




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا :  

وهي الفرتة  -  )هـ٣٢٩ - ٢٦٠(ة الواقعة بني زمنيَّ كانت الفرتة ال

خطر مرحلة من مراحل حياة املجتمع أأصعب و -  ٰى املعروفة بالغيبة الصغر

ليخترب الشيعة   احلسن العسكرياإلمام وبالتحديد بعد رحيل  الشيعي،

مام ل بفقداهنم احلضور الظاهر لإلمتثَّ  ،مل يعهدوه من ذي قبل جديداً  آنذاك واقعاً 

ي ل هذا الواقع اجلديد التحدِّ شكِّ ة التواصل املبارش معه، ليُ ملعصوم وعدم إمكانيَّ ا

ن واالبتالءات التي حَ كثرة املِ  فعىلٰ  ،طالقاإل برز يف تارخيهم عىلٰ األكرب واأل

رافقتهم يف الفرتات السابقة ومع ذلك كان لوجود شخص املعصوم بني 

عقيدة الوالء  ل واملرابطة عىلٰ صرب والتحمُّ هم بالة كبرية متدُّ م قيمة معنويَّ هظهراني

 .يامن بالعرتة الطاهرةواإل

بطبيعة احلال كان هلذا الواقع اجلديد مع ما حيمله من انعطافة حرجة 

يف أوساط بعض املجتمعات  ة خصوصاً ة والعمليَّ شكاالته العلميَّ إاسة وحسَّ 

ني نَ دراك املنطق السُّ إالقصور يف أو جة التفاوت يف الوعي واملعرفة ة نتيالشيعيَّ 

التعبري عنه بظاهرة  فربزت حينها ما تمَّ  ،ةحداث الكونيَّ األ ٰى احلاكم يف جمر

مور الوضوح يف مآالت األُ والتي حتكي حالة االضطراب والقلق وعدم  ،احلرية

 .ونتائجها

 ٰى يستوعب القيمة العظم نْ أمعان إاملطالع لتلك احلقبة ب عىلٰ  ٰى وال خيف
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أ هبذا الواقع اجلديد والذي استرشف وتنبَّ  ة السابقني ئمَّ ئي لألللرتاث الروا

كان الضياع والتيه هو  والذي من دونه حتامً  ،قبل حصوله بعرشات السنني

يامين والرسايل الذي كان يزيده حلكة وقتامة العنوان الواضح ملجمل الواقع اإل

كثر أبلغت ذروهتا قبل  بادة القاسية التير الناشئ من الضغط السيايس واإلالتوتُّ 

إٰىل استمرارها بدرجات متفاوتة  ثمّ ل كام يف عهد املتوكِّ  ،من عقد من الزمان

 .ٰى أواخر مرحلة الغيبة الصغر

ة تتواكب معاجلات استثنائيَّ إٰىل ة اجت هذه املرحلة االستثنائيَّ من هنا احت

لطفرة يف وختفيف صدمة الغيبة ومنع ا ٰى معها وتضع هلا احللول لتذليل البلو

د لغيبته الطويلة مهَّ  نْ أ ¨املهدي اإلمام ة التي اعتمدها كانت اآلليَّ حصوهلا، ف

نصاره بواسطة ألها التواصل مع شيعته ووالتي يتخلَّ  ٰى بالغيبة الصغر َف رِ بام عُ 

إليه ؤتٰى منه والباب الذي يُ  ،بينهمليكونوا السبيل بينه و ،ݑسفرائه األربعة 

أو  اعبثي� أو  ااعتباطي�  مل يكن خياراً  ٰى عه، وهو كام ال خيفق به التواصل مويتحقَّ 

 أنْ  بدَّ  الرتك، بل هو ما كان يقتضيه املوقف احلكيم الذي كان الأو خذ لأل قابالً 

ام إذا ما أخذنا جممل األسباب سيّ  ،باتهمور وطبيعة متطلّ ملنطق األُ  اً حيصل وفق

مع طبيعة  ما ينسجم حالٍ  كلِّ  وهو عىلٰ ، والظروف التي كانت قائمة آنذاك

 ،يهجتاه املوالني من شيعته وحمبِّ  ¨اإلمام ميق باالرتباط الذي حيمله الشعور الع

يف  الً متحمِّ  ،عناية منه هلدايتهم وحيطة هلم من الوقوع يف رشاك الفتن والضالل

اخرتاق تنشده  تنشأ عن أيِّ  نْ أاملخاطر والصعوبات التي يمكن  سبيل ذلك كلَّ 

د ها التارخيي يف ترصُّ طول خطِّ  والتي ما فتأت عىلٰ  ،احلاكمة آنذاك السلطات

حد أالذي حكاه لنا  ٰى وحماولة القضاء عليه، وهو ذات املعن ¨اإلمام 

ا مَ  َلْو َال وَ «: والذي جاء فيه ،سةالتوقيعات الرشيفة الصادرة من الناحية املقدَّ 

ْشَفاِق َعَليُْكمْ  ،مْ ِحُكْم َوَرْمحَتِكُ ِعنَْدَنا ِمْن َحمَبَِّة َصَال  َلُكنَّا َعْن ُخمَاَطبَتُِكْم ِيف  ،َواَْإلِ
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الِّ َاملُ ُشُغٍل فِيَام َقِد ُاْمتُِحنَّا بِِه ِمْن ُمنَاَزَعِة َالظَّا  ،َضادِّ لَِربِّهِ َاملُ  ،تَتَابِِع ِيف َغيِّهِ ِملِ َاْلُعتُلِّ َالضَّ

اِعي َما َليَْس َلهُ   .)١(»َطاَعتَهُ  اِْفَرتََض َاهللاُ َحقَّ َمنِ  َاْجلَاِحدِ  ،َالدَّ

املفرتض اإلمام كنيابة عن   ومن هنا كانت سفارة هؤالء السفراء

 وهي بعد كلِّ  ،الوسيلة التي ال مناص عنها ،الطاعة وأداء رسالته وتعاليمه

خذ بنظر االعتبار مع األ ،ةة والتنفيذيَّ بعادها التخطيطيَّ أة يف ذلك ظاهرة إجيابيَّ 

 رت عٰىل كلِّ مت هذا املنصب وذلك املوقع توفَّ ات التي تسنَّ شخصيَّ تلك ال نَّ أ

 ،موريف األُ  سن تأتٍّ وُح  مانةً أو وورعاً  ة علامً ة والتدبرييَّ الت القياديَّ املؤهّ 

نقصان، أو وتعاليمه دون إضافة  ¨اإلمام بعد الدرجات بأوامر إٰىل أدين متقيِّ 

 نِ أد بن إبراهيم بعد ملحمّ  وهذا ما نلمسه بجالء يف جواب السفري الثالث

 دَ مَّ ا ُحمَ يَ  :فقال له ،ا بهخاص�  حتليالً أو منه  يكون بعض جوابه اجتهاداً  نْ أاحتمل 

يُح ِمْن َمَكاٍن ئِ لَ  ،يمَ اهِ رَ بْ ن إِ بْ اِ  َامِء َفَتْخَطَفنِي َالطَّْريُ َأْو َهتِْوي ِيبَ َالرِّ ْن َأِخرَّ ِمَن َالسَّ

َبْل َذلَِك  ،بَِرْأِيي َوِمْن ِعنِْد َنْفِيس   َأْن َأُقوَل ِيف ِديِن َاهللاِ  َسِحيٍق َأَحبُّ إَِيلَّ ِمنْ 

ِة  ،َعِن َاْألَْصلِ   .)٢(َوَمْسُموٌع ِمَن َاْحلُجَّ

 ،ة السفرييف شخصيَّ  م األهمّ نرصد بوضوح املقوِّ  نْ أومن هنا يمكن 

رها يف ن توفُّ م بدَّ  ال مشرتكةٍ  وصفةٍ  عامٍّ  واملعيار األبرز يف اختيارهم كرشطٍ 

مامة لون البديل عن مقام اإلمثِّ م مل يكونوا يُ هنَّ أرضورة  ،شخوص هؤالء السفراء

ة ال تتجاوز داريَّ إة وام هي وظيفة بيانيَّ نَّ إو، )٣(اب املخالفنيتَّ عاه بعض الكُ كام ادَّ 

ة منعته الظروف االستثنائيَّ  نْ ألدوره بعد  ¨اإلمام الواسطة املحضة يف ممارسة 

امللقاة  فرضت غيابه واحتجابه عن شيعته ومواليه، وعليه فقد كانت املهامُّ التي 

                                                             

 ).٢٤٥ح / ٢٨٦ص (الغيبة للطويس  )١(

 ).٢٦٩ح / ٣٢٢و ٣٢١ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٨٣٤ص / ٢ج ( ةة االثني عرشيَّ ماميَّ صول مذهب الشيعة اإلأُ  )٣(
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الذي فهمه  ٰى وهو ذات املعن ،هلم دة سلفاً عاتقهم مرسومة بعناية فائقة وحمدَّ  عىلٰ 

 .ة رجوعهم وانقيادهم هلؤالء السفراءوجرت ألجله علَّ  ،الشيعة آنذاك

 َوَأَمَرَنا َاْلَقاِئُم  :عن ابن سنان املوصيل قوله الصدوق  ٰى فقد رو

ُه َينِْصُب َلنَا بِبَْغَداَد َرُجالً  ،الِ َبْعَدَها َشيْئًا ِمَن َاملَ  ُرسَّ َمْن َرَأٰى  َنْحِمُل إَِىلٰ  َأْن َال  َفإِنَّ

 .)١(َوَخيُْرُج ِمْن ِعنِْدِه َالتَّْوِقيَعاُت  ،َحيِْمُل إَِليِْه َاْألَْمَواَل 

عن  ٰى مل يكن بمنأ ¨املهدي إلمام ا نَّ ألدينا  وبذلك يكون واضحاً 

منهم  حداث، بل كان قريباً أ جيري يف الواقع من وال بمعزل عامَّ  ،سفرائه األربعة

كون الذي يتحرَّ  وينهج هلم اخلطَّ  ،فعاهلمأههم يف وجِّ يُ  ،صال كامل معهماتِّ  وعىلٰ 

احلسن اإلمام نه ا لواقع سابق بيَّ حقيقي�  منهم مصداقاً  واحدٍ  ليكون كلُّ  ،يف امتداده

 :حيث قال ،فيام مٰىض   ل والثاينالسفريين األوَّ  يف حقِّ   العسكري

َيانِ  ،َاْلَعْمِريُّ َواِْبنُُه ثَِقتَانِ « َيا إَِليَْك َفَعنِّي ُيَؤدِّ َفاْسَمْع  ،نِ  َفَعنِّي َيُقوَال َما َقاَال وَ  ،َفَام َأدَّ

َُام َالثَِّقتَاِن  ،َهلَُام َوَأطِْعُهَام   .)٢(»ْأُموَنانِ َاملَ َفإِهنَّ

عطيه هذا اخلرب من قيمة عليا هلؤالء السفراء تتجاوز التوثيق ما يُ  ٰى وال خيف

االشتباه، ونحن أو ة اخلطأ اته إمكانيَّ حيمل يف طيَّ  والذي قد ،املتعارف عند الناس

 ،هلهاأب فهذه مرتبة وموهبة ختتصُّ  ،عي العصمة الواجبة هلمندَّ  نْ أهنا ال نريد 

حيكي عن  اً مؤرشِّ   العسكرياإلمام ل بَ من قِ  هلذا التأكيد املطلق ٰى قولكن يب

هل أقراهنم ونظائرهم من أولياء أز هبا هؤالء األربعة عن ة متيَّ فرادة خاصَّ 

لوقوع االختيار عليهم دون سواهم من  ٰى مر الذي أدَّ وهو األ ، البيت

 ،هم ُكثُر يف تلك املرحلةزة ورجاالت الشيعة وة املتميِّ أصحاب الكفاءات العلميَّ 
                                                             

ين  )١(  ).٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٨ص (كامل الدِّ

 ٢٤٣ص ( الغيبة للطويس، )١ح / يف تسمية من رآه  باب/ ٣٣٠ص / ١ج (الكايف  )٢(

 ).٣٢٢و ٢٠٩ح / ٣٦٠و
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ء عٰىل املستوٰى الروحي والنفيس سوا اب من قدرات كبريةه هؤالء النوَّ لكملا يم

الكرامات  ٰى ملقام جمر هالً أ وولذلك كانوا حمال�  ،السلوكي والعميلأو 

فيهم  للشكِّ  تهم بام ال يدع جماالً ثبت وثاقتهم وصدقيَّ ة التي تُ خبارات الغيبيَّ واإل

د يف مر الذي جعل الشيعة واملجتمع املوايل ال يرتدَّ وهو األ ، منهمالتوهنيأو 

 :)االحتجاج(يف كتابه   ليهم واالمتثال هلم، يقول الشيخ الطربيسإالرجوع 

  بعد ظهور آية معجزة تظهر عىلٰ إالَّ ] أي السفراء األربعة[ومل تقبل الشيعة قوهلم 

ة صدق مقالتهم وصحَّ  عىلٰ  دلُّ ت،  ل صاحب األمربَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ 

 .)١(تهمبابيَّ 

د لنا ؤكِّ وجازته يُ  عىلٰ  مة الطربيس الصادر من العالَّ  وهذا النصُّ 

 :ليهام بعنايةإتني ينبغي االلتفات نقطتني جوهريَّ 

ته يف الواقع يَّ مهّ أو ،حيكي لنا عن خطورة هذا املنصب :ل منهاماألوَّ 

والذي  ،التأدية عن املعصوم والتبليغ عنهتأثريه الرتباطه ب ٰى ومد ،اإلسالمي

ألجله اقتضت حكمة السامء وتدبريها املتقن عدم القبول بصريورة هذا املوقع 

ا عملي�  هواء من املغرضني، ولرتسم لنا بذلك منهجاً صحاب األأعني و للمدَّ حمال� 

 الٍ ح ا يف التعاطي مع أصحاب هذه الدعوات ينبغي عدم التنازل عنه بأيِّ وتربوي� 

بعد  إالَّ الترشيع أو بقناة الغيب  م االرتباط اخلاصَّ من يزع من األحوال يف كلِّ 

 .د حقيقة هذا االرتباط وهذه الصلةؤكِّ مر اخلارق الذي يُ تيان باملعجزة واألاإل

ز هبا فهو حيكي لنا عن حالة الوعي واليقظة التي يتميَّ  :ا األمر الثاينوأمَّ 

وهذه  ،من هبَّ ودبَّ  دم االنقياد لكلِّ وع،  هل البيتأتباع مدرسة أ

ز هبا دون غريه من املجتمع الشيعي قد متيَّ  نَّ إ :قلناإذا ة ال نبالغ خصوصيَّ 

كرب األثر يف حفظ هذا املذهب وأهله عن أفكان هلا  ،ةينيَّ املجتمعات الدِّ 

                                                             

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج (االحتجاج  )١(
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 استقامته ومتاسكه عىلٰ  خرين، فحافظ بذلك عىلٰ ل اآلبَ ل من قِ االخرتاق والتسلُّ 

ارات املنحرفة رسعان ما الدعوات الباطلة والتيَّ  نَّ أولذلك نجد  ،امتداده الزمني

ل لنا يف التاريخ سجَّ  نَّ أمع  ،تتساقط وينكشف زيفها يف باكورة حركتها ونشاطها

بل واملئات منهم  ،النييف هذا احلارض وجود عرشات الدجَّ  ٰى بل وحتَّ  ،ماضيه

إٰىل بغية الوصول  وانتهازاً  عقيدة استغالالً هذه ال ز عىلٰ وهم حياولون التعكُّ 

  مر الذي دفع الشيخ الطويسوهو األ ،هدافهم الفاسدةأمآرهبم اخلبيثة و

 )الغيبة(يف كتابه  كامالً  يعقد فصالً  نْ أاهلجري  ثلثالوهو من علامء القرن ا

تلك  م عن بعضوتكلَّ  ،)ة والسفارةعوا البابيَّ ذكر املذمومني الذين ادَّ ( ـعنونه ب

 .قرَ ات وتلك الفِ الشخصيَّ 

 نْ أكثرهتا ال يمكن  هذه الظاهرة من التدجيل والتزييف عىلٰ  نَّ أ عىلٰ 

ثباهتا كام حياول أو إنقطة ضعف يف ثبوهتا أو ة يف العقيدة املهدويَّ  ل مطعناً شكِّ تُ 

رها يف الوجدان رسوخها وجتذُّ  عىلٰ  البعض التشويش عليها بذلك، بل هي أدّل 

يني من ره هذا الثابت الدِّ وفِّ ملا يُ  ،خاصٍّ  والشيعي بشكلٍ  عامٍّ  شكلٍ اإلسالمي ب

فيحاول بعض ضعاف النفوس  ،ة املسلمنيثارة والتفاعل عند غالبيَّ مات اإلمقوِّ 

 .ئةغراضهم الرديئة والسيِّ أاه ة باجتِّ استغالل وتكريس هذه العقيدة احلقَّ 

لبحث يف مفهوم السفارة اة وومن هنا كان احلديث عن هذه الفرتة الزمانيَّ 

ة يف املذهب الشيعي التارخييَّ  وحياة السفراء وتفصيالهتا ¨املهدي اإلمام عن 

له القيمة  ٰى ُتعط نْ أته ومكانته الذي ينبغي يَّ ا، بل له أمهّ ثانوي� أو  اترفي�  مراً أليس 

 من الرغم من صدور الكثري للشأن الذي ترتبط به، وعىلٰ  ة تبعاً ة والبحثيَّ العلميَّ 

ة والكتابات والدراسات التي تناولت هذا املوضوع سواء نات احلديثيَّ املدوَّ 

الت ة ما زالت ختتزن الكثري من الدالهذه القضيَّ  نَّ  أإالَّ  ،بالتبعأو مستقل  بشكل

 .مزيد من املتابعة والتقيصِّ إٰىل واملعطيات التي هي بحاجة 



 ٩  ................................................................................املركز مةمقدَّ 

 ¨اإلمام املهدي ة يف صيَّ وألجل ذلك وجد مركز الدراسات التخصُّ 

م وتقديمه للقارئ ا بنرش هذا الكتاب القيِّ معني�  ،مرشوعه الفكري والعلمي

جادة يف تناول هذا املوضوع ومعاجلته ملجمل اإل فه كلَّ جاد مؤلِّ أوالذي  ،الكريم

والذي ،  القضايا واملوضوعات املرتبطة بموضوع السفارة والسفراء األربعة

، وتعني الباحث املختصَّ  مة ترشد طالب احلقِّ وائد قيِّ م فيه إفادات ضافية وفقدَّ 

ز بعني رعايته يكون جهده املتميّ  نْ أ داعني الباري تعاىلٰ  ،الشكر والثناء ا كلَّ فله منَّ 

 .¨ لرضا ورسور صاحب العرص والزمان وحمال�  ،وتوفيقه

صيَّة  مركز الدراسات التخصَّ

  ¨يف اإلمام املهدي 





 

 

 اذ اما    

ه يقوم يف برهة من أنَّ  عىلٰ  - منهم   من شذَّ إالَّ  -  فق املسلمون قاطبةً اتَّ 

، وينرش راية العدل يف إصالح املجتمع اإلنساين قاطبةً  الزمن قائد يعمل عىلٰ 

 .ت باجلور والطغيانئَ لِ ُربوع األرض بعد ما مُ 

وقد جاء نبأه  ،رم األك وهذا القائد املثايل العظيم من ساللة النبيِّ 

  :ة، قال سبحانهب السامويَّ تُ وثورته العارمة عٰىل الفساد يف الكُ 
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اِ�ُون  ).١٠٥: األنبياء( �اِدَي ا�ص�

 د العتيق حيتوي عىلٰ املوجود يف العه زبور داود  أنَّ  ومن حسن احلظِّ 

 .)١(مضمون هذه اآلية برصاحة

هنا نكتة ال  فق عليه املسلمون وأهل الكتاب مجيعًا، غري أنَّ هذا ما اتَّ 

 :وهي ،حميص من إلفات نظر القارئ إليها

ة والُعنف، ة، وجيابه الفساد بمنطق الشدَّ كان خيرج بالقوَّ  اإلمام وإنْ  أنَّ 

ورته وسلطته، بل هناك عامد آخر وهو بلوغ ها ليست العامد الوحيد لثولكنَّ 

مه يف ذروة الكامل من حيث الصناعات والعلوم، وتقدُّ  اإلنسان عرب القرون إىلٰ 

الظروف احلارضة ال  يؤمن إيامناً كامالً بأنَّ  حدٍّ  معرتك الفنون والثقافة إىلٰ 

ة مع دوهيا برشيَّ امت الاملنظَّ  بة، وأنَّ ي حاجاته وُتعطي له حياة طيِّ لبِّ تُ  تستطيع أنْ 

 ذه من حمنته ومشكلته، وألجل ذلك ظلَّ وعناوينها الفخمة ال ُتسِعده أو ُتنقِ 

ِ  ٰى ص بصيصاً من األمل حتَّ يرتبَّ   .ة يف إصالح املجتمع وإسعادهه عناية غيبيَّ دَّ ُمت
                                                             

س  )١( املباركني منه يرثون األرض، وامللعونني منه  ألنَّ ): (٨٥٨ص ) (العهد القديم(الكتاب املقدَّ

 .)يقطعون
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ه إذا ظهر ة، فإنَّ ح العقيل لقبول الدعوة الغيبيَّ وألجل هذا األمل والتفتُّ 

اه كثري من الناس باإليامن والبيعة والتضحية لبَّ  - م عد اهللا به األُمَ الذي و - القائد 

 .د، ويستقبلونه بصدور رحيبةوتردُّ  والفداء بال شكٍّ 

ل لقائد اإلصالح سهِّ ابع من صميم اإلنسان، هو الذي يُ نؤ الهذا التهيُّ  إنَّ 

ر يشري اإلمام ملؤثِّ ذلك العامل ا وإىلٰ . بتحقيقها برسعة رَ الغاية التي ُأمِ  يصل إىلٰ  أنْ 

َفَجَمَع ِهبَا  ،ُرُءوِس َاْلِعبَادِ  َيَدُه َعَىلٰ  َقاَم َقاِئُمنَا َوَضَع َاهللاُإَِذا «: أبو جعفر الباقر 

 .)١(»ُمُهمْ َكَمَلْت بِِه َأْحَال ُعُقوَهلُْم وَ 

ذلك القائد هو اإلمام  ة يرون أنَّ نَّ وكثرياً من أهل السُّ  الشيعة قاطبةً  إنَّ 

 ، ونجل اإلمام احلسن بن عيلٍّ ة احلسني يَّ ومن ذرّ  ،عرشالثاين 

يف أحضان والده مخس سنني  ، وظلَّ )هـ٢٥٥(عام  دَ لِ وقد وُ  ، العسكري

بغيبته عن أعني  قت مشيئة اهللا تعاىلٰ ، فتعلَّ  اإلمام العسكري ويفِّ تُ  ٰى حتَّ 

يأذن  أنْ  يعرفوه إىلٰ  ة كاملة من غري أنْ حياة إنسانيَّ  ٰى الناس ال عن بيئاهتم، بل حيي

 .بالظهور له اهللا تبارك وتعاىلٰ 

ذلك ليس بأمر بديع، وبال مثال  أنَّ  م يقف عىلٰ والناظر يف حياة األُمَ 

ه سبحانه يأيت نَّ إ ٰى م غيبة لألنبياء واألولياء حتَّ مَ م، فقد كانت بني األُ متقدِّ 

راشدًا من  الي� ف إنسانًا كان وعرِّ ة الكهف، ويُ بُأنموذج واضح من ذلك يف سور

 ٰى ، مل يكن الناس يعرفونه حتَّ حدٍّ  أوليائه عائشًا بني الناس، حالٍّ لُعَقِدهم إىلٰ 

 ِمْن ِعبَ  :قال سبحانه ، ٰى موس النبيُّ 
ً
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مة عٰىل قتله اسيَّ ر ضغط احلكومة العبَّ إث مام الثاين عرش عىلٰ غاب اإل ة املصمِّ

املهدي املصلح نجل اإلمام  العهم عٰىل ما شاع بني الناس عٰىل أنَّ بسبب اطِّ 

                                                             

 ).٢١ح / كتاب العقل واجلهل/ ٢٥ص / ١ج (الكايف  )١(
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ض عروش اجلبابرة والطواغيت، فألجل ذلك لالعسكري، وهو الذي يُ   انترش امَّ ـقوِّ

لكي يعثروا عٰىل  ت اإلمام العسكري نبأ وفاة أبيه توالت محالت التفتيش عٰىل بي

فقد حالت مشيئة اهللا تعاٰىل بينهم  ،هم رجعوا خائبنيولكنَّ  ،الوارث الوحيد إلمامته

 .حقني، فحفظه وصانه عن كيدهمب السابقني والالَّ تُ م يف كُ وبني ما وعد اهللا به األُمَ 

 أراك ا  :  

فيام  وباألخّص  ¨مام املهدي هناك من ينقض ويربم يف أحاديث اإل إنَّ 

 ا يرجع إىلٰ وال ُمْرحتل ممَّ  وهو ليس يف حلٍّ  ،ميالده وحياته وسفرائه يرجع إىلٰ 

عاَمل  عىلٰ  ٰى صوله وأحكامه وأقسامه، فيا ليت شعري ماذا جرعلم احلديث وأُ 

 ون ويعقدون يف أمره دون أنْ أخذ الصبيان يف الكتاتيب حيلُّ  ٰى احلديث حتَّ 

 .قهوا عند حمقِّ عامل أو يتفقَّ يدرسوا عند 

  إذا ما فصلت َعْليا قريش

 

  )١(فال يف العري أنت وال النفري 

تكدير الصفو، وتغطية   إىلٰ من أقالم مأجورة، ال هتدف إالَّ  ٰى اهللا املشتك إىلٰ  

وا بِهَ ، مة وإنكار األحداث الواضحةالوقائع املسلَّ 
ُ
هَ وََجَحد

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق

َ
ا ا َواْس�

ُسُهمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ْصحَ فسيعلمون ، )١٤: النمل( أ

َ
َ َمْن أ

�
ِوي� َوَمِن اُب ا�� اِط ا�س�

 
َ
تَد

ْ
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م لنا أكرب هديَّ يُ  هذا النوع من اخلصوم اللدِّ  نعم إنَّ  وهي استقطاب  ،ةقدِّ

 ،عناوينه ٰى الفحص عن الروايات الواردة حول املهدي بشتَّ  قني إىلٰ نظر املحقِّ 

، وأكرب رصيداً، مرفوعي الرأس عند اسة أكثر صالبةً فيخرجوا عن الدر

 .أصحاب التحقيق، ومحاة احلقائق
                                                             

/ ٣ج (، ورشح مقامات احلريري )٣٨٤ص / ١٠ج (األغاين : يت للبحرتي، راجعالب )١(

 ).١٢٢ص / ٣ج (، ورشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٤٣٥  ص
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غاب اإلمام الثاين عرش عن أعني الناس ولكن مل تنقطع صلته هبم، وكان بينه 

، وكان )هـ٣٢٩ -  ٢٦٠(وبني شيعته صلة قويمة عن طريق سفرائه طيلة سبعني سنة 

غونه رسائل شيعته وحوائجهم، بلِّ يُ ، و¨صلون باإلمام سفراؤه هم الذين يتَّ 

دهم عٰىل القدر املستطاع، وهؤالء سفراؤه وُيرِش  ،عن طريقهم ¨فيجيبهم اإلمام 

منهم عٰىل عاتقه رسالة إرشاد  واحدٍ  ل كلُّ هم أكارم جيله، وأصفياء عرصه، قد َمحَ 

، ة حسَب ما هو مذكور يف التاريخالناس ورفع حوائجهم، وجماهبة الدعايات الضالَّ 

 :ع من الزيغ، هموستقرأ شيئاً من خدماهتم اجلليلة يف صيانة التشيُّ 

 ).هـ٢٦٥ -  ٢٦٠(وكانت سفارته ما بني  ،عثامن بن سعيد العمري -  ١

 ).هـ٣٠٥ -  ٢٦٥(وكانت سفارته ما بني  ،د بن عثامن العمريحممّ  -  ٢

 ).هـ٣٢٦ -  ٣٠٥(وكانت سفارته بني  ،احلسني بن روح النوبختي -  ٣

 ).هـ٣٢٩ -  ٣٢٦(وكانت سفارته بني  ،د السمريبن حممّ  عيلُّ  -  ٤

 ٰى ة صاحلة إليامن الناس بالغيبة الكربأرضيَّ  ٰى أت الغيبة الصغرلقد هيَّ 

لكان  وىلٰ والناس، ولوال الغيبة األُ  ¨التي انقطعت فيها الصلة بني اإلمام 

بلطفه جعل الغيبة  تعاىلٰ  اهللا  أنَّ املجتمع، إالَّ  ل الغيبة الثانية أمراً شديداً عىلٰ حتمُّ 

 .، وسبباً ملزيد اإليامن هباٰى طريقًا للغيبة الكرب ٰى الصغر

الطبع أثر مجيل يبحث عن حياة السفراء  فُّ إىلٰ وهذا الكتاب الذي ُيزَ 

 ُألِصق هبا من األساطري، وقد ز ما هو الواقع عامَّ ميِّ ويُ ، ¨األربعة لإلمام املهدي 

، ونقد ما افرتاه ¨اب حول فكرة اإلمام املهدي مة الكتأفاض الكالم يف مقدَّ 

 .اب يف ذلك الطريق، واكتسح األشواك املطروحة يف هذا املقامتَّ بعض الكُ 

ته ثمرة فوجد ،وقد قضيُت فرتة من الوقت يف مطالعة هذا الكتاب

من ضمريي ف املؤلِّ  ا مقرونًا بالدليل والربهان، فأخذناضجة، وتارخياً حتليلي� 

ين  وهو الشيخ اجلليل والكاتب القدير ضياء الدِّ ، أَال مأخذًا مهام� ومن جوانحي 
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وسفراءه  ¨فقد خدم اإلمام املهدي  ،)ورعاه حفظه اهللا تعاىلٰ (اخلزرجي 

واملجتمع اإلسالمي هبذا الكتاب يف العرص الذي صارت الفكرة غرضًا لنبال 

 .خري اجلزاء فجزاه اهللا تعاىلٰ  ،مرشوقة من جانب األعداء

 سَرت تُ  هو شمس احلياة الطالعة التي ال يمكن أنْ  ¨مام املهدي اإل

وال  ،باألوهام واالفرتاءات، وال بالدعايات الفارغة وال بالتحليالت اخلاطئة

تواترت فيه الروايات،  -  ¨موضوع املهدي  -جتد موضوعًا كهذا املوضوع 

 .يومنا هذا ب وموسوعات منذ بدء حياته إىلٰ تُ فت فيه كُ لِّ وأُ 

وهي باقة  ،ية يف األبيات التاليةم تغمرين من األحاسيس ما تراه متجلّ نع

اء جادت هبا قرحية بعض املخلصني املجاهرين بوالء رَّ القُ  مها إىلٰ زهور عطرة ُأقدِّ 

 .ة أهل البيت أئمَّ 

  داً ا هيكالً متجسِّ لئن غبت عنَّ 

 

  ِرشُق والفكرُ فام غاب منك الروح ي 

 :قال أنْ  إىلٰ  

  ألشواق جهرًا وخفيةً أألتاع با

 

  ي تصدُّ وتزورُّ وأنت الذي عنِّ  

  ألقاَك يا حبُّ ساعةً  ا آن أنْ أمَ  

 

  د والصربُ التجلُّ  ٰى ني حتَّ فقد ملَّ  

  ٰى أسري غرام لجَّ يف قلبي اهلو 

 

  أجرُ  ٰى للهو ٰى  اهلوطويالً وهل إالَّ  

  ة ثّم تنقيضأسٍري مدَّ  لكلِّ  

 

  )١(يدوم له األُرس  ٰى ولكن من هيو 

 
  سة اإلمام الصادقمؤسَّ / قم

 )هـ١٤١٦(ة احلرام من شهور عام ة ذي احلجَّ غرَّ 

 جعفر السبحاين

                                                             

 .ق والشاعر املفلق حممود البغداديمة املحقِّ للعالَّ  )١(





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا:  

ة يف الفكر اإلسالمي، من القضايا الرضوريَّ  ¨رب فكرة اإلمام املهدي عتَ تُ 

وا بتواتر األحاديث ، وحكم¨باً عديدة يف اإلمام املهدي تُ ف الفريقان كُ وقد ألَّ 

 .الواردة بشأنه

ر للريب يف أمر ذلك الفاطمي املوعود املنتظَ  ٰى ه ال معنإنَّ : يجونَّ قال القِ 

عظيمة يف مقابل النصوص املستفيضة  ة، بل إنكار ذلك جرأةاملدلول عليه باألدلَّ 

 .)١(التواتر املشهورة البالغة حدَّ 

 ممرِّ  ة من أهل اإلسالم عىلٰ افَّ املشهور بني الك أنَّ  اعلم: وقال ابن خلدون

د هذا ؤيِّ يُ   يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت بدَّ  ه الاألعصار أنَّ 

 .)٢(ينالدِّ 

لكن هناك نوع من االنحراف عن هذا املنهج الصحيح الثابت يف البحث 

 ابتَّ ق به من بعض الكُ وما يتعلَّ  ¨التارخيي والعقائدي حول فكرة اإلمام املهدي 

وحممود  ،ارسامي النشَّ  أمحد أمني املرصي، والدكتور عيلّ : املعارصين أمثال

 ،فان فلوتن: خرٰى من املسترشقني أمثالومجاعة أُ  ،والنشاشيبي ،صبحي

ة عة يف مثل هذه القضيَّ حيث أصدر هؤالء أحكامًا مترسِّ  ،وغريمها ،ورونلدسن

 .دروسةاملواالستغراب يف آرائهم غري  فا جيدر بالباحث التوقُّ ممَّ  ،ةة العامليَّ الفكريَّ 
                                                             

 ).١٨٣ص (بني يدي الساعة  يكونكان وما اإلذاعة ملا  )١(

 ).٣١١ص / ١ج (تاريخ ابن خلدون  )٢(
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ل بعض املدارس بَ هات املطروحة من قِ بُ ونستعرض هنا بعض الشُّ 

ة حول هذه الفكرة، ملتزمني بقواعد البحث املنطقي والعلمي فيها، االجتامعيَّ 

ة، لنضمن عدم انحرافها عن املسار الصحيح، وذلك من خالل املوضوعيَّ 

التي تؤمن هبا األطراف املتخاصمة، مع مراعاة ة امت الفكريَّ وحتديد املسلَّ 

 .ة والنتائجسات واألدلَّ التناسب املنطقي بني املقدَّ 

ظاهرة مشرتكة يف تطابق اآلراء بني املدارس  يشء إىلٰ  ونشري قبل كلِّ 

حديث اإلمام  الكاتب املرصي أمحد أمني أنَّ  ٰى ة معاً، فمثالً يرة والغربيَّ االجتامعيَّ 

سطورة أفسدت عقوالً ساذجة، واعتبارها ، وأُ )١(يث خرافةهو حد ¨املهدي 

 .)٢(امة يف التاريخ اإلسالميهدَّ 

ف من عرَ جمهولة، ال يُ  ¨فكرة اإلمام املهدي  واعتقد فان فلوتن أنَّ 

 .)٣(وضعها ٰى وضعها ومت

نشوء هذه الفكرة  فق أمحد حممود صبحي وفان فلوتن يف القول بأنَّ ويتَّ 

 .)٤(ةياسيَّ الظروف الس يعود إىلٰ 
                                                             

 .)٢٤٣ص / ٣ج (: اإلسالم ضحٰى  )١(

ة يف يف األحاديث املرويَّ  ناب يف هذا العرص أقدم عٰىل الطعتَّ بعض الكُ  إنَّ : اد يف حمارضتهقال الشيخ العبَّ 

لعت عٰىل بغري علم، بل بجهل أو بتقليد ألحد مل يكن من أهل العناية باحلديث، وقد اطَّ  ¨املهدي 

ما  كلَّ  يرٰى الكثريون من العلامء أنَّ : قال )فة األحوذيحت(د بن عثامن عٰىل كتاب تعليق لعبد الرمحن حممّ 

 .عن رسول اهللا  ا ال تصحُّ ، وأهنَّ موضع شكٍّ  يام هإنَّ ̈ ورد من أحاديث عن املهدي 

ينأ بعضهم كمحيي بل جترَّ  يف آخر جزء من  )احلاوي للفتاوي( عبد احلميد يف تعليقه عىلٰ  الدِّ

 ...اترسائيليَّ ملهدي من اإلأحاديث ا إنَّ : فقال )العرف الوردي(

نَّة  ¨، واإلمام املهدي )٢٨ص (العرف الوردي : راجع  ).٣٩٩ص / ٢ج (عند أهل السُّ

 ).٢٤٦ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )٢(

 ).٣٥ص ( ع والشيعةالتشيُّ  )٣(

 .)٤٠٥ ص( ة اإلمامةنظريَّ  )٤(
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 .)١(م هم البادئون باخرتاعهاا نبعت من الشيعة، وأهنَّ ويف نظر أمحد أمني أهنَّ 

سة القادة املهرة أفكار اجلمهور الساذجة املتحمِّ  لقد استغلَّ : قال ساخراً  ثمّ 

بة الطاهرة، ووضعوا ة، فأتوهم من هذه الناحية الطيِّ ين والدعوة اإلسالميَّ للدِّ 

يف ذلك، وأحكموا أسانيدها وأذاعوها  ن رسول اهللا األحاديث يرووهنا ع

ئ يف وكان لذلك أثر سيِّ  ،...ب ببساطةقها اجلمهور الطيِّ ق خمتلفة، فصدَّ رُ من طُ 

 .)٢(تضليل عقول الناس

ت يف املهدي األحاديث املختلفة، ومل يرِو عَ ِض ووُ : أكمل حديثه قائالً  ثمّ 

تها عدم صحَّ  عىلٰ  ا يدلُّ ا ممَّ وهذ ،البخاري ومسلم شيئًا عن أحاديث املهدي

 .)٣(ام ذكرها الرتمذي وأبو داود وابن ماجة وغريهموإنَّ  ،عندمها

 :ر يعجب ألمرينواملفكِّ : ناقش هذه العقيدة قائالً  ثمّ 

 تولية اإلمامة لطفل يف الرابعة أو اخلامسة من عمره مع أنَّ  :أحدمها

 له من رجل ناضج عىلٰ  بدَّ  فال ،مور املسلمنيأُ  اإلمامة منصب عظيم يرشف عىلٰ 

ة، والطفل الصغري ال ين واملشاكل الدنيويَّ مور الدِّ ة، عارف بأُ ل املسؤوليَّ حتمُّ 

 ...مناقشة ة حتتاج إىلٰ ، وهي نظريَّ ...ويت من النبوغيستطيع ذلك مهام أُ 

ام يظهر وإنَّ  ،ه خفيٌّ ال يظهرالشيعة يف هذا الطفل أنَّ  ٰى دعو :واألمر الثاين

 ،القول بطول عمر اإلمام الغائب هم ذلك إىلٰ وقد جرَّ  ،الزمان إليه عند حاجة

األنبياء  ذلك عىلٰ  ٰى ة اهللا يف خلقه حتديد أعامر اإلنسان وقد جرنَّ ُس  مع أنَّ 

 .)٤(ر أحد أبداً عمَّ فلم يُ  ،...أنفسهم

                                                             

 ).٢٤١ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )١(

 ).٢٤٣ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )٢(

 ).٢٣٧ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )٣(

 .)١١٨و ١١٧ص / ٤ ج( ظهر اإلسالم )٤(
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 يف أنَّ  ال شكَّ : ل إليه الدكتور حممود صبحي قائالً وهذا هو نفس ما توصَّ 

هيدم العقيدة من  وكفيل أنْ  ،ي أكثر من ألف عام موضع االرتيابحياة املهد

 .)٢(فق مع العقل الصحيحة اهللا يف خلقه، وال تتَّ فق وُسنَّ ، وهي ال تتَّ )١(أساسها

الطفل هذه من صنع الوكالء  ٰى دعو إنَّ  :ختم أمحد أمني بحثه قائالً  ثمّ 

 .)٣(ة الشيعةة ألئمَّ من سائر األقطار اإلسالميَّ  ٰى طمعًا يف املال الذي ُجيب

ة يف البحث نناقش هذه االفرتاءات نا ومن خالل مراعاتنا للموضوعيَّ إنَّ 

هات بُ ونتناول بالنقد والتحليل تلك الشُّ  ،والدعايات الفارغة لتلك املدرسة

 أنَّ : وهي ،ةحقيقة هامَّ  يشء إىلٰ  د قبل كلِّ ؤكِّ ، ونُ ¨حول فكرة اإلمام املهدي 

ال  ،نيكوهنم باحثني اجتامعيِّ  ٰى ة ال يتعدَّ ة والغربيَّ جتامعيَّ قادة تلك املدرسة اال

ة لعدم إحاطتهم باألدلَّ  ،العلمي املطلوب ٰى املستو تكاد تصل نتائج بحوثهم إىلٰ 

الذي سار عليه املسلمون قديًام انطالقًا من  ،سلوب املنطقي الصحيحواألُ 

مات النقاش يف املسائل ر مقوِّ فُهم يفقدون إذن رشط توفُّ  ،مبادئهم العقائدية

م غفلوا أو تغافلوا يف جمال إقامة الدليل عن األحاديث املتواترة، ة، ألهنَّ اجلوهريَّ 

واعرتضوا  ،فلم يقيموا هلا وزناً  ،وعن االستناد وعنرص اإللزام العقائدي فيها

 األهواينوال أدري كيف منح  ،د مقالتهم وتركوا ما تعارف منهاؤيِّ ة ناقصة تُ بأدلَّ 

مع جزمه بالرأي قبل البحث  ،)٤(ة ألمحد أمني املرصيعد عن الدمجاطيقيَّ مة البُ س

مع هذا  ¨يعتقد خرافة اإلمام املهدي   فكيف سمح لنفسه بأنْ وإالَّ  ،والتنقيب

من األنبياء  نبيٍّ  تلك النصوص يف حقِّ  التواتر الروائي بشأنه بحيث مل ترد كلُّ 

                                                             

 .)٤٢٠ ص( ة اإلمامةنظريَّ  )١(

 ).٢٤٥ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )٢(

 ).١١٨ص / ٤ج ( ظهر اإلسالم )٣(

 ).١١ص (لألهواين مة اجلزء الرابع من ظهر اإلسالم مقدَّ  :راجع )٤(
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إنكارها جرأة  دُّ عَ والتي يُ  ،¨ه ، كالتي وردت يف حقِّ عدا رسول اهللا 

األعصار  ممرِّ  أفال يسع هذا الكاتب وأمثاله ما وسع الناس عىلٰ ! ؟عظيمة

وهل ! خالفهم؟ ة عىلٰ الكافَّ  منهم شذوذ بعد معرفة أنَّ  دُّ عَ والذي يُ ! ؟واألزمنة

ة ز تلك األحاديث التي وضعها الشيعيَّ وكيف مل متُ ! ؟اخلطأ هم عىلٰ فق هؤالء كلُّ اتَّ 

عاها هذا مؤامرة تلك التي ادَّ  وأيُّ ! ؟دون غريهم - أمحد أمني  ٰى عكام ادَّ  - 

 بالنقد َري وقد تالقفت هذه الفكرة معظم أقالم الباحثني وأهل السِّ  ؟الكاتب

 وقبلتها من دون شكٍّ  ،ةامت الفكريَّ أصبحت لدهيم من املسلَّ  ٰى والتمحيص، حتَّ 

ة يف صحيح الرتمذي وأيب داود وابن ماجة ا مرويَّ ح بنفسه أهنَّ وترديد، وقد رصَّ 

 .)١(وغريهم

قال ابن  ،وكيف مل يَر تلك األحاديث يف صحيحي البخاري ومسلم

اإلمام  رَ كِ ذُ : )الكشف املخفي يف مناقب اإلمام املهدي(نقالً عن  طاوس 

فمنها من  ،...صحيح البخاري ومسلم :وهي ،ةاملهدي يف الصحاح الستَّ 

ة أحاديث، ومنها من صحيح مسلم أحد عرش صحيح البخاري ثالث

 .)٢(حديثاً 

 ا وردت يف األحاديث يف حقِّ وممَّ : )صواعقه املحرقة(وقال ابن حجر يف 

 .)٣(ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ¨املهدي 

 يكون ما ذكره هذا الكاتب االجتامعي من ذكره الصحاح كأيب داود أَال  ثمّ 

 م أقرب عرصاً من غيبته كافيًا للوصول إىلٰ وابن ماجة والرتمذي وغريهم وه

                                                             

 ).٢٣٧ص / ٣ج (اإلسالم  ٰى ضح )١(

صحيح ، و)٣٠٨٧ح / ٤٠١ص / ٥ج (صحيح البخاري  :وراجع ؛)١٧٩ ص( ائفالطر )٢(

 ).٩٤ص / ١ج (  مسلم

 ).١٦٣ص ( الصواعق املحرقة )٣(
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 -هل كان هذا األمر  ثمّ ! ؟)١(هذه السخرية بأفكار اجلمهور وملاذا كلُّ ! ؟اإلسالم

ة بمقاييس أهل غري ج هذه القضيَّ عالَ ، فتُ ااجتهادي�  -  ¨االعتقاد باملهدي 

غيبي هو أمر  ¨االعتقاد به  هذا الكاتب وأمثاله بأنَّ  ٰى أفال ير! ؟االختصاص

الدليل معهم وهم  وأنَّ  ،ةنَّ السُّ   بالدليل من الكتاب أوال يسوغ ألحد إثباته إالَّ 

يرتكوا قضاياهم حتت رمحة هذا  ون أنْ موملاذا يسمح املسل ؟)٢(أهل االختصاص

مع  اس تتغاير جوهري� ُس مبادئه من أُ  هات الغرب واملستمدّ بُ م بُش الفكر املطعَّ 

 !؟ةس اإلسالميَّ ُس األُ 

هي فكرة  ¨ فكرة اإلمام املهدي ة أنَّ عت تلك املدارس االجتامعيَّ ادَّ لقد 

لخ، مع إ ...ا نبعت من الشيعةامة للتاريخ اإلسالمي، ومفسدة للعقول، وأهنَّ هدَّ 

ة يف اإلسالم، لكونه من الدوافع التي ة خاصَّ يَّ ما يكون لعنرص االنتظار من أمهّ 

ٰ  ُيمكن أنْ   .رها يف صالح هدفه املنتظَ ة، فيستغلُّ رضيَّ هبا املسلم لتهيئة األ يتحىلَّ

                                                             

اس، ابن عبَّ : منهم ،التواتر وقد جتاوز عددهم حدَّ  ،معظم الصحابة ¨أحاديث املهدي  ٰى رو )١(

اخلدري، وبن عوف، عبد الرمحن وطلحة، وعثامن، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن مسعود، و

 .وغريهم ،أنس بن مالكوابن اليامن، و

ابن ماجة، والرتمذي، وأبو داود، : منهم، ¨ة أكثر من أربعني كتابًا فيه نَّف أهل السُّ وألَّ 

الدارقطني، والطرباين، وأبو نعيم، وابن أيب شيبة، واحلاكم، وان، ابن حبَّ وأمحد، والنسائي، و

 ،ابن جريرومتام الرازي، واحلريب، وابن منده، وابن عساكر، و، اخلطيبواز، البزَّ والبارودي، و

 .موغريه

ابن والسيوطي، واحلافظ أبو نعيم، وأبو بكر بن خيثمة، : منهم ،لة مجاعة كثريونبًا مفصَّ تُ ف كُ وألَّ 

 .الصنعاينوالشوكاين، ومرعي بن يوسف احلنبيل، وقي اهلندي، املتَّ  عيلٌّ وي، ابن حجر املكّ وكثري، 

د حممّ ود الربزنجي، حممّ وم، ابن القيِّ وي، احلافظ السجزِّ : منهم ،م بتواتر أحاديثه الكثريونوحك

 .وغريهم ،الكنجي الشافعيووجي، نَّالقِ والقايض الشوكاين، ورضا السفاريني، 

اد إمام وحمارض يف جامع ة، وقد ذكرت حمارضة الشيخ حمسن العبَّ ة اجلامعة اإلسالميَّ جملَّ  :راجع )٢(

 .ت من اإلذاعةثَّ ق عليها وبُ رة، وحرضها ابن باز وعلَّ دينة املنوَّ امل
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دام هلذا  ما )١(ةر هو مظهر من مظاهر الثيوقراطيَّ ص منتظَ اإليامن بمخلِّ  إنَّ 

 .)٢(ة معًا كام اعرتف بذلك أمحد أمنية والسياسيَّ ينيَّ ص صفته الدِّ املخلِّ 

هذه الفكرة بالشيعة وحدهم، وقد  ختتصَّ  أنْ  اونحن نرفض رفضًا بات� 

 . والرتاجمَري ب السِّ تُ نا رواية الصحابة وكُ ذكر

 إنَّ : يربط بينها وبني عقيدة الشيعة قائالً  ر أنْ هوقد حاول جولد تسي

اإلسالم يف ثورته  ام جاءت انسجاماً مع معتقداهتم، فإنَّ ة إنَّ الفكرة املهدويَّ 

تنمو هبا بذور األماين  ة هو وحده البيئة املالئمة التي جيب أنْ الشيعيَّ 

 .)٣(ةهدويَّ امل

ولقد بالغ الكاتب املرصي أمحد أمني وغريه يف بيان العنرص 

،  االجتامعي، معتمداً عٰىل عامل الزمن من ناحية، حيث مرَّ  أربعة عرش قرناً

ر احلكم الثيوقراطي من ناحية وعٰىل التفكري الوضعي احلديث الذي ُينكِ 

 .)٤(خرٰى أُ 

ة اهللا يف خلقه والعقل الصحيح، وما فق وُسنَّ ة ال تتَّ هذه النظريَّ  وا أنَّ ؤقر

م ناقشوها بحسب باطلة أظهرت احلقائق زيفها، وألهنَّ  ٰى  دعاوتلك إالَّ 

ة من املستحيالت بقاء اإلنسان طول هذه املدَّ  فهل أنَّ ! ةمقاييسهم االجتامعيَّ 

لثابتة ة من قضايا القرآن النا قضيَّ  ٰى فهل تبق ،باع هذا املنهجولو أردنا اتِّ ! ؟ةالعقليَّ 

 !؟القرآين بالنصِّ 

إمكان بقاء اإلنسان طويالً  ٰى ة يرة والفلسفيَّ ع للحوادث العلميَّ املتتبِّ  إنَّ 
                                                             

 .)٢٢٥ ص(قيام القائم  )١(

 ).٢٤١ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح )٢(

 ).٢١٩ص (يف اإلسالم  العقيدة والرشيعة )٣(

 .)٤٠٥و ٤٠٤ص (ة اإلمامة نظريَّ  )٤(
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الشواهد  مضافًا إىلٰ  ،)١(الصعيد العلمي أو العميل أو الفلسفي سواء عىلٰ 

 .)٢(ةالتارخييَّ 

العاقل  ألنَّ  ،تناقصها باطلة تطاول األعامر يف سالف الدهر ثمّ  ٰى ودعو

زيادهتا ونقصها من فعل قادر خمتار  األزمان ال تأثري هلا يف األعامر، وأنَّ  م أنَّ يعل

 ... ما يف األوقات بحسب ما يراه من الصالحغريِّ يُ 

ل عصا وحتوُّ  ،م الطفل يف املهدتكلُّ  هل أنَّ : نسأل هذا الكاتب ثمّ 

، ٰى اء املوتة، وإحيه ظلَّ ثعبان، ونتق اجلبل فوق بني إرسائيل كأنَّ  إىلٰ   ٰى موس

ه مائة عام مل يتسنَّ   ير النبيِّ زَ ظهرت األرض، وبقاء طعام عُ  ٰى البحر حتَّ  وشقَّ 

ا توافق أو أهنَّ  !؟ةمور العاديَّ يف األُ  ة اهللا تعاىلٰ نَّ فق وما جرت عليه ُس مور تتَّ هي أُ 

 !العقل التجريبي الصحيح؟

ا صوص، وأمَّ ل النؤوِّ اته، ونحن نُ اته ورضوريَّ فالعقل حيكم يف قطعيَّ 

 .تكون اجتهادًا يف مقابل النصِّ   أنْ اته فال قيمة هلا أمام النصوص إالَّ يَّ ظنّ 

َّ  الرشيعة، فإنْ  فاملنهج الصحيح هو مالحظة حال النسبة إىلٰ  ت الحظنا مت

 .نخرج جزافًا بمقاييس ال ترتبط هبا املوانع املناسبة مع تلك املسألة، ال أنْ 

 ¨يف إبطال إمامة الصغري كاإلمام املهدي ٰى خرأمحد أمني األُ  ٰى ا دعووأمَّ 
                                                             

، واملهدي )٥٨ - ٤٧ص (انتظار اإلمام يف ، و)٧٤ -  ٦٣ص ( ¨بحث حول املهدي  :راجع )١(

 .وغريها ،)١٣٧ ص(

 بأنَّ  )٥٢١ص (يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب  ذكر الكنجي يف البيان )٢(

وإلياس   ٰى بدليل بقاء عيس ،جواز بقاء املهدي يف غيبته وال امتناع يف بقائه الداللة عىلٰ 

ؤالء قد ثبت بقاؤهم ونني من أعداء اهللا، وهال وإبليس امللعواخلرض من أولياء اهللا، وبقاء الدجَّ 

 .¨فقوا عليه، فال يسع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء املهدي ة، وقد اتَّ نَّبالكتاب والسُّ 

جواز  فقون عىلٰ هم متَّ أهل امللل كلّ  إنَّ : )١١٧ص / ٢ج (يف كنز الفوائد   وقال الكراجكي

 .خبار بذلكمن اإلنت التوراة امتداد األعامر وطوهلا، وقد تضمَّ 
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 ،وبيده ل منه سبحانه وتعاىلٰ النبوة واإلمامة كالمها تفضُّ  ألنَّ  ،هي باطلة أيضاً ف

يمنحها ملن يشاء من غري اختيار ألحد فيهام، وجيوز هذا عقالً وال مانع منه، مع 

مجيع رشائط  ع يف الصبيِّ جيم أنْ  قادر عىلٰ  ه سبحانه وتعاىلٰ داللة الدليل عليه، ألنَّ 

هو احلدث الفريد من نوعه يف  ¨، فلم يكن اإلمام املهدي )١(ة واإلمامةالنبوَّ 

 احلكم ويته أُ أنَّ   ٰى ة يف حييمع ما ورد من تلك النصوص القرآنيَّ  ،التاريخ

 .)٢(ة وهو صغريم يف املهد واستلم منصب النبوَّ ه تكلَّ بأنَّ   ٰى ، وعيساصبي� 

كان قد بلغ يف  اإلمام اجلواد  ة وغريهم بأنَّ نَّ ء أهل السُّ علام ٰى رو ثمّ 

مل يساوه فيها من ذوي  ه منزلةً وقته من الفضل واألدب واحلكم مع صغر سنِّ 

اإلمامة وهو  حاز عىلٰ  اإلمام اهلادي  ، وأنَّ )٣(األسنان من السادة وغريهم

 .)٤(اماً وهو ابن أحد عرش ع ابن ثامن سنوات، وكذا اإلمام العسكري 

يف علمهم بالرشيعة وتطبيقهم ألحكامها يف  ة واقع األئمَّ  إنَّ  ثمّ 

سلوكهم وواقعهم جتاه السلطة املنحرفة وخصومهم يف الفكر، كان قد حفل به 

التاريخ، وظهرت نتائج اختباراهتم وتعريفهم لصنوف اإلغراءات واملواقف 

ي هم ال يقف مانعًا أمام تصدِّ غر سنُّ ص ة هبم وإنْ فتكون إناطة املسؤوليَّ  ،احلرجة

 .)٥(ايسمع املأمون العبَّ  وكنموذج عليه ما كان لإلمام اجلواد ، منصب اإلمامة

                                                             

 ).١١٤ص (املهدي  )١(

َ�ٰ يَ  :قال تعاىلٰ  ؛)٢٣ ص( اإلمامانتظار يف  :راجع )٢(
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 .)٣٠و ٢٩: مريم( �اَب وََجَعل

 ).٥٩٨ص / ١ج (ة ة الشيعيَّ دائرة املعارف اإلسالميَّ  :راجع )٣(

 ٢٢٨ص (ة ، إثبات الوصيَّ )١٠٩٤ - ١٠٦١ص / ٢ج (اغ ة البن الصبَّ الفصول املهمَّ : راجع )٤(

 .وغريها ،)٤٣٢ - ٤٠٩ص (، دالئل اإلمامة )٢٥٦ -

 ).٥٩٨ص / ١ج (دائرة املعارفة اإلسالميَّة الشيعيَّة : راجع )٥(
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 ه من غري الطبيعي أنْ ولو افرتضنا سكوت التاريخ عن هذه الظاهرة، فإنَّ 

ها يف أشدّ  ة كانت عىلٰ املعارضة الشيعيَّ  وأنَّ  ةً خاصَّ  ،رهاث عنها رغم تكرُّ دِّ ال ُحي 

تهم ة بإحراج أئمَّ وكانت طريقة إعالن فضيحة الشيعة اإلماميَّ  ،ةاسيَّ عصور العبَّ ال

ة هبذا عونه من علم واستقامة سلوك، وكذا إبراز سخفهم الحتضاهنم أئمَّ فيام يدَّ 

حروب طاحنة قد يكون  ة إىلٰ مَّ والعمر، هو أيرس بكثري من تعريض األُ  السنِّ 

السجون واملراقبة أو املجاملة  ة إىلٰ ء األئمَّ اخلليفة من ضحاياها، أو تعريض هؤال

 .أحياناً 

 :ا دعواه حول السفراءوأمَّ 

واخليانة، وتزوير األحاديث،  ،والدجل ،امهم بالكذبوذلك باهتِّ 

ا ال ، فهو ممَّ ¨م سفراء عن اإلمام املهدي ة أهنَّ والرسقة ألموال املسلمني بحجَّ 

ه به، وال يمكن مساحمته عليه، لتفوُّ ا) أمحد أمني(يليق هبذا الكاتب االجتامعي 

درجة رفيعة  ات العظيمة التي وصلت إىلٰ فكيف يستهني بتلك الشخصيَّ 

ة بجاللتهم وعظمتهم وكامل مَّ اعرتفت األُ و حسدهم عليها امللوك، والقضاة

!  إفساد للحقائق ومتويه للعقول؟أليس ما ذكره هذا الكاتب إالَّ ! ؟)١(عقلهم

تلك األموال الضخمة التي كانت تصلهم من البالد  كلُّ  - م سلَّ فكيف تُ 

إليهم دون معرفة هبم،  -  )٢(ة التي اعرتف هبا الكاتب املرصي نفسهاإلسالميَّ 

 !ة عنهم؟مور غيبيَّ أُ  أحواهلم، والوقوف عىلٰ  الع عىلٰ واالطِّ 

 صدق بنيِّ طروحتهم، ويُ ح أُ صحِّ تلك األموال إليهم ليُ  وصول كلِّ  إنَّ 

ولقد كان حال السفراء  ،ةمَّ أهنم ومنزلتهم الرفيعة يف األُ مقالتهم وعظم ش

                                                             

، والوايف )٢٢٢ص / ١٥ج (، وسري أعالم النبالء )١٩١ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم : راجع )١(

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (بالوفيات 

 ).١١٨ص / ٤ج ( ظهر اإلسالم )٢(
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فبان صدق  ،ات عديدةوا مرَّ ِرب ة، حيث اختُ مَّ واضحاً عند خمتلف طبقات األُ 

ة والكتامن بسبب يَّ مع ما كانوا عليه من مسلك الّرس  ،مقالتهم وحسن سريهتم

خبارهم ها اجلواسيس حوهلم القتناص أكاهتم، وبثِّ مراقبة السلطات لتحرُّ 

مع تلك املؤامرات وحاالت الشغب التي كانت حتاك  ،وأخبار من انتسبوا له

هم، والعقائد الفاسدة لبعض العنارص يف املجتمع، وقد اندفع السفراء ضدَّ 

ل نشاطهم قلِّ ل يف السلطة واملجتمع، فلم يُ ار املنحرف املتمثِّ األربعة ملجاهبة التيَّ 

الفرتات  انت فرتة سفارهتم من أشدّ وك ،من سلوكهم من شأهنم، أو حيدُّ 

 .وأصعبها

ة املوضوعيَّ  ٰى مستو نا ومن خالل النقاش العلمي السليم والوصول إىلٰ إنَّ 

بجميع األحداث التي أحاطت هبم، والظروف  اإلملام التامِّ  يف البحث بحاجة إىلٰ 

وجتربتهم يف وا هبا، ودراسة تلك املعاناة ة والفكرية التي مرُّ ة واالجتامعيَّ السياسيَّ 

 كذب مقالة تلك ة هلم ليتبنيَّ مَّ ة وتصديق األُ ارتباطهم باألئمَّ  ٰى ة، ومدمَّ األُ 

 .ة وافرتاءات أمحد أمني حوهلماملدرسة االجتامعيَّ 

 :نيوتدور هذه الدراسة حول حمورين أساسيَّ 

 :لاملحور األوَّ 

ة، هدويَّ واألهداف املرتقبة يف إجياد السفارة امل ،معرفة حال هؤالء السفراء

 .هات حول السفارةبُ وبعض الشُّ  ،ماهتم يف السفارةواستعراض صفاهتم ومقوِّ 

 :املحور الثاين

ة، وذكر بعض ة والفكريَّ ة والسياسيَّ ة لألوضاع االجتامعيَّ دراسة موضوعيَّ 

ة ة، وكيفيَّ مَّ ة ارتباطهم باألُ طروحتهم وكيفيَّ تراثهم الثقايف والعلمي، وبيان أُ 

أيدهيم لبيان  عىلٰ  ة ل األئمَّ بَ ات وخروج املعجزات من قِ استالم التوقيع

 .صدق مقولتهم، وزيف االفرتاءات حوهلم
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 ،يف إغالق باب السفارة ¨مناقشة التوقيع الصادر من اإلمام املهدي  ثمّ 

 .ٰى وإعالنه عن بداية الغيبة الكرب

*   *   * 
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وا لا:  

اف ااورة اا    

 ٰى هيدف يف إيعازه لبناء السفارة يف الغيبة الصغر ¨كان اإلمام املهدي 

 :مورثالثة أُ  إىلٰ 

وا لا :ا ط  ده وت وإ:  

يرتبط من  أمكنه أنْ  ،اخاص�  ايف عمله نظاماً هرمي�  ¨اعتمد اإلمام املهدي 

ة هذا النظام قمَّ  ٰى يتصدَّ  ¨فكان  ،ة وفئاته املواليةخالله بقواعده الشعبيَّ 

سفرائه  ة وحذر وكتامن شديد، ويصدر تعليامته وأوامره إىلٰ يَّ ويامرس أعامله بّرس 

ينه وكانوا بمثابة أعضاء االرتباط ب ،يف هذا النظام وا ركناً مهام� ، وقد عدُّ مبارشةً 

ة هذا قوَّ  ٰى وال نعرف مد ،ةوبني وكالئه املنترشين يف سائر البالد اإلسالميَّ 

السفري نفسه  ٰى اجلميع سو ٰى االرتباط لكونه حماطاً بالغموض، وجمهوالً متاماً لد

 .ة هذا االرتباط وضعفهالذي كان يعرف قوَّ 

ة من ادَّ لقد كان تاريخ السفراء حافالً باآلالم واملتاعب حيث املطاردة اجل

مكان ملالحقة فلول اإلمام  تهم يف كلِّ ِقبَل السلطة وجواسيسها الذين بثَّ 

من يرتبط  وأتباعه، وحماولتها القضاء عٰىل القيادة املرشوعة وكلِّ  ¨ املهدي

ٰ  ،هبا بصلة من ُحرمة   هذا متامًا يف النصوص الواردة عنهم ويتجىلَّ

اذ ة السفراء اختِّ فكانت مهمَّ  ،يأيتالترصيح باسمه، أو اإلعالن عن مكانه كام س

ة مناسبة من احلذر والكتامن من جهة، وبذل أقٰىص اجلهود إلقناع يدلوجيَّ أ
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، وكونه ¨بوجود اإلمام الثاين عرش  - ة مَّ من خالل قيادهتم األُ  -  الرأي العامِّ 

لتذليل  ¨وإخراج التوقيعات والبيانات الصادرة منه  ،خمتفيًا عن األنظار

ة وغريها من جهة ة والسياسيَّ ة والفكريَّ املشاكل االجتامعيَّ  وحلِّ  العقوبات

 .ٰى خرأُ 

ص الكثرية أمام السفراء من العمل رَ ة والكتامن الفُ يَّ وقد أتاح منهج الّرس 

 ،مورة أُ ة عدَّ يدلوجيَّ وهم يلحظون يف هذه األ، ¨م حتت قيادته الدقيق واملنظَّ 

 :هي

فة الضطهاد كبار ، وبذهلا جهوداً مكثَّ نيخوف السلطة من العلويِّ : لاألوَّ 

 .)مقاتله(صفهاين يف من نشاطهم، وقد ذكرهم أبو الفرج األ قادهتم، واحلدِّ 

اإلشاعات املغرضة واملسمومة  من القلق والرعب وبثِّ  زرع جوٍّ : الثاين

 .ةمَّ األُ  ة عىلٰ ب عليه من ردود سلبيَّ ل السلطة، وما يرتتَّ بَ من قِ 

محالت التفتيش  ، وشنُّ ¨ة لفلول وقواعد اإلمام جلادَّ املطاردة ا :الثالث

من خالل التسعة عرش عاماً من خالفة  ¨مة لدار اإلمام املنتظمة وغري املنظَّ 

 .ايس واملعتضداملعتمد العبَّ 

ما ا :ون ا را :  

عاية شؤون عاتق السفراء وأخطرها هو ر الوظائف امللقاة عىلٰ  من أهمّ  إنَّ 

ة ة والسياسيَّ عقيدات االجتامعيَّ تة من خالل تلك الظروف والة اإلسالميَّ مَّ األُ 

ورضورة إقناعها  عن املرسح العامِّ  ¨ة، مع اختفاء اإلمام املهدي والفكريَّ 

 .دًا يف هذه الدراسةضح ذلك جيِّ وسيتَّ  ،بوجوده

ا ا :ا ا ا  ب ى:  

شحذ لألذهان  بحاجة إىلٰ  ٰى ة فرتة الغيبة الصغرة اإلسالميَّ مَّ لقد كانت األُ 
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ة اإلمامني اهلادي ت اسرتاتيجيَّ ، وقد انصبَّ ٰى لتوعيتها مفهوم الغيبة الكرب

ة مَّ باعهام مسلك االختفاء واالحتجاب عن األُ ذلك، باتِّ  عىلٰ  والعسكري 

مضاعفات غري  ي إىلٰ ؤدِّ سلوب املفاجئ يُ األُ  مات، إذ لعلَّ بال مباغتة وسابق مقدَّ 

 وكان عىلٰ  ،مطلقاً   املهديإنكار وجود اإلمام  ي باملجتمع إىلٰ ؤدِّ حممودة تُ 

 .ج يف عمقهيضاعف يف هذا املسلك ويتدرَّ  اإلمام املهدي أيضاً أنْ 

التفاوت بني  ٰى بوضوح مد ٰى ة يرع للنصوص والشواهد التارخييَّ املتتبِّ  إنَّ 

، فقد كان أصحاب ¨وابنه اإلمام املهدي  اإلمام العسكري ة منهجيَّ 

وكانوا يرونه أثناء  ،¨اإلمام العسكري أكثر بكثري من أصحاب اإلمام املهدي 

ة ة اإلسالميَّ مَّ ة وقسامت وجهه، وكانت األُ أويعرفون هي ،ايسزيارته للبالط العبَّ 

 ٰى بينام مل يكن ير ،¨ ط اإلهلي لغيبة ابنهضمن املخطَّ  بعد أنْ  ،قد شاهدت موته

ة يف تتابعت األجيال اإلسالميَّ  القليل من أصحابه، ثمّ  ٰى سو ¨اإلمام املهدي 

النصوص الواردة بشأنه،  ٰى ته سوأعن شكله وهي فكرةٍ  وهي ال حتمل أيَّ  ،غيبته

ة، بل كان مَّ مع ذلك خمتفيًا بشخصه، معزوالً عن األُ  ¨ومل يكن اإلمام املهدي 

اجلهل : ما كان واقعًا خارجًا هو يعرفهم وال يعرفونه، وإنَّ يراهم ويرونه، و

 .ال اختفاء جسمه كام تقول به بعض األفكار غري املربهنة! بعنوانه كإمام مهدي

*   *   * 



 

 

 

ما ا:  

يا  راء ات ا ¨  

كامله، وذلك من له يف شخصه ومثِّ ل، يُ الرسول دليل عقل املُرِس  إنَّ : قالوا

 إالَّ  ٰى النفوس ال تتأسَّ  خالل نرش أفكاره الناضجة، ونواياه احلسنة، ألنَّ 

 بتوطيد إالَّ   بالعلوم الناضجة، وال هتشُّ ة، وال تتكهرب إالَّ باألخالق املرضيَّ 

 .ينالدِّ  السياسة وإقامة العدل والدعوة إىلٰ 

ل غاية املُرِس  وقوفًا عىلٰ ة، ومَّ يكون نبوغ هذا الرسول جملية لرغبات األُ  ثمّ 

 :من إرساله، ولنعم ما قيل

  الرسول  رسولك إنَّ ختريَّ 

 

  عقل من أرسله عىلٰ  يدلُّ  

االهتامم الشديد  عىلٰ  بإجياد السفارة يدلُّ  ¨لقد كان إيعاز اإلمام املهدي  

 ٰ  بالصفات الكريمة إالَّ  هبذا األمر وخطورته، ومن وقع عليه االختيار ال يتحىلَّ

 .كاملةاملت

 -  ةة اإلسالميَّ مَّ السفراء من خالل تارخيهم وجتربتهم يف األُ  َف رِ لقد عُ 

ل ة التحمُّ بعمق اإلخالص وقوَّ  -عاه املفرتي أمحد أمني حوهلم عكس ما ادَّ  وعىلٰ 

 وهو من كبار علامء الكالم - النوبختي  قال إسامعيل بن عيلٍّ  ،البالء والصرب عىلٰ 

ُة  َفَلْو َكانَ  -ابن روح النوبختي  - ُبو َاْلَقاِسِم َوأَ : واصفاً أحد السفراء -  اَْحلُجَّ

َض بِاملَ َحتَْت َذْيِلِه وَ  ْيَل َعنْهُ ُقرِّ  .)١(َقاِريِض َما َكَشَف َالذَّ
                                                             

 ).٣٥٨ح / ٣٩١ص ( الغيبة للطويس )١(



ل  ٣٥  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

واجتمع فيهم أيضاً العلم واحللم، العقل واحلنكة، التجربة واخلربة 

ة اإليامن والبصرية يف ق املحاورات وفنون اجلدل، قوَّ رُ ة، املعرفة بطُ مَّ بأطوار األُ 

الكفاءة  ،ةين وقوانني امللَّ سات الدِّ ة بمؤسَّ ة العقيدة، اإلحاطة التامَّ ين، وصحَّ الدِّ 

الفطنة والدراية بمصالح الناس،  ،وا إليهبُ دِ ة فيام نُ ة والعلميَّ والدراية السياسيَّ 

ة يجيَّ نحو ال ختالف الرشيعة، وهبذه االسرتات طبقة عىلٰ  املعرفة بسياسة كلِّ 

موا ة، وأقاموا دعائمه وقدَّ الواضحة رسم السفراء معامل اإلسالم احلضاريَّ 

 .¨ووجود اإلمام املهدي ) فكرة الغيبة(طروحة املناسبة حول األُ 

*   *   * 



 

 

 

ا ا:  

ا اوا   

  اة   ااء

ة هو هداية البرشيَّ  بأهل البيت  لةاهلدف من وجود اإلمامة املتمثِّ  إنَّ 

 .من وجود إمام لكي ال تسيخ األرض بأهلها بدَّ  فال ،ةالسعادة األبديَّ  إىلٰ 

قوه يف طبِّ يُ  عليهم أنْ  هذا القانون الطبيعي، فإنَّ  ة ولكي حيفظ األئمَّ 

خمتلف املستويات، حيث  سلوكهم العميل واالجتامعي يف مجيع الفرتات وعىلٰ 

 انظامًا تكاملي�  اهلادي والعسكري  -سبيل املثال  عىلٰ  -  وضع اإلمامان

) نظام الوكالء(وذلك هو  ،ن سعادهتاؤمِّ حيفظ البرش من الضياع واالنحطاط، ويُ 

حلفظه من  ¨س حديثة، وكان غرضهام منه التمهيد لإلمام املهدي ُس أُ  عىلٰ 

 .الظلمة وتأمني مستلزماته

 ،ةمَّ عالياً يف األُ  اقعًا ورصيداً اجتامعي� كان هلم مواختاروا هلم أصحاباً  ثمّ 

 هامٌّ  ة واملجتمع، فكان هلم دورة تغيري االنحراف القائم يف السلطللقيام بمسؤوليَّ 

 ة للمجتمع، وإليك أهمّ راً تكامليَّ ار االنحراف، ورسموا ُأطُ يف مواجهة تيَّ 

 :ةنشاطاهتم يف السفارة املهدويَّ 

أو:  ر ق تةإا ا :  

من أهل  ة ة الكثرية عن األئمَّ وردت النصوص والشواهد التارخييَّ 

، وتسامل عليها املجتمع ¨بتوثيقهم السفراء األربعة لإلمام املهدي  البيت 



ل  ٣٧  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

ة مَّ بات ذلك مشهوراً عنهم من خالل التجربة التي عاشتها األُ  ٰى اإلسالمي، حتَّ 

قبول كالمهم  م، فساعدهتم تلك املعرفة عىلٰ معهم ومن خالل ارتباطها هب

عائهم السفارة، وذلك بإقامتهم الدالئل ة ما انتسبوا إليه بادِّ ومقولتهم، وصحَّ 

 .والريب يف املجتمع والرباهني الواضحة إلزالة حالة الشكِّ 

واألعالم من  ة ل األئمَّ بَ نات من قِ لقد كان ظهور املعجزات والبيِّ 

اجب عقالً، وال ممتنع قياسًا، وقد جاءت به األخبار بكونه املمكن الذي ليس بو

 ،ذلك من جهة السمع وصحيح اآلثار فقطع عىلٰ  ،التظاهر واالنتشار منهم عىلٰ 

 .وعليه مجهور أهل اإلمامة

أيدي  ني فهم يوافقون يف ظهور املعجزات عىلٰ ر من النوبختيِّ ا من تأخَّ وأمَّ 

: ما لفظه )ياقوته(يف   بن نوبخت ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ة األئمَّ 

ظهور املعجز جائز، ودليله  ة األئمَّ األولياء وأيدي  وظهور املعجزات عىلٰ 

 .)١(غري ذلك مريم إىلٰ  آصف وعىلٰ  عىلٰ 

، ...ه غري مستحيل وال قبيح فجاز إظهارهإنَّ : يف رشحه  مةوقال العالَّ 

 اتهنا، إذ صاحب الكرام فيٌّ منجهة القبح هو الكذب وهو  ا عدم قبحه فألنَّ أمَّ 

 .)٢(وجه القبح ٰى ة، فانتفعي النبوَّ ال يدَّ 

من مشائخ  ة جواز صدور الكرامات من األئمَّ  ومن ذهب إىلٰ 

وأصحاب احلديث  ،بعهأبو احلسن البرصي، وابن اإلخشيد ومن اتَّ : املعتزلة

 .واإليامن ٰى صالح من أهل التقو زه لكلِّ وِّ هم ُجي كلُّ 

ه جائز ذلك ة فإنَّ الكرامات من املنصوبني للسفارة املهدويَّ ا ظهور وأمَّ 

وإليه  ،ةة، وهو مذهب مجاعة من مشايخ اإلماميَّ نَّ منهم، وال يمنع منه عقل وال ُس 
                                                             

 ).٦٨ص (علم الكالم  الياقوت يف )١(

 ).١٨٧و ١٨٦ص (أنوار امللكوت  )٢(
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وأصحاب احلديث يف الصاحلني واألبرار،  ،يذهب ابن اإلخشيد من املعتزلة

والفالسفة  ،والرازية كاجلويني والغزايل قو األشعريَّ وأبو احلسن البرصي وحمقِّ 

 .)١()الشفاء(املسلمني كابن سينا يف 

فرتة الغيبة الصغرٰى جهوداً  لقد بذل السفراء األربعة لإلمام املهدي 

نة، تهم يف السفارة، فأقاموا الدالئل والرباهني البيِّ فة إلثبات أحقيَّ مضاعفة ومكثَّ 

ة ما انتسبوا إليه، صحَّ  عىلٰ  تدلُّ  ¨واملعجزات التي ظهرت عٰىل أيدهيم بتوجيه منه 

 - ألمحد بن إسحاق األشعري  -  ¨السفري الثالث لإلمام املهدي  - قال النوبختي 

َامِء َفتَْخَطَفنِي اَلطَّْريُ أَْو ئِ لَ : -  وهو من كبار علامء الكالم عند الشيعة ْن َأِخرَّ ِمَن اَلسَّ

يُح ِمْن َمَكاٍن َسِحيٍق َأَحبُّ إَِيلَّ  بَِرْأيِي َوِمْن   ِمْن َأْن أَُقوَل ِيف ِديِن اَهللاِ  َهتِْوي ِيبَ اَلرِّ

ِة  ،َبْل َذلَِك َعِن اَْألَْصلِ  ،ِعنِْد َنْفِيس   .)٢(َوَمْسُموٌع ِمَن َاْحلُجَّ

م: يا ا ء أإ  دل ا ¨:  

مشحونة بالتساؤالت حول وجود  ٰى لقد كانت بداية فرتة الغيبة الصغر

فة بالكتامن الشديد، لعدم وجود املصلحة وما يرتبط به، ومغلَّ  ¨هدي اإلمام امل

مكانه، فلو كانت مصلحة يف لقائه، فليس هناك بدٌّ من  يف الداللة عليه أو عىلٰ 

 ٰى غامضاً لد ¨لقائه أو الداللة عليه، ومع ذلك فلم يكن اسم اإلمام املهدي 

 :فهي تلحظ جانبني ¨خصه وإذ تطارد السلطات ش ،ةق اإلسالميَّ خمتلف الِفرَ 

إذ مع الغفلة عن معرفة وقتها ال  ،¨وقت والدته  ف عىلٰ التعرُّ  :لاألوَّ 

 .هد محالهتا ضدَّ رِّ ُجت  يمكنها بطبيعة احلال أنْ 

تواجه اإلمام  شخصه باسمه، إذ بدونه ال يمكنها أنْ  ف عىلٰ التعرُّ : الثاين
                                                             

 ).١٧٧و ١٧٦ص (أوائل املقاالت  )١(

 ).٢٦٩ح / ٣٢٢و ٣٢١ص ( الغيبة للطويس )٢(



ل  ٣٩  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

د، فوضوح أو مل ُيولَ  دَ يكون املهدي قد ُولِ  الحتامل أنْ  ،وتقاتله ¨املهدي 

ومع اجلهل به وبشكله يكسبه  ،ة معاً ة واجتامعيَّ ة قانونيَّ االسم يكسب شخصيَّ 

ف هذا الغموض برهبة وشعور كيِّ غموضًا جيعل السلطة حتار يف البحث عنه، ويُ 

 .بالعجز جتاهه

املُراد بكتم االسم هو كتم الشخص  أنَّ  - ده األحداث ؤكِّ وكام تُ  - وحيتمل 

ق هناك تكليفاً واحدًا بالكتامن يتعلَّ  وإخفاء والدته عن أعدائه، وعليه فإنَّ نفسه 

أصيل، سأل احلمريي  ٰى ان عن معنعربِّ بالوالدة واالسم معاً باعتبارمها يُ 

 يف أنْ  -  ¨السفري الثاين لإلمام املهدي  -د بن عثامن العمري واألشعري حممّ 

 .)١(اذَ هَ  نْ عَ  مْ يتُ ُهنِ : فقال هلام ،¨ربمها عن اسم اإلمام املهدي ُخي 

ٌم َعَليُْكْم َأْن َتْسَأُلوا َعْن َذلَِك : وقال أيضاً   ، أَُقوُل َهَذا ِمْن ِعنِْديَوَال  ،ُحمَرَّ

مَ  ْلَطاِن  ،)َعَليْهِ  َصَلَواُت اَهللاِ(َعنُْه  هُ َوَلِكنَّ  ،َفَليَْس ِيل َأْن ُأَحلَِّل َوُأَحرِّ َفإِنَّ َاْألَْمَر ِعنَْد اَلسُّ

ٍد  َأنَّ  َم ِمَرياَثُه َوَأَخذَ  ،َمَىضٰ َوَملْ ُخيَلِّْف َوَلداً   - العسكري  - أََبا ُحمَمَّ  َمْن َال  هُ َوَقسَّ

ُلُه َجيُوُلونَ  ،َفَصَربَ َعَىلٰ َذلَِك  ،َحقَّ َلهُ  َليِْهْم عَ  َف رَّ عَ َفَليَْس َأَحٌد َجيُْرسُ َأْن َيتَ  ،َوُهَو َذا ُعامَّ

 .)٢(َوَأْمِسُكوا اِتَُّقوا َاهللاَ اَهللاَ َفاهللاَ ،ْسُم َوَقَع اَلطََّلُب َوإَِذا َوَقَع َاْالِ  ،َشيْئاً  َينِيَلُهمْ  وْ أَ 

د بن عثامن العمري ابتداًء لسفريه حممّ  ¨وخرج توقيع من اإلمام املهدي 

ِذيَن َيْسَأُلوَن َعِن اَْالِ لِيُْخِربَ اَ «: ومن غري مسألة ُكوَت َوَاْجلَنَّ لَّ ا اَلسُّ ا وَ  ،ةَ ْسِم إِمَّ إِمَّ

ُْم إِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،َم َوَالنَّارَ َاْلَكَال  َكاِن َدلُّوا َاملَ  َوإِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،ْسِم َأَذاُعوهُ اَْالِ  َفإِهنَّ

 .)٣(»َعَليْهِ 

َحيِلُّ َلُكْم ِذْكُرُه  َال وَ  ،َتَرْوَن َشْخَصهُ  نَُّكْم َال إِ «: وقال اإلمام اهلادي 
                                                             

 ).٣١٦ح / ٣٥٥ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٢٢ح / ٣٦١ - ٣٥٩، وص ٢٠٩ح / ٢٤٤و ٢٤٣ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٣١ح / ٣٦٤ص ( الغيبة للطويس )٣(
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ُة  :ُقوُلوا«:  َفَقاَل  ؟َفَكيَْف َنْذُكُرهُ : الراوي للحديث فقال له ،»بِاْسِمهِ  َاْحلُجَّ

ٍد   .)١(»ِمْن آِل ُحمَمَّ

:  يا ا  تاج اإ¨ ا  :  

ة يَّ وبنوع من اجلدّ  ¨تناولت التوقيعات اخلارجة من اإلمام املهدي 

ة أو القضايا العالقات االجتامعيَّ  ٰى مستوسواء ما يرتبط فيها ب ،ةمَّ قضايا األُ 

 .ةة أو الفكريَّ السياسيَّ 

تناولت النصوص املشاكل  دفق ،ةالعالقات االجتامعيَّ  ٰى مستو ا عىلٰ فأمَّ 

وسؤال  ،رسة، كتيسري الشفاء ألمراض مزمنة، وطلب الولدة وحميط األُ العائليَّ 

، أو التزويد باألكفان احلجِّ  ة، واستئذان بالسفر، أو اخلروج إىلٰ مور هامَّ الدعاء ألُ 

 .موروغريها من األُ  ،واألحناط

فقد تناولت النصوص حتذير السفراء  ،الصعيد السيايس ا عىلٰ وأمَّ 

من الوقوع يف قبضة السلطات ورشاكها،  ة والوكالء وأصحاب األئمَّ 

ة أو رصفها يف جماالت سياسيَّ ، ¨اإلمام  ة استالم األموال أو إرساهلا إىلٰ وكيفيَّ 

 .ةمَّ األُ  ة يعود نفعها عىلٰ ومشاريع عامَّ 

املشاكل  يف حلِّ  ¨فقد وردت النصوص عنه  ،الصعيد الثقايف ا عىلٰ وأمَّ 

ار االنحراف يف السلطة ة وتيَّ قة باملذهب، ومواجهة اهلجمة الثقافيَّ املزمنة املتعلِّ 

 .واملجتمع

 :ة مالحظات حول التوقيعاتوهناك عدَّ 

 :ة األئمَّ  تشابه خطِّ  :وىلٰ املالحظة األُ 

ه يعرفون خطَّ  لقد كان معظم أصحاب اإلمام احلسن العسكري 
                                                             

 ).١٦٩ح / ٢٠٢ص ( الغيبة للطويس )١(



ل  ٤١  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

 ،ةحيث كان هناك تشاهباً يف القلم بالغلظة والرقَّ  ،¨اإلمام املهدي  وكذا خطَّ 

 اإلمام العسكري  ي رسالة إىلٰ فقد كتب أمحد بن إسحاق األشعري القمِّ 

ل يأمن التدليس والتزوير من ِقبَ ل ه أعرب فيها عن رغبته يف معرفة خطِّ 

إِنَّ اَْخلَطَّ َسيَْختَلُِف َعَليَْك ِمْن  ،َيا َأْمحَدُ «: بعض املشعوذين، فأجابه اإلمام 

ِقيِق  َبْنيِ َاْلَقَلِم َاْلَغِليِظ إَِىلٰ  نَّ  َفَال  ،َاْلَقَلِم َالدَّ  .)١(»َتُشكَّ

م وهكذا كانت التوقيعات اخلارجة من اإلما:  وقال الطويس

ل الشيعة أس يأبيه باألمر والنهي واألجوبة عامَّ  سفرائه وخواصِّ  إىلٰ  ̈  املهدي

الذي كان خيرج يف حياة اإلمام احلسن  السؤال باخلطِّ  عنه إذا احتاجوا إىلٰ 

 .)٢(العسكري 

 :ة استالم التوقيعاتكيفيَّ  :املالحظة الثانية

لقاءات التي ٰى المل تكن طريقة استالم التوقيعات واضحة، بل وحتَّ 

حيصل اللقاء،  ة ثمّ ، فقد تطول املدَّ ¨دارت بني السفراء واإلمام املهدي 

يِّ  َعبِْد اَهللاِروٰى الطويس بإسناده عن  ْمَريِ َد ْبَن : َقاَل  ،ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ َسأَْلُت ُحمَمَّ

 ،َنَعمْ  :اَل قَ  !؟َرأَْيَت َصاِحَب َهَذا َاْألَْمرِ  :َفُقْلُت َلهُ  ، - العمري  -ُعثَْامَن 

ْنِجْز ِيل َما «: َوُهَو َيُقوُل  ،َاْحلََرامِ  َوآِخُر َعْهِدي بِِه ِعنَْد َبيِْت اَهللاِ اَللَُّهمَّ أَ

 .)٣(»َوَعْدَتنِي

بَِأْستَاِر َاْلَكْعبَِة ِيف ُمتََعلِّقًا  )َعَليْهِ  َصَلَواُت َاهللاِ(َوَرَأْيتُُه : وقال العمري أيضاً 

 .)٤(»َاللَُّهمَّ اِْنتَِقْم ِيل ِمْن أَْعَداِئَك «: َيُقوُل  َوُهوَ  ،ُمْستََجارِ اَ ْ
                                                             

 ).٢٧ح / باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ / ٥١٣ص / ١ج (الكايف  )١(

 ).٣١٨ذيل احلديث / ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس: راجع )٢(

 ).٣٣٠و ٢٢٢ح / ٣٦٤و ٢٥١ص ( الغيبة للطويس )٣(

 .املصدر السابق )٤(



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ....................................................  ٤٢

 :ة خروج التوقيعاتمدَّ  :ةالثالثاملالحظة 

ة خروج التوقيعات الصادرة من اإلمام اختلفت النصوص حول مدَّ 

 :أشكال عديدة سفرائه، وكانت خترج عىلٰ  إىلٰ  ¨املهدي 

 :التوقيع الشفوي - أ 

ه من اإلمام السائل وإفهامه أنَّ  إىلٰ  اشفوي�  كان خيرج التوقيع أحياناً  فقد

 .¨املهدي 

السفري  - ابن روح النوبختي  رجلني دخال عىلٰ  أنَّ   الطويس ٰى رو

ومعهام أخرس، فطلبوا منه الدعاء بالشفاء  - ¨الثالث لإلمام املهدي 

فذهبوا إليه  ،اِئرِ َاْحلَ  نَُّكْم ُأِمْرُتْم بِاْخلُُروِج إَِىلٰ إِ : لألخرس، فأجاهبم ابن روح قائالً 

 .)١(¨األخرس بمعجزة اإلمام  َي فِ وُش 

 :التوقيع بنحو الرسالة املستعجلة - ب 

من شهر ذي  )هـ٣١٢(البن روح النوبختي عام  ¨فقد خرج توقيع منه 

عي للسفارة كذباً ة وهو يف السجن يف لعن ابن أيب العزاقر الشلمغاين املدَّ احلجَّ 

 .)٢(َوَاملَِْداُد َرطٌْب َملْ َجيُفَّ  ،رتصوَّ ائقة ال تُ برسعة ف ¨عن اإلمام املهدي 

 :التوقيع الغيبي - ج 

ه خِرب وقد خطر السؤال يف ذهن السائل فيُ  ¨ة خيرج التوقيع منه ومرَّ 

 .بام يف ضمريه ووجدانه، ومل يكن يعرف ذلك أحد غريه ¨اإلمام املهدي 

د بن ريه حممّ لسف ¨توقيعًا صادرًا من اإلمام املهدي   الطويس ٰى رو

داً بِاْحلَقِّ : قال أبو احلسني األسدي: جاء فيه ،عثامن العمري ِذي َبَعَث ُحمَمَّ َفَوَالَّ

 .)٣(َما َوَقَع ِيف َنْفِيس  َبِشريًا َلَقْد َنَظْرُت َبْعَد َذلَِك ِيف َالتَّْوِقيِع َفَوَجْدُتُه َقِد اِْنَقَلَب إَِىلٰ 

                                                             

 ).٢٦٢ح / ٣٠٩ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٨٤ح / ٤١٠و ٤٠٩ص ( لطويسالغيبة ل )٢(

ين  )٣(  ).٥١ح / ٤٥باب / ٥٢٢ص (كامل الدِّ



ل  ٤٣  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

 :التوقيع بعد ساعات - د 

بعد ساعات قليلة من تقديم األسئلة  ¨رج التوقيع منه ة كان خيومرَّ 

 .¨ له

ْت َصَال وَ : قال ،بإسناده عن الصفواين الطويس  ٰى فقد رو ُة َحَرضَ

يْنَا ُهنَاكَ  ،َالظُّْهرِ  ُسوُل  ،َفَصلَّ ، -وهو خادم أسود ملحّمد بن الفضل  -َوَرَجَع َالرَّ

َمِت َاملَ وَ  ،َفإِنَّ اَْجلََواَب َجيِيءُ  ،اِْمضِ : ابن روح النوبختي - َقاَل ِيل  :َفَقاَل   ،ائَِدةُ ُقدِّ

 .)١(َفنَْحُن ِيف َاْألَْكِل إِْذ َوَرَد َاْجلََواُب ِيف تِْلَك َاْلَوَرَقِة َمْكتُوٌب بِِمَداٍد َعْن َفْصٍل َفْصلٍ 

 :امالتوقيع بعد ثالثة أيَّ  - هـ 

 .ن تقديم األسئلة لهام مبعد ثالثة أيَّ  ¨ة أيضاً كان خيرج التوقيع منه ومرَّ 

ه ي أنَّ بن احلسني بن بابويه القمِّ  بإسناده عن عيلِّ  الطويس  ٰى فقد رو

له يف  ليدعو اهللا تعاىلٰ  ¨ط عند اإلمام سألت ابن روح النوبختي بالتوسُّ : قال

بن  ه قد دعا لعيلِّ ام أنَّ ذلك إليه، فأخربه بعد ثالثة أيَّ  ٰى يرزقني ولدًا، فأهن أنْ 

ُه َسيُوَلُد َلُه وَ فَ ، احلسني   .)٢(دٌ َبْعَدُه أَْوَال وَ  ،بِهِ  َلٌد ُمبَاَرٌك َينَْفُع اَهللاُ إِنَّ

 :التوقيع عٰىل جمموعة أسئلة - و 

ت عليه يف ورقة َض رِ جمموعة أسئلة عُ  عىلٰ  ¨ة خيرج التوقيع منه ومرَّ 

 .واحدة

نَا َفِحَني َجَلْس : قال ،بإسناده عن أيب غالب الزراري الطويس  ٰى فقد رو

ْرَج َوفِيِه َمَساِئُل َكثَِريٌة َقْد ُأِجيَب ِيف َتَضاِعيِفَها أَِيب َجْعَفٍر، ِعنْدَ   .)٣(َأْخَرَج َالدَّ

                                                             

 ).٢٦٤ح / ٣١٦ص ( الغيبة للطويس )١(

ين  ؛ ورواه الصدوق )٢٦٦ح / ٣٢٠ص ( الغيبة للطويس )٢( / ٥٠٢ص (يف كامل الدِّ

 ).٣١ح / ٤٥ باب

 ).٢٥٦ح / ٣٠٤ص ( الغيبة للطويس )٣(



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ....................................................  ٤٤

را: ا  زال وا :  

فراء بعد استشهاد اإلمام الكثرية تصل الس للقد كانت األموا

 ،وذلك يف بداية الغيبة ،¨اإلمام املهدي  توصل بعدها إىلٰ  ثمّ  ، العسكري

عثامن بن سعيد العمري يف  ة إىلٰ ل مرَّ ي وألوَّ كاألموال التي أرسلها الوفد القمِّ 

 .)١(بغداد

وهي حتمل معها األموال واألسئلة التي  ،توالت الوفود بعد ذلك ثمّ 

عرفوا تنصيب العمري نائبًا يف أمر  بعد أنْ  ،كانت تتناول موضوعات خمتلفة

مروا بحمل ما لدهيم إليه وأخذ فأُ  ،يف بغداد ¨مام املهدي السفارة عن اإل

م ألرباب األموال مرفقة سلَّ األجوبة والتعليامت منه، وكانت الوصوالت تُ 

تها السفارة وصحَّ  ه انقطع التسليم بعد التسامل عىلٰ بالدعاء يف بداية الغيبة، ولكنَّ 

 .دعنهم، وصعوبة الوقت، والسيف يقطر دمًا يف خالفة املعتض

بشكل عادي  السفراء، فقد كان يتمُّ  ا طريقة التسليم هلذه األموال إىلٰ أمَّ 

ههم، حيث كانوا يأمرون أرباب األموال بالذهاب يتوجَّ  دون غموض أو شكٍّ 

هلم، أو توضع يف  ٰى عطموا ما عندهم بال قبوضات تُ سلِّ املكان الفالين ليُ  إىلٰ 

 .)٢(مرهم وخوفاً أل جراب السمن وزقاقه وحيمله السفراء تغطيةً 

يف مطالبة السفراء بتلك  اذلك جاد�  يف كلِّ  ¨وكان اإلمام املهدي 

مور، وتوصيتهم برصفها يف وجوهها الصحيحة، وقد األموال وغريها من األُ 

فكان السفري مثالً يتاجر هبا  ، طريقة الرصف هلم هلذه األموال يف النصوصبنيَّ 

 .االسلطة وجواسيسه ت الفرصة عىلٰ فوِّ ليُ 

*   *   * 

                                                             

