، وسـبعة مـن كـانوا هيـدون بـاحلّق 

األشـرت،  اً دجانـة األنصـاري، واملقـداد، ومالكـ ابن نـون، وسـليامن، وأبـ

 .)١(»اماً فيكونون بني يديه أنصارًا وحكّ 

عليـــه وعلـــيهم الســـالم د إذا قـــام قـــائم آل حمّمـــ: وقـــال 

ـــاج إىلٰ  ـــم داود، ال حيت ـــاس بحك ـــني الن ـــم ب ـــه اهللا بيّ  حك ـــة يلهم ن

وه، ويعـــرف نبطقــوم بــام اســت يحكم بعلمــه وخيــرب كـــّل ، فــتعــاىلٰ 

  :م، قــال اهللا تعــاىلٰ ه بالتوّســه مــن عــدوّ ولّيــ
َ

 آل
َ

 ِ� ذ�ِــك
�
يــاٍت إِن

ِمَ�  ُمتَوَس�
ْ
ِ�َسِ�يٍل ُمِقيٍم  ��ِل

َ
ها ل

�
 .)٤(»)٣())٢(�َو�ِن

ثامئة وتسـع سـنني كـام لبـث ه يملك ثالأنَّ   الباقرعن  يوقد رو

ـي مهـدي األُ ـيمض ه لنأنَّ  ي، وقد رو)٥(أهل الكهف يف كهفهم  قبـل ة إالَّ مَّ

خروج األمـوات، وقيـام  اترج، وعالمن فيه اهلالقيامة بأربعني يومًا فيكو

 .)٦(والعلم عند اهللالساعة للحساب واجلزاء، 

اب أمــري املــؤمنني، ســأل عمــر بــن اخلّطــ«: قــال أبــو جعفــر (

ـ: لـه أخربين عن املهدي ما اسـمه؟ قـال: فقال قـد حبيبـي  ا اسـمه فـإنَّ أمَّ
                                                             

 .نفس املصدر )١(

 .٧٦و ٧٥: احلجر سورة )٢(

 .)ق(ما بني القوسني غري موجود يف نسخة  )٣(

 .٣٨٦: ٢ اإلرشاد )٤(

: قال أبو جعفر : قال ،، عن أيب اجلارود)٤٧٤ ص(يف كتاب الغيبة للشيخ الطويس  )٥(

القائم يملك ثالثامئة وتسع سنني كام لبـث أهـل الكهـف يف كهفهـم، يمـأل األرض  إنَّ «

 .الخ »...، ويفتح اهللا له رشق األرض وغرهباًام وجوراً عدالً وقسطًا كام ملئت ظل

 .٣٨٧: ٢ اإلرشاد )٦(



 ٩٧  ..........................................................  يف عالمات الظهور: الفصل الرابع

ــد إيلَّ  ــدِّ أن ال أُ  عه ــح ــه حتَّ ــه اهللا ٰى ث ب ــال يبعث ــن : ، ق ــأخربين ع ف

يســيل  ،حســن الشــعر ،حســن الوجــه ،هــو شــاب مربــوع: صــفته، قــال

شـعر حليتـه ورأسـه، بـأيب  منكبـه، ويعلـو نـور وجهـه سـواد شعره عـىلٰ 

 .)٣(»)٢()خرية اإلماء )١(ابن

 :كثريًا ما يقول الصادق  وروي أنَّ 

  يرقبوهنـــا لكـــّل ُأنـــاس دولـــة

 

  )٤(ودولتنا يف آخـر الـدهر تظهـرُ  

ــ  ــنهم  ا أوالده وأمَّ ــات ع ــد وردت الرواي ــ فق ــد بأنَّ ه يول

له األوالد، فغري ممتنـع أن يكـون لـه يف هـذا الوقـت أهـل وولـد، وجـائز 

ــ ــه، ويف أّي ــد خروج ــك بع ــون ذل ــىلٰ أن يك ــع ع ــه، وال قط ــد  ام دولت أح

 .)٥(األمرين، واهللا أعلم

 :رييد احلمقال السيّ 

ــه ـــّي ب ــام دان الوص ــن ب   إّين أدي

 

  )٦(يوم اخلريبة مـن قتـل املخلينـا 

                                                              

 ).يأيت من( ):ت(يف نسخة  )١(

 .)ق(ما بني القوسني غري موجود يف نسخة  )٢(

ــة )٣( ــاب الغيب ــويس يف كت ــيخ الط ــن )٤٧٠ ص( رواه الش ــد اهللا، ع ــن عب ــعد ب ــن س ، ع

ن عمـرو بـن شـمر، عـن جـابر عـ ،د بن عيسٰى بن عبيـد، عـن إسـامعيل بـن أبـانحممّ 

 .لخا ...يقول سمعت أبا جعفر : قال ،اجلعفي

ل، عـن عـيل بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن عن ابـن املتوّكـ، ٥٧٨: الصدوق أمايل )٤(

 .لخا ...ن سمع أبا عبد اهللا يقولأيب عمري، عمَّ 

ا بعــده ، ومــ)ق(يف نســخة ) بحــر األنســاب(ل مــن كتــاب إٰىل هنــا ينتهــي البــاب األوَّ  )٥(

 .)م(و )ت(موجود يف نسخة 

 .ليستقيم املعنٰى  )٣٧٣ ص /٢ ج( أضفناه من كتاب مناقب آل أيب طالب )٦(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ................................  ٩٨  )املشجَّ

  وما بـه دان يـوم النهـر دنـُت بـه

 

  )١(وشــاركت كّفــه كّفــي بصــّفينا 

ــه إذا   ــفكت في ــا س ــفك م يف س

  حرضــــــــــــــــــــــــــوا

ـــا  ـــط املوازين ـــرز اهللا للقس   وأب

  يف عنقـي تلك الدماء معًا يا رّب  

 

ــا  ــني آمين ــا آم ــقني مثله ــّم اس   ث

  مـن مـثلهم يف مثـل حـاهلم آمني 

 

  يف عصــبة هــاجروا هللا شــارينا 

  يف عصبة حول مهـدي يسـّريهم 

 

ــ    وماشــينا ة ركبانــاً مـن بطــن مكَّ

ـــدون إالَّ   ـــوا يري ـــليس   م اهللا رّهب

 

  اه املريـــدونانعــم املـــراد توّخــ 

  ٰى يالقوا بني حرب بجمعهـمحتَّ  

 

  )٢(ربوا اهلام منهم والعرانيناـفيض 

  عطـاك مـن رشف بـام أهنّاك رّيب  

 

ــيّ   ــري الوص ــن خ ــا حس ــه أب   ينامن

  وزادك اهللا أضـــعافًا مضـــاعفةً  

 

