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بسم اهلل الرمحن الرحيم

إذا كان املنعطـــف التأرخيـــي والتحـــول احلضـــاري العمالق 
حيصـــل على يد اإلمام املهدي املنتظـــر � وهو الذي حيقق 
حلم األنبياء والصاحلني وينقذ اإلنسان من ضالل اجلاهلية 
وظلـــم الطغيان واســـتبداد االحنـــراف، ويعيد صياغـــة البناء 
اإلنساني على أساس عقيدة التوحيد وقيم الرسالة الربانية، 
فـــال بد للنـــي األكرم� واألئمـــة املعصومني� مـــن تثبيت 
هـــذه احلقيقة وتعميق الوعي حوهلا وحتويل االهتمام إليها، 
ألن االهتمام بها ُيشـــّكل اجلزء األهم من االهتمام بالقضية 
اإلســـالمية واإلنســـانية الكربى، وإعداد اإلنســـان للثورة على 
الظلـــم واجلـــور والطغيان، وبعث اآلمال يف نفســـه واالنتصار 
علـــى حالة الضعـــف والتشـــتت واهلزمية النفســـية أمام قوى 
الظلـــم واالســـتكبار، وربـــط اإلنســـانية باملصلـــح املنتظر�، 
وحشد ما ميكن حشده من الطاقات البشرية، وبذل ما ميكن 
بذله من أجل ترســـيخ هـــذه احلقيقة عند النـــاس وباألخص 
املوالـــني، والداللة عليها وعلى املســـتويات املعرفية كافة، وهو 
ما اســـتمر بفعله اإلمام احلسن العسكري� ــ بعد آبائه�ــ 
يف تلـــك املدة الزمنيـــة القصرية من قيادتـــه األهلية وخالفته 

الربانية رغم ما تعّرض له من سجن متكرر.

ويف هـــذه األوراق نســـلط الضـــوء علـــى بعض اجلهـــود اليت 
بذهلا اإلمام احلسن العسكري�يف هذا الشأن.

نسأل اهلل قبوله وجيعله لنا ذخرًا يوم ال ينفع مال وال بنون.
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تمهيد:
 إن وجود اإلمام على منصة القيادة العاملية ما هو يف الواقع 
إال من أجل بســـط العدل والقســـط ورفع راية التوحيد يف كل 
ربوع األرض اليت دعا إليها نبينا � وكل ني قبله، فلإلمامة 
دور أساسي يف تكميل اإلنسان ورفعه إىل أعلى مستوى لقبول 
معانـــي التوحيـــد والعـــدل وغريها من الفضائـــل والقيم، ألن 
اإلمامة وحسب بعض التعابري هي اهلداية اإليصالية، أي أنها 
ُتشرف على تطبيق املضامني التشريعية حبق املكلفني وتهذب 
الســـلوك برفع شوائب اإلفراط والتفريط، فهي حتافظ على 
توازن اإلنســـان من االندفـــاع  –اإلفراط-، وجتذبه من إركاس 
نفســـه-التفريط-، بســـبب أن من الصعوبة مبكان أن يتجنب 
اإلنســـان امليـــل إىل احدى اجلهتني، بال إعانة مرشـــد يوصله، 
فاألعم األغلب من الناس ال ميتلكون مقياسًا كاماًل للصحة 
واخلطـــأ، وإناطة هذا الدور لإلمامـــة ال ينفي ما هلا من أدوار 
أخـــر، فاإلمامـــة هي مكملة لدور النبوة فكل ما للنبوة من دور 
وفائـــدة للبشـــرية فلإلمامة مثلها فهي تســـد الفراغ احلاصل 
مـــن فقدان النبوة، وهـــذا  التكميل ال يقع إال بتثبيت القلوب 

من خالل إثباته يف العقول.
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المعارضة الصادمة ضد االنحراف:
أهـــل البيـــت � الذيـــن أعدهـــم اهلل لقيادة األمـــة وحتمل 
مســـؤولية الرســـالة وصيانـــة نقائهـــا وطهارتها عـــن التلويث 
والتشـــويه والتحريف كان البد من ممارســـتهم لدور التوجيه 

والتوعية ومحاية الرسالة.

وملـــا وقـــع ما مل يكن مرجـــوا، عمد األئمـــة � لبناء قاعدة 
مؤمنـــة مســـتعدة لقبول احلـــق والنهوض به، وهـــذا البناء مل 
يكن ســـريعًا بســـبب أن احلكومـــات املتعاقبة على ســـدة احلكم 
مل يكن ينفعها هذا التوجه يف البناء مثلما مل ينفعها وجود 
هـــؤالء القـــادة اإلهليني، فـــكان من الطبيعي عنـــد األئمة� 
إجياد أســـباب التهيؤ الروحي واالســـتعداد النفســـي وبث هذه 
العقيدة بني أتباعهم ومريديهم، وهلذا نرى أن األئمة � مل 
يرتكـــوا هذا األمر يف مناســـبة إال وأخربوا شـــيعتهم بأوصاف 
تلك الدولة اإلهلية املبســـوطة يف املعمورة وآثارها يف التكامل 
الروحـــي أو التكامل العلمي أو االقتصـــادي واالجتماعي إىل 
آخره،علـــى أن األئمـــة � حتركوا يف األمة حبســـب املعطيات 
املمكنة، وملا وصل األمر لإلمام العســـكري � كان البد عليه 
مـــن أن يتعامل مع هذا املوضوع بدقة عالية، فالواجب يلزمه 
توضيح من ســـيكون اإلمام بعده، وهو يف الوقت نفسه مضيق 
عليه، مراقبة حتركاته، فالعيون متابعة واجلواســـيس مراقبة 
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وأنبـــاؤه إىل البـــالط واصلـــة، وأســـئلة األتبـــاع ال تنقطـــع عن 
شخص القائد بعده، من هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟

ثم إنه � كان يواجه مستويات خمتلفة يف الفهم والذكاء 
والفطنة و حتمل املســـؤولية، فضال عـــن وجود املنحرفني من 
الغـــالة واملرتبصني بـــاألذى من املخالفـــني الذين حيملون يف 

قلوبهم الضغينة على هذا اخلط الشريف.  

فـــكان عليـــه أن يرشـــد إىل اإلمـــام الـــذي بعـــده، وهو � يف 
حمنـــة االضطهاد، ومعاناة األذى من الســـلطة ولكن معاملة 

هذه الظروف مل تكن صعبة عليه مبا حباه اهلل من تأييد.

  التمهيد للدولة اإللهية في كلمات المعصومين:
ابتدأ سيد أهل البيت الرسول األعظم � بذكر هذا القائد 
العظيم حتى أورد هذا املعنى مجهور املسلمني يف مصنفاتهم 
وكتبهم اليت ذكرت منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا، واملشكك 
ال حيتاج أكثر من تقليب صفحات بعض الكتب احلديثية، وال 
حيتـــاج إىل التنقيب، ثـــم كانت إخبارات الوصي أمري املؤمنني 
� نذكـــر منها رواية واحدة ونتربك أيضا بذكر رواية عن كل 
معصـــوم �، فممـــا روي عن الني األكـــرم �، قال الصدوق 
يف كمال الدين: حدثنا أبي، وحممد بن احلســـن، وحممد بن 
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موسى املتوكل � قالوا: حدثنا سعد بن عبد اهلل، وعبد اهلل 
بـــن جعفر احلمريي، وحممد بن حييى العطار مجيعا قالوا: 
حدثنـــا أمحـــد بن حممـــد بـــن عيســـى، وإبراهيم بن هاشـــم، 
وأمحـــد بن أبي عبد اهلل الربقي، وحممد بن احلســـني بن أبي 
اخلطـــاب مجيعـــا: قالوا: حدثنا أبو علي احلســـن بن حمبوب 
الســـراد، عـــن داود بـــن احلصني، عـــن أبي بصري، عـــن الصادق 
جعفـــر بن حممد� عن آبائه � قال: قال رســـول اهلل �: 
املهـــدي من ولدي، امســـه امسي، وكنيته كنييت، أشـــبه الناس 
بـــي َخلقا وُخلقا، تكون لـــه غيبة وحرية حتى تضل اخللق عن 
أديانهـــم، فعند ذلك يقبل كالشـــهاب الثاقب فيمألها قســـطا 

وعدال كما ملئت ظلما وجورا)1(. 