 ).٢٤٩ح / ٢٩٤ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣١٤ح / ٣٥٤و ٣٥٣ص ( الغيبة للطويس )٢(



 

 

 

اا ا:  

 تؤ  ا ورة لطا  

وال الا:  

 ني؟ُسفراءه من العلويِّ  ¨ملاذا مل خيرت اإلمام املهدي 

م كانوا ني أهنَّ ة تاريخ العلويِّ يلحظ من خالل دراسة التاريخ وخاصَّ 

 الثورة عىلٰ : ن شعارهمة معًا، وكااسيَّ ة والعبَّ مويَّ الصوت املرهب للدولة األُ 

 ،ا كان سببًا يف مواجهتها هلم، ممَّ د والدعوة للرضا من آل حممّ  ،الظلم

ين، وأوقعت فيهم املجازر ل به أعداء الدِّ عامَ ما يُ  ٰى فعاملتهم الدولتان بأقس

يسيل آخر، وتفننتا يف إبادهتم، فقتل وصلب  ٰى دم حتَّ  وال يكاد جيفُّ  ،البشعة

يف زنزانات التعذيب والترشيد اجلامعي، وقد  تة بطيئة وزجٌّ وإحراق وتذرية وإما

 .عن هذا اليشء الكثري )مقاتله(ذكر األصفهاين يف 

يف إجياد السفارة هو استيفاء أكرب هدف  ¨لقد كان هدف اإلمام 

ني هلذا ي العلويِّ ة، وال يكون تصدِّ ة اإلسالميَّ مَّ األُ  اجتامعي يعود بالنفع عىلٰ 

ة املرتقبة يف الغيبة، ة واملصالح العامَّ تعطيالً للحدود اإلهليَّ  ٰى وس املنصب املهمِّ 

ل السلطات جتاههم، وهذه النظرة منتفية يف بَ ة من قِ باعتبار تلك النظرة السلبيَّ 

فرد من  ق اجلواسيس حول كلِّ فرِّ د الرقابة، وتُ شدِّ تُ  فهي ال يمكنها أنْ  ،غريهم

ة بني من األئمَّ فراء مهام كانوا مقرَّ أفراد املجتمع ملعرفة من يعارضها، والس

أمرهم، واحلذر والكتامن بالقول  هم، فبإمكاهنم التغطية عىلٰ وسائرين يف خطِّ 

 .والفعل حسب ما يرونه مناسبًا وموافقًا للظروف واألوضاع السائدة آنذاك



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ....................................................  ٤٦

خيتار  ¨ما هو الدافع الذي جيعل اإلمام املهدي : نتساءل بنا أنْ  فحريٌّ 

اإلمام كان قد امتلك أصحاباً  وأنَّ  ةً خاصَّ ! ني دون غريهم؟العلويِّ السفراء من 

ص العايل يف ة اإلرادة والعزيمة والتخصُّ يف اإليامن وقوَّ  ٰى بلغوا الذروة القصو

وا يف خمتلف املجاالت والعلوم، وهم معروفون بأسامئهم وأنساهبم، وقد تربَّ 

 .جوا من تلك املدرسةوخترَّ ، ¨ني واإلمام املهدي مدرسة اإلمامني العسكريَّ 

 ل األوىفٰ ثَ ألربعة ودراسة أحواهلم نراهم املَ مطالعة تاريخ السفراء ا إنَّ 

ذكر ذلك، وقد حازوا  طًا من غريهم كام مرَّ واألمثل يف هذا املجال واألكثر تسلُّ 

بيهم، ومقرَّ  ة ة ال نظري هلا، وكانوا من معتمدي األئمَّ مَّ جاللة يف األُ  عىلٰ 

وبياهنم  ¨بوجود اإلمام املهدي  طاعوا بلياقتهم إقناع الرأي العامِّ حيث است

 .يف أمر السفارة ¨اه اإلمام املهدي أهداف الغيبة، وهذا ما كان يتوخَّ 

مال اا:  

 بغداد لسفارته؟ ¨ملاذا اختار اإلمام املهدي 

ه لسفارت بغداد حمال�  ¨قبل اخلوض يف بيان أسباب اختيار اإلمام املهدي 

 ¨والدة اإلمام املهدي  اء حمّل ة حول سامرَّ بعض املشاهد التارخييَّ  نشري إىلٰ 

 .وسبب تركه هلا

اء كانت أكثر من نصف قرن سامرَّ  أنَّ  ة إىلٰ أشارت النصوص التارخييَّ 

ة التيجان، ال أمجل وال رَّ ة، وأصبحت زهرة البلدان ودُ اسيَّ عاصمة اخلالفة العبَّ 

د انتقال اخلالفة خراب بمجرَّ  لت إىلٰ ها حتوَّ ، لكنَّ أعظم وال آنس ملكاً منها

موضع غيبة  ٰى ومل يبَق منها سو ،بغداد، فغار نبعها دفعة واحدة ة عنها إىلٰ اسيَّ العبَّ 

اء، كرخ سامرَّ  :ٰى سمَّ بعيدة تُ  ٰى خرة أُ ه وحملَّ وقرب أبيه وجدِّ  ¨اإلمام املهدي 

 .)١(وسائر ذلك خراب يستوحش الناظر إليه
                                                             

 .)١٧٦ص / ٣ج (معجم البلدان ، عن )١٧٦ص / ١ج (اء تاريخ سامرَّ مآثر الكرباء يف  )١(



ل  ٤٧  ..................................  ¨نظرة متكاملة حول سفارة اإلمام املهدي : الفصل األوَّ

 ابتداءً  ،اءسامرَّ  اس عىلٰ يف تلك الفرتة ثامنية من خلفاء بني العبَّ وتعاقب 

عام  ٰى ، وبويع بعده للواثق حتَّ )هـ٢٢٧(باملعتصم حيث انتقل إليها عام 

حيث قتله األتراك بعد ليلة  )هـ٢٤٧(عام  ٰى ل حتَّ املتوكِّ  مَّ ، ومن ثَ )هـ٢٣٢(

ة أشهر ويومني يف ستَّ  ، وبويع للمنترص وبقي)١(محراء زاخرة باللهو والرشاب

 )هـ٢٥٣(خلع نفسه عام  ٰى حتَّ  )هـ٢٤٨(جاء بعده املستعني عام  ثمّ  ،)٢(اخلالفة

وبايعوا املعتمد  )هـ٢٥٦(خلعه األتراك عام  ، ثمّ )٣(باهللا وجلس مكانه املعتزُّ 

وبه كانت هناية العاصمة  ،وبعده نصبوا املعتضد يف بغداد ،)هـ٢٧٩(عام  ٰى حتَّ 

 .اءسامرَّ 

تهر هؤالء اخللفاء باللهو واخلمر واملنادمة ما عدا املهتدي حيث كان اش

اس كعمر بن عبد العزيز يف ، وقد كان يف بني العبَّ أحسنهم مذهباً وأمجلهم طريقةً 

 .)٤(ةميَّ بني أُ 

ازدحام املوايل يف  ٰى ه رأأنَّ  اء إىلٰ ويعود سبب بناء املعتصم مدينة سامرَّ 

نة يف العاصمة بغداد، غاألتراك واملغاربة والفرا اده، وكذا ازدحاموَّ جيشه وقُ 

ر جتاه الناس، قرَّ  ةوعدم عنايتهم بالسلوك احلميد ،ٰى األهايل باألذ ضهم إىلٰ وتعرُّ 

 .)٥()هـ٢٢٠(نقل اخلالفة واجليش إليها، وانتقل إليها بالفعل عام  اء ثمّ بناء سامرَّ 

بعضهم اشتهر  أنَّ  رَ كِ فقد ذُ  ،ات التي اشتهر هبا اخللفاءا اخلصوصيَّ وأمَّ 

اء، وسيطروا اد يف العاصمة سامرَّ وَّ القُ  فاستقلَّ  ،ة والبعض اآلخر بالضعفبالقوَّ 

                                                             

 ).٩٥ص / ٧ج (الكامل يف التاريخ  )١(

 ).١١٥ص / ٧ج (يف التاريخ  الكامل، )٤٦ص / ٤ج (مروج الذهب  )٢(

 ).٦٠ص / ٤ج ( مروج الذهب )٣(

 ).٢٢٥ص / ١ج ( تاريخ ابن الوردي ،)١٠٣ص / ٤ج ( مروج الذهب )٤(

يف التاريخ الكامل  ،)١٧٤ص / ٣  ج(، معجم البلدان )٢٣١ص / ٧ج (تاريخ الطربي  )٥(

 ).٣٩ص / ١ج ( اءتاريخ سامرَّ مآثر الكرباء يف  ،)٤٥١ ص / ٦ ج(
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وصاروا  ،مركز اخلالفة مور، واستولوا عىلٰ ة احلوادث وجمريات األُ دفَّ  عىلٰ 

يقتلونه، وثالثة ينصبون غريه،  ٰى خروأُ  ،ة يشغبون عليهزعجون اخلليفة، فمرَّ يُ 

ين، حتَّ وذاق هؤالء ا اء عام خرج املعتمد من سامرَّ  ٰى خللفاء الثامنية األمرَّ

 .)٢(خلفه املعتضد ببغداد يف العام نفسه ، واستهلَّ )١(حيث مات إىلٰ  )هـ٢٧٩(

فول اخلالفة أُ  اء منذ بنائها وإىلٰ ة التي شهدهتا سامرَّ ا احلوادث العامَّ وأمَّ 

 :و الثقايف أو االجتامعيالصعيد السيايس أ ام املعتضد سواء عىلٰ عنها أيَّ 

ة احلكم والسياسة العليا يف العاصمة دفَّ  استيالء األتراك واملوايل عىلٰ  :منها

عن النظر  اي� ا أو كلّ ألطراف، وعزل اخلليفة جزئي� ا مراء عىلٰ ل واألُ امَّ اء، والعُ سامرَّ 

 ،وكيغلغ ،دوأخوه حممّ  ،ٰى وابنه موس ،بغا الكبري: يف شؤون الدولة، ومن هؤالء

وبغا  ،واذكوتكني ،وطبايغو ،وياركوج ،وسيامء الطويل، وأسارتكني، وبابكيال

مور دا باألُ وغريهم، وهذان األخريان كانا قد تفرَّ  ،ووصيف الرتكي ،الصغري

 :قيل فيهام ٰى حتَّ 

  خليفة يف قفص

 

  بني وصيف وبغا 

  يقول ما قاال له 

 

  )٣(كام تقول الببغا 

اء بسبب ضعف ة يف العاصمة سامرَّ لداخليَّ احلروب واملناوشات ا :ومنها 

ة تستقبل بني ن اإلسالميَّ دُ فكانت املُ  ،مراءاخلالفة، ويف أطرافها بني الوالة واألُ 

 .بي خراجهامورها وُجي ر أُ دبِّ وجهًا جديداً حيكمها ويُ  ٰى خرفرتة وأُ 

 ،ظهور اخلوارج وصاحب الزنج فرتة خالفة املهتدي واملعتمد :ومنها

                                                             

 ).٦٧ص / ٢ج (يف خرب من غرب العرب  ،)٤٥٥ص / ٧ج (يف التاريخ الكامل  )١(

 تاريخ ابن الوردي، )٤٥٥ص / ٧ج (يف التاريخ الكامل  ،)١٤٣ ص/ ٤ج (مروج الذهب  )٢(

 ).٢٣٣ص / ١ج (

 ).٩٤ص / ١٩ج (، تاريخ اإلسالم )٦١ص / ٤ج (مروج الذهب  )٣(
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حرقت عرشات وأُ  ،ت األعراضكَ تِ اآلالف من النفوس الربيئة، وهُ  َل تِ حيث قُ 

 .ندُ املُ 

، وقد )١()هـ٢٥٥(د الثائر يف البرصة عام بن حممّ  وصاحب الزنج هو عيلُّ 

هذا  واستمرَّ  .من ابنه زيد  اد صل نسبه باإلمام السجَّ ه علوي يتَّ زعم أنَّ 

 ة مخسة عرش عامًا إىلٰ ادًا مدَّ ة، ويعيث يف األرض فسمَّ رات األُ الرجل يعبث بمقدَّ 

 .)هـ٢٧٠( َل تِ قُ  أنْ 

ها اء وأطرافها، وهي تدعو كلُّ ة كثرية يف سامرَّ ظهور ثورات علويَّ  :ومنها

ثامنية عرش  بلغ عددهم تلك الفرتة ما يزيد عىلٰ  ٰى ، حتَّ د للرضا من آل حممّ 

 .ثائراً 

بوضوح  يدلُّ ها ءاستعراض تلك احلوادث واستقصا ، فإنَّ حالٍ  كلِّ  وعىلٰ 

ونذكر  ،بغداد عاصمة له فرتة الغيبة ¨معرفة سبب اختيار اإلمام املهدي  عىلٰ 

 :هاأمهَّ 

 :عد عن الرقابةالبُ  :الً أوَّ 

باختياره بغداد كرس طوق احلصار الذي  ¨استطاع اإلمام املهدي 

ممارسة  - وبشكل أفضل  - كاته، وضمن حترُّ  فرضته السلطات احلاكمة عىلٰ 

بعيد عن عيون السلطة  ¨اء، فهو  كان يف سامرَّ ة عامَّ ة نسبيَّ يَّ عمله ولو بحرّ 

 .وجواسيسها ومالحقاهتا له وألصحابه

 :ةة اإلسالميَّ مَّ إرسال بياناته إٰىل األُ  :ثانياً 

بقدر ما كان يف  ¨اإلمام املهدي  ل خطراً عىلٰ شكِّ ة يُ مَّ مل يكن التفاف األُ 

أصحابه من الوقوع يف قبضة  عىلٰ  اء، وكان يف اختياره بغداد حفاظاً سامرَّ 

قدرته البالغة يف إرسال  ب ذلك، مضافًا إىلٰ تطلَّ  السلطات، والدفاع عنهم إنْ 
                                                             

 ).٢٠٥ص / ٧ج (يف التاريخ الكامل  )١(
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 ة وحّل ة اإلسالميَّ مَّ األُ  ُسفرائه إليصاهلا إىلٰ  أكرب عدد من النداءات والبيانات إىلٰ 

 .مشكالهتا

 .تطبيقه مسلك االحتجاب وتتميمه بأعٰىل مستواه :ثالثاً 

 :موقع بغداد السيايس واجلغرايف :رابعاً 

ها عت بغداد بموقع سيايس وجغرايف ال نظري له آنذاك، حيث صريَّ لقد متتَّ 

دباء وغريهم يف خمتلف العلوم، وكانت رين والفالسفة واألُ ألنظار املفكِّ  ٰى مرم

مور العقيدة واحلياة، وصارت ة للحوار يف أُ ة والثقافيَّ د فيها الندوات الفكريَّ عقَ تُ 

 .حة يف العامل اإلسالميلألفكار الناضجة واملتفتِّ  ٰى ملتق

ة سفارهتم، ة عن بقاء السفراء يف بغداد مدَّ ث النصوص اإلسالميَّ ومل تتحدَّ 

األطراف للقيام بعمل جتاري أو  بل كانوا خيرجون بني احلني واآلخر منها إىلٰ 

من اإلمام  استالم النداءات ثمّ  أو أداء فريضة احلجِّ  إنجاز مرشوع عامٍّ 

يف بيت اهللا احلرام  ¨، وقد حصلت لقاءات منهم لإلمام املهدي ̈  املهدي

 .)١(ات عديدةملرَّ 

وقد كانت بغداد بعيدة عن ساحة الرصاع السيايس القائم بني اخللفاء 

عن  ٰى ، وحتَّ ٰى خرة بني الطوائف واملذاهب األُ مراء، واملناوشات الداخليَّ واألُ 

 .اء بني احلني واآلخرد العاصمة سامرَّ دِّ ُهي  اهلجوم األجنبي الذي كان

ال اا:  

 ما هو اهلدف من اختيار الوكالء يف أمر السفارة؟

وكالء غري السفراء األربعة،  ¨ة للحجَّ  أنَّ  )تنقيحه(ذكر املامقاين يف 

غريهم من الوكالء يرجعون إليهم فال  ا ألنَّ وكان ختصيص هؤالء األربعة إمَّ 

                                                             

 ).٣١١٥ح / ٥٢٠ص / ٢ج (ه من ال حيرضه الفقي )١(
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م كانوا وكالء عموماً وغريهم يف أو ألهنَّ  ، بوساطتهمرون إالَّ ؤمَ يأمرون وال يُ 

 .)١(اتاجلزئيَّ 

ل املنصوبني بَ ترد عليهم التوقيعات من قِ  ةوكان هؤالء الوكالء أقوامًا ثقا

 .)٢(للسفارة من األصل

 ،ل أمرهمكانوا صاحلني أوَّ  وانحرف مجاعة من هؤالء الوكالء بعد أنْ 

يف لعن هؤالء  ¨البحث، وخرجت توقيعات منه وسنذكرهم من خالل هذا 

فأبدهلم اهللا سبحانه  ،الوكالء والرباءة منهم بعد خدمتهم وطول صحبتهم

 .فعاجلهم اهللا بالنقمة ومل يمهلهم ،باإليامن كفراً حني فعلوا ما فعلوا

مع مشاهدهتم  ¨وكان سبب هذا االنحراف واملوقف املعادي لإلمام 

هو احلسد والبغض  ¨ة منه ضحة والرباهني القويَّ املعجزات والكرامات الوا

 .الناس األرباح والرئاسة عىلٰ  ، وطمعهم يف احلصول عىلٰ ألهل البيت 

 :صهفملخَّ  ،ا اهلدف من اختيار الوكالء يف أمر السفارةأمَّ 

 :تسهيل أمر السفراء وتوسعة عملهم: الً أوَّ 

وبة الزمان لقد عاش السفراء يف سفارهتم ظروفًا قاسية وصعبة لصع

صال بالقواعد ك واالتِّ والسيف يقطر دمًا آنذاك، وقد صعب عليهم التحرُّ 

احلالة التي أوجدهتا السلطة  ويعود سبب ذلك إىلٰ  ،ةة يف البالد اإلسالميَّ الشعبيَّ 

من مطاردة قواعد اإلمام ومالحقة قادهتا، ونرش حالة من اخلوف والرعب يف 

ة نحرفة التي لعبت دورًا خطريًا يف عمليَّ ق املرَ صفوف املعارضة، وظهور الفِ 

ة، وضعف الوعي مَّ االنحراف، وظهور حركات الزندقة والغالة بني فصائل األُ 

 .ةمَّ السيايس والفكري يف أوساط األُ 
                                                             

 ).١٤٢ص / ٢ج ( تنقيح املقال )١(

 ).٤١٥ص ( الغيبة للطويس )٢(
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 :نظام الوكالء ساهم يف إخفاء عمل السفراء: ثانياً 

ة يَّ الّرس فكرة اعتامد هذا النظام كان قد ساهم يف إضفاء طابع الكتامن و إنَّ 

ة املوالية القواعد الشعبيَّ  الفرد املنتمي إىلٰ  اسم السفري وشخصه، ألنَّ  عىلٰ 

صال بأحد الوكالء دون إرادة معرفة اسم غاية ما يمكنه هو االتِّ  ¨ لإلمام

ة ة والعقائديَّ السفري أو نوع عمله ومكانه، وكان هؤالء يدرجون املسائل الفقهيَّ 

 .السفراء لوها إىلٰ ِس ة فُري ة أو السياسيَّ أو االجتامعيَّ 

معجزات  اثني عرش وكيالً كانوا قد وقفوا عىلٰ   وقد ذكر الصدوق

 :وأسامؤهم هي، )١(¨اإلمام 

 :اءحاجز الوشَّ : لاألوَّ 

يستلم  ،¨كان وكيالً عن اإلمام املهدي  ،)٢(اءوهو حاجز بن يزيد الوشَّ 

سكن بغداد، وأوصل  .السفراء وصلها إىلٰ األموال من أرباهبا واألسئلة فيُ 

 .ملواليه ¨توقيعات اإلمام 

َشَكْكُت ِيف : َقاَل  ،َاْحلََسِن ْبِن َعبِْد َاْحلَِميدِ بإسناده عن  روٰى املفيد 

ْمِر َحاِجزٍ  ُت إَِىلٰ اَْلَعْسَكِر  ،أَ اء  -َفَجَمْعُت َشيْئًا ُثمَّ ِرصْ َفَخَرَج ، -أي سامرَّ

َفُردَّ َما َمَعَك إَِىلٰ َحاِجِز  ،فِيَمْن َيُقوُم َمَقاَمنَا بَِأْمِرَنا َوَال  ،َليَْس فِينَا َشكٌّ «: إَِيلَّ 

 .)٣(»ْبِن َيِزيدَ اِ 

دِ بإسناده عن  الكليني  ٰى ورو : ، َقاَل ْرَوِزيِّ اَملَ  اَْحلََسِن َاْلَكاتِِب  ْبنِ  ُحمَمَّ

ْهُت إَِىلٰ  اِء ِماَئتَْي ِدينَارٍ  َوجَّ أي اإلمام  -َاْلَغِريِم  َوَكتَبُْت إَِىلٰ  ،َحاِجٍز َاْلَوشَّ

ُه َكاَن ِقبَِيل َأْلَف ِدينَاٍر َوأَينِّ  ،َفَخَرَج َاْلُوُصوُل  ،بَِذلَِك  -  ̈  املهدي َوَذَكَر َأنَّ

                                                             

ين  )١(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (كامل الدِّ

 ).٦٣٦الرقم / ٣٠٨و ٣٠٧ص / ٢ج (املقال  ٰى منته )٢(

 ).٣٦٢و ٣٦١ص / ٢ج (اإلرشاد  )٣(
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ْهُت إَِليِْه ِماَئتَْي ِدينَارٍ  إِْن أََرْدَت َأْن ُتَعاِمَل َأَحدًا َفَعَليَْك بِأَِيب َاْحلَُسْنيِ «: َوَقاَل  ،َوجَّ

يِّ  َاْألََسِديِّ  َفَأْعَلْمتُُه  ،َثةٍ َبْعَد َيْوَمْنيِ أَْو َثَال  َفَوَرَد اَْخلََربُ بَِوَفاِة َحاِجٍز  ،»بِالرَّ

إِْحَداُمهَا  :َلتَْنيِ ِيف َالتَّْوِقيِع إَِليَْك َدَال َفإِنَّ َلَك  ،َتْغتَمَّ  َال  :َفُقْلُت  ،َفاْغتَمَّ  ،بَِمْوتِهِ 

اَك َأنَّ َاملَ إِْعَال  اَك بُِمَعاَمَلِة َأِيب َاْحلَُسْنيِ اَْألََسِديِّ  ،َأْلُف ِدينَارٍ اَل ُمُه إِيَّ  ،َوَالثَّانِيَُة َأْمُرُه إِيَّ

 .)١(لِِعْلِمِه بَِمْوِت َحاِجزٍ 

ة ارتباطه وكيفيَّ  ،وليس لدينا الكثري من النصوص حول هذا الوكيل

 .واستالمه التوقيعات منهم ،بالسفراء

 :بن بالل د بن عيلِّ أبو طاهر حممّ : الثاين

ه ابن انحرف وفسد حاله بعد ذلك، فقد عدَّ  وكان وكيالً صاحلاً أمره، ثمّ 

ة ، الذين ال خيتلف اإلماميَّ ٰى من الوكالء املعروفني يف الغيبة الصغر طاوس 

يف بعض  ¨ عنه اإلمام املهدي القائلون بإمامة احلسن العسكري فيهم، وعربَّ 

يف قائمة  وذكره الصدوق  ،)٢(ارف بام جيب عليهه الثقة املأمون العتوقيعاته بأنَّ 

فيه  ٰى ورو ،ذكره يف عداد املذمومني ، لكن الشيخ الطويس )٣(الوكالء

 .)٤(انحرافه آخر عمره عىلٰ  أحاديث تدلُّ 

 :ارالعطَّ : الثالث

ه كان وهذا اللقب مشرتك بني مجاعة مل يذكر التاريخ عن أحدهم أنَّ 

وابنه أمحد، وإبراهيم بن  ،ارالعطَّ  ٰى د بن حييحممّ : موسوماً بالوكالة، وهؤالء هم

 .وغريهم ،اربن عبد اهللا أبو احلسن العطَّ  ار، وعيلُّ خالد العطَّ 
                                                             

 ).٣٩٢ح / ٤١٦و ٤١٥ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).١٠٨٨ح / ٨٤٧ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٢(

ين  )٣(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (كامل الدِّ

 ).٤٠٠ص ( الغيبة للطويس )٤(
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ه واحد من هؤالء املذكورين ار لعلَّ بلقب العطَّ  وما ذكره الصدوق 

وقد انفردت بذكره رواية الصدوق وحدها ال غري بال  ،أو غريهم

 .)١(معارض

 :ميالعاص: الرابع

بن جعفر بن عاصم الذي دعا له  ٰى وهذا اللقب مشرتك أيضاً بني عيس

 :د بن أمحد بن طلحة أبو عبد اهللا، ُيقال له، وأمحد بن حممّ )٢(اإلمام اهلادي 

 ٰى ًا، أصله كويف، وسكن بغداد، رويف احلديث، ساملًا خريِّ  كان ثقةً  ،العاصمي

 ،ةومواليد األئمَّ  ،النجومكتاب : ب منهاتُ ني، وله كُ عن الشيوخ الكوفيِّ 

 .)٣(وغريمها

رواية  ٰى م معارصته للغيبة، فتبقعلَ م بالوكالة، ومل يُ وَس وكالمها مل يُ 

 .)٤(الصدوق وحدها بال معارض

 :األهوازي: اخلامس

من الوكالء   ه ابن طاوسد، عدَّ د بن إبراهيم بن حممّ وهو حممّ 

 لقائلون بإمامة احلسن بن عيلٍّ ة اواألبواب املعروفني الذين ال خيتلف اإلماميَّ 

َقْد أََقْمنَاَك «: توقيعًا جاء فيه ¨فيهم، خرج من اإلمام املهدي  العسكري 

 .)٥(»َفاْمحَِد َاهللاَ ،َمَقاَم َأبِيَك 

اِم أَِيب : فيه قوله املفيد  ٰى وقد رو ٌء َكُوُضوِحِه ِيف َأيَّ َفإِْن َوَضَح ِيل َيشْ

                                                             

ين  )١(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (كامل الدِّ

 ).١١٢٢ح / ٨٦٣ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٢(

 ).٢٣٢الرقم / ٩٣ص ( رجال النجايش )٣(

ين  )٤(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (كامل الدِّ

 ).٢٣٩ح / ٢٨٢و ٢٨١ص (، الغيبة للطويس )٣٥٦ص / ٢ج (اإلرشاد  )٥(
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ٍد َأْنَفْذُتهُ  : قوله ، وأضاف الطربيس )١(ذِّي َوَشَهَواِيت َأْنَفْقتُُه ِيف َمَال  إِالَّ وَ  ،ُحمَمَّ

 .)٣()٢(َقَصْفُت بِهِ  َوإِالَّ 

 .وتنصيبه وكيالً بعد أبيه ،الروايتان تنافيان جاللة قدره اتانوه

 :ي األشعريالقمِّ : السادس

 عن اإلمامني ٰى ني، رويِّ أمحد بن إسحاق بن سعد، وافد القمّ  وهو أبو عيلٍّ 

ب تُ ، له كُ )٤(د العسكري ة أيب حممّ ، وكان من خاصَّ اجلواد واهلادي 

، )٥(كبري، ومسائل الرجال أليب احلسن الثالث ) علل الصالة(كتاب  :منها

 .د العسكري عاش بعد وفاة أيب حممّ 

وعرض اإلمام  ،)٦(ه ثقةفيه بأنَّ  ¨املهدي قول اإلمام  الطويس  ٰى رو

ه بالوالدة أيضاً، برشَّ  عليه بعد أنْ  ¨ املهديولده اإلمام  العسكري 

 ،َوَعْن َمجِيِع َالنَّاِس َمْكتُوماً  ،َفْليَُكْن ِعنَْدَك َمْستُوراً  ،ُولَِد َلنَا َمْوُلودٌ «: له  قال

ْ ُنظِْهْر َعَليِْه إِالَّ َفإِنَّ  َك اَهللاُ إِْعَال  َأْحبَبْنَا ،َيتِهِ لَِوَال  َوَاْلَوِيلَّ  ،اَْألَْقَرَب لَِقَراَبتِهِ  ا َمل  َمَك لِيَُرسَّ

َنا بِهِ بِِه  َال وَ  ،ِمثَْل َما َرسَّ  .)٧(»مُ َالسَّ

 :اهلمداين: السابع

د اهلمداين الدهقان، كان من أصحاب اإلمام د بن صالح بن حممّ وهو حممّ 

                                                             

 ).٣٥٥ص / ٢ج (اد اإلرش )١(

 ).٢٦١ص / ٢ج ( ٰى إعالم الور )٢(

قت به: (، وفيه)٢٣٩ح / ٢٨١ص (يف الغيبة  ورواه الطويس : أقول )٣( ، وهو أوفق )وإالَّ تصدَّ

 .مع جاللة ابن مهزيار

 ).٢٢٥الرقم / ٩١ص ( رجال النجايش )٤(

 ).٧٨/١٦الرقم / ٧٠ص (الفهرست  )٥(

 ).٣٩٥ح / ٤١٧ص ( الغيبة للطويس )٦(

ين  )٧(  ).١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣ص (كامل الدِّ
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 ¨، خرج توقيع منه )١(¨ووكيالً عن اإلمام املهدي  ،العسكري 

ْهَقاِن َوِكيِلنَا  ا َوَرْدَت َبْغَداَد َفاْقَرأُْه َعَىلٰ َفإِذَ «: قائالً  ،إلسحاق بن إسامعيل َالدِّ

 .)٢(»َوثَِقتِنَا َوَالَِّذي َيْقبُِض ِمْن َمَوالِينَا

: جاء فيه ¨، وخرج توقيع منه )٣(ه غال يف آخر عمره وصار منحرفاً ولكنَّ 

هْ « ْحبَتِِه، َوِخْدَمتِِه َوُطوِل ُص  ،)نَُة اَهللاِ َعَليِْه َلعْ (َقاِن َوَقْد َعِلْمتُْم َما َكاَن ِمْن َأْمِر َالدِّ

يَامِن ُكْفرًا ِحَني َفَعَل  َفَأْبَدَلُه َاهللاُ ْ بِالنَِّقَمِة وَ  َما َفَعَل، َفَعاَجَلُه َاهللاُبِاْإلِ  .)٤(»هُ ُيْمِهلْ  َمل

 .واهللا العامل ،ٰى يكون املراد بالدهقان عروة بن حيي وحيتمل أنْ 

امي: الثامن  :البسَّ

 ¨، ومن وكالء املهدي  معروف النسب، كان من أهل الريِّ وهو غري

 .، ومل يرد شيئاً من أمره يف النصوص)٥(برواية الصدوق

 :الرازي األسدي: التاسع

عٰىل  الردُّ (أبو احلسني، له كتاب : د بن جعفر األسدي الرازي، كنيتهوهو حممّ 

 .)٧(احلديث صحيح ، كان ثقةً ، أصله كويف وسكن بالريِّ )٦()أهل االستطاعة

ل بَ الذين وردت عليهم التوقيعات من قِ  ةمع الثقا ذكره الطويس 

 :َقاَل  ،َصالِِح ْبِن أَِيب َصالٍِح بإسناده عن  ٰى ، رو)١(املنصوبني للسفارة من األصل

                                                             

 ).١٣١ص / ٢ج (جامع الرواة  )١(

 ).١٠٨٨ح / ٨٤٧ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٢(

 ).١٣١ص / ٢ج (جامع الرواة  )٣(

 ).١٠٢٠ح / ٨١٧و ٨١٦ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٤(

ين  )٥(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (كامل الدِّ

 ).٦٦٠/٧٥الرقم / ٢٣٠و ٢٢٩ص ( الفهرست )٦(

 ).١٠٢٠الرقم / ٣٧٣ص ( رجال النجايش )٧(

 ).٤١٥ص ( الغيبة للطويس )١(
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ءٍ   ،َفاْمتَنَْعُت ِمْن َذلَِك  ،َسَأَلنِي َبْعُض َالنَّاِس ِيف َسنَِة تِْسِعَني َوِماَئتَْنيِ َقبَْض َيشْ

ْأَي  ُد ْبُن َجْعَفٍر َاْلَعَرِيبُّ «: َفَأَتاِين اَْجلََواُب  ،َوَكتَبُْت َأْستَْطِلُع اَلرَّ يِّ ُحمَمَّ َفْليُْدَفْع  ،بِالرَّ

ُه ِمْن ثَِقاتِنَا ،إَِليْهِ   .)١(»َفإِنَّ

 .)٢(اءله بعد وفاة حاجز بن يزيد الوشَّ  ¨وقد ذكر تنصيبه 

اَْألََسِديُّ نِْعَم «: بن نوبخت د بن عيلِّ وقوله يف جواب أيب جعفر حممّ 

 .)٣(َوَعاَدْلتُهُ  ،، َفَقِدَم اَْألََسِديُّ »َختَْرتْ َعَليْهِ  َاْلَعِديُل، َفإِْن َقِدَم َفَال 

ن فيه يف شهر ربيع طعَ ، ومل يُ ظاهر العدالة، مل يتغريَّ  مات األسدي عىلٰ 

 .)٤(اآلخر سنة اثنتي عرشة وثالثامئة

عنه من كونه يروي عن  ذكره النجايش  اوهذا أنسب بحاله ممَّ 

ه مات ليلة اخلميس لعرش وما ذكره أنَّ  ،ه كان يقول باجلرب والتشبيهالضعفاء، وأنَّ 

 .)٥(سنة اثنتي عرشة وثالثامئة وىلٰ األُ  ٰى خلون من مجاد

 :القاسم بن العالء: العارش

، ¨من الوكالء لإلمام املهدي  ه ابن طاوس وهو من آذربيجان، عدَّ 

 .)١(دبأيب حممّ  ٰى كنَّ يُ و

ُة َبنَِني، َفُكنُْت أَْكتُُب : ه قالروي عنه أنَّ  إىل الناحية  -ُولَِد ِيل ِعدَّ

سة َعاَء َهلُمْ  - ¨  املقدَّ ٍء ِمْن َأْمِرِهْم، َفَامُتوا َفَال  ،َوأَْسَأُل اَلدُّ  ُيْكتَُب إَِيلَّ بَِيشْ

                                                             

 ).٣٩١ح / ٤١٥ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٩٢ح / ٤١٦و ٤١٥ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٩٣ح / ٤١٦ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٤١٧ص ( الغيبة للطويس )٤(

 ).١٠٢٠قم الر/ ٣٧٣ص ( رجال النجايش )٥(

 ).١٩ص / ٢ج ( جامع الرواة )١(
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ُهْم، َفَلامَّ ُولَِد ِيلَ َاْحلَُسْنيُ اِبْ  َعاءَ ُكلُّ َوأُِجبُْت، َوَبِقَي َوَاْحلَْمُد  ،نِي َكتَبُْت أَْسأَُل اَلدُّ

 .)١(هللاِِ

سنة صحيح ثامنون ر القاسم بن العالء مائة وسبع عرشة سنة، منها عمَّ 

بعد الثامنني  ٰى صيب بالعم، وأُ العينني، لقي اإلمامني اهلادي والعسكري 

ان ال تنقطع توقيعات موالنا وكان مقيًام بمدينة الران من أرض آذربيجان، وك

يد أيب  د بن عثامن العمري، وبعده عىلٰ أيب جعفر حممّ  يد عىلٰ  ¨صاحب الزمان 

 .)٢()س اهللا روحيهامقدَّ (بن روح احلسني القاسم 

كرامات  حديثًا طويالً يشتمل عىلٰ  وقد أورد الطويس والراوندي 

رجت توقيعات منه جاللة هذا الرجل، وخ عىلٰ  وهي تدلُّ  ،¨اإلمام املهدي 

 .)٣(القاسم بن العالء يف لعن بعض املنحرفني كأمحد بن هالل وغريه إىلٰ 

 :النعيمي النيشابوري: احلادي عرش

ن وقف من وكالء الناحية، وممَّ  ه ابن طاوس د بن شاذان، عدَّ وهو حممّ 

 .)٤(ورآه ¨معجزات صاحب الزمان  عىلٰ 

، ¨ة اجتامعه باإلمامحديثاً طويالً عن كيفيَّ  وقد أخرج الصدوق 

د بن شاذان، بل غانم أبو ه ليس حممّ ولكن يظهر من تشويش العبارة أنَّ 

واهللا  ،سعيد اهلندي الذي كان جديد العهد باإلسالم، وباحثاً عن احلقيقة

 .العامل
                                                             

باب مولد / ٥١٩ص / ١ج (يف الكايف  ؛ ورواه الكليني )٣٥٧و ٣٥٦ص / ٢ج (اإلرشاد  )١(

 ).٩ح / الصاحب 

 ).١٤ح / ٤٦٧ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج  ،)٢٦٣ح / ٣١٠ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٣(

 ).١٣٠ص / ٢ج (امع الرواة ج )٤(
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ُد ْبُن «: يقول فيه ¨من اإلمام املهدي  خرج يف ابن شاذان توقيع ا ُحمَمَّ َوَأمَّ

 .)١(» َفُهَو َرُجٌل ِمْن ِشيَعتِنَا َأْهَل َاْلبَيِْت  ،يْمٍ َشاَذاَن ْبِن ُنعَ 

إبراهيم بن : هذه جمموعة من أسامء الوكالء، وهناك آخرون غريهم أمثال

د، وابن روح مهزيار األهوازي، والبزوفري، واهلمداين إبراهيم بن حممّ 

اهللا والسمري، وأمحد بن اليسع بن عبد  ،وابنه ،النوبختي، وعثامن بن سعيد

 .)٢(وغريهم ،اج النخعي، والشلمغاينوب بن نوح بن درَّ ي، وأيُّ القمِّ 

 ¨لإلمام املهدي  ٰى لقد كانت الوكالة نافذة املفعول بداية الغيبة الصغر

 هجوماً عنيفاً عىلٰ  ¨اإلمام املهدي  كام يظهر من بعض األخبار، وقد صدَّ 

د اهللا ييث احتال الوزير عب، ح¨معرفة اإلمام  مَّ ف عليهم ومن ثَ وكالئه للتعرُّ 

 .)٣(الوكالء بحيلة اخرتعها للقبض عىلٰ  )هـ٢٧٩(بن سليامن وزير املعتضد عام 

عوا السفارة أو الوكالة عن وسيأيت يف البحث دور بعض الوكالء الذين ادَّ 

 تأثريهم يف املجتمع عىلٰ  ٰى ومد ،¨، أو انحرفوا عن اإلمام ¨اإلمام املهدي 

 .ة تزييفهم احلقائقوكيفيَّ  بعض النفوس الضعيفة،

بداية  ¨لقد كان بعض هؤالء السفراء األربعة وكالء عن اإلمام املهدي 

 .ة عملهم كوكالء قبل استالمهم السفارةأمرهم، ومل ترد نصوص عن بيان كيفيَّ 

*   *   * 

                                                             

ين  )١(  ).٢٤٧ح / ٢٩١ص (، الغيبة للطويس )٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ص (كامل الدِّ

 ).٦١١ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ : راجع )٢(

 ).٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج (الكايف  )٣(





 

 

 

 

 

 

ا ما:  
  

  

  درا  رة، ودور
  

ا    اءا  
  

  

  

  

  

 





 

 

 

ا:  

 ءاء لآراء اا  

  اباله نوَّ  ٰى يف الصغر وإنَّ 

 

  موثقني عنده أبوابا 

  هتم أربعة منصوصةعدَّ  

 

  ابه املخصوصةمنهم وهم نوَّ  

  ابن سعيد اسمه عثامن 

 

  عدل زكي ثقة أمان 

  دابنه من بعده حممّ  ثمّ  

 

  دالعامل الكامل واملسدَّ  

  سنيوبعده ابن روح احل 

 

  شيخ جليل ثقة وعني 

  وبعده السمري وهو بو احلسن 

 

  املؤمتن د عيلّ ابن حممّ  

  هكانوا له وسائط يف الشيع 

 

)١(ليهموا توقيعهإليوصلوا  
  

مني حول السفراء األربعة ونكتفي هنا بذكر بعض أقوال العلامء املتقدِّ  

 .¨لإلمام املهدي 

د احلسن بن أصحاب أيب حممّ  مجاعة من بأنَّ  فقد ذكر املفيد والطويس 

ته بعد شاهدوا خلفه يف حياته، وكانوا أصحابه وخاصَّ  العسكري  عيلٍّ 

ينقلون إليه معامل  ،والوسائط بينه وبني شيعته دهراً طويالً يف استتاره ،وفاته

رجون إليهم أجوبة مسائلهم، ويقبضون منهم حقوقه لدينهم، وهم دينهم، وُخي 

مناء هلم يف وقته، هم أُ هلم يف حياته، واختصَّ عدَّ   مجاعة كان احلسن بن عيلٍّ 

وجعل إليهم النظر يف أمالكه والقيام بمآربه، معروفون بأسامئهم وأنساهبم 
                                                             

 .)١٨٢ ص(ر املكنونة يف اإلمام واإلمامة رَ الدُّ  )١(
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وبني  ،د بن عثامنوابنه أيب جعفر حممّ  ،وأمثاهلم، كأيب عمرو عثامن بن سعيد

ر يف وبني مهزيا ،والسمري ،ومنهم احلسني بن روح النوبختي ،نوبخت ببغداد

ومجاعة من أهل قزوين وقم وغريمها من اجلبال، وبني الركويل  ،األهواز

ة، معروفون باإلشارة إليه عند ة والزيديَّ بالكوفة، مشهورون بذلك عند اإلماميَّ 

ة، وكانوا أهل عقل وأمانة وثقة ودراية وفهم وحتصيل ونباهة، كثري من العامَّ 

كرمهم لظاهر أمانتهم هم يف الدنيا، ويُ م أقدارهم بجاللة حملِّ عظِّ وكان السلطان يُ 

ه إليهم خصومهم من أمر آمرهم ه كان يدفع ما يضيفونَّ إ ٰى واشتهار عدالتهم، حتَّ 

زهم وسرت ة حترُّ هبم، واعتقاد البطالن من قذفهم، وذلك ملا كان من شدَّ  اظن� 

 .)١(وصواب معتقدهم ،وجودة آرائهم ،حاهلم، واعتقادهم

كان قد  اإلمام العسكري  إنَّ : وصفهم قائالً فقد  ا الصدوق أمَّ 

ب تُ ي إليه كُ ؤدِّ ي عنه احلالل واحلرام، ويُ ؤدِّ ن يُ ف مجاعة من ثقاته ممَّ خلَّ 

رجون اجلوابات، وكانوا بموضع من السرت والعدالة الشيعة وأمواهلم، وُخي 

 بعده خترج إىلٰ  ¨ب ابنه اإلمام املهدي تُ اه يف حياته، وكانت كُ بتعديله إيَّ 

 أكثر من عرشين عامًا، ثمّ  ةالشيعة باألمر والنهي عٰىل أيدي رجال أبيه الثقا

الذين كانوا  انقطعت الكتابة ومٰىض أكثر رجال احلسن العسكري 

بعده، وبقي منهم رجل واحد قد أمجعوا عٰىل عدالته  ¨شهدوا بأمر اإلمام 

، وانقطعت ¨اإلمام ال يذيعوا شيئًا من أمر  وثقته، فأمر الناس بالكتامن وأنْ 

 .)٢(املكاتبة

 إالَّ  منهم ومل يقم من السفراء أحد: مادحًا هلم بقوله وقال الطربيس 

م عليه، ومل ونصب صاحبه الذي تقدَّ ، ¨ل صاحب األمر بَ عليه من قِ  بنصٍّ 
                                                             

 ).١٠٩و ١٠٨ص ( الغيبة للطويس، )٨٢ - ٧٨ص ( الفصول العرشة )١(

 ).٩٣و ٩٢ص (ين كامل الدِّ  )٢(



 ٦٥  ................  ر السفراء يف ترسيخ مفهوم الغيبةدراسة موضوعيَّة للسفارة، ودو: الفصل الثاين

منهم من  واحدٍ  يد كلِّ   بعد ظهور آية معجزة تظهر عىلٰ تقبل الشيعة قوهلم إالَّ 

 .)١(تهمة بابيَّ صدق مقالتهم وصحَّ  عىلٰ  تدلُّ  ¨ ل صاحب األمربَ قِ 

هي الغيبة التي كان  وىلٰ الغيبة األُ  إنَّ : أيضاً قائالً  وذكرهم النعامين 

وبني اخللق، قيامًا منصوبني، ظاهرين موجودي  السفراء فيها بني اإلمام 

خيرج إليهم غوامض العلم، وعويص احلكم واألجوبة  ،األشخاص واألعيان

 .)٣(، والسفري هو العلم)٢(ل عنه من املعضالت واملشكالتئَ سما كان يُ  عن كلِّ 

سامع لألخبار  ه معلوم لكلِّ إنَّ : قائالً  عليهم أبو الصالح احللبي  ٰى وأثن

مجاعة من أصحابه، وجعلهم سفراء بينه   د احلسن بن عيلٍّ تعديل أيب حممّ 

ل، وشهادته بإيامهنم قبض األمخاس واألنفا مناء عىلٰ وبني أوليائهم، واألُ 

ة بن هذه اجلامعة شهدت بمولد احلجَّ  شيعته، وأنَّ  نه إىلٰ عونه وصدقهم فيام يؤدُّ 

ة ، وقطعت بإمامته وكونه احلجَّ عليه من أبيه  وأخربت بالنصِّ ، ¨احلسن 

لو  - أبيه  املأمول لالنتصار من الظاملني، فكان ذلك منهم نائبًا مناب نصِّ 

 ،أبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري: واجلامعة املذكورة ،...- كان مفقوداً 

وابنه أبو جعفر  ،نعثامن بن سعيد السامَّ  وأبو عمرو ،باللعيلِّ بن د بن وحممّ 

 .)٤(B د بن عثامنحممّ 

كام يظهر  - ة لقد فاق هؤالء السفراء األربعة مجيع أصحاب األئمَّ 

وسفارته،  ¨ابة عن اإلمام وفضالً، وفازوا بالني مرتبةً  - من كلامت العلامء 

أيدهيم كرامات  عىلٰ  ٰى ة خالل سبعني عامًا، وجروكانوا الواسطة بينه وبني الرعيَّ 

                                                             

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج (االحتجاج  )١(

 ).١٧٩و ١٧٨ص ( الغيبة للنعامين )٢(

 ).١٦٤ص ( الغيبة للنعامين )٣(

 ).٤٢٨و ٤٢٧ص (تقريب املعارف  )٤(
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، فمن الالزم )١(م يف مماهتم أيضًا وسائط، وغري خفي أهنَّ ٰىص كثرية وخوارق ال ُحت 

ب يف احلاجات والشدائد من الرقاع عن طريقهم كتَ ما يُ  ¨يبلغوا اإلمام  أنْ 

 .ه البيانا ال حيدُّ عظيم فضلهم ومنزلتهم ممَّ  هم، فإنَّ وبوسيلت

 ...وهنا أربعة أبواب

*   *   * 

                                                             

هتذيب : راجع. النوبختي ة عن الشيخزيارة للسفراء مرويَّ   الطويس وابن طاوس ٰى رو )١(

 ).٥١٤ص (، مصباح الزائر )١١٨ص / ٦ج (األحكام 

البلد األمني : راجع. ة كتابة الرقاع هلم عند اشتداد األهوال واألحوالكيفيَّ  وذكر الكفعمي 

 ).١٥٨و ١٥٧ص (

 .نقًال عن كتاب السعادات ،)٤٠ ص(أنيس العابدين  :راجع. ة االستغاثة هبموكذا كيفيَّ 

سة يف العراق أثناء إقامتهم يف مدينة الكاظمني هو وظيفة الوافدين لزيارة العتبات املقدَّ  من إنَّ 

ب من الزائر بذل كثري من طلَ اب األربعة وزيارة قبورهم، ال يُ بغداد لزيارة هؤالء النوَّ  ه إىلٰ التوجُّ 

قايص البالد وهي لو كانت منترشة يف أ ،اجلهد، فهي جمتمعة يف بغداد غري بعيدة عن الوافدين

ل متاعب السفر تحمَّ يف سبيلها املسافات الشاسعة ويُ  ٰى طوإليها الرحال ويُ  دَّ َش تُ  أنْ  لكان حيقُّ 

 .منهم من األجر وشدائده لنيل ما يف زيارة كلٍّ 



 

 

 

 

 

 

  :اّول اب
  

  

  ¨ا اول  اي 
  

   ن   اي
  

  

  

  

  

 





 

 

 

وا لا:  

   اان ن   اي 

  عثامن العمري هو الوكيل

 

)١(ثقة جليل ابن سعيد 
  

 ،أبو عمرو، وألقابه عديدة: وهو عثامن بن سعيد العمري أو املعموري، كنيته 

وكان  ،ات، العسكري، األسدي، العمروي، أو العمري، وغريهان، الزيَّ السامَّ : منها

 .)٢(ب أيضاً باألسديلقَّ ه عمرو، ويُ إٰىل جدِّ  العمري أشهرها نسبةً 

 َىلٰ عَ  عُ مَ  ُجيْ َال «: قال مام العسكري اإل العمري ألنَّ  يمِّ ام ُس وإنَّ 

 .)٣(العمري :فقيل ،بكرس كنيته ، وأمر »رومْ  عَ ِيب أَ وَ  نَ َام ثْ عُ  ْنيَ بَ  ٍئ رِ مْ اِ 

ه التي يعود نسبها إٰىل عمر األطرف ابن أمري إٰىل ُأمِّ  ب به نسبةً ه ُلقِّ إنَّ  :وقيل

 .)٤( املؤمنني

فتح العني وسكون امليم ب - العمري : ا السمعاين فقد ضبطه وقالوأمَّ 

، )٥(بن حريث ووعمر ،بن عامر بن ربيعةبني عمرو  إىلٰ  نسبةً  - وكرس الراء 
                                                             

 ).٣٣٢ص / ٥ج ( بجهة اآلمال) ١(

 ).٣٥٤و ٣٥٣ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣١٤ح / ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).١٤٥ص / ٦ج (البحار فينة س) ٤(

 )٣٣٩ص(ام يف وقائع األيَّ  املقصود بابن حريث هو الصرييف الكويف األسدي، قال التربيزي ) ٥(

صار من أصحاب  ليس املقصود بابن حريث الذي كان من أصحاب أمري املؤمنني ثمّ : ما لفظه

 ).٢٦و ٢٥ص / ٢ج (جمالس املؤمنني : اجعر .رابن زياد، وهو الذي قطع لسان ميثم التامَّ 
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 .)٢(ر بن يارسه من ولد عامَّ إنَّ  :ليوق .)١(وغريمها

اء كام ذكره فلكونه من عسكر سامرَّ  ،ا تسميته بالعسكريأمَّ 

 .)٣( الطويس

 ،األمر عىلٰ  جر يف السمن تغطيةً يتَّ  ه كانفألنَّ  ،اتن والزيَّ ا تلقيبه بالسامَّ وأمَّ 

يَعُة إَِذا َمحَُلوا إَِىلٰ  ٍد  َوَكاَن َالشِّ َما َجيُِب َعَليِْهْم َمحُْلُه ِمَن   - العسكري  - َأِيب ُحمَمَّ

ِمُلُه إَِىلٰ  ،َأِيب َعْمٍرو َأْنَفُذوا إَِىلٰ  ،َاْألَْمَوالِ  ْمِن َوِزَقاِقِه َوَحيْ أَِيب  َفيَْجَعُلُه ِيف ِجَراِب َالسَّ

ٍد   .)٤(َتِقيًَّة َوَخْوفاً   -العسكري  - ُحمَمَّ

 ٰى أُرسته ووضعه العائيل واالجتامعي سو ة إىلٰ ومل ترش النصوص التارخييَّ 

له ابناً آخر  ملنصب السفارة بعد أبيه، وأنَّ  ٰى كان قد تصدَّ ) دحممّ (له ابناً اسمه  أنَّ 

وقد ) دحممّ (ابناً أيضاً كان اسمه  هلذا أنَّ  ٰى اسمه أمحد، وال نعرف عنه شيئاً سو

وخرج  ،ه أيب جعفر العمريفرتة سفارة عمِّ  ة انحرف عن مذهب األئمَّ 

 .)٥(يف لعنه والرباءة منه ¨توقيع من اإلمام املهدي 

لقد حظي عثامن بن سعيد العمري بمرتبة عالية ودرجة رفيعة عند 

السفراء املمدوحون يف ا فأمَّ :  قال الطويس ،اءيف سامرَّ  اإلمام اهلادي 

د د اهلادي وأبو حممّ بن حممّ  هلم من نصبه أبو احلسن عيلُّ زمان الغيبة فأوَّ 

وكان  ،وله أحد عرش عاماً  ، وكان قد خدم اهلادي )١(ابنه احلسن بن عيلٍّ 

                                                             

 ).٢٣٨ص / ٤ج (نساب للسمعاين األ) ١(

 ).٤١٠ص (تأسيس الشيعة ) ٢(

 ).٣٥٤ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 .ملصدر السابقا) ٤(

يف  ¨؛ هذا ولكن مل نجد توقيعًا من اإلمام املهدي )٤١٤ - ٤١٢ص (الغيبة للطويس : اجعر) ٥(

 .لعنه والرباءة منه

 ).٣٥٣ص ( الغيبة للطويس) ١(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٧١  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

وأوٰىص الشيعة  ،األضواء عليه ط اإلمام ، وقد سلَّ )١(له إليه عهد معروف

َما َقاَلُه َلُكْم َفَعنِّي «: يف يوم للشيعة ٰى قال حتَّ  ،به يف كثري من جمالسه

يهِ  ،َيُقوُلهُ  اُه إَِليُْكْم َفَعنِّي ُيَؤدِّ ٰى كان عموم الناس يقصدونه يف حتَّ  ،)٢(»َوَما َأدَّ

يسألوه من صاحب  أنْ  اخرج هلم ما احتاجو، فيُ )٣(بلد حوائجهم من كلِّ 

 .)٤(األمر باألمر والنهي

 نَّ أ فقد ذكر ابن طاوس  ،ة السفراءلفريقني مع بقيَّ عليه علامء ا ٰى أثن

ذكر حال هؤالء الوكالء  -ة وهو من أبناء العامَّ  - اجلهضمي  نرص بن عيلٍّ 

أمرهم أشهر من  إنَّ : وقال، ¨م كانوا وكالء املهدي والسفراء وأسامءهم، وأهنَّ 

 .)٥(طالةاإل حيتاج إىلٰ  أنْ 

، وأبو )٦()الكامل(ن األثري يف ، واب)بصائره(وذكر الكيدري أيضًا يف 

جتارب (، وابن مسكويه يف )٨()املرآة(، واليافعي يف )٧()املخترص(الفداء يف 

، )٢()سري أعالم النبالء(والذهبي يف  ،)١()معجمه(، ورضا كحالة يف )٩()ممَ األُ 

                                                             

 ).٥٧٤١/٣٦الرقم / ٣٨٩ص (جال الطويس ر) ١(

 ).٣١٥ح / ٣٥٥و ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).١٤٦ص / ٦ج (سفينة البحار ) ٣(

 ).٣١٨ح / ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).١٨٤ص (طرائف ال) ٥(

 ).١٠٩ص / ٨ج ( التاريخ يفالكامل ) ٦(

 ).٦٩ص / ٢ج (تاريخ أيب الفداء ) ٧(

 ).٢١٤ص / ٢ج ( مرآة اجلنان) ٨(

 ).١٩٥ص / ٥ج (ارب األَُمم جت) ٩(

 ).٨ص / ٤ج ( فنيمعجم املؤلِّ ) ١(

 ).٢٢٤ - ٢٢٢ص / ١٥ج ( سري أعالم النبالء) ٢(
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وأثنوا  ،)٣(حال هذا السفري وحسن سريته، )٢(، وغريهم)١()الوايف(والصفدي يف 

ور والتي تد ،عاء أمحد أمني املرصي حول هؤالء السفراءب ادِّ كذِّ يُ  عليه، وهو

 .هذه الدراسة حول هذا املوضوع

ا علامء الشيعة فقد أمجعوا عليه قديًام وحديثاً، وقد ذكرنا بعض أمَّ 

رون منهم فقد أثنوا عليه ا املتأخِّ العلامء حوهلم، أمَّ  ٰى النصوص الواردة عن قدام

اين الوحيد الذي هو الشيخ الربَّ  :بعد ترمجته د الصدر سيِّ قال ال ،أيضاً  قاطبةً 

 يف املعارف واألخالق والفقه واألحكام، شيخ الرشيعة عىلٰ  ليس له ثانٍ 

 .)٤(وصاحب الكرامات والدالالت ،اإلطالق

اب األربعة، ورد يف شأنه من اجلاللة ل النوَّ هو أوَّ  : يوقال القمِّ 

 .)٥(يصفه مثيل من أنْ وأشهر  وهو أجّل  ،ذكريُ  والعدالة واألمانة أكثر من أنْ 

 .)٦(وجليل القدر ،عثامن بن سعيد ثقة إنَّ :  وقال البهائي

ق الشيعة كام قال رَ ة بفكرة السفارة من بني فِ لقد انفردت الشيعة اإلماميَّ 

حب الذي مل تزل فهذا سبيل اإلمامة واملنهاج الواضح الالَّ : )قهرَ فِ (النوبختي يف 

 .)١(ع عليهة الصحيحة التشيُّ إلماميَّ الشيعة ا

 اعتادت عىلٰ  ة بعد أنِ األُمَّ  وكانت بداية الغيبة من أصعب الفرتات عىلٰ 

                                                             

 ).٢٢٧و ٢٢٦ص / ١٢ج ( الوايف بالوفيات) ١(

 .)١١٧٧الرقم / ٢٨٤و ٢٨٣ص / ٢ج (، لسان امليزان )٩٨ص (اريخ الطربي تصلة ) ٢(

 .، فتنبَّهت حال احلسني بن روح النوبختي ملصادر املذكورة إنَّام ذكرا) ٣(

 ).٤١١و ٤١٠ص ( تأسيس الشيعة) ٤(

 ).١٤٣ص / ٦ج ( سفينة البحار) ٥(

/ ٣٨٩ص ( رجال الطويس: ؛ وراجع)٣٧٣٣الرقم / ٢٣٥و ٢٣٥ص / ٧ج ( منهج املقال) ٦(

 .وغريها، )٢٧٧ص / ٢ج (االحتجاج ، و)٥٧٤١/٣٦الرقم 

 ).١١٢ص (لشيعة اق رَ فِ ) ١(
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ٰى حتَّ  ،واللقاء هبم، وظهرت االنقسامات والتناحر يف صفوفها ة مشاهدة األئمَّ 

 .)١(الشيعة انقسمت إٰىل أربعة عرشة فرقة بعد وفاة اإلمام العسكري  نَّ إ

 .ةة املذاهب اإلسالميَّ بقيَّ وهكذا 

ته يف اإلعالم ويف تلك الظروف الصعبة ابتدأ عثامن بن سعيد العمري مهمَّ 

وإخراج التوقيعات واملعجزات عن طريقه من ، ¨عن وجود اإلمام املهدي 

هلم  راً بأنَّ مذكِّ  ،لبيان صدق دعواه يف أمر السفارة، ¨اإلمام املهدي 

الذي تكون له غيبتان  ¨يف اإلمام املهدي   ة عن النبيِّ باألحاديث املرويَّ 

ة ة بام امتلكه عثامن من معرفة تامَّ مَّ وإقناع األُ  ،ٰى كرب ٰى واألُخر ٰى إحدامها صغر

ة بوجود اإلمام ة يف إثبات املحجَّ ة املحاجَّ ق املحاورات وفنون اجلدل وقوَّ رُ بطُ 

كات اقبة حترُّ يراهم وال يرونه ويعرفهم وال يعرفونه، ومر احي�  ¨املهدي 

 السلطات عن كثب لالبتعاد عن الضجيج السيايس واإلعالمي، وما يمكن أنْ 

أو  ¨من اإلعالن عن اسم اإلمام  ةوحتذيره أصحابه الثقا ،ختلقه له من مشاكل

 .مكانه اإلدالء عىلٰ 

ة األُمَّ  ةوعرفه القايص والداين من ثقا ،ةوذاع صيته يف البالد اإلسالميَّ 

اس احلمريي شيخ عن أيب العبَّ  )خالصته(يف  مة العالَّ  ٰى روفقد  ،وأصحاهبم

يف عثامن  ا كثرياً ما نذكر قول اإلمامني اهلادي والعسكري كنَّ : قال ،نييِّ القمّ 

 .)٢(َلَة َحمَلِّ َأِيب َعْمٍروَنتََواَصُف َجَال وَ ، بن سعيد العمري ا

م ر الشيعة، وإهنَّ ن سعيد العمري ملن خيابعثامن  نَّ إ: ل اليمن فيههقول أ

 .)١(وكونه وكيله وثقته عٰىل مال اهللا تعاىلٰ  ¨ازدادوا علًام بوضعه من خدمة اإلمام 
                                                             

 ).١٧٠ص / ١ج (، امللل والنحل )١٠٢ص (ملقاالت والِفَرق ا، )٩٦ص ( لشيعةاق رَ فِ ) ١(

 .؛ ومل نجده يف خالصة األقوال)٣٥٥ص (الغيبة  يف رواه الطويس  )٢(

 ).٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥ص ( الغيبة للطويس) ١(
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 رجع امَّ ـفقد ذكر عبد اهللا بن جعفر احلمريي ل ،وكذا معرفة أهايل بغداد له

فوجد عنده عثامن بن سعيد  ،سحاق يف بغدادإأمحد بن  ه دخل عىلٰ أنَّ  من احلجِّ 

يَْخ : سحاق قائالً إأمحد بن  إىلٰ فأشار  ،العمري يقصد أمحد بن  - إِنَّ َهَذا اَلشَّ

َثنَا فِيَك بَِكيَْت َوَكيَْت  ،َوُهَو ِعنَْدَنا َالثَِّقُة اَملَْرِيضُّ  - إسحاق  َواِْقتََصْصُت َعَليِْه  ،َحدَّ

َّْن َال َأْنَت اَ  :َوُقْلُت  ،َما َذَكْرَناُه َعنُْه ِمْن َفْضِل أَِيب َعْمٍرو َوَحمَلِّهِ  ُيَشكُّ ِيف َقْولِِه  ْآلَن ِمم

َذْيِن َوثََّقاكَ  َأْسَأُلَك بَِحقِّ َاهللاِ :، ثّم سأله قائالً َوِصْدِقهِ  َماَمْنيِ َاللَّ َهْل  ،َوبَِحقِّ اَْإلِ

ٍد  َماِن  َرَأْيَت اِْبَن َأِيب ُحمَمَّ َأْن  َعَىلٰ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفبََكٰى ؟ َالَِّذي ُهَو َصاِحُب َالزَّ

 َقْد َرَأْيتُُه : - العمري  -َقاَل  ،َنَعمْ : فقال له ،ُختِْربَ بَِذلَِك َأَحدًا َوَأَنا َحيٌّ  َال 

َقاِب ُحْسناً َوَمتَاماً  -َوُعنُُقُه َهَكَذا  َا َأْغَلُظ َالرِّ ثّم سأله عن االسم، فقال . - ُيِريُد َأهنَّ

 .)١(ُهنِيتُْم َعْن َهَذا: العمري

 أنْ  عدالة عثامن بن سعيد وثقته وأمانته إىلٰ  ها مقيمة عىلٰ ة بأمجعمَّ وبقيت األُ 

 ،)٣(بلد كان عموم الناس يقصدونه يف حوائجهم من كلِّ  ، بعد أنْ )٢( وّيف تُ 

 باألمر والنهي عامَّ  ¨خرج هلم األجوبة والتوقيعات من صاحب األمر فيُ 

 .)٤(السؤال فيه يسألونه إذا احتاجوا إىلٰ 

 .ةمَّ هذه هي منزلته عند األُ 

ديأا ا    :  

عثامن بن سعيد العمري كان قد خدم  ة أنَّ فقد ذكرت النصوص التارخييَّ 

 .)١(وكان له عهد معروف ،أحد عرش عاماً  هول اإلمام اهلادي 
                                                             

 ).٣١٦ح / ٣٥٥ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).١٤٦ص / ٦ج (سفينة البحار ) ٣(

 ).٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٤(

م يف ق) ١(  .، فراجع)٧١و ٧٠ص (د تقدَّ
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للرسالة التي بعثها  اء استجابةً سامرَّ  إىلٰ  مَ دِ قد قَ  وكان اإلمام اهلادي 

 ه لإلمام وقد أعرب فيها عن حبِّ  ،ليه وهو يف املدينةايس إل العبَّ املتوكِّ 

ه وأنَّ  ،تهواعرتف فيها برباءته وصدق نيَّ  ،ه ومنزلته ظاهراً وإحالله وإعظامه ملحلِّ 

، ودعاه د يف املدينة إليذائه اإلمام ليه عبد اهللا بن حممّ اأوعز بعزل و

 .)١(يعاً اء مع من اختار من أهل بيته ومواليه رسسامرَّ  بالشخوص إىلٰ 

عرشين  ا، وكانت إقامته فيه)٢()هـ٢٣٤(اء عام سامرَّ  ودخل اإلمام 

 .)٤()هـ٢٥٤(عام  )٣( فيهاوّيف تُ  نْ أ عاماً إىلٰ 

ه يف حفظ أرساره، وبابًا له وخواصِّ  ،يب اإلمام فكان العمري من مقرِّ 

واستالم  بيت املال أمينًا عىلٰ  نه اإلمام اهلادي عيَّ  ه وصغره، ثمّ مع حداثة سنِّ 

، وقد كانت األموال تصله من )٥(يهامستحقِّ  توزيعها عىلٰ  ة ثمّ مَّ األموال من األُ 

 ة كام ذكر ذلك أمحد أمني املرصي واعرتف هبذه احلقيقة بعد أنْ البالد اإلسالميَّ 

 .هم واالفرتاءات الشنيعة ضدَّ هَ توجيه التُّ  إىلٰ  ٰى سع ٰى أرعبته كثرياً حتَّ 

ق األموال الضخمة يف نفَ تُ ه كانت ة أنَّ ارخييَّ لقد جاء يف النصوص الت

مجاعة من  أنَّ  ابن شهرآشوب  ٰى فقد رو ،ةمَّ األُ  مشاريع يعود نفعها عىلٰ 

 ني وشيخهم وعيلُّ يِّ سحاق األشعري وافد القمّ إوجهاء الشيعة ومنهم أمحد بن 

فشكا إليه أمحد بن  ،يب احلسن اهلادي أ بن جعفر اهلمداين دخلوا عىلٰ ا

 - َيا َأَبا َعْمٍرو «: خماطباً عثامن بن سعيد العمري فقال  ،ينًا عليهاق دَ سحإ
                                                             

 ).٣٠٩ص / ٢ج (اإلرشاد ) ١(

 ).١٠٨ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ ) ٢(

 ).٥٠٥ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقب) ٣(

/ ٣ ج(يات األعيان وف، )٥١٩ص / ٧ج (، تاريخ الطربي )٣١١ص / ٢ج (اإلرشاد ) ٤(

 .)٢٢٣ص / ١ج ( ابن الورديتاريخ ، )٢٧٣  ص

 ).٥١٢ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقب) ٥(
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ثَِني أَْلَف َعِيلِّ ْبِن َجْعَفٍر َثَال  َوإَِىلٰ  ،ثَِني َأْلَف ِدينَارٍ اِْدَفْع إَِليِْه َثَال ، - َوَكاَن َوكِيَلُه 

 .»ثَِني َأْلَف ِدينَارٍ ُخْذ َأْنَت َثَال وَ  ،ِدينَارٍ 

فهذه معجزة ال يقدر : هذه الرواية قًا عىلٰ معلِّ  هرآشوب قال ابن ش ثمّ 

 .)١( امللوك، وما سمعنا بمثل هذا العطاءعليها إالَّ 

 - ولو ظاهراً  - ة بنفسه مَّ األُ  من رصفها عىلٰ  الذي منع اإلمام  ولعلَّ 

 واملضايقات املتوالية عىلٰ  ،اإلمام ة التي فرضتها السلطات عىلٰ هو اإلقامة اجلربيَّ 

 .كاتهرُّ حت

 لقد عارص عثامن بن سعيد العمري فرتة وكالته عن اإلمام اهلادي 

وقد حكم  ،اإلمام وأصحابه هم عىلٰ ايس أشدّ ل العبَّ مجاعة من اخللفاء كان املتوكِّ 

يدي األتراك  ل قتله عىلٰ أربعة عرش عامًا باحلديد والنار، وكان عاقبة أمر املتوكِّ 

 .ول باللهو والرشابقتلة، وهو مشغ رشَّ  )هـ٢٧٤(عام 

باهللا، وقد حاول  جاء بعده املنترص واملستعني وقسًام من خالفة املعتزِّ  ثمّ 

 ،ةار االنحراف القائم يف السلطة واألُمَّ يواجه تيَّ  نْ أيف حمنته  اإلمام اهلادي 

 ،ام ومحايتهم من البطش واإليذاءكَّ واحلفاظ عٰىل أصحابه من إرهاب احلُ 

 ،ةمَّ ئجهم وتركيز ثقته املطلقة هبم، وتأمني مستلزمات األُ وسعٰى إٰىل قضاء حوا

فكان هلذا دور  ،ايساإلمام عٰىل املوقع القيادي املمتاز يف البالط العبَّ  زوقد حا

ات عديدة عندما احتجزته السلطات يف البالط، كبري يف إبعاد اخلطر عنه مرَّ 

 بعد أنْ  ،األمر كاته، واستدعائها له متٰى اقتٰىض وأخذت تراقب مجيع حترُّ 

ام ، وربَّ )١(اثنني ومخيس مسؤوالً عن الذهاب إٰىل بالط اخلليفة كلَّ   كان
                                                             

 .ملصدر السابقا) ١(

أبو حمّمد : (فيهام؛ هذا و)٥٣٣ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقب، )٢١٥ص (الغيبة للطويس ) ١(

 ).احلسن بن عيلٍّ العسكري 
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، وكان موقفه منها مشوبًا )١(شارك موكب السلطان يف اخلروج إٰىل الصيد

ذلك يستلم األموال واألسئلة التي تصله من  وهو مع كلِّ  ،باحلذر والكتامن

واإلجابة عن تلك التساؤالت  ،يف مواردها ورصفها ،ةٰى البالد اإلسالميَّ شتَّ 

 .ة وخفاءبرمزيَّ 

ر وصول تلك املبالغ التي كانت ال نتصوَّ  -  ومهام بلغ بنا اخليال - نا إنَّ 

 وهي إنْ  ،مةاملتقدِّ  كام ورد يف رواية ابن شهرآشوب  ٰى هذا املستو تصله إىلٰ 

ين ال يمكن الدَّ  نَّ ، ألاألُمَّة ت فهي مرصوفة يف مشاريع يعود نفعها عىلٰ فَ ُرصِ 

ينًا يف عمل يكون دَ  نْ أ إالَّ  - كام جاء يف الرواية  -  ٰى هذا املستو وصوله إىلٰ 

 .ةة العائليَّ ة واملسؤوليَّ كرب من املصالح الشخصيَّ أاجتامعي واسع هو 

وهو يف  - فقد افتتح اإلمام  ،الثقايف والعلمي ٰى املستو ا عىلٰ أمَّ 

 ،ة لتدريس خمتلف العلومة وعقائديَّ ثقيفيَّ دورات ت -مسلك اخلفاء واحلذر 

ومن  ،، وفتح روح احلوار السليمٰى خرة األُ سالميَّ ق اإلرَ وحماججة أصحابه الفِ 

ة استدالله عرف بنبوغه وقوَّ  بينهم حماججة عثامن بن سعيد العمري هلم بعد أنْ 

 .)٢(بعض العلامء القول بعصمته إىلٰ  وُيعزٰى  ،ورسعة بدهيته

يِّ  ْبنِ  أَْمحَدِ بإسناده عن  الطويس  ٰى رو  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،إِْسَحاَق َاْلُقمِّ

ٍد  امِ   - اهلادي  - َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َأَنا َأِغيُب  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت  ،ِيف َيْوٍم ِمَن َاْألَيَّ

 ،َفَقْوَل َمْن َنْقبَُل  ،َوْقٍت  َيتََهيَُّأ ِيلَ َاْلُوُصوُل إَِليَْك إَِذا َشِهْدُت ِيف ُكلِّ  َال وَ  ،َوَأْشَهدُ 

َما َقاَلُه َلُكْم َفَعنِّي  ،َالثَِّقُة اَْألَِمنيُ  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو«: َفَقاَل  !؟َوَأْمَر َمْن َنْمتَثُِل 

يهِ  ،َيُقوُلهُ  اُه إَِليُْكْم َفَعنِّي ُيَؤدِّ  .)١(»َوَما َأدَّ
                                                             

 ).٥١٦ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقب) ١(

 ).٧١٠ص ( مفاتيح اجلنان: راجع) ٢(

 ).٣١٥ح / ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس) ١(
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َوَما  ،ى إَِليَْك َعنِّي َفَعنِّي ُيَؤدِّيَفَام َأدَّ  ،َاْلَعْمِريُّ ثَِقتِي«: أيضاً  وقوله 

 .)١(»ْأُمونُ َفإِنَُّه َالثَِّقُة َاملَ  ،َفاْسَمْع َلُه َوَأطِعْ  ،َقاَل َلَك َعنِّي َفَعنِّي َيُقوُل 

ة ذ اسرتاتيجيَّ حيث اختَّ  ،بالتمهيد للغيبة لقد قام اإلمام اهلادي 

 مسلك االحتجاب عىلٰ سلوبًا حديثًا وجديدًا من خالل تطبيقه واضحة وأُ 

ة مَّ ، وتذكريه األُ )٢(هعن عدد قليل من خواصِّ  نفسه عن كثري من مواليه إالَّ 

إلشعارهم  ،ة املعصومني واألئمَّ   ة عن النبيِّ بأحاديث الغيبة املرويَّ 

 ل هذه الفكرة بعد أنِ ة لتقبُّ ة العامَّ وحتضري الذهنيَّ  ،األجل بقرب الوالدة ودنوِّ 

ة هذا النظام نظرًا ملا وكان عثامن بن سعيد العمري يف قمَّ  ،وكالءذ نظام الاختَّ 

ة بعد مَّ ستعرفه األُ  ¨له شأنًا مع اإلمام املهدي  نَّ أو ،التامتلكه من مؤهِّ 

 .التفافها حوله

ي أا ا    :  

كان قد  اإلمام احلسن العسكري  ة أنَّ فقد ذكرت النصوص التارخييَّ 

وقد عاش فيهام تلك الظروف واملالبسات  ،برفقة أبيه وله من العمر سنتان مَ دِ قَ 

 منصب اها بصمت وضبط وإتقان، استعداداً لتويلِّ هبا أبوه من قبله، فتلقَّ  التي مرَّ 

ام أيَّ  )١()هـ٢٥٤( أبوه ويفِّ  تُ امَّ ـل - فكان عمره  ،اإلمامة من بعد أبيه اهلادي 

قد بلغ اثنني  - )٢()ـه٢٥٥(ه بعام واحد أي عام باهللا وقبل خلع خالفة املعتزِّ 

املهتدي الذي ثار عليه  ثمّ  ،ام إمامته خالفة املعتزِّ ة أيَّ واكب بقيَّ  ثمّ  ،وعرشين عاماً 
                                                             

 الغيبة للطويس، )١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج (الكايف ) ١(

 .)٣٢٢ح / ٣٦٠ ص(

 ).٦٥١ص / ٢ج ( اآلمال ٰى ، منته)٢٧٢ص ( ةإثبات الوصيَّ ) ٢(

م يف ق) ١(  .، فراجع)٧٥ص (د تقدَّ

 ).١٩٥ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٢(
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فعارص أربعة  ،مكانه اخلليفة املعتمد ، وحلَّ )١()هـ٢٥٦(األتراك وقتلوه عام 

 .)٢()هـ٢٦٠( عام وّيف تُ  ٰى أعوام من خالفته حتَّ 

وسياسته جتاه السلطة  اسة مواقف اإلمام العسكري در إنَّ 

التشابه الكبري مع سياسة أبيه اإلمام  ة تشري إىلٰ مَّ ل فيها ويف األُ واالنحراف املتمثِّ 

باعتبارمها يستقيان من معني واحد، وهي امتداد لسياسة آبائه  اهلادي  عيلٍّ 

: هي ،ةركائز أساسيَّ  ثالث كانت السياسة احلاكمة مرتكزة عىلٰ  من قبل، بعد أنْ 

ومراقبته  ،ايس ودجمه باحلاشيةتقريب اإلمام العسكري وأبيه من البالط العبَّ 

الرماد يف  كرامه واحرتامه ظاهرًا لذرِّ إو ،وتفصيالً  موره مجلةً والفحص عن أُ 

حمجوزاً يف  العيون وإسكات املعارضني، فكان اإلمام احلسن العسكري 

ام ، وربَّ )٣(اثنني ومخيس بالط اخلليفة كلَّ  الذهاب إىلٰ  ومسؤوالً عن ،اءبالط سامرَّ 

، وهكذا خلت مواقف اإلمام احلسن )٤(للحضور يف موائد أبناء اخللفاء ٰى دعيُ 

ثار يُ  من الضجيج اإلعالمي والسيايس الذي كان من املمكن أنْ  العسكري 

ات كحترُّ  فاحلذر الشديد واخلفاء كان واضحاً عىلٰ  ،جتاه أبيه اهلادي 

من خالل كتاباته وعالقاته مع أصحابه وغريهم، فالكتابات مثالً   اإلمام

فاهتا الطائشة مع وضيق صدره بأفعال السلطة وترصُّ  تعرب عن أمل اإلمام 

أحد أصحابه قبل  ل اإلمام رسالة إىلٰ رِس ار الفكري املنحرف، فمثالً يُ ذلك التيَّ 

تَِل ُبَرْحيَُة َفَلامَّ قُ  ،»ْم َبيْتََك َحتَّى َحيُْدَث اَْحلَاِدُث اِْلزَ «: بعرشين يومًا قائالً  موت املعتزِّ 
                                                             

 ).٢٢٨ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ١(

البن  ةالفصول املهمَّ ، )٢٢٧ص / ١ج (تاريخ ابن الوردي ، )١٣١ص / ٢ج ( ٰى عالم الورإ) ٢(

 .)١٠٨٩ص / ٢ج (الصبَّاغ 

م يف ق) ٣(  .، فراجع)٧٦ص (د تقدَّ

 ).أبو احلسن اهلادي : (، وفيه)٥١٧ص  /٣ج (آل أيب طالب  مناقب) ٤(
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َماِم  َكتََب إَِىلٰ  َليَْس َهَذا «: فأجابه  ؟َفَام َتْأُمُرِين  ،َقْد َحَدَث َاْحلَاِدُث  :َاْإلِ

بيد األتراك  َل تِ ، حيث قُ )١(ْعتَزِّ َما َكانَ َفَكاَن ِمْن َأْمِر َاملُ  ،»َاْحلَاِدَث اَْآلِخرَ  ،َاْحلَاِدُث 

ه مُّ اجلند، وكانت أُ  بسبب امتناعه عن دفع الرواتب واألرزاق إىلٰ  )هـ٢٥٥(عام 

 ابنها رشَّ  َل تِ ليس عندها يشء، فقُ  قد امتنعت عن مساعدته باملال، وزعمت أنْ 

صالح بن  إىلٰ  َل  ُمحِ امَّ ـول! ر بثمنوبعد قتله وجدوا عندها أمواالً ال ُتقدَّ  ،)٢(قتلة

ضت ابنها للقتل يف مخسني ألف دينار، وعندها هذه عرَّ : ها وقالوصيف سبَّ 

 .)٣(هااألموال كلّ 

أو القضاء عليه  وقد كان للسلطات حماوالت عديدة إليذاء اإلمام 

بسبب ما أوجده اإلمام هلا من املتاعب، ومن تلك املحاوالت حماولة  ،نتمتكَّ  إنْ 

ليقتل  - هو أحد أزالم النظام و -الذي أصدر أوامره لسعيد احلاجب  املعتزِّ 

ِد إَِىلٰ : بعيداً عن عيون الناس، فقال له املعتزُّ  اإلمام   ،َاْلُكوَفةِ  َأْخِرْج َأَبا ُحمَمَّ

ْب ُعنَُقُه ِيف َالطَِّريِق   .ُثمَّ اِْرضِ

َفُخِلَع  ،»اَلَِّذي َسِمْعتُُموُه ُتْكَفْوَنهُ «: إَِليْنَا َفَجاَء َتْوِقيُعُه  :قال الراوي

 .)١(ٍث َوُقتَِل تَزُّ َبْعَد َثَال عْ َاملُ 

وأخذ  حيث أمر بسجن اإلمام  ٰى خروكانت للمهتدي حماولة أُ 

ُعدَّ ِمْن َيْوِمَك  ،َذاَك أَْقَرصُ لُِعُمِرهِ « :هبخطِّ  ع فوقَّ  ،ده بالقتلده ويتوعَّ يتهدَّ 

اِدِس َبْعدَ  ،َهَذا َمخَْسَة َأيَّامٍ   .)٢(»َهَواٍن َواِْستِْخَفاٍف َيُمرُّ بِهِ  َوُيْقتَُل ِيف َاْليَْوِم اَلسَّ

                                                             

 ).٢ح / باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ / ٥٠٦ص / ١ج (كايف ال) ١(

 ).١٩٦و ١٩٥ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٢(

 ).٢٠٠ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٣(

 ).٥٣١ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقب) ١(

 ).١٦ح / باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ / ٥١٠ص / ١ج (لكايف ا) ٢(
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يَْلِة َيبُْرتُ  ِيف َهِذهِ «: فقال ألحد أصحابه ،بموته يف السجن وأخرب  َاللَّ

، وكان كام )١(َوَقتََل َاملُْهتَِدَي  ،َفَلامَّ َأْصبَْحنَا َشَغَب اَْألَْتَراكُ : ، قال الراوي»ُعُمَرهُ  َاهللاُ

 .)٢(قال اإلمام

ة، فاستطالوا ة واخلاصَّ العامَّ  اخلليفة املهتدي ثقيلة عىلٰ  اموكانت أيَّ 

 .)٣(َل تِ قُ  ٰى امه، وعملوا احليلة عليه حتَّ وسئموا أيَّ  ،خالفته

إصداره : منها ،اإلمام  وهناك حماوالت للمعتمد أيضاً للقضاء عىلٰ 

ني، فبقوا يف السجن مع جمموعة من أصحابه الطالبيِّ  أوامره بسجن اإلمام 

 .)٤(خرجوا منه مًا ثمّ اأيَّ 

 العمري عن اإلمام احلسن العسكري ورافقت وكالة عثامن بن سعيد

تأسيس دولة أمحد بن طولون يف مرص، وسيطرة احلسن : هاأمهّ  ،حوادث عديدة

طربستان، واستمرار حركة صاحب الزنج التي دامت  بن يزيد العلوي عىلٰ ا

اً لإلسالم، وسيطرة املوايل وكانت من أخطر احلركات هتديد ،مخسة عرش عاماً 

ضعف اخلالفة  إىلٰ  ٰى ا أدَّ ل، ممَّ ق طلحة بن املتوكِّ واألتراك ومجاعة آخرين كاملوفَّ 

 يف هذه الفرتة بالذات متاماً، وتصاعد الضغط ومحالت التفتيش والعنف ضدَّ 

بمعرفته احتواء ذلك الوضع  وقد استطاع اإلمام  ،وأصحابه اإلمام 

سلوب التعامل مع السلطات ة واضحة ومتكاملة يف أُ اسرتاتيجيَّ  اذهلصاحله واختِّ 

 :هاوإليك أمهّ . ٰى ة من جهة وأصحابه من جهة ُأخرواألُمَّ 

 :مسلك االحتجاب واالختفاء :الً أوَّ 

ة لتهيئة الذهنيَّ  هذا املنهج اخلاصَّ  لقد استساغ اإلمام العسكري 
                                                             

 ).١٧٣ح / ٢٠٥ص (يف الغيبة  ؛ ورواه الطويس )٥٣٠ص / ٣ج (ناقب آل أيب طالب م) ١(

 ).٣٣٣ص / ٢ج ( اإلرشاد) ٢(

 ).٩٦ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٣(

 ).١٩٤ح / ٢٢٧ص ( الغيبة للطويس) ٤(
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احلسن  األمر إىلٰ  أفٰىض  وحني: قال املسعودي ،سلوبة لفهم هذا األُ العامَّ 

 يف الَّ إوغريهم،  م من وراء الستار مع اخلواصِّ كان يتكلَّ  العسكري 

 .)١(دار السلطان األوقات التي يركب فيها إىلٰ 

 :تباتاجتديد نظام املك :ثانياً 

يف صياغة هذا املنهج، وصبغه بلون متناسب معه  لقد نجح اإلمام 

سلوب، عن طريق هذا األُ  إالَّ  ال يتمُّ  مام صال باإلوصار االتِّ  ،ؤيت ثامرهليُ 

، وأبو هاشم اجلعفري يضيق به )٢(فهذا ختتلج مسألتان يف صدره فيكتبهام إليه

اً هلم ويكتب ألصحابه أيضًا مبرشِّ  ،)٣(احلبس وكلب احلديد فيكتب له 

 .)٤(واملهتدي والزبريي بموت املعتزِّ 

 :نظام الوكالء :ثالثاً 

ة هذا النظام ردحاً من الزمن، وكان االرتباط بالبالد البعيدة مَّ لقد اعتادت األُ 

املكاتبات وقبض األموال من خالل الوكالء  من خالل هذا النظام، حيث يتمُّ  ام يتمُّ إنَّ 

ٰى اإلمام فقد تصدَّ  ،رهم عثامن بن سعيد العمريويتصدَّ  ،نهم اإلمام الذين عيَّ 

 .وكيله عثامن إحدٰى وثالثني عاماً وعمر  )هـ٢٥٤(بعد أبيه  ةالعسكري لإلمام

تلك الظروف القاسية هي التي جعلت اإلمام يضاعف من مسلك  إنَّ 

ن يكون هلم شأن يف حياة ابنه ة ممَّ أصحابه وخاصَّ  واعتامده عىلٰ  ،الكتامن واحلذر

عثامن يف حوائجهم واستالم  فأمر أصحابه بالرجوع إىلٰ  ،¨اإلمام املهدي 

 .األجوبة منه
                                                             

 ).٦٥١ص / ٢ج ( اآلمال ٰى منته ،)٢٧٢ ص( ةإثبات الوصيَّ ) ١(

 ).٣٣١ص / ٢ج (اإلرشاد ) ٢(

 ).٣٣٠ص / ٢ج (اإلرشاد ) ٣(

 ).٢١٣ص / ٣ج ( ةالغمَّ كشف ) ٤(
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 :قال ،ي األشعريسحاق القمِّ إبإسناده عن أمحد بن  ويس الط ٰى رو

ٍد اِْبنِِه َاْحلََسِن   - اهلادي  - َأُبو اَْحلََسِن  امَّ َمَىضٰ ـلَ  َوَصْلُت إَِىل َأِيب ُحمَمَّ

، وسألته عن عثامن بن ِمثَْل َقْوِيل ِألَبِيهِ  َفُقْلُت َلُه  ،َذاَت َيْومٍ  َاْلَعْسَكِريِّ 

ثَِقتِي ِيف وَ  ،اِيض ثَِقُة َاملَ  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو َالثَِّقُة اَْألَِمنيُ « :َقاَل ِيل فَ سعيد العمري، 

ٰى  ،َفَام َقاَلُه َلُكْم َفَعنِّي َيُقوُلهُ  ،َامِت َاملَ ْحيَا وَ َاملَ  يهُ  َوَما أَدَّ  .)١(»إَِليُْكْم َفَعنِّي ُيَؤدِّ

ه والوافدين أصحاب هذا الثناء عىلٰ  ر اإلمام احلسن العسكري وكرَّ 

الوفد  مَ دِ  قَ امَّ ـ، فمثالً لٰى ات عديدة ويف حمافل أُخرإليه من األقطار البعيدة ملرَّ 

وهو حيمل معه األموال واألسئلة، وقد حرض مع هذا  اليمني لزيارة اإلمام 

عثامن  عىلٰ  ٰى وأثن ،ةمور غيبيَّ أُ  عىلٰ  فأطلعهم اإلمام  ،اتالوفد كبار الشخصيَّ 

 .ي فيهبن سعيد العمرا

َثنِي  :َقاَل  ،َأْمحََد َاْخلَِصيبِيِّ  ْبنِ  اَْحلَُسْنيِ  بإسناده عن الطويس  ٰى رو  َحدَّ

دِ  ٍد اَْحلََسِن  َدَخْلنَا َعَىلٰ  :َقاَال  ،َاْحلََسنِيَّانِ  َعبِْد َاهللاِ ْبنِ  َعِيلِّ إِْسَامِعيَل وَ  ْبنِ  ُحمَمَّ  - َأِيب ُحمَمَّ

 ،َوِشيَعتِهِ  ْن َرأَى َوَبْنيَ َيَدْيِه َمجَاَعٌة ِمْن أَْولِيَاِئهِ بُِرسَّ مَ   -بن عيلٍّ العسكري اِ 

: َفَقاَل َهلُمْ  ،بِاْلبَاِب َقْوٌم ُشْعٌث ُغْربٌ  ،َي َيا َمْوَال  :َفَقاَل  ،َدَخَل َعَليِْه َبْدٌر َخاِدُمهُ  َحتَّٰى 

َأْن  َأْن َينْتَِهَي إَِىلٰ  وَقانِِه إَِىلٰ َيُس  ِيف َحِديٍث َطِويلٍ  - »ِء َنَفٌر ِمْن ِشيَعتِنَا بِاْليََمنِ َهُؤَال «

 َفَام َلبِثْنَا إِالَّ  ،»َفاْمِض َفاْئتِنَا بُِعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمِريِّ «: لِبَْدرٍ  َقاَل َاْحلََسُن 

ٍد ، َدَخَل ُعثَْامنُ  َيِسرياً َحتَّٰى  َفإِنََّك  اِْمِض َيا ُعثَْامنُ «: َفَقاَل َلُه َسيُِّدَنا َأُبو ُحمَمَّ

َمحَُلوُه ِمَن  ِء َالنََّفِر َاْليََمنِيَِّني َمااِْقبِْض ِمْن َهُؤَال وَ  ،َماِل َاهللاِ ْأُموُن َعَىلٰ َالثَِّقُة َاملَ َاْلَوِكيُل وَ 

نَّ ُعثَْامَن ملَِْن إِ  َاهللاِوَ  ،َيا َسيَِّدَنا :ُثمَّ ُقْلنَا بَِأْمجَِعنَا :َأْن َقاَال  اَْحلَِديَث إَِىلٰ  اُثمَّ َساقَ  ،»الِ َاملَ 

ُه َوِكيُلَك َوثَِقتَُك َعَىلٰ  ،َوَلَقْد ِزْدَتنَا ِعْلًام بَِمْوِضِعِه ِمْن ِخْدَمتَِك  ،ِخيَاِر ِشيَعتَِك   َوإِنَّ

                                                             

 ).٣١٥ح / ٣٥٥و ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس) ١(
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أَنَّ ُعثَْامَن ْبَن َسِعيٍد َاْلَعْمِريَّ  وا َعَيلَّ َواِْشَهدُ  ،َنَعمْ «: َقاَل  ،َتَعاَىلٰ  َماِل اَهللاِ 

ُكمْ  َوَأنَّ  ،َوِكيِيل  دًا َوِكيُل اِْبنِي َمْهِديِّ  .)١(»اِْبنَُه ُحمَمَّ

 :هي ،مور من هذه الروايةة أُ ضح عدَّ ويتَّ 

ت به الذي برشَّ  ¨ه هو املهدي بوجود ولد له، وأنَّ  ترصحيه : الً أوَّ 

 .، وتبشريهم بقرب والدتهة املعصومني واألئمَّ  الروايات عن النبيِّ 

 .ٰى كرب ٰى خرواألُ  ٰى  إحدامها صغرنيتله غيب ترصحيه بأنَّ  :ثانياً 

 .ترصحيه بوجود السفارة والسفراء عنه يف غيبته :ثالثاً 

د بن عثامن وهو حممّ  ،¨ترصحيه باسم السفري الثاين لإلمام املهدي  :رابعاً 

ة مشاهد أمام السفراء يف عدَّ  بعضح بأسامء قد رصَّ  وكان . العمري

َفاْقبَُلوا ِمْن ُعثَْامَن َما «: فقال هلم ،رجالً الكثريين من أصحابه وقد بلغوا أربعني 

، )٢(»َوَاْألَْمُر إَِليْهِ  ،َفُهَو َخِليَفُة إَِماِمُكمْ  ،َواِْقبَُلوا َقْوَلهُ  ،َأْمِرهِ  َواِْنتَُهوا إَِىلٰ  ،َيُقوُلهُ 

ثَِقتِي وَ  ،ِيض اثَِقُة َاملَ  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو َالثَِّقُة اَْألَِمنيُ «: يأمام الوفد القمِّ   وقوله

 .)١(»َامِت َاملَ ْحيَا وَ ِيف َاملَ 

ن خالل جتربتها معه ومعرفتها ة عليه، وقبول سفارته ممَّ تسامل األُ  :خامساً 

ة ما انتسب إليه بإظهاره األجوبة العجيبة والكرامات واملعجزات ، وصحَّ هصدق

 .¨من إمامه الغائب 

أا   يا ¨ ا   ن ي:  

عام  دَ لِ كان قد وُ  ¨اإلمام املهدي  نَّ أة فقد ذكرت النصوص التارخييَّ 
                                                             

 ).٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣١٩ح / ٣٥٧ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣١٥ح / ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس) ١(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٨٥  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

، وكان عمر أبيه أربعة وعرشين عامًا، وكان قد واكب مسرية أبيه )١()هـ٢٥٦(

اإلمام  املجتمع الصاخب، والرقابة الشديدة املفروضة عىلٰ  ٰى ورأ ،ةاجلهاديَّ 

وأخالقه وعلمه ونسبه يف نظر  باعتباره الرجل املثايل يف عبادته العسكري 

د ولَ من هذا كونه سيُ  السلطة احلاكمة، واألهمّ  ، فهو قائد املعارضة ضدَّ )٢(اجلميع

ولكن اإلمام  ،الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً  ¨له ولد اسمه املهدي 