ــ  ــال النبيّ حتَّ ــا ن ــك م ــاٰى ينيل   ين

  كمحــــــبِّ  أُ اهللا يشــــــهد يل أّين  

 

ــ  ــاحبَّ ــه دين ــيكم ل ــه ف ــن ب   ًا أدي

  ر بكـمـال أبتغي بـدالً مـن معشـ 

 

  )٣(ب يف األكفان مدفوناغيَّ ٰى أُ حتَّ  

 *   *   * 

                                                             

: ، عــن ســليامن بــن ســفيان)٢٢ص / ٧ج (يف األغــاين روٰى أبــو الفــرج األصــفهاين  )١(

 :دد والعبدي اجتمعا فأنشد السيّ السيّ  أنَّ 

ــه ــوّيص ب ــام دان ال ــن ب   قتـل املخلينـا يوم اخلريبـة مـن   إّين أدي

  وشــاركت كّفــه كّفــي بصــّفينا   وما به دان يوم النهـر دنـت بـه

ي، ه كفّ تابعت كفّ : ه كنت مثله، ولكن قلك كفّ أخطأت، لو شاركت كفّ : فقال له العبدي  

 . العبديأنا أشعر الناس إالَّ : د بعد ذلك يقولفكان السيّ . لتكون تابعًا ال رشيكاً 

 .وهو األنف - بكرس العني -رنني مجع عِ : نيالرؤوس، العران: اهلام )٢(

 .٢٦٧: روضة الواعظني )٣(



 

 

 

 

 

  ا ا:  

  

  

إ  ّا   

  ا  

  





 

 

 

ــا  ــار الرض ــون أخب ــن عي ــع ــن حمّم ــن ، ع ــراهيم ب ــن إب د ب

 ،د بــن ّمهــامنا حمّمــثحــدَّ : قــال ،عنــه ق الطالقــاين ريض اهللا تعــاىلٰ اإســح

عــن  ،)٢(نا أمحــد بــن هــاللثحــدَّ : قــال ،)١(نا أمحــد بــن بنــدارثحــدَّ : قــال

ــ ،بــن أيب عمــري دحمّمــ عــن الصــادق جعفــر بــن  ،رل بــن عمــعــن املفضَّ

قـال رسـول : قـال ،عـن أمـري املـؤمنني  ،عـن آبائـه ،عن أبيـه ،دحممّ 

ـــ«: اهللا  ـــ رسي يب إىلٰ  أُ امَّ ـل ـــامء أوح ـــال رّيب  إيلَّ  ٰى الس ـــا : ، فق ي

ًا، العـًا فاخرتتـك منهـا فجعلتـك نبيَّـطإاألرض  طلعـت عـىلٰ أ إّين  ،دحممّ 

طلعـت أد، ثـّم ّمـوشققت لك من اسـمي اسـًام، فأنـا املحمـود وأنـت حم

ك وخليفتــك وزوج ابنتــك وجعلتــه وصــيّ  ،فــاخرتت منهــا عليــاً  الثانيــة

وهــو  وشــققت لــه اســًام مــن أســامئي، فأنــا العــيل األعــىلٰ  ،يتــكوأبــا ذرّ 

ــت  ــّم عرض ــوركام، ث ــن ن ــني م ــن واحلس ــة واحلس ــت فاطم ــيل، وجعل ع

 ،ديـا حمّمـ .بنيفمـن قبلهـا كـان عنـدي مـن املقـرَّ  املالئكـة، واليتهم عىلٰ 

ــو أنَّ  ــ ل ــدين حتَّ ــدًا عب ــع  ٰى أح ــري ينقط ــنّ ويص ــاين  )٣(كالش ــّم أت ــايل ث الب

 ،ديـا حمّمـ .تـي وال أظللتـه حتـت عـريشجاحدًا لواليتهم مـا أسـكنته جنَّ

ارفــع رأســك، : فقــال  .يــا رّيب  ،نعــم: أحتــّب أن تــراهم؟ قلــت
                                                             

 .وهو جمهول احلال ،)مابنداذ( :كامل الدينإكذا يف عيون أخبار الرضا، ويف  )١(

 .هم يف دينه غالٍ العربتائي، وهو متَّ  )٢(

 .القربة البالية: الشن )٣(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٠٢  )املشجَّ

فرفعت رأيس فإذا أنا بـأنوار عـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني وعـيل بـن 

بـن جعفـر وعـيل بـن  ٰى د وموسـوجعفـر بـن حمّمـد بن عيل احلسني وحممّ 

ـد بـن عـيل وعـيل بـن حمّمـوحممّ  ٰى موس ة بـن د واحلسـن بـن عـيل واحلجَّ

 .يه كوكب درّ احلسن القائم يف وسطهم كأنَّ 

وهــذا القــائم  ،ةهــؤالء األئّمــ: مــن هــؤالء؟ قــال ،يــا رّب : قلــت

ــلُّ  ــذي حي ــ ال ــاليل وُحي ــدائي رِّ ح ــن أع ــتقم م ــه أن ــي، وب ــو (م حرام وه

ــاملني  )١()راحــة ــفي قلــوب شــيعتك مــن الظ ــائي، وهــو الــذي يش ألولي

ــالَّ  ــرج ال ــافرين، فيخ ــدين والك ــزّ واجلاح ــرقهام،  ٰى ت والع ــريني فيح ط

 .)٢(»من فتنة العجل والسامري أشدُّ  فلفتنة الناس هبام يومئذٍ 

ــاب األوَّ ا ــاء الب ــه نته ــه ،ل يف والدت ــره ،وبعثت ــه،  ،وعم ووفات

 .)٣(ي املنتظراملهد والدالئل عىلٰ 

*   *   * 

                                                             

 ).عيون أخبار الرضا(أضفناه من  )١(

ــار ال )٢( ــون أخب ــاعي ــع أنَّ ، ٦١: ٢ رض ــوّ  وم ــدره وعل ــة ق ــع جالل ــدوق م ــيخ الص  الش

الـذي هـو مـن الكتـب ) عيـون أخبـار الرضـا(منزلته قد أخرج هذا احلـديث يف كتابـه 

ــ املعتــربة واملصــادر املعتمــدة، نجــد أنَّ  ــيُ ) م(ق نســخة حمّق ــديث يف علِّ ق عــٰىل هــذا احل

ــه ــفحة بقول ــس الص ــامش نف ــب: (ه ــديث غري ــذا ح ــل يف  ،ه ــه أص ــيس ل ــب ل الكت

 ).املعتربة واملعتمدة

 .)ت(و )م(كام يف نسختي  )٣(



 