رواية عن اإلمام أمير المؤمنين �:

روى الصدوق بســـند عـــن األصبغ بن نباتة قـــال: أتيت أمري 
املؤمنـــني علـــي بن أبي طالـــب � فوجدته متفكـــرا ينكت يف 
األرض، فقلـــت: يـــا أمـــري املؤمنني مـــا لي أراك متفكـــرا تنكت 
يف األرض، أرغبـــت فيهـــا؟ فقـــال: ال واهلل مـــا رغبـــت فيهـــا وال 

)))  كم���ال الدي���ن ومتام النعمة، الش���يخ  الصدوق أب���و جعفر حممد بن علي 
ب���ن احلس���ن ب���ن بابويه القم���ي، ت س���نة �)38ه��، صحح���ه وعل���ق عليه على 
أكرب الغفاري مؤسس���ة النشر اإلس���امي  التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة 
�إيران�، س���نة الطبع حمرم احلرام 405)، الناش���ر مؤسس���ة النش���ر االسامي 

التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة – إيران، ص287.



9
تمهيد اإلمام  العسكري � للقائم � 

يف الدنيـــا يوما قـــط، ولكن فكرت يف مولـــود يكون من ظهري 
احلـــادي عشـــر من ولـــدي، هو املهدي ميألها عـــدال كما ملئت 
جـــورا وظلما، تكون له حرية وغيبة، يضل فيها أقوام ويهتدي 
فيهـــا آخرون، فقلت: يا أمري املؤمنـــني وإن هذا لكائن؟ فقال: 
نعـــم كما أنـــه خملوق، وأنى لـــك بالعلم بهذا األمـــر يا أصبغ 
أولئـــك خيار هذه األمة مع أبـــرار هذه العرتة، قلت: وما يكون 
بعـــد ذلك؟ قال: ثم يفعل اهلل ما يشـــاء فإن له إرادات وغايات 

ونهايات)1(.  

رواية عن اإلمام الحسن المجتبى �:

روى الشيخ الصدوق بسند عن أبي سعيد عقيصا)2( قال: ملا 
صاحل احلســـن بن علي � معاوية بن أبي سفيان دخل عليه 
الناس، فالمه بعضهم على بيعته، فقال �: وحيكم ما تدرون 
مـــا عملت، واهلل الذي عملت خري لشـــيعيت ممـــا طلعت عليه 
الشـــمس أو غربت، أال تعلمـــون أنين إمامكم مفرتض الطاعة 
عليكـــم وأحد ســـيدي شـــباب أهل اجلنة بنص من رســـول اهلل 
� علـــّي؟ قالـــوا: بلى، قال: أما علمتم أن اخلضر� ملا خرق 
السفينة وأقام اجلدار وقتل الغالم كان ذلك سخطًا ملوسى بن 
عمران إذ خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك، وكان ذلك عند اهلل 

)))  كمال الدين ومتام النعمة، ص 288 – 289.
)2) لقب دينار التميمي وقد جاء هذا اللقب لش���عر قاله، راجع رجال الطوسي 

ص 63
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تعاىل ذكره حكمة وصوابا، أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع 
يف عنقـــه بيعة لطاغية زمانـــه إال القائم الذي يصلي روح اهلل 
عيســـى بـــن مريم � خلفه، فإن اهلل عـــز وجل خيفي والدته، 
ويغيب شـــخصه لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج، ذلك 
التاســـع من ولد أخي احلســـني ابن ســـيدة اإلمـــاء، يطيل اهلل 
عمره يف غيبته، ثم يظهره بقدرته يف صورة شـــاب دون أربعني 

سنة، ذلك ليعلم أن اهلل على كل شيء قدير)1(. 

رواية عن اإلمام الحسين الشهيد �:  

روى الشيخ الصدوق بسند عن حييى بن وثاب، عن عبد اهلل 
بن عمر قال: مسعت احلســـني بن علـــي � يقول: لو مل يبق 
مـــن الدنيا إال يوم واحد لطـــّول اهلل عز وجل ذلك اليوم حتى 
خيرج رجل من ولدي، فيمألها عدال وقســـطا كما ملئت جورا 

وظلما، كذلك مسعت رسول اهلل � يقول)2(. 

رواية عن اإلمام علي السجاد�:

روى الصدوق بســـند  عن ســـعيد بن جبري قال: مسعت سيد 
العابدين علي بن احلسني � يقول: يف القائم منا سنن من 
األنبيـــاء �ســـنة مـــن أبينا آدم �، وســـنة من نوح، وســـنة من 
إبراهيم، وســـنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، 

)))كمال الدين ومتام النعمة، ص 5)3 – 6)3.
)2)  كمال الدين ومتام النعمة، ص 7)3 – 8)3.
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وسنة من حممد صلوات اهلل عليهم، فأما من آدم و نوح فطول 
العمـــر وأما من إبراهيم فخفاء الـــوالدة واعتزال الناس، وأما 
من موسى، فاخلوف والَغيبة وأما من عيسى فاختالف الناس 
فيـــه، وأما من أيوب فالفرج بعـــد البلوى، وأما من حممد � 

فاخلروج بالسيف�)1(. 

رواية عن اإلمام محمد الباقر�: 

روى جابر اجلعفي قال: سألت أبا جعفر� عن تأويل قول 
ْنَد اهللهَّيِ اْثَنا َعَشـــرَ َشـــْهًرا يفيِ  وريِ عيِ ـــهُ َة الشُّ دهَّ اهلل عز وجل: �إيِنهَّ عيِ
ْنَهـــا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم ذليَِك  ـــَماَواتيِ َواأْلَْرَض ميِ َتـــابيِ اهللهَّيِ َيْوَم َخَلَق السهَّ كيِ
ـــنهَّ َأْنُفَســـُكْم� قـــال: فتنفس  يـــُن اْلَقيِّـــُم َفـــال َتْظليُِمـــوا فيِيهيِ الدِّ
سيدي الصعداء ثم قال: يا جابر أما السنة فهي جدي رسول 
اهلل �، وشهورها اثنا عشر شهرا، فهو أمري املؤمنني �و� إلي 
وإىل ابين جعفر، وابنه موسى، وابنه علي، وابنه حممد، وابنه 
علي، وإىل ابنه احلســـن، وإىل ابنه حممد اهلادي املهدي، اثنا 

عشر إماما حجج اهلل يف خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه.

واألربعة احلرم الذين هم الدين القيم، أربعة منهم خيرجون 
باســـم واحد: علي أمري املؤمنني، وأبي علي بن احلسني، وعلي 
بـــن موســـى، وعلي بن حممد �، فاإلقـــرار بهؤالء هو الدين 

))) كمال الدين ومتام النعمة، ص 322.
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ـــنهَّ َأْنُفَســـُكْم� أي قولوا بهم مجيعا  القيـــم �َفـــال َتْظليُِموا فيِيهيِ
تهتدوا)1(. 

