


 

 
  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ا:  

ٰ  ،العاملني احلمد هللا ربِّ   .د وآله الطاهرين اهللا عٰىل حممّ وصىلَّ

 ..وبعد

 ،من سمع به عٰىل كلِّ  فال خيفٰى عظمة كتاب الغيبة لشيخ الطائفة 

ضبطها فيام ها وأوسعها منهجًا وأب وأدقّ تُ ه أمجع الكُ إنَّ : وبكلمة واحدة نقول

، واحلديث عن هذا الكتاب العظيم وبشكل خمترص يقع ¨يرتبط بغيبة اإلمام 

 :يف نقاط

 :اسم الكتاب -  ١

د بن حممّ : (عندما ترجم لنفسه قائالً  )الفهرست(يف  ذكر الشيخ * 

كتاب : منها ،فاتف هذا الفهرست، له مصنَّ الطويس، مصنِّ  احلسن بن عيلٍّ 

وله كتاب  ،...ب الفقهتُ ب من كُ تُ ة كُ عٰىل عدَّ  هتذيب األحكام، وهو يشتمل

وله كتاب املسائل  وله كتاب الغيبة،، خمترص أخبار املختار بن أيب عبيدة 

د، وله ة، نحو من ثالثامئة مسألة، وله كتاب هداية املسرتشد وبصرية املتعبِّ احلائريَّ 

قتل  األخبار، وله كتاب مكتاب اختيار الرجال، وله كتاب املجالس يف

صول كبري، خرج منه الكالم يف التوحيد وبعض ، وله كتاب يف األُ  احلسني

 .)١()الكالم يف العدل
                                                             

 ).٧١٤/١٢٩الرقم / ٢٤٢ - ٢٤٠ ص( الفهرست )١(
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الذريعة (سواء يف كتاب  -  عنه الشيخ آغا بزرك الطهراين وكذلك عربَّ * 

 عنه عربَّ  - مة التي وضعها هلذا الكتاب مة القيِّ أو يف املقدَّ  )١()إٰىل تصانيف الشيعة

 ).الغيبة( بـ

وهو كام  ،مل يضع له عنواناً  الشيخ  ادَّعٰى أنَّ  )٢(ابتَّ ولكن بعض الكُ * 

 .ترٰى 

 :موضوع الكتاب -  ٢

  جميب إىلٰ فإينِّ  ،ا بعدأمَّ (...: )٢٥ ص(مة الكتاب يف مقدَّ  قال الشيخ 

كالم يف غيبة صاحب الزمان،  ما رسمه الشيخ اجلليل، أطال اهللا بقاءه من إمالء

ة ة التي ألجلها طالت غيبته، وامتداد استتاره، مع شدَّ وسبب غيبته، والعلَّ 

احلاجة إليه وانتشار احليل، ووقوع اهلرج واملرج، وكثرة الفساد يف األرض، 

َ والبحر، و وظهوره يف الربِّ  واجلواب  ؟وما املحوج إليه؟ وما املانع منه ؟مل يظهر ِمل

 وأنا جميب إىلٰ  .ملعاندينه املخالفني، ومطاعن ابَ ذلك من ُش  عنل ئَ سما يُ  عن كلِّ 

 ...).ما سأله، وممتثل ما رسمه

 من هو الشيخ اجلليل؟

 :ة هذا الشيخوقع خالف يف حتديد هويَّ 

ف من مراد املؤلِّ  إنَّ : خ املطبوعة هلذا الكتابَس جاء يف هامش بعض النُّ * 

 .)٣(هو الشيخ املفيد ) الشيخ اجلليل(عبارة 

، وكان )هـ٤١٣(يف سنة  يخ املفيد وفاة الش من الثابت أنَّ  :هويردُّ 
                                                             

 ).٣٩٩الرقم / ٧٩ص / ١٦ج ( الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة: نظراُ  )١(

اس ة يف موضوع الغيبة، عبَّ ة والنقليَّ للشيخ الطويس اجلامع للمسائل العقليَّ ) الغيبة(كتاب  )٢(

 .إسامعيل زاده

 .ماملقال املتقدِّ  )٣(
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الشيخ  وأنَّ  ةً ، خاصَّ )هـ٤٤٧(سنة  تأليف هذا الكتاب بترصيح الشيخ 

 ،)أطال اهللا بقاءه: (بالدعاء له قائالً ) الشيخ اجلليل(ب عٰىل هذا الطويس ُيعقِّ 

أثناء تأليف الشيخ الطويس هلذا  اهذا الشيخ قد كان حي�  األمر الذي حيكي عن أنَّ 

 .ابالكت

من خالل االلتفات إٰىل تاريخ وفيات مشايخ  - والذي يبدو ... : قيل* 

الذي بقي  ، فإنَّ )الشيخ اجلليل(باإلمكان حتديد املراد من عبارة  أنَّ  - الطويس 

يف  -  رَ كِ عٰىل ما ذُ  -  )١(عٰىل قيد احلياة من جمموع مشايخ الطويس الثامنية والثالثني

التنوخي  القايض أبو القاسم عيلٌّ : ومها، )٢(قطفرتة تأليف هذا الكتاب، شيخان ف

صاحب كتاب الرجال  النجايش  اس أمحد بن عيلٍّ ، وأبو العبَّ )هـ٤٤٧ت (

 ).هـ٤٥٠ت (

ف هذا الكتاب نزوالً عند يكون الشيخ الطويس قد ألَّ  أنْ  وعليه ال بدَّ 

 .طلب أحد هذين الشيخني

ستاذه، نعم  أُ ولكن صاحب كتاب الرجال املعروف هو زميل الشيخ ال

ه ليس له كتاب رجايل  أنَّ ، إالَّ والد النجايش يف طبقة مشايخ الشيخ الطويس 

 .معروف

 .شخصًا من أقرانه يف العلم) الشيخ اجلليل(ف من مراد املؤلِّ  إنَّ  : إذا قيلإالَّ 
                                                             

عدد شيوخ  وقد ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراين أنَّ . دفام بع )١٠٩ ص( الشيخ الطويس: نظراُ  )١(

سوٰى ) حياة الشيخ الطويس(يف  ايذكر منهم من كان حي�  ه مل أنَّ شيخًا، إالَّ  )٤٠(الطويس يصل إٰىل 

 .شيخًا فقط )٣٧(

ذكر تاريخ وفاة الكثري من هؤالء املشايخ يف املصدرين اآلنفني، كام يمكن احلصول عٰىل  وقد تمَّ  )٢(

رجال عرص الشيخ الطويس، يف هزاره شيخ : ريخ وفيات اآلخرين من خالل الرجوع إىلٰ توا

ق بالعلامء الذين يرجع تاريخ وفاهتم إٰىل وفيام يتعلَّ ). ١١٨ ص) (ألفية الشيخ الطويس(طويس 

 .فام بعد، ال نرٰى من شيوخه غري هذين الشيخني )ـه٤٤٧(عام 
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قد  الشيخ الطويس  وذلك ألنَّ  ،هذا االحتامل يبدو ضعيفاً أيضاً  بيد أنَّ 

 ٰ د ستاذه السيِّ بعد رحيل أُ ) هـ٤٣٦(سنة ) ةالشيعيَّ (الطائفة   زعامةتوىلَّ

شخصاً كان من أقرانه يف تلك الفرتة، بل  ، ومل يرد يف بيان سريته أنَّ  املرتٰىض 

 .)١(ه بلغ مرتبة أعطاه اخلليفة يف حينها كريس الكالمإنَّ : قيل يف عظمته

ن باب هلذا الرجل م يكون خطاب الشيخ  كان باإلمكان أنْ  وإنْ 

ٰى من تالمذته، من باب التواضع اإلجالل والتكريم سواء كان من أقرانه أو حتَّ 

ومجيل األدب كام هو املعهود من سرية علامئنا نزوالً عند رغبة من يطلب منهم 

 .ةالكتابة يف بعض املوضوعات املهمَّ 

ة الشيخ اجلليل يبقٰى اسمه جمهوالً ومع عدم القرينة عٰىل حتديد هويَّ 

 .ه األرجحولعلَّ  ،سبة لنابالن

 تأليف كتاب الغيبة؟ أين ومتٰى تمَّ  -  ٣

عليه،  ة شواهد تدلُّ وتوجد عدَّ  ،تأليف الكتاب يف بغداد ه تمَّ الراجح أنَّ 

ث عن عام بينام تلك الشواهد تتحدَّ ) هـ٤٤٨(هاجر إٰىل النجف  الشيخ  فإنَّ 

 :، منها)هـ٤٤٧(

مر صاحبكم أمر خارق عاؤكم طول عادِّ  :قيل فإنْ ( : قوله* 

الذي هو سنة سبع وأربعني  - ه عٰىل قولكم له يف هذا الوقت، ألنَّ ...للعادات

 .)٢()مائة وإحدٰى وتسعون سنة -وأربعامئة 

مع سنة كتابة هذا  ¨كان يبدو من حساب عمر اإلمام املهدي  وإنْ 

وليس ) هـ٢٥٦(حساب الوالدة هو سنة  أنَّ  املقطع من شيخ الطائفة 

 ).هـ٢٥٥(
                                                             

 ).١٢٥ ص/ ٦العدد  /ة علوم احلديثجملَّ ( يس وتراثه احلديثيالشيخ الطو: نظر عٰىل سبيل املثالاُ  )١(

 ).١٤٤ص (ُانظر  )٢(
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رأيت قربه : - ف هذا الكتاب مصنِّ  -د بن احلسن قال حممّ ( :قوله * 

وأربعني  وذلك سنة سبع - يومنا هذا  ، وهو إىلٰ ...ذكره يف املوضع الذي

 ݤزيارته لقرب عثامن بن سعيد  ، جاء هذا يف معرض حديثه عن)١()وأربعامئة

 .¨السفري األول لإلمام 

 :الرجال والتوثيق -  ٤

 ة يف التوثيق اخلاصِّ من املصادر املهمَّ  اب الغيبة لشيخ الطائفة كت دُّ عَ يُ 

 :ستفاد منها التوثيق، من قبيلالعديد من املوارد التي يُ  فقد تناول  ،أو العامِّ 

 :ف فيها الوكالء إٰىل صنفنيوقد صنَّ  :عنوان الوكالة* 

ن ل بمحران بن أعني، واملفضَّ  :أهل الصالح واالستقامة، من قبيل -  ١

 ٰ د يس، ونرص بن قابوس اللخمي، وصفوان بن حييٰى، وحممّ نَ  بن ُخ عمر، واملعىلَّ

اج وغريهم، حيث وب بن نوح بن درَّ بن مهزيار األهوازي، وأيُّ  بن سنان، وعيلّ ا

 .)٢(كانوا من الوكالء الصاحلني

د بن سهل، صالح بن حممّ : أهل االنحراف والضالل، من قبيل -  ٢

يه القزويني، وأمحد بن هالل العربتايت، وأيب طاهر وفارس بن حاتم بن ماهو

 .)٣(بن بالل، حيث كانوا من املذمومني د بن عيلِّ حممّ 

 :قرَ املقاالت والفِ * 

ق وعن مقاالهتم وإبطاهلا رَ عن العديد من الفِ  ث شيخ الطائفة يتحدَّ 

ث من ة، ويتحدَّ ة والواقفيَّ ديَّ ة واملحمّ ة والفطحيَّ ة والناووسيَّ ة والكيسانيَّ كالسبئيَّ 

ق وعدم بقائها إٰىل زمان تأليف هذا الكتاب، رَ خرٰى عن انقراض هذه الفِ زاوية أُ 

                                                             

 ).٤٠٣و ٤٠٢ص (ُانظر  )١(

 ).٣٩٠ص (ُانظر  )٢(

 ).٣٩٥ص (ُانظر  )٣(
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ق رَ هذه الفِ  عٰىل أنَّ : (ف يف كتابه، وما قاله ة كبرية كام ذكره املصنِّ يَّ وهذا له أمهّ 

يقول بقوهلا، وذلك دليل عٰىل بطالن  قائل ومل يبَق  ،ها قد انقرضت بحمد اهللاكلَّ 

 .)١()األقاويلهذه 

 :ث عن صنفني من الواقفةكام ويتحدَّ 

زياد بن مروان : ماتوا عليه، من قبيل وقفهم إٰىل أنْ  من استمرَّ  -  ١

 .القندي، وعثامن بن عيسٰى الروايس، وغريهم

اج، ورفاعة بن عبد الرمحن بن احلجَّ : من رجعوا عنه، من قبيل -  ٢

 .)٢(اد بن عيسٰى محَّ اج، وموسٰى، ويونس بن يعقوب، ومجيل بن درَّ 

 :املصادر التي اعتمد عليها الشيخ يف كتابه -  ٥

 :ة، وهياملصادر التي اعتمد عليها يف البحوث الكالمية والعقليَّ : الً أوَّ 

قد أجبنا عن هذا السؤال : (قال : ف تلخيص الشايف للمصنِّ  -  ١

 .)٣(...)، ومجلته أنَّ مستوًىف  )التلخيص(يف 

 نل عئَ سما يُ  وأجبنا عن كلِّ : (قال : ف صنِّ ل للممَ رشح اجلُ  - ٢

 .)٤()ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )لمَ رشح اجلُ (و) تلخيص الشايف( يف ذلك مستوًىف 

الذي نقوله يف هذا الباب ما : (قال : د املرتٰىض الذخرية للسيِّ  -  ٣

 .)٥( ...))الذخرية(يف  ذكره املرتٰىض 

 أورد معظمها الشيخ الصدوق  والتي: ب ابن قبة الرازي تُ كُ  -  ٤

                                                             

 ).٢٦٧ص (ُانظر  )١(

 ).١٠٣ص (ُانظر  )٢(

 ).١٢٧ص (ُانظر  )٣(

 ).٣١ص (ُانظر  )٤(

 ).٣٨ص (ُانظر  )٥(
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معاجلة بعض : يف بعض املوارد، منها ، حيث نجد التطابق التامَّ )ينكامل الدِّ (يف 

 .عٰىل مجاعة جعفر، وإنكار الوالدة والردُّ  ،هات الغيبةبُ ُش 

ه  أنَّ ومل يذكره رصحياً إالَّ : الفصول العرشة يف الغيبة للشيخ املفيد  -  ٥

الواردة يف الغيبة مع الواردة يف الفصول نجد التطابق  باملقارنة مع املعلومات

وطول عمر اإلمام  ،ق الواقفةرَ عٰىل فِ  الردُّ : أو التقارب الكبري، ومنها التامَّ 

 .رين، وذكر بعض املعمَّ ̈  املهدي

ويمكن استفادة  ،أيضاً مل يذكره رصحياً : د املرتٰىض املقنع للسيِّ  -  ٦

 .بعض املباحث أو اجلزئي يف التطابق التامِّ 

ة، وهي عٰىل ة والتارخييَّ املصادر التي اعتمد عليها يف البحوث الروائيَّ : ثانياً 

 :أصناف أيضاً 

 :املصادر املتداولة واملطبوعة، وهي: لالصنف األوَّ 

 .كتاب الكايف للشيخ الكليني  -  ١

 .الغيبة للشيخ النعامين  -  ٢

 .ق ين ومتام النعمة للشيخ الصدوكامل الدِّ  -  ٣

 .بن جعفر كتاب مسائل عيلِّ  -  ٤

 .يم بن قيس اهلاليللَ كتاب ُس  -  ٥

 :املصادر غري املوجودة: الصنف الثاين

 .للفضل بن شاذان النيشابوري :¨الرجعة وكتاب القائم  -  ٢و ١

ٰى بكتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان سمَّ الغيبة أو ما يُ  - ٣

 .النيسابوري

ب من خالل تُ إٰىل هذه الكُ  ق الشيخ رُ د طُ ع هلذا الكتاب جيواملتتبِّ 

 .وما يبدأ به أسانيد الروايات )الفهرست(مالحظة 



 الَغْيَبة   ....................................................................................  ١٠

اس اس بن نوح، أبو العبَّ بن عبَّ  ألمحد بن عيلِّ : أخبار األبواب -  ٤

 .السريايف

مجاعة من (إٰىل كتاب الوكالء، بواسطة  وطريق الشيخ الطويس 

، الذي ينقل عنه عن )يإبراهيم القمِّ  احلسني بن(، وهو هنا بواسطة  )أصحابنا

 .الكتاب

فكيف  ،كتاب السريايف غري موجود نَّ أح رصِّ الشيخ بنفسه يُ  إنَّ  :قلَت  إنْ 

اس أبا العبَّ  ٰى كنَّ د بن نوح، يُ أمحد بن حممّ ( :)الفهرست(يف  قال ؟ ينقل عنه

نه مذاهب كي عه ُح البرصة، واسع الرواية، ثقة يف روايته، غري أنَّ  السريايف، سكن

كتاب : وله تصانيف، منها .صول، مثل القول بالرؤية وغريهايف األُ  فاسدة

، وله ما ذكره ابن عقدة كثرياً  وزاد عىلٰ  ،الرجال الذين رووا عن أيب عبد اهللا 

خبار أصول، وذكر االختالف فيها، وله كتاب األُ  ترتيب ب يف الفقه عىلٰ تُ كُ 

أخربنا عنه  .ءة ومل يوجد منها يشيف املسودَّ  ب كانتتُ الكُ  هذه األبواب، غري أنَّ 

ه كان بالبرصة ومل نَّ أ الَّ إمجاعة من أصحابنا بجميع رواياته، ومات عن قرب، 

 .)١()اهفق لقائي إيَّ يتَّ 

الذي  )الفهرست(النسخة وصلت له بعد تأليفه لكتاب  حيتمل أنَّ  :قلُت 

فه متقدِّ  مة حيث ذكر يف مقدَّ  ،هبتُ ماً عٰىل كتاب الغيبة والعديد من كُ ألَّ

، الرغبة فيام جيري )أدام اهللا تأييده(ر من الشيخ الفاضل  تكرَّ امَّ ـول: ()الفهرست(

كتاب  إىلٰ  عليه، عمدت ذلك، ورأيته حريصاً  عىلٰ  منه احلثُّ  ، وتواىلٰ املجرٰى  هذا

هي  وفاة الشيخ املفيد  ، وحيث إنَّ ...)صولفات واألُ ذكر املصنَّ  يشتمل عىلٰ 

 .ةفيكون كتاب الفهرست موجوداً قبل هذا الوقت بمدَّ ) هـ٤١٣(دود يف ح

 .طريقًا إٰىل مجيع رواياته له  عٰىل أنَّ 

                                                             

 ).١١٧/٥٥قم الر/ ٨٥و ٨٤ص ( الفهرست )١(
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 .بن أيب العزاقر الشلمغاين د بن عيلِّ حمّ مل: األوصياء وكتاب الغيبة -  ٦و ٥

 .بن أمحد العلوي املوسوي د عيلِّ أليب حممّ  :يف نرصة الواقفة -  ٧

، حيث نقل )الكالم يف الواقفة(طويس يف غيبته ذيل وقد نقل عنه الشيخ ال

ة روايات استدلُّ   .وا هبا عٰىل الوقفعدَّ

 .يب سعد بن عبد اهللا األشعري الُقمِّ تُ كُ  -  ٨

ومن مواردها وهي  :الروايات املتناثرة أو جمهولة املصدر: الصنف الثالث

املوارد كام يقف عليها وهناك العديد من  ،وٰىل والثانية والثالثةعديدة كالرواية األُ 

 .عاملتتبِّ 

ق لبعض الروايات، رُ ة يف بداية الطُّ ر من الشيخ ذكر مجاعة وعدَّ كام تكرَّ 

رمٰى احلديث ال يُ  وأنْ  ق الشيخ رُ الً لضبط طُ وهذا ينبغي بحثه مفصَّ 

 ،)الفهرست(قه يف رُ يعتمد عٰىل طُ  ه د عدم وجود الواسطة، فإنَّ باإلرسال ملجرَّ 

 .الكتاب عنها ر هذالتأخُّ 

 :الكالمي منهج شيخ الطائفة  -  ٦

ومدرسته  ،يف طليعة علامء الكالم الشيعة دُّ الشيخ الطويس ُيعَ 

 ة هي امتداد للمدارس السابقة عليه من أساتذته وشيوخه كاملرتٰىض الكالميَّ 

وغريه من علامء  م كَ هذه املدرسة إٰىل هشام بن احلَ  ، بل متتدُّ  واملفيد

 .لشيعةالكالم ا

هو منهج كالمي يف هذا الكتاب يف  وكيفام كان فمنهج شيخ الطائفة 

 .طابعه العامِّ 

ة، ة االستدالل عٰىل املسائل الكالميَّ وعلم الكالم هو الذي اضطلع بمهمَّ 

باملعاد وما بينهام  من التوحيد وانتهاءً  م ينطلق يف إثبات ما يعتقد به ابتداءً فاملتكلِّ 

ة ة وإثباهتا باألدلَّ ينيَّ م هي االستدالل عٰىل العقائد الدِّ ة املتكلِّ من تفصيالت، فمهمَّ 



 الَغْيَبة   ....................................................................................  ١٢

هات املثارة حوهلا سواء كانت عٰىل مستوٰى بُ دفع الشُّ  مَّ ة ومن ثَ ة والنقليَّ العقليَّ 

 .صول أو تفريعاهتااألُ 

 :يف احلديث منهج شيخ الطائفة  -  ٧

ته يف يَّ مهّ يف خرب الواحد تكمن أ احلديث عن منهج شيخ الطائفة 

 أساس ومنهج تمَّ  وعٰىل أيِّ  ،النظر إٰىل الروايات املوجودة يف كتاب الغيبة

فات راً بالنسبة ملؤلَّ التدوين هلذا الكتاب جاء متأخِّ  تدوينها، خصوصًا وأنَّ 

 .الشيخ 

 والذي أذهب إليه أنَّ : (قال : يف خرب الواحد قول شيخ الطائفة * 

ترد العبادة بالعمل به عقالً، وقد  وز أنْ جيه كان وأنَّ  ،خرب الواحد ال يوجب العلم

 .ذكر رشوط العمل به ثمّ  ،)ورد جواز العمل به يف الرشع

خرب الواحد إذا كان  أنَّ : ا ما اخرتته من مذهب فهوفأمَّ (: قال  ثمّ 

أو  النبيِّ عن  امروي� ذلك نا القائلني باإلمامة وكان ق أصحابيواردًا من طر

روايته، ويكون سديداً يف ن طعَ ن ال يُ وكان الراوي ممَّ ، ة األئمَّ  عن واحد من

 .)١()جاز العمل به... يف نقله

ل يف قد فصَّ  ه الذي يمكن اعتامده يف كتابه، عٰىل أنَّ  هذا هو رأيه 

: هما نصُّ  فقد قال  ،ٰى يف دائرة اإلرسالة اعتامده عٰىل خرب الواحد حتَّ كيفيَّ 

كان  ل، فإنْ يف حال املرِس  رَ ظِ ، نُ الً واآلخر مرَس  ويني مسنداً وإذا كان أحد الرا(

خربه،   عن ثقة موثوق به فال ترجيح خلرب غريه عىلٰ ل إالَّ رِس ه ال يُ م أنَّ علَ ن يُ ممَّ 

، د بن أيب عمري، وصفوان بن حييٰى ت الطائفة بني ما يرويه حممّ وألجل ذلك سوَّ 

م ال يروون رفوا بأهنَّ ات الذين عُ وغريهم من الثق ،د بن أيب نرصوأمحد بن حممّ 
                                                             

 ).١٢٦و ١٠٠ص / ١ج (صول الفقه ة يف أُ العدَّ  )١(
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ق به وبني ما أسنده غريهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم وثَ ن يُ  عمَّ لون إالَّ رِس وال يُ 

 .)١()إذا انفردوا عن رواية غريهم

الع عٰىل مبنٰى شيخ فينبغي قبل احلكم عٰىل رواية ما يف كتاب الغيبة االطِّ 

 اوهو ما نجده جلي�  ،ي األخبارتلقِّ  يف ة خرب الواحد وطريقته يَّ الطائفة يف حجّ 

 .، فراجع)ةالعدَّ (م واضحاً يف كتابه القيِّ 

  :  اب

وبعضها  ،خ املخطوطةَس اعتمدنا يف حتقيق الكتاب عٰىل الكثري من النُّ  -  ١

نسخة، لذا  ة كلِّ ومل نجد حاجة إٰىل بيان هويَّ  ،ة ملركزنايَّ موجود يف املكتبة اخلطّ 

 ).خَس يف بعض النُّ ( :مواطن االختالف بعبارةأرشنا إٰىل 

ام ة، وإنَّ يَّ خ اخلطّ َس ة لالختالف يف بعض احلروف بني النُّ يَّ مل نوِل أمهّ  - ٢

بني الكلامت يف حال اختالف  -وأرشنا إليه يف اهلامش  - الحظنا االختالف 

 .املعنٰى بينها

ة يف حال يَّ طّ خ اخلَس من بني النُّ  - اخرتنا العبارة التي نراها أنسب  - ٣

 .ووضعناها يف املتن، ومل نخرت نسخة معيَّنة لنجعلها هي األصل - االختالف 

 .ضوء القرآن الكريم ا بتحريك اآليات القرآنيَّة عىلٰ قمن -  ٤

كة لتسهيل القراءة عىلٰ اإلتيان باألحا -  ٥  .القارئ الكريم ديث حمرَّ

 .للكتابيف هامش األحاديث الرشيفة  إضافة مصادر ُأخرٰى  -  ٦

ُكتُب الرجال، وترمجة  ء األعالم والرواة اعتامدًا عىلٰ ضبط أسام -  ٧

 .بعضهم بام نراه مناسباً 

 .رشح بعض املفردات اللغويَّة املبهمة -  ٨
                                                             

 ).١٥٤ص / ١ج (صول الفقه ة يف أُ العدَّ  )١(
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 :من الُكتُب التاليةاإلتيان برشوح بعض األحاديث  -  ٩

)/ هـ١٠٨١ت (حمّمد صالح املازندراين  رشح ُأصول الكايف ملوىلٰ  - أ

/ طبع ونرش دار إحياء الرتاث العريب/ السيِّد عّيل عاشور: تصحيحضبط و

 .هـ١٤٢١/ ١ ط

مة املجليس مرآة العقول يف رشح أخ -  ب )/ هـ١١١١ ت(بار الرسول للعالَّ

 .هـ١٤٠٤/ ٢ط / نرش دار الُكتُب اإلسالميَّة

مة املجليس  -  ج ة األطهار للعالَّ بحار األنوار اجلامعة لُدَرر أخبار األئمَّ

سة الوفاء)/ ١١١١ت (  .بريوت/ هـ١٤٠٣/ ٢ط / نرش مؤسَّ

ا هذا القليل بربكة املوٰىل صاحب العرص يتقبَّل منَّ  نسأل اهللا تعاٰىل أنْ 

ل يف فرجه ويُ يُ  وأنْ ، ¨والزمان  ل خمرجه وجيعلنا من شيعته وأنصاره عجِّ سهِّ

 .واملستشهدين بني يديه

ترمجة لصاحب الكتاب  قني عٰىل كتابةوختاماً فقد جرت عادة املحقِّ 

ق، ونحن نكتفي برتمجة السيِّ  يف  لشيخ الطائفة  د حسني بحر العلوم املحقَّ

 ...وقد اخترصنا الرتمجة حذراً من التطويل ،)تلخيص الشايف(كتاب 

*   *   * 



 

 

 

ا     

ا ا      

 .د وآله الطاهرينم عٰىل حممّ والصالة والسال ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

ة سالميَّ ة اإلخني وعلامء الرجال عن هذه الشخصيَّ لقد كتب كثري من املؤرِّ 

ات عن الشخصيَّ  أو بحثاً  جتد كتاباً  أنْ  فقلَّ  ،حصاءعن التعداد واإل ة، بام جيلُّ الفذَّ 

ينبض به   أنْ الَّ إ مَّ هُ اللَّ  ،ض إٰىل ذكر شيخ الطائفة يف التاريخ والتأليف ال يتعرَّ 

وجيتاز مرحلة  - كان له وجدان  نْ إ - فيسحق وجدانه  ،ة البغيضةعرق الطائفيَّ 

ٰ  -التاريخ، بال هوادة   ذلك عند اخلطيب البغدادي يف تارخيه، واحلموي كام يتجىلَّ

 .- يف معجم البلدان 

عٰىل  -شيخ الطائفة  دَ لِ وُ  )ـه٣٨٥(ة رمضان املبارك من سنة يف غرَّ * 

، يف بالد بن احلسن الطويس  د بن احلسن بن عيلِّ جعفر حممّ  أبو - طالق اإل

 ...الةخني والرحَّ التي هي أقدم بالد فارس، وأشهرها لدٰى املؤرِّ ) طوس(

عن ربع قرن  ة ال تقلُّ مدَّ ) طوس(م يف مسقط رأسه وبقي شيخنا املرتَج * 

العلامء من أفكار فطاحل  - عٰىل اختالف فروعهام  - ينتهل مناهل العلم واألدب 

ة متواصلة نشأة علميَّ  - ة طيلة هذه املدَّ  -ونشأ  ،- ة والشيعة نَّ السُّ  - دباء واألُ 

ٰى أصبح مشار البنان ومالك األلسن باملدح والثناء بني أقرانه وذويه، األمر حتَّ 

يواصل سريه العلمي إٰىل أبعد غاية، وأرفع مستوٰى، وأعمق  زه إٰىل أنْ الذي حفَّ 

 .حقيق والتدقيقيف عامل الت غوراً 

للعلم بحيث يمأل طموح  واسعاً  ميداناً  - يومئذٍ  - ) طوس(ومل تكن بالد 
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مدرسة (ق الفكر، فعزم عٰىل الرحيل إٰىل ق العزم، املحلِّ شيخنا الطويس، املتدفِّ 

ة، ومهبط العلامء والفضالء من مجيع أقطار العامل حيث احلياة الفكريَّ ) بغداد

 .لشيخنا ذلك تمَّ  وفعالً  ،- يف ذلك العهد  -  املتحرضِّ 

حيث مشتبك اآلراء ) دار الرشيد(انتقل إٰىل بغداد  )ـه٤٠٨(ففي عام * 

 .- الشباب والريعان  وهو بعد مل يتجاوز سنَّ  - فكار من هنا وهناك واأل

مها ومعلِّ ) ةمَّ شيخ األُ (ة الكربٰى قد انحرصت يف وكانت الزعامة اجلعفريَّ 

د بن النعامن العكربي د بن حممّ خ املفيد حممّ اق الشيل وعلمها اخلفَّ األوَّ 

 . البغدادي

ة، ضيف العلم واألدب، وأخذ ينتهل من ينبوعه فنزل عٰىل مدرسته العلميَّ 

 - يف بغداد  - ل سالمي القويم، فكان املنطلق األوَّ ٰى عٰىل سلوكه اإل، ويرتبَّ الثرِّ 

ٰىل أبعد من ذلك، فصحب من ة إت حياته العلميَّ امتدَّ  ثمّ  ،مة شيخنا املرتَج لذهنيَّ 

ة الطافحة علامء بغداد ورجاالهتا العظام العدد الكثري، حيث ملسوا فيه الشخصيَّ 

 ،وغريه) ـه٤١١(الغضائري  منهم شيخه احلسن بن عبد اهللا ،ارةة اجلبَّ والعقليَّ 

 .يف كثري من مشاخيه - صاحب الرجال  - وقد شارك النجايش 

ه يَّ م وكمّ ن وسط امليدان فارسه املعلَّ خيتطف م ويشاء القدر الغاشم أنْ 

كام  - وكان يوم وفاته يف بغداد كيوم احلرش  ،)ـه٤١٣(سنة ) ةمَّ شيخ األُ (املقدام 

 .- خون  املؤرِّ عربِّ يُ 

وحيزن عليه العلم  -كاخلطيب البغدادي وأمثاله  - ويشمت أعداؤه 

 :والعلامء والقلم واملنرب، ويرثيه واقعه الرصيح بقوله

  هالنــاعي بفقــدك أنَّــ تال صــوَّ 

 

ـــوم عـــٰىل آل الرســـول عظـــيم    ي

  بت يف جدث الثـرٰى كنت قد غيَّ  نْ إ 

 

ــيم  ــك مق ــد في ــدل والتوحي   فالع

ض فقيَّ  ،بغري قيادة يرتكها فلوالً  ة أبٰى أنْ مَّ ولكن اللطف اإلهلي بواقع األُ  



 ١٧  ....................................  بقلم السيِّد حسني بحر العلوم  ترمجة شيخ الطائفة 

ار ة يف عنفوان التيَّ تالمذة شيخها الراحل، وأكفأهم للزعامة املذهبيَّ  هلا أجّل 

 .د املرتٰىض العقائدي، ذلك هو علم اهلدٰى السيِّ 

 ،)ةمَّ شيخ األُ (ة، وسار عٰىل غرار فانتصب للفتيا واملنرب، والزعامة املذهبيَّ 

ستاذه للكالم حول املذاهب وارتقٰى نفس الكريس الذي كان جيلس عليه أُ 

 .سالميعطاء الرأي الصحيح للواقع اإلإومناقشتها و

ستاذه لدٰى أُ  - ها نفس املكانة التي كان حيتلُّ  م حيتلُّ رتَج وإذا بشيخنا امل* 

دنا املرتٰىض ستاذه اجلديد، وأبيه الروحي العطوف، ومل يأل سيِّ عند أُ  -ل األوَّ 

يف تقدير شيخنا الطويس، وتقييم مواهبه النادرة، فقد أعال جملسه يف  جهداً 

الضخمة احلاوية جلميع  فه مكتبتهووضع حتت ترصُّ ) دار العلم(ة مدرسته العلميَّ 

حمرتمة  ، وداراً ا كافياً شهري�  باً  له مرتَّ وعنيَّ  ،-  التاريخ عربِّ كام يُ  -ة الفنون العلميَّ 

 .الت التحصيل والتدريس والتأليفأ له مجيع مؤهِّ للسكنٰى، وهيَّ 

وأبيه  ،ستاذه األكربوعاش شيخنا أبو جعفر عٰىل هذا وشبهه يف كنف أُ 

مل يشعر بغربة األهل والوطن ) عاماً  ١٣(قي طيلة لُ كه اخلُ  سلواحلاين، ومريبِّ 

 .طرفة عني

ض لت مرحلة التاريخ، ومتخَّ ٰى إذا تدحرج التاج عن مفرقه، وحتوَّ حتَّ 

دنا املرتٰىض يلفظ روحه الطاهرة يف القدر املحتوم عن واقعه األليم، فإذا بسيِّ 

 .ه احلسني لينقل إٰىل مثواه األخري بجوار جدِّ  ،)ـه٤٣٦(بغداد سنة 

من حيمل  -املفيد واملرتٰىض : بعد هذين العلمني - ومل يكن يف بغداد * 

سمي، وغايتها ة إٰىل هدفها األسالميَّ ة اإلمَّ اللواء ويمأل الدست، ويسري باألُ 

 - ا طبيعي�  -ح ، فكان املرشَّ املنشودة، أكفأ من شيخ الطائفة شيخنا الطويس 

 .ةسالميَّ ة اإلمَّ لرئاسة املذهب، وقيادة األُ 

ستاذيه اجلليلني يف إدارة املعهد العلمي وهكذا سار شيخنا عٰىل خطٰى أُ 
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فكانت داره  ،ةينيَّ ة والدِّ وقيادة املذهب الشاملة، وتسيري شؤون الناس االجتامعيَّ 

مشاكلهم  ٰى أقطار العامل حيلُّ مأوٰى للوفود من شتَّ  - كوسعة صدره  -الواسعة 

 ،هيم العلم واألدب، وخيصب فيهم األخالق الفاضلةغذِّ يُ ة، وة واخلاصَّ العامَّ 

 .ق اخلري والصالحرُ وهيدهيم إٰىل طُ 

خني يف التعبري عن عظمة جملسه العلمي هبذا ٰى أطبقت كلامت املؤرِّ حتَّ 

ا من أمَّ . جملسه العلمي أكثر من ثالثامئة جمتهد من الشيعة كان يضمُّ (: املضمون

ٰى جعل وبلغت به العظمة أوجها، والزعامة ذروهتا حتَّ  ،)...ة فالعدد الكثريالعامَّ 

) ايسأمحد اخلليفة العبَّ  بن القادر باهللاهللا عبد اهللا القائم بأمر (له خليفة زمانه 

 - وكان هلذا الكريس . كريس الكالم واإلفادة، كام كان لشيخه املفيد من قبل

 ،ملن تسامٰى يف العلم وبرز فيه الَّ إص صَّ منزلة كربٰى يف املجتمع، إذ مل ُخي  - يومئذٍ 

 .إٰىل ذلك التعظيم والتكريم -ا تلقائي�  - له مقامه ؤهِّ فيُ 

ع عٰىل كريس يرتبَّ  - يف عهد شيخنا الطويس  - وأخذ املذهب اجلعفري 

عٰىل سعته واختالف مذاهبه  - ق بغداد فُ يطبق أُ  ٰى كاد أنْ الزعامة املطلقة حتَّ 

 .ةر وسياسته احلكميَّ ائده املظفَّ ة قوذلك بربكة وعبقريَّ  ،-  يومئذٍ 

، وتغيل مراجل وجترح اجلوُّ  فيكفهرُّ  ،ذلك عٰىل ذوي الضامئر امللتوية ويشقُّ 

ص عٰىل نغِّ ولة، وتُ فارغة، كانت تعيش عٰىل موائد الدعواطف وتداس زعامات 

الشعب املسكني لقمة الدعة واالطمينان، وحتول بني أجفان عينيه املتعبتني عن 

 .ة النومإٰىل لذَّ  االستسالم

ا ن ا اقوا ط   اد  

ر ا:  

 من كلِّ ) ةاجلانبيَّ (ثريت الفتن ٰى أُ حتَّ ) ـه٤٤٩(ينتهي عام  فام كاد أنْ 

ملذاهب (ق رشارهتا بثقاب احلقد واحلسد، فال يروق صوب وحدب، تعلَّ 



 ١٩  ....................................  بقلم السيِّد حسني بحر العلوم  ترمجة شيخ الطائفة 

خشية  ح الفكر مذهب اإلمام الصادق يربز عٰىل مرس أنْ ) املسلمني يومئذٍ 

 .ةخيتم به املطاف وتنتهي به املرسحيَّ  أنْ 

اح األهوج أخرض ويابس عٰىل عهد السفَّ  كلَّ ) نار الفتنة(وتأكل النار 

ت وهدَّ ، باح بغداد أليدي املستهرتين بالعلم والكرامةفتُ  ،)طغرلبك السلجوقي(

ري من العلامء، وهرب آخرون، كث َل تِ قت مجاعات، وقُ رِّ جوامع وجمامع، وفُ 

وهو اهلدف لسهام الفتنة  ،ه يف الصميموأحدق البالء بشيخنا الطويس أكثر ألنَّ 

 .املفضوحة، والغاية املنشودة لذوي احلقد والعداء

ب تُ ة كُ ت عامَّ بَ فها يف بغداد، وُهنِ فاته التي ألَّ به، ومؤلَّ تُ حرقت داره وكُ وأُ 

التي بناها سابور ) دار العلم(شيعة الضخمة حرقت مكتبة الالشيعة ودورهم، وأُ 

 .بن أردشري وزير هباء الدولةا

ا ينقله د من ورائها ممَّ قَص نتلمس مغزٰى الفتنة وما كان يُ  ونستطيع أنْ 

 :خوناملؤرِّ 

ب تُ خزانة الكُ فيه واحرتقت ... (: )هـ٤٥١(قال ابن األثري يف حوادث 

سابور بن أردشري من وزراء وكان ... التي وقفها سابور بن أردشري الوزير

 .)١()...أيب نرص هباء الدولة) ك الشيعيلِ الشيعة للمَ (

ب بمحرض وَ ة نُ به عدَّ تُ حرقت كُ أُ : ارقال ابن النجَّ ... (: )لسان امليزان(ويف 

عنه عٰىل نفسه بسبب ما يظهر  من الناس يف رحبة جامع النرص، واسترت هو خوفاً 

 .)٢()...من انتقاص السلف

ويف هذه ... (: )ـه٤٤٨(البن اجلوزي يف حوادث سنة  )نتظمامل(ويف 

ومساجد الكرخ  ،قيم األذان يف املشهد بمقابر قريش، ومشهد العتيقةالسنة أُ 
                                                             

 ).٧ص / ١٠ج (الكامل يف التاريخ : راجع) ١(

 ).١٣٥ص / ٥ج (لسان امليزان ) ٢(
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عٰىل خري  حيَّ (زيل ما كانوا يستعملونه يف األذان وأُ  ،)الصالة خري من النوم( ـب

خري  د وعيلٍّ حممّ (مجيع ما كان عٰىل أبواب الدور والدروب من  عَ لِ وقُ  ،)العمل

فأنشدوا األشعار  ،ة من باب البرصةنَّ أهل السُّ  ودخل إٰىل الكرخ منشدو ،)البرش

بن اهللا م رئيس الرؤساء إٰىل ابن النسوي بقتل أيب عبد وتقدَّ  ،يف مدح الصحابة

 َل تِ فقُ  ،يف الرفض ملا كان يتظاهر به من الغلوِّ  ،ازين بباب الطاقب شيخ البزَّ اجلالَّ 

 )....ت دارهبَ وُهنِ  ،وهرب أبو جعفر الطويس ،انهكَّ عٰىل باب دُ  َب لِ وُص 

ت دار أيب جعفر الطويس َس بِ ويف صفر هذه السنة كُ (: موضع آخريف قال و

 ،من دفاتره، وكريس كان جيلس عليه للكالم دَ جِ ما وُ  ذَ ِخ وأُ  ،م الشيعة بالكرخمتكلِّ 

ار من أهل الكرخ يض كان الزوَّ بجمانيق  ةضيف إليه ثالثأُ إٰىل الكرخ، وذلك خرج وأُ 

 .)١()...حرق اجلميعحيملوهنا معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة، فأُ  قديامً 

من كالم  منبثق الفتنة، ومغزاها األهوج، خصوصاً  -بجالء  - ضح لنا اتَّ 

خني ولو استعرضت غري ما ذكرناه من أقوال املؤرِّ . ابن اجلوزي املكشوف

ة، ومرسحها، وأبطاهلا، وأهدافها سبب القصَّ  بأنَّ  حرصِّ هم يشري أو يُ لرأيت كلَّ 

قة ة الضيِّ  وهي الطائفيَّ أَال  ،ولئك من نسيج واحد، وعٰىل نول واحدأُ  كلَّ 

وإٰىل أين تسري بنا  ،هذا الرصاع وال أدري متٰى، وكيف ينحلُّ . ب املخزيوالتعصُّ 

 الم؟سالم والسإٰىل ميناء اإل - ما  يوماً  - السفينة، وهل تصل 

ــاً  أنْ  إىلٰ    يعــود املــاء يف النهــر جاري

 

ــ  ــفادع وخترضُّ ــوت الض ــاه مت   جنب

 - ع الفتنة يف بغداد، وخيش اخلطر عٰىل نفسه توسُّ   رأٰى شيخنا امَّ ـول*  

ب ة احلقد البغيض وأكلة لنار التعصُّ به ضحيَّ تُ ذهبت مجيع أمواله وكُ  بعد أنْ 

يف  بن أيب طالب  عيلِّ إٰىل قرب اإلمام  خرج بأهله وولده الجئاً  - الطائفي 

 ).ـه٤٥٠(وذلك سنة  ،النجف األرشف
                                                             

 ).١٦و ٨ح / ١٦ج (املنتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك ) ١(
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  ورود ا   ا ر:  

ة مقفرَّ  ،يشء قاحلة من كلِّ  - قبل هذا التاريخ  -   وكانت مدينة اإلمام عيلٍّ 

س أنيس، لو استثنينا بعض البيوتات البسيطة املحيطة باحلرم العلوي املقدَّ  من كلِّ 

عٰىل  -  أحياناً  - وتقع العني . - الني ن ذلك عٰىل أيدي بعض الزائرين والرحَّ ش مللتعيُّ 

قة األمكنة حتيط بالصحن الرشيف ذكوات بيض، وأكم من الرمل، وقبور قليلة، متفرِّ 

 .ا أطناب وبيوتأهنَّ  - من بعيد  - بحسن اجلوار، فيحسبها الرائي  كاً تربُّ 

 يستحقُّ  عن هذه املدينة شيئاً  - قبل هذه الفرتة  - ومل يذكر لنا التاريخ 

 .رق باحلرم العلوي املطهَّ  ما كان يتعلَّ الَّ إعجاب ويثري االنتباه اإل

قبل تأسيسها  - وا عٰىل تاريخ النجف ولئك الذين مرُّ ر عن أُ عتذَ وهبذا يُ 

الكرام، إذ مل يشاهدوا هبا ما يسرتعي عنايتهم  مرُّ  - عٰىل يد شيخنا الطويس 

ثوا عن ذلك فحسب بام ، فتحدَّ  قرب اإلمام عيلٍّ  عجاهبم سوٰى إق طلِ ويُ 

النظر عن  بغضِّ  ،هأوحٰى هلم ضمريهم امللتوي، وانطلق هبم واقعهم املشوَّ 

ا يبعث عٰىل ، أو التشكيك يف مدفنه، أو غري ذلك ممَّ  ة اإلمام عيلٍّ شخصيَّ 

 .- عٰىل األكثر  - والتجاهل  ،-  أحياناً  -اجلهل 

بربكة هذا الرجل العظيم  -أصبحت  -بعد حني  - ولكن النجف 

للعامل  عجاب، ومناراً لإل مثاراً  - اهللاسالمي يف ذات ومواصلة جهاده اإل

ة سالميَّ إللتدريس، وجامعة  للعلم، ومعهداً  حيث جعل منها داراً  ،املحترضِّ 

العامل بأرسه، يف العلم والتحقيق،  -بفضل اجلهاد واملثابرة  - ٰى تتحدَّ  كربٰى 

 .ةوالواقعيَّ   سبيل احلقِّ واالهنامك يف

اد الفضيلة والعلم من هنا وهناك وَّ قه السخي رُ فُ وانربت ترشق حول أُ 

عاصمة العلم وقدوة العلامء، ومنطلق التاريخ  - بعد فرتة قليلة  - ٰى أصبحت حتَّ 

 .ٰى منابعهأدواره، ومن شتَّ  يف كلِّ  - رغم أنف احلقد  - سالمي اإل
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ا ا وا ا  ا  س :  

فضل متصري  -  وحده، مستعينا بروح اإلمام عيلٍّ  -م ولشيخنا املرتجَ 

فهو واضع  ،ٰى نواحي احلياةبل من شتَّ  ،-ة فقط ال من الناحية العلميَّ  - النجف 

ٰى ة، وهو باعث الروح يف تارخيها الواجم حتَّ احلجر األسايس جلامعتها العلميَّ 

وترضب بجناحيها  ،- اس بمركزها احلسَّ  - تساير القرون أخذت هذه املدينة 

 واستمرَّ  ،-حني  عليها كلَّ  وال تزال مترُّ  -ت هبا اآلفاق رغم احلوادث التي مرَّ 

ٰى انتظم الوضع الدرايس عٰىل عهده شيخنا الطويس يف جهاده العلمي حتَّ 

اد وَّ ات من رُ تربو عٰىل املئ - يومئذٍ  -ة بخطوات رسيعة، فكانت احلوزة العلميَّ 

 .العلم، والطلبة الناشئني

د بن بن محزة بن حممّ  مت بخطوات أكثر يف عرص الشيخ اجلليل عيلِّ وتقدَّ 

 .)ـه٥٧٢(وذلك سنة  ،)ر يومئذٍ خازن احلرم املطهَّ (شهريار 

 ،- بال انقطاع  - أوج عنفوانه، وتكاثرت اهلجرة  وبلغ الوضع الدرايس حينئذٍ 

 .أوائل القرن السابع اهلجري ٰى ا حتَّ هكذا مستمر�  وظلَّ 

ُ ادُف، وا ا  ا ع اداره  :  

ــد املــوت أُ  ــرء بع ــةامل   حدوث

 

  فنــٰى وتبقــٰى منــه آثــارهيُ  

  فأحسن احلاالت حال امرئ 

 

  تطيــب بعــد املــوت أخبــاره 

مشغوالً برعاية حقوله اخلصيبة التي غرس بذورها  ومل يزل شيخنا  

حني، فإذا  لها كلَّ كُ ٰى أينعت وآتت أُ ة، حتَّ املباركة، وسقاها بروحه القدسيَّ  بيده

ة بعطر العلم ونسيم سالميَّ اء تنفح اآلفاق اإلحديقة غنَّ   بجامعة اإلمام عيلٍّ 

 .احلياة

 ،د القدر املحتوم رميتهسدِّ ة يُ ويف غمرة من سخاء، وعٰىل فرتة من واقعيَّ 
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طوٰى، وإذا بعميد اجلامعة رهن جدثه بالفتوح تُ فإذا بالرعيل يرتاجع، وإذا 

ت لَّ وُش  ،- غري قصرية من الزمن  - لت حركة العلم برهة الطاهر، فتعطَّ 

العلم به صاحب اللواء، وزعيم  دَ قَ اخلطوات الرسيعة، وال عجب، فقد فَ 

ورائد الفكر والنضج االجتامعي، وروعة النادي ومغزٰى حديثه  ،لاملعسكر األوَّ 

اهللا غمر (أبو جعفر الطويس  -طالق عٰىل اإل -ك هو شيخ الطائفة وسمره، ذل

 .)جدثه الطاهر برمحته ورضوانه

حياء إو ،عالء كلمة احلقِّ إيف سبيل ) عاماً  ٧٥(لقد حرس عمره الرشيف 

ليقف عٰىل  ،سالميين، وبعث احلياة والروح يف أعصاب املجتمع اإلمعامل الدِّ 

سالح العلم  ت للتأريخ واألجيال أنَّ ثبِ ويُ  قدميه يف ميدان الرصاع العقائدي،

 .- ته مهام كانت نوعيَّ  - سالح آخر  من أيِّ  مقاومةً  يامن أعمق وأشدّ واإل

ه سخاء ومعطيات يف سبيل ذلك العمر املبارك الذي كان كلُّ  ما أجّل 

ة اهلوجاء التي كانت تلعب دورها يف ذلك رغم الطائفيَّ  ،تدعيم املذهب اجلعفري

 .ملسناها من ثنايا فتنة بغداد املفضوحةاحلني كام 

 مركز الدراسات

صيَّة يف اإلمام املهدي    ¨التخصُّ

 هـ١٤٤٤

 

 





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

 ك بدينهقنا للتمسُّ احلمد هللا الذي هدانا حلمده، وجعلنا من أهله، ووفَّ 

 نكرين لطوله وفضله ومنواالنقياد لسبيله، ومل جيعلنا من اجلاحدين لنعمته، امل
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ون  ].١٩: املجادلة[ �اِ�ُ

 ٰ ٰ د أنبيائه وخاتم أصفيائه حممّ سيِّ  اهللا عىلٰ  وصىلَّ آله  عليه وعىلٰ  اهللا د صىلَّ

ق ك بواليتهم، ونتعلَّ عالم الظاهرة، الذين نتمسَّ بني، النجوم الزاهرة، واألالطيِّ 

 .م تسليامً ك هبم، وسلَّ حبلهم، ونرجو الفوز بالتمسُّ  ٰى بعر

 ، أطال اهللا بقاءه من إمالء)١(ما رسمه الشيخ اجلليل  جميب إىلٰ فإينِّ  ،ا بعدأمَّ 

ة التي ألجلها طالت غيبته، بب غيبته، والعلَّ كالم يف غيبة صاحب الزمان، وس

ة احلاجة إليه وانتشار احليل، ووقوع اهلرج واملرج، وامتداد استتاره، مع شدَّ 

َ والبحر، و وكثرة الفساد يف األرض، وظهوره يف الربِّ  ؟ وما املانع منه ؟مل يظهر ِمل

خالفني، ه املبَ ذلك من ُش  عنل ئَ سما يُ  واجلواب عن كلِّ  ؟وما املحوج إليه

 .ومطاعن املعاندين

الفكر،  ما سأله، وممتثل ما رسمه، مع ضيق الوقت، وشعث وأنا جميب إىلٰ 

الريب وتنحسم  ل يزول معهامَ م بجُ وصوارف احلدثان، وأتكلَّ  ،وعوائق الزمان

ل يفبي فيتُ كُ  ، فإنَّ لُّ مَ ل الكالم فيه فيُ طوِّ ه وال أُ بَ به الشُّ  ب تُ وكُ  اإلمامة ام ُفصِّ
                                                             

 . املراد به الشيخ املفيد: قيل) ١(
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ل يف ئَ سما يُ  م عن كلِّ يف غاية االستقصاء، وأتكلَّ  ٰى ا مبسوطة يف هذا املعنشيوخن

 عىلٰ  ةردف ذلك بطرف من األخبار الدالَّ لة املختلفة، وأُ ئهذا الباب من األس

خبار، باأل كنيللمتمسِّ  ملا نذكره، وتأنيساً  ة ما نذكره، ليكون ذلك تأكيداً صحَّ 

الكالم اللطيف  عليهم ٰى من الناس خيف كثرياً  قني بظواهر األحوال، فإنَّ واملتعلِّ 

ما نختاره  إىلٰ  طريقاً  نه، وأجعل للفريقنيام مل يتبيَّ ق هبذا الباب، وربَّ الذي يتعلَّ 

ان من جهته، املرجوَّ  املعونة والتوفيق، فهام أستمدُّ  ونلتمسه، ومن اهللا تعاىلٰ 

 .له، وهو حسبي ونعم الوكيلبَ واملطلوبان من قِ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

  :]ا اول[  
  

  

]ا  ا[  
  

  
  

  

  

 





 

 

 

  

ا  ا  

 :طريقني لنا يف الكالم يف غيبة صاحب الزمان  علم أنَّ ا

 اخللق مع ، وأنَّ حالٍ  إذا ثبت وجوب اإلمامة يف كلِّ : نقول أنْ  :أحدمها

 من ألوقات، وأنَّ خيلو من رئيس يف وقت من ا كوهنم غري معصومني ال جيوز أنْ 

 عٰىل عصمته، فال خيلو ذلك الرئيس من أنْ  يكون مقطوعاً  رشط الرئيس أنْ 

له اإلمامة  ٰى عدَّ من يُ  كلَّ  ، فإذا علمنا أنَّ مستوراً  ، أو غائباً معلوماً  ظاهراً  يكون

ليس بمقطوع عٰىل عصمته، بل ظاهر أفعاهلم وأحواهلم ينايف العصمة،  ظاهراً 

 .ع عٰىل عصمته غائب مستورقطَ من يُ  علمنا أنَّ 

 ةن هو غائب من الكيسانيَّ ممَّ  له العصمة قطعاً  ٰى عدَّ من يُ  كلَّ  وإذا علمنا أنَّ 

 ة إمامة ابنة والواقفة وغريهم قوهلم باطل، علمنا بذلك صحَّ ة والفطحيَّ والناووسيَّ 

، إثبات والدته ف الكالم يفة غيبته وواليته، وال نحتاج إٰىل تكلُّ وصحَّ  احلسن 

 .ةمَّ عن األُ  ال جيوز خروجه احلقَّ  )١(نَّ وسبب غيبته، مع ثبوت ما ذكرناه، أل

عٰىل ثبوت  فرع الكالم يف غيبة ابن احلسن : نقول أنْ  :والطريق الثاين

  م لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبتهسلِّ يُ  ا أنْ إمامته، واملخالف لنا إمَّ 

مل يثبت  ال معنٰى لسؤاله عن غيبة منم لنا إمامته فسلِّ ف جوابه، أو ال يُ فنتكلَّ 

وجوب  قد ثبت: نقول لنا عليها بأنْ إمامته دلَ  إمامته، ومتٰى نوزعنا يف ثبوت
                                                             

 ). وألنَّ : (بعض النَُّسخيف ) ١(
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 عصاراإلمامة مع بقاء التكليف عٰىل من ليس بمعصوم يف مجيع األحوال واأل

، عٰىل عصمته يكون مقطوعاً  مام أنْ من رشط اإل أنَّ  ة القاهرة، وثبت أيضاً باألدلَّ 

 .ةمَّ ال خيرج عن األُ  احلقَّ  أنَّ  منا أيضاً وعل

 :ة بني أقوالمَّ فإذا ثبت ذلك وجدنا األُ 

 دفِس يُ  حالٍ  ال إمام، فام ثبت من وجوب اإلمامة يف كلِّ : بني قائل يقول

 .قوله

 لناوقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع عٰىل عصمته، فقوله يبطل بام دلَ 

 .م عليه من وجوب القطع عٰىل عصمة اإلما

 عٰى العصمة لبعض من يذهب إٰىل إمامته، فالشاهد يشهد بخالفومن ادَّ 

 ف القول فيامأفعاهلم الظاهرة وأحواهلم تنايف العصمة، فال وجه لتكلُّ  نَّ قوله، أل

 .خالفه نعلم رضورةً 

 ة القائلني بإمامةعيت له العصمة وذهب قوم إٰىل إمامته كالكيسانيَّ ومن ادُّ 

 ،يمت ه ملوأنَّ  د ة القائلني بإمامة جعفر بن حممّ ، والناووسيَّ ةد بن احلنفيَّ حممّ 

باطل من  مل يمت، فقوهلم موسٰى بن جعفر  إنَّ : ة الذين قالواوالواقفيَّ 

 .وجوه سنذكرها

 ،ما قصدناه ق ليتمَّ رَ فصار الطريقان حمتاجني إٰىل فساد قول هذه الفِ 

 اها من وجوب الرئاسة، ووجوبصول الثالثة التي ذكرنإٰىل إثبات األُ  ويفتقران

 من واحدٍ  عٰىل كلِّ  ة، ونحن ندلُّ مَّ ال خيرج عن األُ  احلقَّ  القطع عٰىل العصمة، وأنَّ 

بي يف اإلمامة تُ استيفاء ذلك موجود يف كُ  نَّ أل ،هذه األقوال بموجز من القول

 .ال مزيد عليه عٰىل وجه

ق لذلك  املوفِّ واهللا ،الغيبة دون غريها والغرض هبذا الكتاب ما خيتصُّ 

 .هبمنِّ 
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]ب او  ا[: 

يف الواجبات  عٰىل وجوب الرئاسة ما ثبت من كوهنا لطفاً  والذي يدلُّ 

 ف من وجوهبا عليه، أَال فصارت واجبة، كاملعرفة التي ال يعرٰى مكلَّ  ةالعقليَّ 

مهيب  من ليس بمعصوم من اخللق متٰى خلوا من رئيس من املعلوم أنَّ  ترٰى أنَّ 

من  ب، ويمنع القويَّ ب اجلاين، ويأخذ عٰىل يد املتغلِّ ؤدِّ ويُ ، يردع املعاند

الصالح،  ل، وكثر الفساد، وقلَّ يَ ذلك، وقع الفساد، وانترش احلِ  الضعيف، وأمنوا

مر بالعكس من ذلك، من شمول رئيس هذه صفته كان األ ومتٰى كان هلم

علم بذلك رضوري ال خيفٰى عٰىل وال ؟الفساد ونزارته ةالصالح وكثرته، وقلَّ 

 ذلك مستوًىف  نل عئَ سما يُ  حيسن مكاملته، وأجبنا عن كلِّ  العقالء، فمن دفعه ال

 .ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )٢()لمَ رشح اجلُ (و )١()تلخيص الشايف(يف 

] ا    اضا ا [:  

، يف الغيبة رتٰىض اعرتض به كالم امل رين كالماً ووجدت لبعض املتأخِّ 

وأنا  ،ه به عٰىل من ليس له قرحية وال برص بوجوه النظرفموَّ  ،ه ظفر بطائلأنَّ  وظنَّ 

 .عليه مأتكلَّ 

 :الكالم يف الغيبة واالعرتاض عليها من ثالثة أوجه: فقال

، ة ثبوت وجه قبح فيها أو يف التكليف معهاماميَّ م اإللزِ ا نُ أنَّ : أحدها

 مع ثبوت وجه القبح تقبح نَّ الغيبة ليس فيها وجه قبح، أل أنَّ  واثبِ يُ  فيلزمهم أنْ 

 فيه وجه نَّ إ نقول يف قبح تكليف ما ال يطاق ثبت فيها وجه حسن كام الغيبة، وإنْ 

 .لغريه يكون لطفاً  كان فيه وجه حسن بأنْ  قبح وإنْ 

                                                             

 ).وىلٰ الطريقة األُ / ٦٩ص / ١ج ( تلخيص الشايف )١(

 ).وجوب اإلمامة يف كلِّ زمان/ ١٩٢و ١٩١ص (رشح ُمجَل العلم والعمل ) ٢(
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 كون نَّ زمان، أل الغيبة تنقض طريق وجوب اإلمامة يف كلِّ  أنَّ  :والثاين

يف  واجباً  ف أبعد من القبيح لو اقتٰىض كونه لطفاً س مع رئيس مهيب مترصِّ النا

 ا يف زمان الغيبةبزمان الغيبة، ألنَّ  )١(، وقبح التكليف مع فقده النتقضحالٍ  كلِّ 

 أبعد من القبيح، وهو دليل وجوب هذه الرئاسة، )٢(نكون مع رئيس هذه صفته

 يبة وال قبح التكليف مع فقده،يف زمان الغ )٣(ومل جيب وجود رئيس هذه صفته

 .وهذا نقض الدليل ،الدليل وال مدلول دَ جِ فقد وُ 

 من القبيح عىلٰ  داً الفائدة باإلمامة هي كونه مبعِّ  إنَّ : يقال أنْ  :والثالث

 فلم ينفصل وجوده من عدمه، وإذا مل ،قولكم، وذلك ال حيصل مع وجوده غائباً 

دليلكم وجوب  روه مل يقتضِ بوجه الوجوب الذي ذك وجوده غائباً  خيتّص 

مع انبساط اليد، ومل جيب  دَ جِ ه منتقض حيث وُ مع الغيبة، فدليلكم مع أنَّ  وجوده

وال هو  ،ق بوجود إمام غري منبسط اليداليد مع الغيبة، فهو غري متعلِّ  انبساط

 .احلال حاصل يف هذه

 :]ااب  ااض ار[

 :نقول الكالم عليه أنْ 

 يكون يف الغيبة وجه ة أنْ ماميَّ م اإللزِ ا نُ إنَّ (: من قوله لاألوَّ ا الفصل أمَّ 

  وجه القبح الذييتبنيَّ  ة، فكان ينبغي أنْ وعيد منه حمض ال يقرتن به حجَّ ) قبح

 .ه وعيدهاهم لننظر فيه ومل يفعل، فال يتوجَّ أراد إلزامه إيَّ 

 ؟قبح يكون فيها وجه ما أنكرتم أنْ  :عٰىل وجه قال ذلك سائالً  وإنْ 

                                                             

 .)ال ينقض: (بعضها، ويف )ال ينقص: (بعض النَُّسخيف  )١(

 . )صفته خ ل) (سبيله: (بعضها، ويف )سبيله: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 . )سبيله خ ل( )صفته: (بعض النَُّسخيف ) ٣(
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 ومفسدةً  وكذباً  وعبثاً  ظلامً  ءوجوه القبح معقولة من كون اليش :ا نقولفإنَّ 

 .القبح ههاهنا، فعلمنا بذلك انتفاء وجو من ذلك موجوداً  ءوليس يش ،وجهالً 

 انبساط يده نَّ ف عٰىل قولكم، ألة املكلَّ ه مل يزح علَّ وجه القبح أنَّ  :قيل فإنْ 

 ن تأديبه مل حيصل، فصار ذلك إخالالً الذي هو لطف يف احلقيقة واخلوف م

 .ف فقبح ألجلهبلطف املكلِّ 

 يده  انبساط ا يف باب وجوب اإلمامة بحيث أرشنا إليه أنَّ نَّ قد بيَّ  :قلنا

أحوجوه إٰىل االستتار  مفني ملا يرجع إليهم، ألهنَّ ام فات املكلَّ واخلوف من تأديبه إنَّ 

 .ل نفوسهمبَ فأتوا من قِ  ،نوهمكِّ أخافوه ومل يُ  بأنْ 

من مل حيصل له معرفة اهللا تعاٰىل يف (: يقول قائل وجرٰى ذلك جمرٰى أنْ 

يقبح  ه مل حيصل ما هو لطف له من املعرفة، فينبغي أنْ ألنَّ  ،)وجه قبح تكليفه

 .تكليفه

 اهللا قد نصب له نَّ ل نفسه، ألبَ من قِ  ِيتَ الكافر أُ  فام يقولونه هاهنا من أنَّ 

 يف ذلك ِيتَ نه من الوصول إليها، فإذا مل ينظر ومل يعرف أُ مكَّ الداللة عٰىل معرفته و

 فات مام وإنْ انبساط يد اإل: قبح ذلك تكليفه، فكذلك نقولل نفسه ومل يُ بَ من قِ 

 نه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلمل نفسه، ولو مكَّ بَ من قِ  ِيتَ ام أُ ف فإنَّ املكلَّ 

 .ة عليه ال لهاحلجَّ  نَّ يقبح تكليفه، أل

 د استوفينا نظائر ذلك يف املوضع الذي أرشنا إليه، وسنذكر فيام بعد إذاوق

 .عرض ما حيتاج إٰىل ذكره

يفهم  ه ملإنَّ : وال نقول ،عٰىل املغالطة فهو مبنيٌّ  ا الكالم يف الفصل الثاينوأمَّ 

: )١()قوله يف(الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه  نَّ ما أورده، أل

رئيس  كون الناس مع نَّ قض بحال الغيبة، ألنتَ وجوب الرئاسة يُ دليل  إنَّ 
                                                             

 ).وهو قوله: (بعض النَُّسخبدل ما بني القوسني يف ) ١(
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، حالٍ  عٰىل كلِّ  واجباً  ف أبعد من القبيح لو اقتٰىض كونه لطفاً مترصِّ  )١(مهيب

 فلم )٣(]ا يف زمان الغيبةألنَّ [ ،بزمان الغيبة )٢(وقبح التكليف مع فقده النتقض

 .ول وهذا نقضالدليل وال مدل دَ جِ يقبح التكليف مع فقده، فقد وُ 

 يف حال الغيبة دليل وجوب إنَّ : ا نقولأنَّ  ه ظنَّ ه متويه ألنَّ إنَّ : ام قلناوإنَّ 

، وال نقول ذلك، بل دليلنا يف حال وجود اإلمامة قائم وال إمام فكان نقضاً 

 إنَّ : فال نقول ،مام لطفيف احلالني اإل بعينه هو دليل حال غيبته، يف أنَّ  ماماإل

 ام ارتفعالرئيس حاصل، وإنَّ  من وجوب رئيس، بل عندنا أنَّ الغيبة خال  زمان

 انبساط يده خرج من كونه نَّ اه، ال ألنَّ فني عٰىل ما بيَّ انبساط يده ملا يرجع إٰىل املكلَّ 

 .ام مل حيصل ملا يرجع إٰىل غري اهللابل وجه اللطف به قائم، وإنَّ  ،لطفاً 

 مع أنَّ   تعاٰىل لطفاً كيف يكون معرفة اهللا: يقول قائل فجرٰى جمرٰى أنْ 

عٰىل  واملعرفة مرتفعة دلَّ   كان التكليف عٰىل الكافر قائامً فلامَّ  ؟الكافر ال يعرف اهللا

 .ا لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً ألهنَّ  ،حالٍ  عٰىل كلِّ  املعرفة ليست لطفاً  أنَّ 

 ،الكافر لطفه قائم باملعرفة وجوابنا يف اإلمامة كجواهبم يف املعرفة من أنَّ 

فلم يقبح تكليفه، فكذلك  ،ي إليهات نفسه بالتفريط يف النظر املؤدِّ فوَّ  اموإنَّ 

 :نقول

ق باهللا من إجياده حاصل، ف يف حال الغيبة، وما يتعلَّ الرئاسة لطف للمكلَّ 

فاستوٰى األمران،  ،فنيفه وانبساط يده ألمر يرجع إٰىل املكلَّ ارتفع ترصُّ  اموإنَّ 

 .بحيث ذكرناه أيضاً  ستوًىف هذه املعنٰى م والكالم يف

 الفائدة باإلمامة هي كونه إنَّ (: من قوله ا الكالم يف الفصل الثالثوأمَّ 
                                                             

 ). موجب: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).النتقض ظ( )ينتقض: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 . بعض النَُّسخ من) ٣(
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 من القبيح عٰىل قولكم، وذلك مل حيصل مع غيبته، فلم ينفصل وجوده من داً مبعِّ 

 دليلكم بوجه الوجوب الذي ذكروه مل يقتضِ  وجوده غائباً  عدمه، فإذا مل خيتّص 

 مع انبساط اليد، دَ جِ ه منتقض حيث وُ لغيبة، فدليلكم مع أنَّ وجوب وجوده مع ا

ق بوجود إمام غري منبسط اليد وال ومل جيب انبساط اليد مع الغيبة، فهو غري متعلِّ 

 .)حاصل يف هذه احلال هو

 ه مل يفعل يف هذا الفصل أكثر من تعقيد القول عٰىل طريقةإنَّ  :ا نقولفإنَّ 

 ه قصد بذلكأنَّ  بعضها عٰىل بعض، وال شكَّ  ت وردِّ ماني من قلب املقدَّ املنطقيِّ 

 .خيفٰى  مر أوضح من أنْ  فاألالتمويه واملغالطة، وإالَّ 

 ٰى مام ال جيب يف حال الغيبة حتَّ انبساط يد اإل إنَّ  :ةماميَّ ومتٰى قالت اإل

 ؟هذه حال الغيبة ألنَّ  ،عٰىل وجوب إمام غري منبسط اليد دليلكم ال يدلُّ : يقول

حال  يف، انبساط يده واجب يف احلالني خرٰى أنَّ حنا به دفعة بعد أُ رصَّ بل الذي 

وحال الغيبة مل ، ن منه فانبسطت يدهكِّ حال ظهوره مُ  ظهوره وحال غيبته، غري أنَّ 

احلجة  ا أنَّ نَّ وبيَّ . الوجوب انبساط يده خرج من باب أنَّ  ن فانقبضت يده، المكَّ يُ 

ل نفوسهم، بَ فأتوا من قِ ، نوهمكِّ منعوه ومل يُ  فني من حيثبذلك قائمة عٰىل املكلَّ 

 .خرٰى هنا ذلك باملعرفة دفعة بعد أُ وشبَّ 

نصب الرئيس واجب بعد الرشع ملا يف نصبه من  ا نعلم أنَّ نَّ إف وأيضاً 

ألهل  له للقيام بام ال يقوم به غريه، ومع هذا فليس التمكني واقعاً لتحمُّ ، اللطف

ة عٰىل مذهب أهل العدل الذين ا خاصَّ والعقد من نصب من يصلح هل احللِّ 

وجوب نصب الرئيس سقط اآلن من  إنَّ : معهم، ومع هذا ال يقول أحد كالمنا

 .يقع التمكني منه حيث مل

 والعقد من اختيار من مام جواهبم يف منع أهل احللِّ فجوابنا يف غيبة اإل

 ،علمنا ذلك عقالً : ا قلناام اخلالف بيننا أنَّ إنَّ و ،يصلح لإلمامة، وال فرق بينهام

 .، وذلك فرق من غري موضع اجلمعذلك معلوم رشعاً  :وقالوا
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 فإنَّ  نوا من اختيار من يصلح لإلمامةمكَّ والعقد إذا مل يُ  أهل احللِّ  :قيل فإنْ 

الشيوخ  اهللا يفعل ما يقوم مقام ذلك من األلطاف فال جيب إسقاط التكليف، ويف

 أنْ  ة، وذلك غري واجبع ملصالح دنياويَّ مام جيب نصبه يف الرشاإل إنَّ  :من قال

 .يفعل هلا اللطف

 ه لو كانألنَّ : ة قوله يفسدنصب اإلمام ملصالح دنياويَّ : ا من قالأمَّ  :قلنا

 .مام مع االختياره جيب إقامة اإلكذلك ملا وجب إمامته، وال خالف بينهم يف أنَّ 

يء والقضاة وقسمة الف مراءمام من اجلهاد وتولية األُ ما يقوم به اإل عٰىل أنَّ 

 ة ال جيوز تركها، ولو كان ملصلحةمور دينيَّ واستيفاء احلدود والقصاصات أُ 

 .ملا وجب ذلك، فقوله ساقط بذلك ةدنياويَّ 

 ه لو كان كذلك ملا وجبباطل، ألنَّ  ،يفعل اهللا ما يقوم مقامه: قال نْ ا مَ وأمَّ 

 ن ذلك من باب التخيري، كام، ولكان يكوحالٍ  عٰىل كلِّ  مام مطلقاً عليه إقامة اإل

 دليل حالٍ  ويف علمنا بتعيني ذلك ووجوبه عٰىل كلِّ . نقول يف فروض الكفايات

 .فساد ما قالوه عىلٰ 

 .املعرفة ه يلزم عٰىل الوجهني مجيعاً عٰىل أنَّ 

 الكافر إذا مل حيصل له املعرفة يفعل اهللا له ما يقوم مقامها، فال :يقال بأنْ 

 .حالٍ  كلِّ  جيب عليه املعرفة عىلٰ 

دنياوي  ما حيصل من االنزجار عن فعل الظلم عند املعرفة أمر إنَّ  :أو يقال

 .ال جيب هلا املعرفة، فيجب من ذلك إسقاط وجوب املعرفة

 .للمعرفة ه ال بدلإنَّ  :ومتٰى قيل

 ،-  )١()تلخيص الشايف( وذكرناه يف - مام عٰىل ما مٰىض وكذلك ال بدل لإل :قلنا
                                                             

 ).اإلمامةال يقوم يشء من األلطاف مقام / ٨٧ص / ١ج (تلخيص الشايف ) ١(
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قلنا مثل ذلك يف ، االنزجار من القبيح عند املعرفة أمر ديني وا أنَّ نبيَّ  وكذلك إنْ 

 .م سواءماوجود اإل

 جيب عٰىل اهللا مجيع ال خيلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أنْ  :قيل فإنْ 

 .ذلك أو جيب علينا مجيعه أو جيب عٰىل اهللا إجياده وعلينا بسط يده

يوجد  ه ملألنَّ  ،قض بحال الغيبةنتَ ه يُ جيب مجيع ذلك عٰىل اهللا، فإنَّ : قلتم فإنْ 

نقدر  ا الوجب علينا مجيعه فذلك تكليف ما ال يطاق، ألنَّ  إمام منبسط اليد، وإنْ 

مع ؟ وجب عليه إجياده وعلينا بسط يده ومتكينه فام دليلكم عليه عٰىل إجياده، وإنْ 

يد  زيد بسطنفعل ما هو لطف للغري، وكيف جيب عٰىل  ه جيب علينا أنْ فيه أنَّ  أنَّ 

 ؟صول نقض األُ وهل ذلك إالَّ  ؟مام لتحصيل لطف عمرواإل

ه لطف لنا عٰىل مام املنبسط اليد إذا ثبت أنَّ وجود اإل نَّ إ :الذي نقوله :قلنا

ه تكليف ما ألنَّ  ،ف إجيادهكلَّ نُ  لنا عليه ومل يكن إجياده يف مقدورنا مل حيسن أنْ دلَ  ما

 يكون يف مقدورنا ويف مقدور اهللا، فإذا مل يطاق، وبسط يده وتقوية سلطانه قد ال

 من أنْ  بدَّ  ه اله واجب علينا، ألنَّ ه غري واجب عليه وأنَّ يفعل اهللا تعاٰىل علمنا أنَّ 

 بسط يده لو كان من ا بذلك أنَّ نَّ الغرض بالتكليف، وبيَّ  يكون منبسط اليد ليتمَّ 

ام ربَّ  ه وتقوية أمره باملالئكةفعله تعاٰىل لقهر اخللق عليه، واحليلولة بينه وبني أعدائ

بسط يده  جيب علينا جلاء، فإذاً ٰى إٰىل سقوط الغرض بالتكليف، وحصول اإلأدَّ 

 .ل نفوسنابَ وإذا مل نفعله أتينا من قِ  حالٍ  عٰىل كلِّ 

 .غري صحيح ،اب اللطف علينا للغرييف ذلك إجي :ا قوهلمفأمَّ 

 م وتقوية سلطانه له يف ذلكمامن جيب عليه نرصة اإل كلَّ  إنَّ  :ا نقولألنَّ 

 األنبياء كانت فيه مصلحة يرجع إٰىل غريه كام نقوله يف أنَّ  ه، وإنْ مصلحة ختصُّ 

 هلم يف نَّ ة واألداء إٰىل اخللق ما هو مصلحة هلم، ألل أعباء النبوَّ جيب عليهم حتمُّ 

 .كانت فيها مصلحة لغريهم هم وإنْ القيام بذلك مصلحة ختصُّ 
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كيف جيب عليهم اختيار : يقال والعقد بأنْ  هل احللِّ ويلزم املخالف يف أ

 إجياب الفعل عليهم ملا وهل ذلك إالَّ  ؟ةمَّ ملصلحة ترجع إٰىل مجيع األُ  اإلمام

 .أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء ءيش فأيُّ  ؟إٰىل مصلحة غريهم يرجع

َ  :قيل فإنْ   يكون  جاز أنْ وهالَّ  ؟ه جيب إجياده يف حال الغيبةزعمتم أنَّ  ِمل

 ؟معدوماً 

 بعد إالَّ  فه الذي هو لطفنا إذا مل يتمّ ترصُّ  ام أوجبنا ذلك من حيث إنَّ إنَّ  :قلنا

 وإالَّ  ه جيب عٰىل اهللا ذلكنَّ إ: وإجياده مل يكن يف مقدورنا، قلنا عند ذلك ،وجوده

من  له تعاٰىل البَ فنكون أتينا من قِ  ،ة بفعل اللطفال نكون مزاحي العلَّ  ٰى إٰىل أنْ أدَّ 

 فحسن ،ل نفوسنابَ نه من انبساط يده أتينا من قِ مكِّ لنا، وإذا أوجده ومل نُ بَ قِ 

 .ل مل حيسنويف األوَّ  ،التكليف

، نقصده ونشافهه اه؟ أتريدون أنْ ما الذي تريدون بتمكيننا إيَّ  :قيل فإنْ 

 . مع وجودهإالَّ  وذلك ال يتمُّ 

 .أو علم بعضنا بمكانه وره وعلمنا مع ظهمجيع ذلك إالَّ  ال يصحُّ  :قيل لكم

عن  عٰىل يده، ونكفَّ  نبخع لطاعته والشدِّ  نريد بتمكيننا أنْ  :قلتم وإنْ 

 .بمعجزتهنا عليها نرصة الظاملني، ونقوم عٰىل نرصته متٰى دعانا إٰىل إمامته ودلَّ 

 مام موجوداً مل يكن اإل فنحن يمكننا ذلك يف زمان الغيبة وإنْ  :قلنا لكم

 ؟مام مع وجود اإلفناه من ذلك إالَّ لِّ ما كُ  تمُّ فيه، فكيف قلتم ال ي

 )١()الذخرية(يف  الذي نقوله يف هذا الباب ما ذكره املرتٰىض  :قلنا

مام وانبساط ف اإلالذي هو لطفنا من ترصُّ  أنَّ  )٢()تلخيص الشايف(وذكرناه يف 

 :مور ثالثة بأُ إالَّ  يتمُّ  يده ال
                                                             

 ).٤١٥ص (الذخرية يف علم الكالم ) ١(

 ).١٠٦ص / ١ج (تلخيص الشايف ) ٢(



ل  ٣٩  ..............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

 .وهو إجياده ،ق باهللايتعلَّ  أحدها

 .ل أعباء اإلمامة والقيام هباق به من حتمُّ يتعلَّ  ينوالثا

ق بنا من العزم عٰىل نرصته، ومعاضدته، واالنقياد له، يتعلَّ والثالث 

يتناول التكليف املعدوم،  ه ال جيوز أنْ له عليه فرع عٰىل وجوده، ألنَّ فوجوب حتمُّ 

 هلذين ا فرعاً لوجوب قيامه، وصار وجوب نرصته علين اه أصالً فصار إجياد اهللا إيَّ 

ل أعباء اإلمامة وقام هبا، ، وحتمَّ دَ جِ ام جيب علينا طاعته إذا وُ ه إنَّ ألنَّ  ،األصلني

َ : جيب علينا طاعته، فمع هذا التحقيق كيف يقال فحينئذٍ   ؟ال يكون معدوماً  ِمل

 اٰى إذا علم اهللا منَّ حتَّ  مسترتاً  يكون موجوداً  فام الفرق بني أنْ  :قيل فإنْ 

 ؟أوجده ا العزم عٰىل متكينهٰى إذا علم منَّ حتَّ  يكون معدوماً  ه، وبني أنْ متكينه أظهر

 هألنَّ  ،يوجب علينا متكني من ليس بموجود ال حيسن من اهللا تعاٰىل أنْ  :قلنا

 .من وجوده بدَّ  ال تكليف ما ال يطاق، فإذاً 

 كاما ننطوي عٰىل متكينه بزمان واحد يوجده اهللا تعاٰىل إذا علم أنَّ  :قيل فإنْ 

 .ذلك ره عند مثلظهِ ه يُ أنَّ 

 وجوب متكينه واالنطواء عٰىل طاعته الزم يف مجيع أحوالنا، فيجب أنْ  :قلنا

  مل حيسنيف مجيع األحوال وإالَّ  يكون التمكني من طاعته واملصري إٰىل أمره ممكناً 

 لوجوب طاعته حالٍ  فني يف كلِّ ذلك لو مل نكن مكلَّ  ام كان يتمُّ التكليف، وإنَّ 

 .مر عندنا بخالفهواأل ،مره، بل كان جيب علينا ذلك عند ظهورهالنقياد ألوا

َ  :يقال ملن خالفنا يف ذلك وألزمنا عدمه عٰىل استتاره ثمّ  ف كلِّ يُ  ال جيوز أنْ  ِمل

علم  ٰى إذاا ال ننظر فيها، حتَّ اهللا تعاٰىل املعرفة وال ينصب عليها داللة إذا علم أنَّ 

ننظر  فحينئذٍ  ،ة ونصبهاالنظر ونعزم عٰىل ذلك أوجد األدلَّ ا نقصد إٰىل من حالنا أنَّ 

 عزمنا عىلٰ  ٰى إذاما الفرق بني داللة منصوبة ال ننظر فيها وبني عدمها حتَّ  :ونقول

 ؟النظر فيها أوجدها اهللا تعاىلٰ 
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 ة من مجلة التمكني الذي ال حيسن التكليف مننصب األدلَّ  :ومتٰى قالوا

 .دونه كالقدرة واآللة

طاعته،  من مجلة التمكني من وجوب وكذلك وجود اإلمام  :اقلن

ْ  ومتٰى مل يكن موجوداً  ا نَّ كِ مْ يُ  ة إذا مل تكن موجودة ملاألدلَّ  ا طاعته، كام أنَّ نَّ كِ مل ُمت

 .األمران فاستوٰى  ،النظر فيها

د يف هذا الباب من عبارات ال نرتضيها ورَ وهبذا التحقيق يسقط مجيع ما يُ 

يف  ةً بي وخاصَّ تُ يف كُ  مستوًىف  ئلة املخالف عليها، وهذا املعنٰى اجلواب وأس يف

 .ل بذكرهطوِّ فال نُ  ،)الشايف تلخيص(

نة أ من ماء بئر معيَّ نتوضَّ  ه لو أوجب اهللا علينا أنْ واملثال الذي ذكره من أنَّ 

 تستقون دنوتم من البئر خلقت لكم حبالً  إنْ : يكن هلا حبل نستقي به، وقال لنا مل

ل بَ قِ  ا قد أتينا منمن البئر كنَّ  تنا، ومتٰى مل ندنُ لعلَّ  ه يكون مزحياً املاء، فإنَّ ] من[به 

 .له تعاىلٰ بَ نفوسنا ال من قِ 

: من السوق، فقال يل حلامً  اشرت: د لعبده وهو بعيد منهوكذلك لو قال السيِّ 

ه دنوت أعطيتك ثمنه، فإنَّ  إنْ : ه ليس معي ثمنه، فقالألنَّ  ،ن من ذلكال أمتكَّ 

 ل نفسه ال منبَ من قِ  ِيتَ خذ الثمن يكون قد أُ أل ته، ومتٰى مل يدنُ لعلَّ  يكون مزحياً 

 يكون عدم متكيننا هو فيجب أنْ  ،ده، وهذه حال ظهور اإلمام مع متكيننال سيِّ بَ قِ 

 دَ جِ لوُ  ناه ا لو مكَّ مل يظهر يف هذه األحوال ال عدمه، إذ كنَّ  السبب يف أنْ 

 .وظهر

 ه جيب علينا متكينه إذا ظهر وال جيب علينا ذلكأنَّ  من يظنُّ هذا كالم  :قلنا

يف  لو أوجب علينا االستقاء ه تعاىلٰ ، ورضينا باملثال الذي ذكره، ألنَّ حالٍ  يف كلِّ 

: قال ة، لكن إذابه تزاح العلَّ  نَّ يف احلال أل يكون احلبل حاصالً  احلال لوجب أنْ 

فيكفي ، ال لالستقاء ف للدنوِّ  هو مكلِّ اممتٰى دنوتم من البئر خلقت لكم احلبل إنَّ 
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ف لالستقاء منها، فإذا دنا من ه ليس بمكلَّ يف هذه احلال، ألنَّ  القدرة عٰىل الدنوِّ 

احلبل، فنظري  خيلق له فا لالستقاء، فيجب عند ذلك أنْ مكلَّ  البئر صار حينئذٍ 

ذلك  ندفال جيب ع ،مام ومتكينهطاعة اإل حالٍ  ال جيب علينا يف كلِّ  ذلك أنْ 

منتظر  وال وقت )١( كانت طاعته واجبة يف احلال ومل نقف عٰىل رشطهوجوده، فلامَّ 

 .ة يف التكليف وحيسنلتزاح العلَّ  يكون موجوداً  وجب أنْ 

 منه ال فه الدنوَّ ام كلَّ ه إنَّ ألنَّ  ،د مع غالمه مثل ذلكعن مثال السيِّ  :واجلواب

 .يه إعطاء الثمنعل فه الرشاء وجبالرشاء، فإذا دنا منه وكلَّ 

 يكونوا ف من يأيت إٰىل يوم القيامة وال جيب أنْ اهللا تعاٰىل كلَّ  إنَّ  :وهلذا قلنا

 تهم يففهم اآلن، فإذا أوجدهم وأزاح علَّ كلِّ ه مل يُ ألنَّ  ،ةموجودين مزاحي العلَّ 

تناوهلم التكليف، فسقط بذلك  ة حينئذٍ التكليف بالقدرة واآللة ونصب األدلَّ 

 .املغالطة هذه

ل أعباء اإلمامة كيف جيوز مر وحتمُّ للقيام باأل فاً مام إذا كان مكلَّ اإل عٰىل أنَّ 

وليس لتكليفه ذلك  ؟تكليف املعدوم عند عاقل وهل يصحُّ  ؟يكون معدوماً  أنْ 

له عٰىل ما مٰىض ، بل وجوب التمكني علينا فرع عٰىل حتمُّ بتمكيننا أصالً  قتعلُّ 

 .فيه، وهذا واضح القول

ثالث سنني مل يصل إليه  اختفٰى يف الشعب  أليس النبيُّ  :هلميقال  ثمّ 

مه اهللا تعاٰىل عدِ يُ  أنْ  عٰىل ذلك ومل جيز قياساً  ؟امأحد، واختفٰى يف الغار ثالثة أيَّ 

 .هلم ة مع بقاء التكليف عٰىل اخللق الذين بعثه لطفاً تلك املدَّ 

  أخافوهته فلامَّ نبوَّ ام اختفٰى بعدما دعا إٰىل نفسه وأظهر إنَّ  :ومتٰى قالوا

 .استرت

 وا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته، ودلُّ مام مل يسترت إالَّ وكذلك اإل :قلنا
                                                             

 ). رشط: (بعض النَُّسخيف ) ١(
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 إذاً  أخفاه وسرته، فاألمران   خاف عليه أبوه احلسن بن عيلٍّ امَّ ـل عليه، ثمّ 

 .سواء

 من مصلحته أنْ  ونا لو علم اهللا من حال شخص أنَّ خربِّ  :يقال هلم ثمّ 

ه لو بعثه لقتله هذا وعلم أنَّ  ،ي إليه مصاحلهؤدِّ يُ  ناً ا معيَّ ليه نبي� يبعث اهللا إ

 كان فيه مفسدة له أو لغريه، هل حيسن أنْ  من قتله قهراً  عَ نِ الشخص، ولو مُ 

 ؟فكلِّ أو ال يُ  ،الشخص وال يبعث إليه ذلك النبيَّ  ف هذاكلِّ يُ 

 .فكلِّ ال يُ  :قالوا فإنْ 

األداء  من ن النبيَّ مكِّ يُ  ٰىل معرفة مصاحله بأنْ وما املانع منه وله طريق إ :قلنا

 ؟إليه

 .فه وال يبعث إليهكلِّ يُ  :قلتم وإنْ 

 ؟فه ومل يفعل به ما هو لطف له مقدوركلِّ يُ  وكيف جيوز أنْ  :قلنا

 .ل نفسهبَ يف ذلك من قِ  ِيتَ أُ  :قالوا فإنْ 

مع  حيسن تكليفهنه، وبالعلم ال مكِّ ه ال يُ ام علم أنَّ وإنَّ  هو مل يفعل شيئاً  :قلنا

ينظر  ه الف ما ال دليل عليه إذا علم أنَّ كلِّ يُ  ارتفاع اللطف، ولو جاز ذلك جلاز أنْ 

ويوجب عليه  ه يبعث إٰىل ذلك الشخصإنَّ : يقال أنْ  بدَّ  فيه، وذلك باطل، وال

التكليف، أو جيعله  يمنع منه بام ال ينايف ا أنْ ته، فإمَّ لعلَّ  االنقياد له ليكون مزحياً 

عدم الوصول إليه،  ل نفسه يفبَ من قِ  ِيتَ ن من قتله، فيكون قد أُ ث ال يتمكَّ بحي

 .مام يف حال الغيبة سواءوهذه حالنا مع اإل

 له مصلحة يف بعثة هذا الشخص إليه عىلٰ  مه أنَّ علِ يُ  أنْ  بدَّ  ال :قال فإنْ 

 .ل نفسهبَ من قِ  ِيتَ ه قد أُ لسان غريه ليعلم أنَّ 

 من آبائه  ةواألئمَّ  ه عٰىل لسان نبيِّ وكذلك أعلمنا اهللا  :قلنا

 ،ل نفوسنابَ أتينا من قِ  اموضعه، وأوجب علينا طاعته، فإذا مل يظهر لنا علمنا أنَّ 

 .األمران فاستوٰى 
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]ا  بو  ا[:  

 يكون مقطوعاً  مام أنْ من شأن اإل عٰىل األصل الثاين وهو أنَّ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

 مام ارتفاع العصمة، بداللةة التي ألجلها احتجنا إٰىل اإلالعلَّ  و أنَّ عٰىل عصمته، فه

 وإذا خلوا من كوهنم معصومني ،اخللق متٰى كانوا معصومني مل حيتاجوا إٰىل إمام أنَّ 

 ة احلاجة هي ارتفاع العصمة، كام نقوله يفعلَّ  احتاجوا إليه، علمنا عند ذلك أنَّ 

 حدوثه حيتاج إىلٰ  ما يصحُّ  ا احلدوث، بداللة أنَّ هنَّ إة حاجة الفعل إٰىل فاعل علَّ 

 كلَّ  حدوثه يستغني عن الفاعل، وحكمنا بذلك أنَّ  فاعل يف حدوثه، وما ال يصحُّ 

 من ليس بمعصوم إىلٰ  ث، فبمثل ذلك جيب احلكم بحاجة كلِّ ث حيتاج إٰىل حمدِ حمدَ 

 ة احلاجة فيه قائمةلَّ مام غري معصوم لكانت عة، فلو كان اإل انتقضت العلَّ إمام وإالَّ 

 ة الي إٰىل إجياب أئمَّ ؤدِّ واحتاج إٰىل إمام آخر، والكالم يف إمامه كالكالم فيه، فيُ 

 .معصوم وهو املراد هناية هلم أو االنتهاء إىلٰ 

 نَّ أل ،ل باألسئلة عليهاطوِّ فال نُ  ،بناتُ وهذه الطريقة قد أحكمناها يف كُ 

 .لقدر كفايةب غري ذلك، ويف هذا اهبذا الكتا الغرض

]  اا  ج  ا أن[:  

فق عليه بيننا فهو متَّ  ،ةمَّ ال خيرج عن األُ  احلقَّ  ا األصل الثالث وهو أنَّ وأمَّ 

 .ة ذلكاختلفنا يف علَّ  خصومنا وإنْ  وبني

 الزمان ال خيلو من إمام معصوم ال جيوز عليه الغلط عٰىل ما عندنا أنَّ  نَّ أل

 .ة لكون املعصوم فيهممَّ ال خيرج عن األُ  احلقُّ  فإذاً قلناه، 

 ة، فال وجهمجاع حجَّ اإل ت عٰىل أنَّ ة يذكروهنا دلَّ وعند املخالف لقيام أدلَّ 

 .للتشاغل بذلك

من  كلَّ  نَّ ، ألصول ثبت إمامة صاحب الزمان فإذا ثبتت هذه األُ 

يقطع عٰىل  س فيهم منمام، وليه اإلمام قطع عٰىل أنَّ ثبوت العصمة لإل يقطع عىلٰ 
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ة كالكيسانيَّ  الدليل عٰىل بطالن قوهلم  قوم دلَّ مام وخيالف يف إمامته إالَّ عصمة اإل

 . ة والواقفة، فإذا أفسدنا أقوال هؤالء ثبت إمامتهوالناووسيَّ 

] ا  ل دما[:  

د حممّ  ئلني بإمامةة القاعٰىل فساد قول الكيسانيَّ  ا الذي يدلُّ وأمَّ  :)١(]أقول[

 :ة فأشياءبن احلنفيَّ ا

 يكون منصوصاً  عٰىل عصمته لوجب أنْ  مقطوعاً  ه لو كان إماماً أنَّ  :منها

 ا رصحياً عون نص� ، وهم ال يدَّ  بالنصِّ م إالَّ علَ العصمة ال تُ  نَّ أل ،ا رصحياً نص�  عليه

، النصِّ  عىلٰ  مور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة ال تدلُّ قون بأُ ام يتعلَّ عليه وإنَّ 

أنت ابني «: اه الراية يوم البرصة، وقوله لهإيَّ  نحو إعطاء أمري املؤمنني 

عٰىل إمامته عٰىل  وليس يف ذلك داللة ،ابنيه مع كون احلسن واحلسني  ،»احق� 

 .ومنزلته عٰىل فضيلته ام يدلُّ وجه، وإنَّ 

يف  كالم ني بن احلس ه جرٰى بينه وبني عيلِّ الشيعة تروي أنَّ  عٰىل أنَّ 

 بن احلسني  فشهد احلجر لعيلِّ  ،فتحاكام إٰىل احلجر ،استحقاق اإلمامة

 .مر وقال بإمامتهم له األفسلَّ  ،له باإلمامة، فكان ذلك معجزاً 

َماِميَّةِ  -  ١ ُْم َرَوْوا ،َوَاْخلََربُ بَِذلَِك َمْشُهوٌر ِعنَْد اَْإلِ َد اِْبَن اَْحلَنَِفيَّ : ِألَهنَّ ِة َأنَّ ُحمَمَّ

عَ  َناَزَع َعِيلَّ ْبَن اَْحلَُسْنيِ  َماَمِة َواِدَّ َأنَّ اَْألَْمَر ُأْفِيضَ إَِليِْه َبْعَد َأِخيِه  ٰى ِيف َاْإلِ

 :َواِْحتَجَّ َعَليِْه بِآٍي ِمَن َاْلُقْرآِن َكَقْولِهِ  َفنَاظََرُه َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ ، َاْحلَُسْنيِ 

 َرح
َ ْ
وا األ

ُ
و�

ُ
ٰ اِم َوأ

َ
ْو�

َ
ُهْم أ

ُ
ض

ْ
ٍض َ�ع

ْ
َوَأنَّ َهِذِه َاْآلَيَة َجَرْت ِيف ، ]٧٥: األنفال[  بِبَع

َك إَِىلٰ َاْحلََجِر اَْألَْسَودِ «: ُثمَّ َقاَل َلهُ  ،َوُوْلِدهِ  َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ   .»ُأَحاجُّ

نِي إَِىلٰ َحَجٍر َال : َفَقاَل َلهُ  اجُّ  ؟ ُجيِيُب  َيْسَمُع َوَال َكيَْف ُحتَ

                                                             

 ).١٧٨ص / ٥١ج (من بحار األنوار ) ١(
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ُه َحيُْكُم َبيْنَُهَام  َفَقاَل َعِيلُّ ْبُن  ،َفَمَضيَا َحتَّٰى اِْنتََهيَا إَِىلٰ اَْحلََجرِ  ،َفَأْعَلَمُه َأنَّ

ِد اِْبِن اَْحلَنَِفيَّةِ  َاْحلَُسْنيِ  ْم َفَكلِّْمهُ «: ملَُِحمَّ  .»َتَقدَّ

َم إَِليِْه َوَوَقَف ِحيَاَلُه َوَتَكلََّم ُثمَّ َأْمَس  َم َعِيلُّ ْبُن اَْحلَُسْنيِ  ،َك َفتََقدَّ  ،ُثمَّ َتَقدَّ

اِدِق اَْلَعَظَمةِ إِينِّ أَْسأَُلَك بِاْسِمَك اَملَ َاللَُّهمَّ «: ُثمَّ َقاَل  ،َفَوَضَع َيَدُه َعَليْهِ   ،»ْكتُوِب ِيف ُرسَ

أَْسأَُلَك بِالَِّذي َجَعَل «: ُثمَّ َقاَل  ،»امَّ أَْنَطْقَت َهَذا َاْحلََجرَ ـلَ «: ُثمَّ َدَعا َبْعَد َذلَِك َوَقاَل 

َهاَدَة ملَِْن َواَفاَك لَ  )١(فِيَك َمَواثِيَق اَْلِعبَادِ  َماَمُة َواَْلَوِصيَّةُ ـَواَلشَّ  .»امَّ َأْخَربَْت ملَِِن اَْإلِ

َقُه اَهللاُ ،َكاَد َأْن َيُزوَل  َفتََزْعَزَع َاْحلََجُر َحتَّٰى  َ : َفَقاَل  َتَعاَىلٰ  ُثمَّ أَْنطَ دُ َيا ُحم  ،مَّ

َماَمَة لَِعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ِم َاْإلِ َمَها إَِىلٰ  ،َسلِّ ٌد َعْن ُمنَاَزَعتِِه َوَسلَّ َعِيلِّ ْبِن  َفَرَجَع ُحمَمَّ

ْحلَُسْنيِ   .)٣()٢( اَ
                                                             

إشارة إٰىل ما ثبت ): (٢٩١و ٢٩٠ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )١(

 د ة، وملحمّ  أخذ من ابن آدم امليثاق له بالربوبيَّ امَّ ـتعاٰىل ل اهللا بالنصوص املعتربة من أنَّ 

 ،كًا عظيم الشأنلَ وكان مَ  ،املواثيق وديعة عند احلجر ة، وألوصيائه باإلمامة جعل تلكبالنبوَّ 

ة بيضاء ووضعه يف ذلك املكان وأمر رَّ يف صورة دُ  جعله ثمّ  ،د وآله ة ملحمّ وكان شديد املحبَّ 

جييء يوم القيامة وله لسان ناطق وعني ناظرة  وهو ،وجتديد العهد وامليثاق عنده اخللق بإتيانه

 ).من وافاه إٰىل ذلك املكان وحفظ امليثاق يشهد لكلِّ 

ار  )٢( بإسناده عن عيلِّ ) ٣ح / ١٧باب / ١٠ج / ٥٢٢(بصائر الدرجات يف  رواه بألفاظ متقاربة الصفَّ

/ ١  ج(الكايف يف  ، والكليني ن أيب جعفر ، وزرارة عبن رئاب عن أيب عبد اهللا ا

بإسناده عن أيب عبيدة ) ٥ح  /املحقِّ واملبطل يف أمر اإلمامة باب ما يفصل بني دعوٰى / ٣٤٨  ص

، والشيخ )١٧٣و ١٧٢ص (ة ، واملسعودي يف إثبات الوصيَّ وزرارة مجيعًا عن أيب جعفر 

يف مناقب آل أيب طالب  وب ، وابن شهرآش)٤٨٥ص / ١ج ( ٰى إعالم الوريف    الطربيس

واجلرائح اخلرائج يف  خمترصاً، والراوندي  عن نوادر احلكمة ملحّمد بن حييٰى ) ٢٨٨ص / ٣  ج(

 ). ٤٧و ٤٦ص / ٢ج (يف االحتجاج  ، وأمحد بن عيلٍّ الطربيس )٣ح / ٢٥٨و ٢٥٧ص / ١  ج(

 .، فانتظر)٢٣٤ ص(هذا احلديث يف  يأيت اإلشارة إىلٰ و

  األخبار يف حال اعلم أنَّ ): (٨٧و ٨٦ص / ٤ج (يف مرآة العقول  مة املجليس قال العالَّ  )٣(
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 وهي موجودة ،هعليه من أبيه وجدِّ  ة بالنصِّ تواتر الشيعة اإلماميَّ  :ومنها

 .ذكرها الكتابل بطوِّ خبار ال نُ بهم يف األتُ كُ  يف

ة عٰىل ما والعامَّ  ةمن جهة اخلاصَّ   األخبار الواردة عن النبيِّ  :ومنها

بإمامتهم قطع عٰىل  من قال عٰىل إمامة االثني عرش، وكلُّ  سنذكره فيام بعد بالنصِّ 

 . ة وسياقة اإلمامة إٰىل صاحب الزماند بن احلنفيَّ وفاة حممّ 

يف الدنيا يف وقتنا وال قبله بزمان  يبَق ه مل انقراض هذه الفرقة فإنَّ  :ومنها

 .ا ملا جاز انقراضهقائل يقول به، ولو كان ذلك حق�  طويل

يكون يف بعض البالد   جاز أنْ وهالَّ  ؟م انقراضهمعلَ كيف يُ  :قيل فإنْ 

 وجزائر البحر وأطراف األرض أقوام يقولون هبذا القول كام جيوز أنْ  البعيدة

مرتكب الكبرية  يف أنَّ  )١(بمذهب احلسن أطراف األرض من يقول يكون يف

ام كان يمكن العلم بذلك لو وإنَّ  ،عاء انقراض هذه الفرقةادِّ  فال يمكن ؟منافق
                                                                                                                                               

  ّة، ومنها ما يدلُّ ة خمتلفة، فمنها ما يؤول عٰىل جاللة قدره كام هو املشهور عند اإلماميَّ د بن احلنفيَّ حمم 

ام مع العلم كفر، السيّ  بغري حقٍّ عاء اإلمامة ادِّ  وهذا اخلرب منها، فإنَّ  ،ت منهعٰىل صدور بعض الزالَّ 

وقد ، عٰىل االثني عرش  النصَّ  من أبيه وأخويه  ه كان قد سمع مراراً ه ظاهر أنَّ باإلمام، فإنَّ 

بمحرضه،  بن احلسني  عٰىل عيلِّ  وقد نصَّ  ة أمري املؤمنني عند وصيَّ  ه كان حارضاً أنَّ  مرَّ 

ه أكرب وأقرب  تنخدع ضعفة الشيعة بأنَّ سبيل املصلحة لئالَّ الدعوٰى كان عٰىل  ههذ ل هذا بأنَّ أوَّ وقد يُ 

يكون  ن به فيه، وحيتمل أنْ طعَ مما يُ  أيضاً  )صلوات اهللا عليه(ره عن احلسني وتأخُّ  .وأوٰىل باإلمامة

ته وغيبته ة إمامته ومهدويَّ عاء املختار وأصحابه من الكيسانيَّ ا ادِّ وأمَّ  .لبعض املصالح صه رخَّ 

وباجلملة حسن القول فيهم أو ترك  .العهبل بغري خربه واطِّ  ،ا كانت بغري رضاهفالظاهر أهنَّ 

د يف وروٰى الطربيس وابن شهرآشوب عن املربَّ  .واهللا يعلم ،ض هلم أحسن من القدح فيهمالتعرُّ 

أختاطب ابن أخيك بام ال خياطبك بمثله؟  :د بن احلنفيةالكابيل ملحمّ  قال أبو خالد: الكامل قال

قه، فرصت معه إٰىل احلجر فسمعت احلجر نطِ ه يُ ه حاكمني إٰىل احلجر األسود وزعم أنَّ إنَّ  :فقال

 ).افصار أبو خالد إمامي�  .منك ه أحّق م األمر إٰىل ابن أخيك فإنَّ سلِّ : يقول

 .أي احلسن البرصي) ١(
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سالم وكثر ا وقد انترش اإلفأمَّ  ،ة والعلامء حمصورينقلَّ  كان املسلمون فيهم

 ؟م ذلكعلَ فمن أين يُ  ،العلامء

ة عٰىل قول وال مذهب مَّ مجاع األُ ال يمكن العلم بإ ي إٰىل أنْ ؤدِّ هذا يُ  :قلنا

يكون يف  جيوز أنْ  ويلزم أنْ  ،يف أطراف األرض من خيالف ذلك لعلَّ : يقال بأنْ 

 ه جيوز للصائم أنْ نَّ إو ،ض الصومنقِ ال يُ  )١(الربد إنَّ : األرض من يقول أطراف

ل كان مذهب أيب طلحة األنصاري، والثاين األوَّ  نَّ طلوع الشمس، أل يأكل إىلٰ 

 حذيفة واألعمش، وكذلك مسائل كثرية من الفقه كان اخللف فيها واقعاً  مذهب

 زال اخللف فيام بعد، واجتمع أهل األعصار عىلٰ  بني الصحابة والتابعني، ثمّ 

مجاع عٰىل مسألة سبق اخلالف فيها، يف ذلك وال نثق باإل كَّ َش يُ  خالفه، فينبغي أنْ 

 ل إليه، والكالم يففته وال التوصُّ مجاع ال يمكن معراإل إنَّ  :وهذا طعن من يقول

 .يراده هنافال وجه إل ،هذه املسألة ذلك ال خيتصُّ 

 رجعت ثمّ  ،مرة ودفعهم املهاجرون عنهااألنصار طلبت اإل ا نعلم أنَّ إنَّ  ثمّ 

 جيوز عقد: قال قائالً  األنصار إٰىل قول املهاجرين عٰىل قول املخالف، فلو أنَّ 

 يف أطراف األرض من اخلالف سبق فيه، ولعلَّ  نَّ ألاإلمامة ملن كان من األنصار 

ل طوِّ نُ  فال ،قالوه فهو جوابنا بعينه ءيش فأيُّ  ؟يقول به، فام كان يكون جواهبم فيه

 .بذكره

ة بكون املعصوم فيه، فمن ام يكون حجَّ مجاع عندكم إنَّ إذا كان اإل :قيل فإنْ 

 منفرداً  يكون قوله  جاز أنْ ة؟ وهالَّ مَّ أين تعلمون دخول قوله يف مجلة أقوال األُ 

 مجاع؟عنهم فال تثقون باإل

 يكون قوله من أنْ  بدَّ  ة فالمَّ املعصوم إذا كان من مجلة علامء األُ  :قلنا

 للكفر فإنَّ  مظهراً  يكون منفرداً  ه ال جيوز أنْ يف مجلة أقوال العلامء، ألنَّ  موجوداً 
                                                             

د: (بعض النَُّسخيف ) ١(  . )الربد خ ل( )التربُّ
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شككنا  يف مجلة األقوال، وإنْ  يكون قوله أنْ ] من[ بدَّ  ال ذلك ال جيوز عليه، فإذاً 

 .مامه اإليف أنَّ 

 ا نعرفهكنَّ  ة ووجدنا بعض العلامء خيالف فيه، فإنْ مَّ فإذا اعتربنا أقوال األُ 

شككنا يف نسبه  ه ليس بإمام، وإنْ لعلمنا أنَّ  ،ونعرف مولده ومنشأه مل نعتد بقوله

 .تكن املسألة إمجاعاً  مل

هبذا  ة اعتربناها فلم نجد فيهم قائالً مَّ فعٰىل هذا أقوال العلامء من األُ 

أو اثنني  واحداً  وجدنا فرضاً  ة أو الواقفة، وإنْ الذي هو مذهب الكيسانيَّ  املذهب

واعتربنا أقوال الباقني الذين نقطع عٰىل  ،د بقولهعتَ فال يُ  ،منشأه ومولده ا نعلمفإنَّ 

 .نهااملعصوم فيهم، فسقطت هذه الشبهة عٰىل هذا التحرير وبان وه كون

] ا  ل دووا[:  

 مل ه حيٌّ وأنَّ  ،ةمن الناووسيَّ  د ا القائلون بإمامة جعفر بن حممّ فأمَّ 

  دا نعلم موت جعفر بن حممّ فالكالم عليهم ظاهر، ألنَّ  ،ه املهديوأنَّ  ،يمت

فلو جاز ،  ، وموت النبيِّ  ، وقتل عيلٍّ ه كام نعلم موت أبيه وجدِّ 

ضة الذين ي إٰىل قول الغالة واملفوِّ ؤدِّ ذلك، ويُ  يه جلاز اخلالف يف مجيعاخلالف ف

 .وذلك سفسطة،  واحلسني جحدوا قتل عيلٍّ 

شاء اهللا  ة إنْ والناووسيَّ عٰىل الواقفة  ع الكالم يف ذلك عند الكالمشبِ وسنُ 

 .تعاىلٰ 

اا  ا: 

 وقفوا يف إمامة أيب احلسن عٰىل فساد مذهب الواقفة الذين ا الذي يدلُّ وأمَّ 

، واشتهر  فقوهلم باطل بام ظهر من موته ،)ه املهديإنَّ (: وقالوا موسٰى 

 . م من آبائهه ومن تقدَّ واستفاض، كام اشتهر موت أبيه وجدِّ 
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 ضة الذينة والغالة واملفوِّ ة والكيسانيَّ ولو شككنا مل ننفصل من الناووسيَّ 

 .ئه م من آباخالفوا يف موت من تقدَّ 

ظهر أُ  ه، ألنَّ موته اشتهر ما مل يشتهر موت أحد من آبائه  عٰىل أنَّ 

الذي  هذا(:  القضاة والشهود، ونودي عليه ببغداد عٰىل اجلرس وقيلَرض حِ وأُ 

 وما جرٰى هذا املجرٰى ال ،)ال يموت مات حتف أنفه ه حيٌّ تزعم الرافضة أنَّ 

 .يمكن اخلالف فيه

ْمحَنِ ُيوُنُس ْبُن  َفَرَوٰى  -  ٢ اِيسُّ : َقاَل  ،َعبِْد اَلرَّ وَّ َحَرضَ اَْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلٍّ اَلرَّ

إَِذا َرُسوٌل ِمْن ِسنِْديِّ ْبِن  ،َشِفِري َاْلَقْربِ  َفَلامَّ ُوِضَع َعَىلٰ  ،ِجنَاَزَة َأِيب إِْبَراِهيَم 

نَ  - َأَبا َاملََضا َخِليَفتَُه  َشاَهَك َقْد َأَتٰى  َأِن اِْكِشْف َوْجَهُه لِلنَّاِس  - اَزِة َوَكاَن َمَع اَْجلِ

 .َيَرْوُه َصِحيحاً َملْ َحيُْدْث بِِه َحَدٌث  َقبَْل َأْن َتْدفِنَُه َحتَّٰى 

ُه َوْجهُ  يطِّ ُثمَّ غُ  ،َرَأْيتُُه َوَعَرْفتُهُ  َي َحتَّٰى َكَشَف َعْن َوْجِه َمْوَال وَ  :َقاَل 

ُه  ٰ (َوُأْدِخَل َقْربَ   .)َعَليْهِ  َاهللاُ َصىلَّ

ُد ْبُن ِعيَسٰى  َوَرَوٰى  -  ٣ ْتنِي رَ  :َقاَل  ،ْبِن ُعبَيٍْد َاْلُعبَيِْديُّ  ُحمَمَّ ُأمُّ  )١(يمُ حِ َأْخَربَ

ْت َنيِّفاً  -َوَلِد َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن َيْقطٍِني  ًة َفاِضَلًة َقْد َحجَّ َوَكاَنِت اِْمَرَأًة ُحرَّ

ًة  يَن ِحجَّ َوَكاَن َخيُْدُمُه ِيف َاْحلَبِْس  - َأِيب اَْحلََسِن  ْوَىلٰ َعْن َسِعيٍد مَ ، - َوِعْرشِ

تَِلُف ِيف َحَواِئِجِه  ٍة إَِىلٰ  - َوَخيْ ُه ِحَني َماَت َكَام َيُموُت َالنَّاُس ِمْن ُقوَّ ُه َحَرضَ َضْعٍف  َأنَّ

 .  َأْن َقَىضٰ  إَِىلٰ 

ِقيُّ  َوَرَوٰى  -  ٤ ُد ْبُن َخالٍِد َاْلَربْ ِد ْبِن َعبَّادٍ َعْن ُحمَ  ،ُحمَمَّ مَّ
بِيِّ اَملُ  )٢( امَّ ـلَ : َقاَل  ،َهلَّ

                                                             

 ). رحيمة: (بعض النَُّسخيف ) ١(

، ومل نجد يف ُكُتب الرجال ترمجة )غياث: (بعضها، ويف )غياث خ ل( )عبَّاد: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 َري وِس ، )١١٩٧الرقم / ١٧٥ص / ٣ج (يف تاريخ بغداد ملحّمد بن غياث املهلبي، بل املوجود 

  ، )٢١٧ص / ٢ج (الزاهرة  والنجوم، )٣٩الرقم / ١٩٠و ١٨٩ص / ١٠ج (أعالم النبالء 
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ِشيُد َأَبا إِْبَراِهيَم ُموَسٰى  َال وَ   َحبََس َهاُروُن َالرَّ ْعِجَزاِت َوُهَو َاملُ ِئَل وَ َأْظَهَر اَلدَّ

ِشيدُ  َ اَلرَّ يَٰى  ،ِيف اَْحلَبِْس َحتَريَّ َمكِيَّ  َفَدَعا َحيْ َأَما  ،َيا َأَبا َعِيلٍّ  :َلهُ  َفَقاَل  ،)١(ْبَن َخالٍِد َاْلَربْ

ُجِل َتْدبِرياً ُيِرُحينَا ِمْن َأَال  ؟َما َنْحُن فِيِه ِمْن َهِذِه َاْلَعَجاِئِب  َتَرٰى   ُتَدبُِّر ِيف َأْمِر َهَذا اَلرَّ

هِ   ؟َغمِّ

يَٰى  َمِكيُّ  َفَقاَل َلُه َحيْ  ِمنَِني َأْن َمتُنَّنَّ ؤْ ي أََراُه َلَك َيا َأِمَري َاملُ َالَّذِ  :ْبُن َخالٍِد َاْلَربْ

يَ وَ . َأْفَسَد َعَليْنَا ُقُلوَب ِشيَعتِنَا -  َاهللاوَ  - َرِمحَُه َفَقْد  )٢(َعَليِْه َوَتِصَل   ،هُ َيتََوالَّ ٰى َكاَن َحيْ

 .َيْعَلُم َذلَِك  َهاُروُن َال وَ 

َال  َأْبِلْغهُ وَ  ،اِْنَطِلْق إَِليِْه َوَأْطِلْق َعنُْه َاْحلَِديدَ  :َفَقاَل َهاُرونُ   :َوُقْل َلهُ  ،مَ َعنِّي اَلسَّ

َك  ُتِقرَّ ِيل  ُأَخلِّيَك َحتَّٰى  َك َيِمٌني َعنِّي َال إِنَُّه َقْد َسبََق ِمنِّي فِي :َيُقوُل َلَك اِْبُن َعمِّ

َساَءةِ  ِيف  َال وَ  ،َوَليَْس َعَليَْك ِيف إِْقَراِرَك َعارٌ  ،َوَتْسَأَلنِي َاْلَعْفَو َعامَّ َسَلَف ِمنَْك  ،بِاْإلِ

اَي َمنَْقَصةٌ  يَ  ،َمْسَأَلتَِك إِيَّ ثَِقتِي َوَوِزيِري َوَصاِحُب  )٣()ُهوَ (ْبُن َخالٍِد ٰى َوَهَذا َحيْ

ْف َراِشداً  ،َأْمِري  . )٤(َفَسْلُه بَِقْدِر َما َأْخُرُج ِمْن َيِمينِي َواِْنَرصِ
                                                                                                                                               

 اد بند بن عبَّ حممّ ( ):١٣٨ص / ٤ج ( ملورغبة األ، )٤١٩ص / ٥ج (لسمعاين لنساب األو 

 ، واختلفوا يف تاريخ وفاته بني)ث البرصةاد بن حبيب بن املهلب بن أيب صفرة األزدي حمدِّ عبَّ 

ملهلب بن أيب صفرة أمري خراسان عرشة أوالد،  إنَّ (: وقال السمعاين، )هـ٢٢٣و ٢١٦و ٢١٤(

 .)د بن غياثومل يذكر منها حممّ  ،م لهاملرتَج أحدهم 

ي اجلواد، سيِّد بني برمك وأفضلهم، وهو  هو حييٰى ) ١( بن خالد بن برمك، أبو الفضل، الوزير الرسِّ

 ).هـ١٩٠(، وُتويفِّ سنة )هـ١٢٠(مؤدِّب رشيد العبَّايس ومعلِّمه، ُولَِد يف سنة 

 - ٢١٩ص / ٦ج (كان فيات األعيان البن خلِّ وو، )١٤٤ص / ٨ج (األعالم للزركيل : راجع

وغريها من ، )٧٤٥٩الرقم / ١٣٦ -  ١٣٣ص / ١٤ج (وتاريخ بغداد ، )٨٠٦الرقم / ٢٢٩

 .ب الرتاجمتُ كُ 

 ). وتصل عليه رمحه: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 .بعض النَُّسخيف ليس ) ٣(

 .ترصاً خم) ٤٠٩و ٤٠٨ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )٤(
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ُد ْبُن َعبَّادٍ  -  ٥ ِين ُموَسٰى  :)١(َقاَل ُحمَمَّ الٍِد َأنَّ َأَبا ْبِن َخ  يَٰى ْبُن َحيْ  َفَأْخَربَ

اُْكتُْم  ،َوإِنََّام َبِقَي ِمْن َأَجِيل ُأْسبُوعٌ  ،َأَنا َميٌِّت  ،َيا َأَبا َعِيلٍّ «: َقاَل لِيَْحيَٰى   إِْبَراِهيمَ 

َوالِ  َوُاْنظُْر إَِذا  ،َوَصلِّ َعَيلَّ َأْنَت َوَأْولِيَاِئي ُفَراَدٰى  ،َمْوِيت َواِْئتِنِي َيْوَم اَْجلُُمَعِة ِعنَْد اَلزَّ

قَّةِ  َساَر َهَذا َالطَّاِغيَُة إَِىلٰ  َفإِينِّ َرَأْيُت  ،َتَراُه لِنَْفِسَك  َال َيَراَك وَ  َاْلِعَراِق َال  َوَعاَد إَِىلٰ  ،اَلرَّ

 ،ا َعِيلٍّ َيا َأبَ «: ُثمَّ َقاَل  ،»َفاْحَذُروهُ  ،ِيف َنْجِمَك َوَنْجِم ُوْلِدَك َوَنْجِمِه َأنَُّه َيأِْيت َعَليُْكمْ 

َك بَِام  :ْبُن َجْعَفرٍ  َيُقوُل َلَك ُموَسٰى  :َأْبِلْغُه َعنِّي َرُسوِيل َيْأتِيَك َيْوَم َاْجلُُمَعِة َفيُْخِربُ

ُ وَ  َاهللااَثيْتَُك َبْنيَ َيَدِي َوَستَْعَلُم َغدًا إَِذا َج  ،َتَرٰى   ،َصاِحبِهِ  ْعتَِدي َعَىلٰ َاملُ َمِن َالظَّاِمل

َال وَ   .»مُ َالسَّ

ْت َعيْنَاُه ِمَن َاْلبَُكاِء َحتَّٰى  ،ِمْن ِعنِْدهِ  َخَرَج َحيْيَٰى فَ  َهاُروَن  َدَخَل َعَىلٰ  َواِْمحَرَّ

تِِه َوَما َردَّ َعَليْهِ  ُه بِِقصَّ اٍم َفَام َأْحَسَن  :َفَقاَل َلُه َهاُرونُ  ،َفَأْخَربَ َة َبْعَد َأيَّ ِع َالنُّبُوَّ إِْن َملْ َيدَّ

 .َحاَلنَا

َ َأُبو إِْبَراِهيَم َفَلامَّ  َدائِِن َاملَ  َوَقْد َخَرَج َهاُروُن إَِىلٰ ، َكاَن َيْوُم اَْجلُُمَعِة ُتُويفِّ

 ،َوَرَجَع َالنَّاُس  ُثمَّ ُدفَِن  ،َنظَُروا إَِليْهِ  َالنَّاِس َحتَّٰى  َفُأْخِرَج إَِىلٰ  ،َقبَْل َذلَِك 

ُقوا فِْرَقتَْنيِ   . )٣)(٢(َملْ َيُمْت  :َوفِْرَقٌة َتُقوُل  ،َماَت  :فِْرَقٌة َتُقوُل  :َفاْفَرتَ

َنا َأْمحَُد ْبُن ُعبُْدونٍ  - ٦ َنا َأُبو َاْلَفَرِج  :َقاَل  ،َسَامعاً َوِقَراَءًة َعَليْهِ  )٤(َوَأْخَربَ أَْخَربَ
                                                             

 . )غياث خ ل( )عبَّاد: (بعض النَُّسخيف ) ١(

مِّ : مات حتف أنفه، وفرقة تقول: أي فرقة تقول) ٢(  .مل يمت بل ُقتَِل بالسُّ

 .خمترصاً ) ٤٠٩ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )٣(

از، أبو عبد أمحد البزَّ أمحد بن عبد الواحد بن (: )٢١١الرقم / ٨٧ص (يف رجاله  قال النجايش )٤(

 ).شيخنا، املعروف بابن عبدون ،اهللا

فه وعدَّ  ، فيمن مل يرو عنهم ) ٥٩٨٨/٦٩الرقم / ٤١٤و ٤١٣(يف رجاله   املؤلِّ

عبد اهللا بن أيب  يف ترمجة) ٤٤٥/١٣الرقم / ١٧٠و ١٦٩ص (فهرست الم عليه يف وترحَّ 

 .زيد األنباري
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َثنِي :َقاَل  ،)١(َعِيلُّ ْبُن اَْحلَُسْنيِ اَْألَْصبََهاِينُّ  رٍ ْبِن  َاهللاأَْمحَُد ْبُن ُعبَيِْد  َحدَّ  :َقاَل  ،)٢(َعامَّ

ٍد َالنَّْوَفِيلُّ  َثنَا َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ  .َعْن َأبِيهِ  ،)٣(َحدَّ

ِد ْبِن َسِعيدٍ  :َقاَل َاْألَْصبََهاِينُّ  َثنِي َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َثنِي َحيْيَٰى  :َقاَل  ،َوَحدَّ ْبُن  َحدَّ

ا بِبَعْ  ،)٤(َاْحلََسِن َاْلَعَلِويُّ  ُمهَ َثنِي َغْريُ تِهِ َوَحدَّ  ،َبْعضٍ  َوَمجَْعُت َذلَِك َبْعَضُه إَِىلٰ  ،ِض ِقصَّ

بَُب ِيف َأْخِذ ُموَسٰى  :َقاُلوا ِشيَد َجَعَل اِْبنَُه ِيف حِ  ْبِن َجْعَفٍر  َكاَن اَلسَّ ْجِر َأنَّ َالرَّ

ِد ْبِن َاْألَْشَعِث  يَٰى  ،َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َمِكيُّ  َفَحَسَدُه َحيْ إِْن َأْفَضِت  :َوَقاَل  ،ْبُن َخالٍِد َاْلَربْ

َال   .َفُة إَِليِْه َزاَلْت َدْوَلتِي َوَدْوَلُة ُوْلِديَاْخلِ
                                                             

أبو الفرج األصبهاين (: )٨٩٩/٧٨الرقم / ٢٨١و ٢٨٠ص (الفهرست يف  املؤلِّف قال  )١(

 ).، وغري ذلك من الُكُتبنيومقاتل الطالبيِّ  ،له كتاب األغاين كبري ،زيدي املذهب

 ،)هـ٢٨٤(يف سنة  دَ لِ وُ  ،صبهاين األصل بغدادي املنشأأد القريش، بن احلسني بن حممّ  وهو عيلُّ 

، كالذهبي يف املغني يف الضعفاء ر من ترجم لهعه أكثعٰىل تشيُّ  وقد نصَّ ، )هـ٣٥٦(  سنةويفِّ وتُ 

 ).٥٨٢٥الرقم /١٢٤و ١٢٣ص /٣ج (، ويف ميزان االعتدال )٤٢٤٩الرقم /٨٢ص /٢ ج(

اس الثقفي ر، أبو العبَّ أمحد بن عبيد اهللا بن عامَّ : ()٢٢٩٩الرقم / ٦ص / ٥ ج( تاريخ بغداديف  )٢(

، ...عوكان يتشيَّ  ،ني وغري ذلكالطالبيِّ  اتلفات يف مقله مصنَّ ،يرزَ املعروف بحامر العُ  ،الكاتب

ل من سنة أربع عرشة ر يف شهر ربيع األوَّ د بن عامَّ اس أمحد بن عبيد اهللا بن حممّ  أبو العبَّ ويفِّ تُ 

 ).وثالثامئة

ر املعروف (: )٦٨٢الرقم / ٢١٩ص / ١ج (يف لسان امليزان و أمحد بن عبيد اهللا بن حمّمد بن عامَّ

 ).رؤوس الشيعة منبحامر الُعَزير، 

اس الثقفي د بن عامد أبو العبَّ أمحد بن عبيد اهللا بن حممّ (: )٥٨ص / ١ج (ة العارفني يف هديَّ و

 .آل أيب طالبمقاتل ة يف أخبار كتاب املبيضَّ : منها باً تُ ، وذكر له كُ ))هـ٣١٩(سنة  ويفِّ البغدادي، تُ 

ه الربقي  )٣( ) ٥٧١٥/١٢الرقم / ٣٨٨ص (ه يف رجال ، واملؤلِّف )٦٠ص (يف رجاله  عدَّ

 .من أصحاب اهلادي 

العلوي، له كتاب  بن احلسن ٰى حيي(: قائالً  يف رجاله فيمن مل يرو عنهم  املؤلِّف ه دَّ ع )٤(

 ).نسب آل أيب طالب

أثبتناه من  وما ،ب الرجالتُ ومل نجد له ترمجة يف كُ  ،)د بن احلسن العلويحممّ (: بعض النَُّسخويف 

 .نيمقاتل الطالبيِّ 
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ٍد  َفاْحتَاَل َعَىلٰ  َماَمِة  - َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َداَخَلُه َوأَنَِس ٰى َحتَّ  - َوَكاَن َيُقوُل بِاْإلِ

َفُعُه إَِىلٰ  ،َأْمِرهِ  َفيَِقُف َعَىلٰ  ،َوَكاَن ُيْكثُِر ِغْشيَاَنُه ِيف َمنِْزلِهِ  .إَِليْهِ  ِشيِد َوَيِزيُد َعَليِْه  َفَريْ َالرَّ

ُفوَن ِيل َرُجالً ِمْن آِل َأِيب َطالٍِب  :ُثمَّ َقاَل َيْومًا لِبَْعِض ثَِقاتِهِ  .بَِام َيْقَدُح ِيف َقْلبِهِ  ُتَعرِّ

ُفنِي َما َأْحتَاُج   ؟)١(]إَِليْهِ [َليَْس بَِواِسِع اَْحلَاِل ُيَعرِّ

دٍ  َعَىلٰ  َفُدلَّ  يَٰى  ،َعِيلِّ ْبِن إِْسَامِعيَل ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ ْبُن َخالٍِد  َفَحَمَل إَِليِْه َحيْ

اِرِه ُكلَِّها َوُربََّام َأْفَىضٰ  ،َيأَْنُس إَِليِْه َوَيِصُلهُ   َوَكاَن ُموَسٰى ، َماالً  ، إَِليِْه بَِأْرسَ

َأْيَن َيا اِْبَن  إَِىلٰ « :َفَقاَل  ،َفَدَعاهُ  ،بَِذلَِك   َفَأَحسَّ ُموَسٰى  ،َفَكتََب لِيُْشِخَص بِهِ 

 .»؟َأِخي

 .َبْغَدادَ  إَِىلٰ  :َقاَل 

 .»؟َما َتْصنَعُ « :َقاَل 

 .)٢(َوَأَنا ُممْلٌِق  ،َعَيلَّ َدْينٌ  :َقاَل 

 .َذلَِك  َفَلْم َيْلتَِفْت إَِىلٰ  ،»َفَأَنا أَْقِيض َدْينََك َوَأْفَعُل بَِك َوَأْصنَعُ « :َقاَل 

ثِِامَئِة ِدينَاٍر َأَمَر َلُه بِثََال وَ  ،»ِديأَْوَال  مْ ؤتِ تُ  َال  ،ُاْنظُْر َيا اِْبَن َأِخي«: َفَقاَل َلهُ 

ملَِْن   َقاَل َأُبو اَْحلََسِن ُموَسٰى  ،َفَلامَّ َقاَم ِمْن َبْنيِ َيَدْيهِ  ،ِف ِدْرَهمٍ َأْرَبَعِة آَال وَ 

هُ  َ َويُ  ،يَليَْسَعَنيَّ ِيف َدمِ  َاهللاوَ «: َحَرضَ  .»ِديَال َأوْ  نَّ ؤِمت

 !؟َفَأْنَت َتْعَلُم َهَذا ِمْن َحالِِه َوُتْعطِيِه َوَتِصُلهُ  ،فَِداكَ  َجَعَلنَا َاهللاُ :َفَقاُلوا َلهُ 

َثنِي َأِيب  ،َنَعمْ «: َفَقاَل َهلُمْ  ِحَم إَِذا   اَهللاَعْن َرُسوِل  ،َعْن آَباِئهِ  ،َحدَّ َأنَّ َالرَّ

 .»َطَعَها َاهللاُْت َفُوِصَلْت قَ ُقطِعَ 

َف ِمنُْه َخَربَ  ،ْبِن َخالِدٍ  َحيْيَٰى  إَِىلٰ  َأَتٰى  َفَخَرَج َعِيلُّ ْبُن إِْسَامِعيَل َحتَّٰى  َفتََعرَّ
                                                             

 .من مقاتل الطالبيِّني )١(

ة ملق/ ١٧٤ص / ٥ج (يف العني للفراهيدي  )٢(  كثرة إنفاق املال والتبذير حتَّٰى : اإلمالق): (مادَّ

 ).يورث حاجة
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ِشيدِ  َوَرَفَعُه إَِىلٰ  ْبِن َجْعَفٍر  ُموَسٰى  َمُل  :َوَزاَد َعَليِْه َوَقاَل َلهُ  ،َالرَّ إِنَّ اَْألَْمَواَل ُحتْ

ِق إَِليِْه ِمَن َاملَ  ٰى  ،َوإِنَّ َلُه ُبيُوَت َأْمَوالٍ  ،ْغِرِب َاملَ وَ  ْرشِ ُه اِْشَرتَ ثَِني َأْلَف َال َضيَْعًة بِثَ  َوإِنَّ

َها  َال وَ  ،آُخُذ َهَذا َالنَّْقدَ  َال  :َوَقاَل َلُه َصاِحبَُها َوَقْد َأْحَرضَ َاملَاَل  ،َاْليَِسَريةَ  :ِدينَاٍر َفَسامَّ

ثَِني َأْلَف ِدينَاٍر ِمَن َالنَّْقِد َأْعَطاُه َثَال وَ  ،اِل َفُردَّ َفَأَمَر بَِذلَِك َاملَ  ،)١(َنْقَد َكَذا آُخُذ إِالَّ 

ِذي َسَأَل بَِعيْنِهِ   .َالَّ

ُه إَِىلٰ  ِشيدِ  َفَرَفَع َذلَِك ُكلَّ  َعَىلٰ  )٢(َفَأَمَر َلُه بِِامَئتَْي أَْلِف ِدْرَهٍم ُيَسبَُّب َلهُ  ،َالرَّ

ِق تَاَر ُكَوَر َاملَ َفاْخ  ،َبْعِض َالنََّواِحي َوَدَخَل ُهَو ِيف  ،اَل َضْت ُرُسُلُه لِتَْقبَِض َاملَ َومَ  ،ْرشِ

اِم إَِىلٰ   ،َفَسَقطَ  )٥(]ُكلَُّها[ )٤(َخَرَجْت ِمنَْها ِحْشَوُتهُ  )٣(اَْخلََإلِ َفَزَحَر َزْحَرةً  َبْعِض َاْألَيَّ

َها َفَلْم َيْقِدُروا َما َأْصنَُع  :َفَقاَل  ،اُل َوُهَو َينِْزعُ َجاَءُه اَملَ بِِه وَ َفَوَقَع ملَِا  ،َوَجَهُدوا ِيف َردِّ

 ؟ْوِت َأَنا ِيف َاملَ بِِه وَ 

نَةِ  ِشيُد ِيف تِْلَك َالسَّ إِينِّ  ،َاهللاَيا َرُسوَل  :َفَقاَل ، َفبََدأَ بَِقْربِ َالنَّبِيِّ  ،َوَحجَّ َالرَّ

ٍء أُِريُد َأْن َأْفَعَلهُ  ُه ُيِريُد  ،ْبَن َجْعَفرٍ  ُأِريُد َأْن َأْحبَِس ُموَسٰى  ،َأْعتَِذُر إَِليَْك ِمْن َيشْ َفإِنَّ

تَِك َوَسْفَك ِدَماِئَها  .َالتَّْشتِيَت بُِأمَّ

ِن ُأْخِرَج ِمْن َداِرِه َبْغَال وَ  ،ْسِجِد َفُأْدِخَل إَِليِْه َفَقيََّدهُ ملَ ُثمَّ َأَمَر بِِه َفُأِخَذ ِمَن اَ 

ا اِن ُهَو َعَليِْهَام ُقبَّتَاِن ُمَغطَّاتَ  َه َمَع ُكلِّ َواِحَدٍة ِمنُْهَام َخيْالً  ،ِيف إِْحَداُمهَ  ،َوَوجَّ
                                                             

 ).كذا وكذا: (بعض النَُّسخيف  )١(

مة املجليس  )٢( ب أي ُيكتَ ): ُيسبَّب له: (قوله): (٢٣٥ص / ٤٨ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 ).له فإنَّ الكتاب سبب لتحصيل املال

 ).يسب له: (بعض النَُّسخويف 

ة: ... الزحري والزحار والزحارة): (٣٨ص /٢ج (يف القاموس املحيط  )٣(  ).استطالق البطن بشدَّ

ة حشا/ ٢٣١٣ص / ٦ج (يف الصحاح للجوهري  )٤( بالكرس  -حشوة البطن وحشوته ): (مادَّ

 ).أمعاؤه :- والضمِّ 

 .مقاتل الطالبيِّني من )٥(
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ةِ  َفَأَخَذ بَِواِحَدٍة َعَىلٰ  َي َعَىلٰ  ،طَِريِق َاْلُكوَفةِ  َعَىلٰ  َواَْألُْخَرٰى  ،طَِريِق َاْلبَْرصَ  لِيَُعمِّ

تِي َمَضْت إَِىلٰ  ،َالنَّاِس َأْمَرهُ  ُسوَل َأْن ُيَسلَِّمُه إَِىلٰ ، ةِ َاْلبَْرصَ  َوَكاَن ِيف َالَّ  ِعيَسٰى  َوَأَمَر َالرَّ

ِة ِحينَِئذٍ  َوَكاَن َعَىلٰ  ،نُْصورِ ْبِن َجْعَفِر ْبِن َاملَ   .َفَحبََسُه ِعنَْدُه َسنَةً  ،بِهِ  َفَمَىضٰ  ،َاْلبَْرصَ

ْمُه إَِىلٰ  ُثمَّ َكتََب إَِىلٰ  ِشيِد َأْن ُخْذُه ِمنِّي َوَسلِّ  ،َخلَّيُْت َسبِيَلهُ  إِالَّ َمْن ِشئَْت وَ  اَلرَّ

ةً  ُع َعَليِْه إَِذا ٰى َحتَّ  ،َذلَِك  َفَام أَْقِدُر َعَىلٰ  ،َفَقِد اِْجتََهْدُت بَِأْن َأِجَد َعَليِْه ُحجَّ إِينِّ َألََتَسمَّ

ُه َيْدُعو َعَيلَّ َأْو َعَليَْك  ْمحََة وَ لِنَْفِسِه َيْسَأُل اَ  َفَام َأْسَمُعُه َيْدُعو إِالَّ  ،َدَعا َلَعلَّ  .ْغِفَرةَ َاملَ لرَّ

َمُه ِمنْهُ  َه َمْن َتَسلَّ بِيِع بِبَْغَدادَ  ،َفَوجَّ َفبَِقَي ِعنَْدُه  ،َوَحبََسُه ِعنَْد َاْلَفْضِل ْبِن اَلرَّ

ًة طَِويَلةً  ِشيُد َعَىلٰ  ،ُمدَّ ٍء ِمْن َأْمِرِه َفَأَبٰى  َوَأَراَد اَلرَّ ِل ْبِن َاْلَفْض  َفَكتََب بِتَْسِليِمِه إَِىلٰ ، َيشْ

يَٰى  ُه ِعنَْدُه ِيف َرَفاِهيٍَة َوَسَعٍة ، َوَأَراَد َذلَِك ِمنُْه َفَلْم َيْفَعْل  ،َفتََسلََّمُه ِمنْهُ  ،َحيْ َوَبَلَغُه َأنَّ

قَّةِ  وَر اَْخلَاِدِم إَِىلٰ  ،َوُهَو ِحينَِئٍذ بِالرَّ يدِ  َبْغَداَد َعَىلٰ  َفَأْنَفَذ َمْرسُ ُخَل َوَأَمَرُه َأْن َيدْ  ،اَْلَربِ

هُ  ْبِن َجْعَفٍر  ُموَسٰى  ِمْن َفْوِرِه إَِىلٰ  َما َبَلَغُه  َفإِْن َكاَن اَْألَْمُر َعَىلٰ  ،َفيَْعِرَف َخَربَ

ٍد َوَأَمَرُه بِاْمتِثَالِهِ  َأْوَصَل ِكتَابًا ِمنُْه إَِىلٰ   َوأَْوَصَل ِكتَابًا ِمنُْه آَخَر إَِىلٰ  ،َاْلَعبَّاِس ْبِن ُحمَمَّ

نِْديِّ  ورٌ ، ْأُمُرُه بَِطاَعِة َاْلَعبَّاسِ ْبِن َشاَهَك يَ َالسِّ َفنََزَل َداَر َاْلَفْضِل ْبِن  ،َفَقِدَم َمْرسُ

يَٰى  َما  َفَوَجَدُه َعَىلٰ  ،ْبِن َجْعَفٍر  ُموَسٰى  ُثمَّ َدَخَل َعَىلٰ  ،َيْدِري َأَحٌد َما ُيِريدُ  َال  َحيْ

ِشيدَ  نِْديِّ  ِمْن َفْوِرِه إَِىلٰ  َفَمَىضٰ  ،َبَلَغ َالرَّ ٍد َواَلسِّ َفَأْوَصَل َاْلِكتَاَبْنيِ  ،َاْلَعبَّاِس ْبِن ُحمَمَّ

ُسوُل َيْرُكُض إَِىلٰ  ،إَِليِْهَام  يَٰى  َفَلْم َيْلبَِث َالنَّاُس َأْن َخَرَج َالرَّ َفَركَِب  ،َاْلَفْضِل ْبِن َحيْ

، )١(َفَدَعا بِِسيَاٍط َوُعَقاَبْنيِ  ،َاْلَعبَّاسِ  َدَخَل َعَىلٰ  َمَعُه َوَخَرَج َمْشُدوهاً َدِهشاً َحتَّٰى 

َه َذلَِك إَِىلٰ  نِْديِّ  َفَوجَّ َبُه ِماَئَة َسْوطٍ  ،اَلسِّ َد ُثمَّ َرضَ َ َوَخرَ  ،َوَأَمَر بِاْلَفْضِل َفُجرِّ َج ُمتََغريِّ

 .يناً َوِشَامالً َالنَّاِس َيمِ  َفَجَعَل ُيَسلُِّم َعَىلٰ  ،َفُأْذِهبَْت َنْخَوُتهُ  ،َف َما َدَخَل َاللَّْوِن ِخَال 

وٌر بِاْخلََربِ إَِىلٰ  ِشيدِ  َوَكتََب َمْرسُ نِْديِّ ْبِن  إَِىلٰ   َفَأَمَر بِتَْسِليِم ُموَسٰى  ،اَلرَّ َالسِّ

َا َالنَّاُس  :َوَقاَل  ،َوَجَلَس َجمْلِسًا َحافِالً  ،َشاَهَك   ،َقْد َعَصاِين  إِنَّ َاْلَفْضَل ْبَن َحيْيَٰى  ،َأهيُّ
                                                             

 ).خشبتان َيْشبَُح الرجُل بينهام اِجلْلدَ : العقابان): (مادَّة عقب/ ٦٢١ص / ١ج (يف لسان العرب  )١(
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اِْرَتجَّ  َفَلَعنَُه َالنَّاُس ِمْن ُكلِّ َناِحيٍَة َحتَّٰى  ،َوَرَأْيُت َأْن َأْلَعنَُه َفاْلَعنُوهُ  ،َوَخاَلَف َطاَعتِي

اُر بَِلْعنِهِ   .َاْلبَيُْت َوَالدَّ

ِشيدِ  َفَرِكَب إَِىلٰ  ،ْبَن َخالِدٍ  َوَبَلَغ َحيْيَٰى  َوَدَخَل ِمْن َغْريِ َاْلبَاِب اَلَِّذي  ،اَلرَّ

تَِفْت إَِيلَّ َيا اِلْ  :ُثمَّ َقاَل َلهُ  ،َيْشُعرُ  ُهَو َال َجاَءُه ِمْن َخْلِفِه وَ  ِمنُْه َحتَّٰى  َيْدُخُل َالنَّاُس 

 .ْؤِمنِنيَ َأِمَري َاملُ 

 .َوَأَنا َأْكِفيَك َما ُتِريدُ  ،إِنَّ َاْلَفْضَل َحَدٌث  :َفَقاَل َلهُ  ،إَِليِْه َفِزعاً  َفَأْصَغٰى 

إِنَّ َاْلَفْضَل َكاَن َعَصاِين ِيف  :َالنَّاِس َفَقاَل  أَْقبََل َعَىلٰ وَ  ،َفاْنَطَلَق َوْجُهُه َوُرسَّ 

ٍء َفَلَعنْتُهُ   .َطاَعتِي َفتََولَّْوهُ  َوَقْد َتاَب َوَأَناَب إَِىلٰ  ،َيشْ

يْنَاهُ  :َفَقاُلوا َلهُ   .َنْحُن أَْولِيَاُء َمْن َواَليَْت َوَأْعَداُء َمْن َعاَدْيَت َوَقْد َتَولَّ

يِد َحتَّٰى  ْبُن َخالٍِد بِنَْفِسِه َعَىلٰ  َج َحيْيَٰى ُثمَّ َخرَ   )١(َفَامَج َالنَّاُس  ،َبْغَدادَ  َأَتٰى  َاْلَربِ

ءٍ  لِ  ،َوَأْرَجُفوا بُِكلِّ َيشْ َواِد َوَالنَّظَِر ِيف َأْمِر َاْلُعامَّ ُه َوَرَد لِتَْعِديِل اَلسَّ  ،َفَأْظَهَر َأنَّ

نِْديَّ َفَأَمَرُه فِيِه بَِأْمِرهِ َوَدَعا  ،َوَتَشاَغَل بِبَْعِض َذلَِك   .َفاْمتَثََلهُ  ،َالسِّ

ُه َمْوًىل َلُه َينِْزُل ِعنَْد َداِر   َوَسَأَل ُموَسٰى  نِْديَّ ِعنَْد َوَفاتِِه َأْن َحيُْرضَ َالسِّ

ٍد ِيف َأْصَحاِب َاْلَقَصِب لِيُ   .َفَفَعَل َذلَِك  ،َلهُ سِّ غَ َاْلَعبَّاِس ْبِن ُحمَمَّ

نَُه َفَأَبٰى َسَألْ  :َقاَل  ا َأْهُل َبيٍْت ُمُهوُر نَِساِئنَا «: َوَقاَل  ،تُُه َأْن َيْأَذَن ِيل َأْن ُأَكفِّ إِنَّ

وَرتِنَا  .»َوِعنِْدي َكَفنِي ،َوَأْكَفاُن َمْوَتاَنا ِمْن ُطْهَرِة َأْمَوالِنَا )٢(َوَحجُّ َرصُ

َاْهلَيْثَُم ْبُن َعِديٍّ  :ِل َبْغَداَد َوفِيِهمُ َل َعَليِْه َاْلُفَقَهاَء َوُوُجوَه َأهْ ْدَخ َفَلامَّ َماَت أَ 

هُ  ْرسِ  َوُأْخِرَج َفُوِضَع َعَىلٰ  ،َذلَِك  َوَشِهُدوا َعَىلٰ  ،َأَثَر بِهِ  َفنَظَُروا إَِليِْه َال  ،َوَغْريُ اَْجلِ

 .ْبُن َجْعَفٍر َقْد َماَت َفاْنظُُروا إَِليْهِ ٰى َهَذا ُموَس  :بِبَْغَداَد َوُنوِدَي 
                                                             

ة موج/ ٣٤٢ص / ١ج (قال اجلوهري يف الصحاح  )١(  اضطربت: ماج البحر يموج موجاً ): (مادَّ

 ).وكذلك الناس يموجون. أمواجه

ة رصر/ ٧١١ ص/ ٢ج (يف الصحاح للجوهري  )٢( ، ...رصورة للذي مل حيّج رجل : يقال): (مادَّ

 ).مل حتّج : امرأة رصورةو
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ُسوَن ِيف َوْجِهِه َوُهَو َميٌِّت  َفَجَعَل   .َالنَّاُس َيتََفرَّ

َثنِي َرُجٌل ِمْن َبْعِض َالطَّالِبِيَِّني َأنَُّه ُنوِدَي َعَليْهِ  :َقاَل  ْبُن  َهَذا ُموَسٰى  :َوَحدَّ

افَِضُة َأنَُّه َال َجْعَفٍر َالَِّذي تَ   .هِ َفنَظَُروا إَِليْ  ،َيُموُت َفاْنظُُروا إَِليْهِ  ْزُعُم اَلرَّ

ُه إَِىلٰ  ،َوُمحَِل َفُدفَِن ِيف َمَقابِِر ُقَرْيشٍ  :َقاُلوا َجانِِب َرُجٍل ِمَن  َفَوَقَع َقْربُ

 .)١(اَهللاْبُن َعبِْد  ِعيَسٰى  :َالنَّْوَفِليَِّني ُيَقاُل َلهُ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب  ٰى َروَ وَ  -  ٧ ِد ْبِن عِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن إِْبَراِهيمَ ، ُحمَمَّ ْبِن  يَسٰى َعْن ُحمَمَّ

ارٍ  ،ُعبَيْدٍ  ِد ْبِن َبشَّ َثنِي َشيٌْخ  :َقاَل  ،)٢(َعِن َاْحلََسِن ْبِن ُحمَمَّ  )٤(ِمْن َأْهِل َقطِيَعةِ  )٣(َحدَّ

ِة ِممَّْن َكاَن ُيْقبَُل َقْوُلهُ  بِيِع ِمَن َاْلَعامَّ نِْديُّ ْبُن َشاَهَك َثَامنِنيَ : َقاَل  ،َالرَّ  َرُجالً َمجََعنَا اَلسِّ

َوَقاَل َلنَا ، ْبِن َجْعَفٍر  ُموَسٰى  َفَأْدَخَلنَا َعَىلٰ  ،َاْخلَْريِ  نُْسوبَِني إَِىلٰ ْلُوُجوِه َاملَ ِمَن اَ 

نِْديُّ  ُجِل َهْل َحَدَث بِِه َحَدٌث  ُاْنُظُروا إَِىلٰ  ،ءِ َيا َهُؤَال  :َالسِّ َفإِنَّ َأِمَري  ؟َهَذا َالرَّ

ْ ُيِرْد بِِه ُسوءاً َاملُ  َام َننْتَظُِر بِِه أَْن َيْقدِ َوإِ  ،ْؤِمنَِني َمل ٌع  ،)٥(َم لِيُنَاظَِرهُ نَّ َوُهَو َصِحيٌح ُمَوسَّ

ُجِل ِيف َفْضِلِه َوَسْمتِهِ  َالنََّظُر إَِىلٰ  َليَْس َلنَا َهمٌّ إِالَّ وَ  ،َعَليِْه ِيف َمجِيِع ُأُموِرِه َفَسُلوهُ   .َالرَّ

ا َما َذَكَرهُ «: ْبُن َجْعَفٍر  َفَقاَل ُموَسٰى  ِمَن َالتَّْوِسَعِة َوَما َأْشبََهَها َفُهَو  َأمَّ
                                                             

مع ) ٢٤٣ -  ٢٣٩ص / ٢ج (رشاد يف اإل ؛ ورواه املفيد )فصاعداً  ٣٣٣ص (مقاتل الطالبيِّني  )١(

 مرَسًال كام يف اإلرشاد، وابن شهرآشوب ) ٢٢٠ص (يف روضة الواعظني  تغيري ما، والفتَّال 

ة خمترصًا، وابن الصبَّ ) ٤٤١ص / ٣ج (قب آل أيب طالب يف منا / ٢ج (اغ يف الفصول املهمَّ

 .ر خمترصاً عن أمحد بن عبد اهللا بن عامَّ ، )٣٠٧ص (، والشبلنجي يف نور األبصار )٩٥٦  ص

 ).سنان: (بعضهاويف  ،)بشناء: (بعض النَُّسخيف  )٢(

ه يف أمالي الصدوق ، و)١٢٣٦ث ذيل احلدي/ ٣٣٤ص (يف قرب اإلسناد  قال احلمريي  )٣(

/ ٨باب / ٩١ص / ١ج ( أخبار الرضا عيون يف و ،)٢٣٧/٢١ذيل احلديث / ٢١٣ص (

مقبول القول،  ،قوصد شيخ ،ةوكان هذا الشيخ من خيار العامَّ : قال احلسن(: )٢ذيل احلديث 

 ).ا عند الناسثقة جد� 

 ناساً حمال ببغداد أقطعها املنصور أُ ... : القطيعة كرشيفة(: )٧٠ص / ٣ج (املحيط يف القاموس  )٤(

 ).ويسكنوها ليعمروها ،من أعيان دولته

 ).فيناظره: (بعض النَُّسخيف  )٥(
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مَّ ِيف َسبِْع َمتََراٍت  ،َما َذَكرَ  َعَىلٰ  َا َالنََّفُر َأينِّ َقْد ُسِقيُت َالسَّ ُكْم َأهيُّ َوَأَنا  ،َغْريَ َأينِّ ُأْخِربُ

نِْديِّ ْبِن َشاَهَك  َفنََظْرُت إَِىلٰ  ،»َغدًا َأْخَرضُّ َوَبْعَد َغٍد َأُموُت  َيْضَطِرُب َوَيْرَتِعُد  َالسِّ

َعَفةِ   .)٢()١(ِمثَْل َالسَّ

ذلك  املخالف يف نَّ حيتاج إٰىل ذكر الرواية به، أل أشهر من أنْ  فموته 

آبائه  من واحدٍ  يف موت كلِّ  ي إٰىل الشكِّ ؤدِّ يف ذلك يُ  يدفع الرضورات، والشكُّ 

 .ق بموت أحدوثَ فال يُ  ،وغريهم

] ظا ا م إ  ا ا [:  

ٰ أنَّ  املشهور عنه  عٰىل أنَّ  وأسند   بن موسٰى   إٰىل ابنه عيلِّ ه وىصَّ

ولو كان  منها طرفاً  ٰىص، نذكرُحت  خبار بذلك أكثر من أنْ إليه أمره بعد موته، واأل

 .ملا احتاج إليه ا باقياً حي� 

                                                             

ة / ٢٥٩و ٢٥٨ص / ١ج (الكايف  )١( ؛ ورواه )٢ح .../ يموتون يعلمون متٰى  باب أنَّ األئمَّ

ه أمالييف  ، والصدوق )١٢٣٦ح / ٣٣٤و ٣٣٣ص (قرب اإلسناد يف  احلمريي 

، )٢ح / ٨باب / ٩١ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا ، ويف )٢٣٧/٢١ح / ٢١٣ ص(

ار، وابن شهرآشوب ) ٢١٧ ص(روضة الواعظني يف  والفتَّال   عن احلسن بن حمّمد بن بشَّ

ار خمترصاً ) ٤٤١ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقبيف   .عن احلسن بن حمّمد بن بشَّ

من أهل قطيعة ( :قوله): (٣٨و ٣٧ص / ٦ج (ح أُصول الكايف يف رش املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

. دولته ليعمروها ويسكنوها القطيعة كرشيعة حمال ببغداد أقطعها املنصور أُناسًا من أعيان) الربيع

عٰىل  يكون وحيتمل أنْ  .حال عن ضمري املتكلِّم )ثامنني: (وقوله .عٰىل صيغة املجهول) مجعنا( :قوله

لعنه (أراد به هارون الرشيد ) ومل يرد به أمري املؤمنني سوءاً ( :قوله، ...ني مفعولهصيغة املعلوم وثامن

 .ة أهل اخلريأوهي هي ،ة احلسنةأاملراد بالفضل آثاره، وبالسمت اهلي) فضله وسمته... ( :قوله). اهللا

ا النفر(: قوله  قد ُسقيت إينِّ ( :لهقو .والنفرة والنفري اجلامعة من الناس ،النفر بالتحريك والتسكني) أهيُّ

: لوقال الشهيد األوَّ  .فقتله )لعنه اهللا(ه هارون الرشيد سمَّ : قال الصدوق ،)يف سبع مترات مَّ السَّ 

رجب سنة ثالث  لسّت بقني من )لعنه اهللا(مسمومًا ببغداد يف حبس السندي بن شاهك  َض بِ قُ 

مثل ( :قوله .ومائة وثامننييوم اجلمعة خلمس خلون من رجب سنة إحدٰى : وثامنني ومائة، وقيل

 ).السعفة بالتحريك غصن النخل) السعفة
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ُد ْبُن َيْعُقوَب َالْ  -  ٨ ِد ْبِن َاْحلََسنِ  ،ُكَليْنِيُّ َفِمْن َذلَِك َما َرَواُه ُحمَمَّ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ وَ  ،َعْن َسْهِل ْبِن ِزَيادٍ   ،َعِن اِْبِن ِسنَانٍ  ،)١(ْرُزَبانِ ْبِن َاملَ  اَهللاُعبَيِْد َعْن ُحمَمَّ

 - ٍة ِمْن َقبِْل َأْن َيْقَدَم َاْلِعَراَق بَِسنَ  -   أَِيب اَْحلََسِن ُموَسٰى  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل 

دُ «: َفنََظَر إَِيلَّ َوَقاَل  ،َوَعِيلٌّ اِْبنُُه َجالٌِس َبْنيَ َيَدْيهِ  َهِذِه َسيَُكوُن ِيف  )٢(]َأَما إِنَّهُ [ ،َيا ُحمَمَّ

نَِة َحَرَكٌة َفَال  َزْع لَِذلَِك  َالسَّ  .»َجتْ

 .)٣(َفَقْد أَْقَلْقتَنِي ؟فَِداكَ  َما َيُكوُن َجَعَلنَِي اَهللاُ وَ  :ُقْلُت  :َقاَل 

ُ إَِىلٰ «: َقاَل  َيبَْدأُِين ِمنُْه ُسوٌء َوِمَن َالَِّذي َيُكوُن  َأَما إِنَُّه َال  ،َهِذِه َالطَّاِغيَةِ  ُأَصريَّ

 .»َبْعَدهُ 

 ؟)٤(فَِداكَ  َعَلنَِي اَهللاُ َوَما َيُكوُن َج  :ُقْلُت  :َقاَل 

 .»اءُ ا َيَش مَ  َيْفَعُل َاهللاُوَ  ،املِِنيَ َالظَّ  ُيِضلُّ اَهللاُ «: َقاَل 

 ؟فَِداكَ  َجَعَلنَِي اَهللاُ  ،َما َذلَِك وَ  :ُقْلُت  :َقاَل 

ُه َوَجَحَدُه إَِماَمتَُه ِمْن َبْعِدي َكاَن َكَمْن َظَلَم «: َقاَل  َمْن َظَلَم اِْبنِي َهَذا َحقَّ

هُ  َعِيلَّ ْبَن َأِيب طَالٍِب   .» اَهللاَبْعَد َرُسوِل  )٥(إَِماَمتَُه َوَجَحَدُه َحقَّ

نَّ بِإَِماَمتِهِ  َلئِْن َمدَّ اَهللاُ  َاهللاوَ  :ُقْلُت  :َقاَل  ُه َوَألُِقرَّ  .ِيل ِيف َاْلُعُمِر َألَُسلَِّمنَّ َلُه َحقَّ

دُ «: َقاَل  ُه  َيُمدُّ اَهللاُ  ،َصَدْقَت َيا ُحمَمَّ َوُتِقرُّ َلُه ، ِيف ُعُمِرَك َوُتَسلُِّم َلُه َحقَّ

 .»هُ بِإَِماَمتِِه َوإَِماَمِة َمْن َيُكوُن َبْعدَ 

 ؟َوَمْن َذاكَ  :ُقْلُت  :َقاَل 
                                                             

 ).بن عبد اهللا بن املرزبان د بن عيلِّ حممّ (: بعض النَُّسخرشاد، ويف كذا يف الكايف واإل )١(

 .من الكايف )٢(

 ).علت فداك؟ فقد أقلقني ما ذكرتُج (: يف الكايف )٣(

 ).علت فداكُج (: يف الكايف )٤(

 ).ه وجحده إمامتهبن أيب طالب حقَّ  كمن ظلم عيلَّ (: يف الكايف )٥(



 كتاب الغيبة   ..............................................................................  ٦٠

دٌ «: َقاَل   .»اِْبنُُه ُحمَمَّ

َضا َوَالتَّْسِليمُ  :ُقْلُت َلهُ  :َقاَل   .)٢()١(َالرِّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  -  ٩ ِد ْبِن ِسنَاٍن  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

يِّ  قِّيِّ  ،َمجِيعاً  )٣(َوإِْسَامِعيَل ْبِن َعبَّاٍد َاْلَقْرصِ ُقْلُت ِألَِيب : َقاَل  ،َعْن َداُوَد َالرَّ

                                                             

؛ ورواه )١٦ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٩ص / ١ ج(الكايف  )١(

عيون أخبار يف  ، والصدوق )٩٨٢ح  /٧٩٧و ٧٩٦ ص/ ٢ج (يف رجاله   الكيشِّ 

 ٢٥٢ص / ٢ج (اد رشيف اإل املفيد و ،)٢٩ح / ٤باب  /٤١و ٤٠ص / ١ ج(  الرضا

عن ) ٥٢و ٥١ص / ٢ج ( عالم الورٰى يف إ الشيخ الطربيس وبإسناده عن الكليني، ) ٢٥٣و

 .حمّمد بن يعقوب

 أصري إىلٰ : (قوله): (٢٠٤و ٢٠٣ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

م للعهد إشارة إىلٰ ) الطاغية  .لمبالغة يف طغيانه وجتاوزه عن احلدِّ ايس، والتاء لاملهدي العبَّ  الالَّ

له وابتداؤه، يعني  )ال يبدأين منه سوء: (قوله منه سوء وهو  ال يصلني ابتداءً بدء كلِّ يشء أوَّ

، وهذا املهدي، وقد قتله بعده هارون الرشيد بالسمِّ  وال من الذي بعده وهو موسٰى بن ،القتل

أل س) وما يكون: قلت: قال: (قوله .كام أخربوقع  إذ أخرب بام يكون، وقد ،من دالئل إمامته

أي  »الظاملني اهللا يضلُّ «: ه القتل بقولهإٰىل أنَّ  فأشار  ،السائل عن مآل حاله مع الطواغيت

معنٰى  ، وهذامعصومة، ومل يمنعهم جرباً  ٰى يقتلوا نفساً يرتكهم مع أنفسهم الطاغية، حتَّ 

 كان هذا الفعل امَّ ـول. »ويفعل اهللا ما يشاء«: بقولهآخر  ه ينصب مقامه إماماً إضالهلم، وإٰىل أنَّ 

ذاك الفعل؟  يعني وما ،)؟ما ذاك(: ة سأل السائل عنه بقولهبحسب الداللة واخلصوصيَّ  جممالً 

وجحده إمامته،  ه،لإلمامة واخلالفة، ومن ظلم ابني هذا حقَّ  ه نصب ابنه عيلّ بأنَّ  فأجاب 

مام اآلخر مل يؤمن اإل من أنكر نَّ وجحده إمامته، وذلك أل هبن أيب طالب حقَّ  كان كمن ظلم عيلَّ 

 ).فالتارك ألحدمها كان كالتارك لآلخر يف اخلروج عنه قطعاً  ،ام رصاط احلقِّ وألهنَّ ، لمام األوَّ باإل

 .وهو الصحيح ،كذا يف الكايف )٣(

ه املؤلِّف   عيلِّ بن موسٰى  من أصحاب )٥٢٠٧/١٣الرقم / ٣٥٢ص (يف رجاله  عدَّ

 ).٥٤ص (يف رجاله  الربقي  وكذا ، لرضاا

 ).البرصي: (بعض النَُّسخويف 
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ِمَن  )٢()َوَأْنِقْذِين (ِسنِّي َفُخْذ بِيَِدي  )١(ُجِعْلُت فَِداَك إِينِّ َقْد َكِربَ  : إِْبَراِهيمَ 

 ؟)٣( )َمْن َصاِحبُنَا َبْعَدكَ (، َالنَّارِ 

 .)٥()٤(»َهَذا َصاِحبُُكْم ِمْن َبْعِدي«: َقاَل فَ  ،اِْبنِِه َأِيب اَْحلََسِن  َفَأَشاَر إَِىلٰ 

دٍ  ،َعنْهُ  -  ١٠ ٰ  ،َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ُحمَمَّ دٍ  َعْن ُمَعىلَّ ِد  َعْن أَْمحََد ْبنِ  ،ْبِن ُحمَمَّ ُحمَمَّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبنِ  ،َعِن اِْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ،َعِن اَْحلََسنِ  ،)٦(اَهللاْبِن َعبِْد اِ  رٍ  َعْن ُحمَمَّ  ،)٧(َعامَّ

ِل : َقاَل  نِي َعَىلٰ  َال أَ : ُقْلُت ِألَِيب اَْحلََسِن اَْألَوَّ  ؟َمْن آُخُذ ِمنُْه ِدينِي )٨(َتُدلُّ
                                                             

 ).كربت: (بعض النَُّسخ يف )١(

 .ليس يف الكايف )٢(

 ).قال(: بدل ما بني القوسني يف الكايف )٣(

 ؛ ورواه املفيد )٣ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٢ص / ١ ج(لكايف ا )٤(

عن ) ٢٢٢ص (يف روضة الواعظني  والفتَّال  بإسناده عن الكليني،) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٤ص / ٢ج ( عالم الورٰى يف إ الشيخ الطربيس وداود الرقِّي، 

مة املجليس  )٥( ويف  .القرصي نسبة إٰىل موضع): (٣٤٢ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

ة نسبة إٰىل رقَّ  :القاف ي بفتح الراء وشدِّ والرقِّ  .لسبعة ومخسني موضعاً  ملَ القرص عَ : القاموس

أعرف اإلمام  أموت قبل أنْ  أي طال عمري وأخاف أنْ  )يقد كرب سنِّ(. وهي بلد عٰىل الفرات

ويف الصحاح  .ن من املجيء إٰىل بلدك بعد سامع خرب وفاتكال أمتكَّ  بعدك، أو أخاف أنْ 

ولكن  .ثة، يف الناس وغريهم، انتهٰى الرضس ومقدار العمر، مؤنَّ  نُّ الس: والقاموس والنهاية

ا جيوز يف النسبة إليه التذكري والتأنيث، فلذا ورد يف هذا اخلرب عٰىل  مل يكن حقيقي� امَّ ـتأنيثها ل

 ).التذكري، ويف اخلرب اآليت عٰىل التأنيث

 . اجلوادالرضا واإلمامني عن د بن عبد اهللا بن مروان األنباري، روٰى هو أمحد بن حممّ  )٦(

 ).د بن عبيد اهللاأمحد بن حممّ : (بعض النَُّسخويف 

ان ر بن حيَّ د بن إسحاق بن عامَّ حممّ (: )٩٦٨الرقم / ٣٦١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٧(

 ).التغلبي الصرييف، ثقة عني

حاب من أص) ٥٤١٠/٢٣و ٥١٢٩/٣٠الرقم / ٣٦٥و ٣٤٤ص (رجاله  يف املؤلِّف ه وعدَّ 

 .الكاظم والرضا 

 ).إىلٰ (: يف الكايف )٨(
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  اَهللاَقْربِ َرُسوِل  ي إَِىلٰ إِنَّ أَِيب َأَخَذ بِيَِدي َفَأْدَخَلنِ  ،َهَذا اِْبنِي َعِيلٌّ «: َفَقاَل 

 جَ  :اَل قَ  إِنَّ اَهللاَ  ،َيا ُبنَيَّ  :َوَقاَل 
�

 إِ�
ً
ة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
إِنَّ وَ ، ]٣٠: البقرة[ اِعل

 .)٢()١(»بِهِ  إَِذا َقاَل َقْوالً َوَىفٰ   َاهللاَ

ِد ْبِن َحيْيَٰى  ،َعنْهُ  -  ١١ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،)٣(َعْن ُحمَمَّ َعِن اَْحلََسِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

اِف  َعِن َاْحلَُسْنيِ  ،ْبِن َحمْبُوٍب اِ َاْحلََسِن  حَّ ُكنُْت َأَنا َوِهَشاُم ْبُن : َقاَل  ،)٤(ْبِن ُنَعيٍْم َالصَّ

الِِح  :َفَقاَل َعِيلُّ ْبُن َيْقطِنيٍ  ،بِبَْغَدادَ  )٥(َاْحلََكِم َوَعِيلُّ ْبُن َيْقطِنيٍ  ُكنُْت ِعنَْد َاْلَعبِْد َالصَّ

 ] ٌَّهَذا َعِيلٌّ َسيُِّد  ،ا َعِيلَّ ْبِن َيْقطِنيٍ يَ « :َفَقاَل ِيل  ،)٦(]َجالِساً َفَدَخَل َعَليِْه اِْبنُُه َعِيل

 .»َنَحْلتُُه ُكنْيَتِي ]َقدْ [َأَما إِينِّ  ،َسيُِّد ُوْلِدي
                                                             

؛ ورواه )٤ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ  /٣١٢ص / ١ ج(الكايف  )١(

يف  الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٤٩و ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل املفيد 

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٥و ٤٤ص / ٢ج (عالم الورٰى إ

مة املجليس قا )٢( أي بعد ) إٰىل من آخذ. (للعرض )أَال ): ((٣٤٣ص / ٣ج (يف مرآة العقول  ل العالَّ

القابل  أي ابني حقيقةً  ،)ابني(أي هو هذا، أو مبتدأ خربه  ،حمذوف أخرب مبتد )هذا :فقال( .وفاتك

 جَ : قوله تعاىلٰ  عٰىل أنَّ  ويدلُّ  .أي إٰىل ما جياور قربه )إٰىل قرب رسول اهللا. (لإلمامة كام مرَّ 
�

 ِ� إِ�
ٌ

اِعل

 
ً
ة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ).خيل األرض من خليفة إٰىل يوم القيامةوال أُ   أجعل ذلك أبداً معناه أينِّ  األ

ي ار القمِّ د بن حييٰى أبو جعفر العطَّ حممّ (: )٩٤٦الرقم / ٣٥٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 .)احلديث ثقة عني كثري ،شيخ أصحابنا يف زمانه

 .من مل يرو عنهم  يف) ٥٩٥٥/٣٦الرقم / ٤١١و ٤١٠ص (يف رجاله  املؤلِّف  هوعدَّ 

اف موٰىل بني أسد، احلسني بن نعيم الصحَّ (: )١٢٠الرقم / ٥٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 .)دوحممّ  ثقة وأخواه عيلٌّ 

مع  من أصحاب الصادق ) ٢٢٠٨/٦٥الرقم / ١٨٣ص (رجاله  يف املؤلِّف ه وعدَّ 

 .توصيفه بالكويف

بن يقطني بن موسٰى البغدادي  عيلُّ (: )٧١٥الرقم / ٢٧٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )٥(

ام يف أيَّ  )هـ١٨٢(سنة ، مات )...هـ١٢٤(بالكوفة سنة عيلٌّ  دَ لِ وُ  ،...وهو كويف األصل ،سكنها

 ).وهو حمبوس يف سجن هارون ببغداد موسٰى بن جعفر 

 .، وكذا ما يأيتمن الكايففتني ما بني املعقو )٦(
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َب ِهَشاٌم بَِراَحتِهِ   ؟َوْحيََك َكيَْف ُقْلَت  :ُثمَّ َقاَل  ،َجبَْهتَهُ  )١(َفَرضَ

 .ِمنُْه َكَام ُقْلُت  اَهللاَسِمْعتُُه وَ  :َفَقاَل َعِيلُّ ْبُن َيْقطِنيٍ 

 . )٤()٣(فِيِه ِمْن َبْعِدهِ  )٢()َاهللاوَ (إِنَّ َاْألَْمَر  :َقاَل ِهَشامٌ فَ 

ٍة ِمْن أَْصَحابِنَا ،َعنْهُ  - ١٢ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن ِعدَّ َد ْبِن ُحمَمَّ َعْن  ،َعْن َأْمحَ

ْلَقاُبوِيسِّ  ،)٥(ُمَعاِوَيَة ْبِن ُحَكيْمٍ    ٰى َعْن أَِيب َاْحلََسِن ُموَس  ،)٦(َعْن ُنَعيٍْم اَ
                                                             

 ).براحة: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .ليس يف الكايف )٢(

؛ ورواه املسعودي )١ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١١ص / ١ج ( الكايف )٣(

اف وهشام بن احلََكم ) ٢٠٣و ٢٠٢ص (يف إثبات الوصيَّة  عن حمّمد بن احلسني بن نعيم الصحَّ

) ٣ح / ٤باب / ٣٢و ٣١ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا يف  الف، والصدوق باخت

ي و باختالف، از القمِّ ، بإسناده عن أمحد بن حمّمد بن عيسٰى ) ٢٧٢و ٢٧١ ص( كفاية األثريف  اخلزَّ

ص (يف روضة الواعظني  والفتَّال  بإسناده عن الكليني،) ٢٤٩ص / ٢ج (رشاد يف اإل واملفيد 

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٤و ٤٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و خمترصاً،) ٢٢٢

مة املجليس  )٤( ) له(خ َس يف بعض النُّ )فقال يل): ((٣٤١ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 ،)يف(م بمعنٰى والالَّ  ،الضمري البنه عىلٍّ : ابن يقطني، وقيل اف، والضمري راجع إىلٰ فالقائل الصحَّ 

ه القائم أنَّ  ه كان ظنَّ ولعلَّ  .بوالرضب للتعجُّ  .الكفُّ  :والراحة .أي أعطيته )نحلته( .بعيد وهو

) وحيك. (ام مع نحلة الكنية، السيّ ف إلشعار الكالم بقرب وفاته م غريه، أو للتأسُّ كام توهَّ 

ويح كلمة رمحة، وويل كلمة : ب، وقال اجلوهريمنصوب بتقدير حرف النداء للتعجُّ : قيل

 ،ويح لزيد وويل لزيد ترفعهام عٰىل االبتداء: مها بمعنٰى واحد، تقول: وقال الزبيدي .عذاب

 ).لزيد فتنصبهام بإضامر فعل لزيد وويالً  وحياً : تقول ولك أنْ 

ر يم بن معاوية بن عامَّ كَ معاوية بن ُح (: )١٠٩٨الرقم / ٤١٢ص (يف رجاله   قال النجايش )٥(

 .)الرضا  الدهني ثقة، جليل يف أصحاب

يف و، من أصحاب اجلواد ) ٥٦٠٦/٢٢الرقم / ٣٧٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

يف وصفه بالكويف، ومع   من أصحاب اهلادي) ٥٧٨٨/٤٢الرقم / ٣٩٢ص (

 .من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٨٤/١٣٤الرقم / ٤٤٩ ص(

وثقاته وأهل   الكاظماإلمام  ةمن خاصَّ  )٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل ه املفيد عدَّ  )٦(

 .الورع والعلم والفقه من شيعته
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َوُهَو َينْظُُر  ،ِعنِْدي َوأََحبُُّهْم إَِيلَّ  )٣(َأْكَربُ ُوْلِدي َوآَثُرُهمْ  )٢(اِْبنِي َعِيلٌّ «: َقاَل  )١(]َأنَّهُ [

ْ  ،َمِعي ِيف َاْجلَْفرِ   .)٥()٤(»َنبِيٌّ َأْو َوِيصُّ َنبِيٍّ   َينْظُْر فِيِه إِالَّ َوَمل

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  -  ١٣ ِد ْبِن ِسنَاٍن  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ِمْن  َخَرَجْت إَِليْنَا َأْلَواٌح : َقاَل  ،)٦(ْختَارِ َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َاملُ  ،َوَعِيلِّ ْبِن اَْحلََكِم َمجِيعاً 
                                                             

 .من الكايف )١(

 ).اابني علي�  إنَّ (: يف الكايف )٢(

 ).هموأبرُّ (: يف الكايف )٣(

؛ )٢ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٢و ٣١١ص / ١ ج(الكايف  )٤(

ار  بإسناده ) ٢٤ح / ١٤ باب/ ٣ج / ١٧٩و ١٧٨ص (الدرجات  بصائريف  ورواه الصفَّ

بإسناده عن نرص بن ) ٢٠٢ص (عن نعيم بن قابوس باختالف، واملسعودي يف إثبات الوصيَّة 

) ٢٧ح / ٤باب / ٤٠ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا يف  قابوس، والصدوق 

بإسناده عن الكليني، وحسني بن ) ٢٥٠و ٢٤٩ص / ٢ج (رشاد يف اإل واملفيد  باختالف،

اب يف  إعالم يف  الشيخ الطربيس وكام يف إثبات الوصيَّة، ) ٩٧ص (عيون املعجزات عبد الوهَّ

/ ٢ ج(واجلرائح اخلرائج يف  عن حمّمد بن يعقوب، والراوندي ) ٤٤ص / ٢ج ( الورٰى 

يف مناقب آل أيب طالب  ، وابن شهرآشوب مرَسًال عن اإلمام الكاظم ) ٨٩٧  ص

 .عن نعيم القابويس) ٤٧٦ص / ٣ ج(

مة املجليس قال  )٥( ه وكان حقُّ  ،)إنْ (خرب  )ابني عىلٌّ  إنَّ ): ((٣٤٢ص / ٣ج (يف مرآة العقول  العالَّ

ه ابني دون غريه، أو تي له كأنَّ ة اختصاصه يب وحمبَّ أي لشدَّ  ،م إلفادة احلرص مبالغةً فقدَّ  ،)ا ابنيعلي�  إنَّ (

حمذوف، واجلملة  أخرب مبتد )أكرب(و .لهقه وشامئلُ قه وُخ لْ املراد باالبن االبن الذي يعرف فيه أبوه َخ 

 ،)ابني(ـ عطف بيان ل )عيلٌّ (ـ ف ،)إنَّ (بدون  )ابني عيلٌّ : (ويف إرشاد املفيد .استيناف بيان للسابق

 ).هم إحساناً أي أوصلهم يب وأشدّ  )هم يبوأبرُّ ( .وهو أظهر ،خربه )أكرب(و

/ ١٨٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  ،هو احلسني بن املختار أبو عبد اهللا القالنيس، كويف )٦(

من ) ٤٩٧٢/٣الرقم / ٣٣٤ص (، ويف  من أصحاب الصادق) ٢٢١١/٦٨  الرقم

 .الكاظم أصحاب 

، وثقاته، الكاظم اإلمام ة من خاصَّ ) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل ه الشيخ املفيد وعدَّ 

 .الورع والعلم والفقه من شيعته وأهل
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َيْفَعَل َكَذا َوَأْن  َأْكَربِ ُوْلِدي َأنْ  َعْهِدي إَِىلٰ «: - َوُهَو ِيف َاْحلَبِْس  - َأِيب َاْحلََسِن 

 . )٢()١(»ْوَت َعَيلَّ َاملَ  َأْلَقاَك أَْو َيْقِيضَ اَهللاُ  ُتنِْلُه َشيْئًا َحتَّٰى  َال ٌن ُفَال وَ  ،َيْفَعَل َكَذا

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  -  ١٤ َعْن ِزَياِد ْبِن َمْرَواَن  ،َعْن ُحمَمَّ

َأُبو  َوِعنَْدهُ  َأِيب إِْبَراِهيَم  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،-  )٣(]َكاَن ِمَن َاْلَواِقَفةِ وَ [ - َاْلَقنِْديِّ 

 ،ِميَمُه َكَال َكَال وَ  ،كِتَاَبُه كِتَاِيب  )٤(إِنَّ  ،َهَذا اِْبنِي َعِيلٌّ  ،َيا ِزَيادُ «: َفَقاَل ِيل  ،َاْحلََسِن اِْبنُهُ 

 .)٦()٥(»ْوُل َقْوُلهُ َوَما َقاَل َفاْلقَ  ،َوَرُسوَلُه َرُسوِيل 
                                                             

 ؛)٨ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٣و ٣١٢ص / ١ ج(الكايف  )١(

) ٢٤و ٢٣ح / ٤باب / ٣٩ص / ١ج ( يف عيون أخبار الرضا  ورواه الصدوق 

 الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٥٠ص / ٢ج (رشاد يف اإل خمترصًا، واملفيد 

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف 

مة املجليس قال الع )٢( ب فيه من خشب كتَ ما يُ  :اللوح): (٣٤٥ص / ٣ج (يف مرآة العقول  الَّ

ـ ق بوالظرف لغو متعلِّ  .م إٰىل املرء يف اليشءة والتقدُّ الوصيَّ : والعهد .أو كتف أو قرطاس

 ة، واملصدر خرب املبتدأ، وعٰىل الثاينمصدريَّ  )نْ أ(ل خرب املبتدأ، وعٰىل األوَّ  أو مستقرّ  ،)عهدي(

أو عٰىل مدخول  ،)عهدي( عطف عىلٰ  )فالن(ومجلة  .ن العهد معنٰى القولة لتضمُّ مفرسِّ  )نْ أ(

وهذا  .أي ال تعطه )ال تنله. (بعض أوالده، وحيتمل غريهم )فالن(ـ املراد ب ة، ولعلَّ املفرسِّ  )نْ أ(

 ).لإلخبار باملوت ،وبتقريب ما مرَّ  كنايةً  عٰىل النصِّ  يدلُّ  أيضاً 

 .يفمن الكا )٣(

 ).، إنَّ هذا ابني عيلٌّ (بدل  )هذا ابني فالن(: يف الكايف )٤(

؛ ورواه )٦ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٢ص / ١ ج(الكايف  )٥(

ات باختالف، ) ٨٨٧ح / ٧٦٧ص / ٢ج (يف رجاله  الكيشِّ  بإسناده عن أيب سعيد الزيَّ

 باختالف،) ٢٥ح / ٤باب  /٣٩ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا يف  والصدوق 

يف روضة الواعظني  بإسناده عن الكليني، والفتَّال ) ٢٥٠ص / ٢ج ( رشاديف اإل  املفيدو

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٥ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و، )٢٢٢ص (

عن زياد بن مروان ( :قوله): (١٨٣ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٦(

عن موسٰى  سامعه النصَّ  وكان سبب وقفه مع ،وقف يف الرضا ) القندي وكان من الواقفة

موسٰى بن  ه كان عنده سبعون ألف دينار من مالأنَّ  عٰىل ابنه الرضا  بن جعفر ا

 ). يدفع املال إليهلئالَّ  فأنكر موته وإمامة الرضا ،  جعفر
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ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  - ١٥ ِد ْبِن َاْلَفْضلِ  ،َعْن ُحمَمَّ  ،َعْن ُحمَمَّ

ُه ِمْن ُوْلِد َجْعَفِر ْبِن َأِيب طَالٍِب  -  )١(ْخُزوِميِّ َعِن َاملَ  َبَعَث إَِليْنَا : َقاَل ، - َوَكاَنْت ُأمُّ

َ أََتْدُروَن «: )٢(]َلنَا[ُثمَّ َقاَل  ،َفَجَمَعنَا  وَسٰى َأُبو َاْحلََسِن مُ   .»؟)٣(َمجَْعتُُكمْ  ِمل

 .َال : َفُقْلنَا

 ،َوَخِليَفتِي ِمْن َبْعِدي ،َوَاْلَقيُِّم بَِأْمِري ،اِْشَهُدوا َأنَّ اِْبنِي َهَذا َوِصيِّي«: َقاَل 

َوَمْن َكاَنْت َلُه ِعنِْدي ِعَدٌة  ،ي َهَذاَمْن َكاَن َلُه ِعنِْدي َدْيٌن َفْليَْأُخْذُه ِمِن اِْبنِ 

ْزَها ِمنْهُ   .)٥()٤(»بِِكتَابِهِ   َيْلَقنِي إِالَّ َلُه ُبدٌّ ِمْن لَِقاِئي َفَال  َوَمْن َملْ َيُكنْ  ،َفْليَتَنَجَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  -  ١٦  ،ازِ َعْن َأِيب َعِيلٍّ اَْخلَزَّ  ،َعْن ُحمَمَّ

                                                             

وثقاته  الكاظم  اإلمام ةمن خاصَّ ) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل ه الشيخ املفيد عدَّ  )١(

 .وأهل الورع والفقه من شيعته

 .املخزومي هو عبد اهللا بن احلارث أنَّ  أخبار الرضا رواية عيون  ويظهر من

 .من الكايف )٢(

 ).ِملَ دعوتكم؟(: يف الكايف )٣(

؛ ورواه )٧ح / احلسن الرضا  أيب باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٢ص / ١ ج(الكايف  )٤(

 باختالف،) ١٤ح / ٤باب  /٣٦ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا يف  الصدوق 

يف  الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٥١و ٢٥٠ص / ٢ج ( رشاديف اإل  املفيدو

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٥ص / ٢ج ( عالم الورٰى إ

مة املجليس  )٥( املراد  )ابني هذا أنَّ ): ((٣٤٥و ٣٤٤ص / ٣ج (ول يف مرآة العق قال العالَّ

م علَ ة املشار إليه يُ ، وعٰىل تقدير عدم معلوميَّ )ا ابني هذاعلي�  إنَّ (: ، ويف العيونالرضا 

أحد أوالده إمام بعده، ومل يقل  وأنَّ  عٰىل وفاة موسٰى  إذ يدلُّ  ،منه إمامة الرضا 

قاء بالفتح مصدر لقي من واللَّ  .ز طلب الوفاء بالوعدوالتنجُّ  .أحد بإمامة غريه بعده كام مرَّ 

عٰىل اإلذن   مع كتابه الداّل ، أي إالَّ الضمري راجع إٰىل الرضا  ) بكتابهإالَّ ( .باب علم

وحيتمل رجوع  ومن ال ينبغي، ه أعلم بمن ينبغي دخوله عيلَّ ة واخلوف، وألنَّ ة التقيَّ لشدَّ 

 ،فيكون إطالق اللقاء عليه جمازاً  كتابه وال يدخل عيلَّ  أي يبعث إيلَّ  ،الضمري إٰىل املوصول

 ).ولكن ال خيلو من بعد
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إِينِّ َأَخاُف َأْن َحيُْدَث : ُقْلُت ِألَِيب إِْبَراِهيَم : َقاَل  ،)١(َعْن َداُوَد ْبِن ُسَليَْامنَ 

َماِم َبْعَدكَ  ،َأْلَقاكَ  َال َحَدٌث وَ  ِين َعِن اَْإلِ  .َفَأْخِربْ

 .)٣()٢(َيْعنِي َأَبا اَْحلََسِن  »نٌ اِْبنِي ُفَال «: َفَقاَل 

ْس  -  ١٧ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعِن اِْبِن ِمْهَرانَ  ،نَادِ َوِهبََذا اَْإلِ َعْن َسِعيِد ْبِن أَِيب  ،َعْن ُحمَمَّ

إِينِّ َسَأْلُت  :ُقْلُت ِألَِيب إِْبَراِهيَم : َقاَل  ،)٥(َعْن َنْرصِ ْبِن َقاُبوَس  ،)٤(َاْجلَْهمِ 

ِين َأنََّك َأْنَت هُ  ؟َمِن اَلَِّذي َيُكوُن َبْعَدكَ  : َأَباكَ  َ َأُبو َعبِْد  َفَلامَّ  ،وَ َفَأْخَربَ ُتُويفِّ

ِين َمِن  ،َوُقْلُت بَِك َأَنا َوَأْصَحاِيب  )٦(َذَهَب َالنَّاُس َيِمينًا َوِشَامالً   َاهللا َفَأْخِربْ

ِذي َيُكوُن ِمْن َبْعِدَك ِمْن ُوْلِدكَ   ؟َالَّ

                                                             

وثقاته  الكاظم  اإلمام ةمن خاصَّ ) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل الشيخ املفيد  هعدَّ  )١(

 .شيعته وأهل الورع والعلم والفقه من

ورواه  ؛)١١ح / ا أيب احلسن الرض باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٣ص / ١ ج(الكايف  )٢(

إعالم يف  الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٥١ص / ٢ج (رشاد يف اإل املفيد 

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٦ص / ٢ج ( الورٰى 

مة املجليس  )٣(  ،بالتحريك )حيدث حدث نْ أ): ((٣٤٦ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

إذ  ،كالم الراوي أو راوي الراوي، واألخري أظهر )ييعن(و .أي حادثة كاحلبس والقتل واملوت

 ).الكناية من الراوي الظاهر أنَّ 

سعيد بن أيب اجلهم القابويس اللخمي، (: )٤٧٢الرقم / ١٧٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

وآل  ،بالكوفة وجهاً  ،يف حديثه كان سعيد ثقةً  ،املنذر من ولد قابوس بن النعامن بن ،أبو احلسني

 .)جلهم بيت كبري بالكوفةأيب ا

 .من أصحاب الصادق ) ٢٨٢٥/٦٣الرقم / ٢١٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

وثقاته وأهل  الكاظم  ةمن خاصَّ ) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل ه الشيخ املفيد عدَّ  )٥(

 .شيعته الورع والعلم والفقه من

مة املجليس  )٦( جهات  أي إىلٰ  )وشامالً  يميناً ): ((٣٤٦ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 ).خمتلفة غري الرصاط املستقيم
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 .)١(»نٌ اِْبنِي ُفَال «: َقاَل 

ِد  ،َعْن أَْمحَدَ  ،َعنْهُ  -  ١٨ اِك ْبِن َاْألَْشَعِث  ،ْبِن َعِيلٍّ َعْن ُحمَمَّ حَّ َعْن  ،)٢(َعِن َالضَّ

َفَأَخَذ َبْعَضُه  :)٤()َقاَل ( ،بَِاملٍ  َأِيب إِْبَراِهيَم  ِجئُْت إَِىلٰ : َقاَل  ،)٣(َداُوَد ْبِن ُزْرِيبٍّ 

ٍء َتَرْكتَُه ِعنِْدي َأْصَلَحَك َاهللاُ :َفُقْلُت  ،َوَتَرَك َبْعَضهُ   .ِألَيِّ َيشْ

َبَعَث إَِيلَّ َأُبو  )٥(َفَلامَّ َجاَء َنْعيُهُ  ،»إِنَّ َصاِحَب َهَذا اَْألَْمِر َيْطُلبُُه ِمنَْك «: َفَقاَل 

َضا   . )٦(َفَدَفْعتُُه إَِليْهِ  ،اَل َفَسَأَلنِي َذلَِك َاملَ  َاْحلََسِن َالرِّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  - ١٩  ،)٧(َعِيلِّ ْبِن َاْحلََكمِ  َعنْ  ،َعْن ُحمَمَّ
                                                             

؛ ورواه )١٢ح / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٣ص / ١ج (الكايف  )١(

عيون أخبار يف  باختالف، والصدوق ) ٨٤٩ ح /٧٤٧/ ٢ج (يف رجاله   الكيشِّ 

رشاد يف اإل الف أيضًا، واملفيد باخت) ٢٦ح / ٤باب / ٤٠و ٣٩ص / ١ ج(  الرضا

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٥١ص / ٢ ج(

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٦  ص

 .من أصحاب الصادق ) ٣٠٧٢/٢الرقم / ٢٢٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

/ ٨ج (يف معجم رجال احلديث   د اخلوئي، قال السيِّ )داود بن رزين: (بعض النَُّسخيف  )٣(

بةيف الطبعة : )٤٣٩٤الرقم / ١٠٤  ص وهو  ،)داود بن رزين(بدل ) داود بن زريب( :املعرَّ

واملرآة والوايف أيضًا، وابن ) أي من الكايف(كذا يف الطبعة القديمة  ،الصحيح املوافق للروضة

 .وغريه  فيدقه املعنه يونس وابن أيب عمري، وابن زريب وثَّ  ن روٰى رزين ممَّ 

 .رشادليس يف الكايف واإل )٤(

مة املجليس  )٥(  ).اإلخبار باملوت: يالنع): (٣٤٦ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

؛ ورواه )١٣ح  /أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٣ص / ١ ج(الكايف  )٦(

اك بن األشعث، عن ال بإسناده) ٥٦٥ح / ٦٠١ص / ٢ج (يف رجاله   الكيشِّ  ضحَّ

يف  الشيخ الطربيس و بإسناده عن الكليني،) ٢٥٢و ٢٥١ص / ٢ج (رشاد يف اإل  واملفيد

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٤٧ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

ومل  ،)م األرمنيكَ أيب احلَ : (ولكن يف الكايف واإلمامة والتبرصة وغريمها ،بعض النَُّسخكذا يف  )٧(

 .لرجالا بتُ نجد له ذكر يف كُ 
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َعْن َيِزيَد  ،)١(ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِيب َطالٍِب  اَهللاِن َعِيلِّ ْبِن َعبِْد ْبِن إِْبَراِهيَم بْ  َاهللاَعْن َعبِْد 

نَِة َالَّتِي  َعْن أَِيب إِْبَراِهيَم  ،ِيف َحِديٍث َطِويلٍ  )٢(ْبِن َسِليطٍ اِ  ُه َقاَل ِيف َالسَّ َأنَّ

نَةِ «: فِيَها  ُقبَِض  َسِميِّ  ،اِْبنِي َعِيلٍّ  إَِىلٰ  )٣(]ُهوَ [َواَْألَْمُر  ،إِينِّ ُأوَخُذ ِيف َهِذِه َالسَّ

ُل َفَعِيلُّ ْبُن أَِيب َطالٍِب  ،َعِيلٍّ  ا َعِيلٌّ اَْألَوَّ ا  ،َفَأمَّ ُر َفَعِيلُّ ْبُن اَْآلَخ  )٤()َعِيلٌّ (َوَأمَّ

تَُه ُأْعطَِي َفْهَم اَْألَ  ، َاْحلَُسْنيِ  ُه َوِذمَّ ُه َوُودَّ ِل َوِحْلَمُه َوَنْرصَ ِحمْنََة وَ  )٥(]َوِحمْنَتَهُ [وَّ

ُه َعَىلٰ  ،َاْآلَخرِ   . )٧()٦(َمتَاَم اَْخلََربِ  »...َما َيْكَرهُ  َوَصْربَ
                                                             

بن  د بن عيلِّ عبد اهللا بن إبراهيم بن حممّ (: )٥٦٢الرقم / ٢١٦ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).صدوق ثقة،أبو حمّمد، عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، 

من ) ٥١٥٩/٣الرقم / ٣٤٥ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٤٨ص (يف رجاله  الربقي  هعدَّ  )٢(

 .أصحاب الكاظم 

وثقاته وأهل  ة الكاظم خاصَّ  من) ٢٤٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل شيخ املفيد ه الوعدَّ 

 .الورع والعلم والفقه من شيعته

 .من الكايف )٣(

 .ليس يف الكايف )٤(

 ).تهذمَّ (بدل  )دينه: (وفيه ،من الكايف )٥(

ضمن / أيب احلسن الرضا  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٥ص / ١ ج(الكايف  )٦(

، )٦٨ضمن احلديث  /٨٠ ص(والتبرصة  اإلمامةيف  ورواه ابن بابويه  ؛)١٤  احلديث

باختالف، ) ٩ح / ٤باب / ٣٥ - ٣٣ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا يف  والصدوق 

إعالم يف  بإسناده عن الكليني، والشيخ الطربيس ) ٢٥٢ص / ٢ج (رشاد يف اإل واملفيد 

 .عن الكليني وابن بابويه) ٥٠ص / ٢ج ( الورٰى 

مة املجليس  )٧( عٰىل بناء  )وخذ أُ إينِّ ): ((٣٥٧و ٣٥٦ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

: وقيل يف قوله تعاىلٰ  .إذا وافق اسمه اسمه ،فالن هو سميُّ : ويقال .املجهول بقلب اهلمزة واواً 
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ُد ْبُن َجْعَفٍر اَْألََسِديُّ  َوَرَوٰى  -  ٢٠  ،َاهللاَعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد  ،َأُبو اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

ُد ْبُن اَْحلَُسْنيِ ْبِن أَِيب اَْخلَطَّاِب َواَْحلََسُن ْبُن  َعْن َمجَاَعٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ِمنُْهْم ُحمَمَّ

ُد ْبُن ِعيَسٰى ٰى ُموَس  اُب َوُحمَمَّ ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  اَْخلَشَّ َعِن َاْحلََسِن ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ

 ؟َأْسَأُلَك :  ُقْلُت ِألَِيب َاْحلََسِن ُموَسٰى : َقاَل  ،- ِيف َحِديٍث َلُه  - َاْحلََسِن 

 .»َسْل إَِماَمَك «: َفَقاَل 

كَ  َفإِينِّ َال  َمْن َتْعنِي :َفُقْلُت   ؟أَْعِرُف إَِمامًا َغْريَ

 .»ُهَو َعِيلٌّ اِْبنِي َقْد َنَحْلتُُه ُكنْيَتِي«: َقاَل 

إِنََّك َأْنَت َاْلَقائُِم  :َقاَل   َاهللاَأَبا َعبِْد  َفإِنَّ  ،َسيِِّدي َأْنِقْذِين ِمَن َالنَّارِ  :ُقْلُت 

 .ِهبََذا َاْألَْمرِ 

ْ َأُكْن َقاِئامً «: َقاَل  ٍة َيا َحَسُن، َما ِمْن إَِماٍم َيكُ «: ُثمَّ َقاَل  ،»؟َأَوَمل وُن َقاِئًام ِيف ُأمَّ

ُة َحتَّ َعنُْهْم َفالَِّذي َيِليِه هُ  َوُهَو َقاِئُمُهْم، َفإَِذا َمَىضٰ  إِالَّ  َيِغيَب ٰى َو َاْلَقاِئُم َواَْحلُجَّ

ْف َمجِيَع َما ُكنَْت ُتَعاِمُلنِي بِِه إَِىلٰ  نَا َقاِئٌم، َفاْرصِ  اَهللاوَ  )١(]اَهللاوَ [ ،اِْبنِي َعِيلٍّ  َعنُْهْم، َفُكلُّ

 .»اَفَعَل بِِه َذاَك ُحب�  َبِل َاهللاُ ،َما َأَنا َفَعْلُت َذاَك بِهِ 

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،ُد ْبُن إِْدِريَس َأْمحَ  َوَرَوٰى  - ٢١ َعِن َاْلَفْضِل  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

  أمري املؤمنني... ،)امتحانه وابتالؤه بأذٰى املخالفني وخمالفتهم وخذالن  يأ) وحمنته

فتخصيص  ،ة يف مجيع الكامالت كام مرَّ ه قد ثبت مساواة مجيع األئمَّ اعلم أنَّ  ثمّ  .أصحابه له

ة بزمانه، كظهور بعضهم ببعضها لظهور هذا البعض منه أكثر من غريه بسبب املصالح املختصَّ 

 بن احلسني  ، والدعوات عن عيلِّ الفصاحة من أمري املؤمنني الغزوات والشجاعة و

 ).ة يف زماهنام، وهكذاة التقيَّ لقلَّ  وانتشار العلوم من الباقر والصادق  ،لفراغه

 .بعض النَُّسخمن  )١(

 عيلُّ (: قائالً ، فيمن مل يرو عنهم ) ٦١٥٩/٢الرقم / ٤٢٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 .)نيسابوري، فاضل ،الفضل بن شاذان تلميذ ،لقتيبيد ابن حممّ ا

 يف كتاب عليه اعتمد أبو عمرو الكيشِّ (: )٦٧٨الرقم / ٢٥٩ص (يف رجاله  وقال النجايش 

 ).الرجال
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يَٰى  ،ْبِن َشاَذاَن َالنَّيَْشاُبوِريِّ اِ  ِد ْبِن ِسنَاٍن َوَصْفَواَن ْبِن َحيْ  ،َوُعثَْامَن ْبِن ِعيَسٰى  َعْن ُحمَمَّ

 إِنَّ َجْعَفراً «: َفَقاَل ِيل  ،ْبَراِهيَم ُكنُْت ِعنَْد َأِيب إِ : َقاَل  ،ْبِن َبْكرٍ  َعْن ُموَسٰى 

ْ َيُمْت َحتَّٰى  :َكاَن َيُقوُل  اِْبنِِه  ُثمَّ أَْوَمأَ بِيَِدِه إَِىلٰ  ،»َخَلَفُه ِمْن َنْفِسهِ  َيَرٰى  َسِعَد اِْمُرٌؤ َمل

 .)١(»َخَلِفي ِمْن َنْفِيس  َقْد َأَراِينَ اَهللاُ وَ  ،َهَذا« :َفَقاَل  ،َعِيلٍّ 

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َاهللاَعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد  ،)٢(َعنْهُ  - ٢٢ َعْن َعِيلِّ  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  َعْن ُحمَمَّ

َقاَل ِيل : َقاَل  ،َعْن َهاُروَن ْبِن َخاِرَجةَ  ،)٣(ْبِن اَْحلََكِم َوَعِيلِّ ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َنافِعٍ اِ 

وَن إَِليِْه َأْعنَاَقُكمْ َقْد َماَت إِْسَام  :)٤(َهاُروُن ْبُن َسْعٍد َاْلِعْجِيلُّ  ، ِعيُل َالَِّذي ُكنْتُْم َمتُدُّ

 ،َفَلْم َأْدِر َما أَُقوُل  ،إَِمامٍ  َفتَبَْقْوَن بَِال  ،َوَجْعَفٌر َشيٌْخ َكبٌِري َيُموُت َغدًا َأْو َبْعَد َغدٍ 

ُت َأَبا َعبِْد فَ  َأْن  -  اَهللاوَ  -  اَهللاُ  ٰى َأبَ  ،َهيَْهاَت َهيَْهاَت «: َفَقاَل ، بَِمَقاَلتِهِ   اَهللاَأْخَربْ

يُْل َوَالنََّهارُ  َينَْقطَِع َهَذا َاْألَْمُر َحتَّٰى  ْبُن  َهَذا ُموَسٰى  :َفإَِذا َرَأْيتَُه َفُقْل َلهُ  ،َينَْقطَِع َاللَّ

ُجُه َوُيوَلُد َلُه َفيَكُ   . )٥(»َتَعاَىلٰ  وُن َخَلفاً إِْن َشاَء َاهللاَُجْعَفٍر َيْكَربُ َوُنَزوِّ

َيْظَهُر «: ِيف َحِديٍث َطِويلٍ   اَهللابِْد َقاَل َأُبو عَ  :َوِيف َخَربٍ آَخرَ  -  ٢٣

َفيَْمَألَُها ، - ْبِن َجْعَفٍر ٰى ُموَس  َوَأْوَمَأ بِيَِدِه إَِىلٰ  - َصاِحبُنَا َوُهَو ِمْن ُصْلِب َهَذا 

ْنيَا ،َعْدالً َكَام ُمِلئَْت َجْورًا َوُظْلامً   .»َوَتْصُفو َلُه َالدُّ

الٍ  ،َأيُّوُب ْبُن ُنوٍح  َوَرَوٰى  -  ٢٤ َسِمْعُت  :َقاَل  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ
                                                             

بن بكر الواسطي،  عن حمّمد بن سنان عن موسٰى ) ٢٠٤ص (رواه املسعودي يف إثبات الوصيَّة  )١(

ي  از القمِّ الواسطي، واحلسن بن  بإسناده عن بكر بن موسٰى ) ٢٧٣ ص(ر كفاية األثيف  واخلزَّ

 .عن أيب إبراهيم ) ٢٢٢ص (يف مكارم األخالق  الفضل الطربيس 

 .د بن جعفر األسديالضمري يرجع إٰىل أيب احلسني حممّ  الظاهر أنَّ  )٢(

ينيف كامل  )٣(  ).اقبن احلسن بن نافع الورَّ  عيلّ : (الدِّ

ويظهر . من أصحاب الصادق ) ٤٧٣٣/١الرقم / ٣١٨ص (رجاله  يف املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

 .ه زيدي أنَّ الكيشِّ رجال من 

 ).٢ح  /٥٨باب / ٦٥٧ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٥(
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َة  َاهللاَكاَن وَ  -  ْبِن َجْعَفٍر ٰى ُكنُْت ِعنَْد َأِخي ُموَس : َعِيلَّ ْبَن َجْعَفٍر َيُقوُل  ُحجَّ

 ،َيا َعِيلُّ «: َفَقاَل ِيل  ،إِْذ َطَلَع اِْبنُُه َعِيلٌّ  -) َعَليْهِ  َلَواُت اَهللاُ َص (َبْعَد أَِيب  ِيف اَْألَْرضِ  َاهللا

 .»ِدينِهِ  َعَىلٰ  َفثَبَّتََك َاهللاُ ،َوُهَو ِمنِّي بَِمنِْزَلتِي ِمْن َأِيب  ،َهَذا َصاِحبَُك 

 .إَِيلَّ َنْفَسهُ  َاهللاوَ  َنَعٰى  :َوُقْلُت ِيف َنْفِيس  ،َفبََكيُْت 

  اَهللاِيل بَِرُسوِل وَ  ،ِيفَّ  اَهللاْن َمتِْيضَ َمَقاِديُر أَ ُبدَّ ِمْن  َال  ،َيا َعِيلُّ « :َفَقاَل 

 .»ْؤِمنَِني َوَفاطَِمَة َواَْحلََسِن َواَْحلَُسْنيِ بَِأِمِري َاملُ وَ  ،ُأْسَوةٌ 

ِمَلهُ  ِشيُد ِيف اَملَ  َوَكاَن َهَذا َقبَْل َأْن َحيْ ِة َالثَّانِيَِة بِثََال َهاُروُن َالرَّ امٍ رَّ َ  ...َثِة َأيَّ اَم َمت

 .َاْخلََربِ 

 ةماميَّ ب اإلتُ ٰىص، وهي موجودة يف كُ ُحت  خبار يف هذا املعنٰى أكثر من أنْ واأل

أرادها وقف عليها من هناك، ويف هذا القدر هاهنا كفاية  نْ معروفة ومشهورة مَ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  إنْ 

عون العلم بموته، لون عٰىل هذه األخبار وتدَّ عوِّ كيف تُ  :قيل فإنْ 

ه القائم املشار إليه، ه مل يمت، وأنَّ ن أنَّ كثرية تتضمَّ  تروي أخباراً  ةوالواقف

عون ب أصحابكم، فكيف جتمعون بينها؟ وكيف تدَّ تُ وكُ  بهمتُ موجودة يف كُ 

 العلم بموته مع ذلك؟

ا ألنَّ  ع، ال عٰىل جهة االستظهار والتربُّ إالَّ ] خباراأل[مل نذكر هذه : قلنا

فيه كالعلم  كُّ َش العلم بموته حاصل ال يُ  نَّ أل ،هاحتجنا إليها يف العلم بموت

 من علمنا ك يف موهتم وموت كلِّ ك يف موته كاملشكِّ ، واملشكِّ آبائه  بموت

 .بموته

 هلذا العلم، كام نروي أخباراً  ام استظهرنا بإيراد هذه األخبار تأكيداً وإنَّ 

لك، فنذكر يف مجاع وغري ذفيام نعلم بالعقل والرشع وظاهر القرآن واإل كثرية

 .وجه التأكيد عىلٰ  ذلك أخباراً 
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] ظا  ا أن   لُِر اأ  ،ا 

 ابوا ،   وأم[:  

ة، وال يمكن ها أخبار آحاد ال يعضدها حجَّ ا ما ترويه الواقفة فكلُّ فأمَّ 

ق بقوهلم وثَ ون عليهم، ال يُ تها، ومع هذا فالرواة هلا مطعالعلم بصحِّ  عاءادِّ 

 .لةه فهي متأوَّ وبعد هذا كلِّ ، ورواياهتم

  القول فيها، فمن ذلك أخبار ذكرها أبوبنيِّ ا رووه ونُ ممَّ  الً ونحن نذكر ُمجَ 

 .)يف نرصة الواقفة(بن أمحد العلوي املوسوي يف كتابه  د عيلُّ حممّ 

ُد ْبُن بِْرشٍ  :َقاَل  -  ٢٥ َثنِي ُحمَمَّ َثنِي اَْحلََسُن ْبُن َسَامَعةَ  :َل َقا ،)١(َحدَّ َعْن  ،)٢(َحدَّ

 َال «: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد  :َقاَل  ،َعِن َاْلُفَضيِْل ْبِن َيَسارٍ  ،َأَباِن ْبِن ُعثَْامنَ 

 .»َينِْسُجنِي َوَاْلَقاِئَم َأٌب 

 ه، وليسع إٰىل مثلرَج ع املعلوم ألجله، وال يُ دفَ خرب واحد ال يُ  الً فهذا أوَّ 

 اه أب،أو أراد ال يلدين وإيَّ  ،ه ليس بيني وبني القائم أبيكون املراد به أنَّ  خيلو أنْ 

َ موسٰى هو القائم، و ل فليس فيه ترصيح بأنَّ أراد األوَّ  فإنْ  يكون  ال جيوز أنْ  ِمل

عبد اهللا األفطح  مام بعد أيب عبد اهللا اإل إنَّ : ةغريه كام قالت الفطحيَّ  املراد

 .ذلك سقط االحتجاج به َل مِ وإذا احتُ  ؟ابنه

ٰى سمَّ فعٰىل هذا يُ ، ٰى قائامً سمَّ ل يُ إمام يقوم بعد األوَّ  كلَّ  ا أنَّ نَّ ا قد بيَّ عٰىل أنَّ 

 .منه ما قالوه يءوال جي موسٰى قائامً 
                                                             

 ).د بن برش له كتابحممّ (: )٦٧١/٨٦الرقم / ٢٣١ص ( يف الفهرست املؤلِّف قال  )١(

د أبو حممّ  ،د بن سامعةاحلسن بن حممّ ): (٨٤رقم ال/ ٤٢ - ٤٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

ثقة، وكان يعاند يف الوقف  فقيه، ،الكندي الصرييف، من شيوخ الواقفة، كثري احلديث

سنة ثالث وستِّني ومائتني  األُوىلٰ  ليلة اخلميس خلمس خلون من مجادٰى  ويفِّ تُ  ،...بويتعصَّ 

 ).بالكوفة
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ة الذين ذهبوا إٰىل إمامة ا عٰىل اإلسامعيليَّ رد�  يكون أراد ه ال يمتنع أنْ عٰىل أنَّ 

الذي : إسامعيل مات يف حياته، فأراد فإنَّ   عيل بعد أيب عبد اهللاد بن إسامحممّ 

 .وبينه أب بخالف ما قالوه يقوم مقامي ليس بيني

مع  ،ا نقول بذلكفإنَّ ، لإلمامة عن إخوته اه أب نفياً ه مل يلده وإيَّ أراد أنَّ  وإنْ 

 .حدأل ه ليس ذلك قوالً أنَّ 

ِين عَ  :وَسِويُّ َقاَل َاملُ  -  ٢٦ َثنَا َعبُْد  :َقاَل  ،ِيلُّ ْبُن َخَلٍف َاْألَْنَامطِيُّ َوَأْخَربَ َحدَّ

اٍح  َاهللا ائِغِ  ،)١(ْبُن َوضَّ َأُبو   َاهللا ُولَِد ِألَِيب َعبِْد امَّ ـلَ : َقاَل  ،)٢(َعْن َيِزيَد َالصَّ

ِهبَا   َاهللاَعبِْد   َأَتيُْت َأَباَفَلامَّ  ،َوَأْهَدْيتَُها إَِليْهِ  )٣(َعِمْلُت َلُه َأْوَضاحاً   َاْحلََسنِ 

ٍد  اَهللاَأْهَدْيتََها وَ  ،َيا َيِزيدُ «: َقاَل ِيل   .»لَِقاِئِم آِل ُحمَمَّ

م لكان الوجه فيه لِّ رجاله غري معروفني، ولو ُس  واحداً  فهو مع كونه خرباً 

 .القول فيه ه القائم من بعده بال فصل عٰىل ما مٰىض قلناه من أنَّ  ما

َثنِي أَْمحَُد ْبُن اَْحلََسِن َاملِْيثَِميُّ  :وَسِويُّ َقاَل َاملُ  - ٢٧  َعنْ  ،َعْن َأبِيهِ  ،)٤(َوَحدَّ

اِْستَنَْقَذ َبنِي  إِنَّ اَهللاَ «: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  :َقاَل  ،)٥(َداِئنِيِّ َأِيب َسِعيٍد َاملَ 

                                                             

 ،كويف ، أبو حمّمد،احعبد اهللا بن وضَّ (: )٥٦٠رقم ال/ ٢١٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 .)صاحب أبا بصري حييٰى بن القاسم كثرياً  ،من املوايل ،ثقة

 .من أصحاب الكاظم ) ٥٠٦٣/٢٤الرقم / ٣٤٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 .من أصحاب الباقر ) ١٢ص (يف رجاله  ه الربقي عدَّ  )٢(

 ،)ابني املشهورينيزيد الصائغ من الكذَّ  به أنَّ تُ اذان يف بعض كُ ذكر فضل بن ش(:  وقال الكيشِّ 

 ).٢الرقم / ٤١٩ص (كام يف خالصة األقوال 

 ).مجعه أوضاح ،ةحيل من الفضَّ ... : الوضح: ()٢٥٥ص / ١ج ( القاموس املحيطيف  )٣(

ب بن أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعي( :)١٧٩الرقم / ٧٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).، ثقة، صحيح احلديث، معتمد عليه روٰى عن الرضا ،موٰىل بني أسد ،رميثم التامَّ 

) ٤٨٧٨/١٩الرقم / ٣٢٦ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٤٣ص (يف رجاله  ه الربقي عدَّ  )٥(

 .من أصحاب الصادق 
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اِئيَل ِمْن فِْرَعْوِهنَا بُِموَسٰى  ْرسَ
َة ِمْن فِْرَعْوِهنَا إِنَّ َاهللاَوَ  ،ْبِن ِعْمَرانَ  إِ  ُمْستَنِْقٌذ َهِذِه اَْألُمَّ

 .»بَِسِميِّهِ 

م عٰىل دهلَّ  اهللا استنقذهم بأنْ  نَّ أ -ه خرب واحد مع أنَّ  -  فالوجه فيه أيضاً 

 .ه بخالف ما ذهبت إليه الواقفةواإلبانة عن حقِّ  إمامته

َثنِي َحنَاُن ْبُن َسِديرٍ  :َقاَل  -  ٢٨  ِعنَْدُه َعبُْد اَهللاأَِيب َجالِسًا وَ  َكانَ : َقاَل  ،َوَحدَّ

ِيفُّ  ْريَ ٌ اَْألََشلُّ  ِف اهِ رَ ملَ َوَأُبو اَ  )١(ْبُن ُسَليَْامَن َالصَّ ْبُن ُسَليَْامَن  اَهللاَفَقاَل َعبُْد  ،)٢(َوَساِمل

 -  ؟ناً ُه ُفَال ٌم َفَسامَّ ُغَال   َاهللاُولَِد ِألَِيب َعبِْد  َأَعِلْمَت َأنَّهُ  ،َيا َأَبا َاْلَفْضلِ  :ِألَِيب 

يِه بِاْسِمهِ   .-  ُيَسمِّ

 ٌ  ؟إِنَّ َهَذا َحلَقٌّ  :َفَقاَل َساِمل

 .َنَعمْ  :َاهللاَفَقاَل َعبُْد 

 ٌ َأْهِيل بَِخْمِسِامَئِة  َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن َأْنَقِلَب إَِىلٰ  اَألَْن َيُكوَن َحق�  اَهللاوَ  :َفَقاَل َساِمل

 .َنْفِيس َوِعيَاِيل  َمخَْسِة َدَراِهَم َأُعوُد ِهبَا َعَىلٰ  ِدينَاٍر َوإِينِّ ُحمْتَاٌج إَِىلٰ 

َ وَ  :ْبُن ُسَليَْامنَ  اَهللاَفَقاَل َلُه َعبُْد   ؟َذاكَ  ِمل

ٍد َعَىلٰ  ي ِيف َاْحلَِديِث َأنَّ اَهللاَ َبَلَغنِ  :َقاَل  ْبِن  ُموَسٰى  َعَرَض ِسَريَة َقاِئِم آِل ُحمَمَّ

اِئيَل َاللَُّهمَّ اِ  :َفَقاَل  ،ِعْمَرانَ   ،َذلَِك َسبِيٌل  َليَْس إَِىلٰ  :َفَقاَل َلهُ  ،ْجَعْلُه ِمْن َبنِي إِْرسَ

َاللَُّهمَّ  :َفَقاَل  ،َذلَِك َسبِيٌل  َليَْس إَِىلٰ  :َفِقيَل َلهُ  ،َاللَُّهمَّ اِْجَعْلنِي ِمْن َأْنَصاِرهِ  :َفَقاَل 

 .ُأعطِيَت َذلَِك  :َفِقيَل َلهُ  ،اِْجَعْلُه َسِميِّي

 بلغني يف: ه مل يسنده إٰىل إمام وقالألنَّ  ،ما الشبهة يف هذا اخلربفال أدري 

 .ما يبلغه يكون صحيحاً  احلديث كذا، وليس كلُّ 
                                                             

 ،موىلٰ  ،عبد اهللا بن سليامن الصرييف(: )٥٩٢الرقم / ٢٢٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).أصل رواه له، د كويف، روٰى عن جعفر بن حممّ 

اع بيَّ (: قائالً ، من أصحاب الباقر ) ١٤٣٣/٦الرقم / ١٣٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 .عبد الرمحن األشّل  ه سامل بنوالظاهر أنَّ  ؛)املصاحف
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أو يلزمه من السرية  ،ٰى قائامً سمَّ ل يُ مام األوَّ اإل من يقوم بعد إنَّ : وقد قلنا

 .به فسقط القول ،ل سواءمثل سرية األوَّ 

هُ َزْيٌد اَل َوَرَوٰى  :َقاَل  - ٢٩ اُم َوَغْريُ حَّ َسِمْعُت  :َسِمْعُت َساملًِا َيُقوُل  :َقاَل  ،شَّ

ٍد َعَىلٰ  َتَعاَىلٰ  إِنَّ َاهللاَ«: َيُقوُل  َأَبا َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسٰى  َعَرَض ِسَريَة َقاِئِم آِل ُحمَمَّ

 .َوَذَكَر اَْحلَِديَث  »...ِعْمَرانَ 

 .)١(منا عليه مع تسليمهوقد تكلَّ 

انُ َوحَ  :َقاَل  -  ٣٠ َثنِي َبْحُر ْبُن ِزَياٍد َالطَّحَّ ِد ْبِن َمْرَوانَ  ،دَّ َعْن أَِيب  ،َعْن ُحمَمَّ

ُ  :َقاَل َرُجٌل : َقاَل  ،َجْعَفٍر   ْؤِمنَِني ْم َيْرُووَن َأنَّ َأِمَري َاملُ ُجِعْلُت فَِداَك إِهنَّ

ْ «: َاملِْنَْربِ  َقاَل بِاْلُكوَفِة َعَىلٰ  نْ  َلْو َمل َل اَهللاُ يَا إِالَّ َيبَْق ِمَن َالدُّ  َذلَِك َاْليَْوَم َحتَّٰى   َيْوٌم َلطَوَّ

 .»َرُجالً ِمنِّي َيْمَألَُها ِقْسطاً َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً  َيبَْعَث اَهللاُ 

 .»َنَعمْ «: َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر 

 ؟َفَأْنَت ُهوَ  :َقاَل 

 .»بَْحرِ َذاَك َسِميُّ َفالِِق َالْ  ،َال «: َفَقاَل 

يقوم  فالق البحر أنْ  لسميِّ  نَّ أ - واحداً  بعد كونه خرباً  - فالوجه فيه

من  ةً ام نفاه عن نفسه تقيَّ ن من ذلك، وإنَّ كِّ مُ  إنْ  وعدالً  ويمألها قسطاً  مرباأل

 .في استحقاقه لإلمامةالوقت ال ن سلطان

ِيفُّ  :َقاَل  -  ٣١ ْريَ ٍد َالصَّ َثنِي َأُبو ُحمَمَّ َعْن ، )٣(َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُسَليَْامنَ  ،)٢(َوَحدَّ
                                                             

 ).٢٨ ح(أي يف  )١(

احلسن (: )٨٠الرقم / ٣٩ص (يف رجاله  النجايش قال  ،اءالوشَّ  ه احلسن بن عيلٍّ الظاهر أنَّ  )٢(

اء، وهو ابن بنت د الوشَّ بأيب حممّ  ٰى كنَّويُ : أبو عمرو قال ،كويف ،بجيل ،اءبن زياد الوشَّ  بن عيلِّ ا

 ).إلياس الصرييف

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٢٢٢٦/٨٣الرقم / ١٨٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).عبد اهللا أبو ،كويف ،لكنايناحلسني بن سليامن ا(
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ْيٍس َاْلُكنَاِيسِّ  ُرضَ
 َسِمْعُت َعِيلَّ ْبَن َاْحلَُسْنيِ  :َقاَل  ،)٢(َعْن أَِيب َخالٍِد َاْلَكاُبِيلِّ  ،)١(

وَد َوإِنَّ فِْرَعْوَن َكاَن َيْلبَ  ،إِنَّ َقاُروَن َكاَن َيْلبَُس َالثِّيَاَب اَْحلُْمرَ «: َوُهَو َيُقوُل  ُس َالسُّ

ُعورَ  َواَد  )٣(ٍن َلبُِسواإِنَّ َبنِي ُفَال وَ  ، َعَليِْهْم ُموَسٰى  َفبََعَث اَهللاُ  ،َوُيْرِخي اَلشُّ َالسَّ

ُعورَ   .»ُمْهِلُكُهْم بَِسِميِّهِ  َتَعاَىلٰ  َاهللاَ َوإِنَّ  ،َوَأْرَخُوا َالشُّ

ْسنَادِ  :َقاَل  -  ٣٢ ُه اِْسٌم اِْسمُ «: َفَقاَل  ،نَْدُه َاْلَقاِئمَ َتَذاَكْرَنا عِ : َقاَل  ،َوِهبََذا اَْإلِ

 .»ِق ِحلَِديَدِة اَْحلَالَّ 

موسٰى هو  مناه من أنَّ ما قدَّ  -  واحداً  بعد كونه خرباً  -  فالوجه فيه

 .مر بعد أبيهللقيام لأل املستحقُّ 

والذي له  نه اخلربالذي يفعل ما تضمَّ  يريد أنَّ  أنْ  وحيتمل أيضاً 

قالوا ذلك  ا عٰىل الذينرد�  ،ن منه من ولد موسٰى مر يتمكَّ والقيام باأل )٤(العدل

يف ولده، كام  ملا كان ذلك يف ولد إسامعيل وغريه، فأضافه إٰىل موسٰى 

ب نَس من يُ  راد بذلك يف أوالد قريش وأوالد أوالداإلمامة يف قريش، ويُ : يقال

 .إليه
                                                             

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٣٠٧٦/٦الرقم / ٢٢٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 .)الشيباين الكويف، أبو عامرة ك بن أعنيلِ رضيس بن عبد املَ (

سمعت أشياخي : هقال محدوي(: )٥٦٦ح / ٦٠١ص / ٢ج (يف رجاله   وقال الكيشِّ 

، وهو خريِّ  ،وكان حتته بنت محران ،بالكناسة جتارته نَّ ي الكنايس ألمِّ ُس ام رضيس إنَّ : يقولون

 ).فاضل، ثقة

، بن احلسني  أصحاب عيلِّ من ) ١٢١٣/٢الرقم / ١١٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

/ ١٤٨ص (يف و، )اسمه وردان نَّ إ: وقيل ،ٰى أبا خالد الكابيلكنَّيُ  ،كنكر( :قائالً 

أصحاب من ) ٤٧٣١/٢٦الرقم / ٣١٧ص (يف و، أصحاب الباقر  من) ١٦٤٢/٥  الرقم

 .الصادق 

 ).للبسوا: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).له بسط العدل: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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َ  ،)١(َجْعَفُر ْبُن َسَامَعةَ  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٣٣ ِد ْبِن اَْحلََسنِ َعْن ُحم  َعْن َأبِيهِ  ،مَّ

َيْعنِي َأَبا  - اِْبنِي َهَذا «:  َاهللاَقاَل َأُبو َعبِْد  :َقاَل  ،َاْحلََسِن ْبِن َهاُرونَ 

َوُهَو اَلَِّذي َيْمَألَُها ِقْسطًا َوَعْدالً َكَام  ،ْحتُومِ ُهَو ِمَن َاملَ وَ  ،ُهَو َاْلَقاِئمُ  -   َاْحلََسنِ 

 .» َوَجْوراً ُمِلئَْت ُظْلامً 

 .مناه يف غريهما قدَّ  فالوجه فيه أيضاً 

َثنِي َعبُْد وَ  :َقاَل  -  ٣٤  :َقاَل  ،ْبِن ِسنَانٍ  َاهللاَعْن َعبِْد  ،مٍ ْبُن َسَال  َاهللاَحدَّ

ةِ ِمَن َاملَ «: َيُقوُل   َاهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد   ،ْحتُوِم َأنَّ اِْبنِي َهَذا َقاِئُم َهِذِه اَْألُمَّ

يِْف َوَصاحِ   .َأِيب اَْحلََسِن  َوأََشاَر بِيَِدِه إَِىلٰ  »ُب اَلسَّ

 ، أوله ذلك استحقاقاً  يف غريه سواء من أنَّ  )٢(]ه[مناما قدَّ  فالوجه فيه أيضاً 

 .يكون من ولده من يقوم بذلك فعالً 

: َقاَل  ،ِئِفيِّ َعْن َأِيب َاْلَولِيِد َالطََّرا ،َاهللاِين َعِيلُّ ْبُن ِرْزِق َوَأْخَربَ  :َقاَل  -  ٣٥

اِْنَطلِْق َفاْدُع ِيل َسيَِّد «: َفَقاَل  ،َمهُ ُغَال  إِْذ َناَدٰى   َاهللاًة ِعنَْد أَِيب َعبِْد ُكنُْت َليْلَ 

 .»ُوْلِدي

 ؟َمْن ُهوَ  :مُ َفَقاَل َلُه َاْلُغَال 

 .َيْعنِي َأَبا اَْحلََسِن  »نٌ ُفَال «: َفَقاَل 

َب  :َأْن َقاَل  إَِىلٰ  ،...بَِقِميٍص بَِغْريِ ِرَداءٍ  َجاءَ  َفَلْم َأْلبَْث َحتَّٰى ]: َقاَل [ ُثمَّ َرضَ

ْقَعِة  ،َيا َأَبا َاْلَولِيدِ «: َعُضِدي َوَقاَل  بِيَِدِه َعَىلٰ  ْوَداِء َصاِحبَِة اَلرُّ اَيِة اَلسَّ َكأَينِّ بِالرَّ
                                                             

ه الربقي  )١(  .من أصحاب الصادق ) ٣٣ص (يف رجاله  عدَّ

 ، ويفمن أصحاب الصادق ) ٢١٣٢/٧٠الرقم / ١٧٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ و

 .)واقفي(: قائالً ، أصحاب الكاظم ، من )٤٩٦٩/٩الرقم / ٣٣٤ص (

ه جعفر أنَّ  )٢١٧٣الرقم / ٣٧ص / ٥ج (يف معجم رجال احلديث  د اخلوئي واستظهر السيِّ 

 . قه النجايشد بن سامعة الذي وثَّ بن حممّ ا

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ما بني املعقوفتني  )٢(
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اِء َختِْفُق َفْوَق َرأِْس َهَذا اَْجلَالِِس َوَمَعُه َأْصَحاُبهُ   ،اوَن ِجبَاَل اَْحلَِديِد َهد� َهيُدُّ  َاْخلَْرضَ

ٍء إِالَّ  َيْأُتوَن َعَىلٰ  َال  وهُ  َيشْ  .»َهدُّ

 ؟َهَذا ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :ُقْلُت 

 ،َهَذا َيا َأَبا َاْلَولِيِد َيْمَألَُها ِقْسطاً َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوُعْدَواناً  ،َنَعمْ «: َقاَل 

 َيْرَىضٰ  َحتَّٰى  َاهللاَيْقتُُل َأْعَداَء  ،َلِة بِِسَريِة َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َيِسُري ِيف َأْهِل َاْلِقبْ 

 .»َاهللاُ

 ؟َهَذا ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :ُقْلُت 

َضا ِمْن َنْفِسَك «: ُثمَّ َقاَل  ،»َهَذا«: َقاَل  ْقُه َوَأْعطِِه اَلرِّ بِْعُه َوَأطِْعُه َوَصدِّ َفاتَّ

 .»ْن َشاَء اَهللاُ َستُْدِرُكُه إِ َفإِنََّك 

أي عٰىل  » بالراية عٰىل رأس هذاكأينِّ «: يكون قوله أنْ  فالوجه فيه أيضاً 

ة وغريهم من أصناف من يكون من ولد هذا، بخالف ما يقول اإلسامعيليَّ  رأس

 عٰىل ما مٰىض ذكر نظائره، فأضافه إليه جمازاً  ،املهدي منهم الذين يزعمون أنَّ  للَ املِ 

 .درك حال إمامتهه يُ وتصديقه وأنَّ  ويكون أمره بطاعته

َثنِي َعبُْد وَ  :َقاَل  - ٣٦ َعْن َصالِِح ْبِن َأِيب َسِعيٍد  ،)١(ْبُن َمجِيلٍ  َاهللاَحدَّ

طِ  َثنِي َعبُْد  :َقاَل  ،)٢(َاْلَقامَّ َهِذِه   اَهللاَأْنَشْدُت َأَبا َعبِْد : َقاَل  ،ْبُن َغالٍِب  َاهللاَحدَّ

 :َاْلَقِصيَدةَ 

ـَفإِْن َتُك  ـِذي َنـَرٰى ٰى َأْنَت َاملُْرَجتَ   لِلَّ

 

تِي ِمْن ِذي َاْلُعَىلٰ فِيَك َنْطُلُب     َفتِْلَك َالَّ

                                                              

هو  )اجلميل(واملراد من  ،)عبد اهللا عن مجيل: (الصحيح فلعلَّ  ،ب الرجالتُ يف كُ   نجد له ذكراً مل )١(

 .أو عبد اهللا بن املغرية ،ادأو عبد اهللا بن محَّ  ة،ا عبد اهللا بن جبلإمَّ  )عبد اهللا(ومن  ،اجدرَّ  مجيل بن

 ،طسعيد القامَّ  وأب ،صالح بن سعيد(: )٥٢٩الرقم / ١٩٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).كويف ،موٰىل بني أسد

 .أصحاب الصادق  من) ٣٠٣٩/١٧الرقم / ٢٢٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 
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َفةِ «: َفَقاَل   َوَأَشاَر بِيَِدِه إَِىلٰ  »َوَلِكْن َهَذا َصاِحبَُها ،َليَْس َأَنا َصاِحَب َهِذِه َالصِّ

 . َأِيب َاْحلََسِن 

ولده  صاحب هذا من ل من أنَّ ألوَّ يف اخلرب ا] ه[ما قلنا فالوجه فيه أيضاً 

 .كعٰى له ذلدَّ ن يُ دون غريه ممَّ 

َثنِي َأُبو َعبِْد وَ  :َقاَل  - ٣٧  ،)٢(َعْن َصاِرِم ْبِن ُعْلَواَن اَْجلَْوِخيِّ ، )١(اذٌ ذَ لِ  َاهللاَحدَّ

ُل َوُيوُنُس ْبُن َظبْيَاَن وَ َاملُ َدَخْلُت َأَنا وَ : َقاَل   -  )٣(ِر َوَاْلَقاِسمُ ْختَاَاْلَفيُْض ْبُن َاملُ َفضَّ

يُك َاملُ  ِل َرشِ  :َفَقاَل َاْلَفيُْض  ،َوِعنَْدُه إِْسَامِعيُل اِْبنُهُ   َاهللابِْد َأِيب عَ  َعَىلٰ  - َفضَّ

َّا َنتََقبَُّلَهاَنتََقبَُّل ِمْن َهُؤَال  ،فَِداكَ ُجِعْلُت  يَاَع َفنَُقبُِّلَها بَِأْكثََر ِمم  .ِء َالضِّ

 .»هِ َبْأَس بِ  َال «: َفَقاَل 

 .َيا َأَبهْ  ،َملْ َتْفَهمْ  :َفَقاَل َلُه إِْسَامِعيُل اِْبنُهُ 

 .»َتْفَعُل  َفَال  ،اِْلَزْمنِي :أَُقوُل َلَك  ؟َأَنا َملْ َأْفَهمْ «:  َاهللاَفَقاَل َأُبو َعبِْد 

 .ْمِر ِمْن بَْعِدكَ أَنَُّه َصاِحُب َهَذا اَْألَ  إِنَّا نََرٰى  :َفَقاَل اَْلَفيُْض  ،َفَقاَم إِْسَامِعيُل ُمْغَضباً 

َهَذا َأْلَزُم ِيل ِمْن «: ُثمَّ َقاَل  ،»َما ُهَو َكَذلَِك  َاهللاوَ  َال «:  َاهللابِْد َفَقاَل َأُبو عَ 

ُه إَِليْهِ  ،َوُهَو َناِئمٌ  َأِيب اَْحلََسِن  َوَأَشاَر إَِىلٰ  »َذلَِك  َفَلامَّ  ،َصْدِرهِ  َفنَاَم َعَىلٰ  ،َفَضمَّ

َيْمَألَُها  َاهللاُهَو وَ  ،ااِْبنِي َحق�  اَهللاَهَذا وَ «: بَِساِعِدِه ُثمَّ َقاَل   َاهللاَعبِْد ُبو اِْنتَبََه َأَخَذ أَ 

 .»ِقْسطًا َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 
                                                             

 ).لزاز: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .من أصحاب الصادق ) ٣٠٦٦/٤٤الرقم / ٢٢٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 .)احلرضمي: (بعضهاويف  ،))خ ل اجلوخي( احلرضمي: (بعض النَُّسخويف 

) ٣٩٠٦/٩الرقم / ٢٧١ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  ،هو القاسم بن عبد الرمحن الصرييف )٣(

، من أصحاب الصادق ) ١٦ص (يف رجاله  والربقي ، من أصحاب الصادق 

 ).القاسم بن عبد اَمللِك: (قائالً 

 ).وكان رجل صدق(: )٥٦٢ح / ٣٧٤ص / ٨ج ( الكايف ويف
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 ؟ُجِعْلُت فَِداكَ  ،َهَذا :َفَقاَل َلُه َقاِسٌم َالثَّانِيَةَ 

ْنيَا َحتَّٰى َخيْ  ْبنِي َهَذا َال اِ  اَهللاإِي وَ «: َقاَل  اَْألَْرَض بِِه ِقْسطاً  َيْمَألَ اَهللاُ  ُرُج ِمَن َالدُّ

 .َث َأْيَامٍن َحيْلُِف ِهبَاَثَال  ،»َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 

 يكون وعدالً  الذي يمأل األرض قسطاً  ما قلناه من أنَّ  فالوجه فيه أيضاً 

 منه يامن علامً يه قوم، فلذلك قرنه باألمن ولده دون ولد إسامعيل عٰىل ما ذهب إل

يامن لتزول الشبهة يعتقدون يف ولد إسامعيل هذا، فنفاه وقرنه باأل قوماً  بأنَّ 

 .والريبة والشكُّ 

َثنِي َحنَاُن ْبُن َسِديرٍ  :َقاَل  - ٣٨ ازِ  ،َوَحدَّ َقاَل َأُبو  :َقاَل  ،)١(َعْن إِْسَامِعيَل َاْلبَزَّ

يَن َسنَةً إِنَّ َصا«:  َاهللاَعبِْد   .»ِحَب َهَذا اَْألَْمِر َيِيل َاْلَوِصيََّة َوُهَو اِْبُن ِعْرشِ

نِّ  ،َما َولِيََها َأَحٌد َقطُّ َكاَن َأْحَدَث ِمنْهُ  اَهللاَفوَ  :َفَقاَل إِْسَامِعيُل  َوإِنَُّه َلِفي َالسِّ

 . َاهللاِذي َقاَل َأُبو َعبِْد َالَّ 

 يكون: ام قالمر، وإنَّ م هبذا األن الذي يقوفليس يف هذا اخلرب ترصيح مَ 

محل  ة، ولوابن عرشين سنة، ومحله الراوي عٰىل ما أراد، وقول الراوي ليس بحجَّ 

 .ق بهفبطل التعلُّ  ،ساواه يف التأويل )٢(]قد[غريه عٰىل غريه لكان 

ِد ْبِن ُمحَْرانَ  :َقاَل  -  ٣٩ َثنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَمَّ يَٰى  ،َوَحدَّ َاْلَقاِسِم  ْبنِ  َعْن َحيْ

اءِ  هِ  )٣(َاْحلَذَّ َبَعَث إَِيلَّ َاْلَعبُْد : َقاَل  ،َعْن َداُوَد ْبِن ُزْرِيبٍّ  ،َعْن َمجِيِل ْبِن َصالٍِح  ،َوَغْريِ

الُِح  ُجَل «: َفَقاَل ، - َوُهَو ِيف َاْحلَبِْس  - َالصَّ يَٰى  -اِْئِت َهَذا اَلرَّ ْبَن  َيْعنِي َحيْ
                                                             

ه املؤلِّف  )١( : ، قائالً من أصحاب الباقر ) ١٢٤٤/١٦الرقم / ١٢٤ص (رجاله يف  عدَّ

 ه وعدَّ  ،)روٰى عنه وعن أيب عبد اهللا  ،از الكويف األسدي، تابعيإسامعيل بن زياد البزَّ (

 .من أصحاب الصادق ) ١٧٨٢/٨٦الرقم / ١٥٩ص (يف 

 .بعض النَُّسخمن  )٢(

يف ، ومن أصحاب الباقر ) ١٦٥١/٣الرقم / ١٤٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).واقفي(: قائالً ، من أصحاب الكاظم  )٥١٧٢/١٦الرقم / ٣٤٦ ص(
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َأْخَرْجتَنِي ِمْن  ؟َما َصنَْعَت  َما َمحََلَك َعَىلٰ  :نٍ ُقوُل َلَك َأُبو ُفَال يَ  :َفُقْل َلهُ ، - َخالٍِد 

ْقَت َبيْنِي َوَبْنيَ ِعيَاِيل بَِال   .»ِدي َوَفرَّ

ُتهُ  ُه َغِرَم  ،َوَعَليِْه َأْغَلُظ اَْألَْيَامنِ  ،ُزَبيَْدُة َطالٌِق  :َفَقاَل  ،َفَأَتيْتُُه َوَأْخَربْ َلَوِدْدُت َأنَّ

اعَ   .َوَأْنَت َخَرْجَت  ،َة َأْلَفْي َأْلٍف َالسَّ

 اَهللاوَ  :َيُقوُل َلَك  :اِْرِجْع إَِليِْه َفُقْل َلهُ «: َفَقاَل  ،َفَرَجْعُت إَِليِْه َفَأْبَلْغتُهُ 

 .»َلتُْخِرَجنِّي َأْو َألَْخُرَجنَّ 

 ام فيهوإنَّ  ؟مره القائم باألق يف هذا اخلرب وداللة عٰىل أنَّ تعلُّ  فال أدري أيَّ 

ومع ذلك فقد قرنه  ،- يعني من احلبس  -  رجه ليخرجنَّ مل ُخي  ه إنْ ار بأنَّ إخب

رجه حييٰى كان ، وكالمها مل يوجد، فإذا مل ُخي مل يفعل به ليفعلنَّ  إنْ  هباليمني أنَّ 

 .وذلك ال جيوز عليه ، حنث يف يمينهوإالَّ  خيرج ينبغي أنْ 

دِ  :َقاَل  - ٤٠ َثنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَمَّ َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َمنُْصوٍر  ،ْبِن ُمحَْرانَ  َوَحدَّ

َباِيلِّ  وَن َوِماَئُة َسنٍَة  -َسِمْعُت َشيْخًا بِأَْذِرَعاٍت  :َقاَل  ،َالزُّ ، -َقْد َأَتْت َعَليِْه ِعْرشُ

َألََها َعْدالً َكَأينِّ بِاْبِن َمحِيَدَة َقْد مَ «: ِمنَْربِ َاْلُكوَفةِ  َيُقوُل َعَىلٰ   اَسِمْعُت َعِلي�  :َقاَل 

 .»َوِقْسطًا َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 

كَ  ،َأُهَو ِمنَْك  :َفَقاَل  ،َفَقاَم إَِليِْه َرُجٌل   ؟َأْو ِمْن َغْريِ

 .»َبْل ُهَو َرُجٌل ِمنِّي ،َال «: َفَقاَل 

 مُّ مر يكون من ولد محيدة وهي أُ األ )١()هذا(صاحب  فالوجه فيه أنَّ 

ه ، وليس فيه أنَّ يكون من ولد فاطمة : يقال كام، موسٰى بن جعفر 

، فاطمة  إىلٰ  َب ِس يكون منها لصلبها دون نسلها، كام ال يكون كذلك إذا نُ 

يكون  ي، بل يكفي أنْ يكون منِّ  هإنَّ : قال ولده لصلبه وإنْ ) يكون أنْ (وكام ال يلزم 

 .من نسله
                                                             

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخليس يف ما بني القوسني  )١(
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َثنِي َأْمحَُد ْبُن اَْحلََسنِ  :َقاَل  -  ٤١ َثنِي َحيْيَٰى  :َل َقا ،َوَحدَّ ْبُن إِْسَحاَق  َحدَّ

َفَسَأْلتُُه َعْن َصاِحِب َهَذا   َاهللاأَِيب َعبِْد  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،)١(َاْلَعَلِويُّ 

 .َاْألَْمِر ِمْن َبْعِدهِ 

اِر َوَمَعُه عَ  »َصاِحُب َاْلبَْهَمةِ «: َقاَل  يٌَّة َوَأُبو َاْحلََسِن ِيف َناِحيَِة َالدَّ نَاٌق َمكِّ

 .»َالَِّذي َخَلَقِك  ُاْسُجِدي هللاِِ « :َوَيُقوُل َهلَا

ُه َالَِّذي َيْمَألَُها ِقْسطًا َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً «: ُثمَّ َقاَل   .»َأَما إِنَّ

 صاحب«: فقال ،مر بعدهاأل) هذا( ه سأله عن مستحقِّ ل ما فيه أنَّ فأوَّ 

 .عليه باإلمامة وهذا نصٌّ  ،»البهمة

 أنْ  ال يمتنع »)وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ ( وعدالً  ها قسطاً ه يمألا إنَّ أمَ «: وقوله

 ذلك سقطت َل مِ ، وإذا احتُ وعدالً  ها قسطاً من ولده من يمأل يكون املراد أنَّ 

 .املعارضة

َثنِي اَْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلِّ ْبِن َمْعَمرٍ  :َقاَل  - ٤٢ ْبِن  اَهللاَعْن َعبِْد  ،هِ َعْن َأبِي ،َوَحدَّ

 إَِىلٰ  َفَام َأْخَرَج اَهللاُ « :)٢(َفَقاَل  ،َذَكَر َاْلبَِداَء هللاِِوَ   اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد : َقاَل  ،ِسنَانٍ 

ُسلِ  ِئَكُة إَِىلٰ َال َأْخَرَجُه َاملَ وَ  ،ِئَكةِ َال َاملَ  ُسُل إَِىلٰ  ،َالرُّ َليَْس فِيِه فَ  ،اَْآلَدِميِّنيَ  َفَأْخَرَجُه َالرُّ

 .»ْحتُوِم َأنَّ اِْبنِي َهَذا ُهَو َاْلَقاِئمُ إِنَّ ِمَن َاملَ وَ  ،بَِداءٌ 

اه يف غري نَّ ن هذا اخلرب من ذكر البداء معناه الظهور عٰىل ما بيَّ فام يتضمَّ 

 .موضع

 معناه القائم بعده يف موضع اإلمامة »ابنه هو القائم املحتوم أنَّ  إنَّ «: وقوله

 .القول فيه ا دون القيام بالسيف عٰىل ما مٰىض واالستحقاق هل

ِيفِّ  -َبْقبَاَقُة  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٤٣ ْريَ َثنِي  :َقاَل ، -َأُخو َبنَِني َالصَّ َحدَّ
                                                             

 ).أمحد بن إسحاق العلوي(: ثباتيف اإل )١(

 ).هللا البداء: وذكر البداء فقال: (بعض النَُّسخيف  )٢(
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ْصَطْخِريُّ َأنَّ  َأْعَواِدَها َقْد  َكَأينِّ بِاْبِن َمحِيَدَة َعَىلٰ «: َيُقوُل   اَهللاُه َسِمَع َأَبا َعبِْد َاْإلِ

ُق اَْألَْرِض َوَغْرُهبَاَداَنْت لَ   .»ُه َرشْ

 .القول فيه ه يكون من نسلها عٰىل ما مٰىض أنَّ  فالوجه فيه أيضاً 

َغاَمةُ  :َقاَل  -  ٤٤ ُد ْبُن َعطَاٍء ِرضْ َثنِي ُحمَمَّ  :َقاَل  ،ٍد َاللُّْؤُلِؤيِّ َعْن َخالَّ  ،َوَحدَّ

يُّ َثنِي َسِعيٌد َاملَ َحدَّ  َقاَل  :َقاَل ، - َوَكاَنْت َلُه َمنِْزَلٌة ِمنُْه  -   اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،)١(كِّ

ةُ [ ،َيا َسِعيدُ «:  َاهللاَأُبو َعبِْد   َعَىلٰ  ِستٌَّة َفتََح اَهللاُ  اِْثنَا َعَرشَ إَِذا َمَىضٰ  )٢(]اَْألَِئمَّ

ابِعِ  ْمُس ِمْن َمْغِرِهبَ  ،َوَيْمِلُك ِمنَّا َأْهَل َاْلبَيِْت َمخَْسةٌ  ،َالسَّ َيِد  ا َعَىلٰ َوَتْطُلُع اَلشَّ

اِدسِ   .»َالسَّ

 ثنا عرش، وما قال بعد ذلك مناة األئمَّ  فهذا اخلرب فيه ترصيح بأنَّ 

 .ةالتفصيل يكون قول الراوي عٰىل ما يذهب إليه اإلسامعيليَّ 

َثنِي َحنَاُن ْبُن َسِديرٍ  :َقاَل  -  ٤٥ َعْن أَِيب  ،َعْن َأِيب إِْسَامِعيَل اَْألَْبَرصِ  ،َوَحدَّ

ابِِع ِمنَّا اَْلَفَرُج  َعَىلٰ «:  اَهللاَقاَل َأُبو َعبِْد  :َقاَل  ،َبِصريٍ   .»َرأِْس َالسَّ

، إشارة إٰىل نفسه »امنَّ «: ه الظاهر من قولهيكون السابع منه، ألنَّ  حيتمل أنْ 

 ].مرباأل[القائم  )٣(]هو[السابع منه  :وكذلك نقول

 .به ما قلناه سقطت املعارضة َل مِ وإذا احتُ  ،)لناالسابع من أوَّ : (وليس يف اخلرب

َثنِي َعبُْد وَ  :َقاَل  -  ٤٦ َعْن َحاِزِم  ،)٤(َعْن َسَلَمَة ْبِن َجنَاٍح  ،ْبُن َجبََلةَ  اَهللاَحدَّ

َعَيلَّ  َقْد َأْنَعَم َاهللاُوَ  ،إِنَّ َأَبَويَّ َهَلَكا : اَهللابِْد ُقْلُت ِألَِيب عَ : َقاَل  ،ْبِن َحبِيٍب اِ 