 

 

ا ا  

 .القرآن الكريم

د أبـو عبـد اهللا حمّمـ: العبـاد اإلرشاد يف معرفـة حجـج اهللا عـىلٰ  _ ١

 /)هــ٤١٣ ت(د بـن الـنعامن العكـربي البغـدادي الشـيخ املفيـد بن حممّ 

دار املفيـــد للطباعـــة  /ســـة آل البيـــت لتحقيـــق الـــرتاثمؤّس : حتقيـــق

 .)م١٩٩٣/ ـه١٤١٤/ (انيةالطبعة الث /رـوالنش

ــايفاألُ  _ ٢ ــن الك ــول م ــ: ص ــالم حمّم ــن يعقــوب د ثقــة اإلس ب

ــرازي  ــي ال ـــ٣٢٩ت (الكلين ــحَّ )ه ــ، ص ــهحه وعلَّ ــرب : ق علي ــيل أك ع

 /الطبعــــة الثالثــــة /ةدار الكتــــب اإلســــالميّ : رـنشــــ /الغفــــاري

 .)هـ١٣٨٨(

قـــه حقَّ  /د حمســـن األمـــني العـــاميلالســـيّ  :أعيـــان الشـــيعة _ ٣

 /بـــريوت /دار التعـــارف للمطبوعـــات /األمـــنيحســـن : وأخرجـــه

 .لبنان

الشــيخ أبــو عــيل الفضــل بــن  :ىٰ بــأعالم اهلــد ىٰ إعــالم الــور _ ٤

ــربيس ــن الط ــق /احلس ــت مؤّس : حتقي ــرتاث ســة آل البي ــاء ال  /إلحي

 .)هـ١٤١٧/ (وىلٰ الطبعة األُ  /فةقم املرشَّ 

د بـن عـيل بـن احلسـني بابويـه الشـيخ الصـدوق حمّمـ :األمايل _ ٥



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٠٤  )املشجَّ

ســة مؤّس  /ةقســم الدراســات اإلســالميّ : حتقيــق /)هـــ٣٨١ ت(ي القّمــ

 .)هـ١٤١٧/ (وىلٰ الطبعة األُ  /قم /البعثة

ــمّ  _ ٦ ــاب املس ــجَّ  ىٰ بحــر األنس ــباملش ــادة اف ألُ ر الكّش ــول الس ص

 /د بــن أمحــد بــن عميــد الــدين احلســيني النجفــيد حمّمــالســيّ  :األرشاف

ر هاشـم ـالنصـد أيب حمّمـ: بخـط الناسـخ /أنس يعقـوب الكتبـي: حتقيق

 .ةاخلزانة الكتبية احلسنية اخلاّص : منشورات /اجلعفري النابليس

ــمّ  _ ٧ ــاب املس ــجَّ  ىٰ بحــر األنس ــباملش ــادة اف ألُ ر الكّش ــول الس ص

 /د بــن أمحــد بــن عميــد الــدين احلســيني النجفــيد حمّمــالســيّ : األرشاف

ــ: حتقيــق ــاعي وبخّطــحســني حمّم ــائق د الرف ه، مطبعــة دار الكتــب والوث

 .)م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ (بالقاهرةالقومية 

ــ _ ٨ ــد األئّم ــد يف موالي ــاج املوالي ــاهتمت ــربيس : ة ووفي ــيخ الط الش

 ).هـ٥٤٨ ت( 

د بـــن جريـــر بـــن رســـتم الطـــربي حمّمـــ: دالئـــل اإلمامـــة _ ٩

قـم  /سـة البعثـةمؤّس  /ةقسـم الدراسـات اإلسـالميّ : حتقيـق /)الشيعي(

 .)هـ١٤١٣( /وىلٰ الطبعة األُ  /فةرَّ ـاملش

ــة إىلٰ الذري _ ١٠ ــيعة ع ــانيف الش ــ: تص ــا حمّم ــهري بآق ــن الش د حمس

الطبعــة  /لبنــان /بـريوت /دار إحيـاء الــرتاث العــريب /بـزرك الطهــراين

 .)م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠/ (وىلٰ األُ 

ــرية املتَّ  _ ١١ ــواعظني وبص ــة ال ــنيروض ــ: عظ ــيخ حمّم ــن الش د ب

د د حمّمــالســيّ : مــةمقدّ  /)هـــ٥٠٨(نيســابوري الشــهيد يف ســنة الفتــال ال

 .إيران/ قم /منشورات الريض /د حسن اخلرسانسيّ مهدي ال
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ــــنن أيب داود _ ١٢ ــــعث : س ــــن األش ــــليامن ب ــــو داود س أب

ــق وتعليــق)هـــ٣٥٧ ت(السجســتاين  ــ: ، حتقي ــعيد حمّم ــس ام، دار د اللّح

 /هـــ١٤١٠( /وىلٰ الطبعــة األُ  /ر والتوزيــعـالفكــر للطباعــة والنشــ

 .)م١٩٩٠

دار  /غا بزرك الطهراينمة الشيخ آالعالَّ : طبقات أعالم الشيعة _ ١٣

 /هـــ١٤٣٠( /وىلٰ الطبعــة األُ  /لبنــان /بــريوت /إحيـاء الــرتاث العــريب

 .)م٢٠٠٩

سـة الرسـالة بكر بن عبد اهللا أبـو زيـد، مؤّس : ابنيطبقات النّس  _ ١٤

 .)م١٩٩٨/ ـه١٤١٨/ (الطبعة الثانية /لبنان /بريوت /رـللطباعة والنش

مجــال الــدين  :عمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالــب _ ١٥

ــة  ــابن عنب ــروف ب ــن عــيل احلســيني املع ــق /)هـــ٨٢٨ ت(أمحــد ب : حتقي

 /رـسـة أنصــاريان للطباعـة والنشــمؤّس  /د صــادق آل بحـر العلــومحمّمـ

 .)م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٥( /قم /٢ ط

د بــن عـيل بــن الشـيخ الصــدوق حمّمـ: عيـون أخبـار الرضــا _ ١٦

ــحه وقــدَّ صــحَّ  /)هـــ٣٨١ ت(ي احلســني بابويــه القّمــ ق عليــه م لــه وعلَّ