رواية عن اإلمام  علي بن موسى الرضا�:

قـــال الشـــيخ الصـــدوق: حدثنـــا أمحـــد بـــن زياد بـــن جعفر 
اهلمداني � قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه 
عن عبد الســـالم بن صاحل اهلروي قال مسعت دعبل بن علي 
اخلزاعـــي يقول: ملا أنشـــدت موالي الرضـــا� قصيدتي اليت 

أوهلا:

	 	 مدارس آيات خلت من تالوة 
                                     ومنـــزل وحـــي مقفـــر العرصـــات

فلما انتهيت إىل قولي: 

خروج إمام ال حمالة خارج         	
                                             يقـــوم علـــى اســـم اهلل والـــربكات

	    	 	 مييز فينا كل حق وباطــــــل 
                                           ويـــجزي على النعماء والنقمات

))) كتاب الغيبة، شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي)385 - 
460 ه )، حتقيق: الش���يخ عباد اهلل الطهراني والشيخ على أمحد ناصح، الناشر 
مؤسس���ة املعارف اإلسامية، قم املقدس���ة، الطبعة احملققة  األوىل  تاريخ الطبع 

))4) ه ، املطبعة بهمن، ص 49).
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بكـــى الرضـــا � بكاء شـــديدا ثم رفع رأســـه إلـــي فقال لي: 
يـــا خزاعـــي نطـــق روح القـــدس على لســـانك بهذيـــن البيتني 
فهـــل تدري من هذا اإلمام؟ ومتى يقوم؟ فقلت: ال يا ســـيدي 
إال إنـــي مسعت خبـــروج إمام منكم يطهر األرض من الفســـاد 
وميلؤها عدال، فقال: يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابين وبعد 
حممـــد ابنه علـــي وبعد علي ابنه احلســـن وبعد احلســـن ابنه 
احلجـــة القائم املنتظـــر يف غيبته املطاع يف ظهوره، لو مل يبق 
مـــن الدنيـــا إال يـــوم واحد لطـــّول اهلل ذلك اليـــوم حتى خيرج 
فيمألهـــا عدال كما ملئت جورا وظلما وأما متى؟ فأخبار عن 
الوقـــت، ولقد حدثـــين أبي عن أبيه عن آبائـــه عن علي� أن 
النـــي � قيـــل لـــه: يا رســـول اهلل � متى خيـــرج القائم من 
لِّيَها ليَِوْقتيَِها إيِالهَّ ُهَو  ذريتـــك؟ فقال: مثله مثل الســـاعة �اَل جُيَ

َماَواتيِ َواأَلْرضيِ اَل َتْأتيِيُكْم إيِالهَّ َبْغَتًة�)1(. َثُقَلْت يفيِ السهَّ

رواية عن اإلمام محمد الجواد �:

 إكمـــال الدين: ابن عبـــدوس، عن ابن قتيبة، عن محدان بن 
ســـليمان، عن الصقر بن دلف، قال: مسعت أبا جعفر حممد 
ابـــن علـــي الرضا � يقـــول: إن اإلمام بعدي ابـــين علي أمره 

)))  عيون أخبار الرضا، الش���يخ األق���دم واحملدث األكرب أبو جعفر الصدوق 
حممد بن علي بن احلس���ن بن بابويه القمي قده املتوفى �س���نة )38ه��، صححه 
وق���دم له وعل���ق عليه العامة الش���يخ حس���ن األعلمي، الطبع���ة األوىل، املطبعة 
مؤسس���ة األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان، س���نة الطبع  404) ه  - 984) م، 

ج )  ص 296- 297.
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أمـــري، وقولـــه قولي، وطاعته طاعـــيت، واإلمامة بعده يف ابنه 
احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم 
ســـكت، فقلت له: يا ابن رســـول اهلل فمن اإلمام بعد احلســـن؟ 
فبكى �  بكاًء شديدا ثم قال: إن من بعد احلسن ابنه القائم 
باحلق املنتظر، فقلت له: يا ابن رسول اهلل ومل مسي القائم؟ 
قال: ألنه يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلني بإمامته، 
فقلـــت لـــه: ومل مسي املنتظر؟ قال: ألن لـــه غيبة تكثر أيامها 
ويطـــول أمدها، فينتظر خروجه املخلصـــون وينكره املرتابون 
ويستهزئ بذكره اجلاحدون ويكثر فيها الوقاتون ويهلك فيها 

املستعجلون وينجو فيها املسلمون)1(. 

رواية عن اإلمام علي الهادي�:

يف الغيبـــة قـــال الشـــيخ الطوســـي: وأخربنـــي مجاعـــة، عن 
أبي حممد هارون بن موســـى التلعكـــربي، عن أمحد بن عبد 
اهلل اهلامشـــي قال: حدثين أبو موســـى عيســـى بـــن أمحد بن 
عيســـى بن املنصـــور قال: حدثين أبو احلســـن علي بن حممد 
العســـكري �، عـــن أبيه حممـــد بن علي �، عـــن أبيه علي 
بن موسى �، عن أبيه موسى بن جعفر�، عن أبيه جعفر 
بـــن حممد �، عـــن أبيه حممد بن علـــي �، عن أبيه علي 
بن احلسني �، عن أبيه احلسني بن علي صلوات اهلل عليهم 
)))  حب���ار األن���وار اجلامعة ل���درر أخبار األئم���ة األطهار، الش���يخ حممد باقر 
اجمللس���ي ت�))))ه�����، الطبع���ة الثانية املصححة 403) ه  - 983) م، الناش���ر 

مؤسسة الوفاء بريوت – لبنان، ج )5 ص 30.
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قال: قال ]لي[ علي صلوات اهلل عليه: قال رســـول اهلل �: من 
سره أن يلقى اهلل عز وجل آمنا مطهرا ال حيزنه الفزع األكرب 
فليتولك، وليتول بنيك احلســـن واحلسني، وعلي بن احلسني، 
وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، وموسى بن جعفر، وعلي 
بن موسى، وحممدا وعليا واحلسن، ثم املهدي، وهو خامتهم. 

وليكونـــن يف آخـــر الزمـــان قـــوم يتولونـــك يا علي يشـــنأهم 
النـــاس، ولو أحبهم كان خريا هلـــم لو كانوا يعلمون، يؤثرونك 
وولـــدك علـــى اآلبـــاء واألمهـــات واألخـــوة واألخـــوات، وعلـــى 
عشـــائرهم والقرابـــات صلـــوات اهلل عليهـــم أفضـــل الصلوات، 
أولئك حيشرون حتت لواء احلمد يتجاوز عن سيئاتهم ويرفع 

درجاتهم جزاء مبا كانوا يعملون)1(. 

رواية عن اإلمام الحسن العسكري � : 

 إكمـــال الديـــن: الطالقانـــي، عـــن أبي علـــي بن همـــام قال: 
مسعـــت حممـــد بن عثمـــان العمـــري � يقـــول: مسعت أبي 
يقـــول: ســـئل أبو حممد احلســـن بـــن علي � وأنـــا عنده عن 
اخلـــرب الـــذي روي عن آبائـــه � أن األرض ال ختلو من حجة 

))) الغيب���ة  للش���يخ الطوس���ي ص 36) – 37)، مناقب آل أب���ي طالب، اإلمام 
احلافظ ابن ش���هر آش���وب رش���يد الدي���ن أبي عب���د اهلل حممد بن علي بن ش���هر 
آشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيش السروي املازندراني ت )سنة 588 ه )،صححه 
وش���رحه وقابله على عدة نس���خ خطية جلنة من أساتذة النجف األشرف، طبع يف 

املطبعة احليدرية يف النجف، ج )  ص 252.
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اهلل علـــى خلقه إىل يـــوم القيامة وأن من مات ومل يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية، فقال�: إن هذا حق كما أن النهار 

حق. 