 ؟ُق َعنُْهَام َوَأُحجُّ َأَفَأَتَصدَّ  ،َوَرَزَق 
                                                             

 .هم من أصحاب الصادق عٰىل أربعة أشخاص كلّ  قطلَ ي يُ سعيد املكّ  )١(

 ).٣٦١ح / ١٢١ص / ٢ ج( من إثبات اهلداة )٢(

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ما بني املعقوفتني  )٣(

، من أصحاب الصادق ) ٢٩١١/١٤٩الرقم / ٢١٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

 ).مة بن جناح الكويفلَ َس (: قائالً 
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َك َعْن َصاِحِب  ،َيا َأَبا َحاِزمٍ «: ُثمَّ َقاَل بِيَِمينِهِ  ،»َنَعمْ «: َفَقاَل  َمْن َجاَءَك ُخيِْربُ

نَُه َوَنَفَض  َلُه َوَكفَّ ِه َفَال  َهَذا اَْألَْمِر َأنَُّه َغسَّ اَب ِمْن َقْربِ َ ْقهُ  َالرتُّ  .)١(»ُتَصدِّ

ومل يذكر من  ،مرٰى يقوم باألمر ال يموت حتَّ ا األصاحب هذ ام فيه أنَّ فإنَّ 

عٰىل ما  - ه يموت ويبعثه اهللا وحيييه يف الناس من اعتقد أنَّ  هو، والفائدة فيه أنَّ 

 .وال شبهة فيه ،ا عليهفكان هذا رد� ، -نه بيِّ سنُ 

ِيفُّ  :َقاَل  - ٤٧ ْريَ ٍد اَلصَّ َثنِي َأُبو ُحمَمَّ  ،)٢(ْبِن َعْمٍرو َعْن َعبِْد اَْلَكِريمِ  ،َوَحدَّ

 -َكَأينِّ بِاْبنِي َهَذا «: َسِمْعتُُه َيُقوُل  :َقاَل  ، اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ 

َبا َاْحلََسِن  ُثمَّ  ،ٍن َفَمَكَث ِيف أَْيِدهيِْم ِحينًا َوَدْهراً َقْد َأَخَذُه َبنُو ُفَال  - َيْعنِي أَ

ْيِدهيِْم َفيَأْ  َجبَِل  َينْتَِهَي بِِه إَِىلٰ  ُخُذ بِيَِد َرُجٍل ِمْن ُوْلِدِه َحتَّٰى َخَرَج ِمْن أَ

 . »)٣(َرْضَوٰى 

ومل  يف األولة وخرج َس بِ ه ُح ، ألنَّ عٰىل ظاهره لكان كذباً  َل فهذا اخلرب لو ُمحِ 

 .نه، ويف الثانية مل خيرجيفعل ما تضمَّ 

 ٰى رضو ٰىل جبلٰى ينتهي إمن يأخذ بيد رجل من ولده حتَّ  ليس فيه أنَّ  ثمّ 

بمثل  قفال تعلُّ  ،ه يكون القائم وصاحب السيف الذي يظهر عٰىل األرضأنَّ 

 .ذلك
                                                             

 .باختالف يسري) ٦ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٧و ١٧٦ص (يف الغيبة  امين رواه النع )١(

 ).٤٠٧ح (يف  يأيت نحو ذيلهو

عبد الكريم بن عمرو بن صالح (: )٦٤٥الرقم / ٢٤٥ص (يف رجاله   قال النجايش )٢(

وقف عٰىل أيب  ثمّ  ،احلسن  وأيب كويف، روٰى عن أيب عبد اهللا ،اخلثعمي، موالهم

 ).اً امب كرَّ لقَّ يُ  ،ة ثقة، عيناً كان ثق،  احلسن

، ...جبل باملدينة: ... - ثانيهله وسكون بفتح أوَّ  - ٰى رضو): (٥١ص / ٣ج ( معجم البلدانيف  )٣(

وميارسه طريق  ،ةمراحل، ميامنه طريق مكَّ  ومن املدينة عٰىل سبع ،وهو من ينبع عٰىل مسرية يوم

 . )الربيراء
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َثنِي َجْعَفُر ْبُن ُسَليَْامنَ  :َقاَل  -  ٤٨ ِميِّ  ،)١(َوَحدَّ ْ َعْن َعِيلِّ  ،)٢(َعْن َداُوَد َالرصَّ

َض إِنَُّه َمرَّ  :اَءَك َفَقاَل َلَك َمْن َج «:  اَهللاَأُبو َعبِْد  َقاَل ِيل : َقاَل  ،ْبِن أَِيب َمحَْزةَ اِ 

هِ  َلُه َوَوَضَعُه ِيف َحلِْدِه َوَنَفَض َيَدُه ِمْن ُتَراِب َقْربِ  َفَال  ،اِْبنِي َهَذا َوَأْغَمَضُه َوَغسَّ

ْقهُ   .»ُتَصدِّ

 )٣(وسنذكر ،وهو واقفي ،فهذا اخلرب رواه ابن أيب محزة وهو مطعون عليه

 .القول بالوقف دعاه إىلٰ  ما

ٰ عي أنَّ ام يدَّ عٰىل من ربَّ  يكون املراد به الردُّ  ه ال يمتنع أنْ أنَّ عٰىل    متريضهه توىلَّ

 ه مرض يف احلبس، ومل يصل إليه من يفعل، ألنَّ وغسله ويكون يف ذلك كاذباً 

ٰ  ،ذلك غسله، وعند قوم من أصحابنا  - مناه عٰىل ما قدَّ  -  بعض مواليه وتوىلَّ

 .عي ذلكعن بطالن قول من يدَّ فيكون قصد البيان ، ابنه هتوالَّ 

َعْن أَِيب  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َمحَْزةَ  ،)٤(َوُرِوَي َعْن ُسَليَْامَن ْبِن َداُودَ  :َقاَل  -  ٤٩

َلنِي  ،َيا َعِيلُّ «: َقاَل ِيل : َقاَل ، َاْحلََسِن  َضنِي َوَغسَّ َضنِي َوَغمَّ ُه َمرَّ َك َأنَّ َمْن َأْخَربَ

يَوَوَضَعنِي ِيف َحلْدِ  ْقهُ  َفَال  ،ي َوَنَفَض َيَدُه ِمْن ُتَراِب َقْربِ  .»ُتَصدِّ

 .ل سواءما قلناه يف اخلرب األوَّ  فالوجه فيه أيضاً 
                                                             

، ويف من أصحاب الكاظم ) ٤٩٦٢/٢الرقم / ٣٣٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 .اهلادي من أصحاب ) ٥٦٦١/٧الرقم / ٣٨٤ ص(

 ،موٰىل بني قرة ،داود بن مافنة الرصمي( :)٤٢٥الرقم / ١٦١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

ن ام أيب احلسٰى أبا سليامن، وبقي إٰىل أيَّ كنَّ، يُ  روٰى عن الرضا ،كويف ،بني رصمة منهم ثمّ 

 ).العسكر صاحب 

 .وما بعده )٦٥ح (يأيت يف  )٣(

وب أبو أيُّ  ،سليامن بن داود املنقري(: )٤٨٨الرقم / ١٨٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

مجاعة أصحابنا، من أصحاب جعفر بن  ه روٰى عنق بنا، غري أنَّ تحقِّ املليس ببرصي، الشاذكوين، 

 .)، وكان ثقةً د حممّ 
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ْمحَِن ْبِن َأْعَنيَ  :َقاَل  - ٥٠ ِين َأْعَنيُ ْبُن َعبِْد اَلرَّ  اَهللاَبَعثَنِي َعبُْد : َقاَل  ،)١(َوَأْخَربَ

الُِح ْلَكاِهِيلِّ َسنََة ُأِخَذ َاْلَعبُْد اَ  اَهللاَعبِْد  ْبُن ُبَكْريٍ إَِىلٰ اِ  ، َفَقاَل َزَمَن َاملَ  َالصَّ : ْهِديِّ

َال  َال أَْقرِ : َأْن َقاَل  إَِىلٰ  ،...َم َوَسْلُه َأَتاُه َخَربٌ أَْقِرْئُه َالسَّ َثنِي َأُبو  :َم َوُقْل َلهُ ْئُه َالسَّ َحدَّ

ُيْقَدُم «:  اَهللاَقاَل َأُبو َعبِْد  :َسنًَة َوُهَو َيُقوُل  ثِنيَ ِيف َمْسِجِدُكْم ُمنُْذ َثَال  )٢(َاْلَعيَْزارِ 

َتْنيِ  ِب احِ َص بِ  ا اَْألُوَىلٰ  ،َهَذا َاْألَْمِر َاْلِعَراَق َمرَّ اُحُه َوُحيَْسُن َجاِئَزُتهُ  َفَأمَّ ُل َرسَ  ،َفيَُعجَّ

ا َالثَّانِيَُة َفيُْحبَُس َفيَُطوُل َحبُْسُه ُثمَّ ُخيَْرُج ِمْن أَ   .»ْيِدهيِْم َعنَْوةً َوَأمَّ

 ه خيرج منيكون الوجه فيه أنَّ  ه خرب واحد حيتمل أنْ فهذا اخلرب مع أنَّ 

 .ؤذونهبونه ويُ عذِّ ينقله اهللا إٰىل دار كرامته، وال يبقٰى يف أيدهيم يُ  أيدهيم عنوة بأنْ 

مر مشرتك بينه وبني هو ذلك الشخص، وصاحب األ نْ ه ليس فيه مَ عٰىل أنَّ 

 ؟عليه دون غريهَل ُمحِ  مَ غريه، فلِ 

ِد ْبِن ُمحَْراَن َوُمحَْراُن َوَاْهلَيْثَُم ْبُن َواِقٍد  :َقاَل  -  ٥١ َوَأْخَربَِين إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَمَّ

إِْذ َدَخَل َعَليِْه   اَهللاُت ِعنَْد َأِيب َعبِْد ُكنْ : َقاَل  ،َجاِينِّ اَلرَّ  َاهللاَعْن َعبِْد  ،)٣(َاْجلََزِريُّ 

الُِح اَ َاْلَعبُْد   .»اِْفَعْل َكَذا ،َيا أَْمحَدُ «: َفَقاَل  ،لصَّ

 ؟نٌ اِْسُمُه ُفَال  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت 

دٌ «: َفَقاَل  إِنَّ َصاِحَب َهَذا  ،َاهللاَيا َعبَْد « :ُثمَّ َقاَل ِيل  ،»َبِل اِْسُمُه َأْمحَُد َوُحمَمَّ
                                                             

 ه عبد الرمحن بن أعني الذي كان من أصحاب الباقروالظاهر أنَّ  ،ب الرجالتُ يف كُ  مل نجد له ذكراً  )١(

 .والصادق والكاظم 

/ ٣٢٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه أبو القاسم، كويف، عدَّ  ،هو حييٰى بن عقبة بن أيب العيزار )٢(

 . من أصحاب الصادق) ٤٨٠٤/٢١الرقم 

من ) ٤٧٦٩/٣٧الرقم / ٣٢٠ص (يف رجاله  ملؤلِّف وا) ٤٠ص ( يف رجاله ه الربقي عدَّ  )٣(

 .أصحاب الصادق 

له ، عبد اهللا  روٰى عن أيب(: )١١٧١الرقم / ٤٣٦ص (يف رجاله  وقال النجايش 

 ).كتاب
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َاْألَْعظَِم َفَأْفَلتَُه ِمْن  َاهللاوا بِِه َدَعا بِاْسِم إَِذا َمهُّ فَ  ،َاْألَْمِر ُيْؤَخُذ َفيُْحبَُس َفيَُطوُل َحبُْسهُ 

 .»َأْيِدهيِمْ 

 .ون أراد بفلته املوت دون احلياةيك ل حيتمل أنْ من جنس األوَّ  فهذا أيضاً 

ازِ  ،َبْعُض َأْصَحابِنَا َرَوٰى ]وَ [ :َقاَل  - ٥٢ ٍد َاْلبَزَّ َثنَا  :َقاَل  ،َعْن َأِيب ُحمَمَّ َحدَّ

طُ َعْمرُ  اَباطِيِّ  ،)١(و ْبُن ِمنَْهاٍل َاْلَقامَّ إِنَّ «: َقاَل ،  اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،َعْن َحِديٍد َالسَّ

ا َتِقلُّ َوَاْألُْخَرٰى  ،َغيْبَتَْنيِ  ِألَِيب َاْحلََسِن  َجيِيئَُكْم َمْن َيْزُعُم  َحتَّٰى  ،َتُطوُل  إِْحَداُمهَ

 ٰ ُه َماَت َوَصىلَّ َفُهَو ِيف َذلَِك َكاِذٌب َليَْس  ،َفنَُه َوَنَفَض ُتَراَب َاْلَقْربِ ِمْن َيِدهِ َعَليِْه َودَ  َأنَّ

َفإِْن َولِيَُه َغْريُ َوِيصٍّ  ،َاْلَوِيصُّ   َيِيل َاْلَوِيصَّ إِالَّ َال وَ  ،اُيِقيَم َوِصي� ٰى َوِيصٌّ َحتَّ  َيُموُت 

 .»َعِمَي 

 ،باطل ا، وهذا لعمريي� يقيم وص عي موته قبل أنْ ام فيه تكذيب من يدَّ وإنَّ 

 .)٢(ه ليس فيه ذكرها إذا أوٰىص وأقام غريه مقامه فإنَّ فأمَّ 

َثنَا َعبُْد وَ  :َقاَل  -  ٥٣  َعنْ  ،)٤(َعْن ُزْرَعةَ  ،)٣(ٍم َأُبو ُهَرْيَرةَ ْبُن َسَال  اَهللاَحدَّ

لٍ  ٌد إِْذ َجاَءُه َأبُ  ، َاهللاسًا ِعنَْد َأِيب َعبِْد ُكنُْت َجالِ : َقاَل  ،ُمَفضَّ و اَْحلََسِن َوُحمَمَّ

ٌد َعَليَْها  َفَجاَء َفَجَلَس إَِىلٰ  ،َفاْستَْحيَا َأُبو اَْحلََسنِ  ،َوَمَعُهَام َعنَاٌق َيتََجاَذَباِهنَا َفَغَلبَُه ُحمَمَّ
                                                             

/ ٢٩٠و ٢٨٩ص (يف رجاله  قال النجايش  ،ه عمرو بن املنهال بن مقالص القييسالظاهر أنَّ  )١(

أمحد واحلسن من أهل : له ولدان، اهللا وأبو احلسن روٰى عن أيب عبد ): (٧٧٦الرقم 

ه كويف، ثقة، هو نَّ إ( ):١٣٣الرقم / ٥٧ص ( يف ترمجة ابنه احلسن قال ، و)احلديث، له كتاب

 ).وأبوه أيضاً 

 ).نكرة: (كذا، والظاهر أنَّ الصحيح )٢(

 .إٰىل كتاب خالد بن ماد القالنيس الكويف وقع يف طريق النجايش  )٣(

 ).٣٨٨الرقم / ١٤٩ص (رجال النجايش : راجع

يف رجاله  قال املؤلِّف ،  قه النجايشد احلرضمي الذي وثَّ أبو حممّ  ،دهو زرعة بن حممّ  )٤(

 ).٥٠١١/٢الرقم / ٣٣٧ ص(

 ).املذهب ه واقفينَّ إ): (٤٦٦الرقم / ١٧٦ص (يف رجاله  النجايش قال و
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ُه َصاِحبُُكْم َمعَ «:  اَهللاَفَقاَل َأُبو َعبِْد  ،َفَضَمْمتُُه إَِيلَّ َوَقبَّْلتُهُ  ،َجانِبِي أَنَّ  َأَما إِنَّ

ٍب ِمَن  ُثمَّ ُيْفِلتُُه َاهللاُ ،ِمنُْهْم َعنَتاً  َبنِي َاْلَعبَّاِس َيْأُخُذوَنُه َفيَْلَقٰى  ِمْن َأْيِدهيِْم بَِرضْ

وِب  ُ َوَتْضطَِرَب فِيِه  ،ِفيَض َعَليِْه اَْلُعيُونُ تَ  َالنَّاِس َأْمُرُه َحتَّٰى  َعَىلٰ  ُثمَّ َيْعَمٰى  ،َالرضُّ

يِح َاْلُقُلوُب َكَام تَ  ِفينَُة ِيف ُجلَِّة َاْلبَْحِر َوَعَواِصِف اَلرِّ  َعَىلٰ  ُثمَّ َيأِْيت َاهللاُ ،ْضَطِرُب َالسَّ

ْنيَا يِن َوَالدُّ ِة لِلدِّ  .»َيَدْيِه بَِفَرٍج ِهلَِذِه َاْألُمَّ

 مر فيهاس يأخذونه صحيح جرٰى األبني العبَّ  ن هذا اخلرب من أنَّ فام تضمَّ 

 .هم باملوتوأفلته اهللا من ،عٰىل ذلك

 فيه هذا َف لِ ه اختُ كذلك هو، ألنَّ  »َيْعَمٰى َعَىلٰ َالنَّاِس َأْمُرهُ «: وقوله

 .وفاضت عليه عيون عند موته ،االختالف

يعني عٰىل يدي من يكون من ولده بفرج  »َعَىلٰ َيَدْيهِ  ُثمَّ َيْأِيت َاهللاُ«: وقوله

 .ظائرها ذلك يف ننَّ ، وقد بيَّ ة ة، وهو احلجَّ مَّ األُ  هلذه

َثنِي َحنَانٌ  :َقاَل  - ٥٤ ْمحَِن َاملَ  َعنْ  ،َوَحدَّ َثنَا  :َقاَل  ،)١(ْسُعوِديِّ َأِيب َعبِْد َالرَّ َحدَّ

َصاِحُب «: َقاَل ، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َالنُّْعَامنِ  اَهللاَعْن َأِيب َعبِْد  ،)٢(َاملِْنَْهاُل ْبُن َعْمٍرو

 .»َوَهيُْرُب ِحيناً  ،ِحيناً  َوَيُموُت  ،َاْألَْمِر ُيْسَجُن ِحيناً 

 اوذلك خالف مذهب الواقفة، فأمَّ  ،»يموت حيناً «: ه قالل ما فيه أنَّ فأوَّ 

 أبا احلسن نَّ عيه نحن دون من يذهبون إليه، ألذلك فيمن ندَّ  ام صحَّ اهلرب فإنَّ 
                                                             

يف  ه وعدَّ  ،)له كتاب(: قائالً ، )٨٣٢/١١الرقم / ٢٧٠ص (يف الفهرست  املؤلِّف عنونه  )١(

 .فيمن مل يرو عنهم ) ٦٤١٩/٢٠الرقم / ٤٥٢ص (رجاله 

ويف ، أصحاب احلسني  من) ١٠٣٥/٢الرقم / ١٠٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

/ ١٤٧ص (، ويف  بن احلسني أصحاب عيلِّ من ) ١٢١٦/٣الرقم / ١١٩ ص(

/ ٣٠٦ص (يف ، و)موالهم(بزيادة كلمة  أصحاب الباقر من ) ١٦٣٠/٦١  الرقم

املنهال بن عمرو األسدي، كويف، (: قائالً  ، أصحاب الصادقمن  )٤٥١٣/٥٣٨  الرقم

 ).وأيب جعفر وأيب عبد اهللا  بن احلسني روٰى عن عيلِّ 
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 عونه ال يوافقهم عليه أحد،يدَّ  ءام هو يشه هرب وإنَّ ما علمنا أنَّ  موسٰى 

 .يموت ذكره :نقول بأنْ  »يموت حيناً «: ل قولهنتأوَّ  نا أنْ ونحن يمكن

ُه َسِمَع َأَبا َعبِْد َاْلَكاِهِيلِّ أَنَّ  اَهللاَعْن َعبِْد  ،)١(َبْحُر ْبُن ِزَيادٍ  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٥٥

ُه َمِرَض اِْبنِي َهَذا َوُهَو َشِهدَ «: َيُقوُل   َاهللا ُكْم بَِأنَّ ِربُ َوُهَو  ،هُ إِْن َجاَءُكْم َمْن ُخيْ

 ٰ َلُه َوَأْدَرَجُه ِيف َأْكَفانِِه َوَصىلَّ هِ  َأْغَمَضُه َوَغسَّ َوُهَو َحثَا َعَليِْه  ،َعَليِْه َوَوَضَعُه ِيف َقْربِ

اَب  َ ُقوهُ  َفَال  ،َالرتُّ  .»ُبدَّ ِمْن َأْن َيُكوَن َذا َال وَ  ،ُتَصدِّ

ُد ْبُن ِزَياٍد َالتَِّميِميُّ  َة َال َكاَن َحاِرضَ َاْلكَ وَ  -  )٢(َفَقاَل َلُه ُحمَمَّ َيا َأَبا : - ِم بَِمكَّ

يَٰى   .فِتْنٌَة َعظِيَمةٌ  َاهللاَهِذِه وَ  ،َحيْ

َيِغيُب َعنُْهْم َشيٌْخ َوَيْأتِيِهْم َشابٌّ  ،فِيِه َأْعَظمُ  اَهللاَفَسْهُم  :َفَقاَل َلُه َاْلَكاِهِيلُّ 

 .فِيِه ُسنٌَّة ِمْن ُيوُنَس 

 امه ربَّ ه، لعلمه بأنَّ ه فعل ذلك وتوالَّ عي أنَّ فليس فيه أكثر من تكذيب من يدَّ 

  ابنه عند قوم أو مواله عىلٰ أمره إالَّ  ه مل يتولَّ عٰى ذلك من هو كاذب، ألنَّ ادَّ 

 .عاه كان كاذباً ا غري ذلك فمن ادَّ فأمَّ  ،املشهور

قوم  ويظنُّ  مر فلعمري يكون يف صورة شابٍّ ا ظهور صاحب هذا األوأمَّ 

 .شيخ قد هرم ه يف سنِّ ألنَّ  ،شاخ هأنَّ 

: َأنَُّه َقاَل   اَهللاأَِيب َعبِْد  َرَفَعُه إَِىلٰ  ،َأْمحَُد ْبُن اَْحلَاِرِث  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٥٦

 .)٣(»َيُكوُن َهَذا َوَبِليَْت ِعظَاُمهُ  َأنَّٰى  :َلْو َقْد َيُقوُم َاْلَقاِئُم َلَقاَل َالنَّاُس «
                                                             

 :قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٢٠١٣/٦٤الرقم / ١٧٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 ).لبرصيبحر بن زياد ا(

، من أصحاب الصادق ) ٤٦٤٤/٦٦٩الرقم / ٣١٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 ).كويف عريب، ،د بن زياد التميميحممّ (: قائالً 

 ).١٣ح  /١فصل / ١٠باب / ١٥٧و ١٥٦ ص(يف الغيبة  لنعامين نحوه ا روٰى  )٣(

 ).٤٠٦ح (ويأيت نحوه يف 
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 يبقٰى هذه رون أنْ نكِ م يُ بليت عظامه ألهنَّ  هإنَّ : يقولون قوماً  ام فيه أنَّ فإنَّ 

 فهذا ردٌّ  ،به اهللاصاحب الزمان مات وغيَّ  عٰى قوم أنَّ وقد ادَّ ، ة الطويلةاملدَّ 

 .عليهم

 ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َمحَْزةَ  ،ُسَليَْامُن ْبُن َداُودَ  َوَرَوىٰ  :َقاَل  -  ٥٧

ِيف َصاِحِب َهَذا اَْألَْمِر أَْربَُع ُسنٍَن ِمْن َأْرَبَعِة «: َيُقوُل  ٍر َسِمْعُت أََبا َجْعفَ  :َقاَل 

دٍ  ،َوُسنٌَّة ِمْن ُيوُسَف  ،َوُسنٌَّة ِمْن ِعيَسٰى  ،ُسنٌَّة ِمْن ُموَسٰى  :َأْنبِيَاءَ   .  َوُسنٌَّة ِمْن ُحمَمَّ

ا  قَُّب  ُموَسٰى  )١(]ِمنْ [َأمَّ ا  ،َفَخائٌِف َيَرتَ ْجنُ ُيوُس  ]ِمنْ [َوَأمَّ ا  ،َف َفالسِّ  ]ِمنْ [َوَأمَّ

ا  ،َوَملْ َيُمْت  ،َماَت  :َفيَُقاُل  ِعيَسٰى  ٍد  ]ِمنْ [َوَأمَّ يُْف  ُحمَمَّ  .)٢(»َفالسَّ

 .ها حاصلة يف صاحبنان هذا اخلرب من اخلصال كلّ فام تضمَّ 

 .ن يف احلبسسجَ صاحبكم مل يُ  :قيل فإنْ 

ل وَص ه بحيث ال يُ ألنَّ  ،ن يف احلبس وهو يف معنٰى املسجونسجَ مل يُ  :قلنا

 .ه مسجونفكأنَّ  ،ف شخصه عٰىل التعينيعرَ وال يُ  إليه

دٍ  ،َاهللاَعِيلُّ ْبُن َعبِْد  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٥٨ لٍ  ،َعْن ُزْرَعَة ْبِن ُحمَمَّ  :َقاَل  ،َعْن ُمَفضَّ

َوَلْن َيِصُلوا  ،ْبنِي َهَذاإِنَّ َبنِي َاْلَعبَّاِس َسيَْعبَثُوَن بِا«: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد 

َوَما َأَمٌة  ،َوَما ِمَرياٌث ُيْقَسمُ  ،ُق ْس َوَما َساَقٌة تَ  ،َوَما َصاِئَحٌة َتِصيُح « :ُثمَّ َقاَل  ،»إَِليْهِ 

 .»ُتبَاعُ 

ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن إِْسَامِعيَل  ،أَْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ  َوَرَوٰى  :)٣(]َقاَل [ -  ٥٩  ،َعْن ُحمَمَّ

اِج َعْن عَ  ْمحَِن ْبِن َاْحلَجَّ ٍن إِنَّ َبنِي ُفَال «: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا إِْبَراِهيَم  :َقاَل  ،بِْد َالرَّ

 .»َمةٍ َسَال  َوَذاَك َوإِْن َطاَل َفإَِىلٰ «: َوَقاَل  ،»َيْأُخُذوَننِي َوَحيْبُِسوَننِي

                                                             

 .، وكذا ما بعده)٢٧٦ح / ١١٧ص / ٥ج ( ما بني املعقوفتني من إثبات اهلداة )١(

 .وله خترجيات نذكرها هناك، )٤٠٨ح (يأيت يف  )٢(

 ).٣٨ح / ٢٤٧ص / ٤ج ( من إثبات اهلداة )٣(
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 ال أنْ  م ما يصلون إٰىل دينه وفساد أمره، دونل أهنَّ فالوجه يف اخلرب األوَّ 

 .خالفه مر جرٰى عىلٰ األ نَّ يصلوا إٰىل جسمه باحلبس، أل

 .)١(معناه إٰىل سالمة من دينه »َمةٍ َوَذاَك َوإِْن طَاَل َفإَِىلٰ َسَال «: وكذلك قوله

لِ َعِن اَملُ  ،ْستَنِريِ إِْبَراِهيُم ْبُن اَملُ  َوَرَوٰى  :َقاَل  -  ٦٠ َسِمْعُت أََبا َعبِْد  :َقاَل  ،َفضَّ

ا أَطَْوُل  ،إِنَّ لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر َغيْبَتَْنيِ «: ُقوُل يَ    اَهللا  ،)٢(]ِمَن َاْألُْخَرٰى [إِْحَداُمهَ

َنَفٌر َيِسٌري ِمْن  َأْمِرِه إِالَّ  َعَىلٰ  َيبَْقٰى  َفَال  ،ُقتَِل  :َوَبْعٌض َيُقوُل  ،َماَت  :ُيَقاَل  َحتَّٰى 

ِه إِالَّ َال ِضِعِه َوَأْمِرِه وَ َموْ  َيطَِّلُع َأَحٌد َعَىلٰ  َال وَ  ،َأْصَحابِهِ  َالَِّذي َيِيل  ْوَىلٰ  َاملَ  َغْريِ

 .)٣(»َأْمَرهُ 

وٰىل كان األُ ، له غيبتني نَّ أل ،نذهب إليه يف صاحبنا )٤(فهذا اخلرب رصيح فيام

لع عليه والثانية أطول انقطع ذلك فيها، وليس يطَّ ، ف فيها أخباره ومكاتباتهعرَ يُ 

 .وليس كذلك أليب احلسن موسٰى ه،  من خيتصُّ أحد إالَّ 

ء يش بأيِّ : قلت لصفوان بن حييٰى : قال ،بن معاذ وروٰى عيلُّ : قال -  ٦١

 ؟)٥(قطعت عٰىل عيلٍّ 

 .عليه وقطعت )٦()عليه(يت ودعوت اهللا واستخرت صلَّ : قال

 ذلك فليس صحَّ  فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع عٰىل رجل بالتقليد، وإنْ 

 .ة عٰىل غريهفيه حجَّ 

وفضله  ملوضعه ،ذلك عنه فوق هذه املنزلة رَ كِ الرجل الذي ذُ  عٰىل أنَّ 
                                                             

 ).إٰىل سالمة يف دينه: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).٢٧٩ح / ١١٨ص / ٥ج ( من إثبات اهلداة )٢(

 .وله خترجيات نذكرها هناك ،)١٢٠ح (يأيت يف  )٣(

 ).بام: (بعض النَُّسخيف  )٤(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٥(

 .الرضا  اإلمام يأ )٦(
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فيها  ه قالإنَّ  :ةيقول خلصمه يف مسألة علميَّ  وزهده ودينه، فكيف يستحسن أنْ 

التكليف،  رجه عنيعتقد فيه من البله والغفلة ما ُخي   أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ  ؟باالستخارة

 .)١(فيسقط املعارضة لقوله

 سألت صفوان بن حييٰى وابن جندب: بقباقة وقال عيلٌّ : قال ثمّ  -  ٦٢

قطعتم عٰىل  ءيش بأيِّ  :- وكان الذي بينه وبينهم عظيم  - ومجاعة من مشيختهم 

 قبل قولكم؟أبان لكم ف ءالرجل اليش هذا

 .عٰىل البزنطي وأحالوا مجيعاً ، قناهفصدَّ  ه قال أنَّ ال واهللا إالَّ : همقالوا كلُّ 

 وأنتم مشيخة الشيعة، أترسلونني إٰىل ذلك الصبيِّ  سوءة لكم: فقلت

 ؟اب فأقبل منه وأدعكم أنتمالكذَّ 

 .ل سواءوالكالم يف هذا اخلرب مثل ما قلناه يف اخلرب األوَّ 

َهْل َسِمَع َأَحداً : )٢(َل َبْعُض َأْصَحابِنَا َعْن َعِيلِّ ْبِن ِرَباطٍ ئِ ُس وَ : َقاَل  - ٦٣

ُه َقاَل   َعْن َأِيب اَْحلََسنِ  َرَوٰى  َعِيلٌّ اِْبنِي َوِصيِّي أَْو إَِماٌم َبْعِدي َأْو بَِمنِْزَلتِي ِمْن : َأنَّ

 ؟َهَذا َأِيب َأْو َخِليَفتِي َأْو َمْعنَٰى 

 .َال  :َقاَل 

مل  وإذا ،يقول ذلك ه مل يسمع أحداً إنَّ : ابن رباط قال فليس فيه أكثر من أنَّ 

ن سمع عمَّ  خبارمن األ منا طرفاً قد قدَّ ه، وغريه مل يسمع عٰىل أنَّ  يسمع هو ال يدلُّ 

 .االعرتاض به ذلك، فسقط
                                                             

 ).بقوله: (كذا، والظاهر أنَّ الصحيح )١(

أبو  ،بن احلسن بن رباط البجيل عيلُّ (: )٦٥٩الرقم / ٢٥١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 .)ل عليهاحلسن، كويف، ثقة، معوَّ 

 .من أصحاب الرضا ) ٥٣٧٤/٦٠الرقم / ٣٦٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

، )٣٢٨/٧ذيل احلديث / ٩٧ص / ٨ج (األحكام يف هتذيب  املؤلِّف ويظهر من 

 .اعتامده عليه) ١١٢٨/٨ذيل احلديث / ٣١٧ص / ٣ج (واالستبصار 
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قطعت  ءيش بأيِّ  :وسأل أبو بكر األرمني عبد اهللا بن املغرية: قال -  ٦٤

 ؟عيلٍّ  عىلٰ 

 .ه مل يكن عند أبيه أحد بمنزلتهأنَّ  )١(أخربتني سلمٰى  :قال

 .ما قلناه يف غريه سواء فالوجه فيه أيضاً 

 ينء يف الدِّ ل إٰىل الطعن عٰىل قوم أجالَّ يتوصَّ  ور أنْ مومن طرائف األُ 

ٰى جيعل ال يقنع بذلك حتَّ  فون، ثمّ عرَ والعلم والورع باحلكايات عن أقوام ال يُ 

ة ظاهرة وحتامل عظيم، ولوال هذه لعصبيَّ  عٰىل فساد املذهب، إنَّ  دليالً  ذلك

فني لنا أورد هذه إٰىل العلم له صيت وهو من وجوه املخال منسوباً  رجالً  أنَّ 

ق وثَ ها ضعيفة رواها من ال يُ ا كلُّ هبا، مل حيسن إيرادها، ألهنَّ  قاألخبار وتعلَّ 

 .بقوله

ولوال  ،-نه بيِّ عٰىل ما سنُ  - ه مل يثق قائل هبا ل دليل عٰىل بطالهنا أنَّ فأوَّ 

مر عليه صول وضيق األق هبا يف الغيبة بعد تسليم األُ الكالم عٰىل املتعلِّ  صعوبة

ق هبا يعتقد املتعلِّ  فإنَّ  ،عن االعرتاض عليه ملا التجأ إٰىل هذه اخلرافات ه وعجزهفي

 .هاكلَّ  بطالهنا

] لا   ا ا[:  

 .القول بالوقف إىلٰ  وقد روي السبب الذي دعا قوماً 

بن أيب محزة  ل من أظهر هذا االعتقاد عيلُّ أوَّ  فروٰى الثقات أنَّ  -  ٦٥
                                                             

) ٤٩١٠/٢الرقم / ٣٢٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ها التي عدَّ  هي ساملة موالة أيب عبد اهللا  )١(

 .حاب الصادق من أص

موالة أيب  ٰى سلم(: قائالً ، ن روٰى عن أيب عبد اهللا ممَّ ) ٦٢ص (يف رجاله  ها الربقي وعدَّ 

 ).عبد اهللا

 .الرضا  )عيلٍّ (واملراد من 
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طمعوا يف  ،وعثامن بن عيسٰى الروايس ،)١(وزياد بن مروان القندي، نيالبطائ

ا اختانوه من ممَّ  فبذلوا هلم شيئاً  واستاملوا قوماً  ،حطامها الدنيا، ومالوا إىلٰ 

 .وأمثاهلم ،)٣(ام اخلثعميوكرَّ  ،)٢(وابن املكاري، األموال، نحو محزة بن بزيع

ُد ْبُن َيْعُقوَب  َفَرَوٰى  -  ٦٦ يَٰى  ،ُحمَمَّ ِد ْبِن َحيْ ِد ْبِن  ،َاْلَعطَّارِ  َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُمجُْهورٍ  ،َأْمحَدَ  ْمحَنِ  ،)٤(َعْن أَْمحََد ْبِن َاْلَفْضلِ  ،َعْن ُحمَمَّ  ،َعْن ُيوُنَس ْبِن َعبِْد َالرَّ

اِمِه َأَحٌد إِالَّ َوَليْ  َماَت َأُبو إِْبَراِهيَم : َقاَل  َوَكاَن  ،اُل َاْلَكثِريُ َدُه َاملَ ِعنْ وَ  َس ِمْن ُقوَّ

َكاَن ِعنَْد ِزَياِد ْبِن َمْرَواَن  ،َطَمعاً ِيف اَْألَْمَوالِ  ،َذلَِك َسبََب َوْقِفِهْم َوَجْحِدِهْم َمْوَتهُ 

امَّ َرَأْيُت َفلَ  ،ُثوَن َأْلَف ِدينَارٍ ِيلِّ ْبِن أَِيب َمحَْزَة َثَال َوِعنَْد عَ  ،َاْلَقنِْديِّ َسبُْعوَن أَْلَف ِدينَارٍ 

َضا  َما َعِلْمُت َتَكلَّْمُت  َذلَِك َوَتبَيَّنُْت اَْحلَقَّ َوَعَرْفُت ِمْن َأْمِر َأِيب َاْحلََسِن َالرِّ

اَل إِْن ُكنَْت ُتِريُد اَملَ  ؟َهَذا َما َيْدُعوَك إَِىلٰ  :َقاَال َفبََعثَا إَِيلَّ وَ  ،َوَدَعْوُت َالنَّاَس إَِليْهِ 

َة آَال  َضِمنَا ِيل وَ  ،َفنَْحُن ُنْغنِيَك   .ُكفَّ  :)٥(]ِيل [ َقاَال وَ  ،ِف ِدينَارٍ َعَرشَ

                                                             

يف معجم رجال احلديث  د اخلوئي وبحث عنه السيِّ  ،ب الرجال وغريهاتُ قد ورد ترمجته يف كُ  )١(

وقوعه يف  :لوجهني ،ه ثقةاستظهر بأنَّ  ثمّ ، الً مفصَّ ) ٤٨١١الرقم / ٣٣١ - ٣٢٦ص / ٨ج (

وثقاته وأهل  ة الكاظم رشاد من خاصَّ يف اإل ه الشيخ املفيد وعدِّ  ،أسانيد كامل الزيارات

 .من أبيه باإلمامة عٰىل الرضا  ن روٰى النصَّ الورع والعلم والفقه من شيعته يف فصل ممَّ 

ان احلسني بن أيب سعيد، هاشم بن حيَّ (: )٧٨الرقم / ٣٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).يف حديثه وأبوه وجهني يف الواقفة، وكان احلسني ثقةً ] هو[أبو عبد اهللا، كان  ،املكاري

 ).٤٧ح (م ذكره يف هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح اخلثعمي املتقدِّ  )٣(

: قائالً ، ن أصحاب الكاظم م) ٤٩٤٩/٢٨الرقم / ٣٣٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

 .)واقفي(

 .)النوادرله كتاب (: )٢١٨الرقم / ٨٩ص (يف رجاله  وقال النجايش 

أمحد بن  ذكر بعض أشياخي أنَّ (: )١٠٤٩ح / ٨٣٠ص / ٢ج (يف رجاله   وقال الكيشِّ 

 ).واقفي الفضل اخلزاعي

 ).٢٥٢ص / ٤٨ ج(األنوار من بحار  )٥(
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اِدِقَني  :َوُقْلُت َهلَُام  ،َفَأَبيُْت  ينَا َعِن َالصَّ ُْم َقاُلوا إِنَّا ُروِّ إَِذا َظَهَرِت «: َأهنَّ

يَامنِ َفإِْن َملْ َيْفَعْل ُسِلَب  ،َاْلَعاِملِ َأْن ُيظِْهَر ِعْلَمهُ  َاْلبَِدُع َفَعَىلٰ  َوَما ُكنُْت ِألََدَع  ،»ُنوَر اَْإلِ

َهاَد وَ   .)١(َفنَاَصبَاِين َوَأْضَمَرا ِيلَ َاْلَعَداَوةَ  ،ُكلِّ َحالٍ  َعَىلٰ  َاهللاَأْمَر َاْجلِ

ُد ْبُن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيدِ ٰى َوَروَ  -  ٦٧ اِر وَ  ،ُحمَمَّ فَّ  اَهللاَسْعِد ْبِن َعبِْد َعِن َالصَّ

 َمَىضٰ : َقاَل  ،َعْن َبْعِض َأْصَحابِهِ  ،َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َاْألَْنبَاِريِّ  ،َمجِيعاً  َاْألَْشَعِريِّ 

 َوِعنَْد ُعثَْامَن ْبِن ِعيَسٰى  ،َوِعنَْد ِزَياٍد َاْلَقنِْديِّ َسبُْعوَن َأْلَف ِدينَارٍ  َأُبو إِْبَراِهيَم 

اِيسِّ َثَال  وَّ َفبََعَث إَِليِْهْم َأُبو  ،َوَمْسَكنُُه بِِمْرصَ  ،ُس َجَوارٍ َوَمخْ  ،ُثوَن أَْلَف ِدينَارٍ َالرَّ

َضا  اِل َوَما َكاَن اِْجتََمَع ِألَِيب ِعنَْدُكْم ِمْن ُلوا َما ِقبََلُكْم ِمَن َاملَ َأِن اِْمحِ  َاْحلََسِن اَلرِّ

ُعْذَر َلُكْم ِيف  َال وَ  ،ا ِمَرياَثهُ َوَقِد اِْقتََسْمنَ  ،َفإِينِّ َواِرُثُه َوَقاِئٌم َمَقاَمهُ  ،َأَثاٍث َوَجَوارٍ 

 .ٌم ُيْشبُِه َهَذاَال َوكَ  »َحبِْس َما َقِد اِْجتََمَع ِيل َولَِواِرثِِه ِقبََلُكمْ 

ْف بَِام ِعنَْدهُ فَ  ُه َأْنَكَرُه َوَملْ َيْعَرتِ ا اِْبُن َأِيب َمحَْزَة َفإِنَّ  .َوَكَذلَِك ِزَياٌد اَْلَقنِْديُّ  ،َأمَّ

ا ُعثَْام  ْ َيُمْت  )َعَليْهِ  اَهللاَصَلَواُت (َفإِنَُّه َكتََب إَِليِْه َأنَّ َأَباَك  ُن ْبُن ِعيَسٰى َوَأمَّ  ،َمل

ُه َماَت َفُهَو ُمبْطٌِل  ،َوُهَو َحيٌّ َقاِئمٌ  ُه َقْد َمَىضٰ  َوَأْعَمُل َعَىلٰ  ،َوَمْن َذَكَر َأنَّ  ،َكَام َتُقوُل  َأنَّ

ٍء إِلَ  ا اَْجلََواِري َفَقْد َأْعتَقْ  ،يَْك َفَلْم َيْأُمْرِين بَِدْفِع َيشْ َجْت ِهبِنَّ تُ َوَأمَّ  .ُهنَّ َوُتُزوِّ

ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعْقَدةَ  َوَرَوٰى  - ٦٨ ِد ْبِن َأْمحََد ْبِن َنْرصٍ  ،َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

انَ  :َقاَل  ،)٢(َالتَّيِْميِّ  يَٰى ُحيَ  )٣(َسِمْعُت َحْرَب ْبَن اَْحلََسِن َالطَّحَّ ُث َحيْ ْبَن اَْحلََسِن  دِّ
                                                             

بإسناده  )٧٥٩ح / ٧٠٦ص / ٢ج (يف و ،)٩٤٦ ح/ ٧٨٦ص / ٢ج( يف رجاله  الكيشِّ رواه  )١(

 )٦٦ احلديثصدر  /٧٥ ص(يف اإلمامة والتبرصة  صدره، وابن بابويه  د بن مجهورعن حممّ 

/ ٢٣٦و ٢٣٥ص / ١ج (علل الرشائع يف  صدره، والصدوق  بإسناده عن أمحد بن الفضل

 ).٢ح / ١٠باب / ١٠٣ص / ١ ج( الرضا  عيون أخباريف و ،)١ح / ١٧١  باب

 ).التيميل: (بعض النَُّسخيف  )٢(

مر يف احلديث، له كويف، قريب األ(: )٣٨٦الرقم / ١٤٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).حارث بن احلسن: (بعض النَُّسخويف ؛ )ي الروايةكتاب، عامِّ 
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يَعةِ : َقاَل  )٢(َساِورِ ْبَن اَملُ ٰى َأنَّ َحيْيَ  )١(َاْلَعَلِويَّ  ْت َمجَاَعٌة ِمَن َالشِّ َعِيلُّ  َوَكاَن فِيِهمْ  ،َحَرضَ

 ، ٰى أَِيب َاْحلََسِن ُموَس  َدَخَل َعِيلُّ ْبُن َيْقطٍِني َعَىلٰ  :َفَسِمْعتُُه َيُقوُل  ،ْبُن َأِيب َمحَْزةَ 

 .»َصاِحبَُك َيْقتُُلنِي ،َيا َعِيلُّ «: ُثمَّ َقاَل َأُبو اَْحلََسِن  ،َفَأَجاَبهُ  ،َفَسَأَلُه َعْن َأْشيَاءَ 

 ؟َوَأَنا َمَعهُ  ،َيا َسيِِّدي :َوَقاَل  ،َعِيلُّ ْبُن َيْقطِنيٍ  َفبََكٰى 

 .»َتْشَهُد َقتِْيل  َال َتُكوُن َمَعُه وَ   َيا َعِيلُّ َال َال «: َقاَل 

 ؟َيا َسيِِّدي ،َفَمْن َلنَا َبْعَدكَ  :َقاَل َعِيلٌّ 

ُهَو  ،ُهَو ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َأِيب  ،ُهَو َخْريُ َمْن ُأْخلُِف َبْعِدي ،َعِيلٌّ اِْبنِي َهَذا«: َفَقاَل 

تَاُجوَن إَِليْهِ  ْنيَا َوَسيٌِّد ِيف اَْآلِخ  ،لِِشيَعتِي ِعنَْدُه ِعْلُم َما َحيْ ُه ملََِن وَ  ،َرةِ َسيٌِّد ِيف َالدُّ إِنَّ

بِنيَ َاملُ   .»َقرَّ

يَٰى  َأْن َبِرَئ ِمنُْه  َفَام َمحََل َعِيلَّ ْبَن أَِيب َمحَْزَة َعَىلٰ  :ْبُن اَْحلََسِن ِحلَْرٍب  َفَقاَل َحيْ

 ؟َوَحَسَدهُ 

يَٰى  :َقاَل  ِمْن َمالِِه َمحََلُه َما َكاَن ِعنَْدُه  :َفَقاَل  ،َساِوِر َعْن َذلَِك ْبَن َاملُ  َسَأْلُت َحيْ
                                                             

له (: قال ، ثمّ من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٩٧/٨الرقم / ٤٥٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

له كتاب (: )٨٠٣/١٤الرقم / ٢٦٣ص (يف الفهرست  وقال  .)كتاب نسب آل أيب طالب

 .)املسجد

من له كتاب املسجد  أنَّ  )١١٨٩الرقم / ٤٤٢و ٤٤١ص (يف رجاله  ح النجايش ورصَّ 

احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني  وهو حييٰى بن ،وكتاب نسب آل أيب طالب رجل واحد

روٰى عن  ،الصدوق العامل الفاضل ،أبو احلسني، أيب طالب عيلِّ بن احلسني بن عيلِّ بن  بنا

 .الرضا 

ه املؤلِّف  )٢( : ، قائالً من أصحاب الصادق ) ٤٧٩٦/١٣الرقم / ٣٢٢ص (يف رجاله  عدَّ

 ).أبو زكريا التميمي، موالهم، كويفبن املساور،  حييٰى (

ه و حييٰى بن املساور : (، قائالً من أصحاب الصادق  )٣١ص (يف رجاله  الربقي عدَّ

 .)العابد

 .من الباقر إٰىل الرضا  ة وقد أدرك أربعة من األئمَّ 
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ْنيَا َواَْآلِخَرةِ  لِيُْشِقيَُه َاهللاُ ،ْقتََطَعهُ اِ  )١(]َالَِّذي[ ُثمَّ َدَخَل َبْعُض َبنِي َهاِشٍم  .ِيف َالدُّ

 .َواِْنَقطََع َاْحلَِديُث 

َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن أَْمحََد ْبِن اَْحلََسِن  ،)٢(َعِيلُّ ْبُن ُحبِْيشِّ ْبِن ُقوِينٍّ  َوَرَوٰى  - ٦٩

الٍ اِ  اٍل َشيْخاً  ُكنُْت َأَرٰى : َقاَل  ،)٣(ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ ي َعِيلِّ ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َفضَّ ِعنَْد َعمِّ

ي ،ِمْن َأْهِل َبْغَدادَ  ْنيَا َرشٌّ ِمنُْكْم َيا  :َفَقاَل َلُه َيْوماً  ،َوَكاَن ُهيَاِزُل َعمِّ َليَْس ِيف َالدُّ

يَعِة  افَِضِة  :اَل َأْو قَ  - َمْعَرشَ َالشِّ  .- َالرَّ

ي َ وَ  :َفَقاَل َلُه َعمِّ  ؟َلَعنََك َاهللاُ ِمل

اِج  :َقاَل  َّ ْتُه اَْلَوَفاةُ ـَقاَل ِيل لَ  ،)٤(أََنا َزْوُج بِنِْت أَْمحََد ْبِن أَِيب بِْرشٍ اَلرسَّ ُه إِنَّ : امَّ َحَرضَ

ُة آَال  َفَدَفْعُت اِْبنَُه َعنَْها َبْعَد  ،َفٍر ْبِن َجعْ  ِف ِدينَاٍر َوِديَعًة ملُِوَسٰى َكاَن ِعنِْدي َعَرشَ

َضا  َخلُِّصوِين ِمَن اَلنَّاِر َوَسلُِّموَها إَِىلٰ  اَهللا َفاهللا ،َوَشِهْدُت أَنَُّه َملْ َيُمْت  ،َمْوتِهِ   .اَلرِّ

ِهبَا ِيف َناِر َجَهنَّمَ  َوَلَقْد َتَرْكنَاُه َيْصَىلٰ  ،َما َأْخَرْجنَا َحبَّةً  َاهللاَفوَ 
)٥(. 

 لعوَّ ق برواياهتم أو يُ وثَ ذا كان أصل هذا املذهب أمثال هؤالء، كيف يُ وإ

 !؟عليها
                                                             

 .بعض النَُّسخمن  )١(

، أخربنا به أمحد اهلدايا له كتاب(: )٤٢٨/٥٥الرقم / ١٦٣ص (يف الفهرست  املؤلِّف قال  )٢(

 من مل يرو يف) ٦١٨٩/٣٢الرقم / ٤٣٢ص (يف رجاله  ه وعدَّ  ،)عنه ،بن عبدونا

بأيب  يف بعض الروايات اه وقد كنَّ ،)بن حبيش بن قوين الكاتب عيلُّ (: قائالً ،  عنهم

 ).١٢٤/١ح / ٥٢ص / ٦ ج(األحكام هتذيب ام يف ك ،القاسم

/ ١٣٧ص (إٰىل سعد بن طريف يف الفهرست  املؤلِّف قد وقع هبذا العنوان يف طريق  )٣(

 ).٣٢١/٦  الرقم

 ،موىلٰ  ،اج، كويفأمحد بن أيب برش الرسَّ (: )١٨١الرقم / ٧٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).، له كتاب نوادرروٰى عن موسٰى بن جعفر  ثقة يف احلديث، واقف، ،ٰى أبا جعفركنَّيُ 

 ).٦٤/٢الرقم / ٦٢ص (يف الفهرست  املؤلِّف وقد ترجم له 

 .خمترصاً ) ٤٤٨ص / ٣ج (أيب طالب آل يف مناقب  ابن شهرآشوب رواه  )٥(
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]ارواة ا ط  اردةر اا[:  

 ٰىص، وهوُحي  ا ما روي من الطعن عٰىل رواة الواقفة فأكثر من أنْ وأمَّ 

 .منه نحن نذكر طرفاً  ب أصحابناتُ موجود يف كُ 

ُد ْبُن أَْمحَ  َرَوٰى  - ٧٠ يَٰى ُحمَمَّ دٍ  اَهللاَعْن َعبِْد  ،اَْألَْشَعِريُّ  َد ْبِن َحيْ َعِن  ،ْبِن ُحمَمَّ

اِب  ِعنَْد َعِيلِّ ْبِن أَِيب  )٢(ُكنُْت َأَنا َوُعيَيْنَُة َبيَّاُع َاْلَقَصِب : َقاَل  ،َعْن َأِيب َداُودَ  ،)١(َاْخلَشَّ

: َقاَل ِيل َأُبو إِْبَراِهيَم  :ِمْعتُُه َيُقوُل َفَس ، -َوَكاَن َرِئيَس َاْلَواِقَفِة  - َمحَْزَة َاْلبََطاِئنِيِّ 

َام َأْنَت َوَأْصَحاُبَك َيا َعِيلُّ َأْشبَاُه َاْحلَِمريِ «  .»إِنَّ

 ؟أََسِمْعَت  :َفَقاَل ِيل ُعيَيْنَةُ 

 .َلَقْد َسِمْعُت  َاهللاإِي وَ : ُقْلُت 

 .َأْنُقُل إَِليِْه َقَدِمي َما َحِييُت  َال  ،َاهللاوَ  َال  :َفَقاَل 

الٍ  ،اِْبُن ُعْقَدةَ  َوَرَوٰى  -  ٧١ ِد ْبِن ُعَمَر  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َاْحلََسِن ْبِن َفضَّ َعْن ُحمَمَّ

اِيسُّ  َقاَل َلنَا ُعثَْامُن ْبُن ِعيَسٰى  :َقاَال  ،َوَعِيلِّ ْبِن َأْسبَاٍط َمجِيعاً  )٣(ْبِن َيِزيدَ اِ  وَّ  :َالرَّ
                                                             

من (: )٨٥الرقم / ٤٢ص (يف رجاله  اب الذي قال النجايش هو احلسن بن موسٰى اخلشَّ  )١(

 ).عٰىل الواقفة كتاب الردِّ : منها ،فاتالعلم واحلديث، له مصنَّ مشهور، كثري ،وجوه أصحابنا

/ ٩٩ص ( فهرست ال، ويف)٦٠٦٨/٣الرقم / ٤٢٠ص (رجاله يف  املؤلِّف وقد ترجم له 

 ).١٧٠/١٠الرقم 

ثقة،  ،اع القصببيَّ  ،عيينة بن ميمون(: )٨٢٥الرقم / ٣٠٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 .) عني، موٰىل بجيلة، روٰى عن أيب عبد اهللا

، من أصحاب الصادق ) ٣٧٣٣/٦٤٢الرقم / ٢٦٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).كويف ،القصباين موالهم ،يلعيينة بن ميمون البج(: قائالً 

وترجم  ،من أصحاب الرضا ) ٥٤٤١/٥٤الرقم / ٣٦٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 .أيضاً ) ٦٠٦/٢١الرقم / ٢١٥ص (له يف الفهرست 

د بن عمر بن يزيد، حممّ (: قائالً ، )٩٨١الرقم / ٣٦٤ص (يف رجاله  النجايش  وكذا ترجم له

 ).كتاب ، لهيب احلسن روٰى عن أ ،اع السابريبيَّ 



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ١٠٠

َثنِي ِزَياٌد َاْلَقنِْديُّ َواِْبنُ  : إِْذ َقاَل  ُكنَّا ِعنَْد َأِيب إِْبَراِهيَم : َقاَال  ،ُمْسَكانَ  َحدَّ

اَعَة َخْريُ َأْهِل َاْألَْرضِ «  .»َيْدُخُل َعَليُْكُم اَلسَّ

َضا   !َخْريُ َأْهِل َاْألَْرضِ  :َفُقْلنَا ،َوُهَو َصبِيٌّ  َفَدَخَل َأُبو اَْحلََسِن اَلرِّ

ُه إَِليِْه َفَقبَّ   .»؟َتْدِري َما َقاَل َذانِ  ،َيا ُبنَيَّ «: َوَقاَل  ،َلهُ ُثمَّ َدَنا َفَضمَّ

اِن ِيفَّ  ،َنَعْم َيا َسيِِّدي«: َقاَل   .»َهَذاِن َيُشكَّ

ْثُت ِهبََذا اَْحلَِديِث َاْحلََسَن ْبَن َحمْبُوٍب  :َقاَل َعِيلُّ ْبُن َأْسبَاطٍ   )١(َبَرتَ  :َفَقاَل  ،َفَحدَّ

َثنِي َال  ،َاْحلَِديَث  إِْن «: َقاَل َهلَُام  َعِيلُّ ْبُن ِرَئاٍب َأنَّ َأَبا إِْبَراِهيَم  َوَلِكْن َحدَّ

ُه أَْو ُخنْتَُامهُ   َال  ،َيا ِزَيادُ  .ِئَكِة َوَالنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال َاملَ وَ  اَهللاَفَعَليُْكَام َلْعنَُة  َجَحْدُمتَاُه َحقَّ

 .»َتنُْجُب َأْنَت َوَأْصَحاُبَك َأَبداً 

َغنِي َأنَّ َأَبا َبلَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَلِقيُت ِزَياَد َاْلَقنِْديِّ  :ِرَئاٍب َقاَل َعِيلُّ ْبُن 

 .َقاَل َلَك َكَذا َوَكَذا  إِْبَراِهيمَ 

 .َأْحَسبَُك َقْد ُخولِْطَت  :َفَقاَل 

ْمُه وَ  ،َفَمرَّ َوَتَرَكنِي  .َمَرْرُت بِهِ  َال َفَلْم ُأَكلِّ

 َحتَّٰى  َنَزْل َنتََوقَُّع لِِزَياٍد َدْعَوَة أَِيب إِْبَراِهيَم  َفَلمْ  :َقاَل َاْحلََسُن ْبُن َحمْبُوٍب 

َضا  اَم َالرِّ  .َوَماَت ِزْنِديقاً  ،َما ظََهرَ  َظَهَر ِمنُْه َأيَّ

ِد ْبِن َحيْيَٰى  َوَرَوٰى  - ٧٢ ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن  ،َعْن َأبِيهِ  ،َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن َحيْيَٰى  ،ِب َأِيب َاْخلَطَّا َقاَل  :َقاَل  ،دِ ْبِن َأِيب َاْلبَِال  َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َحيْ

َضا  ِقيُّ َمحَْزُة ْبُن َبِزيعٍ «: َالرِّ  .»؟)٢(َما َفَعَل َالشَّ

 .ُهَو َقْد َقِدمَ  ،ُهَو َذا :ُقْلُت 

اكٌ  ُهُم َاْليَْومَ  ،َيْزُعُم َأنَّ َأِيب َحيٌّ «: َفَقاَل   َعَىلٰ   َيُموُتوَن َغدًا إِالَّ َال وَ  ،ُشكَّ

ْنَدَقةِ   .»َالزَّ
                                                             

 .ذكر ما تركه الراوي وترك آخره، ثمّ  أي جعله أبرتاً : برت احلديث )١(

 .من أصحاب الرضا ) ٥٢٧٨/٣٩الرقم / ٣٥٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(
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اٌك َقْد َعَرْفتُُهمْ  :َفُقْلُت فِيَام َبيْنِي َوَبْنيَ َنْفِيس  :َقاَل َصْفَوانُ  َفَكيَْف  ،ُشكَّ

ْنَدَقةِ  َيُموُتوَن َعَىلٰ  ُه َقاَل ِعنَْد َبَلَغنَا َعْن َرُج  َقِليالً َحتَّٰى  َفَام َلبِثْنَا إِالَّ  !؟َالزَّ ٍل ِمنُْهْم َأنَّ

 .َمْوتِِه ُهَو َكافٌِر بَِربٍّ َأَماَتهُ 

 .)١(َهَذا َتْصِديُق اَْحلَِديِث  :َفُقْلُت  :َقاَل َصْفَوانُ 

ُد ْبُن َمهَّامٍ  َوَرَوٰى  -  ٧٣ ُقْلُت : َقاَل  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن َرَباٍح  ،َأُبو َعِيلٍّ ُحمَمَّ

ِد : -  )٤(َوَكاَن َممُْطوراً  - )٣(يَل َاْلُقَرِيشِّ لِْلَقاِسِم ْبِن إِْسَامعِ  ٍء َسِمْعَت ِمْن ُحمَمَّ َأيَّ َيشْ

 ؟ْبِن أَِيب َمحَْزةَ اِ 

 .َحِديثاً َواِحداً  َما َسِمْعُت ِمنُْه إِالَّ  :َقاَل 

ِد بْ  :َقاَل اِْبُن َرَباٍح   .ِن أَِيب َمحَْزةَ ُثمَّ َأْخَرَج َبْعَد َذلَِك َحِديثًا َكثِرياً َفَرَواُه َعْن ُحمَمَّ

 ؟َكْم َسِمْعَت ِمْن َحنَانٍ  :َوَسَأْلُت َاْلَقاِسَم َهَذا :َقاَل اِْبُن َرَباٍح 

 .َأْرَبَعَة َأَحاِديَث أَْو َمخَْسةً  :َفَقاَل 

 .ُثمَّ َأْخَرَج َبْعَد َذلَِك َحِديثاً َكثِرياً َفَرَواُه َعنْهُ  :َقاَل 

ِد  َوَرَوٰى  - ٧٤ َعْن َأْمحََد ْبِن  ،َعْن َسْعِد ْبِن َسْعدٍ  ،ْبِن ِعيَسٰى َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ

َضا  ،)٥(ُعَمرَ  َأَليَْس ُهَو َالَِّذي َيْرِوي «: َيُقوُل ِيف اِْبِن َأِيب َمحَْزةَ  َقاَل َسِمْعُت اَلرِّ
                                                             

 .خمترصاً ) ٤٤٨ص / ٣ج ( آل أيب طالب مناقبيف  رواه ابن شهرآشوب  )١(

 .ة موارد احلديث، وكذا يف بقيَّ )ياحبن ر عيلّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٢٤١/٢الرقم / ٤٣٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).كثرية صوالً روٰى عنه محيد بن زياد أُ  ،د املنذرحممّ  ٰى أباكنَّيُ  ،القاسم بن إسامعيل القريش(

 .ٰى بالكالب املمطورةسمَّ فة تُ الواق نَّ أي كان من الواقفة، أل: وكان ممطوراً  )٤(

، )٢٤٥الرقم / ٩٨ص (يف رجاله  قه النجايش ا أمحد بن عمر بن أيب شيبة الذي وثَّ هو إمَّ  )٥(

 ).، وعن أبيه من قبل روٰى عن أيب احلسن الرضا( :وقال

من ) ٥٢١٣/١٩الرقم / ٣٥٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه ل الذي عدَّ ا أمحد بن عمر احلالَّ وإمَّ 

ي ، كويف، أنامطي، ثقة، ردكان يبيع احللِّ  ،لأمحد بن عمر احلالَّ (: قائالً ،  حاب الرضاأص

 .من مل يرو عنهم  يف)  ٥٩٧٠/٥١الرقم / ٤١٢ص (، ويف )األصل
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ْفيَا ،ْبِن ُموَسٰى  ِعيَسٰى  إَِىلٰ  ُهيَْدٰى  )١(ْهِديِّ َأنَّ َرأَْس َاملَ  إِنَّ  :َوَقاَل  ؟ِينِّ َوُهَو َصاِحُب َالسُّ

 .»؟َفَام اِْستَبَاَن َهلُْم َكِذُبهُ  ،َثَامنِيَِة َأْشُهرٍ  َيُعوُد إَِىلٰ  َأَبا إِْبَراِهيَم 

يَٰى  َوَرَوٰى  -  ٧٥ ُد ْبُن أَْمحََد ْبِن َحيْ ِد ْبِن  ،َعْن َبْعِض َأْصَحابِنَا ،ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ِد بْ  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  ِعيَسٰى  َضا : َقاَل  ،ِن ِسنَانٍ َعْن ُحمَمَّ ، ُذِكَر َعِيلُّ ْبُن َأِيب َمحَْزَة ِعنَْد اَلرِّ

 اَهللاُ  َفَأَبٰى  ،ِيف َسَامِئِه َوَأْرِضهِ  ُيْعبََد اَهللاُ  َال َراَد َأْن إِنَّ َعِيلَّ ْبَن أَِيب َمحَْزَة أَ «: ُثمَّ َقاَل  ،َفَلَعنَهُ 

ُكونَ َلْو َكِرَه َاملُ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه وَ  إِالَّ  كُ َلْو َكِرَه َاللَِّعُني َاملُ وَ  ،ْرشِ  .»ْرشِ

كُ َاملُ  :ُقْلُت   ؟ْرشِ

  :َاهللاُهَو ِيف ِكتَاِب  )٢(]وَ [ ،َوإِْن َرِغَم َأْنُفُه َكَذلَِك  َاهللاَنَعْم وَ «: َقاَل 
َ
ون

ُ
يُِر�د

ْطفِ 
ُ
� 

ْ
ن

َ
وَ  ئُواأ

ْ
ف
َ
وَر اِهللا بِأ

ُ
اَد َأْمثَالِِه َأنَُّه َأرَ  َوَقْد َجَرْت فِيِه َوِيف ، ]٣٢: التوبة[ اِهِهمْ ن

 .»َاهللاَأْن ُيْطِفَئ ُنوَر 

ل بذكرها الكتاب، طوِّ ٰىص ال نُ ُحت  والطعون عٰىل هذه الطائفة أكثر من أنْ 

 ؟ق بروايات هؤالء القوم وهذه أحواهلم وأقوال السلف الصالح فيهموثَ فكيف يُ 

صغٰى يُ  بغي أنْ خبار التي ذكروها ملا كان ينق هبذه األولوال معاندة من تعلَّ 

 لبطِ ما فيه كفاية، ويُ  ا من النصوص عٰىل الرضا نَّ ا قد بيَّ ألنَّ  ،من يذكرها إىلٰ 

 .قوهلم
                                                             

ايس د بن اخلليفة العبَّ املراد من املهدي هو حممّ آخره،  إىلٰ  »...يِّ دِ هْ ملَ اَ  َس أْ رَ  نَّ إ«: قوله  )١(

اح ه السفَّ ، وكان جدُّ  )هـ١٦٩( سنة بعهد من أبيه املتويفِّ  )هـ١٥٨( للخالفة سنة املتويلِّ  املنصور

ومن بعده البن أخيه عيسٰى بن  ،عهده وجعله ويلَّ  ،ألخيه عبد اهللا املنصور الً عقد اخلالفة أوَّ 

ه أجرب إنَّ  د املزبور، ثمّ ولكن املنصور عهد يف موته البنه املهدي حممّ  ،د بن عيلٍّ موسٰى بن حممّ 

فجعلها املهدي البنه اهلادي  ،فخلع نفسه عن اخلالفة ،اخللع عيسٰى بن موسٰى املذكور عىلٰ 

بن  الطعن عٰىل عيلِّ  ام أراد اإلمام وإنَّ  ،هذا جممل خربمها موسٰى، وبعده البنه اآلخر هارون،

 .وسٰى ل رأسه إٰىل عيسٰى بن ممَ ل وُحي قتَ املهدي يُ  أيب محزة وتكذيبه يف روايته أنَّ 

 .بعض النَُّسخمن  )٢(
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] ا ات ا    ر  ا

ا  اا[:  

عٰىل  ةالدالَّ  ما ظهر من املعجزات عٰىل يد الرضا  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

 .بتُ ورة يف الكُ ة إمامته، وهي مذكصحَّ 

اج، عبد الرمحن بن احلجَّ : وألجلها رجع مجاعة من القول بالوقف مثل

 اد بن عيسٰى ومحَّ  ،اجورفاعة بن موسٰى، ويونس بن يعقوب، ومجيل بن درَّ 

 .رجعوا وا فيه ثمّ وغريهم، وهؤالء من أصحاب أبيه الذين شكُّ 

واحلسن بن د بن أيب نرص، أمحد بن حممّ : وكذلك من كان يف عرصه، مثل

بإمامته  ة وقالواقال بالوقف، فالتزموا احلجَّ  )١()كان(ن اء وغريهم ممَّ الوشَّ  عيلٍّ 

 .وإمامة من بعده من ولده

ِد ْبِن َمالٍِك  َفَرَوٰى  -  ٧٦ ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن أَِيب  ،َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ،َاْخلَطَّاِب  ِد ْبِن أَِيب َنْرصٍ  ،َعْن ُحمَمَّ َوُهَو ِمْن آِل  - َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

َأَبا َاْحلََسِن  )٢(َفَكاَتَب  ،َرْأِهيِمْ  َوَكاَن َعَىلٰ  ،َوَكاُنوا َيُقوُلوَن بِاْلَوْقِف ، - ِمْهَراَن 

َضا َأْضَمْرُت ِيف َنْفِيس أَينِّ َكتَبُْت إَِليِْه ِكتَاباً وَ : َفَقاَل  ،َساِئلِ ِيف َاملَ  )٣(َوَتَعنََّت   َالرِّ

َت  :َوِهَي َقْوُلُه َتَعاَىلٰ  ،ِث َمَسائَِل ِمَن َاْلُقْرآنِ ِه َأْسَأُلُه َعْن َثَال َدَخْلُت َعَليْ  َمتَٰى 
ْ
ن
َ
أ
َ
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َ
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ْ
ح

َ
 أ

َ
ِدي َمْن �َش

ْ
ه

َ
 .]٥٦: الَقصص[ اءُ ِ�ن� اَهللا �

َوَكتََب ِيف آِخِرِه اَْآلَياِت اَلَّتِي َأْضَمْرُهتَا ِيف  ،َفَأَجاَبنِي َعْن ِكتَاِيب  :َقاَل َأْمحَدُ 
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

 ).وكاتب: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).تهوتعنّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(
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َفَلامَّ َوَصَل اَْجلََواُب ُأْنِسيُت َما ُكنُْت  ،َأْن َأْسَأَلُه َعنَْها َوَملْ َأْذُكْرَها ِيف ِكتَاِيب إَِليْهِ  َنْفِيس 

ٍء َهَذا ِمْن َجَواِيب  :َفُقْلُت  ،َأْضَمْرُتهُ   .)١(ُثمَّ َذَكْرُت َأنَُّه َما َأْضَمْرُتهُ  ؟أَيُّ َيشْ

اءُ  َوَكَذلَِك اَْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ  -  ٧٧ َوَكاَن  ،َوَكاَن َيُقوُل بِاْلَوْقِف َفَرَجعَ  ،َاْلَوشَّ

ُه َقاَل  اَرٍة ِيل  َخَرْجُت إَِىلٰ  :َسبَبُُه َأنَّ َفَلامَّ َوَرْدُتُه َبَعَث إَِيلَّ َأُبو اَْحلََسِن  ،ُخَراَساَن ِيف ِجتَ

َضا  ًة  َالرِّ  :َفُقْلُت ، - ِفَي َعَيلَّ َأْمُرَها َوَكاَنْت َبْنيَ ثِيَاِيب َقْد َخ  -َيطُْلُب ِمنِّي ِحَربَ

ءٌ  ُسوَل وَ ، َما َمِعي ِمنَْها َيشْ َا ِيف َسَفِط َكَذاَذَكَر َعَال َفَردَّ َالرَّ َفَكاَن  ،َفَطَلبْتَُها ،َمتََها َوأَهنَّ

َرَج إَِيلَّ ُت َباَبُه َخ َفَلامَّ َوَردْ  ،ُثمَّ َكتَبُْت َمَساِئَل َأْسَأُلُه َعنَْها ،َفبََعثُْت ِهبَا إَِليْهِ  ،َكَام َقاَل 

تِي َأَرْدُت َأْن َأْسَأَلُه َعنَْها ِمْن َغْريِ َأْن َأْظَهْرُهتَاَجَواُب تِْلَك َاملَ   .َسائِِل َالَّ

 .)٢(إَِماَمتِهِ  َاْلَقْطِع َعَىلٰ  َفَرَجَع َعِن َاْلَقْوِل بِاْلَوْقِف إَِىلٰ 

ِد ْبِن َأِيب نَ  -  ٧٨ َماُم  :َقاَل اِْبُن َالنََّجاِيشِّ : )٣(ْرصٍ َوَقاَل َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َمِن اَْإلِ

 ؟َبْعَد َصاِحبُِكمْ 

َضا  َفَدَخْلُت َعَىلٰ  ُتهُ  َأِيب اَْحلََسِن اَلرِّ َماُم َبْعِدي اِْبنِي«: َفَقاَل  ،َفَأْخَربْ  ،»َاْإلِ

َرأُ «: ُثمَّ َقاَل   .)٥(»؟دٌ َوَليَْس َلُه َولَ  ،اِْبنِي :َأَحٌد َأْن َيُقوَل  )٤(َهْل َجيْ
                                                             

 .خمترصاً ) ٤٤٩و ٤٤٨ص / ٣ ج(آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )١(

اب  رواه )٢( الشيخ و ،الً مفصَّ ) ٩٩و ٩٨ص (عيون املعجزات يف  حسني بن عبد الوهَّ

آل  يف مناقب ابن شهرآشوب باختالف، و) ٥٣ ص/ ٢ج ( الورٰى  إعالميف   الطربيس

 .خمترصاً ) ٤٤٩ص / ٣ج ( أيب طالب

عن  ،عن ابن أيب اخلطاب ،د بن مالكجعفر بن حممّ (: )٥ح  /٢٠ص / ٥٠ ج(األنوار  يف بحار )٣(

 ).البزنطي

 ).ٰى يتجرَّ : (بعض النَُّسخيف  )٤(

 /أيب جعفر الثاين  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٠ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٥(

يف  الشيخ الطربيس و، سناده عن الكلينيإب) ٢٧٧ص / ٢ج (يف اإلرشاد  ملفيد ، وا)٥ح 

يف  باختالف، وابن شهرآشوب د بن يعقوب عن حممّ  )٩٤و ٩٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

 ).٤٤٩ص / ٣ج ( آل أيب طالبمناقب 
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يُّ  َاهللاَعبُْد  َوَرَوٰى  -  ٧٩ ْمَريِ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،ْبُن َجْعَفٍر اَْحلِ  ،َاْليَْقطِينِيِّ  َعْن ُحمَمَّ

َضا ـلَ : َقاَل  َمجَْعُت ِمْن َمَساِئِلِه ِممَّا ُسِئَل  امَّ اِْختََلَف َالنَّاُس ِيف َأْمِر أَِيب اَْحلََسِن َالرِّ

َة َأْلَف َمْسَأَلةٍ َوَأَجاَب َعنُْه َمخْ  ،َعنْهُ   .َس َعْرشَ

ُد ْبُن  َوَرَوٰى  -  ٨٠  ،ْأُمونِ َاملَ  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،)١(ْبِن اَْألَْفَطسِ  اَهللاَعبِْد ُحمَمَّ

َبنِي َوَحيَّاِين  َضا  َرِحَم اَهللاُ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفَقرَّ ِين  ،َما َكاَن َأْعَلَمهُ  َالرِّ َلَقْد َأْخَربَ

َلَك َأْن َمتِْيضَ  َأَرٰى  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت  ،تُُه َليَْلًة َوَقْد َباَيَع َلُه َالنَّاُس َسَألْ  ،بَِعَجٍب 

 .َاْلِعَراِق َوَأُكوَن َخِليَفتََك بُِخَراَسانَ  إَِىلٰ 

مَ  ا إِنَّ َلنَا ُهنَ  ،َلَعْمِري َوَلِكْن ِمْن ُدوِن ُخَراَساَن بَِدَرَجاٍت  َال «: ُثمَّ َقاَل  ،َفتَبَسَّ

يَنِي َاملَ  َوَلْسُت بِبَاِرٍح َحتَّٰى  ،َمْكثاً 
 .»َحمَاَلةَ  َاملَْحَرشُ َال  َوِمنَْها ،ْوُت َيْأتِ

 ؟َوَما ِعْلُمَك بَِذلَِك  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت َلهُ 

 .»ِعْلِمي بَِمَكاِين َكِعْلِمي بَِمَكانَِك « :َفَقاَل 

 ؟َن َمَكاِين َأْصَلَحَك َاهللاَُوَأيْ  :ُقْلُت 

ُة َبيْنِي َوَبيْنََك «: َقاَل فَ  قَّ ِق وَ ُت بِاملَ َأُمو ،َلَقْد َبُعَدِت َالشُّ  .»ْغِرِب َمتُوُت بِاملَ ْرشِ

دٍ  َاهللاَُصَدْقَت، وَ  :َفُقْلُت  َفَجَهْدُت َاْجلَْهَد ُكلَُّه  ،َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َوآُل ُحمَمَّ

َال وَ   .)٢(طَْمَعنِي ِيف َنْفِسهِ َفِة َوَما ِسَواَها َفَام أَ َأْطَمْعتُُه ِيف َاْخلِ

ُد ْبُن  َوَرَوٰى  -  ٨١  ُكنُْت ِعنْدَ : َقاَل  ،ْبِن َاْحلََسِن اَْألَْفَطُس  َاهللاَعبِْد ُحمَمَّ
                                                             

الفخري األزوارقاين يف قال ، زين العابدين  بن عيلٍّ  د بن عبد اهللا بن احلسن بن عيلِّ هو حممّ  )١(

األفطس  فعقبه من احلسن زين العابدين  بن عيلٍّ  ا عيلُّ وأمَّ (: )٨٠ص ( نييف أنساب الطالبيِّ 

ا أمَّ ): (٨٣ص (قال يف و، )منهم عبد اهللا الشهيد ، وعدَّ وحده، وعقبه الصحيح من مخسة رجال

 .)د وحدهعبد اهللا بن احلسن األفطس، فعقبه الصحيح من حممّ 

أجربه ) عليهام اللعنة(املعتصم ويل عهد املأمون  رواية بأنَّ ) ٣٨١ص (ني وروٰى يف مقاتل الطالبيِّ 

 .مسمومة فرشبه فامت من وقته برشب رشبة

 .تالفباخ) ٤٤٩ص / ٣ج (آل أيب طالب  مناقبيف  رواه ابن شهرآشوب  )٢(
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اٍب َحتَّٰى  ْأُموِن َيْوماً َوَنْحُن َعَىلٰ َاملَ  َف  َرشَ اُب َمْأَخَذُه َرصَ َ ُنَدَماَءُه  إَِذا َأَخَذ ِمنُْه َالرشَّ

ْحتَبََسنِي
ْبَن َوَتَغنَّْنيَ  ،َأْخَرَج َجَواِرَيهُ  ُثمَّ  ،َواِ امَّ َرَثيِْت ـلَ  بِاهللاِ  :َفَقاَل لِبَْعِضِهنَّ  ،َوَرضَ

 :َفَأْنَشَأْت َتُقوُل ، َمْن بِطُوَس َقَطناً 

  ُسْقيَا لُِطوٍس َوَمْن َأْضَحٰى ِهبَا َقَطنـاً 

 

ِة َاملُْصَطفَ     َأْبَقـٰى َلنَـا َحَزنـاً ٰى ِمْن ِعْرتَ

ــا  ــي َأَب ــهُ  َأْعنِ ــْأُموَن إِنَّ َل ــِن َاملَ   َحَس

 

  ا َعَىلٰ ُكلِّ َمْن َأْضَحٰى ِهبَا َشـَجناً َحق�  

ُد ْبُن َعبِْد  َقاَل   ُد  :ُثمَّ َقاَل ِيل  ،َأْبَكاِين  َفَجَعَل َيبْكِي َحتَّٰى  :َاهللاُحمَمَّ َوْيَلَك َيا ُحمَمَّ

َأْن َلْو  َاهللاوَ  ،َب َأَبا َاْحلََسِن َعَلامً َأْهُل َبيْتِي َوَأْهُل َبيْتَِك َأْن َأْنِص  )١(َأُيْلِزُمنِي

ُه ُعوِجَل  )٢(ُأْخِرْجُت   )٣(اَهللاَعبَْد  َفَلَعَن َاهللاُ ،ِمْن َهَذا َاْألَْمِر َألَْجَلْستُُه َجمْلِِيس َغْريَ َأنَّ

َُام َقتََال  ،َوَمحَْزَة اِْبنَِي اَْحلََسنِ  َد ْبنَ يَ  :ُثمَّ َقاَل ِيل  ،هُ َفإِهنَّ َثنََّك  اَهللاوَ  ،َاهللاَعبِْد  ا ُحمَمَّ َألَُحدِّ

 .بَِحِديٍث َعِجيٍب َفاْكتُْمهُ 

 ؟ْؤِمنِنيَ َيا َأِمَري َاملُ  ،َما َذاكَ  :ُقْلُت 

َبَلَغنِي َأنَّ أََبا  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،امَّ َمحََلْت َزاِهِريَُّة بِبَْدٍر أََتيْتُهُ ـلَ  :َقاَل 

دٍ  ،ْعَفرٍ ْبَن َج  َاْحلََسِن ُموَسٰى  َد ْبَن َعِيلٍّ  ،َوَجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ  ،َوَعِيلَّ ْبَن َاْحلَُسْنيِ  ،َوُحمَمَّ

 ،َوأَْنَت َوِيصُّ اَْلَقْومِ  ،ُخيْطِئُونَ  َال َكاُنوا َيْزُجُروَن اَلطَّْريَ وَ  َوَاْحلَُسْنيَ ْبَن َعِيلٍّ 

ُة َح  ،َوِعنَْدَك ِعْلُم َما َكاَن ِعنَْدُهمْ  ُم َعَليَْها َأَحدًا ِمْن َجَواِريَّ  َمْن َال ظِيَّتِي وَ َوَزاِهِريَّ  ،أَُقدِّ

ٍة ُكلَّ َذلَِك َيْسُقطُ  ٌء َننْتَِفُع بِهِ  ،َوَقْد َمحََلْت َغْريَ َمرَّ  ؟َفَهْل ِعنَْدَك ِيف َذلَِك َيشْ

أَْشبََه اَلنَّاِس  ماً َصِحيحًا ُمْسلِامً َتِلُد ُغَال َفَستَْسَلُم وَ  ،َختَْش ِمْن ِسْقطَِها َال «: َفَقاَل 

هِ   .»ِخنِْرصٌ  ِخنِْرصٌ َوِيف ِرْجِلِه اَْليُْمنَٰى  ِيف َيِدِه اَْليُْمنَٰى  ،ِيف َخْلِقِه َمْرَتبَتَْنيِ  هللاُ َقْد َزاَدُه اَ  ،بُِأمِّ
                                                             

 ).أيلومني(: بعض النَُّسخيف  )١(

جوابه، أي لو بقي وأمثاله، كام يدلُّ ) ُأخرجت(حمذوف، و) لو(مدخول ...) لو ُأخرجت: (قوله )٢(

 ).خلرجت: (بعض النَُّسخيف و..). غري أنَّه عوجل: (عليه

 ).عبيد اهللا: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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َفَلْم  ،َما َذَكَر َخَلْعتُهُ  ُفْرَصٌة إِْن َملْ َيُكِن اَْألَْمُر َعَىلٰ  َاهللاَهِذِه وَ  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس 

إَِذا َوَضَعْت َفِجيِئينِي  :َفُقْلُت لِْلَقيَِّمةِ  ،َخاُض َرَكَها َاملَ َأدْ  َأَزْل َأَتَوقَُّع َأْمَرَها َحتَّٰى 

ِم َكَام َوَصَفُه ْد َأَتتْنِي بِاْلُغَال قَ بِاْلَقيَِّمِة وَ  َفَام َشُعْرُت إِالَّ  ،بَِوَلِدَها َذَكراً َكاَن َأْو ُأْنثَٰى 

ْجلِ َزاِئَد َاْليَ  يٌّ  ،ِد َواَلرِّ َفَأَرْدُت َأْن َأْخُرَج ِمَن اَْألَْمِر َيْوَمئٍِذ َوُأَسلَِّم  ،َكَأنَُّه َكْوَكٌب ُدرِّ

 َدبِِّر اَْألَْمرَ  :َفُقْلُت  ،َما ِيف َيَديَّ إَِليِْه َفَلْم ُتَطاِوْعنِي َنْفِيس َلِكنِّي َدَفْعُت إَِليِْه اَْخلَاَتمَ 

مُ َأْنَت َاملُ وَ  ،ٌف ي ِخَال َفَليَْس َعَليَْك ِمنِّ   .)١(أَْن َلْو َفَعَل َلَفَعْلُت  بِاهللاِ)وَ ( ،َقدَّ

تِي َطبََع فِيَها َأِمُري  -  ٨٢ تُُه َمَع َحبَاَبَة َاْلَوالِبِيَِّة َصاِحبَِة اَْحلََصاِة َالَّ َوِقصَّ

َضا  ْت إَِىلٰ َوَبِقيَ  ،»َمْن طَبََع فِيَها َفُهَو إَِمامٌ «: َوَقاَل َهلَا ْؤِمنَِني َاملُ   ،َأيَّاِم اَلرِّ

َم ِمْن آَبائِِه  ،َفَطبََع فِيَها آِخُر   َوُهوَ  ،)٢(َطبَُعوا فِيهِ وَ  َوَقْد َشِهَدْت َمْن َتَقدَّ

اهُ  ،َمْن َلِقيَتُْهمْ  نََها ِيف َقِميِصهِ  ،َوَماَتْت َبْعَد لَِقاِئَها إِيَّ  .)٣(َوَكفَّ

تُُه َمَع ُأمِّ  -  ٨٣ تِي َالَّ  -َغانٍِم َاْألَْعَرابِيَِّة َصاِحبَِة اَْحلََصاِة َأْيضاً  َوَكَذلَِك ِقصَّ

ِة إَِىلٰ  ْؤِمنَِني َطبََع فِيَها َأِمُري َاملُ  ٍد  َوَطبََع َبْعَدُه َساِئُر اَْألَِئمَّ َزَماِن أَِيب ُحمَمَّ

 .)٤(ةٌ ورَ هُ ْش مَ  ةٌ وفَ رُ عْ مَ  -  َاْلَعْسَكِريِّ 

غري   ة من ولدهواألئمَّ  الرضا  فلو مل يكن ملوالنا أيب احلسن

ذلك كفاية ملن  لكان يف ،ه من أمري املؤمنني عٰىل إمامتهمهاتني الداللتني يف نصِّ 

 .أنصف من نفسه
                                                             

 .خمترصاً ) ٤٤٦ص / ٣ج (ب آل أيب طالمناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )١(

 ).فيها: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 باب ما يفصل بني دعوٰى / ٣٤٧و ٣٤٦ص / ١ ج(يف الكايف  الكليني ة روٰى هذه القصَّ  )٣(

/ ٥٣٧و ٥٣٦ ص(ين كامل الدِّ يف  الصدوق و ،)٣ح / املحقِّ واملبطل يف أمر اإلمامة

 ).١ح  /٤٩ باب

 .ت نذكرها هناك، وله خترجيا)١٧١ح (يأيت يف  )٤(
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] ا دة او  ل اا¨  ابوا[:  

كام  ا نعلم موت موسٰى بن جعفر قد مٰىض يف كالمكم أنَّ  :قيل فإنْ 

ه مل يكن للحسن ا نعلم أنَّ إنَّ : يقول ، فعليكم لقائل أنْ ه ه وجدِّ نعلم موت أبي

  ه مل يكن للنبيِّ ه مل يكن له عرشة بنني، وكام نعلم أنَّ ابن كام نعلم أنَّ  بن عيلٍّ 

 .ابن لصلبه عاش بعد موته

يقع فيه خالف كام  لو علمنا أحدمها كام نعلم اآلخر ملا جاز أنْ  :قلتم فإنْ 

 .ع اخلالف يف اآلخريق جيوز أنْ  ال

 ة، وجعفر بند بن احلنفيَّ ولو علمنا موت حممّ : يقول ملخالفكم أنْ  :قيل

ملا   بن احلسني د بن عيلِّ كام نعلم موت حممّ  د وموسٰى بن جعفر حممّ 

 .يقع يف اآلخر وقع اخلالف يف أحدمها كام مل جيز أنْ 

 م صدوره يفعلَ يُ  أنْ  نفي والدة األوالد من الباب الذي ال يصحُّ  :قلنا

ه يعلم أنَّ  عي فيمن مل يظهر له ولد أنْ يدَّ  أنْ  موضع من املواضع، وال يمكن أحداً 

 ه لو كان له ولد لظهرمارة، بأنَّ واأل ع يف ذلك إٰىل غالب الظنِّ رَج ام يُ ولد له، وإنَّ  ال

 العقالء قد تدعوهم الدواعي إٰىل كتامن أوالدهم ألغراض نَّ خربه، أل َف رِ وعُ 

 .خمتلفة

من ذلك كثري يف  دَ جِ ، وقد وُ عليه وإشفاقاً  فمن امللوك من خيفيه خوفاً 

 .وأخبارهم معروفة ،لوَ عادة األكارسة وامللوك األُ 

فريمي  ،اج هبا رس� ن تزوَّ د له ولد من بعض رساياه أو ممَّ ولَ ويف الناس من يُ 

 ضاً من وقوع اخلصومة مع زوجته وأوالده الباقني، وذلك أي وجيحده خوفاً  به

 .يف العادة كثرياً  يوجد

 قدارة يف املنزلة والرشف وهو من ذوي األج بامرأة دنيَّ ويف الناس من يتزوَّ 

 .فيجحده أصالً  ،د له، فيأنف من إحلاقه بهولَ واملنازل، فيُ 
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 .من ماله عطيه شيئاً فيُ  ،جوفيهم من يتحرَّ 

 منزلةج بامرأة ذات رشف و، فيتزوَّ ويف الناس من يكون من أدوهنم نسباً 

عٰىل مذهب  جه نفسها بغري ويلٍّ زوِّ يُ  ا بأنْ هلوٰى منها فيه بغري علم من أهلها، إمَّ 

د له، ولَ فيُ  ،جها عٰىل ظاهر احلالزوِّ  أمرها احلاكم فيُ ويلِّ من الفقهاء، أو تُ  كثري

 .من أوليائها وأهلها وخوفاً  ، وتنتفي منه أنفةً الولد صحيحاً  فيكون

 .ل بذكرها الكتابطوِّ ال نُ  األسباب التي وغري ذلك من

 ام نعلم ما نعلمه إذا كانت األحوال، وإنَّ عاء نفي الوالدة مجلةً فال يمكن ادِّ 

 .نعلم انتفاءه فحينئذٍ  ،ه ال مانع من ذلكسليمة، ونعلم أنَّ 

علمناه ملا علمنا  امفإنَّ  ،ابن عاش بعده  ه مل يكن للنبيِّ ا علمنا بأنَّ فأمَّ 

إظهاره، وعلمنا  ه ال خمافة عليه يفظهره، ألنَّ ان له ولد ألته، ولو كعصمته ونبوَّ 

 .ه مل يكن له ابن عاش بعدهة عٰىل أنَّ مَّ بإمجاع األُ  أيضاً 

 نَّ أل ،العلم به يف ابن احلسن  ٰى عدَّ يُ  ومثل ذلك ال يمكن أنْ 

عليه،  افكان كاملحجور عليه، ويف حكم املحبوس، وكان الولد ُخي   احلسن

 ،لوَ إلزالة الدُّ  لمر املؤمَّ الثاين عرش هو القائم باأل من مذهبهم أنَّ  ملا علم وانترش

يف املرياث  من أهله كجعفر أخيه الذي طمع وخاف أيضاً  ،فهو مطلوب ال حمالة

 .ك أخفاه ووقعت الشبهة يف والدتهواألموال، فلذل

 تامليِّ  نَّ موته، أل مَ لِ عاء العلم به يف موت من عُ ومثل ذلك ال يمكن ادِّ 

 من رآه ة عليه يضطرُّ ف بشاهد احلال موته، وباألمارات الدالَّ عرَ مشاهد معلوم يُ 

الفرق بني  وجرٰى  ،إليه فإذا أخرب من مل يشاهده علمه واضطرَّ  ،إٰىل ذلك

 .املوضعني

تقوم  ام يمكن أنْ نة إنَّ البيِّ  ة من أنَّ مثل ما يقول الفقهاء يف األحكام الرشعيَّ 

 إذا كان حتته نة إالَّ النفي ال يقوم عليه بيِّ  ٰىل نفيها، ألنَّ إثبات احلقوق ال ع عىلٰ 

 .فبان الفرق بني املوضعني لذلك، إثبات
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 املوت قد يشاهد الرجل حيترض نَّ أل ،ٰى بني املوضعنيالعادة تسوَّ  :قيل فإنْ 

 ه ليسأحد يشاهد احتضار غريه، كام أنَّ  كام تشاهد القوابل الوالدة، وليس كلُّ 

نسان بموت غريه اهد والدة غريه، ولكن أظهر ما يمكن يف علم اإلأحد يش كلُّ 

يعلم  د يف عيادته، ثمّ يكون جاره ويعلم بمرضه ويرتدَّ  يكن يشاهده أنْ  إذا مل

يسمع الواعية من داره وال يكون يف  ثمّ  ،اخلوف من موته ويشتدُّ  ة مرضهبشدَّ 

 ع عليهم ظاهرة، ثمّ مريض غريه، وجيلس أهله للعزاء وآثار احلزن واجلز الدار

م ألهله غرض يف إظهار علَ د وال يُ شاهَ يتامدٰى الزمان وال يُ  مرياثه، ثمّ  مقسَّ يُ 

 .حيٌّ  موته وهو

 امثن بذلك سيّ ويتحدَّ ] احلمل[النساء يشاهدن  ألنَّ  ،فهذه سبيل الوالدة

 بجارية يف ث الناس بأحوال مثله إذا استرسَّ يتحدَّ  )١(إذا كانت حرمة رجل نبيه

 املولود ظهر البرش والرسور يف دَ لِ إذا وُ  ده إليها، ثمّ تردُّ  املواضع مل خيَف  بعض

 ث عىلٰ دِّ أ جليل القدر وانترش ذلك، وُحت أهم الناس إذا كان املهنَّ أهل الدار، وهنَّ 

يف  ه ال غرضأنَّ  مَ لِ ام إذا عُ مولود سيّ  دَ لِ ه قد وُ حسب جاللة قدره، ويعلم الناس أنَّ 

 .د لهولَ له ولد ومل يُ  دَ لِ وُ ه ر أنَّ ظهِ يُ  أنْ 

نقض اهللا  فمتٰى اعتربنا العادة وجدناها يف املوضعني عٰىل سواء، وإنْ 

يمنع اهللا  ه قد جيوز أنْ ه يمكن يف أحدمها مثل ما يمكن يف اآلخر، فإنَّ فإنَّ  العادة

 عدد يؤمن حيرض والدهتا إالَّ  الشواغل عن مشاهدة احلامل وعن أنْ  ببعض

ة ال أحد يَّ ة جبل أو برّ ينقله اهللا من مكان الوالدة إٰىل قلَّ  أمره، ثمّ  نمثلهم عٰىل كتام

 .أمون مثله عٰىل املره إالَّ ظهِ  من ال يُ مر إالَّ عٰىل ذلك األ لعفيها وال يطَّ 

اده، فإذا د إليه عوَّ نسان ويرتدَّ يمرض اإل ه جيوز أنْ وكام جيوز ذلك فإنَّ 

  مكانهة جبل وصريَّ س من حياته نقله اهللا إٰىل قلَّ ؤيَ ع موته، وكان يُ وقِّ حاله وتُ  اشتدَّ 
                                                             

ة نبه/ ٦٠ص / ٤ج (يف العني للفراهيدي  )١(  .)أي رشيف: رجل نبيه(): مادَّ
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 يمنع بالشواغل وغريها من مشاهدته إالَّ  من الشبه، ثمّ  يشبهه كثرياً  تاً ميِّ  شخصاً 

ع موته وال يرجو ن الشخص وحيرض جنازته من كان يتوقَّ دفَ يُ  ق به، ثمّ وثَ يُ  ملن

 .املدفون هو ذاك العليل فيتوهم أنَّ ، حياته

 به عنهم وهوغيِّ سه، وينقض اهللا العادة ويُ نسان وتنفُّ اإل وقد يسكن نبض

 ا حول القلبخراج البخارات املحرتقة ممَّ ام حيتاج إليهام إلا إنَّ منَّ  احليَّ  نَّ ، ألحيٌّ 

يفعل اهللا من الربودة  ح عن القلب، وقد يمكن أنْ وِّ لُري  صاٍف  باردٍ  بإدخال هواءٍ 

 فيكون اهلواء. سبارد يدخلها بالتنفُّ اهلواء املحدق بالقلب ما جيري هواء  يف

 احلرارة التي حتصل فيه تقوم نَّ ، ألءوال حيرتق منه يش بارداً  املحدق بالقلب أبداً 

 .بالربودة

 م يف الغيبة إٰىل مثل هذهه ال يلتجئ من يتكلَّ أنَّ  :الً أوَّ  :ا نقولواجلواب أنَّ 

 نة غري متمكِّ اد شبهة قويَّ عن إير ة عاجزاً من احلجَّ   من كان مفلساً اخلرافات إالَّ 

 من الكالم عليها بام يرتيض مثله، فعند ذلك يلتجئ إٰىل مثل هذه التموهيات

 . والتذليقات

 :فنقول ،ما به م عٰىل ذلك عىلٰ ونحن نتكلَّ 

 عٰىل كلِّ  نسان ليس بصحيحم موت اإلعلَ من الطريق الذي به يُ  رَ كِ ما ذُ  إنَّ 

ذلك  يكون ملن أظهر نكشف عن باطل بأنْ فق مجيع ذلك ويه قد يتَّ وجه، ألنَّ 

 م إٰىل أهله بإظهار مجيع ذلك ليخترب بهر التامرض ويتقدَّ ظهِ غرض حكمي، فيُ 

 واحلكامء إٰىل مثل ن له عليه طاعة أو إمرة، وقد سبق امللوك كثرياً أحوال غريه ممَّ 

 لكرون مجيع ذظهِ ة سكتة، فيُ يلحقه علَّ  شبهة بأنْ  ذلك، وقد يدخل عليهم أيضاً 

 م املوت باملشاهدةعلَ ام يُ وإنَّ  .معلوم بالعادات ينكشف عن باطل، وذلك أيضاً  ثمّ 

ذلك  ام انضاف إىلٰ كثرية ربَّ  ذلك أوقاتاً  ومجود النبض، ويستمرُّ  وارتفاع احلسِّ 

 .ومارسهم يعلم ذلك ب املرٰىض أمارات معلومة بالعادة من جرَّ 
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 للخلق الكثري الذين ال رَ ظهِ ه أُ ، فإنَّ وهذه حالة موسٰى بن جعفر 

 .جيوز عليهم دخول الشبهة يف مثلهخيفٰى عٰىل مثلهم احلال، وال 

شبهه عٰىل  عىلٰ   شخصاً ِرض وُحي  الشخَص  ب اهللاُ غيِّ يُ  ه جيوز أنْ بأنَّ  :وقوله

 املشاهدات، وأنَّ  يف ي إٰىل الشكِّ ؤدِّ ة ويُ باب األدلَّ  هذا يسدُّ  نَّ أل ،أصله ال يصحُّ 

موت مجيع األموات،  يف هو الذي رأيناه باألمس، ويلزم الشكُّ  مجيع ما نراه ليس

 أمري املؤمنني  ضة الذين نفوا القتل عنمنه مذهب الغالة واملفوِّ  يءوجي

 .يكون باطالً أْن ذلك جيب  ٰى إىلٰ ، وما أدَّ وعن احلسني 

اهللا يفعل داخل اجلوف حول القلب من الربودة ما ينوب  إنَّ  :وما قاله

 يف موت مجيع ي إٰىل الشكِّ ؤدِّ ، ومع ذلك يُ رضب من هوس الطبِّ  ،اءاهلو مناب

 .األموات عٰىل ما قلناه

ام وإنَّ  ،القلب حركات النبض والرشيانات من عٰىل قانون الطبِّ  عٰىل أنَّ 

بطالن احلرارة  مَ لِ حركات النبض عُ  دَ قِ ة، فإذا فُ يبطل ببطالن احلرارة الغريزيَّ 

يلتجئون إٰىل  س، وهلذايس ذلك بموقوف عٰىل التنفُّ عند ذلك موته، ول مَ لِ وعُ 

 .ما قالوه النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه، فيبطل

 مر فيه صحيح متٰى فرضناعاه من ظهور األومحله الوالدة عٰىل ذلك وما ادَّ 

 إظهاره وال مانع من مَ لِ ه يكون احلمل لرجل نبيه، وقد عُ مر عٰىل ما قاله من أنَّ األ

منا بعضها ال ه، ومتٰى فرضنا كتامنه وسرته لبعض األغراض التي قدَّ سرته وكتامن

 .العلم به وال اشتهاره جيب

 م بقوهلا يفكَ يثبت بقول القابلة وُحي  أنْ  الوالدة يف الرشع قد استقرَّ  عٰىل أنَّ 

ل قول مجاعة نقلوا والدة صاحب قبَ ، فإذا جاز ذلك كيف ال يُ تاً ا أو ميِّ كونه حي� 

 !؟وشاهدوا من شاهده من الثقات دوهوشاه  مراأل

 .له ن رآه وحكٰى خبار يف ذلك عمَّ ونحن نورد األ
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يعرض يف ذلك عارض يقتيض املصلحة،  وقد أجاز صاحب السؤال أنْ 

لع عليه ة جبل أو موضع خيفٰى فيه أمره وال يطَّ ينقله اهللا إٰىل قلَّ  أنْ  دَ لِ إذا وُ  هأنَّ 

 .ا الفصل بني املوضعنينَّ وقد بيَّ  ،يف املوت ام ألزم عٰىل ذلك عارضاً وإنَّ ، ]أحد[

]ا   ق اَِا  رد ¨  ّا 

و وا[:  

 ة الذينديَّ ق الباقية الذين قالوا بإمامة غريه كاملحمّ رَ ا من خالف من الفِ وأمَّ 

بإمامة  ة القائلة، والفطحيَّ رضا ال د بن عيلٍّ بن حممّ  د بن عيلِّ قالوا بإمامة حممّ 

 .جعفر بن عيلٍّ  ، ويف هذا الوقت بإمامةد الصادق عبد اهللا بن جعفر بن حممّ 

 .د بعدولَ صاحب الزمان محل مل يُ  إنَّ  :وكالفرقة القائلة

 .يعيش ه مات ثمّ إنَّ  :وكالذين قالوا

الدة و لنا هو اليقني، ومل يصّح  :وقالوا وكالذين قالوا بإمامة احلسن 

 .ولده، فنحن يف فرتة

 :فقوهلم ظاهر البطالن من وجوه

ولو  ،من هذه املقاالت ءقائل يقول بيش ه مل يبَق فإنَّ  ،انقراضهم :أحدها

 .ا ملا انقرضحق�  كان

خبار يف واأل، ظاهراً  العسكري مات يف حياة أبيه موتاً  د بن عيلٍّ حممّ  أنَّ  :ومنها

 .آبائه  م منوت من تقدَّ ذلك ظاهرة معروفة، من دفعه كمن دفع م

َثنِي َأُبو َهاِشٍم َداُوُد ْبُن  :َقاَل  ،اَْألَْشَعِريُّ  اَهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  َفَرَوٰى  -  ٨٤ َحدَّ

َوْقَت َوَفاِة اِْبنِِه أَِيب  ُكنُْت ِعنَْد َأِيب اَْحلََسِن َاْلَعْسَكِريِّ : َقاَل  ،َاْلَقاِسِم اَْجلَْعَفِريُّ 

ُر ِيف َنْفِيس َوأَُقوُل  ،َكاَن َأَشاَر إَِليِْه َوَدلَّ َعَليْهِ  َوَقدْ  ،َجْعَفرٍ  ُة أَِيب  :َوإِينِّ َألَُفكِّ َهِذِه ِقصَّ

ُة إِْسَامِعيَل  إِْبَراِهيَم  َنَعْم َيا َأَبا «: َوَقاَل  َفأَْقبََل َعَيلَّ َأُبو َاْحلََسِن  ،َوِقصَّ
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دٍ وَ  )١(ِيف َأِيب َجْعَفرٍ  َبَدا هللاِِ  ،َهاِشمٍ  َ َمَكاَنُه َأَبا ُحمَمَّ َكَام َبَدا َلُه ِيف إِْسَامِعيَل َبْعَد َما  ،َصريَّ

َثتَْك َنْفُسَك وَ  ،َوَنَصبَهُ   اَهللاَعَليِْه َأُبو َعبِْد  َدلَّ   ،بْطُِلونَ إِْن َكِرَه َاملُ َوُهَو َكَام َحدَّ

ٍد اِْبنِي َاْخلََلُف ِمْن َبْعِدي َماَمةِ  ،إَِليْهِ  تَاُجونَ ِعنَْدُه َما َحتْ  ،َأُبو ُحمَمَّ  ،َوَمَعُه آَلُة اَْإلِ

 .)٣)(٢(»اَْحلَْمُد هللاِِوَ 
                                                             

) بلد(وقربه مزار معروف يف  ،رذكَ يُ  د املعروف، جاللته وعظم شأنه أكثر من أنْ د حممّ هو السيِّ  )١(

مشهده مون عظِّ ة يُ ة واخلاصَّ والعامَّ  ،اءمدينة قديمة عٰىل يسار دجلة قرب سامرَّ  التي هي

 .بسبع الدجيل ون عنهعربِّ ويُ  ،الرشيف

 /أيب حمّمد  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٧ص / ١ج (الكايف يف  رواه الكليني  )٢(

باختالف،  عن سعد بن عبد اهللا خمترصاً ) ٢٤٤ ص(ة يف إثبات الوصيَّ  واملسعودي ،)١٠  ح

 .بإسناده عن الكليني) ٣١٩ص / ٢ج (رشاد يف اإل واملفيد 

 .أيضاً  )١٦٧ح (يأيت يف و

 اإلمام احلسن صريَّ  اهللا تعاىلٰ  يف هذه الرواية بعض ما ال ُيمكن قبوله وفق قواعد مذهبنا، من أنَّ  )٣(

اإلمامة منصوصة  دًا، وهذا خمالف ملا ثبت من أنَّ أمات أخاه حممّ  إمامًا بعد أنْ   العسكري

 .وباألسامء ، من لدن رسول اهللا من اهللا تعاىلٰ 

ٰ   خ أو يف النقل هلذه الرواية، فلو عدنا إىل ما رواه املفيدَس يف النُّ هناك خطأً  أنَّ  دوويب سنة  املتوىفَّ

ٰ  رواية الكليني  وإىلٰ  ،-سنة  )٤٧(ـ قبل الطويس ب - )هـ٤١٣( قبل  - )هـ٣٢٩(سنة  املتوىفَّ

رووها بام ال يلزم نفس هذه الرواية وعن نفس الراوي، وقد  نجد أنَّ  ،-سنة  )١٣١(ـ الطويس ب

أيب  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٧ ص /١ ج(اإلشكال، إذ جاء يف الكايف  هذامنه 

 :واللفظ للكايف ؛)٣١٩و ٣١٨ ص/ ٢ج (، ويف اإلرشاد )١٠ح /  حمّمد

دٍ  َعِيلُّ  دٍ  ،ْبُن ُحمَمَّ ، َقاَل ْجلَ َعْن َأِيب َهاِشٍم اَ  ،َعْن إِْسَحاَق ْبِن ُحمَمَّ   َسنِ ْحلَ ْنُت ِعنَْد َأِيب اَ كُ : ْعَفِريِّ

ُر ِيف َنْفِيس ُأِريُد َأْن َأُقوَل إِينِّ َألُ وَ  ،ْبنُه َأُبو َجْعَفرٍ َبْعَد َما َمَىضٰ اِ  َُام  :َفكِّ ٍد  َباأَ َأْعنِي َأَبا َجْعَفٍر وَ  -َكَأهنَّ ُحمَمَّ

دٍ  ْبنَْي إِْسَامِعيَل اِ َسِن ُموَسٰى وَ ْحلَ َوْقِت َكَأِيب اَ لْ ِيف َهَذا اَ  - تِِهَام، وَ ،  َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َتُهَام َكِقصَّ إِنَّ ِقصَّ

ٍد اَ  َنَعْم، َيا «: َفَقاَل  ْنطَِق،َسِن َقْبَل أَْن أَ ْحلَ َفَأْقَبَل َعَيلَّ َأُبو اَ  ، ُملْرَجٰى َبْعَد َأِيب َجْعَفرٍ إِْذ َكاَن َأُبو ُحمَمَّ

ٍد بَ  َما َملْ َيُكْن ُيْعَرُف َله َكَام َبَدا َله ِيف ُموَسٰى َبْعَد ُمِيضِّ   ْعَد َأِيب َجْعَفرٍ َأَبا َهاِشٍم َبَدا هللاِ ِيف َأِيب ُحمَمَّ

َثْتَك َنْفُسَك وَ وَ  ،إِْسَامِعيَل َما َكَشَف بِه َعْن َحالِه ٍد اِ وَ  ،ُملْبطُِلونَ إِْن َكِره اَ ُهَو َكَام َحدَّ ْبنِي َأُبو ُحمَمَّ

َتاُج إَِلْيهِعنْدَ  ،َلُف ِمْن َبْعِديْخلَ اَ           .»َماَمةِ ْإلِ َمَعه آَلُة اَ وَ  ،ه ِعْلُم َما ُحيْ
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 لطوِّ ال نُ  د من أبيه عٰىل أيب حممّ  خبار بذلك كثرية وبالنصِّ واأل

 .شاء اهللا تعاىلٰ  منها فيام بعد إنْ  ام نذكر طرفاً بذكرها الكتاب، وربَّ 

 معناه بدا من اهللا فيه، وهكذا »يهِ  فِ ا هللاِ دَ بَ «: نه اخلرب من قولها ما تضمَّ وأمَّ 

 ه بدا من اهللا، فإنَّ ه بدا هللا يف إسامعيل، معناه أنَّ روٰى من أنَّ القول يف مجيع ما يُ 

  مات علموامام بعد أبيه، فلامَّ ه اإلالناس كانوا يظنون يف إسامعيل بن جعفر أنَّ 

 عيلٍّ  د بنامة حممّ ون إم، وهكذا كانوا يظنُّ قوا إمامة موسٰى بطالن ذلك وحتقَّ 

 .وه مات يف حياة أبيه علموا بطالن ما ظنُّ بعد أبيه، فلامَّ 

 ،دولَ مشهور سيُ  ولكن هاهنا محل د ه ال ولد أليب حممّ إنَّ  :ا من قالوأمَّ 

ا فساد نَّ إليه، وقد بيَّ  عرَج الزمان من إمام يُ  ي إٰىل خلوِّ ؤدِّ هذا يُ  نَّ فقوله باطل، أل

 .ذلك

 ،الروايات يف ذلك له ولد معروف، ونذكر دَ لِ ه قد وُ عٰىل أنَّ  ا سندلُّ عٰىل أنَّ 

 .فيبطل قول هؤالء أيضاً 

ال؟  ولد أم هل للحسن  ٰى درفال يُ  ،مر مشتبهاأل إنَّ  :ا من قالوأمَّ 

 أنَّ  يبطل بام قلناه من ق والدة ابنه، فقوله أيضاً ٰى يتحقَّ ل حتَّ ك باألوَّ وهو مستمسِّ 

غريه،  قد علمناه كام علمنا موت موت احلسن  نَّ أل ،الزمان ال خيلو من إمام

 .فيبطل قوهلم أيضاً  ، والدة ولدهبنيِّ وسنُ 

عليه من  لنا، فقوله باطل بام دلَ ه ال إمام بعد احلسن إنَّ  :ا من قالوأمَّ 

 .ورشعاً  ة هللا عقالً الزمان ال خيلو من حجَّ  أنَّ 
                                                                                                                                               

 ٰى اإلمامة يف موس للناس ما مل يكن معلومًا لدهيم من أنَّ  ٰى أبد اهللا تعاىلٰ  واضحة يف أنَّ  والرواية 

 مع القول بأنَّ  اوهذا متناسب جد�  ،)رضوان اهللا عليهام(د ال يف إسامعيل وحممّ   واحلسن

املسبق،   الناس مع علمه اإلبداء وإظهار ما كان خافيًا عىلٰ  ٰى د من البداء هنا هو بمعناملقصو

ٍد َبْعَد َأِيب َجْعَفرٍ «:  عنه النصُّ وهو ما عربَّ   .»َما َملْ َيُكْن ُيْعَرُف َله  َبَدا هللاِ ِيف َأِيب ُحمَمَّ
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بمثل  وته، فقوله باطلمات وحييٰى بعد م د أبا حممّ  إنَّ  :ا من قالوأمَّ 

ييه حني ُحي  إىلٰ  اخللق من إمام من وقت وفاته  ي إٰىل خلوِّ ؤدِّ ه يُ ما قلناه، ألنَّ 

 .اهللا تعاىلٰ 

 هوأنَّ  ،يٰى بعدما يموتمر ُحي صاحب هذه األ واحتجاجهم بام روي من أنَّ 

 -خلرب ا لو صحَّ  -ذلك حيتمل  نَّ أل ،باطل ،)١(ه يقوم بعدما يموتألنَّ  ي قائامً مِّ ُس 

ره ظهِ  من يعتقد إمامته، فيُ ٰى ال يذكره إالَّ حتَّ  )٢(مات ذكره يكون أراد بعد أنْ  أنْ 

 .جلميع اخللق اهللا

 .ٰى قائامً سمَّ ل يُ مام األوَّ إمام يقوم بعد اإل كلَّ  ا أنَّ نَّ ا قد بيَّ عٰىل أنَّ 

، )٤(ة وجعفر بن عيلٍّ من الفطحيَّ  )٣(ا القائلون بإمامة عبد اهللا بن جعفروأمَّ 

 مام، ومها مل يكونا معصومني،لنا عليه من وجوب عصمة اإلفقوهلم باطل بام دلَ 

وأفعاهلام الظاهرة التي تنايف العصمة معروفة نقلها العلامء، وهي موجودة يف 

 .ل بذكرها الكتابطوِّ فال نُ ، بتُ الكُ 
                                                             

 ).٤٨٩ح (و )٤٠٣ح (يأيت يف  )١(

معاين األخبار يف و ،)٣ح  /٣٦باب / ٣٧٨ ص(ين كامل الدِّ  يف الصدوق ح بذلك كام رصَّ  )٢(

 ).٦٦ح / ١١٧٢و ١١٧١ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  الراوندي و ،)٦٥ ص(

ر بن بعد ترمجة عامَّ ) ٥٢٤ص / ٢ج (يف رجاله  قال الكيشِّ  .د هو عبد اهللا بن جعفر بن حممّ  )٣(

ه وسمُّ . بن حمّمد عبد اهللا بن جعفر ة هم القائلون بإمامةالفطحيَّ (: موسٰى الساباطي وا بذلك ألنَّ

ه : قيل يف ترمجة  حاله أيضاً  وذكر رشح ،)كان أفطح الرجلني: كان أفطح الرأس، وقال بعضهمإنَّ

 .)٥٦٥ص / ٢ج ( هشام بن سامل

د أيب عبد ذكر أوال باب/ ٢١٠ص / ٢ج (رشاد يف اإل ذكره الشيخ املفيد  لكوكذ

 املؤلِّف و، )باب ذكر طرف من دالئل أيب احلسن / ٢٢١ص / ٢ج (، ويف ) اهللا

 .وغريهم ،)٧٨ص ( ق الشيعةرَ يف فِ  والنوبختي  ،)٢٠٠ص / ٤ج ( يف تلخيص الشايف

 وّيف تُ  ،العسكري  عائه اإلمامة بعد أخيه احلسن بن عيلٍّ اب الدِّ ب بجعفر الكذَّ لقَّ هو الذي يُ  )٤(

 .ءاار أبيه بسامرَّ وقربه يف د ،سنة )٤٥(وله  )هـ٢٧١(سنة 

 ).٢٤٦ح (وسيأيت رشح حاله يف 
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 أخويناإلمامة ال تكون يف  املشهور الذي ال مرية فيه بني الطائفة أنَّ  عٰىل أنَّ 

 .يبطل بذلك ، فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه احلسنبعد احلسن واحلسني 

 القول بإمامة ابن إالَّ  ها مل يبَق فإذا ثبت بطالن هذه األقاويل كلِّ 

 .ة، وذلك باطلمَّ عن األُ  ٰى إٰىل خروج احلقِّ  ألدَّ ، وإالَّ  احلسن

]إ ذ وم ،ا  ا أن ذ[: 

 ه ملبصار، علمنا أنَّ عن األ وجدناه غائباً  إذا ثبتت إمامته هبذه السياقة ثمّ و

غه ذلك  لسبب سوَّ اإلمامة فيه وعليه إالَّ  )١( فرضيغب مع عصمته وتعنيُّ 

 .وجه التفصيل م عىلٰ علَ مل يُ  أجلأته إليه، وإنْ  ورضورة

ت وجرٰى ذلك جمرٰى الكالم يف إيالم األطفال والبهائم وخلق املؤذيا

 إذا علمنا أنَّ : نقول لنا عن وجهها بأنْ ئِ املشينات ومتشابه القرآن إذا ُس  والصور

هذه  يفعل ما ليس بحكمة وال صواب، علمنا أنَّ  حكيم ال جيوز أنْ  اهللا تعاىلٰ 

 .ناً مل نعلمه معيَّ  وجه حكمة وإنْ  األشياء هلا

 ألمر إالَّ  ه مل يسترتا نعلم أنَّ ، فإنَّ وكذلك نقول يف صاحب الزمان 

 .الً مل نعلمه مفصَّ  غه ذلك وإنْ سوِّ حكمي يُ 

 إذا مل يمكنكم: نقول نحن نعرتض قولكم يف إمامته بغيبته بأنْ  :قيل فإنْ 

 بيان ألمكنكم ه لو صحَّ ذلك عٰىل بطالن القول بإمامته، ألنَّ  بيان وجه حسنها دلَّ 

 .وجه احلسن فيه

ل نتوصَّ  اإنَّ  :لحدة إذا قالوالزمنا ذلك لزم مجيع أهل العدل قول امل إنْ  :قلنا

ه لو فاعلها ليس بحكيم، ألنَّ  احلكمة إٰىل أنَّ  )٢(فعال التي ليست بظاهرةهبذه األ

  فام الفصل؟وإالَّ  ،ألمكنكم بيان وجه احلكمة فيها كان حكيامً 
                                                             

 ).غرض: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).بظاهر(: بعض النَُّسخيف ) ٢(
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 ثمّ  بدليل منفصل )٢(يف إثبات حكمته، فإذا ثبت )١(الً م أوَّ نتكلَّ  :فإذا قلتم

نقض  ي إىلٰ ؤدِّ عال املشتبهة الظاهر محلناها عٰىل ما يطابق ذلك، فال يُ وجدنا هذه األف

 .الكالم يف حكمته موا لنا حكمته انتقلت املسألة إىلٰ سلِّ ما علمنا، ومتٰى مل يُ 

علمنا  )٣(الكالم يف غيبته فرع عٰىل إمامته، فإذا مثل ذلك ها هنا من أنَّ  :قلنا

غيبته عٰىل وجه  ، وعلمناه غاب، محلناإمامته بدليل، وعلمنا عصمته بدليل آخر

 .بق عصمته، فال فرق بني املوضعنييطا

 يكون للغيبة سبب صحيح ز أنْ وِّ أُجت  :يقال للمخالف يف الغيبة ثمّ 

 ؟ز ذلكوِّ أم ال ُجت  ،اقتضاها، ووجه من احلكمة أوجبها

 .جيوز ذلك :قال فإنْ 

 عٰىل فقد يالً فكيف جعلت وجود الغيبة دل فإذا كان ذلك جائزاً  :قيل له

 مام؟ وهل جيري ذلك إالَّ ال ينايف وجود اإل مام يف الزمان مع جتويزك هلا سبباً اإل

ه جمرٰى من توصل بإيالم األطفال إٰىل نفي حكمة الصانع تعاٰىل وهو معرتف بأنَّ 

ل بظاهر أو من توصَّ  ،يكون يف إيالمهم وجه صحيح ال ينايف احلكمة أنْ  جيوز

 فعال العباد مع جتويزه أنْ ه تعاٰىل مشبه لألجسام وخالق أل أنَّ املتشاهبات إىلٰ  اآليات

 ؟العدل والتوحيد ونفي التشبيه )٤(]احلكمة و[هلا وجوه صحيحة توافق  يكون

 .ز ذلكجوِّ ال أُ  :قال وإنْ 

أين  ع عٰىل مثله، فمنقطَ اط بعلمه وال يُ ر شديد فيام ال ُحي هذا حتجُّ  :قيل

 يكون لآليات املتشاهبات ال جيوز أنْ  :ن قالصل ممَّ وانف ؟ذلك ال جيوز إنَّ : قلت

 .ظواهرها تكون عىلٰ  أنْ  بدَّ  ة العقل، والوجوه صحيحة تطابق أدلَّ 
                                                             

 ).منتكلَّ  الً نحن أوَّ (: بعض النَُّسخيف  )١(

 ).ثبتت: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).وإذا(: بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).٨٧ص / ٥١ج (من بحار األنوار  )٤(
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 وأنتم ال ،نون من ذكر وجوه اآليات املتشاهباتنحن متمكِّ  :ومتٰى قيل

 .نون من ذكر سبب صحيح للغيبةتتمكَّ 

 املتشاهبات م بوجوه اآلياتال أحتاج إٰىل العل :كالمنا عٰىل من يقول :قلنا

اقتنعتم  ، وإنْ عاً تربُّ  بل يكفيني علم اجلملة، ومتٰى تعاطيت ذلك كان ،الً مفصَّ 

لغيبة وغرض حكمي ال ا ةن من ذكر وجه صحَّ نتمكَّ  لنفسكم بذلك فنحن أيضاً 

 يف كتاب منا عليه مستوًىف وسنذكر ذلك فيام بعد، وقد تكلَّ ، ينايف عصمته

 .اإلمامة

اه من نَّ بيَّ  بام ة إمامة ابن احلسن جيتمع صحَّ  كيف جيوز أنْ  :يقال ثمّ 

 ،صحيح يكون هلا سبب الغيبة ال جيوز أنْ  ة، مع القول بأنَّ صول العقليَّ سياقة األُ 

القطع  ة التوحيد والعدل، معوجيري جمرٰى القول بصحَّ  ؟ تناقضوهل هذا إالَّ 

 .صولوجه يطابق هذه األُ يكون لآليات املتشاهبات  ه ال جيوز أنْ عٰىل أنَّ 

معهم يف  ، كان الكالمم إمامة ابن احلسن سلِّ نحن ال نُ  :ومتٰى قالوا

 إمامته  مت الداللة عىلٰ ثبوت اإلمامة دون الكالم يف سبب الغيبة، وقد تقدَّ 

 .إعادته تاج إىلٰ بام ال ُحي 

ثبوت  فرع عىلٰ  الكالم يف سبب غيبة اإلمام  نَّ ام قلنا ذلك ألوإنَّ 

يف  ا قبل ثبوهتا فال وجه للكالم يف سبب غيبته، كام ال وجه للكالمفأمَّ  ،امتهإم

 د بالرشائع قبل ثبوتوجوه اآليات املتشاهبات وإيالم األطفال وحسن التعبُّ 

 .التوحيد والعدل

  أال كان السائل باخليار بني الكالم يف إمامة ابن احلسن :قيل فإنْ 

 ؟م يف سبب الغيبةيتكلَّ  نْ تها من فسادها، وبني أليعرف صحَّ 

 جيب أنْ  يف إمامة ابن احلسن  من شكَّ  نَّ أل ،ال خيار يف ذلك :قلنا

 إمامته والتشاغل بالداللة عليها، وال جيوز مع الشكِّ  يكون الكالم معه يف نصِّ 



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ١٢٠

إحكام   بعدالكالم يف الفروع ال يسوغ إالَّ  نَّ م يف سبب الغيبة، ألنتكلَّ  فيها أنْ 

حكمة  م يف سبب إيالم األطفال قبل ثبوتتكلَّ يُ  ، كام ال جيوز أنْ صول هلااألُ 

 .ه ال يفعل القبيحالقديم تعاٰىل وأنَّ 

 نَّ عٰىل الكالم يف غيبته وسببها، أل حنا الكالم يف إمامته ام رجَّ وإنَّ 

 امة ال يدخلها االحتامل، وسبب الغيبة ربَّ مور عقليَّ عٰىل أُ  الكالم يف إمامته مبنيٌّ 

 أوٰىل من الكالم يف املشتبه ، فصار الكالم يف الواضح اجليلِّ هَ بِ اشتُ غمض و

عٰىل  نا ة نبيِّ حنا الكالم يف نبوَّ ة، فرجَّ الغامض، كام فعلناه مع املخالفني للملَّ 

هذا، وهذا بعينه  عائهم تأبيد رشعهم، لظهور ذلك وغموضالكالم عٰىل ادِّ 

 .هناموجود ها

 الغيبة فيها وجه من وجوه القبح، فقد مٰىض  :يقولوا ومتٰى عادوا إٰىل أنْ 

 أو أو عبثاً  أو كذباً  وهي كونه ظلامً  ،وجوه القبح معقولة عٰىل أنَّ  .)١(الكالم عليه

وجه  عٰى فيهدَّ ال يُ  ذلك ليس بحاصل هاهنا، فيجب أنْ  ، وكلُّ أو استفساداً  جهالً 

 .القبح

 بينهم وبينه ليقوم من الوصول إليه وحال اخللَق  أال منع اهللاُ  :قيل فإنْ 

اهللا  فإنَّ  ،بعثه اهللا تعاىلٰ  إذ  مر وحيصل ما هو لطف لنا، كام نقول يف النبيِّ باأل

 .مام مثلهحكم اإل يكون فكان جيب أنْ  ؟ؤدِّ تعاٰىل يمنع منه ما مل يُ 

 :رضبني املنع عىلٰ  :قلنا

 .ترك القبيح إىلٰ  ئلجِ ال يُ  ال ينايف التكليف بأنْ  أحدمها

 .ذلك ي إىلٰ دِّ ؤيُ  واآلخر

 عىلٰ  واحلثِّ  ،قد فعله اهللا تعاٰىل من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه لفاألوَّ 

 من أوامره، وأنْ  ءعٰىص يف يشال يُ  مره وهنيه، وأنْ وجوب طاعته، واالنقياد أل
                                                             

 ).٣٣و ٣٢ص (يف  )١(
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التكليف،  مجيع ذلك ال ينايف يساعد عٰىل مجيع ما يقوي أمره ويشيد سلطانه، فإنَّ 

 معه الغرض املطلوب، يكون قد أيت  ذلك ومل يفعل ما يتمُّ فإذا عٰىص من عٰىص يف

 .ل خالقهبَ ل نفسه ال من قِ بَ من قِ 

 حيول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه، أنْ  والرضب اآلخر

 .يكون ساقطاً  فيجب أنْ  ،اجتامعه مع التكليف فذلك ال يصحُّ 

ه ي الرشع، ألنَّ ؤدِّ يُ  ٰى  منه حتَّ يمنع اهللا جيب أنْ  :ام نقولفإنَّ   ا النبيُّ فأمَّ 

 .منه  من جهته، فلذلك وجب املنعم ذلك إالَّ علَ يُ  ال يمكن أنْ 

 ةق بالرشع، واألدلَّ فني مزاحة فيام يتعلَّ ة املكلَّ علَّ  مام، ألنَّ وليس كذلك اإل

 منصوبة عٰىل ما حيتاجون إليه، وهلم طريق إٰىل معرفتها من دون قوله، ولو فرضنا

 يمنع  بقوله، لوجب أنْ ات إالَّ من الرشعيَّ  ف احلقُّ عرَ ال يُ  هي احلال إٰىل حدٍّ ه ينتأنَّ 

 . ل إليه مثل النبيِّ وَص ره بحيث ال يُ ظهِ اهللا تعاٰىل منه ويُ 

ما يوجب  بعد عرض فيام ٰى ثمّ إذا أدَّ   النبيَّ  مام أنَّ ونظري مسألة اإل

اه أدَّ  فني قد انزاحت بامة املكلَّ علَّ  ألنَّ  ،ال جيب عٰىل اهللا تعاٰىل املنع منه ،خوفه

 .معرفة لطفهم فلهم طريق إىلٰ  ،إليهم

 ه جيب املنع منه كام جيب يففإنَّ  ،ق به أداء آخر يف املستقبليتعلَّ   أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

 .مامواإل ينا بني النبيِّ االبتداء، فقد سوَّ 

  :]ن  و  ذ   أْن[

االستتار  ةوجه علَّ  -مل جيب عليكم  وإنْ  - حالٍ  نوا عٰىل كلِّ بي :قيل فإنْ 

 .الربهان ة وأبلغ يف بابة عٰىل وجه ليكون أظهر يف احلجَّ يكون علَّ  وما يمكن أنْ 

بإخافة  مام هو خوفه عٰىل نفسه بالقتله سبب لغيبة اإلع عٰىل أنَّ قطَ ا يُ ممَّ  :قلنا

فإذا ، ف فيهإليه التدبري والترصُّ  َل عِ ف فيام ُج اه من الترصُّ اه، ومنعهم إيَّ الظاملني إيَّ 

وجبت  حيل بينه وبني مراده سقط فرض القيام باإلمامة، وإذا خاف عٰىل نفسه
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وال  ،خرٰى يف الغارالشعب، وأُ  يف تارةً   غيبته، ولزم استتاره كام استرت النبيُّ 

 .الواصلة إليه  اخلوف من املضارِّ وجه لذلك إالَّ 

 بعد أدائه قومه إالَّ  ما استرت عن  النبيَّ  إنَّ  :يقول أنْ  حدٍ وليس أل

مام بخالف اإل ق هبم إليه حاجة، وقولكم يفإليهم ما وجب عليه أداؤه ومل يتعلَّ 

مام قد مضت وال متادٰى، واستتار اإل ما طال  استتار النبيِّ  فإنَّ  ذلك، وأيضاً 

 .يه الدهور، وانقرضت عليه العصورعل

عب استرت يف الشِّ  امإنَّ   النبيَّ  نَّ مر عٰىل ما قالوه، أله ليس األوذلك أنَّ 

حكام ومعظم األ أكثر ٰى مجيع الرشيعة، فإنَّ وما كان أدَّ  ،ة قبل اهلجرةوالغار بمكَّ 

 ؟ه كان بعد األداءالقرآن نزل باملدينة، فكيف أوجبتم أنَّ 

كان ذلك مر عٰىل ما قالوه من تكامل األداء قبل االستتار، ملا األ ولو كان

  النبيَّ  إنَّ  :ال يقول أحداً  تدبريه وسياسته وأمره وهنيه، فإنَّ  للحاجة إىلٰ  رافعاً 

 .تدبريه، وال يقول ذلك معاند ر إىلٰ فتقَ بعد أداء الرشع غري حمتاج إليه وال مُ 

ق من مصلحتنا قد يتعلَّ  ما  النبيَّ  إنَّ : وهو اجلواب عن قول من قال

للخلق، فجاز ذلك  ملستقبل مل يكن يف احلال مصلحةي يف اؤدِّ وما يُ  ،اهأدَّ 

لطف للخلق،  حالٍ  فه يف كلِّ ترصُّ  نَّ أل ،مام عندكموليس كذلك اإل ،االستتار

ة ويزاح علَّ  فال جيوز له االستتار عٰىل وجه، ووجب تقويته واملنع منه ليظهر

 .فاملكلَّ 

قت بتلك احلال تعلَّ  ة التيٰى املصلحه أدَّ مع أنَّ   النبيَّ  ا أنَّ نَّ ا قد بيَّ ألنَّ 

لني، ومع هذا جاز له املحصِّ  عن أمره وهنيه وتدبريه بال خالف بني نَ غْ تَ ْس فلم يُ 

 .ماماالستتار، فكذلك اإل

 خرٰى رضبويف الغار أُ  عب تارةً أمر اهللا تعاٰىل له باالستتار بالشِّ  عٰىل أنَّ 

 نه بالعجز أو بتقويته باملالئكة،حيول بينهم وبي املنع أنْ  ه ليس كلُّ من املنع منه، ألنَّ 
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ين فال حيسن من اهللا يف تقويته بذلك مفسدة يف الدِّ  )١(ضفرَ يُ  ه ال يمتنع أنْ ألنَّ 

املصلحة  ه تقتضيهفعله، ولو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم اهللا تعاٰىل أنَّ  تعاىلٰ 

كمته ووجوب  مل يفعل ذلك مع ثبوت حباملالئكة، وحال بينهم وبينه، فلامَّ  اهلقوَّ 

 .ق به مصلحة بل مفسدةه مل يتعلَّ فني، علمنا أنَّ ة املكلَّ علَّ  إزاحة

باالستتار  اهللا تعاٰىل منع من قتله بأمره إنَّ : وكذلك نقول يف اإلمام 

يفعل مع   ملق بتقويته باملالئكة لفعل، فلامَّ املصلحة تتعلَّ  والغيبة، ولو علم أنَّ 

ق به يتعلَّ  ه ملفني يف التكليف، علمنا أنَّ ملكلَّ ة اثبوت حكمته ووجوه إزاحة علَّ 

 .ام كان فيه مفسدةمصلحة، بل ربَّ 

ن يتمكَّ  مام باميف اجلملة جيب عٰىل اهللا تعاٰىل تقوية يد اإل إنَّ  :بل الذي نقول

 ن ذلك باملالئكة وبالبرش، فإذا مل يفعلهمكِّ معه من القيام، ويبسط يده، ويُ 

 ،بالبرش قاً يكون متعلِّ  ق به مفسدة، فوجب أنْ ه تعلَّ أنَّ  ه ألجلباملالئكة علمنا أنَّ 

له تعاٰىل، فيبطل هبذا التحرير مجيع ما بَ ل نفوسهم ال من قِ بَ مل يفعلوه أتوا من قِ  فإذا

إليه خلوف  يسترت مع احلاجة أنْ   من هذا اجلنس، وإذا جاز يف النبيِّ  دورَ يُ 

إٰىل الغيبة، فكذلك غيبة  هوجيوحم هكانت التبعة يف ذلك الزمة ملخيفيالرضر و

 .سواء اإلمام 

 ه ال فرق يف ذلك بنيا التفرقة بطول الغيبة وقرصها فغري صحيحة، ألنَّ فأمَّ 

 ه إذا مل يكن يف االستتار الئمة عٰىل املسترت إذا، ألنَّ القصري املنقطع والطويل املمتدِّ 

 تطاول سبب االستتار كامي ئمة عٰىل من أحوجه إليها، جاز أنْ حوج إليه، بل الالَّ أُ 

 .هيقرص زمان جاز أنْ 

عندكم  إذا كان اخلوف أحوجه إٰىل االستتار فقد كان آباؤه  :قيل فإنْ 

 من أعدائهم، فكيف مل يسترتوا؟ ة وخوفعٰىل تقيَّ 
                                                             

 ).يعرض أنْ : (بعض النَُّسخيف  )١(
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والعدول  ةخوف من أعدائهم، مع لزوم التقيَّ  ما كان عٰىل آبائه  :قلنا

اخلوف عليه،  كلُّ  هم، وإمام الزمان عن التظاهر باإلمامة ونفيها عن نفوس

نسبة بني  ه يظهر بالسيف، ويدعو إٰىل نفسه، وجياهد من خالفه عليه، فأيُّ ألنَّ 

 .لة التأمُّ لوال قلَّ  خوفه من األعداء وخوف آبائه 

 ويسدُّ  تلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهممتٰى قُ  آباءه  عٰىل أنَّ 

 ،من ذلك بالعكس مر الده، وصاحب األهم يصلح لإلمامة من أومسدَّ 

 .مريناأل ه، فبان الفرق بنيمسدَّ  ه ال يقوم أحد مقامه، وال يسدُّ من املعلوم أنَّ  نَّ أل

ال يصل إليه أحد أو أكثرهم  م الفرق بني وجوده غائباً ا فيام تقدَّ نَّ وقد بيَّ 

 .دهوجِ مر يُ ن باألٰى إذا كان املعلوم التمكُّ وبني عدمه حتَّ 

ما الفرق بني وجوده بحيث ال يصل إليه أحد وبني  :قوهلم وكذلك

 ؟يف السامء وجوده

يف السامء بحيث ال خيفٰى عليه أخبار أهل  إذا كان موجوداً  :قلنا بأنْ 

 ،كان خيفٰى عليه أمرهم فذلك جيري جمرٰى عدمه فالسامء كاألرض، وإنْ  األرض

وبني عدمه  مسترتاً   وجودهفرق بني أيُّ : يقال بأنْ   نقلب عليهم يف النبيِّ  ثمّ 

 .فيه عٰىل ما مٰىض القول ،قالوه قلنا مثله ءيش فأيُّ  ؟وكونه يف السامء

أحد  استرت من كلِّ  ما  النبيَّ  مرين بأنَّ قوا بني األفرِّ يُ  وليس هلم أنْ 

 .، وإمام الزمان مسترت عن اجلميعام استرت من أعدائهوإنَّ 

 والتجويز يف هذا الباب ،سترت عن مجيع أوليائهه مال نقطع عٰىل أنَّ  الً ا أوَّ ألنَّ 

 .كاٍف 

ومل  ،أوليائه وأعدائه من  استرت يف الغار كان مسترتاً امَّ ـل  النبيَّ  عٰىل أنَّ 

يكون معه أحد  يسترت بحيث ال  أبو بكر وحده، وقد كان جيوز أنْ يكن معه إالَّ 

 .إذا اقتضت املصلحة ذلك وال عدوٍّ  من ويلٍّ 
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]  الا او ل ا ودا[:  

 سقطت عن اجلاين عىلٰ  فاحلدود يف حال الغيبة ما حكمها؟ فإنْ  :قيل فإنْ 

 كانت باقية فمن يقيمها؟ ما يوجبها الرشع فهذا نسخ الرشيعة، وإنْ 

 مامظهر اإل يها، فإنْ ة باقية يف جنوب مستحقِّ احلدود املستحقَّ  :قلنا

كان فات ذلك بموته  قرار، وإنْ نة أو اإللبيِّ وها باقون أقامها عليهم باومستحقُّ 

 مام وأجلأه إٰىل الغيبة، وليس هذا نسخاً ثم يف تفويتها عٰىل من أخاف اإلاإل كان

 ن وزوال املنع، ويسقط معام جيب إقامته مع التمكُّ إنَّ  احلدَّ  نَّ احلدود، أل إلقامة

 .ن وزوال املوانعمكالو سقط إقامتها مع اإل ام يكون ذلك نسخاً احليلولة، وإنَّ 

والعقد من  ن أهل احللِّ ما يقولون يف احلال التي ال يتمكَّ  :ويقال هلم

 ما حكم احلدود؟، اختيار اإلمام

 .سقطت، فهذا نسخ عٰىل ما ألزمتمونا :قلتم فإنْ 

 .فهو جوابنا بعينه ،يهاهي باقية يف جنوب مستحقِّ  :قلتم وإنْ 

والعقد  ن أهل احللِّ احلال التي ال يتمكَّ يف  إنَّ : )١(قد قال أبو عيلٍّ  :قيل فإنْ 

 .فاملكلَّ  ةعلَّ  )٢(من نصب اإلمام يفعل اهللا ما يقوم مقام إقامة احلدود ويزاح

 .ينق هلا بالدِّ ة ال تعلُّ إقامة احلدود دنياويَّ  إنَّ  :)٣(وقال أبو هاشم
                                                             

ورئيس علامء  ،ة املعتزلةائي من أئمَّ بَّ اب بن سالم بن محران بن أبان اجلُ د بن عبد الوهَّ هو حممّ  )١(

 ).هـ٣٠٣( سنة وّيف وتُ  ،)هـ٢٣٥(يف عرصه، كانت والدته يف سنة  الكالم

/ ٤ج (البن خلِّكان  عيان، ووفيات األ)٢٥٦ص / ٦ج (للزركيل  عالماأل :م له يفرجِ وقد تُ 

 .، وغريها)١٤٢ص / ١١ج (البن كثري  ، والبداية والنهاية)٦٠٧الرقم / ٢٦٧ص 

 ).ينزاح: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 م ذكره، شيخ املعتزلةاملتقدِّ  عيلٍّ  ائي، ابن أيببَّ اب اجلُ د بن عبد الوهَّ هو عبد السالم بن حممّ  )٣(

 سنة وّيف وتُ  ،)هـ٢٤٧(يف سنة  دَ لِ وُ  ،بغداد إٰىل حني وفاته ب عٰىل مذاهبهم، سكنتُ ف الكُ ومصنِّ

 نسبةً  )ةالبهشميَّ (يت مّ نفرد هبا وتبعته فرقة ُس اله آراء ، عامل بالكالم، من كبار املعتزلة، )هـ٣٢١(

                 .إٰىل كنية أيب هاشم
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 ود ليس هوإقامة احلد نَّ أل ،نافلو قلنا مثله ما رضَّ  ا ما قاله أبو عيلٍّ أمَّ  :قلنا

 انتقض داللة اإلمامة، بل ذلك اٰى إذا فات إقامتهمام حتَّ الذي ألجله أوجبنا اإل

 يسقط فرض إقامتها يف حال انقباض يد ه ال يمتنع أنْ إنَّ  :تابع للرشع، وقد قلنا

يكون  أنْ  مام أو تكون باقية يف جنوب أصحاهبا، وكام جاز ذلك جاز أيضاً اإل

 .ما قاله مل ينتقض علينا أصل رصنا إىلٰ  ما يقوم مقامها، فإذا هناك

 ذلك عبادة نَّ فبعيد، أل ،ذلك ملصالح الدنيا ا ما قاله أبو هاشم من أنَّ وأمَّ 

 .ة ملا وجبتواجبة، ولو كان ملصلحة دنياويَّ 

 ،إقامة احلدود عنده عٰىل وجه اجلزاء والنكال جزء من العقاب عٰىل أنَّ 

ه نَّ إ :ملا فيه من املصلحة، فكيف يقول مع ذلكم يف دار الدنيا بعضه دِّ قُ  اموإنَّ 

 .فبطل ما قالوه ؟ةدنياويَّ  ملصالح

]او ل ا ا إ ط  الا[:  

 ؟ماممع غيبة اإل كيف الطريق إٰىل إصابة احلقِّ  :قيل فإنْ 

يف مجيع  جعلتم اخللق يف حرية وضاللة وشكٍّ ، ال سبيل إليها :قلتم فإنْ 

 .مورهمأُ 

هذا ترصيح باالستغناء عن : لكمقيل  ،تهبأدلَّ  يصاب احلقُّ  :قلتم وإنْ 

 .ةمام هبذه األدلَّ اإل

 ته، والسمعيصاب بأدلَّ عقيل وسمعي، فالعقيل يُ  :عٰىل رضبني احلقُّ  :قلنا

من ولده،  ة األئمَّ  ونصوصه وأقوال  ة منصوبة من أقوال النبيِّ عليه أدلَّ 

 .دليل عليه ال مل يرتكوا منه شيئاً نوا ذلك وأوضحوه، ووقد بيَّ 

                                                                                                                                               

 ٤ج ( ركيلللز عالمواأل ،)٥٧٣٥الرقم / ٥٦ص / ١١ج ( بغداد تاريخ :راجع ترمجته يف /

البن  والبداية والنهاية ،)٣٨٣الرقم / ١٨٣ص / ٣ج (البن خلِّكان  ووفيات األعيان ،)٧  ص

 ).٥٠٦١الرقم / ٦١٨ص / ٢ج (للذهبي  وميزان االعتدال ،)٢٠٠ص / ١١ج (كثري 
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 نَّ أل ،ا ثبوهتانَّ مام قد بيَّ كان عٰىل ما قلناه، فاحلاجة إٰىل اإل هذا وإنْ  غري أنَّ 

م القول فيه، عٰىل ما تقدَّ  كونه لطفاً  وزمانٍ  حالٍ  ة يف كلِّ جهة احلاجة إليه املستمرَّ 

كان  النقل وإنْ  نَّ هرة، ألظا قة بالسمع أيضاً وال يقوم غريه مقامه، فاحلاجة املتعلِّ 

تاج إليه يف الرشيعة، بجميع ما ُحي  مام وعن آباء اإل عن الرسول  وارداً 

ا لشبهة، فينقطع النقل، أو يبقٰى وإمَّ  داً ا تعمُّ فجائز عٰىل الناقلني العدول عنه، إمَّ 

 .ة يف نقلهفيمن ال حجَّ 

 ل بذكرهاطوِّ فال نُ  ،)١()تلخيص الشايف(وقد استوفينا هذه الطريقة يف 

 .الكتاب

إٰىل  الناقلني كتم بعض منهم بعض الرشيعة واحتيج لو فرضنا أنَّ  :قيل فإنْ 

، ا من جهته، وكان خوف القتل من أعدائه مستمر� إالَّ  م احلقُّ علَ مام ومل يُ بيان اإل

 ؟كيف يكون احلال

 يكون خوف القتل غري مبيح خاف القتل، فيجب أنْ  يظهر وإنْ  :قلتم فإنْ 

 .الستتار ويلزم ظهورهله ا

 ة،مَّ املكتوم عن األُ  ءال يظهر وسقط التكليف يف ذلك اليش :قلتم وإنْ 

وأوضحه   عه النبيُّ رشَّ  ءيش كلَّ  ه منعقد عٰىل أنَّ مجاع، ألنَّ خرجتم من اإل

 .تقوم الساعة ة إٰىل أنْ مَّ فهو الزم لألُ 

وإجياب طاق، حتم بتكليف ما ال يُ التكليف ال يسقط، رصَّ  إنَّ  :قلتم وإنْ 

 .العمل بام ال طريق إليه

اهللا  ، ومجلته أنَّ مستوًىف  )٢()التلخيص(قد أجبنا عن هذا السؤال يف  :قلنا

مام ة اإلالنقل ببعض الرشع املفروض ينقطع يف حال يكون تقيَّ  لو علم أنَّ  تعاىلٰ 
                                                             

 ).١٣٦ص / ١ج (تلخيص الشايف  )١(

 ).٢١٩ص / ٤ج (تلخيص الشايف  )٢(
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فإذا  ن ال طريق له إليه،سقط ذلك عمَّ ، ألة، وخوفه من األعداء باقياً مستمرَّ  فيها

ة إٰىل قيام الساعة، مَّ ثابت عٰىل مجيع األُ  تكليف الرشع مستمرٌّ  مجاع أنَّ باإل علمنا

 يف من الرشع ملا كان ذلك إالَّ  ءفق انقطاع النقل بيشه لو اتَّ عند ذلك أنَّ  علمنا

 .نذارعالم واإلمن الظهور والربوز واإل ن فيها اإلمام يتمكَّ  حال

 مور كثرية غرييكون هاهنا أُ  ال يمتنع أنْ  :يقول أخرياً  وكان املرتٰىض 

 كان قد كتمها الناقلون ومل ، وإنْ واصلة إلينا هي مودعة عند اإلمام 

 ه إذا كان سبب الغيبةومل يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن اخللق، ألنَّ  ،ينقلوها

يف  نفسه لبَ يت من قِ أُ خوفه عٰىل نفسه من الذين أخافوه، فمن أحوجه إٰىل االستتار 

مام تأديب اإل ل نفسه فيام يفوته منبَ يت من قِ ه أُ فوت ما يفوته من الرشع، كام أنَّ 

فه من حيث أحوجه إٰىل االستتار، ولو زال خوفه لظهر، فيحصل له وترصُّ 

يت أُ  )١(مسترتاً  ا انكتم عنه، فإذا مل يفعل وبقي له ما عنده ممَّ فه، وتبنيَّ اللطف بترصُّ 

 .صولتقتضيه األُ  وهذا قويٌّ  ،ينمرل نفسه يف األبَ من قِ 

] ا  ¨ أو [:  

 يشيعوا ة االستتار عن أوليائه خوفه من أنْ علَّ  إنَّ  :ويف أصحابنا من قال

األعداء  ي ذلك إٰىل اخلوف منؤدِّ فيُ  ،به ثوا باجتامعهم معه رسوراً خربه، ويتحدَّ 

 .كان غري مقصود وإنْ 

خيفٰى عليهم ما يف  عقالء شيعته ال جيوز أنْ  نَّ أل ،وهذا اجلواب يضعف

 ة معربون بذلك العامَّ اجتامعهم معه من الرضر عليه وعليهم، فكيف ُخي  إظهار

الواحد  جاز هذا عىلٰ  ة، وإنْ ة العامَّ علمهم بام عليه وعليهم فيه من املرضَّ 

 .شيعته الذين ال يظهر هلم واالثنني ال جيوز عٰىل مجاعة
                                                             

 ).امستمر� : (بعض النَُّسخيف  )١(
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 موا االنتفاع به عٰىل وجه الدِ يكون شيعته قد عُ  م عليه أنْ هذا يلز عٰىل أنَّ 

 مم من حاهلم أهنَّ علَ ق االستتار بام يُ لِّ ه إذا عُ نون من تالفيه وإزالته، ألنَّ يتمكَّ 

يقتيض  ، وهذافليس يف مقدورهم اآلن ما يقتيض من ظهور اإلمام  ،يفعلونه

 .مام لطف فيه عنهمسقوط التكليف الذي اإل

 نَّ ة استتاره عن األولياء ما يرجع إٰىل األعداء، ألعلَّ  :نا من قالويف أصحاب

 ،ينفذ أمره ببسط يده ام يكون بأنْ مام إنَّ باإل وعدوٍّ  ة من ويلٍّ انتفاع مجيع الرعيَّ 

األعداء قد حالوا  ا املعلوم أنَّ بال دافع وال منازع، وهذا ممَّ  فاً مترصِّ  ظاهراً  فيكون

 .وا منهومنع دونه

 النفع املبتغٰى من تدبري نَّ أل ،ا لبعض أوليائهال فائدة يف ظهوره رس� و :قالوا

مام ة يف استتار اإلمر، فقد صارت العلَّ ونفوذ األ  بظهوره للكلِّ إالَّ  ة ال يتمُّ مَّ األُ 

 .لذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدةالوجه ا عىلٰ 

 وا بينه وبنيحال األعداء وإنْ  إنَّ : يقال يعرتض هذا اجلواب بأنْ  ويمكن أنْ 

ف والتدبري، فلم حيولوا بينه وبني لقاء من شاء من الظهور عٰىل وجه الترصُّ 

 باع أوامره، فإنْ عٰىل سبيل االختصاص، وهو يعتقد طاعته ويوجب اتِّ  أوليائه

، فهذا مر للكلِّ ه غري نافذ األيف هذا اللقاء ألجل االختصاص ألنَّ  كان ال نفع

تها من لدن وفاة أمري املؤمنني إٰىل ة بلقاء أئمَّ عة اإلماميَّ انتفاع للشي ه الترصيح بأنَّ 

 .ةهلذه العلَّ  أيب القائم  عيلِّ  ام احلسن بنأيَّ 

 وشيعته مل يكن هلم يكون أولياء أمري املؤمنني  أنْ  ويوجب أيضاً 

مر إٰىل تدبريه وحصوله يف يده، وهذا بلوغ من قائله بلقائه انتفاع قبل انتقال األ

 .لال يبلغه متأمِّ  حدٍّ  إىلٰ 

 ة مع الظهور جلميع الرعيَّ مام ال يكون إالَّ االنتفاع باإل م أنَّ لِّ ه لو ُس عٰىل أنَّ 

 ي إٰىل سقوط التكليفؤدِّ ه يُ ونفوذ أمره فيهم لبطل قوهلم من وجه آخر، وهو أنَّ 
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 ة ال يرجع إليهم واله إذا مل يظهر هلم لعلَّ مام لطف فيه عن شيعته، ألنَّ الذي اإل

 ه لو جازمن سقوط التكليف عنهم، ألنَّ  بدَّ  ان يف قدرهتم وإمكاهنم إزالته، فالك

 فني غريهم لطفهم، ويكون التكليف الذي ذلك اللطفيمنع قوم من املكلَّ  أنْ 

 فني غريه بقيد وما أشبهه منيمنع بعض املكلَّ  ا عليهم، جلاز أنْ لطف فيه مستمر� 

 ا عىلٰ ويكون تكليف امليش مع ذلك مستمر�  من إزالته، )١(امليش عٰىل وجه ال يمكن

 .قيقةاحل

 ر معهقوا بني القيد وبني اللطف من حيث كان القيد يتعذَّ فرِّ يُ  وليس هلم أنْ 

 أكثر أهل العدل عىلٰ  نَّ م وقوعه، وليس كذلك فقد اللطف، ألتوهَّ وال يُ  )٢(الفعل

لطف  لطف فيمن لهالتكليف مع فقد ال وأنَّ فقد اللطف كفقد القدرة واآللة،  أنَّ 

له  من مل يفعل معلوم كالتكليف مع فقد القدرة واآللة ووجود املوانع، وأنَّ 

مزاح  املمنوع غري ة يف التكليف، كام أنَّ ن له لطف معلوم غري مزاح العلَّ اللطف ممَّ 

 .ةالعلَّ 

 اإنَّ  :نقول اب عن السؤال الذي ذكرناه عن املخالف أنْ ُجي  والذي ينبغي أنْ 

يعلم  وال ،يظهر ألكثرهم  نقطع عٰىل استتاره عن مجيع أوليائه، بل جيوز أنْ ال الً أوَّ 

له  ظاهراً  مل يكن ته مزاحة، وإنْ له فعلَّ  كان ظاهراً   حال نفسه، فإنْ إنسان إالَّ  كلُّ 

جهته،  لتقصري من الً مل يعلمه مفصَّ  ام مل يظهر له ألمر يرجع إليه وإنْ ه إنَّ أنَّ  )٣(مَ لِ عُ 
                                                             

 ).نال يتمكَّ : (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).ر معه اللطفمتعذِّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

مة املجليس قال  )٣( : بعد نقل ما يف املتن) ٢١٥و ٢١٤ص / ٥١ج (األنوار يف بحار  العالَّ

 ماممن خفي عليه اإل يف ضمن أجوبة اعرتاضات املخالف من كون كلِّ  التزمه  م فيامولنتكلَّ (

ال يكون أحد من الفرقة  يلزم عليه أنْ  :فنقول .ون مذنبون زمان الغيبة فهم مقرصِّ من الشيعة يف

   لظهوره  هذا الذنب الذي صار مانعاً  نَّ بالعدالة، أل موصوفاً  ة الناجية يف زمان الغيبةاملحقَّ 
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  َّم كَ فكيف كان ُحي  ،الةوا عليها، وعٰىل التقديرين ينايف العدكبرية أو صغرية أرصُّ  امن جهتهم إم

 رضورةً  ا نعلممع أنَّ  ؟ل قوهلم يف الشهاداتقبَ وكيف كان يُ  ؟ة يف اجلامعاتالرواة واألئمَّ  بعدالة

وظهور ، خروجه  فون مععصار مشتمل عٰىل مجاعة من األخيار ال يتوقَّ عرص من األ كلَّ  أنَّ 

عصار املاضية يف كثري من األ أنَّ  يف فال شكَّ  وأيضاً  .قرار بإمامته وطاعتهأدنٰى معجز منه يف اإل

من حال  وصول اخللق إليهم، وكان معلوماً  كان األنبياء واألوصياء حمبوسني ممنوعني عن

يف الغار كان ظهوره   اختفٰى الرسول امَّ ـل: بل نقول ،ذلك ين يفم مل يكونوا مقرصِّ ين أهنَّ املقرِّ 

 .له، وال يمكن إسناد التقصري إليه اً وكونه معه لطف )صلوات اهللا عليه( ألمري املؤمنني

 فإنا نعلم ،عٰىل مفسدة للتكليف إذا مل يكن مشتمالً  ام يكون رشطاً اللطف إنَّ  أنَّ  يف اجلواب فاحلقُّ 

، فهو وجوههم مثالً  يسود ته عند ارتكاب املعايص عٰىل املذنبني كأنْ ه تعاٰىل إذا أظهر عالمة مشيَّ أنَّ 

 من املفاسد مل يفعله، فيمكن أنْ  عصيتهم، لكن الشتامله عٰىل كثريأقرب إٰىل طاعتهم وأبعد عن م

ين يوجب استئصاهلم واجتياحهم، للمقرِّ  عٰىل مفسدة عظيمة مشتمالً  يكون ظهوره 

التكليف مع فقد اللطف  من أنَّ  وما ذكره  .هلم مع تلك احلال ليس لطفاً  فظهوره 

ارتفعت املفاسد املانعة عن كونه و إذا كان لطفاً  مُّ ام يتفمع تسليمه إنَّ ، كالتكليف مع فقد اآللة

 .لطفاً 

اللطف عٰىل  حيكم بأنَّ  العقل وأنَّ  ،نيبعد ما ثبت من احلسن والقبح العقليَّ  وحاصل الكالم أنَّ 

املصلحة يف وجود رئيس  العقالء عٰىل أنَّ  فاق مجيعمام لطف باتِّ وجود اإل اهللا تعاٰىل واجب، وأنَّ 

 بدَّ  ه الوأنَّ  ،وجوده أصلح للعباد وأقرب إٰىل طاعتهم وأنَّ  ح ويمنع عن الفساد،يدعو إٰىل الصال

مجاع واقع عٰىل عدم عصمة اإل وأنَّ  ، من جهته تعاىلٰ م إالَّ علَ ال تُ  العصمة وأنَّ  ،يكون معصوماً  أنْ 

 .يثبت وجوده، غري صاحب الزمان 

يكون  فيمكن أنْ  ينا عن املقرِّ وأمَّ  ،صريهمه مستند إٰىل تقا غيبته عن املخالفني، فظاهر أنَّ وأمَّ 

ب عٰىل الفوائد التي ترتتَّ  وبعضهم مع عدم تقصريهم ممنوعني من بعض ،ينبعضهم مقرصِّ 

يؤمنوا به مع  أو ملصلحة هلم يف غيبته بأنْ ، ملفسدة هلم يف ذلك ينشأ من املخالفني ،ظهوره 

مام فوائده إيصال اإل مع أنَّ  .وا أعظم ثواباً فيكون، ةة املشقَّ ه وشدَّ بَ مر وظهور الشُّ خفاء األ

إٰىل أكثر الشيعة  يصل منه  بحيث يعرفونه، فيمكن أنْ  ف عٰىل ظهورهوهداياته ال يتوقَّ 

يف  عٰىل أنَّ . ه يف غيبته كالشمس حتت السحابأنَّ  كام سيأيت عنه ، ألطاف كثرية ال يعرفونه

 .منه تعاىلٰ   مل يصدرة مصلحة وإالَّ هذا النوع من وجود احلجَّ يف  عٰىل أنَّ  ناً بيِّ  األنبياء دليالً  غيبات

 ).هإٰىل مظانِّ  مات وأجوبتها فموكولمن تلك املقدَّ  ا االعرتاضات املوردة عٰىل كلٍّ وأمَّ 
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 .ن تكليفه مل حيسوإالَّ 

 ه ألمر يرجع إليه، كامأنَّ  مَ لِ مام عنه عُ بقاء تكليفه عليه واستتار اإل مَ لِ فإذا عُ 

 تقوله مجاعتنا فيمن مل ينظر يف طريق معرفة اهللا تعاٰىل فلم حيصل له العلم، وجب

  وجب إسقاط تكليفه وإنْ ام مل حيصل لتقصري يرجع إليه، وإالَّ ه إنَّ ع عٰىل أنَّ قطَ يُ  أنْ 

 .لم ما الذي وقع تقصريه فيهيع مل

 معلَ مام إذا ظهر وال يُ اإل ل به ذلك أنَّ علَّ أقوٰى ما يُ  )١(فعٰىل هذا التقرير

 عىلٰ  يظهر عليه علم معجز يدلُّ  من أنْ  بدَّ  شخصه وعينه من حيث املشاهدة، فال

يعرتض فيه شبهة،  حيتاج إٰىل نظر جيوز أنْ  معجزاً  ءوالعلم بكون اليش ،صدقه

 ه متٰى ظهر وأظهر املعجز مليكون املعلوم من حال من مل يظهر له أنَّ  ع أنْ فال يمتن

إٰىل ما  يؤدِّ اب ويشيع خربه فيُ ه كذَّ ينعم النظر فيدخل عليه فيه شبهة، فيعتقد أنَّ 

 .م القول فيهتقدَّ 

 مام ألجل هذاالذي مل يظهر له اإل تقصري وقع من الويلِّ  أيُّ  :قيل فإنْ 

ء يش وإٰىل أيِّ  ؟مام معهر له اإلظهِ قدرة له عٰىل النظر فيام يُ  يُّ وأ ؟املعلوم من حاله

 ؟ع يف تاليف ما يوجب غيبتهرَج يُ 

  عٰىل معلوم يظهر موضعما أحلنا يف سبب الغيبة عن األولياء إالَّ  :قلنا

 ه متٰى يكون من املعلوم من حاله أنَّ  ه غري ممتنع أنْ التقصري فيه وإمكان تالفيه، ألنَّ 

 يت يف ذلك لتقصريه احلاصل يفام أُ  يف النظر يف معجزه، فإنَّ مام قرصَّ ظهر له اإل

 العلم بالفرق بني املعجز واملمكن، والدليل من ذلك والشبهة، ولو كان من ذلك

مام عند ظهوره له، فيجب يشتبه عليه معجز اإل عٰىل قاعدة صحيحة مل جيز أنْ 

 .تاليف هذا التقصري واستدراكه عليه

 هذا نَّ هذا تكليف ملا ال يطاق وحوالة عٰىل غيب، أل :يقول نْ أ حدٍ وليس أل

                                                             

 ).التقدير: (بعض النَُّسخيف  )١(
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د ٰى يتمهَّ  فيه بعينه من النظر واالستدالل فيستدركه حتَّ ليس يعرف ما قرصَّ  الويلَّ 

ما يلزم يف التكليف قد  نَّ أر، ونراكم تلزمونه ما ال يلزمه، وذلك نفسه ويتقرَّ  يف

 .حاصالً  مرين ثابتاً ن من األكان التمكُّ  خرٰى بغريه، وإنْ ويشتبه أُ  تارةً  زيتميَّ 

 مام ال يظهر له وأفسد أنْ اإل أنَّ  ٰى عٰىل هذا إذا حاسب نفسه ورأ فالويلُّ 

 بدَّ  ه الالسبب يف الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها، علم أنَّ  يكون

 .إليهيرجع  من سبب

 ري واقع من جهته يفالتقص أنَّ علم أقوٰى العلل ما ذكرناه،  أنَّ علم وإذا 

 صفات املعجز ورشوطه، فعليه معاودة النظر يف ذلك عند ذلك، وختليصه من

ٰ  ه من اجتهد يف ذلك حقَّ الشوائب وما يوجب االلتباس، فإنَّ   االجتهاد ووىفَّ

 والباطل، وهذه من وقوع العلم بالفرق بني احلقِّ  بدَّ  ه الالنظر رشوطه، فإنَّ 

ر فيها بأكثر من ؤمَ يُ  نفسه بصرية، وليس يمكن أنْ  نسان فيها عىلٰ املواضع اإل

هذا  ا أنَّ نَّ ، وقد بيَّ يف االجتهاد، والبحث والفحص واالستسالم للحقِّ  التناهي

 .تنا ومل حيصل هلم العلم سواءنقول ملخالفينا إذا نظروا يف أدلَّ  نظري ما

 املعجزاتمن  ال يعلم شيئاً  مر عٰىل ما قلتم لوجب أنْ لو كان األ :قيل فإنْ 

 رجه عنة وصدق الرسول، وذلك ُخي ال يعلم النبوَّ  ي إٰىل أنْ ؤدِّ يف احلال، وهذا يُ 

 .يامنعن اإل سالم فضالً اإل

 تدخل الشبهة يف نوع من املعجزات ه ال يمتنع أنْ ألنَّ  ،ال يلزم ذلك :قلنا

 دون نوع، وليس إذا دخلت الشبهة يف بعضها دخل يف سائرها، فال يمتنع أنْ 

 ة مل تدخل عليه فيه شبهة، فحصل له العلم بكونهعٰىل النبوَّ  ملعجز الدالُّ يكون ا

مام إذا عٰىل يد اإل ، واملعجز الذي يظهر ة النبيِّ وعلم عند ذلك نبوَّ  معجزاً 

 حينئذٍ  ، فيشكُّ معجزاً  يدخل عليه الشبهة يف كونه آخر جيوز أنْ  ظهر يكون أمراً 

 .ةبالنبوَّ  كان عاملاً  يف إمامته وإنْ 



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ١٣٤

ته نبوَّ  ة عىلٰ باملعجزات الدالَّ  ة موسٰى من علم نبوَّ  إنَّ  :وهذا كام نقول

 ال جيب أنْ  د نا حممّ إذا مل ينعم النظر يف املعجزات الظاهرة عٰىل عيسٰى ونبيِّ 

هبا وبوجه  يكون عارفاً  ه ال يمتنع أنْ ه ما عرف تلك املعجزات، ألنَّ ع عٰىل أنَّ قطَ يُ 

 .داللتها ذه املعجزات واشتبه عليه وجهمل يعلم ه داللتها وإنْ 

 همام يقطع عٰىل أنَّ من مل يظهر له اإل يكون كلُّ  فيجب عٰىل هذا أنْ  :قيل فإنْ 

عنه  مام عٰىل ما فرضتموه فيام يوجب غيبة اإله مقرصِّ ألنَّ  ،عٰىل كبرية يلحق بالكفر

 .عٰىل هذا بالعدوِّ  ويقتيض فوت مصلحته، فقد حلق الويلُّ 

، عظيامً  وال ذنباً  يكون كفراً  جيب يف التقصري الذي أرشنا إليه أنْ ليس  :قلنا

ام وإنَّ  ،نفسه ه ليس بإمام، وال أخافه عىلٰ مام أنَّ ه يف هذه احلال ما اعتقد يف اإلألنَّ 

 الشكَّ  ذلك من حاله أنَّ  مَ لِ عُ  كان كالسبب يف أنْ   يف بعض العلوم تقصرياً قرصَّ 

غري  ،كافراً  يكون اآلن فليس بواقع، فغري الزم أنْ ، ويف اإلمامة يقع منه مستقبالً 

 ،صدقه يف مام والشكِّ جمرٰى تكذيب اإل وال جارياً  مل يلزم أن يكون كفراً  ه وإنْ أنَّ 

 بالعدوِّ  يلحق الويلُّ  نيامن واستحقاق الثواب، ولفهو ذنب وخطأ ال ينافيان اإل

 والويلُّ  م ما هو كفر وكبرية،ماالعدو يف احلال معتقد يف اإل نَّ عٰىل هذا التقدير، أل

 .بخالف ذلك

 يف احلال أنَّ  يكون كفراً  ما هو كالسبب يف الكفر ال جيب أنْ  إنَّ : ام قلناوإنَّ 

يفعل يف غريه من األجسام  أنْ  ه يصحُّ ا بقدرة أنَّ لو اعتقد يف القادر منَّ  أحداً 

لوم من حال يكون املع ليس بكفر، وال يمتنع أنْ  وجهالً  كان ذلك خطأً ، مبتدئاً 

يفعل اهللا تعاٰىل عٰىل  ته وجعل معجزه أنْ يدعو إٰىل نبوَّ  ه لو ظهر نبيٌّ أنَّ  دهذا املعتقِ 

 هوهذا ال حمالة لو علم أنَّ  ،ه ال يقبلهبحيث ال يصل إليه أسباب البرش أنَّ  يده فعالً 

هذا، ومل  وما سبق من اعتقاده يف مقدور القدر كان كالسبب يف ،معجز كان يقبله

 .جيري جمراه يف الكفر م أنْ يلز
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 الصحيح من ألنَّ  ،عٰىل أصلكم ال يستمرُّ  هذا اجلواب أيضاً  إنَّ  :قيل فإنْ 

 ال ة واإلمامة وحصل مؤمناً من عرف اهللا تعاٰىل بصفاته وعرف النبوَّ  مذهبكم أنَّ 

ة جتعلوا علَّ  ، فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أنْ يقع منه كفر أصالً  جيوز أنْ 

مام فظهر عٰىل يده علم ه إذا ظهر اإلاملعلوم من حاله أنَّ  أنَّ  الويلِّ عن  االستتار

 يف ذلك كفر، وذلك ينقض أصلكم الشكَّ  وإنَّ  ،فيه وال يعرفه إماماً  شكَّ  معجز

 .حتموهالذي صحَّ 

مع املعجز الذي  الشكَّ  هذا الذي ذكرمتوه ليس بصحيح، ألنَّ  :قيل

 ،مام عٰىل طريق اجلملةاإل )١(ه لغريمام ليس بقادح يف معرفتيد اإل عىلٰ  يظهر

ت معرفته هل هو هذا ما علم عٰىل طريق اجلملة وصحَّ  أنَّ  ام يقدح يفوإنَّ 

 لوجب أنْ  ه لو كان كفراً يف هذا ليس بكفر، ألنَّ  والشكُّ  الشخص أم ال؟

ه ال حمالة قبل ظهور هذا املعجز يف يده ر املعجز، فإنَّ ظهِ مل يُ  وإنْ  يكون كفراً 

ام يقدح يف العلم احلاصل كذلك، وإنَّ  وكون غريه ه، وجيوز كونه إماماً في شاكٌّ 

يف إمامته عٰىل طريق اجلملة،  يف املستقبل لو شكَّ  له عٰىل طريق اجلملة أنْ 

 .ا يمنع من وقوعه منه مستقبالً وذلك ممَّ 

َ  - سؤال املخالف لنا  :يقول وكان املرتٰىض   مامال يظهر اإل ِمل

غري حاصل، فال  لطف الويلِّ  كان غرضه أنَّ  ه إنْ ألنَّ  ،زمغري ال - لألولياء؟ 

له  أنَّ  ه إذا علم الويلُّ حاصل، ألنَّ  لطف الويلِّ  فإنَّ  ،هه ال يتوجَّ تكليفه فإنَّ  حيصل

 حال، فإنَّ  ساعة ساعة وجيوز انبساط يده يف كلِّ  ع ظهوره يتوقَّ  غائباً  إماماً 

 من حات، ويفعل كثرياً ملقبّ خوفه من تأديبه حاصل، وينزجر ملكانه عن ا

ام كان يف حال فيكون حال غيبته كحال كونه يف بلد آخر، بل ربَّ  ،الواجبات

يكون معه يف بلده ويف جواره، ويشاهده  ه مع غيبته جيوز أنْ أبلغ، ألنَّ  االستتار

                                                             

 ).بغري: (بعض النَُّسخيف  )١(
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ام خفي عليه ال يعرفه وال يقف عٰىل أخباره، وإذا كان يف بلد آخر ربَّ  من حيث

 .ما قلناه القبيح عىلٰ  )٢(عن االنزجار حاصالً  )١(]و[ال الغيبة ح خربه، فصار

 ه حيصل ما هوم أنَّ لِّ ُس  وإذا مل يكن قد فاهتم اللطف جاز استتاره عنهم وإنْ 

َ : ومع ذلك يقال ،لطف هلم ، حالٍ  ذلك غري واجب عٰىل كلِّ  :قلنا ؟ال يظهر هلم ِمل

 .فسقط السؤال من أصله

ملكانه يثقون  وهو أنَّ  ،صل من وجه آخرلطفهم بمكانه حا عٰىل أنَّ 

خيفٰى عليهم كثري  زوا أنْ مجيع الرشع إليهم، ولواله ملا وثقوا بذلك وجوَّ  بوصول

وينقطع دوهنم، وإذا علموا وجوده يف اجلملة أمنوا مجيع ذلك، فكان  من الرشع

 .من هذا الوجه أيضاً  بمكانه حاصالً  اللطف

  ارق ادات،  ¨ذ أن  ودة  ان [

ا   و[:  

 ليس بخارق سرت والدة صاحب الزمان  م أنَّ وقد ذكرنا فيام تقدَّ 

 م من أخبار امللوك، وقد ذكره العلامء منإذ جرٰى أمثال ذلك فيام تقدَّ  ،للعادات

 .الفرس ومن روٰى أخبار الدولتني

ه محلها مِّ سرت أُ  ة كيخرسو وما كان منمن ذلك ما هو مشهور كقصَّ 

ه كيقاوس أراد ك الرتك، وكان جدُّ لِ ه بنت ولد أفراسياب مَ مُّ والدهتا، وأُ  وإخفاء

ب تُ ته ما هو مشهور يف كُ ولدته، وكان من قصَّ  ه إٰىل أنْ مُّ فسرتته أُ  قتل ولده

 .)٣(الطربي التواريخ، ذكره
                                                             

 .بعض النَُّسخمن  )١(

 ).من: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).٣٦٧ - ٣٦١ص / ١ ج(الطربي تاريخ  )٣(
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 بته يفغيَّ ا وه ولدته خفي� مَّ أُ  وأنَّ  ،ة إبراهيم وقد نطق القرآن بقصَّ 

 .)١(بلغ، وكان من أمره ما كان ٰى املغارة حتَّ 

 وإشفاقاً  عليه ه ألقته يف البحر خوفاً مَّ أُ  فإنَّ ، ة موسٰى وما كان من قصَّ 

 .)٢(عليه، وذلك مشهور نطق به القرآنمن فرعون 

خارج  هذا إنَّ  :فكيف يقال ،سواء ة صاحب الزمان ومثل ذلك قصَّ 

 .عن العادات

 من زوجته برهة من )٣(ن يكون له ولد من جارية يسترت هباومن الناس م

 .به ٰى إذا حرضته الوفاة أقرَّ الزمان حتَّ 

 قد ،يف مرياثه يقتلوه طمعاً  من أهله أنْ  ويف الناس من يسرت أمر ولده خوفاً 

،  ب من مثله يف صاحب الزمانتعجَّ يُ  جرت العادات بذلك، فال ينبغي أنْ 

ه ألنَّ  ،بذكره لطوِّ وسمعنا منه غري قليل، فال نُ  كثرياً  وقد شاهدنا من هذا اجلنس

 .معلوم بالعادات

ومل يكن أحد  ،وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل

 عن شهد بنسبه رجالن مسلامن، ويكون األب أشهدمها عٰىل نفسه سرتاً  يعرفه إذا

ٰ  أهله وخوفاً   أو شهدا بعقده عىلٰ  به فشهدا بعد موته، من زوجته وأهله، فوىصَّ

 يكون منه، فوجب بحكم الرشع فجاءت بولد يمكن أنْ  صحيحاً  امرأة عقداً 

 .إحلاقه به
                                                             

 ).٩٦ص / ٤ ج(وجممع البيان  ،)١٦٤ص / ١ ج(الطربي تاريخ  :راجع )١(

/ ٢٤ ج(تفسريه الفخر الرازي يف  الً ته مفصَّ وقد ذكر قصَّ ، )١٣ - ٧(صص آية سورة القَ يف  )٢(

 /١ ج(يف تارخيه و، )فصاعداً  ٣٧ص / ٢٠ ج(تفسريه يف  والطربي ،)فصاعداً  ٢٢٧  ص

 ).فصاعداً  ٤١٦ص / ٧ج (جممع البيان  يف والشيخ الطربيس ، )فصاعداً  ٢٧٣  ص

 ).يترسهبا: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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  :]وإل  أورد   اَ ¨إت ودة  ان [

األنساب  ا يثبت بهوارد من جهات أكثر ممَّ  واخلرب بوالدة ابن احلسن 

 .)١(شاء اهللا تعاىلٰ  فيام بعد إنْ من ذلك  يف الرشع، ونحن نذكر طرفاً 

ة ماميَّ اإل شهادة -  صاحب الزمان  عمّ  -  )٢(ا إنكار جعفر بن عيلٍّ وأمَّ 

يف حياته، ودفعه بذلك وجوده بعده، وأخذه  دَ لِ وُ  بولد ألخيه احلسن بن عيلٍّ 

 تركته وحوزه مرياثه، وما كان منه يف محل سلطان الوقت عٰىل حبس جواري

أخيه  د نفيه لولدمن احلمل ليتأكُّ  باالسترباء هلنَّ  نَّ واستبداهل احلسن 

بشبهة  بمقامه، فليس له بعده كان أحّق  وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفاً 

يكن له  مل جعفراً  عٰىل أنَّ  فاق الكلِّ لني، التِّ يعتمد عٰىل مثلها أحد من املحصِّ 

اخلطأ  ٰى باطل، بلودعو عصمة كعصمة األنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حقٍّ 

 .)٣(جائز عليه، والغلط غري ممتنع منه

  مع أخيهم يوسف وقد نطق القرآن بام كان من ولد يعقوب 

ويف  ،األنبياء اه بالثمن البخس، وهم أوالد، وبيعهم إيَّ بِّ اه يف اجلُ وطرحهم إيَّ 

 .كانوا أنبياء :الناس من يقول

ال جيوز مثله من جعفر  مَ لِ فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم اخلطأ فيه، ف

وهل  ؟يف الدنيا ونيلها يفعل معه من اجلحد طمعاً  مع ابن أخيه، وأنْ  عيلٍّ  بن

 ؟ مكابر معاندمن ذلك أحد إالَّ  يمنع

 ولد مع إسناده  يكون للحسن بن عيلٍّ  كيف جيوز أنْ  :قيل فإنْ 

 احلسن مِّ اة بأُ كنَّ ة بحديث، امل فيه إٰىل والدته املسامَّ وّيف ته يف مرضه الذي تُ وصيَّ 
                                                             

 .يف الفصل الثاين )١(

 ).١١٦ص (م يف تقدَّ  )٢(

 ).٣٣٦ ص/ ٢ج (رشاد اإل :راجع تفصيل ذلك يف )٣(
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 ، وأسند النظر إليها يف ذلك، ولو كان له ولد لذكره يف)١(بوقوفه وصدقاته

 .ةالوصيَّ 

 إٰىل متام ما كان غرضه يف إخفاء والدته، وسرت ام فعل ذلك قصداً إنَّ  :قيل

ته إليه لناقض غرضه أسند وصيَّ  حاله عن سلطان الوقت، ولو ذكر ولده أنْ 

شهاد عليها وجوه الدولة، وأسباب السلطان، وشهود  اإلوهو احتاج إىلٰ  ةخاصَّ 

به السرت عٰىل ولده  ظ صدقاته، ويتمّ س بذلك وقوفه، ويتحفَّ ليتحرَّ  القضاة

ذلك دليل  أنَّ  وحراسة مهجته برتك التنبيه عٰىل وجوده، ومن ظنَّ  بإمهال ذكره

ن معرفة م ، كان بعيداً ة يف وجود ولد للحسن ماميَّ اإل عٰىل بطالن دعوٰى 

 .العادات

ته إٰىل وصيَّ  حني أسند )٢(د وقد فعل نظري ذلك الصادق جعفر بن حممّ 

 هبا إبقاءً   د ابنه موسٰى فرِ هلم املنصور إذ كان سلطان الوقت، ومل يُ مخسة نفر أوَّ 

وختمهم  ،ةمحيدة الرببريَّ  ولده مَّ عليه، وأشهد معه الربيع وقايض الوقت وجاريته أُ 

وحراسة نفسه، ومل يذكر مع ولده موسٰى  لسرت أمره بن جعفر  بذكر ابنه موسٰى 

ق بإدخاله عي مقامه من بعده، ويتعلَّ فيهم من يدَّ  من أوالده الباقني لعلمه كان أحداً 

يف أوالده معروف املكان منه،  مشهوراً  ظاهراً   ته، ولو مل يكن موسٰى يف وصيَّ 

ته والقترص عٰىل ملا ذكره يف وصيَّ  فضله وعلمه، وكان مستوراً  ة نسبه واشتهاروصحَّ 

 .والد صاحب الزمان  احلسن بن عيلٍّ  ذكر غريه، كام فعل

  :] ُو  َِف أ م ¨اد أن  ان [

طول  إٰىل وقتنا هذا مع صاحب الزمان  دَ لِ ه منذ وُ إنَّ  :قولكم :قيل فإنْ 

بقوله،  ه، وال يأيت بخربه من يوثقرَّ ة ال يعرف أحد مكانه، وال يعلم مستقاملدَّ 
                                                             

 ).١٩٦ح (يأيت يف  )١(

 ).١٦٢ح (يأيت يف  )٢(
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نفس أو  فق له االستتار عن ظامل خلوف منه عىلٰ من اتَّ  كلَّ  نَّ خارج عن العادة، أل

ة استتاره قريبة وال يبلغ عرشين سنة، وال لغري ذلك من األغراض يكون مدَّ 

 بعضيعرف فيه  من أنْ  بدَّ  ة استتارة مكانه، واليف مدَّ  عٰىل الكلِّ  خيفٰى أيضاً 

 .خيرب بلقائه، وقولكم بخالف ذلك مكانه، أو هأوليائه وأهل

مجاعة من أصحاب  إنَّ  :ة تقولماميَّ اإل نَّ أل ،مر عٰىل ما قلتمليس األ :قلنا

 وكانوا أصحابه، )١(قد شاهدوا وجوده يف حياته  د احلسن بن عيلٍّ حممّ  أيب

بعد،  ام ذكرناهم فيامبَّ ته بعد وفاته، والوسائط بينه وبني شيعته معروفون روخاصَّ 

رجون إليهم أجوبته يف مسائلهم فيه، ين، وُخي ينقلون إٰىل شيعته معامل الدِّ 

حياته،  هلم يفعدَّ   ويقبضون منهم حقوقه، وهم مجاعة كان احلسن بن عيلٍّ 

موره بأُ  مناء له يف وقته، وجعل إليهم النظر يف أمالكه، والقيامهم أُ واختصَّ 

جعفر  ن، وابنه أيبأعياهنم، كأيب عمرو عثامن بن سعيد السامَّ بأسامئهم وأنساهبم و

 شاء اهللا ن سنذكر أخبارهم فيام بعد إنْ د بن عثامن بن سعيد، وغريهم ممَّ حممّ 

 ،ونباهة وكانوا أهل عقل وأمانة، وثقة ظاهرة، ودراية وفهم، وحتصيلتعاٰىل، 

مني مكرَّ  هم،لِّ مني عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجاللة حموكانوا معظَّ 

إليهم  ه كان يدفع عنهم ما يضيفهنَّ إٰى لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم، حتَّ 

 .ه أحد، ودعواهم خالفهصاحبكم مل يرَ  إنَّ  :ط قوهلمسقِ خصومهم، وهذا يُ 

ة من الزمان أخباره واصلة فقد كان مدَّ  ،ا بعد انقراض أصحاب أبيهفأمَّ 

 ع إليهم لدينهمرَج ق بقوهلم، ويُ وثَ عته، ويُ جهة السفراء الذين بينه وبني شي من

 من أخبارهم فيام ام ذكرنا طرفاً وربَّ  ،ين والنزاهةوا به من الدِّ وأمانتهم وما اختصُّ 

 .)٢(بعد
                                                             

 .ينالفصل الثايأيت يف ) ١(

 .يأيت فيام بعد عند ذكر السفراء )٢(
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خرامها أطول له غيبتان، أُ  القائم  بأنَّ  وقد سبق اخلرب عن آبائه 

خربه، فجاء  ف فيهاعرَ خرٰى ال يُ ف فيها خربه، واألُ عرَ وٰىل يُ فاألُ  ،)١(وىلٰ من األُ 

ح عن وضِّ ينضاف إٰىل ما ذكرناه، وسنُ  هلذه األخبار، فكان ذلك دليالً  ذلك موافقاً 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  هذه الطريقة فيام بعد إنْ 

جلاز  مر عٰىل ما قالوه، ولو صحَّ فليس األ ،ا خروج ذلك عن العاداتفأمَّ 

ره لرضب من املصلحة ينقض اهللا تعاٰىل العادة يف سرت شخص، وخيفي أم أنْ 

 .يعرض من املانع من ظهوره التدبري، ملا وحسن

أكثر  عند موجود قبل زماننا من عهد موسٰى  وهذا اخلرض 

 أحد له يعلموال  ،هف مستقرُّ عرَ  ال يُ َري فاق أهل السِّ ة وإٰىل وقتنا هذا باتِّ مَّ األُ 

 .)٢(ته مع موسٰى  ما جاء به القرآن من قصَّ إالَّ  أصحاباً 

 همن يراه أنَّ  ف ويظنُّ عرَ وال يُ  ه يظهر أحياناً ما يذكره بعض الناس أنَّ و

 ٰى باخلرض، ومل يكن عرفه بعينه يفه املسمَّ اد، فإذا فارق مكانه تومهَّ هَّ بعض الزُّ 

 .ه بعض أهل الزمانبل اعتقد أنَّ  ،ه فيهااحلال، وال ظنَّ 

عون فر ن وطنه وهربه منع وقد كان من غيبة موسٰى بن عمران 

ٰى بعينه حتَّ  ة من الزمان، وال عرفهورهطه ما نطق به القرآن، ومل يظفر بن أحد مدَّ 

 .)٣(والعدوُّ  ا ودعا إليه فعرفه الويلُّ بعثه اهللا نبي� 

 ما جاء به سورة يف القرآن ة يوسف بن يعقوب وقد كان من قصَّ 
                                                             

 ).٦٠ح (م يف تقدَّ  )١(

 ٣٢٩ص / ٢ ج(ايش العيَّ تفسري  :وراجع تفسريها يف ،)٨٢ - ٦٠(سورة الكهف آية  )٢(

 ٥٠٧ص / ٣ ج(تفسري البيضاوي و ،)٤٠ - ٣٧ص / ٢ ج(ي تفسري القمِّ ، و)فصاعداً 

 .خبارب التفاسري واألتُ وغريها من كُ  ،)فصاعداً 

 ).١٣٧ص (م يف تقدَّ  )٣(
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 ،)١(]ومساءً [ اً اهللا يأتيه الوحي صباح وهو نبيُّ  ،نت استتار خربه عن أبيهوتضمَّ 

م كانوا يدخلون عليه هنَّ إحتٰى  خيفٰى عليه خرب ولده، وعن ولده أيضاً  وما

كشف  ٰى مضت عٰىل ذلك السنون واألزمان، ثمّ يعرفونه، وحتَّ  وال ويعاملونه

مل يكن ذلك يف عادتنا  ، وإنْ )٢(خربه، ومجع بينه وبني أبيه وإخوته اهللا أمره وظهر

 .سمعنا بمثله اليوم وال

 مع قومه وفراره منهم حني اهللا  ٰى نبيِّ ة يونس بن متَّ وكان من قصَّ 

 ٰى ملأحد حتَّ  تطاول خالفهم له، واستخفافهم بحقوقه، وغيبته عنهم وعن كلِّ 

 ه، وسرته اهللا تعاٰىل يف جوف السمكة، وأمسك عليهيعلم أحد من اخللق مستقرَّ 

ه اهللا تعاٰىل إٰىل قومه، ة وردَّ انقضت تلك املدَّ  رمقه برضب من املصلحة، إٰىل أنْ 

 خارج عن عادتنا وبعيد من تعارفنا قد نطق به ومجع بينهم وبينه، وهذا أيضاً 

 .)٣(سالمالقرآن وأمجع عليه أهل اإل

 نة أصحاب الكهف وقد نطق هبا القرآن وتضمَّ قصَّ  ومثل ما حكيناه أيضاً 

 .)٤(بدينهم رشح حاهلم واستتارهم عن قومهم فراراً 

لغيبة صاحب  ما نطق القرآن به لكان خمالفونا جيحدونه دفعاً ولوال 

 م بقوا ثالثامئة سنة مثل ذلكوإحلاقهم به، لكن أخرب اهللا تعاٰىل أهنَّ  ، الزمان

 .ذلك تهم مشهورة يفأحياهم اهللا تعاٰىل فعادوا إٰىل قومهم، وقصَّ  مسترتين خائفني، ثمّ 
                                                             

 ).٢٠٤ص / ٥١ج (األنوار  من بحار) ١(

 ).١٣٨ص (م يف تقدَّ  )٢(

الطربي تاريخ  :وراجع ،)٥٠ - ٤٨(آية القلم وسورة  ،)١٤٨ - ١٣٩(ات آية سورة الصافَّ  )٣(

 ).٢٦باب  /٤٠٦ - ٣٧٩ص / ١٤ ج(األنوار وبحار ، )٤٦٢ - ٤٥٧ص / ١ ج(

، )٤٥٧ - ٤٥٤ص / ١ ج(الطربي يف تاريخ  متهقصَّ  ترَ كِ وذُ  ،)٢٦ - ٩(سورة الكهف آية  )٤(

 -  ٤٠٧ص / ١٤ج (األنوار بحار  :وراجع ؛)٣٢٤ح / ٢٥٣ ص(للراوندي  صص األنبياءوقَ 

 ).٢٧باب  /٤٣٧
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 ته القرآن وأهل الكتابصَّ الذي نزل بق )١(وقد كان من أمر صاحب احلامر

 بعثه، وبقي طعامه ورشابه مل ا فأماته اهللا تعاٰىل مائة عام ثمّ ه كان نبي� يزعمون أنَّ 

 .)٢(يتغريَّ 

 .للعادة وكان ذلك خارقاً 

 كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب كائناً  وإذا كان ما ذكرناه معروفاً 

وحييله،  ر مجيع ذلكنكِ يُ  الً ا معطِّ ري� يكون املخالف ده  أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ  ؟الزمان 

ذلك  التوحيد، وأنَّ  م معه يف الغيبة، بل ننتقل معه إٰىل الكالم يف أصلفال نتكلَّ 

 ،هللا تعاىلٰ  كون ذلك مقدوراً  زسالم وجوَّ باإل م يف ذلك من أقرَّ كلِّ ام نُ مقدور، وإنَّ 

 .هلم نظائره يف العادات نيِّ نُبف

 والتواريخ من ملوك َري ا رواه أصحاب السِّ وأمثال ما قلناه كثرية ممَّ 

عودهم وظهورهم  ة ال يعرفون خربهم، ثمّ وغيبتهم عن أصحاهبم مدَّ  )٣(الفرس

مل ينطق به القرآن فهو مذكور يف التواريخ، وكذلك  التدبري، وإنْ  لرضب من

قد كانت هلم غيبات وأحوال خارجة عن  )٤(الروم واهلند مجاعة من حكامء

خبار وهو ام جحدها عٰىل عادهتم جحد األاملخالف ربَّ  نَّ أل ،نذكرهاالعادات ال 

 .مذكور يف التواريخ

                                                             

 يتفسري القمِّ ، و)٤٦٦ح  /١٤٠ص / ١ ج(ايش العيَّ تفسري  :راجع ، هو أرميا النبيُّ  )١(

 ).فصاعداً  ٣٨٣ص / ١ج ( هيف تارخي الً مفصَّ الطربي وذكره  ؛)٩٠ص / ١ ج(

 ).٢٠ احلديثقطعة من  /٢٢باب / ٢٢٦ ص(ين ير كام يف كامل الدِّ زَ أو عُ 

 ).٤٠٥و ٤٠٤ح (يأيت يف  )٢(

 ).١٥٦ص (يأيت يف  )٣(

ك عاش لِ ه كان يف اهلند مَ من أنَّ  )٦٤٢ ص(ين يف كامل الدِّ  الصدوق مثل ما رواه  )٤(

ين ة بلوهر ويوذاسف كام يف كامل مثل قصَّ  أيضاً وومخس وعرشين سنة، تسعامئة سنة  الدِّ

 ).٦٣٨ - ٥٧٧ ص(
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   ا  ¨ااب  ااض ل ه [

ا دة، وذ ر مو ،ا[:  

عاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه ادِّ  :قيل فإنْ 

 ه عٰىل قولكم له يف هذا الوقتالقوة والشباب، ألنَّ  العقل تامُّ  قولكم كامل عىلٰ 

 نَّ مائة وإحدٰى وتسعون سنة، أل -الذي هو سنة سبع وأربعني وأربعامئة  -

يبقٰى أحد من  العادة بأنْ  رِ م سنة ست ومخسني ومائتني، ومل جتقولك مولده عىلٰ 

 عٰىل يد نتقاضها إالَّ فكيف انتقضت العادة فيه وال جيوز ا ،ةاملدَّ  البرش هذه

 ؟األنبياء

 :اجلواب عن ذلك من وجهني :قلنا

 مبل العادات فيام تقدَّ  ،ذلك خارق جلميع العادات م أنَّ سلِّ ا ال نُ نَّ أ :أحدمها

ة ، وقصَّ ة اخلرض قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك، وقد ذكرنا بعضها كقصَّ 

 .أصحاب الكهف، وغري ذلك

مخسني  ه لبث يف قومه ألف سنة إالَّ أنَّ   وقد أخرب اهللا تعاٰىل عن نوح

قومه إٰىل  ام دعا، وإنَّ )٢(ه عاش أكثر من ذلكإنَّ  : يقولونَري ، وأصحاب السِّ )١(عاماً 

 .ون من عمرهمضت عليه ستُّ  ة املذكورة بعد أنْ اهللا تعاٰىل هذه املدَّ 

عيسٰى بن  لقي سلامن الفاريس  خبار أنَّ وروٰى أصحاب األ -  ٨٥

 .)٣(مشهور وخربه ،نا بقي إٰىل زمان نبيِّ و مريم 
                                                             

 ).١٤(كام يف سورة العنكبوت آية  )١(

وكامل ، )٨٣٦/٧ح / ٦٠٢ ص(أمايل الصدوق ، و)٤٢٩ح  /٢٨٤ص / ٨ ج(كام يف الكايف  )٢(

 ).٨٠ح / ٩١ ص(صص األنبياء للراوندي وقَ  ،)١ح  /٤٦باب / ٥٢٣ ص(ين الدِّ 

 .)١٤٦ص / ١ ج(ة البن هشام السرية النبويَّ كام يف  )٣(

 ه أنَّ  )٢١ح  /٩باب / ١٦٥ - ١٦١ ص(ين يف كامل الدِّ  الصدوق ا رواه ويستفاد ممَّ 

         .مخسامئة سنة نا ونبيِّ  بني عيسٰى  ر مخسامئة سنة، وأنَّ عمَّ 
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 بتُ رين من العرب والعجم معروفة مذكورة يف الكُ وأخبار املعمَّ 

 .)١(والتواريخ

ه كان يف عرص وأنَّ  ،ال موجودالدجَّ  وروٰى أصحاب احلديث أنَّ  -  ٨٦

 .)٢(اهللا وهو عدوُّ  ،إٰىل الوقت الذي خيرج فيه ه باٍق وأنَّ ،  النبيِّ 

 ؟اهللا اهللا لرضب من املصلحة، فكيف ال جيوز مثله يف ويلِّ  عدوِّ  فإذا جاز يف

 .هذا من العناد إنَّ 

لقامن بن عاد كان أطول الناس  من ذكر أخبار العرب أنَّ  ٰى ورو -  ٨٧

ه عاش عمر سبعة إنَّ : ه عاش ثالثة آالف سنة ومخسامئة سنة، ويقالوأنَّ ، عمراً 

عله يف اجلبل فيعيش النرس ما عاش، فإذا ر فيجكَ أنرس، وكان يأخذ فرخ النرس الذَّ 
                                                                                                                                               

  سلامن  خبار أنَّ ه روٰى أصحاب األعن الشايف بأنَّ  )٦٥٠ ص(يف نفس الرمحن  النوري ونقل

ه نَّ إ :بل عاش أكثر من أربعامئة سنة، وقيل: ومخسني سنة، وقال بعضهم الفاريس عاش ثالثامئة

 .أدرك عيسٰى 

وكامل  ،رين أليب حاتم السجستاينوكتاب املعمَّ  ،ة البن هشاموالسرية النبويَّ الطربي، كتاريخ  )١(

والفصول العرشة يف الغيبة  ،لكراجكيلفوائد لاوكنز  ،وأمايل املرتٰىض  ،وتقريب املعارف، ينالدِّ 

 .وغريها، للمفيد 

/ ١١ ج(فه يف مصنَّالصنعاين اق ذكره عبد الرزَّ  ،اد أو ابن الصائده ابن الصيَّ الظاهر أنَّ  )٢(

ال/ ٣٨٩  ص والبخاري يف  ،)١٤٨ص / ٢ ج(ه مسند يفبن حنبل وأمحد ، )باب الدجَّ

 .وغريهم، )١٩٢ص / ٤ ج(ومسلم يف صحيحه ، )١٥٨ص / ٨ ج(صحيحه 

ومسند ، )١٨٢ح / ٦٧٥و ٦٧٤ص / ٨ج (ف ابن أيب شيبة وحيتمل كونه اجلساسة كام يف مصنَّ

/ ٢ ج(ن ابن ماجة نَوُس ، )٢٠٤ص / ٨ ج(مسلم  وصحيح ،)٤١٧ص / ٦ ج(أمحد 

 .بتُ وغريها من الكُ  ،)٤٠٧٤ح  /١٣٥٥و ١٣٥٤  ص

صفته يف  عون أنَّ الذي ينتظرونه ويدَّ  فأحسب أنَّ ( ):١٢ص / ١ ج(ه وقال الطربي يف تارخي

 فإنْ ، أتباعه اليهود ةعامَّ  ته، وذكر هلم أنَّ مَّ ألُ  ال الذي وصفه رسول اهللا التوراة مثبتة هو الدجَّ 

 ).اد، فهو من نسل اليهودكان ذلك هو عبد اهللا بن صيَّ 
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 األمدطال (: ، فقيلٰى كان آخرها لبد، وكان أطوهلا عمراً اه حتَّ أخذ آخر فربَّ  مات

 :)١(وفيه يقول األعشٰى  ،)عٰىل لبد

  رـلنفســـك إذ ختتـــار ســـبعة أنســـ

 

  رِ ـر خلدت إٰىل نســٰى نسـإذا ما مض 

ـــ  ـــفعمَّ ـــال أنَّ ر حتَّ ـــوره ٰى خ   نس

 

  ٰى النفوس عٰىل الدهرِ خلود وهل يبق 

ـــاهنَّ   ـــال ألدن ـــلَّ  وق ـــه إذ ح   ريش

 

  )٢(هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 

ـــــــــــــــــــــــــــــدري   )٢(ت

ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن  :ومنهم

ومل   بن فزارة، عاش ثالثامئة سنة وأربعني سنة، فأدرك النبيَّ  )٣(عيس

 .يسلم

 ه قالروان، وخربه معروف، فإنَّ ك بن ملِ ام عبد املَ ه عاش إٰىل أيَّ وروي أنَّ 

 عشت مائتي سنة يف فرتة عيسٰى، وعرشين ومائة سنة: قال ،ل يل عمركفصِّ : له

 غري عاثر، وأخباره لقد طلبك جدٌّ : سالم، فقال لهني يف اإلة وستِّ يف اجلاهليَّ 

 :ي يقول وقد طعن يف ثالثامئة سنةمعروفة، وهو الذ

  راـي الشــباب قـد حســأصـبح منـِّ

 

ــي إنْ   ــأ عنِّ ــ ين ــوٰى عص ــد ث   راـفق

 :بيات معروفة، وهو الذي يقولواأل 

ـــــأدفؤين   إذا كـــــان الشـــــتاء ف

 

  الشـــيخ هيدمـــه الشـــتاء فـــإنَّ  

ـــ  ـــلُّ فأمَّ ـــذهب ك ـــني ي ـــرٍّ  ا ح   ق

 

ــــــ  ــــــف أو رداءـفس   ربال خفي

                                                              

 .صريٰى أبا بكنَّوكان أعمٰى، يُ  ،هو ميمون بن قيس من سعد بن ضبيعة بن قيس )١(

 .)٤١ص ( الشعراء طبقات: راجع

يف تقريب  أبو الصالح احللبي ذكره و، )٥٥٩ ص(ين كامل الدِّ يف  ذكر نحوه الصدوق  )٢(

 .باختالف) ٢٤٨ص (يف كنز الفوائد  والكراجكي ، خمترصاً ) ٤٤٩ص (املعارف 

 ).عنبس: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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  إذا عـــاش الفتـــٰى مـــائتني عامـــاً 

 

  )٢)(١(رة والفتــاءـفقــد أودٰى املســ 

 عاش ثالثامئة، )٤(مناة )٣()بن(بن زيد  املستوغر بن ربيعة بن كعب :ومنهم 

 :قال ٰى وثالثني سنة، حتَّ  ثالثامئة

  ولقد سـئمت مـن احليـاة وطوهلـا

 

ـ    رت مــن بعـد الســنني ســنيناوعمَّ

ــان يل  ــة أتــت مــن بعــدها مائت   مائ

 

  رت من عـدد الشـهور سـنيناوعمَّ  

ــي إالَّ   ــا بق ــل م ــاه ــد فاتن ــام ق    ك

 

  )٥(وليلـــة حتـــدونا يـــوم يكـــرُّ  

عاش ثالثامئة سنة وثالثني سنة، وكان  ،صيفي األسديأكثم بن  :ومنهم 

م كَ كثرية، وحِ  يلقاه، وله أخبار وآمن به، ومات قبل أنْ   أدرك النبيَّ  نممَّ 

 :وهو القائل ،وأمثال

ـ امرءاً  وإنْ    ةقد عاش تسـعني حجَّ

 

ــل  ــيش جاه ــأم الع ــة مل يس   إٰىل مائ

  )٦(وأربـع خلت مائتـان غـري سـتٍّ  

 

ــايل وذلــك مــن عــدِّ     )٧( قالئــلاللي

                                                              

وخزانة األدب ، )٢٤٩ص (لكراجكي فوائد لالوكنز  ،)١٨٤ص / ١ج ( يف أمايل املرتٰىض  )١(

 ).فقد ذهب اللذاذة والفتاء): (٣٥٤ص / ٧ ج(للبغدادي 

ًال الصدوق  )٢( يف أماليه   املرتٰىض ، و)١ح  /٥٢باب / ٥٤٩ ص(ين كامل الدِّ يف  ذكره مفصَّ

 ).١٨٤ص / ١ ج(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(

 .مرض ناة بن متيم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بنهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد م )٤(

 ).طابخة(بدل  )طلحة(: )٤٥٠ص (املعارف ويف تقريب 

يف تقريب  ، وأبو الصالح احللبي الً مفصَّ ) ١٧٤ص / ١ج (يف أماليه   املرتٰىض ذكره  )٥(

 ).٢٤٩ص (الفوائد كنز  يف والكراجكي  ،باختالف يسري )٤٥١ ص(املعارف 

مضت مائتان بعد : (، ويف تقريب املعارف)خلت مائتان بعد عرش وفاؤها: (النَُّسخ بعضيف  )٦(

 ).وفازها عرش

يف تقريب  وأبو الصالح احللبي ، الً مفصَّ  )٥٧٠ ص(ين كامل الدِّ يف  ذكره الصدوق  )٧(

 ).٤٥٤ص (املعارف 
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 عاش مائتني ،رينمن املعمَّ  وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً 

 ، وهو املعروف بذي احللم الذي قال فيهءر من عقله يشنكَ وسبعني سنة ال يُ 

 :)١(املتلمس اليشكري

  لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصـا

 

ــم اإل  ــا عل ــان إالَّ وم ــيعلامنس   )٢( ل

 بن سعد بن سهم بن عمرو، عاش مائتي سنة ضبرية بن سعيد :ومنهم 

 .سالم ومل يسلم، وأدرك اإلوعرشين سنة ومل يشب قطُّ 

 مات ضبرية: قال ،عن أبيه ،)٤(عن العتبي، )٣(وروٰى أبو حاتم والريايش

السهمي وله مائتا سنة وعرشون سنة، وكان أسود الشعر، صحيح  ضبرية

 :فقال ،ه قيس بن عدياألسنان، ورثاه ابن عمِّ 

  من احلـدثان بعـدمن يأ

 

ــا  ــهمي مات ــبرية الس   ض

ــبقت منيَّ   ــيبس ــه املش   ت

 

ــه  ــان ميتت ــا )٥(وك   افتالت

  دوا ال هتلكــــوافتـــزوَّ  

 

  )٦(من دون أهلكم خفاتا 

خفاتـــــــــــــــــا                                                              

 .بنو يشكروأخواله  ،من بني ضبيعة ،هو جرير بن عبد املسيح بن عبد اهللا بن دوفن )١(

 ).٦٦ص ( طبقات الشعراءو، )٣٥٨ص / ٢٤ج ( األغاين: راجع

يف تقريب  ، وأبو الصالح احللبي الً مفصَّ  )٥٧٠ ص(ين كامل الدِّ يف  ذكره الصدوق  )٢(

 ).٤٥٠ص (املعارف 

يف املسجد اجلامع بالبرصة يف  َل تِ اس بن الفرج الريايش النحوي اللغوي، قُ هو أبو الفضل العبَّ  )٣(

 ).هـ٢٥٧(يف سنة  ،العلوي صاحب الزنج امأيَّ 

 .)١١٢و ١١١ص / ٣ج (للسمعاين األنساب : راجع

 ثمن أهل البرصة، حدَّ  ،خباريد بن عبيد اهللا بن معاوية، أبو عبد الرمحن، العتبي األهو حممّ  )٤(

 .)هـ٢٢٨( سنة وّيف وأبو الفضل الريايش، تُ  ،عن أبيه، روٰى عنه أبو حاتم السجستاين

 ).١٤٩ص / ٤ج (األنساب للسمعاين  :راجع

 ).تهمنيَّ (: بعض النَُّسخيف  )٥(

، )٤٥٤ ص(يف تقريب املعارف  واحللبي  ،)٩٩ص ( يف الفصول العرشة  املفيدذكره  )٦(

 ).١١الرقم / ٢٠ ص(ن يراملعمَّ أبو حاتم يف و، )٢٥٠ص (يف كنز الفوائد  والكراجكي 
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 سالم فلمدريد بن الصمة اجلشمي، عاش مائتي سنة، وأدرك اإل :ومنهم

، حرض حرب )١(متهماد املرشكني يوم حنني ومقدَّ وكان أحد قوَّ  ،يسلم

 .)٢(يومئذٍ  َل تِ فقُ ،   نبيِّ ال

ومخسني  اان بن ظامل الزبيدي، عاش مائتي سنة وست� حمصن بن غسَّ : ومنهم

 .)٣(سنة

 :الذي يقول عمرو بن محمة الدويس، عاش أربعامئة سنة، وهو :ومنهم

  نيٰى كـأنَّ كربت وطـال العمـر حتَّـ

 

  ســليم أفـــاع ليلــة غـــري مـــودع 

  فــام املــوت أفنــاين ولكــن تتابعــت 

 

  ســنون مــن مصــيف ومربــع عــيلَّ  

ــد مــررن كــوامال    ثــالث مئــات ق

 

  )٥)(٤(وها أنا هـذا أرجتـي منـه أربـع 

 :، عاش أربعامئة سنة، وهو القائلاحلارث بن مضاض اجلرمهي :ومنهم 

  ن مل يكن بني احلجون إٰىل الصـفاأك

 

ــ    ة ســـامرأنــيس ومل يســمر بمكَّ

ــ  ــن كنَّ ــٰىل نح ــاب ــا فأبادن   )٦(ا أهله

 

  )٧( واجلدود العـواثررصوف الليايل 

ــــــــــــــــــــــــــواثر الع                                                              

 ).مهممقدَّ (: يف الفصول العرشة )١(

، )٢٥٠ص (يف كنز الفوائد  الكراجكي ، و)١٠٠ص (العرشة  يف الفصول املفيد ذكره  )٢(

 ).١٤الرقم / ٢١ ص(رين وأبو حاتم يف املعمَّ 

، )١٣الرقم / ٢١ص (رين وأبو حاتم يف املعمَّ ، )١٠٠ص (يف الفصول العرشة  املفيد ذكره  )٣(

 .آخره ىلٰ إ ...)حمصن بن عتبان(: وفيهام

 ).أربع مرَّ  يرجتأ وها أنا هذا(: الفوائدول العرشة وتقريب املعارف وكنز يف الفص )٤(

، )٤٥٠ص (يف تقريب املعارف  واحللبي ، )١٠٠ص (يف الفصول العرشة  املفيد ذكره  )٥(

 ).٢٥٠ص (الفوائد كنز والكراجكي يف 

 ).فأزالنا(: رينيف املعمَّ  )٦(

 ،)٤٥٥ص (يف تقريب املعارف  واحللبي ، )١٠١ص (يف الفصول العرشة   املفيدذكره  )٧(

 ).٤١الرقم / ٤٢ص (رين وأبو حاتم يف املعمَّ ، )٢٥١ص (يف كنز الفوائد  والكراجكي 
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 )٢(وأبو عبيدة )١(اين، ذكر الكلبيعبد املسيح بن بقيلة الغسَّ  :ومنهم

 سالم فلم يسلم، وكانه عاش ثالثامئة سنة ومخسني سنة، وأدرك اإلوغريمها أنَّ 

ٰى قال معروف، حتَّ  -  نزل عٰىل احلرية امَّ ـل - ا، وخربه مع خالد بن الوليد نرصاني� 

 أدركت: فام أدركت؟ قال: مخسون وثالثامئة سنة، قال: قال كم أتٰى لك؟: له

ورأيت املرأة من أهل احلرية تضع  ،)٤(إلينا يف هذا اجلرف )٣(ن البحر ترفأفُ ُس 

ٰى تأيت الشام وقد أصبحت حتَّ  واحداً   رغيفاً د إالَّ زوَّ عٰىل رأسها ال تُ  مكتلها

 :ائليف العباد والبالد، وهو الق ، وذلك دأب اهللا)٥(خراباً 

  فمن علمـوا )٦(والناس أبناء عالت

ـــــــــــــــــــــــــــــوا   علم

ــلَّ  أنْ   ــد أق ــوٌّ  ق ــور فمجف   )٧(وحمق

ـــون ألُ   ـــم بن ـــبا إنْ  مٍّ وه   رأوا نش

 

  )٩)(٨(فذاك بالغيب حمفوظ وحمصور 

وحمصــــــــــــــــــــــور                                                              

 الكلبي، صاحب التفسري، من أهل الكوفة، ،د بن السائب بن برش بن كلبهو أبو النرض حممّ  )١(

الكلبي، صاحب  ،دذر هشام بن حممّ وحيتمل كون املراد منه ابنه أبو املن، )هـ١٤٦( سنة وّيف تُ 

 ).هـ٢٠٦( سنة وّيف النسب، تُ 

 .)٨٦ص / ٥ج ( األنساب للسمعاين :راجع

، )هـ١١٠(سنة  دَ لِ موٰىل بني تيم، تيم قريش، وُ  ،أبو عبيدة ،ٰى اللغوي البرصيهو معمر بن املثنَّ )٢(

 ).هـ٢٠٩(سنة  ومات

 .)٧٢١٠الرقم/٢٥٢ص/١٣ج( دادتاريخ بغو، )٢٠١٠الرقم/٢٩٤ص/٢ج( بغية الوعاة :راجع

ة رفأ/ ٨٧ص / ١ج ( لسان العربيف  )٣(  .)قربت من املرفأ: أرفأت السفينة): (مادَّ

ة جرف/ ١٣٣٦ص / ٤ج (يف الصحاح للجوهري  )٤( ما جترفته السيول وأكلته : اجلرف): (مادَّ

 ).من األرض

 ).يباباً  خراباً (: يف أمايل املرتٰىض  )٥(

 ).ختلفنياملامعة اجلعمل يف ستَ أبناء عالت يُ  إنَّ (: )مادَّة علل/٤٧٠ص /١١ج (يف لسان العرب  )٦(

 ).ومهجور(: يف أمايل املرتٰىض  )٧(

 ).وخمفور(: يف أمايل املرتٰىض  )٨(

املعارف  تقريبيف  وأبو الصالح احللبي ، )١٨٨ص / ١ج ( يف أماليه  املرتٰىض ذكره  )٩(

 ).٣٤الرقم / ٣٧ص (رين املعمَّ ، وأبو حاتم يف )٤٥٣ص (
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 .ٰى أبا ليىلٰ كنَّ النابغة اجلعدي من بني عامر بن صعصعة يُ  :ومنهم

، ابغة الذبياينمن الن كان النابغة اجلعدي أسنّ : )١(قال أبو حاتم السجستاين

 :فأنشدته،  أتيت النبيَّ : ه كان يفتخر ويقولأنَّ  يورو، الذبياين

  بلغنــا الســامء جمــدنا وجــدودنا

 

  )٢(ا لنرجـو فـوق ذلـك مظهـراوإنَّ  

ة يا رسول اهللا، اجلنَّ : فقلت ،»يا أبا ليٰىل؟ )٣(أين املظهر«:  فقال النبيُّ  

 :أنشدته ، ثمّ »شاء اهللا تعاىلٰ  أجل إنْ «: فقال

ــري ــه وال خ ــن ل ــم إذا مل يك   يف حل

 

ــفوه أنْ   ــي ص ــوادر حتم ــدرا ب   يك

ــه    وال خــري يف جهــل إذا مل يكــن ل

 

  مــر أصــدراحلــيم إذا مــا أورد األ 

 .»ض اهللا فاكفِض ال يُ «:  فقال له النبيُّ  

 .سوال رض ه عاش مائة وعرشين سنة ومل يسقط من فيه سنٌّ إنَّ : وقيل

 ام سقطت لهوكان كلَّ  ،)٤(غروبه رأيته وقد بلغ الثامنني تزفُّ : وقال بعضهم
                                                             

من كبار العلامء باللغة والشعر من  ،)اجلشمي(د بن عثامن بن يزيد احلشمي هو سهل بن حممّ  )١(

 ،)من العربرين املعمَّ (ب منها كتاب تُ ة كُ د يالزم القراءة عليه، وله عدَّ البرصة، كان املربَّ  أهل

 ).هـ٢٥٠(سنة  وّيف تُ 

، )١٤٣ص / ٣ ج(للزركيل عالم واأل، )٤١١ص / ١ج (ة العارفني هديَّ  :راجع ترمجته يف

 ،)٢٨٢الرقم / ٤٣٣ - ٤٣٠ص / ٢ ج(األعيان  ووفيات ،)٢٨٥ص / ٤ ج(فني ومعجم املؤلِّ 

 .ب الرتاجمتُ وغريها من كُ ، )٥٢٥٢الرقم / ١١و ١٠ص / ١٦ ج(والوايف بالوفيات 

 ).راً مطهَّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).رأين املطهَّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(

 تزفُّ «: ويف حديث النابغة(: )٢٧٧ص / ٢ج (يف تاج العروس الزبيدي قال  ،تلمع: تزفُّ  )٤(

/ ٣ج (، ومثله ما يف النهاية البن األثري )ة األسنانالفم وحدَّ  هي مجع غرب، وهو ماء ،»غروبه

 ).ترف: (، وفيه)٣٥١ص 

 ).طر منهااملاء يق معنٰى تربق، وكأنَّ  :ترف(: )١٩٢ص / ١ج ( ويف أمايل املرتٰىض 
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 .)١(خرٰى مكاهنا، وهو من أحسن الناس ثغراً ثنية تنبت له أُ  له

 .ن القيني من بني كنانة بن القنيأبو الطمحا :ومنهم

 .القيني من بني كنانة مائتي سنة عاش أبو الطمحان: )٢(قال أبو حاتم

 :وقال يف ذلك

  ٰى حنتنــي حانيـــات الـــدهر حتَّـــ

 

ـــلكـــأينِّ   ـــو )٣( خات ـــيد )٤(أدن   لص

ــن رآين  ــب م ــو حيس ــري اخلط   قص

 

ــــت مقيَّــــ    )٥( بقيــــدأينِّ  داً ولس

 .وأخباره وأشعاره معروفة 

 .ذو اإلصبع العدواين :ومنهم

ة، اجلاهليَّ  ام العرب يفكَّ عاش ثالثامئة سنة، وهو أحد ُح : )٦(قال أبو حاتم

 .)٧(مه معروفةكَ وأخباره وأشعاره وحِ 

 .ي، مل نذكر نسبه لطولهمرياحل )٨(زهري بن جناب :ومنهم

 عاش زهري بن جناب مائتي سنة وعرشين سنة، وواقع: قال أبو حاتم

 .يف قومه عاش رشيفاً  مطاعاً  داً مائتي وقعة، وكان سيِّ 
                                                             

تقريب املعارف يف  وأبو الصالح احللبي ، )١٩٠ص / ١ ج(يف أماليه   املرتٰىض ذكره  )١(

/ ١ج ( هانبأص، وأبو نعيم يف تاريخ )٦٥الرقم / ٦٤ص ( ريناملعمَّ وأبو حاتم يف  ،)٤٥٣ص (

 ).١٧الرقم / ١٠٣و ١٠٢ص 

 ).٥٣الرقم / ٥٧ص (رون املعمَّ  )٢(

ة ختل/ ١٩٩ص / ١١ج (يف لسان العرب  )٣( يف خفية  قليالً  ميش الصياد قليالً : املخاتلة): (مادَّ

 .)ه يسمع الصيد حسَّ لئالَّ 

رين )٤(  ).يدنو(: يف املعمَّ

 .الً مفصَّ  )١٨٥ص / ١ ج(يف أماليه  املرتٰىض ذكره  )٥(

 ).١١٠الرقم / ٩٠ص (ن وراملعمَّ  )٦(

 ).٤٥٢ص(يف تقريب املعارف  حللبي وا ،الً مفصَّ  )١٧٦ص/١ج(يف أماليه  املرتٰىض ذكره  )٧(

 ).خباب: (بعضهاويف  ،)حباب(: بعض النَُّسخهكذا يف مجيع املصادر، ويف  )٨(
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د سيِّ  كانت فيه عرش خصال مل جيتمعن يف غريه من أهل زمانه، كان: ويقال

 -وطبيبهم  ،قومه، ورشيفهم، وخطيبهم، وشاعرهم، ووافدهم إٰىل امللوك

وكان  ،- )١(وهو الكاهن - وحازي قومه  ،- يف ذلك الزمان رشف  والطبُّ 

 :بنيه، فقال قومه، وله البيت فيهم، والعدد منهم، وأوٰىص إىلٰ  فارس

 ،)٢()أي دهراً (من دهري  ي وبلغت حرساً  كربت سنِّ إينِّ  ،يا بنيَّ 

ي ما أقول وعوا، ، فاحفظوا عنِّ )٣(مور جتربة واختبارالتجارب واألُ  فأحكمتني

، ذلك داعية الغمِّ  عند املصائب، والتواكل عند النوائب، فإنَّ  اكم واخلوروإيَّ 

وهلا  ،ينحداث مغرتِّ تكونوا باأل اكم أنْ ، وإيَّ بالربِّ  ، وسوء الظنِّ العدوِّ  وشامتة

ام عوها، فإنَّ  ابتلوا، ولكن توقَّ إالَّ  ه ما سخر قوم قطُّ ومنها ساخرين، فإنَّ ، آمنني

 دونه، وجماوز موضعه، غرض تعاوره الزمان فمقرصِّ  )٤(]يف الدنيا[ نساناإل

 .)٥(يصيبه أنْ  بدَّ  ال يمينه وشامله، ثمّ  وواقع عن

 .)٦(وكذلك أشعاره ،وأقواله معروفة

 بن - م الالَّ  بضمِّ  - )٧(مدويد بن هند بن زيد بن أسود بن أسلُ  :ومنهم

 .أحلاف بن قضاعة
                                                             

 ).انهَّ واخلزازة الكُ (: نيريف أمايل املرتٰىض واملعمَّ  )١(

 .ليس يف أمايل املرتٰىض  )٢(

 ).احتيال(: يف أمايل املرتٰىض  )٣(

 .من أمايل املرتٰىض  )٤(

 ).ه مصيبهأنَّ (: املرتٰىض  يف أمايل )٥(

تقريب املعارف يف  احللبي ، والً مفصَّ  )١٧٢ص / ١ ج(يف أماليه   املرتٰىض ذكره  )٦(

/ ٢٤ص ( رينيف املعمَّ ، وأبو حاتم )٢٥١ص (كنز الفوائد يف  الكراجكي و، )٤٥١ ص(

 ).٣٧ص (يف طبقات الشعراء اجلمحي و، )١٩الرقم 

ة مرَّ  يد بن ليث بن سود بن أسلم بن أحلاف بن قضاعة بن مالك بنهو دويد بن زيد بن هند بن ز )٧(

 .بن مالك بن محريا
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 تها ومخسني سنة، ووصيَّ ويد بن زيد أربعامئة وست� عاش د: )١(قال أبو حاتم

 :روفة، وأخباره مشهورة، ومن قولهمع

ــيلَّ  ــٰى ع ــالً  ألق ــدهر رج ــدا ال   وي

 

ــاً   ــلح يوم ــا أص ــدهر م ــدا وال   أفس

 )٢(يفسد ما أصلحه اليوم غدا 

 مُّ احلارث بن كعب بن عمرو بن وعلة املذحجي، ومذحج هي أُ  :ومنهم

 .ٰى مذحجاً سمَّ ا ولدت عٰىل أكمة تُ ألهنَّ  يت مذحجاً مّ مالك بن أدد، وُس 

يا : فقال ، حرضته الوفاةامَّ ـبنيه ل )٤(ةمجع احلارث بن كعب: )٣(قال أبو حاتم

 ون ومائة سنة ما صافحت يميني يمني غادر، وال قنعتستُّ  قد أتت عيلَّ  ،يا بنيَّ 

 مومسة ، وال طرحت عندي)٦(ةوال كنَّ  فاجر، وال صبوت بابنة عمٍّ  )٥(ةنفيس بحلَّ 

 وما   لعٰىل دين شعيب النبيِّ ، وإينِّ )٧(قناعها، وال بحت لصديق برسٍّ  مومسة

عليه أحد من العرب غريي وغري أسد بن خزيمة ومتيم بن مر، فاحفظوا 

ح صلِ موركم ويُ من أُ  قوه يكفكم املهمَّ تي، وموتوا عٰىل رشيعتي، إهلكم فاتَّ وصيَّ 

 .م الدمار، ويوحش منكم الدياربك اكم ومعصيته، ال حيلُّ أعاملكم، وإيَّ  لكم

خري من  يف عزٍّ  موتاً  ، فإنَّ عاً يَ قوا فتكونوا ِش وال تتفرَّ  كونوا مجيعاً  ،يا بنيَّ 

، إٰىل تبائن، الدهر رضبان )٨(مجع ما هو كائن كائن، وكلُّ  وعجز، وكلُّ  يف ذلٍّ  حياة
                                                             

 ).دويد بن هند: (، وفيه)١٢الرقم / ٢٠ص (ن وراملعمَّ  )١(

يف تقريب املعارف  واحللبي  ،الً مفصَّ  )١٧١ص / ١ ج(يف أماليه  املرتٰىض ذكره  )٢(

 ).دريد بن زيد: (وفيه ،)٢٥٠ص (كنز الفوائد يف  الكراجكي و ،)٤٥١ ص(

 .مالك بن املنذر البجيل ، ونسب فيه هذا القول إىلٰ )٣٩و ٣٨ص (ن والوصايا وراملعمَّ  )٣(

 ).كعب: (كذا، والصحيح )٤(

رين )٥(  ).بخلة فاجر(: يف أمايل املرتٰىض واملعمَّ

ة كن/ ٢٨١ص / ٥ج (يف العني للفراهيدي  )٦(  .)امرأة االبن أو األخ: ةالكنَّ): (مادَّ

رين )٧(  ).برش: (بعض النَُّسخويف  ،)يبرسِّ (: يف املعمَّ

 ).مجيع(: يف أمايل املرتٰىض  )٨(
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ويوم  ،)٢(فيوم حربة ،، واليوم يومان)١(فرضب رجاء، ورضب بالء، رضبان

 جوا األكفاء، وليستعملنَّ تزوَّ  ،فرجل لك، ورجل عليك ،رجالن لناسعربة، وا

ه ال راحة  إنَّ ما يكون، أَال  )٣(ولدها إٰىل أفن بوا احلمقاء، فإنَّ املاء، وجتنَّ  يف طيبهنَّ 

هم، وآفة العدد اختالف الكلمة، وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوَّ ، لقاطع القرابة

 ئة الدخول فيها، والعمل بالسوءواملكافأة بالسيِّ  ئة،ل باحلسنة يقي السيِّ والتفضُّ 

، وانتهاك احلرمة يزيل النعمة، وعقوق )٤(يزيل النعامء، وقطيعة الرحم تورث اهلمَّ 

 النكد، ويمحق العدد، وخيرب البلد، والنصيحة جترُّ  )٥(وعقوق الوالدين يورث

 ءة، وسو، ولزوم اخلطيئة يعقب البليَّ )٧(، واحلقد يمنع الرفد)٦(الفضيحة جترُّ 

 :أنشأ يقول يقطع أسباب املنفعة، الضغائن تدعو إٰىل التبائن، ثمّ  )٨(الرعة

ــــــُت  ــــــه أكل ــــــبايب فأفنيت   ش

 

  بعـــد دهــور دهـــورا )٩(وأفنيــُت  

ـــــاحبتهم  ـــــني ص ـــــة أهل   ثالث

 

ــيخاً   ــبحت ش ــادوا فأص ــريا فب   كب

ـــام  ـــري القي ـــام عس ـــل الطع   قلي

 

  قصـريا )١٠(قد ترك الـدهر خطـوي 

                                                              

رين وأمايل املرتٰىض  )١(  ).الدهر رصفان، فرصف رخاء ورصف بالء(: يف املعمَّ

 .يوم رسور ويوم حزن :واملعنٰى  ؛)الرسور: احلبور): (مادَّة حرب/١٥٨ص /٤ج (يف لسان العرب  )٢(

 ).فيوم حرية(: لنَُّسخبعض اويف 

 .)مادَّة أفن/٢٠٧١ص /٥ج (للجوهري  الصحاح: راجع .ضعف الرأي: سرَ س وفَ لَ ن كفَ فَ أَ  )٣(

رين )٤(  ).تورث إملام اهلمِّ (: يف املعمَّ

رين وأمايل املرتٰىض  )٥(  ).ب النكدعقِ يُ (: يف املعمَّ

رين )٦(  ).النصيحة ال هتجم عٰىل الفضيحة(: يف املعمَّ

 ).والصلة العطاء: - بالكرس  -  فدالرِّ ): (مادَّة رفد/٤٧٥ص /٢ج (حاح للجوهري يف الص )٧(

 ).الدعة(: بعض النَُّسخيف  )٨(

رين )٩(  ).وأمضيت(: يف املعمَّ

رين )١٠(  ).قيدي قصرياً (: يف املعمَّ
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ـــامء ـــوم الس ـــي نج ـــت أراع   أبي

 

  )١(ظهــورا ب أمــري بطونــاً أقلــ 

 فة يفب املصنَّ تُ رين من العرب واستيفاؤه يف الكُ فهذا طرف من أخبار املعمَّ  

 .موجود هذا املعنٰى 

، م من ملوكها مجاعة طالت أعامرهمفيام تقدَّ  ا تزعم أنَّ ا الفرس فإهنَّ وأمَّ 

 نتني عاش ألف سنة ومائتي سنة، وإفريدواك صاحب احليِّ الضحَّ  فريوون أنَّ 

 ك الذي أحدث املهرجان عاشلِ املَ  إنَّ : العادل عاش فوق ألف سنة، ويقولون

 .امئة سنةألفي سنة ومخسامئة سنة، استرت منها عن قومه ستّ 

 ل بذكرها، فكيفطوِّ بهم ال نُ تُ ا هو موجود يف توارخيهم وكُ وغري ذلك ممَّ 

 ؟ما ذكرناه يف صاحب الزمان خارج عن العادات إنَّ : يقال

م تكلَّ  ل منيعرب بن قحطان، واسمه ربيعة أوَّ : رين من العربمَّ ومن املع

كتاب  ابة األصفهاين يفملك مائتي سنة عٰىل ما ذكره أبو احلسن النسَّ  ،ةبالعربيَّ 

 .)٢(ا نادراً  شاذ� ها، وهو منها كعدنان إالَّ ، وهو أبو اليمن كلِّ )الفرع والشجر(

  عن عبد املجيد بن أيبعمرو بن عامر مزيقيا، روٰى األصفهاين :ومنهم

 ه عاش ثامنامئة سنة، أربعامئة سنةاألنصاري، والرشقي بن قطامي أنَّ  )٣(عيس

 يوم ، وكان يف سني ملكه يلبس يف كلِّ كاً لِ سوقة يف حياة أبيه، وأربعامئة سنة مَ 

 .ي مزيقيامِّ  يلبسهام غريه، فُس تان عنه لئالَّ قت احللَّ زِّ مُ  تني، فإذا كان بالعيشِّ حلَّ 

 قت األزد فصاروا إٰىل أقطارعٰىل عهده متزَّ  نَّ ي بذلك ألمِّ ام ُس إنَّ : وقيل

كها بالسيل العرم، لِ اهللا ُهي  ان بأنَّ هَّ ثته الكُ األرض، وكان ملك أرض سبأ فحدَّ 
                                                             

يف تقريب املعارف  واحللبي  ،باختالف )١٦٧ص / ١ ج(يف أماليه   املرتٰىض ذكره  )١(

 ).٢٥١ص (كنز الفوائد يف  لكراجكي او ،)٤٥٠ ص(

 ).٧ ص(خبار الطوال واأل ،)٧٠ ص(رشاف التنبيه واإل :راجع )٢(

 ).عبس: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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 ٰى باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من أوالده وأهله قبل السيل العرم،فاحتال حتَّ 

 .)١(ر من ولدهواألنصا ،هاومنه انترشت األزد كلُّ 

 جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن :ومنهم

، ها، وله خرب يطول رشحهب طيئ كلُّ نَس طيئ، وإليه تُ  :يعرب، ويقال جللهمة

 واحدٍ  حيابر بن مالك بن أدد، وكان قد أتٰى عٰىل كلِّ  :وكان له ابن أخ يقال له

فخاف جلهمة هالك  ،بسبب املرعٰى  مخسامئة سنة، وقع بينهام مالحاة منهام

 -، وهو صاحب أجأ وسلمٰى ي طيئاً مِّ عنه، وطوٰى املنازل فُس  فرحل ،عشريته

 .ولذلك خرب يطول، معروف، - )٢(جبلني بطيئ

 عمرو بن حلي، وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا، يف قول :ومنهم

 ذي سنَّ علامء خزاعة، كان رئيس خزاعة يف حرب خزاعة وجرهم، وهو ال

 ةل ومناة من الشام إٰىل مكَّ بَ هُ  :السائبة الوصيلة واحلام، ونقل صنمني ومها

ل خزيمة، وصعد بَ هُ  :فقيل ،ل إٰىل خزيمة بن مدركةبَ م هُ فسلَّ  ،فوضعهام للعبادة

 ،ةل من أدخلها مكَّ بالنرد، وهو أوَّ  مَ دِ وقَ  ،)٣(قبيس ووضع مناة باملسلل عٰىل أيب

 .ةً وعشيَّ  الكعبة غدوةً هبا يف  فكانوا يلعبون
                                                             

ة السرية النبويَّ  رشح حاله يف رَ كِ وذُ  ؛خمترصاً  )٥٦٠ ص(ين كامل الدِّ يف  ذكر نحوه الصدوق  )١(

 ).٧و ٦ص / ١ ج(البن هشام 

أجأ أحد جبيل طيئ (: وقال أبو عبيد ).ءجبالن عن يسار سمريا ٰى أجأ وسلم(: قال الزخمرشي )٢(

 ).وفيه قرٰى كثرية ،وبينهام مسري ليلتني ،غريب فيد وهو

 ).٩٤ص / ١ج (معجم البلدان : راجع

رة، ففي حتفة األحوذي  )٣( مة واملدينة املنوَّ ة املكرَّ ا منطقة بني مكَّ اسم ): (٢٤٢ص / ٨ج (يبدو أهنَّ

 ...).ريب من قديد من جهة البحرموضع ق

: حيث قال ضمن كالم له) ٢٠٣ص / ٤ج (كام يف معجم البلدان ) املشلل(وقد يأيت بلفظ 

ان، ماء باملشلل قريب من اجلحفة(  ).غسَّ

 ).٩٤ص / ١ج (معجم البلدان : راجع
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ُه َقاَل  َفُرِوَي َعِن َالنَّبِيِّ  -  ٨٨ َفَرَأْيُت َعْمَرو ْبَن  َالنَّارُ  إَِيلَّ  ُرفِْعْت «: َأنَّ

َعْمُرو ْبُن  :ِقيَل  ؟َمْن َهَذا :َفُقْلُت  ،ُحلَيٍّ َرُجالً َقِصريًا أَْمحََر َأْزَرَق َجيُرُّ َقَصبَُه ِيف َالنَّارِ 

 .»ُحلَيٍّ 

وهو ابن  هلك ٰى يل من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله حتَّ وكان ي

مقاتل فيام  ثالث مائة سنة ومخس وأربعني سنة، وبلغ ولده وأعقاهبم ألف

 .)١(يذكرون

 مني وأصحابكان املخالف لنا يف ذلك من حييل ذلك من املنجِّ  فإنْ 

 وله صانع ،العامل مصنوع وأنَّ  ،الطبائع، فالكالم معهم يف أصل هذه املسألة

 نيِّ ه قادر عٰىل إطالتها وعٰىل إفنائها، فإذا بُ عامر وطوهلا، وأنَّ أجرٰى العادة بقرص األ

 .ذلك سهل الكالم

 هذا خارج عن: ه يقولم ذلك غري أنَّ سلِّ كان املخالف يف ذلك من يُ  وإنْ 

 .ه ليس بخارج عن مجيع العاداتا أنَّ نَّ العادات، فقد بيَّ 

 .عادتناخارج عن  :قالوا ومتىٰ 

 ؟وما املانع منه :قلنا

 . يف زمن األنبياءذلك ال جيوز إالَّ  :قيل فإنْ 

 وعندنا جيوز خرق العادات عٰىل يد األنبياء ،نحن ننازع يف ذلك :قلنا

 زون ذلك، وكثري من املعتزلةوِّ ة والصاحلني، وأكثر أصحاب احلديث ُجي واألئمَّ 

 لنا عىلٰ يف عبارة، وقد دلَ  خالفاً  وا ذلك كرامات، كان ذلكسمُّ  ة، وإنْ واحلشويَّ 

 عٰىل صدق من يظهر عٰىل يده، ثمّ  ام يدلُّ املعجز إنَّ  ا أنَّ نَّ بنا، وبيَّ تُ جواز ذلك يف كُ 

 ا الوجه يفنَّ ههم قد بيَّ بَ ام يذكرونه من ُش لقوله، وكلَّ  أو صاحلاً  ا أو إماماً نعلمه نبي� 

 .هنال بذكره هاطوِّ بنا ال نُ تُ كُ 
                                                             

 ).٥١و ٥٠ص / ١ ج(ة يف السرية النبويَّ ابن هشام رواه  )١(
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 د بن احلسنيالريض أيب احلسن حممّ  جّل الرشيف األ ووجدت بخطِّ  -  ٨٩

 حد اخلامس عرش منبيوم األ خاً يف تقاويم مجعها مؤرَّ  تعليقاً  املوسوي 

 له حال شيخ يف باب الشام قد جاوز رَ كِ ه ذُ م سنة إحدٰى وثامنني وثالثامئة أنَّ املحرَّ 

 القرب من داري بالكرخ، لته ومحلته إىلٰ ٰى تأمَّ املائة وأربعني سنة، فركبت إليه حتَّ 

 القائم أبا الرضا  د بن عيلٍّ بن حممّ  عجوبة، شاهد احلسن بن عيلِّ وكان أُ 

ه حكاية خطِّ  إٰىل غري ذلك من العجائب التي شاهدها، هذه ،ووصف صفته

 .بعينها

، نسانوتناقض بنية اإل السنِّ  ا ما يعرض من اهلرم بامتداد الزمان وعلوِّ فأمَّ 

 يفعل ذلك عند تطاول الزمان وال ام أجرٰى اهللا العادة بأنْ منه، وإنَّ  دَّ ب ا الفليس ممَّ 

 .العادة بفعله ال يفعل ما أجرٰى  إجياب هناك، وهو تعاٰىل قادر أنْ 

تطاول العمر ممكن غري مستحيل، وقد  وإذا ثبتت هذه اجلملة ثبت أنَّ 

هم، وكيف سنِّ  رهم وعلوِّ وا مع تطاول أعامم مل يتغريَّ م عن مجاعة أهنَّ فيام تقدَّ  ذكرنا

ام يمكن ال يبلون، وإنَّ  اناً بَّ ة ُش د املثابني يف اجلنَّ لِ اهللا تعاٰىل ُخي  بأنَّ  ذلك من يقرُّ  رنكِ يُ 

ينازع يف ذلك من جيحد ذلك ويسنده إٰىل الطبيعة وتأثري الكواكب الذي قد  أنْ 

هذه املسألة من أهل ن خالفنا يف ا وممَّ منَّ  فاٍق الدليل عٰىل بطالن قوهلم باتِّ  دلَّ 

 .وجه فسقطت الشبهة من كلِّ ، الرشع

 روات ا   ¨ا  إ  ان [

  ا ا[:  

د حممّ  بن ا يدل عٰىل إمامة صاحب الزمان ابن احلسن بن عيلِّ وممَّ  :دليل آخر

، والفرقتان املتباينتان ة غيبته ما رواه الطائفتان املختلفتانوصحَّ  بن الرضا ا

ينقصون،  وال ثنا عرش ال يزيدونا  بعد النبيِّ  ة األئمَّ  ة أنَّ ماميَّ ة واإلالعامَّ 

ة االثني عرش الذين نذهب إٰىل بذلك قطع عٰىل األئمَّ  من قال وإذا ثبت ذلك فكلُّ 
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 ءمن خالفهم يف يش نَّ ة غيبته، ألوصحَّ  احلسن  إمامتهم، وعٰىل وجود ابن

ز الزيادة عليها، وإذا ثبت وِّ اإلمامة عٰىل هذا العدد، بل ُجي  ك ال يقرصمن ذل

 .هذا العدد املخصوص ثبت ما أردناه خبار التي نذكرهاباأل

فة يف هذا ب املصنَّ تُ من ذلك، ونحيل الباقي عٰىل الكُ  الً فنحن نذكر ُمجَ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ   يطول به الكتاب إنْ لئالَّ ، املعنٰى 

 : ذلك من جهة خمالفي الشيعةوي يف رفمامَّ 

 :َقاَل  ،ْعُروُف بِاْبِن َاْحلَاِرشِ أَْمحَُد ْبُن ُعبُْدوٍن اَملَ  اَهللاِين بِِه أَُبو َعبِْد َما َأْخَربَ  -  ٩٠

َجاِعيُّ اَْلَكاتُِب  ُد ْبُن َعِيلٍّ اَلشُّ َثنِي أَُبو َاْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ َنا أَُبو َعبِْد أَ  :َقاَل  ،َحدَّ ُد  اَهللاْخَربَ ُحمَمَّ

َنا ُحمَ  :َقاَل  ،)١(ْعُروُف بِاْبِن أَِيب َزْينََب اَلنُّْعَامِينِّ اَْلَكاتِِب ْبُن إِْبَراِهيَم اَملَ اِ  ُد ْبُن ُعثَْامَن َأْخَربَ مَّ

َهبِيُّ ْبِن َعالَّ اِ  َثنَا أَُبو َبْكِر ْبُن أَِيب َخيْثَمَ  :َقاَل  ،اَْلبَْغَداِديُّ بِِدَمْشَق  )٢(َن اَلذَّ  :َقاَل  ،ةَ َحدَّ

َثنِي َعِيلُّ ْبُن َاْجلَْعدِ  َثنِي ُزَهْريُ ْبُن ُمَعاِوَيةَ  :َقاَل  ،)٣(َحدَّ َعِن  ،َعْن ِزَياِد ْبِن َخيْثََمةَ  ،)٤(َحدَّ

َسِمْعُت َرُسوَل  :َيُقوُل  )٥(َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َسُمَرةَ  :َقاَل  ،َاْألَْسَوِد ْبِن َسِعيٍد َاْهلَْمَداِينِّ 

 .»ُقَرْيشٍ  َيُكوُن َبْعِدي اِْثنَا َعَرشَ َخِليَفًة ُكلُُّهْم ِمنْ «: وُل َيقُ   اَهللا
                                                             

شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، (: )١٠٤٣الرقم / ٣٨٣ص (له يف رجا قال النجايش  )١(

الشجاعي  د بن عيلٍّ رأيت أبا احلسني حممّ ، ...احلديث رشيف املنزلة، صحيح العقيدة، كثري

 ).د بن إبراهيم النعامين بمشهد العتيقةحممّ  أ عليه كتاب الغيبة تصنيفقرَ الكاتب يُ 

 ).الدهني(: لنعامينلغيبة اليف  )٢(

 ).هـ٢٣٠(ومات سنة  ،)هـ١٣٦(سنة  دَ لِ بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي، وُ  عيلُّ هو  )٣(

 .)٦٢١٥الرقم / ٣٦٠ص / ١١ج ( تاريخ بغداد: راجع

ومات سنة  ،)هـ١٠٠(سنة  دَ لِ وُ  ،الكويفاجلعفي ديج أبو خيثمة حهو زهري بن معاوية بن  )٤(

 ).هـ١٧٣(

 ).٢٠٥٦الرقم / ٣١٧ص / ١ج (تقريب التهذيب : راجع

 ).هـ٧٠(ومات هبا بعد سنة  ،نزل الكوفة ،جابر بن سمرة بن جنادة السوائي )٥(

 ).٦٣الرقم / ٣٥ص / ٢ج ( هتذيب التهذيب :راجع
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 ؟ُثمَّ َيُكوُن َما َذا :َفَقاُلوا ،َمنِْزلِِه َأَتتُْه ُقَرْيٌش  َفَلامَّ َرَجَع إَِىلٰ  :َقاَل 

 .)١(»ُثمَّ َيُكوُن اَْهلَْرُج «: َفَقاَل 

ْسنَادِ  - ٩١ ِد ْبنِ  ،َوِهبََذا َاْإلِ َثنَا اِْبُن َأِيب َخيْثََمةَ  :َقاَل  ،ُعثَْامنَ  َعْن ُحمَمَّ  ،َحدَّ

َثنِي ُزَهْريُ ْبُن ُمَعاِوَيةَ  :َقاَل  َوُحَصْنيِ  )٣(َوِسَامِك ْبِن َحْرٍب  )٢(َقةَ َعْن ِزَياِد ْبِن ِعَال  ،َحدَّ

ْمحَنِ اِ  َيُكوُن «: َقاَل   اَهللاَأنَّ َرُسوَل  ،ُكلِِّهْم َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  ،)٤(ْبِن َعبِْد َالرَّ

 .»َبْعِدي اِْثنَا َعَرشَ َخِليَفةً 

َم بَِكَال   :)٦(]َقاَل [ :َفَقاُلوا، َسَأْلُت َاْلَقْومَ  :َفَقاَل َبْعُضُهمْ  ،َملْ َأْفَهْمهُ  )٥(مٍ ُثمَّ َتَكلَّ

 .)٧(»ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْيشٍ « :)٦(]َقاَل [

ْسنَادِ  -  ٩٢ ِد ْبِن ُعثَْامنَ  ،َوِهبََذا َاْإلِ َثنَا اِْبُن َعْونٍ  :اَل قَ  ،َعْن ُحمَمَّ َعِن  ،َحدَّ
                                                             

 عيون أخبار الرضا يف  ؛ ورواه الصدوق )٣١ح / ٤باب / ١٠٤ ص(الغيبة للنعامين  )١(

يف تقريب املعارف  واحللبي ، )٢٦ح  /٤٧٢ ص(اخلصال يف و ،)١٤ح / ٥٥ص / ١ج (

عن أيب بكر بن  )٢٥ ص(يف االستنصار  والكراجكي  ،عن زياد بن أيب خيثمة) ٤١٨ ص(

أيب بكر بن أيب خيثمة  عن )٤٧٢ح / ٣٦٧ ص(صص األنبياء يف قَ  والراوندي ، أيب خيثمة

 .خمترصاً ) ٢٥٠ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف  وابن شهرآشوب  ،خمترصاً 

 ،-ثة بمثلَّ  - زياد بن عالقة الثعلبي (: )١٢٥ص (  خالصة تذهيب هتذيب الكامليفاخلزرجي قال  )٢(

 )).هـ١٢٥(سنة  ويفِّ أبو مالك الكويف، تُ 

سامك بن حرب بن أوس (: )١٥٦و ١٥٥ص (يف خالصة تذهيب هتذيب الكامل اخلزرجي قال  )٣(

 )).هـ١٢٣(مات سنة ، أبو املغرية الكويف ،البكري الذهيل

 ،احلصني بن عبد الرمحن السلمي(: )٨٦ص (يف خالصة تذهيب هتذيب الكامل جي اخلزرقال  )٤(

 )).هـ١٣٦(سنة  أبو اهلذيل الكويف، مات

 ).ءبيش(: لنعامين واخلصاللغيبة اليف  )٥(

 .لنعامين واخلصاللغيبة المن  )٦(

 /٤٧١ ص(اخلصال يف  ؛ ورواه الصدوق )٣٢ح / ٤باب / ١٠٥ ص(لنعامين الغيبة ل )٧(

 .باختالف يسري )٢١  ح
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ْعبِيِّ  َيَزاُل َأْهُل َهَذا  َال «: َقاَل  َذَكَر َأنَّ َالنَّبِيَّ : َقاَل  ،َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  ،َالشَّ

وَن َعَىلٰ  يِن ُينَْرصُ  .»اِْثنَْي َعَرشَ َخِليَفةً  َمْن َناَواُهْم إَِىلٰ  َالدِّ

ْ َأْفَهْمَها ،َوَيْقُعُدونَ َفَجَعَل َالنَّاُس َيُقوُموَن  َفُقْلُت ِألَِيب أَْو  ،َوَتَكلََّم بَِكِلَمٍة َمل

ٍء َقاَل  :ِألَِخي  ؟َأيَّ َيشْ

 .)١(»ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْيشٍ «: َقاَل  :َفَقاَل 

ْسنَادِ  -  ٩٣ ِد ْبِن ُعثَْامنَ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َثنَا أَْمحَدُ  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ ثَ  :َقاَل  ،َحدَّ نَا َحدَّ

َثنَا ُسَليَْامُن ْبُن َأْمحَرَ  :َقاَل  ،)٢(ْبُن ُعَمرَ  َاهللاُعبَيُْد  َثنَا اِْبُن َعْونٍ  :َقاَل  ،َحدَّ َعِن  ،)٣(َحدَّ

ْعبِيِّ  َيَزاُل َأْهُل  َال «: َقاَل  َأنَّ َالنَّبِيَّ  )٥(]َذَكرَ [ :َقاَل  ،َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  ،)٤(َالشَّ

يِن ُينَْرصُ  ]َهَذا[َأْهُل   .»اِْثنَْي َعَرشَ َخِليَفةً  َمْن َناَواُهْم إَِىلٰ  وَن َعَىلٰ َالدِّ