 /بــريوت /ســة األعلمــي للمطبوعــاتالشــيخ حســني األعلمــي، مؤّس 

 .)م١٩٨٤ /ـه١٤٠٤/ (وىلٰ الطبعة األُ  /لبنان

 ت(د بن احلسـن الطـويس شيخ الطائفة أبو جعفر حممّ : الغيبة _ ١٧

 /الشيخ عباد اهللا الطهـراين والشـيخ عـيل أمحـد ناصـح: حتقيق /)هـ٤٦٠

 ).هـ١٤١١( /وىلٰ الطبعة األُ  /سةقدَّ قم امل /ةسة املعارف اإلسالميّ مؤّس 



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٠٦  )املشجَّ

ــ _ ١٨ ــف الغمَّ ــكش ــة األئّم ــن : ةة يف معرف ــيل ب ــن ع ــو احلس أب

ــ ــيل  ٰى عيس ــتح األرب ــن أيب الف ـــ٦٩٣ ت(ب ــ /)ه ــواء: رـنش  /دار األض

 .لبنان /بريوت

ــة _ ١٩ ــام النعم ــدين ومت ــامل ال ــر : ك ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص الش

ح)هـــ٣٨١ ت(ي د بــن عــيل بــن احلســني بــن بابويــه القّمــحمّمــ ه ، صــحَّ

ــ ر اإلســالمي التابعــة ـســة النشــعــيل أكــرب الغفــاري، مؤّس : ق عليــهوعلَّ

 .)هـ١٤٠٥( إيران /فةسني بقم املرشَّ جلامعة املدرّ 

احلـاج مـريزا حسـني : مستدرك الوسـائل ومسـتنبط املسـائل _ ٢٠

إلحيـاء  سة آل البيـت مؤّس : حتقيق /)هـ١٣٢٠ ت(النوري الطربيس 

 .لبنان /بريوت )/م١٩٨٨ /هـ١٣٠٨/ (يةالطبعة الثان /الرتاث

الشـيخ كـامل الـدين : مطالب السؤول يف مناقب آل الرسـول _ ٢١

 .ماجد بن أمحد العطية: حتقيق/ )هـ٦٥٢ ت(د بن طلحة الشافعي حممّ 

ــث اإلمــام املهــدي  _ ٢٢ ــأليف ونشــ: معجــم أحادي : رـت

ــالميّ مؤّس  ــارف اإلس ــة املع ــوراينس ــيل الك ــيخ ع ــت إرشاف الش  /ة، حت

 .هـ١٤١١/ وىلٰ لطبعة األُ ا

ــدان _ ٢٣ ــم البل ــن : معج ــاقوت ب ــد اهللا ي ــو عب ــدين أب ــهاب ال ش

ــي البغــدادي ــوي الروم ــد اهللا احلم ــرتاث العــريب /عب ــاء ال  /دار إحي

 ).م١٩٧٩ /ـه١٣٩٩( /لبنان /بريوت

ـــديث _ ٢٤ ـــال احل ـــم رج ـــن معج ـــد م ـــ: املفي ـــيخ حمّم د الش

 /الثانيـــة الطبعـــة /قـــم /يتمنشـــورات مكتبـــة املحـــالَّ  /اجلـــواهري

 .)هـ١٤٢٤(
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ــب _ ٢٥ ــب آل أيب طال ــ: مناق ــد اهللا حمّم ــو عب ــن أب ــيل ب ــن ع د ب

ـــق /)هــــ٥٨٨ ت(آشـــوب شهر ـــف : حتقي ـــة مـــن أســـاتذة النج جلن

 .إصدارات املكتبة واملطبعة احليدرية /األرشف

ــائل _ ٢٦ ــة الس ــاو :مني ــة فت ــ ٰى جمموع ــهاّم ــة اهللا العظم  ٰى ة آلي

/ مفيـد الـدين عـايص ٰى موسـ: هبـمجعـه ورتَّ  /د أيب القاسـم اخلـوئيالسيّ 

 .)م١٩٩١ /هـ١٤١٢(

*   *   * 
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م :ت اواا   

جـابر : ، الـراوي)أخربين عن املهـدي مـا اسـمه؟( )١(

 .اجلعفي، عن أيب جعفر 

٩٦ 

وهو الذي ال يسّميه باسـمه ظـاهرًا قبـل قيامـه إالَّ ( )٢(

ل اهللا حذيفة بن اليامن، عن رسـو: ، الراوي)كافر به

. 

٤٢ 

 ٤٢ .)من ترك فرق شعره فرق بمنشار من نار( )٣(

، بعـض )ملعون مـن سـّامين يف حمفـل مـن النـاس( )٤(

 .التوقيعات

٤٢ 

من سّامين يف جممع من النـاس باسـمي فعليـه لعنـة ( )٥(

 .، بعض التوقيعات)اهللا

٤٢ 

إّياك أن تبحث عن هذا، فـإنَّ عنـد القـوم أنَّ هـذا ( )٦(

 .، عثامن بن سعيد العمري)قطعالنسل قد ان

٤٢ 

م عليكم أن تسألوا عن ذلك، وال أقول هذا من ( )٧( حمرَّ

م، ولكن عنه  ، عندي، وليس يل أن ُأحلِّل وُأحرِّ

مضـٰى ومل  فإنَّ األمر عند السلطان أنَّ أبا حمّمد 

االسم وقـع الطلـب، فـاتَّقوا خيلف ولدًا، وإذا وقع 

 .بن سعيد العمري ، عثامن)اهللا وأمسكوا عن ذلك

٤٢ 

ــف( )٨( ــٰى األن ــال اجلبهــة، أقن ــي، أج ، ...)املهــدي منّ

 .أبو سعيد اخلدري، عن النبّي : الراوي

٤٣ 
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لو مل يبَق من الدهر إالَّ يوم لبعث اهللا رجًال من أهل ( )٩(

، أمـري املـؤمنني، )بيتي يمألها عدالً كام ملئت جوراً 

 .عن رسول اهللا 

٤٤ 

: ، الـراوي)رتيت من ولد فاطمـة املهدي من ع( )١٠(

 .ُأّم َسَلمة، عن رسول اهللا 

٤٤ 

، )كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم( )١١(

 .أبو هريرة، عن رسول اهللا : الراوي

٤٤ 

ل اهللا ذلـك ( )١٢( لو مل يبَق من الدنيا إالَّ يوم واحـد لطـوَّ

بيتـي،  اليوم، حتَّٰى يبعث اهللا رجًال منّي أو من أهـل

ابن مسعود، عـن : ، الراوي...)يواطئ اسمه اسمي

 .رسول اهللا 

٤٤ 

يا بشـر إنَّك من ولد األنصار، وهذه الوالية مل تزل ( )١٣(

ر بـن سـليامن، عـن اإلمـام ـبش: ، الراوي...)فيكم

 .اهلادي 

٤٨ 

ا ليلة النصـف ( )١٤( يا عّمة اجعيل إفطارك الليلة عندنا فإهنَّ

اهللا تبارك وتعاٰىل سيظهر يف هذه الليلة من شعبان، فإنَّ 

ة  .حكيمة بنت اإلمام اجلواد : ، الراوي...)احلجَّ

٥٦ 

بعـد مضــّي أيب  قصدت حكيمة بنت حمّمـد ( )١٥(

ة، وما قـد اختلـف فيـه حمّمد  ، أسأهلا عن احلجَّ

 .حمّمد بن عبد اهللا الطهوي: ، الراوي...)الناس

٥٩ 
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ابعثـوا إٰىل : قال أبو حمّمد  لـامَّ ُولَِد السّيد ( )١٦(

