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 كلمة المؤّسسة

ٌ
ٌنٌالرحيمبسمٌاهللٌالرمحٌٰ

ٍدٌاملبعوثٌرمحًةٌللعـاملنيٌوىلعٌ ٌاهللٌىلعٌحمم  ٌالعاملنيٌوصّل  احلمدٌهللٌرب 
ٌأهلٌبيتهٌاهلداةٌامليامني.

مٌهملهـاٌاإل سـانٌتم  ـل ةٌالـ  ٌواملنظومـةٌالعقديـ  ٌالعاملٌالفكري  ٌإن 
ٌوادلافعٌاألساسٌٌالعاملٌالرئييسٌ  اتٌ شطةٌوالسلوكيٌ األٌاءٌك ٌريٌيقفٌوال 
أوٌٌالواقـعٌفاكنٌصالحٌتلـ ٌاملنظومـةٌوا سـجامهاٌمـع،ٌال مٌتصدرٌعنه

ــةٌٌتاســلوكيٌ منعكًســاٌىلعٌأبلــبٌال،ٌفســادهاٌوخمالفتهــاٌللواقــع الفردي 
ه اٌقوياـاٌدشـد  ًً ٌحـاف اٌأنٌتشّك  ٌحنـوتـهٌيفٌحركٌواالجتماعي ةٌلإل سان،ٌفإم 

اه ٌماًلٌجير هٌحنوٌالتسافلٌوالسقوطٌيفٌدو امةأوٌاعكماهلٌاملنشود،ٌٌالسموٌباّت 
ٌالفوىضٌوالفسادٌ يٌالٌخيل فٌإال  ٌاالضطرابٌوالضياع.ٌال 

ٌٌفالفكرٌالعقدي ٌ ٌٌمنهقٌيٌتتدفٌ هوٌالرافدٌال  صورهاٌٌحياةٌاإل سانٌبكل 
اتٌاإل سـانٌومواقفـه،ٌوهـوٌمٌبسـلوكيٌ مٌتـتحكٌ وأشاكهلا،ٌوهوٌاألداةٌالـ 

ٌ ــوٌلــمٌجيــدٌإيٌيؤرٌ اهلــاجسٌال  تمنحــهٌالطمينينــةٌٌمقنعــةًٌٌجابــاٍتٌقــهٌل
يٌتنب ـقٌمنـهٌاملقتيضٌٌفكين هواالستقرار،ٌ الختيارٌنمطٌمنهجٌاحليـاة،ٌال 
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ٌ.ةًٌةٌاكفٌ ةٌواحلياتيٌ تهٌالفكريٌ ااتٌاإل سانٌوممارسسلوكيٌ حنوٌٌمجيعٌادلوافع
ٌ مجيعٌالرساالتٌالسماوي ةٌال مٌنًلتٌألجلٌهدايةٌٌاهتمامٌوٰهذاٌماٌيفس 

وامـتالءٌٌ،لإل سـانٌالعقـدي ٌٌالفائقةٌباملجالٌالفكري ٌٌاوعنايتهٌاإل سان،ٌ
لٌلهٌٰ ٌذاٌاجلانبٌويـدفعٌالشـبهاتٌعنـه،ٌحيـثصحفٌأصحابهاٌبماٌيؤص 

ةٌةٌوخطابـاتهمٌىلعٌتشـكيلٌاملنظومـةٌالعقديـ صـالحيٌ تهمٌاإلحراكٌركًت
ٌ.وحفظٌنقائهاٌمنٌالتشويهٌواخلرافاتٌتهاوتنمي

ٌك رًياٌمنٌاجلهلةٌواملفسدأخرىٌٌومنٌجهةٌٍ ينٌدسعونٌدائًماٌتللويثٌفإن 
فطرةٌانلاسٌوحتريفٌأفاكرهم؛ٌألجلٌالتسـل طٌعلـيهمٌفكرياـاٌوسياسـيااٌ

راتهم،ٌوقدٌاستعملوا ٌوفسادٌاإلٌومصادرةٌمقد  اٌسـالحًٌٌالعقـدي ٌالفكـري 
ظٌسـالطنيٌدواتهـمٌمـنٌواع ٌأفواٌفوظ ٌٌطماعهمٌادلنيئة،أتلحقيقٌمآربهمٌو

ٌلرسٌ؛ميجورةٌٌٍعالمٌٍإووسائلٌٌرخيصةٌٌٍقالمٌٍأو ٌمٌعقيدةٌاملحكـومنيٌيفٌظـل 
لمٌيفتيواٌعـنٌاسـتادامٌسـالحٌوٌ،راتقدٌ األفاكرٌواملسياسةٌاهليمنةٌىلعٌ

قٌبعقائـدهمٌ ٌماٌيتعلـ  التشكي ٌوإلقاءٌالشبهاتٌيفٌأذهانٌانلاسٌحولٌك 
ة،ٌوالعمـلٌىلعٌتوجيـهٌاالختالفاتٌالفكري ـوإيمانهم،ٌوكذاٌاالستفادةٌمنٌ

إلذاكءٌٌ؛عميـةٌىلعٌنقـاطٌاالشـ ا واتلٌ،ختالفنظارٌانلاسٌإىلٌنقاطٌاالأ
ٌ،وكسـٌشـوكتهمٌ،وتفتيـتٌوحـدتهمٌ،طـرافٌاملتاالفـةالفنتٌبـنيٌاأل

ــٌ؛ضــعافٌعــًيمتهمإو مٌيفٌمــنٌأجــلٌالســيطرةٌىلعٌمشــاعرهمٌواتلحك 
ٌخضاعهمٌلسلطتهم.إوٌ،مواقفهم

أنٌنعطـ ٌٌادليـنٌ ٌينٌللشينٌالفكـري ٌمتصدٌ بوصفناٌمنٌهناٌينبيغٌنلاٌ
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مشـاريعناٌنـاٌواتمٌأولويٌ ىلعٌسـل ٌأوأنٌيكونٌيفٌٌ،ااٌكبريًٌٰهذاٌالعاملٌاهتمامًٌ
ٌ-تـهٌيٌ يحقٌ بنٌمنٌترسيخٌمـاٌنعتقـدٌنلتمكٌ ٌ؛مٌ سىعٌتلنفيذهاةٌال ٌالفكريٌ 

متـدادٌاالٌةٌوفقٌرؤيةٌمدرسـةٌأهـلٌابليـتٌالعقيدةٌاإلسالميٌ أعنٌ
كماٌينـبيغٌأنٌتتهـدٌيفٌطـرحٌٰهـذهٌٌ-ٌٌدٌٍاإلسالمٌحممٌ ٌنلبٌ ٌالطبيعٌ 

،ٌتتناسبٌومسـتوىٌعراقـةٌمدرسـةٌرصينةٌٌٍمعارصةٌٌٍةٌٍالرؤيةٌضمنٌصياب
،ٌمستفيدينٌمنٌمعطياتٌالعقل،ٌوانلصـو ٌهاصاتلأوٌأهلٌابليتٌ

ٌ.ةٌاملعتربةادلينيٌ 
ٌمؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّةةل ٌجاءٌمرشوعٌوألجلٌذٌٰ

ـةٌلوجـودٌ ٌقدًراٌمـنٌاحلاجـةٌامللح  سة؛ٌيللب  اتلابعةٌللعتبةٌاحلسيني ةٌاملقد 
،ٌويلحمـلٌىلعٌمؤسٌ  ٌالعقـدي  ساٍتٌختصصي ٍةٌتعملٌىلعٌاجلانـبٌالفكـري 

يٌدلفعٌالشـبهات،ٌواتليييـدٌاعتقهٌمسؤويل ةٌتيصيلٌهٌٰ ذاٌاجلانبٌواتلصد 
ةٌبالوسائلٌواإلماكني اتٌاملتاحة؛ٌوذٌٰ ٌسـدٌ ل ٌللمساهمةٌيفٌىلعٌالعقائدٌاحلق 

ٌالفراغٌ يٌيعاينٌمنهٌاملجتمع.ٌالعقدي ٌالفكري  ٌال 
سـةٌاملعتمـدةٌيفٌحتقيـقٌأهـدافهاٌكتابـةٌاتٌاملؤسٌ اتيجيٌ واكنٌمنٌاسـ 

ٌ ــيٌ ةٌاتليصــيلصــيٌ ابلحــوثٌاتلاص  الشــبهاتٌيفٌخمتلــفٌٌة،ٌوردٌ ةٌوانلقدي 
ٌ.فعيلٌٌٍّةٌبنحوٌٍالساحةٌالفكريٌ ٌمٌتهمٌ ة،ٌوباخلصو ٌتل ٌال ٌاملواضيعٌالعقدي ٌ

ٌك ـريةٌٌٍاعءاٍتٌةٌمـنٌوجـودٌادٌ رصدهٌيفٌالسـاحةٌالفكري ـٌملاٌتمٌ ٌونتيجةًٌ
سٌلصـاحبٌةٌوالظهـورٌاملقـدٌ ةٌاملهدوي ـيفٌخمتلفٌجوانبٌالقضـيٌ ٌوكبريةٌٍ

ذهٌحماولةٌإضاللٌانلاسٌواستغالهلمٌيفٌم لٌٰهـمنٌ،ٌوالعرصٌوالًمانٌ
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ىلٌإهٌسةٌاتلوجٌ يفٌاملؤسٌ ٌرٌاملجلسٌالعليمٌ ة،ٌفقدٌقرٌ اسةٌواملهمٌ ةٌاحلسٌ القضيٌ 
يهـاٌيضـاحٌالواقـعٌفإألجلٌٌ؛ةذهٌالقضيٌ منٌابلحوثٌحولٌهٌٌٰكتابةٌجمموعةٌٍ

ٌعياتٌوبيانٌماٌفيها.وتًييفٌتل ٌاملدٌ 
ٌواكنٌمنٌبينهاٌهٌٰ ٌذاٌابلحـثٌال  يٌقـامٌبتدوينـهٌيٌبـنيٌأيـديكم،ٌوال 

مٌالروايـاتٌالـ ٌىلٌأهـمٌ إضٌفيـهٌ،ٌوقدٌتعرٌ حققاملالشيخ حمسن اٌمشكورًٌ
ثنٌعرشٌمنٌنيٌاالعياتهم،ٌأالٌويهٌروايةٌاملهدي ٌؤالءٌيفٌمدٌ يعتمدٌعليهاٌهٌٰ

ٌمٌحاولواٌمنٌخالهلاٌإثباتٌأنٌ ال ٌٌات،ٌوالروايٌحلق ٌبعدٌاإلمامٌالقائمٌبا
فقٌاملعروفٌمنٌاٌللمتٌ خالفًٌٌ،ثالثةٌعرشٌةٌمنٌأهلٌابليتٌعددٌاألئمٌ 

بابلحـثٌواتلحليـلٌٌاملوضـوعنيٌتنـاولٌوقـدا،ٌرٌإماًمــعشـٌكونهمٌاثن
ٌجهةٌالسندٌوادلاللة.ٌمنٌٌالرواياتٌواتلحقيق،ٌوبيانٌحال

ةٌبوافرٌالشكرٌلدلراساتٌوابلحوثٌالعقدي ٌسةٌادليللٌمٌمؤسٌ اٌتتقدٌ ختامًٌ
الشةيخ ٌيفٌشـعبةٌابلحـوثٌىلٌمسؤولٌوحدةٌاتلدوينٌاملوسويعٌ إمتنانٌواال
ٌٌٍملاٌقامٌبهٌمنٌجهدٌٌٍ؛حققاملحمسن  م،ٌبٌالقـيٌ ذاٌالكتي ـيفٌتـدوينٌٰهـٌممـ  

ٌمٌواتلوفيق.القديرٌهلٌدوامٌاتلقدٌ ٌسائلنيٌاهللٌالعيلٌ 
ٌ
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ٌ

 مةقدّ امل

ٌعرصٌالغيبةٌالكربىٌ ٌٌٌوطـولٌبيـابٌصـاحبٌاألمـرإن  امتحـان 
ٌعدًداٌقلياًلٌسي بتونٌىلعٌديـنهمٌ ٌللشيعة،ٌوقدٌأخربتناٌالرواياتٌأن  عسري 
ٌوالٌالريبٌإىلٌقلوبهمٌيفٌأمرٌالوالية،ٌحبيـثٌ وإيمانهم،ٌفالٌيتسل لٌالش  

يفٌعرصٌاحلضور،ٌفهـمٌأوٌرٌالغيبةٌـالٌفرقٌبالنسبةٌهلمٌبنيٌكونهمٌيفٌعص
ٌجمموعًةٌمنٌانلاسٌاثلابتونٌىلعٌاإليمان ٌأخرىٌأن  سوفٌ.ٌوأخربتناٌروايات 

ٌواليةٌأهلٌابليـتٌٌ؛ٰهذاٌاالمتحانٌخيفقونٌيف ٌإذٌينحرفونٌعنٌخط 
عوأوٌهدثونٌبدعـًةٌيفٌديـنٌاهلل،ٌأوٌينكرونٌإمامتهم،ٌٌوأ نٌمنصـبًاٌيـد 

كونٌبهٌبابلاطل،ٌفيحرفونٌوهلٌأهاًلٌليسواٌ ٌ.بٰذل ٌبريهميتمس 
ترد دواٌيفٌدينهمٌواتلبسٌعلـيهمٌاألمـر؛ٌلطـولٌٌٌقدفئةٌ وبنيٌٰهؤالءٌوٰهؤالءٌ

زمانٌالغيبة،ٌوللشكو ٌال مٌتع يهمٌبسببٌاهلجماتٌاملتوايلةٌىلعٌادليـنٌمـنٌ
ٌحدٍبٌوصوٍب. ٌك 

وقــدٌأشــارتٌالروايــاتٌإىلٌأوضــاعٌاملــؤمننيٌيفٌزمــانٌالغيبــة،ٌوإىلٌ
عـنٌالحنـرافٌوااحلـريةٌالشكو ٌوالشبهاتٌال مٌتعصفٌبهمٌوتسب بٌهلمٌ

،ٌإذٌدلين.ٌومنٌمجلةٌتلـ ٌالروايـاتٌمـاٌوردٌعـنٌاإلمـامٌالصـادقٌا
ٌرٌالغيبة،ٌوقدٌتيل مٌـأشارتٌالروايةٌإىلٌالشكو ٌال مٌتع يٌالشيعةٌيفٌعص

ٌالصـري  ٌنلـاٌتلـ ٌٌاإلمامٌ وحًنٌعليهمٌبسببها،ٌوقدٌوصفٌسـدير 
لٌبنٌعمرٌوأب ٌبصرٍيٌوأبانٌبنٌتغلبٌىلعٌواحلالةٌبالقول:ٌدخلتٌأناٌواملفض 

ٌاحْلَـرٌَّ»فوجدناهٌٌالصادقٌ ٌالَْكبيدي ٌَذاتي ٌاثلَّلْْكَ يَهةي ٌبَُكاَءٌالَْوال ،ٌقَـْدٌىَيبِْكي
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َريْـه ْمـُعٌحَمْجي بْـَّلٌادلَّ
َ
،ٌَوأ ٌاَعريَضيْهي ٌيفي ُ ،ٌوََشاَعٌاتلََّغرير ْنٌوَْجنَتَيْهي ُنٌمي ًْ ٌ.«ٌنَاَلٌاحْلُ

ٌ،ٌفسيلوهٌعنٌسببٌبكائهٌوقالوا:أصحابهفيحًنٌبكاءٌاإلمامٌ
ثَـٍةٌتَْسـتَْذريُفٌاَلٌ» ٌَحادي ةي يَـّ

َ
ـْنٌأ ٌالْـَورَىمٌمي بَْكىٌاهلُلٌَعيْنَيَْ ٌيَاٌاْبَنٌَخـرْيي

َ
ٌأ

تََ ٌ ُرٌَعرْبَ ٌٌ...َدْمَعتََ ٌَوتَْستَْمطي ٌيفي ٌَنَظْرُتٌَصبييَحَةٌٰهَذاٌايْلَـْومي َفَقاَل:ٌَويَْكُمٌإييني
لْمٌي ٌعي ٌىلَعَ لي ٌالُْمْشتَمي ٌاجْلَْفري ٌَماٌاَكَنٌَوَمـاٌيَُكـوُنٌابْلَاَليَاٌَواٌكيتَابي لْمي لَْمنَايَا،ٌوَعي

ٌاهلُلٌ ييٌَخصَّ ،ٌالَّ يَاَمةي ٌالْقي َسٌاْسُمُهٌٌ-إيىَلٌيَْومي ـْنٌٌ-َتَقدَّ ـَةٌمي ئيمَّ
َ
ًداٌَواأْل ٌحُمَمَّ بيهي

نَاٌَوَغيْبَتَُه،ٌَوإيْبَطـاَءُهٌَوُطـوَلٌُعُمـريهي،ٌَوَبلْـَوىٌ ٌقَائيمي َ ٌَمْودلي لُْتٌفييهي مَّ
َ
هي،ٌَوتَي َبْعدي

ـْنٌ ٌمي ـيَعةي ٌالشي ٌقُلُـوبي ٌيفي ُكو ي ٌالشر َ ،ٌَوتََودلر َماني ًَّ يَ ٌال ٌٰذل هيٌيفي ْنٌَبْعدي نينَيٌمي الُْمْؤمي
ُمٌ ْعنَاقيهي

َ
ْنٌأ ٌمي بَْقَةٌاإْليْساَلمي ْمٌري هي ،ٌوََخلْعي ينيهي ْمٌَعْنٌدي ْيََثيهي

َ
ٌأ ٌَواْرتيَدادي ٌَغيْبَتيهي ُطولي

:ٌ﴿َوُكٌَّ ٌوََجلَّ ًَّ ٌقَاَلٌاهلُلٌَع ٌالَْواَليََة،ٌالَّمي ﴾ٌَيْعني هي ٌُعنُقي ْمناُهٌطائيَرُهٌيفي ًَ ْ ل
َ
ٌإي َْساٍنٌأ

انٌُ ًَ ْح
َ
ٌاأْل قَُّةٌَواْستَْولَْتٌَعيَلَّ ٌالري َخَذتْني

َ
ٌ.«فَي

ٌإىلٌشبهاتٌعرصٌالغيبة،ٌفقال:ٌوقدٌأشارٌإمامناٌالصادقٌ
،ٌَوقَائيٍلٌَيْفـَ ييٌبيَقـ» ْنٌقَائيٍلٌَيُقوُل:ٌإينَُّهٌلَْمٌيُودَلْ ٌَوَمـاَت،ٌفَمي َ ُهٌُودلي ي:ٌإينَـّ ْوهلي

َيٌَعشٌَ ٌَحادي ي:ٌإينَّ يًما،ـَوقَائيٍلٌيَْكُفُرٌبيَقْوهلي ي:ٌإينَُّهٌٌَرنَاٌاَكَنٌَعقي َوقَائيٍلٌَيْمُرُقٌبيَقْوهلي
ىٌإيىَلٌثَاليَثٌَعشٌَ ًداـَيتََعدَّ ٌَرٌفََصاعي ٌُروَحٌالَْقائيمي نَّ

َ
ٌاهلَلٌبيَدْعَواُهٌأ ،ٌَوقَائيٍلٌَيْعِصي

ُقٌ ٌَبرْييهَينْطي ٌَهيَّْكي ٌ.(1)«يفي
ٍدٌ بشبهاتٌٌ-قبلٌأيَثٌمنٌألفٌسنٍةٌٌ-ٌلقدٌأخربناٌصادقٌآلٌحمم 

مٌنعيشـهاٌبالفعـلٌ ٌإحـدىٌٰهـذهٌيفٌعرصٌالغيبةٌالـ  أي امنـاٌٰهـذه،ٌولعـل 
                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ(1) ،ٌحمم   ٌ.170ٌ-167ٌالطويس 
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ةٌاالثنٌعرش ٍةٌييتونٌبعدٌاألئم  ٌ.الشبهاتٌيهٌوجودٌأئم 
ٌأيَثٌمنٌألفٌسـنٍةٌمـنٌزمـنٌالصـادقٌ ٌنـر ٌايلـومٌٌفبعدٌميض 

ـٍةٌبعـدٌإمـامٌتمس  ٌ ابلعضٌببعضٌالرواياتٌاملتشابهةٌإلثبـاتٌوجـودٌأئم 
لٌإمـاٍمٌقبـلٌعصـٌالعرص رٌالغيبـة،ٌوىلعٌانلـاسٌـ،ٌواد عواٌظهـورٌأو 

ـكتٌبطـائفتنيٌمـنٌ مٌتمس  اإليمانٌبه،ٌوسنطرحٌاد اعءٌٰهذهٌاجلماعةٌالـ 
ةالروايات،ٌالطائفةٌاألوىلٌ ٌاألئم  اثناٌعرشٌٌتتم  لٌبالرواياتٌال مٌمفادهاٌأن 

ٌمنٌأوالدٌالًهراءٌ رٌـ،ٌأوٌاثناٌعش،ٌأوٌاثناٌعرشٌمنٌأوالدٌانلب 
ٌ ٌمنٌأوالدٌعيلٍّ ٌوالٌمـنٌأوالدٌٌ.ٌولكونٌعيلٍّ ليسٌمنٌأوالدٌانلب 

عونٌإىلٌالقولٌبوجودٌاثنٌعرشٌإماًماٌعـداٌفقدٌ؛ٌالًهراءٌ ذهبٌاملد 
ٌ ـةٌثالأمريٌاملؤمننيٌعيلٍّ ٌعديـدٌاألئم  ر،ٌـثـةٌعشـ،ٌوٰهـذاٌيعـنٌأن 

لٌبعدٌصاحبٌاألمـرٌ ٌاألو  ،ٌوهـاٌقـدٌواإلمامٌاثلالثٌعرشٌهوٌاملهدي 
ة،ٌوسيكونٌنائبهٌبعدهم دٌلظهورٌاحلج  ٌظهرٌاآلنٌوهوٌيمه 

ةٌاثنٌعرشٌمهـديااٌبعـدٌوالطائفةٌاثلانيةٌ ٌثم  تشملٌالرواياتٌال مٌمفادهاٌأن 
ٌهنا ٌأربعًةٌوعرشينٌإماًماٌوحجٌ صاحبٌاألمرٌ اٌيعنٌأن  ًٌةٌإهلٰي ًةم،ٌمم 

ٌبهٌ ٌماٌاستدل  قٌانٌالطائفتـاٰهؤالءٌهاتوأهم  نٌمـنٌالروايـات،ٌوسـنتطر 
ٌإيلهماٌونناقشهماٌباتلفصيل.ٌ

ًرامعتنيقٌٰهذهٌاالعتقـاداتٌفعايل ةٌٌنٌ وأل يفٌالعـراق،ٌوقـدٌٌزادتٌمـؤخ 
ٌٌ–ٌبناءٌجمتمعنااقتنعٌبعضٌأ باستدالالتهمٌبٰهذهٌالروايات؛ٌفقـدٌٌ–وهمٌقل ة 

ٌذٌٰعنٌٌارتييناٌأنٌتيب ٌل ٌيفٌضمنٌشبهتنيٌبشٍّكٌتفصييلٍّ:ك 
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 أّن األئّمة ثالثة عرشالشبهة األوىل: 
قٌيفٌمعرضٌإجابتناٌعنٌٰهذهٌالشبهةٌإىلٌالرواياتٌال مٌمفادهـاٌ سنتطر 

ٌأوٌالًهراءٌأوٌأمريٌاملؤمننيٌ ةٌاثناٌعرشٌإماًماٌمنٌأوالدٌانلب  ٌاألئم  ٌ.أن 
ٌٰهـوإنٌاكنٌ ذهٌالشـبهةٌالٌربـطٌهلـاٌبقضـي ةٌيبدوٌيفٌالوهلـةٌاألوىلٌأن 

ٌاملهدي نيٌاالثنٌعرش،ٌولٌٰ ٌٌأحـدكـنٌبمـاٌأن  عنيٌاملعـارصينٌاسـتغل  املـد 
ةٌثالثةٌعرش ٌاألئم  لٌاملـذكورٌوٌ األٌي ٌهٌهوٌاملهـدن ٌأثبتٌيلٌ؛رواياٍتٌتوهمٌأن 

طٌالضـوءٌىلعٌ سـل ٌوٌ،جابةٌعنهـاذهٌالشبهةٌواإلمٌهٌٰنقدٌ ٌ؛ذهٌالرواياتهٌٌٰيف
ٌ.(ونٌاالثناٌعرشٌاملهدي ٌ)الشبهةٌاثلانيةٌبعنوانٌنيٌضمنٌرواياتٌاملهدي ٌ
 املهديّون االثنا عرش ة:الشبهة اثلاني

قٌيفٌمعرضٌإجابتناٌعنٌٰهذهٌالشبهةٌإىلٌالرواياتٌال مٌمفادهاٌ وسنتطر 
ٌ.وجودٌمهدي نيٌبعدٌإمامٌالعرصٌ

ٌ-سبحانهٌوتعـاىلٌٌ-ونيملٌأنٌيكونٌسعيناٌيفٌٰهذهٌابلحوثٌمرضيااٌهللٌ
ٌ ةٌاملعصومنيٌٌوانلب  ،ٌخصوًصاٌمنٌيتعل قٌٰهـذاٌابلحـثٌواألئم 
أنٌينتفـعٌاملؤمنـونٌبٰهـذاٌٌو.ٌوأرجـٌصاحبٌالعرصٌوالًمـانٌوبه،ٌوه

ابلحث،ٌويًيدٌيقينهم،ٌويقو يٌقلوبهمٌىلعٌاإليمان،ٌوأنٌالٌيرتابواٌبسببٌ
ٌالعاملني. ٌشبهٍةٌمنٌمنتحٍلٌواهٍ،ٌوآخرٌدعواناٌأنٌاحلمدٌهللٌرب 

ٌ
ٌحققاملحمسنٌ

ٌ
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ٌ
ٌ
 : أّن األئمة ثالثة عرشاألوىللشبهة ا

 الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة عرش

 األوىللشبهة ا

 !ّن األئّمة ثالثة عشرأ

ٌ
ٌنيٌاالثـنةٌاملهـدي ٌذهٌالشبهةٌالٌربطٌهلـاٌبقضـيٌ هٌٌٰمةٌأنٌ ذكرناٌيفٌاملقدٌ 

ٌنٌ أتـوهمٌٌعنيٌاملعارصينٌاسـتندٌبروايـاٍتٌبعضٌاملدٌ ٌنٌ أكنٌبماٌولٌٌٰ،عرش
ٌ،ذهٌالروايـاتهٌٌٰلٌاملذكورٌيفوٌ األٌي ٌهٌهوٌاملهدن ٌأثباتٌثةٌعرشٌإلةٌثالئمٌ األ

طٌالضـوءٌىلعٌروايـاتٌ سـل ٌٌٌ لوبعدٌذٌٌٰ،تيبٌعنهاٌذهٌالشبهةٌثمٌ نذكرٌهٌٰ
.(ونٌاالثناٌعرشاملهدي ٌ)عنوانٌال مٌحتملٌنيٌضمنٌالشبهةٌاثلانيةٌاملهدي ٌ