ْ َأْفَهْمَها ،َفَجَعَل َالنَّاُس َيُقوُموَن َوَيْقُعُدونَ  َفُقْلُت ِألَِيب أَْو  ،َوَتَكلََّم بَِكِلَمٍة َمل

ٍء َقاَل  :ِألَِخي  ؟َأيَّ َيشْ
                                                             

بإسناده عن سامك بن ) ٢٥٠ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )١(

 .حرب وزياد بن عالقة وحصني بن عبد الرمحن خمترصاً 

 .للنعامينغيبة مل نجده هبذا اإلسناد يف الو

ميرسة  عبيد اهللا بن عمر بن(: )٢٥٢ص (الكامل  هتذيب يف خالصة تذهيباخلزرجي قال  )٢(

 .))هـ٢٣٥(القواريري، مات سنة  أبو شعيب البرصي ،موالهم ،اجلشمي

 ).عبد اهللا بن عمر(: بعض النَُّسخويف 

عبد اهللا بن عون بن أرطبان (: )٢٠٩ص (الكامل هتذيب يف خالصة تذهيب اخلزرجي قال  )٣(

 )).هـ١٥١(عن مجاعة منهم الشعبي، مات سنة  روٰى  ،ازأبو عون اخلزَّ  ،املزين، موالهم

عامر بن رشاحيل (: )٣١٠٣الرقم / ٤٦١ص / ١ج (يف تقريب التهذيب ابن حجر قال  )٤(

 .)ثقة، مشهور، مات بعد املائة، أبو عمرو ،الشعبي

أبو  ،عامر بن رشاحيل احلمريي الشعبي(: )١٨٤ص ( الكاملتذهيب هتذيب ويف خالصة 

 )).هـ١٠٣( سنة وّيف تُ  ،عمرو الكويف

 .، وكذا ما يأيتوبعض النَُّسخلنعامين لغيبة المن تني ما بني املعقوف )٥(
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 .)١(»ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْيشٍ «: َقاَل : َفَقاَل 

ْسنَادِ َوِهبَ  - ٩٤ ِد ْبِن ُعثَْامنَ  ،َذا َاْإلِ ُد ْبُن أَِيب  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ َثنَا َأْمحَ َحدَّ

يَ  :َقاَل  ،)٢(َخيْثََمةَ  َثنَا َحيْ َثنَا َعبُْد  :َقاَل  ،)٣(ْبُن َمِعنيٍ ٰى َحدَّ  ،)٤(ْبُن َصالٍِح  اَهللاَحدَّ

يُْث ْبُن َسْعدٍ  :َقاَل  َثنَا اَللَّ  َعْن َسِعيِد ْبِن أَِيب  ،)٦(ْبِن َيِزيدَ َعْن َخالِِد  ،)٥(َحدَّ
                                                             

) ٤١٨ ص(يف تقريب املعارف  رواه احللبي و؛ )٣٣ح / ٤باب / ١٠٥ص (لنعامين الغيبة ل )١(

والشيخ  ،عن سليامن بن أمحر )٢٥ ص(يف االستنصار  والكراجكي  ،عن الشعبي

 ).١٦٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف   الطربيس

 خذ علم احلديث عن حييٰى بن معني،أاد، أبو بكر، يب خيثمة زهري بن حرب بن شدَّ أمحد بن أ )٢(

 ).هـ٢٧٩( سنة وّيف تُ 

 ).٢١٥٦الرقم / ٣٨٤ص / ٤ج ( تاريخ بغداد :راجع

حييٰى بن معني بن عون (: )٧٦٧٩الرقم / ٣١٦ص / ٢ج (يف تقريب التهذيب ابن حجر قال  )٣(

 ).رةباملدينة املنوَّ  )هـ٢٣٣(سنة  ي، ماتا البغدادأبو زكريَّ  ،موالهم ،الغطفاين

عبد اهللا بن صالح بن (: )٣٣٩٩الرقم / ٥٠١ص / ١ج (يف تقريب التهذيب ابن حجر قال  )٤(

 )).هـ٢٢٣(مات سنة  ،الليث كاتب ،أبو صالح املرصي ،د بن مسلم اجلهنيحممّ 

 صبهان، روٰى عنههو الليث بن سعد بن عبد الرمحن، أبو احلارث الفهمي، أصله من أهل أ )٥(

 .)هـ١٧٥( سنة وّيف خالد بن يزيد، تُ : وروٰى عن مجاعة منهم ،عبد اهللا بن صالح :مجاعة منهم

/ ٧ ج(طبقات ابن سعد و، )١٢رقم ال /١٣٦ص / ٨ ج(سري أعالم النبالء  :راجع

/ ٤ ج(وفيات األعيان و، )٦٩٦٦الرقم / ٤ص / ١٣ ج(تاريخ بغداد و، )٥١٧  ص

 ).٦٩٩٨الرقم / ٤٢٣ص / ٣ ج(وميزان االعتدال  ،)٥٤٩الرقم / ١٢٧  ص

 .ب الرتاجمتُ لنعامين وكُ لغيبة الوما أثبتناه من  ،)خلف بن يزيد(: بعض النَُّسخيف  )٦(

 حي،خالد بن يزيد اجلم(: )١٦٩٦الرقم / ٢٦٥ص / ١ج ( التهذيب يف تقريبابن حجر قال 

 .))هـ١٣٩(مات سنة  ،السكسكي، أبو عبد الرحيم املرصي :ويقال

والزهري،  ءروٰى عن عطا(: )١٠٤ص (الكامل هتذيب يف خالصة تذهيب اخلزرجي وقال 

 .))هـ١٣٩(وعنه الليث، مات سنة 

أبو  ،خالد بن يزيد(: )١٤٢الرقم / ٤١٥و ٤١٤ص / ٩ ج(يف سري أعالم النبالء الذهبي وقال 

 ).الليث عبد الرحيم املرصي، ثقة، روٰى عنه
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َسِمْعُت  :َفَقاَل  ،)٣(ُكنَّا ِعنَْد ُشَفيٍّ اَْألَْصبَِحيِّ  :َقاَل  ،)٢(َعْن َربِيَعَة ْبِن َسيٍْف  ،)١(لٍ ِهَال 

َيُكوُن َخْلِفي اِْثنَا َعَرشَ «: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َرُسوَل  :َيُقوُل  )٤(ْبَن ُعَمرَ  َاهللاَعبَْد 

 . )٥(»ِليَفةً َعَرشَ َخ 

ْسنَادِ  - ٩٥ ِد بِْن ُعثَْامنَ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ثَنَا أَْمحَدُ  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ ثَنَا َعفَّانُ  :َقاَل  ،َحدَّ  )٦(َحدَّ
                                                             

سعيد بن أيب هالل (: )١٥٩الرقم / ٨٤و ٨٣ص / ٤ج (تهذيب يف هتذيب الابن حجر قال  )١(

ربيعة بن  :املدينة، روٰى عن مجاعة منهم أصله من :يقال ،أبو العالء املرصي ،موالهم ،الليثي

 سنة وّيف وتُ  ،)هـ٧٠(بمرص سنة  دَ لِ وُ  ،خالد بن يزيد املرصي :وروٰى عنه مجاعة منهم ،سيف

 )).هـ١٣٣(أو  )هـ١٣٥(

/ ٣٦٦ص / ١ج (وتقريب التهذيب ، )١٤٣ص (الكامل هتذيب تذهيب  خالصة :وراجع

 .وغريمها، )٢٤١٧الرقم 

وروٰى  ،سعيد بن أيب هالل :هو ربيعة بن سيف املعافري اإلسكندراين، روٰى عنه مجاعة منهم )٢(

 ).هـ١٢٠(من سنة   قريباً وّيف تُ  ،ي بن ماتعفَ ُش  :مجاعة منهم عن

هتذيب الكامل تذهيب وخالصة ، )٤٨٦الرقم / ٢٢١ص / ٣ج (هتذيب التهذيب  :راجع

 .وغريها، )١٩١١الرقم / ٢٩٦ص / ١ج (وتقريب التهذيب ، )١١٦ ص(

 - راً بالفاء مصغَّ  -ي فَ ُش (: )٢٨٢٣الرقم / ٤٢١ص / ١ج ( يف تقريب التهذيبابن حجر قال  )٣(

 ).، األصبحي، مات يف خالفة هشام-بمثنَّاة  -ابن ماتع 

 ).عبد اهللا بن عمرو بن العاص(: ةين ومقتضب األثر والعدد القويَّ لنعاملغيبة اليف  )٤(

؛ د بن عثامنعن حممّ  )٢٣ح / ٦باب / ١٢٥وص  ،٣٤ح / ٤باب / ١٠٥ ص(لنعامين الغيبة ل )٥(

 أبوالصالح احللبي و، بإسناده إٰىل حييٰى بن معني )٥ ص(مقتضب األثر ورواه ابن عيَّاش يف 

 ٢٥ ص( يف االستنصار والكراجكي  ،ن ربيعة بن سيفع )٤١٨ ص(تقريب املعارف  يف

ابن و، )١٦٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس عن الليث )٢٦و

، وعيلُّ بن عن الليث بن سعد) ٢٥٠ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف   شهرآشوب

ر احليلِّ يف   .رو بن العاصعن عبد اهللا بن عم )١٤٤ح / ٨٤ ص(ة العدد القويَّ يوسف املطهَّ

ان بن مسلم بن عبد عفَّ (: )٤٦٤١الرقم / ٦٧٩ص / ١ج ( يف هتذيب التهذيبابن حجر قال  )٦(

 سنة وَيف وتُ  ،أبو بكر بن أيب شيبة :منهم أبو عثامن البرصي، روٰى عنه مجاعة ،اراهللا الصفَّ 

 )).هـ٢١٩(
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يَ  يَْلِحينِيُّ ٰى َوَحيْ اُد ْبُن َسَلَمةَ  :َقاَل  ،)١(ْبُن إِْسَحاَق اَلسَّ نَا َمحَّ َث  :َقاَل  ،)٢(َحدَّ

َثنَا َعبُْد  َفيْلِ  ،)٣(ْبُن ُعثَْامنَ  اَهللاَحدَّ ِيب اَلطُّ ُن  اَهللاَعبُْد  َقاَل ِيل  :َقاَل  ،)٤(َعْن أَ ْب

َفيْلِ : )٥(ُعَمرَ  َبا اَلطُّ ِن ُلَؤيٍّ  ،َيا أَ ُثمَّ َيُكوُن  ،)٦(ُعدَّ اِْثنَْي َعَرشَ ِمْن َبنِي َكْعِب بْ
                                                             

 .)الساحليني: (بعض النَُّسخلنعامين ولبة غيال ، ويف)املاجليني(: بعض النَُّسخويف  ،ب الرجالتُ كذا يف كُ  )١(

املعروف بالسيلحيني، سمع من مجاعة  ،ا أو أبو بكر البجيلأبو زكريَّ  ،وهو حييٰى بن إسحاق

 .يف خالفة املأمون )هـ٢١٠(مة، مات سنة لَ اد بن َس محَّ  :منهم

/ ٢٩٦ص / ٢ج ( تقريب التهذيبو، )٤٧٧٠الرقم / ١٦٢ص / ١٤ج ( تاريخ بغداد :راجع

 ).٧٥٢٦لرقم ا

وكالمها  ،صاحلني: ة تقولوالعامَّ (: )ة ساحلنيمادَّ / ١٧٢ص / ٣ج (وقال يف معجم البلدان 

 ).قرية ببغداد :السيلحني ام هوخطأ، وإنَّ 

ي يف هتذيب الكامل قال  )٢( أبو  ،مة بن دينار البرصيلَ اد بن َس محَّ (: )١٤٨٢الرقم / ٢٥٣ص / ٧ج (املزِّ

خثيم بن من بني متيم، روٰى عن عبد اهللا بن عثامن بن حنظلة مالك  ربيعة بن موىلٰ  ،مة بن أيب صخرةلَ َس 

 )).هـ١٦٧( سنة وّيف وحييٰى بن إسحاق السيلحيني ومجاعة، تُ  ان بن مسلمومجاعة، وروٰى عنه عفَّ 

 ).عبد اهللا بن عمر(: بعض النَُّسخلنعامين، ويف لغيبة الكذا يف  )٣(

عبد اهللا بن عثامن بن خثيم ( :)٥٣٦الرقم / ٢٧٥ص / ٥ ج( يف هتذيب التهذيبابن حجر قال 

وروٰى عنه مجاعة  ،أيب الطفيل :روٰى عن مجاعة منهم .حليف بني زهرة ،أبو عثامن ،يالقاري املكّ 

 .)ل خالفة أيب جعفراس وأوَّ العبَّ   يف آخر خالفة أيبوّيف مة، تُ لَ اد بن َس محَّ  :منهم

/ ٢ج (وميزان االعتدال ، )٣٤٧٧رقم ال/ ٥١٣ص / ١ج (تقريب التهذيب  :وراجع

 .وغريها، )٤٨٧ص / ٥ج (ابن سعد وطبقات ، )٤٤٤٢الرقم / ٤٥٩  ص

ويف ، من أصحاب رسول اهللا ) ٣٣٠/٥٢الرقم / ٤٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

، ٰى أبا الطفيلكنَّيُ  ،عامر بن واثلة(: قائالً ،  أصحاب عيلٍّ من ) ٦٤٦/٨الرقم / ٧٠ ص(

من ) ٩٤١/٣الرقم / ٩٥ص (ويف  ،)دُح عام أُ  دَ لِ وُ ،  امن سنني من حياة النبيِّ أدرك ث

: قائالً ،  ادأصحاب السجَّ من ) ١١٩٢/٢٤الرقم / ١١٨ص (يف و ،أصحاب احلسن 

 ).ٰى أبا الطفيلكنَّعامر بن واثلة الكناين، يُ (

 ).عبد اهللا بن عمرو(: لنعامينلغيبة اليف  )٥(

لب بن هاشم عبد املطَّ  د بن عبد اهللا بنحممّ : نسبه الرشيف نَّ إإذ  ،اهللا هو من أجداد رسول  )٦(

 ...ة بن كعب بن لؤي بن غالببن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرَّ ا
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  .)٢)(١(اَلنَّْقُف َواَلنَِّقاُف 

ْسنَادِ  - ٩٦ ِد ْبِن ُعثَْامنَ  َعنْ  ،َوِهبََذا َاْإلِ َثنَا  :َقاَل  ،ُحمَمَّ  :َقاَل  ،)٣()َأْمحَدُ (َحدَّ

َثنَا َاملُ  ِميُّ َحدَّ  :َقاَل  ،ْبِن َعِيلِّ ْبِن ِمْقَداٍم َأُبو ُيوُنَس  )٥(]ْبِن ُعَمرَ [َعْن َعاِصِم  ،)٤(َقدَّ

َثنِي أَِيب  َثنَا َجابُِر  :َقاَل  ،)٨(لِبِيِّ َعْن أَِيب َخالٍِد َاْلَوا ،)٧(َعْن فِْطِر ْبِن َخِليَفةَ  ،)٦(َحدَّ َحدَّ
                                                             

 .)النفاق(: بعض النَُّسخيف  )١(

عدد اثني عرش من وا«: يف حديث عبد اهللا بن عمر(: )١٠٩ص / ٥ج (قال اجلزري يف النهاية 

: أي ،هشم الرأس: والنقف. أي القتل والقتال» يكون النقف والنقاف لؤي، ثمّ بني كعب بن 

 ).٣٢٧ص / ٣ج ( وكذا يف الفائق يف غريب احلديث ،)بعدهم هتيج الفتن واحلروب

أبو الصالح رواه و ؛)٢٤ح / ٦باب / ١٢٥وص  ،٣٥ح / ٤باب / ١٠٦ص (لنعامين ل الغيبة )٢(

 يف مناقب وابن شهرآشوب  ،مةلَ اد بن َس عن محَّ ) ٤١٩و ٤١٨ص (يف تقريب املعارف    احللبي

 )عددا: (، وفيها)٣٢٧ص / ٣ج (والزخمرشي يف الفائق  باختالف،) ٢٥٠ص / ١ ج( آل أيب طالب

 ).عد( بدل )إذا ملك: (وفيه، )٢٦١ص / ٦ ج(اخلطيب يف تاريخ بغداد  ، ورواه أيضاً )عد(بدل 

 .لنعامينلغيبة الليس يف  )٣(

 موالهم البرصي، ،بن عطاء بن مقدم املقدمي، أبو عبد اهللا الثقفي بن أيب بكر بن عيلِّ د هو حممّ  )٤(

 .املقدمي ه عمر بن عيلٍّ عمِّ  :روٰى عن مجاعة منهم ،)هـ٢٣٤(مات سنة 

 ).٩٨الرقم / ٦٨ص / ٩ج ( هتذيب التهذيب :راجع

 .لنعامينلغيبة المن  )٥(

 :مجاعة منهم هأبو حفص البرصي، روٰى عن ،املقدميبن عطاء بن مقدم الثقفي  هو عمر بن عيلِّ  )٦(

 ).هـ١٩٠(مات سنة : قال ابنه عاصم .د بن أيب بكر بن عيلٍّ أخيه حممّ  ابن

وخالصة تذهيب هتذيب الكامل ، )٨٠٨الرقم / ٤٢٧ص / ٧ج (هتذيب التهذيب  :راجع

 .وغريمها، )٢٨٥ ص(

: مرتمجوه قة أمحد بن حنبل، وقال عنهط، وثَّ افطر بن خليفة، أبو بكر الكويف املخزومي احلنَّ: هو )٧(

 ).هـ١٥٣(مات سنة  ،عمي بالتشيُّ ه رُ  أنَّ س إالَّ صالح احلديث، كيِّ  ،ثقة

، )٣٦٤ص / ٦ ج(، وطبقات ابن سعد )١٤الرقم / ٣٠ص / ٧ ج(سري أعالم النبالء  :راجع

 .، وغريها)٦٧٧٩الرقم / ٣٦٣ص / ٣ج (وميزان االعتدال 

عبيد، عن  بند أخربنا حممّ : جابر بن سمرة، وقال ابن سعد :روٰى عن مجاعة منهم ،هرم :ويقال ،هرمز: هو )٨(

 .)٨٤٠٩الرقم /٧٤ص /١٢ج ( هتذيب التهذيب :راجع. فطر، عن أيب خالد، مات سنة مائة
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يُن ظَاِهراً َيزَ  َال «: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َرُسوَل  :َقاَل  ،ْبُن َسُمَرةَ اِ َجابُِر  اُل َهَذا َالدِّ

ُه َمْن َناَواُه َحتَّ  َال   .)١(»َيُقوَم اِْثنَا َعَرشَ َخِليَفًة ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْيشٍ ٰى َيُرضُّ

ْسنَ  -  ٩٧ ِد ْبِن ُعثَْامنَ  ،ادِ َوِهبََذا اَْإلِ َثنَا َعبُْد  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر  اَهللاَحدَّ

قِّيُّ  َثنَا ِعيَسٰى  :َقاَل  ،َالرَّ ْعبِيِّ  ،)٣(َعْن ُجمَالِِد ْبِن َسِعيدٍ  ،)٢(ْبُن ُيوُنَس  َحدَّ َعْن  ،َعِن َالشَّ

وٍق  َثُكمْ  :َلُه َرُجٌل  َفَقاَل  ،ُكنَّا ِعنَْد اِْبِن َمْسُعودٍ : َقاَل  ،)٤(َعْن َمْرسُ َنبِيُُّكْم َكْم  )٥(َحدَّ

 ؟َيُكوُن َبْعَدُه ِمَن اَْخلَُلَفاءِ 

 ،اَك َألَْحَدُث َاْلَقْوِم ِسن� َوإِنَّ  ،َوَما َسَأَلنِي َعنَْها َأَحٌد َقبَْلَك  ،َنَعمْ  :َفَقاَل 

ُة ُنَقبَاِء ُموَسٰى «: َسِمْعتُُه َيُقوُل    : َقاَل َاهللاُ،  َيُكوُن َبْعِدي ِعدَّ
َ
ن
ْ
ُهُم َو�ََعث

ْ
ا ِمن

                                                             

الطرباين نحوه  ؛ وروٰى )ينالدِّ ( بدل )مراأل: (، وفيه)٣٦ح  /٤باب / ١٠٦ ص(لنعامين الغيبة ل )١(

 ).٢١٦و ٢١٥ص / ٢ ج(عجم الكبري امليف 

 واسم أيب ،د الكويفأبو حممّ : ويقال ،أبو عمرو ،هو عيسٰى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي )٢(

 .إسحاق عمرو بن عبد اهللا

، ويف من أصحاب الصادق ) ٣٦٦٨/٥٧٧الرقم / ٢٥٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ 

 .من أصحاب الكاظم ) ٥٠٦٦/٢٧الرقم / ٣٤٠ص (

 .من أصحاب الكاظم ) ٤٩ص (يف رجاله  ه الربقي وعدَّ 

 .يف خالفة هارون )هـ١٩١( سنة وّيف تُ 

/ ٨ ج(وهتذيب التهذيب  ،)١٣٠الرقم / ٤٨٩ص / ٨ ج(سري أعالم النبالء  :وراجع

وميزان  ،)٥٨٤٧الرقم / ١٥٧ - ١٥٣/ ١١ ج(وتاريخ بغداد ، )٤٤٠الرقم / ٢١٢  ص

 .وغريها، )٦٦٢٩الرقم / ٣٢٨ص / ٣ج (االعتدال 

جمالد بن سعيد بن عمري بن (: )٦٥الرقم / ٣٦ص / ١٠ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٣(

 )).هـ١٤٤(مات سنة  ،روٰى عن الشعبي أبو سعيد الكويف، :ويقال ،أبو عمرو ،بسطام

مرسوق بن األجدع بن (: )٢٠٦الرقم / ١٠٠ص / ١٠ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٤(

ابن مسعود،  :العابد، أبو عائشة، روٰى عن مجاعة منهم اهلمداين، الوداعي، الكويف، ...مالك

 )).هـ٦٣(أو  )هـ٦٢(سنة  الشعبي، مات: وروٰى عنه مجاعة منهم

 ).ثكمهل حدَّ (: ويف اخلصال ،)ثكمأحدَّ (: لنعامينلغيبة اليف  )٥(
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ً
ِقيبا

َ
َ ن

َ
َ�ْ َع�

ْ
 .)١(»]١٢: املائدة[ ا�

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٩٨ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،َوَأْخَربَ يِّ  َعْن َأِيب ُحمَمَّ  :َقاَل  ،)٢(َالتَّلَُّعْكَربِ

ِين َأُبو عَ  اِزيِّ ْعُروُف بِاْبِن اَْخلَِضيِيلٍّ َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َاملَ َأْخَربَ َثنِي  :َقاَل  ،)٣(ِب َالرَّ َحدَّ

ا َالتَِّميِميِّ  ،َبْعُض َأْصَحابِنَا يَٰى  ،)٤(َعْن َحنَْظَلَة ْبِن َزَكِريَّ  ،َالطُّوِيسِّ  َعْن أَْمحََد ْبِن َحيْ

ِد ْبِن ُفَضيْلٍ  ،ْبِن أَِيب َشيْبَةَ  اَهللاْن أَِيب َبْكٍر َعبِْد عَ  َعْن َأِيب  ،)٥(َعِن اَْألَْعَمشِ  ،َعْن ُحمَمَّ

                                                             

؛ ورواه )٣ - ١ح / ٦ باب/ ١١٨و ١١٧وص ، ٣٧ح  /٤باب / ١٠٦ ص(لنعامين الغيبة ل )١(

يف مقتضب األثر  ، وابن عيَّاش )١٠ح  /٤٦٩و ٤٦٨ ص(اخلصال يف  الصدوق 

يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي وباختالف، بإسناده إٰىل مرسوق  )٣ ص(

د بن عثامن مع عن حممّ ) ٢٤ص (يف االستنصار  الكراجكي و، عن الشعبي) ٤١٧ ص(

عن الشعبي ) ٤٧٤ح / ٣٦٨ص (صص األنبياء يف قَ  ي الراوندو، اختالف يف آخره

، عن مرسوق باختالف )١٢٣ح  /٩١و ٩٠/  ٤ ج(وايل اللئايل عيف  األحسائي و، باختالف

 .باختالفسناده عن املجالد إب )٣٩٨ص / ١ ج(ه يف مسندأمحد بن حنبل و

محد بن سعيد بن هارون بن موسٰى بن أ(: )١١٨٤الرقم / ٤٣٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 .)ن عليهطعَ ال يُ  ،ثقة، معتمداً  ،يف أصحابنا شيبان، كان وجهاً  التلعكربي، من بني ،دأبو حممّ  ،سعيد

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٨٦/١الرقم / ٤٤٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 )).هـ٣٨٥(الرواية، عديم النظري، ثقة، مات سنة  عظيم املنزلة، واسع ،جليل القدر(

، أبو العباس الرازي أمحد بن عيلٍّ (: )٢٤٠الرقم / ٩٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

وله كتاب الشفاء واجلالء  ،عوترفُّ  فيه غلوٌّ : بذاك، وقيل مل يكن: اخلضيب األيادي، قال أصحابنا

 ...).و، يف الغيبة

ا بن حنظلة بن خالد بن كريَّ حنظلة بن ز(: )٣٨٠الرقم / ١٤٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 .)مل يكن بذلك، له كتاب الغيبة ،احلسن القزويني أبو ،العيار التميمي

 .من مل يرو عنهم  يف) ٦٠٩٥/٣٠الرقم / ٤٢٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٢٨٣٤/٧٢الرقم / ٢١٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٥(

 .)األسدي، موالهم، األعمش الكويف دأبو حممّ  ،هرانسليامن بن م(

 .)٧٢٩الرقم / ١٠٦ص (من رجاله  )قنياملوثَّ (ل يف القسم األوَّ  ه ابن داود وعدَّ 

 ).هـ١٤٧( سنة وّيف ه تُ أنَّ ) ٢٥٧٠الرقم / ٧٦ص / ١٢ج (ويف هتذيب الكامل 
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ِئيُل : َقاَل  ،َعِن اِْبِن َعبَّاسٍ  ،َصالٍِح   َعَىلٰ  اَهللاِد بَِصِحيَفٍة ِمْن ِعنْ  َنَزَل َجْربَ

َيْقَرأُ  َتَعاَىلٰ  إِنَّ اَهللاَ«: َفَقاَل َلهُ  ،فِيَها اِْثنَا َعَرشَ َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب   اَهللاَرُسوِل 

َال  ُمُرَك أَْن َتدْ َعَليَْك اَلسَّ ِحيَفَة إَِىلٰ َم َوَيأْ  ،اَلنَِّجيِب ِمْن أَْهلَِك َبْعَدكَ  َفَع َهِذِه اَلصَّ

َل َخاَتٍم َوَيْعَمُل بَِام فِيَها  ،َوِصيِِّه َبْعَدهُ  َدَفَعَها إَِىلٰ  َفإَِذا َمَىضٰ  ،َيُفكُّ ِمنَْها َأوَّ

ُل َيْدَفُعَها إَِىلٰ  َما  َفَفَعَل اَلنَّبِيُّ  ،»َاْآلَخِر َواِحداً َبْعَد َواِحدٍ  َوَكَذلَِك َاْألَوَّ

ِمَر بِهِ  الٍِب َففَ  ،أُ ُهلَا َوَعِمَل بَِام فِيَها   كَّ َعِيلُّ ْبُن أَِيب طَ  ُثمَّ َدَفَعَها إَِىلٰ  ،َأوَّ

ْحلََسِن  ُثمَّ  ،َاْحلَُسْنيِ  َوَدَفَعَها َبْعَدُه إَِىلٰ  ،َفَفكَّ َخاَمتَُه َوَعِمَل بَِام فِيَها ،اَ

ْحلُ  َينْتَِهَي  َحتَّٰى  ،ُثمَّ َواِحداً َبْعَد َواِحدٍ ،   َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ  َسْنيُ إَِىلٰ َدَفَعَها اَ

 .آِخِرِهْم  إَِىلٰ 

ْسنَادِ  -  ٩٩ يِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ امٍ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ ِد ْبِن َمهَّ َعِن  ،)١(َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

َسَأْلُت أَِيب : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن َزْيِد ْبِن إِْسَحاَق  ،تَاِينِّ َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َاْلُقوِهْس 

 ؟َمْن َأْدَرْكَت ِمَن َالتَّابِِعنيَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،)٢(ْبَن ُموَسٰى  ِعيَسٰى 

َوَلِكنِّي ُكنُْت بِاْلُكوَفِة َفَسِمْعُت َشيْخًا ِيف َجاِمِعَها  ،َما أَْدِري َما َتُقوُل  :َفَقاَل 

َيا  : اَهللاَقاَل ِيل َرُسوُل «: ْؤِمنَِني َقاَل َأِمُري َاملُ : ، َقاَل ُث َعْن َعبِْد َخْريٍ ُحيَدِّ 
                                                             

ام بن أيب بكر، مهَّ د بن حممّ (: )١٠٣٢الرقم / ٣٨٠و ٣٧٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

مات يوم اخلميس سنة  ،له منزلة عظيمة مهم،سهيل الكاتب اإلسكايف، شيخ أصحابنا ومتقدِّ 

 )).هـ٢٥٨(، وكان مولده سنة )هـ٣٣٦(

/ ٤٣٩و ٤٣٨ص (رجاله يف و، )٦١٢/٢٧الرقم / ٢١٧ص ( فهرستاليف  املؤلِّف قه وثَّ 

 ).٦٢٧٠/٢٠الرقم 

بن عيسٰى  احلسن بن عيلِّ  ثنا أبو عيلٍّ حدَّ : ام، قالد بن مهَّ حممّ  أخربنا(: لنعامينلغيبة اليف  )٢(

 وكان شيخاً  -ة ثنا بدر بن إسحاق بن بدر األنامطي يف سوق الليل بمكَّ حدَّ : قال، القوهستاين

ثني حدَّ : قال ،ني ومائتنييف سنة مخس وستِّ  -الفاضلني، وكان من أهل قزوين  من إخواننا نفيساً 

 ...).سألت أيب عيسٰى بن موسٰى : ي بدر بن عيسٰى، قالثني جدِّ حدَّ : قال ،ربد أيب إسحاق بن
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اِشُدوَن َاملَْهِديُّوَن َاملَ اَ  ،َعِيلُّ  ُة اَلرَّ ْغُصوُبوَن ُحُقوَقُهْم ِمْن ُوْلِدَك َأَحَد َعَرشَ إَِماماً ْألَِئمَّ

 .)١(، واحلديث خمترص»...َوَأْنَت 

ِين َمجَاَعةٌ َوأَ  -  ١٠٠ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،ْخَربَ يِّ  َعْن أَِيب ُحمَمَّ َعْن  ،َالتَّلَُّعْكَربِ

ِد ْبِن َأْمحََد ْبِن َعبْدِ  َثنِي َأُبو ُموَسٰى  :َقاَل  ،)٣(َاْهلَاِشِميِّ  اَهللا )٢(ُحمَمَّ ْبُن أَْمحََد  ِعيَسٰى  َحدَّ

ٍد َاْلَعْسَكِريُّ َح  :َقاَل  ،)٤(نُْصورِ ْبِن َاملَ  ْبِن ِعيَسٰى اِ  َثنِي َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ َعْن  ،دَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  َعْن َأبِيِه  ،ْبِن َجْعَفرٍ  َعْن َأبِيِه ُموَسٰى  ،َعْن َأبِيِه َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى  ،َأبِيِه ُحمَمَّ

دٍ  ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َعْن َأبِيِه َاْحلَُسْنيِ  ،بِيِه َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ َعْن أَ  ،َعْن َأبِيِه ُحمَمَّ

َقاَل  ):َعَليْهِ  اَهللاَصَلَواُت (َعِيلٌّ  )٥(]ِيل [َقاَل « :َقاَل  ،)مْ َعَليْهِ  اَهللاَصَلَواُت (ْبِن َعِيلٍّ اِ 

ُه َأْن َيْلَقٰى :  َاهللاَرُسوُل  راً َال   َاهللاَ َمْن َرسَّ ْلَفَزُع اَْألَْكَربُ َحيُْزُنُه اَ  آِمنًا ُمطَهَّ

َك  َد ْبَن َعِيلٍّ  ،َوَعِيلَّ ْبَن اَْحلَُسْنيِ  ،َوْليَتََولَّ َبنِيَك َاْحلََسَن َواَْحلَُسْنيَ  ،َفْليَتََولَّ  ،َوُحمَمَّ

دٍ  داً  ،َوَعِيلَّ ْبَن ُموَسٰى  ،ْبَن َجْعَفرٍ  َوُموَسٰى  ،َوَجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ  ،نَ َواَْحلََس  ،اَعِلي� وَ  ،َوُحمَمَّ

ْوَنَك َيا َعِيلُّ َيْشنَُأُهمُ  .َوُهَو َخاَمتُُهمْ  ،ْهِديَّ ُثمَّ َاملَ  َماِن َقْوٌم َيتََولَّ  )٦(َوَليَُكوَننَّ ِيف آِخِر َالزَّ
                                                             

 .باختالف يسري ،امد بن مهَّ عن حممّ  )٢٣ح / ٤باب / ٩٤و ٩٣ ص(الغيبة للنعامين  )١(

 ).عبيد اهللا(: آل أيب طالب يف مناقب )٢(

يف و، أصحاب اهلادي من ) ٥٧٦٢/١٤الرقم / ٣٩١ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

د بن أمحد بن عبيد اهللا بن حممّ (: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٠٩/٥٩الرقم / ٤٤٢ص (

 ).ايس، هاشمينصور، عبَّ املأمحد بن عيسٰى بن 

عيسٰى بن أمحد بن عيسٰى بن املنصور، (: )٨٠٦الرقم / ٢٩٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).د بن حممّ  سن عيلِّ احل روٰى عن أيب ،من رائي أبو موسٰى الرسَّ 

 ، وقال من أصحاب اهلادي ) ٥٧٠٥/٢الرقم / ٣٨٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

ه أيب موسٰى ): (٦٣٠٩/٥٩الرقم / ٤٤٢ص (يف ترمجة حمّمد بن أمحد بن عبيد اهللا   يروي عن عمِّ

 ).بن املنصور بن أمحد بن عيسٰى  عيسٰى 

 .بعض النَُّسخمن  )٥(

ة شنأ/١٠١ص /١ ج( لسان العرب :راجع .قلُ بغضه مع عداوة وسوء ُخ أ: شنأ الرجل )٦(  .)مادَّ
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اَْآلَباِء  ُيْؤثُِروَنَك َوُوْلَدَك َعَىلٰ  ،َوَلْو َأَحبَُّهْم َكاَن َخْريًا َهلُْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  ،َالنَّاُس 

َهاِت وَ َواَ  ْخَوِة وَ ْألُمَّ َعَليِْهْم  َاهللاَصَلَواُت ، َعَشائِِرِهْم َوَاْلَقَراَباِت  َوَعَىلٰ  ،َاْألََخَواِت اَْإلِ

َلَواِت  وَن َحتَْت لَِواِء اَْحلَْمدِ  ،َأْفَضُل َالصَّ َوَيْرَفُع  ،ُيتََجاَوُز َعْن َسيِّئَاِهتِمْ  ،ُأوَلئَِك ُحيَْرشُ

 .)١(»اُنوا َيْعَمُلونَ  كَ اًء بَِام َدَرَجاِهتِْم َجزَ 

]  ا إ  ر اأ[:  

 . منها ا نذكر طرفاً ٰىص، غري أنَّ ُحي  ة فأكثر من أنْ ا ما روي من جهة اخلاصَّ فأمَّ 

ُد ْبُن َعبِْد  َرَوٰى  -  ١٠١ َنا بِِه َمجَاَعةٌ  اَهللاُحمَمَّ يُّ فِيَام أَْخَربَ ْمَريِ  َعنْ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ

يْبَاِينِّ أَِيب اَملُ  ِل اَلشَّ ِد بِْن اَْحلَُسْنيِ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعنْهُ  ،َفضَّ ِد بِْن أَِيب ُعَمْريٍ  ،َعْن ُحمَمَّ  .َعْن ُحمَمَّ

َنا َأْيضًا َمجَاَعةٌ  ٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ،َعْن ِعدَّ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  ِد ْبِن َحيْ دٍ  ،ُحمَمَّ َعْن َأَباِن  ،َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْينَةَ  ،َعِن اِْبِن أَِيب ُعَمْريٍ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

 )٣(ْبَن َجْعَفٍر َالطَّيَّارِ  اَهللاَسِمْعُت َعبَْد  :َقاَل  ،َعْن ُسَليِْم ْبِن َقيْسٍ  ،)٢(ْبِن َأِيب َعيَّاشٍ اِ 

ْبُن َعبَّاٍس َوُعَمُر ْبُن  اَهللاَوَعبُْد  اَْحلَُسْنيُ اَْحلََسُن وَ ا ِعنَْد ُمَعاِوَيَة َأَنا وَ ُكنَّ : َيُقوُل 

َسِمْعُت  :َفُقْلُت ملَُِعاِوَيةَ  ،مٌ َبْنيَ ُمَعاِوَيَة َكَال َبيْنِي وَ  َفَجَرٰى  ،ُأمِّ َسَلَمَة َوُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ 
                                                             

 .»َوُهَو َخاَمتُُهمْ «: إٰىل قوله، )٢٥٢ص /١ج (آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب )١(

، ويف  ادمن أصحاب السجَّ ) ١٠٦٧/١٠الرقم / ١٠٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

اش فريوز، عيَّ  أبان بن أيب(: قائالً ، الباقر من أصحاب  )١٢٦٤/٣٦الرقم / ١٢٦ص (

من ) البرصي(مع إضافة كلمة ) ١٨٨٥/١٨٩الرقم / ١٦٤ص (يف و، )تابعي، ضعيف

 .الصادق أصحاب 

 .الباقر واد أصحاب السجَّ من ) ٩ص (رجاله يف  وذكره الربقي 

يف و ، ب رسول اهللامن أصحا) ٢٨٧/٩الرقم / ٤٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

من ) ٩٤٢/٤الرقم / ٩٥ص (يف و ، عيلٍّ من أصحاب ) ٦٤٢/٤الرقم / ٧٠ ص(

 .)جعفر بن أيب طالب عبد اهللا بن( :قائالً ، احلسن أصحاب 

جاللة عبد اهللا بن (: )١٤٧ص / ١١ج (يف معجم رجال احلديث  السيِّد اخلوئي وقال 

 ).طراءإٰىل اإل معهاار بن أيب طالب بمرتبة ال حاجة جعفر الطيَّ 
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ْبُن َأِيب َطالٍِب ُثمَّ َأِخي َعِيلُّ  ،ُفِسِهمْ ْؤِمنَِني ِمْن َأنْ َأَنا َأْوٰىل بِاملُ «: َيُقوُل   اَهللاَرُسوَل 

، ْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهمْ ِيلٌّ َفاْحلََسُن أَْوٰىل بِاملُ َفإَِذا اُْستُْشِهَد عَ  ،ْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهمْ َأْوٰىل بِاملُ 

ْبُن  َفإَِذا ُاْستُْشِهَد َفاْبنُُه َعِيلُّ ، ْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهمْ َسُن َفاْحلَُسْنيُ َأْوٰىل بِاملُ َاْحلَ  َفإَِذا َمَىضٰ 

َ  ،َوَستُْدِرُكُه َيا َعِيلُّ َاْحلَُسْنيِ َأْوٰىل بِاملُْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهْم  ُد ْبُن َعِيلٍّ أَْوٰىل ُثمَّ اِْبنُُه ُحم مَّ

 .»إَِماماً تِْسَعٌة ِمْن ُوْلِد اَْحلَُسْنيِ ُثمَّ ُيْكِمُلُه اِْثنَا َعَرشَ  ،َيا َعِيلُّ . ْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهمْ بِاملُ 

ْبَن َعبَّاٍس  اَهللاَعبَْد اِْستَْشَهْدُت اَْحلََسَن َوَاْحلَُسْنيَ وَ  :ْبُن َجْعَفرٍ  َاهللاَقاَل َعبُْد 

 .َفَشِهُدوا ِيل ِعنَْد ُمَعاِوَيةَ  ،َوُعَمَر اِْبَن ُأمِّ َسَلَمَة َوُأَساَمَة ْبَن َزْيدٍ 

 ،َوَقْد َسِمْعُت َذلَِك ِمْن َسْلَامَن َوأَِيب َذرٍّ َوَاملِْْقَدادِ  :ُن َقيْسٍ َقاَل ُسَليُْم بْ 

ُْم َسِمعُ   .)٢()١( اَهللاوا َذلَِك ِمْن َرُسوِل َوَذَكُروا َأهنَّ
                                                             

/ ١ ج(الكايف يف  ؛ ورواه الكليني الً مفصَّ ) ٣٦٥ -  ٣٦١ص ( يف كتابه يم بن قيسلَ ُس كتاب  )١(

 ٩٦ ص(يف الغيبة  لنعامين او ،)٤ح  /باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم / ٥٢٩  ص

ين  كامليف  ، والصدوق باختالف )٢٧ح / ٤  باب/ ٩٧و ، )١٥ح / ٢٤باب / ٢٧٠ص (الدِّ

/ ٦باب / ٥٣و ٥٢ص / ١ج ( أخبار الرضا عيون يف و، )٤١ح / ٤٧٧ص (اخلصال يف و

، يم بن قيس باختالف يسريلَ عن ُس ) ٤٢٠ص (يف تقريب املعارف  ، وأبو الصالح احللبي )٨  ح

 .عن ابن بابويه نقالً  )١٨٠و ١٧٩ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس 

مة  )٢(  ،)ا عند معاويةكنَّ(: قوله): (٢١٧و ٢١٦ص / ٦ج (يف مرآة العقول  املجليس قال العالَّ

ني، بصفِّ  َل تِ مة قُ لَ َس  مِّ عمر بن أُ  ألنَّ  ،حكاية ملا وقع يف زمان أحد الثالثة: قال بعض األفاضل

هالل  مة بن عبد األسد بنلَ وغريه عمر بن أيب َس  ه ذكر ابن عبد الربِّ وال خيفٰى ما فيه، ألنَّ  .انتهٰى 

 مُّ ة أُ مة املخزوميَّ لَ َس  مُّ ه أُ مُّ أُ  ،بن عبد اهللا بن عمر القريش املخزومي ربيب رسول اهللا 

يوم   وشهد مع عيلٍّ  ،يف السنة الثانية من اهلجرة بأرض احلبشة دَ لِ ٰى أبا حفص، وُ كنَّيُ  ،املؤمنني

ك بن مروان سنة لِ فة عبد املَ باملدينة يف خال وّيف واستعمله عٰىل فارس وعٰىل البحرين، وتُ  ،اجلمل

 بن احلسني عند شهادة أمري املؤمنني كان لعيلِّ  ،)وستدركه يا عيلُّ (: وقوله  .ثالث وثامنني

بن  شهادته كانت يف سنة األربعني من اهلجرة، ووالدة عيلِّ  سنتان، ألنَّ  )صلوات اهللا عليه(

 ألنَّ  ،أربع سنني تقريباً  ني وكان للباقر عند شهادة احلس ،احلسني يف سنة ثامن وثالثني

  ثمّ (: وقوله، ...يف سنة سبع ومخسني ووالدة الباقر  ،نيالشهادة كانت يف سنة إحدٰى وستِّ 
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ْسنَادِ  -  ١٠٢ ِد ْبِن َعبِْد  َعنْ  ،َوِهبََذا اَْإلِ  )١(َعنْ  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفرٍ  اَهللاُحمَمَّ

دِ  ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ [ ،ْبِن َأْمحََد ْبِن َحيْيَٰى  ُحمَمَّ َعْن  ،)٢(]َعْن َأِيب َسِعيٍد َاْلُعْصُفِريِّ  ،َعْن ُحمَمَّ

َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َعْن َأِيب اَْجلَاُرودِ  ،)٣(َعْمِرو ْبِن َثابٍِت 

َأْعنِي َأْوَتاَدَها  - َت َيا َعِيلُّ ِزرُّ اَْألَْرِض إِينِّ َوَأَحَد َعَرشَ ِمْن ُوْلِدي َوَأنْ «:  َاهللا

ْثنَا َعَرشَ ِمْن ُوْلِدي َفإَِذا َذَهَب اَْالِ  ،اَْألَْرَض َأْن َتِسيَخ بَِأْهِلَها بِنَا أَْوَتَد َاهللاُ، - َوِجبَاَهلَا 

 .)٥()٤(»َساَخِت اَْألَْرُض بَِأْهِلَها َوَملْ ُينْظَُروا
                                                                                                                                               

 أو تهم تفصيالً ذكرت عند معاوية تتمَّ  أي ثمّ  ،ةكالم عبد اهللا بن جعفر، والتكملة التتمَّ  )تكملة ،

ويف  .ل أظهركملتهم أوٰىل باملؤمنني من أنفسهم، واألوَّ ت أي ثمّ  ،هو من كالم رسول اهللا 

 ).يهمسمِّ اثني عرش يُ  ل الرسول كمِ يُ  خ بالياء عٰىل صيغة املضارع، أي ثمّ َس بعض النُّ

 د بن أمحد بن حييٰى، ومل نجد روايةد بن حييٰى يروي عن احلمريي وحممّ ل، إذ حممّ تأمُّ  هذا حملُّ  )١(

ة د بن أمحد بن حييٰى عن احلمريي يف عدَّ وقد روٰى حممّ  .بن حييٰى د بن أمحد احلمريي عن حممّ 

/ ٣٢١ص / ٧وج  ،١١٢٩/٢٥٠ح / ٣٨٢ص  /٦ ج(األحكام هتذيب : موارد منها

 ).وعن: (يكون فيحتمل أنْ  ،)١٤٠٣/١٠ح  /٣٩٣ص / ٩وج  ،١٣٢٤/٣٢  ح

 .من الكايف )٢(

بن أيب املقدام،  شيعي، روٰى عن عمروأبو سعيد الكويف ال ،اد بن يعقوب األسدي الرواجنيوهو عبَّ 

 .)٣١٠٤الرقم / ١٧٥ص / ١٤ج ( هتذيب الكامل :راجع ).هـ٢٥٠( سنة وّيف تُ 

عمرو بن أيب املقدام ثابت بن هرمز (: )٧٧٧الرقم / ٢٩٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).موٰىل بني عجل ،اداحلدَّ 

، ويف من أصحاب الباقر ) ١٥٠٨/٤٣الرقم / ١٤١ص (رجاله  يف املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).موالهم، كويف، تابعي(... : قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٣٤٧٠/٣٧٩الرقم / ٢٤٨  ص(

الكايف يف  ؛ ورواه الكليني )العصفريعبَّاد سعيد  أيبأصل / ١٦ ص(األُصول الستَّة عرش  )٤(

الصالح  ، وأبو)١٧ح  /باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم / ٥٣٤ص / ١ ج(

يف االستنصار  ، والكراجكي عن أيب اجلارود) ٤١٩ ص(يف تقريب املعارف  احللبي 

 .د بن حييٰى عن حممّ  )٨ص(

مة املجليس  )٥(   :قال الفريوزآبادي): (٢٦٠و ٢٥٩ص / ٣٦ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ
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ِد ْبِن َمالٍِك  ،يهِ َعْن َأبِ  ،َعنْهُ  -  ١٠٣ ِد ْبِن َنْعَمَة  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ُلوِيلِّ  ْبِن  َاهللاَعْن َعبِْد  ،ْبِن َاْلَقاِسمِ  اَهللاَعْن َعبِْد  ،)١(َعْن ُوَهيِْب ْبِن َحْفصٍ  ،َالسَّ

َفاتِِج  ،َخالِدٍ  ْن َجابِِر ْبِن عَ  ،َجْعَفٍر َعْن أَِيب  ،َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيدَ  ،َعْن أَِيب اَلسَّ

َأْسَامُء  )٢(]َلْوٌح فِيهِ [َوَبْنيَ َيَدْهيَا  َفاطَِمَة  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،اَْألَْنَصاِريِّ  اَهللاَعبِْد 

دٌ َثٌة ِمنُْهْم ُحمَ َثَال  ،َفَعَدْدُت اِْثنَْي َعَرشَ اِْسًام آِخُرُهْم َاْلَقاِئمُ  ،َاْألَْوِصيَاِء ِمْن ُوْلِدَها  ،مَّ

 .)٣(َثٌة ِمنُْهْم َعِيلٌّ َثَال وَ 

                                                                                                                                               

 طعنه، والباب: رزت، والرجللتبيض، كأ غرزت ذنبها يف األرض: رزت اجلرادة ترز وترز :

ساخت  :وقال. أثبته: ءيف اليش يشءوال ،القفل وهي حديدة يدخل فيها ،أصلح عليه الرزة

يف : خ بتقديم املعجمة عٰىل املهملة، قال اجلزريَس بعض النُّ ويف. انتهٰى  ،انخسفت: األرض

، »ي تسكن إليه قوامهاها الذه لعامل األرض وزرُّ وإنَّ «: ا علي�  يصف - قال: حديث أيب ذرٍّ 

 وهو عظم صغري يكون قوام القلب به، وأخرج اهلروي هذا احلديث عن ،القلب زرِّ  وأصله من

ما يكون  ل أوضاعها وسائرسوخها كناية عن تزلزهلا وعدم انتظامها وتبدُّ  لعلَّ : أقول. سلامن

د بن أمحد، عن حممّ  بن د بن حييٰى، عن حممدوروي هذا اخلرب يف الكايف عن حممّ  .قبل قيام الساعة

 واثنا عرش من ولدي إينِّ « :إٰىل قوله ،احلسني، عن أيب سعيد الغضنفري، عن عمرو بن ثابت

، تغليباً  أمري املؤمنني  طلق الولد عىلٰ أأو ، فاالثنا عرش مع فاطمة  ،لخإ» ...وأنت

طف جربئيل عٰىل كع ،وترشيفاً  تأكيداً  عٰىل العامِّ  عليه من قبيل عطف اخلاصِّ  )أنت(وعطف 

 ).لفتأمَّ ، األشعري يف سند الشيخ تصحيف الغضنفري يظهر من هذا السند أنَّ : وأقول .املالئكة

 ).وهب بن جعفر(: بعضهاويف  ،بعض النَُّسخكذا يف  )١(

اجلريري،  أبو عيلٍّ  ،حفص وهيب بن(: )١١٥٩الرقم / ٤٣١ص (يف رجاله  قال النجايش 

 ).ووقف، وكان ثقةً ، عبد اهللا وأيب احلسن  موٰىل بني أسد، روٰى عن أيب

 ).٥ح  /٢٠٢و ٢٠١ص / ٣٦ ج(األنوار من بحار  )٢(

جاء يف االثني عرش والنصِّ باب ما / ٥٣٢ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٣(

 /٢٦٩ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق حمبوب بإسناده عن ابن )٩ح  / عليهم

 ص(اخلصال يف و ،)٤و ٣ح / ٢٨باب  /٣١٣و ٣١٢و ٣١١وص  ،١٣ح / ٢٤ باب

  ،)٧و ٦ح / ٦باب / ٥٢ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا يف و ،)٤٢ح / ٤٧٨و ٤٧٧  ص
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٠٤ ٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ،َعْن ِعدَّ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

َعْن  ،)١(َعْن َسِعيِد ْبِن َغْزَوانَ  ،َعِن اِْبِن ُعَمْريٍ  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعِيلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشمٍ 

ٍة َبْعَد اَْحلَُسْنيِ «: َقاَل ، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ، َبِصريٍ َأِيب  َتاِسُعُهْم  ،َيُكوُن تِْسَعُة َأِئمَّ

 .)٣(»)٢(َقاِئُمُهمْ 
                                                                                                                                               

  حمبوب، عن أيب  بأسانيد خمتلفة عن ابن )٥٤٠٨ح  /١٨٠ص / ٤ ج(الفقيه ويف من ال حيرضه

 ،بإسناده عن الكليني) ٣٤٦ ص/ ٢ج (رشاد يف اإل ، واملفيد اجلارود، عن أيب جعفر 

 يف احللبي و، يعقوب د بنعن حممّ ) ١٦٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و

يف روضة الواعظني  الفتَّال و ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري) ٤٢١ ص(تقريب املعارف 

 عن احلسن بن) ٧٩/٦ح / ٦٢ص (يف جامع األخبار  والشعريي  ،عن جابر )٢٦١ ص(

، خمترصاً ) ١١٠و ١٠٩ح  /٧١ ص(ة يف العدد القويَّ  عيلُّ بن يوسف احليلِّ حمبوب، و

 .الصدوق بإسناده عن )٤٣٥ يل احلديثذ /١٣٩ص / ٢ج (فرائد السمطني واجلويني يف 

مة املجليس  ، أي األحد )من ولدها(: قوله): (٢٢٨ص / ٦ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

الفاء فيه للتفريع، أي فضممت  )فعددت(: ل فقوله، وعٰىل األوَّ ...لتغليبأو عٰىل املجاز وا ،عرش

 أي من األوالد ال من اجلميع، فإنَّ  )ثالثة منهم. (إليهم أباهم وأصلهم فصاروا معه اثنا عرش

ه روٰى الصدوق يف اإلكامل اخ فإنَّ سَّ التصحيف من النُّ من اجلميع أربعة، والظاهر أنَّ  املسمٰى بعيلٍّ 

: بتُ ويف غريها من الكُ  وفيها مجيعاً  ،يون والفقيه والشيخ يف الغيبة هبذا اإلسناد عن جابروالع

 )).وأربعة منهم عيلٌّ (

 ،سعيد بن غزوان األسدي، موالهم(: )٤٧٩الرقم / ١٨١ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).واند بن سعيد بن غز، ثقة، وابنه حممّ  فضيل، روٰى عن أيب عبد اهللا وأخ ،كويف

مة املجليس  )٢( يعني يقوم بالسيف ) قائمهم): ((٢٣١ص / ٦ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 ).وأهله عٰىل الباطل وأهله وجياهد حتٰى يغلب احلقُّ 

؛ ورواه )١٥ح  /باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم / ٥٣٣ص / ١ ج(الكايف  )٣(

إثبات املسعودي يف و، د بن يعقوبعن حممّ  )٢٥ح / ٤باب / ٩٥ ص(يف الغيبة  لنعامين ا

اخلصال يف  بإسناده عن ابن أيب عمري باختالف، والصدوق ) ٢٦٨ص (ة الوصيَّ 

  ينكامل الدِّ ، ويف بن إبراهيم عن عيلِّ  ،عن أبيه )٥٠ح  /٤٨٠وص ، ١٢ح  /٤١٩ ص(
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ُد ْبُن َعبِْد  -  ١٠٥ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفرٍ  اَهللاُحمَمَّ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َاْلفُ  َأْرَسَل  َتَعاَىلٰ  إِنَّ َاهللاَ«: َقاَل ، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ، َمحَْزةَ َعْن َأِيب  يِْل،َض ُحمَمَّ

دًا  ةً  إَِىلٰ  ُحمَمَّ ْنِس َعامَّ نِّ َواَْإلِ ِمنُْهْم َمْن  ،اَبْعِدِه اِْثنَا َعَرشَ َوِصي� َوَكاَن ِمْن  ،اَْجلِ

ِذيَن ِمْن َبْعِد َوُكلُّ َوِيصٍّ َجَرْت بِِه َال ،َوِمنُْهْم َمْن َبِقَي  ،َسبََقنَا نَُّة َواَْألَْوِصيَاُء َالَّ سُّ

ٍد  ٍد  إَِىلٰ  ُسنَِّة َأْوِصيَاِء ِعيَسٰى  َعَىلٰ  ُحمَمَّ َكاَن َأِمُري وَ  ،َوَكاُنوا اِْثنَْي َعَرشَ  ُحمَمَّ

 .)٢()١(»ِسيِح ُسنَِّة اَملَ  َعَىلٰ  ْؤِمنَِني َاملُ 

ِين َمجَاَعةٌ َوأَ  .)٣(َعْن َأِيب َاْحلَُسْنيِ  ،َعنْهُ  - ١٠٦ يِّ  ،ْخَربَ ٍد َالتَّلَُّعْكَربِ  ،َعْن َأِيب ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

 )والطربي الشيعي يسري عمري باختالف بإسناده عن ابن أيب )٤٥ح  /٣٣باب / ٣٥٠  ص ، 

يف  ، واملفيد بإسناده عن ابن أيب عمري باختالف) ٤٣١/٣٥ح / ٤٥٣ص (يف دالئل اإلمامة 

يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي و، الكليني بإسناده عن) ٣٤٧ص / ٢ج (رشاد اإل

ابن و،  عن املفيد )١٧ ص(يف االستنصار  الكراجكي و ،عن أيب بصري) ٤٢٥ ص(

 ).٢٥٥ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف  هرآشوب ش

 /  باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم/ ٥٣٢ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )١(

/ ٥٩ص / ١ج (  عيون أخبار الرضايف  والصدوق  ،عيسٰى  د بنبإسناده عن حممّ  )١٠ح 

/ ٣٢باب  /٣٢٦  ص(ين دِّ كامل اليف و ،)٤٣ح  /٤٧٨ص (اخلصال يف و ،)٢١ح / ٦باب 

د بن عن حممّ  )٢٦٩ص (ة يف إثبات الوصيَّ املسعودي و، د بن الفضيلحممّ  بأسانيده عن )٤  ح

 أبو الصالح احللبي و ،بإسناده عن الكليني )٣٤٥ص / ٢ج (رشاد يف اإل ، واملفيد عيسٰى 

عن  )١٧ ص( يف االستنصار الكراجكي و، عن أيب محزة الثاميل) ٤٢٠ ص(يف تقريب املعارف 

 إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس ، والً مرَس  )٢٦١ ص(يف روضة الواعظني  والفتَّال املفيد، 

 .يعقوب د بنعن حممّ ) ١٦٧و ١٦٦ص / ٢ج (

جرت  وىصٍّ  وكلُّ ( :قوله): (٣٧٦ص / ٧ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

من جرت به نرش  ، ومنهم من جرت به الشهادة، ومنهممنهم من جرت به العبادة) ةنَّبه ُس 

ة ال وخفيَّ  ذلك ملصلحة ظاهرة كلُّ  ،ينظهار الدِّ إالعلوم، ومنهم من جرت املجاهدة والقتال و

أو افرتاق  ،ةيَّ ا ترك الدنيا بالكلّ هي إمَّ ) ة املسيحنَّوكان أمري املؤمنني عٰىل ُس ( :قوله . هويعلمها إالَّ 

 ).والشيعي ،والغايل ،الناصبي :قرَ فيه ثالث فِ  الناس

بثالثة وسائط عٰىل ما  عنه أيضاً  املؤلِّف ، وقد روٰى د بن جعفر األسدي اآليت ذيالً هو حممّ  )٣(

                 .)١١٥ح ( يأيت يف
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ِد ْبِن َجْعَفٍر اَْألََسِديِّ  َعِن َاْحلََسِن  ،َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد اَْآلَدِميِّ  ،َعْن أَِيب اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

اِزيِّ اِ  َأنَّ َأِمَري « :ثَّاِين َعْن َأِيب َجْعَفٍر اَل ،ْبِن َاْلَعبَّاِس ْبِن اَْحلَِريِش اَلرَّ

َوإِنَُّه َينِْزُل ِيف تِْلَك  ،)١(إِنَّ َليَْلَة َاْلَقْدِر ِيف ُكلِّ َسنَةٍ : َقاَل ِالْبِن َعبَّاسٍ   ْؤِمنِنيَ َاملُ 

نَةِ  يَْلِة َأْمُر اَلسَّ ْن مَ  :َفَقاَل اِْبُن َعبَّاسٍ ،  َاهللاٌة َبْعَد َرُسوِل لَِذلَِك اَْألَْمِر ُوَال وَ  ،َاللَّ

ُثونَ  :َفَقاَل  ؟ُهمْ  ٌة ُحمَدَّ  .)٢(»َأَنا َوَأَحَد َعَرشَ ِمْن ُصْلبِي َأِئمَّ

ُد ْبُن َعبِْد  -  ١٠٧ يُّ  َاهللاُحمَمَّ ْمَريِ ٍل َعْن َأْمحََد ْبِن ِهَال  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ
                                                                                                                                               

  د بن عون د بن جعفر بن حممّ حممّ (: )١٠٢٠الرقم / ٣٧٣ص (يف رجاله  قال النجايش

صحيح  ،د بن أيب عبد اهللا، كان ثقةً حممّ : له ، يقالريِّ الساكن أبو احلسني الكويف،  ،األسدي

 ).احلديث

ٰى كنَّيُ  ،جعفر األسدي د بنحممّ (: )٦٦٠/٧٥الرقم / ٢٢٩ص (يف الفهرست  املؤلِّف وقال 

 ).أبا احلسني

مة املجليس  )١(  ليلة ة يف أنَّ ال خالف بني اإلماميَّ ): (٧٧ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

منها يكون تنزل املالئكة  إٰىل انقراض الدنيا، ويف كلٍّ  القدر وفضلها باقية بعد الرسول 

 ).ةوالروح، وإليه ذهب أكثر العامَّ 

باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ / ٥٣٣و ٥٣٢ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٢(

ا أنزلناه  /٢٤٧ص (ويف  ،اساحلسن بن العبَّ  بإسناده عن )١١ح / عليهم  باب يف شأن إنَّ

 اس بن احلريش، عنبإسناده عن احلسن بن العبَّ  )٢ احلديثقطعة من  /يف ليلة القدر وتفسريها

غيبة يف ال النعامين و، ، عن أمري املؤمنني ، عن أيب عبد اهللا أيب جعفر الثاين 

/ ٤٨٠و ٤٧٩ ص(اخلصال يف  ، والصدوق د بن يعقوبعن حممّ  )٣ح / ٤باب / ٦٨ ص(

اس بإسناديه عن احلسن بن العبَّ  )١٩ح / ٢٦باب / ٣٠٥و ٣٠٤ ص(ين كامل الدِّ يف و، )٤٧ح 

از بن احلريشا يف  املفيد عن الصدوق، و) ٢٢١و ٢٢٠ ص(يف كفاية األثر  ، واخلزَّ

يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي و ،بإسناده عن الكليني) ٣٤٦ص / ٢ج ( رشاداإل

) ١٤و ١٣ ص(يف االستنصار  الكراجكي و ،اس بن احلريشسن بن العبَّ عن احل) ٤٢٥ص (

الشيخ و، عن أمري املؤمنني  )٢٦١ص (يف روضة الواعظني  الفتَّال و ،عن املفيد

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ١٧٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الطربيس 
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َتاِئيِّ  َعْن أَِيب َعبِْد  ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،َغْزَوانَ  َعْن َسِعيِد ْبنِ  ،َعِن اِْبِن أَِيب ُعَمْريٍ  ،)١(َاْلَعَربْ

اِْختَاَر ِمَن َالنَّاِس  إِنَّ َاهللاَ«: -  ِيف َحِديٍث َلهُ  -   اَهللاَقاَل َرُسوُل  :َقاَل ،  َاهللا

ُسَل  )٢(]َواِْختَاَر ِمَن َاْألَْنبِيَاءِ [َاْألَْنبِيَاَء  ُسلِ  ،َالرُّ  ،اَر ِمنِّي َعِلي� اِْختَاوَ  ،َواِْختَاَرِين ِمَن َالرُّ

َتاِسُعُهْم  ،َواِْختَاَر ِمَن اَْحلَُسْنيِ اَْألَْوِصيَاءَ  ،َواِْختَاَر ِمْن َعِيلٍّ اَْحلََسَن َوَاْحلَُسْنيَ 

 .)٤(»)٣(َوُهَو َظاِهُرُهْم َوَباطِنُُهمْ  ،َقاِئُمُهمْ 

ِد بِْن ُسْفيَ  ،َوأَْخَربَِين َمجَاَعةٌ  -  ١٠٨ َعْن أَِيب  ،)٥(اَن اَْلبََزْوفَِريِّ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

يِّ  اَهللاَعبِْد َعِيلٍّ أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس وَ  ْمَريِ َعْن أَِيب اَْخلَْريِ َصالِِح ْبِن أَِيب َمحَّادٍ  ،بِْن َجْعَفٍر اَْحلِ

اِزيِّ  ْمحَِن بِْن َساِملٍ َعْن َعبِْد  ،َعْن بَْكِر ْبِن َصالٍِح  ،َواَْحلََسِن ْبِن ظَِريٍف َمجِيعاً  )٦(اَلرَّ َعْن  ،اَلرَّ
                                                             

أبو جعفر العربتائي، أمحد بن هالل، (: )١٩٩الرقم / ٨٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

، ...د العسكري دنا أيب حممّ فيه ذموم من سيِّ  يرو ر، وقدنكَ ف منها ويُ عرَ صالح الرواية، يُ 

 )).هـ٢٦٧(ومات سنة  ،)هـ١٨٠(أمحد بن هالل سنة  دَ لِ وُ : امبن مهَّ  قال أبو عيلّ 

 ). ٣٧٤و ٣١٣ح (ه يف ويأيت ذمُّ 

 .دالئل اإلمامةو بعض النَُّسخ،من  )٢(

مة املجليس قا )٣( أي ) وهو ظاهرهم: (قوله): (٢٥٦ص / ٣٦ج (يف بحار األنوار  ل العالَّ

 ).أي يبطن ويغيب عنهم زماناً ) وهو باطنهم(األعادي،  يظهر ويغلب عىلٰ 

 بإسناديه عن أمحد بن هالل )٧ يل احلديثذ/ ٤باب / ٧٣ص (غيبة يف ال رواه النعامين  )٤(

بإسناده عن  )٣٢ يل احلديثذ /٢٤باب / ٢٨١ص (ين كامل الدِّ يف  باختالف، والصدوق 

عن احلمريي ) ٢٢٦و ٢٢٥ ص(ة يف إثبات الوصيَّ املسعودي و، عبد اهللا بن جعفر باختالف

يف  ، والطربي الشيعي )١٠و ٩ ص(مقتضب األثر يف  ، وابن عيَّاش باختالف يسري

عن ابن  ن هبة اهللا،ب عن أبو احلسني عيلِّ ) ٤٣٢/٣٦ح / ٤٥٤و ٤٥٣ ص(دالئل اإلمامة 

عن أيب بصري كام يف ) ٤٢٠و ٤١٩ص (يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي بابويه، و

 .عن ابن أيب عمري باختالف )٩و ٨ ص(يف االستنصار  الكراجكي و، ةإثبات الوصيَّ 

 يف   ؤلِّفاملد بن احلسني بن سفيان البزوفري عن أمحد بن إدريس، ذكره روٰى بعنوان أبو جعفر حممّ  )٥(

 .يف طريقه إٰىل أمحد بن إدريس) ٣٥رشح مشيخة التهذيب ص / ١٠ج (األحكام مشيخة هتذيب 

واسم  ،أبو اخلري الرازي ،ادصالح بن أيب محَّ (: )٥٢٦الرقم / ١٩٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٦(

 ).رنكَ ف ويُ عَر يُ ) ملتبساً ( ، وكان أمره ملبساً العسكري  أيب اخلري زاذويه، لقٰى أبا احلسن



ل  ١٧٩ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ «: َقاَل  ، اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،أَِيب بَِصريٍ   اَهللاِجلَابِِر ْبِن َعبِْد  َقاَل أَِيب ُحمَمَّ

 ؟اَخيِفُّ َعَليَْك أَْن أَْخلَُو بَِك فَأَْسأََلَك َعنْهَ  َفَمتَٰى  ،إِنَّ ِيل إَِليَْك َحاَجةً  :اَْألَْنَصاِريِّ 

 .ِيف َأيِّ اَْألَْوَقاِت َأْحبَبَْت  :َقاَل َلُه َجابِرٌ 

ِين َعِن َاللَّْوِح َالَِّذي  ،َيا َجابِرُ : َفَقاَل َلهُ  ،بِِه َأِيب ِيف َبْعِض َاْألَْوَقاِت  َفَخَال  َأْخِربْ

ي َفاطَِمَة  ي َأنَُّه ِيف َذلِ ، َرَأْيتَُه ِيف َيِد ُأمِّ ْتَك بِِه ُأمِّ  .َك َاللَّْوِح َمْكتُوٌب َوَما َأْخَربَ

َك َفاطَِمَة  َأينِّ َدَخْلُت َعَىلٰ  َأْشَهُد بِاهللاِ  :َفَقاَل َجابِرٌ   )َعَليَْها اَهللاَصَلَواُت (ُأمِّ

َوَرَأْيُت ِيف َيِدَها َلْوحاً ، َدِة َاْحلَُسْنيِ َفَهنَّْأُهتَا بِِوَال  ، َاهللاِيف َحيَاِة َرُسوِل 

دٌ َفَظنَنُْت َأنَّ  ،َأْخَرضَ  ْمسِ  ،ُه ُزُمرُّ  :َفُقْلُت َهلَا ،َوَرَأْيُت فِيِه ِكتَاباً َأْبيََض ِشبَْه ُنوِر َالشَّ

  ا َاللَّْوُح َأْهَداُه اَهللاُ َهذَ  :َفَقاَلْت  ؟َما َهَذا َاللَّْوُح  ،َاهللاَرُسوِل  )١(بَِأِيب َوُأمِّي َيا اِْبنَةَ 

َوَأْسَامُء اَْألَْوِصيَاِء ِمْن  )٢(ُم َبْعِيل َواِْسُم اِْبنَيَّ فِيِه اِْسُم َأِيب َواِْس  ، َاهللاَرُسوِل  إَِىلٰ 

ِين بَِذلَِك  ،ُوْلِدي  .َفَأْعَطانِيِه أَِيب لِيَُرسَّ

َك َفاطَِمُة  :َقاَل َجابِرٌ   .)٣(َفاْستَنَْسْختُهُ  ،َفَقَرْأُتهُ  ،َفَأْعَطتْنِيِه ُأمُّ

 ؟ْعِرَضُه َعَيلَّ َفَهْل َلَك َيا َجابُِر َأْن تَ  :َقاَل َلُه َأِيب 

 .َنَعمْ  :َقاَل 

 ،َفَأْخَرَج َأِيب َصِحيَفًة ِمْن َرقٍّ  ،َمنِْزِل َجابِرٍ  إَِىلٰ  اِْنتََهٰى  َمَعُه َأِيب َحتَّٰى  َفَمَشٰى 

 ،ِيب َفنَظََر َجابٌِر ِيف ُنْسَختِِه َوَقَرأَُه أَ  ،ُاْنظُْر ِيف ِكتَابَِك ِألَْقَرَأ َأَنا َعَليَْك  ،َيا َجابِرُ  :َوَقاَل 

 .َفَام َخاَلَف َحْرٌف َحْرفاً 

ْمحَ  اَهللابِْسِم  :َأينِّ َهَكَذا َرَأْيُت ِيف َاللَّْوِح َمْكتُوباً  َفَأْشَهُد بِاهللاِ  :َقاَل َجابِرٌ  ِن َالرَّ

ِحيمِ  ٍد َنبِيِِّه َوُنوِرِه َوَسِفِريِه َوحِ  َاهللاَهَذا ِكتَاٌب ِمَن  ،َالرَّ َجابِِه َاْلَعِزيِز َاْحلَِكيِم ملَُِحمَّ

                                                             

 ).بنت: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).وأسامء بني: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).واستنسخته(: بعض النَُّسخيف  )٣(
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وُح َاْألَِمُني ِمْن ِعنِْد َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،َوَدلِيِلهِ  ُد َأْسَامِئي ،َنَزَل بِِه َالرُّ َوُاْشُكْر  ،َعظِّْم َيا ُحمَمَّ

 ،ْظُلوِمنيَ ُمِديُل اَملَ وَ  ،َقاِصُم اَْجلَبَّاِرينَ  ،إَِلَه أََنا َال  إِينِّ أََنا اَهللاُ  ،ئِي َجتَْحْد آَال َال وَ  ،َنْعَامئِي

ينِ  اُن َالدِّ  ،َأْو َخاَف َغْريَ َعْدِيل  ،َمْن َرَجا َغْريَ َفْضِيل  ،َأَنا َه إِالَّ  إِلَ َال  إِينِّ َأَنا َاهللاُ ،َوَديَّ

ْبتُُه َعذَ  ُبُه َأَحداً ِمَن َاْلعَ اباً َال َعذَّ ْل  ،َفإِيَّاَي َفاْعبُدْ ، املَِنيَ  أَُعذِّ ْ َأْبَعْث  ،َوَعَيلَّ َفتََوكَّ  إِينِّ َمل

اُمُه وَ  اَنبِي�  ُتُه إِالَّ َفَكَمَلْت َأيَّ ْلتَُك َعَىلٰ  ،اَجَعْلُت َلُه َوِصي�  اِْنَقَضْت ُمدَّ  ،اَْألَْنبِيَاءِ  َوإِينِّ َفضَّ

ْلُت َوِصيََّك َعِلي� وَ  َوأَْكَرْمتَُك بِِشبَْليَْك َبْعَدُه َوِسبَْطيَْك َاْحلََسِن  ،اَْألَْوِصيَاءِ  َعَىلٰ  اَفضَّ

ِة َأبِيهِ  ،ْنيِ َواَْحلَُس  َوَجَعْلُت ُحَسيْناً  ،َفَجَعْلُت َحَسناً َمْعِدَن ِعْلِمي َبْعَد اِْنِقَضاِء ُمدَّ

َهاَدةِ  ،َخاِزَن ِعْلِمي َعاَدةِ  ،َوأَْكَرْمتُُه بِالشَّ َوُهَو َأْفَضُل َمِن  ،َوَختَْمُت َلُه بِالسَّ

َهَداِء َدَرَجةً  ،ُاْستُْشِهدَ  َة َمَعهُ َجَعلْ  ،َوأَْرَفُع َالشُّ تَِي َاْلبَالَِغَة وَ  ،ُت َكِلَمتَِي َالتَّامَّ ُحجَّ

تِهِ  ،ِعنَْدهُ  ُهلُْم َعِيلٌّ َسيُِّد َاْلَعابِِدينَ  .ُأثِيُب َوأَُعاِقُب  )١(بِِعْرتَ  ،اِضنيَ َوَزْيُن َأْولِيَاِء اَملَ  ،َأوَّ

ِه َاملَ  ٌد َاْلبَاِقرُ َواِْبنُُه َشبِيُه َجدِّ ْكَمتِيَوَاملَ  ،ِعْلِمي َباِقرُ  ،ْحُموِد ُحمَمَّ َسيَْهلُِك  ،ْعِدُن ِحلِ

ادِّ َعَيلَّ  ،ْرَتاُبوَن ِيف َجْعَفرٍ َاملُ  ادُّ َعَليِْه َكالرَّ  ،َجْعَفرٍ  َحقَّ َاْلَقْوُل ِمنِّي َألُْكِرَمنَّ َمثَْوٰى  ،َالرَّ

نَُّه ِيف َأْشيَاِعِه َوَأْنَصاِرِه َوأَْولِيَاِئهِ وَ  ِألَنَّ  ،)٣(َدُه فِتْنٌَة َعْميَاُء ِحنِْدٌس َبعْ  )٢(ُأْنتَِج  ،َألَُرسَّ

تِي َال  ،َينَْقطِعُ  َخيَْط َفْرِيض َال  َوَمْن َجَحَد  أََال  ،َيْشَقْونَ  إِنَّ َأْولِيَائِي َال وَ  ،َختَْفٰى  َوُحجَّ

ٰى وَ  ،َواِحدًا ِمنُْهْم َفَقْد َجَحَد نِْعَمتِي َ آَيًة ِمْن ِكتَاِيب َفَقِد اِْفَرتَ َوْيٌل وَ  ،َيلَّ عَ  َمْن َغريَّ

ِة َعبِْدي ُموَسٰى  يَن اَْجلَاِحِديَن ِعنَْد اِْنِقَضاِء ُمدَّ ِيت وَ  لِْلُمْفَرتِ َب  .َحبِيبِي َوِخَريَ إِنَّ َاملَُكذِّ

ٌب بُِكلِّ أَْولِيَاِئي يَعِيلٌّ َولِيِّي وَ وَ  ،بِالثَّاِمِن ُمَكذِّ َوَمْن َأَضُع َعَليِْه َأْعبَاَء  ،َناِرصِ

ةِ  تِي َفُن ِيف اَملَ ُيدْ  ،َيْقتُُلُه ِعْفِريٌت ُمْستَْكِربٌ  ،ِع ِهبَاْضطَِال بِاْالِ  )٤(ُأَمتُِّعهُ وَ  ،َالنُّبُوَّ ِدينَِة َالَّ
                                                             

 ).تهبعزَّ (: بعض النَُّسخيف  )١(

 ،)تيحتأُ (: الورٰى  لنعامين وإعالملغيبة الويف الكايف واالختصاص و ،)فتحأ: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).تيحأُ (: ويف االحتجاج ،)انتخبت(:  أخبار الرضا ويف عيون

ة حندس/ ٥٨ص / ٦ج ( لسان العربيف ) ٣(  ).الظلمة: ندساحل: ()مادَّ

 ).منحهأ(: وعيون أخبار الرضا  بعض النَُّسخيف  )٤(
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الُِح إَِىلٰ  ٍد  ،َجنِْب َرشِّ َخْلِقي َبنَاَها َاْلَعبُْد َالصَّ نَّ َعيْنَيِْه بُِمَحمَّ َحقَّ َاْلَقْوُل ِمنِّي َألُِقرَّ

ي ،َفُهَو َمْعِدُن ِعْلِمي ،َواِرِث ِعْلِمهِ وَ َخِليَفتِِه اِْبنِِه وَ  تِي َعَىلٰ  ،َوَمْوِضُع ِرسِّ  َوُحجَّ

ْعتُُه ِيف َسبِْعَني أَ وَ  ،َجَعْلُت َاْجلَنََّة َمثَْواهُ  ،َخْلِقي ِمْن َأْهِل َبيْتِِه ُكلُُّهْم َقِد  ٍف لْ َشفَّ

َعاَدِة ِالْبنِِه وَ  ،اِْستَْوَجبُوا َالنَّارَ  ي ،َعِيلٍّ َأْختُِم بِالسَّ اِهِد ِيف َخْلِقيوَ  ،َولِيِّي َوَناِرصِ  ،اَلشَّ

اِعَي إَِىلٰ  ،َوْحِيي َأِمينِي َعَىلٰ وَ  ُثمَّ  .َواَْخلَاِزَن لِِعْلِمَي اَْحلََسنَ  ،َسبِييل ُأْخِرُج ِمنُْه َالدَّ

 ،َوَصْربُ َأيُّوَب  ،ِعيَسٰى  َوَهبَاءُ  ،َعَليِْه َكَامُل ُموَسٰى  ،ُأْكِمُل َذلَِك بِاْبنِِه َرْمحًَة لِْلَعاملَِنيَ 

ْيَلمِ ؤُ رُ  وُسُهْم َكَام ُيتََهاَدٰى ؤُ رُ  ُيتََهاَدٰى وَ  ،َسيَِذلُّ َأْولِيَائِي ِيف َزَمانِهِ  ِك َوَالدَّ ْ  ،وُس َالرتُّ

َرُقوَن َوَيُكوُنوَن َخاِئِفَني َمْرُعوبَِني َوِجِلنيَ   ،ُتْصبَُغ اَْألَْرُض بِِدَماِئِهمْ  ،َفيُْقتَُلوَن َوُحيْ

نَُّة ِيف نَِساِئِهمْ  ِهبِْم َأْدَفُع ُكلَّ فِتْنٍَة َعْميَاَء  ،اوَلئَِك أَْولِيَائِي َحق� أُ  ،َوَيْفُشو َاْلَوْيُل َوَالرَّ

َال وَ  ،ِحنِْدسٍ  ِ  ،َل َال َوَأْرَفُع اَآلَصاَر َوَاْألَغْ  ،ِزَل ِهبِْم َأْكِشُف َالزَّ
َ
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ْمحَِن ْبُن َساِملٍ  ْ  :َقاَل ِيل َأُبو َبِصريٍ  :َقاَل َعبُْد َالرَّ َهَذا   َتْسَمْع ِيف َدْهِرَك إِالَّ َلْو َمل

 .)١(َعْن َأْهِلهِ  َفُصنُْه إِالَّ  ،َاْحلَِديَث َلَكَفاكَ 
                                                             

باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ / ٥٢٨و ٥٢٧ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )١(

بإسناده ) ٣٦٦ - ٣٦٤ص ( ة الكربٰى داياهليف  صيبي واخل ،باختالف )٣ح / عليهم 

عن جابر بن عبد اهللا ) ١٧٠ - ١٦٨ص (ة الوصيَّ  إثباتاملسعودي يف و، عن أيب بصري باختالف

بأسانيد خمتلفة عن  )٥ح / ٤باب / ٧٢ - ٦٩ ص(غيبة يف ال النعامين و باختالف،األنصاري 

 /٢٨باب / ٣١١ - ٣٠٨ ص(ين الدِّ  كامليف  ، والصدوق بكر بن صالح باختالف يسري

يف  املفيد و ،)٢ح / ٦باب / ٥٠ - ٤٨ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا يف و، )١  ح

تقريب املعارف يف  أبو الصالح احللبي و ،باختالف) ٢١٢ - ٢١٠ص (االختصاص 

سناده عن إعن املفيد ب) ١٩و ١٨ ص(يف االستنصار  والكراجكي ، )٤٢٢و ٤٢١ ص(

، )١٧٧ - ١٧٤ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس اد خمترصاً محَّ صالح بن أيب 

  أمحد بن عيلٍّ و، )٢٥٦و ٢٥٥ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف  ابن شهرآشوب و
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َنا َمجَاَعةٌ  -  ١٠٩ يِّ  ،َوَأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعْن أَِيب َعِيلٍّ َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

َياِديِّ  ِين َاْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلٍّ  :َقاَل  ،َاْإلِ َعْن  ،ْوِصِيلِّ َاْلَعْدلِ َعْن َعِيلِّ ْبِن ِسنَاٍن َاملَ  ،َأْخَربَ
                                                                                                                                               

 فضائل اليف  وابن شاذان باختالف، ) ٨٧ - ٨٤ص / ١ج ( االحتجاجيف   الطربيس

جامع األخبار يف  ، والشعريي صري صدره باختالفعن أيب ب مرفوعاً ) ١١٤و ١١٣ ص(

/ ٢ج (القلوب إرشاد يف  الديلمي و ،عن ابن بابويه نقالً ) ٨٢/٩ح / ٦٦ - ٦٢ ص(

، خمترصاً ) ١٦٠و ١٥٩ ص(اليقني مشارق أنوار يف  الربيس و ،باختالف) ٢٩٢ - ٢٩٠  ص

 .ن الصدوقبإسناده ع )٤٣٢ح / ١٣٩ - ١٣٦ص / ٢ج (فرائد السمطني واجلويني يف 

مة املجليس     :- بالفتح والكرس  - الرقُّ ): (٢٠٠ -  ١٩٨ص / ٣٦ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

طلق احلجاب عليه الرسول املصلح بني القوم، وأُ : والسفري، ...ب فيهكتَ اجللد الرقيق الذي يُ 

له  نَّ نه، أو ألوبني اخللق كاحلجاب الواسطة بني املحجوب واملحجوب ع ه واسطة بني اهللاألنَّ 

سة أو ا أسامء ذاته املقدَّ واملراد باألسامء إمَّ  .إٰىل اخللق ووجهاً  ،إٰىل اهللا وجهاً  :وجهني

وباآلالء  .ة وما يلزمها ويلحقهاوهي النبوَّ  ،والنعامء مفرد بمعنٰى النعمة العظيمة، ... ةاألئمَّ 

ة وشيعتهم األئمَّ : واملظلومون. غلبةوال إعطاء الدولة :دالةواإل، ...م واألوصياء عَ سائر النِّ

 ف ما عمل من خري ورشٍّ مكلَّ  ين أي املجازي لكلِّ وديان الدِّ . الذين ينرصهم اهللا يف آخر الزمان

سالم والعبادة والطاعة واحلساب اجلزاء واإل :-بالكرس  -ين الدِّ  :ويف القاموس. ينيوم الدِّ 

. ار والقايض واحلاكم واحلاسب واملجازيالقهَّ : انوالقضاء، والديَّ  لسلطان واحلكماوالقهر و

عامهلم بحيث م فليس جزاء ألما يرجوه العباد من رهبِّ  كلَّ  املعنٰى أنَّ  كأنَّ  ):فضيل فمن رجا غري(

 من أعشار ما أنعم عليهم عٰىل اهللا ذلك، بل هو من فضله سبحانه، وأعامهلم ال تكافئ عرشاً  جيب

فبعده  لزم عليه سبحانه إعطاء الثواب بمقتٰىض وعده، اٰىل، وإنْ مه تععَ من نِ  قبلها، بل هي أيضاً 

ى، ومعنً لفظاً  رجا فضل غريي، وال خيفٰى بعده: املعنٰى  وذهب األكثر إٰىل أنَّ . من فضله أيضاً 

 ام هي من عدله، وإنَّ العباد إنَّ  إذ العقوبات التي خيافها )أو خاف غري عديل(: د ما ذكرنا قولهؤيِّ ويُ 

. به عٰىل السعة ل مفعوالً عَ ُجي  وجيوز أنْ ، أي تعذيباً  ):بته عذاباً عذَّ (. ا ظلم فقد كفرأهنَّ من اعتقد 

كام ذكره  ب به عٰىل حذف حرف اجلرِّ عذَّ به ما يُ  ريدأُ  أو للعذاب إنْ  ،الضمري للمصدر )بهعذِّ ال أُ (

 ،باألسد فيها له  هلام بولد األسد يف الشجاعة، أو تشبيهاً  أي ولديك ):بشبليك(. البيضاوي

 - الشبل : ويف القاموس. باألسد  ألمري املؤمنني ولدي أسدك، تشبيهاً  :، أو املعنٰى أو األعمّ 

 ).ولد األسد :-بالكرس 
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ٍد َاْخلَِلييلِّ َأْمحَ  دِ  ،َد ْبِن ُحمَمَّ َعْن  ،َعْن ُسَليَْامَن ْبِن َأْمحَدَ  ،)١(ْبِن َصالٍِح َاْهلَْمَداِينِّ  َعْن ُحمَمَّ

ْمحَِن ْبِن َيِزيَد ْبِن َجابِرٍ  )٢(ِزَيادِ  َسِمْعُت  :َقاَل  ،)٤(مٍ َعْن َسالَّ  ،)٣(ْبِن ُمْسِلٍم َوَعبِْد َالرَّ

 ةَ َسِمْعُت َليْلَ «: َيُقوُل   َاهللاَسِمْعُت َرُسوَل  :َيُقوُل  َراِعَي َالنَّبِيِّ  )٥(َسْلَمٰى 

َي ِيب إَِىلٰ  َامءِ  ُأْرسِ  بِمَ : )َجلَّ َثنَاُؤهُ (َقاَل َاْلَعِزيُز  ،َالسَّ
ُ

ِْه ِمْن آَمَن ا�ر�ُسول
َ

 إِ�
َ

ِزل
ْ
ن
ُ
ا أ

 .َر��هِ 

 : ُقْلُت 
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
 .]٢٨٤: البقرة[ َوا�

دُ  .َصَدْقَت  :َقاَل  تَِك  ،َيا ُحمَمَّ  ؟َمْن َخلَّْفَت ِألُمَّ
                                                             

، من أصحاب العسكري ) ٥٩٠٠/١٨الرقم / ٤٠٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 .)وكيل، الدهقان، د اهلمدايند بن صالح بن حممّ حممّ (: قائالً 

يف ترمجة إسحاق بن ) ١٠٨٨ضمن احلديث / ٨٤٧ص / ٢ج (يف رجاله   وقال الكيشِّ 

إذا وردت بغداد ف«: وفيهتوقيع،  د خرج إلسحاق بن إسامعيل من أيب حممّ (: إسامعيل

 ).»فاقرأه عٰىل الدهقان، وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا

 هاوكلُّ  ،)انالريَّ (: ، ويف مقتضب األثر)الالذب(: بعضها، ويف )الذمال: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .والطرائف ،وفرائد السمطني ،ومقتل اخلوارزمي ،املائة منقبة منوما أثبتناه  .تصحيف

زياد بن أيب غياث، واسم أيب غياث (: )٤٥٢الرقم / ١٧٢و ١٧١ص (يف رجاله  قال النجايش 

 .)قدة وابن نوح، ثقة سليمذكره ابن ع، عبد اهللا  مسلم، موٰىل آل دغش، روٰى عن أيب

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٢٦٨٧/٣٣الرقم / ٢٠٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).زياد بن مسلم، أبو عتاب الكويف(

) هـ١٥٤(الشامي الداراين، ثقة، مات سنة  ،أبو عتبة ،هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي )٣(

، )٤٠٥٥الرقم / ٥٩٥ص / ١ج (تقريب التهذيب  :له يف مرجِ وهو ابن بضع وثامنني سنة، تُ 

 .الرجال بتُ وغريمها من كُ ، )٤٦٦ص / ٧ج (ابن سعد وطبقات 

م بن أيب عمرة اخلراساين، ثقة، سالَّ (: )٥٠٢الرقم / ١٨٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).، سكن الكوفة، له كتاب روٰى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا

 . من أصحاب الصادق) ٢٨٩١/١٢٩الرقم / ٢١٨ص (يف رجاله   املؤلِّفه وعدَّ 

 .شامي، وهو خادم رسول اهللا : وقيل ،اسمه حريث، كويف: يقال )٥(

 .)٥٢٥الرقم / ٣٦٩ص / ١ج ( اإلصابةو، )٧٦ص / ١ج ( الغابة سدأُ  :راجع



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ١٨٤

َها :ُقْلُت   .َخْريَ

 ؟َعِيلَّ ْبَن َأِيب طَالٍِب  :َقاَل 

 .َيا َربِّ  ،َنَعمْ  :ُقْلُت 

دُ  :َقاَل  ُتَك ِمنَْهاَال َاْألَْرِض اِطِّ  إِينِّ اِطََّلْعُت َعَىلٰ  ،َيا ُحمَمَّ َفَشَقْقُت  ،َعًة َفاْخَرتْ

ْحُموُد َوَأْنَت َفَأَنا َاملَ  ،َوُذِكْرَت َمِعي  ُأْذَكُر ِيف َمْوِضٍع إِالَّ َفَال  ،َلَك اِْسًام ِمْن َأْسَامِئي

دٌ  َفَأَنا  ،َشَقْقُت َلُه اِْسًام ِمْن َأْسَامِئيوَ  ،اَة َفاْخَرتُْت ِمنَْها َعِلي� ُثمَّ اِطََّلْعُت َالثَّانِيَ  ،ُحمَمَّ

دُ  .َوُهَو َعِيلٌّ  َاْألَْعَىلٰ  َاْحلَُسْنيَ اطَِمَة َواَْحلََسَن وَ ا َوفَ َخَلْقُت َعِلي� إِينِّ َخَلْقتَُك وَ  ،َيا ُحمَمَّ

َامَواِت وَ  َيتَُكْم َعَىلٰ َوَعَرْضُت َوَال  ،)١(ِمْن َشبَِح ُنوٍر ِمْن ُنوِري  ،اَْألََرِضنيَ َأْهِل اَلسَّ

َيا  .َمْن َجَحَدَها َكاَن ِعنِْدي ِمَن َاْلَكافِِرينَ وَ  ،ْؤِمنِنيَ بَِلَها َكاَن ِعنِْدي ِمَن َاملُ َفَمْن قَ 

نِّ َاْلبَاِيل َينَْقطَِع وَ  َلْو َأنَّ َعبْداً ِمْن ِعبَاِدي َعبََدِين َحتَّٰى  ،دُ ُحمَمَّ  ُثمَّ َأَتاِين  ،َيِصَري ِمثَْل َالشَّ

دُ  .َيتُِكمْ ُيِقرَّ بَِوَال  َيتُِكْم َما َغَفْرُت َلُه َحتَّٰى َجاِحدًا بَِوَال   ؟ُحتِبُّ َأْن َتَراُهمْ أَ  ،َيا ُحمَمَّ

 .ا َربِّ يَ  ،َنَعمْ  :ُقْلُت 

َفإَِذا َأَنا بَِعِيلٍّ َوَفاطَِمَة َواَْحلََسِن  َفاْلتََفتُّ  ،اِْلتَِفْت َعْن َيِمِني َاْلَعْرشِ  :َفَقاَل 

ٍد َوَجْعَفٍر وَ اَْحلَُسْنيِ وَ وَ  ٍد َوَعِيلٍّ َواَْحلََسِن  ُموَسٰى َعِيلٍّ َوُحمَمَّ َوَعِيلٍّ َوُحمَمَّ

ْهِديُّ ِيف َوْسطُِهْم َكَأنَُّه َواَملَ  ،ِقيَاٌم ُيَصلُّونَ  ،ُنورٍ  ِمنْ  )٢(ِيف َضْحَضاٍح   ْهِديِّ َوَاملَ 

يٌّ  دُ  :َفَقاَل  ،َكْوَكٌب ُدرِّ تَِك وَ  ،ِء اَْحلَُجُج َهُؤَال  ،َيا ُحمَمَّ دُ  .َهَذا َالثَّائُِر ِمْن ِعْرتَ  ،َيا ُحمَمَّ

ِيت َوَجَال  ُة َاْلَواِجبَُة ِألَْولِيَاِئيَوِعزَّ  . )٣(»نْتَِقُم ِمْن َأْعَداِئيَوَاملُ  ،ِيل إِنَُّه اَْحلُجَّ
                                                             

 .أصله: ءوسنخ اليش ؛)من سنخ نوري(: يف املائة منقبة )١(

 ).ينترش عٰىل وجه األرض] ما[ :الضحضاح: ()مادَّة ضحح/ ٥٢٤ص / ٢ج ( لسان العربيف ) ٢(

عن   بإسناده عن أيب جعفر) ٤٨/٢٣ح / ٧٥و ٧٤ص (يف تفسريه   فرات الكويفرواه  )٣(

ي  ،)١١و ١٠ ص(مقتضب األثر يف  ، وابن عيَّاش  النبيِّ  يف  وحمّمد بن أمحد القمِّ

  ، وابنبن سنان املوصيل باختالف سناده عن عيلِّ بإ )١٧نقبة امل/ ٤٠ - ٣٧ ص(مائة منقبة 
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َعْن َتأِْويِل َقْوِل  َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر : َقاَل  ،َجابٌِر اَْجلُْعِفيُّ  َرَوٰى وَ  -  ١١٠
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َعَداءَ  :َقاَل  ،]٣٦: التوبة[ أ َس َسيِِّدي َالصُّ ا  ،َيا َجابِرُ « :ُثمَّ َقاَل  ،َفتَنَفَّ َأمَّ

نَةُ  ي َرُسوُل  السَّ  َفُهَو َأِمُري َاملُْؤِمنِنيَ  ،َشْهراً  َوُشُهوُرَها اِْثنَا َعَرشَ ،  اَهللاَفِهَي َجدِّ

دٍ وَ  ،اِْبنِِه َعِيلٍّ وَ  ،َواِْبنِِه ُموَسٰى  ،اِْبنِي َجْعَفرٍ  إَِىلٰ وَ  ،إَيلَّ  )١()وَ (  َوإَِىلٰ  ،اِْبنِِه َعِيلٍّ وَ  ،اِْبنِِه ُحمَمَّ

ٍد َاْهلَاِدي َاملَ اِ  َوإَِىلٰ  ،اِْبنِِه اَْحلََسنِ   ،ِيف َخْلِقهِ  اَهللاُحَجُج  ،َعَرشَ إَِماماً  اِْثنَا ،ْهِديِّ ْبنِِه ُحمَمَّ

يُن َاْلَقيُِّم َأْرَبَعٌة ِمنُْهْم وَ  .ِعْلِمهِ َوْحِيِه وَ  َوُأَمنَاُؤُه َعَىلٰ  ِذيَن ُهُم َالدِّ اَْألَْرَبَعُة َاْحلُُرُم َالَّ

 ،َعِيلُّ ْبُن ُموَسٰى وَ  ،ْحلَُسْنيِ َوَأِيب َعِيلُّ ْبُن اَ  ،ْؤِمنِنيَ َعِيلٌّ َأِمُري َاملُ  :َخيُْرُجوَن بِاْسٍم َواِحدٍ 

ٍد وَ  ْقَراُر ِهبَُؤَال ، َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ يُن َاْلَقيِّمُ َفاْإلِ  ، ِء ُهَو َالدِّ
َ

ال
َ
ِلُموا ِ�يِهن� ف

ْ
ظ

َ
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مْ 
ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
 . )٢(»َأْي ُقوُلوا ِهبِْم َمجِيعاً َهتْتَُدوا أ

َنا َمجَاَعةٌ  -  ١١١ اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُسْفيَاَن  اَهللاَعْن َأِيب َعبِْد  ،َأْخَربَ

َعْن أَْمحََد ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،ْوِصِيلِّ َاْلَعْدلِ َعْن َعِيلِّ ْبِن ِسنَاٍن َاملَ  ،)٣(َاْلبََزْوَفِريِّ 

ِد ْبِن اَْخلَِليلِ  يِّ  ،ُحمَمَّ هِ  ،)٤(َعْن َجْعَفِر ْبِن َأْمحََد َاملِْْرصِ َعْن  ،اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  َعْن َعمِّ
                                                                                                                                               

  يف تأويل اآليات  واألسرتآبادي  ،)٢٧٠ح  /١٧٣و ١٧٢ ص(الطرائف يف  طاوس

، واخلوارزمي بإسناده عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر )٩٠ح / ٩٩و ٩٨ص / ١ج (الظاهرة 

/ ٢ ج(فرائد السمطني اجلويني يف ، و)٢٣ح / ١٤٧و ١٤٦ص / ١ ج(  مقتل احلسنييف 

 ).٢ح / ٣٨١و ٣٨٠ص / ٣ج (ة ينابيع املودَّ ، والقندوزي يف )٥٧١ح / ٣٢٠و ٣١٩ص 

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

 .خمترصاً ) ٢٤٤ص / ١ج (آل أيب طالب مناقب يف  رواه ابن شهرآشوب  )٢(

بن سفيان بن خالد بن  احلسني بن عيلِّ (: )١٦٢الرقم / ٦٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).من أصحابنا جليل ،ثقة ،شيخ ،أبو عبد اهللا البزوفري ،سفيان

 ف بابن أيبعرَ أبو الفضل الغافقي املرصي، ويُ  ،بن بيان بن زيد بن سيابة هو جعفر بن أمحد بن عيلِّ  )٤(

 .)٤٤٢الرقم / ١٠٨ص / ٢ج ( لسان امليزان: راجع. اوكان رافضي�  ،)هـ٣٠٤(العالء، مات سنة 
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دٍ  َاهللاَعْن َأِيب َعبِْد  ،َأبِيهِ  َسيِِّد  )١(َعْن أَبِيِه ِذي َالثَِّفنَاِت  ،َعْن َأبِيِه َاْلبَاِقرِ  ،َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ِهيدِ  ،َاْلَعابِِدينَ  ِكيِّ اَلشَّ َقاَل : َقاَل ، َني ْؤِمنِ ِمِري اَملُ َعْن َأبِيِه أَ  ،َعْن َأبِيِه َاْحلَُسْنيِ اَلزَّ

تِي َكاَنْت فِيَها َوَفاُتُه  -   اَهللاَرُسوُل  يَْلِة َالَّ  ،َيا َأَبا اَْحلََسنِ «: لَِعِيلٍّ  - ِيف َاللَّ

َهَذا  إَِىلٰ  اِْنتََهٰى  َوِصيَّتَُه َحتَّٰى   اَهللا َفَأْمَألَ َرُسوُل  ،»َأْحِرضْ َصِحيَفًة َوَدَواةً 

ِدِهْم اِْثنَا َعَرشَ َوِمْن َبعْ  ،إِنَُّه َسيَُكوُن َبْعِدي اِْثنَا َعَرشَ إَِماماً  ،َعِيلُّ َيا «: َفَقاَل  ،ْوِضعِ َاملَ 

ُل اَْالِ فَ  ،اَمْهِدي�  َك اَهللاُ  ،ْثنَْي َعَرشَ إَِماماً َأْنَت َيا َعِيلُّ أَوَّ ا َعِلي�  :ِيف َسَامِئهِ  َتَعاَىلٰ  َسامَّ

يَق اَْألَْكَربَ وَ  ،ْؤِمنِنيَ َأِمَري َاملُ وَ  ،ْرَتَىضٰ َاملُ  دِّ  ،ْأُمونَ َاملَ وَ  ،َوَاْلَفاُروَق َاْألَْعظَمَ  ،َالصِّ

كَ  َفَال  ،ْهِديَّ َاملَ وَ  َأْهِل َبيْتِي  أَْنَت َوِصيِّي َعَىلٰ  ،َيا َعِيلُّ  .َتِصحُّ َهِذِه َاْألَْسَامُء ِألََحٍد َغْريِ

ْقتََها َفَأَنا َبِريٌء ِمنَْهاوَ  ،َلِقيَتْنِي َغداً  َفَمْن َثبَّتََّها ،نَِساِئي َوَعَىلٰ  ،َميِّتِِهمْ َحيِِّهْم وَ   ،َمْن َطلَّ

ْ َتَرِين  َمل
ْ َأَرَها ِيف َعْرَصِة َاْلِقيَاَمةِ وَ  )٢( تِي ِمْن َبْعِدي َأْنَت َخِليَفتِي َعَىلٰ وَ  ،َمل َفإَِذا ، ُأمَّ

ْمَها إَِىلٰ  ْتَك َاْلَوَفاُة َفَسلِّ ْتُه َاْلَوَفاُة  ،)٣(ْلَوُصولِ اِْبنَِي اَْحلََسِن َاْلَربِّ اَ  َحَرضَ َفإَِذا َحَرضَ

ْمَها إَِىلٰ  كِيِّ َاملَ اِْبنَِي َاْحلَُسْنيِ  َفْليَُسلِّ ِهيِد اَلزَّ ْمَها  ،ْقتُولِ  َالشَّ ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ َفإَِذا َحَرضَ

اِْبنِِه  ْتُه اَْلَوَفاُة َفْليَُسلِّْمَها إَِىلٰ َفإَِذا َحَرضَ  ،اِْبنِِه َسيِِّد َاْلَعابِِديَن ِذي َالثَِّفنَاِت َعِيلٍّ  إَِىلٰ 

ٍد َاْلبَاِقرِ  ْمَها إَِىلٰ  ،)٤(ُحمَمَّ ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ اِدِق  َفإَِذا َحَرضَ ْتُه  ،اِْبنِِه َجْعَفٍر اَلصَّ َفإَِذا َحَرضَ

ْمَها إَِىلٰ  ْمَها إَِىلٰ  َفإَِذا ،َاْلَكاظِمِ  اِْبنِِه ُموَسٰى  َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ اِْبنِِه َعِيلٍّ  َحَرضَ

َضا ْمَها إَِىلٰ  ،َالرِّ ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ ٍد َالثَِّقِة َالتَِّقيِّ  َفإَِذا َحَرضَ ْتُه  ،اِْبنِِه ُحمَمَّ َفإَِذا َحَرضَ

ْمَها إَِىلٰ  ْمَها إَِىلٰ  ،اِْبنِِه َعِيلٍّ َالنَّاِصِح  َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ ْتُه اَْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ اِْبنِِه  َفإَِذا َحَرضَ
                                                             

الثفنة من البعري ما يقع عٰىل األرض من أعضائه ): (٢٦٠هامش ص / ٣٦ج (يف بحار األنوار  )١(

كثرة سجوده  اد عٰىل السجَّ  )ذو الثفنات( وجه إطالق ولعلَّ . إذا استناخ وغلظ كالركبتني

 ).بحيث صار مواضع سجوده ذا ثفنة

 ).مل ترثني(: بعض النَُّسخيف  )٢(

 .عطاءاإلكثري  :الوصول )٣(

 ).باقر العلم: (بعض النَُّسخيف  )٤(



ل  ١٨٧ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

ْمَها إَِىلٰ  ،َاْحلََسِن اَْلَفاِضلِ  ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ ٍد اَملُ  َفإَِذا َحَرضَ ْستَْحَفِظ ِمْن آِل اِْبنِِه ُحمَمَّ

ٍد  َفإَِذا  ،اْعِدِه اِْثنَا َعَرشَ َمْهِدي� بَ ُثمَّ َيُكوُن ِمْن  ،َفَذلَِك اِْثنَا َعَرشَ إَِماماً ، ُحمَمَّ

ْمَها إَِىلٰ  ْتُه َاْلَوَفاُة َفْليَُسلِّ ِل اَملُ  َحَرضَ بِنيَ اِْبنِِه َأوَّ اِْسٌم َكاْسِمي  :َثُة َأَساِمَي َلُه َثَال  ،َقرَّ

ُل َاملُْؤِمنِنيَ هُ  ،ْهِديُّ ْسُم َالثَّالُِث َاملَ اَْالِ وَ  ،أَْمحَدُ وَ  ،َاهللاُهَو َعبُْد َواِْسِم َأِيب وَ   .)١(»َو َأوَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١١٢ ٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ،َعْن ِعدَّ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

اِب  َعِن اَْحلََسِن ْبِن ُموَسٰى  ،َاهللاْحلَُسْنيِ ْبِن َعبِْد َعِن اَ  ،َأِيب َعِيلٍّ َاْألَْشَعِريِّ  َعِن  ،اَْخلَشَّ

 :َقاَل  ،َعْن ُزَراَرةَ  ،َعِن اِْبِن ُأَذْينَةَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن اَْحلََسِن ْبِن ِرَباطٍ  ،ْبِن َسَامَعةَ  َاْحلََسنِ 

ٌث اَْالِ «: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  ٍد ُكلُُّهْم ُحمَدَّ َماَم ِمْن آِل ُحمَمَّ ْثنَا َعَرشَ اَْإلِ

 اَهللاَفَرُسوُل  ،ِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َوُوْلِد عَ   اَهللاُوْلِد َرُسوِل  )٢(]ِمنْ [

ا َاْلَوالَِدانِ   َوَعِيلٌّ   .)٣(»ُمهَ
                                                             

ة جماهيل وضعفاء، فإنَّ  سند هذه الرواية يف غاية الضعف، الشتامله عىلٰ  )١( عيلَّ بن سنان (عدَّ

، (و) جعفر بن أمحد املرصي(و) أمحد بن حمّمد بن اخلليل(و) املوصيل العدل ه احلسن بن عيلٍّ عمَّ

 .رواية وردوا يف طريقها لالستدالل كلُّهم جماهيل، فال تصلح) عن أبيه

 ).٣٤ - ٢٨ص (اإلمام القائم للشيخ عيلٍّ آل حمسن  الردُّ القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ : ُانظر

لنا، فهي ال تدلُّ عىلٰ  ولده عند قرب وفاته،  ُيسلِّم األمر إىلٰ  ¨أكثر من أنَّ اإلمام املهدي  ولو تنزَّ

ت فهي متعلِّ  ا لو صحَّ ال يف زمن الغيبة، هذا فضًال عن  ¨قة بام بعد ظهوره ممَّا يعني أهنَّ

ة عىلٰ   .هو اإلمام احلسني  ¨أنَّ الذي حيكم األرض بعده  معارضتها بالروايات الدالَّ

 ).ثونهم حمدَّ : (بعضهاويف  ،)ثونهم املحدَّ (: بعضهاويف  ،بعض النَُّسخما أثبتناه من الكايف و )٢(

ار  )٣( يف  والكليني  ،)٥ح / ٥باب / ٧ج / ٣٤٠ص (الدرجات بصائر يف  رواه الصفَّ

ويف  ،)١٤ح  /باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم / ٥٣٣ص / ١ ج(الكايف 

بإسناده عن الكليني ) ٣٤٧ص / ٢ج (رشاد يف اإل ، واملفيد باختالف )٧ح  /٥٣١ ص(

عن زرارة باختالف ) ٤٢٥ص (يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي و، باختالف يسري

يف  الشيخ الطربيس و،  عن املفيد )١٧و ١٦ ص(يف االستنصار  والكراجكي  ،يسري

آل أيب  يف مناقب ابن شهرآشوب ، ود بن يعقوبعن حممّ  )١٧١ص / ٢ج ( الورٰى  إعالم

             .ذينة خمترصاً عن ابن أُ ) ٢٥٦ص / ١ ج( طالب
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ْسنَادِ  -  ١١٣ يَٰى  ،َوِهبََذا اَْإلِ ِد ْبِن َحيْ ِد  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن  ،)١(اَْحلَُسْنيِ ] ْبنِ [َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبنِ  . َاهللاَأِيب َعبِْد َعْن  ،َمْسَعَدَة ْبِن ِزَيادٍ  َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن أَِيب  ،َاْحلَُسْنيِ  َوُحمَمَّ

يَٰى  ُكنُْت : َقاَل  ،َعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدِريِّ  ،)٣(َعْن َأِيب َهاُروَن َاْلَعبِْديِّ  ،)٢(َدِينِّ َاملَ  َحيْ

َب َيْزُعُم َيثْرِ  امَّ َهَلَك َأُبو َبْكٍر َواِْستَْخَلَف ُعَمَر أَْقبََل َهيُوِديٌّ ِمْن ُعظََامءِ ـَحاِرضًا لَ 

ُه َأْعَلُم َأْهِل َزَمانِِه َحتَّٰى َهيُوُد اَملَ   ِجئْتَُك إِينِّ  ،َيا ُعَمرُ  :َفَقاَل َلهُ  ،ُعَمرَ  ُرفَِع إَِىلٰ  ِدينَِة َأنَّ

ْسَال  َتنِي َعامَّ َأْسَأُلَك َعنُْه َفَأْنَت َأْعَلُم َأْصَحاِب َهَذا َاْلِكتَاِب  ،مَ ُأِريُد اَْإلِ ْ َفإِْن َخربَّ

نَِّة َوَمجِيِع َما ُأِريُد َأْن َأْسَأَل َعنْهُ َواَ   .لسُّ

تِنَا  َلِكنِّي ُأْرِشُدَك إَِىلٰ  ،إِينِّ َلْسُت ُهنَاكَ  :َفَقاَل َلُه ُعَمرُ  :َقاَل  َمْن ُهَو َأْعَلُم ُأمَّ

نَِّة وَ بِاْلِكتَاِب وَ   .- َعِيلٍّ  َأْوَمَأ إَِىلٰ وَ  - َوُهَو َذاَك  ،َمجِيِع َما َقْد َتْسأَُل َعنْهُ َالسُّ

 ،َالنَّاسِ  )٤(بِيَعةَ َذا َكَام َتُقوُل َفَام َلَك وَ إِْن َكاَن هَ  ،َيا ُعَمرُ  :َفَقاَل َلُه َاْليَُهوِديُّ 

َام َذاَك َأْعَلُمُكمْ   ؟َوإِنَّ
                                                                                                                                               

   ٰهم كلُّ ( :قوله): (٣٧١و ٣٧٠ص / ٧ج (ل الكايف يف رشح ُأصو املازندراين  قال املوىل

 )ولد عىلٍّ  من ولد رسول اهللا ومن(: وقوله .وإفراد اخلرب باعتبار لفظ الكلِّ  ،مبتدأ وخرب) ثحمدَّ 

 :وقوله .والقرينة علم املخاطب به ،وهذا احلكم باعتبار األكثر .خرب بعد خرب عٰىل الظاهر

كذلك مها والدان  ،ىومعنً ة صورةً ام والدان لألئمَّ  أهنَّ وكام )مها الوالدان ورسول اهللا وعيلٌّ (

 ).ام ولدا العلم وورثا احلكمةى حيث إهنَّ معنً ةمَّ لألُ 

ات اهلمداين،ابد بن احلسني بن أيب اخلطَّ هو حممّ  )١( يف  الذي قال النجايش  ، أبو جعفر الزيَّ

 ).ثري الرواية، ثقة، عنيالقدر، ك جليل من أصحابنا، عظيم(: )٨٩٧الرقم / ٣٣٤ص (رجاله 

 يصاً خصِّ  ، وكانروٰى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا  ،د بن أيب حييٰى املدينهو إبراهيم بن حممّ  )٢(

 .فهضعِّ تُ  -ة هبذه العلَّ  -ة هبام، والعامَّ 

 ،)١٧٢٠/٢٤الرقم / ١٥٦ص (رجال الطويس و ،)١٢الرقم / ١٤ص ( رجال النجايش :راجع

 ).١/١الرقم / ٣٤ص (الفهرست و

تابعي (: )٦٠١٨الرقم / ١٧٣ص / ٣ج ( يف ميزان االعتدالالذهبي هو عامرة بن جوين، قال  )٣(

 )).هـ١٣٤(مات سنة  ،شيعيون، خارجي متلوِّ  :وقال الدارقطني(: قال إٰىل أنْ  ،...)ة بمرَّ لنيِّ 

 ).لبيعة: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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 .ُعَمرُ  )١(َفَزَبَرهُ 

 ؟ُعَمرُ َأْنَت َكَام َذَكَر  :َفَقاَل ، َعِيلٍّ  ُثمَّ إِنَّ َاْليَُهوِديَّ َقاَم إَِىلٰ 

 .»؟َما َقاَل ُعَمرُ وَ « :َفَقاَل 

هُ  َفإِْن ُكنَْت َكَام َقاَل ُعَمُر َسَأْلتَُك َعْن َأْشيَاَء أُِريُد َأْن َأْعَلَم َهْل  :َقاَل  ،َفَأْخَربَ

َمَع وَ  ؟َأْعَلُمَها َصاِدُقونَ ْعَواُكْم َخْريُ َاْألَُمِم وَ َيْعَلُمَها َأَحٌد ِمنُْكْم َفَأْعَلَم َأنَُّكْم ِيف دَ 

ْسَال َذلَِك أَ   .مِ ْدُخُل ِيف ِدينُِكُم َاْإلِ

َسْل َعامَّ َبَدا َلَك  ،َأَنا َكَام َذَكَر َلَك ُعَمرُ  ،َنَعمْ «: ْؤِمنَِني َعِيلٌّ َفَقاَل َأِمُري َاملُ 

َك َعنُْه إِْن َشاءَ   .»َتَعاَىلٰ  اَهللاُ  ُأْخِربْ

ِين َعْن َثَال  :َقاَل   .اِحَدةٍ وَ َثٍة وَ َثَال َثٍة وَ َأْخِربْ

َ  ،َيا َهيُوِديٌّ «: َقاَل َلُه َعِيلٌّ  ِين َعْن َسبْعٍ  :َملْ َتُقْل  ِمل  .»؟َأْخِربْ

َتنِي بِالثََّال إِنَّ  :َفَقاَل َاْليَُهوِديُّ   ،َكَفْفُت  ِث َوإِالَّ َال ِث َسَأْلتَُك َعِن َالثَّ َك إِْن َأْخَربْ

بِْع َفَأْنَت أَ وَ  َالنَّاِس  َأْوَىلٰ َأْفَضُلُهْم وَ ْعَلُم َأْهِل اَْألَْرِض وَ إِْن َأَجبْتَنِي ِيف َهِذِه َالسَّ

 .بِالنَّاسِ 

 .»َسْل َعامَّ َبَدا َلَك َيا َهيُوِديُّ « :َفَقاَل 

ِل َحَجٍر ُوِضَع َعَىلٰ  :َقاَل  ِين َعْن أَوَّ ِل َشَجَرٍة  ،َوْجِه اَْألَْرضِ  َأْخِربْ َوأَوَّ

ُه َأِمُري  ،َوْجِه َاْألَْرضِ  ِل َعْنيٍ َنبََعْت َعَىلٰ َوأَوَّ  ،َوْجِه اَْألَْرضِ  ُغِرَسْت َعَىلٰ  َفَأْخَربَ

 .ْؤِمنَِني َاملُ 

ِة َكْم َهلَا ِمْن إَِماِم ُهًدى :ُثمَّ َقاَل َلُه َاْليَُهوِديُّ  ِين َعْن َهِذِه اَْألُمَّ  ؟َفَأْخِربْ

ٍد َأْيَن َمنِْزُلُه ِيف َاْجلَنَّ  ِين َعْن َنبِيُِّكْم ُحمَمَّ ِين َمْن َمَعُه ِيف َاْجلَنَّةِ  ؟ةِ َوَأْخِربْ  ؟َوَأْخِربْ

ِة «: ْؤِمنَِني َفَقاَل َلُه َأِمُري َاملُ  يَّ ِة اِْثنَْي َعَرشَ إَِماَم ُهًدى ِمْن ُذرِّ إِنَّ ِهلَِذِه اَْألُمَّ
                                                             

ة زبر/ ٦٦٧ص / ٢ج (يف الصحاح للجوهري  )١( : يقال ،الزجر واملنع: -بالفتح  -الزبر ( ):مادَّ

 ).، إذا انتهرهزبراً  يزبره بالضمِّ  زبره
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ا َمنِْزُل َنبِيِّنَا وَ  .َوُهْم ِمنِّي ،َنبِيَِّها َِّة َفُهَو َأْفَضُلَها وَ ِيف اَ  َأمَّ ُفَها َجنَُّة َعْدنٍ ْجلَن  .َأْرشَ

ا َمْن َمَعُه وَ  تِهِ ِء اَْالِ ِيف َمنِْزلِِه ِمنَْها َفَهُؤَال َأمَّ يَّ ُهْم وَ  ْثنَا َعَرشَ ِمْن ُذرِّ ُهتُْم َوُأمُّ ُأمُّ  - َجدَّ

ِهْم  ُمْ وَ  -ُأمِّ ُكُهْم فِيَها َأَحدٌ  َال  ،َذَراِرهيُّ  . )٢()١(»َيْرشَ

ْسنَادِ وَ  - ١١٤ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ،ِهبََذا اَْإلِ ٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َعْن ُحمَمَّ َعْن  ،َعْن ِعدَّ

                                                             

باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ / ٥٣٢و ٥٣١ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )١(

ًال باختالف يف ، والصدوق )٨ح / عليهم  ين  مفصَّ / ٢٩٦ - ٢٩٤ص (كامل الدِّ

/ ٤٧٧و ٤٧٦ص (، ويف اخلصال )٨ح / ٢٦باب / ٣٠٢ - ٣٠٠، وص ٣ح / ٢٦ باب

، والشيخ )١٩ح / ٦باب / ٥٧و - ٥٦ص / ١ج ( ، ويف عيون أخبار الرضا )٤٠  ح

 .د بن يعقوبحممّ  عن) ١٦٨ - ١٦٦ص / ٢ج (إعالم الورٰى يف  الطربيس 

 امَّ ـل: قال( :قوله): (٣٧٣و ٣٧٢ص / ٧ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

ونظري  بحذف العاطف، )قال(أو عطف عٰىل  ،ه للتأكيدفكأنَّ  ،)قال(ال حاجة إٰىل ) هلك أبو بكر

ة أحد عرش اهلا يف التور روي أنَّ : يثرب اسم للمدينة، قال اآليب) هيود يثرب( :قوله .ذلك كثري

اصدة، واملجبورة، ة، واملحبوبة، والقاملدينة، وطابة، وطيبة، والسكينة، وجابرة، واملحفَّ  :اسامً 

ل من وهو أوَّ  ،يت يثرب باسم رجل من العاملقةمّ ام ُس إنَّ : وقال السهييل .واملرحومة، والعذراء

رم بن سام إيثرب بن قابد بن عقيل بن هاليل بن عوض بن عمالق بن والد بن  وهو ،نزهلا منهم

ها طيبة، التثريب، وسامَّ  كره هلا هذا االسم ملا فيه من لفظ  دخلها النبيُّ  امَّ ـول ،بن نوح 

ها به حاكيًا ذلك ام سامَّ إنَّ  :فاجلواب ،ها اهللا تعاٰىل به يف القرآنقد سامَّ  :قيل فإنْ  .وطابة، واملدينة

 وَ  :قوله عن املنافقني يف
َ
 ق

ْ
ْت َط �ِذ

َ
ُهمْ ال

ْ
 ِمن

ٌ
ة

َ
ه بام حكٰى عنهم ، فنبَّ ]١٣: األحزاب[اآلية  ...ائِف

ة، واهللا سبحانه وتعاٰىل  ما كانوا عليه يف اجلاهليَّ وأبوا إالَّ ، اهللا تعاٰىل ورسوله ها سامَّ م رغبوا عامَّ أهنَّ 

َمِدينَةِ  :ها املدينة يف قوله تعاىلٰ قد سامَّ 
ْ
ِل ا�

ْ
ه

َ
 كره : وقال القرطبي، ]١٢٠: التوبة[ ِأل

اسمها  باسم موضع منها كان يها بذلكسمّ ة تُ اسمها يثرب ملا فيه من الثراب، وكانت اجلاهليَّ 

أعلم هل يعلمه  ريد أنْ أُ ( :قوله .أي لست يف هذه املرتبة التي ذكرهتا) لست هناك( :قوله .يثرب

يسأهلا لالمتحان واالختبار ليعلم  امه كان عاملًا هبذه األشياء وإنَّ أشار بذلك إٰىل أنَّ ) أحد منكم

ة يف التغليب، وكذا بار األكثريَّ هذا باعت) هاة نبيِّ يَّ من ذرّ ( :قوله، ...ثبوت هذه الرشيعة وحقيقتها

هتم ، وبجدَّ هم فاطمة مِّ أُ املراد ب لعلَّ ) هتمهم وجدَّ مُّ أُ و( :قوله ).تهيَّ من ذرّ : (يف قوله

 ).َل مِ احتُ  نِ إات وهات واجلدَّ مَّ األُ  دون مجيع  خدجية
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ِقيِّ  ٍد َاْلَربْ َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َعْن أَِيب َهاِشٍم َداُوَد ْبِن َاْلَقاِسِم اَْجلَْعَفِريِّ  ،َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

َوُهَو  ْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َمَعُه اَ وَ  ْؤِمنَِني أَْقبََل َأِمُري َاملُ «: َقاَل ، َالثَّاِين 

 ،َاللِّبَاسِ ِة وَ أَ إِْذ أَْقبََل َرُجٌل َحَسُن اَْهلَيْ  ،ْسِجَد اَْحلََرامَ َفَدَخَل َاملَ  ،َيِد َسْلَامنَ  ُمتَِّكٌئ َعَىلٰ 

َال ، ْؤِمنَِني َأِمِري َاملُ  َفَسلََّم َعَىلٰ  ِمَري َيا أَ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفَجَلَس  ،مُ َفَردَّ َعَليِْه َالسَّ

َتنِي ِهبِنَّ َعلِْمُت َأنَّ َاْلَقْوَم َقْد َرِكبُوا َأْسَأُلَك َعْن َثَال  ،ْؤِمنِنيَ َاملُ  ِث َمَسائَِل إِْن َأْخَربْ

إِْن َتُكِن وَ  ،آِخَرِهتِمْ َمْأُمونَِني ِيف ُدْنيَاُهْم وَ َأْن َليُْسوا بِ وَ  ،ِمْن َأْمِرَك َما ُقِيضَ َعَليِْهمْ 

ٌع َسَواءٌ َأنََّك وَ  َعِلْمُت  َاْألُْخَرٰى   .ُهْم َرشَ

 .َسْلنِي َعامَّ َبَدا َلَك : ْؤِمنَِني َفَقاَل َلُه َأِمُري َاملُ 

ُجِل إَِذا َناَم َأْيَن َتْذَهُب ُروُحهُ  :َقاَل  ِين َعِن اَلرَّ ُجِل َكيَْف وَ  ؟َأْخِربْ َعِن َالرَّ

ُجِل ُيْش وَ  ؟َيْذُكُر َوَينَْسٰى   .َوَاْألَْخَواَل ْعَامَم بُِه َوَلُدُه اَْألَ َعِن َالرَّ

دٍ  :َفَقاَل  ،اَْحلََسِن  إَِىلٰ  ْؤِمنَِني ملُ َفاْلتََفَت َأِمُري اَ   ،َأِجبْهُ  ،َيا َأَبا ُحمَمَّ

 .َفَأَجاَبُه اَْحلََسُن 

ُجُل  داً  نَّ َأْشَهُد أَ وَ  ،َوَملْ َأَزْل َأْشَهُد ِهبَا ،َاهللاُ  إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد َأْن َال  :َفَقاَل َالرَّ ُحمَمَّ

تِِه وَ  ،َاهللاَأنََّك َوِيصُّ َرُسوِل َأْشَهُد وَ  ،َملْ َأَزْل َأْشَهُد بَِذلَِك وَ  ،َاهللاَرُسوُل  َاْلَقاِئُم بُِحجَّ

َاْلَقاِئُم وَ  أَْشَهُد َأنََّك َوِصيُّهُ وَ  ،َملْ أََزْل َأْشَهُد ِهبَاوَ ، - ْؤِمنَِني َأِمِري َاملُ  َوأََشاَر إَِىلٰ  - 

َاْلَقاِئُم ْبَن َعِيلٍّ َوِيصُّ َأبِيِه وَ َأْشَهُد َأنَّ َاْحلَُسْنيَ وَ ، - َاْحلََسِن  أََشاَر إَِىلٰ وَ  -تِِه بُِحجَّ 

تِِه َبْعَدكَ  َأْشَهُد وَ  ،َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ َأنَُّه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر َاْحلَُسْنيِ َبْعَدهُ  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،بُِحجَّ

دِ  َعَىلٰ  ٍد َأنَُّه  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،ْبِن َعِيلٍّ َأنَُّه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ُحمَمَّ َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  دٍ  ُموَسٰى  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،َاْلَقاِئُم بَِأْمِر ُحمَمَّ ُه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ  ،َأنَّ

ُه َاْلَقائُِم بَِأْمِر ُموَسٰى  َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى  َعَىلٰ  َوَأْشَهدُ  ِد ْبِن  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،ْبِن َجْعَفرٍ  َأنَّ ُحمَمَّ

ُه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى  ٍد بَِأنَُّه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،َعِيلٍّ َأنَّ َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِد بْ  دٍ  َأْشَهُد َعَىلٰ وَ  ،ِن َعِيلٍّ ُحمَمَّ َأْشَهُد وَ  ،اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ بَِأنَُّه َاْلَقاِئُم بَِأْمِر َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ
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ٰى  َوَال  ُيَكنَّٰى  ُجٍل ِمْن ُوْلِد َاْحلََسِن َال رَ  َعَىلٰ  َيْظَهَر َأْمُرُه َفيَْمَألََها َعْدالً َكَام  َحتَّٰى  ُيَسمَّ

َال وَ  ،َجْوراً  وَ ُظْلامً ُمِلئَْت  ُثمَّ َقاَم  ،َبَرَكاُتهُ وَ  اَهللاُم َعَليَْك َيا َأِمَري َاملُْؤِمنَِني َوَرْمحَُة َالسَّ

 .َفَمَىضٰ 

دٍ : ْؤِمنَِني َفَقاَل َأِمُري َاملُ  بِْعُه ُاْنظُْر َأْيَن َيْقِصدُ  ،َيا َأَبا ُحمَمَّ  ؟اِتَّ

َضَع ِرْجَلُه َخاِرجًا ِمَن َأْن وَ  َكاَن إِالَّ  َما :)١()َلهُ (َفَقاَل  ،َفَخَرَج اَْحلََسُن 

 ْؤِمنَِني َأِمِري َاملُ  َفَرَجْعُت إَِىلٰ  ،َاهللاْيَن َأَخَذ ِمْن َأْرِض ْسِجِد َفَام َدَرْيُت أَ َاملَ 

 .َفَأْعَلْمتُهُ 

دٍ  :َفَقاَل   ؟َتْعِرُفهُ أَ  ،َيا َأَبا ُحمَمَّ

 .ْؤِمنَِني َأْعَلمُ َوَرُسوُلُه َوَأِمُري َاملُ  هللاُاَ  :َفُقْلُت 

 . )٢(»ُهَو َاْخلَِرضُ  :َفَقاَل 
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

؛ ورواه )١ح / لنصِّ عليهم باب ما جاء يف االثني عرش وا/ ٥٢٦و ٥٢٥/ ١ ج(الكايف  )٢(

يف  ي القمِّ باختالف، و خمترصاً  )٩٩ح / ٣٣٣و ٣٣٢ص / ٢ج (املحاسن يف  الربقي 

عن أيب هاشم  ،عن أبيه )٢٥٠و ٢٤٩ص (باختالف، ويف  الً مرَس ) ٤٥و ٤٤ص / ٢ ج(تفسريه 

 ، عن أيب جعفر الثاين الً مرَس ) ١٦٢ - ١٦٠ص (ة يف إثبات الوصيَّ ، واملسعودي خمترصاً 

د بن خالد بإسناده عن أمحد بن حممّ  )٢ح / ٤باب / ٦٨ - ٦٦ص (غيبة يف ال النعامين و

يف و، )١ح  /٢٩باب / ٣١٥ - ٣١٣ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق الً مفصَّ  باختالف

/ ١ج (علل الرشائع يف و ،)٣٥ح / ٦باب / ٦٩ - ٦٧ص / ١ ج( عيون أخبار الرضا 

يف دالئل اإلمامة  الطربي الشيعي و، بإسناده عن الربقي )٦ح / ٨٥باب / ٩٨ - ٩٦ ص

أبو و، باختالف الً مفصَّ  بإسناده عن أيب جعفر الثاين ) ٩٥/٢٦ح / ١٧٦ - ١٧٤ص (

يف االستنصار  الكراجكي و، خمترصاً ) ٤٢١ص (يف تقريب املعارف  الصالح احللبي 

، والشيخ ب املفيد تُ نجده يف كُ ومل  ،د بن يعقوبعن املفيد بإسناده عن حممّ  )٣٣ -  ٣١ ص(

االحتجاج يف  أمحد بن عيلٍّ الطربيس و، )١٩٣ - ١٩١ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الطربيس 

 .يالقمِّ  تفسري عن )٩ح / ٤٠و ٣٩ص (ويف  ،عن أيب هاشم )٣٩٨ -  ٣٩٥ص / ١ج (
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 من جهة )١()ما(خبار قد أوردناها، ولو رشعنا يف إيراد فهذا طرف من األ

 ما قلناه ام أوردنا ما أوردنا منها ليصحَّ ة يف هذا املعنٰى لطال به الكتاب، وإنَّ اخلاصَّ 

 بتُ عٰىل ذلك فعليه بالكُ  )٢(من نقل الطائفتني املختلفتني، ومن أراد الوقوف

 .حسب ما قلناه كثرياً  ه جيد من ذلك شيئاً فة يف ذلك فإنَّ املصنَّ 

] ا  ادا وأن ، ا ا ر أنأ  ن

ا[:  

ل عوَّ يُ  آحاد ال )٣(]أخبار[ا ة هذه األخبار، فإهنَّ عٰىل صحَّ  الً وا أوَّ دلُّ : قيل فإنْ 

 نْ هبا مَ  املعنيَّ  وا عٰىل أنَّ دلُّ  ثمّ  .ةا فيام طريقه العلم، وهذه مسألة علميَّ عليه

خبار التي رويتموها عن خمالفيكم وأكثر ما رويتموها األ فإنَّ  ،تذهبون إٰىل إمامته

ن ا تتضمَّ ألهنَّ  ،ة ما تذهبون إليهفليس فيها صحَّ  ،متلِّ ة إذا ُس جهة اخلاصَّ  من

 تكم هم املرادون هباأئمَّ  ن غري ذلك، فمن أين لكم أنَّ فحسب، وال تتضمَّ  العدد

 ؟دون غريهم

 ة يرووهنا عٰىل وجهالشيعة اإلماميَّ  تها فإنَّ عٰىل صحَّ  ا الذي يدلُّ أمَّ  :قلنا

 ةماميَّ ب اإلتُ عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كُ  التواتر خلفاً 

 .، والطريقة واحدةعٰىل أمري املؤمنني  )٤(النصوص

ة عٰىل صحَّ  نقل الطائفتني املختلفتني املتباينتني يف االعتقاد يدلُّ  فإنَّ  أيضاً و

 وكان الطريق إىلٰ  من اعتقد مذهباً  كلَّ  العادة جارية أنَّ  نَّ أل ،فقوا عٰىل نقلهقد اتَّ  ما

 ر دواعي من خالفه إٰىل إبطالر إٰىل نقله، وتتوفَّ دواعيه تتوفَّ  ة ذلك النقل، فإنَّ صحَّ 
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

 ).التوقيف: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .َسخبعض النُّمن  )٣(

 ).والنصوص(: بعض النَُّسخيف  )٤(
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 نكار لروايته، بذلك جرت العادات يف مدائحعليه، واإل )١(ه أو الطعنما نقل

 .هم وتعظيمهم والنقص منهمالرجال وذمِّ 

ض ومتٰى رأينا الفرقة املخالفة هلذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ومل تتعرَّ 

ٰ  ذلك عٰىل أنَّ  ن اخلرب دلَّ ر متضمَّ نكِ عٰىل نقله ومل تُ  للطعن له  نقاهللا تعاٰىل قد توىلَّ

 .نه اخلربة ما تضمَّ لروايته، وذلك دليل عٰىل صحَّ  رهموسخَّ 

إذا ثبت  هفهو أنَّ  ،تنا هبا أئمَّ  خبار واملعنيَّ املراد باأل ا الدليل عٰىل أنَّ وأمَّ 

وال  م ال يزيدون، وأهنَّ اإلمامة حمصورة يف االثني عرش إماماً  خبار أنَّ هبذه األ

ذكرناه  قائل يعترب العدد الذي: ة بني قائلنيمَّ األُ  نَّ ينقصون، ثبت ما ذهبنا إليه، أل

املراد هبا من يذهب إٰىل إمامته، ومن خالف يف إمامتهم ال يعترب  إنَّ : فهو يقول

 ،مجاعاملراد غريهم خروج عن اإل نَّ إ - مع اعتبار العدد  - العدد، فالقول  هذا

 .ذلك وجب القول بفساده إىلٰ  ٰى وما أدَّ 

]إ أن  آ دا   ¨   إ ر ا

 نادث زو ، و ،  ا[:  

من  ة غيبته ما ظهر وانترشوصحَّ  عٰىل إمامة ابن احلسن  أيضاً  ويدلُّ 

 من أنَّ  قبل هذه األوقات بزمان طويل خبار الشائعة الذائعة عن آبائه األ

من االختالف، وحيدث  ايبته وما جيري فيهمر غيبة، وصفة غلصاحب هذا األ

وٰىل األُ  خرٰى، وأنَّ ه يكون له غيبتان إحدامها أطول من األُ فيها من احلوادث، وأنَّ 

 نتهتضمَّ  فوافق ذلك عٰىل ما ،ف فيها أخبارهعرَ ف فيها خربه، والثانية ال يُ عرَ يُ 

 .خباراأل

  بإعالمال يكون إالَّ ذلك  نَّ ة إمامته ملا وافق ذلك، ألتها وصحَّ ولوال صحَّ 
                                                             

 ).والطعن: (بعض النَُّسخيف  )١(
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اعتمدها الشيوخ  طريقة معتمدة ، وهذه أيضاً ه اهللا تعاٰىل عٰىل لسان نبيِّ 

 .قديامً 

ة ما قلناه، م صحَّ علَ ليُ  ذلك طرفاً  تنخبار التي تضمَّ ونحن نذكر من األ

خبار، ب األتُ استيفاء مجيع ما روي يف هذا املعنٰى يطول، وهو موجود يف كُ  نَّ أل

 .عليه من هناكده وقف أرا من

َنا بِِه َمجَاَعةٌ  -  ١١٥ يِّ  ،َفِمْن َذلَِك َما أَْخَربَ ٍد َالتَّلَُّعْكَربِ َعْن َأْمحََد  ،َعْن أَِيب ُحمَمَّ

اِزيِّ اِ  ِد ْبِن َجْعَفٍر َاْألََسِديِّ  ،ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ  َعْن ُموَسٰى  ،َاهللاَعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد  ،َعْن ُحمَمَّ

َعْن  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأْسبَاطٍ  ،)١(ِن َيِزيدَ ْبِن ُعَمَر بْ اِ 

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ْصبََح مَ  :َتَعاَىل  َاهللاِيف َقْوِل  َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ
َ
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َمامِ «: َقاَل  ،]٣٠: امللك[ � اٍء َمِع�ٍ غ  ،َنَزَلْت ِيف اَْإلِ

َأْصبََح إَِماُمُكْم َغاِئبًا َعنُْكْم َفَمْن َيْأتِيُكْم بِإَِماٍم َظاِهٍر َيْأتِيُكْم بَِأْخبَاِر  )٢()إِنْ : (َفَقاَل 

َامِء َواَْألَْرِض وَ  َما َجاَء َتأِْويُل  َاهللاوَ  َأَما«: ُثمَّ َقاَل  ،»َوَحَراِمهِ  َتَعاَىلٰ  اَهللاِل بَِحَال َالسَّ

 .)٣(»ُبدَّ َأْن َجيِيَء َتْأِويُلَها َال وَ  ،َهِذِه اَْآلَيةِ 

َسِن َعْن أَِيب اَحلَْ  ،)٤(ْبِن َيِزيدَ  رَ مَ َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن عُ  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  -  ١١٦

                                                             

موسٰى بن عمر بن يزيد بن ذبيان (: )١٠٧٥الرقم / ٤٠٥ص (يف رجاله  قال النجايش ) ١(

 ).وكتاب النوادر ،النوادر له كتاب طرائف ،...أبو عيلٍّ  ،الصيقل، موٰىل بني هند

 .بعض النَُّسخليس يف  )٢(

عن سعد بن عبد اهللا، ) ١١٦و ١١٥ص (يف اإلمامة والتبرصة  ه ابن بابويه روا )٣(

 ).٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و ٣٢٥ ص(ين كامل الدِّ يف   والصدوق

: قائالً ، من أصحاب الرضا ) ٥٢٦١/٢٢الرقم / ٣٥٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

 .)ثقة(

ينويف كامل  يف رجاله  وقد ترجم له النجايش  ،)أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد: (الدِّ

 .)عبد اهللا وأيب احلسن  روٰى عن أيب ،ثقة(: وقال، )٢٠٠الرقم / ٨٣ ص(

 ).أمحد بن احلسن، عن عمر بن يزيد(: لنعامينلغيبة الويف الكايف و
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بِيِع اَملَ اِ  ِد ْبِن  ،)١(َداِئنِيِّ ْبِن أَِيب َالرَّ َعْن ُأمِّ  ،َعْن أَِسيِد ْبِن َثْعَلبَةَ  ،إِْسَحاَق َعْن ُحمَمَّ

  :َتَعاَىلٰ  اَهللاَسَأْلتُُه َعْن َقْوِل فَ  َلِقيُت َأَبا َجْعَفٍر : َقاَلْت  ،َهانٍِئ 
َ
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َ
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ْ
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�
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ْ
 .]١٦و ١٥: التكوير[ �اِر ال

ِمْن ِعْلِمِه ِعنَْد اَلنَّاِس َسنََة ِستَِّني  )٢(نَْد اِْنِقَطاعٍ إَِماٌم َخيْنُِس ِيف َزَمانِِه عِ «: َفَقاَل 

َهاِب َاْلَوقَّادِ  ،َوِماَئتَْنيِ  ْت َعيْنُِك  َفإِْن َأْدَرْكِت  ،ُثمَّ َيبُْدو َكالشِّ  .)٥()٤(»)٣(َذلَِك َقرَّ
                                                             

 ،)احلسن بن أيب الربيع اهلمداين(: لنعامينالغيبة لويف  ،)احلسن بن الربيع اهلمداين(: يف الكايف )١(

ينويف كامل  احلسن بن أيب الربيع : (بعض النَُّسخويف  ،)احلسني بن الربيع املدائني( :الدِّ

 .مل نجد له ترمجة ما كان ، وأيٌّ )املدائني

ينيف كامل  )٢(  ).انقضاء(: الدِّ

ينيف كامل  )٣(  ).عيناكِ (: الدِّ

ن عبد اهللا وعبد اهللا عن سعد ب) ١١٣ح / ١١٩ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )٤(

 بإسناده )٢٣ح  /باب يف الغيبة/ ٣٤١ص / ١ ج(الكايف يف  بن جعفر احلمريي، الكليني ا

 اخلصيبي و، باختالف بإسناده عن احلسن بن أيب الربيع )٢٢ح (يف و ،عن سعد بن عبد اهللا

باختالف،  سناده عن احلسن بن أيب الربيع اهلمداين خمترصاً إب) ٣٦٢ص ( الكربٰى داية اهليف 

، سناده عن احلسن بن أيب الربيع اهلمداين باختالفإب) ٢٦٥ص (ة يف إثبات الوصيَّ واملسعودي 

، إسحاق باختالف د بنبإسناده عن حممّ ) ٦ح / ١٠باب / ١٥١ص (يف الغيبة  لنعامين وا

سناده عن احلسن بن أيب الربيع إد بن يعقوب بعن حممّ  )٦ يل احلديثذ/ ١٥٢و ١٥١ص (يف و

 د بن يعقوب بإسناده عن سعد بن عبد اهللاعن حممّ  )٧ح / ١٠باب / ١٥٢ ص(، ويف ختالفبا

بإسناده عن ) ١ح / ٣٢باب / ٣٢٥و ٣٢٤ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق باختالف يسري

، )٣٩و ٣٨ص (يف منتخب األنوار املضيئة  النييل و ،عمر بن يزيد أمحد بن احلسني بن

سناده عن إب )١٦ح / ٧٧٠و ٧٦٩ص / ٢ج (الظاهرة اآليات تأويل يف  واألسرتآبادي 

 .احلسن بن الربيع باختالف

 : قوله): (٢٦٨و ٢٦٧ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٥(
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بالنهار  تغيب األهنَّ  ،وهي الكواكب ،س مجع خانسنَّاخلُ : قالوا، �اِر ال

  ،والزهرة ،يخواملرِّ  ،واملشرتي ،زحل: ارةهي الكواكب اخلمسة السيَّ : وتظهر بالليل، وقيل
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ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  - ١١٧ ْبِن  ُموَسٰى  َعنْ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َحْفصٍ  )١(َقاِسٍم َاْلبََجِيلِّ  َعْن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َجْعَفرٍ  ،)٢(َوَأِيب َقتَاَدَة َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

تُْم : َتَعاَىلٰ  َاهللاَما َتْأِويُل َقْوِل  :ُقْلُت َلهُ : َقاَل ، ْبِن َجْعَفٍر  َأِخيِه ُموَسٰى 
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 .)٣(»؟إَِذا َفَقْدُتْم إَِماَمُكْم َفَلْم َتَرْوُه َفَام َذا َتْصنَُعونَ «: َفَقاَل 

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١١٨ ِد ْبِن ُسْفيَاَن َاْلبََزْوَفِريِّ  ،َوَأْخَربَ َعْن  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

 لقوله ،يريد به مسريها ورجوعها ،وعطارد : ََو
ْ
ِس ا�

�
�
ُ
ك

ْ
وال يرجع من الكواكب ، �اِر ال

ب من كنس الظبي إذا تغيَّ  ،وهي الكواكب التي تغيب وترجع ،مجع كانس سنَّوالكُ  .غريها

ني بإمام خينس أي يغيب سنة ستِّ  ه املوضع الذي يأوي إليه، وفرسَّ  وهو ة،واسترت يف كناس

د يف الليلة كالشهاب املتوقِّ  ق احلقِّ فُ يظهر ويرجع من أُ  ثمّ ، أبوه  وهي سنة مات ،ومائتني

ه أو ألجل أنَّ  ،ا للتعظيماجلمع إمَّ  وإرادة الواحد من .العادل ه اإلمامأحد أنَّ  الظلامء يعرف كلُّ 

 ).ام عٰىل القول بالرجعةهم موصوفون هبذه الصفة سيّ كلُّ  ة األئمَّ  ألنَّ  ،داخل فيه ومن آحاده

موسٰى بن القاسم بن معاوية بن وهب (: )١٠٧٣الرقم / ٤٠٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).واضح احلديث، حسن الطريقة ،ليلثقة، ج ، ثقةاملجيلب لقَّ أبو عبد اهللا، يُ  ،البجيل

 .بن جعفر موسٰى بن القاسم عن عيلِّ  د بن عيسٰى، وروٰى بعنوانروٰى عنه أمحد بن حممّ 

ينويف كامل   .ثقتان وكالمها أيضاً  ،)عن معاوية بن وهب البجيل ،موسٰى بن القاسم(: الدِّ

ين كذا يف كامل  )٢(  بن ، عن عيلِّ عاً موأيب قتادة ( :بعض النَُّسخ، ويف )٥ح / ١٥١ص / ٥١ ج(الدِّ

 .د بن حفص هو أبو قتادةبن حممّ  ه سهو، إذ عيلُّ والظاهر أنَّ  ،)حفص

د بن حفص بن عبيد بن بن حممّ  عيلُّ (: )٧١٣الرقم / ٢٧٢ص (يف رجاله  قال النجايش 

 ،روعمَّ ، روٰى عن أيب عبد اهللا  ،يالقمِّ  أبو قتادة ،موٰىل السائب بن مالك األشعري ،محيد

 ).أعقب ،أيب قتادة وأمحد بن ،وابنه احلسن بن أيب قتادة الشاعر ،وكان ثقةً 

عن سعد بن عبد اهللا، ) ١٢٤ح / ١٢٥ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )٣(

ام ) ١٧ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٢و ١٨١ص (يف الغيبة   والنعامين عن حمّمد بن مهَّ

، )فقدتم(بدل  )ممتقد: (، وفيه)٢٦٧ ص(ة وصيَّ يف إثبات الباختالف، واملسعودي 

 .عبد اهللا عن أبيه، عن سعد بن )٣ح  /٣٤باب / ٣٦٠ ص(ين كامل الدِّ يف   والصدوق
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ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َد ْبِن إِْدِريَس َأْمحَ  اَذانِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن َعبِْد  ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َالشَّ

ْمحَِن ْبِن َأِيب َنْجَرانَ  يَٰى  ،َالرَّ  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،)١(َعْن َأِيب َأيُّوَب  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن َحيْ

 .)٣()٢(»ُتنِْكُروَها ْم َغيْبٌَة َفَال إِْن َبَلَغُكْم َعْن َصاِحبِكُ «:  اَهللاَقاَل َأُبو َعبِْد  :َقاَل 

ُد ْبُن َجْعَفٍر اَْألََسِديُّ  - ١١٩ َعْن َجْعَفِر ْبِن  ،اَهللاَعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد  ،ُحمَمَّ

ِد ْبِن َمالٍِك  ِيفِّ  ،ُحمَمَّ ْريَ ٍد َالصَّ َعْن  ،َاْلَعطَّارِ  ثَنَّٰى ملُ ْبِن اَ  َعْن َحيْيَٰى  ،َعْن إِْسَحاَق ْبِن ُحمَمَّ

: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد  :َقاَل  ،َعْن ُعبَيِْد ْبِن ُزَراَرةَ  ،ْبِن ُبَكْريٍ  َاهللاَعبِْد 

اُهْم وَ اُس إَِماَمُهْم َفيَْشَهُد َاملَ َيْفِقُد َالنَّ «  .)٤(»َيَرْوَنهُ  َال ْوِسَم َفَريَ
                                                             

 :وقيل ،ازوب اخلزَّ أبو أيُّ  ،إبراهيم بن عيسٰى (: )٢٥الرقم / ٢٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

اس يف كتابه، ثقة، ، ذكر ذلك أبو العبَّ سن وأيب احل إبراهيم بن عثامن، روٰى عن أيب عبد اهللا

 .)كبري املنزلة

/ ٢ج (يف رجاله   والكيشِّ ، )١٣/١٣الرقم / ٤١ص (يف الفهرست  املؤلِّف قه ووثَّ 

 ).٦٧٩ح / ٦٦١  ص

د بن بسنده عن حممّ  )١٥ح  /باب يف الغيبة/ ٣٤٠ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٢(

، باختالف يسري د بن مسلم أيضاً سند آخر عن حممّ ب )١٠ح / ٣٣٨ص (يف و ،مسلم

 ).٤٢ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٤ص (غيبة اليف   والنعامين

بلغكم عن  نْ إ( :قوله): (٢٦٠ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٣(

كر هلا القائل بعدم واملن، ثابت وأمر حمتوم غيبته حقٌّ  ألنَّ ) روهانكِ صاحب هذا األمر غيبة فال تُ 

ل من ال يؤمن باألوَّ  ه كيفعليه بعض الروايات من أنَّ  كام دلَّ  ، وجوده كاملنكر إلمامة عيلٍّ 

للخالئق غائبًا  يكون اهلادي ا استبعاد أنْ سببه إمَّ  ألنَّ  ،وال وجه لإلنكار أصالً  .يؤمن باآلخر

ع وتتبُّ  ح األخبارعليه تصفُّ  كام دلَّ  ق الغيبة جلميع األنبياء واألوصياءلتحقُّ  ،وهو باطل ،عنهم

 قهلتحقُّ  ،وهو أيضًا باطل ،يكون ألحد هذا العمر الطويل ا طول الزمان واستبعاد أنْ وإمَّ  .اآلثار

 ).يف كثري من اخلالئق

 /٣٣٩ صو، ٦ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٨و ٣٣٧ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٤(

بسنده عن حييٰى بن  )١٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٠ص (غيبة يف ال النعامين و، )١٢  ح

  ينكامل الدِّ يف  ، والصدوق عن الكليني )١٤ح / ١٨١و ١٨٠ص (و ،ٰى باختالفاملثنَّ
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دٍ عَ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ١٢٠ َعْن  ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،ْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمرَ َعِن َاملُ  ،)١(ْستَنِريِ ْبِن َاملُ  َاهللاَعْن َعبِْد  ،ْبِن َجبََلةَ  َاهللاَعبِْد  َسِمْعُت : َقاَل  ،َفضَّ

ا َتُطوُل َحتَّٰى  ،إِنَّ لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر َغيْبَتَْنيِ «: َيُقوُل   اَهللاَأَبا َعبِْد   إِْحَداُمهَ

 َيبَْقٰى  َال  َحتَّٰى  ،َذَهَب  :َوَيُقوَل َبْعُضُهمْ  ،ُقتَِل  :َوَيُقوَل َبْعُضُهمْ  ،َماَت  :َيُقوَل َبْعُضُهمْ 

ِه غَ  َال َمْوِضِعِه أََحٌد ِمْن ُوْلِدِه وَ  َيطَِّلُع َعَىلٰ  َال  ،َنَفٌر َيِسريٌ  َأْمِرِه ِمْن َأْصَحابِِه إِالَّ  َعَىلٰ  ْريِ

 .)٢(»َالَِّذي َيِيل َأْمَرهُ  ْوَىلٰ  َاملَ الَّ إِ 

ْسنَادِ  -  ١٢١ َعْن َعبِْد  ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َالنَّيَْشاُبوِريِّ  ،َوِهبََذا َاْإلِ

ْمحَِن ْبِن أَِيب َنْجَرانَ  َعْن َأِيب  ،)٣()َعْن أَِيب َبِصريٍ ( ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  ،َالرَّ
                                                                                                                                               

 )٤٩ح  /٣٥١ص (يف و، د بن مالكبسنده عن جعفر بن حممّ  )٣٣ح / ٣٣باب  /٣٤٦  ص( 

يف و ،عن أبيه عن سعد )٧ح / ٤٣باب  /٤٤٠ص (يف و ،ٰى بسنده عن حييٰى بن املثنَّ

/ ٤٨٢ص (يف دالئل اإلمامة  الطربي و، عن الكليني باختالف )١٦ح / ١٨١ ص(

عن احلسن ) ٥٠٩/١١٣ح / ٥٣١ص (ويف ، ارٰى العطَّ سناده عن حييٰى بن املثنَّإب) ٤٧٧/٨١  ح

ب املعارف يف تقري احللبي و، ارٰى العطَّ د بن سامعة الصرييف، عن احلسني بن مثنَّحممّ  بنا

 .عن عبيد بن زرارة) ٤٣٢ ص(

مة املجليس  املراد يعرفهم وال يعرفونه كام  لعلَّ ): (٤٢ص / ٤ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 صاحب هذا األمر حيرض املوسم كلَّ  واهللا إنَّ : قال ،د بن عثامن العمريروٰى الصدوق عن حممّ 

بالكربٰى، إذ يف  أو هو خمتصٌّ  ،يشمل الغيبتنيف .سنة فريٰى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه

 ).تكون الرؤية بمعناها الصغرٰى كان يعرفه بعض الناس، وعٰىل الثاين حيتمل أنْ 

ب تُ ومل نجد له ترمجة يف كُ  ،)إبراهيم بن املستنري): (٦٠ح (لنعامين وكتابنا هذا يف لغيبة اليف  )١(

 ).اهللاعبد (وال بعنوان  )إبراهيم( الرجال ال بعنوان

يف منتخب  ، والنييل )٥ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٦ ص(يف الغيبة  لنعامين رواه ا )٢(

، عندنا به املوجودةتُ ولكن مل نجده يف كُ  ،د املفيدعن أيب عبد اهللا حممّ ) ١٥٥ ص(األنوار املضيئة 

َرر   .رصاً خمت  احلسني بن عيلٍّ  عن أيب عبد اهللا) ١٣٤ص (واملقديس الشافعي يف عقد الدُّ

 ).٦٠ح (م يف وتقدَّ 

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(
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ةٍ  َال وَ  ،ُبدَّ لَِصاِحِب َهَذا اَْألَْمِر ِمْن ُعْزَلةٍ  َال «: َقاَل ،  ْعَفرٍ َج   ،ُبدَّ ِيف ُعْزَلتِِه ِمْن ُقوَّ

 .)٢()١(»نِْزُل َطيْبَةُ نِْعَم َاملَ وَ  ،ثَِني ِمْن َوْحَشةٍ َما بِثََال وَ 

ْيتُوِينِّ  ،اَهللاَسْعُد بُْن َعبِْد  -  ١٢٢ ْهِريِّ اَْلُكوِيفِّ  ،)٣(َعِن اَْحلََسِن بِْن َعِيلٍّ اَلزَّ  ،َعِن اَلزُّ

ُمِيضُّ أَِيب َجْعَفٍر  ُذكَِر ِعنَْد أَِيب اَْحلََسِن اَْلَعْسَكِريِّ  :َقاَل  ،َعْن ُبنَاِن ْبِن َمحَْدَوْيهِ 

)؟ْعِديَوَلكِْن َكيَْف ِهبِْم إَِذا َفَقُدوا َمْن بَ  ،َباِقياً  اَذاَك إَِيلَّ َما ُدْمُت َحي� «: َفَقاَل ، )٤«. 

يُّ  -  ١٢٣ َنا اِْبُن َأِيب ِجيٍد َاْلُقمِّ ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيدِ  ،)٥(َوَأْخَربَ  ،َعْن ُحمَمَّ
                                                             

لنعامين لغيبة الو، )١٦ح / باب يف الغيبة/ ٣٤٠ص / ١ج (مضمونه يف الكايف  يرو )١(

 .وغريمها، )٤١ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٤ ص(

ته من يف غيب له بدَّ  وال( :قوله): (٢٦٥ص / ٦ج (يف رشح أُصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

وال له يف غيبته من (: خَس بعض النُّ  ه يعتزل فيها الناس مجيعًا، ويفألنَّ  ،إشارة إٰىل الغيبة الكربٰى ) عزلة

آثاره عليهم ووصول فوائده إليهم  ه بني الناس ويراهم وال يرونه مع ظهورألنَّ  ،وله وجه أيضاً  ،)عزلة

 بذلك املدينة من  ٰى النبيُّ طابة، سمَّ : وقد يقالطيبة بفتح الطاء، ) ونعم املنزل طيبة( :قوله .كام مرَّ 

 الطيب أرضها، قال الفاضل األمني: الطيب العيش هبا، وقيل: الطيب وهو الطهارة، وقيل

، وكان يستأنس بثالثني من أوليائه، طيبة وهي املدينة املعروفة منزله  يعني أنَّ : األسرتآبادي

يف باب اإلشارة إٰىل صاحب  د هذا ما مرَّ ؤيِّ ا يُ وممَّ : قولأ .يكون هذا حاله يف الصغرٰى  وحيتمل أنْ 

فتأذن يل  ،جاللتك متنعني من مسألتك: قلت أليب حمّمد  :قال ،الزمان عن أيب هاشم اجلعفري

حدث بك حدث  فإنْ : ، قلت»نعم«: هل لك ولد؟ فقال ،ديسيِّ  يا: ، قلت»ْل َس «: أسألك؟ فقال أنْ 

مع ثالثني من أصحابه  هو منزله  كان طيبة اسم حملٍّ  :وقيل .»ةباملدين«: فأين أسأل عنه؟ قال

ه ثالثون سنة سنُّ نْ ة مَ أعٰىل هي ه يكون املراد أنَّ  حيتمل أنْ  :وهو ليس بمستوحش معهم، وقيل

 ).واهللا أعلم، من وحشة أبدًا، وما يف هذا السنِّ 

الزيتوين األشعري، أبو  احلسن بن عيلٍّ (: )١٤٣الرقم / ٦٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).له كتاب نوادر ،دحممّ 

 .لعلَّ املراد به حمّمد ابن اإلمام عيلٍّ النقي  )٤(

: )٥٢٩ص / ٣٠ج (يف الوسائل  احلرُّ العاميل قال  ،د بن أيب جيدبن أمحد بن حممّ  هو عيلُّ  )٥(

 ).وحسناً  ون حديثه صحيحاً يعدُّ (

 ،ثقة( :)٧٩١٢الرقم / ٢٧٧ص / ١٢ج (حلديث يف معجم رجال ا السيِّد اخلوئي وقال 

 ).ه من مشايخ النجايشألنَّ 
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ارِ  فَّ ِد ْبِن اَْحلََسِن َالصَّ ْبِن َمحَْدَوْيِه  َاهللاَعْن َعبِْد  ،َعِن َاْلَعبَّاِس ْبِن َمْعُروٍف  ،َعْن ُحمَمَّ

اءِ اِ  ْجُت َخرَ : َقاَل  ،آِل َسامٍ  َمْوَىلٰ  َعْن َعبِْد َاْألَْعَىلٰ  ،َعْن إِْسَامِعيَل  ،ابٍِت َعْن ثَ  ،ْبِن َاْلَربَ

ْوَحاَء َنظََر إَِىلٰ  ، اَهللاَمَع َأِيب َعبِْد  : َفَقاَل ِيل  ، َعَليَْهاال� طَجبَِلَها مُ  َفَلامَّ َنَزْلنَا َالرَّ

 ،إَِليْنَا َأَحبَّنَا َفنََقَلُه َاهللاُ ِمْن ِجبَاِل َفاِرَس  ٰى َرْضوَ  َهَذا َجبٌَل ُيْدَعٰى  ؟َهَذا َاْجلَبََل  َتَرٰى «

تَْنيِ  ،َأَما إِنَّ فِيِه ُكلَّ َشَجَرٍة ُمْطِعمٍ  َأَما إِنَّ لَِصاِحِب َهَذا  ،َونِْعَم َأَماٌن لِْلَخائِِف َمرَّ

 .»َطِويَلةٌ  َواَْألُْخَرٰى  ،َواِحَدٌة َقِصَريةٌ  ،َاْألَْمِر فِيِه َغيْبَتَْنيِ 

دٍ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  -  ١٢٤ ِد  ،َعِن اَْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

،   اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،)١(ءِ ْحلَُسْنيِ ْبِن أَِيب اَْلَعَال َعِن اَ  ،ْبِن أَِيب ُعَمْريٍ اِ 

َذَكَر  َحتَّٰى  ،ئَِهاا َذَكَر َما َيُكوُن ِمْن َبَال اَْلُكوَفَة َوَنَظَر إَِليْهَ  امَّ َدَخَل َسْلَامُن ـلَ «: َقاَل 

ِذيَن ِمْن َبْعِدِهمْ  َس ُبيُوتُِكْم وا َأْحَال َفإَِذا َكاَن َذلَِك َفاْلَزمُ  :ُثمَّ َقاَل  ،ُمْلَك َبنِي ُأَميََّة َواَلَّ

يُد اَلطَِّريدُ طَ لطَّاِهُر ْبُن اَلطَّاِهِر اَملُ َيظَْهَر اَ  َحتَّٰى  ِ ُر ُذو اَْلَغيْبَِة اَلرشَّ  .»هَّ

ِيف َاْلَقاِئِم َشبٌَه ِمْن «: َقاَل ، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َأُبو َبِصريٍ  َوَرَوٰى  -  ١٢٥

 .»ُيوُسَف 

 ؟َوَما ُهوَ  :ُقْلُت 

ُة َوَاْلَغيْبَةُ «: َقاَل   .»َاْحلَْريَ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٢٦ لِ فَ َعْن أَِيب َاملُ  ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن َعبِْد  َعنْ  ،ضَّ ْبِن َجْعَفٍر  َاهللاُحمَمَّ

يِّ  ْمَريِ ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب اَْخلَطَّاِب  ،َعْن َأبِيهِ  ،َاْحلِ  ،ْبِن َسْعَدانَ  َعْن ُموَسٰى  ،َعْن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمرَ َعِن َاملُ  ،ْبِن َاْلَقاِسمِ  اَهللاَعْن َعبِْد  َعْن   اَهللاَبا َعبِْد َسَأْلُت أَ : َقاَل  ،َفضَّ

 .َتْفِسِري َجابِرٍ 
                                                             

 أبو عيلٍّ  ،افاحلسني بن أيب العالء اخلفَّ (: )١١٧الرقم / ٥٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

وأخواه  ،هو موٰىل بني عامر: أمحد بن احلسني  وقال: قال إٰىل أنْ  ،...موٰىل بني أسد ،األعور

 ).وكان احلسني أوجههم، عبد اهللا  ميد، روٰى اجلميع عن أيب، وعبد احلعيلٌّ 
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ْفَل  َال «: َفَقاَل  ْث بِِه اَلسُّ دِّ   :اَهللاَما َتْقَرأُ ِكتَاَب أَ  ،َفيُِذيُعوَنهُ  )١(ُحتَ
َ
إِذ

َ
ِقَر ِ� ف

ُ
ا ن

وِر 
ُ
ثِّر[ �ا��اق ِرِه َنَكَت ِيف إِْظَهاَر َأمْ  َفإَِذا َأَراَد اَهللاُ ،إِنَّ ِمنَّا إَِماماً ُمْستَِرتاً  ،]٨: املدَّ

 .)٣()٢(»َتَعاَىلٰ  َاهللاَظَهَر َفَقاَم بَِأْمِر َقْلبِِه ُنْكتًَة فَ 

ِد ْبِن َخالٍِد َاْلُكوِيفُّ  َاهللاَعبُْد  َوَرَوٰى  -  ١٢٧ ِد ْبِن  ،)٤(ْبُن ُحمَمَّ َعْن ُمنِْذِر ْبِن ُحمَمَّ

نِْديِّ  ،)٥(َقاُبوَس  قِّ ُسَليَْامَن ْبِن ُسْفيَاَن َاملُ  دَ َعْن َأِيب َداوُ  ،)٦(َعْن َنْرصِ ْبِن َالسِّ َعْن  ،ْسَرتِ
                                                             

 ).السفلة(: الكيشِّ رجال يف  )١(

عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي ) ١٢١ح / ١٢٣ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )٢(

سناده عن عبد اهللا بن القاسم إب )٣٠ح  /٣٤٣ص / ١ ج(الكايف  باختالف يسري، والكليني 

 ل بنبسنده عن املفضَّ  )٣٣٨ح  /٤٣٧ ص/ ٢ج (يف رجاله   الكيشِّ ، ولهأوَّ  اختالف يفب

، د بن احلسني باختالفعن حممّ  )٢٢٨ ص(ة يف إثبات الوصيَّ ، واملسعودي عمر باختالف يسري

ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق د بن يعقوبعن حممّ  )٤٠ح  /١٨٧ ص(غيبة يف ال والنعامين 

 ، واألسرتآبادي جعفر احلمريي باختالف يسري سناده عن عبد اهللا بنإب )٤٢ح  /٣٤٩ ص(

 ).١ح  /٧٣٢ص / ٢ ج(الظاهرة تأويل اآليات يف 

 : قوله): (٢٧١ص / ٦ج (يف رشح أُصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٣(
َ
إِذ

َ
وِر ف

ُ
ِقَر ِ� ا��اق

ُ
 �ا ن

خ نفَ والنفخ وهو ما يُ  ،التصويت قور فاعول من النقر بمعنٰى ت فيه، والناوِّ يف الصور وُص  َخ فِ أي فإذا نُ 

 ).ةة وختييليَّ الكالم مكنيَّ  ففي ،ربه قلب املنتظَ  ه ت فيه مثل القرن وغريه، وقد شبَّ صوَّ ويُ 

بن عمر اد بن خالد عبد اهللا بن أيب عبد اهللا حممّ (: )٥٧٢الرقم / ٢١٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 .)احلسن دثقة، سليم اجلنبة، وكذلك أخوه أبو حممّ  ،من أصحابنا رجل ،اس التميميالعبَّ أبو  ،الطياليس

ين كذا يف الكايف وكامل  )٥( ولكن يف  ،ة وظاهر االختصاصودالئل اإلمامة وإثبات الوصيَّ الدِّ

 .)د بن قابوسنرص بن حممّ (: لنعامينالغيبة لويف  ،)عن قابوس ،دمنذر بن حممّ ( :بعض النَُّسخ

نذر بن سعيد بن املد بن منذر بن حممّ (: )١١١٨الرقم / ٤١٨ص (يف رجاله  ال النجايش ق

قابوس بن النعامن بن املنذر ناقلة إٰىل الكوفة، ثقة، من  أبو القاسم، من ولد ،أيب اجلهم القابويس

 .)من بيت جليل ،أصحابنا

سهو، وكذا مل نجد  بعض النَُّسخا يف م فلعلَّ  ،ب الرجالتُ يف كُ  ومل نجد للقابوس يف هذه الطبقة ذكراً 

 .ب الرجالتُ د مذكوران يف كُ د بن قابوس، نعم نرص بن قابوس ونرص بن حممّ نرص بن حممّ  بعنوان

  ، ويف)منصور بن السندي: (لنعامينالغيبة لويف الكايف و ؛ةكذا يف االختصاص وإثبات الوصيَّ  )٦(

                      



ل  ٢٠٣ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

َعِن اَْألَْصبَِغ  ،)٣(ِغَريةِ َعِن اَْحلَاِرِث ْبِن اَملُ  ،)٢(َعْن َمالٍِك اَْجلَُهنِيِّ  ،)١(َثْعَلبََة ْبِن َميُْمونٍ 

ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َاهللاْبُن َعبِْد  َوَرَواُه َسْعدُ  .ْبِن ُنبَاَتةَ اِ  َعِن  ،ْبِن أَِيب َاْخلَطَّاِب َعْن ُحمَمَّ

الٍ  َعِن اَْألَْصبَِغ  ،َعْن َمالٍِك اَْجلَُهنِيِّ  ،َعْن َثْعَلبََة ْبِن َميُْمونٍ  ،َاْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ

َيا  :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَوَجْدُتُه َينُْكُت ِيف َاْألَْرضِ  ْؤِمنَِني َأَتيُْت َأِمَري َاملُ : َقاَل  ،ْبِن ُنبَاَتةَ اِ 

راً َتنُْكُت ِيف َاْألَْرضِ  ،ْؤِمنِنيَ َأِمَري َاملُ   ؟َأَرْغبًَة ِمنَْك فِيَها ،َما ِيل َأَراَك ُمَفكِّ

ْنيَا َقطُّ  َال َما َرِغبُْت فِيَها وَ  اَهللاوَ  َال «: )٤(َقاَل  ْرُت ِيف َمْوُلوٍد  ،ِيف َالدُّ َوَلِكنِّي َتَفكَّ

ْهِديُّ اَلَِّذي َيْمَألَُها َعْدالً َرشَ ِمْن ُوْلِدي ُهَو َاملَ ي عَ َاْحلَادِ  ،)٥(يَيُكوُن ِمْن َظْهرِ 

ٌة َوَغيْبٌَة َتِضلُّ فِيَها أَْقَواٌم َوَهيْتَِدي  ،َوِقْسطًا َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً  َيُكوُن َلُه َحْريَ

 .»فِيَها آَخُرونَ 
                                                                                                                                               

 ين، ويف كامل )نرض بن السندي(: اإلمامة دالئل مل  حالٍ  ، وعٰىل كلِّ )النرص بن أيب الرسي(: الدِّ

 .ب الرجالتُ يف كُ  نجد له ترمجة

ين لنعامين واالختصاص وكامل الغيبة لكذا يف الكايف و )١( بعض النَُّسخ ويف  ،ودالئل اإلمامةالدِّ

ه فالظاهر أنَّ  ،الب الرجتُ يف كُ  ومل نجد له ذكراً  ،)داود بن ثعلبة بن ميمون: (ةوإثبات الوصيَّ 

 .سهو

 .بقرينة طبقة الرواة ،ه سهووالظاهر أنَّ  ،)أيب مالك اجلهني(: بعض النَُّسخويف  ،هكذا يف مجيع املصادر )٢(

حارث بن املغرية النرصي، من نرص بن ( :)٣٦١الرقم / ١٣٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

، ثقة ثقة، له  فر وزيد بن عيلٍّ جعفر وجعفر وموسٰى بن جع معاوية، برصي، روٰى عن أيب

 ).كتاب

 ).فقال: (بعض النَُّسخيف  )٤(

، )١١٥ح / ١٢٠ص (اإلمامة والتبرصة : من قبيل) من ظهري(املصادر نقلت الرواية بلفظ  )٥(

ين )٧ح/ باب يف الغيبة/ ٣٣٨ص / ١ج (والكايف  ) ١ح / ٢٦باب / ٢٨٩ص (، وكامل الدِّ

يف العديد من النَُّسخ اخلّطيَّة لغيبة  ها من املصادر، وحتَّٰى ، وغري)من ظهري(بنفس السند بلفظ 

اخ، وما استدلَّ به أتباع أمحد ال) ظهر(الطويس، فام وقع من نسخة  عي گمن خطأ النُّسَّ اطع مدَّ

ه املقصود من املولود من ظهر احلادي عرش من ولد أمري املؤمنني  من  أوهٰى  اليامنيَّة من أنَّ

 .بيت العنكبوت
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ُة َوَاْلغَ  ،َي َيا َمْوَال  :ُقْلُت   ؟يْبَةُ َفَكْم َتُكوُن َاْحلَْريَ

امٍ «: َقاَل   .»أَْو ِستُّ ِسنِنيَ  ،أَْو ِستَُّة َأْشُهرٍ  ،ِستَُّة َأيَّ

 ؟َوإِنَّ َهَذا اَْألَْمَر َلَكاِئنٌ  :َفُقْلُت 

ُه َخمُْلوٌق «: َفَقاَل  أُوَلِئَك ِخيَاُر َهِذِه  ،َلَك ِهبََذا اَْألَْمِر َيا َأْصبَغُ  َوَأنَّٰى  ،َنَعْم َكَام َأنَّ

ِة َمَع  ةِ َاْألُمَّ  .»َأْبَراِر َهِذِه َاْلِعْرتَ

 ؟ُثمَّ َما َيُكوُن َبْعَد َذلَِك  :ُقْلُت  :َقاَل 

 .)٢()١(»َغاَياٍت َوِهنَاَياٍت إَِراَداٍت وَ فَإِنَّ َلُه َبَداَءاٍت وَ ، اءُ ا َيَش مَ  ُثمَّ َيْفَعُل اَهللاُ «: َقاَل 
                                                             

عن سعد بن عبد اهللا ) ١١٥ح / ١٢١و ١٢٠ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )١(

ار وأمحد بن إدريس باختالف، والكليني  وعبد اهللا بن جعفر احلمريي وحمّمد بن حييٰى   العطَّ

د بن د عن عبد اهللا بن حممّ بن حممّ  عيلِّ  عن )٧ح  /باب يف الغيبة/ ٣٣٨ص / ١ ج(الكايف يف 

د بن عن احلمريي عن عبد اهللا بن حممّ ) ٢٧٠ ص( ةيف إثبات الوصيَّ املسعودي و ،اختالفخالد ب

عن سعد بن عبد اهللا يرفعه إٰىل األصبغ بن ) ٢٦٦و ٢٦٥ص (ويف ، خالد الكويف باختالف يسري

، د بن يعقوبعن حممّ  )٤ح / ٤باب / ٦٩و ٦٨ص (غيبة يف ال ، والنعامين نباتة خمترصاً 

د سناده عن عبد اهللا بن حممّ إب )١ح /٢٦باب / ٢٨٩و ٢٨٨ ص(ين ل الدِّ كاميف  والصدوق 

سناده إب) ٥٠٤/١٠٨ح / ٥٣٠و ٥٢٩ ص(يف دالئل اإلمامة  والطربي الشيعي  ،الطياليس

ي  ،د بن خالد الكويف باختالفعن عبد اهللا بن حممّ  از القمِّ ) ٢١٩ص (كفاية األثر يف  واخلزَّ

، بإسناده عن األصبغ بن نباتة) ٣٦٢ ص( داية الكربٰى اهليف  ، واخلصيبي الصدوق عن

وأبو ، د بن خالد الطياليس باختالفسناده عن حممّ إب )٢٠٩ ص(االختصاص يف  املفيد و

 الشيخ الطربيس و، عن األصبغ بن نباتة) ٤٢٩ص (يف تقريب املعارف  الصالح احللبي 

والفتن  يف املالحم وابن طاوس  ،عن احلارث بن املغرية) ٢٢٨ص / ٢ج ( إعالم الورٰى  يف

 .صدره عن األصبغ بن نباتة خمترصاً ) ٥٢٠ح / ٣٥٤و ٣٥٣ ص(

 ).٢٨٢ح (ويأيت صدره يف 

مة املجليس  )٢( بينا هو ينكت : فيه: يف النهاية): (٤٣و ٤٢ص / ٤ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 وهو أنْ  ،ونكت األرض بالقضيب ث نفسه، وأصله من النكت باحلٰىص دِّ ر وُحي فكِّ أي يُ  ،إذ انتبه

  أي يرضب األرض ،فجعل ينكت بقضيب: ر املهموم، ومنه احلديثر فيها بطرفه فعل املفكِّ ؤثِّ يُ 
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ٍد اَ  ،َاهللاُد ْبُن َعبِْد َسعْ  َوَرَوٰى  -  ١٢٨  ْحلََسِن ْبِن ِعيَسٰى َعْن َأِيب ُحمَمَّ

َثنِي َأِيب ِعيَسٰى  :َقاَل  ،)١(َاْلَعَلِويِّ  دٍ  َحدَّ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن َجْعَفرٍ  ،ْبُن ُحمَمَّ  ،َعْن َأبِيِه ُحمَمَّ

 ،َيا ُبنَيَّ « :َقاَل ِيل : )٢(َقاَل ، ْبِن َجْعَفٍر  َعْن َأِخيِه ُموَسٰى  ،َعْن َأبِيِه َعِيلِّ ْبِن َجْعَفرٍ 
                                                                                                                                               

 ليس  هومعلوم أنَّ  .راجع إٰىل األرض )فيها(أي أتنكت لرغبة، وضمري  )أرغبة( .ٰى بطرفه، انته

متلك األرض وتصري  رك ألنْ اهتاممك وتفكُّ  أنَّ  هذا الفعل لرغبة يف نفس األرض، بل املعنٰى 

من ظهر احلادي ( .ل الكالم عٰىل املطايبةمَ ام ُحي فيها، وحيتمل إرجاع الضمري إٰىل اخلالفة، وربَّ  والياً 

، )مولود(نعت  )من ولدي(و. فاملعنٰى من ظهر اإلمام احلادي عرش ،خَس كذا يف أكثر النُّ )عرش

د بعد هذا الدهر، واحلادي عرش مبتدأ خربه ولَ ه يُ ن أي وراء، واملراد أنَّ أ ظهر بالتنويقرَ ام يُ وربَّ 

والعدل  .فظهري، فال حيتاج إٰىل تكلُّ : خ الكتابَس ين وغريه وبعض نُ املهدي، ويف إكامل الدِّ 

، فالعطف فيهام للتفسري والتأكيد، والعدل نقيض الظلم روالقسط متقاربان وكذا الظلم واجلو

زمان يف  ه كلَّ  يف املساكن وأنَّ املراد هبا التحريُّ  لعلَّ  )له حرية( .اجلور وهو ضدُّ والقسط اإلنصاف 

أي يف الغيبة واحلرية وضاللتهم إنكارهم لوجود اإلمام ورجوعهم  )فيها يضلُّ . (بلدة وناحية

 ).ةعن مذهب اإلماميَّ 

من  ر الصادق باب عقب عيلٍّ العرييض ابن جعفراجع ترمجته مع رشح حال من بعده يف  )١(

 ).٣٣٢ص (يف أنساب الطالبيِّني واملجدي  ،)٢٩ص (ني أنساب الطالبيِّ الفخري يف كتايب 

 :يف هذه الرواية إرباك من جهتني )٢(

،  بن جعفر، عن أخيه موسٰى بن جعفر عن أبيه عيلِّ (: صدر الرواية جاء بلفظ أنَّ : وىلٰ اجلهة األُ 

يا (: ا بخطابأخاه علي�   ُخياطب اإلمام الكاظم ُيسَتبَْعد أنْ  اموربَّ ، )...يَّ نَيا بُ : قال يل: قال

بن جعفر، عن أخيه موسٰى بن  عن أبيه عيلِّ (: بلفظ النصَّ  الصحيح هو أنَّ  لعلَّ  ومعه، )...يَّ نَبُ 

لإلمام   ليكون اخلطاب من اإلمام الصادق ،)...يَّ نَيا بُ : قال يل أيب: قال،   جعفر

 . الرواية فيام بعد رصحية يف سؤال اإلمام الكاظم ألبيه الصادق خصوصاً وأنَّ  ،  الكاظم

  حسب سياق الرواية يقول لولده أيب احلسن الكاظم  اإلمام الصادق أنَّ : الثانية اجلهة

عقوهلم تصغر عن الغيبة وفهمها، وهو ال يتناسب مع ما نعتقده يف املعصوم من علمه بالغيبة  أنَّ 

 كأنْ معه اخلطاب هبذه الطريقة،  ما يصحُّ  ل الرواية عىلٰ ُحتمَ  أنْ  بدَّ  هبا، ولذا ال له هلا وإيامنهوحتمُّ 

أديانكم، آباؤكم ( كان مع مجيع أوالده، بقرينة سياق النصِّ   كالم اإلمام الصادق إنَّ : ُيقال

ل الغيبة فيهم من ال يتحمَّ  أنَّ  ، وال شكَّ )دركوهوأجدادكم، عقولكم، أحالمكم، تعيشوا، تُ 

 .ختصيصًا عن هذا احلكم  وحمنتها، وخيرج حينها اإلمام الكاظم
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ابِ إَِذا فُ  ِة َفاهللاَ ِقَد اَْخلَاِمُس ِمْن ُوْلِد َالسَّ ُبدَّ  َفإِنَُّه َال  ،ِيف َأْدَيانُِكمْ  اَهللاَ  ِع ِمَن اَْألَِئمَّ

 .َيْرِجَع َعْن َهَذا اَْألَْمِر َمْن َكاَن َيُقوُل بِهِ  لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر ِمْن َغيْبٍَة َيِغيبَُها َحتَّٰى 

 َلْو َعِلَم آَباُؤُكْم َوَأْجَداُدُكْم ِديناً  ،اِْمتََحَن ِهبَا َخْلَقهُ  َاهللاِحمْنٌَة ِمَن  َام ِهَي إِنَّ  ،َيا ُبنَيَّ 

يِن َال   .»تَّبَُعوهُ َأَصحَّ ِمْن َهَذا َالدِّ

ابِعِ  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت َلهُ  :َقاَل َأُبو َاْحلََسنِ   ؟َمِن اَْخلَاِمُس ِمْن ُوْلِد اَلسَّ

َوَلِكْن  ،ُمُكْم َتِضيُق َعْن َمحِْلهِ َأْحَال وَ  ،ُقوُلُكْم َتْصُغُر َعْن َهَذاعُ  ،َيا ُبنَيَّ «: َقاَل 

 .)٢()١(»إِْن َتِعيُشوا ُتْدِرُكوهُ 
                                                             

د، عن بن حممّ  عن عيلِّ ) ٢ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦ص / ١ ج(يف الكايف  رواه الكليني  )١(

/ ١١٣  ص(يف اإلمامة والتبرصة  ، وابن بابويه بن جعفر د بن عيلِّ احلسن بن عيسٰى بن حممّ 

عن احلسن بن ) ٣٦١ ص( اهلداية الكربٰى يف  خلصيبي وا عن سعد بن عبد اهللا،) ١٠٠ح 

عن سعد بن عبد ) ٢٦٥ ص( ةإثبات الوصيَّ واملسعودي يف  ،عيسٰى باختالف مع زيادة يف آخره

يف الغيبة  والنعامين ، باختالف عن احلسن بن عيسٰى العلوي) ٢٧١و ٢٧٠ص (، ويف )اهللا

كامل يف  والصدوق  ،يعقوب د بنعن حممّ ) ١١ح / ١فصل / ١٠باب / ١٥٦و ١٥٥ص (

 /١ج ( علل الرشائعويف  ،عن أبيه وابن الوليد) ١ح  /٣٤باب / ٣٦٠و ٣٥٩ ص( ينالدِّ 

يف  ، والطربي الشيعي عن أبيه عن سعد بن عبد اهللا) ٤ح / ١٧٨باب / ٢٤٥و ٢٤٤  ص

، احلسن بن عيسٰى باختالف دعن أيب حممّ ) ٥١٦/١٢٠ح / ٥٣٤ص (دالئل اإلمامة 

از  .بإسناده عن سعد بن عبد اهللا باختالف) ٢٦٩و ٢٦٨ص ( كفاية األثريف   واخلزَّ

فاهللا اهللا يف ( :قوله( ):٢٥١و ٢٥٠ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  قال املوٰىل املازندراين  )٢(

يف طاعتكم  أو أطيعوا ،حفظوا اهللاأي  ،والتكرير للتأكيد ،منصوب بفعل مضمر )اهللا: ()أديانكم

إٰىل اهللا  فهو سبيل وطريق  ما جاء به النبيُّ  كلَّ  ألنَّ  ،لكم وطرائقكمبُ كم أو يف ُس مورأو يف أُ 

جانب  ق عٰىل املجموع، واملقصود هو األمر برعايةطلَ كام يُ  واحدٍ  ق عٰىل كلِّ طلَ يُ  )ينالدِّ (و ،تعاىلٰ 

عٰىل صيغة اجلمع  بفتح الباء وكرس النون) يَّ نِ يا بَ ( :قوله، ...فيها وطلب رضاه )شأنه عزَّ (اهللا 

فراد خطابًا مع وليس عٰىل صيغة اإل ،مع أوالده وهو خطاب )ولو علم آباؤكم(: بقرينة قوله

  املحنة بكرس) ام هي حمنةإنَّ ( :قوله .زالتجوُّ  ته بدونوعدم صحَّ  ،إلباء السياق ،بن جعفر أخيه عيلِّ 
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٢٩ لِ َعْن أَِيب اَملُ  ،َأْخَربَ ِد ْبِن َعبِْد  َفضَّ ِد  اَهللاُحمَمَّ  اَهللاْبِن ُعبَيِْد ْبِن ُحمَمَّ

ْهنِيُّ  :اَل قَ ، طَِّلِب ْبِن اَملُ اِ  يْبَاِينُّ اَلرُّ ُد ْبُن بَْحِر ْبِن َسْهٍل اَلشَّ َثنَا أَُبو َاْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ  ،)١(َحدَّ
                                                                                                                                               

  ِواالسم  ،وامتحنته أي اختربته ،حمنة ةة وشدَّ من بليَّ  ن هبا اإلنسانمتحَ ن التي يُ حَ امليم واحدة امل

د من الردي ز اجليِّ ميِّ ن والباليا ليُ حَ املِ  املحنة، وقد جرت كلمة اهللا تعاٰىل عٰىل اختبار الناس بأنواع

مْ ): شأنه جلَّ (كام قال  ،ويظهر الصابر وغريه
ُ
تِ�

ْ
ا يَأ م�

َ
 َو�

َ
ة
�
َن
ْ
وا ا�

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َ
تُْم أ

ْ
ْم َحِس�

َ
  أ

ُ
ل

َ
َمث

يَن آ ِ
�

 َوا�
ُ

 ا�ر�ُسول
َ

ول
ُ
ق

َ
� ٰ وا َح��

ُ
ِز�

ْ
اُء َوُز� � ساُء َوا���

ْ
َأ

ْ
ُهُم ا�

ْ
ت ْم َ�س�

ُ
بِْل�

َ
ْوا ِمْن �

َ
ل

َ
يَن خ ِ

�
َمنُوا َمَعُه ا�

ُ اهللاَمَ�ٰ  ْ
�

َ
 : وقال، ]٢١٤: البقرة[  ن

َ
ْم ال

ُ
ا َوه

�
وا آَمن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
َحِسَب ا��اُس أ

َ
 أ

 
َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
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واهللا سبحانه عامل بمضمرات القلوب  ،به طلب اخلرب باليشء ومعرفته ملن ال يكون عارفاً 

اختباره  :ه؟ قلنافام معنٰى االختبار يف حقِّ  ز من العايص،فاملطيع يف علمه متميِّ  ،ات الغيوبوخفيَّ 

فهو  ،ز ذلك عندهويتميَّ  ،وعصيان من يعيص  ليعلم غريه من خلقه طاعة من يطيعتعاٰىل ليس إالَّ 

كام هو  ،ريد به الالزمأُ طلق امللزوم وفأُ  ز من لوازم االختبار وعوارضهالتميُّ  ألنَّ  ،من باب الكناية

ب ثيب املطيع ثوابًا جزيًال وُيعذِّ يُ ل اختباره تعاٰىل استعارة بتشبيه فعله هذا: أو قلنا .شأن الكناية

ثيب املطيع ويكرمه والعايص ليُ  ز عنده املطيعالعايص عذابًا وبيًال باختبار اإلنسان لعبيده ليتميَّ 

ولو علم آباؤكم ( :قوله .طلق عٰىل فعله تعاٰىل االختبار جمازاً فأُ  ،ب العايص وهيينهعذِّ ويُ 

 وليس دين أصّح  ،األديان ين أصّح هذا الدِّ  عٰىل أنَّ  دلَّ ) بعوهمن هذا التَّ  وأجدادكم دينًا أصحَّ 

باع األرشف واتِّ  واألفضل رون الذين شأهنم طلب األصّح بعه الصاحلون املطهَّ  التَّ منه وإالَّ 

 وفيه حثٌّ ، ينة لغري هذا الدِّ فال يلزم ثبوت الصحَّ  ،د عن معناهل هنا جمرَّ التفضُّ  ولعلَّ  .واألكمل

ه سأل عن حقيقته وحقيقة صفاته كأنَّ ) من ولد السابع(: قوله، ...عدم مفارقتهك به وعٰىل التمسُّ 

عقولكم قارصة عن إدراكه عٰىل هذا  بأنَّ  ولذلك أجاب ، ة به ال عن اسمه واسم أبيهاملختصَّ 

ٰىل ه عالظاهر أنَّ  )يَّ نِ يا بَ ( :قوله، ... اهللا سبحانهيعلمها إالَّ  حقيقة اإلمام وصفاته ال ألنَّ  ،الوجه

تعيشوا  ولكن إنْ ( :قوله .التغليب بن جعفر يدخل يف اخلطاب عٰىل سبيل عيلَّ  وأنَّ  ،صيغة اجلمع

 ،كون زمانهدرِ فسوف تُ  :معناه: ا نقولألنَّ  ؟كونه مع فقدهدرِ كيف يُ : ال يقال ،)كونهدرِ فسوف تُ 

ين فسوف هذا الدِّ  تعيشوا وتبقوا عىلٰ  نْ إ :معناه: كونه قبل فقده وغيبته، أو نقولدرِ أو فسوف تُ 

 ).واهللا أعلم ،وفيه بعد ،كونه بعد الظهور بالرجعةدرِ تُ 

  أبو احلسني ،د بن بحر الرهنيحممّ (: )١٠٤٤الرقم / ٣٨٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(
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َنا َعِيلُّ ْبُن اَْحلَاِرِث  :َقاَل  َنا  :َقاَل  ،نُْصوِر اَْجلََواِشنِيِّ ْبِن َاملَ  )١(َعْن َسْعدِ  ،َأْخَربَ َأْخَربَ

ِين َأِيب  :َقاَل  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َاْلبَُدْيِيلُّ  ِيفِّ  ،َأْخَربَ ْريَ َدَخْلُت َأَنا : َقاَل  ،َعْن َسِديٍر َالصَّ

ُل ْبُن ُعَمَر َوَداوُ َاملُ وَ  قِّيُّ َوَأُبو َبِصٍري وَ َفضَّ َنا َمْوَال  َأَباُن ْبُن َتْغِلَب َعَىلٰ ُد ْبُن َكثٍِري اَلرَّ

اِدِق  اِب  َفَرَأْينَاُه َجالِساً َعَىلٰ ، َالصَّ َ يٌّ ِمْطَرٌف  )٢(َوَعَليِْه ِمْسٌح  ،َالرتُّ  بَِال  )٣(َخيَْربِ

ْنيِ  ُ َاْلُكمَّ ٰى  ُهَو َيبْكِي ُبَكاَء َاْلَواِهلَِة َالثَّْكَىلٰ وَ  ،َجيٍْب ُمَقرصَّ َقْد َناَل  ،َذاِت َاْلَكبِِد َاْحلَرَّ

ُ ِيف َعاِرَضيِْه وَ َاْحلُْزُن ِمْن َوْجنَتَيِْه َوَشاَع اَ  ْمُع َحمِْجَرْيهِ اَ  َأْبَىلٰ لتََّغريُّ  :َوُهَو َيُقوُل  ،)٤(لدَّ

ْت ِمنِّي َراَحَة ُفَؤاِديوَ  ،َضيََّقْت َعَيلَّ ِمَهاِديوَ  ،َسيِِّدي َغيْبَتَُك َنَفْت ُرَقاِدي«  ،اِْبتَزَّ

اِحِد وَ َاْلَواِحِد َبْعَد َالْ  )٦(َفْقدَ وَ  ،بَِفَجاِئِع اَْألََبدِ  )٥(َسيِِّدي َغيْبَتَُك َأْوَصَلْت َمَصاِئبِي

 .»)٧(َأنٍِني ُيْفَشا ِمْن َصْدِريوَ  ،َفَام ُأِحسُّ بَِدْمَعٍة َتْرَقُأ ِمْن َعيْنِي ،َاْلَعَددِ بَِفنَاِء َاْجلَْمِع وَ 
                                                                                                                                               

 ه كان يف مذهبه ارتفاع، نَّ إ :بعض أصحابنا ساكن نرماشري من أرض كرمان، قال ،الشيباين

 .)ذلك وال أدري من أين قيل ،قريب من السالمةوحديثه 

ًام، (: قائالً ، )٥٩٨/١٣الرقم / ٢٠٨ص (يف الفهرست  املؤلِّف وعنونه   اً عاملكان متكلِّ

 ).هم بالغلوِّ ه متَّ  أنَّ إالَّ  ًا،خبار، فقيهباأل

ينيف كامل  )١( كان ( ):٤٢٠ح / ٤٩٩ص / ٢ج (يف رجاله  قال الكيشِّ  ،)سعيد بن املنصور: (الدِّ

 ).ةمن رؤساء الزيديَّ 

ة مسح/ ٥٩٦ص / ٢ج (يف لسان العرب  )٢(  ).الكساء من الشعر :-بكرس امليم  -سح املِ ): (مادَّ

ين يف كامل  )٣(  ).قمطوَّ : (بعض النَُّسخوالدِّ

من احلديقة، و: املحجر كمجلس ومنرب): (٥ص / ٢ج (قال الفريوزآبادي يف القاموس املحيط  )٤(

، وما حول القرية الربقع ا وبدا منالعني ما دار هب  ).أو ما يظهر من نقاهبا، وعاممته إذا اعتمَّ

ين يف كامل  )٥(  ).مصايب: (بعض النَُّسخوالدِّ

مة املجليس قال  )٦( ه لعلَّ  ،»وفقد«: قوله (: )٢٢٣ص / ٥١ج (األنوار  يف بحار العالَّ

أصابني قبل ذلك من فقد واحد بعد  مصايب بام معطوف عٰىل الفجائع أو عٰىل األبد، أي أوصلت

 ).ةفاجلملة معرتضة أو حاليَّ  ،)يفنى: (خَس ويف بعض النُّ ،واحد بسبب فناء اجلمع والعدد

ين يف كامل  )٧(  مثل بعيني عن غوابر أعظمها وسوالف الباليا إالَّ  عن دوارج الرزايا: (هنا زيادةالدِّ

 ).بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك ونوائب خملوطة، ها وأنكرهاوأفظعها، وبواقي أشدّ 
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َعْت ُقُلوُبنَا َجَزعاً ِمْن ذَ وَ  ،َفاْستَطَاَرْت ُعُقوُلنَا َوَهلاً  :َقاَل َسِديرٌ  لَِك َتَصدَّ

ْلَغائِلِ  اَْحلَاِدِث اَْخلَطِْب َاْهلَاِئِل وَ  ُه َسَمَت  ،)١(اَ َّا َأنَّ نَن َأْو  ،َقاِرَعةً  ةٍ ملَِْكُروهَ  )٢(َفظَ

ْهِر َبائَِقةٌ  ْت بِِه ِمَن اَلدَّ ْبَكٰى  َال  :َفُقْلنَا ،َحلَّ ْلَوَرٰى  اَهللاُ أَ ِمْن  ،َعيْنَيَْك َيا اِْبَن َخْريِ اَ

ِة َحاِدَثٍة َتْستَْذِرُف  يَّ َتَك َوَتْستَْمطُِر عَ  ،َدْمَعتََك  )٣(أَ ُة َحالَ وَ  ؟ْربَ ٍة َحتََمْت َعَليَْك َأيَّ

 ؟أَْتمَ َعَليَْك َهَذا اَملَ 

اِدُق  )٤(َفَزَفرَ  :َقاَل   ،َواِْشتَدَّ ِمنَْها َخْوُفهُ  ،َزْفَرًة اِْنتََفَخ ِمنَْها َجْوُفهُ   َالصَّ

ِعْلِم  ْشتَِمِل َعَىلٰ ملُ ْوِم ِيف ِكتَاِب اَْجلَْفِر اَ إِينِّ َنظَْرُت َصبِيَحَة َهَذا َاْليَ  )٥(َوْيَكمُ «: َفَقاَل 

ِذي َخصَّ اَهللاُ َيْوِم َاْلقِ  َما َيُكوُن إَِىلٰ ِعْلِم َما َكاَن وَ نَاَيا وَ َاملَ َيا وَ َاْلبََال  َس َتَقدَّ  يَاَمِة اَلَّ

دًا وَ  َة ِمْن َبْعِدِه اِْسُمُه بِِه ُحمَمَّ ْلُت فِيِه َمْولَِد َقاِئِمنَا وَ ، اَْألَِئمَّ ُه َغيْبَتَ وَ  َتَأمَّ

َمانِ َاملُ  َبْلَوٰى إِْبَطاَءُه َوُطوَل ُعُمِرِه وَ وَ  ُكوِك وَ  ،ْؤِمنَِني ِمْن َبْعِدِه ِيف َذلَِك اَلزَّ َد َالشُّ َتَولُّ

يَعِة ِمْن ُطوِل َغيْبَتِهِ  َوَخْلِعِهْم ِرْبَقَة  ،َواِْرتَِداِد َأْكثَِرِهْم َعْن ِدينِهِ  ،ِيف ُقُلوِب َالشِّ

ْسَال  تِي َقاَل َاهللاُِم ِمْن َأْعنَ َاْإلِ  إِ�سَ وَ :  اِقِهُم َالَّ
� ُ

� 
َ
ن
ْ
َزم

ْ
�
َ
ِقهِ اُه طَ اٍن أ

ُ
ن
ُ
 ائَِرُه ِ� �

قَّةُ  ،َيةَ َيْعنِي َاْلَوَال  ،]١٣: اإلرساء[  .»اِْستَْوَلْت َعَيلَّ َاْألَْحَزانُ وَ  ،َفَأَخَذْتنِي اَلرِّ

ْمنَا وَ  ،َاهللاَيا اِْبَن َرُسوِل  :َفُقْلنَا ْلنَا بِ َكرِّ اَنا ِيف َبْعِض َما َأْنَت َفضِّ اِكَك إِيَّ إِْرشَ

 .َتْعَلُمُه ِمْن ِعْلِم َذلَِك 

ُسلِ َثًة َأَداَرَها لِثََال اَر ِيف َاْلَقاِئِم ِمنَّا َثَال ِذْكُرُه َأدَ  َتَعاَىلٰ  إِنَّ َاهللاَ«: َقاَل   ،َثٍة ِمَن اَلرُّ

َر َمْولَِدُه َتْقِديَر َمْولِِد ُموَسٰى  َر وَ ،  َقدَّ َر وَ ،  َغيْبَتَُه َتْقِديَر َغيْبَِة ِعيَسٰى َقدَّ َقدَّ
                                                             

ة غول/ ٥٠٧ص / ١١ج (يف لسان العرب  )١(  ).الدواهي: الغوائل): (مادَّ

ة سمت/ ٤٦ص / ٢ج (يف لسان العرب  )٢( أ هلم وجه هيَّ إذا  :يسمت سمتاً  سمت هلم): (مادَّ

 .)الكالم والرأيالعمل ووجه 

ينيف كامل  )٣(  .هدم كلِّ وهو بمعنٰى استخراج ال ،)تستنزف(: الدِّ

ة زفر/ ٣٢٤ص / ٤ج ( لسان العربيف  )٤(  ).سالتنفُّ : الزفرة: ()مادَّ

 .)وهو زجر للمرشف عٰىل اهللكة ،ف وحيكمخمفَّ : ويكم: (بعض النَُّسخيف هامش  )٥(
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الِِح  )١(َجَعَل وَ ، إِْبَطاَءُه َتْقِديَر إِْبَطاِء ُنوٍح   - َلُه ِمْن َبْعِد َذلَِك ُعُمَر َاْلَعبِْد َالصَّ

 .»ُعُمِرهِ  َدلِيالً َعَىلٰ  -  َأْعنِي اَْخلَِرضَ 

 .َعاِين َعْن ُوُجوِه َهِذِه َاملَ   هللاَ نَا َيا اِْبَن َرُسوِل اِْكِشْف لَ  :َفُقْلنَا

ا َمْولُِد ُموَسٰى «: َقاَل  َأنَّ َزَواَل ُمْلِكِه  امَّ َوَقَف َعَىلٰ ـَفإِنَّ فِْرَعْوَن لَ  ، َأمَّ

اِئيَل َنَسبِِه وَ  َفَدلُّوا َعَىلٰ  ،َأَمَر بِإِْحَضاِر َاْلَكَهنَةِ  ،َيِدهِ  َعَىلٰ  ْرسَ
َفَلْم  ،َأنَُّه َيُكوُن ِمْن َبنِي إِ

اِئيَل َحتَّٰى  َل ِيف َطَلبِِه تِ قُ  َيَزْل َيْأُمُر َأْصَحاَبُه بَِشقِّ ُبطُوِن َاْحلََواِمِل ِمْن نَِساِء َبنِي إِْرسَ

َر َعَليِْه َاْلُوُصوُل إَِىلٰ  ،أَْلَف َمْوُلودٍ  ونَ ْرشُ َوعِ  َنيٌِّف  بِِحْفِظ   َقتِْل ُموَسٰى  َوَتَعذَّ

اهُ  َتَعاَىلٰ  َاهللا َزَواَل  )٢(]بِهِ [َأنَّ  امَّ َأْن َوَقُفوا َعَىلٰ ـَذلَِك َبنُو ُأَميََّة َوَبنُو َاْلَعبَّاِس لَ كَ  .إِيَّ

َوَضُعوا وَ  ،َناَصبُوَنا لِْلَعَداَوةِ  ،َيَدِي َاْلَقاِئِم ِمنَّا َاْألَُمَراِء َواَْجلَبَابَِرِة ِمنُْهْم َعَىلٰ  )٣(َممَْلَكةِ 

َطَمعاً ِمنُْهْم ِيف َاْلُوُصوِل  ،إَِباَدِة َنْسِلهِ وَ   اَهللايِْت َرُسوِل َأْهِل بَ  ُسيُوَفُهْم ِيف َقتْلِ 

 َأْن ُيتِمَّ ُنوَرهُ  َواِحٍد ِمَن َالظََّلَمِة إِالَّ َأْن َيْكِشَف َأْمَرُه لِ  َاهللاُ َفَأَبٰى  ،َقتِْل َاْلَقاِئِم  إَِىلٰ 

ُكونَ َوَلْو َكِرَه َاملُ   .ْرشِ

ا َغيْبَُة ِعيَسٰى  َهبُُم  ،َأنَُّه ُقتَِل  َعَىلٰ  )٤(اِتََّفَقْت  اَلنََّصاَرٰى َفإِنَّ اَْليَُهوَد وَ   َوَأمَّ َفَكذَّ

وُه َومَ َومَ  :بَِقْولِهِ   اَهللاُ
ُ
تَل

َ
 ا �

َ
بُوُه َول

َ
ُهمْ ا َصل

َ
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َ
ب�ه

ُ
َكَذلَِك  ،]١٥٧  :النساء[ ِ�ْن ش

 َ َة َستُنْكُِرَها لُِطوِهل ْ ُيوَلدْ  :َفِمْن َقاِئٍل َيُقوُل  ،اَغيْبَُة َاْلَقاِئِم َفإِنَّ اَْألُمَّ ُه َمل َوَقاِئٍل  ،إِنَّ

ي بَِقْولِهِ  َنا َكاَن َعِقيامً  :َقاِئٍل َيْكُفُر بَِقْولِهِ وَ  ،َماَت إِنَُّه ُولَِد وَ  :َيْفَرتِ  ،إِنَّ َحاِدَي َعَرشَ

ٰى  :َقاِئٍل َيْمُرُق بَِقْولِهِ وَ  ُه َيتََعدَّ بَِدْعَواُه  َقاِئٍل َيْعِيص َاهللاَوَ  ،ِعداً َثالَِث َعَرشَ َفَصا إَِىلٰ  إِنَّ

هِ  َأنَّ ُروَح َاْلَقاِئِم   .َينْطُِق ِيف َهيَْكِل َغْريِ
                                                             

 ).حصل: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .بعض النَُّسخمن  )٢(

ينيف كامل  )٣(  ).مراءزوال ملكهم وملك األُ (: الدِّ

 ).فقوااتَّ : (عض النَُّسخبيف  )٤(



ل  ٢١١ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

ا إِْبَطاُء ُنوٍح  ُه لَ  َوَأمَّ َامءِ ـَفإِنَّ إَِليِْه  َبَعَث اَهللاُ  امَّ اِْستَنَْزَل َاْلُعُقوَبَة ِمَن اَلسَّ

ِئيَل   :َجلَّ اِْسُمُه َيُقوُل َلَك  إِنَّ َاهللاَ ،َاهللاَيا َنبِيَّ  :َفَقاَل  ،َنَوَياٍت  )١(َمَعُه َسبْعُ  َجْربَ

َبْعَد َتْأِكيِد  َصاِعَقٍة ِمْن َصَواِعِقي إِالَّ ِئِقي َوِعبَاِدي َلْسُت ُأبِيُدُهْم بِ ِء َخَال إِنَّ َهُؤَال 

ةِ  ْعَوِة َوإِْلَزاِم اَْحلُجَّ ْعَوةِ  ،َالدَّ  ،لَِقْوِمَك َفإِينِّ ُمثِيبَُك َعَليْهِ  َفَعاِوِد اِْجتَِهاَدَك ِيف َالدَّ

إِْدَراِكَها إَِذا َأْثَمَرْت َاْلَفَرَج َفإِنَّ َلَك ِيف َنبَاِهتَا َوُبُلوِغَها وَ  َواِْغِرْس َهَذا َالنََّوٰى 

ْ بَِذلِ  ،َص اَْخلََال وَ  َرْت امَّ َنبَتَِت َاْألَْشَجاُر وَ َفلَ  .ْؤِمنِنيَ َك َمْن َتبَِعَك ِمَن َاملُ َوَبرشِّ َتَأزَّ

َقْت َوَأْغَصنَْت وَ وَ   ،َاْلِعَدةُ  َاهللاِويٍل اُْستُنِْجَز ِمَن َبْعَد َزَماٍن طَ  )٢(َزَها َالثََّمُر َعَليَْهاَتَسوَّ

ْربَ َواَْالِ وَ  ،تِْلَك اَْألَْشَجارِ  َأْن َيْغِرَس ِمْن َنَوٰى  َتَعاَىلٰ  َفَأَمَرُه اَهللاُ   ،ْجتَِهادَ ُيَعاِوَد َالصَّ

َة َعَىلٰ َوُيَؤكِّ  تِي آَمنَْت بِهِ  ،َقْوِمهِ  َد اَْحلُجَّ َفاْرَتدَّ ِمنُْهْم  ،َفَأْخَربَ بَِذلَِك َالطََّوائَِف َالَّ

ِعيِه ُنوٌح َحق� َلْو كَ  :َوَقاُلوا ،ُثِامَئِة َرُجلٍ َثَال  ُثمَّ إِنَّ  .ملََا َوَقَع ِيف ِعَدتِِه ُخْلٌف  ااَن َما َيدَّ

ْ َيزَ  َتَعاَىلٰ  َاهللاَ ٍة َأْن َيْغِرَس َمل َأْن  إَِىلٰ  َتاَرًة َبْعَد ُأْخَرٰى  )٣(ْل َيْأُمُرُه ِعنَْد إِْدَراِكَها ُكلَّ َمرَّ

اٍت  ْؤِمنَِني َتْرَتدُّ ِمنُْهْم طَاِئَفٌة َبْعَد تِْلَك َالطََّواِئُف ِمَن َاملُ  َما َزاَلْت وَ  ،َغَرَسَها َسبَْع َمرَّ

 :َوَقاَل  ،ِعنَْد َذلَِك إَِليْهِ   َاهللاُٰى َفأَْوَح  ،َنيٍِّف َوَسبِْعَني َرُجالً  َأْن َعاُدوا إَِىلٰ  َطاِئَفٍة إَِىلٰ 

يِْل لَِعيْنَِك  بُْح َعِن َاللَّ َصَفا َاْألَْمُر َح اَْحلَقُّ َعْن َحمِْضِه وَ ِحَني َرصَ  )٤(َاْآلَن َأْسَفَر َالصُّ

يَامِن ِمَن َاْلَكَدِر بِاْرتَِداِد ُكلِّ َمْن َكاَنْت  اَر  ،طِينَتُُه َخبِيثَةً  لِْإلِ َفَلْو َأينِّ َأْهَلْكُت َاْلُكفَّ

ْقُت َوْعِدَي  تِي َكاَنْت آَمنَْت بَِك ملََا ُكنُْت َصدَّ َوَأْبَقيُْت َمِن اِْرَتدَّ ِمَن َالطََّوائِِف َالَّ

ِذيَن َأْخَلُصوا ِيلَ  ابَِق لِْلُمْؤِمنَِني َالَّ تَِك اِ َالتَّْوِحيَد ِمْن َقْوِمَك وَ  َالسَّ  ،ْعتََصُموا بَِحبِْل ُنبُوَّ
                                                             

 ).مع تسع: (بعض النَُّسخيف  )١(

ين )٢( : وزهو الثمرة .ٰى ساقها وكثرت أغصاهنات الشجرة وتقوَّ أي تقوَّ : (يف هامش كامل الدِّ

 ).واصفرارها امحرارها

ينويف كامل  ،)يغرس بأنْ : (بعض النَُّسخيف  )٣(  ).يغرسها بأنْ (: الدِّ

 ).بتكلغي: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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َن َهلُْم ِدينَُهمْ وَ  ،تَْخلَِفُهْم ِيف اَْألَْرضِ بَِأْن أَْس  َل َخْوفَُهْم بِاْألَْمنِ  ،أَُمكِّ َختْلَُص  )١(لَِكْي  ،َوأُبَدِّ

كِّ ِمْن ُقُلوِهبِمْ  َبَدُل ْمكُِني وَ اَلتَّ ُف وَ ْستِْخَال َوَكيَْف َيُكوُن اَْالِ  ،اَْلِعبَاَدُة ِيل بَِذَهاِب اَلشَّ

وا وَ  ،اَْخلَْوِف بِاْألَْمِن ِمنِّي َهلُمْ  ُخبِْث َمَع َما ُكنُْت أَْعَلُم ِمْن َضْعِف َيِقِني اَلَِّذيَن اِْرتَدُّ

ائِِرِهُم اَلَّتِي َكانَْت طِينَتِِهْم وَ  َال  )٢(ُسنُوخِ َنتَائَِج اَلنَِّفاِق وَ  ُسوِء َرسَ ُْم  ؟َلةِ اَلضَّ فَلَْو أَهنَّ

أَْعَداُؤُهْم  )٤(ِف إَِذا َهلََكْت ْستِْخَال ِمَن اَملُلِْك اَلَِّذي أُوِيتَ اَملُْؤِمنُوَن َوْقَت اَْالِ  )٣(ُمواَتنَسَّ 

ائِرُ (ْستَْحَكَم َال وَ  ،)٦(َرَوائَِح ِصَفاتِهِ  )٥()َلنََشُقوا( َلِة بََّد َخبَاُل َضَال َوَتأَ  ،نَِفاقِِهمْ  )َرسَ

َئاَسةِ  َحاَربُوُهْم َعَىلٰ وَ  ،َواَهنُْم بِاْلَعَداَوةِ َلَكاَشُفوا إِْخ وَ  ،ُقُلوِهبِمْ  ِد بِاْألَْمِر  ،طَلَِب اَلرِّ َواَلتََّفرُّ

يِن َواِْنتَِشاُر اَْألَْمِر ِيف اَملُْؤِمنِنيَ وَ  ،اَلنَّْهِي َعَليِْهمْ وَ   َمَع إَِثاَرةِ َكيَْف َيُكوُن اَلتَّْمكُِني ِيف اَلدِّ

 ـ ، فَ ُكالَّ  ؟وِب إِيَقاِع اَْحلُرُ اَْلِفتَِن وَ 
َ
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 .»]٣٧: هود[ اا َووَح

اِدُق  َح اَْحلَقُّ َعْن  َوَكَذلَِك َاْلَقائُِم «: َقاَل َالصَّ ُه َمتْتَدُّ َغيْبَتُُه لِيَْرصَ َفإِنَّ

يَامُن ِمَن َاْلَكَدِر بِاْرتَِداِد ُكلِّ َمْن كَ وَ  ،َحمِْضهِ  يَعِة َيْصُفَو َاْإلِ اَنْت طِينَتُُه َخبِيثًَة ِمَن اَلشِّ

ِذيَن ُخيَْشٰى  وا بِاْالِ َعَليِْهُم اَ  َالَّ نْتَِرشِ ِيف ِف َوَالتَّْمِكِني َواَْألَْمِن َاملُ ْستِْخَال لنَِّفاُق إَِذا َأَحسُّ

 .»َعْهِد َاْلَقاِئِم 

ُل َقاَل َاملُ  َهِذِه  )٧()َأنَّ (لنََّواِصَب َتْزُعُم َفإِنَّ اَ  ،َاهللاَيا اِْبَن َرُسوِل  :َفُقْلُت  :َفضَّ

 .َعِيلٍّ ُأْنِزَلْت ِيف َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْامَن وَ  َاْآلَيةَ 
                                                             

 ).لكن: (بعض النَُّسخيف  )١(

ينويف كامل  ؛الرسوخ: السنوخ )٢(  .العروض: ومعناه ،)سنوح(: الدِّ

ينويف كامل  ؛مواأي تشمَّ  )٣(  .أي ركبوا ،)مواتسنَّ(: الدِّ

ينيف كامل  )٤(  ).أهلكت(: الدِّ

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخليس يف ما بني القوسني  )٥(

 ).صفائه(: بعض النَُّسخيف  )٦(

وا  :واملراد من اآلية قوله تعاىلٰ  .بعض النَُّسخليس يف  )٧(
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ي َمتَٰى  ،ُقُلوَب َالنَّاِصبَةِ  َاهللاُ َهَدٰى  َال «: َفَقاَل   اَهللاُ [ُن اَلَِّذي اِْرَتَضاُه َكاَن َالدِّ

نًا بِاْنتَِشاِر اَ  )١(]َوَرُسوُلهُ  ةِ ُمتََمكِّ َواِْرتَِفاِع  ،َوَذَهاِب َاْخلَْوِف ِمْن ُقُلوِهبَا ،ْألَْمِن ِيف اَْألُمَّ

كِّ ِمْن ُصُدوِرَها َمَع اِْرتَِداِد  ،ِء َأْو ِيف َعْهِد َعِيلٍّ ِيف َعْهِد َواِحٍد ِمْن َهُؤَال  َالشَّ

اِمِهمْ َاملُ  تِي َكاَنْت َتثُوُر ِيف َأيَّ تِي َكاَنْت َتُشبُّ اَْحلُُروِب وَ وَ  ،ْسِلِمَني َوَاْلِفتَِن َالَّ اَْلِفتَِن َالَّ

اِر َوَبيْنَُهمْ  )٢(َبْنيَ  اِدُق  ُثمَّ َتَال  ،»؟َاْلُكفَّ ْبَطاِء َاْلَقاِئِم  َالصَّ : َهِذِه اَْآلَيَة َمثَالً ِإلِ
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 ].١١٠: يوسف[

الُِح  ا َاْلَعبُْد َالصَّ َل ُعُمَرُه  َتَعاَىلٰ  َفإِنَّ اَهللاَ  -  َأْعنِي َاْخلَِرضَ  -َوَأمَّ َما َطوَّ

َرَها ٍة َقرَّ َل  َال وَ  ،َلهُ  )٣(لِنُبُوَّ يَعَة َمْن َكانَ  َال وَ  ،َعَليْهِ  )٤(لِِكتَاٍب َنزَّ يَعٍة َينِْسُخ ِهبَا َرشِ  لَِرشِ

لَِطاَعٍة  َال وَ  ،ْقتَِداَء ِهبَاَماَمٍة ُيْلِزُم ِعبَاَدُه اَْالِ ِإلِ  َال وَ ، َقبَْلُه ِمَن اَْألَْنبِيَاِء  َكانَ 

َر ِمْن ُعُمِر َاْلَقاِئِم ـلَ  َتَعاَىلٰ  إِنَّ اَهللاَ  َبَىلٰ  ،َيْفِرُضَها ِيف  امَّ َكاَن ِيف َسابِِق ِعْلِمِه َأْن ُيَقدِّ

اِم َغيْبَتِِه َما ُرهُ  َأيَّ َعِلَم َما َيُكوُن ِمْن إِْنَكاِر ِعبَاِدِه بِِمْقَداِر َذلَِك َاْلُعُمِر ِيف وَ  ،)٥(ُيَقدِّ

الِِح ِمْن َغْريِ  ُعُمرَ  َل وَّ طَ  ،َالطُّولِ  ِة َاْالِ  َسبٍَب أَْوَجَب َذلَِك إِالَّ َاْلَعبِْد َالصَّ ِل ْستِْدَال  لِِعلَّ

َة َاملُ لِيَقْ ، ُعُمِر َاْلَقاِئِم  بِِه َعَىلٰ  اِس ، َعانِِدينَ َطَع بَِذلَِك ُحجَّ
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  يطول بهمنها لئالَّ  ٰىص ذكرنا طرفاً ُحت  خبار يف هذا املعنٰى أكثر من أنْ واأل

 .الكتاب
                                                             

ين من كامل  )١(  .بعض النَُّسخ والدِّ

ينيف كامل  )٢(  ).تنشب من: (ض النَُّسخبع، ويف )تنشب(: الدِّ

ين يف كامل )٣(  ).قدرها(: بعض النَُّسخ و الدِّ

ينيف كامل  )٤(  ).ينزل: (بعض النَُّسخويف  ،)ينزله(: الدِّ

ينيف كامل  )٥(  ).يقدر(: الدِّ

 ).٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٧ - ٣٥٢ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٦(
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 األهنَّ  ،سألةل عٰىل مثلها يف هذه املعوَّ ها أخبار آحاد ال يُ هذه كلُّ  :قيل فإنْ 

 .ةمسألة علميَّ 

قبل  ءن اخلرب باليشموضع االستدالل من هذه األخبار ما تضمَّ  :قلنا

ة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن نه، فكان ذلك داللة عٰىل صحَّ فكان كام تضمَّ ، كونه

 م الغيوب، فلو مل يرو إالَّ  من جهة عالَّ العلم بام يكون ال حيصل إالَّ  نَّ أل، احلسن

نه ، ولذلك كان ما تضمَّ نه اخلرب لكان ذلك كافياً حد ووافق خمربه ما تضمَّ وا خرب

القرآن من  وأنَّ ،  عٰىل صدق النبيِّ  قبل كونه دليالً  ءمن اخلرب باليش القرآن

ذلك  نت ذلك حمصورة، ومعكانت املواضع التي تضمَّ  ل اهللا تعاٰىل، وإنْ بَ قِ 

 .ن اجلهة التي قلناهاعٰىل صدقه م مسموعة من خمرب واحد، لكن دلَّ 

 .ىومعنً  هذه األخبار متواتر هبا لفظاً  عٰىل أنَّ 

 كثرة ا املعنٰى فإنَّ خرب منه، وأمَّ  الشيعة تواترت بكلِّ  ا اللفظ فإنَّ فأمَّ 

تها، عٰىل صحَّ  قها، وتباعد رواهتا، يدلُّ رُ وتباين طُ  ،خبار، واختالف جهاهتااأل

يف مواضع كثرية عٰىل  دلُّ ستَ ولذلك يُ ها باطلة، يكون كلُّ  ه ال جيوز أنْ ألنَّ 

، ىمعنً  مور كثرية يف الرشع تتواترالتي هي سوٰى القرآن وأُ   النبيِّ  معجزات

خالفنا يف  من جهة اآلحاد، وذلك معتمد عند من لفظ منها منقوالً  كان كلُّ  وإنْ 

 اإلمامة، يرتكوه وينسوه إذا جئنا إٰىل الكالم يف هذه املسألة، فال ينبغي أنْ 

 .مور املعلومةجيحد األُ  نسان إٰىل حدٍّ تنتهي باإل ة ال ينبغي أنْ والعصبيَّ 

 لَّ دِ وهذا الذي ذكرناه معترب يف مدائح الرجال وفضائلهم، ولذلك استُ 

 اواحد ممَّ  كان كلُّ  سخاء حاتم وشجاعة عمرو وغري ذلك بمثل ذلك وإنْ  عىلٰ 

ف من جهة اآلحاد، روٰى من عطاء حاتم ووقوف عمرو يف موقف من املواقيُ 

 .واضح وهذا

خالف  ه العٰىل ما مٰىض أنَّ  زائداً  عٰىل إمامة ابن احلسن  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 
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 ت ظلامً ئَ لِ مُ  كام وعدالً  ة مهدي يمأل األرض قسطاً مَّ ه سيخرج يف هذه األُ ة أنَّ مَّ بني األُ 

عي من يدَّ  كلِّ ول نا قوأفسد ،ذلك املهدي من ولد احلسني  ا أنَّ نَّ ، وإذا بيَّ وجوراً 

 .املراد به هو  ثبت أنَّ   ذلك من ولد احلسني سوٰى ابن احلسن

  :]¨اوات اا  وج اي [

 .ذلك من ا نذكر طرفاً ٰىص، غري أنَّ ُحت  ة يف ذلك أكثر من أنْ خبار املرويَّ واأل

 :ةمَّ من خروج مهدي يف هذه األُ  بدَّ  ه ال روي من أنَّ فمامَّ 

َعْن َحيَْدَر  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َمالٍِك َاْلَفَزاِريِّ  ،إِْبَراِهيُم ْبُن َسَلَمةَ  َرَوٰى  -  ١٣٠

ٍد َاْلَفَزاِريِّ  ِد ْبِن  ،َعْن َنْرصِ ْبِن ُمَزاِحمٍ  ،َعْن َعبَّاِد ْبِن َيْعُقوَب  ،ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

مَ  :اِْبِن َعبَّاٍس ِيف َقْولِِه َتَعاَىلٰ  َعنِ  ،َعْن أَِيب َصالٍِح  ،َعِن َاْلَكْلبِيِّ  ،َمْرَوانَ  اِء َوِ� ا�س�
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ْسنَادِ  -  ١٣١ ِ  :َعِن اِْبِن َعبَّاٍس ِيف َقْولِهِ  ،َوِهبََذا اَْإلِ
ْ

 اَهللا يُ�
�
ن

َ
ُموا أ

َ
ل
ْ
اع

 
َ
د

ْ
 َ�ع

َ
رْض

َ
دٍ  :اَ�ْوتِهَ  األ ِمْن َبْعِد َمْوِهتَا َيْعنِي  ،َيْعنِي ُيْصِلُح َاْألَْرَض بَِقاِئِم آِل ُحمَمَّ

يَ ، ِمْن َبْعِد َجْوِر َأْهِل َممَْلَكتَِها
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َنا َوَأْخ  -  ١٣٢ ٍد َاملُ َربَ يُف َأُبو ُحمَمَّ ِ ِديُّ َالرشَّ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن ، )٣(َحمَّ َعْن ُحمَمَّ
                                                             

 ).٣١ص (ئة يف منتخب األنوار املضي رواه النييل  )١(

 .يسريباختالف  )٣٢و ٣١ص (يف منتخب األنوار املضيئة  رواه النييل  )٢(

يف ترمجة  من مل يرو عنهم  يف) ٦٣١٨/٦٨الرقم / ٤٤٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ذكره  )٣(

 .ديد العلوي املحمّ توصيفه بأيب حممّ  مع، د بن أمحد بن عبد اهللاحممّ 

دي د املحمّ بالرشيف أيب حممّ ) ٦٩١الرقم / ٢٦٦و ٢٦٥ص (يف رجاله  ووصفه النجايش 

 .بن أمحد أيب القاسم الكويف يف ترمجة عيلِّ 

د بن أمحد بن عبد يف ترمجة حممّ ) ٥٩٩/١٤الرقم / ٢٠٨ص (يف الفهرست  املؤلِّف وقال 

 ). ديد احلسن بن القاسم املحمّ الرشيف أبو حممّ  ب أخربنا هبا مجاعة منهمتُ له كُ : (اهللا
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َّامٍ  َمت
ٍد َاْلِقَطِعيِّ ، )١( ازِ  ،)٢(َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُحمَمَّ َعْن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأْمحََد ْبِن َحاتٍِم َاْلبَزَّ

ِد ْبِن َمْرَوانَ   اَهللاِيف َقْوِل  ْبِن َاْلَعبَّاسِ  اَهللاَعْن َعبِْد  ،َعْن َأِيب َصالٍِح  ،َعِن َاْلَكْلبِيِّ  ،ُحمَمَّ

مَ  :َتَعاَىلٰ  ْم َومَ َوِ� ا�س�
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، َاْلَقاِئِم  ِقيَامُ  :َقاَل ، ]٢٣و ٢٢: الذاريات[ �ا �

َن مَ : َوِمثُْلهُ 
ْ
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ْ
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 :َقاَل  ،]١٤٨: البقرة[ ا ت

َمُعُهُم َاهللاُ، َأْصَحاُب َاْلَقاِئِم   .ِيف َيْوٍم َواِحدٍ  َجيْ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َاملُ ُحمَ  -  ١٣٣ يِّ َقانِعِ َعِيلِّ ْبِن َاْلَعبَّاِس اَملُ  َعنْ  ،)٣(ْقِريمَّ
َعْن  ،)٤(

اِر ْبِن أَْمحَدَ  َعْن َعْمِرو ْبِن  ،)٦(َعْن ُسْفيَاَن َاْجلَِريِريِّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َاْحلَُسْنيِ  ،)٥(َبكَّ

َو  :ِيف َهِذِه اَْآلَيةِ  )٧(ْبِن َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ  َاهللاإِْسَحاَق ْبِن َعبِْد  َعنْ  ،َهاِشٍم َالطَّاِئيِّ 
َ
ف
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، ]٢٣: الذاريات[ �ا �

ٍد  ِقيَاُم َقاِئٍم : َقاَل  وا : َوفِيِه َنَزَلْت  :َقاَل . ِمْن آِل ُحمَمَّ
ُ
يَن آَمن ِ

�
 اُهللا ا�

َ
وََعد

اِ�َ  وا ا�ص�
ُ
ْم وََعِمل

ُ
�

ْ
رِمن

َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
يَن ِمْن اِت ل ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
َما اْستَخ

َ
ِض ك

                                                             

بن الفضل بن متام بن  د بن عيلِّ حممّ (: )١٠٤٦الرقم / ٣٨٥ص (يف رجاله  النجايش  قال )١(

 ).د التصنيفاالعتقاد، جيِّ  صحيح ،عيناً  ،وكان ثقةً (: قال إٰىل أنْ ، )...سكني

د بن الفرزدق بن بجري بن زياد احلسني بن حممّ (: )١٦٠الرقم / ٦٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).كتاب فضائل الشيعة :منها ،بتُ ثقة، له كُ  ،كان يبيع اخلرق ،بالقطعي د اهللا، املعروفأبو عب ،الفزاري

 ).١٥٠ح (إليه يف  املؤلِّف  يأيت سند )٣(

له  ،اس املقانعيبن العبَّ  عيلُّ (: )٤٣٠/٥٧الرقم / ١٦٤ص (يف الفهرست  املؤلِّف قال  )٤(

 ).كتاب فضل الشيعة

بكار بن أمحد، له كتاب اجلنائز، (: )١٢٩/٤الرقم / ٨٧ص ( يف الفهرست املؤلِّف قال  )٥(

 ).عنه ،اسبن العبَّ  عن عيلِّ  ،...د بن الزبري القريشحممّ  بن عن عيلِّ  ،أخربنا به أمحد بن عبدون

ه املؤلِّف  )٦( ، من أصحاب الصادق ) ٢٩٣٢/١٧٠الرقم / ٢٢٠ص (يف رجاله  عدَّ

 ).كويف ،موىلٰ  ،دي اجلريريد األزرثسفيان بن إبراهيم بن م: (قائالً 

ه املؤلِّف  )٧( ، من أصحاب الصادق ) ١٨٢٩/١٣٣الرقم / ١٦٢ص (يف رجاله  عدَّ

 ).بن احلسني املدين إسحاق بن عبد اهللا بن عيلِّ (: قائالً 
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�ُ�  ]ْهِديِّ َنَزَلْت ِيف َاملَ  :َقاَل  ،]٥٥: النور)١(. 