اشـرت : أيب عمرو، فُبعَث إليه فصـار إليـه، فقـال لـه

أبـو جعفـر : ، الـراوي...)عشـرة آالف رطل خبـز

 .العمري، عن اإلمام العسكري 

٦٦ 

تلك مالئكة السامء نزلت لتتربَّك هبذا املولود، وهي ( )١٧(

أبو جعفر العمري، عـن : ، الراوي)أنصاره إذا خرج

 .ام العسكري اإلم

٦٧ 

ـراً ( )١٨( ، اإلمـام ...)إنَّ ابني هذا ولد خمتونًا طـاهرًا مطهَّ

 .الكاظم 

٦٧ 

، عـن ...)آمنوا بليلة القدر فإنَّه ينزل فيها أمر السنة( )١٩(

 .رسول اهللا 

٧١ 

، عـن أيب ...)إنَّ اهللا أرسل حمّمدًا إٰىل اجلّن واإلنـس( )٢٠(

 .جعفر 

٧١ 

وبني يدهيا لوح فيه أسـامء  اطمة دخلت عٰىل ف( )٢١(

 .جابر األنصاري: ، الراوي)األوصياء

٧١ 

وقـّدامها لـوح  دخلت عٰىل فاطمة بنت رسـول اهللا ( )٢٢(

 .جابر األنصاري: ، الراوي)ي األبصارـيكاد ضوئه يغش

٧٢ 

تي ظاهرًا حتَّٰى يمضــي اثنـا عشــر ( )٢٣( ال يزال أمر ُأمَّ

الشـعبي، عـن : وي، الـرا)خليفة كّلهم مـن قـريش

 .رسول اهللا 

٧٣ 
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ــأذن يل أن ( )٢٤( ــألتك، أفت ــن مس ــي ع ــك متنعن جاللت

أبـو هاشـم : ، الراوي...)سل، فقلت: أسألك؟ قال

 .اجلعفري، عن اإلمام العسكري 

٧٣ 

، )هذا صاحبكم بعـدي: أراين أبو حمّمد ابنه، وقال( )٢٥(

عمــرو بــن األهــوازي، عــن اإلمــام : الــراوي

 .العسكري

٧٤ 

اخللف من بعدي احلسن، فكيف بكم باخللف مـن ( )٢٦(

داود بـن القاسـم : ، الـراوي...)بعد اخللف؟ قلـت

 .اجلعفري، عن اإلمام اهلادي 

٧٤ 

إذا ُولَِد ابني جعفر بن حمّمد بن عيل بن احلسني بـن ( )٢٧(

، اإلمام ...)، فسّموه الصادقعيل بن أيب طالب 

 .، عن رسول اهللا زين العابدين 

٧٤ 

، )وإنَّ للقائم منّا غيبتني إحدامها أطول من األُخرٰى ( )٢٨(

 .الشيخ الصدوق، عن عيل : الراوي

٧٩ 

: لقائم آل حمّمد غيبتـان: يقول كان أبو جعفر ( )٢٩(

أبو بصري، : ، الراوي...)إحدامها أطول من األُخرٰى 

 .عن اإلمام الصادق 

٧٩ 

ملـايض وثقتـي يف األمني، ثقـة ا أبو عمرو الثقةهذا ( )٣٠(

 .اإلمام العسكري : ، الراوي)املحيا واملامت

٨٠ 
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لـامَّ مضـٰى أبـو عمـرو ريض اهللا تعـاٰىل عنـه، أتتنـا ( )٣١(

عبد اهللا : ، الراوي)الكتب باخلّط الذي كنّا نكاتب به

 .بن جعفر احلمريي

٨١ 

إن حدث عيلَّ حدث املوت فـاألمر إٰىل أيب القاسـم ( )٣٢(

حمّمد بن عثامن : ، الراوي)لنوبختياحلسني بن روح ا

 .العمري

٨١ 

إٰىل أيب احلسـن عـيل  أوٰىص الشيخ أبو القاسم ( )٣٣(

 .الصفواين: ، الراوي)بن حمّمد السمري

٨١ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا عيل بن حمّمد السـمري، ( )٣٤(

عيل بن حمّمد : ، الراوي)عظَّم اهللا أجر إخوانك فيك

 .السمري

٨٢ 

احلسـن بـن : ، الـراوي)ال بدَّ من فتنة صّامء صـيلم( )٣٥(

 .حمبوب، عن الرضا 

٨٩ 

، اإلمــام )ال خيــرج القــائم إالَّ يف وتــر مــن الســنني( )٣٦(

 .الصادق 

٩٠ 

ـــائم ( )٣٧( ـــم الق ـــادٰى باس ـــالث  ين ـــة ث يف ليل

 .، اإلمام الصادق ...)وعشـرين

٩٠ 

ــات قــد ( )٣٨( يــدخل املهــدي الكوفــة وهبــا ثــالث راي

 .، اإلمام الباقر ...)طربتاض

٩١ 
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ــة( )٣٩( ــف الكوف ــٰىل نج ــائم ع ــأّين بالق ــام ...)ك ، اإلم

 .الباقر

٩١ 

ــام ( )٤٠( ــه األّي ــول ل ــنني تط ــبع س ــائم س ــك الق يمل

 .، اإلمام الصادق ...)والليايل

٩٢ 

، ...)إنَّ قائمنا إذا قام أرشقـت األرض بنـور رّهبـا( )٤١(

 .اإلمام الصادق 

٩٢ 

ــ( )٤٢( ــة إذا ق ــدم أربع ــة فيه ــار إٰىل الكوف ــائم س ام الق

 .، اإلمام الباقر ...)مساجد

٩٢ 

ــام القــائم ( )٤٣( دعــا النــاس إٰىل اإلســالم  إذا ق

 .، اإلمام الصادق ...)جديداً 

٩٣ 

أقـام مخسـامئة مـن  إذا قام القائم من آل حمّمد ( )٤٤(

 .، اإلمام الصادق ...)قريش فضـرب أعناقهم

 ٩٤و ٩٣

ذا قام القائم هدم املسـجد احلـرام حتَّـٰى يـرّده إٰىل إ( )٤٥(

 .، اإلمام الصادق ...)أساسه

٩٤ 

إذا قام القائم سار إٰىل الكوفة فيخـرج منهـا بضـعة ( )٤٦(

 .، اإلمام الباقر ...)عشـر ألف

٩٤ 

حكم بالعـدل، وارتفـع يف أّيامـه  إذا قام القائم ( )٤٧(

 .الصادق  عيل بن عقبة، عن: ، الراوي...)اجلور

٩٤ 

رضب فساطيط ملن  إذا قام القائم من آل حمّمد ( )٤٨(

 .، اإلمام الباقر ...)ُيعلِّم الناس القرآن

٩٥ 
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من ظهر الكوفة سبعة وعشـرين  خيرج القائم ( )٤٩(