 توضيح الشبهة 
ــوا ــريةٌاملت ــاتٌالك  ــو ٌوالرواي ــالرجوعٌإىلٌانلص ــنٌب ــيثورةٌع ٌترةٌوامل

ـةٌٌ سـتطيعٌأنٌنقطـعٌبـينٌ ٌوعـنٌأهـلٌبيتـهٌالكـرامٌٌٌانلبٌ  األئم 
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هٌاٌبعددٌنقباءٌبنٌإرسائيـل،ٌبيـدٌأنـ ثناٌعرشٌإمامًٌاٌٌاألوصياءٌبعدٌانلبٌ 
ٌعديــدٌٌمــاٌيــوهمٌبــينٌ ٌ-اكلــاكيفٌٌ-ةٌللشــيعةٌوردٌيفٌبعــضٌالكتــبٌالروائي ــ

ةٌ ٌٌاألئم  ةٌاالثنٌعشٌبعضهاٌىلعٌأنٌ ٌثالثةٌعرش،ٌإذٌينص  رٌهمٌمـنٌـاألئم 
ٌباعتبـارٌأنٌ و،ٌالًهـراءٌٌهمٌمنٌودلن ٌأ،ٌو ٌبعضهاٌأبناءٌرسولٌاهللٌ

والٌمنٌأوالدٌالًهراء،ٌفيسـتفادٌمـنٌٌاٌليسٌمنٌأوالدٌانلبٌ أمريٌاملؤمننيٌعليٌا
ثٌوقـدٌتشـب ٌٌ،يكونونٌثالثةٌعرشٌ-املؤمننيٌٌمريأضافةٌاإلمامٌإبٌ-همٌأن ٌٌٰذل 

للتشـكي ٌيفٌٌةٌبٰهذهٌالروايـات،ٌيلجعلـواٌمنهـاٌشـبهةًٌبعضٌاملناوئنيٌللشيع
تـهٌبـنيٌتلعًيـًٌموقعي ٌٌ(1)ةيعٌاملهدوي ـهاٌبعضٌمدٌ استغل ٌواعتقاداتٌالشيعة،ٌ

ٌقٌإىلٌٰهذهٌالشبهةٌواإلجابةٌعنها.أتباعه؛ٌولاٌرأيناٌمنٌالالزمٌاتلطرٌ 

 لشبهةل ّيةٌ تارخيدراسٌة 

ـةٌثالثـةٌٌأنٌ لٌمنٌاستندٌإىلٌٰهذهٌالرواياتٌوزعمٌأوٌ ٌأنٌ ٌويبد عديـدٌاألئم 
دٌبنٌع مـانٌسبطٌالسفريٌاثلاينٌحممٌ وهوٌٌ،هبةٌاهللٌبنٌأمحدٌالاكتبٌوعرشٌه
اٌیفٌمجلـةٌزيـدًٌٌعدٌ فٌ،ةملعارشتهٌالًيدي ٌٌدٌاحنرفٌنتيجةًٌ،ٌوقٌالعمري ٌ

ة،ٌوقدٌكتبٌألحدٌوجهاءٌالًيدي ٌ اٌيفٌٰهذاٌالصددٌاسـتندٌفيـهٌإىلٌةٌكتابًٌاألئم 

                                                        

ٌاثلاينٌوأن هٌٌ(1) يعٌأن هٌاملهدي  يٌيد  وهوٌاملدعوٌأمحدٌإسماعيلٌاگطعٌاملعروفٌبيمحدٌاحلسنٌال 
ٌاملوعود،ٌوقدٌتمس  ٌبٰهـذهٌالروايـاتٌوذكرهـاٌيفٌكتابـهٌ ٌووصي هٌوأن هٌايلماين  ابنٌاإلمامٌاملهدي 

ٌ(؛ٌوكٰذل ٌأنصارهٌم لٌضياءٌالًيديٌيفٌ)ا155و150ٌالسؤاالن،4ٌٌ)املتشابهات،ٌجٌ ملهـدي 
ٌيفٌ)جامعٌاألدل ة(. ٍدٌاألنصاري   واملهدي ونٌيفٌالقرآنٌوالسن ة(،ٌوأبوٌحمم 
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ٌآت:ٌوترمجةٌٰهذاٌالرجلٌكماٌهٌكرٌانلجاشٌ منٌٰهذهٌالروايات.ٌويذٌعددٌٍ
ة.ٌ،ٌاملعروفٌبابنٌبرني ـنرصٌٌٍودٌالاكتب،ٌأبــدٌبنٌحممٌ ـأمحٌبنٌهبةٌاهلل»

.ٌسـمعٌدٌبنٌع مانٌالعمـري ٌحممٌ ٌلك ومٌبنتٌأيبٌجعفرٌٌٍهٌأمٌ أمٌ ٌاكنٌيذكرٌأنٌ 
هرضٌجملسٌأيبٌاحلسنيٌبـنٌالشـبيهٌواكنٌيتعاىطٌالالكم،ٌوا،ٌاٌك ريًٌحدي ًٌ

ةٌثالثةٌعشٌذكرٌأنٌ وا،ٌاملذهب،ٌفعملٌهلٌكتابًٌٌالًيدي ٌٌالعلوي ٌ رٌمـعٌـاألئم 
:ٌاهلاللٌ ٌيفٌكتابٌسليمٌبنٌقيٍسٌٌحبديٍثٌٌاحتجٌ وبنٌاحلسني،ٌٌزيدٌبنٌعيلٌ 

ةٌاثناٌعشٌأنٌ  ٌ.»(1)ٌاملؤمننيٌرٌمنٌودلٌأمريـاألئم 
:ذٌقالإةٌلٰهذهٌالشبهةٌإىلٌالسابقةٌاتلارخيي ٌٌوقدٌأشارٌالشيخٌالطويسٌ

ةٌثالثةٌعرش،ٌفقوهلمٌيفسدٌٌ،اللالفٌودلًٌٌإنٌ ٌ:منٌقالاٌفيمٌ » وإنٌاألئم 
ةٌٌلناٌعليهٌمنٌأنٌ بماٌدل ٌ فٰهذاٌالقولٌجيـبٌإطراحـهٌٌ،اثناٌعرشٌاألئم 
ٌ،يقولٌبقوهلاٌلمٌيبقٌقائل ٌوٌ،هاٌقدٌانقرضتٌحبمدٌاهللٰهذهٌالفرقٌلك ٌٌىلعٌأنٌ 

ٌ.ٌ(2)«ىلعٌبطالنٌٰهذهٌاألقاويلٌوٰذل ٌديلل ٌ
ٌ أثـارواٌٰهـذهٌوٌ،ونٌيفٌالسنواتٌاألخريةٌىلعٌٰهـذاٌالـوتريٌ الوهابٌوقدٌدق 

ٌ ةٌللشيعة،ٌمسـتندينٌيفٌاألصولٌالعقدي ٌٌالشبهة؛ٌوٰذل ٌبدافعٌإجيادٌالش  
يفٌكتابـهٌٌكتبٌنارصٌبنٌعبدٌاهللٌالقفـاري ٌٌ،ٌوقدإىلٌٰهذهٌالرواياتٌنفسها

ٌ)أصولٌمذهبٌالشيعة(ٌاتلال:

                                                        

(1)ٌٌ ٌ، ،ٌرجالٌانلجاش  ،ٌأمحدٌبنٌعيل   .440انلجاش 

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ(2) ،ٌحمم   .228الطويس 
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مـنٌٌقدٌاحتوىٌىلعٌمجلـةٌٌٍكتبهمٌاألربعةٌأصحٌ ٌ(الاكيف) ٌترىٌكماٌأن ٌ»
ةٌثالثةٌعرش.ٌفقـدٌروىٌالييـنٌ ٌنٌ إأحادي همٌتقولٌ بسـندهٌعـنٌأيبٌٌاألئم 

ٌقالٌرسولٌاهللٌ"قال:ٌٌجعفرٌٍ ٌواثنٌعرشٌإماًماٌمنٌودليٌوأنتٌياٌ:ٌإين 
ٌاألرضٌعيلٌ  اٌفاملناسـبٌاٌمفردًٌلفًظٌٌذاٌاكنٌزرٌ إٌ-ٌيعنٌأوتادهاٌوجباهلاٌ،زر 

تسـيخٌبيهلهـا،ٌفـإذاٌذهـبٌاالثنـاٌٌاألرضٌأنبناٌأوتدٌاهللٌٌ-ٌرضوتدٌاأل
ٌ"ينظرواٌرٌمنٌودليٌساختٌاألرضٌبيهلهاٌولمـعش ٌفـادٌأنٌ أٌ.ٌفٰهذاٌانلـص 

تهمٌ ٌٌ-أئم  ٌيصبحونٌثالثةٌعشـر.ٌوٰهـذاٌٌ-بدونٌعيلٍّ اثناٌعشـر،ٌومعٌعيلٍّ
ريةٌـينسفٌبنيانٌاالثنٌعرشي ة...ٌكٰذل ٌروتٌكتبٌالشيعةٌاالثـنٌعشـ

ٌفيـهٌعنٌأيبٌجعفٍرٌعنٌجابرٌٍ ،ٌقال:ٌ"دخلتٌىلعٌفاطمةٌوبـنيٌيـديهاٌلـوح 
دتٌاثنٌعرشٌآخرهمٌالقائم،ٌثالثةٌمنهمٌ أسماءٌاألوصياءٌمنٌودلها،ٌفعد 

." ٌمنهمٌعيلٌّ ٌوثالثة  د  ٌحمم 
تهمٌاثنٌعرشٌلك همٌمـنٌأوالدٌفاطمـة،ٌفـإذنٌفانظرٌكيفٌاعتربواٌأئمٌ 

تهمٌموعٌأئمٌ يكونٌجمٌوهٌزوجٌفاطمةٌالٌودلها،ٌأتهم؛ٌألن ٌليسٌمنٌأئمٌ ٌعيلٌٌّ
ٌثالثةٌعرش.ٌوممٌ  ـواٌعلياـدٌ همٌلـمٌيعـأيًضاٌىلعٌأن ٌٌاٌيدل  تهمٌقـوهل:ٌاٌمـنٌأئم 

ٌٌ،ٌفإنٌ منهمٌعيلٌٌٌّثالثةٌ " ةٌعندٌاالثنٌعشٌٌبعيلٌٍّاملسم  :ٌةٌأربعةٌ ريٌ ـمنٌاألئم 
والقـولٌ..ٌاهلادي.ٌالرضا،ٌوعيلٌٌٌّبنٌاحلسني،ٌوعيلٌٌٌّ،ٌوعيلٌ أمريٌاملؤمننيٌعيلٌٌّ

ةٌثالثٌبينٌ  ٌٌةٌعرشٌقامتٌفرقـةٌ األئم  تلـ ٌٌمـنٌالشـيعةٌتقـولٌبـه،ٌولعـل 
يفٌرد هٌىلعٌمنٌخـالفٌٌانلصو ٌمنٌآثارها،ٌوقدٌذكرٌٰهذهٌالفرقةٌالطويسٌ 

ٌ يٌينـتيمٌإيلـه،ٌوكـٰذل ٌانلجـاشٌيفٌترمجـةٌٌري ٌـاهٌاالثـنٌعشـاالّت  ٌال 
ٌ.ٌدٌٍهبةٌاهللٌأمحدٌبنٌحممٌ 
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ٌ اخلـربٌيفٌتعيـنيٌٌ،ٌوأنٌ هـاٌىلعٌاحلـق ٌيعٌأن ٌمنٌٰهذهٌالفرقٌتـدٌ ٌفرقةٌٌٍوك 
ٌةٌاألخرى،ٌوٰهذاٌديلـل ٌ،ٌوتبطلٌماٌذهبتٌإيلهٌالفرقٌالشيعيٌ تهاٌمتواترٌ أئمٌ 

تواترٌخربٌإحدىٌفرقهمٌلمٌيقعٌاالختالفٌٌو؛ٌإذٌلهمٌليسواٌىلعٌشءٌٍىلعٌأن ٌ
ٌ ٌٌٌ.(1)«بينهمٌقط 

املهدويةٌ)أمحدٌاحلسن(ٌإىلٌٌيعالعقدٌاألخريٌمدٌ ٌوقدٌاستندٌمنٌظهرٌيف
ًعومةٌووصايتهٌلإلمامٌاملهدي ٌٰهذهٌالرواياتٌيفٌإ ٌٌثباتٌإمامتهٌامل

 اجلواب عن الشبهة

  اجلواب اإلمجالّ 
ـةٌٌةٌىلعٌأنٌ بالرواياتٌالك ريةٌادلال ٌٌضةٌ ٰهذهٌالرواياتٌمعارٌٌَإنٌ  ثنـاٌااألئم 

مـنٌٌبـدٌ ٌمنٌهناٌالٌ؛ٰذل هصلٌمنهاٌاجلًمٌبٌخمتلفةٌٌٍأشاكلٌٍوٌلفاٍظٌيعرشٌب
ٌٌهاٌمنٌبابٌاتلغليب؛ٌإذٌإنٌ اٌىلعٌأن ٌخبارٌإمٌ محلٌٰهذهٌاأل ةٌمنٌأوالدٌٌك  األئم 

،ٌوالٌيوجـدٌٌباست ناءٌأمريٌاملؤمننيٌعـيلٌٌٍّوالًهراءٌٌٌانلبٌ 
حصــولٌٌوأٌ؛ةٌيفٌٰهــذاٌاتلغليـبألدبي ـأوٌاةٌمــنٌانلـاحيتنيٌالعرفي ــٌمـانعٌ 

ٌمؤيٌ ومنٌاألمرينٌشواهدٌٌىلعٌكٌٍّوٌ،اتلصحيفٌفيها ٌها.حمل ٌٌنذكرهاٌيفٌدات 

                                                        

 .811ٌ-809ٌ،ٌ 2ٌجٌٌ،نارصٌبنٌعبدٌاهلل،ٌأصولٌمذهبٌالشيعة،ٌالقفاريٌ ٌ(1)

،180ٌو158ٌو155ٌ،ٌالسؤال4ٌٌسن،ٌاملتشابهات،ٌجأمحدٌبنٌاحلٌ(2) ٌالًيـدي  ؛ٌاألنصاري 
ٌواملهدي ونٌيفٌالكتابٌوالسن ة،ٌ ٌ ،ٌاملهدي   .141ٌ-134ٌضياء 
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 اجلواب اتلفصيلّ 

ٌ:جوبةٌٍأةٌيمكنٌاجلوابٌىلعٌٰهذهٌالشبهةٌبعدٌ 

 احنصار عدد األئّمة باثين عرش  :لوّ اجلواب األ
ـةٌبعـدٌٌأنٌ ٌالرواياتٌالك ريةٌيفٌاملذهبٌالشيعٌ بلقدٌثبتٌ عديـدٌاألئم 

الروايـاتٌيفٌٰهـذاٌواتٌاملـذهب،ٌمنٌرضوري ـٰذل ٌٌدٌ ويعٌ،اثناٌعرشٌانلبٌ 
 250يقـاربٌمـاٌ(1)اعظـمحدٌاألأمجعٌٌقدوٌ،اٌتبلغٌاملئاتجدٌاٌك ريةٌ ٌالصدد

ٌٌايةًٌرو ةٌاالثنٌعشٌتدل  رتٌٰهـذهٌالروايـاتٌـر،ٌوقدٌحصــىلعٌإمامةٌاألئم 
ةٌبعدٌانلبٌ  هـمٌاثنـاٌيفٌاثنٌعرش،ٌبتعابريٌخمتلفةٌمنٌقبيـلٌأن ٌٌعديدٌاألئم 

،ٌ(3)،ٌوعددٌالعيونٌال مٌانفجـرتٌملـوى(2)عرشٌبعددٌنقباءٌبنٌإرسائيل
ٌوعددٌشهورٌالسنة،ٌوبع ةٌاثنـاٌعشـٌىلعٌأنٌ ٌضهاٌينص  هلـمٌأمـريٌرٌأوٌ ـاألئم 

ةٌالقائم؛ٌٰهذاٌماٌعـداٌالرو مٌنقلهـاٌأهـلٌااملؤمننيٌوآخرهمٌاحلج  يـاتٌالـ 
اٌرٌإماًمــةٌواجلماعةٌيفٌكتبهم،ٌإذٌتذكرٌٰهذهٌالرواياتٌوجودٌاثنٌعشالسنٌ 

ٌا.أمريًٌٌواٌأوصيٌاٌوأ
ٌٰهذهٌاألٌنٌ إٌ:يَدىعنٌأويمكنٌ فـ ٌالٌتقـولٌٌ،صارىلعٌاالحنٌحاديثٌالٌتدل 

                                                        

 (.مامٌاثلاينٌعرشإلـٌوهوٌالشيخٌالصايفٌاللگپاياگينٌ)دامٌظل ه(ٌيفٌكتابٌ)منتابٌاألثرٌيفٌا1ٌ

ازٌالرازٌـ2ٌ  ً ٍد،ٌكفايةٌاألثراخل ٌبنٌحمم  ،ٌعيل   .28ٌ-24ٌ،ٌ ٌي 

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌـ3ٌٌ ،ٌحمم   .263،ٌ 36ٌاملجليس 



 ...............29   ..........................................  الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة عرش

ٌإهٌالٌيوجدٌن ٌإ ٌ.نٌيًيدواأاٌمنهمٌفيمكنٌبلٌتذكرٌعددًٌٌ،امامًٌإٌٌاثناٌعرشال 
هٌالٌاملقامٌإذاٌاكنٌمقامٌاتلعدادٌواتلحديدٌفإنـ ٌهٌالٌريبٌأنٌ ن ٌأٌ:واجلواب

ٌ ُهورِ ِعْنَد اللِ ﴿ٌ:نيفٌالًائدٌم لٌقوهلٌيرادٌبالعددٌإال 
ةَ الشُّ َر ةاْثَنا َعَش  إِنَّ ِعدَّ

ٌ،ٌبلٌبعضٌٰهذهٌاألحاديثٌقويٌ (1)﴾ًراَشهْ  فقـدٌٌ،رـيفٌاحلصٌةٌالظهورٌبلٌنصٌّ
ٌووهٌاٌجلوًساٌعندٌعبدٌاهللٌبنٌمسعودٌٍكنٌ »ٌ:قالٌروقٌٍـعنٌمسٌروىٌالشعبٌ 

ٌنٌهلٌسيتلمٌرسولٌاهللٌياٌأباٌعبدٌالرمحٌٌٰ:فقالٌهلٌرجل ٌٌ،يقرئناٌالقرآن
ماٌسيلنٌعنهاٌٌ:؟ٌفقالٌعبدٌاهللٌبنٌمسعودٌٍةٌمنٌخليفةٌٍكمٌيمل ٌٰهذهٌاألمٌ 

ٌولقدٌسينلاٌرسـولٌاهللٌٌ،نعمٌ:قالٌثمٌ ٌ.منذٌقدمتٌالعراقٌقبل ٌأحدٌ 
ٌ.(2)«ةٌنقباءٌبنٌإرسائيلرٌكعدٌ ـثناٌعشاٌ:فقالٌ

ةٌباثنٌعرشٌوتشبيههاٌبنقباءٌبنٌارسائيلٌيدلٌفإنٌتعينيٌاملرتبةٌالعددي ٌ
ىلعٌاحلرصٌبهذهٌاملرتبةٌ.

 مام املهدّي مامة باإلاختتام اإل :اجلواب اثلاين
ٌ ٌورٌوهــمامٌاثلاينٌعشباإلٌمامةمنٌالرواياتٌىلعٌاختتامٌاإلٌتٌمجلةٌ نص 

ــرٌ ٌاملنتظ ــدي  ٌامله ــنص  ــهاٌي ــاتٌبعض ــذهٌالرواي ــامٌٌىلعٌأنٌ ٌ،ٌوٰه ٌاإلم

                                                        

 .36ـٌسورةٌاتلوبة:ٌاآلية1ٌٌ

،ٌاملسـتدر ٌىلع398ٌ،ٌ 1ٌابنٌحنبٍل،ٌأمحد،ٌمسندٌأمحـد،ٌجٌٌ-2 ؛ٌاحلـاكمٌانليشـابوري 
ة،ٌج546ٌ ،ٌ 4الصحيحني،ٌجٌ ٌبنٌعيىس،ٌكشفٌالغم  ،ٌعيل  ٌ.57،ٌ 1ٌ؛ٌاإلربيل 
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ٌ وبعضـهاٌىلعٌٌ،هٌآخرٌاخللفاءن ٌأبعضهاٌىلعٌو،ٌخاتمٌاألوصياءٌاملهدي 
ٌٌ:تيل ٌٰهذهٌالرواياإوٌ،آخرٌخلفائهوهٌخاتمٌحججٌاهللٌن ٌأ

ٌخماطبًـهٌقن ٌأٌعنٌاالمامٌالعسكريٌ»ـ1ٌ ٌ...:االٌالبنهٌاالمامٌاملهدي 
ٌيَاٌبَُنٌَّ ْ برْشي

َ
َمانٌيٌمأ ًَّ ُبٌال نَْتٌَصاحي

َ
نَْتٌاملهـدي ٌوٌٌَ،فَي

َ
ٌوٌٌَ،أ ـُةٌاهللٌىلَعَ نْـَتٌُحجَّ

َ
أ

هٌي رْضي
َ
يٌوٌٌَ،أ نَْتٌَودَلي

َ
ٌوٌَأ ّيي تَُ ٌوٌٌَ،وَصي نَاٌَودَلْ

َ
ُدٌْبُنٌاحْلَسٌَوٌَأ نَْتٌحُمَمَّ

َ
ٌأ ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني ني

ٌ ٌبْـني ي ٌَعيلي ٌبْني ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفري ٌُموَىٌبْني ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني دي حُمَمَّ
ٌَطاليٍبٌ يبي

َ
َ ٌرَُسـوُلٌاهللٌٌ،أ ـيَاءٌيوٌٌََودَلَ وْصي

َ
نْـَتٌَخـاَتُمٌاأْل

َ
ـةٌٌأ األئم 

ينٌَ ري اهي ا ٌَوٌٌٌََرٌبيَ ٌرَُسوُلٌاهللـبَشٌَّوٌٌَ،الطَّ ٌوٌٌَ،َكنَّا ٌَوٌٌََسمَّ ـَدٌإيَلَّ ٰذل ٌَعهي بـي
ٌ ٌابْلَيْتي ْهلي

َ
ٌأ ٌاهللٌىلَعَ يَنٌَصّلَّ ري اهي ٌَعْنٌآبَائيَ ٌالطَّ يبي

َ
يدٌ ٌ،أ ٌجَمي يد  ٌ.َربرنَاٌإينَُّهٌمَحي

مْجَعينيٌَوٌَ
َ
ْمٌأ ٌَصلََواُتٌاهللٌَعلَيْهي ْنٌَوقْتيهي ٌمي ٍّ ٌٌ.(1)«َماَتٌاحْلََسُنٌْبُنٌَعيلي

ٌقَاَلٌَوَروٌَ»ٌـ2 ن  ٌٌ:ىٌَعالَّ يف  ٌَظري ثَني بٌٌَُحدَّ
َ
ُمٌقَـاَل:ٌَدَخلْـُتٌـنَْصٌٌوأ ٍرٌاخْلَـادي

ٌ َمـانٌيٌ-َعلَيْهي ًَّ َبٌال ٌَصـاحي ٌٌ-ٌٌَيْعني مْحَـرٌيٌ:َفَقـاَلٌلي
َ
ٌاأْل ـنَْدلي ٌبيالصَّ ٌ.َعـيَلَّ

تَيْتُُهٌبيهٌيٌ:َفَقاَلٌ
َ
ٌ:ٌٌَفَقاَلٌٌ.فَي فُني َتْعري

َ
نَاٌ.َنَعمٌٌْ:قُلُْتٌٌ؟أ

َ
نَْتٌٌ؟قَاَلٌَمْنٌأ

َ
َفُقلُْتٌأ

يٌ يوٌََسييدي تْلَُ ٌٌ:َفَقاَلٌٌ.اْبُنٌَسييدي
َ
ٌٌ.لَيَْسٌَعْنٌٰهذاٌَسـي يـف  َفُقلْـُتٌٌ:قَـاَلٌَظري

ٌ ٌلي ْ ٌاهللٌفيَداَ ٌفَسي َ نَاٌَخاَتمٌٌُ:َفَقاَلٌٌ.َجَعلَني
َ
يَاءٌيٌأ وْصي

َ
ٌيَْدَفُعٌاهللٌابْلَـاَلَءٌوٌٌَ،اأْل ِبي

ٌ يَعمي ٌوَشي ْهيلي
َ
ٌ.(2)«َعْنٌأ

                                                        

دٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.273بنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌالطويس 
 .246املصدرٌالسابق،ٌ ٌٌ-2
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دٌبـنٌعبـدٌاجلب ـثناٌحدٌ »ٌ-3 ٌارٌقـال:ٌقلـتٌلسـيديٌاحلسـنٌبـنٌحمم 
أحبٌأنٌأعلمٌمنٌاإلمـامٌٌمجعلنٌاهللٌفدا ٌ،ياٌبنٌرسولٌاهللٌ:ٌعيلٌٍّ

ـواإلمـامٌٌ:ٌإنٌ ةٌاهللٌىلعٌعبادهٌمنٌبعد ؟ٌفقـالٌحجٌ و ةٌاهللٌمـنٌحج 
ٌرسولٌاهللٌ يٌهوٌبعديٌابنٌسيم  آخـرٌوخـاتمٌحجـجٌاهللٌٌوكني هٌال 

رٌملـ ٌـياٌبنٌرسولٌاهلل؟ٌقال:ٌمنٌابنةٌابـنٌقيصـٌونٌه،ٌقال:ٌممٌ خلفائه
.(1)«يظهرٌثمٌ ٌ،طويلةًٌٌيغيبٌعنٌانلاسٌبيبةًٌوهٌسيودلٌأالٌإن ٌٌ،الروم
مـامٌباالسـنادٌعـنٌاإلٌ(االحتجـاج)ٌ ٌخطبةٌالغديرٌاملنقولـةٌيفوٌ-4

:ٌيقولٌانلبٌ ٌابلاقرٌ
«ٌ ٌانلَّاسي َ ٌٌ،َمَعارشي ٌّ ٌنَبي ٌوٌَإييني ّيي ٌوَصي ٌّ اَلٌٌ،َعيلي

َ
ٌٌأ نَّـاٌالَْقـائيُمٌإينَّ ـةٌمي َخاَتَمٌاألئم 

ينٌ،املهدي ٌ ٌادلي ُرٌىلَعَ اهي اَلٌإينَُّهٌالظَّ
َ
نيٌٌَ،أ يمي ـال َنٌالظَّ ُمٌمي اَلٌإينَُّهٌالُْمنْتَقي