َنا اَحلُْ  - ١٣٤ ِد ْبِن ُسْفيَاَن  ،َاهللاَسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َوَأْخَربَ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبََة َالنَّيَْشاُبوِريِّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،َاْلبََزْوَفِريِّ  َعِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

الٍ  ،يِّ َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َالنَّيَْشاُبورِ   ثَنَّىٰ َعِن َاملُ  ،َعِن َاْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ

يَْقلِ  ،)٢(َاْحلَنَّاطِ  َجْعَفَر ْبَن  اَهللاُت أََبا َعبِْد َسِمعْ  :َقاَل  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن ِزَياٍد َالصَّ

دٍ  َامِء َتْسَمُع َاْلَفتَاُة ِيف ُينَاِدَي ُمنَاٍد مِ  َيُقوُم َحتَّٰى  إِنَّ َاْلَقاِئَم َال «: َيُقوُل   ُحمَمَّ َن َالسَّ

ِق وَ َيْسَمُع َأْهُل َاملَ ِخْدِرَها وَ    :َوفِيِه َنَزَلْت َهِذِه َاْآلَيةُ  ،ْغِرِب َاملَ ْرشِ
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ُ
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 .)٣(»]٤: الشعراء[ �اِضِعَ� ا خ

ِين َمجَاَعةٌ وَ  -  ١٣٥ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،َأْخَربَ يِّ  َعْن أَِيب ُحمَمَّ َعْن  ،َالتَّلَُّعْكَربِ

اِزيِّ  نِْديِّ َاملُ  َعْن َعِيلِّ ْبنِ  ،َعِن اِْبِن أَِيب َداِرمٍ  ،َأِيب َعِيلِّ َالرَّ َعْن  ،َقانِِعيِّ َاْلَعبَّاِس َالسِّ

ِد ْبِن َهاِشٍم َاْلَقيِْيسِّ  يِّ عَ  ،ُحمَمَّ َّاٍم َاْلبَْرصِ َعْن  ،َعْن ِعْمَراَن َاْلَقطَّانِ  ،ْن َسْهِل ْبِن َمت

ةَ  ،َقتَاَدةَ  َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،اَْألَْنَصاِريِّ  اَهللاْن َجابِِر ْبِن َعبِْد عَ  ،)٤(َعْن َأِيب َنْرضَ

َمانِ َاملَ «:  َاهللا  .»ْهِديُّ َخيُْرُج ِيف آِخِر اَلزَّ
                                                             

إسحاق بن : (فيه  أنَّ إالَّ  )٤ح  /٦١٥ص / ٢ج (الظاهرة تأويل اآليات يف  رواه األسرتآبادي  )١(

 .)٥١ح / ٢٥٢ص / ٣ج ( ةينابيع املودَّ  القندوزي يفو، )بن احلسني  ن عيلِّ عبد اهللا، ع

كويف،  ،موىلٰ  ،اطٰى بن الوليد احلنَّمثنَّ(: )١١٠٦الرقم / ٤١٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).روٰى عن أيب عبد اهللا 

ٰى بن واملثنَّ سالم: بن احلسن قال عيلُّ (: )٦٢٣ح / ٦٢٩ص / ٢ج (رجاله يف   وقال الكيشِّ 

 ).ال بأس هبم ،وناطون، كوفيُّ هم حنَّكلُّ  ٰى بن عبد السالمالوليد واملثنَّ

 .باختالف) ٣٦ - ٣٤ ص(منتخب األنوار املضيئة يف  رواه النييل  )٣(

 .من أصحاب عيلٍّ ) ٨٢٣/٢٧الرقم /٨٢ص (يف رجاله  املؤلِّفه هو منذر النرضي، عدَّ  )٤(

أبو نرضة  ،املنذر بن مالك(: )٨٧٦٢الرقم / ١٨١ص / ٤ج (االعتدال  يف ميزانالذهبي وقال 

 )).هـ١٠٨(سنة  وّيف تُ  ،...من ثقات التابعني ،العبدي البرصي
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ُد ْبُن إِ  -  ١٣٦ اِر ْبِن أَْمحَدَ  ،َقانِِعيِّ َعِن َاملُ  ،ْقِريْسَحاَق اَملُ ُحمَمَّ َعِن  ،َعْن َبكَّ

ٰ ِن َاملُ عَ  ،َاْحلََسِن ْبِن َاْحلَُسْنيِ  َعْن أَِيب  ،َراِديِّ ِء ْبِن َبِشٍري َاملُ َعِن َاْلَعَال  ،ْبِن ِزَيادٍ  َعىلَّ

يِق َالنَّاِجي دِّ ُكْم «:  َاهللاَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،َعْن َأِيب َسِعيٍد اَْخلُْدِريِّ  ،)١(َالصِّ ُ ُأَبرشِّ

تِي َعَىلٰ بِاملَ  َيْمَألُ اَْألَْرَض َعْدالً  ،ٍف ِمَن َالنَّاِس َوِزْلَزالٍ اِْختَِال  ْهِديِّ ُيبَْعُث ِيف ُأمَّ

َامِء َوَساِكُن َاْألَْرضِ  َيْرَىضٰ  ،َوِقْسطًا َكَام ُمِلئَْت َجْوراً َوُظْلامً   .)٢(»َعنُْه َساِكُن َالسَّ

اِر بِْن أَْمحَدَ  ،َقانِعِيِّ َعِن اَملُ  ،َعنْهُ  -  ١٣٧  ،)٣(َعْن تَلِيدٍ  ،َعِن اَْحلََسِن بِْن اَْحلَُسْنيِ  ،َعْن بَكَّ
                                                             

ابن  :وقيل ،بكر بن عمرو(: )٨٩٤الرقم / ٤٢٦ص / ١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )١(

قتادة وعاصم األحول وعنه ئشة، وعا أيب سعيدابن عمر ويق الناجي، روٰى عن أبو الصدِّ  ،قيس

 )).هـ١٠٨( سنة وّيف تُ  ،...العالء بن بشري املزينو

، والطربي )١٢٣٢ح / ٣٦٣و ٣٦٢ص / ٣ج (القايض املغريب يف رشح األخبار رواه  )٢(

يق بإسناده عن أيب الصدِّ ) ٤٦٣/٦٧ح / ٤٧٢و ٤٧١ص (دالئل اإلمامة يف   الشيعي

، )٤٦٥ح / ٣٢٣و ٣٢٢ص (يف املالحم والفتن  اوس ، وابن طباختالف مع زيادة يف آخره

ة  واإلربيل  / ١٧ج (وأمحد بن حنبل يف مسنده ، )٢٨٤و ٢٧٠ص / ٣ج (يف كشف الغمَّ

، وابن املنادي يف املالحم )١١٤٨٤ح / ٦٢و ٦١ص / ١٨، وج ١١٣٢٦ح / ٤٢٧و ٤٢٦  ص

، )٥٠٥ص (، والكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان )١٢٨/١٥ح / ١٨٤و ١٨٣ص (

 ٣١٠ص / ٢ج (واجلويني يف فرائد السمطني  ،)١٦٤و ١٥٦ص ( ررَ عقد الدُّ  املقديس يفو

، وابن الصبَّاغ يف )٣١٤و ٣١٣ص / ٧ج (، واهليثمي يف جممع الزوائد )٥٦١ح / ٣١١و

ة  ، )١ح / ٤٦ص (، والسيوطي يف العرف الوردي )١١١٦ص / ٢ج (الفصول املهمَّ

، وابن حجر اهليتمي يف )١٧١ص / ١٠ج (والرشاد  دٰى والصاحلي الشامي يف ُسُبل اهل

ل  ، واملتَّقي اهلندي يف كنز)١٦٦ص (الصواعق املحرقة  / ٢٦٢و ٢٦١ص / ١٤ج (الُعامَّ

ة )٣٨٦٥٣  ح  ).٣٤٤ص / ٣ج (، والقندوزي يف ينابيع املودَّ

 ل النجايشرجا، كام يف روٰى عن أيب عبد اهللا  ،أبو إدريس املحاريب ،هو تليد بن سليامن )٣(

 ).٢٩٥الرقم / ١١٥ص (

مع  من أصحاب الصادق ) ٢٠٤٥/١الرقم / ١٧٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 .توصيفه بالكويف

ي وقال  وروٰى  ،افعن أيب اجلحَّ  ٰى رو): (٧٩٨الرقم / ٣٢٠ص / ٤ج (يف هتذيب الكامل املزِّ

               .)الكويف ينعنه حسن بن حسني العر
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اِف  اِق  ،ِلِك َعْن َخالِِد ْبِن َعبِْد َاملَ [ ،)١(َعْن أَِيب َاْجلَحَّ َعِن َالنَّاِجي  ،َعْن َمَطٍر َاْلَورَّ

يِق  دِّ ْهِديِّ وا بِاملَ َأْبِرشُ «:  اَهللاَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،)٢(]َعْن أَِيب َسِعيدٍ  ،َيْعنِي َأَبا َالصِّ

َيْمَألُ اَْألَْرَض  ،ٍف ِمَن َالنَّاِس َوِزْلَزاٍل َشِديدٍ ِحِني اِْختَِال  َخيُْرُج َعَىلٰ ، - ثًا َقاَل َثَال  - 

َوَيَسُعُهْم  ،ُلوَب ِعبَاِدِه ِعبَاَدةً َيْمَألُ قُ  ،ِقْسطًا َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 

 .)٣(»َعْدُلهُ 

ُد بْ  -  ١٣٨ اِر  ،َقانِِعيِّ َعِيلِّ ْبِن َاْلَعبَّاِس اَملُ  َعنْ  ،ْقِريُن إِْسَحاَق اَملُ ُحمَمَّ َعْن َبكَّ

َعِن  ،)٤(ْؤِمنِ ملُ َعْن َعبِْد اَ  ،َعْن ُسْفيَاَن اَْجلَِريِريِّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،ْبِن َأْمحَدَ اِ 

 :َقاَل  ،َعْن أَِيب َسِعيٍد َاْخلُْدِريِّ  ،َعْن ُعَامَرَة ْبِن ُجَوْيٍن َاْلَعبِْديِّ  ،َاْحلَاِرِث ْبِن َحِصَريةَ 

ِيت ِمْن َأْهِل َبيْتِي إِنَّ َاملَ «: َاملِْنَْربِ  َيُقوُل َعَىلٰ   َاهللاَسِمْعُت َرُسوَل  ْهِديَّ ِمْن ِعْرتَ

َمانِ َخيُْرُج ِيف آِخ  َامِء َقْطُرَها ،ِر َالزَّ َفيَْمَألُ  ،ُختِْرُج َلُه َاْألَْرُض َبْذَرَهاوَ  ،َينِْزُل َلُه ِمَن َالسَّ

 .»َاْألَْرَض َعْدالً َوِقْسطًا َكَام َمَألََها اَْلَقْوُم ُظْلًام َوَجْوراً 
                                                                                                                                               

  َّمل (: ، وقال)٢الرقم / ٣٢٩ص (من خالصة األقوال يف القسم الثاين  احليلِّ ة موذكره العال

ثنا حدَّ : ثنا أمحد، قالحدَّ : قال ابن عقدة حد من علامئنا عٰىل جرحه وال عٰىل تعديله، لكنأقف ي

اف ثقة، ولست أعتمد بام أبو اجلحَّ : يقول سمعت ابن نمري: قال ،د بن عبد اهللا بن سليامنحممّ 

 ).عنه تليديروي 

فصل / ٣٠٦ص (خالصة األقوال يف  احليلِّ مة قال العالَّ  ،هو داود بن أيب عوف الربمجي )١(

يف  قه ابن داود وكذا وثَّ ، )ثقة هنَّ إ: قال ابن عقدة(: )٤٣الرقم / لالكنٰى من القسم األوَّ 

 ).١٣الرقم / لالكنٰى من القسم األوَّ فصل / ٢١٥ص (رجاله 

 .من أصحاب الصادق ) ٢٥٦٥/٧الرقم / ٢٠١ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 .من دالئل اإلمامة )٢(

، افجبإسناده عن أيب احل) ٤٧٦/٨٠ح / ٤٨٢ ص(يف دالئل اإلمامة  الطربي الشيعي رواه  )٣(

 .الً يق الناجي مفصَّ بإسناده عن أيب الصدِّ ) ١٢٨/١٥ح / ١٨٤و ١٨٣ ص(يف ابن املنادي و

قيس عبد املؤمن بن القاسم بن قيس بن ( :)٦٥٥الرقم / ٢٤٩ص (رجاله  يف قال النجايش  )٤(

 سنة وّيف ، تُ ...، ثقة هو وأخوه روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ،هد األنصاريابن ق

 ).د احلارثيرثسفيان بن إبراهيم بن م سنة، له كتاب يرويه مجاعة منهم )٨١(وهو ابن  )هـ١٤٧(
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 ،َعْن ُمَصبٍِّح  ،اِر ْبِن أَْمحَدَ َعْن َبكَّ  ،َقانِِعيِّ َعِيلِّ ْبِن َاْلَعبَّاِس َاملُ  َعنْ  ،َعنْهُ  - ١٣٩

َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ  ،َعْن َأِيب َصالٍِح  ،َعْن أَِيب ُحَصْنيٍ  ،َعْن َقيْسٍ 

ْ «:  َاهللا ْنيَا إِالَّ  َلْو َمل َل اَهللاُ يَ  َيبَْق ِمَن َالدُّ ُخيِْرَج  َذلَِك َاْليَْوَم َحتَّٰى  ْوٌم َواِحٌد َلَطوَّ

 .)١(» ِمْن َأْهِل َبيْتِي َيْمَألُ اَْألَْرَض َعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً َرُجالً 

ارٍ  ،َعْن َعِيلٍّ  ،َعنْهُ  -  ١٤٠ َعْن  ،)٣(َعْن فِطْرٍ  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن َقاِدمٍ  ،َعْن َبكَّ

َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،ْبِن َمْسُعودٍ  َاهللاَعْن َعبِْد  ،)٥(َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَيْشٍ  ،)٤(َعاِصمٍ 

ْ «:  َاهللا ْنيَا إِالَّ  َلْو َمل َل َاهللاَُيبَْق ِمَن َالدُّ َيبَْعَث  َذلَِك َاْليَْوَم َحتَّٰى  َتَعاَىلٰ   َيْوٌم َلَطوَّ

َيْمَألُ اَْألَْرَض َعْدالً َكَام  ،)٦(َرُجالً ِمنِّي ُيَواطُِئ اِْسُمُه اِْسِمي َواِْسُم َأبِيِه اِْسَم َأِيب 
                                                             

 ).أهل بيتي رجل من(بدل  )قائمنا: (، وفيهآخر عن رسول اهللا  بسند) ١٦٥ص (األثر  كفاية )١(

 ).بيتي من أهل(بدل  )من ولدي: (وفيه ، عن النبيِّ  الً مرَس  )٤١٠ح (ويأيت يف 

أبو  ،بن قادم اخلزاعي عيلُّ (: )٦٠٦الرقم / ٣٢٧ص / ٧ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٢(

 )).هـ٢١٢(خليفة، مات سنة  بن فطر :احلسن الكويف، روٰى عن مجاعة منهم

فطر بن خليفة القريش (: )٥٥٠الرقم / ٢٧٠ص / ٨ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٣(

وروٰى عنه  ،عاصم بن هبدلة: عن مجاعة منهم اط الكويف، روٰى أبو بكر احلنَّ ،موالهم ،املخزومي

 )).هـ١٥٣(بن قادم، مات سنة  عيلّ : مجاعة منهم

 .، فراجع)١٦٦ص (وقد مرَّ يف 

وهو ابن أيب  ،عاصم بن هبدلة(: )٦٧الرقم / ٣٥ص / ٥ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٤(

بن حبيش وغريه، مات سنة  املقري، روٰى عن زرِّ  أبو بكر ،موالهم الكويف ،النجود األسدي

 )).هـ١٢٧(

بيش بن حباشة بن ح زرُّ (: )٥٩٧الرقم / ٢٧٧ص / ٣ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٥(

أدرك  ،خمرضم ،أبو مطرف الكويف :مريم، ويقال أبو ،هالل األسدي :وقيل ،بن أوس بن باللا

وروٰى عنه مجاعة منهم عاصم بن هبدلة، مات سنة  ،ابن مسعود :روٰى عن مجاعة منهم .ةاجلاهليَّ 

 ).سنة )١٢٧( وهو ابن )هـ٨١(

من  )اسم أبيه اسم أيب: (وقوله، دةق متعدِّ رُ أخبارهم طُ ة وة واخلاصَّ فات العامَّ هلذا اخلرب يف مؤلَّ  )٦(

             .خرٰى وليس يف بعضها األُ  ،الزيادات يف بعضها



ل  ٢٢١ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

 .)١(»ئَْت ُظْلامً ُملِ 
                                                                                                                                               

  َّض له من علامء الفريقني مجاعة، وقيل فيه وجوهوقد تعر: 

حون هذا صحِّ ا أصحابنا الشيعة فال يُ أمَّ (: قال، )٢٧٧ص / ٣ ج( ةما عن كشف الغمَّ : لاألوَّ 

 .)ثبت عندهم من اسمه واسم أبيه  امل ،احلديث

زائدة كان  ا اجلمهور فقد نقلوا أنَّ وأمَّ (: ، قال)٢٧٧ص / ٣ج ( ة أيضاً ما عن كشف الغمَّ : الثاين

 ).بني األقوال والروايات ه من زيادته، ليكون مجعاً األحاديث، فوجب املصري إٰىل أنَّ  يزيد يف

من ) ٤٨٣ص (بيان الكنجي من  نقالً ) ٢٧٧ص / ٣ ج( ة أيضاً ذكره يف كشف الغمَّ : الثالث

عنه بابني،  تعبريه  فإنَّ ، احلسن  أي )واسم أبيه اسم ابني: (يكون قوله  احتامل أنْ 

م فيه الراوي فتوهَّ ، بابني يف هناية الكثرة يف أخبار الفريقني  وعنه وعن أخيه احلسني

 .)أيب(ـ ب )ابني(ف فصحَّ 

 ذكر بعض املعارصين فيه وجهاً : أقول): (١٠٤و ١٠٣ص / ٥١ ج(األنوار ما يف بحار : الرابع

د، حممّ  كنيته أبو  أبو حممد، وعبد اهللا أبو النبيِّ  احلسن العسكري  كنية أنَّ : وهو ،آخر

 .))ابني(ف مصحَّ  )أيب(والكنية داخلة حتت االسم، واألظهر كون  ،فتتوافق الكنيتان

يف مطالب السؤول من ابن طلحة  نقالً ) ٢٤٠ ص/ ٣ ج( ة أيضاً ما يف كشف الغمَّ : اخلامس

 :متنيد مقدَّ ه مهَّ من أنَّ ) ٤٨٨و ٤٨٧ص (

عٰىل كقوله تعاٰىل يف األ عٰىل اجلدِّ  )األب(ه سايغ شايع يف لسان العرب إطالق لفظة أنَّ  :وىلٰ األُ 

ْم إِبْرَ ): ٧٨: احلّج ( سورة
ُ
�ِي�

َ
 أ

َ
ة
�
 سورة يف عن يوسف  وقوله تعاٰىل حكايةً  ،اِهيمَ ِ�ل

 آبَ ): ٣٨ :يوسف(
َ
ة
�
ُت ِ�ل

ْ
بَع

�
وَب اِهيَم َو�ِْسحَ اِ� إِبْرَ ا�

ُ
ق

ْ
 َوَ�ع

َ
رساء كام يف ويف حديث اإل، اق

 ).هذا أبوك إبراهيم(: قال جربئيل  أنَّ  )٩ص / ٢ج (ي تفسري القمِّ 

/ ٦ج ( حهق عٰىل الكنية وعٰىل الصفة كام روٰى البخاري يف صحيطلَ تُ  )االسم(لفظة  أنَّ : والثانية

األنوار وعنهام بحار ، )١٢٤ص / ٧ج ( يف صحيحه ومسلم أيضاً ، )٣٣٠٧ح / ١١٥ص 

منه،  إليه ومل يكن اسم أحّب  ،أبا تراب ا ٰى علي� سمَّ  رسول اهللا  نَّ أ) ٦٥ص / ٣٥ ج(

 .فأطلق لفظ االسم عٰىل الكنية

، أطلق  اهللا احلسني من ولد أيب عبد د ة اخللف الصالح حممّ  كان احلجَّ امَّ ـول: قال ثمّ 

 .، بطريق جامع موجزاحلسني  ه من ولدإٰىل أنَّ  عٰىل الكنية لفظ االسم إشارةً   النبيُّ 

ابن طلحة يف و ،عن فطر بإسناده) ٤٢٨٢ح / ٣١٠و ٣٠٩ص / ٢ج (رواه أبو داود يف ُسنَنه  )١(

بسند  )٤٨٢ص (، والكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان )٤٨٢ص (مطالب السؤول 

 .عن عبد اهللا بن مسعود) ٩ح / ٨٣ص (آخر عن زائدة، والسيوطي يف العرف الوردي 
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ْهِريِّ  ،َقانِِعيِّ َعِن َاملُ  ،َوَعنْهُ  - ١٤١ ٍد َالزُّ َعْن إِْسَحاَق ْبِن  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

بِيعِ  ،َمنُْصورٍ  هِ  )١(َعْن َقيِْس ْبِن اَلرَّ ْبِن  َاهللاَعْن َعبِْد  ،َعْن ِزرٍّ  ،َعْن َعاِصمٍ  ،َوَغْريِ

ْنيَا َحتَّٰى  َال «:  اَهللا َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،َمْسُعودٍ  تِي َرُجٌل ِمْن  َتْذَهُب َالدُّ َيِيلَ ُأمَّ

 .)٢(»ْهِديُّ َاملَ  :َأْهِل َبيْتِي ُيَقاُل َلهُ 

ُد ْبُن َعِيلٍّ  - ١٤٢ كِ  ،)٣(ُحمَمَّ امَّ ْبَراِهيَم ْبِن َعْن إِ  ،)٤(َعْن ُعثَْامَن ْبِن َأْمحََد َالسَّ

اِئيِّ َعِن اَ  ،َاْهلَاِشِميِّ  اَهللاَعبِْد  َعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد اَْحلَِميِد  ،ْحلََسِن ْبِن َاْلَفْضِل َاْلبُوَرصَ

رٍ  ،)٦(ْبِن ِزَياٍد َاْليََامِميِّ  َاهللاَعْن َعبِْد  ،)٥(َاْألَْنَصاِريِّ  إِْسَحاَق  َعنْ  ،)٧(َعْن ِعْكِرَمَة ْبِن َعامَّ
                                                             

 :قائالً ، من أصحاب الباقر ) ١٥٥٨/٥الرقم / ١٤٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

، الصادق  أصحابمن ) ٣٩١٧/٢٠الرقم / ٢٧٢ص (يف و، )برتي ،قيس بن الربيع(

 ).د الكويفأبو حممّ  ،قيس بن الربيع األسدي(: قائالً 

/ ٢ ج(فرائد السمطني ، واجلويني يف )١٨١و ١٨٠ص / ٢ج (يف البدء والتاريخ رواه البلخي  )٢(

، وفيهام سناده عن عاصمإب )٥٧٨ح /٣٢٨  ص  ).املهدي :يقال له(بدل  )يواطئ اسمه اسمي: (عن زرٍّ

 ).١٤٨ح (هذا يف  د بن عيلٍّ إٰىل حممّ  املؤلِّف  يأيت سند )٣(

أبو  ،عثامن بن أمحد بن السامك(: )٥٤٨٦الرقم / ٣١ص / ٣ج (يف ميزان االعتدال الذهبي قال  )٤(

 )).هـ٣٤٤(سنة  اق، صدوق يف نفسه، ماتعمر الدقَّ 

سعد بن عبد احلميد بن (: )٨٨٧الرقم / ٤١٤ص / ٣ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٥(

سكن بغداد، روٰى  ،أبو معاذ املدين ،ألنصاريا م بن رافع بن سنانكَ جعفر بن عبد اهللا بن احلَ 

 )).هـ٢١٩(مات سنة  هنَّ إ: قيل ،بن زياد الياممي عيلّ : عن مجاعة منهم

بن زياد الياممي، عن عكرمة بن  عيلُّ (: )٥٤٤الرقم / ٢٨٣ص / ٧ج (يف هتذيب التهذيب  )٦(

سادة أهل  لبد املطَّ نحن ولد عب«: طلحة، عن أنس حديث ر، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيبعامَّ 

اب، عن سعد بن روٰى حديثه ابن ماجة، عن هدبة بن عبد الوهَّ (: قال ثمّ ، )احلديث »...اجلنَّة

: فقد ذكره البخاري وأبو حاتم فقاال، ه عبد اهللا بن زيادوالصواب أنَّ  .جعفر، عنه عبد احلميد بن

هو أبو العالء عبد : قلت(: قال أنْ  إىلٰ  ،...)وعنه سعد بن عبد احلميد ،رروٰى عن عكرمة بن عامَّ 

 ).بن زياد عيلُّ  :فصارت تفتغريَّ  ،أبو العالء بن زياد ثنا: ه كان يف األصلفلعلَّ  ،اهللا بن زياد

ر أبو عامَّ  ،ر العجيلعكرمة بن عامَّ (: )٤٧٥الرقم / ٢٣٢ص / ٧ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٧(

 )).هـ١٥٩(مات يف سنة  ،عبد اهللا بن أيب طلحة وغريه إسحاق بن الياممي، برصي األصل، روٰى عن
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:  اَهللاَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،ْبِن َمالٍِك  َعْن َأَنسِ  ،)١(ْبِن َأِيب َطْلَحةَ  َاهللاْبِن َعبِْد اِ 

 ،اَْحلََسنُ وَ  ،َجْعَفرٌ وَ  ،َمحَْزةُ وَ  ،َوَعِيلٌّ  ،َأَنا :طَِّلِب َساَدُة َأْهِل اَْجلَنَّةِ َنْحُن َبنُو َعبِْد َاملُ «

 .)٢(»ْهِديُّ َوَاملَ  ،َواَْحلَُسْنيُ 

ٍد َاْلِقَطعِ  ،َعنْهُ  -  ١٤٣ ِد  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َحاتِمٍ  ،يِّ َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  ،ْبِن َمْرَوانَ اِ  ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َالثَّْوِريِّ  َعْن ُعبَيِْد ْبِن َحيْ َعْن  ،َعْن َأبِيهِ  ،)٣(َعْن ُحمَمَّ

هِ  يَن اسْ : ِيف َقْولِِه َتَعاَىلٰ  َعْن َعِيلٍّ  ،َجدِّ ِ
�

ٰ ا�
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إسحاق بن عبد اهللا بن أيب (: )٤٤٨الرقم / ٢١٠ص / ١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )١(

اري طلحة زيد بن سهل األنصاري  مات سنة ، ...املدين، روٰى عن أبيه وأنس والنجَّ

 )).هـ١٣٢(

يف روضة  ، والفتَّال النيسابوري )٧٥٧/١٥ح / ٥٦٣و ٥٦٢  ص(يف أماليه  رواه الصدوق  )٢(

، ٤٨ح / ٥٢ص (ون صحاح األخبار يف عمدة عي ، وابن بطريق )٢٦٩ص (الواعظني 

عبد  عن هدبة بن) ٤٠٨٧ح / ١٣٦٨ص / ٢ج (يف ُسَننه ابن ماجة ، و)٩٠٠ح / ٤٣٠  وص

ثني بأصباب عن سعد بن عبد احلميدالوهَّ  ، )٢٩١ص / ٢ج (هان ، وابن حبَّان يف طبقات املحدِّ

سعد  بإسناده عن) ٣١٢ص / ٨ج (، والثعلبي يف تفسريه )٢١١ص / ٣ج (ستدرك واحلاكم يف امل

، واخلوارزمي يف )٦٩ح / ٦١و ٦٠ص (، وابن املغازيل يف مناقب عيلِّ بن أيب طالب بن عبد احلميدا

فعي يف ، وابن طلحة الشاسناده عن أنسإب) ٦٤ح / ١٦٢و ١٦١ص / ١  ج( مقتل احلسني 

، )٤٨٨ص (، والكنجي الشافعي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان )٤٨٣ص (مطالب السؤول 

، واجلويني يف فرائد السمطني عن أنس بن مالك) ٨٩و ١٥ص ( واملحبُّ الطربي يف ذخائر العقبٰى 

، وابن )٣١٩ص / ١ج (، وابن خلدون يف تارخيه سناده عن الثعلبيإب) ٣٧٠ح / ٣٢ص / ٢ج (

ة الصبَّ  / ١ج (عن الثعلبي، والباعوين يف جواهر املطالب ) ١١١٠ص / ٢ج (اغ يف الفصول املهمَّ

، والسيوطي يف العرف )٨و ٧ص / ١١ج (والرشاد  ، والصاحلي الشامي يف ُسُبل اهلدٰى )٢٢٨ص 

، واملتَّقي اهلندي يف كنز )١١٦ص (، وابن حجر اهليتمي يف القول املخترص )٧ح / ٨٢ص (الوردي 

 ).٣٤١٦٢ح / ٩٧ص / ١٢ج (ل الُعامَّ 

ه املؤلِّف  )٣( : ، قائالً من أصحاب الصادق ) ٣٩٨٤/٩الرقم / ٢٧٦ص (يف رجاله  عدَّ

 ،عنه، مدين أبو عبد اهللا، أسند، بن أيب طالب  بن احلسني بن عيلِّ  د بن احلسني بن عيلِّ حممّ (

 ).ون سنةوله سبع وستُّ  )هـ١٨١(مات سنة  ،نزل الكوفة
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ٍد َيبَْعُث َاهللاُ ُهمْ  ُحمَمَّ ُهْم َوُيِذلُّ َعُدوَّ ُْم َبْعَد َجْهِدِهْم َفيُِعزُّ  .)١(»َمْهِدهيَّ

 .ل بذكرها الكتابطوِّ نُ ٰىص ال ُحت  خبار يف هذا املعنٰى أكثر من أنْ واأل

]  ات اوااي أنا ¨   و [:  

 من ولد ثمّ   املهدي يكون من ولد عيلٍّ  عٰىل أنَّ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

 : احلسني

ِين َمجَاَعةٌ  - ١٤٤ ِد ْبِن ُسْفيَاَن َاْلبََزْوَفِريِّ  ،َما َأْخَربَ َعْن  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبََة َالنَّيَْشاُبوِريِّ  ،ْمحََد ْبِن إِْدِريَس أَ   ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

يَعةَ  ،َعْن َنْرصِ ْبِن ُمَزاِحمٍ  ْبِن َعْمِرو ْبِن  َاهللاَعْن َعبِْد  ،)٣(َعْن َأِيب ُقبَيْلٍ  ،)٢(َعِن اِْبِن َهلِ

 ،ْهِديِّ َفِعنَْد َذلَِك ُخُروُج َاملَ «: ِيف َحِديٍث َطِويلٍ   َاهللاَرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  ،َاْلَعاصِ 

بِِه َيْمَحُق  ،- َعِيلِّ ْبِن أَِيب َطالٍِب  َوَأَشاَر بِيَِدِه إَِىلٰ  - َوُهَو َرُجٌل ِمْن ُوْلِد َهَذا 

َماَن َاْلَكِلَب  ،َاْلَكِذَب  َاهللاُ قِّ ِمْن َأْعنَاِقُكمْ َوبِِه ُخيِْرُج ذُ  ،َوُيْذِهُب اَلزَّ : ُثمَّ َقاَل  ،»لَّ َالرِّ

ةِ « ُل َهِذِه َاْألُمَّ َوَبْنيَ َذلَِك َشيٌْخ  ،آِخُرَها َوِعيَسٰى  ،ْهِديُّ َأْوَسُطَهاَوَاملَ  ،َأَنا َأوَّ

 .»)٤(َأْعَوُج 
                                                             

 .باختالف) ٣٠ص (يف منتخب األنوار املضيئة  لنييل ارواه  )١(

عبد اهللا بن هليعة بن عقبة (: )٦٤٨الرقم / ٣٢٧ص / ٥ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٢(

مات سنة  ،أيب قبيل املعافري :روٰى عن مجاعة منهم بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان احلرضمي،ا

 )).هـ١٧٣(

حي بن هانئ بن نارض (: )١٤٠ذيل الرقم / ٦٤ص / ٣ج (هذيب يف هتذيب التابن حجر قال  )٣(

عبد اهللا بن عمرو بن العاص وغريه، وروٰى عنه  أبو قبيل املعافري املرصي، روٰى عن ،بن يمنعا

 )).هـ١٢٨(ابن هليعة، مات سنة  :مجاعة منهم

ة عوج/ ٣٣١ص / ١ج (يف الصحاح للجوهري  )٤( ئ يِّ أي س بنيِّ العوج، رجل أعوج): (مادَّ

 ).قلُ اخلُ 
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ُد ْبُن َعِيلٍّ  -  ١٤٥ كِ  ،ُحمَمَّ امَّ  اَهللاَم ْبِن َعبِْد ْبَراِهيَعْن إِ  ،َعْن ُعثَْامَن ْبِن أَْمحََد َالسَّ

َعْن َبِقيََّة ْبِن  ،ْرَوِزيِّ َعْن ُنَعيِْم ْبِن َمحَّاٍد اَملَ  ،َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َهانٍِئ  ،َاْهلَاِشِميِّ 

َخاِميِّ  ،)٢(َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َأِيب َمْرَيمَ  ،)١(َاْلَولِيدِ  َعْن  ،)٣(َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َيْعُقوَب َالرُّ

 ،)٧(َعْن َعِيلِّ ْبِن ُنَفيْلٍ  ،)٦(َعْن ِزَياِد ْبِن َبيَانٍ  ،)٥(ِليِح َعْن أَِيب َاملَ  ،)٤(ْبِن َجْعَفرٍ  اَهللاَعبِْد 

: َيُقوُل   َاهللاَسِمْعُت َرُسوَل  :َقاَلْت  ،َعْن ُأمِّ َسَلَمةَ  ،َسيَِّب َعْن َسِعيِد ْبِن َاملُ 
                                                             

ة بن الوليد بن صائد بقيَّ (: )٨٧٨الرقم / ٤١٦ص / ١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )١(

أيب بكر بن أيب  :احلميص، روٰى عن مجاعة منهمحيمد أبو  ،بن كعب بن حريز الكالعي امليتميا

 )).هـ١٩٧(مريم، مات سنة 

أبو بكر بن عبد اهللا بن (: )٨٣٠٣رقم ال/ ٢٦ص / ١٢ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٢(

ة بن بقيَّ  :روٰى عن مجاعة منهم .عبد السالم: وقيل ،اسمه بكري :اين الشامي، قيلأيب مريم الغسَّ 

 )).هـ١٩٨(الوليد، مات سنة 

الفضل بن يعقوب بن (: )٥٣٠الرقم / ٢٥٩ص / ٨ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٣(

البغدادي، روٰى عن عبد اهللا بن جعفر وغريه، مات  اسبو العبَّ إبراهيم بن موسٰى الرخامي، أ

 )).هـ٢٥٨(سنة 

عبد اهللا بن جعفر بن ): (٢٩٦الرقم / ١٥١ص / ٥ج (قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب  )٤(

وروٰى عنه مجاعة ، موالهم، روٰى عن أيب املليح وغريه ،أبو عبد الرمحن القريش ،يغيالن الرقِّ 

 )).هـ٢٢٠(قوب الرخامي، مات سنة الفضل بن يع :منهم

: ويقالاحلسن بن عمر (: )٥٣٥الرقم / ٢٦٧ص / ٢ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٥(

عبد اهللا وغلب عليه أبو  كنيته أبو :وقيلالرقِّي، بن حييٰى الفزاري، موالهم أبو املليح ابن عمرو 

عبد اهللا بن جعفر  :منهم وروٰى عنه مجاعة ،بن نفيل وغريمها املليح، روٰى عن زياد بن بيان وعيلِّ 

 )).هـ١٨١(مات سنة  ،يالرقِّ 

ي، روٰى زياد بن بيان الرقِّ (: )٦٥٥الرقم / ٣٠٧ص / ٣ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٦(

 ).يالرقِّ  وروٰى عنه أبو املليح ،بن نفيل عن عيلِّ 

اع بن نفيل بن زرَّ  عيلُّ (: )٦٣٣الرقم / ٣٤٢ص / ٧ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٧(

ب، وروٰى عنه زياد بن بيان سعيد بن املسيّ  اين، روٰى عند اجلزري احلرَّ أبو حممّ  ،النهدي

 )).هـ١٢٥(ي، مات سنة والثوري وأبو املليح الرقِّ 
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ِيت ِمْن ُوْلِد َفاطَِمةَ َاملَ «  .)١(»ْهِديُّ ِمْن ِعْرتَ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ١٤٦ َعِن َاْلَفْضِل ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ْمحَنِ  ،َعْن ُمَصبٍِّح  ،َشاَذانَ  ْن َسِمَع َوْهَب ْبَن ُمنَبِّهٍ  ،َعْن أَِيب َعبِْد َالرَّ َيُقوُل َعِن  )٢(َعمَّ

ُه  ِمْن  :ُقْلُت  ،ْهِديُّ ُثمَّ َخيُْرُج َاملَ  ،َيا َوْهُب : َقاَل اِْبِن َعبَّاٍس ِيف َحِديٍث َطِويٍل َأنَّ

ملَِْن  ُطوَبٰى وَ ، َوَلِكْن ِمْن ُوْلِد َعِيلٍّ  ،َما ُهَو ِمْن ُوْلِدي اَهللاوَ  َال  :َقاَل  ؟ُوْلِدكَ 

ُج اَهللاُ وَ  ،َأْدَرَك َزَماَنهُ  ِة َحتَّٰى  بِِه ُيَفرِّ  .آِخِر اَْخلََربِ  إَِىلٰ  ...الً َيْمَألََها ِقْسطًا َوَعدْ  َعِن اَْألُمَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ١٤٧ َعِن َاْلَفْضِل ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،َشاَذانَ  ِر ْبِن َمْرَوانَ  ،َعْن ُحمَمَّ ِل ْبِن َمجِيلٍ َعِن َاملُ  ،)٣(َعْن َعامَّ َعْن  ،نَخَّ

ُهَو وَ  ،ْهِديُّ َرُجٌل ِمْن ُوْلِد َفاطَِمةَ َاملَ «: َقاَل ، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،يِّ َجابٍِر َاْجلُْعفِ 

 .»َرُجٌل آَدمُ 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ١٤٨ يِّ  ،َأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعْن  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  كِ  َعْن ُعثَْامَن ْبِن َأْمحَدَ  ،ُحمَمَّ امَّ َعْن  ،َاْهلَاِشِميِّ  )٤(ءِ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َاْلَعَال  ،اَلسَّ

                                                             

/ ٤٣٦، وص ٩٠٩ح / ٤٣٣ص (يف عمدة عيون صحاح األخبار  رواه ابن بطريق ) ١(

، وابن طلحة يف مطالب السؤول )٤٢٨٤ح / ٣١٠ ص/ ٢ج ( ، وأبو داود يف ُسنَنه)٩٢٠  ح

َرر )٤٨٦ ص(، والكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان )٤٨٢ص ( ، واملقديس يف عقد الدُّ

ة  ، وابن)٨٧ص / ٢ج (، والذهبي يف ميزان االعتدال )١٥ص ( الصبَّاغ يف الفصول املهمَّ

، وابن حجر اهليتمي يف )٦ح / ٨١ص (، والسيوطي يف العرف الوردي )١١٠٩ص / ٢ ج(

ل )١١٦ص (القول املخترص   ).٣٨٦٦٢ح / ٢٦٤ص / ١٤ج (، واملتَّقي اهلندي يف كنز الُعامَّ

وهب بن منبه بن كامل (: )٢٨٨الرقم / ١٤٧ص / ١١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٢(

 )).ـه١١٠(مات سنة  ،اس وغريهعبَّ  بن سيح بن ذي كناز اليامين، روٰى عن ابنا

موٰىل بني ثوبان بن  ،ر بن مروانعامَّ (: )٧٨٠الرقم / ٢٩١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

د بن أخربنا حممّ  ،، له كتابأيب عبد اهللا  وأخوه عمرو، ثقتان، روٰى عن ،موٰىل يشكر ،سامل

ثنا أمحد بن حمّمد بن سعيد، قال: قالجعفر،  ل بن إبراه: حدَّ ثنا حمّمد بن املفضَّ د عن حممّ يم، حدَّ

 ).عنه بالكتاب ،بن سنانا

 ).عبد اهللا: (بعض النَُّسخيف  )٤(



ل  ٢٢٧ ............................................................  الكالم يف الغيبة: الفصل األوَّ

َعْن أُمِّ  ،َسيَِّب َعْن َسِعيِد ْبِن َاملُ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُنَفيْلٍ  ،َعْن ِزَياِد ْبِن َبيَانٍ  ،ِليِح َعْن أَِيب َاملَ 

ِيت ِمْن ُوْلِد  ْهِديُّ َاملَ «: َيُقوُل   َاهللاَسِمْعُت َرُسوَل  :َقاَلْت  ،َسَلَمةَ  ِمْن ِعْرتَ

 .»َفاطَِمةَ 

َعْن  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُعثَْامنَ  ،)١(َعْن َعِيلِّ ْبِن َاْلَفْضلِ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ١٤٩

اِزيِّ ْبِن َاْلَعَال  َعْن َحيْيَٰى  ،)٢(َأْمحََد ْبِن ِرْزٍق    اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد  :َقاَل  ،)٣(ِء اَلرَّ

ِة َرُجالً ِمنِّي َوَأَنا ِمنْهُ  َتَعاَىلٰ  ُينْتُِج َاهللاُ«: َيُقوُل  بِِه  َتَعاَىلٰ  َيُسوُق اَهللاُ  ،ِيف َهِذِه اَْألُمَّ

َامَواِت َواَْألَْرضِ  َامُء َقْطَرَها ،َبَرَكاِت اَلسَّ َتْأَمُن وَ  ،َوُخيِْرُج َاْألَْرُض َبْذَرَها ،َفيُنِْزُل َالسَّ

َيْقتُُل وَ  ،َجْوراً ْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام وَ عَ َيْمَألُ اَْألَْرَض ِقْسطاً وَ وَ  ،ِسبَاُعَهاُوُحوُشَها وَ 

ٍد  :َيُقوَل َاْجلَاِهُل  َحتَّٰى  ِة ُحمَمَّ يَّ  .»َلَرِحمَ  َلْو َكاَن َهَذا ِمْن ُذرِّ

]  ات اوااي أنا ¨  ا و [:  

 خبار التيفاأل ،ن من ولد احلسني ه يكوعٰىل أنَّ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

 كلَّ  نَّ نة لذلك، وألة اثنا عرش، وذكر تفاصيلهم هي متضمِّ األئمَّ  أوردناها يف أنَّ 

وهو من أرشنا  ،املهدي من ولد احلسني : من اعترب العدد الذي ذكرناه قال

 .إليه
                                                             

 ).لبن املفضَّ  عيلّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

أمحد بن رزق الغمشاين، بجيل، ثقة، له (: )٢٤٣الرقم / ٩٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).كتاب

 مع حاب الصادق من أص) ١٧٠٨/١٢الرقم / ١٥٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 .توصيفه بالكويف

حييٰى بن العالء البجيل الرازي، أبو (: )١١٩٨الرقم / ٤٤٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).ثقة، أصله كويف ،جعفر

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٤٧٩٠/٧الرقم / ٣٢١ص (رجاله  يف املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).الرازي: له الحييٰى بن العالء بن خالد البجيل، كويف، يق(
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 :ويزيد ذلك وضوحاً 

ِين بِِه َمجَاَعةٌ  -  ١٥٠ يِّ َعِن َالتَّلَّ  ،َما َأْخَربَ اِزيِّ  ،ُعْكَربِ ، َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ اَلرَّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق اَملُ عَ  اِر ْبِن أَْمحَدَ  ،َقانِِعيِّ َعِيلِّ ْبِن َاْلَعبَّاِس اَملُ  َعنْ  ،)١(ْقِرئِ ْن ُحمَمَّ  ،َعْن َبكَّ

َبْريِ َعِن َاْلفُ  ،َعْن ُسْفيَاَن اَْجلَِريِريِّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َاْحلَُسْنيِ   :َقاَل  ،)٢(َضيِْل ْبِن َالزُّ

ِة َاملُ  َهَذا: َيُقوُل  َسِمْعُت َزْيَد ْبَن َعِيلٍّ  يَّ نْتَظَُر ِمْن ُوْلِد اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ ِيف ُذرِّ

  :َتَعاَىلٰ  ْظُلوُم َالَِّذي َقاَل اَهللاُ ُهَو َاملَ وَ ، َاْحلَُسْنيِ َوِيف َعِقِب اَْحلَُسْنيِ 
َ
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تُ  :َقاَل ، ]٣٣: اإلرساء[ ال  َحتَّٰى  َتَعاَىلٰ  َمجِيِع َمْن َخَلَق اَهللاُ  ُه َعَىلٰ ُسْلَطاُنُه ُحجَّ

ُة َعَىلٰ  ةٌ  َال وَ  ،َالنَّاسِ  َيُكوَن َلُه اَْحلُجَّ  .َيُكوَن ِألََحٍد َعَليِْه ُحجَّ

ْسنَادِ وَ  -  ١٥١ َد ْبَن َعبِْد  :َقاَل  ،َعْن ُسْفيَاَن اَْجلَِريِريِّ  ،ِهبََذا اَْإلِ َسِمْعُت ُحمَمَّ

ْمحَِن ْبنِ   .ِمْن ُوْلِد اَْحلَُسْنيِ   َيُكوُن َاملَْهِديُّ َأَبداً إِالَّ َال  اَهللاوَ : َيُقوُل  )٣(َأِيب َليَْىلٰ  َالرَّ

ْسنَادِ  -  ١٥٢ اِزيِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َعْن  ،َعْن َأْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ اَلرَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ   ،)٤(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َاْحلََكِم ْبِن ظَُهْريٍ  ،اَْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  َعنِ  ،َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ
                                                             

ف بشاموخ، قال اخلطيب يف تاريخ بغداد عرَ د بن إسحاق بن مهران أبو بكر املقرئ، يُ هو حممّ  )١(

 )).هـ٣٥٢(مات أبو بكر املعروف بشاموخ سنة (: )٨٨الرقم / ٢٧٤ص / ١ ج(

يف و، من أصحاب الباقر ) ١٥٤٦/٢الرقم / ١٤٣ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

الفضيل بن الزبري (: قائالً ،  من أصحاب الصادق) ٣٨٧٥/٢٢قم الر/ ٢٦٩ ص(

انكويف ،األسدي، موالهم  ).، الرسَّ

، من أصحاب الصادق ) ٤١٨٥/٢١٠الرقم / ٢٨٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 )).هـ١٤٨(األنصاري القايض الكويف، مات سنة  د بن عبد الرمحن بن أيب ليىلٰ حممّ (: قائالً 

: )٤/٤الرقم / ٣٥ص (يف الفهرست  املؤلِّف و) ١٥الرقم / ١٥ص (يف رجاله  لنجايش قال ا )٤(

 ).بتُ ي، له كُ دِّ بن صاحب التفسري عن السُّ اإسحاق  م بن ظهري الفزاري، أبوكَ إبراهيم بن احلَ (
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َنَظَر َأِمُري : َقاَل  ،)٣(َعْن أَِيب َواِئلٍ  ،)٢(َعِن اَْألَْعَمشِ  ،)١(َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َعيَّاشٍ 

ُه إِنَّ اِْبنِي هَ « :َفَقاَل  ،اِْبنِِه اَْحلَُسْنيِ  إَِىلٰ  ْؤِمنَِني َاملُ  َذا َسيٌِّد َكَام َسامَّ

َفيُْشبُِهُه ِيف اَْخلَْلِق  ،ِمْن ُصْلبِِه َرُجالً بِاْسِم َنبِيُِّكمْ  َتَعاَىلٰ  َسيُْخِرُج َاهللاُوَ  ،َسيِّداً  َاهللا

 ،ٍر ِمَن اَْجلَْورِ َوإِْظَها ،إَِماَتٍة ِمَن َاْحلَقِّ وَ  ،ِحِني َغْفَلٍة ِمَن َالنَّاسِ  َخيُْرُج َعَىلٰ  ،َواَْخلُُلِق 

َبْت ُعنُُقهُ  اَهللاوَ  ْ َخيُْرْج َلُرضِ اُهنَا )ِخلُُروِجهِ (َيْفَرُح  ،َلْو َمل َامِء َوُسكَّ َيْمَألُ  ،َأْهُل َالسَّ

 .)٥(َمتَاَم َاْخلََربِ  »...َاْألَْرَض َعْدالً َكَام ُمِلئَْت َجْورًا َوُظْلامً 

ْسنَادِ  -  ١٥٣ ِد بِْن ُقتَيْبَةَ  ،بِْن إِْدِريَس  َعْن أَْمحَدَ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َعِن  ،َعْن َعِيلِّ بِْن ُحمَمَّ

ِد بِْن ُعَذافِرٍ  ،)٦(َعْن َعْمِرو بِْن ُعثَْامنَ  ،اَْلَفْضِل بِْن َشاَذانَ   ،)٨(َعْن ُعْقبََة بِْن ُيونَُس  ،)٧(َعْن ُحمَمَّ
                                                             

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ١٧٨٧/٩١الرقم / ١٥٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 ).اش النرصين عيَّ إسامعيل ب(

 ).٩٨ح (م يف هو سليامن بن مهران األعمش املتقدِّ  )٢(

 ).٤٦٣ح (مة األسدي، تأيت ترمجته يف لَ هو شقيق بن َس  )٣(

 .لنعامينلغيبة الن م )٤(

م كَ احلَ  سناده عن إبراهيم بنإب )٢ح / ١٣باب / ٢٢٣و ٢٢٢ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٥(

من  نقالً ) ٩١٢ح / ٤٣٤ص (عيون صحاح األخبار عمدة يف  وابن بطريق  .بن ظهريا

نه نَوروٰى صدره أبو داود يف ُس  . ة عن أيب إسحاق، عن عيلٍّ اجلمع بني الصحاح الستَّ 

 .باختالف  سناد آخر عن عيلٍّ إب )٤٢٩٠ح / ٣١١ص / ٢ ج(

 :از، وقيلعمرو بن عثامن الثقفي اخلزَّ (: )٧٦٦الرقم / ٢٨٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٦(

احلديث، صحيح احلكايات، له  ، كان عمرو بن عثامن نقيَّ ...كويف، ثقة ،أبو عيلٍّ  ،األزدي

 ).بتُ كُ 

، من أصحاب الصادق ) ٤٢٤٧/٢٧٢الرقم / ٢٩١ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٧(

 من) ٥١١٣/١٤الرقم / ٣٤٣ص (، ويف )الصرييفاخلزاعي  عيسٰى د بن عذافر بن حممّ (: قائالً 

 ).له كتاب، ثقة ،د بن عذافرحممّ (: وقال، أصحاب الكاظم 

وميزان ، )٤٦٣الرقم / ١٨٠ص / ٤ج (لسان امليزان  :يف رَ كِ هو عقبة بن يونس األسدي، ذُ  )٨(

 .وغريمها، )٥٦٩٨الرقم / ٨٨ص / ٣ج (االعتدال 
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يٍك  اَهللاَعبِْد َعْن  َناهُ  )١(ْبِن َرشِ ْلَقٍة َح  َعَىلٰ  َمرَّ اَْحلَُسْنيُ : َقاَل  ،ِيف َحِديٍث َلُه اِْختََرصْ

ُسوِل ِمْن َبنِي ُأَميََّة وَ  ْنيَا  َال  اَهللاَأَما وَ «: َفَقاَل ، ُهْم ُجُلوٌس ِيف َمْسِجِد اَلرَّ َتْذَهُب اَلدُّ

 .»َاْألَْلِف أَْلفاً  َمَع اَْألَْلِف أَْلفاً َوَمعَ  َيْقتُُل ِمنُْكْم أَْلفاً وَ ِمنِّي َرُجالً  َيبَْعَث اَهللاُ َحتَّٰى 

 .َيبُْلُغوَن َهَذا ُد َكَذا َوَكَذا َال ِء َأْوَال إِنَّ َهُؤَال  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت 

َماِن َيُكوُن لِ « :َفَقاَل  ُجِل ِمْن ُصْلبِِه َكَذا وَ َوْحيََك إِنَّ ِيف َذلَِك َالزَّ  ،َكَذا َرُجالً لرَّ

 .»ِسِهمْ َاْلَقْوِم ِمْن َأْنفُ  إِنَّ َمْوَىلٰ وَ 

ْسنَادِ وَ  - ١٥٤ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن َأْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،ِهبََذا اَْإلِ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

َعْن أَِيب َهاُروَن  ،)٢(َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُعْلَوانَ  ،َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َسِعيٍد اَْألَْهَواِزيِّ 

َناهُ َعْن َأِيب َسِعيٍد اَ  ،َاْلَعبِْديِّ  َقاَل َرُسوُل : َقاَل  ،ْخلُْدِريِّ ِيف َحِديٍث َلُه َطِويٍل اِْختََرصْ

ْ ُيْعَطَها َأَحٌد َقبَْلنَا ،َيا ُبنَيَّةِ «: لَِفاطَِمَة   َاهللا  :إِنَّا ُأْعطِينَا َأْهَل َاْلبَيِْت َسبْعًا َمل

يُدَنا َخْريُ َشهِ وَ  ،ُهَو َبْعُلِك ْريُ َاْألَْوِصيَاِء وَ نَا َخ َوِصيُّ وَ  ،ُهَو َأُبوكِ نَا َخْريُ َاْألَْنبِيَاِء وَ َنبِيُّ 

َهَداِء وَ  َوِمنَّا َمْن َلُه َجنَاَحاِن َخِضيبَاِن َيطُِري ِهبَِام ِيف اَْجلَنَِّة  ،ُهَو َعمُّ َأبِيَك َمحَْزةُ َالشُّ

َك َجْعَفرٌ  ِة َوُمهَا اِبْ ِمنَّ وَ  ،َوُهَو اِْبُن َعمِّ ِمنَّا وَ  ،َاْحلَُسْنيُ نَاَك َاْحلََسُن وَ ا ِسبَْطا َهِذِه اَْألُمَّ

ِة اَلَِّذي ُيَصيلِّ َخْلَفُه ِعيَسٰى   إَِلَه إِالَّ َالَِّذي َال  اَهللاوَ  ُثمَّ  ،»ْبُن َمْرَيمَ  ُهَو َمْهِديُّ َهِذِه اَْألُمَّ

َب بِيَِدِه َعَىلٰ   .)٣(ثاً َثَال  »ِمْن َهَذا« :َفَقاَل ، َمنْكِِب اَْحلَُسْنيِ  َرضَ
                                                             

: د العامريترمجة عبيد بن كثري بن حممّ يف ) ٦٢٠الرقم / ٢٣٤ص (رجاله يف  قال النجايش  )١(

ٰى أبا كنَّوكان يُ ، بن احلسني وأيب جعفر  عيلِّ  عبد اهللا بن رشيك العامري روٰى عنإنَّ (

 ).ماً مقدَّ  املحجل، وكان عندمها وجيهاً 

موالهم،  ،احلسني بن علوان الكلبي(: )١١٦الرقم / ٥٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).مد، ثقة، رويا عن أيب عبد اهللا حم ٰى أباكنَّي، وأخوه احلسن، يُ عامِّ  ،كويف

 بسنده عن جعفر بن) ١٨ح / ٢٦و ٢٥ص ( رواه ابن عقدة يف فضائل أمري املؤمنني  )٣(

 مرفوعًا عن أيب) ٤٣ح / ١١٩و ١١٨ص / ١ج (سليامن، والقايض املغريب يف رشح األخبار 

  بسند آخر عن أيب) ٥٠٣و ٥٠٢ص (يف أخبار صاحب الزمان البيان أيُّوب األنصاري، والكنجي يف 
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، املهدي من ولد عيلٍّ : أليس قد خالف مجاعة، فيهم من قال :قيل فإنْ 

 ،مل يمت  عيلٌّ  هو :)١(ةة، وفيهم من قال من السبائيَّ د بن احلنفيَّ هو حممّ : فقال

موسٰى بن جعفر مل : من قال د مل يمت، وفيهمجعفر بن حممّ : وفيهم من قال

املهدي : هم من قال، وفي، وفيهم من قال احلسن بن عيل العسكري مل يمتيمت

 .مل يمت باٍق  وهو حيٌّ  ،)٢(عيلٍّ  د بنأخوه حممّ  ،هو

 ؟د قول هؤالءفِس ما الذي يُ 

لنا عليه من موت من ها أفسدناها بام دلَ هذه األقوال كلُّ : قلنا يف نسخة

 .حياته ذهبوا إىلٰ 

 .ثنا عرشاة األئمَّ  ا أنَّ نَّ وبام بيَّ 

 .من االعتبار  ة إمامة ابن احلسنلنا عٰىل صحَّ وبام دلَ 

 اة عٰىل إمامته، غري أنَّ ة والدته وثبوت معجزاته الدالَّ وبام سنذكره من صحَّ 

 يطول لئالَّ  ،ل بذكرهاطوِّ وال نُ  ،خبارل من األمَ نشري إٰىل إبطال هذه األقوال بجُ 

 .ه القارئالكتاب ويملّ  به

] ا أ أن  ل ا لإ  ق  ر

و[:  

 نَّ فهو مكابر، أل باٍق  ه حيٌّ وذكر أنَّ  ،ا من خالف يف موت أمري املؤمننيفأمَّ 
                                                                                                                                               

  َّة  الً سعيد اخلدري مفص عن ) ١١١٤و ١١١٣ص / ٢ج (باختالف، وابن الصبَّاغ يف الفصول املهمَّ

سناده إب) ٤١٦/٢٠  ح/ ٤٤٣ص (يف دالئل اإلمامة  ذيله الطربي الشيعي  الدارقطني، وروٰى 

هاب عن أيب سعيد اخلدري  ).٥٦ص (عجزات عيون امليف  ، وحسني بن عبد الوَّ

 فنفاه ،اله حق� أنت اإل:  الذي قال لعيلٍّ  أوهم فرقة من الغالة أصحاب عبد اهللا بن سب )١(

 .)٦٠٨ص / ٢ج ( أقرب املوارد: راجع .إٰىل املدائن  عيلٌّ 

 .اهلادي  د بن عيلٍّ هو حممّ  )٢(
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يف  إنسان، والشكُّ  أحد وموت كلِّ  العلم بموته وقتله أظهر وأشهر من قتل كلِّ 

 .ومجيع أصحابه  يف موت النبيِّ  ي إٰىل الشكِّ ؤدِّ يُ  ذلك

ب َض وُخت  لقتَ ك تُ اه أنَّ إيَّ   ته وإخبار النبيِّ ما ظهر من وصيَّ  ثمّ 

روٰى يُ  إٰىل أنْ  حيتاج ، وذلك أشهر من أنْ د ذلك أيضاً فِس حليتك من رأسك يُ 

 .خبارفيه األ

َنا اِْبُن َأِيب ِجيدٍ  - ١٥٥ ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيدِ  ،َأْخَربَ ِد ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ِقيِّ  ِد ْبِن َعِيلٍّ أَِيب َسِمينََة َاْلُكوِيفِّ  َعنْ  ،)١(َأِيب َاْلَقاِسِم َاْلَربْ  ،َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسٰى  ،ُحمَمَّ

َال  َعنْ  ،َعْن َأَباِن ْبِن َأِيب َعيَّاشٍ  ،)٢(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمرَ  ْن عَ  ،ِيلِّ ُسَليِْم ْبِن َقيٍْس اَْهلِ

  اَهللاَقاَل َرُسوُل : َقاَل  ،ْبِن َعبَّاسٍ  اَهللا َعبْدِ  )٣(َعنْ  ،اَْألَْنَصاِريِّ  اَهللاَجابِِر ْبِن َعبِْد 

تَِمُع وَ  ،َعَليَْك  )٤(إِنَّ ُقَرْيشاً َستَظَاَهرُ  ،َيا َعِيلُّ «: ْؤِمنَِني ِيف َوِصيَّتِِه ِألَِمِري َاملُ  َجتْ

ْ وَ  ،َفإِْن َوَجْدَت َأْعَوانًا َفَجاِهْدُهمْ  ،َقْهِركَ ُظْلِمَك وَ  َكِلَمتُُهْم َعَىلٰ  ْد َأْعَواناً َجتِ  إِْن َمل

َهاَدَة ِمْن َوَراِئَك  ،اِْحِقْن َدَمَك َفُكفَّ َيَدَك وَ   .)٥(»َقاتَِلَك  َلَعَن اَهللاُ ،َفإِنَّ َالشَّ

ُد ْبُن إِْدِريَس  - ١٥٦ ِد ْبِن َعبِْد َاْجلَبَّارِ  ،َأْمحَ َعْن َصْفَواَن ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  ِذِه اَْلَوِصيَِّة َمَع  ْبُن َجْعَفٍر  َسِن ُموَسٰى َبَعَث إَِيلَّ أَُبو َاْحلَ : َقاَل  ،َحيْ ِهبَ

 .اَْألُْخَرٰى 
                                                             

عبيد اهللا بن عمران  د بن أيب القاسمحممّ (: )٩٤٧الرقم / ٣٥٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

د من أصحابنا سيِّ  ،ب بندارلقَّ ماجيلويه، وأبو القاسم يُ  بامللقَّ  ،اجلنايب الربقي، أبو عبد اهللا

 ).باألدب والشعر والغريب ني، ثقة، عامل، فقيه، عارفيِّ القمِّ 

ن إبراهيم بن عمر اليامين الصنعاين، شيخ م(: )٢٦الرقم / ٢٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).وأيب عبد اهللا  روٰى عن أيب جعفر ،أصحابنا، ثقة

 ).و(: بعض النَُّسخويف  ؛كذا )٣(

 ).ستتظاهر: (بعض النَُّسخيف  )٤(

 ).٢٨٠ح (يأيت يف  )٥(
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َنا أَْمحَُد ْبُن ُعبُْدونٍ وَ  - ١٥٧ َبْريِ َاْلُقَرِيشِّ  ،َأْخَربَ َعْن َعِيلِّ  ،)١(َعِن اِْبِن َأِيب اَلزُّ

الٍ اِ  ِد ْبِن َعبِْد  َعنْ  ،ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َفضَّ ْن َرَواهُ  ،ةَ ْبِن ُزَرارَ  َاهللاُحمَمَّ َعْن َعْمِرو ْبِن  ،َعمَّ

 إَِىلٰ [ ْؤِمنَِني َهِذِه َوِصيَُّة أَِمِري َاملُ «: َقاَل  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َعْن َجابِرٍ  ،ِشْمرٍ 

 .»]َاْحلََسِن 

َال  ِهَي ُنْسَخُة ِكتَاِب وَ  َقاَل  .َعَليْهِ َأَباٍن َوَقَرَأَها  ِيلِّ َرَفَعَها إَِىلٰ ُسَليِْم ْبِن َقيٍْس اَْهلِ

 .»َصَدَق ُسَليٌْم «: َفَقاَل ، َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ  َقَرْأُهتَا َعَىلٰ وَ  :َأَبانٌ 

اِْبنِِه  إَِىلٰ  ِحَني َأْوَىصٰ  ْؤِمنَِني َة َأِمِري َاملُ َفَشِهْدُت َوِصيَّ  :َقاَل ُسَليْمٌ 

داً وَ  َوِصيَّتِِه اَْحلَُسْنيَ  َأْشَهَد َعَىلٰ وَ ،  َاْحلََسنِ  ُرَؤَساَء َوَمجِيَع ُوْلِدِه وَ  )٢(ُحمَمَّ

ْن أَ وَ  ،َأْن ُأوِيصَ إَِليَْك   َاهللاَأَمَرِين َرُسوُل  ،َيا ُبنَيَّ «: َقاَل وَ  ،ِشيَعتِِه َوَأْهَل َبيْتِهِ 

َوِيلُّ َاْألَْمِر وَ  َأْنَت َوِيلُّ  ،َيا ُبنَيَّ «: ُثمَّ أَْقبََل َعَليِْه َفَقاَل  ،»ِحيَأْدَفَع إَِليَْك ُكتُبِي َوِسَال 

مِ  َبٍة َوَال  َوإِْن َقتَْلَت  ،َفإِْن َعَفْوَت َفَلَك  ،َالدَّ َبًة َمَكاَن َرضْ  .»َتْأَثمْ  َفَرضْ

َحِفَظ وَ  َحِفَظُكُم اَهللاُ «: َفَلامَّ َفَرَغ ِمْن َوِصيَّتِِه َقاَل  ،آِخِرَها ُثمَّ َذَكَر َاْلَوِصيََّة إَِىلٰ 

َال  ُعُكُم َاهللاَأَْستَْودِ ، نبيَّكمفِيُكْم  ْ َيَزْل َيُقوُل  ،»َاهللاَم َوَرْمحََة َوأَْقَرُأ َعَليُْكُم َالسَّ : ُثمَّ َمل

يَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َليَْلَة اَْجلُُمَعِة َسنََة ٍث وَ ُقبَِض َليَْلَة َثَال  َحتَّٰى  » اَهللاُ  إَِلَه إِالَّ َال « ِعْرشِ

ْجَرةِ  يَن ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ وَ  َب َليَْلَة إِْحَدٰى َكاَن ُرضِ وَ  ،َأْرَبِعَني ِمَن اَْهلِ  .)٣(ِعْرشِ

ينَ وَ ٰى ُه ُقبَِض َليَْلَة إِْحدَ َأنَّ  ِيف ِرَواَيٍة ُأْخَرٰى وَ  -  ١٥٨ َب َليَْلَة وَ  ،ِعْرشِ ُرضِ

ةَ   .وهي األظهر ،تِْسَع َعْرشَ
                                                             

بن  عيلُّ : (يف من مل يرو عنهم ) ٦١٧٩/٢٢الرقم / ٤٣١و ٤٣٠ص (يف رجاله  املؤلِّف قال  )١(

، صولبه، وروٰى أكثر األُ تُ ال مجيع كُ بن احلسن بن فضَّ  ٰى عن عيلِّ رو د بن الزبري القريش الكويف،حممّ 

 )).هـ٣٤٨(وأخربنا عنه أمحد بن عبدون، ومات ببغداد سنة  ،روٰى عنه التلعكربي

 .ةد بن احلنفيَّ أي حممّ  )٢(

ًال، والصدوق ) ٦٩ح / ٤٤٧ - ٤٤٤ص (رواه ُسَليم بن قيس  )٣( يف من ال حيرضه الفقيه  مفصَّ

 .يم بن قيسلَ عن ُس ) ٥٤٣٣ح / ١٩٢ - ١٨٩ ص/ ٤ ج(
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] ا وأم  ا  ّ أن  مل ا لإ

ر و[:  

 ة وبطالن قول من ذهب إٰىل إمامته، فقدبن احلنفيَّ  د بن عيلِّ ا وفاة حممّ وأمَّ 

 املهدي من ولد ا أنَّ نَّ ، وعٰىل هذه الطريقة إذا بيَّ )١(اه فيام مٰىض من الكتابنَّ بيَّ 

 .بطل قول املخالف يف إمامته  احلسني 

 :ويزيده بياناً 

ْحلَُسْنيُ  - ١٥٩ اِد ْبِن ِعيَسٰى  ، ْبُن َسِعيدٍ َما َرَواُه اَ َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن  ،َعْن َمحَّ

ْلُفَضيِْل ْبِن َيَسارٍ  ،اَهللاَعبِْد  َه ـلَ «: َقاَل ِيل أَُبو َجْعَفٍر : َقاَل  ،َعِن اَ امَّ َتَوجَّ

ْحلَُسْنيُ  ْلِعَراِق َدَفَع إَِىلٰ  إَِىلٰ  اَ ْلُكتَُب اَْلوَ  أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج اَلنَّبِيِّ  اَ ِصيََّة َواَ

 ،أَْكَربُ ُوْلِدي َفاْدَفِعي إَِليِْه َما َقْد َدَفْعُت إَِليِْك  إَِذا أََتاكِ  :َقاَل َهلَاوَ  ،َغْريَ َذلَِك وَ 

ْحلَُسْنيُ  َتٰى  َفَلامَّ ُقتَِل اَ َفَدَفَعْت إَِليِْه ُكلَّ  ،أُمَّ َسَلَمةَ  َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ  أَ

ٍء َأْعَطاهَ   .»ا َاْحلَُسْنيُ َيشْ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  َوَرَوٰى  -  ١٦٠ َعْن ُيوُنَس  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  َعْن ُحمَمَّ

ْمحَنِ اِ  : َقاَل ،  اَهللاَعْن أَِيب َعبِْد  ،َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُثَوْيِر ْبِن أَِيب َفاِختَةَ  ،ْبِن َعبِْد َالرَّ

َمامَ  َال « َيُكوُن َبْعَد َعِيلِّ ْبِن  َوَال ، َاْحلَُسْنيِ َأَخَوْيِن َبْعَد اَْحلََسِن وَ ُة ِيف َتُعوُد اَْإلِ

 .)٢(»َأْعَقاِب اَْألَْعَقاِب  ِيف اَْألَْعَقاِب وَ إِالَّ  َاْحلَُسْنيِ 

 وحماكمتهام إىلٰ  بن احلسني  ة وعيلِّ د بن احلنفيَّ وما جرٰى بني حممّ 

 .ه هاهنال بذكرطوِّ ال نُ  )٣(احلجر معروف
                                                             

 ).٤٦ - ٤٤ص (يف  )١(

باب ثبات اإلمامة يف / ٢٨٦و ٢٨٥ص / ١ج (يف الكايف  نحوه الكليني  روٰى  )٢(

ين  ، والصدوق )١ح .../ األعقاب ، ويف علل )١ح / ٤٠باب / ٤١٤ص (يف كامل الدِّ

 ).٩ح / ١٥٦باب / ٢٠٨ص / ١ج (الرشائع 

 ).١ح (اه يف ذكرنراجع ما  )٣(
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 وأم  إل ل اوو  أن ا  ادق [

ر و يا[:  

: وقالوا، د ة الذين وقفوا عٰىل أيب عبد اهللا جعفر بن حممّ ا الناووسيَّ وأمَّ 

 .هو املهدي

ة مر فيه، ولصحَّ فساد قوهلم بام علمناه من موته واشتهار األ ا أيضاً نَّ قد بيَّ 

د ؤكِّ ، ويُ  ، وبام ثبت من إمامة االثني عرشإمامة ابنه موسٰى بن جعفر 

 .احلال يف ذلك ته إٰىل من أوٰىص إليه، وظهورة وصيَّ ذلك ما ثبت من صحَّ 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ١٦١ ِد ْبِن ُسْفيَاَن َاْلبََزْوَفِريِّ  ،َأْخَربَ َعْن َأْمحََد  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،ِريَس ْبِن إِدْ اِ  َعْن َمجِيِل ْبِن  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ُت ُكنْ : َقاَلْت ، )٢( اَهللاِة أَِيب َعبِْد َعْن َساملََِة َمْوَال  ،)١(َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْمحَرَ  ،َصالٍِح 

دٍ  َاهللاِعنَْد َأِيب َعبِْد  ْتُه َاْلَوَفاةُ   َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َفَلامَّ  ،ُأْغِمَي َعَليْهِ وَ  ،ِحَني َحَرضَ

َسبِْعَني  - ُهَو َاْألَْفطَُس وَ  -َأْعُطوا َاْحلََسَن ْبَن َعِيلِّ ْبِن َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ «: َأَفاَق َقاَل 

 .»نًا َكَذاَوُفَال  ،ناً َكَذاَوَأْعُطوا ُفَال  ،ِدينَاراً 

ْفَرِة ُيِريُد أَْن َيْقتَُلَك ُتْعطِي رَ أَ  :َفُقْلُت   ؟ُجالً َمحََل َعَليَْك بِالشَّ

ِذيَن َقاَل َاهللاُ َأُكونَ  َال ُتِريِديَن َأْن «: َقاَل   مَ :  ِمَن َالَّ
َ
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َ
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ُ
 ،]٢١: الرعد[ �اِب اف

إِنَّ ِرَحيَها َليُوَجُد ِمْن وَ  ،طَيََّب ِرَحيَهاَق اَْجلَنََّة َفَطيَّبََها وَ َخلَ  َتَعاَىلٰ  ْم َيا َساملَُِة إِنَّ َاهللاََنعَ 

 .»َقاطُِع َرِحمٍ   َجيُِد ِرَحيَها َعاقٌّ َوَال َوَال  ،َمِسَريِة َأْلَفْي َعامٍ 
                                                             

: قائالً ، أصحاب الصادق من ) ٤٧٥٢/٢٠الرقم / ٣١٩ص (رجاله يف  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 .)أيضاً   هشام بن أمحر الكويف، روٰى عن أيب احلسن(

 .افاشرتاه الرضا  مَّ ليشرتي أُ  وهو الذي بعثه أبو احلسن 

 .)١ح / باب مولد أيب احلسن الرضا / ٤٨٧و ٤٨٦ص / ١ ج( الكايف :راجع

 .من أصحاب الصادق ) ٤٩١٠/٢الرقم / ٣٢٧ص (يف رجاله  املؤلِّف  اهعدَّ  )٢(
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نُْصوُر ِيف َعَث إَِيلَّ َأُبو َجْعَفٍر َاملَ بَ : َقاَل  ،َأُبو َأيُّوَب اَْخلُوِزيُّ  َرَوٰى وَ  -  ١٦٢

ِيف َيِدهِ َوَبْنيَ َيَدْيِه َشْمَعٌة وَ  ،ُكْرِيسٍّ  ُهَو َجالٌِس َعَىلٰ َفَدَخْلُت َعَليِْه وَ  ،َجْوِف َاللَّيْلِ 

ِد ْبِن َهَذا  :َوَقاَل  ،ُهَو َيبِْكيَاْلِكتَاَب إَِيلَّ وَ  َفَلامَّ َسلَّْمُت َعَليِْه َرَمٰى  ،ِكتَاٌب  ِكتَاُب ُحمَمَّ

ٍد َقْد َماَت  َنا َأنَّ َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ ِربُ ، - ثًا َثَال  - اِجُعوَن  ا إَِليِْه رَ إِنَّ وَ  ا هللاَِِفإِنَّ  ،ُسَليَْامَن ُخيْ

ْن ُاْكتُْب إِ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفَكتَبُْت َصْدَر َاْلِكتَاِب  ،ُاْكتُْب  :ُثمَّ َقاَل ِيل  !؟َوَأْيَن ِمثُْل َجْعَفرٍ 

ْب ُعنَُقهُ  إَِىلٰ  َكاَن َقْد أَْوَىصٰ  ْمُه َواِْرضِ  .َرُجٍل بَِعيْنِِه َفَقدِّ

ُه َقْد َأْوَىصٰ  :َفَرَجَع َاْجلََواُب إَِليْهِ  :َقاَل  َمخَْسٍة، َأَحُدُهْم َأُبو َجْعَفٍر  إَِىلٰ  َأنَّ

ِد ْبِن ُسَليَْامنَ ، وَ نُْصورُ َاملَ   .َمحِيَدةَ وَ  ،ْبنَْي َجْعَفرٍ اِ  ُموَسٰى وَ  اَهللاَوَعبِْد  ،ُحمَمَّ

 .)١(ِء َسبِيٌل َقتِْل َهُؤَال  َليَْس إَِىلٰ  :نُْصورُ َفَقاَل َاملَ 

]ال ا لإ[:  

، املهدي هو :وقالوا، ا الواقفة الذين وقفوا عٰىل موسٰى بن جعفر وأمَّ 

مة ابنه إما مر فيه، وثبوتلنا عليه من موته، واشتهار األفقد أفسدنا أقواهلم بام دلَ 

 .، ويف ذلك كفاية ملن أنصفالرضا 

   إل ل ا ّ أن  ّ  اي [

ر و يا وأم[:  

 مل ه حيٌّ نَّ إ، و)٢(العسكري د بن عيلٍّ ة الذين قالوا بإمامة حممّ ديَّ ا املحمّ وأمَّ 

،  أيب القائم ة أخيه احلسن بن عيلٍّ لنا به عٰىل إمامفقوهلم باطل ملا دلَ ، يمت
                                                             

 / أيب احلسن موسٰى  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣١٠ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )١(

، باختالف )١٤ح / ١٣١١و ٣١٠ص (يف و ،باختالف يسريالنحوي وب سناده إٰىل أيب أيُّ إب )١٣ح 

آل يف مناقب  ابن شهرآشوب ، و)١٤و ١٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  خ الطربيس والشي

 ).٢١٢ص (مهج الدعوات يف  ابن طاوس و، )٣٤٥و ٤٣٤ص / ٣ج (أيب طالب 

 .ءاد املعروف املدفون بقرب سامرَّ د حممّ ه السيِّ م بأنَّ قد ذكرنا يف ما تقدَّ  )٢(
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ه، مات أبوه وجدُّ  ، كامظاهراً  موتاً  د يف حياة أبيه فقد مات حممّ  وأيضاً 

 .فاملخالف يف ذلك خمالف يف الرضورات

 :ويزيد ذلك بياناً 

ِد ْبِن َمالٍِك  ،َاهللاُه َسْعُد ْبُن َعبِْد َما َروَ  -  ١٦٣ اٍر َعْن َسيَّ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

يِّ  ٍد َاْلبَْرصِ ُكنُْت َمَع أَِيب اَْحلََسِن : َقاَل  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن ُعَمَر َالنَّْوَفِيلِّ  ،)١(ْبِن ُحمَمَّ

 ؟َهَذا َصاِحبُنَا :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَمرَّ َعَليِْه َأُبو َجْعَفرٍ  ،ِيف َداِرهِ  َاْلَعْسَكِريِّ 

 .)٣(»َصاِحبُُكْم اَْحلََسنُ  ،َال «: َفَقاَل 

ِد ْبِن  ،َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َسْعَدانَ  ،َوَعنْهُ  -  ١٦٤ َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

كِ  ْ اَْحلََسُن اِْبنِي اَْلَقاِئُم ِمْن «: َقاَل َأُبو َاْحلََسِن  :َقاَل  ،َرَجا َصاِحِب َالرتُّ

 .)٤(»َبْعِدي

: َقاَل  ،يِّ ِمْن ُوْلِد َعِيلِّ ْبِن َجْعَفرٍ َاْلَعَلوِ  َعْن أَْمحََد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعنْهُ  - ١٦٥

َيا أَِيب َاْحلََسِن  َدَخْلُت َعَىلٰ  ْمنَا َعَليْهِ  ،)٥(بَِرصْ َذا َنْحُن بِأَِيب َجْعَفٍر َوَأِيب َفإِ  ،َفَسلَّ
                                                             

 ).د البرصيسنان بن حممّ (: ة إثبات الوصيَّ ، ويف)ار بن أمحد البرصيبشَّ (: يف الكايف )١(

من ) د احلسن باب إمامة أيب حممّ / ٥٢٤ص / ٣ج (يف املناقب  ه ابن شهرآشوب عدَّ  )٢(

 .د احلسن العسكري حممّ  عٰىل أيب رواة النصِّ 

 ).بن عمرو النوفيل عيلّ (: بعض النَُّسخويف 

أيب  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٦و ٣٢٥ص / ١ ج(الكايف يف  رواه باختالف الكليني  )٣(

 يف اهلداية الكربٰى  واخلصيبي د الكويف، سناده عن جعفر بن حممّ إب )٢ح / حمّمد 

عن احلمريي عن جعفر بن  )٢٤٦و ٢٤٥ ص(ة إثبات الوصيَّ ، واملسعودي يف )٣٨٦ ص(

يخ ، والشسناده عن الكلينيإب) ١٣١٥و ٣١٤ص / ٢ج (يف اإلرشاد  ، واملفيد دحممّ 

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ١٣٣ص / ٢ج ( عالم الورٰى يف إ الطربيس 

 .عن سعد بن عبد اهللا) ٢٤٤ ص( ةيف إثبات الوصيَّ اه باختالف املسعودي رو )٤(

يف  قال ابن شهرآشوب ، -ة بعدها األلف اة التحتانيَّ الياء املثنَّ بالصاد املهملة، ثمّ  -رصيا  )٥(

سها موسٰى بن أسَّ  هي قرية(: )مة أيب جعفر الثاين باب إما/ ٤٨٩ص / ٣ج (املناقب 

 ).عٰىل ثالثة أميال من املدينة جعفر 
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ٍد َقْد َدَخَال  َليَْس «: َسِن َفَقاَل أَُبو اَْحلَ  ،أَِيب َجْعَفٍر لِنَُسلَِّم َعَليْهِ  َفُقْمنَا إَِىلٰ  ،ُحمَمَّ

ٍد  َأَشاَر إَِىلٰ وَ  »َعَليُْكْم بَِصاِحبُِكمْ  ،َهَذا َصاِحبَُكمْ   .َأِيب ُحمَمَّ

يَٰى  َوَرَوٰى  -  ١٦٦ يُّ  َحيْ اٍر َاْلَقنَْربِ  إَِىلٰ  َأُبو اَْحلََسِن  َأْوَىصٰ : َقاَل  ،)١(ْبُن َبشَّ

َذلَِك َوَمجَاَعًة ِمَن  َأْشَهَدِين َعَىلٰ وَ  ،رٍ َقبَْل ُمِضيِِّه بِأَْرَبَعِة َأْشهُ  اِْبنِِه اَْحلََسِن 

 .)٣()٢(َواِيل َاملَ 

  :]أر وة   ّة أ ا ادي [

 :د يف حياة أبيه ا موت حممّ وأمَّ 

َثنِي أَُبو َهاِشٍم َداُوُد  :َقاَل  ،اَْألَْشَعِريُّ  اَهللاُه َسْعُد ْبُن َعبِْد َفَقْد َروَ  -  ١٦٧ َحدَّ

 - َوْقَت َوَفاِة اِْبنِِه أَِيب َجْعَفٍر  ُكنُْت ِعنَْد أَِيب َاْحلََسِن : َقاَل  ،ُن اَْلَقاِسِم َاْجلَْعَفِريُّ بْ اِ 

ُر ِيف َنْفِيس َوأَُقوُل ، - َوَقْد َكاَن أََشاَر إَِليِْه َوَدلَّ َعَليِْه  َهِذِه َقِضيَُّة أَِيب إِْبَراِهيَم  :َفإِينِّ َألَُفكِّ

 َتَعاَىلٰ  َيا أََبا َهاِشٍم َبَدا هللاِِ َنَعمْ «: َفَقاَل  ،َفأَْقبََل َعَيلَّ أَُبو َاْحلََسِن  ،إِْسَامِعيَل َوَقِضيَُّة 

دٍ  َ َمَكاَنُه أََبا ُحمَمَّ َعَليِْه أَُبو َعبِْد  ِيف إِْسَامِعيَل َبْعَد َما َدلَّ  ا هللاَِِكَام َبدَ  ،ِيف أَِيب َجْعَفٍر َوَصريَّ

َثْت بِِه َنْفُسَك وَ وَ  ،هُ َنَصبَ وَ    اَهللا ٍد اِْبنِي  ،بْطُِلونَ إِْن َكِرَه اَملُ ُهَو َكَام َحدَّ أَُبو ُحمَمَّ

تَاُجوَن إَِليْهِ  ،َاْخلََلُف ِمْن َبْعِدي َماَمةِ  ،ِعنَْدُه َما َحتْ  .)٤(»َاْحلَْمُد هللاِِوَ  ،َو َمَعُه آَلُة اَْإلِ
                                                             

من ) د العسكري إمامة أيب حممّ  باب/٥٢٤ص / ٣ج (يف املناقب  ه ابن شهرآشوب عدَّ  )١(

 .د العسكري من أبيه عٰىل أيب حممّ  رواة النصِّ 

 ).حييٰى بن يسار(: ويف الكايف

/ أيب حمّمد  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٥ص / ١ج ( الكايفيف  ني رواه الكلي )٢(

يف  ، والشيخ الطربيس سناده عن الكلينيإب) ٣١٤ص / ٢ج (يف اإلرشاد  واملفيد ، )١  ح

 .د بن يعقوبعن حممّ  )١٣٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

مة املجليس  )٣( أو  ،أي وفاته )هيِّ قبل مض): ((٣٨٧ص / ٣ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

أو الشيعة  ،العجم امللحقون بالعرب )املوايل(و .ل أظهرمن رأٰى، واألوَّ  خروجه إٰىل ُرسَّ 

 ).املخلصون

 .وله خترجيات ذكرناها هناك ،)٨٤ح (م يف تقدَّ  )٤(
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ٍد َالْ  ،َسْعدٌ  -  ١٦٨ ٍد  ،ُكَليْنِيِّ َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن إِْسَحاَق ْبِن ُحمَمَّ

يُت َعْن أَِيب َاْحلََسِن : َقاَل  ،)٢(ِب اَْجلَالَّ  اَهللاَشاَهَوْيِه ْبِن َعبِْد َعْن ، )١(َالنََّخِعيِّ  ُكنُْت ُروِّ

َجْعَفٍر َقِلْقُت َأُبو  َفَلامَّ َمَىضٰ  ،ِيف َأِيب َجْعَفٍر اِْبنِِه ِرَواَياٍت َتُدلُّ َعَليْهِ  َاْلَعْسَكِريِّ 

اً َال وَ  ،لَِذلَِك  ُم وَ  َبِقيُت ُمتََحريِّ رُ  َال َأَتَقدَّ  َفَال  ،ِخْفُت َأْن أَْكتَُب إَِليِْه ِيف َذلَِك وَ  ،َأَتَأخَّ

َعاَء وَ  ،أَْدِري َما َيُكونُ  َج اَهللاُ َفَكتَبُْت إَِليِْه أَْسأَُلُه َالدُّ ْن َعنَّا ِيف أَْسبَاٍب مِ  َتَعاَىلٰ  َأْن ُيَفرِّ

لْطَاِن ُكنَّا َنْغتَمُّ ِهبَا ِيف ِغْلَامنِنَا َعاِء َوَردِّ اَْلِغلَْامِن َعَليْنَا ،ِقبَِل اَلسُّ  ،َفَرَجَع اَْجلََواُب بِالدُّ

َوَقلِْقَت  ،أََرْدَت َأْن َتْسأََل َعِن اَْخلََلِف َبْعَد ُمِيضِّ أَِيب َجْعَفرٍ «: َوَكتََب ِيف آِخِر اَْلِكتَاِب 

  َال  َفإِنَّ اَهللاَ ، َتْغتَمَّ  َال فَ  ،لَِذلَِك 
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 .)٣(»َقْد َكتَبُْت بَِام فِيِه َبيَاٌن َوِقنَاٌع لِِذي َعْقٍل َيْقظَانَ  ،]١٠٦: البقرة[ ِمث

َ  ِيف ا هللاِ دَ بَ «: م من قولهن اخلرب املتقدِّ ما تضمَّ : )٤(د بن احلسنقال حممّ   دٍ مَّ  ُحم
                                                             

د بن أمحد بن أبان بن مرار إسحاق بن حممّ (: )١٧٧الرقم / ٧٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

وهو معدن  ،أخو األشرت ،بن احلرث النخعي - وعقاب ف عبد اهللا عقبةعرَ يُ  - اهللا بن عبدا

 ).التخليط

ويف ، من أصحاب اهلادي ) ٥٧٠٢/١الرقم / ٣٨٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

شاهويه بن عبد اهللا (: قائالً ،  من أصحاب العسكري) ٥٨٥٣/١الرقم / ٣٩٩ ص(

 ).وصالح أخوه ،باجلالَّ 

/ أيب حمّمد  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٨ص / ١ج (الكايف يف  ذيله الكليني  روٰى  )٣(

ورواه  ،سناده عن الكلينيإب )٣٢٠و ٣١٩ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد ، و)١٢ح 

، ن الكاليب باختالف يف السند واملتنعن عالَّ  خمترصاً ) ٢٤٦ ص( ةيف إثبات الوصيَّ املسعودي 

واإلرشاد، وابن د بن يعقوب حممّ  عن) ١٣٥ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و

 ).٤٩٠/٨ح / ٥٤٨ص (يف الثاقب يف املناقب  محزة 

 .أي املؤلِّف  )٤(
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ظهر من اهللا وأمره يف أخيه احلسن ما زال الريب  :معناه ،»يَل عِ َام ْس  إِ ِيف  هُ ا لَ دَ بَ  َام كَ 

د من حيث مر يف حممّ األ ون أنَّ مجاعة من الشيعة كانوا يظنُّ  يف إمامته، فإنَّ  والشكَّ 

، مر يف إسامعيل بن جعفر دون موسٰى األ مجاعة أنَّ  األكرب، كام كان يظنُّ  كان

مثل  ، كام ظهر يف إسامعيله مل ينصبه إماماً د ظهر من أمر اهللا فيه، وأنَّ  مات حممّ فلامَّ 

 ذلك ال جيوز عىلٰ  عٰىل غريه، فإنَّ  بدا له يف النصِّ  عليه ثمّ  ه كان نصَّ ال أنَّ  ،ذلك

 .العامل بالعواقب اهللا تعاىلٰ 

ِد ْبِن َأْمحَ  ،َاهللاِد َسْعُد ْبُن َعبْ  َوَرَوٰى  -  ١٦٩ َعْن أَِيب  ،)١(َد َاْلَعَلِويِّ َعْن ُحمَمَّ

: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َاْحلََسِن َاْلَعْسَكِريَّ  :َقاَل  ،َهاِشٍم َداُوَد ْبِن َاْلَقاِسِم اَْجلَْعَفِريِّ 

 .»؟َفَكيَْف َلُكْم بِاْخلََلِف ِمْن َبْعِد اَْخلََلِف  ،َاْخلََلُف ِمْن َبْعِدي َاْحلََسنُ «

َ وَ  :َفُقْلُت   ؟فَِداكَ  َعَلنَِي َاهللاَُج  ،ِمل

 .»َحيِلُّ َلُكْم ِذْكُرُه بِاْسِمهِ  َال وَ  ،َتَرْوَن َشْخَصهُ  ِألَنَُّكْم َال «: َفَقاَل 

 ؟َفَكيَْف َنْذُكُرهُ  :َفُقْلُت 

ٍد  :ُقوُلوا«: َفَقاَل  ُة ِمْن آِل ُحمَمَّ  .)٢(»اَْحلُجَّ
                                                             

د بن روٰى عنه حممّ (: يف ترمجة العمركي) ٨٢٨الرقم / ٣٠٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).أمحد بن إسامعيل العلوي

/ ١ج ( الكايفيف  ، والكليني )١١٢ح / ١١٨ص (يف اإلمام والتبرصة  رواه ابن بابويه  )٢(

باب يف / ٣٣٣و ٣٣٢، وص ١٣ح / أيب حمّمد  باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ / ٣٢٨ص 

 يف اهلداية الكربٰى  ، واخلصيبي د بن أمحد العلويحممّ  سناده عنإب )١ح / النهي عن االسم

، عن سعد بن عبد اهللا) ٢٦٤و ٢٤٥ص ( ةإثبات الوصيَّ ، واملسعودي يف )٣٦٠ص (

ويف  ،عن ابن الوليد عن سعد) ٥ح / ٣٧باب / ٣٨١ص (ين كامل الدِّ  يف  والصدوق

عن أبيه ) ٥ح / ١٧٩باب / ٢٤٥ص / ١ج (، ويف علل الرشائع )٤ح / ٥٦باب / ٦٤٨ ص(

ي وعن سعد،  از القمِّ ف باسناده عن سعد باختال )٢٨٩و ٢٨٨ص (كفاية األثر يف  اخلزَّ

  ، وأبو الصالحبإسناده عن الكليني) ٣٤٩و ٣٢٠ص / ٢ج ( رشاديف اإل املفيد و، يسري
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ُد ْبُن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب اَ  َوَرَوٰى  -  ١٧٠ ْهبَانِ  ،ْخلَطَّاِب ُحمَمَّ  ،)١(َعِن اِْبِن َأِيب َالصُّ

ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى ـلَ : َقاَل  ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ ُوِضَع   امَّ َماَت َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ٍد  ٍد اَ وَ  ،ُكْرِيسٌّ َفَجَلَس َعَليْهِ  ِألَِيب اَْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ ْحلََسُن ْبُن َكاَن َأُبو ُحمَمَّ

أَِيب  َفَلامَّ ُفِرَغ ِمْن ُغْسِل َأِيب َجْعَفٍر اِْلتََفَت َأُبو َاْحلََسِن إَِىلٰ  ،َقاِئًام ِيف َناِحيَةٍ  َعِيلٍّ 

ٍد   .)٢(»َفَقْد َأْحَدَث فِيَك َأْمراً  ،ُشْكراً  َيا ُبنَيَّ َأْحِدْث هللاِِ«: َفَقاَل ، ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

  عن أيب هاشم اجلعفري، وحسني بن عبد ) ٤٣٢و ٤٢٧و ٤٢٦ص (يف تقريب املعارف  احللبي

اب  الشيخ و، )٢٦٢ص (يف روضة الواعظني  ، والفتَّال )١٣٠ص (يف عيون املعجزات  الوهَّ

 .سعد سناده عنإاش بمن كتاب ابن عيَّ  نقالً ) ١٣٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  لطربيس ا

فكيف لكم باخللف ( :قوله): (٢٢٥ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  املوىلٰ قال 

 )كيف(و ،احلسن العسكري  وباخللف الثاين ،ةل احلجَّ املراد باخللف األوَّ ) من بعد اخللف

أو ال جيوز لكم  ،بمكانه أو ،أي ال يكون لكم العلم باخللف بعد اخللف بشخصه ،لإلنكار

أو  ،ما أرادوا أو كلِّ  ،املراد نفي الرؤية عن مجاعة لعلَّ ) ال ترون شخصه( :قوله .التسمية باسمه

ذكره لكم  وال حيلُّ ( :قوله .، واهللا أعلم... فقد رآه مجاعةوإالَّ  ،كناية عن غيبته أو ،يف زمان الغيبة

 أو بمحلِّ  ،بالغيبة الصغرٰى  وال يبعد ختصيصه ،ه ال جيوز تسميته باسمه مطلقاً عٰىل أنَّ  دلَّ ) باسمه

ده وقوع ؤيِّ ويُ  ،)لكم( ر به لفظشعِ وربام يُ  ،ر به بعض الروايات اآلتيةشعِ ة كام يُ اخلوف والتقيَّ 

 ).الترصيح باسمه يف بعض األدعية املأثورة، واالحتياط أمر آخر

واسم أيب  ،د بن أيب الصهبانحممّ (: )٦٣٠/٤٥الرقم / ٢٢٥ص (يف الفهرست  املؤلِّف قال  )١(

من ) ٥٦١٢/٢٨الرقم / ٣٧٨ص (يف رجاله  ه وعدَّ ، )ار، له رواياتالصهبان عبد اجلبَّ 

من ) ٥٧٦٥/١٧الرقم / ٣٩١ص (ويف  ،)ارد بن عبد اجلبَّ حممّ (: قائالً ، أصحاب اجلواد 

 ويف ،)ي، ثقةوهو ابن أيب الصهبان، قمِّ  ،ارد بن عبد اجلبَّ حممّ (: ئالً قا، اهلادي  أصحاب

 ،د بن أيب الصهبانحممّ (: قائالً  أصحاب العسكري من ) ٥٨٨٧/٥الرقم / ٤٠١ ص(

د بن حممّ (: قائالً ، عنهم  من مل يرو يف) ٦٣٦٦/١١٦الرقم / ٤٤٨ص (يف و، )ي، ثقةقمِّ 

 ).ارأيب الصهبان عبد اجلبَّ 

ار رواه  )٢( ) ١٣  ح/ ١باب / ١٠ج / ٤٩٣و ٤٩٢ص (يف بصائر الدرجات  باختالف يسري الصفَّ

باب / ٣٢٦  ص/ ١ج (يف الكايف  بإسناده عن عيلِّ بن عبد اهللا بن مروان األنباري، والكليني 

بإسناده عن ) ٣١٦ص / ٢ج (يف اإلرشاد  ، واملفيد )٥ح / أيب حمّمد  اإلشارة والنصِّ عىلٰ 

     .عن حمّمد بن يعقوب) ١٣٤ص / ٢ج ( يف إعالم الورٰى  شيخ الطربيس الكليني، وال
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  :]ات ا ا اي [

 :منها ،ٰىص ُحت  ة عٰىل إمامته فأكثر من أنْ ا معجزاته الدالَّ وأمَّ 

َعْن أَِيب َهاِشٍم َداُوَد ْبِن  ،َاْألَْشَعِريُّ  َاهللاُه َسْعُد ْبُن َعبِْد َما َروَ  - ١٧١

ٍد : َقاَل  ،َاْلَقاِسِم َاْجلَْعَفِريِّ  ْهِل َفاْستُْؤِذَن لَِرُجٍل ِمْن أَ  ُكنُْت ِعنَْد َأِيب ُحمَمَّ

َليَْت  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  ،َيةِ َفَسلََّم َعَليِْه بِاْلَوَال  ،مٌ َفَدَخَل َرُجٌل َطِويٌل َجِسي ،َاْليََمنِ 

 ؟ِشْعِري َمْن َهَذا

ٍد  تِي َطبََع «: َفَقاَل َأُبو ُحمَمَّ َهَذا ِمْن ُوْلِد اَْألَْعَرابِيَِّة َصاِحبَِة اَْحلََصاِة َالَّ

 .»َهاِهتَا« :ُثمَّ َقاَل  ،»َواتِيَم َفاْنَطبََعْت فِيَها آَباِئي بِخَ 

 ،َفَطبََع فِيَها َفاْنَطبَعَ  ،)١(َوِيف َجانٍِب ِمنَْها َمْوِضٌع َأْمَلُس  ،َفَأْخَرَج َحَصاةً 

اَعةَ وَ   .)َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ : (َكَأينِّ أَْقَرُأ َنْقَش َخاَمتِِه َالسَّ

ُجُل َوُهَو َيُقو ًة  ،َبَرَكاُتُه َعَليُْكْم أَْهَل َاْلبَيِْت وَ  َاهللاَرْمحَُة  :ُل ُثمَّ َهنََض َالرَّ يَّ ُذرِّ

َك اَْحلَقُّ َاْلَواِجُب َكُوُجوِب َح  ،َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ  ْؤِمنَِني قِّ َأِمِري َاملُ َأْشَهُد َأنَّ َحقَّ

ِة  ْكَمُة وَ  ،َواَْألَِئمَّ ُعْذَر ِألََحٍد  َالَِّذي َال  َاهللانََّك َوِيلُّ َوأَ  ،َيةُ َاْلَوَال َوإَِليَْك اِْنتََهِت َاْحلِ

 .ِيف َاْجلَْهِل بَِك 

ْلِت ْبِن ُعْقبََة ْبِن ِسْمَعاَن ْبِن  :َفَقاَل  ،َفَسَأْلتُُه َعِن اِْسِمهِ  اِْسِمي ِمْهَجُع ْبُن َالصَّ

تِي َختََم فِيَها َأِمُري َاْحلََصاِة َالَّ َوِهَي اْألَْعَرابِيَُّة َاْليََامنِيَُّة َصاِحبَُة  ،َغانِِم اِْبِن أُمِّ َغانِمٍ 

 .)٢(َمتَاَم َاْحلَِديِث ... ْؤِمنَِني َاملُ 
                                                                                                                                               

  ٰفقد أحدث فيك ( :قوله): (٢١٩ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىل

ها بك ورفع اإلمامة فيك وخصَّ  ظهرأمام بعد أبيه فإه الشيعة أنَّ  حيث أمات حمّمدًا وقد ظنَّ ) أمراً 

 ).وهذه نعمة عظيمة توجب الشكر ،ماالختالف بينه

 .ءأي موضع ليس هبا يش )١(

  املحقِّ  باب ما يفصل بني دعوٰى / ٣٤٧ص / ١ج (يف الكايف  رواه باختالف الكليني  )٢(
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يَْمِريُّ  َوَرَوٰى  -  ١٧٢ ِد ْبِن ِزَياٍد َالصَّ أَِيب  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،)١(َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ

ٍد ْبِن َطاِهٍر َو َبْنيَ َيدَ  َاهللاْبِن َعبِْد  َاهللاَأْمحََد ُعبَيِْد  إِينِّ «: فِيَها ،ْيِه ُرْقَعُة َأِيب ُحمَمَّ

َفَلامَّ َكاَن  ،»ٍث ُهَو آِخُذُه َبْعَد َثَال وَ ، - ْستَِعَني َاملُ َيْعنِي  - ِيف َهَذا َالطَّاِغي  )٢(َناَزْلُت اَهللاَ 

 .)٣(َأْن ُقتَِل  َو َكاَن ِمْن َأْمِرِه َما َكاَن إَِىلٰ  ،َاْليَْوُم َالثَّالُِث ُخِلعَ 
                                                                                                                                               

 بإسناده عن أيب هاشم ) ٢٤٨ص (ة يف إثبات الوصيَّ ، واملسعودي )٤ح / واملبطل يف أمر اإلمامة

عن ) ١٣٩و ١٣٨ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس  ،اختالفب اجلعفري خمترصاً 

/ ٥٦٢و ٥٦١ص (املناقب يف ثاقب يف ال ، وابن محزة الطويس عن سعد اش بسندهابن عيَّ 

 /٤٢٨ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي عن أيب هاشم كام يف الكايف) ٥٠٠/١  ح

 ).٥٤٠ص / ٣ج (آل أيب طالب  يف مناقب شوب ابن شهرآ، وعن أيب هاشم اجلعفري) ٧  ح

 ).٨٣ح (ة يف مت اإلشارة إٰىل هذه القصَّ وقد تقدَّ 

من  وكان رجالً  ،أمحد مِّ صهر جعفر بن حممود الوزير عٰىل ابنة أُ (: قائالً  ،ةكذا يف إثبات الوصيَّ  )١(

 .)يف الكتابة واألدب والعلم واملعرفة ماً الشيعة وثقاهتم ومقدَّ  وجوه

، من أصحاب اهلادي ) ٥٧٢٩/٢٤الرقم / ٣٨٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ وقد 

من أصحاب ) ٥٨٥٨/٣الرقم / ٤٠٠ص (، ويف )زياد الصيمريحمّمد بن بن  عيلُّ (: قائالً 

 ).د الصيمريبن حممّ  عيلُّ (: قائالً ، العسكري 

ما ذكره  بمثل أصحاب اهلادي والعسكري من ) ٦١و ٥٨ص (يف رجاله  وذكره الربقي 

 .املؤلِّف 

د بن زياد عمر بن حممّ : (بعضها، ويف )ان الصيمريد بن ريَّ عمر بن حممّ : (بعض النَُّسخويف 

 ).الصيمري

ة بعد أي راجعته، وسألته مرَّ  ،يف كذا نازلت ريبِّ ): (٤٣ص / ٥ج (قال ابن األثري يف النهاية  )٢(

 ).ال يف احلرب، وهو تقابل القرننيمر، أو من النزمن النزول عن األ وهو مفاعلة. ةمرَّ 

د بن بن حممّ  د بن عمر الكاتب عن عيلِّ عن حممّ ) ٢٤٨ ص( ةإثبات الوصيَّ رواه املسعودي يف  )٣(

/ ٤٢٨ص (دالئل اإلمامة يف  ، والطربي الشيعي باختالف يف آخره زياد الصيمري

اخلرائج  يف ، والراوندي باختالف) ٤ح / ١٩٢ص (، ويف نوادر املعجزات )٣٩٣/١٠  ح

، وابن د بن زياد الصيمريبن حممّ  عن عيلِّ  )٨ح  /٤٣٠و ٤٢٩ص / ١ج (واجلرائح 

مهج الدعوات يف  ، وابن طاوس )٥٣٠ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب يف  شهرآشوب 

 .عن الصيمري )٢٧٤و ٢٧٣ص (
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ُكنُْت : َقاَل  ،َعْن أَِيب َهاِشٍم اَْجلَْعَفِريِّ  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  َوَرَوٰى  -  ١٧٣

ٍد  إِنَّ  ،َيا َبا َهاِشمٍ «: َفَقاَل ِيل  ،ْهتَِدي ْبِن َاْلَواثِِق ِيف َحبِْس َاملُ  َحمْبُوساً َمَع َأِيب ُحمَمَّ

يَْلةِ ِيف هَ  بِاهللاِ  )١(َهَذا َالطَّاِغَي َأَراَد َأْن َيْعبََث  ُعُمَرُه َوَجَعَلُه لِْلَقاِئِم  َقْد َبَرتَ اَهللاُوَ  ،ِذِه َاللَّ

 .»َسُأْرَزُق َوَلداً وَ  ،َملْ َيُكْن ِيل َوَلدٌ وَ  ،ِمْن َبْعِدهِ 

َوَوِيلَ  ،ْهتَِدي َفَقتَُلوهُ َاملُ  اَْألَْتَراُك َعَىلٰ  )٢(َفَلامَّ َأْصبَْحنَا ُشِغَب  :َقاَل َأُبو َهاِشمٍ 

َمنَا اَهللاُ وَ  ،ُد َمَكاَنهُ ْعتَمِ َاملُ   .)٣(َتَعاَىلٰ  َسلَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٧٤ يِّ  ،َوَأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

ِد ْبِن َاْحلََسِن ْبِن َرِزينٍ  ،َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ  َثنِي َأُبو َاْحلََس  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ وَسِويُّ ِن َاملُ َحدَّ

يُّ  َثنِي أَِيب َأنَُّه َكاَن َيْغَشٰى  :َقاَل  ،َاْخلَيَْربِ ٍد  َحدَّ َأنَُّه وَ  ،َكثِرياً  َرأَٰى  َمنْ  بُِرسَّ  َأَبا ُحمَمَّ

َكَب إَِىلٰ  تُُه لَِريْ َمْت إَِليِْه َدابَّ ْلَطانِ  َأَتاُه َيْومًا َفَوَجَدُه َوَقْد ُقدِّ ُ  ،َداِر َالسُّ  َاللَّْوِن َوُهَو ُمتََغريِّ

ةِ وَ  ،ِمَن َاْلَغَضِب  َجاَء بَِأْشيَاَء ُيَشيُِّع َذا َرِكَب َدَعا َلُه وَ َفإِ  ،َكاَن َجيِيئُُه َرُجٌل ِمَن َاْلَعامَّ

ُجُل ِيف َاْلَكَال  َفَلامَّ َكاَن َذلَِك َاْليَْومُ  ،َيْكَرُه َذلَِك  َفَكاَن  ،ِهبَا َعَليْهِ   ،ِم َوَأَلحَّ َزاَد اَلرَّ

َوابِّ  َضاَق َعَىلٰ وَ  ،َمْفَرِق َالطَِّريَقْنيِ  إَِىلٰ  اِْنتََهٰى  اَر َحتَّٰى َفَس  ا ِمَن َالدَّ ُجِل َأَحُدُمهَ  ،َالرَّ

اِْمِض « :َقاَل َلهُ بِبَْعِض َخَدِمِه وَ  َفَدَعا  ،طَِريٍق َخيُْرُج ِمنُْه َوَيْلَقاُه فِيهِ  َفَعَدَل إَِىلٰ 

ْن َهَذا وِق َوَنْحُن َمَعهُ  إَِىلٰ   َفَلامَّ اِْنتََهٰى  ،اِدمُ َفتَبَِعُه اَْخلَ  ،»َفَكفِّ ُجُل  ،َالسُّ َخَرَج َالرَّ

ْرِب لِيَُعاِرَضهُ  َبُه َاْلبَْغُل َفَقتََلهُ  ،ْوِضِع َبْغٌل َواِقٌف َوَكاَن ِيف َاملَ  ،ِمَن َالدَّ َوَوَقَف  ،َفَرضَ
                                                             

 ).ثيتعبَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

ة / ٣٦١ص / ٤ج (يف العني للفراهيدي  )٢(  ).هتييج الرشِّ : الشغب): (شغبمادَّ

، عن سعد باختالف مع زيادة يف آخره) ٢٥٣و ٢٥٢ص ( ةيف إثبات الوصيَّ املسعودي رواه  )٣(

مناقب يف  ، وابن شهرآشوب )٩ح / ٤٣١ص / ١ج (يف اخلرائج واجلرائح  والرواندي 

 ٢٧٤ص (مهج الدعوات يف  ، وابن طاوس خمترصاً ) ٥٣٠ص / ٣ج (آل أيب طالب 

 .باختالف) ٢٧٥و

 .أيضاً  )١٨٧ح (ويأيت يف 
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نَُه َكَام َأَمَرهُ َاْلُغَال  َناوَ  َوَساَر  ،ُم َفَكفَّ  .)١(َمَعهُ  ِرسْ

ُكنُْت : َقاَل  ،َعْن َداُوَد ْبِن َقاِسٍم اَْجلَْعَفِريِّ  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد ٰى وَ َورَ  - ١٧٥

ٍد  تِي ِيف  )٢(نَارَ َقاَم َاْلَقاِئُم َهيِْدُم َاملَ  إَِذا«: َفَقاَل ، ِعنَْد َأِيب ُحمَمَّ َوَاملََقاِصَري َالَّ

 .»َساِجدِ َاملَ 

 ؟َهَذا ِألَيِّ َمْعنَٰى  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس 

َا ُحمَْدَثٌة ُمبْتََدَعٌة َملْ َيبْنَِها َنبِيٌّ وَ  َمْعنَٰى «: َفَقاَل  ،َفأَْقبََل َعَيلَّ  ةٌ  َال َهَذا َأهنَّ  .)٣(»ُحجَّ

ْسنَادِ  -  ١٧٦ َسِمْعُت َأَبا  :َقاَل  ،َعْن أَِيب َهاِشٍم َاْجلَْعَفِريِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ

دٍ  تِي « :َيُقوُل   ُحمَمَّ ُنوِب َالَّ ُجلِ  َال ِمَن َالذُّ   أَُؤاَخُذ إِالَّ َليْتَنِي َال  :ُتْغَفُر َقْوُل َالرَّ

 .»ِهبََذا

ِقيُق  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  ُجِل أَ  ،إِنَّ َهَذا َهلَُو َالدَّ َد ِمْن َأْمِرِه وَ َينْبَِغي لِلرَّ ِمْن ْن َيتََفقَّ

ءٍ   .َنْفِسِه ُكلَّ َيشْ

ٍد َفأَْقبََل َعَيلَّ  َثْت  ،َيا َأَبا َهاِشمٍ «: َفَقاَل  ،َأُبو ُحمَمَّ َصَدْقَت َفاْلَزْم َما َحدَّ

اَك ِيف َالنَّاِس َأْخَفٰى  ،بِِه َنْفُسَك  ْرشَ رِّ َعَىلٰ  َفإِنَّ اَْإلِ يَْلِة  ِمْن َدبِيِب اَلذَّ َفا ِيف َاللَّ َالصَّ

رِّ َعَىلٰ وَ  ،َالظَّْلَامءِ   .)٥(»اَْألَْسَودِ  )٤(اَملِْْسِح  ِمْن َدبِيِب َالذَّ
                                                             

ابن و، )١٠٩ح  /٧٨٤و ٧٨٣ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )١(

 .خمترصاً ) ٥٣١و ٥٣٠ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب يف   شهرآشوب

 ).أمر هبدم املنار: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 الشيخ الطربيس و، لهباختالف يف أوَّ  عن سعد) ٢٥٣ص (رواه املسعودي يف إثبات الوصيَّة  )٣(

، اش بإسناده عن أيب هاشم اجلعفريمن كتاب ابن عيَّ  نقالً  )١٤٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف 

باختالف يسري، وابن ) ٣٨ح / ٤٥٣ص / ١ج (يف اخلرائج واجلرائح  والراوندي 

 .عن أيب هاشم باختالف) ٥٣٦ص / ٣ج (آل أيب طالب مناقب يف  شهرآشوب 

 ).د عليهقعَ البالس، وهو البساط من شعر يُ : -بكرس امليم  - سحاملِ : (بعض النَُّسخيف حاشية  )٤(

  ، الصدوق عن احلمريي عن أيب هاشم) ٢٥٠و ٢٤٩ص (رواه املسعودي يف إثبات الوصيَّة  )٥(
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 :َقاَل  ،)١(َعْن َأْمحََد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ُعَمَر ْبِن َيِزيدَ  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  -  ١٧٧

ِين َأُبو اَْهلَيْثَِم ْبُن َسيَاَبَة َأنَُّه َكتََب إَِليِْه  ِب َسِعيٍد َاْحلَاجِ  ْعتَزُّ بَِدْفِعِه إَِىلٰ امَّ َأَمَر َاملُ ـلَ  - َأْخَربَ

َة  ِعنَْد ُمِضيِِّه إَِىلٰ  ُث بِِه َالنَّاَس بَِقْرصِ اِْبِن ُهبَْريَ َث فِيِه َما ُحيَدِّ : - َاْلُكوَفِة َوَأْن ُحيَدِّ

َبْعَد َثالٍِث «: إَِليْهِ  َفَكتََب  ،َبَلَغنَا َخَربٌ َقْد أَْقَلَقنَا َوَأْبَلَغ ِمنَّا ،فَِداكَ  َجَعَلنَِي َاهللاُ

 .ْعتَزُّ َاْليَْوَم َالثَّالَِث َفُخِلَع َاملُ  ،»َرُج َيْأتِيُكُم َاْلفَ 

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٧٨ يْبَاِينِّ َعْن َأِيب َاملُ  ،َأْخَربَ ِل َالشَّ ِد ْبِن  ،َفضَّ َعْن َأِيب اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

ْهنِي يْبَاِينِّ اَلرُّ اُس َقاَل بِْرشُ ْبُن ُسَليَْامَن َالنَّ  :َقاَل  ،)٢(َبْحِر ْبِن َسْهٍل َالشَّ ُهَو ِمْن وَ  - خَّ

ٍد ُد َمَواِيل أَِيب َاْحلََسِن وَ ُوْلِد َأِيب َأيُّوَب اَْألَْنَصاِريِّ َأَح  ا بُِرسَّ  أَِيب ُحمَمَّ  َوَجاُرُمهَ

ٍد َمْوَال  :َفَقاَل  ،)٣(َأَتاِين َكاُفوٌر اَْخلَاِدمُ : - َرَأٰى  َمنْ  َنا َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ

إِنََّك  ،َيا بِْرشُ «: َفَلامَّ َجَلْسُت َبْنيَ َيَدْيِه َقاَل ِيل  ،َفَأَتيْتُهُ  ،َيْدُعوَك إَِليْهِ  يُّ َاْلَعْسَكرِ 

َأْنتُْم ثَِقاُتنَا وَ  ،ُة َملْ َتَزْل فِيُكْم َيِرُثَها َخَلٌف َعْن َسَلٍف َال َواَهِذِه َاملُ وَ  ،ِمْن ُوْلِد اَْألَْنَصارِ 

يَك وَ  َوإِينِّ  ،َأْهَل َاْلبَيِْت  ُفَك بَِفِضيَلٍة َتْس ُمَزكِّ يَعَة ِيف َاملَُواَال ُمَرشِّ ِة ِهبَا بِِرسٍّ بُِق ِهبَا اَلشِّ
                                                                                                                                               

  بإسناده عن الفضيل عن أيب جعفر ) ٨٣ح / ٢٤ص (يف اخلصال ،يف   والطربيس صدره

 ،اش بإسناده عن أيب هاشم اجلعفريمن كتاب ابن عيَّ  نقالً ) ١٤٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

هاشم  عن أيب) ٥٠٩/٩ح / ٥٦٨و ٥٦٧ص (املناقب يف ثاقب يف ال ابن محزة الطويس و

، )١١ح  /٦٨٨ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج  يف ، والراوندي اجلعفري باختالف يسري

ام )٥٣٨ص / ٣ج (قب آل أيب طالب يف منا ابن شهرآشوب و يف تنبيه  ، والشيخ ورَّ

رِّ النظيم  ، واملشغري )٣٢٦ص / ٢ج (اخلواطر   ).٧٤٥ص (يف الدُّ

أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد (: )٢٠٠الرقم / ٨٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

ع السابري، روى عن أيب اه عمر بن يزيد بيَّ أصحابنا، جدُّ  أبو جعفر، كويف، ثقة، من ،الصيقل

 ).عبد اهللا وأيب احلسن 

 ).الدهني: (بعض النَُّسخيف  )٢(

: قائالً ، من أصحاب اهلادي ) ٥٧٤٦/١الرقم / ٣٩٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).ثقة ،كافور اخلادم(
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 ،ُلَغٍة ُروِميَّةٍ اً َلطِيفاً بَِخطٍّ ُروِميٍّ وَ َفَكتََب ِكتَاب ،»ُأْنِفُذَك ِيف اِْبتِيَاِع َأَمةٍ وَ  ،ُأْطِلُعَك َعَليْهِ 

وَن ِدينَاراً  )١(َرَج َشِقيَقةً َأْخ وَ  ،َوَطبََع َعَليِْه َخاَمتَهُ  : َفَقاَل  ،َصْفَراَء فِيَها ِماَئتَاِن َوِعْرشُ

ْه ِهبَا إَِىلٰ ُخْذَها وَ « َفإَِذا َوَصَلْت  ، َمْعَربَ َاْلُفَراِت َضْحَوَة َيْوِم َكَذاَواْحُرضْ  ،َبْغَدادَ  َتَوجَّ

بَاَيا إَِىلٰ  َستَِجُد َطَوائَِف َاملُبْتَاِعَني ِمْن  ،َي فِيَهااَْجلََوارِ  َوَتَرٰى  ،َجانِبَِك َزَواِريُق اَلسَّ

اِد َبنِي َاْلَعبَّاِس وَ  ءِ ُوَكَال  تْيَاِن َاْلَعَرِب ُقوَّ
ِذَمًة ِمْن فِ ْف ِمَن  ،ِرشْ َفإَِذا َرَأْيَت َذلَِك َفَأْرشِ

ٰى َاملُ  َاْلبُْعِد َعَىلٰ  َة َهنَاِرَك إَِىلٰ  َسمَّ اَس َعامَّ َز لِْلُمبْتَاِعنيَ  ُعَمَر ْبِن َيِزيَد َالنَّخَّ  َجاِرَيٌة أَْن ُتْربَ

ِض ِس َاملُ ملَ َمتْتَنُِع ِمَن اَْلَعْرِض وَ  ،)٢(بَِسٌة َحِريَرْيِن َصِفيَقْنيِ َال  ،َكَذاِصَفتَُها َكَذا وَ  ْعَرتِ

َخًة ُروِميًَّة ِمْن َوَراِء ِسْرتٍ َرقِ وَ  ،َسَهاْنِقيَاِد ملَِْن ُحيَاِوُل ملَ اَْالِ وَ  َا  ،يٍق َتْسَمُع َرصْ َفاْعَلْم َأهنَّ

اهْ  :َتُقوُل  َفَقْد َزاَدِين  ،ثِِامَئِة ِدينَارٍ َثَال  َعَيلَّ  :بْتَاِعنيَ َفيَُقوُل َبْعُض َاملُ  ،َوا َهتَْك ِسْرتَ

 َلْو َبَرْزَت ِيف ِزيِّ ُسَليَْامَن ْبِن َداُوَد َوَعَىلٰ  :َفتَُقوُل َلُه بِاْلَعَربِيَّةِ  ،َاْلَعَفاُف فِيَها َرْغبَةً 

اُس  ،َمالَِك  َفَأْشِفْق َعَىلٰ  ،ِشبِْه ُمْلِكِه َما َبَدْت ِيل فِيَك َرْغبَةٌ  يَلةُ  :َفيَُقوُل َالنَّخَّ  ؟َفَام َاْحلِ

ُبدَّ ِمِن اِْختِيَاِر ُمبْتَاٍع َيْسُكُن  َال وَ  ؟َما َاْلَعَجَلةُ وَ  :َفتَُقوُل َاْجلَاِرَيةُ  ،ُبدَّ ِمْن َبيِْعِك  َال وَ 

اسِ  َفِعنَْد َذلَِك ُقْم إَِىلٰ  ،َأَماَنتِهِ َوَفاِئِه وَ  َوإَِىلٰ َقْلبِي إَِليِْه  : ُقْل َلهُ وَ  ،)٣(ُعَمَر ْبِن َيِزيَد َالنَّخَّ

اِف َكتَبَُه بُِلَغٍة ُروِميٍَّة وَ  )٤(إِنَّ َمَعَك ِكتَابًا ُمْلَصقاً  َخطٍّ ُروِميٍّ َوَوَصَف لِبَْعِض اَْألَْرشَ

َل ِمنُْه َأْخَال  َفنَاِوْهلَا ،َسَخاَءهُ بَْلُه وَ فِيِه َكَرَمُه َوَوَفاَءُه َونُ   َفإِْن َماَلْت  ،َق َصاِحبِهِ لِتَتََأمَّ

 .»َرِضيَتُْه َفَأَنا َوِكيُلُه ِيف اِْبتِيَاِعَها ِمنَْك إَِليِْه وَ 

ُه ِيل َمْوَال  َفاْمتَثَْلُت  :َقاَل بِْرشُ ْبُن ُسَليَْامنَ  ِيف  َي َأُبو اَْحلََسِن َمجِيَع َما َحدَّ

: ْبِن َيِزيدَ  )٥(َوَقاَلْت لُِعَمرَ  ،َفَلامَّ َنظََرْت ِيف َاْلِكتَاِب َبَكْت ُبَكاًء َشِديداً  ،َأْمِر َاْجلَاِرَيةِ 
                                                             

 .من ثوب ونحوه قَّ وهو ما ُش  ،وهو بالكرس والضمِّ  ،ةالشقيقة تصغري شقَّ  )١(

 .فيق من الثوب ما كثف نسجهالص )٢(

 ).اسعمرو بن يزيد النخَّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).ملطفة: (بعض النَُّسخيف  )٤(

 ).عمرو بن يزيد: (بعض النَُّسخيف  )٥(
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َجِة وَ َوَحَلَفْت بِاملُ  ،بِْعنِي ِمْن َصاِحِب َهَذا َاْلِكتَاِب  اِْمتَنََع ِمْن  َأنَُّه َمتَٰى  )١(َغلََّظةِ َاملُ َحرَّ

ُه ِيف َثَمنَِها َحتَّٰى  ،َقتََلْت َنْفَسَهاَبيِْعَها ِمنُْه   ِمْقَدارِ  اِْستََقرَّ اَْألَْمُر فِيِه َعَىلٰ  َفَام ِزْلُت ُأَشاحُّ

َنانِريِ  َي َما َكاَن َأْصَحبَنِيِه َمْوَال  َتَسلَّْمُت اَْجلَاِرَيَة وَ  ،َفاْستَْوَفاُه ِمنِّي ،ِمَن َالدَّ

ةً  تِي ُكنُْت آِوي إَِليَْها بِبَْغَدادَ  ْفُت ِهبَا إَِىلٰ اِْنَرصَ وَ  ،َضاِحَكًة ُمْستَبِْرشَ ِة َالَّ َفَام  ،اَْحلَُجْريَ

ُتْطبُِقُه ِمْن َجيْبَِها َوِهَي َتْلثُِمُه وَ  َنا َأْخَرَجْت ِكتَاَب َمْوَال  َأَخَذَها َاْلَقَراُر َحتَّٰى 

َها َوَمتَْسُحُه َعَىلٰ  َتَضُعُه َعَىلٰ َجْفنَِها وَ  َعَىلٰ   .)٢(َدِهنَابَ  َخدِّ

باً ِمنَْها  .َتْعِرفَِني َصاِحبَهُ  ِمَني ِكتَاباً َال َتْلثِ  :َفُقْلُت َتَعجُّ

َ  :َفَقاَلْت  ِعيُف َاملَْعِرَفِة بَِمَحلِّ َأْوَال َأهيُّ  )٣(أَِعْرِين  ،ِد اَْألَْنبِيَاءِ ا َاْلَعاِجُز َالضَّ

ْغ ِيل َقْلبََك َسْمَعَك وَ  ومِ َليَْكُة بِنُْت يَ َأَنا مَ  ،َفرِّ ُأمِّي ِمْن وَ  ،ُشوَعا ْبِن َقيَْرصَ َمِلِك َالرُّ

 .ُأَنبِّئَُك بِاْلَعَجِب  ،ِسيِح َشْمُعونَ َوِيصِّ اَملَ  ُوْلِد َاْحلََواِريَِّني ُتنَْسُب إَِىلٰ 

ي َقيَْرصَ أََراَد َأْن ُيزَ  َجنِي ِمِن اِْبِن َأِخيِه َوَأَنا ِمْن َبنَاِت َثَال إِنَّ َجدِّ َة وِّ َث َعْرشَ

ِه ِمْن َنْسِل َاْحلََوارِ  ،َسنَةً  ْهبَاِن َثَال َفَجَمَع ِيف َقْرصِ يِسَني َوَالرُّ  ،َثِامَئِة َرُجلٍ يَِّني ِمَن َاْلِقسِّ

اِد َاْلَعْسَكِر ِمْن ُأَمَراِء َاْألَْجنَاِد وَ َمجََع وَ  ،َوِمْن َذِوي اَْألَْخَطاِر ِمنُْهْم َسبَْعِامَئِة َرُجلٍ  ُقوَّ

َوَأْبَرَز ِمْن َهبِيِّ ُمْلِكِه َعْرشاً  ،ٍف آَال  ُمُلوِك َاْلَعَشائِِر َأْرَبَعةَ يُوِش وَ ُنَقبَاِء اَْجلُ وَ 

 ،َفْوَق َأْرَبِعَني ِمْرَقاةً  )٥(َوَرَفَعهُ  ،َصْحِن َاْلَقْرصِ  ِمْن َأْصنَاِف اَْجلَْوَهِر إَِىلٰ  )٤(َمْصنُوعاً 

لُ  ،َفَلامَّ َصِعَد اِْبُن َأِخيهِ  فاً وَ  ،)٦(ُب َوَأْحَدَقِت َالصُّ ْت  ،َقاَمِت اَْألََساِقَفُة ُعكَّ َوُنِرشَ
                                                             

اليمني التي : جةدة من اليمني، واملحرَّ املؤكَّ : ظةاملغلَّ ): (٧ص / ٥١ج (يف هامش بحار األنوار  )١(

 .)قسمه مندوحة عن برِّ  يث ال يبقٰى لهق جمال احلالف بحضيِّ تُ 

 ).يدهيا: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .أي أعطيني سمعك عاريةً  ،من اإلعارة )٣(

 ).مصاغاً : (بعض النَُّسخيف  )٤(

 ).فرفعه: (بعض النَُّسخيف  )٥(

 ).بلَ بالصُّ : (بعض النَُّسخيف  )٦(
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ْنِجيلِ  َأْسَفارُ  ُلُب ِمَن َاْألَْعَىلٰ  ،اَْإلِ َضْت  ،َفَلِصَقْت بِاْألَْرضِ  َتَساَفَلِت َالصُّ َوَتَقوَّ

 ،َعَليْهِ  اي� اِعُد ِمَن َاْلَعْرِش َمْغِش َوَخرَّ َالصَّ  ،َاْلَقَرارِ  َفاْهنَاَرْت إَِىلٰ  ،َأْعِمَدُة َاْلَعْرشِ 

ْت َأْلَواُن َاْألََساِقَفةِ  َ ي ،َواِْرَتَعَدْت َفَراِئُصُهمْ  ،َفتََغريَّ َا َاملَلُِك  :َفَقاَل َكبُِريُهْم ِجلَدِّ َأهيُّ

ِة َعَىلٰ َأْعِفنَا ِمْن ُمَال  الَّ يِن َاملَ َزَوا َقاِة َهِذِه َالنُُّحوِس َالدَّ ِسيِحيِّ ِل َدْوَلِة َهَذا َالدِّ

اً َشِديداً  ،ِلَكاِينِّ َهِب َاملَ ذْ َوَاملَ  ي ِمْن َذلَِك َتَطريُّ َ َجدِّ أَِقيُموا  :َوَقاَل لِْألََساِقَفةِ  ،َفتََطريَّ

ْلبَاَن وَ  وا َأَخا َهَذا َاملُ َهِذِه اَْألَْعِمَدَة َواِْرَفُعوا َالصُّ ُه َاملَ  )١(ِر َاْلَعاثِرِ ْدبِ َأْحِرضُ نُْكوِس َجدُّ

َجُه َهِذِه َال بِيَّةَ ِألَُزوِّ َفَلامَّ َفَعُلوا َذلَِك َحَدَث  ،ُنُحوُسُه َعنُْكْم بُِسُعوِدهِ  )٢(َفيُْدَفعَ  ،صَّ

لِ  َما َحَدَث َعَىلٰ  َالثَّاِين ِمثُْل  َعَىلٰ  َق َالنَّاُس  ،اَْألَوَّ ي َقيَْرصُ ُمْغتَام� وَ  ،َوَتَفرَّ  ،َقاَم َجدِّ

تُ  ،َفَدَخَل َمنِْزَل َالنَِّساءِ  يَْلِة َكأَنَّ اَملَ َوأُِريُت ِيف  ،ورُ َوُأْرِخيَِت َالسُّ ِسيَح تِْلَك َاللَّ

ي ًة ِمَن َاْحلََواِريَِّني َقِد اِْجتََمُعوا ِيف َقْرصِ َجدِّ َنَصبُوا فِيِه ِمنَْربًا ِمْن وَ  ،َوَشْمُعوَن َوِعدَّ

َامَء ُعُلو� ُنو ي فِيِه َعْرَشهُ َواِْرتَِفاعاً ِيف َاملَْوِضِع َالَِّذي َكاَن نَ  اٍر ُيبَاِري َالسَّ  ،َصَب َجدِّ

ٌد  ٌة ِمْن أَْبنَاِئِه وَ  َوِصيُُّه َوَختَنُُه وَ  َوَدَخَل َعَليِْهْم ُحمَمَّ  .ِعدَّ

َم َاملَ  ٌد  ،ِسيُح إَِليِْه َفاْعتَنََقهُ َفتََقدَّ إِينِّ ِجئْتَُك  ،َاهللاَيا ُروَح «: َفيَُقوُل َلُه ُحمَمَّ

دٍ  أَْوَمأَ بِيَِدِه إَِىلٰ وَ  - َن َفتَاَتُه ُمَليَْكَة ِالْبنِي َهَذا َخاطِباً ِمْن َوِصيَِّك َشْمُعو  َأِيب ُحمَمَّ

َقْد َأَتاَك  :َشْمُعوَن َوَقاَل َلهُ  ِسيُح إَِىلٰ َفنََظَر َاملَ ، »- اِْبِن َصاِحِب َهَذا َاْلِكتَاِب 

ُف  َ ٍد  ،َالرشَّ  ،َفَصِعَد َذلَِك َاملِْنَْربَ  ،ُت َقْد َفَعلْ  :َقاَل ، َفِصْل َرِمحََك َرِحَم آِل ُحمَمَّ

ٌد  َجنِي ِمِن اِْبنِهِ  ،َفَخَطَب ُحمَمَّ َشِهَد َأْبنَاُء وَ  ،ِسيُح َشِهَد َاملَ وَ  ،َوَزوَّ

دٍ   .اَْحلََواِريُّونَ وَ   ُحمَمَّ
                                                             

العني ): (٢٢٨ص / ٤ج (اييس اللغة ، وقال ابن فارس يف معجم مق)العاهر: (بعض النَُّسخيف  )١(

، الع عٰىل اليشء واآلخر عٰىل اإلثارة للغبارطِّ عٰىل اال أحدمها والثاء والراء أصالن صحيحان يدلُّ 

 ).وذلك إذا سقط لوجهه ،وعثر الفرس يعثر عثاراً  ،ل عثر يعثر عثوراً فاألوَّ 

 ).فريفع: (بعض النَُّسخيف  )٢(
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ْؤَيا َعَىلٰ  ي َخمَاَفةَ  َفَلامَّ اِْستَيَْقْظُت َأْشَفْقُت َأْن أَُقصَّ َهِذِه َالرُّ  ،َاْلَقتْلِ  َأِيب َوَجدِّ

َها وَ  ٍد وَ  ،ُأْبِدهيَا َهلُمْ  َال َفُكنُْت ُأِرسُّ َب َصْدِري بَِمَحبَِّة َأِيب ُحمَمَّ  َحتَّٰى  َرضَ

اِب ْمتَنَْعُت ِمَن َالطََّعاِم وَ اِ  َ َمِرْضُت َمَرضاً وَ  ،َشْخِيص  )١(َوَدقَّ  ،َنْفِيس  َفَضُعَفْت  ،َالرشَّ

وِم َطبِيٌب إِالَّ َدائِِن اَ َفَام َبِقَي ِيف مَ  ،َشِديداً  ي لرُّ ُه َجدِّ َفَلامَّ  ،َسَأَلُه َعْن َدَواِئيوَ  ،َأْحَرضَ

َة َعيْنِي :َبِرَح بِِه َاْليَأُْس َقاَل  َدِكَها ِيف َهِذهِ وَ  ،َيا ُقرَّ َهْل َخيْطُُر بِبَالِِك َشْهَوٌة َفُأَزوِّ

ْنيَا ي :َفُقْلُت  ؟َالدُّ َفَلْو َكَشْفَت َاْلَعَذاَب  ،َيلَّ ُمْغَلَقةً َأْبَواَب َاْلَفَرِج عَ  َأَرٰى  ،َيا َجدِّ

ْن ِيف ِسْجنَِك ِمْن ُأَساَرٰى  ْقَت  ،َل ْكَت َعنُْهُم اَْألَْغَال َفكَ وَ  ،ْسِلِمنيَ اَملُ  َعمَّ َوَتَصدَّ

يَةً َاملَِسيُح وَ  َرَجْوُت َأْن َهيََب ِيلَ  ،َص َوَمنَّيْتَُهُم اَْخلََال  ،َعَليِْهمْ 
ُه َعافِ  .ُأمُّ

ِة ِمْن َبَدِين َقِليالً َفَلامَّ  حَّ َتنَاَوْلُت َيِسريًا ِمَن وَ  ،َفَعَل َذلَِك َجتَلَّْدُت ِيف إِظَْهاِر اَلصِّ

َ بَِذلَِك  ،اَلطََّعامِ  َبْعَد َأْرَبَع  َفُأِريُت َأْيضاً  ،إِْعَزاِزِهمْ وَ  إِْكَراِم َاْألَُساَرٰى  أَْقبََل َعَىلٰ وَ  ،َفرسَّ

َة َليَْلًة َكَأنَّ َسيِّ  ِعْمَراَن َمَعَها َمْرَيُم اِْبنَُة َقْد َزاَرْتنِي وَ  َدَة نَِساِء اَْلَعاملََِني َفاطَِمَة َعْرشَ

نَانِ وَ  َهِذِه َسيَِّدُة نَِساِء اَْلَعاملََِني أُمُّ َزْوِجِك َأِيب : َفتَُقوُل ِيل َمْرَيمُ  ،أَْلٌف ِمْن َوَصاِئِف َاْجلِ

ٍد  ٍد كِي وَ َفأََتَعلَُّق ِهبَا َوأَبْ  ،ُحمَمَّ  .ِمْن ِزَياَرِيت  أَْشُكو إَِليَْها اِْمتِنَاَع أَِيب ُحمَمَّ

ٍد َال إِ «: َفَقاَلْت َسيَِّدُة َالنَِّساِء  َكٌة بِاهللاِ نَّ اِْبنِي َأَبا ُحمَمَّ   َيُزوُرِك َوأَْنِت ُمْرشِ

أُ َو َهِذِه ُأْختِي َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن تَ  ،َمْذَهِب َالنََّصاَرٰى  َعَىلٰ  ْربَ
ِمْن  َتَعاَىلٰ  اَهللا إَِىلٰ  

ٍد إِيَّاكِ وَ  ِسيِح َوَمْرَيَم َاملَ  ِرَىضٰ وَ  اَهللا ِرَىضٰ  َفإِْن ِمْلِت إَِىلٰ  ،ِدينِِك   ،ِزَياَرِة أَِيب ُحمَمَّ

دًا َرُسوُل َوَأنَّ أَ  ،َاهللاُ  إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد َأْن َال  :َفُقوِيل  ْمُت ِهبَِذِه َفَلامَّ َتَكلَّ  ،»اَهللاِيب ُحمَمَّ

تْنِي إَِىلٰ  : َقاَلْت وَ  ،َطيَّبَْت َنْفِيس وَ ، َصْدِرَها َسيَِّدُة نَِساِء َاْلَعاملََِني  َاْلَكِلَمِة َضمَّ

دٍ « ُع وَ  )٢(َأَنا َأُنوُل َفاْنتَبَْهُت وَ  ،»َفإِينِّ ُمنِْفَذُتُه إَِليِْك  ،َاْآلَن َتَوقَِّعي ِزَياَرَة َأِيب ُحمَمَّ َأَتَوقَّ

ٍد لَِقا  .َء أَِيب ُحمَمَّ
                                                             

 ).ورقَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

ة نول/ ٦٨٤ص / ١١ج ( لسان العربيف    )٢( : نالت املرأة باحلديث أو احلاجة نواالً : ()مادَّ

 ).٩ص / ٥١ج (األنوار  وما أثبتناه من بحار ،)أقول(: بعض النَُّسخويف  ).تسمحت أو مهَّ 
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ٍد  يَْلِة َاْلَقابَِلِة َرَأْيُت َأَبا ُحمَمَّ َجَفْوَتنِي َيا  :َكَأينِّ أَُقوُل َلهُ وَ ، َفَلامَّ َكاَن ِيف َاللَّ

ِري َعنِْك إِالَّ َما «: َفَقاَل  ،َحبِيبِي َبْعَد أَْن َأْتَلَفْت َنْفِيس ُمَعاَجلَُة ُحبَِّك   َكاَن َتَأخُّ

ِكِك  َشْمَلنَا ِيف  َتَعاَىلٰ  َأْن َجيَْمَع اَهللاُ  َأَنا َزائُِرِك ِيف ُكلِّ َليَْلٍة إَِىلٰ وَ  ،َقْد َأْسَلْمِت فَ  ،لِِرشْ

 .َهِذِه َاْلَغاَيةِ  َفَام َقَطَع َعنِّي ِزَياَرَتُه َبْعَد َذلَِك إَِىلٰ  ،»َاْلَعيَانِ 

 ؟ٰى َوَكيَْف َوَقْعِت ِيف َاْألَُسارَ  :َفُقْلُت َهلَا :َقاَل بِْرشٌ 

ٍد  :َفَقاَلْت  ِين َأُبو ُحمَمَّ ُ َجيْشاً إَِىلٰ  َأْخَربَ ِك َسيَُسريِّ يَاِيل َأنَّ َجدَّ  َليَْلًة ِمَن َاللَّ

َرًة ِيف ِزيِّ  ،ُثمَّ َيتْبَُعُهمْ  ،َكَذاِقتَاِل َاملُْسِلِمَني َيْوَم َكَذا وَ  َفَعَليِْك بِاللَِّحاِق ِهبِْم ُمتَنَكِّ

ةٍ  ُع يِ َال َفَوَقَعْت َعَليْنَا طَ  ،َفَفَعْلُت َذلَِك  ،ِمَن َاْلَوَصاِئِف ِمْن طَِريِق َكَذا َاْخلََدِم َمَع ِعدَّ

وِم وَ  ،َشاَهْدَت َن ِمْن َأْمِري َما َرَأْيَت وَ َكا ْسِلِمَني َحتَّٰى َاملُ  َما َشَعَر بَِأينِّ اِْبنَُة َمِلِك اَلرُّ

اَك َعَليْهِ بِإِْطَال  َذلَِك وَ  ،َهِذِه َاْلَغاَيِة َأَحٌد ِسَواكَ  إَِىلٰ  يُْخ َالَِّذي وَ  ،ِعي إِيَّ َلَقْد َسَأَلنِي َالشَّ

اِْسُم  :َفَقاَل  ،َنْرِجُس  :َفَأْنَكْرُتُه َوُقْلُت  ،َوَقْعُت إَِليِْه ِيف َسْهِم َاْلَغنِيَمِة َعِن اِْسِمي

 .َاْجلََواِري

 .َاْلَعَجُب َأنَِّك ُروِميٌَّة َولَِساُنِك َعَرِيبٌّ  :ُقْلُت 

ي وَ  :َقاَلْت  ِم اَْآلَداِب َأْن َأْوَعزَ  َمحِْلِه إِيَّاَي َعَىلٰ َنَعْم ِمْن ُوُلوِع َجدِّ إَِيلَّ  )١(َتَعلُّ

ُتِفيُدِين وَ  ،َمَساءً َوَكاَنْت َتْقُصُدِين َصبَاحاً وَ  ،ِف إَِيلَّ ْختَِال ِيف َاْالِ  )٢(اِْمَرَأًة َتْرُمجَاَنًة ِيل 

 .اِْستََقامَ رَّ لَِساِين َعَليَْها وَ ْستَمَ اِ  َاْلَعَربِيََّة َحتَّٰى 

َي َأِيب َمْوَال  َدَخَلْت َعَىلٰ  َرَأٰى  َمنْ  ُرسَّ  ِهبَا إَِىلٰ  )٣(َفَلامَّ اِْنَكَفأُْت  :َقاَل بِْرشٌ 

ْسَال  َكيَْف َأَراِك اَهللاُ «: َفَقاَل ،  َاْحلََسنِ  انِيَِّة وَ وَ  مِ ِعزَّ َاْإلِ ٍد ُذلَّ اَلنَّْرصَ َف ُحمَمَّ َرشَ

َما َأْنَت َأْعَلُم بِِه  َاهللاَلَك َيا اِْبَن َرُسوِل َكيَْف أَِصُف  :َقاَلْت ، »؟ْهِل َبيْتِِه أَ وَ 
                                                             

 .مأي تقدَّ  ،أوعز إليه يف كذا )١(

 ).له: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .أي رجعت: انكفأت )٣(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٢٥٢

ُة آَال  ،َفَام َأَحبُّ إَِليِْك  ،َفإِينِّ َأْحبَبُْت أَْن ُأْكِرَمِك «: َقاَل  ؟ِمنِّي ٰى َعَرشَ  ِف ِدينَاٍر َأْم ُبْرشَ

ِف اَْألََبدِ  ْنيَا «: َقاَل َهلَا ،بَِوَلٍد ِيل  ٰى ُبْرشَ  :َقاَلْت  ،»؟َلِك بَِرشَ ي بَِوَلٍد َيْملُِك َالدُّ َأْبِرشِ

قًا َوَغْرباً   ؟ِممَّنْ  :َقاَلْت  ،»َجْوراً ْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام وَ عَ َوَيْمَألُ َاْألَْرَض ِقْسطًا وَ  ،َرشْ

َكَذا ِمْن َسنَِة َكَذا َلُه َليَْلَة َكَذا ِيف َشْهِر   اَهللاَخطَبَِك َرُسوُل ِممَّْن «: َقاَل 

وِميَّةِ  َّنْ « :َقاَل َهلَا ،ِسيِح َوَوِصيِّهِ ِمَن اَملَ  :َقاَلْت  ،»؟بِالرُّ َجِك َاملَِسيُح  ِمم  َزوَّ

ٍد  :َقاَلْت  ،»؟َوِصيُّهُ وَ  َهْل وَ  :َقاَلْت  ،»؟َهْل َتْعِرفِينَهُ «: َفَقاَل ، ِمِن اِْبنَِك َأِيب ُحمَمَّ

تِي َأْسَلْمُت َعَىلٰ َخَلْت َليَْلٌة َملْ َيرَ  يَْلِة َالَّ  اَهللاَصَلَواُت (َيِد َسيَِّدِة َالنَِّساِء  ِين فِيَها ُمنُْذ َاللَّ

 ؟)َعَليَْها

َها « :َفَلامَّ َدَخَلْت َقاَل َهلَا ،»ُاْدُع ُأْختِي َحِكيَمةَ  ،َيا َكاُفورُ «: َناَفَقاَل َمْوَال  :َقاَل 

ْت وَ  ،َفاْعتَنََقتَْها َطِويالً  ،»ِهيَهْ  ُرسَّ
َيا بِنَْت «: َفَقاَل َهلَا َأُبو اَْحلََسِن  ،ِهبَا َكثِرياً  

ِميَها َاْلَفَراَمنِْزلِِك وَ  ُخِذَهيا إَِىلٰ  ،َاهللاَرُسوِل  نَنَ ئَِض وَ َعلِّ دٍ  ،َالسُّ َا َزْوَجُة أَِيب ُحمَمَّ  ،َفإِهنَّ

 .)١(»ُأمُّ َاْلَقاِئِم وَ 

َنا َمجَاَعةٌ وَ  -  ١٧٩ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى َعْن أَ  ،َأْخَربَ يِّ  ِيب ُحمَمَّ ، َالتَّلَُّعْكَربِ

ِد ْبِن َمهَّاٍم : َقاَل  ٍة إِْذ َمرَّ بِنَا َشيٌْخ َكبٌِري َعَليِْه  َعَىلٰ  ُكنُْت ِيف ِدْهِليِز َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ َدكَّ

اَعةٌ  امٍ  َفَسلََّم َعَىلٰ  ،ُدرَّ  .َمَىضٰ َم وَ َال ِه اَلسَّ َفَردَّ َعَليْ  ،َأِيب َعِيلِّ ْبِن َمهَّ

 ؟َأَتْدِري َمْن ُهَو َهَذا :َفَقاَل ِيل 

 .َال  :َفُقْلُت 

                                                             

احلسني  بإسناده عن أيب )١ح / ٤١باب / ٤٢٣ - ٤١٧ص (ين كامل الدِّ يف  اه الصدوق رو )١(

/ ٤٩٦ - ٤٨٩ص (دالئل اإلمامة يف  ، والطربي الشيعي الشيباين باختالفبحر د بن حممّ 

) ٢٥٥ - ٢٥٢ ص(روضة الواعظني يف  ، والفتَّال ل باختالفعن أيب املفضَّ ) ٤٨٨/٩٢  ح

) ٥٤٠ - ٥٣٨ص / ٣ج (يف مناقب آل أيب طالب  شهرآشوب  ، وابنعن برش بن سليامن

 .اس خمترصاً عن برش بن سليامن النخَّ 
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ٍد  )١(َهَذا َشاكِِريٌّ  :َفَقاَل   َفتَْشتَِهي َأْن َتْسَمَع ِمْن َأَحاِديثِهِ أَ ، لَِسيِِّدَنا أَِيب ُحمَمَّ

 ؟َعنُْه َشيْئاً 

 .َنَعمْ  :ُقْلُت 

ٌء ُتْعطِيهِ  :َفَقاَل ِيل   ؟َمَعَك َيشْ

 .َمِعي ِدْرَمهَاِن َصِحيَحانِ  :َفُقْلُت َلهُ 

ا َيْكِفيَانِهِ  :َفَقاَل   .ُمهَ

 ؟إَِليْنَا )٢(أَُبو َعِيلٍّ َيُقوُل َلَك َتنَْشُط لِْلَمِصريِ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَمَضيُْت َخْلَفُه َفَلِحْقتُهُ 

 .َنَعمْ  :َفَقاَل 

َم إَِليِْه  ِين َفَغَمزَ  ،َس إَِليْهِ َفَجلَ  ،أَِيب َعِيلِّ ْبِن َمهَّامٍ  َفِجئْنَا إَِىلٰ  َأُبو َعِيلٍّ َأْن ُأَسلِّ

ْرَمهَْنيِ  تَاُج  :َفَقاَل ِيل  ،َفَسلَّْمتَُها إَِليْهِ  ،َالدِّ ا ،َهَذا إَِىلٰ  )٣(َما َحيْ  .ُثمَّ أََخَذُمهَ

امٍ  دٌ  َاهللاَيا َبا َعبِْد  :َفَقاَل َلُه َأُبو َعِيلِّ ْبُن َمهَّ ْثنَا عَ  ،ُحمَمَّ ٍد َحدِّ َما  ْن َأِيب ُحمَمَّ

 .َرَأْيَت 

ْ أََر َقطُّ ِمثَْلهُ  :َفَقاَل  َكاَن َيْرَكُب وَ  ،َكاَن ُأْستَاِذي َصاِحلاً ِمْن َبْنيِ َاْلَعَلِويَِّني َمل

ٍج صفته ُبْزُيونٌ  َمْن  َفِة بُِرسَّ َال َداِر اَْخلِ  َكاَن َيْرَكُب إَِىلٰ وَ  :َقاَل  ،َأْزَرُق ِمْسِكيٌّ وَ  )٤(بَِرسْ

ٌء َعظِيمٌ  :َقاَل  ،َمخِيسٍ ْثنَْنيِ وَ اِ ِيف ُكلِّ  َرَأٰى  ، َوَكاَن َيْوَم َالنَّْوَبِة َحيُْرضُ ِمَن َالنَّاِس َيشْ

َوابِّ َوَاْلبَِغاِل َواَْحلَِمِري وَ  صُّ َوَيغُ  اِرُع بِالدَّ ةِ َالشَّ جَّ َيُكوُن ِألََحٍد َمْوِضٌع  َفَال  ،َالضَّ

 .مْ َيْدُخُل َبيْنَهُ   َوَال َيْمِيش 

ةُ  َفإَِذا َجاَء ُأْستَاِذي َسَكنَِت  :َقاَل  جَّ  ،ُهنَاُق اَْحلَِمريِ َوَهَدَأ َصِهيُل اَْخلَيِْل وَ  ،َالضَّ
                                                             

 ).ب چاكراألجري واملستخدم، معرَّ : الشاكري: ()٦٣ص / ٢ج (املحيط القاموس يف  )١(

 ).تبسط املصري: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).ما نحتاج: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).وينغض: (بعض النَُّسخيف و ،)السندس: البزيون كالعصفور: (بعض النَُّسخيف هامش  )٤(
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َقِت َاْلبََهاِئُم َحتَّٰى وَ  :َقاَل  تَاُج  َيِصَري َالطَِّريُق َواِسعاً َال  َتَفرَّ َوابِّ  َأْن َيتََوقَّٰى َحيْ ِمَن َالدَّ

ُه لِيَْزَمحََها فُّ تِي ُجِعَلْت َلهُ ثُ  ،َحتُ َفإَِذا َأَراَد اَْخلُُروَج  ،مَّ َيْدُخُل َفيَْجِلُس ِيف َمْرَتبَتِِه َالَّ

اُبونَ  دٍ  :َوَصاَح َاْلبَوَّ  ،َصِهيُل َاْخلَيْلِ َسَكَن ِصيَاُح اَلنَّاِس وَ  ،َهاُتوا َدابََّة أَِيب ُحمَمَّ

َوابُّ َحتَّٰى  َقِت َالدَّ  .َيْمِيضَ َيْرَكَب وَ  َفتََفرَّ

اكِِريُّ  َخاَف َأْن وَ  ،َشقَّ َذلَِك َعَليْهِ وَ  ،اِْستَْدَعاُه َيْومًا َاْخلَِليَفةُ وَ  :َوَقاَل اَلشَّ

 ،َاْهلَاِشِميِّنيَ بَتِِه ِمَن َاْلَعَلِويَِّني وَ َمْرتَ  بِِه إَِليِْه َبْعُض َمْن َحيُْسُدُه َعَىلٰ  َيُكوَن َقْد َسَعٰى 

اِر ِقيَل َلهُ َفَلامَّ  ،إَِليْهِ  َمَىضٰ َفَرِكَب وَ  َلِكِن اِْجلِْس وَ  ،إِنَّ اَْخلَِليَفَة َقْد َقامَ  : َحَصَل ِيف َالدَّ

ْف  َف  :َقاَل  ،ِيف َمْرَتبَتَِك أَِو اِْنَرصِ ِة  إَِىلٰ  َجاءَ وَ  ،َفاْنَرصَ جَّ َوابِّ َوفِيَها ِمَن َالضَّ ُسوِق َالدَّ

ٌء َكثِريٌ اِْختَِال َصاَدَمِة وَ َوَاملُ   .ِف َالنَّاِس َيشْ

َوابُّ إَِليَْها َسَكَن َالنَّاُس وَ  َفَلامَّ َدَخَل  اٍس  َجَلَس إَِىلٰ وَ  :َقاَل  ،َهَدَأِت َالدَّ َنخَّ

َوابَّ  ي َلُه َالدَّ  ،َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْدُنَو ِمنْهُ  ِجيَء َلُه بَِفَرٍس َكبُوٍس َال فَ  :َقاَل  ،َكاَن َيْشَرتِ

اُه بَِوْكسٍ  :َقاَل  دُ  :ِيل َقاَل فَ  ،)١(َفبَاُعوُه إِيَّ َج َعَليْهِ  ،َيا ُحمَمَّ ْ  :َقاَل  ،ُقْم َفاْطَرِح َالرسَّ

ُه َال  :)٢(َفُقْلُت  َزاَم وَ  ،َيُقوُل ِيل َما ُيْؤِذينِي إِنَّ َج َفَحَلْلُت اَْحلِ ْ َفَهَدَأ  ،َعَليْهِ َطَرْحُت َالرسَّ

كْ وَ  ْ َيتََحرَّ اُس  ،ِجئُْت بِِه ِألَْمِيضَ بِهِ وَ  ،َمل  :َفَقاَل ِيل  ،َليَْس ُيبَاعُ  :َفَقاَل ِيل  َفَجاَء َالنَّخَّ

ْمُه إَِليِْهمْ « اُس لِيَْأُخَذُه َفاْلتََفَت إَِليِْه اِْلتَِفاَتًة َذَهَب ِمنُْه ُمنَْهِزماً  :َقاَل  ،»َسلِّ  .َفَجاَء َالنَّخَّ

اُس َفَقاَل  ،َرِكَب َوَمَضيْنَاوَ  :َقاَل  َفْقُت َأْن َأْش  :َصاِحبُُه َيُقوُل  :َفَلِحَقنَا َالنَّخَّ

هِ ] َقدْ [َفإِْن َكاَن  ،َيُردَّ  َقْد « :يدِ ُأْستَا )٣(َفَقاَل ِيل  ،َعِلَم َما فِيِه ِمَن َاْلَكبِْس َفْليَْشَرتِ

 .َفَأَخْذُتهُ  ،»ُخْذهُ « :ِيل َفَقاَل  ،َقْد بِْعتَُك  :َفَقاَل  ،»َعِلْمُت 

ْصَطبْلِ  َفِجئُْت بِِه إَِىلٰ  :]َقاَل [ كَ  ،اَْإلِ  .يذِ َكِة أُْستَاآَذاِين بَِربَ  َوَال  َفَام َحتَرَّ
                                                             

 .النقص: الوكس )١(

 ).فقمت فعلمت: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).له: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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ٰى  ،َفَرَقاهُ  َأَخَذ ُأُذَنُه َاْليُْمنَٰى َلامَّ َنَزَل َجاَء إَِليِْه وَ فَ   ،َفَرَقاهُ  ُثمَّ َأَخَذ ُأُذَنُه َاْليُْرسَ

ِعَري َلُه َفأُ  َاهللاَفوَ  ُقُه َبْنيَ َيَدْيِه َفَال َلَقْد ُكنُْت َأْطَرُح َالشَّ كُ  َفرِّ َكِة ُأْستَاِذي ،َيتََحرَّ  .َهَذا بَِربَ

دٍ  امٍ  :َقاَل َأُبو ُحمَمَّ  ،)١(وُل ؤُ َالصَّ  :َهَذا َاْلَفَرُس ُيَقاُل َلهُ  :َقاَل َأُبو َعِيلِّ ْبُن َمهَّ

يَطانَ  َيْرُجُم بَِصاِحبِِه َحتَّٰى  :َقاَل   .َيْلطُِم َصاِحبَهُ ِرْجَليِْه وَ  َيُقوُم َعَىلٰ وَ  ،َيْرُجَم بِِه اَْحلِ

اكِِريُّ َقاَل ُحمَ  ٌد َالشَّ َكاَن ُأْستَاِذي َأْصَلَح َمْن َرَأْيُت ِمَن َاْلَعَلِويَِّني  :مَّ

ُب َهَذا َالنَّبِيذَ  ،َوَاْهلَاِشِميِّنيَ  َفَأَناُم  ،َيْسُجدُ َجيِْلُس ِيف اَملِْْحَراِب وَ  َكانَ  ،َما َكاَن َيْرشَ

هُ  ،اَْألَْكلِ َكاَن َقِليَل وَ  ،ُهَو َساِجدٌ َأْنتَبُِه َوَأَناُم وَ وَ  َاْخلَْوُخ َالتُِّني َوَاْلِعنَُب وَ  َكاَن َحيُْرضُ

ُد إَِىلٰ «: َوَيُقوُل  ،َفيَْأُكُل ِمنُْه َاْلَواِحَدَة َوَالثِّنْتَْنيِ  ،َوَما َشاَكَلهُ   ُشْل َهَذا َيا ُحمَمَّ

 .)٢(ِمنْهُ  َأْسَدٰى َما َرَأْيُت َقطُّ  ،»ُخْذهُ « :َفيَُقوُل  ؟َهَذا ُكلَّهُ  :َفأَُقوُل  ،»ِصبْيَانَِك 

وكان مع إمامته من  ،ولو استوفيناها لطال به الكتاب ،فهذه بعض دالئله

 .الناس وأجودهم أكرم

ِين َمجَاَعةٌ  -  ١٨٠ يِّ  ،َأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعِن  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

َياِديِّ  َعْن َأِيب اَْحلََسنِ  ،َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ  َثنِي أَُبو َجْعَفٍر َاْلَعْمِريُّ  :َقاَل  ،اَْإلِ  َحدَّ

ُهَو ُينِْفُق َالنََّفَقاِت وَ  ،)٣(َعِيلِّ ْبِن َجْعَفٍر اَْهلََامِينِّ  َأنَّ َأَبا َطاِهِر ْبَن ُبْلبٍُل َحجَّ َفنََظَر إَِىلٰ 

َف َكتََب بَِذلَِك إَِىلٰ  ،َاْلَعظِيَمةَ  ٍد  َأِيب  َفَلامَّ اِْنَرصَ َقْد ُكنَّا «: َفَوقََّع ِيف ُرْقَعتِهِ  ،ُحمَمَّ

َما لِلنَّاِس  ،َقبُوَهلَا إِْبَقاًء َعَليْنَا ُثمَّ َأَمْرَنا َلُه بِِمثِْلَها َفَأَبٰى  ،َأَمْرَنا َلُه بِِامَئِة أَْلِف ِدينَارٍ 

ُخوِل ِيف َأْمِرَنا فِيَام َملْ ُنْدِخْلُهْم فِيهِ   .)٤(»؟َوَالدُّ
                                                             

ة صول/ ١٧٤٧ص / ٥ج (يف الصحاح اجلوهري قال  )١(  -صؤل البعري : قال أبو زيد(: )مادَّ

 ).عليهم، فهو مجل صؤول ويعدو إذا صار يقتل الناس: يصؤل صآلةً  -باهلمز 

 .باختالف) ٣٩٥/١٢ح / ٤٣١ - ٤٢٨ص (دالئل اإلمامة يف  رواه الطربي الشيعي  )٢(

: قائالً ، أصحاب اهلادي من ) ٥٧١٧/١٤الرقم / ٣٨٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

، أصحاب العسكري من ) ٥٨٥٦/١الرقم / ٤٠٠ص (، ويف )وكيل، ثقة ،بن جعفر عيلُّ (

 ).، ثقةم أليب احلسن بن جعفر، قيِّ  عيلُّ (: قائالً 

 .باختالف )٣٠٨ح (يأيت يف  )٤(
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] دي اا ا ا ن ل   ق [:  

 ،وهو املهدي ،باٍق  وهو حيٌّ  ،مل يمت احلسن بن عيلٍّ  ا القائلون بأنَّ فأمَّ 

م من آبائه، والطريقة باطل بام علمنا موته، كام علمنا موت من تقدَّ  فقوهلم

م، ولو واحدة، والكالم عليهم واحد، هذا مع انقراض القائلني به واندراسه

 .ملا انقرضوا نيكانوا حمقِّ 

 :ة وفاتهعٰىل صحَّ  أيضاً  ويدلُّ 

َأْمحََد ْبَن ُعبَيِْد  َسِمْعُت  :َقاَل  ،اَْألَْشَعِريُّ  اَهللاِد َسْعُد ْبُن َعبْ َما َرَواُه  -  ١٨١

ْلطَاِن بُِقمَّ وَ  - )١(ْبِن َخاَقانَ  َاهللا : َقاَل  ،َناهُ ِيف َحِديٍث َطِويٍل اِْختََرصْ  - ُهَو َعاِمُل َالسُّ

ٍد اَْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ ـلَ  َضا َقِد اِْعتَلَّ  َبَعَث إَِىلٰ  امَّ اِْعتَلَّ َأُبو ُحمَمَّ  ،أَِيب أَنَّ اِْبَن َالرِّ

َال  َفَرِكَب ُمبَاِدراً إَِىلٰ  َسٌة ِمْن َخَدِم َأِمِري ُثمَّ َرَجَع ُمْستَْعِجالً َوَمَعُه َمخْ  ،َفةِ َداِر اَْخلِ

تِهِ نَِني ِمْن ثَِقاتِِه وَ َاملُْؤمِ  ِف َفَأَمَرُهْم بُِلُزوِم َداِر أَ  ،ِمنُْهْم نِْحِريرٌ  ،َخاصَّ ٍد َوَتَعرُّ ِيب ُحمَمَّ

ِه وَ  ِدهِ ْختَِال َفَأَمَرُهْم بِاْالِ  ،تَطَبِّبِنيَ َنَفٍر ِمَن َاملُ  َبَعَث إَِىلٰ وَ  ،َحالِهِ َخَربِ ِف إَِليِْه َوَتَعهُّ

 .َمَساءً َصبَاحاً وَ 

ُه َقْد َضُعَف َفلَ  ُثمَّ َأَمَر  ،َنَظَر إَِليْهِ  َفَرِكَب َحتَّٰى  ،امَّ َكاَن َبْعَد َيْوَمْنيِ َأْخَربَ َأنَّ

ُه َجمْلَِسهُ  َبَعَث إَِىلٰ وَ  ،تََطبِّبَِني بُِلُزوِمهِ َاملُ  تَاَر ِمْن وَ  ،َقاِيض َاْلُقَضاِة َفَأْحَرضَ َأَمَرُه َأْن َخيْ

ةً  دٍ  َث ِهبِْم إَِىلٰ َفبَعَ  ،َأْصَحابِِه َعَرشَ  .َمَرُهْم بُِلُزوِمِه َليْالً َوَهنَاراً أَ وَ  ،َداِر َأِيب ُحمَمَّ

َ  َفَلْم َيَزاُلوا ُهنَاَك َحتَّٰى  ِل َسنََة  ِألَيَّاٍم َمَضْت ِمْن َشْهِر َربِيعٍ  ُتُويفِّ اَْألَوَّ

ًة َواِحَدةً  َفَصاَرْت ُرسَّ َمْن َرَأٰى  ،ِماَئتَْنيِ ِستَِّني وَ  َضا :َضجَّ  .َماَت اِْبُن اَلرِّ
                                                             

أمحد بن عبيد اهللا بن حييٰى بن خاقان، (: )٢١٣الرقم / ٨٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 .)هذا الكتاب ، مل أرَ د دنا أبا حممّ يصف فيه سيِّ  له كتاباً  نَّ أفني، وذكره أصحابنا يف املصنِّ

/ ٤١٣ص (رجاله يف و، )١٠٢/٤٠الرقم / ٨٢ص ( الفهرستيف  املؤلِّف وذكره 

 .يف من مل يرو عنهم ) ٥٩٧٧/٥٨  الرقم
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َسائُِر َوَركَِب أَِيب َوَبنُو َهاِشٍم وَ  ،ُعطَِّلِت اَْألَْسَواُق وَ  ،َأَخُذوا ِيف َهتِْيئَتِهِ  ُثمَّ 

ْلَطاُن َأَبا ِعيَسٰى وَ  ،َجنَاَزتِهِ  َالنَّاِس إَِىلٰ  َال  َأَمَر َالسُّ ِل بِالصَّ َفَلامَّ  ،ِة َعَليْهِ ْبَن َاملُتََوكِّ

نَاَزُة َدَنا َأُبو ِعيَسٰى ُوِضَعِت  َهاِشٍم ِمَن َبنِي  َعَرَضُه َعَىلٰ َفَكَشَف َعْن َوْجِهِه وَ  َاْجلِ

اِد َوَاْلُكتَّاِب َوَاْلُقَضاِة َوَاْلُفَقَهاِء اَملُ  ِة َوَاْلَعبَّاِسيَِّة َوَاْلُقوَّ لِنيَ َاْلَعَلِويَّ َهَذا : َقاَل وَ  ،)١(َعدَّ

 َ َضاَاْحلََسُن ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُحم ِد ْبِن َالرِّ ُه  ،فَِراِشهِ  َماَت َحتَْف َأْنِفِه َعَىلٰ  ،مَّ ِمْن َخَدِم َحَرضَ

ٰ وَ  ،َوْجَههُ  ُثمَّ َغطَّٰى  ،نٌ ٌن َوُفَال ٌن َوُفَال َأِمِري َاملُْؤِمنَِني ِمْن ثَِقاتِِه ُفَال  َ وَ  ،َعَليْهِ  َصىلَّ َكربَّ

ُدفَِن ِيف َاْلبَيِْت َالَِّذي ُدفَِن فِيِه وَ  ،ِمْن َوَسِط َداِرهِ  َفُحِمَل  ،َأَمَر بَِحْمِلهِ وَ  ،)٢(َعَليِْه َمخْساً 

 .)٣(َأُبوهُ 
                                                             

 ).لنيواملعدَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

املعتربة  خبارموافق لأل هذا اخلرب من حيث اشتامله عٰىل وفاة اإلمام احلسن العسكري ) ٢(

ا من حيث اشتامله عٰىل صالة أيب عيسٰى بن وأمَّ  .يف املقام ف املؤلِّ جله نقله وأل ،خرٰى األُ 

ل امَّ أمحد بن عبيد اهللا بن خاقان الذي هو من عُ  مد عليه، ويف طريقهعتَ ال يُ  ل عليه فهو شاذٌّ املتوكِّ 

ة م للصالتقدَّ  جعفر بن عيلٍّ  ة عٰىل أنَّ معتربة دالَّ  ة، ومعارض بأخبار كثرية شهريةاسيَّ اخللفاء العبَّ 

م ر جعفر وتقدَّ ر، فتأخَّ بالتأخُّ  الدار وأمر جعفراً  من ة بن احلسن عليه، فخرج احلجَّ 

ٰ   ةاحلجَّ  وال منافاة بني هذا اخلرب  .ة ممكنخرٰى ظاهريَّ أُ  ومحله عٰىل صالة ، عٰىل أبيهوصىلَّ

ر كصالة املأمون الظاه تكون صالة أيب عيسٰى يف ه يمكن أنْ فإنَّ  ،ة عٰىل خالفهر األخبار الدالَّ ئوسا

يف كامل  كام ذكره الصدوق ، وصالة السندي بن شاهك عٰىل الكاظم ، عٰىل الرضا 

اخلرب  هذا مع أنَّ ). ٣ح / ٩٢و ٩١ص / ١ ج( الرضا وعيون أخبار ، )٣٨و ٣٧ ص(ين الدِّ 

ذكرناه، وورد مثل  اب عنه باممام، وُجي  اإل عليه إالَّ صيلِّ مام ال يُ اإل املذكور معارض بام اشتهر من أنَّ 

 .عليه املأمون عنه واعرتض َل ئِ إذ ُس  ،قبل وفاته واجلواب عنه ذلك فيام ذكره الرضا 

باب مولد أيب حمّمد احلسن بن / ٥٠٦ - ٥٠٣/ ١ ج(الكايف يف  رواه باختالف الكليني  )٣(

سعد  عن عن أبيه وابن الوليد معاً  )٤٤ -  ٤٠ص (ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )١ح /   عيلٍّ 

يف  ، والفتَّال سناده عن الكلينيإب) ٣٢٥ -  ٣٢١ص / ٢ج (رشاد يف اإل املفيد بن عبد اهللا، وا

وغريمها،  عن احلسن بن حمّمد األشعري وحمّمد بن حييٰى ) ٢٥١ -  ٢٤٩ص (روضة الواعظني 

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ١٥٠ -  ١٤٧ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس 
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    إن ا ا اي : اد   ل[

ا و و[:  

مر، القائم باأل هنَّ إيعيش بعد موته، و  احلسن بن عيلٍّ  نَّ إ: من قال اوأمَّ 

ه ألنَّ  )١(]قائامً [ي القائم مِّ ُس  امإنَّ «: ه قالأنَّ  أيب عبد اهللا قهم بام روي عن وتعلُّ 

 .)٢(»يقوم بعدما يموت

دليل،  ه يعيش حيتاج إىلٰ عاؤهم أنَّ لنا عليه من موته، وادِّ فقوله باطل بام دلَ 

يعيش بعد  موسٰى بن جعفر  إنَّ  :تقول الواقفة ولو جاز هلم ذلك جلاز أنْ 

 .موته

إٰىل حني  احلسن  الزمان من إمام بعد موت ي إٰىل خلوِّ ؤدِّ هذا يُ  عٰىل أنَّ 

 .فساد ذلك ة عىلٰ ة عقليَّ لنا بأدلَّ حييٰى، وقد دلَ 

 :عٰىل فساد ذلك أيضاً  ويدلُّ 

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،اَْألَْشَعِريُّ  اَهللاُه َسْعُد ْبُن َعبِْد َما َروَ  -  ١٨٢ ْبِن ُعبَيٍْد  َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن اَْحلُ  ِد ْبِن َاْلَفْضلِ  ،َسْني ْبِن أَِيب َاْخلَطَّاِب َوُحمَمَّ  ،َعْن أَِيب َمحَْزَة َالثَُّامِيلِّ  ،َعْن ُحمَمَّ

 ؟اَْألَْرُض بَِغْريِ إَِمامٍ  َتبَْقٰى أَ :  َاهللاُقْلُت ِألَِيب َعبِْد : قَاَل 

 .)٣(»َلْو َبِقيَِت اَْألَْرُض بَِغْريِ إَِماٍم َساَعًة َلَساَخْت «: َفَقاَل 
                                                             

 .ض النَُّسخبعمن  )١(

 ).٤٨٩و ٤٠٣ح (يأيت يف  )٢(

ار  )٣(  د بن عيسٰى عن حممّ ) ٢ح / ١٢باب / ١٠ج / ٥٠٨ص (بصائر الدرجات يف  رواه الصفَّ

عن سعد، ) ١٢ح / ٣٠ص (يف اإلمامة والتبرصة  ابن بابويه و، د بن الفضيلعن حممّ 

ةباب أنَّ األرض ال ختلو من ح/ ١٧٩ص / ١ ج( الكايفيف  والكليني   عن عيلِّ  )١٠ح  /جَّ

د عن حممّ  )٨ح / ٨باب / ١٣٩ ص(يف الغيبة  والنعامين ، د بن عيسٰى إبراهيم عن حممّ  بنا

ين  ، والصدوق بن يعقوبا بإسناده عن سعد، ويف ) ١ح / ٢١باب / ٢٠١ص (يف كامل الدِّ

     .بأسانيد خمتلفة  )١٨و ١٦و ٦ ح/ ١٥٣باب / ١٩٨و ١٩٦ ص/ ١ج (علل الرشائع 
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ةٍ  َاللَُّهمَّ إِنََّك َال «: ْؤِمنَِني َوَقْوُل َأِمِري َاملُ  -  ١٨٣  ،ُختِْيل َاْألَْرَض ِمْن ُحجَّ

ا َظاِهراً َمْشُهورًا أَْو َخاِئفًا َمْغُموراً   .ذلك عىلٰ  يدلُّ  )١(»إِمَّ

: يكون أراد اخلرب احتمل أنْ  لو صحَّ  »يقوم بعدما يموت«: قوله عٰىل أنَّ 

 .ف، وهذا جائز يف اللغةعرَ وخيمل وال يُ  ،ذكرهبعدما يموت  )٢(يقوم

احلسن بن  نَّ أل ،ل هذا املقالبطِ ة اثنا عرش يُ األئمَّ  به عٰىل أنَّ  لناوما دلَ 

 .فيبطل قوهلم ،احلادي عرش هو  عيلٍّ 

ا ملا انقرض كان حق�  القائلني بذلك قد انقرضوا وهللا احلمد، ولو عٰىل أنَّ 

 .القائلون به

]   دي اا ا ا  ة ل[:  

، إمام الزمان من وخلوِّ   ا من ذهب إٰىل الفرتة بعد احلسن بن عيلٍّ وأمَّ 

األحوال،  إمام يف حال من نمالزمان ال خيلو  لنا عليه من أنَّ باطل بام دلَ  فقوهلم

 .ةة ورشعيَّ ة عقليَّ بأدلَّ 
                                                                                                                                               

   ٰأي ) لساخت: (قوله): (١٢٦ص / ٥ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىل

ألنَّ  ،يريد احلقيقة وحيتمل أنْ ، ه كناية عن هالك البرش وفنائهملغاصت يف املاء وغابت، ولعلَّ 

وكونه مسكنًا لغريهم من ، يكون مسكنًا هلم الغرض األصيل من انكشاف بعض األرض هو أنْ 

 ).وضعه الطبيعي فإذا فات الغرض األصيل عاد إىلٰ  ،ام هو بالعرضسة إنَّ ت املتنفِّ احليوانا

ار  )١( بإسناده ) ١٥ح / ١٠باب / ١٠ج / ٥٠٦ص (يف بصائر الدرجات  رواه بألفاظ متقاربة الصفَّ

يف  ، والكليني )٤ح / ٢٦ص (يف اإلمامة والتبرصة  عن أيب إسحاق اهلمداين، وابن بابويه 

 ٢٨٩ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٣ح / باب نادر يف حال الغيبة/ ٣٣٥ص / ١ج (الكايف 

، )٢ح / ١٥٣باب / ١٩٥  ص/ ١ج (علل الرشائع ، ويف قرُ ة طُ بعدَّ  )٢ح  /٢٦باب / ٢٩٤ - 

بن احلسني بن  بإسناده عن عيلِّ  )٤١٠/١٤  ح/ ٤٣٨ص (دالئل اإلمامة يف  والطربي الشيعي 

 ).١٤٧ح / ٤٩٧ -  ٤٩٥  ص( هنج البالغةيف   ، والرشيف الريضبابويه

ين يف كامل  الصدوق ح بذلك ه رصَّ وقد ذكرنا أنَّ ؛ )يقوم أنْ : (بعض النَُّسخيف  )٢( الدِّ

 .وغريه )٣ح  /٣٦باب / ٣٧٨ ص(
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الزمان  عبارة عن خلوِّ  الفرتة نَّ ل باطل، ألُس قهم بالفرتات بني الرُّ وتعلُّ 

 داللة عٰىل خلوِّ  ، وليس يف ذلكحالٍ  ة يف كلِّ ونحن ال نوجب النبوَّ  ،من نبيٍّ 

 .الزمان من إمام

 .فسقط هذا القول أيضاً ، القائلني بذلك قد انقرضوا وهللا احلمد عٰىل أنَّ 

] ا ا      ل   دا

  :]اي 

لنا فقوهلم باطل بام دلَ ، بعد أخيه  ا القائلون بإمامة جعفر بن عيلٍّ وأمَّ 

 ه جيب أنْ عليه اخلطأ، وأنَّ  ال جيوز مام معصوماً يكون اإل ه جيب أنْ عليه من أنَّ 

بال خالف، وما ظهر من  ة باألحكام، وجعفر مل يكن معصوماً مَّ يكون أعلم األُ 

 بذكرها الكتاب، وإنْ  لطوِّ ٰىص، ال نُ ُحي  أنْ  أفعاله التي تنايف العصمة أكثر من

 .بعد ما يقتيض ذكر بعضها ذكرناه عرض فيام

 ؟فكيف تثبت إمامته ،منه ه كان خالياً فإنَّ  ا كونه عاملاً وأمَّ 

 .ةوهللا احلمد واملنَّ  املقالة قد انقرضوا أيضاً  القائلني هبذه عٰىل أنَّ 

من إمامة  لنا عليهيبطل بام دلَ ، فقوله د ال ولد أليب حممّ : ا من قالوأمَّ 

 .مر فيهماالثني عرش، وسياقة األ

 :ويزيده بياناً 

ُد ْبُن َعبِْد َما َرَواُه  -  ١٨٤ يُّ  اَهللاُحمَمَّ ْمَريِ ْحلِ بِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَ َعْن  ،َعْن أَ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  َد ْبِن ُحمَمَّ ْمحَ ْألَْشَعِريِّ  أَ ِد بْ  ،اَ َد ْبِن ُحمَمَّ ْمحَ َعْن  ،ِن أَِيب َنْرصٍ َعْن أَ

ْحلََسِن : َقاَل  ،ُعْقبََة ْبِن َجْعَفرٍ  ْلُت ِألَِيب اَ ْغَت َما َبَلْغَت وَ  :قُ لَ يَْس َقْد بَ َل

 .َلَك َوَلدٌ 

َوَلَدُه  َيَرٰى  َيُموُت َحتَّٰى  نَّ َصاِحَب َهَذا اَْألَْمِر َال إِ  ،َيا ُعْقبََة ْبَن َجْعَفرٍ «: َفَقاَل 
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 .)١(»ِمْن َبْعِدهِ 

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعنْهُ  - ١٨٥ ازِ  ،َعْن ُحمَمَّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ اَْخلَزَّ

، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  )٣(َعِن اَْحلََسنِ  ،)٢(َعْن ُعَمَر ْبِن َأَبانٍ 

ٌ ِمنَّا وَ ُلَو إِالَّ َاْألَْرَض َلْن َختْ  إِنَّ  ،َيا َبا َمحَْزةَ «: َقاَل  َقْد  :َفإِْن َزاَد َالنَّاُس َقاَل  ،فِيَها َعاِمل

ِيف ُوْلِدهِ  يرٰى  َذلَِك َاْلَعاِملَ َحتَّٰى  َوَلْن ُخيِْرَج اَهللاُ  ،َقْد َنَقُصوا :إِْن َنَقُصوا َقاَل وَ  ،َزاُدوا

 .)٤(»َأْو َما َشاَء اَهللاُ  ،َمْن َيْعَلُم ِمثَْل ِعْلِمهِ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيُّ َرَفَعهُ  َوٰى َورَ  -  ١٨٦ ٍد  :َقاَل  ،ُحمَمَّ  َقاَل َأُبو ُحمَمَّ

ُة  -  ُْم َيْقتُُلوَننِي لِيَْقَطُعوا«: -  ِحَني ُولَِد اَْحلُجَّ  ،َهَذا َالنَّْسَل  )٥(َزَعَم َالظََّلَمُة َأهنَّ

هُ وَ  ،»؟َاهللاَكيَْف َرَأْوا ُقْدَرَة فَ   .)٦(َل َؤمَّ َاملُ  :َسامَّ

َعْن َأِيب َهاِشٍم َداُوَد ْبِن َاْلَقاِسِم  ،َاهللاَسْعُد ْبُن َعبِْد  َرَوٰى وَ  -  ١٨٧

ٍد : َقاَل  ،َاْجلَْعَفِريِّ   ،ْهتَِدي ْبِن َاْلَواثِِق ِيف َحبِْس َاملُ  ُكنُْت َحمْبُوساً َمَع أَِيب ُحمَمَّ
                                                             

د بن سناده عن أمحد بن حممّ إب )٢٥ح  /٢٢باب / ٢٢٩ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )١(

از اعيسٰى  ي ، واخلزَّ ، والطربي بإسناده عن احلمريي) ٢٧٩و ٢٧٨ص (كفاية األثر يف  لقمِّ

 ١٩٥ص (، ويف نوادر املعجزات )٤٠٤/٨ح / ٤٣٥ص (يف دالئل اإلمامة  الشيعي 

 ).٣ح / ١٩٦و

أبو حفص، موٰىل،  ،عمر بن أبان الكلبي(: )٧٥٩الرقم / ٢٨٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).، له كتاب د اهللاثقة، روٰى عن أيب عب ،كويف

 ).احلسني بن أيب محزة: (بعض النَُّسخيف  )٣(

، ويف نوادر املعجزات )٤٠٠/٤ح / ٤٣٤ص (يف دالئل اإلمامة  رواه الطربي الشيعي   )٤(

 .بإسناده عن احلسني بن أيب محزة عن أبيه) ٢ح / ١٩٥ص (

 ).ليقطع: (بعض النَُّسخيف  )٥(

مهج  يف ، وابن طاوس باختالف يسري) ٢٢ ص( ةاريخ األئمَّ تيف  رواه الكاتب البغدادي  )٦(

 .اجلهضمي عن نرص بن عيلٍّ ) ٢٧٧و ٢٧٦ص (الدعوات 

 ).١٩٧ح (هذا احلديث يف  ويأيت اإلشارة إىلٰ 
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يَْلةِ  بِاهللاِ )١(َأَراَد َأْن َيْعبََث  إِنَّ َهَذا َالطَّاِغَي  ،َيا َأَبا َهاِشمٍ « :َفَقاَل ِيل  َقْد وَ  ،ِيف َهِذِه َاللَّ

ْ َيُكْن ِيل َوَلدٌ وَ  ،لِْلَقاِئِم ِمْن َبْعِدهِ  َوَقْد َجَعَلُه َاهللاُ ،ُعُمَرهُ  َتَعاَىلٰ  َبَرتَ َاهللاُ َسُأْرَزُق وَ  ،َمل

 .»َوَلداً 

ْمُس َطَلَعِت َالوَ [َفَلامَّ َأْصبَْحنَا  :َقاَل َأُبو َهاِشمٍ   َاْألَْتَراُك َعَىلٰ  )٢(َشَغَب  ]شَّ

َ َاملُ  ،ْهتَِدي َفَقتَُلوهُ َاملُ   .)٣(َوَسلََّمنَا َاهللاُ ،ْعتَِمُد َمَكاَنهُ َوُويلِّ

وا أ  ، اد   ل م   أن ي [

[:  

ولد  د حممّ فال يدري هل أليب  ،مر قد اشتبه عليهاأل ا من زعم أنَّ فأمَّ 

 .هلم اآلخر ٰى يصحَّ ل حتَّ كون باألوَّ م متمسِّ  أهنَّ إالَّ  ،أم ال

 ا من أنَّ نَّ ة إمامة ابن احلسن، وبام بيَّ لنا عليه من صحَّ فقوله باطل بام دلَ 

 .إمامة ولده بل جيب القطع عىلٰ  ،فة اثنا عرش، ومع ذلك ال ينبغي التوقُّ األئمَّ 

 .)٤(د له ويرٰى عقبهولَ ٰى يُ  يميض إمام حتَّ ه المن أنَّ  مناه أيضاً وبام قدَّ 

 :د ذلكؤكِّ ويُ 

ُد ْبُن َعبِْد َما َرَواُه  - ١٨٨ يُّ  َاهللاُحمَمَّ ْمَريِ َعْن َعِيلِّ ْبِن  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ

ازِ  ،)٥(ُسَليَْامَن ْبِن َرِشيدٍ    ْبُن أَِيب َمحَْزَة َعَىلٰ َدَخَل َعِيلُّ : َقاَل  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َاْخلَزَّ

َضا   ؟َأْنَت إَِمامٌ  :َفَقاَل َلهُ ، َأِيب َاْحلََسِن َالرِّ
                                                             

 .)ثيتعبَّ : (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).شغب(بدل  )سعت(: وفيها ،بعض النَُّسخمن  )٢(

 .رناها هناكوله خترجيات ذك ،)١٧٣ح (م يف تقدَّ  )٣(

 ).١٨٤(راجع احلديث  )٤(

يف رجاله  ، واملؤلِّف )٥٨ص (يف رجاله  الربقي  أصحاب اهلادي  منه عدَّ  )٥(

 ).بغدادي ،بن سليامن بن رشيد عيلُّ (: قائالً ، )٥٧١٠/٧الرقم / ٣٨٨ ص(
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 .»َنَعمْ « :َقاَل 

ٍد  :َفَقاَل َلهُ  َك َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ َماُم َال « :َيُقوُل  إِينِّ َسِمْعُت َجدَّ  َيُكوُن اَْإلِ

 .»َلُه َعِقٌب  وَ إِالَّ 

إِنََّام ، َليَْس َهَكَذا َقاَل َجْعَفٌر  ؟)١(يُْخ َأْو َتنَاَسيَْت َنِسيَت َيا َش أَ «: َفَقاَل 

َماُم إِالَّ َال : َقاَل َجْعَفٌر  َماُم َالَِّذي َخيُْرُج َعَليِْه   َوَلُه َعِقٌب إِالَّ  َيُكوُن َاْإلِ اَْإلِ

ُه َال ، َاْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلٍّ   .»َعِقَب َلهُ  َفإِنَّ

َك َيُقوُل  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  َصَدْقَت  :َفَقاَل َلهُ   .)٢(َهَكَذا َسِمْعُت َجدَّ

د هذا فِس يُ  ورشعاً  الزمان ال خيلو من إمام عقالً  لنا عليه من أنَّ وما دلَ 

 .أيضاً  القول

ِل َحتَّٰى «: رويكهم بام ا متسُّ فأمَّ  -  ١٨٩ ُكوا بِاْألَوَّ ، )٣(»َيِصحَّ َلُكُم َاْآلِخرُ  َمتَسَّ

: قوله: قال ،له سعد بن عبد اهللا بتأويل قريبفقد تأوَّ  فهو خرب واحد، ومع هذا

ِل َحتَّٰى يَ « ُكوا بِاْألَوَّ يقتيض  ههو دليل عٰىل إجياب اخللف، ألنَّ  ،»َلُكُم َاْآلِخرُ  ظَْهرَ َمتَسَّ

ة يف تقيَّ  غائباً  وال يبحث عن أحوال اآلخر إذا كان مستوراً  ،لك باألوَّ وجوب التمسُّ 

 .ر نفسهشهِ ر أمره ويُ ظهِ هوره، ويكون الذي يُ ٰى يأذن اهللا يف ظحتَّ 

 .لني بذلك قد انقرضوا واحلمد هللالقائ عٰىل أنَّ 

 رد ال ن ا ام  ا ا اي [

  :] ام اة

 .ةانقطعت النبوَّ  انقطعت اإلمامة كام: وقالوا ،من قال بإمامة احلسن )٤(اوأمَّ 
                                                             

 ).أم تناسيت: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .باختالف يسري) ٤٠٥/٩ح /٤٣٦و ٤٣٥ص (يف دالئل اإلمامة  رواه الطربي الشيعي  )٢(

 .باختالف) ٢ح / ٢فصل / ١٠باب / ١٦١ص (الغيبة يف  رواه النعامين  )٣(

 ).افأمَّ : (بعض النَُّسخيف  )٤(
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، ورشعاً  إمام عقالً  )١(الزمان ال خيلو عن لنا عليه من أنَّ اطل بام دلَ فقوهلم ب

بعده،  ة والدة القائم صحَّ  )٢(بنيِّ ة اثنا عرش، وسنُ األئمَّ  اه من أنَّ نَّ وبام بيَّ 

 .وجه فسقط قوهلم من كلِّ 

 .هؤالء قد انقرضوا بحمد اهللا عٰىل أنَّ 

]ل ا لإ[:  

 ة الذينمن الفطحيَّ  الذاهبني إٰىل إمامة جعفر بن عيلٍّ  ا فساد قولنَّ وقد بيَّ 

عبد اهللا ومل   مات، فلامَّ الصادق  )٣(] ماتامَّ ـل[قالوا بإمامة عبد اهللا بن جعفر 

احلسن بن  رجعوا إٰىل القول بإمامة موسٰى بن جعفر، ومن بعده إىلٰ  ف ولداً لِ ُخي 

وقول هؤالء يبطل من قالوا بإمامة جعفر،   مات احلسن فلامَّ ،  عيلٍّ 

جتتمع يف أخوين  اإلمامة ال ة أنَّ ماميَّ ه ال خالف بني اإلوألنَّ  ،)٤(وجوه أفسدناها

 :، منها)٥(كثرية وقد رووا يف ذلك أخباراً  ،بعد احلسن واحلسني

] ا  أ    ا أن  ار اا

 واا    اب، وذ[:  

ازِ  ،َاهللاُه َسْعُد ْبُن َعبِْد َما َروَ  -  ١٩٠ ِد ْبِن َاْلَولِيِد اَْخلَزَّ َعْن ُيوُنَس  ،َعْن ُحمَمَّ

َماَمَة  َاهللاُ أََبٰى «: َيُقوُل   َاهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد  :َقاَل  ،ْبِن َيْعُقوَب اِ  َأْن َجيَْعَل َاْإلِ
                                                             

 ).من(: بعض النَُّسخيف  )١(

 ). أيضاً بنيِّ سنُ: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).٢١٣ص / ٥١ج (األنوار  من بحار )٣(

 أو الضمري راجع إٰىل إمامة ،ونحوه )اهانَّبيَّ (ه من سهو القلم بدل لعلَّ ، وبعض النَُّسخكذا يف  )٤(

 .واجلملة مستأنفة جعفر 

 ).٩باب / ٢٦١ - ٢٤٩ص / ٢٥ج (األنوار بحار  :راجع )٥(
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 .)١(»َسْنيِ ِألََخَوْيِن َبْعَد َاْحلََسِن َوَاْحلُ 

ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن أَِيب َاْخلَطَّاِب  ،َعنْهُ  - ١٩١ َعْن ُسَليَْامَن ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ

تَِمُع  َال «:  اَهللاَقاَل أَُبو َعبِْد  :َقاَل  ،َاْجلَُهنِيِّ  َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َجْعَفرٍ  َجتْ

َماَمُة ِيف  َأْعَقاِب َام ِهَي ِيف َاْألَْعَقاِب وَ إِنَّ ، َاْحلَُسْنيِ وَ  أََخَوْيِن َبْعَد َاْحلََسنِ اَْإلِ

 .)٢(»اَْألَْعَقاِب 

ُد ْبُن َعبِْد  َرَوٰى وَ  -  ١٩٢ يُّ  اَهللاُحمَمَّ ْمَريِ ِد  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ َعْن ُحمَمَّ

ْمحَنِ  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  ْبِن ِعيَسٰى اِ  ِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُثَوْيِر ْبِن أَِيب عَ  ،َعْن ُيوُنَس ْبِن َعبِْد َالرَّ

َماَمُة ِيف َأَخَوْيِن َبْعَد اَْحلََسِن  َال «: َقاَل ،  اَهللاَعْن َأِيب َعبِْد  ،َفاِختَةَ  َتُعوُد اَْإلِ

َا َجَرْت ِمْن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َأَبداً  َواَْحلَُسْنيِ  وا : َكَام َقاَل  إِهنَّ
ُ
و�

ُ
َوأ

رحَ 
َ ْ
ٍض ِ� ِكتَ األ

ْ
ْوٰ� بِبَع

َ
ُهْم أ

ُ
ض

ْ
ُمهَ اِم َ�ع

ْ
ِمِنَ� َوا�

ْ
ُمؤ

ْ
 اِجِر�نَ اِب اِهللا ِمَن ا�

أَْعَقاِب  ِيف اَْألَْعَقاِب وَ إِالَّ  َتُكوُن َبْعَد َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  َفَال  ،]٦: األحزاب[

 .)٣(»َاْألَْعَقاِب 

 مام أنْ من رشط اإل ا أنَّ نَّ وقد بيَّ  ،ه مل يكن معصوماً ه ال خالف أنَّ ومنها أنَّ 

 .وما ظهر من أفعاله ينايف العصمة، معصوماً  يكون
                                                             

يف و ،عن سعد )٤١ح  /٥٧ص (اإلمامة والتبرصة يف  رواه باختالف يسري ابن بابويه  )١(

/ ٢٨٦ص / ١ج (الكايف يف  ، والكليني يعقوب سناده عن يونس بنإب )٤٣ح / ٥٨ ص(

كامل يف  ، والصدوق د بن الوليدسناده عن حممّ إب )٢ح .../ باب ثبات اإلمامة يف األعقاب

 ).٣ح / ٤٠باب / ٤١٥ ص(ين الدِّ 

/ ١ج (يف الكايف  ، والكليني )٤٢ح / ٥٧ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )٢(

ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٤ح .../ مامة يف األعقابباب ثبات اإل/ ٢٨٦  ص

 ).٢ح / ٤٠باب / ٤١٤ ص(

 )١ح / باب ثبات اإلمامة يف األعقاب/ ٢٨٦و ٢٨٥ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٣(

 /٤٠باب / ٤١٤ ص(ين كامل الدِّ يف  والصدوق  ،د بن عيسٰى عن حممّ  بن إبراهيم عن عيلِّ 

 ).ال تعود(بدل  )ال تكون: (وفيه، د بن عيسٰى بن عبيدبإسناده عن حممّ  )١ح 
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َفَلْم َيَرْوا  ،َجْعَفٌر َهنَّئُوُه بِهِ  امَّ ُولَِد ِألَِيب َاْحلََسِن ـَوَقْد ُرِوَي َأنَُّه لَ  - ١٩٣

وراً  ْن َعَليَْك َأْمَرهُ «: َفَقاَل  ،َفِقيَل َلُه ِيف َذلَِك  ،بِِه ُرسُ  .)١(»َسيُِضلُّ َخْلقًا َكثِرياً  ،َهوِّ

َثنِي َمجَاَعٌة ِمنُْهْم َأُبو َهاِشٍم َداُوُد  :َقاَل  ،َاهللابِْد َسْعُد ْبُن عَ  َرَوٰى وَ  -  ١٩٤ َحدَّ

ٍد َاْلَعبَّاِيسُّ وَ  ،َاْلَقاِسِم اَْجلَْعَفِريُّ  ْبنُ اِ  ُد ْبُن ُعبَيِْد  ،َاْلَقاِسُم ْبُن ُحمَمَّ ُد ْبُن ُحمَمَّ وَ  ،َاهللاَوُحمَمَّ

َّْن َكاَن ُحبَِس  ،إِْبَراِهيَم َاْلَعْمِريُّ  ُهْم ِمم ٍد َاْلَعبَّاِيسِّ  اَهللابَِسبَِب َقتِْل َعبِْد  َوَغْريُ  ْبِن ُحمَمَّ

ٍد   .َعَليِْهْم َليْالً  َوَأَخاُه َجْعَفرًا َدَخَال  َأنَّ َأَبا ُحمَمَّ

يَاِيل ُجُلوساً  :َقاُلوا ْجِن ُكنَّا َليَْلًة ِمَن َاللَّ ُث إِْذ َسِمْعنَا َحَرَكَة َباِب َالسِّ َنتََحدَّ

َفاطََّلَع  ،ُاْنظُْر َما َتَرٰى اِطَِّلْع وَ  :َفَقاَل لِبَْعِضنَا ،َكاَن َأُبو َهاِشٍم َعِليالً وَ  ،َفَراَعنَا َذلَِك 

ْجِن وَ  إَِىلٰ  ِخَال ُهَو بَِرُجَلْنيِ َقْد ُأدْ إَِذا وَ  ،َمْوِضِع َاْلبَاِب َفإَِذا َاْلبَاُب ُفتَِح  إَِىلٰ  ُردَّ َالسِّ

َنْحُن َقْوٌم ِمَن َالطَّالِبِيَِّة  :َفَقاَل َأَحُدُمهَا ؟َمْن َأْنتَُام  :َفَقاَل  ،َفَدَنا ِمنُْهَام  ،أُْقِفَل وَ  َاْلبَاُب 

َفَقاَل  ،»ِيلٍّ َهَذا َجْعَفُر ْبُن عَ وَ  ،َأَنا َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ «: َفَقاَل  ؟َمْن َأْنتَُام  :َفَقاَل  ،ُحبِْسنَا

َأِيب َهاِشٍم  إَِىلٰ َباَدَر إَِليْنَا وَ وَ  ،َاْلبَيَْت  إِْن َرَأْيتَُام َأْن َتْدُخَال  فَِداُكَام  َجَعَلنَِي َاهللاُ :َهلَُام 

 .َفَأْعَلَمنَا َوَدَخَال 

َبةٍ  تَهُ  )٢(َفَلامَّ َنَظَر إَِليِْهَام َأُبو َهاِشٍم َقاَم َعْن ِمْرضَ َل َوْجَه أَِيب َقبَّ فَ  ،َكاَنْت َحتْ

دٍ   ،اهُ نَ طْ َوا َش  :َفَقاَل َجْعَفرٌ  ،َجَلَس َجْعَفٌر َقِريباً ِمنْهُ وَ  ،َأْجَلَسُه َعَليَْهاوَ   ُحمَمَّ

ٍد ، - َيْعنِي َجاِرَيًة َلُه  -  َصْوتِهِ  بَِأْعَىلٰ   ،»ُاْسُكْت «: َوَقاَل َلهُ  َفَزَجَرُه َأُبو ُحمَمَّ

ُْم َرأَْوا فِيِه آَثارَ وَ  ْكرِ  إِهنَّ تِْلَك  َفنَاَم َعَىلٰ  ،ُهَو َجالٌِس َمَعُهمْ نَّ َالنَّْوَم َغَلبَُه وَ أَ وَ  ،َالسُّ

 .َاْحلَالِ 
                                                             

، )٣٢١ص (ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٢٣٩ص (رواه املسعودي يف إثبات الوصيَّة  )١(

اب   ).١٢١ص (يف عيون املعجزات  وحسني بن عبد الوهَّ

القاموس املحيط : راجع. القطعة من القطن: يف األخري مُّ َض ها وتُ ؤ راكَرس املرضبة بفتح امليم وتُ  )٢(

 .د عليهقعَ عٰىل األرض ويُ  حطرَ املراد منه ما يُ  ولعلَّ  ،)٩٦و ٩٥ص / ١ج (
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ه نزِّ ٰىص نُ ُحت  فعال واألقوال الشنيعة أكثر من أنْ وما روي فيه وله من األ

 .عن ذلك كتابنا

]  وأن ،  ا ن لا رد او[:  

فقوهلم يفسد بام ، ة ثالثة عرشاألئمَّ  نَّ إو ،للخلف ولداً  إنَّ : ن قالا مفأمَّ 

 .القول جيب إطراحه اثنا عرش، فهذا ة األئمَّ  عليه من أنَّ  لنادلَ 

يقول بقوهلا،  قائل ومل يبَق  ،ها قد انقرضت بحمد اهللاق كلَّ رَ هذه الفِ  عٰىل أنَّ 

 .وذلك دليل عٰىل بطالن هذه األقاويل

*   *   * 

 





 

 

 

 

 

 

  ]ما ا[:  
  

  

] دةو  ا  

ن وا[  
  

  
  

  

  

 





 

 

 

 ة وأشياءتها فأشياء اعتباريَّ ا الكالم يف والدة صاحب الزمان وصحَّ فأمَّ 

لنا عليه من األقسام، ه إذا ثبت إمامته بام دلَ ة فهو أنَّ ا االعتباريَّ فأمَّ  ،ةإخباريَّ 

ة وعلمنا بذلك صحَّ  ،إمامته تثبت ،القول بإمامته قسم منها إالَّ  كلِّ  وإفساد

 .فيه خرب أصالً  وَ رْ يُ  مل والدته إنْ 

 نَّ أل ،ة والدتهصحَّ  عىلٰ  ة اثنا عرش يدلُّ األئمَّ  لنا عليه من أنَّ ما دلَ  وأيضاً 

 . ملوجودالعدد ال يكون إالَّ 

 كلَّ  نَّ أل ،د ذلكؤكِّ له من غيبتني يُ  بدَّ  مر الصاحب األ أنَّ  لنا عىلٰ وما دلَ 

 .ة والدتهصحَّ  عىلٰ  ذلك مبنيٌّ 

ا ممَّ  خبار فسنذكر يف هذا الكتاب طرفاً ا تصحيح والدته من جهة األوأمَّ 

 نَّ أل ،، ونذكر بعد ذلك مجلة من أخبار من شاهده ورآهوتفصيالً  فيه مجلةً  روي

 .يطول به الكتاب ٰى روي يف هذا املعن استيفاء ما

َنا َمجَاَعةٌ  -  ١٩٥ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،َأْخَربَ يِّ  َعْن َأِيب ُحمَمَّ َعْن  ،َالتَّلَُّعْكَربِ

اِزيِّ  ُد ْبُن َعِيلٍّ  :َقاَل  ،َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ َثنِي ُحمَمَّ ا ،َحدَّ َعِن  ،َعْن َحنَْظَلَة ْبِن َزَكِريَّ

َثنِي َعبُْد َاهللا :َقاَل  ،َالثَِّقةِ  ، َوَما َرَأْيُت َأْصَدَق َهلَْجًة ِمنْهُ  - ِويُّ ْبُن َاْلَعبَّاِس َاْلَعلَ  َحدَّ

َثنِي َأُبو َاْلَفْضِل اَْحلَُسْنيُ ْبُن اَْحلََسِن  :َقاَل ، - ِيف َأْشيَاَء َكثَِريٍة  )١(َوَكاَن َخاَلَفنَا َحدَّ

ٍد  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،)٢(َاْلَعَلِويُّ  بَِسيِِّدَنا َصاِحِب َفَهنَّْأُتُه  ،بُِرسَّ َمْن َرأَٰى  أَِيب ُحمَمَّ
                                                             

 ).كان خيالفنا: (بعض النَُّسخيف  )١(

: قائالً ، فيمن مل يرو عنهم ) ٦٠٧٠/٥الرقم / ٤٢٠ص (يف رجاله  الطويس ه عدَّ  )٢(

 ).عبد اهللا، رازي أبا ٰى كنَّفاضل، يُ  احلسني بن احلسن احلسيني األسود،(
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َماِن   .امَّ ُولِدَ ـلَ  َالزَّ

ُد ْبُن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيُّ  - ١٩٦ ِد ْبِن َجْعَفٍر َاْألََسِديِّ  ،ُحمَمَّ  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ

َثنِي أَْمحَُد ْبُن إِْبَراِهيمَ  ِد ْبنِ  )١(َحِكيَمةَ  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،َحدَّ َعِيلٍّ  بِنِْت ُحمَمَّ

َضااَ  ْمتَُها ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب  ،َسنََة اِْثنَتَْنيِ َوِستَِّني َوِماَئتَْنيِ   لرِّ َوَسَأْلتَُها َعْن  ،َفَكلَّ

ْت ِيل َمْن َتْأَتمُّ ِهبِمْ  ،ِدينَِها تْهُ  ،ٌن اِْبُن َاْحلََسنِ ُفَال  :َقاَلْت  ،َفَسمَّ  :َفُقْلُت َهلَا. َفَسمَّ

ٍد  :َفَقاَلْت  ؟اَينًَة أَْو َخَرباً ُمعَ  ،فَِداكِ  َجَعَلنَِي اَهللاُ   َكتََب بِِه إَِىلٰ  َخَربًا َعْن أَِيب ُحمَمَّ

هِ  يَعةُ  إَِىلٰ  :َفُقْلُت  ،َمْستُورٌ  :َقاَلْت  ؟َفَأْيَن َاْلَوَلدُ  :ُقْلُت َهلَا ،ُأمِّ  :َقاَلْت  ؟َمْن َتْفَزُع َالشِّ

ٍد  إَِىلٰ  ِة ُأمِّ َأِيب ُحمَمَّ اِْقتَِد  :َفَقاَلْت  ؟اِْمَرَأةٍ  بَِمْن َوِصيَّتُُه إَِىلٰ  ْقتَِديأَ  :َفُقْلُت ، َاْجلَدَّ

َما  َوَكانَ  ،ِيف َالظَّاِهرِ  ُأْختِِه َزْينََب بِنِْت َعِيلٍّ  إَِىلٰ  أَْوَىصٰ  بِاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ 

َعِيلِّ ْبِن  ْرتاً َعَىلٰ َزْينََب َس  ِمْن ِعْلٍم ُينَْسُب إَِىلٰ  َخيُْرُج ِمْن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ 

تُْم َأنَّ َالتَّاِسَع ِمْن ُوْلِد يْ وَ َما رَ أَ  ،إِنَُّكْم َقْوٌم َأْصَحاُب َأْخبَارٍ  :ُثمَّ َقاَلْت . َاْحلَُسْنيِ 

 ؟ُيْقَسُم ِمَرياُثُه َوُهَو ِيف اَْحلَيَاةِ  َاْحلَُسْنيِ 

يُّ  َوَرَوٰى  ٍد َالنََّهاَوْنِديِّ َعِن اَ  ،َهَذا اَْخلََربَ َالتَّلَُّعْكَربِ َعِن  ،)٢(ْحلََسِن ْبِن ُحمَمَّ

َسَأْلُت َحِكيَمَة : َقاَل  ،َراِغيِّ َعْن َأِيب َحاِمٍد اَملَ  ،َاْحلََسِن ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمْسلٍِم اَْحلَنَِفيِّ 

ٍد ُأْخَت أَِيب َاْحلََسِن َاْلَعْسَكِريِّ   .)٣(َوَذَكَر ِمثَْلهُ  ،بِنَْت ُحمَمَّ
                                                             

 .والصحيح ما أثبتناه ،)خدجية(: بعض النَُّسخيف  )١(

د النهاوندي، أبو احلسن بن حممّ (: )١٠٢الرقم / ٤٩و ٤٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).بتُ د الكالم، له كُ م جيِّ ، متكلِّ عيلٍّ 

، عن األسديبإسناده ) ٣٦٧و ٣٦٦ص (اهلداية الكربٰى يف  رواه باختالف اخلصيبي  )٣(

، د بن جعفر األسديعن أيب احلسن حممّ ) ٢٧٢و ٢٧١ص (ة إثبات الوصيَّ واملسعودي يف 

/ ٤٥باب  / ٥٠٧و ٥٠٦وص  ،٢٧ح  /٤٥باب / ٥٠١ ص(ين كامل الدِّ يف  والصدوق 

 .د بن جعفرحممّ  بإسناده عن) ٣٦  ح
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َواَيةُ َوقَ  -  ١٩٧ َمِت َالرِّ ٍد  )١(ْد َتَقدَّ : ِحَني ُولَِد َلهُ  ِمْن َقْوِل أَِيب ُحمَمَّ

ُْم َيْقتُُلوَننِي لِيَْقَطُعوا َهَذا َالنَّْسَل «  ،»؟َكيَْف َرأَْوا ُقْدَرَة َاهللافَ  ،َوَزَعَمِت َالظََّلَمُة أَهنَّ

هُ وَ  َل َاملُ  :َسامَّ  .َؤمَّ

ُد ْبُن َيعْ  َوَرَوٰى  -  ١٩٨ ٍد اَْألَْشَعِريِّ  ،ُقوَب ُحمَمَّ َعِن  ،َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ُحمَمَّ

 ٰ دٍ  َاملَُعىلَّ دٍ  ،ْبِن ُحمَمَّ ٍد : َقاَل  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ ِحَني ُقتَِل  َخَرَج َعْن أَِيب ُحمَمَّ

يُّ  َبْريِ ٰى «: َالزُّ ُه َيْقتُُلنِي َوَليَْس ِيل  ،َأْولِيَائِهِ  َوَعَىلٰ  َاهللا َعَىلٰ  َهَذا َجَزاُء َمِن اِْفَرتَ َزَعَم َأنَّ

هُ ، وَ َوُولَِد َلُه َوَلدٌ  ،»؟ُقْدَرَة َاهللا َفَكيَْف َرَأٰى  ،َعِقٌب  داً  :َسامَّ َسنََة ِستٍّ َوَمخِْسَني  ،ُحمَمَّ

 .)٣()٢(َوِماَئتَْنيِ 

ٍد : َقاَل  ،َأُبو َهاِشٍم اَْجلَْعَفِريُّ  -  ١٩٩ َك َمتْنَُعنِي َلتُ َجَال  :ُقْلُت ِألَِيب ُحمَمَّ

َهْل َلَك  ،َيا َسيِِّدي :ُقْلُت  ،»َسْل «: َقاَل  ؟َفتَْأَذُن ِيل ِيف َأْن َأْسَأَلَك  ،َعْن َمْسَأَلتَِك 

 .)٤(»بِاملَِدينَةِ «: َفَقاَل  ؟َفإِْن َحَدَث َحَدٌث َفَأْيَن َأْسأَُل َعنْهُ  :ُقْلُت  ،»َنَعمْ « :َقاَل  ؟َوَلدٌ 
                                                             

 ).١٨٦ح (يف  )١(

باب / ٥١٤وص  ،٥ح / الدار حبصا باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ / ٣٢٩ص / ١ج (الكايف  )٢(

 )٣ح  /٤٢باب / ٤٣٠ ص(ين كامل الدِّ يف  ؛ ورواه الصدوق )١ح  /مولد الصاحب 

) ٣٤٩ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد ، وداحلسني بن حممّ  د بن مرسور عنعن جعفر بن حممّ 

حممد  عن أمحد بن) ٤٢٦ص (يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي و، بإسناده عن الكليني

 .حمّمد بن يعقوبعن ) ٢٥١ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس بن عبيد اهللا

مة املجليس قال  )٣( ع بينه وبني ما ورد من مَ ام ُجي ربَّ (: )٤ص / ٥١ج (األنوار يف بحار  العالَّ

ة الشمسيَّ  حدامها عىلٰ إ، أو )َل تِ قُ (أو ) خرج(ـ ل مخس ومخسني بكون السنة يف هذا اخلرب ظرفاً 

 ).ةخرى عٰىل القمريَّ واألُ 

ومخسني ومائتي  ة ستٍّ ة يف مدَّ ة والقمريَّ واحلمل األخري ال وجه له، إذ تفاوت الشمسيَّ : نقول

 .يكون بام يقرب من ثامن سنني ال سنة واحدة سنة

، )٢ح / صاحب الدار  باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ / ٣٢٨ص / ١ج (يف الكايف  رواه الكليني  )٤(

يف روضة الواعظني  بإسناده عن الكليني، والفتَّال ) ٣٤٨ص / ٢ج (يف اإلرشاد  واملفيد 

      .عن حمّمد بن يعقوب) ٢٥١ص / ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ، والشيخ الطربيس )٢٦٢  ص(
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ُد ْبُن  َوَرَوٰى  -  ٢٠٠ َوَخاِدِم َأِيب  ،َرَفَعُه َعْن َنِسيٍم اَْخلَاِدمِ  ،َيْعُقوَب ُحمَمَّ

دٍ  َماِن  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل ،  ُحمَمَّ  ،َبْعَد َمْولِِدِه بَِعْرشِ َليَالٍ  َصاِحِب َالزَّ

ِك  َأَال «: ، َفَفِرْحُت بَِذلَِك، َفَقاَل »َيْرَمحُِك َاهللاُ«: َفَقاَل  ،َفَعَطْسُت ِعنَْدهُ  ُ ِيف ُأَبرشِّ

امٍ  َث َال ْوِت ثَ ُهَو َأَماٌن ِمَن َاملَ  ؟َاْلُعَطاسِ   . )١(»َأيَّ

ُد ْبُن َعبِْد َاهللا َوَرَوٰى  - ٢٠١ يُّ  ُحمَمَّ ْمَريِ َعْن أَْمحََد ْبِن  ،َعْن أَبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ

،  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،ةَ َعْن َساِملِ ْبِن َأِيب َحيَّ  ،َعْن ُأَميََّة ْبِن َعِيلٍّ َاْلَقيِْيسِّ  ،لٍ ِهَال 

ٌد َوَعِيلٌّ َواَْحلََسنُ  :َأْسَامءٍ  ةُ ثَ إَِذا اِْجتََمَع َثَال «: َقاَل  ابُِع َاْلَقاِئمُ  ،ُحمَمَّ  . )٢(» َفالرَّ

ُد ْبُن َيْعُقوَب بِإِْسنَاِدهِ  َوَرَوٰى  - ٢٠٢ َعْن  ،َعْن َضْوِء ْبِن َعِيلٍّ َاْلِعْجِيلِّ  ،ُحمَمَّ

ُه  - َأْهِل َفاِرَس َرُجٍل ِمْن  َوَلِزْمُت َباَب أَِيب  ،َأَتيُْت ُرسَّ َمْن َرَأٰى : َقاَل ، -َسامَّ

دٍ  َيا «: َفَلامَّ َدَخْلُت َفَسلَّْمُت َقاَل ِيل  ،)٣(َفَدَعاِين ِمْن َغْريِ َأِن اْستَْأَذْنُت ،  ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

  ٰقال باملدينة( :قوله): (٢٢٧و ٢٢٦ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىل (

 َل قِ الغيبة فيها أكثر، وقد نُ  إقامته حال وفيه داللة عٰىل أنَّ  ،املراد باملدينة مدينة الرسول  لعلَّ 

 ).من رأٰى، واهللا أعلم راد باملدينة ُرسَّ يُ  وحيتمل أنْ ، أبا هاشم رآه أنَّ 

، واملسعودي يف عن غيالن الكاليب عن نسيم) ٣٥٨ص ( يف اهلدايةالكربٰى  رواه اخلصيبي  )١(

ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق ن عن نسيم باختالفعن عالَّ ) ٢٦١ص (ة ات الوصيَّ إثب

/ ٤٤١ص (، ويف باختالف بإسناده عن نسيم اخلادم )٥ يل احلديثذ/ ٤٢باب / ٤٣٠ ص(

يف  والشيخ الطربيس  ،باختالف د بسند آخر عن نسيم خادمة أيب حممّ ) ١١ح  /٤٣باب 

/ ٢٠٣ص (يف الثاقب يف املناقب  محزة الطويس  ، وابن)٢١٧ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

، وحسن بن الفضل د بن عبد اهللا عن نسيم باختالفعن إبراهيم بن حممّ ) ١٨٠/٩  ح

/ ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٣٥٤ص (يف مكارم األخالق   الطربيس

 ).٧ح / ٦٩٤و ٦٩٣ص / ٢، وج ١١ح / ٤٦٦و ٤٦٥  ص

، )١٠١ح / ١١٤و ١١٣ص (يف اإلمامة والتبرصة  ن بابويه باختالف يسري ابرواه  )٢(

/ ٣٣٤و ٣٣٣ ص(ين كامل الدِّ يف  والصدوق ، )٢٦٨ص (ة إثبات الوصيَّ واملسعودي يف 

ي )٢ح / ٣٣باب  از القمِّ  ، والشيخ الطربيس )٢٨٥و ٢٨٤ص (يف كفاية األثر  ، واخلزَّ

 ).٢٣٤ص / ٢ ج ( إعالم الورٰى يف 

 ).أستأذن: (خبعض النَُّس يف  )٣(



تها: الفصل الثاين  ٢٧٥ ....................................  الكالم يف والدة صاحب الزمان وصحَّ

ُثمَّ َسَأَلنِي َعْن َمجَاَعٍة ِمْن ِرَجاٍل  ،»نُ َيا ُفَال  ،اُْقُعدْ «: ُثمَّ َقاَل  ،»؟َكيَْف َحاُلَك  ،نُ ُفَال 

 .»؟َما َالَِّذي أَْقَدَمَك «: ُثمَّ َقاَل ِيل  ،َونَِساٍء ِمْن َأْهِيل 

 .َرْغبٌَة ِيف ِخْدَمتَِك  :ُقْلُت 

ارَ « :َقاَل   .»َفاْلَزِم َالدَّ

اِر َمَع َاْخلََدمِ  :َقاَل  ي َهلُُم اَ  ،َفُكنُْت ِيف َالدَّ ُت َأْشَرتِ وِق ُثمَّ ِرصْ  ،ْحلََواِئَج ِمَن اَلسُّ

َجالِ  َفَدَخْلُت َعَليِْه َيْوماً َوُهَو ِيف  ،َوُكنُْت َأْدُخُل َعَليِْه بَِغْريِ إِْذٍن إَِذا َكاَن ِيف َداِر اَلرِّ

َجالِ  ْح  َمَكاَنَك َال «: َوَناَداِين  ،َفَسِمْعُت َحَرَكًة ِيف َاْلبَيِْت  ،َداِر َالرِّ َفَلْم َأْجُرسْ  ،»َتْربَ

ٌء ُمَغط�ى ،َأْدُخُل  َال ْخُرُج وَ أَ   ،»اُْدُخْل «: ُثمَّ َناَداِين  ،َفَخَرَجْت َعَيلَّ َجاِرَيٌة َمَعَها َيشْ

َفَكَشَفْت َعْن  ،»اِْكِشِفي َعامَّ َمَعِك «: َفَقاَل َهلَا ،َفَرَجَعْت  ،َاْجلَاِرَيةَ  ُثمَّ َناَدٰى  ،َفَدَخْلُت 

تِهِ  َفإَِذا َشْعٌر َنابٌِت ِمْن َلبَّتِِه إَِىلٰ  ،َكَشَف َعْن َبْطنِهِ فَ  ،َحَسِن َاْلَوْجهِ  ،ٍم َأْبيََض ُغَال   ،ُرسَّ

َفَام َرَأْيتُُه َبْعَد  ،َفَحَمَلتْهُ  ،ُثمَّ َأَمَرَها ،»َهَذا َصاِحبُُكمْ « :َفَقاَل  ،َأْخَرضُ َليَْس بَِأْسَودَ 

ٍد  َمَىضٰ  َذلَِك َحتَّٰى   .َأُبو ُحمَمَّ

نِنيَ  :ُقْلُت لِْلَفاِرِيسِّ  :َفَقاَل َضْوُء ْبُن َعِيلٍّ  ُر َلُه ِمَن َالسِّ  :َقاَل  ؟َكْم ُكنَْت ُتَقدِّ

ُر َأْنَت  :َفُقْلُت لَِضْوءٍ  :)١(َقاَل َاْلَعبِْديُّ  .َسنَتَْنيِ  َة َسنَةً  :َفَقاَل  ؟َكْم ُتَقدِّ َقاَل . َأْرَبَع َعْرشَ

رُ  :)٢(َأُبو َعبِْد اَهللاَأُبو َعِيلٍّ وَ  يَن َسنَةً  إِْحَدٰى  َوَنْحُن ُنَقدِّ  .)٣(َوِعْرشِ
                                                             

 .بن عبد الرمحن العبدي راوي اخلرب عن ضوء بن عيلٍّ  هو عيلُّ  )١(

عٰىل ما يف سند  ،روياه عن العبدي ،بن إبراهيم د واحلسن ابنا عيلِّ وأبو عبد اهللا مها حممّ  أبو عيلٍّ  )٢(

 .الكايف وغريه اخلرب يف

/ ٣٢٩ص / ١ج ( ، ويف)٢ح / باب مولد الصاحب / ٥١٥و ٥١٤ص / ١ج (الكايف  )٣(

؛ )د ٰى مٰىض أبو حممّ حتَّ : (إٰىل قوله) ٦ح / صاحب الدار  باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ 

، بإسناده عن الكليني )٤ح / ٤٣باب / ٤٣٦و ٤٣٥ص (ين كامل الدِّ يف  ورواه الصدوق 

، العجيل عن نرص بن عيلٍّ ) ٤٢٧ص (تقريب املعارف يف  وأبو الصالح احللبي 

     .العجيل عن ضوء بن عيلٍّ ) ٩٥٩ -  ٩٥٧ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج  يف  والراوندي
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ْسنَادِ  - ٢٠٣ ٍد : َقاَل  ،َعْن َعْمٍرو اَْألَْهَواِزيِّ  ،َوِهبََذا َاْإلِ  َأَراِين َأُبو ُحمَمَّ

 .)١(»َهَذا َصاِحبُُكْم ِمْن َبْعِدي«: َوَقاَل  ،اِْبنَهُ 

ِين اِْبُن أَِيب ِجيدٍ  -  ٢٠٤ ِد ْبِن اَْحلََسنِ  ،َوَأْخَربَ َعِن  ،ْبِن َاْلَولِيدِ  َعْن ُحمَمَّ

يِّ  ِد ْبِن َاْحلََسِن َاْلُقمِّ اِر ُحمَمَّ فَّ ِريِّ َاملُ  َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َالصَّ ِد  ،َطهَّ َعْن َحِكيَمَة بِنِْت ُحمَمَّ

َضااِ  ٍد : َقاَلْت  ،ْبِن َعِيلٍّ َالرِّ ِيف  َسنََة َمخٍْس َوَمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ  َبَعَث إَِيلَّ َأُبو ُحمَمَّ

ةِ «: َوَقاَل  ،َالنِّْصِف ِمْن َشْعبَانَ  يَْلَة إِْفَطاَرِك ِعنِْدي ،َيا َعمَّ   َفإِنَّ َاهللاَ ،اِْجَعِيل َاللَّ

تِِه َعَىلٰ  ِك بَِولِيِِّه َوُحجَّ َفتََداَخَلنِي  :َقاَلْت َحِكيَمةُ  ،»َخِليَفتِي ِمْن َبْعِدي ،َخْلِقهِ  َسيَُرسُّ

وٌر َشِديدٌ  يَاِيب َعَيلَّ َوَخَرْجُت ِمْن َساَعتِي َحتَّٰى  ،لَِذلَِك ُرسُ
 اِْنتََهيُْت إَِىلٰ  َوَأَخْذُت ثِ

ٍد  ُجِعْلُت  :َفُقْلُت  ،َوَجَواِريِه َحْوَلهُ  ،َوُهَو َجالٌِس ِيف َصْحِن َداِرهِ ، َأِيب ُحمَمَّ

َفَلْم َأَر  ،ُت طَْرِيف فِيِهنَّ َفَأَدرْ  ،»ِمْن َسْوَسنَ «: َقاَل  ؟اَْخلََلُف ِممَّْن ُهوَ  ،فَِداَك َيا َسيِِّدي

 .َجاِرَيًة َعَليَْها َأَثٌر َغْريَ َسْوَسنَ 
                                                                                                                                               

  ٰعن رجل ( :قوله): (٣٣٧و ٣٣٦ص / ٧ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىل

كام سنشري  د حممّ  خباره كان يف حياة أيبإ لعلَّ ) من رأٰى  أتيت ُرسَّ : ه قالمن أهل فارس سامَّ 

: فقوله ،وهو آن اإلخبار ،نأي من حني الوالدة إٰىل اآل) ر له من السننيقدِّ نت تُ كم ك( :قوله .إليه

ده يظهر ذلك ملن نظر يف تاريخ تولُّ  ،اإلخبار كان يف حال حياة أبيه  دلَّ عىل أنَّ ) سنتني(

 دأو جعل مبدئهام التولُّ  ،السنتني ومنتهامها الوفاة وزمان اإلخبار أوجعل مبد .أبيه وتاريخ وفاة

أي أربع عرشة ) أربع عرشة: قال ؟ر له أنتقدِّ كم تُ ( :قوله .ازمان الرؤية بعيد جد�  ومنتهامها

) وأبو عبد اهللا قال أبو عيلٍّ ( :قوله، ...اثنتا عرشة سنة مٰىض من زمان الفاريس سنة، وذلك بأنْ 

ٰى وعرشين سنة عند اإلخبار بإحد ه لسنِّ بن إبراهيم، وتقديرمها د واحلسن ابنا عيلِّ مها حممّ 

مولده يف الثالث والعرشين من  إنَّ  :قال  عٰىل قول منال يوافق ما مرَّ من سنة تسع وسبعني إالَّ 

 ).لتأمَّ فليُ  ،َري أرباب السِّ  شهر رمضان سنة ثامن ومخسني ومائتني كام نقله بعض

؛ ورواه )٣ح / صاحب الدار  باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ / ٣٢٨ص / ١ج (الكايف  )١(

يف تقريب  ، وأبو الصالح احللبي )٣٤٨ص / ٢ج (يف اإلرشاد  باختالف يسري املفيد 

 ).٢٥٢ص / ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ، والشيخ الطربيس )٤٢٧ص (املعارف 
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 ،ائَِدةِ َشاَء اَْآلِخَرَة ُأتِيُت بِاملَ ْغِرَب َوَاْلعِ َفَلامَّ أَْن َصلَّيُْت َاملَ  :َقاَلْت َحِكيَمةُ 

 ،ُثمَّ اِْستَيَْقْظُت  ،)١(َغْفَوةً  َفَغَفْوُت  ،َوَباَيتَُّها ِيف َبيٍْت َواِحدٍ  ،َفَأْفَطْرُت َأَنا َوَسْوَسنُ 

ٍد  َرًة فِيَام َوَعَدِين َأُبو ُحمَمَّ َفُقْمُت َقبَْل  ، ِمْن َأْمِر َوِيلِّ َاهللا َفَلْم َأَزْل ُمَفكِّ

ِذي ُكنُْت أَُقوُم ِيف ُكلِّ َليَْلةٍ  َال  َاْلَوْقِت َالَّ يُْت َصَال  ،ةِ لِلصَّ يِْل َحتَّٰى َفَصلَّ  إَِىلٰ  َبَلْغُت  َة َاللَّ

 ،َوَأْسبََغِت َاْلُوُضوءَ  )٢(]َخَرَجْت [َوَخَرْجُت َفِزَعًة وَ  ،َفَوَثبَْت َسْوَسُن َفِزَعةً  ،َاْلَوْترِ 

يْلِ ُثمَّ َعاَدْت َفَصلَّْت َصَال   )٣()َقدْ (َفَوَقَع ِيف َقْلبِي َأنَّ َاْلَفْجَر  ،َاْلَوْترِ  َوَبَلَغْت إَِىلٰ  ،َة َاللَّ

ِل َقْد َطَلعَ  ،ُظرَ َفُقْمُت ِألَنْ  ،َقُرَب  كُّ ِمْن َوْعِد  ،َفإَِذا بِاْلَفْجِر اَْألَوَّ َفتََداَخَل َقْلبَِي َالشَّ

ٍد  ي َال « :َفنَاَداِين ِمْن ُحْجَرتِهِ ، َأِيب ُحمَمَّ اَعَة َقدْ  )٤(َوَكأَنَِّك  ،َتُشكِّ  بِاْألَْمِر َالسَّ

 .»َتَعاَىلٰ  َرَأْيتِِه إِْن َشاَء َاهللاُ

ٍد  :َمةُ َقاَلْت َحِكي َّا َوَقَع ِيف َقْلبِيوَ ، َفاْستَْحيَيُْت ِمْن َأِيب ُحمَمَّ  ،ِمم

َال َفإِ  ،َاْلبَيِْت َوَأَنا َخِجَلةٌ  َوَرَجْعُت إَِىلٰ   ،َة َوَخَرَجْت َفِزَعةً َذا ِهَي َقْد َقَطَعِت َالصَّ

َني َشيْئاً  ،)٥()َوُأمِّي(بِأَِيب َأْنِت  :َفُقْلُت  ،َباِب َاْلبَيِْت  َفَلِقيتَُها َعَىلٰ  سِّ
 :َقاَلْت  ؟َهْل ُحتِ

ةِ   ،َتَعاَىلٰ  ٌف َعَليِْك إِْن َشاَء َاهللاَُخوْ  َال  :ُقْلُت  ،إِينِّ َألَِجُد َأْمرًا َشِديداً  ،َنَعْم َيا َعمَّ

يُْث ُت ِمنَْها َح َوَجَلْس  ،َوَأْجَلْستَُها َعَليَْها ،َوَأَخْذُت ِوَساَدًة َفَأْلَقيْتَُها ِيف َوَسِط َاْلبَيِْت 

ي َفَقبََضْت َعَىلٰ  ،َدةِ َتْقُعُد َاملَْرَأُة ِمَن َاملَْرَأِة لِْلِوَال  ُثمَّ َأنَّْت  ،َوَغَمَزْت َغْمَزًة َشِديَدةً  ،َكفِّ

َدْت  ،َأنَّةً  تََها ،َوَتَشهَّ ياً  )َعَليْهِ  َصَلَواُت اَهللا( ِيلِّ اَهللاَفإَِذا َأَنا بِوَ  ،َوَنَظْرُت َحتْ ُمتََلقِّ

َفإَِذا ُهَو َنظِيٌف َمْفُروٌغ  ،َفَأْجَلْستُُه ِيف َحْجِري ،َفَأَخْذُت بَِكتَِفيْهِ  ،بَِمَساِجِدهِ  َاْألَْرَض 
                                                             

ة غفا/ ١٧٨ص / ٨ج (يف هتذيب اللغة  )١( نام نومة أغفي الرجل وغريه، إذا : يقال: غفا): (مادَّ

 ).خفيفة

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ني ما بني املعقوفت )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(

 ).كفكأنَّ : (بعض النَُّسخيف  )٤(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٥(
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ٍد  ،ِمنْهُ  ةِ «: َفنَاَداِين َأُبو ُحمَمَّ ي َفْأتِينِي بِاْبنِي ،َيا َعمَّ  ،َفتَنَاَوَلهُ  ،َفَأَتيْتُُه بِهِ  ،»َهُلمِّ

ُثمَّ  ،َفَحنََّكهُ  ،ُثمَّ َأْدَخَلُه ِيف فِيهِ  ،)١(َفَفتََحَها ،َعيْنَيْهِ  َفَمَسَحُه َعَىلٰ  ،َوَأْخَرَج لَِساَنهُ 

ٰى ] َأْدَخَلهُ [ َفَمَسَح َيَدُه  ،َجالِساً  َوِيلُّ اَهللا َفاْستََوٰى  ،ِيف ُأُذَنيِْه َوَأْجَلَسُه ِيف َراَحتِِه َاْليُْرسَ

ِمَن   َفاْستََعاَذ َوِيلُّ َاهللا ،»َرِة َاللاِْنطِْق بُِقدْ  ،َيا ُبنَيَّ «: َرْأِسِه َوَقاَل َلهُ  َعَىلٰ 

ِجيمِ  يَْطاِن َالرَّ ِن ا�ر�ِحيمِ اِهللا � : َواِْستَْفتََح  ،َالشَّ
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ٰ ، ]٦و ٥: الَقصص[ ةِ َأِمِري َاملُ  َوَعَىلٰ ،  َرُسوِل َاهللا َعَىلٰ  َوَصىلَّ  ْؤِمنَِني َواَْألَِئمَّ

ٍد  )٢(َفنَاَوَلنِيهِ  ،َأبِيهِ  إَِىلٰ  ٰى اِْنتَهَ  َواِحداً َواِحداً َحتَّٰى  ةِ «: َوَقاَل  َأُبو ُحمَمَّ يِه  ،َيا َعمَّ ُردِّ

ِه َحتَّٰى  إَِىلٰ  هَ  ُأمِّ
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�� ]ِه َوَقدِ  َفَرَدْدُتُه إَِىلٰ ، ]١٣: الَقصص َفَصلَّيُْت  ،اِْنَفَجَر َاْلَفْجُر َالثَّاِين  ُأمِّ

بُْت إَِىلٰ  ْمُس  َاْلَفِريَضَة َوَعقَّ ٍد  ،َأْن َطَلَعِت َالشَّ ْفُت إَِىلٰ  ُثمَّ َودَّْعُت َأَبا ُحمَمَّ  َواِْنَرصَ

ُت إَِليِْهمْ  ،َوِيلِّ َاهللا ٍث اِْشتَْقُت إَِىلٰ َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َثَال  ،َمنِْزِيل  َفبََدْأُت بِاْحلُْجَرِة  ،َفِرصْ

تِي َكاَنْت َسْوَسُن فِيَها  ،َفَكِرْهُت َأْن َأْسَأَل  ،َسِمْعُت ِذْكراً  َال َفَلْم أََر أََثراً وَ  ،َالَّ

ٍد  َفَدَخْلُت َعَىلٰ  َؤالِ  ،أَِيب ُحمَمَّ  ُهوَ «: َفَقاَل  ،َفبََدَأِين  ،َفاْستَْحيَيُْت َأْن َأْبَدأَُه بِالسُّ

ِة ِيف  ِه َوَغيْبِِه َحتَّٰى   َكنَِف اَهللاَيا َعمَّ  َشْخِيص  إَِذا َغيََّب اَهللاُ فَ  ،َلهُ  َيأَْذَن َاهللاُ َوِحْرِزِه َوِسْرتِ

ي َالثَِّقاَت ِمنُْهمْ  َوَتَوفَّاِين َوَرَأْيِت  َوْليَُكْن ِعنَْدِك  ،ِشيَعتِي َقِد اِْختََلُفوا َفَأْخِربِ

َيَراُه  َال فَ  ،َعْن َخْلِقِه َوَحيُْجبُُه َعْن ِعبَاِدهِ  ُيَغيِّبُُه َاهللاُ َاهللاَفإِنَّ َوِيلَّ  ،َوِعنَْدُهْم َمْكتُوماً 

ِئيُل  َأَحٌد َحتَّٰى  َم َلُه َجْربَ  ، َفَرَسهُ  ُيَقدِّ
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 ).ففتحتهام: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .)وناولنيه: (بعض النَُّسخيف  )٢(
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ْسنَادِ  - ٢٠٥ ِد ْبِن َاْحلََسنِ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ِد ْبِن َحيْيَٰى  ،ْبِن َاْلَولِيدِ  َعْن ُحمَمَّ  َعْن ُحمَمَّ

اِزيِّ  ،َاْلَعطَّارِ  ِد ْبِن َمحََّوْيِه َالرَّ ْبِن  َعْن ُموَسٰى  ،ْبِن ِرْزِق َاهللاَعِن اَْحلَُسْنيِ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َجْعَفرٍ  ٍد  :َقاَل  ،)١(ُحمَمَّ َثتْنِي َحِكيَمُة بِنُْت ُحمَمَّ اَْحلَِديِث  ٰى بِِمثِْل َمْعنَ  َحدَّ

ِل إِالَّ  َا َقاَلْت  َاْألَوَّ ٍد : أَهنَّ ةِ «: َفَقاَل ِيل َأُبو ُحمَمَّ ابُِع  ،َيا َعمَّ إَِذا َكاَن َاْليَْوُم َالسَّ

ٍد  َفَلامَّ َأْصبَْحُت ِجئُْت ِألَُسلَِّم َعَىلٰ ، »َفْأتِينَا ْرتَ  َكَشْفُت َعنِ وَ ، أَِيب ُحمَمَّ َالسِّ

َد َسيِّ  َيا « :َفَقاَل  ؟َما َفَعَل َسيِِّدي ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَلْم َأَرهُ  ،ِديِألََتَفقَّ

ةِ  ابُِع ِجئُْت ، »اِْستَْوَدْعنَاُه اَلَِّذي اِْستَْوَدَعْت أُمُّ ُموَسٰى  ،َعمَّ َفَلامَّ َكاَن َاْليَْوُم َالسَّ

وا اِْبنِي«: َفَقاَل  ،َفَسلَّْمُت َوَجَلْسُت   ،ِجيَء بَِسيِِّدي َوُهَو ِيف ِخَرٍق ُصْفرٍ فَ  ،»َهُلمُّ

لِ  )٢(َفَفَعَل بِِه َكِفْعِلهِ  يِه َلبَناً َوَعَسالً  ُثمَّ َأْدَىلٰ  ،اَْألَوَّ َام ُيَغذِّ  :ُثمَّ َقاَل  ،لَِساَنُه ِيف فِيِه َكَأنَّ

ٍد  ِة َعَىلٰ َال بِالصَّ  نَّٰى َوثَ  ،» َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد َأْن َال «: َفَقاَل  ،»َيا ُبنَيَّ  ،َتَكلَّمْ « ُحمَمَّ

ِة  َوَعَىلٰ  ِن ا�ر�ِحيمِ اِهللا � : ُثمَّ َقَرأَ  ،َأبِيهِ  َوَقَف َعَىلٰ  َحتَّٰى  َاْألَِئمَّ
ْ
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اِزيُّ  -  ٢٠٦ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ اَلرَّ َعْن َعِيلِّ ْبِن َسِميِع ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ

اِريِّ  ،ُبنَانٍ  ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َالدَّ دٍ  َعْن َأْمحَدَ  ،َعْن ُحمَمَّ  ،ْن َأْمحََد ْبِن َعبِْد َاهللاعَ  ،ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن إِْبَراِهيمَ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َرْوٍح َاْألَْهَواِزيِّ   َعْن َحِكيَمَة بِِمثِْل َمْعنَٰى  ،َعْن ُحمَمَّ

ِل إِالَّ  ُه َقاَل  َاْحلَِديِث اَْألَوَّ ٍد  :َقاَلْت : َأنَّ َالنِّْصِف ِمْن َشْهِر  َليَْلةَ  َبَعَث إَِيلَّ َأُبو ُحمَمَّ
                                                             

ينال كام يف كامل ،د بن القاسم بن محزة بن موسٰى بن جعفر هو موسٰى بن حممّ  )١(  .دِّ

 .)كفعاله: (بعض النَُّسخيف  )٢(

يف  ، والفتَّال الً مفصَّ ) ١ح / ٤٢باب / ٤٢٦ - ٤٢٤ص (ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٣(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس الً مرَس ) ٢٥٧و ٢٥٦ص (روضة الواعظني 

عن ) ١٧٩/٨ح / ٢٠٣ص (املناقب يف ثاقب يف ال ، وابن محزة الطويس )٢١٧ - ٢١٤  ص

 .د بن القاسم خمترصاً موسٰى بن حممّ 
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َمْن  ،َيا اِْبَن َرُسوِل َاهللا :َوُقْلُت َلهُ  :َقاَلْت  ،َرَمَضاَن َسنََة َمخٍْس َوَمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ 

هُ   ،َوِيلِّ َاهللا َفَلامَّ َكاَن ِيف َاْليَْوِم َالثَّالِِث اِْشتَدَّ َشْوِقي إَِىلٰ  :َقاَلْت  ،»َنْرِجُس «: َقاَل  ؟ُأمُّ

تِي فِيَها اَْجلَاِرَيةُ  ،يْتُُهْم َعاِئَدةً َفَأتَ  ا َجالَِسًة ِيف َجمْلِِس َفإَِذا َأَنا ِهبَ  ،َفبََدْأُت بِاْحلُْجَرِة َالَّ

ْأسِ  ،َوَعَليَْها َأْثَواٌب ُصْفرٌ  ،ْرَأِة َالنَُّفَساءِ َاملَ  بَُة اَلرَّ  ،َفَسلَّْمُت َعَليَْها ،َوِهَي ُمَعصَّ

َاملَْهِد َوَرَفْعُت  َفَعَدْلُت إَِىلٰ  ،ِب َاْلبَيِْت َوإَِذا بَِمْهٍد َعَليِْه َأْثَواٌب ُخْرضٌ َجانِ  َواِْلتََفتُّ إَِىلٰ 

َفَفتََح َعيْنَيِْه  ،َمْقُموطٍ  َال َقَفاُه َغْريَ َحمُْزوٍم وَ  َناِئٌم َعَىلٰ  َفإَِذا َأَنا بَِوِيلِّ َاهللا ،َعنُْه اَْألَْثَواَب 

َفَشِمْمُت  ،َفِمي ِألَُقبَِّلهُ  َفتَنَاَوْلتُُه َوَأْدَنيْتُُه إَِىلٰ  ،)١(ي بِإِْصبَِعهِ َوَجَعَل َيْضَحُك َوُينَاِجينِ 

ٍد  ،ِمنُْه َراِئَحًة َما َشِمْمُت َقطُّ أَْطيََب ِمنَْها تِي«: َوَناَداِين َأُبو ُحمَمَّ ي  ،َيا َعمَّ َهُلمِّ

 .َوَذَكَر اَْحلَِديَث  ،»اِْنطِْق  ،َيا ُبنَيَّ « :)٢(َفتَنَاَوَلُه َوَقاَل  ،»َفتَاَي إَِيلَّ 

َأْستَْوِدُعَك اَلَِّذي اِْستَْوَدَعتُْه ُأمُّ  ،َيا ُبنَيَّ «: ُثمَّ َتنَاَوْلتُُه ِمنُْه َوُهَو َيُقوُل  :َقاَلْت 

ِه َوَكنَِفِه َوِجَواِرهِ  ُكْن ِيف َدَعِة اَهللا ،ُموَسٰى  يِه إَِىلٰ «: َوَقاَل  ،»َوِسْرتِ ِه َيا َعمَّ  ُردِّ  ،ةِ ُأمِّ

ي بِِه َأَحدًا َحتَّٰى  َال وَ  ،ْوُلوِد َعَليْنَاُاْكتُِمي َخَربَ َهَذا َاملَ وَ  ، »َيبُْلَغ َاْلِكتَاُب َأَجَلهُ  ُختِْربِ

هُ  ْعتُُهمْ  ،َفَأَتيُْت ُأمَّ  .آِخِرهِ  َوَذَكَر اَْحلَِديَث إَِىلٰ  ،َوَودَّ

: قال ،ا، عن حنظلة بن زكريَّ د بن عيلٍّ الرازي، عن حممّ  أمحد بن عيلٍّ 

 .بمثل ذلك ،، عن حكيمة)٣(بن بالل د بن عيلِّ ثني الثقة، عن حممّ حدَّ 

َثْت ِهبََذا  َوِيف ِرَواَيٍة ُأْخَرٰى  - ٢٠٧ يُوِخ َأنَّ َحكِيَمَة َحدَّ َعْن َمجَاَعٍة ِمَن َالشُّ

َوَساَقِت  ،ُه َنْرِجُس َوَأنَّ ُأمَّ  ،َوَذَكَرْت َأنَُّه َكاَن َليَْلَة َالنِّْصِف ِمْن َشْعبَانَ  ،َاْحلَِديِث 

ٍد : َقْوِهلَا َاْحلَِديَث إَِىلٰ  َيا «: َوُهَو َيُقوُل  َفإَِذا َأَنا بِِحسِّ َسيِِّدي َوبَِصْوِت َأِيب ُحمَمَّ
                                                             

 .)بإصبعيه: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).وقال له: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ،يف الكنٰى من أصحاب اهلادي ) ٥٨١٢/١٣الرقم / ٣٩٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

/ ٤٠١ص (، ويف )ن باللب عيلِّ  ب بنوطيِّ د وأبو احلسن وأبو الأبو طاهر حممّ (: قائالً 

 ).ثقة ،بن بالل د بن عيلِّ حممّ (: قائالً  ،من أصحاب العسكري ) ٥٨٨٦/٤  الرقم
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تِي ياً اَْألَْرَض  ،َفَكَشْفُت َعْن َسيِِّدي ،»َهاِيت اِْبنِي إَِيلَّ  ،َعمَّ َفإَِذا ُهَو َساِجٌد ُمتََلقِّ

َ جَ : ِذَراِعِه اَْألَْيَمِن َمْكتُوٌب  َعَىلٰ وَ  ،بَِمَساِجِدهِ 
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ْفتُُه ِيف  ،َفَوَجْدُتُه َمْفُروغاً ِمنْهُ  ،َفَضَمْمتُُه إَِيلَّ ، ]٨١: اإلرساء[ �ن َفَلفَّ

ٍد  َثْوٍب َوَمحَْلتُُه إَِىلٰ   .أَِيب ُحمَمَّ

َ  ، َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد أَْن َال «: َقْولِهِ  ا َاْحلَِديَث إَِىلٰ َوَذَكُرو داً َرُسوُل َاهللاَوَأنَّ ُحم  ،مَّ

اَدَة اَْألَْوِصيَاَء إَِىلٰ  ،»اا َأِمُري َاملُْؤِمنَِني َحق� َأنَّ َعِلي� وَ   ،َنْفِسهِ  َأْن َبَلَغ إَِىلٰ  ُثمَّ َملْ َيَزْل َيُعدُّ َالسَّ

 .ُثمَّ َأْحَجمَ  ،َيَدْيهِ  ْولِيَاِئِه بِاْلَفَرِج َعَىلٰ َوَدَعا ِألَ 

ٍد : َوَقاَلْت  َجاِب  ُثمَّ ُرفَِع َبيْنِي َوَبْنيَ َأِيب ُحمَمَّ  ،َفَلْم َأَر َسيِِّدي ،َكاْحلِ

دٍ   .»َوِمنَّا َأَخَذُه َمْن ُهَو َأَحقُّ ِمنَْك «: َفَقاَل  ؟َي َأْيَن َمْوَال  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت ِألَِيب ُحمَمَّ

َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َأْرَبِعَني َيْوماً َدَخْلُت  :َوَزاُدوا فِيهِ  ،ُثمَّ َذَكُروا َاْحلَِديَث بِتََامِمهِ 

ٍد  َعَىلٰ  ارِ َفإَِذا َمْوَال ، َأِيب ُحمَمَّ اِحُب َيْمِيش ِيف َالدَّ َفَلْم َأَر َوْجهًا َأْحَسَن  ،َنا َالصَّ

ٍد  ،َأْفَصَح ِمْن ُلَغتِهِ  ُلَغةً  َال وَ  ،ِمْن َوْجِههِ  ْوُلوُد َاْلَكِريُم َهَذا َاملَ «: َفَقاَل َأُبو ُحمَمَّ

َم  ،َوَلُه َأْرَبُعوَن َيْوماً  ِمْن َأْمِرِه َما َأَرٰى  َسيِِّدي َأَرٰى  :َفُقْلُت ، » اَهللا َعَىلٰ  َفتَبَسَّ

تِي، َأَما َعِلْمِت «: َوَقاَل  ا َمَعاِرشَ اَْألَئِ  َيا َعمَّ َنا ِيف َأنَّ ِة َننَْشأُ ِيف َاْليَْوِم َما َينَْشُأ َغْريُ مَّ

نَةِ  ْفُت »َالسَّ ْدُتهُ  ،، َفُقْمُت َفَقبَّْلُت َرْأَسُه َواِْنَرصَ َفُقْلُت ِألَِيب  ،َفَلْم َأَرهُ  ،ُثمَّ ُعْدُت َوَتَفقَّ

ٍد  ةِ «: َفَقاَل  ؟َناَما َفَعَل َمْوَال : ُحمَمَّ لَِّذي اِْستَْوَدَعْت ُأمُّ اِْستَْوَدْعنَاُه اَ  ،َيا َعمَّ

 .)١(»ُموَسٰى 

اِزيُّ  -  ٢٠٨ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َالرَّ ا ،َعْن ُحمَمَّ  ،َعْن َحنَْظَلَة ْبِن َزَكِريَّ

َثنِي َأْمحَُد ْبُن بَِال : َقاَل  ي� وَ  ،ِل ْبِن َداُوَد َاْلَكاتُِب َحدَّ  بَِمَحلٍّ ِمَن َالنَّْصِب  اَكاَن َعامِّ

ًة بَِام فِيِه ِمْن  ،َيْكتُُمهُ  َال ُيْظِهُر َذلَِك وَ ، ِألَْهِل َاْلبَيِْت  َوَكاَن َصِديقًا ِيل ُيْظِهُر َمَودَّ
                                                             

 ةإثبات الوصيَّ ، واملسعودي يف )٣٥٧ - ٣٥٥ص ( الكربٰى داية يف اهل رواه اخلصيبي  )١(

اب )٢٦٠ - ٢٥٧ ص(  ).١٣٠ - ١٢٧ص (عيون املعجزات يف  ، وحسني بن عبد الوهَّ
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َام َلِقيَنِي  - َفيَُقوُل  ،َطبِْع َأْهِل َاْلِعَراِق  َك بِهِ  َال َلَك ِعنِْدي َخَربٌ َتْفَرُح بِِه وَ : -ُكلَّ  ،ُأْخِربُ

َوَسَأْلتُُه َأْن  ،َفاْستَْقَصيُْت َعنْهُ  ،َأْن َمجََعنِي َوإِيَّاُه َمْوِضُع َخْلَوةٍ  َىلٰ إِ  ،َفَأَتَغاَفُل َعنْهُ 

ِين بِهِ  ِربَ َضا  َكاَنْت ُدوُرَنا بُِرسَّ َمْن َرَأٰى  :َفَقاَل  ،ُخيْ ٍد  - ُمَقابَِل َداِر اِْبِن َالرِّ َيْعنِي َأَبا ُحمَمَّ

َها نَْها َدْهراً َطِويالً إَِىلٰ َفِغبُْت عَ ، -  َاْحلََسَن ْبَن َعِيلٍّ  ِيلَ ُقِيضَ ُثمَّ  ،َقْزِويَن َوَغْريِ

ُجوُع إَِليَْها  َقَراَباِيت إِالَّ َفَلامَّ َواَفيْتَُها َوَقْد ُكنُْت َفَقْدُت َمجِيَع َمْن َخلَّْفتُُه ِمْن َأْهِيل وَ  ،َالرُّ

تْنِي لِ َوَكا ،َوَهلَا بِنٌْت َمَعَها ،َعُجوزًا َكاَنْت َربَّ  َمْستُوَرًة َصاِئنًَة َال  )١(َنْت ِمْن َطبِْع اَْألَوَّ

ارِ  ،ُحتِْسُن َاْلَكِذَب  َفأََقْمُت ِعنَْدُهنَّ َأيَّاماً ُثمَّ  ،َوَكَذلَِك َمَوالِيَاٌت َلنَا َبِقَني ِيف َالدَّ

اَف َوقَ  :َفَقاَلِت َاْلَعُجوَزةُ  ،َعَزْمُت َاْخلُُروَج   ؟ْد ِغبَْت َزَماناً َكيَْف َتْستَْعِجُل َاِالْنِرصَ

 ،ءَ َكْرَبَال  ُأِريُد َأْن َأِصَري إَِىلٰ  :ِجَهِة َاْهلُْزءِ  َفُقْلُت َهلَا َعَىلٰ  ،َفأَِقْم ِعنَْدَنا لِنَْفَرَح بَِمَكانَِك 

 ،َيا ُبنَيَّ  :َفَقاَلْت  ،َوَكاَن َالنَّاُس لِْلُخُروِج ِيف َالنِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن أَْو لِيَْوِم َعَرَفةَ 

ُثَك بَِام َرَأْيتُهُ  ،َوْجِه اَْهلُْزءِ  أَْن َتْستَِهَني َما َذَكْرَت َأْو َتُقوَلُه َعَىلٰ  ِعيُذَك بِاهللاأُ   َفإِينِّ ُأَحدِّ

 .ُخُروِجَك ِمْن ِعنِْدَنا بَِسنَتَْنيِ  َبْعدَ  بعيني

ْهِليزِ  َوَأَنا بَْنيَ  ،ْبنَتِيَوَمِعي اِ  ،ُكنُْت ِيف َهَذا َاْلبَيِْت َناِئَمًة بِاْلُقْرِب ِمَن َالدِّ

اِئَحةِ   :َفَقاَل  ،َالنَّاِئَمِة َوَاْليَْقَظاَنِة إِْذ َدَخَل َرُجٌل َحَسُن َاْلَوْجِه َنظِيُف َالثِّيَاِب َطيُِّب َالرَّ

َريانِ  ،َنةُ َيا ُفَال  اَعَة َمْن َيْدُعوِك ِيف َاْجلِ َهاِب َمَعهُ  َفَال  ،َجيِيئُِك اَلسَّ  َال وَ  ،َمتْتَنِِعي ِمَن َالذَّ

 :َفَقاَلْت  ؟َهْل َشَعْرِت بَِأَحٍد َدَخَل َاْلبَيَْت  :َهلَا َوُقْلُت  ،اِْبنَتِي َفنَاَدْيُت  ،َفَفِزْعُت  ،َختَاِيف 

ُجُل بَِعيْنِهِ  ،َوَقَرْأُت َونِْمُت  َفَذَكْرُت َاهللاَ ،َال  َفَفِزْعُت  ،َوَقاَل ِيل ِمثَْل َقْولِهِ  ،َفَجاَء اَلرَّ

ْ َيْدُخِل َاْلبَيَْت  :َفَقاَلْت  ،َوِصْحُت بِاْبنَتِي َفَقَرْأُت  ،َتْفَزِعي َال وَ  َفاْذُكِري اَهللاَ  ،َمل

 .َونِْمُت 

ُجُل َوَقاَل  َقْد َجاَءِك َمْن َيْدُعوِك َوَيْقَرُع  ،َنةُ َال َيا فُ  :َفَلامَّ َكاَن ِيف َالثَّالِثَِة َجاَء اَلرَّ
                                                             

مة املجليس قال ال )١( ل: (قوله): (٢٢ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  عالَّ أي ) من طبع األوَّ

 ).ل عمرهال هكذا، أي كانت مطبوعة عٰىل تلك اخلصال يف أوَّ كانت من طبع اخللق األوَّ 
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 ؟َمْن َهَذا :َفُقْمُت َوَراَء اَْلبَاِب َوُقْلُت  ،ْلبَاِب َوَسِمْعُت َدقَّ اَ  ،َفاْذَهبِي َمَعهُ  ،َاْلبَاَب 

 ،َفإَِذا َخاِدٌم َمَعُه إَِزارٌ  ،َمُه َوَفتَْحُت َاْلبَاَب َفَعَرْفُت َكَال  ،َختَاِيف  َال اِْفتَِحي وَ  :َفَقاَل 

ةٍ  :َفَقاَل  َرياِن ِحلَاَجٍة ُمِهمَّ َءِة َرأِْيس بِاملَُال  َلفَّ وَ  ،َفاْدُخِيل  ،َحيْتَاُج إَِليِْك َبْعُض اَْجلِ

اَر َوَأَنا أَْعِرُفَها اِر َوَرُجٌل َقاِعٌد  )١(َفإَِذا بِِشَقاٍق  ،َوَأْدَخَلنِي َالدَّ َمْشُدوَدٍة َوَسَط َالدَّ

َقاِق   َفَدَخْلُت َوإَِذا اِْمَرَأٌة َقْد َأَخَذَها َالطَّْلُق َواِْمَرَأةٌ  ،َفَرَفَع اَْخلَاِدُم طََرَفهُ  ،بَِجنِْب َالشِّ

َا َتْقبَُلَها  .َقاِعَدٌة َخْلَفَها َكَأهنَّ

 َفَام َكاَن إِالَّ  ،َفَعاَجلْتَُها بَِام ُيَعاَلُج بِِه ِمثُْلَها ،فِيَام َنْحُن فِيهِ  ُتعينينا :ْرَأةُ َفَقاَلِت َاملَ 

ي َوِصْحُت  َفَأَخْذُتُه َعَىلٰ  ،مٌ َسَقَط ُغَال  َقِليالً َحتَّٰى  ْخَرْجُت َوأَ  ،مٌ ٌم ُغَال ُغَال  :َكفِّ

ُجَل َاْلَقاِعدَ  ُ اَلرَّ َقاِق ُأَبرشِّ َفَلامَّ َرَدْدُت  ،َتِصيِحي َال  :َفِقيَل ِيل  ،َرْأِيس ِمْن طََرِف َالشِّ

يَاْلُغَال  َوْجِهي إَِىلٰ   ،َتِصيِحي َال  :ْرأَُة َاْلَقاِعَدةُ َفَقاَلْت ِيلَ اَملَ  ،ِم َقْد ُكنُْت َفَقْدُتُه ِمْن َكفِّ

اِر َوَردَِّين إَِىلٰ َال َلفَّ َرأِْيس بِاملُ ُم بِيَِدي وَ َوَأَخَذ اَْخلَادِ  َداِري  َءِة َوَأْخَرَجنِي ِمَن َالدَّ

ةً  ي بَِام َرَأْيِت َأَحداً  َال  :َوَقاَل  ،َوَناَوَلنِي ُرصَّ  .ُختِْربِ

اَر َوَرَجْعُت إَِىلٰ   ،َبْعدُ فَِراِيش ِيف َهَذا َاْلبَيِْت َواِْبنَتِي َناِئَمٌة  َفَدَخْلُت َالدَّ

َة  ،َال  :َفَقاَلْت  ؟َهْل َعِلْمِت بُِخُروِجي َوُرُجوِعي :َفَأْنبَْهتَُها َوَسَأْلتَُها َّ َوَفتَْحُت َالرصُّ

ُة َدَنانَِري َعَدداً  ِيف َهَذا  ْخَربُْت ِهبََذا َأَحداً إِالَّ َوَما أَ  ،ِيف َذلَِك َاْلَوْقِت َوإَِذا فِيَها َعَرشَ

ْثتَُك إِْشَفاقًا َعَليَْك  ،اَْهلُْزءِ  )٢(َحدِّ  ِم َعَىلٰ ْمَت ِهبََذا َاْلَكَال  َتَكلَّ امَّ ـَاْلَوْقِت لَ  َفإِنَّ  ،َفَحدَّ

ُعوَنُه َحقٌّ  ،َشْأنًا َوَمنِْزَلةً   ِء َاْلَقْوِم ِعنَْد اَهللاِهلَُؤَال   .َوُكلُّ َما َيدَّ

ْفتُُه إَِىلٰ  )٣(َفَعِجبُْت  :َقاَل  ْخِريَّ  ِمْن َقْوِهلَا َوَرصَ ْ َأْسَأْهلَا َعِن َالسُّ ِة َوَاْهلُْزِء َوَمل
                                                             

مة املجليس  )١(  ،ة بالكرسقَّ الشقاق مجع الشِّ ): (٢٢ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 .)مستطيالً  قَّ ما ُش من الثوب وهي 

 ).فإذا شقاق: (بعض النَُّسخويف 

 ).)خ ل حدٍّ (عٰىل جهة : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).بتفتعجَّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(
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َاْلَوْقِت َغْريَ َأينِّ َأْعَلُم َيِقيناً َأينِّ ِغبُْت َعنُْهْم ِيف َسنَِة َنيٍِّف َوَمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ َوَرَجْعُت 

ْتنِي َاْلَعُجوَزُة ِهبََذا اَْخلََربِ ِيف َسنَةِ  ُرسَّ َمْن َرأَٰى  إَِىلٰ  َوَثَامنَِني ٰى إِْحدَ  ِيف َوْقٍت َأْخَربَ

 .امَّ َقَصْدُتهُ ـلَ  )١(ْبِن ُسَليَْامنَ  ِيف ِوَزاَرِة ُعبَيِْد اَهللا َوِماَئتَْنيِ 

ِر ْبِن أَْمحََد َحتَّٰى ِج َاملُ َفَدَعْوُت بَِأِيب َاْلَفرَ  :َقاَل َحنَْظَلةُ  ] ِمنْهُ [َسِمَع َمِعي  َظفَّ

 .َهَذا اَْخلََربَ 

ُد ْبُن َيْعقُ  -  ٢٠٩ ْبِن َجْعَفٍر  َعْن َعبِْد اَهللا ،َعْن َبْعِض َأْصَحابِنَا ،وَب ُحمَمَّ

يِّ  ْمَريِ يُْخ َأُبو َعْمٍرو ِعنَْد َأْمحََد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َسْعٍد : َقاَل  ،َاْحلِ اِْجتََمْعُت َوَالشَّ

 ،َيا َأَبا َعْمٍرو :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَغَمَزِين أَْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق َأْن َأْسَأَلُه َعِن اَْخلََلِف  ،َاْألَْشَعِريِّ 

ٍء َوَما َأَنا بَِشاكٍّ فِيَام ُأِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعنْهُ  َفإِنَّ  ،إِينِّ َألُِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعْن َيشْ

ٍة إِالَّ ِدينِي َأنَّ اَْألَْرَض َال اِْعتَِقاِدي وَ  ْرَبِعَني َيْوماً إَِذا َكاَن َقبَْل َاْلِقيَاَمِة بِأَ   َختُْلو ِمْن ُحجَّ

َة َوُغلَِق َباُب َالتَّْوَبةِ (  إِيمَ  )٢()فلم يكن ينفع ُرفَِع اَْحلُجَّ
ً
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بعد  )هـ٢٧٩(للمعتضد استوزره يف سنة  هو أبو القاسم عبيد اهللا بن سليامن بن وهب، كان وزيراً  )١(

 بعد أنْ  -ه وأنَّ ) عليه لعنة اهللا(ف املعتضد يف لعن معاوية مات املعتمد وبويع له، وهو قد خال أنْ 

أ الكتاب بعد قرَ يُ  املعتضد بإخراج الكتاب الذي كان املأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية وأنْ  أمر

يعمل احليلة يف إبطال ما  أحرض يوسف بن يعقوب القايض وأمره أنْ  -اجلمعة عٰىل املنرب  صالة

 صار الكالم بني املعتضد ويوسف بن يعقوب أمسك املعتضد فلم يردّ  أنْ  وبعد ،املعتضد عزم عليه

 ).١٩٠ -  ١٨٢ص / ٨ج (تاريخ الطربي  :راجع. ءومل يأمر يف الكتاب بعده بيش عليه جواباً 

 ).عبد اهللا(: بعض النَُّسخويف 

 ).ينفع ة فلم يُك غلق باب التوبة وأُ ت احلجَّ عَ فِ فإذا كان ذلك رُ (: بدل ما بني القوسني يف الكايف )٢(

 .، وكذا ما يأيتمن الكايف )٣(
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اَْحلََسِن َصاِحَب ِين َأُبو َعِيلٍّ أَْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق َأنَُّه َسَأَل َأَبا َوَقْد َأْخَربَ 

ْن آُخذُ  ،َمْن ُأَعاِمُل : َوَقاَل ،  َاْلَعْسَكرِ   :]َلهُ [َفَقاَل  ؟َوَقْوَل َمْن أَْقبَُل  ،َوَعمَّ

َفاْسَمْع َلُه  ،اَل َلَك َفَعنِّي َيُقوُل َوَما قَ  ،يإَِليَْك َفَعنِّي ُيَؤدِّ  َفَام أَدَّٰى  ،َاْلَعْمِريُّ ثَِقتِي«

 .»ْأُمونُ َفإِنَُّه َالثَِّقُة َاملَ  ،َوَأطِعْ 

ٍد  ِين َأُبو َعِيلٍّ َأنَُّه َسأََل َأَبا ُحمَمَّ َاْلَعْمِريُّ «: َفَقاَل َلهُ  ،َعْن ِمثِْل َذلَِك  َوَأْخَربَ

َيا إَِليَْك َفَعنِّي يُ  ،َواِْبنُُه ثَِقتَانِ  َيانِ َفَام َأدَّ َفاْسَمْع َهلَُام  ،نِ  َفَعنِّي َيُقوَال َما َقاَال وَ  ،َؤدِّ

َُام َالثَِّقتَاِن َاملَ  َوَأطِْعُهَام   .َفَهَذا َقْوُل إَِماَمْنيِ َقْد َمَضيَا فِيَك  ،»ْأُموَنانِ َفإِهنَّ

 :َلهُ  َفُقْلُت  ،َسْل َحاَجتََك  :ُثمَّ َقاَل  ،َفَخرَّ َأُبو َعْمٍرو َساِجدًا َوَبَكٰى  ]:َقاَل [

ٍد  َوأَْوَمأَ  -َوَرَقبَتُُه ِمثُْل َهَذا  ،َاهللاإِي وَ  :َفَقاَل  ؟َأْنَت َرَأْيَت اَْخلََلَف ِمْن أَِيب ُحمَمَّ

ٌم َعَليُْكْم َأْن  :َقاَل  ،ْسمُ َاِال  :ُقْلُت  ،َهاِت  :َفَقاَل  ،َبِقيَْت َواِحَدةٌ  :َفُقْلُت ، - بِيَِدِه  ُحمَرَّ

َم َوَلِكْن  َال أَُقوُل َهَذا ِمْن ِعنِْدي َفَليَْس ِيل أَْن أَُحلَِّل وَ  َال وَ  ،َتْسَأُلوا َعْن َذلَِك  ُأَحرِّ

ٍد  ،)َعَليْهِ  َصَلَواُت َاهللا(َعنُْه  ْلَطاِن َأنَّ أََبا ُحمَمَّ َوَملْ  َمَىضٰ  َفإِنَّ اَْألَْمَر ِعنَْد َالسُّ

َم ِمَرياَثُه وَ  ،ُخيَلِّْف َوَلداً  ُلُه  ،َذلَِك  َفَصَربَ َعَىلٰ  ،قَّ َلهُ حَ  َأَخَذ َمْن َال َوَقسَّ َوُهَو َذا ُعامَّ

َب إَِليِْهْم َوَيْسأََهلُْم َشيْئاً  ،َجيُوُلونَ  َوإَِذا َوَقَع اَِالْسُم َوَقَع  ،َفَليَْس َأَحٌد َجيُْرسُ َأْن َيتََقرَّ

 .)٢()١(َوَأْمِسُكوا َعْن َذلَِك  اِتَُّقوا اَهللاَ  ،َاهللاَ َفاهللاَ ،َالطََّلُب 
                                                             

 عنه إعالم الورٰى ، )١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( لكايفا )١(

 ).٢١٩و ٢١٨ص / ٢ ج(

 .وله ختريج نذكره هناك ،)٣٢٢ح (ويأيت يف 

والشيخ ( :قوله): (٢٣٢ - ٢٣٠ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

 سفري لوأوَّ  ،ل وكيل من الوكالء األربعةوهو أوَّ  ،سعيد العمري] بن[هو عثامن ) أبو عمرو

) فغمزين أمحد بن إسحاق( :قوله .هو أحد املذكورين سابقاً ) أمحد بن إسحاق( :قوله .منهم

يشء غمزت ال: يقال ،احلاجب أو اليد واإلشارة كالرمز بالعني أو ،الغمز العرص والكبس باليد

  ة القرآن وصاحب املراد باحلجَّ ) غلق باب التوبةة وأُ ت احلجَّ عَ فِ رُ ( :قوله .وغمزته بعيني ،بيدي
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  الزمان ،ران بسقوط التكليف يف ذلك شعِ وظاهر اآلية يُ  )ُأغلق باب التوبة: (وظاهر قوله