فقيل له: يا ابن رسول اهلل فمن احلجة واإلمام بعدك؟ 

فقـــال: �ابـــين حممد وهو اإلمـــام واحلجة بعـــدي، من مات 
ومل يعرفـــه مـــات ميتـــة جاهلية�، أمـــا إن له غيبـــة حيار فيها 
اجلاهلـــون، ويهلـــك فيها املبطلون، ويكـــذب فيها الوقاتون ثم 
خيـــرج فكأنـــي أنظـــر إىل األعـــالم البيـــض ختفق فوق رأســـه 

بنجف الكوفة)1(. 

سجنه: 
مبا أن السلطة احلاكمة حتس بوجود أفكار معارضة ختتمر 
يف ذهنية املسلمني فال بد من وأدها بأية طريقة كانت، ومن هنا 
كانت ترقب احلركات وكان السجن مأوى هذه القيادة الربانية 
مبجرد الظن واحلســـبان، وقد القى اإلمام العســـكري� هذا 
املصـــري أكثر من مرة، وقد روت كتب األصحاب ســـجنه املتكرر 

نذكر منها:

))) حب���ار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، للش���يخ اجمللس���ي ج )5 
ص 60). 
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قـــال الشـــيخ اجمللســـي�: حـــدث حممد عمـــر الكاتب 	 
عـــن علي بن حممد بن زيـــاد الصيمري صهر جعفر بن 
حممود الوزير على ابنته أم أمحد وكان رجال من وجوه 
الشـــيعة وثقاتهـــم ومقدمـــا يف الكتـــاب واألدب و العلـــم 
واملعرفـــة قال: دخلت على أبي أمحـــد عبيد اهلل بن عبد 
اهلل بن طاهر، وبني يديه رقعة أبي حممد � فيها: إني 
نازلـــت)1( اهلل عز وجـــل يف هذا الطاغي يعين املســـتعني، 
وهـــو آخـــذه بعد ثالث، فلمـــا كان يف اليـــوم الثالث خلع، 
وكان مـــن أمـــره مـــا رواه النـــاس يف احـــداره إىل واســـط 

وقتله)2(. 

كان حبســـه � يف آخـــر ســـنة �251هـ� ألن املســـتعني بويع 
له ربيع الثاني ســـنة �248هـ� وخلع بعد ثالث ســـنني وتســـعة 
أشـــهر تقريبًا وبويع للمعتز يف اليوم السادس من حمرم سنة 
�252هـ�، وعليه يكون هذا احلبس يف حياة اإلمام اهلادي�.

• روى الشـــيخ الطربســـي بســـند عن علي بن إبراهيم بن 	
هاشم، عن داود بن القاسم قال: كنت يف احلبس املعروف 
حببـــس خشـــيش يف اجلوســـق األمحـــر أنا واحلســـن بن 
حممـــد العقيقـــي وحممد بـــن إبراهيم العمـــري وفالن 
وفـــالن إذ دخـــل علينـــا أبو حممد احلســـن وأخوه جعفر 

))) نازلت: اي راجعت مرة بعد مرة.
)2)  حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،للش���يخ اجمللس���ي،  ج50 

ص3)3
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فحففنـــا بـــه، وكان املتولـــي حلبســـه صـــاحل بـــن وصيف 
وكان معنـــا يف احلبـــس رجـــل مجحي يقول: إنـــه علوي، 
قـــال: فالتفت أبو حممد فقال: لـــوال أن فيكم من ليس 
منكـــم ألعلمتكم متى يفرج عنكـــم، وأومأ إىل اجلمحي 

أن خيرج فخرج.

فقـــال أبو حممد: هذا الرجل ليـــس منكم فاحذروه، فان يف 
ثيابـــه قصة قد كتبها إىل الســـلطان خيربه مبـــا تقولون فيه، 
فقـــام بعضهم ففتش ثيابه، فوجد فيهـــا القصة يذكرنا فيها 

بكل عظيمة)1(. 

• روى الشيخ الكليين بسند عن علي بن عبد الغفار قال: 	
دخـــل العباســـيون على صاحل بن وصيـــف ودخل صاحل 
بـــن علـــي وغريه مـــن املنحرفني عـــن هـــذه الناحية على 
صـــاحل بن وصيـــف عندما حبس أبا حممـــد �، فقال 
هلـــم صاحل: وما أصنع قد وكلت به رجلني من أشـــر من 
قدرت عليه، فقد صارا من العبادة والصالة والصيام إىل 
أمر عظيم، فقلت هلما: ما فيه؟ فقاال: ما تقول يف رجل 
يصوم النهار ويقوم الليل كله، ال يتكلم وال يتشاغل وإذا 

)))  إع���ام الورى بأعام اهلدى، أمن اإلس���ام الش���يخ أبي عل���ي الفضل بن 
احلس���ن الطربسي من أعام القرن الس���ادس اهلجري، حتقيق مؤسسة آل البيت 
� إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل، سنة الطبع  7)4)ه�، املطبعة  ستارة، الناشر 

مؤسسة آل البيت � إلحياء الرتاث - قم املشرفة،ج2 ص)4).
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نظرنا إليه ارتعـــدت فرائصنا ويداخلنا ما ال منلكه من 
أنفسنا، فلما مسعوا ذلك انصرفوا خائبني)1(. 

يظهـــر مـــن هذه الروايـــة أن هذا هو الســـجن الثاني يف زمن 
املعتز ألن صاحل بن وصيف الرتكي كان من أمرائه ويظهر أنه 
كان يف سجن خاص منفرد غري السجن الذي كان فيه داود بن 

القاسم وغريه املذكورون يف النص السابق.

• قال الشـــيخ الطوســـي: وروى ســـعد بن عبد اهلل، عن أبي 	
هاشـــم داود بن القاســـم اجلعفري، قال: كنت حمبوســـا 
مـــع أبي حممد � يف حبـــس املهتدي بن الواثق، فقال 
لـــي: يا أبا هاشـــم إن هذا الطاغـــي أراد أن يعبث باهلل يف 
هـــذه الليلـــة وقد بـــرت اهلل تعـــاىل عمره، وقـــد جعله اهلل 

للقائم من بعده ومل يكن لي ولد،وسأرزق ولدا.

قـــال أبـــو هاشـــم: فلمـــا أصبحنـــا ]وطلعت الشـــمس[ شـــغب 
األتـــراك علـــى املهتدي فقتلـــوه، وولي املعتمد مكانه وســـلمنا 

اهلل)2(. 

يظهر أن حبسه� كان يف سنة �256هـ�، ألن املهتدي بويع 

)))  األصول من الكايف الشيخ الكليين حممد بن يعقوب ت �329 ه��حتقيق: 
تصحي���ح وتعلي���ق: علي أكرب الغفاري، الطبعة اخلامس���ة س���نة الطبع  363) ش 

املطبعة حيدري، الناشر دار الكتب اإلسامية – طهران، ج )  ص 2)5
)2) الغيبة  للشيخ الطوسي  ص 223 
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لـــه يف ��27 رجب ســـنة �255هـ� وقتل بعد أحد عشـــر شـــهرا 
وتسعة عشر يوما)1(.

• عن احلســـن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار، عن حممد 	
بـــن أبي الزعفـــران، عن أم أبي حممـــد � قال: قال لي 
يوما من األيام تصيبين يف ســـنة ســـتني ومائتني حزازة 
أخاف أن أنكب منها نكبة، قالت: وأظهرت اجلزع وأخذني 

البكاء، فقال: ال بد من وقوع أمر اهلل، ال جتزعي.