شيئاً مل  متاماً، وكأنَّ  ¨ترك اإلعالن عن والدة ابنه املهدي  العسكري 

إشارة للسلطات،  جتري يف مسريها الطبيعي دون أيِّ  حيدث، وترك األحداث

ة تطبيقه مسلك االحتجاب والكتامن عن تطبيق هذه االسرتاتيجيَّ  وساعده عىلٰ 

قبول فكرة  تعويد الناس عىلٰ  :أمرين وهو هيدف إىلٰ  ،أصحابه ومواليه

 االحتجاب والقيادة غري املبارشة، واحتواء الوضع لصاحله مستقطبًا املهامَّ 

 .وادث التي يعيشها بعيدًا عن الضوضاء وتسليط األضواءواحل

انشغال الدولة  :منها ،وقد رافق تطبيقه هذا املنهج حوادث عديدة

ة يف جنوب العراق أعامله التخريبيَّ  أحيث بد ،واملجتمع يف حرب صاحب الزنج

 ة ويف النظام احلاكم، فكان خريمَّ فأوجد الفزع والقلق الشديد يف األُ  ،واألهواز

عن االلتفات خلرب الوالدة، واستطاع محاية ولده من  صارف ذهني للفهم العامِّ 

ة لألُمَّ  ¨إثبات والدة ابنه املهدي  ٰى أمامه سو متاعب السلطات، فلم يبَق 

 .ة والتأريخاإلسالميَّ 

، )هـ٢٥٦(عام  ¨ة والدة اإلمام املهدي لقد ذكرت النصوص التارخييَّ 

به أنساب اجلمهور من الناس، إذ كان النسب وثبتت والدته بأوكد ما يثبت 

بحضور والدة النساء  يت جرت عادهتنَّ يثبت بقول القابلة ومثلها من النساء الالَّ 
                                                             

 ).٢٣٧ح / ٢٧٢و ٢٧١ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٢٣ - ٣٢١ص / ٢ج ( اإلرشاد) ٢(
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عليه، وباعرتاف صاحب الفراش وحده بذلك دون من سواه،   معونتهنَّ وتويلِّ 

 .قرار األب بنسب االبن منه وبشهادة رجلني من املسلمني عىلٰ 

عن مجاعة من أهل الديانة والفضل والورع والزهد وقد ثبتت أخبار 

 ¨ه اعرتف بوالدة املهدي نَّ أ والعبادة والفقه عن احلسن العسكري 

له طفالً إمامته من بعده، وبمشاهدة بعضهم  هلم عىلٰ  وآذهنم بوجوده، ونصَّ 

 .)١(كامالً  اوبعضهم له يافعًا وشاب� 

سجينًا حتت الرقابة أربع سنوات برفقة أبيه  ¨عاش اإلمام املهدي 

أثر أو  تعثر له عىلٰ  أبيه، دون أنْ  الشديدة التي فرضتها السلطات احلاكمة عىلٰ 

 !تسمع له بخرب

 :مورة أُ يف عمله السيايس بعدَّ  وقام اإلمام العسكري 

 :إعالم أصحابه بوالدته :لاألوَّ 

 دة أنْ يف تلك الظروف الصعبة واملعقَّ  لقد استطاع اإلمام العسكري 

ملن علم فيه  ٰى هلم هذه البرش يزفَّ  وأنْ  ،تبليغ والدة ابنه املهدي ألصحابه صَّ خي

عن  افحجب ابنه حجبًا تام�  ،ة اإليامن وصالبة العقيدة ورجاحة العقلقوَّ 

ة اإلرادة ن مل حيرز فيه قوَّ عن اجلمهور املوايل ممَّ  ٰى اجلمهور غري املوايل، بل حتَّ 

 .همن خواصِّ واإلخالص، وسيأيت ذكر من رآه 

 :بعض أصحابه يف تبليغ الوالدة اعتامد اإلمام عىلٰ  :الثاين

 :لقد اعتمد اإلمام هنا أمرين

                                                             

وقد ذكر اجلهضمي وكالء : )١٠٨ص / ٥١  ج(يف بحار األنوار   املجليس مةقال العالَّ  )١(

بعد ذلك خلق كثري من  وقد لقي املهدي (: قال ثمّ  ،همءوسفراءه وأسام املهدي 

وينتفعون  ،...ه هو يده من الدالئل ما ثبت عندهم أنَّ  الشيعة وغريهم، وظهر هلم عىلٰ 

 .لخإ .)..بمكانه وفعاله ويكتمونه



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٨٧  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

 ¨مع اإلمام املهدي  ن هلم شأنطلب من بعض أصحابه ممَّ : لاألوَّ 

ف عرَّ  يوصلوا خرب الوالدة ألصحابه، بعد أنْ  ومنهم عثامن وغريهم بأنْ 

 .ةمَّ يف األُ  موقعهم السيايس واالجتامعي  اإلمام

 ،- د بن عثامن العمري حممّ  - بإسناده عن أيب جعفر  فقد روٰى الصدوق 

يُِّد ـلَ : قال ٍد   - أي اإلمام املهدي  - امَّ ُولَِد َالسَّ  اِْبَعثُوا إَِىلٰ «: َقاَل َأُبو ُحمَمَّ

اِْشَرتِ «: َفَقاَل َلهُ  ،َفَصاَر إَِليْهِ  ،َفبُِعَث إَِليْهِ  ،»-عثامن بن سعيد العمري  -  َأِيب َعْمٍرو

َة آَال  َة آَال وَ  ،ِف ِرْطِل ُخبْزٍ َعَرشَ ْقُه  ،ِف ِرْطِل َحلْمٍ َعَرشَ َبنِي  َعَىلٰ  :َأْحَسبُُه َقاَل  - َوَفرِّ

 .)١(»َكَذا َشاةَوُعقَّ َعنُْه بَِكَذا وَ ، - َهاِشٍم 

أصحابه يف البالد البعيدة إلعالمهم  اته ورسائله إىلٰ إرسال برقيَّ  :الثاين

 .بخرب الوالدة

ي األشعري وجه سحاق القمِّ إبإسناده عن أمحد بن  فقد روٰى الصدوق 

ُولَِد َلنَا «: رسالة يل يقول فيها د كتب أبو حممّ : قال ،ني وشيخهميِّ القمّ 

َك اَهللاَُأْحبَبْنَا إِْعَال «: قال نْ أإٰىل  ،»...َمْوُلودٌ  نَا بِهِ بِِه  َمَك لِيَُرسَّ َال وَ  ،ِمثَْل َما َرسَّ  .)١(»مُ اَلسَّ

 أنْ  ته حكيمة بنت اإلمام اجلواد لعمَّ  وأجاز اإلمام العسكري 

 .ن قرب أو بعد بخرب الوالدةإليه ممَّ  رب من تثق به وتطمئنُّ ُخت 

وابنه، وأبو  ،عثامن بن سعيد: منهم ،عنها ةخربه الكثري من الثقا ٰى وقد رو

 د بن عيلِّ د بن إبراهيم، وحممّ حممّ د بن جعفر، وبن حممّ  ٰى ري، وموسعبد اهللا املطهَّ 

وأمحد  ،دبن حممّ  ٰى ن الكليني، وموسعالَّ : ومجاعة من الشيوخ أمثال .بن باللا

 .)٢(بن جعفرا

                                                             

ين ك) ١(  ).٦ح / ٤٢باب / ٤٣١و ٤٣٠ص (امل الدِّ

ين ك) ١(  ).١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣ص (امل الدِّ

 ).٢١٢و ٢١١ح / ٢٤٥و ٢٤٤ص ( الغيبة للطويس: راجع) ٢(
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 ،ومجاعة أيضًا بخرب الوالدة  بنت اإلمام اجلواد حكيمةوأخربت 

 .براهيمإ، وأمحد بن )١(أمحد املراغي وأب: منهم

 .)٢(هُأمِّ  الوالدة إىلٰ نفسه خرب  وكتب اإلمام العسكري 

ة العقيدة اإلمام لكثري من جواريه وعبيده الذين أعتقد فيهم قوَّ  سمح ثمّ 

كنسيم ومارية وأيب نرص اخلادم وعقيد ، ¨واإلخالص بمشاهدهتم اإلمام 

 .)٣(اخليزراين القابلة وغريهم اخلادم وجارية أليب عيلٍّ 

هلم يف ن عدَّ ممَّ  ¨ملهدي وقد كان مجاعة من أصحابه الذين شاهدوا اإلمام ا

مناء عٰىل قبض األمخاس واألنفال حياته، وجعلهم سفراء بينه وبني أوليائهم، واألُ 

 .ونه عنه مواليهوالوقوفات واألمانات وغريها، وشهد هلم بإيامهنم وصدقهم فيام يؤدُّ 

عليه من  أخربت بالنصِّ  ¨ة هذه اجلامعة التي شاهدت احلجَّ  نَّ إو

ة املأمول لالنتصار من الظاملني، فكان وكونه احلجَّ  ،إمامته، وقطعت ب أبيه

 .)١(لو كان مفقوداً  أبيه  ذلك نائباً مناب نصِّ 

ِد ْبِن َمالٍِك َاْلفَ  ْبنِ  َجْعَفرِ بإسناده عن  الصدوق  ٰى رو  :َقاَل  ،َزاِريِّ ُحمَمَّ

ُد ْبُن َأيُّوَب ْبنِ  َثنِي ُمَعاِوَيُة ْبُن ُحَكيٍْم َوُحمَمَّ ُد ْبُن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريُّ  َحدَّ ُنوٍح َوُحمَمَّ

ٍد َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ : َقاُلوا، Bوأبيه  َوَنْحُن ِيف ابنه،  َعَرَض َعَليْنَا َأُبو ُحمَمَّ

 ،َوَخِليَفتِي َعَليُْكمْ  ،َهَذا إَِماُمُكْم ِمْن َبْعِدي«: َفَقاَل  ،َوُكنَّا أَْرَبِعَني َرُجالً  ،َمنِْزلِهِ 

ُقوا ِمْن َبْعِدي ِيف َأْدَيانُِكْم َفتَْهِلُكوا َال يُعوُه وَ َأطِ   .)٢(»َتتََفرَّ
                                                             

 ).١٩٦ح / ٢٣١و ٢٣٠ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).١٩٦ح / ٢٣٠ص ( الغيبة للطويس، )٢٧ح / ٤٥باب / ٥٠١ص (ين كامل الدِّ ) ٢(

، ٢١١ح / ٢٤٥و ٢٤٤ص ( الغيبة للطويس، )٧ح / ٤٢باب / ٤٣١ص (ين كامل الدِّ ) ٣(

 ).٢٣٧ح / ٢٧٢و ٢٧١، وص ٢١٥ح / ٢٤٦  وص

 ).٤٢٨ص ( تقريب املعارف) ١(

 ).٢ح / ٤٣باب / ٤٣٥ص (ين كامل الدِّ ) ٢(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٨٩  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

مجيع ما ذكرمتوه من أخبار الوالدة واملعجزات هي : يقول أنْ  وليس ألحدٍ 

 ألنَّ  ،ة بهوما هذه حاله، ال يلزم احلجَّ  ،ة بنقلكمأخبار آحاد، وهي مع ذلك خمتصَّ 

 .الل والربهاندة خالية من االستدجمرَّ  ٰى هذه دعو

علمهم متواترين هبا عٰىل الوجه الذي  ،ل يف حال ناقيل هذه األخبارومن تأمَّ 

، فإذا ثبت تواترها مل يقدح فيه اختصاص نقلها اجليلِّ  تواتروا به من نقل النصِّ 

ة النقل وقوعه عٰىل وجه ال جيوز يف صحَّ  ٰى املراع ة دون غريها، ألنَّ بالفرقة اإلماميَّ 

 .)١(نني بام نقلوه أو خمالفني لهاراً، متديِّ جَّ الكذب سواء كانوا أبرارًا أو فُ  عٰىل ناقليه

 :كتامن خرب الوالدة :الثالث

أمرين  ¨ابنه املهدي  ٰى من رأ كلِّ  عىلٰ  د اإلمام العسكري لقد أكَّ 

وجوب الكتامن خلرب : ومها ،هبام اف تكليفًا إلزامي� من التزامهام، وهو مكلَّ  بدَّ  ال

 .اسمه الرشيف الع عىلٰ دة، وحرمة االطِّ الوال

إسحاق أمحد بن  رسالة التي بعثها إىلٰ اليف  كتب اإلمام العسكري 

ْ ُنْظِهْر َعَليِْه إِالَّ َفإِنَّ  ،َوَعْن َمجِيِع َالنَّاِس َمْكتُوماً  ،َفْليَُكْن ِعنَْدَك َمْستُوراً «: يالقمِّ   ا َمل

 .)١(»َيتِهِ َوَال  لِ َوَاْلَوِيلَّ  ،َاْألَْقَرَب لَِقَراَبتِهِ 

عن اإلمام  بنت اإلمام اجلواد  حكيمةوسأل أمحد بن إبراهيم 

 .)٢(ورٌ تُ ْس مَ : فقالت ،̈  املهدي

ُولَِد : حدمها لآلخرأفقال  ،بخرب الوالدة وتبارش اثنان من أصحابه 

ٍد  اِر َمْوُلوٌد ِألَِيب ُحمَمَّ  .)٣(َوَأَمَر بِِكتَْامنِهِ  ،َاْلبَاِرَحَة ِيف َالدَّ

                                                             

 ).٤٣٩و ٤٣٨ص ( تقريب املعارف) ١(

 ).١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣ص (ين كامل الدِّ ) ١(

 ).١٩٦ح / ٢٣٠ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).١١ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (ين كامل الدِّ ) ٣(
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َد ْبَن  :َقاَل  ،ِغيَاِث ْبِن َأِسيدٍ بإسناده عن  الصدوق  ٰى ورو َشِهْدُت ُحمَمَّ

َس َاهللاُ(ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ  َسَطَع ُنوٌر  ْهِديُّ ملَ امَّ ُولَِد َاْخلََلُف اَ ـلَ : َيُقوُل  )ُروَحهُ  َقدَّ

َامءِ   :- للعمري  - عبد اهللا بن جعفر احلمريي له ، فقال )١(ِمْن َفْوِق َرأِْسِه إَِىلٰ أَْعنَاِن اَلسَّ

 .)٢(- ُعنُِقِه  َوَأَشاَر بِيَِدِه إَِىلٰ  -َوَلُه َرَقبٌَة ِمثُْل ِذي  ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟َهْل َرَأْيتَهُ 

ة حصول اللقاءات العديدة بني اإلمام لقد جاء يف النصوص اإلسالميَّ 

أي يف حال  -ارته ل عثامن بن سعيد العمري قبل سفوسفريه األوَّ  ¨املهدي 

وهي تعرب عن قلق اإلمام الشديد حول  ،-  حياة أبيه احلسن العسكري 

وحالة االنحراف يف املجتمع، ومضايقات السلطات ألنصار  ،ةمَّ مستقبل األُ 

 .اإلمام 

عندما عرضه اإلمام  ¨عثامن بن سعيد باإلمام املهدي  ٰى فقد التق

َهَذا إَِماُمُكْم «: حيث قال هلم ،بينهموكان هو من  ،أربعني رجالً  العسكري عىلٰ 

ُقوا ِمْن َبْعِدي ِيف َأْدَيانُِكْم َفتَْهِلُكوا َال َأطِيُعوُه وَ  ،َوَخِليَفتِي َعَليُْكمْ  ،ِمْن َبْعِدي  ،َتتََفرَّ

َفَام  ،هِ َفَخَرْجنَا ِمْن ِعنْدِ  :َقاُلوا: فقال الراوي ،»َتَرْوَنُه َبْعَد َيْوِمُكْم َهَذا َأَما إِنَُّكْم َال 

ٍد  َمَىضٰ  َأيَّاٌم َقالَِئُل َحتَّٰى  َضْت إِالَّ مَ   .)١(َأُبو ُحمَمَّ

له بعد مماته، غسِّ يُ  قد أمر عثامن بن سعيد أنْ  وكان احلسن العسكري 

تي ال يمكن ه للظاهر من احلال المأموراً بذلك كلِّ  ،ويقوم بباقي شؤونه ،نهكفِّ ويُ 

 .)٢(ق األشياء وظواهرهابدفع حقائ جحدها، وال دفعها إالَّ 

بغداد، واحتفاظه بودائع اإلمام  ة إليه بحمل أمتعة وجواريه إىلٰ والوصيَّ 

                                                             

 ).١٣ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص (ن يكامل الدِّ ) ١(

 ).٣ح / ٤٣باب / ٤٣٥ص (ين كامل الدِّ ) ٢(

 ).٢ح / ٤٣باب / ٤٣٥ص (ين كامل الدِّ ) ١(

 ).٣١٨ح / ٣٥٦ص (لطويس لالغيبة ) ٢(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٩١  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

خشب  ةقَّ وُح ، ة درج فيه قنوتات األئمَّ عن وهي عبارة ، )١(العسكري 

ته له عثامن بن سعيد العمري ووصيَّ يوم توكُّ  وعكازة كانت يف يده  ،مدهونة

 .)٢(ليهإ

اإلمامة بعد أبيه ومل يتجاوز عمره األربع أو  ¨ملهدي استلم اإلمام ا ثمّ 

ل مل يتجاوز السبع والثالثني عامًا، حيث اخلمس سنني، وكان عمر سفريه األوَّ 

ه ، وأمر أصحابه وخواصَّ ٰى عن بداية الغيبة الصغر ¨ن اإلمام املهدي لعأ

د العمري يف عثامن بن سعي ه إىلٰ خبار الناس والوفود التي تقدم لزيارته بالتوجُّ إب

 . بغداد عاصمة للسفارةوعنيَّ  ،حوائجهم وأخذ األجوبة والتوقيعات منه

ي جاء لزيارة اإلمام الوفد القمِّ  بإسناده أنَّ  فقد روٰى الصدوق 

ال حيملوا  وأمرهم أنْ ، ¨ومل يعرفوا وفاته، فالتقوا باإلمام املهدي  ،  العسكري

 .)١(ليه األموالإل مَ ينصب هلم رجالً ُحي  اء بعدها شيئاً من املال، وأنْ إٰىل سامرَّ 

صص وحوائج، بلد بقَ  ة تقصده بأمجعها من كلِّ ة اإلسالميَّ مَّ فأخذت األُ 

ة يف مَّ األُ  يديه، وصار ابن سعيد عاملًا يف بغداد ال تشكُّ  وكانت األجوبة خترج عىلٰ 

اإلمام كام قصدوه يف حياة  ¨، فقصدوه يف غيبة اإلمام املهدي )٢(أقواله وأفعاله

بعد ذلك اللقاءات بينه وبني اإلمام  تواستمرَّ ، )٣(احلسن العسكري 

 .كام يأيت يف هذه الدراسة ̈  املهدي

*   *   * 

                                                             

 ).١٤٦ص (اإلمامة  ، عن املقنع يف)٣٢٩و ٣٢٨ص (نوار البهيَّة األ) ١(

 ).٤٦ص ( مهج الدعوات) ٢(

 ).٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٨ص (ين كامل الدِّ ) ١(

 ).٣١٨ح / ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس: راجع) ٢(

 ).١٨٤ص ( الطرائف) ٣(



 

 

 

ما ا:  

  ن  هع او  

ا    

وله أحد عرش  اهلادي عثامن بن سعيد كان قد خدم اإلمام  ذكرنا أنَّ 

ولكن وقع من بعض األعالم اشتباه يف هذه  ،إليه عهد معروفوكان  ،عاماً 

 :صهخَّ ومل ،ة العظيمةالشخصيَّ 

وه الا: ه اباآ وا  :  

ات األسدي، الزيَّ  :وُيقال له: بعد ترمجة عثامن بن سعيد مة قال العالَّ 

 ٰى خدمه وله إحد ،-  اجلواد  -الثاين  د بن عيلٍّ من أصحاب أيب جعفر حممّ 

د وكيل أيب حممّ  ،ليه عهد معروف، وهو ثقة جليل القدرإعرشة سنة، وله 

 .)١(العسكري 

كان باباً أليب  عثامن بن سعيد العمري  نَّ إ:  وقال ابن شهرآشوب

 .)٢( النقيِّ  بن عيلٍّ حمّمد جعفر 

 رَ كِ ، فقد ذُ )٣( مة وابن شهرآشوبفيه سهواً وقع من العالَّ  نَّ أوالظاهر 

كان بابًا أليب احلسن  أبا عمرو عثامن بن سعيد العمري  نَّ أ )ربيع الشيعة(يف 

                                                             

 ).٢الرقم / ٢٢٠ص (األقوال  خالصة) ١(

 ).٤٨٧ص / ٣ج (ناقب آل أيب طالب م) ٢(

 ).٥٣٣ص / ١ج (جامع الرواة ) ٣(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٩٣  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

ٰ  من قبل، وثقة هلام، ثمّ  ه اهلادي العسكري وجدِّ  له بَ ة من قِ البابيَّ  توىلَّ

يده، وما ذكره هذان الفاضالن ال جيتمع مع ما ذكره  وظهرت املعجزات عىلٰ 

عرش  ٰى وله إحد دم اإلمام اهلادي عثامن بن سعيد خ من أنَّ  الطويس 

 .، واهللا العامل)١(سنة

مه اا: ه اا :  

ه حفص بن عمرو بعد ترمجة عثامن بن سعيد بأنَّ  ذكر الشيخ الطويس 

 .¨ه كان وكيالً وسفرياً لإلمام املهدي املعروف بالعمري، وأنَّ 

د بن حممّ (ـ فأبدله ب ،مريد بن عثامن العواشتبه أيضاً يف ترمجة ابنه حممّ 

وحفص بن : د بن إبراهيم بن مهزيار، فقال بعد رواية حممّ )حفص العمري

د بن حفص ا أبو جعفر حممّ ، وأمَّ د العسكري عمرو، كان وكيالً أليب حممّ 

 .)٢(سةوكان وكيل الناحية املقدَّ  ،بن عمرو فهو ابن العمريا

وقلنا يف حفص بن  ،هذا: فيه خطئًا واضحاً، قال التسرتي والظاهر أنَّ 

 بعنوان حفص بن عمرو املعروف بالعمري حتريف ما يف نسخة الكيشِّ  نَّ أعمرو ب

وكنيته أبو عمرو، لعدم وجود  ،األصل عثامن بن سعيد بن عمرو ظاهر، وأنَّ 

د بن عثامن بن بل حممّ  ،)د بن حفص بن عمروحممّ (وال ) عمروبن حفص (

 .)٣(يدسعيد بن عمرو، وأبيه عثامن بن سع

ويظهر : فقال ،وكذا ابنامها ،العمري اثنان نَّ أ ٰى فقد رأ  ا القهبائيوأمَّ 

 ،عمروبن عثامن بن سعيد بن عمرو وحفص : مها ،ي اثنانوالعمر نَّ أمن هذا 

د بن حفص، د بن عثامن وحممّ حممّ : ومها ،ي اثنان أيضاً وابن العمر لكوكذ
                                                             

 ).١٢٤ص / ١٢ج (، معجم رجال احلديث )٥٧٤١/٣٦الرقم / ٣٨٩ص (طويس جال الر )١(

 ).١٠١٥ذيل احلديث / ٨١٣ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٢(

 ).١٢٥و ١٢٤ص / ٧ج ( قاموس الرجال) ٣(
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ا للصاحب ببغداد، وأمَّ  ي وابنه كانا وكيالنوولكن حفص بن عمرو العمر

، وال  هب ومن قبله ألبيه وجدِّ حام بابان للصاعثامن بن سعيد وابنه فإهنَّ 

 .)١(لبعد النظر والتأمُّ  ٰى خيف

منهام  ف كلٌّ عرَ وجود رجلني يُ  امن البعيد جد� : فقد قال ا اخلوئي أمَّ 

 ٰى سمَّ يُ منهام ابن  ، ويكون لكلٍّ منهام وكيل العسكري  بالعمري، وكان كلٌّ 

املستفاد من  أنَّ  عىلٰ  .أبا جعفر وكيل الناحية ويدور عليه األمر ٰى كنَّ د ويُ بمحمّ 

 اإلمام  ل إىلٰ مَ ما ُحي  العمري كان شخصاً واحداً يصل إليه كلُّ  التوقيع أنَّ 

 .)٢(فيوصله إليه، واهللا العامل بحقيقة األمر

من ذلك ما صدر وأغرب :  قائالً ا ذكره الكيشِّ ممَّ  واستغرب اخلوئي 

د بن عثامن بن سعيد كام عرفت حممّ  )الغيبة(ه ذكر يف فإنَّ  من الشيخ الطويس 

ومع ذلك  ،دض حلفص وال البنه حممّ وذكر وكالتهام، ومل يتعرَّ  ،العمري وأباه

 .كان قد ذكر يف رجاله حفص بن عمرو العمري املعروف

ود حلفص بن عمرو وال البنه م وجعلَ ه مل يُ ا ذكرنا أنَّ ل ممَّ واملتحصِّ : قال ثمّ 

غلط النسخة  من محله عىلٰ   فال بدَّ ا ما يف الكيشِّ يكونا وكيلني، وأمَّ  فضالً عن أنْ 

الوكيل كان عثامن بن سعيد وابنه  بعد خمالفتها ملا تسامل عليه األصحاب من أنَّ 

له  أنَّ  عبد العزيز الكيشِّ عمر بن د بن مة نفسه يف ترمجة حممّ د، وقد ذكر العالَّ حممّ 

كام ذكر ذلك النجايش  ،فيه أغالطًا كثرية  أنَّ إالَّ  ،كتاب الرجال، كثري العلم

 .)٣(أيضاً 

ه حفص بن د الصدر بأنَّ د حممّ والغريب يف ذلك أيضًا ما ذكره السيِّ : أقول
                                                             

 ).١٩١هامش ص / ٧ج (مع الرجال جم) ١(

 ).١٥٥ص / ٧ج ( معجم رجال احلديث) ٢(

 ).١٥٦ص / ٧ج ( معجم رجال احلديث) ٣(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٩٥  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

 ا، ومل يذكر نص� )١(عمرو، كان له نشاط متزايد هبذا األمر، وكان األمر يدور عليه

 !يف نشاطه

 .واهللا العامل ،هو الصحيح ه التسرتي واخلوئي وما قال

*   *   * 

                                                             

 ).٦٢٤ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ ) ١(



 

 

 

ا ا:  

 ياث اياا   ن   

ا   

ة سالميَّ ة اإلمَّ ف عثامن بن سعيد العمري تراثًا خالدًا لألجيال واألُ لقد خلَّ 

 :صه بام ييللخِّ ونُ . ¨ ة السفارة عن اإلمام املهدييه ملهمَّ مع تصدِّ 

أو: ا  دت وأروا    :  

ة اسيَّ ة والعبَّ مويَّ ة للدولتني األُ ضح من خالل دراسة األوضاع السياسيَّ اتَّ 

ضتهم لصنوف رين، وعرَّ ر لدٰى املفكِّ نجاحهام نوعًا ما يف كبت حركة الفكر والتحرُّ 

وأثارت الفتن والشحناء بني  ،قيقةالعذاب والسخرية، وأجلمتهم عن قول احل

 مهم، وظهرت يف خضمِّ فكان له األثر السلبي عٰىل سري املسلمني وتقدُّ  ،فصائلها

ت معاملها ة واسعة قوت شوكتها وامتدَّ ة وهنضة علميَّ تلك األحداث حركات فكريَّ 

يف  صة من أهل اخلربة والتخصُّ مَّ ة، وكان يقودها رجال األُ ألبعد البالد اإلسالميَّ 

فة يف معرفة علم م بذلوا جهودًا مكثَّ ومنها علم احلديث، حيث إهنَّ  ،معرفة العلوم

بوه عٰىل طبقات احلديث ومجعه وتفصيل أحكامه وتبيني حالله من حرامه، فرتَّ 

ة عٰىل أضخم ثروة وتراث يف جمال مَّ وحصلت األُ  ،ة ملعرفة أحوال الرواةرجاليَّ 

يث السقيمة، وقد نفذت إشاعات تلك النهضة متييزها عن األحاد وتمَّ  ،احلديث

ة وقم والكوفة ة كالشام ومكَّ ة لعواصم عديدة من البالد اإلسالميَّ ة والفكريَّ العلميَّ 

 .اء واليمن واملغرب العريب وغريهاوسامرَّ 



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ٩٧  ...................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

فقد أصبحت مصدرًا لإلشعاع الفكري والثقايف  )هـ٢٦٠( ا بغداد عامأمَّ 

ت دَ قِ ة، حيث عُ ق اإلسالميَّ رَ لف املذاهب والفِ ملخت ٰى لكثري من البلدان، وملتق

اد الفكر يف وَّ دباء ورُ ة الشعراء واألُ يف منتدياهتا األدبيَّ  ٰى وتبار ،فيها الندوات

 .خمتلف العلوم والفنون

ويف  ،صوا يف احلديث والروايةة ختصَّ مَّ وظهر يف تلك النهضة رجال يف األُ 

احلديث فأحسن روايته،  ٰى حيث رو متهم عثامن بن سعيد العمري مقدَّ 

ة والسيام اإلمام اهلادي احلاجة لسامع احلديث عن األئمَّ  والناس يومذاك يف أشدّ 

، بسبب مسلكهم االختفاء والكتامن واحلذر من والعسكري واملهدي 

واملحن التي  ،السلطات وجواسيسها، ورغم صعوبة الوقت والسيف يقطر دماً 

 ٰى وقد أدَّ  ،احلروب الطاحنة والتناحر بني املذاهبة، واألزمات ومَّ ت هبا األُ مرَّ 

فه ب والطروس، وضياع بعض الرتاث الذي خلَّ تُ حرق الكثري من الكُ  إىلٰ 

فقد وصلنا من عثامن بن  ،وبقي البعض اآلخر يف متناول األيدي ،املسلمون

ص لخِّ ونُ  ،ة واألئمَّ   د من الروايات عن النبيِّ يسعيد العمري العد

 :ييلبعضها بام 

، )٤(، واملعيشة)٣(والتجميل ، والزيِّ )٢(واللواط ،)١(ةرواياته يف الوصيَّ 

 ¨وأخباره يف وجود اإلمام املهدي  ،)٦(¨تسمية من رآه و، )٥(وفضل الكوفة
                                                             

 .)٧٥١/٤ح / ١٨٧ص / ٩ج (ألحكام اهتذيب ) ١(

 ).٩ح / باب اللواط/ ٥٤٨ص / ٥ج (الكايف ) ٢(

 ).٣ح / باب لبس الصوف والشعر والوبر/ ٤٥٠ص / ٦ ج(الكايف ) ٣(

 ).١٠٢٩/١٥٠ح / ٣٥٩ص / ٦ج (ذيب األحكام هت) ٤(

 ).٧٣/١٧ح  /٣٥ص /٦ ج(حكام األهتذيب ) ٥(

 ).١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج (لكايف ا) ٦(
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، ويف )٣(والعاملقة ٰى ة موس، وقصَّ )٢(الدنيا ، وحبِّ )١(ةة اإلسالميَّ مَّ ته لألُ ووصيَّ 

 .)٤( ودائع النبيِّ 

م: ادا  :  

فهي كثرية أيضاً، فمن  ة ا تراثه من األدعية التي رواها عن األئمَّ أمَّ 

 يف الغيبة، فقد سأل زرارة اإلمام الصادق  بينها الدعاء املشهور عنه 

َمانَ  ،ُجِعْلُت فَِداكَ : فقال ٍء أَ  ،إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك اَلزَّ َيا «: َقاَل  ؟ُل عَ فْ أَيَّ َيشْ

َمانَذلَِك َأْدَرْكَت  َمتَٰى  ،ةُ ُزَرارَ  َعاءِ لتَ فَ  اَلزَّ ْفنِي َنْفَسَك  :ْدُع ِهبََذا َالدُّ َفإِنََّك  ،َاللَُّهمَّ َعرِّ

ْ أَْعِرفْ  ْفنِي َنْفَسَك َمل ْ ُتَعرِّ ْفنِي َرُسوَلَك  َك،إِْن َمل ْفنِي  ،َاللَُّهمَّ َعرِّ ْ ُتَعرِّ َفإِنََّك إِْن َمل

ْ َأْعِرْف  إذا كان لك عذر عن :  لخ، وقال ابن طاوسإ »...بِيَِّك نَ َرُسوَلَك َمل

نا هتمل الدعاء به، فإنَّ  نْ أاك مجيع ما ذكرناه من تعقيب العرص يوم اجلمعة فإيَّ 

 :هوهذا نصُّ  .فاعتمد عليه ،نا بهالذي اختصَّ  عرفنا ذلك من فضل اهللا 

 وأمره أنْ أماله عليه،  الشيخ عثامن بن سعيد العمري  ام أنَّ عن أيب مهَّ 

ْفنِي َنْفَسَك َفإِنََّك إِْن َملْ هُ للَّ اَ «: ¨وهو الدعاء يف غيبة القائم  ،يدعو به مَّ عرِّ

ْفنِي َنفْ  ْ أَْعِرْف َرُسوَلَك، ُتَعرِّ ْفنِي هُ للَّ اَ َسَك َمل ْ ُتَعرِّ ْفنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِْن َمل مَّ َعرِّ

تََك،  ْ أَْعِرْف ُحجَّ تََك هُ للَّ اَ َرُسوَلَك َمل ْفنِي ُحجَّ ْ ُتَعرِّ تََك َفإِنََّك إِْن َمل ْفنِي ُحجَّ مَّ َعرِّ

 .)٥(لخإ »...َضَلْلُت َعْن ِدينِي
                                                             

  ).٢٤٥ح / ٢٨٧ - ٢٨٥ص (غيبة للطويس ال) ١(

 ).١١ح / باب حبِّ الدنيا واحلرص عليها/ ٣١٨ص / ٢ج ( الكايف) ٢(

 ).١٩ح / ٣٧١ص / ١٣ج (بحار األنوار ) ٣(

 ).٢١٢ح / ٣٤٦و ٣٤٥ص / ٣٦ج (بحار األنوار ) ٤(

ين ) ٥( د )٤٣ح / ٤٥باب / ٥١٢ص (كامل الدِّ  سبوعمجال األُ ، )٤١٢و ٤١١ص (، مصباح املتهجِّ

 ).٨٤٣ص (مفاتيح اجلنان ، )٣١٥ص (
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: ت   ج   ا:  

 ¨وخرج من عثامن بن سعيد العمري توقيعات كثرية من إمامه املهدي 

 :ضهاص بعلخِّ نُ  ،ور وقضايا عديدةمة يف أُ ة اإلسالميَّ مَّ لألُ 

 :ةمن أنكر احلجَّ  يف :لالتوقيع األوَّ 

 َكاَن َخَرَج إَِىلٰ  ،توقيع من صاحب الزمان :  قال الصدوق

يُْخ أَُبو َعبِْد اَهللاِ َقاَل  ،َاهللاِ َرَواُه َسْعُد ْبُن َعبْدِ ، Tَاْلَعْمِريِّ َواِْبنِِه  : َجْعَفٌر  َالشَّ

َوَأْسَعَدُكَام  ،ِدينِهِ  َوَثبَّتَُكَام َعَىلٰ  ،لَِطاَعتِهِ  َقُكَام اَهللاُ َوفَّ «: وَ هُ وَ  ،َوَجْدُتُه ُمثْبَتاً َعنُْه 

ِ  اِْنتََهٰى  ،بَِمْرَضاتِهِ  ُكَام َعِن َاملُ إَِليْنَا َما َذَكْرُمتَا َأنَّ َاملْ ْختَاِر َوُمنَاَظَراتِِه َمْن يثَِميَّ َأْخَربَ

َوَفِهْمُت َمجِيَع َما  ،ْعَفِر ْبِن َعِيلٍّ َوَتْصِديِقِه إِيَّاهُ َخَلَف َغْريُ َج  اِْحتَِجاِجِه بَِأنَُّه َال وَ  ،َلِقَي 

َّا َقاَل َأْصَحاُبُكَام َعنْهُ  ِمَن وَ  ،ءِ َبْعَد َاْجلََال  ِمَن َاْلَعَمٰى  َأَنا َأُعوُذ بِاهللاِوَ  ،َكتَبْتَُام بِِه ِمم

َال  ُه  ،ْرِدَياِت اَْلِفتَنِ َوِمْن ُموبَِقاِت اَْألَْعَامِل َومُ  ،َلِة َبْعَد اَْهلَُدٰى َالضَّ : َيُقوُل  َفإِنَّ
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ةِ  ،َكيَْف َيتََساَقُطوَن ِيف َاْلِفتْنَةِ  دَُّدوَن ِيف اَْحلَْريَ اَرُقوا فَ  ،َوَيْأُخُذوَن َيِميناً َو ِشَامالً  ،َوَيَرتَ

اِدَقُة  ،اَْحلَقَّ  َأْم َعاَنُدوا ،اُبوا َأِم اِْرتَ  ،ِدينَُهمْ  َواَياُت َالصَّ َأْم َجِهُلوا َما َجاَءْت بِِه اَلرِّ

ِحيَحةُ  َختُْلو ِمْن  نَّ اَْألَْرَض َال إِ  ؟َأْو َعلُِموا َذلَِك َفتَنَاَسْوا َما َيْعَلُمونَ  ،َواَْألَْخبَاُر َالصَّ

ةٍ  ا ظَ  ُحجَّ ا َمْغُموراً إِمَّ تِِهْم َبْعَد َنبِيِِّهْم  ،اِهراً َوإِمَّ َواِحداً  َأْو َملْ َيْعَلُموا اِْنتِظَاَم َأِئمَّ

أي احلسن  -اِيض اَملَ  إَِىلٰ   َىض اَْألَْمُر بَِأْمِر اَهللاِ َأْن َأفْ  َبْعَد َواِحٍد إَِىلٰ 

 نَ َكا ،قِّ َوإِٰىل طَِريٍق ُمْستَِقيمٍ َاْحلَ  َهيِْدي إَِىلٰ  َفَقاَم َمَقاَم آَباِئِه ، -   العسكري

 َفَمَىضٰ  ،َلُه َما ِعنَْدهُ   ُثمَّ اِْختَاَر اَهللاُ  ،َوَقَمراً َزاِهراً  ،ِمعاً ِشَهاباً َال وَ ، ُنورًا َساطِعاً 

 ِهبَا إَِىلٰ  َوَوِصيٍَّة أَْوَىصٰ  ،َعِهَدهُ  َعْهدٍ  َعَىلٰ  ،َحْذَو َالنَّْعِل بِالنَّْعلِ  ِمنَْهاِج آَباِئِه  َعَىلٰ 

ُه اَهللاُ  - يقصد هبا نفسه  - َوِيصٍّ  َمَكاَنُه بَِمِشيئَتِِه  َوَأْخَفٰى  ،َغاَيةٍ  بَِأْمِرِه إَِىلٰ   َسَرتَ

ابِِق َوَاْلَقَدِر َالنَّافِذِ  فِيَام   َلْو َقْد َأِذَن َاهللاُوَ  ،َوَلنَا َفْضُلهُ  ،َمْوِضُعهُ  َوفِينَا ،لِْلَقَضاِء َالسَّ
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َألََراُهُم اَْحلَقَّ َظاِهرًا بَِأْحَسِن  ،بِِه ِمْن ُحْكِمهِ  َعنُْه َوَأَزاَل َعنُْه َما َقْد َجَرٰى  َقْد َمنََعهُ 

تِهِ  ،َوَألََباَن َعْن َنْفِسهِ  ،َمةٍ أَْوَضِح َعَال َلٍة وَ َأْبَنيِ َدَال وَ  ِحْليَةٍ  َلِكنَّ أَْقَداَر وَ  ،َوَقاَم بُِحجَّ

 ،َفْليََدُعوا َعنُْهُم اِتِّبَاَع َاْهلََوٰى ، ُيْسبَُق  َتْوفِيَقُه َال وَ  ،ُتَردُّ  َتُه َال إَِرادَ وَ  ،ُتَغاَلُب  َال   َاهللاِ

 َال وَ  ، َعنُْهْم َفيَْأَثُمواِرتَ  َيبَْحثُوا َعامَّ ُس َال وَ  ،َأْصِلِهُم َالَِّذي َكاُنوا َعَليْهِ  َوْليُِقيُموا َعَىلٰ 

 َيُقوُل َذلَِك ِسَواَنا َال  ،يَْعَلُموا َأنَّ اَْحلَقَّ َمَعنَا َوفِينَاَولْ  ،َفيَنَْدُموا  َيْكِشُفوا َسْرتَ اَهللاِ 

اٌب ُمْفَرتٍ  إِالَّ  َنا إِالَّ َال وَ  ،َكذَّ ِعيِه َغْريُ وا ِمنَّا َعَىلٰ  ،َضالٌّ َغِويٌّ   َيدَّ َهِذِه اَْجلُْمَلِة  َفْليَْقتَِرصُ

يِح إِْن َشاَء َاهللاُيِض ُدوَن اَ َوَيْقنَُعوا ِمْن َذلَِك بِالتَّْعرِ  ،ُدوَن َالتَّْفِسريِ   .)١(»لتَّْرصِ

 :¨ من ارتاب يف اإلمام املهدي يف :التوقيع الثاين

عن الشيخ املوثوق أيب عمرو : وغريمها الطويس والطربيس  ٰى رو

يَعِة ِيف َتَشاَجَر اِْبُن َأِيب َغانٍِم َاْلَقْزِوينِيُّ َوَمجَاَعٌة : قال ،العمري  ِمَن َالشِّ

ٍد ،  َلِف َاْخلَ   َال وَ  َمَىضٰ   - العسكري  - َفَذَكَر اِْبُن أَِيب َغانٍِم َأنَّ َأَبا ُحمَمَّ

ُمْ  ،َخَلَف َلهُ  َوَأْعَلُموُه بَِام ، َالنَّاِحيَِة  َكتَبُوا ِيف َذلَِك ِكتَابًا َوَأْنَفُذوُه إَِىلٰ  ُثمَّ إِهنَّ

الَمُ  َعَليِْه َوَعَىلٰ (ِه َفَوَرَد َجَواُب ِكتَاِهبِْم بَِخطِّ  ،َتَشاَجُروا فِيهِ   بِْسِم اَهللاِ «): آَباِئِه َالسَّ

ْمحَ  ِحيمِ  نِ َالرَّ َال وَ  اَفاَنا َاهللاُعَ ، اَلرَّ اُكْم ِمَن َالضَّ َوَوَهَب َلنَا َوَلُكْم ُروَح  ،َلِة َوَاْلِفتَنِ إِيَّ

اُكْم ِمْن ُسوِء َاملُ َوَأَجاَرَنا وَ  ،َاْليَِقنيِ  يَاُب إِنَُّه أُ  ،نَْقَلِب إِيَّ
َمجَاَعٍة ِمنُْكْم ِيف  ْهنَِي إَِيلَّ اِْرتِ

ينِ  كِّ وَ  ،َالدِّ ِة ِيف ُوَال َوَما َدَخَلُهْم ِمَن َالشَّ نَا َذلَِك َلُكْم َال  ،ِة ُأُموِرِهمْ اَْحلَْريَ  ،َلنَا َفَغمَّ

َوَاْحلَقُّ َمَعنَا َفَلْن ُيوِحَشنَا  ،هِ َغْريِ  َفاَقَة بِنَا إَِىلٰ  َال وَ  ،َمَعنَا ِألَنَّ َاهللاَ ،فِينَا َساَءَنا فِيُكْم َال وَ 

 .، وهو خرب طويل)٢(لخإ »...َمْن َقَعَد َعنَّا
                                                             

 ١٩٠  ص/ ٥٣ج ( بحار األنوار عنه ،)٤٢ح / ٤٥باب / ٥١١و ٥١٠ص (ين كامل الدِّ ) ١(

 .)١٩ح / ١٩١و

عنه  ،)٢٧٩ - ٢٧٧ ص/ ٢ج ( االحتجاج، )٢٤٥ح / ٢٨٧ - ٢٨٥ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٩ح / ١٨٠ - ١٧٨ص / ٥٣ج (بحار األنوار 
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 :عائه اإلمامةتكذيبه جلعفر يف ادِّ  :التوقيع الثالث

   األشعري سحاقإبإسنادمها عن أمحد بن  روٰى الطويس والطربيس 

 -  ¨مام املهدي اإل عمّ  -  جعفر بن عيلٍّ  مه أنَّ علِ ه جاءه بعض أصحابنا يُ أنَّ 

عنده من علم  م بعد أخيه، وأنَّ ه القيِّ مه أنَّ علِ فه فيه نفسه، ويُ عرِّ كتب إليه كتابًا يُ 

 .هااحلالل واحلرام ما حيتاج إليه وغري ذلك من العلوم كلِّ 

َماِن  َفَلامَّ َقَرْأُت َاْلِكتَاَب َكتَبُْت إَِىلٰ  :َقاَل َأْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق   َصاِحِب َالزَّ

ُت ِكتَاَب َجْعَفٍر ِيف َدْرِجهِ  ْ عن طريق سفريه  - َفَخَرَج َاْجلََواُب إَِيلَّ ِيف َذلَِك  ،َوَصريَّ

ْمحَ  بِْسِم َاهللاِ«: -  عثامن بن سعيد العمري  ِحيمِ َالرَّ  ،ِين ِكتَاُبَك َأْبَقاَك َاهللاَُأَتا ،ِن اَلرَّ

نَُه َعَىلٰ َوَأَح  ،َوَاْلِكتَاُب َالَِّذي َأْنَفْذَتُه َدْرَجهُ  ِف اِْختَِال  اطَْت َمْعِرَفتِي بَِجِميِع َما َتَضمَّ

ِر اَْخلََطإِ فِيهِ   »...َبْعِض َما َوَقْفُت َعَليِْه ِمنْهُ  َوَلْو َتَدبَّْرَتُه َلَوَقْفَت َعَىلٰ  ،َأْلَفاظِِه َو َتَكرُّ

 .وهو خرب طويل، )١(إلخ

*   *   * 

                                                             

 .)٢٨١ - ٢٧٩ص / ٢ج ( االحتجاج، )٢٤٦ح / ٢٩٠ - ٢٨٧ص ( الغيبة للطويس) ١(



 

 

 

اا ا:  

 تظ ات اي اا ا ¨  

 يا   ن ي  

به  جُّ تَ ف به الصدق، والربهان الذي ُحي عرَ املعجزة هي املعيار الذي يُ 

 الذي يمتاز به اخلالص من املشوب، واألصل الثابت الذي حيقُّ  ، واملحكُّ للحقِّ 

حقيقة  وإثبات احلقيقة، والوثيقة الوحيدة ملعرفة يستند إليه لعرفان احلقِّ  أنْ 

 .يمن املتنبِّ  عي، واملعيار املعتمد الدقيق لتمييز النبيِّ املدَّ  ٰى دعو

 ي، وال خيتصُّ خالف جماري العادة عقيب التحدِّ  وهو عمل جيري عىلٰ 

هبا  عي اإلمامة ليدلَّ يدي من يدَّ  عىلٰ  ظهرها اهللا تعاىلٰ يُ  هذا باألنبياء، فال يمتنع أنْ 

 .عصمته ووجوب طاعته عىلٰ 

ة من جهة النبوَّ  عىلٰ  ا تدلُّ ألهنَّ  ،ة باألنبياءا خمتصَّ اخلصوم أهنَّ  وقد ظنَّ 

 .من ليس بنبيٍّ  اإلبانة، فقد استحال ظهورها عىلٰ 

ا اإلبانة، وأمَّ  ة عىلٰ وليس فيام ذكروه ما يوجب كون املعجزة دالَّ : أقول

فليس ة، وخمالفتها يف ذلك لسائر األدلَّ  يد النبيِّ  وجوب حصوهلا وظهورها عىلٰ 

يد  ه جيوز إظهارها عىلٰ يد املعصوم فإنَّ  ملا ذكروه، وإذا جاز إظهارها عىلٰ  بمقتضٍ 

ة من ذلك، وموافقة أكثر نَّ لعدم منع العقل والكتاب والسُّ  ،السفراء واألصحاب

 .)١(ق هلذا االعتقادرَ الفِ 
                                                             

 ).١٤٤ص / ١ج ( تلخيص الشايف، )١٧٦ص (أوائل املقاالت  )١(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ١٠٣ .................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

إمامة ابن احلسن  ة عىلٰ طرفًا من األخبار الدالَّ  فقد ذكر الشيخ الطويس 

ا ووجود عينه عن طريق السفراء، وقال بأهنَّ  ،وثبوت غيبته ،سكري الع

وجه خارق للعادة، ال  باليشء قبل كونه عىلٰ ونت اإلخبار بالغائبات أخبار تضمَّ 

 ووصل إليه من جهة من دلَّ  ،ه لسان نبيِّ  علمه اهللا عىلٰ أ من الَّ إعلم ذلك ي

 .)١(كذلكصدقه، ولوال صدقهم ملا كان  الدليل عىلٰ 

إمامة من  أيدهيم دليل واضح عىلٰ  ظهور املعجزات عىلٰ  إنَّ : أضاف ثمّ 

 .)٢(انتموا إليه

يدي  من املعجزات عىلٰ  ¨ص بعض ما ظهر من اإلمام املهدي لخِّ ونُ 

 :سفريه عثامن بن سعيد العمري

أو: أ  رار ا:  

دِ عن  نَِني َثْوباً َدفَ : َقاَل ،  ْبُن َعِيلٍّ َاْألَْسَودِ  ُحمَمَّ َعْت إَِيلَّ اِْمَرَأٌة َسنًَة ِمَن َالسِّ

 ،َفَحَمْلتُُه َمَع ثِيَاٍب َكثَِريةٍ ،  - عثامن بن سعيد  - اِْمحِْلُه إَِىل َاْلَعْمِريِّ  :َوَقاَلْت 

ِد ْبِن اَْلَعبَّاسِ  َفَلامَّ َواَفيُْت َبْغَداَد َأَمَرِين بِتَْسِليِم َذلَِك ُكلِِّه إَِىلٰ  يِّ  ُحمَمَّ ْمتُُه َفَسلَّ  ،َاْلُقمِّ

ُه َما َخَال  َه إَِيلَّ َاْلَعْمِريُّ  ،ْرَأةِ َاملَ  َثْوَب  َذلَِك ُكلَّ ْرَأِة َسلِّْمُه َثْوُب َاملَ  :َوَقاَل  َفَوجَّ

 َال  :َفَقاَل ِيل  ،َوَطَلبْتُُه َفَلْم َأِجْدهُ  ،َسلََّمْت إَِيلَّ َثْوباً َاملَْرَأَة َفَذَكْرُت َبْعَد َذلَِك َأنَّ  ،إَِليْهِ 

ُنْسَخُة َما َكاَن  َوَملْ َيُكْن َمَع َاْلَعْمِريِّ  ،َفَوَجْدُتُه َبْعَد َذلَِك  ،َفإِنََّك َستَِجُدهُ  ،َتْغتَمَّ 

 .)٣(َمِعي
                                                             

 ).٣٢٧و ٣٢٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٤١٥ص ( الغيبة للطويس) ٢(

ين ) ٣( ، )٧٥ح / ٣٠٥ص / ٥ج (إثبات اهلداة ، عنه )٣٠ح / ٤٥باب / ٥٠٢ص (كامل الدِّ

 ).٦٠ح / ٣٣٥ص / ٥١ج (نوار بحار األو



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ١٠٤

م:   يت ا :  

ٍد َاْحلََسنُ  َمَىضٰ  امَّ ـلَ : ، َقاَل َعِن َاْحلََسِن ْبِن ِعيَسٰى  َوَرَد  ْبُن َعِيلٍّ  َأُبو ُحمَمَّ

َة لَِصاِحِب اَْألَْمرِ  َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمْرصَ بَِامٍل إَِىلٰ  َبْعُض  َفاْختََلَف َعَليِْه، َوَقاَل ، َمكَّ

ٍد َقْد َمَىضٰ : َالنَّاسِ  َاْخلََلُف ِمْن َبْعِدِه : ِمْن َغْريِ َخَلٍف، َوَقاَل آَخُرونَ  إِنَّ َأَبا ُحمَمَّ

 َأَبا طَالٍِب إَِىلٰ  َبْعِدِه َوَلُدُه، َفبََعَث َرُجالً ُيَكنَّٰى  اَْخلََلُف ِمنْ : آَخُرونَ  َجْعَفٌر، َوَقاَل 

ُجُل إَِىلٰ  تِِه َوَمَعُه ِكتَاٌب، َفَصاَر َالرَّ َجْعَفٍر َوَسَأَلُه  َاْلَعْسَكِر َيبَْحُث َعِن َاْألَْمِر َوِصحَّ

ُجُل إَِىلٰ َيتَهَ  َال : ُبْرَهاٍن، َفَقاَل َلُه َجْعَفرٌ  َعنْ   ،َاْلبَاِب  يَُّأ ِيل ِيف َهَذا َاْلَوْقِت، َفَصاَر َالرَّ

َفاَرةِ َأْصَحابِنَا َاملَ  َوَأْنَفَذ َاْلِكتَاَب إَِىلٰ  ، -عثامن بن سعيد العمري  -  ْوُسوِمَني بِالسِّ

 لَِّذي َكاَن َمَعُه إَِىلٰ اِل اَ بِاملَ  َوَأْوَىصٰ  ،ِيف َصاِحبَِك َفَقْد َماَت  آَجَرَك اَهللاُ « :َفَخَرَج إَِليْهِ 

 .)١(َوَكاَن اَْألَْمُر َكَام ِقيَل َلهُ  ،َوُأِجيَب َعْن ِكتَابِهِ  ،»َجيُِب ثَِقٍة َيْعَمُل فِيِه بَِام 

:  تيإا ا  ر  ¨:  

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َمْهِزَيارَ  َث دَّ َح  ْتُه َاْلَوَفاُة َدَفَع إَِيلَّ امَّ ـإِنَّ َأِيب لَ : َقاَل  ،ُحمَمَّ  َحَرضَ

ْ َيْعَلْم بِتِْلَك َاْلَعَال َمًة، وَ َماالً َوَأْعَطاِين َعَال  َمْن َأَتاَك  :، َوَقاَل   اَهللاَُمِة َأَحٌد إِالَّ َمل

، َفَلامَّ َكاَن َاْليَْوُم َبْغَداَد َوَنَزْلُت ِيف َخانٍ  َفَخَرْجُت إَِىلٰ  ،اَل َمِة َفاْدَفْع إَِليِْه َاملَ ِهبَِذِه َاْلَعَال 

 َأَنا َاْلَعْمِريُّ  :َفَدَخَل َوَجَلَس، َفَقاَل : أْن قال إىلٰ ، ...َالثَّاِين إِْذ َجاَء َشيٌْخ َوَدقَّ َاْلبَاَب 

، َمةُ َمَعُه َاْلَعَال وَ  ،َوُهَو َكَذا َوَكَذا ،اَل َالَِّذي ِعنَْدكَ ، َهاِت َاملَ - عثامن بن سعيد  - 

 .)٢(اَل ِه اَملَ َفَدَفْعُت إَِليْ 

را: ل  :  

يَْخ َاْلَعْمِريَّ  :َقاَل  ،إِْسَحاَق ْبِن َيْعُقوَب وعن   - عثامن بن سعيد  - َسِمْعُت اَلشَّ
                                                             

 ).١٦ح / ٢٩٩ص / ٥١ج (نوار بحار األ، عنه )٣٦٥و ٣٦٤ص / ٢ج (اإلرشاد ) ١(

 ).١٠١٥ح / ٨١٣ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٢(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ١٠٥ .................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

َواِد َوَمَعُه َماٌل لِْلَغِريِم : َيُقوُل   ،َفَردَّ َعَليْهِ  ،َفَأْنَفَذهُ ، َصِحبُْت َرُجالً ِمْن َأْهِل اَلسَّ

َك ِمنْهُ «: هُ َوِقيَل لَ  اً  ،»َوُهَو َأْرَبُعِامَئِة ِدْرَهمٍ  ،َأْخِرْج َحقَّ ُوْلِد َعمِّ ُجُل ُمتََحريِّ َفبَِقَي َالرَّ

باً  ِه َقْد َكاَن َردَّ  ،الِ َنظََر ِيف ِحَساِب َاملَ وَ  ،َباِهتًا ُمتََعجِّ َوَكاَنْت ِيف َيِدِه َضيَْعٌة لُِوْلِد َعمِّ

اِل َأْرَبُعِامَئِة ي َنضَّ َهلُْم ِمْن َذلَِك َاملَ َفإَِذا اَلَّذِ  ،َعنُْهْم َبْعَضَها ٰى َوَزوَ  ،َعَليِْهْم َبْعَضَها

 .)١(َفَقبَِل  ،َفَأْخَرَجُه َوَأْنَفَذ َاْلبَاِقَي ، ِدْرَهٍم َكَام َقاَل 

 ٰى حتَّ  اهذا األمر طلباً شديداً وشاق�  ته مع الزهري الذي طلبوكذا قصَّ 

 ،عثامن بن سعيد العمري، وخدمه ولزمه وقف إىلٰ ذهب له فيه مال صالح، ف

 .)٢(اخلرب... ¨وسأله بعد ذلك عن صاحب الزمان 

*   *   * 

                                                             

ين ) ١( بحار ، و)٤٤ح / ٣٠٠ص / ٥ج (ات اهلداة إثب، عنه )٦ح / ٤٥باب / ٤٨٦ص (كامل الدِّ

 ).٤٥ح / ٣٢٦ص / ٥١ج (األنوار 

 ).٢٣٦ح / ٢٧١ص ( الغيبة للطويس) ٢(



 

 

 

ا ا:  

  وة ن   اي

ي وا ا ¨ ةا  

مخس سنوات عن اإلمام  ٰى حظي عثامن بن سعيد العمري بالسفارة العظم

 فوتثقَّ  ،ل فيها علومه من معني اإلمامة وحجور الواليةوقد هن، ¨املهدي 

واستضاء من نور تلك املشكوات الزاهرات والبحار الزاخرات  ،ةبوارف النبوَّ 

 .ةسة اإلهليَّ ة والعلوم املقدَّ انيَّ ات الربَّ املتالطمة أمواجها باحلكميَّ 

 ¨وممثالً خلالفة املهدي، ة فكان العمري رشحة من رشحات األئمَّ 

وبعد مخسة  )١()هـ٢٦٥(ختم صفحة تارخيه املرشق عام  ٰى ة حتَّ ة والباطنيَّ لظاهريَّ ا

ايس، وقد بلغ عمره خالفة املعتمد العبَّ  أعوام قضاها يف السفارة، ومل يتعدَّ 

 .آنذاك تسع سنوات ¨وعمر إمامه املهدي  ، عاماً ني وأربعنيالرشيف اثن

، )٢(يه وتكفينه والصالة عليهد بن عثامن العمري بتغسيل أبوقام ابنه حممّ 

يف  مثواه األخري حيث ُدفِنَ  إىلٰ  ُمحَِل  ثمّ  ،ٰى ع جثامنه بقلوب ملؤها األسيِّ وُش 

ل املوضع املعروف يف أوَّ  ،يف شارع امليدان ،اجلانب الغريب من مدينة السالم

، )٣(بدرب جبلة يف مسجد الدرب يمنة الداخل إليه، والقرب يف نفس قبلة املسجد

رأيت قربه يف نفس املوضع الذي ذكره هبة اهللا، وكان :  شيخ الطويسقال ال

                                                             

 ).٤٠٤ص / ١ج ( اريخ الغيبة الصغرٰى ت) ١(

 ).٣١٨ح / ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٢٠ح / ٣٥٨ص ( الغيبة للطويس) ٣(



ل ل لإلمام املهدي : الباب األوَّ  ١٠٧ .................  عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

موضع القرب  جنبه باب يدخل إىلٰ  وإىلٰ  ،ُبني يف وجهه حائط، وبه حمراب املسجد

 .ا ندخل إليه ونزوره مشاهرةً ، فكنَّ مظلم قيف بيت ضيِّ 

سنة  وهي سنة ثامن وأربعامئة إىلٰ  ،بغداد وكذلك من وقت دخويل إىلٰ : قال

د نقض ذلك احلائط الرئيس أبو جعفر منصور حممّ  ف وثالثني وأربعامئة، ثمّ نيِّ 

وهو  ،وعمل عليه صندوقاً  ،- اخلارج  أي إىلٰ  -  برٍّ  بن الفرج، وأبرز القرب إىلٰ ا

 .حتت السقف يدخل إليه من أراده ويزوره

هو رجل : ة بزيارته ويقولونك جريان املحلَّ ويتربَّ :  قال الطويس

 ،، وال يعرفون حقيقة احلال فيههو ابن داية احلسني : قالواام ربَّ صالح، و

 .)١(ما هو عليه عىلٰ  - وذلك سنة سبع وأربعني وأربعامئة  -  يومنا هذا وهو إىلٰ 

 .)٢(ك بهتربَ زار ويُ د معروف ببغداد يُ وقربه اآلن مشيَّ 

نَُّسِخ َوَجْدُت ِيف َبْعِض َال: زيارة له فقال مة املجليس العالَّ  ٰى وقد رو

َفاِت َأْصَحابِنَا ٍد عُ ِزَياَرَة َمْوَال  َاْلَقِديَمِة ِمْن ُمَؤلَّ يِّ ثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمرِ َِنا أَِيب ُحمَمَّ

َال «: ، وهيَاْألََسِديِّ  الُِح َالسَّ َا َاْلَعبُْد َالصَّ َولَِرُسولِِه  َالنَّاِصُح هللاِِ  ،ُم َعَليَْك َأهيُّ

 .)٣(لخإ »...َوِألَْولِيَائِهِ 

د بن عثامن ابنه حممّ  إىلٰ  ¨ة تعزية من اإلمام املهدي وخرجت برقيَّ 

 فيها عن حزنه العميق لفقدانه، وكانت إعالناً له عربِّ بيه، ويُ أيواسيه فيها ب

 :فصلني ته تشتمل عىلٰ وكانت برقيَّ  ،بعد أبيه عثامن بن سعيد ¨بالسفارة عنه 

ا إِنَّ بسم اهللا الرمحن الرحيم، « :ةيَّ هذه الربقمن ل الفصل األوَّ يف فقد جاء 

َعاَش َأُبوَك َسِعيدًا َوَماَت  ،َقَضاِئهِ لِ َوِرَضاًء  ،َتْسِليًام ِألَْمِرهِ  ،اِجُعونَ ا إَِليِْه رَ إِنَّ وَ  هللاِِ

                                                             

 ).٣٥٨ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٤٠١ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ ) ٢(

 ).٢٩٣و ٢٩٢ص / ٩٩ج (بحار األنوار ) ٣(
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َساِعياً  ،ْمِرِهمْ َفَلْم َيَزْل ُجمْتَِهدًا ِيف أَ ، َوَأْحلََقُه بَِأْولِيَاِئِه َوَمَوالِيِه  َفَرِمحَُه اَهللاُ  ،َمحِيداً 

ُبُه إَِىلٰ  َ اَهللاُ  ،َوإَِليِْهمْ  اَهللاِ  فِيَام ُيَقرِّ  .»َعثَْرَتهُ  أََقاَل َوْجَهُه وَ  َنرضَّ

َوَأْحَسَن َلَك  ،َلَك َالثََّواَب  َأْجَزَل اَهللاُ « :ةوجاء يف الفصل الثاين من الربقيَّ 

ُه اَهللاُ ،َوأَْوَحَشنَا َوأَْوَحَشَك فَِراُقهُ  ،ُرِزْئَت َوُرِزْئنَا ،َاْلَعَزاءَ  َوَكاَن ِمْن  ،ِيف ُمنَْقَلبِهِ  َفَرسَّ

ُلُفُه ِمْن َبْعِدهِ  َتَعاَىلٰ  َعاَدتِِه َأْن َرَزَقُه َاهللاَُكَامِل َس   ،َوَيُقوُم َمَقاَمُه بَِأْمِرهِ  ،َوَلداً ِمثَْلَك َخيْ

ُم َعَليْهِ    َما َجَعَلُه َاهللاُوَ  ،ْنُفَس َطيِّبٌَة بَِمَكانَِك َفإِنَّ اَْألَ  ،َاْحلَْمُد هللاِِ :َوأَُقوُل  ،َوَيَرتَحَّ

َقَك  َأَعاَنَك َاهللاُ ،فِيَك َوِعنَْدكَ  اَك َوَعَضَدَك َوَوفَّ  ،َوَحافِظاً  اَلَك َولِي�  َاهللاَُوَكاَن  ،َوَقوَّ

 .)١(»َوَراِعياً َوَكافِياً 

*   *   * 

                                                             

ين ) ١(  ).٣٢٣ح / ٣٦١ص ( الغيبة للطويس، )٤١ح / ٤٥باب / ٥١٠ص (كامل الدِّ



 

 

 

 

 

 

  :ام اب
  

  

  ¨ا ام  اي 
  

     ّن اي
  

  

  

  

  

 





 

 

 

وا لا:  

ّانا  ين ا    

  ابن عثامن وكيل عمري ثمّ 

 

  وفاته قدر صحيح اخلرب 

  إىلٰ  وثاين السفراء قد أوٰىص  

 

  )١(حسني بن روح حيث ما ابتال 

ب لقَّ أبو جعفر، ويُ  :د بن عثامن بن سعيد العمري، كنيتهوهو حممّ  

فقد ذكر  ،عليه املخالف واملوافق ٰى ن، أثنالعمري والعسكري واألسدي والسامَّ ب

ه كان حال السفراء وكذا اسمه وأنَّ املذاهب اجلهضمي برواية رجال األربعة 

 .)٢(اإلطالة حيتاج إىلٰ  مره أشهر من أنْ أو، وكيالً لإلمام املهدي 

أيب  - ي للعمر ¨توقيعًا خرج من صاحب الزمان   وأخرج الكيدري

 .)٣(إمامته وفيه وصايا أوجبت عليه الثبوت عىلٰ  -جعفر 

ر، املنتظَ  والباب إىلٰ  ،ةه رئيس اإلماميَّ إنَّ : تهوقال ابن األثري بعد ترمج

 .)٤(بن روحاأيب القاسم  إىلٰ  وأوٰىص 

، )ةإثبات الوصيَّ (، واملسعودي يف )٥()املخترص(مثله يف أبو الفداء وقال 

 .)٦()ةالفصول املهمَّ (كي يف اغ املالوابن الصبَّ 
                                                             

 ).٤٨٤ص / ٦ج ( هبجة اآلمال) ١(

 ).١٨٤ص ( الطرائف) ٢(

 ).٢٣٥ص / ٢ج ( الرصاط املستقيم) ٣(

 ).١٠٩ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٤(

 ).٦٩ص / ٢ج ( الفداء اريخ أيبت) ٥(

ة البن الصبَّاغ ال) ٦(  ).١١٠٦ص / ٢ج (فصول املهمَّ
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 م ذكر عبارات القدماء يف حقِّ ا علامء الشيعة فقد أمجعوا عليه، وتقدَّ أمَّ 

 .السفراء وهو من بينهم

ن شاهد ، وممَّ ه من أصحاب اإلمام العسكري إنَّ :  قال املفيد

وكان أهل عقل وأمانة،  ،ته بعد وفاتهاخللف يف حياته، وكان من أصحابه وخاصَّ 

واصلة  ¨ظاهرة ودراية، وفهم وحتصيل ونباهة، وكانت أخبار املهدي  وثقة

ع إليه لدينه رَج ق بقوله ويُ وثَ ن يُ الشيعة، وهو ممَّ  ة من الزمن إىلٰ من جهته مدَّ 

 .)١(ين والنزاهةبه من الدِّ  ن اختصَّ وأمانته، وممَّ 

وله منزلة جليلة عند  ،ه وكيل من جهة الصاحببأنَّ   وقال الطويس

 .)٢(فةالطائ

ني والسفراء املمدوحني يف ه من األبواب املرضيِّ عدَّ  هفإنَّ  ا الطربيس وأمَّ 

 ذلك، ومل يقم يف أمر السفارة إالَّ زمان الغيبة، فقام مقام أبيه، وناب منابه يف مجيع 

م عليه، عليه،  ل صاحب الزمان بَ من قِ  بنصٍّ  ومل ونصب صاحبه الذي تقدَّ

ل صاحب بَ يديه من قِ  ظهرت آية معجزة عىلٰ  د أنْ  بعالَّ إتقبل الشيعة قوله 

 .)٣(تهة بابيَّ صدق مقالته وصحَّ  عىلٰ  تدلُّ   األمر

ة القائلون بإمامة احلسن بن ا ال ختتلف اإلماميَّ ه ممَّ بأنَّ   وقال األردبييل

 .فيه  عيلٍّ 

بو جعفر، وكيل يف خدمة صاحب أاألسدي :  مة احليلِّ وقال العالَّ 

 .)٤(ه منزلة جليلة عند هذه الطائفةول ،الزمان 

                                                             

 ).٨٢ - ٧٨ص (لفصول العرشة ا) ١(

 ).٦٣٥١/١٠١الرقم / ٤٤٧ص ( رجال الطويس) ٢(

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج (االحتجاج ) ٣(

 ).٥٨الرقم / ٢٥١و ٢٥٠ص (خالصة األقوال ) ٤(
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د حسن رون فقد أثنوا عليه وبالغوا يف مدحه، قال السيِّ ا علامؤنا املتأخِّ أمَّ 

وعباده  ،الصاحلني ء اهللاه من أوليار بن يارس، وإنَّ ه من ولد عامَّ إنَّ :  الصدر

كريس  املخلصني، عامل باهللا وبأحكامه، ترشق عليه أنوار امللكوت، جالس عىلٰ 

 عىلٰ  ة املوىلٰ ه حجَّ وإنَّ  ،العلوم واملعارف ه يفاالستقامة، ال نظري له يف عرص

 .)١(يده ظهرت الكرامات الشيعة، وعىلٰ 

 سة ووكيل الناحية املقدَّ  ه باب اهلادي إنَّ :  يوقال عنه القمِّ 

معاجز كثرية،  ر يده من طرف املأمول املنتظَ  الذي ظهر عىلٰ  ،يف مخسني عاماً 

 .)٢(ذكرتُ  ه أشهر من أنْ وفضائل

قدره ومنزلته  جاللة شأن هذا الرجل وعلوَّ  إنَّ : فقد قال ا املامقاين أمَّ 

 عىلٰ  يف أبيه ما ينصُّ  بيان وإقامة برهان، وقد مرَّ  حيتاج إىلٰ  نْ أة أشهر من يف اإلماميَّ 

 ¨ة وسفارته عن احلجَّ  يف حياة أبيه عن موالنا العسكري  ٰى وكالته حتَّ 

 .)٣(ذلك ته وأمانته وعدالته وإمجاع الشيعة عىلٰ ووثاق

الروايات يف جاللة وعظمة مقامه  أيضًا بأنَّ  د اخلوئي وقال السيِّ 

 .)٤(متضافرة

أا   ا :  

ة، سالميَّ ة اإلمَّ د بن عثامن العمري يف حتصيل اعتامد األُ فقد نجح حممّ 

قال هبة اهللا نقالً عن شيوخه  ،ا وفصائلهاهئمرتبة جليلة بني علام وحصل عىلٰ 

عليه  م من النصِّ ه وأمانته، ملا تقدَّ تعدالته ووثاق م جمتمعون عىلٰ ة بأهنَّ وعلامء األئمَّ 
                                                             

 ).٤١١ص ( تأسيس الشيعة) ١(

 ).٤٠٤ص / ٢ج ( حارسفينة الب) ٢(

 ).١٤٩ص / ٣ج (تنقيح املقال ) ٣(

 ).١١٢٤٧الرقم / ٢٩٤ص / ١٧ج ( معجم رجال احلديث) ٤(
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أحد سواه،  باألمانة والعدالة، وال يعرفون يف هذا األمر غريه، وال يرجعون إىلٰ 

 .)١(رتاب بأمانتهف يف عدالته، وال يُ تلَ بل ال ُخي 

الذي  بنفس اخلطِّ  ¨رج هلم التوقيعات من اإلمام ن هذا السفري ُخي وكا

ين والدنيا، وفيام يسألونه من ت يف أمر الدِّ باملهامَّ  كان خيرج يف حياة احلسن 

 .)٢(املسائل باألجوبة العجيبة

 .)٣(ةوكان كأبيه يستلم األموال الضخمة التي تأتيه من األقطار اإلسالميَّ 

ة عليه، وعظمته وجاللته فيها، ال كام ة اإلسالميَّ مَّ  األُ تسامل وهو دليل عىلٰ 

 .تزعم بعض األفكار املشبوهة

للملوك  ول تلك األموال التي ال حتصل إالَّ لقد دعاه هذا األمر وهو وص

 ،)٤( له عرشة أنفس من ثقاته يف بغداد ليسهموا معه يف أمر السفارةُيعنيِّ  واألُمراء إٰىل أنْ 

نه العمري قائًام عٰىل أمالكه سني بن روح النوبختي الذي عيَّ وكان من بينهم احل

 ،)٦(ار وغريهم عٰىل قبض األنفال واألمخاسالعطَّ و والباليل وحاجز ،)٥(وضبطها

األسود عٰىل  واحلسني بن عيلٍّ  ،)٧(لهبَ خراج التوقيعات من قِ إوالشلمغاين عٰىل 

ذلك األمر يف  لوب منتظم، وليتمَّ سة مربجمة وأُ عرب خطَّ  ذلك ليتمَّ  كلُّ  ،)٨(الوقوفات

 .ة الوقوع يف خمالب السلطاتة والكتامن واحلذر الشديد من مغبَّ يَّ غاية الّرس 

                                                             

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣و ٣٦٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ٢(

ين ) ٣(  ).٣٣٨ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس، )٢٨ح / ٤٥باب / ٥٠٢و ٥٠١ص (كامل الدِّ

 ).٣٣٦ح / ٣٦٩و ٣٦٨ص ( للطويس الغيبة) ٤(

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ٥(

  ).٣٩٢ح / ٤١٥، وص ٣٧٥ح / ٤٠٠ص (غيبة للطويس ال: راجع) ٦(

 ).٢٥٦ح / ٣٠٤ - ٣٠٢ص (الغيبة للطويس  )٧(

 ).٣٣٨ح / ٣٧٠ص (الغيبة للطويس ) ٨(
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ة، وذلك يَّ ف بالّرس م إليه بطريق غامض ومغلَّ وقد كانت األموال ُتسلَّ 

ة عرش ألف وصول مبلغ ستَّ :  الطربيبداللة السفري نفسه، فقد روٰى 

بداللة  ¨مها الدينوري لوكيل اإلمام سلَّ دينار من أهايل دينور، 

 .)١(الوصف

ن ال يطالبه، فكان منهم من يطالب بالوصوالت من السفري، ومنهم ممَّ 

تظهر  ¨ بعد معرفة كرامة أو معجزة من اإلمام الَّ إمه شيئاً ن ال ُيسلِّ ومنهم ممَّ 

 .يديه عىلٰ 

وهي  ابي� رباب األموال لفرتة قصرية نستسليم الوصوالت أل يتمُّ وكان 

، أي بعد تسعة عرش عاماً من )هـ٢٧٩(م اايس عفرتة خالفة املعتضد العبَّ 

: قال ،ينبإسناده عن املدائ انقطع التسليم، فقد روٰى الطويس  بدايتها، ثمّ 

ِد بْ  يِْخ أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ ِذي ِيف َيِدي إَِىلٰ اَلشَّ ِن َكاَن ِمْن َرْسِمي إَِذا َمحَْلُت اَملَاَل اَلَّ

ْ َيُكْن َأَحٌد َيْستَْقبُِلُه بِِمثْلِهِ  ُعثَْامَن اَْلَعْمِريِّ  ْن أَُقوَل َلُه َما َمل َهَذا اَملَاُل  :أَ

َماِم  َراِجُعُه َفأَُقوُل َلُه  ،َنَعْم َدْعهُ  :َفيَُقوُل ِيل ، َوَمبَْلُغُه َكَذا َوَكَذا لِْإلِ  -َفأُ

ًة ُأخرٰى  ُه لِْإلِ  :َتُقوُل ِيل : - مرَّ َماِم  :َفيَُقوُل  !؟َمامِ إِنَّ ، )٢(َفيَْقبُِضهُ ، َنَعْم لِْإلِ

 .م الوصول بهسلِّ يُ  ثمّ 

فرتة من سفارته طولب وكيله ابن روح النوبختي بدفع  وبعد ميضِّ 

ال يطالبوه  جعفر العمري، فأمر أصحابه أنْ  يبأالوصوالت، فشكا ذلك إٰىل 

، فصارت إيلَّ فقد وصل يب القاسم أما وصل إٰىل  كلُّ : بالقبوضات، وقال

ام ، بسبب صعوبة الوقت أيَّ )١(ب بالقبوضطالَ ل إليه األموال، وال يُ مَ ُحت 

                                                             

 ).٤٩٣/٩٧ح / ٥٢٤ - ٥١٩ص (إلمامة ادالئل ) ١(

 ).٣٣٥ح / ٣٦٧ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٨ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ١(
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، وكانت تلك الفرتة مليئة بالظلم )١(املعتضد حيث كان السيف يقطر دماً 

 .كام سيأيت بيانه )٢(الدماء وسفك

ار جَّ التُّ  زيِّ يف فكان أبو جعفر العمري يسافر بني احلني واحلني وهو 

بصفته سفريًا، ويقول  أمره، وكان يستلم األموال بصفته تاجرًا ال لتغطية عىلٰ ل

يشعر بيشء، وال يدفع  م ما معك، من دون أنْ موضع كذا فسلِّ  إىلٰ  امضِ : للرجل

 .)٣(لع عليه السلطات تطَّ إليه كتاباً لئالَّ 

مطالبته باألموال واألمخاس  حريصًا عىلٰ  ¨وكان اإلمام املهدي 

ة، وال سالميَّ سفريه ووكالئه يف األقطار اإل واألنفال التي تصل إىلٰ والزكوات 

ابتداًء من غري مسألة  ¨فقد خرج توقيع منه  ،ف أو التقصريجيوز هلم التخلُّ 

ْمحَ  بِْسِم اَهللاِ «: قائالً  ،د بن عثامن العمريلسفريه حممّ  ِحيمِ َالرَّ  َلْعنَُة اَهللاِ ، ِن اَلرَّ

، وجاء يف توقيع )٤(»َمِن اِْستََحلَّ ِمْن َأْمَوالِنَا ِدْرَمهاً  اِس أَْمجَِعَني  َعَىلٰ َالنَّ ِئَكِة وَ َاملََال وَ 

ا َاملُ وَ «: آخر َام َيْأُكُل َالنَِّريانَ َأمَّ ، )٥(»تََلبُِّسوَن بَِأْمَوالِنَا َفَمِن اِْستََحلَّ ِمنَْها َشيْئًا َفَأَكَلُه َفإِنَّ

ا َما َسَألْ «: ويف توقيٍع ثالث َت َعنُْه ِمْن َأْمِر َمْن َيْستَِحلُّ َما ِيف َيِدِه ِمْن َأْمَوالِنَا َوَأمَّ

َفُه ِيف َمالِِه ِمْن َغْريِ َأْمِرَنا ُف فِيِه َتَرصُّ َوَنْحُن  ،َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفُهَو َمْلُعونٌ  ،َوَيتََرصَّ

َم اَهللاُ  تَِحلُّ ِمنْ ْس َاملُ  :َقْد َقاَل َالنَّبِيُّ ، وَ ُخَصَامُؤُه َيْوَم َاْلِقيَاَمةِ  ِيت َما َحرَّ َمْلُعوٌن  ِعْرتَ

َلْعنَُة  ْت َوَكانَ  ،َفَمْن َظَلَمنَا َكاَن ِمْن ُمجَْلِة َالظَّاملِِنيَ  ُجمَاب، لَِساِين َولَِساِن ُكلِّ َنبِيٍّ  َعَىلٰ 

 : لَِقْولِِه  ،َعَليْهِ  َاهللاِ
َ
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 ).٢٤٩ح / ٢٩٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٢٥٧ص ( عقيدة الشيعة) ٢(

 ).٢٤٩ح / ٢٩٦و ٢٩٥ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٠٠ص / ٢ج (االحتجاج ) ٤(

 ).٢٨٣ص / ٢ج (االحتجاج ) ٥(

 ).٢٩٩ص / ٢ج (الحتجاج ا) ١(
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أ  ا  ديا :  

نفسه سياسة  ق عىلٰ كان قد طبَّ  مام اهلادي اإل ذكرنا أنَّ  دلق

ر سلوب ال يتنكَّ ة األُ مَّ تألف األُ  ٰى ه، حتَّ  عن عدد يسري من خواصِّ الَّ إاالحتجاب 

 .)١(الغيبة، وجتري العادة باالحتجاب واالستتار

ام كان بسبب نَّ إ مام خدمها اإلهذه األساليب التي است وكلُّ 

ل السلطات بَ من قِ  املضايقات ومحالت التفتيش واملالحقة ألنصار اإلمام 

ة األئمَّ  األساليب كام فعل اخللفاء من قبل ضدَّ  ٰى احلاكمة التي كانت تستخدم شتَّ 

 .دهيموأنصارهم ومؤيِّ 

ليت به الشيعة يل أهل مذهب بام بُ ه مل تلَق فرقة وبُ بأنَّ   فقد ذكر الطويس

م ا ال نكاد نعرف زمانًا تقدَّ نَّ إ ٰى هل اخلالف، حتَّ أع والقصد وظهور كلمة من التتبُّ 

ة، وال حاالً عريت فيه من قصد سلمت فيه الشيعة من اخلوف ولزوم التقيَّ 

 .)٢(ته وميله وانحرافهالسلطان وعصبيَّ 

عند الشيعة جزء  ةالتقيَّ  إنَّ : بقوله ٰى د أمحد أمني املرصي هذا املعنوأكَّ 

 .)٣(من حياهتم اوه مبدءًا أساسي� تواصوا به، وعدَّ  ،ل لتعاليمهممكمِّ 

ة وترامجهم وأحاديثهم نَّ ل تاريخ أهل السُّ شكِّ يُ  وكان هذا هو السبب يف أنْ 

مامي الذي كان القسم األعظم من تارخينا اإلسالمي دون التاريخ الشيعي اإل

 يف حروب التتار الَّ إا مل حيدث حدث هلم ممَّ ف ،ام وجورهمكَّ يعاين من ظلم احلُ 

مذهب  ن مل يكونوا عىلٰ ممَّ  ٰى من بطش اخللفاء حتَّ  ومل ينُج  ،نيواملغول والصليبيِّ 

 !ة من األئمَّ   الشيعة بسبب روايتهم حديثاً عن النبيِّ 
                                                             

 ).٢٧٢ص ( ةثبات الوصيَّ إ) ١(

 ).٥٩ص / ٢ج ( تلخيص الشايف) ٢(

 ).٢٤٧ص / ٣ج ( اإلسالم ٰى ضح) ٣(
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ث بحديث عن ه حدَّ اجلهضمي ألف سوط ألنَّ  ب نرص بن عيلٍّ َرض فمثالً يُ 

ُهَام «: حلسن واحلسني قولهيف ا  النبيِّ  ا َوُأمَّ َمْن َأَحبَّنِي َوَأَحبَّ َهَذْيِن َوَأَباُمهَ

ل م جعفر بن عبد الواحد اخلليفة املتوكِّ فكلَّ  ،»َكاَن َمِعي ِيف َدَرَجتِي َيْوَم َاْلِقيَاَمةِ 

سوط مخسامئة  َب ة، فُرضِ نَّ ام هو من أهل السُّ وإنَّ  انرصًا مل يكن شيعي�  ايس بأنَّ العبَّ 

 . )١(عن الباقي َي فِ وعُ 

س املذهب املالكي يف عرص مؤسِّ  - ب مالك َرض يُ  يضاً أوهكذا 

بسياط املنصور بعد معرفة نوايا اخلليفة من معارضة مذهب  -   الصادق

ا الشام ففيه الرجل مَّ أه، وكا هذا الصقع فقد كفيتمَّ أ ،ال تفعل: فقال ،ةماميَّ اإل

 .)٢(هل العراقأهل العراق فهم أا مَّ أو ،-وزاعي ي األأ - الذي علمته 

خذت أ ٰى حتَّ  ،فهمام وتعسُّ كَّ ساليب احلُ أة عن ئمَّ صحاب األأ ستثنَ ومل يُ 

وتعذيبهم بألوان  ،خبارهمأت اجلواسيس حوهلم القتناص تطاردهم، وبثَّ 

 .هم يف السجونوزجِّ  ،العذاب

ائمة ارات االنحراف القوأصحابه يقفون أمام تيَّ  ¨ اهلاديوبقي اإلمام 

 .ومواجهة اإلحلاد ،ةمَّ يف السلطة واألُ 

وهو يف سياسة  أصحاب اإلمام اهلادي  ثنا التاريخ أنَّ فقد حدَّ 

 .)١(نفسه كانوا قد بلغوا املائة والثامنني رجالً  االحتجاب التي فرضها عىلٰ 

 بالنسبة لألوضاع التي كان يعيشها اإلمام اهلادي  وهذا عدد ضخم

موره وهنضته د بن عثامن العمري يف أُ حممّ  عىلٰ  مام وقد اعتمد اإل ،آنذاك

                                                             

 ).٢٨٩ص / ١٣ج (تاريخ بغداد ) ١(

 ).٢٣٧ص / ١ج ( ربعةاإلمام الصادق واملذاهب األ) ٢(

 - ٥٦٣٠/١الرقم / باب أصحاب اهلادي / ٣٩٤ - ٣٨١ص (رجال الطويس  )١(

 .)٥٠٦ص / ٣ج ( آل أيب طالبمناقب  ،)٦٠ - ٥٧ ص( رجال الربقي ،)٥٨١٤/١
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، وشارك أباه )١(به إليه وجعله باباً له يف علومه وغوامض أرسارهفقرَّ  ،ةاإلصالحيَّ 

ملا امتلكه من  لإلمام اهلادي  ا، وصار وكيالً خاص� )٢(يف مواجهة االنحراف

 .)٣(أمانة ودراية وفهم

ي أا ا   :  

م من وراء الستار مع يتكلَّ  بأنْ  األمر باإلمام العسكري  لقد أفٰىض 

 .)٤(دار السلطان  يف األوقات التي يركب فيها إىلٰ وغريهم إالَّ  اخلواصِّ 

بتقليص عدد أصحابه خلضوعه للرقابة الشديدة من   وقد قام اإلمام

 .)٥(ل السلطاتبَ قِ 

فقد كان  ،ةة واالجتامعيَّ ف يف اختفائه عن الساحة السياسيَّ كثِّ يُ  وأنْ 

مصاحله  ، واملشدود إىلٰ اتجانس من اإلنسان املتسافل روحي� املجتمع خليطًا غري م

ة بال واملنحرف عن التعاليم اإلسالميَّ  ،وخدمة ذاته والسري وراء رغباته وميوله

ولون وآخر، مستثنني يف ذلك قادة الفكر واحلركة  ٰى خرفرق بني طبقة وأُ 

 .والنموذج الرسايل الواعية اإلصالحيَّ 

 فأوكل له  ،د بن عثامن العمري تلك النهضة مع إمامه وبدأ حممّ 

أخباره وأرساره، والقيام بنقل نداءاته  لعًا عىلٰ وجعله مطَّ  ،)١(ة عنهة البابيَّ مهمَّ 

                                                             

  ).٤٠٤ص / ٢ج (سفينة البحار : راجع )١(

  ).١٤٩ص / ٣ج (تنقيح املقال  )٢(

 ٢٥٠ص (األقوال خالصة  ،)٦٣٥١/١٠١الرقم / ٤٤٧ص ( رجال الطويس: راجع )٣(

  .كان وكيًال لإلمام اهلادي  ، هذا وال يوجد فيهام أنَّه )٥٨الرقم / ٢٥١و

م يف  )٤(  .، فراجع)٨٢ص (قد تقدَّ

  ).٤٠٣ - ٣٩٥( رجال الطويس، )٦١و ٦٠(رجال الربقي : راجع )٥(

جممع الرجال ، )٢٩٦  ص/ ٢ج (االحتجاج ، )١٢ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (ين كامل الدِّ  )١(

  ).٦٩ص /٢ج (تاريخ أيب الفداء  ،)١٠٩ص /٨ج (يف التاريخ الكامل  ،)١٨٩ص /٧ ج(
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نصبه وكيالً عنه يف قبض األموال  ة، ثمّ ة اإلسالميَّ مَّ األُ  وبياناته الصادرة منه إىلٰ 

به إليه ومنحه ثقته املطلقة به ، وقرَّ )١(ة، واملشاريع الضخمةوه الرشعيَّ والوج

يف ختطيطه  ¨له شأنًا آخر مع اإلمام املهدي  ة بعظم خطره وأنَّ مَّ تلوحيًا منه لألُ 

 .قالوقوع والتحقُّ  ألمر الغيبة التي أرشفت عىلٰ 

سألت : قال ،يبإسناده عن أمحد بن إسحاق القمِّ  الطويس  ٰى رو

أي يف أيب جعفر العمري كام سأل عن أبيه يف  - سن العسكري عن مثل ذلك احل

َيا إَِليَْك َفَعنِّي  ،َاْلَعْمِريُّ َواِْبنُُه ثَِقتَانِ «: فقال يل ،-  حياة اإلمام اهلادي  َفَام َأدَّ

َيانِ  ُ  ،َفاْسَمْع َهلَُام َوَأطِْعُهَام  ،نِ  َفَعنِّي َيُقوَال َما َقاَال وَ  ،ُيَؤدِّ ، )٢(»ْأُموَنانِ َام َالثَِّقتَاِن َاملَ َفإِهنَّ

 .)٣(وغري ذلك من عظيم اإلجالل واإلكرام

د حممّ  يف حمافل عديدة يف حقِّ  رها اإلمام التي كرَّ ) ثقتي(كلمة  فإنَّ 

ض  ملن أخلص وصفٰى، ومتخَّ بن عثامن العمري وأبيه من قبل، ال تكون إالَّ ا

اظ ومحلة فَّ ، بل عليها اعتامد احلُ إيامنه ووالؤه، وهي ليست باللفظة الرخيصة

ذوها ث ثقة، واختَّ حمدِّ : م إذا وجدوا حافظًا أو فقيهاً قالوا عنهفإهنَّ  ،احلديث

 ؟»ثقتي«: ك بمن يقول اإلمام فيهكني، فام ظنُّ ة القاطعة ألعذار املشكِّ احلجَّ 

د  بمحمّ ة، وآية من آيات العصمة، وهذه الكلمة ال تليق إالَّ ة احلجَّ فذاك حجَّ 

وآية  ،ةبن عثامن العمري وأمثاله، صاحب املقامات العالية، واملناقب السنيَّ ا

واملنشأ  ،)١(ر بن يارسمن آيات العصمة، فالعرق صحيح وهو من ولد عامَّ 
                                                             

/ ١٧ج (م رجال احلديث معج ،)٦٩٩٣الرقم / ٤١٠ - ٤٠٨ص / ٩ج (قاموس الرجال  )١(

  ).١١٢٤٧الرقم / ٢٩٤ص 

 ٢٤٣ص ( الغيبة للطويس، )١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠ص / ١ج (الكايف  )٢(

 ).٣٢٢و ٢٠٩ح / ٣٦٠و

 ).٣٢٣ح / ٣٦١ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٤١١ص ( تأسيس الشيعة )١(
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فوا فضله موه وعرَّ وعظَّ  ة كريم فأبوه عثامن بن سعيد الذي أكرمه األئمَّ 

 .وجاللته

 :تنيحقيقتني هامَّ  سياسته عىلٰ د بن عثامن العمري يف د حممّ لقد أكَّ 

التي ستكون بداية  ¨قرب والدة اإلمام املهدي  التأكيد عىلٰ  :إحدامها

 .ل يف التاريخ اإلسالميالتحوُّ 

 ٰى  إحدامها صغرنيغيبت ¨لإلمام املهدي  إخبار أصحابه بأنَّ  :وثانيتهام

 حتتوي عىلٰ  الغيبة حدث نادر يف التاريخ البرشي، ، باعتبار أنَّ ٰى كرب ٰى خرواألُ 

مل يمكن  وإنْ  ¨عنرص اختفاء اإلمام  ، ألنَّ عنرص غيبي خارج عن احلسِّ 

ة والعامل انيَّ ضاً عن اإلرادة الربَّ طول عمره كان متمحِّ   أنَّ إالَّ  اتفسريه طبيعي� 

 .الروحي النازل من السامء لتحقيق اليوم املوعود

ة مَّ م هذا املفهوم لألُ فهَّ ر ويُ يتكرَّ  أنْ  بدَّ  ة هذا املفهوم فالمَّ ولكي تفهم األُ 

ة فعل يف قبوهلا هذه ة عنيفة أو ردَّ لكي تستسيغه وتعتاد عليه، وال حيدث فيها هزَّ 

ة واألئمَّ   هناك إرهاصات مسبقة عن النبيِّ  الفكرة، خصوصًا وأنَّ 

 .وغيبته ¨حول فكرة وجود املهدي   الطاهرين

ة املشحونة باالعتقاد باإلمام ريَّ ة والقاعدة الفكهذه املسبقات الذهنيَّ  إنَّ 

 ،ة املالئمة لقبوهلاأ األرضيَّ وحصول العلم بقرب وقوعها، كان قد هيَّ  ¨املهدي 

د بن عثامن العمري سوٰى إعالنه عن هذه الفكرة وتطبيقه هلا فلم يبَق أمام حممّ 

م ق والتنفيذ، وبذل اإلماة بقرب الوالدة التي أوشكت عٰىل التحقُّ مَّ وإشعار األُ 

 ،ةمَّ جهودًا مضاعفة يف تقوية االرتباط بني العمري واألُ  احلسن العسكري 

 اِْشَهُدوا َعَىلَّ « :للوفد اليمني وتوثيقه يف حمافل عديدة متهيدًا ألمر الغيبة، كقوله 

داً َوِكيُل اِْبنِي مَ  ،َأنَّ ُعثَْامَن ْبَن َسِعيٍد اَْلَعْمِريَّ َوِكيِيل   .)١(»ْهِديُِّكمْ َوَأنَّ اِْبنَُه ُحمَمَّ

                                                             

 ).٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥ص ( الغيبة للطويس )١(
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ثَِقُة  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو اَلثَِّقُة َاْألَِمنيُ «: وقوله من قبل يف أبيه عثامن بن سعيد

 .)١(»َامِت َاملَ ْحيَا وَ ثَِقتِي ِيف َاملَ وَ  ،اِيض َاملَ 

َفاْقبَُلوا ِمْن ُعثَْامَن َما «: بلغوا أربعني رجالً وقد ألصحابه  هوقوله يف عرض

 .)٢(»َفُهَو َخِليَفُة إَِماِمُكْم َواَْألَْمُر إَِليْهِ  ،َواِْقبَُلوا َقْوَلهُ  ،َأْمِرهِ  ُهوا إَِىلٰ َواِْنتَ  ،َيُقوُلهُ 

أا   يا  ¨:  