َ
ُهٌٌ،أ اَلٌإينَـّ

َ
أ

ٌ ُمَهاوٌَفَاتيُحٌاحْلُُصوني ـٌ،َهادي ٌالشي ْهـلي
َ
ْنٌأ ٌقَبييلٍَةٌمي اَلٌإينَُّهٌقَاتيُلٌُكي

َ
اَلٌإيٌٌ،ْر ٌيـأ

َ
ُهٌأ نَـّ

ٌاهلل َاءي ْويلي
َ
ٌثَاٍرٌألي ٌبيُكلي ٌاهللٌ،ُمْدري   يني ي ٌدلي ُ اَلٌإينَُّهٌانلَّارصي

َ
ٌٌ،أ اُفٌيفي ُهٌالَْغـرَّ اَلٌإينَـّ

َ
أ

يٍقٌ مٌٌُ،حَبٍْرٌَعمي اَلٌإينَُّهٌدَسي
َ
ٌذييٌفَْضٍلٌبيَفْضليهٌيٌأ َْهليـهٌيوٌٌَ،ُكَّ ٌذييٌَجْهـٍلٌجي اَلٌٌ،ُكَّ

َ
أ

ُةٌاهللٌ رَيَ لٍْمٌٌ،خُمْتَارُهٌُوٌَإينَُّهٌخي ٌعي اَلٌإينَُّهٌَواريُثٌُكي
َ
يُطٌبيهٌيوٌَأ ٌٌ،الُْمحي ُ ُهٌالُْمْاـربي اَلٌإينَـّ

َ
أ

ٌ ًَّ ٌَع ٌوٌََعْنٌَربيهي ٌإييَمانيهٌيوٌٌَ،َجلَّ ْمري
َ
يدٌٌُ،الُْمنَبيُهٌبيي ـدي ـيُدٌالسَّ اَلٌإينَُّهٌالرَّشي

َ
ُهٌٌ،أ اَلٌإينَـّ

َ
أ

ٌَمنٌٌْ،الُْمَفوَُّضٌإييَلْهٌي ٌبيهي َ اَلٌإينَُّهٌقَْدٌبرُشي
َ
ٌيََديْهٌيأ ـًةٌٌ،ٌَسلََفٌبنَْيَ ٌُحجَّ اَلٌإينَُّهٌابْلَـايي

َ
أ

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌإثباتٌاهلداة،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم   .196،ٌ 5ٌاحلر 
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َةٌَبْعَدهٌُوٌَ ٌَمَعهٌُوٌٌَ،اَلٌُحجَّ ٌإيالَّ نَْدهٌُوٌٌَ،اَلٌَحقَّ ٌعي اَلٌإينَُّهٌاَلٌََغليـَبٌهَلٌٌُ،اَلٌنُوَرٌإيالَّ
َ
ٌ،أ

اَلٌٌ،اَلٌَمنُْصوَرٌَعلَيْهٌيوٌَ
َ
هٌيوٌَأ رْضي

َ
ٌأ ٌاهللٌيفي ر ٌخٌَوٌٌَ،إينَُّهٌَوِلي هٌيَحَكُمُهٌيفي ٌوٌٌَ،لْقي ينُُهٌيفي مي

َ
أ

هيٌ ي ٌ.(1)«َعاَلنييَتيهوٌَرسي

 خبار ىلع جهة اتلغليبصدور ٰهذه األ :اجلواب اثلالث
هٌالٌهاٌمنٌبابٌاتلغليب؛ٌإذٌإنـ لٰهذهٌالرواياتٌيهٌأن ٌٌاتلوجيهٌاملنطيقٌ ٌإنٌ 

ةٌ ٌاأليـرمٌٌمنٌالٌينحدرٌمـنٌ سـلٌانلـبٌ ٌيوجدٌمنٌبنيٌاألئم 
ٌإمامـةٌأمـريٌ،ٌوألنٌ ٌاملـؤمننيٌعـيلٌٌٍّسوىٌأمريٌٌوفاطمةٌالًهراء

نٌألصـحابٌانٌمعلومـاأمرٌ،والًهراءٌليسٌمنٌأبناءٌانلبٌ ٌكونهوٌاملؤمنني
ة،ٌفلمٌدُستنثٌاألمريٌمنٌالالكمٌعندماٌأيٌ  ةٌمنٌٌأنٌ ٌٌدٌانلبٌ األئم  األئم 

الروايـةٌدونٌٌأحـدٌٌٍسـمعٌأي ٌٌو؛ٌفلـأوالده،ٌوالٌدايعٌلٰهذاٌاالسثناءٌأصـاًلٌ
ةٌثالثةٌعرش.ٌاٌخطرٌيفٌذهنهٌأنٌ سماعٌالشبهةٌمل ٌاألئم 

ـةٌهـمٌٌحتٌبينٌ ال مٌرصٌ ٌوالشاهدٌىلعٌاستعمالٌاتلغليبٌالرواياُتٌ األئم 
ٌمفـادهٌأنٌ ٌوأحدٌعرشٌمنٌأبنائه،ٌو ٌنهايةٌتل ٌالرواياتٌيييتٌتعبـريٌ ٌعيلٌٌّ

ةٌهمٌمنٌأوالدٌالرسـول،ٌواحلـالٌأنٌ  لـيسٌمـنٌأوالده،ٌٌاٌعلياـٌاألئم 
ٌايلة:ونللحظٌالرواياتٌاتل

ْوََحٌاهللٌإيَلٌَّ...ٌ»
َ
دٌٌُ:فَي لَْعُتٌٌ،يَاٌحُمَمَّ ٌاطَّ ٌٌإييني رْضي

َ
تُـَ ٌٌإيىَلٌاأْل اَلَعًةٌفَاْخَ ْ اطي

                                                        

،ٌاالحتجاج،ٌجٌٌ-1ٌ ،ٌأمحدٌبنٌعيلٍّ  .64،ٌ 1ٌالطربيس 
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نَْها نَْهاٌَعلييااٌ،فََجَعلْتَُ ٌنَبييااٌ،مي لَْعُتٌثَانييًاٌفَاْخَ ُْتٌمي ٌاطَّ يََّ ٌٌ،ُثمَّ فََجَعلْتُُهٌوَصي
ٌ َ لْمي َرَةٌٌ،ْعَد ٌَاإْليَماَمٌبٌَوٌََوَواريَثٌعي ـاهي يَّـَةٌالطَّ ري ْصـاَلبيُكَماٌالر

َ
ـْنٌأ ُجٌمي ْخـري

ُ
َوأ

ٌوٌَ ليْمي اَنٌعي ًَّ نَيٌُخ ةٌالَْمْعُصومي ْنيَـاٌٌ،األئم  ـَرةٌَوٌَفَلَْواَلُكْمٌَماٌَخلَْقُتٌادلر ٌ،اَلٌاآْلخي
دٌٌُ.َواَلٌاجْلَنََّةٌَواَلٌانلَّارٌَ ْنٌتََراُهمٌٌْ،يَاٌحُمَمَّ

َ
ٌأ حُتيبر

َ
ٌَنَعْمٌٌ:قُلُْتٌٌ؟أ يَُتٌٌ،يَاٌرَبي ٌ:َفنُودي

دٌُ َسَ ٌٌ،يَاٌحُمَمَّ
ْ
ٌٌ.اْرَفْعٌَرأ يسي

ْ
ٌٌ،فََرَفْعُتٌَرأ ٍّ ٌَعيلي نَْواري

َ
نَاٌبيي

َ
ٌوٌَفَإيَذاٌأ ٌاحْلَُسنْيٌيوٌَاحْلََسني

ٌوٌَ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ٌوٌََعيلي ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٍدٌوٌَحُمَمَّ ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفـٍرٌوٌََجْعَفري ٌوٌَُموَىٌبْني ي َعـيلي
ٌُمو ٌوٌََىٌبْني ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٍدٌوٌَحُمَمَّ ٌحُمَمَّ ٌبْني ي ٌٍّوٌََعيلي ٌَعيلي ٌبْني ـاحْلٌُوٌٌَ،احْلََسني ٌٌةٌُجَّ

ُ
أَل

ْ
َيـتََأ

ٌُدرييٌٌّ نَُّهٌَكْوَكب 
َ
ْمٌَكي ْنٌبَيْنيهي ٌَمْنٌٰهؤٌٌُ:َفُقلُْتٌٌ،مي ٌ:قَـاَلٌٌ؟اَوَمْنٌٰهـذٌٌَ؟ءٌياَلٌيَاٌرَبي

دٌُ ٌٌ،يَاٌحُمَمَّ
َ
ْنٌُصلْبيَ ٌَبْعَدَ ٌالُْمَطٌٌةٌُمٌَّئيٌُهُمٌاأْل ُروَنٌمي ٌيٌةٌُجٌَّاحْلٌٌُوٌََوهٌٌُ،هَّ ٌالَّ

ُ
يٌَيْمـَأ

رَْضٌقيْسًطاٌ
َ
ٌوٌََعْداًلٌوٌَاأْل نينيٌٌَدَْشيفي ٌ.(1)«ُصُدوَرٌقَْوٍمٌُمْؤمي

ةٌاالثنٌعش ٌرٌمنٌأمريٌاملـؤمننيٌـفيفٌٰهذهٌالروايةٌوردتٌأسماءٌاألئم 
ٌ ٌوحت  هٌهللٌخياطـبٌنبيـ اٌناٌنرىٌيفٌآخرٌالروايةٌأنٌ ،ٌبيدٌأن ٌٌاإلمامٌاملهدي 
دٌُ»:ٌقائاًلٌ ٌٌ،يَاٌحُمَمَّ

َ
ْنٌُصلْبيَ ٌٌ،َبْعَد ٌٌَةٌُمٌَّئيٌُهُمٌاأْل ُروَنٌمي .«الُْمَطهَّ

ُدٌْبُنٌَهَْيٌ» ٌأمحدٌ،حُمَمَّ ٌبْني دي ٌاحْلَُسـنْيٌيٌ،َعْنٌحُمَمَّ ٌبْني دي ٌٌ،َعْنٌحُمَمَّ يبي
َ
َعـْنٌأ

يٍدٌالُْعْصُفوريييٌ ٌثَابيٍتٌٌوَعْنٌَعْمرٌيٌ،َسعي ٌٌ،بْني يبي
َ
َةٌقَاَلٌَعْنٌأ ًَ ٌٌ:ٌمَحْ َّ ْعُتٌَعـيلي َسـمي

ٌ ٌاهللَيُقولٌْبَنٌاحْلَُسنْيي ًداٌوََعلييااٌٌَخلََقٌٌ:ٌإينَّ َحَدٌَعَشـوٌَحُمَمَّ
َ
هيٌـأ ـْنٌُودْلي َرٌمي

                                                        

ٍد،ٌٌ- 1 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً  .73،ٌ ٌكفايةٌاألثراخل
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ٌَعَظَمتيهٌي ْنٌنُوري ٌاخْلَلْـقيٌٌ،مي ٌنُوريهيٌَيْعبُُدونَُهٌَقبَْلٌَخلْقي يَاءي ٌضي ْشبَاًحاٌيفي
َ
قَاَمُهْمٌأ

َ
ٌ،فَي

ُسونَهٌٌُاهللٌَدَُسبيُحوَنٌ ٌٌ،َوُيَقدي
َ
ٌاهللٌيٌةٌُمٌَّئيٌَوُهُمٌاأْل ٌرَُسولي ْنٌُودْلي ٌ.»(1)ٌمي

اٌرٌإمامًٌـأحدٌعشواٌليٌاعواٌاهللٌخلقٌحممدًٌٌاٌُذكيَرٌأنٌ و ٌٰهذهٌالروايةٌأيًضٌ
ةٌمنٌودلٌرسولٌاهلل»وردٌيفٌآخرها:ٌ،ٌومنٌودلٌعيلٌٍّ ٌ.«ٌوهمٌاألئم 

ٌإيمٌَ» ٌاْثنَاٌَعرَشَ ٌَبيْمي ْهلي
َ
ْنٌأ ٌَومي ٌّ :ٌَعـيلي اَمٌُهـًدىٌلُكرُهـْمٌيَـْدُعوَنٌإيىَلٌاجْلَنَّـةي

ـٍد.ٌإيَمـاُمُهْمٌ ـًداٌَبْعـَدٌَواحي ٌَواحي ٌاحْلَُسـنْيي ـْنٌُودْلي ٌمي يْسـَعة  ٌَوت َواحْلََسُنٌَواحْلَُسنْيُ
ُهمٌْ ُ ٌ ٌَوَوادلي ٌَوإيَماُمُهمٌَْعيلي ٍّ نَاٌإيَماُمٌَعيلي

َ
.(2)«،ٌَوأ

ٌاٌمـنٌأهـلٌبيـتٌرٌإماًمــاثنٌعشٌنٌ لٌٰهذهٌالروايةٌأفبعدٌأنٌجاءٌيفٌأوٌ 
ــبٌ  ــيلٌٌّأوٌ ٌٌانل ــمٌع ــمٌ ،ٌٌهل ــمٌ ،ٌودلاهٌٌث ــعةٌ ٌث ــنٌودلٌٌتس ٌم

ةٌهـٌ؛ٌتذكرٌالروايةٌأنٌ ٌاحلسني هٌ،ٌواحلـالٌأنـ ٌعـيلٌٌٌّووادلٌاألئم 
ٌاتلغليبٌشمله.ٌمنهم،ٌبيدٌأنٌ 

ٌالرواياتٌاملذكورةٌآنفًٌٌإنٌ  ةٌأنٌنقولٌمنٌبابٌاتلغليب:ٌىلعٌإماكنيٌ ٌاٌتدل 
ةٌاثناٌعرشٌرجـاًلٌاألٌإنٌ  هـمٌمـنٌودلٌلك ٌٌو،ٌأٌهـمٌمـنٌودلٌانلـبٌ ٌلك ٌئم 

ةٌاثناٌعرشٌمنٌودلٌعيلٌٌٍّ،ٌوكذاٌيمكنٌأنٌنقول:ٌإنٌ ٌالًهراء ٌ.(3)األئم 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.530،ٌ 1ٌ،ٌجٌالاكيفاليين 
،ٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌ- 2 ٌ.907،ٌ 2ٌكتابٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌجٌاهلالل 
ٌمنٌٌ-3ٌ ىلعٌأنٌٰهذاٌاألسلوبٌ)اتلغليب(ٌلكونهٌمتعارفًاٌيفٌاللغةٌالعربي ةٌتدهٌقدٌاستعملٌحت 

هٌاإلمـامٌاثلاأمحدٌاحلسنٌنفسهٌقبل يعٌأنـ  يٌيـد  ٌصاحبهمٌال  ٌلـث،ٌفلناٌأنٌننقضٌعليهمٌبين 
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 وقوع اتلصحيف :اجلواب الرابع
قدٌدسـتفادٌٌممنٌٰهذهٌالرواياتٌال ٌٌيفٌك ريٌٌٍاحتمالٌاتلصحيفٌواردٌ ٌنٌ إ

ةٌثالثةٌعرش؛ٌألنٌ ٌنٌ أمنهاٌ تكتبٌبايلد،ٌكمـاٌاكنتٌالنسخٌالقديمةٌٌاألئم 
ا،ٌوقدٌينقلٌالـرواةٌيفٌبعـضٌجدٌاٌأخطاءٌانلقلٌيفٌالالكمٌوالكتابةٌواردةٌ ٌأنٌ 

ـةٌاألحيانٌالرواياتٌباملعىن،ٌفقدٌيكونٌبرضهٌمـ اًلٌ ٌإثبـاتٌإمامـةٌاألئم 
هٌالٌينقـلٌسمعهاٌيفٌٰهذاٌالصدد،ٌبيدٌأنـ ٌ،ٌفينقلٌروايةًٌاالثنٌعرشٌ
ٌ ينسجٌعباراتهاٌمنٌعنده،ٌفيقعٌاإلشـاكل،ٌوقـدٌوردتٌٌا،ٌبلعباراتهاٌنصا

                                                                                                                     

يٌ شـعرشٌقدٌاستادمٌاتلغلي رهٌمـنٌـبٌيفٌمواضعٌمنٌلكماته،ٌفهوٌيقولٌيفٌبيانٌ)الرباءة(ٌال 
يٌرسولٌاهللٌ»ٌقبل: كمٌيبٌجد  وذكرينٌيفٌوصي تهٌباسيمٌوصـفم...ٌفلقـدٌأوصـاكمٌٌلقدٌبرش 

ةٌاالثنٌعش ٌ«.وِبٌوبيبنايئٌاالثنٌعرشٌرٌـبآبايئٌاألئم 
ٌمفـادٌمجلـةٌٌفإذاٌأردناٌأنٌ ستنتجٌبالطريقةٌال مٌدستادمونها،ٌحبيثٌندع اتلغليبٌجانبًاٌفإن 

ٌأوىصٌب الثةٌعرشٌمهدياا،ٌهمٌ)أمحدٌاحلسـن(ٌواثنـاٌ ٌانلب  )أمحدٌٌاحلسن(ٌسيصبحٌاكتلال:ٌإن 
ٌٰهذهٌالفرقةٌوزعيمهاٌالٌيقبلونٌٰهذا. ٌعرشٌمنٌأبنائه،ٌواحلالٌأن 

ٌوقدٌكتبٌيفٌكتابهٌ)املتشابهات(:ٌٌ
﴾ٌوٰهؤالءٌمست » نيي ْصَحاَبٌايْلَمي

َ
ٌأ ٌ﴿إيالَّ بون،ٌوهمٌأصحابٌايلمـاين  نونٌمنٌاحلساب،ٌوهمٌاملقر 

ٌ«.ٌاثلالثمئةٌوثالثةٌعرشٌأصحابٌاإلمامٌاملهديٌ 
هلـمٌوأفضـلهم؛ٌ ٌنفسهٌأو  ٌوأحدٌاثلالثمئةٌوثالثةٌعرش،ٌويعد  ٌنفسهٌايلماين  ٰهذاٌواحلالٌأن هٌيعد 

ٌالطرفٌعنٌاتلغليبٌالواردٌيفٌالعبارة،ٌوأنٌ نتعامـلٌمعهـاٌكمـاٌوٰلل ٌفإن ناٌإذاٌأردناٌأنٌنغض 
ٌأصحابٌصاحبٌاألمـرٌ ٌالزمةٌٰذل ٌأن  ةٌاالثنٌعرش،ٌفإن  ٌيتعاملونٌهمٌمعٌرواياتٌاألئم 

رٌآخرين،ٌواكنٌلًاًماٌأنٌيقولٌـثالثمئٍةٌوأربعةٌعرش،ٌوهمٌ)أمحدٌاحلسن(ٌوثالثمئةٌوثالثةٌعش
ٌاثلالثمئةٌواثناٌعرش...(. ٌيفٌعبارته:ٌ)وهمٌأصحابٌايلماين 
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ٌ ٌ»:ٌقالٌدٌبنٌمسلمٌٍيفٌجوازٌانلقلٌباملعىن،ٌمنهاٌروايةٌحممٌ ٌروايات  يبي
َ
قُلُْتٌألي

ٌاهللٌ ْسَمعٌٌُ:َعبْدي
َ
يَثٌٌأ نَْ ٌٌاحْلَدي يُدٌٌمي زي

َ
ْنُقُصٌوٌَفَي

َ
يـُدٌٌ.أ قَـاَلٌإيْنٌُكنْـَتٌتُري

َسٌ
ْ
ٌ.(1)«َمَعانييَُهٌفاََلٌبَي
ٌنـرىٌيفٌىلعٌاحتمالٌاتلصـحيفٌاخـتالفٌالنسـخ،ٌفمـ اًلٌٌوالشاهد

ٌإ» ساٍةٌ ٌإ»و ٌ ساٍةٌأخرىٌٌ«عرشٌمنٌودليٌٌواثنين  رٌمـنٌـٌوأحدٌعشين 
يفٌبـابٌٌبعضٌٰهـذهٌالروايـاتٌنقلهـاٌالييـنٌ ٌ،ٌوالشاهدٌاآلخرٌأنٌ «ودلي

ةٌاثنٌعرشٌالٌبري؛ٌوٰلل ٌفإنـ  هٌلـيسٌمـنٌاملعقـولٌأنٌإثباتٌكونٌاألئم 
ٌٌورٌأـهمٌثالثةٌعشتثبتٌأن ٌٌابلابٌروايةٌ ٌينقلٌيفٌٰهذا أيَث،ٌٌومنٌٰذل ٌأٌأقل 

ًدادٌاحتمالٌأنٌ  ضـتٌللتصـحيفٌواتلغيـريٌأثنـاءٌٰهذهٌالروايـاتٌتعرٌ ٌبلٌي
ٌٰلل .ٌدٌ انلقل،ٌواختالفٌالنسخٌمؤيٌ 

ٌٌ:ن قلتإ
هٌهتملٌوقوعهٌیفٌن ٌإاتلصحيفٌكماٌهتملٌوقوعهٌیفٌٰهذهٌالرواياتٌفٌنٌ إ

ٌالٌتعارضٌبنيٌالطائفتني.ٌوحينئذٌٌٍ،ايًضٌأعرشٌٌرواياتٌاالثن
  :قلت

مـاكنٌبـلٌعـنٌاإلٌ،للتصحيفٌماكنٌالعقيلٌ الالكمٌليسٌعنٌاإلٌ:اًلٌوٌ أ
ًٌ ٌفالٌيكيفٌرصفٌاحتمالٌالوقوعٌماٌ،الوقويعٌ  زٌبالشواهدٌىلعٌوقوعٌلمٌيع

                                                        

،ٌحممٌ ٌ- 1 ٌ.52،ٌ 1ٌدٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌاليين 
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نظريٌماٌذكرناهٌمـنٌالشـواهدٌٌ،اتلصحيفٌبالفعلٌيفٌرواياتٌاالثنٌعرش
ٌثةٌعرش.ىلعٌوقوعهٌيفٌرواياتٌاثلال

فرضيةٌوقوعٌاتلصحيفٌيفٌٰهذاٌالعـددٌمـنٌروايـاتٌاالثـنٌٌنٌ أٌ:اثانيًٌ
ٌ.وقواًعٌٌبلٌحمالةٌ ٌ،اجدٌاٌمستبعدةٌ ٌةٌ فرضيٌ (300ٌـ250ٌٌ)ٌٌرـالعش

 رجوع األئّمة بعد االمام اثلاين عرش  :اجلواب اخلامس
ةٌىلعٌرواياتٌالتٌقدٌدل ٌ ةبعدٌاإلٌرجوعٌاألئم  بماٌٌ،ٌمامٌاحلج 

ٌٌ:يل ٌبعضٌٰهذهٌالرواياتإوٌ،يعٌاثلالثةٌعرشىلعٌمدٌ ٌيقطعٌالطريق
ٌوٌَ»ـ1ٌ اٌَرَواُهٌلي مَّ ٌوٌَمي يـني ٌادلي ٌَبَهاءي يدي عي ٌالسَّ قي

ٌالُْمَوفَّ ٌاجْلَلييلي ييدي ٌالسَّ َرَويْتُُهٌَعني
ْسَعَدُهٌاهللٌبيتَْقَواُهٌ

َ
ٌأ ي ٌاحْلَُسيْني يدي ٌاحْلَمي ٌَعبْدي ٌبْني ي ْمَرٌُدْنيَاهٌُوٌََعيلي

َ
ْصلََحٌأ

َ
ْخـَراهٌُوٌٌَأ

ُ
ٌ،أ

ٍدٌاإْلٌي ٌحُمَمَّ ٌَعْنٌأمحدٌبْني هي يقي ٌُعْقبََة،ٌَعـْنٌَرَواُهٌبيَطري ،ٌيَْرَفُعُهٌإيىَلٌأمحدٌبْني يَادييي
ٌاهللٌ ٌَعبْدي يبي

َ
،ٌَعْنٌأ بييهي

َ
؟ٌقَاَل:ٌَنَعـمٌٌْأ َ ٌيهي َحقٌّ

َ
ٌأ ٌالرَّْجَعةي يـَلٌٌ.ُسئيَلٌَعني فَقي

ُلٌَمْنٌخَيُْرُج؟ٌقَاَل:ٌ وَّ
َ
ٌاحْلٌُهَلُ:ٌَمْنٌأ ٌالَْقـائيمٌيَسنْيُ ثَري

َ
ٌأ قُلْـُت:ٌٌ.،ٌخَيُْرُجٌىلَعَ

هٌيٌ-َتَعاىَلٌٌ-َمَعُهٌانلَّاُسٌلُكرُهْم؟ٌقَاَل:ٌاَل،ٌبَْلٌَكَماٌَذَكَرٌاهللٌوٌَ ٌكيتَابـي يَـْوَمٌ﴿ٌ:يفي
فْواًجا

َ
تُوَنٌأ

ْ
ٌَفتَي وري ٌالصر ٌ.(1)«قَْوًماٌَبْعَدٌقَْومٌٍ ﴾ُينَْفُخٌيفي

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ 1- ،ٌحمم  ،ٌحسنٌبنٌسليمان؛103ٌ،ٌ 53ٌاملجليس  ،ٌخمترصٌاحليل  
ٌ.165ابلصائر،ٌ ٌ
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ٌوٌَ»ـ2ٌ ٌٌُيْقبيُلٌاحْلَُسنْيُ ينٌقُتيلُواٌَمَعُه،ٌيفي ٌال  ْصَحابيهي
َ
َمَعـُهٌَسـبُْعوَنٌنَبيياـاٌوٌٌَأ

ْمَراَنٌ ٌعي ٌالَْقائيُمٌَكَماٌبُعي ُواٌَمَعٌُموَىٌبْني َفيَُكـوُنٌٌ،اخْلَاَتمٌٌَ،ٌَفيَْدَفُعٌإييَلْهي
ٌ ٌُبْسلَُهٌٌوٌَهٌٌُاحْلَُسنْيُ يٌييَلي ٌوٌََحنُوَطُهٌ)وٌََكْفنَُهٌوٌَال  ٌيفي (ُحْفرٌٌَُيَوارييٌبيهي  .(1)«تيهي

ٌ.(2)شبهةٌاملهدي نيٌاالثنٌعرشٌٰهذهٌالرواياتٌيفٌىلإسنششريٌو

 : عدم مقاومة ٰهذه األخبار للروايات املتواترةاجلواب السادس
هـاٌالٌن ٌإفٌ،تهـاٌداللـةًٌاٌوتماميٌ تهاٌسـندًٌٰهذهٌالرواياتٌىلعٌفرضٌصحٌ ٌنٌ إ

ةنٌ أةٌىلعٌتقاومٌالرواياتٌالك ريةٌاملتواترةٌادلال ٌ ٌناٌعرشٌفقط.اثٌٌاألئم 

 يف الروايات: عدم ذكر اسم اإلمام اثلالث عرش اجلواب السابع
سماءٌٰهؤالءٌاالثنٌأرواياتٌاالثنٌعرشٌاشتملٌالك ريٌمنهاٌىلعٌذكرٌٌنٌ إ