فلما كان يف صفر سنة ستني أخذها املقيم واملقعد، وجعلت 
ختـــرج يف األحايني إىل خارج املدينة، وجتســـس األخبار حتى 
ورد عليها اخلرب، حني حبســـه املعتمد يف يدي علي بن جرين 
وحبس جعفرا أخاه معه وكان املعتمد يســـأل عليا عن أخباره 

يف كل وقت فيخربه أنه يصوم النهار، ويصلي الليل... )2(. 

على هذه الرواية فقد كان حبســـه هذه املرة مع أخيه جعفر 
سنة ستني بعد املائتني. 

• وعـــن علي بـــن حممد، عن مجاعة مـــن أصحابنا قالوا: 	
ســـلم أبـــو حممـــد � إىل حنريـــر وكان يضيـــق عليـــه 

))) بداي���ة الف���رق ونهاية امللوك، الش���يخ حممد رضا احلكيم���ي �معاصر�، 
توثيق وتعليق ش���اكر األبراهيمي، الطبعة األوىل، س���نة الطبع 990)م، مطبعة 

دار الفردوس بريوت �� لبنان، ص67).
)2) حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج50 ص3)3  
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ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق اهلل فإنك ال تدري من يف 
منزلـــك؟ وذكرت له صالحـــه وعبادته وقالت: إني أخاف 
عليك منه، فقال: واهلل ألرمينه بني الســـباع، ثم استأذن 
يف ذلـــك فـــأذن له، فرمى بـــه إليها فلم يشـــكوا يف أكلها، 
فنظروا إىل املوضـــع ليعرفوا احلال، فوجدوه � قائما 

يصلي وهي حوله، فأمر بإخراجه إىل داره)1(. 

  هـــذه الروايـــات تؤكـــد تكـــرار ســـجنه وتعدده بســـبب خوف 
السلطة من هذه القيادة الربانية اليت بشر بها الني األعظم 

� منذ فجر اإلسالم.

ورغـــم كل تلك الســـجون املتكررة واإلرصاد له � اســـتطاع 
اإلمام � إبالغ شـــيعته بالقائد املنتظر وتوصيف اخلطوط 
العامـــة هلذه الدولة اإلهلية الكربى اليت وعد اهلل أن يظهرها 

على الدين كله.

 حتمـــل اإلمـــام العســـكري�  أســـاليب التنكيل وأســـاليب 
االضطهاد اليت كانت متارســـه السلطات ضده،  لكنه استطاع 
بسياســـته املرنة احلكيمة وختطيطـــه الدقيق أن يتجاوز تلك 
الفرتات احلالكة وأن يتغلب على تلك الظروف القاســـية وأن 
يســـقط احلواجـــز اليت صنعتها الســـلطة للفصـــل بينه وبني 

املؤمنني. 

))) إعام الورى بأعام اهلدى، الشيخ الطربسي، ج2 ص)5) 
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القائد الحكيم:                                                                                                      
القلق يصاحب املؤمنني على مستقبل هذه األمة ومصريها 
بعد اإلمام العسكري�، لقد قرأ املؤمنون أن هذه احلكومات 
اجلائرة البد أن تصادر حياته كما صادرت حياة آبائه� فمن 

الذي سيتحمل مسؤولية الرسالة ويقود املؤمنني؟.

أســـئلة ال تنفك تثور يف الصدور و هي الشـــغل الشـــاغل، أن 
املؤمنني محلوا حقيقًة قاهلا الني األكرم� وتواترت عندهم 
هـــي أن األئمـــة اثنا عشـــر، وهذا اإلمام العســـكري هو احلادي 
عشر، فأين هو الثاني عشر، كأن نفوسهم تقول: لقد عاصرت 
األمـــة من هؤالء األئمة القادة االثين عشـــر أحد عشـــر إماما 
ومازالت يف ظل اإلمام احلادي عشـــر.. فيا ترى من هو اإلمام 
الثاني عشـــر الـــذي اختاره اهلل ليكون خامت أوصياء الرســـول 

األكرم حممد� وآخر قادة أمة اإلسالم؟ 

إعالم هادئ:  
كانـــت الظـــروف األمنية تفـــرض اختفاء اإلمـــام املهدي� 
أثنـــاء محلـــه، ويف أول يوم من والدته حتى عن عمته الســـيدة 
الفاضلـــة حكيمة بنت اإلمام اجلواد� اليت حضرت الوالدة 
املباركة بأمر اإلمام العسكري � واليت شهدت تلك اللحظات 
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وشـــاهدت ولـــي اهلل بـــني يـــدي أبيـــه�.. فكيـــف باجلماهري 
املؤمنة اليت يشـــغلها التفكري به ويسودها القلق وهي تتلهف 
وحترتق شـــوقًا لقـــدوم اإلمام املنقذ الثاني عشـــر الذي يهدم 
أصنـــام الكفـــر واجلحـــود والظلـــم كما بشـــرت بذلـــك األئمة 

وقبلهم الني األعظم� وحتى األنبياء السابقون�. 

لقـــد كان على اإلمام أبي حممد احلســـن العســـكري � أن 
يوفق بني األمرين املهمني، كتمان األمر وإخفائه عن السلطة 
العباســـية الظاملة وعـــن  عيونها وجواسيســـها من جهة، ومن 
جهـــة أخـــرى إبالغ وإعـــالم املؤمنـــني املوالـــني بـــوالدة قائدها 
املنتظـــر مـــن جهة أخرى، فاســـتلزم ذلـــك جهدًا جبـــارًا وتأني 
وحنكـــة عاليـــة بالتبليـــغ عـــن الـــوالدة املباركة للولـــي املنقذ، 
لذلك فقد قام اإلمام العســـكري � بإبالغ أتباعه بأســـاليب 

متعددة.

نعـــم اســـتطاع أن يوصـــل الرســـالة إىل أتباعـــه املخلصـــني 
� أســـاليب خمتلفـــة يف اإلعـــالم، ومل يكتـــف  فاســـتخدم 
بأســـلوب واحـــد، فقد أخـــرب أصحابـــه مواقف ذكرنـــا منها يف 
ســـجنه، وإخباراتـــه أنه ســـيولد له املولـــود املبـــارك، أو حديثه 
عـــن عاملية دولة القائم املنتظر�، ويف بعض األحيان جيمع 
أصحابـــه وخيرج القائم � عليهم، ويف أحيان أخرى يدخله 
� على من يدخل على اإلمام � يف بيته، أو يسمح لإلمام 

� باإلجابة عن األسئلة، وسنفهرس ملا ذكرنا:
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1- إخباراته ألصحابه بأنه سيولد له مولود:

عن أمحد بن حممد بن عبد اهلل قال: خرج عن أبي حممد 
� حني قتل الزبريي لعنه اهلل: هذا جزاء من اجرتأ على اهلل 
يف أوليائـــه يزعم أنه يقتلـــين وليس لي عقب فكيف رأى قدرة 
اهلل فيـــه؟ وولـــد له ولد مساه م ح م د يف ســـنة ســـت ومخســـني 

ومائتني)1(.

عـــن أبـــي هاشـــم اجلعفـــري قـــال: كنـــت حمبوســـًا مـــع أبي 
حممد� يف حبس املهتدي بن الواثق فقال لي: يا أبا هاشم 
إن هـــذا الطاغـــي أراد أن يعبـــث بـــاهلل يف هـــذه الليلـــة وقد برت 
اهلل عمـــره وجعلـــه للقائم من بعده، ومل يكن لي ولد وســـأرزق 

ولدًا)2(.