 .، اإلمام الصادق ...)رجالً 

٩٥ 

إذا قام قائم آل حمّمد عليه وعليهم السالم حكم بني ( )٥٠(

 .، اإلمام الصادق ...)داود الناس بحكم

 ٩٦و ٩٥

أخـربين : سأل عمر بن اخلّطاب أمري املؤمنني، فقال( )٥١(

 .، اإلمام الباقر ...)عن املهدي 

٩٦ 

، اإلمـام ...)إنَّ القائم يملك ثالثامئة وتسـع سـنني( )٥٢(

 .الباقر 

٩٦ 

 ، أمري...)لـامَّ ُأرسي يب إٰىل السامء أوحٰى إيلَّ رّيب ( )٥٣(

 .املؤمنني، عن رسول اهللا 

١٠١ 

*   *   * 
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 :ا   

 ٧٤ إبراهيم بن إدريس )١(

 ٧٢ إبراهيم بن هاشم )٢(

 ٤١ ابن أيب الفتح األربيل )٣(

 ٩٧ ابن أيب عمري )٤(

 ٩٦و ٧٢ أبو اجلارود )٥(

 ٧١ أبو القاسم جعفر بن حمّمد )٦(

 ٤٦ أبو أّيوب األنصاري )٧(

 ١٨ و تغلب عيل عميد الدينأب )٨(

 ٤٤و ٤٣ أبو داود السجستاين )٩(

 ٩٦ أبو دجانة األنصاري )١٠(

 ٤٣ أبو سعيد اخلدري )١١(

ري )١٢(  ٥٦ أبو عبد اهللا املطهَّ

 ٧٤ أبو عبد اهللا بن صالح )١٣(

 ٧٥و ٦٧ أبو عيل اخليزراين )١٤(

 ٥٩ أبو عيل بن ّمهام )١٥(

 ٧٤ أبو نرص طريف اخلادم )١٦(

 ٧٤و ٧٣ أبو هاشم اجلعفري )١٧(
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 ٤٤ أبو هريرة )١٨(

 ١٠١ أمحد بن بندار )١٩(

 ٤٦ أمحد بن طاهر القّمي )٢٠(

 ٢١ أمحد بن عبد الكريم بن حمّمد )٢١(

 ٢٣و ١٨ أمحد بن عيل بن حسني بن عنبة )٢٢(

 ٤٦ أمحد بن عيسٰى الوّشاء البغدادي )٢٣(

 ٧٢و ٧١ أمحد بن حمّمد بن عيسٰى  )٢٤(

 ٦٦ أمحد بن حمّمد بن حييٰى  )٢٥(

 ٧١ أمحد بن هارون )٢٦(

 ١٠١ أمحد بن هالل )٢٧(

 ٢٧ أمحد تيمور باشا )٢٨(

 ٦٦ إسحاق البرصي )٢٩(

 ٥٦ إسامعيل احلسني )٣٠(

 ٩١و ٤١ إسامعيل بن أبان )٣١(

 ٤٤ ُأّم َسَلمة )٣٢(

 ٩٦و ٩٥و ٩٤و ٩١و ٧٢ اإلمام الباقر  )٣٣(

 ٦٠و ٥٩و ٤٥و ٥٢ سن اإلمام احل )٣٤(

 ١٠٢و ١٠١و
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 ٨٥و ٦٠و ٤٦و ٤٥و ٢٥ اإلمام احلسني  )٣٥(

 ١٠٢و ١٠١و ٩١و ٩٠و

 ٩٧و ٩٥و ٩٣و ٩١و ٩٠ اإلمام الصادق  )٣٦(

 ١٠٢و

 ٨٩و ٨٨و ٦٧و ٥٩ اإلمام الرضا  )٣٧(

 ٧١و ٥٨و ٤٣و ٤٢و ٢٥ أمري املؤمنني  )٣٨(

 ١٠١و

 ٢٠ أنس يعقوب الكتبي )٣٩(

 ٤٥و ٤٤ يالبخار )٤٠(

 ٦٠و ٤٩و ٤٧و ٤٦ برش بن سليامن )٤١(

 ٤٤و ٤٣ الرتمذي )٤٢(

 ٤٤ الثعلبي )٤٣(

 ٩٧و ٧٢و ٤٢ جابر اجلعفي )٤٤(

 ٧٢ جابر بن عبد اهللا األنصاري )٤٥(

 ٧٥و ٦٧ جعفر الكّذاب )٤٦(

 ٩٠ جعفر بن بشري )٤٧(

 ٧٢ جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري )٤٨(

 ١٨ عميد الدين جالل الدين حسن بن )٤٩(
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 ٤١ حذيفة بن اليامن )٥٠(

 ٨٢ احلسن بن أمحد املكتَّب )٥١(

 ٧١ احلسن بن العّباس بن احلريش )٥٢(

 ٤٢ احلسن بن ّمحاد )٥٣(

 ٧٤و ٦٤و ٦٠و ٥٦و ٤٣ احلسن بن عيل العسكري  )٥٤(

 ١٠٢و ٨٠و ٧٥و

 ٨٨و ٧٢ احلسن بن حمبوب )٥٥(

 ٤٤ احلسن بن مسعود البغوي )٥٦(

 ٨٧ احلسني )٥٧(

 ٧٢و ٥٩ احلسني بن أمحد بن إدريس )٥٨(

 ٥٥ احلسني بن رزق اهللا )٥٩(

 ٨١ احلسني بن روح )٦٠(

 ٢٨و ٢٠ حسني حمّمد الرفاعي )٦١(

 ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٤٦  حكيمة بنت اإلمام اجلواد )٦٢(

 ٦٣و ٦٢و ٦١و ٦٠و ٥٩و

 ٧٤و ٦٦و ٦٥و ٦٤و

 ٦٧ محدان بن سليامن )٦٣(

 ٩٠ ن أيب عامرةخالد ب )٦٤(



 ١٢٣ ..........................................................................  الفهارس الفنّية