 ومل حيرضين من األخبار ما يدلُّ ر ببقائه، شعِ يُ  )رشار من خلق اهللا فُاولئك: (الزمان، وظاهر قوله

لو بقي يف األرض اثنان لكان «ه من األخبار عٰىل أنَّ  ل بام دلَّ األوَّ  حرجَّ يُ  ويمكن أنْ  ،عٰىل أحدمها

بتخصيص هذه األخبار بزمان » ة لساختبقيت األرض بغري حجَّ  لو«ه وعٰىل أنَّ  ،»ةأحدمها احلجَّ 

هذا القول، ويمكن رفع التنايف أيضًا بتخصيصها بغري بينها وبني  وبذلك يندفع التنايف ،التكليف

 :قوله. لتأمَّ ا فليُ ه بعيد جد� األربعني أيضًا لعدم االعتداد به، ولكنَّ وقع التكليف يف األربعني وإنْ 

فاعل ) إيامهنا( ،)فلم يكن ينفع نفسًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خرياً (

قت يعني إذا حتقَّ  ،)آمنت( عطف عىلٰ  )أو كسبت(، و)نفساً (ـ صفة ل )نتمل تكن آم(و، )ينفع(

 باب التوبة ال ينفع اإليامن حينئذٍ  ة وسدَّ اآلية التي هي من آيات قيام القيامة أعني رفع احلجَّ  هذه

ان  كامَّ ـهذا الزمان ل ألنَّ  ،تؤمن قبل هذه اآلية أو آمنت ومل تكسب يف إيامهنا خريًا من قبل نفسًا مل

وهذا  ،ه ال ينفع اإليامن والعمل فيهمات يوم القيامة كان حكمه حكم يوم القيامة يف أنَّ مقدَّ  من

 ا أنْ ه ينفع فهو إمَّ ا من ذهب إٰىل أنَّ د عن العمل ال ينفع، وأمَّ اإليامن املجرَّ  ملن ذهب إٰىل أنَّ  ةحجَّ 

 ال ينفع :ليصري املعنٰى  )منتمل تكن آ( أو جيعل العطف عىلٰ  ،ص عدم النفع بذلك الزمانصِّ ُخي 

) ولئك رشار من خلق اهللافأُ ( :قوله. نفسًا كسبت يف إيامهنا خريًا فكيف إذ مل يكسبه اإليامن حينئذٍ 

باب التوبة عليهم رشار من خلق اهللا  ة منه وسدِّ ولئك الذين بقوا يف األرض بعد رفع احلجَّ أي أُ 

 ار، والرشِّ خريًا قبل الرفع والسدِّ  يؤمن ومل يعملمن ختصيصهم بمن مل  بدَّ  لفقد اخلري فيهم، وال

 ي أحببت أنْ ولكنِّ( :قوله .بعد إماتتهم مجيعاً ) تقوم عليهم القيامة( :قوله .بالكرس خالف اخليار

متفاوتة ومراتب متباعدة  وله درجات ،اليقني هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع) أزداد يقيناً 

التي ال تقدح يف أصل اليقني  ةات الومهيَّ ة والتومهُّ ملزامحات اخلياليَّ حيصل بسبب التفاوت يف رفع ا

الغطاء ما ازددت  َف ِش كُ  لو« :ٰى يبلغ إٰىل مرتبة عني اليقني، وإليه يشري قول أمري املؤمنني حتَّ 

تفاوت، وأيضًا الفرق  وبني غريه يف ذلك ولو مل يكن اليقني متفاوتًا ملا كان بينه  ،»يقيناً 

درجات اإليامن  بذلك، وتفاوت ري بني يقني األنبياء واألوصياء ويقني غريهم قاضٍ الرضو

د له بل  ،فيام يسأله سؤاله ليس بسبب الشكِّ  استشهاد ألنَّ ) إبراهيم  وإنَّ ( :قوله .أيضًا مؤيِّ

 فخرَّ ( :قوله، ...له زيادة بصرية وكامل يقني وسكون قلب كسؤال إبراهيم  حيصل ألجل أنْ 

  األمر عند فإنَّ ( :قوله، ...وبكٰى ملوت اإلمامني ،سجد لشكر النعمة) رو ساجدًا وبكٰى أبو عم
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تَْها  َأنَّ َبْعَض َأَخَواِت أَِيب اَْحلََسِن : َوُرِوَي  -  ٢١٠ َكاَنْت َهلَا َجاِرَيٌة َربَّ

ٰى  ٍد  ،َنْرِجَس  :ُتَسمَّ ْت َدَخَل َأُبو ُحمَمَّ َأَراَك َيا : َفَقاَلْت َلهُ  ،َفنََظَر إَِليَْها َفَلامَّ َكِربَ

باً  َظْرُت إَِليَْها إِالَّ  َما نَ إِينِّ «: َفَقاَل  ،َسيِِّدي َتنُْظُر إَِليَْها ُلوَد َاْلَكِريَم وْ َأَما إِنَّ َاملَ  ،ُمتََعجِّ

 ،ِيف َدْفِعَها إَِليْهِ  ُثمَّ َأَمَرَها َأْن َتْستَْأِذَن َأَبا اَْحلََسِن  ،»َيُكوُن ِمنَْها َتَعاَىلٰ  َعَىلٰ َاهللا

 . )١(َفَأَمَرَها بَِذلَِك  ،َفَفَعَلْت 

يَٰى  ،)٢(ْلُكَليْنِيُّ ٌن اَ َعالَّ  َوَرَوٰى  -  ٢١١ ِد ْبِن َحيْ َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن ُحمَمَّ

قَّاِق  ِد ْبِن َعبِْد اَهللا َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  ،َالنَّيَْشاُبوِريِّ َالدَّ ، ْبِن َجْعَفٍر  ْبِن ُموَسٰى  ُحمَمَّ

يَّاِريِّ  َثنِي َنِسيٌم َوَماِرَيةُ  :َقاَل  ،)٣(َعِن َالسَّ امَّ َخَرَج َصاِحُب ـلَ : )٤(َقاَلْت  ،َحدَّ

َمانِ  ِه َسَقَط َجاثِياً َعَىلٰ   َالزَّ َامءِ  ،ُرْكبَتَيْهِ  ِمْن َبطِْن ُأمِّ ُثمَّ  ،َرافِعًا َسبَّاَبتَُه َنْحَو اَلسَّ

ٰ ، املَِنيَ َربِّ َاْلعَ  َاْحلَْمُد هللاِ«: َعَطَس َفَقاَل  ٍد وَ  َعَىلٰ  َاهللاُ َوَصىلَّ  بْداً َداِخراً هللاِ آلِِه عَ ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

 حرمة  رصحيًا عٰىل أنَّ  ، وهذا التعليل دلَّ )لعنه اهللا(ايس أراد بالسلطان املعتمد العبَّ ) السلطان

ه األخبار أنَّ  قد جاء يف: قال )ةكشف الغمَّ (صاحب   أنَّ الترصيح باسمه يف زمان الغيبة، إالَّ 

ومال  ن اهللا األرض بظهور دولته،زيِّ يُ  يه بكنيته إٰىل أنْ كنِّيُ  يه باسمه وال أنْ سمِّ يُ  ألحد أنْ  حيلُّ  ال

ويف بعض  ،جاء وذهب :جال واجتال) جيولون( :قوله. واهللا أعلم ،إليه مجاعة من األصحاب

) ف إليهميتعرَّ  ليس أحد جيرس أنْ ( :قوله .فتصحي هوالظاهر أنَّ  ،من التحويل) حيولون( :خَس النُّ

ينيلهم ويعطيهم شيئًا  ة والوالية أنْ يعرفونه باملحبَّ  جيعل نفسه معروفًا هلم أي ليس أحد جيرس أنْ 

 ).حاجتهم خوفًا من السلطان وتبعته يسدُّ 

 - ٤٢٦ص (ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٢٥٧ص (رواه املسعودي يف إثبات الوصيَّة  )١(

اب الً مفصَّ  )٢ح / ٤٢باب / ٤٣٠  - ١٢٧ص (يف عيون املعجزات ، وحسني بن عبد الوهَّ

 ).٢٥٨و ٢٥٧ ص(يف روضة الواعظني  ، والفتَّال باختالف) ١٣٠

د بن إبراهيم بن أبان بن حممّ  عيلُّ (: )٦٨٢الرقم / ٢٦١و ٢٦٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).له كتاب أخبار القائم  ،احلسن، ثقة، عني ٰى أباكنَّن، يُ الرازي الكليني، املعروف بعالَّ 

 ).١٩٢الرقم / ٨٠ص (رجال النجايش : راجع. اريار السيَّ د بن سيَّ هو أمحد بن حممّ  )٣(

 ).قالتا(: ه سهو والصحيحواألظهر أنَّ  ،بعض النَُّسخكذا يف  )٤(
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َة اَهللاَزَعَمِت َال«: ُثمَّ َقاَل  ،»ُمْستَْكِربٍ  َال ُمْستَنْكٍِف وَ  َغْريَ  َلْو وَ  ،َداِحَضةٌ  ظََّلَمُة َأنَّ ُحجَّ

كُّ ِذَن َلنَا ِيف َاْلَكَال أُ   . )١(»ِم َلَزاَل َالشَّ

يَِّد : ٌن بِإِْسنَاِدهِ َعالَّ  َوَرَوٰى  -  ٢١٢  َسنَِة ِستٍّ َوَمخِْسَني ُولَِد ِيف  َأنَّ َالسَّ

ْجَرِة َبْعَد ُمِيضِّ َأِيب اَْحلََسِن بَِسنَتَْنيِ   . )٢(َوِماَئتَْنيِ ِمَن َاْهلِ

ْلَمَغاِينُّ ِيف ِكتَاِب  َوَرَوٰى  -  ٢١٣ ُد ْبُن َعِيلٍّ اَلشَّ  :َقاَل  ،)اَْألَْوِصيَاءِ (ُحمَمَّ

يُِّد ـلَ : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،َسِن ُم أَِيب اَْحلَ َثنِي َمحَْزُة ْبُن َنْرصٍ ُغَال َحدَّ   امَّ ُولَِد َالسَّ

اِر بَِذلَِك  َفَلامَّ َنَشَأ َخَرَج إَِيلَّ اَْألَْمُر َأْن َأْبتَاَع ِيف ُكلِّ َيْوٍم َمَع َاللَّْحِم  ،َتبَاَرشَ َأْهُل َالدَّ

ِغِري إِنَّ َهَذا ملَِْوَال  :َوِقيَل  ،َقَصَب ُمخٍّ   . )٣(َنا َالصَّ

َثنِي َالثَِّقةُ  :َقاَل  ،َوَعنْهُ  -  ٢١٤ َه : َقاَل  ،)٤(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْدِريَس  ،َحدَّ إَِيلَّ َوجَّ

ٍد َمْوَال  ُه َعِن اِْبنِي فَُال «: بَِكبٍْش َوَقاَل  َي أَُبو ُحمَمَّ  ،»َوُكْل َوَأطِْعْم أَْهَلَك  ،نٍ ُعقَّ

َه إَِيلَّ  ،»ْوُلوُد اَلَِّذي ُولَِد ِيل َماَت ملَ اَ «: َل ِيل َفَقا ،ُثمَّ َلِقيتُُه َبْعَد َذلَِك  ،َفَفَعْلُت  ُثمَّ َوجَّ

ْمحَ  بِْسِم اَهللا«: َوَكتََب  ،بَِكبَْشْنيِ  ِحيمِ اَلرَّ ُكْل وَ  ،كَ ْيِن اَْلَكبَْشْنيِ َعْن َمْوَال ُعقَّ َهذَ ، ِن اَلرَّ

 . )٥(َشيْئاً ْعَد َذلَِك َفَام َذَكَر ِيل َوَلِقيتُُه بَ  ،َفَفَعْلُت  ،»َوَأطِْعْم إِْخَواَنَك  َهنَّأََك اَهللاُ 
                                                             

، واملسعودي يف إثبات عن غيالن الكاليب) ٣٥٨و ٣٥٧ص ( رواه اخلصيبي يف اهلداية الكربٰى  )١(

ن الكاليب، والصدوق ) ٢٦٠ص (الوصيَّة   /٤٢باب / ٤٣٠ ص( ينالدِّ  كامل يف عن عالَّ

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس ارالعطَّ  بن حييٰى د بإسناده عن حممّ  )٥  ح

، )٥٣٢/١ح / ٥٨٤ص (يف الثاقب يف املناقب  ، وابن محزة الطويس )٢١٧  ص

 ).٢ح / ٤٥٧ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف   اونديوالر

، )مخس ومخسني ومائتني: (ن، وفيهعن عالَّ  )٢٥٦٠ص (ة يف إثبات الوصيَّ املسعودي رواه  )٢(

 ).بسنتني(بدل  )بنحو سنتني(و

 .عن محزة بن نرص) ٢٦٠ص (ة يف إثبات الوصيَّ املسعودي رواه  )٣(

من  )٥٦٣٨/٩الرقم / ٣٨٣ص (يف رجاله  ف ، واملؤلِّ )٥٩ص (يف رجاله  الربقي ه عدَّ  )٤(

 .أصحاب اهلادي 

 .الثقة من إخوانه عن) ٢٦١و ٢٦٠ص (ة إثبات الوصيَّ رواه املسعودي يف  )٥(



تها: الفصل الثاين  ٢٨٩ ....................................  الكالم يف والدة صاحب الزمان وصحَّ

َثنِي َظِريٌف أَُبو َنْرصٍ َاْخلَاِدمُ  :َقاَل  ،نٌ َعالَّ  َوَرَوٰى  -  ٢١٥ َدَخْلُت : َقاَل  ،َحدَّ

َماِن  - َعَليِْه  نَْدِل اَْألَْمحَرِ «: َفَقاَل ِيل ، -  َيْعنِي َصاِحَب اَلزَّ  :َفَقاَل  ،»َعَيلَّ بِالصَّ

أَْنَت َسيِِّدي : َفُقْلُت  ،»َمْن أََنا؟«: َنَعْم، َقاَل : ُقْلُت  ،»أََتْعِرُفنِي؟«: َفَقاَل  ،َفأََتيْتُُه بِهِ 

 ،فَِداكَ  َجَعَلنَِي اَهللاُ :َفُقْلُت  :َقاَل َظِريٌف  ،»َليَْس َعْن َهَذا َسأَْلتَُك «: َفَقاَل  ،َواِْبُن َسيِِّدي

ْ ِيل   . )١(»َء َعْن أَْهِيل َوِشيَعتِياَْلبََال  ِيب َيْدَفُع اَهللاُوَ  ،اءِ أََنا َخاَتُم اَْألَْوِصيَ « :َفَقاَل  ،َفرسِّ

ِد ْبِن َمالٍِك  - ٢١٦ ُد بْ  :َقاَل  ،َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ َثنِي ُحمَمَّ ُن َجْعَفِر ْبِن َعبِْد َحدَّ

ِد ْبِن أَْمحََد اَْألَْنَصاِريِّ  ،)٢(َاهللا َه قَ : َقاَل  ،َعْن َأِيب ُنَعيٍْم ُحمَمَّ َضِة ٌم ِمَن َاملُ وْ َوجَّ َفوِّ

ةِ َاملُ وَ  َ ٍد  َدِينَّ إَِىلٰ َكاِمَل ْبَن إِْبَراِهيَم َاملَ  َقرصِّ : َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  :َقاَل َكاِمٌل ، َأِيب ُحمَمَّ

 ُت َعَىلٰ َدَخلْ  َفَلامَّ  :َقاَل  ،َمْن َعَرَف َمْعِرَفتِي َوَقاَل بَِمَقاَلتِي  َيْدُخُل اَْجلَنََّة إِالَّ َأْسَأُلُه َال 

ٍد  يَاٍب َبيَاٍض َناِعَمٍة َعَليْهِ  َنَظْرُت إَِىلٰ  َسيِِّدي أَِيب ُحمَمَّ
َوِيلُّ  :َفُقْلُت ِيف نْفِيس  ،ثِ

ْخَواِن َوَينَْهاَنا َعْن  َاهللا تُُه َيْلبَُس َالنَّاِعَم ِمَن َالثِّيَاِب َوَيْأُمُرَنا َنْحُن بُِمَواَساِة َاْإلِ َوُحجَّ

امً  ،ُلبِْس ِمثِْلهِ  َفإَِذا ِمْسٌح َأْسَوُد َخِشٌن  ،َوَحَرسَ َعْن ِذَراَعيْهِ  »َيا َكاِمُل «: َفَقاَل ُمتَبَسِّ

َباٍب َعَليِْه ِسْرتٌ  َفَسلَّْمُت َوَجَلْسُت إَِىلٰ  ،»َوَهَذا َلُكمْ  ،َهَذا هللاِ«: َفَقاَل  ،ِجْلِدهِ  َعَىلٰ 

يُح َفَكَشَفْت طََرَفهُ  ،ُمْرًخى َذا َأَنا بَِفتًى َكَأنَُّه فِْلَقُة َقَمٍر ِمْن َأْبنَاِء َأْرَبِع َفإِ  ،َفَجاَءِت َالرِّ

 .ِسنَِني أَْو ِمثِْلَها
                                                             

يف إثبات عن غيالن الكاليب، واملسعودي ) ٣٥٨ص ( يف اهلداية الكربٰى  اخلصيبي رواه  )١(

بإسناده عن  )١٢ح  /٤٣باب / ٤٤١ص (ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٢٦١ص (ة الوصيَّ 

 .نعن عالَّ  )٣ح  /٤٥٨ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي طريف أبو نرص

د بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا حممّ (: )١٠٥٤الرقم / ٣٩٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

ب املوازنة ملن استبرص واملعرفة باحلديث، له كتا ةحسن العلم بالعربيَّ  ،بالنحوي أبو بكر املؤدِّ 

 .)يف إمامة االثني عرش 

ل من خالصة األقوال  مة ه العالَّ وعدَّ  ابن ، وكذا )١٦٧الرقم / ٢٦٩ص (يف القسم األوَّ

 ).١٣٣٩الرقم / ١٦٨ص (رجاله يف  داود 
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ْمُت َأْن ُقْلُت  ،»َيا َكاِمَل ْبَن إِْبَراِهيمَ « :َفَقاَل ِيل   :َفاْقَشْعَرْرُت ِمْن َذلَِك َوُأْهلِ

تِِه َوَبابِِه َتْسَأُلهُ  َوِيلِّ َاهللا ِجئَْت إَِىلٰ «: َفَقاَل  ،َيا َسيِِّدي ،َلبَّيَْك  َهْل َيْدُخُل َاْجلَنََّة  :َوُحجَّ

َيِقلُّ  َاهللاإَِذْن وَ «: َقاَل  ،اَهللاإِي وَ  :َفُقْلُت  ،»؟َمْن َعَرَف َمْعِرَفتََك َوَقاَل بَِمَقاَلتَِك  إِالَّ 

ُه َليَْدُخُلَها َقْوٌم ُيَقاُل َهلُمُ  اَهللاوَ  ،َداِخُلَها يَّةُ  :إِنَّ  ؟َوَمْن ُهمْ  ،َيا َسيِِّدي :ُت ُقلْ  ،»اَْحلَقِّ

ِه وَ « :َقاَل  ُه َوَفْضُلهُ  َال َقْوٌم ِمْن ُحبِِّهْم لَِعِيلٍّ َحيِْلُفوَن بَِحقِّ  .»َيْدُروَن َما َحقُّ

َوِجئَْت َتْسَأُلُه َعْن « :ُثمَّ َقاَل  ،َعنِّي َساَعةً  )َعَليْهِ  َصَلَواُت َاهللا(ُثمَّ َسَكَت 

َضةِ اَلِة َاملُ َمقَ  ا َومَ : َيُقوُل  َاهللاُوَ  ،َفإَِذا َشاَء ِشئْنَا ،أَْوِعيٌَة ملَِِشيَِّة َاهللا ُقُلوُبنَا َكَذُبوا َبْل  ،َفوِّ
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ْرتُ إَِىلٰ ، »]٣٠: اإلنسان[ اَء اهللاُ ن َفَلْم  ،َحاَلتِهِ  ُثمَّ َرَجَع َالسِّ

امً  ٍد َفنَظََر إَِيلَّ َأُبو ُحمَمَّ  ،َأْستَطِْع َكْشَفهُ   َما ُجُلوُسَك َوَقدْ  ،َيا َكاِمُل «: َفَقاَل  ،ُمتَبَسِّ

ُة ِمْن َبْعِدي  .َفُقْمُت َوَخَرْجُت َوَملْ أَُعاِينُْه َبْعَد َذلَِك  ،»؟َأْنبََأَك بَِحاَجتَِك اَْحلُجَّ

ثَ  ،َفَسَأْلتُُه َعْن َهَذا اَْحلَِديِث  ،َفَلِقيُت َكاِمالً  :َقاَل َأُبو ُنَعيْمٍ   .نِي بِهِ َفَحدَّ

عبد  بن ، عن عيلِّ د بن عيلٍّ الرازي، عن حممّ  هذا اخلرب أمحد بن عيلٍّ  ٰى ورو

نعيم  سمعت أبا: قال ،)١(اهللا بن عائذ الرازي، عن احلسن بن وجناء النصيبي

 . )٢(د بن أمحد األنصاري، وذكر مثلهحممّ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب  -  ٢١٧ يِّ  ،)٣(َعْن أَْمحََد ْبِن َالنَّْرضِ  ،ُحمَمَّ ِمْن ُوْلِد  - َعِن َاْلَقنَْربِ
                                                             

 ، وروٰى عنهد د النصيبي ، روٰى عن أيب حممّ د بن الوجناء أبو حممّ هو احلسن بن حممّ  )١(

د بن أمحد بن عبد ترمجة حممّ يف ) ٩٣٥الرقم / ٣٤٦ص (رجاله يف  ، ذكره النجايش الصفواين

 .اهللا بن مهران

ة إثبات الوصيَّ املسعودي يف و، )٣٥٩ص ( اهلداية الكربٰى يف رواه باختالف اخلصيبي  )٢(

دالئل اإلمامة  يف ، والطربي الشيعي )املدين(بدل  )املدائني( :، وفيه)٢٦٢و ٢٦١ ص(

اخلرائج يف  ، والراوندي دحممّ  بإسناده عن جعفر بن )٤٩١/٩٥ح / ٥٠٦و ٥٠٥ ص(

 .خمترصاً  )٤ح / ٤٥٩و ٤٥٨ص / ١ ج(واجلرائح 

از أبو احلسن اجلعفي، أمحد بن النرض اخلزَّ ): (٢٤٤الرقم / ٩٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).كويف ، ثقة ،موىلٰ 
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َضا  َمْوَىلٰ  - َقنَْربٍ َاْلَكبِِري   ،َفَشتََمهُ  ،َحِديُث َجْعَفرٍ ٰى َجرَ : َقاَل  ،أَِيب َاْحلََسِن َالرِّ

هُ  :َفُقْلُت  ْ َأَرهُ  :َقاَل  ؟َفَهْل َرَأْيتَهُ  ،َفَليَْس َغْريُ ي ،َمل  ؟َوَمْن َرآهُ  :ُقْلُت  ،َوَلِكْن َرآُه َغْريِ

َتْنيِ  :َقاَل   .)٢()١(َوَلُه َحِديٌث  ،َرآُه َجْعَفٌر َمرَّ

َث َعْن َرِشيٍق َصاِحِب َاملَ َوحَ  -  ٢١٨  )٤(ْعتَِضدُ َبَعَث إَِليْنَا َاملُ : َقاَل  ،)٣(اَدَراِي دَّ

َوَنْخُرَج  آَخرَ  )٥(َفَأَمَرَنا َأْن َيْرَكَب ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا َفَرسًا َوَنْجنَُب  ،َثُة َنَفرٍ َنْحُن َثَال وَ 

فِّنيَ  ِج ُمَص  َعَىلٰ   َكثٌِري إِالَّ َال َيُكوُن َمَعنَا َقِليٌل وَ  َال  )٦(ُخمِ ْ اِْحلَُقوا  :َوَقاَل َلنَا ،)٧(ىل� َالرسَّ

ةَ  ًة َوَداراً  ،بَِساِمرَّ َاْلبَاِب َخاِدماً  إَِذا َأَتيْتُُموَها َجتُِدوَن َعَىلٰ  :َوَقاَل  ،َوَوَصَف َلنَا َحمَلَّ

ارَ  )٨(َفاْكبُِسوا ،َأْسَودَ   .َوَمْن َرَأْيتُْم فِيَها َفْأُتوِين بَِرْأِسهِ  ،َالدَّ
                                                             

يف اإلرشاد  ، ورواه املفيد )٩ح  /رآه باب يف تسمية من / ٣٣١ص / ١ج (الكايف ) ١(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس بإسناده عن الكليني) ٣٥٣ص / ٢ ج(

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٢٢٠  ص

) من ولد قنرب الكبري( :قوله): (٢٣٤ص / ٦ج (يف رشح أُصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

للمدح واإليضاح ال  والوصف بالكبري ،نرب موٰىل أمري املؤمنني املراد بقنرب الكبري ق لعلَّ 

فاعل  )قال جرٰى ( :قوله). رجل(ـ بيان أو بدل ل) موٰىل أيب احلسن الرضا : (وقوله .لالحرتاز

راجع إٰىل  )هذمَّ (ومفعول ، وغريه راجع إٰىل القنربي )له(وضمري  )هذمَّ (أمحد، وفاعل  )قلت(و )قال(

 ).صاحب الزمان  راجع إىلٰ  )رأيته(اب، وضمري املفعول يف وهو املشهور بالكذَّ  ،جعفر بن عيلٍّ 

/ ٣ ج(الكنٰى واأللقاب  يف ي القمِّ الشيخ ذكره الذي ه أمحد بن احلسن املادراين الظاهر أنَّ  )٣(

 .وله بيان فراجع، )١٣٠ص 

اس أمحد بن بويع أبو العبَّ ، حيث )املعتمد(ه تصحيف والظاهر أنَّ  ،خ واملصادرَس هكذا يف النُّ )٤(

وهو يوم الثالثاء الثنتي عرشة  ،هاملعتضد باهللا يف اليوم الذي مات فيه املعتمد عٰىل اهللا عمُّ  طلحة

يف سنة  اإلمام احلسن العسكري  َض بِ بينام قُ  ،)هـ٢٧٩(رجب سنة  ليلة بقيت من

 .)١٤٣ص / ٤ ج(الذهب  مروج :راجع ).هـ٢٦٠(

 .ي نجعله جنبهأ ،فعالمن باب اإل  )٥(

 .خفيفاً  أي جاعلني ما معهم شيئاً  ،فعال أيضاً من باب اإل )٦(

ٰ يُ  خفيفاً  أي فرشاً : ىل� َص مُ : (بعض النَُّسخيف حاشية  )٧(  .)ويكون محله عٰىل الرسج ، عليهصىلَّ

 .دخلوها باقتحاماُ أي  )٨(
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ةَ  ٌة  ،َفَوَجْدنَا اَْألَْمَر َكَام َوَصَفهُ  ،َفَواَفيْنَا َساِمرَّ ْهلِيِز َخادٌِم أَْسَوُد َوِيف َيِدِه تِكَّ َوِيف اَلدِّ

اِر َوَمْن فِيَها ،َينِْسُجَها َما اِْلتََفَت إَِليْنَا َوَقلَّ  اَهللافَوَ  ،َصاِحبَُها :َقاَل فَ  ،َفَسأَْلنَاُه َعِن اَلدَّ

اُثُه بِنَا اَر َكَام أََمَرَنا ،اِْكِرتَ يَّةً  ،فََكبَْسنَا اَلدَّ اِر ِسْرتٌ َما نَظَْرُت َقطُّ  ،فََوَجْدَنا َداراً َرسِ َوُمَقابُِل اَلدَّ

اِر أََحدٌ  ،َعنُْه ِيف َذلَِك اَْلَوْقِت  َكأَنَّ اَْألَْيِدَي ُرفَِعْت  ،ِمنْهُ  )١(أَنْبََل  إَِىلٰ   .َوَملْ َيُكْن ِيف اَلدَّ

ْرتَ  اَْلبَيِْت َحِصٌري َقْد  َوِيف أَْقَىصٰ  ،َفإَِذا َبيٌْت َكبٌِري َكَأنَّ َبْحراً فِيِه َماءٌ  ،َفَرَفْعنَا َالسِّ

ُه َعَىلٰ  َفَلْم َيْلتَِفْت  ،ًة َقاِئٌم ُيَصيلِّ أَ ِس َهيْ َوَفْوَقُه َرُجٌل ِمْن َأْحَسِن َالنَّا ،اءِ َاملَ  َعِلْمنَا َأنَّ

ٍء ِمْن َأْسبَابِنَا إَِىلٰ  َال إَِليْنَا وَ  َفَغِرَق ِيف  ،َاْلبَيَْت  لِيَتََخطَّٰى  َق أَْمحَُد ْبُن َعبِْد َاهللاَفَسبَ  ،َيشْ

َرْجتُُه َوُغِيشَ َعَليِْه َمَدْدُت َيِدي إَِليِْه َفَخلَّْصتُُه َوَأْخ  َوَما َزاَل َيْضطَِرُب َحتَّٰى  ،اءِ َاملَ 

َوَبِقيُت  ،َفنَاَلُه ِمثُْل َذلَِك  ،فِْعِل َذلَِك َاْلِفْعلِ  َوَعاَد َصاِحبَِي َالثَّاِين إَِىلٰ  ،َوَبِقَي َساَعةً 

َما َعلِْمُت َكيَْف  َاهللاَفوَ  ،َوإَِليَْك  اَهللا ْعِذَرُة إَِىلٰ َاملَ  :َفُقْلُت لَِصاِحِب َاْلبَيِْت  ،َمبُْهوتاً 

َّا ُقْلنَا َفَام اِْلتََفَت إَِىلٰ  ،َاهللا َوَأَنا َتاِئٌب إَِىلٰ  ،َمْن َأِجيءُ   إَِىلٰ َوَال  ،ْخلََربُ اَ  ٍء ِمم َوَما اِْنَفتََل  ،َيشْ

ْفنَا َعنْهُ  ،َفَهاَلنَا َذلَِك  ،َعامَّ َكاَن فِيهِ  َم إِ  ،ْعتَِضُد َينْتَظُِرَناَقْد َكاَن َاملُ وَ  ،َواِْنَرصَ  َىلٰ َوَقْد َتَقدَّ

اِب إَِذا َواَفيْنَاُه َأْن َنْدُخَل َعَليِْه ِيف َأيِّ َوْقٍت َكانَ  يْلِ  ،َاْحلُجَّ  ،َفَواَفيْنَاُه ِيف َبْعِض َاللَّ

َوْحيَُكْم َلِقيَُكْم َأَحٌد  :َفَقاَل  ،َفَحَكيْنَا َلُه َما َرَأْينَا ،َفَسَأَلنَا َعِن اَْخلََربِ  ،َفُأْدِخْلنَا َعَليْهِ 

ي )٢(َأَنا َنِفيٌّ  :َفَقاَل  ،َال  :ُقْلنَا ؟َأَحٍد َسبٌَب أَْو َقْوٌل  ِمنُْكْم إَِىلٰ  َجَرٰى وَ  ،َقبِْيل   ،ِمْن َجدِّ

َبنَّ َأْعنَاَقنَا ُه َرُجٌل إِْن َبَلَغُه َهَذا اَْخلََربُ َليَْرضِ َنا َأْن َفَام َجَرسْ  ،َوَحَلَف بَِأَشدِّ َأْيَامٍن َلُه َأنَّ

َث بِِه إِالَّ   .)٣(ْعَد َمْوتِهِ بَ  ُنَحدِّ
                                                             

 ).أنيل: (بعض النَُّسخيف  )١(

 اس لو مل أرضباس، أي لست من بني العبَّ ه العبَّ ويريد بجدِّ ي، من جدِّ  ي أي منفيٌّ نفي من جدِّ  )٢(

 .بلغني عنكم هذا اخلرب أعناقكم إنْ 

 .يا من جدِّ ة منفي� أي لزنيَّ  )يلغ(خ َس ويف بعض النُّ

عن رشيق حاجب  )٥ح / ٤٦١و ٤٦٠ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٣(

 ).٢٤٨ص (فرج املهموم  يف عنه ابن طاوس ، واملادراين خمترصاً 
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ِين َمجَاَعةٌ  - ٢١٩ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبنِ  ،َوَأْخَربَ اَْحلَُسْنيِ ْبِن  َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َثنَا َعِيلُّ ْبنُ  :َقاَل ،  َباَبَوْيهِ  ُد ْبُن  :َقاَل  ،َؤذِّنُ اَْحلََسِن ْبِن َاْلَفَرِج َاملُ  َحدَّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

َرَأْيُت : َيُقوُل  -َرُجالً ِمْن أَْصَحابِنَا  - َسِمْعُت َأَبا َهاُروَن  :َقاَل  ،َحَسٍن َاْلَكْرِخيُّ 

َماِن  تِِه  َوَرَأْيُت َعَىلٰ  ،َوَوْجُهُه ُيِيضُء َكَأنَُّه َاْلَقَمُر َليَْلَة َاْلبَْدرِ  َصاِحَب اَلزَّ ُرسَّ

ٍد  ،ُتُه َخمْتُوناً َوَكَشْفُت َالثَّْوَب َعنُْه َفَوَجدْ  ،َشْعراً َجيِْري َكاْخلَطِّ   َفَسَأْلُت َأَبا ُحمَمَّ

َصاَبِة  ٰى وَس َلِكنَّا َسنُِمرُّ َاملُ وَ  ،َوَهَكَذا ُولِْدَنا ،َهَكَذا ُولِدَ «: َفَقاَل  ،َعْن َذلَِك  َعَليِْه ِإلِ

نَّةِ   . )١(»َالسُّ

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٢٢٠ يْبَاِينِّ َعْن أَِيب َاملُ  ،َأْخَربَ ِل َالشَّ ٍم َنْرصِ ْبِن  ُنَعيْ َعْن أَِيب  ،َفضَّ

َثنِي أَُبو َسِعيٍد اَملَ  :َقاَل  ،ْعُروِف بَِقْرَقاَرةَ ِعَصاِم ْبِن َاملُِغَريِة َاْلِفْهِريِّ َاملَ   :َقاَل  ،َراِغيُّ َحدَّ

ٍد  ُه َسَأَل َأَبا ُحمَمَّ َثنَا أَْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق َأنَّ َفَأَشاَر  ،َعْن َصاِحِب َهَذا َاْألَْمرِ  َحدَّ

َقبَةِ  ،يَِدهِ بِ  ُه َحيٌّ َغِليُظ َالرَّ  .َأي إِنَّ

يُّ  -  ٢٢١ ِين اِْبُن َأِيب ِجيٍد َاْلُقمِّ ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيدِ  ،َأْخَربَ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

َسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلُ  ْلَعبَّاِس ْبِن َعبِْد َاهللاْبِن اَ  َعبِْد اَهللا

ْبِن  )٢(َعْن أَِيب َاْلَفْضِل اَْحلَُسْنيِ ْبِن اَْحلََسِن ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َاْحلََسنِ ، َأِيب َطالٍِب 

ٍد َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  َوَرْدُت َعَىلٰ : َقاَل ، َعِيلِّ ْبِن أَِيب َطالٍِب  بُِرسَّ َمْن  أَِيب ُحمَمَّ

 . )٣(َدِة اِْبنِِه ْأُتُه بِِوَال َفَهنَّ  ،َرَأٰى 
                                                             

 يف إعالم الورٰى  رواه الشيخ الطربيس و، )١ح  /٤٣باب / ٤٣٥و ٤٣٤ ص(ين كامل الدِّ  )١(

 ا عن غريمَّ إما نقله  د بن يعقوب، ولكن مل نجده يف الكايف، فلعلَّ عن حممّ  )٢٢٠ص / ٢ج (

يف  الراوندي و، يهوالصحيح عن أيب جعفر بن بابو ،اخسَّ سهو من النُّ )عنه(أو ضمري  ،الكايف

 .بابويه عن ابن )٩٥٧ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج 

 بن بن عيلِّ  أيب الفضل احلسني بن احلسن بن احلسني بن احلسن بن عيلِّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).بن أيب طالب  احلسني بن عيلِّ 

 ).١ح / ٤٢ذيل باب / ٤٣٤ ص(ين كامل الدِّ  )٣(
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٢٢ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َوَأْخَربَ َنا أَِيب  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ َأْخَربَ

ُد ْبُن ُموَسٰى  ُد ْبُن َاْحلََسِن َوُحمَمَّ لِ ْبِن َاملُ  َوُحمَمَّ ْمَريِ  َعْن َعبِْد َاهللا ،تََوكِّ يِّ ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ

ُه َقاَل  َد ْبَن ُعثَْامَن : َأنَّ  ؟َرَأْيَت َصاِحَب َهَذا َاْألَْمرِ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َسَأْلُت ُحمَمَّ

َاللَُّهمَّ َأْنِجْز ِيل َما «: اَْحلََراِم َوُهَو َيُقوُل  ِدي بِِه ِعنَْد َبيِْت َاهللاَوآِخُر َعهْ  ،َنَعمْ  :َفَقاَل 

 .»َوَعْدَتنِي

ُد بْ   )َعَليْهِ  َصَلَواُت َاهللا(َوَرَأْيتُُه : )َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللا(ُن ُعثَْامَن َقاَل ُحمَمَّ

قًا بِ   .)١(»َاللَُّهمَّ اِْنتَِقْم ِيل ِمْن َأْعَدائَِك «: ْستََجاِر َوُهَو َيُقوُل َأْستَاِر َاْلَكْعبَِة ِيف َاملُ ُمتََعلِّ

*   *   * 

 

                                                             

/ ٤٤٠ ص(ين كامل الدِّ ، و)٣١١٥ذيل احلديث / ٥٢٠ص / ٢ج (من ال حيرضه الفقيه  )١(

 ).من أعدائك( بدل )من أعدائي: (، وفيه) ١٠و ٩ح  /٤٣ باب

 ).٣٣٠ح (ويأيت يف 



 

 

 

 

 

 

  ]ا ا[:  
  

  

]رآه ا  ر ا  

   أو   و[  
  

  
  

  

  

 





 

 

 

 

فيام  وهو ال يعرفه أو عرفه نة ملن رآه خبار املتضمِّ ا ما روي من األوأمَّ 

 :منها ا نذكر طرفاً غري أنَّ  ٰىص ُحت  فأكثر من أنْ  ،بعد

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٢٢٣ ٍد َهاُروَن ْبِن  ،َأْخَربَ يِّ  ُموَسٰى َعْن َأِيب ُحمَمَّ َعْن  ،َالتَّلَُّعْكَربِ

اِزيِّ  يَّ َعَىلٰ  :َقاَل  ،َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ اَلرَّ َثنِي َشيٌْخ َوَرَد َالرَّ ِد ْبِن  َحدَّ َأِيب َاْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

َماِن  َفَرَوٰى  ،َجْعَفٍر َاْألََسِديِّ   َوَسِمْعتُُهَام ِمنُْه َكَام  َلُه َحِديثَْنيِ ِيف َصاِحِب اَلزَّ

َثنِي َعِيلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم  :َقاَل  ،ثِِامَئٍة َأْو َقِريباً ِمنَْهاَذلَِك َقبَْل َسنَِة َثَال َوَأظُنُّ  ،َسِمعَ  َحدَّ

َبيْنَا َأَنا ِيف َالطََّواِف َقْد ُطْفُت ِستًَّة َوُأِريُد َأْن َأطُوَف : )١(َقاَل اَْألَْوِديُّ  :َقاَل  ،َاْلَفَدِكيُّ 

ابَِعةَ  اِئَحةِ  ،َفإَِذا َأَنا بَِحْلَقٍة َعْن َيِمِني َاْلَكْعبَِة َوَشابٌّ َحَسُن اَْلَوْجهِ  َالسَّ  ،طَيُِّب َالرَّ

ٌب إَِىلٰ  ،َهيُوٌب   َال وَ  ،ِمهِ َفَلْم َأَر أَْحَسَن ِمْن َكَال  َفتََكلَّمَ  ،َالنَّاسِ  َوَمَع َهيْبَتِِه ُمتََقرِّ

َفَسَأْلُت  ،َفَزَبَرِين َالنَّاُس  ،َفَذَهبُْت ُأَكلُِّمهُ  ،هِ َأْعَذَب ِمن َمنْطِِقِه ِيف ُحْسِن ُجُلوِس 

َيظَْهُر لِلنَّاِس ِيف ُكلِّ َسنٍَة َيْوماً   اِْبُن َرُسوِل اَهللا :َفَقاَل  ؟َمْن َهَذا :َبْعَضُهمْ 

ُثوَنهُ  ُثُهْم َوُحيَدِّ ِه َفيَُحدِّ ِشٌد َأَتاكَ  :َفُقْلُت  ،ِخلََواصِّ  :َقاَل  ،َداَك َاهللاُهَ َفَأْرِشْدِين  ،ُمْسَرتْ

ْلُت َوْجِهي ،َفنَاَوَلنِي َحَصاةً  إَِليَْك اِْبُن َما َالَِّذي َدَفَع  :َفَقاَل ِيل َبْعُض ُجَلَساِئهِ  ،َفَحوَّ
                                                             

ين يف كامل  )١(  ).األزدي(: واجلرائحواخلرائج الدِّ

ك أبو جعفر لِ أمحد بن احلسني بن عبد املَ ): (١٩٣الرقم / ٨٠ص (يف رجاله   قال النجايش

 ).كويف، ثقة، األزدي

ك أبو لِ أمحد بن احلسني بن عبد املَ (): ٧١/٩الرقم / ٦٧ص (يف الفهرست  وقال املؤلِّف 

ه )كويف، ثقةاألودي، جعفر  يف من مل يرو ) ٦٠٠٨/٨٩الرقم / ٤١٥ص (يف رجاله  ، وعدَّ

 .عنهم 
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 ،َفإَِذا َأَنا بَِسبِيَكٍة ِمْن َذَهٍب  ،َفَكَشْفُت َعْن َيِدي ،َحَصاةً  :َفُقْلُت  ؟ َرُسوِل اَهللا

َقنِيَوإَِذا  )١(]َفَذَهبُْت [ ةُ «: َفَقاَل  ،َأَنا بِِه َقْد َحلِ  ،َوَظَهَر َلَك اَْحلَقُّ  ،َثبَتَْت َعَليَْك اَْحلُجَّ

َأَنا َقاِئُم  ،ْهِديُّ َاملَ  َأَنا«: َفَقاَل  ،َاللَُّهمَّ َال  :َفُقْلُت  ،»؟َأَتْعِرُفنِي ،َوَذَهَب َعنَْك َاْلَعَمٰى 

َمانِ  َختُْلو ِمْن  إِنَّ َاْألَْرَض َال  ،َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً  َأَنا َالَِّذي َأْمَألَُها َعْدالً  ،َالزَّ

ةٍ  اِئيَل  َيبَْقٰى  َال وَ  ،ُحجَّ ٍة َأْكثََر ِمْن تِيِه َبنِي إِْرسَ اُم  ،َالنَّاُس ِيف َفْرتَ َوَقْد ظََهَر َأيَّ

ْث  ،ُخُروِجي  .)٢(»َأْهِل اَْحلَقِّ ِهبَا إِْخَواَنَك ِمْن  َفَهِذِه َأَماَنٌة ِيف َرَقبَتَِك َفَحدِّ

ْسنَادِ  -  ٢٢٤ اِزيِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ُد ْبُن  :َقاَل  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َعِيلٍّ اَلرَّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

ِد ْبِن أَْمحََد ْبِن َخَلٍف  ،َعِيلٍّ  ْعُروِف َنَزْلنَا َمْسِجداً ِيف َاملَنِْزِل َاملَ : َل َقا ،َعْن ُحمَمَّ

َق ِغْلَامِين ِيف َالنُُّزولِ ، - َمْرَحَلتَْنيِ ِمْن ُفْسَطاِط ِمْرصَ  َىلٰ عَ  - بِاْلَعبَّاِسيَِّة  َبِقَي وَ  ،َوَتَفرَّ

َفَلامَّ َزاَلِت  ،ِيف َزاِوَيتِِه َشيْخاً َكثَِري َالتَّْسبِيِح  َفَرَأْيُت  ،ٌم َأْعَجِميٌّ َمِعي ِيف اَملَْسِجِد ُغَال 

ْمُس َرَكْعُت َوَسَجْدُت  يُْت  َالشَّ ِل َوْقتَِهاَوَصلَّ  ،َوَدَعْوُت بِالطََّعامِ  ،َالظُّْهَر ِيف أَوَّ

يَْخ َأْن َيْأُكَل َمِعي  .َفَأَجاَبنِي، َوَسَأْلُت َالشَّ

، َوَمْقَصِدهِ  َوَعْن َبَلِدِه َوِحْرَفتِهِ  ،َفَلامَّ َطِعْمنَا َسَأْلُت َعِن اِْسِمِه َواِْسِم َأبِيهِ 

ُد ْبنُ  ُه ِمْن َأْهِل ُقمَّ  ،َعبِْد َاهللا َفَذَكَر َأنَّ اِْسَمُه ُحمَمَّ ُه َيِسيُح ُمنُْذ َثَال َوَذكَ  ،َوَأنَّ ثَِني َر َأنَّ

َواِحلِ  ُل ِيف َاْلبُْلَداِن َوَالسَّ َة وَ  ،َسنًَة ِيف طََلِب اَْحلَقِّ َوَيتَنَقَّ ُه أَْوطََن َمكَّ ِدينََة َنْحَو َاملَ َوَأنَّ

يَن َسنًَة َيبَْحُث َعِن اَْألَْخبَا  .ِر َوَيتَّبُِع َاْآلَثارَ ِعْرشِ

َمَقاِم  ٍث َوتِْسِعَني َوِماَئتَْنيِ طَاَف بِاْلبَيِْت ُثمَّ َصاَر إَِىلٰ َفَلامَّ َكاَن ِيف َسنَِة َثَال 
                                                             

 ).٢ص / ٥٢ج (األنوار من بحار  )١(

بإسناده  )١٨ح / ٤٣باب / ٤٤٥و ٤٤٤ص (ين لدِّ ا كامليف  رواه باختالف يسري الصدوق  )٢(

الشيخ عن  نقالً  )٢٦٨و ٢٦٧ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و، عن األزدي

/ ٦١٤و ٦١٣ص (لثاقب يف املناقب يف ا ، وابن محزة الطويس بابويه بنأبو جعفر 

 عن عيلِّ  )١١٠ح / ٧٨٥و ٧٨٤ص / ٢ ج(واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٥٥٩/٧  ح

 .عن اخلرائج) ٢٥٨ ص(فرج املهموم يف  ، وابن طاوس بن إبراهيم الفدكيا



نة ملن رآه : صل الثالثالف  ٢٩٩ ................. وهو ال يعرفه أو عرفه فيام بعد األخبار املتضمِّ

 ،َفَأْنبََهُه َصْوُت ُدَعاٍء َملْ َجيِْر ِيف َسْمِعِه ِمثُْلهُ  ،َوَغَلبَتُْه َعيْنُهُ  ،َفَرَكَع فِيهِ  ،إِْبَراِهيَم 

اِعَي  :َقاَل  ْلُت َالدَّ ْ َأَر َقطُّ ِيف ُحْسِن ُصوَرتِِه َواِْعتَِداِل  ،َفتََأمَّ َفإَِذا ُهَو َشابٌّ َأْسَمُر َمل

ٰ  ،َقاَمتِهِ  بَْعتُهُ  ،َفَخَرَج َوَسَعى ُثمَّ َصىلَّ ِيف َنْفِيس َأنَُّه َصاِحُب   َأْوَقَع َاهللاُوَ  ،َفاتَّ

َماِن   .َالزَّ

َعاِب َفَلامَّ َفَرَغ ِمْن َسْعيِ  َفَلامَّ َقُرْبُت ِمنُْه إِْذ  ،َفَقَصْدُت أََثَرهُ  ،ِه َقَصَد َبْعَض َالشِّ

َضنِي )٢(ِمثِْل َاْلَفنِيِق  )١(َأَنا بَِأْسَودَ  َما  :َفَصاَح ِيب بَِصْوٍت َملْ َأْسَمْع َأْهَوَل ِمنْهُ  ،َقِد اِْعَرتَ

اً َوَزا ،َفُأْرِعْدُت َوَوَقْفُت  ؟اَفاَك َاهللاُعَ  ،ُتِريدُ  ي َوَبِقيُت ُمتََحريِّ ْخُص َعْن َبَرصِ  .َل اَلشَّ

اِيف  ْفُت َأُلوُم َنْفِيس َوَأْعِذُهلَا بِاْنِرصَ ُة اِْنَرصَ بَِزْجَرِة  َفَلامَّ َطاَل ِيبَ َاْلُوُقوُف َوَاْحلَْريُ

يَِّب  َال  َأنْ  َأْدُعوُه َوَأْسَأُلُه بَِحقِّ َرُسولِِه َوآلِِه  َفَخَلْوُت بَِريبِّ  ،َاْألَْسَودِ  ُخيَ

ي ،َسْعِيي  .َوَأْن ُيْظِهَر ِيل َما َيثْبُُت بِِه َقْلبِي َوَيِزيُد ِيف َبَرصِ

ْوَضِة  ، ْصَطَفٰى ْعَد ِسنَِني ُزْرُت َقْربَ َاملُ َفَلامَّ َكاَن بَ  َفبَيْنَا َأَنا أَُصيلِّ ِيف َالرَّ

تِي َبْنيَ َاْلَقْربِ َوَاملِْنَْربِ إِْذ َغَلبَتْنِي  ُكنِي ،َعيْنِيَالَّ ٌك ُحيَرِّ َفإَِذا َأَنا  ،َفاْستَيَْقْظُت  ،َفإَِذا ُحمَرِّ

كَ  :َفَقاَل  ،بِاْألَْسَودِ  َك  ،)٣(هللاِ اَْحلَْمدُ  :َفُقْلُت  ؟َوَكيَْف ُكنَْت  ؟َما َخَربُ  َال  :َفَقاَل  ،َوَأُذمُّ

اِْزَدْد ِمَن َفطِْب َنْفساً وَ  ،اً َكثِرياً َوَقْد َأْدَرْكَت َخْري  ،َفإِينِّ ُأِمْرُت بَِام َخاَطبْتَُك بِهِ  ،َتْفَعْل 

ْكِر هللاِ ٰى  ؟نٌ َما َفَعَل ُفَال  ،َما َأْدَرْكَت َوَعاَينَْت   َالشُّ اِينَ َبْعَض إِْخوَ  َوَسمَّ

ينَ َاملُ  َقةَ  :َفُقْلُت  ،ْستَبِْرصِ ٰى  ،نٌ َفُفَال  ،َصَدْقَت  :َفَقاَل  ،بُِربْ َرفِيقًا ِيل ُجمْتَِهدًا ِيف  َوَسمَّ

َياَنةِ  ،ِعبَاَدةِ َالْ  ةِ  :َفُقْلُت  ،ُمْستَبِْرصًا ِيف َالدِّ ْسَكنَْدِريَّ ٰى  َحتَّٰى  ،بِاْإلِ ًة ِمْن  َسمَّ ِيل ِعدَّ

 .إِْخَواِين 
                                                             

 .أي برجل أسود ،إذ أنا بأسود )١(

مة املجليس  )٢( م الفحل  :الفنيق): (٥ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ من اإلبل ال املكرَّ

 ).م والكربيف العظ ركب، والتشبيهؤذٰى لكرامته عٰىل أهله وال يُ يُ 

 ).أمحد اهللا: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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َكيَْف َتْعِرُفُه  :َفَقاَل  ،أَْعِرُفهُ  َال  :ُقْلُت  ؟َما َفَعَل ُنْقُفورُ  :َفَقاَل  ،ُثمَّ َذَكَر اِْسًام َغِريباً 

 ،ُثمَّ َسأََلنِي َعْن َرُجٍل آَخرَ  ؟َفيَْخُرُج َناِرصًا ِمْن ُقْسَطنْطِينِيَّةَ  اَهللاُ ِديهِ َهيْ  َوُهَو ُروِميٌّ 

 اِْمِض إَِىلٰ  ،َي ِهيَت ِمْن أَْنَصاِر َمْوَال  َفَقاَل َهَذا َرُجٌل ِمْن أَْهلِ  ،أَْعِرُفهُ  َال  :َفُقْلُت 

ِيف َاِالْنتَِصاِر لِْلُمْستَْضَعِفَني َوِيف  ِذَن اَهللاُْن َيُكوَن َقْد أَ َنْرُجو أَ  :َفُقْل َهلُمْ  ،أَْصَحابَِك 

ْيُت إَِليِْهْم َوأَْبَلْغتُُهْم َما  ،َاِالْنتَِقاِم ِمَن اَلظَّاملِِنيَ  َوَلَقْد َلِقيُت َمجَاَعًة ِمْن أَْصَحاِيب َوأَدَّ

ٌف وَ  ثُْقُل بِِه ظَْهُرَك َوَيتَْعُب بِِه َتتََلبََّس بَِام يَ  أُِشُري َعَليَْك أَْن َال ُمحِّْلُت َوأََنا ُمنَْرصِ

 .َتَعاَىلٰ  َشاَء اَهللاُ َفإِنَّ اَْألَْمَر َقِريٌب إِْن  ،َطاَعِة َربَِّك  َوَأْن َحتْبَِس َنْفَسَك َعَىلٰ  ،ِجْسُمَك 

ْد قَ  ،َيا َأِخي :َفَقاَل  ،َوَسأَْلتُُه َقبُوَهلَا ،َفَأْحَرضَ ِيل َمخِْسَني ِدينَاراً  ،َفَأَمْرُت َخاِزِين 

َم اَهللاُ  َء إَِذا  َحرَّ ْ َعَيلَّ أَْن آُخَذ ِمنَْك َما أََنا ُمْستَْغٍن َعنُْه َكَام َأَحلَّ ِيل أَْن آُخَذ ِمنَْك اَليشَّ

ي ِمْن أَْصَحاِب َهْل َسِمَع َهَذا اَْلَكَال  :َفُقْلُت َلهُ  ،اِْحتَْجُت إَِليْهِ  َم ِمنَْك أََحٌد َغْريِ

ْلَطانِ  ْدُفوُع َعْن نِْعَمتِِه ْحلَُسْنيِ َاْهلََمَداِينُّ اَملَ أَْمحَُد ْبُن اَ  )١()َأُخوكَ ( ،مْ َنعَ  :َفَقاَل  ؟اَلسُّ

َفَحجَّ َأْمحَُد ْبُن اَْحلَُسْنيِ  ،َمْن َلِقيَت ٰى َوَقِد اِْستَأَْذَن لِْلَحجِّ َتْأِميالً َأْن َيْلقَ  ،بِآَذْربِيَجانَ 

نَةِ  َاْهلََمَداِينُّ  ْفُت إَِىلٰ  ،َقتََلُه ِذْكَرَوْيِه ْبُن َمْهَرَوْيهِ فَ  ،ِيف تِْلَك اَلسَّ ْقنَا َواِْنَرصَ  .اَلثَّْغرِ  َواِْفَرتَ

 ِمْن ُوْلِد اَْحلَُسْنيِ  )٢(ِدينَِة َرُجالً اِْسُمُه َطاِهرٌ َفَلِقيُت بِاملَ  ،ُثمَّ َحَجْجُت 

ُه َيْعَلُم ِمْن َهَذا اَْألَْمِر َشيْئاً  :ُيَقاُل ، )٣(َاْألَْصَغرِ   ،َأنَِس ِيب  َفثَاَبْرُت َعَليِْه َحتَّٰى  ،إِنَّ
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف ) ١(

 هو طاهر بن حييٰى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا األعرج بن احلسني األصغر ابن اإلمام عيلِّ  )٢(

طاهر أبو (: )٥٨ص (ني الفخري يف أنساب الطالبيِّ األزوارقاين يف قال ، احلسني  بنا

 ).وهو بطن ث باملدينة شيخ احلجاز،ملحدِّ القاسم العايل ا

يف و، اد أصحاب السجَّ  من) ١٠٩٨/٥الرقم / ١١٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

) ٢١٩٧/٥٤الرقم / ١٨٢ص (يف و، الباقر من أصحاب ) ١٣٢٨/٧الرقم / ١٣٠ ص(

ع ومخسني سب، تابعي، مدين، مات سنة أيب عبد اهللا  عمُّ (: قائالً ، الصادق من أصحاب 

                    .)ومائة
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ِة َعِقيَدِيت  َوَوَقَف َعَىلٰ  ،)١(َوَسَكَن ِيل  بَِحقِّ آَبائَِك  ،َرُسوِل َاهللا َيا اِْبنَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،ِصحَّ

ِدي َمْن ِعنْ  )٢(َفَقْد َشِهدَ  ،امَّ َجَعْلتَنِي ِمثَْلَك ِيف َاْلِعْلِم ِهبََذا َاْألَْمرِ ـلَ  َالطَّاِهِريَن 

ُقُه بَِقْصِد  اَي ملَِْذَهبِي َواِْعتَِقاِدي )٣(ْبِن ُسَليَْامَن ْبِن َوْهٍب  َاْلَقاِسِم ْبِن َعبِْد اَهللاُتَوثِّ  ،إِيَّ

ُه أَْغَرٰى  َمنَِي اَهللاُ  ،بَِدِمي ِمَراراً  َوَأنَّ  .ِمنْهُ  َفَسلَّ

بَالِ ُاْكتُْم َما َتْسَمُع ِمنِّي َاْخلََربَ ِيف  ،َيا َأِخي :َفَقاَل   َوإِنََّام َيَرٰى  ، َهِذِه َاْجلِ

ِذينَ  يِْل َوَيْقِصُدوَن بِِه َمَواِضَع َيْعِرُفوَهنَا َاْلَعَجاِئَب َالَّ اَد ِيف َاللَّ ينَا  ،َحيِْمُلوَن َالزَّ َوَقْد ُهنِ

ْفُت َعنْهُ  ،َعِن َاْلَفْحِص َوَالتَّْفتِيشِ  ْعتُُه َواِْنَرصَ  .َفَودَّ

َعْن أَِيب َاْحلََسِن  ،ْعُروُف بِاْبِن َاْحلَاِرشِ ْمحَُد ْبُن ُعبُْدوٍن َاملَ ِين أَ َأْخَربَ وَ  - ٢٢٥

َجاِعيِّ َاْلَكاتِِب  ِد ْبِن َعِيلٍّ اَلشُّ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم َالنُّْعَامِينِّ  َعْن أَِيب َعبِْد َاهللا ،ُحمَمَّ َعْن  ،ُحمَمَّ

دٍ (ُيوُسَف ْبِن َأْمحََد   ،ثِِامَئةٍ َثَال َحَجْجُت َسنََة ِستٍّ وَ : َقاَل  ،يِّ َاْجلَْعَفرِ  )٤()خ ل ُحمَمَّ

نََة َوَما َبْعَدَها إَِىلٰ  َة تِْلَك َالسَّ ُثمَّ َخَرْجُت َعنَْها  ،ثِِامَئةٍ َثَال َسنَِة تِْسٍع وَ  َوَجاَوْرُت بَِمكَّ

فًا إَِىلٰ  امِ  ُمنَْرصِ َفنََزْلُت ِمَن  ،ُة َاْلَفْجرِ ي َصَال َأَنا ِيف َبْعِض َالطَِّريِق َوَقْد َفاَتتْنِ َفبَيْنَا  ،َالشَّ

َال ْحِمِل وَ َاملَ  َفَقاَل  ،َفَوَقْفُت َأْعَجَب ِمنُْهمْ  ،َفَرَأْيُت َأْرَبَعَة َنَفٍر ِيف َحمِْملٍ  ،ةِ َهتَيَّأُْت لِلصَّ

 .َوَخاَلْفَت َمْذَهبََك  ،َتَك َتَرْكَت َصَال  ؟ِممَّ َتْعَجُب  :َأَحُدُهمْ 

بُ 
َصاِحَب  ُحتِبُّ أَْن َتَرٰى  :َفَقاَل  ؟َوَما ِعْلُمَك بَِمْذَهبِي :نِيَفُقْلُت لِلَِّذي ُخيَاطِ

                                                                                                                                               

  ورعاً  فاضالً احلسني بن عيلِّ بن احلسني كان (: )١٧٤ص / ٢ج (رشاد يف اإل وقال املفيد ،

 ).ته فاطمة بنت احلسني، وأخيه أيب جعفر احلسني، وعمَّ  بن عن أبيه عيلِّ  كثرياً  وروٰى حديثاً 

 ).إيلَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

مة امل )٢( يف اخلروج  ه مضطرٌّ أنَّ  غرضه بيان): (٥ص / ٥٢ج (األنوار بحار يف  جليس قال العالَّ

 ).املخالف واملؤالف ه من الشيعة قد عرفه بذلكأو أنَّ  ، يبطأ عليه باخلربمن القاسم لئالَّ  خوفاً 

القاسم بن عبد اهللا : (بعضهاويف  ،)القاسم بن عبيد اهللا بن سليامن وهب: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).)اهللا خ ل عبيد(

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخليس يف  )٤(
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 ،َماٍت َعَال ِئَل وَ إِنَّ َلُه َدَال  ):َلهُ (َفُقْلُت  ،َأَحِد َاْألَْرَبَعةِ  َفأَْوَمأَ إَِىلٰ  ،َنَعمْ  :ُقْلُت  ؟َزَمانَِك 

َامءِ  َعَليِْه َصاِعداً إَِىلٰ َاْجلََمَل َوَما  َأْن َتَرٰى  ،َأيَُّام َأَحبُّ إَِليَْك  :َفَقاَل   أَْو َتَرٰى  ،َالسَّ

َامءِ  ْحِمَل َصاِعداً إَِىلٰ َاملَ  َُام َكاَن َفِهَي دَ  :َفُقْلُت  ؟اَلسَّ َفَرَأْيُت اَْجلََمَل َوَما َعَليِْه  ،َلةٌ َال َأهيُّ

َامءِ  َيْرَتِفُع إَِىلٰ  ُجَل أَْوَمَأ إَِىلٰ  ،َالسَّ َهَب  ،َرةٌ َرُجٍل بِِه ُسمْ  َوَكَأنَّ َالرَّ َبْنيَ  ،َوَكاَن َلْوُنُه َالذَّ

اَدةٌ   .)١(َعيْنَيِْه َسجَّ

اِزيُّ -  ٢٢٦ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َالرَّ ِد ْبِن َعبِْد َربِِّه  ،)٢(َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

: َقاَل  ،ِميِّ ِمْن ُوْلِد َاْلَعبَّاسِ اَْهلَاِش  ْن َأْمحََد ْبِن َعبِْد َاهللاعَ  ،َاْهلَْمَداِينِّ  )٣(َاْألَْنَصاِريِّ 

ٍد اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  ُت َداَر َأِيب ُحمَمَّ َ  بُِرسَّ َمْن َرأَٰى  َحَرضْ َوُأْخِرَجْت  ،َيْوَم ُتُويفِّ

 )٤(َخَرَج إَِليْنَا َحتَّٰى  ،ُثوَن َرُجالً ُقُعوٌد َننْتَظِرُ َثَال َوَنْحُن تِْسَعٌة وَ  ،َجنَاَزُتُه َوُوِضَعْت 

َفَلامَّ َأْن َخَرَج ُقْمنَا َهيْبًَة َلُه ِمْن َغْريِ َأْن  ،ٌم ُعَشاِريٌّ َحاٍف َعَليِْه ِرَداٌء َقْد َتَقنََّع بِهِ ُغَال 

َم َوَقاَم َالنَّاُس َفاْصَطفُّوا ،َنْعِرَفهُ  ٰ  ،َخْلَفهُ  َفتََقدَّ َفَدَخَل َبيْتاً َغْريَ  ،َعَليِْه َوَمَشٰى  َفَصىلَّ

ِذي َخرَ   .َج ِمنْهُ َالَّ

يَز ُيْعَرُف َفَلِقيُت بِاملَ  :اَْهلََمَداِينُّ  َقاَل َأُبو َعبِْد َاهللا َراَغِة َرُجالً ِمْن َأْهِل َتْربِ

يِزيِّ  ٍد َالتَّْربِ ءٌ  ،بِإِْبَراِهيَم ْبِن ُحمَمَّ ْ ُخيَْرْم ِمنُْه َيشْ َثنِي بِِمثِْل َحِديِث َاْهلَاِشِميِّ َمل  ،َفَحدَّ
                                                             

، )٥٦٢/١٠ح / ٦١٥و ٦١٤ ص(املناقب يف ثاقب اليف  ابن محزة الطويس رواه  )١(

 ).١٣ح / ٤٦٧و ٤٦٦ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف   والراوندي

متام بن  بن الفضل بن د بن عيلِّ حممّ ): (١٠٤٦الرقم / ٣٨٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

سكني بب قِّ شهريار األصغر، وكان لُ  بن مياذرماه بن ذزا خمهر بن فرذسكني بن بندار بن دا

 ).د التصنيف، صحيح االعتقاد، جيِّ عيناً  ،وكان ثقةً  ،بسبب إعظامهم له

بن  د بن عيلِّ حممّ : (، قائالً )٧١٣/١٢٨الرقم / ٢٤٠ص (يف الفهرست  املؤلِّف وعنونه 

 ).أبا احلسني، كثري الرواية ٰى كنَّيف الدهقان، يُ الفضل بن متام الكو

: ، قائالً يف من مل يرو عنهم  )٦٣٣٠/٨٠الرقم / ٤٤٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).أجاز التلعكربي مجيع حديثه ه األنصاري،د بن عبد ربِّ حممّ (

 .)علينا: (بعض النَُّسخيف ) ٤(
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نِّ ُغَال  :َفُقْلُت  ،َاْهلََمَداِينَّ  َفَسَأْلُت  :َقاَل  ُه ُرِوَي  ؟ٌم ُعَشاِريُّ َاْلَقدِّ َأْو ُعَشاِريُّ َالسِّ ِألَنَّ

ٍد  )١(َوَكاَنْت َغيْبَةُ  ،َدَة َكاَنْت َسنََة ِستٍّ َوَمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ َأنَّ َاْلِوَال  َسنََة  َأِيب ُحمَمَّ

َفَقاَل ِيل  ،َهَكَذا َسِمْعُت  ،أَْدِري َال  :َفَقاَل . ِة بَِأْرَبِع ِسنِنيَ دَ ِماَئتَْنيِ َبْعَد َاْلِوَال وَ  ِستّني

 .)٢(ُعَشاِريُّ اَْلَقدِّ  :َشيٌْخ َمَعُه َحَسُن َاْلَفْهِم ِمْن َأْهِل َبَلِدِه َلُه ِرَواَيٌة َوِعْلمٌ 

اِزيِّ  ،َعنْهُ  -  ٢٢٧  ،نَاَء َالنَِّصيِبيِّ َعِن َاْحلََسِن ْبِن َوْج  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َعاِئٍذ َالرَّ

ِد ْبِن َأْمحََد َاْألَْنَصاِريِّ  ةَ ِعنَْد َاملُ ُكنُْت َحاِرضًا : َقاَل  ،َعْن َأِيب ُنَعيٍْم ُحمَمَّ  ْسَتَجاِر ِبَمكَّ

ِد ْبِن َاْلَقاِسِم َاْلَعَلِويِّ َمجَاَعٌة ُزَهاَء َثَال وَ  ْ َيُكْن ِمنُْهْم ُخمِْلٌص َغْريُ ُحمَمَّ  ،ثَِني َرُجالً َمل

اِدِس مِ  ِة َسنََة َثَال َفبَيْنَا َنْحُن َكَذلَِك ِيف َاْلَيْوِم َالسَّ جَّ
ٍث َوِتْسِعَني ْن ِذي َاْحلِ

َام  )٣(تاختجإِْذ َخَرَج َعَليْنَا َشابٌّ ِمَن َالطََّواِف َعَليِْه إَِزاَراِن  ،َوِماَئتَْنيِ  ِيف وَ  ،ُحمِْرٌم ِهبِ

 .نِ َيِدِه َنْعَال 

َم َعَليْنَا َوَج  ،َقامَ  َملْ َيبَْق ِمنَّا َأَحٌد إِالَّ وَ  ،ُقْمنَا َمجِيعاً َهيْبًَة َلهُ َفَلامَّ َرَأْينَاُه  َلَس َفَسلَّ

طاً وَ  َما َكاَن َأُبو َعبِْد  َتْدُرونَ أَ « :ُثمَّ َقاَل  ،ُثمَّ اِْلتََفَت َيِميناً َوِشَامالً  ،َنْحُن َحْوَلهُ ُمتََوسِّ

 :َكاَن َيُقوُل « :َقاَل  ؟،َوَما َكاَن َيُقوُل  :ُقْلنَا ،»؟ْحلَاِح َيُقوُل ِيف ُدَعاِء َاْإلِ   َاهللا

َامءُ  ُق َبْنيَ  ،َوبِِه َتُقوُم َاْألَْرُض  ،َاللَُّهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َالَِّذي بِِه َتُقوُم َالسَّ َوبِِه ُتَفرِّ
                                                             

تلك  حت به التواريخ والروايات، ويفك السنة كام رصَّ ، وكانت يف تلاملراد بغيبته وفاته ) ١(

 .السنة وقعت الغيبة الكربٰى 

مة املجليس ) ٢( أي ما  ،ما خرمت منه شيئاً  :يقال(: )٦ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  قال العالَّ

 ).يكون له عرشة أشبار هو أنْ  وعشاري القدِّ  .نقصت

يف ُيصنَع نسيج فظ فاريس، وهو رضب من الل: التاختج(: )١٣٢ص ( اللفيفيف املجموع  )٣(

 .)نيسابور

ه نقلها عن غيبة ، رغم أنَّ )٥ح / ٦ ص /٥٢ ج(ومل ترد هذه الكلمة يف رواية بحار األنوار 

، والصحيح )تاضح(وبعض  ،)راجح(وبعض  ،)ناصح(الشيخ الطويس، وبعض أبدهلا بكلمة 

 .ما أثبتناه من املخطوطات
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َمُع َبْنيَ َاملُ وَ  ،َاْحلَقِّ َوَاْلبَاطِلِ  ِق بِِه َجتْ ُق َبْنيَ َاملُ وَ  ،تََفرِّ َوبِِه َأْحَصيَْت َعَدَد  ،ْجتَِمعِ بِِه ُتَفرِّ

َمالِ  بَالِ  ،َالرِّ َ َعَىلٰ  ،َوَكيَْل َاْلبَِحارِ  ،َوِزَنَة َاْجلِ دٍ  َأْن ُتَصيلِّ ٍد َوآِل ُحمَمَّ َعَل ِيل  ،ُحمَمَّ َوَأْن َجتْ

 .»ِمْن َأْمِري َفَرجاً 

َف  لِِقيَاِمِه َحتَّٰى  َفُقْمنَا ،َدَخَل َالطََّواَف ُثمَّ َهنََض وَ  َوُأْنِسينَا َأْن َنْذُكَر  ،اِْنَرصَ

ٍء ُهوَ  ؟َمْن ُهوَ  :َوَأْن َنُقوَل  ،َأْمَرهُ  َفَخَرَج َعَليْنَا  ،َاْلَغِد ِيف َذلَِك َاْلَوْقِت  إَِىلٰ  ؟َوَأيُّ َيشْ

طاً َوَجَلَس ِيف َجمِْلِس  ،َفُقْمنَا َلُه َكِقيَاِمنَا بِاْألَْمسِ  ،ِمَن َالطََّواِف  َفنَظََر َيِميناً  ،ِه ُمتََوسِّ

 ،»؟ِة َاْلَفِريَضةِ َبْعَد َصَال  ْؤِمنَِني ِمُري َاملُ َتْدُروَن َما َكاَن َيُقوُل أَ أَ «: َوَقاَل  ،َوِشَامالً 

َوُدِعيَِت [ ،إَِليَْك ُرفَِعِت َاْألَْصَواُت  :َكاَن َيُقوُل «: َقاَل  ؟َوَما َكاَن َيُقوُل  :َفُقْلنَا

َعَواُت  َقاُب  )٢(َلَك ُوِضَعِت وَ  ،َعنَِت َاْلُوُجوهُ  )١(]َوَلَك  ،َالدَّ َوإَِليَْك َالتََّحاُكُم ِيف  ،َالرِّ

 ُخيِْلُف َيا َمْن َال  ،َيا َصاِدُق َيا َباِرُئ  ،َوَيا َخْريَ َمْن َأْعَطٰى  ،َيا َخْريَ َمْن ُسِئَل  ،َاْألَْعَاملِ 

َعاِء َووَ  ،اَد َاملِْيعَ  َجاَبةِ َيا َمْن َأَمَر بِالدُّ ْستَِجْب  :َيا َمْن َقاَل  ،َعَد بِاْإلِ
َ
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َعاءِ  َيُقوُل ِيف   ْؤِمنِنيَ َأَتْدُروَن َما َكاَن َأِمُري اَملُ «: َفَقاَل  ،َوِشَامالً َبْعَد َهَذا َالدُّ

ْكرِ  ثَْرُة َيِزيُدُه كَ  َيا َمْن َال  :َكاَن َيُقوُل « :َقاَل  ؟َوَما َكاَن َيُقوُل  :َفُقْلنَا ،»؟َسْجَدِة َالشُّ

َعاِء إِالَّ  َام َيا َمْن َلُه َخزَ  ،َخَزاِئنُهُ  َتنَْفدُ  َيا َمْن َال  ،َعطَاءً  َسَعًة وَ َالدُّ اِت وَ اِئُن َالسَّ
                                                             

 ).٧ص  /٥٢ج (األنوار من بحار  )١(

 ).وخضعت: (بعض النَُّسخيف  )٢(
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َأْنَت  ،إَِساَءِيت ِمْن إِْحَسانَِك  )١(َمتْنَُعَك  َال  ،ْن َلُه َخَزائُِن َما َدقَّ َوَجلَّ َيا مَ  ،َواَْألَْرضِ 

َيا  ،َوَاْلَعْفِو َوَالتََّجاُوزِ  ،َأْنَت َأْهُل َاْلَكَرِم َواَْجلُودِ  )َفإِنََّك ( ،َتْفَعُل ِيبَ َالَِّذي َأْنَت َأْهُلهُ 

َة  َال  ،َقِد اِْستَْحَقْقتَُهاَفإِينِّ َأْهُل َاْلُعُقوَبِة وَ  ،ِذي َأَنا َأْهُلهُ َتْفَعْل ِيبَ َالَّ  َال  ،َربِّ َيا َاهللاُ ُحجَّ

ُف ِهبَا َكْي َتْعُفَو َعنِّي ،َأُبوُء َلَك بُِذُنوِيب ُكلَِّها ،ُعْذَر ِيل ِعنَْدكَ  َال وَ  ِيل  َوَأْنَت  ،َوَأْعَرتِ

َوُكلِّ َسيِّئٍَة  ،َوُكلِّ َخطِيئٍَة اِْحتََمْلتَُها ،ْذَنبْتُهُ َأُبوُء َلَك بُِكلِّ َذْنٍب أَ  ،َأْعَلُم ِهبَا ِمنِّي

اَوْز َعامَّ َتْعَلمُ  ،َعِمْلتَُها  .»إِنََّك َأْنَت اَْألََعزُّ َاْألَْكَرمُ  ،َربِّ اِْغِفْر َواِْرَحْم  َوَجتَ

َفُقْمنَا  ،لَِك َاْلَوْقِت َوَعاَد ِمَن َاْلَغِد ِيف ذَ  ،َفُقْمنَا لِِقيَاِمهِ  ،َالطََّواَف  َوَقاَم َوَدَخَل 

ْقبَالِِه َكِفْعِلنَا فِيَام َمَىضٰ  طاً َوَنظََر َيِمينًا َوِشَامالً  ،ِإلِ َكاَن َعِيلُّ « :َفَقاَل  ،َفَجَلَس ُمتََوسِّ

َوَأَشاَر بِيَِدهِ  - ْوِضِع وُل ِيف ُسُجوِدِه ِيف َهَذا َاملَ َيقُ  ْبُن اَْحلَُسْنيِ َسيُِّد َاْلَعابِِديَن اِ 

َت َاملِْيَزاِب  َىلٰ إِ  ْجِر َحتْ  ،َفِقُريَك بِِفنَاِئَك  ،ِمْسِكينَُك بِِفنَاِئَك  ،ُعبَيُْدَك بِِفنَاِئَك  :-  َاْحلِ

كَ  َيْسَأُلَك َما َال  ،َساِئُلَك بِِفنَاِئَك   َوَنظََر إَِىلٰ  ،ُثمَّ َنَظَر َيِميناً َوِشَامالً  ،»َيْقِدُر َعَليِْه َغْريُ

ِد ْبِن َاْلَقاِس  َد ْبَن َاْلَقاِسمِ « :َفَقاَل  ،ِم ِمْن َبيْنِنَاُحمَمَّ  َخْريٍ إِْن َشاَء اَهللاُ  َأْنَت َعَىلٰ  ،َيا ُحمَمَّ

ُد ْبُن َاْلَقاِسِم َيُقوُل ِهبََذا اَْألَْمرِ  ،»َتَعاَىلٰ  َام َبِقَي فَ  ،َالطََّواَف  ُثمَّ َقاَم َوَدَخَل  ،َوَكاَن ُحمَمَّ

َعاءِ َوَقْد أُهلِْ  ِمنَّا َأَحٌد إِالَّ   .ِيف آِخِر َيْومٍ  َأْن َنتََذاَكَر َأْمَرُه إِالَّ َوُأْنِسينَا  ،َم َما َذَكَرُه ِمَن َالدُّ

َصاِحُب  َاهللاَهَذا وَ  ؟َأَتْعِرُفوَن َهَذا ،َيا َقْومِ  :ْحُموِديُّ َاملَ  َفَقاَل َلنَا َأُبو َعِيلٍّ 

ُه َمَكَث َسبَْع ِسنَِني َيْدُعو َربَُّه  ؟َيا َأَبا َعِيلٍّ  ،َوَكيَْف َعِلْمَت  :َفُقْلنَا ،َزَمانُِكمْ  َفَذَكَر َأنَّ

َماِن  َفبَيْنَا َنْحُن َيْومًا َعِشيََّة َعَرَفَة َوإَِذا  :َقاَل  ،َوَيْسَأُلُه ُمَعاَينََة َصاِحِب اَلزَّ

ُجِل بَِعيْنِِه َيْدُعو بُِدَعاٍء َوَعيْتُهُ  َّْن ُهوَ  ،بِالرَّ ِمْن  :ُقْلُت  ،»ِمَن َالنَّاسِ «: َفَقاَل  ؟َفَسَأْلتُُه ِمم

فَِها« :َقاَل  ؟ِمْن َأيِّ َعَرِهبَا :ُقْلُت  ،»ِمْن َعَرِهبَا«: َقاَل  ؟َأيِّ َالنَّاسِ   :ُقْلُت  ،»ِمْن َأْرشَ

ِمْن «: َفَقاَل  ؟ِمْن َأيِّ َبنِي َهاِشمٍ  )٢(]وَ [ :ُقْلُت  ،»َبنُو َهاِشمٍ «: َقاَل  ؟َوَمْن ُهمْ 
                                                             

 ).ال يمنعك: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 .بعض النَُّسخمن  )٢(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٣٠٦

َّنْ  :ُقْلُت  ،»ْسنَاَهاَها ِذْرَوًة َوأَ َأْعَال  ٰ  ،َوَأْطَعَم َالطََّعامَ  ،ِممَّْن َفَلَق َاْهلَامَ «: َقاَل  ؟ِمم  َوَصىلَّ

ةِ  َفَأْحبَبْتُُه َعَىلٰ  ،َفَعِلْمُت َأنَُّه َعَلِويٌّ  :َقاَل  ،»َوَالنَّاُس نِيَامٌ  ُثمَّ اِْفتََقْدُتُه ِمْن بَْنيِ  ،َاْلَعَلِويَّ

ِذيَن َكاُنوا َحْوَلهُ  ،َمَىضٰ  َفَلْم َأْدِر َكيَْف  ،َيَديَّ  َتْعِرُفوَن َهَذا  :َفَسَأْلُت َاْلَقْوَم َالَّ

َما  َاهللاوَ  ُسبَْحاَن َاهللا :َفُقْلُت  ،َحيُجُّ َمَعنَا ِيف ُكلِّ َسنٍَة َماِشياً  ،َنَعمْ  :َقاُلوا ؟َاْلَعَلِويَّ 

ْفُت إَِىلٰ  :َقاَل  ،بِِه َأَثَر َمْيشٍ  َأَرٰى  َونِْمُت ِمْن  ،فَِراِقهِ  َفِة َكئِيباً َحِزيناً َعَىلٰ ْزَدلِ اَملُ  َفاْنَرصَ

 :َفُقْلُت  ،»؟َرَأْيَت َطِلبَتََك  ،)١(َيا أَْمحَدُ « :َفَقاَل ،  َفإَِذا َأَنا بَِرُسوِل اَهللا ،تِْلَك  َليَْلتِي

 .»َزَمانَِك  َوُهَو َصاِحُب  ،َالَِّذي َرَأْيتَُه ِيف َعِشيَّتَِك « :َفَقاَل  ،َيا َسيِِّدي ،َوَمْن َذاكَ 

ُه َكاَن  ،َيُكوَن َأْعَلَمنَا َذلَِك  َك ِمنُْه َعاَتبْنَاُه َأْن َال َفَلامَّ َسِمْعنَا َذلِ  :َقاَل  َفَذَكَر َأنَّ

َثنَا بِهِ  َأْمَرُه إَِىلٰ  ُينَْسٰى   .َوْقِت َما َحدَّ

 التلعكربي، عن أيب عيلٍّ  ٰى د هارون بن موسوأخربنا مجاعة، عن أيب حممّ 

عبد  د بن جعفر بند بن مالك الكويف، عن حممّ ام، عن جعفر بن حممّ د بن مهَّ حممّ 

 .)٢(وساق احلديث بطوله ،د بن أمحد األنصارياهللا، عن أيب نعيم حممّ 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٢٢٨ يِّ  ،َوَأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعْن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

ُه ِمْن َأْهِل َقْزِويَن َملْ َيْذُكِر اِْسَمهُ  - َعْن َرُجٍل  ،َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  َعْن َحبِيِب  ،-  َذَكَر َأنَّ

نَْعاِينِّ اِ  ِد ْبِن ُيوُنَس ْبِن َشاَذاَن َالصَّ َعِيلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،ْبِن ُحمَمَّ

ٍد َفَسَأْلتُُه عَ  ،)٣(َمْهِزَياَر اَْألَْهَواِزيِّ  َلَقْد َسَأْلَت  ،َيا َأِخي :َفَقاَل ، ْن آِل أَِيب ُحمَمَّ

ًة ُكال� َح  ،َعْن َأْمٍر َعظِيمٍ  يَن ِحجَّ َماِم َفَلْم َأِجْد إَِىلٰ  َجْجُت ِعْرشِ  َأْطُلُب بِِه ِعيَاَن اَْإلِ

 ،َيا َعِيلَّ ْبَن إِْبَراِهيمَ  :الً َيُقوُل َأَنا َليَْلًة َنائٌِم ِيف َمْرَقِدي إِْذ َرَأْيُت َقائِ  َفبَيْنَا ،َذلَِك َسبِيالً 
                                                             

 ).يا أبا أمحد: (بعض النَُّسخيف  )١(

، بأسانيد خمتلفة )٢٤ح  /٤٣باب / ٤٧٣ - ٤٧٠ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٢(

يف  ، واحللواين )٥٢٣/١٢٧ح / ٥٤٥ - ٥٤٢ص (اإلمامة  دالئليف  والطربي الشيعي 

 ).١٨٢ - ١٧٩ص (يف فالح السائل  ، وابن طاوس )١٥١ - ١٤٧ص (نزهة الناظر 

 ).باألهواز: (بعض النَُّسخيف  )٣(



نة ملن رآه : صل الثالثالف  ٣٠٧ ................. وهو ال يعرفه أو عرفه فيام بعد األخبار املتضمِّ

ٌر ِيف َأْمِري َأْصبَْحُت َفَأَنا ُمفَ ٰى َفَلْم َأْعِقْل َليَْلتِي َحتَّ  ،َلَك ِيف َاْحلَجِّ  َقْد َأِذَن اَهللا كِّ

 .ْوِسَم َليِْيل َوَهنَاِريَأْرُقُب َاملَ 

هاً َنْحَو اَملَ َوَخ  ،ْوِسِم َأْصَلْحُت َأْمِريَوْقُت َاملَ  َفَلامَّ َكانَ  َفَام  ،ِدينَةِ َرْجُت ُمتََوجِّ

ٍد  ،َدَخْلُت َيثِْرَب  ِزْلُت َكَذلَِك َحتَّٰى  َفَلْم َأِجْد َلُه َأَثراً ، َفَسَأْلُت َعْن آِل أَِيب ُحمَمَّ

راً ِيف َأْمِري َحتَّٰى  ،َسِمْعُت َلُه َخَرباً  َال وَ  ةَ ِدينَِة أُ َخَرْجُت ِمَن َاملَ  َفأََقْمُت ُمَفكِّ  ،ِريُد َمكَّ

هاً َنْحَو َاْلَغِديرِ  ،َفَدَخْلُت اَْجلُْحَفَة َوأََقْمُت ِهبَا َيْوماً   َوُهَو َعَىلٰ  ،َوَخَرْجُت ِمنَْها ُمتََوجِّ

ْرُت َواِْجتََهْدُت ِيف َفَلامَّ َأْن َدَخْلُت َاملَ  ،َأْرَبَعِة َأْميَاٍل ِمَن َاْجلُْحَفةِ  ْسِجَد َصلَّيُْت َوَعفَّ

َعا  َفَام ِزْلُت َكَذلَِك َحتَّٰى  ،َوَخَرْجُت ُأِريُد ُعْسَفانَ  ،َهلُمْ  َاهللا ِء َواِْبتََهْلُت إَِىلٰ َالدُّ

ةَ   .َفأََقْمُت ِهبَا َأيَّاماً َأُطوُف َاْلبَيَْت َواِْعتََكْفُت  ،َدَخْلُت َمكَّ

اِئَحةِ  ،َفبَيْنَا َأَنا َليَْلًة ِيف َالطََّواِف إَِذا َأَنا بَِفتًى َحَسِن َاْلَوْجهِ  َيتَبَْخَرتُ  ،طَيِِّب َالرَّ

 :َفَقاَل ِيل  ،َفُقْمُت َنْحَوُه َفَحَكْكتُهُ  ،َفَحسَّ َقْلبِي بِهِ  ،طَاِئٌف َحْوَل َاْلبَيِْت  ،ِيف ِمْشيَتِهِ 

ُجُل  ِمَن  :ُقْلُت  ؟َاْلِعَراِق  ِمْن أَيِّ  :َفَقاَل  ،ِمْن َأْهِل َاْلِعَراِق  :َفُقْلُت  ؟ِمْن َأْيَن َالرَّ

 :َفَقاَل  ،ُدِعَي َفَأَجاَب  ،َرِمحَُه اَهللاُ  :َفُقْلُت ؟ ِهبَا َاْخلَِصيَب  َتْعِرُف  :َفَقاَل ِيل  ،ْألَْهَوازِ اَ 

 ْبَن إِْبَراِهيَم َأَفتَْعِرُف َعِيلَّ  ،َفَام َكاَن َأْطَوَل َليَْلتَُه َوَأْكثََر َتبَتَُّلُه َوأَْغَزَر َدْمَعتَهُ  ،َرِمحَُه َاهللاُ

َما َفَعْلَت  ،َأَبا اَْحلََسنِ  اَهللاُ َحيَّاكَ  :َفَقاَل  ،َأَنا َعِيلُّ ْبُن إِْبَراِهيمَ  :َفُقْلُت  ؟)١(َيارِ ازِ ْبِن َاملَ اِ 

ٍد اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ بِاْلَعَال  تِي َبيْنََك َوَبْنيَ َأِيب ُحمَمَّ  :َقاَل  ،َمِعي :َفُقْلُت ؟ َمِة َالَّ

ْ َيتََامَلْك َأْن  ،يْبِي َفاْستَْخَرْجتَُهاَفَأْدَخْلُت َيِدي ِيف جَ  ،َأْخِرْجَها َفَلامَّ َأْن َرآَها َمل

ُموعِ  )٢(َتَغْرَغَرْت  ُأِذَن َلَك اَْآلَن  :ُثمَّ َقاَل  ،َبلَّ َأطَْامَرهُ  ُمنْتَِحباً َحتَّٰى  َوَبَكٰى  ،َعيْنَاُه بِالدُّ

يُْل ِجْلبَاَبُه  ِمْن َأْمِرَك َحتَّٰى  ُأْهبَةٍ  َرْحِلَك َوُكْن َعَىلٰ  ِرصْ إَِىلٰ  ،َيا اِْبَن َماِزَيارَ  إَِذا َلبَِس َاللَّ

 .َفإِنََّك َستَْلَقاِين ُهنَاكَ  ،ِشْعِب َبنِي َعاِمرٍ  ُمُه ِرسْ إَِىلٰ َر َالنَّاَس َظَال َوَغمَ 
                                                             

 .رفتحرَّ  ،مهزيار أصله مازيار ينبئ كالمه هذا أنَّ ) ١(

 ).اءاملد فيها تغرغرت عينه بالدمع إذا تردَّ : يقال: ()٢٠ص / ٨ج (يف هتذيب اللغة ) ٢(
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ُت إَِىلٰ  ْمُت ، َمنِْزِيل  َفِرسْ َفَلامَّ َأْن َأْحَسْسُت بِاْلَوْقِت َأْصَلْحُت َرْحِيل َوَقدَّ

ُت ِيف َمتْنِهِ  ،َشِديداً  )١(تِي َوَعَكْمتُهُ َراِحلَ  د� َوأَ  ،َوَمحَْلُت َوِرصْ ْريِ َحتَّٰى  اْقبَْلُت ُجمِ  ِيف َالسَّ

ْعَب   ،َنْحَوهُ  )٢(َفَام ِزْلُت  ،َيا َأَبا َاْحلََسِن إَِيلَّ  :َقاِئٌم ُينَاِدي َفإَِذا َأَنا بِاْلَفتَٰى  ،َوَرْدُت َالشِّ

َال َقُرْبُت َبَدَأِين َفَلامَّ  ُثُه َحتَّٰى  ،ِرسْ بِنَا َيا َأِخي :ِم َوَقاَل ِيل  بِالسَّ ُثنِي َوُأَحدِّ  َفَام َزاَل ُحيَدِّ

ْقنَا َنا إَِىلٰ  ،ِجبَاَل َعَرَفاٍت  )٣(َختَرَّ ُل َوَنْحُن َقْد  ،ِجبَاِل ِمنًى َوِرسْ َواِْنَفَجَر َاْلَفْجُر َاْألَوَّ

ْطنَا ِجبَاَل َالطَّاِئِف   .َتَوسَّ

يْلِ اِْنِزْل َفَصلِّ َصَال  :َوَقاَل ِيل  ، َأْن َكاَن ُهنَاَك َأَمَرِين بِالنُُّزولِ َفَلامَّ   ،َة َاللَّ

يُْت  ُجوِد  ،َوَكاَنْت َفائَِدًة ِمنْهُ  ،َوَأَمَرِين بِاْلَوْتِر َفَأْوَتْرُت  ،َفَصلَّ ُثمَّ َأَمَرِين بِالسُّ

ُكوِب  تِِه َوَرِكَب َفَرَغ ِمْن َصَال  ُثمَّ  ،َوَالتَّْعِقيِب  ُت َمَعُه َحتَّٰى  ،َوَأَمَرِين بِالرُّ  َوَساَر َوِرسْ

َكثِيَب َرْمٍل َعَليِْه َبيُْت  َأَرٰى  ،َنَعمْ  :ُقْلُت  ؟َشيْئاً  َهْل َتَرٰى  :َفَقاَل  ،ِذْرَوَة َالطَّاِئِف  َعَال 

ُد َاْلبَيُْت ُنوراً   .َشْعٍر َيتََوقَّ

َجاءُ  :َل ِيل َفَقا ،َفَلامَّ َأْن َرَأْيتُُه َطاَبْت َنْفِيس  ِرسْ بِنَا  :ُثمَّ َقاَل  ،ُهنَاَك اَْألََمُل َوَالرَّ

ُت بَِمِسِريِه إَِىلٰ  ،َيا َأِخي ْرَوِة َوَساَر ِيف َأْسَفِلهِ  َفَساَر َوِرسْ  :َفَقاَل  ،َأِن اِْنَحَدَر ِمَن َالذِّ

 ،َخلِّ َعْن ِزَماِم َالنَّاَقةِ  :َقاَل ُثمَّ  ،َوَخيَْضُع ُكلُّ َجبَّارٍ  ،َفَهاُهنَا َيِذلُّ ُكلُّ َصْعٍب  ،اِْنِزْل 

ُفَها َفَعَىلٰ  :ُقْلُت  ُرُج َال ُمْؤِمٌن وَ   َيْدُخُلُه إِالَّ َال  َحَرُم َاْلَقاِئِم  :َفَقاَل  ؟َمْن ُأَخلِّ  )٤( َخيْ

ُت َمَعُه إَِىلٰ  ،َفَخلَّيُْت ِمْن ِزَماِم َراِحَلتِي ،ُمْؤِمنٌ  ِمنُْه إِالَّ  ِمْن َباِب  َأْن َدَنا َوَساَر َوِرسْ

بَاءِ  ُخولِ  ،َاْخلِ ُرَج إَِيلَّ  َوَأَمَرِين َأْن أَِقَف َحتَّٰى  ،َفَسبََقنِي بِالدُّ اُْدُخْل  :ُثمَّ َقاَل ِيل  ،َخيْ

َال   .َمةُ َهنََأَك َالسَّ
                                                             

 .رذكَّ ث وتُ ؤنَّ والراحلة تُ  ،الضمري راجع إٰىل الراحلة )١(

 .أي أنحو نحوه ،فام زلت نحوه )٢(

 .أي قطعنا، -دة باخلاء املعجمة والراء املشدَّ  - قناخترَّ  )٣(

 ).وال خيرجه(: بعض النَُّسخيف  )٤(
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ِدِه َواِتََّزَر بُِأْخَرٰى  ،َفَدَخْلُت َفإَِذا َأَنا بِِه َجالٌِس  ْرَدَتُه َوَقْد َكَرسَ بُ  ،َقِد اِتََّشَح بُِربْ

ُ اَْهلََوٰى  َوُهَو َكأُْقُحَواَنِة ُأْرُجَواٍن َقْد َتَكاَثَف َعَليَْها َالنََّدٰى  ،َعاتِِقهِ  َعَىلٰ   ،َوَأَصاَهبَا َأَمل

َليَْس بِالطَِّويِل  ،َسْمٌح َسِخيٌّ َتِقيٌّ َنِقيٌّ  ،َوإَِذا ُهَو َكُغْصِن َباٍن أَْو َقِضيِب َرْحيَانٍ 

اِمِخ  ُر اَْهلَاَمةِ  ،َبْل َمْرُبوُع َاْلَقاَمةِ  ،ِزِق ْلَقِصِري َالالَّ  بِاَال وَ  ،َالشَّ  ،َصْلُت َاْجلَبِنيِ  ،ُمَدوَّ

ْينِ  ،اَْألَْنِف ٰى أَْقنَ  ،َأَزجُّ َاْحلَاِجبَْنيِ  ُه ُفتَاُت  َعَىلٰ  ،َسْهُل اَْخلَدَّ ِه اَْألَْيَمِن َخاٌل َكَأنَّ َخدِّ

اَضةِ  ِمْسٍك َعَىلٰ   .َعنَْربٍ  َرْرضَ

َال َفَلامَّ  َوَشاَفَهنِي  ،َفَردَّ َعَيلَّ َأْحَسَن َما َسلَّْمُت َعَليْهِ  ،مِ  َأْن َرَأْيتُُه َبْدأَُتُه بِالسَّ

لَّةِ  ،َسيِِّدي :َفُقْلُت  ،َوَسأََلنِي َعْن أَْهِل اَْلِعَراِق  َوُهْم َبْنيَ اَْلَقْوِم  ،َقْد ُأْلبُِسوا ِجْلبَاَب اَلذِّ

 :َفُقْلُت  ،»ءُ َوُهْم َيْوَمئٍِذ أَِذالَّ  ،َلتَْملُِكوَهنُْم َكَام َمَلُكوُكمْ  ،اِْبَن اَملَاِزَيارِ  َيا«: َفَقاَل ِيل  ،ءُ أَِذالَّ 

ٍد َعِهَد  )١()أَِيب ( ،َيا اِْبَن اَملَاِزَيارِ « :َفَقاَل  ،َلَقْد َبُعَد اَْلَوَطُن َوَطاَل اَملَطَْلُب  ،َسيِِّدي أَُبو ُحمَمَّ

ْنيَا َواَْآلِخَرِة َوَهلُْم  َعَليِْهْم َوَلَعنَُهمْ  ْومًا َغِضَب اَهللاُ  ُأَجاِوَر قَ إَِيلَّ َأْن َال  ْزُي ِيف اَلدُّ َوَهلُُم اَْخلِ

بَاِل إِالَّ َوَأَمَرِين َأْن َال  ،َعَذاٌب أَلِيمٌ   ،)٢( َعْفَرَهاِد إِالَّ َوِمَن اَْلبَِال  ، َوْعَرَها أَْسُكَن ِمَن َاْجلِ

 :َفُقْلُت  ،»َفَأَنا ِيف اَلتَِّقيَِّة إَِىلٰ َيْوٍم ُيْؤَذُن ِيل َفَأْخُرُج  ،لتَِّقيََّة َفَوَكَلَها ِيب ُكْم َأظَْهَر اَ َمْوَال  َواَهللاُ

َواِْجتََمَع  ،إَِذا ِحيَل َبيْنَُكْم َوَبْنيَ َسبِيِل اَْلَكْعبَةِ «: َفَقاَل  ؟َمتَٰى َيُكوُن َهَذا اَْألَْمرُ  ،َيا َسيِِّدي

ْمُس َواَْلَقَمرُ  َيا اِْبَن َرُسوِل  ،َمتَٰى  :َفُقْلُت  ،»اَْلَكَواِكُب َواَلنُُّجومُ  )٤(َواِْستََداَر ِهبَِام  ،)٣(اَلشَّ

َفا َواَملَْرَوةِ  ِيف َسنَِة َكَذا َوَكَذا َختُْرُج َدابَُّة اَْألَْرِض ِمنْ « :َفَقاَل ِيل  ؟اَهللا َوَمَعُه  ،َبْنيِ اَلصَّ

 .»وُق اَلنَّاَس إَِىلٰ اَملَْحَرشِ َيُس  ،َعَصا ُموَسٰى َوَخاَتُم ُسَليَْامنَ 
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

 ).قفرها: (بعضهاويف  ،)أقفرها: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

مة املجليس  )٣( يكون الشمس والقمر  ال يبعد أنْ ): (١٣ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 ة صلوات اهللا عليهم أمجعني، وحيتمل أنْ وأمري املؤمنني واألئمَّ  والنجوم كنايات عن الرسول

 ).هرهبقيام الساعة التي يكون فيها ذلك، ويمكن محله عٰىل ظا مريكون املراد قرب األ

 ).هبا: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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اماً  :َقاَل   ،َوَأِذَن ِيل بِاْخلُُروِج َبْعَد َأِن اِْستَْقَصيُْت لِنَْفِيس  ،َفأََقْمُت ِعنَْدُه َأيَّ

َة إَِىلٰ  َاهللاوَ  ،َوَخَرْجُت َنْحَو َمنِْزِيل  ُت ِمْن َمكَّ  ،ٌم َخيُْدُمنِيَمِعي ُغَال َاْلُكوَفِة وَ  َلَقْد ِرسْ

ٰ  ،َخْرياً  َأَر إِالَّ َفَلْم  ٍد َوآلِهِ  َعَىلٰ  َاهللاُ َوَصىلَّ  . )١(َوَسلََّم َتْسِليامً  ،ُحمَمَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٢٩ هِ  ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َوَغْريِ ِد  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

َوادِ ْن َبْعِض َجَال عَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َقيْسٍ  ،ْبِن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيِّ اِ   :َقاَل  ،)٢(ِوَزِة اَلسَّ

ارِ  ،آنِفاً بُِرسَّ َمْن َرأَٰى  )٣(َشِهْدُت َنِسيامً  َفَخَرَج إَِليِْه َوبِيَِدهِ  ،َوَقْد َكَرسَ َباَب َالدَّ

ِزينٌ   َمَىضٰ إِنَّ َجْعَفراً َزَعَم َأنَّ َأَباَك  :َقاَل َنِسيمٌ  ،»؟َما َتْصنَُع ِيف َداِري«: َفَقاَل  ،َطَربْ

ْفُت َعنَْك  ،َوَلَد َلهُ  َال وَ  ارِ  ،َفإِْن َكاَنْت َداَرَك َفَقِد اِْنَرصَ  .َفَخَرَج َعِن َالدَّ

ارِ َفَقِدَم َعَليْنَا ُغَال  :َقاَل َعِيلُّ ْبُن َقيْسٍ  اِم َالدَّ  ،َفَسَأْلتُُه َعْن َهَذا َاْخلََربِ  ،ٌم ِمْن ُخدَّ

َثَك ِهبََذا :َفَقاَل  َثنِي َبْعُض َجَال  :ُقْلُت  ؟َمْن َحدَّ َوادِ َحدَّ َيَكاُد  َال  :َفَقاَل ِيل  ،ِوَزِة اَلسَّ

َفٰى  ءٌ  َعَىلٰ  َخيْ  .)٤(َالنَّاِس َيشْ

ْسنَادِ  - ٢٣٠ دٍ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ِد ْبِن إِْسَامِعيَل ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

َرَأْيتُُه : َقاَل ،  ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اَهللاٍخ َوَكاَن َأَسنَّ َشيْ ، )٥(ْبِن َجْعَفٍر  ُموَسٰى 
                                                             

، ورواه )٥٢٢/١٢٦ح / ٥٤٢ - ٥٣٩ص (دالئل اإلمامة يف  نحوه الطربي الشيعي  روٰى  )١(

 ).١١١ح / ٧٨٨ - ٧٨٥ص / ٢ج (يف اخلرائج واجلرائح  باختصار الراوندي 

عن بعض ( :قوله): (٢٣٥و ٢٣٤ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٢(

. كثري عدد وكلُّ  ،ة الناس وأوباشهموعامَّ  ،السواد بالفتح قرٰى املدينة) جالوزة السواد

 رذل واملتابع للرشطي والعون للسلطانوهو الرشطي واأل ،واجلالوزة مجع اجللواز بالكرس

 ).يكون معه بال رزق

بدون نون، وكذا يف  )ءسيام: (خ الكتاب، ولكن يف الكايفَس هكذا يف نُ  ،)شهدت نسيامً : (قوله )٣(

من عبيد جعفر هو واحد : (قال، )٢٣٥ص / ٦ج (  لموٰىل املازندراينُأصول الكايف لرشح 

 ).ابالكذَّ 

 ).١١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٢و ٣٣١ص / ١ج (الكايف  )٤(

 .د بن إسامعيل بن إبراهيم بن موسٰى بن جعفر هو حممّ  )٥(
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 . )٢(مٌ ُهَو ُغَال وَ  )١(ْسِجَدْينِ َبْنيَ َاملَ 

ْسنَادِ  - ٢٣١ ْبَراِهيَم ْبِن َعبَْدَة َالنَّيَْساُبوِريِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ : َقاَل  ،)٣(َعْن َخاِدٍم ِإلِ

َفا ُكنُْت َواِقفًا َمَع إِْبَراِهيَم َعَىلٰ  إِْبَراِهيَم َوَقبََض  َوَقَف َعَىلٰ  َحتَّٰى  )٤(مٌ ُغَال  َفَجاءَ  ،َالصَّ

َثُه بَِأْشيَاءَ  َعَىلٰ   .)٥(ِكتَاِب َمنَاِسكِِه َوَحدَّ

ْسنَادِ  - ٢٣٢ َرَأْيتُُه َبْعَد ُمِيضِّ َأِيب : َقاَل  ،)٦(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْدِريَس  ،َوِهبََذا اَْإلِ

ٍد   .)٨(ْلُت َيَدْيِه َوَرْأَسهُ َوَقبَّ  ،)٧(ِحَني َأْيَفعَ  َأِيب ُحمَمَّ
                                                             

مة املجليس قال  )١( : ياملراد باملسجدين مسجد لعلَّ (: )١٣ص / ٥٢ج ( بحار األنوار يف العالَّ

 ).ة واملدينةمكَّ 

رشاد يف اإل ؛ ورواه املفيد )٢ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠ص / ١ج (الكايف  )٢(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس بإسناده عن الكليني) ٣٥١ص / ٢ ج(

 .عن حمّمد بن يعقوب) ٢١٨  ص

، ويف من أصحاب اهلادي ) ٥٦٤٦/١٩الرقم / ٣٨٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 .العسكري من أصحاب ) ٥٨٢٣/٧الرقم / ٣٩٧ص (

َوَأْنَت َرُسوِيل َيا إِْسَحاُق إَِىلٰ إِْبَراِهيَم ْبِن «: وورد يف التوقيع الذي خرج إلسحاق بن إسامعيل

َقُه َاهللاُ   ُم َاهللاَوَعَىلٰ إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبَدَة َسَال «: قال إٰىل أنْ » ...بَِام َوَرَد َعَلْيِه ِيف كَِتاِيب  َأْن َيْعَمَل  َعْبَدَة َوفَّ

 .)١٠٨٨ح / ٨٤٧ص / ٢ج : رجال الكيشِّ ( .»َوَرْمحَُتُه، َوَعَلْيَك َيا إِْسَحاُق 

 .وهو األظهر، )فجاء (: يف الكايف )٤(

يف اإلرشاد  ؛ ورواه املفيد )٦ح / من رآه  باب يف تسمية/ ٣٣١ص / ١ج (الكايف  )٥(

/ ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ، والشيخ الطربيس بإسناده عن الكليني )٣٥٢ص / ٢ ج(

 .د بن يعقوبعن حممّ  )٢٢٠و ٢١٩  ص

من ) ٥٦٣٨/٩الرقم / ٣٨٣ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٥٩ص (يف رجاله  الربقي ه عدَّ  )٦(

 .أصحاب اهلادي 

 .)إذا شارف االحتالم ومل حيتلم ،أيفع الغالم): (٤١٢ص / ٤ج (البحرين يف جممع ) ٧(

يف اإلرشاد  ؛ ورواه املفيد )٧ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣١ص / ١ج (الكايف  )٨(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس بإسناده عن الكليني )٣٥٣ص / ٢ ج(

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ٢٢٠  ص
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ْسنَادِ  -  ٢٣٣ رٍ  َعْن َأِيب َعِيلٍّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َوَوَصَف  ،َرَأْيتُهُ  :َقاَل  ،)١(ْبِن ُمَطهَّ

هُ   .)٢(َقدَّ

اِزيُّ  -  ٢٣٤ ُد  - َعْن َأِيب َذرٍّ َأْمحََد ْبِن َأِيب ُسوَرَة  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ اَلرَّ َوُهَو ُحمَمَّ

َكاَيَة َعْن  :َقاَل ، -  اَكاَن َزْيِدي� وَ  -  َالتَِّميِميُّ  َسِن ْبِن َعبِْد َاهللاَْحلَ  ْبنُ اِ  َسِمْعُت َهِذِه َاْحلِ

ُه َخَرَج إَِىلٰ  َمجَاَعٍة َيْرُووَهنَا َعْن أَِيب  ُت إَِىلٰ  :َقاَل  ،اَْحلَْريِ  َأنَّ َاْحلَْريِ إَِذا َشابٌّ  َفَلامَّ ِرصْ

َع َوَودَّْعُت  ،َحَسُن َاْلَوْجِه ُيَصيلِّ  ُه َودَّ َعةِ َاملَ  َوَخَرْجنَا َفِجئْنَا إَِىلٰ  ،ُثمَّ إِنَّ  :َفَقاَل ِيل  ،ْرشَ

 ،َمَع َالنَّاسِ  :ُقْلُت  ،»؟َمَع َمنْ «: َفَقاَل ِيل  ،َاْلُكوَفةَ  :َفُقْلُت  ،»؟َأْيَن ُتِريدُ  ،َيا َبا ُسوَرةَ «

َليَْس ُنِريُد َمَعنَا «: َفَقاَل  ؟َوَمْن َمَعنَا :ْلُت قُ  ،»؟ُتِريُد َنْحُن َمجِيعاً َنْمِيض  َال «: َقاَل ِيل 

ْهَلةِ  َفإَِذا َنْحُن َعَىلٰ  ،َفَمَشيْنَا َليَْلتَنَا :َقاَل  ،»َأَحداً  ُهَو َذا «: َفَقاَل ِيل  ،َمَقابِِر َمْسِجِد اَلسَّ

َفتَُقوُل  ،َعِيلِّ ْبِن َحيْيَٰى  )٣(َراِريِّ اِْبِن اَلزُّ  َمتُرُّ إَِىلٰ «: ُثمَّ َقاَل ِيل  ،»َفإِْن ِشئَْت َفاْمضِ  ،َمنِْزُلَك 

ُه بَِعَال  :ُقْل َلهُ «: َفَقاَل ِيل  ،َيْدَفُعُه إَِيلَّ  َال  :َفُقْلُت َلهُ  ،»اَل اَلَِّذي ِعنَْدهُ َلُه ُيْعطِيَك اَملَ  َمِة أَنَّ

َكَذا َوَعَليِْه َكَذا وَ  ،َذاكَ َوُهَو ِيف َمْوِضِع َكَذا وَ  ،َكَذا ِدْرَمهاً َوَكَذا وَ  ،َكَذا َوَكَذا ِدينَاراً 

دٌ « :َقاَل  ؟َوَمْن أَْنَت  :َفُقْلُت َلهُ  ،»ُمَغط�ى َفإِْن َملْ َيْقبَْل ِمنِّي  :ُقْلُت  ،»)٤(ْبُن َاْحلََسنِ  أََنا ُحمَمَّ

َال ِمنِّي وَ  َراِريِّ  َفِجئُْت إَِىلٰ  :َقاَل  ،»أََنا َوَراكَ «: َفَقاَل  ؟َلةِ طُولِبُْت بِالدِّ  ،ْلُت َلهُ َفقُ  ،اِْبِن اَلزُّ

 :َفَقاَل  ،»أََنا َوَراكَ « :َقْد َقاَل ِيل  :َوُقْلُت َلهُ  ،َماِت اَلَّتِي َقاَل ِيل َاْلَعَال  َفُقْلُت َلهُ  ،َفَدَفَعنِي

ءٌ   . )٥(اَل إَِيلَّ َاملَ  َدَفعَ وَ  ،َتَعاَىلٰ   اَهللاَُملْ َيْعَلْم ِهبََذا إِالَّ  :َقاَل وَ  ،َليَْس َبْعَد َهَذا َيشْ
                                                             

، )رد بن مطهَّ أمحد بن حممّ (: قائالً ، من أصحاب اهلادي ) ٦٠ص (يف رجاله  قي الربه عدَّ  )١(

 .د بصاحب أيب حممّ ) ٥٠٨ص / ٤ج (فقيه من ال حيرضه اليف مشيخة  الصدوق  ووصفه

يف  باختالف؛ ورواه املفيد ) ٥ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣١ص / ١ج (الكايف  )٢(

 .ده عن الكلينيبإسنا) ٣٥٢ص / ٢ج (اإلرشاد 

 .، وكذا يف ما يأيت)ابن الدراري: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 .¨أي املهدي  )٤(

 .خمترصاً ) ١٥ح / ٤٧١و ٤٧٠ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٥(
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ُجُل : َقاَل َأُبو ُسوَرةَ : َوَزاَد فِيهِ  ،َحِديٍث آَخَر َعنْهُ  َوِيف  -  ٢٣٥ َفَسَأَلنِي َالرَّ

ُتُه بِِضيِقي ،َعْن َحاِيل   اِْنتََهيْنَا إَِىلٰ  َفَلْم َيَزْل ُيَامِشينِي َحتَّٰى  ،َوبَِعيَْلتِي )١(َفَأْخَربْ

َحرِ  أَ  ،اُء َقْد َخَرَج َفإَِذا َاملَ  ،ُثمَّ َحَفَر بِيَِدهِ  ،َفَجَلْسنَا ،َالنََّواِويِس ِيف َالسَّ ٰ  ،َفتََوضَّ  ُثمَّ َصىلَّ

َة َرْكَعةً َثَال  َفاْقَرْأ َعَليِْه  ،َأِيب اَْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن َحيْيَٰى  اِْمِض إَِىلٰ « :ُثمَّ َقاَل ِيل  ،َث َعْرشَ

َال  ُجُل  :َوُقْل َلهُ  ،مَ َالسَّ تِي أَِيب ُسورَ  اِْدَفْع إَِىلٰ  :َيُقوُل َلَك َالرَّ بِْع ِماَئِة ِدينَاٍر َالَّ َة ِمَن َالسَّ

 ،َمنِْزلِهِ  َوإِينِّ َمَضيُْت ِمْن َساَعتِي إَِىلٰ  ،»َمْدُفوَنٌة ِيف َمْوِضِع َكَذا َوَكَذا ِماَئَة ِدينَارٍ 

 ،َهَذا َأُبو ُسوَرةَ  :َقْوِيل ِألَِيب َاْحلََسنِ  :َفُقْلُت  ؟َمْن َهَذا :)٢(َفَقاَل  ،َفَدَقْقُت َاْلبَاَب 

َقَصْصُت َعَليِْه َفَسلَّْمُت َعَليِْه وَ  ،ُثمَّ َخَرَج إَِيلَّ  ؟َما ِيل َوِألَِيب ُسوَرةَ  :َفَسِمْعتُُه َيُقوُل 

 ،َنَعمْ  :َفُقْلُت  ؟َصاَفْحتَهُ  :َفَقاَل ِيل  ،َفَقبَْضتَُها ،َأْخَرَج إَِيلَّ ِماَئَة ِدينَارٍ َفَدَخَل وَ  ،َاْخلََربَ 

 .َعيْنَيِْه َوَمَسَح ِهبَا َوْجَههُ  ا َعَىلٰ َفَأَخَذ َيِدي َفَوَضَعهَ 

وعبد  اجلعفري د بن عيلٍّ وقد روي هذا اخلرب عن حممّ : قال أمحد بن عيلٍّ 

 .)٣(از وغريمها، وهو مشهور عندهماهللا بن احلسن بن برش اخلزَّ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب َرَفَعهُ  َوَرَوٰى  -  ٢٣٦ ُت َهَذا َطَلبْ : َقاَل  ،يِّ رِ هَ لزَّ َعِن اَ  ،ُحمَمَّ

َاْلَعْمِريِّ َوَخَدْمتُُه  َفَوَقْعُت إَِىلٰ  ،َذَهَب ِيل فِيِه َماٌل َصالٌِح  َحتَّٰى  اْمَر َطَلبًا َشاق� َاْألَ 

َماِن وَ  ،َلِزْمتُهُ وَ  َذلَِك  َليَْس إَِىلٰ  :َفَقاَل ِيل ، َسَأْلتُُه َبْعَد َذلَِك َعْن َصاِحِب اَلزَّ

ْر بِاْلَغَداةِ  :َفَقاَل ِيل  ،َفَخَضْعُت  ،ُوُصوٌل  َفاْستَْقبََلنِي َوَمَعُه َشابٌّ ِمْن  ،)٤(َفَواَفيُْت  ،َبكِّ

ارِ أَ َوَأطْيَبِِهْم َراِئَحًة ِهبَيْ  ،َأْحَسِن َالنَّاِس َوْجهاً  ٌء َكَهيْ  ،ِة َالتُّجَّ ِه َيشْ ارِ أَ َوِيف ُكمِّ  ،ِة َالتُّجَّ

َفَأَجاَبنِي  ،َفَعَدْلُت إَِليِْه َوَسَأْلتُهُ  ،)٥(َفَأْوَمأَ إَِيلَّ  ،َفَلامَّ َنَظْرُت إَِليِْه َدَنْوُت ِمَن َاْلَعْمِريِّ 
                                                             

 ).)بضيقي خ ل(بضيعتي : (بعضهاويف  ،)بصنعتي: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).؟من هذا :لت جاريةفقا: (والصحيح ،هنا سقطاً  لعلَّ  )٢(

 .خمترصاً ) ١٥ذيل احلديث / ٤٧٢و ٤٧١ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٣(

 ).فوافقت: (بعض النَُّسخيف  )٤(

 .¨ة ه احلجَّ أنَّ  أي أومأ إيلَّ  )٥(
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اَر  ،َعْن ُكلِّ َما َأَرْدُت  وِر اَلَّتِي َال َوَكا - ُثمَّ َمرَّ لِيَْدُخَل اَلدَّ  ،- َهلَا  )١(ُيْكَرتَُث  َنْت ِمَن اَلدُّ

 ،َفَذَهبُْت ِألَْسَأَل  ،َتَراُه َبْعَد َذا َك َال َفإِنَّ  ،إِْن َأَرْدَت َأْن َتْسَأَل َسْل  :َفَقاَل َاْلَعْمِريُّ 

ارَ  َمنِي بَِأْكثََر ِمْن َأْن َقاَل  ،َفَلْم َيْسَمْع َوَدَخَل َالدَّ َر «: َوَما َكلَّ َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َأخَّ

َر َاْلغَ  ،)٢(أَْن َتْشتَبَِك َالنُُّجومُ  َاْلِعَشاَء إَِىلٰ  أَْن َتنَْقِيضَ  َداَة إَِىلٰ َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َأخَّ

ارَ وَ  ،»)٣(َالنُُّجومُ   .)٤(َدَخَل َالدَّ

اِزيُّ  - ٢٣٧ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َالرَّ ِد ْبِن  َعْن َعبِْد َاهللا ،َعْن ُحمَمَّ ْبِن ُحمَمَّ

ْهَقانِ  َخاَقانَ  انَ  ادِ َعْن َأِيب ُسَليَْامَن دَ  ،َالدِّ َأِيب  َقَرْأُت َعَىلٰ : َقاَل  ،َراِينِّ َاْلبَحْ  )٥(ْبِن َغسَّ

ِد : َقاَل  ،)٦(َسْهٍل إِْسَامِعيَل ْبِن َعِيلٍّ َالنَّْوَبْختِيِّ  ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َمْولُِد ُحمَمَّ

َضا ْبِن ُموَسٰى اِ  ٍد َاْلبَاِقِر بْ  ْبِن َعِيلٍّ َالرِّ اِدِق ْبِن ُحمَمَّ ِن َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َجْعَفٍر َالصَّ

اَء َسنََة ِستٍّ  ُولَِد  ):َصَلَواُت َاهللاَِّ َعَليِْهْم َأْمجَِعنيَ (ْبِن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َطالٍِب اِ  بَِساِمرَّ

ُه َصِقيُل  ،َوَمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ   بِيُّ َالنَّ  ِهبَِذِه َاْلُكنْيَِة أَْوَىصٰ  ،َأَبا َاْلَقاِسمِ  َوُيَكنَّٰى  ،ُأمُّ

ُه َقاَل  ةُ  ،ْهِديُّ َلَقبُُه َاملَ  ،»َوُكنْيَتُُه ُكنْيَتِي ،)٧(اِْسُمُه َكاْسِمي«: َأنَّ ُهَو وَ  ،َوُهَو اَْحلُجَّ

َماِن  ،نْتََظرُ َاملُ   .َوُهَو َصاِحُب اَلزَّ
                                                             

 ).بايل هباأ وال يُ عبَ أي ال يُ  ،ث هلاكرتَ ال يُ : (بعض النَُّسخيف حاشية  )١(

 وقته املسنون يبتدئ من سقوط نَّ وذلك أل ،)املغرب(والصحيح  ،فمصحَّ  )العشاء(لفظ  لعلَّ  )٢(

 ر صالة املغرب عن اشتباك النجوماحلمرة إٰىل سقوط الشفق املساوق الشتباك النجوم، فمن أخَّ 

 .ةنَّخالف السُّ 

 .تغيب النجوم إٰىل أنْ  :املراد )٣(

 .عن الكليني) ٢٩٨و ٢٩٧ص / ٢ ج(االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )٤(

 ).عنان(: بعض النَُّسخيف  )٥(

بن إسحاق بن أيب سهل  إسامعيل بن عيلِّ (: )٦٨الرقم / ٣١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٦(

جيري جمرٰى الوزراء  ،أصحابنا وغريهم، له جاللة يف الدنيا مني منكان شيخ املتكلِّ  ،بن نوبختا

 .)يف جاللة الكتاب

 .اه بأيب سهلوكنَّ) ٣٦/٧الرقم / ٤٩ص (يف الفهرست  ؤلِّف املوعنونه 

 ).اسمه اسمي: (بعض النَُّسخيف  )٧(
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ٍد اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل إِْسَامِعيُل ْبُن َعِيلٍّ  ْرَضِة ِيف اَملَ  أَِيب ُحمَمَّ

َقْد َخَدَم ِمْن  ااَْخلَاِدُم أَْسَوَد ُنوبِي�  َوَكانَ  -  ِعنَْدُه إِْذ َقاَل ِخلَاِدِمِه َعِقيدٍ  َوأََنا ،اَلَّتِي َماَت فِيَها

دٍ  أَْغِل ِيل َماًء  ،َيا َعِقيدُ «: َفَقاَل َلهُ ، -  اَْحلََسَن  َوُهَو َربَّٰى  ،َقبِْلِه َعِيلَّ ْبَن ُحمَمَّ

َفَلامَّ َصاَر اَْلَقَدُح ، ُثمَّ َجاَءْت بِِه َصِقيُل اَْجلَاِرَيُة أُمُّ اَْخلََلِف  ،َلهُ  َفأَْغَىلٰ  ،»يِّ بُِمْصطَكِ 

بِِه َفَجَعَلْت َيُدُه َتْرَتِعُد َحتَّٰى  َب  ِيف َيَدْيِه َوَهمَّ بُِرشْ َكُه ،   اَْلَقَدَح َثنَاَيا اَْحلََسنِ  َرضَ َفَرتَ

 .»َفأْتِنِي بِهِ  ،َساِجداً  اَصبِي�  َفإِنََّك َتَرٰى  ،اُْدُخِل اَْلبَيَْت «: َقاَل لَِعِقيدٍ وَ  ،ِمْن َيِدهِ 

ٰى  :َقاَل َعِقيدٌ  :َقاَل َأُبو َسْهلٍ  َفإَِذا أََنا بَِصبِيٍّ َساِجٍد َرافٍِع َسبَّاَبتَُه  ،َفَدَخْلُت أََحتَرَّ

َامءِ  بِاْخلُُروِج  إِنَّ َسيِِّدي َيأُْمُركَ  :َفُقْلُت  ،تِهِ ِيف َصَال  َفأَْوَجزَ  ،َفَسلَّْمُت َعَليْهِ  ،َنْحَو اَلسَّ

ُه َصِقيُل  ،إَِليْهِ   .أَبِيِه اَْحلََسِن  َفأََخَذْت بِيَِدِه َوَأْخَرَجتُْه إَِىلٰ  ،إَِذا َجاَءْت أُمُّ

بِيُّ َبْنيَ َيَدْيِه َسلَّمَ  :َقاَل َأُبو َسْهلٍ  يُّ َاللَّْونِ َوإَِذا ُهَو  ،َفَلامَّ َمثَُل َالصَّ َوِيف  ،ُدرِّ

َيا َسيَِّد َأْهِل «: َوَقاَل  َبَكٰى  اَْحلََسُن  َفَلامَّ َرآهُ  ،ُمَفلَُّج اَْألَْسنَانِ  ،َشْعِر َرْأِسِه َقَططٌ 

بِيُّ َاْلَقَدَح َاملَْغِيلَّ بِاملُْصطُ َوأَ  ،»َريبِّ  اَء َفإِينِّ َذاِهٌب إَِىلٰ ملَ اِْسِقنِي اَ  ،َبيْتِهِ   يِّ كِ َخَذ َالصَّ

َك َشَفتَيْهِ  ،بِيَِدهِ  َبُه َقاَل  ،ُثمَّ َسَقاهُ  ،ُثمَّ َحرَّ َال « :َفَلامَّ َرشِ َفُطِرَح ِيف  ،»ةِ َهيِّئُوِين لِلصَّ

بِيُّ َواِحَدًة َواِحَدةً  ،ْجِرِه ِمنِْديٌل حِ  أَُه َالصَّ َقاَل َلُه فَ  ،َرْأِسِه َوَقَدَميْهِ  َوَمَسَح َعَىلٰ  ،َفَوضَّ

ٍد  َمانِ  ،َأْبِرشْ َيا ُبنَيَّ «: َأُبو ُحمَمَّ ُة وَ  ،ْهِديُّ أَْنَت َاملَ وَ  ،َفَأْنَت َصاِحُب َالزَّ َأْنَت ُحجَّ

ُد ْبُن َاْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ  ،َوَأْنَت َوَلِدي َوَوِصيِّي َوَأَنا َوَلْدُتَك  ،َأْرِضهِ  َعَىلٰ  َاهللا َوَأْنَت ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى اِ  ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن أَِيب  ْبِن ُحمَمَّ ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ِة َالطَّاِهِرينَ  ]اَْألَْوِصيَاءِ [َوَأْنَت َخاَتُم ،  َوَلَدَك َرُسوُل َاهللا، َطالٍِب   ،اَْألَِئمَّ

َ بَِك َرُسوُل َاهللاوَ  َك َوَكنَّاكَ ،  َبرشَّ ِهَد إَِيلَّ َأِيب َعْن آَبائَِك َوبَِذلَِك عَ  ،َوَسامَّ

ٰ  ،َالطَّاِهِرينَ  يدٌ  َعَىلٰ  َاهللاُ َصىلَّ َوَماَت َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ  ،»َأْهِل َاْلبَيِْت َربُّنَا إِنَُّه َمحِيٌد َجمِ

 . )١()َعَليِْهْم َأْمجَِعنيَ  َصَلَواُت اَهللا(ِمْن َوْقتِِه 
                                                             

د األيادي يرفعه عن أمحد بن حممّ ) ٢٦٠ - ٢٥٨ص (منتخب األنوار املضيئة يف  رواه النييل  )١(

 .باختالف يسري إٰىل إسامعيل بن عيلٍّ 
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ِد ْبِن َجْعَفٍر اَْألََسِديِّ َعْن أَِيب َاْحلَُسْنيِ ُحمَ  ،َعنْهُ  -  ٢٣٨ َثنِي  :َقاَل  ،مَّ َحدَّ

يُّ  ِد ْبِن َعاِمٍر اَْألَْشَعِريُّ َاْلُقمِّ َثنِي َيْعُقوُب ْبُن ُيوُسَف  :َقاَل  ،َاْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمَّ َحدَّ

اِينُّ  اُب َاْلَغسَّ َّ فِِه ِمْن َأْصَفَهاَن  -َالرضَّ  نَِة إِْحَدٰى َحَجْجُت ِيف َس : َقاَل ، - ِيف ُمنَْرصَ

َم  ،َوُكنُْت َمَع َقْوٍم ُخمَالِِفَني ِمْن َأْهِل َبَلِدَنا ،َوِماَئتَْنيِ  َوَثَامنِنيَ  َة َتَقدَّ َفَلامَّ َقِدْمنَا َمكَّ

ٰى  ،َبْعُضُهمْ  يْلِ  َفاْكَرتَ ، َوِهَي َداُر َخِدَجيَة  ،َلنَا َداراً ِيف ُزَقاٍق َبْنيَ ُسوِق َاللَّ

ٰى  َضا َداَر َال ُتَسمَّ َا َداُر  امَّ َوَقْفُت َعَىلٰ ـلَ  -َفَسَأْلتَُها  ،َوفِيَها َعُجوٌز َسْمَراءُ ، رِّ َأهنَّ

َضا  ارِ : -  َالرِّ َضا ؟َما َتُكونَِني ِمْن َأْصَحاِب َهِذِه َالدَّ يَْت َداَر َالرِّ َ ُسمِّ  ؟َوِمل

َضا َعِيلِّ  ،َأَنا ِمْن َمَوالِيِهمْ  :َفَقاَلْت  َاْحلََسُن  )١(ايهَ نِ كَ ْس أَ ، & ْبِن ُموَسٰى  َوَهِذِه َداُر َالرِّ

 .َفإِينِّ ُكنُْت ِمْن َخَدِمهِ ، ْبُن َعِيلٍّ اِ 

ْرُت  ،َفَلامَّ َسِمْعُت َذلَِك ِمنَْها َأنِْسُت ِهبَا  ،َخالِِفنيَ اَْألَْمَر َعْن ُرَفَقاِئَي َاملُ َوَأْرسَ

يْ  ْفُت ِمَن َالطََّواِف بِاللَّ ارِ َفُكنُْت إَِذا اِْنَرصَ َوُنْغلُِق  ،ِل َأَناُم َمَعُهْم ِيف ِرَواٍق ِيف َالدَّ

 .َاْلبَاَب َوُنْلِقي َخْلَف َاْلبَاِب َحَجراً َكبِرياً ُكنَّا ُنِديُر َخْلَف َاْلبَاِب 

َواِق َالَِّذي ُكنَّا فِيِه  اِج ِيف َالرِّ َ َشبِيهاً بَِضْوِء َفَرَأْيُت َغْريَ َليَْلٍة َضْوَء َالرسِّ

ارِ  َأَرٰى  َال َوَرَأْيُت َاْلبَاَب َقِد اِْنَفتََح وَ  ،لِ ْشعَ َاملَ  َوَرَأْيُت  ،َأَحداً َفتََحُه ِمْن َأْهِل َالدَّ

ْفَرةِ  َأْسَمَر إَِىلٰ ، )٢(َرُجالً َرْبَعةً  اَدةٌ  ،َما ُهَو َقِليَل َاللَّْحمِ ، )٣(َالصُّ َعَليِْه  ،ِيف َوْجِهِه َسجَّ

َاْلُغْرَفِة ِيف  َفَصِعَد إَِىلٰ  ،)٤(َوِيف ِرْجِلِه َنْعٌل َطاٌق  ،َتَقنََّع بِهِ  َوإَِزاٌر َرِقيٌق َقدْ  ،َقِميَصانِ 

اِر َحيُْث َكاَنِت َاْلَعُجوُز َتْسُكنُ   .َالدَّ
                                                             

 ).أسكننيها: (بعض النَُّسخيف  )١(

ة ربع/ ١٢١٤ص / ٣ج (لصحاح للجوهري يف ا )٢( ال طويل  مربوع اخللقأي  ،رجل ربعة): (مادَّ

 ).وال قصري

 إنَّ : وقيل ،ط بني اهلزل والسمنأي يميل إليها، وما هو قليل اللحم أي متوسِّ : (بعض النَُّسخيف حاشية  )٣(

 ).وهو تعبري شائع ،وما هو بأصفر بمعنٰى يميل إليها قليالً ) إٰىل الصفرة ما هو(سابقه، و ةمن تتمَّ ) ما هو(

مة املجليس  )٤( أي  )نعل طاقرجله يف : (قوله): (٢٣ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 .)جورب من يلبس حتته شيئاً  من غري أنْ 
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 َفُكنُْت َأَرٰى  ،َيْصَعُد إَِليَْها اً  َتَدُع َأَحدَال ، إِنَّ ِيف َاْلُغْرَفِة اِْبنَةً  :َوَكاَنْت َتُقوُل َلنَا

ْوَء َالَّ  َواِق َعَىلٰ َالضَّ ُجِل إَِىلٰ  ِذي َرَأْيتُُه ُيِيضُء ِيف اَلرِّ َرَجِة ِعنَْد ُصُعوِد َالرَّ َاْلُغْرَفِة  َالدَّ

تِي َيْصَعُدَها اَج بَِعيْنِهِ  ُثمَّ َأَراُه ِيف َاْلُغْرَفِة ِمْن َغْريِ َأْن َأَرٰى  ،َالَّ َ ِذيَن َمِعي  ،َالرسِّ َوَكاَن َالَّ

تَلُِف إَِىلٰ  ،ٰى َأرَ  َيَرْوَن ِمثَْل َما ُجُل َخيْ ُوا َأْن َيُكوَن َهَذا َالرَّ َوَأْن  ،اِْبنَِة َاْلَعُجوزِ  َفتََومهَّ

 .َيُكوَن َقْد َمتَتََّع ِهبَا

ُة َيَرْوَن َاملُ َهُؤَال  :َفَقاُلوا َوُكنَّا  .َحيِلُّ فِيَام َزَعُموا َهَذا َحَراٌم َال وَ  ،تَْعةَ ِء َاْلَعَلِويَّ

َوُكنَّا  ،َحالِِه اَلَِّذي َتَرْكنَاهُ  َاْلبَاِب َوإَِذا اَْحلََجُر َعَىلٰ  َوَنِجيُء إَِىلٰ  ،َوَخيُْرُج َنَراُه َيْدُخُل 

ُجُل  ،ُيْغِلُقهُ  َال َأَحداً َيْفتَُحُه وَ  َنَرٰى  ُكنَّا َال وَ  ،َمتَاِعنَا ُنْغِلُق َهَذا َاْلبَاَب َخْوفًا َعَىلٰ  َواَلرَّ

ُرُج َواَْحلَجَ  يِه إَِذا َخَرْجنَا ُر َخْلَف َاْلبَاِب إَِىلٰ َيْدُخُل َوَخيْ  .َوْقِت ُننَحِّ

َب َعَىلٰ  َفتََلطَّْفُت  ،َوَوَقَعْت ِيف َقْلبِي فِتْنَةٌ  ،َقْلبِي َفَلامَّ َرَأْيُت َهِذِه َاْألَْسبَاَب َرضَ

ُجلِ  َوَأْحبَبُْت أَْن أَِقَف َعَىلٰ  ،َاْلَعُجوزَ  إِينِّ ُأِحبُّ َأْن  ،َنةُ َال َيا فُ  :َفُقْلُت َهلَا ،َخَربِ اَلرَّ

َفَأَنا ُأِحبُّ إَِذا َرَأْيتِنِي  ،أَْقِدُر َعَليْهِ  َغْريِ ُحُضوِر َمْن َمِعي َفَال  ِمنْ  ُأَفاِوَضِك وَ  َأْسَأَلِك 

اِر َوْحِدي َأْن َتنِْزِيل إَِيلَّ ِألَْسَأَلِك َعْن َأْمرٍ  َعةً  ،ِيف َالدَّ َأْن  َوَأَنا ُأِريدُ  :َفَقاَلْت ِيل ُمْرسِ

 ؟َما َأَرْدِت َأْن َتُقوِيل  :َفُقْلُت  ،ُأِرسَّ إَِليَْك َشيْئًا َفَلْم َيتََهيَّأْ ِيل َذلَِك ِمْن َأْجِل َمْن َمَعَك 

ْ َتْذُكْر َأَحداً  - َلَك  )١(َيُقوُل  :َفَقاَلْت  َكاَءَك وَ  )٢(ُختَاِشنْ  َال  :-  َوَمل  َال َأْصَحاَبَك َوُرشَ

ُمْ  ،)٣(ِحِهمْ ُتَال  َفَلْم  ،َأَنا أَُقوُل  :َفَقاَلْت  ؟َمْن َيُقوُل  :َفُقْلُت َهلَا ،َوَداِرِهمْ  ،َأْعَداُؤكَ  َفإِهنَّ

َفَظنَنُْت  ؟أَيَّ أَْصَحاِيب َتْعنِنيَ  :َفُقْلُت  ،َأْجُرسْ ملَِا َدَخَل َقْلبِي ِمَن َاْهلَيْبَِة َأْن ُأَراِجَعَها

ِذيَن َكاُنوا ُح  َا َتْعنِي ُرَفَقاِئَي اَلَّ اجًا َمِعيَأهنَّ ِذيَن ِيف َبَلِدَك َوِيف  :َقاَلْت  ،جَّ َكاُؤَك َالَّ ُرشَ

اِر َمَعَك  ينِ  َوَكاَن َجَرٰى  ،َالدَّ اِر َعنٌَت ِيف َالدِّ ِذيَن َمِعي ِيف َالدَّ َفَسَعْوا ِيب  ،َبيْنِي َوَبْنيَ َالَّ

                                                             

 .)-أي املوٰىل سالم اهللا عليه  -يقول : (بعض النَُّسخيف  )١(

 .الينه ضدّ  :خاشنه )٢(

 .ةزعة واملعادااملنا: ةاملالحا )٣(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٣١٨

بَِب  َحتَّٰى  ُت بَِذلَِك اَلسَّ َا َعنَْت ُأوَلِئَك أَ  َفَوَقْفُت َعَىلٰ  ،َهَرْبُت َواِْستََرتْ  :َفُقْلُت َهلَا ،هنَّ

َضا َفَلامَّ ، ُكنُْت َخاِدَمًة لِْلَحَسِن ْبِن َعِيلٍّ  :َفَقاَلْت  ؟َما َتُكونَِني َأْنِت ِمَن اَلرِّ

 هِ َعَليِْك َرَأْيتِ  بِاهللا :َفُقْلُت ، َعِن َاْلَغاِئِب  َألَْسَأَلنََّها :اِْستَيَْقنُْت َذلَِك ُقْلُت 

ِين َاْحلََسُن  َفإِينِّ َخَرْجُت َوُأْختِي ُحبَْىلٰ  ،َملْ َأَرُه بَِعيْنِي ،َيا َأِخي :َفَقاَلْت  ؟ِك بَِعيْنِ  َ َوَبرشَّ

 ،»َتُكونَِني َلُه َكَام ُكنِْت ِيل «: َوَقاَل ِيل  ،ِيف آِخِر ُعُمِري بَِأينِّ َسْوَف َأَراهُ  ْبُن َعِيلٍّ اِ 

َه ِهبَا إَِيلَّ َعَىلٰ  ،َوَأَنا َاْليَْوَم ُمنُْذ َكَذا بِِمْرصَ  ْمُت اَْآلَن بِِكتَابٍِة َوَنَفَقٍة َوجَّ َام ُقدِّ َيَدْي  َوإِنَّ

َوَأَمَرِين أَْن َأُحجَّ  ،ُثوَن ِدينَاراً ِهَي َثَال وَ  ،ُيْفِصُح بِاْلَعَربِيَّةِ  ُجٍل ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن َال رَ 

ُجَل َالَِّذي ، )١(ْن َأَراهُ َفَخَرْجُت َرْغبًَة ِمنِّي ِيف أَ  ،َسنَتِي َهِذهِ  َفَوَقَع ِيف َقْلبِي َأنَّ َالرَّ

 .ُكنُْت َأَراُه َيْدُخُل َوَخيُْرُج ُهَو ُهوَ 

َضا  ِب َالرِّ ٌة ِمْن َرضْ َة َدَراِهَم ِصَحاحاً فِيَها ِستٌَّة َرَضِويَّ  َفَأَخْذُت َعَرشَ

 ،َنَوْيُت َذلَِك َوُكنُْت َنَذْرُت وَ ، ِهيَم َقْد ُكنُْت َخبَْأُهتَا ِألُْلِقيََها ِيف َمَقاِم إِْبَرا

َّا َأفْ  َقْوٍم ِمْن ُوْلِد َفاطَِمَة  َأْدَفُعَها إَِىلٰ  :َفَدَفْعتَُها إَِليَْها َوُقْلُت ِيف َنْفِيس  َضُل ِمم

َراِهَم إَِىلٰ  :َفُقْلُت َهلَا ،َقاِم َوَأْعَظُم َثَواباً ُأْلِقيَها ِيف َاملَ  َها ِمْن  اِْدَفِعي َهِذِه َالدَّ َمْن َيْستَِحقُّ

ُجُل وَ ، ُوْلِد َفاطَِمَة   ،َوإِنََّام َتْدَفُعَها إَِليْهِ  ،َكاَن ِيف نِيَّتِي َأنَّ َالَِّذي َرَأْيتُُه ُهَو َالرَّ

َراِهَم وَ  َليَْس «: َيُقوُل َلَك  :َفَقاَلْت  ،َوَبِقيَْت َساَعًة ُثمَّ َنَزَلْت  ،َصِعَدْت َفَأَخَذِت َالدَّ

ُة ُخْذ ِمنَّا َبَدَهلَا  ،ْوِضِع اَلَِّذي َنَوْيَت اِْجَعْلَها ِيف َاملَ  ،فِيَها َحقٌّ َلنَا  َضِويَّ َوَلكِْن َهِذهِ َالرَّ

اَلَِّذي ُأِمْرُت بِِه َعِن  :َوُقْلُت ِيف َنْفِيس  ،َفَفَعْلُت  ،»ْوِضِع اَلَِّذي َنَوْيَت َأْلِقَها ِيف َاملَ وَ 

ُجلِ   .َالرَّ

َفُقْلُت  ،ِء بِآَذْربِيَجانَ اَْلَقاِسِم ْبِن َاْلَعَال  ْسَخُة َتْوِقيٍع َخَرَج إَِىلٰ ُثمَّ َكاَن َمِعي نُ 

 َناِوْلنِي :َفَقاَلْت  ،َتْوِقيَعاِت اَْلَغاِئِب  إِْنَساٍن َقْد َرأَٰى  َتْعِرِضَني َهِذِه َالنُّْسَخَة َعَىلٰ  :َهلَا

ُيْمِكنُنِي  َال  :َفَقاَلْت  ،ْرَأَة ُحتِْسُن َأْن َتْقَرأَ نَنُْت َأنَّ َاملَ ظَ وَ  ،َفَأَرْيتَُها َالنُّْسَخةَ  ،َفإِينِّ َأْعِرُفَها
                                                             

 .لخ من كالم يوسف بن يعقوب الراويإ ...)فوقع يف قلبي: (وقوله ،نتهٰى كالم املرأةاإٰىل هنا  )١(
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: َوِيف َالتَّْوِقيعِ  ،َصِحيٌح  :َفَقاَلْت  ،َفَصِعَدِت َاْلُغْرَفَة ُثمَّ َأْنَزَلتْهُ  ،َكانِ ِيف َهَذا َاملَ  َأْن أَْقَرأَ 

ٰى « ُكْم بِبُْرشَ ُ ُت بِِه إِيَّاهُ  ُأَبرشِّ ْ هُ َوغَ  »َما َبرشَّ  .ْريَ

يَْت َعَىلٰ «: َيُقوُل َلَك  :ُثمَّ َقاَلْت   ،»؟َكيَْف ُتَصيلِّ َعَليْهِ  َنبِيَِّك  إَِذا َصلَّ

دٍ  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ  :أَُقوُل  :َفُقْلُت  ٍد َوآِل ُحمَمَّ ٍد  َوَباِرْك َعَىلٰ  ،ُحمَمَّ ٍد َوآِل ُحمَمَّ ُحمَمَّ

يَْت َوَباَرْكَت َوتَ  َْت َعَىلٰ َكَأْفَضِل َما َصلَّ يدٌ  ،إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيمَ  َرمحَّ  .إِنََّك َمحِيٌد َجمِ

ِهمْ  ،َال « :َفَقاَل   ،َنَعمْ  :َفُقْلُت  ،»إَِذا َصلَّيَْت َعَليِْهْم َفَصلِّ َعَليِْهْم ُكلِِّهْم َوَسمِّ

 إَِذا َصلَّيَْت َعَىلٰ «: َيُقوُل َلَك  :َفَقاَلْت  ،َفَلامَّ َكاَنْت ِمَن َاْلَغِد َنَزَلْت َوَمَعَها َدْفَرتٌ َصِغريٌ 

 ،َوُكنُْت َأْعَمُل ِهبَا ،َفَأَخْذُهتَا ،»َهِذِه َالنُّْسَخةِ  َأْوِصيَاِئِه َعَىلٰ  َالنَّبِيِّ َفَصلِّ َعَليِْه َوَعَىلٰ 

َة َليَاٍل قَ  اِج َقاِئمٌ ْد َنَزَل ِمَن َاْلُغْرَفِة وَ َوَرَأْيُت ِعدَّ َ  .َضْوُء َالرسِّ

ْوِء وَ  َأْخُرُج َعَىلٰ َأْفتَُح َاْلبَاَب وَ  َوُكنُْت  ْوَء  -َأَنا َأَراُه َأَثِر َالضَّ  َوَال  - َأْعنِي َالضَّ

َجاِل ِمْن ُبْلَداٍن َشتَّٰى  َوَأَرٰى  ،ْسِجدَ َيْدُخَل َاملَ  َأَحداً َحتَّٰى  َأَرٰى  َيْأُتوَن  َمجَاَعًة ِمَن اَلرِّ

ارِ  َاْلَعُجوَز َقْد  َوَرَأْيُت  ،َاْلَعُجوِز ِرَقاعاً َمَعُهمْ  َفُعوَن إَِىلٰ َفبَْعُضُهْم َيدْ  ،َباَب َهِذِه َالدَّ

َقاعَ  ُمُهْم وَ  ،َدَفَعْت إَِليِْهْم َكَذلَِك اَلرِّ َوَرَأْيُت ِمنُْهْم  ،َأْفَهُم َعنُْهمْ  َال َفيَُكلُِّموَهنَا َوُتَكلِّ

فِنَا َمجَاَعًة ِيف طَِريِقي إَِىلٰ   .َبْغَدادَ  َأْن َقِدْمُت  ِيف ُمنَْرصَ

ْفَرتِ َالَِّذي َخَرَج  ْمحَ  بِْسِم َاهللا«: ُنْسَخُة َالدَّ ِحيمِ َالرَّ ٍد  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ ، ِن َالرَّ ُحمَمَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ وَ  ،َالنَّبِيِّنيَ  َوَخاَتمِ  ،ْرَسِلنيَ َسيِِّد اَملُ   ْصطََفٰى َاملُ  ،نْتََجِب ِيف اَملِْيثَاِق َاملُ  ،ُحجَّ

ِر ِمْن ُكلِّ آَفةٍ َاملُ  ،لِ  َالظَِّال ِيف  يِء ِمْن ُكلِّ َعيٍْب  ،َطهَّ ِل لِلنََّجاةِ اَملُ  ،َاْلَربِ  ْرَجتَٰى َاملُ  ،َؤمَّ

َفاَعةِ  ِض إَِليِْه ِديُن َاهللاَاملُ  ،لِلشَّ ْف ُبنْيَاَنهُ  ،َفوَّ َوَأْفِلْج  ،َوَعظِّْم ُبْرَهاَنهُ  ،َاللَُّهمَّ َرشِّ

تَهُ   ،َوأَْعطِِه َاْلَفْضَل َوَاْلَفِضيَلةَ  ،َوَبيِّْض َوْجَههُ  ،َوَأِضْئ ُنوَرهُ  ،َدَرَجتَهُ َواِْرَفْع  ،ُحجَّ

فِيَعةَ  َرَجَة َوَاْلَوِسيَلَة َالرَّ ُلوَن َواَْآلِخُرونَ  ،َواِْبَعثُْه َمَقامًا َحمُْموداً  ،َوَالدَّ  .َيْغبُِطُه بِِه َاْألَوَّ

ِلنيَ َقاِئِد َاْلُغرِّ اَملُ وَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ َأِمِري َاملُ  َوَصلِّ َعَىلٰ  َوَسيِِّد  ،َحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،َاْلَوِصيِّنيَ  َواِرِث وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  ،اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ
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ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َاملُ   ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  ،اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث َاملُ وَ  إَِماِم  ،َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ َاملُ  إَِماِم  ،ِد ْبِن َعِيلٍّ ُحمَمَّ  َوَصلِّ َعَىلٰ . َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ َاملُ  دٍ  َوَصلِّ َعَىلٰ . َوُحجَّ إَِماِم  ،َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ َاملُ   ،ْبِن َجْعَفرٍ  ُموَسٰى  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ   ،َعِيلِّ ْبِن ُموَسٰى  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  ِد ْبِن َعِيلٍّ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ  ،ُحمَمَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  دٍ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ  ،َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ   ،اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  َصلِّ َعَىلٰ وَ  .َوُحجَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  الِِح اَْخلَ  َوَصلِّ َعَىلٰ  .َوُحجَّ َلِف َالصَّ

ِة َربِّ َاْلَعاملَِنيَ  ،ْرَسِلنيَ َواِرِث اَملُ وَ  ،ْؤِمنِنيَ إَِماِم َاملُ  ،ْهِديِّ َاْهلَاِدي َاملَ  َاللَُّهمَّ َصلِّ  .َوُحجَّ

ٍد َوَأْهِل َبيْتِهِ  َعَىلٰ  ِة َاْهلَاِديَن َاملَ اَ  ،ُحمَمَّ اِدِقنيَ  ،ْهِديِّنيَ ْألَِئمَّ  ،تَِّقنيَ اَْألَْبَراِر َاملُ  ،َاْلُعَلَامِء َالصَّ

 ،َخْلِقَك  َوُحَجِجَك َعَىلٰ  ،َوَتَراِمجَِة َوْحِيَك  ،َوَأْرَكاِن َتْوِحيِدكَ  ،َدَعاِئِم ِدينَِك 

َهتُْم لِنَ  ،َوُخَلَفاِئَك ِيف َأْرِضَك  ِذيَن اِْخَرتْ  ،ِعبَاِدكَ  َواِْصَطَفيْتَُهْم َعَىلٰ  ،ْفِسَك اَلَّ

ْلتَُهْم بَِكَراَمتَِك  ،َوَخَصْصتَُهْم بَِمْعِرَفتَِك  ،َواِْرَتَضيْتَُهْم لِِدينَِك  يْتَُهْم  ،َوَجلَّ َوَغشَّ

يْتَُهْم بِنِْعَمتَِك  ،بَِرْمحَتَِك  ْيتَُهْم بِِحْكَمتَِك  ،َوَربَّ َفْعتَُهْم ِيف َورَ  ،َوَأْلبَْستَُهْم ُنوَركَ  ،َوَغذَّ

ْفتَُهْم بِنَبِيَِّك  ،ِئَكتَِك َحَفْفتَُهْم بَِمَال وَ  ،َمَلُكوتَِك   .َوَرشَّ

ٍد وَ  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ    ُحيِيُط ِهبَا إِالَّ َال  ،ًة َكثَِريًة َداِئَمًة َطيِّبَةً َعَليِْهْم َصَال ُحمَمَّ

كَ ُحيِْصي َال وَ ، ِعْلُمَك  إِالَّ َيَسُعَها  َال وَ  ،َأْنَت   .َها َأَحٌد َغْريُ

اِعي إَِليَْك  ،َاْلَقاِئِم بَِأْمِركَ  ،ْحيِي ُسنَّتََك َاملُ  ،َولِيَِّك  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ   ،َالدَّ

لِيِل َعَليَْك  تَِك َعَىلٰ  ،َالدَّ  َوَشاِهِدَك َعَىلٰ  ،َوَخِليَفتَِك ِيف أَْرِضَك  ،َخْلِقَك  َوُحجَّ

 .ِعبَاِدكَ 
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ِن اَْألَْرَض بُِطوِل َبَقائِهِ  ،َوُمدَّ ِيف ُعُمِرهِ  ،هُ َاللَُّهمَّ َأِعزَّ َنْرصَ   .َوَزيِّ

َواِْدَحْر َعنُْه إَِراَدَة  ،َوأَِعْذُه ِمْن َرشِّ َاْلَكاِئِدينَ  ،َاللَُّهمَّ اِْكِفِه َبْغَي اَْحلَاِسِدينَ 

 .َوَختَلَّْصُه ِمْن َأْيِدي َاْجلَبَّاِرينَ  ،َالظَّاملِِنيَ 

تِِه وَ ُهمَّ َأْعطِ َاللَّ  تِِه َوَعامَّ تِِه َوِشيَعتِِه َوَرِعيَّتِِه َوَخاصَّ يَّ ِه ِه ِيف َنْفِسِه َوُذرِّ َعُدوِّ

ْنيَا َما ُتِقرُّ بِِه َعيْنَهُ  ْنيَا  ،َوَتُرسُّ بِِه َنْفَسهُ  ،َوَمجِيِع َأْهِل َالدُّ ْغُه َأْفَضَل َأَمِلِه ِيف َالدُّ َوَبلِّ

ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ  إِنََّك َعَىلٰ  ،َواَْآلِخَرةِ   .َيشْ

َي ِمْن ِدينَِك  ْد بِِه َما ُحمِ َل ِمْن ِكتَابَِك  ،َاللَُّهمَّ َجدِّ َوَأظِْهْر بِِه َما  ،َوَأْحِي بِِه َما ُبدِّ

َ ِمْن ُحْكِمَك   اً َال َخالِصاً ُخمَْلص ،َجِديداً  اَيَدْيِه َغض�  َيُعوَد ِدينَُك بِِه َوَعَىلٰ  َحتَّٰى  ،ُغريِّ

 .بِْدَعَة َلَدْيهِ  َال وَ  ،َباطَِل ِعنَْدهُ  َال وَ  ،ُشبَْهَة َمَعهُ  َال َشكَّ فِيِه وَ 

ْر بِنُوِرِه ُكلَّ ظُْلَمةٍ  تِِه ُكلَّ وَ  ،َوُهدَّ بُِرْكنِِه ُكلَّ بِْدَعةٍ  ،َاللَُّهمَّ َنوِّ اْهِدْم بِِعزَّ

 ،َوَأْهِلْك بَِعْدلِِه ُكلَّ َجبَّارٍ  ،ارٍ ُكلَّ نَ  )٢(َوَأْمخِْد بَِسيِْفهِ  ،بِِه ُكلَّ َجبَّارٍ  )١(َواِْقِصمْ  ،َلةٍ َضَال 

 .ُكلَّ ُسْلَطانٍ  )٣(َوَأِذلَّ لُِسْلَطانِهِ  ،ُكلِّ ُحْكمٍ  َأْجِر ُحْكَمُه َعَىلٰ وَ 

 ،َواُْمُكْر بَِمْن َكاَدهُ  ،َوَأْهِلْك ُكلَّ َمْن َعاَداهُ  ،َاللَُّهمَّ َأِذلَّ ُكلَّ َمْن َناَواهُ 

هُ  َجَحدَ  )٤(َواِْستَْأِصْل َمنْ  َوأََراَد إِْمخَاَد  ،ِيف إِطَْفاِء ُنوِرهِ  َسَعٰى وَ  ،اِْستََهاَن بَِأْمِرهِ وَ  ،َحقَّ

 .ِذْكِرهِ 

ٍد َاملُ  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ  ْهَراءِ  ،ْرَتَىضٰ َعِيلٍّ َاملُ وَ  ،ْصَطَفٰى ُحمَمَّ َوَاْحلََسِن  ،َوَفاطَِمَة اَلزَّ

َضا َجٰى  ،َمجِيِع َاْألَْوِصيَاءِ وَ  ،ْصطََفٰى اَْحلَُسْنيِ َاملُ وَ  ،َالرِّ  ،ِم َاْهلَُدٰى َأْعَال وَ  ،َمَصابِيِح َالدُّ

اِط َاملُ وَ  ،تِنيِ َواَْحلَبِْل َاملَ  ،َوَاْلُعْرَوِة َاْلُوْثَقٰى  ،َمنَاِر َالتَُّقٰى وَ  َ  َصلِّ َعَىلٰ وَ  ،ْستَِقيمِ َالرصِّ
                                                             

 ).أقرص: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).بنوره: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).بسلطانه: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).نْ مَ  كلَّ : (بعض النَُّسخيف ) ٤(
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ِة ِمْن ُوْلِدهِ وَ  ،ِة َعْهِدهِ َوُوَال  ،َولِيَِّك  مْ  )١(دْ زِ َوأَ  ،ُمدَّ ِيف َأْعَامِرِهمْ وَ  ،اَْألَِئمَّ  ،ِيف آَجاِهلِ

ْم  َوَبلِّْغُهْم أَْقَىصٰ  ٍء َقِديرٌ  ،ُدْنيَا َوآِخَرةً  ،)٢(]ِديناً [آَماِهلِ  .)٣(إِنََّك َعٰىل ُكلِّ َيشْ

*   *   * 

 

                                                             

 ).دوز: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .بعض النَُّسخمن  )٢(

بإسناده عن ) ٥٢٤/١٢٨ح / ٥٥١ - ٥٤٥ص (دالئل اإلمامة يف  رواه الطربي الشيعي  )٣(

يف  خمترصًا، وابن طاوس ) ٦٧٠ - ٦٦٦ص (يف املزار  ، وابن املشهدي دحممّ  احلسني بن

 .املؤلِّف  بإسناده إىلٰ ) ٣٠٦ - ٣٠١ص (مجال األُسبوع 
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]اات ار اظ   إ ¨ ن از [:  

فهي أكثر  ،ة إمامته يف زمان الغيبةصحَّ  ة عىلٰ ا ظهور املعجزات الدالَّ وأمَّ 

 :منها ا نذكر طرفاً غري أنَّ  ،ٰىص ُحت  أنْ  من

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٢٣٩ ِد ْبنِ  ،َأْخَربَ َعْن  ،ُقوَلَوْيهِ  َعْن َأِيب َاْلَقاِسِم َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َيْعُقوَب  ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َمْهِزَيارَ  َرَفَعُه إَِىلٰ  ،ُحمَمَّ َشَكْكُت ِعنَْد ُمِيضِّ : َقاَل  ،ُحمَمَّ

ٍد  ِفينَةَ  ،َوَكاَن اِْجتََمَع ِعنَْد َأِيب َماٌل َجِليٌل  ،َأِيب ُحمَمَّ  ،َفَحَمَلُه َوَرِكَب َالسَّ

 ،)١()ُردَِّين (ُردَِّين  ،َيا ُبنَيَّ  :َفَقاَل  ،َفُوِعَك َوْعكاً َشِديداً  ،ُمَشيِّعاً َلهُ  َوَخَرْجُت َمَعهُ 

 .إَِيلَّ َوَماَت  َوَأْوَىصٰ  ،الِ ِيف َهَذا َاملَ  اِتَِّق َاهللاَوَ  ،ْوُت َفُهَو َاملَ 

ٍء َغْريِ َصِحيٍح  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  ْ َيُكْن أَِيب لِيُوِيصَ بَِيشْ  اَل إَِىلٰ ملَ َهَذا اَ  َأْمحُِل  ،َمل

ي َداراً َعَىلٰ  ،َاْلِعَراِق  طِّ  َوَأْكَرتِ ٌء َكُوُضوِحِه  ،ُأْخِربُ َأَحداً  َال وَ  ،اَلشَّ َفإِْن َوَضَح ِيل َيشْ

ٍد  اَم َأِيب ُحمَمَّ ْقُت بِهِ  إِالَّ وَ  ،َأْنَفْذُتهُ  َأيَّ  .)٢(َتَصدَّ

ْيُت َدارًا َعَىلٰ  ،َفَقِدْمُت اَْلِعَراَق  طِّ  َواِْكَرتَ َفإَِذا أََنا بَِرُسوٍل َمَعُه  ،َوَبِقيُت َأيَّاماً  ،اَلشَّ

دُ «: ُرْقَعٌة فِيَها َقصَّ َعَيلَّ َمجِيَع َما  َحتَّٰى  ،»َكَذاِيف َجْوِف َكَذا وَ  )َوَكَذا(َمَعَك َكَذا  ،َيا ُحمَمَّ

َّا َملْ أُِحْط بِِه ِعْلامً   ،َرأٌْس  )٣(ِيب  ُيْرَفعُ  َبِقيُت َأيَّامًا َال وَ  ،ُسولِ اَلرَّ  اَل إَِىلٰ َفَسلَّْمُت اَملَ  ،َمِعي ِمم

                                                             

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخيس يف لما بني القوسني  )١(

 ).وإالَّ قصفت به: (الكايفيف ) ٢(

 ).يل: (بعض النَُّسخيف ) ٣(
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 .)٢()١(»َفاْمحَِد َاهللاَ ،َقْد أََقْمنَاَك َمَقاَم َأبِيَك «: إَِيلَّ  َفَخَرَج  ،َفاْغتََمْمُت 

ْسنَادِ  - ٢٤٠ : َقاَل  ،َاْليََامِينِّ  )٣(َعِن َاْحلََسِن ْبِن َاْلَفْضِل ْبِن َيِزيدَ  ،َوِهبََذا اَْإلِ

 ،ْكَرَه َذلَِك َواِْمتَنَْعُت ِمنُْه َخمَاَفَة َأْن يَ  ،َوَأَرْدُت َأْن َأْكتَُب ِيف َالثَّالِِث  ،ُت ِيف َمْعنَيَْنيِ َكتَبْ 

اً َفَوَرَد َجَواُب َاملَ   .)٤(ْعنَيَْنيِ َوَالثَّالِِث َالَِّذي َطَوْيتُُه ُمَفرسَّ

ْسنَادِ  -  ٢٤١ َوَرْدُت : َقاَل ، - َد ْبِن اَْحلََسِن ِم َأْمحَ ُغَال  -َعْن َبْدٍر  ،َوِهبََذا اَْإلِ

َماَمةِ  َأَنا َال َاْجلَبََل وَ   ،)٥(لِِك َماَت َيِزيُد ْبُن َعبِْد َاملَ  َأنْ  إَِىلٰ  ،ُأِحبُُّهْم ُمجَْلةً  ،أَُقوُل بِاْإلِ
                                                             

يف  ؛ ورواه اخلصيبي )٥ح / باب مولد الصاحب / ٥١٨ص / ١ج (الكايف  )١(

د بن مجهور عن حممد بن إبراهيم بن مهزيار عن حممّ ) ٣٦٨و ٣٦٧ص ( اهلداية الكربٰى 

، بإسناده عن الكليني) ٣٥٦و ٣٥٥ص / ٢ج (يف اإلرشاد  فيد ، واملباختالف يسري

إعالم يف  ، والشيخ الطربيس )٤٣٣ص (تقريب املعارف يف  وأبو الصالح احللبي 

يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي د بن يعقوبحممّ  عن) ٢٦١ص / ٢ج ( الورٰى 

 ).٧ح / ٤٦٣و ٤٦٢ص / ١ ج(

مة املجليس  )٢( د بن إبراهيم هو حممّ ): (١٨١و ١٨٠ص / ٦ج (آة العقول يف مر قال العالَّ

 .أي يف القائم ) شككت. (عالم الورٰى إوأبوه من وكالء الناحية كام ذكره يف ربيع الشيعة و

ٰى ووجعها ومغثها يف البدن، ورجل وعك ووعك مَّ وأذٰى احلُ  ة احلرِّ الوعك شدَّ : ويف القاموس

أي بإيصال هذا ) وأوٰىص إيلَّ . (أي مرض املوت) وتفهو امل. (هوموعوك، ووعكه كوعده دكَّ 

ه واالستخبار من الناحية التوجُّ  كناية عن عدم )ال يرفع يل رأس(، ...أو األعمّ  املال إليه 

والفكر، وما  أي ال أرفع رأيس من الغمِّ : وقيل ،من يلتفت إٰىل غريه يرفع إليه رأسه سة، فإنَّ املقدَّ 

 ).ذكرنا أظهر

 ).زيد: (لنَُّسخبعض ايف ) ٣(

؛ ورواه )١٣ احلديثضمن / باب مولد الصاحب / ٥٢١ص / ١ج (الكايف  )٤(

 ، واملفيد باختالف) ١٣ضمن احلديث / ٤٥باب / ٤٩٠ص (ين كامل الدِّ يف   الصدوق

، )٤٣٥ص (تقريب املعارف يف  ، وأبو الصالح احللبي )٣٦١ص / ٢ج (يف اإلرشاد 

واجلرائح اخلرائج يف  الراوندي و ،)٢٦٤ص / ٢ج ( ورٰى إعالم اليف  الشيخ الطربيس و

 ).٢١ يل احلديثذ /٧٠٥و ٧٠٤ص / ٢ ج(

 ).يزيد بن عبد اهللا(: رشاديف الكايف واإل )٥(



ة  ظهور املعجزات الدالَّة عىلٰ : الفصل الرابع  ٣٢٧ ................................. ̈ إمامة احلجَّ

ْهِريُّ  َفَأْوَىصٰ  تِِه َأْن ُيْدَفَع َالشِّ َمنْدُ  )١(إَِيلَّ ِيف ِعلَّ  ،هُ َمْوَال  نَْطَقتُُه إَِىلٰ َوَسيُْفُه َومِ  )٢(َالسَّ

ْهِريَّ إَِىلٰ  ْ َأْدَفِع َالشِّ ابََّة  ،إِْذُكوَتِكَني َناَلنِي ِمنُْه اِْستِْخَفاٌف  َفِخْفُت إِْن َمل ْمُت َالدَّ َفَقوَّ

يَْف َوَاملِْنَْطَقَة بَِسبِْعِامَئِة ِدينَاٍر ِيف َنْفِيس  ْ ُأْطِلْع َعَليْهِ  ،َوَالسَّ إَِذا َاْلِكتَاُب فَ  ،َأَحداً  )٣(َوَمل

ْهِريِّ «َقْد َوَرَد َعَيلَّ ِمَن َاْلِعَراِق أَْن  تِي َلنَا ِقبََلَك ِمْن َثَمِن اَلشَّ بَْعِامَئِة ِدينَاٍر َالَّ ِه َالسَّ َوجِّ

يِْف َوَاملِْنَْطَقةِ  َمنِْد َوَالسَّ  . )٤(»َالسَّ

ْسنَادِ  -  ٢٤٢ َثهُ  ،َعْن َعِيلٍّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ْن َحدَّ َفَكتَبُْت  ،ُولَِد ِيل َمْوُلودٌ : َقاَل  ،َعمَّ

ابِعِ  )٥()ِيف (َأْستَْأِذُن ِيف َتْطِهِريِه  ابَِع َأِو  ،»َتْفَعْل  َال «: َفَوَردَ  ،َاْليَْوِم َالسَّ َفَامَت َاْليَْوَم َالسَّ

يهِ  َسيُْخلُِف اَهللاُ «: َفَوَردَ  ،ُثمَّ َكتَبُْت بَِمْوتِهِ  ،َالثَّاِمنَ  ُه َوُتَسمِّ َوِمْن َبْعِد َأْمحََد  ،أَْمحَدَ  َغْريَ

 .)٦(َجاَء َكَام َقاَل فَ  ،»َجْعَفرٌ 
                                                             

 ).رضب من الرباذين: -بالكرس  -هرية الشِّ ): (٦٦ص / ٢ج (يف القاموس املحيط  )١(

 ).فارسيَّة ،الفرس: السمند): (٣٠٣ص / ١ج (يف القاموس املحيط  )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف  )عليه(ولفظ  ،)عليها: (بعض النَُّسخيف ) ٣(

يف اهلداية  ؛ ورواه اخلصيبي )١٦ح  /باب مولد الصاحب / ٥٢٢ص / ١ج (الكايف  )٤(

بإسناده عن ) ٣٦٣ص / ٢ج (يف اإلرشاد  ، واملفيد مع زيادة يف آخره) ٣٦٩ص ( الكربٰى 

اب )٤٣٦ص (يف تقريب املعارف  بي أبو الصالح احللو ،الكليني  ، وحسني بن عبد الوهَّ

 إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس باختالف الً مفصَّ ) ١٣٣و ١٣٢ص (عيون املعجزات يف 

 ).٩ح / ٤٦٥و ٤٦٤ص / ١ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي )٢٦٥ص / ٢ج (

 .بعض النَُّسخليس يف  )٥(

؛ ورواه )١٧احلديث صدر  /اب مولد الصاحب ب/ ٥٢٢ص / ١ج (الكايف  )٦(

ين   الصدوق  د بنبإسناده عن حممّ  )١٢ضمن احلديث / ٤٥باب / ٤٨٩ص (يف كامل الدِّ

/ ٥٢٧ص (دالئل اإلمامة يف  الطربي الشيعي و، صالح عن أيب جعفر باختالف

زة ، وابن محبإسناده عن الكليني) ٣٦٣ص / ٢ج (رشاد يف اإل ، واملفيد )٥٠٢/١٠٦  ح

اخلرائج يف  ، والراوندي )٥٥٧/٥ح / ٦١٢و ٦١١ص (يف الثاقب يف املناقب  الطويس 

عن ) ٢٤٥و ٢٤٤ص (املهموم  فرجيف  ، وابن طاوس )٢١ح / ٧٠٤ ص/ ٢ج (واجلرائح 

 .اس احلمرييأيب جعفر الطربي والشيخ أيب العبَّ الشيخ 
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ْسنَادِ  -  ٢٤٣ دٍ  ،َوِهبََذا اَْإلِ ْبِن َنْرصٍ  َعْن َأِيب َعِقيٍل ِعيَسٰى  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

يَْمِريُّ َيْلتَِمُس َكَفناً : َقاَل  تَاُج إِ «: َفَكتََب إَِليْهِ  ،َكتََب َعِيلُّ ْبُن ِزَياٍد َالصَّ  )١(]إَِليْهِ [نََّك َحتْ

 .)٢(َوَبَعَث إَِليِْه بِاْلَكَفِن َقبَْل َمْوتِهِ  ،َفَامَت ِيف َسنَِة َثَامنِنيَ  ،»ِيف َسنَِة َثَامنِنيَ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب  - ٢٤٤ دٍ  ،ُحمَمَّ َخَرَج َهنٌْي َعْن ِزَياَرِة : َقاَل  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

اِْلَق  :َفَقاَل َلهُ  )٤(ا َاْلَوِزيُر َاْلبَاَقَطاِينَّ َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َأْشُهٍر َدعَ  ،)٣(َواَْحلَْريِ  َمَقابِِر ُقَرْيشٍ 

ِسيِّنيَ  َفَقْد َأَمَر اَْخلَِليَفُة أَْن  ،َتُزوُروا َمَقابَِر ُقَرْيشٍ  َال  :َوُقْل َهلُمْ  )٥(َبنِي َاْلُفَراِت َوَاْلُربْ
                                                             

 .بعض النَُّسخمن ) ١(

يف اإلرشاد  ؛ ورواه املفيد )٢٧ح  /الصاحب  باب مولد/ ٥٢٤ص / ١ج ( الكايف )٢(

يف تقريب املعارف  وأبو الصالح احللبي  ،سناده عن الكلينيإب) ٣٦٦ص / ٢ ج(

اب )٤٣٧ ص( باختالف يسري، ) ١٣٥ص (يف عيون املعجزات  ، وحسني بن عبد الوهَّ

محزة  ، وابند بن يعقوبعن حممّ  )٢٦٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و

يف اخلرائج  ، والراوندي )٥٣٥/١ح / ٥٩٠ص (يف الثاقب يف املناقب  الطويس 

 ).٨ح / ٤٦٤و ٤٦٣ص / ١ج (واجلرائح 

 .، وله خترجيات نذكرها هناك)٢٥٣ح (ويأيت نحوه يف   

 .كاحلٰرث والٰقسم يف احلارث والقاسم ،للحائر يكون رسم خطٍّ  خ، وحيتمل أنْ َس كذا يف النُّ )٣(

 ).موضع هبا اءكاحلري ءوكربال(: قال ،يف معاين احلائر) ١٦ص / ٢ج (املحيط موس القا ويف

 ).واحلري(بدل )  قرب احلسنيو(: واجلرائح ويف اخلرائج

 ).الباقطائيَّ : (يف الكايف )٤(

بنو الفرات رهط الوزير أيب (: )٣١٢ص / ٥١ج (يف بحار األنوار   مة املجليسقال العالَّ  )٥(

ح طريق اخلطبة وهو الذي صحَّ  ،اسجعفر بن فرات، كان من وزراء بني العبَّ  الفتح الفضل بن

واملراد  .ة والكوفةوبرس قرية بني احللَّ  .الفرات يكون املراد النازلني بشطِّ  وحيتمل أنْ  ،ةالشقشقيَّ 

 ).بزيارة مقابر قريش زيارة الكاظمني 

ر هو أبو الفتح فضل بن الوزي: وقيل(: )٢٠٢و ٢٠١ص / ٦ ج(يف مرآة العقول   وقال

وبنو الفرات رهط  .ةة، والباقطاين منصوب باملفعوليَّ وهو مرفوع بالفاعليَّ  ،جعفر بن الفرات

 ،عٰىل بناء املجهول) دتفقَّ يُ  أنْ ( .ةوالربس قرية بني الكوفة واحللَّ  ،...وكانوا من الشيعة ،الوزير

من أسباب الغيبة الكربٰى التي وقعت يف والتي يف السابق  الواقعةهذه  إنَّ : وقيل .مستعلَ أي يُ 

 ).سنة تسع وعرشين وثالثامئة
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َد ُكلُّ َمْن زَ   .)١(اَر َفيُْقبََض َعَليْهِ ُيتََفقَّ

  :] ات ¨  ظر اات [

 :منها نذكر طرفاً  ،من التوقيعات فكثرية ا ما ظهر من جهته وأمَّ 

ِين َمجَاَعةٌ  - ٢٤٥ يِّ  ،َأْخَربَ ُعْكَربِ ٍد َالتَّلَّ َد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعْن َأِيب ُحمَمَّ َعْن َأْمحَ

اِزيِّ  يِّ  )٢(ْنيِ ْبِن َعِيلٍّ َعِن َاْحلَُس  ،َالرَّ ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُبنَاِن  :َقاَل  ،َاْلُقمِّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

ِد ْبِن َعبَْدَة َالنَّيَْساُبوِريِّ  ،َالطَّْلِحيُّ َاْآلِيبُّ  َثنِي َعِيلُّ ْبُن  :َقاَل  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َحدَّ

اِزيُّ  َثنِي اَ  :َقاَل  ،إِْبَراِهيَم َالرَّ يُْخ َاملَ َحدَّ َال  )٣(ْوُثوُق لشَّ َتَشاَجَر : َقاَل  ،مِ بِِه بَِمِدينَِة َالسَّ

يَعِة ِيف َاْخلََلِف  َفَذَكَر ِاْبُن َأِيب َغانٍِم َأنَّ َأَبا  ،اِْبُن َأِيب َغانٍِم َاْلَقْزِوينِيُّ َوَمجَاَعٌة ِمَن َالشِّ

ٍد  ُْم َكتَبُ  ،َخَلَف َلهُ  َال وَ  َمَىضٰ  ُحمَمَّ  وا ِيف َذلَِك ِكَتابًا َوَأْنَفُذوُه ِإَىلٰ ُثمَّ إِهنَّ

ِه  ،َوَأْعَلُموُه بَِام َتَشاَجُروا فِيهِ  ،َالنَّاِحيَةِ  ْم ِبَخطِّ  َعَلْيِه َوَعَىلٰ (َفَوَرَد َجَواُب ِكَتاِهبِ

َال   ):مُ آَباِئِه َالسَّ

ْمحَ  بِْسِم َاهللا« ِحيمِ َالرَّ اُكْم ِمَن اَ َوإِ  َعاَفاَنا اَهللاُ  ،ِن اَلرَّ َال يَّ  ،َوَاْلِفتَنِ  )٤(َلةِ لضَّ

ُه ُأْهنَِي إَِيلَّ  ،نَْقَلِب َأَجاَرَنا َوإِيَّاُكْم ِمْن ُسوِء َاملُ وَ  ،َوَوَهَب َلنَا َوَلُكْم ُروَح َاْليَِقنيِ  إِنَّ

ينِ  يَاُب َمجَاَعٍة ِمنُْكْم ِيف َالدِّ
كِّ َواَْحلَْريَ  ،اِْرتِ  ،ُموِرِهمْ ِة أُ ِة ِيف ُوَال َوَما َدَخَلُهْم ِمَن َالشَّ

نَا َذلَِك َلُكْم َال  هِ  َفاَقَة بِنَا إَِىلٰ  َال َمَعنَا وَ  ِألَنَّ َاهللاَ ،فِينَا َساَءَنا فِيُكْم َال وَ  ،َلنَا َفَغمَّ  ،َغْريِ

نَا ،َواَْحلَقُّ َمَعنَا َفَلْن ُيوِحَشنَا َمْن َقَعَد َعنَّا َيا  .اَواَْخلَْلُق َبْعُد َصنَاِئُعنَ  ،َوَنْحُن َصنَائُِع َربِّ
                                                             

يف اإلرشاد  املفيد  ؛ ورواه)٣١ح  /باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج (الكايف  )١(

املعارف  يف تقريب ، وأبو الصالح احللبي عن الكليني سنادهإب) ٢٦٧ص / ٢ ج(

يف  ، والراوندي )٢٦٧ص / ٢ج (إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و ،)٤٣٨ ص(

 ).١٠ح  /٤٦٥ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج 

 ).يد القمِّ احلسني بن حممّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).املوثق: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).من الضالل: (بعض النَُّسخيف ) ٤(
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دَُّدونَ  ،ءِ َهُؤَال  ْيِب َتَرتَ ِة َتنَْعِكُسونَ  ،َما َلُكْم ِيف اَلرَّ  َو َما َسِمْعتُُم اَهللاَ أَ  ؟)١(َوِيف اَْحلَْريَ
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َّا َيُكوُن وَ أََو مَ ؟ ]٥٩: النساء[ تُِكْم دُ َحيْ ا َعِلْمتُْم َما َجاَءْت بِِه َاْآلَثاُر ِمم ُث ِيف َأِئمَّ

َلُكْم َمَعاِقَل  َأْيتُْم َكيَْف َجَعَل اَهللاُ َو َما رَ أَ ؟ اِضَني َوَاْلبَاِقَني ِمنُْهْم َاملَ  )٢(َعنِ 

ُكلََّام  ،اِيض أَْن َظَهَر َاملَ  إَِىلٰ  َم مًا َهتْتَُدوَن ِهبَا ِمْن َلُدْن آدَ َأْعَال وَ  ،َتْأُووَن إَِليَْها

 َليِْه َظنَنْتُْم َأنَّ اَهللاَ إِ  َفَلامَّ َقبََضُه اَهللاُ  ؟َوإَِذا َأَفَل َنْجٌم َطَلَع َنْجمٌ  ،َغاَب َعَلٌم َبَدا َعَلمٌ 

بََب َبيْنَُه َوَبْنيَ َخْلِقهِ  ،َأْبَطَل ِدينَهُ  َتَعاَىلٰ   َيُكوُن َحتَّٰى  َكاَن َذلَِك َوَال  َما َكالَّ  ،َوَقَطَع َالسَّ

اَعةُ   .ُهْم َكاِرُهونَ ُسبَْحاَنُه وَ  َوَيظَْهَر َأْمُر َاهللا ،َتُقوَم َالسَّ

َحْذَو َالنَّْعِل  ِمنَْهاِج آَباِئِه  َسِعيداً َفِقيداً َعَىلٰ  َمَىضٰ  اِيضَ نَّ َاملَ إِ وَ 

هُ  ،ُهَو َخَلُفهُ َوَمْن  ،ِعْلُمهُ فِينَا َوِصيَّتُُه وَ وَ  ،بِالنَّْعلِ   ُينَاِزُعنَا َال  ،َوَمْن ُهَو َيُسدُّ َمَسدَّ

ِعيِه ُدوَننَا إِالَّ َوَال  ،َظاِملٌ آثِمٌ  َمْوِضَعُه إِالَّ   َال  َتَعاَىلٰ   َأنَّ َأْمَر َاهللاَلْو َال وَ  ،َجاِحٌد َكافِرٌ   َيدَّ

ُه َال وَ  ،ُيْغَلُب  َ َلظََهَر َلُكْم مِ  ،ُيْعَلنُ  َال ُيظَْهُر وَ  ِرسَّ نَا َما َتبَنيَّ  ،ِمنُْه ُعُقوُلُكمْ  )٣(ْن َحقِّ

 .َولُِكلِّ َأَجٍل ِكتَاٌب  ،َكانَ  َلِكنَُّه َما َشاَء اَهللاُ  ،َوُيِزيُل ُشُكوَكُكمْ 

ْصَداُر َكَام َكاَن ِمنَّا  ،َوُردُّوا اَْألَْمَر إَِليْنَا ،َوَسلُِّموا َلنَا ،َفاتَُّقوا َاهللاَ َفَعَليْنَا اَْإلِ

يرَ  اِوُلوا َكْشَف َما ُغطَِّي َعنُْكمْ  َال وَ  ،ادُ َاْإلِ  َمتِيُلوا َعِن َاْليَِمِني َوَتْعِدُلوا إَِىلٰ  َال وَ  ،ُحتَ

َاملِ  ِة َعَىلٰ َقْصَدُكْم إَِليْنَا بِاملَ َواِْجَعُلوا  ،َالشِّ نَِّة َاْلَواِضَحةِ  َودَّ  ،َفَقْد َنَصْحُت َلُكمْ  ،َالسُّ

ْشَفاِق  ِحُكْم َوَرْمحَتُِكمْ ا ِعنَْدَنا ِمْن َحمَبَِّة َصَال مَ  َلْو َال وَ  ،يُْكمْ َشاِهٌد َعَيلَّ َوَعلَ  اَهللاُ وَ  َواَْإلِ
                                                             

/ ٥٣ج (ويف هامش بحار األنوار  ).تنتكسون( :واالحتجاج، والظاهر بعض النَُّسخكذا يف ) ١(

ٰى جعل أسفله أعاله رأسه، وانقلب عٰىل رأسه حتَّ  انتكس أي وقع عىلٰ : يقال): (١٧٩  ص

 ).رهمه مؤخَّ ومقدَّ 

 ).عىلٰ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).تبهر: (بعضهاويف  ،)ابتهر: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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 )١(َعَليُْكْم َلُكنَّا َعْن ُخمَاطَبَتُِكْم ِيف ُشُغٍل فِيَام َقِد اُْمتُِحنَّا بِِه ِمْن ُمنَاَزَعِة َالظَّاِملِ َاْلُعتُلِّ 

الِّ َاملُ  اِعي َما َليَْس َلهُ  ،َضادِّ لَِربِّهِ َاملُ  ،تَتَابِِع ِيف َغيِّهِ َالضَّ َحقَّ َمِن اِْفَرتََض  اَْجلَاِحدِ  ،َالدَّ

ِدي  ،ِيل ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ    اِْبنَِة َرُسوِل َاهللاَوِيف  ،َالظَّاِملِ َاْلَغاِصِب  ،َطاَعتَهُ  َاهللاُ َوَسُريْ

اُكْم ِمَن وَ  َعَصَمنَا َاهللاُ، ارِ َالدَّ ٰى ْن ُعْقبَ ْلَكافُِر ملَِ َوَسيَْعَلُم اَ  ،َعَمِلهِ  )٢(َاْجلَاِهَل َرَداَءةُ  إِيَّ

ُه َوِيلُّ َذلَِك  ،َاْلَعاَهاِت ُكلَِّها بَِرْمحَتِهِ َفاِت وَ َهالِِك َوَاْألَْسَواِء َوَاْآل َاملَ   َوَاْلَقاِدُر َعَىلٰ  ،َفإِنَّ

َال وَ  ،َحافِظاً ا وَ َكاَن َلنَا َوَلُكْم َولِي� وَ  ،َما َيَشاءُ  َمجِيِع َاْألَْوِصيَاِء َواَْألَْولِيَاِء  َعَىلٰ  مُ َالسَّ

ٰ  ،َوَبَرَكاُتهُ  ْؤِمنَِني َوَرْمحَُة اَهللاَاملُ وَ  ٍد وَ  َعَىلٰ  اَهللاُ  َوَصىلَّ َم َتْسِليامً  ،آلِهِ ُحمَمَّ  .)٣(»َوَسلَّ

ْسنَادِ وَ  -  ٢٤٦ ِد ْبِن َجْعَفٍر َاْألََس  ،ِهبََذا َاْإلِ ، ِديِّ َعْن َأِيب اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

ُدوُق أَْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن  :َقاَل  ،اَْألَْشَعِريِّ  َعْن َسْعِد ْبِن َعبِْد اَهللا يُْخ َالصَّ َثنَا َالشَّ َحدَّ

ُه َجاَءُه َبْعُض َأْصَحابِنَا ُيْعلُِمُه َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعِيلٍّ َكتََب إَِليِْه  َسْعٍد اَْألَْشَعِريُّ  َأنَّ

ِل ِعنَْدُه ِمْن ِعْلِم َاْحلََال  َوَأنَّ  ،َوُيْعِلُمُه َأنَُّه َاْلَقيُِّم َبْعَد َأِخيهِ  ،ُفُه فِيِه َنْفَسهُ ِكتَابًا ُيَعرِّ 

تَاُج إَِليْهِ   .َوَغْريِ َذلَِك ِمَن َاْلُعُلوِم ُكلَِّها ،َواَْحلََراِم َما ُحيْ

َماِن  تَبُْت إَِىلٰ َفَلامَّ َقَرأُْت َاْلِكتَاَب كَ  :َقاَل َأْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق   ،َصاِحِب اَلزَّ

ُت ِكتَاَب َجْعَفٍر ِيف َدْرِجهِ  ْ  :َفَخَرَج َاْجلََواُب إَِيلَّ ِيف َذلَِك  ،َوَصريَّ

ْمحَ  بِْسِم اَهللا« ِحيمِ َالرَّ َوَاْلِكتَاُب َالَِّذي َأْنَفْذَتُه  ،ِين ِكتَاُبَك َأْبَقاَك َاهللاَُأَتا، ِن َالرَّ

نَُه َعَىلٰ  َوَأَحاَطْت  ،َدْرَجهُ  ِر اَْخلَطَإِ  ،ِف َأْلَفاظِهِ اِْختَِال  َمْعِرَفتِي بَِجِميِع َما َتَضمَّ َوَتَكرُّ
                                                             

األكول املنيع  :- مدة الالَّ تني مشدَّ بضمَّ  - العتلُّ ): (١٢و ١١ص / ٤ج (يف القاموس املحيط  )١(

 ).اجلايف الغليظ

مة املجليس  جعفر  )الظامل العتّل ): ((١٨٠ص / ٥٣ج (األنوار يف بحار  وقال العالَّ

 ).اب، وحيتمل خليفة ذلك الزمانالكذَّ 

ة ردي/ ٣١٦ص / ١٤ج (يف لسان العرب  )٢( دٰى ): (مادَّ َيْردٰى  -بالكرس  -َرِدَي  .اهلالكُ : الرَّ

ِدي .َردٍ َهَلَك، فهو : ًي َرد  ).وَأْرَدْيُته َأي َأهلكتُه وَأْرداه اهللا .اهلالُِك : والرَّ

 ).٢٧٩ - ٢٧٧ص / ٢ج ( االحتجاجيف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )٣(
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ْرَتُه َلَوَقْفَت َعَىلٰ  ،فِيهِ  ، املَِنيَ َربِّ َاْلعَ  َاْحلَْمُد هللاِوَ  ،َبْعِض َما َوَقْفُت َعَليِْه ِمنْهُ  َوَلْو َتَدبَّ

يَك َلُه َعَىلٰ  َمحْدًا َال   ،إِْمتَاماً  لِْلَحقِّ إِالَّ   اَهللاُ َأَبٰى  ،َوَفْضِلِه َعَليْنَا ،نِِه إَِليْنَاإِْحَسا َرشِ

إَِذا اِْجتََمْعنَا َعَليُْكْم بَِام أَُقوُلُه  ِيل وَ  ،َوُهَو َشاِهٌد َعَيلَّ بَِام َأْذُكُرهُ  ،ُزُهوقاً  لِْلبَاطِِل إِالَّ وَ 

 إِنَُّه َملْ َجيَْعْل لَِصاِحِب َاْلِكتَاِب َعَىلٰ  ،ْحُن فِيِه ُخمْتَِلُفونَ َرْيَب فِيِه َوَيْسَأُلنَا َعامَّ نَ  لِيَْوٍم َال 

طَاَعًة  َال وَ  ،َأَحٍد ِمَن َاْخلَْلِق َمجِيعاً إَِماَمًة ُمْفَرتََضةً  َعَىلٰ   َعَليَْك َوَال َال ْكتُوِب إَِليِْه وَ َاملَ 

ةً  َال وَ  ُ َلُكْم ُمجَْلًة َتْكتَُفوَن ِهبَ  ،ِذمَّ  .َتَعاَىلٰ  َء اَهللاُ ا إِْن َشاَوَسُأَبنيِّ

ُلِق اَْخلَْلَق َعبَثاً  َتَعاَىلٰ  إِنَّ اَهللاَ  ،َيْرَمحَُك َاهللاُ ،َيا َهَذا َلُهْم ُسًدى َال وَ  ،َملْ َخيْ َبْل  ،أَْمهَ

َليِْهُم َث إِ ُثمَّ َبعَ  ،َوَجَعَل َهلُْم َأْسَامعاً َوَأْبَصاراً َوُقُلوبًا َوَأْلبَاباً  ،َخَلَقُهْم بُِقْدَرتِهِ 

يَن َوُمنِْذِريَن   َالنَّبِيِّنيَ  ِ  ،َيْأُمُروَهنُْم بَِطاَعتِِه َوَينَْهْوَهنُْم َعْن َمْعِصيَتِهِ  ،ُمبَرشِّ

ُفوَهنُْم َما َجِهُلوُه ِمْن َأْمِر َخالِِقِهْم َوِدينِِهمْ  َوَبَعَث إَِليِْهْم  ،َوَأْنَزَل َعَليِْهْم ِكتَاباً  ،َوُيَعرِّ

َما وَ  ،َبيْنَُهْم َوَبْنيَ َمْن َبَعثَُهْم إَِليِْهْم بِاْلَفْضِل َالَِّذي َجَعَلُه َهلُْم َعَليِْهمْ  )١(ْأتِنيَ ِئَكًة يَ َال مَ 

َال  اِهِني َاْلبَاِهَرةِ  ،ِئِل َالظَّاِهَرةِ آَتاُهْم ِمَن َالدَّ  .َوَاْآلَياِت َاْلَغالِبَةِ  ،َوَاْلَربَ

ََذُه َخِليالً  ،ماً َسَال َبْرداً وَ  َفِمنُْهْم َمْن َجَعَل َالنَّاَر َعَليْهِ  َمُه  ،َواِختَّ َوِمنُْهْم َمْن َكلَّ

 ،َوَأْبَرَأ اَْألَْكَمهَ  ،بِإِْذِن َاهللا ْوَتٰى ِمنُْهْم َمْن َأْحيَا َاملَ وَ  ،َوَجَعَل َعَصاُه ُثْعبَانًا ُمبِيناً  ،َتْكِليامً 

ءٍ  ،َمنْطَِق َالطَّْريِ َوِمنُْهْم َمْن َعلََّمُه  ،اَْألَْبَرَص بِإِْذِن َاهللاوَ  ُثمَّ َبَعَث  ،َوأُوِيتَ ِمْن ُكلِّ َيشْ

داً  ََّم بِِه نِْعَمتَهُ ، املَِنيَ َرْمحًَة لِْلعَ  ُحمَمَّ َالنَّاِس  َوأَْرَسَلُه إَِىلٰ  ،َوَختََم بِِه َأْنبِيَاَءهُ  ،َوَمت

َ ِمْن آَياتِ  ،َوَأظَْهَر ِمْن ِصْدِقِه َما َأْظَهرَ  ،َكافَّةً  َ َعَال ِه وَ َوَبنيَّ  ُثمَّ َقبََضُه  ،َماتِِه َما َبنيَّ

ِه َوَوِصيِِّه َوَواِرثِِه َعِيلِّ  َبْعِدِه إَِىلٰ  ِمنْ َوَجَعَل َاْألَْمَر  ،َمحِيدًا َفِقيدًا َسِعيداً  َأِخيِه َواِْبِن َعمِّ

 ،َأْحيَا ِهبِْم ِدينَهُ  ،داً اَْألَْوِصيَاِء ِمْن ُوْلِدِه َواِحداً َواحِ  ُثمَّ إَِىلٰ ، ْبِن أَِيب َطالٍِب اِ 

ِهْم َواَْألَْدَنْنيِ َفاْألَْدَنْنيِ ِمْن  ،َوَأَتمَّ ِهبِْم ُنوَرهُ  َوَجَعَل َبيْنَُهْم َوَبْنيَ إِْخَواِهنِْم َوَبنِي َعمِّ

                                                             

 ).بائن: (بعض النَُّسخيف ) ١(
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ُة ِمَن َاملَ َبيِّناً ُيعْ  )١(َذِوي َأْرَحاِمِهْم ُفْرَقاناً  َماُم وَ  ،ْحُجوِج َرُف بِِه اَْحلُجَّ  ،ْأُمومِ ِمَن َاملَ اَْإلِ

ُنوِب  َأُهْم ِمَن َاْلُعيُوِب  ،بَِأْن َعَصَمُهْم ِمَن َالذُّ َنسِ  ،َوَبرَّ َرُهْم ِمَن َالدَّ َهُهْم  ،َوطَهَّ َوَنزَّ

اَن ِعْلِمهِ  ،ِمَن َاللَّبْسِ  هِ  ،َوُمْستَْوَدَع ِحْكَمتِهِ  ،َوَجَعَلُهْم ُخزَّ َدُهْم وَ  ،َوَمْوِضَع ِرسِّ َأيَّ

َال  َعٰى َال وَ  ،َسَواءٍ  َذلَِك َلَكاَن َالنَّاُس َعَىلٰ  َلْو َال وَ  ،ِئلِ بِالدَّ َوملََا  ،ُكلُّ َأَحدٍ   َأْمَر اَهللا دَّ

 .َاْلَعاِملُ ِمَن َاْجلَاِهلِ  َال وَ  ،ُعِرَف اَْحلَقُّ ِمَن َاْلبَاطِلِ 

َعٰى  ي َعَىلٰ َهَذا َاملُبْطُِل َاملُ  َوَقِد اِدَّ ِة  َفَال  ،َعاهُ َاْلَكِذَب بَِام اِدَّ  اَهللا ْفَرتِ َأْدِري بَِأيَّ

الً ِمْن َما َيْعِرُف َحَال  َفَواَهللا ؟بِِفْقٍه ِيف ِديِن َاهللاأَ  ،َحاَلٍة ِهَي َلُه َرَجاَء َأْن ُيتِمَّ َدْعَواهُ 

ُق َبْنيَ َخَطإٍ َوَصَواٍب  َال وَ  ،َحَرامٍ  َكًام ُحمْ  َال وَ  ،ِمْن َباطِلٍ  اَفَام َيْعَلُم َحق�  ؟َأْم بِِعْلمٍ  ،ُيَفرِّ

َتْرِكِه  َشِهيٌد َعَىلٰ  َفاهللاُ ؟َأْم بَِوَرعٍ  ،ِة َوَوْقتََهاَال َيْعِرُف َحدَّ َالصَّ  َال وَ  ،ِمْن ُمتََشابِهٍ 

َال  ْعَوَذةِ  ،َة َاْلَفْرَض َأْرَبِعَني َيْوماً َالصَّ ٰى  ،)٢(َيْزُعُم َذلَِك لَِطَلِب َالشَّ ُه َقْد َتَأدَّ  َوَلَعلَّ َخَربَ

َأْم  ،َمْشُهوَرٌة َقاِئَمةٌ   آَثاُر ِعْصيَانِِه هللاِ وَ  ،َهاتِيَك ظُُروُف ُمْسكِِرِه َمنُْصوَبةٌ وَ  ،إَِليُْكمْ 

ةٍ  ،َفْليَْأِت ِهبَا ؟بِآَيةٍ  : ِيف ِكتَابِهِ   َقاَل َاهللاُ ،َفْليَْذُكْرَها ؟َلةٍ َأْم بَِدَال  ،َفْليُِقْمَها ؟َأْم بُِحجَّ
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 ).فرقاً : (بعض النَُّسخيف ) ١(

ة شعذ/ ٢٤٤ص / ١ج (العني للفراهيدي يف  )٢( وأخذ كالسحر  ،يف اليد ةالشعوذة خفَّ (: )مادَّ

 ).العنيي يف رأ من عجائب يفعلها كالسحر صلاأليرٰى غري ما عليه 
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 ٰ َوَسْلُه  ،َواِْمتَِحنْهُ  ،َتْوفِيَقَك ِمْن َهَذا َالظَّاِملِ َما َذَكْرُت َلَك  اَهللاُ  َفاْلتَِمْس َتَوىلَّ

َها َعْن آَيٍة ِمْن ِكتَاِب َاهللا ْ ْ ُحُدوَدَها َوَما َجيُِب فِيَهاَأْو َصَال  ،ُيَفرسِّ  ،ِة َفِريَضٍة ُيبَنيِّ

 .َحِسيبُهُ  اَهللاُ وَ  ،َوُنْقَصاُنهُ  )١(َوَيظَْهَر َلَك ُعَواُرهُ  ،لِتَْعَلَم َحاَلُه َوِمْقَداَرهُ 

هِ  ،َأْهِلهِ  َاْحلَقَّ َعَىلٰ  َحِفَظ َاهللاُ ُه ِيف ُمْستََقرِّ َأْن َتُكوَن   َاهللاُ َوَقْد َأَبٰى  ،َوأََقرَّ

َماَمُة ِيف َأَخَوْيِن َبْعَد َاْحلََسِن َواَْحلَُسْنيِ  َلنَا ِيف َاْلَقْوِل ظََهَر  إَِذا َأِذَن َاهللاُوَ ، َاْإلِ

َوَمجِيِل  ،َأْرَغُب ِيف َاْلِكَفاَيةِ  هللاَ  َوإَِىلٰ  ،َواِْنَحَرسَ َعنُْكمْ  ،َواِْضَمَحلَّ َاْلبَاطُِل  ،َاْحلَقُّ 

نِْع َوَاْلَوَال  ٰ  ،َونِْعَم َاْلَوِكيُل  َحْسبُنَا اَهللاُ وَ  ،َيةِ َالصُّ دٍ  َعَىلٰ  اَهللاُ  َوَصىلَّ ٍد َوآِل ُحمَمَّ  .)٢(»ُحمَمَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٤٧ ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َوَأِيب َغالِ  ،َوَأْخَربَ ٍب َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

َراِريِّ  ا(َالزُّ ِمهَ ِد ْبِن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيِّ  ،)٣()َوَغْريِ  ،َعْن إِْسَحاَق ْبِن َيْعُقوَب  ،َعْن ُحمَمَّ

َد ْبَن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ : َقاَل  َأْن ُيوِصَل ِيل ِكتَابًا َقْد َسَأْلُت فِيِه َعْن  َسَأْلُت ُحمَمَّ

اِر َد َالتَّْوِقيُع بَِخطِّ َمْوَال َورَ فَ  ،َمَساِئَل َأْشَكَلْت َعَيلَّ  ا َما «: )٤(َنا َصاِحِب َالدَّ َأمَّ

نَاِمْن َأْمِر َاملُ  - َثبَّتََك وَ  َاهللاُ كَ دَ َش رْ أَ  - َسَأْلَت َعنُْه   ،نْكِِريَن ِيل ِمْن َأْهِل َبيْتِنَا َوَبنِي َعمِّ

ُه َليَْس َبْنيَ َاهللا َفاْعَلمْ  َوَسبِيُلُه  ،َوَمْن َأْنَكَرِين َفَليَْس ِمنِّي ،اَبةٌ َوَبْنيَ َأَحٍد َقرَ   َأنَّ

ي َجْعَفٍر َوُوْلِدِه َفَسبِيُل إِْخَوِة ُيوُسَف  ،َسبِيُل اِْبِن ُنوٍح  ا َسبِيُل َعمِّ  َعَىلٰ (َوَأمَّ

َال َنبِيِّنَا َوآلِِه وَ  ُبُه َحَرامٌ ، )مُ َعَليِْه َالسَّ اُع َفُرشْ ا َاْلُفقَّ ْلَامِب  َبْأَس  َوَال  ،َوَأمَّ ا ،)٥(بِالشَّ  َوَأمَّ
                                                             

ة عور/ ٧٦١ص / ٢ج (يف الصحاح للجوهري ) ١(  سلعة ذات عوار: يقال، العيب: العوار): (مادَّ

 ).مُّ َض بفتح العني وقد تُ 

 .باختالف يسري) ٢٨١ - ٢٧٩ص / ٢ج (االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )٢(

 ).٣٢١ح (ويأيت اإلشارة إٰىل هذا احلديث يف 

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(

 ).صاحب الزمان (: بعض النَُّسخيف  )٤(

ين  )٥( ، وهو الزوان الذي يكون يف الُربِّ  ،خذ من الشيلمتَّ رشاب يُ ): (٤٨٤ص (يف هامش كامل الدِّ

  ،رسكِ ه يف خلقة سوس احلنطة وال يُ ائم كأنَّ صغار مستطيل أمحر ق حبٌّ  الشيلم: قال أبو حنيفة
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ُروا اُلُكْم َفَام َنْقبَُلَها إِالَّ َأْموَ   َفَام آَتاَنا اَهللاُ  ،َوَمْن َشاَء َفْليَْقَطعْ  ،ْل ِص َفَمْن َشاَء َفْليَ  ،لِتُطَهَّ

 َّ ُه إَِىلٰ ، اُكمْ ا آتَ َخْريٌ ِمم ا ُظُهوُر َاْلَفَرِج َفإِنَّ ا َقْوُل  ،ونَ َاْلَوقَّاتُ  )١(َكَذَب ،  َاهللا َوَأمَّ َوَأمَّ

ا اَْحلََواِدُث َاْلَواِقَعُة  ،ٌل َضَال َملْ ُيْقتَْل َفُكْفٌر َوَتْكِذيٌب وَ  َمْن َزَعَم َأنَّ اَْحلَُسْنيَ  َوَأمَّ

تِي َعَليُْكمْ  ،ُرَواِة َحِديثِنَا َفاْرِجُعوا فِيَها إَِىلٰ  ُْم ُحجَّ ُة اَهللاَوأَ  ،َفإِهنَّ  ،)٢()َعَليُْكمْ ( َنا ُحجَّ

ُد ْبُن ُعثَْام َوَأمَّ  ُه ثَِقتِي َوكِتَاُبُه  ،)َعنُْه َوَعْن َأبِيِه ِمْن َقبُْل  َرِيضَ اَهللاُ (َن َاْلَعْمِريُّ ا ُحمَمَّ َفإِنَّ

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَياَر اَْألَ  ،ِكتَاِيب  ا ُحمَمَّ َوُيِزيُل َعنُْه  ،َقْلبَهُ  ْهَواِزيُّ َفَسيُْصلُِح اَهللاُ َوَأمَّ

ا َما َوَصْلتَنَا بِِه َفَال َوأَ  ،هُ َشكَّ   ،َغنِّيَِة َحَرامٌ َثَمُن َاملُ وَ  ،ملَِا َطاَب َوطَُهرَ   َقبُوَل ِعنَْدَنا إِالَّ مَّ

ُه َرُجٌل ِمْن ِشيَعتِنَا َأْهَل اَْلبَيِْت  ُد ْبُن َشاَذاَن ْبِن ُنَعيٍْم َفإِنَّ ا ُحمَمَّ ا َأُبو اَْخلَطَّاِب  ،َوَأمَّ َوَأمَّ

دُ  ُجتَالِْس َأْهَل  َال فَ  ،َزْينََب َاْألَْجَدُع َمْلُعوٌن َوَأْصَحاُبُه َمْلُعوُنونَ  )٣()َأِيب (ْبُن  ُحمَمَّ

ا َاملُ وَ  ،ِمنُْهْم ُبَرآءُ  َوآَبائِي  ،َوإِينِّ ِمنُْهْم َبِريءٌ  ،َمَقاَلتِِهمْ  تََلبُِّسوَن بَِأْمَوالِنَا َفَمِن َأمَّ

َام َيأُْكُل َالنَِّريانَ اِْستََحلَّ ِمنَْها َشيْئاً َفَأكَ  ا اَْخلُُمُس  ،َلُه َفإِنَّ َقْد ُأبِيَح لِِشيَعتِنَا فَ  )٤(َوَأمَّ
                                                                                                                                               

 َّوهو يذهب عٰىل األرض ،طاحنبات الشيلم ُس  :ةوقال مرَّ . شديداً  الطعام إمراراً  ه يمرُّ ولكن، 

 والناس يأكلون ورقه إذا كان رطباً : اخلرضة رطبة، قال شديدة وورقته كورقة اخلالف البلخي

ة شلم/ ٣٩١ص / ١٦ج : العروس تاج( .ه أعقٰى من الصربوحبُّ  ب ال مرارة لهوهو طيِّ   .)مادَّ

خذ من تَّ الشلامب رشاب يُ  نَّ إ( :)٢٩١ص  /١٧ج (ستاذنا الشعراين يف هامش الوسائل وقال أُ 

منه  َل مِ فق وقوعه يف احلنطة وعُ اتَّ  نْ إو ،وفيه ختدير نظري البنج ،شبيه بالشعري وهو حبٌّ  ،الشيلم

م حرمته ملكان التخدير توهَّ ويُ  ،مزرع احلنطة ويكثر نباته يف ،لدوار والنوماخلبز أورث السدر وا

 ).سكار عند العوامِّ واشتباه التخدير باإل

 ).وكذب: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف ) ٣(

ما  ل نصوص التحليل عىلٰ أنَّ املقصود من روايات التحليل للُخُمس هو مح ذهب فقهاؤنا إىلٰ  )٤(

س وإِن اعتقد به، وذلك مجعًا  انتقل إىلٰ  الشيعة من األموال ممَّن ال يعتقد اخلُُمس أو ممَّن ال ُخيمِّ

ة والرصحية يف وجوب اخلُُمس، ويدلُّ عىلٰ    هذا التفصيل بينها وبني عرشات الروايات الناصَّ
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ا َنَداَمُة  ،َختْبَُث  َال َدُهتُْم وَ لِتَطِيَب ِوَال  ،َوْقِت ُظُهوِر َأْمِرَنا َوُجِعُلوا ِمنُْه ِيف ِحلٍّ إَِىلٰ  َوَأمَّ

و َحاَجَة َلنَا  َال وَ  ،َفَقْد أََقْلنَا َمِن اِْستََقاَل  ،َوَصُلوَنا بِهِ  َما َعَىلٰ  ا ِيف ِديِن َاهللاَقْوٍم َقْد َشكُّ

نيَ  اكِّ ا ِعلَُّة َما َوَقَع مِ  ،ِيف ِصَلِة َالشَّ  يَ : َيُقوُل   َن َاْلَغيْبَِة َفإِنَّ اَهللاَ َوَأمَّ
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َوإِينِّ َأْخُرُج ِحَني َأْخُرُج  ،َوَقْد َوَقَعْت ِيف ُعنُِقِه َبيَْعٌة لَِطاِغيَِة َزَمانِهِ  َأَحٌد ِمْن آَبائِي إِالَّ 

ا َوْجُه اَِالْنتَِفاِع ِيف  ،َبيَْعَة ِألََحٍد ِمَن َالطََّواِغيِت ِيف ُعنُِقي َال وَ  َغيْبَتِي َفَكاِالْنتَِفاِع  َوَأمَّ

َحاُب  ْمِس إَِذا َغيَّبَتَْها َعِن اَْألَْبَصاِر َالسَّ َوإِينِّ َألََماُن َأْهِل اَْألَْرِض َكَام َأنَّ  ،بِالشَّ

َامءِ  َؤاَل َفَأْغِلُقوا  ،َالنُُّجوَم َأَماٌن ِألَْهِل َالسَّ َما َقْد  َتتََكلَُّفوا َعَىلٰ  َال وَ  ،َيْعنِيُكمْ  َعامَّ َال  َالسُّ

َعاَء بِتَْعِجيِل َاْلَفَرِج  ،ُكِفيتُمْ  َال وَ  ،َفإِنَّ َذلَِك َفَرُجُكمْ  ،َوَأْكثُِروا َالدُّ ُم َعَليَْك َيا َالسَّ

بََع َاْهلُدَ َعَىلٰ وَ  ،إِْسَحاَق ْبَن َيْعُقوَب   .)١(»ٰى  َمِن اِتَّ

َنا اَْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ  -  ٢٤٨  َاْلَعبَّاِس َأْمحََد ْبِن َعِيلِّ ْبِن َعْن أَِيب  ،)٢(َوَأْخَربَ
                                                                                                                                               

 َعْن ُيوُنَس ْبِن َيْعُقوَب بإسنادمها  ويس والصدوق بعض النصوص، منها ما رواه الشيخ الط، 

طِنيَ  ، ُكنُْت ِعنَْد َأِيب َعْبِد َاهللا: َقاَل  َتَقُع ِيف  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفَقاَل  ،َفَدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل ِمَن َاْلَقامَّ

َك  اَراٌت َنْعِرُف َأنَّ َحقَّ ونَ  َأْيِدينَا َاْألَْرَباُح َوَاْألَْمَواُل َوِجتَ ُ ا َعْن َذلَِك ُمَقرصِّ  ،فِيَها َثابٌِت َوإِنَّ

ْفنَاُكْم َذلَِك َاْلَيْوَم «:  َفَقاَل  / ٤٤ص / ٢ج : من ال حيرضه الفقيه( ».»َما َأْنَصْفنَاُكْم إِْن َكلَّ

عدم وجوب  ، فهي واضحة عىلٰ )٣٨٩/١١ح / ١٣٨ص / ٤ج : ، هتذيب األحكام١٦٥٩  ح

 .الشيعة سة التي انتقلت إىلٰ اخلُُمس يف األموال غري املخمَّ 

لة يف هذا الشأن لفقهائنا يمكن مراجعتها، مثل ما أفاده السيِّد حممود  وهناك بحوث مفصَّ

 .يف كتاب اخلُُمس اجلزء الثاين يف موسوعته الفقهيَّة اهلاشمي 

ابن عصام عن  عن) ٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ - ٤٨٣ص (ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )١(

عن حمّمد ) ٢٧٢ - ٢٧٠ص / ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ، والشيخ الطربيس ي باختالفالكلين

عن ) ٣٠ح / ١١١٥ - ١١١٣ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  بن يعقوب، والراوندي ا

 .عن الكليني )٢٨٤ - ٢٨١ص / ٢ج (االحتجاج يف  ابن بابويه، وأمحد بن عيلٍّ الطربيس 

  /١١٤ص (الفهرست يف  املؤلِّف القزويني الذي ذكره ا احلسني بن إبراهيم مَّ إهو  )٢(
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ٍد َاْلَكاتِِب  ْن َأِيب َنْرصٍ ِهبَِة َاهللاعَ  ،)١(ُنوٍح  َثنِي َأُبو َاْحلََسِن َأْمحَُد  :َقاَل  ،)٢(ْبِن ُحمَمَّ َحدَّ

ِد ْبِن اِ  َهاِويُّ  )٣(تربكْبُن ُحمَمَّ ُد ْبُن َعِيلِّ  :َقاَل  ،َالرُّ َثنِي َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ  ْبِن اَْحلَُسْنيِ َحدَّ

الَّ  )٤()َعِيلُّ ْبنُ (َأُبو َاْحلََسِن  :َأْو َقاَل  - ْبِن َباَبَوْيِه  ْبِن ُموَسٰى اِ  يُّ َأْمحََد َالدَّ  :َقاَل  ،ُل َاْلُقمِّ

يَعِة ِيف أَنَّ َاهللا اِْختََلَف َمجَاَعٌة ِمنَ  َض إَِىلٰ   اَلشِّ ِة  َفوَّ  َصَلَواُت اَهللا(اَْألَِئمَّ

ِألَنَّ  ،َتَعاَىلٰ  َاهللا َجيُوُز َعَىلٰ  َال  ،َهَذا ُحمَاٌل  :َفَقاَل َقْومٌ  ؟َأْن َخيُْلُقوا أَْو َيْرُزُقوا )َعَليِهم

َة  َتَعاَىلٰ  َبِل َاهللاُ :َوَقاَل آَخُرونَ  ، َخْلِقَها َغْريُ اَهللا َيْقِدُر َعَىلٰ  َاْألَْجَساَم َال  مَّ
أَْقَدَر َاْألَئِ

َض  ،َذلَِك  َعَىلٰ   ،َوَتنَاَزُعوا ِيف َذلَِك َتنَاُزعًا َشِديداً  ،َفَخَلُقوا َوَرَزُقوا ،ُه إَِليِْهمْ َوَفوَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  َتْرِجُعوَن إَِىلٰ  َما َباُلُكْم َال  :َفَقاَل َقاِئٌل  َفتَْسَأُلوَنُه  ،َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َح  ،َعْن َذلَِك  ؟ ¨َصاِحِب اَْألَْمِر  َفإِنَُّه َالطَِّريُق إَِىلٰ  ،يهِ َلُكُم اَْحلَقَّ فِ  )٥(َفيَُوضِّ

ْسَأَلَة َوَأْنَفُذوَها َفَكتَبُوا اَملَ  ،َقْولِهِ  َفَرِضيَِت َاْجلََامَعُة بَِأِيب َجْعَفٍر َوَسلََّمْت َوَأَجاَبْت إَِىلٰ 

 :َفَخَرَج إَِليِْهْم ِمْن ِجَهتِِه َتْوِقيٌع ُنْسَختُهُ  ،إَِليْهِ 
                                                                                                                                               

 ي املعروف بابن إبراهيم القمِّ  أو احلسني بن ،ترمجة احلسني بن أيب غندريف ) ٢٣٥/٣٢ الرقم

 ،إجازته الكبرية لبني زهرة يف مة الذي ذكره العالَّ  ،ةمن رجال اخلاصَّ  ،فاضل، جليل: اطاخليَّ 

 ).١٣٧ص / ١٠٤ج (بحار األنوار : راجع .د اهللااه بأيب عبوكنَّ

 .يبعنوان احلسني بن إبراهيم القمِّ  )٣٣٥ح (ويأيت يف 

، اس بن نوح السريايفبن العبَّ  أمحد بن عيلِّ (: )٢٠٩الرقم / ٨٦ص (يف رجاله   قال النجايش )١(

ستاذنا والرواية، وهو أُ  باحلديث ، بصرياً ملا يرويه، فقيهاً  حديثه، متقناً  يف نزيل البرصة، كان ثقةً 

 ).منه وشيخنا ومن استفدنا

د الكاتب أبو هبة اهللا بن أمحد بن حممّ (: )١١٨٥الرقم / ٤٤٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

د بن عثامن العمري، كلثوم بنت أيب جعفر حممّ  مُّ أُ  همَّ أُ  ة، كان يذكر أنَّ ياملعروف بابن برن ،نرص

 ).كثرياً  سمع حديثاً 

 ).تريك: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 .بعض النَُّسخليس يف   )٤(

 ).حوضِّ ليُ : (بعض النَُّسخيف  )٥(
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ِألَنَُّه َليَْس بِِجْسٍم  ،ُهَو اَلَِّذي َخَلَق اَْألَْجَساَم َوَقَسَم اَْألَْرَزاَق  َتَعاَىلٰ  إِنَّ اَهللاَ «

ءٌ  ،ِيف ِجْسمٍ   َحالٌّ َال وَ  ِميُع َاْلَعِليمُ  ،َليَْس َكِمثِْلِه َيشْ ا، َوُهَو َالسَّ ُة  )١(َوَأمَّ  َاْألَِئمَّ

ُْم َيْسَأُلوَن اَهللاَ  ُزُق  ،ُلُق َفيَخْ  َتَعاَىلٰ  َفإِهنَّ َوإِْعَظاماً  ،إَِجيابًا ملَِْسَأَلتِِهمْ  ،َوَيْسَأُلوَنُه َفَريْ

ِهمْ   .)٢(»ِحلَقِّ

ْسنَادِ  -  ٢٤٩ ِد  ْن َأِيب َنْرصٍ ِهبَِة اَهللاعَ  ،َوِهبََذا َاْإلِ ْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم اْبِن ُحمَمَّ

َثنِي َمجَ  :َقاَل  ،بِنِْت أَِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  َأُبو َاْحلََسِن  :ِمنُْهمْ  ،اَعٌة ِمْن َبنِي َنْوَبْخَت َحدَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن ،  )٣(ْبُن َكثٍِري َالنَّْوَبْختِيُّ اِ  َثتْنِي بِِه ُأمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ َوَحدَّ

ُه َمحََل إَِىلٰ  َاْلَعْمِريِّ   َاْألَْوَقاِت َما ُينِْفُذُه إَِىلٰ  ِيف َوْقٍت ِمنَ   )٤( ]َجْعَفرٍ [أَِيب  َأنَّ

ُسوُل إَِىلٰ  ،ِمْن ُقمَّ َوَنَواِحيَها َصاِحِب اَْألَْمِر   َبْغَداَد َوَدَخَل إَِىلٰ  َفَلامَّ َوَصَل َالرَّ

َف  َعُه َوَجاَء لِيَنَْرصِ َقْد  :رٍ َقاَل َلُه َأُبو َجْعفَ  ،َأِيب َجْعَفٍر َوأَْوَصَل إَِليِْه َما ُدفَِع إَِليِْه َوَودَّ

َّا اُْستُوِدْعتَهُ  ٌء ِمم ُجُل  ؟َفَأْيَن ُهوَ  ،َبِقَي َيشْ ٌء َيا َسيِّدِ  :َفَقاَل َلُه اَلرَّ ي ِيف َيِدي َملْ َيبَْق َيشْ

ْمتُهُ  إِالَّ  ءٌ  ،َبَىلٰ  :َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ،َوَقْد َسلَّ َما َمَعَك َوَفتِّْشُه  ْع إَِىلٰ ْرَج افَ  ،َقْد َبِقَي َيشْ

ْر َما ُدفَِع إَِليَْك وَ  ُجُل  َفَمَىضٰ  ،َتَذكَّ رُ  ،َالرَّ ُر َوَيبَْحُث َوُيَفكِّ َفَلْم َيْذُكْر  ،َفبَِقَي َأيَّاماً َيتََذكَّ

ُه َمْن َكاَن ِيف ُمجَْلتِهِ  َال وَ  ،َشيْئاً  ٌء ِيف  :َفَقاَل َلهُ  ،َأِيب َجْعَفرٍ  َفَرَجَع إَِىلٰ  ،َأْخَربَ ْ َيبَْق َيشْ َمل

 َّ تَِك  ا ُسلَِّم إَِيلَّ َوَقْد َمحَْلتُُه إَِىلٰ َيِدي ِمم ُه ُيَقاُل َلَك  :َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ،َحْرضَ : َفإِنَّ

َدانِيَّانِ « ْ َفَقاَل َلُه  ،»؟ٍن َما َفَعَال ُن ْبُن ُفَال َذاِن َدَفَعُهَام إَِليَْك ُفَال َاللَّ  )٥(َالثَّْوَباِن َالرسَّ
                                                             

 ).افأمَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

 .باختالف) ٢٨٥و ٢٨٤ص / ٢ج (االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )٢(

 ).٣٤٨ح (ه أبو احلسن بن كربياء النوبختي اآليت ذكره يف الظاهر أنَّ  )٣(

 ).ا النوبختيأبو احلسن بن زكريَّ : (بعض النَُّسخ ويف

 .بعض النَُّسخمن  )٤(

الثوب  ولعلَّ ؛ )ة جزيرة كبرية ببحر املغربرسدانيَّ ): (٣٠١ص / ١ج (يف القاموس املحيط  )٥(

 .الرسداين منسوب إٰىل هذه اجلزيرة
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ُجُل  َوَلْسُت َأْدِري َاْآلَن  ،َذَهبَا َعْن َقْلبِي َسيِِّدي َلَقْد َنِسيتُُهَام َحتَّٰى َيا  اَهللاإِي وَ  :َالرَّ

ُجُل  َفَمَىضٰ  ،َأْيَن َوَضْعتُُهَام  ٌء َكاَن َمَعُه إِالَّ َفَلْم يَ  ،اَلرَّ َسأََل وَ  ،)١(َفتََّشُه َوَحلَّهُ  بَْق َيشْ

أَِيب  َفَرَجَع إَِىلٰ  ،َخَربٍ  َفَلْم َيِقْف َهلَُام َعَىلٰ  ،َش َذلَِك تَاِع َأْن ُيَفتِّ َل إَِليِْه َشيْئًا ِمَن َاملَ َمْن َمحَ 

هُ  ٍن َاْلَقطَّاِن ِن ْبِن ُفَال ُفَال  اِْمِض إَِىلٰ «: ُيَقاُل َلَك  :َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ،َجْعَفٍر َفَأْخَربَ

ِذي َمحَْلَت إَِليِْه َاْلِعْدَلْنيِ َاْلُقطَْن ِيف َداِر َاْلقُ  ا َوُهَو َالَِّذي َعَليِْه  ،ْطنِ َالَّ َفاْفتُْق َأَحَدُمهَ

َُام ِيف َجانِبِهِ  ،َمْكتُوٌب َكَذا َوَكَذا َّا َأْخَربَ بِِه َأُبو َجْعَفرٍ  ،»َفإِهنَّ ُجُل ِمم َ اَلرَّ  َوَمَىضٰ  ،َفتََحريَّ

َفإَِذا َالثَّْوَباِن ِيف َجانِبِِه َقِد  ،هُ ُاْفتُقْ  :َفَفتََق َاْلِعْدَل َالَِّذي َقاَل َلهُ  ،ْوِضعِ َاملَ  لَِوْجِهِه إَِىلٰ 

ا َمَع َاْلُقْطنِ  ا َوَجاَء  ،اِْنَدسَّ َمُهَام إَِليْهِ  ،أَِيب َجْعَفرٍ  إَِىلٰ  )ِهبَِام (َفَأَخَذُمهَ  :َوَقاَل َلهُ  ،َفَسلَّ

انِِب َاْلِعْدِل لِيَُكوَن َذلَِك َفَجَعْلتُُهَام ِيف َج  ،تَاَع َبِقيَاامَّ َشَدْدُت َاملَ ـِألَينِّ لَ  ،َلَقْد َنِسيتُُهَام 

 .َأْحَفَظ َهلَُام 

ُجُل بَِام َرآُه وَ َحتَ وَ  َث اَلرَّ ُه بِِه َأُبو َجْعَفٍر َعْن َعِجيِب َاْألَْمِر َالَّ دَّ  ِذي َال َأْخَربَ

ائَِر وَ َالَّ  ْو إَِماٌم ِمْن ِقبَِل َاهللاَنبِيٌّ أَ  َيِقُف إَِليِْه إِالَّ  َ ُدورُ  َماِذي َيْعَلُم َالرسَّ َوَملْ  ،ُختِْفي َالصُّ

ُجُل َيْعِرُف َأَبا َجْعَفرٍ  اُر إَِىلٰ  َوإِنََّام ُأْنِفَذ َعَىلٰ  ،َيُكْن َهَذا اَلرَّ  َيِدِه َكَام ُينِْفُذ َالتُّجَّ

َمَها إَِىلٰ  َال وَ  ،َيِد َمْن َيثُِقوَن بِهِ  َأْصَحاِهبِْم َعَىلٰ   َال وَ  َأِيب َجْعَفرٍ  َكاَن َمَعُه َتْذكَِرٌة َسلَّ

يُْف َيْقطُُر َدماً َكَام ُيَقاُل  ،ْعتَِضدِ ا ِيف َزَماِن َاملُ ا ِجد� ِألَنَّ اَْألَْمَر َكاَن َحاد�  ،ِكتَاٌب   ،َوَالسَّ

أْنِ  اَكاَن ِرس� وَ   أَِيب َجْعَفٍر َال  َوَكاَن َما ُحيَْمُل بِِه إَِىلٰ  ،َبْنيَ َاْخلَاصِّ ِمْن َأْهِل َهَذا َالشَّ

ِه وَ  ِمُلُه َعَىلٰ َيِقُف َمْن َحيْ   ،َمْوِضِع َكَذا َوَكَذا اِْمِض إَِىلٰ  :َوإِنََّام ُيَقاُل  ،َحالِهِ  َال َخَربِ

ْم َما َمَعَك ِمنْ  ءٍ  َفَسلِّ َما  ُيوَقَف َعَىلٰ  لِئَالَّ  ،ُيْدَفَع إَِليِْه ِكتَاٌب  َال وَ  ،َغْريِ َأْن ُيْشَعَر بَِيشْ

ِمُلُه ِمنْهُ   .َحتْ

ِين َمجَ  -  ٢٥٠ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،اَعةٌ َوَأْخَربَ  :َقاَل  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َنا َعِيلُّ ْبُن أَْمحََد ْبِن ُموَسٰى  قَّاُق وَ  َأْخَربَ ُد َالدَّ نَاِينُّ وَ ُحمَمَّ َاْحلَُسْنيُ ْبُن ْبُن َأْمحََد َالسِّ
                                                             

 ).شه ومحله وفتَّ إالَّ : (بعض النَُّسخيف  )١(
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ُب ْبِن أَْمحََد ْبِن ِهَشاٍم َاملُ  إِْبَراِهيمَ  ِد ْبِن َجْعَفٍر َاْألََسِديِّ  َعنْ  ،َؤدِّ َأِيب اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن  َاْلُكوِيفِّ  َأنَُّه َوَرَد َعَليِْه فِيَام َوَرَد ِمْن َجَواِب َمَساِئِلِه َعْن ُحمَمَّ

ا مَ « :َاْلَعْمِريِّ  َال َوَأمَّ ْمسِ ا َسَأْلَت َعنُْه ِمَن َالصَّ  ،َوِعنَْد ُغُروِهبَا ِة ِعنَْد ُطُلوِع َالشَّ

ْمَس َتْطُلُع َبْنيَ َقْرَينْ َشيَْطانٍ  :َفَلِئْن َكاَن َكَام َيُقوُل َالنَّاُس  َوَتْغُرُب َبْنيَ َقْرَينْ  ،إِنَّ اَلشَّ

يْطَاِن  ،َشيَْطانٍ  َال َفَام أُْرِغَم َأْنُف َالشَّ ٍء َأْفَضَل ِمَن َالصَّ َفَصلَِّها َوَأْرِغْم  ،)١(ةِ بَِيشْ

يَْطانِ  )٢(]َأْنَف [  . )٣(»َالشَّ

ِفيَمْن َأْفَطَر َيْوماً  )٤(َوَقاَل َأُبو َجْعَفِر ْبُن َباَبَوْيِه ِيف اَْخلََربِ اَلَِّذي ُرِوَي  - ٢٥١

دًا إنَّ َعَليِْه َثَال َشْهِر َرَمَضاَن  )٥(ِيف  اَراٍت ُمتََعمِّ َفإِينِّ ُأْفتِي بِِه فِيَمْن َأْفطََر بِِجَامٍع  :َث َكفَّ

ٍم َعَليْهِ ُحمَ  ٍم َعَليْهِ  ،رَّ  )٦(لُِوُجوِد َذلَِك ِيف ِرَواَياِت َأِيب َاْحلَُسْنيِ اَْألََسِديِّ  ،َأْو بَِطَعاٍم ُحمَرَّ

يِْخ َأِيب َجْعَفِر ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ   . )٧(فِيَام َوَرَد َعَليِْه ِمَن َالشَّ

ِين َمجَاَعةٌ  - ٢٥٢ امٍ  ،ٍد َهاُرونَ َعْن َأِيب ُحمَمَّ  ،َأْخَربَ ِد ْبِن َمهَّ  ،َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

ِن  َوَعَىلٰ : َقاَل َأُبو َعِيلٍّ  امَّ َاملَلُِك َاْحلَقُّ   َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َال : (َخاَتِم َأِيب َجْعَفٍر اَلسَّ

ٍد  :َفَقاَل  ،َفَسَأْلتُُه َعنْهُ  ،)بِنيُ َاملُ  َثنِي َأُبو ُحمَمَّ َعْن  ،َب َاْلَعْسَكِر َيْعنِي َصاحِ  - َحدَّ
                                                             

 ).هافصلِّ (بدل  )يهالِّ فص: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).١٨٢ص / ٥٣ج (من بحار األنوار  )٢(

/ ١ج (الفقيه ، من ال حيرضه )٤٩قطعة من احلديث / ٤٥باب / ٥٢٠ص (ين كامل الدِّ  )٣(

 /١٧٥ص / ٢ ج(األحكام هتذيب يف  ؛ ورواه املؤلِّف )١٤٢٧ح  /٤٩٨  ص

بن عيلٍّ ، وأمحد )١٠٦٧/١٠ح / ٢٩١ص / ١ج (االستبصار يف و، )٦٩٧/١٥٥  ح

 ).٢٩٨ص / ٢ج (االحتجاج  يف  الطربيس

األحكام هتذيب يف  ، واملؤلِّف )١٤٠ح / ٦٨ ص(يف نوادره  األشعري رواه ابن عيسٰى  )٤(

 ).٣١٥/٦ح  /٩٧ص / ٢ج (االستبصار يف و، )٦٠٤/١١ح / ٢٠٨ص / ٤ج(

 ).من: (بعض النَُّسخيف  )٥(

 .د بن جعفر بن عون األسديهو حممّ  )٦(

 ).٣٠٠ص / ٢ج (االحتجاج ، عنه )١٨٩٢ يل احلديثذ /١١٨ص / ٢ج (الفقيه   حيرضهمن ال )٧(
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ُْم َقاُلوا ،آَباِئِه  ُه َعِقيٌق  َكاَن لَِفاطَِمَة «: َأهنَّ ْهتَا َاْلَوَفاُة  ،َخاَتٌم َفصُّ َفَلامَّ َحَرضَ

ْتُه َاْلَوَفاُة َدَفَعُه إَِىلٰ  ،اَْحلََسِن  َدَفَعتُْه إَِىلٰ  َقاَل ، َاْحلَُسْنيِ  َفَلامَّ َحَرضَ

ْبَن  ِسيَح ِعيَسٰى َفَرَأْيُت ِيف اَلنَّْوِم َاملَ  ،ْشتََهيُْت َأْن َأْنُقَش َعَليِْه َشيْئاً َفا:  َاْحلَُسْنيُ 

َال َنبِيِّنَا َوآلِِه وَ  َعَىلٰ (َمْرَيَم  َخاَمتِي  َما َأْنُقُش َعَىلٰ  ،َيا ُروَح اَهللا :َفُقْلُت َلهُ  ،)مُ َعَليِْه َالسَّ

ُل َالتَّْوَراةِ  ،)بِنيُ َاملَِلُك اَْحلَقُّ َاملُ   َاهللاَُه إِالَّ  إِلَ َال ( :ُاْنُقْش َعَليْهِ  :َقاَل  ؟َهَذا ُه َأوَّ َوآِخُر  ،َفإِنَّ

ْنِجيلِ   .»َاْإلِ

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٢٥٣ ٍد َاْحلََسِن ْبِن َمحَْزَة بْ  ،َوَأْخَربَ  ِن َعِيلِّ ْبِن َعبِْد اَهللاَعْن أَِيب ُحمَمَّ

ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن اَ اِ  ، )١(ْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َطالٍِب ْبِن ُحمَمَّ

ٍد َاْلُكَليْنِيُّ  :َقاَل  َثنَا َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ يَْمِريُّ َيْسأَُل : َقاَل  ،َحدَّ ُد ْبُن ِزَياٍد َالصَّ َكتََب ُحمَمَّ

َماِن  ُن بَِام َيُكوُن  ¨َصاِحَب َالزَّ تَاُج إَِليِْه َسنََة إِ «: َفَوَردَ  ،ِمْن ِعنِْدهِ َكَفناً َيتَيَمَّ نََّك َحتْ

هُ  َفَامَت  ،»َوَثَامنِنيَ ٰى إِْحدَ  َوَبَعَث إَِليِْه بِاْلَكَفِن َقبَْل  ،ِيف َهَذا َاْلَوْقِت اَلَِّذي َحدَّ

 .)٢(َمْوتِِه بَِشْهرٍ 

ِين َمجَاَعةٌ وَ  -  ٢٥٤ ِد ْبنِ  ،َأْخَربَ َثنِي اِْبُن  :َقاَل  ،)٣(َعيَّاشٍ  َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ َحدَّ
                                                             

اهللا بن  بن عبد احلسن بن محزة بن عيلِّ ): (١٥٠الرقم / ٦٤ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

كان ، ف باملرعشعرَ يُ  ،د الطربي، أبو حممّ بن أيب طالب  عيلِّ  د بن احلسن بن احلسني بنحممّ 

 ستٍّ ومخسني وثالثامئة،بغداد ولقيه شيوخنا يف سنة  مَ دِ قَ  ،هذه الطائفة وفقهائها ءمن أجالَّ 

 ).يف الغيبة كتاب... منها  ،بتُ ، له كُ ثامين ومخسني وثالثامئةسنة يف ومات 

ين  رواه باختالف الصدوق  )٢( عن عيلِّ بن حمّمد ) ٢٦ح / ٤٥باب / ٥٠١ص (يف كامل الدِّ

 ).٤٩٤/٩٨ح / ٥٢٤ص (اإلمامة يف دالئل  الصيمري، والطربي الشيعي 

 .ةد القضيَّ بن زياد الصيمري، وال يبعد تعدُّ  بسند آخر عن عيلِّ  )٢٤٣ح (م نحو هذا اخلرب يف وتقدَّ 

اش د بن عبيد اهللا بن احلسن بن عيَّ أمحد بن حممّ (: )٢٠٧الرقم / ٨٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 .)أكثر، واضطرب يف آخر عمرهو، كان سمع احلديث ...أبو عبد اهللا وب اجلوهري،بن إبراهيم بن أيُّ ا

/ ٤١٣ص(رجاله يف و ،)٩٩/٣٧الرقم / ٨٠و ٧٩ص ( فهرستاليف  أيضاً  املؤلِّف وعنونه 

 ).وأربعامئة إحدٰى مات سنة (: وقال) ٥٩٨٣/٦٤الرقم 
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َثنِي اِْبُن َأِيب ُسوَرةَ  :َقاَل  ،)١(َمْرَواَن َاْلُكوِيفُّ  ُكنُْت بِاْحلَاِئِر َزاِئرًا َعِشيََّة : َقاَل  ،َحدَّ

هًا َعَىلٰ  ،َعَرَفةَ  اِة َجَلْسُت إَِليَْها َسنَّ َاملُ  )٢(]إَِىلٰ [َفَلامَّ اِْنتََهيُْت  ،َطِريِق َاْلَربِّ  َفَخَرْجُت ُمتََوجِّ

حياً  َهْل َلَك ِيف « :َفَقاَل ِيل  ،ظَْهِر َالطَِّريِق  إَِذا َرُجٌل َعَىلٰ ُثمَّ ُقْمُت َأْمِيش وَ  ،ُمْسَرتِ

ْفَقةِ  ُثهُ  ،َنَعمْ  :َفُقْلُت  ،»؟َالرِّ ُثنِي َوُأَحدِّ ْعَلْمتُُه َفأَ  ،َوَسأََلنِي َعْن َحاِيل  ،َفَمَشيْنَا َمعاً ُحيَدِّ

َء َمِعي وَ  َضيٌَّق َال َأينِّ مُ  إَِذا َدَخْلَت َاْلُكوَفَة « :َفاْلتََفَت إَِيلَّ َفَقاَل ِيل  ،ِيف َيِدي َال َيشْ

َراِريِّ َفاْقَرْع َعَليِْه َباَبهُ  َوِيف َيِدِه َدُم  )٣(َفإِنَُّه َسيَْخُرُج إَِليَْك  ،َفاْئِت أبا َطاِهٍر َالزُّ

تِي ِعنَْد ِرْجِل  :َلَك ُيَقاُل  :َفُقْل َلهُ  ،َاْألُْضِحيَّةِ  َنانَِري َالَّ َة اَلدَّ َّ ُجَل َالرصُّ َأْعِط َهَذا َالرَّ

يرِ  ِ بُْت ِمْن َهَذا ،»َالرسَّ  .َأْدِري َأْيَن َسَلَك  لَِوْجِهِه َال  ُثمَّ َفاَرَقنِي َوَمَىضٰ  ،َفتََعجَّ

ِد ْبِن ُسَليَْام  ،َوَدَخْلُت َاْلُكوَفةَ  َراِريِّ َفَقَصْدُت َأَبا طَاِهٍر ُحمَمَّ َفَقَرْعُت  ،)٤(َن اَلزُّ

أَْعِط َهَذا  :ُيَقاُل َلَك  :َفُقْلُت َلهُ  ،َوَخَرَج إَِيلَّ َوِيف َيِدِه َدُم اَْألُْضِحيَّةِ  ،َباَبُه َكَام َقاَل ِيل 

يرِ  ِ َنانَِري َالَّتِي ِعنَْد ِرْجِل َالرسَّ َة َالدَّ َّ ُجَل َالرصُّ َدَخَل وَ  ،َسْمعًا َوَطاَعةً  :َفَقاَل  ،َالرَّ

َمَها إَِيلَّ  َة َفَسلَّ َّ ْفُت  ،َفَأْخَرَج إَِيلَّ َالرصُّ  .َفَأَخْذُهتَا َواِْنَرصَ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٥٥ َراِريِّ  ،َوَأْخَربَ ٍد اَلزُّ  :َقاَل  ،َعْن أَِيب َغالٍِب َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

َثنِي َأبُ  ُد ْبُن َزْيِد ْبِن َمْرَوانَ  و َعبِْد اَهللاَحدَّ َثنِي َأُبو ِعيَسٰى  :َقاَل  ،)٥(ُحمَمَّ ُد ْبُن  َحدَّ ُحمَمَّ

قَّامِ  ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن اَلرَّ َثنَا َأُبو ُسوَرَة  :َقاَال  ،َعِيلٍّ اَْجلَْعَفِريُّ َوَأُبو اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ َقاَل  -َحدَّ
                                                             

 ).٢٥٥ح (د بن زيد بن مروان اآليت ذكره يف هو أبو عبد اهللا حممّ ) ١(

 ).٣١٨ص / ٥١ج (بحار األنوار  من )٢(

 ).عليك(: يف املصدر )٣(

د بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن حممّ (: )٩٣٧الرقم / ٣٤٧ص (يف رجاله   قال النجايش )٤(

 د عني، وله إٰىل موالنا أيب حممّ  ،الطريقة، ثقة حسن ،بكري بن أعني، أبو طاهر الزراري

 ).سبع وثالثني ومائتنيوكان مولده سنة وثالثامئة،  إحدٰى مات يف سنة  ،...مسائل واجلوابات

بن جعفر بن مروان،  د بن زيد بن عيلِّ حممّ ): (٦ص / ٣ج (يف خرب من غرب العرب قال الذهبي يف  )٥(

 ).عبد اهللا بن ناجية وحامد بن شعيب نزيل الكوفة، روٰى عن ،أبو عبد اهللا البغدادي
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ِة  َأَحدَ َوَكاَن َأُبو ُسوَرَة  ،َوَقْد َرَأْيُت اِْبنًا ِألَِيب ُسوَرةَ  :َأُبو َغالٍِب  ْيِديَّ َمَشاِيِخ َالزَّ

 ،ُأِريُد َيْوَم َعَرَفةَ   َقْربِ َأِيب َعبِْد اَهللا َخَرْجُت إَِىلٰ : َقاَل َأُبو ُسوَرةَ ، - ْذُكوِريَن َاملَ 

ْفُت  ُأ َفاْبتََدْأُت أَْقرَ  ،َصلَّيُْت َوُقْمُت  َرةِ ِعَشاِء اَْآلِخ  َفَلامَّ َكاَن َوْقُت  ،َيْوَم َعَرَفةَ  )١(َفَعرَّ

َفاْبتََدأَ َأْيضاً ِمَن اَْحلَْمِد َوَختََم  ،ِمَن َاْحلَْمِد َوإَِذا َشابٌّ َحَسُن َاْلَوْجِه َعَليِْه ُجبٌَّة َسيِْفيٌّ 

َنا إَِىلٰ  ،َفَلامَّ َكاَن َاْلَغَداُة َخَرْجنَا َمجِيعاً ِمْن َباِب اَْحلَاِئرِ  ،َقبِْيل َأْو َختَْمُت َقبَْلهُ   َفَلامَّ ِرصْ

ابُّ َشاطِ  َفَمَضيُْت طَِريَق  ،»َفاْمضِ  ،َأْنَت ُتِريُد َاْلُكوَفةَ «: ِئ َاْلُفَراِت َقاَل ِيلَ َالشَّ

ابُّ طَِريَق َاْلَربِّ  ،َاْلُفَراِت   .َوَأَخَذ َالشَّ

بَْعتُهُ  ،فَِراِقهِ  ُثمَّ َأِسْفُت َعَىلٰ  :َقاَل َأُبو ُسوَرةَ  َفِجئْنَا  ،»َتَعاَل «: َفَقاَل ِيل  ،َفاتَّ

 َعَىلٰ  )٢(َاْلَعْوِيفِّ  َواِْنتَبَْهنَا َفإَِذا َنْحُن َعَىلٰ  ،َفنِْمنَا َمجِيعاً  ،َسنَّاةِ َأْصِل ِحْصِن َاملُ  يعًا إَِىلٰ َمجِ 

َأِيب َطاِهٍر  َفاْمِض إَِىلٰ  ،َأْنَت ُمَضيٌَّق َوَعَليَْك ِعيَاٌل « :َفَقاَل ِيل  ،َجبَِل اَْخلَنَْدِق 

َراِريِّ  ُم ِمَن اَْألُْضِحيَّةِ  )٣(َك َفيَْخُرُج إَِليْ  ،َالزُّ َشابٌّ  :َفُقْل َلهُ  ،)٤(ِمْن َمنِْزلِِه َوِيف َيِدِه َالدَّ

وَن ِدينَارًا َجاَءَك ِهبَا َبْعُض إِْخَوانَِك  :ِمْن ِصَفتِِه َكَذا َيُقوُل  ٌة فِيَها ِعْرشُ  ،َلَك ُرصَّ

 .»َفُخْذَها ِمنْهُ 

ُت إَِىلٰ  :َقاَل َأُبو ُسوَرةَ  ابُّ َأِيب طَ  َفِرصْ َراِريِّ َكَام َقاَل اَلشَّ َوَوَصْفتُُه  ،اِهِر َالزُّ

َنانِريَ  ،َوَرَأْيتُهُ  ،اَْحلَْمُد هللاِ :َفَقاَل  ،َلهُ  َة َالدَّ َّ َفَدَفَعَها إَِيلَّ  ،َفَدَخَل َوَأْخَرَج إَِيلَّ َالرصُّ

ْفُت   .َواِْنَرصَ

ُد ْبُن َزْيِد ْبِن َمْرَوا َقاَل َأُبو َعبِْد اَهللا ُهَو َأْيضاً ِمْن َأَحِد َمَشاِيِخ وَ  - َن ُحمَمَّ

ِة  ْيِديَّ ْثُت ِهبََذا َاْحلَِديِث َأَبا َاْحلََسِن : - َالزَّ َد ْبَن ُعبَيِْد اَهللاَحدَّ َاْلَعَلِويَّ َوَنْحُن  ُحمَمَّ
                                                             

 .فة عند قربه فت من باب التفعيل، أي أدركت عرعرَّ  )١(

 ).الغريِّ (: يف اخلرائج )٢(

 ).فسيخرج(: يف اخلرائج) ٣(

 ).ضحيةدم األُ : (بعض النَُّسخيف ) ٤(
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رِّ 
ْمُت  ،َهَذا َحقٌّ  :َفَقاَل  ،ُنُزوٌل بَِأْرِض َاْهلِ ْجِهِه ِيف وَ  )١(َجاَءِين َرُجٌل َشابٌّ َفتََوسَّ

َف  ،ِسَمةً  َأَنا َرُسوُل  :َفَقاَل  ؟َمْن َأْنَت  :َوُقْلُت َلهُ  ،َالنَّاُس ُكلُُّهمْ  )٢(َفاْنَرصَ

َنَعْم ِيف َداِر  :َفَقاَل  ؟َمَعَك َراِحَلةٌ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َبْعِض إِْخَوانِِه بِبَْغَدادَ  إَِىلٰ   َاْخلََلِف 

ْهُت َمَعُه ُغَال  ،ْئ ِهبَاُقْم َفجِ  :َفُقْلُت َلهُ  ،َالطَّْلِحيِّنيَ  أََقاَم َفَأْحَرضَ َراِحَلتَُه وَ  ،ماً َوَوجَّ

ي وَ َوَحدَّ  ،َوَأَكَل ِمْن َطَعاِمي ،ِعنِْدي َيْوَمُه َذلَِك   :َقاَل  ،َضِمِرييَثنِي بَِكثٍِري ِمْن ِرسِّ

ْمَلةِ  ،َجَفةِ َهِذِه َالنَّ  أَْنِزُل إَِىلٰ  :َقاَل  ؟َأيِّ طَِريٍق َتْأُخذُ  َعَىلٰ  :َفُقْلُت َلهُ   ،ُثمَّ آِيت َواِدَي َالرَّ

اِحَلةَ (، ُثمَّ آِيت َاْلُفْسَطاطَ  بُِع اَلرَّ  .ْغِرِب َاملَ  إَِىلٰ  اَْخلََلِف  َفَأْرَكُب إَِىلٰ  ،)٣()َوَأتَّ

دُ  ِكبُْت َفَلامَّ َكاَن ِمَن َاْلَغِد َرِكَب َراِحَلتَُه َورَ  :ْبُن ُعبَيِْد َاهللا َقاَل َأُبو َاْحلََسِن ُحمَمَّ

َنا إَِىلٰ  َمَعُه َحتَّٰى  َنَزَل  َأَنا َأَراُه َحتَّٰى َعَربَ اَْخلَنَْدَق َوْحَدُه وَ فَ  ،َقنَْطَرِة َداِر َصالٍِح  ِرصْ

 .َالنََّجَف َوَغاَب َعْن َعيْنِي

ُد ْبُن َزْيدٍ  َقاَل َأُبو َعبِْد اَهللا َد ْبَن أَِيب َدا :ُحمَمَّ ْثُت َأَبا َبْكٍر ُحمَمَّ  )٤(ِرٍم َاْليََامِميَّ َفَحدَّ