ـةٌٌ،بهـامٌعـنهمبماٌيرفـعٌاإلوا سابهم،ٌعرشٌ وهـمٌمعروفـونٌدلىٌاخلاص 
ٌٌ،ةوالعامٌ  رٌلـمٌـثالثةٌعشـهمٌن ٌأبهاٌاخلصمٌىلعٌٌبينماٌالرواياتٌال مٌدستدل 

املناسبٌذكرهٌفيهاٌالٌيفٌبريهاٌكحـديثٌٌنٌ أمعٌٌ،ةٌاثلالثٌعرشدٌهويٌ حتدٌ 
ةٌفلماذاٌاقترصتٌرواياتٌاالثنٌعرشٌعندٌبيانٌهوي ـٌ،ةٌكماٌيدعونالوصيٌ 

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمتصٌ 1- دباقر،ٌحبـارٌـ؛ٌاملجلس166و165ٌرٌابلصائر،ٌـاحليل   ،ٌحمم    
 .103،ٌ 53ٌاألنوار،ٌجٌ

 منٌهذاٌالكتاب.112ٌـ101ٌٌراجع:ٌ ٌٌٌـ2ٌ
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ةٌىلعٌذكرٌاثنٌعرشٌاسـمًٌ ٌٌ-اٌفقـطٌاألئم  ةٌوقـوعٌقبلنـاٌبفرضـيٌ ٌوٌلـحـت 
بيـهٌأمهٌوكنيتهٌواسـمٌمامٌاثلالثٌعرشٌباسولمٌتذكرٌاإلٌ-ٌاتلصحيفٌفيها

ٌمٌمقامٌابليانٌواملقامٌهٌنٌ أمعٌ وأيًضاٌالٌتوجدٌحتٌروايةٌواحدةٌترصحٌبـين 
ةٌثالثةٌعشـرم ٌمل؟مٌ ياتلجديرًةٌبةٌملفتةٌللنظرٌوليستٌٰهذهٌقضيٌ أٌاألئم 

 حتذير األئّمة من ظهور فرقة تديع ان األئّمة ثالثة عرش :اجلواب اثلامن
ةٌٌنٌ إ مٌتـدٌ رواٌأصحابهمٌحذٌ ٌاألئم  يعٌمنٌخروجٌبعضٌالفرقٌالـ 

ـــةٌٌأنٌ  ٌوقـــدٌأشـــارٌاإلمـــامٌٌ،رٌإماًمـــاـثالثـــةٌعشـــٌاألئم 
ٌإىلٌٰذلــ ٌيفٌالروايــةٌاملنقولــةٌيفٌكتــابٌ)الغيبــة(ٌللشــيخٌٌالصــادقٌ

ٌٌالطويسٌ  ٌها:،ٌوإيلكمٌنص 
يىَسٌوٌَ...ٌ» اٌَغيْبَُةٌعي مَّ

َ
ٌايْلَُهوَدٌٌ،أ إينَّ

هٌُوٌَفَ نَـّ
َ
ٌأ ٌ،ٌقُتيـَلٌانلََّصارَىٌاتََّفَقْتٌىلَعَ

َبُهُمٌاهللٌ ٌٌ-فََكذَّ ًَّ ٌوٌََع ٌيٌ-َجلَّ ٌ،﴾ُشبيَهٌلَُهـمٌٌْنٌْكٌيلٌٰوٌَماٌَصلَبُوُهٌوٌَماٌَقتَلُوُهٌوٌَ﴿ٌ:بيَقْوهلي
يَهاٌ،َكٰذل ٌَغيْبَُةٌالَْقائيمٌي ُرَهاٌليُطول َةٌَستُنْكي مَّ

ُ
ٌاأْل إينَّ

ٍلٌَيُقـوُلٌٌ،فَ ْنٌقَائـي ُهٌلَـْمٌٌ:فَمي إينَـّ
ٌيٌقَائيٍلٌَيْفَ ييوٌٌَ،يُودَلٌْ ٌٌ:بيَقْوهلي َ ٌيوٌٌَ،َمـاَتٌوٌَإينَُّهٌُودلي ٍلٌيَْكُفـُرٌبيَقـْوهلي َيٌٌ:قَائـي ٌَحـادي إينَّ

يًما نَاٌاَكَنٌَعقي ٌيٌقَائيٍلٌَيْمُرُقٌوٌٌَ،َعرَشَ ًداٌ:بيَقْوهلي ٌفََصاعي ىٌإيىَلٌثَاليَثٌَعرَشَ ٌ،إينَُّهٌَيتََعدَّ
ٌَينٌٌْـيقَائيٍلٌَيْعصوٌَ ٌُروَحٌالَْقائيمي نَّ

َ
ٌَبرْييه ٌاهللٌبيَدْعَواُهٌأ ٌَهيَّْكي ُقٌيفي ٌ.(1)«...طي

رٌالغيبـة،ٌـباملشاكٌال مٌتواجـهٌالشـيعةٌيفٌعصـٌخيربناٌالصادقٌ
أشارٌإىلٌبعضٌالفئاتٌال مٌخترجٌعـنٌادليـن،ٌٌهٌمنٌٰهذهٌاملشاكٌأن ٌو

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ -1 ،ٌحمم   .170الطويس 
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ينٌيقولونٌإنٌ  ةٌثالثةٌعشٌومنهمٌال  رٌوأيَث،ٌونلاٌأنٌ سيل:ٌمنٌهـمٌـاألئم 
ٌٰهذا؟مصداقٌٰهذهٌالفئةٌيفٌيومناٌم

تعرضٌالرواياتٌال مٌاسـتندٌإيلهـاٌ)أمحـدٌاحلسـن(ٌوأتباعـهٌيفٌسوسن
ةٌثالثةٌعرشمٌوسنجيبٌعنهاٌباتلفصيلٌإضافةًٌٌإثباتٌأنٌ  نـاٌتجوبأإىلٌٌاألئم 

ةٌ ٌ.ةٌعنهاالسابقالعام 

 عنهااتلفصيّل األئّمة ثالثة عرش واجلواب  الروايات املوهمة أنّ 

 الرواية األوىل
بٌُ»

َ
شٌٌْوأ

َ
ٌاأْل ٍّ ٌاهللٌيٌ،َعرييرٌَعيلي ٌُعبَيْدي ٌبْني ٌاحْلََسني ٌُمـوَىٌٌ،َعني ٌبْـني ٌاحْلََسني َعني

ٌ ابي ٌَسَماَعةٌٌَ،اخْلَشَّ ٌبْني ي َبـاٍطٌٌ،َعْنٌَعيلي ٌري ٌبْني ٌاحْلََسني ٌبْني ي ٌٌ،َعْنٌَعيلي ٌابْـني َعـني
َذْينَةٌَ

ُ
بَاٌَجْعَفٍرٌٌ:َعْنٌُزَراَرَةٌقَاَلٌٌ،أ

َ
ْعُتٌأ ْثنَاٌَعشٌٌَ:َيُقوُلٌٌَسمي اإْليَمـاَمٌَرٌـاالي

ٌاهللٌ ٌرَُسـولي ـْنٌُودْلي ٌمي ث  ـٍدٌلُكرُهـْمٌحُمَـدَّ ٌحُمَمَّ ْنٌآلي ٌٌمي يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ي ٌَعـيلي ٌَوُودْلي

ٌٌفَرَُسوُلٌاهللٌٌ،َطاليٍبٌ ٌّ انٌيٌوََعيلي َ  .(1)«ُهَماٌالَْوادلي
ٌوبعـضٌأنصـارهٌمـنهمٌضـياءٌ 2ٌٰهذهٌالروايـةٌأمحـدٌاحلسـنٌاستندٌإىل

ٌ.3الًيدي ٌ

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.533،ٌ 1ٌاليين 
 .158ٌ،180،ٌالسؤاالن4ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌجٌٌ-2ٌ

ٌواملهدي ونٌيفٌالقرآنٌوالسن ة،ٌ ٌٌ-3ٌ ،ٌاملهدي  ،ٌضياء  ٌالًيدي   .101األنصاري 
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ةٌفيهاٌاثناٌعشـٌ؛ٌإذٌإنٌ ذهٌالروايةٌمعلومٌ وجهٌاالستداللٌبهٌٰ رٌمـنٌـاألئم 
ـةٌاالثـنٌٌ،ٌفرسـولٌاهللٌوعـيلٌٌٌّوعـيلٌٌٍّودلٌرسولٌاهللٌ أبـواٌاألئم 

ـةٌإذنٌثالثـةٌعشـ ٌرٌإذاٌمـاٌأضـيفٌهلـمٌأمـريٌـعرش،ٌفيكونٌعددٌاألئم 
ٌ.ٌاملؤمنني

  اجلواب
ةٌا)يفٌٌ(الاكيف)يفٌٌنقولةٌ مٰهذهٌالروايةٌ ٌ(رـالثنٌعشبابٌماٌجاءٌيفٌاألئم 

ٌٌوٌ وفيهاٌسه
 
الشـيخٌاملفيـدٌأخـرجٌٰهـذاٌاحلـديثٌٌاخ؛ٌألنٌ منٌالنسٌ ٌوخطي

بـنٌأيبٌٌهٌأوردٌلفـظٌ)عـيلٌ يفٌكتابهٌ)اإلرشـاد(،ٌولٰكن ـٌبسندهٌعنٌاليينٌ 
(،ٌوأحدٌعرشٌمنٌودله(ٌبـدالٌمـنٌ)مـنٌودلٌرسـولٌاهللٌوودلٌعـيلٌٌٍّطالٍبٌ

ٌوالروايةٌكماٌييل:ٌ
ٌٌقالٌالشيخٌاملفيد:» يني ْخرَبَ

َ
بٌٌُأ

َ
ٌَيْعُقـوَبٌٌوأ ٌبْني دي ٌَعْنٌحُمَمَّ مي ٌٌ،الَْقاسي يبي

َ
َعـْنٌأ

ْشَعريييٌ
َ
ٌاأْل ٍّ ٌاهللٌيٌ،َعيلي ٌُعبَيْـدي ٌبْـني ٌاحْلََسـني ٌُمـوَىٌٌ،(1)َعـني ٌبْـني ٌاحْلََسـني َعـني

ٌ ابي ٌَسَماَعةٌٌَ،اخْلَشَّ ٌبْني ي َباٍطٌٌ،َعْنٌَعيلي ٌري ٌبْني ٌاحْلََسني ٌبْني ي َعـْنٌُعَمـَرٌٌ،َعْنٌَعيلي
َذيٌْ

ُ
ٌأ بَاٌَجْعَفـٍرٌٌ:َعْنٌُزَراَرَةٌقَاَلٌٌ،نَةٌَبْني

َ
ْعُتٌأ ْثنَـاٌَعَشـٌ:َيُقـوُلٌٌَسمي َرٌـاالي

ٍدٌلُكرُهمٌْ ٌحُمَمَّ ْنٌآلي ةٌمي ٌٌاألئم  ث  ٌَطاليٍبٌٌ،حُمَدَّ يبي
َ
ٌأ ٌبُني ر هيٌوٌََعيلي ْنٌُودْلي ٌمي َحَدٌَعرَشَ

َ
ٌ،أ

                                                        

هٌٌكذاٌيفٌالنسخ،ـ1ٌٌ ٌالصوابٌاحلسـنيٌبـنٌعبيـدٌاهللٌكمـاٌيفٌ)اخلصـال(ٌو)العيـون(،ٌوأنـ  والظاهرٌأن 
،ٌيرويٌعنهٌأمحدٌبنٌإدردسٌ ٌٌ-احلسنيٌبنٌعبيدٌاهللٌبنٌسهٍلٌالسعدي  ٌاألشـعري  يفٌحـالٌٌ-أبوٌعيلٍّ

ٌ:  ٌ[141ٌ/61استقامته.ٌ]رجالٌانلجاش 
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انٌيوٌَرَُسوُلٌاهللٌوٌَ َ ٌُهَماٌالَْوادلي ٌّ ٌ.(1)«َعيلي
منٌأوٌٌ،هماٌالوادلانٌيفٌٰهذهٌالروايةٌمنٌبابٌاتلغليبٌورسولٌاهللٌوعيلٌٌّ

ٌ.«أبواٌٰهذهٌاألمةٌأناٌوعيلٌٌّ»بابٌ
وقدٌنقلٌالشيخٌالصدوقٌٰهذهٌالروايةٌيفٌكتابٌ)عيـونٌأخبـارٌالرضـا(ٌ

ٌَطاليـٍبٌ»تٌعبارةٌ،ٌفقدٌحل ٌبسيٍطٌٌبفرقٌٍ يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ي ٌاهللٌوََعـيلي ٌ«منٌَبْعَدٌرَُسولي

ٌ ٌرٌَ»قوهل:ٌٌحمل  ْنٌُودْلي ٌاهللٌمي ٌَطاليٍبٌٌُسولي يبي
َ
ٌأ ٌبْني ي ٌَعيلي لـيسٌفيـهٌو،ٌ«َوُودْلي

انٌيوٌَرَُسوُلٌاهللٌوٌَ» َ ٌُهَماٌالَْوادلي ٌّ ٌوالروايةٌكماٌييل:ٌ،«َعيلي
«ٌ يلََويْهي ٌَماجي ٍّ ُدٌْبُنٌَعيلي َثنَاٌحُمَمَّ ُدٌْبـُنٌَيْعُقـوَبٌٌ:قَاَلٌٌَحدَّ َثنَاٌحُمَمَّ َحدَّ

ٌقَاَلٌ ر ٌٌ:الُْيَيْني
َ
َثنَاٌأ ْشَعرييرٌٌوبٌَُحدَّ

َ
ٌاأْل ٍّ ٌاهللٌيٌ،َعيلي ٌُعبَيْـدي ٌبْـني ٌاحْلَُسنْيي ٌٌ،َعني َعـني

ٌ ابي ٌُموَىٌاخْلَشَّ ٌبْني ٌَسَماَعةٌٌَ،احْلََسني ٌبْني ي ٌٌ،َعْنٌَعيلي ٌبْـني ٌاحْلََسـني ٌبْني ي َعْنٌَعيلي
بييهٌيٌ،رَباٍطٌ

َ
َذْينَةٌٌَ،َعْنٌأ

ُ
ٌأ ٌابْني ٌقَـاَلٌٌ،َعني ْعـنَيَ

َ
ٌأ عٌٌْ:َعْنٌُزَراَرَةٌبْني بَـاٌَسـمي

َ
ُتٌأ

دٌٌٍ:َيُقوُلٌٌَجْعَفٍرٌ ٌحُمَمَّ ْنٌآلي ٌإيَماًماٌمي ثُوَنٌَبْعـَدٌٌ،حَنُْنٌاْثنَاٌَعرَشَ لُكرُهْمٌحُمَـدَّ
ٌاهللٌ نُْهمٌْوٌٌَ،رَُسولي ٌَطاليٍبٌمي يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر .(2)«َعيلي

 اثلانية الرواية
ُدٌْبُنٌَهَْيٌ» ٌٌ،حُمَمَّ ابي ٍدٌاخْلَشَّ ٌحُمَمَّ ٌاهللٌبْني ٌَسـَماَعةٌََعـ،ٌَعْنٌَعبْدي ٌابْـني ٌ،ني

                                                        

دٌبنٌ- 1 ٍد،ٌٌ املفيد،ٌحمم  ٌ.347،ٌ 2ٌ،ٌجٌاإلرشادحمم 
،ٌالصٌ-2 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.57،ٌ 1ٌعيونٌأخبارٌالرضا،ٌجٌدوق،ٌحمم 
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َباٍطٌ ٌري ٌبْني ٌاحْلََسني ٌبْني ي َذْينَةٌٌَ،َعْنٌَعيلي
ُ
ٌأ ٌابْني بَـاٌٌ:َعْنٌُزَراَرَةٌقَاَلٌٌ،َعني

َ
ْعُتٌأ َسمي

ٍدٌٌ:َيُقوُلٌٌَجْعَفٍرٌ ٌحُمَمَّ ْنٌآلي ٌاإْليَماَمٌمي ْثنَاٌَعرَشَ ـنٌٌْاالي ٌمي ث  ٌلُكرُهْمٌحُمَدَّ
ٌرَُسولٌي ْنٌُودْلٌيوٌٌٌَاهللٌُودْلي ٌٌٍّمي ٌوٌَرَُسوُلٌاهللٌوٌٌَ،َعيلي ٌّ انٌيٌَعيلي َ  .1«ُهَماٌالَْوادلي

ـةٌاالثـنٌعشـ)يفٌٌٰهذهٌالروايةٌنقلهاٌاليينٌ  ٌ(رـبابٌماٌجـاءٌيفٌاألئم 
راويٌاحلديثٌعنٌاإلمامٌٌهاٌالروايةٌالسابقةٌنفسها؛ٌألنٌ ا،ٌوالظاهرٌأن ٌأيًضٌ

الالكمٌيفٌالروايةٌالسابقة.ٌوزرارة،ٌفالالكمٌهٌو،ٌوهواحدٌ 

 رواية اثلاثلةال
ةٌاالثنٌعش)ويهٌالروايةٌاثلامنةٌيفٌبابٌ ،ٌ(الـاكيف)منٌٌ(رـماٌجاءٌيفٌاألئم 

ٌ مٌقالٌفيهـاٌاألمـريٌيفٌ،ٌوال ٌٌألمريٌاملؤمننيٌعيلٌٌٍّأسئلةٌايلهودي ٌٌف ٌختص 
ٌ:ٌعنٌاإلمامٌوأوصياءٌانلبٌ ٌمعرضٌجوابهٌعنٌسؤالٌايلهودي ٌ

«ٌ...ٌ ٌاثَْنْ ةي مَّ
ُ
يٰهذهٌاأْل ٌل نٌَْعرَشٌَإينَّ ٌنَبيييَهـاٌٌإيَماًماٌُهًدىٌمي يَّةي ٌوٌٌَ،ُذري ـني ...ٌُهـْمٌمي

ا مَّ
َ
ٌٌَمَعهٌٌَُمنٌٌَْوأ ٌيٌيفي هلي ْثنَاٌفَٰهؤالءٌفييَهاٌَمْْني نٌٌَْعرَشٌٌَاالي يَّتٌمي ٌ.(2)«...هُذري

مًاعمــهٌيفٌكتابــهٌٌإلثبــاتٰهــذهٌالروايــةٌأمحــدٌاحلســنٌإىلٌٌاســتندٌ
.ووجهٌاالستداللٌواضحٌ ٌ،(3)()املتشابهات

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1ٌ ،ٌحمم  ٌ.531،ٌ 1ٌاليين 
دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-2 ،ٌحمم   .532ٌٌو531ٌ،ٌ 1ٌاليين 

ٌ.158،ٌالسؤال4ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌجٌٌ-3ٌ
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 اجلواب
ٌ،(الاكيف)نقلتٌيفٌابلابٌنفسهٌمنٌٌقةٌبيسئلةٌايلهودي ٌالروايةٌاملتعل ٌٌإنٌ 
ٌالروايةٌاخلامسةٌفيه،ٌوقدٌأجابٌأمريٌاملؤمننيٌعـنٌسـؤالٌايلهـودي ٌويهٌ
ٌ»:ٌقائاًلٌ ٌَعرَشَ ٍدٌاثَْنْ يُمَحمَّ ٌل ةٌمنٌ،ٌولمٌيتي ٌ(1)«إيَماَمٌَعْدلٌٍإينَّ مٌعنٌكونٌاألئم 

ه،ٌكماٌنقلٌالصدوقٌٰهذهٌالروايةٌيفٌ)كمالٌادلين(ٌمنٌودلٌبريأوٌٌودلٌانلبٌ 
يرٌ...ٌ»بالصورةٌاتلايلة:ٌ يٰهذهيٌٌ،يَاٌَيُهودي ٌإيَماًماٌٌيَُكوُنٌل ٌَبْعَدٌنَبيييَهاٌاْثنَاٌَعرَشَ ةي مَّ

ُ
اأْل

،ٌوقـدٌنقلـتٌٰهـذهٌالروايـةٌيفٌ«هاةٌنبيٌ يٌ منٌذرٌ »ولمٌتيتٌمجلةٌ،ٌ(2)«َعْداًلٌ
ٌ.(3)«ةٌنبيهايٌ منٌذرٌ »،ٌوليسٌفيهاٌمجلةٌبيبةٌانلعماينٌ 

قٌبٰهـذهٌتتعلـ ٌأربعـةٌوجـوهٌٌٍ(الـاكيف)يفٌرشحهٌىلعٌٌولقدٌذكرٌاملجليسٌ 
ٌالرواية،ٌنوردهاٌأدناه:

مـاٌشـاهدٌمـنٌآثـارٌوٌ،اٌعلمٌبوفورٌعلمهٌالسائلٌلمٌ ٌل:ٌأنٌ األوٌ »
ـفكينـ ٌلٌاألوصـياء،هٌأوٌ الوصايةٌفيه،ٌعلمٌأن ٌوٌاإلمامة ةٌهٌسـيلٌعـنٌاتلتم 

هـمٌمـنٌالٌريـبٌأن ٌوهـم،ٌةٌاالثنٌعرشٌالٌلك ٌعرشٌتتمٌ ٌفاكنٌاملرادٌباالثن
تهٌصلواتٌاهللٌعليهم.يٌ ذرٌ وٌةٌانلبٌ يٌ ذرٌ 

ـاتلغليـب،ٌفإنـ وناٌىلعٌاملجازٌةٌنبيٌ يٌ اثلاين:ٌأنٌيكونٌقوهل:ٌمنٌذرٌ  اٌهٌلم 
ٌا.ةٌتغليبًٌيٌ ةٌأطلقٌىلعٌاجلميعٌالرٌ يٌ اكنٌأيَثهمٌمنٌالرٌ 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم   .530و529ٌ،ٌ 1ٌاليين 

،ٌكمالٌادلين،ٌجٌٌ-2ٌ دٌبنٌعيلٍّ  .296،ٌ 1ٌالصدوق،ٌحمم 

دٌبنٌإبراهيمانلعماينٌ ٌ- 3 ٌ.98،ٌالغيبة،ٌ ٌ،ٌحمم 
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ٌ،اجمـازًٌٌ(1)رةـالعشـبهاٌةٌفيريدٌيٌ زٌيفٌلفظٌالرٌ اثلالث:ٌأنٌيكونٌاتلجوٌ 
ٌك ٌاكنٌوادلٌٌٌانلبٌ ٌفإنٌ ٌ،ةاملجازيٌ وةٌالوالدةٌاحلقيقيٌ ٌيرادٌبهاٌماٌيعمٌ أوٌ

ٌ،مـهمعل ٌوٌهيهٌاكنٌمربٌ فإن ٌٌ،الٌسيماٌبالنسبةٌإىلٌأمريٌاملؤمننيٌٌ،ةاألمٌ 
ٌاكنٌيقولٌلفاطمةٌبنتٌأسدٌٌٍانلبٌ ٌكماٌأنٌ  أمـريٌوٌانلـبٌ ٌأنٌ ٌقدٌمـرٌ و،ٌ:ٌأم 

اهألن ٌٌ؛ةذهٌاألمٌ ننيٌوادلاٌهٌٰاملؤم عالقـةٌاملجـازٌواحلكمـة،ٌالعلمٌوٌاهماٌودل 
ٌ.هناٌك ريةٌ 

تهمٌمـنٌأيٌبقيٌ ٌ،حمذوٍفٌٌملبتدإٌٌٍاخربًٌٌ"هاةٌنبيٌ يٌ منٌذرٌ "الرابع:ٌأنٌيكونٌ
الضـمري،ٌبـينٌيرجـعٌٌيفٌٌاستادامٌةٌبارتكابيٌ همٌمنٌالرٌ أوٌٌ،ناةٌنبيٌ يٌ ذرٌ 

،ٌ"تـهيٌ منٌذرٌ "ٌ:تل ٌالوجوهٌجيريٌيفٌقوهلٌأيَثوا،ٌزًٌالضمريٌإىلٌاألبلبٌّتوٌ 
مـنٌٌهٌالٌبـدٌ فإنـ ٌ،يعنٌخدجيـةٌ"تهمجدٌ "يعنٌفاطمةٌوٌ"همأمٌ "كذاٌقوهل:ٌو

.(2)ٌ«مةٌفيهازاتٌاملتقدٌ ارتكابٌبعضٌاتلجوٌ 

 الرواية الرابعة
ةٌاالثـنٌعشـ)ويهٌالروايةٌاتلاسعةٌمنٌ ،ٌويهٌ(رـبابٌماٌجاءٌيفٌاألئم 

ٌ:آٍتٌٌوكماٌهٌ(الاكيف)حبٌ)حديثٌاللوح(،ٌوقدٌنقلهاٌصا
ُدٌْبُنٌَهَْيٌ» ٌاحْلَُسـنْيٌيٌ،حُمَمَّ ٌبْني دي ٌحَمْبُـوٍبٌٌ،َعْنٌحُمَمَّ ٌابْـني ٌٌ،َعـني يبي

َ
َعـْنٌأ

                                                        

ٌكذاٌيفٌاملصدر،ٌوالظاهرٌأن هاٌتصحيفٌ)الع ة(.ٌ-1ٌ
دباقر،ٌمرآةٌالعقول،ٌجٌٌ- 2 ،ٌحمم   .227،ٌ 6ٌاملجليس 
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ٌَجْعَفٍرٌٌ،اجْلَاُرودٌي يبي
َ
ٌقَـاَل:ٌٌ،َعْنٌأ نَْصـارييي

َ
ٌاهللٌاأْل ٌَعبْـدي ٌبْـني َعْنٌَجابيري

َمَةٌ ٌفَاطي ٌيََدْيَهاٌلَْوحٌ ٌَدَخلُْتٌىلَعَ َهـاٌَوَبنْيَ ْنٌُودْلي ٌمي يَاءي وْصي
َ
ْسَماُءٌاأْل

َ
ٌأ ٌ،فييهي

ٌ د  نُْهْمٌحُمَمَّ ٌمي ُرُهُمٌالَْقائيُم،ٌثاََلثَة  ٌآخي ٌَعرَشَ ٌ وٌََفَعَدْدُتٌاثَْنْ نُْهْمٌَعيلي ٌمي ٌ.ٌ(1)«ثاََلثَة 
ٌ ٌ،ٌوإنٌ (2)()املتشـابهاتكتابـهٌٰهذاٌاحلديثٌ)أمحدٌاحلسن(ٌيفٌبٌاستدل 

مٌسـبقت،ٌفـيفٌٰهـذهٌاستدالهلٌبٰهذهٌالروايةٌالٌخيتلفٌ عنهٌيفٌالروايةٌالـ 
،ٌوهمٌاثناٌعرش،ٌعنٌعديدٌاألوصياءٌمنٌأوالدٌالًهراءٌٌالروايةٌالكمٌ 