2- تكليف��ه بع��ض أصحاب��ه الثقاة بتوزي��ع كمية 
م��ن الطعام بمناس��بة والدة اإلم��ام المهدي � على 

شخصيات بني هاشم والمؤمنين: 

عن حممد بن علي ماجيلويه، وحممد بن موسى بن املتوكل، 
وأمحد بن حممد بن حييى العطار � قالوا: حدثنا حممد 
بن حييى العطار قال: حدثين إســـحاق بن رياح البصري، عن 

)))  أصول الكايف الشيخ الكليين ج) ص4)5.
)2) الغيبة الشيخ الطوسي، ص205 
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أبـــي جعفـــر العمري قال: ملا ولد الســـيد � قـــال أبو حممد 
�: ابعثوا إىل أبي عمرو ]عثمان بن سعيد[، فبعث إليه فصار 
إليه فقال له: اشـــرت عشرة آالف رطل خبز، وعشرة آالف رطل 
حلـــم وفرقه - أحســـبه قال: على بين هاشـــم – وعق عنه بكذا 

وكذا شاة)1(. 

عن حممد بن موســـى بن املتوكل � قال: حدثين عبد اهلل 
بـــن -جعفر احلمريي قال: حدثين حممد بن إبراهيم الكويف 
إن أبا حممد � بعث إىل بعض من مساه لي بشاة مذبوحة، 

وقال: هذه من عقيقة ابين حممد)2(.

عن احلسن بن املنذر عن محزة بن أبي الفتح قال: كان يومًا 
جالسًا فقال لي: البشارة ولد البارحة مولود ألبي حممد � 
وأمر بكتمانه، فقلت: وما امسه؟ فقال: يسمى مبحمد، وكين 

جبعفر)3(. 

وعن إبراهيم صاحب اإلمام العسكري � فيقول: وجه إلي 
موالي أبو حممد بأربعة أكبش وكتب إلي: بســـم اهللهَّ الرمحن 
الرحيـــم، هذه عن ابين حممـــد املهدي، وُكْل هنيئًا وأطعم من 

وجدت من شيعتنا)4(. 

))) كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق، ص)43. 
)2) كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق، ص432. 

)3)  كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق، ص 432.
)4) حب���ار األن���وار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، الش���يخ اجمللس���ي ج)5 
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3- إخبار أصحابه شفوياً بوالدته:

حدثنـــا حممد بن علي ماجيلويـــه � قال: حدثنا حممد 
بـــن حييى العطار قال: حدثنا احلســـني بن علي النيســـابوري 
قال: حدثنا احلســـن بن املنذر، عن محـــزة بن أبي الفتح قال: 
جاءنـــي يوما فقال لي: البشـــارة ولد البارحـــة يف الدار مولود 
ألبـــي حممد � وأمر بكتمانه، قلـــت: وما امسه؟ قال، مسي 

مبحمد وكين جبعفر)1(. 

عـــن أمحـــد بن إســـحاق بن ســـعد قـــال: مسعت أبـــا حممد 
احلســـن ابـــن علي العســـكري � يقـــول: احلمـــد هلل الذي مل 
خيرجين من الدنيا حتى أراني اخللف من بعدي، أشبه الناس 
برســـول اهلل � خلقا وخلقا، وحيفظـــه اهلل تبارك وتعاىل يف 
غيبته، ثم يظهره فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا 

وظلما)2(.

  عن موســـى بـــن جعفر بن وهب البغـــدادي قال: مسعت أبا 

ص28.
))) وه���ي كنيت���ه الثانية روى الش���يخ حممد بن إبراهيم بس���ند عن اإلمام أبي 
جعف���ر حممد بن علي �، قال:صاحب هذا األمر هو الطريد الش���ريد، املوتور 
بأبيه املكنى بعمه، املفرد من أهله امسه اسم نيب، كتاب الغيبة للنعماني  ص 

84)) حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج)5 ص28. 
)2)  كمال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق ص409. 
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حممد احلســـن بن علـــي � يقول: كأني بكـــم وقد اختلفتم 
بعدي يف اخللف مين، أما إن املقر باألئمة بعد رســـول اهلل � 
املنكر لولدي كمن أقر جبميع أنبياء اهلل ورســـله ثم أنكر نبوة 
رســـول اهلل �، واملنكر لرسول اهلل � كمن أنكر مجيع أنبياء 
اهلل ألن طاعـــة آخرنـــا كطاعـــة أولنـــا، واملنكـــر آلخرنـــا كاملنكر 
ألولنـــا،  أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال من عصمه 

اهلل عز وجل)1(.

4- إرس��اله الرس��ائل يش��ير فيها إل��ى والدة اإلمام 
المنقذ�: 

عـــن ســـعد بن عبـــد اهلل قال: حدثين موســـى بـــن جعفر بن 
وهـــب البغـــدادي أنه خـــرج من أبي حممـــد � توقيع: زعموا 
أنهـــم يريـــدون قتلـــي ليقطعوا هذا النســـل وقد كـــّذب اهلل عز 

وجل قوهلم واحلمد هلل)2(.                                  

وعن علي بن بالل: خرج إليهَّ مرة من أبي حممد احلسن بن 
علي العسكري قبل مضيه بسنتني خيربني باخللف من بعده، 
ثم أخرج إليهَّ مرة قبل مضيه بثالثة أيام خيربني باخللف من 

بعده)3(. 

))) كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق،ص409. 
)2) كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق،ص409. 

)3) أصول الكايف، للشيخ الكليين ج) ص328. 
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5- دع��وة قرابته وأصحابه وجمعهم إحضار اإلمام� 
ليشاهدوه:

 حدثنـــا حممـــد بـــن موســـى بـــن املتـــوكل � قـــال: حدثنا 
عبـــد اهلل بـــن جعفر احلمـــريي قال: حدثنا حممـــد بن أمحد 
العلـــوي، عن أبي غـــامن اخلادم قال: ولد ألبي حممد � ولد 
فسماه حممدا، فعرضه على أصحابه يوم الثالث، وقال: هذا 
صاحبكم من بعدي، وخليفيت عليكم، وهو القائم الذي متتد 
إليه األعناق باالنتظار، فإذا امتألت األرض جورا وظلما خرج 

فمألها قسطا وعدال)1(.

حدثنـــا حممد بن علي ماجيلويـــه � قال: حدثنا حممد 
بـــن حييـــى العطار قال: حدثـــين جعفر بن حممـــد بن مالك 
الفـــزاري قـــال: حدثين معاوية بـــن حكيم، وحممـــد بن أيوب 
بـــن نوح: وحممد بن عثمان العمـــري � قالوا: عرض علينا 
أبـــو حممد احلســـن بن علي � وحنن يف منزلـــه وكنا أربعني 
رجال فقال: هذا إمامكم من بعدي، وخليفيت عليكم، أطيعوه 
وال تتفرقـــوا من بعـــدي يف أديانكم فتهلكوا، أما إنكم ال ترونه 
بعـــد يومكم هذا، قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إال أيام 

قالئل حتى مضى أبو حممد �)2(. 