بوضوح وجود اللقاءات العديدة بني  ٰى ة يرع للنصوص التارخييَّ فاملتتبِّ 

بعضها يف حياة  د بن عثامن العمري، وقد تمَّ وسفريه حممّ  ¨مام املهدي اإل

 .¨مام املهدي بحضور ابنه اإل مام احلسن العسكري اإل

ة السائدة وضاع االجتامعيَّ وكان يدور احلوار يف تلك اللقاءات حول األ

ة معاجلتها ووضع احللول هلا، وقد كان حيرض يف تلك اللقاءات ودراستها وكيفيَّ 

 ،وابن روح النوبختي ،عثامن بن سعيد: مثالأة سالميَّ ات اإلكبار الشخصيَّ 

 ،ومعاوية بن حكيم ،نوحوب بن بيه، واحلسن بن أيُّ أو ،والسمري، وابن متيل

 .)٣(وغريهم من بني نوبخت ،بن بالل وعيلِّ  ،محد بن هاللأو

د بن وحممّ  ¨مام املهدي قت تلك اللقاءات والزيارات بني اإلوتعمَّ 

يبه يف بغداد، لتعتمد وتنص ¨مام املهدي بيه عثامن عن اإلأعثامن فرتة سفارة 

 مَّ مواهلا ومهومها وآالمها وآماهلا، ومن ثَ أليه إمورها عليه، لتحمل أُ ة يف مَّ األُ 

 .)١(بشأهنا ¨رج هلم التوقيعات عن صاحب األمر ُخي 

رج وهو ُخي  ،وكان املسلمون مع صعوبة الوقت يقصدون أباه يف حوائجهم
                                                             

 ).٣١٥ح / ٣٥٤ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣١٩ح / ٣٥٧ص ( الغيبة للطويس )٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).٤٠٤ص / ٢ج (سفينة البحار : اجعر) ١(
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ون يف قوله ، وكانوا ال يشكُّ )١(مشاكلهم جوبة والتوقيعات منه يف حلِّ هلم األ

ل توقيع خرج من وَّ أ، وكان )ـه٢٦٥(يف عام   وّيف تُ  نْ أ ، إىلٰ )٢(وفعله وصدقه

بيه جاء فيه تنصيبه سفرياً أد بن عثامن العمري بعد وفاة ملحمّ  ¨مام املهدي اإل

  َما َجَعَلُه َاهللاُوَ  ،َك َفإِنَّ اَْألَْنُفَس طَيِّبٌَة بَِمَكانِ  ،اَْحلَْمُد هللاِِ«: قائالً  ¨جديدًا له 

له بالسداد والتوفيق  دعاءً  ¨رفق صدور احلكم منه أ لخ، ثمّ إ »...فِيَك َوِعنَْدكَ 

َقَك  َأَعاَنَك َاهللاُ«: ¨فقال  ،ة الصعبةيف هذه املهمَّ  اَك َوَعَضَدَك َوَوفَّ َوَكاَن  ،َوَقوَّ

 .)٣(»َوَحافِظاً َوَراِعياً َوَكافِياً  اَلَك َولِي� 

السفارة بعد تغسيله ألبيه وتكفينه  د بن عثامن العمري بمهامِّ حممّ فقام 

 .)٤(وجتهيزه ودفنه باجلانب الغريب من مدينة السالم

بو جعفر أبو عمرو عثامن بن سعيد قام ابنه أ  مٰىض فلامَّ :  وقال الطويس

بيه عثامن عليه بأمر أ عليه، ونصِّ  د أيب حممّ  د بن عثامن مقامه بنصِّ حممّ 

 .)٥(ئم القا

 ،¨ مام املهديمور يف سفارته عن اإلأُ ة د بن عثامن العمري بعدَّ وقام حممّ 

 :صها بام ييللخِّ نُ 

 :ةمَّ لألُ  ¨إعالنه أمر سفارته عن اإلمام املهدي  :لاألوَّ 

مام د بن عثامن العمري عن بداية سفارته عن اإللقد أعلن السفري حممّ 

 دُّ عَ ة، وقد كان التوقيع يُ سالميَّ ة اإلمَّ ألصحابه ومن يثق به يف األُ  ¨املهدي 
                                                             

 .صدر السابقامل) ١(

 ).٣١٨ح / ٣٥٧و ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٢٣ح / ٣٦١ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٢٠و ٣١٨ح / ٣٥٨و ٣٥٦ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٣٥٩ص ( الغيبة للطويس) ٥(
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 ٰى والتصديق بدعو ¨مام املهدي ثبات وجود اإلإعمالً من أعامل السفري يف 

 .مر سفارتهأالسفري يف 

د ه قال ملحمّ نَّ أبإسناده عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي  الطويس  ٰى رو

ُب بِاْخلَطِّ َالَِّذي ُكنَّا ُنَكاتُِب بِِه بِإَِقاَمِة َأَتتْنَا َاْلُكتُ  َأُبو َعْمٍرو  امَّ َمَىضٰ ـلَ : امبن مهَّ ا

 .)١(َمَقاَمهُ  َأِيب َجْعَفٍر 

ت طول يف املهامَّ  ¨يده من اإلمام املهدي  فكانت التوقيعات خترج عىلٰ 

 .)٢(حياته

 :صدقه إقامة الدالئل والرباهني عىلٰ  :الثاين

ات اإلمام ظهرت ومعجز ،ت عنه دالئل كثريةلَ قِ وقد نُ :  قال الطويس

 .)٣(مر بصريةً زادهتم يف هذا األ ،هبا عنه مور أخربهم وأُ  ،يده عىلٰ 

 :إثبات جدارته يف أمر السفارة :الثالث

 مام اهلادي والعسكري لقد ذكرنا النصوص الواردة يف توثيقه من اإل

ْ َيَزْل ثَِقتَنَا ِيف «: حيث قال فيه ¨مام املهدي اإل ثمّ  َعنُْه  َرِيضَ َاهللاُ َحيَاِة اَْألَِب َمل

َ َوْجَههُ  هُ  ،َجيِْري ِعنَْدَنا َجمَْراهُ  ،َوَأْرَضاُه َوَنرضَّ ْبُن َعْن َأْمِرَنا َيْأُمُر اَِال وَ  ،َوَيُسدُّ َمَسدَّ

 .)١(»َوبِِه َيْعَمُل 

بعد معرفتها له وتعايشها معه، فكانت ال  يضاً أة مَّ وقد تساملت عليه األُ 

 .)٢(عدالته ووثاقته جمتمعة عىلٰ  ،عالهفأه ولقواأبداً يف أ تشكُّ 
                                                             

 ).٣٢٤ح / ٣٦٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).٣٢٥ح / ٣٦٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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 :قرانه يف العلومأ قه عىلٰ تفوُّ  :الرابع

مر أيف  )١(و مخسني عاماً أربعني أد بن عثامن العمري استمرار حممّ  نَّ إ

فساد بعض العقائد إو ،ق واألديان املختلفةرَ السفارة ومناظرته سائر الفِ 

وجماهبة بعض  ،ا السلطاتثارهتأهات التي بُ الشُّ  واملذاهب الباطلة، وسدَّ 

 ،عظمة هذا السفري وجاللته كان دليالً واضحاً ومتقناً عىلٰ  ،ةمَّ االنحرافات يف األُ 

 .وعظم املبدأ الذي انتسب له

 .صحابهأة وقضاء حوائج مَّ مشاكل األُ  حلُّ  :اخلامس

 :¨مام املهدي خفاء اإلإاملسامهة يف  :السادس

 اهلادي والعسكري  مامنيلقد وردت ترصحيات عديدة من اإل

وخرجت  ،نظار السلطاتأعن  ¨مام املهدي مر اإلأخفاء إصحاهبم بشأن أل

الترصحيات والتوقيعات العديدة بشأن كتم أمره،  ¨مام املهدي من نفس اإل

د بن عثامن العمري وعدم الترصيح باسمه، فمثالً خيرج منه توقيع لسفريه حممّ 

ِذيَن َيْسَأُلوَن َعِن اَْالِ لِيُْخِربَ اَ «: من غري مسألة ابتداءً  ُكوَت َوَاْجلَنَّةَ لَّ ا َالسُّ  ،ْسِم إِمَّ

ا َاْلَكَال وَ  ُْم إِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،َم َوَالنَّارَ إِمَّ َكاِن َاملَ  َوإِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،ْسِم َأَذاُعوهُ اَْالِ  َفإِهنَّ

وا َعَليْهِ   .)١(»َدلُّ

فها يف املشاريع رباهبا ورصأمن نفال والزكوات موال واألقبض األ :السابع

 .¨ مام املهديبأمر اإل

 :¨ مام املهديمر اإلأله ببَ تنصيب الوكالء من قِ  :الثامن

تنصيبهم وكالء عن  مَّ سامء الوكالء الذين تأقائمة ب لقد ذكر الصدوق 

يصال إمر السفارة، وتسهيل عمل السفري، وأليسامهوا يف  ¨مام املهدي اإل
                                                             

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

م يف ق) ١(  .، فراجع)٣٩ص (د تقدَّ
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ف يف ا يف بغداد فقد كان له من يترصَّ مَّ أة، سالميَّ قطار اإلاأل إىلٰ بياناته ونداءاته 

 .)١(بن روح النوبختي ابو القاسم أمنهم  ،قبضها، وكانوا عرشة أنفس

 عربِّ ه يُ نَّ أل ،ةسالميَّ ة اإلمَّ د بن عثامن العمري نافذاً يف األُ وكان كالم حممّ 

َوبِِه  ،ْبنُ َأْمِرَنا َيْأُمُر َاِال َعْن وَ «: ¨حيث قال فيه  ¨مام املهدي عن كالم اإل

ُد ْبُن ُعثَْام «: ¨وقوله  ،)٢(»هللاُاَ  هُ الَّ وَ تَ ، َيْعَمُل  ا ُحمَمَّ َعنُْه  َن اَْلَعْمِريُّ َرِيضَ اَهللاُ َوَأمَّ

 .)٣(»َوِكتَاُبُه ِكتَاِيب  ،َوَعْن َأبِيِه ِمْن َقبُْل َفإِنَُّه ثَِقتِي

 .وضعه العائيل واالجتامعي ونشري إىلٰ 

أأ :  

كلثوم،  مَّ أُ  ٰى دعله ابنة تُ  أنَّ  ٰى رسته سوأُ  ة إىلٰ سالميَّ فلم ترش النصوص اإل

العلوم،  ٰى قراهنا يف شتَّ أ قت عىلٰ تفوَّ  ،عاملة فاضلة ،)٤(وكانت راوية للحديث

ب أبيها وكثريًا من كراماته تُ ها، روت كُ ة بحقِّ وشهدت املحافل واألندية العلميَّ 

خبارها، وكذا أحاديثها وأالصدوق والطويس وغريمها  ٰى ورو، )١(وفضائله

يب أ تكلثوم بن مِّ أُ د الكاتب الذي كان ابن بنت يب نرص هبة اهللا بن حممّ أخبار أ

 .)٢(جعفر العمري
                                                             

 ).٣٣٦ح / ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٢٥ح / ٣٦٢ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٢٦ح / ٣٦٢ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٧٨و ٣٤٣و ٣٣٢و ٣٢٨و ٢٤٩ح / ٤٠٣و ٣٧٢و ٣٦٥و ٣٦٣و ٢٩٤ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٣٢٨ح / ٣٦٣ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ٣٦٦و ٣٦٤و ٣٦٣و ٣٦٢و ٣٥٨و ٣٥٦و ٣٥٥و ٣٥٣و ٢٩٤و ٢٩٣ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ٢٤٨ح / ٤١٤و ٤٠٨و ٤٠٣و ٤٠١و ٣٩٨و ٣٩٦و ٣٨٦و ٣٨٥و ٣٨٤و ٣٧٢و ٣٧١و

 ٣٤٨و ٣٤٧و ٣٤٣و ٣٤٢و ٣٣٤و ٣٣٢و ٣٢٨و ٣٢٧و ٣٢٠و ٣١٨و ٣١٧و ٣١٤و ٢٤٩و

 ).٣٩٠و ٣٨٢و ٣٧٨و ٣٧٦و ٣٦٩و ٣٢٨و ٣٦٧و ٣٥٠و ٣٤٩و
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ات حد الشخصيَّ أوهو  ،براهيم النوبختيإجت من أمحد بن فقد تزوَّ 

د بن عثامن العمري، حممّ  واصِّ ومن خ ،ًام وفقيهاً ة املرموقة، وكان متكلِّ سالميَّ اإل

جوبة باحلسني بن روح النوبختي، فكان يكتب له األ  العمري اختصَّ وّيف  تُ فلامَّ 

صحابنا يف املكاتبات أيديه، وكثرياً ما يقول  عن املسائل التي خيرج جواباهتا عىلٰ 

ا هنَّ إ: بن روح النوبختي ايب القاسم أيد الشيخ  التي خرجت جواباهتا عىلٰ 

 .)١(براهيم بن نوبخت وإمالء الشيخ أيب القاسم الروحيإمحد بن أ بخطِّ 

 د بن عثامن العمري حممّ  م بطلب إىلٰ براهيم قد تقدَّ إمحد بن أوكان 

 .)٢(¨لرؤية اإلمام املهدي 

*   *   * 

                                                             

 ).٣٤٥ح / ٣٧٣ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٥٨٥ص (ملزار البن املشهدي ا) ٢(



 

 

 

ما ا:  

ّين ا   ع اووا  

واوا  ة ر  

بعد وفاة أبيه، ) هـ٢٦٥(عام د بن عثامن العمري بدأت سفارة حممّ 

ن أو وفرتة سفارته أربع اختالف يف الروايات أنَّ  عىلٰ  )١()ـه٣٠٥(وانتهت عام 

 .ن عاماً كام سيأيت يف البحثومخس

ٰ بقيَّ : ام همكَّ وكان قد عارص فيها أربعة من احلُ  عام  ة خالفة املعتمد املتوىفَّ

ٰ  ،)ـه٢٧٩( ٰ )ـه٢٨٩(عام  واملعتضد املتوىفَّ عام  ، واملكتفي باهللا املتوىفَّ

عام  ت إىلٰ ، وعرش سنوات من خالفة املقتدر التي استمرَّ )ـه٢٩٥(

 .)٢()ـه٣٢٠(

 :صها بام ييللخِّ فنُ  ،ة التي رافقت فرتة سفارتها احلوادث املهمَّ أمَّ 

أو:  يا ا ا ردة¨ أ و:  

فرتة من الزمن بداية  ¨بقاء اإلمام املهدي  ة عىلٰ ت النصوص التارخييَّ دلَّ 

ان فيها يستلامن التوقيعات الصادرة اء، حيث كان العمريَّ يف سامرَّ  ٰى الغيبة الصغر

و أة توصيلها هلام ومها يف بغداد، ومل يرد يف تلك النصوص كيفيَّ  ¨عنه 

                                                             

 أيب الفداءتاريخ ، )١٠٩ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ، )٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٢٤٦ص / ١ج ( ابن الوردي، تاريخ )٦٩ص / ٢ج (

 ).٢٧٣ص ( ةإثبات الوصيَّ ) ٢(
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وكان السفريان من جهتهام  ،ناستالمها، وبقي ذلك حماطًا بالغموض والكتام

وهو يف  ¨مام املهدي اإل أيضًا يوصالن األموال والرسائل التي تصلهام إىلٰ 

بواسطة بعض  ¨رشادات بشأهنا منه إخراج التعاليم واإل ، حيث يتمُّ )١(اءسامرَّ 

 ¨بينه  ت بعض املقابالت التي كانت تتمُّ وقد دلَّ ، )٢(ني هناكالوكالء اخلاصِّ 

، )٣(اءالوشَّ  زذلك، كام جاء يف خرب حاج ة عىلٰ سالميَّ ات اإلشخصيَّ بعض البني و

 .)٤(وغريمها ،د الرازيوأيب حممّ 

 ،مطاردة شديدة ¨ويف تلك الفرتة، كانت السلطات تطارد اإلمام 

ات بعد وفاة ة مرَّ عدَّ  ¨ا كبست دار اإلمام هنَّ إ ٰى ديه، حتَّ وتالحق أنصاره ومؤيِّ 

 .)٥(ل اخلليفتني املعتمد واملعتضدِقبَ  من أبيه اإلمام العسكري 

اده لكبس دار وَّ املعتضد بعث ثالثة من قُ  أنَّ  الراوندي  ٰى فقد رو

َ : وقال هلم ،¨اإلمام  اَء َواِْكبُِسوا َداَر َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َفإِنَُّه ُتُويفِّ  ،اِْحلَُقوا بَِساَمرَّ

 .)٦(َوَمْن َرَأْيتُْم فِيَها َفْأُتوِين بَِرْأِسهِ 

كان  ¨ه أنَّ  عىلٰ  ا يدلُّ ممَّ  !؟¨فمن يكون يف تلك الدار غري ابنه املهدي 

بداية خالفة املعتضد  ية من خالفة املعتمد إىلٰ اء التسعة عرش عامًا املتبقّ يف سامرَّ 

 .)هـ٢٧٩(عام 

ص كثريًا من كان قد قلَّ  ¨اإلمام املهدي  وتشري بعض النصوص إٰىل أنَّ 

اء فورًا لكي ال تثار حوله يرتكوا سامرَّ  بل طلب من أصحابه أنْ  اء،وكالئه يف سامرَّ 
                                                             

 ).٤٨٠ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ  )١(

 ).٣٨٠ص / ٥٢ج (بحار األنوار ) ٢(

 ).٣٩٢ح / ٤١٥ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 .)٣٩٥ح / ٤١٧ص (طويس الغيبة لل) ٤(

 ).٢١٨ح / ٢٥٠ - ٢٤٨ص (غيبة للطويس ال) ٥(

 ).٤٦٠ص / ١ج ( اخلرائج واجلرائح) ٦(
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ة، الشكوك، ولفسح املجال هلم ليشاركوا يف أمر السفارة كوكالء له يف البالد اإلسالميَّ 

سالمي مات العمل اإلمن سامراء، ومتتلك مقوِّ  كثر هدوءاً واستقراراً أكانت بغداد و

مر يف ة، وقد ساهم هذا األسالميَّ ئر العواصم اإلنظراً ملوقعها اجلغرايف وارتباطها بسا

 .وسفارته ¨مام املهدي ة يف عمل اإليَّ ضفاء طابع الكتامن والّرس إ

 ¨ه فلم تنته محالت التفتيش لبيت اإلمام املهدي ولكن ومع ذلك كلِّ 

دها بني اآلونة دِّ باخلطر الشديد الذي كان ُهي  ل السلطات، التي كانت حتسُّ بَ من قِ 

وهو أحد جالوزة السلطة  - ، فمثالً يقتحم نسيم وال وازعٍ  عٍ بال راد ٰى خرواألُ 

ه رسعان ما فوجئ كرس بابه، ولكنَّ يو ¨دار اإلمام املهدي  - وجواسيسها 

َما َتْصنَُع ِيف «: يًا، وبيده طربزين قائالً واقفًا أمامه متحدّ  ¨بوجود اإلمام 

: باخليبة واالنكسار قائالً  تراجع وشعر أنْ  ٰى فلم يكن أمام نسيم سو، »؟َداِري

السلطات  وصل خربه بعدها إىلٰ أف! )١(َوَلَد َلهُ  َال إِنَّ َجْعَفراً َزَعَم َأنَّ َأَباَك َمَىض وَ 

الدولة مشغولة بحرب صاحب الزنج،  أنَّ  وكان من حسن احلظِّ  ،رها منهوحذَّ 

 ة التي كانت منعتها من ذلك، وقد باءت مجيعوبعض االضطرابات الداخليَّ 

بالفشل الذريع، وبقي كابوس  ¨اإلمام  حماوالت السلطات يف القبض عىلٰ 

حوادث شغب صاحب الزنج كاد  يالحقها ويرعبها، مضافاً إىلٰ  ¨اإلمام 

 .يقطع الرشيان احليايت للنظام احلاكم

م: ةا  ، ّواا :  

د بن ذه الفرتة من سفارة حممّ ة يشاهد يف هع للنصوص التارخييَّ املتتبِّ  إنَّ 

هذا السفري مع طول فرتة  ة النصوص اخلارجة إىلٰ قلَّ : مها ،عثامن العمري أمرين
                                                             

، الغيبة للطويس )١١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٢و ٣٣١ص / ١ج (الكايف ) ١(

 ).٢٢٩ح / ٢٦٧ ص(



 ١٣١ ...................  حمّمد بن عثامن العمري  ¨السفري الثاين لإلمام املهدي : الباب الثاين

ة والظروف  يف حدود نسبيَّ ، فلم ينقل توقيعًا ذا بال بداية سفارته إالَّ )١(سفارته

، فالسيف يقطر دماً يف خالفة ¨دة التي يعيشها اإلمام املهدي الصعبة واملعقَّ 

سنوات تلك الفرتة كانت مليئة بالظلم وسفك  ، وأنَّ )٢(ايس كام يقالعتضد العبَّ امل

 .كام ذكرنا )٣(الدماء

: ر ايظا ا   رة  ¨:  

د بن عثامن العمري بظهور السفارات الكاذبة ليت فرتة سفارة حممّ لقد ابتُ 

 ،ة وابتزاز األموالمَّ األُ  يف الزعامة عىلٰ طمعاً  ،¨عيها عن اإلمام املهدي ملدَّ 

ة القتناص خرب مَّ تهم السلطات يف صفوف األُ األشخاص الذين دسَّ  مضافًا إىلٰ 

من  ليعرفوا كلَّ  ¨م وكالء عنه عوا أهنَّ ومعرفة خرب السفارة، فادَّ  ¨اإلمام 

 .نهمفرد هلم باباً يف احلديث عمكانه، وسنُ  فوا عىلٰ ويتعرَّ  ¨اإلمام  يصل إىلٰ 

را: وة ايرة ا ة :  

د بن عثامن ام فرتة سفارة حممّ كَّ بظلم احلُ  ¨لقد ضاق اإلمام املهدي 

بعد  ¨اإلمام املهدي  لقاء القبض عىلٰ إر أوامره بصدِ فاملعتمد مثالً يُ  ،العمري

، )٤(ه يف السجنوزجِّ  اإلمام العسكري  أمر قبل ذلك بالقبض عىلٰ  أنْ 

 فكبسوه وفحصوا يف كلِّ  ،¨دار اإلمام املهدي  سل اخليل والرجال إىلٰ فأر

ما رأوا من متاع  اشتغلوا بعدها بالنهب والسلب والغارة عىلٰ  غرفة ودهليز، ثمّ 

 .)٥(يف الدار ¨اإلمام 
                                                             

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٢٤٩ح / ٢٩٦ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٢٥٧ص ( عقيدة الشيعة )٣(

 ).١٥٠ص / ٢ج ( ٰى إعالم الور) ٤(

ين ك) ٥(  ).٢٥ح / ٤٣باب / ٤٧٣ص (امل الدِّ
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من أصعب  )هـ١٧٩( ام املعتضد عاموكانت فرتة سفارة العمري أيَّ 

كان املعتضد قليل الرمحة، كثري اإلقدام، : قال املسعودي ،الفرتات عليه وأقساها

القائد  ل بمن قتله، وكان إذا غضب عىلٰ مثِّ يُ  اكًا للدماء، شديد الرغبة يف أنْ سفَّ 

 عىلٰ  دىلٰ يُ  ر له حفرية بحرضته ثمّ فَ ُحت  ه من غلامنه، أمر أنْ النبيل والذي خيتصُّ 

داس ويُ  ،الرتاب فل ظاهر عىلٰ سلرتاب عليه ونصفه األطرح اويُ  ،رأسه فيها

 .رهبُ خترج روحه من دُ  ٰى الرتاب، فال يزال كذلك حتَّ 

كان املعتضد : ه قائالً بيذاملسعودي بعض الصور البشعة من تع ٰى ورو

نه وخيشومه وفمه، ذُ يف أُ  ٰى حشذ القطن فيُ ؤَخ د فيُ ف وُيقيَّ يأخذ الرجل فيُكتَّ 

ر بيشء من بُ الدُّ  دُّ َس يُ  ينتفخ ويعظم جسمه، ثمّ  ٰى ره حتَّ بُ ع املنافخ يف دُ وَض وتُ 

من العرقني اللذين فوق  - وقد صار كاجلمل العظيم  - يفصد  القطن ثمّ 

 .)١(احلاجبني، فتخرج النفس من ذلك املوضع

رسق عرش بدر من بيت صاحب عطاء اجليش  وفعل املعتضد هذا يف لصٍّ 

اجلند،  ليه ليدفعها إىلٰ إاخلليفة من بيت املال لبعض الرسوم  هاكان قد أعطا

 نْ أاء قبل بذلك الفعل، بل أمر بعض األطبَّ  ها ليالً، ومل يشتِف ت من بيته كلُّ قَ ُرسِ ف

يرضبه يف العرقني فوق احلاجبني اللذين يف اجلبني،  بأنْ  بدن هذا اللصِّ  قَّ شين

مخد وتلف، فكان  نْ أ فأقبلت الريح خترج منهام مع الدم وهلا صوت وصفري إىلٰ 

 .)٢(ليوم من العذابيف ذلك ا عظم منظر ُرئَِي أذلك 

 ٰى بالنشاب حتَّ  ٰى مداً موثقاً فُري القرص جمرَّ  قام الرجل يف أعىلٰ ام يُ وربَّ 

 .)٣(جعل فيها صنوف العذابوذ املطامري يموت، واختَّ 
                                                             

 ).١٤٤ص / ٤ج (روج الذهب م) ١(

 ).١٦٣و ١٦٢ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٢(

 ).١٤٥و ١٤٤ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٣(
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صوص نوقد ذكرت ال ،رسق بعض البدر فمن كان هكذا رسيرته يف لصٍّ 

اِْحلَُقوا : وقال هلم ،اءسامرَّ  ه إىلٰ مرهم بالتوجُّ أو ،رسل مجاعة من قادتهأه نَّ أ

 َ اَء َواِْكبُِسوا َداَر اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َفإِنَُّه ُتُويفِّ ، )١(َوَمْن َرَأْيتُْم فِيَها َفْأُتوِين بَِرْأِسهِ  ،بَِساَمرَّ

، فبعث عسكراً ٰى خرقام هبجمة أُ  ¨بيت اإلمام   فشلت هذه اهلجمة عىلٰ فلامَّ 

اجتمعوا  بعد أنِ  ،لدار، فخرج منها ومل يروهيف ا ¨وكان اإلمام املهدي  ،أكثر

 .)٢(وال خيرج ¨ال يصعد  ٰى الباب وحفظوه حتَّ  عىلٰ 

التاريخ عنها  ٰى فقد رو ،¨ا سياسة املعتضد مع أصحاب اإلمام أمَّ 

يف وقته مع مجاعة من بن عاصم إليه وهو شيخ الشيعة  عيلُّ  َل الكثري، فمثالً ُمحِ 

مات يف املطامري، وبعدها  ٰى حتَّ  َس بِ ُح  ثمّ ! )٣(ثالثامئة سوط َب أصحابه، فُرضِ 

 .)٤(يف دجلة َي ُرمِ 

: ل اام ا  اد اء إ:  

ايس بويع له باخلالفة عام املعتضد العبَّ  نَّ أة ذكرت النصوص التارخييَّ 

بغداد،  ، وانتقلت خالفته إىلٰ اعراضاً تام� إاء أعرض عن سامرَّ  ، ثمّ )هـ٢٧٩(

ل املكتفي الرجوع واء لقمة سائغة لالضمحالل والفناء، وقد حافبقيت سامرَّ 

موال لكن وزيره رصفه عن ذلك جلسامة األ )هـ٢٩٠(اء عام سامرَّ  إىلٰ  ةوالعود

 .التي جيب رصفها قبل االنتقال

د: ا رل ا، وا دا :  

د بن عثامن العمري، فسيطرت ة فرتة سفارة حممّ سيَّ ار اخلالفة العبَّ ثكأتفاقم 
                                                             

 ).٤٦٠ص / ١ج ( اخلرائج واجلرائح) ١(

 ).٣٧ح / ٥٣و ٥٢ص / ٥٢ج (حار األنوار ب) ٢(

 ).٣١٠ح / ٣٥١ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٩ص ( آل أعني يفرسالة ) ٤(
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، امرًا حتمي� أو اهم يف التاريخ طبيعي� صبح تأثريأة احلكم، وتراك عٰىل دفَّ املوايل واأل

 يموت امفون يف شؤون الدولة، فقلَّ اد واملحاربون، وهم املالكون واملترصِّ وَّ فهم القُ 

 .)١(ببغداد فيموت مبطوناً  عٰىل الشطِّ ر يف األكل كثِ مد يُ تفاملع ،اخلليفة حتف أنفه

 واملقتدر يموت برشِّ  .)٢(ل إحدٰى جواريه أو غريهاواملعتضد يموت مسمومًا من ِقبَ 

فشهروا  ،ل قوم من املغاربة والرببر، وكان منفرداً منقطعاً عن أصحابهقتلة من ِقبَ 

أنت  ،ا سفلةقد عرفناك ي: فقالوا ،وحيكم أنا اخلليفة: فقال هلم ،وجههسيوفهم يف 

وتركوه مكشوف العورة  ،ٰى رساويلهخليفة إبليس، وقتلوه وأخذوا مجيع ما عليه حتَّ 

 يفوعُ  نَ فِ له موضعه ودُ  رَ فِ ُح  ثمّ  ،به رجل من األكرة فسرته بحشيش مرَّ  إٰىل أنْ 

ة واقتحموا عليه ة واحلجريَّ اد الساجيَّ وَّ والقاهر باهللا ثار عليه مجاعة من القُ . )٣(قربه

وطلب بابًا هيرب منه،  ، سمع القاهر األصوات واجللبة استيقظ خمموراً ، فلامَّ قرصه

 .)٤(ٰى أدركوه وقتلوهوال زال يامطلهم منفرداً حتَّ 

: ما  رة م:  

د بن عثامن العمري أيضاً هناية صاحب الزنج وشهدت فرتة سفارة حممّ 

 أنْ  استعبد الكثري من الناس إىلٰ عاث يف األرض فسادًا، وقتل وأحرق و بعد أنْ 

ة، وقيلت يف مَّ األُ  ، وقد أدخل خرب قتله الرسور والفرح عىلٰ )٥()ـه٢٧٠(عام  َل تِ قُ 

 .)٦(ذلك األشعار
                                                             

 ).٤٥٥ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ١(

 ).١٨٤ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٢(

 ).٢٤٣و ٢٤٢ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٣(

 ).٢٨١و ٢٨٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٤(

 ).٣٩٩ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٥(

 ).٤٠٥ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٦(
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: ما وا م:  

ة يف مرص حيث بدأت وشهدت فرتة سفارته أيضًا هناية الدولة الطولونيَّ 

س هذه الدولة هو أمحد بن ايس، ومؤسِّ العبَّ  فرتة خالفة املعتزِّ  )ـه٢٥٤(عام 

مرص،  ة عىلٰ اسيَّ ل السلطة العبَّ بَ ه بايكال الرتكي من قِ طولون الرتكي الذي والَّ 

مات مبطوناً  ٰى ، حتَّ )١(ياً العاصمة أحياناً وسوريا، ومتحدّ  مرص وبقي حاكًام عىلٰ 

، )٤(ايستضد العبَّ ، الذي أصهر إليه املع)٣(فخلف ابنه مخارويه ،)٢()ـه٢٧٠(عام 

قتله بعض خدمه وهو خممور، فرشحوا حلمه  أنْ  ملك أبيه إىلٰ  عىلٰ  اوبقي مستمر� 

ة ، وبقيت الدولة الطولونيَّ )٥(من أفخاذه وعجيزته، وأكله السودان من مماليكه

ٰ  اخلليفة املكتفي عىلٰ  ، حيث استوىلٰ )ـه٢٩٢(عام  ٰى حت  دولتهم وأمواهلم، ووىلَّ

 دولتهم، وقد كان هلا دور ، وانقرضت بعد ذلك)٦(مرص عىلٰ النوشريي  ٰى عيس

 .ة أربعني عاماً يف تغيري عجلة التاريخ وملدَّ  هامٌّ 

:    ي رأظ:  

د بن عثامن العمري هو ظهور رجل يف ومن الطريف يف فرتة سفارة حممّ 

وهو  ،بن اإلمام الصادق سامعيل اإة يَّ ه من ذرّ وأنَّ ! ه املهدينَّ أعي فريقيا يدَّ أ

، وكان قد ملك قسًام كبريًا من الشامل )٧()ـه٢٩٦(ني يف مرص عام الفاطميِّ  جدُّ 

مور وخافته القبائل، ت له األُ فريقي بام يقابل ليبيا وتونس واجلزائر، فاستتبَّ األ
                                                             

 ).١٨٨و ١٨٧ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ١(

 ).٤٠٩ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).١٤٥ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٤(

 ).١٥٨ص / ٤ج ( مروج الذهب) ٥(

 ).٥٣٦و ٥٣٥ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٦(

 ).٢٤ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٧(
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ع له وتربَّ ! اهللا بن احلسن وأعلنه مهدي� عبد ا ٰى دعيُ  )سجلامسة(وأخرج رجالً من 

ودانت له العباد، وقام بفتوحات كثرية بعيداً  ،ملكه، فاستقامت له البالد لِّ بك

تني فلم يفلح بسبب ما بذلته السلطة وأراد احتالل مرص مرَّ  ،عن العاصمة بغداد

 .)٢()ـه٣٠٧(، وثانيهام عام )١()ــه٣٠١(ة من دفعه، كانت أوالمها عام اسيَّ العبَّ 

ا: ار اظ:  

د بن عثامن العمري ظهور القرامطة الذين ابتدأ أمرهم ة سفارة حممّ ورافقت فرت

 وكان هؤالء ،فريقي بثامنية عرش عاماً كة املهدي األر، أي قبل ح)٣()ـه٢٧٨(عام 

، ¨وال يعتقدون بإمامة املهدي  ،ة واالستهانة بالدماءصفون بالرصامة والشدَّ يتَّ 

ذوا ، واختَّ فقهاً وعقيدةً  ٰى خرألُ وكانوا خيتلفون يف تفاصيل مذهبهم مع املذاهب ا

 اج، واالعتداء عىلٰ جَّ سوأ األساليب يف التنكيل باملسلمني خصوصًا قوافل احلُ أ

 .)٤(هجر وقلعوا احلجر األسود ونقلوه إىلٰ  ،الكعبة الرشيفة

 يد بن عثامن العمرهذه نامذج من التاريخ استعرضناها فرتة سفارة حممّ 

 .ةوخطر املسؤوليَّ  ،وحراجة املوقف ،لوقتضح من خالهلا صعوبة احيث يتَّ 

*   *   * 

                                                             

 ).٨٥و ٨٤ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ١(

 ).١٢١ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٢(

 ).٤٤٤ص / ٧ج ( الكامل يف التاريخ) ٣(

 ).٢٠٧ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٤(



 

 

 

ا ا:  

ّين ا    

وذرة اا   

كذبًا وزورًا أمراً  ¨عاء منصب السفارة عن اإلمام املهدي مل يكن ادِّ 

ة، أمثال هذا املنصب قبل ذلك يف النبوَّ  ٰى عغريبًا عن األذهان، لكثرة من ادَّ 

ة وابنه عبد د بن احلنفيَّ أمثال حممّ  ةواإلمام ،اب وسجاح وغريمهايلمة الكذَّ مس

وصاحب أصفهان الذي  ،، وعبد اهللا بن معاوية اخلارج بالكوفةاهللا وأخيه عيلٍّ 

اخلارج باملدينة،  د بن عبد اهللا بن احلسن وحممّ  ،مات بأرض الرشاة بالشام

 .)١(موغريه اب ابن اإلمام اهلادي وجعفر الكذَّ 

عوا خلطوا فادَّ  ثمّ  ،ل أمرهمأكثر هؤالء تلك املناصب يف أوَّ  ٰى عفقد ادَّ 

غري  إىلٰ  ،موا املسيح السامء، وكلَّ  هبم إىلٰ  َج رِ م قد عُ وأهنَّ  ،ة بعد ذلكلوهيَّ األُ 

وها فضائل هلم األكاذيب التي اختلقوها ألنفسهم وسمّ وذلك من اخلرافات 

موا عليهم، ولكن رسعان ما ظهر أمرهم ج ويتزعَّ ذَّ وا أموال الناس السُّ ليبتزُّ 

ويف اآلخرة هلم عذاب عظيم، وصاروا  ،غضب وا بغضب عىلٰ ؤوبان كذهبم، وبا

وقسم من هؤالء تاب ورجع عن أمره وندم . ةضحوكة للتاريخ وملعنة للبرشيَّ أُ 

 .ةمَّ ما صدر منه واعتذر من أفعاله لألُ  عىلٰ 

 :ص منهملخِّ فنُ  ،كذباً وزوراً  ¨ملهدي مام اعو السفارة عن اإلا مدَّ أمَّ 
                                                             

للبغدادي،  قالَفرق بني الِفرَ وق الشيعة للنوبختي، رَ فِ ول للشهرستاين، حَ ل والنِّلَ املِ  :نظراُ ) ١(

 .وغريها ،تاريخ الطربي، وتاريخ بغدادوامل يف التاريخ البن األثري، الكو
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أو: ّ أا :  

 ، واسمه احلسن، ثمّ كان من أصحاب اإلمام اهلادي والعسكري 

مقامًا مل جيعله اهللا فيه، ومل يكن له أهالً، وكذب  ٰى عل من ادَّ وكان أوَّ  ،انحرف

اء، فلعنته الشيعة ونسب إليهم ما ال يليق هبم وهم منه بر ،جه جَ اهللا وُح  عىلٰ 

 .بلعنه والرباءة منه ¨من اإلمام املهدي  أت منه، وخرج توقيعوتربَّ 

ْحلَادِ : قال هارون ِعَني إِنََّام ِء َاملُ ُكلُّ َهُؤَال وَ  ،ُثمَّ ظََهَر ِمنُْه َاْلَقْوُل بِاْلُكْفِر َوَاْإلِ دَّ

الً َعَىلٰ  َمامِ  َيُكوُن َكِذُهبُْم أَوَّ ُْم وُ وَ  ،َاْإلِ َعَفَة ِهبََذا َاْلَقْوِل إَِىلٰ  ،ُؤهُ َكَال َأهنَّ  َفيَْدُعوَن اَلضَّ

قَّٰى  ،ِهتِمْ ُمَواَال  ِجيَِّة َكَام اِْشتََهَر ِمْن أَِيب َجْعَفٍر َقْوِل اَْحلَالَّ  َاْألَْمُر ِهبِْم إَِىلٰ  ُثمَّ َيَرتَ

ْلَمَغاِينِّ َوُنظََراِئِه َعَليْ   .)١(ٰى َتْرتَ  ِهْم َمجِيعًا َلَعائُِن اَهللاِ َالشَّ

م: ّ  ي ما:  

فانحرف  ،وهو من أصحاب اإلمام العسكري  ،ب بالفهريلقَّ كان يُ 

األرباح  ليستدرَّ  وافتتن وأصبح يستخدم اسم صحبته لإلمام العسكري 

 ه وضدَّ دَّ كتاباً شديد اللهجة ض ¨ج، فكتب اإلمام ذَّ الناس السُّ  ر عىلٰ ويتصدَّ 

ي، حيث كشف فيه انحرافهام والرباءة بابن بابا القمِّ  ٰى ملسمَّ د ااحلسن بن حممّ 

َواَْحلََسِن ْبِن  ،ِمَن َاْلِفْهِريِّ  اَهللاِ  َأْبَرُأ إَِىلٰ «: خماطبًا أحد أصحابه ¨منهام، فقال 

يِّ  ِد ْبِن َباَبا َاْلُقمِّ ُرَك َوَمجِيَع َمَواِيلَّ  ،َفاْبَرْأ ِمنُْهَام  ،ُحمَمَّ  َعَليِْهَام إِينِّ َأْلَعنُُهَام وَ  ،َفإِينِّ ُحمَذِّ

ا َاهللاُ ،َفتَّاَنْنيِ ُمْؤِذَيْنيِ  ،ِن بِنَا َالنَّاَس ُمْستَْأِكَلْنيِ َيْأُكَال  ،َلْعنَُة َاهللاِ َوَأْرَكَسُهَام ِيف  ،آَذاُمهَ

 .)٢(لخإ »...َاْلِفتْنَةِ 

، ه رسول نبيٌّ عي أنَّ د بن نصري النمريي يدَّ كان حممّ : وقال سعد بن عبد اهللا
                                                             

 ).٣٦٨ح / ٣٩٨و ٣٩٧ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٩٩٩ح / ٨٠٥ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٢(
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تناسخ ويغلو يف أيب احلسن وكان يقول بال ،رسلهأ د بن حممّ  عيلَّ  وأنَّ 

وحتليل نكاح  ،ة، ويقول باإلباحة للمحارمالربوبيَّ ب هويقول في  اهلادي

 م شيئاً من ذلك، وأنَّ رِّ ال ُحي  اهللا  الرجال بعضهم بعضاً يف أدبارهم، ويزعم أنَّ 

 ٰى ه من الفاعل إحدوأنَّ ! املفعول به ل يفذلك من التواضع واإلخبات والتذلُّ 

 .باتالشهوات والطيِّ 

د بن حممّ  وهو والد عيلِّ  - بن احلسن بن الفرات  ٰى د بن موسوكان حممّ 

 .ي أسبابه ويعضدهقوِّ يُ  - )ـه٢٩٩(وزير املقتدر عام 

يَ : قال سعد ثمّ  ا َحيْ ِد ْبِن ُنَصْريٍ َأُبو َزَكِريَّ ِين بَِذلَِك َعْن ُحمَمَّ ْبُن َعبِْد  ٰى َأْخَربَ

ْمحَِن ْبِن َخاَقاَن َأنَُّه َرآُه ِعيَانًا وَ   َفَعاَتبْتُُه َعَىلٰ  ،َفَلِقيتُهُ  :َقاَل  ،َظْهِرهِ  ٌم َلُه َعَىلٰ ُغَال َالرَّ

اِت  :َفَقاَل  ،َذلَِك  ِ  ُهَو ِمَن َالتََّواُضِع هللاِِوَ  ،إِنَّ َهَذا ِمَن َاللَّذَّ  .)١(َوَتْرِك َالتََّجربُّ

ٍد : هللا أبو نرصوقال هبة ا َ أَبُو ُحمَمَّ ِد ْبِن  َفلَامَّ ُتُويفِّ اِدََّعٰى َمَقاَم أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َمانِ ، وَ ُعثَْامنَ  تََعاَىلٰ بَِام ظََهَر ِمنُْه ِمَن  َفَضَحُه اَهللاُفَ  ،َواِدََّعى َلُه اَْلبَابِيَّةَ  ،أَنَُّه َصاِحُب إَِماِم اَلزَّ

ْحلَادِ َواَْجلَهْ  يِه ِمنْهُ  ،لِ اَْإلِ ِد ْبِن ُعثَْامَن َلُه َوَتَربِّ  .َواِْحتَِجابِِه َعنْهُ  ،َوَلْعِن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ة كان وا بالنصرييَّ مر بعد الرشيعي، وتبعه مجاعة تسمَّ ذلك األ ٰى عوادَّ 

 .)٢(بن احلسن بن الفرات ٰى د بن موسحممّ : منهم

ُد ْبُن ُنَصْريٍ بَِام ظََهرَ ـلَ : َقاَل َأُبو َطالٍِب َاْألَْنبَاِريُّ و َلَعنَُه َأُبو  ،امَّ ظََهَر ُحمَمَّ

َأ ِمنْهُ  العمري َجْعَفٍر  لِيَْعطَِف بَِقْلبِِه  َفَقَصَد َأَبا َجْعَفٍر  ،َفبََلَغُه َذلَِك  ،َوَتَربَّ

ُه َخاِئباً  ،َعَليِْه َأْو َيْعتَِذَر إَِليْهِ   .)٣(َفَلْم َيْأَذْن َلُه َوَحَجبَُه َوَردَّ
                                                             

/ ٨٠٥ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا، )٣٧٢و ٣٧١ح / ٣٩٩و ٣٩٨ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٩٤و ٩٣ص ( ق الشيعةرَ ، فِ )١٠٠٠ح 

 ).٩٤ص (ق الشيعة رَ فِ ، )٣٦٩ح / ٣٩٨ص (الغيبة للطويس ) ٢(

 ).٣٧٠ح / ٣٩٨ص ( الغيبة للطويس) ٣(
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َ فِيَهاـلَ وَ  تِي ُتُويفِّ َة َالَّ ملَِْن َهَذا اَْألَْمُر  :ِقيَل َلُه َوُهَو ُمثَْقُل َاللَِّسانِ  ،امَّ اِْعتَلَّ َاْلِعلَّ

ُقوا َبْعَدُه  ،َفَلْم َيْدُروا َمْن ُهوَ  ،أَْمحَدَ  :َفَقاَل بِلَِساٍن َضِعيٍف ُمَلْجَلٍج  ؟ِمْن َبْعِدكَ  َفاْفَرتَ

ِد ْبِن ُموَسٰى  :َوفِْرَقٌة َقاَلْت  ،إِنَُّه َأْمحَُد اِْبنُهُ  :َقاَلْت فِْرَقةٌ  ،َث فَِرٍق َثَال   ُهَو أَْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ

ُه أَْمحَُد ْبُن أَِيب  :َوفِْرَقٌة َقاَلْت وهو أخو عيلِّ بن حمّمد وزير املقتدر،  ،ْبِن َاْلُفَراِت اِ  إِنَّ

ُقواَفتَ  ،َاْحلَُسْنيِ ْبِن بِْرشِ ْبِن َيِزيدَ  ءٍ  َيْرِجُعوَن إَِىلٰ  َفَال  ،َفرَّ َيشْ
)١(. 

: ل  أ:  

 عام وّيف وتُ  )ـه١٨٠(عام  دَ لِ ، وُ )٣(، والعربتائي)٢(ب بالكرخيلقَّ ويُ 

، وسبع واإلمام العسكري  ، عارص فيها اإلمام الرضا )٤()ـه٢٦٧(

سعيد، وسنتني منها مخس سنني فرتة سفارة عثامن بن  ،ٰى سنني من الغيبة الصغر

 .فرتة سفارة أيب جعفر العمري

 ة، عرشون منها عىلٰ أربعاً ومخسني حجَّ  ف، وحجَّ ذ مسلك التصوُّ اختَّ 

 .)٥(قدميه، لقيه أصحابنا بالعراق وكتبوا عنه

بعده اإلمام  ٰى وتبنَّ  ،)٦(ما روي عنه عىلٰ  ه اإلمام العسكري ذمَّ 

وِيفَّ «: راقوكالئه بالع التحذير منه، فكتب إىلٰ  ̈  املهدي اِْحَذُروا َالصُّ

 .)٧(»تََصنِّعَ َاملُ 

                                                             

 ).٩٤ ص(ق الشيعة رَ ، فِ )٣٧٣ح / ٣٩٩ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٩٩ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).١٩٩الرقم / ٨٣ص ( رجال النجايش) ٣(

 .ملصدر السابقا) ٤(

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ ج(ختيار معرفة الرجال ا) ٥(

 ).١٩٩الرقم / ٨٣ص ( رجال النجايش) ٦(

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٧(
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القاسم بن العالء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هالل،  وورد عىلٰ 

فأنكروا رواة أصحابنا بالعراق ذلك، ملا كانوا قد كتبوا من رواياته، فحملوا 

 عىلٰ  توقيعاً  ¨ج إليه اإلمام املهدي فخرَّ  ،يراجع يف أمره القاسم بن العالء يف أنْ 

ْمُرَنا َنَفَذ إَِليَْك ِيف َاملُتََصنِِّع َقْد َكاَن أَ «: د بن عثامن العمري جاء فيهيد سفريه حممّ 

 ،أََقاَلُه َعثَْرَتهُ  َال وَ  ،َلُه َذْنبَهُ   َغَفَر َاهللاَُملْ َيَزْل َال وَ  ،، بَِام َقْد َعِلْمَت  َرِمحَُه َاهللاٍُل َال اِْبِن ِهَال 

 َال وَ ، ِمْن ُدُيونِنَا ِرًىض، َيْستَبِدُّ بَِرْأيِِه، َفيَتََحاَمٰى  َال إِْذٍن ِمنَّا وَ  ِرَنا بَِال ِيف َأمْ  نَاُيَداِخلُ 

َنا ُيِريُد، َأْرَداُه َاهللاُبَِام َهيَْواُه وَ  ُيْمِىض ِمْن َأْمِرَنا إِالَّ  َعَليِْه  بَِذلَِك ِيف َناِر َجَهنََّم، َفَصَربْ

اِمهِ بَِدْعَوتِ  َبَرتَ َاهللاُ َحتَّٰى  ُه َقْومًا ِمْن َمَوالِينَا ِيف َأيَّ ْفنَا َخَربَ  َرِمحَُه َال  نَا ُعُمَرُه، َوُكنَّا َقْد َعرَّ

أُ إَِىلٰ  َاْخلَاصِّ ِمنْ  َوَأَمْرَناُهْم بِإِْلَقاِء َذلَِك إَِىلٰ  ،َاهللاُ ِمِن اِْبِن  اَهللاِ  َمَوالِينَا ، َوَنْحُن َنْربَ

ُأ ِمنْهُ  ِممَّْن َال ، وَ  َرِمحَُه َاهللاٍُل َال ِهَال  ْسَحاِقيَّ . َيْربَ َمُه اَهللاُ  )١(َوَأْعِلِم اَْإلِ َّا  َسلَّ َوَأْهَل َبيْتِِه ِمم

َهَذا َاْلَفاِجِر، َوَمجِيِع َمْن َكاَن َسَأَلَك َوَيْسَأُلَك َعنُْه ِمْن َأْهِل َبَلِدهِ  َأْعَلْمنَاَك ِمْن َحالِ 

ُه َال  قُّ َأْن َيطَِّلَع َعَىلٰ َواَْخلَاِرِجَني، َوَمْن َكاَن َيْستَحِ  ِألََحٍد ِمْن َمَوالِينَا  ُعْذرَ  َذلَِك، َفإِنَّ

اهُ  َنا، َوَنْحِمُلُه إِيَّ نَا ُنَفاِوُضُهْم ِرسَّ يِه َعنَّا ثَِقاُتنَا، َقْد َعَرُفوا بَِأنَّ  ِيف َالتَّْشِكيِك فِيَام ُيَؤدِّ

 .)٢(»َتَعاَىلٰ  َشاَء اَهللاُ  إِنْ َوَعَرْفنَا َما َيُكوُن ِمْن َذلَِك  ،إَِليِْهمْ 

ه مات بعد موت ابن هالل، ولعلَّ  ¨ه صدر منه ويظهر من هذا البيان أنَّ 

 .ل وقبل هذا البيانبعد التوقيع األوَّ 

األوامر من اإلمام  ٰى ابن هالل كان يتلقَّ  ضح أيضاً من التوقيع أنَّ وقد اتَّ 

 ما الَّ إق منها بِّ طبرأيه فيها وال يُ  ه كان يستبدُّ نَّ أ الَّ إولو بالواسطة،  ¨املهدي 

 .فبرت اهللا عمره ¨فدعا عليه اإلمام املهدي ! يريد وكيف ما يريد

نكار ما خرج فيه، ومل ينفعهم هذا القول البليغ، فعاودوا إ وثبت قوم عىلٰ 
                                                             

 .ي األشعريه أمحد بن إسحاق القمِّ املظنون أنَّ ) ١(

 .ملصدر السابقا) ٢(



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ١٤٢

يد سفريه  عىلٰ  ¨فخرج من اإلمام املهدي  ،يراجع فيه نْ أ القاسم بن العالء عىلٰ 

 َملْ َيْدُع اَملَْرُء َربَُّه بَِأْن َال  ،َقْدَرهُ   َشَكَر اَهللاُ َال «: العمري توقيع جاء فيه د بن عثامنحممّ 

َعَلُه ُمْستَْوَدعاً،  َال وَ  اَمنَّ بِِه َعَليِْه ُمْستََقر� َوَأْن َجيَْعَل َما  ،ُيِزيَغ َقْلبَُه َبْعَد َأْن َهَداهُ  َجيْ

هْ َوَقْد َعِلْمتُْم َما َكاَن ِمْن َأْمِر  ْحبَتِِه، َفَأْبَدَلُه َوِخْدَمتِِه َوُطوِل ُص  َقاِن َعَليِْه َلْعنَُة َاهللاَِالدِّ

يَامِن ُكْفرًا ِحَني َفَعَل  َاهللاُ ْ بِالنَِّقَمِة وَ  َما َفَعَل، َفَعاَجَلُه َاهللاُبِاْإلِ  َال  اَْحلَْمُد هللاُِِه، وَ ُيْمِهلْ  َمل

 ٰ يَك َلُه، َوَصىلَّ َ  َعَىلٰ  َاهللاُ َرشِ ٍد َوآلِِه َوَسلَّمَ ُحم  .)١(»مَّ

ابن هالل هذا بقي مؤمنًا صاحلًا فرتة  نَّ أة ويظهر من النصوص التارخييَّ 

 ،ه بدأ بالتشكيك يف فرتة سفارة أيب جعفر العمريسفارة عثامن بن سعيد، ولكنَّ 

َملْ َأْسَمْعُه َينُصُّ : ويقول ل اإلمام العسكري بَ عليه من قِ  ة إنكار النصِّ بحجَّ 

ا َأْن أَْقَطَع َأنَّ َأَبا َجْعَفٍر  ،َوَليَْس ُأْنِكُر َأَباهُ  ،يِْه بِاْلَوَكاَلةِ َعلَ  حمّمد بن عثامن  - َفَأمَّ

َماِن  - العمري  َقْد َسِمَعُه : َلهُ َفَقاُلوا  ،َأْجُرسُ َعَليْهِ  َفَال  ¨َوِكيُل َصاِحِب َالزَّ

كَ  َفَلَعنُوُه ، - العمري  - أَِيب َجْعَفٍر  َف َعَىلٰ َوَوقَ  ،َأْنتُْم َوَما َسِمْعتُمْ  :َفَقاَل  ،َغْريُ

ُءوا ِمنْهُ   .)٢(َوَتَربَّ

عني للسفارة كذباً يف قائمة املذمومني واملدَّ  وقد ذكره الشيخ الطويس 

 ه بقي عىلٰ توقيعًا للحسني بن روح النوبختي بأنَّ  ٰى ، ورو¨عن اإلمام املهدي 

 .)٣(لعنيف مجلة من  ¨ضاللته، فلعنه اإلمام املهدي 

را: ا ط أ:  

ه ، عدَّ )٤(بن بالل، من أصحاب اإلمام العسكري  د بن عيلِّ وهو حممّ 
                                                             

 ).١٠٢٠ح / ١٨٧و ٨١٦ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ١(

 ).٣٧٤ح / ٣٩٩ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).١٥٣ص / ٢ج (جامع الرواة ، )٢٧الرقم / ٢٤٢ص (خالصة األقوال ) ٤(
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، واألبواب املعروفني ٰى من الوكالء املوجودين يف الغيبة الصغر ابن طاوس 

 .)١(فيهم  ة القائلون بإمامة احلسن بن عيلٍّ الذين ال خيتلف اإلماميَّ 

لقاسم بن العالء واألشعري واألسدي وغريهم يف وظاهره كونه بمنزلة ا

عوا ذكره يف املذمومني الذين ادَّ  الشيخ الطويس  نَّ أ الَّ إالوثاقة واجلاللة، 

يف ما يرويه من أجل   مة احليلِّ ف العالَّ ما ذكره، وتوقَّ  ة، فتابعناه عىلٰ البابيَّ 

 .)٢(ذلك أيضاً 

بينه وبني أيب جعفر  ٰى ته معروفة فيام جروقصَّ :  قال الشيخ الطويس

كه باألموال التي كانت عنده ، ومتسُّ ) اهللا وجههرضَّ ن(العمري د بن عثامن حممّ 

أت تربَّ  ٰى ه الوكيل، حتَّ ه أنَّ ئعاوامتناعه من تسليمها، وادِّ  ،لإلمام املهدي 

 .)٣(ما هو معروف وخرج فيه من صاحب الزمان  ،اجلامعة منه، ولعنوه

أبو : منهم ،دينكان له مجاعة من األصحاب واملؤيِّ  الباليل هذا نَّ إ ثمّ 

خري عنه، وكان ورجل من أصحابنا، وقد انفصل األ ،ب أخوه، وابن حرزالطيِّ 

 جعفر العمري بأنْ  اا دعا أبة االنحراف والتزوير، ممَّ يف عمليَّ  هامٌّ  للباليل دور

 عن اإلمام أخذ األموال التي كانت تصله بكونه وكيالً  له ويردعه، ثمّ  ٰى يتصدَّ 

كه باألموال ضاللته ومتسُّ  فلم يفلح يف ذلك، وبقي ابن بالل عىلٰ  ¨املهدي 

 .وغريها من الضالالت

قصد أبو جعفر العمري ابن : قال ،بإسناده عن املعاذي الطويس  ٰى رو

ُم ُغَال َدَخَل َالْ ، فَ َأُخوُه َأُبو َالطَّيِِّب َواِْبُن ِحْرزٍ وكان عنده مجاعة فيهم  ،بالل يف داره

لِْلَحاِل ، َفَفِزَعِت اَْجلََامَعُة لَِذلَِك َوَأْنَكْرُتهُ  ،َاْلبَاِب  َأُبو َجْعَفٍر َاْلَعْمِريُّ َعَىلٰ  :َفَقاَل 
                                                             

 ).١٥٣ص / ٢ج ( جامع الرواة) ١(

 ).٢٧الرقم / ٢٤٣و ٢٤٢ص (ألقوال اخالصة ) ٢(

 ).٤٠٠ص ( الغيبة للطويس) ٣(
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تِي َكاَنْت َجَرْت  َفَدَخَل َأُبو َجْعَفٍر  ،َيْدُخُل : حيجبه فقال نْ أومل يستطع ابن بالل  ،َالَّ

َأُبو  َوَجَلَس  ،ْجِلسِ َجَلَس ِيف َصْدِر َاملَ وَ  ،َواَْجلََامَعةُ  َفَقاَم َلُه َأُبو َطاِهرٍ ، - العمري  - 

 ،َيا َأَبا َطاِهرٍ : -العمري  - ُثمَّ َقاَل  ،تُواكُ ْس يَ َفَأْمَهَلُهْم َأْن  ،َطاِهٍر َكاْجلَالِِس َبْنيَ َيَدْيهِ 

َماِن أنشدك باهللا   َفَقاَل  !؟اِل إَِيلَّ َن َاملَ بَِحْمِل َما ِعنَْدَك مِ  َأَملْ َيْأُمْرَك َصاِحُب اَلزَّ

فاً  َفنََهَض َأُبو َجْعَفٍر  ،َاللَُّهمَّ َنَعمْ  :- ابن بالل  -  َاْلَقْوِم  َوَوَقَعْت َعَىلٰ  ،ُمنَْرصِ

لَّْت  ،َسْكتَةٌ  ِمْن َأْيَن َرَأْيَت َصاِحَب وَ : َعنُْهْم َقاَل َلُه َأُخوُه َأُبو َالطَّيِِّب  َفَلامَّ َجتَ

َمانِ  َف  ،َبْعِض ُدوِرهِ  إَِىلٰ  َأْدَخَلنِي َأُبو َجْعَفٍر  :اَل َأُبو َطاِهرٍ َفقَ  !؟َالزَّ َعَيلَّ  َفَأْرشَ

َوِمْن  :َفَقاَل َلُه َأُبو َالطَّيِِّب  ،اِل إَِليْهِ  بَِحْمِل َما ِعنِْدي ِمَن اَملَ َفَأَمَرِين  ،ِمْن ُعُلوِّ َداِرهِ 

َمانِ  ُه َصاِحُب َالزَّ َقْد َوَقَع َعَيلَّ ِمَن َاْهلَيْبَِة َلُه َوَدَخَلنِي ِمَن : اَل قَ ! ؟َأْيَن َعلِْمَت َأنَّ

َماِن  ْعِب ِمنُْه َما َعِلْمُت َأنَُّه َصاِحُب َالزَّ : قال ذلك الرجل من أصحابنا ،َالرُّ

 .)١(َفَكاَن َهَذا َسبََب اِْنِقَطاِعي َعنْهُ 

: اديا:  

ل وابن حفيد السفري األوَّ  ،ريد بن أمحد بن عثامن بن سعيد العموهو حممّ 

ة العلم واملروءة أشهر من خي السفري الثاين أيب جعفر العمري، كان أمره يف قلَّ أ

 .)٢(ذكريُ  أنْ 

يب جعفر العمري بالضالل أه فقد كان مشهورًا ومعروفًا عند عمِّ 

 .صحابالكثريين من األ ٰى ه غري معروف لدواالنحراف، لكنَّ 

صحاب كانوا يف جملس إقامة أيب ة من األمجاع نَّ أب الطويس  ٰى رو

 َحتَّٰى  وهم يتذاكرون شيئاً من الروايات وما قاله الصادقون  ،جعفر العمري

                                                             

 ).٣٧٥ح / ٤٠١و ٤٠٠ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٤١٣ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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ُد بْ  ْعُروُف بِاْلبَْغَداِديِّ اِْبُن َأِخي أَِيب َجْعَفٍر ُن َأْمحََد ْبِن ُعثَْامَن َاملَ أَْقبََل َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ

َفإِنَّ َهَذا  ،َأْمِسُكوا :َقاَل لِْلَجَامَعةِ  ُرصَ بِِه َأُبو َجْعَفٍر َفَلامَّ بَ  ،َاْلَعْمِريِّ 

 .)١(َاْجلَائَِي َليَْس ِمْن َأْصَحابُِكمْ 

 :منهم ،دينوكان له مجاعة من املؤيِّ  ،السفارة الكاذبة ٰى عوكان هذا قد ادَّ 

ر الكاتب، وقد أبو دلف حمّمد بن  ساً َكاَن ِيف اِْبتَِداِء أَْمِرِه مظفَّ َمْشُهوراً  ،)٢(ُخمَمِّ

ُه َكاَن َتْربِيََة َاْلَكْرِخيَِّني َوتِْلِميَذُهْم َوَصنِيَعتَُهمْ  ،بَِذلَِك  َسًة َوَكاَن  ،ِألَنَّ َاْلَكْرِخيُّوَن ُخمَمِّ

يَعةِ  َال  ُف بِهِ  ،َوَقْد َكاَن َأُبو ُدَلَف َيُقوُل َذلَِك  ،َيُشكُّ ِيف َذلَِك َأَحٌد ِمَن اَلشِّ  ،َوَيْعَرتِ

يْ  :َوَيُقوُل  الُِح َنَقَلنِي َسيُِّدَنا َالشَّ َس اَهللاُ (ُخ َالصَّ َحيهُ  َقدَّ َر َرضِ َعْن َمْذَهِب  )ُروَحُه َوَنوَّ

ِحيِح اَملَ  َأِيب َجْعَفٍر َاْلَكْرِخيِّ إَِىلٰ   .)٣(َيْعنِي َأَبا َبْكٍر َاْلبَْغَداِديَّ  ،ْذَهِب َالصَّ

هم وسألوه ؤة وعلامليه وجوه اخلاصَّ إأبا بكر البغدادي حني أرسل  إنَّ  ثمّ 

ءٌ : عن دعواه السفارة، أنكر ذلك وحلف عليه وقال  ،َليَْس إَِيلَّ ِمْن َهَذا َيشْ

عليه  َض رِ ام عُ ، وإنَّ ¨لكي يأخذه بالوكالة عن اإلمام املهدي َوُعِرَض َعَليِْه َماٌل 

ءٍ  :َوَقاَل  َفَأَبٰى ذلك امتحانًا،  ٌم َعَيلَّ َأْخُذ َيشْ ُه َليَْس إَِيلَّ ِمْن َهَذا اَْألَْمِر  ،ِمنْهُ  ُحمَرَّ َفإِنَّ

ءٌ  َعيُْت َشيْئًا ِمْن َهَذا َال وَ  ،َيشْ  .)٤(اِدَّ

َوَعَدَل َعِن أبو دلف الكاتب َماَل إَِليِْه  ،َفَلامَّ َدَخَل َبْغَدادَ : قال الراوي

ْ َنُشكَّ َأنَُّه َعَىلٰ  ،إَِليْهِ  َالطَّاِئَفِة َوَأْوَىصٰ  ِألَنَّ ِعنَْدَنا َأنَّ  ،َوَبِرْئنَا ِمنْهُ  ،َفَلَعنَّاهُ  ،َهبِهِ َمذْ  َمل

َعٰى  ٌس  ُكلَّ َمِن اِدَّ ُمِريِّ َفُهَو َكافٌِر ُمنَمِّ  .)١(َضالٌّ ُمِضلٌّ  ،َاْألَْمَر َبْعَد َالسَّ
                                                             

 ).٣٨٨ح / ٤١٤و ٤١٣ص ( للطويس الغيبة) ١(

ة ميَّ عمرو بن أُ ور، عامَّ واملقداد، و ،أبو ذرٍّ وسلامن،  :اخلمسة إنَّ : سة من الغالة يقولوناملخمِّ ) ٢(

 ).٤١٤هامش ص : الغيبة للطويس(. ل الربِّ بَ لون بمصالح العامل من قِ الضمري هم املوكَّ 

 ).٣٩٠ح / ٤١٤ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٨٦ح / ٤١٣و ٤١٢ص ( طويسالغيبة لل) ٤(

 ).٣٨٥ح / ٤١٢ص ( الغيبة للطويس) ١(
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أيب القاسم  له عىلٰ فضِّ وكان أبو دلف يدافع عن أيب بكر البغدادي ويُ 

َد :  قيل له يف وجه ذلك قاللامَّ غريه، ف احلسني بن روح وعىلٰ  ِألَنَّ َأَبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

مَ اِ  َأْفَضُل ِمْن  نُْصوُر إًِذاَفاملَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،اِْسِمِه ِيف َوِصيَّتِهِ  اِْسَمُه َعَىلٰ  ْبَن ُعثَْامَن َقدَّ

اِدَق  ِألَنَّ  :ُقْلُت  ؟َوَكيَْف  :َقاَل  ، الكاظم َنا َأِيب اَْحلََسِن ُموَسٰى َمْوَال   َالصَّ

َم اِْسَمُه َعَىلٰ  ُب َعَىلٰ  :َفَقاَل ِيل  ،اِْسِمِه ِيف َاْلَوِصيَّةِ  َقدَّ وموالنا َسيِِّدَنا  َأْنَت َتتََعصَّ

َك  :َفُقْلُت  ،َوُتَعاِديهِ  ُب َعَليِْه َغْريُ َواَْخلَْلُق ُكلُُّهْم تَعاِدي َأَبا َبْكٍر َاْلبَْغَداِديَّ َوَتتََعصَّ

 .)١(بِاْألَْزَياِق  َنْأُخذَ وَ  َنتََقاَتَل أَْن ْدَنا َوكِ  ،َوْحَدكَ 

ةِ  َي كِ ُح وَ  َل لِْليَِزيِديِّ بِاْلبَْرصَ ًة طَِويَلةً  ،َأنَُّه َتَوكَّ َوَمجََع  ،َفبَِقَي ِيف ِخْدَمتِِه ُمدَّ

َبهُ  ،َفَقبََض َعَليْهِ  ،َاْليَِزيِديِّ  َفُسِعَي بِِه إَِىلٰ  ،َماالً َعظِيامً  ُأمِّ َرْأِسِه  َعَىلٰ  َوَصاَدَرُه َوَرضَ

يراً  ،اُء ِيف َعيْنَيْهِ َنَزَل َاملَ  َحتَّٰى  أيب دلف من  إىلٰ  أوٰىص  ، بعد أنْ )٢(َفَامَت َأُبو َبْكٍر َرضِ

 .عيًا للسفارةبعده، فأصبح هذا أيضًا مدَّ 

د: ما:  

أمحد  فضحه، وقد ¨مام املهدي عياً السفارة عن اإلوكان هذا أيضاً مدَّ 

 مها إىلٰ سلِّ لف دينار من أهل دينور ليُ أة عرش ليه ستَّ إمحل  ينوري بعد أنْ الد

ُت إَِليْهِ  ،َبَدأُْت بِاْلبَاَقَطاِينِّ : السفراء بالوصف، فوصل للباقطاين وقال  ،َوِرصْ

ٌة َظاِهَرةٌ  تَِمُع إَِليِْه وَ  ،َوِغْلَامٌن َكثِريٌ  ،َوَفَرٌس َعَرِيبٌّ  ،َفَوَجْدُتُه َشيْخاً َمِهيبًا َلُه ُمُروَّ َجتْ

َب َوَرسَّ  ،َفَدَخْلُت إَِليِْه َوَسلَّْمُت َعَليْهِ : عنده، قال َالنَّاُس َيتَنَاظَُرونَ  َب َوَقرَّ َفَرحَّ

ْفتُُه أَينِّ  ،َفَسَأَلنِي َعْن إِْرَبتِي ،َأْن َخَرَج َأْكثَُر َالنَّاسِ  َفَأَطْلُت َاْلُقُعوَد إَِىلٰ  ،َوَبرَّ  َفَعرَّ

ينََورِ أهل  َرُجٌل ِمنَ  أُِريُد وَ اِل َأْحتَاُج َأْن ُأَسلَِّمُه ٌء ِمَن َاملَ َواَفيُْت َوَمِعي َيشْ  ،َالدِّ
                                                             

 ).٣٨٧ح / ٤١٣ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٨٩ح / ٤١٤ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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ةً   َفَلمْ  ،َفُعْدُت إَِليِْه ِمَن َاْلَغدِ : الغد، قالَتُعوُد إَِيلَّ ِيف  :، فلامَّ أعوزه ذلك َقاَل ُحجَّ

ةٍ   .)١(رؤوس اخلالئق وافتضحه اهللا عىلٰ  ،َيْأِت بُِحجَّ

: ق اإ:  

 ا، وكان شاب� ¨السفارة أيضاً من اإلمام املهدي  ٰى عوكان هذا قد ادَّ 

ا حيرضه الباقطاين، وكان له فرس ولباس نظيفًا، وقد كان حيرض منزله أكثر ممَّ 

َب عليه، َوَسلَّْمُت عليه َدَخْلُت : قال الدينوري ،ة وغلامن كثرومروَّ  َب َوَقرَّ  ،َفَرحَّ

ُت   ،َفُقْلُت َلُه َكَام ُقْلُت لِْلبَاَقَطاِينِّ  ،َفَسَأَلنِي َعْن َحاَجتِي ،َأْن َخفَّ َالنَّاُس  إَِىلٰ  َفَصَربْ

 . )٢(يف أمره ة، وفضحه اهللا تعاىلٰ ام، فلم يأِت بحجَّ وعدت إليه بعد ثالثة أيَّ 

: ا د أ:  

من بأيب بكر البغدادي سًا مشهورًا، آر الكاتب، كان خممِّ د بن املظفَّ وهو حممّ 

ابن روح  مه عىلٰ قدِّ ، وكان يدافع عنه بحرارة، ويُ )٣(واعترب مذهبه هو الصحيح

له أبو بكر البغدادي بعد وفاته، وأمره يف اجلنون أكثر  أوٰىص  ٰى ، حتَّ )٤(النوبختي

 .)٥(ٰىص ُحي  من أنْ 

األصحاب،  ٰى السفارة بعد السمري، فكان هذا عالمة كذبه لد ٰى عادَّ 

 .)١(ضاً صار مفوِّ  ثمّ  ،وسلسل نَّ وجُ  ،ر الغلوَّ فأظه
                                                             

 ).١٩ح / ٣٠١و ٣٠٠ص / ٥١ج (، عنه بحار األنوار )٢٤٠ص (رج املهموم ف) ١(

 ).١٩ح / ٣٠١و ٣٠٠ص / ٥١ج (عنه بحار األنوار  ،)٢٤١و ٢٤٠ص (فرج املهموم ) ٢(

 ).٣٩٠ح / ٤١٤ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٨٧ح / ٤١٣ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٤١٤ص ( الغيبة للطويس) ٥(

 ).٣٨٥ح / ٤١٢ص ( الغيبة للطويس) ١(
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  يف خطِّ نيلقد كان معظم هؤالء املنحرفني املذكورين مشرتك: أقول

األغلب، بشعورهم بظلم السلطات هلم، وعدم  والسفراء يف األعمِّ   ةاألئمَّ 

يبيعوا  تها، وهذا الشعور نفسه كان قد جعلهم يرهبون أنْ اعرتافهم بمرشوعيَّ 

سوا نشاطهم وجهودهم كرِّ للسلطات أو يداهنوا معهم يف أمرهم، أو يُ ضامئرهم 

م ة، وأهنَّ مَّ دين واألنصار يف األُ املؤيِّ  م لن حيصلوا عىلٰ م يشعرون أهنَّ ألجلها، ألهنَّ 

تلك الفصائل كانت  فعلوا شيئاً ما لصالح السلطات، فاعتبار أنَّ  سيفقدوهنم إنْ 

موا التنازالت قدِّ يُ  فليس من السهولة أنْ  ،¨رصيد لإلمام املهدي  ل أعىلٰ ثِّ متُ 

اه هذا سوف لن يكون الشعور هبذا االجتِّ  صالح حساهبم، وعىلٰ  للسلطات عىلٰ 

 .جمديًا هلم ¨وهو القرب من السلطات واإلدالء بأرسار اإلمام املهدي 

ما  بكلِّ  علم كامل وتامٍّ  عىلٰ  ¨اإلمام  ة بأنَّ معرفتهم التامَّ  مضافًا إىلٰ 

ام حييكوهنا الدسائس واملؤامرات التي ربَّ  كات ونشاط، وبكلِّ منهم من حترُّ يصدر 

 .ةمَّ قيمة يف األُ  وال يكون هلم أّي  ،يفضحهم يف عقر دارهم ه بإمكانه أنْ وأنَّ  ،هضدَّ 

 حدٍّ  وهذا هو الذي جعلهم طرفًا يف عدائهم للسلطات والسفراء عىلٰ 

 اهات وأضعفها يف أنْ ضيق االجتِّ لون أمثِّ سواء، ومل يكن يف مستطاعهم وهم يُ 

ل يف خامتة أمرهم ا عجَّ حياربوا يف جهتني ويبذلوا نشاطهم يف أكثر من ميدان، ممَّ 

 .وإهناء حساهبم

*   *   * 

 



 

 

 

اا ا:  

 ياث ااّ ن    

   ا  اي ا

ة ة اإلسالميَّ مَّ راثًا خالداً لألجيال واألُ د بن عثامن العمري تف حممّ لقد خلَّ 

 :صه بام ييللخِّ ونُ ، ¨ة السفارة عن اإلمام املهدي يه ملهمَّ مع تصدِّ 

ا  دت وأروا   و ُو ت:  

 اوبداية القرن الثالث مرسحاً عام� لقد كانت بغداد يف أواخر القرن الثاين 

د بن عثامن العمري تراثاً ضخًام ف حممّ وقد خلَّ  ،ةة والفكريَّ ياسيَّ للحوادث الس

 .فها يف خمتلف العلومبًا صنَّ تُ وكُ  ة من الروايات واألحاديث عن األئمَّ 

َكاَن ِألَِيب َجْعَفٍر : قال ،بإسناده عن أيب نرص هبة اهللا الطويس  ٰى فقد رو

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ ُكتٌُب  ٍد اَْحلََسِن  ،ُمَصنََّفٌة ِيف َاْلِفْقهِ ُحمَمَّ  - ِممَّا َسِمَعَها ِمْن أَِيب ُحمَمَّ

اِحِب   - العسكري  ٍد  ،َوِمْن َأبِيِه ُعثَْامَن ْبِن َسِعيدٍ  َوِمَن َالصَّ َعْن أَِيب ُحمَمَّ

ٍد ، -  احلسن العسكري  -  فِيَها ،  - اهلادي  - َوَعْن َأبِيِه َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

َبةِ  :ٌب َتْرَمجَتَُهاُكتُ   .ُكتُُب اَْألَْرشِ

َا   -حمّمد بن عثامن  - َذَكَرِت َاْلَكبَِريُة أُمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت أَِيب َجْعَفٍر وَ  أَهنَّ

 .)١(ِعنَْد َاْلَوِصيَِّة إَِليْهِ  َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َوَصَلْت إَِىلٰ 

ام ذكراه فيمن مل يرو عن أهنَّ   والغريب من النجايش والطويس

 .، مع ما تراه من روايته عن اإلمامني اهلادي والعسكري  ةاألئمَّ 

                                                             

 ).٣٢٨ح / ٣٦٣ص ( الغيبة للطويس) ١(
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د بن عثامن بن سعيد له كتاب حممّ  ذلك أنَّ  مقتٰىض :  د اخلوئيقال السيِّ 

 النجايش والشيخ أنْ  ، فكان عىلٰ والصاحب  وله رواية عن العسكري 

، كام صنعه ه فيمن مل يرو عنهم وجه لعدِّ  ه الوأنَّ  ،يذكراه يف كتابيهام

 . الشيخ

الكتاب  فبأنَّ  لا عن األوَّ أمَّ ، ويمكن االعتذار عن كال األمرين: قال ثمّ 

ه أحد من العلامء السفراء، فلم يرَ  دما يظهر من الرواية كان من الودائع عن عىلٰ 

 .ض النجايش والشيخ لهوالرواة، ولذلك مل يتعرَّ 

 مل تثبت إالَّ  د بن عثامن عن العسكري رواية حممّ  فبأنَّ  ينا عن الثاوأمَّ 

يف الكتاب  د بن عثامن عن العسكري فيام رواه ابن نوح من رواية حممّ 

كان  فهو وإنْ  ا روايته عن الصاحب وأمَّ . املزبور، وقد عرفت حال الكتاب

 ٰى يف رجاله ملن رو ضمل يتعرَّ  الشيخ الطويس   أنَّ م بعضها، إالَّ أمرًا ثابتاً وتقدَّ 

 نادراً، ينحرص يف السفراء إالَّ  الرواة عنه  ، باعتبار أنَّ عن الصاحب 

أيضاً  عن الصاحب  ٰى فألجل ذلك مل جيعل الشيخ هلذا باباً، وأدرج من رو

 .)١(فيمن مل يرو عنهم 

عدم  إنَّ : قائالً  معتذرًا للشيخ الطويس والنجايش  وقال التسرتي 

 .)٢(النجايش غفلة بعد كونه ذا كتابوالفهرست له  يفالشيخ  عنوان

 .علمأواهللا 

 :ة ا رواياته وأحاديثه عن األئمَّ وأمَّ 

 ،يف جماالت خمتلفة وأبواب عديدة من العلوم عنهم  ٰى فقد رو

 :ص بعضها بام ييللخِّ ونُ 
                                                             

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ١٧ج ( معجم رجال احلديث) ١(

 ).٤١٠ص / ٩ج ( قاموس الرجال) ٢(
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 حيرض كلَّ  ¨ املهدي وأنَّ  ،)١(ةاألرض ال ختلو من حجَّ  رواياته يف أنَّ 

ء الفرج الذي قرأه اإلمام ودعا ،)٢(يف املوسم وما قاله  ،موسم حجٍّ 

واألموال التي  ،)٤(¨، ومعاجز رآها يف والدة اإلمام املهدي )٣(̈  املهدي

  وزيارة النبيِّ  ،)٥(ة التشكيكوقضيَّ  ،¨كانت تصل لإلمام املهدي 

من يف دعاء املؤ ¨وروايته عن اإلمام املهدي  ،)٦(والصاحلني تزيد يف الرزق

 .لخإ ...)٧(ودعاء الكافر

 : ةا أدعيته عن األئمَّ وأمَّ 

ة مَّ األُ  د بن عثامن العمري تراثًا ضخًام من األدعية إىلٰ م حممّ فقد قدَّ 

إنامء امللكات : ة وعرضه فيهاة، فكان منها أدعية ذات مضامني تربويَّ اإلسالميَّ 

ز اجلاحمة يف اإلنسان وإضعاف الغرائ ،ة السائرة نحو التكاملة والنفسيَّ الروحيَّ 

ة الشهوات، وهتذيب طباعه، وتطهريه من اآلثام لكي يستخدم وانتشاله من هوَّ 

 .خري قواه ومواهبه يف كلِّ 

أو قاهلا بنفسه  ته د بن عثامن عن أئمَّ وجاءت األدعية التي رواها حممّ 

 :ناحيتني معاجلة مشكلة اإلنسان ومهومه، وهي تقوم عىلٰ 

 وسقيها بامء العقيدة، وتقوية هذا الشعور ايناخلري واألمزرع بذور  :وىلٰ األُ 

 .عطي ثامراً صاحلةبتوفري األجواء املالئمة الحتضاهنا لكي تُ 
                                                             

 ).٩ح / ٣٨باب / ٤٠٩ص (ين الدِّ  كامل) ١(

/ ٣٦٤و ٣٦٣ص ( ، الغيبة للطويس)٣١١٥ح / ٥٢٠ص / ٢ج (من ال حيرضه الفقيه ) ٢(

 ).٣٢٩  ح

 ).١٧ح / ٤٣باب / ٤٤٤و ٤٤٣ص (ين كامل الدِّ ) ٣(

 ).١٤و ١٣ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص ( ينكامل الدِّ ) ٤(

 ).٢٨٥و ٢٨٤ص / ٢ج (، االحتجاج )٢٤٨ح / ٢٩٤و ٢٩٣ص ( الغيبة للطويس) ٥(

 ).٣٣٠ص ( دمصباح املتهجِّ ) ٦(

 ).٩٦ص / ٨٧ج (بحار األنوار ) ٧(
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ب عنها ا وحدها التي يتشعَّ ألهنَّ  ،تنمية الرغبة والرهبة من اهللا تعاىلٰ  :الثانية

ه وعالنيته رسِّ يني يف النفس مرافقًا له يف وإجياد الوازع الدِّ  ،جذور اخلري والتآلف

 .وقفه عن ارتكاب اجلرائمليمنعه عن ارتكاب املعايص، ويُ 

وغرضهم  ،ةة والعائليَّ ولقد رسمت تلك األدعية العالقات االجتامعيَّ 

 .ومنها التام هللا سبحانه وتعاىلٰ  ،زرع بذور املجتمع الصالح

 عنه بالدعاء السيايس، وقد استعمله عربَّ آخر من الدعاء يُ  نموذج وهناك

لزعزعة كياهنم  األعداء سالح وزرع اخلوف والرعب يف قلوبك ة األئمَّ 

 .وتشتيت كلمتهم، وإيقاد اجلذوة يف نفوس املؤمنني وشحذها وتقويتها

د بن عثامن العمري عن فه حممّ خلَّ  تراٍث من وإليك ما ورد من أدعية 

وهلا إرشاقات  ،اماأليَّ  أ دائًام يف مرِّ قرَ ومنها أدعية مأثورة ومشهورة تُ  ة األئمَّ 

 .ة يف النفوسروحيَّ 

 :دعاء االفتتاح :ومنها

قال ابن  ،ليلة أ يف شهر رمضان املبارك كلَّ قرَ وهو الدعاء املشهور الذي يُ 

ِد عن بإسناده  ،د بن قرةنقالً عن كتاب حممّ  طاوس  ِد ْبِن ُحمَمَّ َأِيب َعْمٍرو ُحمَمَّ

ِد ْبِن َسَأْلُت : َقاَل ، السكوين ْبِن َنْرصٍ اِ  ُعثَْامَن َاْلبَْغَداِديَّ أَْمحََد ْبِن َأَبا َبْكٍر ُحمَمَّ

ُد ْبُن ُعثَْامَن ْبِن التي َشْهِر َرَمَضاَن أدعية يف َأْن ُخيِْرَج إَِيلَّ  ُه َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ َكاَن َعمُّ

فنسخت منه أدعية ، دًا بَِأْمحَرَ َفَأْخَرَج إَِيلَّ َدْفَرتًا ُجمَلَّ  ا،َيْدُعو ِهبَ  َسِعيٍد َاْلَعْمِريُّ 

الدعاء  ليلة من شهر رمضان، فإنَّ  وتدعو هبذا الدعاء يف كلِّ  :كثرية، ومن مجلتها

 .)١(يف هذا الشهر تسمعه املالئكة وتستغفر لصاحبه

مة املجليس هذا وأسند العالَّ : ما ترمجته )ة الزائرحتيَّ (يف  وقال النوري 
                                                             

 ).١٣٨ص / ١ج (قبال األعامل إ) ١(
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ليلة من شهر  أ كلَّ قرَ يُ  تب للشيعة أنْ وك ،صاحب األمر  الدعاء إىلٰ 

 .)١(رمضان

َوَأْنَت  ،َاللَُّهمَّ إِينِّ َأْفتَتُِح َالثَّنَاَء بَِحْمِدكَ  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم«: لهوأوَّ 

َواِب بَِمنَِّك  ٌد لِلصَّ  .)٢(لخإ »...ُمَسدِّ

 :دعاء السامت: اومنه

التي اشتهرت بني وهذا الدعاء من األدعية املشهورة :  قال املجليس

 ،أصحابنا غاية االشتهار يف مجيع األعصار واألمصار، وكانوا يواظبون عليه

البوق  ٰى ور بمعنالعالمات، والشبُّ  ٰى بمعن )تالسام(و )ورالشبُّ (ف بدعاء عرَ ويُ 

 .خ فيهنفَ الذي يُ 

بإسناد صحيح عن احلسني بن أمحد بن عمر بن  املجليس  ٰى رو

ُت َجمْ : قال ،الصباح ِد ْبِن ُعثَْام َحَرضْ يِْخ َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ َن ْبِن َسِعيٍد لَِس َالشَّ

ُقوَن  َكثِريًا ِمنَ  َما َباُلنَا َنَرٰى  ،َيا َسيِِّدي: َفَقاَل َبْعُضنَا َلهُ ،  َاْلَعْمِريِّ  دَّ َالنَّاِس َيصَّ

َق ِمنُْهمْ  َشبُّوَر َاْليَُهوِد َعَىلٰ  ْبِن َمْرَيَم  لَِساِن ِعيَسٰى  َىلٰ َوُهْم َمْلُعوُنوَن عَ  ،َمْن َرسَ

ٍد َرُسوِل اَهللاِ وَ  تَانِ  :َفَقاَل ؟  ُحمَمَّ ا َالظَّاِهرَ  ،َظاِهَرٌة َوَباطِنَةٌ  :ِهلََذا ِعلَّ َا َفَأمَّ ُة َفإِهنَّ

َا ِعنَْدُهْم َمبْتُوَرةٌ  إِالَّ  ،َوَمَدائُِحهُ  َأْسَامُء َاهللاِ  َعْن َساَدتِنَا ،َوِعنَْدَنا َصِحيَحٌة َمْوُفوَرةٌ  ،َأهنَّ

ْكرِ  ينَا  .َوَصَلْت إَِليْنَا َحتَّٰى  ،َنَقَلَها َلنَا َخَلٌف َعْن َسَلٍف  ،َأْهِل َالذِّ ا ُروِّ ا َاْلبَاطِنَُة َفإِنَّ َوَأمَّ

:  إَِذا َدَعا َاملُْؤِمُن َيُقوُل اَهللاُ «: اَل قَ  هُ نَّ أَ  - ¨أي اإلمام املهدي  -  َعِن َاْلَعاِملِ 

َامِء َواَْألَْرِض  ،َأْن أَْسَمَعهُ َصْوٌت ُأِحبُّ  اِْقُضوا َحاَجتَُه َواِْجَعُلوَها ُمَعلََّقًة َبْنيَ َالسَّ

َصْوٌت َأْكَرُه :  َعا َاْلَكافُِر َيُقوُل اَهللاُ َوإَِذا دَ  ،ُيْكثَِر ُدَعاَءُه َشْوقًا ِمنِّي إَِليْهِ  َحتَّٰى 

ُلوَها َلُه  ،َسَامَعهُ  َوَيْشتَِغَل بَِام َطَلبَُه َعْن  ،َأْسَمَع َصْوَتهُ  َال  َحتَّٰى اِْقُضوا َحاَجتَُه َوَعجِّ
                                                             

 ).٨٦ص ( زاد املعاد عن ،)١٣٢ص (ة الزائر حتيَّ  )١(

 ).١٣٨ص / ١ج (إقبال األعامل ) ٢(



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ١٥٤

بُّوِر َحتَّٰى  :َقاُلوا ،»ُخُشوِعهِ  ِذي ُهَو لِلشَّ َامِت َالَّ  َفنَْحُن ُنِحبُّ أَْن ُمتِْيلَ َعَليْنَا ُدَعاَء اَلسِّ

ِزيَن َعَليْنَاملُ اَ َخاتِِلَني َلنَا وَ َاملُ ظَاملِِنَا َوُمْضطَِهِدَنا وَ  َنْدُعَو بِِه َعَىلٰ  حمّمد بن  -َقاَل فَ  ،تََعزِّ

َثنِي َأُبو ُعمْ : - عثامن العمري  ُد ْبُن  :َقاَل  ،ُعثَْامُن ْبُن َسِعيدٍ و رَحدَّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

ُد ْبُن ِسنَانٍ  :َقاَل  ،َراِشدٍ  َثنِي ُحمَمَّ َثنِي َاملُ  :َقاَل  ،َحدَّ ُل ْبُن ُعمَ َحدَّ  َر َاْجلُْعِفيُّ َأنَّ َفضَّ

يَعِة َسَأُلوا َعْن َهِذِه اَملَْسَأَلِة بِ  اَخَواص�  ،  -الصادق  -  َعيْنَِها َأَبا َعبِْد اَهللاِِمَن َالشِّ

 .)١(َفَأَجاَهبُْم بِِمثِْل َهَذا َاْجلََواِب 

مه قد دعا هبذا الدعاء وعلَّ   ٰى موس وكان يوشع بن نون ويصُّ 

أيضاً   عن الصادق وهو مروي:  قال الكفعمي ،رسائيلإبني  خواصَّ 

 .)٢( ٰى حماربة العامليق كانت مع موس ه ذكر أنَّ  أنَّ بعينه إالَّ 

َلْو «: ه قالأنَّ  وقد روي فضائل عديدة يف قراءته، فقد روي عن الباقر 

ْرُت  َعاِء اَِالْسَم َاْألَْعظََم َلَربَ ظَاملِِنَا  َفاْدُعوا بِِه َعَىلٰ  ،َحَلْفُت َأنَّ ِيف َهَذا َالدُّ

ِزيَن َعَليْنَاَاملُ ُمْضطَِهِدَنا وَ وَ   .)٣(»تََعزِّ

 َتبُْذُلوهُ َفاْدُعوا بِِه َوَال  ،َهَذا ِمْن َعِميِق َمْكنُوِن اَْلِعلِْم َوَخمُْزونِهِ «: أيضاً  وقال 

بْيَاِن َواَلظَّاملَِِني َواَملُنَافِِقنيَ وَ لِلنَِّساِء  َفَهاِء َواَلصِّ  .)٤(قراءتهلخ من الفضائل يف إ ، »...اَلسُّ

ما دعوت به : الراشدي د بن عيلٍّ قال حممّ : وقال عثامن بن سعيد العمري

 .)٥( ورأيت رسعة اإلجابةالَّ إ وال ملمٍّ  يف مهمٍّ 

الدعاء به يف آخر ساعة من هنار  بُّ ستحَ ه يُ أنَّ  وقد ذكر املجليس 

                                                             

 ).٩٦ص / ٨٧ج (حار األنوار ب) ١(

 ).١٠٢ص / ٨٧ج (بحار األنوار ) ٢(

 .ر السابقملصدا) ٣(

 .ملصدر السابقا) ٤(

 .ملصدر السابقا) ٥(
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فأخذت منه بعض الفوائد  ،الكفعمي لرشح هذا الدعاء ٰى اجلمعة، وقد تصدَّ 

ألفاظ  لبسط الكالم فيه لكونه من األدعية املشهورة، وقد اشتمل هذا الدعاء عىلٰ 

 .)١(الرشح والبيان غريبة حتتاج إىلٰ 

دعاء السامت : )املصباح(يف  قال الشيخ الطويس : وهذا الدعاء هو

َاللَُّهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك «: وهو، - د بن عثامن العمري حممّ  - مروي عن العمري 

ات  - َك َاْلَعظِيِم اَْألَْعَظِم بِاْسمِ  َالَِّذي إَِذا  ،اَْألََعزِّ َاْألََجلِّ َاْألَْكَرمِ ، - ثالث مرَّ

ْمحَِة اِْنَفتََحْت  ُدِعيَت بِِه َعَىلٰ  َامِء لِْلَفتِْح بِالرَّ  َوإَِذا ُدِعيَت بِِه َعَىلٰ  ،َمَغالِِق َأْبَواِب َالسَّ

 .)٢(إلخ »...ِج اِْنَفَرَجْت ِق َأْبَواِب اَْألَْرِض لِْلَفرْ ئِ َمَضا

 :فضل أدعيته أوهو  ،دعاء أمري املؤمنني يف االستجارة :ومنها

دعاء ألمري  ل عٰىل كلِّ ومن ذلك الدعاء املفضَّ :  قال ابن طاوس

 ،  د بن عثامن العمرييب جعفر حممّ أعٰىل  َض رِ عُ  ،والباقر والصادق   املؤمنني

: وهو ،فضل العباداتأقراءة هذا الدعاء من : وقال ،...ما مثل هذا الدعاء: فقال

 .)٣(إلخ »...اَللَُّهمَّ أَْنَت َريبِّ َوأََنا َعبُْدكَ بسم اهللا الرمحن الرحيم، «

 ٰى يوم، حيث رو ، ودعاء رجب يف كلِّ )٤(د الفطر املباركيدعاء ع :ومنها

يب يدي أ سة عىلٰ ه أخرج هذا التوقيع الرشيف من الناحية املقدَّ أنَّ  الطويس 

َاللَُّهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم«: وهو ،د بن عثامن العمريجعفر حممّ 

كَ  ْأُموُنوَن َعَىلٰ َاملَ  ،ُة َأْمِركَ َمجِيِع َما َيْدُعوَك بِِه ُوَال بَِمَعاِين  وَن اَملُ  ،ِرسِّ ْستَبِْرشُ

 .)٥(إلخ »...بَِأْمِركَ 

                                                             

 ).١٢٦ص / ٨٧ج (بحار األنوار ) ١(

د م) ٢(  ).٤١٧و ٤١٦ص (صباح املتهجِّ

 ).١٢٠و ١١٩ص (هج الدعوات م) ٣(

 ).٤٦٨ص / ١ج (قبال األعامل إ) ٤(

د م) ٥(  ).٨٠٣ص (صباح املتهجِّ



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ١٥٦

 :¨هدي صالة وزيارة ودعاء لإلمام امل :ومنها

ة احلجَّ  ه إىلٰ ذكر التوجُّ : )املزار الكبري(ف قال مؤلِّ :  قال املجليس

، والظاهر )١(لخإ ...بعد صالة اثنتي عرشة ركعةبالزيارة  صاحب الزمان 

 .الصالة قبل الزيارة أنَّ 

أيب احلسني محزة بن حمّمد بن احلسن بن صاحب املزار وغريه عن  ٰى رو

َفنَا َأبُ : شبيب، قال  َشَكْوُت إَِىلٰ : ، َقاَل - النوبختي  - أَْمحَُد ْبُن إِْبَراِهيَم  و َعبِْد َاهللاَِعرَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َشْوقِي إَِىلٰ  ْوِق : َفَقاَل ِيل ، َنا ُرْؤَيِة َمْوَال  َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ َمَع َالشَّ

 َوْجَههُ  َوَأَراكَ  ،َلَك َشْوَقَك  َاهللاَُشَكَر : ْم، َفَقاَل ِيل َنعَ : َفُقْلُت َلهُ  !؟َتْشتَِهي َأْن َتَراهُ 