هٌلـيسٌمـنٌأوالدٌ؛ٌألنـ ولمٌيكنٌأمريٌاملؤمننيٌمنٌبنيٌٰهـؤالءٌاألوصـياء
مـنٌٰهـؤالءٌٌثالثـةًٌٌالروايةٌذكرتٌأنٌ ٌاٌأنٌ ،ٌخصوًصٌبالٌش ٌٌٍّالًهراءٌ

ةٌعيلٌٌّ(،ٌأيٌاألئاألوصياءٌ)عيلٌٌّ ،ٌاهلاديٌٌالرضاٌوعيلٌٌٌّادٌوعيلٌٌّالسجٌ ٌم 
ٌ.ٌوليسٌفيهمٌأمريٌاملؤمننيٌعيلٌٌّ

 اجلواب
ٰهذاٌاحلديثٌنقلهٌالصدوقٌيفٌ)كمالٌادلين(ٌو)عيونٌاخبارٌٌامللفتٌأنٌ 

الـواردةٌيفٌاحلـديثٌأعـاله،ٌوجـاءتٌ«ٌمنٌودلهـا»الرضا(ٌولمٌتيتٌعبارةٌ
ٌمنهمٌعيلٌٌّ»عبارةٌ ٌ«ٌأربعة  ٌٌٌّثاََلثَةٌ »ٌحمل  نُْهْمٌَعيلي ٌ«.مي

دَسٌ» ٌإيْدري ٌْبُنٌأمحدٌبْني َثنَاٌاحْلَُسنْيُ ٌَعْنٌأمحـدٌٌ:قَاَلٌٌَحدَّ يبي
َ
َثنَاٌأ َحدَّ

مٌٍ ٌَهاشي يَمٌبْني يىَسٌَوإيبَْراهي ٌعي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ ٌحَمْبُوٍبٌٌ،بْني ٌبْني ٌاحْلََسني يًعاٌَعني َعْنٌٌ،مَجي

                                                        

1 -ٌٌ، دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌاليين  ٌ.532،ٌ 1ٌحمم 
ٌ.155ٌ،158ٌ،180،ٌاألسئلة4ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌجٌٌ-2ٌ
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ٌاجْلَاُرودٌي يبي
َ
ٌَجْعَفٍرٌٌ،أ يبي

َ
ٌقَـاَل:ٌَعْنٌَجاٌ،َعْنٌأ نَْصارييي

َ
ٌاهللٌاأْل ٌَعبْدي ٌبْني بيري

َمَةٌ ٌفَاطي ٌيََدْيَهاٌلَْوحٌ ٌَدَخلُْتٌىلَعَ ـيَاءٌيٌَوَبنْيَ وْصي
َ
ْسَماُءٌاأْل

َ
ٌأ َفَعـَدْدُتٌٌ،فييهي

ُرُهُمٌالَْقائيمٌُ ٌاْسًماٌآخي ٌَعرَشَ ٌٌ،اثَْنْ د  نُْهْمٌحُمَمَّ ٌمي ٌٌّثاََلثَة  نُْهْمٌَعيلي ٌمي ْرَبَعة 
َ
َصلََواُتٌٌَوأ

مْجَعينيٌَا
َ
ْمٌأ ٌ.(1)«هللٌَعلَيْهي

ٌ(3)و)اإلرشـاد(ٌ(2)رهٌالفقيـه(ـاحلالٌيفٌكتـابٌ)مـنٌالٌهضـٌووكذاٌه
ة( تٌعبـارةٌ،ٌوحلـ «مـنٌودلهـا»،ٌفلقدٌجـاءتٌعبـارةٌ(4)و)كشفٌالغم 

،ٌوإذاٌلـمٌتكـنٌ(الـاكيف)الـواردةٌيفٌٌ«مـنهمٌثالثةٌ »حملٌٌ«منهمٌعيلٌٌٌّأربعةٌ »
بٌاتلغليب.ٌويمكـنٌاإلجابـةٌعـنٌاٌف ٌمنٌباتصحيفًٌٌ«منٌودلها»عبارةٌ

ـةٌاملـذكورينٌبيسـمائهمٌيفٌٌبـينٌ ٌ(5)ٰهذاٌاالختالفٌيفٌحديثٌجـابرٌٍ األئم 
لـمٌيـذكرٌاسـمهٌٌأمـريٌاملـؤمننيٌٌاحلديثٌاثلالثٌاثناٌعرش،ٌبيـدٌأنٌ 

ٌ،ٌوإن ٌرصاحةًٌ منهمٌٌثالثةٌ » (؛ٌولاٌقالتٌالرواية:ٌٌعنهٌبكلمةٌ)وصيٌ ماٌعرب 
ٌهـاٌإشـارةٌ لٌبين ٌفتـؤوٌ ٌ«منهمٌعيلٌٌٌّأربعةٌ »ردٌفيهاٌاٌالرواياتٌال مٌو،ٌوأمٌ «عيلٌٌّ

ٌٌرصهةٌ  يٌعرب  ٌ.« وصيٌ »ٌعنهٌيفٌحديثٌاللوحٌبـٌالسمٌأمريٌاملؤمننيٌال 

                                                        

،ٌكمالٌادلين،ٌجٌٌ -1 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.47،ٌ 1ٌ؛ٌعيونٌأخبارٌالرضا،ٌج313ٌ،ٌ 1ٌالصدوق،ٌحمم 
،ٌمنٌالٌهرضهٌالفقيه،ٌجٌٌ-2ٌ دٌبنٌعيلٍّ  .180،ٌ 4ٌالصدوق،ٌحمم 

دٌبنٌنعمان،ٌاإلرشادٌجٌٌ-3ٌ  ٌ.346،ٌ 2ٌاملفيد،ٌحمم 

ٌبنٌعيىساإلربيلٌ ٌ-4ٌ ة،ٌجٌ،ٌعيل  ٌ.448ٌ،ٌ 2ٌ،كشفٌالغم 
ٌمنهمٌعيلٌٌّ»إذٌوردٌيفٌبعضٌالكتبٌقوهل:ٌٌ-5ٌ ٌمنهمٌعيلٌٌّ»،ٌو ٌبعضها:ٌ«ثالثة  ٌ«.أربعة 
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 الرواية اخلامسة 
ُدٌْبُنٌَهَْيٌ» ٌأمحدٌ،حُمَمَّ ٌبْني دي ٌاحْلَُسنْيٌيٌ،َعْنٌحُمَمَّ ٌبْني دي يٍدٌٌ،َعْنٌحُمَمَّ ٌَسـعي يبي

َ
َعْنٌأ

ـٍتٌٌوَعـــْنٌَعْمـــرٌيٌ،(1)الُْعْصــُفوريييٌ ٌثَابـي ٌاجْلـَــاُرودٌيٌ،بـْــني يبي
َ
ٌٌ،َعـــْنٌأ يبي

َ
ٌَعـــْنٌأ

ـْنٌُودْلييٌ:قَاَلٌرَُسوُلٌاهللٌٌ:قَاَلٌٌَجْعَفٍرٌ ـٌمي ٌَعرَشَ ٌَواثَْنْ نْـَتٌيَـاٌٌ،إييني
َ
َوأ

ٌ رْضي
َ
ٌاأْل ٌزيرر ر ْوتَاَدَهاٌ]َعيلي

َ
ٌأ بَالََهاوٌََيْعني ْوتََدٌاهللٌٌُ[جي

َ
ـيٌبينَاٌأ ْنٌتَسي

َ
رَْضٌأ

َ
ْهليَهـااأْل

َ
ٌ،َخٌبيي

ْثنَاٌَعشٌَ إيَذاٌَذَهَبٌاالي
ْهليَهاٌـفَ

َ
رُْضٌبيي

َ
ٌاأْل يٌَساَختي ْنٌُودْلي ٌ.(2)«لَْمٌُينَْظُرواوٌََرٌمي
ٌ،ٌواســتدالهلٌبهــاٌ(3)املتشــابهاتذكــرٌٰهــذهٌالروايــةٌأمحــدٌاحلســنٌيفٌ

يٌيقول:ٌٌوتلفٌعنٌاستدالهلٌيفٌماٌسبق،ٌفهخيٌال ٌ»يبنيهٌىلعٌاملقطعٌال  إييني
يـٌٌََعشَواثَْنٌْ ْنٌُودْلي ٌ.ٌليسٌمنٌأوالدٌالرسولٌوعيلٌٌٌّ«َرٌمي

                                                        

"ٌ سخٌبعضٌكذاٌيفٌٌ-1 ٌاخلـربٌوردٌ"العصفريٌ "والصواب:ٌ)الاكيف(ٌو ٌبعضهاٌ"العصفري  ؛ٌفإن 
ٌا ادٌأيبٌسـعيٍدٌالعصـفري  ٌر،ٌـملطبـوعٌضـمنٌاألصـولٌالسـت ةٌعشـبعنيٌاأللفاظٌيفٌأصلٌعبـ 

.ٌ]راجـع:ٌرجـالٌٌ،140ٌ  اد ٌأبـوٌسـعيٍدٌالعصـفري  واملذكورٌيفٌكتبٌالرجالٌأيًضا،ٌهوٌعبـ 
،ٌ 793ٌ،ٌالـرقم293ٌ،ٌ ٌانلجاشٌ  ٌ،ٌ[541،ٌالـرقم343ٌ؛ٌالفهرسـتٌللطـويس  ٌإن  ثـم 

ٌإىلٌ)العصفر(ٌوبيعـهٌورشائـه لٌ سبة  ٌلقبانٌخمتلفان؛ٌاألو  ٌوالعصفوري  ٌءٌ ،ٌويهٌشالعصفري 
ٌبلعضٌأجدادٌاملنتسبٌإيله.ٌ]األ سـابٌ تُصبَغٌبهٌاثلياب.ٌواثلاينٌ سبةٌإىلٌ)عصفور(،ٌوهوٌاسم 

،ٌجٌ ٌٌ[204،ٌ 202ٌ،ٌ 4ٌللسمعاين 
دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-2ٌ ،ٌحمم  ٌ.534،ٌ 1ٌاليين 
 .155ٌ،158ٌ،180سئلة:ٌ،ٌاأل4جٌاملتشابهات،ٌأمحدٌاحلسن،ٌـ3ٌٌٌ
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 اجلواب
بإسـنادهٌٌالعصـفري ٌٌسعيدٌٌٍوٰهذهٌالروايةٌو ٌسندهاٌأبٌلقدٌذكرٌاليينٌ 

مـنٌٌو،ٌوه،ٌوٰهذاٌاحلديثٌنقلٌيفٌأصلٌأيبٌسعيدٌالعصفري ٌعنٌأيبٌجعفرٌٍ
ٌوردٌيفوٌآخـر،ٌأصـاًلٌ 15األصولٌاملعدودةٌاملوجودةٌاآلن،ٌوقدٌطبـعٌمـعٌ

ْنٌُودْليي»الروايةٌبدلٌ ٌمي ٌَعرَشَ ٌَواثَْنْ ٌ»تعبريٌٌ«إييني ْنٌُودْلييوٌَإييني ٌمي َحَدٌَعرَشَ
َ
،ٌ«أ

ْثنَاٌَعشٌَ»بدلٌو ْنٌُودْلييـفَإيَذاٌَذَهَبٌاالي َحَدٌَعَشـ»تعبريٌٌ«َرٌمي
َ
َرٌـفَإيَذاٌَذَهَبٌاأْل

ي ْنٌُودْلي ٌ:آٍتٌٌووأصلٌالروايةٌكماٌهٌ«مي
ٌَجْعَفٍرٌَعبَّاد ،ٌَعْنٌَعْمٍرو،ٌعٌَ» يبي

َ
،ٌَعْنٌأ ٌاجْلَاُرودي يبي

َ
،ٌقَـاَل:ٌقَـاَلٌْنٌأ

ٌرَُسوُلٌاهللٌ َحَدٌَعشٌَوٌَ:ٌإييني
َ
يٌـأ ْنٌُودْلي ٌوٌََرٌمي رْضي

َ
ٌاأْل ٌزيرر ر نَْتٌيَاٌَعيلي

َ
ٌٌأ ْعني

َ
ٌأ

بَالََها،ٌ ْوتَاَدَهاٌ]َو[جي
َ
ْهليَهـا،ٌفَـإيَذاٌَذَهـَبٌوٌَأ

َ
ـيَخٌبيي ْنٌتَسي

َ
رَْضٌأ

َ
َدٌاهللٌاأْل ٌقَْدٌَوتَـّ

ْهليَهاٌ
َ
رُْضٌبيي

َ
ٌاأْل يٌَساَختي ْنٌُودْلي ٌمي َحَدٌَعرَشَ

َ
ٌ.(1)«لَْمٌُينَْظُرواوٌَاأْل

يفٌكتابهٌ)الغيبة(ٌبالشّكٌاتلال:ٌالشيخٌالطويسٌ أيًضاٌنقلٌٰهذهٌالروايةٌو

ٌَجْعَفرٌٍ» ٌاهللٌبْني ٌَعبْدي ٌبْني دي ٌَعْنٌحُمَمَّ بييهٌيٌ،َوبيٰهذاٌاإْليْسنَادي
َ
ٌٌ،َعْنٌأ ـدي َعنٌحُمَمَّ

ٌَهَْيٌبٌْ ٌأمحدٌبْني ٌاحْلَُسنْيٌيٌ،ني ٌبْني دي يٍدٌالُْعْصُفريييٌٌ،َعْنٌحُمَمَّ ٌَسعي يبي
َ
َعـْنٌ،ٌَعْنٌأ

ٌثَابيــٍتٌٌوَعْمــرٌي ٌاجْلـَـاُرودٌيٌ،بـْـني يبي
َ
ٌَجْعَفــٍرٌٌ،َعــْنٌأ يبي

َ
ٌقَــاَلٌٌ:قَــاَلٌٌَعــْنٌأ

ٌٌ:رَُسوُلٌاهللٌ َحَدٌَعشٌَوٌَإييني
َ
يٌـأ ْنٌُودْلي ٌزيرٌروٌََرٌمي ر نْـَتٌيَـاٌَعـيلي

َ
ٌأ رْضي

َ
ٌ-ٌاأْل

                                                        

،ٌأبوٌٌ- 1 ٌ.140األصولٌالستةٌعرش،ٌ ٌسعيٍد،ٌالعصفري 
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ْوتَاَدَهاٌ
َ
ٌأ ْعني

َ
بَالََهاٌوٌَأ ْوتََدٌاهللٌ-جي

َ
ْهليَهاٌبينَاٌأ

َ
يَخٌبيي ْنٌتَسي

َ
رَْضٌأ

َ
فَـإيَذاٌَذَهـَبٌٌ،اأْل

ْهليَهاٌ
َ
رُْضٌبيي

َ
ٌاأْل يٌَساَختي ْنٌُودْلي ٌمي ْثنَاٌَعرَشَ ٌ.(1)«لَْمٌُينَْظُرواوٌَاالي

يفٌٌردٌ ٰهـذاٌاحلـديثٌواٌنٌ إفـٌ،معٌقطعٌانلظـرٌعـنٌاخـتالفٌالنسـخو
الـالكمٌٌخصو ٌحججٌاهللٌىلعٌاخللق،ٌوليسٌيفٌخصو ٌاإلمامة؛ٌفـإنٌ 

ٌوأمـريٌاملـؤمننيٌواثـنٌللنبٌ ٌشامل ٌٌعنوانٌ ٌوهوٌ،وتاداألوفيهاٌعنٌاحلججٌ
ومنٌضمنهمٌفاطمـةٌٌٌ)عليهٌوعليهمٌالصالةٌوالسالم(رٌمنٌودلٌانلبٌ ـعش

ٌيفٌرشحٌٰهذاٌاحلديث:ٌ ٌ ـ،ٌيقولٌاملجلسالًهراءٌ
ويمكـنٌٌ،رٌمنٌودلهاـوأحدٌعشٌر"ٌأيٌفاطمةٌـٌعشقوهلٌ"واثن»

إجراءٌبعضٌاتليويالتٌالسابقةٌفيهٌبينٌيكونٌعطفٌوأنتٌعليهٌمنٌقبيلٌ
ٌ كعطفٌجربئيلٌىلعٌاملالئكة،ٌوروىٌالشـيخٌيفٌٌ،ىلعٌالعامٌ ٌعطفٌاخلا  

عنٌأيبٌاجلارودٌم له،ٌوفيه:ٌٌبنٌثابٍتٌٌوآخرٌعنٌعمرٌبسندٌٌٍ(الغيبة)كتابٌ
ٌ ٌ.(2)«أظهرٌوهوودليٌٌرٌمنـٌوأحدٌعشإين 

 الرواية السادسة
يدٌٍ» ٌَسعي يبي

َ
ٌَعْنٌأ ٌَجْعَفـٍرٌٌ،َوبيٰهذاٌاإْليْسنَادي يبي

َ
قَـاَل:ٌقَـاَلٌٌَرَفَعُهٌَعـْنٌأ

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ -1 ٌ.138الطويس،ٌحمم 
دباقر،ٌٌ- 2 ،ٌحمم  ٌ.232،ٌ 6ٌٌمرآةٌالعقول،ٌجاملجليس 



 ...............51   ..........................................  الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة عرش

َيٌاْثنَاٌَعشٌَرَُسوُلٌاهللٌ ْنٌُودْلي يبًـاـ:ٌمي ُمـونٌٌَ،َرٌنَقي ثُوَنٌُمَفهَّ ٌ،ُتَبَـاُءٌحُمَـدَّ
ُرُهُمٌالَْقائيُمٌبياحْلَقيٌ ٌٌ،آخي

ُ
ٌ.(1)«َهاٌَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌَجْوًراَيْمَأ

،ٌ(2)()املتشــابهاتٌكتابــهٌٰهــذهٌالروايــةٌأمحــدٌاحلســنٌيفٌاســتندٌإىل
ٌ.استداللٌأمحدٌبٰهذهٌالروايةٌاكستدالهلٌبماٌسبقٌمنٌرواياٍتٌو

 اجلواب 
ٌفقـدٌنقلهـاٌالييـنٌ ٌ،الروايةٌاٌوقوعٌاتلصحيفٌيفهٌهتملٌقويٌان ٌأ:اًلٌوٌ أ

يفٌ)أصـلٌٌ،ٌوأنٌٰهـذهٌالروايـةٌموجـودةٌ العصـفري ٌٌبإسنادهٌعنٌأيبٌسـعيدٌٍ
لفـظٌوٌ،ـر(ر(ٌبـدلٌ)اثـنٌعشــ(ٌووردٌفيهٌعبارةٌ)أحدٌعشـالعصفري ٌ
:اكتلالٌصلٌالعصفري ٌأٌالروايةٌيف

ٌَجْعَفٍرٌ» يبي
َ
ٌَرَفَعُهٌإيىَلٌأ يٌقَاَل:ٌقَاَلٌرَُسـوُلٌاهللٌٌَعبَّاد  ـْنٌُودْلي :ٌمي

يبًا ٌنَقي َحَدٌَعرَشَ
َ
ثُونٌَُتَبَاُءٌحُمٌٌَ،أ ُمونٌٌَدَّ َهـاٌُمَفهَّ

ُ
،ٌَيْمَأ احْلَقي ُرُهُمٌالَْقـائيُمٌبـي ،ٌآخي

ٌ.(3)«َعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌَجْوًرا
ٌاٌالٌكمـاٌملئـتٌجـورًٌهٌيمأٌاألرضٌعـداًلٌوصفٌالروايةٌبين ٌٌنٌ أا:ٌثانيًٌ

ٌٌينطبقٌىلعٌأحدٌٍ ٌ.بريٌاإلمامٌاملهدي 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.534،ٌ 1ٌاليين 
 ٌ.155ٌ،180،ٌالسؤاالن4ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌجٌٌ-2ٌ

،ٌأبوٌسعيٍد،ٌٌ- 3 ٌ.139ألصولٌالستةٌعرش،ٌ ٌاالعصفري 
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ــ ــٌنٌ أا:ٌثاثلً ــةٌ ٰه ــابقةٌقابل ــةٌالس ــةٌاكلرواي ــل،للتٌذهٌالرواي ــينٌ ٌيوي ٌٌب
ٌهٌلـيسٌيفنـ ألٌ؛يمكنٌأنٌتنطبقٌعليهاٌاألوصافٌاملذكورةٌالًهراءٌ
ةٌ رٌـعشٌالءٌاالثنؤهٌٌٰنٌ أالروايةٌ طلـقٌعلـيهمٌعنـوانٌانلقيـبٌأبـلٌٌ،أئم 

 ساءٌالعـاملنيٌٌةدللحملٌىلعٌسيٌ ٌذهٌالعناوينٌقابلةٌ وهٌٌٰ،ثوانلجيبٌواملحدٌ 
.(1)حبسبٌالروايات

                                                        

ةٌمـنٌأصـحابهمٌالكبـار،ٌٌ-1 فإطالقٌانلقيبٌوانلجيبٌجاءٌيفٌبعضٌالرواياتٌىلعٌبريٌاألئم 
ٌ:ٌ»باألولوي ة،ٌفقدٌجاءٌيفٌروايٍةٌعنٌالصادقٌٌفيكونٌإطالقهٌىلعٌالًهراءٌ بُوٌَعبْدي

َ
قَاَلٌأ

ٌ ٌالٌْاهللي نرَْبي ٌمي ٌىلَعَ ْنُظُرٌإيىَلٌالَْقائيمي
َ
ٌأ يني

َ
ٌرَُجـاًل،ٌ:ٌَكي ئٍَةٌَوثاََلثََةٌَعرَشَ ْصَحابُُهٌثاََلثُمي

َ
،ٌوََحْوهَلٌُأ ُكوفَةي

جٌَ ٌدَْسـتَْاري ،ٌَحتَّ هي ٌَخلْقي ٌىلَعَ هي رْضي
َ
ٌأ ُمٌاهلليٌيفي ،ٌَوُهْمٌُحاكَّ َيةي لْوي

َ
ْصَحاُبٌاأْل

َ
ٌبَْدٍر،ٌَوُهْمٌأ ْهلي

َ
ُةٌأ دَّ ـْنٌٌعي مي

ْنٌَذَهٍبٌ َاتٍَمٌمي ٌكيتَابًاٌخَمْتُوًماٌِبي ٌاهلليٌَقبَائيهي ْنٌرَُسولي ٌَمْعُهود ٌمي لُـوَنٌَعنْـُهٌإيْجَفـاَلٌ،ٌَعْهد  ،ٌَفيُْجفي
ْمـَرا ٌعي يبًاٌَكَماٌَبَقْواٌَمَعٌُموَىٌبْني ٌنَقي َحَدٌَعرَشَ

َ
يُرٌَوأ ٌالَْوزي نُْهْمٌإيالَّ ،ٌفاََلٌَيبََْقٌمي ٌابْلُْكمي ،ٌَنٌالَْغنَمي

ُدوَنٌَعنُْهٌَمذٌْ ٌَواَلٌجَيي رْضي
َ
ٌاأْل يٌَيُقوهُلٌَُفيَُجولُوَنٌيفي ي َمٌالَّ ْعريُفٌالالَْكَ

َ
ٌأَل .ٌَواهلليٌإييني ُعوَنٌإييَلْهي َهبًا،ٌفَرَيْجي

،ٌكمالٌادلينٌوتمامٌانلعمة،ٌجٌ«ٌ]لَُهْمٌَفيَْكُفُروَنٌبيهٌي دٌبنٌعيلٍّ ٌ[.673،ٌ 2ٌالصدوق،ٌحمم 
ٌو ٌروايٍةٌأخرى:

ٌاهللٌي» بَاٌَعبْدي
َ
ْعُتٌأ اٍجٌقَاَل:ٌَسمي ٌَدرَّ ٌبْني يلي :ٌبَُريْـُدٌْبـُنٌٌٌَعْنٌمَجي ـٌالُْمْابيتيـنَيٌبياجْلَنَّـةي ي َيُقوُل:ٌبرَشي

ٌ
َ
ُدٌْبُنٌُمْسليٍم،ٌَوُزَراَرُة،ٌأ ،ٌَوحُمَمَّ ير ٌالُْمَرادي رٍيٌيَلُْثٌْبُنٌابْلَْاَ ييي بُوٌبَصي

َ
،ٌَوأ ر ْجيلي َيَةٌالْعي ٌُتَبَاُءٌُمَعاوي ْرَبَعة 

ٌَ ،ٌل هي ٌوََحَرامي ي ٌَحاَلهلي َمنَاُءٌاهلليٌىلَعَ
ُ
ةيٌَوانَْدرََسْتٌأ ٌاْنَقَطَعْتٌآثَاُرٌانلربُوَّ ـدٌبـنٌ«ٌْواَلٌٰهُؤاَلءي ،ٌحمم  ]الكّش  

ٌ)اختيارٌمعرفةٌالرجال ٌ[.170،ٌ ٌ)عمر،ٌرجالٌالكّش  
ثٌعليهاٌماٌوردٌيفٌ)الاكيف(ٌمنٌنًولٌجربيلٌعليهاٌبعدٌأبيهاٌوإخبارهاٌبماٌ ودشهدٌلصدقٌاملحد 

ٌ»يكونٌبعدها.ٌ ٌاهللي ٌَعبْدي يبي
َ
ٌٌَعْنٌأ ٌاهللي َمـَةٌَمَك َـْتٌَبْعـَدٌرَُسـولي ٌفَاطي ََخَْسـًةٌٌقَـال:ٌإينَّ

ئييُلٌ بييَها،ٌَواَكَنٌَجرْبَ
َ
ٌأ ٌىلَعَ يد  ٌَشدي ن  ًْ نَيٌيَْوًما،ٌَواَكَنٌَدَخلََهاٌُح اَءَهـاٌٌوََسبْعي ًَ ـُنٌَع تييَهاٌَفيُْحسي

ْ
يَي
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 الرواية السابعة

ٌر» دٌٌٍَعيلي ٌاهللٌيٌ،ْبُنٌحُمَمَّ ٌقَاَلٌٌَعْنٌَعبْدي ٍ ٌَخادلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ ُرٌْبـُنٌٌ:بْني ٌُمنْذي ثَني َحدَّ
ٌقَابُوَسٌ ٌبْني دي ييٌٌ،حُمَمَّ نْدي ٌالسي ٌبْني قيٌٌ،َعْنٌَمنُْصوري ٌَداوَُدٌالُْمْسـَ ي يبي

َ
َعـْنٌٌ،َعْنٌأ

ٌَميُْمونٌٍ ٌيٌ،َثْعلَبََةٌبْني يٍ ٌاجْلَُهني ٌاحْلٌٌَ،َعْنٌَمال رَيةٌيَعني ٌالُْمغي ٌبْني ٌٌ،اريثي ْصبَغي
َ
ٌاأْل َعني