ِة  -  َجاَءِين ُمنُْذ  ،َهَذا َحقٌّ  :َفَقاَل  ،ِهبََذْيِن َاْحلَِديثَْنيِ  - َوُهَو ِمْن َأَحِد َمَشايِِخ اَْحلَْشِويَّ

يََّة  -  ُسنَيَّاٍت اِْبُن ُأْخِت أَِيب َبْكِر ْبِن َالنَُّخاِيلِّ َاْلَعطَّارِ 
وفِ ، - َوُهَو ُصوِيفٌّ َيْصَحُب َالصُّ

َة َسنَةً  :َفَقاَل ِيل  ؟َوَأْيَن ُكنَْت  ؟َمْن َأْنَت  :ُقْلُت فَ   :َفُقْلُت َلهُ  ،َأَنا ُمَسافٌِر ُمنُْذ َسبَْع َعْرشَ
                                                             

ة وسم/ ٢٠٥٢ص / ٥ج (يف الصحاح للجوهري  )١(  ).ستأي تفرَّ  ،اخلري همت فيتوسَّ ): (مادَّ

 ).متفتأسَّ : (بعض النَُّسخويف 

 ).فرصفت الناس: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(

حييٰى بن أيب دارم  د بن الرسي بنه أمحد بن حممّ والظاهر أنَّ  ؛)التميمي(: بعض النَُّسخيف  )٤(

 .ث، أبو بكر الكويفاملحدِّ 

سبع ل سنة مات يف أوَّ (: )٥٥٢الرقم / ١٣٩ص / ١ج ( يف ميزان االعتدالالذهبي قال 

احلافظ املسند ): (٨٥٢رقم ال/ ٨٨٤ص / ٣ج (اظ فَّ وقال يف تذكرة احلُ ، )ومخسني وثالثامئة

يف  وّيف تُ ، ...ضوكان يرتفَّ  ،عٰىل الصحابة مجع يف احلطِّ  ث الكوفة،حمدِّ ، ...دالشيعي، أمحد بن حممّ 

 ).ومخسني وثالثامئة سنة إحدٰى : وقيلاثنتني ومخسني، سنة املحرم 
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ِة ِيف َخاٍن َينِْزُلُه َاْلُغَرَباءُ  :َفَقاَل  ؟َأْعَجُب َما َرَأْيَت  )١(َفَأيش ْسَكنَْدِريَّ  ،َنَزْلُت ِيف اَْإلِ

َكاَن َشابٌّ َخيُْرُج ِمْن َلُه إَِماٌم وَ وَ  ،ْسِجٌد ُيَصيلِّ فِيِه َأْهُل اَْخلَانِ َوَكاَن ِيف َوَسِط اَْخلَاِن مَ 

َماِم َوَيْرِجُع ِمْن َوْقتِِه إَِىلٰ  ،َبيٍْت َلُه َأْو ُغْرَفةٍ  َيْلبَُث َمَع  َال وَ  ،َبيْتِهِ  َفيَُصيلِّ َخْلَف َاْإلِ

 .َاْجلََامَعةِ 

: - َرَأْيُت َمنْظََرُه َشابٌّ َنظِيٌف َعَليِْه َعبَاٌء َعَيلَّ وَ  امَّ َطاَل َذلَِك ـلَ  -َفُقْلُت  :َقاَل 

َف َبْنيَ َيَدْيَك ُأِحبُّ ِخْدَمتََك وَ  َأَنا َواَهللا َفَلْم َأَزْل َأْخُدُمُه  ،»َشأَْنَك «: َفَقاَل  ،َالتََّرشُّ

َك َاهللاَُمْن أَ  :َفُقْلُت َلُه َذاَت َيْومٍ  ،أَنَِس ِيبَ اَْألُْنَس َالتَّامَّ ٰى َحتَّ  َأَنا «: َقاَل  ؟ْنَت أََعزَّ

َليَْس َهَذا َأَواَن «: َفَقاَل  ؟َتظَْهرُ  َمتَٰى  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت َلهُ  ،»َصاِحُب اَْحلَقِّ 

َمانِ وَ  ،ُظُهوِري ٌة ِمَن َالزَّ َحاَلتِِه  ُهَو َعَىلٰ ِخْدَمتِِه تِْلَك وَ  َفَلْم َأَزْل َعَىلٰ  ،»َقْد َبِقَي ُمدَّ

َفرِ  َأْحتَاُج إَِىلٰ «: َأْن َقاَل  إَِىلٰ  ،َيْعنِيهِ  ِة َاْجلََامَعِة َوَتْرِك اَْخلَْوِض فِيَام َال َال ِمْن َص   ،»َالسَّ

َمُة ُظُهوِر َعَال «: َقاَل  ؟َيظَْهُر َأْمُركَ  َمتَٰى  ،َيا َسيِِّدي :ُثمَّ ُقْلُت َلهُ  ،َأَنا َمَعَك  :َفُقْلُت َلهُ 

ةَ  ،ْرِج َواَْلِفتَنِ َوَاملَ  َكثَْرُة اَْهلَْرِج  )٢(َأْمِري َفيَُقوُل  ،ْسِجِد اَْحلََرامِ ُن ِيف اَملَ َفَأُكو ،َوآِيت َمكَّ

َيُقوَم َرُجٌل ِمَن َالنَّاِس َفيَنُْظَر ِيف  ُم َحتَّٰى َوَيْكثُُر َاْلَكَال  ،اِْنِصبُوا َلنَا إَِماماً  :َالنَّاُس 

َفيَْأُخُذوَن بِيَِدي  ،ُاْنُظُروا إَِليْهِ  ،ا املَْهِديُّ َهذَ  ،َيا َمْعَرشَ َالنَّاسِ  :َوْجِهي ُثمَّ َيُقوَل 

ْكِن َوَاملَ َوَينْ  َنا إَِىلٰ وَ  :َقاَل  ،»)٣(َفيُبَايُِع َالنَّاُس ِعنَْد إَِياِسِهْم َعنِّي ،َقامِ ِصبُوينِّ َبْنيَ َالرُّ  ِرسْ

َأْفَرُق ِمْن  اَهللاَأَنا وَ  ،ا َسيِِّدييَ  :َفُقْلُت َلهُ  ،ُرُكوِب َاْلبَْحرِ  َفَعَزَم َعَىلٰ  ،َساِحِل َاْلبَْحرِ 

 :َقاَل  ،َوَلِكْن َأْجبُنُ  َال  :َفُقْلُت  ،»؟َوْحيََك َختَاُف َوَأَنا َمَعَك «: َفَقاَل  ،ُرُكوِب َاْلبَْحرِ 

ْفُت َعنْهُ وَ  ،َفَرِكَب َاْلبَْحرَ   .)٤(اِْنَرصَ
                                                             

 .فة من ذلكا خمفَّ وكأهنَّ  ،)ءيش أّي ( ة بمعنٰى يَّ لغة عامّ  )١(

 ).ظهوري من: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).يمنِّ: (بعض النَُّسخيف  )٣(

وابن  ،)١٥ح  /٤٧٢ - ٤٧٠ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  صدره ابن الراوندي  روٰى  )٤(

 .باختالف) ٥٣٨/٢ح / ٥٩٦ص (املناقب يف ثاقب يف ال محزة الطويس 
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ِين َمجَاَعةٌ - ٢٥٦ ِد ْبِن َعيَّاشٍ أَْمحََد بْ  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،َأْخَربَ َعْن أَِيب  ،ِن ُحمَمَّ

َراِريِّ  َقَدَماِيت َوَمِعي َرُجٌل  َأَنا َشابٌّ إِْحَدٰى َقِدْمُت ِمَن َاْلُكوَفِة وَ : َقاَل  ،َغالٍِب َالزُّ

يِْخ َأِيب  )٢(َوَذلَِك  ،اِْسُمهُ  َأِيب َعبِْد اَهللا َعَىلٰ  )١(ِمْن إِْخَوانِنَا َقْد َذَهَب  َاْلَقاِسِم  ِيف َأيَّاِم َالشَّ

َد ْبَن َعِيلٍّ َاملَ َواِْستِتَاِرِه َوَنْصبِِه َأَبا َجعْ  َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ْعُروَف َفٍر ُحمَمَّ

ْلَمَغاِينِّ  ْحلَادِ  ،بِالشَّ ْ َيْظَهْر ِمنُْه َما َظَهَر ِمنُْه ِمَن َاْلُكْفِر َواَْإلِ َوَكاَن  ،َوَكاَن ُمْستَِقيًام َمل

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ،ُدوَنُه َوَيْلَقْوَنهُ َالنَّاُس َيْقِص   ،ِألَنَُّه َكاَن َصاِحَب َالشَّ

ِهتِمْ   .َسِفريًا َبيْنَُهْم َوَبيْنَُه ِيف َحَواِئِجِهْم َوُمِهامَّ

ِدَث بِِه َعْهداً  َهْل َلَك َأْن َتْلَقٰى  :َفَقاَل ِيل َصاِحبِي َفإِنَُّه  ؟َأَبا َجْعَفٍر َوُحتْ

َعاِء َيْكتُُب بِِه إَِىلٰ  ،نُْصوُب َاْليَْوَم ِهلَِذِه َالطَّاِئَفةِ َاملَ   َفإِينِّ ُأِريُد َأْن َأْسَأَلُه َشيْئاً ِمَن َالدُّ

 ،َفَرَأْينَا ِعنَْدُه َمجَاَعًة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َفَدَخْلنَا إَِليْهِ  ،َنَعمْ  :َلهُ َفُقْلُت  :َقاَل  ،َالنَّاِحيَةِ 

ْمنَا َعَليِْه َوَجَلْسنَافَ   :َفَقاَل َلهُ  ؟َمَعَك  َمْن َهَذا َاْلَفتَٰى  :َفَقاَل  ،َصاِحبِي َفأَْقبََل َعَىلٰ  ،َسلَّ

َيا  :َفُقْلُت  ؟ِمْن َأيِّ ُزَراَرَة َأْنَت  :َفَقاَل  ،َفأَْقبََل َعَيلَّ  ،َرُجٌل ِمْن آِل ُزَراَرَة ْبِن َأْعَنيَ 

أَْهُل َبيٍْت َجِليٍل َعظِيِم  :َفَقاَل  ،َكْريِ ْبِن َأْعَنيَ َأِخي ُزَراَرةَ َأَنا ِمْن ُوْلِد بُ  ،َسيِِّدي

ٍء ُأِريُد َاملُ  ،َيا َسيَِّدَنا :َفَقاَل َلهُ  ،َفأَْقبََل َعَليِْه َصاِحبِي ،َاْلَقْدِر ِيف َهَذا اَْألَْمرِ  َكاَتبََة ِيف َيشْ

َعاءِ   .َنَعمْ  :َفَقاَل  ،ِمَن َالدُّ

َوُكنُْت  ،َسِمْعُت َهَذا اِْعتََقْدُت َأْن َأْسَأَل َأَنا َأْيضًا ِمثَْل َذلَِك َفَلامَّ  :َقاَل 

ْ ُأْبدِ   ،َحاَل َوالَِدِة َأِيب َاْلَعبَّاِس اِْبنِي ِه ِألََحٍد ِمْن َخْلِق َاهللاِْعتََقْدُت ِيف َنْفِيس َما َمل

َال  َأْسأَُل  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  ،ِمنِّي بَِمنِْزَلةٍ  َكاَنْت وَ  ،ِف َوَاْلَغَضِب َعَيلَّ َوَكاَنْت َكثَِريَة َاْخلِ

َعاَء ِيل ِيف  يهِ   َأْمٍر َقْد َأَمهَّنِي َوَال َالدُّ َوَأَنا َأْسأَُل  ،َبَقاَء َسيِِّدَنا َأطَاَل اَهللاُ  :َفُقْلُت  ،ُأَسمِّ

َعاَء ِيل بِاْلَفَرِج ِمْن َأْمٍر َقدْ  :ُقْلُت  ؟َوَما ِهَي  :َقاَل  ،َحاَجةً  نِي َالدُّ َفَأَخَذ  :َقاَل  ،َأَمهَّ
                                                             

 .يفيد معنٰى النسيان) عىلٰ (ـ ي بدّ ذهب عليه كذا أي نسيه، فالذهاب إذا عُ  :يقال )١(

 ).فذلك: (بعض النَُّسخيف  )٢(
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ُجلِ  َعاَء َلُه : َفَكتََب  ،َدْرجاً َبْنيَ َيَدْيِه َكاَن َأْثبََت فِيِه َحاَجَة اَلرَّ َراِريُّ َيْسأَُل َالدُّ َوَالزُّ

 .ِيف َأْمٍر َقْد َأَمهَّهُ 

ْفنَا ،ُثمَّ طََواهُ  :َقاَل  اٍم قَ  ،َفُقْمنَا َواِْنَرصَ َنُعوُد  أََال  :اَل ِيل َصاِحبِيَفلَامَّ َكاَن َبْعَد أَيَّ

 ،َوَدَخْلنَا َعَليْهِ  ،َفَمَضيُْت َمَعهُ  ؟أَِيب َجْعَفٍر َفنَْسأََلُه َعْن َحَوائِِجنَا اَلَّتِي ُكنَّا َسأَْلنَاهُ  إَِىلٰ 

ْرَج  َفأَْقبََل  ،يِفَهاَوفِيِه َمَسائُِل َكثَِريٌة َقْد ُأِجيَب ِيف َتَضاعِ  ،َفِحَني َجَلْسنَا ِعنَْدُه أَْخَرَج اَلدَّ

َراِريُّ وَ « :ُثمَّ أَْقبََل َعَيلَّ َوُهَو َيْقَرأُ  ،َصاِحبِي َفَقَرأَ َعَليِْه َجَواَب َما َسَأَل  َعَىلٰ  ا اَلزُّ أَمَّ

ْوَجِة َفأَْصَلَح اَهللاُ  ْوِج َواَلزَّ نَا َوُقمْ  ،َفَوَرَد َعَيلَّ أَْمٌر َعظِيمٌ  :َقاَل  ،»َذاَت َبيْنِِهَام  َوَحاُل اَلزَّ

فْ  ِمثُْل أَيِّ  :َقاَل  ،أَْعَجُب ِمنْهُ  :َفُقْلُت  ،َقْد َوَرَد َعَليَْك َهَذا اَْألَْمرُ  :َفَقاَل ِيل  ،ناَفاْنَرصَ

ءٍ  ي َفَقْد أَْخَربَِين بِهِ  َتَعاَىلٰ  اَهللاُ  ُه ِرسٌّ َملْ َيْعَلْمُه إِالَّ ِألَنَّ  :َفُقْلُت  ؟َيشْ َتُشكُّ أَ  :َفَقاَل  ،َوَغْريِ

ُتهُ  ،أَْخِربِْين اَْآلَن َما ُهوَ  ؟اَلنَّاِحيَةِ  ِيف َأْمرِ   .َفَعِجَب ِمنْهُ  ،َفأَْخَربْ

َفَدَخْلُت َداِري َوَكاَنْت ُأمُّ َأِيب َاْلَعبَّاِس  ،َاْلُكوَفةِ  َأْن ُعْدَنا إَِىلٰ  ُثمَّ َقَىضٰ 

َضتْنِي ،ُمَغاِضبًَة ِيل ِيف َمنِْزِل َأْهِلَها اِْعتََذَرْت َوَواَفَقتْنِي َوَملْ وَ  ،َفَجاَءْت إَِيلَّ َفاْسَرتْ

َق َاملَ  ُختَالِْفنِي َحتَّٰى   .ْوُت َبيْنَنَاَفرَّ

ِد ْبِن  -  ٢٥٧ َكاَيِة َمجَاَعٌة َعْن َأِيب َغالٍِب َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ ِين ِهبَِذِه َاْحلِ َوَأْخَربَ

َراِريِّ  ُد ْبُن َاملُ بُ َوَكتََب َعنُْه بِبَْغَداَد أَ  ،إَِجاَزةً  ُسَليَْامَن َالزُّ ِر ِيف َمنِْزلِِه و َاْلَفَرِج ُحمَمَّ َظفَّ

بُِسَوْيَقِة َغالٍِب ِيف َيْوِم اَْألََحِد ِخلَْمٍس َخَلْوَن ِمْن ِذي َاْلَقْعَدِة َسنََة ِستٍّ َوَمخِْسَني 

ُل اِْمَرأٍَة َتزَ : َقاَل  ،ثِِامَئةٍ َثَال وَ  ْجُت بِأُمِّ َوَلِدي َوِهَي أَوَّ ْجتَُهاُكنُْت َتَزوَّ ا ِحينَِئٍذ َأنَ وَ  ،وَّ

نِّ وَ  يَن َسنَةً إِسنِّي َحَدُث َالسِّ  ،َفَدَخْلُت ِهبَا ِيف َمنِْزِل َأبِيَها ،ْذ َذاَك ُدوَن َاْلِعْرشِ

ُلوَها إَِىلٰ  َمنِْزِل َأبِيَها ِسنَِني وَ َفأََقاَمْت ِيف   َمنِْزِيل َوُهْم َال  َأَنا َأْجتَِهُد ِهبِْم ِيف َأْن ُحيَوِّ

ةِ ملُ َفَحَمَلْت ِمنِّي ِيف َهِذِه اَ  ،َذلَِك  يبُوينِّ إَِىلٰ ُجيِ  ًة ُثمَّ  ،َوَوَلَدْت بِنْتاً  ،دَّ َفَعاَشْت ُمدَّ

ْ َأْحُرضْ ِيف ِوَال  ،َماَتْت  ْ َأَرَها ُمنُْذ وُ  ِيف َمْوِهتَا وَ َال َدِهتَا وَ َوَمل َأْن ُتُوفِّيَْت  َدْت إَِىلٰ لِ َمل

 ُ تِي َكاَنْت لِلرشُّ  .َبيْنَُهمْ َبيْنِي وَ وِر َالَّ
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ُْم َحيِْمُلوَهنَا إَِىلٰ  ُثمَّ اِْصَطَلْحنَا َعَىلٰ  ْم  ،َمنِْزِيل  َأهنَّ َفَدَخْلُت إَِليِْهْم ِيف َمنِْزِهلِ

رَ  ،ْرَأِة إَِيلَّ َداَفُعوِين ِيف َنْقِل َاملَ وَ  ُثمَّ َطاَلبْتُُهْم  ،ْرَأُة َمَع َهِذِه اَْحلَالِ أَْن َمحََلِت اَملَ  َوُقدِّ

ُّ َبيْنَنَا ،َفاْمتَنَُعوا ِمْن َذلَِك  ،َما اِتََّفْقنَا َعَليْهِ  َمنِْزِيل َعَىلٰ  بِنَْقِلَها إَِىلٰ  َواِْنتََقْلُت  ،َفَعاَد َالرشَّ

ِّ وَ  َوَبِقينَا َعَىلٰ  ،َوَوَلَدْت َوَأَنا َغاِئٌب َعنَْها بِنْتاً  ،َعنُْهمْ   ِسنَِني َال  )١(َضاَرَمةِ َاملُ َحاِل اَلرشَّ

 .ُذَهاآُخ 

اِحَب  ،ُثمَّ َدَخْلُت َبْغَدادَ  بِاْلُكوَفِة ِيف َذلَِك َاْلَوْقِت َأُبو َجْعَفٍر  )٢(َوَكاَن َالصَّ

ُد ْبُن أَْمحََد َالزجوزجيُّ ُحمَ   ،َفنََزْلُت ِعنَْدُه بِبَْغَدادَ  ،َكاَن ِيل َكاْلَعمِّ أَِو َاْلَوالِدِ وَ ، مَّ

ُ َشَكْوُت إَِليِْه َما َأَنا فِيِه وَ  ْوَجِة وَ  َبْنيَ وِر َاْلَواِقَعِة َبيْنِي وَ ِمَن َالرشُّ َفَقاَل  ،َبْنيَ اَْألَْمحَاءِ اَلزَّ

َعاَء فِيَها :ِيل  َفَكتَبُْت ُرْقَعًة َوَذَكْرُت فِيَها َحاِيل َوَما َأَنا فِيِه  ،َتْكتُُب ُرْقَعًة َوَتْسَأُل َالدُّ

َوَمَضيُْت ِهبَا َأَنا َوَأُبو  ،َمنِْزِيل  ْرَأِة إَِىلٰ ِمْن َمحِْل اَملَ  ْن ُخُصوَمِة َاْلَقْوِم ِيل َواِْمتِنَاِعِهمْ مِ 

ِد ْبِن َعِيلٍّ  إَِىلٰ  َجْعَفٍر  َبْنيَ اَْحلَُسْنيِ ْبِن َوَكاَن ِيف َذلَِك َاْلَواِسَطَة َبيْنَنَا وَ  ،ُحمَمَّ

 ،َفَأَخَذَها ِمنِّي ،َأْلنَاُه إِْنَفاَذَهاَفَدَفْعنَاَها إَِليِْه َوَس  ،َوُهَو إِْذ َذاَك َاْلَوِكيُل ،   َرْوٍح 

اماً  َر َاْجلََواُب َعنِّي َأيَّ ُر اَْجلََواِب َعنِّي :َفُقْلُت َلهُ  ،َفَلِقيتُهُ  ،َوَتَأخَّ َفَقاَل  ،َقْد َساَءِين َتَأخُّ

إِْن َقُرَب َكاَن ِمْن  أَْوَمَأ إَِيلَّ أَنَّ اَْجلََواَب وَ  ،َلَك ِيل وَ َيُسوُءَك َهَذا َفإِنَُّه َأَحبُّ  َال : ِيل 

اِحِب وَ ، ِجَهِة َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َر َكاَن ِمْن ِجَهِة َالصَّ ، إِْن َتَأخَّ

ْفُت  َة إِالَّ َوَال  - َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َذلَِك  ،َفاْنَرصَ َا َكاَنْت َقِريبًَة   َأْحَفُظ اَملُدَّ َه إَِيلَّ ، -َأهنَّ َفَوجَّ

ُت إَِليْهِ  ،َيْوماً ِمَن اَْألَيَّامِ  وزجيُّ َأُبو َجْعَفٍر الزج َفَأْخَرَج ِيل َفْصالً ِمْن  ،َفِرصْ

هُ  ،َهَذا َجَواُب ُرْقَعتَِك  :َقاَل ِيل وَ  ،ُرْقَعةٍ   ،َفَقَرْأُتهُ  ،َفإِْن ِشئَْت َأْن َتنَْسَخُه َفاْنَسْخُه َوُردَّ

ْوُج وَ «: َفإَِذا فِيهِ  ْوَجُة َفَأْصَلَح اَ اَ َوَالزَّ ْفَظ َوَرَدْدُت  ،»َذاَت َبيْنِِهَام  هللاُ لزَّ َوَنَسْخُت َاللَّ
                                                             

 .بأي تغضَّ  م عيلَّ ترضَّ  :املضارمة املغاضبة، من قوهلم )١(

مة املجليس  )٢(  أي )وكان الصاحب: (قوله): (٣٢٣ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 ).واألوسط أظهر، طانالسل لبَ صاحب احلكم من قِ  أو ،ملجأ الشيعة وكبريهم أو ،صاحبي
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َل اَهللاُ َدَخْلنَ وَ  ،َعَليِْه َاْلَفْصَل  َمْت َمِعي َوأََقا ،ْرَأِة بَِأْيَرسِ ُكْلَفةٍ ِيل َنْقَل اَملَ  ا َاْلُكوَفَة َفَسهَّ

تَْعَمْلُت َمَعَها ُكلَّ َما َءاٍت َواِْس َوَأَسأُْت إَِليَْها إَِسا ،داً َال ُرِزَقْت ِمنِّي َأوْ ِسنَِني َكثَِريًة وَ 

 َبْنيَ َأَحٍد ِمْن َأْهِلَها إَِىلٰ  َال َبيْنََها َلْفظَُة َرشٍّ وَ َفَام َوَقَعْت َبيْنِي وَ  ،َتْصِربُ َالنَِّساُء َعَليْهِ  َال 

َماُن َبيْنَنَا َق َالزَّ  .َأْن َفرَّ

بَْل َهِذِه اَْحلَاِل َقْد َكتَبُْت ُرْقَعًة ُكنُْت َقِديًام قَ وَ : َقاَل َأُبو َغالٍِب  :َقاُلوا

َب إَِىلٰ  ،َأْسَأُل فِيَها َأْن َيْقبََل َضيَْعتِي   َاهللا َوَملْ َيُكْن اِْعتَِقاِدي ِيف َذلَِك َاْلَوْقِت َالتََّقرُّ

ُخوِل َمَعُهْم فِيَام ِط بِالنَّْوَبْختِيَِّني وَ اَن َشْهَوٌة ِمنِّي لِِالْختَِال َوإِنََّام كَ  ،ِهبَِذِه َاْحلَالِ  َالدُّ

ْنيَا َأِن اِْخَرتْ «: َفَكتََب إَِيلَّ  ،َوَأْحلَْحُت ِيف َذلَِك  ،َذلَِك  َفَلْم ُأَجْب إَِىلٰ  ،َكاُنوا فِيِه ِمَن َالدُّ

يَْعَة بِاْسِمهِ  ،َمْن َتثُِق بِهِ  تَاُج إَِليَْها ،َفاْكتُِب َالضَّ  َاْلَقاِسِم َفَكتَبْتَُها بِاْسِم َأِيب  ،»َفإِنََّك َحتْ

لِثَِقتِي بِِه َوَمْوِضِعِه ِمَن  ،ْبِن اَْحلََسِن َالزجوزجيِّ اِْبِن َأِخي أَِيب َجْعَفٍر  ُموَسٰى 

َياَنِة َوَالنِّْعَمةِ   .َالدِّ

اُم َحتَّٰى  يَْعَة َالَّتِي ُكنُْت َأْمِلُكَها َفَلْم َمتِْض َاْألَيَّ وِين َاْألَْعَراُب َوَهنَبُوا َالضَّ  ،َأَرسُ

ِهْم وَ  ،آَلتِي َنْحٌو ِمْن أَْلِف ِدينَارٍ ِيت َوَدَوايبِّ وَ َذَهَب ِمنِّي فِيَها ِمْن َغالَّ وَ  أََقْمُت ِيف أَْرسِ

ًة إَِىلٰ  ْيُت َنْفِيس بِِامَئِة ِدينَاٍر وَ  ُمدَّ َوَلِزَمنِي ِيف ُأْجَرِة  ،َمخِْسِامَئِة ِدْرَهمٍ َأْلٍف وَ َأِن اِْشَرتَ

ُسِل َنْحٌو مِ  يَْعةِ  َفَخَرْجُت َواِْحتَْجُت إَِىلٰ  ،ْن َمخِْسِامَئِة ِدْرَهمٍ َالرُّ  .َفبِْعتَُها ،َالضَّ

ِين َاحلُْ  -  ٢٥٨ ِد ْبِن َأْمحََد ْبِن َداُوَد  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد اَهللاَوَأْخَربَ َعْن أَِيب َاْحلََسِن ُحمَمَّ

يِّ  ْلَمَغاِينُّ اَْلَعَزاِقِريُّ إَِىلٰ أَ : َقاَل  ،ْبِن َمهَّامٍ  َعْن أَِيب َعِيلٍّ ، اَْلُقمِّ ُد ْبُن َعِيلٍّ اَلشَّ  ْنَفَذ ُحمَمَّ

يِْخ َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح َيْسأَُلُه َأْن ُيبَاِهَلهُ  ُجلِ  :َوَقاَل  ،اَلشَّ َوَقْد ُأِمْرُت  ،أََنا َصاِحُب اَلرَّ

يُْخ  ،بَاِهْلنِيفَ  ،َوَقْد َأظَْهْرُتُه َباطِنًا َوَظاِهراً  ،بِإِظَْهاِر اَْلِعْلمِ  ِيف    َفأَْنَفَذ إَِليِْه اَلشَّ

نَا :َجَواِب َذلَِك  َم َصاِحبَُه َفُهَو اَملَ  َأيُّ َم اَْلَعَزاِقِريُّ َفُقتَِل َوُصلَِب َوُأِخَذ  ،ْخُصومُ َتَقدَّ َفتََقدَّ

يَن وَ َذلَِك ِيف َسنَِة َثَال وَ  ،َمَعُه اِْبُن أَِيب َعْونٍ   .)١(ثِِامَئةٍ َثَال ٍث َوِعْرشِ
                                                             

 .امبن مهَّ  عن أيب عيلٍّ  )٣٩ح  /١١٢٢ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )١(
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ُد ْبُن َأْمحََد ْبِن َاْلَعبَّاِس ْبِن  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  - ٢٥٩ ي ُحمَمَّ ِين َجدِّ َوَأْخَربَ

ٍد اَْحلََسُن ْبُن َجْعَفِر ْبِن إِْسَامِعيَل ْبِن َصالٍِح  :َقاَل  ، )١(ُنوٍح  َنا َأُبو ُحمَمَّ َأْخَربَ

يَْمِريُّ  يُْخ أَ ـلَ : َقاَل  ،َالصَّ َالتَّْوِقيَع ِيف  ُبو َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح امَّ َأْنَفَذ َالشَّ

اٍم  َشيِْخنَا أَِيب َعِيلٍّ  ْقتَِدِر إَِىلٰ ِيف َداِر َاملُ  َلْعِن اِْبِن َأِيب َاْلَعَزاِقِر َأْنَفَذُه ِمْن َحمْبَِسهِ   ْبِن َمهَّ

َة َوثَ  ِة َسنََة اِْثنَتَْي َعْرشَ جَّ
َفنِي َأنَّ  ،َعَيلَّ  ُه َأُبو َعِيلٍّ َوَأْمَال  ،ثِِامَئةٍ َال ِيف ِذي َاْحلِ َوَعرَّ

ُه ِيف َيِد َاْلَقْوِم َوِيف  ،َراَجَع ِيف َتْرِك إِْظَهاِرهِ  َأَبا َاْلَقاِسِم  َفُأِمَر  ،َحبِْسِهمْ  َفإِنَّ

ٍة َيِسَريةٍ  َفتََخلََّص َفَخَرَج ِمَن َاْحلَبِْس َبْعدَ  ،َوَيْأَمنَ  َخيَْشٰى  َال بِإِْظَهاِرِه َوَأْن   ،َذلَِك بُِمدَّ

 .اَْحلَْمُد هللاِوَ 

ِم َسنََة َسبَْع حَ ُكتَِب بِاْألَْهَواِز ِيف اَملُ  َوَوَجْدُت ِيف َأْصٍل َعتِيٍق  :َقاَل  -  ٢٦٠ رَّ

َة َوَثَال  ٍد َاْحلََسُن ْبُن َعِيلِّ ْبِن إِ  :َقاَل  ،َأُبو َعبِْد َاهللا :ثِِامَئةٍ َعْرشَ َثنَا َأُبو ُحمَمَّ ْسَامِعيَل َحدَّ

ِد ْبِن َعبِْد اَهللا ْبِن َجْعَفِر ْبنِ اِ  ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َاْجلُْرَجاِينُّ  ُحمَمَّ  ،ْبِن ُحمَمَّ

َ  َفَجَرٰى  ،ُكنُْت بَِمِدينَِة ُقمَّ : َقاَل   َفَأْنَفُذوا ،ٌم ِيف َأْمِر َرُجٍل َأْنَكَر َوَلَدهُ ا َكَال َبْنيَ إِْخَوانِن

يِْخ  َرُجالً إَِىلٰ   ،َفَدَفَع إَِليِْه َاْلِكتَاَب  ،)َأيََّدُه اَهللاُ(ُكنُْت َحاِرضاً ِعنَْدُه وَ  ،)َصاَنُه اَهللاُ (اَلشَّ

ُه َاهللاُ( )٢(َاْلبََزْوَفِريِّ  َأِيب َعبِْد َاهللا َفَلْم َيْقَرْأُه َوَأَمَرُه َأْن َيْذَهَب إَِىلٰ  لِيُِجيَب َعِن  ،)أََعزَّ

َواَقَعَها وَ  ،َاْلَوَلُد َوَلُدهُ  :َأُبو َعبِْد َاهللا )٣(]َلهُ [َفَقاَل  ،َفَصاَر إَِليِْه َوَأَنا َحاِرضٌ  ،اِب َاْلِكتَ 

داً  :َفُقْل َلهُ  ،َكَذاِيف َيْوِم َكَذا َوَكَذا ِيف َمْوِضِع َكَذا وَ  َفَرَجَع  ،َفيَْجَعُل اِْسَمُه ُحمَمَّ

ُسوُل إَِىلٰ  فَ َاْلبََلِد وَ  َالرَّ داً َوُولَِد اَْلَوَلُد وَ  ،َوَضَح ِعنَْدُهُم َاْلَقْوُل ُهْم وَ َعرَّ َي ُحمَمَّ  .ُسمِّ
                                                             

: ، قائالً من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٤٢/٩٢الرقم / ٤٤٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 ).اسأبو العبَّ اس بن نوح، روٰى عنه أيب العبَّ  جدُّ ، اس بن نوحد بن أمحد بن العبَّ حممّ (

مة املجليس قال  )٢( كان  البزوفري  يظهر منه أنَّ (: )٣٢٥ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  العالَّ

طهم يف أو بدون توسُّ  ،ط السفراءإليه بتوسُّ  يكون وصل ذلك ل، ويمكن أنْ نقَ من السفراء، ومل يُ 

 ).خصوص الواقعة

 .بعض النَُّسخمن  )٣(
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َثنِي َأُبو َعبِْد اَهللاوَ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  -  ٢٦١ ُد ْبُن َسْوَرَة اَْحلَُسْنيُ ُحمَمَّ  َحدَّ

يُّ  َثنِي َعِيلُّ ْبُن اَْحلَ  :َقاَل  ،اِحَني َقِدَم َعَليْنَا َحاج�   َاْلُقمِّ ائُِغ َحدَّ َسِن ْبِن ُيوُسَف َالصَّ

ُد ْبُن أَْمحََد ْبنِ  يُّ َوُحمَمَّ الَّ  َاْلُقمِّ ِيفُّ َاملَْعُروُف بِاْبِن َالدَّ ْريَ ٍد َالصَّ ُمهَا ِمْن ُحمَمَّ ِل َوَغْريُ

تَهُ  َمَشايِِخ َأْهِل ُقمَّ َأنَّ َعِيلَّ ْبَن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ِد  ْبِن َباَبَوْيِه َكاَنْت َحتْ ِه ُحمَمَّ بِنُْت َعمِّ

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ  َفَكتََب إَِىلٰ  ،َفَلْم ُيْرَزْق ِمنَْها َوَلداً  ،ْبِن َباَبَوْيهِ  ْبِن ُموَسٰى اِ  َالشَّ

َة َأْن َيْدُعَو اَهللاَ َأْن َيْسَأَل اَْحلَ  ْبِن َرْوٍح اِ  اَء َفجَ  ،دًا ُفَقَهاءَ َأْن َيْرُزَقُه َأْوَال  ْرضَ

َوَستَْملُِك َجاِرَيًة َدْيَلِميًَّة َوُتْرَزُق ِمنَْها َوَلَدْيِن  ،ُتْرَزُق ِمْن َهِذهِ  َك َال نَّ إِ «: َاْجلََواُب 

 .»َفِقيَهْنيِ 

ِيب اَْحلََسِن ْبِن َوِألَ  ):َحَفَظُه َاهللاُ(ْبُن َسْوَرَة  ِد َاهللاَوَقاَل ِيل َأُبو َعبْ  :َقاَل 

ْفظِ  :دٍ ْوَال َثُة أَ َثَال   َباَبَوْيهِ  ٌد َواَْحلَُسْنيُ َفِقيَهاِن َماِهَراِن ِيف َاْحلِ  َحيَْفَظاِن َما َال وَ  ،ُحمَمَّ

ا ِمْن َأْهِل ُقمَّ  ُمهَ َوُهَو اَْألَْوَسُط ُمْشتَِغٌل بِاْلِعبَاَدِة  ،َوَهلَُام أٌَخ اِْسُمُه اَْحلََسنُ  ،َحيَْفُظ َغْريُ

ْهدِ  تَلُِط بِالنَّاسِ  َال  ،َوَالزُّ  .فِْقَه َلهُ  َال وَ  ،َخيْ

َام َرَوٰى  :َقاَل اِْبُن َسْوَرةَ  اِْبنَا َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ َشيْئاً  َأُبو َعبِْد اَهللاَأُبو َجْعَفٍر وَ  ُكلَّ

ُب َالنَّاُس ِمْن ِحْفظِِهَام  ْأُن ُخُصوِصيَّ  :َوَيُقوُلوَن َهلَُام  ،َيتََعجَّ ٌة َلُكَام بَِدْعَوِة َهَذا َالشَّ

مَ   .)١(َوَهَذا َأْمٌر ُمْستَِفيٌض ِيف َأْهِل ُقمَّ  ،اِم َلُكَام َاْإلِ

يَّ َيُقوُل  َسِمْعُت أََبا َعبِْد اَهللاوَ  :قاَل  -  ٢٦٢ َوراً  :ْبَن َسْوَرَة اَْلُقمِّ  - َسِمْعُت َرسْ

ُكنُْت َأْخَرَس : َيُقوُل  - َكاَن َرُجالً َعابِدًا ُجمْتَِهداً َلِقيتُُه بِاْألَْهَواِز َغْريَ أَينِّ َنِسيُت َنَسبَُه وَ 

ي ِيف ِصبَاَي، وَ  ،أََتَكلَّمُ  َال   َثَة َعَرشَ أَْو َأْرَبَعَة َعَرشَ إَِىلٰ ِسنِّي إِْذ َذاَك َثَال َفَحَمَلنِي أَِيب َوَعمِّ

يِْخ أَِيب اَْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  َة أَْن َيْفتََح اَهللاُُه َأْن َيْسأََل َاحلَْ َفَسَأَال  ،اَلشَّ َفَذَكَر  ،اِين لَِس  ْرضَ

يُْخ أَُبو اَْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح أَنَُّكْم ُأِمْرُتْم بِاْخلُُروِج   .اَْحلَاِئرِ  إَِىلٰ اَلشَّ
                                                             

خمترصًا، عنه فرج املهموم ) ١١٣ح  /٧٩٠ص / ٢ج (واجلرائح ائج اخلريف  رواه الراوندي  )١(

 ).٢٥٨ص (
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َورٌ  ي إَِىلٰ  :َقاَل َرسْ  :َقاَل  ،َفاْغتََسْلنَا َوُزْرَنا ،اَْحلَائِرِ  َفَخَرْجنَا َأَنا َوَأِيب َوَعمِّ

ي َورُ  :َفَصاَح ِيب َأِيب َوَعمِّ َوْحيََك  :َفَقاَل ِيل  ،َلبَّيَْك  :َفُقْلُت بِِلَساٍن َفِصيٍح  ،َيا َرسْ

 .َنَعمْ  :َفُقْلُت  ،َتَكلَّْمَت 

َوٌر َهَذا َرُجالً : ْبُن َسْوَرةَ  هللاَقاَل َأُبو َعبِْد اَ  َليَْس بَِجْهَوِريِّ  َوَكاَن َرسْ

ْوِت   .)١(َالصَّ

ِد  - ٢٦٣ ُد ْبُن ُحمَمَّ ِين ُحمَمَّ ِد  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاْبِن َالنُّْعَامِن َواَحلُْ َأْخَربَ َعْن ُحمَمَّ

ْفَواِينِّ اِ  َر ِماَئَة َسنٍَة  )٢(ءِ ْيُت َاْلَقاِسَم ْبَن َاْلَعَال َرأَ : َقاَل ، ْبِن َأْمحََد َالصَّ َوَقْد ُعمِّ

َة َسنَةً  َنا َأَبا َاْحلََسِن َوَأَبا َلِقَي َمْوَال  ،ِمنَْها َثَامُنوَن َسنًَة َصِحيَح َاْلَعيْنَْنيِ  ،َوَسبَْع َعْرشَ

ْنيِ  ٍد َاْلَعْسَكِريَّ ُردَّْت َعَليِْه َعيْنَاُه َقبَْل َوَفاتِِه وَ  ،َوُحِجَب َبْعَد َالثََّامنِنيَ ، ُحمَمَّ

 .بَِسبَْعِة َأيَّامٍ 

اِن ِمْن َأْرِض آذَ   َوَكاَن َال  ،ْرَباِجيَانَ َوَذلَِك أَينِّ ُكنُْت ُمِقيًام ِعنَْدُه بَِمِدينَِة اَلرَّ

َماِن َتنَْقطُِع َتْوِقيَعاُت َمْوَال  ِد ْبِن ُعثَْامَن  َعَىلٰ  َنا َصاِحِب َالزَّ َيِد أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َس اَهللاُ (ْبِن َرْوٍح  ]اَْحلَُسْنيِ [َيِد َأِيب َاْلَقاِسِم  َوَبْعَدُه َعَىلٰ  ،َاْلَعْمِريِّ   ،)ُروَحُهَام  َقدَّ

 .لَِذلَِك  َفَقِلَق  ،َكاَتبَُة َنْحواً ِمْن َشْهَرْينِ َعْت َعنُْه َاملُ َفاْنَقطَ 

اُب ُمْستَبِْرشاً   َفيُْج َاْلِعَراِق َال  :َفَقاَل َلهُ  ،َفبَيْنَا َنْحُن ِعنَْدُه َنْأُكُل إِْذ َدَخَل َاْلبَوَّ

ٰى  هِ  ُيَسمَّ َل َوْجَهُه إَِىلٰ  ،بَِغْريِ َوَدَخَل َكْهٌل  ،َاْلِقبَْلِة َفَسَجدَ  َفاْستَبَْرشَ َاْلَقاِسُم َوَحوَّ

يَّةٌ  ،َأَثُر َاْلُفيُوِج َعَليْهِ  َقِصٌري ُيَرٰى   َوَعَىلٰ  ،َوِيف ِرْجِلِه َنْعٌل َحمَاِمِيلٌّ  ،َوَعَليِْه ُجبٌَّة ِمْرصِ

َدَعا بَِطْشٍت َوَماٍء وَ  ،َة َعْن ُعنُِقهِ َوَضَع َاملِْْخَال َفَقاَم َاْلَقاِسُم َفَعاَنَقُه وَ  ،ةٌ َكتِِفِه ِخمَْال 
                                                             

عن أيب عبد اهللا  )٤٠ح / ١١٢٣و ١١٢٢ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )١(

 .بن سورةا

، من مل يرو عنهم  يف) ٦٣٤١/٩١ضمن الرقم / ٤٤٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 ).العالء اهلمداين، روٰى عنه الصفواينالقاسم بن ( :قائالً 
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ُجُل َفَأْخَرَج ِكتَاباً  ،َغَسْلنَا َأْيِدَينَاَفَأَكْلنَا وَ  ،َجانِبِهِ  َفَغَسَل َيَدُه َوَأْجَلَسُه إَِىلٰ  َفَقاَم َالرَّ

ِج ِمَن َالنِّْصِف َاملُ  َأْفَضَل  اتٍِب َلُه كَ  َقبََّلُه َوَدَفَعُه إَِىلٰ َفَأَخَذُه وَ  ،َفنَاَوَلُه َاْلَقاِسمَ  ،)١(َدرَّ

ُه َوَقَرَأُه َحتَّٰى  َأُبو َعبِْد اَهللاَفَأَخَذُه  ،اِْبُن َأِيب َسَلَمةَ  :ُيَقاُل َلهُ  َأَحسَّ َاْلَقاِسُم  َفَفضَّ

ءٌ  :َفَقاَل  ،َخْريٌ  :َفَقاَل  ،َخْريٌ  َيا َأَبا َعبِْد اَهللا :َفَقاَل  ،بِنَِكاَيةٍ  َفَقاَل  ؟َوْحيََك َخَرَج ِيفَّ َيشْ

يِْخ إَِىلٰ  :َقاَل  ؟َفَام ُهوَ  :َقاَل َاْلَقاِسمُ  ،َما َتْكَرُه َفَال  :َاهللا َأُبو َعبْدِ  َنْفِسِه َبْعَد  َنْعُي َالشَّ

ِيف  :َفَقاَل َاْلَقاِسمُ  ،َوَقْد ُمحَِل إَِليِْه َسبَْعُة َأْثَواٍب  ،ُوُروِد َهَذا َاْلِكتَاِب بَِأْرَبِعَني َيْوماً 

ُل َبْعَد  :َفَقاَل  ،َفَضِحَك  ،َمٍة ِمْن ِدينَِك ِيف َسَال  :َفَقاَل  ؟َمٍة ِمْن ِدينِيَسَال  َما ُأَؤمِّ

 ؟َهَذا َاْلُعُمرِ 

ُجُل َاْلَواِردُ َم َفَقا ًة َيَامنِيًَّة َمحَْراَء َوِعَامَمًة تِِه َثَال َفَأْخَرَج ِمْن ِخمَْال  َالرَّ َثَة ُأُزٍر َوِحَربَ

َضا َعَليِْه َمْوَال َوَكاَن ِعنَْدُه َقِميٌص َخَلَعُه  ،مُ َفَأَخَذُه َاْلَقاِس  ،َوَثْوَبْنيِ َوِمنِْديالً  َنا َالرِّ

ٍد َاْلبَْدِريُّ  :َوَكاَن َلُه َصِديٌق ُيَقاُل َلهُ  ،َأُبو َاْحلََسِن  ْمحَِن ْبُن ُحمَمَّ َوَكاَن  ،)٢(َعبُْد َالرَّ

َ اَهللاُ (َوَكاَن َبيْنَُه َوَبْنيَ َاْلَقاِسِم  ،َشِديَد َالنَّْصِب  ْنيَا  )َوْجَههُ  َنرضَّ ٌة ِيف ُأُموِر َالدُّ َمَودَّ

هُ  ،َشِديَدةٌ  ْمحَِن َواَىفٰ  ،َوَكاَن َاْلَقاِسُم َيَودُّ ْصَال  إَِىلٰ  َوَقْد َكاَن َعبُْد َالرَّ اِر ِإلِ ٍح َبْنيَ أَِيب َالدَّ

 .َجْعَفِر ْبِن ُمحُْدوٍن اَْهلَْمَداِينِّ َوَبْنيَ َختَنِِه اِْبِن َاْلَقاِسمِ 

ا ُيَقاُل َلهُ  ،ِقيَمْنيِ َمَعهُ َاملُ  َل َاْلَقاِسُم لَِشيَْخْنيِ ِمْن َمَشاِخيِنَاَفَقا ُبو َحاِمٍد أَ  :َأَحُدُمهَ

ْمحَِن  :َواَْآلَخُر َأُبو َعِيلِّ ْبُن َجْحَدرٍ  ،َفلَّسِ ِعْمَراُن ْبُن َاملُ  َأْن أَْقِرَئا َهَذا َاْلِكتَاَب َعبَْد اَلرَّ

دٍ اِ   َفَقاَال  ،بِِقَراَءِة َهَذا َاْلِكتَاِب  ُه َاهللاَُهيِْديَ  )٣(]َأنْ [َوَأْرُجو  ، ُأِحبُّ ِهَداَيتَهُ َفإِينِّ  ،ْبَن ُحمَمَّ

يَعةِ  َفإِنَّ َهَذا َاْلِكتَاَب َال  َاهللاَ اَهللاَ  َاهللاَ :َلهُ  تَِمُل َما فِيِه َخْلٌق ِمَن َالشِّ َفَكيَْف َعبُْد  ،َحيْ
                                                             

مة املجليس  )١( يصف ) أفضل من النصف): ((٣١٦ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 ).كربه، أي كان أكرب من نصف ورق مدرج، أي مطوي

 ).البدري(بدل  )السينيزي: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).٣١٤ص / ٥١ج (من بحار األنوار  )٣(
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دٍ  ْمحَِن ْبُن ُحمَمَّ َلِكْن ِمْن َحمَبَّتِي  ،ُنهُ وُز ِيل إِْعَال َجيُ  ْعَلُم َأينِّ ُمْفٍش لِِرسٍّ َال َأَنا أَ  :َفَقاَل  ؟َالرَّ

ٍد َوَش  ْمحَِن ْبِن ُحمَمَّ  .ِهلََذا اَْألَْمِر ُهَو َذا أُْقِرُئُه َاْلِكتَاَب   ْهَوِيت َأْن َهيِْدَيُه اَهللاُ لَِعبِْد اَلرَّ

َة َخَلْت ِمْن َرَجٍب َال َكاَن َيْوُم َاْخلَِميِس لِثَ وَ  - َذلَِك اَْليَْوِم  ِيف َفَلامَّ َمرَّ   - َث َعْرشَ

ٍد َوَسلََّم َعَليْهِ  ْمحَِن ْبُن ُحمَمَّ اِْقَرْأ  :َفَقاَل َلهُ  ،َفَأْخَرَج َاْلَقاِسُم َاْلِكتَاَب  ،َدَخَل َعبُْد َالرَّ

ْمحَ  ،َهَذا َاْلِكتَاِب َوُاْنُظْر لِنَْفِسَك  َمْوِضِع َالنَّْعِي  َفَلامَّ َبَلَغ إَِىلٰ  ،ِن َاْلِكتَاَب َفَقَرَأ َعبُْد اَلرَّ

دٍ  :َاْلِكتَاَب َعْن َيِدِه َوَقاَل لِْلَقاِسمِ  َرَمٰى  َفإِنََّك َرُجٌل َفاِضٌل ِيف  اِتَِّق اَهللاَ  ،َيا َبا ُحمَمَّ

ٌن ِمْن َعْقِلَك  ،ِدينَِك  ٌس مَ َومَ : َيُقوُل   اَهللاُ وَ  ،ُمتََمكِّ
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ُسولِ  َي َمْوَال وَ  ،]٢٧و ٢٦: اجلنّ [ ِمْن رَُسولٍ  اْرت َضا ِمَن َالرَّ  ،ُهَو َالرِّ

ِخ َاْليَْومَ  ،َقْد َعِلْمُت َأنََّك َتُقوُل َهَذا :َوَقاَل  ُت َبْعَد َهَذا َاْليَْوِم َفإِْن َأَنا ِعْش  ،َوَلِكْن َأرِّ

ِخ ِيف َهَذا َاْلِكتَاِب َفاْعَلْم أَينِّ َلْسُت َعَىلٰ َاملُ  ءٍ  َؤرَّ  ،تُّ َفاْنظُْر لِنَْفِسَك َوإِْن َأَنا مِ  ،َيشْ

ُقوا ْمحَِن َاْليَْوَم َواِْفَرتَ َخ َعبُْد اَلرَّ  .َفَورَّ

ابِِع ِمْن ُوُروِد َاْلِكتَاِب  ْت بِِه ِيف َذلَِك َاْليَْوِم  ،َوُحمَّ َاْلَقاِسُم َيْوَم اَلسَّ َواِْشتَدَّ

 اِْبنُُه اَْحلََسُن ْبُن َاْلَقاِسِم ُمْدِمناً َعَىلٰ  َوَكانَ  ،اَْحلَاِئطِ  َواِْستَنََد ِيف فَِراِشِه إَِىلٰ  ،َاْلِعلَّةُ 

ِب اَْخلَْمرِ  جاً إَِىلٰ  ،ُرشْ َوَكاَن َجالِساً  ،ْبِن ُمحُْدوٍن َاْهلَْمَداِينِّ  َأِيب َعبِْد َاهللا َوَكاَن ُمتََزوِّ

ارِ  َوِرَداُؤُه َمْستُوٌر َعَىلٰ  ْبُن  َأُبو َعِيلٍّ وَ  ، َناِحيَةٍ َوَأُبو َحاِمٍد ِيف  ،َوْجِهِه ِيف َناِحيٍَة ِمَن َالدَّ

َخْلٍف  َيَدْيِه إَِىلٰ  َاْلَقاِسُم َعَىلٰ  ٰى إِِذ اِتَّكَ  ،َجْحَدٍر َوَأَنا َو َمجَاَعٌة ِمْن َأْهِل َاْلبََلِد َنبِْكي

دُ  :َوَجَعَل َيُقوُل   ئِي إَِىلٰ َيا َمَواِيلَّ ُكوُنوا ُشَفَعا ،َيا ُحَسْنيُ  ،َيا َحَسنُ  ،َيا َعِيلُّ  ،َيا ُحمَمَّ

 ،َيا َعِيلُّ  ،َيا ُموَسٰى  :َفَلامَّ َبَلَغ ِيف َالثَّالِثَةِ  ،َوَقاَهلَا َالثَّالِثَةَ  ،َوَقاَهلَا َالثَّانِيَةَ ،  َاهللا

بْيَاُن َشَقائَِق َالنُّْعَامنِ   ،َحَدَقتُهُ  )١(َواِْنتََفَخْت  ،َتَفْرَقَعْت َأْجَفاُن َعيْنَيِْه َكَام ُيَفْرِقُع َالصِّ

                                                             

 ).انفتحت: (نَُّسخبعض اليف  )١(
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ِه َعيْنَيْهِ َوَج   ،اِْبنِهِ  َمدَّ طَْرَفُه إَِىلٰ  ،َوَخَرَج ِمْن َعيْنَيِْه َشبِيٌه بَِامِء َاللَّْحمِ  ،)١(َعَل َيْمَسُح بُِكمِّ

 َوَنَظْرَنا إَِىلٰ  ،َفاْجتََمْعنَا َحْوَلهُ  ،َيا َبا َعِيلٍّ إَِيلَّ  ،]إَِيلَّ [َيا َبا َحاِمٍد  ،َيا َحَسُن إَِيلَّ  :َفَقاَل 

 .ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا َوَجَعَل َيَدُه َعَىلٰ  ؟َتَراِين  :َقاَل َلُه َأُبو َحاِمدٍ فَ  ،َدَقتَْنيِ َصِحيَحتَْنيِ َاْحلَ 

ةِ  ، َواِْنتَاَبُه َالنَّاُس ِمَن َاْلَعَوامِّ َينُْظُروَن إَِليْهِ  ،َوَشاَع اَْخلََربُ ِيف َالنَّاِس َوَاْلَعامَّ

اِئِب ُعتْبَُة ْبُن ُعبَيِْد َوهُ  ،َوَركَِب َاْلَقاِيض إَِليْهِ  َوُهَو َقاِيض  ،ْسُعوِديُّ اَملَ  )٢(اَهللاَو َأُبو اَلسَّ

دٍ  :َفَقاَل َلهُ  ،َفَدَخَل َعَليْهِ  ،)٣(َاْلُقَضاِة بِبَْغَدادَ  َوَأَراُه  ؟َما َهَذا اَلَِّذي بِيَِدي ،َيا َبا ُحمَمَّ

وَزٌج  ُه َفْريُ َبُه ِمنْهُ  ،َخاَمتًا َفصُّ َفَلْم ، َفتَنَاَوَلُه َاْلَقاِسُم  ،َثُة َأْسُطرٍ َعَليِْه َثَال  :اَل َفقَ  ،َفَقرَّ

هِ ، ُيْمِكنُْه ِقَراَءُتهُ  ُثوَن بَِخَربِ بَِني َيتََحدَّ اِْبنِِه  َاْلَقاِسُم إَِىلٰ  َواِْلتََفَت  ،َوَخَرَج َالنَّاُس ُمتََعجِّ

ُلَك َمنِْزَلةً  إِنَّ َاهللاَ :َفَقاَل َلهُ  ،َاْحلََسنِ  َفَقاَل َلُه  ،َفاْقبَْلَها بُِشْكرٍ  ،َوُمَرتِّبَُك َمْرَتبَةً  ُمنَزِّ

 ،َيا َأَبةِ  ،َما َتْأُمُرِين بِهِ  َعَىلٰ  :َقاَل  ؟َما َذا َعَىلٰ  :َقاَل َاْلَقاِسمُ  ،َقْد َقبِْلتَُها ،َيا َأَبهْ  :َاْحلََسنُ 

ِب َاْخلَ  َعَىلٰ  :َقاَل  َوَحقِّ َمْن  ،َيا َأَبهْ  :َقاَل اَْحلََسنُ  ،ْمرِ َأْن َتْرِجَع َعامَّ َأْنَت َعَليِْه ِمْن ُرشْ

ِب َاْخلَْمرِ  َفَرَفَع  ،َتْعِرُفَها َمَع َاْخلَْمِر َأْشيَاَء َال وَ  ،َأْنَت ِيف ِذْكِرِه َألَْرِجَعنَّ َعْن ُرشْ

َامِء َوَقاَل  َاْلَقاِسُم َيَدُه إَِىلٰ  ِم اَْحلََسَن طَاَعتََك  :َالسَّ َث َثَال  ،نِّبُْه َمْعِصيَتََك َوَج  ،َاللَُّهمَّ َأْهلِ

اٍت  يَا ،َفَكتََب َوِصيَّتَُه بِيَِدِه  ،ُثمَّ َدَعا بَِدْرٍج  ،َمرَّ تِي ِيف َيِدِه ملَِْوَال َوَكاَنِت اَلضِّ َنا ُع َالَّ

 .َوْقٌف َوَقَفُه َأُبوهُ 
                                                             

 .، وكذا ما بعده)عينه: (بعض النَُّسخيف  )١(

وهو قايض القضاة أبو  ؛))عبيد اهللا خ ل(عبد اهللا : (بعضها، ويف )عبد اهللا(: بعض النَُّسخيف  )٢(

ٰ  السائب القضاء يف مراغة،   مهامَّ عتبة بن عبيد اهللا بن موسٰى بن عبيد اهللا اهلمداين الشافعي، توىلَّ

 .)هـ٣٥٠( سنة وّيف بغداد، تُ  ويل قضاء مهذان، ثمّ  ممالك آذربيجان، ثمّ  يف ثمّ 

 ).٢١٨الرقم / ٣٤٤و ٣٤٣ص / ٣ج (لسبكي ل الشافعيَّة الكربٰى طبقات : راجع

ه قايض القضاة ببغداد ه يعني أنَّ ، لعلَّ )وهو قايض القضاة ببغداد(: قوله: (بعض النَُّسخيف حاشية  )٣(

الواقعة، إذ  وهو ال يناسب حملَّ  ،ةه كان كذلك حال وقوع القضيَّ أنَّ  ال ،ةحني حكاية هذه القضيَّ 

 .)لفتأمَّ  ،ل اخلربم يف أوَّ من أرض آذربيجان كام تقدَّ  وهي ،ام وقعت يف راناحلكاية إنَّ 
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ْلَت  ،َيا ُبنَيَّ  :َاْحلََسَن َأْن َقاَل  فِيَام َأْوَىصٰ  )١(َوَكانَ  َيْعنِي  -ِهلََذا َاْألَْمِر  )٢(إِْن ُأهِّ

َسائُِرَها وَ  ،ْعُروَفِة بَِفْرِجيَذةَ ُتَك ِمْن نِْصِف َضيَْعتَِي َاملَ َفيَُكوُن ُقو - َنا َاْلَوَكاَلَة ملَِْوَال 

َك  ،َي ِمْلٌك ملَِْوَال  ْل َلُه َفاْطُلْب َخْريَ ْ ُتَؤهَّ َسُن َوَقبَِل اَْحلَ  ،ِمْن َحيُْث َيتََقبَُّل َاهللاَُوإِْن َمل

 .َذلَِك  َوِصيَّتَُه َعَىلٰ 

َفَواَفاُه َعبُْد  ،َفَلامَّ َكاَن ِيف َيْوِم اَْألَْرَبِعَني َوَقْد َطَلَع َاْلَفْجُر َماَت َاْلَقاِسُم 

ْمحَِن َيْعُدو ِيف اَْألَْسَواِق َحافِيًا َحاِرساً  َفاْستَْعَظَم َالنَّاُس  ،َوا َسيَِّداهْ  :َوُهَو َيِصيُح  ،َالرَّ

وا َفَقْد نُ ْسكِ ا :َفَقاَل  ؟َما اَلَِّذي َتْفَعُل بِنَْفِسَك  :َوَجَعَل َالنَّاُس َيُقوُلونَ  ،َك ِمنْهُ َذلِ 

 .َوَوَقَف َاْلَكثَِري ِمْن ِضيَاِعهِ  ،َرَجَع َعامَّ َكاَن َعَليْهِ َتَشيََّع وَ وَ  ،)٣(َرَأْيُت َما َملْ َتَرْوهُ 

 ٰ  ،اءَ َعَليِْه َاملَ  َأُبو َحاِمٍد َيُصبُّ وَ  ،ْسَل َاْلَقاِسمِ َجْحَدٍر غُ  َأُبو َعِيلِّ ْبنُ  َوَتَوىلَّ

َن ِيف َثَامنِيَِة َأْثَواٍب َعَىلٰ  بَْعُة  ،َأِيب َاْحلََسنِ  )٤(هُ َبَدنِِه َقِميُص َمْوَال  َوُكفِّ َوَما َيِليِه َالسَّ

تِي َجاَءْتُه ِمَن َاْلِعَراِق   .َاْألَْثَواِب َالَّ

ِيف  ،َنا َاْحلََسِن ِمْن َمْوَال  ٍة َيِسَريٍة َوَرَد ِكتَاُب َتْعِزَيٍة َعَىلٰ َفَلامَّ َكاَن َبْعَد ُمدَّ 

َعاُء َالَِّذي َكاَن َدَعا  ،»َوَجنَّبََك َمْعِصيَتَهُ  ،َطاَعتَهُ  َأْهلََمَك اَهللاُ «: آِخِرِه ُدَعاءٌ  َوُهَو َالدُّ

 .)٦(»َلَك ِمثَاالً  )٥(َوَفَعاَلهُ  ،اً َلَك َقْد َجَعْلنَا َأَباَك إَِمام«: َوَكاَن آِخُرهُ  ،بِِه َأُبوهُ 
                                                             

 ).فكان: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).وهلت إنْ : (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).ما ال ترون: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).موالنا: (بعض النَُّسخ يف )٤(

 .)الكرم وما ُيفَعل من حسن: الَفعال): (٥١١ص / ٤ج (يف معجم مقاييس اللغة  )٥(

 عن أيب) ٥٣٦/٢ح / ٥٩٣ -  ٥٩٠ص (املناقب يف ثاقب اليف  رواه باختالف ابن محزة الطويس  )٦(

عن  )١٤  ح /٤٧٠ -  ٤٦٧ص / ١ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي عبد اهللا الصفواين

 .عن اخلرائج) ٢٥٣ -  ٢٤٨ص (يف فرج املهموم  وابن طاوس  ،املفيد عن الصفواين

مة املجليس      .أي عن الرؤية )َب جِ وُح : (قوله): (٣١٦ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ
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ْسنَادِ  - ٢٦٤ ْفَواِينِّ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َاْلَوْجنَاُء  َواَىفٰ : َقاَل  ،َعِن َالصَّ

ُد ْبُن َاْلَفْضِل َاملَ  ثِِامَئٍة َوَمَعهُ َثَال َسنََة َسبٍْع وَ  )١(َالنَِّصيبِيُّ   اَرُجالً ِشيِعي�  َكانَ وَ  ،ْوِصِيلُّ ُحمَمَّ

ُه ُينِْكُر َوَكاَلَة َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  إِنَّ َهِذِه َاْألَْمَواَل ُختَْرُج ِيف  :َيُقوُل  ،َغْريَ َأنَّ

 .َغْريِ ُحُقوِقَها

ِد ْبِن َاْلَفْضلِ  ُجُل  :َفَقاَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َاْلَوْجنَاُء ملَُِحمَّ َفإِنَّ  اَهللاَ  اِتَِّق  ،َيا َذا َالرَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ِة َوَكاَلِة أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ َة َوَكاَلِة َأِيب َاْلَقاِسِم َكِصحَّ َقْد وَ  ،ِصحَّ

اِهرِ  بِبَْغَداَد َعَىلٰ  َكاَنا َنَزَال  َال وَ  ،)٢(َالزَّ َنا لِلسَّ  َوَكاَن َقْد َحَرضَ ُهنَاكَ  ،ِم َعَليِْهَام ُكنَّا َحَرضْ

َطاُب بَْنيَ  ،َوَأُبو َاْلَقاِسِم ْبُن اَْألَْزَهرِ  ،َأُبو اَْحلََسِن ْبُن ظََفرٍ  :َشيٌْخ َلنَا ُيَقاُل َلهُ  َفَطاَل اَْخلِ

ِد ْبِن اَْلَفْضِل َوبَْنيَ اَْحلََسِن  ُد ْبُن اَْلَفْضِل لِْلَحَسنِ  ،ْبِن َعِيلٍّ (ُحمَمَّ َمْن ِيل  :)٣()َفَقاَل ُحمَمَّ

ِة مَ  ُ  :َفَقاَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ اَْلَوْجنَاءُ  ؟اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َوَكاَلةَ  ُت ثبِ ا َتُقوُل َوتُ بِِصحَّ أُبَنيِّ

ِد ْبِن اَْلَفْضِل َدْفَرتٌ َكبٌِري فِيِه َوَرٌق  ،َلَك َذلَِك بَِدلِيٍل َيثْبُُت ِيف َنْفِسَك  َوَكاَن َمَع ُحمَمَّ

ْفَرتَ َاْحلََسُن َوَقطََع ِمنُْه نِْصَف َوَرَقٍة َكاَن  ،فِيِه ُحْسبَاَناُتهُ  طَْلِحيٌّ ُجمَلٌَّد بِأَْسَودَ  َفتَنَاَوَل اَلدَّ

ِد ْبِن اَْلَفْضلِ  ،فِيِه َبيَاٌض  ٰى  ،اِْبُروا ِيل َقَلامً  :َوَقاَل ملَُِحمَّ ٍء َبيْنَُهَام َملْ  َواِتََّفَقا َعَىلٰ  ،َقَلامً  َفَربَ َيشْ

 ،َتنَاَوَل َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ اَْلَوْجنَاُء اَْلَقَلمَ وَ  ،َوَأطَْلَع َعَليِْه أََبا َاْحلََسِن ْبَن َظَفرٍ  ،أَِقْف أََنا َعَليْهِ 

يِّ بَِال َجَعَل َيْكتُُب َما اِتََّفَقا َعَليِْه ِيف تِْلَك اَْلوَ وَ  ُيَؤثُِّر فِيِه  َال وَ  ،ِمَدادٍ  َرَقِة بَِذلَِك اَْلَقَلِم اَملَْربِ
                                                                                                                                               

 بفيج إالَّ  ٰى سمَّ سول ال يُ أي كان هذا الر )بغريه ٰى سمَّ ال يُ : (قوله ).پيك( ببالفتح معرَّ  )الفيج(و 

أي كان  ،يصف كربه )أفضل من النصف: (قوله . عنههكذا عربَّ  بل ،ه مل يسمعه املبرشَّ أو أنَّ  ،العراق

 إذا أكثرت ،أنكٰى نكاية نكيت يف العدوِّ  :يقال: وقال اجلزري .مدرج أي مطوي أكرب من نصف ورق

 ).هتاإذا قرشَّ  ،رحة أنكؤهانكأت الق :ويقال ،فيهم اجلراح والقتل فوهنوا لذلك

حد مع ه متَّ بأنَّ ) ٣١٣٠ذيل الرقم / ١٤١ص / ٦ج (يف املعجم  د اخلوئي استظهر السيِّ  )١(

 ).٢١٦ح (يل ترمجته يف ذ مد بن الوجناء النصيبي، وقد تقدَّ احلسن بن حممّ 

 ).بن الوجناء النصيبي احلسن بن عيلِّ : (بعض النَُّسخويف 

 ).الداهر(: بعض النَُّسخيف  )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(
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ِد ْبِن اَْلَفْضِل أَْسَوَد َخيُْدُمهُ  ،َمَألَ اَْلَوَرَقةَ  َحتَّٰى   ،ُثمَّ َختََمُه َوأَْعَطاُه لَِشيٍْخ َكاَن َمَع ُحمَمَّ

ْح  ،أَِيب اَْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َوأَْنَفَذ ِهبَا إَِىلٰ  ْ َيْربَ ْت وَ  ،َوَمَعنَا اِْبُن اَْلَوْجنَاِء َمل َحَرضَ

ُسوُل َفَقاَل  ،ِر َفَصلَّيْنَا ُهنَاكَ ُة اَلظُّهْ َصَال   ،اِْمِض َفإِنَّ َاْجلََواَب َجيِيءُ  :َقاَل ِيل  :َوَرَجَع اَلرَّ

َمِت اَملَ وَ  َمْكتُوٌب بِِمَداٍد َعْن  )١(َفنَْحُن ِيف َاْألَْكِل إِْذ َوَرَد َاْجلََواُب ِيف تِْلَك اَْلَوَرَقةِ  ،اِئَدةُ ُقدِّ

ُد ْبُن اَْلَفْضِل َوْجَهُه َوَملْ َيتََهنَّْأ بِطََعاِمهِ َفَلَطَم ُحمَ  ،َفْصٍل َفْصلٍ  ُقْم  :َوَقاَل ِالْبِن اَْلَوْجنَاءِ  ،مَّ

َيا  :َوَبِقَي َيبْكِي َوَيُقوُل  ،أَِيب اَْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  َدَخَل َعَىلٰ  َفَقاَم َمَعُه َحتَّٰى  ،َمِعي

 .َلنَا َوَلَك إِْن َشاَء اَهللاُ َيْغِفُر اَهللاُ :ُبو اَْلَقاِسمِ َفَقاَل أَ  ،أَقِْلنِي أََقاَلَك اَهللاُ ،َسيِِّدي

َنا َمجَاَعةٌ  - ٢٦٥ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَوْيهِ  ،َأْخَربَ  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن َحيْيَٰى  :َقاَل  ٍد اَْحلََسُن ْبُن ُحمَمَّ َنا َأُبو ُحمَمَّ بِبَْغَداَد  )٢(ِويُّ اِْبُن َأِخي طَاِهرٍ َاْلَعلَ  َأْخَربَ

َقِدَم َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن أَْمحََد ْبِن َعِيلٍّ : َقاَل  ،ِيف َداِرهِ  )٣(َطَرَف ُسوِق َاْلُقْطنِ 

اِح ْبِن  َعِيلِّ ْبِن ِعيَسٰى  إَِىلٰ  )٥(َبْغَدادَ  )٤(َاْلَعِقيِقيُّ  ِيف َأْمِر  - ُهَو َيْوَمِئٍذ َوِزيٌر وَ  - )٦(اجلَرَّ

                                                             

 ).الرقعة: (بعض النَُّسخيف ) ١(

د بن حييٰى بن احلسن بن احلسن بن حممّ (: )١٤٩الرقم / ٦٤ص (يف رجاله  قال النجايش ) ٢(

املعروف  ،دأبو حممّ ، بن أيب طالب  احلسني بن عيلِّ  بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن عيلِّ 

ل سنة ثامين ومخسني وثالثامئةمات و ،...طاهر يبابن أخ  .)يف شهر ربيع األوَّ

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٠٨٦/٢٣الرقم / ٤٢٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).ابن أخي طاهر ،صاحب النسب(

 ).سوق العطس: (بعض النَُّسخيف  )٣(

بن أمحد العلوي العقيقي، له  عيلُّ (: )٤٢٤/٥١الرقم / ١٦٢ص (يف الفهرست  املؤلِّف قال  )٤(

 .من مل يرو عنهم  يف) ٦٢١٧/٦٠الرقم / ٤٣٤ص (يف رجاله  ه وعدَّ ، )بتُ كُ 

ينيف كامل ) ٥(  ).ببغداد يف سنة ثامن وتسعني ومائتني(: الدِّ

 ات للمقتدر ثمّ وزر مرَّ  ،اح البغدادي الكاتببن عيسٰى بن داود بن اجلرَّ  هو أبو احلسن عيلُّ  )٦(

 ).هـ٣٣٥( حوايل سنة وّيف وتُ  ،)هـ٢٤٥(يف سنة  دَ لِ ، وُ عاملاً  ثاً كان حمدِّ و للقاهر،

 ).٢٤٦و ٢٤٥ص / ١١ج (والبداية والنهاية ، )٢٤٤ص / ٢ج (يف خرب من غرب العرب  :راجع
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َفإِْن َذَهبْنَا ُنْعطِي ُكلََّام  ،إِنَّ َأْهَل َبيْتَِك ِيف َهَذا َاْلبََلِد َكثِريٌ  :َفَقاَل َلهُ  ،َفَسَأَلهُ ، َضيَْعٍة َلهُ 

َفإِينِّ َأْسَأُل َمْن ِيف َيِدِه َقَضاُء  :َفَقاَل َلُه َاْلَعِقيِقيُّ  ،أَْو َكَام َقاَل  ،َسَأُلوَنا َطاَل َذلَِك 

َفَخَرَج  ،)َجلَّ ِذْكُرهُ ( اَهللاُ :َفَقاَل  ؟َمْن ُهَو َذلَِك  :َفَقاَل َلُه َعِيلُّ ْبُن ِعيَسٰى  ،َجتِيَحا

َوَدَرٌك ِمْن  ،َعَزاٌء ِمْن ُكلِّ َهالٍِك  ِيف اَهللا :َفَخَرْجُت َوَأَنا أَُقوُل  :َقاَل  ،َوُهَو ُمْغَضٌب 

ْفُت  :َقاَل  ،ُكلِّ ُمِصيبَةٍ  ُسوُل ِمْن ِعنِْد اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َفَجاَءِين  ،َفاْنَرصَ ، اَلرَّ

ُسوُل بِِامَئِة ِدْرَهٍم عَ  ،َفَأْبَلَغهُ  ،َفَذَهَب ِمْن ِعنِْدي ،َفَشَكْوُت إَِليْهِ  ن زْ د َووَ دَ َفَجاَءِين اَلرَّ

ٍء ِمْن َحنُوٍط َوَأْكَفانٍ  ،ِماَئُة ِدْرَهمٍ  َال ْقِرئُ َك يُ َمْوَال  :َوَقاَل ِيل  ،َوِمنِْديٍل َوَيشْ  ،مَ َك اَلسَّ

َفإِنَّ َهَذا ِمنِْديُل  ،إَِذا َمهََّك َأْمٌر َأْو َغمٌّ َفاْمَسْح ِهبََذا َاملِْنِْديِل َوْجَهَك «: َوَيُقوُل 

َراِهَم َوَهَذا َاْحلَنُوَط وَ  ،كَ َمْوَال  َحاَجتَُك ِيف  َوَستُْقَىضٰ  ،َهِذِه اَْألَْكَفانَ َوُخْذ َهِذِه َالدَّ

امٍ  َفإَِذا َقِدْمَت إَِىلٰ  ،يَْلةِ َهِذِه َاللَّ  ِة َأيَّ ُد ْبُن إِْسَامِعيَل ِمْن َقبِْلَك بَِعَرشَ  ،ِمْرصَ َماَت ُحمَمَّ

َفَأَخْذُت َذلَِك ، َوَهَذا َجَهاَزكَ  ،َوَهَذا َحنُوَطَك  ،َفيَُكوُن َهَذا َكَفنََك  ،ُثمَّ ِمتَّ َبْعَدهُ 

ُسوُل  َف اَلرَّ َفُقْلُت  ،َباِيب َوَاْلبَاُب ُيَدقُّ  َشاِعِل َعَىلٰ َأَنا بِاملَ ا َوإِذَ  ،َوَحِفظْتُُه َواِْنَرصَ

ٍء ُهَو َذا ،َيا َخْريُ  :ِمي َخْريٍ لُِغَال  ٍد  )١(ُم ُمحَيْدِ َهَذا ُغَال  :َفَقاَل  ؟ُاْنظُْر أَيُّ َيشْ ْبِن ُحمَمَّ

َيُقوُل َلَك وَ  ،َطَلبََك َاْلَوِزيرُ  َقدْ  :َفَقاَل ِيل  ،َفَأْدَخَلُه إَِيلَّ  ،َاْلَكاتِِب اِْبِن َعمِّ َاْلَوِزيرِ 

َواِرعُ ، اِْرَكْب إَِيلَّ  :َي ُمحَيْدٌ َمْوَال  ُروُب وَ  َفَرِكبُْت َوُفتَِحِت َالشَّ َشاِرِع  َوِجئُْت إَِىلٰ  ،َالدُّ

انِنيَ   َدَخْلنَا َعَىلٰ َفَلامَّ َرآِين َأَخَذ بِيَِدي َوَرِكبْنَا فَ  ،َفإَِذا بُِحَميٍْد َقاِعٌد َينْتَظُِرِين  ،َاْلَوزَّ

َوَدَفَع إَِيلَّ  ،َواِْعتََذَر إَِيلَّ  ،َحاَجتََك  اَهللاُ  َقْد َقَىضٰ  ،َيا َشيُْخ  :َفَقاَل ِيلَ َاْلَوِزيرُ  ،َاْلَوِزيرِ 

 .َفَأَخْذُت َذلَِك َوَخَرْجُت  :َقاَل ، َاْلُكتَُب َمْكتُوَبًة َخمْتُوَمًة َقْد َفَرَغ ِمنَْها

دٍ َقاَل َأُبو ُحمَمَّ وَ  :َقاَل  َثنَا َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن َأْمحََد  :ٍد َاْحلََسُن ْبُن ُحمَمَّ َفَحدَّ

تِي ُفَال  إَِىلٰ  َخَرَج َهَذا اَْحلَنُوُط إِالَّ  َما :َوَقاَل ِيل  ،َاْلَعِقيِقيُّ بِنَِصيبَِني ِهبََذا َفَلْم  ،)٢(َنةَ َعمَّ
                                                             

 .وكذا فيام يأيت ،)د الكاتبمحد بن حممّ : (بعض النَُّسخيف  )١(

 . ته يف بيت احلسني بن روحتكون عمَّ  حيتمل أنْ  )٢(
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َها إِينِّ َأْملُِك  :ْد َقاَل ِيلَ اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح قَ وَ  ،َوَقْد ُنِعيَْت إَِيلَّ َنْفِيس  ،ُيَسمِّ

يَْعةَ  َوُقْلُت  ،َعيْنَيْهِ إَِليِْه َوَقبَّْلُت َرْأَسُه وَ  )٢(َفُقْمُت  ،ِيل بِالَِّذي أََرْدُت  )١(َقْد ُكتَِب وَ  ،َالضَّ

َراِهمَ اَْألَْكَفاَن َوَاْحلَنُوَط وَ  َأِرِين  ،َيا َسيِِّدي :َلهُ  َفإَِذا  ،َفَأْخَرَج ِيلَ َاْألَْكَفانَ  :َقاَل  ،َالدَّ

مٌ  َوإَِذا  ،ِعَامَمةٌ وَ  )٤(َثُة َأْثَواٍب َمْرِويٌّ َثَال ِمْن َنْسِج َاْليََمِن وَ  )٣(فِيِه ُبْرُد ِحَربٍ ُمَسهَّ

َراِهَم َفَوْزُهنَا ِماَئُة ِدْرَهٍم َوَعَدُدَها ِماَئُة دِ  ،َاْحلَنُوُط ِيف َخِريطَةٍ   .ْرَهمٍ َفَأْخَرَج َالدَّ

َوَكيَْف َيُكوُن : َفَقاَل  ،َهْب ِيل ِمنَْها ِدْرَمهاً َأُصوُغُه َخاَمتاً  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت َلهُ 

َوَقبَّْلُت  ،َوَأْحلَْحُت َعَليْهِ  ،ُأِريُد ِمْن َهِذهِ  :َفُقْلُت  ،ُخْذ ِمْن ِعنِْدي َما ِشئَْت  ؟َذلَِك 

يَفَأْعَطاِين ِدْرَمه  ،َرْأَسُه َوَعيْنَيْهِ  ُت إَِىلٰ  ،اً َشَدْدُتُه ِيف ِمنِْديِيل َوَجَعْلتُُه ِيف ُكمِّ  َفَلامَّ ِرصْ

ْرَهُم  ،َمِعي )٥(َاْخلَاِن َفتَْحُت ِزْنِفيَلَجةً  ْنِفيَلَجِة َوفِيِه َالدِّ َوَجَعْلُت َاملِْنِْديَل ِيف َالزِّ

ْرَهمَ  ،اماً َوأََقْمُت َأيَّ  ،َوَجَعْلُت ُكتُبِي َوَدَفاتِِري فِيَها ،َمْشُدودٌ   ،ُثمَّ ِجئُْت َأْطُلُب َالدِّ

وَرٌة بَِحاِهلَا وَ  ُة َمْرصُ َّ َء فِيَها َال َفإَِذا َالرصُّ ُت إَِىلٰ  ،َفَأَخَذِين ِشبُْه اَْلَوْسَواسِ  ،َيشْ  َفِرصْ

ُخوَل إَِىلٰ  :ِمِه َخْريٍ َفُقْلُت لُِغَال  ،َباِب َاْلَعِقيِقيِّ  يِْخ  ُأِريُد َالدُّ َفَقاَل  ،نِي إَِليْهِ َفَأْدَخلَ  ،َالشَّ

ةِ  :َفُقْلُت  ؟َيا َسيِِّدي ،َما َلَك  :ِيل  َّ ْرَهُم َالَِّذي َأْعَطيْتَنِي َما َأَصبْتُُه ِيف َالرصُّ َفَدَعا  ،َالدِّ

َراِهمَ اَ بِِزْنِفيَلَجٍة َوَأْخَرَج  ُِمهُ  ،َفإَِذا ِهَي ِماَئٌة َعَدداً َوَوْزناً  ،لدَّ  ،َوَملْ َيُكْن َمِعي َأَحٌد َأهتَّ
                                                             

مة املجليس  )١( عٰىل بناء  )َب تِ وقد كُ : (قوله): (٣٣٩ص / ٥١ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

أو عٰىل بناء املعلوم فالضمري  ،ملا أخرب به أو تصديقاً  ،)أملك(عن ضمري  املجهول ليكون حاالً 

 ربين به قبل ردِّ  خرج أخفلامَّ  ،مطلبي إٰىل القائم  أي وقد كان كتب ،املرفوع راجع إٰىل احلسني

 ).الضيعة

 .د العلويهذا من كالم أيب حممّ  )٢(

ة سهم/ ١٩٥٦ص / ٥ج (يف الصحاح للجوهري ) ٣(  ).طالربد املخطَّ : ماملسهَّ ): (مادَّ

، ألنَّ الزاي تسقط عند نسبة غري )مروزي: (مدينة مرو من بالد خراسان، ومل يقل نسبة إىلٰ  )٤(

 ).ثوب مروي(و) رجل مروزي: (قل، فيقالوتثبت يف العا) مرو( العاقل إىلٰ 

م، والزنفاجلة الزنفيلجة بكرس الزاي وفتح الالَّ ): (١٩٢ص / ١ج (يف القاموس املحيط ) ٥(

 ).بيلة زن بنف، معرَّ الزنفليجة كقسطبيلة، شبيه بالكِ و
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ُه إَِيلَّ  يَْعةَ  ُثمَّ َخَرَج إَِىلٰ  ،َفَسَأْلتُُه َردَّ ُد ْبُن إِْسَامِعيَل  َوَماَت  ،ِمْرصَ َوَأَخَذ َالضَّ َقبَْلُه ُحمَمَّ

ٍة َكَام ِقيَل  َ  ،بَِعَرشَ َن ِيف اَْألَْكَفاِن َالَّتِي ُدفَِعْت إَِليْهِ  ُثمَّ ُتُويفِّ  .)١(َوُكفِّ

َنا َمجَاعَ  - ٢٦٦ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ،ةٌ َوَأْخَربَ  َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ  :َقاَال  ،اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ َأِخيهِ  ْبِن َباَبَوْيِه َوَأِيب َعبِْد َاهللاِ  َثنَا َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ َحدَّ

َبْعَد َمْوِت  ْبِن َباَبَوْيِه  ُن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى َسَأَلنِي َعِيلُّ بْ : َقاَل ،  )٢(َاْألَْسَودُ 

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ْوِحيَّ  ُحمَمَّ َس اَهللاُ (َأْن َأْسَأَل َأَبا َاْلَقاِسِم اَلرَّ َأْن  )ُروَحهُ  َقدَّ

َماِن َيْسَأَل َمْوَال   .َوَلدًا َذَكراً  َأْن َيْرُزَقهُ  َأْن َيْدُعَو اَهللاَ  َنا َصاِحَب َالزَّ

ِين َبْعَد َذلَِك بِثََال ُثمَّ أَ  ،َذلَِك  َفَأْهنَٰى  ،َفَسَأْلتُهُ  :َقاَل  ُه َقْد َدَعا لَِعِيلِّ ْخَربَ اٍم َأنَّ َثِة َأيَّ

ُه َسيُوَلُد َلُه وَ  ،ْبِن اَْحلَُسْنيِ اِ   .دٌ َبْعَدُه أَْوَال وَ  ،بِهِ  َلٌد ُمبَاَرٌك َينَْفُع َاهللاَُفإِنَّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ اَْألَْسَودُ َقاَل  َوَسَأْلتُُه ِيف َأْمِر َنْفِيس َأْن َيْدُعَو ِيل َأْن  :َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ

 .َهَذا َسبِيٌل  َليَْس إَِىلٰ  :َوَقاَل ِيل  ،َفَلْم ُجيِبْنِي إَِليْهِ  ،)َذَكراً (ُأْرَزَق َوَلداً 

نََة  تِْلَك  َفُولَِد لَِعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ  :َقاَل  ُد ْبُن َعِيلٍّ وَ َالسَّ َبْعَدُه اِْبنُُه ُحمَمَّ

 .َوَملْ ُيوَلْد ِيل  ،دٌ َأْوَال 

ُد ْبُن َعِيلٍّ َاْألَْسَوُد َكثِريًا َما وَ  :َقاَل َأُبو َجْعَفِر ْبُن َباَبَوْيهِ  َكاَن َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيِد َجمِْلِس َشيْخِ  إَِذا َرآِين َأْختَلُِف إَِىلٰ  - َيُقوُل ِيل   نَا ُحمَمَّ

ْغبَُة ِيف : -َوَأْرَغُب ِيف َكتِْب َاْلِعْلِم َوِحْفظِِه  َليَْس بَِعَجٍب َأْن َتُكوَن َلَك َهِذِه َالرَّ

َماِم   .)٣(َاْلِعْلِم َوَأْنَت ُولِْدَت بُِدَعاِء َاْإلِ
                                                             

 ).٣٦ح / ٤٥باب / ٥٠٦و ٥٠٥ ص(ين كامل الدِّ  )١(

 ).بن األسود عيلِّ د بن أبو جعفر حممّ : (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 يف إعالم الورٰى  ؛ ورواه الشيخ الطربيس )٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٣و ٥٠٢ ص(ين كامل الدِّ  )٣(

يف الثاقب يف املناقب  عن ابن بابويه، وابن محزة الطويس ) ٢٦٩و ٢٦٨ص / ٢ج (

 /١١٢٤ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  صدره، والراوندي ) ٥٦٠/٨ح / ٦١٤ ص(

 .خمترصاً ) ٤٣  ح
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يَن َعَقْدُت َاملَ  :ْيهِ ْبُن َباَبوَ  َقاَل َأُبو َعبِْد اَهللاوَ  -  ٢٦٧ ْجلَِس َوِيل ُدوَن َاْلِعْرشِ

ُد ْبُن َعِيلٍّ َاْألَْسَودُ  ،َسنَةً  َام َكاَن َحيُْرضُ َجمْلِِيس َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ  َفإَِذا َنظََر إَِىلٰ  ،َفُربَّ

اِعي  ْرسَ
َب لِ ِل وَ ِيف اَْألَْجِوَبِة ِيف اَْحلََال إِ  َال  :ُثمَّ َيُقوُل  ،ِصَغِر ِسنِّياَْحلََراِم ُيْكثُِر َالتََّعجُّ

َماِم   .َعَجَب ِألَنََّك ُولِْدَت بُِدَعاِء اَْإلِ

َنا َمجَاَعةٌ وَ  -  ٢٦٨ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ،َأْخَربَ  ،ْبِن َباَبَوْيهِ  َعْن ُحمَمَّ

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن  :َقاَل  َنا ُحمَمَّ  ،َزْينَُب ِمْن َأْهِل آَبةَ  :اَنِت اِْمَرَأٌة ُيَقاُل َهلَاكَ : َقاَل  ،َمتيلَأْخَربَ

ِد ْبِن ِعبِْديلٍ  ي  َفَصاَرْت إَِىلٰ  ،ُثِامَئِة ِدينَارٍ َمَعَها َثَال  ،اَْآلِيبِّ  )١(َوَكاَنِت اِْمَرَأَة ُحمَمَّ َعمِّ

َم َهَذا اَ أُ  :َوَقاَلْت  ،َمتيلَجْعَفِر ْبِن َأْمحََد ْبِن  َيِد أَِيب  اُل ِمْن َيِدي إَِىلٰ ملَ ِحبُّ َأْن ُيَسلَّ

أَِيب  َفَلامَّ َدَخْلُت َعَىلٰ  ،َفَأْنَفَذِين َمَعَها ُأَتْرِجُم َعنَْها :َقاَل ، َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح 

چونا چون زينب ( :َفَقاَل َهلَا ،أَْقبََل َعَليَْها بِِلَساٍن آِيبٍّ َفِصيٍح  َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح 

 ؟َوَما َخَربُ ِصبْيَانِِك  ؟َوَكيَْف ُكنِْت  ؟َكيَْف َأْنِت  :َوَمْعنَاهُ  ،)جونسته كوليه )٢(بدا

ُمجَةِ  ْ  .)٣(اَل َوَرَجَعْت َسلََّمِت َاملَ وَ  ،َفاْستَْغنَْت ِمَن َالرتَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٦٩ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ،َوَأْخَربَ  َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق َالطَّاَلَقاِينُّ  :َقاَل  ،ْبِن َباَبَوْيهِ اِ  َثنِي ُحمَمَّ ُكنُْت ِعنَْد : َقاَل  ،َحدَّ

يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  يُّ  َمَع َمجَاَعٍة فِيِهْم َعِيلُّ ْبُن ِعيَسٰى  َالشَّ َفَقاَم  ،َاْلَقْرصِ

ءٍ  :َفَقاَل  ،إَِليِْه َرُجٌل  َوَذَكَر  ،َسْل َعامَّ َبَدا َلَك  :َفَقاَل َلهُ  ،إِينِّ ُأِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعْن َيشْ

 .ْوِضعِ َكْرَناَها ِيف َغْريِ َهَذا َاملَ َمَساِئَل ذَ 
                                                             

. وهي قرية من قرٰى ساوه ،واآليب نسبة إٰىل آبة بلدة املرأة املذكورة ؛)غنديل: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).٥٠ص / ١ج (معجم البلدان : راجع

ين، ويف كامل ، وهو األصّح )چوين چون بدى: (بعض النَُّسخيف  )٢( چوين چونا چويدا : (الدِّ

 ).كواندچون استه

/ ١١٢١ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج ، عنه )٣٤ح / ٤٥باب / ٥٠٤و ٥٠٣ ص(ين كامل الدِّ  )٣(

 ).٣٨ح 
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ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق  يِْخ  َفُعْدُت إَِىلٰ  :َقاَل ُحمَمَّ َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن  َالشَّ

 ؟َتَراُه َذَكَر َلنَا َأْمِس ِمْن ِعنِْد َنْفِسهِ أَ  :َوَأَنا أَُقوُل ِيف َنْفِيس  ،َن َاْلَغدِ مِ    َرْوٍح 

َد ْبَن إِْبَراِهيمَ  :َفاْبتََدَأَنا َفَقاَل  َامِء َفتَْخَطَفنِي َالطَّْريُ أَْو َهتِْوي ئِ لَ  ،َيا ُحمَمَّ ْن َأِخرَّ ِمَن َالسَّ

يُح ِمْن َمَكاٍن َسِحيٍق  ِمْن ِعنِْد بَِرْأيِي وَ   ُقوَل ِيف ِديِن اَهللاَأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن أَ  ِيبَ َالرِّ

ِة وَ  ،َبْل َذلَِك َعِن اَْألَْصلِ  ،َنْفِيس   .)١(َمْسُموٌع ِمَن اَْحلُجَّ

ِين َمجَاَعةٌ وَ  -  ٢٧٠ اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن  َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َأْخَربَ

َثنِي َمجَ  :َقاَل  ،ْبِن َباَبَوْيهِ  وَسٰى مُ  نَِة اَعٌة ِمْن أَْهِل َبَلِدَنا اَملُ َحدَّ ِقيِمَني َكاُنوا بِبَْغَداَد ِيف اَلسَّ

 َوِهَي َسنَُة َتنَاُثِر اَْلَكَواِكِب َأنَّ َوالِِدي  ،َاْحلَاجِّ  َعَىلٰ  )٢(اَلَّتِي َخَرَجِت اَْلَقَراِمطَةُ 

يْ  َكتََب إَِىلٰ   ،َاْحلَجِّ  َيْستَأِْذُن ِيف اَْخلُُروِج إَِىلٰ  ِخ أَِيب اَْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح اَلشَّ

نَةِ  َال «: َفَخَرَج ِيف َاْجلََواِب  َفيَُجوُز أَ  ،ُهَو َنْذٌر َواِجٌب  :َفَقاَل  ،َفأََعادَ  ،»َختُْرْج ِيف َهِذِه اَلسَّ

َفَكاَن ِيف  ،»ُبدَّ َفُكْن ِيف اَْلَقافَِلِة َاْألَِخَريةِ  إِْن َكاَن َال «: ُب َفَخَرَج َاْجلََوا ؟ِيلَ اَْلُقُعوُد َعنْهُ 

َمُه ِيف اَْلَقَوافِِل َاْألَُخرِ   .اَْلَقافَِلِة َاْألَِخَريِة َفَسِلَم بِنَْفِسِه َوُقتَِل َمْن َتَقدَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٧١ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َوَأْخَربَ َثنَا َأُبو  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ َحدَّ

وَشنِيُّ  ُر ْبُن َاْحلَُسْنيِ ْبِن إِْسَحاَق اَْألُْرسُ ٍد َعامَّ َثنَا َأُبو َاْلَعبَّاِس أَْمحَُد  :َقاَل  ،)٣(ُحمَمَّ َحدَّ

 ،َوَكاَن َقْد َأَلحَّ ِيف َاْلَفْحِص َوَالطََّلِب  )٥(ْبِن َأِيب َصالٍِح اَْخلَُجنِْديُّ  )٤(ْبُن َاْحلََسنِ اِ 
                                                             

 ).٢٧٣ح (يأيت بتاممه يف  )١(

 قالوا بأنَّ  .دقيقاً  مت نفسها تنظيامً ة نظَّ فرقة باطنيَّ  ،ةة املباركيَّ هم فرقة من الشيعة اإلسامعيليَّ  )٢(

اإلمام القائم  وهو ،د بن إسامعيل بن جعفرهو حممّ  د الصادق مام بعد جعفر بن حممّ اإل

من إنشاء  نوامتكَّ  ،ويل العزمه من أُ وأنَّ  ،ه يف بالد الرومنَّ أمل يمت، و وهو حيٌّ  ،املهدي، وهو رسول

 ).هـ٢٨٨(ٰى وصلوا إٰىل بالد الشام يف سنة حتَّ  عوا غرباً توسَّ  ثمّ  ،دولتهم يف البحرين

 ).األرشويس: (بعضهاويف  ،)رسوسنياأل: (بعض النَُّسخيف ) ٣(

 ).احلسن: (بعض النَُّسخيف ) ٤(

 ).اجلحدري خ ل(: بعض النَُّسخيف  )٥(
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يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  َوَكتََب َعَىلٰ  ،دِ َساَر ِيف َاْلبَِال وَ   إَِىلٰ  َيِد َالشَّ

اِحِب  َوَيْسَأُل اَْجلََواَب  ،َيْشُكو َتَعلَُّق َقْلبِِه َواِْشتَِغاَلُه بِاْلَفْحِص َواَلطََّلِب   َالصَّ

: َفَخَرَج إَِيلَّ َتْوِقيٌع ُنْسَختُهُ  :َقاَل  ،امَّ َيْعَمُل َعَليْهِ َوَيْكِشُف َلُه عَ  ،بَِام َتْسُكُن إَِليِْه َنْفُسهُ 

َوَمْن أََشاَط  ،لَّ َفَقْد َأَشاطَ دَ َوَمْن  ،)١(لَّ دَ َوَمْن َطَلَب َفَقْد  ،َمْن َبَحَث َفَقْد َطَلَب «

كَ  َوَطنِي  إَِىلٰ َوُعْدُت  ،َوَسَكنَْت َنْفِيس  ،َفَكَفْفُت َعِن َالطََّلِب  :َقاَل  ،»َفَقْد َأْرشَ

وراً   .)٢(اَْحلَْمُد هللاِوَ  ،َمْرسُ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٧٢ َراِريِّ  ،َوَأْخَربَ ٍد اَلزُّ : َقاَل  ،َعْن أَِيب َغالٍِب َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ِّ َأْمرٌ ِمَن اَْخلُُصوَمِة وَ  -َيْعنِي اِْبنَُه  - َبيْنِي َوَبْنيَ َوالَِدِة أَِيب َاْلَعبَّاِس  َجَرٰى  َعظِيٌم  َالرشَّ

َيِد أَِيب  َوَكتَبُْت َعَىلٰ  ،َأْن َضِجْرُت بِهِ  َوَتتَاَبَع َذلَِك َوَكثَُر إَِىلٰ  ،َيَكاُد َأْن َيتَِّفَق  َما َال 

َعاءَ  ةً  ،َجْعَفٍر َأْسَأُل َالدُّ َقْد َوَرَد  :ُثمَّ َلِقيَنِي أَُبو َجْعَفٍر َفَقاَل  ،َفَأْبَطَأ َعنِّي اَْجلََواُب ُمدَّ

َأْن َأَراِين َفْصالً  َفَلْم َيَزْل ُيْدِرُجُه إَِىلٰ  ،َفَأْخَرَج إَِيلَّ ُمْدَرجاً  ،َفِجئْتُهُ  ،َمْسَأَلتَِك َجَواُب 

ْوَجُة َفَأْصَلَح َاهللاُوَ «: فِيهِ  ،ِمنْهُ  ْوُج َواَلزَّ ا اَلزَّ َحاِل  َفَلْم َتَزْل َعَىلٰ  ،»َبيْنَُهَام  َأمَّ

ْ َجيِْر َبيْ  ،َاِالْستَِقاَمةِ  َّا َكاَن َجيِْريَوَمل ٌء ِمم ُد َما  ،نَنَا َبْعَد َذلَِك َيشْ َوَقْد ُكنُْت َأَتَعمَّ

ءٌ  )٣(]فِيهِ [َجيِْري  ُيْسِخُطَها َفَال  أَْو َقِريٌب  َلْفِظ أَِيب َغالٍِب  َهَذا َمْعنَٰى  ،ِمنَْها َيشْ

 .ِمنْهُ 

ُه َكتََب َعَىلٰ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  َقبَْل  -ِيب َجْعَفِر ْبِن أَِيب َاْلَعَزاِقِر َيِد أَ  َوَكاَن ِعنِْدي َأنَّ

ِه وَ  ِ َثنِي َبْعُض َمْن  إَِىلٰ  -َما َحَكاُه اِْبُن َعيَّاٍش  ُخُروِج َلْعنِِه َعَىلٰ َتَغريُّ َسِمَع (َأْن َحدَّ

َام َعنَٰى  )٤()َذلَِك َمِعي  َكاَن ِمَن أَنَّ َاْلِكتَاَب إِنََّام وَ  ،َأَبا َجْعَفٍر َالزجوزجيَّ  َأنَُّه إِنَّ

                                                             

 .)ذلَّ : (يف بعض النَُّسخ) ١(

 .باختالف )٣٩ح  /٤٥باب / ٥٠٩ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 .بعض النَُّسخمن  )٣(

 .بعض النَُّسخليس يف ) ٤(
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 َأَبا َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيَ ْبَن َرْوٍح ٰى ُكنَّا َنْلقَ  :َذلَِك َأنَّ َأَبا َغالٍِب َقاَل َلنَاوَ  ،َاْلُكوَفةِ 

َنا َنْلقَ  )١(َقبَْل َأْن ُيْقَىض  ْلَمَغاِينَّ وَ ٰى َاْألَْمُر إَِليِْه ِرصْ  .َنْلَقاهُ  َال َأَبا َجْعَفِر ْبَن َالشَّ

ه  أنَّ بالكتابة وقيدمها غريي، إالَّ دمها قيِّ مل أُ  اتني احلكايتني مذاكرةً ثنا هبوحدَّ 

 شكراً  حيص، واحلمد هللاسمعتهام منه ما ال أُ  ٰى ر ذكرمها واحلديث هبام حتَّ كثِ كان يُ 

ٰ  ،دائامً   .)٢(مد وآله وسلَّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصىلَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٢٧٣  :َقاَل  ،ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ  ،َوَأْخَربَ

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق َالطَّاَلَقاِينُّ  َثنِي ُحمَمَّ يِْخ أَِيب : َقاَل  ،َحدَّ ُكنُْت ِعنَْد َالشَّ

 ،يُّ اَْلَقْرصِ  َعِيلُّ ْبُن ِعيَسٰى  )٣(]ِمنُْهمْ [ ،َمَع َمجَاَعةٍ  َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

ءٍ  :َفَقاَل  ،َفَقاَم إَِليِْه َرُجٌل   ،َسْل َعامَّ َبَدا َلَك  :َفَقاَل َلهُ  ،إِينِّ ُأِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعْن َيشْ

ُجُل  ِين َعِن َاْحلَُسْنيِ  :َفَقاَل اَلرَّ ِين َعْن  :َقاَل  ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟ُهَو َوِيلُّ َاهللاأَ  َأْخِربْ َأْخِربْ

ُجُل  ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟َأُهَو َعُدوُّ َاهللا )هللاُ َلَعنَُه اَ (َقاتِِلِه  َجيُوُز َأْن ُيَسلَِّط  َفَهْل  :َقاَل اَلرَّ

ُه َعَىلٰ   َاهللاُ اِْعَلْم  ،اِْفَهْم َعنِّي َما أَُقوُل َلَك  :َفَقاَل َلُه َأُبو َاْلَقاِسِم  ؟َولِيِّهِ  َعُدوَّ

َوَلِكنَُّه  ،مِ  ُيَشافُِهُهْم بِاْلَكَال َال وَ  ،َشاَهَدِة َاْلَعيَانِ ُخيَاطُِب َالنَّاَس بِمُ  َال  َتَعاَىلٰ  اَهللاَ َأنَّ 

َوَلْو  ،ِمْن َأْجنَاِسِهْم َوَأْصنَافِِهْم َبَرشاً ِمثَْلُهمْ  )٤(َجلَّْت َعظََمتُُه َيبَْعُث إَِليِْهْم ُرُسالً 

ْ َيْقبَُلوا ِمنُْهمْ َبَعَث إَِليِْهْم ُرُسالً ِمْن َغْريِ ِصَفتِِهْم َوُصَوِرِهْم َلنََفُروا عَ  َفَلامَّ  ،نُْهْم َوَمل

َأْنتُْم ِمثُْلنَا  :َقاُلوا َهلُمْ ، َيْمُشوَن ِيف اَْألَْسٰواِق ِمْن ِجنِْسِهْم َيْأُكُلوَن وَ  َكاُنواَجاُءوُهْم وَ 

ٍء َنْعِجُز َعْن َأْن َنْأِيتَ بِِمثِْلهِ  َنْقبَُل ِمنُْكْم َحتَّٰى  َال  َخمُْصوُصوَن  َم َأنَُّكمْ َفنَْعلَ  ،َتْأُتوا بَِيشْ

تِي َيْعِجُز اَْخلَْلُق َعنَْهاَهلُُم َاملُ   َفَجَعَل اَهللاُ  ،َنْقِدُر َعَليْهِ  ُدوَننَا بَِام َال   .ْعِجَزاِت َالَّ
                                                             

 .)يفيض: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 .)٢٥٧ح (ة يف م ما يشبه القضيَّ تقدَّ  )٢(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٣(

 ).رسوالً : (بعض النَُّسخيف ) ٤(
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ْنَذارِ  ْعَذاِر َواَْإلِ َق َمجِيَع َمْن َطَغٰى  ،َفِمنُْهْم َمْن َجاَء بِالطُّوَفاِن َبْعَد اَْإلِ  َفَفرَّ

دَ  َو ِمنُْهْم َمْن َأْخَرَج ِمَن  ،ماً َسَال َوِمنُْهْم َمْن ُأْلِقَي ِيف َالنَّاِر َفَكاَنْت َعَليِْه َبْرداً وَ  ،َوَمتَرَّ

ْلِد َالنَّاَقَة َوَأْجَرٰى  ِعَها َلبَناً  َاْحلََجِر َالصَّ َر َلُه  ،َوِمنُْهْم َمْن َفَلَق َلُه َاْلبَْحرَ  ،ِمْن َرضْ َوَفجَّ

ِمنُْهْم وَ ، ا َيْأفُِكونَ يَابَِسَة ُثْعبَانًا َتْلَقُف مَ َوَجَعَل َلُه َاْلَعَصا َالْ  ،ْلُعيُونَ اَ  )ِمَن اَْحلََجرِ (

َما ُهْم بَِام َيْأُكُلوَن وَ َأْنبَأَ وَ  ،بِإِْذِن َاهللا ْوَتٰى َوَأْحيَا َاملَ  ،َمْن أَْبَرَأ اَْألَْكَمَه َواَْألَْبَرَص 

ِخُروَن ِيف ُبيُوِهتِمْ  َكلََّمتُْه َاْلبََهاِئُم ِمثَْل َاْلبَِعِري وَ  ،ِن اِْنَشقَّ َلُه َاْلَقَمرُ مَ  َوِمنُْهمْ  ،َيدَّ

ْئِب َوَغْريِ ذلك  .َوَالذِّ

ِه َكاَن ِمْن َتْقِديِر َوَعَجَز اَْخلَْلُق ِمْن ُأَممِِهْم َأْن َيْأُتوا بِِمثْلِ  ،َفَلامَّ َأَتْوا بِِمثِْل َذلَِك 

ِجَزاِت ِيف َحاٍل َغالِبَِني عْ َأْنبِيَاَءُه َمَع َهِذِه َاملُ  ِحْكَمتِِه َأْن َجَعَل َوُلْطِفِه بِِعبَاِدِه وَ   َاهللا

يِع ِيف َمجِ  َوَلْو َجَعَلُهْم  ،َمْقُهوِرينَ ٰى ُأْخرَ وَ  َوِيف َحاٍل َقاِهِرينَ  ،َمْغُلوبِنيَ ٰى ُأْخرَ وَ 

 ْ ْ َيبْتَِلِهْم َوَمل ْم َغالِبَِني َوَقاِهِريَن َوَمل ََذُهُم َالنَّ َيْمتَِحنُْهْم َال َأْحَواِهلِ اُس آِهلًَة ِمْن ُدوِن ختَّ

ِهْم َعَىلٰ ،  َاهللا َوَلِكنَُّه َجَعَل  ،اَِالْختِبَارِ َاملَِْحِن وَ ِء وَ َاْلبََال  َوملََا ُعِرَف َفْضُل َصْربِ

ِهمْ  َوِيف  ،َصابِِرينَ  َاْلبَْلَوٰى لِيَُكوُنوا ِيف َحاِل َاملِْْحنَِة وَ  ،َأْحَواَهلُْم ِيف َذلَِك َكَأْحَواِل َغْريِ

ْم ُمتََواِضِعنيَ  ،اَْألَْعَداِء َشاِكِرينَ  اَلظُُّهوِر َعَىلٰ اَْلَعافِيَِة وَ  َحالِ   َوَيُكوُنوا ِيف َمجِيِع َأْحَواِهلِ

َني وَ  ينَ  َال َغْريَ َشاِخمِ ِ  ،َوُمَدبُِّرُهمْ إَِهلاً ُهَو َخالُِقُهْم  َولِيَْعَلَم َاْلِعبَاُد أَنَّ َهلُْم  ،ُمتََجربِّ

ًة هللاِ وَ  ،ُيطِيُعوا ُرُسَلهُ َفيَْعبُُدوُه وَ  َعٰى  َثابِتًَة َعَىلٰ  َيُكوُنوا ُحجَّ اَوَز اَْحلَدَّ فِيِهْم َواِدَّ  َمْن َجتَ

ُبوبِيَّةَ  ُسُل وَ  ،َعَىصٰ َأْو َعاَنَد َوَخاَلَف وَ  ،َهلُُم َالرُّ ، َجَحَد بَِام أََتْت بِِه اَْألَْنبِيَاُء َواَلرُّ
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 .]٤٢: األنفال[ َمْن �

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق  يِْخ أَِيب َاْلَقاِسِم  َفُعْدُت إَِىلٰ  :َقاَل ُحمَمَّ اَلشَّ

] ِمنْ [َتَراُه َذَكَر َلنَا َيْوَم َأْمِس أَ  :َأَنا أَُقوُل ِيف َنْفِيس ِمَن َاْلَغِد وَ  َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

َد ْبَن إِْبَراِهيمَ  :َفَقاَل  ،َفاْبتََدَأِين  ؟ِعنِْد َنْفِسهِ  َامِء َفتَْخَطَفنِي ئِ لَ  ،َيا ُحمَمَّ ْن َأِخرَّ ِمَن َالسَّ

يُح ِيف َمكَ  َالطَّْريُ َأوْ  بَِرْأيِي  وَل ِيف ِديِن اَهللاَأْن أَقُ  اٍن َسِحيٍق َأَحبُّ إَِيلَّ ِمنْ َهتِْوي ِيبَ َالرِّ
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ِة  ،َبْل َذلَِك ِمَن َاْألَْصلِ  ،َوِمْن ِعنِْد َنْفِيس   َصَلَواُت اَهللا(َوَمْسُموٌع ِمَن َاْحلُجَّ

 .)١()ُمُه َعَليْهِ َسَال وَ 

وثبوت  إمامة ابن احلسن  ة عىلٰ من األخبار الدالَّ  وقد ذكرنا طرفاً 

كونه  قبل ءخبار بالغايبات وباليشنت اإلا أخبار تضمَّ غيبته ووجود عينه، ألهنَّ 

،  هلسان نبيِّ   من أعلمه اهللا عىلٰ وجه خارق للعادة، ال يعلم ذلك إالَّ  عىلٰ 

صدقه، ولوال صدقهم ملا كان كذلك،  الدليل عىلٰ  ن دلَّ ن جهة مَ ووصل إليه مِ 

من  وجود عىلٰ  صدقهم دلَّ  ابني، وإذا ثبتيد الكذَّ  املعجزات ال تظهر عىلٰ  نَّ أل

وهو  ،يطول به الكتاب لئالَّ  ٰى ما ورد يف هذا املعن أسندوا ذلك إليه، ومل نستوِف 

 .بتُ موجود يف الكُ 

*   *   * 

 

                                                             

/ ٢٤٣ - ٢٤١ص / ١ج (، علل الرشائع )٣٧ح  /٤٥باب / ٥٠٩ - ٥٠٧ص (ين كامل الدِّ  )١(

 ).٢٨٨ - ٢٨٥ص / ٢ج (، عنه االحتجاج )١ح / ١٧٧باب 

 ).٢٦٩ح (م قطعة منه يف وتقدَّ 
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ا ذ ا  ما   را  

ه لو كان غري نفسه من القتل، ألنَّ   خوفه عىلٰ ن ظهوره إالَّ ة متنع مال علَّ 

ة منازل األئمَّ  ، فإنَّ ٰى واألذ ل املشاقَّ ملا ساغ له االستتار، وكان يتحمَّ  ذلك

 .العظيمة يف ذات اهللا تعاىلٰ  لهم املشاقَّ ام تعظم لتحمُّ إنَّ  األنبياء  وكذلك

 ؟وبني من يريد قتله  منع اهللا من قتله بام حيول بينههالَّ : قيل فإنْ 

 مر بوجوبواأل ،املنع الذي ال ينايف التكليف هو النهي عن خالفه :قلنا

ا احليلولة بينهم ، وأمَّ ذلك فعله تعاىلٰ  والتزام االنقياد له، وكلُّ  ،باعه ونرصتهاتِّ 

 الغرض بالتكليف استحقاق نَّ به، أليف التكليف، وينقض الغرض ه ينافإنَّ  وبينه

ام كان يف احليلولة واملنع من قتله بالقهر ولة ينايف ذلك، وربَّ الثواب، واحليل

 .اهللا فعلهاللخلق، فال حيسن من  مفسدة

يكون يف ظهوره  ه ال يمتنع أنْ إنَّ : وليس هذا كام قال بعض أصحابنا

 د طريق وجوب الرسالة يف كلِّ فِس الذي قاله يُ  نَّ ويف استتاره مصلحة، أل مفسدة

 باألزمان األلطاف التي تتغريَّ  ٰى ا جتري جمربأهنَّ  القول )١(قوتطرُّ ، حال

يف ذلك ] إنَّ : [يقال وال يمتنع أنْ  .واحليلولة ليس كذلك واألوقات، والقهر

 .وجوب الرئاسة )٢(إفساد إىلٰ  يؤدِّ وال يُ  ،مفسدة
                                                             

 ).يطرق: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).فساد: (َسخبعض النُّيف  )٢(
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بحيث ال  كانوا ظاهرين ومل خيافوا وال صاروا أليس آباؤه : قيل إنْ 

 ؟يصل إليهم أحد

آبائه  ه كان املعلوم من حالحاهلم بخالف حاله، ألنَّ  ؤه آبا :قلنا

يقومون  مم ال يرون اخلروج عليهم، وال يعتقدون أهنَّ لسالطني الوقت وغريهم أهنَّ 

هلم، وليس  ام ينتظرون مهدي� بالسيف ويزيلون الدول، بل كان املعلوم من حاهلم أهنَّ 

 .خيافوا جانبهم هم عٰىل مملكتهم وملالسلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنو يرضُّ 

بالسيف  ه يقوماملعلوم منه أنَّ  نَّ ، ألوليس كذلك صاحب الزمان 

صفته  سلطان ويبسط العدل ويميت اجلور، فمن هذه ويزيل املاملك ويقهر كلَّ 

 به خوفاً  ٰى عنع العيون عليه، ويُ وَض د، ويُ رَص ع ويُ تتبَّ فورته، فيُ  ٰى قتَّ اف جانبه ويُ ُخي 

 واالستظهار بأنْ  زالتحرُّ  ج إىلٰ وَ وُحي  ،فيخاف حينئذٍ  ،نهمن متكُّ  )١(بته وريبةً من وث

 .خروجه وقت إىلٰ  وعدوٍّ  من ال يأمنه من ويلٍّ  في شخصه عن كلِّ ُخي 

حادث لكان  ه لو حدث هبمه كان املعلوم أنَّ ام ظهروا ألنَّ إنَّ  فآباؤه  وأيضاً 

، صاحب الزمان  دهم، وليس كذلكه من أوالمسدَّ  هناك من يقوم مقامه ويسدُّ 

حضور وقت قيامه بالسيف، فلذلك  ه ليس بعده من يقوم مقامه قبلاملعلوم أنَّ  نَّ أل

 .، وهذا واضح بحمد اهللاآبائه  وجب استتاره وغيبته، وفارق حاله حال

 أبوحي من اهللا؟ ،يعلم زوال اخلوف وقت ظهوره ءيش بأيِّ : قيل فإنْ 

 أو بعلم رضوري؟ فذلك ينايف التكليف، أو بأمارة إليه، ٰى وحمام ال يُ فاإل

 .؟ ففي ذلك تغرير بالنفستوجب عليه الظنَّ 

 :عن ذلك جوابان :قلنا

وأوقفه عليه من جهة  ،ه لسان نبيِّ  أعلمه عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  :أحدمها
                                                             

 ).رهبته(: بعض النَُّسخيف  )١(
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بع يف ذلك ما عنه، فهو يتَّ  زمان غيبته املخوفة، وزمان زوال اخلوف آبائه 

ا هو فهو من املصلحة، فأمَّ  ا ملا فيهخفي ذلك عنَّ ام أُ عليه، وإنَّ  )١(وقفه وأُ ع لُرشِّ 

 .الظنِّ  إىلٰ ] فيه[به ال يرجع  )٢(عامل

 ةمارات بحسب العادة قوَّ ة األه بقوَّ يغلب عٰىل ظنِّ  ه ال يمتنع أنْ أنَّ  :والثاين

 كذلك وجب هظنِّ  )٣(ه متٰى غلب يفعلم أنَّ ويكون قد أُ  ،سلطانه، فيظهر عند ذلك

 ، كام نقوله يف تنفيذ احلكم عندوالعمل عنده معلوماً  رشطاً  عليه، ويكون الظنُّ 

 ، وإنْ )٥(مارات والظنون، والعمل عٰىل جهات القبلة بحسب األ)٤(شهادة الشهود

 .اهللا ه إٰىل القبلة معلومني، وهذا واضح بحمدكان وجوب التنفيذ للحكم والتوجُّ 

أخبار تعضد ما قلناه، نذكر  ذكرناها أيضاً  وقد ورد هبذه اجلملة التي

 :شاء اهللا تعاىلٰ  ستأنس به إنْ منها ليُ  طرفاً 

ِين اَْحلُ  -  ٢٧٤ ِد ْبِن ُسْفيَاَن  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاَأْخَربَ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َعِن َاْلَفْضِل ْبِن  ،ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،َاْلبََزْوَفِريِّ 

: َقاَل  ،َعْن ُزَراَرةَ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ِرَئاٍب  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َشاَذاَن َالنَّيَْشاُبوِريِّ 

َ  )٦(]وَ [ :ُقْلُت  ،إِنَّ لِْلَقاِئِم َغيْبًَة َقبَْل ُظُهوِرهِ   .)٧(َخيَاُف َاْلَقتَْل  :َقاَل  ؟ِمل

                                                             

 ).وقف: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).فهو عامل(بدل  )فعامل: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).هعٰىل ظنِّ: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).ة احلكم وأحكام الدعوٰى أبواب كيفيَّ / ١٨ ج(الشيعة وسائل  :راجع )٤(

 ).قبلةأبواب ال/ ٣ ج(الشيعة وسائل : راجع )٥(

 .بعض النَُّسخمن  )٦(

بإسناده عن زرارة ) ٢١ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٣ص ( يف الغيبة رواه النعامين  )٧(

بإسناده عن ) ٩و ٧ح  /٤٤باب / ٤٨١ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق باختالف وزيادة

 .بإسناده عن ابن حمبوب) ٩ح  /١٧٩باب / ٢٤٦ص / ١ج (علل الرشائع يف و زرارة،
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 :ُقْلُت ،  ُسنًَّة ِمْن ُموَسٰى  َوُرِوَي َأنَّ ِيف َصاِحِب اَْألَْمِر  -  ٢٧٥

هِ  َتَعاَىلٰ  َأْن َأِذَن َاهللاُ ِة إَِىلٰ َغيْبَتُُه َمَع َاْلُوَال َداَم َخْوُفُه وَ  :َقاَل  ؟َوَما ِهَي   .)١(بِنَْرصِ

ْعِب َتاَرةً   َرُسوُل اَهللا َوملِِثِْل َذلَِك اِْختََفٰى   ،ِيف َاْلَغارِ  َوأُْخَرٰى  ،ِيف َالشِّ

هِ َعِن َاملُ  ْؤِمنَِني َقَعَد َأِمُري َاملُ وَ   .َطاَلبَِة بَِحقِّ

ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب اَْخلَطَّاِب  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا َوَرَوٰى  -  ٢٧٦  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ اَْحلََلبِيِّ عَ  ،ْبِن ُمْسَكانَ  َعْن َعبِْد َاهللا ،َعْن َصْفَواَن ْبِن َحيْيَٰى  َعْن أَِيب  ،ْن ُحمَمَّ

َة ُمْستَْخِفياً َخاِئفاً َمخَْس ِسنِنيَ   َرُسوُل اَهللاِْكتَتََم «: َقاَل ،  َعبِْد اَهللا  ،بَِمكَّ

 ،)٢(َمرُ َأْن َيْصَدَع بَِام ُيؤْ  َتَعاَىلٰ  ُثمَّ َأَمَرُه َاهللاُ ،َمَعُه َوَخِدَجيةُ  َوَعِيلٌّ  ،َليَْس َيْظَهرُ 

 .)٤(َأْمَرهُ  )٣(َفَظَهَر َوَأْظَهرَ 

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َسْعدٌ  - ٢٧٧ َد ْبِن ُحمَمَّ ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب  َعْن َأْمحَ َوُحمَمَّ

ْبِن َعِيلٍّ  َعْن ُعبَيِْد اَهللا ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ِرَئاٍب  ،َعِن َاْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،اَْخلَطَّاِب 

ْحلَلَ  َبا َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،بِيِّ اَ َة   َمَكَث َرُسوُل اَهللا«: َيُقوُل   َسِمْعُت أَ بَِمكَّ

َة َسنَةً َثَال  َتَعاَىلٰ  َجاَءُه اَْلَوْحُي َعِن اَهللاَما َبْعدَ  نَِني ُث ِس ِمنَْها َثَال  ،َث َعْرشَ

َفأَظَْهَر  ،َأْن َيْصَدَع بَِام ُيْؤَمرُ  َتَعاَىلٰ  َأَمَرُه اَهللاُ َيظَْهُر َحتَّٰى  ُمْستَْخِفيًا َخائِفًا َال 

ْعَوةَ   .)٥(»ِحينَِئٍذ اَلدَّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  َوَرَوٰى  -  ٢٧٨ ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،اَْألَْشَعِريُّ  أَْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ  ،َعْن ُحمَمَّ
                                                             

ين يف كامل  هذه الرواية مضمون ما رواه الصدوق  )١(  ).٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧ ص(الدِّ

 ).تؤمر: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).ظهر: (بعض النَُّسخيف  )٣(

عن حمّمد بن عيلٍّ احللبي، ) ٤٧ح  /٢٥٣ص / ٢ ج(يف تفسريه  ايش العيَّ رواه باختالف  )٤(

 .سناده عن صفوان بن حييٰى إب )٢٨ح  /٣٣ب با/ ٣٤٤ ص(ين كامل الدِّ يف  والصدوق 

بإسناده عن احلسن بن  )٢٩ح  /٣٣باب / ٣٤٥و ٣٤٤ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٥(

 .حمبوب
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يَٰى  ِد ْبِن َحيْ ْيٍس َاْلُكنَاِيسِّ  ،)١(َاْخلَثَْعِميِّ  َعْن ُحمَمَّ  َخالٍِد َاْلَكاُبِيلِّ ِيف َعْن أَِيب  ،َعْن ُرضَ

َناهُ  َي َاْلَقاِئَم َحتَّٰى  َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر : َقاَل  ،َحِديٍث َلُه اِْختََرصْ َأْعِرَفُه  َأْن ُيَسمِّ

 َسَأْلتَنِي َعْن َأْمٍر َلْو َأنَّ َبنِي َفاطَِمَة َعَرُفوُه َحلََرُصوا َعَىلٰ  ،َيا َبا َخالِدٍ «: َفَقاَل  ،بِاْسِمهِ 

 .)٢(»ْن َيْقَطُعوُه َبْضَعًة َبْضَعةً أَ 

َعْن ُعثَْامَن ْبِن  ،َعْن َمجَاَعٍة ِمْن َأْصَحابِنَا ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا َوَرَوٰى  -  ٢٧٩

 َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعَنيَ  ،)٣(َعْن َخالِِد ْبِن َنِجيٍح  ،ِعيَسٰى 

َ  :ُقْلُت  ،»َغيْبًَة َقبَْل َأْن َيُقومَ  )٤(مِ ْلُغَال إِنَّ لِ «: َيُقوُل  َوأَْوَمَأ بِيَِدِه  - َخيَاُف «: َقاَل  ؟َوِمل

 ،َدتِهِ ِذي َيُشكُّ َالنَّاُس ِيف ِوَال َوُهَو اَلَّ  ،نْتَظَرُ ُهَو َاملُ وَ  ،َيا ُزَراَرةُ «: ُثمَّ َقاَل  ،»-  َبْطنِهِ  إَِىلٰ 

َوِمنُْهْم  ،ُهَو َمحٌْل  :ِمنُْهْم َمْن َيُقوُل وَ  ،َخَلَف َلهُ  َأُبوُه َفَال َذا َماَت إِ  :ِمنُْهْم َمْن َيُقوُل 

َقْد ُولَِد  :)٥(]َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل  ،َما ُولِدَ [ :َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل  ،ُهَو َغاِئٌب  :َمْن َيُقوُل 

يَعةَ  َتَعاَىلٰ  هللاَ نَّ اَ نْتََظُر َغْريَ أَ ُهَو َاملُ وَ  ،َقبَْل َوَفاِة َأبِيِه بَِسنَتَْنيِ  َفِعنَْد  ،ُحيِبُّ أَْن َيْمتَِحَن َالشِّ

 .»بْطُِلونَ َذلَِك َيْرَتاُب َاملُ 

ٍء َأْعَمُل  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت  :َقاَل  َماَن َفَأيَّ َيشْ  ؟َوإِْن َأْدَرْكُت َذلَِك َالزَّ
                                                             

 )سليامن(د بن حييٰى بن سلامن حممّ (: )٩٦٣الرقم / ٣٥٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).له كتاب،  ثقة، روٰى عن أيب عبد اهللا لس، كويف،غأخو م ،اخلثعمي

 .د بن سنانسناده عن حممّ إب )٢ح / ١٦باب / ٣٠٠و ٢٩٩ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٢(

بل ، ¨ الناس ال ينتظرون دولة القائم علم من عند اهللا تعاٰىل أنَّ   هعٰىل أنَّ  وهذا اخلرب يدلُّ 

مجاعة لو عرفوه   ةيف بني فاطم نَّ إٰى عن دولته وسلطانه حتَّ  أكثرهم يبغضون شخصه فضالً 

 .باسمه لقتلوه

خالد بن نجيح اجلوان، موٰىل، كويف، (: )٣٩١الرقم / ١٥٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).وأيب احلسن  ٰى أبا عبد اهللا، روٰى عن أيب عبد اهللاكنَّيُ 

 ).٢٤٩٢/٧الرقم / ١٩٨ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٣١ص (يف رجاله  الربقي عنونه 

 ).)للقائم خ ل(للغالم : (بعض النَُّسخ يف )٤(

ينمن كامل  )٥(  .الدِّ
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َماَن َفادْ  ،َيا ُزَراَرةُ «: َفَقاَل  َعاءِ إِْن َأْدَرْكَت َذلَِك َالزَّ ْفنِي  :ُع ِهبََذا َالدُّ َاللَُّهمَّ َعرِّ

ْفنِي َنْفَسَك َملْ أَْعِرْف َنبِيََّك  ،َنْفَسَك   .)٢()١(آِخِرهِ  إَِىلٰ  »...َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ

َال  َوَرَوٰى  -  ٢٨٠ اَْألَْنَصاِريِّ  ْن َجابِِر ْبِن َعبِْد اَهللاعَ  ،ِيلُّ ُسَليُْم ْبُن َقيٍْس َاْهلِ

َيا « :ْؤِمنِنيَ ِيف َوِصيَّتِِه ِألَِمِري َاملُ   َقاَل َرُسوُل َاهللا: َقاَال  ،ْبِن َعبَّاسٍ  ِد َاهللاَعبْ وَ 

                                                             

، )٢٩و ٥ح / باب يف الغيبة/ ٣٤٢و ٣٣٧ص / ١ ج(يف الكايف  رواه الكليني  )١(

 بسندين، والصدوق ) ٦ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧١و ١٧٠ ص(يف الغيبة   النعامينو

يف  ، والشيخ الطربيس الثةبأسانيد ث )٢٤ح / ٣٣باب / ٣٤٣و ٣٤٢ ص(ين كامل الدِّ يف 

 .د بن عيسٰى عن أمحد بن حممّ ) ٢٣٨و ٢٣٧ص / ٢ج (إعالم الورٰى 

هو محل  أي) محل( :قوله): (٢٥٤ص / ٦ج ( صول الكايفرشح أُ يف  قال املوٰىل املازندراين  )٢(

وإمائه بعد   العسكري ل القوابل عٰىل نساء احلسنالسلطان وكَّ  أنَّ  يعند موت أبيه كام رو

ِ ه وُ نَّ إ :ومنهم من يقول( :قوله .موته ليعرفن احلوامل الذي يظهر من ) قبل موت أبيه بسنتني دَ ل

 ثامنية قبل موت أبيه بثالث سنني وسبعة أشهر إالَّ  دَ لِ ه وُ نَّ أ أبيه  ده وتاريخ موتتاريخ تولُّ 

 راد باملبطلني املائلونامل) إذا أدركت ذلك الزمان ،فعند ذلك يرتاب املبطلون يا زرارة( :قوله .امأيَّ 

وميثاقهم  ،يامهنم مستودعإو ،وعقوهلم عليلة ،وهم الذين قلوهبم مريضة ،إٰىل البطالن والفساد

 .هاتبُ ها رصرص الشُّ طريِّ ات ويُ وعقائدهم كبيت نسجته العنكبوت خيرقها ريح البليَّ ، متزلزل

 إنْ  ،علت فداكُج  :قلت: رة، قالفعند ذلك يرتاب املبطلون يا زرا: (حةخ املصحَّ َس النُّ ويف بعض

 :قوله .إٰىل آخره ...)يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمان: قال ؟يشء أعمل الزمان أيَّ  أدركت ذلك

الغيبة عن  سيأيت الدعاء يف حال) كفني نفسك مل أعرف نبيَّ عرِّ مل تُ  ك إنْ فني نفسك فإنَّ عرِّ  مَّ هُ اللَّ (

 مَّ هُ اللَّ  فني نفسك مل أعرفك،عرِّ مل تُ  ك إنْ فني نفسك فإنَّ رِّ ع مَّ هُ اللَّ «: زرارة عن أيب عبد اهللا 

 فنيعرِّ مل تُ  ك إنْ تك فإنَّ فني حجَّ عرِّ  مَّ هُ اللَّ  ،ك مل أعرفه قطُّ فني نبيَّ عرِّ مل تُ  نْ إك ك فإنَّ فني نبيَّ عرِّ 

يف اجلمع من القول باختالف  بدَّ  وال ،وهذا أظهر من املذكور ،»للُت عن دينيضتك حجَّ 

االختالف وقع من  أو القول بأنَّ  ،ا يف وقت غري وقت اآلخريكون أحدمها مروي�  ة بأنْ ضيَّ الق

وهي  ،ق بمعرفته عٰىل وجه يليق بهام يتحقَّ إنَّ  معرفة الربِّ  ل أنَّ الوجه يف األوَّ  جهة الراوي، ولعلَّ 

نفسه للعبد مل يعرف  ف الربُّ عرِّ ، فلو مل يُ رسال النبيِّ إوأفعاله ومن مجلتها  معرفته بصفات ذاته

عليه  كام دلَّ  ،ةاملعرفة موهبيَّ  وفيه داللة عٰىل أنَّ  ،اهللا، وقس عليه ما يتلوه ه كام مل يعرفالعبد نبيَّ 

 .)الروايات وقد أوضحناه سابقاً  أيضًا رصيح بعض
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تَِمعُ  ،إِنَّ ُقَرْيشاً َستَظَاَهُر َعَليَْك  ،َأِخي َفإِْن  ،ُظْلِمَك َوَقْهِركَ  َكِلَمتُُهْم َعَىلٰ  )١(َوَجتْ

ْ  ،َوَجْدَت َأْعَوانًا َفَجاِهْدُهمْ  َفإِنَّ  ،َجتِْد َأْعَواناً َفُكفَّ َيَدَك َواِْحِقْن َدَمَك  َوإِْن َمل

َهاَدَة ِمْن َوَرائَِك   .)٢(»َالشَّ

] و ،ل ا  ن اا  اردةر اا

  روا ، ا[:  

 مرخبار من امتحان الشيعة يف حال الغيبة، وصعوبة األا ما روي من األوأمَّ 

 فق من ذلك من يتَّ خبار عامَّ عليهم، واختبارهم للصرب عليه، فالوجه فيها اإل

ذلك،  مام ليكون ذلك، وكيف يريد اهللاب اإلاهللا تعاٰىل غيَّ  ، ال أنَّ الصعوبة واملشاقِّ 

 .يريد ذلك وما ينال املؤمنني من جهة الظاملني ظلم منهم هلم ومعصية، واهللا تعاٰىل ال

فق يف هذه احلال، ما قلناه، وأخربوا بام يتَّ  وف عىلٰ بل سبب الغيبة هو اخل

 ج اهللافرِّ يُ  أنْ  ك بدينه إىلٰ ذلك، والتمسُّ  الصرب عىلٰ  وما للمؤمن من الثواب عىلٰ 

 .عنهم تعاىلٰ 

 :ٰى من األخبار الواردة يف هذا املعن وأنا أذكر طرفاً 

َنا اَْحلُ  -  ٢٨١ ِد ْبِن ُسْفيَاَن َعْن َأِيب  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاَأْخَربَ  َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  :َقاَل  ،َعْن َأْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،َاْلبََزْوَفِريِّ  َثنِي َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ َعِن َاْلَفْضِل  ،َحدَّ

ِد ْبِن َمنُْصورٍ  ،َعِن اِْبِن َأِيب َنْجَرانَ  ،ْبِن َشاَذاَن َالنَّيَْشاُبوِريِّ اِ  : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن ُحمَمَّ

ُث   ا ِعنَْد أَِيب َعبِْد َاهللاُكنَّ  ٍء َأْنتُمْ « :َفَقاَل  ،َفاْلتََفَت إَِليْنَا ،َمجَاَعًة َنتََحدَّ  ؟ِيف َأيِّ َيشْ

وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم َحتَّٰى  َال  اَهللاوَ  َال  ،)٣(َأْهيَاَت َأْهيَاَت   َال  َاهللاوَ  َال  ،ُتَغْرَبُلوا َيُكوُن َما َمتُدُّ
                                                             

 ).وليجتمع: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .مسنداً  )١٥٥ح (م يف تقدَّ  )٢(

ة هيه/ ١٢١ ص/ ١٩ج (يف تاج العروس  )٣( ل اهلاء مهزًة فيقال): (مادَّ   ،أهيات: هيهات وقد ُتبدَّ
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وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم َحتَّٰى  وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم  َال  اَهللاوَ  َال  ،ُمتَيَُّزوا َيُكوُن َما َمتُدُّ َيُكوُن َما َمتُدُّ

ُصوا َحتَّٰى   َال  اَهللاوَ  َال  ،َبْعَد إَِياسٍ  وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم إِالَّ َيُكوُن َما َمتُدُّ  َال  اَهللاوَ  َال  ،َيتََمحَّ

وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم َحتَّٰى   .)١(»َمْن َشِقَي َوَيْسَعَد َمْن َسَعدَ  َيْشَقٰى  َيُكوُن َما َمتُدُّ

ِد ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن أَِيب  ،اَْألَْشَعِريُّ  َسْعُد ْبُن َعبِْد اَهللا َوَرَوٰى  -  ٢٨٢ َعْن ُحمَمَّ

 ،َعْن َمالٍِك َاْجلَُهنِيِّ  ،َعْن َثْعَلبََة ْبِن َميُْمونٍ  ،الٍ َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ  ،َاْخلَطَّاِب 

راً ، ْؤِمنَِني َأَتيُْت َأِمَري َاملُ : َقاَل  ،َعِن اَْألَْصبَِغ ْبِن ُنبَاَتةَ  َينُْكُت ِيف  )٢(َفَوَجْدُتُه ُمتََفكِّ

راً َتنُْكُت ِيف اَْألَْرضِ َما ِيل َأَراَك ُمتَفَ  ،ْؤِمنِنيَ َيا َأِمَري َاملُ  :َفُقْلُت  ،َاْألَْرضِ  َأَرْغبًَة  ،كِّ

 ؟ِمنَْك فِيَها

ْنيَا َيْومًا َقطُّ  َال َما َرِغبُْت فِيَها وَ  َاهللاوَ  َال «: َفَقاَل  ْرُت ِيف  ،ِيف َالدُّ َوَلِكْن َفكَّ

َيْمَألَُها  اَلَِّذي ،ْهِديُّ َو َاملَ هُ  )٤(َاْحلَاِدي َعَرشَ ِمْن ُوْلِدي ،)٣(يَمْوُلوٍد َيُكوُن ِمْن ظَْهرِ 

ٌة َوَغيْبَ  ،ِقْسطًا َوَعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً  ٌة َيِضلُّ فِيَها أَْقَواٌم َتُكوُن َلُه َحْريَ

 .)٥(»َهيْتَِدي فِيَها آَخُرونَ وَ 
                                                                                                                                               

 من  ام لغتان وليست إحدامها بدالً أهنَّ  وعندي :هدوقال ابن سيِّ  .، قاله اجلوهريمثل هراق وأراق

 :قول جرير )هيهات(وشاهد  ،خرٰى األُ 

 لهوهيهات ِخلٌّ بالعقيق نحاو    فهيهات هيهات العقيق وأهله

 )).أهيات منك احلياة أهياتاً ( :قول الشاعر )أهيات(وشاهد 

، )٦ح / التمحيص واالمتحان باب / ٣٧١و ٣٧٠ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )١(

ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )١٦ح / ١٢باب / ٢١٧و ٢١٦ ص(يف الغيبة  النعامين و

 .باختالف خمترصاً ) ٣٢ح / ٣٣باب / ٣٤٦ص (

 .، وكذا يف ما يأيت)راً مفكِّ : (بعض النَُّسخ يف )٢(

 .)١٢٧ح (هذه الرواية يف  مرَّ التعليق عىلٰ  )٣(

أي مولود من ولدي من  ،)احلادي عرش(ـ ق به متعلِّ ال أنَّ  ،)مولود(ـ صفة ل )من ولدي( :قوله )٤(

 .ة من األئمَّ  ظهر احلادي عرش

 .جيات ذكرناها هناكله ختر ،مع زيادة يف آخره )١٢٧ح (م يف تقدَّ  )٥(
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ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ٢٨٣ َعِن َاْلَفْضِل ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن أَِيب َنْرصٍ  ،َذانَ َشا  َال  اَهللاَأَما وَ «: َقاَل َأُبو َاْحلََسِن  :َقاَل  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

وَن إَِليِْه َأْعيُنَُكْم َحتَّٰى  ُصوا َيُكوُن َالَِّذي َمتُدُّ  ِمنُْكْم إِالَّ  َيبَْقٰى  َال  َحتَّٰى  ،ُمتَيَُّزوا أَْو ُمتَحَّ

مْ : ُثمَّ َتَال  ،»َاْألَْنَدرُ 
ُ
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 .)١(»ابِِرينَ َيْعَلَم َالصَّ وَ  ]١٦: التوبة[

َعْن  ،َعْن َأبِيهِ  ،َاْلَعَلِويِّ  َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ِعيَسٰى  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا -  ٢٨٤

هِ  إَِذا ُفِقَد «: َقاَل ، ْبِن َجْعَفٍر  َعْن َأِخيِه ُموَسٰى  ،َجْعَفرٍ  َعْن َعِيلِّ ْبنِ  ،َجدِّ

ابِ  ِة َفاهللاَ َاْخلَاِمُس ِمْن ُوْلِد َالسَّ َيا  .ُيِزيَلنَُّكْم َعنَْها َأَحدٌ  َال  ،ِيف َأْدَيانُِكمْ  اَهللاَ  ِع ِمَن اَْألَِئمَّ

َيْرِجَع َعْن َهَذا اَْألَْمِر َمْن َكاَن  َغيْبٍَة َحتَّٰى  ُبدَّ لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر ِمنْ  نَُّه َال إِ  ،ُبنَيَّ 

 .)٢(»ِهبَا َخْلَقهُ  َتَعاَىلٰ  َاهللاُإِنََّام ِهَي ِحمْنٌَة ِمَن اَهللاَِّ اِْمتََحَن  ،َيُقوُل بِهِ 

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َأْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  - ٢٨٥  َعِن َاْلَفْضِل ْبنِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمرَ َعِن َاملُ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُمَساِورٍ  ،َعِن اِْبِن َأِيب َنْجَرانَ  ،َشاَذانَ   :َقاَل  ،َفضَّ

اُكْم َوَالتَّنِْويهَ «: َيُقوُل   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َاهللا َليَِغيبَنَّ إَِماُمُكْم ِسنَِني  اَهللاَأَما وَ  ،إِيَّ

َصنَّ  ،ِمْن َدْهِرُكمْ   ؟بِأَيِّ َواٍد َسَلَك  ،َهَلَك  ،ُقتَِل  ،َماَت  :ُيَقاَل  َحتَّٰى  )٣(َوَليَُمحَّ

ُفُن بِأَْمَواِج َاْلبَْحرِ أُ َوَلتُْكفَ  ،ْؤِمنِنيَ ْدَمَعنَّ َعَليِْه ُعيُوُن َاملُ َوَلتَ  َينُْجو  َفَال  ،نَّ َكَام ُتْكَفأُ َالسُّ

يَامنَ َوَكتََب ِيف َقْلبِِه اَ  ،ِميثَاَقهُ   َمْن َأَخَذ َاهللاُإِالَّ  َدُه بُِروٍح ِمنْهُ وَ  ،ْإلِ َفَعنَّ اِْثنَتَا  ،َأيَّ َوَلُرتْ

َة َراَيًة ُمْشتَبَِهًة َال عَ   .»َأيٌّ ِمْن أَيٍّ  ُيْدَرٰى  ْرشَ

                                                             

 عن البزنطي، عن الرضا،) ١٣٢١ح / ٣٦٩ص (قرب اإلسناد يف  رواه باختالف احلمريي  )١(

 ).١١٧٠ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي  الصادقعن 

 .وله خترجيات ذكرناها هناك ،)١٢٨ح (م بتاممه يف تقدَّ  )٢(

بالنون، وهو أظهر، ويف  داً املخاطب، من التفعيل مؤكَّ  خ الكايف عٰىل بناء املجهولَس يف بعض نُ  )٣(

 ).)خ ل ليخملنَّ (  ليمحصنَّ : (بعض النَُّسخويف  .وكذا يف الكايف ،)وليخملن: (لنعامينلغيبة ال
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 ؟َفَكيَْف َنْصنَعُ  :َوُقْلُت  ،َفبََكيُْت  :َقاَل 

ْمِس َداِخَلًة إَِىلٰ  َوَنظََر إَِىلٰ  ،»هللاَيا َبا َعبِْد اَ «: َفَقاَل  ةِ َال َالشَّ فَّ  َفَرتَٰى «: َقاَل ، صُّ

ْمَس   .»؟َهِذِه اَلشَّ

 .َنَعمْ  :ُقْلُت 

ْمسِ  اَهللاوَ «: َقاَل   .)٢()١(»َألَْمُرَنا َأْبَنيُ ِمْن َهِذِه َالشَّ
                                                             

الكايف يف  ، والكليني )١٢٥ح / ١٢٦و ١٢٥ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )١(

) ٣٦١و ٣٦٠ص ( الكربٰى داية يف اهل ، واخلصيبي )٣ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦ص / ١ج (

يف الغيبة  والنعامين ، باختالف) ٢٦٥و ٢٦٤ص (ة إثبات الوصيَّ  باختالف، والسمعودي 

ين كامل الدِّ  يف باختالف، والصدوق ) ١٠و ٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣ ص(

/ ٥٣٣و ٥٣٢ص (دالئل اإلمامة يف  ، والطربي الشيعي )٣٥ح  /٣٣باب / ٣٤٧ ص(

 .باختالف يسري) ٥١٢/١١٦  ح

اكم إيَّ : (قوله): (٢٥٢و ٢٥١ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  املوىلٰ قال  )٢(

صت حمَّ  )صنَّ ولتمحِّ : (قوله .املراد تنويه أمره وغيبته وتشهريها عند املخالفني لعلَّ ) والتنويه

املهملة االبتالء واالختبار،  لتمحيص بالصاد، واا يشوبه من الغشِّ الذهب بالنار إذا أخلصته ممَّ 

 الظاهر أنَّ  )مات :ٰى يقالحتَّ : (قوله .بز اخلبيث من الطيِّ ربون بغيبته ليتميَّ تَ كم ُخت واملقصود أنَّ 

ة انتظار البؤس والقنوط ومشقَّ  ما نزل عليهم من هذا قول الشيعة املفتونني بطول الغيبة أو أنَّ 

وفيه إشارة إٰىل ما يقع يف ، ة وبعد رجاء اخلالص منه بظهور املنتظرالفرج وإصابة البالء والشدَّ 

واجلور والسبي والنهب  ة من اهلرج واملرج وانتشار الظلمآخر الزمان عند قرب ظهور احلجَّ 

كفأت اإلناء أي كببته وقلبته : يقال )ولتكفأنَّ : (قوله .والقتل والغارة وارتفاع الشبهة عن اخللق

 .قبيل تشبيه املعقول باملحسوس لزيادة اإليضاح والتشبيه من ،جاء اكفأت :فهو مكفوء، وقيل

 من قبل واليته وإمامته عند أخذ العهد وامليثاق فإنَّ  ) من أخذ اهللا ميثاقهفال ينجو إالَّ : (قوله

وكتب يف قلبه : (قوله .ينجو من أمواج بحار الفتن ويبقٰى عٰىل دينه ويصرب عٰىل الشدائد بعون اهللا

ات بخالف والبليَّ  هات ونزول النوائببُ ا ال يزول بالشُّ ٰى صار مستقر� أي أثبته فيه حتَّ  )يامناإل

 )ده بروح منهوأيَّ : (قوله .ه كثريًا ما يزول بتوارد الشكوك والتدليساتاإليامن املستودع فإنَّ 

  هلي يرٰى به إوهو نور  نوره ل بالقلب أوك املوكَّ لَ واملراد بالروح املَ  ،الضمري راجع إٰىل اهللا تعاىلٰ 

                      



ة : الفصل اخلامس ة املانعة من ظهور احلجَّ  ٣٨١ ..................................  ¨يف ذكر العلَّ

ُد ْبُن َجْعَفٍر اَْألََسِديُّ  َوَرَوٰى  -  ٢٨٦ َعْن  ،)١(َعْن أَِيب َسِعيٍد اَْآلَدِميِّ  ،ُحمَمَّ

ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ  ِد ْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ،ُحمَمَّ ِد ْبِن ُمْسِلٍم  ،َعْن َأِيب َأيُّوَب  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

 َيُكوُن َهَذا اَْألَْمُر َحتَّٰى  َال «: َيُقوُل   َسِمْعنَا َأَبا َعبِْد َاهللا :َقاَال  ،َوَأِيب َبِصريٍ 

 .»َيْذَهَب ُثُلثَا َالنَّاسِ 

 ؟اِس َفَمْن َيبَْقٰى إَِذا َذَهَب ُثُلثَا َالنَّ  :َفُقْلنَا

 .)٢(»؟َأَما َتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ِيف َالثُُّلِث َاْلبَاِقي«: َفَقاَل 

َيُكوُن  َمتَٰى  :ُقْلُت ِألَِيب َجْعَفٍر : َقاَل  ،َوُرِوَي َعْن َجابٍِر َاْجلُْعِفيِّ  -  ٢٨٧

 ؟َفَرُجُكمْ 

ُثمَّ  ،ُثمَّ ُتَغْرَبُلوا ،ُتَغْرَبُلوا ٰى َيُكوُن َفَرُجنَا َحتَّ  َال  ،َهيَْهاَت َهيَْهاَت «: َفَقاَل 

ْفوَ  َتَعاَىلٰ  َاهللاُُيْذِهَب  َحتَّٰى ، -ثاً َيُقوُهلَا َثَال  -  ُتَغْرَبُلوا  .»َاْلَكِدَر َوُيبِْقَي َالصَّ

ُد ْبُن َعبِْد اَهللا َوَرَوٰى  -  ٢٨٨ يُّ  ُحمَمَّ ْمَريِ َعْن َيْعُقوَب  ،َعْن أَبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ
                                                                                                                                               

  َّقدمه بعد ثبوهتا، أو  تزلُّ  ب عن الثانية، فالوٰىل وجيتنَّبع األُ صور املعقوالت احلسنة والقبيحة فيت

، عٰىل ما ينفع وما يرضُّ  والباطل، أو البصرية ز به بني احلقِّ ه روح القلب وحياته، يتميَّ القرآن فإنَّ 

 ولرتفعنَّ : (قوله .روحه هه سبب حلياة القلب ولذلك سامَّ  إٰىل اإليامن فإنَّ يعود الضمري وحيتمل أنْ 

اخللق وانقطاع نظامهم  وعند هذه يقع الفساد يف ،القائم  هذا من عالمات )اثنتا عرشة راية

ه واحد أنَّ  صاحب كلِّ  عاءاملراد باشتباه تلك الرايات ادِّ  ولعلَّ  ،مور عليهمة وتضيق األُ يَّ بالكلّ 

 درٰى أيُّ ٰى ال يُ حتَّ   اخلالئق يف أمر دينهم ودنياهمفيقع االشتباه فيها ويتحريَّ  ،وغريه باطل حقٌّ 

 وحيتمل أنْ  .عنهم دد النظام فيهم وانقطاع عنان االجتامع وسلسلة االنضاممراية لتبُّ  رجل من أيِّ 

: قوله .واهللا أعلم، رجل راية من أيِّ  درٰى أيُّ ٰى ال يُ راد باشتباهها تداخل بعضها عٰىل بعض حتَّ يُ 

أمرنا  بأنَّ  واملبطل؟ فأجاب  ز بني املحقِّ ميِّ نُ  مَ عند ارتفاع تلك الرايات؟ وبِ  )فكيف نصنع(

 عند ظهور الدولة القاهرة أظهر من الشمس أو يف قلوب املؤمنني فال يقع االلتباس بني احلقِّ 

نا إيامنًا وتصديقًا ون عارفون بحقِّ والباطل كام ال يقع االلتباس بني النور والظلمة، فالعارف

 ).نا حسدًا وعناداً منكرون حلقِّ  واملنكرون

 .هو سهل بن زياد اآلدمي )١(

 .باختالف يسري) ٢٩ح / ٥٧باب / ٦٥٦و ٦٥٥ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٢(
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َعْن أَِيب  ،َعْن َرُجلٍ  ،َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر َاْليََامِينِّ  ،َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسٰى  ،ْبِن َيِزيدَ اِ 

ُه َقاَل  َجْعَفٍر  ٍد َكَمِخيضِ  َاهللاوَ «: َأنَّ يَعِة ِشيَعِة آِل ُحمَمَّ ُصنَّ َيا َمْعَرشَ َالشِّ  )١(َلتَُمحَّ

 َيْعَلُم َمتَٰى  َال َيَقُع ِيف َاْلَعْنيِ وَ  َصاِحَب َاْلُكْحِل َيْعَلُم َمتَٰى  ِألَنَّ  ،َاْلُكْحِل ِيف َاْلَعْنيِ 

يَعٍة ِمْن أَْمِرَنا َفيُْمِيس َوَقْد َخَرَج  َأنَُّه َعَىلٰ  َفيُْصبُِح َأَحُدُكْم َوُهَو َيَرٰى  ،َيْذَهُب  َرشِ

يَعٍة ِمْن َأْمِرَنا َفيُْصبِ  َوُيْمِيس َوُهَو َعَىلٰ  ،ِمنَْها  .)٢(ُح َوَقْد َخَرَج ِمنَْهاَرشِ

 َعنِ  ،َعِن َاْلَعبَّاِس ْبِن َعاِمرٍ  ،َعْن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح  ،َعْن َأبِيهِ  ،َوَعنْهُ  -  ٢٨٩

ٍد َاملُ  بِيِع ْبِن ُحمَمَّ نَّ َكْرسَ  َاهللاوَ «:  َأُبو َعبِْد َاهللا َقاَل ِيل : َقاَل  ،)٣(ْسِيلِّ َالرَّ َلتُْكَرسُ

َجاِج  َجاَج ُيَعاُد َفيَُعوُد َكَام َكانَ َوإِنَّ  ،َالزُّ ارِ  َاهللاوَ  ،َالزُّ نَّ َكْرسَ َاْلَفخَّ إِنَّ وَ  ،َلتُْكَرسُ

اَر َال  ُصنَّ  َاهللاوَ ، َلتَُميَُّزنَّ  اَهللاوَ ، َيُعوُد َكَام َكانَ  َاْلَفخَّ َلتَُغْرَبُلنَّ َكَام ُيَغْرَبُل  اَهللاوَ  ،َلتَُمحَّ

َؤانُ   .)٥(»ِمَن َاْلَقْمِح  )٤(َالزُّ

                                                             

مة املجليس  )١( ا أخلصه ممَّ  :حمص الذهب(: )١٠١ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  قال العالَّ

ه ما يبقٰى من ه شبَّ فلعلَّ  ،زبده أخذ :وخمض اللبن .االختبار واالبتالء :والتمحيص ،يشوبه

متحيص  :، ويف رواية النعامينفشيئاً  ا تقذفه شيئاً يمخض، ألهنَّ  الكحل يف العني باللبن الذي

 ).الكحل

 .باختالف )١٢ح / ١٢باب / ٢١٤ص (غيبة يف ال رواه النعامين  )٢(

 ان األصمّ د بن عمر بن حسَّ ربيع بن حممّ (: )٤٣٣الرقم / ١٦٤ص (يف رجاله  نجايش قال ال )٣(

عامر بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن  ة بنيوهي مسل ،ة قبيلة من مذحجيومسل املسيل،

 ).بهمتُ أصحاب الرجال يف كُ  ، ذكرهأدد، روٰى عن أيب عبد اهللا 

ة/ ١٩٣ص / ١٣ج (يف لسان العرب  )٤( َؤانُ ): (زأن مادَّ يكون يف الطعام، واحدته  بٌّ َح : الزُّ

ؤان َأيضاً  .ُزَؤانة، وقد ُزئِنَ  ؤان .رديء الطعام وغريه: والزُّ ، وهي حبَّ الذي ُخيالِ  والزُّ ة ط الُربَّ

ْنقة َأيضاً   ).ُتْسكُِر، وهي الدَّ

عامر، عن  اس بنسناده عن العبَّ إب )١٣ح / ١٢باب / ٢١٥ص (يف الغيبة  رواه النعامين  )٥(

يب بردة األسدي وغريه، عن عن مهزم بن أ ،-ة يمن بني مسل - د املسلميربيع بن حممّ ال

 .آخره باختالف يف  الصادق
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ِد ْبِن َمالٍِك َاْلُكوِيفُّ  َوَرَوٰى  - ٢٩٠ دٍ  ،َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ  ،َعْن إِْسَحاَق ْبِن ُحمَمَّ

َوَذَكَر َاْلَقاِئَم  ْؤِمنَِني َقاَل َأِمُري َاملُ  :َقاَل  ،)١(َعْن ُفَراِت ْبِن َأْحنََف  ،َعْن َأِيب َهاِشمٍ 

 ، ٍد َحاَجةٌ  َما هللاِ  :َل اَْجلَاِهُل َيُقو َليَِغيبَنَّ َعنُْهْم َحتَّٰى «: َفَقاَل  .)٢(»ِيف آِل ُحمَمَّ

ِد ْبِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب َاْخلَطَّاِب  ،َعنْهُ  -  ٢٩١ ِد ْبِن إِْسَامِعيَل  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

ْمحَِن اَْألََصمِّ  َعْن َعبِْد اَهللا ،ْبِن َبِزيعٍ اِ  ْمحَنِ  ،ْبِن َعبِْد َالرَّ َعْن  ،)٣(ْبِن َسيَاَبةَ  َعْن َعبِْد َالرَّ

َسِمْعُت َأِمَري  :َقاَل  ،)٥(َعْن َعبَاَيَة ْبِن ِرْبِعيٍّ َاْألََسِديِّ  ،)٤(ِعْمَراَن ْبِن ِميثَمٍ 
                                                             

ينيف كامل  )١( أمري عن فرات بن أحنف، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، عن : (الدِّ

بسند آخر  وفيه أيضاً  .فالراوي عن األصبغ هو ابن طري نَّ أل ،، وهو الصحيح)املؤمنني 

 .فرات بن أحنف، عن ابن نباتة عن

، عن  عن آبائه ،دعن فرات بن أحنف، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممّ (: لنعامينالغيبة لويف 

 ). عيلٍّ 

يف الغيبة  النعامين ، وسناده عن إبراهيم بن هاشمإب) ٢٦٥ص (ة إثبات الوصيَّ  رواه املسعودي يف )٢(

سناده إب )٩ح  /٢٦باب / ٣٠٢ ص(ين الدِّ  كامليف  ، والصدوق )١ح / ١٠باب / ١٤٣ص (

د إسحاق بن حممّ  سناده عنإب )١٥ح  /٢٦باب / ٣٠٣ص (يف و ،د بن مالكعن جعفر بن حممّ 

، والطربي باختالف يسري  الصرييف عن هشام عن فرات بن أحنف عن األصبغ بن نباتة عنه

سناده عن أيب هاشم باختالف إب) ٥١٧/١٢١ح / ٥٣٥و ٥٣٤ص (دالئل اإلمامة يف  الشيعي 

، والشيخ عن فرات بن أحنف) ٤٣٠ص (تقريب املعارف  يف أبو الصالح احللبي و، يسري

 .سعد بن طريفعن  )٢٢٨ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الطربيس 

، عبد الرمحن بن سيابة: (، قائالً )٢٤ص (يف رجاله  الربقي  من أصحاب الصادق  هعدَّ  )٣(

عبد (: قائالً ، )٣٢٠٩/١١٨الرقم / ٢٣٥ص ( رجاله يف  واملؤلِّف  ،)بيَّاع السابري، كويف

 ).از، موىلٰ الكويف البجيل البزَّ  الرمحن بن سيابة

ن ميثم بن حييٰى األسدي، بعمران (: )٧٨٥الرقم / ٢٩٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ). ثقة، روٰى عن أيب عبد اهللا وأيب جعفر ،موىلٰ 

 . أصحاب عيلٍّ  من خواصِّ ) ٥ص (يف رجاله  ه الربقي عدَّ  )٥(

عباية (: قائالً ، من أصحاب احلسن ) ٩٣٩/١الرقم / ٩٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ و

 ).بن عمرو بن ربعيا
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أُ  ،َعَلٍم ُيَرٰى  َال وَ  ،إَِماٍم ُهًدى َأْنتُْم إَِذا َبِقيتُْم بَِال  َكيَْف «: َيُقوُل   ْؤِمنِنيَ َاملُ  َيْربَ

 .»؟َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضٍ 

َيا «: َقاَل ِيل َأُبو اَْحلََسِن : َقاَل  ،َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِيلِّ ْبِن َيْقطِنيٍ  -  ٢٩٢

يَعَة ُتَربَّٰى  )إِنَّ ( ،َعِيلُّ   .»بِاْألََماِينِّ ُمنُْذ ِماَئتَْي َسنَةٍ  َالشِّ

 ؟َلُكْم َفَلْم َيُكنْ َوِقيَل  ،َما َباُلنَا ِقيَل َلنَا َفَكانَ  :َوَقاَل َيْقطٌِني ِالْبنِِه َعِيلٍّ 

َغْريَ َأنَّ َأْمَرُكْم  ،إِنَّ اَلَِّذي ِقيَل َلُكْم َوَلنَا ِمْن َخمَْرٍج َواِحدٍ  :َفَقاَل َلُه َعِيلٌّ 

ُكْم َفُأْعطِيتُْم َحمَْضُه َوَكاَن َكَام ِقيَل َلُكمْ  ْلنَا بِاْألََماِينِّ  ،َحَرضَ ْ َحيُْرضْ َفُعلِّ ، َوإِنَّ َأْمَرَنا َمل

ثِِامَئِة َسنٍَة َلَقَسِت ِماَئتَْي َسنٍَة َأْو َثَال  َيُكوُن إَِىلٰ  ْمَر َال إِنَّ َهَذا اَْألَ  :ِقيَل َلنَا َلوْ وَ 

ْسَال َعا )١(َوَلَرَجَعْت  ،َاْلُقُلوُب  ُة َالنَّاِس َعِن َاْإلِ َعهُ  :َوَلكِْن َقاُلوا ،مِ مَّ َوَما  ،َما َأْرسَ

فًا لُِقُلوِب َالنَّ  ،أَْقَرَبهُ   .)٣()٢(َوَتْقِريبًا لِْلَفَرِج  ،اسِ َتَألُّ

                                                             

 .)ولرجع: (بعض النَُّسخيف ) ١(

يف  لنعامين ، وا)٦ح  /باب كراهية التوقيت/ ٣٦٩ ص /١ ج(يف الكايف  رواه الكليني  )٢(

 .عن الكليني) ١٤ح / ١٦باب / ٣٠٦و ٣٠٥ص (الغيبة 

ربٰى الشيعة تُ ( :قوله): (٣٣٥و ٣٣٤ص / ٦ج ( صول الكايفرشح أُ يف  قال املوٰىل املازندراين  )٣(

 صاحب األمر  صالح حاهلم وتثبيت قلوهبم بالوعد القريب لظهورإأراد برتبيتهم ) باألماين

واضطربت ، ق الوعد البعيد حصل هلم اليأس من لقائهولو حتقَّ  ،باد والبالدواستيالئه عٰىل الع

عٰىل  مبنيٌّ  )مذ(و ،عٰىل الضمِّ  مبنيٌّ  )منذ() منذ مائتي سنة( :قوله .وفسدت عقائدهم ،نفوسهم

وال  ،)يف(وجتري هبام جمرٰى  ،ما بعدمها فتجرُّ  تكون حرف جرٍّ  منهام يصلح أنْ  واحدٍ  وكلُّ  ،السكون

فرتفع ما  ،يكونا اسمني ويصلح أنْ  .ما رأيته مذ الليلة: فتقول  عٰىل زمان أنت فيهإالَّ  لهام حينئذٍ دِخ تُ 

ل انقطاع أي أوَّ  ،ما رأيته مذ يوم اجلمعة: وتقول يف التاريخ، أو عٰىل التوقيت ،بعدمها عٰىل التاريخ

 ، نكرةهنا إالَّ اوال يقع ه .سنة أي أمد ذلك ،ما رأيته مذ سنة :الرؤية يوم اجلمعة، وتقول يف التوقيت

جمموعها  َل عِ الليلة كام ُج  ألنَّ  ،ل هو املراد هناواألوَّ  .سنة مذ :ام تقولوإنَّ  ،مذ سنة كذا :ك ال تقولألنَّ 

وقال يقطني  :قال( :قوله .كذلك مائتي سنة ،مستقبل وبعضها بعض أجزائها ماضٍ  حاالً مع أنَّ 

  ع عٰىل نحو ما أخربواقطَ األمر مل يُ  املخرب عنه وهو ظهور هذا قطني عٰىل أنَّ بن ي قول عيلِّ   دلَّ امَّ ـل) البنه

                      



ة : الفصل اخلامس ة املانعة من ظهور احلجَّ  ٣٨٥ ..................................  ¨يف ذكر العلَّ

ْلَمَغاِينُّ ِيف ِكتَاِب ٰى َوَروَ  -  ٢٩٣ : َقاَل  ،ْرَوِزيُّ َأُبو َجْعَفٍر اَملَ  ):َاْألَْوِصيَاءِ (اَلشَّ

ِد ْبِن َعْمرٍ  َوَرَأْوا َأيَّاَم َأِيب ، )٢(َاْلَعْسَكرِ  َوَمجَاَعٌة إَِىلٰ  )١(]و[َخَرَج َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

ِد ْبِن  ،)٣(َوفِيِهْم َعِيلُّ ْبُن أَْمحََد ْبِن َطنِنيٍ  ،ِيف اَْحلَيَاةِ   دٍ ُحمَمَّ  َفَكتََب َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

 خبار ه هل يعلم سبب اإلبأنَّ  سأله أبوه يقطني امتحانًا واختباراً  ،ووفق ما أظهروا من زمان قريب

أو  ،مور الغائبة مطلقاً األُ  من )قيل لنا(يعني ما حالنا  )ما بالنا(: ه أم ال، حيث قالبقرب ظهوره ورسِّ 

منها أمر من  )لكم وقيل(ذلك األمر كام قيل،  )أمر فكان( ،ة من دولة آل يقطنياسيَّ من اخلالفة العبَّ 

اجلواب عٰىل سبيل  إىلٰ  عٰىل نحو ما قيل عن قريب، فأشار عيلٌّ  )فلم يكن(قرب ظهور صاحب األمر 

فوجب  ،  العصمة لصدورمها من أهل ،ام واحدوخمرجه ما قيل لنا ولكم كالمها حقٌّ  اإلمجال بأنَّ 

ما قيل  وهو أنَّ  ،ما قيل لنا وما قيل لكم فرقاً بني  وعٰىل سبيل التفصيل بأنَّ  .علينا التصديق والتسليم

فلذلك  ،وقرب زمانه فأعطيتم حمضه وخالصه الذي غري مشوب باحتامل غريه لكم أمر حرض وقته

هلينا أُ ه مل حيرض وقته ومل يقرب زمانه فقيل لنا من األمر فإنَّ  بخالف ما ،قيل لكم كان ذلك األمر كام

هذا : ه لو قيل لنافإنَّ  ،هلا إٰىل قبوله فًا لقلوبنا وإمالةً هذا األمر ظهوره قريب تألُّ  إنَّ  :وقيل لنا ،باألماين

وا عن تدُّ سنة أو أكثر من ذلك لقست قلوب أكثر الناس وار سنة أو ثالثامئة األمر ال يكون إٰىل مائتي

ما  ألنَّ  ،وقوع ذلك األمر قريب حمتمل ألقرب األوقات إلينا وأبعده بأنَّ  وباجلملة القول .اإلسالم

بقرب قيام القيامة  )شأنه جلَّ (ولذلك حكم  ،ق الوقوع قريب أيضاً متحقِّ  يقع يف أبعد األوقات لكونه

املخاطب عٰىل أقرب األوقات ومن هذه اجلهة صدر هذا القول ليحمل ، يف مواضع عديدة من القرآن

كان مراد  نْ إمٰىض األقرب ومل يظهر محله عٰىل األقرب وهكذا دائًام و قلبه ويستقيم، وإذا ليطمئنَّ 

حكامء ال    وهم ،هذا القول اإلمجايل مصلحة عظيمة ومنفعة جليلة ففي ،القائل أبعد األوقات

بيشء من  ل الصبيُّ علَّ له باليشء أي أهلاه به كام يُ علَّ  )لنا باألماينلِّ فعُ ( :قوله .يرتكون أمثال هذه املصالح

ٰى وال بنفسه يتعدَّ  وعلَّ  ،أي سقاه السقية الثانية ،هه ويعلُّ ه يعلُّ وعلَّ  ،عن اللبن ٰى بهالطعام يتجزَّ 

أي  ،ل أنسب هنارشبت إبلهم العلل، والتعليل سقي بعد سقي، واملعنٰى األوَّ  القوم وأعلَّ  ،ٰى يتعدَّ 

خرٰى عٰىل ة بعد أُ قينا باألماين مرَّ أي ُس  ،والثاين أيضًا حمتمل .ةهبا يف تلك املدَّ  غلناباألماين وُش  هليناأُ 

 ).ةوالتخييليَّ  ةسبيل املكنيَّ 

 .بعض النَُّسخمن  )١(

د بن حممّ  عيلُّ : ء، منهمجالَّ قوم من األ إليه َب ِس ب إٰىل املعتصم، وقد نُ نَس يُ : ءاعسكر سامرَّ  )٢(

 ).١٢٣ص / ٤ج (معجم البلدان : راجع. بنه احلسن بن عيلٍّ وا، اهلادي

 ).ظنني: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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ُخوِل إَِىلٰ   َتْكتُْب اِْسِمي َفإِينِّ َال  :َفَقاَل َلُه َعِيلُّ ْبُن َأْمحَدَ  ،)١(َاْلَقْربِ  َعْمٍرو َيْستَْأِذُن ِيف َالدُّ

 . )٢(»َمْن َملْ َيْستَأِْذنْ اُْدُخْل َأْنَت وَ «: َجْعَفرٍ  َفَخَرَج إَِىلٰ  ،ْم َيْكتُْب اِْسَمهُ َفلَ  ،َأْستَأِْذنُ  َال 

*   *   * 

                                                             

 .ني رة لإلمامني العسكريَّ املراد بالقرب هي املقربة املطهَّ  )١(

سناده عن أيب إب )٢١ح  /٤٥باب / ٤٩٨ص (ين كامل الدِّ يف  رواه باختالف الصدوق  )٢(

 ١١٣١ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  لراوندي ، وااملروزي عن جعفر بن عمرو جعفر

 .عن جعفر بن عمرو) ٥٠ح / ١١٣٢و
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ل ا  ام اء ار اأ  فط ذ   

 من أخبار من كان خيتصُّ  حال الغيبة نذكر طرفاً  كان سفرياً  وقبل ذكر من

ٰ  بكلِّ  منهم  جياز، ونذكر من كان ممدوحاً وجه من اإل مر عىلٰ األ له إمام، ويتوىلَّ

 .ف احلال يف ذلكعرَ ليُ  ،ئ املذهبسيِّ  مذموماً  حسن الطريقة، ومن كان

ُْم  َوَقْد ُرِوَي ِيف َبْعِض َاْألَْخبَارِ  - ٢٩٤ اُمنَا َوُقوَّ «: َقاُلوا َأهنَّ اُمنَا ُخدَّ

اُر َخْلِق َاهللا  .»ِرشَ

ما  ل وخان عىلٰ وبدَّ  فيهم من غريَّ  نَّ ام قالوا ألعمومه، وإنَّ  وهذا ليس عىلٰ 

 . سنذكره

ُد ْبُن َعبِْد َاهللا َوَقْد َرَوٰى  - ٢٩٥ يُّ  ُحمَمَّ ْمَريِ َعْن  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ

ِد ْبِن َصالٍِح َاْهلََمَداِينِّ ُحمَ  َماِن  َكتَبُْت إَِىلٰ : َقاَل  ،مَّ َأنَّ َأْهَل َبيْتِي  َصاِحِب اَلزَّ

ُعوينِّ بِاْحلَِديِث اَلَِّذي ُرِوَي َعْن آَبائَِك  ُْم َقاُلوا ُيْؤُذوينِّ َوُيَقرِّ اُمنَا «: َأهنَّ ُخدَّ

اُر َخْلِق اَهللاَوُقوَّ   .»اُمنَا ِرشَ

  :َتَعاَىلٰ  ا َتْقَرُءوَن َما َقاَل اَهللاُ َوْحيَُكْم مَ «: َفَكتََب 
َ
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تِي َباَرَك  َاْلُقَرٰى  اَهللاَفنَْحُن وَ  ،]١٨: سبأ[ اِهَرة  اَهللاُ َالَّ

 .)١(»َالظَّاِهَرةُ  َوَأْنتُُم َاْلُقَرٰى  ،فِيَها
                                                             

عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي ) ١٦١ح / ١٤٠ص (يف اإلمامة والتبرصة  رواه ابن بابويه  )١(

عن  )٢ح  /٤٥باب / ٤٨٣ ص(ين كامل الدِّ يف  عن حمّمد بن صالح اهلمداين، والصدوق 

عن ) ٢٧٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس و، عن احلمريي أبيه وابن الوليد معاً 

 .أيب جعفر بن بابويه
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] ء او  دا ذ[:  

 :محران بن أعني :فمن املحمودين

َنا اَْحلُ  -  ٢٩٦ ِد ْبِن ُسْفيَاَن  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاَأْخَربَ َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،َاْلبََزْوَفِريِّ  َعِن َاْحلََسِن ْبِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

الٍ   -  َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َعْن ُزَراَرةَ  ،ْبِن ُبَكْريٍ  َعْن َعبِْد اَهللا ،َعِيلِّ ْبِن َفضَّ

: ُثمَّ َقاَل  ،ُثمَّ َأْطَرَق ُهنَيْئَةً  ،»أََبداً  َاهللاَيْرَتدُّ وَ  َال « :َفَقاَل  ،-  َوَذَكْرَنا ُمحَْراَن ْبَن أَْعَنيَ 

 .»َأَبداً  َاهللاَيْرَتدُّ وَ  ْل َال َأَج «

 :ل بن عمراملفضَّ  :ومنهم

ْسنَادِ  -  ٢٩٧ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،ِهبََذا اَْإلِ َعِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن أَِيب ُعَمْريٍ  ،َاْحلَُسْنيِ ْبِن َسِعيدٍ  َعْن أََسِد بِْن  ،اَملِْنَْقِريِّ َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َأْمحََد  ،َعْن ُحمَمَّ

ِريُد َأْن أَْسأََلُه َوأََنا أُ   أَِيب َعبِْد اَهللا َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْمحَرَ  ،ءٍ أَِيب َعَال 

ِل ْبِن ُعَمرَ َعِن اَملُ   يُل َعَىلٰ َواَْلَعَرُق َيِس  ،َوُهَو ِيف َضيَْعٍة َلُه ِيف َيْوٍم َشِديِد اَْحلَرِّ  ،َفضَّ

ُجُل اَملُ  -  ُهَو  إَِلَه إِالَّ اَلَِّذي َال  اَهللاوَ  - نِْعَم «: َفَقاَل  ،َفاْبتََدأَِين  ،َصْدِرهِ  ُل ْبُن ُعَمَر اَلرَّ َفضَّ

ُجُل  - ُهَو   إَِلَه إِالَّ اَلَِّذي َال  اَهللاوَ  - نِْعَم  ،َاْجلُْعِفيُّ  ُل ْبُن ُعَمَر َاْجلُْعفِ اَملُ  )١()ُهوَ (اَلرَّ  ،»يُّ َفضَّ

ُرَهاَثَال َأْحَصيُْت بِْضعًا وَ  َحتَّٰى  ًة ُيَكرِّ  .»إِنََّام ُهَو َوالٌِد َبْعَد َوالِدٍ «: َوَقاَل  ،ثَِني َمرَّ

 إَِىلٰ  أَِيب إِْبَراِهيَم  َمحَْلُت إَِىلٰ : َقاَل  ،َوُرِوَي َعْن ِهَشاِم ْبِن أَْمحَرَ  -  ٢٩٨

َها فَ «: َفَقاَل  ،ِدينَِة َأْمَواالً َاملَ  ِل ْبِن ُعَمرَ َاملُ  اْدَفْعَها إَِىلٰ ُردَّ  ،ُجْعِفيٍّ  َفَرَدْدُهتَا إَِىلٰ  ،»َفضَّ

لِ َباِب َاملُ  َفَحَطْطتَُها َعَىلٰ   .»َفضَّ

 ،ُكنُْت ِيف ِخْدَمِة أَِيب َاْحلََسِن : َقاَل  ،ْبِن َبْكرٍ  َوُرِوَي َعْن ُموَسٰى  - ٢٩٩

لِ  ِمْن َناِحيَِة َاملُ َشيْئًا َيِصُل إَِليِْه إِالَّ  َفَلْم َأُكْن َأَرٰى  َام َرَأْيُت اَلرَّ  ،َفضَّ ُجَل َجيِيُء َوَلُربَّ

ِء َفَال  ْ لِ اَملُ  َأْوِصْلُه إَِىلٰ «: َوَيُقوُل  ،َيْقبَُلُه ِمنْهُ  بِاليشَّ  .»َفضَّ
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(



 ٣٩١ .................  ار السفراء الذين كانوا يف حال الغيبةيف ذكر طرف من أخب: الفصل السادس

ٰ  :ومنهم  :يسنَ  بن ُخ املعىلَّ

بسببه، وكان  قتله داود بن عيلٍّ  ام، وإنَّ ام أيب عبد اهللا وكان من قوَّ 

 .مشهور وأمره ،منهاجه عىلٰ  عنده، ومٰىض  موداً حم

ٰ َاملُ  امَّ َقتََل َداُوُد ْبُن َعِيلٍّ ـلَ : َقاَل  ،َفُرِوَي َعْن َأِيب َبِصريٍ  -  ٣٠٠ ْبَن ُخنَيٍْس  َعىلَّ

َما  َىلٰ عَ  ،َيا َداُودُ «: َوَقاَل َلهُ  ،اِْشتَدَّ َعَليْهِ وَ ،  أَِيب َعبِْد َاهللا َعُظَم َذلَِك َعَىلٰ  ،َفَصَلبَهُ 

ُه َألَْوَجُه ِعنَْد اَهللاإِ  َاهللاوَ  ؟ِعيَاِيل  َي َوَقيِِّمي ِيف َماِيل َوَعَىلٰ َقتَْلَت َمْوَال  ِيف  ،»ِمنَْك  نَّ

 .َحِديٍث طَِويلٍ 

ُه َقاَل  -  ٣٠١  .)١(»َلَقْد َدَخَل اَْجلَنَّةَ  َاهللاَأَما وَ «: َوِيف َخَربٍ آَخَر َأنَّ

 :نرص بن قابوس اللخمي :ومنهم

 هم أنَّ علَ أليب عبد اهللا عرشين سنة، ومل يُ  ه كان وكيالً فروي أنَّ  -  ٣٠٢

 .فاضالً  اً وكيل، وكان خريِّ 

اج: ومنهم[  ]:عبد الرمحن بن احلجَّ

، ومات يف عرص  أليب عبد اهللا اج وكيالً وكان عبد الرمحن بن احلجَّ 

 .واليته عىلٰ  الرضا 

 :عبد اهللا بن جندب البجيل :ومنهم

رفيع  ، وكان عابداً  أليب إبراهيم وأيب احلسن الرضا وكان وكيالً 

 .)٢(خبارما روي يف األ املنزلة لدهيام، عىلٰ 

 ]:، وحمّمد بن سنان، وزكريَّا بن آدم، وسعد بن سعدصفوان بن حييىٰ : [ومنهم

يُّ  -  ٣٠٣ َأِيب َجْعَفٍر  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،)٣(َما َرَواُه َأُبو َطالٍِب َاْلُقمِّ
                                                             

 ).٧١٤و ٧٠٦ح / ٦٧٩و ٦٧٥ص / ٢ج (يف رجاله   رواه الكيشِّ  )١(

 ).١٠٩٨ - ١٠٩٦ح / ٨٥٢و ٨٥١ص / ٢ج ( رجال الكيشِّ  :راجع )٢(

موٰىل  ،يعبد اهللا بن الصلت أبو طالب القمِّ (: )٥٦٤الرقم / ٢١٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).ف، له كتاب التفسريعرَ ، يُ إٰىل روايته، روٰى عن الرضا  مسكون ،ت بن ثعلبة، ثقةبني تيم الالَّ 
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يَٰى  اَهللاُ  َجَزٰى «: َفَسِمْعتُُه َيُقوُل  ،ِيف آِخِر ُعُمِرهِ   اِين َالثَّ  َد ْبَن  ،َصْفَواَن ْبَن َحيْ َوُحمَمَّ

ا ْبَن آَدمَ  ،ِسنَانٍ   .»َفَقْد َوَفْوا ِيل  ،َوَسْعَد ْبَن َسْعٍد َعنِّي َخْرياً  ،َوَزَكِريَّ

َّْن َتَوالَّ َوَكاَن َزَكرِ  ا ْبُن آَدَم ِمم  َذَكْرَت «: َرَج فِيِه َعْن أَِيب َجْعَفٍر َوَخ ، ُهمْ يَّ

ُجِل َاملُ  ِمْن َقَضاِء اَهللاٰى َما َجرَ  ٰ ِيف َالرَّ َيْوَم َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت وَ  َتَعاَىلٰ  َرِمحَُه اَهللاُ  تََوىفَّ

اَم َحيَاتِِه َعاِرفاً بِاْحلَقِّ  ،اُيبَْعُث َحي�  ، )لِْلَحقِّ (ابِراً ُحمْتَِسبًا َص  ،َقاِئالً بِهِ  ،َفَقْد َعاَش َأيَّ

لٍ  َال َغْريَ َناِكٍث وَ   َوَمَىضٰ  ،َولَِرُسولِِه َعَليْهِ  َقاِئًام بَِام َجيُِب هللاِ  َأْجَر  َفَجَزاُه َاهللاُ ،ُمبَدِّ

 .»َوَأْعَطاُه َجَزاَء َسْعِيهِ  ،نِيَّتِهِ 

ا حمّمد بن سنان  :وأمَّ

َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر : َقاَل  ،ْحلَُسْنيِ ْبِن َداُودَ ُرِوَي َعْن َعِيلِّ ْبِن اَ ه نَّ إِ فَ  - ٣٠٤

َد ْبَن ِسنَاٍن بَِخْريٍ  َالثَّاِينَ  َفَام  ،َعنُْه بِِرَضاِئي َعنْهُ  َرِيضَ اَهللاُ«: َوَيُقوُل  ،َيْذُكُر ُحمَمَّ

 .»َوَما َخاَلَف أَِيب َقطُّ  ،َخاَلَفنِي

 :ي األشعريعبد العزيز بن املهتدي القمِّ  :ومنهم

 َوَقْد َعَرْفت اَْحلَْمُد هللاِ قبضت وَ «: َخَرَج فِيِه َعْن أَِيب َجْعَفٍر  -  ٣٠٥

تِي َصاَرْت إَِليَْك ِمنَْها ُنوَب  َغَفَر َاهللاُ ،َاْلُوُجوَه َالَّ اُكمْ  ،َلَك َوَهلُُم َالذُّ  .»َوَرِمحَنَا َوإِيَّ

اكَ َوَرِمحَنَا وَ  ،َلَك َذْنبََك  َغَفَر اَهللاُ «: َوَخَرَج فِيهِ  َوَرِيضَ َعنَْك بِِرَضائِي  ،إِيَّ

 .)١(»َعنَْك 

 :بن مهزيار األهوازي عيلُّ  :ومنهم

 .وكان حمموداً 
                                                             

َعْن : ، ولكن رواه بلفظ أوضح)٩٧٥رقم ال/ ٧٩٥ص / ٢ج (يف رجاله   روٰى ذيله الكيشِّ  )١(

َفُمْرِين بَِأْمِرَك  ،َكَتْبُت إَِلْيِه َأنَّ َلَك َمِعي َشْيئاً : َقاَل  ،َمْن َرَواُه َعنُْه، َعْن َأِيب َجْعَفٍر  َعْبِد َاْلَعِزيِز َأوْ 

ْقَعِة َوَاْحلَْمُد هللاِ«: َفَكَتَب  ،فِيِه إَِىلٰ َمْن َأْدَفُعهُ  نَا َوَرِمحَ  ،َذْنَبَك  ، َوَغَفَر َاهللاُإِينِّ َقَبْضُت َما ِيف َهِذِه َالرُّ

اكَ   .»َعْنَك بِِرَضاَي َعنَْك  َوَرِيضَ َاهللاُ ،َوإِيَّ
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٠٦ يِّ  ،َأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعِن  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

ْسَكاِيفِّ  ،ِخيِّ َعْن َأِيب اَْحلََسِن َاْلبَلْ  ،َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ  َعِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َماُبنَْداَر اَْإلِ

ونٍ  ،)١(يِّ ارِ دَ لنَّ ِء اَ َاْلَعَال  َساَلَة َعَىلٰ : َقاَل  ،َعِن َاْحلََسِن ْبِن َشمُّ َعِيلِّ ْبِن  َقَرْأُت َهِذِه اَلرِّ

 :َمْهِزَياَر َعْن َأِيب َجْعَفٍر َالثَّاِين بَِخطِّهِ 

ْمحَ  بِْسِم َاهللا« ِحيمِ اَلرَّ  ،َوَأْسَكنََك َجنَّتَهُ  ،َجَزاكَ  َأْحَسَن َاهللاُ ،َيا َعِيلُّ ، ِن اَلرَّ

ْنيَا َوَاْآلِخَرةِ  ْزِي ِيف َالدُّ َك َاهللاُوَ  ،َوَمنََعَك ِمَن َاْخلِ َقْد َبَلْوُتَك  ،َيا َعِيلُّ  .َمَعنَا َحَرشَ

ُتَك  ْدَمةِ  )٢(َوَخَربْ َفَلْو  ،َوَالتَّْوِقِري َوَاْلِقيَاِم بَِام َجيُِب َعَليَْك  ِيف َالنَِّصيَحِة َوَالطَّاَعِة َواَْخلِ

ْ َأَر ِمثَْلَك  :ْلُت قُ  َجنَّاِت َاْلِفْرَدْوِس  َفَجَزاَك َاهللاُ ،َلَرَجْوُت َأْن َأُكوَن َصاِدقاً  ،إِينِّ َمل

دِ  َال وَ  ،َمَقاِمَك  َفَام َخِفَي َعَيلَّ  ،ُنُزالً  يِْل َوَالنََّهارِ  ،ِخْدَمتَِك ِيف اَْحلَرِّ َواَْلَربْ  ،ِيف َاللَّ

بَُوَك بَِرْمحٍَة ُتْغتَبَُط ِهبَاْخلََال إَِذا َمجََع اَ  َفَأْسَأُل َاهللاَ َعاءِ  ،ئَِق لِْلِقيَاَمِة َأْن َحيْ  .»إِنَُّه َسِميُع َالدُّ

 :اجوب بن نوح بن درَّ أيُّ  :ومنهم

ُكنُْت ِعنَْد : َقاَل  ،-  اَن َفَطِحي� َكاوَ  -َداِئنِيُّ َذَكَر َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد َاملَ  - ٣٠٧

َيا َأِيب اَْحلََسِن َاْلَعْسَكِريِّ  اَمهُ  ،)٣(بَِرصْ  ،إِْذ َدَخَل َأيُّوُب ْبُن ُنوٍح َوَوَقَف ُقدَّ

َف  ٍء ُثمَّ اِْنَرصَ إِْن  ،َيا َعْمُرو«: َوَقاَل  َواِْلتََفَت إَِيلَّ َأُبو َاْحلََسِن  ،َفَأَمَرُه بَِيشْ

َِّة َفاْنظُْر إَِىلٰ  َأْن َتنْظَُر إَِىلٰ  َأْحبَبَْت   .»َهَذا َرُجٍل ِمْن َأْهِل اَْجلَن

 :بن جعفر اهلامين عيلُّ  :ومنهم

 .د حممّ  ا من وكالء أيب احلسن وأيبمرضي�  وكان فاضالً 
                                                             

، واملذار يف ميسان بني واسط والبرصة ؛)املذاري(: )٠٥ذ١ص / ٥٠ج (األنوار يف بحار  )١(

/ ٥ج (معجم البلدان  :راجع. بن سميط النخيل دالزبري عٰىل أمح وكانت باملذار وقعة ملصعب بن

 .)٨٨ص 

 ).ريتكخ: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 .سها موسٰى بن جعفر ا قرية أسَّ هنَّ أ )١٦٥ح (قد ذكرنا يف ) ٣(
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اِزيُّ  َرَوٰى  -  ٣٠٨ َياِديِّ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ َالرَّ  :َل َقا ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َخمَْلٍد َاْإلِ

َثنِي َأُبو َجْعَفٍر َاْلَعْمِريُّ  َعِيلِّ  َفَنَظَر ِإَىلٰ  ،)١(لٍ َحجَّ َأُبو َطاِهِر ْبُن ِبَال : َقاَل  ،َحدَّ

َف َكَتَب ِبَذلَِك ِإَىلٰ  ،ْبِن َجْعَفٍر َوُهَو ُينِْفُق َالنََّفَقاِت َاْلَعظِيَمةَ اِ  َأِيب  َفَلامَّ ِاْنَرصَ

دٍ  ُثمَّ َأَمْرَنا َلُه  ،َقْد ُكنَّا َأَمْرَنا َلُه بِِامَئِة َأْلِف ِدينَارٍ «: َعتِهِ َفَوقََّع ِيف ُرقْ  ، ُحمَمَّ

ْ ُنْدِخْلُهْم  ،إِْبَقاًء َعَليْنَا )٢(َقبُوَلهُ  ِمثِْلَها َفَأَبٰى بِ  ُخوِل ِيف َأْمِرَنا ِفيَام َمل َما لِلنَّاِس َوَالدُّ

 .»؟فِيهِ 

 .ثَِني َأْلَف ِدينَارٍ َفَأَمَر َلُه بِثََال  ،ْلَعْسَكِريِّ َأِيب اَْحلََسِن اَ  َوَدَخَل َعَىلٰ  :َقاَل 

 :بن راشد أبو عيلٍّ  :ومنهم

ِين اِْبُن أَِيب ِجيدٍ  -  ٣٠٩ ِد ْبِن َاْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيدِ  ،َأْخَربَ ارِ  ،َعْن ُحمَمَّ فَّ  ،َعِن َالصَّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  َواِيل بِبَْغَداَد َاملَ  إَِىلٰ  ْلَعْسَكِريُّ َكتََب َأُبو اَْحلََسِن اَ : َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ

َواِد َوَما َيِليَهاَاملَ وَ  َمَقاَم َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  )٣(َقْد أََقْمُت َأَبا َعِيلِّ ْبَن َراِشدٍ «: َداِئِن َواَلسَّ

َوِيف ِعْصيَانِِه  ،ِه َطاَعتِيَوَقْد َأْوَجبُْت ِيف طَاَعتِ  ،ِئيَمْن ِقبََلُه ِمْن ُوَكَال وَ  )٤(ْبِن َعبِْد َربِّهِ 

 .»َوَكتَبُْت بَِخطِّي ،ِعْصيَاِين  َاْخلُُروَج إَِىلٰ 

                                                             

 .بن بالل د بن عيلِّ هو حممّ  )١(

 ).قبوهلا: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 :قائالً ، من أصحاب اجلواد ) ٥٥٤٥/٨الرقم / ٣٧٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

/ ٣٨٥ص (يف  ه أيضاً وعدَّ ، )ملهلب، بغدادي، ثقةآلل ا ، موىلٰ ٰى أبا عيلٍّ كنَّيُ  ،احلسن بن راشد(

 .من أصحاب اهلادي  )٥٦٧٣/١٠الرقم 

عالم، ورؤساء املأخوذ من الفقهاء األ )٤٤ص (جوابات أهل املوصل يف  ه الشيخ املفيد وعدَّ 

 .منهم واحدٍ  وال طريق لذمِّ  ء،ن عليهم بيشطعَ الذين ال يُ  ،واحلرام عنهم احلالل

من ) ٥٧٠٧/٤الرقم / ٣٨٨ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٥٨ص (يف رجاله   ه الربقيعدَّ  )٤(

 .أصحاب اهلادي 

 .د العسكري أليب حممّ  ه كان وكيالً راشد أنَّ  ويظهر من ترمجة احلسن بن
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ُد ْبُن َيْعُقوَب  َوَرَوٰى  -  ٣١٠ ِد ْبِن َفَرٍج  َرَفَعُه إَِىلٰ  ،ُحمَمَّ َكتَبُْت : َقاَل  ،)١(ُحمَمَّ

َوَعِن اِْبِن  ،)٢(]ْبِن َعاِصمٍ [َجْعَفِر ْبِن  َوَعْن ِعيَسٰى  ،إَِليِْه َأْسَأُلُه َعْن َأِيب َعِيلِّ ْبِن َراِشدٍ 

ُه َعاَش َسِعيدًا َوَماَت َشِهيداً  ،َذَكْرَت اِْبَن َراِشٍد «: َوَكتََب إَِيلَّ  ،َبنْدٍ  َوَدَعا  ،»َفإِنَّ

َب بَِعُموٍد َوُقتَِل  ،)٣(ِالْبِن َبنٍْد َوَاْلَعاِصِميِّ  َب  ،َواِْبُن َبنٍْد ُرضِ َواِْبُن َعاِصٍم ُرضِ

ْرسِ َثَال  يَاِط َعَىلٰ بِالسِّ  ْجَلةِ اَْجلِ  .)٤(َثِامَئِة َسْوٍط َوُرِمَي بِِه ِيف َالدِّ

 م معروفونفهؤالء مجاعة املحمودين، وتركنا ذكر استقصائهم ألهنَّ 

 .بتُ مذكورون يف الكُ 

] ء او  ا ذ[:  

 :فجامعة ،ا املذمومون منهمفأمَّ 

ُكنُْت ِعنَْد أَِيب : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،ُن إِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشمٍ َعِيلُّ بْ  َفَرَوٰى  - ٣١١

ِد ْبِن َسْهٍل َاْهلََمَداِينُّ  َجْعَفٍر َالثَّاِين  ٰ  - إِْذ َدَخَل َعَليِْه َصالُِح ْبُن ُحمَمَّ  َوَكاَن َيتََوىلَّ

ِة آاِْج  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفَقاَل َلهُ ، -َلُه  َفإِينِّ  ،ِف ِدْرَهٍم ِيف ِحلٍّ َال َعْلنِي ِمْن َعَرشَ

 .َأْنَفْقتَُها

 .»َأْنَت ِيف ِحلٍّ «: َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ 

َأْمَواِل ( َأَحُدُهْم َيثُِب َعَىلٰ «: َفَلامَّ َخَرَج َصالٌِح ِمْن ِعنِْدِه َقاَل َأُبو َجْعَفٍر 
                                                             

د بن الفرج الرخجي، روٰى عن حممّ (: )١٠١٤الرقم / ٣٧١ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).له كتاب مسائل ،أيب احلسن 

: قائالً ، من أصحاب الرضا ) ٥٣٩٦/٩الرقم / ٣٦٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

، من أصحاب اجلواد ) ٥٥٨٦/٢الرقم / ٣٧٧ص (ويف  ،)فرج الرخجي، ثقةالد بن حممّ (

 .أصحاب اهلادي  من) ٥٧٤٩/٣الرقم / ٣٩٠ص (ويف 

 .بعض النَُّسخمن  )٢(

 .هو العاصمي املزبور وابن عاصم أيضاً  العاصمي هو عيسٰى بن جعفر بن عاصم، )٣(

 ).١١٢٢ح / ٨٦٣ص / ٢ج (يف رجاله   رواه الكيشِّ  )٤(
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ٍد َوُفَقَراِئِهْم َوَمَساِكينِِهْم وَ  )١()َحقِّ  اِْجَعْلنِي  :َفيَْأُخُذُه ُثمَّ َيُقوُل  ،َأْبنَاِء َسبِيِلِهمْ آِل ُحمَمَّ

َيْوَم َاْلِقيَاَمِة َعْن  َليَْسَأَلنَُّهُم اَهللاُ  اَهللاوَ  ؟َأْفَعُل  َال  :َأينِّ أَُقوُل َلهُ  َأَتَراُه َظنَّ ِيب  ،ِيف ِحلٍّ 

 .)٣()٢(»َذلَِك ُسَؤاالً َحثِيثاً 

 وزياد بن مروان القندي، وعثامن بن ،بن أيب محزة البطائني عيلُّ  :ومنهم

 :عيسٰى الروايس

عندهم أموال جزيلة،  ، وكان ٰى هم كانوا وكالء أليب احلسن موسكلُّ 

األموال، ودفعوا إمامة  يف وقفوا طمعاً   ٰى أبو احلسن موس  مٰىض فلامَّ 

 .)٤(ل بإعادتهطوِّ فال نُ ، وجحدوه، وقد ذكرنا ذلك فيام مٰىض   الرضا

 :بن حاتم بن ماهويه القزوينيارس ف :ومنهم

يُّ  َرَواُه َعبُْد َاهللاما  عىلٰ  -  ٣١٢ ْمَريِ َكتََب َأُبو َاْحلََسِن : َقاَل  ،ْبُن َجْعَفٍر اَْحلِ

 َتَعاَىلٰ  ْعتَِقْد فِيَام َتِديُن َاهللاَاِ «: بَِخطِّهِ  )٥(َعِيلِّ ْبِن َعْمٍرو َاْلَقْزِوينِيِّ  إَِىلٰ  َاْلَعْسَكِريُّ 
                                                             

 ).دعٰىل مال آل حممّ : (بعضهايف و، بعض النَُّسخليس يف ) ١(

يف  ، واملفيد )٢٧ح  .../باب الفيء واألنفال/ ٥٤٨ص / ١ ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٢(

، )٣٩٧/١٩ح / ١٤٠ص / ٤ ج(األحكام هتذيب يف  لِّف ، واملؤ)٢٨٥و ٢٨٤ص (املقنعة 

 ).١٩٧/١١ح / ٦٠ص / ٢ ج(االستبصار يف و

:  أقولأينِّ  أتراه ظنَّ ( :قوله): (٤١٦ص / ٧ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٣(

ف بعضه يف الوجوه َرص يُ  ه أنَّ اإلمام إالَّ  ه حقُّ س كلَّ مُ اخلُ  ذلك ظاهرًا عٰىل أنَّ  دلَّ ) ال أفعل

 ،أوٰىل هبم من أنفسهم اإلمام  أنَّ ا لألصناف املذكورين إالَّ يكون بعضه حق�  وحيتمل أنْ  ،املذكورة

القيامة عن ذلك  هم اهللا يومليسألنَّ(: قوله ثمّ  .ف يف حقوقهم أيضاً املترصِّ  لَّ ُحيِ  فلذلك كان له أنْ 

يبعد  وال ،اوهو بعيد جد�  ،ه اإلمام أيضًا مسؤولل من أحلَّ  دل ظاهرًا عٰىل أنَّ  )حثيثاً  سؤاالً 

 ).واهللا أعلم ،ختصيص السؤال بمن عداه

 ).٧٥ - ٦٥ح (قد مٰىض يف  )٤(

، )٥٧١٨/١٥الرقم / ٣٨٨ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٥٩ص (يف رجاله  الربقي ه عدَّ ) ٥(

             ).القزويني اربن عمرو العطَّ  عيلُّ (: قائالً 
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َلَعنَُه (َوُهَو َفاِرٌس  ،َاْلبَاطَِن ِعنِْدي َحَسَب َما َأْظَهْرُت َلَك فِيَمِن اِْستَنْبَْأَت َعنْهُ  بِِه َأنَّ 

بَاَلَغُة ِيف َذلَِك َاملُ وَ  ،َوَقْصُدُه َوُمَعاَداُتهُ  ،َاِالْجتَِهاُد ِيف َلْعنِهِ  َفإِنَُّه َليَْس َيَسُعَك إِالَّ  ،)َاهللاُ

َفِجدَّ َوُشدَّ  ،بَِأْمٍر َغْريِ َصِحيٍح  نُْت آُمُر أَْن ُيَداَن َاهللاَُما كُ  ،بِيَل إَِليْهِ بَِأْكثَِر َما َجتُِد َالسَّ 

َوَأْبِلْغُهْم َذلَِك  ،َوإِْبَطاِل َأْمِرهِ  ،َوَصدِّ َأْصَحابِنَا َعنْهُ  ،َوَقْطِع َأْسبَابِهِ  ،َوَهتْكِهِ  ،ِيف َلْعنِهِ 

دِ َعْن َهَذا اَْألَْمِر َاملُ  اِئُلُكْم َبْنيَ َيَدِي َاهللا َس َوإِينِّ  ،َواِْحِكِه َهلُْم َعنِّي ،ِمنِّي َفَوْيٌل  ،َؤكَّ

ِل بُْت بَِخطِّي َليَْلَة َالثََّال َوَكتَ  ،لِْلَعاِيص َولِْلَجاِحدِ  َثاِء لِتِْسِع َليَاٍل ِمْن َشْهِر َربِيٍع َاْألَوَّ

ُل َعَىلٰ  ،َسنََة َمخِْسَني َوِماَئتَْنيِ   . »َوأَْمحَُدُه َكثِرياً  ،َاهللا َوَأَنا َأَتَوكَّ

 :)١(أمحد بن هالل العربتائي :ومنهم

ُد ْبُن َيْعُقوَب  َرَوٰى  -  ٣١٣ َاْلَعْمِريِّ ِيف َتْوِقيٍع َطِويٍل  َخَرَج إَِىلٰ : َقاَل  ،ُحمَمَّ

َناهُ  أُ إَِىلٰ «: اِْختََرصْ َّْن َال وَ  ،َاهللا  َرِمحَهُ ٍل َال ِمِن اِْبِن ِهَال  َتَعاَىلٰ  اَهللا َوَنْحُن َنْربَ ُأ ِمنْهُ  ِمم  ،َيْربَ

َّا َأْعَلْمنَاَك ِمْن َحاِل َهَذا اَْلَفاِجرِ  ْسَحاِقيَّ َوَأْهَل َبَلِدِه ِمم َوَمجِيِع َمْن َكاَن  ،َفَأْعِلِم َاْإلِ

 .»َسَأَلَك َوَيْسَأُلَك َعنْهُ 

 :وغريهم بن بالل د بن عيلِّ أبو طاهر حممّ  :ومنهم

 .بتُ ذلك مشهور موجود يف الكُ  نَّ هم، ألل بذكرطوِّ ا ال نُ ممَّ 

] اء ذاوا ن از [:  

 :سفراء املمدوحون يف زمان الغيبةا الفأمَّ 

 ]:أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري [

 د احلسن بند العسكري وأبو حممّ بن حممّ  من نصبه أبو احلسن عيلُّ : هلمفأوَّ 
                                                                                                                                               

  َّعٰىل أيب  ن روٰى النصَّ ممَّ ) ٥٢٤ص / ٣ج (آل أيب طالب يف مناقب  شهرآشوب ه ابن وعد

 .د العسكري حممّ 

: راجع .وهي قرية كبرية من أعامل بغداد من نواحي النهروان بني بغداد وواسط ،نسبة إٰىل عربتا )١(

 .)٧٨و ٧٧ص / ٤ج (البلدان  معجم
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 خ املوثوق به أبو عمرو عثامن بن سعيدوهو الشي ،د ابنه بن حممّ  عيلِّ 

  ..ي العمريمِّ ام ُس وإنَّ  ،اوكان أسدي�  ،العمري 

ِد ْبِن َأْمحَدَ  اُه َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاملَِا َروَ  -  ٣١٤ َاْلَكاِتُب اِْبُن بِنِْت أَِيب  )١(ْبُن ُحمَمَّ

هِ  إَِىلٰ  َفنُِسَب  اي� َكاَن أََسدِ : َقاَل َأُبو َنْرصٍ  ،)٢(َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ   .َاْلَعْمِريُّ  :َفِقيَل  ،َجدِّ

يَعةِ وَ  ٍد َاْحلََسَن ْبَن َعِيلٍّ  :َقْد َقاَل َقْوٌم ِمَن َالشِّ َمُع  َال «: َقاَل  إِنَّ َأَبا ُحمَمَّ ُجيْ

 .يُّ اَْلَعْمرِ  :َفِقيَل  ،َوَأَمَر بَِكْرسِ ُكنْيَتِهِ ، »)٣(اِْمِرٍئ ُعثَْامَن َوَأُبو َعْمٍرو َعَىلٰ 

 .َمْن َرأَٰى  َكاَن ِمْن َعْسَكِر ُرسَّ ِألَنَُّه  ،َاْلَعْسَكِريُّ َأْيَضاً  :َوُيَقاُل َلهُ 

امَّ  :َوُيَقاُل َلهُ  يًَة َعَىلٰ  ،نُ َالسَّ
ْمِن َتْغطِ ُه َكاَن َيتَِّجُر ِيف السَّ َوَكاَن ، اْألَْمرِ  ِألَنَّ

يَعُة إَِذا َمحَُلوا إَِىلٰ  ٍد  َالشِّ  َما َجيُِب َعَليِْهْم َمحُْلُه ِمَن اَْألَْمَواِل َأْنَفُذوا إَِىلٰ  أَِيب ُحمَمَّ

ِمُلُه إَِىلٰ  ،َأِيب َعْمٍرو ْمِن َوِزَقاِقِه َوَحيْ ٍد  َفيَْجَعُلُه ِيف ِجَراِب َالسَّ َتِقيًَّة  َأِيب ُحمَمَّ

 .َوَخْوفاً 

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣١٥ ٍد َهاُروَن ْبِن  ،َفَأْخَربَ ِد  ،ُموَسٰى َعْن أَِيب ُحمَمَّ َعْن أَِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

ْسَكاِيفِّ  اٍم َاْإلِ َثنَا َعبُْد اَهللا :َقاَل  ،ْبِن َمهَّ يُّ  َحدَّ ْمَريِ َثنَا َأْمحَُد ْبُن  :َقاَل  ،ْبُن َجْعَفٍر اَْحلِ َحدَّ

يُّ  ٍد أَِيب َاْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن ُحمَ  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،إِْسَحاَق ْبِن َسْعٍد اَْلُقمِّ  َصَلَواُت اَهللا(مَّ

َيتََهيَُّأ ِيلَ اَْلُوُصوُل  َال وَ  ،أََنا أَِغيُب َوأَْشَهدُ  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت  ،ِيف َيْوٍم ِمَن َاْألَيَّامِ  )َعَليْهِ 

 ؟َوَأْمَر َمْن َنْمتَثُِل  ،َفَقْوَل َمْن َنْقبَُل  ،إَِليَْك إَِذا َشِهْدُت ِيف ُكلِّ َوْقٍت 

َما َقاَلُه َلُكْم  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو َالثَِّقُة َاْألَِمنيُ «): َعَليْهِ  َلَواُت اَهللاَص (َفَقاَل ِيل 

يهِ  ،َفَعنِّي َيُقوُلهُ  اُه إَِليُْكْم َفَعنِّي ُيَؤدِّ  .»َوَما َأدَّ
                                                             

 .دهللا بن أمحد بن حممّ ه هبة اأنَّ  عن النجايش  )٢٤٨ح (م يف تقدَّ ) ١(

كلثوم بنت أيب جعفر  مِّ ابن بنت أُ  ب الرجال ويأيت يف بعض األخبار أيضاً تُ هو عٰىل ما يف كُ  )٢(

 عمراً  نَّ وذلك أل ،ةأو إضافة االبن إٰىل اجلدَّ  ،ا من باب إضافة البنت إٰىل اجلدِّ فهو إمَّ  العمري،

 .عنوان يف بعض األخبار اآلتيةعثامن بن سعيد بن عمرو، ويأيت هبذا ال وهو ،هجدُّ 

 ).ال جتمع عٰىل أمرين عثامن وأبو عمرو: قال له: (بعض النَُّسخ يف )٣(
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ٍد اِْبنِِه اَْحلََسِن اَْلَعْسَكرِ  َوَصْلُت إَِىلٰ  أَبُو اَْحلََسِن  َفلَامَّ َمَىضٰ     )١(يِّ أَِيب ُحمَمَّ

 .ِمثَْل َقْوِيل ِألَبِيهِ  َفُقْلُت َلُه  ،َذاَت َيْومٍ 

 ،َامِت َاملَ ْحيَا وَ ثَِقتِي ِيف َاملَ اِيض وَ ثَِقُة َاملَ  ،َهَذا َأُبو َعْمٍرو َالثَِّقُة اَْألَِمنيُ «: َفَقاَل ِيل 

يهُ  إَِليُْكْم َفَعنِّي )٢(َوَما أَدَّٰى  ،َفَام َقاَلُه َلُكْم َفَعنِّي َيُقوُلهُ   .»ُيَؤدِّ

ٍد َهاُرونُ  يُّ  :َقاَل َأُبو َعِيلٍّ  :َقاَل َأُبو ُحمَمَّ ْمَريِ َفُكنَّا َكثِرياً  :َقاَل َأُبو َاْلَعبَّاِس اَْحلِ

 .َلَة َحمَلِّ َأِيب َعْمٍروَنتََواَصُف َجَال وَ  ،َما َنتََذاَكُر َهَذا َاْلَقْوَل 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٣١٦ ِد ْبِن َمهَّامٍ  ،ٍد َهاُرونَ َعْن أَِيب ُحمَمَّ  ،َوَأْخَربَ َعْن َعبِْد  ،َعْن ُحمَمَّ

ٍد : َقاَل  ،ْبِن َجْعَفرٍ  اَهللا نَِني َبْعَد ُمِيضِّ أَِيب ُحمَمَّ َفَدَخْلُت  ،َحَجْجنَا ِيف َبْعِض اَلسِّ

َال  أَْمحََد ْبنِ  َعَىلٰ  يَْخ  :ْلُت َفقُ  ،َفَرَأْيُت أََبا َعْمٍرو ِعنَْدهُ  ،مِ إِْسَحاَق بَِمِدينَِة اَلسَّ  إِنَّ َهَذا اَلشَّ

ُت إَِىلٰ وَ  -  َثنَا فِيَك بَِكيَْت  ،ْرِيضُّ ُهَو ِعنَْدنَا اَلثَِّقُة اَملَ وَ ، - َأْمحََد ْبِن إِْسَحاَق  َأَرشْ َحدَّ

َم  ،َوَكيَْت  َ  - َواِْقتََصْصُت َعَليِْه َما َتَقدَّ ، - لِِّه َيْعنِي َما َذَكْرنَاُه َعنُْه ِمْن فَْضِل أَِيب َعْمٍرو َوَحم

َماَمْنيِ  َفأَْسأَُلَك بَِحقِّ اَهللا ،ُيَشكُّ ِيف َقْولِِه َوِصْدِقهِ  َال  )٣(أَْنَت َاْآلَن ِممَّنْ  :َوُقْلُت  َوبَِحقِّ َاْإلِ

َماِن  ،اَللََّذْيِن َوثََّقاكَ  ٍد اَلَِّذي ُهَو َصاِحُب اَلزَّ  ؟َهْل َرَأْيَت اِْبَن أَِيب ُحمَمَّ

 .ُختِْربَ بَِذلَِك َأَحداً َوَأَنا َحيٌّ  َأْن َال  َعَىلٰ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفبََكٰى 

 .َنَعمْ  :ُقْلُت 

َا  - َوُعنُُقُه َهَكَذا  َقْد َرَأْيتُُه  :َقاَل  َقاِب ُحْسناً وَ ُيِريُد َأهنَّ  .-َمتَاماً َأْغَلُظ َالرِّ

 .َفاِالْسمُ  :ُقْلُت 

يتُْم َعْن َهَذا :َقاَل   .ُهنِ

َرياِيفُّ َأْمحَُد بْ  َوَرَوٰى  -  ٣١٧ َنا َأُبو َأْخَربَ  :َقاَل  ،ُن َعِيلِّ ْبِن ُنوٍح َأُبو َاْلَعبَّاِس َالسِّ
                                                             

 ).صاحب العسكر: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).اهأدَّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).من: (بعض النَُّسخيف ) ٣(
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ِد ْبِن أَْمحََد َاملَ بْ  َنْرصٍ ِهبَُة اَهللا َثنِي َبْعُض  :َقاَل  ،ْعُروُف بِاْبِن ُبَرْينََة َاْلَكاتِِب ُن ُحمَمَّ َحدَّ

َماِميَِّة َأْصحَ  يَعِة اَْإلِ اِف ِمَن َالشِّ َّ ٍد َاْلَعبَّاُس  :َقاَل  ،اِب َاْحلَِديِث َالرشُّ َثنِي َأُبو ُحمَمَّ َحدَّ

اِئغُ اِ  َثنِي َاْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد َاْخلَِصيبِيُّ  :َقاَل  ،ْبُن َأْمحََد َالصَّ ُد ْبُن  :َقاَل  ،َحدَّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

ٍد اَْحلََسِن  َخْلنَا َعَىلٰ دَ : َقاَال  ،َاْحلََسنِيَّانِ  ِد َاهللاإِْسَامِعيَل َوَعِيلُّ ْبُن َعبْ  بُِرسَّ  َأِيب ُحمَمَّ

 :َفَقاَل  ،َدَخَل َعَليِْه َبْدٌر َخاِدُمهُ  َحتَّٰى  ،ِشيَعتِهِ َمجَاَعٌة ِمْن َأْولِيَاِئِه وَ َوَبْنيَ َيَدْيِه  َمْن َرأَٰى 

 .بِاْلبَاِب َقْوٌم ُشْعٌث ُغْربٌ  ،َي َيا َمْوَال 

َأْن  ِيف َحِديٍث َطِويٍل َيُسوَقانِِه إَِىلٰ  »ِمْن ِشيَعتِنَا بِاْليََمنِ  ِء َنَفرٌ َهُؤَال «: َفَقاَل َهلُمْ 

َفَام  ،»َفاْمِض َفاْئتِنَا بُِعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمِريِّ «: لِبَْدرٍ  َأْن َقاَل َاْحلََسُن  َينْتَِهَي إَِىلٰ 

ٍد َفَقاَل لَ  ،َدَخَل ُعثَْامنُ  َيِسرياً َحتَّٰى  بِثْنَا إِالَّ لَ   ،اِْمِض َيا ُعثَْامنُ «: ُه َسيُِّدَنا َأُبو ُحمَمَّ

َما  ِء َالنََّفِر َاْليََمنِيِّنيَ اِْقبِْض ِمْن َهُؤَال وَ  ،َماِل َاهللا ْأُموُن َعَىلٰ َالثَِّقُة َاملَ َفإِنََّك َاْلَوِكيُل وَ 

 .»الِ َمحَُلوُه ِمَن َاملَ 

إِنَّ ُعثَْامَن ملَِْن  َاهللاوَ  ،َيا َسيَِّدَنا :ُقْلنَا بِأَْمجَِعنَا ُثمَّ  :َأْن َقاَال  ُثمَّ َساَق َاْحلَِديَث إَِىلٰ 

ُه َوِكيُلَك َوثَِقتَُك َعَىلٰ أَ وَ  ،َوَلَقْد ِزْدَتنَا ِعْلًام بَِمْوِضِعِه ِمْن ِخْدَمتَِك  ،ِخيَاِر ِشيَعتَِك   نَّ

 .َتَعاَىلٰ  َماِل اَهللا

َوَأنَّ اِْبنَُه  ،َن ْبَن َسِعيٍد َاْلَعْمِريَّ َوِكيِيل َأنَّ ُعثَْام  َواِْشَهُدوا َعَىلٰ  ،َنَعمْ «: َقاَل 

دًا َوِكيُل اِْبنِي َمْهِديُِّكمْ   .»ُحمَمَّ

دِ [ ْن َأِيب َنْرصٍ ِهبَِة َاهللاعَ  ،َعنْهُ  -  ٣١٨ ْبِن َأْمحََد َاْلَكاتِِب اِْبِن بِنِْت  )١(]ْبِن ُحمَمَّ

َس اَهللاُ (َأِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  امَّ َماَت اَْحلََسُن ـَعْن ُشيُوِخِه َأنَُّه لَ  ،)ُه َوَأْرَضاهُ ُروَح  َقدَّ

ٰ  ،)َعنُْه َوأَْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ (َحَرضَ ُغْسَلُه ُعثَْامُن ْبُن َسِعيٍد  ْبُن َعِيلٍّ اِ  َمجِيَع  َوَتَوىلَّ

نِيطِِه َوَتْقبِِريهِ  تِي َال اَمْأُمورًا بَِذلَِك لِلظَّ  ،َأْمِرِه ِيف َتْكِفينِِه َوَحتْ ُيْمِكُن  ِهِر ِمَن اَْحلَاِل َالَّ

 .بَِدْفِع َحَقاِئِق اَْألَْشيَاِء ِيف ظََواِهِرَها َدْفُعَها إِالَّ  َال َجْحُدَها وَ 
                                                             

 .بعض النَُّسخمن  )١(
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ُرُج َعَىلٰ  َوَكاَنْت َتْوقِيَعاُت َصاِحِب َاْألَْمِر  َيَدْي ُعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد  َختْ

ِد بْ  ٍد  ِن ُعثَْامَن إَِىلٰ َواِْبنِِه َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ بِيِه أَِيب ُحمَمَّ  ِشيَعتِِه َوَخَواصِّ أَ

يَعُة َعنُْه إَِذا اِْحتَاَجْت إَِىلٰ  َؤاِل فِيِه  بِاْألَْمِر َواَلنَّْهِي َوَاْألَْجِوَبِة َعامَّ َيْسأَُل اَلشِّ اَلسُّ

ُرُج ِيف َحيَاِة اَْحلََسِن  ِذي َكاَن َخيْ يَعُة ُمِقيَمًة َعَىلٰ َفَلْم  ،بِاْخلَطِّ اَلَّ  َتَزِل اَلشِّ

َ ُعثَْامُن ْبُن َسِعيٍد  َعَداَلتِِهَام إَِىلٰ  َلُه اِْبنُُه أَُبو َوَغسَّ  ،)َوَرِيضَ َعنْهُ  اَهللاُ َرِمحَهُ (َأْن ُتُويفِّ

ٰ  ،َجْعَفرٍ  ْلِقيَاَم بِهِ  َوَتَوىلَّ ُه َمْرُدودًا إَِليْهِ وَ  ،اَ يوَ  ،َحَصَل َاْألَْمُر ُكلُّ َعُة ُجمْتَِمَعٌة اَلشِّ

َماَنتِهِ  َعَىلٰ  مَ  ،َعَداَلتِِه َوثَِقتِِه َوأَ ْلَعَداَلةِ  ملَِا َتَقدَّ  ،َلُه ِمَن اَلنَّصِّ َعَليِْه بِاْألََماَنِة َواَ

ُجوِع  بِيِه ُعثَْامَن    إَِليِْه ِيف َحيَاِة َاْحلََسنِ َواَْألَْمِر بِالرُّ َوَبْعَد َمْوتِِه ِيف َحيَاِة أَ

 ).َعَليْهِ  َاهللا َرْمحَةُ (

ازُ  :َقاَل  - ٣١٩ ِد ْبِن َمالٍِك َاْلَفَزاِريُّ َاْلبَزَّ َعْن َمجَاَعٍة  ،َوَقاَل َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

يَعِة ِمنُْهمْ  ُد ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن  ،لٍ َوَأْمحَُد ْبُن ِهَال  ،)١(لٍ َعِيلُّ ْبُن بَِال  :ِمَن َالشِّ َوُحمَمَّ

: َقاُلوا َمجِيعاً  ،ِيف َخَربٍ َطِويٍل َمْشُهورٍ  ،)٣(ْبُن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح  اَْحلََسنُ وَ  ،)٢(َحِكيمٍ 

ٍد اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  اِْجتََمْعنَا إَِىلٰ  ِة ِمْن َبْعِدهِ  أَِيب ُحمَمَّ ِيف وَ  ،َنْسَأُلُه َعِن اَْحلُجَّ
                                                             

بغدادي انتقل إٰىل واسط،  ،بن بالل عيلُّ (: )٧٣٠الرقم / ٢٧٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ). روٰى عن أيب احلسن الثالث

: قائالً ، أصحاب اجلواد من ) ٥٥٧٨/١٧الرقم / ٣٧٧ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

، أصحاب اهلادي من ) ٥٧٠٨/٥الرقم / ٣٨٨ص (ويف ، )بغدادي، ثقة، بن بالل عيلُّ (

 .ب العسكري أصحامن ) ٥٨٥٩/٤الرقم / ٤٠٠ص (ويف 

د بن معاوية بن حكيم حممّ ): (٣٩٨ص / ١ج (يف الفوائد الرجاليَّة  قال السيِّد بحر العلوم  )٢(

ة عٰىل احلجَّ  ن روٰى النصَّ وممَّ ، أصحاب العسكري  ر، وهو منبن معاوية بن عامَّ ا

ٰىل ذلك ه كان يف الشهود عأنَّ  وقد روي، وعٰىل توكيل عثامن بن سعيد العمرى ،  القائم

 ).د ورئاستهذلك جاللة حممّ  يعطويُ  ،رؤساء الشيعة من أربعون رجالً 

ما يف آخر الكتاب سيجيء (: وقال، )١١٨ص (منهج املقال  عىلٰ يف تعليقة  عنونه الوحيد  )٣(

 ).من رؤساء الشيعةكونه  يشري إىلٰ 
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َفَقاَل  ،َسِعيِد ْبِن َعْمٍرو َاْلَعْمِريُّ َفَقاَم إَِليِْه ُعثَْامُن ْبُن  ،َأْرَبُعوَن َرُجالً   َجمِْلِسهِ 

 .ُأِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعْن َأْمٍر َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي ،َرُسوِل َاهللاَيا اِْبَن  :َلهُ 

َخيُْرَجنَّ  َال «: َفَقاَل  ،َفَقاَم ُمْغَضباً لِيَْخُرَج ، »َيا ُعثَْامنُ  ،اِْجلِْس « :َفَقاَل َلهُ 

 َفَقاَم َعَىلٰ  ،بُِعثَْامنَ  َفَصاَح  ،َأْن َكاَن َبْعَد َساَعةٍ  ُرْج ِمنَّا َأَحٌد إَِىلٰ َفَلْم َخيْ  ،»َأَحدٌ 

ُكْم بَِام ِجئْتُمْ «: َفَقاَل  ،َقَدَميْهِ   .»؟ُأْخِربُ

 .َيا اِْبَن َرُسوِل َاهللا ،َنَعمْ  :َقاُلوا

ِة ِمْن َبْعِدي«: َقاَل   .»؟ِجئْتُْم َتْسَأُلوينِّ َعِن اَْحلُجَّ

 .َنَعمْ  :ُلواَقا

ٍد َفإَِذا ُغَال  ُه ِقَطُع َقَمٍر َأْشبَُه َالنَّاِس بَِأِيب ُحمَمَّ َهَذا إَِماُمُكْم «: َفَقاَل  ،ٌم َكَأنَّ

ُقوا ِمْن َبْعِدي َفتَْهِلُكوا ِيف أَْدَيانُِكمْ  َال َأطِيُعوُه وَ  ،َوَخِليَفتِي َعَليُْكمْ  ،ِمْن َبْعِدي  ،َتتََفرَّ

َفاْقبَُلوا ِمْن ُعثَْامَن َما  ،َيتِمَّ َلُه ُعُمرٌ  َتَرْوَنُه ِمْن َبْعِد َيْوِمُكْم َهَذا َحتَّٰى   َوإِنَُّكْم َال َأَال 

ِيف  »َواَْألَْمُر إَِليْهِ  ،َفُهَو َخِليَفُة إَِماِمُكمْ  ،اِْقبَُلوا َقْوَلهُ وَ  ،َأْمِرهِ  َواِْنتَُهوا إَِىلٰ  ،َيُقوُلهُ 

 .)١(َحِديٍث طَِويلٍ 

وقرب عثامن بن سعيد باجلانب : دو نرص هبة اهللا بن حممّ قال أب -  ٣٢٠

 يف الدرب[ل املوضع املعروف من مدينة السالم، يف شارع امليدان، يف أوَّ  الغريب

بدرب جبلة يف مسجد الدرب يمنة الداخل إليه، والقرب يف نفس  )٢(]املعروف

 .املسجد  قبلة

 ه يف املوضع الذيرأيت قرب: ف هذا الكتابد بن احلسن مصنِّ قال حممّ 

 جنبه باب يدخل إىلٰ  وبه حمراب املسجد، وإىلٰ  ،يف وجهه حائط َي نِ وكان بُ  ،ذكره
                                                             

يف  الطربيس ، وعنه الشيخ )٢ح  /٤٣باب / ٤٣٥ص (ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )١(

 ).٢٥٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

 ).٣٤٧ص / ٥١ج (األنوار من بحار  )٢(



 ٤٠٣ .................  ار السفراء الذين كانوا يف حال الغيبةيف ذكر طرف من أخب: الفصل السادس

 ، وكذلك منا ندخل إليه ونزوره مشاهرةً ق مظلم، فكنَّ موضع القرب يف بيت ضيِّ 

 ،ف وثالثني وأربعامئةسنة نيِّ  بغداد، وهي سنة ثامن وأربعامئة إىلٰ  وقت دخويل إىلٰ 

 ،)١(ابرَّ  وأبرز القرب إىلٰ  ،د بن الفرجحلائط الرئيس أبو منصور حممّ نقض ذلك ا ثمّ 

 كوهو حتت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره، ويتربَّ  ،وعمل عليه صندوقاً 

هو ابن داية : ام قالواهو رجل صالح، وربَّ  :ويقولون ،ة بزيارتهجريان املحلَّ 

وذلك سنة  -نا هذا يوم وال يعرفون حقيقة احلال فيه، وهو إىلٰ ،  احلسني

 .)٢(ما هو عليه عىلٰ  - وأربعني وأربعامئة  سبع

 :والقول فيه ،د بن عثامن بن سعيد العمريذكر أيب جعفر حممّ 

د بن عثامن أبو عمرو عثامن بن سعيد قام ابنه أبو جعفر حممّ   مٰىض فلامَّ 

 . أبيه عثامن عليه بأمر القائم  عليه ونصِّ  د أيب حممّ  بنصِّ  مقامه

 ي وابند بن أمحد بن داود القمِّ عن أيب احلسن حممّ  ،فأخربين مجاعة - ٣٢١

أمحد بن  ثنا الشيخ الصدوقحدَّ : عن سعد بن عبد اهللا، قال ،عن أبيه ،قولويه

 .)٣(ذكره منا، وذكر احلديث الذي قدَّ إسحاق بن سعد األشعري 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٣٢٢ ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َوأَِيب  َعْن أَِيب َاْلَقاِسِم َجْعَفرِ  ،َوَأْخَربَ ْبِن ُحمَمَّ

يِّ  ٍد َالتَّلَُّعْكَربِ َراِريِّ َوَأِيب ُحمَمَّ ِد ْبِن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيِّ  ،َغالٍِب َالزُّ َرِمحَُه (ُكلِِّهْم َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعبِْد اَهللا َعنْ  ،)َتَعاَىلٰ  َاهللاُ ِد ْبِن َحيْيَٰى  ُحمَمَّ ْبِن َجْعَفٍر  بِْد اَهللاَعْن عَ  ،َوُحمَمَّ

يِّ  ْمَريِ يُْخ َأُبو َعْمٍرو ِعنَْد َأْمحََد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َسْعٍد : َقاَل  ،َاْحلِ اِْجتََمْعُت َأَنا َوَالشَّ

يِّ   .َأْن َأْسَأَلُه َعِن اَْخلََلِف  ْبُن إِْسَحاَق َفَغَمَزِين َأْمحَُد  ،َاْألَْشَعِريِّ َاْلُقمِّ

َوَما َأَنا بَِشاكٍّ فِيَام ُأِريُد َأْن  ،َأْسَأَلَك  َأنْ إِينِّ أُِريُد  ،َبا َعْمٍرو َيا :َفُقْلُت َلهُ 
                                                             

 .اخسَّ األلف يف آخره زيادة من النُّ ولعلَّ  ؛ا، أي إٰىل خارجإٰىل برَّ ) ١(

 .ك بهتربَّ زار ويُ د معروف يف بغداد يُ ه اليوم مشيَّ ولكنَّ  )٢(

م ذكره يف  )٣(  ).٢٤٦ح (تقدَّ



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٠٤

ٍة إِالَّ ِدينِي َأنَّ اَْألَْرَض َال َفإِنَّ اِْعتَِقاِدي وَ  ،َأْسَأَلَك َعنْهُ  إَِذا َكاَن َقبَْل   َختُْلو ِمْن ُحجَّ

ُة َوُغلَِّق َباُب َالتَّْوَبةِ  )١(َكاَن َذلَِك َوَقَعِت َفإَِذا  ،َيْوِم َاْلِقيَاَمِة بَِأْرَبِعَني َيْوماً  َفَلْم  ،َاْحلُجَّ
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َنا أَْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق َأُبو َعِيلٍّ  َوَقدْ   :َفُقْلُت َلهُ  ،َسأَْلتُهُ  :َقاَل ، َعْن أَِيب اَْحلََسِن  ،أَْخَربَ

ْن آُخذُ  ،ملَِْن أَُعاِمُل  إَِليَْك  فََام أَدَّٰى  ،َاْلَعْمِريُّ ثَِقتِي« :َفَقاَل َلهُ  ؟َوَقْوَل َمْن أَْقبَُل  ،َوَعمَّ

 .»أُْمونُ نَُّه اَلثَِّقُة َاملَ َفإِ  ،َفاْسَمْع َلُه َوأَطِعْ  ،َقاَل َلَك َفَعنِّي َيُقوُل َوَما  ،َفَعنِّي ُيَؤدِّي

ٍد اَْحلََسَن ْبَن َعِيلٍّ َعْن ِمثِْل َذلَِك  :َقاَل  ِين أَُبو َعِيلٍّ أَنَُّه َسأََل أََبا ُحمَمَّ َفَقاَل  ،َوَأْخَربَ

َيا إَِليَْك َفَعنِّي ُيَؤدَِّيانِ  فََام  ،اَْلَعْمِريُّ َواِْبنُُه ثَِقتَانِ «: َلهُ   ،نِ َعنِّي َيُقوَال َلَك فَ  َما َقاَال وَ  ،أَدَّ

َُام اَلثَِّقتَاِن اَملَ  َفاْسَمْع َهلَُام َوَأطِْعُهَام   .َفَهَذا َقْوُل إَِماَمْنيِ َقْد َمَضيَا فِيَك  ،»ْأُموَنانِ َفإِهنَّ

 .َسْل  :َقاَل  ُثمَّ  ،َفَخرَّ َأُبو َعْمٍرو َساِجداً َوَبَكٰى  :َقاَل 

ٍد  :َفُقْلُت َلهُ   ؟َأْنَت َرَأْيَت اَْخلََلَف ِمْن َأِيب ُحمَمَّ

 .- َوأَْوَمَأ بِيََدْيِه  - َوَرَقبَتُُه ِمثُْل َذا  ،َاهللاإِي وَ  :َفَقاَل 

 .َفبَِقيَْت َواِحَدةٌ  :َفُقْلُت َلهُ 

 .َهاِت  :َفَقاَل ِيل 

 .َفاِالْسمُ  :ُقْلُت 

ٌم َعَليْكُ  :َقاَل  َوَليَْس ِيل  ،أَُقوُل َهَذا ِمْن ِعنِْدي َال وَ  ،ْم َأْن َتْسَأُلوا َعْن َذلَِك ُحمَرَّ

مَ َأْن ُأَحلَِّل وَ  ٍد ، َلِكْن َعنُْه وَ  ،ُأَحرِّ ْلَطاِن َأنَّ َأَبا ُحمَمَّ  َفإِنَّ اَْألَْمَر ِعنَْد اَلسُّ

َم ِمَرياَثهُ  ،َوَملْ ُخيَلِّْف َوَلداً  َمَىضٰ  َوُهَو  ،َذلَِك  َوَصَربَ َعَىلٰ  ،َحقَّ َلهُ  َمْن َال  َأَخَذهُ وَ  ،َوَقسَّ
                                                             

 ).رفعت(: بعض النَُّسخيف ) ١(



 ٤٠٥ .................  ار السفراء الذين كانوا يف حال الغيبةيف ذكر طرف من أخب: الفصل السادس

َف إَِليِْهْم أَْو ُينِيَلُهمْ  َوإَِذا َوَقَع  ،َشيْئاً  َذا ِعيَاُلُه َجيُوُلوَن َوَليَْس َأَحٌد َجيُْرسُ َأْن َيتََعرَّ

 .َأْمِسُكوا َعْن َذلَِك وَ  َفاتَُّقوا َاهللاَ ،َاِالْسُم َوَقَع َالطََّلُب 

أبا عمرو  ي اسمه أنَّ ثني شيخ من أصحابنا ذهب عنِّ وحدَّ : قال الكليني

منا هذه عن أمحد بن إسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا، وقد قدَّ  َل ئِ ُس 

 .)١(من الكتاب مٰىض  الرواية فيام

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٣٢٣ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ،َوَأْخَربَ  ،ْيهِ ْبِن َباَبوَ  َعْن ُحمَمَّ

َثنَ  :َقاَل  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َهاُروَن َاْلَفاِميِّ  ُد ْبُن َعبِْد اَهللاَحدَّ يُّ  ا ُحمَمَّ ْمَريِ  ،ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ

يِّ  َعْن َأبِيِه َعبِْد َاهللا ْمَريِ يِْخ أَِيب َجْعَفٍر  َخَرَج َالتَّْوِقيُع إَِىلٰ : َقاَل  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ َالشَّ

ِد بْ  َس َاهللاُ(ِن ُعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد َاْلَعْمِريِّ ُحمَمَّ  َرِيضَ اَهللاُ (ِيف اَلتَّْعِزَيِة بَِأبِيِه  )ُروَحهُ  َقدَّ

َتْسِليًام ِألَْمِرِه ، اِجُعونَ ا إَِليِْه رَ إِنَّ وَ  ا هللاِإِنَّ «: َوِيف َفْصٍل ِمَن َاْلِكتَاِب  ،)َعنْهُ  َتَعاَىلٰ 

َوَأْحلََقُه بَِأْولِيَاِئِه  َفَرِمحَُه اَهللاُ  ،َك َسِعيداً َوَماَت َمحِيداً َعاَش َأُبو ،َوِرًىض بَِقَضائِهِ 

ُبُه إَِىلٰ  ،َفَلْم َيَزْل ُجمْتَِهداً ِيف َأْمِرِهمْ ، َوَمَوالِيِه   ،َوإَِليِْهمْ   اَهللا َساِعياً فِيَام ُيَقرِّ

َ اَهللاُ   .»َوأََقاَلُه َعثَْرَتهُ  ،َوْجَههُ  َنرضَّ

 ،ُرِزْئَت َوُرِزْئنَا ،َأْحَسَن َلَك اَْلَعَزاءَ وَ  ،َلَك اَلثََّواَب  َأْجَزَل اَهللاُ«: َخرَ َوِيف َفْصٍل آ

ُه اَهللاُ ،َأْوَحَشنَاَأْوَحَشَك فَِراُقُه وَ وَ  َعاَدتِِه َأْن َرَزَقُه َكاَن ِمْن َكَامِل َس  )٢(]وَ [ ،ِيف ُمنَْقَلبِهِ  َفَرسَّ

ُم َعَليْهِ  ،َوَيُقوُم َمَقاَمُه بَِأْمِرهِ  ،ُلُفُه ِمْن َبْعِدهِ َوَلدًا ِمثَْلَك َخيْ  َتَعاَىلٰ  اَهللاُ  :َوأَُقوُل  .َوَيَرتَحَّ

 أََعاَنَك اَهللاُ  ،فِيَك َوِعنَْدكَ   َما َجَعَلُه اَهللاُ وَ  ،َفإِنَّ اَْألَْنُفَس َطيِّبٌَة بَِمَكانَِك  ،َاْحلَْمُد هللاِ

اَك  .)٣(»َكافِياً َراِعياً وَ َحافِظًا وَ ا وَ َولِي�  َكاَن َلَك وَ  ،َوَعَضَدَك َوَوفََّقَك  ،َوَقوَّ
                                                             

 .وله خترجيات ذكرناها هناك ،د بن يعقوبعن حممّ  )٢٠٩ح (م يف تقدَّ  )١(

ين )٢(  .من كامل الدِّ

ين  )٣( / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  ؛ ورواه الراوندي )٤١ح / ٤٥باب / ٥١٠ص (كامل الدِّ

 ).٣٠١و ٣٠٠ص / ٢ج (االحتجاج يف  خمترصًا، وأمحد بن عيلٍّ الطربيس ) ٢٨ح /١١١٢  ص
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٢٤ امٍ  ،َعْن َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن َمهَّ  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ

يُّ  َقاَل ِيل َعبُْد َاهللا ْمَريِ َأَتتْنَا  )هُ َعنْ  َتَعاَىلٰ  َرِيضَ َاهللاُ(َأُبو َعْمٍرو  امَّ َمَىضٰ ـلَ : ْبُن َجْعَفٍر اَْحلِ

 .َمَقاَمهُ  َاْلُكتُُب بِاْخلَطِّ َالَِّذي ُكنَّا ُنَكاتُِب بِِه بِإَِقاَمِة َأِيب َجْعَفٍر 

ْسنَادِ  - ٣٢٥ امٍ  ،َوِهبََذا َاْإلِ ِد ْبِن َمهَّ ُد ْبُن َمحََّوْيِه ْبِن  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ َثنِي ُحمَمَّ َحدَّ

اِزيُّ ِيف َس  ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن  :َقاَل  ،نََة َثَامنَِني َوِماَئتَْنيِ َعبِْد َاْلَعِزيِز َالرَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

ُه َخَرَج إَِليِْه َبْعَد َوَفاِة َأِيب َعْمٍرو )١(َمْهِزَياَر اَْألَْهَواِزيُّ  َملْ َيَزْل  )َوَقاُه َاهللاُ(اَِالْبُن وَ «: َأنَّ

َ َوْجَههُ  ،َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ (ثَِقتَنَا ِيف َحيَاِة اَْألَِب   ،َجيِْري ِعنَْدَنا َجمَْراهُ  ،)َوَنرضَّ

هُ   ،َقْولِهِ  َفاْنتَِه إَِىلٰ  ،)ُه َاهللاَُتَوالَّ (َوبِِه َيْعَمُل  ،َوَعْن َأْمِرَنا َيْأُمُر اَِالْبنُ  ،َوَيُسدُّ َمَسدَّ

ْف ُمَعاِمَلتَنَا  .»َذلَِك  )٢(َوَعرِّ

َنا َمجَاعَ  -  ٣٢٦ ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َوأَِيب  َعْن أَِيب َاْلَقاِسِم َجْعَفِر ْبنِ  ،ةٌ َوَأْخَربَ ُحمَمَّ

َراِريِّ وَ  يِّ َغالٍِب َالزُّ ٍد َالتَّلَُّعْكَربِ ِد ْبِن َيْعُقوَب  ،َأِيب ُحمَمَّ َعْن إِْسَحاَق  ،ُكلِِّهْم َعْن ُحمَمَّ

َد ْبَن ُعثَْامَن اَ : َقاَل  ،ْبِن َيْعُقوَب اِ  َأْن ُيوِصَل ِيل ِكتَاباً َقْد  ْلَعْمِريَّ َسَأْلُت ُحمَمَّ

َنا َصاِحِب بَِخطِّ َمْوَال  َالتَّْوِقيعُ  َفَوَردَ  ،َسَأْلُت فِيِه َعْن َمَساِئَل َأْشَكَلْت َعَيلَّ 

ارِ  مَ  -   َالدَّ ُد ْبُن ُعثَْامنَ وَ « :-  َوَذَكْرَنا َاْخلََربَ فِيَام َتَقدَّ ا ُحمَمَّ  ِيضَ اَهللاُ َاْلَعْمِريُّ َفرَ  َأمَّ

ُه ثَِقتِي ،َعْن َأبِيِه ِمْن َقبُْل َعنُْه وَ  َتَعاَىلٰ   .)٣(»ِكتَاُبُه ِكتَاِيب وَ  ،َفإِنَّ

ِين ِهبَُة اَ  :َقاَل َأُبو َاْلَعبَّاسِ  -  ٣٢٧ ٍد اِْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت  هللاَوَأْخَربَ ْبُن ُحمَمَّ

يَعُة ُمِقيَمًة َعَىلٰ : َقاُلوا ،هِ َعْن ُشيُوِخ  ،َأِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  ْ َتَزِل َالشِّ َعَداَلِة  َمل

دِ وَ ُعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد   ْبنُ  ُعثَْامنُ َأْن ُتُويفِّ َأُبو َعْمرو  إَِىلٰ  َرِمحَُهَام اَهللاُ َتَعاَىلٰ  ُعثَْامنَ  ْبنِ  ُحمَمَّ

َلُه اِْبنُُه َأُبو َج ، َتَعاَىلٰ  َرِمحَُه َاهللاَُسِعيٍد  ُد ْبُن ُعثَْامنَ َوَغسَّ ٰ  ،ْعَفٍر ُحمَمَّ  ،َاْلِقيَاَم بِهِ  َوَتَوىلَّ
                                                             

 .من أصحاب العسكري ) ٥٨٩٧/١٥الرقم / ٤٠٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 ).معاملينا: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 .، وله خترجيات ذكرناها هناك)٢٤٧ح (م بتاممه يف تقدَّ ) ٣(
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يَعُة ُجمِْمَعٌة َعَىلٰ  ،َوُجِعَل اَْألَْمُر ُكلُُّه َمْرُدودًا إَِليْهِ  َم َلُه ِمَن  ،َعَداَلتِِه َوثَِقتِِه َوأََماَنتِهِ  َواَلشِّ ملَِا تََقدَّ

ُجوِع إَِليِْه ِيف َحيَاِة اَْحلََسِن  ،ةِ اَلنَّصِّ َعَليِْه بِاْألََمانَِة َواَْلَعَدالَ  َوبَْعَد َمْوتِِه ، َواَْألَْمِر بِالرُّ

َواَلتَّْوِقيَعاُت  ، َيْرتَاُب بِأََماَنتِهِ َوَال  ، َخيْتَلُِف ِيف َعَداَلتِهِ َال  ،ِيف َحيَاِة أَبِيِه ُعثَْامَن بِْن َسِعيدٍ 

يَعِة ِيف اَ َختْ  ِت طُوَل َحيَاتِِه بِاْخلَطِّ اَلَِّذي َكاَنْت َختُْرُج ِيف َحيَاِة أَبِيِه ُرُج َعَىلٰ َيِدِه إَِىلٰ اَلشِّ ملُِهامَّ

هُ َال  ،ُعثَْامنَ  يَعُة ِيف َهَذا اَْألَْمِر َغْريَ  . َيْرِجُع إَِىلٰ أََحٍد ِسَواهُ َوَال  ، َيْعِرُف اَلشِّ

مَ  ،ِئُل َكثَِريةٌ َوَقْد ُنِقَلْت َعنُْه َدَال  َوُأُموٌر  ،َيِدهِ  اِم ظََهَرْت َعَىلٰ َوُمْعِجَزاُت اَْإلِ

ُهْم ِهبَا َعنُْه َزاَدْهتُْم ِيف َهَذا َاْألَْمِر َبِصَريةً  يَعةِ وَ  ،َأْخَربَ  .ِهَي َمْشُهوَرٌة ِعنَْد اَلشِّ

 يف ذلك كفاية للمنصف إنْ  ل بإعادهتا، فإنَّ طوِّ فال نُ  ،منها منا طرفاً قدَّ  وقد

 .تعاىلٰ  شاء اهللا

اِبُْن بِنِْت أُمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت أَِيب  أَْخَربَِين أَبُو نَْرصٍ ِهبَُة اَهللا :ُن نُوٍح َقاَل اِبْ  -  ٣٢٨

َّا : َقاَل  ،َجْعَفٍر اَْلَعْمِريِّ  ِد بِْن ُعثَْامَن اَْلَعْمِريِّ ُكتٌُب ُمَصنََّفٌة ِيف اَْلِفْقِه ِمم َكاَن ِألَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

دٍ  اِحِب ، اَْحلََسِن  َسِمَعَها ِمْن أَِيب ُحمَمَّ َوِمْن أَبِيِه ُعثَْامَن ْبِن َسِعيٍد ، َوِمَن اَلصَّ

ٍد  ٍد َوَعْن أَبِيِه َعِيلِّ بِْن ُحمَمَّ َبةِ  ،َعْن أَِيب ُحمَمَّ  .فِيَها ُكتٌُب تَْرَمجَتَُها ُكتُُب اَْألَْرشِ

َ  Âَذَكَرِت َاْلَكبَِريُة ُأمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت َأِيب َجْعَفٍر  أَِيب َاْلَقاِسِم  ا َوَصَلْت إَِىلٰ َأهنَّ

 .َوَكاَنْت ِيف َيِدهِ  ،ِعنَْد َاْلَوِصيَِّة إَِليْهِ  َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

ُمِريِّ  َوَصَلْت َبْعَد َذلَِك إَِىلٰ  :َوَأُظنَُّها َقاَلْت  :َقاَل َأُبو َنْرصٍ  أَِيب اَْحلََسِن َالسَّ

 .)َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ (

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ُرِوَي َعنْ  :َقاَل َأُبو َجْعَفِر ْبُن َباَبَوْيهِ  - ٣٢٩ ُه  ُحمَمَّ َأنَّ

 ،َالنَّاَس َوَيْعِرُفُهمْ  َيَرٰى  ،ْوِسَم ُكلَّ َسنَةٍ َاملَ  إِنَّ َصاِحَب َهَذا اَْألَْمِر َليَْحُرضُ  اَهللاوَ : َقاَل 

 .)١(»َيْعِرُفوَنهُ  َيَرْوَنُه َوَال وَ 
                                                             

ين  )١(  د بن عثامنل، عن احلمريي، عن حممّ عن ابن املتوكِّ ) ٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠ص (كامل الدِّ

 ).٣١١٥ذيل احلديث / ٥٢٠ص / ٢ج (من ال حيرضه الفقيه  ،العمري
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ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٣٠ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َوَأْخَربَ َنا أَِيب  :َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ َأْخَربَ

ُد ْبُن ُموَسٰى  ُد ْبُن َاْحلََسِن َوُحمَمَّ لِ ِن َاملُ بْ  َوُحمَمَّ يِّ  َعْن َعبِْد َاهللا ،تََوكِّ ْمَريِ ْبِن َجْعَفٍر َاْحلِ

ُه َقاَل  َد ْبَن ُعثَْامَن َسَأْلُت ُحمَ : َأنَّ  ؟َرَأْيَت َصاِحَب َهَذا اَْألَْمرِ  :َفُقْلُت َلهُ  ،مَّ

َاللَُّهمَّ «: َيُقوُل  َوُهَو  ،اَْحلََرامِ  ِدي بِِه ِعنَْد َبيِْت اَهللاَوآِخُر َعهْ  ،َنَعمْ  :َقاَل 

 .»َأْنِجْز ِيل َما َوَعْدَتنِي

ُد ْبُن ُعثَْامَن  قًا بِ  )َعَليْهِ  َلَواُت اَهللاَص (َوَرَأْيتُُه : َقاَل ُحمَمَّ َأْستَاِر ُمتََعلِّ

 .)١(»َاللَُّهمَّ اِْنتَِقْم ِيل ِمْن أَْعَدائَِك «: َوُهَو َيُقوُل  ،ْستََجارِ َاْلَكْعبَِة ِيف اَملُ 

ْسنَادِ  -  ٣٣١ ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َوِهبََذا َاْإلِ َثنَا َعِيلُّ ْبُن  :َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن ُحمَمَّ َحدَّ

َراِريُّ ُس  يِّ  ،)٢(َليَْامَن َالزُّ ِد ْبِن  َخَرَج إَِىلٰ : َقاَل ، )٣(َعْن َعِيلِّ ْبِن َصَدَقَة َاْلُقمِّ ُحمَمَّ