يٍَة، َال ِيف ُيْرسٍ وَ 
 َال َأْن َتَراُه، َفإِنَّ َأيَّاَم َاْلَغيْبَِة َتْشتَاُق إَِليِْه، وَ  تَِمْس َيا َأَبا َعبِْد اَهللاِ َتلْ  َعافِ

َا َعَزاِئُم اَهللاِ  ،َتْسَأِل اَِالْجتَِامَع َمَعهُ  َياَرةِ ْوَىلٰ َوَالتَّْسِليُم َهلَا أَ  إِهنَّ ْه إَِليِْه بِالزِّ  ، َوَلِكْن َتَوجَّ

 .)٢(إلخ... َرْكَعة ة اِْثنَتَْي َعَرشَ َبْعَد َصَال 

املراد منه رؤيته  ،إلخ )...أَْن َتَراهُ  تَِمْس َيا َأَبا َعبِْد َاهللاَِتلْ  َال (: قوله: أقول

فق حيان مل يتَّ األمطلقًا ولو يف بعض  اً فهو غري ممنوع أصالً، ولو كان ممنوع ،مطلقاً 

 نَّ نفسهم، وهذا خمالف للعيان، ألأالسفراء  ٰى يامن حتَّ حد من أهل اإلأل

 .احلكايات والروايات هبذا املرام من املؤمنني يوجب اليقني ألهل اليقني

 :وقنوتاهتم يف الودائع املستحفظة ة أدعية األئمَّ  :ومنها

َالَِّذي َنَقْلُت ِمنُْه َهِذِه َاْألَْصِل َهَذا َوَجْدُت ِيف :  قال ابن طاوس

َّا َيْأِيت ِذْكُرُه بَِغْريِ إِْسنَادٍ  ُثمَّ َوَجْدُت َبْعَد َسطٍْر َهِذهِ  ،َاْلُقنُوَتاِت َما َهَذا َلْفظُُه ِمم

ِف َأْمحََد ْبِن َتْألِي )َعَمِل َرَجٍب َوَشْعبَاَن َوَرَمَضانَ (ِيف ِكتَاِب  َاْلُقنُوَتاِت إِْسنَاُدَها

َثنِي َأُبو َالطَّيِِّب َاْحلََسُن ْبُن َأْمحََد ْبنِ  :َفَقاَل ، َعبَّاس ْبِن  اَهللاِ  َعبْدِ  ِد ْبِن  َحدَّ ُحمَمَّ
                                                             

 ).٩٦ص / ٩٩ج (حار األنوار ب) ١(

 ).٥٨٦و ٥٨٥ص (هدي ملزار البن املشا) ٢(
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ِد َاْلبَْغَداِديُّ  ُد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ بَّاِح ُحمَمَّ بَّاِح َاْلَقْزِوينِيُّ َوَأُبو َالصَّ ُعَمَر ْبِن َالصَّ

بَانِ 
ِة َشيِْخنَا َفقِ  َجَرٰى : َقاَال  ،َاْلَكاتِ ٍد اَْحلََسِن َنا َأِيب ُحمَمَّ يِه َاْلِعَصاَبِة ِذْكُر َمْوَال بَِحْرضَ

َتْسِليَم َهَذا  ِمنُْه َالنَّاُس َينْتَِقُم إِنََّام  :َفَقاَل َرُجٌل ِمَن َالطَّالِبِيِّنيَ ، ْؤِمنَِني ْبِن َأِمِري َاملُ اِ 

ٍد َمْوَال َأْيضًا َرَأْيُت  :َفَقاَل َشيُْخنَا ،اِْبِن َأِيب ُسْفيَانَ  َاْألَْمِر إَِىلٰ  َأْعَظَم  املجتبٰى َنا َأَبا ُحمَمَّ

ينَ فِْعٍل َلُه اِْعتِبَاُر َاملُ  َيْقَدَح ِيف  َوَأْوَضَح ُبْرَهانًا ِمْن َأنْ  ،َمَكاناً  َوَأْعَىلٰ  ،َشْأناً  َأْو  ،ْعتَِربِ

َني وَ  اكِّ َضُه َشكُّ َالشَّ ُث  ،َتابِنيَ رْ اِْرتِيَاُب َاملُ َيْعَرتِ َسيُِّدَنا  امَّ َمَىضٰ ـلَ  :َفَقاَل  ،ُثمَّ َأْنَشأَ ُحيَدِّ

يُْخ َأُبو َجْعَفرٍ  ُد ْبُن ُعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمِريُّ  َالشَّ َزاَدُه َعنُْه َوَأْرَضاُه وَ  هللاَُرِيضَ اَ (ُحمَمَّ

يْ  ،ِمْن َأْمِرهِ  فرغوَ ) هُ ُعُلّوًا فِيَام َأْوَال  َرْوِح ْبِن أَِيب  ُخ َأُبو َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبنُ َجَلَس َالشَّ

أي حمّمد بن  -  ِيف َداِر َاملَاِيض  اِر َيْومهَهنَ  َبِقيَّةلِلنَّاِس  )َتْوفِيَقهُ  اَد َاهللاُزَ (َبْحٍر 

ازًا وَ ، -عثامن العمري  جًا َوُعكَّ َة َخَشٍب َفَأْخَرَج إَِليِْه َذَكاُء اَْخلَاِدُم َاْألَْبيَُض ُمَدرَّ ُحقَّ

اَز َفَجَعَلَها ِيف َحْجِرِه َعَىلٰ  ،َمْدُهوَنةً  َة  ،َفِخَذْيهِ  َفَأَخَذ َاْلُعكَّ َج بِيَِمينِِه َوَاْحلُقَّ َوَأَخَذ َاملَُدرَّ

ِج ِذْكُر َوَداِئعَ َاملُ  ِيف َهَذا :َفَقاَل لَِوَرَثتِهِ  ،بِِشَاملِهِ  ُه  ،َدرَّ َفإَِذا ِهَي ، - ابن روح  - َفنََرشَ

ِة أَ  ةِ ، ْدِعيٌَة َوُقنُوُت َمَوالِينَا اَْألَِئمَّ ُبوا َعنَْها َو َقاُلوا َفِفي َاْحلُقَّ َوفِيِه ، ...َفَأْرضَ

 ،أَْمالََها َعَليْنَا َمْن َحِفَظهُ ، وَ ْؤِمنَِني ٍد اَْحلََسِن ْبِن َأِمِري َاملُ َنا َأِيب ُحمَمَّ وُت َمْوَال ُقنُ 

ِت : َوَقاَل  ،َر ِيف َهِذِه اَملِْْدَرَجةِ َما َسطَ  َفَكتَبْنَاَها َعَىلٰ  تَِفُظوَن بُِمِهامَّ اِْحتَِفُظوا ِهبَا َكَام َحتْ

ينِ   .)١()َجلَّ َوَعزَّ (َوَعَزَماِت َربِّ َاْلَعاملََِني  ،َالدِّ

وهي طويلة  ،¨ة املهدي احلجَّ  إىلٰ  ة ئمَّ دعية لألأوهي قنوتات و

 .فراجعها ،يةعدب األتُ مذكورة يف كُ  ،اجد� 

 :ا تراثه فيام خرج من توقيعاتأمَّ 

 ¨مامه املهدي إد بن عثامن العمري توقيعات كثرية من وخرج من حممّ 

 :ص بعضها بام ييللخَّ تُ  ،مور وقضايا عديدةأُ ة يف سالميَّ ة اإلمَّ لألُ 
                                                             

 ).٤٧ - ٤٥ص (هج الدعوات م) ١(
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وحكمة النهي عن  ¨مام املهدي النهي عن ذكر اسم اإل :لوَّ التوقيع األ

 :ذلك

د حممّ  ىلٰ إخرج : قال ،يبن صدقة القمِّ  عن عيلِّ  بإسناده املجليس  ٰى رو

ِذيَن َيْسَأُلوَن َعِن َاْالِ لِيُْخِربَ اَ «: من غري مسألة ابتداءً  بن عثامن العمري ا ْسِم لَّ

ُكوَت َواَْجلَنَّةَ  ا َالسُّ ا َاْلَكَال وَ  ،إِمَّ ُْم إِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،َم َوَالنَّارَ إِمَّ َوإِْن  ،ُعوهُ ْسِم َأَذاَاْالِ  َفإِهنَّ

وا َعَليْهِ َاملَ  َوَقُفوا َعَىلٰ   .)١(»َكاِن َدلُّ

 :وهي تفويض اخللق والرزق ،ةمسألة كالميَّ : التوقيع الثاين

أبو : و قالأ -بن احلسني بن بابويه  د بن عيلِّ يب جعفر حممّ أورد عن 

اَعٌة ِمَن اِْختََلَف َمجَ : قال، - )٢(يل القمِّ محد الدالَّ أد بن بن حممّ  احلسن عيلُّ 

يَعِة ِيف َأنَّ اَهللاَ ِة   اَلشِّ مَّ
َض إَِىلٰ اَْألَئِ ُلُقوا َوَيْرُزُقوا َفوَّ ْن َخيْ  :َفَقاَل َقْومٌ  ،أَ

  َيْقِدُر َعَىلٰ َخْلِقَها َغْريُ اَهللاِِألَنَّ َاْألَْجَساَم َال  ،َتَعاَىلٰ   َجيُوُز َعَىلٰ اَهللاَِهَذا ُحمَاٌل َال 

َة َعَىلٰ َذلَِك  َتَعاَىلٰ  َبِل َاهللاُ :َخُرونَ َوَقاَل آ، َتَعاَىلٰ  مَّ
َض  ،أَْقَدَر َاْألَئِ  ،إَِليِْهمْ  هُ َوَفوَّ

 َما َباُلُكْم َال  :َفَقاَل َقاِئٌل  ،َشِديداً نَِزاعًا َوَتنَاَزُعوا ِيف َذلَِك  ،َوَرَزُقوا ،َفَخَلُقوا

ِد ْبِن ُعثَْامَن فَ  َح َلُكُم ضِّ وَ يُ ، فَ ُه َعْن َذلَِك نَ تَْسأَُلوَتْرِجُعوَن إَِىلٰ أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ْحلَقَّ فِيهِ  ِريُق إَِىلٰ َصاِحِب َاْألَْمرِ  ؟اَ ُه اَلطَّ  ،َفَرِضيَِت اَْجلََامَعُة بِأَِيب َجْعَفرٍ  ، َفإِنَّ

َمْت َوأََجاَبْت إَِىلٰ َقْولِهِ  َج إَِليِْهْم ِمْن َفَخرَ  ،َوأَْنَفُذوَها إَِليْهِ  ،َفَكتَبُوا اَملَْسأََلةَ  ،َوَسلَّ

يٌع ُنْسَختُهُ  ِذي َخَلَق اَْألَْجَسامَ  إِنَّ َاهللاَ«: ِجَهتِِه َتْوقِ َم  ،َتَعاَىلٰ ُهَو اَلَّ َوَقسَّ

ُه َليَْس بِِجْسمٍ  ،اَْألَْرَزاَق  ءٌ  ، َحالٌّ ِيف ِجْسمٍ َوَال  ،ِألَنَّ ِه َيشْ َوُهَو  ،َليَْس َكِمثْلِ
                                                             

م يف ق) ١(  .، فراجع)٣٩ص (د تقدَّ

باب / ١١ص / ٣ج (قال املامقاين يف تنقيحه ): ٢٨٤ص / ٢ج (جاء يف هامش االحتجاج ) ٢(

ام الذي عثرنا عليه نَّ إو ،نيل ليس له ذكر يف كلامت أصحابنا الرجاليِّ أبو احلسن الدالَّ : )ٰى الكن

 ..)..يب نرصأد بن محد بن حممّ أعن ( ):الكايف(يف باب تربيع القرب من  الكليني  رواية
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لْ  ِميُع اَ ا اَ وَ  َعِليُم،اَلسَّ ُة َأمَّ ُْم َيْسأَُلوَن اَهللاَ ْألَِئمَّ َوَيْسأَُلوَنُه  ،َتَعاَىلٰ َفيَْخُلُق  َفإِهنَّ

ُزُق  َلتِِهمْ  ،َفَريْ ِهمْ  ،إَِجيابًا ملَِْسأَ  .)١(»َوإِْعظَامًا ِحلَقِّ

 ؟¨متٰى يظهر املهدي : التوقيع الثالث

َ : قال ،امبن مهَّ  حمّمد عيلٍّ أيب بإسناده عن  الصدوق  ٰى رو َد َسِمْعُت ُحم مَّ

ِين ِيف َجمَْمٍع ِمَن «: ْعِرُفهُ نَ َخَرَج َتْوِقيٌع بَِخطٍّ : َيُقوُل  ْبَن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ اِ  َمْن َسامَّ

ُد ْبُن َمهَّامٍ  ،»ِمي َفَعَليِْه َلْعنَُة َاهللاَِالنَّاِس بِاْس  َوَكتَبُْت َأْسَأُلُه َعِن  :َقاَل َأُبو َعِيلٍّ ُحمَمَّ

 .)٢(»َكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ «: َفَخَرَج إَِيلَّ  ؟َيُكونُ  ٰى َاْلَفَرِج َمتَ 

 :¨ ة لإلمام املهدياملوسوعة الفقهيَّ : التوقيع الرابع

: قال ،سديد بن جعفر األ حممّ نييب احلسأبإسناده عن  الصدوق  ٰى رو

ِد ْبِن ُعثَْام  يِْخ َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ ِيف َجَواِب   - العمري  -َن َكاَن فِيَام َوَرَد َعَيلَّ ِمَن اَلشَّ

َماِن  َمَساِئِيل إَِىلٰ  ا مَ «: َصاِحِب َالزَّ َال َأمَّ ِة ِعنَْد ُطُلوِع ا َسَأْلَت َعنُْه ِمَن َالصَّ

ْمِس َوِعنَْد ُغُروِهبَا ْمَس َتْطُلُع َبْنيَ َقْرَينِ  :َالنَّاُس  َفَلِئْن َكاَن َكَام َيُقوُل  ،َالشَّ إِنَّ اَلشَّ

يَْطانِ  يَْطانِ  َالشَّ َال َفَام َأْرَغَم أَْنَف َالشَّ  ،َوَتْغُرُب َبْنيَ َقْرَينِ َالشَّ  ؟ةِ يْطَاِن َأْفَضُل ِمَن َالصَّ

يْطَانِ  وردت فيه  اوهو توقيع طويل جد� ، )٣(لخإ »...َفَصلَِّها َوَأْرِغْم َأْنَف َالشَّ

 .ااهنِّ فراجعها يف مظ ،األبواب عة يف كلِّ ة متنوِّ مسائل عديدة وفروع فقهيَّ 

 :¨ معجزات املهدي: التوقيع اخلامس

َوَرَد َعَيلَّ : قال ،سدييب احلسني األأبإسناده عن  املجليس  ٰى ورو

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  يِْخ َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ ْمُه ُسَؤاٌل  َتْوِقيٌع ِمَن َالشَّ ْ َيتََقدَّ  ،اِْبتَِداًء َمل

ِحيمِ ْمحَ َالرَّ  بِْسِم اَهللاِ  :نسخته َمِن  اِس أَْمجَِعَني َعَىلٰ اَلنَّ ِئَكِة وَ َال َاملَ وَ  َلْعنَُة اَهللا ،ِن َالرَّ

                                                             

 ).٢٨٥و ٢٨٤ص / ٢ج (، االحتجاج )٢٤٨ح / ٢٩٤و ٢٩٣ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣ح / ٤٥باب / ٤٨٣ص (ين كامل الدِّ ) ٢(

 ).٤٩ح / ٤٥باب / ٥٢٠ص (ين كامل الدِّ ) ٣(
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َفَوَقَع ِيف َنْفِيس َأنَّ َذلَِك : َقاَل َأُبو اَْحلَُسْنيِ َاْألََسِديُّ  ،»اِْستََحلَّ ِمْن َأْمَوالِنَا ِدْرَمهاً 

َوُقْلُت ِيف  ،اً ُدوَن َمْن َأَكَل ِمنُْه َغْريَ ُمْستَِحلٍّ َلهُ اِْستََحلَّ ِمْن َماِل َالنَّاِحيَِة ِدْرَمه  فِيَمنِ 

ماً  :َنْفِيس  ِة  َفَأيُّ َفْضٍل ِيف َذلَِك  ،إِنَّ َذلَِك ِيف َمجِيِع َمِن اِْستََحلَّ ُحمَرَّ  َعَىلٰ  لِْلُحجَّ

هِ  دًا بِاْحلَقِّ َبِشريًا َلَقْد نَ  :َقاَل  !؟َغْريِ ظَْرُت َبْعَد َذلَِك ِيف َالتَّْوِقيِع َفَوَالَِّذي َبَعَث ُحمَمَّ

ْمحَ  بِْسِم َاهللاِ«: َما َكاَن ِيف َنْفِيس  َفَوَجْدُتُه َقِد اِْنَقَلَب إَِىلٰ  ِحيمِ اَلرَّ  َلْعنَُة اَهللاِ ، ِن َالرَّ

َأُبو َجْعَفٍر  َقاَل  ،»َمْن َأَكَل ِمْن َمالِنَا ِدْرَمهًا َحَراماً  اِس أَْمجَِعَني  َعَىلٰ َالنَّ ِئَكِة وَ َال َوَاملَ 

ٍد اَْخلَُزاِعيُّ  ُد ْبُن ُحمَمَّ َأْخَرَج إَِليْنَا َأُبو َعِيلِّ ْبُن َأِيب اَْحلَُسْنيِ َاْألََسِديُّ َهَذا َالتَّْوِقيَع  :ُحمَمَّ

 .)١(َنظَْرَنا فِيِه َوَقَرْأَناهُ  َحتَّٰى 

 :ة يف الفقه والسياسةوأجوبة عامَّ  ،فضيحة املنحرفني: التوقيع السادس

َد ْبَن ُعثَْامَن : َقاَل  ،إِْسَحاَق ْبِن َيْعُقوَب عن  الكليني  ٰى رو َسَأْلُت ُحمَمَّ

َفَوَرَدْت ، َأْن ُيوِصَل ِيل ِكتَاباً َقْد َسَأْلُت فِيِه َعْن َمَساِئَل َأْشَكَلْت َعَيلَّ  َاْلَعْمِريَّ 

َماِن َخطِّ َمْوَال َالتَّْوِقيِع بِ  ا«: َنا َصاِحِب اَلزَّ َثبَّتََك وَ  ْلَت َعنُْه َأْرَشَدَك اَهللاُ َما َسأَ  َأمَّ

نَاِمْن َأْمِر َاملُ  َوَبْنيَ   َأنَُّه َليَْس َبْنيَ اَهللاِ  َفاْعَلمْ  ،نْكِِريَن ِيل ِمْن َأْهِل َبيْتِنَا َوَبنِي َعمِّ

ا َسبِيُل و. ٍح َوَسبِيُلُه َسبِيُل اِْبِن ُنو ،َوَمْن َأْنَكَرِين َفَليَْس ِمنِّي ،َأَحٍد َقَراَبةٌ  َأمَّ

ي ُبُه َحَرامٌ وَ . َوُوْلِدِه َفَسبِيُل إِْخَوِة ُيوُسَف  )٢(َجْعَفرٍ  َعمِّ اُع َفُرشْ ا َاْلُفقَّ  َال وَ  ،َأمَّ

ْلَامِب  ا َأْمَواُلُكْم َفَال وَ  .َبْأَس بِالشَّ ُروا  َنْقبَُلَها إِالَّ َأمَّ َوَمْن  ،َفَمْن َشاَء َفْليَِصْل ، لِتَطَهَّ

ُه إَِىلٰ ، ...َشاَء َفْليَْقَطعْ  ا ُظُهوُر َاْلَفَرِج َفإِنَّ  .َوَكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ  ،ِذْكُرهُ  َتَعاَىلٰ  اَهللاِ  َوَأمَّ

ا َقْوُل  ْ ُيْقتَْل َفُكْفٌر َوَتْكِذيٌب وَ  َمْن َزَعَم َأنَّ َاْحلَُسْنيَ  َوَأمَّ ا  .ٌل َضَال َمل َوَأمَّ

                                                             

ين  ، عن)١٢ح / ١٨٤و ١٨٣ص / ٥٣ج ( بحار األنوار) ١( / ٤٥باب / ٥٢٢ص (كامل الدِّ

 ).٣٠٠ص / ٢ج (، واالحتجاج )٥١  ح

ه أولد مائة وعرشين ولداً، أعقب من مجاعة انترش ألنَّ ) كرين(ب لقَّ ويُ  ،ٰى جعفر هذا أبو عبد اهللاكنَّيُ  )٢(

عام  ، وكانت وفاتهه الرضا نسبة إٰىل جدِّ  ،ونالرضويُّ  :ويقال لولده ،...ةمنهم عقب ستَّ 

 .)٩٥هامش ص : شيعةالق رَ فِ (. اءوقربه يف دار أبيه بسامرَّ  ،وله مخس وأربعون سنة )هـ٢٧١(



 ١٦١ ...................  حمّمد بن عثامن العمري  ¨السفري الثاين لإلمام املهدي : الباب الثاين

تِي َعُة َفاْرِجُعوا فِيَها إَِىلٰ َاْحلََواِدُث َاْلَواقِ  ُْم ُحجَّ ُة َعَليُْكْم وَ  ُرَواِة َحِديثِنَا َفإِهنَّ َأَنا ُحجَّ

ُد ْبُن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريُّ  .َعَليِْهمْ  َاهللاِ ا ُحمَمَّ ُه  َرِيضَ َاهللاُ َوَأمَّ َعنُْه َوَعْن َأبِيِه ِمْن َقبُْل َفإِنَّ

ُد ْبنُ َوأَ  .ثَِقتِي َوكِتَاُبُه ِكتَاِيب  ا ُحمَمَّ َلُه َقْلبَُه  ْهَواِزيُّ َفَسيُْصِلُح َاهللاَُعِيلِّ ْبِن َمْهِزَياَر اَْألَ  مَّ

هُ  ا َما َوَصْلتَنَا بِِه فَ  .َوُيِزيُل َعنُْه َشكَّ َوَثَمُن  .ملَِا طَاَب َوطَُهرَ   َقبُوَل ِعنَْدَنا إِالَّ َال َوَأمَّ

ا ُحمَمَّ  .َحَرامٌ  َاملَُْغنِّيَةِ   .ُد ْبُن َشاَذاَن ْبِن ُنَعيٍْم َفُهَو َرُجٌل ِمْن ِشيَعتِنَا َأْهَل َاْلبَيِْت َوَأمَّ

ُد ْبُن َأِيب َزْينََب َاْألَْجَدُع َفَمْلُعونٌ  ا َأُبو اَْخلَطَّاِب ُحمَمَّ  َفَال  ،َمْلُعوُنونَ  َوَأْصَحاُبهُ  ،َوَأمَّ

الِْس َأْهَل َمَقاَلتِِهمْ  ا َاملُ وَ  .ِمنُْهْم بَِراءٌ  َوآَبائِي  ،َفإِينِّ ِمنُْهْم َبِريءٌ  ،ُجتَ تََلبُِّسوَن َأمَّ

َام َيْأُكُل َالنَِّريانَ  َفَمِن اِْستََحلَّ ِمنَْها َشيْئاً  ،بَِأْمَوالِنَا ا اَْخلُُمُس َفَقْد ُأبِيَح َوَأمَّ  .َفَأَكَلُه َفإِنَّ

 .َختْبَُث  َال لِتَطِيَب ِوالََدُهتُْم وَ  ،َأْمِرَناَوْقِت ُظُهوِر  َوُجِعُلوا ِمنُْه ِيف ِحلٍّ إَِىلٰ  ،)١(ِشيَعتِنَالِ 

ا وا ِيف ِديِن اَهللاِ  َنَداَمُة َقْومٍ  َوَأمَّ  ،َما َوَصُلوَنا بِِه َفَقْد أََقْلنَا َمِن اِْستََقاَل  َعَىلٰ   َقْد َشكُّ

نيَ  َال وَ  اكِّ  .)٢(»َحاَجَة ِيف ِصَلِة َالشَّ

 :تهافائدة الغيبة وعلَّ : التوقيع السابع

من  ه ورد عيلَّ نَّ إ: قال ،سحاق بن يعقوبإبإسناده عن  الطويس  ٰى رو

ا ِعلَُّة َما َوَقَع ِمَن َاْلَغيْبَةِ «: د بن عثامن العمرييد حممّ  سة عىلٰ الناحية املقدَّ  َفإِنَّ  ،َوَأمَّ

 يَ  :َيُقوُل   َاهللاَ
�
�
َ
 ا �

َ
وا ال

ُ
يَن آَمن ِ

�
يَ َها ا�

ْ
ش

َ
ْن أ

َ
وا �

ُ
ْسئَل

َ
بْ  �

ُ
� 

ْ
ْم اَء إِن

ُ
�

َ
 ل

َ
د

مْ 
ُ
�

ْ
ُسؤ

َ
� ]َوَقْد َوَقَعْت ِيف ُعنُِقِه َبيَْعٌة  ُكْن َأَحٌد ِمْن آَباِئي إِالَّ إِنَُّه َملْ يَ  ،]١٠١: املائدة

 ،َبيَْعَة ِألََحٍد ِمَن َالطََّواِغيِت ِيف ُعنُِقي َال َوإِينِّ َأْخُرُج ِحَني َأْخُرُج وَ  ،لَِطاِغيَِة َزَمانِهِ 

ا َوْجُه اَِال  ْمِس إَِذا َغيَّبَتَْها َعِن اَْألَْبَصاِر ِيب ْنتَِفاِع َوَأمَّ ِيف َغيْبَتِي َفَكاِالْنتَِفاِع بِالشَّ
                                                             

 ،ب الفقه، وفيه روايات وأقوالتُ ب من كُ طلَ س يف زمن الغيبة للشيعة يُ مُ من اخلُ  حتقيق ما أحلَّ ) ١(

لشيعة زمن الغيبة لتطيب س يف املناكح لمُ املراد هبذا اخلرب وأمثاله إباحة اخلُ  أشهرها وأظهرها أنَّ 

 .ه واجبس يف غريها ألنَّ مُ دون اخلُ  ،والدهتم

ين ك) ٢( / ٢٩٢ - ٢٩٠ص (، الغيبة للطويس )٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ - ٤٨٣ص (امل الدِّ

 ).٢٤٧  ح
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َحاُب  َامءِ  ،َالسَّ َفَأْغِلُقوا  ،َوإِينِّ َألََماُن َأْهِل َاْألَْرِض َكَام َأنَّ َالنُُّجوَم َأَماٌن ِألَْهِل َالسَّ

َؤاِل َعامَّ َال  َعاَء  ،َما َقْد ُكِفيتُمْ  َتتََكلَُّفوا َعَىلٰ  َال وَ  ،مْ َيْعنِيكُ  َأْبَواَب َالسُّ َوَأْكثُِروا َالدُّ

َال وَ  ،ُكمْ َذلَِك َفَرجِيف َفإِنَّ  ،بِتَْعِجيِل َاْلَفَرِج  ُم َعَليَْك َيا إِْسَحاَق ْبَن َيْعُقوَب اَلسَّ

بََع َاْهلُدٰى   .)١(»َوَعٰىل َمِن اِتَّ

 :ةفييف طلب العا: التوقيع الثامن

َبْغَداَد ِيف  َخَرْجُت إَِىلٰ : قال ،بإسناده عن أمحد بن روح املجليس  ٰى رو

ٍد ِألُوِصَلهُ  ِد  َوَأَمَرِين َأْن َأْدَفَعُه إَِىلٰ  ،َماٍل ِألَِيب َاْحلََسِن اَْخلَِرضِ ْبِن ُحمَمَّ أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

هِ  ُه إَِىلٰ َأْدَفعَ َال  َفَأَمَرِين َأنْ  ،ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ اِ  ِة  ،َغْريِ َعاَء لِْلِعلَّ َوَأَمَرِين َأْن َأْسأََل َالدُّ

تِي ُهَو فِيَها ُت إَِىلٰ  !؟َوَأْسَأَلُه َعِن َاْلَوَبِر َحيِلُّ ُلبُْسهُ  ،َالَّ  ،َاْلَعْمِريِّ  َفَدَخْلُت َبْغَداَد َوِرصْ

ِد ْبِن َأْمحَدَ َأِيب َجْعفَ  ِرصْ إَِىلٰ  :َوَقاَل  ،اَل َيْأُخَذ َاملَ  َفَأَبى َأنْ  َواِْدَفْع إَِليِْه َفإِنَُّه َأَمَرُه  ،ٍر ُحمَمَّ

َفَأْخَرَج  ،َفَأْوَصْلتُُه إَِليْهِ  َأِيب َجْعَفرٍ  َفِجئُْت إَِىلٰ  ،َوَقْد َخَرَج اَلَِّذي َطَلبُْت  ،بَِأْن َيْأُخَذهُ 

ْمحَ  بِْسِم َاهللاِ«: إَِيلَّ ُرْقَعًة فِيَها ِحيمِ اَلرَّ ُدَهاَسأَ ، ِن َالرَّ تِي َجتِ ِة َالَّ َعاَء َعِن َاْلِعلَّ  ،ْلَت َالدُّ

يَةَ  َوَهَب اَهللاُ 
َف َعنَْك َبْعَض َما َجتُِدُه ِمَن  ،اَْآلَفاِت  َوَدَفَع َعنَْك  ،َلَك َاْلَعافِ َوَرصَ

 .)٢(إلخ »...َوَعاَفاَك َوَصحَّ ِجْسُمَك  ،َاْحلََراَرةِ 

*   *   * 

                                                             

ين كيف  ؛ ورواه الصدوق )٢٤٧ح / ٢٩٣و ٢٩٢ص ( الغيبة للطويس) ١( / ٤٨٥ص (امل الدِّ

 ).٤ح / ٤٥باب 

 ).١٨ح /٧٠٢ص /٢ج (ن اخلرائج واجلرائح ، ع)٢٣ح /١٩٧ص /٥٣ج (بحار األنوار ) ٢(



 

 

 

ا ا:  

 ات اي اا ا  تظ¨  

 ّ ييا   ن    

صبحت يف ضوء املنطق العلمي أيني قد املعجزة بمفهومها الدِّ  نَّ أذكرنا 

ة إٰىل وجهة النظر الكالسيكيَّ  ا كانت عليه يف ظلِّ كرب ممَّ أاحلديث مفهومة بدرجة 

احلديث إٰىل قانون االقرتان  ق العلملت تلك العالقة يف املنطة، فقد حتوَّ عالقة السببيَّ 

ل فتتحوَّ  ،ةرد بني الظاهرتني دون افرتاض تلك الرضورة الغيبيَّ و التتابع املطَّ أ

 نْ أمن دون أو التتابع راد يف االقرتان ة هلذا االطِّ املعجزة عٰىل هذا إٰىل حالة استثنائيَّ 

ة لالستقراء س املنطقيَّ ُس األُ  عىلٰ  ها بناءً ي إٰىل استحالة، ولكنَّ ؤدِّ تصطدم برضورة أو تُ 

االستقراء ال يربهن عٰىل عالقة الرضورة بني  نَّ أفق مع وجهة النظر احلديثة، يف تتَّ 

و التعاقب أ نراد التقارعٰىل وجود تفسري مشرتك الطِّ  ه يدلُّ نَّ أا نرٰى الظاهرتني، ولكنَّ 

ساس افرتاض أ بني الظاهرتني باستمرار، وهذا التفسري املشرتك يمكن صياغته عىلٰ 

خرٰى باستمرار، فتدعو أُ نة بظواهر م الكون إٰىل ربط ظواهر معيَّ حكمة دعت منظِّ 

 .)١(حياناً إٰىل االستثناء فتحدث املعجزةأاحلكمة بنفسها 

د بن عثامن يدي سفريه حممّ  عىلٰ  ¨مام املهدي لقد صارت معاجز اإل

 ةأمام ، ودليل واضح عىلٰ تهة بابيَّ وصحَّ  ،صدق مقالته عىلٰ  وهي تدلُّ  ،العمري

 .)٢(ليهإمن انتموا 

                                                             

 ).٨٠و ٧٩ص ( ¨ي بحث حول املهد) ١(

 ).٤١٥ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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آية يقام هلا  نْ أ بعد الَّ إمر ما أعاء يف ادِّ  ال تقبل أيَّ  نْ أة مَّ وقد اعتادت األُ 

مامه إيديه من  قام العمري املعاجز الكثرية التي ظهرت عىلٰ أوقد  ،معجزة

 اهللا الَّ إا مور التي ال يقف عليهرب عن عجائب األُ بو جعفر ُخي أ، فكان ¨املهدي 

ل اهللا الذي يعلم الرسائر وما بَ من قِ  ة نبياء واألئمَّ ، أو األسبحانه وتعاىلٰ 

 .)١(ختفي الصدور

 التي ظهرت عىلٰ  ¨مام املهدي ص بعض ما ظهر من معجزات اإللخِّ ونُ 

 :د بن عثامن العمرييدي سفريه حممّ 

أو: ا  رأ ر :  

َثنِي َمجَاَعٌة ِمْن : قال ،يب نرص هبة اهللاأسناده عن بإ الطويس  ٰى رو َحدَّ

َثتْنِي بِِه ُأمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت ، َاْحلََسِن ْبُن َكثٍِري َالنَّْوَبْختِيُّ  َبنِي َنْوَبْخَت ِمنُْهْم َأُبو َوَحدَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ُه : َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ ِيف َوْقٍت ِمَن  َأِيب  إَِىلٰ ُمحَِل َأنَّ

ُسوُل  ،ِمْن ُقمَّ َوَنَواِحيَها َصاِحِب َاْألَْمِر  َاْألَْوَقاِت َما ُينِْفُذُه إَِىلٰ  َفَلامَّ َوَصَل َالرَّ

َف  إَِىلٰ  َبْغَداَد َوَدَخَل  إَِىلٰ  َعُه َوَجاَء لِيَنَْرصِ  َأِيب َجْعَفٍر َوأَْوَصَل إَِليِْه َما ُدفَِع إَِليِْه َوَودَّ

َّا ُاْستُوِدْعتَهُ  :َقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ٌء ِمم ُجُل  ؟َفَأْيَن ُهوَ  ،َقْد َبِقَي َيشْ ْ  :َفَقاَل َلُه اَلرَّ َيبَْق  َمل

ءٌ  ْمتُهُ  َيا َسيِِّدي ِيف َيِدي إِالَّ  َيشْ ءٌ  ،َبَىلٰ  :َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ،َوَقْد َسلَّ  ،َقْد َبِقَي َيشْ

ْر َما ُدفَِع إَِليَْك َفَأْرِجْع إَِيلَّ  ُجُل  .َما َمَعَك َوَفتِّْشُه َوَتَذكَّ ُر  ،َفَمَىض َالرَّ امًا َيتََذكَّ َفبَِقَي َأيَّ

رُ  ُه َمْن َكاَن ِيف ُمجَْلتِهِ  َال وَ  ،َفَلْم َيْذُكْر َشيْئاً  ،َوَيبَْحُث َوُيَفكِّ أَِيب  َفَرَجَع إَِىلٰ  ،َأْخَربَ

ٌء ِيف  َملْ َيبَْق  :َفَقاَل َلهُ  ،َجْعَفرٍ  َّا ُسلَِّم إَِيلَّ  َيشْ تَِك  َوَقْد َمحَْلتُُه إَِىلٰ  ،َيِدي ِمم َفَقاَل َلُه  ،َحْرضَ

َدانِيَّانِ «: َفإِنَُّه ُيَقاُل َلَك  :َأُبو َجْعَفرٍ  ْ ُن ْبُن َذاِن َدَفَعُهَام إَِليَْك ُفَال َاللَّ  )٢(َالثَّْوَباِن َالرسَّ
                                                             

 ).٢٩٥ص ( الغيبة للطويس) ١(

 الثوب الرسداين منسوب إىلٰ  ولعلَّ  ،)القاموس(جزيرة كبرية ببحر املغرب قاله يف : ةالرسدانيَّ ) ٢(

 ).مش املصدرمن ها(. هذه اجلزيرة
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ُجُل َفَقاَل َلُه اَ  ،»!؟َفَعَال  ٍن َماُفَال  َذَهبَا َعْن  َيا َسيِِّدي َلَقْد َنِسيتُُهَام َحتَّٰى  اَهللاِ إِي وَ  :لرَّ

ُجُل  َفَمَىضٰ  ،َوَلْسُت َأْدِري اَْآلَن َأْيَن َوَضْعتُُهَام  ،َقْلبِي ٌء َكاَن َمَعُه  َفَلْم َيبَْق  ،َالرَّ َيشْ

َفَلْم َيِقْف َهلَُام  ،تَاِع َأْن ُيَفتَِّش َذلَِك َن َاملَ َل إَِليِْه َشيْئاً مِ َوَسأََل َمْن َمحَ  ،َفتََّشُه َوَحلَّهُ  إِالَّ 

هُ  ،أَِيب َجْعَفرٍ  َفَرَجَع إَِىلٰ  ،َخَربٍ  َعَىلٰ   اِْمِض إَِىلٰ «: ُيَقاُل َلَك  :َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ ، َفَأْخَربَ

َفاْفتُْق  ،ْلُقْطَن ِيف َداِر َاْلُقْطنِ ٍن َاْلَقطَّاِن َالَِّذي َمحَْلَت إَِليِْه َاْلِعْدَلْنيِ اَ ِن ْبِن ُفَال ُفَال 

ا َُام ِيف َجانِبِهِ  ،َعَليِْه َمْكتُوٌب َكَذا َوَكَذا َوُهَو اَلَِّذي ،َأَحَدُمهَ ُجُل ِممَّا  ،»َفإِهنَّ َ اَلرَّ َفتََحريَّ

، ُاْفتُْقهُ  :ِذي َقاَل َلهُ َفَفتََق َاْلِعْدَل َالَّ  ،ْوِضعِ َاملَ  َوَمَىض لَِوْجِهِه إَِىلٰ  ،َأْخَربَ بِِه َأُبو َجْعَفرٍ 

ا َمَع َاْلُقطْنِ  ا َوَجاَء ِهبَِام إَِىلٰ  ،َفإَِذا َالثَّْوَباِن ِيف َجانِبِِه َقِد اِْنَدسَّ  ،َأِيب َجْعَفرٍ  َفَأَخَذُمهَ

َمُهَام إَِليِْه َوَقاَل  ْلتُُهَام ِيف َجانِِب َفَجعَ  ،َبِقيَا تَاعَ امَّ َشَدْدُت َاملَ ـِألَينِّ لَ  ،َلَقْد َنِسيتُُهَام  :َفَسلَّ

 .َاْلِعْدِل لِيَُكوَن َذلَِك َأْحَفَظ َهلَُام 

ُه بِِه َأُبو َجْعَفٍر  ُجُل بَِام َرآُه َوَأْخَربَ َث َالرَّ دَّ َاْألَْمِر َعْن َعِجيِب  -العمري  - َوَحتَ

ِذي َال  اِئَر َوَما ُختِْفي  َالَِّذي ْو إَِماٌم ِمْن ِقبَِل اَهللاِ َنبِيٌّ أَ  إَِليِْه إِالَّ  َيِقُف  َالَّ َ َيْعَلُم َالرسَّ

ُدورُ   .َالصُّ

ُجُل َيْعِرُف َأَبا َجْعَفٍر  َام ُأْنِفَذ َعَىلٰ ، -العمري  - َو َملْ َيُكْن َهَذا اَلرَّ  َيِدِه َكَام  َوإِنَّ

اُر إَِىلٰ  َمَها إَِىلٰ َكاَن َمَعُه تَ  َال وَ  ،َيِد َمْن َيثُِقوَن بِهِ  َأْصَحاِهبِْم َعَىلٰ  ُينِْفُذ َالتُّجَّ َأِيب  ْذِكَرٌة َسلَّ

يُْف َيْقُطُر َدماً  ،ْعتَِضدِ َاملُ  ِيف َزَمانِ  اا ِجد� ِألَنَّ َاْألَْمَر َكاَن َحاد�  ،ِكتَاٌب  َال َجْعَفٍر وَ  َوَالسَّ

ْأنِ  اِرس�  َوَكانَ  ،َكَام ُيَقاُل   .)١(َبْنيَ َاْخلَاصِّ ِمْن َأْهِل َهَذا اَلشَّ

م:  :  

ي : قال ،متيل عيلِّ بن د بنبإسناده عن حممّ  املجليس  ٰى ورو َقاَل َعمِّ

ِد ْبِن َمتِّيلٍ  ُد  :َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ ُن َاملَ َدَعاِين َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ امَّ ْعُروُف ْبُن ُعثَْامَن َالسَّ

                                                             

 ).٢٤٩ح / ٢٩٦ - ٢٩٤ص ( الغيبة للطويس) ١(
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ًة فِيهَ  ،بِاْلَعْمِريِّ  تَاُج َأْن َتِصَري  :َفَقاَل ِيل  ،َدَراِهمُ  اَوَأْخَرَج إَِيلَّ ُثَوْيبَاٍت ُمْعَلَمًة َوُرصَّ َحتْ

ِل َرُجٍل َيْلَقاَك ِعنَْد  ،بِنَْفِسَك إَِىلٰ َواِسٍط ِيف َهَذا اَْلَوْقِت  َوَتْدَفَع َما َدَفْعُت إَِليَْك إَِىلٰ َأوَّ

طِّ بَِواِسطٍ  ُصُعوِدَك ِمَن اَملَْرَكِب   :َوُقْلُت  ،َغمٌّ َشِديدٌ  َفتََداَخَلنِي ِمْن َذلَِك  :َقاَل  ،إَِىلٰ اَلشَّ

َء اَْلَوْتَح  ْ  :َقاَل  ،- أي القليل التافه  -  ِمثِْيل ُيْرَسُل ِيف َهَذا َاْألَْمِر َوَحيِْمُل َهَذا اَليشَّ

اِين َسأَْلتُُه َعِن َاْحلََسِن ْبِن  ،َواِسٍط َوَصِعْدُت ِمَن اَملَْرَكِب  َفَخَرْجُت إَِىلٰ  ُل َرُجٍل َتَلقَّ َفَأوَّ

يَْدَال ُحمَمَّ  أََنا  :َفُقْلُت  ؟أَْنَت  َمنْ  ،أََنا ُهوَ  :َفَقاَل  ،ِينِّ َوِكيِل اَْلَوْقِف بَِواِسطٍ ِد ْبِن َقَطاٍة اَلصَّ

ِد ْبِن َمتِّيلٍ   ،َوَسلَّْمُت َعَليْهِ  ،َوَسلََّم َعَيلَّ  ،َفَعَرَفنِي بِاْسِمي :َقاَل  ،َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

َال  ُبو َجْعَفٍر اَْلَعْمِريُّ َيْقَرأُ أَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َوَتَعاَنْقنَا َوَدَفَع إَِيلَّ َهِذِه اَلثَُوْيبَاِت  ،مَ َعَليَْك اَلسَّ

َة ِألَُسلَِّمَها إَِليَْك  َّ َد ْبَن َعبِْد اَهللاِ ،َاْحلَْمُد هللاِِ :َفَقاَل  ،َوَهِذِه اَلرصُّ اَْلَعاِمِريَّ َقْد  َفإِنَّ ُحمَمَّ

ٍة َوثِيَاٍب  ،َفَحلَّ اَلثِّيَاَب  ،َكَفنَهُ  ِألُْصلَِح  َوَخَرْجُت  ،َماَت  َفإَِذا ِهبَا َما َحيْتَاُج إَِليِْه ِمْن ِحَربَ

لَِني َوَاْحلَفَّارِ  ،َوَكاُفورٍ  ِة َكَرٰى َاْحلَامَّ َّ ْفُت  ،َفَشيَّْعنَا َجنَاَزَتهُ  :َقاَل  ،َوِيف اَلرصُّ  .)١(َواِْنَرصَ

: ال اا:  

دٍ ناده بإس املفيد  ٰى رو ِد ْبِن َشاَذاَن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

وَن ِدْرَمهاً : َقاَل  ،َالنَّيَْساُبوِريِّ  َفَلْم ُأِحبَّ  ،اِْجتََمَع ِعنِْدي َمخُْسِامَئِة ِدْرَهٍم َينُْقُص ِعْرشُ

يَن ِدْرَمهاً  ،َأْن ُأْنِفَذَها َناِقَصةً  أيب  - اَْألََسِديِّ  ثْتَُها إَِىلٰ َوَبعَ  ،َفَوَزْنُت ِمْن ِعنِْدي ِعْرشِ

ْ َأْكتُْب َما ِيل فِيَها، -جعفر العمري   ،َوَصَلْت َمخُْسِامَئِة ِدْرَهمٍ «: َفَوَرَد اَْجلََواُب  ،َوَمل

وَن ِدْرَمهاً   .)٢(»َلَك ِمنَْها ِعْرشُ

را: ا   ري وا :  

 بـ باس أمحد الدينوري امللقَّ بإسناده عن أيب العبَّ  املجليس  ٰى رو
                                                             

ين )٦٣ح / ٣٣٧و ٣٣٦ص /٥١ج (بحار األنوار ) ١(  ).٣٥  ح/٤٥باب /٥٠٤ص (، عن كامل الدِّ

 ).٣٦٥ص / ٢ج ( اإلرشاد) ٢(
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ْفُت ِمْن َأْرَدبِيَل إَِىلٰ : قال ،)هستارآ( َوَذلَِك َبْعَد  ،ُأِريُد أَْن َأُحجَّ َوَأَنا ِدينََوَر  اِْنَرصَ

ٍد َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  الرتديد من  - بَِسنٍَة أَْو َسنَتَْنيِ   - العسكري  - ُمِيضِّ َأِيب ُحمَمَّ

يَعُة ِعنِْدي ،بَْرشَ َأْهُل ِدينََوَر بُِمَواَفاِيت َفاْستَ ، - الراوي  اِْجتََمَع  :َفَقاُلوا ،َواِْجتََمَع َالشِّ

َمَها  ،َوَنْحتَاُج َأْن َنْحِمَلَها َمَعَك  ،َواِيل ْن َماِل َاملَ ِعنَْدَنا ِستََّة َعَرشَ َأْلَف ِدينَاٍر مِ  َوُتَسلِّ

َنْعِرُف َاْلبَاَب ِيف َهَذا  َال وَ  ،َهِذِه ِحَريةُ  ،َيا َقْومِ  :َفُقْلُت  :َقاَل  ،بَِحيُْث َجيُِب َتْسِليُمَها

َناَك ِحلَْمِل َهَذا اَملَ إِنََّام اِ  :َفَقاُلوا ،َاْلَوْقِت  َفاْعَمْل  ،اِل ملَِا َنْعِرُف ِمْن ثَِقتَِك َوَكَرِمَك ْخَرتْ

ةٍ   ُختِْرَجُه ِمْن َيَدْيَك إِالَّ َأْن َال  َعَىلٰ   اقترصنا عىلٰ  اواخلرب طويل جد�  ،)١(إلخ... بُِحجَّ

 .صدر ففيه العجائب املدهشةاملفراجعه يف  ،هذا

: ءا  :  

يرِ َأِيب َاْحلََسِن َاملُ بإسناده عن  الراوندي  ٰى رو ِ قِّ اَلرضَّ ُكنُْت : ، َقاَل ْسَرتِ

ْوَلةِ ْبِن َمحَْداَن نَ  اَْحلََسِن ْبِن َعبِْد َاهللاِ َيْوماً ِيف َجمْلِسِ   )٢(اجلامعةَفتََذاَكْرَنا َأْمَر  ،اِرصِ َالدَّ

َي َاْحلَُسْنيِ َيْوماً  إَِىلٰ  ،َعَليَْها ُكنُْت ُأْزِري، وَ - أي الشيعة  -  ُت َجمْلَِس َعمِّ  ،َأْن َحَرضْ

َأْن ُنِدْبُت  َىلٰ َقْد ُكنُْت أَُقوُل بَِمَقاَلتَِك َهِذِه إِ  ،َيا ُبنَيَّ  :َفَقاَل  ،َفَأَخْذُت َأَتَكلَُّم ِيف َذلَِك 

ْلَطانِ  ُقمَّ ِحَني اِْستَْصَعبَْت َعَىلٰ  َيةِ لِِوَال  َوَكاَن ُكلُّ َمْن َوَرَد إَِليَْها ِمْن ِجَهِة  ،َالسُّ

ْلَطاِن ُحيَاِرُبُه َأْهُلَها َم إَِيلَّ َجيٌْش َوَخَرْجُت َنْحَوَها ،َالسُّ َناِحيَِة  َبَلْغُت إَِىلٰ  َفَلامَّ  ،َفُسلِّ

يْدِ  َخَرْجُت إَِىلٰ  )َطَزرَ ( بَْعتَُها َوأَْوَغْلُت ِيف َأَثِرَها َحتَّٰى  ،َفَفاَتتْنِي طَِريَدةٌ  ،َالصَّ  َفاتَّ

ُت فِيهِ  ،َهرٍ نَّ َال َبَلْغُت إَِىلٰ  َام َأِسُري َيتَِّسعُ  ،َفِرسْ َفبَيْنََام َأَنا َكَذلَِك إِْذ َطَلَع َعَيلَّ  ،َالنََّهرُ  َوُكلَّ

تَُه َشهْ  اَفاِرٌس َحتْ ٌم بِِعَامَمِة َخزٍّ َخْرضَ َوِيف  ،َعيْنَيْهِ  ِسَوٰى ِمنُْه  َأَرٰى  َء َال بَاُء َوُهَو ُمتََعمِّ
                                                             

يف دالئل اإلمامة  ؛ ورواه الطربي الشيعي )١٩ح / ٣٠٠ص / ٥١ج (بحار األنوار ) ١(

 .)٤٩٣/٩٧ح / ٥٢٠و ٥١٩ ص(

 ).الناحية: ( املصدريف) ٢(
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اِن َأْمحََرانِ  َرِين وَ  َفَال  ،»َيا ُحَسْنيُ «: َفَقاَل ِيل ، ِرْجَليِْه ُخفَّ َما َذا  :َفُقْلُت  ،َكنَّاِين  َال ُهَو َأمَّ

 .فراجعه ،وهو خرب طويل أيضاً  ،)١(إلخ »...لنَّاِحيَةِ اَ  َم َتْزِري َعَىلٰ ـلِ «: َقاَل  ؟ُتِريدُ 

*   *   * 

 

                                                             

 ).١٧ح / ٤٧٤ - ٤٧٢ص / ١ج ( اخلرائج واجلرائح) ١(



 

 

 

  :ا ادس

ّ ةيون ا    

من منطلقني  ة ئمَّ ة عند األصالحيَّ ة واإلانطلقت احلركة التغيرييَّ 

 :نيساسيَّ أ

 .وعدم التفريط به مطلقاً  ،اااللتزام باملبدأ الرسايل حرفي�  :أحدمها

ة السائدة يف ة والفكريَّ ة واالجتامعيَّ رعاية الظروف السياسيَّ  :هاموثاني

 .املجتمع والسلطات احلاكمة

د الشكل جيايب املحدَّ مران يف رضورة العمل اإلويلتقي هذان األ

 .تلك الظروف دوات يف ظلِّ واأل

 .ونشاطهم احلركي ة هذا بالنسبة للمجتمع التطبيقي لعمل األئمَّ 

ما تطلبه  لون كلَّ مثِّ م كانوا يُ فإهنَّ  ،عقائدي والفكريا املنهج الوأمَّ 

ر مستلزمات وفِّ تُ  هومن خالل ،ة وأمينةرتمجوها يف سلوكهم ترمجة حيَّ فيُ  ،الرشيعة

السلطات كانت  فإنَّ  ،ةمَّ مستواه بسبب التجربة الكاملة مع األُ  القيادة بأعىلٰ 

وحتهم، وصهرها يف اجلهاز طركاهتم، وقد حاولت مرارًا متييع أُ حترُّ  تراقب كلَّ 

 ا كان له أثر، واإلكثار يف معاناهتم، ممَّ ة وأصحاهبم مَّ احلاكم، وعزهلم عن األُ 

 .يف كفكفة نشاطهم سلبي

ويظهر هذا من خالل سياسة احلذر والكتامن قوالً وفعالً يف سلوكهم، 

 مرحلة قي إىلٰ فُ ع األُ يف تلك الظروف من مرحلة التوسُّ  ة وانتقل األئمَّ 

صال بأصحاهبم الذين امتلكوا الكفاءات العظيمة البقاء واالتِّ  احلفاظ عىلٰ 
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ليسهل ، ةمَّ قوهم لألُ مورهم ووثَّ فاعتمدوا عليهم يف أُ  ،وصالبة العقيدة واملبدأ

 .عملهم

د بن عثامن العمري بأمر قام حممّ  ¨لإلمام املهدي  ٰى ويف الغيبة الصغر

 .)١(السفارة مخسني عاماً برواية ابن هبة

 :ة يف سفارة العمريمساحمة تارخييَّ  ونشري هنا إىلٰ 

د بن عثامن العمري أربعني عامًا ال مخسني تكون سفارة حممّ  أنْ  األوىلٰ  إنَّ 

كانت  ¨والدة اإلمام املهدي  ملا عرفت من أنَّ  ،م ذكره عن ابن هبةعامًا كام تقدَّ 

، وبدأت السفارة عام )٣()ـه٢٥٥(ا عام أهنَّ  ٰى خر، ويف رواية أُ )٢()ـه٢٥٦(عام 

 - ، وكانت وفاة عثامن بن سعيد العمري )٤(أي بعد وفاة أبيه  )ـه٢٦٠(

ا استغرقت هنَّ إأي  ،)٥()ـه٢٦٥(عام  -  ¨السفري األول عن اإلمام املهدي 

فعليه تكون  ،)ـه٣٠٥(د بن عثامن العمري عام مخسة أعوام، وكانت وفاة حممّ 

 .أربعني عاماً ال أكثرد بن عثامن العمري ة سفارة حممّ مدَّ 

د بن عثامن ستكون عام سفارة حممّ  رواية هبة اهللا فإنَّ  ولو اعتمدنا عىلٰ 

 .رواية الطويس بعد د اإلمام املهدي عىلٰ ولَ ومل يُ  )ـه٢٥٥(

كان قد  اإلمام العسكري  ، ألنَّ ٰى خرالرواية األُ  وال تنفعنا أيضاً عىلٰ 

 .ثامن بن سعيد العمري مخسة أعواماستغرقت سفارة ع ثمّ  ،)ـه٢٦٠( عام وّيف تُ 

 .ٰى فق مع هبة اهللا يف روايته، وفيها من املساحمة ما ال خيففال نتَّ 
                                                             

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

م يف ق) ٢(  .، فراجع)٨٥ص (د تقدَّ

 ).٥١٤ص / ١ج (لكايف ا) ٣(

 ).٣١٣ص / ٢ج (اإلرشاد ) ٤(

 ).٤٠٤ص / ١ج ( اريخ الغيبة الصغرٰى ت) ٥(
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ويص البن يُ  د بن عثامن العمري يف أنْ ملحمّ  ¨لقد أمر اإلمام املهدي 

 .ام سيأيت ذكره يف ترمجة ابن روحك ،روح بعده قبل وفاته بسنوات

يقعد  ،عليه مبطنة بيضاء ،متواضعاً  د بن عثامن العمري شيخاً لقد كان حممّ 

 دَ جِ ة والفرس ما وُ وال له من املروَّ  ،لبد يف بيت صغري، ليس له غلامن عىلٰ 

 .)١(لغريه

 .)٢(فيقرأ فيه القرآن جزءاً جزءاً  ،يوم وكان قد حفر لنفسه قربًا ينزل فيه كلَّ 

ة مدرجًا وعكازًا  ٰى ومل يرتك من زخارف الدنيا وزينتها بعد وفاته سو وُحقَّ

مع ما كانت تصله من األموال العظيمة من األقطار  ،)٣(خشب مدهونة

ة د بحدود املصالح العامَّ دَّ  تواضعاً وإجالالً، وكانت ُحت ة، فلم يزدد إالَّ اإلسالميَّ 

 .ةة الظاهريَّ هبَّ ال بالزخارف واألُ 

لقد كان أبو جعفر العمري حسن السرية، يرتدي اللباس املتواضع، ويف 

وكانت عليه أيضًا نقوش  ،)املبني  اهللا احلقُّ الَّ إله إال : (عليه َش قِ تم قد نُ يده خا

 .ة خواتيم األئمَّ 

امٍ بإسناده  الطويس  ٰى رو ِد ْبِن َمهَّ َخاَتِم أَِيب  َوَعَىلٰ : َقاَل  ،َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

ِن  - حمّمد بن عثامن العمري  -َجْعَفٍر  امَّ َاملَِلُك اَْحلَقُّ   َاهللاُالَّ  إَِلَه إِ َال : (َالسَّ

ٍد  :َفَقاَل  ،َفَسَأْلتُُه َعنْهُ  ،)بِنيُ َاملُ  َثنِي َأُبو ُحمَمَّ َعْن   - احلسن العسكري  - َحدَّ

ُْم َقاُلوا آَباِئِه  ُه َعِقيٌق  َكاَن لَِفاطَِمَة «: َأهنَّ ْهتَا َاْلَوَفاُة  ،َخاَتٌم َفصُّ َفَلامَّ َحَرضَ

ْتُه َاْلَوَفاُة َدَفَعُه إَِىلٰ ، ْحلََسِن اَ  َدَفَعتُْه إَِىلٰ  َقاَل ، َاْحلَُسْنيِ  َفَلامَّ َحَرضَ

ْبَن  ِسيَح ِعيَسٰى َفَرَأْيُت ِيف اَلنَّْوِم َاملَ  ،َفاْشتََهيُْت َأْن َأْنُقَش َعَليِْه َشيْئاً :  َاْحلَُسْنيُ 

                                                             

 .)٥٢١ص (الئل اإلمامة د) ١(

 ).٣٣٣و ٣٣٢ح / ٣٦٥ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٤٦ص ( مهج الدعوات) ٣(
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: ُاْنُقْش َعَليْهِ  :َقاَل  !؟َخاَمتِي َهَذا َما َأْنُقُش َعَىلٰ  ،َيا ُروَح َاهللاِ :َفُقْلُت َلهُ ، َمْرَيَم 

ْنِجيلِ  ،)بِنيُ ِلُك اَْحلَقُّ َاملُ َاملَ   َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َال ( ُل َالتَّْوَراِة َو آِخُر اَْإلِ ُه أَوَّ  .)١(»َفإِنَّ

اه وسوَّ  ،كان قد حفر لنفسه قرباً  د بن عثامن العمري حممّ  وروي أنَّ 

، لِلنَّاِس َأْسبَاٌب : فقال، ي عن ذلكاألسود القمِّ  د بن عيلٍّ فسأله حممّ  ،بالساج

َك بَِشْهَرْيِن َرِيضَ َفَامَت َبْعَد َذلِ  ،َقْد ُأِمْرُت َأْن أَْمجََع َأْمِري :َفَقاَل  ،َوَسَأْلتُُه َعْن َذلَِك 

 .)٢(َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َاهللاُ

م عليه، فوجده سلِّ ي ليُ ل القمِّ بن أمحد الدالَّ  ودخل عليه أبو احلسن عيلُّ 

 ة وأسامء األئمَّ  ،اش ينقش عليها ويكتب آياً من القرآنوبني يديه ساجة ونقَّ 

اَجةُ  ،َيا َسيِِّدي: حواشيها، فقال له عىلٰ  ي َتُكوُن  :َفَقاَل ِيل  ؟َما َهِذِه َالسَّ َهِذِه لَِقْربِ

 .َرْفَت ِمنْهُ َوَقْد عَ ، - ُأْسنَُد إَِليَْها  :َأْو َقاَل  -ُأوَضُع َعَليَْها  ،فِيهِ 

 ،ُجْزءًا ِمَن َاْلُقْرآِن فِيهِ  َفأَْقَرأُ  ،َوَأَنا ِيف ُكلِّ َيْوٍم َأْنِزُل فِيهِ : قال العمري

 .َفَأْصَعدُ 

َفإَِذا َكاَن َيْوَم َكَذا َوَكَذا ِمْن  ،َفَأَخَذ بِيَِدي َوَأَرانِيهِ  :َوَأُظنُُّه َقاَل : قال الراوي

ُت َشْهِر َكَذا َوَكَذا ِمْن َسنَ  اَجُة   َاهللاِ إَِىلٰ  ِة َكَذا َوَكَذا ِرصْ َوُدفِنُْت فِيِه َوَهِذِه َالسَّ

 .َمِعي

بًا بِِه  ،َفَلامَّ َخَرْجُت ِمْن ِعنِْدِه َأْثبَتُّ َما َذَكَرهُ : يل القمِّ قال الدالَّ  قِّ َوَملْ َأَزْل ُمَرتَ

َر َاْألَْمُر َحتَّٰى  ،َذلَِك  ْهِر  ،ْعَفرٍ اِْعتَلَّ َأُبو َج  َفَام َتَأخَّ َفَامَت ِيف َاْليَْوِم َالَِّذي َذَكَرُه ِمَن َالشَّ

تِي َذَكَرَها نَِة َالَّ ِذي َقاَلُه ِمَن اَلسَّ  .)٣(َوُدفَِن فِيهِ  ،َالَّ

بإسناده عن هبة اهللا  فقد ذكر الطويس  ،يف تاريخ وفاته َف لِ وقد اختُ 
                                                             

 ).٢٥٢ح / ٢٩٧ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٣٣ح / ٣٦٦و ٣٦٥ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٢ح / ٣٦٥و ٣٦٤ص ( الغيبة للطويس) ٣(
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َراِريِّ : قال َد ْبَن  )َوَغَفَر َلهُ  ِمحَُه اَهللاُ رَ (َوَجْدُت بَِخطِّ َأِيب َغالٍِب َالزُّ َأنَّ َأَبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

 .)١(ثِِامَئةٍ َثَال َسنََة َمخٍْس وَ  اَْألُوَىلٰ  َماَت ِيف آِخِر ُمجَاَدٰى  ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ 

 .)٢(ةنَّ خي أهل السُّ ووافق هذا التاريخ مجاعة من مؤرِّ 

َأَبا َجْعَفٍر  نَّ إِ  :قال ،دحممّ د بن عن هبة اهللا حممّ  ٰى خرويف رواية أُ 

 .)٣(ثِِامَئةٍ َثَال َماَت ِيف َسنَِة َأْرَبٍع وَ   َاْلَعْمِريَّ 

 .بنظر االعتبار، بحسب التسلسل التارخيي هي األصّح  وىلٰ واألُ 

موره، قام ابن روح النوبختي بتغسيله وتكفينه والقيام بأُ  وبعد وفاته 

عند والدته يف شارع باب الكوفة، يف املوضع وقربه  ،)٤(ودفنه يف دار املايض أبيه

 .)٥(الذي كانت دوره ومنازله فيه، وهو اآلن يف وسط الصحراء 

، )٦(ك والتربُّ  ٰى زار للذكريُ  ،يند معروف باخلالَّ وقربه اآلن مشيَّ : أقول

 .بيوت عامرة هوحول ،دةوفيه عامرة مشيَّ 

*   *   * 

                                                             

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).١٢٨ص (اجع ما مرَّ يف ر) ٢(

 .قملصدر السابا) ٣(

 ).٤٦ص ( مهج الدعوات) ٤(

 ).٣٣٤ح / ٣٦٦ص ( الغيبة للطويس) ٥(

 ).٤٠٦ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ ) ٦(





 

 

 

 

 

 

ب اا:  
  

  

ا ي  اا ¨  
  

روح ا  ا   
  

  

  

  

  

 





 

 

 

وا لا:  

  ا  روح ا  اان

  وبعده ابن روح احلسني

 

)١(شيخ جليل ثقة وعني 
  

أو  ،)٣(أو الروحي ،)٢(أبو القاسم النوبختي ،هو احلسني بن روح بن أيب بحر 

 .)٧(أو نيبخت ،)٦(ابن نوبختو ،)٥(أو القيس ،أو القيني ،)٤(يالقمِّ 

 )٨()ـه٣٠٥(د بن عثامن العمري عام أمر السفارة بعد وفاة حممّ  ٰى تصدَّ 

 .¨بأمر اإلمام املهدي 

 ،ه كان وافر احلرمةإنَّ : قال الذهبي عنه ،عليه املخالف واملؤالف ٰى أثن

مراء والوزراء يركبون إليه واألعيان، وتواصف كان األُ  ٰى وكثرت غاشيته حتَّ 

شاهدته يوماً : قال ،عن أبيه ،د األياديبن حممّ  عيلُّ  ٰى ناس عقله وفهمه، فروال

صواب الرأي عند : فقال له أبو القاسم ،)٩(وقد دخل عليه أبو عمر القايض

                                                             

 ).١٨٢ص ( ر املكنونة يف اإلمام واإلمامةرَ الدُّ  )١(

 ).٣٤٢ح / ٣٧١ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٨و ٢٦٦ح / ٣٧٠و ٣٢٠ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).١٧٤ص / ٢ج (مع الرجال ، جم)١٠٥٢ح / ٨٣١ص / ٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٤(

 ).١٩٠ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ٥(

 ).٢٩٦ص / ٢ج (االحتجاج ) ٦(

ين ك) ٧(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (امل الدِّ

م يف ق) ٨(  .، فراجع)١٢٨ص (د تقدَّ

له  ،)ـه٣٢٠( عام وّيف ب املثل بعقله وحلمه، تُ َرض د بن يوسف قايض قضاة كان يُ وهو حممّ ) ٩(

 ).١٨٤٦الرقم / ١٧٥ - ١٧١ص / ٤ ج(بغداد  ترمجة يف تاريخ
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فرأيت  ،فال يفعل القايض ما عزم عليه ،طعربة عند املتورِّ  - املشغف  - املشفق 

كنت قلت لك ما  إنْ : ؟ فقالمن أين لك هذا: قال ثمّ  ،أبا عمر قد نظر إليه

: قال ،كنت مل تعرفه فقد ظفرت يب وإنْ ! فمسألتي من أين لك؟ فضول ،عرفته

 خرج فلامَّ  ،رك ليومي أو لغديؤخِّ ال، بل واهللا أُ : يديه وقال فقبض أبو عمر عىلٰ 

لقد كاشفته  ،الربهان بنفاق مثل هذا ٰى يلق ما رأيت حمجوجاً قطُّ : قال أبو القاسم

 .كاشف به غريهملا مل أُ 

وبقيت  ،اسوزر حامد بن العبَّ  أنْ  ومل يزل أبو القاسم وافر احلرمة إىلٰ 

وقد كاد أمره  ،وعرشين وثالثامئة مات يف سنة ستٍّ  أنْ  ما كانت إىلٰ  حرمته عىلٰ 

 .)١(يظهر ويستفحل أنْ 

عن نفسه  ف يف الذبِّ إليه، وقد تلطَّ  ٰى باألموال ُجت  وإنَّ : وقال أيضًا عنه

فتي الشيعة وكان يُ  ،درايته ووفور عقله ودهائه وعلمه عىلٰ  ات تدلُّ بعبار

 .)٢(ويفيدهم، وله رتبة عظيمة بينهم

أبو القاسم القيني : مغلق سقيم اين وقد ذكره بخطٍّ الغسَّ  وقال ابن أيب طيٍّ 

عليه بالنيابة  نصَّ  ،أو القيس، وهو الشيخ الصالح أحد األبواب لصاحب األمر

ل من يدخل عليه حني جعل وجعله أوَّ  ،بن عثامن العمري عنهد أبو جعفر حممّ 

 .)٣(يديه تواقيع كثرية وقد خرج عىلٰ  ،الشيعة طبقات

: وأضافا ،للصفدي )الوايف(و ،ن حجربال )لسان امليزان(وجاء مثله يف 

أيب القاسم، وجلس ببغداد يف الدار،   مات أبو جعفر صارت النيابة إىلٰ امَّ ـل

: وقال ،ةقَّ اخلادم ومعه عكازة ومدرج وُح ) ذكاء(وخرج  ،وجلس الشيعة حوله

                                                             

 ).٨٥الرقم / ٢٢٤ - ٢٢٢ص / ١٥ج ( سري أعالم النبالء) ١(

 ).١٩١ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ٢(

 ).١٩٠ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ٣(
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 قِّ وإذا يف احلُ  ،م إليه هذاإذا دفنني أبو القاسم وجلس فسلِّ : موالنا قال إنَّ 

قام يف آخر اليوم ومعه طائفة، فدخل دار أيب جعفر  ، ثمّ ة خواتيم األئمَّ 

راء واملعزولون عن مراء يركبون إليه، والوزكان األُ  ٰى وكثرت غاشيته حتَّ  ،دحممّ 

هذه احلالة  بو القاسم عىلٰ أومل يزل  ،الوزارة، واألعيان، وتواصف الناس عقله

 .)١(خطوبُأمور وله معه  ٰى فجر ،اس الوزارةويل حامد بن العبَّ  ٰى حتَّ 

 .)٢(ه كان كثري اجلاللة يف بغدادنَّ إو ،هو أحد الرؤساء: وقال ابن حجر عنه

 .)٣(زعيمه ال اليافعي عنه بأنَّ وعربَّ 

 .)٤(ه البابوابن األثري بأنَّ 

فقد أثنوا عليه مجيعًا، قال املفيد وابن  ،ا املؤالف فقد ذكرنا عباراهتمأمَّ 

 ،اإلمام العسكري  كان احلسني بن روح من خواصِّ :  شهرآشوب

 .)٥(والباب له

 ومن اخلواصِّ  ،)٦(هو من رواة األحاديث عنهم :  وقال الطويس

ل من أذن له بالدخول وكان أوَّ  ،جعفر بن عثامن العمري واملعتمدين أليب

يَعةِ  ،ِكهِ ِيف َأْمَال َينْظُُر ، وكان )٧(عليه َؤَساَء ِمَن َالشِّ اِرِه اَلرُّ َوَكاَن  ،َوُيْلِقي بَِأْرسَ

يصاً بِهِ  ُثُه بَِام َجيِْري َبيْنَُه َوَبْنيَ َجَواِريِه لُِقْربِ  َحتَّٰى  ،ِخصِّ ُه َكاَن ُحيَدِّ ، ِه ِمنُْه َوُأْنِسهِ إِنَّ

جعفر العمري َأِيب ه بملَِْعِرَفتِِهْم بِاْختَِصاِص .  - ة ة اإلسالميَّ مَّ واألُ  - فعرفته الشيعة 
                                                             

 .)١١٧٧الرقم / ٢٨٤و ٢٨٣ص / ٢ج ( لسان امليزان، )٢٢٧ص / ١٢ج ( الوايف بالوفيات) ١(

 .)١١٧٧الرقم / ٨٣ص / ٢ ج( لسان امليزان) ٢(

 ).٢١٤ص / ٢ج ( مرآة اجلنان) ٣(

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ٤(

 ).٥٢٥ص / ٣ج (ناقب آل أيب طالب م) ٥(

 ).١٧٦/٣ح / ٩٣ص / ٦ج (ذيب األحكام هت) ٦(

 ).١٩٠ص / ٢٤ج (اريخ اإلسالم ت) ٧(
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ْدُت  ،َوَتْوثِيِقِه ِعنَْدُهمْ  أَِن اِْنتََهِت َاْلَوِصيَُّة إَِليِْه  إَِىلٰ  تِهِ َلُه َاْحلَاَل ِيف ُطوِل َحيَاَفَمهَّ

 .)١(َلْم َخيْتَِلْف ِيف َأْمِرِه َوَملْ َيُشكَّ فِيِه َأَحدٌ فَ  ،بِالنَّصِّ َعَليْهِ 

جليل القدر، :  العاميل قال فيه احلرُّ  ،ةرو علامء اإلماميَّ وأثنٰى عليه متأخِّ 

 .)٢(وغريمهاوالشيخ ، رواه الصدوق عظيم املنزلة، من وكالء صاحب الزمان 

سني بن روح بن أيب بحر أبو القاسم احل املوىلٰ :  د الصدروقال عنه السيِّ 

 كان أعلم أهل زمانه يف كلِّ  ،مني من آل نوبختم ذكره يف املتكلِّ النوبختي املتقدِّ 

 ،ااني� ين واملذهب أفضل منه، كان عاملاً ربَّ علوم اإلسالم، وال تعرف الشيعة يف الدِّ 

فاً، صاحب األرسار والكرامات والعلوم واملكاشفات، أوثق أهل زاهداً متقشِّ 

واملخالف، ال مغمز ألحد فيه من  قأقرانه، مقبول عند املواف نه وأعقل كلِّ زما

 .)٣(ق اإلسالم، مقبول القول عند الكلِّ فِرَ  كلِّ 

لإلمام الثاين  اب اخلاصِّ وَّ نهو أحد السفراء وال:  د اخلوئيوقال السيِّ 

 .)٤(، وشهرة جاللته وعظمته أغنتنا عن اإلطالة يف شأنهعرش 

 .)٥(مثله واملامقاين  وذكر التسرتي

 ٰ بموت أيب جعفر  )ـه٣٠٥(عام  ¨أمر السفارة عن اإلمام املهدي  توىلَّ

وعرشين  يف شعبان عام ستٍّ  حلق بالرفيق األعىلٰ  أنْ  وبقي فيها إىلٰ  ،العمري

 .ة سفارته حوايل الواحد والعرشين عاماً ، فتكون مدَّ )١(وثالثامئة

                                                             

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٥٢ص / ٣٠ج ( وسائل الشيعة) ٢(

 ).٤١٢ص ( تأسيس الشيعة) ٣(

 ).٣٤٠٦الرقم / ٢٥٧ص / ٦ج ( معجم رجال احلديث) ٤(

 ).١٣٣ص / ٢ج (نقيح املقال ت، )٢١٥٦الرقم / ٤٥١ص / ٣ج ( قاموس الرجال )٥(

سري أعالم ، )٢٢٧ص / ١٢ج (، الوايف بالوفيات )٣٥٠ح / ٣٨٧و ٣٨٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).١٩٢ص / ٢٤ج (ريخ اإلسالم ، تا)٢٢٤ص / ١٥ج ( النبالء
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وهي طائفة كبرية خرج منها  ،بختطائفة بني نو ينتمي هذا السفري إىلٰ 

اب تَّ مني والكُ مني والفالسفة واملتكلِّ دباء واملنجِّ مجاعات كثرية من العلامء واألُ 

وأصلهم من  ،اسم يف دولة بني العبَّ مراء، وكانت هلم مكانة وتقدُّ ام واألُ كَّ واحلُ 

 .)١(الفرس

علوم هم فضالء، هلم فكرة صاحلة ومشاركة يف م كلّ إهنَّ : قال القطفي

 .)٢(األوائل

فوا فألَّ  ،مجاعة منهم كانوا قد برزوا يف علم النجوم وذكر ابن طاوس 

 ٰى وموس ،ٰى احلسن بن موس: أمثال ،احلادثات ا دالالت عىلٰ بًا ذكروا أهنَّ تُ فيها كُ 

 .)٣(وغريهم ،والفضل بن أيب سهل ،سامعيلإاس بن بن العبَّ ا

ًام فاضالً ت، وقد كان منجِّ ل نوبخهم األوَّ جدِّ  ويرجع أصل نوبخت إىلٰ 

ل من ساهم يف بناء بغداد عام ، وكان أوَّ )٤(ايس دائامً يصحب املنصور العبَّ 

ايس أساسها يف وقت اختاره له نوبخت فوضع املنصور العبَّ  ،)ـه١٤٤(

 .)٥(ماملنجِّ 

أقطعه أبو جعفر املنصور  بعد أنْ  )ـه١٤٥(سكن نوبخت هذا بغداد عام 

، )٢(دجلة ، ويقع هذا النهر يف اجلانب الغريب من شطِّ )١(ألفي جريب بنهر جوبر

                                                             

 ).٩٥ص / ١ج ( واأللقاب ٰى الكن) ١(

 .نقًال عن أخبار احلكامء للقطفي، )٣٦٢ص (تأسيس الشيعة ) ٢(

 ).١٢١ص (فرج املهموم ) ٣(

 ).٣٦٢ص (تأسيس الشيعة ) ٤(

 ).٨٨ص / ١ج (تاريخ بغداد ) ٥(

يف  ثري يف الكاملابن األ، و)٢٦٣ص / ٦ج (الطربي يف تارخيه هنر جوبر هو هنر احلويزة، ذكره ) ١(

 ).٥٧١ص / ٥ج (التاريخ 

 ).٧ص ( ابن خرداذبه، عن )٢٧ص (آل نوبخت ) ٢(
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نوبخت وأوالده بيوتًا هلم يف تلك األرايض التي وهبها له املنصور،  ٰى فقد بن

ت الواقعة وهو من املحالَّ  ،وصارت هلم أمالكًا كثرية هناك، وهلم دور بنهر طابق

 بغداد وواسط يف الساحل ة بنيويف حوايل النعامنيَّ  ،)٢(ة، والنوبختيَّ )١(غريب بغداد

، وكانت لنوبخت براعة يف علم )٣(الغريب من دجلة كانت هلم منازل يملكوهنا

 .)٤(النجوم، وله تأليفات وتراجم فيه

 ،)٥(الذي كان صاحب دار احلكمة للرشيد) الفضل(ف ولده الوحيد وخلَّ 

ب تُ هم ينتمون هلذا االبن الواحد لنوبخت كام جاء يف الكُ وآل نوبخت كلُّ 

كتاب  :منها ،ةالعربيَّ  ة إىلٰ ب مرتمجة عن الفارسيَّ تُ وكانت للفضل كُ  ،شعارواأل

 .)٦(والفأل النجومي ،النهمطان يف املواليد

ا أوالد وأمَّ  ،ةنَّ ا مذهب آل نوبخت وابنه الفضل فهو مذهب السُّ أمَّ 

 وولده يف الظاهر، وكان  ع ووالية عيلٍّ وأحفاد الفضل فقد اشتهروا بالتشيُّ 

سامعيل إيعقوب بن إسحاق، وإسحاق بن : أمثال ة بينهم أصحاب األئمَّ 

مني يف وهو شيخ املتكلِّ  ،النوبختي سامعيل بن عيلٍّ إبن أيب سهل، وأبو سهل ا

ين والدنيا م بني نوبخت يف زمانه، وكان له جاللة يف الدِّ أصحابنا ببغداد، ومتقدِّ 

املالحدة والغالة وسائر  عىلٰ  والردِّ ف يف اإلمامة الوزراء، وقد صنَّ  ٰى جيري جمر

داً ذكرها ثالثني جملَّ  وغري ذلك ما زيد عىلٰ  ة املبطلني وتواريخ األئمَّ 

                                                             

 ).٣٠٨ص / ٤ج (األغاين ) ١(

 ).٣٦٠ص / ٥ج (م مَ جتارب األُ ) ٢(

 ).٢٨ص (نوبخت ل آ) ٣(

 .ملصدر السابقا) ٤(

 ).١٢٥ص (فرج املهموم ) ٥(

 ).٣٣٣ص ( فهرست ابن النديم) ٦(
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، أخذ عنه عبد اهللا النعامن املعروف باملفيد شيخ )١(ةب الرجاليَّ تُ أصحاب الكُ 

 ائيبَّ اجلُ  ، وكانت له مباحثات ومناظرات مع أيب عيلٍّ )٢(الشيعة يف زمانه وغريه

وله مناظرات مع احلكيم  ،ة جمالس باألهوازوهو أحد أركان املعتزلة يف عدَّ 

ذكر يف عداد ن يف كتاب يُ الريايض املعروف ثابت بن قرة الصايب، وكالمها مدوَّ 

 ،عليه وكان يقرأها النجايش  ،بهتُ يعتني بكُ  فاته، كان الشيخ املفيد مؤلَّ 

 .)٣(ومنها كتاب التنبيه

 ¨ة التي التقت باإلمام املهدي ث عن هذه الشخصيَّ وسيأيت بعض احلدي

 .ورأته عن قريب

ة احلسني بن روح النوبختي له قرابة مع آل نوبخت خاصَّ  لقد ذكرنا أنَّ 

 وأيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ  ،)٤(ماملتقدِّ  سامعيل بن عيلٍّ إمع أيب سهل 

قال  ،)٥(ة عليهمَّ النوبختي الذي كان وزيرًا البن رائق، وكانت له السلطة التا

ر للملك، دًا بابن رائق واملدبِّ النوبختي متفرِّ  كان احلسني بن عيلٍّ : ابن مسكويه

البن رائق تلك الرتبة العظيمة، وساق إليه تلك النعمة ومجع  بنٰى  وهو الذي

 .)١(له تلك األموال التي كان مستظهراً هبا يف ضامن واسط والبرصة

                                                             

، خالصة )٣٦/٧الرقم / ٤٩ص (، الفهرست )٦٨الرقم / ٣١ص (رجال النجايش : اجعر) ١(

قال ؛ )١٣٢٤الرقم / ٤٢٤ص / ١ج (ان امليزان لس، )١٠الرقم / ٥٦و ٥٥ص (األقوال 

 ).شاعراً  ،كان كاتبًا بليغاً (: )٤٠٩ص / ٢٣ج (اإلسالم  يف تاريخالذهبي 

 ).١٣٢٤الرقم / ٤٢٤ص / ١ج (لسان امليزان ) ٢(

 ).٣٨٤ص / ٣ج ( أعيان الشيعة) ٣(

 ).٢٤٧ص (ل نوبخت آ) ٤(

/ ٢ج (يف األوراق  قال الصويل. )ـه٣٢٥حوادث عام / ٤٥١ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ٥(

وكان حسن نة، سوقد قارب ثامنني  ،اس النوبختيبن العبَّ  مات يف هذا الوقت عيلُّ : )٧٦  ص

 .أمره هردبِّ ويُ احلسني يكتب البن رائق ابنه دب والشعر، وكان األ

 ).٤٥٢ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ١(
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مع  ما كنت ألرصف احلسني بن عيلٍّ : هقال ابن رائق يمدحه ويثني علي

خصوصاً،  كي به، ولو فتح يل فارس وأصبهان وساقهام إيلَّ نصحه يل وتربُّ 

نه كرهت هذا فضمِّ  فإنْ  ،ا األمريأهيُّ : قال له ابن مقاتل، وأهدامها يل دون غريي

أشار به أبو عبد اهللا احلسني بن  إنْ  ،هذا لفعلته: واسط والبرصة، فقال ابن رائق

ه يف عد ،ا األمري يف أيب عبد اهللاأعظم اهللا أجرك أهيُّ : ٰى بك فقال بعد أنْ  ...يلٍّ ع

به،   باهللا، أعزز عيلَّ ة إالَّ ال حول وال قوَّ : فقال ابن رائق ،لطم وجهه األموات، ثمّ 

 .)١(هتًا لفديته بملكي كلِّ ميِّ  حيٌّ  ٰى ولو فد

ر اململكة ثالثة أشهر موالنوبختي ألُ  ة تدبري احلسني بن عيلٍّ وكانت مدَّ 

 .)٢(اموثامنية أيَّ 

ه كان ألنَّ  ،ه النوبختيترديد يف لقب احلسني بن روح بأنَّ  وال يوجد أيُّ 

، وأيب عبد اهللا احلسني بن سامعيل بن عيلٍّ إأيب سهل : خملطاً آلل نوبخت أمثال

ي براهيم الذي كان صهرًا للشيخ أيب جعفر العمرإوزير ابن رائق، وأمحد بن  عيلٍّ 

 .كلثوم الكبرية  مِّ ابنته أُ  عىلٰ 

يد  وكان كثرياً ما يقول أصحابنا يف املكاتبات التي خرجت جواباهتا عىلٰ 

أمحد بن إبراهيم بن نوبخت  ا بخطِّ إهنَّ  :الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح

 .)١(وإمالء الشيخ أيب القاسم الروحي

تلك  كلَّ  فإنَّ  ، سيأيتني كاميف مقابر النوبختيِّ  نَ فِ وكان ابن روح قد دُ 

 .ة انتسابه آلل نوبختالشواهد تكفي يف صحَّ 

ٰ  بن طيٍّ  ٰى عن حيي ين الذهبي نقالً نعم ذكر احلافظ شمس الدِّ  عام  املتوىفَّ
                                                             

 ).٤٥٥ - ٤٥٣ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ١(

 ).٤٥٦ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ٢(

م يف ق) ١(  .، فراجع)١٢٧ص (د تقدَّ
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بن  ٰى وكذا صورته يف تاريخ حيي ،أبو القاسم القيني أو القيس: ه قالأنَّ  )ـه٦٣٠(

ي كام جاء عن ه القمِّ لظاهر أنَّ ، وا)١(ه مغلق سقيموخطُّ  ،اينالغسَّ يٍّ طأيب 

 .)٢(الكيشِّ 

كتب : ه قال أنَّ بإسناده عن جعفر بن معروف الكيشِّ  القهبائي  ٰى رو

أمحد بن إسحاق  أنَّ  ،ييذكر عن احلسني بن روح القمِّ  أبو عبد اهللا البلخي إيلَّ 

 .)٣(فامت بحلوان ،...كتب إليه يستأذنه يف احلجِّ 

ذكر اسمه يف ه مل يُ وأنَّ  ،)٤(ياللسان اآليب القمِّ د نسبته تلك معرفته ؤيِّ ويُ 

 .)٥(ةالشجرة النوبختيَّ 

د احلسن بن ه مثل أيب حممّ مِّ انتسب آلل نوبخت من أُ  -واهللا العامل  - ه ولعلَّ 

آل نوبخت كانوا  ألنَّ  ،النوبختي خت أيب سهل إسامعيل بن عيلٍّ ابن أُ  ٰى موس

 .مالفرس كام تقدَّ كان أصلهم من  هم من أهل بغداد، وإنْ كلُّ 

أا   :  

 ابن روح النوبختي كان قد حصل عىلٰ  ة أنَّ فقد جاء يف النصوص التارخييَّ 

 ،جاللهإعظامه وإة التي بالغت يف ة الطائفة اإلماميَّ وخاصَّ  ،ةمَّ رتبة عظيمة يف األُ 

 .هاوصار مرجعًا هلا يف مهامِّ 

َل ِيف َأْنُفِس : عفر العمري كلثوم الكبرية بنت أيب ج مُّ قالت أُ  َحصَّ

                                                             

 ).٨٥الرقم / ٢٢٢ص / ١٥ج (ري أعالم النبالء س، )١٩٠ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ١(

 ).١٠٥٢ح / ٨٣١ص  /٢ج (ختيار معرفة الرجال ا) ٢(

أعيان . طريق كرمانشاهان وبغداد مدينة واقعة عىلٰ ) حلوان(و .)٩٥ص / ١ج ( جممع الرجال) ٣(

 ).٤٧٩ص / ٢ج (الشيعة 

 .مدينة قريبة من قم) ةبآ(و). ٢٦٨ح / ٣٢١ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٢٤٨ص (ل نوبخت آ) ٥(
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الً َجِليالً  يَعِة ُحمَصَّ اهُ  - تقصد العمري  - ملَِْعِرَفتِِهْم بِاْختَِصاِص أَِيب  ،اَلشِّ َوَتْوثِيِقِه  ،إِيَّ

أي السفارة عن اإلمام  -  َوَما َكاَن َحيْتَِمُلُه ِمْن َهَذا َاْألَْمرِ  ،َوَنْرشِ َفْضِلِه َوِدينِهِ  ،ِعنَْدُهمْ 

ُخيِْرُج إَِليِْهُم اَلتَّْوِقيَعاِت بِاْخلَطِّ اَلَِّذي َكاَن َخيُْرُج ِيف َحيَاةِ  انَ كَ وَ ، )١(-  ¨ملهدي ا

ْنيَا  - العسكري  - َاْحلََسِن  يِن َواَلدُّ ِت ِيف َأْمِر اَلدِّ َوفِيَام َيْسأَُلوَنُه ِمَن  ،إَِليِْهْم بِاملُِهامَّ

َوَملْ َيُشكَّ  ،َفَلْم َخيْتَِلْف ِيف َأْمِرهِ  ،)َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ(ِجيبَِة اَملََساِئِل بِاْألَْجِوَبِة اَْلعَ 

الً فِيِه َأَحٌد إِالَّ  َواِحٍد ِمْن َبنِي  َوَقْد َسِمْعُت َهَذا ِمْن َغْريِ  ، َجاِهٌل بَِأْمِر أَِيب َأوَّ

َياَء َوَغْريِ    َنْوَبْخَت  بن َفُكلُّ َمْن طََعَن َعَىلٰ أَِيب اَْلَقاِسِم  ،)٢(هِ ِمثِْل أَِيب اَْحلََسِن ْبِن ِكْربِ

ةِ العمري، َفَقْد طََعَن َعَىلٰ أَِيب َجْعَفٍر روح النوبختي   .)٣( َوطََعَن َعَىلٰ َاْحلُجَّ

ة ، وصارت العامَّ )٤(واملوافقوكان ابن روح أعقل الناس عند املخالف 

من يرميه  اء له، والطعن عىلٰ ويكثر الدع ،رؤوسها وترفعه عىلٰ  ،)٥(مهعظِّ تُ 

 !)٦(بالرفض

كانت له : ةفقال عنه مرَّ  ،ة يف مدحه والثناء عليهوقد بالغ الذهبي غري مرَّ 

 .)١(وله رتبة عظيمة ،ووفور عقله ودهائه وعلمه رزانته عىلٰ  عبارات تدلُّ 

وله جاللة  ،فصاحته وكامل عقله عىلٰ  له عبارات بليغة تدلُّ  إنَّ : ٰى خرويف أُ 

 .)٢(بةعجي
                                                             

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

 .ملصدر السابقا) ٢(

 ).٣٣٧ح / ٣٧٠و ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٤٦ح / ٣٨٤ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٣٤٧ح / ٣٨٤ص ( الغيبة للطويس) ٥(

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥ص ( الغيبة للطويس) ٦(

 ).١٩١ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ١(

 ).٢٢٤ص / ١٥ج ( سرية أعالم النبالء) ٢(
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مراء يركبون إليه كان األُ  ٰى وكثرت غاشيته حتَّ : وقال عنه الصفدي

 .)١(وتواصف الناس عقله ،والوزراء واملعزولون عن الوزارة واألعيان

ما رواه : منها ،ة رواياتعدَّ  يف د هذه احلقيقةؤكِّ ما يُ  وروٰى الطويس 

: َقاَل  ،لَِّذي َكاَنْت َداُرُه ِيف َدْرِب اَْلَقَراطِيسِ اَ  أَْمحََد َدَراَنَوْيِه اَْألَْبَرصِ  أَِيب بإسناده عن 

َوَكاُنوا  :َقاَل  ،ُنَعاِمُلهُ  ُكنُْت أََنا َوإِْخَوِيت َنْدُخُل إَِىلٰ أَِيب اَْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

ةٌ  ُك  ،َباَعًة َوَنْحُن َمثَالً َعْرشَ ُج ِمْن ِعنِْدِه َبْعَدَما َدَخْلنَا َفنَْخرُ  ،تِْسَعٌة َنْلَعنُُه َوَواِحٌد ُيَشكِّ

ُب إَِىلٰ اَهللاِ ،إَِليْهِ  وكان يصل إليه من الوزراء  .)٢(َوَواِحٌد َواقٌِف  ،بَِمَحبَّتِهِ  تِْسَعٌة َنتََقرَّ

ه والرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات وغريهم جلاهه وموضعه وجاللة حملِّ 

 .خرٰى ة األُ ق اإلسالميَّ لِفرَ وقد كان ابن روح عارفًا باملذاهب وا. )٣(عندهم

َحاَبِة َما إِ : قال أبو أمحد درانويه األبرص اِرينَا ِمْن َفْضِل َالصَّ ُه َكاَن ُجيَ نَّ

 .)٤(َفنَْكتُبُُه ِحلُْسنِِه َعنُْه  ،َرَوْينَاُه َوَما َملْ َنْرِوهِ 

فقد روٰى  ،ة يف سفارته مع غريه من املذاهبوكان قد استعمل التقيَّ 

ْيَخ َأَبا : قال ،بإسناده عن أيب احلسن بن كربياء النوبختي الطويس  َبَلَغ َالشَّ

ِل َقْد َلَعَن ُمَعاِوَيَة  -النوبختي  -َاْلَقاِسِم  ابًا َكاَن َلُه َعَىل َاْلبَاِب َاْألَوَّ َأنَّ َبوَّ

فِِه َعْن ِخْدَمتِهِ  - ابن روح  - َفَأَمَر  ،َوَشتََمهُ  ًة َطِويَلًة َيْسَأُل َفَبِقَي مُ  ،بَِطْرِدِه َوَرصْ دَّ

ُه إَِىلٰ ِخْدَمتِهِ   َوَاهللاَِفَال  ،ِيف َأْمِرهِ  ُكلُّ  ،َوَأَخَذُه َبْعُض َاْألَْهِل َفَشَغَلُه َمَعهُ  ،َما َردَّ

 .)١(َذلَِك لِلتَِّقيَّةِ 
                                                             

 ).٢٢٧ص / ١٢ج ( الوايف بالوفيات) ١(

 ).٣٤٩ح / ٣٨٦ص ( يبة للطويسالغ) ٢(

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٤٩ح / ٣٨٦ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٣٤٨ح / ٣٨٦و ٣٨٥ص ( الغيبة للطويس) ١(
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َوَقْد َتنَاَظَر  ،وحرض ابن روح النوبختي جملس مناظرة يف دار ابن اليسار

ُثمَّ  ،ُثمَّ ُعَمرُ ،  لنَّاِس َبْعَد َرُسوِل َاهللاِاِحٌد َأنَّ َأَبا َبْكٍر َأْفَضُل اَ َفَزَعَم وَ  ،اِْثنَانِ 

: َفَقاَل َأُبو َاْلَقاِسمِ  ،َفَزاَد َاْلَكالَُم َبيْنَُهَام  ،ِمْن ُعَمرَ  َبْل َعِيلٌّ َأْفَضُل  :َوَقاَل اَْآلَخرُ  ،َعِيلٌّ 

َحاَبُة َعَليْهِ  ِذي اِْجتََمَعِت َالصَّ يِق  َالَّ دِّ َبْعَدُه  ُثمَّ  ،ُثمَّ َبْعَدُه َاْلَفاُروِق  ،ُهَو َتْقِديُم َالصِّ

ِحيُح  ،َذلَِك  َوَأْصَحاُب اَْحلَِديِث َعَىلٰ  ،ُثمَّ َعِيلٌّ َاْلَوِيصُّ  ،ُعثَْامُن ُذو َالنُّوَرْينِ  َوُهَو َالصَّ

بًا ِمْن َهَذاملَ َفبَِقَي َمْن َحَرضَ اَ  ،ِعنَْدَنا ُة َاْحلُُضوُر  ،َاْلَقْولِ  ْجِلَس ُمتََعجِّ َوَكاَن َاْلَعامَّ

ْفضِ  ،ُرُءوِسِهمْ  َيْرَفُعوَنُه َعَىلٰ  َعاُء َلُه َوَالطَّْعُن َعَىل َمْن َيْرِميِه بِالرَّ  .َوَكثَُر َالدُّ

راوي هذا  - ب الطيِّ  أيب قال أبو عبد اهللا بن غالب محو أيب احلسن بن

ِحُك  :-احلديث  ُ  َفَلْم َأَزْل  ،َفَوَقَع َعَيلَّ َالضَّ ي ِيف  ،َوَأْمنَُع َنْفِيس  ،َأَتَصربَّ َوأَُدسُّ ُكمِّ