روى الشـــيخ الصدوق بســـند عن السيدة حكيمة بنت اإلمام 
)))  كمال الدين ومتام النعمة، للشيخ الصدوق ص)43. 
)2) كمال الدين ومتام النعمة، للشيخ الصدوق ص)43. 
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اجلـــواد � أنهـــا قالت: بعث إلي أبو حممد احلســـن بن علي 
� فقـــال: يا عمة اجعلي إفطارك ]هـــذه[ الليلة عندنا فإنها 
ليلـــة النصف من شـــعبان فـــإن اهلل تبارك وتعاىل ســـيظهر يف 
هذه الليلة احلجة وهو حجته يف أرضه، قالت: فقلت له: ومن 
أمـــه؟ قال لي: نرجس، قلت لـــه: جعلين اهلل فداك ما بها أثر، 
فقـــال: هو ما أقول لك، قالت: فجئت، فلما ســـلمت وجلســـت 
جـــاءت تنزع خفي وقالت لي: يا ســـيدتي ]وســـيدة أهلي[ كيف 
أمســـيت؟ فقلت: بل أنت ســـيدتي وسيدة أهلي، قالت: فأنكرت 
قولـــي وقالـــت: مـــا هذا يا عمـــة؟ قالت: فقلت هلا: يـــا بنية إن 
اهلل تعـــاىل ســـيهب لـــك يف ليلتك هذه غالما ســـيدا يف الدنيا 

واآلخرة، قالت: فخجلت واستحيت....]إىل أن قال[ 

قالـــت حكيمـــة: فلمـــا كان يف اليـــوم الســـابع جئت فســـلمت 
وجلســـت فقـــال: هلمي إلي ابين، فجئت بســـيدي � وهو يف 
اخلرقـــة ففعـــل به كفعلته األوىل، ثم أدىل لســـانه يف فيه كأنه 
يغذيه لبنا أو عســـال، ثم قال: تكلم يا بين، فقال: أشـــهد أن ال 
إلـــه إال اهلل وثنـــى بالصالة علـــى حممد وعلى أمـــري املؤمنني 
وعلى األئمة الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني حتى وقف 
يميِ  نيِ الرهَّحيِ على أبيه �، ثم تال هذه اآلية: �بيِْســـميِ اهللهَّيِ الرهَّمْحَ
َعَلُهْم  ُفوا يفيِ اأْلَْرضيِ َوَنْ يـــَن اْســـُتْضعيِ ـــنهَّ َعَلى الهَّذيِ َوُنريِيـــُد َأْن مَنُ
ْرَعْوَن  َن هَلُْم يفيِ اأْلَْرضيِ َوُنريَِي فيِ َعَلُهُم اْلَواريِثيِنَي ــ َومُنَكِّ ـــًة َوَنْ َأئيِمهَّ
َذُروَن� قال: موســـى  ْنُهـــْم َما َكاُنـــوا حَيْ َوَهاَمـــاَن َوُجُنوَدُهَمـــا ميِ

فسألت عقبة اخلادم عن هذه، فقال: صدقت حكيمة)1(. 

))) كمال الدين ومتام النعمة، للشيخ الصدوق، ص)43. 
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حممد وحممد بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي 
قال: اجتمعت أنا والشـــيخ أبو عمرو رمحه اهلل عند أمحد بن 
إسحاق فغمزني أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخللف فقلت 
له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما 
أريد أن أســـألك عنـــه فإن اعتقادي وديـــين أن األرض ال ختلو 
مـــن حجة إال إذا كان قبل القيامة بأربعني يوما فإذا كان ذلك 
رفعـــت احلجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفســـا إميانها 
مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إميانها خريا، فأولئك أشرار 
من خلق اهلل عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكين 
أحببـــت أن أزداد يقينـــا وإن إبراهيم � ســـأل ربه عز وجل أن 
يريـــه كيـــف حييي املوتى، قـــال: أو مل تؤمن؟ قـــال: بلى، ولكن 
ليطمئـــن قلي، وقـــد أخربني أبو علي أمحد بن إســـحاق عن 
أبي احلسن]اإلمام اهلادي[ � قال سألته وقلت من أعامل أو 
عمـــن آخـــذ وقول من أقبل؟ فقال لـــه: العمري ثقيت فما أدى 
إليـــك عين فعين يؤدي وما قال لـــك عين فعين يقول فامسع 
لـــه وأطـــع فإنه الثقة املأمـــون، وأخربني أبو علي أنه ســـأل أبا 
حممد]اإلمام العســـكري[ � عن مثل ذلك فقال له العمري 
وابنـــه ثقتـــان فما أديـــا إليك عين فعين يؤديـــان، وما قاال لك 
عين فعـــين يقوالن، فامسع هلمـــا وأطعهما، فإنهمـــا الثقتان 
املأمونـــان، فهـــذا قول إمامني قـــد مضيا فيك، قـــال: فخر أبو 

عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك؟

فقلت له: أنت رأيت اخللف من بعد أبي حممد �؟ فقال: 
إي واهلل ورقبتـــه مثل ذا وأومأ بيـــده. فقلت له: فبقيت واحدة 
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فقال لي هات... )1(.

عن يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي حممد احلسن 
ابـــن علـــي � وهـــو جالـــس علـــى دكان يف الـــدار وعـــن ميينه 
بيت وعليه ســـرت مســـبل، فقلت له: يا سيدي من صاحب هذا 
االمر؟ فقال: ارفع الســـرت فرفعته فخرج إلينا غالم مخاســـي 
له عشـــر أو مثـــان أو حنو ذلك، واضح اجلبـــني، أبيض الوجه، 
دري املقلتني، شثن الكفني، معطوف الركبتني، يف خده األمين 
خـــال، ويف رأســـه ذؤابة، فجلس على فخـــذ أبي حممد � ثم 
قـــال لي: هـــذا هو صاحبكم، ثـــم وثب فقال له: يـــا بين ادخل 
إىل الوقـــت املعلـــوم، فدخل البيت وأنا أنظـــر إليه، ثم قال لي: 
يا يعقوب انظر إىل من يف البيت؟ فدخلت فما رأيت أحدا)2(. 

عـــن جعفر بن حممد الكويف عن جعفر بن حممد املكفوف 
عـــن عمرو األهوازي قال: أراني أبو حممد ابنه �وقال: هذا 

صاحبكم من بعدي)3(. 

عـــن احلســـني وحممد ابين علي بـــن إبراهيم عن حممد بن 
علـــي بن عبـــد الرمحن العبـــدي من عبد قيس عـــن ضوء بن 
علي العجلي عن رجل من أهل فارس مساه قال: أتيت سامراء 

))) أصول الكايف الشيخ الكليين ج) ص330 
)2) كمال الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق ص436   

)3)  أصول الكايف للشيخ الكليين ج) ص328. 
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ولزمـــت بـــاب أبي حممد � فدعاني فدخلت عليه وســـلمت، 
فقـــال: ما الـــذي أقدمك؟ قال: قلت: رغبـــة يف خدمتك، قال: 

فقال: لي فالزم الباب.

قال: فكنت يف الدار مع اخلدم ثم صرت أشرتي هلم احلوائج 
مـــن الســـوق،.وكنت أدخل عليهم من غـــري إذن إذا كان يف الدار 
رجـــال، قال: فدخلـــت عليه يوما وهو يف دار الرجال فســـمعت 
حركـــة يف البيـــت، فنادانـــي: مكانـــك، ال تـــربح، فلم أجســـر أن 
أدخـــل وال أخرج فخرجت علّي جارية معها شـــيء مغطى، ثم 

ناداني: ادخل، فدخلت ونادى اجلارية فرجعت إليه.

فقال هلا: اكشفي عما معك فكشفت عن غالم أبيض حسن 
اللون حســـن الوجه وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته 
إىل ســـرته أخضر ليس بأسود، فقال هذا صاحبكم، ثم أمرها 

فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو حممد � )1(.