ا «: اِْبتَِداًء ِمْن َغْريِ َمْسَأَلةٍ  ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ِذيَن َيْسَأُلوَن َعِن َاِالْسِم إِمَّ لِيُْخِربَ َالَّ

ُكوَت َواَْجلَنَّةَ  ا َاْلَكَال وَ  ،َالسُّ ُْم إِْن َوَقُفوا َعَىلٰ  ،َم َوَالنَّارَ إِمَّ َوإِْن  ،َاِالْسِم َأَذاُعوهُ  َفإِهنَّ

وا َعَليْهِ َاملَ  َوَقُفوا َعَىلٰ   .»َكاِن َدلُّ

دٍ  ِين َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة اَهللاَأْخَربَ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  -  ٣٣٢ َثنِي  :َقاَل  ،ْبُن ُحمَمَّ َحدَّ

يُّ ِيلِّ عَ  )٤(]َأُبو[ َثنَا َأُبو َاْحلََسِن  :َقاَل  ، ْبُن َأِيب ِجيٍد َاْلُقمِّ الَّ َحدَّ ُل َعِيلُّ ْبُن َأْمحََد َالدَّ

يُّ  ِد ْبِن ُعثَْامَن  َدَخْلُت َعَىلٰ : َقاَل  ،َاْلُقمِّ  ،َيْوماً ِألَُسلَِّم َعَليْهِ  أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

                                                             

 .مع خترجياته )٢٢٢ح (م يف تقدَّ ) ١(

بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري  عيلُّ ): (٦٨١الرقم /  ٢٦٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

وكانت وخرجت إليه توقيعات،  ،مر صال بصاحب األله اتِّ  كان ،بن أعني، أبو احلسن الزراريا

 ).، له كتاب النوادرءن عليه بيشطعَ ، ال يُ ، فقيهاً ، ثقةً ورعاً  له منزلة يف أصحابنا، وكان

بن مهدي بن صدقة بن هشام بن  عيلُّ (: )٧٢٨الرقم / ٢٧٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

 ).له كتاب عن الرضا  ،أبو احلسن الرقي األنصاري، د بن عيلٍّ غالب بن حممّ 

ه املؤ    .من أصحاب الرضا ) ٥٣٢٩/١٥الرقم / ٣٦٠ص (يف رجاله  لِّف وعدَّ

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ما بني املعقوفتني  )٤(
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اٌش َينُْقُش َعَليَْهاَفَوَجْدُتُه َوبَْنيَ َيَدْيِه َساَجٌة وَ  َوَأْسَامَء  ،َوَيْكتُُب آيًا ِمَن َاْلُقْرآنِ  ،َنقَّ

ِة  اَجةُ  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت َلهُ  ،)١(َحَواِشيَها َعَىلٰ  َاْألَِئمَّ  ؟َما َهِذِه اَلسَّ

ي َتُكوُن فِيِه ُأوَضُع َعَليَْها  :َفَقاَل ِيل  َوَقْد ، -يَْها أُْسنَُد إِلَ  :أَْو َقاَل  -َهِذِه لَِقْربِ

َوَأُظنُُّه  - َوَأَنا ِيف ُكلِّ َيْوٍم َأْنِزُل فِيِه َفأَْقَرُأ ُجْزءاً ِمَن َاْلُقْرآِن فِيِه َفَأْصَعُد  ،ِمنْهُ َفِرْغُت 

َكَذا ِمْن َسنَِة َفإَِذا َكاَن َيْوَم َكَذا َوَكَذا ِمْن َشْهِر َكَذا وَ  ،-  َفَأَخَذ بِيَِدي َوَأَرانِيهِ  :َقاَل 

ُت إَِىلٰ َذا وَ كَ  اَجُة َمِعيَوُدفِنُْت فِيِه وَ   َاهللا َكَذا ِرصْ  .َهِذِه اَلسَّ

باً بِِه َذلَِك  ،َفَلامَّ َخَرْجُت ِمْن ِعنِْدِه َأْثبَتُّ َما َذَكَرهُ  قِّ ْ َأَزْل ُمَرتَ َر  ،َوَمل َفَام َتَأخَّ

ْهِر َالَِّذي َقاَلُه ِمَن َفَامَت ِيف َاْليَوْ  ،اِْعتَلَّ َأُبو َجْعَفرٍ  َاْألَْمُر َحتَّٰى  ِم َالَِّذي َذَكَرُه ِمَن َالشَّ

تِي َذَكَرَها نَِة َالَّ  .َوُدفَِن فِيهِ  ،َالسَّ

 ،َعِيلٍّ ] َأِيب [َقْد َسِمْعُت َهَذا َاْحلَِديَث ِمْن َغْريِ وَ  :اَل َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاقَ 

َثتْنِي بِِه َأْيضًا ُأمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت َأِيب   ).َعنُْهَام  َتَعاَىلٰ   َاهللاَُرِيضَ ( َجْعَفٍر َوَحدَّ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٣٣ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  ،َوَأْخَربَ  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

يُّ َأنَّ َأَبا َجْعَفٍر َاْلَعْمِريَّ  :َقاَل  ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن اَْألَْسَوِد َاْلُقمِّ َثنِي ُحمَمَّ َر َحفَ  َحدَّ

اِج  اُه بِالسَّ َعْن  )٢(َوَسَأْلتُهُ  ،لِلنَّاِس َأْسبَاٌب  :َفَقاَل  ،َفَسَأْلتُُه َعْن َذلَِك  ،لِنَْفِسِه َقْربًا َوَسوَّ

َعنُْه  َرِيضَ اَهللاُ (َفَامَت َبْعَد َذلَِك بَِشْهَرْيِن  ،َقْد ُأِمْرُت َأْن أَْمجََع َأْمِري :َفَقاَل  ،َذلَِك 

 . )٣()َوَأْرَضاهُ 

َراِريِّ : اَل َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاَوقَ   -  ٣٣٤ َرِمحَُه (َوَجْدُت بَِخطِّ َأِيب َغالٍِب اَلزُّ

َد ْبَن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ  )َغَفَر َلهُ وَ  َاهللاُ  اَْألُوَىلٰ  يادِ َماَت ِيف آِخِر ُمجَ  َأنَّ َأَبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

 .ثِِامَئةٍ َسنََة َمخٍْس َوَثَال 
                                                             

 .)جوانبها خ ل) (١(

ين، وكذا يف كامل )سألته ثمّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(  .الدِّ

 الم الورٰى إعيف  ؛ ورواه عنه الشيخ الطربيس )٢٩ح  /٤٥باب / ٥٠٢ ص(ين كامل الدِّ  )٣(

 .خمترصاً ) ٣٦ح / ١١٢٠ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي )٢٦٨ص / ٢ ج(
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ِد ْبِن َأْمحََد أَنَّ َأَبا َجْعَفٍر َاْلَعْمِريَّ  )١(]ْبنُ [ َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاَر َذكَ وَ   ُحمَمَّ

ٰ ، ثِِامَئةٍ َثَال َماَت ِيف َسنَِة َأْرَبٍع وَ  ُه َكاَن َيتََوىلَّ  ،َهَذا َاْألَْمَر َنْحوًا ِمْن َمخِْسَني َسنَةً  َوَأنَّ

 ُ َوُخيِْرُج إَِليِْهُم َالتَّْوِقيَعاِت بِاْخلَطِّ َالَِّذي َكاَن َخيُْرُج ِيف  ،مْ َحيِْمُل َالنَّاُس إَِليِْه َأْمَواَهل

ْنيَا وَ هِ إَِليِْهْم بِاملُ  َحيَاِة اَْحلََسِن  يِن َوَالدُّ ِت ِيف َأْمِر َالدِّ ِمَن  )٢(فِيَام َيْسَأُلوَنهُ امَّ

 ).َأْرَضاهُ ُه وَ َعنْ  َرِيضَ َاهللاُ(َاملََساِئِل بِاْألَْجِوَبِة َاْلَعِجيبَِة 

ِد ْبِن ُعثَْامَن ِعنَْد َوالَِدتِِه ِيف َش  :اَل َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاقَ  اِرِع إِنَّ َقْربَ َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ُهَو َاْآلَن ِيف َوَسِط وَ  فِيِه، ْوِضِع َالَِّذي َكاَنْت ُدوُرُه َوَمنَاِزُلهُ َباِب َاْلُكوَفِة ِيف َاملَ 

ْحَراِء   . )٣(َالصَّ

احلسني  د بن عثامن بن سعيد العمري أبا القاسمذكر إقامة أيب جعفر حممّ 

 :)عليه صلوات اهللا(مقامه بعده بأمر اإلمام  Ëبن روح ا

يُّ  -  ٣٣٥ ِين اَْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيَم َاْلُقمِّ ِين أَُبو َاْلَعبَّاِس أَْمحَُد  :َقاَل  ،َأْخَربَ َأْخَربَ

ِين َأُبو َعِيلٍّ أَْمحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُسْفيَاَن َاْلبََزْوَفِريُّ  :َقاَل  ،وٍح ْبُن َعِيلِّ ْبِن نُ اِ  ، )٤(َأْخَربَ

َثنِي َأُبو َعبِْد اَهللا :َقاَل  دٍ  َحدَّ ْعُروُف بِاْبِن َقْزَدا ِيف َمَقابِِر َداِئنِيُّ َاملَ َاملَ  )٥(َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

يِْخ َأِيب َجْعَفٍر  اَل اَلَِّذي ِيف َيِدي إَِىلٰ ْسِمي إَِذا َمحَْلُت َاملَ ِمْن رَ َكاَن : َقاَل  ،)٦(ُقَرْيشٍ  اَلشَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  اُل َهَذا َاملَ  :َأْن أَُقوَل َلُه َما َملْ َيُكْن َأَحٌد َيْستَْقبُِلُه بِِمثِْلهِ  ُحمَمَّ
                                                             

 ).٣٥٢ص / ٥١ج (من بحار األنوار ) ١(

 ).يسألون: (بعض النَُّسخيف  )٢(

وقربه يف بغداد اليوم  ،ينعند أهل بغداد بالشيخ اخلالَّ  د بن عثامن العمري ف الشيخ حممّ عرَ يُ  )٣(

 .دةك به، وفيه عامرة مشيَّ ه الناس للتربُّ يزور معروف

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٥٩٥٤/٣٥الرقم / ٤١٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٤(

أيب عبد اهللا، روٰى عنه التلعكربي  ، ابن عمِّ عيلٍّ  ٰى أباكنَّأمحد بن جعفر بن سفيان البزوفري، يُ (

 ).له منه إجازة، ومخسن وستِّني وثالثامئةوسمع منه سنة 

 ).دحممّ (بدل  )عثامن( :بعض النَُّسخيف  )٥(

 .ة من صحنهام الرشيفوعىل جهة خاصَّ ، مشهد الكاظمني  ق عىلٰ طلَ مقابر قريش يُ  )٦(
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َماِم َمبَْلُغُه َكَذا وَ وَ  َتُقوُل  :َفأَُقوُل َلهُ  ،َفُأَراِجُعهُ  ،َدْعهُ  ،َنَعمْ  :ُل ِيل َفيَُقو ،َكَذا لِْإلِ

َمامِ  :ِيل  ُه لِْإلِ َماِم  ،َنَعمْ  :َفيَُقوُل  ؟إِنَّ ُت إَِليِْه آِخَر َعْهِدي َفِرصْ ، َفيَْقبُِضهُ  ،لِْإلِ

 .َرْسِمي َفُقْلُت َلُه َعَىلٰ  ،َوَمِعي َأْرَبُعِامَئِة ِدينَارٍ   بِهِ 

 .اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ِض ِهبَا إَِىلٰ اِمْ  :َفَقاَل ِيل 

ْسمِ  َتْقبُِضَها َأْنَت ِمنِّي َعَىلٰ  :َفُقْلُت  ،َفتََوقَّْفُت   .َالرَّ

 .اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َفاْدَفْعَها إَِىلٰ  ،ُقْم َعاَفاَك َاهللاُ :َوَقاَل  ،نِْكِر لَِقْوِيل َفَردَّ َعَيلَّ َكاملُ 

َفَلامَّ َبَلْغُت َبْعَض  ،ِهِه َغَضباً َخَرْجُت َوَرِكبُْت َدابَّتِيَوْج  َفَلامَّ َرَأْيُت ِيف 

اكِّ   ؟َمْن َهَذا :َفَقاَل  ،َفَخَرَج إَِيلَّ اَْخلَاِدمُ  ،َفَدَقْقُت َاْلبَاَب  ،َالطَِّريِق َرَجْعُت َكالشَّ

 ، َوُرُجوِعيَفَراَجَعنِي َوُهَو ُمنِْكٌر لَِقْوِيل ، َفاْستَْأِذْن ِيل  ،نٌ َأَنا ُفَال  :َفُقْلُت 

َفُه َخَربَ ُرُجوِعي ،َفَدَخَل  ،ُبدَّ ِمْن لَِقاِئهِ  ُه َال اُْدُخْل َفاْستَأِْذْن ِيل َفإِنَّ  :َفُقْلُت َلهُ   ،َفَعرَّ

يرٍ  َجَلَس َعَىلٰ َفَخَرَج وَ  ،َداِر َالنَِّساءِ  َوَكاَن َقْد َدَخَل إَِىلٰ   ،ُه ِيف اَْألَْرضِ ِرْجَال وَ  َرسِ

 .َوُحْسَن ِرْجَليْهِ  )١(َيِصُف ُحْسنَُهَام  نِ فِيِهَام َنْعَال وَ 

َأَك َعَىلٰ  :َفَقاَل ِيل  ُجوعِ  َما اَلَِّذي َجرَّ  ؟َوِملَ َملْ َمتْتَثِْل َما ُقْلتُُه َلَك  ؟َالرُّ

 .َما َرَسْمتَُه ِيل  َملْ َأْجُرسْ َعَىلٰ  :َفُقْلُت 

أََقْمُت َأَبا اَْلَقاِسِم ُحَسْنيَ ْبَن  َفَقدْ  ،ُقْم َعاَفاَك َاهللاُ: - َوُهَو ُمْغَضٌب  - َفَقاَل ِيل 

 .َوَنَصبْتُُه َمنَْصبِي ،َرْوٍح َمَقاِمي

َمامِ  :َفُقْلُت   ؟بَِأْمِر اَْإلِ

 .َكَام أَُقوُل َلَك  ُقْم َعاَفاَك اَهللاُ  :َفَقاَل 

ُت إَِىلٰ  ،بَاَدَرةِ َلْم َيُكْن ِعنِْدي َغْريُ َاملُ فَ  َو ُهَو ِيف َداٍر  َأِيب اَْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  َفِرصْ

ْفتُُه َما َجَرٰى  ،َضيَِّقةٍ  َنانِريَ وَ ،  هللاََفُرسَّ بِِه َوَشَكَر اَ  ،َفَعرَّ َوَما ِزْلُت  ،َدَفْعُت إَِليِْه َالدَّ

َنانِريِ   .َأْمحُِل إَِليِْه َما َحيُْصُل ِيف َيِدي َبْعَد َذلَِك ِمَن َالدَّ
                                                             

 .يصف ابن قزدا حسنهام وحسن رجليه :هذه اجلملة من البزوفري، يعني لعلَّ ) ١(
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بِيَّ ِل ْبِن ُمَعاِوَيَة َاملُ ِيلَّ ْبَن بَِال ا َاْحلََسِن عَ َوَسِمْعُت َأبَ  :َقاَل  - ٣٣٦ ُقوُل يَ  )١(َهلَّ

ِد ْبِن ُقوَلَوْيهِ  ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه  :ِيف َحيَاِة َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َسِمْعُت َأَبا َاْلَقاِسِم َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ

يَّ َيُقوُل  يَّ َيُقوُل َاْلقُ  َمتيلَسِمْعُت َجْعَفَر ْبَن أَْمحََد ْبِن  :َاْلُقمِّ ُد ْبُن ُعثَْامَن : مِّ َكاَن ُحمَمَّ

ِة َأْنُفسٍ  َأُبو َجْعَفٍر َاْلَعْمِريُّ  ُف َلُه بِبَْغَداَد َنْحٌو ِمْن َعَرشَ َوَأُبو  ،َلُه َمْن َيتََرصَّ

 ٍح َحتَّىٰ َوُكلُُّهْم َكاُنوا َأَخصَّ بِِه ِمْن َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َروْ  ،فِيِهمْ  َاْلَقاِسِم ْبُن َرْوٍح 

ُه َكاَن إَِذا اِْحتَاَج إَِىلٰ  ُزُه َعَىلٰ  َحاَجٍة أَْو إَِىلٰ  إِنَّ ْ َيُكْن َلُه تِْلَك  َسبٍَب ُينَجِّ ِه ملَِا َمل َيِد َغْريِ

َوَكاَنِت  ،َوَقَع اَِالْختِيَاُر َعَليْهِ  َفَلامَّ َكاَن َوْقُت ُمِيضِّ أَِيب َجْعَفٍر  ،َاْخلُُصوِصيَّةُ 

 .ُة إَِليْهِ َاْلَوِصيَّ 

نَا :َقاَل  - ٣٣٧ ُه إِْن َكاَنْت َكاِئنٌَة ِمْن  ُكنَّا َال  :َوَقاَل َمَشاِخيُ  )٢(]َأْمرِ [َنُشكُّ َأنَّ

ملَِا َرَأْينَا ِمَن  ،َأْو َأُبوهُ  َمتيلَجْعَفُر ْبُن َأْمحََد ْبِن   َيُقوُم َمَقاَمُه إِالَّ َأِيب َجْعَفٍر َال 

َيْأُكُل  ُه َكاَن ِيف آِخِر ُعُمِرِه َال َبَلَغ َأنَّ  َحتَّٰى  ،َرِة َكيْنُوَنتِِه ِيف َمنِْزلِهِ َكثْ وَ  َاْخلُُصوِصيَِّة بِهِ 

َوَكاَن  ،َأبِيِه بَِسبٍَب َوَقَع َلهُ وَ  َمتيلْبِن أَْمحََد ْبِن  َما ُأْصِلَح ِيف َمنِْزِل َجْعَفرِ  َطَعاماً إِالَّ 

 .َأبِيهِ ْعَفٍر وَ ِزِل َج َطَعاُمُه َالَِّذي َيْأُكُلُه ِيف َمنْ 

وَن إِْن َكاَنْت َحاِدَثٌة  َوَكاَن َأْصَحاُبنَا َال  ْ َتُكِن َاْلَوِصيَُّة إِالَّ َيُشكُّ إَِليِْه ِمَن  َمل

َأِيب َاْلَقاِسِم َسلَُّموا َوَملْ  َوَقَع َاِالْختِيَاُر َعَىلٰ ]وَ [َفَلامَّ َكاَن ِعنَْد َذلَِك ، َاْخلُُصوِصيَِّة بِهِ 

ْ َيَزْل َجْعَفُر ْبُن وَ  ،َبْنيَ َيَدْيِه َكَام َكاُنوا َمَع َأِيب َجْعَفٍر َمَعُه وَ  َكاُنواوَ  ،ُينِْكُروا َمل

فِِه َبْنيَ َيَدْي أَِيب َجْعَفٍر وَ  ِيف ُمجَْلِة َأِيب َاْلَقاِسِم  َمتيلَأْمحََد ْبِن  َبْنيَ َيَدْيِه َكتََرصُّ
                                                             

أبو احلسن  ،بن بالل بن أيب معاوية يلُّ ع(: )٦٩٠الرقم / ٢٦٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

يف ترمجة احلسني بن  ذكره ، و)ثقة، سمع احلديث فأكثر املهلبي األزدي، شيخ أصحابنا بالبرصة،

 .)املهلبي بالبرصة بن بالل بن معاوية بن أمحد ثني أبو احلسن عيلُّ حدَّ (: ، وفيه)٦٠ص ( سعيد

 :قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٢١٥/٥٨الرقم / ٤٣٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وعدَّ 

 ).روٰى عنه ابن حارش ،بن بالل املهلبي عيلُّ (

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ما بني املعقوفتني  )٢(
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أَِيب  أَِيب َاْلَقاِسِم َفَقْد َطَعَن َعَىلٰ  َمْن طََعَن َعَىلٰ  َفُكلُّ  ،َأْن َماَت  َاْلَعْمِريِّ إَِىلٰ 

ِة  َطَعَن َعَىلٰ وَ  ،َجْعَفرٍ   ).َعَليْهِ  َصَلَواُت اَهللا(َاْحلُجَّ

َنا َمجَاَعةٌ  - ٣٣٨ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَوْيهِ  ،َوَأْخَربَ  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ثَ  :َقاَل  ُد ْبُن َعِيلٍّ اَْألَْسَوُد َحدَّ تِي : َقاَل  ،نَا َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ ُكنُْت َأْمحُِل َاْألَْمَواَل َالَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  َحتُْصُل ِيف َباِب َاْلَوْقِف إَِىلٰ   ،َفيَْقبُِضَها ِمنِّي ،َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

اِمِه َقبَْل َفَحَمْلُت إَِليِْه َيْوماً َشيْئاً  ِث َمْوتِِه بَِسنَتَْنيِ َأْو َثَال ِمَن اَْألَْمَواِل ِيف آِخِر َأيَّ

ْوِحيِّ  َفَأَمَرِين بِتَْسِليِمِه إَِىلٰ  ،ِسنِنيَ   ،َفُكنُْت أَُطالِبُُه بِاْلُقبُوضِ ، َأِيب َاْلَقاِسِم َاْلرَّ

ُكلُّ َما  :َوَقاَل  ،ُأَطالِبَُه بِاْلُقبُوضِ  َفَأَمَرِين َأْن َال ، أَِيب َجْعَفٍر  َفَشَكا َذلَِك إَِىلٰ 

 َال َفُكنُْت َأْمحُِل َبْعَد َذلَِك اَْألَْمَواَل إَِليِْه وَ  ،َأِيب اَْلَقاِسِم َفَقْد َوَصَل إَِيلَّ  َوَصَل إَِىلٰ 

 .)١(ُأَطالِبُُه بِاْلُقبُوضِ 

ْسنَادِ وَ  -  ٣٣٩ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَ  ،ِهبََذا َاْإلِ َنا َعِيلُّ ْبُن  :َقاَل  ،ْحلَُسْنيِ َعْن ُحمَمَّ َأْخَربَ

دِ  ِه َجْعَفِر ْبِن َأْمحََد ْبِن  ،َمتيلْبِن  )٢(ُحمَمَّ ْت َأَبا َجْعَفٍر ـلَ : َقاَل  ،َمتيلَعْن َعمِّ امَّ َحَرضَ

َد ْبَن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريَّ  ُثهُ أُ وَ  َاْلَوَفاُة ُكنُْت َجالِسًا ِعنَْد َرأِْسِه َأْسَأُلهُ  ُحمَمَّ َوَأُبو  ،َحدِّ

 .َاْلَقاِسِم ْبُن َرْوٍح ِعنَْد ِرْجَليْهِ 

 .َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ُأِمْرُت َأْن أُوِيصَ إَِىلٰ  :ُثمَّ َقاَل  ،َفاْلتََفَت إَِيلَّ 

 ،ِيف َمَكاِين  َوَأَخْذُت بِيَِد أَِيب َاْلَقاِسِم َوَأْجَلْستُهُ  ،َفُقْمُت ِمْن ِعنِْد َرأِْسهِ  :َقاَل 

ْلُت إَِىلٰ  وَّ  .)٣(ِعنِْد ِرْجَليْهِ  َوَحتَ
                                                             

 ).٢٨ح / ٤٥باب / ٥٠٢و ٥٠١ ص(ين كامل الدِّ  )١(

) ٩٨ قمالر/٤٧٥ص /٥ج (ستدرك خامتة امليف  النوري ه وعدَّ  ؛)أمحد: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .هبذا العنوان من مشايخ الصدوق 

/ ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  ، عنه الراوندي ) ٣٣ح / ٤٥باب / ٥٠٣ ص(ين كامل الدِّ  )٣(

 ).٣٧ح / ١١٢١و ١١٢٠ص 
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َثنِيوَ  :َوَقاَل اِْبُن ُنوٍح  -  ٣٤٠ َاْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلِّ ْبِن َباَبَوْيِه  َأُبو َعبِْد َاهللا َحدَّ

يُّ  َة ِيف َشْهِر َربِيعٍ  ،َاْلُقمِّ ِل َسنََة َثَامٍن وَ  َقِدَم َعَليْنَا َاْلبَْرصَ  :َقاَل  ،ثِِامَئةٍ َثَال بِْعَني وَ َس اَْألَوَّ

اَر َواَْحلَُسْنيَ ْبَن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  )١(علويةَسِمْعُت  فَّ  ،َيْذُكَراِن َهَذا َاْحلَِديَث  Ë َالصَّ

ا َبْغَداَد ِيف َذلَِك َاْلَوْقِت َوَشاَهَدا َذلَِك وَ  َُام َحَرضَ  .َذَكَرا َأهنَّ

َنا وَ  -  ٣٤١ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،)٢()َمجَاَعةٌ (َأْخَربَ ِين  :َقاَل  ،َعْن أَِيب ُحمَمَّ َأْخَربَ

اٍم  ُد ْبُن َمهَّ َد ْبَن ُعثَْامَن اَْلَعْمِريَّ  )َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ (أَُبو َعِيلٍّ ُحمَمَّ َأنَّ أََبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َس اَهللاُ( يَعِة َوُشيُوَخَهاَوُكنَّ  ،َمجََعنَا َقبَْل َمْوتِهِ  )ُروَحهُ  َقدَّ إِْن  :َفَقاَل َلنَا ،ا ُوُجوَه اَلشِّ

َفَقْد  ،أَِيب اَْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح اَلنَّْوَبْختِيِّ  ْوِت َفاْألَْمُر إَِىلٰ َحَدُث اَملَ  َحَدَث َعَيلَّ 

ُلو ،َفاْرِجُعوا إَِليْهِ  ،ُأِمْرُت َأْن َأْجَعَلُه ِيف َمْوِضِعي َبْعِدي  .ا ِيف ُأُموِرُكْم َعَليْهِ َوَعوِّ

ِين َاْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ وَ  - ٣٤٢  ْن َأِيب َنْرصٍ ِهبَِة اَهللاعَ  ،َعِن اِْبِن ُنوٍح  ،َأْخَربَ

دٍ اِ  َثنِي َخاِيل َأُبو إِْبَراِهيَم َجْعَفُر ْبُن َأْمحََد اَلنَّْوَبْختِيُّ  :َقاَل  ،ْبِن ُحمَمَّ َقاَل ِيل  :َقاَل  ،َحدَّ

 - َمجَاَعٌة ِمْن َأْهِلنَا ُن إِْبَراِهيَم وَ بْ  ي َأُبو َجْعَفٍر َعبُْد َاهللاَعمِّ َأْمحَُد ْبُن إِْبَراِهيَم وَ  َأِيب 

ْت َحاُلُه اِْجتََمَع َمجَاَعٌة ِمْن ـنَّ َأَبا َجْعَفٍر َاْلَعْمِريَّ لَ إِ : - َيْعنِي َبنِي َنْوَبْخَت  امَّ اِْشتَدَّ

يَعةِ  امٍ  َأُبو َعِيلٍّ  :مْ ِمنْهُ  ،ُوُجوِه اَلشِّ ٍد َاْلَكاتُِب  َوَأُبو َعبِْد اَهللا ،ْبُن َمهَّ َأُبو َعبِْد وَ  ،ْبُن ُحمَمَّ

 ،ْبُن َاْلَوْجنَاءُ  أَُبو َعبِْد اَهللاوَ  ،َوَأُبو َسْهٍل إِْسَامِعيُل ْبُن َعِيلٍّ َالنَّْوَبْختِيُّ  ،)٣(َاْلبَاَقَطاِينُّ  َاهللا

ُهْم ِمَن َاْلُوُجوِه وَ  إِْن  :َفَقاُلوا َلهُ  ،َأِيب َجْعَفٍر  َفَدَخُلوا َعَىلٰ  ،َاْألََكابِرِ  )٤()وَ (َغْريُ

 ؟َحَدَث َأْمٌر َفَمْن َيُكوُن َمَكاَنَك 
                                                             

املضمومة م بتشديد الالَّ ) ٣٦٦الرقم / ٢١٣ص (يف إيضاح االشتباه   مة احليلِّ ضبطه العالَّ  )١(

بن  ابن عيلِّ  ،دةطة فوقها نقطتني املشدَّ التاء املنقَّ بة يمتو ابن ،قطتني بعد الواوطة حتتها نوالياء املنقَّ 

 يالقزداين بالقاف املفتوحة والزا ،طقَ ثالث نُ  طة فوقهاأخي أيب اآلثار بالثاء املنقَّ  ،سعد بغري ياء

 .دة والدال املهملة والنون بعد األلفاملشدَّ 

 .بعض النَُّسخليس يف ) ٢(

 ).الباقطائي: (النَُّسخبعض يف ) ٣(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٤(
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َهَذا َأُبو َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوِح ْبِن َأِيب َبْحٍر َالنَّْوَبْختِيُّ َاْلَقاِئُم  :َفَقاَل َهلُمْ 

ِفريُ وَ  ،َمَقاِمي  ،َالثَِّقُة اَْألَِمنيُ وَ  ،َلهُ َوَاْلَوِكيُل ، َبْنيَ َصاِحِب اَْألَْمِر َبيْنَُكْم وَ  َالسَّ

تُِكمْ  ،َفاْرِجُعوا إَِليِْه ِيف ُأُموِرُكمْ  ُلوا َعَليِْه ِيف ُمِهامَّ  .َوَقْد َبلَّْغُت  ،َفبَِذلَِك ُأِمْرُت  ،َوَعوِّ

ْسنَادِ وَ  -  ٣٤٣ ٍد اِْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت أَِيب  َعْن ِهبَِة اَهللا ،ِهبََذا اَْإلِ ْبِن ُحمَمَّ

َثتْنِي ُأمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت َأِيب َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  َكاَن َأُبو : َقاَلْت  ،َحدَّ

َلُه ِيف  َريًة َينُْظرُ ِسنَِني َكثِ  َوِكيالً ِألَِيب َجْعَفٍر  َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح 

يَعةِ  ،ِكهِ َأْمَال  َؤَساَء ِمَن َالشِّ اِرِه اَلرُّ يصًا بِِه َحتَّٰى  ،َوُيْلِقي بِأَْرسَ إِنَُّه َكاَن  َوَكاَن ِخصِّ

ُثُه بَِام َجيِْري َبيْنَُه َو َبْنيَ َجَواِريِه لُِقْربِِه ِمنُْه َوأُْنِسهِ   .ُحيَدِّ

َغْريَ َما َيِصُل إَِليِْه  ،ثَِني ِدينَاراً ِرْزقًا َلهُ َشْهٍر َثَال إَِليِْه ِيف ُكلِّ  َكاَن َيْدَفعُ وَ  :َقاَلْت 

يَعةِ  َؤَساِء ِمَن اَلشِّ ِهْم  -  ِمَن َاْلُوَزَراِء َوَالرُّ ِجلَاِهِه َوملَِْوِضِعِه  -ِمثِْل آِل َاْلُفَراِت َوَغْريِ

ِه ِعنَْدُهمْ َجَال وَ  َ  ،َلِة َحمَلِّ يَعِة ُحم َل ِيف َأْنُفِس َالشِّ الً َجِليالً ملَِْعِرَفتِِهْم َفَحصَّ صَّ

اُه َوَتْوثِيِقِه ِعنَْدُهمْ  تَِمُلُه ِمْن َهَذا َنْرشِ َفْضِلِه َوِدينِِه وَ وَ  ،بِاْختَِصاِص َأِيب إِيَّ َما َكاَن َحيْ

َدْت ، َاْألَْمرِ  إَِليِْه بِالنَّصِّ َأِن اِْنتََهِت َاْلَوِصيَُّة  ِيف ُطوِل َحيَاِة أَِيب إَِىلٰ  َلُه َاْحلَاُل َفتََمهَّ

الً  َلْم َخيْتَِلْف ِيف َأْمِرِه َوَملْ َيُشكَّ فِيِه َأَحٌد إِالَّ فَ  ،َعَليْهِ  َمَع َما َلْسُت  ،َجاِهٌل بَِأْمِر أَِيب أَوَّ

يَعِة َشكَّ فِيهِ   .َأْعَلُم َأنَّ َأَحدًا ِمَن َالشِّ

ِمثِْل أَِيب اَْحلََسِن ْبِن  ْخَت َوَقْد َسِمْعُت َهَذا ِمْن َغْريِ َواِحٍد ِمْن َبنِي َنْوبَ 

َياءَ  هِ وَ  ،ِكْربِ  .َغْريِ

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٤٤ ِد : َقاَل  ،َعْن أَِيب َاْلَعبَّاِس ْبِن ُنوٍح  ،َوأَْخَربَ َوَجْدُت بَِخطِّ ُحمَمَّ

َل ِكتَاٍب َوَرَد ِمْن أَِيب اَْلَقاِسِم  :ْبِن َنِفيٍس فِيَام َكتَبَُه بِاْألَْهَوازِ اِ  َفُه  َنْعِرُفهُ «: أَوَّ َعرَّ

 ،َوثَِقتُنَا بَِام ُهَو َعَليْهِ  ،كِتَابِهِ  َوَقْفنَا َعَىلٰ  ،َوأَْسَعَدُه بِالتَّْوفِيِق  ،اَْخلَْريَ ُكلَُّه َوِرْضَواَنهُ  اَهللاُ 

انِهِ ِعنَْدَنا بِاملَ  َوأَنَّهُ   ،إِنَُّه َوِيلُّ َقِديرٌ  ،ِه إَِليْهِ ِيف إِْحَسانِ  َزاَد اَهللاُ  ،نِْزَلِة َواَملََحلِّ َاللََّذْيِن َيُرسَّ

يَك َلهُ  َال  َواَْحلَْمُد هللاِ  ٰ وَ  ،َرشِ ٍد َوآلِهِ  َعَىلٰ  اَهللاُ َصىلَّ  .»َكثِرياً َوَسلََّم َتْسلِيًام  ،َرُسولِِه ُحمَمَّ



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤١٦

اٍل َسنََة َمخْ  ْقَعُة َيْوَم اَْألََحِد لِِستِّ َليَاٍل َخَلْوَن ِمْن َشوَّ ٍس َوَرَدْت َهِذِه اَلرُّ

 .ثِِامَئةٍ َثَال وَ 

ة [  ]:¨صورة بعض توقيعات احلجَّ

َنا َمجَاَعةٌ  - ٣٤٥ يِّ  ،َأْخَربَ ِد ْبِن َأْمحََد ْبِن َداُوَد َاْلُقمِّ : َقاَل  ،َعْن َأِيب اَْحلََسِن ُحمَمَّ

ْحلَُسْنيِ ْبِن اِسِم اَ ِء أَِيب َاْلقَ إِْمَال وَ  ،َوَجْدُت بَِخطِّ أَْمحََد ْبِن إِْبَراِهيَم َالنَّْوَبْختِيِّ 

َهْل  :َظْهِر ِكتَاٍب فِيِه َجَواَباٌت َوَمَساِئُل ُأْنِفَذْت ِمْن ُقمَّ َيْسَأُل َعنَْها َعَىلٰ    َرْوٍح 

ْلَمَغاِينِّ  ِهَي َجَواَباُت َاْلَفِقيِه  ِد ْبِن َعِيلٍّ َالشَّ ِألَنَُّه ُحكَِي َعنُْه  ؟َأْو َجَواَباُت ُحمَمَّ

ُه َقاَل   :ظَْهِر ِكتَاِهبِمْ  َفَكتََب إَِليِْهْم َعَىلٰ ، َساِئُل َأَنا َأَجبُْت َعنَْهاَاملَ َهِذِه  :َأنَّ

ْمحَ  بِْسِم اَهللا« ِحيمِ َالرَّ نَتْهُ  َقْد َوَقْفنَا َعَىلٰ ، ِن اَلرَّ ْقَعِة َوَما َتَضمَّ َجِميُعُه فَ  ،َهِذِه اَلرُّ

الِّ َاملُِضلِّ َاملَ  َل لِْلَمْخُذولِ َمْدَخ  َوَال  ،َساِئلِ َجَواُبنَا َعِن اَملَ  ْعُروِف بِاْلَعَزاِقِريِّ َالضَّ

أَْمحََد ْبِن  َيَدْي  َوَقْد َكاَنْت َأْشيَاُء َخَرَجْت إَِليُْكْم َعَىلٰ  ،ِيف َحْرٍف ِمنْهُ  )َلَعنَُه َاهللاُ(

ِه ِمْن ُنظََراِئهِ وَ  )١(لٍ بَِال  ْسَال ِمِن  )٢(َوَكانَ  ،َغْريِ ِمثُْل َما َكاَن ِمْن َهَذا ِم اِْرتَِداِدِهْم َعِن َاْإلِ

 .»)َوَغَضبُهُ  َعَليِْهْم َلْعنَُة اَهللا(

َر ِيف  َال  َمِن اِْستَثْبَتَّ َفإِنَّهُ  َأَال «: َفَخَرَج َاْجلََواُب  ،َفاْستَثْبَتُّ َقِديًام ِيف َذلَِك  َرضَ

 .»َوإِنَّ َذلَِك َصِحيٌح  ،َأْيِدهيِمْ  ُخُروِج َما َخَرَج َعَىلٰ 

َال (ًام َعْن َبْعِض َاْلُعَلَامِء َوُرِوَي َقِدي َال َعَليِْهُم َالسَّ ْمحَةُ ُم َوَالصَّ ُه ُسِئَل  )ُة َوَالرَّ َأنَّ

 َال وَ  ،َاْلِعْلُم ِعْلُمنَا«: َوَقاَل  ،َعَليْهِ  ِيف َبْعِض َمْن َغِضَب َاهللاُ َعْن ِمثِْل َهَذا بَِعيْنِهِ 

َء َعَليُْكْم ِمْن ُكْفِر َمْن َكَفرَ  ِه َلُه ِمَن  َصحَّ َلُكْم ِممَّا َخَرَج َعَىلٰ  َفَام  ،َيشْ َيِدِه بِِرَواَيِة َغْريِ
                                                             

ه ليس املذمومني، ولكنَّ كان من السفراء ابن بالل وإنْ  نَّ أل )ابن هالل(ه حتريف من ولعلَّ  ؛كذا) ١(

ه وأمحد بن الذي يأيت أنَّ  بن بالل د بن عيلِّ ٰى بأيب طاهر حممّ د، وهو املكنَّٰى بأمحد بل بمحمّ مسمَّ 

 .لكرخي من املذمومنيهالل العربتائي ا

 .)فكان: (بعض النَُّسخيف ) ٢(



 ٤١٧ .................  ار السفراء الذين كانوا يف حال الغيبةيف ذكر طرف من أخب: الفصل السادس

ْ َخيْرُ  ،اِْقبَُلوهُ وَ  َفاْمحَُدوا اَهللاَ  َالثَِّقاِت   ْج إَِليُْكْم ِيف َذلَِك إِالَّ َوَما َشَكْكتُْم فِيِه َأْو َمل

َحُه َأْو ُنبْطَِلهُ  َعَىلٰ  َسْت أَْسَامُؤُه َوَجلَّ َثنَاُؤهُ ( َوَاهللاُ ،َيِدِه َفُردُّوُه إَِليْنَا لِنَُصحِّ َوِيلُّ  )َتَقدَّ

 .»َونِْعَم َاْلَوِكيُل  ،َوَحْسبُنَا ِيف ُأُموِرَنا ُكلَِّها ،َتْوفِيِقُكمْ 

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح وَ  َثنَا ِهبََذا َالتَّْوِقيِع َأُبو َاْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ ُل َمْن َحدَّ َأوَّ

 َّ ْرِج َالَِّذي ِعنَْد أَِيب اَْحلََسِن ْبِن َداُودَ : امٍ َمت َفَلامَّ َقِدَم َأُبو  ،َوَذَكَر َأنَُّه َكتَبَُه ِمْن ظَْهِر َالدَّ

ْرَج بَِعيْنِِه َكتََب بِِه َأْهُل ُقمَّ إَِىلٰ  ،َاْحلََسِن ْبُن َداُوَد َوَقَرْأُتُه َعَليْهِ  يِْخ  َذَكَر َأنَّ َهَذا َالدَّ َالشَّ

 ،َظْهِرِه بَِخطِّ َأْمحََد ْبِن إِْبَراِهيَم َالنَّْوَبْختِيِّ  َفَأَجاَهبُْم َعَىلٰ  ،َوفِيِه َمَساِئُل  ،َأِيب َاْلَقاِسمِ 

ْرُج ِعنَْد أَِيب َاْحلََسِن ْبِن َداُودَ   .َوَحَصَل َالدَّ

ْرِج   :ُنْسَخُة َالدَّ

ِد ْبِن َعبِْد َاهللا َمَساِئُل  يِّ ْبِن َجْعَفٍر َاحلِْ  ُحمَمَّ ِحيمِ  بِْسِم َاهللا: ْمَريِ ْمحَِن َالرَّ  ،َالرَّ

َك َوَتْأِييَدَك َوَسَعاَدَتَك وَ  ،َبَقاَءكَ  َأَطاَل َاهللاُ  ،َأَتمَّ نِْعَمتَُه َعَليَْك وَ  ،َمتََك َسَال َوَأَداَم ِعزَّ

َوَجَعَلنِي ِمَن  ،َوَفْضِلِه ِعنَْدكَ  ،َوَمجِيِل َمَواِهبِِه َلَدْيَك  ،َوَزاَد ِيف إِْحَسانِِه إَِليَْك 

وءِ  َمنِي ِقبََلَك  ،فَِداكَ  )١(َالسُّ َرَجاِت  ،َوَقدَّ َفَمْن َقبِْلتُُموُه َكاَن  ،َالنَّاُس َيتَنَاَفُسوَن ِيف َالدَّ

ِمْن  َنُعوُذ بِاهللاوَ  ،اَْخلَاِمُل َمْن َوَضْعتُُموهُ وَ  ،َوَمْن َدَفْعتُُموُه َكاَن َوِضيعاً  ،َمْقبُوالً 

َدَك اَهللاُ (ِدَنا َوبِبَلَ  ،َذلَِك   .نِْزَلةِ َيتَنَاَفُسوَن ِيف َاملَ َمجَاَعٌة ِمَن َاْلُوُجوِه َيتََساَوْوَن وَ  )َأيَّ

َدَك اَهللاُ (َوَوَرَد  َمجَاَعٍة ِمنُْهْم ِيف َأْمٍر َأَمْرَهتُْم بِِه ِمْن ُمَعاَوَنِة  ِكتَاُبَك إَِىلٰ  )َأيَّ

ِد بْ ، )٢()ص( َوُهَو َختَُن  ،بادوكة ْعُروُف َاملَ ِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َمالٍِك َوُأْخِرَج َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ

َدَك َاهللاُ(َوَسَأَلنِي  ،َفاْغتَمَّ بَِذلَِك  ،ِمْن َبيْنِِهمْ   )ص( َأْن ُأْعِلَمَك َما َناَلُه ِمْن  )َأيَّ
                                                             

 ).سوء من كلِّ : (بعض النَُّسخيف ) ١(

مة املجليس ) ٢( ) ص(وعربَّ عن اُملعان برمز ): (١٥٤ص / ٥٣ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

أنَّ هؤالء كاتبوين وسألوين فأجبتهم، وهو مل يكاتبني من : للمصلحة، وحاصل جوابه 

 ).فلذا مل ُأدخله فيهم، وليس ذلك من تقصري وذنب بينهم،
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ْفتَُه َما َيْسُكُن َوإِْن َيُكْن َغْريُ ذَ  ،ِمنْهُ  ْن َذْنٍب اِْستَْغَفَر َاهللاََفإِْن َكاَن مِ  ،َذلَِك  لَِك َعرَّ

 .َشاَء َاهللاُ َنْفُسُه إَِليِْه إِنْ 

 .»َمْن َكاَتبَنَا َملْ ُنَكاتِْب إِالَّ « :َالتَّْوقِيعُ 

ْدَتنِي  كَ  َأَداَم اَهللاُ (َوَقْد َعوَّ ِرَينِي )ِعزَّ لَِك َما َأْنَت َأْهٌل َأْن ُجتْ  َعَىلٰ  )١(ِمْن َتَفضُّ

َك اَهللاُ أَ (َوِقبََلَك  ،َاْلَعاَدةِ   .َأْشيَاَء َتْسأَُل ِيل َعنَْها َأَنا ُحمْتَاٌج إَِىلٰ  ،ُفَقَهاءُ  )َعزَّ

ٰ  َفُرِوَي َلنَا َعِن َاْلَعاِملِ  ِهتِْم ِهبِْم َبْعَض َصَال  َأنَُّه ُسئَِل َعْن إَِماِم َقْوٍم َصىلَّ

ُم َبْعُضُهْم َوُيتِمُّ « :َفَقاَل  ؟َكيَْف َيْعَمُل َمْن َخْلَفهُ  ،َوَحَدَثْت َعَليِْه َحاِدَثةٌ  ُر َوُيَقدَّ ُيَؤخَّ

هُ َصَال   .»َهتُْم َوَيْغتَِسُل َمْن َمسَّ

اُه إِالَّ  َليَْس َعَىلٰ « :َالتَّْوقِيعُ  ْ َحتْدُ  ،َغْسُل َاْليَدِ  َمْن َنحَّ ْث َحاِدَثٌة َتْقطَُع َوإَِذا َمل

َال  ََّم َصَال َالصَّ  .»َتُه َمَع َاْلَقْومِ َة َمت

ُه َوَقْد  ،إِْن َمسَّ َميِّتاً بَِحَراَرتِِه َغَسَل َيَدْيهِ  :َاْلَعاِملِ َوُرِوَي َعِن  َوَمْن َمسَّ

ُه إِالَّ َماُم ِيف َهِذِه َاْحلَاَلِة َال َوَهَذا اَْإلِ  ،َبَرَد َفَعَليِْه َاْلُغْسُل  َوَاْلَعَمُل  ،بَِحَراَرتِهِ   َيُكوُن َمسُّ

يَابِِه َوَال  لَّهُ َلعَ وَ  ،َما ُهوَ  ِمْن َذلَِك َعَىلٰ 
يِه بِثِ هُ  ُينَحِّ  ؟َفَكيَْف َجيُِب َعَليِْه َاْلُغْسُل  ،َيَمسُّ

ُه َعَىلٰ « :َالتَّْوقِيعُ   .»َغْسُل َيِدهِ  َملْ َيُكْن َعَليِْه إِالَّ  َهِذِه اَْحلَاَلةِ  إَِذا َمسَّ

وٍد َأْو ُرُكوٍع َأْو ِقيَاٍم َأْو ُقعُ  )٢(ِة َجْعَفٍر إَِذا َسَها ِيف َالتَّْسبِيِح ِيف َعْن َصَال وَ 

َال َقْد َص  ُسُجوٍد َوَذَكَرُه ِيف َحاَلٍة ُأْخَرٰى  َهْل ُيِعيُد َما َفاَتُه ِمْن  ،ةِ اَر فِيَها ِمْن َهِذِه َالصَّ

تِي َذَكَرَها  ؟تِهِ َأْم َيتََجاَوُز ِيف َصَال  َذلَِك َالتَّْسبِيِح ِيف َاْحلَاَلِة َالَّ

َما َفاَتُه  َقَىضٰ   َحاَلٍة ِمْن َذلَِك ُثمَّ َذَكَر ِيف َحاَلٍة ُأْخَرٰى ِيف  )٣(إَِذا َسَها« :َالتَّْوقِيعُ 

تِي َذَكرَ   .»)٤(]هُ [ِيف َاْحلَاَلِة َالَّ
                                                             

 ).جتزيني(: بعض النَُّسخيف  )١(

 ).أو قيام(: بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).إذا هو سها: (بعض النَُّسخيف ) ٣(

 .بعض النَُّسخمن االحتجاج و) ٤(
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 ؟ُرَج ِيف َجنَاَزتِِه َأْم َال َهْل َجيُوُز أَْن َختْ  ،ْرَأِة َيُموُت َزْوُجَهاَعِن اَملَ وَ 

 .»َختُْرُج ِيف َجنَاَزتِهِ « :َالتَّْوقِيعُ 

ِهتَا َأْن َتُزوَر َقْربَ  َوَهْل   ؟َزْوِجَها َأْم َال  َجيُوُز َهلَا َوِهَي ِيف ِعدَّ

 .»َتبِيُت َعْن َبيْتَِها َال وَ  ،َتُزوُر َقْربَ َزْوِجَها«: َالتَّْوقِيعُ 

ُح ِمْن َبيْتَِها وَ َضاِء َحقٍّ َيْلَزُمَها َأْم َال َهْل َجيُوُز َهلَا َأْن َختُْرَج ِيف قَ وَ   ِهَي ِيف  َتْربَ

ِهتَا  ؟ِعدَّ

َوإَِذا َكاَنْت َهلَا َحاَجٌة َملْ َيُكْن َهلَا َمْن  ،َقَضتْهُ إَِذا َكاَن َحقٌّ َخَرَجْت وَ «: َالتَّْوقِيعُ 

 .»َتبِيُت َعْن َمنِْزِهلَا َوَال  ،ْقَىضٰ تُ  َينُْظُر فِيَها َخَرَجْت َهلَا َحتَّٰى 

َ ُرِوَي ِيف َثَواِب َاْلُقْرآِن ِيف َاْلَفَراِئِض وَ  َها َأنَّ َاْلَعاِمل  َعَجباً «: َقاَل  َوَغْريِ

َ تِِه ملَِْن َملْ َيْقَرْأ ِيف َصَال 
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ا أ

�
رِ إِن

ْ
د

َ
ق
ْ
ِة ال

َ
ْل

َ
: َوُرِوَي  ،»؟ُتهُ َكيَْف ُتْقبَُل َصَال  اُه ِ� �

ْ ُيْقَرأْ فِيَها بِ َما َزَكْت َصَال «  ـ ٌة َمل
ٌ
َحد

َ
َو اُهللا أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
َمْن َقَرأَ ِيف «َوُرِوَي َأنَّ ، »ق

ْنيَا تِي  ،»َفَراِئِضِه َاْهلَُمَزَة ُأْعطَِي ِمَن َالدُّ َوَر َالَّ َفَهْل َجيُوُز َأْن َيْقَرأَ َاْهلَُمَزَة َوَيَدَع َهِذِه َالسُّ

 ؟ِهبَِام   َتْزُكو إِالَّ َال ٌة وَ  ُتْقبَُل َصَال َمَع َما َقْد ُرِوَي َأنَُّه َال َذَكْرَناَها 

َوِر َعَىلٰ « :َالتَّْوقِيعُ  َّا فِيَها  ،َما َقْد ُرِوَي  َالثََّواُب ِيف َالسُّ َوإَِذا َتَرَك ُسوَرًة ِمم

 َالثََّواُب َوَقَرَأ 
ٌ
َحد

َ
َو اُهللا أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
َ وَ  ق

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ا أ

�
ُأْعطَِي َثَواَب َما َقَرَأ  ،لَِفْضلِِهَام  اهُ إِن

تِي َتَركَ  وَرِة َالَّ وَرَتْنيِ وَ َوَجيُوُز َأْن  ،َوَثَواَب َالسُّ ُتُه َتُكوُن َصَال َيْقَرَأ َغْريَ َهاَتْنيِ َالسُّ

ًة وَ   .»َلِكْن َيُكوُن َقْد َتَرَك َاْلَفْضَل َتامَّ

َفبَْعُضُهْم  ،َفَقِد اِْختََلَف فِيِه َأْصَحاُبنَا ؟َيُكونُ  َوَعْن َوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن َمتَٰى 

َل ِهَال  ُهَو ِيف آِخِر َيْوٍم ِمنُْه إَِذا َرَأٰى  :َوَبْعُضُهْم َيُقوُل  ،ُيْقَرُأ ِيف آِخِر َليَْلٍة ِمنْهُ  :َيُقوُل 

الٍ   .َشوَّ

 ،َوَاْلَوَداُع َيَقُع ِيف آِخِر َليَْلٍة ِمنْهُ  ،َاْلَعَمُل ِيف َشْهِر َرَمَضاَن ِيف َليَالِيهِ « :َالتَّْوقِيعُ 

 .»َفإِْن َخاَف َأْن َينُْقَص َجَعَلُه ِيف َليَْلتَْنيِ 
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ِر�ٍم :  َقْوِل َاهللا َعنْ وَ 
َ
 رَُسوٍل ك

ُ
ْول

َ
ق
َ
 ل

ُ
ه
�
َأنَّ َرُسوَل ، ]٤٠: احلاقَّة[ �إِن

َعرِْش َمِكٍ� ، ْعنِيُّ بِهِ َاملَ   َاهللا
ْ
 ِذي ال

َ
د

ْ
ةٍ ِعن

و�
ُ
ةُ  �ِذي ق ؟ َما َهِذِه َاْلُقوَّ

 َِمٍ� ُمط
َ
م� أ

َ
 ؟ْيَن ِهَي َوأَ  ؟َما َهِذِه َالطَّاَعةُ  ،]٢١و ٢٠: التكوير[ �اٍع �

ِل َعَيلَّ بَِمْسَأَلِة َمْن َتثُِق بِِه ِمنَ  َفَرْأُيَك َأَداَم اَهللاُ  َك بِالتََّفضُّ َاْلُفَقَهاِء َعْن َهِذِه  ِعزَّ

ِد ْبنِ  ،َوإَِجاَبتِي َعنَْها ُمنِْعامً  ،َساِئلِ َاملَ  ُحُه ِيل ِمْن َأْمِر ُحمَمَّ َاْحلَُسْنيِ ْبِن َمالٍِك  َمَع َما َتْرشَ

ِم ِذْكُرُه بَِام َيْسُكُن إَِليْهِ َاملُ  ْل َعَيلَّ بُِدَعاٍء َجاِمٍع ِيل  ،ِعنَْدهُ  َيْعتَدُّ بِنِْعَمِة َاهللاوَ  ،َقدَّ َوَتَفضَّ

ْنيَا َوَاْآلِخَرةِ  ْخَواِين لِلدُّ  .َتَعاَىلٰ  َت ُمثَابًا إِْن َشاَء اَهللاُ َفَعلْ  ،َوِإلِ

ْخ َلَك وَ  َمجََع اَهللاُ «: َالتَّْوقِيعُ  ْنيَا َوَاْآلِخَرةِ ِإلِ  .»َوانَِك َخْريَ َالدُّ

َك َوَتْأِييَدَك َوَكَراَمتََك َوَسَعاَدَتَك َوَسَال  ،َبَقاَءكَ  َأَطاَل َاهللاُ  ،َمتََك َوَأَداَم ِعزَّ

 ،َدكَ َوَفْضِلِه ِعنْ  ،َوَمجِيِل َمَواِهبِِه َلَدْيَك  ،َوَزاَد ِيف إِْحَسانِِه إَِليَْك  ،َوَأَتمَّ نِْعَمتَُه َعَليَْك 

َمنِي ِقبََلَك  ،َوَجَعَلنِي ِمْن ُكلِّ ُسوٍء َوَمْكُروٍه فَِداكَ  ، املَِنيَ َربِّ َاْلعَ  اَْحلَْمُد هللاِ  ،َوَقدَّ

 ٰ ٍد َوآلِِه َأْمجَِعنيَ  َعَىلٰ  اَهللاُ  َوَصىلَّ  .)٢()١(ُحمَمَّ

كَ  َأَداَم اَهللاُ (َفَرْأُيَك : ِمْن ِكتَاٍب آَخرَ  -  ٣٤٦ ِل رُ  )ِعزَّ ِل  ،ْقِعتيِيف َتَأمُّ َوَالتََّفضُّ

ُل  كَ  َأَداَم َاهللاُ(َواِْحتَْجُت  ،َسائِِر َأَياِديَك َعَيلَّ  ِألُِضيَفُه إَِىلٰ  ،بَِام ُيَسهِّ َأْن َتْسأََل ِيل  )ِعزَّ

ْكَعِة َالثَّالِثَةِ َهاِء َعِن َاملُ َبْعَض َاْلُفقَ  ِل لِلرَّ ِد َاْألَوَّ َجيُِب َعَليِْه  َهْل  ،َصيلِّ إَِذا َقاَم ِمَن َالتََّشهُّ
                                                             

وانك خوإل«: إٰىل قوله) ٣٠٣ - ٣٠١ص / ٢ج (االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )١(

 .»خري الدنيا واآلخرة

مة املجليس  )٢( ة ما من تتمَّ  )فاستثبُت (: قوله): (١٥٤ص / ٥٣ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

 كان امَّ ـال؟ ول إثبات هذه التوقيعات، هل هي منكم أو أطلب ي كنت قديامً أ ،كتب السائل

أي نسخة الكتاب  )نسخة الدرج: (قوله .شعار بذلكحتتها أفردها لإل جواب هذه الفقرة مكتوباً 

: قوله ،...مجيعه صحيح أنَّ  ته، فكتب عن بيان صحَّ  املدرج املطوي، كتبه أهل قم وسألوا

أطال : (وقول .ةً مام تقيَّ لإل ، أوط بينه وبني اإلمام خطاب للسفري املتوسِّ ) ك اهللاوقبلك أعزَّ (

 ).كالم احلمريي ختم به كتابه آخراً  )اهللا بقاءك
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 َ بَِحْوِل  :َوُجيِْزيِه َأْن َيُقوَل  ،َجيُِب َعَليِْه َالتَّْكبِريُ  َال  :َفإِنَّ َبْعَض َأْصَحابِنَا َقاَل  ؟َأْن ُيَكربِّ

تِِه أَ  َاهللا  .أَْقُعدُ ُقوُم وَ َوُقوَّ

ا َفإِنَُّه إَِذا ،إِنَّ فِيِه َحِديثَْنيِ « :َقاَل : َواُب َاجلَ  ا َأَحُدُمهَ  اِْنتََقَل ِمْن َحاَلٍة إَِىلٰ  َأمَّ

ْجَدِة  ،َفَعَليِْه َتْكبِريٌ  َحاَلٍة ُأْخَرٰى  ُه ُرِوَي َأنَُّه إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن َالسَّ ا اَْآلَخُر َفإِنَّ َوَأمَّ

 َ َوَكَذلَِك  ،بِريٌ ُثمَّ َجَلَس ُثمَّ َقاَم َفَليَْس َعَليِْه لِْلِقيَاِم َبْعَد اَْلُقُعوِد َتكْ  َالثَّانِيَِة َفَكربَّ

دُ  ُل َجيِْري َهَذا َاملَ  َالتََّشهُّ َِام َأَخْذَت ِمْن ِجَهِة َالتَّْسِليِم َكاَن َصَواباً  ،ْجَرٰى َاْألَوَّ  .»َوبَِأهيِّ

َال  )١(َوَعِن َاْلَفصِّ َاْخلَُامَهنِ   ؟ُة إَِذا َكاَن ِيف إِْصبَِعهِ َهْل َجتُوُز فِيِه َالصَّ

َ فِيهِ فِيِه َكَرا«: َواُب َاجلَ   َوَاْلَعَمُل َعَىلٰ  ،ٌق فِيِه إِْطَال وَ  ،َهٌة أَْن ُيَصيلِّ

 .»)٢(َاْلَكَراِهيَةِ 

ٰى وَ  َوَسَأَلُه َأْن َينَْحَر َعنُْه َهْدياً  ،َهْديًا لَِرُجٍل َغائٍِب َعنْهُ  َعْن َرُجٍل اِْشَرتَ

ُجِل وَ  ،بِِمنًى  ،ُثمَّ َذَكَرُه َبْعَد َذلَِك  ،َنَحَر اَْهلَْدَي َفَلامَّ َأَراَد َنْحَر َاْهلَْدِي َنِيسَ اِْسَم َالرَّ

ُجِل َأْم َال أَ   ؟ُجيِْزي َعِن َالرَّ

 .»َوَقْد َأْجَزأَ َعْن َصاِحبِهِ  ،َبأَْس بَِذلَِك  َال «: َواُب َاجلَ 

َلنَا  َوَينِْسُجونَ  ،َيْغتَِسُلوَن ِمَن َاْجلَنَاَبةِ  َال َجمُوٌس َيْأُكُلوَن َاملَيْتََة وَ  ِعنَْدَنا َحاَكةٌ وَ 

يَاباً 
َال  ،ثِ  ؟َقبِْل َأْن ُتْغَسَل  )٣(]ِمنْ [ُة فِيَها َفَهْل َجتُوُز َالصَّ

َال َال «: َواُب َاجلَ   .»ِة فِيَها َبأَْس بِالصَّ
                                                             

حجر صلب يف غاية  ،مخاهان: مخاهن ويقال): (١٥٤ص / ٥٣ج (هامش بحار األنوار يف  )١(

ة احلجر احلديدي ٰى بالعربيَّ سمَّ احلديد يُ  ه نوع منإنَّ  :وقيل ،أغرب يرضب إٰىل احلمرة ،الصالبة

 ).الفصوص ع منهصنَه حجر أبلق يُ نَّ إ: وقيل ،والصندل احلديدي

خرٰى إطالق، والعمل عٰىل  فيه، واألُ صىلِّ يُ  إحدامها كراهة أنْ  :فيه روايتان :املراد الظاهر أنَّ  )٢(

 .الكراهة رواية

 ).الكراهية(بدل  )الكراهة: (بعض النَُّسخويف 

 .من االحتجاج )٣(
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يِْل ِيف ُظْلَمةٍ َعِن َاملَُصيلِّ َيُكوُن ِيف َصَال وَ  اَدِة  ،ِة َاللَّ جَّ َفإَِذا َسَجَد َيْغَلُط بِالسَّ

اَدةَ  ،َأْو َنْطعٍ  )١(ِمْسٍح  َىلٰ َوَيَضُع َجبَْهتَُه عَ  جَّ ِهبَِذِه  َهْل َيْعتَدُّ  ،َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه َوَجَد اَلسَّ

ْجَدِة َأْم َال   ؟َيْعتَدُّ ِهبَا َالسَّ

َء َعَليِْه ِيف َرْفِع َرْأِسِه لَِطَلِب اَْخلُْمَرةِ  َما َملْ َيْستَِو َجالِساً َفَال «: َواُب َاجلَ  َيشْ
)٢(«. 

ِة أَِو اَْلَكنِيَسةِ  ،َل ْحِرِم َيْرَفُع َالظَِّال ملُ َوَعِن اَ  ِريَّ ْرَفُع َويَ  )٣(َهْل َيْرَفُع َخَشَب َاْلَعامَّ

 ؟َاْجلَنَاَحْنيِ َأْم َال 

َء َعَليِْه ِيف َتْرِكهِ  َال «: َواُب َاجلَ   .»َوَمجِيِع اَْخلََشِب  ،َيشْ

ِه جذراً طَِر بِنَْطٍع أَ َعِن َاملُْحِرِم َيْستَظِلُّ ِمَن َاملَ وَ  ثِيَابِِه َوَما ِيف َحمِْمِلِه  َعَىلٰ  ْو َغْريِ

 ؟َفَهْل َجيُوُز َذلَِك  ،َأْن َيبْتَلَّ 

 .»ِيف َاملَْحِمِل ِيف طَِريِقِه َفَعَليِْه َدمٌ  )٤()َذلَِك (إَِذا َفَعَل «: َواُب َاجلَ 

ُجُل َحيُجُّ َعْن ُأْجَرةٍ وَ  تَاُج َأْن َيْذُكَر َالَّذِ  ،)٥(َالرَّ نَْد َعْقِد ي َحجَّ َعنُْه عِ َهْل َحيْ

ْن َحجَّ َعنُْه َوَعْن َنْفِسِه َأْم ُجيِْزيِه َهْدٌي  ؟إِْحَراِمِه َأْم َال  َوَهْل َجيُِب َأْن َيْذَبَح َعمَّ

 ؟َواِحدٌ 

 .»)٦(َبأَْس  إِْن َملْ َيْفَعْل َفَال وَ  ،َيْذُكُرهُ «: َواُب َاجلَ 
                                                             

 ).بساط من األديم: والنطع. بالس : عنهعربَّ د عليه، يُ قعَ ثوب غليظ يُ  -بكرس امليم  -املسح ( )١(

وهي  ،ر يف احلديث ذكر اخلمرة والسجود عليهاقد تكرَّ ): (٢٩٢ص / ٣ج (يف جممع البحرين  )٢(

 ).ل باخليوطزمَّ وتُ  ل من سعف النخلعمَ ادة صغرية تُ سجَّ  بالضمِّ 

عليه ثوب  ٰى لقأو يف الرحل ويُ  ز يف املحملغرَ يُ هي يشء ): (١٠٠ص / ٤ج (يف جممع البحرين  )٣(

 ).ويسترت به به الراكب يستظلُّ 

 .َسخبعض النُّليس يف ) ٤(

 .)عن آخر: (بعض النَُّسخيف  )٥(

: هكذا ولكن جاء يف االحتجاج، خَس مل يقع اجلواب عن املسألة الثانية، وهكذا يف مجيع النُّ) ٦(

 ).ل فال بأسعمل يف قد جيزيه هدي واحد، وإنْ : اجلواب(



 ٤٢٣ .................  ار السفراء الذين كانوا يف حال الغيبةيف ذكر طرف من أخب: الفصل السادس

ُجِل َأْن ُحيْ   ؟ِكَساِء َخزٍّ َأْم َال ِرَم ِيف َوَهْل َجيُوُز لِلرَّ

 .»)١(َوَقْد َفَعَلُه َقْوٌم َصاِحلُونَ  ،َبأَْس بَِذلَِك  َال «: َاَجلَواُب 

َ َوِيف ِرْجَليِْه َبطِيطٌ  ُجِل َأْن ُيَصيلِّ  ُيَغطِّي َاْلَكْعبَْنيِ َأْم َال  َال  )٢(َوَهْل َجيُوُز لِلرَّ

 ؟َجيُوزُ 

 .»َجاِئزٌ «: َاَجلَواُب 

ُجُل  ٌني أَْو ِمْفتَاُح َحِديدٍ  َوُيَصيلِّ اَلرَّ اِويِلِه ِسكِّ ِه أَْو َرسَ َهْل َجيُوُز  ،َوَمَعُه ِيف ُكمِّ

 ؟َذلَِك 

 .»َجاِئزٌ «: َاَجلَواُب 

ةِ  ِء َوُمتَِّصالً ِهبِْم َحيُجُّ َوَيأُْخُذ َعَىلٰ ُجِل َيُكوُن َمَع َبْعِض َهُؤَال َالرَّ  َوَعنِ   ،َاْجلَادَّ

َر إِْحَراَمُه إَِىلٰ  ،ْسَلِخ اَملَ  ِمنَ  ءِ  ُحيِْرُموَن َهُؤَال َال وَ  ُجِل َأْن ُيَؤخِّ َذاِت  َفَهْل َجيُوُز ِهلََذا َالرَّ

ْهَرةَ  )٣(ِعْرٍق   ؟ْسَلِخ  ِمَن َاملَ  َجيُوُز َأْن ُحيِْرَم إِالَّ َأْم َال  َفيُْحِرَم َمَعُهْم ملَِا َخيَاُف َالشُّ

ِرُم ِمْن ِميَقاتِهِ «: َاَجلَواُب   َفإَِذا َبَلَغ إَِىلٰ  ،َوُيَلبِّي ِيف َنْفِسهِ  َالثِّيَاَب ُثمَّ َيْلبَُس  ،ُحيْ

 .»ِميَقاِهتِْم َأظَْهرَ 

 .َفإِنَّ َبْعَض َأْصَحابِنَا َيْذُكُر أَنَّ ُلبَْسُه َكِريهٌ  ،)٤(َوَعْن ُلبِْس َالنَّْعِل َاملَْعُطونِ 

 ).»َبأَْس بِهِ  َال وَ  ،َجائٌِز َذلَِك «: َاَجلَواُب (
                                                             

أبواب  نم ٨باب  /٣ج (الوسائل  :، راجعة األئمَّ  )قوم صاحلني(املراد من  الظاهر أنَّ ) ١(

 ).لباس املصيلِّ 

 ).بال ساق رأس اخلفِّ ... : البطيط): (٣٥١ص / ٢ج (يف القاموس املحيط  )٢(

 ،العقيق وأفضله املسلخ: هل العراقأل: املواقيت ستَّة): (١٧٧ص / ١ج (يف رشائع اإلسالم ) ٣(

 ).ذات عرقوآخره  ،غمرةويليه 

وضع يف الدباغ وترك : كفرح وانعطنعطن اجللد (: )٢٤٨ص / ٤ج (املحيط يف القاموس  )٤(

وعطنه يعطنه ويعطنه فهو  .فدفنه فاسرتخٰى شعره لينتف أو نضح عليه املاء وأنتن، فأفسد

 ).معطون
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ُجِل مِ  َعْن َأْخِذ  )١(َيِرعُ   ملَِا ِيف َيِدِه َال َاْلَوْقِف َيُكوُن ُمْستَِحال�  ءِ َكَال ْن وُ َوَعِن اَلرَّ

َفيَْدُعوِين  ،َقْد َحَرضَ طََعاُمهُ َمنِْزَلُه وَ  َأْو أَْدُخُل  ،ُهَو فِيَهاوَ  ُربََّام َنَزْلُت ِيف َقْرَيةٍ  ،َمالِهِ 

ْ آُكْل ِمْن َطَعاِمِه َعاَدا ،إَِليْهِ  َيْستَِحلُّ أَْن َيْأُكَل ِمْن  ٌن َال ُفَال  :َوَقاَل  ،ِين َعَليْهِ َفإِْن َمل

َق بَِصَدَقةٍ  ،َطَعاِمنَا َدَقةِ  ؟َفَهْل َجيُوُز ِيل َأْن آُكَل ِمْن َطَعاِمِه َوَأَتَصدَّ  ؟َوَكْم ِمْقَداُر َالصَّ

ًة إَِىلٰ  َوإِْن َأْهَدٰى  ا َوَأنَ  ،َفيَْدُعوِين َأْن َأَناَل ِمنَْهاَفَأْحُرضُ  ،َرُجٍل آَخرَ  َهَذا َاْلَوِكيُل َهِديَّ

ٌء إِْن َأَنا نِْلُت ِمنَْها ،َيِرُع َعْن َأْخِذ َما ِيف َيِدهِ  َأْعَلُم َأنَّ َاْلَوِكيَل َال   ؟َفَهْل َعَيلَّ فِيِه َيشْ

ُجِل َماٌل أَْو َمَعاٌش َغْريُ َما ِيف َيِدِه َفُكْل طَ «: َاَجلَواُب  َعاَمُه إِْن َكاَن ِهلََذا َالرَّ

هُ   .» َفَال َوإِالَّ  ،َواِْقبَْل بِرَّ

ُجِل ِممَّنْ  ْجَعةِ  ،َاملُتَْعةَ  َوَيَرٰى ، َيُقوُل بِاْحلَقِّ  َوَعِن َالرَّ َأنَّ َلُه  إِالَّ  ،َوَيُقوُل بِالرَّ

َج َعَليَْها  َقْد َعاَهَدَها َأْن َال وَ  ،َأْهالً ُمَوافَِقًة َلُه ِيف َمجِيِع َأْمِرهِ   َال وَ ] َيتََمتَّعَ  َال وَ [َيتََزوَّ

ٰى  َة َسنًَة َوَوَىفٰ وَ  ،)٢(َيتََرسَّ ْن َمنِْزلِِه َفُربََّام َغاَب عَ  ،بَِقْولِهِ  َقْد َفَعَل َهَذا ُمنُْذ بِْضَع َعْرشَ

ُك َنْفُسُه َأْيضًا لَِذلَِك  َال َيتََمتَُّع وَ  َاْألَْشُهَر َفَال  ْن أٍَخ َأنَّ ُوُقوَف َمْن َمَعُه مِ  َوَيَرٰى  ،َتتََحرَّ

ُلُه ِيف َأْعيُنِِهمْ ٍم َوَوِكيٍل وَ ُغَال َوَوَلٍد وَ  َّا ُيَقلِّ َما ُهَو َعَليِْه  َقاَم َعَىلٰ ُحيِبُّ َاملُ وَ  ،َحاِشيٍَة ِمم

ُم َاملُ َال  ،َحمَبًَّة ِألَْهِلِه َوَميْالً إَِليَْها َوِصيَاَنًة َهلَا َولِنَْفِسهِ  رِّ َفَهْل  ،اِهبَ  َبْل َيِديُن اَهللاَ  ،تَْعةَ  ُحيَ

 ؟َال َذلَِك َمْأَثٌم َأْم  َعَليِْه ِيف َتْرِكهِ 

لِيَُزوَل َعنُْه  )٣(]تَْعةِ بِاملُ [ َتَعاَىلٰ  َحبُّ َلُه َأْن ُيطِيَع َاهللاَُيْستَ «: ِيف َذلَِك َاَجلَواُب 

ًة َواِحَدةً  )٤(ْعِرَفةِ َاملَ  َاْحلَْلُف َعَىلٰ   .»َوَلْو َمرَّ
                                                             

 .الوقف ع عن أخذ مالي ال يتورَّ أ ،)الوقف(يرجع إٰىل  )ماله(والضمري يف . وهو التقوٰى  ،من الورع )١(

ة رسر/ ٦٨٢ص / ٢ج (حاح للجوهري ؛ يف الصةذ رسيَّ اختَّ : ٰى فالنترسَّ ) ٢( : ةوالرسيَّ ): (مادَّ

ما  نسان كثرياً اإل نَّ أل خفاء،، وهو اجلامع أو اإلة منسوبة إٰىل الرسِّ فعليَّ  ، وهوأهتا بيتاً ة التي بوَّ مَ األَ 

 ).تهحرَّ  ها ويسرتها عنيرسُّ 

 .من االحتجاج )٣(

 ).لف يف املعصيةاحل(: ويف االحتجاج، )عن املعرفة: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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كَ  َأَداَم اَهللاُ (َفإِْن َرَأْيَت  َحُه ِيل  )ِعزَّ ُجتِيَب ِيف وَ  ،َأْن َتْسأََل ِيل َعْن َذلَِك َوَتْرشَ

َدِين َاملِْنََّة ِيف َذلَِك  ،ُكلِّ َمْسَأَلٍة بَِام َاْلَعَمُل بِهِ  بََب ِيف ُكلِّ َخْريٍ  َجَعَلَك اَهللاُ ،َوُتَقلِّ َالسَّ

 .َت ُمثَابًا إِْن َشاَء َاهللاَُفَعلْ  ،َيِدكَ  َوَأْجَراُه َعَىلٰ 

َك وَ  ،َبَقاَءكَ  اَهللاُ َأَطاَل  َوأََتمَّ  ،َكَراَمتََك َمتََك وَ َتْأِييَدَك َوَسَعاَدَتَك َوَسَال َوأََداَم ِعزَّ

وِء فَِداكَ  ،َوَزاَد ِيف إِْحَسانِِه إَِليَْك  ،نِْعَمتَُه َعَليَْك  َمنِي َعنَْك وَ  ،َوَجَعَلنِي ِمَن اَلسُّ َقدَّ

ٰ وَ ، املَِنيَ اَْلعَ  بِّ رَ  َاْحلَْمُد هللاِ ،َقبَْلَك وَ  ٍد اَلنَّبِيِّ َوآلِهِ  َعَىلٰ  اَهللاُ َصىلَّ  .َوَسلََّم َكثِرياً  ،ُحمَمَّ

َذْيِن فِيِهَام ْدَرَجْنيِ َاْلَقِديَمْنيِ اَ ُت َهِذِه َالنُّْسَخَة ِمَن َاملُ َنَسخْ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  لَّ

 .)١(َالتَّْوِقيَعاُت َاْخلَطُّ وَ 

 :]قبل احلسني بن روح استعامل التقيَّة من [

 ويستعمل ،من أعقل الناس عند املخالف واملوافق وكان أبو القاسم 

 .ةالتقيَّ 

دٍ  َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة اَهللا َفَرَوٰى  -  ٣٤٧ َثنِ  :َقاَل  ،ْبُن ُحمَمَّ ْبُن  ي َأُبو َعبِْد اَهللاَحدَّ

يِْخ  :َقاَل  ،َمحُْو َأِيب اَْحلََسِن ْبِن َأِيب َالطِّيِب  )٢(َغالٍِب  َما َرَأْيُت َمْن ُهَو َأْعَقُل ِمَن َالشَّ

َو َكاَن َلُه َحمَلٌّ  ،)٣(َوَلَعْهِدي بِِه َيْوماً ِيف َداِر اِْبِن َيَسارٍ  ،َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

يِّدِ  ُة َأْيضًا ُتَعظِّمُ  ،ْقتَِدِر َعظِيمٌ َوَاملُ  )٤(ِعنَْد َالسَّ َكاَن َأُبو َاْلَقاِسِم وَ  ،هُ َوَكاَنِت َاْلَعامَّ

 .َتِقيًَّة َوَخْوفاً 
                                                             

 ).٣٠٦ - ٣٠٣ص / ٢ج (االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )١(

يف رجاله  قال النجايش ، ازد بن عبد اهللا بن غالب أبو عبد اهللا األنصاري البزَّ ه حممّ الظاهر أنَّ  )٢(

 ).ثقة يف الرواية عٰىل مذهب الواقفة، له كتاب النوادر( :)٩١٣الرقم / ٣٤٠ص (

بيان  ار بن احلسن بند بن بشَّ د بن القاسم بن حممّ ه حممّ والظاهر أنَّ  ؛)ارابن بشَّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(

. ليلة عيد النحر )هـ٣٢٨( سنة وّيف بن سامعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر األنباري، تُ 

 ).٦٤٢الرقم / ٣٤٢و ٣٤١ص / ٤ج (وفيات األعيان : راجع

 .لاملتوكِّ  مُّ وهي أُ  ،)دةلسيِّ ا: (بعض النَُّسخيف  )٤(
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َفَزَعَم َواِحٌد َأنَّ َأَبا َبْكٍر َأْفَضُل َالنَّاِس َبْعَد  ،َقْد َتنَاظََر اِْثنَانِ َوَعْهِدي بِِه وَ 

َفَزاَد  ،َمرَ َبْل َعِيلٌّ َأْفَضُل ِمْن عُ  :َوَقاَل َاْآلَخرُ  ،ُثمَّ ُعَمُر ُثمَّ َعِيلٌّ   َاهللا َرُسولِ 

 .ُم َبيْنَُهَام َاْلَكَال 

يِق  :َفَقاَل َأُبو َاْلَقاِسِم  دِّ َحاَبُة َعَليِْه ُهَو َتْقِديُم َالصِّ  ،َالَِّذي اِْجتََمَعِت َالصَّ

َوَأْصَحاُب  ،ُثمَّ َعِيلٌّ َاْلَوِيصُّ  ،ُثمَّ َبْعَدُه ُعثَْامُن ُذو َالنُّوَرْينِ  ،ُثمَّ َبْعَدُه َاْلَفاُروِق 

ِحيُح ِعنَْدَنا ،َذلَِك  ْحلَِديِث َعَىلٰ اَ  بًا ِمْن  ،َوُهَو َالصَّ َفبَِقَي َمْن َحَرضَ َاملَْجِلَس ُمتََعجِّ

ُة اَْحلُُضوُر َيْرَفُعوَنُه َعَىلٰ  ،َهَذا َاْلَقْولِ  َعاُء َلُه َوَالطَّْعُن  ،ُرُءوِسِهمْ  َوَكاَن َاْلَعامَّ َوَكثَُر َالدُّ

ْفضِ َمْن َيْرِميِه بِا َعَىلٰ   .لرَّ

ِحُك  ي ِيف َفِمي ،َفَوَقَع َعَيلَّ َالضَّ ُ َوَأْمنَُع َنْفِيس َوأَُدسُّ ُكمِّ  ،َفَلْم َأَزْل َأَتَصربَّ

َفَلامَّ َحَصْلُت ِيف  ،َوَنَظَر إَِيلَّ َفَفطََن ِيب  ،َفَوَثبُْت َعِن َاملَْجِلسِ  ،َفَخِشيُت َأْن َأْفتَِضَح 

َفإَِذا بَِأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  ،َفَخَرْجُت ُمبَاِدراً  ،ُق َمنِْزِيل َفإَِذا بِاْلبَاِب َيطْرُ 

 .َداِرهِ  ْجلِِس َقبَْل ُمِضيِِّه إَِىلٰ ْد َواَفاِين ِمَن َاملَ َراِكبًا َبْغَلتَُه قَ  

َدَك َاهللاُ ،َيا َأَبا َعبِْد َاهللا :َفَقاَل ِيل  تَِف ِيب َكَأنَّ َأْن َهتْ  )١(ِملَ َضِحْكَت َفَأَرْدَت  ،َأيَّ

ِذي ُقْلتُُه ِعنَْدَك َليَْس بَِحقٍّ   ؟َالَّ

 .َكَذاَك ُهَو ِعنِْدي :َفُقْلُت 

يُْخ  اِتَِّق َاهللاَ :َفَقاَل ِيل  َا َالشَّ َتْستَْعظُِم َهَذا َاْلَقْوَل  ،َأْجَعُلَك ِيف ِحلٍّ  َفإِينِّ َال  ،أَهيُّ

 ؟ِمنِّي

َماِم َوَوِكيلُ بِ  َرُجٌل َيَرٰى  ،َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت  ُه َصاِحُب اَْإلِ ُه َيُقوُل َذلَِك َاْلَقْوَل َأنَّ

ُب ِمنُْه وَ  َال   ؟ُيْضَحُك ِمْن َقْولِِه َهَذا )٢(]َال [ُيتََعجَّ

َف  ،َوَحيَاتَِك َلئِْن ُعْدَت َألَْهُجَرنََّك  :َفَقاَل ِيل  َعنِي َواِْنَرصَ  .َوَودَّ
                                                             

 ).وأردت: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).٣٥٧ص / ٥١ج (من بحار األنوار  )٢(
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دٍ  ْبنُ  اَل َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة اَهللاقَ  - ٣٤٨ َياَء  :ُحمَمَّ َثنِي َأُبو اَْحلََسِن ْبُن ِكْربِ َحدَّ

يَْخ َأَبا َاْلَقاِسِم : َقاَل  ،)١(َالنَّْوَبْختِيُّ  اباً َكاَن َلُه َعَىلٰ  َبَلَغ َالشَّ ِل  َأنَّ َبوَّ َاْلبَاِب َاْألَوَّ

فِِه َعْن ِخدْ  ،َقْد َلَعَن ُمَعاِوَيَة َوَشتََمهُ  ًة َطِوي ،َمتِهِ َفَأَمَر بَِطْرِدِه َوَرصْ َلًة َيْسأَُل َفبَِقَي ُمدَّ

ُه إَِىلٰ  اَهللاوَ  َفَال  ،ِيف َأْمِرهِ  ُكلُّ َذلَِك  ،َوَأَخَذُه َبْعُض اَْألَْهِل َفَشَغَلُه َمَعهُ  ،ِخْدَمتِهِ  َما َردَّ

 .لِلتَِّقيَّةِ 

َثنِي َأُبو َأْمحََد َدَراَنَويْ  :اَل َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاقَ  - ٣٤٩ َاْألَْبَرُص َالَِّذي  )٢(هِ َوَحدَّ

 ُكنُْت َأَنا َوإِْخَوِيت َنْدُخُل إَِىلٰ  )٣(إِينِّ  :َقاَل ِيل : َقاَل  ،َكاَنْت َداُرُه ِيف َدْرِب َاْلَقَراطِيسِ 

ٌة  ،َوَكاُنوا َباَعةً  :َقاَل  ،ُنَعاِمُلهُ  َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َوَنْحُن َمثَالً َعْرشَ

ُك تِْسعَ  ُب إَِىلٰ  ،ٌة َنْلَعنُُه َوَواِحٌد ُيَشكِّ  َفنَْخُرُج ِمْن ِعنِْدِه َبْعَد َما َدَخْلنَا إَِليِْه تِْسَعٌة َنتََقرَّ

َحاَبِة َما َرَوْينَاُه َوَما َملْ  ،َواِحٌد َواِقٌف بَِمَحبَّتِِه وَ  َاهللا اِرينَا ِمْن َفْضِل اَلصَّ ِألَنَُّه َكاَن ُجيَ

 .بُُه ِحلُْسنِِه َعنُْه َفنَْكتُ  ،َنْرِوهِ 

ِين اَْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ  -  ٣٥٠ َعْن أَِيب َاْلَعبَّاِس أَْمحََد ْبِن َعِيلِّ ْبِن  ،َوَأْخَربَ

ٍد َاْلَكاتِِب اِْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت َأِيب َجْعَفٍر  ْن َأِيب َنْرصٍ ِهبَِة َاهللاعَ  ،ُنوٍح  ْبِن ُحمَمَّ

ْرِب اَلَِّذي  يِّ َاْلَعْمرِ  يَِّة ِيف َالدَّ
َأنَّ َقْربَ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح ِيف َالنَّْوَبْختِ

ْرِب اَْآلَخِر َوإَِىلٰ  َالتَّلِّ َوإَِىلٰ  َكاَنْت فِيِه َداُر َعِيلِّ ْبِن أَْمحََد َالنَّْوَبْختِيِّ َالنَّافِِذ إَِىلٰ   َالدَّ

 .ْوِك َقنَْطَرِة َالشَّ 
                                                             

اس د بن العبَّ موسٰى بن احلسن بن حممّ (: )١٠٨٠الرقم / ٤٠٧ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

ملعرفة احلسن، املعروف بابن كربياء، وكان حسن ا أبو ،بن إسامعيل بن أيب سهل بن نوبختا

وله  ،حسن االعتقاد ،ن، وكان مع هذا يتديَّ عاملاً  هاً وكان مفوَّ  ،وله فيها كالم كثري ،بالنجوم

هذا مع معرفته بعلم النجوم حسن العبادة  وكان أبو احلسن بن كربياء ،فات يف النجوممصنَّ

 ).طياموثاسم أيب سهل بن نوبخت  إنَّ : يقال ،ين، وله كتاب الكايف يف أحداث األزمنةوالدِّ 

 ).أبو أمحد بن درانويه: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).قال يل أيب: (بعض النَُّسخيف ) ٣(
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ِيف َشْعبَاَن  َماَت َأُبو َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح  :َوَقاَل ِيل َأُبو َنْرصٍ  :َقاَل 

يَن وَ   .)١(َعنُْه َأْخبَاراً َكثَِريةً َرَوْيُت َوَقْد  ،ثِِامَئةٍ َثَال َسنََة ِستٍّ َو ِعْرشِ

 :]األخبار املرويَّة عن احلسني بن روح [

ِين بِِه اَْحلُ ِمنَْها َما  -  ٣٥١ اَْحلَُسْنيِ بِْن  َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد اَهللاَأْخَربَ

يُْخ أَُبو اَْلقَ  :َقاَل  ،َعِيلِّ ْبِن ُسْفيَاَن اَْلبََزْوَفِريِّ  َثنِي اَلشَّ اِسِم اَْحلَُسْنيُ ْبُن َحدَّ

هِ اِْختََلَف َأْصَحاُبنَا ِيف اَلتَّْفوِ : َقاَل ،   َرْوٍح  أَِيب َطاِهِر ْبِن  َفَمَضيُْت إَِىلٰ  ،يِض َوَغْريِ

اِم اِْستَِقاَمتِهِ  )٢(لٍ بَِال  َال  ،ِيف َأيَّ ْفتُُه َاْخلِ ْرِين  :َفَقاَل  ،َف َفَعرَّ ْرُتُه َأيَّاماً  ،َأخِّ  ،َفُعْدُت إَِليْهِ  ،َفأَخَّ

َأْمراً َعَرَضُه  )٣(]اَهللاُ[إَِذا َأَراَد «: َقاَل  ، هللاأَِيب َعبِْد اَ  َفَأْخَرَج إَِيلَّ َحِديثاً بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ 

ةِ [ ْؤِمنَِني ُثمَّ َأِمِري اَملُ   َرُسوِل اَهللا َعَىلٰ   َواِحداً َبْعَد َواِحٍد إَِىلٰ  )٤(]َوَسائِِر اَْألَِئمَّ

َماِن  َأْن َينْتَِهَي إَِىلٰ  ْنيَا ُثمَّ َخيُْرُج إَِىلٰ  َصاِحِب اَلزَّ ئَِكُة َأْن َيْرَفُعوا َال َراَد اَملَ َوإَِذا أَ  ،اَلدُّ

َماِن  َعَمالً ُعِرَض َعَىلٰ   اَهللا إَِىلٰ   َواِحٍد َبْعَد َواِحٍد إَِىلٰ  ُثمَّ َخيُْرُج َعَىلٰ  َصاِحِب اَلزَّ

 ،هيِمْ َأْيدِ  َفَعَىلٰ  ِمَن اَهللا َفَام َنَزَل ،  اَهللا ُثمَّ ُيْعَرُض َعَىلٰ   َرُسوِل اَهللا َأْن ُيْعَرَض َعَىلٰ 

 .»َطْرَفَة َعْنيٍ    ِن اَهللاَوَما اِْستَْغنَْوا عَ  ،َأْيِدهيِمْ  َفَعَىلٰ  اَهللا َوَما ُعِرَج إَِىلٰ 

ِين َمجَاَعةٌ  - ٣٥٢ ْفَواِينِّ  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،َوَأْخَربَ ِد ْبِن أَْمحََد اَلصَّ  :َقاَل  ،)٥(ُحمَمَّ
                                                             

 .)ويت عنه أخبار كثريةرُ : (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).٢٠٦ح (يل م ذكره يف ذبن بالل املتقدِّ  د بن عيلِّ هو أبو طاهر حممّ ) ٢(

 ).ث أمراً دِ ُحي  أنْ (: وفيها؛ بعض النَُّسخمن  )٣(

 ).١٦٥ص / ١٢ج (الوسائل من مستدرك ) ٤(

د بن أمحد بن عبد اهللا بن قضاعة حممّ (: )١٠٥٠الرقم / ٣٩٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )٥(

 .)فاضل ،ثقة، فقيه ،شيخ الطائفة ،أسد، أبو عبد اهللا ل، موٰىل بنيبن صفوان بن مهران اجلامَّ ا

: قال ثمّ  ،بتُ ة كُ له عدَّ  وعدَّ  )٥٩٩/١٤الرقم / ٢٠٨ص (يف الفهرست  املؤلِّف وعنونه 

، )دي والشيخ املفيد، عنهاحلسن بن القاسم املحمّ  دأخربنا هبا مجاعة منهم الرشيف أبو حممّ (

د بن حممّ (: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦٣١٨/٦٨الرقم / ٤٤٣ص (يف رجاله  وذكره 

               ).املعروف بالصفواين... أمحد
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يُْخ َاْحلَُسْنيُ ْبُن َروْ  َثنِي اَلشَّ    ْبَن َجْعَفرٍ  ْبَن َخالٍِد َسمَّ ُموَسٰى  َأنَّ َحيْيَٰى  ٍح َحدَّ

يَن ُرَطبَةً  ِيف إِْحَدٰى  َة َوَأنَّ اَلنَّبِيَّ وَ  ،َوِهبَا َماَت  ،َوِعْرشِ يِْف  َما َماُتوا إِالَّ  َاْألَِئمَّ بِالسَّ

مِّ  َضا وَ  ،َأِو اَلسَّ  .َوَلُدُه َوَوَلُد َوَلِدهِ َوَكَذلَِك  ،أَنَُّه ُسمَّ  َقْد ُذكَِر َعِن اَلرِّ

ٍك َاْهلََرِويِّ ُهَو َاملَ تََكلِِّمَني وَ َبْعُض َاملُ  )١(َوَسَأَلهُ  -  ٣٥٣  :َفَقاَل َلهُ  ،)٢(ْعُروُف بُِرتْ

 ؟ َكْم َبنَاُت َرُسوِل اَهللا

 .َأْرَبعٌ  :َفَقاَل 

ُنَّ َأْفَضُل  :)٣(َقاَل   ؟َفَأهيُّ

 .َفاطَِمةُ  :َفَقاَل 

َ َصارَ وَ  :َفَقاَل  نَّ ُصْحبًَة لَِرُسوِل َوأََقلَّهُ  ،اْت َأْفَضَل َوَكاَنْت َأْصَغَرُهنَّ ِسن� ِمل

 ؟ َاهللا

َها َاهللاُ :َقاَل  يفًا َوإِْكَرامًا َهلَا ِخلَْصَلتَْنيِ َخصَّ الً َعَليَْها َوَتْرشِ إِْحَداُمهَا  ،ِهبَِام َتطَوُّ

َا َوِرَثْت َرُسوَل اَهللاأَ  هَ   هنَّ  َأْبَقٰى  َتَعاَىلٰ  َأنَّ َاهللاَ َوَاْألُْخَرٰى  ،ا ِمْن ُوْلِدهِ َوَملْ َيِرْث َغْريُ

َها  َنْسَل َرُسوِل اَهللا ْ ُيبِْقِه ِمْن َغْريِ ْ  ،ِمنَْها َوَمل ْصَها بَِذلَِك إِالَّ َوَمل  لَِفْضِل  ُخيَصِّ

 .ٍص َعَرَفُه ِمْن نِيَّتَِهاإِْخَال 

لََّم َوَأَجاَب ِيف َهَذا َاْلبَاِب بِأَْحَسَن َفَام َرَأْيُت َأَحدًا َتكَ  :َقاَل َاْهلََرِويُّ 

 .)٤(َأْوَجَز ِمْن َجَوابِهِ   َال وَ 
                                                                                                                                               

  د بن بعنوان حممّ  )٢٦٣ح (م يف وقد تقدَّ  ،ه سهووالظاهر أنَّ  ،)دمحد بن حممّ أ(: بعض النَُّسخويف

 ).الصفواين أمحد

 .يعني احلسني بن روح ) ١(

بديل بن (: )٣٣٣ص / ٣ج (املحيط  ويف القاموس ،)بذل اهلروي(: آل أيب طالب يف مناقب )٢(

 ).ثحمدِّ  ،أمحد اهلروي

 .)فقال له: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).تهامن نيَّ (: قوله إىلٰ  )١٠٥ص / ٣ج (يف مناقب آل أيب طالب  ابن شهرآشوب اه رو )٤(
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ٍد َاملُ َوَأْخَربَ  -  ٣٥٤ ِديُّ ِين َأُبو ُحمَمَّ ِد ْبِن ،  )١(َحمَّ َعْن َأِيب اَْحلَُسْنيِ ُحمَمَّ

َّاٍم  ِد ْبنِ  :َقاَل  ،َاْلَفْضِل ْبِن َمت ُكوَزكِيَّ  َسِمْعُت َأَبا َجْعَفِر ْبَن ُحمَمَّ  أَْمحََد ْبِن اَْلزَّ

ُه َال  ،)َالتَّْكِليِف (َقْد َذَكْرَنا ِكتَاَب وَ  -  َوَذلَِك َأنَُّه  ،َمَع َغالٍ   َيُكوُن إِالَّ َوَكاَن ِعنَْدَنا َأنَّ

ُل َما َكتَبْنَا اَْحلَِديَث  ِيف ِكتَاِب  َوَأْيٍش َكاَن ِالْبِن أَِيب َاْلَعَزاِقرِ : َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل  ،-  َأوَّ

يِْخ أَِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن  إِنََّام َكاَن ُيْصلُِح َاْلبَاَب َوُيْدِخُلُه إَِىلٰ  ؟)َالتَّْكِليِف ( َالشَّ

ُكهُ ، َرْوٍح   ،َأَمَرَنا بِنُْسَخةٍ َاْلبَاُب َخَرَج َفنََقَلُه وَ  َفإَِذا َصحَّ  ،َفيَْعِرُضُه َعَليِْه َوُحيَكِّ

 .َالَِّذي َأَمَرُهْم بِِه َاْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوٍح  َيْعنِي َأنَّ 

ْدَراِج بَِخطِّي بِبَْغَدادَ  :َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ   .َفَكتَبْتُُه ِيف َاْإلِ

َّامٍ  ْل َيا َسيِِّدي َفاْدَفْعُه إَِيلَّ َحتَّٰى  :َفُقْلُت َلهُ  :َقاَل اِْبُن َمت  .َأْكتُبَُه ِمْن َخطَِّك  َتَفضَّ

 .َقْد َخَرَج َعْن َيِدي :َفَقاَل ِيل 

َّامٍ  ِه َفَكتَبُْت َبْعَد َما َسِمْعُت َهِذِه  :َفَقاَل اِْبُن َمت َفَخَرْجُت َوَأَخْذُت ِمْن َغْريِ

َكاَيةَ   .َاْحلِ

َّامٍ  -  ٣٥٥ َثنِي َعبُْد َاهللا :َوَقاَل َأُبو اَْحلَُسْنيِ ْبُن َمت يِْخ  َحدَّ َاْلُكوِيفُّ َخاِدُم َالشَّ

يُْخ  :َقاَل  ،ْبِن َرْوٍح َاْحلَُسْنيِ  َعْن ُكتُِب  -  َيْعنِي َأَبا َاْلَقاِسِم  - ُسِئَل َالشَّ

َفَكيَْف َنْعَمُل بُِكتُبِِه  :َفِقيَل َلهُ  ،اِْبِن َأِيب َاْلَعَزاِقِر َبْعَد َما ُذمَّ َوَخَرَجْت فِيِه َاللَّْعنَةُ 

ٍد َاْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ أَُقوُل فِيَها  :َفَقاَل  ؟ءٌ ُبيُوُتنَا ِمنَْها ِمَال وَ   َصَلَواُت اَهللا(َما َقاَلُه َأُبو ُحمَمَّ

الٍ  )َام َعَليْهِ  ُبيُوُتنَا ِمنَْها َفَقاُلوا َكيَْف َنْعَمُل بُِكتُبِِهْم وَ  ،َوَقْد ُسِئَل َعْن ُكتُِب َبنِي َفضَّ

 .»ُروا َما َرَأْواَوذَ  ،ُخُذوا بَِام َرَوْوا«): َعَليْهِ  َصَلَواُت اَهللا(َفَقاَل  ؟ءٌ ِمَال 

َياِديُّ  - ٣٥٦ : َأَبا َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيَ ْبَن َرْوٍح  َوَسأََل َأُبو َاْحلََسِن اَْإلِ

                                                             

وهو  ،)١٣٢ح (م ذكره يف دي املتقدِّ د احلسن بن أمحد بن القاسم املحمّ هو الرشيف أبو حممّ  )١(

 .املؤلِّف شيخ 
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َ ُكِرَه َاملُ  يَامنِ «: َقاَل َالنَّبِيُّ  :َفَقاَل  ؟تَْعُة بِاْلبِْكرِ ِمل وُط وَ  ،)١(َاْحلَيَاُء ِمَن اَْإلِ ُ َالرشُّ

يَامنُ  َذا َمحَْلتََها َعَىلٰ َفإِ  ،َبيْنََك َوَبيْنََها  ،»َأْن ُتنِْعَم َفَقْد َخَرَجْت َعِن اَْحلَيَاِء َوَزاَل اَْإلِ

 .»َال « :َقاَل  ؟َفإِْن َفَعَل َفُهَو َزانٍ  :َفَقاَل َلهُ 

ِين اَْحلُ  -  ٣٥٧ ِد ْبِن أَْمحََد ْبِن  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاَوَأْخَربَ َعْن أَِيب اَْحلََسِن ُحمَمَّ

يِّ دَ  َثنِي َسَال  :َقاَل  ،)٢(اُوَد َاْلُقمِّ دٍ َحدَّ يُْخ اَْحلَُسْنيُ ْبُن : َقاَل  ،)٣(َمُة ْبُن ُحمَمَّ َأْنَفَذ َالشَّ

 :َوَقاَل َهلُمْ  ،َمجَاَعِة اَْلُفَقَهاِء ِهبَا َوَكتََب إَِىلٰ  ،ُقمَّ  إَِىلٰ  )َالتَّأِْديِب (ِكتَاَب  َرْوٍح 

ٌء ُخيَالُِفُكمْ  ،ُاْنُظُروا ِيف َهَذا َاْلِكتَاِب   ؟َوُاْنُظُروا فِيِه َيشْ

ُه َصِحيٌح  ُه ُكلَّ ٌء ُخيَالُِف إِالَّ َومَ  ،َفَكتَبُوا إَِليِْه َأنَّ اِع ِيف َقْوُلُه  ا فِيِه َيشْ ِيف َالصَّ

ِعِري ِمْن ُكلِّ َواِحٍد َص  ،َاْلِفْطَرِة نِْصُف َصاٍع ِمْن َطَعامٍ   .اعٌ َوَالطََّعاُم ِعنَْدَنا ِمثُْل َالشَّ

َوَسِمْعُت َمجَاَعًة ِمْن َأْصَحابِنَا بِِمْرصَ َيْذُكُروَن أَنَّ َأَبا  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  -  ٣٥٨

يِْخ أَِيب َاْلَقاِسِم  َكيَْف َصاَر َهَذا اَْألَْمُر إَِىلٰ  :َفِقيَل َلهُ  ،ُسئَِل  )٤(َسْهٍل َالنَّْوَبْختِيَّ  َالشَّ

 َوَلكِْن َأَنا َرُجٌل َأْلَقٰى  ،ُهْم َأْعَلُم َوَما اِْختَاُروهُ  :اَل َفقَ  ؟َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح ُدوَنَك 
                                                             

وقبوهلا بني الزوج يكون مقاولتها ورشوطها وإجياهبا  بناء املتعة يف الغالب عٰىل أنْ  يعني أنَّ  )١(

 ، بوقاحة وسلب حياءٰى من البكر إالَّ الع شهود وأولياء، وهذا ال يتأتَّ بدون اطِّ  والزوجة

كام يكون من  ،للحياء منافياً  رَ كِ ب ال يكون مبارشة ما ذُ بالنسبة، فمن الثيِّ  واحلياء يتفاوت

 .له البكر منافياً 

د بن أمحد بن داود بن حممّ (: )١٠٤٦و ١٠٤٥الرقم / ٣٨٤ص (يف رجاله  قال النجايش ) ٢(

أبو عبد اهللا  ٰى ني يف وقته وفقيههم، حكيِّ القمّ  ، أبو احلسن، شيخ هذه الطائفة وعاملها، وشيخعيلٍّ 

خت سالمة بن ه أُ مُّ ديث، وأُ احلأفقه وال أعرف ب أحفظ منه وال أحداً  ه مل يرَ احلسني بن عبيد اهللا أنَّ 

 ).ثامن وستِّني وثالثامئةسنة بن داود  أبو احلسن، مات ...د األرزينحممّ 

د بن إسامعيل بن عبد اهللا سالمة بن حممّ (: )٥١٤الرقم / ١٩٢ص (يف رجاله  قال النجايش  )٣(

خال أيب احلسن بن داود، شيخ من أصحابنا، ثقة،  ،األرزين بن موسٰى بن أيب األكرم، أبو احلسنا

 ).ةتسع وثالثني وثالثامئسنة سالمة مات و، ...جليل

 ).٢٣٧ح (م ذكره يف النوبختي املتقدِّ  هو إسامعيل بن عيلٍّ  )٤(
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ُة  ،َاْخلُُصوَم َوُأَناظُِرُهمْ  َوَلْو َعِلْمُت بَِمَكانِِه َكَام َعِلَم َأُبو َاْلَقاِسِم َوَضَغَطتْنِي َاْحلُجَّ

ُة َحتَْت َذْيِلِه َوَأُبو َالْ  ،َمَكانِهِ  َمَكانِِه َلَعيلِّ ُكنُْت َأُدلُّ َعَىلٰ  َعَىلٰ  َقاِسِم َفَلْو َكاَنِت اَْحلُجَّ

َض بِاملَ وَ  ْيَل َعنْهُ ُقرِّ  .أَْو َكَام َقاَل  ،َقاِريِض َما َكَشَف َالذَّ

ِل ِكتَاِب وَ  -  ٣٥٩ ْلَمَغاِينُّ ِيف أَوَّ ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َاْلَعَزاِقِر َالشَّ َذَكَر ُحمَمَّ

ُجِل َاملَ : هُ اَلَِّذي َصنَّفَ  )َاْلَغيْبَةِ ( ا َما َبيْنِي َوَبْنيَ اَلرَّ  َفَال  ،)ِيف َتْوفِيِقهِ  َزاَد َاهللاُ(ْذُكوِر َوَأمَّ

نَاَيَة َعَيلَّ َفإِينِّ َولِيَُّها ،ملَِْن َأْدَخْلتَُه فِيهِ  َمْدَخَل ِيل ِيف َذلَِك إِالَّ   .ِألَنَّ َاْجلِ

ُة َعَليِْه َتَض  )١(نَّتُهُ َمْن َعُظَمْت مِ وَ : َقاَل ِيف َفْصٍل آَخرَ وَ  - ٣٦٠ اَعَفِت َاْحلُجَّ

هُ َعَليِْه وَ  ْدُق فِيَام َساَءُه َوَرسَّ ْدُق  إِالَّ  َبْنيَ َاهللاَوَليَْس َينْبَِغي فِيَام َبيْنِي وَ  ،َلِزَمُه َالصِّ َالصِّ

ُجُل َمنُْصو ،َعْن َأْمِرِه َمَع ِعَظِم ِجنَاَيتِهِ  َيَسُع  ُموِر َال ٌب ِألَْمٍر ِمَن اَْألُ َوَهَذا َالرَّ

ْسَال وَ  ،َاْلِعَصاَبَة َاْلُعُدوُل َعنُْه فِيهِ  هِ  ِم َمَع َذلَِك َجاٍر َعَليِْه َكَجْريِِه َعَىلٰ ُحْكُم اَْإلِ َغْريِ

 .َوَذَكَرهُ  ،ْؤِمنِنيَ ِمَن َاملُ 

ٍد َهاُروُن ْبُن ُموَسٰى وَ  -  ٣٦١  ْبنُ  َقاَل ِيل َأُبو َعِيلٍّ  :َقاَل  ،َذَكَر َأُبو ُحمَمَّ

ُد  :)٢(َاْجلُنَيْدِ  ْلَمَغاِينُّ َقاَل ِيل َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ َما َدَخْلنَا َمَع َأِيب َاْلَقاِسِم : ْبُن َعِيلٍّ َالشَّ

َلَقْد ُكنَّا  ،َنْحُن َنْعَلُم فِيَام َدَخْلنَا فِيهِ  وَ ِيف َهَذا اَْألَْمِر إِالَّ  َاْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح 

يَِف  ُب َعَىلٰ ْمِر َكَام َتتََهاَرُش َاْلِكَال ا اَْألَ َهذَ  َنتََهاَرُش َعَىلٰ   .اَْجلِ

دٍ  يَعُة إَِىلٰ  :َقاَل َأُبو ُحمَمَّ َلْعنِِه  َوأََقاَمْت َعَىلٰ  ،َهَذا َاْلَقْولِ  َفَلْم َتْلتَِفِت َالشِّ

اَءِة ِمنْهُ   .َوَاْلَربَ
                                                             

 .)منة اهللا: (بعض النَُّسخيف ) ١(

/ ٣٨٥ص (يف رجاله  قال النجايش ، الكاتب اإلسكايف د بن أمحد بن اجلنيد أبو عيلٍّ هو حممّ ) ٢(

 ).ف فأكثروجه يف أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنَّ(: )١٠٤٧الرقم 

 .باً تُ له كُ  وعدَّ ، )٦٠١/١٦الرقم / ٢١٠و ٢٠٩ص (الفهرست  يف ؤلِّف املوعنونه 

 ).هـ٣٨١( سنة وّيف تُ  :وقيل
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سني احل د السمري بعد الشيخ أيب القاسمبن حممّ  ذكر أمر أيب احلسن عيلِّ 

 :عالم به وهم األبوابوانقطاع األ ،بن روح ا

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٦٢ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَوْيهِ  ،َأْخَربَ  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق  :َقاَل  َثنَا ُحمَمَّ ا بَِمِدينَِة َزكَ َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن  ،َحدَّ ِريَّ

َال  َثنَا َأُبو َعبِْد َاهللا :َقاَل  ،مِ َالسَّ ُد ْبُن َخِليَال ُحمَ  َحدَّ َثنِي َأِيب  :َقاَل  ،نَ مَّ ِه  ،َحدَّ َعْن َجدِّ

 )َصَلَواُت َاهللا َعَليْهِ (ْهِديُّ ُولَِد اَْخلََلُف َاملَ : َقاَل ، - ِمْن ُوْلِد َعتَّاِب ْبِن َأِسيٍد  - َعتَّاٍب 

اَنةُ  ،ْجلُُمَعةِ َيْوَم اَ  ُه َرْحيَ  :َوُيَقاُل َهلَا ،َصِقيُل  :َوُيَقاُل َهلَا ،َنْرِجُس  :َوُيَقاُل َهلَا ،َوُأمُّ

 .)١(َصِقيُل  :َأنَُّه ِقيَل بَِسبَِب َاْحلَْملِ  إِالَّ  ،َسْوَسنُ 

َوَوِكيُلُه  ،ْنيِ ِماَئتَ ِمْن َشْعبَاَن َسنََة ِستٍّ َوَمخِْسَني وَ  َكاَن َمْولُِدُه لِثََامٍن َخَلْونَ وَ 

ِد ْبِن َأِيب َج  إَِىلٰ  َفَلامَّ َماَت ُعثَْامُن ْبُن َسِعيٍد َأْوَىصٰ  ،ُعثَْامُن ْبُن َسِعيدٍ  ْعَفٍر ُحمَمَّ

َأُبو  أَْوَىصٰ وَ ، َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  َأُبو َجْعَفٍر إَِىلٰ  أَْوَىصٰ وَ  ، ُعثَْامنَ 

ُمِريِّ أَ  َاْلَقاِسِم إَِىلٰ  ٍد اَلسَّ ُمِريَّ َاْلَوَفاُة  ،ِيب َاْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ ِت َالسَّ َفَلامَّ َحَرضَ

 .َأْمٌر ُهَو َبالُِغهُ  هللاِ  :َفَقاَل  ،ُسِئَل َأْن ُيوِيصَ 

ُمِريِّ  تِي َوَقَعْت َبْعَد ُمِيضِّ َالسَّ ُة ِهَي َالَّ  .)٢(َفاْلَغيْبَُة َالتَّامَّ

ُد ْبُن َوَأْخَربَ  -  ٣٦٣ ِد ْبِن َالنُّْعَامِن وَ ِين ُحمَمَّ َعْن َأِيب  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاَاْحلُ ُحمَمَّ

ْفَواِينِّ  َعبِْد َاهللا ِد ْبِن َأْمحََد َالصَّ يُْخ أَُبو َاْلَقاِسِم  َأْوَىصٰ : َقاَل  ،)٣(ُحمَمَّ َأِيب  إَِىلٰ  َالشَّ
                                                             

وكذلك غري تلك الرواية خمتلفة  ،خ تلك الرواية عن غري هذا الكتابَس وكذلك نُ  ،خ الكتابَس نُ ) ١(

: )٢ص / ٤ج (املحيط  ويف القاموس، صيقل وصقيل بتقديم الياء عٰىل القاف وعكسه يف ذكر

 ).هاؤاذ السيوف وجالَّ شحَّ : صيقلالو ،...فهو مصقول وصقيل ،جاله :صقله(

مة املجليس  ملا اعرتاه من  ي صقيالً مّ ام ُس إنَّ (: )١٥ص / ٥١ج (األنوار بحار يف  قال العالَّ

 ).رالنور واجلالء بسبب احلمل املنوَّ 

ين كامل  )٢(  ).١٢ح / ٤٢باب / ٤٣٣و ٤٣٢ص (الدِّ

 .ه سهوأنَّ  )٣٥٢ح (وقد ذكرنا يف  ،)دأمحد بن حممّ (: لنَُّسخبعض ايف  )٣(
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مُ  ٍد اَلسَّ ْتُه  ،َأِيب َاْلَقاِسمِ  َفَقاَم بَِام َكاَن إَِىلٰ  ،ِريِّ َاْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َفَلامَّ َحَرضَ

يَعُة ِعنَْدهُ  ِت َالشِّ ِل َبْعَدهُ َوَسَأَلتُْه َعِن َاملُ  ،َاْلَوَفاُة َحَرضَ َفَلْم  ،َوملَِْن َيُقوُم َمَقاَمهُ  ،َوكَّ

ُه َملْ ُيْؤَمْر  ،ُيْظِهْر َشيْئاً ِمْن َذلَِك  أْنِ  بِأَْن ُيوِيصَ إَِىلٰ َوَذَكَر َأنَّ  .َأَحٍد َبْعَدُه ِيف َهَذا َالشَّ

ِين َمجَاَعةٌ وَ  -  ٣٦٤ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ،َأْخَربَ  َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َثنَا َأُبو اَْحلََسنِ  :َقاَل  ،ْبِن َباَبَوْيهِ اِ  ِيف ِذي  اِينُّ َصالُِح ْبُن ُشَعيٍْب َالطَّاَلقَ  )١(َحدَّ

َثنَا َأُبو َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،ثِِامَئةٍ َثَال ثَِني وَ َثَال َاْلَقْعَدِة َسنََة تِْسٍع وَ  َأْمحَُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن  َحدَّ

ُت َبْغَداَد ِعنَْد اَملَ : َقاَل  ،َخمَْلدٍ  يُْخ َأُبو َاْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن  ،َشايِِخ َحَرضْ َفَقاَل اَلشَّ

ُمِريُّ ُحمَ  ٍد اَلسَّ يَّ  َرِحَم َاهللاُ :اِْبتَِداًء ِمنْهُ  مَّ  .َعِيلَّ ْبَن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَوْيِه َاْلُقمِّ

َ ِيف َذلَِك َاْليَْومِ  ،ِريَخ َذلَِك َاْليَْومِ أْ َفَكتََب َاملََشاِيُخ تَ  :َقاَل  ُه ُتُويفِّ  .َفَوَرَد اَْخلََربُ َأنَّ

ُمِريُّ  َأُبو َاْحلََسنِ  َوَمَىضٰ  َبْعَد َذلَِك ِيف َالنِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن َسنََة  اَلسَّ

يَن َوَثَال   .)٢(ثِِامَئةٍ تِْسٍع َوِعْرشِ

َنا َمجَاَعةٌ وَ  - ٣٦٥ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن َباَبَوْيهِ  ،َأْخَربَ  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َثنِي َأُبو ُحمَمَّ  :َقاَل  َال : َل َقا ،َكتُِّب َسُن ْبُن َأْمحََد َاملُ ٍد اَْحلَ َحدَّ ِم ِيف ُكنُْت بَِمِدينَِة َالسَّ

ُمِريُّ  ٍد َالسَّ يُْخ َأُبو اَْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ َ فِيَها َالشَّ تِي ُتُويفِّ نَِة َالَّ ُتُه َقبَْل  ،َالسَّ َفَحَرضْ

امٍ  ِه بِأَيَّ
 :ِقيعًا ُنْسَختُهُ َالنَّاِس َتوْ  َفَأْخَرَج إَِىلٰ  ،َوَفاتِ

ْمحَ  بِْسِم اَهللا« ِحيمِ َالرَّ ُمِريَّ ، ِن َالرَّ ٍد َالسَّ َأْجَر  َأْعَظَم اَهللاُ  ،َيا َعِيلَّ ْبَن ُحمَمَّ

امٍ  ،إِْخَوانَِك فِيَك   ُتوِص إَِىلٰ  َال َفاْمجَْع َأْمَرَك وَ  ،َفإِنََّك َميٌِّت َما َبيْنََك َوَبْنيَ ِستَِّة َأيَّ

ةُ  ،َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتَِك  َأَحٍد َفيَُقومَ   َبْعَد إِْذِن  ُظُهوَر إِالَّ َفَال  ،َفَقْد َوَقَعِت َاْلَغيْبَُة َالتَّامَّ
                                                             

ينيف كامل  )١(  ).أبو احلسني(: الدِّ

/ ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ؛ ورواه الشيخ الطربيس )٣٢ح  /٤٥باب / ٥٠٣ص ( ينكامل الدِّ  )٢(

/ ٦١٤ص (يف الثاقب يف املناقب  عن الصدوق، وابن محزة الطويس ) ٢٦٩ص 

/ ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  محد بن إبراهيم بن خملد خمترصًا، والراوندي عن أ) ٥٦١/٩  ح

 .عن ابن بابويه) ٤٥ح  /١١٢٨ص 
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 .ِء اَْألَْرِض َجْوراً اِْمتَِال وَ  ،َوَقْسَوِة َاْلُقُلوِب  ،َوَذلَِك َبْعَد ُطوِل َاْألََمدِ  ،ِذْكُرهُ  َتَعاَىلٰ  َاهللا

َعٰى  أََال  ،َشاَهَدةَ ِعي َاملُ ِيت ِشيَعتِي َمْن َيدَّ َوَسيَأْ  ْفيَاِينِّ َقبْ  َشاَهَدةَ اَملُ  َفَمِن اِدَّ َل ُخُروِج َالسُّ

اٌب ُمْفَرتٍ وَ  يَْحِة َفُهَو َكذَّ َة إِالَّ َال َحْوَل وَ  َال وَ  ،َالصَّ  .»َاْلَعِيلِّ َاْلَعظِيمِ   بِاهللا ُقوَّ

اِدُس َفَلامَّ َكاَن َاْليَْوُم  ،نِْدهِ َوَخَرْجنَا ِمْن عِ  ،َفنََسْخنَا َهَذا َالتَّْوِقيعَ  :َقاَل  َالسَّ

َأْمٌر ُهَو  هللاِ  :َفَقاَل  ؟َمْن َوِصيَُّك ِمْن َبْعِدكَ  :َفِقيَل َلهُ  ،ُهَو َجيُوُد بِنَْفِسهِ ُعْدَنا إَِليِْه وَ 

 .)١()َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َرِيضَ اَهللاُ (ٍم ُسِمَع ِمنُْه َفَهَذا آِخُر َكَال  ،َوَقَىضٰ  ،َبالُِغهُ 

ِين َمجَاَعةٌ  - ٣٦٦ يِّ  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،َوَأْخَربَ  ،اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن َباَبَوْيِه َاْلُقمِّ

َثنِي َمجَاَعٌة ِمْن َأْهِل  :َقاَل  َثنِي َمجَاَعٌة ِمْن  :َقاَل  ،ِمنُْهْم َعِيلُّ ْبُن َباَبَوْيهِ  ،ُقمَّ (َحدَّ َحدَّ

اُر َوَقِريبُهُ ِمنُْهْم عَ  )٢()َأْهِل ُقمَّ  فَّ ِيلُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ِعْمَراَن َالصَّ
اُر  )٣( فَّ ُة َالصَّ َعَلِويَّ

َ فِيَها : َقاُلوا ، )٤(َواَْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد ْبِن إِْدِريَس  تِي ُتُويفِّ نَِة َالَّ َنا َبْغَداَد ِيف َالسَّ َحَرضْ

ٍد  َكاَن َأُبو َاْحلََسِن َعِيلُّ وَ  ،ِن َباَبَوْيهِ بْ  َأِيب َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَسٰى  ْبُن ُحمَمَّ

ُمِريُّ  َوَرَد  َقدْ  :َفنَُقوُل  ،َيْسَأُلنَا ُكلَّ َقِريٍب َعْن َخَربِ َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ   َالسَّ

َفَذَكْرَنا َلُه ِمثَْل  ،نَا َعنْهُ َفَسأَلَ  ،َكاَن َاْليَْوُم َالَِّذي ُقبَِض فِيهِ  َحتَّٰى  ،لِهِ َاْلِكتَاُب بِاْستِْقَال 

اَعةِ  ،ِيف َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ  آَجَرُكُم اَهللاُ  :َفَقاَل َلنَا، َذلَِك   .َفَقْد ُقبَِض ِيف َهِذِه َالسَّ
                                                             

/ ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ؛ ورواه الشيخ الطربيس )٤٤ح  /٤٥باب / ٥١٦ص (ين كامل الدِّ  )١(

) ٥٥١/١٥ح / ٦٠٤و ٦٠٣ص (املناقب يف ثاقب عن الصدوق، وابن محزة يف ال) ٢٦٠ص 

/ ١١٢٩و ١١٢٨ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي بن احلسن بن أمحد املكتِّ ع

 ).٢٩٧ص /٢ج (االحتجاج يف  عن ابن بابويه، وأمحد بن عيلٍّ الطربيس ) ٤٦ح 

 .وهو األصّح  ،بعض النَُّسخما بني القوسني ليس يف  )٢(

 ).قرينه: (بعض النَُّسخيف  )٣(

بن أمحد  ار واحلسني بن أمحد بن عيلِّ ار وقريبه علوية الصفَّ هم عمران الصفَّ من(: بعض النَُّسخيف  )٤(

 .بعض النَُّسخوما أثبتناه من ، )إدريس بنا

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦١١٣/٤٨ح / ٤٢٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه وقد عدَّ 

 ).ابويهبن احلسني بن ب د بن عيلِّ عنه حممّ  روٰى  ،احلسني بن أمحد بن إدريس(
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اَعِة َوَاْليَْوِم وَ أْ َفَأْثبَتْنَا تَ  :َقاُلوا ْهرِ ِريَخ اَلسَّ ْوماً َفَلامَّ َكاَن َبْعَد َسبَْعَة َعَرشَ يَ  ،َالشَّ

يُْخ َأُبو  تِي َذَكَرَها َالشَّ اَعِة َالَّ ُه ُقبَِض ِيف تِْلَك اَلسَّ َأْو َثَامنِيََة َعَرشَ َيْوماً َوَرَد َاْخلََربُ َأنَّ

 .َاْحلََسِن 

ِين اَْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ وَ  -  ٣٦٧ ْن أَِيب عَ  ،َعْن أَِيب َاْلَعبَّاِس ْبِن ُنوٍح  ،َأْخَربَ

ُمِريِّ  اَهللا َنْرصٍ ِهبَةِ  ٍد َاْلَكاتِِب َأنَّ َقْربَ أَِيب اَْحلََسِن َالسَّ اِرِع  ْبِن ُحمَمَّ ِيف َالشَّ

ِل َقِريٌب ِمْن َشاطِِئ َهنَِر َأِيب َعتَّاٍب َلنِْجيِّ ِمْن ُرُبِع َباِب َاملُ ْعُروِف بَِشاِرِع اَْخلَ َاملَ   .َحوَّ

يَن وَ ِيف َسنَِة تِْسٍع وَ  َذَكَر َأنَُّه َماَت وَ   . ثِِامَئةٍ َثَال ِعْرشِ

ا ذاد ا ا ا)١( ]رةوا  اًءوا[)٢( 

ا : 

 :املعروف بالرشيعي :هلمأوَّ 

َنا َمجَاَعةٌ  -  ٣٦٨ يِّ  ،َأْخَربَ ٍد َالتَّلَُّعْكَربِ ِد ْبِن  ،َعْن َأِيب ُحمَمَّ َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

امٍ  يِعيُّ ُيَكنَّٰى  :اَل قَ  ،َمهَّ ِ دٍ  َكاَن َالرشَّ  .بَِأِيب ُحمَمَّ

َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َأِيب َاْحلََسِن َعِيلِّ  ،َوَأُظنُّ اِْسَمُه َكاَن اَْحلََسنَ  :َقاَل َهاُرونُ 

دٍ اِ  َعٰى وَ  ،ُثمَّ اَْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ َبْعَدُه  ،ْبِن ُحمَمَّ ُل َمِن اِدَّ ْ مَ  ُهَو أَوَّ َعْلُه اَهللاُ َقامًا َمل   َجيْ

ْ َيُكْن َأْهالً َلهُ وَ  ،فِيهِ   َوَنَسَب إَِليِْهْم َما َال ، ُحَجِجِه  َوَعَىلٰ  َاهللا َكَذَب َعَىلٰ وَ  ،َمل

يَعُة وَ  ،َوَما ُهْم ِمنُْه بَِراءٌ  ،َيِليُق ِهبِمْ  َأْت ِمنْهُ َفَلَعنَتُْه َالشِّ َمامِ  ،َتَربَّ  َوَخَرَج َتْوِقيُع اَْإلِ

اَءِة ِمنْهُ نِِه وَ َلعْ بِ   .َاْلَربَ

ْحلَادِ  :َقاَل َهاُرونُ   .ُثمَّ ظََهَر ِمنُْه َاْلَقْوُل بِاْلُكْفِر َواَْإلِ

الً َعَىلٰ ِء َاملُ َال ُكلُّ َهؤُ وَ  :َقاَل  ِعَني إِنََّام َيُكوُن َكِذُهبُْم أَوَّ ُْم ُوَكَال  دَّ َماِم َوَأهنَّ  ،ُؤهُ اَْإلِ
                                                             

 ).)النيابة خ ل( ة البابيَّ : (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).٣٦٧ص / ٥١ج (من بحار األنوار  )٢(
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َعَفَة ِهبَذَ  قَّٰى  ،ِهتِمْ ُمَواَال  ا َاْلَقْوِل إَِىلٰ َفيَْدُعوَن َالضَّ  ،ِجيَّةِ َقْوِل َاْحلَالَّ  ِهبِْم إَِىلٰ  اَْألَْمرُ  ُثمَّ َيَرتَ

ْلَمَغاِينِّ َوُنظََراِئِه َعَليْ  ٰى  ِهْم َمجِيعًا َلَعاِئُن اَهللاَكَام اِْشتََهَر ِمْن َأِيب َجْعَفٍر َالشَّ  .َتْرتَ

 :د بن نصري النمرييحممّ  :ومنهم

دٍ  َنا َأُبو َنْرصٍ ِهبَُة َاهللاَأْخَربَ  :َقاَل اِْبُن ُنوٍح  - ٣٦٩ ُد : َقاَل  ،ْبُن ُحمَمَّ َكاَن ُحمَمَّ

ٍد َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ اِ  يُّ ِمْن َأْصَحاِب َأِيب ُحمَمَّ َ َأُبو  ،ْبُن ُنَصْريٍ َالنَُّمْريِ َفَلامَّ ُتُويفِّ

ٍد اِدََّعٰى  َمانِ َمَقاَم أَِيب َجْعَفٍر  ُحمَمَّ ُه َصاِحُب إَِماِم َالزَّ ِد ْبِن ُعثَْامَن َأنَّ عَ  ،ُحمَمَّ َلُه ٰى َواِدَّ

ِد  َتَعاَىلٰ  َفَضَحُه َاهللاوَ  ،َاْلبَابِيَّةَ  ْحلَاِد َواَْجلَْهِل َوَلْعِن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ بَِام َظَهَر ِمنُْه ِمَن َاْإلِ

يِه ِمنْهُ  ،ْبِن ُعثَْامَن َلهُ اِ   .ْحتَِجابِِه َعنْهُ َواِ  ،َوَتَربِّ

َعٰى  يِعيِّ  َواِدَّ ِ  .َذلَِك َاْألَْمَر َبْعَد َالرشَّ

ُد ْبُن ُنَصْريٍ بَِام َظَهَر َلَعنَُه َأُبو ـلَ : َقاَل َأُبو َطالٍِب َاْألَْنبَاِريُّ  - ٣٧٠ امَّ ظََهَر ُحمَمَّ

أَ ِمنْهُ وَ  َجْعَفٍر  لِيَْعطَِف بَِقْلبِِه َعَليِْه أَْو   َفَقَصَد َأَبا َجْعَفرٍ  ،َفبََلَغُه َذلَِك  ،َتَربَّ

ُه َخاِئباً  ،َوَحَجبَهُ  ،َفَلْم َيْأَذْن َلهُ  ،َيْعتَِذَر إَِليْهِ   .َوَردَّ

ِعي َأنَُّه : اَل َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللاَوقَ  -  ٣٧١ يُّ َيدَّ ُد ْبُن ُنَصْريٍ َالنَُّمْريِ َكاَن ُحمَمَّ

ٍد َأنَّ َعِيلَّ ْبَن وَ  ،َرُسوُل َنبِيٍّ  َو َيْغُلو ِيف أَِيب  ،َكاَن َيُقوُل بِالتَّنَاُسِخ وَ  ،َأْرَسَلهُ  ُحمَمَّ

ُبوبِيَّةِ ، َاْحلََسِن  َباَحِة لِْلَمَحاِرمِ وَ  ،َوَيُقوُل فِيِه بِالرُّ ِليِل نَِكاِح وَ  ،َيُقوُل بِاْإلِ َحتْ

َجاِل َبْعِضِهْم َبْعضاً ِيف َأْدَباِرِهمْ  ْخبَاِت َك ِمَن َالتََّواُضِع وَ َذلِ  َوَيْزُعُم َأنَّ  ،َالرِّ اَْإلِ

َهَواِت وَ  َأنَُّه ِمَن َاْلَفاِعِل إِْحَدٰى ، وَ ْفُعوِل بِهِ َالتََّذلُِّل ِيف اَملَ وَ    َأنَّ َاهللاَوَ  ،َالطَّيِّبَاِت َالشَّ

ُم َشيْئًا ِمْن َذلَِك  َال   .ُحيَرِّ

ُد ْبُن ُموَسٰى وَ  ي َأْسبَاَبُه َوَيْعُضُدهُ ْبِن َاْحلََسِن ْبِن َاْلفُ  َكاَن ُحمَمَّ  .َراِت ُيَقوِّ

يَٰى  - ٣٧٢ ا َحيْ ِد ْبِن ُنَصْريٍ َأُبو َزَكِريَّ ِين بَِذلَِك َعْن ُحمَمَّ ْمحَِن  َأْخَربَ ْبُن َعبِْد اَلرَّ

 ،َذلَِك  َفَعاَتبْتُُه َعَىلٰ  ،َفَلِقيتُهُ  :َقاَل  ،ظَْهِرهِ  ٌم َلُه َعَىلٰ ُغَال ْبِن َخاَقاَن َأنَُّه َرآُه ِعيَاناً وَ اِ 

اِت  :َفَقاَل  ِ وَ  َوُهَو ِمَن َالتََّواُضِع هللاِ  ،إِنَّ َهَذا ِمَن َاللَّذَّ  .َتْرِك َالتََّجربُّ
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َ فِيَها :َقاَل َسْعدٌ  -  ٣٧٣ تِي ُتُويفِّ َة َالَّ ُد ْبُن ُنَصْريٍ َاْلِعلَّ ِقيَل َلُه  ،َفَلامَّ اِْعتَلَّ ُحمَمَّ

 ؟َهَذا َاْألَْمُر ِمْن َبْعِدكَ ملَِْن  :َوُهَو ُمثَْقُل َاللَِّسانِ 

 .أَْمحَدَ  :َفَقاَل بِِلَساٍن َضِعيٍف ُمَلْجَلٍج 

ُقوا َبْعَدُه َثَال  ،َفَلْم َيْدُروا َمْن ُهوَ  ُه أَْمحَُد اِْبنُهُ  :َقاَلْت فِْرَقةٌ  ،َث فَِرٍق َفاْفَرتَ  ،إِنَّ

ِد ْبِن ُموَسٰى  :فِْرَقٌة َقاَلْت وَ  ُه أَْمحَُد ْبُن  :َوفِْرَقٌة َقاَلْت  ،َاْلُفَراِت  ْبنِ  ُهَو َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ إِنَّ

ُقوا ،َأِيب َاْحلَُسْنيِ ْبِن بِْرشِ ْبِن َيِزيدَ  ءٍ  َيْرِجُعوَن إَِىلٰ  َفَال  ،َفتََفرَّ  .َيشْ

 :أمحد بن هالل الكرخي :ومنهم

امٍ  -  ٣٧٤ َحاِب أَِيب ِمْن َأْص  لٍ َكاَن أَْمحَُد ْبُن ِهَال : َقاَل َأُبو َعِيلِّ ْبُن َمهَّ

دٍ  يَعُة َعَىلٰ ،  ُحمَمَّ ِد ْبِن ُعثَْامَن  َفاْجتََمَعِت َالشِّ بِنَصِّ  َوَكاَلِة ُحمَمَّ

يَعُة اَْجلََامَعُة َلهُ  اَْحلََسُن  امَّ َمَىضٰ ـلَ وَ  ،)١(ِيف َحيَاتِهِ   َاْحلََسنِ   َال أَ  :َقاَلِت َالشِّ

ِد ْبِن  َماُم اَ َتْقبَُل َأْمَر َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ ْفَرتَُض ملُ ُعثَْامَن َوَتْرِجُع إَِليِْه َوَقْد َنصَّ َعَليِْه اَْإلِ

 ؟َالطَّاَعةُ 

َيْعنِي ُعثَْامَن ْبَن  - َليَْس ُأْنِكُر َأَباُه وَ  ،َملْ أَْسَمْعُه َينُصُّ َعَليِْه بِاْلَوَكاَلةِ  :َفَقاَل َهلُمْ 

ا َأْن أَْقَطَع َأنَّ َأَبا َجعْ ، - َسِعيٍد  َماِن َفَال َفٍر وَ َفَأمَّ  .َأْجُرسُ َعَليْهِ  ِكيُل َصاِحِب َالزَّ

كَ  :له َفَقاُلوا  .َقْد َسِمَعُه َغْريُ

 .َأْنتُْم َوَما َسِمْعتُمْ  :َفَقاَل 

َيِد أَِيب  ُثمَّ َظَهَر َالتَّْوِقيُع َعَىلٰ  ،َفَلَعنُوُه َوَتَربَُّءوا ِمنْهُ  ،َأِيب َجْعَفرٍ  َوَقَف َعَىلٰ وَ 

اَءِة ِمنُْه ِيف ُمجَْلِة َمْن َلَعنَ َاْلَقاِسِم   .ْبِن َرْوٍح بَِلْعنِِه َوَاْلَربَ

 :بن بالل د بن عيلِّ أبو طاهر حممّ : ومنهم

د بن عثامن العمري وبني أيب جعفر حممّ  بينه ٰى فيام جر )٢(ته معروفةوقصَّ 
                                                             

 .)يف حياته عليه: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .تأيت ذيالً ) ٢(
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مام، وامتناعه من كانت عنده لإل كه باألموال التي، ومتسُّ ) اهللا وجههنرضَّ (

منه ولعنوه، وخرج فيه من  أت اجلامعةتربَّ  ٰى ه الوكيل حتَّ عائه أنَّ يمها، وادِّ تسل

 .ما هو معروف صاحب الزمان 

َراِريُّ  َوَحَكٰى  -  ٣٧٥ ُد ْبُن  :َقاَل  ،َأُبو َغالٍِب َالزُّ َثنِي َأُبو اَْحلََسِن ُحمَمَّ َحدَّ

يَٰى  ِد ْبِن َحيْ أَِيب َطاِهِر ْبِن  إَِىلٰ  ِمْن َأْصَحابِنَا َقِد اِْنَضَوٰى  َكاَن َرُجٌل : َقاَل  ،َعاِذيُّ َاملُ  ُحمَمَّ

ُه َرَجَع َعْن َذلَِك َوَصاَر ِيف ُمجَْلتِنَا ،َبْعَد َما َوَقَعِت َاْلُفْرَقةُ  )١(لٍ بَِال  َفَسَأْلنَاُه َعِن  ،ُثمَّ إِنَّ

بَِب   .َالسَّ

َواِْبُن  )٢(َدُه َأُخوُه َأُبو َالطَّيِِّب ٍل َيْومًا َوِعنْ ِعنَْد َأِيب َطاِهِر ْبِن بَِال  ُكنُْت  :َقاَل 

 َأُبو َجْعَفٍر َاْلَعْمِريُّ َعَىلٰ  :ُم َفَقاَل ُغَال إِْذ َدَخَل َالْ  ،َمجَاَعٌة ِمْن َأْصَحابِهِ وَ  )٣(ِحْرزٍ 

 .َاْلبَاِب 

تِي َكاَنْت َجَرْت  ،َفَفِزَعِت اَْجلََامَعُة لَِذلَِك   .َيْدُخُل  :َوَقاَل  ،َوَأْنَكْرُتُه لِْلَحاِل َالَّ

 َوَجَلَس ِيف َصْدرِ  ،َفَقاَم َلُه َأُبو َطاِهٍر َواَْجلََامَعةُ  ،َفَدَخَل َأُبو َجْعَفٍر 

 :ُثمَّ َقاَل  ،َأْن َسَكتُوا َفَأْمَهَلُهْم إَِىلٰ  ،َجَلَس َأُبو َطاِهٍر َكاْجلَالِِس َبْنيَ َيَدْيهِ وَ  ،ْجِلسِ َاملَ 

َماِن أَ ، -  َنَشْدُتَك بِاهللا َأوْ  -  َنَشْدُتَك َاهللا ،َيا َأَبا َطاِهرٍ  ْ َيْأُمْرَك َصاِحُب َالزَّ  َمل

 ؟اِل إَِيلَّ بَِحْمِل َما ِعنَْدَك ِمَن َاملَ 

 .َاللَُّهمَّ َنَعمْ  :َفَقاَل 

فاً  َأُبو َجْعَفٍر  َفنََهَض  لَّْت  ،اَْلَقْوِم َسْكتَةٌ  َوَقَعْت َعَىلٰ وَ  ،ُمنَْرصِ َفَلامَّ َجتَ

َمانِ  :َأُخوُه َأُبو َالطَّيِِّب  َعنُْهْم َقاَل َلهُ   ؟ِمْن َأْيَن َرَأْيَت َصاِحَب اَلزَّ
                                                             

 ).٢٠٦ح (يل م ذكره يف ذبن بالل املتقدِّ  د بن عيلِّ هو حممّ  )١(

ه املؤلِّ بن بالل،  ب بن عيلِّ هو أبو الطيِّ ) ٢( من ) ٥٨١٢/١٣الرقم / ٣٩٤ص (يف رجاله  ف عدَّ

 .أصحاب اهلادي 

 .)ابن خرز: (بعض النَُّسخيف  )٣(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٤٠

َف َعَيلَّ ِمْن  ،َبْعِض ُدوِرهِ  إَِىلٰ  َأْدَخَلنِي َأُبو َجْعَفٍر  :َفَقاَل َأُبو َطاِهرٍ  َفَأْرشَ

 .اِل إَِليْهِ  بَِحْمِل َما ِعنِْدي ِمَن اَملَ َفَأَمَرِين  ،ُعُلوِّ َداِرهِ 

َماِن  :َأُبو َالطَّيِِّب  َفَقاَل َلهُ   ؟َوِمْن َأْيَن َعِلْمَت َأنَُّه َصاِحُب َالزَّ

ْعِب ِمنُْه َما َعِلْمُت َأنَُّه  ،َوَقَع َعَيلَّ ِمَن َاْهلَيْبَِة َلهُ  َقدْ  :َقاَل  َوَدَخَلنِي ِمَن َالرُّ

َماِن   .َصاِحُب َالزَّ

 .َفَكاَن َهَذا َسبََب اِْنِقَطاِعي َعنْهُ 

 :جسني بن منصور احلالَّ احل :ومنهم

َنا اَْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ  -  ٣٧٦  ،َعْن َأِيب َاْلَعبَّاِس أَْمحََد ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُنوٍح  ،َأْخَربَ

ٍد َاْلَكاتِِب اِْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت َأِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  ْن أَِيب َنْرصٍ ِهبَِة َاهللاعَ   ،ْبِن ُحمَمَّ

َوَقَع َلُه َأنَّ  ،ِج َوُيظِْهَر َفِضيَحتَُه َوُخيِْزَيهُ َأْن َيْكِشَف َأْمَر َاْحلَالَّ  َتَعاَىلٰ  امَّ َأَراَد َاهللاُـلَ : َقاَل 

ُز َعَليِْه َخمَْرَقتُهُ  َأَبا َسْهٍل إِْسَامِعيَل ْبَن َعِيلٍّ َالنَّْوَبْختِيَّ  وَّ مُّ َعَليِْه  )١(ِممَّْن ُجتَ
َوَتتِ

َه إَِليِْه َيْستَْدِعيهِ  ،هُ ِحيَلتُ  َعَفاِء ِيف َهَذا اَْألَْمِر  ،َفَوجَّ ِه ِمَن َالضُّ َوظَنَّ َأنَّ َأَبا َسْهٍل َكَغْريِ

ُه إَِليِْه َفيَتََمْخَرَق بِهِ  ،بَِفْرِط َجْهِلهِ  َف بِاْنِقيَاِدِه َعَىلٰ وَ  َوَقَدَر َأْن َيْستَِجرَّ هِ  َيتََسوَّ  ،َغْريِ

يَلِة َوَاْلبَْهَرَجِة َعَىلٰ  َفيَْستَتِبَّ َلهُ  َعَفةِ  َما َقَصَد إَِليِْه ِمَن َاْحلِ لَِقْدِر َأِيب َسْهٍل ِيف  ،َالضَّ

اهُ  ،َوَحمَلِِّه ِمَن َاْلِعْلِم َواَْألََدِب َأْيضاً ِعنَْدُهمْ  ،َأْنُفِس َالنَّاسِ  : َوَيُقوُل َلُه ِيف ُمَراَسَلتِِه إِيَّ

اَل ُثمَّ َيْعُلو ِمنُْه إَِىلٰ وَ  -  َماِن إِينِّ َوِكيُل َصاِحِب اَلزَّ  الً َكاَن َيْستَِجرُّ َاْجلُهَّ  ِهبََذا َأوَّ

ِه  َي َنْفَسَك وَ ، - َغْريِ ِة َلَك لِتَُقوِّ َقْد ُأِمْرُت بُِمَراَسَلتَِك َوإِظَْهاِر َما ُتِريُدُه ِمَن َالنُّْرصَ

 .َتْرَتاَب ِهبََذا اَْألَْمرِ  َال وَ 

إِينِّ َأْسَأُلَك َأْمراً َيِسريًا َخيِفُّ ِمثُْلُه  :َيُقوُل َلهُ  َأُبو َسْهٍل  َفَأْرَسَل إَِليْهِ 

َال  َعَليَْك ِيف َجنِْب َما َظَهَر َعَىلٰ  اِهنيِ َيَدْيَك ِمَن َالدَّ َوُهَو َأينِّ َرُجٌل ُأِحبُّ  ،ِئِل َوَاْلَربَ
                                                             

 ،قرَ إٰىل حيلة، وقد َخمْ  الً ق توصُّ رْ إظهار اخلُ  :املخرقة(: )٤٣٩ص / ١٣ج (يف تاج العروس  )١(

 ).هواملمخرق املموّ 
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ةٌ وَ  ،َاْجلََواِرَي َوَأْصبُو إَِليِْهنَّ  يُْب ُيبِْعُدِين َعنُْهنَّ  ،أََحتَظَّاُهنَّ  ِيل ِمنُْهنَّ ِعدَّ  ،َواَلشَّ

ًة َشِديَدًة وَ  ،َوَأْحتَاُج َأْن َأْخِضبَُه ِيف ُكلِّ ُمجَُعةٍ  ،َوُيبِْغُضنِي إَِليِْهنَّ  ُل ِمنُْه َمَشقَّ أََحتَمَّ

َوَاْلِوَصاُل  ،ُب ُبْعداً َفَصاَر اَْلُقرْ  ،اِْنَكَشَف َأْمِري ِعنَْدُهنَّ  إِالَّ وَ  ،ِألَْسُرتَ َعنُْهنَّ َذلَِك 

َضاِب وَ  ،َهْجراً   ،َجتَْعَل ِحلْيَتِي َسْوَداءَ وَ  ،َوَتْكِفيَنِي َمُؤَنتَهُ  ،ُأِريُد َأْن ُتْغنِيَنِي َعِن اَْخلِ

َمَع َما ِيل ِيف  ،َمْذَهبَِك  َوَداٍع إَِىلٰ  ،َوَقاِئٌل بَِقْولَِك  ،َوَصاِئٌر إَِليَْك  ،َطْوُع َيَدْيَك  َفإِينِّ 

 .ُعوَنةِ َلَك ِمَن َاملَ وَ  ،ِمَن َاْلبَِصَريةِ  َذلَِك 

ُه َقْد َأْخَطَأ ِيف ُمَراَسَلتِهِ َلامَّ َسِمَع َذلَِك اَْحلَالَّ فَ   ،ُج ِمْن َقْولِِه َوَجَوابِِه َعِلَم َأنَّ

ْ َيُردَّ إَِليِْه َجَواباً  ،َوَأْمَسَك َعنْهُ  ،َوَجِهَل ِيف اَْخلُُروِج إَِليِْه بَِمْذَهبِهِ  َوَملْ ُيْرِسْل إَِليِْه  ،َوَمل

ُه َأُبو َسْهٍل وَ  ،َرُسوالً  َ  ،بِِه ِعنَْد ُكلِّ َأَحدٍ  )١(ُأْحُدوَثًة َوُضْحَكًة َوَيْطنِزُ  َصريَّ

ِغِري َوَاْلَكبِريِ  َر َأْمَرُه ِعنَْد َالصَّ َوَتنِْفِري  ،َكاَن َهَذا َاْلِفْعُل َسبَبًا لَِكْشِف َأْمِرهِ وَ  ،َوَشهَّ

 .َعنْهُ  َاْجلََامَعةِ 

ِين َمجَاَعةٌ  - ٣٧٧ اَْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،َوَأْخَربَ

 )٤(َأِيب َاْحلََسنِ  )٣(َو َكاَتَب َقَراَبةَ  ،ُقمَّ  َصاَر إَِىلٰ  )٢(ِج َأنَّ اِْبَن َاْحلَالَّ  ْبِن َباَبَوْيهِ  ُموَسٰى 

َماِم َوَوكِيُلهُ  :َوَيُقوُل  ،ِعي َأَبا َاْحلََسِن َأْيضاً َيْستَْدِعيِه َوَيْستَدْ   .َأَنا َرُسوُل اَْإلِ

َما  :َوَقاَل ملُِوِصِلَها إَِليْهِ  ،َخَرَقَها َكاَتبَُة ِيف َيِد َأِيب َفَلامَّ َوَقَعِت َاملُ  :َقاَل 

 .ِت َأْفَرَغَك لِْلَجَهاَال 
                                                             

ة طنز/ ٣٦٩ص / ٥ج (يف لسان العرب  )١(  ).مه باستهزاءكلَّ : طنز يطنز طنزاً ): (مادَّ

ج لقب احلالَّ  ب أنَّ تُ املعروف الدائر عٰىل األلسنة واملضبوط يف الكُ : (بعض النَُّسخيف هامش  )٢(

، وتعبريه عنه يف )جيكشف أمر احلالَّ  أنْ (: من قوله وٰىل أيضاً األُ  يف احلكاية للحسني نفسه كام مرَّ 

ج احلالَّ  وهو خالف املعروف، ولعلَّ  ،ج لقب لوالدهالَّ احل أنَّ  م منهفهَ يُ  )جابن احلالَّ (ـ هذا املقام ب

خ من هذا الكتاب واملنقول منه يف َس ولكن النُّ ،زائد) االبن( أو أنَّ  ،لقب للوالد والولد كليهام

 ).العامل ، واهللا)االبن(فقة عٰىل وجود خرٰى متَّ ب أُ تُ كُ 

 .)كاتب قرابة(بدل  )كانت قرابة ألبيه: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 .بن احلسني بن بابويه والد الصدوق  هو عيلُّ  )٤(
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ُجُل  ُه قَ  -َفَقاَل َلُه اَلرَّ ِه : اَل َوَأُظنُّ َأنَّ تِِه أَِو اِْبُن َعمِّ ُه اِْبُن َعمَّ ُجَل : -إِنَّ َفإِنَّ اَلرَّ

 ؟َفِلَم َخَرْقَت ُمَكاَتبَتَهُ  ،َقِد اِْستَْدَعاَنا

انِِه َوَمَعُه َمجَاَعٌة ِمْن َأْصَحابِِه  ُثمَّ َهنََض إَِىلٰ  ،َهَزُءوا بِهِ وَ  ،َضِحُكوا ِمنْهُ وَ  ُدكَّ

 .َوِغْلَامنِهِ 

اُنُه َهنََض َلُه َمْن َكاَن ُهنَاَك َجالِساً   َدَخَل إَِىلٰ َفَلامَّ  :َقاَل  تِي َكاَن فِيَها ُدكَّ اِر َالَّ َالدَّ

َفَلامَّ َجَلَس َوَأْخَرَج  ،َوَملْ َيْعِرْفُه َأِيب  ،َفَلْم َينَْهْض َلهُ  ،ْوِضعِ َرُجٍل َرآُه َجالِسًا ِيف َاملَ  َغْريَ 

اُر أَْقبََل َعَىلٰ ِحَساَبُه َوَدَواَتُه َكَام َيُكوُن اَ   ،َبْعِض َمْن َكاَن َحاِرضًا َفَسَأَلُه َعنْهُ  لتُّجَّ

هُ  ُجُل َيْسَأُل َعنْهُ  ،َفَأْخَربَ  ؟َتْسَأُل َعنِّي َوَأَنا َحاِرضٌ  :َفأَْقبََل َعَليِْه َوَقاَل َلهُ  ،َفَسِمَعُه اَلرَّ

ُجُل  :َفَقاَل َلُه َأِيب  َا اَلرَّ ُتَك أَهيُّ  .ْمُت َقْدَرَك َأْن َأْسأََلَك َأْعظَ وَ  ،َأْكَربْ

 .َختِْرُق ُرْقَعتِي َوَأَنا ُأَشاِهُدَك َختِْرُقَها :َفَقاَل َلهُ 

ُجُل إًِذا :َفَقاَل َلُه َأِيب   .َفَأْنَت اَلرَّ

اِر َاْلَعُدوُّ هللاِ َفَخَرَج مِ ، بِِرْجِلِه َوبَِقَفاهُ  ،مُ َيا ُغَال  :ُثمَّ َقاَل   .َولَِرُسولِهِ  َن َالدَّ

ِعي َاملُ  :َقاَل َلهُ ُثمَّ   .-َأْو َكَام َقاَل  - ؟ َزاِت َعَليَْك َلْعنَُة َاهللاْعجِ َأَتدَّ

 .َفَام َرَأْينَاُه َبْعَدَها بُِقمَّ  ،َفُأْخِرَج بَِقَفاهُ 

 :ابن أيب العزاقر :ومنهم

ِين َاْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ  -  ٣٧٨ ْرصٍ ِهبَِة ْن أَِيب نَ عَ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُنوٍح  ،َأْخَربَ

ِد ْبِن َأْمحََد َاْلَكاتِِب اِْبِن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم بِنِْت َأِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  َاهللا  ،ْبِن ُحمَمَّ

َثتْنِي َاْلَكبَِريُة أُمُّ ُكْلثُوٍم بِنُْت أَِيب َجْعَفٍر َاْلَعْمِريِّ  :َقاَل  َكاَن َأُبو : َقاَلْت  ،َحدَّ

يَْخ َأَبا َاْلَقاِسِم  ، َاْلَعَزاِقِر َوِجيهاً ِعنَْد َبنِي بِْسطَامَ َجْعَفِر ْبُن أَِيب  َرِيضَ (َوَذاَك َأنَّ اَلشَّ

َفَكاَن ِعنَْد  ،َكاَن َقْد َجَعَل َلُه ِعنَْد َالنَّاِس َمنِْزَلًة َوَجاهاً  )َعنُْه َوَأْرَضاهُ  َتَعاَىلٰ  َاهللاُ

يِْخ أَِيب َاْلَقاِسمِ َبَال اِْرتَِداِدِه َحيْكِي ُكلَّ َكِذٍب وَ   ،ٍء َوُكْفٍر لِبَنِي بِْسَطاَم َوُيْسنُِدُه َعِن اَلشَّ

َفَأْنَكَرُه  اِْنَكَشَف َذلَِك ِألَِيب َاْلَقاِسِم  َحتَّٰى  ،َفيَْقبَُلوَنُه ِمنُْه َوَيْأُخُذوَنُه َعنْهُ 
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اَءِة ِمنْهُ ِمِه َوَأَمَرُهْم بِلَ َبنِي بِْسطَاَم َعْن َكَال  َوَأْعَظَمُه َوَهنَٰى  َفَلْم َينْتَُهوا  ،ْعنِِه َواَْلَربَ

يهِ  َوأََقاُموا َعَىلٰ  َّ َوَقْد ُأِخَذ َعَيلَّ  :َوَذاَك َأنَُّه َكاَن َيُقوُل َهلُمْ ، َتَولِّ إِنَّنِي َأَذْعُت َالرسِّ

ْبَعاِد َبْعَد اَِالْختَِصاصِ  ،َاْلِكتَْامنُ  َحيْتَِمُلهُ  يٌم َال ِألَنَّ اَْألَْمَر َعظِ  ،َفُعوِقبُْت بِاْإلِ
َمَلٌك  إِالَّ  

ٌب أَْو َنبِيٌّ ُمْرَسٌل َأْو ُمْؤِمٌن ُممْتََحنٌ  ، هُ َلتَ َجَال اَْألَْمِر وَ  ُد ِيف ُنُفوِسِهْم ِعظَمَ َفيَُؤكِّ  ،ُمَقرَّ

اَءِة ِمنْهُ  َفَكتََب إَِىلٰ ، َفبََلَغ َذلَِك َأَبا َاْلَقاِسِم  َوِممَّْن َتاَبَعُه  َبنِي بِْسطَاَم بَِلْعنِِه َوَاْلَربَ

يهِ  َقْولِِه َوأََقاَم َعَىلٰ  َعَىلٰ  ُثمَّ  ،ُبَكاًء َعظِيامً  َفبََكٰى  ،َفَلامَّ َوَصَل إَِليِْهْم َأظَْهُروُه َعَليْهِ  ،َتَولِّ

ْبَعادُ  ،إِنَّ ِهلََذا َاْلَقْوِل َباطِناً َعظِيامً  :َقاَل   )َلَعنَُه َاهللاُ: (هِ َقْولِ  َفَمْعنَٰى  ،َوُهَو َأنَّ َاللَّْعنََة اَْإلِ

ْيِه َعَىلٰ  ،َوَاْآلَن َقْد َعَرْفُت َمنِْزَلتِي ،َعِن َاْلَعَذاِب َوَالنَّارِ  َأْي َباَعَدُه اَهللاُ  َغ َخدَّ  َوَمرَّ

اِب  َ  .َعَليُْكْم بِاْلِكتَْامِن ِهلََذا َاْألَْمرِ  :َوَقاَل  ،َالرتُّ

ُت : Âَقاَلِت َاْلَكبَِريُة  يَْخ َأَبا َاْلَقاِسِم َأنَّ ُأمَّ َأِيب َجْعَفِر  َوَقْد ُكنُْت َأْخَربْ اَلشَّ

ْبِن بِْسَطاَم َقاَلْت ِيل َيْومًا َوَقْد َدَخْلنَا إَِليَْها َفاْستَْقبََلتْنِي َوَأْعَظَمتْنِي َوَزاَدْت ِيف اِ 

 ،َيا ِستِّي ،َمْهالً  :ُت َهلَاَوُقلْ  ،َفَأْنَكْرُت َذلَِك  ،ِرْجِيل ُتَقبُِّلَها اِْنَكبَّْت َعَىلٰ  إِْعَظاِمي َحتَّٰى 

 .َيِدَها َواِْنَكبَبُْت َعَىلٰ  ،َفإِنَّ َهَذا َأْمٌر َعظِيمٌ 

 ؟ِيت َفاطَِمةُ َأْنِت َمْوَال َأْفَعُل بِِك َهَذا وَ  َكيَْف َال  :َفبََكْت ُثمَّ َقاَلْت 

 ؟َيا ِستِّي ،َوَكيَْف َذاكِ  :َفُقْلُت َهلَا

يَْخ أَ  :َفَقاَلْت ِيل  ِّ إِنَّ َالشَّ َد ْبَن َعِيلٍّ َخَرَج إَِليْنَا بِالرسِّ  .َبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ُّ  :َفُقْلُت َهلَا :َقاَلْت   ؟َوَما َالرسِّ

 .َوأَْفَزُع إِْن َأَنا َأَذْعتُُه ُعوِقبُْت  ،َقْد َأَخَذ َعَليْنَا ِكتَْامَنهُ  :َقاَلْت 

َواِْعتََقْدُت ِيف َنْفِيس اَِالْستِثْنَاَء  ،َحدٍ َأْكِشُفُه ِألَ  َمْوثِقًا أَينِّ َال  َوَأْعَطيْتَُها :َقاَلْت 

يِْخ   .َيْعنِي َأَبا َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيَ ْبَن َرْوٍح  ،بِالشَّ

يَْخ َأَبا َجْعَفٍر َقاَل َلنَا :َقاَلْت   اِْنتََقَلْت إَِىلٰ   إِنَّ ُروَح َرُسوِل اَهللا :إِنَّ اَلشَّ

 اِْنتََقَلْت إَِىلٰ  ْؤِمنَِني َوُروَح َأِمِري اَملُ ، َد ْبَن ُعثَْامَن َأبِيِك َيْعنِي َأَبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ 
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يِْخ َأِيب َاْلَقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح  اِْنتََقَلْت  تِنَا َفاطَِمَة ُروَح َمْوَال وَ  ،َبَدِن اَلشَّ

 ؟ُأَعظُِّمِك َيا ِستَّنَا َفَكيَْف َال  ،إَِليِْك 

 .َيا ِستَّنَا ،َفإِنَّ َهَذا َكِذٌب  ،َتْفَعِيل  َال  َمْهالً  :َفُقْلُت َهلَا

 َفاهللاَ ،َنْكِشُف َهَذا ِألََحدٍ  َال  َوَقْد َأَخَذ َعَليْنَا َأنَّنَا ،ِرسٌّ َعظِيمٌ  ُهوَ  :َفَقاَلْت ِيل 

ِفِه َما َكَشْفتُُه َلِك َكْش  َأنَِّك َمحَْلتِينِي َعَىلٰ  َفَلْو َال  ،َوَيا ِستِّي .َاْلَعَذاُب يب َحيِلُّ  َال  ،ِيفَّ  َاهللاَ

كِ  َال وَ   .ِألََحٍد َغْريِ

ْفُت ِمْن ِعنِْدَها َدَخْلُت إَِىلٰ : Âَقاَلِت َاْلَكبَِريُة ُأمُّ ُكْلثُوٍم  يِْخ  َفَلامَّ اِْنَرصَ َالشَّ

ةِ  ،َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  ُتُه بِاْلِقصَّ  .ْوِيل قَ  إَِىلٰ  َوَكاَن َيثُِق ِيب َوَيْرَكنُ  ،َفَأْخَربْ

َتْقبَِيل  َال وَ  ،ِمنَْها ْرَأِة َبْعَد َما َجَرٰى َهِذِه اَملَ  إِيَّاِك َأْن َمتِْيضَ إَِىلٰ  ،َيا ُبنَيَّةُ  :َفَقاَل ِيل 

َفَهَذا  ،َتْلَقيَْها َبْعَد َقْوِهلَا َال وَ  ،)إَِليِْك (َرُسوالً إِْن َأْنَفَذْتُه  َال وَ  ،ُرْقَعًة إِْن َكاَتبَتِْك  َهلَا

ُجُل َاملَْلُعوُن ِيف ُقُلوِب َهُؤَال َقْد  ،َوإِْحلَادٌ  َتَعاَىلٰ  بِاهللاُكْفٌر   ،ِء َاْلَقْومِ َأْحَكَمُه َهَذا اَلرَّ

ََد بِِه َوَحلَّ فِيهِ  َتَعاَىلٰ  َيُقوَل َهلُْم بَِأنَّ اَهللاَ  َأنْ  لِيَْجَعَلُه طَِريقًا إَِىلٰ   َكَام َيُقوُل َالنََّصاَرٰى  ،اِحتَّ

 .)َلَعنَُه َاهللاُ(ِج َقْوِل اَْحلَالَّ  َوَيْعُدو إَِىلٰ  ، ِسيِح ِيف َاملَ 

 َال وَ  ،َوَملْ أَْقبَْل َهلُْم ُعْذراً  ،ِيضَّ إَِليِْهمْ َتَرْكُت َاملُ وَ  ،َفَهَجْرُت َبنِي بِْسطَامَ  :َقاَلْت 

ُهْم َبْعَدَها َم إَِليِْه  إِالَّ  َحدٌ َفَلْم َيبَْق أَ  ،َوَشاَع ِيف َبنِي َنْوَبْخَت َاْحلَِديُث  ،َلِقيُت ُأمَّ َوَتَقدَّ

اَءِة ِمنُْه وَ  ْلَمَغاِينِّ َواَْلَربَ يُْخ َأُبو َاْلَقاِسِم َوَكاَتبَُه بَِلْعِن َأِيب َجْعَفٍر اَلشَّ َّْن َيتََوالَّ َالشَّ ُه ِمم

 .تِهِ َكلََّمُه َفْضالً َعْن ُمَواَال  َوَرِيضَ بَِقْولِِه أَوْ 

َماِن  ُثمَّ ظََهَر َالتَّْوِقيُع ِمنْ  ِد ْبِن َعِيلٍّ  َصاِحِب َالزَّ بَِلْعِن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

َّْن َتاَبَعُه َوَشاَيَعُه َوَرِيضَ بَِقْولِِه َوأََقاَم َعَىلٰ  اَءِة ِمنُْه َوِمم يِه َبْعَد َاملَ  َوَاْلَربَ ْعِرَفِة ِهبََذا َتَولِّ

 .َالتَّْوِقيعِ 

 تابنا عن ذكرها، ذكرها ابن نوحه كنزِّ مور فظيعة نُ وله حكايات قبيحة وأُ 

 .وغريه
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، واشتهر  أظهر لعنه أبو القاسم بن روح امَّ ـه لوكان سبب قتله أنَّ 

جملس  يف - أ منه وأمر مجيع الشيعة بذلك، مل يمكنه التلبيس، فقال أمره وتربَّ 

: - منه  حيكي عن الشيخ أيب القاسم لعنه والرباءة حافل فيه رؤساء الشيعة، وكلٌّ 

السامء  مل تنزل عليه نار من ويأخذ بيدي، فإنْ  آخذ يده ٰى بيني وبينه حتَّ  مجعواأ

يف دار  ه كان ذلكألنَّ  - الرايض  ذلك إىلٰ  ي، ورقحقٌّ   فجميع ما قاله يفَّ حترقه وإالَّ 

 .واسرتاحت الشيعة منه َل تِ فأمر بالقبض عليه وقتله، فقُ  ،- ابن مقلة 

ُد ْبنُ : ُد ْبُن أَْمحََد ْبِن َداُودَ َوَقاَل َأُبو اَْحلََسِن ُحمَمَّ  -  ٣٧٩ َعِيلٍّ  َكاَن ُحمَمَّ

ْلَمَغاِينُّ َاملَ  دِّ  )َلَعنَُه َاهللاُ(ْعُروُف بِاْبِن أَِيب َاْلَعَزاِقِر َالشَّ َمْعنَاُه وَ  ،َيْعتَِقُد َاْلَقْوَل بَِحْمِل َالضِّ

دِّ فِيهِ  اُر َفِضيَلٍة لِْلَوِيلِّ إِالَّ َيتََهيَُّأ إِظْهَ  َأنَُّه َال   َطْعنِِه َعَىلٰ  )١(ِألَنَُّه َحيِْمُل َساِمِعي ،بِطَْعِن َالضِّ

 ،بِهِ  ُأ إِْظَهاُر َاْلَفْضِل إِالَّ َيتََهيَّ  إِْذ َال  ،ُهَو َأْفَضُل ِمَن َاْلَوِيلِّ  اً َفإِذ ،َطَلِب َفِضيَلتِهِ  َعَىلٰ 

ِل إَِىلٰ  ابِعِ آَدَم َال َوَساُقوا َاملَْذَهَب ِمْن َوْقِت آَدَم اَْألَوَّ ُْم َقاُلوا ،سَّ َسبُْع َعَواِملَ  :ِألَهنَّ

ٍد َوَعِيلٍّ َمَع َأِيب َبْكٍر َوُمَعاِوَيةَ  ُموَسٰى  َوَنَزُلوا إَِىلٰ  ،َوَسبُْع َأَواِدمَ   .َوفِْرَعْوَن َوُحمَمَّ

دِّ  دَّ َوَحيِْملُُه َعَىلٰ  :َفَقاَل بَْعُضُهمْ  )٢(َوأَمَّا ِيف اَلضِّ َكَام َقاَل قَْوٌم  ،ذَلَِك  اَْلَوِيلُّ َينِْصُب اَلضِّ

 .َقامِ َب أَبَا بَْكٍر ِيف َذلَِك اَملَ نََص  إِنَّ َعِيلَّ بَْن أَِيب طَالٍِب  :)٣(قَْوٌم ِمْن أَْصَحاِب اَلظَّاِهرِ 

 .َوَلِكْن ُهَو َقِديٌم َمَعُه َملْ َيَزْل  ،َال  :َوَقاَل َبْعُضُهمْ 
                                                             

 ).السامع: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .)فاختلفوا يف الضدِّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ب إليه الطائفةنَس ب بالظاهري، تُ األصبهاين امللقَّ  مجاعة ينتحلون مذهب داود بن عيلٍّ  مه )٣(

عراضها عن التأويل والرأي إة ونَّب والسُّ خذها بظاهر الكتايت بذلك ألمّ وُس ، ةالظاهريَّ 

 ).هـ٢٧٠( سنة وّيف وتُ  ،ل من جهر هبذا القولأوَّ  وكان داود بن عيلٍّ ، والقياس

/ ٤ج (األنساب للسمعاين و، )٢٢٣الرقم / ٢٥٧ - ٢٥٥ص / ٢ج (األعيان  وفيات :راجع

داد تاريخ بغو، )٢٦٣٤الرقم / ١٦ - ١٤ص / ٢ج (ميزان االعتدال و، )١٠٠و ٩٩ص 

/ ٢ ج(ة الكربٰى للسبكي طبقات الشافعيَّ ، و)٤٤٧٣الرقم / ٣٧١ - ٣٦٦ص / ٨ ج(

 .)٢٧٢و ٢٧١ ص(لنديم ابن اوفهرست  ،)٦٢الرقم / ٢٩٣ - ٢٨٤  ص
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ُه ِمْن ُوْلِد اَْحلَاِدي َعَرشَ َفإِنَُّه  َوَاْلَقاِئُم َالَِّذي َذَكُروا َأْصَحاُب  :َقاُلوا َالظَّاِهِر َأنَّ

  :ِألَنَُّه َقاَل  ،َمْعنَاُه إِْبِليُس  ،َيُقومُ 
َ
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  :ُثمَّ َقاَل  ،)١(َفَلْم َيْسُجدْ  ،]٣١و ٣٠: احلجر[ إِبِْل�َس 
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ُمْستَِقيَم 
ْ
ُجوِد  َفَدلَّ َعَىلٰ ، ]١٦: األعراف[ �ا� َأنَُّه َكاَن َقاِئًام ِيف َوْقِت َما ُأِمَر بِالسُّ

َام ُهَو َذلَِك َاْلَقاِئمُ  »َاْلَقاِئمُ (َيُقوُم « :َوَقْوُلهُ  ،ُثمَّ َقَعَد َبْعَد َذلَِك  َالَِّذي ُأِمَر  )٢()إِنَّ

ُجوِد َفَأَبٰى   .)َلَعنَُه َاهللاُ(ْبِليُس َوُهَو إِ  ،بِالسُّ

 ):ُم َاهللاَُلَعنَهُ (َوَقاَل َشاِعُرُهْم 

ـــا َال  ـــِديٍّ َي ـــْن َع ـــدِّ ِم ـــًا لِلضِّ   ِعن

 

ـــدُّ إِالَّ     َظـــاِهُر َاْلـــَوِيلِّ  َمـــا َالضِّ

  َوَاْحلَْمـــــُد لِْلُمَهـــــيِْمِن َاْلـــــَوِيفِّ  

 

ـــَىلٰ   ـــَت َع ـــيٍّ  َلْس ِم ـــاٍل َكَحامَّ   )٣(َح

ــــــاِميٍّ وَ  َال وَ   ــــــِديٍّ ُج  َال ِحَج   ْغ

 

  )٤(َاْلَفْهـِديِّ  َقْد ُفْقَت ِمْن َقـْوٍل َعـَىلٰ  

ــاَوْزَت   ــَدٰى  )٥(َنَعــْم َوَج ــِديِّ  َم   َاْلَعبْ

 

ـــاملَ   ـــيَْس بِ ـــيٍم َل   ُجوِيس َفـــْوَق َعظِ

  َكيِْفــــيٍّ  ِألَنَّــــُه َاْلَفــــْرُد بِــــَال  

 

ـــــدٌ   ـــــِديٍّ  )٦(ُمتَِّح ـــــلِّ َأْوَح   بُِك

ـــورِ   ـــالُِط َالنُّ ـــ )٧()يِّ (ُخمَ   يِّ َوَالظُّْلِم

 

ـــِت َهاِشـــِميٍّ     َيـــا َطالِبـــًا ِمـــْن َبيْ

  َرِويٍّ ـَوَجاِحــدًا ِمــْن َبيْــِت َكْســ 

 

ـــيٍّ   ـــبَِة َأْعَجِم ـــاَب ِيف نِْس ـــْد َغ   َق

ِيضِّ   ـــرِّ ـــِب َال ـــاِرِيسِّ َاْحلََس   ِيف َاْلَف

 

ــَوٰى   ــَام اِْلتَ ــِويٍّ  َك ــْن َل ــْرِب ِم   ِيف َاْلُع

                                                              

 ).ومل يسجد ٰى أب: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٢(

 ).كهاممي: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).قول(بدل  )قويل: (بعضهاويف  ،)قويل عٰىل القهريفدفعت من : (بعض النَُّسخ يف )٤(

 ).جاورت: (بعض النَُّسخيف  )٥(

 ).لمتحمِّ : (بعض النَُّسخيف ) ٦(

 .بعض النَُّسخليس يف  )٧(
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ْفَواِينُّ  -  ٣٨٠ اٍم َيُقوُل  ا َعِيلٍّ َسِمْعُت َأبَ  :َوَقاَل َالصَّ َد ْبَن  :ْبَن َمهَّ َسِمْعُت ُحمَمَّ

ْلَمَغاِينَّ َيُقوُل  َفيَْوٌم َيُكوُن ِيف  ،َوإِنََّام َختْتَلُِف ُقُمُصهُ  ،اَْحلَقُّ َواِحدٌ : َعِيلٍّ َاْلَعَزاِقِريَّ اَلشَّ

 .َوَيْوٌم َيُكوُن ِيف َأْزَرَق  ،َوَيْوٌم َيُكوُن ِيف أَْمحَرَ  ،َأْبيََض 

امٍ قَ  ُل َما َأْنَكْرُتُه ِمْن َقْولِهِ  :اَل اِْبُن َمهَّ  .)١(ِألَنَُّه َقْوُل أَْصَحاِب اَْحلُُلولِ  ،َفَهَذا أَوَّ

َنا َمجَاَعةٌ  - ٣٨١ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَسٰى  ،َوَأْخَربَ ِد  ،َعْن َأِيب ُحمَمَّ َعْن َأِيب َعِيلٍّ ُحمَمَّ

َد ْبَن َعِيلٍّ اِ  ْلَمَغاِينَّ َملْ َيُكْن َقطُّ َباباً إَِىلٰ ْبِن َمهَّاٍم َأنَّ ُحمَمَّ  ،طَِريقًا َلهُ  َال وَ  ،َأِيب َاْلَقاِسمِ   َالشَّ

ٍء ِمْن َذلَِك َعَىلٰ  َال وَ  َوَمْن َقاَل بَِذلَِك َفَقْد  ،َسبٍَب  َال َوْجٍه وَ  َنَصبَُه َأُبو َاْلَقاِسِم لَِيشْ

َواِْنتََرشَ َاْلُكْفُر  ،نَا َوَخلََّط َوَظَهَر َعنُْه َما َظَهرَ َوإِنََّام َكاَن َفِقيهاً ِمْن ُفَقَهائِ  ،َأْبَطَل 

ْحلَاُد َعنْهُ  اَءِة ِمنُْه ِممَّْن َتاَبَعُه  َفَخَرَج فِيِه َالتَّْوِقيُع َعَىلٰ  ،َواَْإلِ َيِد َأِيب َاْلَقاِسِم بَِلْعنِِه َوَاْلَربَ

 .َوَشاَيَعُه َوَقاَل بَِقْولِهِ 

ِين اَ  -  ٣٨٢ َعْن أَِيب  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُنوٍح  ،ْحلَُسْنيُ ْبُن إِْبَراِهيمَ َوَأْخَربَ

ِد ْبِن أَْمحَدَ  نْرصٍ ِهبَِة َاهللا َثنِي َأُبو َعبِْد َاهللا :َقاَل  ،ْبِن ُحمَمَّ َاْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد  َحدَّ

اُز َاملَْعُروُف بُِغَال   )٢(ْعُروُف بِاْبِن ُزُهوَمةَ ْبِن َجْعَفٍر اَملَ  ِم أَِيب َعِيلٍّ َاْحلَاِمِديُّ َاْلبَزَّ

َسِمْعُت َرْوَح ْبَن َأِيب َاْلَقاِسِم ْبِن َرْوٍح  :َقاَل ، -َوَكاَن َشيْخًا َمْستُورًا  - َالنَّْوَبْختِيِّ 

ْلَمَغاِينُّ ِكتَاَب ـلَ : َيُقوُل  ُد ْبُن َعِيلٍّ َالشَّ يُْخ اَ [َقاَل  )َالتَّْكِليِف (امَّ َعِمَل ُحمَمَّ َيْعنِي َأَبا ] لشَّ

لِِه إَِىلٰ  ،َفَجاُءوا بِهِ  ،ُاْطُلبُوُه إَِيلَّ ِألَْنظَُرهُ  :َاْلَقاِسِم  َما  :َفَقاَل  ،آِخِرهِ  َفَقَرأَُه ِمْن أَوَّ

ٌء إِالَّ  ِة إِالَّ  َي وِ َقْد رُ وَ  فِيِه َيشْ ِهْم ِيف َفإِنَُّه َكَذَب َعَليْ  ،َثةً  َمْوِضَعْنيِ َأْو َثَال َعِن اَْألَِئمَّ

 ).َلَعنَُه َاهللاُ(ِرَواَيتَِها 
                                                             

ا ه من آل أمحد بر� من انتسب إٰىل أنَّ  كلَّ  زعموا أنَّ ): (١٢٥الرقم / ٦٣ص (ق رَ يف املقاالت والفِ  )١(

 وأبطلوا والداهتم، وزعموا أنَّ  ،بجُ م احلُ ألهنَّ  ،مساكنه مجيعاً  فيه، وهم فاهللا حالٌّ  كان أو فاجراً 

 ).مل يلدا ومل يولدا ا وعلي�   اً دحممّ  وأنَّ  ،ذلك تلبيس

 ).املعروف بابن رهومة: (بعض النَُّسخيف ) ٢(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٤٨

ِين َمجَاَعةٌ  -  ٣٨٣ ِد ْبِن أَْمحََد ْبِن َداُوَد وَ  ،َوَأْخَربَ َأِيب َعبِْد َعْن َأِيب اَْحلََسِن ُحمَمَّ

َُام َقاَال بْ ٰى َاْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن ُموَس  َاهللا َّا َأْخ : ِن َباَبَوْيِه َأهنَّ ُد ْبُن  طَأَ ِمم ُحمَمَّ

ُه َرَوٰى َعِيلٍّ ِيف َاملَ  َهاَدِة َأنَّ ُه َقاَل  َعِن َاْلَعاِملِ  ْذَهِب ِيف َباِب َالشَّ إَِذا َكاَن «: َأنَّ

ْ َيُكْن َلُه مِ ، َرُجٍل َحقٌّ َفَدَفَعُه َعنْهُ  ْؤِمِن َعَىلٰ ِألَِخيَك َاملُ  َشاِهٌد  َن َاْلبَيِّنَِة َعَليِْه إِالَّ َوَمل

اِهُد ثَِقًة َرَجْعَت إَِىلٰ وَ  ،اِحدٌ وَ  اِهِد َفَسَأْلتَُه َعْن َشَهاَدتِهِ  َكاَن َالشَّ َفإَِذا أََقاَمَها ، َالشَّ

َحقُّ اِْمِرٍئ  )١(ُيتَْوٰى  لِئَالَّ  ،ِعنَْدهُ  ِمثِْل َما َيْشَهُدهُ  ِعنَْدَك َشِهْدَت َمَعُه ِعنَْد اَْحلَاِكِم َعَىلٰ 

َوَقاَل  .َوَلْسنَا َنْعِرُف َذلَِك  ،َهَذا َكِذٌب ِمنْهُ  :َوَقاَل  ،ِالْبِن َباَبَوْيهِ  َوَاللَّْفظُ  ،)٢(»ُمْسِلمٍ 

 .َكَذَب فِيهِ  :ِيف َمْوِضٍع آَخرَ 

 :نسخة التوقيع اخلارج يف لعنه

َنا َمجَاَعٌة، َعْن أَ أَ  -  ٣٨٤ ٍد َهاُروَن ْبن ُموَسٰى، َقاَل ْخَربَ ُد : ِيب ُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

ام، َقاَل  ْبنُ اِ  يْخ أَ : َمهَّ ِيف ِذي   ِيب اْلَقاِسم اْحلَُسْني ْبن َرْوحَخَرَج َعَىلٰ َيِد الشَّ

َة َوثَ  ِة َسنََة اْثنَتَْي َعْرشَ جَّ
 .ِيب اْلَعَزاِقر َواملَِْداُد َرْطٌب َملْ َجيُفَّ اْبن أَ  َلْعنِ ثِِامَئٍة ِيف َال اْحلِ

َنا َمجَاَعٌة، َعن اْبن َداُودَ َوأَ  َخَرَج التَّْوِقيُع ِمَن اْحلَُسْني ْبن َرْوح ِيف : ، َقاَل ْخَربَ

ْلَمَغاِينِّ  َة  ْنَفَذ ُنْسَختَُه إَِىلٰ أِيب َعِيلٍّ َوأَ  ،الشَّ ِة َسنََة اْثنَتَْي َعْرشَ جَّ
ام ِيف ِذي اْحلِ ْبن َمهَّ

 .ثِِامَئةٍ َال َوثَ 

َثنَا أَ : َقاَل اْبُن ُنوح ِد ْبن  َكا َمْوَىلٰ َعِيلِّ ْمحَُد ْبُن ذَ ُبو اْلَفتْح أَ َوَحدَّ ْبن ُحمَمَّ

َنا أَ أَ : اْلُفَراِت، َقاَل  ِة َسنََة  ُبو َعِيلٍّ ْخَربَ جَّ
ام ْبن ُسَهيٍْل بِتَْوِقيع َخَرَج ِيف ِذي اْحلِ ْبن َمهَّ

َة َوثَ   .ثِِامَئةٍ َال اْثنَتَْي َعْرشَ

ُد ْبُن اْحلََسن ْبن َجْعَفر ْبن إِْسَامِعيَل ْبن ْيَمريُّ َص  َقاَل ُحمَمَّ ْنَفَذ أَ : الِح الصَّ
                                                             

 ).هلك :توي توٰى كريض): (٣٠٧ص / ٤ج (يف القاموس املحيط  )١(

/ ١ج (اللئايل يف عوايل  األحسائي ، و)٣٠٨ص (فقه الرضا  يف رواه ابن بابويه  )٢(

 .عن كتاب التكليف البن أيب العزاقر )٣٦ح / ٣١٥  ص
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يُْخ اْحلَُسْنيُ ْبُن َرْوح  ْبن َمهَّام ِيف  ِيب َعِيلٍّ ِيف َدار املُْقتَِدر إَِىلٰ َشيِْخنَا أَ َحمْبَِسِه ِمْن  الشَّ

َة َوَثَال  ِة َسنََة اْثنَتَْي َعْرشَ جَّ
َفنِ  )١(]َعَيلَّ [ُبو َعِيلٍّ ُه أَ ْمَال ثِِامَئٍة، َوأَ ِذي اْحلِ َبا نَّ أَ ي أَ َوَعرَّ

 ْن َال َر بِإظَْهارِه َوأَ مِ َفأُ  ،َفإنَُّه ِيف َيِد اْلَقْوم َوَحبِْسِهمْ  ،َراَجَع ِيف َتْرِك إِظَْهارهِ  اْلَقاِسم 

ٍة َيِسَريةٍ  ،َخيَْشٰى َوَيأَمنَ   .َواْحلَْمُد هللاِ ،َفتََخلََّص َوَخَرَج ِمَن اْحلَبْس َبْعَد َذلَِك بُِمدَّ

 :التَّْوقِيعُ 

ْف عَ « يَْمريُّ  ،»رِّ َفَك اهللاُ اْخلَْريَ «: )٢(َقاَل الصَّ َفَك أَ  ،َعرَّ َطاَل اهللاُ َبَقاَءَك َوَعرَّ

ْسَعَدُكُم اْخلَْريَ ُكلَُّه َوَختََم بِِه َعَمَلَك، َمْن َتثُِق بِِدينِه َوَتْسُكُن إَِىلٰ نِيَّتِِه ِمْن إِْخَوانِنَا أَ 

 )٣(اهللاُ َسَعاَدَتُكْم َمْن َتْسُكُن إَِىلٰ ِدينِه َوَتثُِق بِنِيَّتِه َمجِيعاً  َدامَ أَ «: ، َوَقاَل اْبُن َداُودَ »اهللاُ

َد بِأَ  ْلَمَغاِينَّ ْبَن َعِيلٍّ املَ انَّ ُحمَمَّ َل اهللاُ َلُه «: ، َزاَد اْبُن َداُودَ »ْعُروَف الشَّ َّْن َعجَّ َوُهَو ِمم

َفُقوا »م َوَفاَرَقهُ َال ْس ْمَهَلُه َقِد اْرَتدَّ َعن اْإل أَ  َال النَِّقَمَة وَ   ،ْحلََد ِيف ِدين اهللاَِوأَ «، اتَّ

َعٰى َما َكَفَر َمَعُه بِاْخلَالِِق  ٰى  ،َجلَّ َوَتَعاَىلٰ  )٤(فِيِه بِاْخلَالِِق «: ، َقاَل َهاُرونُ »َوادَّ َواْفَرتَ

ًا َعظِيًام، َكَذَب ْمرَوأَ «: ، َقاَل َهاُرونُ »)٥(َوَقاَل ُهبْتَاناً َوإِْثًام َعظِيامً  ،َكِذبًا َوُزوراً 

نَا َقْد َبرْئنَا إَِىلٰ اهللاِ اْلَعاِدُلوَن بِاهللاِ َوَضلُّوا َضَال  وا ُخْرساناً ُمبِينًا، َوإِنَّ الً َبِعيداً َوَخِرسُ

َعنَّاُه َولَ  هِ نِّ مَ بِ ُمُه َوَرْمحَتُُه َوَبَرَكاُتُه َعَليِْهْم َال َتَعاَىلٰ َوإَِىلٰ َرُسولِِه َوآلِِه َصَلَواُت اهللاِ َوَس 

َفُقوا»َعَليِْه َلَعاِئُن اهللاِ ِّ «: ، َزاَد اْبُن َداُودَ )٦(، اتَّ ٰى، ِيف الظَّاِهر ِمنَّا َواْلبَاطِن ِيف الرسِّ َتْرتَ
                                                             

 ).٣٧٦ص / ٥١ج (من بحار األنوار  )١(

ويف رواية  ،لخإ ...)ف من تثق بدينهعرِّ (: التوقيع برواية غري الصيمري املراد أنَّ  الظاهر أنَّ ) ٢(

 .لخإ ...)فك اهللا اخلريف عرَّ عرِّ ( :وهي هكذا ،زيادة الصيمري

 املعروف د بن عيلٍّ حممّ  بأنَّ : (يف نقل قوله  فقوا مجيعاً الرواة اتَّ أنَّ املراد  الظاهر أنَّ  )٣(

 ).من تسكن(ـ يكون صفة ل وحيتمل أنْ . وهكذا احلال يف سائر الفقرات ،)بالشلمغاين

 ).معه باخلالق(بدل  )فيه باخلالق(هارون جاء بفقرة  يعني أنَّ ) ٤(

 ).مبيناً  إثامً : (بعض النَُّسخيف  )٥(

 ).ترتٰى (كلمة  )عليه لعائن اهللا(: مة، وزاد ابن داود بعد قولهفقوا عٰىل الفقرات املتقدِّ يعني اتَّ  )٦(

 ).ترتٰى (بدل  )تربأ: (بعض النَُّسخ ويف
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ْو َبَلَغُه َهَذا اْلَقْوُل َعُه أَ بَ اتَ َوَعَىلٰ َمْن َشاَيَعُه وَ  ،َحالٍ  َوْقٍت َوَعَىلٰ ُكلِّ  َواْجلَْهر َوِيف ُكلِّ 

يَْمريُّ »ْعِلْمُهمْ َوأَ  ،يِه َبْعَدهُ َقاَم َعَىلٰ َتَولِّ أَ ِمنَّا وَ  ، َقاَل اْبُن »)١(ُكُم اهللاُ الَّ َتوَ «: ، َقاَل الصَّ

ُكُم اهللاُ، أَ أَ «: َذَكا ا ِمَن التََّوقِّ َعزَّ نَا ِمَن التََّوقِّ اْعَلْم أَ «: ، َوَقاَل اْبُن َداُودَ »ينَّ ، َقاَل »ي َلهُ نَّ

َعَىلٰ «: ، َقاَل اْبُن َداُوَد َوَهاُرونُ »َحاَذَرِة ِمنْهُ ي َواملُ نَّنَا ِيف التََّوقِّ ُهْم أَ ْعِلمْ َوأَ «: َهاُرونُ 

َمنَا لِنَُظَرائِهِ  ِمثْل َما َكانَ  َّْن َتَقدَّ يَْمريُّ »ِمم َمُه ِمْن «: ، َقاَل الصَّ َّْن َتَقدَّ َعَىلٰ َما ُكنَّا َعَليِْه ِمم

َمنَا لِنَُظَراِئهِ مَ َعَىلٰ َما َكاَن َعَليِْه « :، َوَقاَل اْبُن َذَكا»ُنَظَراِئهِ  ِمَن «، اتََّفُقوا »ْن َتَقدَّ

يِعيِّ  ، َقاَل اْبُن َداُوَد »َوَعاَدُة اهللاِ  ،َوَغْريِهمْ  ِيلِّ َال َواْلبِ  ِيلِّ َال َواهلِْ  َوالنَُّمْرييِّ  الرشَّ

َوإِيَّاُه  ،َوَبْعَدُه ِعنَْدَنا َمجِيَلٌة، َوبِه َنثُِق َمَع َذلَِك َقبَْلُه «َواتََّفُقوا » َجلَّ َثنَاُؤهُ «: َوَهاُرونُ 

 .»ُمورَنا َونْعَم اْلَوِكيُل أُ  َنْستَِعُني، َوُهَو َحْسبُنَا ِيف ُكلِّ 

ْ َيَدْع أَ  ،ُبو َعِيلٍّ َهَذا التَّْوِقيعَ َخَذ أَ َوأَ : َقاَل َهاُرونُ  يُوخ إِ َوَمل  الَّ َحدًا ِمَن الشُّ

اهُ ْقَرأَ َوأَ  َفاْشتََهَر َذلَِك ِيف  ،ْمَصارُكوتَِب َمْن َبُعَد ِمنُْهْم بِنُْسَختِِه ِيف َسائِر اْألَ وَ  ،ُه إِيَّ

اَءِة ِمنْهُ  )٢(َفاْجتََمَعْت  ،الطَّاِئَفةِ   .)٣(َعَىلٰ َلْعنِِه َواْلَربَ

ْلَمَغاِينُّ ِيف َسنَِة ثَ  ُد ْبُن َعِيلٍّ الشَّ  . ةٍ ثِِامئَ َال ٍث َوِعْرشيَن َوثَ َال َوُقتَِل ُحمَمَّ

د بن عثامن جعفر حممّ  ذكر أمر أيب بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أيب

 :العمري، وأيب دلف املجنون

ِين  -  ٣٨٥ يُْخ َأُبو َعبِْد َاهللاَأْخَربَ ِد ْبِن اَلنُّْعَامنِ  َالشَّ ُد ْبُن ُحمَمَّ َعْن أَِيب  ،ُحمَمَّ

بِيِّ ٍل َاملُ بَِال َاْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن  ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َس  :َقاَل  ،َهلَّ ِمْعُت َأَبا َاْلَقاِسِم َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ

ا َأُبو ُدَلَف َاْلَكاتُِب : َيُقوُل   ،ُثمَّ َأظَْهَر َاْلُغُلوَّ  ،َفُكنَّا َنْعِرُفُه ُمْلِحداً  ) َحاطَُه اَهللاُ َال (َأمَّ
                                                             

 من زياداهتم يف التوقيع حسب ام هيما جاء بعد أقوال الرواة من الكلامت فإنَّ  كلَّ  ال خيفٰى أنَّ  )١(

 .رواياهتم وسامعاهتم

 ).واجتمعت: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).٢٩٠ص / ٢ج (االحتجاج يف  رواه أمحد بن عيلٍّ الطربيس  )٣(
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صاً  ،ُثمَّ ُجنَّ َوُسْلِسَل   إَِذا َحَرضَ ِيف َمْشَهٍد إِالَّ  َوَما َعَرْفنَاُه َقطُّ  ،ُثمَّ َصاَر ُمَفوِّ

يَعُة إِالَّ َال وَ  ،اِْستُِخفَّ بِهِ  ًة َيِسَريةً   َعَرَفتُْه اَلشِّ أُ  ،ُمدَّ َّْن ُيومِ ِمنُْه وَ  )١(َواَْجلََامَعُة َتتََربَّ  يِمم

ُس بِهِ  ْهنَا إَِىلٰ . إَِليِْه َوُينَمِّ َعٰى ـَأِيب َبْكٍر َاْلبَْغَداِديِّ لَ  َوَقْد ُكنَّا َوجَّ َعاهُ  امَّ اِدَّ  ،َلُه َهَذا َما اِدَّ

َفَلامَّ َدَخَل َبْغَداَد َماَل إَِليِْه َوَعَدَل َعِن  ،َفَقبِْلنَا َذلَِك ِمنْهُ  ،َفَأْنَكَر َذلَِك َوَحَلَف َعَليْهِ 

ُه َعَىلٰ  َالطَّاِئَفِة َوَأْوَىصٰ  ِألَنَّ ِعنَْدَنا َأنَّ ُكلَّ  ،نَا ِمنْهُ َفَلَعنَّاُه َوَبِرئْ  ،َمْذَهبِهِ  إَِليِْه َملْ َنُشكَّ َأنَّ

َعٰى  ُمِريِّ  َمِن اِدَّ ٌس َضالٌّ ُمِضلٌّ  َاْألَْمَر َبْعَد َالسَّ  .َالتَّْوفِيُق  بِاهللاوَ  ،َفُهَو َكافٌِر ُمنَمِّ

ِريُّ  -  ٣٨٦ كَّ ِد ْبِن َنْرصٍ َالسُّ ُد ْبُن ُحمَمَّ َم امَّ َقدِ ـلَ : َقاَل  ،َوَذَكَر َأُبو َعْمٍرو ُحمَمَّ

يُّ ِمْن ِقبَِل َأبِيِه َو َاْجلََامَعُة  ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن َاْلَولِيِد َاْلُقمِّ أَِيب َبْكٍر  َعَىلٰ [اِْبُن ُحمَمَّ

 :َوَقاَل  ،َسَأُلوُه َعِن اَْألَْمِر َالَِّذي ُحكَِي فِيِه ِمَن َالنِّيَاَبِة َأْنَكَر َذلَِك وَ  )٢(]َاْلبَْغَداِديِّ 

ءٌ َليَْس إَِيلَّ  ٍء ِمنْهُ  :َقاَل وَ  ،َوُعِرَض َعَليِْه َماٌل َفَأَبٰى ، ِمْن َهَذا َيشْ ٌم َعَيلَّ َأْخُذ َيشْ  ،ُحمَرَّ

ءٌ  ُه َليَْس إَِيلَّ ِمْن َهَذا اَْألَْمِر َيشْ َعيُْت َشيْئًا ِمْن َهَذا َوَال  ،َفإِنَّ َوُكنُْت َحاِرضاً  ،اِدَّ

ةِ  اُه بِاْلبَْرصَ  .ملَُِخاَطبَتِِه إِيَّ

َفَأَخْذَنا ِيف  ،اِْجتََمْعُت َيْومًا َمَع َأِيب ُدَلَف : َقاَل  ،َوَذَكَر اِْبُن َعيَّاشٍ  -  ٣٨٧

يِْخ  :َفَقاَل ِيل  ،ِذْكِر َأِيب َبْكٍر َاْلبَْغَداِديِّ  َس اَهللاُ (َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َكاَن َفْضُل َسيِِّدَنا َالشَّ  َقدَّ

َس بِهِ  هِ  َقاِسِم اَْحلَُسْنيِ ْبِن َرْوٍح َوَعَىلٰ َأِيب َالْ  َعَىلٰ  )ُروَحُه َوُقدِّ  ؟َغْريِ

 .َما أَْعِرُف  :َفُقْلُت َلهُ 

َم اِْسَمُه َعَىلٰ  :َقاَل  َد ْبَن ُعثَْامَن َقدَّ  .اِْسِمِه ِيف َوِصيَّتِهِ  ِألَنَّ َأَبا َجْعَفٍر ُحمَمَّ

 . ِيب اَْحلََسِن ُموَسٰى َنا أَ َأْفَضُل ِمْن َمْوَال  ]اً إِذ[نُْصوُر َفاملَ  :َفُقْلُت َلهُ  :َقاَل 

 ؟َوَكيَْف  :َقاَل 

اِدَق  :ُقْلُت  َم اِْسَمُه َعَىلٰ  ِألَنَّ َالصَّ  .اِْسِمِه ِيف َاْلَوِصيَّةِ  َقدَّ
                                                             

 ).تربأ: (بعض النَُّسخيف  )١(

 .، وكذا ما يأيتبعض النَُّسخمن ما بني املعقوفتني  )٢(
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ُب َعَىلٰ  :َفَقاَل ِيل   .َسيِِّدَنا َوُتَعاِديهِ  َأْنَت َتتََعصَّ

َك َعاِدي َأَبا َبْكٍر َاْلبَغْ َواَْخلَْلُق ُكلُُّهْم تُ  :)١(َفُقْلُت  ُب َعَليِْه َغْريُ َداِديَّ َوَتتََعصَّ

 .)٢(َوكِْدَنا َنتََقاَتُل َوَنْأُخُذ بِاْألَْزَياِق  ،َوْحَدكَ 

 ف أكثرلَ ة أشهر، وجنون أيب دُ ة العلم واملروَّ وأمر أيب بكر البغدادي يف قلَّ 

 من ل بذكره، وذكر ابن نوح طرفاً طوِّ ل كتابنا بذلك، وال نُ شغِ ال نُ  ٰىص ُحي  من أنْ 

 .لكذ

ٍد َهاُروُن ْبُن ُموَسٰى  َوَرَوٰى  -  ٣٨٨ َعْن َأِيب َاْلَقاِسِم َاْحلَُسْنيِ ْبِن  ،َأُبو ُحمَمَّ

ِحيِم اَْألَْبَراروريِّ  ِحيِم إَِىلٰ : َقاَل  ،)٣(َعبِْد َالرَّ ِد ْبِن  َأْنَفَذِين أَِيب َعبُْد َالرَّ أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ءٍ  ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ُت َجمِْلَسُه َوفِيِه َمجَاَعٌة ِمْن  ،َكاَن َبيْنِي َوَبيْنَهُ  ِيف َيشْ َفَحَرضْ

اِدُقوَن  ،َأْصَحابِنَا َواَياِت َوَما َقاَلُه َالصَّ أَْقبََل  َحتَّٰى  َوُهْم َيتََذاَكُروَن َشيْئًا ِمَن َالرِّ

ُد بْ  ْغَداِديِّ اِْبُن َأِخي َأِيب َجْعَفٍر ْعُروُف بِاْلبَ ُن أَْمحََد ْبِن ُعثَْامَن َاملَ َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ

َفإِنَّ َهَذا  ،َأْمِسُكوا :َقاَل لِْلَجَامَعةِ  َفَلامَّ َبُرصَ بِِه َأُبو َجْعَفٍر  ، َاْلَعْمِريِّ 

 .َاْجلَائَِي َليَْس ِمْن َأْصَحابُِكمْ 

ةِ  -  ٣٨٩ َل لِْليَِزيِديِّ بِاْلبَْرصَ ُه َتَوكَّ ًة َطِويَلًة  َفبَِقَي ِيف  ،َوُحكَِي َأنَّ ِخْدَمتِِه ُمدَّ

َبُه َعَىلٰ  ،َاْليَِزيِديِّ  َفُسِعَي بِِه إَِىلٰ  ،َوَمجََع َماالً َعظِيامً  أُمِّ  َفَقبََض َعَليِْه َوَصاَدَرُه َوَرضَ

يراً  ،اُء ِيف َعيْنَيْهِ َنَزَل َاملَ  َرْأِسِه َحتَّٰى   .َفَامَت َأُبو َبْكٍر َرضِ

ِد ْبِن َأْمحََد َاْلَكاتُِب اِْبُن بِنِْت ُأمِّ ُكْلثُوٍم  بَُة اَهللااَل َأُبو َنْرصٍ هِ َوقَ  -  ٣٩٠ ْبُن ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُعثَْامَن َاْلَعْمِريِّ  ٍر َاْلَكاتَِب إِ : بِنِْت أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ َد ْبَن ُمظَفَّ نَّ َأَبا ُدَلَف ُحمَمَّ

ساً َمْشُهوراً بِ  ِألَنَُّه َكاَن َتْربِيََة َاْلَكْرِخيَِّني َوتِْلِميَذُهْم  ،َذلَِك َكاَن ِيف اِْبتَِداِء َأْمِرِه ُخمَمِّ
                                                             

 ).فقلت له: (بعض النَُّسخيف  )١(

 ).ما أحاط بالعنق منه: -بالكرس  - زيق القميص): (٢٤٣ص / ٣ج (يف القاموس املحيط  )٢(

 ).األبراردوري: (بعض النَُّسخيف  )٣(
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َسةً  ،َوَصنِيَعتَُهمْ  يَعةِ  َال  )١(َوَكاَن َاْلَكْرِخيُّوَن ُخمَمِّ َوَقْد  ،َيُشكُّ ِيف َذلَِك َأَحٌد ِمَن َالشِّ

ُف بِهِ  الُِح َنَقَلنِي َس  :َوَيُقوُل  ،َكاَن َأُبو ُدَلَف َيُقوُل َذلَِك َوَيْعَرتِ يُْخ َالصَّ يُِّدَنا َالشَّ

َس اَهللاُ ( َحيهُ  ،ُروَحهُ  َقدَّ َر َرضِ ْذَهِب اَملَ  َعْن َمْذَهِب أَِيب َجْعَفٍر َاْلَكْرِخيِّ إَِىلٰ  )َوَنوَّ

ِحيِح   .َيْعنِي َأَبا َبْكٍر َاْلبَْغَداِديَّ  ،َالصَّ

 لطوِّ ، فال نُ ٰىص ُحت  ف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أنْ لَ وجنون أيب دُ 

 .هنابذكرها الكتاب ها

ة صحَّ  نَّ من أخبار السفراء واألبواب يف زمان الغيبة، أل الً قد ذكرنا ُمجَ 

 ويف ثبوت وكالتهم، وظهور ثبوت إمامة صاحب الزمان  عىلٰ  مبنيٌّ  ذلك

 .هذا وا إليه، فلذلك ذكرناإمامة من انتمَ  أيدهيم دليل واضح عىلٰ  املعجزات عىلٰ 

 ق بالكالم يفما الفائدة يف ذكر أخبارهم فيام يتعلَّ : يقول أنْ  فليس ألحدٍ 

 .ا فائدة ذلك، فسقط هذا االعرتاضنَّ ا قد بيَّ الغيبة، ألنَّ 

]داء ان از  ت اأ  اردةت اا[:  

وقد كان يف زمان السفراء املحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات 

 .لسفارة من األصلل املنصوبني لبَ قِ  من

 :د بن جعفر األسدي أبو احلسني حممّ  :منهم

يُّ  -  ٣٩١ َنا َأُبو اَْحلَُسْنيِ ْبُن َأِيب ِجيٍد َاْلُقمِّ ِد ْبِن اَْحلََسِن ْبِن  ،َأْخَربَ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َحيْيَٰى  ،َاْلَولِيدِ  ِد ْبِن أَْمحََد ْبِن َحيْ  ،َاْلَعطَّارِ  َعْن ُحمَمَّ َعْن َصالِِح ْبِن  ،)٢(يَٰى َعْن ُحمَمَّ
                                                             

ة ميَّ وعمرو بن أُ  ،روعامَّ  ،واملقداد ،وأبو ذرٍّ  ،سلامن: اخلمسة إنَّ : هم فرقة من الغالة قالوا )١(

: راجع .مروسلامن رئيسهم يف هذا األ ،الح العاملبإدارة مص ل الربِّ بَ لون من قِ املوكَّ  الضمري هم

 ).١١٤ - ١١١الرقم / ٦٠ - ٥٦ص (ق رَ املقاالت والفِ 

د بن أمحد بن حييٰى بن عمران بن حممّ (: )٩٣٩الرقم / ٣٤٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).يف احلديث ي، أبو جعفر، كان ثقةً القمِّ  عبد اهللا بن سعد بن مالك األشعري
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ءٍ : َقاَل  ،َأِيب َصالٍِح   ،َسَأَلنِي َبْعُض َالنَّاِس ِيف َسنَِة تِْسِعَني َوِماَئتَْنيِ َقبَْض َيشْ

أَْي  ،َفاْمتَنَْعُت ِمْن َذلَِك  ُد ْبُن «: َفَأَتاِين اَْجلََواُب  ،َوَكتَبُْت َأْستَْطلُِع َالرَّ يِّ ُحمَمَّ بِالرَّ

ُه ِمْن ثَِقاتِنَا ،َفْليُْدَفْع إَِليْهِ  ،ِيبُّ َجْعَفٍر َاْلَعرَ   .»َفإِنَّ

ُد ْبُن َيْعُقوَب َاْلُكَليْنِيُّ  َوَرَوٰى  -  ٣٩٢ اِيشِّ  ،ُحمَمَّ  ،)١(َعْن أَْمحََد ْبِن ُيوُسَف َالشَّ

ُد : َقاَل  ْهُت إَِىلٰ : ْرَوِزيُّ ْبُن َاْحلََسِن َاْلَكاتُِب َاملَ َقاَل ِيل ُحمَمَّ اِء ِماَئتَْي َحاِجٍز  َوجَّ َاْلَوشَّ

ُه َكاَن  ،َفَخَرَج َاْلُوُصوُل  ،بَِذلَِك  )٢(َاْلَغِريمِ  َوَكتَبُْت إَِىلٰ  ،ِدينَارٍ  ِقبَِيل  )٣(]َلهُ [َوَذَكَر َأنَّ

ْهُت إَِليِْه ِماَئتَْي ِدينَارٍ  ،َأْلَف ِدينَارٍ  إِْن َأَرْدَت َأْن ُتَعاِمَل َأَحداً «: َوَقاَل  ،َوأَينِّ َوجَّ

يِّ َفَعلَ   .»يَْك بَِأِيب َاْحلَُسْنيِ اَْألََسِديِّ بِالرَّ

 ،َفاْغتَمَّ  ،َفَأْعَلْمتُُه بَِمْوتِهِ  ،َثةٍ َبْعَد َيْوَمْنيِ َأْو َثَال  َفَوَرَد اَْخلََربُ بَِوَفاِة َحاِجٍز 

ا إِْعَال إِْح  :َلتَْنيِ ِيف َالتَّْوِقيِع إَِليَْك َدَال َفإِنَّ َلَك  ،َتْغتَمَّ  َال  :َفُقْلُت َلهُ  ُمُه إِيَّاَك َأنَّ َداُمهَ

اَك بُِمَعاَمَلِة أَِيب َاْحلَُسْنيِ اَْألََسِديِّ  ،اَل أَْلُف ِدينَارٍ َاملَ  لِِعْلِمِه بَِمْوِت  ،َوَالثَّانِيَُة َأْمُرُه إِيَّ

 .)٤(َحاِجزٍ 

ْسنَادِ  -  ٣٩٣ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن نَ  ،َوِهبََذا اَْإلِ : َقاَل  ،ْوَبْخَت َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

بُْت  َعَزْمُت َعَىلٰ  َفَضاَق َصْدِري  ،»َنْحُن لَِذلَِك َكاِرُهونَ «: َفَوَرَد َعَيلَّ  ،)٥(َاْحلَجِّ َوَتَأهَّ

ْمِع َوَالطَّاَعةِ  :َواِْغتََمْمُت َوَكتَبُْت   ،َغْريَ َأينِّ ُمْغتَمٌّ بِتََخلُِّفي َعِن اَْحلَجِّ  ،َأَنا ُمِقيٌم بِالسَّ
                                                             

الشايش باأللف الساكنة بني الشينني (: )٣٧٥ص / ٣ج (السمعاين يف األنساب  قال )١(

 ).وهي من ثغور الرتك ،الشاش: سيحون، يقال هلا ، هذه النسبة إٰىل مدينة وراء هنراملعجمتني

 ).د بن يوسف الشايشحممّ (: واجلرائح ويف اخلرائج

 ،بينها مز كانت الشيعة تعرفه قديامً هذا ر): (٣٦٢ص / ٢ج (رشاد يف اإل قال الشيخ املفيد  )٢(

 ).ةعليه للتقيَّ  ويكون خطاهبا

 .بعض النَُّسخمن  )٣(

د بن عن حممّ  )١٠ح / ٦٩٦و ٦٩٥ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٤(

 .باختالف الً الشايش مفصَّ  يوسف

 ).أتهتيَّ : (بعض النَُّسخيف  )٥(
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 ،َفَلامَّ َكاَن ِمْن َقابٍِل اِْستَْأَذْنُت  ،»َفإِنََّك َحتُجُّ ِمْن َقابِلٍ  ،َيِضيَقنَّ َصْدُركَ  َال «: َفَوقَّعَ 

َد ْبَن َاْلَعبَّاسِ  )١(إِينِّ َعاَدْلُت  :َفَكتَبُْت  ،َفَوَرَد اَْجلََواُب  َوَأَنا َواثٌِق بِِدَياَنتِِه  ،ُحمَمَّ

 :َقاَل  ،»َختَْرتْ َعَليْهِ  َفإِْن َقِدَم َفَال  ،اَْألََسِديُّ نِْعَم َاْلَعِديُل «: َفَوَرَد َاْجلََواُب  ،َوِصيَاَنتِهِ 

 .َفَعاَدْلتُهُ  ،َفَقِدَم اَْألََسِديُّ 

ُد ْبُن َيْعُقوَب  -  ٣٩٤ دٍ  ،ُحمَمَّ ِد ْبِن َشاَذاَن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ َعْن ُحمَمَّ

وَن ِدْرَمهاً  اِْجتََمَع ِعنِْدي: َقاَل  ،َالنَّيَْشاُبوِريِّ  َفَلْم ُأِحبَّ  ،َمخُْسِامَئِة ِدْرَهٍم َينُْقُص ِعْرشُ

يَن ِدْرَمهًا َوَدَفْعتَُها إَِىلٰ  ،َأْن َينُْقَص َهَذا اَملِْْقَدارُ  َاْألََسِديِّ َوَملْ  َفَوَزْنُت ِمْن ِعنِْدي ِعْرشِ

َقْد َوَصَلِت َاْخلَْمُسِامَئِة «: َفَوَرَد َاْجلََواُب  ،َأْكتُْب بَِخَربِ ُنْقَصاِهنَا َوَأينِّ أَْمتَْمتَُها ِمْن َماِيل 

ونَ  تِي َلَك فِيَها ِعْرشُ  . )٢(»َالَّ

ن عليه يف شهر ربيع طعَ  ومل يُ ظاهر العدالة مل يتغريَّ  ومات األسدي عىلٰ 

 .سنة اثنتي عرشة وثالثامئة اآلخر

 :اق ومجاعة خرج التوقيع يف مدحهمأمحد بن إسح :ومنهم

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،أَْمحَُد ْبُن إِْدِريَس  َرَوٰى  -  ٣٩٥ ٍد  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ َعْن أَِيب ُحمَمَّ
                                                             

ني يف حممل واحد، وعادلته كناية عن املرافقة يف طريق احلجِّ املعادلة هي ركوب شخصني متقابل )١(

ة : راجع. واملصاحبة، سأله عن ذلك لرضورة الرفيق الصالح يف سفر احلجِّ  الفرج بعد الشدَّ

ة عدل/ ٤٣٢ص / ١١ج (، ولسان العرب )٧٣هامش ص/ ٣ ج(  ).مادَّ

؛ ورواه ف يسريباختال) ٢٣ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٤و ٥٢٣ص / ١ج (الكايف ) ٢(

ن الكليني سناده عن إب) ٥ح / ٤٥باب / ٤٨٦و ٤٨٥ص (ين كامل الدِّ يف  الصدوق  عالَّ

، الشاذاين د بن شاذان بن نعيمسناده عن حممّ إب) ٣٨ح / ٤٥باب / ٥٠٩ص (باختالف، ويف 

ن الكلينيسناده عن إب) ٤٩٧/١٠١ح / ٥٢٥ص (يف دالئل اإلمامة  والطربي الشيعي   عالَّ

، وأبو الصالح سناده إٰىل الكلينيإب) ٣٦٥ص / ٢ج (يف اإلرشاد  واملفيد ، ف يسريباختال

، والشيخ د بن شاذان النيسابوريعن حممّ ) ٤٣٧و ٤٣٦ص (تقريب املعارف يف  احللبي 

يف  الراوندي وعن حمّمد بن يعقوب، ) ٢٦٥ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الطربيس 

 .باختالف) ١٤ح / ٦٩٨و ٦٩٧ص / ٢ج (واجلرائح اخلرائج 
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اِزيِّ  َفَوَرَد َعَليْنَا َرُسوٌل ِمْن ِقبَِل  ،بِاْلَعْسَكرِ  َد ْبَن َأِيب َعبِْد َاهللاُكنُْت َوأَْمحَ : َقاَل  ،َالرَّ

ُجلِ  ٍد اَْهلََمَداِينُّ  ،ْشَعِريُّ َأْمحَُد ْبُن إِْسَحاَق اَْألَ « :َفَقاَل  ،َالرَّ َوَأْمحَُد  ،َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَمَّ

 .»ْبُن َمحَْزَة ْبِن َاْليََسِع ثَِقاٌت اِ 

*   *   *  



 

 

 

 

 

 

  ]ا ا[:  

  

  

  ]¨ه   ُذ  َِن[
  

  
  

  

  

 





 

 

  

 ه  )١( ن َِ ُذ

 كان يف سنة مولد صاحب الزمان  نَّ ا باألخبار الصحيحة بأنَّ قد بيَّ 

 فكانت له حينئذٍ  ،)٢(نيمات يف سنة ستِّ  أباه  وأنَّ  ،ومخسني ومائتني ستٍّ 

وال ينايف ذلك  ،حني خروجه ما يقتضيه احلساب فيكون عمره إىلٰ  ،أربع سنني

 .ه خمتلفة األلفاظالتي رويت يف مقدار سنِّ  خباراأل

 اذَ هَ  ُب احِ َص  َس يْ لَ «: اَل قَ  هُ نَّ أَ   رٍ فَ عْ  َج ِيب أَ  نْ عَ  وَي ا رُ مَ  وَ حْ نَ  - ٣٩٦

 .)٤(»رُ مِّ َش ملُ اَ  يُّ وِ قَ لْ اَ  رِ مْ ْألَ ا اَ ذَ هَ  ُب احِ ، َص )٣()نيَ عِ بَ رْ أَ  نْ مِ  ازَ جَ  نْ مَ ( رِ مْ ْألَ اَ 

، )٥(خبار التي وردت خمتلفة األلفاظ متباينة املعاينوما أشبه ذلك من األ

 من أبناء أربعني ه يظهر يف صورة شابٍّ نَّ إ :نقول أنْ  - ت صحَّ  إنْ  - فالوجه فيها 

 .خبارلتسلم األ ،ه يكون عمره كذلكسنة أو ما جانسه، ال أنَّ 

ي َذلَِك  -  ٣٩٧ امٍ َوُيَقوِّ ُد ْبُن َمهَّ ِد  ،َما َرَواُه َأُبو َعِيلٍّ ُحمَمَّ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

َ  ،)٦(َعْن ُعَمَر ْبِن َطْرَخانَ  ،ْبِن َمالٍِك اِ  ِد ْبِن إِْسَامِعيَل َعْن ُحم َعْن َعِيلِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن  ،مَّ
                                                             

 ).مقدار: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).فكانت(بدل  )وكان: (بعض النَُّسخويف  ؛ني بعد املائتنيأي يف سنة ستِّ  )٢(

 .بدل ما بني القوسني) جاز األربعني: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).)الشمر خ ل(املسترت : (بعض النَُّسخويف  ؛أي املرفوع: راملشمِّ ) ٤(

واجلرائح واخلرائج  ،)٥٦ح / ٤باب / ٤ج / ٢٠٩و ٢٠٨ص (صائر الدرجات ب :راجع )٥(

 ).٢ح / ٦٩١ص / ٢ ج(

: قائالً ، من مل يرو عنهم  يف) ٦١٧٥/١٨الرقم / ٤٣٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ ) ٦(

 ).املكفوف روٰى عنه محيد كتاب أيب حييٰى (



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٦٠

ُر ُعُمَر إِْبَراِهيَم  إِنَّ َوِيلَّ اَهللا«: َقاَل  ، َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،)١(َعِيلِّ ْبِن َاْحلَُسْنيِ  ُيَعمَّ

يَن َوِماَئَة َسنَةٍ   .)٤(»ثَِني َسنَةً َثَال  اِْبنِ  )٣(َيظَْهُر ِيف ُصوَرِة َفتًى ُمَوفٍَّق وَ  ،)٢(َاْخلَِليِل ِعْرشِ

َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َأِيب  ،)٥(َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َاْلَعاُقوِيلِّ  ،َعنْهُ وَ  -  ٣٩٨

َلْو َخَرَج َاْلَقاِئُم َلَقْد «: َأنَُّه َقاَل   َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،َعْن َأبِيهِ  ،َمحَْزةَ 

  ُكلُّ ُمْؤِمٍن َأَخَذ اَهللاُ َعَليِْه إِالَّ  )٦(َيْلبَُث  َال فَ  ،ُمَوفَّقاً  اَيْرِجُع إَِليِْهْم َشاب�  ،َكَرُه َالنَّاُس َأنْ 

لِ  رِّ اَْألَوَّ  .)٧(»ِميثَاَقُه ِيف َالذَّ

َماِن  -  ٣٩٩  ،َشبَهًا ِمْن ُيوُنَس  َوُرِوَي ِيف َخَربٍ آَخَر َأنَّ ِيف َصاِحِب اَلزَّ

خِ ُرُجوعُ  بَاِب  )٨(ُه ِمْن َغيْبَتِِه بَِرشْ  .)٩(َالشَّ

ُه َقاَل   ِوَي َعْن أَِيب َعبِْد َاهللاَوَقْد رُ  -  ٤٠٠  نْكُِروَن َأْن َيُمدَّ اَهللاُ َما تُ «: َأنَّ
                                                             

، من أصحاب الصادق ) ٣٣٧٦/٢٨٥الرقم / ٢٤٤ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )١(

 ).، املدينبن أيب طالب  عيلِّ  بن احلسني بن بن عمر بن عيلِّ  عيلُّ : (قائالً 

مة املجليس  )٢( املراد عمره يف ملكه  لعلَّ (: )٢٨٧ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  قال العالَّ

 ).وسلطنته، أو هو مما بدا هللا فيه

 ).لعمر إبراهيم اخللي رعمَّ (: بعض النَُّسخويف 

ة وفق/ ٤٨٧ص / ١٣ج (يف تاج العروس ) ٣(  ).رشيد ، أيقموفَّ إنَّ فالنًا ): (مادَّ

، والطربي )٤٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥ ص(يف الغيبة  النعامين رواه باختالف  )٤(

 ).٤٧٥/٧٩ح / ٤٨٢و ٤٨١ص (دالئل اإلمامة يف  الشيعي 

/ ٥٠٨و ٤٩٧ص (ام يف أمايل الطويس ك ،د العاقويلبن سهل أبو حممّ  هو احلسن بن عيلِّ  )٥(

 ).١١١١/١٨و ١٠٩٠/٥٩  ح

 .)فال يثبت: (بعض النَُّسخيف ) ٦(

/ ١٢باب / ٢١٩، وص ٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٤ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٧(

 .باختالف أيب محزة عن أيب عبد اهللا  سناده عنإب )٢٠  ح

ة/ ١٦٩ص / ٤ج (يف العني للفراهيدي  )٨(  ).لهأوَّ : رشخ الشباب): (رشخ مادَّ

د بن مسلم عن سناده عن حممّ إب) ٧ح / ٣٢باب / ٣٢٧ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٩(

 .باختالف الباقر أيب جعفر 
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 .)١(»ِيف َاْلُعُمرِ  دَّ لِنُوٍح لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر ِيف َاْلُعُمِر َكَام مَ 

 بال خالف بني هللا تعاىلٰ  لكان ذلك مقدوراً  ولو مل ترد هذه األخبار أيضاً 

هم وأصحاب الرشائع كلُّ  ،مونام خيالف فيها أصحاب الطبائع واملنجِّ ة، وإنَّ مَّ األُ 

 .جواز ذلك عىلٰ 

 ةٍ نَ َس  ةَ ئَ َام عْ بِ َس  اَش عَ  نْ مَ  )٢(مَ دَّ قَ تَ  نْ يمَ فِ  نَّ أَ  ٰى ارَ َص لنَّ ي اَ وِ رْ يَ وَ  - ٤٠١

 .)٣(رَ ثَ كْ أَ وَ 

يُّ َالتَّيِْميُّ  ثَنَّٰى و ُعبَيَْدَة َمْعَمُر ْبُن اَملُ بُ أَ  َوَرَوٰى  -  ٤٠٢ َكاَنْت ِيف : َقاَل  ،)٤(َاْلبَْرصِ

انَ  ،َأْشَهَرْهتُْم ِهبَا َاْلَعَرُب  )٥(ِيف َغَطَفاَن َخلَّةٌ  َوَكاَن ِمْن َساَدِة  ،َكاَن ِمنُْهْم َنْرصُ ْبُن َدْمهَ

 ،َوَعاَش تِْسِعَني َوِماَئَة َسنَةٍ  ،َاْلِكَربُ َخِرَف َوَحنَّاُه  َساَدِة َغَطَفاَن َوَقاَدِهتَا َحتَّٰى 

 .)٦(ُيْعَرُف ِيف َاْلَعَرِب ُأْعُجوَبٌة ِمثُْلَها َفَال  ،َواِْسَودَّ َشْعُرهُ  ،ااْعتََدَل َبْعَد َذلَِك َشاب� فَ 

ب من للتعجُّ  ٰى فال معن ،رين قطعة فيها كفايةوقد ذكرنا من أخبار املعمَّ 

 .ذلك
                                                             

د األيادي يرفعه إٰىل أيب عن أمحد بن حممّ ) ٣٣٠ص (منتخب األنوار املضيئة يف  رواه النييل  )١(

 .تالف يسريباخ أيب عبد اهللا  بصري عن

 ).م من رهباهنمفيمن تقدَّ : (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).٢٤٥ص (كنز الفوائد  :راجع) ٣(

بعد  ل خطبة خطبها أمري املؤمنني روٰى أوَّ ): (٢٣٩ص / ١ج (رشاد يف اإل قال املفيد  )٤(

 ).همه خصوم الشيعة يف روايتهن ال يتَّ مر، وهو ممَّ الناس له عٰىل األ بيعة

موالهم البرصي (: )٤٤٤الرقم / ٢٢١ص / ١٠ج ( هتذيب التهذيبر يف ابن حجوقال 

م ، وقد تقدَّ )تسع ومائتنيامهم، مات سنة وأيَّ  كان من أعلم الناس بأنساب العرب ،...النحوي

 .رينعند ذكر املعمَّ 

ة خل/ ١٤١ص / ٤ج (يف العني للفراهيدي ) ٥(  ).اخلصلة: ةاخللَّ ): (مادَّ

رين يف املعمَّ  السجستاين تهوذكر قصَّ ، )٥٥٦و ٥٥٥ص (ين ل الدِّ كاميف  ذكره الصدوق  )٦(

 ).٦٢الرقم / ٦٤و ٦٣ ص(
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، ةة طريَّ زليخا امرأة العزيز رجعت شابَّ  ذكروا أنَّ  َري وكذلك أصحاب السِّ 

 . )٢(تها يف ذلك معروفةوقصَّ ، )١(جها يوسف وتزوَّ 

ت  ّ أو ّ َُ  ¨ ذ  روي  أن  ان[

ر وذ وو [:  

 صاحب الزمان يموت ثمّ  ن أنَّ خبار التي تتضمَّ ا ما روي من األوأمَّ 

 :يعيش، نحو ما رواه ل ثمّ قتَ يُ  أو ،يشيع

ْبِن َقاِسٍم  َعْن َعبِْد َاهللا ،ْبِن َسْعَدانَ  َعْن ُموَسٰى  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤٠٣

ِميِّ  ٍء  : ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللا: َقاَل  ،َعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلَُراَساِينِّ  ،َاْحلَْرضَ ِألَيِّ َيشْ

َي َاْلَقاِئمُ   ؟ُسمِّ

ُه َيُقوُم َبْعَد َما َيُموُت «: َقاَل  ُه َيُقوُم بَِأْمٍر َعظِيمٍ إِ  ،ِألَنَّ  َيُقوُم بَِأْمِر َاهللا ،نَّ

 .)٣(»ُسبَْحاَنهُ 

ُد ْبُن َعبِْد اَهللا َوَرَوٰى  -  ٤٠٤ يُّ  ُحمَمَّ ْمَريِ َعْن َيْعُقوَب  ،َعْن أَبِيهِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ

َسِمْعُت َأَبا  :َقاَل  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،َعْن َمحَّاِد ْبِن ُعثَْامنَ  ،ِن اَْحلََكمِ َعْن َعِيلِّ بْ  ،ْبِن َيِزيدَ اِ 

َامرِ  َأْمِرَنا ِيف ِكتَاِب َاهللا َمثَُل «: َيُقوُل  َجْعَفٍر  ِماَئَة  اَتُه َاهللاَُأمَ  ،َمثَُل َصاِحِب َاْحلِ

 .)٤(»اٍم ُثمَّ َبَعثَهُ عَ 
                                                             

 ).٣٥٧ص / ١ج (يف تفسريه  ي منهم القمِّ  )١(

تفسريه يف و، )٢٤٣ص / ١ج (الطربي يف تارخيه  اها وكوهنا بكراً إيَّ  جه ة تزوُّ ذكر قصَّ  )٢(

ي بن محوش يف اهلداية إىلٰ )٩ص / ١٣ ج( ، وابن )٣٥٨٥ص / ٥ج (بلوغ النهاية  ، ومكِّ

ر )٣١٥ص / ١ج (اجلوزي يف املنتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك  ، وابن عطيَّة األندليس يف املحرَّ

صص وابن كثري يف قَ ، )٣٣٤ص / ٣ج (، والثعالبي يف تفسريه )٢٥٦ص / ٣ج (الوجيز 

رِّ املنثور )٣٣٦ص / ١ج (األنبياء   .وغريهم، )٢٥ ص/ ٤ج (، والسيوطي يف الدُّ

 ).٤٨٩ح (يأيت بكامله يف  )٣(

 .ير زَ ا إرميا أو عُ املراد من صاحب احلامر إمَّ  أنَّ ) ١٤٣ ص(قد ذكرنا يف  )٤(
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ٍد َاْلُكوِيفِّ  َعنْ  ،َعْن َأبِيهِ  ،َوَعنْهُ  - ٤٠٥ َعْن إِْسَحاَق ْبِن  ،َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ

دٍ  بِيعِ  ،ُحمَمَّ ِن َمْسِجِد اَْألَْمحَرِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َخطَّاٍب  ،َعِن َاْلَقاِسِم ْبِن َالرَّ  ،َعْن ُمَؤذِّ

 ؟َمثٌَل لِْلَقاِئِم  اَهللا َهْل ِيف ِكتَاِب  : َسَأْلُت َأَبا َعبِْد َاهللا: َقاَل 

َامرِ  ،َنَعمْ «: َقاَل فَ   .»ُثمَّ َبَعثَهُ  )١()امٍ ِماَئَة عَ ( اَتُه اَهللاُ َأمَ  ،آَيُة َصاِحِب َاْحلِ

ِد ْبِن  ،َعِن اِْبِن َأِيب َنْجَرانَ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  َرَوٰى وَ  -  ٤٠٦ َعْن ُحمَمَّ

 إِنَّ َاْلَقاِئَم «:  و َعبِْد َاهللاَقاَل َأبُ  :َقاَل  ،َعْن َمحَّاِد ْبِن َعبِْد َاْلَكِريمِ  ،َاْلُفَضيْلِ 

 .)٢(»؟َيُكوُن َهَذا َوَقْد َبِليَْت ِعَظاُمُه ُمنُْذ َدْهٍر طَِويلٍ  َأنَّٰى  :إَِذا َقاَم َقاَل َالنَّاُس 

، ويعتقد )٣(يموت ذكره: نقول فالوجه يف هذه األخبار وما شاكلها أنْ 

ر صاحب احلامر بعد موته  أظهره اهللا كامظهِ يُ  يل عظامه، ثمّ ه بُ الناس أنَّ  أكثر

 .احلقيقي

 ع بأخبار آحاد الرجَ ه ال يُ أنَّ  خبار، عىلٰ األ هوهذا وجه قريب يف تأويل هذ

 ت العقول عليه، وساق االعتبار الصحيح إليه، وعضده دلَّ عامَّ  توجب علامً 

ك بام هو ف يف هذه والتمسُّ مناها، بل الواجب التوقُّ األخبار املتواترة التي قدَّ 

ويعارض هذه  ،ل يف نظائرهافعَ ما يُ  تها عىلٰ لناها بعد تسليم صحَّ ام تأوَّ علوم، وإنَّ م

 .ينافيها األخبار ما

َعْن َسَلَمَة ْبِن  ،ْبِن َجبََلةَ  َعْن َعبِْد َاهللا ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  َرَوٰى  -  ٤٠٧

إِنَّ  ،َيا َحاِزمُ «:  َأُبو َعبِْد اَهللا َقاَل ِيل : َقاَل  ،َعْن َحاِزِم ْبِن َحبِيٍب  ،َجنَاٍح اَْجلُْعِفيِّ 

نَُّه َنَفَض َيَدُه إِ  :إِْن َجاَءَك َمْن َيُقوُل  ،َيْظَهُر ِيف َالثَّانِيَةِ  ،لَِصاِحِب َهَذا َاْألَْمِر َغيْبَتَْنيِ 

هِ  ْقهُ  َفَال  ،ِمْن ُتَراِب َقْربِ  .)٤(»ُتَصدِّ
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف  )١(

 ).٥٦ح (م يف تقدَّ  )٢(

 ).١١٦ص (ه يف ذكرناراجع ما  )٣(

 ).٤٦ح (يل م يف ذتقدَّ  )٤(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٦٤

ُد ْبُن َعبِْد اَهللا َوَرَوٰى  -  ٤٠٨ يُّ اَحلِْ  ُحمَمَّ ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْمَريِ  ،َعْن ُحمَمَّ

: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،َعْن ُسَليَْامَن ْبِن َداُوَد َاملِْنَْقِريِّ 

َوُسنٌَّة  ، َسٰى ُسنٌَّة ِمْن ُمو :ُسنٍَن ِمْن َأْرَبَعِة َأْنبِيَاءَ  َأْرَبعُ َاْألَْمِر ِيف َصاِحِب َهَذا «

ٍد  ،َوُسنٌَّة ِمْن ُيوُسَف  ، ِمْن ِعيَسٰى  ا ُسنٌَّة ِمْن . َوُسنٌَّة ِمْن ُحمَمَّ َفَأمَّ

قَُّب   ُموَسٰى  ا ُسنٌَّة ِمْن ُيوُسَف  ،َفَخاِئٌف َيَرتَ ا ُسنٌَّة ِمْن  ،)١(َفاْلَغيْبَةُ  َوَأمَّ َوَأمَّ

ٍد  ،َوَملْ َيُمْت  ،َماَت  :َفيَُقاُل   ِعيَسٰى  ا ُسنٌَّة ِمْن ُحمَمَّ يُْف  َوَأمَّ  .)٢(»َفالسَّ

 ،َعْن َأبِيهِ  ،اَْلَعَلِويِّ  َعْن أَْمحََد ْبِن ِعيَسٰى  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  َوَرَوٰى  -  ٤٠٩

هِ   َصاِحُب َهَذا َاْألَْمِر ِمْن ُوْلِدي َالَِّذي«: ْؤِمنَِني َقاَل َأِمُري َاملُ  :َقاَل  ،َعْن َجدِّ

 .)٣(»؟َبْل بَِأيِّ َواٍد َسَلَك  َال  ،َبْل َهَلَك  َال  ،ُقتَِل  ،َماَت  :ُل ُيَقا

] ذ و    أم  اردةر اا¨[:  

 وجه التفصيل، بل هو فليس بمعلوم لنا عىلٰ  ا وقت خروجه وأمَّ 

 .يأذن اهللا بالفرج أنْ  ا إىلٰ ب عنَّ مغيَّ 

ُه َقاَل [ يِّ َكَام ُرِوَي َعِن َالنَّبِ  - ٤١٠ ْ «: )٤(]َأنَّ ْنيَا إِالَّ  َلْو َمل ْوٌم يَ  َيبَْق ِمَن َالدُّ
                                                             

 ).السجن والغيبة(: لنعامينلغيبة الويف  ،)فالسجن(: ينيف اإلمامة والتبرصة وكامل الدِّ  )١(

 ةإثبات الوصيَّ ، واملسعودي يف )٨٤ح / ٩٤و ٩٣ص (اإلمامة والتبرصة يف  رواه ابن بابويه  )٢(

 )٥ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٨و ١٦٧ص (يف الغيبة  النعامين باختالف، و) ٢٦٧ص (

، ١٦ح / ٦باب / ١٥٣و ١٥٢ ص( ينكامل الدِّ يف  باختالف، والصدوق  الً مفصَّ 

/ ٥٣٢ص (يف دالئل اإلمامة  ، والطربي الشيعي )٦ح / ٣٢باب / ٣٢٧و ٣٢٦  وص

تقريب املعارف يف  عن زيد الكنايس باختالف، وأبو الصالح احللبي ) ٥١١/١١٥  ح

عن ) ١٧٦و ١٧٥ص (كنز الفوائد يف  الكراجكي و، باختالف يسري) ٤٣١ ص(

 .)٢٣٢ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس  ،باختالف يسري  الباقر

 ).٥٧ح (م يف وتقدَّ 

 .باختالف يسري )١٨ح / ١فصل / ١٠باب / ١٥٨ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٣(

 .بعض النَُّسخمن ) ٤(
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َل َاهللاُ َخيُْرَج َرُجٌل ِمْن ُوْلِدي َفيَْمَألَ اَْألَْرَض َعْدالً  َذلَِك َاْليَْوَم َحتَّٰى  َواِحٌد َلَطوَّ

 .)١(»َوِقْسطًا َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 

ِين اَ  -  ٤١١ ِد ْبِن ُسْفيَاَن  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد َاهللاْحلُ َوَأْخَربَ َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

دٍ  ،َاْلبََزْوَفِريِّ  دٍ  ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ  )٣(َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

امٍ  ،)٤(ُعبَيِْس ْبِن ِهَشامٍ وَ  َهْل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر : َقاَل  ،َعِن َاْلُفَضيْلِ  ،)٥(َعْن َكرَّ

 ؟ِهلََذا اَْألَْمِر َوْقٌت 

 .)٦(»َكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ  ،َكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ  ،َكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ «: َفَقاَل 

اِف  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤١٢ حَّ َعْن ُمنِْذٍر  ،َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َيِزيَد َالصَّ

ازِ  تْنَا فِيَام َمَىضٰ  ،َوقِّتُونَ َكَذَب َاملُ «: َقاَل ،  َعْن أَِيب َعبِْد َاهللا ،)٧(َاْجلَوَّ  َال وَ  ،َما َوقَّ

 .»ُنَوقُِّت فِيَام َيْستَْقبُِل 
                                                             

سناده عن اإلمام إب) ٤ح / ٣١باب / ٣١٨و ٣١٧ص (ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )١(

 بدل )يظهر: (وفيه ،عنه ) ١١٣ص (يف كنز الفوائد  كي الكراج، واحلسني 

عن  )٢٣١ص / ٢ج ( يف إعالم الورٰى  ، والشيخ الطربيس )اسمه اسمي(مع زيادة ) خيرج(

ام األعرج يف تفسريه حييٰى بن وثاب، عن عبد اهللا بن عمر  .باختالف )١٤٩ص / ١ج (، والنظَّ

 ).من ولدي(بدل  )يتيمن أهل ب( :وفيه ،مسنداً  )١٣٩ح (م يف وتقدَّ 

 ).٢١ح (م ذكره يف د بن قتيبة املتقدِّ بن حممّ  هو عيلُّ ) ٢(

 .د بن أيب نرص البزنطي، الثقة املعروفهو أمحد بن حممّ  )٣(

اس بن هشام أبو الفضل النارشي عبَّ ال(: )٧٤١الرقم / ٢٨٠ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

، مات ...عبيس: سمه فقيلا ِرسَ كُ  ،الرواية كثري األسدي، عريب، ثقة، جليل يف أصحابنا،

 ).أو قبلها بسنةعرشين ومائتني  سنة  عبيس

 ).٤٧ح (م ذكره يف هو عبد الكريم بن عمرو اخلثعمي املتقدِّ ) ٥(

سناده عن عبد إب )٥ح  /باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكايف يف  رواه الكليني  )٦(

يف الغيبة  ، والنعامين يف آخره بن يسار مع زيادة ليالكريم بن عمرو اخلثعمي عن الفض

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ١٣ح / ١٦باب / ٣٠٥ ص(

 ).ازمنذر بن اجلوَّ : (بعض النَُّسخيف  )٧(
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ْسنَادِ  -  ٤١٣ ْمحَِن ْبِن َكثِريٍ  ،َوِهبََذا اَْإلِ َد َأِيب َعبِْد ُكنُْت ِعنْ : َقاَل  ،َعْن َعبِْد اَلرَّ

ِين ُجِعْلُت فَِداَك َمتَٰى  :َفَقاَل  ،َليِْه ِمْهَزٌم اَْألََسِديُّ إِْذ َدَخَل عَ   َاهللا َهَذا  َأْخِربْ

 ؟)١(َاْألَْمُر َالَِّذي َتنْتَظُِروَنُه َفَقْد َطاَل 

 ،َسلُِّمونَ َنَجا اَملُ وَ  ،ْستَْعِجُلونَ َهَلَك َاملُ وَ  ،َكَذَب َاْلَوقَّاُتونَ  ،َيا ِمْهَزمُ « :َفَقاَل 

 .)٢(»ونَ َوإَِليْنَا َيِصريُ 

َعْن  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن َحيْيَٰى  ،َعِن اِْبِن َأِيب َنْجَرانَ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  - ٤١٤

ازِ  ِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َأِيب َأيُّوَب اَْخلَزَّ َك َمْن َوقََّت لَ «: َقاَل ،  َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َعْن ُحمَمَّ

َبهُ  َهتَاَبنَّ  ِمَن َالنَّاِس َشيْئاً َفَال   .)٣(»َفَلْسنَا ُنَوقُِّت ِألََحٍد َوْقتاً  ،أَْن ُتَكذِّ

ِد ْبِن  ،َاْلبََجِيلِّ  )٤(َعْن ُعَمَر ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤١٥ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن بِْرشٍ َاْهلَْمَداِينِّ  ،َعْن أَِيب َاْجلَاُرودِ  ،ِسنَانٍ  ِد ْبنِ  ،َعْن ُحمَمَّ ِيف  - اَْحلَنَِفيَِّة  َعْن ُحمَمَّ

َنا ِمنُْه َمْوِضَع اَْحلَاَجِة  ُه َقاَل أَ  - َحِديٍث اِْختََرصْ الً  )٥(نٍ إِنَّ لِبَنِي ُفَال : نَّ  ،ُمْلكًا ُمَؤجَّ
                                                             

سأله عن تعيني الوقت ): (٣٣٣ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )١(

 ،ا لعدم علمه بهإمَّ  ،وقته كذا كاذب له واملخرب بأنَّ ت املوقِّ  بأنَّ  فأجاب ، لظهور هذا األمر

لعدم رضائه  ،املستعجل لظهوره هالك وبأنَّ  ،يف معرض البداء فهو َض رِ فُ  وقٍت  كلَّ  أو ألنَّ 

 العتقاده باحلقِّ  م لظهوره والقائل به يف وقت ما ناٍج املسلِّ  بالقضاء اإلهلي والتقدير األزيل، وبأنَّ 

عدم االستعجال املستلزم لتفويض األمر إليه تعاٰىل  وثانيهام ،رهأحدمها ظهو: من وجهني

 ).والرضا بقضائه وتقديره

 بسند آخر عن أيب عبد اهللا  )٨٧ح  /٩٥ص (والتبرصة  اإلمامة يف رواه ابن بابويه  )٢(

سناده عن إب )٢ح  /باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكايف  يف ، والكليني باختالف

سناده عن عبد إب )٨ح / ١١باب / ٢٠٤ص (غيبة يف ال ، والنعامين بن كثري عبد الرمحن

 .عن حمّمد بن يعقوب) ١١ح  /١٦باب / ٢٩٤ص (يف و، الرمحن بن كثري

 .باختالف يسري )٣ح / ١٦باب / ٣٠٠ ص(يف الغيبة  النعامين رواه  )٣(

 ).)أسلم وسلم خ ل(مسلم : (بعضهاويف  ،)سلم: (بعض النَُّسخيف  )٤(

 .اسأو بنو العبَّ  ،ةميَّ ا بنو أُ هم إمَّ  )٥(
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َفَلْم َيبَْق  ،)١(َيُزوُل ِصيَح فِيِهْم َصيَْحةً  َظنُّوا َأنَّ ُمْلَكُهْم َال إَِذا َأِمنُوا َواِْطَمَأنُّوا وَ  َحتَّٰى 

 ُ َمُعُهمْ َهل ٰ :  َذلَِك َقْوُل اَهللاوَ  ،َيْسَمُعُهمْ  )٢(َواعٍ  َال وَ  ،ْم َراٍع َجيْ   َح��
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 ؟َهْل لَِذلَِك َوْقٌت  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :ُقْلُت 

 َوَعَد ُموَسٰى  َتَعاَىلٰ  َاهللاَإِنَّ  ،َوقِّتِنيَ َاملُ  )٣(َغَلَب ِعْلمَ  ِألَنَّ ِعْلَم اَهللا ،َال « :َقاَل 

ْ َيْعَلْمَها ُموَسٰى َثَال  ََّها بَِعْرشٍ َمل اِئيَل  ثَِني َليَْلًة َوَأَمت ْرسَ
ْ َيْعَلْمَها َبنُو إِ َفَلامَّ َجاَوَز  ،َوَمل

َنا ُموَسٰى  :َاْلَوْقَت َقاُلوا َوَلكِْن إَِذا َكثَُرِت َاْحلَاَجُة َوَاْلَفاَقُة ِيف  ،َفَعبَُدوا َاْلِعْجَل  ،َغرَّ

 .)٤(»َصبَاحاً َوَمَساءً  لَِك َتَوقَُّعوا َأْمَر اَهللاَفِعنَْد ذَ  ،ْعُضُهْم َبْعضاً َوَأْنَكَر بَ  ،َالنَّاسِ 

] ذ  ّ توا  رن از   ورد 

  :] ا، ون  ااء

 :لظاهر، مثل ما رواهخبار التي تنايف ذلك يف اا ما روي من األوأمَّ 

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،ْبُن َشاَذانَ  َاْلَفْضُل  - ٤١٦ َعْن  ،َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعْن ُحمَمَّ

 ؟َأِهلََذا اَْألَْمِر َأَمٌد ُنِريُح إَِليِْه أَْبَداَننَا َوَننْتَِهي إَِليْهِ  :ُقْلُت َلهُ : َقاَل  ،َأِيب َبِصريٍ 

 .)٥(»فِيهِ  َذْعتُْم َفَزاَد اَهللاُ َوَلِكنَُّكْم أَ  ،َبَىلٰ «: َقاَل 
                                                             

مة املجليس قال  )١( مر الصيحة كناية عن نزول األ): (١٠٤ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  العالَّ

 ).ةاءفجهبم 

 ).)خ ل عٍ وا( عٍ دا: (بعضهاويف ، )داعٍ : (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 ).وقت: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 .باختالف الً مفصَّ  )٧ح / ١٦باب / ٣٠٣و ٣٠٢ص (يبة يف الغ النعامين رواه  )٤(

 ).٤٢٢ح (يأيت يف  )٥(
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ُقْلُت : َقاَل  ،َعْن أَِيب َمحَْزَة َالثَُّامِيلِّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َوَعنْهُ  -  ٤١٧

بِْعَني َبَال  إَِىلٰ «: َكاَن َيُقوُل   اإِنَّ َعِلي�  :ِألَِيب َجْعَفٍر  : َوَكاَن َيُقوُل  ،»ءٌ َالسَّ

بْ  ،»ِء َرَخاءٌ َبْعَد َاْلبََال «  .ُعوَن َوَملْ َنَر َرَخاءً َوَقْد َمَضِت َالسَّ

َكاَن َوقََّت َهَذا اَْألَْمَر ِيف  َتَعاَىلٰ  إِنَّ اَهللاَ  ،َيا َثابُِت «: َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر 

بِْعنيَ  َرُه إَِىلٰ  اِْشتَدَّ َغَضُب َاهللاَِّ َعَىلٰ  َفَلامَّ ُقتَِل اَْحلَُسْنيُ  ،َالسَّ  َأْهِل َاْألَْرِض َفَأخَّ

ْثنَاُكْم َفَأَذْعتُُم اَْحلَِديَث َوَكَشْفتُْم ِقنَاعَ  ،ِماَئِة َسنَةٍ َأْرَبِعَني وَ  ِّ  َفَحدَّ َرهُ  )١(َالرسِّ  َاهللاُ )٢(َفَأخَّ

ْ َجيَْعْل َلُه َبْعَد َذلَِك ِعنَْدَنا َوْقتاً  ْمُحوا اُهللا مَ ، َوَمل
َ
� 

َ
م� ا �َش

ُ
ُه أ

َ
د

ْ
ِبُت وَِعن

ْ
اُء َو�ُ�

ِكتَ 
ْ
 .»]٣٩: الرعد[ �اِب ال

 . َذلَِك ِألَِيب َعبِْد َاهللا َوُقْلُت  :َل َأُبو َمحَْزةَ َقا

 .)٤()٣(»َقْد َكاَن َذاكَ «: َفَقاَل 
                                                             

 ).السرت: (بعض النَُّسخيف ) ١(

 ).فأخذه اهللا: (بعض النَُّسخيف  )٢(

، محزة باختالف يسري عن أيب) ٦٩ح  /٢١٨ص / ٢ ج(يف تفسريه  ايش العيَّ رواه  )٣(

غيبة يف ال ، والنعامين )١ح  /لتوقيتباب كراهية ا/ ٣٦٨ص / ١ج (الكايف  يف  والكليني

باختالف ) يا ثابت: (قوله  د بن يعقوب منعن حممّ  )١٠ح / ١٦باب / ٣٠٤و ٣٠٣ص (

 ).١١ يل احلديثذ/ ١٧٩و ١٧٨ص / ١ ج(واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي يسري

ر هذا األمر توقيت ظهو): (٣٣٢ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  املازندراين  قال املوىلٰ  )٤(

ٰى يرجع اخللق إٰىل دين حتَّ  -أو من اهلجرة عٰىل احتامل بعيد ، الظاهر يف السبعني من الغيبة عىلٰ 

 ، السبعون إٰىل ضعفه وهو مائة وأربعونريِّ أو غُ . جرٰى فيه البداء فلذلك ،توقيت بدائي -واحد 

لقناع واملقنع واملقنعة بالكرس يف ا) فكشفتم قناع الرسِّ ( :قوله . ضعفه إٰىل ما شاء اهللاريِّ غُ  ثمّ 

م، وإضافة كتَ وهو ما يُ  ،رسارواحد األ والرسُّ . القناع أوسع  أنَّ إالَّ  ع به املرأة رأسهاقنِّاجلميع ما تُ 

 عطف عٰىل حمذوف دلَّ ) ومل جيعل اهللا( :قوله .وترشيح ةة وختييليَّ وفيه مكنيَّ  ،ةإليه الميَّ  القناع

حديثًا ينبغي كتامنه فأذعتم احلديث كام  ثناكمأي فحدَّ  ،ملقالبل ظاهر ا ،عليه ظاهر احلال

  ومل جيعل اهللا له بعد ذلك وقتاً . (ره اهللا عن األربعني ومائةخَّ أف شتموه فكشفتم قناع الرسِّ فتَّ 
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ِد ْبِن إِْسَامِعيَل  ،َاْلَفْضُل  َوَرَوٰى  -  ٤١٨ ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،)١(َعْن ُحمَمَّ َعْن  ،َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  َلِميِّ  َأِيب َحيْ اَن َالنَّ َعْن ُعثَْام  ،َالتَّْمتَاِم َالسُّ   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َاهللا :َقاَل ، )٢(وَّ