َفَلامَّ  ،َفَفطََن ِيب  ،َوَنظََر إَِيلَّ  ،ْجلِسِ َفَوَثبُْت َعِن َاملَ  ،َفَخِشيُت َأْن َأْفتَِضَح  ،َفِمي

بِأَِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ  َفإَِذا ،َفَخَرْجُت ُمبَاِدراً  ،ُق ْطرَ بِاْلبَاِب يُ  َفإَِذا ،َحَصْلُت ِيف َمنِْزِيل 

َيا  :َفَقاَل ِيل ، َداِرهِ  ْجِلِس َقبَْل ُمِضيِِّه إَِىلٰ َلتَُه َقْد َواَفاِين ِمَن َاملَ َراِكبًا َبغْ  ْبِن َرْوٍح اِ 

َدَك اَهللاُ  -  َأَبا َعبِْد َاهللاِ ُقْلتُُه َفَأَرْدَت َأْن َهتْتَِف ِيب َكَأنَّ َالَِّذي  ؟َم َضِحْكَت ـلِ  ،-  َأيَّ

يُْخ  اِتَِّق َاهللاَ :َفَقاَل ِيل  ،َكَذاَك ُهَو ِعنِْدي :َفُقْلُت  ،ِعنَْدَك َليَْس بَِحقٍّ  َا َالشَّ  َفإِينِّ َال  ،َأهيُّ

بَِأنَُّه  َرُجٌل َيَرٰى  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت  !؟َتْستَْعظُِم َهَذا َاْلَقْوَل ِمنِّي ،َأْجَعُلَك ِيف ِحلٍّ 

َمامِ  ُب ِمنُْه وَ  ْلَقْوَل َال َوَوِكيُلُه َيُقوُل َذلَِك اَ  َصاِحُب اَْإلِ ُيْضَحُك ِمْن َقْولِِه  َال ُيتََعجَّ

َف  ،َوَحيَاتَِك َلِئْن ُعْدَت َألَْهُجَرنََّك  :َفَقاَل ِيل  !؟َهَذا َعنِي َواِْنَرصَ  .)١(َوَودَّ

أّ  ين ا  :  

ي حول جمموعة من فقد كانت األنظار حتوم فرتة سفارة العمر

ام تكون السفارة من بعد العمري وربَّ  ،ات التي سامهت يف أمر السفارةالشخصيَّ 

 :بعضهم ونشري إىلٰ  ،منهم من كفاءة وقدرة ألحدهم بسبب ما امتلكه كلٌّ 
                                                             

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص ( الغيبة للطويس) ١(
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 :النوبختي سامعيل بن عيلٍّ إأبو سهل  :الً أوَّ 

وا بخدمات وقام ،مني يف العلومبني نوبخت كانوا من املتقدِّ  ذكرنا أنَّ 

 :نشري إليهم باختصار ،طبقات ستِّ  ويمكن تقسيمهم إىلٰ  ،ةمَّ جليلة يف األُ 

وبعض أوالده  ،وابنه الفضل ،أمثال نوبخت ،مونون واملنجِّ مجاملرت - أ 

 .اسالعبَّ  وأيب ،عبد اهللا :أمثال

الذي ) الياقوت(براهيم صاحب إسحاق إ أمثال أيب ،موناملتكلِّ  - ب 

يب أق عليه ابن ين، وعلَّ د عميد الدِّ خته السيِّ ، وابن أُ  يلِّ مة احلرشحه العالَّ 

د وأبو حممّ  ،املذكور سامعيل بن عيلٍّ إأبو سهل : ، ومنهم)النهج(احلديد شارح 

 ٰ وهو صاحب كتاب  ،)ـه٣١٠(إٰىل  )ـه٣٠٠( عام احلسن بن موسٰى املتوىفَّ

 .لحَ ل والنِّ لَ يف املِ  فل من صنَّ وأوَّ  ،)اآلراء والديانات(وكتاب  )ق الشيعةفِرَ (

نوبخت،  نسامعيل بن أيب سهل بإ: أمثال ،دباء ورواة األشعاراألُ  - ج 

 .إلخ ،...د بن روحطالب وحممّ  خوته، وأيبإوبعض 

د حممّ  وأيب ،احلسن بن كربياء أيب: أمثال ،علامء احلديث واألخبار - د 

 .وغريهم ،احلسن بن احلسني

يعقوب  وابنه أيب ،اسبن العبَّ  بن عيلِّ  احلسني أيب: أمثال ،ابتَّ الكُ  -  ـه

 .بن أمحد وعيلِّ  ،الفضل يعقوب وأيب ،سحاقإ

 وأيب ،سحاقإيعقوب بن : أمثال ،همة وخواصُّ أصحاب األئمَّ  - و 

سامعيل بن إسهل  وأيب ،- ¨سفري اإلمام املهدي  -القاسم بن روح النوبختي 

 .النوبختي عيلٍّ 

ة، ففي النجوم أعلم اهلم حجَّ فهذه الطبقات من آل نوبخت كانت أقو

ويف  ،)٢(ةوطابق قوهلم قول اإلماميَّ  ،قوهلم سنداً  دَّ ويف الكالم عُ  ،)١(الناس
                                                             

 ).٨٨ص ( ديوان ابن الرومي) ١(

 .)٣٥٥ - ٣٥٢ص / ١٤ج (بحار األنوار ، عن )٢١ص (آل نوبخت ) ٢(
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ب املعتربة يف هذا تُ د النوبختي من الكُ املقاالت واآلراء واألديان كتاب أيب حممّ 

وتقرير ويف أخبار الشيعة  ،)٢(لحَ ل والنِّ لَ ، واملثل الكامل يف املعرفة باملِ )١(الفنِّ 

ون من أركان دُّ عَ ، ويُ  مذهبهم كانوا يف رديف الشيخ املفيد وابن بابويه

شعار كان أبو نؤاس والبحرتي وابن الرومي من ، ويف مجع األخبار واأل)٣(ينالدِّ 

فوا فكرًا وذوقًا يف وأوثق املراجع التي يرجع هبا إليهم، فخلَّ  آل نوبخت من أهمّ 

 .)٤(وا يف عداد أكابر املرتمجنياألدب العريب، ويف الرتمجة كان

 .)٥(وغريه من كبار العلامء م عليهم الشيخ املفيد ترحَّ 

د بن عثامن كان ملتفتاً هلذه الطائفة السفري الثاين حممّ  م أنَّ ا تقدَّ ستفاد ممَّ ويُ 

هبم إليه، ويسامههم يف أمر السفارة عن اإلمام قرِّ فكان كثريًا ما يُ  ،ةمَّ خدمتهم لألُ 

 .¨املهدي 

الوزراء  ٰى النوبختي الذي كان جيري جمر سامعيل بن عيلٍّ إومنهم أبو سهل 

ة يقرب من مقام اسيَّ يف الدولة العبَّ  وكان له مقام رفيع ،يف جاللة الكتاب

هتا للربط بني له يف مهامَّ رِس يف الدولة، وكانت الدولة تُ  وله نفوذ تامٌّ  ،الوزارة

 .)١(احلكومات ومعاقبة املعتدين والسارقني

فقد كانت له منزلة رفيعة عند  ،يني والعقائديالصعيد الدِّ  ا عىلٰ أمَّ 

يف أصعب الفرتات،  ¨وقد أراه اإلمام العسكري ابنه املهدي  ، ةاألئمَّ 
                                                             

 ).٢٢٨ص / ٣ج ( ن أيب احلديدبرشح هنج البالغة ال، )٩٤ص / ١ج (مروج الذهب ) ١(

 ).٢٧٩ص / ٢ج (، عن معجم األُدباء )٢١ص (ل نوبخت آ) ٢(

 ).٢٨٧ص / ١٠ج ( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٣(

 ).٩ص / ٣ج (يون األنباء ع) ٤(

 ).وغريها ٣٣ص ( أوائل املقاالت) ٥(

 ).٣٨٤و ٣٨٣ص / ٣ج (شيعة أعيان ال) ١(
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بِيُّ َبْنيَ : قائالً  ¨النوبختي اإلمام املهدي  سامعيل بن عيلٍّ إفوصف  َفَلامَّ َمثَُل َالصَّ

يُّ َاللَّْونِ  ،َسلَّمَ  -  أي أبيه العسكري  - َيَدْيِه  َوِيف َشْعِر َرْأِسِه  ،َوإَِذا ُهَو ُدرِّ

 ،...َيا َسيَِّد َأْهِل َبيْتِهِ «: َوَقاَل  ،َبَكٰى  َفَلامَّ َرآُه اَْحلََسُن  ،ُمَفلَُّج اَْألَْسنَانِ  ،َقَططٌ 

َمانِ  ُة اَهللاِ أَ وَ  ،ْهِديُّ َأْنَت َاملَ وَ  ،َأْبِرشْ َيا ُبنَيَّ َفَأْنَت َصاِحُب َالزَّ  ،َأْرِضهِ  َعَىلٰ  ْنَت ُحجَّ

 .)١(إلخ »...َوَأْنَت َوَلِدي َوَوِصيِّي

ه وبني علامء الشيعة بأنَّ  ،ةمَّ النوبختي يف األُ  سامعيل بن عيلٍّ إوشاع خرب 

سيكون السفري بعد العمري ملا يروه من تقريبه له، وكان مجاعة من أهل مرص 

َكيَْف َصاَر َهَذا : النوبختي عليهم سألوه عيلٍّ سامعيل بن إ مَ دِ  قَ يذكرون ذلك، فلامَّ 

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح ُدوَنَك  َاْألَْمُر إَِىلٰ  ُهْم َأْعَلُم َوَما  :َهلُمْ  َفَقاَل  !؟َالشَّ

يعني  - َمَكانِِه َوَلْو َعِلْمُت بِ  ،اَْخلُُصوَم َوُأَناظُِرُهمْ  َوَلِكْن َأَنا َرُجٌل َأْلَقٰى  ،اِْختَاُروهُ 

 - احلسني بن روح النوبختي  - َكَام َعِلَم َأُبو َاْلَقاِسِم  -  ¨اإلمام املهدي 

ُة َعَىلٰ   .)٢(َمَكانِهِ  َلَعيلِّ ُكنُْت َأُدلُّ َعَىلٰ  ،َمَكانِهِ  َوَضَغَطتْنِي َاْحلُجَّ

العيب أع ودَ يكشف ُخ  النوبختي أنْ  سامعيل بن عيلٍّ إوقد استطاع 

 .ة كام سيأيتمَّ مام األُ أضحه ويف ،جاحلالَّ 

 :جعفر بن أمحد بن متيل وأبيه :ثانياً 

 ،ليهإهبام وقرَّ  ،مر السفارة فرتة العمريأتان يف وسامهت هاتان الشخصيَّ 

محد بن متيل وابنه، وكان ال يتناول أيف بيت جعفر بن  اماً يَّ أ ٰى يبق نْ أمر وبلغ به األ

 .)١(محدأجعفر بن  ح يف بيتلصأُ و َخ بِ  ما قد طُ الَّ إطعاماً 

ُه إِْن َكاَنْت َكاِئنٌَة ِمْن  ُكنَّا َال : ة وأعالمهامَّ وقال مشائخ األُ  أَِيب َنُشكُّ َأنَّ
                                                             

 ).٢٣٧ح / ٢٧٣ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٥٨ح / ٣٩١ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٧ح / ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ١(
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ملَِا َرَأْينَا ِمَن اَْخلُُصوِصيَِّة  ،َجْعَفُر ْبُن َأْمحََد ْبِن َمتِّيٍل أَْو َأُبوهُ   َيُقوُم َمَقاَمُه إِالَّ َجْعَفٍر َال 

وَن إِْن َكاَنْت َحاِدَثٌة  َال َاْألَْصَحاُب َوَكاَن  ،نُوَنتِِه ِيف َمنِْزلِهِ بِِه َوَكثَْرِة َكيْ  ْ َتُكِن َيُشكُّ َمل

 .)١(َام ِمَن اَْخلُُصوِصيَِّة ِهبِ  َام إَِليْهِ  َاْلَوِصيَُّة إِالَّ 

 وكانا معه يف صدر املجلس الَّ إه ال جيلس جملساً نَّ أة قربه هلام وكان من شدَّ 

 .)٢(ثهامدِّ يسأهلام وُحي وعند رأسه، فكان 

 :احلسني بن روح النوبختي :ثالثاً 

، وهو أحد الوكالء عنه  وقد بدأ عمله فرتة سفارة العمري وكيالً 

ُكلُُّهْم وكان هؤالء الوكالء  ،بغداد موال إىلٰ هلم األ ٰى بالعرشة الذين كانت ُجت 

َحاَجٍة أَْو  ُه َكاَن إَِذا اِْحتَاَج إَِىلٰ إِنَّ  َحتَّٰى يف أمر السفارة، ْبِن َرْوٍح  احلسنيَأَخصَّ ِمْن 

ُه َسبٍَب  إَِىلٰ  هِ َفإِنَّ ُزُه َعَىل َيِد َغْريِ  .)٣(ملَِا َملْ َيُكْن َلُه تِْلَك َاْخلُُصوِصيَّةُ  ،ُينَجِّ

بداية سفارة ضواء ط عليه األسلَّ حداث، ومل تُ كان ابن روح بعيدًا عن األ

هذا  وال نعرف رسَّ  ،ة السابقني ئمَّ األيف توثيقه من  االعمري، ومل نجد نص� 

، فكان وكان باباً له  ،مام العسكريصحاب اإلأه من نَّ أب رَ كِ ام ذُ نَّ إو ،مهالاإل

 .)١(ة بأمره مَّ األُ  خباره إىلٰ أويوصل  رسار منه األ ٰى يتلقَّ 

ة سفارة العمري عن ما دمنا نقطع بصحَّ  مهال منهم نا هذا اإلوال هيمُّ 

ة أيضاً مَّ ، وتسامل األُ )٢(وفعله فعلهم ،ةقوله قول األئمَّ  نَّ أو ،¨هدي اإلمام امل

 .)٣(ة أقوال أيب جعفر العمري وأفعاله صحَّ  عىلٰ 

                                                             

 .املصدر السابق) ١(

 ).٣٣٩ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٦ح / ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٥٢٥ص / ٣ج (ناقب آل أيب طالب م) ١(

 ).٢٠٩ح / ٢٤٣ص ( يبة للطويسالغ) ٢(

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣ص ( الغيبة للطويس) ٣(
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يكون احلسني بن روح سفريًا عن اإلمام  نْ أة يف هليَّ واقتضت املشيئة اإل

سفارة أمر ال ٰى د له ليتصدَّ مهِّ يُ  فأصدر أوامره لسفريه العمري يف أنْ  ،¨املهدي 

اإلعالن عن سفارته قبل سنتني أو ثالثة سنوات من وفاة أيب  بعد وفاته، وقد تمَّ 

أيب القاسم  ا وقع عليه االختيار عىلٰ وممَّ  ،ة ذلكمَّ  علمت األُ جعفر العمري، فلامَّ 

روا عليه، وكانوا معه كام كانوا مع أيب جعفر نكِ موا له، ومل يُ احلسني بن روح سلَّ 

 .)١(العمري

َفُقْمُت ِمْن ِعنِْد َرْأِسِه َوَأَخْذُت بِيَِد أَِيب َاْلَقاِسِم : فر بن أمحد بن متيلقال جع

ْلُت ِعنَْد ِرْجَليْهِ  وَّ  .)٢(َوَأْجَلْستُُه ِيف َمَكاِين َوَحتَ

ْ َيَزْل َجْعَفُر ْبُن أَْمحََد ِيف ُمجَْلِة َأِيب َاْلَقاِسِم  فِِه َبْنيَ  َوَمل  َوَبْنيَ َيَدْيِه َكتََرصُّ

أَِيب َاْلَقاِسِم َفَقْد  َفُكلُّ َمْن طََعَن َعَىلٰ  ،َأْن َماَت  َيَدْي أَِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ إَِىلٰ 

ِة  َطَعَن َعَىل َأِيب َجْعَفٍر َوطََعَن َعَىلٰ   .)٣(اَْحلُجَّ

يب أ وهي التي حصلت يف باب الوقف إىلٰ  ،ليهإل مَ فكانت األموال ُحت 

 .)١(جعفر العمري 

 ،بو جعفر متهيداً لسفارة ابن روح النوبختيأبعها ا األساليب التي اتَّ مَّ أ

 :هافأمهُّ 

 :تقريبه منه واختصاصه به :الً أوَّ 

مالكه أعنه يف  اخاص�  لقد استعمل العمري ابن روح يف بداية أمره وكيالً 

ار وص ،ةماميَّ الرؤساء من علامء اإل ، ينظر فيها ويلقي بأرسارها إىلٰ مة أعوالعدَّ 

                                                             

 ).٣٣٧ح / ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٣٩ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٣٧ح / ٣٧٠و ٣٦٩ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٣٨ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ١(
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، وكان )١(ل من يدخل عليه حني جعل الشيعة طبقاتوَّ أيصاً به، وجعله خصِّ 

وجعل له ثالثني ديناراً  ،)٢(نسه بهثه بام جيري بينه وبني جواريه لقربه منه، وأُ دِّ ُحي 

ليه من الوزراء والرؤساء من الشيعة مثل آل إغري ما يصل  ،شهر ورزقًا له كلَّ 

 .)٣(ه عندهمجاللة حملِّ الفرات وغريهم جلاهه وملوضعه و

 :ة بمراجعتهتوثيقه وأمر األمَّ  :ثانياً 

د بن عثامن العمري قبل وفاته بسنتني أو ثالثة أصحابه لقد أمر حممّ 

د أبا جعفر حممّ  فأمر  ،يب القاسم الروحي أ موال إىلٰ ووكالءه بحمل األ

 .)٤(ليهإموال األسود بحمل ما وصل من األ بن عيلٍّ ا

 اِْمِض ِهبَا إَِىلٰ : ربعامئة دينارأا املدائني الذي محل معه وقوله البن قزد

 .)١(َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

أََقْمُت َأَبا  إِينِّ  :ف مغضبًا وخياطبهم أحياناً صحابه يتوقَّ أوكان بعض 

 .)٢(َوَنَصبْتُُه َمنَْصبِي ،َمَقاِميالنوبختي َاْلَقاِسِم ْبَن َرْوٍح 

 :¨ وهنا بأمر املهديالترصيح بسفارته وك :ثالثاً 

ابن روح  نَّ أ عىلٰ  د بن عثامن عبارات واضحة تدلُّ وقد استعمل حممّ 

فيه، وكون ذلك بأمر اإلمام  ه ال جمال للشكِّ نَّ أالنوبختي هو السفري بعده، و
                                                             

، الوايف بالوفيات )٢٢٢ص / ١٥ج (سري أعالم النبالء ، )١٩٠ص / ٢٤ج (تاريخ االسالم ) ١(

 .)٢٢٧ص / ١٢ج (

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).٣٣٨ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ٤(

 ).٣٣٥ح / ٣٦٧ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٣٥ح / ٣٦٨ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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أيب القاسم  ويص إىلٰ أُ  أنْ  )مرتأُ (: جلعفر بن أمحد بن متيل ه، كقول¨املهدي 

 .)١(بن روحا

ْوِت إِْن َحَدَث َعَيلَّ َحَدُث َاملَ : وجوه الشيعة وشيوخها وقوله جلامعة من

َأْن َأْجَعَلُه ِيف  )ُأِمْرُت (َفَقْد  ،َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح َالنَّْوَبْختِيِّ  َفاْألَْمُر إَِىلٰ 

ُلوا ِيف ُأُموِرُكْم َعَليْهِ  ،َمْوِضِعي َبْعِدي  .)٢(َفاْرِجُعوا إَِليِْه َوَعوِّ

ام، وأيب بن مهَّ  أيب عيلٍّ : ة أمثالمَّ وترصحيه أمام كثري من وجوه وعلامء األُ 

، وأيب عبد د الكاتب، وأيب عبد اهللا الباقطاين، وأيب سهل بن عيلٍّ عبد اهللا بن حممّ 

َهَذا َأُبو َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوِح ْبِن أَِيب َبْحٍر : اهللا بن الوجناء، وغريهم بقوله

ِفُري َبيْنَُكْم َوَبْنيَ َصاِحِب اَْألَْمِر  ،َاْلَقائُِم َمَقاِمي ،لنَّْوَبْختِيُّ اَ   ،َوَاْلَوِكيُل َلهُ ، َوَالسَّ

تُِكمْ  ،َفاْرِجُعوا إَِليِْه ِيف ُأُموِرُكمْ  ،َوَالثَِّقُة اَْألَِمنيُ  ُلوا َعَليِْه ِيف ُمِهامَّ َفبَِذلَِك  ،َوَعوِّ

 .)٣(ْغُت َوَقْد َبلَّ  ،)ُأِمْرُت (

ه السفري من بعد أيب جعفر العمري وقد كان يف دار نَّ أ علم ابن روح بفلامَّ 

موال التي كانت تصله ليه األإع دفَ ، وصارت تُ )١(اهللا  ربه وشك فرسَّ  ،قةضيِّ 

 .ق واملقاالتأهل الِفرَ  سئلة واالحتجاج عىلٰ األ عىلٰ  البالد، والردُّ  قٰىص أمن 

أا   ا  ي¨:  

ام كان بأمر نَّ إاختيار ابن روح النوبختي ألمر السفارة  نَّ أذكرنا 

ل أيب جعفر العمري قبل وفاته بسنتني أو بَ ليه من قِ إة ، والوصيَّ ̈  املهدي

 .ثالث
                                                             

 ).٣٣٩ح / ٣٧٠ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٤١ح / ٣٧١ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٣٤٢ح / ٣٧٢و ٣٧١ص ( الغيبة للطويس) ٣(

 ).٣٣٥ح / ٣٦٨ص ( الغيبة للطويس) ١(
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ْدُت َلُه اَْحلَاَل ِيف ُطوِل : كلثوم بنت أيب جعفر العمري  مُّ أُ قالت  َفَمهَّ

 .)١(َهِت َاْلَوِصيَُّة إَِليِْه بِالنَّصِّ َعَليْهِ َأِن اِْنتَ  َحيَاِة َأِيب إَِىلٰ 

 :مها ،وكانت هناك مصلحتان يف اختيار ابن روح النوبختي ألمر السفارة

 :ة واإلخالصتكامل الشخصيَّ  :الً أوَّ 

صفون يستدعي رجاالً يتَّ  ¨منصب السفارة عن اإلمام املهدي  إنَّ 

عامل  ة، مضافًا إىلٰ مَّ ارة شؤون األُ دإ ة والقدرة عىلٰ والقابليَّ  ،يامنبالوعي واإل

ة بحيث يستحيل املسؤوليَّ  ٰى ، ويكون بمستو¨لإلمام  خالص والوالء التامِّ اإل

 قَّ ق حلمهم ودُ زِّ مُ  السلطات وإنْ  إىلٰ  ¨أخبارهم واإلمام املهدي  عليهم بثُّ 

وال جلعفر بن متيل وأبيه، لعدم  عظمهم، فالسفارة مل تكن إلسامعيل بن عيلٍّ 

وهي الوالء واإلخالص  ،ة املتكاملةر املستلزم اآلخر لقوام الشخصيَّ توفُّ 

ب ذلك، مع تطلَّ  أو تعريض النفس لألخطار ومنه القتل إنْ  ،والتضحية للمبدأ

هذه احلقيقة  د إسامعيل بن عيلٍّ وقد أكَّ  ،ر العلم والوعي الثقايف والسيايستوفُّ 

اوَ : بقوله ُة  َفَلْو َكانَ  -ي النوبخت - َأُبو َاْلَقاِسِم  َأمَّ َض َحتَْت َذْيِلِه وَ  َاْحلُجَّ ُقرِّ

ْيَل َعنْهُ بِاملَ   .)١(َقاِريِض َما َكَشَف َالذَّ

 :كني واملرجفنيهات أمام املشكِّ بُ غلق الشُّ  :ثانياً 

بسبب طوهلا  ،لقد كانت فرتة سفارة العمري مليئة باملتاعب واآلالم

ومالحقة  ،وصعوبة الزمان ،وزوراً  عني للسفارة كذباً وظهور الكثري من املدَّ 

سلوب باعه أُ ق العمري كثريًا يف اتِّ فِّ ، وقد وُ ¨السلطان ألنصار اإلمام املهدي 

مة وضعها منهجاً له يف عمله وقد ة وبرامج منظَّ خطَّ  احلذر والكتامن، والسري عىلٰ 

 .م ذكرهتقدَّ 
                                                             

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص (غيبة للطويس ال) ١(

 ).٣٥٨ح / ٣٩١ص ( الغيبة للطويس) ١(
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ٰ  ثمّ  ، )ـه٣٠٥( عام ¨عن اإلمام املهدي  اابن روح السفارة رسمي�  توىلَّ

ة سفارة ابن روح حوايل الواحد وكانت مدَّ  ،أي بعد موت أيب جعفر العمري

وعرشين  خلون من شعبان عام ستٍّ  وفاته يف ستٍّ  أي إىلٰ  ،والعرشين عاماً 

يف تعيينه سفرياً  ¨ل كتاب ورد عليه من اإلمام املهدي ، فكان أوَّ )١(وثالثامئة

ال سنة مخس وثالثامئة، من شوَّ  خلون هو يوم األحد لسّت  ¨عنه  ارسمي� 

 .ته يف السفارة، ودعا له بالتوفيق يف عملهيف البدء بمهمَّ  ¨ وأمره

 :¨بيانه  ا نصُّ أمَّ 

ِد : َقاَل  ،َعْن أَِيب َاْلَعبَّاِس ْبِن ُنوٍح الطويس بإسناده  ٰى رو َوَجْدُت بَِخطِّ ُحمَمَّ

َفُه «: َل ِكتَاٍب َوَرَد ِمْن أَِيب َاْلَقاِسِم أَوَّ  :ْبِن َنِفيٍس فِيَام َكتَبَُه بِاْألَْهَوازِ اِ  َنْعِرُفُه َعرَّ

 ،َوثَِقتُنَا بَِام ُهَو َعَليْهِ  ،ِكتَابِهِ  َوَقْفنَا َعَىلٰ  ،َاْخلَْريَ ُكلَُّه َوِرْضَواَنُه َوَأْسَعَدُه بِالتَّْوفِيِق  َاهللاُ

ُه ِعنَْدَنا بِاملَ وَ  َذْينِ َاملَ نِْزَلِة وَ َأنَّ انِهِ  َحلِّ َاللَّ ُه َوِيلُّ َقِديرٌ  ،ِيف إِْحَسانِِه إَِليْهِ  َزاَد َاهللاُ ،َيُرسَّ  ،إِنَّ

يَك َلهُ  َال  اَْحلَْمُد هللاِِوَ  ٰ  ،َرشِ ٍد َوآلِهِ  َعَىلٰ  َاهللاُ َوَصىلَّ َم َتْسِليًام  ،َرُسولِِه ُحمَمَّ َوَسلَّ

 .)١(»َكثِرياً 

هر من وفاة أيب بعد مخسة أش ¨له بَ وقد ورد هذا التعيني البن روح من قِ 

ٰ  جعفر العمري   .)٢(ل من نفس العاماألوَّ  ٰى يف مجاد املتوىفَّ

 ،سلوبهة يف أُ بع مذهب التقيَّ فبدأ بأمر السفارة، وقام هبا خري قيام، واتَّ 

ا ساعده هذا املنهج كثرياً يف ة بنحو ملفت للنظر، ممَّ نَّ وإظهاره مذهب أهل السُّ 

ة، مَّ ل يف السلطة واألُ ار االنحراف املتمثِّ يَّ تسهيل عمله يف السفارة، ومواجهة ت

ال ج اللذان شكَّ ام الشلمغاين واحلالَّ والسيّ  ،عني للسفارة كذباً املدَّ  والقضاء عىلٰ 
                                                             

م يف ق) ١(  .، فراجع)١٨٠ص (د تقدَّ

 ).٣٤٤ح / ٣٧٣و ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ١(

م يف قد ) ٢(  .، فراجع)١٢٨ص (تقدَّ
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 ،ايس، ودخل البالط العبَّ ¨اإلسالم وقواعد اإلمام املهدي  عىلٰ  اخطراً حقيقي� 

جيايب يف ختليصه من ر اإلا كان له األثمراء، ممَّ واستقطب الكثري من الوزراء واألُ 

هها له أعداؤه، ومنها هتمة تعاونه مع امات التي وجَّ ، ألجل االهتِّ )١(سجن املقتدر

 .)٢(احتالل بغداد القرامطة ودعوهتم إىلٰ 

بل  ،ل نفسهبَ قِ  ف يف أمر سفارته منومل يكن ابن روح النوبختي يترصَّ 

َامِء  نْ ئِ لَ : حيث قال ¨ميل عليه اإلمام املهدي ما يُ  ي كلَّ لبِّ يُ  َأِخرَّ ِمَن اَلسَّ

يُح ِمْن َمَكاٍن َسِحيٍق َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَْن أَُقوَل  ْريُ َأْو َهتِْوي ِيبَ اَلرِّ َفتَْخَطَفنِي اَلطَّ

َوَمْسُموٌع ِمَن  ،َبْل َذلَِك َعِن َاْألَْصلِ  ،َوِمْن ِعنِْد َنْفِيس  ،بَِرأِْيي  ِيف ِديِن اَهللاِ

ةِ  ْحلُجَّ  .)١(  اَ

*   *   * 

                                                             

سري أعالم  ،)١٩١ص / ٢٤ ج(، تاريخ اإلسالم )٢٥٩ح / ٣٠٨و ٣٠٧ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (الوايف بالوفيات  ،)٢٢٤و ٢٢٣ص / ١٥ج ( النبالء

 .)٢٢٧ص / ١٢ج (الوايف بالوفيات  ،)١٩١ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ٢(

 ).٢٦٩ح / ٣٢٢ص ( الغيبة للطويس) ١(



 

 

 

ما ا:  

اوا ك ا  

ب اوأ روح ا   

لب فرتات التاريخ بؤساً يف أغ اا وعقائدي� ي� ف االنحراف القائم مادّ لقد خلَّ 

م واملبادئ األصيلة املتبلورة يَ مؤسفاً، وابتعاداً عن القِ  افاً اجتامعي� ، وختلُّ ااقتصادي� 

لون املعارضة مثِّ م كانوا يُ ام أهنَّ ، وربَّ ة سالمي الصحيح لألئمَّ اإل اخلطِّ  يف

أيًا وتطبيقاً، لكن هذا رنواعه أة لذلك االنحراف بأشكاله وة احلادَّ سالميَّ اإل

يف  ٰى ل السلطات جعلها تسعبَ وجد حالة عدم االرتياح من قِ أك كان قد التحرُّ 

لف قطاعات تيف خم ٰى وتفشَّ  ،فظهر االنحراف عة،كفكفة نشاطهم بأساليبها املتنوِّ 

 .سالمية وكياهنا اإلمَّ األُ 

قة التي الدوائر الضيِّ  بأصحاهبم فقد كان مقترصاً عىلٰ  ا ارتباطهم أمَّ 

 ،ة هبا األئمَّ  سع حيناً، وتضمر حيناً آخر بسبب الظروف التي يمرُّ كانت تتَّ 

وقد كان  ،قائمة آنذاكمع ضعف السلطة ال اوكانت تتناسب تناسبًا عكسي� 

مع حاجز اخلوف الذي  ¨باإلمام املهدي  ارتباط تامٍّ  السفراء فرتة الغيبة عىلٰ 

موا تراثاً وقدَّ  ،ٰى وعاشوا معمعة التضحيات الكرب ،فرضته السلطات حينها

وما رسموه من  ة طروحات األئمَّ أُ  وحافظوا فيه عىلٰ  ،ضخًام لألجيال

دائًام التي  ومل تكن الثقافة املعطاة منهم  ،ةيَّ ة اإلسالممَّ مشاريع ضخمة لألُ 

بل قد يمتزج هبا غريها نظراً القتضاء املصلحة  ،السفري واعتقاده فق مع خطِّ تتَّ 

 .ةة العامَّ سالميَّ اإل
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كانا فريدان من  -نبان افقد برز فيها ج، ا فرتة سفارة ابن روح النوبختيأمَّ 

 :مها -نوعهام 

 :مذاهبها ومعتقداهتاة بمَّ دمج األُ  :الً أوَّ 

د كلمتهم، ووحَّ  ،لقد ربط ابن روح فرتة سفارته بني املذاهب واملسلمني

ما  ب املذهبي وكلَّ تاركاً التعصُّ  ،خري ة يذكرونه بكلِّ وكان العامَّ  ،بينهم ٰى وآخ

 .الفرقة والتخاصم ي إىلٰ ؤدِّ يُ 

 :¨عٰى السفارة الكاذبة عن اإلمام املهدي حام من ادَّ فإ :ثانياً 

ة عالية مليئة بالتفاهم إلجياد سالميَّ إابن روح النوبختي بروح  ٰى وقد سع

ة فكان حيرض املجالس العلميَّ  ،لتحقيقه ٰى ليه وسعإشعار الوحدة الذي دعا 

، ودار اخلليفة )١(د يف دار ابن مقلة الوزيرعقَ كاملجالس التي تُ  ،ويدعو إلقامتها

 قًا ونجاحًا باهرًا عىلٰ فيها تفوُّ  ٰى فأبد ،ها، وغري)٢(ايس، ودار ابن يساراملقتدر العبَّ 

 .)٣(ومسكتًا خلصومه ،أقرانه ونظائره

مور وخطوب يطول اس أُ وقد كان له يف دار الوزير حامد بن العبَّ 

 .)٤(رشحها

 ،، فعظم يف أعينهم)٥(ربهم بام ال يعرفوه، ويروي هلم ما مل يرووهوكان ُخي 

 .جالالً ال نظري لهإوأبدوا له احرتامًا و ،وكرب يف نفوسهم

ومنهم ترك اهلروي الذي  ،ة مع علامء الكالموكانت له مناظرات كالميَّ 

                                                             

 ).٣٧٨ح / ٤٠٦ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٤٧ح / ٣٨٤ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 .ملصدر السابقا) ٣(

 ).٢٢٣ص / ١٥ج (، سري أعالم النبالء )١٩١ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم ) ٤(

 ).٣٤٩ح / ٣٨٦ص ( الغيبة للطويس) ٥(
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َفَام َرَأْيُت َأَحدًا َتَكلََّم َوَأَجاَب ِيف َهَذا َاْلبَاِب : قال عن ابن روح بعد انتهاء املناظرة

 .)١(َأْوَجَز ِمْن َجَوابِهِ  َال بَِأْحَسَن وَ 

 .)٢(اختالف األصحاب يف مسألة التفويض ضة بعدوله مناظرات مع املفوِّ 

 ة احلسني األولياء كام يف قصَّ  عداء عىلٰ ونقاشه ملسألة تسليط اهللا األ

 .)٣(ه هذه الشبهةوحلِّ  ،وتسليط يزيد عليه لقتله

أ ا :  

وانتهت  )ـه٣٠٥(فرتة سفارة ابن روح كانت قد بدأت عام  فقد ذكرنا أنَّ 

، وقد استغرقت حوايل الواحد وعرشين عاماً، وقد عارص )ـه٣٢٦(بوفاته عام 

 :هم ،نياسيِّ فيها ثالثة من اخللفاء العبَّ 

وقد عارص فيها مخسة عرش عاماً من خالفته التي  ،ايساملقتدر العبَّ  -  ١

 ).ـه٣٢٠(وانتهت عام  )ـه٢٩٥(بدأت عام 

 )ـه٣٢٠(وعارص سنتني من خالفته التي بدأت عام  ،خالفة القاهر - ٢

 ).ـه٣٢٢(وانتهت عام 

وعارص أربع سنوات من خالفته التي بدأت عام  ،خالفة الرايض باهللا -  ٣

 ).ـه٣٢٩(وانتهت عام  )ـه٣٢٢(

 :صها بام ييللخِّ ونُ  ،وقد رافقت فرتة سفارة ابن روح بعض احلوادث

أو: ر اا :  

 :ميزاهتا ا أهمّ أمَّ 

                                                             

 ).٣٥٣ح / ٣٨٨ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٣٥١ح / ٣٨٧ص ( الغيبة للطويس) ٢(

 ).٢٧٣ح / ٣٢٦ - ٣٢٤ص ( الغيبة للطويس) ٣(
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 :الضعف اإلداري - أ 

ايس كانت ذات ختليط دولة املقتدر العبَّ  ة بأنَّ النصوص التارخييَّ  ذكرت

مورها ه ونسائه وخدمه عليه، فكانت دولة تدور أُ مِّ ه، واستيالء أُ كثري، لصغر سنِّ 

وخلت  ،امهاته، فخربت الدنيا يف أيَّ تدبري النساء واخلدم، وهو مشغول يف لذَّ  عىلٰ 

 .)١(َل تِ قُ  عيد ثمّ أُ  ثمّ  عَ لِ بيوت األموال، واختلفت الكلمة، فخُ 

 :وتدهور اجليش ةالنقمة العسكريَّ  - ب 

ايس، فخرج عليه مؤنس اخلادم سنة وانترشت الفتن يف عهد املقتدر العبَّ 

ر يف تولية هارون بن غريب مكانه، وأرسل مؤنس ه فكَّ بلغه أنَّ  ، بعد أنْ )ـه٣١٧(

موال خلدم وضياع األرساف احلاشية واإر اجليش من نبؤه بتذمُّ املقتدر يُ  إىلٰ 

خراجهم من إعليهم يف  ويلحُّ  ،مور الدولةلهم يف أُ فساد احلكم بسبب تدخُّ إو

م التي هَ املقتدر عليه بكتاب ينفي فيه التُّ  ما يف أيدهيم، فردَّ  قرصه واالستيالء عىلٰ 

رأسهم أبو اهليجاء احلمداين  اد وعىلٰ وَّ رجال حاشيته، فطلب القُ  ىلٰ إليه وإهت جِّ وُ 

د وبايعوا حممّ  ،ونادوا بخلعه ،وأخرجوه من داره ،اخلليفة فثاروا عىلٰ  ،زوكونا

 .)٢(بوه القاهر باهللاولقَّ  ،بن املعتضدا

 :استنزاف بيت املال وفقدان الرقابة - ج 

 إىلٰ  )ـه٢٩٥(وقد استنزف بيت املال يف عهد اخلليفة املقتدر بني عام 

 )ـه٣١٩( ن احلال، ويف عامحتسَّ  ٰى مت عادتهإمنه بزعم  ذَ ِخ املال أُ  ألنَّ  ،)ـه٣٢٠(

فعظم ذلك  ،املقتدر ما كان من العجز وهو سبعامئة ألف دينار عرض الوزير عىلٰ 

 .)١(املقتدر عىلٰ 

                                                             

 ).٢٥٣ص (يف اآلداب السلطانيَّة  الفخري) ١(

 ).٢٦٩ - ٢٦٤ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ٢(

 ).٢٣١ص / ٨ج (كامل يف التاريخ ال، )٢٩٨ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ١(
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 :م واملبادئيَ االستهتار بالقِ  - د 

فرتة سفارة ابن روح  )ـه٣١٣(خون يف حوادث عام ولقد ذكر املؤرِّ 

، فعلم اخلليفة )١(ا جيتمعون يف مسجد براثاني كانوالشيعة البغداديِّ  النوبختي أنَّ 

الصحابة، فأمر بكسبه يف يوم اجلمعة وقت  قومًا منهم جيتمعون فيه لسبِّ  بأنَّ 

معهم  دَ جِ فوُ  ،شواتِّ وفُ  ،ون، فقبض عليهملُّ َص نساناً يُ إفيه ثالثون  دَ جِ الصالة، فوُ 

ني مع من يِّ خواتم من طني أبيض عليها اسم اإلمام، كام كان يفعل دعاة الفاطم

ي باألرض وِّ ُس  ٰى هبدم املسجد حتَّ  ٰى ينتسب إليهم، وقد استصدر اخلليفة فتو

 .)٢(في رسمه ووصل املقربة التي تليهوعُ 

م:  ا ا:  

 :صهالخِّ وقد امتازت خالفته بميزات نُ 

 :ماتقبح الرسيرة والتظاهر باملحرَّ  - أ 

قبيح  ،اكًا للدماءه كان أهوَج، سفَّ بأنَّ  وصف الصويل اخلليفة القاهر باهللا

) سالمة(ن واالستحالة، مدمن مخر، ولوال جودة حاجبه الرسيرة، كثري التلوُّ 

 .)٣(ألهلك احلرث والنسل

 :رهاب واالستهانة بالنفوسشاعة اإلإ - ب 

ذ حربة حيملها فقد اختَّ  ،فة القاهر باشتهاره بالقسوةيوصف املسعودي اخلل

بتلك  الرضب يبارش ، ذلك، ويطرحها بني يديه حال جلوسهيف ٰى بيده إذا سع

                                                             

ومن املساجد الرشيفة مسجد : (ما لفظه) ١١٨ص / ٣ج (الشيعة  ٰى يف ذكر قال الشهيد ) ١(

 ....)وفيه فضائل عديدة ،اآلن وهو باٍق إىلٰ  ،دادبراثا غريب بغ

 . )٢٤٨و ٢٤٧ص / ١٣ج (نتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك امل )٢(

 ).١٧ص / ٢٤ج (، تاريخ اإلسالم )٢٤٠ص / ٢ج (ملوصل اتاريخ ) ٣(
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ب عليهم، وثُّ تب والشغُّ تاحلربة ملن يريد قتله، فسكن من كان قبله من اخللفاء ال

 .)١(وكان خموف السطوة

 :ةتنارص الطوائف اإلسالميَّ  - ج 

ق واملذاهب رَ اخلالف يف فرتة سفارة ابن روح النوبختي بني الفِ  اشتدَّ 

ق ومها احلنابلة رَ ة فيام بينها، وقد كان يف بغداد آنذاك أكرب الفِ سالميَّ اإل

حول سوق  خاصٍّ  ة يسكنون بنوعٍ ، فكان أنصار الطائفة الشيعيَّ )٢(والشيعة

 يف أواخر القرن الرابع وا باب الطاق إالَّ وحيتلُّ  ،موا اجلرس الكبريالكرخ، ومل يتقدَّ 

ني كانوا يكونون اهلاشميِّ  الغريب، ألنَّ القسم  ي إىلٰ اهلجري، ومل يستطيعوا التعدِّ 

 .)٣(أعداء الشيعة ام حول باب البرصة، وكانوا من أشدّ ة هناك السيّ عصبة قويَّ 

باب البرصة بني كرخ بغداد  أهل حملِّ  ياقوت احلموي وجد أنَّ  أنَّ  عىلٰ 

لكرخ ا اة، أمَّ يَّ نّ يسار الكرخ ويف جنوهبا ُس  ون حنابلة، وأنَّ هم سنّيُّ والقبلة كلُّ 

 .)٤(ةي البتَّ نِّ ة، ال يوجد فيها ُس هم شيعة إماميَّ فأهلها كلُّ 

 :فمن ذلك التناحر

من وقوع فتنة ببغداد بني  )ـه٣١٧(ما ذكره ابن كثري يف حوادث عام  -  ١

ة، اختلفوا يف تفسري قوله أصحاب أيب بكر املروزي احلنبيل وبني طائفة من العامَّ 
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، فقالت )٧٩: اإلرساء( �اما

، ٰى املراد بذلك الشفاعة العظم: العرش، وقال اآلخرون جيلسه معه عىلٰ : احلنابلة

 .)١(بينهم قتىلٰ  َل تِ فاقتتلوا بسبب ذلك، وقُ 
                                                             

 ).٢٢١ص / ٤ج ( مروج الذهب) ١(

 .)١٢٦ ص( املقديس) ٢(

 ).١٤٦ص / ٩ج ( الكامل يف التاريخ) ٣(

 ).٤٤٨ص / ٤ج (جم البلدان مع) ٤(

 ).١٨٤ص / ١١ج ( البداية والنهاية) ١(
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بن يلبق  عيلُّ  وهمَّ : قال ،)ـه٣٢١(وما ذكره آدم متز يف حوادث عام  -  ٢

املنابر،  يلعن معاوية وابنه يزيد عىلٰ  بأنْ  ٰى خرة أُ الرتك مرَّ  ادوَّ وهو من القُ 

، )١(صحابهأة، وكان الربهباري رئيس احلنابلة يثري الفتن هو وفاضطربت العامَّ 

مجاعة من  فهرب وقبض عىلٰ  ،الربهباري هذا بن يلبق ليقبض عىلٰ  م عيلُّ فتقدَّ 

 .)٢(البرصة حدروا إىلٰ أُ وا يف زورق مطبق ولُ عِ صحابه، فجُ أكبار 

ودي يف جانبي نُ : قال ،)ـه٣٢٣(دم متز يف حوادث عام آما ذكره  -  ٣

ال جيتمع مع احلنابلة نفسان يف موضع واحد، وكان ذلك لكثرة  نْ أبغداد ب

فخرج توقيع اخلليفة الرايض  ،صلةيقاعهم الفتن املتَّ إالناس و طهم عىلٰ ترشُّ 

 .)٣(لخإ ،...لعقابدهم با فيه أخطاء احلنابلة وتوعَّ بكتاب بنيَّ 

 :استنزاف الطاقة وحروب القرامطة - د 

حيث  ،استغرقت معظم فرتة ابن روح النوبختي بحروب القرامطة

واهنارت املبادئ  ،وا الرعبة واالستهانة بالدماء، فبثُّ صفوا بالرصامة والشدَّ اتَّ 

م، وكبدوا سوريا والعراق والبحرين تضحيات جليلة، وقد شهد عام يَ والقِ 

وهنبوا  ،هجوماً مميتاً  )ـه٣١٥(وهامجوا الكوفة عام  ،مأساة البرصة )ـه٣١١(

وا عنهم عام اج وكفُّ ، وجبوا رضيبة من احلجَّ )ـه٣١٢(اج عام قوافل احلجَّ 

ة مكَّ  ، وهجموا عىلٰ )ـه٣٢٧(عام  إىلٰ  )ـه٣١٧(عام  لوا احلجَّ ، وعطَّ )ـه٣١٣(

وقلعوا احلجر  ،راماج يف املسجد احلكت دماء احلجَّ فِ ، وُس )ـه٣١٧(عام 

 .)٢(، وأبقوه ثالثني عامًا عندهم)١(األسود
                                                             

 .)٨٨ص / ١ج ( ةاحلضارة اإلسالميَّ ) ١(

 ).٣٤٩ص / ٥ج (جتارب األَُمم  )٢(

 ).٤١٤ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ  )٣(

 ).٢٠٧ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ١(

 ).٢٣١ص ( ةسالميَّ تاريخ الشعوب اإل) ٢(
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 :ةاهلرج واملرج وتدهور األوضاع السياسيَّ  -  ـه

ن كانوا يتناوبون احلكم رسعان ما يبدو كان الوزراء والوزارة ممَّ 

 ،ةفشلهم يف معاملة الناس، وتوزيع األموال وتدبري الشؤون السياسيَّ 

ا ال العزل صنوف العذاب والسجن والنهب ممَّ  وقد يذوقون بعد ،لونعزَ فيُ 

 .حيٰىص بحديث

ابن روح النوبختي كان أحد الرؤساء يف خالفة  خون بأنَّ ولقد ذكر املؤرِّ 

وجرت له ، ، وكان وافر احلرمة)١(وله وقائع يف ذلك مع الوزراء ،ايساملقتدر العبَّ 

صار يف البالط ن، واكتسب له الكثري من األ)٢(اسخطوب مع الوزير ابن العبَّ 

 ،وكذا عند اخلليفة الرايض باهللا ،)٤(عظيم وحصل له عند املقتدر حملٌّ  ،)٣(ايسالعبَّ 

مه إليه الوزراء والرؤساء مثل آل قدِّ ع من خزينة الدولة يُ دفَ وصار له رزق يُ 

 ٰى وكثرت غاشيته حتَّ  ،)٥(ه عندهمالفرات وغريهم، جلاهه وموضعه وجاللة حملِّ 

 .)١(والوزراء واملعزولون عن الوزارة واألعيان مراءركب إليه األُ 

 :هي ،ةمور رئيسيَّ ثالثة أُ  ايس إىلٰ ويعود هذا النفوذ يف البالط العبَّ 

 :العهعلومه وسعة اطِّ  :الً أوَّ 

ة مَّ لقد كان ابن روح النوبختي عارفًا بمجريات األحداث وقوانني األُ 

 .والدولة
                                                             

 ).٨ص / ٤ج ( فني، معجم املؤلِّ )١١٧٧الرقم / ٢٨٣ص / ٢ج (سان امليزان ل) ١(

 ).١٩١ص / ٢٤ج (اريخ اإلسالم ت) ٢(

 ).١٨١ص / ١ج ( ة املعربةسالميَّ دائرة املعارف اإل) ٣(

 ).٤٤٥ص / ١ج ( اريخ الغيبة الصغرٰى ت) ٤(

م يف ق) ٥(  .، فراجع)١٨٧ص (د تقدَّ

م يف ق) ١(  .، فراجع)١٨٧ص (د تقدَّ
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 .العمل ته املتكاملة يفسلوبه ومنهجيَّ أُ  :ثانياً 

 :القرابة التي كانت بينه وبني آل نوبخت :ثالثاً 

أيب سهل  ة إىلٰ بني نوبخت، وخاصَّ  ب إىلٰ نَس ابن روح يُ  لقد ذكرنا أنَّ 

اسية يقرب من مقام مقام رفيع يف الدولة العبَّ  الذي حصل عىلٰ  سامعيل بن عيلٍّ إ

 .)١(فيها بحيث تبعه ملحاسبة الوزراء الوزارة، وكان له نفوذ تامٌّ 

الذي كان وزيرًا يف حكومة  ولقرابته من أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ 

 .)٢(ومن ساق إليه تلك النعمة ،ر للملك البن رائقالرايض باهللا، واملدبِّ 

 .)٣(اب من آل نوبخت تربطه معهم رابطة النسبتَّ مراء والكُ وهناك من األُ 

 ،جالل، وهتاهبمواإلني بعني االحرتام النوبختيِّ  وكانت الدولة تنظر إىلٰ 

 .وجتعله فوق اآلراء ،وتأخذ برأهيم يف تنصيب اخللفاء ،وتستشريهم

 عظم قتله عىلٰ  )ـه٣٢٠(ايس عام املقتدر العبَّ  َل تِ  قُ امَّ ـل: ٰى قال ابن العرب

عاقل  وهو صبيٌّ  ،ه تربيتياس، فإنَّ ننصب ولده أبا العبَّ  الرأي أنْ : مؤنس وقال

 بعد الكدِّ : سحاق النوبختي وقالإفاعرتض عليه  ،لفيه دين وكرم ووفاء ملا يقو

ال واهللا  ؟تلك احلالة رونه، فنعود إىلٰ دبِّ وخدم يُ  ةوخال مٌّ اسرتحنا من خليفة له أُ 

مؤنساً عن رأيه،  ردَّ  ٰى وما زال حتَّ  ،رنادبِّ ر نفسه ويُ دبِّ  برجل كامل يُ إالَّ  ال نرٰىض 

ليكون خليفة، فأجابه مؤنس  ،باهللاد بن املعتضد القاهر وذكر له أبو منصور حممّ 

القاهر  عن ذلك، وكان النوبختي يف ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه، فإنَّ 

 .)١(قتله
                                                             

م يفق) ١(  .، فراجع)١٩٠ص ( د تقدَّ

م يف ق) ٢(  .، فراجع)١٨٣ص (د تقدَّ

 ).٢٤٨ص (ل نوبخت آ) ٣(

 ).٣٧١ص ( تأسيس الشيعة) ١(
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 ٰى والعقد جيري جمر إسحاق بن إسامعيل كان من أهل احللِّ  م أنَّ علَ ويُ 

 .)٢(¨يف قائمة من شاهد املهدي  وقد ذكره الصدوق  ،)١(الوزراء

العمل الذي قام به ابن روح النوبختي يف  ما هي طبيعة :وهنا نتساءل

ه يف السجن مع ل السلطة وزجّ بَ ايس؟ وما هي أسباب اعتقاله من قِ البالط العبَّ 

 ؟ني يف احلكمومع وجود النوبختيِّ  ،منزلته الرفيعة عند املقتدر والرايض

 :ونجيب عن هذه التساؤالت

عند املقتدر الذي  ابن روح النوبختي صارت له املنزلة العظيمة ذكرنا بأنَّ 

، )٣(اعتامد املخالف واملؤالف بسبب عقله ودرايته التي جعلته حملِّ له حظوة كانت 

وصارت له وقائع  ،)٤(ايسيكسب كثرياً من األنصار يف البالط العبَّ  واستطاع أنْ 

فام  ،)١(فقد كانت له معه خطوب ،اسمع حامد بن العبَّ  ةً ، خاصَّ )٥(مع الوزراء

 !؟ٰى رتلك اخلطوب يا ت

ابن  القبض عىلٰ  ٰى اس هذا كان قد ألقحامد بن العبَّ  خون أنَّ املؤرِّ  ٰى رو

وذكروا  ،)٣(، أو املمطورة)٢(روح النوبختي وأودعه السجن الذي يف دار املقتدر

 .)٤(ة حبسه كانت مخس سنوات فقطمدَّ  أنَّ 

                                                             

 .ملصدر السابقا) ١(

ين ك) ٢(  ).١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢ص (امل الدِّ

م يف ق) ٣(  .، فراجع)٢٠٦ص (د تقدَّ

م يف ق) ٤(  .، فراجع)١٩٨ص (د تقدَّ

م يف ق) ٥(  .، فراجع)٢٠٦ص (د تقدَّ

م يف ق) ١(  .، فراجع)١٧٩ص (د تقدَّ

 ).٢٥٩ح / ٣٠٧ص (غيبة للطويس ال) ٢(

 ).١١٧٧الرقم / ٢٨٣ص / ٢ج (سان امليزان ل) ٣(

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (، الوايف بالوفيات )١٩١ص / ٢٤ج (اريخ اإلسالم ت) ٤(
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 :ة من جهتنيوعرفنا هذه املدَّ 

 .)٢(واستتاره ،)١(سجن ابن روح النوبختيب ةة الثقاإخبار رجال اإلماميَّ  :الً أوَّ 

فقد ذكر احلافظ الذهبي يف حوادث عام  ،ةأخبار وتواريخ أهل العامَّ  :ثانياً 

 - م كام تقدَّ  - املحبوسني يف دار اخلالفة الذي أخرجهم مؤنس  أنَّ  )ـه٣١٧(

ٰ  - ي أو القمِّ  - احلسني بن روح بن بحر أبا القاسم القيني   ،)هـ٣٢٦(سنة  املتوىفَّ

طلق ، وأُ )٣(مخسة أعوام نَ جِ وُس  ،اسوكان قد قبض عليه الوزير حامد بن العبَّ 

 .)٤(رساحه وقت خلع املقتدر

ٰ  وقد رسد ابن أيب طيٍّ  وراق حال ابن روح أيف  )ـه٦٣٠(عام  املتوىفَّ

 .)٥(ة اعتقالهالنوبختي وكيفيَّ 

عة يف ، وكان معه مجا)ـه٣١٢(هذا فرتة اعتقاله يف عام  عىلٰ  فيكون بناءً 

ٰ  ايس بعد أنْ املقتدر العبَّ : السجن منهم اخلالفة عام  خلعه القادة واملوايل وتوىلَّ

 .)ـه٣١٧(

ة يومني القاهر هذا كان قد ذاق طعم اخلالفة ملدَّ  والطريف يف األمر أنَّ 

دست  املقتدر سريجع إىلٰ  القاهر أنَّ  ٰى  رأامَّ ـ، ولملكهام يف غضون أيَّ  !فقط

هرت، ك قُ ك ال ذنب لك وأنَّ قد علمت أنَّ  ،يا أخي: تدر قائالً اخلالفة خاطبه املق

 ،يا أمري املؤمنني: القاهر وقال ٰى فبك ،من القاهر بوك باملقهور لكان أوىلٰ ولو لقَّ 

 .)١(ذكر الرحم التي بيني وبينكاُ  ،نفيس نفيس
                                                             

 ).٢٥٩ح / ٣٠٨و ٣٠٧ص ( الغيبة للطويس) ١(

 ).٢٥٦ح / ٣٠٣و ٣٠٢ص ( الغيبة للطويس) ٢(

م يف الصفحة السابقة، فراجعق )٣(  .د تقدَّ

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (لوايف بالوفيات ا، )١٩١ص / ٢٤ج (سالم تاريخ اإل) ٤(

 ).١٩١ص / ٢٤ج (اريخ اإلسالم ت) ٥(

 ).٢٠٦ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ١(
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بن  املقتدر وولده وعيلُّ  مُّ وكان يف السجن مع ابن روح النوبختي أيضًا أُ 

ام ر وأبو اهليجاء من محدان قد صمَّ وكان مؤنس املظفَّ  ،نوالوزير وآخر ٰى عيس

وسأل بعض اخلدم  ،اخلالفة، فدخل مؤنس الدار رجاع املقتدر املعزول إىلٰ إ عىلٰ 

ه ه وولده، فوجَّ مِّ أُ خراج إخراجه وإفاحتال يف  ،فأعلموه بمكانه ،عن املقتدر

من املكان الذي كان  ٰى بن عيس يلَّ داره ليسترتوا فيها، وأخرج ع معهم ثقاته إىلٰ 

يضاً أمعهم  )ـه٣١٧(منزله، وأخرج احلسني بن روح عام  حمبوسًا فيه فرصفه إىلٰ 

 .)١(بيته وأرجعوه إىلٰ 

خراج حول ابن روح ر بعد اإلودار حوار بني املقتدر ومؤنس املظفَّ 

 .)٢(ٰى علينا ما جر ٰى فبخطيئته جر ،دعوه :ايسفقال املقتدر العبَّ  ،النوبختي

أوجب سجنه وسجن  ٰى حتَّ  ٰى وما الذي جر ؟فام هي خطيئة ابن روح

 اخلليفة معه؟

 :ا اإلجابة عنهاوأمَّ 

 :امه يف دسائس القرامطةاهتِّ  :الً أوَّ 

ه كان به أنَّ  -أي ابن روح النوبختي  -ا رموه وممَّ : قال الذهبي والصفدي

ئ هلم األسباب يِّ ُهي ه كان ، فإنَّ )١(يكاتب القرامطة ليقدموا وحيارصوا بغداد

ه ولكنَّ  ،سواحل اخلليج واحلجاز وزرع اخلوف والقلق يف بغداد لالستيالء عىلٰ 

 .)٢(ويت من نبوغ ودهاء ووفور عقل حاول دفع ذلك عن نفسهبام أُ 

ومسلك  ،فق هذا مع سياسة ابن روح يف كتامن أمره واحلذروال يتَّ : أقول
                                                             

 . )ـه٣١٧يف حوادث عام / ١٢٢ص / ١١ج ( تاريخ الطربي) ١(

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (الوايف بالوفيات ، )١٩١ص / ٢٤ج (اريخ اإلسالم ت) ٢(

 .صدر السابقامل) ١(

 ).١٩١ص / ٢٤ج ( تاريخ اإلسالم) ٢(
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ه يف السفارة، ومع الذكاء والعقل ة التي استعملها يف عملاالحتجاب والتقيَّ 

 .الذي امتلكه ابن روح كام ذكراه

تأييد القرامطة الذين اشتهروا بالرصامة  ¨وال يمكن لإلمام املهدي 

سود من املسجد وقلع احلجر األ ،الرعب ة واالستهانة بالدماء وبثِّ والشدَّ 

العكس  عىلٰ بل كان  ،ينام اقتضتأة مَّ وهو الذي يدافع عن مصالح األُ ! احلرام

عهم دَ أعامل القرامطة وفضحهم وكشف زيغهم وُخ  ¨من ذلك حيث استنكر 

وكيف يوافق أفعال القرامطة وقد اشتهر عنه يف احلديث النبوي  .ةمَّ أمام األُ 

 ؟ه يمأل األرض قسطاً وعدالً الرشيف بأنَّ 

 - بتعبري الراوي  - رجالً جليالً من فقهاء أصحابنا  نَّ أ جاء يف ذلك امَّ مف

رسالة عن طريق بعض سفرائه، فلم يرد فيها  ¨اإلمام املهدي  تب إىلٰ ك

َفنََظْرَنا : قال الراوي، ¨كثرة ما كان يرد من أجوبة وتوقيعات عنه  اجلواب عىلٰ 

ُة إَِذا فَ  ي� َأنَّ اَ ِيف َذلَِك َاْلِعلَّ
َل َقْرَمطِ وَّ ُجَل َحتَ اعتناق شخص ملذهب  ، ولذلك فإنَّ )١(الرَّ

 . سبباً كافياً ملقاطعته واإلعراض عنه مهام بلغ علمهتَرب عالقرامطة يُ 

 :امه بكثرة الديون ومطالبات الدولةاهتِّ  :ثانياً 

طالق رساح ابن روح النوبختي من السجن إة ذكر الطربي يف تارخيه كيفيَّ 

 .)١(ل الديوانبَ كان حمبوساً بسبب مال طولب به من قِ : فقال ،وأسباب اعتقاله

ن مخسة أعوام سجَ يُ  ل من ابن روح أنْ عقَ فال يُ  ،أيضاً  امٍّ وهذا غري ت: أقول

يف السجن ألجل هذا املال مع وجود بني نوبخت وهم أصحاب املراتب 

مون له من األموال من الوزراء سلِّ وما كانوا يُ  ،واملناصب العالية يف الدولة

 .)٢(إلخ ،...وكان له رزق من بيت املال ،مراءواألُ 
                                                             

 ).٣٥٩ص / ٢ج (اإلرشاد ، )١٣ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٠ص / ١ج (الكايف ) ١(

 ).١٢٢ص / ١١ج ( تاريخ الطربي) ١(

 ).٣٤٣ح / ٣٧٢ص ( الغيبة للطويس) ٢(
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فكيف يسمح  ،¨ الصواب بأمر اإلمام املهدي عل إالَّ ه كان ال يفومع أنَّ 

 ىٰ ويبق عاجزًا عن تسديدها ٰى يقرتض أمواالً من الدولة بحيث يبق اإلمام له بأنْ 

 !؟ة التي اختري ابن روح هلا يف أمر السفارةبعيدًا عن املهمَّ 

 :كثرة أنصاره وأتباعه :ثالثاً 

ه مجع لنفسه نَّ إ ٰى حتَّ  ،من نشاط ابن روح ةً فس خيلقد كانت الدولة تتوجَّ 

ايس، وكان هذا يثري من تساؤالهتم نحوه، وقد تباعاً له يف البالط العبَّ أنصاراً وأ

كاالعرتاف ، ¨ت ارتباطه باإلمام املهدي ثبِ قائق دامغة تُ ح حصلت الدولة عىلٰ 

ه كان وكيالً الذي حصلت عليه من الشلمغاين بعد تقدميه للمحاكمة قائالً بأنَّ 

ومل  ،هذه الوكالة ٰى ، لكن الدولة مل تسأل عن معن)١(وح وليس إهلاً عن ابن ر

 .ل خلف ابن روح ليديل بتوضيحاته حول هذه الوكالة وملن هيرِس تُ 

هة م املوجَّ هَ تلك التُّ  ولكن عقل ابن روح ودرايته كانت قد نفت عنه كلَّ 

ن الصحابة واخللفاء ودفاعه ع ،ةنَّ مذهبه أهل السُّ  ن عن أنَّ علِ ه يُ نَّ أإليه، فمن جهة 

خرٰى ارتباطه باخلليفة الرايض والقاهر وبني نوبخت وآل ة، ومن جهة أُ مَّ أمام األُ 

 .هة لهم املوجَّ هَ تلك التُّ  ة هبم كان قد رفع عنه كلَّ وعالقته القويَّ  ،الفرات وغريهم

مراء والوزراء يركبون إليه كان األُ  ٰى وكثرت غاشيته حتَّ : قال الذهبي

 .تواصف الناس عقله وفهمهواألعيان، و

مثل هذه احلالة  عىلٰ  - النوبختي  - ومل يزل أبو القاسم : وقال الصفدي

 .اس الوزارةويل حامد بن العبَّ  ٰى حتَّ 

يظهر ويستفحل، وجرت حلامد مع ابن روح خطوب،  وقد كاد أمره أنْ 

ابن اس بإيداع يأمر حامد بن العبَّ  وكان مجع األنصار داخل البالط سببًا يف أنْ 

 .روح النوبختي يف السجن
                                                             

 ).٢٩١ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ) ١(
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 :اعتقاله بسبب ما يصله من أموال :رابعاً 

البالد  من كلِّ  ٰى بة تبذل له األموال، وُجت وكانت اإلماميَّ : قال الذهبي

وله جاللة عجيبة، وله  ،وكان قدوهتم ،فتي الشيعة ويفيدهموكان يُ  ،ةاإلسالميَّ 

 .رتبة عظيمة بينهم

 .)١(إليه ٰى باألموال ُجت  ه أنَّ ا رموه بوممَّ : قال الذهبي ثمّ 

، مر الثالثم من الصفدي يف األوما تقدَّ  ،السبب يف اعتقالههو هذا  ولعلَّ 

اخلزينة املالية للدولة كانت تعاين من النقص واحلرمان بسبب احلروب التي  ألنَّ 

 .دها وقد رصفت ألجلها الكثري من النفقاتدِّ كانت ُهت 

 نْ أبعد  )ـه٣١٧(روح النوبختي عام ن بطلق رساح اأُ  حال كلِّ  وعىلٰ 

 ومل يتغريَّ  ،، وتابع فيها أعامله)ـه٣١٢(استغرق سجنه مخسة أعوام منذ عام 

 .مراء والوزراءة، وبقيت منزلته رفيعة بني األُ مَّ ألُ موقعه االجتامعي يف ا

ف يف يف الترصُّ  اصدر مرسوماً حكومي� أد بن رائق حممّ  نَّ أفقد روي 

بن مقلة بزيارة ا ، فقام أبو عيلٍّ )ـه٣٢٤(مقلة وابنه عام  ممتلكات وضياع ابن

ه يرفع ما صدر من النوبختي وزير ابن رائق لعلَّ  أليب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ 

يضًا طلب من ابن روح أثاته يقاف ممتلكاته، ويف ضمن تشبُّ إاملرسوم احلكومي و

انت نتيجة الوساطة هي بو عبد اهللا عند ابن رائق، فكأط له يتوسَّ  نْ أالنوبختي 

ل ابن رائق يف رفع بَ من قِ  أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ  إصدار مرسوم حكومي إىلٰ 

 .)١(ممتلكات ابن مقلة وفتح ما كان مغلقاً  احلصار عليه ووقف

كثر من ثالثة أالنوبختي مل تطل  وزارة أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ  نَّ أوبام 

                                                             

 - ٢٢ص / ١٥ج (، وسري أعالم النبالء )١٩٢ - ١٩٠ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم : راجع) ١(

 ).٢٢٧و ٢٢٦ص / ١٢ج (، والوايف بالوفيات )٨٥الرقم / ٢٢٤

 ).٨٧ص / ٢ج (للصويل األوراق ) ١(
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ليه بابن روح هو إمواله أرجاع إث ابن مقلة يف كون تشبُّ ، في)١(امأشهر وثامنية أيَّ 

 .)٢(كام ذكره الصويل )هـ٣٢٥( عام

:  اا :  

 :صها بام ييللخِّ نُ  ،ة ميزاتوقد امتازت خالفته بعدَّ 

رتبة  حيصل عىلٰ  نْ أحاول ابن روح النوبختي فرتة خالفة الرايض باهللا 

واملخالف، وقد كانت تصله األموال الكثرية من  جليلة يف السلطة عند املؤالف

ة يف الوقت الذي كانت فيه اخلزينة املالية تعاين من النقص البالد اإلسالميَّ  أقٰىص 

به مجاعة إليها، وصار اخلليفة  ٰى وسع ،فالس، فأثار ذلك العمل السلطةواإل

 .ث عن ابن روح وما يصله من األموالالرايض باهللا يتحدَّ 

ٰ فقد ذكر الص وقد عارص ابن روح النوبختي  )هـ٣٣٥(عام  ويل املتوىفَّ

عنه،  فنردُّ  ،ة حيملون إليه األموالاإلماميَّ  إنَّ : اخلليفة كان كثرياً ما يقول إنَّ : قائالً 

مثله ألفًا حتمل أمواهلا إليه  واهللا لوددت أنَّ  ؟وما يف هذا: فيقول لنا ،بكذِّ ونُ 

 .)١(من أمواهلمهؤالء  ٰى فيفقرهم اهللا، وال أكره غن

*   *   * 

                                                             

 ).٤٥٦ص / ٥ج ( ممَ جتارب األُ ) ١(

 .)٨٧ص / ٢ج (للصويل  األوراق) ٢(

 ).٢٥٦ص (ل نوبخت آ، )١٠٤ص / ٢ج ( األوراق للصويل) ١(



 

 

 

ا ا:  

روح ا  ا  

ي وا ا  ذرة اا ¨  

 ة واملتاجرون باسمه هم أشدّ سالم والتعاليم السامويَّ املنحرفون عن اإل

فقد ظهر رجال فرتة الغيبة  ،وقعًا وأكثر تأثريًا وخطراً من الكفرة وامللحدين

بعدوهم ليُ  ارتبطوا بالعوامِّ  وهم منحرفون عن مذهب أهل البيت  ٰى الصغر

من خالل تزريقهم األفكار املسمومة  ،كوا يف عقائدهمشكِّ عن الفكر األصيل ويُ 

 ة أحوج إىلٰ مَّ تكون األُ  والسلطة من ورائهم يف ذلك، بعد أنْ  ،ةمَّ يف جسد األُ 

 .التثقيف والتوعية

ففضحهم وهم يف عقر  ،وأالعيبهم حيلهم ¨وقد عرف اإلمام املهدي 

ة بكذب مَّ ف هذا األمر العناء والكثري من اجلهود إلقناع األُ وقد كلَّ  ،دارهم

 .هؤالء

أو  ¨ولقد كان بإمكان هؤالء إخبار السلطات عن اإلمام املهدي 

 :مورهم مل يفعلوا ذلك ألُ ولكنَّ  ،أصحابه

ن جهة يريدون وم ،السلطة هو غري مرشوع خطَّ  علمهم بأنَّ  :الً أوَّ 

السلطة معناه  االرتزاق عن هذا الطريق وبأسهل الوسائل، فالدخول يف خطِّ 

وال حتصل من  .علمت بذلك وفيه هنايتهم املحتومة إنْ  ،ةمَّ االبتعاد عن األُ 

ام ال تتجاوب وربَّ . ة ونقصاهنالعلمها بإفالس اخلزينة املاليَّ  ،يشء السلطات عىلٰ 

ومواجهة  ،عن ذلك ٰى ب هلا مشاكل عديدة هي يف غنسبِّ ه يُ السلطات معهم، ألنَّ 
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ة التي مَّ وهي األُ  ،ةتستفيد منه لصاحلها يف حروهبا اخلارجيَّ  ار يمكن أنْ أكرب تيَّ 

رضورة يف  ٰى مواجهتها أبداً، وال تر فهي ال تقدر عىلٰ  ،¨هي رصيد اإلمام 

 .ذلك

 وا بأيِّ يقوم سيفضحهم قبل أنْ  ¨اإلمام املهدي  علمهم بأنَّ  :ثانياً 

ر فكِّ يُ  هذا ينبغي أنْ  فعىلٰ  ،ذلك موهتم التدرجيي يف ساحة الرصاع ٰى ومعن ،عمل

ة يف جانب مَّ هؤالء يف طريق يضمن هلم سالمتهم يف جانب، وعدم فقدان األُ 

 .اتدرجيي�  ¨يسريوا يف حتصيل رغباهتم إليذاء اإلمام  ثمّ  ،آخر

الً َعَىلٰ ِء َاملُ ُكلُّ َهُؤَال : امبن مهَّ  قال أبو عيلٍّ  ِعَني إِنََّام َيُكوُن َكِذُهبُْم َأوَّ  دَّ

َمامِ  ُْم ُوَكَال وَ  ، َاْإلِ َعَفَة ِهبََذا َاْلَقْوِل إَِىلٰ  ،ُؤهُ َأهنَّ قَّٰى  ،ِهتِمْ ُمَواَال  َفيَْدُعوَن َالضَّ  ُثمَّ َيَرتَ

ْلَمَغاِينِّ َوُنظََراِئِه َعَليْ َكَام اِْشتََهَر ِمْن أَِيب  ،ِجيَّةِ َقْوِل َاْحلَالَّ  َاْألَْمُر ِهبِْم إَِىلٰ  ِهْم  َجْعَفٍر َالشَّ

ٰى  َمجِيعاً َلَعاِئُن َاهللاِ  .)١(َتْرتَ

عيتا تني فرتة سفارة ابن روح النوبختي كانتا قد ادَّ شخصيَّ  ونشري هنا إىلٰ 

وكانتا أكثر  ،سفارة ابن روح داوهدَّ  ،كذبًا وزوراً  ¨السفارة عن اإلمام املهدي 

 :ومها ،اخطراً من غريمه

أو :جا:  

بغداد  عند عودته إىلٰ  )ةجيَّ احلالَّ (اجتمع حوله تالميذه  ،الصويف املشهور

توقيع  خرج من الطريقة بمقتٰىض مه املعتزلة بالشعوذة، وأُ واهتَّ  ،)هـ٢٩٦(عام 

ل رجال الرشطة بَ تني من قِ عليه مرَّ  َض بِ ة، وقُ من الظاهريَّ  ٰى وفتو ،ةمن اإلماميَّ 

 ، وأمٰىض )هـ٣٠١(ب يف عام ذِّ وعُ  ،ٰى حرض أمام الوزير ابن عيسني، وأُ اسيِّ العبَّ 

املقتدر واحلاجب نرص  مِّ أُ  )شغب(وكانت رعاية  ،ثامين سنوات يف سجن بغداد

                                                             

 ).٣٦٨ح / ٣٩٨و ٣٩٧ص ( الغيبة للطويس) ١(
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فأمر بقتله بعد حماكمة  ،اس وزير املقتدرعاداه الوزير حامد بن العبَّ  سببًا يف أنْ 

ا القايض املالكي أبو عمرو، وآل إليه ما هأقرَّ  ٰى فتو بمقتٰىض  ،دامت سبعة أشهر

 .)١(آل أمره

ة جيَّ واحلالَّ : ة، فقالجيَّ احلالَّ  عىلٰ  كتابًا يف الردِّ  وقد عمل الشيخ املفيد 

والقول باحللول، وكان  ،وهم أصحاب اإلباحة ،فرضب من أصحاب التصوُّ 

وهم قوم ف، كان ظاهر أمره التصوُّ  ع، وإنْ ص بإظهار التشيُّ ج يتخصَّ احلالَّ 

ج عون للحالَّ ويدَّ  ،فرقة بدينهم هون بمظاهرة كلِّ موِّ مالحدة وزنادقة يُ 

لزرادشت املعجزات،  املجوس يف دعواهم ٰى وجيرون يف ذلك جمر ،األباطيل

 ٰى واملجوس والنصار ،ناتلرهباهنم اآليات والبيِّ  يف دعواهم النصارٰى  وجمرٰى 

الرشائع والعمل هبا من ن موهم أبعد  ،العمل بالعبادات منهم أقرب إىلٰ 

 .)٢(واملجوس ٰى النصار

ابني من الكذَّ بأنَّه   والطويس ،)٣(من الغالةبأنَّه   ه الصدوقعدَّ 

ا ، وأمَّ )٤(¨ة والرؤية لإلمام املهدي عائه البابيَّ الدِّ   ةوامللعونني بلسان األئمَّ 

 .)٥(املذمومني ه من وغريهم فقد رأوا أنَّ والطربيس وابن طاوس واحليلِّ  املرتٰىض 

تال ه رجل حمإنَّ : فقال ابن النديم ،ة هذا الرأيوقد وافق أبناء العامَّ 

 .)١(مشعبذ

                                                             

 ).فصاعداً  ١٠٧ص / ٣ج (ات روضات اجلنَّ )١(

 ).١٣٥و ١٣٤ص (حيح اعتقادات اإلماميَّة تص) ٢(

 ).١٠١ص (االعتقادات يف دين اإلماميَّة  )٣(

 ).٤٠١ص ( الغيبة للطويس )٤(

 ).فصاعداً  ١٠٧ص / ٣ج (ات روضات اجلنَّ )٥(

 ).٢٤١ص ( فهرست ابن النديم )١(
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 .)١(الزندقة ه املقتول عىلٰ الذهبي أنَّ  ٰى ورأ

ٍع، وخبيث مدَّ  ،ج جاهل يتعاقل، وغبي يتبالغاحلالَّ  أنَّ : ذكر الصويل

 .)٢(دد، وتاجر يتعبَّ وراغب يتزهَّ 

 و أنَّ مولر ودربل ٰى فقد رأ ،جني يف احلالَّ وروبيِّ رين األُ واختلفت آراء املفكِّ 

) ثولوك( ٰى ورأ، بالكفر) ريسكه(مه واهتَّ ، يف رسيرة نفسه اج كان نرصاني� احلالَّ 

 ٰى من القائلني بوحدة الكون، ورأ )كريمر(ه وعدَّ  ،ه كان متناقضاً يف أقوالهأنَّ 

ه وأنَّ  ،اسًا ماهرًا خطراً دسَّ  )اونبر(ه وعدَّ  ،ه كان مريضًا بأعصابهأنَّ  )كازنسكي(

 ة عىلٰ ين والفلسفة اليونانيَّ ق يف آرائه بني الدِّ وفِّ يُ  ه حاول أنْ كان رائداً للغزايل، ألنَّ 

 .ةأساس من التجربة الصوفيَّ 

 .)٣(همكان قد أنكر تسرتُّ  ج أعظم شهدائهم وإنْ ة من احلالَّ وقد جعل الصوفيَّ 

 .)٤()الطواسني( كتاب ج إالَّ فات احلالَّ ومل يبَق لنا من مؤلِّ 

املجاهدات، الكشف واحلقيقة املدركة : مورعاءاته أربعة أُ وقد تناولت ادِّ 

وألفاظ مومهة  ،فات يف العوامل واألكوان بأنواع الكراماتمن عامل الغيب، الترصُّ 

 .ات عنها بالشطحيَّ عربَّ الظاهر يُ 

رض وعلوم الغيب، ورؤيته ة األة وقطبيَّ عاء الربوبيَّ كادِّ  ٰى خروله آراء أُ 

 .¨ة عنه والنيابة والبابيَّ  ¨لإلمام املهدي 

كثريًا من الناس والرؤساء،  ٰى ه استغووذكر اخلطيب البغدادي عنه أنَّ 

 .)١(لدخوله من طريقهم ٰى وكان طمعه يف الرافضة أقو

                                                             

 ).٢٠٥٩الرقم / ٥٤٨ص / ١ج (ميزان االعتدال  )١(

 .نقًال عن الصويل، )١٥٩ص / ١١ج (البداية والنهاية  )٢(

 ).١٩ص / ٨ج ( ة املعربةدائرة املعارف اإلسالميَّ  )٣(

 ).٢٤٢ص ( فهرست ابن النديم )٤(

 ).١٢٢ص / ٨ج (تاريخ بغداد  )١(
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منزلة عندهم،  ة ليستميل قلوهبم وحيصل عىلٰ اإلماميَّ  ب إىلٰ وكان يتقرَّ 

هم بالفرج، وخروج برشِّ ويُ  نرصة مذهب أهل البيت  الناس إىلٰ  وكان يدعو

 .)١( قريبمن أرض طالقان عامَّ  ¨الصاحب 

بن احلسني  النوبختي وعيلِّ  ب من إسامعيل بن عيلٍّ وقد حاول مرارًا التقرُّ 

ع واحليل دَ ه بإمكانه إطالء اخلُ وكان يعتقد أنَّ  ،)الصدوق(ي بن بابويه القمِّ ا

 .امواملخرقة عليه

َأْن  َتَعاَىلٰ  امَّ َأَراَد اَهللاُ ـلَ : قال ،بإسناده عن أيب نرص هبة اهللا الطويس  ٰى رو

َوَقَع َلُه َأنَّ َأَبا َسْهٍل إِْسَامِعيَل ْبَن َعِيلٍّ  ،ِج َوُيظِْهَر َفِضيَحتَُه َوُخيِْزَيهُ َيْكِشَف َأْمَر َاْحلَالَّ 

زُ  َه إَِليِْه َيْستَْدِعيهِ  ،َخمَْرَقتُُه َوَتتِمُّ َعَليِْه ِحيَلتُهُ  َعَليْهِ  َالنَّْوَبْختِيَّ ِممَّْن ُجتَوَّ َوَظنَّ َأنَّ  ،َفَوجَّ

َعَفاِء ِيف َهَذا َاْألَْمِر بَِفْرِط َجْهِلهِ  ِه ِمَن َالضُّ هُ  ،َأَبا َسْهٍل َكَغْريِ إَِليِْه  َوَقَدَر َأْن َيْستَِجرَّ

َف بِاْنِقيَ  هِ  اِدِه َعَىلٰ َفيَتََمْخَرَق بِِه َوَيتََسوَّ يَلِة  ،َغْريِ َفيَْستَتِبَّ َلُه َما َقَصَد إَِليِْه ِمَن َاْحلِ

َعَفةِ  َوَاْلبَْهَرَجِة َعَىلٰ  ِه ِمَن َاْلِعْلِم َواَْألََدِب  لَِقْدِر َأِيب َسْهٍل ِيف َأْنُفسِ  ،َالضَّ َالنَّاِس َوَحمَلِّ

اهُ َوَيُقوُل َلُه ِيف ُمَراَسَلتِِه  ،َأْيضًا ِعنَْدُهمْ  َماِن  :إِيَّ َوِهبََذا  -  إِينِّ َوِكيُل َصاِحِب اَلزَّ

الً َكانَ  اَل ُثمَّ َيْعُلو ِمنُْه إَِىلٰ  َأوَّ ِه  َيْستَِجرُّ َاْجلُهَّ َوإِْظَهاِر  ،َوَقْد ُأِمْرُت بُِمَراَسَلتَِك  -َغْريِ

َي َنْفَسَك وَ  ِة َلَك لِتَُقوِّ  .ِهبََذا َاْألَْمرِ  َتْرَتاَب  َال َما ُتِريُدُه ِمَن َالنُّْرصَ

إِينِّ َأْسَأُلَك َأْمراً َيِسريًا َخيِفُّ ِمثُْلُه  :َيُقوُل َلهُ  َفَأْرَسَل إَِليِْه َأُبو َسْهٍل 

َال  َعَليَْك ِيف َجنِْب َما َظَهَر َعَىلٰ  اِهنيِ َيَدْيَك ِمَن َالدَّ َوُهَو َأينِّ َرُجٌل ُأِحبُّ  ،ِئِل َوَاْلَربَ

ٌة أََحتَظَّاُهنَّ  ،و إَِليِْهنَّ َاْجلََواِرَي َوَأْصبُ  يُْب ُيبِْعُدِين َعنُْهنَّ  ،َوِيل ِمنُْهنَّ ِعدَّ  ،َواَلشَّ

ًة َشِديَدًة  ،َأْخِضبَُه ِيف ُكلِّ ُمجَُعةٍ  َوَأْحتَاُج َأنْ  ،َوُيبِْغُضنِي إَِليِْهنَّ  ُل ِمنُْه َمَشقَّ َوأََحتَمَّ

َأْمِري ِعنَْدُهنَّ َفَصاَر َاْلُقْرُب ُبْعداً َوَاْلِوَصاُل  اِْنَكَشَف  إِالَّ وَ  ،ِألَْسُرتَ َعنُْهنَّ َذلَِك 

َضاِب َوَتْكِفيَنِي َمُؤَنتَُه َوَجتَْعَل ِحلْيَتِي َسْوَداءَ وَ  ،َهْجراً  َفإِينِّ  ،ُأِريُد َأْن ُتْغنِيَنِي َعِن اَْخلِ

                                                             

 ).٤٥٣ص / ٢ج (جمالس املؤمنني ، عن )١١٠ص / ٣ج (ات روضات اجلنَّ )١(
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َما ِيل ِيف َذلَِك ِمَن  َهبَِك َمعَ َمذْ  َطْوُع َيَدْيَك َوَصاِئٌر إَِليَْك َوَقاِئٌل بَِقْولَِك َوَداٍع إَِىلٰ 

 .ُعوَنةِ َلَك ِمَن َاملَ َاْلبَِصَريِة وَ 

ُه َقْد أَْخَطَأ ِيف ُمَراَسَلتِِه َلامَّ َسِمَع َذلَِك اَْحلَالَّ فَ  ُج ِمْن َقْولِِه َوَجَوابِِه َعِلَم َأنَّ

ْ  َوَجِهَل ِيف َاْخلُُروِج  ْ ُيْرِسْل إَِليِْه  ،َيُردَّ إَِليِْه َجَواباً  إَِليِْه بَِمْذَهبِِه َوَأْمَسَك َعنُْه َوَمل َوَمل

ُه َأُبو َسْهٍل  .َرُسوالً  َ بِِه ِعنَْد ُكلِّ  -يسخر  - ُأْحُدوَثًة َوُضْحَكًة َوَيْطنُِز  َوَصريَّ

ِغِري َوَاْلَكبِريِ  ،َأَحدٍ  َر َأْمَرُه ِعنَْد َالصَّ ْمِرِه َوَكاَن َهَذا َاْلِفْعُل َسبَباً لَِكْشِف أَ  ،َوَشهَّ

 .)١(َوَتنِْفِري اَْجلََامَعِة َعنْهُ 

َماِم : بمراسلته له قائالً   وفعل كذلك مع الصدوق أََنا َرُسوُل اَْإلِ

 ،...َضِحُكوا ِمنُْه َوَهَزُءوا بِهِ فَ  ،ِت لِْلَجَهاَال َما َأْفَرَغَك : َخَرَقَها َوَقاَل فَ  ،َوَوِكيُلهُ 

: قال ثمّ  ،اهللا ورسوله رج عدوُّ بقفاه، فخووأمر الصدوق غالمه برضبه برجله 

ِعي َاملُ   .)٢(َبْعَدَها بُِقمَّ  ُرئَِي َفَام  ،َفُأْخِرَج بَِقَفاهُ  ،َعَليَْك َلْعنَُة َاهللاِ ؟ْعِجَزاِت َأَتدَّ

: فقال فيه ،)٣(ج وأفعاله ابن روح النوبختيفات احلالَّ لقد أغضبت ترصُّ 

ُجُل َاملَ َوإِْحلَاٌد َقْد  َتَعاَىلٰ  َهَذا ُكْفٌر بِاهللاِ  ج  - ْلُعوُن َأْحَكَمُه َهَذا َالرَّ ِيف  - أي احلالَّ

َد بِهِ  َتَعاَىلٰ  َيُقوَل َهلُْم بَِأنَّ اَهللاَ  أَنْ  ِء َاْلَقْوِم لِيَْجَعَلُه طَِريقًا إَِىلٰ ُقُلوِب َهُؤَال  َ َوَحلَّ فِيِه  اِحتَّ

 .)٤(ِسيِح ِيف َاملَ  َكَام َيُقوُل َالنََّصاَرٰى 

ة البابيَّ  ٰى عن ادَّ توقيع يلعن فيه مجاعة ممَّ  ¨املهدي  وخرج من اإلمام

                                                             

بعد ذكره ما  )١٢٢ص / ٨ج ( بغدادويف تاريخ  ؛)٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١ص ( الغيبة للطويس )١(

آمنت بام يدعوين إليه (: حليته سوداء قال من وصل شعره وردِّ  أراده أبو سهل إسامعيل بن عيلٍّ 

 .إلخ )...اإلمام: اءش وإنْ  ،اإلمام ه بابنَّ إشاء قلت  إنْ  ،كائنًا ما كان

 ).٣٧٧ح / ٤٠٣و ٤٠٢ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٧٧ص / ١٤ج ( ة املعربةدائرة املعارف اإلسالميَّ  )٣(

: ؛ هذا واحلديث يف ابن أيب العزاقر الشلمغاين، ويف آخره)٣٧٨ح / ٤٠٥ص ( الغيبة للطويس )٤(

ج لعنه اهللاق ، ويعدو إىلٰ يف املسيح  كام يقول النصارٰى (  ).ول احلالَّ
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، وقد )١(ج وغريهمكالنمريي واهلاليل والباليل واحلالَّ  ،والرؤية له كذبًا وزوراً 

، وإدخاله األباطيل )٢(ينج بالزندقة واخلروج من الدِّ م فيه احلالَّ اهتَّ 

 .)٥(وىلٰ األُ  ٰى بن عيس عي به يف وزارة عيلِّ وُس  ،)٤(ودعوته للقرامطة

مراء وقد استامل مجاعة من الوزراء وطبقات وحوايش السلطات وأُ 

حامد بن  فأمر املقتدر بتسليمه إىلٰ  ،األمصار وملوك العراق واجلزيرة وما واالها

 .)٦(له معه خطوب ٰى وجر ،اسالعبَّ 

، وحاكمه )٧(عًا عليهج حمبوسًا يف دار اخلالفة ثامنية أعوام موسَّ ومكث احلالَّ 

 قبضت عليك بدور الراسبي وأحرضتك ألست تعلم أينِّ : له اس قائالً ابن العبَّ 

خرج إٰىل رحبة املسجد وأمر اجلالد أُ  ثمّ  !؟)٨(ك املهديواسط فذكرت يف دفعة أنَّ 

حرقت رأسه وأُ  زَّ ت يداه ورجاله وُح عَ طِ قُ  متام األلف، ثمّ  َب فُرضِ  ،برضبه بالسوط

، )هـ٤٤٩(إٰىل عام  ،)١٠(ة يف العراق ينتظرونهجيَّ آالف من احلالَّ  ، وبقي أربعة)٩(تهجثَّ 

 .)١(عون ظهورهويقفون بحيث صلب عٰىل دجلة يتوقَّ 

                                                             

 ).٢٩٠و ٢٨٩ص / ٢ج (االحتجاج  )١(

 ).٤٤٨ص / ٢ج ( جمالس املؤمنني: راجع )٢(

 ).٤٢٣٢الرقم / ١١٢ص / ٨ج (تاريخ بغداد : راجع )٣(

 ).٤١٠ص ( تاريخ اخللفاء )٤(

 ).٤٣ص / ٢ج ( ةاحلضارة اإلسالميَّ  )٥(

 ).٤٢٣٢الرقم / ١١٢ص / ٨ج (تاريخ بغداد : راجع )٦(

 ).٤٣ص / ٢ج ( ةاحلضارة اإلسالميَّ  )٧(

 ).١٣١ص / ٨ج (تاريخ بغداد  )٨(

 ).١٣٥و ١٣٤ص / ٨ج (تاريخ بغداد  )٩(

 .)٤٣ص / ٢ج (ة احلضارة اإلسالميَّ ، )٢٦٠ص (ب كشف املحجو )١٠(

  .ةة اآلسيويَّ رسالة الغفران للجمعيَّ  )١(
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م :ما:  

 ،بغداد وانتقل إىلٰ  ،)١(واسط بالعراق ٰى وهي من قر ،يف شلمغان ُولِدَ 

. )٣(يف األصحابمني واملتقدِّ  ،)٢(في علامء الشيعةاهبا وأحد مؤلِّ فكان أحد ُكتَّ 

، )٤(فرغ من دفن أيب جعفر العمري  بعد أنْ  ،به ابن روح وكيالً عنهنص

يديه توقيعات اإلمام  ، خرجت عىلٰ )٥(هتمفقصده الناس يف حوائجهم ومهامَّ 

ملا كان شيخًا مستقيم العقيدة والسلوك  ،)٦(ل ابن روح النوبختيبَ املهدي من قِ 

ترك املذهب والدخول يف  لقاسم بن روح عىلٰ محله احلسد أليب ا ، ثمّ )٧(والصالح

، واعتقد )١٠(، وأصبح غالياً )٩(وظهرت منه مقاالت منكرة ،)٨(ةاملذاهب الرديَّ 

 .)١١(ة فيهلوهيَّ بالتناسخ وحلول األُ 

ه، وشاع ن توالَّ بلعنه والرباءة منه وممَّ  ¨فظهر توقيع من اإلمام املهدي 

وقتله واسرتاحت الشيعة  ،القبض عليهفأمر ب ،وبلغ اخلليفة الرايض باهللا ،خربه

 .)١(ة منهة اإلسالميَّ مَّ واألُ 

                                                             

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )١(

 ).٣٤٣ص (واإلرشاف التنبيه  )٢(

 ).١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ص ( يشرجال النجا )٣(

 ).٢٥٨ص ( آل نوبخت )٤(

 ).٢٥٦ح / ٣٠٣ص ( الغيبة للطويس )٥(

 .املصدر السابق )٦(

 ).٦٢٧/٤٢الرقم / ٢٢٤ص (الفهرست ، )١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ص (رجال النجايش  )٧(

 ).١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ص ( رجال النجايش )٨(

 ).٦٢٧/٤٢الرقم / ٢٢٤ص ( الفهرست  )٩(

 ).٦٣٦٤/١١٤الرقم / ٤٤٨ص ( رجال الطويس )١٠(

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )١١(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٦ص ( الغيبة للطويس )١(
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، )٢(وكان يتعاطٰى الكيمياء ،)١(ج أيضاً ب نفسه باحلالَّ لقِّ وكان الشلمغاين يُ 

 .)٣(ة من مصادر التاريخ اإلسالميت عقائده يف أربعة مصادر مهمَّ رَ كِ وقد ذُ 

بعضها فرتة انحرافه، وقد كان للشلمغاين تأليفات كثرية فرتة استقامته و

مجلة منها  ونشري إىلٰ  ،)٤(وقد ذكرها ابن النديم والنجايش والطويس وغريهم

 :الرتباطها بسفارة ابن روح النوبختي

 :كتاب التكليف :الً أوَّ 

 حصلت نسخة منه بيد ابن فه الشلمغاين يف حال استقامته، فلامَّ وقد ألَّ 

لِِه إَِىلٰ  ،َفَجاُءوا بِهِ  ، ِألَْنظَُرهُ ُاْطُلبُوُه إَِيلَّ : روح النوبختي قال ألصحابه  َفَقَرأَُه ِمْن أَوَّ

ٌء إِالَّ  :َفَقاَل  ،آِخِرهِ  ِة إِالَّ  َرَوٰى َقْد وَ  َما فِيِه َيشْ َفإِنَُّه  ،َثةً  َمْوِضَعْنيِ َأْو َثَال َعِن اَْألَِئمَّ

 .)٥(هللاُ َكَذَب َعَليِْهْم ِيف ِرَواَيتَِها َلَعنَُه اَ 

 حديثاً منه يف باب إالَّ  كتاب التكليف رواه املفيد :  ة احليلِّ مقال العالَّ 

 .)٦(يشهد ألخيه إذا كان له شاهد واحد من غري علم ه جيوز للرجل أنْ الشهادات أنَّ 

د بن أمحد بن بإسناده عن حممّ   ولكن الصحيح هو ما رواه الطويس

َّا أَ : ام قاالبن بابويه أهنَّ  داود واحلسني بن عيلِّ  ُد ْبُن َعِيلٍّ ِمم  - الشلمغاين  - ْخَطَأ ُحمَمَّ

ُه َرَوٰى ِيف َاملَ  َهاَدِة َأنَّ ُه َقاَل  ْذَهِب ِيف َباِب َالشَّ ْؤِمِن إَِذا َكاَن ِألَِخيَك َاملُ «: َعِن َاْلَعاِملِ َأنَّ