نينَيٌ ـرَيٌالُْمـْؤمي مي
َ
َتيُْتٌأ

َ
ٌُنبَاتََةٌقَاَل:ٌأ ٌٌ،بْني ـًراٌَينُْكـُتٌيفي فَوََجْدتُـُهٌُمتََفكي

ٌ رْضي
َ
نينيٌٌَ:َفُقلُْتٌٌ،اأْل رَيٌالُْمْؤمي مي

َ
ٌٌ،يَاٌأ رْضي

َ
ٌاأْل ًراٌَتنُْكـُتٌيفي َراَ ٌُمتََفكي

َ
ٌأ ٌ؟َماٌلي

نٌْ َرْغبًَةٌمي
َ
بُْتٌفييَهاٌٌ،اَلٌٌ:َفَقاَلٌٌ؟َ ٌفييَهاأ ٌَماٌرَبي ٌوٌََواهللي ْنيَاٌيَْوًمـاٌَقـطر ٌادلر ٌ،اَلٌيفي
ٌلٰكٌيوٌَ ْرُتٌني ْنٌَظْهرييٌٌفَكَّ ٌَمْولُوٍدٌيَُكوُنٌمي ْنٌُودْليي[ٌظهر]ٌ،يفي ٌمي َيٌَعرَشَ ٌ،احْلَادي
ٌٌْوٌَهٌُ ٌيٌيرٌدٌيهٌْمٌَال رَْضٌَعْداًلٌالَّ

َ
ٌاأْل

ُ
ٌ،ُظلًْمـاوٌَليئَـْتٌَجـْوًراٌقيْسًطاٌَكَمـاٌمٌُوٌَيٌَيْمَأ

ٌ ٌَغيْبَة  ةٌ وٌَتَُكوُنٌهَلُ ٌٌ،َحرْيَ قَْوام 
َ
ٌفييَهاٌأ لر يٌفييَهاٌآَخُرونٌَوٌَيَضي يَـاٌٌ:َفُقلْـُتٌٌ،َيْهتَدي

نينيٌَ رَيٌالُْمْؤمي مي
َ
ُةٌوٌٌَ،أ يَّامٌٌٍ:قَاَلٌٌ؟الَْغيْبَةٌُوٌََكْمٌتَُكوُنٌاحْلرَْيَ

َ
تََّةٌأ ْوٌٌ،سي

َ
ْشـُهرٌٍأ

َ
تََّةٌأ ٌ،سي

ْوٌ
َ
ٌسٌيأ تَّ ٌٰهذاٌلاََكئينٌ وٌٌَ:َفُقلُْتٌٌ.نينيٌَسي نَُّهٌخَمْلُـوق ٌٌ،َنَعمٌٌْ:َفَقاَلٌٌ؟إينَّ

َ
ٌوٌٌَ،َكَماٌأ َّنَّ

َ
أ

ْصبَغٌُ
َ
ٌيَاٌأ ْمري

َ
ٌٌ؟ملََ ٌبيٰهذاٌاأْل

ُ
ٌٰهـذٌيٌَ ٌوٰلٌيأ بْـَراري

َ
ٌأ يَـاري ٌَمـَعٌخي ـةي مَّ

ُ
يَاُرٌٰهـذهٌاأْل ٌهيٌخي

                                                                                                                     

بييَهاٌوٌَ
َ
َُهاٌَعْنٌأ بييَها،ٌَوُيَطييُبٌَنْفَسَهاٌَوخُيْربي

َ
ٌأ يَّتيَهـا،ٌىلَعَ ٌُذري َُهاٌبيَمـاٌيَُكـوُنٌَبْعـَدَهاٌيفي ،ٌَوخُيْربي َماَكنيهي

ٌ ٌّ َمَةٌٌَواَكَنٌَعيلي دٌبـنٌيعقـوب،ٌالـاكيف،ٌ«ٌيَْكتُُبٌٰذليَ ٌفَٰهَذاٌُمْصَحُفٌفَاطي ،ٌحمم  ٌ]اليين 
ٌ[.241،ٌ 1ٌجٌ
ٌ
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ةٌي َ ْ يٌٌ:َفُقلُْتٌٌ.الْعي ٌَماٌيَُكوُنٌَبْعَدٌٰذل ٌ﴾َيْفَعُلٌاهللٌمـاٌدَشـاءٌٌُُثمٌَ﴿ٌ:َفَقاَلٌٌ؟َ ٌُثمَّ
ٌهَلٌُبََداَءاٍتٌ ٌ.(1)«نيَهايَاٍتٌوٌٌَََغيَاٍتٌوٌَإيَراَداٍتٌوٌَفَإينَّ

والسـدادٌمـنٌٌكتابهٌ)بيانٌاحلق ٌٌاستندٌإىلٌٰهذهٌالروايةٌأمحدٌاحلسنٌيف
ٌ.(3)الًيدي ٌٌوكذاٌفعلٌبعضٌأنصارهٌكضياءٌٌٍ،(2)(األعداد

رٌمـنٌودلٌـاحلـاديٌعشـٌيةٌأنٌ ووجهٌاستداللٌأمحدٌوأتباعهٌبٰهذهٌالروا
ٌاملنتظرٌٌوأمريٌاملؤمننيٌه ـاملهدي  يٌهـ،ٌوأم  مـنٌظهـرٌٌواٌاملولـودٌال 

ٌاألوٌ ٌواحلاديٌعرشٌفه ٌوهلٌبيبـةٌ ٌ-أمحدٌاحلسنٌحبسبٌزعمهمٌٌ-لٌاملهدي 
ٌأوٌٌةٌأشهرٌٍستٌ أوٌٌامٌٍةٌأي ٌتهاٌستٌ مدٌ  سنني.ٌست 

 اجلواب
نقلـتٌٌ«املهـدي ٌٌوهـرٌمنٌودليٌـمنٌظهرٌاحلاديٌعش»مجلةٌٌنٌ أ:ٌاًلٌأوٌ 

منٌ»،ٌووردتٌيفٌأخرىٌ«منٌظهري»بشيني،ٌفقدٌوردتٌيفٌبعضٌاملصادرٌ
ٌٌو،ٌوهٍفٌبالٌتكل ٌٌفمعىنٌالروايةٌواضحٌ ٌ«منٌظهري»،ٌفإذاٌاكنتٌ«ظهر ٌ)أين 

ٌووهـٌ،رٌمـنٌودليـاحلاديٌعشـٌووهٌ،يكونٌمنٌظهريٌرتٌيفٌمولودٌٍفكٌ 
(،ٌوالٌتوجدٌيفٌاملعىنٌداللةٌ  ٌعرش.ثالثٌٌىلعٌإمامٌٌٍاملهدي 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.338،ٌ 1ٌاليين 
ٌوالسدادٌمنٌاألعداد،ٌجٌأمحدٌاحلسن،ٌبياٌ-2   ٌ.7و6ٌ،ٌ 1ٌنٌاحلق 

ٌواملهدي ونٌيفٌالكتابٌوالسن ة،ٌ ٌٌ-3ٌ ،ٌاملهدي  ،ٌضياء  ٌالًيدي   ٌ.52األنصاري 
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،ٌلٰكـنٌ«رـمنٌظهرٌاحلاديٌعشـ»بتعبريٌٌ(الاكيف)وقدٌجاءتٌيفٌبعضٌ سخٌ
ٌ ٌوهـٌ«مـنٌودليٌرـاحلـاديٌعشـٌ،مـنٌظهـري»تعبريٌٌىلعٌأنٌ ٌهنا ٌقرائنٌتدل 

مـنٌكت ـابٌٌوانلعماينٌصـاحبٌكتـابٌ)الغيبـة(ٌهـٌالصواب،ٌومنٌمجلتهاٌأنٌ 
ٌ:آٍتٌٌويفٌكتابهٌ)الغيبة(ٌكماٌهٌ«منٌظهري»،ٌوقدٌنقلٌتعبريٌ(الاكيف)

ْنٌَظْهرييٌنٌََّولٰكٌي» ٌَمْولُوٍدٌيَُكوُنٌمي ٌٌْوٌَُهـٌ،فيْكرييٌيفي ٌيٌيرٌدٌيْهـمٌَال َهـاٌالَّ
ُ
يٌَيْمَأ

ٌ.(1)«اَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌُظلْمًٌوٌَقيْسًطاٌ
ًٌ (2)وكذاٌنقلهاٌالصدوقٌيفٌ)كمالٌادلينٌوإتمامٌانلعمة( ٌ ،ٌواخل ٌازٌالقيم 

يفٌٌ،ٌواملسعودي ٌ(4)واتلبرصة(ٌ،ٌوابنٌبابويهٌيفٌ)اإلمامة(3)يفٌ)كفايةٌاألثر(
ٌ.ٌ(6)و)أعالمٌالور (ٌ(5))إثباتٌالوصية(

ٌ(7)(اهلدايـةٌالكـرب )يفٌٌ«رـمـنٌظهـرٌاحلـاديٌعشـ»هٌنقلـتٌبيدٌأن ٌ

                                                        

دٌبنٌإبراهيمانلعماينٌ ٌ- 1  .61،ٌالغيبة،ٌ ٌ،ٌحمم 

،ٌكمالٌادليالٌ- 2 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.289،ٌ 1ٌ،ٌجٌٌنصدوق،ٌحمم 
ٍد،ٌٌ- 3 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً ٌ.220كفايةٌاألثر،ٌ ٌاخل
ٌبنٌاحلسني،ٌاإلمامةٌواتلبرصةٌ،ٌ ٌٌابنٌبابويه،ٌ-4ٌ  .120عيل 

5ٌ- ٌٌ، ٌبنٌاحلسني،ٌإثباتٌالوصي ة،ٌ ٌاملسعودي  ٌ.270عيل 
،ٌالفضلٌبنٌاحلسن،ٌٌ-6ٌ  .228،ٌ 2ٌإعالمٌالورى،ٌجٌالطربيس 

7 -ٌٌ،  .362اهلدايةٌالكربى،ٌ ٌاخلصيب 
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ٌ.للشيخٌالطويسٌ ٌ(3)(الغيبة)وٌ(2)دالئلٌاإلمامة()وٌ(1)(االختصا )و
الصـحيح،ٌٌور(ٌهــتعبريٌ)منٌظهـرٌاحلـاديٌعشـٌا:ٌىلعٌفرضٌأنٌ ثانيًٌ

ٌفسيصبحٌمعىن ـٌاحلديثٌ)أين  مـنٌظهـرٌاإلمـامٌيكـونٌٌيفٌمولـودٌٌٍترٌفك 
،ٌواملقصـودٌمـنٌاإلمـامٌاحلـاديٌعشــرٌاإلمـامٌ(منٌودليٌاحلاديٌعرش

ٌ ٌاٌبريٌاإلمامٌالعسكري ٌرٌشاًصٌـ؛ٌوإذاٌعددناٌاحلاديٌعشالعسكري 
االبـنٌاتلاسـعٌٌمنٌحيثٌكونٌاإلمـامٌالعسـكري ٌٌستصبحٌالروايةٌمشيةًٌ

هٌاحلالةٌالٌيمكنٌاحتسـابٌاإلمـامٌاحلسـنٌ،ٌو ٌٰهذألمريٌاملؤمننيٌ
،ٌٌاٌمنٌأوالدٌأمريٌاملـؤمننيودلًٌٌويتلٌالالكمٌعنٌودلٌٌٍألنٌ ٌاملجتىبٌ

ةٌليسواٌمنٌ سله؛ٌلاٌفـإنٌٌوأخٌوواإلمامٌاحلسنٌه اإلمامٌاحلسني،ٌواألئم 
ٌ،ٌٌيكونٌاتلاسعٌمنٌودلٌاحلسـنيٌوالعـارشٌمـنٌودلٌعـيلٌٌٍّالقائمٌ

حلالـةٌأيضـاٌلـنٌتنطبـقٌالروايـةٌىلعٌ)أمحـدٌالٌاحلاديٌعرش،ٌو ٌٰهـذهٌا
يفٌٌاكنتٌ)منٌظهرٌالعـارشٌمـنٌودلي(ٌلـاكنٌهنـا ٌوجـهٌ ٌواحلسن(؛ٌإذٌل

فمعناهاٌٌرـاالنطباق.ٌوإذاٌاكنٌاملقصودٌمنٌاحلاديٌعرشٌاإلمامٌاحلاديٌعش
يفٌالرواية.ٌومـنٌالواضـحٌٌمشيةٌٌٍلنٌيكونٌهنا ٌأي ٌ،ٌوٍفٌبالٌتكل ٌٌواضحٌ 

ر(ٌف ٌتشريٌإىلٌاإلمـامٌـتييتٌبتعبريٌ)احلاديٌعشٌكٰهذهٌعندماٌرواياٍتٌٌأنٌ 
اٌآخر.،ٌوليسٌشيئًٌمعهودٌ ٌورٌكماٌهـاحلاديٌعش

                                                        

ٍد،ٌٌ- 1 دٌبنٌحمم   .209ختصا ،ٌ ٌاالاملفيد،ٌحمم 

دٌبنٌجريٍر،ٌدالئلٌاإلمامة،ٌ ٌٌ- 2 ،ٌحمم  ٌ.530الطربي 
دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ- 3 ،ٌحمم  ٌ.165الطويس 
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ــ ٌثاثلً ــال  ــا ٌاحتم ٌٌا:ٌهن ــث  ــٌثال ــومٌاملجلس ــرهٌاملرح ــافةٌإىلٌٌ ٌ ـذك إض
اإلمـامٌ،ٌويعـنٌاتلعبـريٌنةٌ لكمةٌ)ظهر(ٌمنوٌ ٌأنٌ ٌواالحتماالتٌالسابقة،ٌوه

يٌسيييتٌمنٌوراء ر(ٌـودلٌبعده،ٌوتعبريٌ)احلاديٌعشـهٌسي،ٌواملقصودٌأن ٌال 
ٌ
 
(ٌمبتدأ ٌ.ٰهذاٌاالحتمالٌبعيدٌ ٌكنٌ ولٌٌٰ،وخربهٌ)املهدي 

ٌ:(الاكيف)يفٌرشحهٌىلعٌٌيقولٌاملرحومٌاملجليسٌ 
فـاملعىنٌمـنٌظهـرٌاإلمـامٌٌ،كذاٌيفٌأيَثٌالنسـخٌ،منٌظهرٌاحلاديٌعرش""»

وراء،ٌبـاتلنوينٌأيٌٌ"ظهرٌٍ"ماٌيقرأٌربٌ و"مولود"ٌٌ"منٌودلي"ٌنعت،ٌواحلاديٌعرش
ٌـاحلـاديٌعشـوهٌيودلٌبعدٌٰهذاٌادلهـر،ٌاملرادٌأن ٌو

 
 ٌو،ٌاملهـدي ٌٌخـربهٌرٌمبتـدأ

ٌ.(1)«ٍفٌبعضٌ سخٌالكتاب:ٌظهري،ٌفالٌهتاجٌإىلٌتكل ٌوبريهٌوٌ(إكمالٌادلين)

 اتلاسعةوالروايتان اثلامنة 
بٌُ»

َ
َثنَاٌأ ٌاهللٌيٌوَحدَّ ُدٌْبُنٌَعبْدي ٌحُمَمَّ لي

َثنَاٌرٌٌَ:قَاَلٌٌٌالُْمَفضَّ َجاُءٌْبُنٌَهَْيٌَحدَّ
بٌُ
َ
ٌٌُوأ تَايئي ٌاملعرباينٌ]الَْعرَبْ ـُدٌْبـُنٌجـالدٌٌ:قَاَلٌٌ،[ٌالاَْكتيُبٌاحْلَُسنْيي ٌحُمَمَّ ثَني َحـدَّ

ى
َ
ٌَمْنٌَرأ يُسَّ ٍد[ٌب بٌٌُ،]َخالَّ

َ
ٌقَاَلٌٌوأ ر يلي َثنَاٌُمَعاذٌٌُ:بَْكٍرٌابْلَاهي ٌ:ْبـُنٌُمَعـاٍذٌقَـاَلٌٌَحدَّ

َثنَاٌاْبُنٌَعْونٌٍ ٌَزيْدٌٍَعْنٌهيشٌٌَ،َحدَّ ٌبْني لُْتٌٌ،امي
َ
ٍ ٌقَـاَل:ٌَسـي ـي ٌَمال ٌبْـني  َسي

َ
َعْنٌأ

يىَسٌَفَقـاَلٌٌرَُسوَلٌاهللٌ ٌعي ٌٌ:َعْنٌَحَوارييي ـْنٌَصـْفَوتيهي هٌيوٌَاَكنُـواٌمي تـي رَيَ ٌ،خي
ـنيٌَوٌَ شي يَنٌمكنسـنيٌ]ُمَكمي ٌجُمَرَّدي ٌَعرَشَ ٌنُْصـاَكنُواٌاثَْنْ ٌُوٌََرةيٌاهللٌـ[ٌيفي ٌٌ،رَُسـوهلي

                                                        

دباقر،ٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.43،ٌ 4ٌمرآةٌالعقول،ٌجٌاملجليس 
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ْمٌ]زَْهَو[ٌفييٌواَلٌره رَيٍةٌـاَكنُواٌَينُْصٌٌ،اَلٌَش ٌَّوٌَاَلٌَضْعَفٌوٌَهي ٌبَصي َنَفاٍذٌوٌَُرونَُهٌىلَعَ
ٌوٌَ دٍّ يرَ ٌيَاٌرَُسوَلٌاهللٌيٌ:قُلُْتٌٌ.َعنَاءٌٍوٌَجي يٌاْثنَـاٌٌ:َفَقاَلٌٌ؟َفَمْنٌَحَواري ةٌَبْعـدي األئم 

نٌْ ٌمي ٌٌَعرَشَ ٌٌٍُّصلْبي َمةٌَوٌٌََعيلي ٌٌ،فَاطي ٌوٌَُهْمٌَحَواريِّيي يني نَْصاُرٌدي
َ
ـَنٌاهللٌٌ،أ ْمٌمي َعلَـيْهي

يَُّةٌ اَلمٌُوٌَاتلَّحي ٌ.(1)«السَّ
«ٌ ــني ٌبْ ــني ٌاحْلََس ــُتٌىلَعَ ــاَل:ٌَدَخلْ ــَة[ٌقَ َميَّ

ُ
ــدٌ]أ ٌأمي يبي

َ
ٌأ ــني ــاَدَةٌبْ ــْنٌُجنَ ٌَع

ٌ ٍّ ٌيٌَعيلي ٌالَّ هي ٌَمَرضي ٌفييهٌييفي َ مٌُوٌٌَ،يٌتُُو ي ٌادلَّ ٌُيْقـَذُفٌفييـهي ٌَطْشت  ٌيََديْهي ٌ،َبنْيَ
ٌيخَيُْرُجٌَكبيُدُهٌقيطٌْوٌَ ٌالَّ ـمي ـَنٌالسَّ َيـُةٌ)لََعنَـُهٌاهلل(َعـًةٌقيْطَعـًةٌمي ْسـَقاُهٌُمَعاوي

َ
ٌ،يٌأ

بيَمـاَذاٌٌ،يَـاٌَعبْـَدٌاهللٌ:َفَقـاَلٌٌ؟َماٌلََ ٌاَلٌُتَعاليُجٌَنْفَسـَ ٌٌ،يَاٌَمْواَلَيٌٌ:َفُقلُْتٌ
اَعليُجٌالَْموَْتٌ

ُ
ٌٌ:قُلُْتٌٌ؟أ ي ُعونٌَوٌَإينَّاٌهللي ٌراجي ٌاتْلََفـَتٌٌ،إينَّاٌإييَلْهي ٌُثمَّ ٌاهللٌيوٌٌَ:قَـاَلٌوٌٌَإيَلَّ

َدُهٌإييَلْنَاٌرَُسوُلٌاهللٌ ٌَعهي ٌٰهذٌٌَإينَُّهٌليَعْهد  نَّ
َ
ْمَرٌَيْمليُكهٌُأ

َ
َرٌإيَماًماٌـاْثنَاٌَعشٌٌَاٌاأْل

ٌٍّ ٌَعيلي ْنٌُودْلي َمةٌَوٌٌَمي »(2).ٌفَاطي
ٌم،ٌووجهٌاسـتدالهل(3)بعضٌأتباعٌأمحدٌاحلسناستندٌإىلٌهاتنيٌالروايتنيٌ

رٌإمامـاٌـاثناٌعشـ»املقصودٌمنٌقوهل:ٌٌأنٌ ٌوا،ٌفقدٌزعمٌواضحٌ بهاتنيٌالروايتني
ٌ.اٌبعدٌأمريٌاملؤمننيٌاثناٌعرشٌإمامًٌٌوهٌ«وفاطمةٌمنٌودلٌعيلٌٍّ

                                                        

ٍد،ٌكفايةٌاألثر،ٌ ٌٌ- 1 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً ٌ.69اخل
ٍد،ٌكفاٌ- 2 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً ٌ.227يةٌاألثر،ٌ ٌاخل
،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ٌٌ- 3 ،ٌناظم   .88ٌو87ٌ،ٌ ٌنيالعقييل 
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 اجلواب
مٌأن ٌٌواجلوابٌىلعٌهاتنيٌالـروايتنيٌهـٌإنٌ  همـاٌاكلروايـاتٌالسـابقةٌالـ 

ذكرناها،ٌفالالكمٌمنٌبابٌاتلغليب،ٌواحتمالٌاتلصحيفٌوانلقـلٌبـاملعىنٌ
اإلشـاكلٌاآلخـرٌالـواردٌىلعٌهـاتنيٌٌمنٌقبلٌالاكتبٌوالراوي.ٌكمـاٌأنٌ ٌردٌ وا

اٌبـريٌأمـريٌاملـؤمنني،ٌهٌبعدٌحرصٌاإلمامةٌباثنٌعرشٌإمامًٌأن ٌٌوالروايتنيٌه
ٌٌوفماٌه ٌدورٌأمريٌاملؤمننيٌهنا؟ٌوكيفٌتفس  هاتنيٌالروايتني؟ٌٌٌإمامتهٌيفٌظل 

ٌ؟إمامتهٌأهمٌ ا؟ٌأوليسٌموضوعٌوملاذاٌلمٌيطرحٌموضوعٌإمامتهٌأساسًٌ
ٌنقـلٌيفٌالكتـابٌنفسـهٌعـنٌاإلمـامٌاتلاسـعٌاحلـديثٌٌىلعٌٰذلـ ٌفـإنٌ ٌوعالوةًٌ

ٌ«وفاطمةٌٌمنٌأوالدٌعيلٌٍّ»،ٌوالٌيوجدٌتعبريٌاحلسنٌ ٌالرواية:ٌ،ٌوإيل ٌنص 
بٌُ»

َ
نَاٌأ ْخرَبَ

َ
ٌاهللٌيٌوأ ٌقَـاَلٌٌَعبْدي ر ايعي ًَ ُ يٍدٌاخْل ٌَسعي ٌبْني دي ٌْبُنٌحُمَمَّ َثنَاٌٌ:احْلَُسنْيُ َحـدَّ

ٌقَاَلٌَعبٌْ ير ٌْبُنٌَهَْيٌاجْلَلُودي ًي ي ًي ٌقَـاَلٌٌ:ُدٌالَْع ر يَّـاٌالَْغـاَليني ُدٌْبُنٌَزَكري َثنَاٌحُمَمَّ ٌ:َحدَّ
ا ٌي حَّ َثنَاٌُعتْبَُةٌْبُنٌالضَّ دٌٌٍ،َحدَّ ٌحُمَمَّ ٌبْني َشامي ـاٌقُتيـَلٌٌ،َعْنٌهي ٌقَـاَل:ٌلَمَّ بييهي

َ
َعْنٌأ

نينَيٌ رُيٌالُْمْؤمي مي
َ
ٌاحْلََسُنٌْبُنٌعٌٌَأ َ ٌَرِقي ٍّ ُةٌٌ،يلي َمٌفََانََقتُْهٌالَْعرْبَ َراَدٌالالَْكَ

َ
فَي

ٌقَاَمٌَفَقاَلٌٌ،فقدٌ]َفَقَعَد[ٌَساَعةًٌ ٌوَْحَدانييٌاٌ:ُثمَّ َّتيهي يلي وَّ
َ
ٌأ يٌاَكَنٌيفي يٌال  ٌا...احْلَْمُدٌهللي

يٌرَُسوُلٌاهللٌي ٌَجدي ثَني ْمَرٌَيْمليُكهٌٌٌَُولََقْدٌَحدَّ
َ
ٌاأْل نَّ

َ
ٌإيَمامًٌٌأ ـْنٌاْثنَاٌَعرَشَ اٌمي

ٌ ٌبَيْتيهي ْهلي
َ
ٌٌ،َصْفَوتيهٌيوٌَأ

َ
ٌأ ٌَمْقتُول  نَّاٌإيالَّ ٌ.(1)«َمْسُمومٌ ٌوَماٌمي

                                                        

ازٌالرازٌ- 1  ً ٍد،ٌكفايةٌاألثراخل ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ٌ.160 ٌٌ،ي 
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 الرواية العارشة
ريي ٌ» اهي ًَّ نَاٍنٌال ُدٌْبُنٌسي ٌحُمَمَّ ثَني ٌ،ٌَوَعنُْهٌقَاَل:ٌَحدَّ قي ادي ٌالصَّ َعـْنٌٌ،َعني
بييهٌي

َ
ٌٌ،أ

َ
،ٌَعْنٌأ ٌاحْلََسني هي ،ٌَعْنٌَعمي هيٌاحْلَُسنْيي ٌَعْنٌَجدي نينَيٌَعْنٌرَُسـولي ٌالُْمْؤمي ريي مي

ْرَبَعـُةٌ]تََوالَْتٌٌقَاَل:ٌإيَذاٌتواتتٌاهللٌ
َ
ْسـَماَءٌ[ٌأ

َ
ٌأ

َ
ـَنٌاأْل ـئيٌمي يٌٌةٌيمَّ ـْنٌُودْلي مي

ُلٌالُْمنْتََظرٌُ َرابيُعُهْمٌالَْقائيُمٌالُْمَؤمَّ
ٌ.(1)«فَ

مـنٌأتبـاعٌأمحـدٌٌووهـٌ-ٌاألنصاري ٌٌدٌٍحممٌ ٌو ٌبٰهذهٌالروايةٌأبوقدٌتمسٌ 
مٌتتـوا ٌالٌبـدٌ ٌألنٌ ٌ؛2ة(يفٌكتابهٌ)جامعٌاألدلـ ٌ-احلسنٌ أنٌٌاألسـماءٌالـ 

ـٌاسمٌٌٍأي ٌٌ؛ٌألنٌ تكونٌىلعٌاسمٌرسولٌاهللٌ (ٌدٌٍآخـرٌيكـونٌبـدلٌ)حمم 
ًعمٌاألنصـاري ٌسوفٌخيرجٌاإلمامٌحممٌ  ٌدٌبنٌاحلسنٌمنٌمقصودٌالرواية؛ٌف

ع ةٌٌمنٌةٌٍىلعٌ)أمحدٌبنٌاحلسن(؛ٌإذٌالٌيوجدٌأربعةٌأئمٌ ٌالروايةٌمنطبقةٌ ٌأنٌ 
دٌاجلوادٌوحممٌ ٌدٌ ابلاقرٌوحممٌ ٌدٌ حممٌ ٌ(،ٌبلٌهمٌثالثةٌ دٌٍهملونٌاسمٌ)حممٌ ٌانلبٌ 

 مأمحدٌبنٌاحلسنٌو،ٌفالرابعٌإذنٌهٌاملهدي ٌ

 اجلواب
وردتٌٰهذهٌالروايةٌيفٌكتابٌ)اهلدايـةٌالكـربى(ٌلصـاحبهٌحسـنيٌبـنٌ

                                                        

،ٌحسنيٌبنٌمحدان،ٌاهلدايةٌالكرب ،ٌ ٌٌ- 1 ٌ.374اخلصيب 
ٍد،ٌ-2  ،ٌأبوٌحمم   .191،ٌ ٌجامعٌاألدل ةٌاألنصاري 



 ...............61   ..........................................  الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة عرش

،ٌ(1)فاسـدٌاملـذهبٌهٌانلجـاشٌ عدٌ ٌٍقٌبريٌموث ٌٌرجل ٌٌو،ٌوهمحدانٌاخلصيبٌ 
ٌهٌٰ أخرىٌجاءٌٌانلظرٌعنٌضعفٌسندٌالرواية،ٌولٰهذهٌالروايةٌ ساةٌ ٌذاٌبغض 

فيهاٌتعبريٌ)توالت(ٌبدلٌ)تواتت(،ٌو ٌٰهذهٌاحلالةٌلنٌحتملٌالروايةٌمعـىنٌ
ةٌمحلواٌاسمًٌٌا؛ٌإذٌالٌيوجدٌأربعةٌ سليمًٌ ٌاٌىلعٌاتلوال.اٌواحدًٌمنٌاألئم 

ٌوسـن(ٌهـ)أمحـدٌاحلٌوإذاٌاكنٌالصحيحٌتعبريٌ)تواتت(ٌفٰهـذاٌيعـنٌأنٌ 
يٌينتظرهٌاجلميع،ٌمعٌوجودٌكمٌٍّ حـتٌمنٌالرواياتٌال مٌرصٌ ٌهائٍلٌٌالقائمٌال 

نتـهٌبشاصـهٌوشـاصٌأبيـه،ٌوٰهـذاٌةٌشاصٌالقائمٌاملنتظـر،ٌإذٌعيٌ بهويٌ 
ٌخالفٌابلداهة.