6- السماح لإلمام � باإلجابة على بعض األسئلة: 

  عن أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري الثقة �وبأكثر من 
طريق�، أنه قال: دخلت على أبي حممد احلسن بن علي � 
وأنا أريد أن أسأله عن اخللف ]من[ بعده، فقال لي مبتدئا: يا 
أمحـــد بن إســـحاق إن اهلل تبارك وتعـــاىل مل خيل األرض منذ 

))) أصول الكايف، للشيخ الكليين، ج) ص329. 
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خلـــق آدم � وال خيليهـــا إىل أن تقـــوم الســـاعة من حجة هلل 
على خلقه، به يدفع البالء عن أهل األرض، وبه ينزل الغيث، 

وبه خيرج بركات األرض. 

قـــال: فقلـــت لـــه: يـــا ابن رســـول اهلل فمـــن اإلمـــام واخلليفة 
بعـــدك؟ فنهـــض � مســـرعًا فدخـــل البيت، ثم خـــرج وعلى 
عاتقـــه غـــالم كأن وجهـــه القمر ليلـــة البدر من أبنـــاء الثالث 
ســـنني، فقال: يا أمحد بن إســـحاق لوال كرامتك على اهلل عز 
وجـــل وعلـــى حججه مـــا عرضت عليـــك ابين هـــذا، إنه مسي 
رســـول اهلل � وكنيـــه، الذي ميـــأل األرض قســـطا وعدال، كما 

ملئت جورا وظلما.

يـــا أمحد بن إســـحاق مثله يف هذه األمـــة مثل اخلضر �، 
ومثلـــه مثل ذي القرنني، واهلل ليغينب غيبة ال ينجو فيها من 
اهللكـــة إال مـــن ثبته اهلل عز وجل على القـــول بإمامته ووفقه 

]فيها[ للدعاء بتعجيل فرجه.

فقال أمحد بن إسحاق: فقلت له: يا موالي فهل من عالمة 
يطمئن إليها قلي؟

فنطق الغالم � بلســـان عربـــي فصيح، فقال: أنا بقية اهلل 
يف أرضـــه، واملنتقـــم مـــن أعدائه، فـــال تطلب أثرا بعـــد عني يا 

أمحد بن إسحاق.
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فقال أمحد بن إســـحاق: فخرجت مســـرورا فرحا، فلما كان 
مـــن الغد عـــدت إليه فقلـــت له: يـــا ابن رســـول اهلل لقد عظم 
ســـروري مبـــا مننـــت ]به[ علـــي، فمـــا الُســـّنة اجلاريـــة فيه من 

اخلضر وذي القرنني؟ فقال: طول الغيبة يا أمحد.

قلـــت: يـــا ابن رســـول اهلل وإن غيبته لتطول؟ قـــال: إي وربي 
حتـــى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني به، وال يبقى إال من 
أخذ اهلل عز وجل عهده لواليتنا، وكتب يف قلبه اإلميان، وأيده 

بروح منه.

يـــا أمحـــد بن إســـحاق: هـــذا أمر من أمر اهلل، وســـر من ســـر 
اهلل، وغيـــب مـــن غيـــب اهلل، فخـــذ ما آتيتـــك واكتمـــه وكن من 

الشاكرين، تكن معنا غدا يف عليني)1(.

بعـــد هـــذا اجلهـــد الشـــريف الـــذي بذلـــه اإلمام العســـكري 
صلوات اهلل عليه أنتشـــر خرب اإلمام القائم صلوات اهلل عليه 
رغـــم اجلهود الذي بذلتها الســـلطة العباســـية يف منع والدته 
أو حماولة قتله قبل أن يولد أو منع نشـــر خرب والدته بعد ما 

تعذر عليهم قتله صلوات اهلل عليه. 

ثـــم إن الزمـــرة املؤمنـــة الـــيت تلقـــت اخلـــرب أو القـــت اإلمام 
وشـــاهدته أو اليت حدثها، عممت األخبار للشـــيعة يف كل بالد 
اإلســـالم الـــيت يقطنونها، وهكذا انتشـــر اخلرب بـــني الصفوة 
املؤمنة ليزرع األمل يف قلوب املســـتضعفني مبستقبل اإلسالم 

)))  كمال الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق ص328. 
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على يد اإلمام الثاني عشر �، وليبدد غيوم القلق والتشكيك 
من نفوس املســـلمني ويرتفع كل إبهام عنها، وليحق اهلل احلق 

بكلماته.

وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  

المصادر:
 1- األصـــول من الكايف الشـــيخ الكليـــين حممد بن يعقوب 
ت �329 هــــ� حتقيـــق: تصحيـــح وتعليق: علي أكـــرب الغفاري، 
الطبعـــة اخلامســـة ســـنة الطبـــع  1363 ش املطبعـــة حيدري، 

الناشر دار الكتب اإلسالمية - طهران.

2-  إعـــالم الـــورى بأعالم اهلدى، أمني اإلســـالم الشـــيخ أبي 
علي الفضل بن احلســـن الطربســـي من أعالم القرن السادس 
اهلجـــري، حتقيـــق مؤسســـة آل البيـــت � إلحيـــاء الـــرتاث، 
الطبعة األوىل، ســـنة الطبع  1417هـ، املطبعة  ســـتارة، الناشر 

مؤسسة آل البيت � إلحياء الرتاث - قم املشرفة.

3- حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، الشيخ 
حممد باقر اجمللســـي ت�1111هـ�، الطبعة الثانية املصححة 

1403 ه  - 1983 م، الناشر مؤسسة الوفاء بريوت – لبنان.

4- بداية الفرق ونهاية امللوك، الشيخ حممد رضا احلكيمي 
�معاصر�، توثيق وتعليق شـــاكر األبراهيمي، الطبعة األوىل، 
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سنة الطبع 1990م، مطبعة دار الفردوس بريوت ــ لبنان.

5-  كتاب الغيبة، شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن 
الطوســـي�385 - 460 ه�، حتقيق: الشـــيخ عباد اهلل الطهراني 
والشيخ على أمحد ناصح، الناشر مؤسسة املعارف اإلسالمية، 
قم املقدســـة، الطبعة احملققـــة  األوىل  تاريخ الطبع 1411 ه ، 

املطبعة بهمن.

6- كمـــال الديـــن ومتام النعمة، الشـــيخ  الصدوق أبو جعفر 
حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، ت سنة �381هـ�، 
صححـــه وعلـــق عليـــه علـــى أكـــرب الغفـــاري مؤسســـة النشـــر 
اإلســـالمي  التابعة جلماعة املدرســـني بقم املشـــرفة �إيران�، 
ســـنة الطبـــع حمـــرم احلـــرام 1405، الناشـــر مؤسســـة النشـــر 

االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة – إيران.

 7-  عيـــون أخبار الرضا، الشـــيخ األقدم واحملدث األكرب أبو 
جعفر الصدوق حممد بن علي بن احلســـني بن بابويه القمي 
قـــده املتوفـــى �ســـنة 381هــــ�، صححه وقـــدم له وعلـــق عليه 
العالمـــة الشـــيخ حســـني األعلمـــي، الطبعـــة األوىل، املطبعة 
مؤسســـة األعلمي للمطبوعـــات بريوت – لبنان، ســـنة الطبع  

1404 ه  - 1984 م.

8- مناقـــب آل أبـــي طالب، اإلمام احلافظ ابن شـــهر آشـــوب 
رشـــيد الديـــن أبـــي عبـــد اهلل حممد بن علي بن شـــهر آشـــوب 
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ابـــن أبـــي نصر بن أبـــي حبيش الســـروي املازندراني ت �ســـنة 
588ه �،صححه وشـــرحه وقابله على عدة نســـخ خطية جلنة 
مـــن أســـاتذة النجف األشـــرف، طبع يف املطبعـــة احليدرية يف 

النجف.
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