                                                             

 ).٢٣٥ص / ١ج (دباء معجم األُ ، )١٨٦ص / ٥ج (جتارب األَُمم  )١(

 ).٢٣٦ص / ١ج ( دباءمعجم األُ  )٢(

، ووفيات )٢٩٠ص / ٨ج (يف التاريخ  ، والكامل)٢٤١ص / ٢ج (تاريخ املوصل : راجع )٣(

 .، وغريها)٨٠ص / ٢ج (، وتاريخ أيب الفداء )١٥٦و ١٥٥ص / ٢ج (األعيان 

، )١٠٢٩الرقم / ٣٧٩و ٣٧٨ص (، رجال النجايش )٤٢٥ص (فهرست ابن النديم  )٤(

 ).٦٢٧/٤٢الرقم / ٢٢٤ص ( الفهرست

 ).٣٨٢ح / ٤٠٩و ٤٠٨ص ( الغيبة للطويس )٥(

 ).٣٠الرقم / ٣٩٩ص (األقوال خالصة  )٦(



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٢٤

ْ َيُكْن َلُه ِمَن َالْ  ،َرُجٍل َحقٌّ َفَدَفَعُه َعنْهُ  َعَىلٰ  َوَكاَن  ،َشاِهٌد َواِحدٌ  بَيِّنَِة َعَليِْه إِالَّ َوَمل

اِهُد ثَِقًة َرَجْعَت إَِىلٰ  اِهِد َفَسَأْلتَُه َعْن َشَهاَدتِهِ  َالشَّ َفإَِذا أََقاَمَها ِعنَْدَك َشِهْدَت  ،اَلشَّ

َحقُّ اِْمِرٍئ  -أي هيلك  -  ُيتَْوٰى  لِئَالَّ  ،َما َيْشَهُدُه ِعنَْدهُ َمَعُه ِعنَْد اَْحلَاِكِم َعَىل ِمثِْل 

َوَقاَل ِيف . َلْسنَا َنْعِرُف َذلَِك  ،َهَذا َكِذٌب ِمنْهُ  :َقاَل  ،َوَاللَّْفُظ ِالْبِن َباَبَوْيهِ  ،»ِلمٍ ُمْس 

 .)١(َكَذَب فِيهِ  :َمْوِضٍع آَخرَ 

َسِمْعُت َأَبا : قال ،امد بن الفضل بن متَّ بإسناده عن حممّ  الطويس  ٰى ورو

ِد ْبِن َأْمحََد اَْلزَّ  َكاَن ِعنَْدَنا َأنَُّه َوَقْد َذَكْرَنا ِكتَاَب اَلتَّْكِليِف وَ  ُكوَزِكيَّ َجْعَفِر ْبَن ُحمَمَّ

ُل َما َكتَبْنَا اَْحلَِديَث  ،َمَع َغالٍ   َيُكوُن إِالَّ َال  َو َأْيٍش : َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل  ،َوَذلَِك َأنَُّه أَوَّ

َام َكاَن ُيْصِلُح َاْلبَاَب ! ؟لتَّْكِليِف ِيف ِكتَاِب اَ  - الشلمغاين  -َكاَن ِالْبِن أَِيب َاْلَعَزاِقِر  إِنَّ

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َوُيْدِخُلُه إَِىلٰ  ُكهُ  اَلشَّ َفإَِذا  ،َفيَْعِرُضُه َعَليِْه َوُحيَكِّ

ْدَراِج بَِخطِّي َفَكتَ  :َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ  .بِنَْسِخهِ َوَأَمَرَنا  ،َصحَّ َاْلبَاُب َخَرَج َفنََقَلهُ  بْتُُه ِيف اَْإلِ

َّامٍ . بِبَْغَدادَ  ْل َيا َسيِِّدي َفاْدَفْعُه إَِيلَّ َحتَّٰى  :َفُقْلُت َلهُ  :َقاَل اِْبُن َمت َأْكتُبَُه ِمْن  َتَفضَّ

َّامٍ  ،َقْد َخَرَج َعْن َيِدي :َفَقاَل ِيل  ،َخطَِّك  ، هِ َفَخَرْجُت َوَأَخْذُت ِمْن َغْريِ  :َفَقاَل اِْبُن َمت

َكاَيةَ وَ   .)٢(َكتَبُْت َبْعَدَما َسِمْعُت َهِذِه اَْحلِ

 .)٣(كتاب التأديب :ثانياً 

 .)١(امرسالة ابن مهَّ  :ثالثاً 

 :كتاب األوصياء :رابعاً 
                                                             

 ).٣٨٣ح / ٤٠٩ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٥٤ح / ٣٨٩ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٥٧ح / ٣٩٠ص ( الغيبة للطويس )٣(

ة الفرس، له ة، وأجداده من الزرادشتيَّ اإلسكايف من كبار شيوخ اإلماميَّ بن أيب بكر د وهو حممّ  )١(

ل من ، وكان أوَّ )هـ٣٢٦( سنة وّيف وتُ  )هـ٢٥٨(سنة  لِدَ األنوار، وُ  ٰى سمَّ ة يُ كتاب يف تاريخ األئمَّ 

 ).١٠٣٢الرقم / ٣٨٠و ٣٧٩ص : رجال النجايش(. احلقِّ  أسلم من أهله وهداه اهللا إىلٰ 
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 ،ني لإلمامني العسكريَّ  تهة زياروكيفيَّ  ،¨وقد جاء فيه والدة القائم 

بإسناده عن  ٰى وفقد ر ،يف موضعني  وقد ذكره الطويس ،وما رآه من معاجز

ُم َثنِي َمحَْزُة ْبُن َنْرصٍ ُغَال َحدَّ : قال ،)األوصياء(الشلمغاين يف كتاب  د بن عيلٍّ حممّ 

يُِّد ـلَ : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ، - اإلمام اهلادي  - َأِيب َاْحلََسِن  أي اإلمام  -امَّ ُولَِد اَلسَّ

اِر بَِذلَِك  - ¨املهدي   َنَشَأ َخَرَج إَِيلَّ َاْألَْمُر َأْن َأْبتَاَع ِيف ُكلِّ َفَلامَّ  ،َتبَاَرشَ َأْهُل َالدَّ

ِغِري ملَِْوَال  إِنَّ َهَذا :َوِقيَل  ،َيْوٍم َمَع َاللَّْحِم َقَصَب ُمخٍّ   .)١(َنا َالصَّ

قال أبو جعفر : ه قالأنَّ  )األوصياء(وروٰى بإسناده عن الشلمغاين يف كتاب 

اَم أَِيب َورَ  ،َمجَاَعٌة إَِىلٰ اَْلَعْسَكرِ ُعَمَر وَ ِد ْبِن َخَرَج َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ : املروزي َأْوا َأيَّ

دٍ  ِد ْبِن  :َفَكتََب  ،ِيف اَْحلَيَاِة َوفِيِهْم َعِيلُّ ْبُن أَْمحََد ْبِن َطنِنيٍ    ُحمَمَّ ُعَمَر َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

ُخوِل إَِىلٰ اَْلَقْربِ   َفإِينِّ َال  ، َتْكتُْب اِْسِميَال  :ُه َعِيلُّ ْبُن أَْمحَدَ َفَقاَل لَ  ،)٢(َيْستَأِْذُن ِيف اَلدُّ

 .)٣(»اُْدُخْل أَْنَت َوَمْن َملْ َيْستَأِْذنْ «: َفَخَرَج إَِىلٰ َجْعَفرٍ  ،َفَلْم َيْكتُْب اِْسَمهُ  ،أَْستَأِْذنُ 

 :كتاب الغيبة :خامساً 

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َاْلعَ  :قال الطويس  ِل َذَكَر ُحمَمَّ ْلَمَغاِينُّ ِيف أَوَّ َزاِقِر اَلشَّ

ا َما َبيْنِي وَ : اَلَِّذي َصنََّفهُ  )َاْلَغيْبَةِ (ِكتَاِب  ُجِل َاملَ َوَأمَّ ِيف َتْوفِيِقِه  َزاَد َاهللاُ -ْذُكوِر َبْنيَ َالرَّ

نَاَيَة عَ  ،ملَِْن أَْدَخْلتَُه فِيهِ   َمْدَخَل ِيل ِيف َذلَِك إِالَّ َفَال  -  َوَقاَل ِيف  .َيلَّ َفإِينِّ َولِيَُّهاِألَنَّ اَْجلِ

ْدُق فِيَام : َفْصٍل آَخرَ  ُة َعَليِْه َوَلِزَمُه َالصِّ َوَمْن َعظَُمْت ِمنَّتُُه َعَليِْه َتَضاَعَفِت اَْحلُجَّ

هُ  ْدُق َعْن َأْمِرهِ  إِالَّ  َبْنيَ َاهللاَِوَليَْس َينْبَِغي فِيَام َبيْنِي وَ  ،َساَءُه َوَرسَّ ِعظَِم  َمعَ  ،َالصِّ

ُجُل َمنُْصو ،ِجنَاَيتِهِ   ،َيَسُع َاْلِعَصاَبَة َاْلُعُدوُل َعنُْه فِيهِ  ٌب ِألَْمٍر ِمَن َاْألُُموِر َال َوَهَذا اَلرَّ

ْسَال وَ  هِ ُحْكُم اَْإلِ  .)١(ْؤِمنَِني َوَذَكَرهُ ِمَن اَملُ  ِم َمَع َذلَِك َجاٍر َعَليِْه َكَجْرِيِه َعَىل َغْريِ

                                                             

 ).٢١٣ح / ٢٤٥ص ( الغيبة للطويس )١(

رة لإلمامني العسكريَّني  )٢(  ).من هامش املصدر. (املراد بالقرب هي املقربة املطهَّ

 ).٢٩٣ح / ٣٤٣ص ( للطويسالغيبة  )٣(

 ).٣٦٠و ٣٥٩ح / ٣٩١ص ( الغيبة للطويس )١(
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 ،غاين البيوت لقربه من ابن روح حال استقامتهب الشلمتُ ودخلت كُ 

َفَكيَْف َنْعَمُل  :َفِقيَل َلهُ  ،َبْعَد َما ُذمَّ َوَخَرَجْت فِيِه َاللَّْعنَةُ ابن روح َعْن ُكتُبِِه ُسِئَل فَ 

ٍد  :ابن روح َفَقاَل  !؟ءٌ ُبيُوُتنَا ِمنَْها ِمَال بُِكتُبِِه وَ   - أَُقوُل فِيَها َما َقاَلُه َأُبو ُحمَمَّ

الٍ   -العسكري  َكيَْف َنْعَمُل بُِكتُبِِهْم  :َفَقاُلوا ،)١(َوَقْد ُسِئَل َعْن ُكتُِب َبنِي َفضَّ

 ، فإنَّ )٢(»َوَذُروا َما َرَأْوا ،ُخُذوا بَِام َرَوْوا«: َفَقاَل  ؟ءٌ ُبيُوُتنَا ِمنَْها ِمَال وَ 

 .ةة الرواية حال االستقاماالنحراف يف العقيدة ال ينايف إمكان صحَّ 

 ،)٤(، ونال احرتام بني بسطام)٣(لقد كان الشلمغاين وجيهاً عند الناس

: ايس، ومنهمالً يف الديوان العبَّ امَّ ابًا وعُ تَّ فصار منهم كُ  ،الذين سكنوا بغداد قديامً 

وأبو احلسني بن  د بن بسطام وأوالده أبو القاسم عيلٌّ اس أمحد بن حممّ أبو العبَّ 

د هذا صهر حامد رابة بآل الفرات، فلقد كان حممّ ذين ربطتهم صلة القلد احممّ 

اس وزير املقتدر، وكانت هذه الطائفة من املدافعني عن مذهب أهل بن العبَّ ا

 ة، ولكن بعد إعالن الشلمغاين عن عقيدته بقوا عىلٰ واإلماميَّ  البيت 

يسه املقتدر جواس ا كان سببًا يف بثِّ اعتقادهم السابق فيه وتابعوه يف أفعاله، ممَّ 

 كاهتم ويقتنصوا أخبارهم، وحصل الشلمغاين عىلٰ حول بيوهتم لريقبوا حترُّ 

ة، وهم رهط مذهب اإلماميَّ  احرتام آل الفرات الذين كانوا بداية أمرهم عىلٰ 

اس، الوزير أيب الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات الذي كان من وزراء بني العبَّ 

                                                             

ٰ لحسن بن فضَّ لال هم ثالثة أوالد بنو فضَّ  )١( ، وأوالده الثالثة هم )هـ٢٢٤(عام  ال الكويف املتوىفَّ

ٰ  :وهم ،نيمن الفقهاء الفطحيِّ  به الثالثون تُ البالغة كُ  د، وعيلّ ، وحممّ )هـ٢٦٠(عام  أمحد املتوىفَّ

، )٦٣٩ح / ٦٣٥ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال : راجع. وله كتاب يف تأييد مذهبه ،باً كتا

 ).٦٧٦الرقم / ٢٥٩ - ٢٥٧، وص ٧٢الرقم / ٣٦ - ٣٤ص (ورجال النجايش 

 ).٣٥٥ح / ٣٩٠و ٣٨٩ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٣ص ( الغيبة للطويس )٣(

 .املصدر السابق )٤(
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م نزلوا ، وحيتمل أهنَّ ملؤمنني ة ألمري اح اخلطبة الشقشقيَّ وهو الذي صحَّ 

ات للمقتدر الفرات، وكان منهم أبو احلسن بن الفرات الذي وزر ثالث مرَّ  بشطِّ 

مور يف هذه األُ  ن هو الغالب عىلٰ ، وكان ولده املحسَّ )١()هـ٣١١(كان آخرها عام 

 در ابن الفراتاوص ،نولده املحسَّ  ٰى واختف ،)هـ٣١٢(عام  َل زِ عُ  ٰى حتَّ  )٢(الوزارة

وابن الفرات هذا فرع من أب وأخ . )٣(مجلة من املال مبلغها ألف ألف دينار عىلٰ 

السفارة كذباً عن  ٰى عد بن نصري النمريي الذي ادَّ بعا حممّ منحرفني، كانا قد اتَّ 

 .م ذلكوقد تقدَّ  ،فرتة سفارة أيب جعفر العمري ¨اإلمام املهدي 

اً ذا قسوة شديدة، وكان الناس األدب ظامل ئوقحًا سيِّ  ن بن عيلٍّ وكان املحسَّ 

وكان ، )٥(، وروي له شنائع يف التعذيب واملصادرة)٤(باخلبيث بن الطيِّ : ونهمُّ َس يُ 

 .)٦(بني إليهومن املقرَّ  ،الشلمغاين من أقربائه، وله معه رابطة النسب

 :ا ميزات تلك الفرتةوأمَّ 

اٍم َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَ بإسناده   ما رواه الطويس :الً أوَّ  ِد ْبِن َمهَّ ُه َقاَل مَّ نَّ إِ : َأنَّ

ْ َيُكْن َقطُّ َبابًا إَِىلٰ َأِيب َاْلَقاِسمِ  ْلَمَغاِينَّ َمل َد ْبَن َعِيلٍّ َالشَّ  َوَال  ، َطِريقًا َلهُ َوَال  ،ُحمَمَّ

ٍء ِمْن َذلَِك َعَىلٰ َوْجٍه َوَال  َك َفَقْد َوَمْن َقاَل ِبَذلِ  ، َسبٍَب َنَصبَُه َأُبو َاْلَقاِسِم لَِيشْ

َام َكاَن َفِقيهًا ِمْن ُفَقَهاِئنَا ،َأْبَطَل  َط َوَظَهَر َعنُْه َما َظَهَر  ،َوِإنَّ َوِاْنَتَرشَ َاْلُكْفُر  ،َوَخلَّ

ْحلَاُد َعنْهُ   .)١(َوَاْإلِ
                                                             

 ).١٤٠و ١٣٩ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )١(

 .املصدر السابق )٢(

 ).٢١٤ص / ٤ج (مروج الذهب  )٣(

 ).١٤٢ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٤(

 ).١٤١ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٥(

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٦(

 ).٣٨١ح / ٤٠٨ص ( الغيبة للطويس )١(
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الشيخ احلسني بن  وال تنايف هذه الرواية ما ذكره أبو غالب الزراري من أنَّ 

ام نفسه اعرتف ابن مهَّ  وأنَّ  ةً ، خاصَّ )١(ال استقامتهروح نصب الشلمغاين وكيالً عنه ح

 .)٢(الشلمغاين كان وكيالً صاحلاً البن روح حال استتاره عن اخلليفة املقتدر بأنَّ 

كان تنصيب الشلمغاين وكيالً البن روح بعد وفاة العمري  :ثانياً 

ه كان وقت استتاره واختفائه عن الوسط ويف بعض النصوص أنَّ  ،)٣(ودفنه

 .)٤(إلسالميا

، فيكون تنصيبه للشلمغاين إذن يف )هـ٣١٢(عام  َل قِ ه اعتُ وقد ذكرنا أنَّ 

اس أو آخرها حيث كان مستقيم السلوك والعقيدة يف بداية وزارة حامد بن العبَّ 

عنه لبني  ٰى ابن روح، وحك خرج عن املذهب وكذب عىلٰ  ، ثمّ )٥(تلك الفرتة

ابن روح النوبختي،  وأسنده إىلٰ  كذب وبالء وكفر، بسطام وآل الفرات كلَّ 

 .)٦(لونه منه ويأخذونه عنهبفكانوا يق

إِنَّ ِهلََذا َاْلَقْوِل َباطِناً : وعندما لعنه ابن روح قال الشلمغاين يف تأويل كالمه

ْبَعادُ  ،َعظِيامً  َعِن َاْلَعَذاِب  هللاَُأْي َباَعَدُه اَ » َلَعنَُه َاهللاُ«: َفَمْعنَى َقْولِهِ  ،َوُهَو َأنَّ َاللَّْعنََة َاْإلِ

ْيِه َعَىلٰ  ،َواَْآلَن َقْد َعَرْفُت َمنِْزَلتِي: ثّم قال ،َوَالنَّارِ  َغ َخدَّ اِب َوَقاَل  َوَمرَّ َ َعَليُْكْم  :َالرتُّ

 .)١(بِاْلِكتَْامِن ِهلََذا اَْألَْمرِ 

 ،العمري أيب جعفر انتقلت إىلٰ  روح رسول اهللا  الشلمغاين أنَّ  ٰى عوادَّ 
                                                             

 ).٢٧٢ح / ٣٢٤و ٣٢٣ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٨١ح / ٤٠٨ص ( للطويسالغيبة  )٢(

 ).٢٥٨ص ( آل نوبخت )٣(

 ).٢٥٦ح / ٣٠٣و ٣٠٢ص ( الغيبة للطويس )٤(

 .املصدر السابق )٥(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٣ص ( الغيبة للطويس )٦(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٥ - ٤٠٣ص (الغيبة للطويس  )١(
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الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح، وروح  انتقلت إىلٰ   املؤمنني وروح أمري

 .)١(ابنة أيب جعفر العمري انتقلت إىلٰ  موالتنا فاطمة 

قلوب الضعفاء،  ٰى ، واستهو)٢(ج لعنه اهللاقول احلالَّ  الشلمغاين إىلٰ  اوعد

 .)٣(خلقاً كثرياً من املسلمني وأرشك طوائف العمهني واستزلَّ 

َّ َوَقْد ُأِخَذ َعَيلَّ اَْلِكتَْامُن َفُعوِقبُْت : ي بسطاموكان يقول لبن إِنَّنِي َأَذْعُت َالرسِّ

ْبَعاِد َبْعَد اَِالْختَِصاصِ  تَِمُلهُ  ِألَنَّ اَْألَْمَر َعظِيٌم َال  ،بِاْإلِ ٌب أَْو َنبِيٌّ  إِالَّ  َحيْ َمَلٌك ُمَقرَّ

ُد ِيف نُ  ،ُمْرَسٌل أَْو ُمْؤِمٌن ُممْتََحنٌ   .)٤(َلتُهُ َجَال ُفوِسِهْم ِعَظُم اَْألَْمِر وَ َفيَُؤكَّ

النوبختي مشاهبة حلكاية  وكانت له حكاية مع أيب سهل إسامعيل بن عيلٍّ 

ويبذل له املعجز  ،ج وافتضاحه، حيث راسله الشلمغاين يدعوه فيها إٰىل الفتنةاحلالَّ 

سهل جلح م رأس أيب وكان بمقدَّ : قال ،- كام حكاه ابن النديم  - وإظهار العجب 

 - نبت صاحبك يُ ! يشء هو أّي  املعجز أنا ما أدري: فقال للرسول ،يشبه القرع

 .)٥(فام عاد إليه الرسول! ؤمن بهٰى أُ م رأيس الشعر حتَّ بمقدَّ  - الشلمغاين 

أصحابه من الشلمغاين، وكذا يف بني  ر ابن روح النوبختي كلَّ وحذَّ 

أبو القاسم وكاتبه بلعن أيب جعفر  م إليه الشيخ وتقدَّ نوبخت، فلم يبَق أحد إالَّ 

 .)١(مه فضالً عن مواالتهه وريض بقوله أو كلَّ ن يتوالَّ الشلمغاين والرباءة منه وممَّ 

بلعن  )هـ٣١٢(وخرج توقيع من ابن روح النوبختي وهو يف السجن عام 

َخَرَج َالتَّْوِقيُع ِمَن : بأسانيد خمتلفة، قال الشلمغاين، وقد رواه الطويس 
                                                             

 .املصدر السابق )١(

 .املصدر السابق )٢(

 .)أيب عونترمجة ابن / ٢٣٥ص / ١ج (دباء معجم األُ  )٣(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٤و ٤٠٣ص (الغيبة للطويس  )٤(

 ).٢٢٥ص (، عن فهرست ابن النديم )٣٦٨ص (تأسيس الشيعة  )٥(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٥ص ( الغيبة للطويس )١(
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ْلَمَغاِينِّ َاْحلُ  ِة  أَِيب َعِيلٍّ  َوَأْنَفَذ ُنْسَختَُه إَِىلٰ  ،َسْنيِ ْبِن َرْوٍح ِيف اَلشَّ جَّ
اٍم ِيف ِذي اَْحلِ ْبِن َمهَّ

َة وَ   .)١(ثِِامَئةٍ َثَال َسنََة اِْثنَتَْي َعْرشَ

يُْخ اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح : د بن احلسن الصيمريوقال حممّ  ِمْن  َأْنَفَذ َالشَّ

َة  َشيِْخنَا أَِيب َعِيلٍّ  ْقتَِدِر إَِىلٰ ِيف َداِر َاملُ حمبسه  ِة َسنََة اِْثنَتَْي َعْرشَ جَّ
ْبِن َمهَّاٍم ِيف ِذي اَْحلِ

َفنِي َأنَّ َأَبا َاْلَقاِسِم َأْمَال وَ  ،ثِِامَئةٍ َثَال وَ   ،َراَجَع ِيف َتْرِك إِظَْهاِرهِ  ُه َأُبو َعِيلٍّ َعَيلَّ َوَعرَّ

ُه ِيف َيدِ  َفتََخلََّص َوَخَرَج  ،َوَيْأَمنَ  َخيَْشٰى  َأْن َال َفُأِمَر بِإِْظَهاِرِه وَ  ،َاْلَقْوِم َوَحبِْسِهمْ  َفإِنَّ

ٍة َيِسَريةٍ   .)٢(اَْحلَْمُد هللاِِ وَ  ،ِمَن َاْحلَبِْس َبْعَد َذلَِك بُِمدَّ

التوقيع كان قد شاع وانترش قبل خروج ابن روح من السجن  ويظهر أنَّ 

 :هوإليك نصُّ  ،)هـ٣١٧(ب من عام أي ما يقر ،بقليل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، «: بإسنادمها الطويس والطربيس  ٰى رو

ُه َوَختََم بِِه َعَمَلَك  َأَطاَل َاهللاُ -اِْعِرْف  َفَك اَْخلَْريَ ُكلَّ َمْن َتثُِق بِِدينِِه  - َبَقاَءَك َوَعرَّ

َد ْبَن َعِيلٍّ َاملَ بِأَ  -َسَعاَدَهتُْم  اَم َاهللاَُأدَ  -نِيَّتِِه ِمْن إِْخَوانِنَا  َوَتْسُكُن إَِىلٰ  ْعُروَف نَّ ُحمَمَّ

ْلَمَغاِينِّ  َل اَهللاُ  -بِالشَّ ْسَال  - َأْمَهَلُه  َال َلُه َالنَِّقَمَة وَ  َعجَّ ِم َوَفاَرَقُه َقِد اِْرَتدَّ َعِن اَْإلِ

ٰى  )َجلَّ َوَتَعاَىلٰ (لِِق َواِدََّعى َما َكَفَر َمَعُه بِاْخلَا َأْحلََد ِيف ِديِن َاهللاِوَ  َكِذبًا َوُزوراً  َواِْفَرتَ

وا الً َبِعيدًا وَ َضلُّوا َضَال وَ  َكَذَب َاْلَعاِدُلوَن بِاهللاِ ،َوَقاَل ُهبْتَانًا َوإِْثًام َعظِيامً  َخِرسُ

ا َبِرْئنَا إَِىلٰ  ،اناً ُمبِينًا ُخْرسَ  ُمُه َسَال وَ  َصَلَواُت اَهللاِ (َرُسولِِه َوآلِِه  َوإَِىلٰ  َتَعاَىلٰ  اَهللاِ  َوإِنَّ

ٰى (َوَلَعنَّاُه  ،ِمنْهُ  )َوَرْمحَتُُه َوَبَرَكاُتُه َعَليِْهمْ  ِيف َالظَّاِهِر ِمنَّا  )َعَليِْه َلَعاِئُن اَهللاَِّ َتْرتَ

ِّ َواَْجلَْهرِ  ،َوَاْلبَاطِنِ  ُه َوَتاَبَعُه َمْن َشاَيعَ  َوَعَىلٰ  ،ُكلِّ َحالٍ  َوِيف ُكلِّ َوْقٍت َوَعَىلٰ  ،ِيف َالرسِّ

يِه َبْعَدهُ  نَا ِيف َالتََّوقِّي  ُكُم اَهللاُ َأْعِلْمُهْم َتَوالَّ وَ  .َوَبَلَغُه َهَذا َاْلَقْوُل ِمنَّا َفأََقاَم َعَىل َتَولِّ َأنَّ

ِ  َحاَذَرِة ِمنُْه َعَىلٰ َاملُ وَ  َمُه ِمْن ُنَظَراِئِه ِمَن َالرشَّ َّْن َتَقدَّ يِّ ِمثِْل َما ُكنَّا َعَليِْه ِمم يِعيِّ َوَالنَُّمْريِ
                                                             

 ).٣٨٤ح / ٤١٠ص ( الغيبة للطويس )١(

 .املصدر السابق )٢(
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َال وَ  ِهمْ َاْلبَِال ِيلِّ وَ َاْهلِ َمَع َذلَِك َقبَْلُه َوَبْعَدُه ِعنَْدَنا  )َجلَّ َثنَاُؤهُ ( َعاَدُة َاهللاِوَ  ،ِيلِّ َوَغْريِ

اُه َنْستَِعنيُ  ،َوبِِه َنثُِق  ،َمجِيَلةٌ   .)١(»ُل َوُهَو َحْسبُنَا ِيف ُكلِّ ُأُموِرَنا َونِْعَم َاْلَوِكي ،َوإِيَّ

من نشاط الشلمغاين ولعنه يف  بليغة يف احلدِّ  اً وقد ترك هذا التوقيع آثار

 .)٢(ةة واالجتامعيَّ ة والسياسيَّ املحافل العلميَّ 

خرٰى عن رفضه هلذا ن بني اآلونة واألُ علِ وكان يُ  ،ومل يأبه الشلمغاين هبذا القرار

 ،)الغيبة(فكتب كتاب  ،¨جام غضبه عٰىل أنصار اإلمام  وصبَّ  ،القرار واستنكاره

 .)٣(̈ مل يصنعه اهللا فيه، وافرتٰى الكثري عٰىل اإلمام املهدي اً فيه منصب عٰى وادَّ 

ِيف  - النوبختي  - َما َدَخْلنَا َمَع َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح : قال الشلمغاين

ْمِر َكَام َهَذا َاْألَ  َلَقْد ُكنَّا َنتََهاَرُش َعَىلٰ  ،يهِ َوَنْحُن َنْعَلُم فِيَام َدَخْلنَا فِ  َهَذا اَْألَْمِر إِالَّ 

يَِف َتتََهاَرُش َاْلِكَال  ْ َتْلتَِفْت لكن األُمَّة . ُب َعَىل اَْجلِ  َوأََقاَمْت َعَىلٰ  ،َهَذا َاْلَقْولِ  إَِىلٰ  َمل

اَءِة ِمنْهُ   .)٤(َلْعنِِه َوَاْلَربَ

 ¨رج من اإلمام املهدي األجوبة التي كانت خت أظهر الشلمغاين أنَّ  ثمّ 

ألهل قم  ¨فيها، فخرج توقيع من اإلمام املهدي  ¨وال دخل لإلمام  ،هي له

نَتْهُ  َقْد َوَقْفنَا َعَىلٰ  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم«: فيه ْقَعِة َوَما َتَضمَّ يُعُه َفَجمِ  ،َهِذِه اَلرُّ

الِّ َاملُِضلِّ َاملَ َل لِْلَمْخُذوِل اَ َمْدَخ  َال وَ ] َساِئلِ َعِن َاملَ [َجَواُبنَا  ْعُروِف بِاْلَعَزاِقِريِّ لضَّ

ٍل َيَدْي أَْمحََد ْبِن بَِال  َوَقْد َكاَنْت َأْشيَاُء َخَرَجْت إَِليُْكْم َعَىلٰ  ،ِيف َحْرٍف ِمنْهُ  )َلَعنَُه اَهللاُ (

ِه ِمْن ُنظََراِئهِ  ْسَال َوَكاَن ِمِن  ،َوَغْريِ َعَليِْهْم (ا َكاَن ِمْن َهَذا ِم ِمثُْل مَ اِْرتَِداِدِهْم َعِن اَْإلِ

 .)١(»)َوَغَضبُهُ  َلْعنَُة َاهللاِ
                                                             

 ).٢٩٠ص / ٢ج ( االحتجاج، )٣٨٤ح / ٤١١و ٤١٠ص (الغيبة للطويس  )١(

 ).٣٨٤ح / ٤١٢و ٤١١ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٩١ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٣٦١ح / ٣٩٢و ٣٩١ص ( الغيبة للطويس )٤(

 ).٣٤٥ح / ٣٧٤و ٣٧٣ص ( الغيبة للطويس )١(
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ما خرج من هؤالء قبل انحرافهم صحيح أم  د أنَّ يتأكَّ  وأراد الراوي أنْ 

َمِن  َأَال «: منه  َفَخَرَج اَْجلََواُب  ،َفاْستَثْبَتُّ َقِديًام ِيف َذلَِك : قال الراوي ال؟

ُه َال  اِْستَثْبََت  رَ  َفإِنَّ  .)١(»َوإِنَّ َذلَِك َصِحيٌح  ،َأْيِدهيِمْ  ِيف ُخُروِج َما َخَرَج َعَىلٰ  َرضَ

هها ابن روح للشلمغاين شديدة كانت قد أهنت وقد كانت الرضبة التي وجَّ 

اس حيث أظهر قبائح ، وافتضح عٰىل أثرها يف آخر وزارة حامد بن العبَّ )٢(بحياته

ايس بعد من بينها، فالذ بالبالط العبَّ  ة وطردتهمَّ فنبذته األُ  ،أفعاله وكفره وإحلاده

ة الثالثة عام وللمرَّ  ،اس وجميء أيب احلسن بن الفراتعزل الوزير حامد بن العبَّ 

به يف بعض ، ونص)٣(به إليهن وقرَّ إٰىل الوزارة، فارتبط مع ابنه املحسَّ  )هـ٣١١(

رسقها من وخيفي األموال التي  ،ف عنه وطأة املعارضنيخفِّ ، ليُ )٤(أعامل الديوان

ن وأبيه قام باضطهاد املنكوبني، فاستخلف وحني اضطرب أمر املحسَّ  ،ةمَّ األُ 

 ،ل، وكان للشلمغاين صاحب يعرفه بمالزمتهامَّ الشلمغاين باحلرضة جلامعة من العُ 

 ح الغنم، ثمّ ذبَ م إليه مجاعة، فذبحهم كام يُ من أهل البرصة، فسلَّ  ،مقدام عٰىل الدماء

 .)١(وصادر القسم اآلخر ،كانوا مسترتيناستخرج أموال مجاعة 

 ،هام يف الوزارة أبو القاسم اخلاقاينحملَّ  ن وأبوه، حلَّ املحسَّ  َل تِ قُ  وبعد أنْ 

 ،وصار يف ضيافة األمري نارص الدولة احلمداين ،املوصل فهرب الشلمغاين إىلٰ 

 .)٢(به عند استتاره بمعلثاياتُ الشلمغاين أخرب بقائمة كُ  أنَّ  النجايش  ٰى رو
                                                             

 .املصدر السابق )١(

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٢(

 .املصدر السابق )٣(

 ).١٨٥ص / ٥ج (جتارب األَُمم  )٤(

 ).١٨٦و ١٨٥ص / ٥ج ( ممَ األُ  جتارب )١(

/ ٥ج (احلموي يف معجم البلدان  ؛ وقال)١٠٢٩الرقم / ٣٧٩ص (رجال النجايش  )٢(

رة قرب ): (١٥٨  ص  ).جزيرة ابن عمر من نواحي املوصلمعلثايا بليد له ذكر يف األخبار املتأخِّ
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ه بغداد واسترت فيها، وأظهر أنَّ  ة من الزمن هناك، رجع إىلٰ وبعد بقائه مدَّ 

 !)١(ةعي لنفسه الربوبيَّ يدَّ 

ومل يكن اإلمساك بالشلمغاين  ،)٢(فتابعه الكثريون من وزراء وشعراء

بن مقلة وزير  ل عيلِّ بَ ت محالت املطاردة والتفتيش عليه من قِ ، فقد استمرَّ اً يسري

 ،كثرة أنصاره ٰى ورأ ،باخلطر ، وكان الشلمغاين قد أحسَّ )هـ٣٢٢( املقتدر عام

ُجِل : وقال ،ابن روح يدعوه للمباهلة ه بخطابه إىلٰ فوجَّ  يقصد  - َأَنا َصاِحُب َالرَّ

 ،َوَقْد َأْظَهْرُتُه َباطِناً َوَظاِهراً  ،َوَقْد ُأِمْرُت بِإِْظَهاِر َاْلِعْلمِ  -  ¨اإلمام املهدي 

ا ابن روحَأْنَفَذ إَِليِْه فَ  !َفبَاِهْلنِي َم َصاِحبَُه َفُهَو اَ : جواباً شفوي� نَا َتَقدَّ  ،ْخُصومُ ملَ َأيُّ

َم َاْلَعَزاِقِريُّ   .)٣(- الشلمغاين -َفتََقدَّ

ة، ة والعامَّ وحرضه اخلاصَّ  ،قيم جملس املباهلة يف دار الوزير ابن مقلةوأُ 

، األعناق ليسمعوا ما يقوله هت إليه دخل الشلمغاين املجلس خفية توجَّ فلامَّ 

منهم حيكي  وكلٌّ  ،ة يف هذا املجلسد الشيعة اإلماميَّ وفوجئ الشلمغاين بتحشُّ 

األخرية وخيرج يقول كلمته  عن ابن روح لعنه والرباءة منه، فلم يَر غري أنْ 

ٰى آخذ بيده حتَّ  -يقصد ابن روح  -مجعوا بيني وبينه أ: برسعة قائالً  هارباً 

  فجميع ما قاله يفَّ ل عليه نار من السامء حترقه، وإالَّ مل تنز إنْ ويأخذ بيدي، ف

 .)١(حقٌّ 

فأمر  ،)هـ٣٢٢(أسامع اخلليفة الرايض برسعة عام  فوصل هذا اخلرب إىلٰ 

 اً ش داره تفتيشتِّ لقي القبض عليه وفُ جنوده بإلقاء القبض عليه وكبس داره، فأُ 

                                                             

 ).١٩٦ص / ٢ج (يف خرب من غرب  العرب ،)٢٣٨ص (ق الَفرق بني الِفرَ  )١(

 ).٢٩٠ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٢(

 ).٢٥٨ح / ٣٠٧ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٣٧٨ح / ٤٠٦ص ( الغيبة للطويس )١(
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! )١(ه اهللا سبحانهطابات جمملة له بأنَّ ة رسائل من أتباعه وخفيه عدَّ  دَ جِ فوُ  ،دقيًقا

 ،هاهبا الشلمغاين كلَّ  اخلليفة الرايض باهللا، فأقرَّ  ها عىلٰ ت هذه الرسائل كلُّ َض رِ وعُ 

تها، فأحرض اخلليفة اثنني من أتباعه، فثبت صحَّ  ،ا كانت من أتباعهواعرتف بأهنَّ 

موالي : طبها الثاين فخاوأمَّ  ،)٢(فصفعه أحدمها ،فأمرمها بصفع الشلمغاين

موالي : سبيل التوقري والتكريم وقال حلية الشلمغاين عىلٰ  يده إىلٰ  مدَّ  ثمّ  !الكبري

 !)٣(دي ورازقيوإهلي وسيِّ  ،موالي

 ،ةلوهيَّ عي األُ ك ال تدَّ قد زعمت أنَّ : الشلمغاين اً فقال الرايض باهللا خماطب

ني نَّ إ :ني ما قلت لهواهللا يعلم أنَّ  ؟من قول ابن أيب عون وما عيلَّ : فقال! فام هذا؟

 .)٤(إله قطُّ 

 ، فأصدروا حكامً )٥(ة لقاءات بينه وبني الفقهاء والقضاةجرت عدَّ  ثمّ 

 .ة والنظارةحرق جسده أمام املارَّ وأُ  َل تِ قُ  أمام الناس ثمّ  دَ لِ فجُ  ،بإراقة دمه وأتباعه

ة مَّ واسرتاحت منه األُ  ،)١(أثناء موته اً له أشعار الطويس  ٰى وقد رو

 .هابأرس

*   *   * 

                                                             

 ).٢٤٨ص / ١ج (دباء معجم األُ  )١(

 ).١٩٧ص / ٢ج (يف خرب من غرب العرب ، )٢٩١ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٢(

 ).٢٩١ص / ٨ج (، الكامل يف التاريخ )٢٤٢ص / ٢ج (تاريخ املوصل  )٣(

 .املصدر السابق )٤(

 ).٢٥٢ص / ١ج ( دباءمعجم األُ  )٥(

 ...).وقال شاعرهم لعنهم اهللا: (، وفيه)٣٧٩ح / ٤٠٧ص ( الغيبة للطويس )١(



 

 

 

اا ا:  

 ياث ااا   

   ا روح ا ا

لألجيال  ضخامً  اً وتراث اً ف احلسني بن روح النوبختي تارخيلقد خلَّ 

 :صه بام ييللخِّ ونُ  ،¨ة السفارة عن اإلمام املهدي يه ملهمَّ ة مع تصدِّ اإلسالميَّ 

  و دت وأروا ُ:  

وحاز السبق يف حلبات األدب،  ،برع ابن روح النوبختي يف ميادين العلم

ع العلوم ومتنوَّ  ٰى ف يف شتَّ وصنَّ  ،من الروايات اً كثري ة عن األئمَّ  ٰى ورو

ولكن التاريخ  ،ة زهو الطاووس يف حدائق الكاملالفنون، وزهت صورته العلميَّ 

 اً كتاب ٰى فها سوبه التي ألَّ تُ له من كُ  فلم تبَق  ،ليه يد الغدرت إمل يمهله حيث امتدَّ 

ة كالصالة وفيه مسائل فقهيَّ  ،)التأديب(خون، وهو كتاب كام ذكره املؤرِّ  اً واحد

 اً وأدخل فيه فرع ،، وقد نسخ الشلمغاين نسخة منه)١(ٰى خرمور أُ والصيام وأُ 

 .ملا عليه مذهب األصحاب اً ا خمالففقهي� 

يُْخ اَْحلَُسْنيُ : قال ،دبإسناده عن سالمة بن حممّ   الطويس ٰى رو َأْنَفَذ َالشَّ

 :َوَقاَل َهلُمْ  ،َمجَاَعِة َاْلُفَقَهاِء ِهبَا َوَكتََب إَِىلٰ  ،ُقمَّ  إَِىلٰ  )َالتَّْأِديِب (ِكتَاَب  ْبُن َرْوٍح 

ٌء ُخيَالُِفُكمْ  ،ُاْنُظُروا ِيف َهَذا َاْلِكتَاِب   ،َفَكتَبُوا إَِليِْه َأنَُّه ُكلَُّه َصِحيٌح  !؟َوُاْنظُُروا فِيِه َيشْ
                                                             

الرقم / ٢١٠ص / ٣ج ( تصانيف الشيعة إىلٰ  الذريعة ،)٣٥٧ح / ٣٩٠ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٨ص / ٤ج ( فنيمعجم املؤلِّ ، )٧٧٥
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ٌء ُخيَالُِف إِالَّ َومَ  اِع ِيف َاْلِفطَْرِة نِْصُف َصاٍع ِمْن طََعامٍ  :َقْوُلهُ  ا فِيِه َيشْ َوَالطََّعاُم  ،َالصَّ

ِعِري ِمْن ُكلِّ َواِحٍد َصاعٌ   .)١(ِعنَْدَنا ِمثُْل اَلشَّ

ه من فلعلَّ  ،فات الشلمغاينعداد مؤلَّ وقد ذكرناه يف  )التكليف(ا كتاب وأمَّ 

قد  )لعنه اهللا(وهو كتاب يف احلديث، وكان الشلمغاين  ،اً روح أيض تعليامت ابن

األصحاب ومل يقولوا هبا، وكان ابن روح  كثرية ونسبها إىلٰ  اً مورأدخل فيه أُ 

 .)٢(ما يكتبه الشلمغاين ح كلَّ صلِ يُ 

 ،العلوم ٰى يف شتَّ  ة عن األئمَّ ابن روح النوبختي  ٰى فقد رو ،ا روايتهأمَّ 

، وزيارة )٥(، واملتعة)٤(وإيامن أيب طالب  ،)٣(يف اإلمامة ٰى فرو

 .وغريها، )٦(  نيالعسكريَّ 

ه وقع منهم ولعلَّ  ،ا وقع من بعض العلامءوالغريب ممَّ :  قال التسرتي

 .)٧(رجال الشيخ الطويس غفل عن عنوانه مع عموم موضوعه أنَّ  غفلةً 

عنه احلسن بن مجهور يف باب فضل  ٰى ورو ،د بن زيادعن حممّ  ٰى وقد رو

 .)٨(مت الرواية عنهكام تقدَّ  ،ني زيارة اإلمامني العسكريَّ 

وأدا  ا :  

 :صها بام ييللخِّ ونُ  ،اً ومنه أيض ة أدعية مشهورة من األئمَّ  ٰى فقد رو
                                                             

 ).٣٥٧ح / ٣٩٠ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٥٤ح / ٣٨٩ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٥٢ح / ٣٨٨و ٣٨٧ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٢ح / باب معنى إسالم أيب طالب بحساب اجلمل/ ٢٨٦ص (معاين األخبار  )٤(

 ).٣٥٦ح / ٣٩٠ص ( الغيبة للطويس )٥(

 ).١٧٦/٣ح / ٩٣ص / ٦ج (األحكام هتذيب  )٦(

 ).٤٥١ص / ٣ج (قاموس الرجال  )٧(

 ).٣٤٠٦الرقم / ٢٥٧ص / ٦ج ( جم رجال احلديثمع )٨(
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 :ةاألدعية الرجبيَّ  :الً أوَّ 

ي يوم من رجب ما رويناه عن جدِّ  وات كلَّ ومن دع:  قال ابن طاوس

َأْهِيل  َوَخَرَج إَِىلٰ  :َقاَل اِْبُن َعيَّاشٍ : فقال ،)س اهللا روحهقدَّ (أيب جعفر الطويس 

يِْخ أَِيب َاْلَقاِسِم  اِم َرَجٍب  َعَىل َيِد اَلشَّ َعاُء ِيف َأيَّ : ِيف ُمَقاِمِه ِعنَْدُهْم َهَذا َالدُّ

 .)١(إلخ »...ْوُلوَدْيِن ِيف َرَجٍب َأُلَك بِاملَ لَُّهمَّ إِينِّ َأْس َال«

 :ةالزيارة الرجبيَّ  :اً ثاني

ثَ : قال ،اشزيارة رواها ابن عيَّ  الطويس  ٰى ورو نِي َخْريُ ْبُن َعبِْد َحدَّ

َشاِهِد ُكنَْت ُزْر أَيَّ َاملَ : َقاَل  ،ُروٍح  ْبنِ  ْنيِ َاْلَقاِسِم َاْحلَُس  َأِيب نا َعْن َمْوَال  ،َاهللاِ

ِهتَا ِيف َرَجٍب  اَلَِّذي َأْشَهَدَنا َمْشَهَد أَْولِيَاِئِه  اَْحلَْمُد هللاِِ«: َتُقوُل إَِذا َدَخْلَت  ، ُثمَّ بَِحْرضَ

 .)٢(إلخ »...ِيف َرَجٍب 

 :دعاء وصالة يوم املبعث :اً ثالث

 بإسناده إىلٰ  ه أيب جعفر الطويس جدِّ  بإسناده إىلٰ  ابن طاوس  ٰى ورو

َة َرْكَعًة َتْقَرُأ : َقاَل ، اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُروٍح  َأِيب َاْلَقاِسمِ  ُتَصيلِّ ِيف َهَذا َاْليَْوِم اِْثنَتَْي َعْرشَ

َورِ  َ ِمَن َالسُّ َة َاْلِكتَاِب َوَما َتيَرسَّ  .)٣(إلخ ...ِيف ُكلِّ َرْكَعٍة َفاِحتَ

 :ل باإلمام احلسني التوسُّ  :اً رابع

القاسم بن العالء  بن روح إىلٰ يد احلسني  عىلٰ  ¨وهو دعاء خرج منه 

ٍث َخَلْوَن ِمْن لَِد َيْوَم اَْخلَِميِس لِثََال وُ  َنا َاْحلَُسْنيَ نَّ َمْوَال إِ «: جاء فيه ،اهلمداين

َعاءِ  ،َشْعبَانَ  ْوُلوِد ِيف َهَذا إِينِّ َأْسَأُلَك بَِحقِّ َاملَ  َاللَُّهمَّ  :َفُصْمُه َوُاْدُع فِيِه ِهبََذا َالدُّ

 .)٤(إلخ »...مِ َاْليَوْ 
                                                             

 ).٨٠٥و ٨٠٤ص (د مصباح املتهجِّ ، عن )٢١٥ص / ٣ج (إقبال األعامل  )١(

 ).٨٢١ص ( دمصباح املتهجِّ  )٢(

 ).٨١٦ص ( دمصباح املتهجِّ ، عن )٢٧٤ص / ٣ج (إقبال األعامل  )٣(

 ).٣٠٣ص / ٣ج (إقبال األعامل  )٤(
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 :زيارة آل ياسني :اً خامس

د بن عبد اهللا احلمريي مع مسائله التي بعثها عن حممّ  روٰى الطربيس 

ه أنَّ  ¨عام ثامن وثالثامئة إٰىل ابن روح النوبختي ليوصلها إٰىل اإلمام املهدي 

َسِة َحَرَسَها اَهللاُ: قال يُع ِمَن اَلنَّاِحيَِة اَملَُقدَّ  بِْسِم اَهللاِ «: َبْعَد اَملََساِئلِ  َخَرَج اَلتَّْوقِ

ْمحَ  ِحيمِ اَلرَّ   ُتْغِن اَلنُُّذُر  َعْن َقْوٍم َال َفَام  ،الَِغةٌ ِحْكَمٌة بَ  ، ِألَْمِرِه َتْعِقُلونَ َال  ،ِن اَلرَّ

 .)١(إلخ »...ُيْؤِمنُونَ 

 :زيارة للصادق  :اً سادس

 ٰى د هارون بن موسعن جمموع الدعوات أليب حممّ  املجليس  ٰى رو

يَْداِويُّ َهِذهِ : قال ،التلعكربي َرَوى َأُبو اَْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرَجاٍء َالصَّ

َياَرَة لُِعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمِريِّ  نَْد عِ  :َقاَل : َوَمَعُه َأُبو َاْلَقاِسِم ْبُن َرْوٍح  َالزِّ

ٍد  َاهللاِ َنا َأِيب َعبْدِ ِزَياَرِهتَِام ملَِْوَال  َباِب  َوَقَفا َعَىلٰ   - الصادق  - َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

َال  َال  :َفَقاَال  ،مِ َالسَّ  َرْمحَُة اَهللاِ َي َوَأَبا َمَواِيلَّ وَ اِْبَن َمْوَال َي وَ ُم َعَليَْك َيا َمْوَال َالسَّ

َال  ،َوَبَرَكاُتهُ   .)٢(إلخ ...َداِر َاْلبََقاءِ  َوَزِعيمَ  ،ُم َعَليَْك َيا َشِهيَد َداِر َاْلَفنَاءِ اَلسَّ

ي أا ا     ت اا  ا ¨:  

ة التي أحاطت تلك لألوضاع السياسيَّ  ¨لقد خرجت توقيعات منه 

هجر، وحتذيره الوكالء  كقلع القرامطة للحجر األسود ونقله إىلٰ  ،ةمَّ الفرتة باألُ 

 :¨بعض توقيعاته  صلخِّ ونُ . وغريها ،من السلطات

 :ميف أهل ق :لالتوقيع األوَّ 

ْيِخ َأِيب َاْلَقاِسمِ ذكر ابن نوح  ْرَج بَِعْينِِه َكتََب بِِه َأْهُل ُقمَّ إَِىلٰ َالشَّ  َأنَّ َهَذا َالدَّ

                                                             

 ).٣١٦و ٣١٥ص / ٢ج (االحتجاج  )١(

 ).٩ح / ٢١١ص / ٩٧ج (بحار األنوار  )٢(
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َظْهِرهِ بَِخطِّ َأْمحََد ْبِن إِْبَراِهيَم  َفَأَجاَهبُْم َعَىلٰ  ،َوفِيِه َمَساِئُل  -  احلسني بن روح  - 

ْرُج ِعنَْد َأِيب َاْحلََسِن ْبِن َداُودَ  َوَحَصَل  ،َالنَّْوَبْختِيِّ  ْرِج . َالدَّ ِد  َمَساِئُل : ُنْسَخُة َالدَّ ُحمَمَّ

يِّ  ْبِن َعبِْد اَهللاِ اِ  ْمَريِ ِحيمِ  بِْسِم َاهللاِ :ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ ْمحَِن اَلرَّ َبَقاَءَك َوَأَداَم  َأَطاَل َاهللاُ ،َالرَّ

َك َوتَ  َمتََك َوَأَتمَّ نِْعَمتَُه َعَليَْك َوَزاَد ِيف إِْحَسانِِه إَِليَْك َسَال ْأيِيَدَك َوَسَعاَدَتَك وَ ِعزَّ

َمنِي ِقبََلَك  َوَجَعَلنِي ،َوَمجِيِل َمَواِهبِِه َلَدْيَك َوَفْضِلِه ِعنَْدكَ  وِء فَِداَك َوَقدَّ  ،ِمَن َالسُّ

َرَجاِت  َوَمْن َدَفْعتُُموُه َكاَن  ،َفَمْن َقبِْلتُُموُه َكاَن َمْقبُوالً  ،َالنَّاُس َيتَنَاَفُسوَن ِيف َالدَّ

َدَك اَهللاُ  - َوبِبََلِدَنا  ،ِمْن َذلَِك  َنُعوُذ بِاهللاِ وَ  ،َوَضْعتُُموهُ  َوَاْخلَاِمُل َمنْ  ،َوِضيعاً   -  َأيَّ

َدَك اَهللاُ  - َرَد َووَ  ،نِْزَلةِ  اَملَ َيتََساَوْوَن َوَيتَنَاَفُسوَن ِيف  َمجَاَعٌة ِمَن َاْلُوُجوهِ   ِكتَاُبَك إَِىلٰ  - َأيَّ

ة ا وردت فيه املسائل الفقهيَّ وهو خرب طويل جد� . )١(إلخ ،...َمجَاَعٍة ِمنُْهمْ 

 .هفراجعه يف مظانِّ  ،ةة والسياسيَّ واالجتامعيَّ 

 :أسئلة احلمريي :التوقيع الثاين

 د بن عبد اهللا بن جعفركتاب ملحمّ  الطويس والطربيس  ٰى وقد رو

َك ِيف  َرْأُيَك َأَداَم َاهللاُ: جاء فيه ،يف مثل ذلك ¨اإلمام املهدي  احلمريي إىلٰ  ِعزَّ

ُل ِألُِضيَفُه إَِىلٰ  ِل بَِام ُيَسهِّ ِل ُرْقِعتي َوَالتََّفضُّ  اِْحتَْجُت َأَداَم اَهللاُ وَ  ،َساِئِر َأَياِديَك َعَيلَّ  َتَأمُّ

َك َأْن َتْسأََل ِيل  ْكَعِة اِء َعِن َاملُ  َبْعَض َاْلُفَقهَ ِعزَّ ِل لِلرَّ ِد َاْألَوَّ َصيلِّ إَِذا َقاَم ِمَن َالتََّشهُّ

 َ وقد جاء  ،كسابقه اً وهو خرب طويل أيض. إلخ ،...َالثَّالِثَِة َهْل َجيُِب َعَليِْه َأْن ُيَكربِّ

َذْيِن فِيِهَام ْدَرَجْنيِ َاْلقَ ُت َهِذِه َالنُّْسَخَة ِمَن َاملُ َنَسخْ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح : يف آخره ِديَمْنيِ َالَّ

 .)٢(َاْخلَطُّ َوَالتَّْوِقيَعاُت 

 :أسئلة يف احلجِّ  :التوقيع الثالث

ِد ْبِن َعبِْد َاهللاِآخر  اً كتاب الطربيس  ٰى ورو يِّ إَِىلٰ  ملَُِحمَّ ْمَريِ َصاِحِب  َاْحلِ
                                                             

 ).٣٠١ص / ٢ج (االحتجاج  ،)٣٤٥ح / ٣٧٥و ٣٧٤ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٠٤ص / ٢ج (االحتجاج  ،)٣٤٦ح / ٣٨٤ - ٣٧٨ص ( الغيبة للطويس )٢(
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َماِن  تِي َسَأَلُه َعنَْها ِيف َس  َالزَّ أرسلها  -ثِِامَئٍة َثَال نَِة َسبٍْع وَ ِمْن َجَواِب َمَساِئِلِه َالَّ

 ،...َعِقبِِه بِالطُّولِ  ْحِرِم َجيُوُز أَْن َيُشدَّ َاملِْئَْزَر ِمْن َخْلِفِه َعَىلٰ َعِن َاملُ  يسأل - البن روح 

 .مسائل عديدة يف احلجِّ  اشتمل عىلٰ  اً وهو طويل أيض. )١(إلخ

 :عةة املتنوِّ األسئلة الفقهيَّ  :التوقيع الرابع

مسائل عام ثامن  اً د اهللا بن جعفر احلمريي أيضبد بن عرسل حممّ وأ

: ، جاء فيه¨وثالثامئة إٰىل ابن روح النوبختي ليوصلها إٰىل اإلمام املهدي 

َك َوَكَراَمتََك َوَسَعاَدَتَك َوَسَال  َأَطاَل َاهللاُ َوَأَتمَّ ِنْعَمَتُه  ،َمَتَك َبَقاَك َوَأَداَم ِعزَّ

إِْحَسانِِه ِإَليَْك َوَمجِيِل َمَواِهبِِه َلَدْيَك َوَفْضِلِه َعَلْيَك َوَجِزيِل  َوَزاَد ِيف  ،َعَليَْك 

َمنِي ِقَبَلَك  ،َقْسِمِه َلَك  ِه فَِداَك َوَقدَّ وِء ُكلِّ ِإنَّ ِقَبَلنَا َمَشاِيَخ  ،َوَجَعَلنِي ِمَن َالسُّ

وهو خرب طويل اشتمل  .)٢(إلخ ،...ثَِني َسنَةً َوَعَجاِئَز َيُصوُموَن َرَجبًا ُمنُْذ َثَال 

 .عةة عديدة متنوِّ عٰىل مسائل فقهيَّ 

 :إنزال العقوبة يف بعض املشعوذين :التوقيع اخلامس

ِد ْبِن أَْمحََد ْبِن  ،بإسناده عن مجاعة الطويس  ٰى رو َعْن أَِيب اَْحلََسِن ُحمَمَّ

يِّ  ِء َأِيب َاْلَقاِسِم إِْمَال يَم َالنَّْوَبْختِيِّ وَ َوَجْدُت بَِخطِّ أَْمحََد ْبِن إِْبَراهِ : َقاَل  ،َداُوَد َاْلُقمِّ

َظْهِر ِكتَاٍب فِيِه َجَواَباٌت َوَمَسائُِل ُأْنِفَذْت ِمْن ُقمَّ َيْسأَُل  َعَىلٰ  َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

ْلَمَغا َعنَْها َهْل ِهَي َجَواَباُت َاْلَفِقيِه  ِد ْبِن َعِيلٍّ َالشَّ ِألَنَُّه  ،ِينِّ أَْو َجَواَباُت ُحمَمَّ

ُه َقاَل  َظْهِر  َعَىلٰ  َفَكتََب إَِليِْهْم  ،َسائُِل َأَنا َأَجبُْت َعنَْهاَهِذِه َاملَ  :ُحِكَي َعنُْه َأنَّ

ْمحَ  بِْسِم اَهللاِ «: ِكتَاِهبِمْ  ِحيمِ اَلرَّ نَتْهُ  َقْد َوَقْفنَا َعَىلٰ ، ِن اَلرَّ ْقَعِة َوَما َتَضمَّ  ،َهِذهِ اَلرُّ

 .خلإ »...َواُبنَاَفَجِميُعُه َج 

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن  :َوَقاَل اِْبُن ُنوٍح  َثنَا ِهبََذا َالتَّْوِقيِع َأُبو َاْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ ُل َمْن َحدَّ َأوَّ
                                                             

 ).٣٠٦ص / ٢ج (االحتجاج )١(

 ).٣١٠و ٣٠٩ص / ٢ج (االحتجاج  )٢(
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َّامٍ  ْرِج َالَِّذي ِعنَْد أَِيب اَْحلََسِن ْبِن َداُودَ  ،َمت َأُبو َفَلامَّ َقِدَم  ،َوَذَكَر َأنَُّه َكتَبَُه ِمْن ظَْهِر َالدَّ

 .)١(...َاْحلََسِن ْبُن َداُوَد َوَقَرْأُتُه َعَليْهِ 

*   *   * 

                                                             

 ).٣٤٥ح / ٣٧٣ص ( الغيبة للطويس )١(



 

 

 

ا ا:  

  ¨ات ا اي 

 روح ا  ي ا  

ترتكه  يف النفوس ما ال يمكن أنْ  اً رسيع اً وجتاوب اً املعجزة ترتك آثار إنَّ 

ة إلقناع من هبرهتم ا الرضورات امللحَّ ا فرضتهة، ألهنَّ األنظمة والترشيعات العامَّ 

 . باملحسوساحلياة وال يؤمن إالَّ 

ام املعجزات إنَّ  فيه املعجزة، فإنَّ  نا حتديد الشكل الذي كانت تتمُّ وال هيمُّ 

 ظهور املعجزات والكرامات عىلٰ  ة االنتساب، فإنَّ ظهرت لدعم قوهلم وصحَّ 

، قد اً وال ممتنع قياس ب عقالً هو من املمكن الذي ليس بواجأيدي السفراء الذي 

عليه من جهة  عَ طِ ، فقُ التظاهر واالنتشار بكونه منهم  جاءت األخبار عىلٰ 

 .)١(السمع واآلثار

ين وا بخوارق العادات واملعجزات حيث مصلحة الدِّ ؤام جاإنَّ  م هنَّ إو

 .)٢(التي تفرض عليهم ذلك

ل بَ بني من قِ ء املنصَّ ة والسفرااملنصوبني من اخلاصَّ  وظهور املعجزات عىلٰ 

 .)٣(ة وال كتابنَّ جائز ال يمنع منه عقل وال ُس  ¨صاحب األمر 

                                                             

 ).٦٨ص (أوائل املقاالت  )١(

 ).١٤٠ص ( عف والتشيُّ التصوُّ بني  )٢(

 ).٦٩ص ( أوائل املقاالت )٣(
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يد ابن روح  عن بعض املعجزات التي ظهرت عىلٰ  اً صونذكر ملخَّ 

 :¨ل اإلمام املهدي بَ النوبختي من قِ 

 :ةالقرامطة واألرسار الغيبيَّ : الً أوَّ 

اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن  َعْن أَِيب َعبِْد اَهللاِ بإسناده  الطويس  ٰى رو

َثنِي َمجَ  :َقاَل ، ْبِن َباَبَوْيِه  ُموَسٰى  نَِة اَعٌة ِمْن َأْهِل َبَلِدَنا اَملُ َحدَّ ِقيِمَني بِبَْغَداَد ِيف َالسَّ

تِي َخَرَجِت َاْلَقَراِمَطُة َعَىلٰ   َأنَّ َوالِِدي  ،ِب َوِهَي َسنَُة َتنَاُثِر َاْلَكَواكِ  ،اَْحلَاجِّ  َالَّ

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َكتََب إَِىلٰ   ،اَْحلَجِّ  َيْستَأِْذُن ِيف اَْخلُُروِج إَِىلٰ  َالشَّ

نَةِ  َال «: َعنُْه َفَخَرَج َاْجلََواِب  ُهَو َنْذٌر  :َقاَل وَ َفَأَعاَد  ،»َختُْرْج ِيف َهِذِه َالسَّ

ُبدَّ َفُكْن ِيف َاْلَقافَِلِة  إِْن َكاَن َال «: َفَخَرَج اَْجلََواُب  ؟وُز ِيلَ َاْلُقُعوُد َعنْهُ َأَفيَجُ  ،َواِجٌب 

َمُه ِيف َاْلَقَوافِِل  ،َفَسِلَم بِنَْفِسهِ  ،َكاَن ِيف َاْلَقافَِلِة اَْألَِخَريةِ ، وَ »َاْألَِخَريةِ  َوُقتَِل َمْن َتَقدَّ

 .)١(َاْألَُخرِ 

 :¨بدعاء املهدي  والدة الصدوق  :اً ثاني

 :قال ،األسود  د بن عيلٍّ بإسناده عن أيب جعفر حممّ  الطويس  ٰى رو

ِد ْبِن ُعثَْامَن  ْبِن َباَبَوْيِه  َسَأَلنِي َعِيلُّ ْبُن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  َبْعَد َمْوِت ُحمَمَّ

ْوِحيَّ  َأْن َأْسَأَل  َاْلَعْمِريِّ  َنا َأْن َيْسأََل َمْوَال  )ُروَحهُ  َس َاهللاَُقدَّ (َأَبا َاْلَقاِسِم اَلرَّ

َماِن   َفَأْهنَٰى ، َفَسَأْلتُهُ  :َقاَل . َأْن َيْرُزَقُه َوَلدًا َذَكراً  َأْن َيْدُعَو َاهللاَ َصاِحَب اَلزَّ

ِين َبْعَد َذلَِك بِثََال ُثمَّ أَ  ،َذلَِك  اٍم َأنَُّه َقْد َدَعا لَِعِيلِّ ْبِن اَْحلَُس ْخَربَ ُه َسيُوَلُد  ،ْنيِ َثِة َأيَّ َفإِنَّ

تِْلَك  َفُولَِد لَِعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  :َقاَل  ،...دٌ َال َوَبْعَدُه َأوْ  ،بِهِ  َلٌد ُمبَاَرٌك َينَْفُع َاهللاَُلُه وَ 

ُد ْبُن َعِيلٍّ  نََة اِْبنُُه ُحمَمَّ  .)٢(إلخ ،...دٌ َبْعَدُه أَْوَال وَ  ،َالسَّ
                                                             

 ).٢٧٠ح / ٣٢٢ص ( الغيبة للطويس )١(

ين  ؛ ورواه الصدوق )٢٦٦ح / ٣٢٠ص ( الغيبة للطويس )٢( / ٥٠٣و ٥٠٢ص (يف كامل الدِّ

 ).٣١ح / ٤٨٢باب 
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 :ب بال مدادكتَ رسالة تُ  :اً ثالث

ْفَواِينِّ بإسناده  روٰى الطويس  َواَىف َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ : َقاَل  ،َعِن َالصَّ

ُد ْبُن َاْلَفْضِل َاَملْوِصِيلُّ  ،ثِِامَئةٍ َاْلَوْجنَاُء َالنَِّصيبِيُّ َسنََة َسبٍْع َوَثَال   َوَكانَ  ،َوَمَعُه ُحمَمَّ

ُه ُينِْكُر َوَكاَلةَ َرُجالً ِشيِعي�  ِإنَّ َهِذِه  :َيُقوُل ، وَ َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  ا َغْريَ َأنَّ

ِد ْبِن  َفَقاَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ  ،َاْألَْمَواَل ُختَْرُج ِيف َغْريِ ُحُقوِقَها َحمَّ َاْلَوْجنَاُء ِملُ

ُجُل  :َاْلَفْضلِ  ِق َاهللاَ  ،َيا َذا َالرَّ َة َوَكاَلِة َأِيب َاْلَقاِس  ،اِتَّ ِة َوَكاَلِة َأِيب َفإِنَّ ِصحَّ ِم َكِصحَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  اِهرِ َنَزَال  َوَقْد َكاَنا ،َجْعَفٍر ُحمَمَّ َنا  ، بِبَْغَداَد َعَىلٰ َالزَّ َوُكنَّا َحَرضْ

َال   ،رٍ َأُبو َاْحلََسِن ْبُن َظفَ  :َوَكاَن َقْد َحَرضَ ُهنَاَك َشيٌْخ َلنَا ُيَقاُل َلهُ  ،ِم َعَلْيِهَام لِلسَّ

ِد ْبِن َاْلَفْضِل َوَبْنيَ َاْحلََسِن ْبِن ، َوَأُبو َاْلَقاِسِم ْبُن َاْألَْزَهرِ  َطاُب َبْنيَ ُحمَمَّ َفَطاَل َاْخلِ

ُد ْبُن َاْلَفْضِل لِْلَحَسنِ  ،َعِيلٍّ  ِة َما َتُقوُل َوَتَثبُِّت َوَكاَلِة  :َفَقاَل ُحمَمَّ َمْن ِيل بِِصحَّ

ُ َلَك َذلَِك ِبَدلِيٍل َيْثُبُت ِيف  :َفَقاَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َاْلَوْجنَاءُ  ؟ْبِن َرْوٍح  َاْحلَُسْنيِ  ُأَبنيِّ

ِد ْبِن َاْلَفْضِل َدْفَرتٌ َكبٌِري فِيِه َوَرٌق َطْلِحيٌّ  ،َنْفِسَك  ٌد ِبَأْسَودَ  َوَكاَن َمَع ُحمَمَّ ِفيِه  ،ُجمَلَّ

ْفَرتَ َاحلَْ  ،ُحْسبَاَناُتهُ  َوَقاَل  ،َسُن َوَقَطَع ِمنُْه نِْصَف َوَرَقٍة َكاَن ِفيِه َبَياٌض َفتَنَاَوَل َالدَّ

ِد ْبِن َاْلَفْضلِ  ٰى َقَلامً  ،اِْبُروا ِيل َقَلامً  :ملَُِحمَّ ْ َأِقْف َأَنا ، َفَربَ ٍء َبْينَُهَام َمل َفَقا َعَىلٰ َيشْ َواِتَّ

اُء َاْلَقَلمَ َوتَ  ،َوَأْطَلَع َعَلْيِه َأَبا َاْحلََسِن ْبَن َظَفرٍ  ،َعَليْهِ   ،نَاَوَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َاْلَوْجنَ

َفَقا يِّ ِبَال  َوَجَعَل َيْكتُُب َما ِاتَّ  َوَال  ، ِمَدادٍ َعَليِْه ِيف تِْلَك َاْلَوَرَقِة بَِذلَِك َاْلَقَلِم َاَملْربِ

ُر ِفيهِ  ِد ْبِن َاْلَفْضلِ ُثمَّ َختََمُه َوَأْعَطاُه لَِشيْ  ،َحتَّٰى َمَألَ َاْلَوَرَقةَ  ،ُيَؤثِّ  ٍخ َكاَن َمَع ُحمَمَّ

ُدُمهُ  َوَمَعنَا ِاْبُن َاْلَوْجنَاِء َملْ  ،َوَأْنَفَذ ِهبَا إَِىلٰ َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ،َأْسَوَد َخيْ

ْح  ْت َصَال  ،َيْربَ يْنَا ُهنَاكَ  ،ُة َالظُّْهرِ َوَحَرضَ ُسوُل َفَقاَل  َوَرَجعَ  ،َفَصلَّ  :َقاَل ِيل  :َالرَّ

َمِت َاَملاِئَدةُ  ،اِْمِض َفإِنَّ َاْجلََواَب َجيِيءُ  َفنَْحُن ِيف َاْألَْكِل ِإْذ َوَرَد َاْجلََواُب ِيف  ،َوُقدِّ

ُد ْبُن َاْلَفْضِل َوْجَهُه َوَملْ  ،تِْلَك َاْلَوَرَقِة َمْكُتوٌب بِِمَداٍد َعْن َفْصٍل َفْصلٍ  َفَلَطَم ُحمَمَّ

َفَقاَم َمَعُه َحتَّٰى َدَخَل َعَىلٰ َأِيب  ،ُقْم َمِعي :َوَقاَل ِالْبِن َاْلَوْجنَاءِ  ،اِمهِ َيتََهنَّْأ ِبَطعَ 
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َفَقاَل  ،َأِقْلنِي َأَقاَلَك َاهللاُ  ،َيا َسيِِّدي :َوَبِقَي َيْبِكي َوَيُقوُل ، َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح 

 .)١(َاهللاُ َلنَا َوَلَك إِْن َشاءَ  َيْغِفُر َاهللاُ :َأُبو َاْلَقاِسمِ 

يدي ابن روح  ظهرت عىلٰ  ¨وهناك معاجز كثرية لإلمام املهدي  :أقول

معجزات ظهرت للقاسم بن : ومنها ، واألخبارَري النوبختي رواها أهل السِّ 

فأعاد اهللا إليه  ،ال يبرص ٰى وصار أعم ،اً ر مائة وسبعة عرش عامالعالء وقد عمَّ 

ومعجزات ظهرت للزراري  ،)٢(¨ من اإلمام ٰى خروظهرت له معاجز أُ  ،برصه

ة السبائك ، وقصَّ )٤(¨يديه  وشفاء األخرس عىلٰ  ،)٣(ةوحّل مشكالته العائليَّ 

ة التي ألقتها قَّ ة احلُ وقصَّ  ،)٦(لرجل أنكر ولده ¨وظهور معجزته  ،)٥(ةالذهبيَّ 

، وكالم ابن روح النوبختي )٧(املرأة يف ماء الفرات فرأهتا يف بيتها بعد رجوعها

 .)٩(له ¨قلبه ونصائح اإلمام  ٰى ة رجل شك، وقصَّ )٨(ألهل قم اآليبِّ  باللسان

*   *   * 

                                                             

 ).٢٦٤ح / ٣١٧ - ٣١٥ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٢٦٣ح / ٣١٥ - ٣١٠ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٢٥٧ح / ٣٠٦ - ٣٠٤ص ( الغيبة للطويس )٣(

 ).٢٦٢ح / ٣١٠و ٣٠٩ص ( الغيبة للطويس )٤(

 اً ة مشاهبة هلا أيضقصَّ  الصدوق  ٰى ورو؛ )٤٥ح / ٤٥باب / ٥١٧و ٥١٦ص (ين كامل الدِّ  )٥(

 ).٤٧ح / ٤٥باب / ٥١٩و ٥١٨ص (ين يف كامل الدِّ 

 ).٢٦٠ح / ٣٠٨ص ( للطويسالغيبة  )٦(

 ).٤٧ح / ٤٥باب / ٥١٩ص (ين كامل الدِّ  )٧(

ين  ؛ ورواه الصدوق )٢٦٨ح / ٣٢١ص ( الغيبة للطويس )٨( / ٥٠٤و ٥٠٣ص (يف كامل الدِّ

 ).٣٤ح / ٤٥باب 

 ).٢٧١ح / ٣٢٣ص ( الغيبة للطويس )٩(



 

 

 

  :ا ادس

روح ا  ة او  

تاريخ وفاة ابن روح النوبختي كان يف يوم  ة أنَّ ذكرت النصوص التارخييَّ 

قربه يف ، و)١(وعرشين وثالثامئة األربعاء الثنتي عرشة ليلة من شعبان سنة ستٍّ 

 التلِّ  بن أمحد النوبختي النافذ إىلٰ  ة يف الدرب الذي كانت فيه دار عيلِّ النوبختيَّ 

 .)٢(قنطرة الشوك وإىلٰ  اآلجردرب  وإىلٰ 

يف  وهو يف آخر زقاق يمرُّ  ،ويوجد اليوم يف اجلانب الرشقي من بغداد

 .)٣(ارين، يقع يف وسط بيت ينبغي االستيذان والدخول فيهوسط سوق العطَّ 

اآلن رجل من أهل اخلري لرشاء هذا  ع وحلدِّ ومع األسف الشديد مل يتربَّ 

ة له منافع خرييَّ  ف واحلياض، فإنَّ البيت ليُبنٰى فيه صحن خمترص مع جمموعة من الُغرَ 

ار غالب الزوَّ  عالوة عٰىل جتليل وتعظيم لصاحب هذا القرب الرشيف، فإنَّ  ،ٰىص ال ُحت 

حيتاجون إٰىل مكان لالسرتاحة فيه بضع ساعات يف بيع ورشاء ومعامالت، وهم 

، ولو ُبني   داد حمال� كهذا هلم يف الكاظمنيوالتطهري والصالة، وال يوجد يف بغ

ا آلالف الزوَّ  ب له لَ وسوف ُجي  ،سبوع وشهرأُ  ار يف كلِّ هذا املقام لصار مقر�

 .للنفوس واألعراض اً ويكون حامي ،ةة والدنيويَّ ينيَّ اإلعانات الدِّ 
                                                             

سري أعالم  ،)١٩٢ص / ٢٤ج (تاريخ اإلسالم  ،)٣٥٠ح / ٣٨٧و ٣٨٦ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٢٢٧ص / ١٢ج (الوايف بالوفيات ، )٢٢٤ص / ١٥ج (النبالء 

 ).٣٥٠ح / ٣٨٦ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٤٠٧ص / ٣ج (منتهى اآلمال  )٣(
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 )١(ة العرفانجواد البغدادي يف نرشته جملَّ  ٰى ق الدكتور مصطفوقد حقَّ 

فيام  َس رِ قربه يف اجلانب الغريب، وقد دُ  إنَّ : فقال ،حول قرب ابن روح النوبختي

 .من قبور العظامء والعلامء يف ذلك اجلانب َس رِ دُ 

: يرد املهلبي الوزكان يف ترمجة احلسن بن حممّ لذلك بقول ابن خلَّ  واستدلَّ 

ة مقربة النوبختيَّ  من هذا أنَّ  مَ لِ ، فعُ )٢(ةبمقابر قريش يف مقربة النوبختيَّ  نَ فِ ه دُ نَّ إ

باجلانب  بن جعفر  ٰى فيها اإلمام موس نَ فِ كانت يف مقابر قريش التي دُ 

 .الغريب من بغداد

ة ال مقربهتم فال ة النوبختيَّ هي حملَّ  )ةالنوبختيَّ (من  أراد الطويس  فإنْ 

عليه قول هبة اهللا  ، ويدلُّ اً ة كانت يف اجلانب الغريب أيضة النوبختيَّ حملَّ  ألنَّ ، يرضُّ 

 .)٣(درب اآلجر ة يف الدرب النافذ إىلٰ النوبختيَّ  نَّ إ :الكاتب

ة من حمال هنر درب اآلجر حملَّ  إنَّ : )اآلجر(قال ياقوت احلموي يف كلمة 

 ٰ  .)٤(هلآ ،ة، عامرريَّ درب اآلجر باجلعف طابق ببغداد وخربت، وبنهر معىلَّ

ة هنر طابق حملَّ  إنَّ : قال ياقوت احلموي، وهنر طابق كان يف اجلانب الغريب

ٰ  ،)٥(كانت ببغداد من اجلانب الغريب  .)٦(كان باجلانب الرشقي وهنر معىلَّ

لذكر قنطرة  ،ة التي كانت باجلانب الغريبوأراد هبة اهللا بدرب اآلجر املحلَّ 

 .الغريب الشوك التي هي يف اجلانب

 من يأخذ ،كورة كبرية يف غريب بغداد ٰى هنر عيس: قال ياقوت احلموي
                                                             

 ).٣٧٩ص / ٤العدد ( ة العرفانجملَّ  )١(

 ).١٢٧ص / ٢ج (وفيات األعيان  )٢(

 ).٣٥٠ح / ٣٨٦ص (الغيبة للطويس  )٣(

 ).٥١ص  /١ج (معجم البلدان  )٤(

 ).٤ص / ٤ج (معجم البلدان  )٥(

 ).٤٢ص / ٢ج (معجم البلدان  )٦(
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منها  وعدَّ  ،ة قناطربعدَّ  مدينة السالم ومترُّ  ع منه أهنار خترق إىلٰ يتفرَّ  الفرات ثمّ 

 .)١(يف دجلة يصبُّ  ثمّ  ،قنطرة الشوك

ت بعضه قنطرة الشوك يأيت من الفرا النهر الذي عىلٰ  من ذلك أنَّ  مَ لِ فعُ 

 .)٢(فتكون قنطرة الشوك غريب دجلة ،يف دجلة ويصبُّ 

وقد  ،)روح(اسمه  اً النوبختي من األوالد الذكور ابن لقد ترك ابن روح

ني عندهم، ذكره العلامء وأثنوا عليه، وكان أحد أعالم الشيعة وثقاهتم واملرضيِّ 

بن  ٰى بن موس عنه احلسني بن عيلِّ  ٰى ، رواً مناظر امً ومتكلِّ  فاضالً  اً ثوكان حمدِّ 

 .)٣(بابويه ومجاعة من كبار الشيعة

أيب روح النوبختي احلسني بن روح بن وكان روح بن :  قال اخلوئي

 .)٤(ة العلم الكبار يف املائة الثالثةوغريه من أئمَّ  يروي عن أبيه 

ه قرأ احلسني بن روح هذا أنَّ  )الغيبة(يف كتاب  له الطويس  ٰى وقد رو

لِ الكتاب  ٌء إِالَّ  :َفَقاَل  ،آِخِرهِ  ِه إَِىلٰ ِمْن أَوَّ ةِ  َرَوٰى َقْد وَ  َما فِيِه َيشْ  ...َعِن َاْألَِئمَّ

 .)٥(اخلرب

ابن روح صفحة مرشقة من حياته بعد متهيده للسمري يف أمر  ٰى وطو

 ¨ومل يكن عمر اإلمام املهدي  ،الرفيق األعىلٰ  وانتقل إىلٰ  ،السفارة كام سيأيت

 .)٦(اً واحد وسبعني عام ٰى سو

*   *   * 

                                                             

 ).٣٢٢و ٣٢١ص / ٥ج (معجم البلدان  )١(

 ).١٤٠٤ص / ٣ج (الع مراصد االطِّ ، )١٢٥ص / ١ج (تاريخ بغداد  )٢(

 ).٣٧٣ص (تأسيس الشيعة  )٣(

 .)٣٧٣ص (، عن تأسيس الشيعة )٤٦٣٧الرقم / ٢١٢ص / ٨ج (معجم رجال احلديث  )٤(

 ).٣٨٢ح / ٤٠٩و ٤٠٨ص ( الغيبة للطويس )٥(

 ).٥٤٧ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ  )٦(



 

 

 

 

 

 

اب اا:  
  

  

  ¨ا اا  اي 
  

   ّ   اي
  

  

  

  

  

 





 

 

 

وا لا:  

 ّ انا  يا   

  والسمري عادل ذو العزم

 

  )١( لسقوط النجمويفِّ وقد تُ  

  بموته بدت ٰى والغيبة الكرب 

 

  تعينا كدر مَّ هُ فنور اللَّ  

، أو )٣(، أو السيمري)٢(د السمريبن حممّ  وهو أبو احلسن عيلُّ  

بالسني املهملة املفتوحة وامليم املضمومة  اً مضبوط ،ل، واملشهور األوَّ )٤(الصيمري

 .)٥(دة والراءبالسني املهملة املكسورة وامليم املكسورة املشدَّ  :وقيل ،والراء

ر ، قال )٦(الياممة فيه نخل كثريموضع يف  - بفتحتني وتشديد امليم  - وَسمَّ

) كسكر(ه لفظ نبطي وليس عريب، وهي بلد من أعامل ر أعتقد بأنَّ مَّ وَس : احلموي

 .)٧(وهي واقعة بني البرصة وواسط ،وهي داخلة اآلن حتت أعامل البرصة

 .)١(وذكر النهاوندي مثله عن السمعاين

                                                             

 ).١٨٢ص ( ر املكنونة يف اإلمام واإلمامةرَ الدُّ  )١(

 ).٣٩٣ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).١٥ص / ٢ج (ة األنوار النعامنيَّ  )٣(

 ).٤١٢ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ  )٤(

 ).٥١٧ص / ٥ج (هبجة اآلمال  ،)٤٠١الرقم / ٢٢١ص (إيضاح االشتباه  )٥(

 ).٢٤٦ص / ٣ج (معجم البلدان  )٦(

 .املصدر السابق )٧(

 ).٢٩٧ص / ٣ج (، عن األنساب للسمعاين )١١٦ص /٥ج ) (بالفارسيَّة( العبقري احلسان )١(
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فيها كواحد من  رَ كِ ام ذُ وإنَّ  ،رستهوالدته وأُ  مل تذكر النصوص تاريخ وحملَّ 

السفارة عن اإلمام  ه قام بمهامِّ أنَّ  رَ كِ ذُ  ، ثمّ أصحاب العسكري 

 .)١(̈  املهدي

من السفراء  ه الطويس ، فقد عدَّ اً وحديث عليه العلامء قديامً  ٰى أثن

 .)٢(من أخباره وأحواله اً ذكر طرف املمدوحني بعد أنْ 

 .)٣(عدالته وثقته ن أمجع الشيعة عىلٰ ه ممَّ إنَّ  : وقال فيه الصدوق

ه أهل عقل وأمانة وثقة ودراية وفهم وحتصيل بأنَّ   ووصفه املفيد

 .)٤(ونباهة

 .)٥(ه صادق اللهجة يف مقالتهبأنَّ   وقال عنه الطربيس

قال  ،وأطنبوا يف مدحه وتعظيمه ،اً رو العلامء أيضوأثنٰى عليه متأخِّ 

سفري بعد أيب القاسم بن وهو ال ،ابه من السفراء والنوَّ إنَّ :  املامقاين

ذكر، وأظهر يُ  ٰى بأيب احلسن، وثقته وجاللته أشهر من أنْ كنَّ روح، وكان يُ 

ز، فهو كالشمس ال حيتاج إٰىل بيان نوره، وقد كانت سفارته عن رَ ُحي  من أنْ 

ة الشيخ أيب القاسم بن روح إليه عند موته بأمر من بوصيَّ   رة املنتظَ احلجَّ 

 .)١(ة احلجَّ 

 اً انيربَّ  اً املؤمنني، عامل عىلٰ  ة املوىلٰ كان حجَّ : عنه د الصدر لسيِّ وقال ا

، شيخنا يف احلديث والفقه، وكان املرجع بعد الشيخ أيب القاسم اً ورع اً زاهد
                                                             

 ).٣٩٣ص ( الغيبة للطويس )١(

 .املصدر السابق )٢(

 ).١٨٩ص ( ينكامل الدِّ  )٣(

 ).٨١ص (الفصول العرشة  )٤(

 ).٢٩٧ص / ٢ج (االحتجاج  )٥(

 ).٣٠٥ص / ٢ج (تنقيح املقال  )١(



 ٢٥٣ ...................  عيلُّ بن حمّمد السمري  ¨السفري الرابع لإلمام املهدي : الباب الرابع

وله حكايات وكرامات  ،وباب األحكام للطائفة احلسني بن روح 

 .)١(ةومكاشفات رواها الثقا

وجاللته  ،ابسمري من السفراء والنوَّ د البن حممّ  عيلُّ ): تعق(وجاء يف 

 .)٢(الهحلض تغني عن التعرُّ 

 .)٣(مثله) النقد(ويف 

 ٰ السفارة من حني وفاة أيب القاسم بن روح النوبختي بأمر اإلمام  توىلَّ

 .)٤(¨املهدي 

، )هـ٣٢٦(يه للسفارة عام ة عليه وقبوهلا له، وكان تصدِّ مَّ وقد تساملت األُ 

ة فتكون مدَّ  ،)٥(يف النصف من شعبان )هـ٣٢٩(عام  ألعىلٰ حلق بالرفيق ا أنْ  إىلٰ 

 .امسفارته حوايل ثالثة أعوام كاملة غري أيَّ 

بن زياد  ة عيلِّ ا نفسها شخصيَّ يف أهنَّ  ةم يف هذه الشخصيَّ وقد وقع توهُّ 

 ات؟أم هي ثالث شخصيَّ  ،د بن زياد الصيمريبن حممّ  الصيمري، أو عيلِّ 

فقد ، اختالف األخبار والروايات الف يعود إىلٰ م واالختومنشأ هذا التوهُّ 

 -  ¨سفري اإلمام املهدي  - د السمري بن حممّ  عيلَّ : يف رجاله ذكر الطويس 

 .)١(ه من أصحاب اإلمام العسكري حتت عنوان الصيمري ال السمريبأنَّ 

 د بن زياد الصيمري عىلٰ بن حممّ  دخول عيلِّ  ابن شهرآشوب  ٰى ورو

 .)٢(لخإ. ..دويف يديه رقعة أيب حممّ  ،بن طاهرأمحد عبد اهللا أيب 
                                                             

 ).٤١٢ص (تأسيس الشيعة  )١(

 ).٢٣٨ص (، عن تعليقة الوحيد البهبهاين )٥٧ص / ٥ج (املقال  منتهٰى  )٢(

 .)٣٦٨٢/٢١٢الرقم /٢٩٦ص / ٣ج (، عن نقد الرجال )٥١٧ص /٥ج ( هبجة اآلمال )٣(

 ).٣٦٢ح / ٣٩٣ص ( الغيبة للطويس )٤(

 ).٣٦٤ح / ٣٩٤ص ( الغيبة للطويس )٥(

 ).٥٨٥٨/٣الرقم / ٤٠٠ص ( رجال الطويس )١(

 ).٥٣٠ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب  )٢(
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 .)١(د السمريبن حممّ  ه عن عيلِّ ولكنَّ ، ربيل وهو نفس ما رواه اإل

 بن زياد الصيمري، فقد ذكر الوحيد  ا عيلُّ أمَّ : مفنقول يف رفع التوهُّ 

 .)٢(خَس ا ال شاهد عليه، وال يوجد هذا االسم يف بعض النُّ ه ممَّ بأنَّ 

وكذا  )دالئل احلمريي( يمكن االستشهاد له بأنَّ :  وقال التسرتي

د بن بن حممّ  عن عيلِّ  ة روت يف معجزات احلجَّ  )دالئل الطربي(و )كاملاإل(

 )الكايف(ورواه  .لخإ ،...كتب يسأل كفنًاالسمري د بن حممّ  عيلَّ  زياد الصيمري أنَّ 

 )بن زياد الصيمري عيلَّ (ل لفظ األوَّ  أنَّ  بدَّ  فال. بن زياد الصيمري عن عيلِّ  )الغيبة(و

 ، كام أنَّ نسبة إٰىل اجلدِّ  )د بن زياد الصيمريبن حممّ  عيلَّ (والثاين  ،األبنسبة إٰىل 

 بن ف عن عيلِّ وهو حمرَّ ) د بن زياد الصيمريحممّ (رواه يف إسناد آخر عن  )الغيبة(

ر، هنر من نسبة إٰىل صيم: هذا والصيمري كام قال السمعاين. زياد الصيمري حمّمد بن

ة قرٰى، وإٰىل صيمرة بلد بني ديار اجلبل وخوزستان، لكن ال أهنار البرصة عليه عدَّ 

ف الصهري لقرهبام واخلرب حمرَّ  )جهَ املُ (و )رجال الشيخ(يكون الصيمري يف  يبعد أنْ 

صهر جعفر بن حممود الوزير هو تفسري للقبه، ومن : قول املسعودي نَّ أفك ،يف اخلطِّ 

 .)٣(رينف به، كالداماد يف املتأخِّ د األرشاف ُيعرَ ج بنت أحتزوَّ 

بن زياد  عيلِّ ( م عن الشيخ يف رجاله عدُّ ه تقدَّ فقد ذكر أنَّ  ا اخلوئي أمَّ 

د بن زياد، بن حممّ  ، وظاهره مغايرته لعيلِّ من أصحاب اهلادي  )الصيمري

 )الغيبة(و )اإلرشاد(و )الكايف(م عن ام واحد، وذلك ملا تقدَّ ولكن الصحيح أهنَّ 

م من علَ اخلرب، فيُ  ...، فكتب إليهاً يسأله كفن بن زياد كتب إليه  عيلَّ  من أنَّ 

 .)١(بن زياد د بن زياد مع عيلِّ بن حممّ  اد عيلِّ ذلك احتِّ 
                                                             

 ).٢١٣ص / ٣ج (ة كشف الغمَّ  )١(

 ).٥٥٤ص / ٧ج (قاموس الرجال  )٢(

 ).٥٥٥و ٥٥٤ص / ٧ج ( قاموس الرجال )٣(

 ).٨٤٣٤الرقم / ١٥٢ص / ١٣ج (معجم رجال احلديث  )١(
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 .دةة واحدة ال متعدِّ ومها شخصيَّ 

د بن زياد الصيمري من أصحاب بن حممّ  عيلَّ  قد عدَّ  وكان الطويس 

 .)١(كري اإلمام اهلادي والعس

بن  تأليف السعيد عيلِّ  )األوصياء(كتاب : قائالً  قه ابن طاوس ووثَّ 

 ،وخدمهام كان قد حلق موالنا اهلادي والعسكري  ،د بن زياد الصيمريحممّ 

 ،من وجوه الشيعة وثقاهتم عا إليه توقيعات كثرية، وكان رجالً وكاتباه ودف

 .)٢(يف الكتابة والعلم واألدب واملعرفة اً مومقدَّ 

د بن حممّ  عن عيلِّ  اً بن زياد الصيمري خيتلف متامبن حمّمد  عيلِّ  ضح أنَّ فيتَّ 

 .¨السمري سفري اإلمام املهدي 

ة مل تذكر طبيعة العمل الذي كان يقوم به السمري النصوص التارخييَّ  إنَّ 

، )٣(بني إليهه كان من أصحابه واملقرَّ أنَّ  ٰى ، سوفرتة إمامة احلسن العسكري 

وقد كثر فيها  ،فقد كانت الظروف صعبة للغاية ¨فرتة إمامة املهدي  اوأمَّ 

، وأخذت السلطات تضايق أصحاب اً وكذب اً للسفارة زور نوعن واملدَّ وابالكذَّ 

 ة بأنَّ مَّ وهكذا أعلن السفري ابن روح النوبختي لألُ  ،من نشاطهم وحتدُّ  ،اإلمام

فيه جانب احلذر  اً يمراع ¨السمري هو السفري بعده بأمر اإلمام املهدي 

السمري  ¨تارخيي يف تنصيب اإلمام املهدي  نصٍّ  والكتامن، ومل نعثر عىلٰ 

احلاصل من ثقة  ،ة عليهمَّ ذلك يعود لتسامل األُ  له بعد ابن روح، ولعلَّ  اً سفري

وما كان ابن روح يقول ذلك من  ،ة املطلقة بابن روح النوبختي والتسليم لهمَّ األُ 

 .)١(¨ة بل ذلك من األصل ومسموع من احلجَّ  ،مرينفسه يف تنصيبه الس

                                                             

 ).٥٨٥٨/٣و ٥٧٢٩/٢٤الرقم / ٤٠٠و ٣٨٩ص ( رجال الطويس )١(

 ).٣٧ص (فرج املهموم  ،)٢٧٣ص ( مهج الدعوات )٢(

 ).٥٨٥٨/٣الرقم / ٤٠٠ص ( رجال الطويس )٣(

 ).٢٦٩ح / ٣٢٢ص ( الغيبة للطويس )١(
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ونصب  ¨ل الصاحب بَ عليه من قِ   بنصٍّ ومل يقم أحد من السفراء إالَّ 

 بعد ظهور آية معجزة م عليه، ومل تقبل الشيعة قول السمري إالَّ صاحبه الذي تقدَّ 

 .)١(هتة بابيَّ عٰىل صدق مقالته وصحَّ  تدلُّ  ¨ل صاحب األمر بَ تظهر عٰىل يده من قِ 

ة يَّ وكان يذكر كمّ  ،خرج هلم التوقيعاتل إليه، فيُ مَ كانت األموال ُحت  ثمّ 

له يف  ¨ل القائم بَ ي أصحاهبا باإلعالم من قِ سمِّ ويُ  ،وتفصيالً  األموال مجلةً 

 .)٢(ذلك

 :صها كالتايللخِّ نُ  ،وقد امتازت سفارة السمري بميزات

 :ة سفارتهقرص مدَّ  :الً أوَّ 

 ويعود سبب قرصها إىلٰ  ،ام أيَّ ه ثالث سنوات إالَّ ة سفارتلقد كانت مدَّ 

 ،وكثرة احلوادث ،وصعوبة الزمان ،اخلانق الذي كان يعيشه هذا السفري اجلوِّ 

 .ت األذهانوتشتُّ 

 :ضآلة النشاط :اً ثاني

ة نشاط هذا السفري وضآلة عمله بالنسبة وامتازت هذه الفرتة بالذات بقلَّ 

وليس كام ذكره  ،ص املؤاتية للعملرَ املناسبة والفُ  ؤ الظروفأسالفه، لعدم هتيُّ  إىلٰ 

ام أدركته اخليبة فشعر بتفاهة منصبه وعدم السمري ربَّ  بعض املسترشقني من أنَّ 

 .)١(حقيقته كوكيل معتمد لإلمام املفرتض

ه وضآلة حدِّ  ٰى  كونه بمستووما دراسة هذا املسترشق هلذا السفري إالَّ 

عن اإلمام  الً املنصب اإلهلي اخلطري وكونه ممثِّ هذا  تفاهة يف  فأيُّ وإالَّ  ،تفكريه

 !؟اً وروح اً فكر ¨املهدي 

                                                             