َرُه َاهللاَُكاَن َهَذا اَْألَ «: َيُقوُل  يَّتِي َما َيَشاءُ  )٣(َوَيْفَعُل  ،ْمُر ِيفَّ َفَأخَّ  .»َبْعُد ِيف ُذرِّ

يكون  ه ال يمتنع أنْ إنَّ  :-ت صحَّ  إنْ  - نقول  فالوجه يف هذه األخبار أنْ 

 تد تغريَّ د ما جتدَّ  جتدَّ ت، فلامَّ رَ كِ ر يف األوقات التي ذُ مت هذا األقد وقَّ  تعاىلٰ  اهللا

ل األوَّ  وقت آخر، وكذلك فيام بعد، ويكون الوقت املصلحة واقتضت تأخريه إىلٰ 

 تأخريه إىلٰ  د ما يقتيض املصلحةال يتجدَّ  بأنْ  مرشوطاً  )٤(رؤخَّ يُ  وقت جيوز أنْ  وكلُّ 

 .حمتوماً فيكون  ءه يشغريِّ الوقت الذي ال يُ  يءجي أنْ 

 )٥(الدعاء عامر عن أوقاهتا والزيادة فيها عندل ما روي يف تأخري األتأوَّ وعٰىل هذا يُ 
                                                                                                                                               

 ه مل يكون املراد أنَّ  وحيتمل أنْ  أي مل جيعل لنا توقيته بعد ذلك، وال جيوز لنا إظهار وقته، )عندنا

ْمُحوا اُهللا مَ و( :قوله .جيعل لنا علًام بوقته بعد ذلك
َ
� 

َ
أي يمحو اهللا ما يشاء حموه ) اءُ ا �َش

ِبُت  ،كالسبعني وضعفه
ْ
ِكتَ ، كام زاد عليهام ثباتهإما يشاء  َوُ��

ْ
م� ال

ُ
َدُه أ

ْ
وهو  �اِب وَِعن

 ).ذلك وقد كتب فيه مجيع ،اللوح املحفوظ عٰىل أشهر األقوال

 ه سهو، إذد بن إسامعيل يف غري هذا املورد، والظاهر أنَّ مل نجد رواية الفضل بن شاذان عن حممّ  )١(

د الفضل  عن حممّ  وروٰى أيضاً  ،د بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان يف موارد عديدةروٰى حممّ 

سامعيل، د بن إالفضل وحممّ : يكون الصحيح حيتمل أنْ  فإذاً ، ة مواردسنان بال واسطة يف عدَّ  بنا

 .د بن سنان، واهللا العاملعن حممّ 

، من أصحاب الصادق ) ٣٦٨٤/٥٩٣الرقم / ٢٥٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 .ووصفه بالكويف

 ).ويفعل اهللا: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 ).رهؤخِّ ال يُ : (بعض النَُّسخيف  )٤(

اٍج  َعنْ بسنده ) ١٦٨و ١٦٧ص (فالح السائل يف  ابن طاوس  روٰى  )٥( َدَخَل : َقاَل  ،َمجِيِل ْبِن َدرَّ

َوإِينِّ َخائٌِف َأْن  ،َوَماَت َأَقاِرِيب  ،َعَلْت ِسنِّي ،َيا َسيِِّدي :َفَقاَل َلهُ ،  َرُجٌل َعَىلٰ َأِيب َعْبِد َاهللا

انَِك َاُملْؤِمنَِني َمْن ُهَو أَْقَرُب ِمْن إِْخوَ «: َفَقاَل ِيل  ،ُيْدِرَكنِي َاَملْوُت َوَلْيَس ِيل َمْن آَنُس بِِه َوَأْرِجُع إَِلْيهِ 

َعاءِ  ،َنَسبًا َأْو َسَببًا َوُأْنُسَك بِِه َخْريٌ ِمْن ُأْنِسَك بَِقِريٍب  َقاَل : أْن قال إىلٰ  »...َوَمَع َهَذا َفَعَلْيَك بِالدُّ

ُجُل   .ِعْشُت َحتَّٰى َسئِْمُت َاْحلََياةَ  َوَاهللا :َالرَّ
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 أوقاهتا إىلٰ  عامر عن، وما روي يف تنقيص األ)٣(وصلة األرحام )٢()١(]والصدقات[

 كان عاملاً  وإنْ  وغري ذلك، وهو تعاىلٰ  )٥(وقطع الرحم )٤(ما قبله عند فعل الظلم

وهذه  برشط واآلخر بال رشط، يكون أحدمها معلوماً  يمتنع أنْ مرين، فال باأل

 .ملة ال خالف فيها بني أهل العدلاجل

 أنَّ  بنيِّ ويُ  ،)٦(نة للفظ البداءما روي من أخبارنا املتضمِّ  ل أيضاً تأوَّ وعٰىل هذا يُ 

رشوطها  معناها النسخ عٰىل ما يريده مجيع أهل العدل فيام جيوز فيه النسخ، أو تغريُّ 

 يمتنع أنْ  البداء يف اللغة هو الظهور، فال نَّ كان طريقها اخلرب عن الكائنات، أل نْ إ

 .رشطه خالفه، أو نعلم وال نعلم ا نظنُّ يظهر لنا من أفعال اهللا تعاٰىل ما كنَّ 
                                                             

 .بعض النَُّسخمن  )١(

َثهُ  ،َعْن إِْسَحاَق ْبِن َغالٍِب بسنده ) ١٤١ص (ثواب األعامل يف  الصدوق  روٰى  )٢( ْن َحدَّ  ،َعمَّ

َدَقُة َينِْفَياِن اْلَفْقرَ «: َقاَل  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر  َوَيْدَفَعاِن َعْن َصاِحبَِها  ،َوَيِزيَداِن ِيف اْلُعُمرِ  ،اْلِربُّ َوالصَّ

 .»َسْبِعَني ِميَتَة َسْوءٍ 

: ، قالبسنده عن أيب عبد اهللا ) ١٠٤٩/١٨ح / ٤٨١و ٤٨٠ص (يف أماليه  املؤلِّف  وٰى ر) ٣(

َياَر، َوَتِزيُد ِيف َاْألَْعَامِر، َوإِْن َكاَن َأْهُلَها َغْريَ َأْخَيارٍ «:  َقاَل َرُسوُل اَهللا ِحِم َتْعُمُر َالدِّ  .»ِصَلُة َالرَّ

َعْن  ،َعْن َأِيب إِْسَحاَق اْجلُْرَجاِينِّ بسنده ) ٤٠٠ح  /٢٧١ص / ٨ ج(الكايف  يف الكليني  روٰى ) ٤(

ًة ِمْن َلَياٍل وَ َجَعَل ملَِْن َجَعَل َله ُسْلَطانًا َأَجًال وَ   إِنَّ اهللاَ «: َقاَل  ، َأِيب َعْبِد اهللا اٍم وَ ُمدَّ ِسنَِني َأيَّ

اُمُهْم  ،ِك َأْن ُيْبطَِئ بِإَِداَرتِهَصاِحَب اْلَفلَ   َفإِْن َعَدُلوا ِيف النَّاِس َأَمَر اهللاُ ،ُشُهورٍ وَ  َفَطاَلْت َأيَّ

َتَعاَىلٰ َصاِحَب َتَباَرَك وَ  َملْ َيْعِدُلوا َأَمَر اهللاإِْن َجاُروا ِيف النَّاِس وَ وَ  ،ُشُهوُرُهمْ ِسنِينُُهْم وَ َلَيالِيِهْم وَ وَ 

َع بِإَِداَرتِه ْت َلَيالِيِهْم وَ  ،اْلَفَلِك َفَأْرسَ امُ َفَقُرصَ بَِعَدِد  َقْد َوَىفٰ َهلُْم وَ  ،ُشُهوُرُهمْ ِسنِينُُهْم وَ ُهْم وَ َأيَّ

َياِيل وَ  ُهورِ اللَّ  .»الشُّ

َعْن َجْعَفِر  ،َعِن َاْحلَُسْنيِ ْبِن َزْيِد ْبِن َعِيلٍّ ) ٧٥ح  /٢٢٠ص / ٢ ج(يف تفسريه  ايش العيَّ  روٰى ) ٥(

دٍ اِ  ُث  َثَال إِنَّ َاَملْرَء َلَيِصُل َرِمحَُه َوَما َبِقَي ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ «:  هللاَقاَل َرُسوُل اَ : َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،ْبِن ُحمَمَّ

َها َاهللاُ ُه َوَقْد َبِقَي ِمْن ُعُمِرِه َثَال  ،ثَِني َسنَةً ٍث َوَثَال إَِىلٰ َثَال  ِسنَِني َفَيُمدُّ ٌث َوإِنَّ َاَملْرَء َلَيْقَطُع َرِمحَ

َهاَوَثَال  ُ  .»ِث ِسنَِني َأْو َأْدَنٰى إَِىلٰ َثَال  َاهللاُ ُثوَن َسنًَة َفُيَقرصِّ

 ).البداء والنسخ ٣باب / ١٣٤ - ٩٢ص / ٤ ج(األنوار بحار  :راجع) ٦(
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ُد ْبُن َجْعَفٍر َاْألََسِديُّ َفِمْن َذلَِك  -  ٤١٩ َعْن َعِيلِّ ْبِن  ،َما َرَواُه ُحمَمَّ

ْلِت  ،مَ إِْبَراِهي اِن ْبِن َالصَّ يَّ َضا  :َقاَل  ،َعِن اَلرَّ َما «: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َاْحلََسِن َالرِّ

 مَ ، بِاْلبََداءِ  َأْن ُيِقرَّ هللاِ وَ  ،بِتَْحِريِم اَْخلَْمرِ  ا إِالَّ َنبِي�  َعَث اَهللاُ بَ 
ُ

َعل
ْ
ف

َ
 اَهللا �

�
 إِن

َ
 �اُء ا �َش

 .)١(»ُتَراثِِه َاْلُكنُْدرُ َوَأْن َيُكوَن ِيف  ،]١٨: احلّج [

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد اَهللا َوَرَوٰى  -  ٤٢٠ َعْن َأْمحََد ْبِن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ِد ْبِن أَِيب َنْرصٍ  َضا  ،ُحمَمَّ َوَعِيلُّ ْبُن  ،َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ  َقاَل « :َقاَل  ،َعْن أَِيب َاْحلََسِن اَلرِّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ  ،َطالٍِب َقبَْلهُ  أَِيب  ٍد  ،َوُحمَمَّ َكيَْف َلنَا بِاْحلَِديِث َمَع َهِذهِ : َوَجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

ْمُحوا اُهللا مَ  :َاْآلَيةِ 
َ
� 

َ
ِكتَ ا �َش

ْ
م� ال

ُ
ُه أ

َ
د

ْ
ِبُت وَِعن

ْ
ا َمْن َفأَ  ؟]٣٩: الرعد[ �اِب اُء َو�ُ� مَّ

ءٍ  َال  َتَعاَىلٰ  َقاَل بَِأنَّ اَهللاَ  .»َفَقْد َكَفَر َوَخَرَج َعِن اَلتَّْوِحيدِ  ،َبْعَد َكْونِهِ  إِالَّ  )٢(َيْعَلُم بَِيشْ

َسأََل : َقاَل  ،َعْن َأِيب َهاِشٍم َاْجلَْعَفِريِّ  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا َوَقْد َرَوٰى  -  ٤٢١

ُد ْبُن َصالٍِح اَْألَْرَمنِيُّ  ٍد َاْلَعْسَكِريَّ  )٣(ُحمَمَّ ْمُحوا  : َعْن َقْوِل َاهللا  َأَبا ُحمَمَّ
َ
�

 اُهللا مَ 
َ
ِكتَ ا �َش

ْ
م� ال

ُ
ُه أ

َ
د

ْ
ِبُت وَِعن

ْ
دٍ ، ]٣٩: الرعد[ �اِب اُء َو�ُ� : َفَقاَل َأُبو ُحمَمَّ

 .»؟َما َملْ َيُكنْ  ُيثْبُِت إِالَّ َما َكاَن وَ  َهْل َيْمُحو إِالَّ وَ «

َء  إِنَُّه َال  :اُم ْبُن َاْحلََكمِ ُف َما َيُقوُل ِهَش َهَذا ِخَال  :َفُقْلُت ِيف َنْفِيس  ْ َيْعَلُم َاليشَّ

 .َيُكونَ  َحتَّٰى 

ٍد  ُ بِاْألَْشيَاِء َقبَْل َكْوِهنَا َتَعاَىلٰ «: َفَقاَل  ،َفنََظَر إَِيلَّ َأُبو ُحمَمَّ ، »َاْجلَبَّاُر َاْلَعاِمل

 .)٤(واحلديث خمترص
                                                             

ي  )١( يف  ، والصدوق عن يارس عن الرضا ) ١٩٤ص / ١ج (يف تفسريه  رواه القمِّ

 ).٣٣ح / ٣٠باب / ١٧ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا 

 ).ءاليش: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

 .من أصحاب العسكري ) ٥٩٠٦/٢٤الرقم / ٤٠٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ٥٦٦ص (يف الثاقب يف املناقب  ، وابن محزة الطويس )٢٤٩ص (ة يف إثبات الوصيَّ املسعودي رواه  )٤(

 ).١٠ح / ٦٨٨و ٦٨٧ص / ٢ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي )٥٠٧/٧ح / ٥٦٧و
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ِد ْبِن  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  - ٤٢٢ َعْن  ،َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعِيلٍّ َعْن ُحمَمَّ

 ؟َأِهلََذا اَْألَْمِر َأَمٌد ُنِريُح َأْبَداَننَا َوَننْتَِهي إَِليْهِ  :ُقْلُت َلهُ : َقاَل  ،َأِيب َبِصريٍ 

 .)١(»فِيهِ  ُكْم َأَذْعتُْم َفَزاَد اَهللاُ َوَلِكنَّ  ،َبَىلٰ « :َقاَل 

  املصلحة فيه، واقتضائهان تغريُّ منا ذكره موالوجه يف هذه األخبار ما قدَّ 

 ا ال نقول بهنَّ إ، فمر له تعاىلٰ اه، دون ظهور األنَّ ما بيَّ  وقت آخر عىلٰ  مر إىلٰ تأخري األ

 .ا كبرياً اهللا عن ذلك علو�  زه، تعاىلٰ جوِّ وال نُ 

 .خبار اهللا تعاىلٰ إمن  ءال نثق بيش أنْ  ي إىلٰ ؤدِّ هذا يُ  :قيل فإنْ 

 :رضبني خبار عىلٰ اإل :قلنا

 ه ال جيوزا نقطع عليها، لعلمنا بأنَّ  يف خمرباته، فإنَّ رضب ال جيوز فيه التغريُّ 

 وعن الكائنات فيام ،خبار عن صفات اهللا تعاىلٰ  املخرب يف نفسه، كاإليتغريَّ  أنْ 

 .ه يثيب املؤمننيخبار بأنَّ ، وكاإلمٰىض 

 غريُّ  املصلحة عند ته يف نفسه لتغريُّ والرضب اآلخر هو ما جيوز تغريُّ 

يرد   أنْ إالَّ  ،خبار عن احلوادث يف املستقبلز مجيع ذلك، كاإلجوِّ ا نُ نَّ إرشوطه، ف

 نَ رِ نقطع بكونه، وألجل ذلك قُ  ، فحينئذٍ خمربه ال يتغريَّ  م أنَّ علَ يُ  وجه اخلرب عىلٰ 

 .، فعند ذلك نقطع به أصالً ا ال يتغريَّ ه ممَّ املخربات، فأعلمنا أنَّ  احلتم بكثري من

 : ات ا  و ذ طف 

ِين َاْحلُ  -  ٤٢٣ ِد ْبِن ُسْفيَاَن  ،َسْنيُ ْبُن ُعبَيِْد اَهللاَأْخَربَ َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن إِْدِريَس  ،اَْلبََزْوَفِريِّ  َعِن اَْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

بَّاِح  ،لنَّيَْشاُبوِريِّ اَ  َسِمْعُت َشيْخًا َيْذُكُرُه َعْن َسيِْف ْبِن  :َقاَل  ،َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن اَلصَّ

َيا َسيَْف  :َفَسِمْعتُُه َيُقوُل اِْبتَِداًء ِمْن َنْفِسهِ  ،نُْصورِ نُْت ِعنَْد أَِيب َجْعَفٍر اَملَ كُ : َقاَل  ،َعِمَريةَ 

َامءِ ُبدَّ  َال  ،ْبَن َعِمَريةَ اِ   .ِمْن ُمنَاٍد ُينَاِدي بِاْسِم َرُجٍل ِمْن ُوْلِد أَِيب َطالٍِب ِمَن اَلسَّ
                                                             

 ).٤١٦ح ( م يفتقدَّ ) ١(
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 ؟َيْرِويِه َأَحٌد ِمَن َالنَّاسِ  :َفُقْلُت 

ُبدَّ ِمْن ُمنَاٍد ُينَاِدي بِاْسِم  َال « :ُأُذِين ِمنُْه َيُقوُل  لَِّذي َنْفِيس بِيَِدِه َفسمعَواَ  :َقاَل 

َامءِ   .»َرُجٍل ِمَن َالسَّ

 .إِنَّ َهَذا اَْحلَِديَث َما َسِمْعُت بِِمثْلِِه َقطُّ  ،ْؤِمنِنيَ َيا َأِمَري َاملُ  :ُقْلُت 

ُل َمْن نُِجيبُهُ  ،)١(َيا َسيُْف  :َفَقاَل  نَا ،)٢(إَِذا َكاَن َذلَِك َفنَْحُن أَوَّ  .أََما إِنَُّه أََحُد َبنِي َعمِّ

ُكمْ  :ُقْلُت   ؟َأيُّ َبنِي َعمِّ

َأينِّ َسِمْعُت َأَبا  َلْو َال  ،َيا َسيُْف  :ُثمَّ َقاَل  ،ُوْلِد َفاطَِمَة  َرُجٌل ِمنْ  :َقاَل 

َد ْبَن َعِيلٍّ  ُثنِي بِهِ [َجْعَفٍر ُحمَمَّ ْنيَا َما َقبِْلُت ِمنُْهمْ  )٣(]ُحيَدِّ َثنِي بِِه َأْهُل َالدُّ َوَلِكنَُّه  ،ُثمَّ َحدَّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ   .)٤(ُحمَمَّ

ِين  -  ٤٢٤ يِّ  ،َمجَاَعةٌ  َوَأْخَربَ اِزيِّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ َعْن  ،َعْن أَْمحََد ْبِن َعِيلٍّ َالرَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  كِ  ،ُحمَمَّ امَّ َعْن  ،اَْهلَاِشِميِّ  ْبَراِهيَم ْبِن َعبِْد َاهللاَعْن إِ  ،َعْن ُعثَْامَن ْبِن َأْمحََد اَلسَّ

يَٰى  اِئِب  ،)٦(ِن َعاِصمٍ َعْن َعِيلِّ بْ  ،)٥(ْبِن أَِيب َطالٍِب  َحيْ  ،َعْن َأبِيهِ  ،)٧(َعْن َعَطاِء ْبِن َالسَّ
                                                             

 .ه تصحيفوالظاهر أنَّ ، وكذا يف ما يأيت؛ )يا سيف(بدل  )يا شيخ(: بعض النَُّسخيف  )١(

 ).يبهُجي (: يف الكايف وغريه من املصادر )٢(

 ).٢٨٨ص / ٥٢ج (من بحار األنوار ) ٣(

يف  ، واملفيد باختالف يسري )٢٥٥ح / ٢١٠و ٢٠٩ص / ٨  ج(الكايف يف  رواه الكليني  )٤(

/ ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  باختالف، والراوندي ) ٣٧١و ٣٧٠ص / ٢ج (اد رشاإل

 .باختالف) ١١١و ١١٠ص (ر رَ عقد الدُّ ، واملقديس الشافعي يف خمترصاً ) ١١٥٧  ص

جعفر  حييٰى بن أيب طالب(: )٩٥٤٧الرقم / ٣٨٧و ٣٨٦ص / ٤ج (يف ميزان االعتدال الذهبي قال  )٥(

 ).عن مخس وتسعني سنةمخس وسبعني ومائتني  سنة وّيف تُ ، ...ث، مشهوربن الزبرقان، حمدِّ ا

بن عاصم بن  عيلُّ (: )٥٧٢الرقم / ٣٠٥ -  ٣٠٢ص / ٧ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٦(

عطاء بن سليامن التيمي ومحيد الطويل وروٰى عن ، موالهم ،صهيب الواسطي، أبو احلسن التيمي

 ).سنة )٩٤(وهو ابن )... هـ٢٠١(ومات سنة  طالب، حييٰى بن أيبو... روٰى عنه  ،...السائب

عطاء بن السائب (: )٣٨٦الرقم / ١٨٦ - ١٨٣ص / ٧ج (هتذيب التهذيب ابن حجر يف قال  )٧(

 ).أو نحوها) هـ١٣٧(، مات سنة ...و ، روٰى عن أبيه...بن مالكا
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اَعُة َحتَّٰى  َال «:  َقاَل َرُسوُل َاهللا :َقاَل  ،ْبِن ُعَمرَ  َعْن َعبِْد َاهللا َخيُْرَج  َتُقوُم َالسَّ

اباً ُكلُُّهْم َيُقوُل   .)١(»َأَنا َنبِيٌّ  :َنْحٌو ِمْن ِستَِّني َكذَّ

ِد ْبِن ُقتَيْبَةَ  ،ْدِريَس َأْمحَُد ْبُن إِ  - ٤٢٥ َعِن َاْلَفْضِل ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ

ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد : َقاَل  ،َعْن َأِيب َمحَْزَة َالثَُّامِيلِّ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َشاَذانَ 

ْفيَاِينِّ ُخ «: َكاَن َيُقوُل  إِنَّ َأَبا َجْعَفٍر  : َاهللا َالنَِّداُء وَ  ،ْحتُومِ ِمَن َاملَ ُروُج َالسُّ

ْمِس ِمَن َاملَْغِرِب ِمَن َاملَ وَ  ،ْحتُومِ ِمَن َاملَ  يَاُء َكاَن َيُقوُهلَا ِمَن َوَأْش  ،»ْحتُومِ ُطُلوُع اَلشَّ

 .ْحتُومِ َاملَ 

لنَّْفِس َوَقتُْل اَ  ،ْحتُومِ ٍن ِمَن َاملَ ُف َبنِي ُفَال َواِْختَِال «:  هللاَفَقاَل َأُبو َعبِْد اَ 

ِكيَِّة ِمَن َاملَ   .»ْحتُومِ ُخُروُج َاْلَقاِئِم ِمَن َاملَ وَ  ،ْحتُومِ َالزَّ

 ؟َوَكيَْف َيُكوُن َالنَِّداءُ  :ُقْلُت 

َل َالنََّهاِر َيْسَمُعُه ُكلُّ َقْوٍم بَِأْلِسنَتِِهمْ  :َقاَل  َامِء أَوَّ إِنَّ  َأَال  :ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن َالسَّ

إِنَّ َاْحلَقَّ ِيف  َأَال  :لنََّهاِر ِمَن اَْألَْرضِ ُثمَّ ُينَاِدي إِْبِليُس ِيف آِخِر اَ  ،تِهِ َاْحلَقَّ ِيف َعِيلٍّ َوِشيعَ 

 .)٣(»بْطُِلونَ َفِعنَْد َذلَِك َيْرَتاُب َاملُ  ،َوِشيَعتِهِ  )٢(ُعثَْامنَ 
                                                             

وال خيرج  ،املهدي من ولدي خيرج: (وفيه، )٣٧١ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )١(

يف  كام) ٢٧٩ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس )ونٰى خيرج ستُّ املهدي حتَّ 

، )اباً كذَّ : (إٰىل قوله  )١١٤٩ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي رشاداإل

 .عن عبد اهللا بن عمر )٦٤ص (عن حذيفة، ويف ) ١٨ ص(ر رَ عقد الدُّ واملقديس الشافعي يف 

 .يف أمثال هذه األخبار هو السفياين الذي اسمه عثامن بن عنبسة )عثامن(ـ املراد ب نَّ إ: قيل )٢(

بسند آخر عن أيب عبد ) ٤٨٤ح / ٣١٠ص / ٨ج (الكايف يف  رواه باختالف الكليني  )٣(

رشاد يف اإل ، واملفيد )١٤ح  /٥٧/ ٦٥٢ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق  اهللا

 ، والشيخ الطربيس أيب محزة ن رواه عنعن الفضل بن شاذان عمَّ ) ٣٧٢و ٣٧١ص / ٢ ج(

/ ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي رشاداإل كام يف )٢٧٩ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف 

 ).٦٣ح / ١١٦٢و ١١٦١ص 
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ْسنَادِ  -  ٤٢٦ الٍ  ،)١(َوِهبََذا اَْإلِ  ،ْبِن اَملُْختَارِ  َعِن اَْحلَُسْنيِ  ،َعْن َمحَّادٍ  ،َعِن اِبُْن فَضَّ

:  َقاَل َرُسوُل اَهللا :َقاَل ، َعْن أَِمِري اَملُْؤِمنَِني  ،َعْن َعاِمِر بِْن َواثَِلةَ  ،َعْن أَِيب نَْرصٍ 

اَعِة َال « ْفيَاِينُّ  : بُدَّ ِمنَْهاَعْرشٌ َقبَْل اَلسَّ اُل  ،اَلسُّ جَّ َخانُ  ،َواَلدَّ ابَّةُ  ،َواَلدُّ َوُخُروُج  ،َواَلدَّ

ْمِس ِمْن َمْغِرِهبَا ،اِئمِ اَْلقَ  ِق ، َونُُزوُل ِعيَسٰى  ،َوطُلُوُع اَلشَّ َوَخْسٌف  ،َوَخْسٌف بِاملَْرشِ

 .)٢(»َونَاٌر َختُْرُج ِمْن َقْعِر َعَدٍن َتُسوُق اَلنَّاَس إَِىلٰ اَملَْحَرشِ  ،بَِجِزيَرةِ اَْلَعَرِب 

ْسنَادِ  -  ٤٢٧ الٍ  ،َوِهبََذا اَْإلِ  ،َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمرَ  ،ْن َمحَّادٍ عَ  ،َعِن اِْبِن َفضَّ

ِمَن  َمخٌْس َقبَْل ِقيَاِم َاْلَقاِئمِ «: َقاَل ،  َاهللا َعْن َأِيب َعبْدِ  ،)٣(َعْن ُعَمَر ْبِن َحنَْظَلةَ 

يَْحةُ  :َماِت َاْلَعَال  ْفيَاِينُّ  ،َالصَّ َوَقتُْل  ،َوُخُروُج َاْليََامِينِّ  ،َواَْخلَْسُف بِاْلبَيَْداءِ  ،َوَالسُّ

يَّةِ 
كِ  .)٤(»َالنَّْفِس َالزَّ

                                                             

بقرينة روايته عن  ،العن الفضل بن شاذان، عن ابن فضَّ  )٤٢٢ح (ي بالسند املذكور يف أ) ١(

 ).١٥ح / ٦٢ص (ال يف خمترص إثبات الرجعة بن فضَّ  عيلِّ  احلسن بن

عن حذيفة بن أسيد، وأمحد يف ) ١٤٤و ١٤٣ ص(أبو داود الطياليس يف مسنده رواه باختالف  )٢(

/ ٦٦ص (عن حذيفة بن أسيد، ويف  )١٦١٤٤و ١٦١٤١ح / ٢٦و ٦٣ص / ٢٦ج (مسنده 

/ ٨ج (يف صحيحه مسلم عن أيب رسحية، و) ٢٣٨٧٨ح / ٣٠٥ص / ٣٩، وج ١٦١٤٣  ح

 ٤٠٤١ح / ١٣٤٧و ١٣٤١ص / ٢ ج(نه نَوابن ماجة يف ُس عن حذيفة بن أسيد، ) ١٧٩  ص

عن حذيفة بن ) ٣٥٥ص / ١ج (حلية األولياء  وأبو نعيم يفعن حذيفة بن أسيد، ) ٤٠٥٥و

 .واثلة بن األسقععن  )٤٢٨ص / ٤ج ( ستدركاملواحلاكم يف أسيد، 

عمر (: قائالً ، أصحاب الباقر  من) ١٥٢٩/٦٤الرقم / ١٤٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

من  )٣٥٤٢/٤٥١الرقم / ٢٥٢ص (ويف ، )انان عجليَّ كوفيَّ  ،حنظلة بناا ٰى أبا صخر، وعىلٌّ كنَّ يُ 

 ).عمر بن حنظلة العجيل البكري الكويف(: قائالً ، أصحاب الصادق 

، )٤٨٣ احلديثصدر  /٣١٠ص / ٨ ج(الكايف يف  رواه باختالف يسري الكليني  )٤(

 /٦٥٠ ص(ين كامل الدِّ يف  ، والصدوق )٩ح / ١٤باب / ٢٦١ ص(يف الغيبة   النعامينو

) ١٠ح / ١١٤ص (، واملتَّقي اهلندي يف الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان )٧ح / ٥٧باب 

هللا عن أيب عبد ا) ١١١ص ( ررَ عقد الدُّ ، واملقديس الشافعي يف عن أيب عبد اهللا احلسني 

 .به أيب عبد اهللا الصادق  ااشتبه ام، والظاهر أهنَّ أيضاً  احلسني 
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اءِ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤٢٨ َعْن أَْمحََد ْبِن  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َاْلَوشَّ

َخيُْرَج  َخيُْرُج َاْلَقاِئُم َحتَّٰى  َال «:  َقاَل َأُبو َعبِْد َاهللا :َقاَل  ،َعْن َأِيب َخِدَجيةَ  ،)١(َعاِئذٍ 

 .)٢(»َنْفِسهِ   ِمْن َبنِي َهاِشٍم ُكلُُّهْم َيْدُعو إَِىلٰ اِْثنَا َعَرشَ 

رٍ  ،ْبِن َجبََلةَ  َعْن َعبِْد َاهللا ،َوَعنْهُ  - ٤٢٩ َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب  ،)٣(َعْن أَِيب َعامَّ

يٍك َاْلَعاِمِريِّ  َعْن َعبِْد اَهللا ،ِغَريةِ َاملُ  َسِمْعُت  :اَلْت قَ  ،)٤(َعْن َعِمَريَة بِنِْت ُنَفيْلٍ  ،ْبِن َرشِ

َأ   َيُكوُن َهَذا اَْألَْمُر اَلَِّذي َتنْتَظُِروَن َحتَّٰى َال «: َيُقوُل  َاْحلََسَن ْبَن َعِيلٍّ  َيْربَ

 َوَحتَّٰى  ،َوَيتُْفَل َبْعُضُكْم ِيف َوْجِه َبْعضٍ  ،َوَيْلَعَن َبْعُضُكْم َبْعضاً  ،َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضٍ 

 .»َبْعضٍ  ِر َعَىلٰ َيْشَهَد َبْعُضُكْم بِاْلُكفْ 

 ؟َما ِيف َذلَِك َخْريٌ  :ُقْلُت 

ُه ِيف َذلَِك « :)٥(َقاَل  َفُع َذلَِك ُكلَّهُ  ،ِعنَْد َذلَِك َيُقوُم َقاِئُمنَا ،اَْخلَْريُ ُكلُّ  .)٦(»َفَريْ
                                                             

أمحد بن عائذ بن حبيب األمحيس (: )٢٤٦الرقم / ٩٩و ٩٨ص (يف رجاله  قال النجايش ) ١(

 ).وأخذ عنه ،سامل بن مكرم ثقة، كان صحب أبا خدجية ،موىلٰ  ،البجيل

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الشيخ الطربيس ، و)٣٧٢ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )٢(

 ).١١٦٢ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٢٨٠ص 

) ١٦٧٦/١٠الرقم / ١٥٠ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )١٤ص (يف رجاله  الربقي ه عدَّ ) ٣(

 .من أصحاب الباقر 

عمرة (: قائالً ،  من أصحاب عيلٍّ ) ٩١٦/٢الرقم / ٨٩ص (يف رجاله  املؤلِّف  اهعدَّ  )٤(

 ).بنت نفيل

 ).فقال: (بعض النَُّسخيف ) ٥(

جبلة باختالف  سناده عن عبد اهللا بنإب) ٩ح / ١٢باب / ٢١٣ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٦(

 ٦٣ص ( ررَ يف عقد الدُّ املقديس الشافعي و، )احلسن بن عيلٍّ (بدل  )احلسني بن عيلٍّ : (، وفيهرييس

فرائد فوائد الفكر باختالف، ومرعي املقديس احلنبيل يف   يلٍّ عن احلسني بن ع) ٦٤و

به أيب  ااشتبه اموالظاهر أهنَّ ، باختالف يسري  عن احلسني بن عيلٍّ  الً مرَس ) ٢٦٨و ٢٦٧ ص(

 .الصادق  عبد اهللا
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ِد ْبِن أَِيب َاْلبَِال  َعنْ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأْسبَاطٍ  ،َاْلَفْضُل  َوَرَوٰى  -  ٤٣٠  ،)١(دِ ُحمَمَّ

ٍد َاْألَْوِديِّ  هِ  ،َعْن َأبِيهِ  ،)٢(َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ : ْؤِمنَِني اَل َأِمُري َاملُ قَ  :َقاَل  ،َعْن َجدِّ

َوَجَراٌد ِيف َغْريِ  ،َوَجَراٌد ِيف ِحينِهِ  ،َوَمْوٌت َأْبيَُض  ،َبْنيَ َيَدِي َاْلَقاِئِم َمْوٌت أَْمحَرُ «

ا َاملَ  ،مِ َأْمحَُر َكَأْلَواِن َالدَّ  ،ِحينِهِ  يُْف َفَأمَّ ا َاملَ وَ  ،ْوُت اَْألَْمحَُر َفالسَّ ْوُت اَْألَْبيَُض َأمَّ

 .)٣(»َفالطَّاُعونُ 

ْيتُوِينِّ وَ  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا -  ٤٣١ ْبِن َجْعَفٍر  َعبِْد اَهللاَعِن َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ َالزَّ

يِّ  َتاِئيِّ ٍل َاْلعَ َعْن أَْمحََد ْبِن ِهَال  ،َلْلِحْمَريِ َعْن َأِيب اَْحلََسِن  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َربْ

َضا  َنا - َالرِّ ُه َقاَل  - ِمنُْه َمْوِضَع َاْحلَاَجِة  )٤(ِيف َحِديٍث َلُه َطِويٍل اِْختََرصْ  :َأنَّ

ءَ  َال « َوَذلَِك ِعنَْد  ،)٧(يَجةٍ َيْسُقُط فِيَها ُكلُّ بَِطاَنٍة َوَولِ  )٦(َصيَْلمٍ  )٥(ُبدَّ ِمْن فِتْنٍَة َصامَّ

يَعِة َالثَّالَِث ِمْن ُوْلِدي َامِء َوَأْهُل َاْألَْرضِ  ،فِْقَداِن َالشِّ َوَكْم ِمْن  ،َيبْكِي َعَليِْه َأْهُل َالسَّ
                                                             

  ه النجايشقالذي وثَّ  )إبراهيم بن أيب البالد(: لنعامينلغيبة الويف ؛ ب الرجالتُ يف كُ   نجد له ذكراً مل )١(

 ).٥٢١٢/١٨الرقم / ٣٥٢ص ( يف رجاله املؤلِّف و، )٣٢الرقم / ٢٢ص (يف رجاله 

 ).د األزديبن حممّ  عيلّ (: رشاداإل، ويف )د بن األعلم األزديبن حممّ  عيلّ (: لنعامينلغيبة اليف ) ٢(

، البالد سناده عن إبراهيم بن أيبإب) ٦١ح / ١٤باب / ٢٨٦ص ( غيبةيف ال رواه النعامين  )٣(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس )٣٧٢ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد و

رِّ  ، واملشغري )١١٥٢ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي )٢٨١  ص يف الدُّ

 .د األوديبن حممّ  عن عيلِّ ) ٦٥ص (ر رَ عقد الدُّ ، واملقديس الشافعي يف )٧٥٨ص (النظيم 

 ).اقترصنا منه: (نَُّسخبعض اليف ) ٤(

هي التي ال ، »ء العمياءالفتنة الصامَّ « :ومنه احلديث): (٥٤ص / ٣ج (قال ابن األثري يف النهاية  )٥(

: وقيل . يفعلهال يسمع االستغاثة، فال يقلع عامَّ  األصمَّ  نَّ تسكينها لتناهيها يف دهائها، أل سبيل إىلٰ 

 ).يَّ ء التي ال تقبل الرقة الصامَّ هي كاحليَّ 

ة صلم/ ١٣٩ص / ١٢ج (يف هتذيب اللغة  )٦(  ).الداهية: الصيلم): (مادَّ

تكون فتنة  من أنْ  بدَّ  ال«: ويف حديث غيبة القائم (: )٢١٤ص / ٦ج (يف جممع البحرين  )٧(

تك من الدخيلة وخاصَّ : والوليجة، الرسيرة والصاحب: البطانة، »بطانة ووليجة يسقط فيها كلُّ 

 ).الناس
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انَ  ٍف َحرَّ ُنوَن َكَأينِّ ِهبِْم َأَرسَّ َما َيُكو ،)٢(ِعنيِ اَملَاِء َاملَ  َحِزيٍن ِعنَْد َفْقدِ  )١(ُمْؤِمٍن ُمتَأَسِّ

َيُكوُن َرْمحًَة لِْلُمْؤِمنَِني  ،َوَقْد ُنوُدوا نَِداًء َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد َكَام َيْسَمُعُه َمْن َقُرَب 

 .»َوَعَذاباً لِْلَكافِِرينَ 

 ؟َوَأيُّ نَِداٍء ُهوَ  :َفُقْلُت 

َامءِ ٍب َثَال وَن ِيف َرجَ ُينَادَ «: َقاَل   : اَصْوتًا ِمنْهَ  ،َثَة َأْصَواٍت ِمَن اَلسَّ
َ

ال
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َ
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ْ
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َ
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 ٰ
َ َ

ا�ِِمَ�  اِهللا �
�

ْوُت َالثَّاِين  ،]١٨: هود[ �الظ  : َوَالصَّ
ُ
ة
َ
ِزف

َ ْ
ِت األ

َ
ِزف

َ
 )٣(�أ

ْوُت َالثَّالُِث  ،ْؤِمنِنيَ َيا َمْعَرشَ َاملُ  ]٥٧: النجم[ َيَرْوَن َبَدناً َباِرزاً َنْحَو َعْنيِ  - َوَالصَّ

ْمِس   .»ِك َالظَّاملِِنيَ ْؤِمنَِني َقْد َكرَّ ِيف َهَال َذا َأِمُري َاملُ هَ : - َالشَّ

يِّ  ْمَريِ ْوُت «: َوِيف ِرَواَيِة اَْحلِ ْمِس ٰى َبَدٌن ُيرَ  )٤(]َالثَّالُِث [َوَالصَّ ِيف َقْرِن َالشَّ

 .»َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا ،ناً َبَعَث ُفَال  إِنَّ اَهللاَ  :َيُقوُل 

َلْو َكاُنوا  )٦(األَْمواُت َوَتَودُّ  ،َك َيْأِيت َالنَّاَس َاْلَفَرُج َفِعنَْد َذلِ «: َمجِيعاً  )٥(َقاَال وَ 

 .)٧(»ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنِنيَ  َيْشِفي اَهللاُ وَ  ،َأْحيَاءً 

                                                             

ة حرن/ ١١١ص / ١٣ج (لسان العرب يف ) ١(  ).إذا لزمه فلم يفارقه: رونةً ن باملكان ُح رُ َح ): (مادَّ

 ).انحرَّ (بدل  )حريان: (بعض النَُّسخويف 

 ).عند فقدان املعني: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 : قوله تعاىلٰ (: )٢٣ص / ٥ج (يف جممع البحرين  )٣(
ُ
ة
َ
ِزف

َ ْ
ِت األ

َ
ِزف

َ
 أي قربت القيامة ودنت، أ

 ).قريب ما هو آٍت  كلَّ  نَّ يت بذلك لقرهبا، ألمّ ُس 

 .بعض النَُّسخمن ) ٤(

 ).وقاال مجيعاً (بدل  )ال متنعا وفاءً : (بعض النَُّسخويف  ؛أي احلسن بن حمبوب واحلمريي )٥(

 .)الناس: (يف بعض النَُّسخ )٦(

يف  النعامين ، وعن احلمريي خمترصاً ) ٢٦٨ص (ة إثبات الوصيَّ رواه باختالف املسعودي يف  )٧(

يف  ، والصدوق سناده عن أمحد بن هاللإب )٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦ص (الغيبة 

  ٣٧٠ص (ين كامل الدِّ يف و، )١٤ح / ٣٠باب / ١٠و ٩ص / ٢ ج (  عيون أخبار الرضا
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يَعةَ  ،َعْن َنْرصِ ْبِن ُمَزاِحمٍ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  - ٤٣٢ َعْن أَِيب  ،)١(َعِن اِْبِن َهلِ

ِر ْبِن َياِرسِ  ،ْبِن َرِزينٍ  َعْن َعبِْد َاهللا ،ُزْرَعةَ  ُه َقاَل  َعْن َعامَّ َدْعَوُة َأْهِل َبيِْت : َأنَّ

َمانِ  وا َحتَّٰى  ،َنبِيُِّكْم ِيف آِخِر َالزَّ ُك  ،َتَرْوا َقاَدَهتَا َفاْلَزُموا َاْألَْرَض َوُكفُّ ْ َفإَِذا َخاَلَف َالرتُّ

ومَ  ِزٌم ِمْن َوْيٌل َال  :ُسوِر ِدَمْشَق  نَاِدي ُمنَاٍد َعَىلٰ يُ  ،َوَكثَُرِت َاْحلُُروُب ِيف اَْألَْرضِ  ،َالرُّ

َب   .َحاِئُط َمْسِجِدَها )٢(َوَخيَْرُب  ،َرشٍّ َقِد اِْقَرتَ

ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،َعِن اِْبِن أَِيب َنْجَرانَ  ،َاْلَفْضُل  -  ٤٣٣  ،َعْن أَِيب َاْجلَاُرودِ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن بِْرشٍ   َقْد طَاَل َهَذا اَْألَْمُر َحتَّٰى  :ُقْلُت َلهُ : َقاَل  ،ِد ْبِن َاْحلَنَِفيَّةِ َعْن ُحمَمَّ  ،َعْن ُحمَمَّ

 ؟َمتَٰى 

َك َرْأَسُه ُثمَّ َقاَل  :َقاَل  َمانُ  َأنَّٰى  :َفَحرَّ ْ َيَعضَّ اَلزَّ َيُكوُن ٰى َأنَّ  ؟َيُكوُن َذلَِك َوَمل

ْخَوانُ  ْ َجيُْفوا َاْإلِ ْلَطانُ  َيُكوُن َذلَِك  َأنَّٰى  ؟َذلَِك َوَمل ْ َيْظِلِم َالسُّ َيُكوُن َذلَِك  َأنَّٰى  ؟َوَمل

ْنِديُق ِمْن َقْزِويَن َفيَْهتَِك ُستُوَرَها ْ َيُقِم َالزِّ َر ُصُدوَرَها ،َوَمل َ ُسوَرَها ،َوُيَكفِّ  ،َوُيَغريِّ

َوَمْن  ،ْعتََزَلُه اِْفتََقرَ َوَمِن اِ  ،َوَمْن َحاَرَبُه َقتََلهُ  ،َمْن َفرَّ ِمنُْه َأْدَرَكهُ  ؟َوُيْذِهَب َهبَْجتََها

 .ُدْنيَاهُ  َوَباٍك َيبِْكي َعَىلٰ  ،ِدينِهِ  َباٍك َيبِْكي َعَىلٰ  :َيُقوَم َباِكيَانِ  َحتَّٰى  ،َتاَبَعُه َكَفرَ 

َعْن  ،َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب َاملِْْقَدامِ  ،َعِن َاْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َاْلَفْضُل  - ٤٣٤

ْك َيدًا وَ  َال اِْلَزِم َاْألَْرَض وَ «: َقاَل  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر  ،َجابٍِر اَْجلُْعِفيِّ  رِّ ِرْجالً  َال ُحتَ

َوُمنَاٍد  ،)٣(نٍ َف َبنِي ُفَال اِْختَِال  :َوَما أََراَك ُتْدِركُ  ،َماٍت َأْذُكُرَها َلَك َعَال  َتَرٰى  َحتَّٰى 

َامءِ  ْوُت ِمْن نَ  ،ُينَاِدي ِمَن َالسَّ َوَخْسِف َقْرَيٍة ِمْن  ،اِحيَِة ِدَمْشَق بِاْلَفتِْح َوَجيِيئُُكُم َالصَّ
                                                                                                                                               

 دالئل  يف الطربي الشيعي و، الً سناده عن العربتائي صدره مفصَّ إب )٣ح / ٣٥باب / ٣٧١و

يف  ، والراوندي سناده عن أمحد بن هاللإب) ٤٤١/٤٥ح / ٤٦١و ٤٦٠ص (اإلمامة 

 ).٦٥ح / ١١٦٩و ١١٦٨/ ٣ج (واجلرائح اخلرائج 

 ).١٤٤ح (م ذكره يف هو عبد اهللا بن هليعة املتقدِّ ) ١(

 ).)خيرب خ ل( خيرّ : (بعضها، ويف )خيرّ : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).اسبني العبَّ (: رشاد وغريمهاإلاالغيبة للنعامين ويف  )٣(
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ٰى  ُقَرٰى  اِم ُتَسمَّ ِك َحتَّٰى وَ  ،)١(اَْجلَابِيَةَ  َالشَّ ْ َوَستُْقبُِل  ،َينِْزُلوا َاْجلَِزيَرةَ  َستُْقبُِل إِْخَواُن َالرتُّ

وِم َحتَّٰى  ْمَلةَ  َماِرَقُة اَلرُّ نََة  ،)٢(َينِْزُلوا َالرَّ ُكلِّ َأْرٍض ٌف َكثٌِري ِيف يَها اِْختَِال فِ َفتِْلَك َالسَّ

امُ  ،ْغِرِب ِمْن َناِحيَِة َاملَ  ُل َأْرٍض َختَْرُب اَلشَّ تَِلُفوَن ِعنَْد َذلَِك َعَىلٰ  ،َفَأوَّ ِث َثَال  َخيْ

ْفيَاِينِّ  ،َوَراَيِة اَْألَْبَقعِ  ،َراَيِة َاألَْصَهِب  :َراَياٍت   .)٣(»َوَراَيِة َالسُّ

اِزيُّ  َأْمحَُد ْبنُ  -  ٤٣٥ اِر ْبِن أَْمحَدَ  ،)٤(َقانِِعيِّ َعِن َاملُ  ،َعِيلٍّ اَلرَّ َعْن  ،َعْن َبكَّ

َعْن  ،ِلِك ْبِن إِْسَامِعيَل اَْألََسِديِّ َعْن َعبِْد َاملَ  ،ْبِن ُبَكْريٍ  َعْن َعبِْد اَهللا ،َحَسِن ْبِن ُحَسْنيٍ 

َثنِي َسِعيُد ْبُن ُجبَْريٍ  :َقاَل  ،َأبِيهِ  نَُة اَ : َقاَل  ،َحدَّ تِي َيُقوُم فِيَها َاملَ لسَّ ْهِديُّ َمتْطُُر َأْرَبعاً َالَّ

يَن َمطَْرةً   .)٥(َأَثُرَها َوَبَرَكتَُها ُيَرٰى  ،َوِعْرشِ

ُه َقاَل  - ٤٣٦ اِس إَِذا َمَلَك َرُجٌل ِمْن َبنِي َاْلَعبَّ : َوُرِوَي َعْن َكْعِب اَْألَْحبَاِر َأنَّ
                                                             

قرية من  :-وياء خفيفة بكرس الباء  -اجلابية ): (٣٠٥و ٣٠٤ص / ١ج (يف مراصد االطِّالع  )١(

اجلابية،  تلُّ  :ونهمُّ َس يُ  وبالقرب منها تلٌّ ، ...من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن أعامل دمشق، ثمّ 

 ).جابية اجلوالن: ات، ويقال هلاكثري احليَّ 

 مدينة بفلسطني، كانت قصبتها، وكانت رباطاً (: )٦٣٣ص / ٢ج (الع يف مراصد االطِّ  )٢(

 ).، وهي كورة منهاثنا عرش ميالً ابيت املقدس  للمسلمني، وبينها وبني

عن جابر  )١١٧ احلديثصدر / ٦٤ص / ١ج (يف تفسريه  ايش العيَّ رواه باختالف  )٣(

عن جابر  بأسانيد ثالثة) ٦٧ح / ١٤باب / ٢٨٩و ٢٨٨ص (غيبة يف ال ، والنعامين اجلعفي

يف و، عن احلسن بن حمبوب) ٣٧٣و ٣٧٢ص / ٢ج (رشاد يف اإل  ، واملفيدالً مفصَّ 

، والشيخ عن عمرو بن أيب املقدام عن جابر اجلعفي) ٢٥٦و ٢٥٥  ص(االختصاص 

 يف ، والراوندي رشادكام يف اإل) ٢٨٢و ٢٨١ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف   الطربيس

، واملقديس عن الباقر  الً مرَس  )٦٢ح /١١٥٧و ١١٥٦ ص/ ٣ج (واجلرائح اخلرائج 

 ).٤٩ ص(ر رَ عقد الدُّ الشافعي يف 

 ).١٣٣ح (م ذكره يف اس املقانعي املتقدِّ بن العبَّ  هو عيلُّ ) ٤(

يف  ، والشيخ الطربيس عن عبد اهللا بن بكري) ٣٧٣ص / ٢ج ( رشاديف اإل رواه املفيد  )٥(

 .كام يف اإلرشاد) ٢٨٥ص / ٢ج ( لورٰى إعالم ا
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ِء ُهَو ِمْفتَاُح َاْلبََال وَ  ،ِهبَا اِْفتَتَُحوا َوِهبَا َخيْتُِمونَ  )١(ُذو َاْلَعْنيِ  َوُهوَ  ،َعبُْد َاهللا :َقاُل َلهُ يُ 

امِ  َفإَِذا ُقِرَئ َلُه ِكتَاٌب  ،)٢(َوَسيُْف َاْلَفنَاءِ  ْؤِمنَِني َملْ َأِمِري َاملُ  َعبِْد َاهللا ِمْن َعبِْد َاهللا :بِالشَّ

ْمحَِن َأِمِري عَ  ِمْن َعبِْد اَهللا :ِمنَْربِ ِمْرصَ  ُقِرَئ َعَىلٰ  نَّ ِكتَاباً أَ َتْلبَثُوا َأْن َيبُْلَغُكْم  بِْد َالرَّ

 .ْؤِمنِنيَ َاملُ 

 :َيبُْلَغُكْم ِكتَاٌب ُقِرَئ بِِمْرصَ  ُك لِبَنِي َاْلَعبَّاِس َحتَّٰى لْ ملُ اَ : ِيف َحِديٍث آَخَر َقاَل وَ 

ْمحَِن َأِمِري َاملُ  ِمْن َعبِْد اَهللا َوإَِذا َكاَن َذلَِك َفُهَو َزَواُل ُمْلِكِهْم َواِْنِقَطاُع  ،ْؤِمنِنيَ َعبِْد َالرَّ

ِهتِمْ  َل َالنََّهاِر لِبَنِي َاْلَعبَّاسِ  ،ُمدَّ َأِمِري  َعبِْد اَهللا ِمْن َعبِْد اَهللا :َفإَِذا ُقِرَئ َعَليُْكْم َأوَّ

ْمحَِن عَ  ِمْن َعبِْد اَهللا :)٣(]َالنََّهارِ ِمْن آِخِر [َفاْنتَظُِروا ِكتَاباً ُيْقَرأُ َعَليُْكْم  ،ْؤِمنِنيَ َاملُ  بِْد اَلرَّ

ْمحَنِ  َوْيٌل لَِعبِْد اَهللاوَ  ،ْؤِمنِنيَ َأِمِري َاملُ   .ِمْن َعبِْد َالرَّ

ِصْف ِيل  :ُقْلُت لَِعِيلِّ ْبِن اَْحلَُسْنيِ : َقاَل  ،َحْذَملُ ْبُن َبِشريٍ  َوَرَوٰى  -  ٤٣٧

ْفنِي وَ  ،ْهِديِّ َج َاملَ ُخُرو  .َماتِهِ َعَال ِئَلُه وَ َدَال َعرِّ

َلِميُّ بِأَْرِض  :َيُكوُن َقبَْل ُخُروِجِه ُخُروُج َرُجٍل ُيَقاُل َلهُ «: َفَقاَل  َعْوٌف َالسُّ

ُثمَّ َيُكوُن ُخُروُج ُشَعيِْب  ،َوَقتُْلُه بَِمْسِجِد ِدَمْشَق  ،)٤(َوَيُكوُن َمْأَواُه تِْكِريٌت  ،َاْجلَِزيَرةِ 

ْفيَاِينُّ َاملَ  ُثمَّ  ،َمْرَقنْدَ ْبِن َصالٍِح ِمْن َس اِ  ُرُج َالسُّ َوُهَو ِمْن  ،ْلُعوُن ِمَن اَْلَواِدي َاْليَابِسِ َخيْ
                                                             

مة املجليس قال  )١( أي يف  )وهو ذو العني: (قوله(: )٢١٣ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  العالَّ

 ،اسبن عبد اهللا بن العبَّ  د بن عيلِّ حممّ  اس عبد اهللا بنهلم أبو العبَّ كام كان أوَّ  ،ل اسمه العنيأوَّ 

ٰ [باملستعصم  بستنرص امللقَّ امل] املنصور[وكان آخرهم عبد اهللا بن  وسائر  ،]هـ٦٥٦سنة  املتوىفَّ

 ).صل باملعصوممتَّ  ا عن كعب غريلكونه مروي�  ،نا تصحيحهأجزاء اخلرب ال هيمُّ 

 ).الفقار: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .بعض النَُّسخمن  )٣(

بلد مشهور : اة تكرسهوالعامَّ  -بفتح التاء  -تكريت (: )٢٦٨ص / ١ج (الع يف مراصد االطِّ  )٤(

 ).بني بغداد واملوصل

 .ة مواضعوهو اسم لعدَّ  ،)بكريت(: بعض النَُّسخ ويف
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ْفيَاِينُّ اِْختََفٰى  ،ُوْلِد ُعتْبََة ْبِن أَِيب ُسْفيَانَ  ُثمَّ َخيُْرُج َبْعَد  ،ْهِديُّ اَملَ  َفإَِذا ظََهَر َالسُّ

 .)١(»َذلَِك 

َخيُْرُج بَِقْزِويَن َرُجٌل اِْسُمُه اِْسُم «: َقاَل  َأنَّهُ   َوُرِوَي َعِن َالنَّبِيِّ  - ٤٣٨

ُع َالنَّاُس إَِىلٰ  ،َنبِيٍّ  ُك وَ َاملُ  ،طَاَعتِهِ  ُيْرسِ بَاَل َخْوفاً  ،ْؤِمنُ َاملُ ْرشِ  .)٢(»َيْمَألُ َاْجلِ

ِد ْبِن َأِيب َنْرصٍ  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  - ٤٣٩ َعْن  ،َثْعَلبَةَ  َعنْ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

آَيتَاِن َتُكوَناِن َقبَْل َاْلَقاِئِم َملْ «: َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،)٣(َبْدِر ْبِن َاْخلَِليِل َاْألَْزِديِّ 

ْمُس ِيف َالنِّْصِف ِمْن َشْهِر  ،اَْألَْرضِ  إَِىلٰ  َتُكوَنا ُمنُْذ َهبََط آَدُم  َتنَْكِسُف َالشَّ

 .»ُر ِيف آِخِرهِ َوَاْلَقمَ  ،َرَمَضانَ 

ْهرِ  ،َيا اِْبَن َرُسوِل َاهللا :َفَقاَل َرُجٌل  ْمُس ِيف آِخِر َالشَّ َوَاْلَقَمُر ِيف  ،َتنَْكِسُف َالشَّ

 .َالنِّْصِف 

ْ َتُكوَنا ُمنُْذ  ،)٤(إِينِّ َألَْعَلُم بَِام َتُقوُل « :َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر  َوَلِكنَُّهَام آَيتَاِن َمل

 .)٥(»َهبََط آَدُم 
                                                             

بن  عن عيلِّ  )٦١ح  ١١٥٥ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه باختالف يسري الراوندي  )١(

 . احلسني

 .عنه  )١١٤٨ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٢(

: قائالً ، من أصحاب الباقر ) ١٣٠١/٢٥الرقم / ١٢٨ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

/ ١٧٢ص (ويف ، روى عنه وعن أيب عبد اهللا  ،الكويف ليل األسدي، أبو اخلليلاخلبدر بن (

 . أصحاب الصادقمن ) ٢٠١٩/٧٠الرقم 

مة املجليس  )٤( ا خالف هذ إنَّ : أي أنت تقول): (١٣٢ص / ٢٦ج (يف مرآة العقول  قال العالَّ

 ).د وقوعهاعهَ التي مل يُ  ا من اآليات الغريبةإهنَّ  :مون، ولقد قلتاملعهود وما حيكم به املنجِّ 

يف  والنعامين ، سناده عن البزنطيإب) ٢٥٨ح  /٢١٢ص / ٨ج (الكايف يف  رواه الكليني  )٥(

 د باختالف، واملفيسناده عن ثعلبة بن ميمون إب )٤٥ح / ١٤باب / ٢٠و ٢٧٩ص (الغيبة 

يف إعالم  الشيخ الطربيس و، عن الفضل بن شاذان باختالف) ٣٧٤ص / ٢ج (رشاد يف اإل

عن يزيد  )٦٥ص (ر رَ عقد الدُّ ، واملقديس الشافعي يف رشادكام يف اإل) ٢٨٥ص / ٢ج ( الورٰى 

               .األسدي باختالف بن اخلليلا
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الٍ  ،َاْلَفْضُل  -  ٤٤٠ َعْن ُشَعيٍْب  ،َعْن َثْعَلبَةَ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َفضَّ

ادِ  َليَْس َبْنيَ ِقيَاِم «: َيُقوُل   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َاهللا :َقاَل  ،)٢(َعْن َصالٍِح  ،)١(َاْحلَدَّ

ِكيَِّة إِالَّ  َاْلَقاِئِم َوَبْنيَ َقتْلِ  َة َليَْلةً  َالنَّْفِس َالزَّ  .)٣(»َمخَْس َعْرشَ

: َقاَل  ،َعْن َجابِرٍ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ِشْمرٍ  ،َعْن َنْرصِ ْبِن ُمَزاِحمٍ  ،َوَعنْهُ  -  ٤٤١

 ؟َيُكوُن َهَذا َاْألَْمرُ  َمتَٰى  :ُقْلُت ِألَِيب َجْعَفٍر 

َريِة َواَْلُكوَفةِ  تَْىلٰ امَّ تَْكثُِر اَْلقَ ـَيُكوُن َذلَِك َيا َجابُِر َولَ  أَنَّٰى «: َفَقاَل   .)٤(»!؟بَْنيَ اَْحلِ
                                                                                                                                               

  ٰتنكسف : (قوله): (٢٨٢و ٢٨١ص / ١٢ج ( صول الكايفرشح أُ يف  املازندراين  قال املوىل

تنكسف ، يا ابن رسول اهللا: فقال رجل ،الشمس يف النصف من شهر رمضان والقمر يف آخره

املعروف  كسوف الشمس عٰىل ما هو وذلك ألنَّ ) والقمر يف النصف ،الشمس يف آخر الشهر

 الشمس ألنَّ  ،الشهر يف آخر ط إالَّ ق التوسُّ وال يتحقَّ  ،ط جرم القمر بينها وبني الناظرينبتوسُّ 

 والقمر ينكسف يف .ا يف غريه فهام متفارقانوأمَّ  ،والقمر يف آخر الشهر جيتمعان يف درجة واحدة

ويف النصف قد تقع األرض واسطة بني مركزهيام فتمنع  ،نوره مستفاد من الشمس ألنَّ  ،النصف

 اآلخرة عالمة منوعٰىل هذا فكسوف الشمس يف النصف والقمر يف  .وصول نور الشمس إليه من

 أثر خيلقه اهللا تعاٰىل يف جرمهام من غري سبب الكسوف حينئذٍ  ولعلَّ ،   عالمات قيام الصاحب

زالة الفلك من جمراه فيدخل الشمس والقمر يف أو إل ،كسوفهام وال ربط كام هو مذهب طائفة يف

 ).ابدين د العذلك عن سيِّ  َل قِ فيطمس ضوءمها كام نُ  البحر الذي بني السامء واألرض

اد، كويف، ثقة، شعيب بن أعني احلدَّ (: )٥٢١الرقم / ١٩٥ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

 ).روٰى عن أيب عبد اهللا 

 ).٣٥٣/٣الرقم / ١٤٥ص ( الفهرستيف  املؤلِّف  قهووثَّ 

اله يف رج ، واملؤلِّف )١٦و ١٥ص (يف رجاله  الربقي ه ر الذي عدَّ هو صالح بن ميثم التامَّ  )٢(

 . من أصحاب الباقر والصادق) ٣٠٢٤/٢الرقم / ٢٢٥، وص ١٤٥٧/٢الرقم / ١٣٨ص (

سناده عن ثعلبة بن ميمون، إب )٢ح  /٥٧باب / ٦٤٩ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )٣(

عن ثعلبة ) ٣٧٤ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد ، و)د ليس بني قيام قائم آل حممّ : (وفيه

كام يف كامل ) ٢٨١ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس يسري بن ميمون باختالفا

ين، والراوندي   .عن الصادق  )١١٦٢ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  الدِّ

يف  ، والراوندي عن عمرو بن شمر) ٣٧٥و ٣٧٤ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )٤(

 .عن الباقر  )١١٦١ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج 
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ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،َعِن اِْبِن أَِيب َنْجَرانَ  ،َعنْهُ  -  ٤٤٢  ،ْختَارِ َعِن اَْحلَُسْنيِ ْبِن اَملُ  ،َعْن ُحمَمَّ

ُرُه ِممَّ «: َقاَل  ، َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا  َداَر َعبِْد ا َيِيل إَِذا ُهِدَم َحائُِط َمْسِجِد اَْلُكوَفِة ُمَؤخَّ

 .)٢(»َيبْنِيهِ  اِدَمُه َال َأَما إِنَّ هَ  ،نٍ َبنِي ُفَال  )١()ُمْلِك (َفِعنَْد َذلَِك َزَواُل  ،ْبِن َمْسُعودٍ  اَهللا

ٍد َاْألَْزِديِّ  ،َعْن َسيِْف ْبِن َعِمَريةَ  ،)٣(َوَعنْهُ  -  ٤٤٣ َعْن  ،)٤(َعْن َبْكِر ْبِن ُحمَمَّ

ْفيَاِينِّ َوَاْليََامِينِّ ِيف َسنٍَة  :َثةِ ُخُروُج َالثََّال «: َقاَل  ، َأِيب َعبِْد َاهللا اَْخلَُراَساِينِّ َوَالسُّ

 ،ِمْن َراَيِة َاْليََامِينِّ  َوَليَْس فِيَها َراَيٌة بِأَْهَدٰى  ،َواِحَدٍة ِيف َشْهٍر َواِحٍد ِيف َيْوٍم َواِحدٍ 

 .)٥(»اَْحلَقِّ  َهيِْدي إَِىلٰ 

الٍ  َعِن اِْبنِ  ،َعنْهُ  -  ٤٤٤ ِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعِن اِْبِن ُبَكْريٍ  ،َفضَّ : َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ

يٌّ َوَيَامِينٌّ  ْفيَاِينِّ ِمْرصِ  .»َخيُْرُج َقبَْل اَلسُّ
                                                             

 .بعض النَُّسخليس يف ) ١(

د بن سنان عن سناده عن حممّ إب) ٥٧ح / ١٤باب / ٢٨٥ص ( غيبةيف ال رواه النعامين  )٢(

/ ٢ج (يف اإلرشاد  ، واملفيد عن أيب عبد اهللا  احلسن بن املختار، عن خالد القالنيس،

/ ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي د بن سنان باختالفعن حممّ ) ٣٧٥ص 

رِّ النظيم  ، واملشغري عن الصادق  الً مرَس ) ١١٦٣  ص عيلُّ بن و، )٧٥٨ص (يف الدُّ

ر احليلِّ يف  بدل  )اسملك بني العبَّ : (، وفيهام)١٢٩ح / ٧٧ص (ة العدد القويَّ يوسف املطهَّ

عن أيب عبد اهللا احلسني بن  )٥١ ص(رر عقد الدُّ ، واملقديس الشافعي يف )ملك بني فالن(

، واملتَّقي اهلندي يف )هادمه ال يبنيه ا إنَّ أمَ (بدل  )وعند زواله خروج املهدي: (يه، وف عيلٍّ 

َرر) ١٢ح / ١١٥ص (الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان   .كام يف عقد الدُّ

ه والظاهر أنَّ  ،د بن أيب عمريهو حممّ ) ١٧ح / ٦٥ص (مرجع الضمري يف خمترص إثبات الرجعة  )٣(

 .بل يروي عن ابن أيب عمري يف موارد كثرية ،عن سيف بن عمرية يرو الصحيح، إذ الفضل مل

د بن عبد الرمحن بن نعيم بكر بن حممّ (: )٢٧٣الرقم / ١٠٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).الطائفة، من بيت جليل بالكوفة د، وجه يف هذهاألزدي الغامدي، أبو حممّ 

، والشيخ عن سيف بن عمرية) ٣٧٥ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد رواه باختالف يسري  )٥(

اخلرائج يف  الراوندي و، رشاداإل كام يف) ٢٨٤ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  الطربيس 

 .عن الصادق  )١١٦٣ص / ٣ج (واجلرائح 
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ِر  ،َعْن ُدُرْسَت ْبِن َأِيب َمنُْصورٍ  ،َعْن ُعثَْامَن ْبِن ِعيَسٰى  ،َعنْهُ  - ٤٤٥ َعْن َعامَّ

َمْن ِيل َمْن َيْض «: َيُقوُل   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،ْبِن َمْرَوانَ اِ 

َملْ َجيْتَِمِع َالنَّاُس َبْعَدُه  إَِذا َماَت َعبُْد اَهللا«: ُثمَّ َقاَل  ،»َأْضَمْن َلُه َاْلَقاِئمَ  َمْوَت َعبِْد اَهللا

ْ َيتَنَاَه َهَذا اَْألَْمُر ُدونَ  ،َأَحدٍ  َعَىلٰ  نَِني  ،إِْن َشاَء َاهللاُ َصاِحبُِكمْ  َوَمل َوَيْذَهُب ُمْلُك اَلسِّ

امِ  ُهوِر َواَْألَيَّ  .»َوَيِصُري ُمْلُك َالشُّ

 ؟َيُطوُل َذلَِك  :َفُقْلُت 

 .)١(»َكالَّ « :َقاَل 

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعنْهُ  -  ٤٤٦  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،)٢(ِم ْبِن َعبِْد اَهللاْن َسالَّ عَ  ،َعْن ُحمَمَّ

ٍن ُكوُن َفَساُد ُمْلِك َبنِي ُفَال يَ  َال «: َقاَل  ، َعْن َأِيب َعبِْد اَهللا ،)٣(ِن َحْرٍب َعْن َبْكِر بْ 

تَلَِف َسيَْفا َبنِي ُفَال  َحتَّٰى   .)٤(»َفإَِذا اِْختََلَفا َكاَن ِعنَْد َذلَِك َفَساُد ُمْلِكِهمْ  ،نٍ َخيْ

ِد ْبِن َأِيب نَ  ،َاْلَفْضُل  -  ٤٤٧ َعْن َأِيب اَْحلََسِن  ،ْرصٍ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

َضا  .»َماِت َاْلَفَرِج َحَدثًا َيُكوُن َبْنيَ اَْحلََرَمْنيِ إِنَّ ِمْن َعَال «: َقاَل ،  َالرِّ

ٍء َيُكونُ  :ُقْلُت   ؟اَْحلََدُث  َوَأيُّ َيشْ

َمخَْسَة َعَرشَ  نٍ ٌن ِمْن ُوْلِد ُفَال َيْقتُُل ُفَال وَ  ،َعَصبِيٌَّة َتُكوُن َبْنيَ اَْحلََرَمْنيِ «: َفَقاَل 

 .)٥(»َكبْشاً 
                                                             

، الصادق  عن الً مرَس  )١١٦٣ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  صدره الراوندي  روٰى  )١(

ر او  .عن الصادق ) ١٣٠ح / ٧٧ص (ة العدد القويَّ يف  حليلِّ عيلُّ بن يوسف املطهَّ

سالم بن عبد اهللا اهلاشمي، له كتاب (: )٥٠٣الرقم / ١٨٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

 ).صغري، رواه أبو سمينة

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ١٩٨٤/٣٥الرقم / ١٧٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٣(

 ).كويف موالهم، ،اينبكر بن حرب الشيب(

 . الصادق عن الً مرَس  )١١٦٤ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  رواه الراوندي  )٤(

  د بن عيسٰى عند بن حممّ عن أمح) ٣٧٢و ٣٧١ص (يف قرب اإلسناد  رواه احلمريي  )٥(

                      



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٨٦

اٍل َواِْبِن َأِيب َنْجَرانَ  ،َوَعنْهُ  - ٤٤٨ َعْن  ،َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َعِن اِْبِن َفضَّ

 َيْذَهُب َال «: َقاَل  ، َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر َاْليََامِينِّ 

 َلَكَأينِّ َأْنُظُر إَِىلٰ  ،َالنَّاَس بِاْلُكوَفِة َيْوَم َاْجلُُمَعةِ  )١(َيْستَْعِرُضوا ٰى ِء َحتَّ ُمْلُك َهُؤَال 

اُبونِ فِيَام َبْنيَ َاملَ  )٢(ُرُءوٍس ُتنَْدرُ   .)٣(»ْسِجِد َوَأْصَحاِب َالصَّ

َأَل َرُجٌل َس : َقاَل  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َاْجلَْهمِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأْسبَاطٍ  ،َوَعنْهُ  -  ٤٤٩

ْكثَاَر َأْو ُأْمجُِل َلَك  ،َما ُتِريدُ «: َفَقاَل  ،َعِن اَْلَفَرِج  َأَبا َاْحلََسِن   ؟اَْإلِ

ِمُلُه ِيل : )٤(َفَقاَل   .ُأِريُد ُجتْ

َكْت َراَياُت َقيٍْس بِِمْرصَ َو َراَياُت ِكنَْدَة بُِخَراَسانَ «: َفَقاَل  رَّ َأْو َذَكَر  -  إَِذا َحتَ

 .)٥(»-  َغْريَ ِكنَْدةَ 

 ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َمحَْزةَ  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َعنْهُ  -  ٤٥٠

اَم َاْلَقاِئِم َلَسنًَة َغيَْداَقةً «: َقاَل  ، َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا  ،َيْفُسُد َالتَّْمُر ِيف َالنَّْخلِ  )٦(إِنَّ ُقدَّ
                                                                                                                                               

 اذانعن الفضل بن ش) ٣٧٦و ٣٧٥ص / ٢ج (رشاد يف اإل ي باختالف، واملفيد البزنط، 

 ١١٦٩ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  ، والراوندي )حرمني(بدل ) مسجدين: (وفيه

 .عن البزنطي باختالف يسري) ١١٧٠و

 ).ومل يسأل عن حال أحد ،قتلهم: واستعرضهم(: )٣٣٦ص / ٢ج (املحيط يف القاموس  )١(

أو من بني  ء،سقط من جوف يش: ندوراً  ءندر اليش(: )١٤٠ص / ٢ج (املحيط يف القاموس  )٢(

 ).أشياء فظهر

) الفيل فيام بني باب(: وفيه ،اد بن عيسٰى عن محَّ ) ٣٧٦ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )٣(

 ).فيام بني املسجد(بدل 

 .ه تصحيفوالظاهر أنَّ  ،)فقلت(: بعضهاويف  ،بعض النَُّسخ رشاد وكذا يف اإل )٤(

إعالم يف  ، والشيخ الطربيس )٣٧٧و ٣٧٦ص / ٣ج (يف اإلرشاد  املفيد رواه باختالف  )٥(

 ).١١٦٥ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٢٨٤ص / ٢ج ( الورٰى 

: »مغدقاً  غدقاً  سقنا غيثاً ا«: يف حديث االستسقاء(: )٣٤٥ص / ٣ج (قال ابن األثري يف النهاية  )٦(

 .ي كثرية املطرأ: وسنة غيداقة ،)املطر الكبار القطر :-بفتح الدال  -الغدق 
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وا ِيف َذلَِك  َفَال   .)١(»َتُشكُّ

يَٰى  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن َساِملٍ  ،َوَعنْهُ  -  ٤٥١ بِيعِ  ،ْبِن َعِيلٍّ  َعْن َحيْ  ،َعِن َالرَّ

وَنهُ : َقاَل  ،َعْن َأِيب َلبِيدٍ  َوُيْؤَخُذ اَْحلََجُر َفيُنَْصُب ِيف  ،ُتِغُري اَْحلَبََشُة َاْلبَيَْت َفيَْكِرسُ

 .َمْسِجِد َاْلُكوَفةِ 

ِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْينَةَ  ،َعِن اِْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ،هُ َوَعنْ  -  ٤٥٢  ،َعْن ُحمَمَّ

ْفيَاِينَّ َيْملُِك َبْعَد ُظُهوِرِه َعَىلٰ «: َيُقوُل   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اَهللا :َقاَل  َاْلُكَوِر  إِنَّ اَلسُّ

ُهَو ِمَن اَْألَْمِر وَ  ،، َمحَْل َمجَلٍ تَْغِفُر َاهللاََأْس «: ُثمَّ َقاَل  ،»َاْخلَْمِس َمحَْل اِْمَرَأةٍ 

 .»ُبدَّ ِمنْهُ  َاملَْحتُوِم َالَِّذي َال 

َعْن ُعَمَر ْبِن  ،َعْن ُعثَْامَن ْبِن َجبََلةَ  ،َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعنْهُ  - ٤٥٣

ْفيَاِينِّ َأْو لَِصاِحِب َكَأينِّ «: َقاَل ،  َعْن أَِيب َعبِْد َاهللا ،َأَباٍن َاْلَكْلبِيِّ  ْفيَاِينِّ  )٢( بِالسُّ َالسُّ

َرُجٍل ِمْن َء بَِرْأِس َمْن َجا :ُمنَاِديهِ  َفنَاَدٰى  ،َقْد طََرَح َرْحَلُه ِيف َرْحبَتُِكْم بِاْلُكوَفةِ 

ُب ُعنَُقُه  ،مْ َهَذا ِمنْهُ  :َجاِرِه َيُقوُل  َفيَثُِب اَْجلَاُر َعَىلٰ  ،ِشيَعِة َعِيلٍّ َفَلُه أَْلُف ِدْرَهمٍ  َفيَْرضِ

َوَكأَينِّ ، ِد َاْلبََغاَياْوَال ِألَ   َتُكوُن إِالَّ نَّ إَِماَرَتُكْم َيْوَمئٍِذ َال َأَما إِ  .َوَيْأُخُذ َأْلَف ِدْرَهمٍ 

ُقعِ  َأْنُظُر إَِىلٰ   .»َصاِحِب َاْلُربْ

ُقعِ  :ُقْلُت   ؟َوَمْن َصاِحُب َاْلُربْ

ُقعَ  ،َقْولُِكمْ َرُجٌل ِمنُْكْم َيُقوُل بِ «: َفَقاَل  َفيَْعِرُفُكْم ، )٣(َفيَُحوُشُكمْ  ،َيْلبَُس َاْلُربْ

 .»اِْبَن َبِغيٍّ   َيُكوُن إِالَّ َال  َأَما إِنَّهُ  ،بُِكْم َرُجالً َرُجالً  )٤(َفيَْغِمزُ  ،َتْعِرُفوَنهُ  َال وَ 
                                                             

يف إعالم  ، والشيخ الطربيس )٣٧٧ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه باختالف يسري املفيد  )١(

 ).١١٦٤ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٢٨٤و ٢٨٣ص / ٢ج ( الورٰى 

 ).بصاحب السفياين: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).جاءه من حواليه :حاش الصيد): (٢٧٠ص / ٢ج (املحيط يف القاموس  )٣(

ة غمز/ ٨٨٩ص / ٣ج (يف الصحاح للجوهري  )٤( رت ): (مادَّ أغمزت يف فالن، إذا عبته وصغَّ

 ).من شأنه
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َقاَل َأُبو  :َقاَل  ،ريٍ َعْن أَِيب َبِص  ،ثَنَّٰى َعِن َاملُ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َاْحلََكمِ  ،َعنْهُ  - ٤٥٤

نَّ َاهللاُ«:  َعبِْد َاهللا َوَلْو َقْد َجاَء َأْمُرَنا َلَقْد  ،)١(َق َلهُ  َخَال َهَذا َاْألَْمَر بَِمْن َال  َليَنُْرصَ

 .»ِعبَاَدِة اَْألَْوَثانِ  َمْن ُهَو َاْليَْوَم ُمِقيٌم َعَىلٰ  )٢(َخَرَج ِمنْهُ 

ِينِّ  ،َوَعنْهُ  -  ٤٥٥ امَّ ِد ْبِن َاْلُفَضيْلِ  ،)٣(َعِن اَْحلِ َعْن  ،)٥(َعِن اَْألَْجَلِح  ،)٤(َعْن ُحمَمَّ

اَعُة َحتَّٰى  َال : َقاَل  ،)٦(اَْهلَُذْيلِ  ]َأِيب [ْبِن  َعبِْد َاهللا تَِمَع ُكلُّ ُمْؤِمٍن بِاْلُكوَفةِ  َتُقوُم اَلسَّ  .َجيْ
                                                             

مة املجليس قال ) ١( أكثر  املراد أنَّ  لعلَّ (: )٣٣٠و ٣٢٩ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  العالَّ

مر وخرج ولو ظهر األ ،ينالدِّ  يف ع يف هذا اليوم مجاعة ال نصيب هلموأنصار التشيُّ  أعوان احلقِّ 

أو  عبادة األوثان حقيقةً  عىلٰ  ه كان مقيامً ين من يعلم الناس أنَّ خيرج من هذا الدِّ ] [القائم 

 ).يشتغل بعبادة األوثان] [ه عند ظهور القائم أو أنَّ  ،وكان الناس حيسبونه مؤمناً  ،جمازاً 

مة املجليس ) ٢( لقد : (أْن يكون يف األصل) ٣٣٠ص / ٥٢ج (وار يف بحار األن مل يستبعد العالَّ

 .)خرج معه

) ٦٣٩٤/٥الرقم / ٤٥٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه ين الذي عدَّ هو حييٰى بن عبد احلميد احلامَّ ) ٣(

 .من مل يرو عنهم  يف

بن عبد احييٰى (: قائالً ، )٣٩٩الرقم / ٢١٨ -  ٢١٣ص / ١١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر وعنونه 

 ).يف رمضان سنة ثامن وعرشين ومائتنيمات ، ...ينبن عبد اهللا بن ميمون بن عبد الرمحن احلامَّ  احلميد

/ ٢٩٢ص (يف رجاله  الذي ذكره املؤلِّف فضيل بن غزوان الضبي الد بن هو حممّ  )٤(

 ).ثقة ،موالهم، أبو عبد الرمحن: (، قائالً من أصحاب الصادق ) ٤٢٥٧/٢٨٢  الرقم

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٤٨٢٤/٤١الرقم / ٣٢٣ص (يف رجاله  ف املؤلِّ ه عدَّ  )٥(

 ).ةأبو حجيَّ  ،عبد اهللا بن معاوية الكندي األجلح حييٰى بن(

قال الشيخ املفيد يف كتاب ): (٨١الرقم / ١٣١ص / ٧ج (يف خامتة املستدرك  قال النوري و

...: األجلح عن ،بن عثامن نأبا(: بعد ذكر حديث سنده هكذايف إبطال توبة اخلاطئة الكافية 

 ).سناد، واضح الطريق، جليل الرواةفهذا احلديث صحيح اإل

ي وعنونه  روٰى عنه (: وقال، )٢٨٢الرقم / ٢٨٠ - ٢٧٥ص / ٢ج (يف هتذيب الكامل املزِّ

 ).مخس وأربعني ومائةمات سنة  ،...د بن فضيل بن غزوانوحممّ  ،...جعفر بن عون

عبد اهللا بن أيب اهلذيل (: )١٢٢الرقم / ٥٧ص / ٦ج (ب التهذيب يف هتذي ابن حجر قال )٦(

 ).واألجلح بن عبد اهللا الكندي، ...إسامعيل بن رجاء ، روٰى عنه...أبو املغرية الكويف ،العنزي
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اِزيُّ  -  ٤٥٦ ِد ْبِن إِ عَ  ،َأْمحَُد ْبُن َعِيلٍّ اَلرَّ َعِن  ،ْقِرِئ ْسَحاَق َاملُ ْن ُحمَمَّ

ارٍ  ،)١(َقانِِعيِّ َاملُ  دٍ  ،َعْن َبكَّ َعْن  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد اَْألََسِديِّ  ،َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُحمَمَّ

 َاْلُفَراُت َحتَّٰى  )٣(َعاَم أَْو َسنََة َاْلَفتِْح َينَْشقُّ «: َقاَل  ، َعْن َأِيب َعبِْد اَهللا ،)٢()َأبِيهِ (

َة َاْلُكوَفةِ َيدْ   .)٤(»ُخَل َأِزقَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،)٥(َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  - ٤٥٧ َعْن ُعثَْامَن ْبِن َأْمحََد  ،َعْن ُحمَمَّ

كِ  امَّ َعْن ُنَعيِْم ْبِن  ،)٦(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َهانِئٍ  ،اَْهلَاِشِميِّ  ْبَراِهيَم ْبِن َعبِْد َاهللاَعْن إِ  ،َالسَّ

َتنِْزُل «: َقاَل  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر  ،َعْن َجابِرٍ  ،)٨(َعْن َسِعيٍد أَِيب ُعثَْامنَ  ،)٧(َمحَّادٍ 
                                                             

 ).١٣٣ح (م ذكره يف اس املقانعي املتقدِّ بن العبَّ  هو عيلُّ  )١(

 .بعض النَُّسخليس يف ) ٢(

 ).ينبثق: (َسخوبعض النُّرشاد يف اإل )٣(

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس )٣٧٧ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )٤(

 ).١١٦٤ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي )٢٨٤ص 

ه ما ذكر عىلٰ  )هـ٣٤٤( سنة وّيف ك تُ عثامن بن أمحد السامَّ  نَّ أل ،الظاهر وقوع سهو يف هذا السند )٥(

/ ٤ج (امليزان  يف لسانوابن حجر ) ٥٤٨٦الرقم / ٣١ص / ٣ج ( ميزان االعتدال الذهبي يف

ا كونه ، فيحتمل قوي� )هـ٢٦٠( سنة وّيف والفضل بن شاذان تُ ، )٢٩٩الرقم / ١٣٢و ١٣١ص 

 .آخر شخصاً 

بن شاذان، وهو  أبو عيلِّ  ،كعن ابن السامَّ  يف لسان امليزان يف مجلة من روٰى  ابن حجر وقد عدَّ 

ٰ أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممّ  ن بناحلس الوايف  كام يف) هـ٤٢٥(سنة  د بن شاذان املتوىفَّ

 .)٣٠٣ص / ١١ج ( بالوفيات

إبراهيم بن هاين، أبو (: )٣٢٦١الرقم / ٢٠٣ - ٢٠١ص / ٦ج (يف تاريخ بغداد اخلطيب قال  )٦(

خلون من ربيع اآلخر سنة  يوم األربعاء ألربع وّيف تُ  ،...بدالإسحاق النيسابوري، كان أحد األ

 .)مخس وستِّني ومائتني

اد بن معاوية نعيم بن محَّ (: )٨٣٣الرقم / ٤٠٩ص / ١٠ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال ) ٧(

 ،...أبو عبد اهللا املروزي الفارض، سكن مرص، مة بن مالك اخلزاعيلَ ام بن َس بن احلارث بن مهَّ ا

 ).مات فس السجن سنة ثامن وعرشين ومائتني

 .)سعيد، عن أيب عثامن(: بعض النَُّسخيف ) ٨(
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وُد َحتَّٰى  اَياُت َالسُّ َبَعَث  ْهِديُّ َفإَِذا َظَهَر َاملَ  ،َاْلُكوَفةِ  َختُْرَج ِمْن ُخَراَساَن إَِىلٰ  َالرَّ

 .)١(»إَِليِْه بِاْلبَيَْعةِ 

ِد بِْن َعِيلٍّ اَْلُكوِيفِّ  ،َذانَ اَْلَفْضُل بُْن َشا -  ٤٥٨  ،َعْن ُوَهيِْب ْبِن َحْفصٍ  ،َعْن ُحمَمَّ

 اِْسُمهُ  ُينَاَدٰى  )َعَليْهِ  َصَلَواُت اَهللا(إِنَّ اَْلَقائَِم «:  بُو َعبِْد اَهللاَقاَل أَ  :َقاَل  ،َعْن أَِيب بَِصريٍ 

ينَ َليَْلَة َثَال   .)٢(»ْوَم ُقتَِل فِيِه اَْحلَُسْنيُ بُْن َعِيلٍّ َوَيُقوُم َيْوَم َعاُشوَراَء يَ  ،ٍث َوِعْرشِ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َاْلَفْضُل  - ٤٥٩ ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،َعْن ُحمَمَّ َعْن َحيِّ ْبِن  ،َعْن ُحمَمَّ

َكَأينِّ بِاْلَقاِئِم َيْوَم «: )٥(َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،)٤(َعْن َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَيارَ  ،)٣(َمْرَوانَ 

ْكِن وَ َيْوَم  بِْت َقائًِام َبْنيَ َالرُّ ِئيُل  ،َقامِ َاملَ َعاُشوَراَء َيْوَم َالسَّ  ،)٦(َبْنيَ َيَدْيِه َجْربَ

 .)٧(»َفيَْمَألَُها َعْدالً َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً  ،َاْلبَيَْعَة هللاِ :ُينَاِدي
                                                             

يف  باختالف يسري؛ ورواه باختالف يسري أيضًا الراوندي ) ١٩٠ص (الفتن لنعيم بن محَّاد  )١(

يف املالحم  ، وابن طاوس عن اإلمام الباقر ) ١١٥٨ص / ٣ج (اخلرائج واجلرائح 

َرر ، واملقديس الشافعي يف عقد ال)١٢٢ح / ١٢٣ص (والفتن  عن أيب جعفر ) ١٢٩ص (دُّ

، واملتَّقي اهلندي يف )١٠٩ح / ١٢٥ص (، والسيوطي يف العرف الوردي حمّمد بن عيلٍّ 

 ).١٢ح / ١٥٠ص (الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان 

خمترصًا  سناده عن أيب بصريإب )٦٨ح / ١٤باب / ٢٩١ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٢(

روضة يف  باختالف يسري، والفتَّال ) ٣٧٩ص / ٢ج (اإلرشاد  يف باختالف، واملفيد 

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس عن الصادق ) ٢٦٣ص (الواعظني 

 .رشادكام يف اإل) ٢٨٦  ص

 ).)هبرام خ ل(حسن بن مروان : (بعض النَُّسخيف  )٣(

 .ب الرجالتُ كُ يف  ، ومل نجد له ذكراً )بن مهرام عيلُّ : (بعض النَُّسخيف ) ٤(

أصحاب  ، بل كان مناإلمام الباقر  بن مهزيار مل يلَق  عيلَّ  نَّ أل، هو أبو جعفر الثاين  )٥(

 .الرضا واجلواد واهلادي 

 ).أبو عبد اهللا : (بعض النَُّسخويف 

 ).يد جربئيل عٰىل يديه: (بعض النَُّسخيف ) ٦(

 .عن الباقر  )١١٥٩ص / ٣ج (رائح واجلاخلرائج يف  رواه باختالف يسري الراوندي  )٧(
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 ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،ِيب َمحَْزةَ َعْن َعِيلِّ ْبِن أَ  ،َعِن اِْبِن َحمْبُوٍب  ،َاْلَفْضُل [ -  ٤٦٠

نِنيَ   َخيُْرُج َاْلَقاِئُم إِالَّ َال «: َقاَل ،  َعْن أَِيب َعبِْد َاهللا ٍث َثَال تِْسٍع وَ  ،ِيف َوْتٍر ِمَن اَلسِّ

 .)١(]»َوَمخٍْس َوإِْحَدٰى 

 َعبِْد َعْن أَِيب  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن أَِيب َمحَْزةَ  ،َعِن اِْبِن َحمْبُوٍب  ،َاْلَفْضُل  -  ٤٦١

 .»ْحتُومِ ُخُروُج َاْلَقاِئِم ِمَن َاملَ «: َقاَل  ، َاهللا

 ؟َوَكيَْف َيُكوُن َالنَِّداءُ  :ُقْلُت 

َل َالنََّهارِ «: َقاَل  َامِء أَوَّ ُثمَّ  ،إِنَّ اَْحلَقَّ ِيف َعِيلٍّ َوِشيَعتِهِ  َأَال  :ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن َالسَّ

َفِعنَْد َذلَِك  ،إِنَّ َاْحلَقَّ ِيف ُعثَْامَن َوِشيَعتِهِ  َأَال  :ِيف آِخِر َالنََّهارِ  )َلَعنَُه َاهللاُ(ُينَاِدي إِْبِليُس 

 .)٢(»بْطُِلونَ َيْرَتاُب َاملُ 

ِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعْن أَِيب َأيُّوَب  ،َعِن اِْبِن َحمْبُوٍب  ،َوَعنْهُ  -  ٤٦٢ : َقاَل  ،َعْن ُحمَمَّ

َامِء بِاْس  ِق إَِىلٰ َفيَْسَمُع َما َبْنيَ اَملَ ، ِم َاْلَقاِئِم ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن َالسَّ  َفَال  ،ْغِرِب َاملَ  ْرشِ

ِرْجَليِْه ِمْن َذلَِك  َقاَم َعَىلٰ   َقاِعٌد إِالَّ َال وَ  ،َقَعدَ   َقاِئٌم إِالَّ َال وَ  ،َقامَ  َراِقٌد إِالَّ  َيبَْقٰى 

ْوِت  وِح اَْألَِمنيِ  ،َالصَّ ِئيَل َالرُّ  .)٣(َوُهَو َصْوُت َجْربَ
                                                             

بإسناده عن أيب بصري، عن أيب ) ٢٢ح / ١٤باب / ٢٧٠ص (يف الغيبة  رواه النعامين  )١(

 ،حمبوب عن احلسن بن) ٣٧٩و ٣٧٨ص / ٢ج (رشاد يف اإل باختالف، واملفيد   جعفر

واعظني روضة اليف  الفتَّال و، )أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع سنة إحدٰى : (وفيه

كام يف ) ٢٨٦ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس عن الصادق ) ٢٦٣ ص(

 عن الصادق ) ٦٣ح / ١١٦١ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  ، والراوندي رشاداإل

رِّ النظيم  ، واملشغري يسري باختالف ، وعيلُّ بن يوسف عن الصادق ) ٧٥٨ص (يف الدُّ

ر احليلِّ   .عن الصادق  )١٢٨ح / ٧٧و ٧٦ص (ة العدد القويَّ يف  املطهَّ

 .بعض النَُّسخواحلديث أثبتناه من 

 .وله خترجيات ذكرناها هناك ،بسند آخر )٤٢٥ح (م بتاممه يف قد تقدَّ  )٢(

يف ابن حجر و، عن أيب جعفر ) ١٠٧(ر رَ عقد الدُّ رواه باختالف املقديس الشافعي يف  )٣(

يف عالمات مهدي قي اهلندي يف الربهان املتَّ ، ومضمراً  )٥٤رقم ال/ ٨٥ص (قول املخترص ال

 .عن أيب جعفر الباقر ) ٢١ذيل احلديث / ١٠٩ص (آخر الزمان 



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٤٩٢

 ،)١(َعْن َأِيب َواِئلٍ  ،َعِن اَْألَْعَمشِ  ،َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َعيَّاشٍ  ،َوَعنْهُ  - ٤٦٣

ُه ُيبَاَيُع َبْنيَ «: ْهِديَّ َفَقاَل َذَكَر َاملَ وَ   َسِمْعُت َرُسوَل َاهللا :َقاَل  ،َعْن ُحَذْيَفةَ  إِنَّ

ْكِن وَ   .)٢(»َثتَُهاَفَهِذِه َأْسَامُؤُه َثَال  ،ْهِديُّ َاملَ وَ  َعبُْد اَهللاِْسُمُه َأْمحَُد وَ  ،َقامِ َاملَ َالرُّ

َعْن  ،)٤(َعْن َمنُْصوِر ْبِن ُيوُنَس  ،)٣(َواِْبِن َبِزيعٍ  ْري َعِن اِْبِن أَِيب ُعمَ  ،َعنْهُ  -  ٤٦٤

َخَل إَِذا دَ «: َقاَل  ،َعْن أَِيب َجْعَفٍر  ،َعْن أَِيب َخالٍِد َاْلَكاُبِيلِّ  ،إِْسَامِعيَل ْبِن َجابِرٍ 

ْ َيبَْق ُمْؤِمٌن إِالَّ َاْلَقاِئُم َاْلُكو َو َقْوُل َأِمِري َوهُ  ،إَِليَْها )٥(َوُهَو ِهبَا أَْو َجيِيءُ  َفَة َمل

 .)٧(»َفيَِسُري إَِليْهِ  ،َهِذِه َالطَّاِغيَةِ  ِسُريوا بِنَا إَِىلٰ  :َوَيُقوُل ِألَْصَحابِهِ  ،)٦( ْؤِمنِنيَ َاملُ 

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َاْألَْشَعِريُّ  َاهللا َسْعُد ْبُن َعبْدِ  -  ٤٦٥ َعْن  ،ْبِن ُعبَيْدٍ  َعْن ُحمَمَّ

دٍ  رِ  ،َصالِِح ْبِن ُحمَمَّ  إِنَّ لَِصاِحِب «:  َقاَل ِيل َأُبو َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،َعْن َهانٍِئ َالتَّامَّ

ُك فِيَها بِِدينِِه َكاْخلَاِرِط لِْلقَ َهَذا اَْألَْمِر َغيْبًَة َاملُ  ، -ُثمَّ َقاَل َهَكَذا بِيَِدِه  -  تَاِد بِيََدْيهِ تََمسِّ
                                                             

 ،مة األسديلَ شقيق بن َس (: )٦١٩الرقم / ٣١٧ص / ٤ج (يف هتذيب التهذيب  ابن حجر قال )١(

سنة مات بعد اجلامجم : ط، قال خليفة بن خيَّا...هومل يرَ   أدرك النبيَّ  ،أبو وائل الكويف

 ).يف خالفة عمر بن عبد العزيزمات : ، وقال الواقدي)٨٢(

 .عن حذيفة) ٥٨ضمن احلديث / ١١٤٩ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٢(

 ).٤٨٦ح (ويأيت يف 

/ ٣٣٠ص (يف رجاله  د بن إسامعيل بن بزيع الذي قال النجايش هو أبو جعفر حممّ  )٣(

 ).وثقاهتم، كثري العمل كان من صاحلي هذه الطائفة(: هيف حقِّ ) ٨٩٣  الرقم

أبو حييٰى،  ،منصور بن يونس بزرج(: )١١٠٠الرقم / ٤١٣ص (يف رجاله  قال النجايش  )٤(

 ).عبد اهللا وأيب احلسن  أبو سعيد، كويف، ثقة، روٰى عن أيب: وقيل

 ).حينُّ : (بعض النَُّسخيف  )٥(

مة املقال  )٦( من  )وهو قول أمري املؤمنني((: )٣٣٠ص / ٥٢ج (األنوار بحار يف  جليس العالَّ

املراد بالطاغية  ، ولعلَّ القائم  )يقول( وفاعل ،، وحيتمل الرواةكالم أيب جعفر 

 .)السفياين

 ).١١٥٩ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  صدره الراوندي  روٰى  )٧(
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ُكْم ُيْمِسُك َشْوَك َاْلَقتَاِد بِيَِدهِ  َفْليَتَِّق  ،إِنَّ لَِصاِحِب َهَذا اَْألَْمِر َغيْبَةً «: ُثمَّ َقاَل  ،»؟َفَأيُّ

ْك بِِدينِهِ  َاهللاَ  .)٢()١(»َعبٌْد َوْليَتََمسَّ

َعْن َأْيَمَن ْبِن  ،)٣(َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعِن َاْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  -  ٤٦٦

 :َقاَل ،  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،َوُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب  َعْن ِرَفاَعَة ْبِن ُموَسٰى  ،)٤(ُحمِْرزٍ 
                                                             

عن احلمريي، عن حمّمد بن ) ١٢٧ح / ١٢٧و ١٢٦ص (ة يف اإلمامة والتبرص رواه ابن بابويه  )١(

صالح بن  سناده عنإب )١ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥ص / ١ج (الكايف يف  ، والكليني عيسٰى 

عن احلمريي ) ٢٦٧  ص(ة إثبات الوصيَّ ، واملسعودي يف عن أيب عبد اهللا  ،رعن يامن التامَّ  ،خالد

يف الغيبة  النعامين باختالف، و خمترصاً  عبد اهللا  عن أيبد د بن عيسٰى عن صالح بن حممّ عن حممّ 

يف ، وباختالف د بن عيسٰى سناده عن حممّ إب) ١١ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٤و ١٧٣ص (

/ ٣٤٣ص (ين كامل الدِّ يف    ، والصدوقد بن يعقوبعن حممّ  )١١ احلديثذيل / ١٧٤  ص(

سناده عن إب )٣٤ح / ٣٤٧و ٣٤٦ص (يف خمترصاً، و بإسناده عن حمّمد بن عيسٰى ) ٢٥ح / ٣٣  باب

 .رعن يامن التامَّ ) ٤٣٢ص (يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي و، باختالف د بن عيسٰى حممّ 

القتاد ) كاخلارط للقتاد( :قوله): (٢٤٩ص / ٦ج ( صول الكايفرشح أُ يف  قال املوٰىل املازندراين  )٢(

 ،ثمرهتا نفاخة كنفاخة العرش قتاد األصغر فهي التيا الوأمَّ  ،وهو القتاد األعظم ،شجر له شوك

قال  ثمّ ( :قوله .أمر مشكل لكلِّ  بَرض وهذا مثل يُ  ،ها إٰىل أسفلهيمسك أعاله بيده ويمرَّ  وخرطه أنْ 

كم فأيُّ (: اإلنكار قال عٰىل سبيل ثمّ  ،أي رضب هبا عٰىل اخلشب وأظهر صورة العمل) هكذا بيده

 إالَّ  حينئذٍ  ه ال يصرب عٰىل دينهوفيه مبالغة عٰىل أنَّ  ،)ها إٰىل أسفله؟يمسك شوك القتاد بيده ويمرُّ 

ك بدين التمسُّ  ألنَّ  ،قاء اهللا تعاىلٰ تِّ اًال بأمر أوَّ ) اهللا ِق فليتَّ ( :قوله، ...الصابرون عٰىل مجيع أنحاء املشاقِّ 

 .)ع املكارهوجترُّ  شاقِّ ل املاحلاملة للنفس عٰىل الصرب وحتمُّ  ال يمكن بدون التقوٰى  حينئذٍ  احلقِّ 

 ،إسامعيل بن مهران بن أيب نرص السكوين): (٤٩الرقم / ٢٦ص (يف رجاله  قال النجايش ) ٣(

معتمد عليه، روٰى عن مجاعة من أصحابنا عن أيب  ،ثقة ٰى أبا يعقوب،كنَّواسم أيب نرص زيد، يُ 

 ).، ذكره أبو عمرو يف أصحاب الرضا عبد اهللا 

د بن أيب إسامعيل بن مهران بن حممّ ): (٣٢/٣الرقم / ٤٦ص ( الفهرست يف وقال املؤلِّف 

 ).عنه وروٰى  ولقي الرضا ، ...نرص السكوين

 .من أصحاب الكاظم ) ٤٩ص (يف رجاله  ه الربقي عدَّ  )٤(

) ٤٩٣٠/٩الرقم / ٣٣١، وص ١٩٢٠/٢٢٤الرقم / ١٦٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ و

 .الكاظم ومن أصحاب الصادق 
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 ،ِقيَاِمهِ  ملَِْن َأْدَرَك َقاِئَم َأْهِل َبيْتِي َوُهَو ُمْقتٍَد بِِه َقبَْل  ُطوَبٰى «:  َقاَل َرُسوُل َاهللا

 ٰ هِ  َيتََوىلَّ أُ ِمْن َعُدوِّ ٰ  ،َولِيَُّه َوَيتََربَّ َة اَْهلَاِدَيَة ِمْن َقبِْلهِ  َوَيتََوىلَّ ُأوَلئَِك ُرَفَقائِي َوَذُوو  ،اَْألَِئمَّ

تِي َعَيلَّ  ،ُودِّي َوَمَودَِّيت   .)١(»َعَيلَّ  َأْكَرُم َخْلِق َاهللاوَ «: َقاَل ِرَفاَعةُ  ،»َوَأْكَرُم ُأمَّ

َعْن أَِيب َعبِْد  ،ْبِن ِسنَانٍ  َعْن َعبِْد اَهللا ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َعنْهُ  -  ٤٦٧

ُجُل َاْلَواِحُد :  َقاَل َرُسوُل اَهللا« :َقاَل ،  َاهللا َسيَْأِيت َقْوٌم ِمْن َبْعِدُكْم َالرَّ

 .ِمنُْهْم َلُه َأْجُر َمخِْسَني ِمنُْكمْ 

 .َوَنَزَل فِينَا َاْلُقْرآنُ  ،َنْحُن ُكنَّا َمَعَك بِبَْدٍر َوُأُحٍد َوُحنَْنيٍ  ،هللاا َرُسوَل اَ يَ  :َقاُلوا

ُهمْ  )٢(إِنَُّكْم َلْو َحتِْمُلونَ  :َفَقاَل  وا َصْربَ  .)٣(»ملَِا ُمحُِّلوا َملْ َتْصِربُ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َسْعدٌ  -  ٤٦٨ ِد ْبِن َخالِدٍ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ ْن  ،اَْلَربْقِيِّ  َعْن ُحمَمَّ َعمَّ

َثهُ  ِل ْبِن ُعَمَر اَْجلُْعِفيِّ َعِن اَملُ  ،)٤(َحدَّ أَْقَرُب َما َيُكوُن «:  َقاَل أَُبو َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،َفضَّ

َة اَهللاَما َيُكوُن َعنُْهْم إِذَ  َوَأْرَىضٰ  اَهللا اَْلِعبَاُد ِمنَ  ْ  ا اِْفتََقُدوا ُحجَّ  َيْعَلُموا َفَلْم َيظَْهْر َهلُْم َوَمل

ُة اَهللا َوُهْم ِيف َذلَِك َيْعَلُموَن أَنَّهُ  ،بَِمَكانِهِ  َفِعنَْدَها َتَوقَُّعوا َاْلَفَرَج  ،ِميثَاُقهُ  َال وَ  َملْ َتبُْطْل ُحجَّ

تَُه فَ  َعَىلٰ  دَّ َما َيُكوُن َغَضُب اَهللاَفإِنَّ أََش  ،َصبَاحًا َوَمَساءً  َلْم أَْعَدائِِه إَِذا اِْفتََقُدوا ُحجَّ

ُْم َيْرَتاُبوَن َما َغيََّب َعنُْهْم  ،َيْرَتاُبونَ  َعِلَم َأنَّ َأْولِيَاَءُه َال  َوَقدْ  ،َيظَْهْر َهلُمْ  َوَلْو َعِلَم أَهنَّ

تَُه َطْرَفَة َعْنيٍ  ارِ  َعَىلٰ   َيُكوُن َذلَِك إِالَّ َال وَ  ،ُحجَّ  .)٦(»اَلنَّاسِ  )٥(َرأِْس َأْرشَ
                                                             

 سناده عن معاوية بن وهبإب )٢ح  /٢٥باب / ٢٨٦ ص(ين كامل الدِّ يف  رواه الصدوق  )١(

سناد آخر عن إب )٣ح / ٢٨٧و ٢٨٦ص (يف و،  عن النبيِّ  جعفر  عن أيب محزة عن أيب

 .باختالف  أيب عبد اهللا

 .والصحيح ما أثبتناه ،ه تصحيفوالظاهر أنَّ  ،)لو حتملوا(: خَس يف النُّ )٢(

 . عن النبيِّ  الً مرَس ) ١١٤٩ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٣(

ين يف كامل ) ٤(  ).د بن سنانحممّ (: وإعالم الورٰى الدِّ

ينكامل الغيبة للنعامين ويف الكايف و) ٥(  ).رشار الناس(: الدِّ

  اهللا وعبد اهللا بن عن سعد بن عبد) ١٢٠ح / ١٢٣ص (يف اإلمامة والتبرصة  ابن بابويه رواه  )٦(
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  بإسناده ) ١ح  /باب نادر يف حال الغيبة/ ٣٣٣ص / ١ج (الكايف يف  جعفر احلمريي، والكليني

د سناده عن حممّ إب) ١ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٥ص (يف الغيبة  والنعامين عن حمّمد بن خالد، 

ين كامل الدِّ يف   والصدوق ، يعقوب د بنعن حممّ ) ٢ح / ١٦٦و ١٦٥ص (يف و، بن خالدا

عن أبيه وحمّمد بن احلسن عن سعد بن ) ١٧و ١٦و ١٠ح / ٣٣باب / ٣٣٩و ٣٣٨و ٣٣٧  ص(

، ل بن عمرعن املفضَّ ) ٤٣٠ص (يف تقريب املعارف  أبو الصالح احللبي وعبد اهللا واحلمريي، 

 .ربقيد بن خالد العن حممّ ) ٢٣٦و ٢٣٥ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس 

أقرب ما ( :قوله( ):٢٣٩و ٢٣٨ص / ٦ج (يف رشح ُأصول الكايف  قال املوٰىل املازندراين   

ه أزيد عارفني بحقِّ  أقرب العباد منه تعاٰىل يف زمان غيبة اإلمام إذا كانوا عٰىل أنَّ  دلَّ ) يكون العباد

وذلك  ،وأشمل ظموإضافة الرمحة عليهم إذا كانوا تابعني له أع ،وأكمل، ورضاه تعاٰىل عنهم

ط ار وتسلُّ فَّ الكُ  بهم وأرسهم وخوفهم عٰىل األنفس واألموال من تغلُّ ليتمهم وانتظارهم وحترسُّ 

طبائعهم  عٰىل ضياء عقوهلم ولطف قرائحهم ولينة اإليامن بالغيب دلَّ  األرشار عليهم، وألنَّ 

ويف  .وكامل رضاه ذلك موجب لزيادة القرب من احلقِّ  وكلُّ  ،وصفاء عقيدهتم وكامل هدايتهم

أحد  والذي ال إله غريه ما آمن ،نًا ملن رآهأمر حمّمد كان بيِّ  إنَّ : قال ،ة عن ابن مسعودق العامَّ رُ طُ 

يِْب : تال قوله تعاىلٰ  ثمّ  ،أفضل من إيامن بغيب
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ِمنُون

ْ
يَن يُؤ ِ

�
: قال الطيبي، ]٣: البقرة[ ا�

أحد خري  ،يا رسول اهللا: اح قالي عن أيب عبيدة بن اجلرَّ ن الدارمنَاحلديث خمرج يف ُس  معنٰى هذا

وأنت  ،»نعم هم قوم يكونون بعدكم يؤمنون يب وال يروين«: قال ،وجاهدنا معك أسلمنا ؟امنَّ

ة ه مل تبطل حجَّ يعلمون أنَّ ( :قوله .بل جيري يف إمام بعده ،بالنبيِّ  خمتصٍّ  هذا احلكم غري خبري بأنَّ 

يف األرض  )ذكره عزَّ (ة اهللا تبطل حجَّ  ه ملة أنَّ ة واألحاديث النبويَّ اهني العقليَّ أي يعلمون بالرب) اهللا

فيهم ما دامت الدنيا، فلذلك يؤمنون  ة، بل مها باقيان يف اخللق ودائامنوال ميثاقه وعهده يف احلجَّ 

) احًا ومساءً عوا الفرج صبفتوقَّ ( :قوله .مل يشاهدوه مل يروه، ويعتقدون بوجوده وإنْ  باإلمام وإنْ 

 مل نعلم ذلك امَّ ـوأهله، ولكن ل دين احلقِّ  لوجوب ظهوره يف وقت ما لدفع الظلم واجلور ونرصة

ع لنا من توقُّ  بدَّ  يكون ذلك الوقت ال جزء من أجزاء الزمان أنْ  الوقت بخصوصه واحتمل كلُّ 

حاطتهام بسائر إو يف التعارف ام ذكر الصباح واملساء لشيوعهاموإنَّ  ،الفرج يف مجيع األوقات

يكون  الظاهر أنْ  وجه ذلك مع أنَّ  ولعلَّ  ،ع الفرجدليل لتوقُّ ) ما يكون أشدَّ  فإنَّ ( :قوله .األوقات

وأجدر وحلوق النكال هبم أحرٰى وأظهر  ة وعدم ايامهنم به أشدّ عليهم عند ظهور احلجَّ  الغضب

ء صنيعهم واعوجاج أقوٰى وأكمل من عدم ظهوره بسبب سو عليهم حينئذٍ  ةاحلجَّ  لكون

  ون للهداية والقابلون للفهم والدراية عن مشاهدة مجالهحرم املستعدُّ  ٰى طبيعتهم حتَّ 
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ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،ِن أَِيب َنْجَرانَ َعِن اِبْ  ،َاْلَفْضُل  -  ٤٦٩ َعْن َخالٍِد  ،َعْن ُحمَمَّ

ُه َقاَل   َلُه َعْن َأِيب َعبِْد اَهللا ِيف َحِديٍث  ،)١(َاْلَعاُقوِيلِّ  وَن َأْعيُنَُكمْ «: َأنَّ َفَام  ؟َفَام َمتُدُّ

ُرُج مِ  ؟َأَلْستُْم آِمنِنيَ  ؟َتْستَْعِجُلونَ  ُجُل ِمنُْكْم َخيْ ْن َبيْتِِه َفيَْقِيض َحَواِئَجُه ُثمَّ َأَليَْس اَلرَّ

تَطَْف  ُجُل  َعَىلٰ  )٢(]َمْن ُهوَ [إِْن َكاَن َمْن َقبَْلُكْم  ؟َيْرِجُع َملْ ُخيْ َما َأْنتُْم َعَليِْه َليُْؤَخُذ اَلرَّ

 ُثمَّ َال  ،َشارِ ُجُذوِع َالنَّْخِل َوُينَْرشُ بِاملِْنْ  ُه َوُيْصَلُب َعَىلٰ ِرْجَال ِمنُْهْم َفتُْقطَُع َيَداُه وَ 

ا : َهِذِه َاْآلَيةَ  ُثمَّ َتَال  ،»)٣(َيْعُدو َذْنَب َنْفِسهِ  م�
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 أولياءه وقد علم أنَّ ( :قوله .الغضب عليهم حال الغيبة أشدّ  ومالحظة كامله، فلذلك كان (

موجب إلضالل اخللق  ةاحلجَّ إخفاء  يقال من أنَّ  وهذا دفع ملا عسٰى أنْ  ،ةأي أولياء احلجَّ 

ام يلزم ذلك إنَّ  وحاصله أنَّ  ،ورفع اللطف عنهم وال جيوز يشء من ذلك، ووجه الدفع ظاهر

هي  اموليس كذلك، فال مفسدة يف الغيبة وإنَّ  ،لو كان أحد من أوليائه يرتاب فيه بعد الغيبة

 عٰىل رأس ذلك إالَّ وال يكون ( :قوله .وهي حفظ النفس املعصومة أو غريها ،حمض املصلحة

وقد  ،يف الناس وبعد اخلري عنهم  عند فشو الرشِّ ظهوره ال يكون إالَّ  عٰىل أنَّ  دلَّ  )رشار الناس

 ).الرواياتض عٰىل ذلك أيضاً بل عٰىل تعيني الرشور واملفاسد بع دلَّ 

 )٢٥٥٣/٦٨الرقم / ٢٠١ص (يف رجاله  ، واملؤلِّف )٣١ص ( يف رجاله ه الربقي عدَّ  )١(

 ).اطإسامعيل اخليَّ  وهو أبو ،خالد العاقويل(: ، قاالمن أصحاب الصادق 

 ).ن هوممَّ (: بعضهاويف  ،بعض النَُّسخمن  )٢(

مة املجليس  قال )٣( ) ال يعدو ذنب نفسه ثمّ (: قوله(: )١٣٠ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  العالَّ

 إٰىل إصالح نفسه فت مع تلك الباليا إالَّ أو ال يلت  إٰىل نفسه وذنبه،أي ال ينسب تلك املصائب إالَّ 

 ).وتدارك ذنبه

 بن احلسني  عن عيلِّ ) ١١٥٦و ١١٥٥ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٤(

 .خمترصاً 
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ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َاْلَفْضُل  - ٤٧٠ َعْن َخالِِد ْبِن  ،)١(َعْن َجْعَفِر ْبِن َبِشريٍ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمرَ َعِن اَملُ  ،)٢(َأِيب ُعَامَرةَ  َوَمْن َماَت ِمْن  َذَكْرَنا َاْلَقائَِم : اَل قَ  ،َفضَّ

ِه َفيَُقاُل َلهُ اَملُ  إَِذا َقاَم ُأِيتَ «:  اَل َلنَا َأُبو َعبِْد اَهللاَفقَ  ،َأْصَحابِنَا َينْتَظُِرهُ   :ْؤِمُن ِيف َقْربِ

ُه َقْد ظََهَر َصاِحبَُك  ،َيا َهَذا َوإِْن َتَشأْ َأْن ُتِقيَم ِيف  ،َفإِْن َتَشْأ َأْن َتْلَحَق بِِه َفاْحلَْق  ،إِنَّ

 .)٣(»َكَراَمِة َربَِّك َفأَِقمْ 

َسَأْلُت َأَبا : َقاَل  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن اَْجلَْهمِ  ،َعِن اِْبِن َأْسبَاطٍ  ،َعنْهُ  - ٤٧١

ٍء ِمَن َاْلَفَرِج  َاْحلََسِن  ِمَن  أََو َلْسَت َتْعَلُم َأنَّ اِْنتَِظاَر َاْلَفَرِج «: َفَقاَل  ،َعْن َيشْ

 .»؟َاْلَفَرِج 

َمنِي  َأْدِري إِالَّ َال  :ُقْلُت   .َأْن ُتَعلِّ

 .»اِْنتِظَاُر َاْلَفَرِج ِمَن َاْلَفَرِج  ،َنَعمْ «: َفَقاَل 

الٍ  ،َعنْهُ  - ٤٧٢  ،اِْعِرْف إَِماَمَك : َقاَل  ،َعْن َثْعَلبََة ْبِن َميُْمونٍ  ،َعِن اِْبِن َفضَّ

رَ إَِذا َعَرْفتَُه َملْ َيُرضَّ  َفإِنََّك  َم َهَذا َاْألَْمُر َأْو َتَأخَّ َوَمْن َعَرَف إَِماَمُه ُثمَّ َماَت َقبَْل  ،َك َتَقدَّ

َكاَن َلُه ِمَن اَْألَْجِر َكَمْن َكاَن َمَع َاْلَقاِئِم ِيف  َهَذا اَْألَْمَر ُثمَّ َخَرَج َاْلَقاِئُم  َأْن َيَرٰى 

 .)٤(»ُفْسَطاطِهِ 
                                                             

د البجيل جعفر بن بشري، أبو حممّ (: )٣٠٤الرقم / ١١٩ص (يف رجاله  قال النجايش  )١(

باألبواء سنة  ، ومات جعفر ...اكهم، وكان ثقةً سَّ ونُ  ادهم،بَّ اد أصحابنا، وعُ هَّ اء، من زُ الوشَّ 

 ).ثامن ومائتني

جليل  ،جعفر بن بشري البجيل، ثقة: )١٤٢/٢الرقم / ٩٢ص (يف الفهرست  املؤلِّف وقال 

 ).القدر، له كتاب

 ).خالد أيب عامرة: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .عن موسٰى بن جعفر ) ١١٦٦ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٣(

ه / ٣٧١ص / ١ج (يف الكايف  باختالف الكليني رواه  )٤( ه من عرف إمام زمانه مل يرضَّ باب أنَّ

ر م هذا األمر أو تأخَّ يف الغيبة  ، والنعامين بسند آخر عن أيب عبد اهللا ) ٢ح / تقدَّ

 .د بن يعقوبعن حممّ ) ٢ح / ٢٥باب / ٣٥١و ٣٥٠ ص(
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ْمحَِن ْبِن َأِيب َهاِشمٍ َعْن َعبِْد اَل ،َعنْهُ  -  ٤٧٣ رَّ
َعْن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  ،)١(

 ؟َما َتْستَْعِجُلوَن بُِخُروِج َاْلَقائِمِ «: َيُقوُل   اَهللاَسِمْعُت َأَبا َعبِْد  :َقاَل  ،َأِيب َبِصريٍ 

ِعُري  َما َطَعاُمُه إِالَّ وَ  ،َاْلَغِليظُ  َما لِبَاُسُه إِالَّ  َاهللاَفوَ  يُْف  َما ُهَو إِالَّ وَ  ،)٢(اَْجلَِشُب َالشَّ َالسَّ

يِْف َاملَ وَ   .)٣(»ْوُت َحتَْت ظِلِّ َالسَّ

الٍ  ،َعنْهُ  -  ٤٧٤ ْبِن  َعْن َعبِْد َاهللا ،اَْحلَنَّاطِ  ثَنَّٰى َعِن َاملُ  ،َعِن اِْبِن َفضَّ

مَّ َماَت َقبَْل َأْن اَْألَْمَر ثُ  َمْن َعَرَف َهَذا«: َقاَل  ، َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،)٤(نَ َعْجَال 

 .»َمْن ُقتَِل َمَعهُ  َكاَن َلُه ِمثُْل َأْجرِ  َيُقوَم َاْلَقائُِم 

اٍج  ،اِْبُن َأِيب ُعَمْريٍ  -  ٤٧٥ َعْن َجْعَفِر ْبِن  ،َعْن ُزَراَرةَ  ،َعْن َمجِيِل ْبِن َدرَّ

دٍ  ُه َقاَل   ُحمَمَّ الَّ  اَهللا َحِقيٌق َعَىلٰ «: َأنَّ  .»اَْجلَنَّةَ  َل َأْن ُيْدِخَل َالضُّ

 ؟ُجِعْلُت فَِداكَ  ،َكيَْف َذلَِك  :َفَقاَل ُزَراَرةُ 

اِمُت  َال َيُموُت َالنَّاطُِق وَ «: َقاَل   َفيُْدِخُلُه اَهللاُ  ،ْرُء َبيْنَُهَام َفيَُموُت َاملَ  ،َينْطُِق َالصَّ

 .»َاْجلَنَّةَ 
                                                             

د بن أيب هاشم عبد الرمحن بن حممّ (: )٦٢٣الرقم / ٢٣٦ص (يف رجاله   ايشقال النج )١(

 ).ثقة ثقة د، جليل من أصحابنا،البجيل، أبو حممّ 

 ).٤٦ص / ١ج (القاموس املحيط : راجع. دامإأو ما كان بال  ،ما غلظ من الطعام: اجلشب )٢(

، ويف بن أيب محزة عن عيلِّ  سنادهإب) ٢٠ح / ١٣باب / ٢٣٩ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٣(

، بن أيب محزة عن أبيه ووهيب عن أيب بصري سناده عن عيلِّ إب )٢١ ذيل احلديث/ ٢٣٩ص (

، عن عيلِّ بن احلسني ) ٦١ح / ١١٥٥ص / ٣ج (يف اخلرائج واجلرائح  والراوندي 

 . عن أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ ) ٢٢٨ص (ر رَ عقد الدُّ واملقديس الشافعي يف 

ه الربقي  )٤(  مع توصيفه يف أصحاب الباقر والصادق ) ٢٢و ١٠ص (يف رجاله  عدَّ

/ ٢٦٤، وص ١٤٧٥/١٠الرقم / ١٣٩ص (يف رجاله  ، وكذا املؤلِّف بالكندي

 ).٣٧٨١/٦٩٠  الرقم

أصحاب  من خواصِّ ) ٤٠٠ص / ٣ج (آل أيب طالب يف مناقب  ه ابن شهرآشوب وعدَّ 

 .أيضاً ) ٥١٢ص / ٢ج (يف رجاله   كيشِّ ظاهر عبارة ال ، وهذاالصادق 
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َنا َمجَاَعةٌ  -  ٤٧٦ يْبَاِينِّ َعْن أَِيب َاملُ  ،َأْخَربَ ِل َالشَّ َعْن أَِيب ُنَعيٍْم َنْرصِ ْبِن  ،َفضَّ

َعْن َأِيب ُيوُسَف َيْعُقوَب ْبِن ُنَعيِْم ْبِن َعْمٍرو َقْرَقاَرَة  ،ِغَريِة َاْلَعْمِريِّ ِن َاملُ ِعَصاِم بْ 

ٍد اَْألََسِديِّ  ،َاْلَكاتِِب  ِد ْبِن أَْمحَدَ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ  َعْن إِْسَامِعيَل ْبنِ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد  ،)٣(َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َسِعيدٍ  ،)٢(َعْن ُمَهاِجِر ْبِن ُحَكيْمٍ  ،)١(َعيَّاشٍ  َعْن أَِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ

اِم «: )٤(َقاَل َعِيلُّ ْبُن أَِيب طَالٍِب  :َقاَل  ،ْبِن َعِيلٍّ اِ  إَِذا اِْختََلَف ُرْحمَاِن بِالشَّ

 .»َتَعاَىلٰ  ُهَو آَيٌة ِمْن آَياِت َاهللافَ 

 ؟ُثمَّ َمهْ  :ِقيَل 

اِم َهيِْلُك فِيَها ِما«: َقاَل  َرْمحًَة  َئُة َأْلٍف َجيَْعُلَها اَهللاُ ُثمَّ َرْجَفٌة َتُكوُن بِالشَّ

اِذينِ  َفإَِذا َكاَن َذلَِك َفاْنُظُروا إَِىلٰ  ،َاْلَكافِِرينَ  لِْلُمْؤِمنَِني َوَعَذابًا َعَىلٰ   )٥(َأْصَحاِب َاْلَربَ

ْهِب  اَياَواَل ،َالشُّ ْفِر ُتْقبُِل ِمَن َاملَ رَّ امِ  ْغِرِب َحتَّٰى ِت َالصُّ َفإَِذا َكاَن َذلَِك  ،َحتُلَّ بِالشَّ

اِم ُيَقاُل َهلَا َفاْنتَظُِروا َخْسفًا بَِقْرَيٍة ِمْن ُقَرٰى  َفإَِذا َكاَن َذلَِك َفاْنتَظُِروا  ،)٦(َحَرْستَا :َالشَّ
                                                             

 ).اسإسامعيل بن عبَّ (: بعض النَُّسخويف  ،لنعامينلغيبة الو بعض النَُّسخكذا يف ) ١(

 ).مكَ مهاجر بن َح : (بعض النَُّسخيف  )٢(

 .، وهو من أصحاب الباقر )املغرية بن سعيد(: لنعامينلغيبة اليف  )٣(

والصحيح ما أثبتناه ، ه سهووالظاهر أنَّ ، )بن أيب طالب  عيلُّ  قال يل: قال(: بعض النَُّسخيف  )٤(

 .بعض النَُّسخمن 

هو  :-دة والذال املعجمة بكرس الباء املوحَّ  -الربذون (: )١٧٨ص / ٣ج (يف جممع البحرين  )٥(

 ).نثٰى برذونة، واجلمع براذينواألُ  ،انأعجميَّ  من اخليل الذي أبواه

، وتاء فوقها وسكون السني ،بالتحريك -حرستا ): (٣٩٢ص / ١ج (يف مراصد االطِّالع  )٦(

بينها وبني دمشق أكثر من  قرية كبرية عامرة يف وسط بساتني دمشق عٰىل طريق محص،: -نقطتان 

 ).فرسخ

/ ٢ج (معجم البلدان : راجع. ، وهو بلد قرب ملطية من بالد الروم)خرشنا(: بعض النَُّسخيف 

 ).١٨٦ص (اإلشاعة   كتابوما يف املتن كام يف، )٣٥٩ص 
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 .)٢(»َاْليَابِسِ بَِواِدي  )١(اِْبَن آِكَلِة َاْألَْكبَادِ 

ِد ْبِن َخَلٍف  ،َقْرَقاَرةُ  - ٤٧٧ َعِن اَْحلََسِن ْبِن َصالِِح ْبِن  ،)٣(َعْن ُحمَمَّ

ْهنِيِّ  ،)٥(َعْن َعبِْد اَْجلَبَّاِر ْبِن َاْلَعبَّاِس َاْهلَْمَداِينِّ  ،)٤(َاْألَْسَودِ  ٍر َالدُّ َقاَل  :َقاَل  ،)٦(َعْن َعامَّ

ْفيَاِينِّ فِيُكمْ َكْم َتُعدُّ «: َقاَل َأُبو َجْعَفٍر   .»؟وَن َبَقاَء َالسُّ

 .َمحَْل اِْمَرَأٍة تِْسَعَة َأْشُهرٍ  :ُقْلُت  :َقاَل 

 .)٨()٧(»َما َأْعَلَمُكْم َيا َأْهَل َاْلُكوَفةِ «: َقاَل 
                                                             

 .املراد به السفياين الظاهر أنَّ  )١(

اش سناده عن إسامعيل بن عيَّ إب) ١٦ح / ١٨باب / ٣١٧ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٢(

، عن أمري املؤمنني ) ١١٥١ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  باختالف، والراوندي 

رِّ النظيم  واملشغري  باختالف، وعيلُّ بن يوسف  أمري املؤمنني  عن) ٧٥٨ص (يف الدُّ

ر احليلِّ  ، باختالف عن أمري املؤمنني  )١٢٧ح / ٧٦ص ( ةيف العدد القويَّ  املطهَّ

َرر   .باختالف عن أمري املؤمنني ) ٥٤و ٥٣ص (واملقديس الشافعي يف عقد الدُّ

 ).بن خلف د بن عيلِّ حممّ : (بعض النَُّسخيف ) ٣(

 ).احلسن بن صالح بن أيب األسود الليثي(: فقال، )١٦٩ص /٨ج (ن يف الثقات اذكره ابن حبَّ ) ٤(

، من أصحاب الصادق ) ٣٣٤٢/٢٥١الرقم / ٢٤٢ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٥(

 ).الشبامي اس اهلمداينار بن العبَّ عبد اجلبَّ (: قائالً 

اهلمداين، (... : قائالً ، )٢٠٩الرقم / ٩٣ص / ٦ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر وذكره 

 ).الكويف، وشبام جبل باليمن

 ،)عكان يتشيَّ (: وقال، )١٠٥٨الرقم / ٨٨ص / ٣ج (وذكره العقييل يف كتاب الضعفاء الكبري 

 .ه كويف ليس به بأسنقل أنَّ  ثمّ 

ر بن أيب يف ترمجة ابنه معاوية بن عامَّ ) ١٠٩٦الرقم / ٤١١ص (يف رجاله  قال النجايش  )٦(

ٰى أبا معاوية وأبا كنَّيُ  ،ة، وجهاً يف العامَّ  ر ثقةً عامَّ  وكان أبوه(: ب بن عبد اهللا الدهنيامعاوية خبَّ 

 ).القاسم وأبا حكيم

 .عن اإلمام الباقر ) ١١٥٩ص / ٣ج (واجلرائح اخلرائج يف  رواه الراوندي  )٧(

مة املجليس  )٨(   ن بعض أخباريكو حيتمل أنْ ): (٢١٦ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ
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ْبِن َميُْموِن ْبِن َعبِْد اَْحلَِميِد  ْسَامِعيَل ْبِن َعبِْد َاهللاَعْن َأِيب َالنَّْرصِ إِ  ،َعنْهُ  -  ٤٧٨

َجاِل َاْلِعْجِيلِّ اِ  ْمحَِن ْبِن أَِيب َليَْىلٰ  :َقاَل  ،)١(ْبِن أَِيب اَلرِّ ُد ْبُن َعبِْد َالرَّ َثنَا ُحمَمَّ  :َقاَل  ،َحدَّ

َثنَا َجْعَفُر ْبُن َسْعٍد َاْلَكاِهِيلُّ  بُِل ُيقْ : َقاَل  ،)٣(َعْن بِْرشِ ْبِن َغالٍِب  ،َعِن اَْألَْعَمشِ  ،)٢(َحدَّ

ْفيَاِينُّ  اً ِمْن بَِال َالسُّ وِم ُمتَنَرصِّ  .َوُهَو َصاِحُب َاْلَقْومِ  ،ِيف ُعنُِقِه َصِليٌب  )٤(ِد َالرُّ

يِْث َاملَ  َعْن َنْرصِ  ،َقْرَقاَرةُ  -  ٤٧٩  ،)٥(ْجلَْحَدِريِّ اَ َعِن اِْبِن َطْلَحَة  ،ْرَوِزيِّ ْبِن َاللَّ

َثنَا َعبُْد َاهللا :َقاَل  يَعةَ  َحدَّ ِر  ،)٧(ْبِن َرِزينٍ  َعْن َعبِْد اَهللا ،)٦(ةَ َعْن َأِيب ُزْرعَ  ،ْبُن َهلِ َعْن َعامَّ

ُه َقاَل اِ  َمانِ : ْبِن َياِرسٍ َأنَّ َفإَِذا  ،َوَهلَا َأَماَراٌت  ،إِنَّ َدْوَلَة َأْهِل َبيِْت َنبِيُِّكْم ِيف آِخِر َالزَّ

وا َحتَّٰى  وُم َفإِ  ،َجتِيَء َأَماَراُهتَا َرَأْيتُْم َفاْلَزُموا َاْألَْرَض َوُكفُّ َذا اِْستَثَاَرْت َعَليُْكُم اَلرُّ

                                                                                                                                               

  َّيقع فيه البداء  ا حيتمل أنْ ه ممَّ يف رواياهتم، أو عٰىل أنَّ  لكونه مذكوراً  ةعٰىل التقيَّ  ة السفياين حمموالً مد

 ).ا خيتلف بحسب االعتبارة استقرار دولته، وذلك ممَّ هذه املقادير، أو يكون املراد مدَّ  فيحتمل

 أبو النرض وّيف تُ (: وقال، )٣٣١٤الرقم / ٢٨٠و ٢٧٩ص / ٦ج (د يف تاريخ بغدااخلطيب ذكره  )١(

وُدفَِن يوم االثنني ليلة االثنني  ...بالفقيه املروزي إسامعيل بن أخي نوح املرضوب املعروف

 ).رَ كِ ذُ  وثامنني سنة فيام اً وقد بلغ أربعسبعني ومائتني، لثالث وعرشين خلت من شعبان سنة 

جعفر بن سعد بن عبيد اهللا الكاهيل، (: وقال، )١٣٧ص / ٦ج (قات ان يف الثذكره ابن حبَّ  )٢(

 ).وسالم الكاهيل يروي عن األعمش وأبيه

 .اد أصحاب أمري املؤمنني واحلسنني والسجَّ من ) ٩و ٨ص (رجاله يف  ه الربقي عدَّ  )٣(

، ويف من أصحاب احلسني ) ٩٦٢/١الرقم / ٩٩ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ و

اد ) ١٠٧٧/١الرقم / ١١٠ ص(  .مع توصيفه باألسدي الكويف من أصحاب السجَّ

 .ه تصحيفوالظاهر أنَّ  ،)منترصاً (: بعض النَُّسخيف ) ٤(

 ).كليب بن طلحة اجلحدري: (بعض النَُّسخيف ) ٥(

أبو زرعة بن عمرو بن (: )٨٤٣٩الرقم / ٨٩ص / ١٢ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٦(

 ]).[ا رأٰى علي� ، ...هرم اسمه :لبجيل الكويف، قيلجرير بن عبد اهللا ا

/ ٧ج ( قال ابن سعد يف الطبقات الكربٰى ؛ )عبد اهللا بن زرير الغافقي(: ن الدايننَيف ُس  )٧(

 إحدٰى ومات سنة  ني،صفِّ   ، وشهد مع عيلٍّ ...، له أحاديثوكان ثقةً (: )٥١٠  ص

 ).وثامنني
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كُ  ْ َزِت اَْجلُيُوُش  ،َوَالرتُّ َوُاْستُْخلَِف  ،َوَماَت َخِليَفتُُكُم َالَِّذي َجيَْمُع َاْألَْمَواَل  ،َوُجهِّ

 ُك ُمْلِكِهْم ِمْن َحيُْث َيْأِيت َهَال وَ  ،َفيُْخَلُع َبْعَد ِسنَِني ِمْن َبيَْعتِهِ  ،َبْعَدُه َرُجٌل َصِحيٌح 

ومُ  ،)١(َبَدأَ  ُك َواَلرُّ ْ  )٢(َوُينَاِدي ُمنَاٍد ِمنْ  ،َوَتْكثُُر َاْحلُُروُب ِيف َاْألَْرضِ  ،َوَيتََخاَلُف َالرتُّ

َب  :ُسوِر ِدَمْشَق  َوُخيَْسُف بَِغْرِيبِّ َمْسِجِدَها  ،َوْيٌل ِألَْهِل اَْألَْرِض ِمْن َرشٍّ َقِد اِْقَرتَ

رَّ َحاِئُطَها َحتَّٰى 
اِم ُكلُُّهْم َيطُْلُب َاملُ َثُة َنَفٍر بِ َهُر َثَال َيظْ وَ  ،َخيِ  ،َرُجٌل َأْبَقعُ  ،ْلَك الشَّ

ُرُج ِيف َكَلٍب  ،َوَرُجٌل َأْصَهُب  َحيُْرضُ َالنَّاُس وَ  ،َوَرُجٌل ِمْن َأْهِل َبيِْت َأِيب ُسْفيَاَن َخيْ

ْفيَاِينِّ أَ َفتِْلَك  )٣(واَفإَِذا َدَخلُ  ،ِمْرصَ  َوَخيُْرُج َأْهُل َاْلَغْرِب إَِىلٰ  ،بِِدَمْشَق   ،َماَرُة َالسُّ

ٍد  ُرُج َقبَْل َذلَِك َمْن َيْدُعو ِآلِل ُحمَمَّ َريةَ وَ  ،َوَخيْ ُك اَْحلِ ْ وُم  ،َتنِْزُل َالرتُّ َوَتنِْزُل َالرُّ

ا بِِقْرِقيِسيَاءَ  َحتَّٰى  َعبَْد َاهللا َيْسبُِق َعبُْد َاهللاوَ  ،فَِلْسطِنيَ   ،َالنَّْهرِ  َعَىلٰ  )٤(َيْلتَِقَي ُجنُوُدُمهَ

َجاَل َوَيْسبِي َالنَِّساءَ َيِسُري َصاِحُب َاملَ وَ  ،َوَيُكوُن ِقتَاٌل َعظِيمٌ  ُثمَّ  ،ْغِرِب َفيَْقتُُل َالرِّ

ْفيَاِينُّ  َيْرِجُع ِيف َقيٍْس َحتَّٰى  ْفيَ َفيَْسبُِق َاْليََامِينَّ  ،َينِْزَل اَْجلَِزيَرَة َالسُّ اِينُّ َفيَْقتُُل َوَحيُوُز اَلسُّ

ٍد  ُثمَّ َيِسُري إَِىلٰ  ،َما َمجَُعوا َوَيْقتُُل َرُجالً ِمْن ، َاْلُكوَفِة َفيَْقتُُل َأْعَواَن آِل ُحمَمَّ

يِْهمْ  اِم َقِد  َوإَِذا َرَأٰى  ،لَِواِئِه ُشَعيُْب ْبُن َصالٍِح  َعَىلٰ  ،ْهِديُّ ُثمَّ َخيُْرُج َاملَ  ،ُمَسمَّ َأْهَل َالشَّ

ةَ  ا َعَىلٰ اِْجتََمَع َأْمُرهَ  ُقوا بَِمكَّ ِكيَُّة  ،اِْبِن أَِيب ُسْفيَاَن َفُأْحلِ َفِعنَْد َذلَِك ُتْقتَُل َالنَّْفُس اَلزَّ

َة َضيَْعةً  َامءِ  ،َوَأُخوُه بَِمكَّ َا َالنَّاُس  :َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن َالسَّ َذلَِك وَ  ،نٌ إِنَّ َأِمَريُكْم ُفَال  ،َأهيُّ
                                                             

مة املجليس قال  )١( أي من  )من حيث بدأ: (قوله(: )٢٠٨ص / ٥٢ج (ألنوار ايف بحار  العالَّ

بدء ملكهم كان من تلك اجلهة حيث  أنَّ  ه من تلك اجلهة كامهالكو توجَّ  جهة خراسان، فإنَّ 

 ).ه أبو مسلم منها إليهمتوجَّ 

 ).عن: (بعض النَُّسخيف  )٢(

 ).رحلوا: (بعض النَُّسخيف  )٣(

خرٰى، وياء السكون، وقاف أُ  بالفتح، ثمّ  -قرقيسياء (): ١٠٨٠ص / ٣ج (يف مراصد االطِّالع  )٤(

ه، وهي عٰىل بلد عٰىل اخلابور عند مصبِّ : وألف ممدودة خرٰى،وياء أُ  ،ساكنة، وسني مكسورة

 ).عٰىل الفرات، فوق رحبة ملك بن طوق الفرات، جانب منها عٰىل اخلابور وجانب
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 .)١(َعْدالً َكَام ُمِلئَْت ظُْلًام َوَجْوراً َيْمَألُ َاْألَْرَض ِقْسطًا وَ  ْهِديُّ اَلَِّذيُهَو َاملَ 

ادِ  ،َعنْهُ  -  ٤٨٠ ِد ْبِن َخَلٍف اَْحلَدَّ َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َأَباٍن  ،)٢(]يِّ [َعْن ُحمَمَّ

ِكيَُّة : َيُقوُل  َعْن ُسْفيَاَن ْبِن إِْبَراِهيَم َاْجلَِريِريِّ َأنَُّه َسِمَع َأَباهُ  ،)٣(َاْألَْزِديِّ  َالنَّْفُس َالزَّ

دٍ ُغَال  ُد ْبُن اَْحلََسنِ  :اِْسُمهُ  ،ٌم ِمْن آِل ُحمَمَّ َفإَِذا َقتَُلوُه َملْ  ،َذْنٍب   ُجْرٍم َوَال ُيْقتَُل بَِال  ،ُحمَمَّ

َامِء َعاِذرٌ  ٍد َقاِئَم آِل ُحمَمَّ  هللاُ ِعنَْد َذلَِك َيبَْعُث اَ فَ  ،ِيف اَْألَْرِض َناِرصٌ  َال وَ  ،َيبَْق َهلُْم ِيف َالسَّ

 َال  ،َهلُُم َالنَّاُس  إَِذا َخَرُجوا َبَكٰى  ،ِيف َأْعُنيِ َالنَّاِس ِمَن َاْلُكْحلِ  َهلُْم َأَدقُّ  ،ِيف َعَصبَةٍ 

ُْم ُخيْ  َيَرْوَن إِالَّ   َوُهُم َأَال  ،َمَغاِرَهبَاَهلُْم َمَشاِرَق اَْألَْرِض وَ  َيْفتَُح َاهللاُ ،ُفونَ تَطَ َأهنَّ

ا ملُ اَ  َمانِ  َأَال  ،ْؤِمنُوَن َحق� َهاِد ِيف آِخِر َالزَّ  .)٤(إِنَّ َخْريَ اَْجلِ

ِد بِْن َيِزيَد اَْآلَدِميِّ  ،)٥(َعْن أَِيب َحاتِمٍ  ،َعنْهُ  -  ٤٨١ ، - بَْغَداِديٌّ َعابٌِد  -  )٦(َعْن ُحمَمَّ

يَٰى  :َقاَل  َثنَا َحيْ َسِمْعُت َأَبا  :َقاَل ، ْبِن َعبَّادٍ  َمتيلَعْن  ،)٧(ْبُن ُسَليٍْم َالطَّاِئِفيُّ  َحدَّ
                                                             

) ٤٩٧ح / ٩٣٦ص / ٤ج (الداين  ننَن ُس ع، )٤٦ص (ر رَ عقد الدُّ رواه املقديس الشافعي يف  )١(

صدره  ، وروٰى سناده عن املعمر بن أيب زرعة عن عبد اهللا بن زرير الغافقي خمترصاً إب

 .عن جعفر )١١٥٤ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج   راونديال

د بن خلف حممّ (: )٢١٦الرقم / ١٣٢و ١٣١ص / ٩ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال  )٢(

 ).وستِّني ومائتني إحدٰى سنة مات ، ...بو بكر البغدادي، املقرئادي، أاحلدَّ 

ي قال )٣( اق إسامعيل بن أبان الورَّ (: )٤١١الرقم / ١٠ - ٤ص / ٣ج (يف هتذيب الكامل  املزِّ

د بن خلف حممّ : ، روٰى عنه مجاعة منهم...الكويف أبو إبراهيم: األزدي، أبو إسحاق، ويقال

 ).رشة ومائتنيسّت عسنة مات ، ...ادياحلدَّ 

 . عن احلسني بن عيلٍّ  )١١٥٤ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  صدره الراوندي  روٰى  )٤(

د بن إدريس بن حممّ (: )٤٠الرقم / ٣٠ - ٢٨ص / ٩ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر قال ) ٥(

مات يف  ،...ةالرازي، احلافظ الكبري، أحد األئمَّ  املنذر بن داود بن مهران احلنظيل، أبو حاتم

 )).هـ١٩٥(وكان مولده سنة  ،)...هـ٢٧٧(شعبان سنة 

از، د بن يزيد اآلدمي اخلرَّ حممّ (: )٨٧١ح / ٤٦٨و ٤٦٧ص / ٩ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر  قال )٦(

ة  وّيف ، تُ ...ف باألمحرعرَ ويُ ، أبو جعفر البغدادي املقابري العابد  ).مخس وأربعني ومائتنيسنة بمكَّ

 :قائالً  ،من أصحاب الصادق ) ٤٨٢١/٣٨الرقم /٣٢٣ص (يف رجاله  ف املؤلِّ ه عدَّ  )٧(

                .)أسند عنه ،يم الطائفيلَ بن ُس  ٰى حيي(



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٥٠٤

تُْكْم فِتْنٌَة ُمْظِلَمةٌ «: َيُقوُل  َسِمْعُت َعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب  :َالطَُّفيِْل َيُقوُل   َأَظلَّ

 .»َالنَُّوَمةُ   َينُْجو ِمنَْها إِالَّ َال  َعْميَاُء ُمنَْكِشَفةٌ 

 ؟َوَما َالنَُّوَمةُ  ،َيا َأَبا اَْحلََسنِ  :ِقيَل 

 .)١(»َيْعِرُف َالنَّاُس َما ِيف َنْفِسهِ  َالَِّذي َال «: َقاَل 

امٍ  ،)٢(َعِن َاْلَعبَّاِس ْبِن َيِزيَد َاْلبَْحَراِينِّ  ،َعنْهُ  -  ٤٨٢ اِق ْبِن َمهَّ زَّ  ،)٣(َعْن َعبِْد اَلرَّ

َخيُْرُج  َال : َقاَل  ،)٦(ْبِن َعبَّاسٍ  ْن َعِيلِّ ْبِن َعبِْد اَهللاعَ  ،)٥(َعِن اِْبِن طَاُوسٍ  ،)٤(َعْن َمْعَمرٍ 
                                                                                                                                               

  يم القريش الطائفي، لَ بن ُس  ٰى حيي(: )٣٦٧الرقم /١٩٨ص /١١ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر وقال

 ).مات سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة، ...ازاخلرَّ  ي،ا، املكِّ أبو زكريَّ  :ويقال ،دأبو حممّ 

ل ) ٢ح / ١٠باب / ١٤٤و ١٤٣ص (يف الغيبة  رواه باختالف النعامين  )١( بإسناده عن املفضَّ

/ النومة باب معنٰى / ١٦٦ص (معاين األخبار يف  ، والصدوق بن عمر عن أيب عبد اهللا ا

عن ) ١١٥٢ص / ٣ج (ائح واجلراخلرائج يف  ، والراوندي سناده عن أيب الطفيلإب )١ح 

رِّ النظيم أمري املؤمنني  ، وعيلُّ بن عن أمري املؤمنني ) ٧٥٨ص (، واملشغري يف الدُّ

ر احليلِّ يف   .عن أمري املؤمنني  )١٢٧ح / ٧٦ص ( ةالعدد القويَّ يوسف املطهَّ

بيب اس بن يزيد بن أيب حأبو الفضل العبَّ (: )٢٨٨ص / ١ج (قال السمعاين يف األنساب ) ٢(

 .)ثامن ومخسني ومائتنيمات سنة ، ...اقاسويه، روٰى عن عبد الرزَّ بعبَّ  البحراين، معروف

 .وهو تصحيف ،)اس بن بريدالعبَّ (: بعض النَُّسخويف 

اق بن عبد الرزَّ (: )٦١١الرقم / ٢٨٠ - ٢٧٨ص / ٦ج (يف هتذيب التهذيب  ابن حجر قال )٣(

 ).عرشة ومائتني إحدٰى مات سنة  ،...الصنعاين أبو بكر ،ام بن نافع احلمريي، موالهممهَّ 

معمر بن راشد (: )٤٤١الرقم / ٢٢٠ - ٢١٨ص / ١٠ج (يف هتذيب التهذيب  ابن حجر قال )٤(

، روٰى عن مجاعة ...البرصي، سكن اليمن موالهم، أبو عروة بن أيب عمرو ،األزدي احلداين

 ).ثالث ومخسني ومائةت سنة ما، ...اقوروٰى عنه عبد الرزَّ  ،عبد اهللا بن طاوس :منهم

عبد اهللا بن طاوس بن (: )٣٤٠٨الرقم / ٥٠٣ص / ١ج (يف تقريب التهذيب ابن حجر قال ) ٥(

 ).اثنني وثالثني ومائةمات سنة  ،من السادسة، د، ثقة، فاضل، عابدكيسان اليامين، أبو حممّ 

اس بن بد اهللا بن عبَّ بن ع عيلُّ (: )٣١٤و ٣١٣ص / ٥ج ( قال ابن سعد يف الطبقات الكربٰى  )٦(

سبع عرشة  بالشام سنة وّيف تُ  ،لعبادته وفضله ،ادالسجَّ : يقال له لب بن هاشم، كانعبد املطَّ 

 ).ومائة
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ْمِس آَيةٌ  ْهِديُّ َحتَّٰى َاملَ   .)١(َيْطُلَع َمَع َالشَّ

*   *   * 

                                                             

ابن و،  عن احلسني بن عيلٍّ  )١١٥٤ص / ٣ ج(واجلرائح اخلرائج يف  الراوندي رواه  )١(

) ٤٧٢ح / ٣٢٦ص ( عن نعيم بن ّمحاد، ويف) ٢١١ح / ١٦١ص (املالحم والفتن طاوس يف 

 /٣٧٣ص / ١١ج (ف يف املصنَّ، والصنعاين سناده عن معمرإا بعن كتاب الفتن لزكريَّ 

، اقعن ابن املبارك وابن ثور وعبد الرزَّ ) ٢٠٥ص (اد يف الفتن بن محَّ نعيم و ،)٢٠٧٧٥  ح

لعرف ، والسيوطي يف ااد والبيهقيبن محَّ نعيم عن ) ١٠٦ص (ر رَ عقد الدُّ املقديس الشافعي يف و

يف قي اهلندي يف الربهان واملتَّ ، اد وأيب احلسن احلريببن محَّ نعيم عن ) ٧٤ح / ١١٥(الوردي 

: وفيه، اد وأيب احلسن احلريبعن نعيم بن محَّ  )١٣ح / ١٠٧ص (عالمات مهدي آخر الزمان 

 .عن البيهقي ونعيم بن محَّاد) ١٥ح / ١٠٨ص (، ويف )ٰى تطلعحتَّ (بدل  )تظهر ٰى حتَّ (
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 و زو   فط ذ  

ُد ْبُن َعبِْد اَهللا -  ٤٨٣ يُّ  ْبِن َجْعَفرٍ  ُحمَمَّ ْمَريِ ِد ْبِن  ،َعْن َأبِيهِ  ،َاْحلِ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َعَطاءٍ  ،ِعيَسٰى  : َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،ِم ْبِن َأِيب َعْمَرةَ الَّ َعْن َس  ،َعْن ُحمَمَّ

اٌج َيْزَهُر ُمنُْذ يَ  ،َبيُْت اَْحلَْمدِ  :لَِصاِحِب َهَذا اَْألَْمِر َبيٌْت ُيَقاُل َلهُ «  ْوَم ُولَِد إَِىلٰ فِيِه ِرسَ

يِْف   .)١(»َأْن َيُقوَم بِالسَّ

َنا َمجَاَعةٌ  - ٤٨٤ يِّ  ،َأْخَربَ َعْن َجْعَفِر ْبِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحبِْيشٍّ  ،َعِن َالتَّلَُّعْكَربِ

ِد ْبِن غَ  ،)٣(َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َصالٍِح  ،)٢(َعْن َأْمحََد ْبِن َأِيب ُنَعيْمٍ  ،َمالٍِك   ،)٤(َزالٍ َعْن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمرَ  إِنَّ َقاِئَمنَا إَِذا َقاَم «: َيُقوُل   َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اَهللا :َقاَل  ،َعْن ُمَفضَّ
                                                             

/ ٢٤٥ص (يف الغيبة  النعامين عن احلمريي، و) ٢٦٧ص (واه املسعودي يف إثبات الوصيَّة ر )١(

اب يف و، باختالف يسري  سناد آخر عن أيب عبد اهللاإب )٣١ح / ١٣باب  حسني بن عبد الوهَّ

/ ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس عن أيب جعفر ) ١٣٤ص (عيون املعجزات 

 .ن عطاءد بعن حممّ ) ٢٨٩ص 

أمحد بن ميثم بن أيب نعيم الفضل بن عمر (: )٢١٦الرقم / ٨٨ص (يف رجاله  قال النجايش  )٢(

ني، طلحة بن عبيد اهللا، أبو احلسني، كان من ثقات أصحابنا الكوفيِّ  اد، موٰىل آلولقبه دكني بن محَّ 

 ).٧٧/١٥الرقم / ٧٠ص ( يف الفهرست أيضاً  املؤلِّف وكذا ذكره ، )ومن فقهائهم

ٰى بأيب كنَّيُ  ،إبراهيم بن صالح األنامطي(: )١٣الرقم / ١٥ص (يف رجاله  قال النجايش ) ٣(

 ).كويف، ثقة، ال بأس به ،إسحاق

 .أيضاً ) ٢/٢الرقم / ٣٤ص (يف الفهرست  املؤلِّف قه وقد وثَّ 

د ين حممّ الشيخ شمس الدِّ (: )٨٧٦الرقم / ٢٩٢ص / ٢ج (أمل اآلمل يف  احلرُّ العاميل قال  )٤(

 ).خيار العلامء يف وقته بن الغزال املرصي الكويف، كان منا
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َ َأْرشَ  ُجُل ِيف ُمْلِكِه َحتَّٰى ، )١(َالنَّاُس  َواِْستَْغنَٰى ، اَقِت اَْألَْرُض بِنُوِر َرهبِّ ُر َالرَّ ُيوَلَد  َوُيَعمَّ

 ،َلُه َأْلُف َباٍب  اً ِيف َظْهِر َاْلُكوَفِة َمْسِجد يبْنِ يَ وَ  ،ُيوَلُد فِيِهْم ُأْنثَٰى  َلُه َأْلُف َذَكٍر َال 

َريةِ بِنََهِر َكْرَبَال  َوَتتَِّصُل ُبيُوُت َاْلُكوَفةِ  ُجُل َيْوَم اَْجلُُمَعِة َعَىلٰ  َحتَّٰى  ،ِء َوبِاْحلِ  َخيُْرَج اَلرَّ

 .)٤(»ُيْدِرُكَها َعَة َفَال اَْجلُمُ  )٣(ُيِريدُ  )٢(َبْغَلٍة َسْفَواءَ 

ٍد َاملُ  - ٤٨٥ َنا َأُبو ُحمَمَّ ِديُّ َأْخَربَ ِد ْبِن َعِيلِّ ْبِن اَْلَفْضلِ  ،َحمَّ  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َمالٍِك   يَٰى َعْن َأْمحََد ْبِن َحيْ  ،َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُبنَاٍن اَْخلَثَْعِميِّ  ،َعْن ُحمَمَّ

ِيف َحِديٍث  -  َعْن أَِيب َجْعَفٍر  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن َثابٍِت  ،)٥(ْعتَِمرِ ْبِن َاملُ اِ 

 ،ُث َراَياٍت َقِد اِْضطََرَبْت َبيْنََهاِهبَا َثَال ْهِديُّ َاْلُكوَفَة وَ َيْدُخُل َاملَ «: َقاَل ، - َطِويٍل 

َيْدِري َالنَّاُس َما َيُقوُل ِمَن  َال وَ  ،َاملِْنَْربَ َوَخيُْطُب  َيْأِيتَ  َفيَْدُخُل َحتَّٰى  ،َفتَْصُفو َلهُ 

 )٦(َكَأينِّ بِاْحلََسنِيِّ َواَْحلَُسيْنِيِّ َوَقْد َقاَداَها : ُسوِل َاهللاَوُهَو َقْوُل رَ  ،َاْلبَُكاءِ 

ُمَها إَِىلٰ  َيا اِْبَن  :ُة َالثَّانِيَُة َقاَل َالنَّاُس َفإَِذا َكاَنِت َاْجلُُمعَ  ،اَْحلَُسيْنِيِّ َفيُبَاِيُعوَنهُ  َفيَُسلِّ

َال َال َالصَّ  ،َرُسوِل َاهللا  َاملَْسِجُد َال وَ ،  َة َخْلَف َرُسوِل اَهللاُة َخْلَفَك ُتَضاِهي َالصَّ

َباٍب َفيَُخطُّ َمْسِجداً َلُه أَْلُف  ،َاْلَغِريِّ  َفيَْخُرُج إَِىلٰ  ،َلُكمْ  )٧(َأَنا ُمْرَتادٌ  :َفيَُقوُل  ،َيَسُعنَا
                                                             

 ).من ضوء الشمس الناس ٰى واستغن(: رشاديف اإل )١(

ة سفٰى / ٢٣٧٨ص / ٦ج (يف الصحاح للجوهري  )٢(  ).خفيفة رسيعة: بغلة سفواء): (مادَّ

 ).مريد: (بعض النَُّسخيف  )٣(

يف روضة  ، والفتَّال )٣٨١و ٣٨٠ص / ٢ج (يف اإلرشاد  رواه باختالف املفيد  )٤(

، ويف )٢٩٣ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس )٢٦٤ص (الواعظني 

 عن الصادق ) ١١٧٦ص / ٣ج (واجلرائح يف اخلرائج  الراوندي وذيله، ) ٢٨٧ ص(

 .ذيله

 ).)املعتمر خ ل(املعتمد : (بعضها، ويف )املعتمد: (بعض النَُّسخيف ) ٥(

 ).قادها: (بعض النَُّسخويف  ؛)الرايات(الضمري راجع إٰىل  الظاهر أنَّ  )٦(

د طلبهإذا : ءارتاد اليش): (٨٤٨الرقم / ٤٧٤ص / ١ج (يف مجهرة األمثال  )٧( ، ألنَّ الطالب يرتدَّ

 ).يناهلا يف حاجته حتَّٰى 
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َهلُْم َهنَراً  َوَيبَْعُث َفيَْحِفُر ِمْن َخْلِف َقْربِ َاْحلَُسْنيِ  ،)١(َعَليِْه َأِصيٌص  ،َيَسُع َالنَّاَس 

َهتِهِ  َوَيْعَمُل َعَىلٰ  ،ِيف َالنََّجِف  )٢(ُينْبَذَ  َاْلَغِريَّْنيِ َحتَّٰى  َجيِْري إَِىلٰ   )٤(َقنَاطَِر َوأَْرَحاءَ  )٣(ُفوَّ

بِيلِ  َتْطَحنَُه  فِيِه ُبرٌّ َحتَّٰى  )٥(َرْأِسَها ِمْكتٌَل  َوَكَأينِّ بِاْلَعُجوِز َوَعَىلٰ  ،ِيف َالسَّ

 .)٧(»)٦(ءَ بَِكْرَبَال 

َعْن أَِيب  ،َعِن اَْألَْعَمشِ  ،َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َعيَّاشٍ  ،اَْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤٨٦

إِنَُّه «: ْهِديَّ َذَكَر اَملَ َيُقوُل وَ   ِمْعُت َرُسوَل اَهللاَس  :َقاَل  ،َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اَْليََامنِ  ،َواِئلٍ 

ْكِن وَ   .)٨(»َثتَُهاَفَهِذهِ أَْسَامُؤُه َثَال  ،ْهِديُّ اَملَ وَ  َعبُْد اَهللاِْسُمُه َأْمحَُد وَ  ،َقامِ اَملَ ُيبَاَيُع َبْنيَ اَلرُّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  ،َسْعُد ْبُن َعبِْد َاهللا -  ٤٨٧ َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن  ،ِن ُعبَيْدٍ بْ  َعْن ُحمَمَّ

 َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َعْن َجابٍِر اَْجلُْعِفيِّ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ِشْمرٍ  ،)٩(َأَبانٍ 

ِين َعِن َاملَ  :َفَقاَل  ،ْؤِمنَِني ْبُن اَْخلَطَّاِب َأِمَري َاملُ  َسَأَل ُعَمرُ : َيُقوُل  ْهِديِّ َما َأْخِربْ

 ؟اِْسُمهُ 
                                                             

مة املجليس  )١(  صُّ أُ : آباديقال الفريوز): (٣٣١ص / ٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

املتقاربة،  البيوت: الرعدة والذعر، والبناء املحكم، واألصيصة: برق، واألصيص كأمري: ءاليش

 ).صوا اجتمعواوهم أصيصة واحدة أي جمتمعة، وتأصَّ 

 ).ينز: (بعض النَُّسخيف  )٢(

ة فوه/ ٥٣٠ص / ١٣ج (لسان العرب : راجع. فمه: هة النهروَّ فُ  )٣(  ).مادَّ

ة رحا/ ٣١٢ص / ١٤ج (لسان العرب : راجع. الطاحون: ٰى ع الرحرحاء مجاأل) ٤(  ).مادَّ

ة كتل/ ٣٣٨ص / ٥ج (يف العني للفراهيدي  )٥(  ).الزبيل :املكتل): (مادَّ

 ).بال كراء: (بعض النَُّسخيف  )٦(

، خمترصاً  شمر عن أيب جعفر  عن عمرو بن) ٣٨٠ص / ٢ج (رشاد يف اإل رواه املفيد  )٧(

، رشادكام يف اإل عن أيب جعفر الباقر ) ٢٦٤و ٢٦٣ص (روضة الواعظني  يف والفتَّال 

 ).٢٨٧ص / ٢ج ( إعالم الورٰى يف  والشيخ الطربيس 

 .مع خترجيه )٤٦٣ح (م يف تقدَّ  )٨(

 ).٤٨٠ح (م ذكره يف هو إسامعيل بن أبان األزدي املتقدِّ  )٩(
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ا اِْسُمُه َفإِنَّ َحبِيبِي َش «: َقاَل فَ  َث بِاْسِمِه َحتَّٰى  إَِيلَّ َأْن َال  )١(دَ هِ َأمَّ َيبَْعثَُه  ُأَحدِّ

 .»َاهللاُ

ِين َعْن ِصَفتِِه؟ :َقاَل   َفَأْخِربْ

ْعرِ  ،َحَسُن َاْلَوْجهِ  ،ُهَو َشابٌّ َمْرُبوعٌ «: َقاَل   َيِسيُل َشْعُرُه َعَىلٰ  ،َحَسُن َالشَّ

َماءِ  ،َوُنوُر َوْجِهِه َيْعُلو َسَواَد ِحلْيَتِِه َوَرْأِسهِ  ،هِ َمنِْكبَيْ  ِة اَْإلِ  .)٢(»بِأَِيب اِْبُن ِخَريَ

َعْن َصالِِح ْبِن َأِيب  ،َعْن ُعثَْامَن ْبِن ِعيَسٰى  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٤٨٨

ْهَلِة َفَقاَل َذَكَر َمْسِجَد اَل: َقاَل ،  َعْن َأِيب َعبِْد َاهللا ،)٣(َاْألَْسَودِ  ُه َمنِْزُل «: سَّ َأَما إِنَّ

 .)٤(»َصاِحبِنَا إَِذا َقِدَم بَِأْهِلهِ 

ِميِّ  َعْن َعبِْد َاهللا ،ْبِن َسْعَدانَ  َعْن ُموَسٰى  ،َعنْهُ  -  ٤٨٩  ،ْبِن َاْلَقاِسِم َاْحلَْرضَ

 ؟ْهِديُّ َوَاْلَقاِئُم َواِحدٌ ملَ اَ  : ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللا: َقاَل  ،َعْن أَِيب َسِعيٍد اَْخلَُراَساِينِّ 

 .»َنَعمْ «: َفَقاَل 

َي َاملَ  :َفُقْلُت  ٍء ُسمِّ  ؟ْهِديَّ ِألَيِّ َيشْ

ُه َيُقوُم َبْعَد َما  ،ُكلِّ َأْمٍر َخِفيٍّ  إَِىلٰ  يدِ ِألَنَُّه َهيْ «: َقاَل  َي َاْلَقاِئَم ِألَنَّ َوُسمِّ

 .)٥(»إِنَُّه َيُقوُم بَِأْمٍر َعظِيمٍ  ،َيُموُت 
                                                             

 .رشادوكذا يف اإل ،)عهد: (بعض النَُّسخيف  )١(

الوليد عن سعد بن عبد  عن أبيه وابن )٣ح  /٥٦باب / ٦٤٨ص (ين كامل الدِّ يف  الصدوق  رواه )٢(

روضة يف  ، والفتَّال عن عمرو بن شمر) ٣٨٢ص / ٢ج ( رشاديف اإل ، واملفيد اهللا باختالف

 إعالم الورٰى يف  ، والشيخ الطربيس رشادكام يف اإل عن أيب جعفر ) ٢٦٦ص (الواعظني 

 .ذيله) ٤١ص (ر رَ يف عقد الدُّ املقديس الشافعي و، عن عمرو بن شمر) ٢٩٤ص / ٢  ج(

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٣٠٢٦/٤الرقم / ٢٢٥ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ ) ٣(

 ).الليثي، موالهم، كويف، أسند عنه اطصالح بن أيب األسود احلنَّ(

، سناده عن عثامنإب )٢ح / السهلةباب مسجد / ٤٩٥ص / ٣ج (الكايف يف  رواه الكليني  )٤(

يف هتذيب  ، واملؤلِّف عن صالح بن أيب األسود) ٣٨٠ص / ٢ج (يف اإلرشاد  واملفيد 

 .عن عثامن) ٦٩٢/١٢ح / ٢٥٢ص / ٣ج (األحكام 

 ).٤٠٣ح (م ذيله يف قد تقدَّ  )٥(
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َعْن أَِيب  ،َعْن َجابِرٍ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ِشْمرٍ  ،َعِن اِْبِن َحمْبُوٍب  ،َعنْهُ  -  ٤٩٠

َال  :َمْن َأْدَرَك ِمنُْكْم َقاِئَمنَا َفْليَُقْل ِحَني َيَراهُ «: َقاَل  ،َجْعَفٍر  ُم َعَليُْكْم َيا َأْهَل َالسَّ

ةِ  َساَلةِ َوَمْوِضَع اَ  ،َوَمْعِدَن َاْلِعْلمِ  ،َبيِْت َالنُّبُوَّ  .»لرِّ

ْمحَِن أَِيب َهاِشمٍ  ،َعنْهُ  -  ٤٩١ َعْن أَِيب  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  ،َعْن َعبِْد اَلرَّ

ُهَو َقْوُل وَ  ،ُاْبتُُلوا بِنََهرٍ  إِنَّ َأْصَحاَب ُموَسٰى «: َقاَل  ، َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،َبِصريٍ 

 :  َاهللا
َ
ْم بِن

ُ
 اَهللا ُمبْتَِلي�

�
َوإِنَّ َأْصَحاَب َاْلَقاِئِم ُيبْتََلْوَن  ،]٢٤٩: البقرة[ َهرٍ إِن

 .)١(»بِِمثِْل َذلَِك 

ْمحَنِ  ،َعنْهُ  -  ٤٩٢ َعْن َأِيب  ،َعْن أَِيب َبِصريٍ  ،َعِن اِْبِن أَِيب َمحَْزةَ  ،َعْن َعبِْد اَلرَّ

ُه إَِىلٰ  تَّٰى ْسِجَد اَْحلََراَم َح َاْلَقاِئُم َهيِْدُم َاملَ «: َقاَل ،  َعبِْد َاهللا َوَمْسِجَد  ،َأَساِسهِ  َيُردَّ

ُسوِل  َوَقَطَع  ،أََساِسهِ  َوأََقاَمُه َعَىلٰ  ،َمْوِضِعهِ  َوَيُردُّ َاْلبَيَْت إَِىلٰ  ،َأَساِسهِ  إَِىلٰ  َالرَّ

َقَها َعَىلٰ  اِق َوَعلَّ َّ  .)٢(»َاْلَكْعبَةِ  َأْيِدَي َبنِي َشيْبََة َالرسُّ

 ،)٣(َعْن َأِيب َصاِدٍق  ،َعْن ُسْفيَاَن اَْجلَِريِريِّ  ،ْبِن اَْحلََكمِ  َعْن َعِيلِّ  ،َعنْهُ  -  ٤٩٣

َولِ «: َقاَل  ،َعْن َأِيب َجْعَفٍر   ُل َبيٍْت َهلُْم َدْوَلٌة إِالَّ َأهْ  )٤(َوَلْن َيبَْق  ،َدْوَلتُنَا آِخُر َالدُّ
                                                             

 محن بن أيبسناده عن عبد الرإب )١٣ح / ٢٠باب / ٣٣١و ٣٣٠ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )١(

 ).موسٰى (بدل  )طالوت: (هاشم باختالف يسري، وفيه

يف  الفتَّال وباختالف،  عن أيب بصري) ٣٨٤و ٣٨٣ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد رواه  )٢(

إعالم يف  ، والشيخ الطربيس رشادكام يف اإل  عن الصادق) ٢٦٥ص (روضة الواعظني 

 .عن أيب بصري) ٢٨٩ص / ٢ج ( الورٰى 

أصحاب من ) ٩٤٧/٢الرقم / ٩٥ص (رجاله يف  املؤلِّف كيسان بن كليب الذي ذكره هو  )٣(

/ ١١٩ص (يف و، احلسني من أصحاب ) ١٠٣٢/٢الرقم / ١٠٤ص (يف و، احلسن 

من أصحاب  )١٥٦٣/٥الرقم / ١٤٤ص (، ويف  ادالسجَّ من أصحاب ) ١٢١٢/١الرقم 

 :من أصحاب أمري املؤمنني  ٰى الكنيف ) ٨٧٨/١٢الرقم / ٨٧ص (وقال يف  . الباقر

 ).كويف ،اجلرمي، عريب وهو ابن عاصم بن كليب ،أبو صادق(

 ).مل يبَق (: بعض النَُّسخيف ) ٤(
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َنا ِمثْ  )١(َذاإِ  :َيُقوُلوا إَِذا َرَأْوا ِسَريَتنَا لِئَالَّ  ،ُملُِّكوا َقبَْلنَا ُهَو وَ  ،ءِ َل ِسَريِة َهُؤَال ُملِّْكنَا ِرسْ

عَ :  َقْوُل َاهللا
ْ
ِقَ� َوال

�
ُمت

ْ
 �ِل

ُ
 .)٢(»]١٢٨: األعراف[ �اقِبَة

ْمحَِن ْبِن َأِيب َهاِشٍم َوَاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ  ،َعنْهُ  -  ٤٩٤ َعْن أَِيب  ،َعْن َعبِْد اَلرَّ

َجاَء بَِأْمٍر َغْريِ َالَِّذي  إَِذا َقاَم َاْلَقاِئُم «: َقاَل ،  ِد اَهللاَعْن أَِيب َعبْ  ،)٣(َخِدَجيةَ 

 .)٤(»َكانَ 

ٍد َاملُ  َعنِ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َاْحلََكمِ  ،َعنْهُ  -  ٤٩٥ بِيِع ْبِن ُحمَمَّ َعْن َسْعِد ْبِن  ،ْسِيلِّ اَلرَّ

 ِيف َحِديٍث َلُه َحتَّٰى  ْؤِمنَِني ملُ  اَ َقاَل َأِمريُ : َقاَل  ،َعِن َاْألَْصبَِغ ْبِن ُنبَاَتةَ  ،َظِريٍف 

َوْيٌل ملَِْن «: َفَقاَل  ،َوطِنيٍ  )٥(بَِخَزٍف َوِدَنانٍ  اَكاَن َمبْنِي� وَ  ،َمْسِجِد َاْلُكوَفةِ  إَِىلٰ  اِْنتََهٰى 

َل  ،َهَدَمَك  ِ قِ لِبَانِيَك بِاملَ َو َوْيٌل  ،َهْدَمَك  )٦(َوَوْيٌل ملَِْن َسهَّ  ،بَْلَة ُنوٍح ْطبُوِخ َاملَُْغريِّ

ةِ  ،ملَِْن َشِهَد َهْدَمَك َمَع َقاِئِم َأْهِل َبيْتِي ُطوَبٰى  ِة َمَع َأْبَراِر َاْلِعْرتَ  .»ُأوَلئَِك ِخيَاُر اَْألُمَّ

ْمحَ  ،ْن َعِيلِّ ْبِن َعبِْد َاهللاعَ  ،َوَعنْهُ  -  ٤٩٦ َعْن  ،)٧(ِن ْبِن َأِيب َعبِْد اَهللاَعْن َعبِْد اَلرَّ
                                                             

 ).إذ(: بعض النَُّسخيف  )١(

د األيادي يرفعه عن أمحد بن حممّ ) ٣٤١و ٣٤٠ص (يف منتخب األنوار املضيئة  رواه النييل  )٢(

 .باختالف يسري إٰىل أيب صادق

يف  الكنايس، قال النجايش َسَلمة أبو : ويقال ،هو سامل بن مكرم بن عبد اهللا، أبو خدجية )٣(

 ).ثقة ثقة(: )٥٠١الرقم / ١٨٨ص (رجاله 

جاء بأمر غري (بدل  )جاء بأمر جديد: (، وفيه)٣٨٤ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد  رواه )٤(

 ).الذي كان

أو أصغر له عسعس  أو أطول من احلبِّ  الراقود العظيم: نلدَّ ا): (٢٢٣ص / ٤ج (يف القاموس املحيط ) ٥(

 .من اآلجر املطبوخ اخلزف وكرسات الدنان بدالً  واملراد بناء حيطانه من؛ )حيفر له  أنْ ال يقعد إالَّ 

 ).شهد: (بعض النَُّسخيف  )٦(

: قائالً ، من أصحاب الصادق ) ٣٢١٦/١٢٥الرقم / ٢٣٦ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٧(

 ).ميمون: واسم أيب عبد اهللا ،بني شيبان، وأصله كويف البرصي، موىلٰ  عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا(

ام بن عبد ترمجة حفيده إسامعيل بن مهَّ يف ) ٦٢الرقم / ٣٠ص (رجاله يف  قه النجايش ووثَّ 

 .الرمحن بن أيب عبد اهللا
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َثِامَئٍة َوتِْسَع إِنَّ َاْلَقاِئَم َيْملُِك َثَال «: َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،ودِ َعْن أَِيب َاْجلَارُ 

َيْمَألُ َاْألَْرَض َعْدالً َوِقْسطًا َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام  ،ِسنَِني َكَام َلبَِث َأْهُل َاْلَكْهِف ِيف َكْهِفِهمْ 

َق اَْألَْرِض  َيْفتَُح َاهللاُوَ  ،َوَجْوراً  ِديُن  إِالَّ  َيبَْقٰى  َال  َوَيْقتُُل َالنَّاَس َحتَّٰى  ،َوَغْرَهبَاَلُه َرشْ

دٍ   .)١(َمتَاَم َاْخلََربِ  »...َيِسُري بِِسَريِة ُسَليَْامَن ْبِن َداُودَ  ، ُحمَمَّ

ِميِّ  َعْن َعبِْد َاهللا ،َعنْهُ  - ٤٩٧ َعْن َعبِْد اَْلَكِريِم ْبِن َعْمٍرو  ،ْبِن َاْلَقاِسِم اَْحلَْرضَ

 ؟َكْم َيْمِلُك َاْلَقاِئمُ :  ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللا: َقاَل  ،ْخلَثَْعِميِّ اَ 

 .)٣()٢(»َسبَْع ِسنَِني َيُكوُن َسبِْعَني َسنًَة ِمْن ِسنِيُكْم َهِذهِ «: َقاَل 

ْمحَِن ْبِن أَِيب َهاِشمٍ  ،َعنْهُ  -  ٤٩٨ أَِيب َعْن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َمحَْزةَ  ،َعْن َعبِْد َالرَّ

َناهُ  )٤(]َعْن أَِيب َجْعَفرٍ [ ،َبِصريٍ   إَِذا َقاَم َاْلَقاِئُم «: َقاَل  ،ِيف َحِديٍث َلُه اِْختََرصْ

َها َعِريشاً  َساِجِد َاْألَْرَبَعِة َحتَّٰى َأَمَر ِهبَْدِم َاملَ َدَخَل َاْلُكوَفَة وَ  ُ َيبُْلَغ أََساَسَها َوُيَصريِّ

َف َهلَا َكَام َكاَنْت َعَىلٰ  ملََساِجُد ُكلَُّها َمجَّاَء َال َتُكوُن اَ وَ  ،َكَعِريِش ُموَسٰى  َعْهِد  ُرشَ

ُع َالطَِّريَق اَْألَْعظََم فَ ،  َرُسوِل اَهللا ُكلَّ  )٥(َوَهيِْدمُ  ، ِستَِّني ِذَراعاً ْريُ ِص يَ َوُيَوسِّ

ٍة إَِىلٰ  ،َالطَِّريِق  َمْسِجٍد َعَىلٰ   َجنَاٍح َوَكنِيٍف َوِميَزاٍب إَِىلٰ  َوُكلَّ  ،َالطَِّريِق  َوَيُسدُّ ُكلَّ ُكوَّ

اِمِه  َاْلَفَلَك ِيف َزَمانِِه َفيُبْطُِئ ِيف َدْوِرِه َحتَّٰى  َوَيْأُمُر اَهللاُ  ،َالطَِّريِق  َيُكوَن َاْليَْوُم ِيف َأيَّ
                                                             

سناده عن أيب إب) ٤٣٥/٣٩ح / ٤٥٦و ٤٥٥ص (دالئل اإلمامة يف  رواه الطربي الشيعي  )١(

 .عن الباقر ) ٧٧ص (تاج املواليد يف  ، والشيخ الطربيس الً اجلارود مفصَّ 

مع زيادة يف  الً اخلثعمي مفصَّ  عن عبد الكريم) ٣٨١ص / ٢ج (يف اإلرشاد  املفيد رواه  )٢(

يف  ، والشيخ الطربيس عن الصادق ) ٢٦٤ص (يف روضة الواعظني  ، والفتَّال آخره

 .رشادكام يف اإل )٢٩٠ص / ٢ج ( إعالم الورٰى 

مة املجليس  قال )٣( ام خبار املختلفة الواردة يف أيَّ األ(: )٢٨٠ص / ٥٢ج (األنوار يف بحار  العالَّ

وبعضها عٰىل زمان استقرار دولته، وبعضها عٰىل  ،ة ملكهمجيع مدَّ  بعضها حممول عىلٰ  ملكه 

 ).ر، وبعضها عٰىل سنيه وشهوره الطويلة، واهللا يعلموالشهو حساب ما عندنا من السنني

 .بعض النَُّسخ من منتخب األنوار املضيئة و )٤(

 ).فيهدم: (بعض النَُّسخيف  )٥(
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نَُة َكَعْرشِ ِسنَِني ِمنْ  ِة َأْشُهٍر َواَلسَّ ْهُر َكَعَرشَ اِمُكْم َوَالشَّ ٍة ِمْن َأيَّ  ُثمَّ َال  ،ِسنِيُكمْ  َكَعَرشَ

ْسَكَرةِ  )١(َواِيل بُِرَميَْلةِ َخيُْرَج َعَليِْه َماِرَقُة َاملَ  َقِليالً َحتَّٰى  َيْلبَُث إِالَّ  َة آَال  )٢(َالدَّ  ،ٍف َعَرشَ

 )٣(ُج َفيَْخرُ  ،َواِيل َفيَُقلُِّدُه َسيَْفهُ َفيَْدُعو َرُجالً ِمَن َاملَ  ،َيا ُعثَْامنُ  ،َيا ُعثَْامنُ  :ِشَعاُرُهمْ 

ُه إَِىلٰ  ،ِمنُْهْم َأَحدٌ  َيبَْقٰى  َال  إَِليِْهْم َفيَْقتُُلُهْم َحتَّٰى  َوِهَي َمِدينٌَة َملْ  ،َكاُبَل َشاهٍ  ُثمَّ َيتََوجَّ

ُه َفيَْفتَُحَها ُه إَِىلٰ  ،َيْفتَْحَها َأَحٌد َقطُّ َغْريُ  ،َاْلُكوَفِة َفيَنِْزُهلَا َوَتُكوُن َداُرهُ  ُثمَّ َيتََوجَّ

 .)٥(َمتَاَم َاْخلََربِ  »...َسبِْعَني َقبِيَلًة ِمْن َقبَاِئِل َاْلَعَرِب  )٤(بَْهِرُج َويُ 

وِميَّةَ  ،َيْفتَُح ُقْسَطنَْطنِيَّةَ  َوِيف َخَربٍ آَخَر َأنَّهُ  -  ٤٩٩ نيِ بَِال وَ  ،َوَالرُّ  .)٦(َد َالصِّ

 َعْن ُموَسٰى  ،ِن َساِملٍ َعْن َأبِيِه َأْسبَاِط بْ  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن َأْسبَاطٍ  ،َعنْهُ  -  ٥٠٠

َأَما إِنَُّه  ،َفإِنَّ َهلُْم َخَربَ َسْوءٍ  ،اِتَِّق َاْلَعَرَب «: َأنَُّه َقاَل   َعْن أَِيب َعبِْد اَهللا ،)٧(َاْألَبَّارِ 

 .»َخيُْرُج َمَع َاْلَقاِئِم ِمنُْهْم َواِحدٌ  َال 
                                                             

 .وقرية ببيت املقدس ،ة، وقرية بالبحرين لبني حماربمنزل يف طريق البرصة إٰىل مكَّ : رميلةال )١(

 ).٦٣٥ص / ٢ج (مراصد االطِّالع : راجع

 ،طريق خراسان قريبة من شهرابان قرية يف ، وأيضاً صغريةك كمدينة لِ رية كبرية بنواحي هنر مَ ق )٢(

، بذلك يتمّ ر املقام هبا فُس كثِ يُ بن أردشري بن بابك كان هرمز بن سابور  ،كلِ وهي دسكرة املَ 

 .قرية بخوزستان وأيضاً 

 ).٤٥٥ص / ٢ج (، ومعجم البلدان )٥٢٧ص / ٢ج (مراصد االطِّالع : راجع

 ).خيرج ثمّ : (بعض النَُّسخيف  )٣(

ة هبرج/ ٢١٧ص / ٢ج (لسان العرب : راجع. أي هيدر دمهم :يبهرجهم )٤(  ).مادَّ

د األيادي يرفعه عن أمحد بن حممّ ) ٣٤٢و ٣٤١ص (يف منتخب األنوار املضيئة  رواه النييل  )٥(

 .»وتكون داره« : إٰىل أيب بصري، إٰىل قوله

 ٣٨٤ص / ٢ج (رشاد ، واإل)٢٢ح / ١٣باب / ٢٤٠و ٢٣٩ص (عامين الغيبة للن :راجع )٦(

 ).٣٨٥و

) ٤٦٦٥/٦٩٠الرقم / ٣١٤ص ( يف رجاله ، واملؤلِّف )٣٠ص (يف رجاله  ه الربقي عدَّ  )٧(

 .من أصحاب الصادق 
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ْمحَِن ْبِن َأِيب َهاِشمٍ  ،َعنْهُ  -  ٥٠١ َعْن  ،َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب اَملِْْقَدامِ  ،َعْن َعبِْد اَلرَّ

: َقاَل  ،ْؤِمنَِني َعْن َأِمِري اَملُ  ،)٢(َعْن َحِكيِم ْبِن َسْعدٍ  ،)١(ِعْمَراَن ْبِن َظبْيَانَ 

ادِ  )٣(ِمثَْل ُكْحِل اَْلَعْنيِ   ُكُهوَل فِيِهْم إِالَّ ْهِديِّ َشبَاٌب َال َأْصَحاُب َاملَ «  ،َوَاملِْْلِح ِيف َالزَّ

اِد َاملِْْلُح وَ   .)٤(»أََقلُّ َالزَّ

َعْن  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن ُعْقبََة اَلنَّْهِميِّ  ،َعْن أَْمحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعنْهُ  -  ٥٠٢

 ُع اَْلَقاِئَم بَْنيَ ُيبَايِ «: َقاَل أَُبو َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َعْن َجابٍِر اَْجلُْعِفيِّ  ،أَِيب إِْسَحاَق اَْلبَنَّاءِ 

ْكِن وَ  َة أَْهِل َبْدرٍ َقاِم َثَال اَملَ اَلرُّ َواَْألَْبَداُل  ،فِيِهُم اَلنَُّجبَاُء ِمْن أَْهِل ِمْرصَ  ،ُثِامَئٍة َوَنيٌِّف ِعدَّ

امِ   .»َأْن ُيِقيمَ  َفيُِقيُم َما َشاَء اَهللاُ  ،ِمْن أَْهِل اَْلِعَراِق  )٥(َواَْألَْخيَارُ  ،ِمْن أَْهِل اَلشَّ

ِد ْبِن َعِيلٍّ  ،َعنْهُ  -  ٥٠٣  ،َعْن َأِيب َبِصريٍ  ،َعْن ُوَهيِْب ْبِن َحْفصٍ  ،َعْن ُحمَمَّ

َيَزاُل  َال : َيُقوُل  ْؤِمنَِني ِمُري َاملُ َكاَن أَ « :َيُقوُل  )٦( َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اَهللا :َقاَل 

َب  ،َاهللاُ :ُيَقاَل  َال  َالنَّاُس َينُْقُصوَن َحتَّٰى  ينِ  َفإَِذا َكاَن َذلَِك َرضَ  ،بَِذَنبِهِ  )٧(َيْعُسوُب َالدِّ
                                                             

 عمران بن ظبيان احلنفي(: )٢٣٠الرقم / ١١٨ص / ٨ج (يف هتذيب التهذيب ابن حجر  قال )١(

وقال يعقوب بن سبع ومخسني ومائة، ، مات سنة ...سعد حكيم بن ٰى يحيعن أيب روٰى  ،الكويف

 ).عثقة من كرباء أهل الكوفة، يميل إٰىل التشيُّ  :سفيان

حكيم (: قائالً ،  من أصحاب عيلٍّ ) ٥١٤/٥الرقم / ٦٠ص (يف رجاله  املؤلِّف ه عدَّ  )٢(

 .)ٰى أبا حييى كنَّمن رشطة اخلميس، يُ  وكان ،احلنفي] سعيد[بن سعد ا

 .من أولياء أمري املؤمنني ) ٤ص (يف رجاله  ه الربقي وعدَّ 

 ).مثل الكحل يف العني: (بعض النَُّسخيف  )٣(

 سناده عن عبد الرمحن بن أيبإب) ١٠ح / ٢٠باب / ٣٣٠و ٣٢٩ص (يف الغيبة  النعامين رواه  )٤(

كتاب من  نقالً ) ٤١٤ح / ٢٨٦ص (املالحم والفتن يف  ، ورواه ابن طاوس هاشم باختالف

 .املقدام بن أيبعمرو سناده عن إلسلييل بالفتن ل

 ).نجادواأل: (بعض النَُّسخيف ) ٥(

 ).سمعت أبا عبد اهللا : قال(بدل ) عن أيب عبد اهللا (: بعض النَُّسخيف ) ٦(

مة املجليس  )٧(   دسيِّ ال :اليعسوب: قال اجلزري): (٣٣٤ص /٥٢ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ
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إِينِّ  اَهللاوَ  .)١(َجيِيئُوَن َقَزعاً َكَقَزِع اَْخلَِريِف  ،َقْومًا ِمْن َأطَْرافَِها َفيَبَْعُث َاهللاُ ،بَِذَنبِهِ 

ْم َقْوٌم هُ وَ  ،َوُمنَاَخ ِرَكاِهبِمْ اِْسَم َأِمِريِهْم َألَْعِرُفُهْم َوَأْعِرُف َأْسَامَءُهْم َوَقبَاِئَلُهْم وَ 

ُجَلْنيِ  ،َكيَْف َشاءَ  ِمُلُهُم َاهللاَُحيْ  ُجَل َوَالرَّ ، -َبَلَغ تِْسَعًة  َحتَّٰى  - ِمَن َاْلَقبِيَلِة اَلرَّ

َة َأْهِل َبْدرٍ  َثَة َعَرشَ َرُجالً َثَال ُثِامَئٍة وَ َواَفْوَن ِمَن َاْآلَفاِق َثَال َفيَتَ   :ُهَو َقْوُل َاهللاوَ  ،ِعدَّ
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ُجَل َليَْحتَبِي َفَال  َحتَّٰى  ،]١٤٨: البقرة[  .)٢(»َذلَِك  ُيبَلَِّغُه اَهللاُ ٰى َتُه َحتَّ َحيُلُّ ُحبْوَ  إِنَّ اَلرَّ

ُد ْبُن َعبِْد َاهللا -  ٥٠٤ يُّ  ُحمَمَّ ْمَريِ ِد ْبِن َعبِْد  ،يهِ َعْن َأبِ  ،ْبِن َجْعَفٍر اَْحلِ َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن ِعيَسٰى  )٣(َاْحلَِميدِ  ِد ْبِن َاْلُفَضيْلِ  ،َوُحمَمَّ َعْن َأِيب َعبِْد  ،َعْن أَِيب َمحَْزةَ  ،)٤(َعْن ُحمَمَّ
                                                                                                                                               

  َّومنه حديث عيلٍّ  أصله فحل النحل،وم، والرئيس واملقد   َّإذا كان ذلك «: ه ذكر فتنة فقالأن

يف أهل دينه وأتباعه  فارق أهل الفتنة ورضب يف األرض ذاهباً  ، أي»ين بذنبهرضب يعسوب الدِّ 

بالذنب هاهنا مثل لإلقامة  الرضب :وقال الزخمرشي .األذناب وهم ،بعونه عٰىل رأيهالذين يتَّ 

 ).ينالدِّ  ه يثبت هو ومن تبعه عىلٰ والثبات، يعني أنَّ 

ة قزع/ ١٣٢ص / ١ج : (يف العني للفراهيدي )١(  ).واحدهتا قزعة ،قطع السحاب :عزَ القَ ): (مادَّ

 هوالسحاب في ،ل الشتاءه أوَّ اخلريف ألنَّ  ام خصَّ وإنَّ ): (٥٩ص / ٤ج (قال ابن األثري يف النهاية 

 ).جيتمع بعضه إٰىل بعض بعد ذلك غري مرتاكم وال مطبق ثمّ  قاً يكون متفرِّ 

األُصول الستَّة عرش : ، راجعد بن رشيح احلرضمي باختالف يسريروٰى صدره جعفر بن حممّ  )٢(

 ).٢٢٥/٢١ح / ٢٢١و ٢٢٠ص (

ه املؤلِّف ) ٣(  دحممّ : (، قائالً من أصحاب الرضا ) ٥٣٩٧الرقم / ٣٦٤ص (يف رجاله  عدَّ

/ ٤٠٢ص (، ويف )لبجيلة ار، موىلٰ ار، وأبوه عبد احلميد بن سامل العطَّ بن عبد احلميد العطَّ ا

 .العسكري ) ٥٨٩٢/١٠  الرقم

 ،اربن سامل العطَّ  د بن عبد احلميدحممّ ): (٩٠٦الرقم / ٣٣٩ص (يف رجاله  وقال النجايش 

 ).نيمن أصحابنا الكوفيِّ  قةً ، وكان ثأبو جعفر، روٰى عبد احلميد عن أيب احلسن موسٰى 

الصرييف  د بن فضيل بن كثريحممّ ): (٩٩٥الرقم / ٣٦٧ص (يف رجاله  قال النجايش ) ٤(

 ).أبو جعفر األزرق، روٰى عن أيب احلسن موسٰى والرضا  ،األزدي

ه الشيخ املفيد   من الفقهاء والرؤساء األعالم الذين ُيؤَخذ) ٤٤ص (يف جوابات أهل املوصل  وعدَّ

 .عنهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام، وال ُيطَعن عليهم بيشء، وال طريق لذمِّ واحٍد منهم
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ُه َقاَل   َاهللا  َقاِئِم َأَحَد َعَرشَ إِنَّ ِمنَّا َبْعَد اَلْ  ،َيا َأَبا َمحَْزةَ «: ِيف َحِديٍث طَِويٍل َأنَّ

 . )١(»ِمْن ُوْلِد اَْحلَُسْنيِ  اَمْهِدي� 

َعْن َعْمِرو ْبِن أَِيب  ،َعِن اَْحلََسِن ْبِن َحمْبُوٍب  ،َاْلَفْضُل ْبُن َشاَذانَ  -  ٥٠٥

َليَْمِلَكنَّ ِمنَّا  اَهللاوَ «: َيُقوُل  َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  :َقاَل  ،َعْن َجابٍِر َاْجلُْعِفيِّ  ،َاملِْْقَدامِ 

 ؟َيُكوُن َذلَِك  َمتَٰى  :ُقْلُت  ،»َثِامَئِة َسنٍَة َيْزَداُد تِْسعاً ِت َرُجٌل َبْعَد َمْوتِِه َثَال َاْلبَيْ  َأْهَل 

َة «: َقاَل  ؟َوَكْم َيُقوُم َاْلَقاِئُم ِيف َعاملَِهِ  :ُقْلُت ، »َبْعَد َاْلَقاِئِم « :َقاَل  تِْسَع َعْرشَ

 )٢(َفيَْقتُُل َوَيْسبِي ،َوِدَماِء َأْصَحابِهِ  ُلُب بَِدِم اَْحلَُسْنيِ نْتَِرصُ َفيَطْ ُثمَّ َخيُْرُج َاملُ  ،َسنَةً 

اُح  َحتَّٰى  فَّ  .)٤()٣(»َخيُْرَج اَلسَّ
                                                             

عن أمحد بن حمّمد األيادي بإسناده عن ) ٣٥٤ص (يف منتخب األنوار املضيئة  رواه النييل ) ١(

 ).أحد عرش(بدل ) اثني عرش: (، وفيهالصادق 

مة املجليس احلديث وما شاهبه وجوهًا،  وقد ذكر مجاعة من األعالم يف توجيه هذا    قال العالَّ

هذه األخبار خمالفة للمشهور، وطريق التأويل : ()١٤٩و ١٤٨ص / ٥٣ج (بحار األنوار يف 

 :أحد وجهني

 بأنْ ، القائم  ة سوٰى وسائر األئمَّ   ا النبيَّ يكون املراد باالثني عرش مهدي�  أنْ  :لاألوَّ 

األخبار املختلفة التي  يمكن اجلمع بني بعض وبه أيضاً ، ...يكون ملكهم بعد القائم 

 .ة ملكه وردت يف مدَّ 

ة الذين سائر األئمَّ  ون من أوصياء القائم هادين للخلق يف زمنيكون هؤالء املهديُّ  أنْ  :والثاين

  تعاىلٰ واهللا ،جاً جَ ُح  ة أيضاً واألئمَّ  كان أوصياء األنبياء ة، وإنْ  خيلو الزمان من حجَّ لئالَّ  ،رجعوا

 ).يعلم

 .)يسري: (بعض النَُّسخيف ) ٢(

ًال باختالف، والنعامين ) ٢٤ح / ٣٢٦ص / ٢ج (يف تفسريه  رواه العيَّايش ) ٣( عن جابر مفصَّ

تِْسَع «: قوله  بإسناده عن احلسن بن حمبوب إىلٰ ) ٣ح / ٢٦باب / ٣٥٤ص (يف الغيبة  

َة َسنَةً   .عن عمرو بن ثابت) ٢٥٨و ٢٥٧ص (صاص يف االخت باختالف،  واملفيد  »َعْرشَ

مة املجليس ) ٤( املراد باملنترص  الظاهر أنَّ ): (١٠٠ص / ٥٣ج (يف بحار األنوار  قال العالَّ

ح بام استظهره ))اهللا عليهام صلوات(اح أمري املؤمنني احلسني، وبالسفَّ  يف  ، ولقد ُرصِّ

 .االختصاص
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ٰ  بحمده تعاىلٰ  ٰى نتها الذين  د وآله األخيارحممّ  اهللا عىلٰ  الكتاب، وصىلَّ

 .أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 

*   *   * 

 



 

 

 

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 : عليق ومالحظاتت/ أمحد بن عيلٍّ الطربيس: االحتجاج -  ٤

 .النجف األرشف/ دار النعامن/ هـ١٣٨٦/ باقر اخلرسان

/ عبد املنعم عامر: حتقيق/ نوريابن قتيبة الدي: األخبار الطوال - ٥

 .دار إحياء الُكتُب العريب/ م١٩٦٠/ ١ ط

عّيل أكرب الغفاري والسيِّد حممود : حتقيق/ الشيخ املفيد :االختصاص -  ٦

 .بريوت/ دار املفيد للطباعة والنرش/ هـ١٤١٤/ ٢ط  /الزرندي

مطبعة / هـ١٤١٥/ ٢ط / احلسن بن حمّمد الديلمي: إرشاد القلوب - ٧

 .قم/ انتشارات الرشيف الريض/ أمري

سة آل البيت : حتقيق/ الشيخ املفيد: اإلرشاد -  ٨ / ٢ط / مؤسَّ

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤

/ ٤ط / حسن اخلرسان :قيقحت /الشيخ الطويس: االستبصار -  ٩

 .طهران/ ةب اإلسالميَّ تُ دار الكُ / خورشيد بعةمط/ ش١٣٦٣
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ة األطهار -  ١٠ الفتح حمّمد بن عيلِّ بن  أبو :االستنصار يف النصِّ عٰىل األئمَّ

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ط / عثامن الكراجكي

/ سينيحمّمد بن رسول الربزجي احل :اإلشاعة ألرشاط الساعة -  ١١

/ حسني حمّمد عّيل شكري: نٰى بهقابله واعت/ حمّمد زكريا الكاندهلوي: تعليق

 .دار املنهاج/ هـ١٤٢٦/ ٣ ط

دار الُكتُب / هـ١٤١٥/ ١ط / ابن حجر العسقالين: اإلصابة -  ١٢

 .بريوت/ العلميَّة

ثني :األُصول الستَّة عرش -  ١٣ ة حمدِّ ين املحمودي: حتقيق/ عدَّ / ضياء الدِّ

 .دار احلديث/ هـ١٤٢٣ /١ط 

/ ١ط / الفضل بن احلسن الطربيس :إعالم الورٰى بأعالم اهلدىٰ  -  ١٤

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ إلحياء الرتاث مؤسَّ

ين الزركيل :األعالم -  ١٥ دار العلم / م١٩٨٠/ ٥ط / خري الدِّ

 .بريوت/ للماليني

/ هـ١٤١٦/ ١ط / سعيد اخلوري الرشتوين اللبناين :أقرب املوارد -  ١٦

 .دار األُسوة

: تصحيح وتعليق/ هـ١٣٢٥/ ١ط / الرشيف املرتٰىض  :األمايل -  ١٧

ين النعساين احللبي منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش / السيِّد حمّمد بدر الدِّ

 .النجفي

مركز الطباعة والنرش / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :األمايل -  ١٨

سة البعثة  .قم/ يف مؤسَّ

سة البعثة: حتقيق/ الشيخ الطويس :ايلاألم -  ١٩ / ١ط / مؤسَّ

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤
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مدرسة اإلمام / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :اإلمامة والتبرصة -  ٢٠

 .قم/ اهلادي 

مكتبة / السيِّد أمحد احلسيني: حتقيق/ احلرُّ العاميل: أمل اآلمل -  ٢١

 .بغداد/ األندلس

/ عبد اهللا عمر البارودي: عليقديم وتتق/ السمعاين :األنساب -  ٢٢

 .بريوت/ دار اجلنان للطباعة والنرش والتوزيع/ هـ١٤٠٨/ ١ ط

مة احليلِّ  :إيضاح االشتباه - ٢٣ ون: حتقيق /العالَّ / الشيخ حمّمد احلسُّ

سني بقم / هـ١٤١١/ ١ ط سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ

فة  .املرشَّ

ة األطهاربحار األنوار ا -  ٢٤ مة  :جلامعة لُدَرر أخبار األئمَّ العالَّ

/ حييٰى العابدي الزنجاين وعبد الرحيم الربَّاين الشريازي: حتقيق/ املجليس

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط  .بريوت/ مؤسَّ

 .برطرند بعةمط/ م١٨٩٩/ أمحد بن سهل البلخي :البدء والتاريخ -  ٢٥

/ عّيل شريي: وتدقيق وتعليقحتقيق / ابن كثري :البداية والنهاية -  ٢٦

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٤٠٨/ ١ ط

حتقيق / املتَّقي اهلندي :الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان -  ٢٧

 .قم/ مطبعة اخليام/ هـ١٣٩٩/ عّيل أكرب الغفاري: وتعليق

حمّمد بن احلسن : بصائر الدرجات الكربٰى يف فضائل آل حمّمد  - ٢٨

ار(وخ ابن فرُّ  احلاج مريزا حسن كوجه : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات األعلمي/ هـ١٤٠٤/ باغي

ين السيوطي: والنحاةيف طبقات اللغويِّني  بغية الوعاة -  ٢٩ / جالل الدِّ

 .صيدا/ املكتبة العرصيَّة/ حمّمد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق
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حمّمد بن يوسف الكنجي  :البيان يف أخبار صاحب الزمان -  ٣٠

دار إحياء تراث / هـ١٤٠٤/ ٢ط  )/مطبوع ضمن كفاية الطالب(/ الشافعي

 .طهران/  أهل البيت

/ هـ١٤١٤/ عّيل شريي: حتقيق/ مرتٰىض الزبيدي: تاج العروس -  ٣١

 .بريوت/ دار الفكر

ة ووفياهتم -  ٣٢ / الشيخ الطربيس :تاج املواليد يف مواليد األئمَّ

 .قم/ بة آية اهللا املرعيشمكت/ هـ١٤٠٦ ط

/ دار إحياء الرتاث العريب/ ٤ط / ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون -  ٣٣

 .بريوت

حتقيق / أبو نعيم األصبهاين ):ذكر أخبار أصبهان(تاريخ أصبهان  -  ٣٤

/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٠/ ١ط / سيِّد كرسوي حسن: وتصحيح

 .بريوت

ة -  ٣٥  .قم/ مكتبة املرعيش/ هـ١٤٠٦/ لبغداديالكاتب ا :تاريخ األئمَّ

/ حمّمد بن جرير الطربي): تاريخ األَُمم وامللوك(تاريخ الطربي  -  ٣٦

سة األعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٤ ط  .بريوت/ مؤسَّ

: دراسة وحتقيق/ اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد أو مدينة السالم -  ٣٧

 .بريوت/ يَّةدار الُكتُب العلم/ هـ١٤١٧/ ١ط / مصطفٰى عبد القادر عطا

السيِّد رشف  :تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة -  ٣٨

ين عّيل احلسيني األسرتآبادي مدرسة اإلمام / هـ١٤٠٧/ ١ط / الدِّ

 .قم/ ̈  املهدي

أبو العالء حمّمد عبد الرمحن : حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي -  ٣٩

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٠/ ١ط / بن عبد الرحيم املباركفوريا
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اظ -  ٤٠  .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب/ الذهبي :تذكرة احلفَّ

 .حمّمد باقر الوحيد البهبهاين :تعليقة عٰىل منهج املقال -  ٤١

عبد اهللا بن حمّمد  ):أنوار التنزيل وأرسار التأويل(تفسري البيضاوي  -  ٤٢

 .دار الفكر/ الشريازي الشافعي البيضاوي

/ الثعالبي ):جواهر احلسان يف تفسري القرآن(تفسري الثعالبي  -  ٤٣

/ دل أمحد عبد املوجودعبد الفتَّاح أبو سنة وعّيل حمّمد معوض وعا: حتقيق

سة التاريخ العريب/ هـ١٤١٨/ ١ ط  .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب، مؤسَّ

/ ثعلبيال ):الكشف والبيان عن تفسري القرآن(تفسري الثعلبي  -  ٤٤

/ ١ط / نظري الساعدي: مراجعة وتدقيق/ أبو حمّمد بن عاشور: حتقيق

 .دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٤٢٢

ين حمّمد بن عمر التميمي  ):مفاتيح الغيب(تفسري الرازي  -  ٤٥ فخر الدِّ

 .٣ط / البكري الرازي الشافعي

جرير  حمّمد بن ):جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسري الطربي  -  ٤٦

صدقي مجيل : ضبط وتوثيق وختريج/ الشيخ خليل امليس: تقديم/ الطربي

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٥/ العطَّار

السيِّد هاشم : حتقيق/ حمّمد بن مسعود العيَّايش :تفسري العيَّايش -  ٤٧

يت  .طهران/ املكتبة العلميَّة اإلسالميَّة/ الرسويل املحالَّ

ي -  ٤٨ يعيلُّ  :تفسري القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب املوسوي اجلزائري  .قم/ مؤسَّ

حمّمد : حتقيق/ فرات بن إبراهيم الكويف :تفسري فرات الكويف -  ٤٩

سة طبع ونرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد / هـ١٤١٠/ ١ط / الكاظم مؤسَّ

 .طهران/ اإلسالمي
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حسن بن  :)غرائب القرآن ورغائب الفرقان(نظَّام األعرج تفسري  -  ٥٠

ا عمريات: حتقيق)/ نظَّام األعرج(ي النيسابوري حمّمد القمِّ  / ١ط / زكريَّ

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٦

مصطفٰى : دراسة وحتقيق/ ابن حجر العسقالين :تقريب التهذيب -  ٥١

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٥/ ٢ط / عبد القادر عطا

ون: حتقيق/ احللبيأبو الصالح : تقريب املعارف -  ٥٢ / فارس احلسُّ

 .هـ١٤١٧ ط

انتشارات / ش١٣٨٢/ ١ط / الشيخ الطويس :تلخيص الشايف -  ٥٣

 .قم/ املحبِّني

ام(تنبيه اخلواطر  -  ٥٤ ام بن أيب فراس املالكي ): جمموعة ورَّ ورَّ

 .طهران/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٨/ ٢ط / األشرتي

 .بريوت/ دار صعب/ املسعودي :التنبيه واإلرشاف -  ٥٥

السيِّد حسن : حتقيق وتعليق/ الشيخ الطويس :هتذيب األحكام -  ٥٦

 .طهران/ دار الكتب اإلسالميَّة/ هـ١٣٦٤/ ٣ط / املوسوي اخلرسان

دار / هـ١٤٠٤/ ١ط  /ابن حجر العسقالين :هتذيب التهذيب -  ٥٧

 .بريوت/ الفكر

اج يوسف  :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال - ٥٨ ين أبو احلجَّ مجال الدِّ

ي سة / هـ١٤٠٦/ ٤ط / بشار عواد معروف: حتقيق وضبط وتعليق/ املزِّ مؤسَّ

 .بريوت/ الرسالة

عمر : تعليق/ أبو منصور حمّمد بن أمحد األزهري :هتذيب اللغة -  ٥٩

/ دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٤٢١/ ١ط / ريم حامدسالمي وعبد الك

 .بريوت
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/ نبيل رضا علوان: حتقيق/ لطويسابن محزة ا :الثاقب يف املناقب -  ٦٠

سة أنصاريان/ هـ١٤١٢/ ٢ ط  .قم/ مؤسَّ

/ ١ط / حمّمد بن حبَّان بن أمحد أيب حاتم التميمي البستي: تالثقا -  ٦١

سة الُكتُب الثقافيَّة/ هـ١٣٩٣  .مؤسَّ

/ حمّمد مهدي اخلرسان: حتقيق/ الشيخ الصدوق: ثواب األعامل - ٦٢

 .قم/ منشورات الرشيف الريض/ مطبعة أمري/ ش١٣٦٨/ ٢ط 

عالء : حتقيق/ الشيخ حمّمد الشعريي السبزواري: جامع األخبار -  ٦٣

سة آل البيت / هـ١٤١٠/ ١ط / آل جعفر  .قم/ مؤسَّ

/ ١ط / جواد القيُّومي: حتقيق/ ابن طاوس :مجال األُسبوع -  ٦٤

سة اآلفاق/ مطبعة أخرت شامل/ ش١٣٧١  .مؤسَّ

حمّمد أبو : حتقيق وتصحيح/ أبو هالل العسكري :مجهرة األمثال - ٦٥

/ دار الفكر ودار اجليل/ هـ١٤٢٠/ الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش

 .بريوت

ن حمّمد ب :جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيلِّ بن أيب طالب  - ٦٦

/ ١ط / الشيخ حمّمد باقر املحمودي: حتقيق/ أمحد الدمشقي الباعوين الشافعي

 .قم/ جممع إحياء الثقافة اإلسالميَّة/ هـ١٤١٥

دار / ١ط / أبو نعيم األصفهاين :حلية األولياء وطبقات األصفياء - ٦٧

 .القاهرة/ ُأّم القرٰى 

مطبعة / هـ١٤١٥/ ١ط / املريزا حسني النوري: خامتة املستدرك -  ٦٨

سة آل البيت / ستارة  .قم/ مؤسَّ

ين الراوندي :اخلرائج واجلرائح - ٦٩ السيِّد حمّمد : بإرشاف/ قطب الدِّ

د األبطحي سة اإلمام املهدي / هـ١٤٠٩/ ١ط / باقر املوحِّ  .قم/ ¨مؤسَّ
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عبد القادر بن عمر  :خزانة األدب ولبُّ لباب لسان العرب -  ٧٠

دار الُكتُب / هـ١٤١٨/ ١ط / د نبيل طريفيحممّ : حتقيق وتصحيح/ البغدادي

 .بريوت/ العلميَّة

/ عّيل أكرب الغفاري: تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :اخلصال - ٧١

فة/ ش١٣٦٢ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  .مؤسَّ

سة نرش / هـ١٤١٧/ ١ط / مة احليلِّ العالَّ  :خالصة األقوال -  ٧٢ مؤسَّ

 .قاهةالف

أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي  :خالصة تذهيب هتذيب الكامل - ٧٣

م له واعتنٰى بنرشه/ األنصاري اليمني / ٤ط / عبد الفتَّاح أبو غدة: قدَّ

 .دار البشائر اإلسالميَّة/ مكتبة املطبوعات اإلسالميَّة بحلب/ هـ١٤١١

رُّ املنثور يف التفسري باملأثور -  ٧٤ ين الس :الدُّ دار / يوطيجالل الدِّ

 .بريوت/ املعرفة

رُّ النظيم - ٧٥ سة / يوسف بن حاتم الشامي املشغري العاميل :الدُّ مؤسَّ

فة سني بقم املرشَّ  .النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

/ هـ١٤١٣/ ١ط / حمّمد بن جرير الطربي الشيعي: دالئل اإلمامة -  ٧٦

سة البعثة  .قم/ مؤسَّ

أمحد بن عبد اهللا الطربي : قب ذوي القربىٰ ذخائر العقبٰى يف منا -  ٧٧

 .القاهرة/ مكتبة القديس/ هـ١٣٥٦)/ الطربي املحبُّ (

سة النرش / هـ١٤١١/ السيِّد املرتٰىض  :الذخرية يف علم الكالم -  ٧٨ مؤسَّ

 .قم/ اإلسالمي

/ ٣ط / آغا بزرك الطهراين :الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة -  ٧٩

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٣
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/ حمّمد صادق بحر العلوم: حتقيق/ ابن داود احليلِّ  :رجال ابن داود -  ٨٠

 .النجف األرشف/ منشورات املطبعة احليدريَّة/ هـ١٣٩٢

اه گانتشارات دانش/ أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي :رجال الربقي -  ٨١

 .هتران

/ هـ١٤١٥/ ١ط / الشيخ الطويس :)األبواب( رجال الطويس -  ٨٢

سة الن  .رش اإلسالميمؤسَّ

: حتقيق/ الشيخ الطويس ):اختيار معرفة الرجال(رجال الكيشِّ  -  ٨٣

سة آل البيت / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي  .إلحياء الرتاث مؤسَّ

أبو العبَّاس أمحد  ):فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة(رجال النجايش  -  ٨٤

/ هـ١٤١٦/ ٥ط  /ابن عّيل بن أمحد بن العبَّاس النجايش األسدي الكويف

فة سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  .مؤسَّ

الشيخ عّيل آل  :الردُّ القاصم لدعوة املفرتي عٰىل اإلمام القائم -  ٨٥

صيَّة يف اإلمام املهدي / هـ١٤٣٤/ ١ط / حمسن / ¨مركز الدراسات التخصُّ

 .النجف األرشف

 .طهران/ مكتبة األسدي/ ـه١٩٧٠/ املرصفي: رغبة األمل -  ٨٦

السيِّد حمّمد : تقديم/ حمّمد بن الفتَّال النيسابوري :روضة الواعظني -  ٨٧

 .قم/ منشورات الرشيف الريض/ مهدي السيِّد حسن اخلرسان

حمّمد بن يوسف الصاحلي  :ُسبُل اهلدٰى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٨٨

املوجود والشيخ عّيل حمّمد  الشيخ عادل أمحد عبد: حتقيق وتعليق/ الشامي

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٤/ ١ط / معوض

)/ ابن ماجة(أبو عبد اهللا حمّمد بن يزيد القزويني  :ُسنَن ابن ماجة -  ٨٩

 .بريوت/ دار الفكر/ حمّمد فؤاد عبد الباقي: حتقيق وترقيم وتعليق
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حتقيق / سجستاينأبو داود سليامن بن األشعث ال :ُسنَن أيب داود -  ٩٠

ام: وتعليق  .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٠/ ١ط / سعيد حمّمد اللحَّ

/ هـ١٤١٦/ ١ط / عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين :ُسنَن الداين -  ٩١

 .الرياض/ دار العاصمة

ين حمّمد بن أمحد بن عثامن الذهبي : أعالم النبالءَري ِس  -  ٩٢ / شمس الدِّ

سة / ٩ط / حسني األسد: حتقيق /شعيب األرنؤوط: إرشاف وختريج مؤسَّ

 .بريوت/ الرسالة

ة -  ٩٣ حمّمد : حتقيق وضبط وتعليق/ ابن هشام احلمريي :السرية النبويَّ

ين عبد احلميد  .مرص/ مكتبة حمّمد عّيل صبيح وأوالده/ هـ١٣٨٣/ حميي الدِّ

ق احليلِّ  :رشائع اإلسالم -  ٩٤ د صادق مع تعليقات السيِّ / املحقِّ

 .طهران/ انتشارات استقالل/ هـ١٤٠٩/ ٢ط / الشريازي

املريزا : تعليق/ موٰىل حمّمد صالح املازندراين: رشح ُأصول الكايف -  ٩٥

/ هـ١٤٢١/ ١ط / السيِّد عّيل عاشور: ضبط وتصحيح/ أبو احلسن الشعراين

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب

ة األطهار -  ٩٦ / نعامن املغريبالقايض ال :رشح األخبار يف فضائل األئمَّ

سة النرش / هـ١٤١٤/ ٢ط / السيِّد حمّمد احلسيني اجلاليل: حتقيق مؤسَّ

فة سني بقم املرشَّ  .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

الشيخ : تصحيح وتعليق/ السيِّد املرتٰىض  :رشح ُمجَل العلم والعمل -  ٩٧

 .دار األُسوة/ هـ١٤١٩/ ٢ط / يعقوب اجلعفري املراغي

إسامعيل بن محَّاد  ):تاج اللغة وصحاح العربيَّة(ح الصحا - ٩٨

دار العلم / هـ١٤٠٧/ ٤ط / أمحد عبد الغفور العطَّار: حتقيق/ اجلوهري

 .بريوت/ للماليني
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/ ٢ط / حمّمد بن إسامعيل البخاري اجلعفي :صحيح البخاري - ٩٩

 .أوقاف مرص/ هـ١٤١٠

اج بن مسلم القشريي: صحيح مسلم -  ١٠٠  مسلم بن احلجَّ

 .بريوت/ دار الفكر/ النيسابوري

أمحد بن حجر  :الصواعق املحرقة يف الردِّ عٰىل أهل البدع والزندقة - ١٠١

م له/ اهليتمي املّكي ج أحاديثه وعلَّق حواشيه وقدَّ اب عبد : خرَّ عبد الوهَّ

/ مكتبة القاهرة لصاحبها عّيل يوسف سليامن/ هـ١٣٨٥/ ٢ط / اللطيف

 .القاهرة

/ هـ١٤١٨/ ٢ط / عبد املعطي أمني :قيقحت/ العقييل :الضعفاء -  ١٠٢

 .بريوت/ ةب العلميَّ تُ دار الكُ 

اب بن عيلٍّ السبكي :طبقات الشافعيَّة الكربىٰ  - ١٠٣ : حتقيق/ عبد الوهَّ

 .دار إحياء الُكتُب العربيَّة/ حممود حمّمد الطناحي وعبد الفتَّاح حمّمد احللو

/ هـ١٤٠٨/ ٢ط / اجلمحي حمّمد بن سالم: طبقات الشعراء -  ١٠٤

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة

 .بريوت/ دار صادر/ حمّمد بن سعد: الطبقات الكربىٰ  -  ١٠٥

ثني -  ١٠٦ أبو الشيخ  :بأصبهان والواردين عليها طبقات املحدِّ

/ هـ١٤١٢/ ٢ط / عبد الغفور عبد احلقِّ حسني البلويش: حتقيق/ األصفهاين

سة الرسالة  .بريوت/ مؤسَّ

/ السيِّد عيلُّ بن طاوس :الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف - ١٠٧

 .قم/ مطبعة اخليَّام/ هـ١٣٩٩/ ١ ط

/ م١٩٦١/ فؤاد سيِّد: حتقيق/ الذهبي : يف خرب من غربَرب العِ  - ١٠٨

 .الكويت
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ة يف ُأصول الفقه -  ١٠٩ حمّمد رضا : حتقيق/ الشيخ الطويس :العدَّ

ي  .قم/ مطبعة ستاره/ هـ١٤١٧/ ١ط / األنصاري القمِّ

ين السيوطي :العرف الوردي يف أخبار املهدي -  ١١٠ / ١ط / جالل الدِّ

 .طهران/ املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة/ هـ١٤٢٧

َرر -  ١١١ : حتقيق/ املقديس يوسف بن حييٰى  :يف أخبار املنتظَر عقد الدُّ

 .القاهرة/ عامل الفكرمكتبة / هـ١٣٩٩/ ١ط / عبد الفتَّاح حمّمد احللو

السيِّد حمّمد صادق بحر : تقديم/ الشيخ الصدوق :علل الرشائع - ١١٢

 .النجف األرشف/ منشورات املكتبة احليدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ العلوم

حييٰى بن  :عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار -  ١١٣

سة النرش / هـ١٤٠٧)/ ابن البطريق(احلسن األسدي احليلِّ املعروف بـ  مؤسَّ

فة سني بقم املرشَّ  .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

/ جمتبٰى العراقي: حتقيق/ ابن أيب مجهور األحسائي :عوايل اللئايل -  ١١٤

 .قم/ مطبعة سيِّد الشهداء / هـ١٤٠٣/ ١ط 

سة دار اهلجرة/ هـ١٤٠٩/ ٢ط / اخلليل الفراهيدي :العني -  ١١٥  .مؤسَّ

تصحيح وتعليق / الشيخ الصدوق :ن أخبار الرضا عيو -  ١١٦

سة األعلمي/ هـ١٤٠٤/ الشيخ حسني األعلمي: وتقديم  .بريوت/ مؤسَّ

 بعةمط/ هـ١٣٦٩/ ابحسني بن عبد الوهَّ  :عيون املعجزات -  ١١٧

 .النجف األرشف/ ةاحليدريَّ 

ون كريم: حتقيق/ ابن أيب زينب النعامين :الغيبة -  ١١٨ / فارس حسُّ

 .أنوار اهلدٰى / هـ١٤٢٢/ ١ ط

/ ر اهللا حممود بن عمر الزخمرشيجا: الفائق يف غريب احلديث - ١١٩

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٧/ ١ ط
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سهيل : حتقيق وتقديم/ أبو عبد اهللا نعيم بن محَّاد املروزي :الفتن - ١٢٠

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكار

/ إسامعيل املروزي األزوارقاين :نينساب الطالبيِّ أالفخري يف  -  ١٢١

سة/ مكتبة املرعيش/ هـ١٤٠٩/ ١ط / مهدي الرجائي: حتقيق  .قم املقدَّ

إبراهيم  :فرائد السمطني يف فضائل املرتٰىض والبتول والسبطني - ١٢٢

سة املحمودي/ هـ١٤٠٠/ ١ط / بن حمّمد اجلويني اخلراساينا / مؤسَّ

 .بريوت

مرعي بن يوسف  :¨مام املهدي املنتظَر يف اإل فرائد فوائد الفكر - ١٢٣

دار الكتاب / هـ١٤٢٧/ ٣ط / سامي غريري: حتقيق/ املقديس احلنبيل

سة/ اإلسالمي  .قم املقدَّ

منشورات / مطبعة أمري/ ش١٣٦٣/ ابن طاوس: فرج املهموم -  ١٢٤

 .قم/ الرشيف الريض

ة -  ١٢٥ / ش١٣٦٤/ ٢ط / القايض التنوخي :الفرج بعد الشدَّ

 .قم/ الرشيف الريضمنشورات 

ون: حتقيق/ الشيخ املفيد: الفصول العرشة - ١٢٦ / الشيخ فارس احلسُّ

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط 

ة - ١٢٧ ة يف معرفة األئمَّ عيلُّ بن حمّمد أمحد املالكي املّكي  :الفصول املهمَّ

 .قم/ دار احلديث/ هـ١٤٢٢/ ١ط / سامي الغريري: حتقيق)/ ابن الصبَّاغ(

: حتقيق وتصحيح/ ابن عقدة الكويف :فضائل أمري املؤمنني  -  ١٢٨

ين اق حمّمد حسني حرز الدِّ  .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٤/ ١ط / عبد الرزَّ

/ هـ١٣٨١/ )ابن شاذان( يشاذان بن جربئيل القمِّ  :الفضائل - ١٢٩

 .النجف األرشف/ ة ومكتبتهامنشورات املطبعة احليدريَّ 
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املؤمتر العاملي / هـ١٤٠٦/ ١ط / بن بابويهعيلُّ  :فقه الرضا -  ١٣٠

 .مشهد/ لإلمام الرضا 

ين عيلُّ بن طاوس :فالح السائل -  ١٣١  .ريضُّ الدِّ

د: حتقيق/ ابن النديم البغدادي :فهرست ابن النديم -  ١٣٢  .رضا جتدُّ

/ ١ط / جواد القيُّومي: حتقيق/ الشيخ الطويس :الفهرست - ١٣٣

سة النرش اإل/ هـ١٤١٧  .سالميمؤسَّ

/ ش١٣٦٣/ ١ط / السيِّد مهدي بحر العلوم :الفوائد الرجاليَّة -  ١٣٤

 .طهران/ مكتبة الصادق

ين حمّمد بن يعقوب الفريوزآبادي :القاموس املحيط -  ١٣٥  .جمد الدِّ

يأبو العبَّاس عبد  :قرب اإلسناد -  ١٣٦ / اهللا بن جعفر احلمريي القمِّ

سة آل البيت / هـ١٤١٣/ ١ ط  .قم/ اء الرتاثإلحي مؤسَّ

/ ١ط / عبد الواحد مصطفٰى : حتقيق/ ابن كثري :َقصص األنبياء -  ١٣٧

 .مرص/ دار الُكتُب احلديثة/ هـ١٣٨٨

ين الراوندي :َقصص األنبياء -  ١٣٨ املريزا غالم : حتقيق/ قطب الدِّ

 .انتشارات اهلادي/ هـ١٤١٨/ ١ط / رضا عرفانيان اليزدي اخلراساين

أمحد بن حجر  :¨ عالمات املهدي املنتظر القول املخترص يف -  ١٣٩

 .دمشق/ دار التقوٰى / هـ١٤٢٨/ ١ط / اهليتمي املّكي

/ ٥ط / عّيل أكرب الغفاري: حتقيق/ الشيخ الكليني :الكايف -  ١٤٠

 .طهران/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

ين أبو احلسن عيلُّ بن : الكامل يف التاريخ -  ١٤١ أيب الكرم حمّمد عزُّ الدِّ

 .بريوت/ دار الصادر/ هـ١٣٨٥)/ ابن األثري(بن حمّمد الشيباين ا
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ة -  ١٤٢ ة يف معرفة األئمَّ / ٢ط / عيلُّ بن أيب الفتح اإلربيل: كشف الغمَّ

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٥

ة االثني عرش - ١٤٣ أبو القاسم عيلُّ بن  :كفاية األثر يف النصِّ عٰىل األئمَّ

از القمِّ حمّمد اخل السيِّد عبد اللطيف احلسيني الكوهكمري : حتقيق/ ي الرازيزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ اخلوئي

ين ومتام النعمة - ١٤٤ عّيل : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :كامل الدِّ

سني بقم / هـ١٤٠٥/ أكرب الغفاري سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ

فة  .املرشَّ

ل يف ُسنَن األقوال واألفعال -  ١٤٥ ين عّيل املتَّقي بن حسام : كنز الُعامَّ عالء الدِّ

ين اهلندي الربهان فوري  / الشيخ بكري حيَّاين: ضبط وتفسري)/ املتَّقي اهلندي(الدِّ

ا: تصحيح وفهرسة سة الرسالة/ هـ١٤٠٩/ الشيخ صفوة السقَّ  .بريوت/ مؤسَّ

/ ٢ط / بن عيلٍّ الكراجكي أبو الفتح حمّمد: كنز الفوائد - ١٤٦

 .قم/ مكتبة املصطفوي/ ش١٣٦٩

ي :الكنٰى واأللقاب -  ١٤٧ حمّمد هادي : تقديم/ الشيخ عبَّاس القمِّ

 .طهران/ مكتبة الصدر/ األميني

ين حمّمد بن مكرم اإلفريقي  :لسان العرب -  ١٤٨ أبو الفضل مجال الدِّ

 .قم/ نرش أدب احلوزة/ هـ١٤٠٥)/ ابن منظور(املرصي 

سة / هـ١٣٩٠/ ٢ط / ابن حجر العسقالين :لسان امليزان - ١٤٩ مؤسَّ

 .بريوت/ األعلمي

ة من  -  ١٥٠ مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب واألئمَّ

السيِّد حمّمد باقر بن : إرشاف)/ ابن شاذان(ي حمّمد بن أمحد القمِّ  :ولده 

د األبطحي  .قم/ ¨مدرسة اإلمام املهدي / ـه١٤٠٧/ ١ط / املرتٰىض املوحِّ
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/ عيلُّ بن حمّمد العلوي العمري :نينساب الطالبيِّ أاملجدي يف  -  ١٥١

قم / مكتبة املرعيش/ هـ١٤٠٩/ ١ط / أمحد املهدوي الدامغاين: حتقيق

سة  .املقدَّ

ين الطرحيي :جممع البحرين - ١٥٢ / ش١٣٦٢/ ٢ط / الشيخ فخر الدِّ

 .مرتضوي

أمني اإلسالم أبو عيلٍّ الفضل بن  :تفسري القرآنجممع البيان يف  -  ١٥٣

م له/ احلسن الطربيس / هـ١٤١٥/ ١ط / السيِّد حمسن األمني العاميل: قدَّ

سة األعلمي  .بريوت/ مؤسَّ

/ هـ١٤٠٨/ عيلُّ بن أيب بكر اهليثمي :جممع الزوائد ومنبع الفوائد -  ١٥٤

 .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة

ائي :املجموع اللفيف -  ١٥٥ دار / هـ١٤٠٧/ ١ط / إبراهيم السامرَّ

ر  .األُردن/ عامَّ

السيِّد : تصحيح وتعليق/ أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي :املحاسن -  ١٥٦

ث ين احلسيني املحدِّ  .طهران/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ هـ١٣٧٠/ جالل الدِّ

ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -  ١٥٧ / ليسابن عطيَّة األند :املحرَّ

/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٣/ ١ط / عبد السالم عبد الشايف حمّمد: حتقيق

 .بريوت

/ ١ط / الفضل بن شاذان النيسابوري :خمترص إثبات الرجعة -  ١٥٨

سة/ هـ١٤٣٧  .كربالء/ العتبة احلسينيَّة املقدَّ

مة املجليس :مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول -  ١٥٩ / ٢ط / العالَّ

م له/ هـ١٤٠٤ السيِّد : إخراج ومقابلة وتصحيح/ السيِّد مرتٰىض العسكري: قدَّ

 .دار الُكتُب اإلسالميَّة/ هاشم الرسويل
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/ عبد املؤمن البغدادي :أسامء األمكنة والبقاع عىلٰ  مراصد االطِّالع -  ١٦٠

 .بريوت/ دار اجليل/ هـ١٤١٢/ ١ط / عّيل حمّمد بجاوي: حتقيق وتصحيح

عيلُّ بن احلسني بن عيلٍّ  :ومعادن اجلوهرمروج الذهب  -  ١٦١

 .قم/ منشورات دار اهلجرة/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / املسعودي

جواد القيُّومي : حتقيق/ حمّمد بن جعفر املشهدي :املزار الكبري -  ١٦٢

 .قم/ نرش القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / األصفهاين

قة ١ط / املريزا النوري: مستدرك الوسائل -  ١٦٣ / هـ١٤٠٨/ املحقَّ

سة آل البيت   .بريوت/إلحياء الرتاث مؤسَّ

/ أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري :املستدرك عٰىل الصحيحني - ١٦٤

 .يوسف عبد الرمحن املرعشيل: إرشاف

سليامن بن داود بن اجلارود الفاريس  :داود الطياليس مسند أيب -  ١٦٥

 .بريوت/ دار املعرفة/ البرصي الشهري بأيب داود الطياليس

قني/ أمحد بن حنبل: مسند أمحد -  ١٦٦ ة حمقِّ / ١ط / حتقيق عدَّ

سة الرسالة/ هـ١٤١٦  .بريوت/ مؤسَّ

السيِّد عّيل : حتقيق/ احلافظ رجب الربيس :مشارق أنوار اليقني -  ١٦٧

سة األعلمي/ هـ١٤١٩/ ١ط / عاشور  .بريوت/ مؤسَّ

ام الصنعاين :املصنَّف -  ١٦٨ اق بن مهَّ ي بتحقيق ُعن/ أبو بكر عبد الرزَّ

 .حبيب الرمحن األعظمي: نصوصه وختريج أحاديثه والتعليق عليه

ين حمّمد بن : مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول  -  ١٦٩ كامل الدِّ

 .ماجد بن أمحد العطيَّة: حتقيق/ طلحة الشافعي

ين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا  :معجم البلدان -  ١٧٠ شهاب الدِّ

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب/ هـ١٣٩٩/ ادياحلموي الرومي البغد



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٥٣٨

محدي : حتقيق وختريج/ سليامن بن أمحد الطرباين :املعجم الكبري -  ١٧١

 .دار إحياء الرتاث العريب/ ٢ط / عبد املجيد السلفي

 .بريوت/ مكتبة املثنَّٰى / عمر كحالة :معجم املؤلِّفني -  ١٧٢

 .هـ١٤١٣/ ٥ط  /السيِّد اخلوئي :معجم رجال احلديث -  ١٧٣

عبد السالم حمّمد : حتقيق/ ابن فارس :معجم مقاييس اللغة -  ١٧٤

 .مكتبة اإلعالم اإلسالمي/ هـ١٤٠٤/ هارون

رين من العربا - ١٧٥ / هـ١٣٢٣/ ١ط / أبو حاتم السجستاين :ملعمَّ

 .مرص/ مطبعة السعادة

 كاظم: تقديم وإرشاف/ أبو الفرج األصفهاين :مقاتل الطالبيِّني - ١٧٦

 .النجف األرشف/ منشورات املكتبة احليدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ ٢ط / املظفَّر

مكتبة / مطبعة العلميَّة/ ابن عيَّاش اجلوهري :مقتضب األثر -  ١٧٧

 .قم/ الطباطبائي

الشيخ : حتقيق/ املوفَّق بن أمحد اخلوارزمي  :مقتل احلسني  -  ١٧٨

 .قم/ أنوار اهلدٰى / هـ١٤٢٣/ ٢ط / حمّمد الساموي

مؤسسة النرش / هـ١٤١٠/ ٢ط/ الشيخ املفيد: املقنعة -  ١٧٩

 .قم/ اإلسالمي

/ هـ١٣٩٢/ ٦ط / حسن بن الفضل الطربيس :مكارم األخالق -  ١٨٠

 .منشورات الرشيف الريض

سة / هـ١٤١٦/ ١ط / ابن طاوس :املالحم والفتن -  ١٨١ مؤسَّ

 .أصفهان/ صاحب األمر

)/ ابن املنادي(ّمد املعروف بـ أمحد بن جعفر بن حم :املالحم -  ١٨٢

 .قم/ دار السرية/ مطبعة أمري/ هـ١٤١٨/ ١ط / عبد الكريم العقييل: حتقيق



 ٥٣٩ .........................................................................  املصادر واملراجع

عبد الرمحن بن عيلِّ بن حمّمد ابن : املنتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك -  ١٨٣

راجعه / حمّمد عبد القادر عطا ومصطفٰى عبد القادر عطا: دراسة وحتقيق/ اجلوزي

حه  .بريوت/ دار الُكتُب العلميَّة/ هـ١٤١٢/ ١ط / يم زرزورنع: وصحَّ

عّيل أكرب : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه -  ١٨٤

فة/ ٢ط / الغفاري سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  .مؤسَّ

/ املازندراين بن شهرآشوبحمّمد بن عيلِّ  :مناقب آل أيب طالب -  ١٨٥

 .النجف األرشف/ املكتبة احليدريَّة/ هـ١٣٧٦

عيلُّ بن حمّمد بن حمّمد الواسطي : مناقب عيلِّ بن أيب طالب  -  ١٨٦

يب الشافعي الشهري بـ  / مطبعة سبحان/ هـ١٤٢٦/ ١ط / )ابن املغازيل(اجلُالَّ

 .انشارات سبط النبيِّ 

ين عيلُّ  :منتخب األنوار املضيئة -  ١٨٧  بن عبد الكريم السيِّد هباء الدِّ

سة اإلمام اهلادي / هـ١٤٢٠/ ١ط / النييل النجفي  .قم/ مؤسَّ

 .كتابخانه سنائي/ ابن طاووس: مهج الدعوات ومنهج العبادات -  ١٨٨

أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن عثامن  :ميزان االعتدال يف نقد الرجال -  ١٨٩

 .بريوت/ دار املعرفة/ هـ١٣٨٢/ ١ط / عّيل حمّمد البجاوي: حتقيق/ الذهبي

يوسف بن تغري بردي  :النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة - ١٩٠

ة للتأليف / وزارة الثقافة واإلرشاد القومي/ األتابكي ة العامَّ سة املرصيَّ املؤسَّ

 .والرتمجة والطباعة والنرش

/ احللوايناحلسني بن حمّمد بن احلسن  :وتنبيه اخلاطر نزهة الناظر -  ١٩١

 .قم/ ¨مدرسة اإلمام املهدي / هـ١٤٠٨/ ١ط 

/ ١ ط/ وميجواد القيُّ  :قيقحت/ املريزا النوري: نفس الرمحن -  ١٩٢

 .سة اآلفاقمؤسَّ / هـ١٤١١
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ين ابن األثري :النهاية يف غريب احلديث واألثر - ١٩٣ : حتقيق/ جمد الدِّ

سة / ش١٣٦٤/ ٤ط / طاهر أمحد الزاوي وحممود حمّمد الطناحي مؤسَّ

 .قم/ ليانإسامعي

: ما اختاره ومجعه/ ُخطَب أمري املؤمنني  :هنج البالغة -  ١٩٤

هـ، وبرشح ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: حتقيق/ الرشيف الريض

 .قم/ دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / حمّمد عبدة

ة اهلداة  نوادر املعجزات -  ١٩٥ حمّمد بن جرير  :يف مناقب األئمَّ

سة اإلمام املهدي / هـ١٤١٠/ ١ط / الطربي الشيعي  .قم/ ¨مؤسَّ

مدرسة اإلمام / هـ١٤٠٨/ ١ط / ابن عيسٰى األشعري :نوادرال -  ١٩٦

سة/ ¨املهدي   .قم املقدَّ

/ هـ١٤١١/ ٤ط / احلسني بن محدان اخلصيبي: اهلداية الكربىٰ  -  ١٩٧

سة البالغ  .بريوت/ مؤسَّ

/ هـ١٤٢٩/ ١ط / مّكي بن محوش :اهلداية إٰىل بلوغ النهاية -  ١٩٨

 .اإلمارات العربيَّة املتَّحدة/ جامعة الشارقة

دار إحياء / م١٩٥١/ إسامعيل باشا البغدادي: هديَّة العارفني - ١٩٩

 .بريوت/ الرتاث العريب

 ):تفصيل وسائل الشيعة إٰىل حتصيل مسائل الرشيعة(وسائل الشيعة  -  ٢٠٠

سة آل البيت / هـ١٤١٤/ ٢ط / احلرُّ العاميل  .قم/ الرتاث إلحياء مؤسَّ

إحسان : حتقيق/ ابن خلِّكان :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -  ٢٠١

 .دار الثقافة/ عبَّاس

ة لذوي القربىٰ  -  ٢٠٢ / سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي :ينابيع املودَّ

 .دار األُسوة/ هـ١٤١٦/ ١ط / السيِّد عّيل مجال أرشف احلسيني: حتقيق

*   *   * 



 

 

  اس

مة املركز  ٣ ...............................................................  مقدَّ

 ١٥  ..................  بقلم السيِّد حسني بحر العلوم  ترمجة شيخ الطائفة 

 ٢٥  ............................................................  مقّدمة املؤلِّف

ل[  ٢٧  .......................................  ]الكالم يف الغيبة[ ]:الفصل األوَّ

 ٣١  .........................................  ]وجوب الرئاسة الدليل عىلٰ [

 ٣١  .......................  ]يف الغيبة  كالم املرتٰىض  اعرتاض بعض عىلٰ [

 ٣٢  ......................................  ]جلواب عن االعرتاض املزبورا[

 ٤٣  ...................................  ]وجوب عصمة اإلمام الدليل عىلٰ [

ةأنَّ احلقَّ ال خيرج عن األُ  الدليل عىلٰ [  ٤٣  ...............................  ]مَّ

 ٤٤  .....................................  ]فساد قول الكيسانيَّة الدليل عىلٰ [

 ٤٨  .....................................  ]فساد قول الناووسيَّة الدليل عىلٰ [

 ٤٨  ....................................................  الواقفة الكالم عىلٰ 

 ٥٨  ...............  ]إمامة اإلمام الرضا  عىلٰ  نصُّ اإلمام الكاظم [

هو القائم، وأنَّه حيٌّ مل  الكاظم  اإلمام موسٰى أنَّ  أخبار استُِدلَّ هبا عىلٰ [

 ٧٣  .................................................  ]يمت، واجلواب عنها

 ٩٤  .............................  ]القول بالوقف السبب الباعث لقوم عىلٰ [

 ٩٩  ................................  ]األخبار الواردة يف طعن رواة الواقفة[

التي لبعضها رجع بعض الواقفة عن  اإلمام الرضا  بعض معجزات[

 ١٠٣  ..............................................................]الوقف



 كتاب الغيبة   ............................................................................  ٥٤٢

ة [  ١٠٨  ..........  ]واجلواب عنه ¨احتامل التشكيك يف والدة اإلمام احلجَّ

ة [  من املحّمديَّة والفطحيَّة ¨ردُّ سائر الِفَرق املخالفة لإلماميَّة يف احلجَّ

 ١١٣  .............................................................  ]وغريها

 ١١٧  ...................  ]ذكر أنَّ الغيبة حلكمة اقتضاها، ونعلم ذلك إمجاالً [

 ١٢١  .........................  ]ذكر ما يمكن أْن يكون حكمًة وسبباً للغيبة[

 ١٢٥  .......................  ]السؤال عن حكم احلدود حال الغيبة وجوابه[

 ١٢٦  ...................  ]السؤال عن طريق إصابة احلقِّ حال الغيبة وجوابه[

 ١٢٨  .....................................  ]من أوليائه ¨علَّة غيبة اإلمام [

ليس من خوارق العادات، وما هلا  ¨ذكر أنَّ سرت والدة صاحب الزمان [

 ١٣٦  ..........................................................  ]من النظائر

بَه ¨إثبات والدة صاحب الزمان [  ١٣٨  .....  ]وإبطال ما أُورد عليه من الشُّ

 ١٣٩  ........  ]منذ ُولَِد ال يعرف أحد مكانه ¨استبعاد أنَّ صاحب الزمان [

ام يزيد عن العمر الطبيعي، وكونه ب ¨اجلواب عن االعرتاض بطول عمره [

رين  ١٤٤  ........................................  ]خارقًا للعادة، وذكر املعمَّ

ة  ¨إمامة صاحب الزمان  الدليل عىلٰ [ من روايات املخالفني يف األئمَّ

 ١٥٩  ...................................................  ]االثني عرش 

ة عىلٰ [  ١٧١  .............................. ]إمامة االثني عرش  أخبار اخلاصَّ

ة اإلماميَّة[ ة اثنا عرش، وأنَّ املراد منهم األئمَّ ة أخبار أنَّ األئمَّ  ١٩٣  ....   ]بيان صحَّ

ة السابقة  ¨أنَّ إمامة صاحب األمر  دليل آخر عىلٰ [ من جهة إخبار األئمَّ

 ١٩٤  ......................  ]يبتهعليه بغيبته، وصفة غيبته، وحوادث زمان غ

ة عىلٰ [  ٢١٥  ............................  ]¨خروج املهدي  الروايات الدالَّ

ة عىلٰ [  ٢٢٤  ...............  ]من ولد عيلٍّ  ¨أنَّ املهدي  الروايات الدالَّ



 ٥٤٣ .................................................................................الفهرس

ة عىلٰ [  ٢٢٧  ...........  ]من ولد احلسني  ¨أنَّ املهدي  الروايات الدالَّ

 ٢٣١  ...  ]حيٌّ باٍق باألخبار وغريها إبطال قول السبائيَّة يف أنَّ أمري املؤمنني [

إبطال قول الكيسانيَّة يف أنَّ حمّمد بن احلنفيَّة حيٌّ وأنَّه القائم باألخبار [

 ٢٣٤  .............................................................  ]وغريها

حيٌّ وأنَّه املهدي  إبطال قول الناووسيَّة يف أنَّ اإلمام جعفر الصادق [

 ٢٣٥  ....................................................  ]باألخبار وغريها

 ٢٣٦  .................................................  ]إبطال قول الواقفة[

ه مل يمت وأنَّ  إبطال قول املحّمديَّة يف أنَّ حمّمد بن عيلٍّ العسكري [

 ٢٣٦  .............................................  ]املهدي باألخبار وغريها

 ٢٣٨  ....................  ]أخبار وفاة حمّمد يف حياة أبيه اإلمام اهلادي [

 ٢٤٢  ............................  ]معجزات اإلمام احلسن العسكري [

 ٢٥٦  .........  ]حيٌّ باٍق  ري من قال بأنَّ اإلمام احلسن العسك الردُّ عىلٰ [

بعد موته ويعيش  حييٰى  إنَّ اإلمام احلسن العسكري : من قال الردُّ عىلٰ [

 ٢٥٨  ..........................................................  ]وهو القائم

 ٢٥٩  ..........  ]من قال بالفرتة بعد اإلمام احلسن العسكري  الردُّ عىلٰ [

 ٢٦٠  . ]من قال بإمامة جعفر بن عيلٍّ بعد اإلمام احلسن العسكري الردُّ عىلٰ [

 ٢٦٢  ...  ]ولدًا أم ال، فيتوقَّف من قال بأنَّه مشتبه يف أنَّ للعسكري  الردُّ عىلٰ [

كام  ام احلسن العسكري ردُّ القول بأنَّ اإلمامة انقطعت بعد اإلم[

ة  ٢٦٣  ......................................................  ]انقطعت النبوَّ

 ٢٦٤  ................................................  ]إبطال قول الفطحيَّة[

أنَّ اإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني  األخبار الدالَّة عىلٰ [

اب  ٢٦٤  ...................................  ]، وذمِّ جعفر بن عيلٍّ الكذَّ
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ة [ ة ثالثة عرش، وأنَّ للحجَّ  ٢٦٧  .............  ]ولداً  ردُّ القول بأنَّ األئمَّ

تها الكالم يف والدة صاحب[ ]:الفصل الثاين[  ٢٦٩  ..............  ]الزمان وصحَّ

نة ملن رآه [ ]:الفصل الثالث[ وهو ال يعرفه أو عرفه فيام  األخبار املتضمِّ

 ٢٩٥  ....................................................................  ]بعد

ة  عىل ٰ ظهور املعجزات الدالَّة[ ]:الفصل الرابع[  ٣٢٣  ..........  ]¨إمامة احلجَّ

ة عىلٰ [ ة إمامته  ظهور املعجزات الدالَّ  ٣٢٥  .........  ]يف زمان الغيبة ¨صحَّ

 ٣٢٩  ......................  ]من التوقيعات ¨ظهور املعجزات من جهته [

ة  يف ذكر العلَّة املانعة[ ]:الفصل اخلامس[  ٣٦٩  ............  ]¨من ظهور احلجَّ

األخبار الواردة يف امتحان الشيعة يف حال الغيبة، وصعوبة األمر عليهم، [

 ٣٧٧  ..............................................  ]واختبارهم للصرب عليه

الذين كانوا يف حال  يف ذكر طرف من أخبار السفراء[ ]:الفصل السادس[

 ٣٨٧  ............................. ................................   ]الغيبة

ة [  ٣٩٠  ..............................  ]ذكر املحمودين من وكالء األئمَّ

ة [  ٣٩٥  ...............................  ]ذكر املذمومني من وكالء األئمَّ

 ٣٩٧  ..............................  ]ذكر السفراء املمدوحني يف زمان الغيبة[

 ٣٩٧  ..............................  ]أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري [

 ٤٠٣  ...........  يد العمري، والقول فيهذكر أيب جعفر حمّمد بن عثامن بن سع

ذكر إقامة أيب جعفر حمّمد بن عثامن بن سعيد العمري أبا القاسم احلسني ابن 

 ٤١٠  ..................  )صلوات اهللا عليه(مقامه بعده بأمر اإلمام  Ëروح 

ة [  ٤١٦  ..................................  ]¨صورة بعض توقيعات احلجَّ

 ٤٢٥  .......................  ]ل احلسني بن روح بَ استعامل التقيَّة من قِ [

 ٤٢٨  ...........................  ]األخبار املرويَّة عن احلسني بن روح [



 ٥٤٥ .................................................................................الفهرس

ذكر أمر أيب احلسن عيلِّ بن حمّمد السمري بعد الشيخ أيب القاسم احلسني ابن 

 ٤٣٣  .........................  ع األعالم به وهم األبواب، وانقطاروح 

 ٤٣٦  .............]والسفارة كذبًا وافرتاءً [ ذكر املذمومني الذين ادَّعوا البابيَّة

 ٤٥٣  ......  ]أقوام ثقات يف زمان السفراء املحمودين التوقيعات الواردة عىلٰ [

 ٤٥٧  ...........................  ]¨فيام ُذكَِر يف بيان عمره [ ]:الفصل السابع[

يموت ثّم يعيش أو ُيقتَل ثّم يعيش  ¨ذكر ما روي يف أنَّ صاحب الزمان [

 ٤٦٢  .............................................  ]وتأويله وذكر معارضاته

 ٤٦٤  ..............  ]¨يف أنَّه ال تعيني لوقت خروجه  ذكر األخبار الواردة[

ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض األوقات ثّم تغريَّ ملصلحة [

 ٤٦٧  ..........................................  ]البداء اقتضته، وبيان معنٰى 

 ٤٧٢  ....................  ذكر طرف من العالمات الكائنة قبل خروجه 

 ٥٠٧  .........  ]¨ومنازله وسريته  يف ذكر طرف من صفاته[ ]:الفصل الثامن[

 ٥٢١  ........................................................  املصادر واملراجع

 ٥٤١  .................................................................الفهرس

*   *   * 

 