 ٧٤ داود بن القاسم اجلعفري )٦٥(

 ١٠٢ السامري )٦٦(

 ٩٧ سعد بن عبد اهللا )٦٧(

 ٨٧و ٨٢ السفياين )٦٨(

 ٩٨ سليامن بن سفيان )٦٩(

 ٧٣ سليامن بن عبد اهللا )٧٠(

 ٧١ سهل بن زياد )٧١(

 ٤٥ سهل بن سعد الساعدي )٧٢(

 ٤٢ د أبو القاسم اخلوئيالسيّ  )٧٣(

 ٩٧ د احلمرييسيّ ال )٧٤(

 ٢٢و ٢١ د شهاب الدين املرعيش النجفيالسيّ  )٧٥(

 ٤٢ د حمسن األمنيالسيّ  )٧٦(

 ١٩ رشف الدين حسني )٧٧(

 ٢١ الشيخ آغا بزرك الطهراين )٧٨(

 ١٠٢و ٧٣و ٦٦و ٥٥و ٤٢ الشيخ الصدوق )٧٩(

 ٩٠و ٨١و ٧٦و ٥٦و ٤٢ الشيخ الطويس )٨٠(

 ٩٧و ٩٦و

 ٨٢ الشيخ املجليس )٨١(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٢٤  )املشجَّ

 ٤٢ الشيخ املفيد )٨٢(

 ٢٩ عارف أمحد عبد الغني )٨٣(

 ٤٢ اد األسديعبّ  )٨٤(

 ٤٢ اد بن ربيعةعبّ  )٨٥(

 ٧٢ عبد اهللا بن القاسم )٨٦(

 ٧٢ عبد اهللا بن جبلة )٨٧(

 ٨١ عبد اهللا بن جعفر احلمريي )٨٨(

 ٢٩ عبد اهللا بن حسني السادة )٨٩(

 ٧١ اسعبد اهللا بن عبّ  )٩٠(

 ٨٩و ٧٣و ٤٤  بن مسعودعبد اهللا )٩١(

 ٦٧ د بن عبدوسعبد الواحد بن حممّ  )٩٢(

 ٨٠و ٤٢ عثامن بن سعيد العمري )٩٣(

 ٩٧و ٧٢ عيل بن إبراهيم )٩٤(

 ١٠٤  عيل بن احلسني )٩٥(

 ٧٢ عيل بن احلسني بن شاذويه )٩٦(

 ٩٤ عيل بن عقبة )٩٧(

 ١٠٤و ٨٠و ٧٤و ٤٧  د العسكريعيل بن حممّ  )٩٨(

 ٦٧ د بن قتيبة النيسابوري بن حممّ عيل )٩٩(



 ١٢٥ ..........................................................................  الفهارس الفنّية

 ٨٢و ٨١ د السمريعيل بن حممّ  )١٠٠(

 ٩٦و ٤٢ ابعمر بن اخلطّ  )١٠١(

 ٤٩و ٤٨ اسعمر بن يزيد النخّ  )١٠٢(

 ٧٤ بن األهوازي وعمر )١٠٣(

 ٩٧و ٤٢ عمرو بن شمر )١٠٤(

 ٧٢و ٤٤و ٤٢و ٢٥ فاطمة الزهراء  )١٠٥(

 ١٠٤و ١٠٣و

 ٥٥و ٤٧ كافور اخلادم )١٠٦(

 ٧٢ مالك بن السلويل )١٠٧(

 ٩٦ مالك األشرت )١٠٨(

ر هاشـم اجلعفـري ـد أيب النصـحممّ  )١٠٩(

 النابليس

٢٦ 

 ١٠٣ قاد بن إبراهيم بن إسححممّ  )١١٠(

 ٥٩ د بن إبراهيم الكويفحممّ  )١١١(

 ٧١ د بن أيب عبد اهللاحممّ  )١١٢(

 ٢٧ د بن أمحد بن عميد الدينحممّ  )١١٣(

 ٧٤و ٥٩ إسامعيل د بنحممّ  )١١٤(

 ٥٦ ارد بن احلسن الصفّ حممّ  )١١٥(



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٢٦  )املشجَّ

 ٥٦و ٥٥ د بن احلسن بن الوليدحممّ  )١١٦(

 ٦٧ د بن احلسني بن زيدحممّ  )١١٧(

 ٩٧و ٧٢ د بن عيسٰى بن عبيدحممّ  )١١٨(

 ٧٢ د بن الفضيلحممّ  )١١٩(

 ٥٩ د بن القاسم العلويحممّ  )١٢٠(

 ٤٦ د بن بحر الشيباينحممّ  )١٢١(

 ٦٧ د بن زياد األزديحممّ  )١٢٢(

 ٤٢ د بن زيدحممّ  )١٢٣(

 ٥٩ د بن عبد اهللا الطهويحممّ  )١٢٤(

 ٧٢ د بن عبد اهللا بن جعفر احلمرييحممّ  )١٢٥(

 ٨١ د بن عثامن العمريحممّ  )١٢٦(

 ٤٦ د بن عيل بن حاتم النوفيلحممّ  )١٢٧(

 ٧٥و ٦٧و ٦٦ د بن عيل ماجيلويهحممّ  )١٢٨(

 ٥٩ وند بن هارحممّ  )١٢٩(

 ١٠٣و ٨١ امد بن مهّ حممّ  )١٣٠(

 ٤٧ د بن حييٰى الذهبيحممّ  )١٣١(

 ٧٥و ٦٧و ٦٦و ٥٥ ارد بن حييٰى العطّ حممّ  )١٣٢(

 ٧١ د بن يعقوب الكلينيحممّ  )١٣٣(



 ١٢٧ ..........................................................................  الفهارس الفنّية

 ٢٣ د صادق آل بحر العلومحممّ  )١٣٤(

 ٢٧و ٢٦و ٢٤ د مرتٰىض الزبيديحممّ  )١٣٥(

 ٥٣ مريم بنت عمران )١٣٦(

 ٤٥و ٤٢ النيسابوري مسلم )١٣٧(

 ٩٦ املقداد )١٣٨(

 ١٠٣و ٩٢و ٩٠ ل بن عمراملفضَّ  )١٣٩(

 ٤٧ د الشيباينل بن حممّ املفضَّ  )١٤٠(

 ٥٥ د بن القاسمموسٰى بن حممّ  )١٤١(

د املري عيل بن عبد الرحيم بـن حمّمـ )١٤٢(

 بن مرتٰىض 

١٩ 

 ٥٩و ٥٦و ٥٤و ٥٠و ٤٦ عاوبنت يش) مليكة(نرجس  )١٤٣(

 ٦٤و ٦٣و ٦٢و ٦١و ٦٠و

 ٦٥و

 ٨١ هارون بن موسٰى  )١٤٤(

 ٩٦و ٩٣ يوشع بن نون )١٤٥(

*   *   * 

   