والنساةٌالصحيحةٌلٰهذهٌالروايةٌوردتٌيفٌ)كمـالٌادليـن(ٌو)الغيبـة(ٌ
ـسٌ،ٌوإنٌ و)دالئلٌاإلمامة(ٌللطربي ٌٌللنعماينٌ  دٌندٌٰهذهٌالروايةٌخيتـتمٌبمحم 

ٌاحلالٌيفٌكتابٌ)اهلدايةٌالكربى(.ٌو،ٌكماٌهبنٌسنانٌٍ
ٌاهللٌَوبيٰهذٌَ» ٌَعْنٌرَُسولي ـَنٌٌاٌاإْليْسنَادي ْسـَماٍءٌمي

َ
نَُّهٌقَاَل:ٌإيَذاٌتََوالَْتٌثاََلثَـُةٌأ

َ
أ

ٌ
َ
ٌَواحْلََسُن،ٌفََرابيُعَهاٌهٌٌُةٌيمٌَّئيٌاأْل ٌّ ُدٌوََعيلي ْنٌُودْليي:ٌحُمَمَّ ُموُلٌالُْمنْتََظرٌٌُوٌَمي

ْ
.(2)«الَْقائيُمٌالَْمي

.واضحٌ ٌووٰهذاٌاحلديثٌينطبقٌىلعٌاإلمامٌاثلاينٌعرشٌكماٌه

                                                        

،ٌأمحدـ1ٌٌٌ ،ٌ ٌٌ،بنٌعيلٌٌٍّانلجاش   .67رجالٌانلجاش 

دٌبنٌجريٍر،ٌٌ-2ٌ ،ٌحمم  ،ٌكمـال447ٌدالئلٌاإلمامة،ٌ ٌالطربي  دٌبـنٌعـيلٍّ ؛ٌالصدوق،ٌحمم 
دٌبنٌإبراهيمانلعماينٌ ؛334ٌ،ٌ 2ٌادلين،ٌجٌ ٌ.179،ٌالغيبة،ٌ ٌ،ٌحمم 
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 الرواية احلادية عرشة
يمٌَ» ٌْبُنٌإيبَْراهي ر يسٌ،َعيلي ٌعي ٌبْني دي ٌُعبَيْـدٌٍـٌََعْنٌحُمَمَّ ٌٌ،ىٌبْـني ٌبْـني ـدي َعـْنٌحُمَمَّ

ــيْليٌ ةٌٌَ،الُْفَض ًَ ــ ٌمَحْ يبي
َ
ــْنٌأ ٌٌ،َع يبي

َ
ــْنٌأ ــٍرٌَع ٌاهللٌٌََجْعَف ــاَل:ٌإينَّ ــَلٌٌقَ رَْس

َ
ٌأ

ًداٌ ٌٌحُمَمَّ ني ٌوٌَإيىَلٌاجْلي يااوٌٌَ،اإْلي ْسي ٌوَصي ٌَعرَشَ هيٌاثَْنْ ْنٌَبْعدي نُْهْمٌَمْنٌٌ،َجَعَلٌمي مي
ٌَوٌََسبََقٌ نُْهْمٌَمْنٌبيَقي ٌٍوٌٌَ،مي ٌوَصي ٌُسنَّةٌ ٌُكر ٌيوٌٌَ،َجَرْتٌبيهي يَاُءٌالَّ وْصي

َ
ٌٌينٌَاأْل ـْنٌَبْعـدي مي

ــ يســٌٍدٌحُمَمَّ ٌعي ــيَاءي وْصي
َ
ٌأ ٌُســنَّةي ٌَعَشــوٌٌَىـٌَىلَعَ ــواٌاثْــَنْ ــرُيٌوٌََرٌـاَكنُ مي

َ
ٌاَكَنٌأ

نينَيٌ يحٌالُْمْؤمي ٌالَْمسي ٌُسنَّةي ٌ.(1)«ىلَعَ
ـٌووتابعهٌأبـٌ(2)استندٌأمحدٌاحلسن يفٌكتابـهٌ)جـامعٌٌاألنصـاري ٌٌدٌٍحمم 

ٌة(ٌىلعٌٰهذهٌالرواية،ٌيقولٌاألخري:األدل ٌ
،ٌوهمٌاثناٌىٌـةٌأوصياءٌعيسىلعٌسنٌ ٌإذنٌأوصياءٌرسولٌاهللٌ»

فيكـونٌٌ،االثنٌعرشٌيفٌبريٌداخٍلٌٌوةٌعيىس،ٌإذنٌهىلعٌسنٌ ٌعرش،ٌوعيل
ٌ.(3)«أمحدٌواثلاينٌعرشٌه

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.532،ٌ 1ٌالاكيف،ٌجٌاليين 
ٌ.155ٌ،180 ٌ،4ٌجٌاملتشابهاتٌأمحدٌاحلسن،ٌٌ- 2
،ٌجامعٌاألدل ةٌ- 3 ٍدٌاألنصاري  ٌ.195،ٌ ٌٌأبوٌحمم 
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 اجلواب 
ةٌحيثٌقالقدٌحدٌ ٌمامٌابلاقرٌاإلٌنٌ إ ٌ:دٌيفٌصدرٌالروايةٌعددٌاألئم 

ٌَعشٌَ» هيٌاثَْنْ ْنٌَبْعدي يااـوََجَعَلٌمي ٌلكنٌ،عرشٌااثنٌٌدٌٍمٌ وصياءٌحميفٌ،«َرٌوَصي
نٌيكـونٌأٌةوصياءٌتشب ًاٌبذيلٌالروايـاألٌدخوهلٌيفبالزمٌقولٌأمحدٌاحلسنٌ

ٌ.ٌ،ٌوهوٌخمالفٌلصدرٌالروايةوصياءٌثالثةٌعرشاأل
ٌ:املقصودٌمنٌذيلٌالروايةٌنٌ إيمكنٌأنٌنقولٌٌٰذل ىلعٌٌبناءًٌو
ةٌبماٌفـيهمٌأمـريٌاملـؤمننيٌٌ-أ ٌاألئم  اكنـواٌىلعٌمـنهجٌأوصـياءٌٌأن 

ٌٌعيىس ىٌفهـوٌـإضافًةٌإىلٌكونهٌىلعٌمنهجٌأوصياءٌعيسٌ،ٌوعيلٌّ
ٌأيًضاٌمنٌجهةٌأخر .ٌىلعٌمنهجٌاملسيحٌ

ٌأوصياءٌٌ-ب ٌبريٌعيلٌاكنواأن  ،ٌىلعٌمنهجٌأوصياءٌعيســىٌٌانلب 
ٌ ـةٌبمـاٌفـيهمٌعـيلٌّ مـنٌبـابٌٌوإطالقٌاألوصياءٌبشٍّكٌاعمٌٍّىلعٌاألئم 

ٌ.ٌسنةٌعيىسخارجٌعنهمٌيفٌذل ٌوأنهٌىلعٌ،ٌوعيلٌاتلغليب
ٌيفٌىٌـوصـياءٌعيسـأةٌاكنـواٌىلعٌسـنٌ ٌٌدٌٍوصياءٌحممٌ أٌنٌ أٌ-ج
ٌٌ«عرشٌواكنواٌاثن»عبارةٌوٌ،العدد ٌهل.ٌةٌ مفس 

ٌ:ذيلٌالروايةٌيفٌيقولٌاملجليسٌ 
اختالفٌسريهمٌوالٌيتجاوزها،ٌٌطريقةٌٍوٌة"ٌأيٌأمرٌبسريةٌٍجرتٌبهٌسنٌ »"
رٌالعلـوم،ٌـنشـبعضـهمٌبوٌ،ٌبالعبـادةبعضـهمٌاكنٌمشـتغاًلٌٌ،ٌفإنٌ ظاهرٌ 

،ٌوبعضـهمٌصـالحٌ ٌبعضهمٌقاتل ٌوبعضهمٌبكَثتها،ٌوةٌةٌاتلقيٌ بعضهمٌبقل ٌو
ٌهمٌلمٌيفعلواٌشيئًٌيفٌأن ٌٌتٌأخبارٌ قدٌمرٌ و ٌمـنٌاهللٌٌٌبعهدٌٍاٌوالٌيفعلونٌإال 
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ٌأنـ ومنهٌالٌيتجاوزونـه،ٌٌأمرٌٍو ِبـواتيمٌٌخمتـومٌ ٌهٌنـًلٌمـنٌالسـماءٌكتـاب 
ٌٌبعددهم،ٌوأنٌ  ٌه.ٌمنهمٌيعملٌبماٌحتتٌخاتمالكا

ٌوهل،ٌأٌمٌ متمٌ وٌرٌ ـفماٌبعدهٌمفسٌ ٌ،ةٌأوصياءٌعيىس"ٌأيٌيفٌالعدد"ىلعٌسنٌ 
ٌ.ةارتكابٌاتلقيٌ ويفٌاملظلوميةٌ

،ٌفمنهمٌمنٌقـالٌةٌاملسيح"ٌأيٌيفٌاف اقٌانلاسٌفيهٌثالثٌفرقٌٍ"ىلعٌسنٌ ٌ
ٌقـالوٌمـنهمٌمـنٌثبـتٌىلعٌاحلـق ٌوأيفـره،ٌومنهمٌمنٌخطـيهٌوته،ٌبيلوهيٌ 

.(1)«جشوبةٌاملطعموخشونةٌامللبسٌوٌعبادتهويفٌزهدهٌأوٌبإمامته،ٌ

 الرواية اثلانية عرشة
ٌالٌٌَّ(كفايةٌاألثر») ٌالَْك يرَيةي َسانييدي

َ
ٌبياأْل ٌَعـْنٌمي ٌالَْمـْذُكوري ٌابْلَابي ٌَمَضْتٌيفي

ٌٍ ــيلي ٌٌ-ٌَع ــهي ــلََواُتٌاهللٌَعلَيْ ــوُلٌاهللٌٌ-َص ــاَلٌرَُس ــاَل:ٌقَ ٌٌقَ ــدي ــَدٌَع ٌَبْع
ةٌ يُبٌَعنُْهمٌٌْ:األئم  ٌيَغي ٌوٌٌَ،إيَمـاُمُهْمٌَمـاٌَشـاَءٌاهللٌٌُُثمَّ ٌَغيْبَتَـاني َيُكـوُنٌهَلُ

ْخَرى
ُ
َنٌاأْل ْطَوُلٌمي

َ
ٌاتْلََفَتٌإييَلْنَاٌرَُسـوُلٌاهللٌيٌ.إيْحَداُهَماٌأ َفَقـاَلٌَرافيًعـاٌٌٌُثمَّ

ُسٌٌ،احْلََذَرٌاحْلََذرٌٌَ:َصْوتَهٌُ َدٌاخْلَامي نٌٌْإيَذاٌفُقي ابيعٌيٌمي ٌالسَّ يٌُودْلي ْنٌُودْلي ٌ.(2)«...مي
ٌواملهـدي ونٌيفٌٌيفٌالًيـدي ٌٌاستندٌبٰهذهٌالروايـةٌضـياءٌ  كتابـهٌ)املهـدي 

ٌة(،ٌوقال:القرآنٌوالسنٌ 

                                                        

دباقر،ٌمرآةٌالعقول،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.229و228ٌ،ٌ 6ٌاملجليس 
ازٌالرازٌ- 2  ً ٍد،ٌكفايةٌاألثراخل ٌبنٌحمم  ،ٌعيل   .150،ٌ ٌي 
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ٌياحلـادٌٌمامٌاملهـدي ٌاإلٌنٌ أٌأيحدٌعرشٌأهمٌٌفودلٌالرسولٌ»
ٌيهٌةنٌتكونٌٰهذهٌالشاصـيٌ أمٌفيتحتٌ ٌ،واضحٌ ٌوعرشٌكماٌهٌعرشٌالٌاثلاين

احلـديثٌٌخـرىٌيفأٌقرينةٌ هنا ٌولٌاملهدي ني.ٌوٌ أوٌٌمامٌاملهدي ٌاإلٌوص
ـٌنٌ أٌ:أالٌويهٌ،الرشيف ٌالرسـولٌلم  جعـلٌهلٌٌاٌذكـرٌاإلمـامٌاملهـدي 

ـفـاذاٌفٌُ"ٌ:قالٌعرشٌمنٌودلهٌٌىلٌاثلاينإاٌحينماٌوصلٌمٌ أٌ،بيبتني ٌ"دٌَقي
ٌنـ ألٌ؛مـامٌاملهـدي ٌالٌيمكنٌتطبيقٌٰهذهٌاملفردةٌىلعٌاإلو ٌمفقـودٌ وٌهٌَغئـب 

ٌ،بعـدٌالوجـودٌةستعملٌللمفارقـبينماٌالفقدانٌتٌ،هلٌبيبتانوبلٌٌ،بالفعل
ٌ.(1)«فانتبهٌلٰهذا

 اجلواب
ٌويفٌٰهذهٌالروايةٌهٌ"اخلامسٌمنٌودلٌالسابع"ٌ:املقصودٌمنٌقوهلٌ:ٌأنٌ اًلٌأوٌ 

ةٌموىٌبنٌجعفـرٌٌاالبنٌاخلامس ،ٌوتعبـريٌ)مـنٌودلي(ٌلسابعٌاألئم 
للاامس،ٌومعىنٌالرواية:ٌ)إذاٌفقدٌاخلامسٌمنٌودلٌالسـابعٌٌصفةٌ أوٌٌحال ٌ

يٌهمنٌاألئ ة،ٌال  ويمكنٌأنٌيكونٌالوصفٌ)مـنٌودليٌ(ٌٌمنٌودلي(.ٌوم 
ٌ.للاامسٌوالسابعٌفالكهماٌمنٌودلهٌٌوه

ٌىلعٌأنٌ ٌبوضـوٍحٌٌيـدل ٌوآخرين،ٌٌةٌٍا:ٌقدٌجاءٌٰهذاٌاتلعبريٌىلعٌلسانٌأئمٌ ثانيًٌ
ٌ،ٌالحظٌالروايةٌاتلايلة:ٌإمامناٌموىٌبنٌجعفرٌٌٍواملقصودٌمنٌالسابعٌه

                                                        

ٌواملهدي ونٌيفٌالكتابٌوالسن ة،ٌ ٌٌٌ-1 ،ٌاملهدي  ،ٌضياء  ٌالًيدي  ٌ.141األنصاري 
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يىَسٌالَْعلَويييٌٌاهللٌيٌَرَوىٌَسْعُدٌْبُنٌَعبْدٌي» ٌعي ٌبْني ٍدٌاحْلََسني ٌحُمَمَّ يبي
َ
ٌ:قَـاَلٌٌَعْنٌأ

دٌٍ يىَسٌْبُنٌحُمَمَّ ٌعي يبي
َ
ٌأ ثَني ٌَجْعَفرٌٌٍ،َحدَّ ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ بييهي

َ
ٌٌ،َعْنٌأ بييـهي

َ
َعـْنٌأ

ٌَجْعَفرٌٍ ٌبْني ي ٌَجْعَفٍرٌٌ،َعيلي ٌُموَىٌبْني يهي خي
َ
ٌٌَعْنٌأ إيَذاٌٌ،بُـَنٌَّيَاٌٌ:قَاَل:ٌقَاَلٌلي

ُسٌ َدٌاخْلَامي نٌٌْفُقي ابيعٌيٌمي ٌالسَّ ٌٌُودْلي
َ
َنٌاأْل ْديَـانيُكمٌٌْاهللٌٌَفَاهللٌٌَةٌيمٌَّئيٌمي

َ
ٌأ ٌٌ،يفي ُهٌاَلٌبُـدَّ فَإينَـّ

ٌٰهذٌَ بي ٌَمـْنٌاَكَنٌليَصاحي ْمـري
َ
َعٌَعْنٌٰهـذاٌاأْل ٌيَرْجي يبَُهاٌَحتَّ ْنٌَغيْبٍَةٌيَغي ٌمي ْمري

َ
اٌاأْل

ٌ.(1)«...َيُقوُلٌبيه
اكتلال:ٌ(كمالٌادلين)يفٌٌٰهذاٌاملضمونٌجاءٌيفٌحديثٌالصادقٌٌكماٌأنٌ 

بٌُ»
َ
يُهٌأ يُْخٌالَْفقي ٌٌوقَاَلٌالشَّ ٌُمـوَىٌبْـني ٌبْـني ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ُدٌْبُنٌَعيلي َجْعَفٍرٌحُمَمَّ

يُهٌُمَصنيُفٌٰهذٌَ ٌالَْفقي ر ٌالُْقيمي َُهٌاهللٌُبَابََويْهي ٌرمَحي تَابي َثنَاٌاحْلَُسـٌ:اٌالْكي ٌْبـُنٌَحـدَّ نْيُ
ٌ
َ
دَسٌٌدٌَمْحٌَأ ٌإيْدري ٌٌ:قَاَلٌٌبْني يبي

َ
َثنَاٌأ ٌنُوٍحٌٌ،َحدَّ يروَبٌبْني

َ
ٌأ ٌٌ،َعني ٌبْني دي َعْنٌحُمَمَّ

نَانٌٍ ْهَرانٌٌَ،سي ٌمي ٍدٌٌ،َعْنٌَصْفَواَنٌبْني ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفري قي ادي ٌالصَّ نَُّهٌقَاَل:ٌٌَعني
َ
أ

ٌ
َ
ٌاأْل يعي َمي ٌجي قَرَّ

َ
ٌْوٌٌَةٌيمٌَّئيٌَمْنٌأ ٌٌ،يٌَّدٌيهٌْمٌََجَحَدٌال نْبييَاءي

َ
ٌاأْل يعي َمي ٌجي قَرَّ

َ
َجَحَدٌوٌَاَكَنٌَكَمْنٌأ

ًداٌ تَهٌٌُحُمَمَّ يَلٌهَلٌٌُ.ُنبُوَّ ٌاهللٌيٌ:فَقي ٌٌْ،يَاٌاْبَنٌرَُسولي ٌال ـْنٌُودْلي ٌٌَيرٌدٌيْهـمٌََفَمـني ٌ؟مي
ُسٌٌ:قَاَلٌ ـنٌٌْاخْلَـامي ـابيعٌيٌمي ٌالسَّ يـُبٌَعـنُْكْمٌَشْاُصـُهٌٌ،ُودْلي ٌلَُكـْمٌوٌَيَغي ـلر اَلٌَهي

ٌَ يَتُهٌُت ٌ.(2)«ْسمي
هٌقـالٌأن ٌٌاأليرمٌٌأخرىٌيفٌ)كفايةٌاألثر(ٌوردٌعنٌانلبٌ ٌو ٌروايةٌٍ

ٌ:مننيٌؤألمريٌامل

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.166الطويس 
،ٌكمالٌادلينالصٌ- 2 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.333،ٌ 2ٌ،ٌجٌدوق،ٌحمم 
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َجٍةٌوٌَ....ٌ» ٌَويلي ٌدَْسُقُطٌفييَهاٌُكر اُءٌَصيْلَم  ٌَصمَّ يٌفيتْنَة  ٌ،بيَطانَـةٌٍوٌََسيَُكوُنٌَبْعدي
يَعتيَ ٌوٌَ ٌشي نَْدٌفيْقَداني ابيٌٰذل ٌعي َنٌالسَّ َسٌمي ْنٌُودْلي ٌَاخْلَامي ٌمي ْهُلٌٌ،عي

َ
هيٌأ ُنٌليَفْقدي ًَ َهْ

ٌ رْضي
َ
َماء....ٌقُلُْتٌوٌَاأْل ٌٌ،يَاٌرَُسوَلٌاهللٌيٌ:السَّ

َ
ـَنٌاأْل يٌمي ـئيٌفََكْمٌيَُكـوُنٌَبْعـدي ٌ؟ةٌيمَّ

ٌٌ:قَاَلٌ يْسَعة  ٌت ُعٌقَائيُمُهمٌْوٌََبْعَدٌاحْلَُسنْيي ٌ.(1)«اتلَّاسي
للاامس،ٌبقرينةٌٌصفةًٌأوٌٌحااًلٌٌ"منٌودل "فيفٌٰهذهٌالروايةٌجاءٌتعبريٌ

ٌ.اتلاسعٌمنٌأوالدٌاإلمامٌاحلسنيٌٌوالقائمٌهٌهٌذكرٌيفٌآخرٌالروايةٌأنٌ أن ٌ
ٌ:كماٌنقلٌمضمونٌٰهذهٌالروايةٌعنٌالرضاٌ

نٌٌْبُدٌٌَّ:ٌاَلٌالريَضاٌٌقَاَلٌ» اءٌٌَفيتْنَةٌٌٍمي ٌٌفييَهـاٌدَْسـُقُطٌٌَصيْلَمٌٌٍَصمَّ ٌبيَطانَـةٌٌٍُكر
َجٍة، يٌٌَوَويلي نْدٌٌََ ٌوَٰذل يَعةٌياٌَفْقدٌيٌعي نٌٌْلشي ابيَعٌمي يٌالرَّ ٌٌ،ُودْلي ْهُلٌٌَعلَيْهٌيٌَتبِْكي

َ
َماءٌيٌأ ٌالسَّ

ْهُلٌ
َ
،ٌَوأ رْضي

َ
نٌٌَْوَكمٌٌْاأْل ٍنٌٌمي ٍفٌٌُمْؤمي سي

َ
يٍنٌٌَحرْيَانٌٌَُمتَي ًي نْـدٌٌََحـ ٌالَْمـاءٌيٌفيْقـَدانٌيٌعي

ٌ يني
َ
،َكي مٌٌْالَْمعينيي نٌٌْدُْسَمعٌٌُنيَداءًٌٌنُوُدواٌَوقَدٌٌْيَُكونُوَن،ٌَماٌرَشٌرٌبيهي ٌدُْسَمعٌٌَُكَماٌْعدٌٍبٌٌُمي

نٌْ نينيٌٌَرمَْحَةًٌٌيَُكونٌٌُقُْرٍب،ٌمي يلُْمْؤمي ٌٌوََعَذابًاٌل ينٌٌَىلَعَ ٌ.(2)«الاَْكفيري
الٌيمكنٌتطبيقٌوٌ"دٌَقٌيفاذاٌفٌُ"»:ٌالًيدي ٌٌاجلوابٌىلعٌقولٌضياءٌٌٍا:ٌأنٌ ثاثلًٌ

ٌن ٌألٌ؛مامٌاملهدي ٌٰهذهٌاملفردةٌىلعٌاإل ؛ٌإذٌواضـحٌ «ٌبالفعـل...ٌمفقودٌ وٌهٌَغئب 
ٌأخربٌعنٌوقوعهـاٌمسـتقباًلٌٌهٌ،ٌوأن ٌةٌلمٌحتصلٌيفٌزمنٌانلبٌ إنٌالغيب

                                                        

ٍد،ٌكفايةٌاألثر،ٌ ٌٌ- 1 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً ٌ.158اخل
،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-2  ٌ.141احليل  
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ٌ ٌروايــةٌاإلمــامٌٌنٌ أٌٰذلــ ىلٌإضــفٌأٌ،بعــدٌأنٌيــودلٌاإلمــامٌاملهــدي 
ٌٌالرضاٌ ٌ،مةالروايةٌاملتقدٌ ٌتٌعنٌبيبةٌاإلمامٌبالفقدانٌكماٌيفقدٌعرب 

يٌ»:ٌذٌيقولٌفيهاإ نْدٌٌََ ٌوَٰذل يَعةٌيٌَفْقدٌيٌعي ابيعٌٌَالشي نٌٌْالرَّ ٌ«.يُودْلٌيٌمي
ٌٌالًيدي ٌٌلمٌييتٌضياءٌ ٌ:ارابعًٌ ٰهـذهٌالروايـةٌبالاكمـل،ٌبـلٌاقتطـعٌٌبنص 

ٌ ٌمـنٌايلمـن،ٌواحلـالٌأنٌ ٌىلعٌخروجٌصاحبٌاألمـرٌٌاجلملٌال مٌتدل 
أتباعٌأمحدٌاحلسنٌالٌيعتقدونٌِبروجٌزعيمهمٌ)أمحدٌاحلسن(ٌمنٌايلمـن.ٌ

ٌتقولٌالرواية:ٌ
ٌٌّقَاَلٌ» ٌٰهـذٌيٌيَُكـونٌٌَُمـافٌَ،ٌاهللٌيٌرَُسـوَلٌٌيَا:ٌَفُقلُْتٌٌَعيلي يبَـةٌيٌهيٌيفي ٌالْغي
ٌٌُقَاَلٌ؟ٌَحاهُلٌُ ٌٌيَْصربي َذنٌٌََحتَّ