 ).٦٦ص (تاج املواليد  )١(

 .خمطوط) ١٨٦ص (اخلرائج واجلرائح  )٢(

 ).٢٥٧ص ( عقيدة الشيعة )١(
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يف ما  ةً اإلطالق، خاصَّ  له عىلٰ  ٰى الشعور بعدم حقيقة الوكالة أمر ال معن إنَّ 

 ٰ ، ¨يه التوقيعات منه وتلقِّ  ¨مع موقفه املبارش من اإلمام املهدي  يتجىلَّ

 .عليه وقبوهلا أقواله وأفعالهة وتساملها مَّ وجلب رضا واعتامد األُ 

 :ة التوقيعات الصادرة إليهقلَّ  :اً ثالث

 .¨عن اإلمام املهدي  اً وزور اً عني للسفارة كذبكثرة املدَّ  :اً رابع

 .ة واختالفهاق اإلسالميَّ رَ كثرة املنازعات واملناقشات بني الفِ  :اً خامس

موت يف إهناء السفارة ب ¨خروج توقيع من اإلمام املهدي : اً سادس

 .السمري

*   *   * 



 

 

 

ما ا:  

ات اوا   

يوا   

 :صها فيام ييللخِّ فرتة سفارة السمري كانت قد امتازت بميزات نُ  إنَّ 

وا  اا  :  

 :والفوٰىض  ،بغداد - أ 

الذات من سفارة السمري فرتة شهدت العاصمة بغداد يف هذه الفرتة ب

قطاعات  ت كلَّ التي عمَّ  قي باهللا االضطرابات والفوٰىض خالفة الرايض واملتَّ 

، اً ة يف األرض فسادعاثت العامَّ : )هـ٣٢٧(البالد، قال الصويل يف حوادث عام 

ة وأخذوا ثياب من فيها، وكثرت املصادرات، مات العامَّ احلامَّ  وانقضوا عىلٰ 

الناس  ٰى ، وشكحوا بالعدد لكبس الدور ليالً لصوص الذين تسلَّ ال وتفاقم رشُّ 

 ه هبم أصحابه من بالء، وانترشت الفوٰىض ما أحلَّ ) بجكم( إىلٰ  ٰى من غري جدو

 .)١(وساءت أحوال العراق ،واملنازعات

 :ة ونشاط القرامطةة والطائفيَّ ينيَّ املنازعات الدِّ  - ب 

طة، فقد كانت تلك الفرتة ومل ختل فرتة سفارة السمري من عبث القرام

عام  إىلٰ  )هـ٣١٧(من عام  الً آنذاك معطَّ  واجلزر، وكان احلجُّ  آخذة باملدِّ 

                                                             

يني والثقايف واالجتامعي  تاريخ اإلسالم )١(  ).٢٨ص / ٣ج (السيايس والدِّ
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 .)١(العرتاض القرامطة )هـ٣٢٧(

ا ة فقد بقيت بني الطوائف يف بغداد عاصمة اخلالفة ممَّ ينيَّ ا املنازعات الدِّ أمَّ 

 .)٢(اً زاد األمر إدبار

 :وحاتف الفتوتوقُّ  ،الضعف اإلداري - ج 

ة يف هذه الفرتة بالذات لضعف اخلالفة فت الفتوحات اإلسالميَّ وتوقَّ 

غداد ب ٰى اخلليفة مل يكن له سو واجلهاز اإلداري للبالد وتدهور حاهلا، فإنَّ 

 !)٣(البن رائق وليس للخليفة حكم اً وأعامهلا، واحلكم فيها مجيع

 :ةالغارات والتقسيامت الطائفيَّ  - د 

ة، ة والعرقيَّ ة تعاين من االنقسامات الطائفيَّ سالميَّ لقد كانت البالد اإل

وخوزستان يف يد الربيدي، وفارس يف يد عامد الدولة  ،فالبرصة يف يد ابن رائق

وأصبهان واجلبل يف يد ركن  لياس، والريُّ إد بن بويه، وكرمان يف يد أيب حممّ 

ل ودياربكر واملوص ،كري أخي مرداويج يتنازعان عليهامالدولة بن بويه ويد وش

د بن طغج، واملغرب ومرص والشام يف يد حممّ  ،ومرض وربيعة يف يد بني محدان

أيب القاسم القائم بأمر اهللا بن املهدي العلوي، وهو الثاين منهم، وأفريقيا يف يد 

ب بأمري املؤمنني، واألندلس يف يد  ب بالنارص د امللقَّ حممّ بن عبد الرمحن وُيلقَّ

 وكان شنُّ  ،قدم وساق بني تلك األمصار عىلٰ  لنزاع قائامً وكان ا .)٤(...موياألُ 

 .)٥(ةاسيَّ كيان الدولة العبَّ  الغارات واحلروب بينها قد هدَّ 
                                                             

 .)٢٨ص / ١ج (ة احلضارة اإلسالميَّ  )١(

 .)٢٦٥ص ( ةم اإلسالميَّ مَ حمارضات تاريخ األُ  )٢(

 ).٣٢٣ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٣(

 ).٣٢٤و ٣٢٣ص / ٨ج ( الكامل يف التاريخ )٤(

 ).١٣٠ص / ١ج (حياة احليوان  )٥(
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 :واستهتاره باملبادئ ،شهوات اخلليفة - هـ 

ٰ لقد عارص السمري بقيَّ  ، )هـ٣٢٩(عام  ة خالفة الرايض باهللا املتوىفَّ

قي باهللا، وكانت هذه السنوات مليئة ام من خالفة املتَّ ومخسة أشهر ومخسة أيَّ 

كان له من  نصب الرايض ابن أخي القاهر خليفة، ، فلامَّ )١(بالظلم وسفك الدماء

 اته وشهواته عىلٰ ر لذَّ ؤثِ ه يُ وكان له من العيب أنَّ  ،اً ن عاموالعمر مخسة وعرش

) ةابن مقل(الوزير  عىلٰ  ده من سفك الدماء، فقد احتال مثالً ومل يسلم عه ،رأيه

مجاعة من أهله وأقاربه  قبض عليه وسجنه وقبض عىلٰ  ٰى بعد تركه الوزارة حتَّ 

ومنهم من  ،وبايعه الناس عليه، فمنهم من قتله ،يف تقليد األمر لنفسه ٰى ن سعممَّ 

 .)٢(ةرضبه وسجنه، فامت يف سجنه، ومنهم من استرت طول املدَّ 

 :يةرتدّ ة املواألوضاع االقتصاديَّ  ،ةالطبقة الربجوازيَّ  - و 

ة أساس الطبقيَّ  عىلٰ  ع يومذاك فرتة سفارة السمري قائامً كان املجتم

األتراك  ٰى وحيظ ،ذين يف السلطةفاألموال مرتكزة بيد األقوياء واملتنفِّ  ،امللموسة

ط املتوسِّ  ٰى حني يعيش سائر الناس باملستو عىلٰ  ،اد واملوايل بقسط كبري منهاوَّ والقُ 

 .)٣(املدقع من دون ضامن عيش أو أمل حياةالفقر  حدِّ  أو دونه إىلٰ 

 :وحاالت الوزارة ،ة املتواليةاالنقالبات العسكريَّ  -ز 

ا اإلدارة للبالد فرتة سفارة السمري فهو حديث ذو شجون، فقد أمَّ 

قي يف إدارة شؤون دولتهام ببعض الوزراء الضعاف الذين استعان الرايض واملتَّ 

 !مرتبة الوزراء يرفعهم إىلٰ  مقابل أنْ  ،بذلوا للخليفة الكثري من األموال

ة د أمر الوزارة للمرَّ بن مقلة حينام تقلَّ  ا بذله أبو عيلٍّ ذلك ممَّ  عىلٰ  وليس أدّل 

                                                             

 ).٢٥٧ص ( عقيدة الشيعة) ١(

 ).١٥ص / ١ج ( ةاحلضارة اإلسالميَّ  )٢(

 ).٩١و ٩٠ص / ١ج ( الغيبة الصغرٰى تاريخ  )٣(
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ع ه مل يتمتَّ غري أنَّ  !الثالثة يف عهد الرايض، فقد دفع للخليفة مخسامئة ألف دينار

نتهت بعزله، ورصفه وقامت يف البالد فتنة ا ،إذ ثار عليه اجلند بالوزارة طويالً 

اح فظهر بن داود اجلرَّ  ٰى الرايض عن الوزارة، واستوزر عبد الرمحن بن عيس

مور الدولة يف عهد د الرايض أخاه الوزارة فاختلت أُ عجزه يف إدارة البالد، وقلَّ 

د بن القاسم الكرخي، ه حممّ حملَّ  استقال من منصبه، فحلَّ  وزارته، ومل يلبث أنِ 

عمل يف سبيل  راء الذين سبقوه ضعيف اجلانب مل يقم بأيِّ وكان كغريه من الوز

ضعف الدولة يف عهده  إصالح شؤون البالد وإقالتها من عثرهتا، بل قد اشتدَّ 

 .)١(األهلني ٰى ال يلحق به أذ ٰى االختفاء حتَّ  إىلٰ  اً أخري واضطرَّ 

 :نيوامللوك املريوفنجيِّ  ،مراءإمرة األُ  - ح 

ة شؤون الدولة، وصارت لذان ينظران يف كافَّ كان ابن رائق وكاتبه مها ال

، فكانوا يأمرون وينهون وينفقوهنا كام )٢(مراءخزائن األُ  ل إىلٰ مَ أموال النواحي ُحت 

 .قون لنفقات السلطان ما يريدونطلِ يرون، ويُ 

مراء ني يف عهد إمرة األُ اسيِّ حالة اخللفاء العبَّ  وبطلت بيوت األموال، وأنَّ 

رين الذين كانوا أشبه ني املتأخِّ وجوه حالة امللوك املريوفنجيِّ لتشبه يف كثري من ال

والذين مل يعد هلم من األمر يشء  ،)Maires(بأالعيب يف أيدي نظار الرساي 

ة، وفيام عدا ذلك عاشوا عيشة  ما كان من ظهورهم يف احلفالت الرسميَّ إالَّ 

 .)٣(ضياعهم ٰى العزلة يف إحد

 :ةاجليش والبنية الدفاعيَّ  - ط 

ة فرتة سفارة السمري من الضعف بحيث مل اسيَّ لقد بلغت اخلالفة العبَّ 
                                                             

يني والثقايف واالجتامعي تاريخ اإلسال )١(  ).٢٧ص / ٣ج (م السيايس والدِّ

 ).٤٤٤ص / ٥ج (م مَ جتارب األُ  )٢(

يني والثقايف و تاريخ اإلسالم )٣(  ).٢٨ص / ٣ج (االجتامعي السيايس والدِّ
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وضعف البُنية  ،ةن من دفع أرزاق اجليش، وارتفاع النقمة العسكريَّ يتمكَّ 

ذلك  ت احلالة عىلٰ ما يكفيه، وظلَّ  ن اخلليفة يف احلصول عىلٰ ة، فلم يتمكَّ الدفاعيَّ 

سنني  ة سّت اسيَّ حكم الدولة العبَّ  ، بعد أنْ )هـ٣٢٩( الرايض عام وّيف تُ  ٰى حتَّ 

الكويف مع سليامن بن احلسن  )بجكم(ام، واجتمع كاتب وعرشة أشهر وعرشة أيَّ 

ني والقضاة د الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويِّ ن تقلَّ وزير الرايض وغريه ممَّ 

ايس وسائر رجاالت الدولة وشاورهم فيمن يصلح للخالفة، وأفراد البيت العبَّ 

ت عليه َض رِ وعُ  ،حرض لدار اخلالفةفأُ  ،إبراهيم بن املقتدر هلذا املنصب حوافرشَّ 

ل سنة وبويع له يف العرشين من شهر ربيع األوَّ  ،قيفاختار منها لقب املتَّ  ،ألقاب

 .)١(بواسط) بجكم(  اخللع واللواء إىلٰ ، وسريَّ )هـ٣٢٩(

*   *   * 

                                                             

يني والثقايف واالجتامعي  تاريخ اإلسالم )١(  ).٣٠ - ٢٨ص / ٣ج (السيايس والدِّ



 

 

 

ا ا:  

  ¨ ات ا اي

   اي  ي

الناس  بام يصل إىلٰ  ¨كافية إلثبات وجود املهدي  ٰى كانت الغيبة الصغر

يعتاد  وضوح أنْ  نات والبيانات، كام أوجبت بكلِّ عن طريق سفارته من البيِّ 

كانوا يعارصون  ويستسيغون فكرة اختفائه بعد أنْ  ¨غيبة اإلمام  الناس عىلٰ 

 .¨قابلة اإلمام م وإمكان الوصول إىلٰ  ة عهد ظهور األئمَّ 

ام سار به وكلَّ  ،ةل مرَّ يف االحتجاب أوَّ  اً جمتدرِّ  ¨لقد كان اإلمام املهدي 

ل عنه املشاهدة فرتة سفارة السمري لغري نقَ ال يكاد يُ  ٰى الزمن زاد احتجابه حتَّ 

االنتهاء، فقد كان اجليل  السفري نفسه، وحينام كانت هذه الفرتة مشارفة عىلٰ 

 جديدة إىلٰ  وبدأت تظهر أجيال ،ٰى قد انته ة األئمَّ املعارص لزمن ظهور 

وفكرة القيادة وراء احلجاب،  ¨الوجود قد اعتادت غيبة اإلمام املهدي 

 .اً ل فكرة انقطاع السفارة أساسلتقبُّ  تامٍّ  ا وبشكلٍ ة ذهني� وأصبحت معدَّ 

يف السفري  ¨وانحرصت رؤية اإلمام  ،وهكذا استوفت الغيبة أغراضها

 لعدم إمكان املحافظة عىلٰ  ،طال أمر السفارة الحتمل انكشاف أمرها نفسه، ولو

 .هاة امللتزمة يف خطِّ يَّ الّرس 

 ،أيدي السمري عىلٰ  ¨ا املعجزات التي ظهرت من اإلمام املهدي أمَّ 

 :صها بام ييللخِّ فنُ 
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  : و  إره ة اوق

ء ء الشيعة واألدالَّ هو من أجالَّ  بن بابويه والد الشيخ الصدوق  عيلُّ 

، )١(مهمني يف عرصهم وفقيههم وثقتهم ومتقدِّ يِّ فقد كان شيخ القمّ  ،الرصاط عىلٰ 

 ،باخلرب مع القرينة ٰى ل من ابتكر طرح األسانيد ومجع بني النظائر وأتوهو أوَّ 

 اً واعتامد ثقةً  من رسالته إذا أعوزهم النصُّ  ٰى وكان األصحاب يأخذون الفتاو

ة حفظه مجع من غزارة علمه وكامل عقله وجودة فهمه وشدَّ ، ولقد )٢(عليه

يا ُأوصيك «: بقوله ته، وخاطبه اإلمام العسكري مهَّ  وحسن ذكائه وعلوِّ 

 ،قك اهللا ملرضاتهي وفَّ بن احلسني القمِّ  شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا احلسن عيلَّ 

 .)٣(»اهللا ٰى صاحلني برمحته بتقو اً وجعل من صلبك أوالد

ومنها  ،إليه ¨وتوقيعات منه  ،مكاتبات مع النوبختيوكانت له 

ْينِ بَِذلَِك، َلَك  َقْد َدَعْوَنا َاهللاَ«: ̈  قوله َ َزُق َوَلَدْيِن َذَكَرْيِن َخريِّ له  دَ لِ ، فوُ »َوَسُرتْ

: يقول - الشيخ الصدوق  - ولد، وكان أبو جعفر  مِّ أبو جعفر وأبو عبد اهللا من أُ 

 .)٤(ويفتخر بذلك ،لدت بدعوة صاحب األمر أنا وُ 

عند السمري الذي  ة ومقام رفيعبن بابويه منزلة خاصَّ  لقد كانت لعيلِّ 

، وأخرب بموته زمن وساعة )٥(بغداد قريب وقادم إىلٰ  كان يسأل عن أخباره كلَّ 

ه أنَّ  اً أو ثامنية عرش يوم اً اخلرب بعد سبعة عرش يوم ٰى فأت ،خوافأرَّ  ،وفاته وهو يف قم

 .)٦(- السمري  - ساعة التي ذكرها يف تلك ال َض بِ قُ 
                                                             

 ).٣٩٧الرقم / ٢٧٣ص / ٤ج ( اتروضات اجلنَّ )١(

 ).٦ص / ٤ج (رياض العلامء  )٢(

 ).٣٩٧الرقم / ٢٧٤ص / ٤ج ( اتروضات اجلنَّ )٣(

 ).٦٨٤الرقم / ٢٦١ص (رجال النجايش  )٤(

 ).٣٦٦ح / ٣٩٦ص (لغيبة للطويس ا )٥(

 .املصدر السابق )٦(
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يب احلسن صالح بن شعيب بإسناده عن أ الطويس  ٰى فقد رو

َثنَا َأُبو َعبِْد اَهللاِ  :َقاَل  ،ثِِامَئةٍ َثَال ثَِني وَ َثَال ِيف ِذي َاْلَقْعَدِة َسنََة تِْسٍع وَ   الطالقاين  َحدَّ

ُت : َقاَل  ،َأْمحَُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َخمَْلدٍ  يُْخ ، َشاِيِخ نَْد اَملَ َبْغَداَد عِ  َحَرضْ َفَقاَل َالشَّ

ُمِريُّ  ٍد َالسَّ َعِيلَّ ْبَن اَْحلَُسْنيِ ْبِن  َرِحَم اَهللاُ :اِْبتَِداًء ِمنْهُ  َأُبو َاْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ

يَّ  َ ِيف َذلَِك َفَورَ  ،َشاِيُخ َتاِريَخ َذلَِك َاْليَْومِ َفَكتََب َاملَ ، َباَبَوْيِه َاْلُقمِّ ُه ُتُويفِّ َد اَْخلََربُ َأنَّ

ُمِريُّ  ،َاْليَْومِ  َبْعَد َذلَِك ِيف َالنِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن َسنََة  َوَمَىض َأُبو اَْحلََسِن َالسَّ

يَن وَ   .)١(ثِِامَئةٍ َثَال تِْسٍع َوِعْرشِ

 .)٢(رَ كِ ملا ذُ  اً مشاهب وهناك خرب آخر رواه الطويس 

 .للسمري لنذكرها يف هذا الباب ٰى خرمعاجز أُ ومل نعثر عن : أقول

*   *   * 

                                                             

 ).٣٦٤ح / ٣٩٤ص ( الغيبة للطويس )١(

 ).٣٦٦ح / ٣٩٦و ٣٩٥ص ( الغيبة للطويس )٢(



 

 

 

اا ا:  

 ةو ّ  يا   

وقد بدأت من عام  ،فرتة سفارة السمري هي ثالثة أعوام ذكرنا أنَّ 

، ومل ينفتح السمري يف سفارته كام كان ألسالفه )١()هـ٣٢٩(عام  إىلٰ  )هـ٣٢٦(

كان  وإنْ  ،ة كمن كان قبلهمَّ العمق والرسوخ يف األُ ومل يكتسب ذلك  ،السفراء

 .)٢(االعتقاد بجاللته ووثاقته كاالعتقاد هبم

بإسناده عن  الطربي  ٰى رو ،ة عن األئمَّ  اً ي أيضالسمر ٰى لقد رو

: َكتَبُْت إَِليِْه َأْسَأُلُه َعامَّ ِعنَْدَك ِمَن َاْلُعُلوِم، َفَوقََّع : قال ،د السمريبن حممّ  عيلِّ 

 .)٣(لخإ »...َماٍض، َوَغابٌِر، َوَحاِدٌث : َثِة َأْوُجهٍ َثَال  ِعْلُمنَا َعَىلٰ «

 َدَخْلُت َعَىلٰ : ه قالالسمري أنَّ  د بن عيلٍّ بإسناده عن حممّ  ربيل اإل ٰى ورو

ٍد  َاهللاِ ْبِن َعبْدِ  َأِيب َأْمحََد ُعبَيِْد َاهللاِ ،  - ري العسك - َوَبْنيَ َيَدْيِه ُرْقَعُة َأِيب ُحمَمَّ

يَّ  َأي -ِيف َهَذا َالطَّاِغي  إِينِّ َناَزْلُت َاهللاَ« :فِيَها َبْريِ  ،»ٍث َبْعَد َثَال آخذه ُهَو وَ  - اَلزُّ

 .)٤(َفَلامَّ َكاَن ِيف َاْليَْوِم َالثَّالِِث َفَعَل بِِه َما َفَعَل 

 .)٥(ورواه احلافظ يف أماليه
                                                             

 ).٣٦٤ح / ٣٩٤ص (الغيبة للطويس  )١(

 ).٤١٣ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغر تاريخ )٢(

 ).٤٩٥/٩٩ح / ٥٢٤ص (دالئل اإلمامة  )٣(

 ).٢١٣ص / ٣ج (ة كشف الغمَّ  )٤(

 .املصدر السابق )٥(
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معها من ب أيب جعفر العمري وفيها أحاديث ستُ وقد وصلت كُ 

د السمري، بن حممّ  عيلِّ  ومن أبيه عثامن بن سعيد إىلٰ  العسكري واملهدي 

 .)١(وكان فيها األرسار كام ذكرنا ،واحتفظ هبا عنده

ديوان السمري أو شعره، فقد : همن الشعر سامَّ  اً ف السمري ديوانوقد ألَّ 

 .)٣(اً نا مل نَر له شعرولكنَّ  ،)٢(يف شعراء الشيعة ه ابن شهرآشوب عدَّ 

 ¨من اإلمام املهدي  اً الناس توقيع ام أخرج إىلٰ وقبل وفاة السمري بأيَّ 

 .والسفارة ٰى أعلن فيه عن انتهاء الغيبة الصغر

 حرضته الوفاة امَّ ـل: قال ،بإسناده عن الصفواين الطويس  ٰى رو

 اً ظهر شيئفلم يُ  ،ل بعده وملن يقوم مقامهحرضت الشيعة عنده وسألته عن املوكَّ 

َأْمٌر  هللاِِ : أحد بعده يف هذا الشأن، وقال ويص إىلٰ يُ  ر بأنْ ؤمَ ه مل يُ ذلك، وذكر أنَّ من 

ُمِريِّ . ُهَو َبالُِغهُ  تِي َوَقَعْت َبْعَد ُمِيضِّ َالسَّ ُة ِهَي َالَّ  .)٤(َفاْلَغيْبَُة َالتَّامَّ

ل رِس يُ  بأنْ  ¨ لإلمام املهدي اً م طلبه قدَّ وقد وردت نصوص عديدة يف أنَّ 

َفَامَت ِيف َاْلَوْقِت َالَِّذي ، »تَاُج إَِليِْه َسنََة َثَامنِنيَ إِنََّك َحتْ «: ¨فورد منه  ،اً يه كفنإل

 .َوُبِعَث إَِليِْه بِاْلَكَفِن َقبَْل َمْوتِهِ  ،هُ دَ َحدَّ 

، )إكامله(يف  ، والصدوق )دالئله(يف  وقد رواها الطربي 

أنَّ عيلَّ بن حمّمد السمري الصيمري د بن حممّ  عيلِّ  عن )دالئله(يف  واحلمريي 

 .)٥(لخإ ،...اً كتب يسأل كفن
                                                             

 ).١٤٩ص (راجع ما مرَّ يف  )١(

 ).١٨٣ص ( معامل العلامء )٢(

 ).٤٧٠ص / ٢ق  ٩ج ( تصانيف الشيعة ىلٰ إالذريعة  )٣(

 ).٣٦٢ح / ٣٩٤و ٣٩٣ص ( الغيبة للطويس )٤(

ين  )٥( ، ومل نجده يف دالئل اإلمامة للطربي وال يف قرب )٢٦ح / ٤٥باب / ٥٠١ص (كامل الدِّ

 .ياإلسناد للحمري



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٦٨

 روياها عن عيلِّ  )الغيبة(يف  والطويس  ،)الكايف(يف  ولكن الكليني 

 ٰى دَ حْ إِ  ةَ نَ َس  هِ يْ لَ إِ  اُج تَ َحتْ  َك نَّ إِ «: فورد فيها ،اً ه كتب يسأل كفند الصيمري أنَّ بن حممّ ا

 .)١(لخإ ،...نيَ نِ َام ثَ وَ 

املقصود من طالب الكفن قبل موته : هذا فقال  املجليس وقد حلَّ 

دة هي سنة إحدٰى املراد بالسنة املحدَّ  هو الصيمري ال السمري، واملظنون أنَّ 

ُيراد به السنة احلادية والثامنني من  كان حيتمل أنْ  وثامنني ومائتني، وإنْ 

 .)٢(عمره

من  كلَّ  دهيا بأنَّ ل اً واضح اً ة بموت السمري، وكان أمرمَّ لقد علمت األُ 

 .)٣(مضلٌّ  س ضالٌّ األمر بعد السمري فهو كافر منمِّ  ٰى عادَّ 

ة من اإلمام مَّ بالتوقيع اآلخر الذي أخرجه السمري لألُ  اً وعلمت أيض

عن بداية  ¨بانتهاء السفارة، وإعالنه  ٰى يف هناية الغيبة الصغر ¨املهدي 

 .هللا تعاىلٰ شاء ا وسنذكره يف ختام البحث إنْ  ،ٰى الغيبة الكرب

وهي عام  ،وفاة السمري كانت يف سنة تناثر النجوم خون أنَّ لقد ذكر املؤرِّ 

 ).هـ٣٢٩(

 )هـ٣٢٩(الناس يف تلك السنة أي عام  ٰى رأ: )الروضات(قال صاحب 

 ، ذلك بموت العلامء، وقد كان ذلكرسِّ ب الكثرية من السامء، وفُ هُ تساقط الشُّ 

بن  وعيلُّ  ،السمري بن حمّمد عيلُّ : لعلامء منهمه مات يف تلك السنة مجلة من افإنَّ 

من هذه  اً وغريهم، فصارت تلك السنة تارخي ،والكليني ،بقم نَ فِ ي ودُ بابويه القمِّ 
                                                             

؛ )عيلُّ بن زياد الصيمري(، وفيه )٢٧ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٤ص / ١ج (الكايف  )١(

 .ومل نجده يف الغيبة للطويس

 ).١٩٩ص / ٦ج (مرآة العقول  )٢(

 ).٣٨٥ح / ٤١٢ص ( الغيبة للطويس )٣(



 ٢٦٩ ...................  عيلُّ بن حمّمد السمري  ¨السفري الرابع لإلمام املهدي : الباب الرابع

 ،موت مجاعة كثرية من العلامء )تاريخ أخبار البرش(يف كتاب  رَ كِ اجلهة، وقد ذُ 

 .)١(د السمريبن حممّ  ومنهم عيلُّ 

ا عام أهنَّ  فقد ذكر البهائي  ،اثر النجوموقد اختلف العلامء يف سنة تن

وال يبعد كوهنا بعينها هي سنة : قائالً  )الروضات(ل كالمه صاحب ، وأوَّ )هـ٢٤١(

يكون قد وقع  فيحتمل أنْ  ،تسع وعرشون وثالثامئة، وذلك كام ذكره غري واحد منهم

 .)٢( تغفلفال ،ةاخ يف رموزها اهلندسيَّ سَّ للبهائي اشتباه يف الضبط أو ألحد النُّ 

بن احلسني بن بابويه  م يف موت عيلِّ مة توهَّ العالَّ  إنَّ :  وقال التسرتي

سنة التناثر  فإنَّ  ،وهي السنة التي تناثر فيها النجوم ،سنة تسع وعرشين وثالثامئة

 ).هـ٣١٣(بل كانت سنة  )هـ٣٢٩(مل تكن يف عام 

: ه قالأنَّ  )هـ٣٢٣(قول ابن األثري يف وقائع سنة ب  استشهد التسرتي ثمّ 

وهي الليلة التي أوقع القرمطي  -  وفيها يف الليلة الثانية عرشة من ذي القعدة

مل  اً مرسف دائامً  اً آخره انقضاض ل الليل إىلٰ انقضت الكواكب من أوَّ  - اج باحلجَّ 

يف ) هـ٢٣٢(وقال املسعودي بعد ذكر انقضاض الكواكب سنة  .د مثلهعهَ يُ 

وقد كان يف سنة ثالث وعرشين وثالثامئة انقضاض : ايسل العبَّ عرص املتوكِّ 

 .)٣(العراق كوكب عظيم هائل، وهي الليلة التي وقعت فيها القرامطة بحاجِّ 

تناثر النجوم وهتافتها مل ينحرص يف سنة  ويمكن اجلمع بني األقوال بأنَّ 

هبا ما ذكره أقر خني، ولعلَّ م يف أقوال العلامء واملؤرِّ دة بالذات كام تقدَّ نة وحمدَّ معيَّ 

وأعرف  ،من الغيبة اً ه أقرب زمانألنَّ  ،)هـ٣٢٩(وهو وقوعها عام  النجايش 

 .هبا من غريه
                                                             

 ).٢٧٨ص / ٤ج (ات روضات اجلنَّ )١(

 ).٤٠ص / ٥ج (ات روضات اجلنَّ: راجع )٢(

 ).٤٣٧ص / ٧ج (لرجال قاموس ا )٣(
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 .)٢(خي اجلمهورووافقه بعض مؤرِّ  ،)١( د هذا البحراينوقد أيَّ 

ودع األرض يف قربه يف الشارع فأُ  ،الرفيق األعىلٰ  وانتقل السمري إىلٰ 

 ،)٣(ل قريب من شاطئ هنر أيب عتاباملعروف بشارع اخللنجي من ربع املحوَّ 

 .)٤(وله اآلن يف بغداد مزار معروف ،وهو بقرب الكليني 

*   *   * 

                                                             

 ).٣٦٦ص ( لؤلؤة البحرين )١(

 ).٢٧٨ص / ٤ج (ات روضات اجلنَّ )٢(

 ).٣٦٧ح / ٣٩٦ص (الغيبة للطويس  )٣(

 ).٤١٦ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ  )٤(



 

 

 

ا ا:  

  ¨درا وم  ا اي 

ا ء ام يى  

يف إعالنه لسفريه السمري  ¨ا التوقيع الصادر من اإلمام املهدي أمَّ 

 :فهو ،ٰى والسفارة وبدء الغيبة الكرب ٰى الصغر بانتهاء الغيبة

 :قال ،املكتِّبد أمحد بن احلسن بإسناده عن أيب حممّ  الطويس  ٰى رو

َال  ٍد ُكنُْت بَِمِدينَِة اَلسَّ يُْخ َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ َ فِيَها َالشَّ تِي ُتُويفِّ نَِة َالَّ ِم ِيف َالسَّ

ُمِريُّ  امٍ َفَحَرضْ ، َالسَّ  :َالنَّاِس َتْوِقيعًا ُنْسَختُهُ  َفَأْخَرَج إَِىلٰ  ،ُتُه َقبَْل َوَفاتِِه بَِأيَّ

ْمحَ  بِْسِم َاهللاِ« ِحيمِ َالرَّ دٍ  ،ِن َالرَّ ُمِريَّ َأْعَظَم َاهللاُ َيا َعِيلَّ ْبَن ُحمَمَّ َأْجَر  َالسَّ

امٍ  َفإِنََّك َميٌِّت َما َبيْنََك َوَبْنيَ ِستَّةِ  ،إِْخَوانَِك فِيَك   ُتوِص إَِىلٰ  َال َفاْمجَْع َأْمَرَك وَ  ،َأيَّ

ةُ  ،َأَحٍد َفيَُقوَم َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتَِك   َبْعَد إِْذِن  ُظُهوَر إِالَّ َفَال  ،َفَقْد َوَقَعِت َاْلَغيْبَُة َالتَّامَّ

 ،ِء اَْألَْرِض َجْوراً اِْمتَِال وَ  ،َوَقْسَوِة َاْلُقُلوِب  ،َوَذلَِك َبْعَد ُطوِل َاْألََمدِ  ،ِذْكُرهُ  َتَعاَىلٰ  َاهللاِ

ِعي َاملُ َوَسيَأْ  َعى اَملُ أََال  ،َشاَهَدةَ ِيت ِشيَعتِي َمْن َيدَّ ْفيَاِينِّ  َفَمِن اِدَّ َشاَهَدَة َقبَْل ُخُروِج َالسُّ

اٌب ُمْفَرتٍ  يَْحِة َفُهَو َكذَّ َة إِالَّ َال َحْوَل وَ  َال وَ  ،َوَالصَّ  .»ظِيمِ َاْلَعِيلِّ َاْلعَ   بِاهللاِ ُقوَّ

اِدُس  ،َوَخَرْجنَا ِمْن ِعنِْدهِ  ،َفنََسْخنَا َهَذا َالتَّْوِقيعَ  :َقاَل  َفَلامَّ َكاَن َاْليَْوُم َالسَّ

َأْمٌر ُهَو  هللاِِ  :َفَقاَل  ؟َمْن َوِصيَُّك ِمْن َبْعِدكَ  :َفِقيَل َلهُ  ،ُعْدَنا إَِليِْه َوُهَو َجيُوُد بِنَْفِسهِ 

 .)١(َعنُْه َوَأْرَضاهُ  ٍم ُسِمَع ِمنُْه َرِيضَ اَهللاُ آِخُر َكَال  َفَهَذا ،َوَقَىضٰ  ،َبالُِغهُ 
                                                             

ين  ؛ ورواه الصدوق )٣٦٥ح / ٣٩٥ص ( الغيبة للطويس )١( / ٥١٦ص (يف كامل الدِّ

 ).٤٤ح / ٤٥ باب
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 :ويقع الكالم هنا يف مقامني

 .يف سند هذا احلديث املشهور املستفيض: الً أوَّ 

 .يف داللته :اً ثاني

أوا ا  ا ل:  

ه مروي عن اإلمام ألنَّ  ،اً هذا احلديث صحيح عال اصطالح فاعلم أنَّ 

 :هم ،بواسطة ثالثة من الرواة ¨دي امله

 .¨السمري، سفري اإلمام املهدي  -  ١

 .يبن بابويه القمِّ  د بن عيلِّ الشيخ الصدوق حممّ  -  ٢

 .املكتِّبد احلسن بن أمحد أبو حممّ  -  ٣

 :لنيم الكالم يف الشخصني األوَّ لتقدُّ  ،الكالم يف الشخصية الثالثة ونخصُّ 

وهذا من  ،اً مرتمحِّ  اً يمرتّض  اً رالصدوق مكرَّ عنه  ٰى وقد رو: قال عناية اهللا

 .)١(ذكرت شواهد له كثرية ثمّ  .ة والوثاقةأمارات الصحَّ 

 :أمرين ونشري هنا إىلٰ 

َنا َمجَاَعةٌ : هكذا )الغيبة(روي يف  :لاألمر األوَّ  ِد  ،َأْخَربَ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ٍد  :َقاَل  ،هِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَويْ اِ  َثنِي َأُبو ُحمَمَّ  ،َكتُِّب َاملُ  اَْحلََسنِ ْبُن  أَْمحَدُ َحدَّ

َال : َل َقا كامل (وساق مثله ما نقله ابن بابويه يف  .)٢(اخلرب ،...مِ ُكنُْت بَِمِدينَِة َالسَّ

عنه ابن بابويه هو احلسن بن  ٰى الذي رو وقد عرفت أنَّ  .)٣()ين ومتام النعمةالدِّ 

 ،اخسَّ السهو يف كتاب الشيخ وقع من النُّ  والظاهر أنَّ  ،د بن احلسنأمحد وليس أمح
                                                             

 ).١٩١و ١٩٠ص / ٧، وج ٩٨ص / ٢ج (الرجال جممع : راجع )١(

 ).٣٦٥ح / ٣٩٥ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (ين كامل الدِّ  )٣(



 ٢٧٣ ...................  عيلُّ بن حمّمد السمري  ¨السفري الرابع لإلمام املهدي : الباب الرابع

 ،وىلٰ يف الفائدة األُ  )ٰى ة املأوجنَّ (د هذا السهو ما رواه النوري الطربيس يف ؤيِّ ويُ 

 .واهللا العامل. )١(املكتِّبعن احلسن بن أمحد  )غيبة الطويس(وعن 

العه واهتاممه وكثرة اطِّ مع سعة باعه  )املستدرك(صاحب  أنَّ  :األمر الثاين

ة العظيمة يف استقصاء أسامء مشايخ الصدوق كان قد غفل عن هذه الشخصيَّ 

 مور تبعث عىلٰ وأمثال هذه األُ  ،اً مرتمحِّ  اً يمرتّض  اً رعنها الصدوق مكرَّ  ٰى التي رو

عناية اهللا يف  ٰى ع، وتوجب الظفر بام غفل عنه من قبله، فقد روالفحص والتتبُّ 

 اً حاكي  وسالبن طا )ربيع الشيعة(هذا احلديث عن كتاب  )جممع رجاله(

 .)٢(لفتأمَّ  ،املكتِّبعن احلسن بن أمحد 

 ...يف سند هذا احلديث نَ عِ وقد طُ 

وهو الشيخ يف  - مل يعمل به ناقله  ،ضعيف ،له خرب واحد، مرَس إنَّ : فقالوا

وأعرض عنه األصحاب، فال يعارض تلك الوقائع  ،-الكتاب املذكور 

ن لكرامات بل من بعضها املتضمِّ  ،صص التي حيصل القطع عن جمموعهاوالقَ 

 .ومفاخر ال يمكن صدورها عن غريه 

 :مورها بأُ ها كلَّ ويمكن املناقشة يف تلك املطاعن وردُّ 

ة يَّ صول من حجّ فيه، ملا ثبت يف األُ  اً ليس نقص اً واحد اً كونه خرب نَّ أ :الً أوَّ 

 النادر من ال يقول به إالَّ  هو قول شاذٌّ فته يَّ حجّ والقول بعدم  ،اخلرب الواحد الثقة

 .العلامء

 ،)الغيبة(يف  إذ قد رواه الطويس  ،، غري تامٍّ الً كونه مرَس  نَّ أ: اً ثاني

 !فأين اإلرسال؟ ،وغريمها ،)إكامله(يف  والصدوق 

 .مع وجود الواسطة الواحدة والزمن بحسب العادة مناسب
                                                             

 ).١٥٩ص ( ٰى ة املأوجنَّ )١(

 ).١٩١و ١٩٠ص / ٧ج (جممع الرجال  )٢(
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ه فإنَّ  ،من دون ذكر السند الً اخلرب مرَس هذا  ا ما ذكره الطربيس وأمَّ 

ا بسبب ه ال يذكر فيه سند األحاديث، إمَّ بأنَّ  )االحتجاج(ل كتابه التزم يف أوَّ 

أو موافقتها بحكم  ،أو اشتهارها بني املخالف واملؤالف ،موافقتها اإلمجاع

 .)١(العقل

 ،وافقته لإلمجاعا ملا عن ذكر السند إمَّ كان غني�  اً احلديث املذكور أيض فظهر أنَّ 

زماننا هذا  إىلٰ  علامءنا ابتداًء من الصدوق  ألنَّ  ،اً أو كليهام مع ،أو الشتهاره

 عىلٰ  ٰى ل يف اعتباره كام ال خيفومل يناقش فيه أحد أو يتأمَّ  ،استندوا إليه واعتمدوا عليه

لتي ال ة اإذن هذه من الروايات القطعيَّ  ،فاهتمع يف كلامهتم ومصنَّ نس وتتبُّ من له أُ 

 .)٢(»املجمع عليه ال ريب فيه«: ريب فيها وال شبهة تعرتهيا، قال 

ه لإلثبات تقدير التسليم فإنَّ  م به، وعىلٰ سلِّ ال نُ  اً كونه ضعيف نَّ أ: اً ثالث

 .إلثبات احلكم الرشعي اً يمل يكن كاف التارخيي وإنْ 

 ل ووهم،فهو ختيُّ  ،وغريه ا إعراض األصحاب كالطويس وأمَّ : اً رابع

ا ال هو ممَّ  ٰى يف غيبته الكرب ¨الشيخ وغريه اعتربوا إثبات رؤية املهدي  ألنَّ 

إعراضهم لو كانت هناك معارضة ومنافاة  عىلٰ  ام يصلح دليالً ه إنَّ  أنَّ فيه، إالَّ  شكَّ 

 يكون الطويس  عدم املعارضة فيمكن أنْ مع ا وأمَّ  ،بني التوقيع وإثبات الرؤية

هذا  ناحيتني من دون تكاذب بينهام، ومعه ال دليل عىلٰ وغريه قد التزموا بكال ال

ملا هو الثابت  ،ة اخلربيَّ بحجّ  عنهم ملا أرضَّ  ولو كان هذا حاصالً  ،اإلعراض منهم

يف  اً يوجب وهنإعراض العلامء عن الرواية ال  صول بأنَّ ق يف علم األُ املحقَّ 

 .)٣(وال داللةً  اً الرواية ال سند
                                                             

 ).٤ص / ١ج (االحتجاج  )١(

 ).١٠ح / باب اختالف احلديث/ ٦٨ص / ١ج (الكايف  )٢(

 ).٦٤٢و ٦٤١ص ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ  )٣(



 ٢٧٥ ...................  عيلُّ بن حمّمد السمري  ¨السفري الرابع لإلمام املهدي : الباب الرابع

أ ا  ا ما:  

فقد وقعت الغيبة «: وقد جاء فيه، ¨م ذكرنا التوقيع عنه فقد تقدَّ 

 هذا عىلٰ  ويدلُّ  ،»يقوم مقامك ألحدٍ  وال توصِ «: ¨وهو تعليل لقوله  ،»ةالتامَّ 

د ذلك وأكَّ . ة فيهاهي التي انقطعت النيابة والسفارة اخلاصَّ  ٰى الغيبة الكرب أنَّ 

ِعي َاملُ ِشيَعتِي لِ َوَسيَأِْيت «: ¨بقوله  املراد هبا هو  وال شبهة يف أنَّ  ،»َشاَهَدةَ َمْن َيدَّ

األمر  ٰى عمن ادَّ  كلَّ  ح بأنَّ نحو ما وقع للسفراء األربعة، وقد رصَّ  وقوعها عىلٰ 

 .مضلٌّ  س ضالٌّ بعد السمري فهو كافر منمِّ 

ة ال مطلق ة والسفارة اخلاصَّ نحو البابيَّ  دة بكوهنا عىلٰ فاملشاهدة هنا مقيَّ 

، وإرادة اخلاصِّ  أو ذكر العامِّ  ،دشاهدة، وهو من باب ذكر املطلق وإرادة املقيَّ امل

 .وهذا شائع يف الُعرف واللغة

 ٰى فال تنايف إذن بني التوقيع الرشيف ووقوع املشاهدة زمن الغيبة الكرب

ا، وقد نُ  إنَّ : ، قال العلامء¨ن فاز برشف رؤيته لكثري ممَّ   َل قِ هذا الوجه قريب جد�

 .وغريه )١()البحار( عن

والتوقيع  ٰى وقد قيل يف اجلمع بني وقوع املشاهدة يف الغيبة الكرب ،هذا

ض هلا هنا، وهي مذكورة وال حاجة للتعرُّ  ،وجوه، وهي بعيدة ¨الصادر منه 

 .)٢(فراجعها ،)البحار(يف 

 :هي ،عديدة اً موريف توقيعه للسمري أُ  ¨د اإلمام املهدي وقد أكَّ 

وهو من اإلخبار  ،امة أيَّ ه بموت السمري يف غضون ستَّ إخبار :الً أوَّ 

 ،أحد يومئٍذ يف صدق اخلرب ، ومل يشّك ¨قه لإلمام بالغيب الذي يمكن حتقُّ 
                                                             

 ).١ذيل احلديث / ١٥١ص / ٥٢ج (بحار األنوار  )١(

 هي من كتاب جنَّة املأوٰى ) ٣٢٥ - ٣١٨ص / ٥٣ج (األنوار بحار الفوائد املذكورة يف  )٢(

 .، فتنبَّه)١٦٦ - ١٥٩ ص(
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ق كام أخرب عنه وحتقَّ  ،فوجدوه جيود بنفسه ،امة أيَّ فغدا أصحابه بعد ستَّ 

 .̈  اإلمام

 ،موت السمريب ٰى بانتهاء السفارة وبداية الغيبة الكرب ¨إيعازه  :اً ثاني

 .ويص بعده ألحدال يُ  وأنْ 

 بإذنه إالَّ  ¨ال ظهور منه  اإلغامض عن ذكر تاريخ الظهور، وأنْ  :اً ثالث

 .تعاىلٰ 

 .اً مديد ويالً ه سيكون طبأنَّ  ٰى إعرابه عن أمد الغيبة الكرب :اً رابع

مور غيبية كقسوة القلوب، وضعف الوازع أُ  إشارته يف التوقيع إىلٰ  :اً خامس

 .االنحراف ة، واملشارفة عىلٰ وعدم الشعور باملسؤوليَّ  اإليامين،

ال حميص عنه قبل  ه حقٌّ عن السفياين والصيحة، وأنَّ  ¨إخباره  :اً سادس

 .ةمور الغيبيَّ يف األُ   وتصديقه ما جاء عن النبيِّ  ،خروجه وظهوره

 ،، وفقدان العدالةاً وجور عن امتالء األرض ظلامً  ¨إخباره : اً سابع

 .العامل ات وسيطرهتا عىلٰ وغلبة الشهو

عني املشاهدة له كرؤية السفراء له، مدَّ  ٰى عمن ادَّ  بأنَّ  ¨ترصحيه  :اً ثامن

 .)١(ابفهو مفرت كذَّ  ،والسفارة قبل خروج السفياين والصيحة ¨ة عنه البابيَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٦٣٩ - ٦٣٤ص / ١ج ( ٰى الغيبة الصغرتاريخ : راجع )١(



 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم -  ١

/ ١ط / احلرُّ العاميل: إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات -  ٢

سة األعلمي/ هـ١٤٢٥  .بريوت/ مؤسَّ

عيلُّ بن احلسني بن عيلٍّ : إثبات الوصيَّة لإلمام عيلِّ بن أيب طالب -  ٣

 .قم/ أنصاريان/ هـ١٤٢٦/ ٣ط / اهلذيل املسعودي

السيِّد حمّمد : تعليق ومالحظات/ أمحد بن عيلٍّ الطربيس: االحتجاج -  ٤

 .النجف األرشف/ دار النعامن/ هـ١٣٨٦/ باقر اخلرسان

: حتقيق/ الشيخ الطويس ):رجال الكيشِّ (اختيار معرفة الرجال  -  ٥

 .إلحياء الرتاث سة آل البيت مؤسَّ / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي

يق خان  :بني يدي الساعة يكونكان وما اإلذاعة ملا  - ٦ حمّمد صدِّ

اب اجلايب: بعناية/ الِقنَّوجي ام عبد الوهَّ / دار ابن حزم/ هـ١٤٢١/ ١ط / بسَّ

 .بريوت

سة آل البيت : حتقيق/ الشيخ املفيد: اإلرشاد -  ٧ / ٢ط / مؤسَّ

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤

نارص بن عبد اهللا  :ةة االثني عرشيَّ ماميَّ صول مذهب الشيعة اإلأُ  - ٨

 .القفاري

عصام عبد : حتقيق/ الشيخ الصدوق :االعتقادات يف دين اإلماميَّة -  ٩

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / السيِّد
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/ ١ط / الفضل بن احلسن الطربيس :إعالم الورٰى بأعالم اهلدىٰ  -  ١٠

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ إلحياء الرتاث مؤسَّ

/ حسن األمني: حتقيق وختريج/ السيِّد حمسن األمني :أعيان الشيعة -  ١١

 .بريوت/ دار التعارف للمطبوعات

 .دار إحياء الرتاث العريب/ أبو الفرج األصفهاين: األغاين -  ١٢

جواد القيُّومي : حتقيق/ السيِّد عيلُّ بن طاوس :إقبال األعامل -  ١٣

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي/ هـ١٤١٤/ ١ط / األصفهاين

/ األسديعيل هاشم : تعريب/ عبَّاس إقبال اآلشتياين :نوبختل آ -  ١٤

 .مشهد/ آستان قدس رضوي/ ش١٣٨٣/ ١ط 

/ ٥ط / أسد حيدر: واملذاهب األربعة اإلمام الصادق  -  ١٥

 .بريوت/ التعارفدار / هـ١٤٢٢

نَّة ¨اإلمام املهدي  -  ١٦ / هـ١٤٠٢/ مهدي الفقيه إيامين :عند أهل السُّ

 .أصفهان/ مكتبة اإلمام أمري املؤمنني / ٢ط 

 .الدكتور عبد اهلادي الفضيل :انتظار اإلمام -  ١٧

/ عبد اهللا عمر البارودي: عليقتتقديم و/ السمعاين :األنساب -  ١٨

 .بريوت/ لطباعة والنرش والتوزيعدار اجلنان ل/ هـ١٤٠٨/ ١ ط

/ ١  ط/ الشيخ عبَّاس القّمي :ج اإلهليَّةَج األنوار البهيَّة يف تواريخ احلُ  -  ١٩

فة/ هـ١٤١٧ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  .مؤسَّ

مة احليلِّ  :يف رشح الياقوت أنوار امللكوت - ٢٠ / ٢ط / العالَّ

 .قم/ الرشيف الريضانتشارات / ش١٣٦٣

م له وعلَّق عليه/ السيِّد نعمة اهللا اجلزائري: األنوار النعامنيَّة -  ٢١ : قدَّ

سة األعلمي/ هـ١٤٣١/ ١ط / حمّمد عّيل القايض الطباطبائي  .بريوت/ مؤسَّ



 ٢٧٩ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

 .حمّمد بن حمّمد الطيِّب :أنيس العابدين -  ٢٢

/ الشيخ إبراهيم األنصاري: حتقيق/ الشيخ املفيد :املقاالتأوائل  -  ٢٣

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط 

م  /دن .هيورث. ج: حتيقيق/ لصويلا حمّمد بن حييٰى  :األوراق - ٢٤ قدَّ

 .كة األمل للطباعة والنرشرش/ م٢٠٠٤/ منري سلطان: هذه الطبعة

مة احليلِّ  :إيضاح االشتباه - ٢٥ ون: حتقيق/ العالَّ / الشيخ حمّمد احلسُّ

سة النرش / هـ١٤١١/ ١ ط سني بقم اإلسالمي التابعةمؤسَّ  جلامعة املدرِّ

فة  .املرشَّ

ة األطهار -  ٢٦ مة  :بحار األنوار اجلامعة لُدَرر أخبار األئمَّ العالَّ

/ م الربَّاين الشريازيحييٰى العابدي الزنجاين وعبد الرحي: حتقيق/ املجليس

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط  .بريوت/ مؤسَّ

عبد : حتقيق/ د باقر الصدرالسيِّد حممّ  :¨بحث حول املهدي  -  ٢٧

 .مركز الغدير للدراسات اإلسالميَّة/ هـ١٤١٧/ ١ط / اجلبَّار رشارة

/ عّيل شريي: قيق وتدقيق وتعليقحت/ ابن كثري :البداية والنهاية -  ٢٨

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٤٠٨/ ١ ط

 .طهران/ مكتبة الصدوق/ هـ١٣٨٣/ الكفعمي: البلد األمني -  ٢٩

 العلياري مالَّ عيلّ  احلاجُّ  :يف رشح زبدة املقال هبجة اآلمال -  ٣٠

/ ٢ط / املسرتمحي السيِّد هداية اهللا: وختريج مصادره بتصحيحه عنٰى / التربيزي

 .طهران/ ورپكوشان إسالمي گبنياد فرهن/ هـ١٤١٢

حمّمد  :البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب -  ٣١

ر إحياء تراث أهل دا/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / بن يوسف الكنجي الشافعيا

 .طهران/  البيت
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/ هـ١٤٢٧/ احلسنيالسيِّد هاشم معروف  :عف والتشيُّ التصوُّ بني  -  ٣٢

 .بريوت/ دار التعارف

ة ووفياهتم - ٣٣ ط / الطربيس الشيخ :تاج املواليد يف مواليد األئمَّ

 .قم/ مكتبة آية اهللا املرعيش/ هـ١٤٠٦

ين :تاريخ ابن الوردي -  ٣٤ ابن (مظفَّر الشهري بـ مر بن ع زين الدِّ

 ).الوردي

/ دار إحياء الرتاث العريب/ ٤ط / ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون -  ٣٥

 .بريوت

دار املعرفة / أبو الفداء ):املخترص يف أخبار البرش(تاريخ أيب الفداء  -  ٣٦

 .بريوت/ للطباعة والنرش

عمر : حتقيق/ الذهبي :يخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمتار -  ٣٧

 .دار الكتاب العريب/ هـ١٤٠٧/ ١ط / عبد السالم تدمري

يني والثقايف واالجتامعي -  ٣٨ حسن : تاريخ اإلسالم السيايس والدِّ

مكتبة النهضة / دار اجليل، بريوت/ هـ١٤١٦/ ١٤ط / إبراهيم حسن

ة، القاهرة  .املرصيَّ

ين السيوطي :تاريخ اخللفاء -  ٣٩ / جلنة من األُدباء: حتقيق/ جالل الدِّ

مة/ دار التعاون ة املكرَّ  .مكَّ

 .بروكلامنكارل  :ةسالميَّ تاريخ الشعوب اإل -  ٤٠

/ حمّمد بن جرير الطربي): تاريخ األَُمم وامللوك(تاريخ الطربي  -  ٤١

سة األ/ هـ١٤٠٣/ ٤ ط  .بريوت/ علميمؤسَّ

دار / هـ١٤١٢/ السيِّد حمّمد الصدر :ىٰ الغيبة الصغرتاريخ  - ٤٢

 .بريوت/ التعارف



 ٢٨١ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

أمحد عبد : حتقيق وتصحيح/ يزيد بن حمّمد األزدي :تاريخ املوصل -  ٤٣

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤٢٧/ ١ط / اهللا حممود

: دراسة وحتقيق/ اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد أو مدينة السالم - ٤٤

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٧/ ١ط / مصطفٰى عبد القادر عطا

منشورات / السيِّد حسن الصدر :لعلوم اإلسالم تأسيس الشيعة - ٤٥

 .طهران/ األعلمي

أبو القاسم : حتقيق/ أمحد بن حممد مسكويه الرازي :جتارب األَُمم -  ٤٦

 .دار رسوش/ هـ١٤٢٢/ ٢ط / إمامي

 .الطربيس النوريحسني مريزا  :وبلغة املجاور ة الزائرحتيَّ  -  ٤٧

 .طهران/ يامنپمطبعة / ش١٣٦٤/ أمحد الكرسوي :التشيُّع والشيعة -  ٤٨

حسني : حتقيق/ الشيخ املفيد :تصحيح اعتقادات اإلماميَّة -  ٤٩

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / دركاهي

ون: حتقيق/ يأبو الصالح احللب: تقريب املعارف -  ٥٠ ط / فارس احلسُّ

 .هـ١٤١٧

انتشارات / ش١٣٨٢/ ١ط / الشيخ الطويس :تلخيص الشايف -  ٥١

 .قم/ املحبِّني

 .بريوت/ دار صعب/ املسعودي :التنبيه واإلرشاف -  ٥٢

 .الشيخ عبد اهللا املامقاين :يف علم الرجال تنقيح املقال -  ٥٣

السيِّد حسن : حتقيق وتعليق/ الشيخ الطويس :هتذيب األحكام -  ٥٤

 .طهران/ دار الكتب اإلسالميَّة/ هـ١٣٦٤/ ٣ط / املوسوي اخلرسان

حمّمد عّيل  :سنادق واألرُ عن الطُّ  وإزاحة االشتباهات جامع الرواة -  ٥٥

 .مكتبة املحمودي/ األردبييل



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٨٢

/ ١ط / جواد القيُّومي: حتقيق/ ابن طاوس :مجال األُسبوع -  ٥٦

سة اآلفاق/ مطبعة أخرت شامل/ ش١٣٧١  .مؤسَّ

السيِّد : حتقيق/ الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء :جنَّة املأوىٰ  -  ٥٧

 .دليل ما/ هـ١٤٢٩/ ١ط / حمّمد عّيل القايض الطباطبائي

يف  أو عرص النهضة يف القرن الرابع اهلجري ةاحلضارة اإلسالميَّ  - ٥٨

 .متز األُستاذ آدم: اإلسالم

ين الدمريي :حياة احليوان الكربىٰ  -  ٥٩  .كامل الدِّ

السيِّد حمّمد : بإرشاف/ ين الراونديقطب الدِّ  :اخلرائج واجلرائح - ٦٠

د األبطحي سة اإلمام املهدي / هـ١٤٠٩/ ١ط / باقر املوحِّ  .قم/ ¨مؤسَّ

س/ هـ١٤١٧/ ١ط / العالَّمة احليلِّ  :خالصة األقوال -  ٦١ ة نرش مؤسَّ

 .الفقاهة

/ ٦ط / منيحسن األ :دائرة املعارف اإلسالميَّة الشيعيَّة -  ٦٢

 .بريوت/ دار التعارف/ هـ١٤٢٢

َرر املكنونة يف اإلمام واإلمامة -  ٦٣  .السيِّد حسن املريجهاين الطباطبائي :الدُّ

/ هـ١٤١٣/ ١ط / حمّمد بن جرير الطربي الشيعي: دالئل اإلمامة -  ٦٤

سة البعثة  .قم/ مؤسَّ

/ ٣ط / حسن بسجأمحد: رشح/ ابن الرومي :ديوان ابن الرومي -  ٦٥

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤٢٣

/ ٣ط / آغا بزرك الطهراين :الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة -  ٦٦

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٣

ل :يف أحكام الرشيعة الشيعة ىٰ ذكر - ٦٧ / ١ط / الشهيد األوَّ

سة آل البيت إلحياء الرتاث/ هـ١٤١٩  .قم/ مؤسَّ



 ٢٨٣ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

اه گانتشارات دانش/ بن حمّمد بن خالد الربقيأمحد  :رجال الربقي -  ٦٨

 .رانهت

/ هـ١٤١٥/ ١ط / يسالشيخ الطو :)األبواب( رجال الطويس -  ٦٩

سة النرش اإلسالمي  .مؤسَّ

أبو العبَّاس أمحد  ):فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة(رجال النجايش  -  ٧٠

/ هـ١٤١٦/ ٥ط / ابن عّيل بن أمحد بن العبَّاس النجايش األسدي الكويف

فة سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  .مؤسَّ

 السيِّد حمّمد عيلّ : رشح /أبو غالب الزراري : آل أعنييفرسالة  -  ٧١

د  .هـ١٣٩٩/ األبطحي األصفهاين املوسوي املوحِّ

السيِّد حمّمد باقر  :يف أحوال العلامء والسادات اتروضات اجلنَّ  -  ٧٢

: النارش /هـ١٣٩٠/ ١ط / إسامعيليانأسد اهللا : قيقحت/ اخلونساري

 .قم/ إسامعيليان

أفندي  املريزا عبد اهللا :وحياض الفضالء رياض العلامء - ٧٣

سة / هـ١٤٣١/ ١ط / أمحد حسيني اإلشكوري :حتقيق/ األصفهاين مؤسَّ

 .بريوت/ التاريخ العريب

مة حمّمد باقر املجليس :زاد املعاد -  ٧٤ عالء : تعريب وتعليق/ العالَّ

ين األعلمي سة األعلمي/ هـ١٤٢٣/ ١ط / الدِّ  .بريوت/ مؤسَّ

ي :سفينة البحار ومدينة اِحلَكم واآلثار -  ٧٥ / ١ط / الشيخ عبَّاس القمِّ

 .قم/ دار األُسوة/ هـ١٤١٤

ين حمّمد بن أمحد بن عثامن الذهبي :سري أعالم النبالء -  ٧٦ / شمس الدِّ

سة / ٩ط / حسني األسد: حتقيق/ شعيب األرنؤوط: إرشاف وختريج مؤسَّ

 .بريوت/ الرسالة
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القييس  بن موسٰى  بن عبد املؤمن أمحد: رشح مقامات احلريري - ٧٧

ين: حتقيق وتصحيح/ رشييشال دار / هـ١٤٢٧/ ٢ط  /إبراهيم شمس الدِّ

 .بريوت/ الُكتُب العلميَّة

حمّمد أبو الفضل : حتقيق/ ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة -  ٧٨

 .بريوت/ ب العربيَّةدار إحياء الُكتُ / هـ١٣٧٨/ ١ط / إبراهيم

/ ٢ط / حمّمد بن إسامعيل البخاري اجلعفي :صحيح البخاري - ٧٩

 .أوقاف مرص/ هـ١٤١٠

اج بن مسلم القشريي النيسابوري: صحيح مسلم -  ٨٠ / مسلم بن احلجَّ

 .بريوت/ دار الفكر

عيلُّ بن يونس العاميل : الرصاط املستقيم إٰىل مستحقِّي التقديم -  ٨١

/ هـ١٣٨٤/ ١ط / حمّمد باقر البهبودي: تصحيح وتعليق/ النباطي البيايض

 .املكتبة املرتضويَّة إلحياء اآلثار اجلعفريَّة

سة األعلمي/ بيالقرط عريب بن سعد :اريخ الطربيتصلة  -  ٨٢ / مؤسَّ

 .بريوت

أمحد بن حجر  :الصواعق املحرقة يف الردِّ عٰىل أهل البدع والزندقة -  ٨٣

م له/ اهليتمي املّكي ج أحاديثه وعلَّق حواشيه وقدَّ اب عبد : خرَّ عبد الوهَّ

/ مكتبة القاهرة لصاحبها عّيل يوسف سليامن/ هـ١٣٨٥/ ٢ط / اللطيف

 .القاهرة

/ مكتبة النهضة املرصيَّة/ ٧ط / أمحد أمني :اإلسالم ضحىٰ  -  ٨٤

 .قاهرةال

/ السيِّد عيلُّ بن طاوس :الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف -  ٨٥

 .مق/ مطبعة اخليَّام/ هـ١٣٩٩/ ١ ط



 ٢٨٥ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

 .بريوت/ دار الكتاب العريب/ ٥ط /أمحد أمني :ظهر اإلسالم -  ٨٦

/ م١٩٦١/ فؤاد سيِّد: حتقيق/ الذهبي :العرب يف خرب من غرب -  ٨٧

 .الكويت

الشيخ عّيل أكرب  :¨  أحوال صاحب الزمانيف العبقري احلسان - ٨٨

ير وگصادق برز: حتقيق وتصحيح/ النهاوندي / ١ط / حسني أمحدي قمِّ

 .مسجد مجكران/ ش١٣٨٦

ين السيوطي :العرف الوردي يف أخبار املهدي -  ٨٩ / ١ط / جالل الدِّ

 .طهران/ مع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّةاملج/ هـ١٤٢٧

عّيل : حتقيق وتصحيح/ دوايت رونالدسن: عقيدة الشيعة -  ٩٠

سة املفيد/ ٢ط / دهبايش  .بريوت/ مؤسَّ

حمّمد يوسف : ترمجة/ جولد تسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم -  ٩١

ُكتُب احلديثة دار ال/ وعّيل حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد احلقِّ  موسٰى 

 .بمرص

 .ابن أيب أصيبعة :عيون األنباء -  ٩٢

ون كريم: حتقيق/ ابن أيب زينب النعامين :الغيبة -  ٩٣ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار اهلدٰى / هـ١٤٢٢

عبد اهللا الطهراين وعّيل أمحد : حتقيق/ الشيخ الطويس: الغيبة -  ٩٤

سة املعارف اإلسالميَّة/ مطبعة هبمن/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح  .قم/ مؤسَّ

/ ابن الطقطقي :والدول اإلسالميَّة يف اآلداب السلطانيَّة الفخري - ٩٥

 .بريوت/ دار القلم العريب/ هـ١٤١٨/ ١ط / حمّمد مايو عبد القادر: حتقيق

منشورات / مطبعة أمري/ ش١٣٦٣/ ابن طاوس: فرج املهموم -  ٩٦

 .قم/ الرشيف الريض
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دار / هـ١٤٠٤/ احلسن بن موسٰى النوبختي :فَِرق الشيعة - ٩٧

 .بريوت/ ءاألضوا

عبد القاهر بن طاهر بن  :وبيان الفرقة الناجية قرَ ق بني الفِ رْ الفَ  -  ٩٨

دار اآلفاق / م١٩٧٧/ ٢ط / حمّمد بن عبد اهللا البغدادي التميمي األسفراييني

 .اجلديدة

الشيخ فارس : حتقيق/ الشيخ املفيد :يف الغيبة لفصول العرشةا -  ٩٩

وناحل  .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / سُّ

ة - ١٠٠ ة يف معرفة األئمَّ عيلُّ بن حمّمد أمحد املالكي املّكي  :الفصول املهمَّ

 .قم/ دار احلديث/ هـ١٤٢٢/ ١ط / سامي الغريري: حتقيق)/ ابن الصبَّاغ(

/ ١ط / جواد القيُّومي: حتقيق/ الشيخ الطويس :الفهرست - ١٠١

سة النرش اإلسالمي/ هـ١٤١٧   .مؤسَّ

د: حتقيق/ ابن النديم البغدادي :فهرست ابن النديم -  ١٠٢  .رضا جتدُّ

/ هـ١٤١٠/ ٢ط / الشيخ حمّمد تقي التسرتي :قاموس الرجال -  ١٠٣

سة النرش اإلسالم فةمؤسَّ سني بقم املرشَّ  .ي التابعة جلامعة املدرِّ

 .غالب مصطفٰى  :قيام القائم -  ١٠٤

/ ٥ط / فاريعّيل أكرب الغ: حتقيق/ الشيخ الكليني :الكايف -  ١٠٥

 .طهران/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

ين أبو احلسن عيلُّ بن أيب الكرم حمّمد : الكامل يف التاريخ -  ١٠٦ عزُّ الدِّ

 .بريوت/ دار الصادر/ هـ١٣٨٥)/ ابن األثري(بن حمّمد الشيباين ا

س  -  ١٠٧ س :)العهد القديم(الكتاب املقدَّ  .دار الكتاب املقدَّ

ة -  ١٠٨ ة يف معرفة األئمَّ / ٢ط / عيلُّ بن أيب الفتح اإلربيل: كشف الغمَّ

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٥



 ٢٨٧ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

 .عيلٌّ اهلجويري :كشف املحجوب -  ١٠٩

ين ومتام النعمة كامل - ١١٠ عّيل : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الدِّ

سني بقم / هـ١٤٠٥/ أكرب الغفاري سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ

فة  .املرشَّ

/ ٢ط / حمّمد بن عيلٍّ الكراجكيأبو الفتح : كنز الفوائد -  ١١١

 .قم/ مكتبة املصطفوي/ ش١٣٦٩

ي :الكنٰى واأللقاب -  ١١٢ حمّمد هادي : تقديم/ الشيخ عبَّاس القمِّ

 .طهران/ مكتبة الصدر/ نياألمي

سة مؤ/ هـ١٣٩٠/ ٢ط / ابن حجر العسقالين :لسان امليزان - ١١٣ سَّ

 .بريوت/ األعلمي

ق البحراين :لؤلؤة البحرين -  ١١٤  .خمطوط/ املحقِّ

يت: اءتاريخ سامرَّ مآثر الكرباء يف  -  ١١٥ / ١ط / الشيخ ذبيح اهللا املحالَّ

 .قم/ املكتبة احليدريَّة/ ش١٣٨٤

 .دار هشام/ نور اهللا املرعيش التسرتيالقايض  :جمالس املؤمنني -  ١١٦

حه وعلَّق عليه/ القهبائيعيلٍّ عناية اهللا بن : مع الرجالجم -  ١١٧ : صحَّ

مة ين العالَّ  .أصبهان/ هـ١٣٨٧/ ضياء الدِّ

 .الشيخ حمّمد اخلرضي :ةم اإلسالميَّ مَ حمارضات تاريخ األُ  -  ١١٨

عبد اهللا بن أسعد اليافعي اليمني  :مرآة اجلنان وعربة اليقظان - ١١٩

/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٧/ ١ط / خليل املنصور: وضع حواشيه/ ملّكيا

 .بريوت

مة املجليس :مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول -  ١٢٠ / ٢ط / العالَّ

م له/ هـ١٤٠٤ السيِّد : إخراج ومقابلة وتصحيح/ كريالسيِّد مرتٰىض العس: قدَّ

 .دار الُكتُب اإلسالميَّة/ هاشم الرسويل
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عبد املؤمن  :والبقاع األمكنة أسامء عىلٰ  العمراصد االطِّ  -  ١٢١

/ دار اجليل/ هـ١٤١٢/ ١ط / بجاوي عّيل حمّمد: حتقيق وتصحيح/ البغدادي

 .بريوت

عيلُّ بن احلسني بن عيلٍّ  :هرمروج الذهب ومعادن اجلو -  ١٢٢

 .قم/ منشورات دار اهلجرة/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / املسعودي

د القيُّومي جوا: حتقيق/ حمّمد بن جعفر املشهدي :املزار الكبري -  ١٢٣

 .قم/ نرش القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / األصفهاين

/ ١ط / بن موسٰى بن طاوس السيِّد عيلُّ  :مصباح الزائر -  ١٢٤

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ إلحياء الرتاث مؤسَّ

د -  ١٢٥ سة فقه / هـ١٤١١/ ١ط / الشيخ الطويس :مصباح املتهجِّ مؤسَّ

 .بريوت/ الشيعة

 .قم/ ابن شهرآشوب :معامل العلامء -  ١٢٦

عّيل أكرب : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :معاين األخبار -  ١٢٧

سني بقم / هـ١٣٧٩/ الغفاري سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ

فة  .املرشَّ

/ دار الفكر/ هـ١٤٠٠/ ٣ط / ياقوت احلموي: معجم األُدباء - ١٢٨

 .بريوت

ين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا  :معجم البلدان -  ١٢٩ شهاب الدِّ

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٣٩٩/ احلموي الرومي البغدادي

ودار إحياء الرتاث  مكتبة املثنَّٰى / عمر كحالة :فنيمعجم املؤلِّ  - ١٣٠

 .بريوت/ العريب

 .هـ١٤١٣/ ٥ط / وئيالسيِّد اخل :معجم رجال احلديث -  ١٣١



 ٢٨٩ .........................................................................  واملراجعملصادر ا

ي :مفاتيح اجلنان -  ١٣٢ مكتبة / م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبَّاس القمِّ

 .قم/ العزيزي

ي :املقاالت والِفَرق -  ١٣٣ / ٢ط / أبو اخللف سعد األشعري القمِّ

 .يگمركز انتشارات علمي وفرهن/ ش١٣٦٠

 .بريوت/ دار املعرفة/ الشهرستاين :ل والنحلاملل -  ١٣٤

عّيل : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه -  ١٣٥

سني بقم / ٢ط / أكرب الغفاري سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ

فة  .املرشَّ

املكتبة / هـ١٣٧٦/ ابن شهرآشوب :مناقب آل أيب طالب -  ١٣٦

 .النجف األرشف/ احليدريَّة

عبد الرمحن بن عيلِّ بن حمّمد ابن : املنتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك -  ١٣٧

/ حمّمد عبد القادر عطا ومصطفٰى عبد القادر عطا: دراسة وحتقيق/ اجلوزي

حه / دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٢/ ١ط / نعيم زرزور: راجعه وصحَّ

 .بريوت

ي :اآلمال يف تواريخ النبيِّ واآلل منتهىٰ  -  ١٣٨ / الشيخ عبَّاس القمِّ

ة جامع/ هـ١٤٢٢/ ٥بريوت، وط / العامليَّة دار املصطفٰى / هـ١٤٣٢/ ٢ ط

سني  .قم/ املدرِّ

سة آل / هـ١٤١٦/ ١ط / الشيخ املازندراين: منتهٰى املقال -  ١٣٩ مؤسَّ

 .قم/ البيت 

/ حمّمد بن عيلٍّ األسرتآبادي :منهج املقال يف حتقيق أحوال الرجال -  ١٤٠

سة آل البيت / هـ١٤٢٢/ ١ط   .قم/ إلحياء الرتاث مؤسَّ

 .كتابخانه سنائي/ وسابن طا: هج العباداتمهج الدعوات ومن -  ١٤١
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ين الصدر :املهدي -  ١٤٢ / مكتبة املنهل/ هـ١٣٩٨/ صدر الدِّ

 .الكويت

أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن  :ميزان االعتدال يف نقد الرجال -  ١٤٣

/ دار املعرفة/ هـ١٣٨٢/ ١ط / عّيل حمّمد البجاوي: حتقيق/ عثامن الذهبي

 .بريوت

ة نظريَّة اإلمامة لدىٰ  -  ١٤٤ الدكتور أمحد حممود  :الشيعة االثني عرشيَّ

 .صبحي

/ تفريشالبن احلسني احلسيني  السيِّد مصطفٰى  :نقد الرجال -  ١٤٥

سة آل البيت   .قم/ إلحياء الرتاث مؤسَّ

ألرنؤوط وتركي أمحد ا: حتقيق/ الصفدي: الوايف بالوفيات -  ١٤٦

 .دار إحياء الرتاث/ هـ١٤٢٠/ مصطفٰى 

تفصيل وسائل الشيعة إٰىل حتصيل مسائل (وسائل الشيعة  -  ١٤٧

سة آل البيت / هـ١٤١٤/ ٢ط / احلرُّ العاميل ):الرشيعة إلحياء  مؤسَّ

 .قم/ الرتاث

إحسان : حتقيق/ ابن خلِّكان :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -  ١٤٨

 .دار الثقافة/ عبَّاس

/ ١ط / بن نوبختأبو إسحاق إبراهيم  :علم الكالم الياقوت يف - ١٤٩

 .قم/ مكتبة املرعيش/ هـ١٤١٣

*   *   * 



 

 

 

  اس

مة املركز  ٣ ...............................................................  مقدَّ

 ١١  .................................... تقريظ األستاذ العالَّمة جعفر السبحاين

 ١٣  ............................................  هر عجباً ما عشت أراك الد

مة  ١٧  ...................................................................  املقدَّ

 ٢٩  ...............  ¨سفارة اإلمام املهدي  نظرة متكاملة حول :لالفصل األوَّ 

ل بة من السفارة املهدويَّة :املبحث األوَّ  ٣١  ..................  األهداف املرتقِّ

ل  ٣١  ............... ائهإثبات وجوده وحياته عن طريق سفر: األمر األوَّ

ة اإلسالميَّةرعاية شؤون األُ : األمر الثاين  ٣٢  ..........................  مَّ

ة الستيعاب مفهوم الغيبة الكربٰى : األمر الثالث  ٣٢  ...........  هتيئة األمَّ

مات السفراء األربعة لإلمام املهدي :املبحث الثاين  ٣٤  ............. ̈  مقوِّ

 ٣٦  ...اجلديدة يف عمل السفراء الصيغ العمليَّة واأليدلوجيَّة :املبحث الثالث

الً   ٣٦  ...............  متهم الدالئل الباهرةإثبات صدق سفارهتم بإقا: أوَّ

 ٣٨  ...................  ¨بذل اجلهود يف إخفاء أمر اإلمام املهدي : ثانياً 

 ٤٠  .......  مَّةيف قضايا األُ  ¨إخراج التوقيعات عن اإلمام املهدي : ثالثاً 

ة : املالحظة األُوىلٰ   ٤٠  .........................  تشابه خطِّ األئمَّ

 ٤١  ........................  كيفيَّة استالم التوقيعات: نيةاملالحظة الثا

ة خروج التوقيعات: املالحظة الثالثة  ٤٢  .........................  مدَّ

 ٤٢  ............................................  التوقيع الشفوي - أ 



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٩٢

 ٤٢  ........................... لتوقيع بنحو الرسالة املستعجلةا -ب 

 ٤٢  .............................................  التوقيع الغيبي -ج 

 ٤٣  ........................................  التوقيع بعد ساعات -د 

 ٤٣  ......................................  التوقيع بعد ثالثة أيَّام - هـ 

 ٤٣  ..................................  التوقيع عٰىل جمموعة أسئلة - و 

ةاألُ  قبض األموال وتوزيعها عىلٰ : رابعاً   ٤٤  ...........................  مَّ

 ٤٥  .............  طاولة البحث حول السفارة تساؤالت عىلٰ  :املبحث الرابع

ل  ٤٥  .  ُسفراءه من العلويِّني؟ ¨ملاذا مل خيرت اإلمام املهدي  :السؤال األوَّ

 ٤٦  ........  بغداد لسفارته؟ ¨ملاذا اختار اإلمام املهدي  :السؤال الثاين

الً   ٤٩  ..........................................  بُعد عن الرقابةال: أوَّ

ة اإلسالميَّة: ثانياً   ٤٩  ..........................  إرسال بياناته إٰىل األُمَّ

 ٥٠  ...........  تطبيقه مسلك االحتجاب وتتميمه بأعٰىل مستواه: ثالثاً 

 ٥٠  ...........................  موقع بغداد السيايس واجلغرايف: رابعاً 

 ٥٠  ....  ما هو اهلدف من اختيار الوكالء يف أمر السفارة؟ :السؤال الثالث

الً   ٥١  ....................... تسهيل أمر السفراء وتوسعة عملهم: أوَّ

 ٥٢  ................  نظام الوكالء ساهم يف إخفاء عمل السفراء: ثانياً 

اء: لاألوَّ   ٥٢  ........................................  حاجز الوشَّ

 ٥٣  ........................  أبو طاهر حمّمد بن عيلِّ بن بالل: الثاين

 ٥٣  ..............................................  العطَّار: الثالث

 ٥٤  ............................................  العاصمي: الرابع

 ٥٤  .........................................  األهوازي: اخلامس

ي األشعري: السادس  ٥٥  ..................................  القمِّ



 ٢٩٣ .................................................................................سرهفلا

 ٥٥  .............................................  اهلمداين: السابع

امي: الثامن  ٥٦  .............................................  البسَّ

 ٥٦  .....................................  الرازي األسدي: التاسع

 ٥٧  ...................................  القاسم بن العالء: العارش

 ٥٨  ...........................  النعيمي النيشابوري: احلادي عرش

السفراء يف ترسيخ مفهوم  دراسة موضوعيَّة للسفارة، ودور :الفصل الثاين

 ٦١  . ................................ ................................   الغيبة

 ٦٣  ..................................... آراء العلامء حول السفراء :املدخل

ل لإلمام املهدي  :لالباب األوَّ   ٦٧  .....   عثامن بن سعيد العمري  ¨السفري األوَّ

ل  ٦٩  .................  يف امليزان عثامن بن سعيد العمري  :املبحث األوَّ

ا منزلته عند اإلم  ٧٤  ..................................  ام اهلادي أمَّ

ا موقف اإلمام العسكري   ٧٨  .........................  منه  أمَّ

الً   ٨١  ............................. مسلك االحتجاب واالختفاء: أوَّ

 ٨٢  ......................................  جتديد نظام املكاتبات: ثانياً 

 ٨٢  ..............................................  نظام الوكالء: ثالثاً 

ا موقف اإلمام املهدي   ٨٤  ...........  من عثامن بن سعيد العمري ¨أمَّ

ل  ٨٦  ..................................  إعالم أصحابه بوالدته: األوَّ

 ٨٦  ..........  ٰىل بعض أصحابه يف تبليغ الوالدةاعتامد اإلمام ع: الثاين

 ٨٩  ......................................  كتامن خرب الوالدة: الثالث

 ٩٢  ......  من بعض األعالم وقوع االشتباه يف عثامن بن سعيد :املبحث الثاين

ل  ٩٢  ............... اشتباه العالَّمة وابن شهرآشوب : االشتباه األوَّ

 ٩٣  .................................  اشتباه الطويس : االشتباه الثاين



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٩٤

ة لألُ  الرتاث الذي خلَّفه عثامن بن سعيد العمري :املبحث الثالث مَّ

 ٩٦  ......................... ................................   اإلسالميَّة

الً  ة : أوَّ  ٩٦  ................  ما تركه من روايات وأحاديث عن األئمَّ

 ٩٨  ..............................................  تراثه يف األدعية: ثانياً 

 ٩٩  .............................  من توقيعات تراثه يف ما خرج عنه: ثالثاً 

ل ة: التوقيع األوَّ  ٩٩  ...............................  يف من أنكر احلجَّ

 ١٠٠  ............... ̈ يف من ارتاب يف اإلمام املهدي : التوقيع الثاين

 ١٠١  .................  تكذيبه جلعفر يف ادِّعائه اإلمامة: التوقيع الثالث

يدي عثامن  عىلٰ  ¨املعجزات التي ظهرت من اإلمام املهدي  :بحث الرابعامل

 ١٠٢  ....................................................  بن سعيد العمريا

الً   ١٠٣  ......................................اإلخبار عن ُأمور الغيبة: أوَّ

ةعلمه بموت ا: ثانياً   ١٠٤  .................................  ملرصي يف مكَّ

ة سفارته عن اإلمام املهدي : ثالثاً   ١٠٤  ..................  ¨إثبات صحَّ

 ١٠٤  ......................................  قضيَّة مدهشة للعقول: رابعاً 

 ¨وبرقيَّة اإلمام املهدي  وفاة عثامن بن سعيد العمري :املبحث اخلامس

 ١٠٦  ............................................................. باملواساة

 ١٠٩  ....   حمّمد بن عثامن العمري  ¨السفري الثاين لإلمام املهدي  :الباب الثاين

ل  ١١١  ...................... حمّمد بن عثامن العمري يف امليزان :املبحث األوَّ

ا منزلته يف األُ  ة اإلسالميَّةأمَّ  ١١٣  ...................................... مَّ

ا منزلته عند اإلمام اهلادي   ١١٧  .................................  أمَّ

ا منزلته عند اإلمام العسكري   ١١٩  ..............................  أمَّ

ا منزلته عند اإلمام املهدي   ١٢٢  ..................................  ¨أمَّ



 ٢٩٥ .................................................................................سرهفلا

ل ة ¨إعالنه أمر سفارته عن اإلمام املهدي : األوَّ  ١٢٣  ......... لألُمَّ

 ١٢٤  ......................  إقامة الدالئل والرباهني عٰىل صدقه: الثاين

 ١٢٤  ..........................  ات جدارته يف أمر السفارةإثب: الثالث

قه عٰىل أقرانه يف العلوم: الرابع  ١٢٥  ..............................  تفوُّ

ة وقضاء حوائج أصحابه: اخلامس  ١٢٥  .............  حلُّ مشاكل األُمَّ

 ١٢٥  .................. ̈ املسامهة يف إخفاء اإلمام املهدي : سالساد

قبض األموال واألنفال والزكوات من أرباهبا ورصفها يف : السابع

 ١٢٥  ...............................  .¨املشاريع بأمر اإلمام املهدي 

 ١٢٥  ........  ¨تنصيب الوكالء من ِقبَله بأمر اإلمام املهدي : الثامن

ا ُأرسته  ١٢٦  .........................................................  أمَّ

والفكريَّة  حمّمد بن عثامن العمري واألوضاع السياسيَّة :املبحث الثاين

 ١٢٨  .............................................  واالجتامعيَّة فرتة سفارته

الً   ١٢٨  ..........  ومالحقة أصحابه ¨مطاردة قواعد اإلمام املهدي : أوَّ

ة: ثانياً  ة التامَّ  ١٣٠  ...........................  صعوبة تلك الفرتة، والّرسيَّ

عني للسفارة كذباً عن اإلمام املهدي : ثالثاً   ١٣١  ...........  ¨ظهور املدَّ

ام فرتة سفارة العمري: رابعاً   ١٣١  ...........................  قساوة احلُكَّ

اء إىل بغداد: خامساً   ١٣٣  ...............  انتقال اخلالفة العبَّاسيَّة من سامرَّ

 ١٣٣  .............  األفول التدرجيي للخالفة، والفوىض يف البالد: سادساً 

 ١٣٤  ...................................  هناية ثورة صاحب الزنج: سابعاً 

 ١٣٥  .......................................  هناية الدولة الطولونيَّة: ثامناً 

 ١٣٥  .............................. ظهور مهدي جديد يف أفريقيا: تاسعاً 

 ١٣٦  ...........................................  طةظهور القرام: عارشاً 



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٩٦

عو السفارة الكاذبة حمّمد بن عثامن العمري :املبحث الثالث  ١٣٧  .......  ومدَّ

الً   ١٣٨  ...........................................  أبو حمّمد الرشيعي: أوَّ

 ١٣٨  ...................................... حمّمد بن نصري النمريي: ثانياً 

 ١٤٠  ...............................................  أمحد بن هالل: ثالثاً 

 ١٤٢  ............................................  أبو طاهر الباليل: رابعاً 

 ١٤٤  .................................................  البغدادي: خامساً 

 ١٤٦  .................................................  الباقطاين: سادساً 

 ١٤٧  .............................................  إسحاق األمحر: سابعاً 

 ١٤٧  ............................................  أبو دلف الكاتب: ثامناً 

ة  الرتاث الذي خلَّفه حمّمد بن عثامن :املبحث الرابع بن سعيد العمري لألمَّ

 ١٤٩  ............................................................  اإلسالميَّة

ة وُكتُب ومؤلَّفات  ١٤٩  .........  ما تركه من روايات وأحاديث عن األئمَّ

ة  ا رواياته وأحاديثه عن األئمَّ  ١٥٠  .............................  وأمَّ

ة  ا أدعيته عن األئمَّ  ١٥١  .......................................  وأمَّ

ا تراثه فيام خرج من توقيعات  ١٥٧  ...................................  أمَّ

ل وحكمة النهي  ¨النهي عن ذكر اسم اإلمام املهدي : التوقيع األوَّ

 ١٥٨  ......................................................  عن ذلك

 ١٥٨  ......  مسألة كالميَّة، وهي تفويض اخللق والرزق: التوقيع الثاين

 ١٥٩  ........................  ؟¨متٰى يظهر املهدي : التوقيع الثالث

 ١٥٩  ............  ¨املوسوعة الفقهيَّة لإلمام املهدي : التوقيع الرابع

 ١٥٩  ......................... ̈ معجزات املهدي : لتوقيع اخلامسا

ة يف الفقه : التوقيع السادس فضيحة املنحرفني، وأجوبة عامَّ

 ١٦٠  .....................................................  والسياسة



 ٢٩٧ .................................................................................سرهفلا

 ١٦١  .............................  فائدة الغيبة وعلَّتها: التوقيع السابع

 ١٦٢  ................................  يف طلب العافية: التوقيع الثامن

يدي  عىلٰ  ¨املعجزات التي ظهرت من اإلمام املهدي  :املبحث اخلامس

 ١٦٣  ......................................حمّمد بن عثامن بن سعيد العمري

الً   ١٦٤  ..............................  اإلخبار عن ُأمور غيبيَّة مدهشة: أوَّ

 ١٦٥  ...............................................  متتابعة معاجز: ثانياً 

 ١٦٦  .............................................  األموال الناقصة: ثالثاً 

ة الدينوري وما فيها من األعاجيب: رابعاً   ١٦٦  ......................  قصَّ

ة صاحب الشهباء: خامساً   ١٦٧  .....................................  قصَّ

 ١٦٩  ........................ وفاة حمّمد بن عثامن العمري :املبحث السادس

احلسني بن روح  ¨السفري الثالث لإلمام املهدي  :الباب الثالث

 ١٧٥  ..................... ................................     النوبختي

ل  ١٧٧  ...................  احلسني بن روح النوبختي يف امليزان :املبحث األوَّ

ا منزلته يف األُمَّة  ١٨٥  .................................................  أمَّ

ا عند حمّمد بن عثامن العمري  ١٨٨  ....................................  أمَّ

الً   ١٨٩  ......................  عيل بن عيلٍّ النوبختيأبو سهل إسام: أوَّ

 ١٩١  ..............................  جعفر بن أمحد بن متيل وأبيه: ثانياً 

 ١٩٢  ................................  احلسني بن روح النوبختي: ثالثاً 

الً   ١٩٣  .............................  اختصاصه بهتقريبه منه و: أوَّ

ة بمراجعتهتوثيقه وأمر األُ : ثانياً   ١٩٤  ...........................  مَّ

 ١٩٥  .............  ¨الترصيح بسفارته وكوهنا بأمر املهدي : ثالثاً 

ا منزلته من اإلمام املهدي   ١٩٥  ................................... ̈ أمَّ



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٢٩٨

الً   ١٩٦  ............................  ة واإلخالصتكامل الشخصيَّ : أوَّ

بُهات أمام املشكِّكني واملرجفني: ثانياً   ١٩٦  .................. غلق الشُّ

ك الثقايف والسيايس :املبحث الثاين البن روح النوبختي وأسباب  التحرُّ

 ١٩٩  ...............................................................  تقالهاع

الً  ة بمذاهبها ومعتقداهتا: أوَّ  ٢٠٠  ..............................  دمج األُمَّ

 ٢٠٠  ....... ̈ إفحام من ادَّعٰى السفارة الكاذبة عن اإلمام املهدي : ثانياً 

كه السيايس ا حترُّ  ٢٠١  .............................................  أمَّ

الً   ٢٠١  ................................  خالفة املقتدر العبَّايس: أوَّ

 ٢٠٢  ....................................  الضعف اإلداري - أ 

ة وتدهور اجليش -ب   ٢٠٢  ...................  النقمة العسكريَّ

 ٢٠٢  ..................  استنزاف بيت املال وفقدان الرقابة -ج 

 ٢٠٣  ...........................  الِقيَم واملبادئاالستهتار ب -د 

 ٢٠٣  ....................................  اخلليفة القاهر باهللا: ثانياً 

مات - أ   ٢٠٣  ....................  قبح الرسيرة والتظاهر باملحرَّ

 ٢٠٣  ..............  إشاعة اإلرهاب واالستهانة بالنفوس -ب 

 ٢٠٤  .........................  ئف اإلسالميَّةتنارص الطوا -ج 

 ٢٠٥  .................. استنزاف الطاقة وحروب القرامطة -د 

 ٢٠٦  ...........  اهلرج واملرج وتدهور األوضاع السياسيَّة - هـ 

الً   ٢٠٧  ..............................  علومه وسعة اطِّالعه: أوَّ

 ٢٠٧  ...............  ُأسلوبه ومنهجيَّته املتكاملة يف العمل: ثانياً 

 ٢٠٧  .............  القرابة التي كانت بينه وبني آل نوبخت: ثالثاً 

الً  امه يف دسائس القرامطة: أوَّ  ٢١٠  .........................  اهتِّ



 ٢٩٩ .................................................................................سرهفلا

امه : ثانياً   ٢١١  ..............  بكثرة الديون ومطالبات الدولةاهتِّ

 ٢١٢  ...............................  كثرة أنصاره وأتباعه: ثالثاً 

 ٢١٣  ..................  اعتقاله بسبب ما يصله من أموال: رابعاً 

 ٢١٤  ....................................  خالفة الرايض باهللا: ثالثاً 

عو السفارة الكاذبة عن  احلسني بن روح النوبختي :املبحث الثالث ومدَّ

 ٢١٥  .................................................... ̈ اإلمام املهدي 

الً   ٢١٦  ......................................................احلالَّج: أوَّ

 ٢٢٢  ...................................................  الشلمغاين: ثانياً 

ة  الرتاث الذي خلَّفه احلسني :املبحث الرابع بن روح النوبختي لألمَّ

 ٢٣٥  ............................................................  اإلسالميَّة

 ٢٣٥  ..............................  من روايات وأحاديث وُكتُبما تركه 

ا تراثه يف األدعية  ٢٣٦  ...........................................  وأمَّ

الً   ٢٣٧  .......................................األدعية الرجبيَّة: أوَّ

 ٢٣٧  ........................................  الزيارة الرجبيَّة: ثانياً 

 ٢٣٧  ...............................دعاء وصالة يوم املبعث: ثالثاً 

ل باإلمام احلسني : رابعاً   ٢٣٧  .........................  التوسُّ

 ٢٣٨  .....................................زيارة آل ياسني: خامساً 

 ٢٣٨  ................................  زيارة للصادق : سادساً 

ا تراثه من التوقيعات التي خرجت عىلٰ   ٢٣٨  ...  ¨يديه من اإلمام املهدي  أمَّ

ل  ٢٣٨  ......................................  يف أهل قم: التوقيع األوَّ

 ٢٣٩  ..................................  أسئلة احلمريي: التوقيع الثاين

 ٢٣٩  .................................  أسئلة يف احلجِّ : التوقيع الثالث



 بني احلقائق واألوهام ¨سفراء املهدي    ..................................................  ٣٠٠

عةاألسئ: التوقيع الرابع  ٢٤٠  .........................  لة الفقهيَّة املتنوِّ

 ٢٤٠  .............  إنزال العقوبة يف بعض املشعوذين: التوقيع اخلامس

يدي احلسني بن روح  عىلٰ  ¨معجزات اإلمام املهدي  :املبحث اخلامس

 ٢٤٢  ............................................................  النوبختي

الً   ٢٤٢  ................................... القرامطة واألرسار الغيبيَّة: أوَّ

 ٢٤٢  .......................  ¨هدي بدعاء امل والدة الصدوق : ثانياً 

 ٢٤٤  .......................................  رسالة ُتكتَب بال مداد: ثالثاً 

 ٢٤٥  .....................  وفاة احلسني بن روح النوبختي :املبحث السادس

 ٢٤٩  .....   عيلُّ بن حمّمد السمري  ¨السفري الرابع لإلمام املهدي  :الباب الرابع

ل  ٢٥١  .......................  عيلُّ بن حمّمد السمري يف امليزان :املبحث األوَّ

كات السياسيَّة والفكريَّة :املبحث الثاين  ٢٥٨  ....  واالجتامعيَّة للسمري التحرُّ

 ٢٥٨  ......................................  يف خدمة الرايض باهللا واملتَّقي

 ٢٥٨  ...........................................  بغداد، والفوٰىض  - أ 

ينيَّة والطائفيَّة ونشاط القرامطة -ب   ٢٥٨  ..............  املنازعات الدِّ

 ٢٥٩  .....................  الضعف اإلداري، وتوقُّف الفتوحات -ج 

 ٢٥٩  ..............................  الغارات والتقسيامت الطائفيَّة -د 

 ٢٦٠  ......................  شهوات اخلليفة، واستهتاره باملبادئ - هـ 

ة، واألوضاع االقتصاديَّة املرتّدية - و   ٢٦٠  ..........  الطبقة الربجوازيَّ

 ٢٦٠  ...........  االنقالبات العسكريَّة املتوالية، وحاالت الوزارة - ز 

 ٢٦١  ........................  إمرة األُمراء، وامللوك املريوفنجيِّني -ح 

 ٢٦١  ...................................  اجليش والبنية الدفاعيَّة -ط 

 ٢٦٣  .....   يدي السمري  عىلٰ  ̈ معجزات اإلمام املهدي :املبحث الثالث



 ٣٠١ .................................................................................سرهفلا

 ٢٦٤  ............................  قبل وقوعها إخباره بوفاة الصدوق 

 ٢٦٦  ......................  وفاة عيلِّ بن حمّمد السمري  :املبحث الرابع

للسمري بانتهاء  ¨دراسة ونقد لتوقيع اإلمام املهدي  :املبحث اخلامس

 ٢٧١  .......................................................  الغيبة الصغرٰى 

ل ا الكالم يف املقام األوَّ  ٢٧٢  ..........................................  أمَّ

ا الكالم يف املقام الثاين  ٢٧٥  ..........................................  أمَّ

 ٢٧٧  ........................................................  املصادر واملراجع

 ٢٩١  .................................................................الفهرس

*   *   * 