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٢٨  )املشجَّ

   ا واا وا :را

 ١٧ آل عميد الدين )١(

 ١٨ نيالرسياني )٢(

 ١٩ الرتكامن )٣(

 ٢٥ ةميّ بنو أُ  )٤(

 ٨٨و ٨٧و ٤٨ اسبنو العبّ  )٥(

 ٧٦و ٧٥و ٧٣و ٢٨ اإلمامية )٦(

 ٧٥و ٧٢و ٤٨و ٤٣و ٢٢ لشيعةا )٧(

 ٨٩و ٨٢و ٨١و ٨٠و ٧٦و

 ٥٤و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٦ الروم )٨(

 ٨٧و ٦٠و

 ٤٨ األنصار )٩(

 ٥١و ٥٠و ٤٦ احلواريني )١٠(

 ٥٠ يسنيالقّس  )١١(

 ٥٠ الرهبان )١٢(

 ٥١ املسيحية )١٣(

 ٥١ امللكانية )١٤(

 ٥٣و ٥١ النصارٰى  )١٥(



 ١٢٩ ..........................................................................  الفهارس الفنّية

 ٩٣و ٥٤و ٥٢و ٢٨و ٢٢ املسلمون )١٦(

 ٦٦ بنو هاشم )١٧(

 ٧٣ بنو إرسائيل )١٨(

 ٩٤و ٧٣ قريش )١٩(

 ٨٧ الرتك )٢٠(

 ٨٨و ٨٧و ٤٥و ٢٥ العرب )٢١(

 ٨٨و ٨٧ العجم )٢٢(

 ٨٨ قيس )٢٣(

 ٨٨ كندة )٢٤(

 ٨٨ آل أيب طالب )٢٥(

 ٩٣ الزنادقة )٢٦(

 ٩٥ بنو شيبة )٢٧(

 ٩٥ البرتية )٢٨(

 ٩٥ بنو فاطمة )٢٩(

*   *   * 

   



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٣٠  )املشجَّ

 :اان واا   

 ٨٨و ٥٠و ٤٨ بغداد )١(

 ٩٣ جبال الديلم )٢(

 ٨٧ اجلزيرة )٣(

 ٨٨ جلوالء )٤(

 ٢٠و ١٨ ةاحللَّ  )٥(

 ٨٨و ٥٩و ٥٨ احلرية )٦(

 ٨٨ خانقني )٧(

 ٨٨ خراسان )٨(

 ٨٧ الرملة )٩(

 ١٩ سبزوار )١٠(

 ٥٤و ٤٧و ٤٦ من رأٰى  ُرسَّ  )١١(

 ٢٠و ١٨ سورا )١٢(

 ٨٧ الشام )١٣(

 ٩٣ الصني )١٤(

 ٢٠ طرابلس )١٥(

 ١٩ طوس )١٦(

 ٨٨و ٤٨و ١٨ العراق )١٧(



 ١٣١ ..........................................................................  الفهارس الفنّية

 ٩١ الغري )١٨(

 ٢٩و ٢٨و ٢٧و ١٩ القاهرة )١٩(

 ٨٩ قزوين )٢٠(

 ٩٣ قسطنطينية )٢١(

 ٤٦ كربالء )٢٢(

 ٨٨ الكرخ )٢٣(

 ٩٢و ٩١و ٨٩و ٨٨و ٨٧ الكوفة )٢٤(

 ٩٥و ٩٤و

 ٨٢و ٤٦ مدينة السالم )٢٥(

 ٢٩و ٢٦و ٢١و ٢٠ رةاملدينة املنوَّ  )٢٦(

 ٨٨و ٨٧و ٢٨و ٢٧و ٢٤ مرص )٢٧(

 ٢٨ املغرب )٢٨(

 ٤٦ مقابر قريش )٢٩(

 ٩٨و ٩١و ٩٠ ةمكَّ  )٣٠(

 ٩١و ١٩و ١٨ النجف )٣١(

 ٢٠ واسط )٣٢(

*   *   *   
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د :را   

  حتّيـــــــــة اهللا ورضــــــــــوانه )١(

 

٤١ 

ـــة القـــائم عـــىلٰ     اإلمـــام احلجَّ

 

 

ـــا )٢( ـــة يرقبوهن ـــاس دول ـــّل ُأن   لك

 

٩٧ 

  ودولتنـــا يف آخـــر الـــدهر تظهـــرُ  

 

 

  إّين أديـــن بـــام دان الوصــــّي بـــه )٣(

 

٩٧ 

ــا  ــل املخلين ــن قت ــة م ــوم اخلريب   ي

 

 

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ............................................................  املركز مقّدمة

 ١١  ...............................................................اإلهداء

 ١٥  .......................................................  التحقيق مقّدمة

 ١٦  .........................................................  املؤّلف ترمجة

 ١٩  .................................................................  وفاته

ة  ٢١  ............................................................  حياته مدَّ

 ٢٣  ...............................................  الكّشاف املشّجر كتاب

 ٢٥  .......................................................  املعتمدة النسخ

ل الفصل ة اخللف :األوَّ  ٣٩  ........  )د م ح م( الزمان صاحب املهدي احلجَّ

 ٦٩  ........................  عرش االثني األئّمة عىلٰ  النّص  يف :الثاين الفصل

 ٧٧  .........................................   غيبته يف :الثالث الفصل

 ٨٥  ....................................  الظهور عالمات يف :الرابع الفصل

 ٩٩  ................   عرش االثني إمامة عىلٰ  النّص  يف :اخلامس الفصل

 ١٠٣  ....................................................  التحقيق مراجع

 ١٠٩  .....................................................  الفنّية الفهارس

الً   ١١١  ......................................  القرآنية اآليات فهرست: أوَّ



ر الكّشاف(من كتاب  ترمجة اإلمام املهدي املنتظر    ..............................  ١٣٤  )املشجَّ

 ١١٢  ....................................  الرشيفة الروايات فهرست: ثانياً 

 ١١٩  ..............................................  األعالم فهرست: ثالثاً 

 ١٢٨  ...........................  والقبائل والطوائف مماألُ  فهرست: رابعاً 

 ١٣٠  ..................................واملواضع البلدان فهرست: خامساً 

 ١٣٢  ...........................................  األشعار فهرست: سادساً 

 ١٣٣  ...............................................  املوضوعات فهرست

*   *   * 