ْ
ٌٌهَلٌٌُاهللٌٌُيَي ـنٌٌََفيَْاُرجٌٌُبياخْلُُروجي ـنٌٌْايْلََمـنيٌٌمي ٌقَْرَيـةٌٌٍمي

ٌ«.َكْرعٌٌَلََهاٌُيَقاُلٌ
ويهٌٌ(ابلحـار)مـنٌٌةًٌيقدٌذكرٌرواٌي ٌنصاراألٌدٌٍباٌحممٌ أٌنٌ أبالكرٌٌريجد

ٌٌويه:ٌ،منٌٰهذهٌالروايةٌقريبةٌ 
ٌيفٌبيـتٌأمٌ ٌكنتٌعندٌانلـبٌ ٌ:ٌنٌبنٌأيبٌيلّل،ٌقالٌعيلٌٌّعنٌعبدٌالرمحٌٰ»

فقالٌرافًعـاٌصـوته:ٌٌاتلفتٌإيلناٌرسولٌاهللٌٌ:ٌثمٌ سلمة...ٌإىلٌأنٌقالٌ
:ٌفقلـت:ٌيـاٌرسـولٌاحلذرٌإذاٌفقدٌاخلامسٌمنٌودلٌالسابعٌمنٌودلي.ٌقالٌعـيلٌٌّ

ٌ ٌ«.اهللٌهلٌباخلروج...ٌٌييذناهلل،ٌفماٌتكونٌٰهذهٌالغيبةٌ؟ٌقال:ٌالصمتٌحت 
اخلامسٌمنٌودلٌالسابعٌمنٌودلٌأمـريٌٌوإذنٌه»ٌ:قٌعليهٌبقوهلحيثٌعل ٌ

ٌوليسٌهالختبارٌأوٌاوالفتنةٌأمحدٌكماٌسلفٌالقول،ٌٌووهٌ،املؤمننيٌ
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ٌالغيبتانٌ ٌٌوماٌه،ٌوإن ٌكماٌحصلٌلإلمامٌاملهدي  ٌييذنٌاهللٌالصمتٌحت 
يٌذكرهٌٌوهلٌباخلروج.ٌوأمحدٌه ٌ.»(1)اإلمامٌالاكظمٌصاحبٌاألمرٌال 

لـيسٌفيهـاٌٌ(ابلحـار)روايةٌٌألنٌ ٌ؛اٌواضًحاٰذل ٌحتريفًٌٌقدٌارتكبٌيفو
َفَمـاٌ»:ٌوبلٌاملوجودٌفيهاٌهـ،ٌ«فماٌتكونٌٰهذهٌالغيبة؟ٌقال:ٌالصمت»عبارةٌ

ٌٰهذٌي ٌَحاهُلٌٌُهيٌيَُكوُنٌيفي يبَةي َذَنٌاهللٌٌُ:قَاَلٌٌ؟الْغي
ْ
ٌيَي ٌَحتَّ ُ ٌٌيَْصربي ٌبياخْلُُروجي ُجٌَفيَْارٌٌُ،هَلُ

ْنٌقَْرَيٍةٌُيَقاُلٌلََهاٌَكرَْعة ٌمي َنٌايْلََمني ٌ.(2)«مي
ٌ(ثـراألٌةكفايـ)ٌ وٌ،الٌوجهٌهلاٌ«الصمتٌوماٌهن ٌإ»فتفريعاتهٌىلعٌلكمةٌ 

ٌٌ-اٌيًضٌأ ٌةمـنٌلكمـالروايـةٌقـدٌخلـتٌٌ–ٌ(ابلحارصاحبٌ)نقلٌعنهٌٌيال 
ٌ؟الَْغيْبَةٌٌُهيٌٰهذٌيٌَفَماٌتَُكونٌٌُ،يَاٌرَُسوَلٌاهللٌيٌ:َفُقلُْتٌ»:ٌواملوجودٌفيهاٌهوٌ،الصمت

َذَنٌاهللٌٌُ:قَاَلٌ
ْ
ٌيَي ْنٌقَْرَيـٍةٌُيَقـاُلٌٌأصبتٌَحتَّ ٌمي َنٌايْلََمني ٌَفيَْاُرُجٌمي ٌبياخْلُُروجي هَلُ

ٌ.(3)«لََهاٌأيرعة
إىلٌٌمٌإضـافةًٌيالٌنـدرٌ؟مفر عٌعليهاٌمطابلـهوٌ)صمت(ٌةينٌجاءٌبكلمأفمنٌ

ٌوهٌقامٌبتقطيعٌالروايةٌأن ٌ ٌ.(4)روجٌمنٌايلمنىلٌاخلإشريٌدٌيحذفٌآخرهاٌال 

                                                        

ٍد،ٌجامعٌاألدل ةٌ-1 ،ٌأبوٌحمم  ٌ.180،ٌ ٌاألنصاري 
دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌاملجلٌ-2ٌ ،ٌحمم   .335،ٌ 36ٌيس 

ازٌالرازٌ-3ٌ  ً ٍد،ٌكفايةٌاألثراخل ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ٌ.150،ٌ ٌي 
ٌوابلاطل،ٌ ٌٌ-4 ،ٌدعوةٌأمحدٌاحلسنٌبنيٌاحلق  ٌ.81انظر:ٌطالبٌاحلق 
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 الرواية اثلاثلة عرشة

ٌروايةٌسليمٌبنٌقيٍسٌ
ٌَعْنٌُسـلَيٍْمٌ]َعـْنٌَسـلَْمانٌَ» بَان 

َ
ٌٌ:[ٌقَـاَلٌأ ٌإيَذاٌَجلََسـْتٌيفي اَكنَـْتٌقُـَردْ  

ي ََها ٌَقَطَعْتٌَحدي ٌابْلَيْتي ْهلي
َ
ْنٌأ ْتٌرَُجاًلٌمي

َ
َهاٌفََرأ ٌإيْذٌٌ،جَمَاليسي يَسـة  ٌَجال َ َفبَيْنََماٌيهي

نُْهمٌْقَاَلٌرَجٌُ ٌمي ٌُكنَاَسـةٌٌٍ:ل  ٌََنْلٍَةٌنَبَتَْتٌيفي ٌَكَم َلي ٌإيالَّ ٌبَيْتيهي ْهلي
َ
ٌأ ٍدٌيفي ٌمَماٌَم َُلٌحُمَمَّ

َبٌٌَفبَلََغٌٰذل ٌرَُسوَلٌاهللٌ نرَْبٌٌَ،َفَغضي َ ٌالْمي
َ
ٌَخَرَجٌفَي ٌٌ،ُثمَّ فََجلَـَسٌَعلَيْـهي

ٌاْجتََمَعٌانلَّاُسٌ َدٌاهللٌٌ،َحتَّ ٌقَاَمٌفََحمي ثىَْنٌوٌَُثمَّ
َ
ٌقَـاَلٌٌ،ٌَعلَيْهٌيأ َهـاٌانلَّـاُسٌٌ:ُثمَّ ير

َ
أ

نَا
َ
نَْتٌرَُسوُلٌاهللٌ:قَالُواٌ؟َمْنٌأ

َ
نَاٌرَُسوُلٌاهللٌيٌ:قَاَلٌٌ.أ

َ
ٌاهللٌوٌٌَأ ُدٌْبـُنٌَعبْـدي نَاٌحُمَمَّ

َ
أ

مٌٍ ٌَهاشي ٌبْني ليبي ٌالُْمطَّ ٌَعبْدي ارٌٌٍ،بْني ًَ ٌاْنـتََ ٌإيىَلٌنـي ٌَحـتَّ ٌ ََسبيهي ٌَمََضٌيفي ٌٌ،ُثمَّ ُثـمَّ
ٌٌ:قَاَلٌ

َ
ٌوٌَاَلٌأ ٌُكنَّاٌنُورًٌوٌَإييني ْهَلٌَبيْمي

َ
اَلٌٌا...أ

َ
ٌاهللٌَوٌَأ ٌَنْظـَرًةٌٌإينَّ رْضي

َ
ٌاأْل ْهلي

َ
َنَظَرٌإيىَلٌأ

نُْهْمٌرَُجلنَْيٌي نَاٌفَاْختَاَرٌمي
َ
َحُدُهَماٌأ

َ
ٌرَُسواًلٌٌ،أ ٌوٌٌَ،نَبييااوٌََفبََع َني يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر اآْلَخُرٌَعيلي

ٌيوٌٌَ،َطاليٍبٌ ختَّ
َ
ْنٌأ

َ
ٌأ ْوََحٌإيَلَّ

َ
ًخاٌأ

َ
يًراٌوٌََخليياًلٌوٌََذُهٌأ يااٌوٌََوزي اَلٌٌ،َخلييَفـةًٌوٌَوَصي

َ
ُهٌوٌَأ إينَـّ

ي... ٍنٌَبْعدي ٌُمْؤمي ٌُكي ر اَلٌٌَوِلي
َ
ٌاهللٌَوٌَأ ٌٌإينَّ ٌَعرَشَ َنَظَرٌَنْظَرًةٌثَانييًَةٌفَاْختَاَرٌَبْعَدنَاٌاثَْنْ

... ٌَبيْتي ْهلي
َ
ْنٌأ يااٌمي ٌ.(1)«وَصي

فاختارٌبعـدناٌ»ٌسن(ٌبٰهذهٌالروايةٌمجلة:وجهٌاستداللٌأنصارٌ)أمحدٌاحل
ٌٌبـنٌأيبٌطالـٍبٌٌوعـيلٌ ٌاهللٌاختارٌبعدٌانلبٌ ٌ،ٌأيٌأنٌ «اعرشٌوصيٌاٌاثن

ةٌاثنٌعرشٌوصيٌا ٌ.ثالثةٌعرشحبسبٌٰهذاٌا،ٌفيصبحٌعديدٌاألئم 
                                                        

،ٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌكتابٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌجٌٌ-1  .857،ٌ 1ٌاهلالل 
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 اجلواب 
ٌ يـَثٌأبتفصيلٌٌٰهذهٌالروايةٌموجودةٌ ٌ؛ٌألنٌ واضحٌ ٌيفٌٰهذهٌالروايةٌتصحيف 

،ٌفوردٌلفظٌ)بعدي(ٌبدلٌ)بعـدنا(،ٌخمتلفةٌٌٍكنٌبيلفاٍظٌولٌٌٰ،يفٌالكتابٌنفسه
ا،ٌالٌبعـدٌرسـولٌاهللٌوأمـريٌوىلعٌٰهذاٌيكونٌبعدٌرسولٌاهللٌاثناٌعرشـٌإماًمـ

املومنني.ٌٰهذاٌإضافةٌإىلٌذكرٌأسماءٌٰهـؤالءٌاألوصـياء،ٌواالخـتالفٌیفٌمـنتٌ
ةٌعـنٌسـلمان،ٌواثلانيـٌالروايتنيٌبسببٌتغيريٌالراوي،ٌفاألوىلٌرواهاٌسـليمٌ 

،ٌوإيل ٌالرواية:ٌاملومننيٌٌال مٌسنذكرهاٌرواهاٌعنٌأمري

«ٌ ٌّ ٌٌ:قَاَلٌَعيلي يٌيَْوًماٌَفَقاَلٌلي َهاِكي ٌَمَررُْتٌبيالصر ٌٌ:ُثمَّ ـٍدٌإيالَّ َمـاٌَم َـُلٌحُمَمَّ
ٌُكنَاَسةٌٍ ٌََنْلٍَةٌنَبَتَْتٌيفي َتيْـُتٌرَُسـوَلٌاهللٌٌمَكَم َلي

َ
ـيٌفَـَذَكْرُتٌهَلٌٌفَي ٌ،َ ٌٰذل

َبٌ ٌَفَغضي ر نرَْب....وٌَانلَّبي َ ٌالْمي
َ
اَلٌٌَخَرَجٌفَي

َ
ٌَنْظـَرًةٌوٌَأ رْضي

َ
ٌاأْل ْهلي

َ
ٌاهللٌَنَظَرٌإيىَلٌأ إينَّ

نُْهمٌْ ٌمي ٌَعلييااٌٌ،فَاْختَاَريني ِخي
َ
ٌَنَظَرٌَنْظَرًةٌفَاْختَاَرٌأ يرييٌوٌَُثمَّ ٌوٌََوزي ّيي ٌوٌَوَصي َخلييَفمي

ٌ مي مَّ
ُ
ٌأ يوٌٌَ،يفي ٍنٌَبْعدي ٌُمْؤمي ٌُكي َّ ٌرَُسواًلٌٌ،َوِلي ٌٌا...نَبييٌاوٌََفبََع َني َهـاٌانلَّـاُسٌإينَّ ير

َ
يَـاٌأ

ي نُْهْمٌَبْعدي ًَةٌفَاْختَاَرٌمي ٌٌاهللٌَنَظَرٌَنْظَرًةٌثَاثلي ٌَبيْـمي ْهـلي
َ
ـْنٌأ يااٌمي ٌوَصي ٌَعرَشَ ٌ،اثَْنْ

َحَدٌَعشٌٌَُهمٌْوٌَ
َ
نُْهْمٌأ ٌ]مي مي مَّ

ُ
يَاُرٌأ ٌـخي ِخي

َ
ُلٌاألٌ[...َرٌإيَماًمـاٌَبْعـَدٌأ وَّ

َ
ٌأ ِخي

َ
ـةٌ]أ ٌ[ٌئم 

ٌ ٌّ ٌاحْلََسنٌٌُ،َخرْيُُهمٌٌَْعيلي َ ٌابْني ٌاحْلَُسنْيٌٌُ،ُثمَّ َ ٌابْني ٌٌ،ُثمَّ ـْنٌُودْلي يْسـَعةٌمي ٌت ُثـمَّ
َمة...وٌٌَ،احْلَُسنْيٌي ٌفَاطي ُهُمٌاْبنَمي مر

ُ
.(1)«أ

                                                        

،ٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌكتابٌسلٌ-1 ٌ.684،ٌ 2ٌيمٌبنٌقيٍس،ٌجٌاهلالل 
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 الرواية الرابعة عرشة
ْعُتٌَسلَْماَنٌَيُقوُلٌ» ،ٌقَاَل:ٌَسمي ٌاهللٌَهللٌييَـاٌرَُسـوَلٌا:ٌقُلْـُتٌٌ:ُسلَيْم  لَـْمٌٌ،ٌإينَّ

ٌ ٌاهللٌيوٌََيبَْعْثٌنَبييااٌَقبْلََ ٌإيالَّ َّ يرَ ٌيَاٌنَبي ،ٌَفَمْنٌوَصي ٌّ قَاَل:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌإينَُّهٌٌهَلٌُوَصي
ٌَشٌْ َنٌاهللٌفييهي ٌمي تَايني

َ
.َماٌأ ٌء 

ٌمٌي تَايني
َ
:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌإينَُّهٌقَْدٌأ ٌقَاَلٌلي ٌَك يرٍي،ٌُثمَّ ٌَفَمَكَثٌَبرْيَ ْمري

َ
ٌاأْل َنٌاهللٌيفي

ٌ ّيي ٌَطاليٍبٌوَصي يبي
َ
ٌْبَنٌأ َّ ٌَعيلي نَّ

َ
ُدَ ٌيَاٌَسلَْماُنٌأ ْشهي

ُ
ٌأ ٌَعنُْه،ٌإييني تْلَني

َ
يٌَسي ٌوٌَال  ِخي

َ
أ

ٌوٌَ يرييٌوٌََواريِثي ٌوٌََوزي ْهيلي
َ
ٌأ ٌيفي ٌوٌََخلييَفمي ـمي مَّ ٌُُذي ي،ٌيُـرْبي ْنٌَبْعدي ٍنٌمي ٌُمْؤمي ٌُكي ر َوِلي

ٌوٌَ ٌَديْني .يٌُوٌََيْقيضي ٌُسنَّمي َقاتيُلٌىلَعَ
ٌ رْضي

َ
ٌاأْل لََعٌىلَعَ ٌاهللٌاطَّ لَـَعٌٌيَاٌَسلَْماُن،ٌإينَّ ٌاطَّ نُْهْم.ٌُثـمَّ ٌمي اَلَعًةٌفَاْختَاَريني اطي

ٌ، ِخي
َ
نُْهْمٌَعلييااٌأ ٌوٌَثَانييًَةٌفَاْختَاَرٌمي .ٌُثـمَّ ٌاجْلَنَّـةي ْهـلي

َ
ٌأ يَساءي وَّْجتُُهٌَسييَدَةٌ  ًَ ٌفَ َمَريني

َ
أ

ٌَ لََعٌثَاثلي َمَةٌاطَّ ٌَحَسنًاٌوًٌَةٌفَاْختَاَرٌفَاطي يَاَء:ٌابَْنَّ وْصي
َ
ٌوٌَُحَسيْنًاٌوٌَاأْل ـْنٌُودْلي يَّتَُهْمٌمي َبقي

ٌٌ...احْلَُسنْيٌ ٌاحْلَُسنْيي هيٌىلَعَ ٌرَضََبٌبييَدي ٌٌُثمَّ ـمي مَّ
ُ
ٌأ ير َفَقاَل:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌَمْهدي

رَْضٌقيْسًطاٌ
َ
ٌاأْل

ُ
يٌَيْمَأ ٌٰهذا.ٌإيَمـاُمٌوٌَْتٌَجْوًراٌَعْداًلٌَكَماٌُمليئٌَوٌَال  ْنٌُودْلي ُظلًْماٌمي

يٌيَلييهٌي بُوُهٌال 
َ
،ٌأ ٍّ ٌْبُنٌوَصي ر يٍم،ٌوَصي يُمٌْبُنٌاَعل .ٌإيَمامٌ ٌْبُنٌإيَماٍم،ٌاَعل يم  ٌاَعل ٌّ ٌوَصي

نْـُه.ٌ فَْضـُلٌمي
َ
بُـوُهٌأ

َ
بُـوُهٌقَـاَل:ٌأ

َ
ْمٌأ

َ
فَْضُلٌأ

َ
ٌأ ٌاهلل،ٌاملهدي  َّ قَاَل:ٌقُلُْت:ٌيَاٌنَبي

ٌ
َ
يْأ ٌاهللٌَهَداُهْمٌبيهل نَّ

َ
ْمٌألي هي

ْمٌلُكي ُجوريهي
ُ
ٌمي ُْلٌأ لي .(1)«...وَّ
ٌ:اًلٌائأمحدٌاحلسنٌقأتباعٌأحدٌ ٌبٰهذهٌالروايةٌوقدٌتمسٌ 

                                                        

،ٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌكتابٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌجٌٌ- 1 ٌ.910،ٌ 2ٌاهلالل 
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ٌيفو» ةٌبـنٌٌاٌالٌينطبقٌىلعيًضٌأٰهذاٌاحلديثٌٌاملهدي  ٌاحلج  اإلمامٌاملهدي 
ٌٌاحلسنٌ يٌيليـهٌإمـامٌ "أٌبديللٌقولٌالرسولٌعنٌاملهدي  ٌبـوهٌال 

ٌٌنٌ أٌفيـبَقٌ،بنهٌبالوجوداييلٌٌطبًعاٌالٌيوجدٌوادلٌ وٌ"،اعلمٌ ٌصٌٌّو بـوهٌأاملهـدي 
ٌٌويليهٌيفٌالظهورٌكماٌه أمحدٌفالروايـاتٌٌ،هوصيٌ وٌحالٌاإلمامٌاملهدي 

ٌاألوٌ ٌنٌ أٌىلإتشريٌ ةٌلٌيكونٌظاهرًٌاملهدي  ٌاحلج  بـنٌااٌقبلٌأبيهٌاإلمامٌاملهدي 
يٌيليهٌأبوهٌهٌ،احلسن ٌال  ٌاألٌوفيكونٌاملهدي  ةٌاإلمـامٌي ـلٌمنٌذرٌ وٌ املهدي 

ٌ ٌ"،فضـلٌمنـهأبوهٌ"أقولٌالرسولٌبنفسٌاحلديثٌٌٰذل دٌكٌ ؤيوٌاملهدي 
ةٌبنٌاحلسنٌٌمٌيفٌاحلديثٌالسابقٌأنٌ فقدٌتقدٌ  ٌاحلج  فضلٌمنٌأاإلمامٌاملهدي 

ٌاألوٌ ٌاٌىلعفيبيقٌاحلديثٌمنطبقًٌٌ،ليسٌالعكسوٌ،بيهأ ةٌي ـلٌمنٌذرٌ املهدي 
ٌ يٌ،اإلمامٌاملهدي  .(1)ٌ«تهٌبـ)أمحد(وصيٌ ٌاهٌالرسولٌيفسمٌ ٌال 

ٌيفٌٰهذهٌالروايةٌهٌفهمٌيعتقدونٌأنٌ  أمحـدٌبـنٌاحلسـن،ٌٌواملقصودٌباملهدي 
يٌهٌوأنٌ ٌ،بنٌوصٌٍّاٌوصٌٌّوٌمامٌٍإبنٌاٌمامٌ إٌوفه صاحبٌٌوأفضلٌمنهٌهٌوأباهٌال 

مابنٌاإلمامٌاملهدي ٌٌوزعيمهمٌهٌ؛ٌإذٌيعتقدونٌأنٌ الًمانٌالعرصٌو
ٌ:الروايةٌاحتمالنييفٌٌواحلالٌأنٌ 

ــٌ:لوٌ األ ــهٌه يٌيلي ــانٌال  ــاحبٌالًم ــنٌأيبٌص ــةٌم ــودٌالرواي ٌٌومقص
ــنيٌ ــاحلس ــاتٌأن  ــضٌالرواي ــرتٌبع ــاحبٌ؛ٌإذٌذك ــدٌص ــعٌبع ٌهٌيرج

                                                        

ــدي ٌٌ- 1 ــدي ًاٌيفٌامله ــونٌح ،ٌاألربع ــاظم  ،ٌن ــييل  ــديث80ٌٌ،ٌ ٌنيالعق ــر:37ٌ)احل (؛ٌوانظ
ٍد،ٌجامعٌاألدل ة،ٌ ٌ ،ٌأبوٌحمم  ٌ.191ٌٌ،192األنصاري 
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ٌٌووهٌاألمرٌ ٌودفنـه،ٌومـنٌٰهـذهٌالروايـاتٌمنٌيتوىل  ٌبسـلٌاملهـدي 
ٌالروايةٌاتلايلة:

ْصَحابينَا»
َ
ْنٌأ ة ٌمي دَّ َيـادٌٌٍ،عي ٌزي ٌبْني ٌٌ،َعْنٌَسْهلي ٌبْـني ٌاحْلََسـني ٌبْـني ـدي َعـْنٌحُمَمَّ

ونٌٍ ٌاهللٌيٌ،َشمر ٌالرَّمْحٌٌَٰعْنٌَعبْدي ٌَعبْدي َصمٌيبْني
َ
ٌاأْل ٌاهللٌيٌ،ني ٌٌَعْنٌَعبْـدي ـمي ٌالَْقاسي بْـني

ــليٌ ٌاهللٌٌ،ابْلََط ــدي ٌَعبْ يبي
َ
ــْنٌأ ــواًلٌوٌَ﴿ٌ....َع ــًداٌَمْفُع ــُروُجٌٌ﴾اكَنٌوَْع ٌُخ

ٌ ةٌَ﴿ٌ،الَْقائيمي ٌرََدْدناٌلَُكُمٌالَْكرَّ مٌُْثمَّ ٌٌ﴾ٌَعلَـيْهي ٌٌُخـُروُجٌاحْلَُسـنْيي يفي
ْصـَحابيهٌي

َ
ْنٌأ نَيٌمي ُبٌٌ،َسبْعي ُمٌابْلَـيُْضٌالُْمـَذهَّ ٌَبيَْضـٍةٌوَْجَهـانٌيٌ،َعلَـيْهي ٌ،ليـُّكي

ٌقَْدٌَخـَرجٌَ ٌٰهذاٌاحْلَُسنْيَ نَّ
َ
ٌأ نُـوَنٌٌ،الُْمؤَدروَنٌإيىَلٌانلَّاسي ٌالُْمْؤمي ٌاَلٌدَُشـ َّ َحـتَّ

نَُّهٌلَيَْسٌبيٌوٌٌَ،فييهٌي
َ
اٍلٌأ مٌٌْةٌُجٌَّاحْلٌُوٌٌَ،اَلٌَشيَْطانٌٍوٌََدجَّ ْظُهـريهي

َ
ٌأ فَـإيَذاٌٌ،الَْقـائيُمٌبَـنْيَ

ٌ ُهٌاحْلَُسـنْيُ نَـّ
َ
نينَيٌأ ٌالُْمـْؤمي ٌقُلُـوبي فَـُةٌيفي ٌالَْمْعري ـةٌٌ،اْستََقرَّتي َجـاَءٌاحلج 

لُهٌٌُ،الَْموُْتٌ يٌُيَغسي نُهٌُوٌٌََفيَُكوُنٌال  ٌوٌَُهَنيُطُهٌوٌٌَُيَكفي ٌٌُحْفَرتيهٌيَيلَْحُدُهٌيفي احْلَُسـنْيَ
ٌ ٍّ ٌروٌَ،ٌْبَنٌَعيلي ٌالْوَصي ٌإيالَّ َّ ٌالْوَصي ٌ.(1)«اَلٌييَلي

ــاين ــارةٌأٌ:اثل ــنٌعب ــودٌم ــونٌاملقص ــه»نٌيك يٌيلي ــوهٌال  ــامٌ«ٌأب اإلم
ٌٌ)فاملعىنٌ،العسكري ٌ يٌيليهٌاملهدي  تكـونٌوٌ(،فضلٌمنٌاملهـدي ٌأأبوهٌال 

فضـلٌمـنٌآبائـهٌأٌٌاملهـدي ٌٌنٌ إتقـولٌٌمللرواياتٌالـ ٌالروايةٌمعارضةًٌ
نفسهاٌالروايةٌٌلٌيفويمكنٌاجلمعٌبينهماٌبماٌعل ٌٌ،ىلٌاحلسنيٌإاثلمانيةٌ

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌٌٌ- 1 ،ٌحمم  ٌ.206 ٌ،8ٌالاكيف،ٌجٌاليين 
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مٌْ»ٌ:بقوهلٌ هي
ْمٌلُكي ُجوريهي

ُ
ٌمي ُْلٌأ لي وَّ

َ
يْأ هٌ؛ل ٌاهللٌَهَداُهْمٌبـي نَّ

َ
مـنٌٌيعـنٌ«.ألي

ٰهـذاٌلـيسٌوٌ،فضلٌمنهأفيبوهٌٌ،اإلمامٌالالحقٌهديٌبيبيهٌأنٌ وةٌبوٌ جهةٌاأل
ٌيكونٌٌ،اجلهاتٌةٌمنٌك ٌفضليٌ األٌبمعىن فضلٌمنٌأبيهٌمنٌأفاإلمامٌاملهدي 

ٌ،لعـالمٌمـنٌالفسـاداٌمـنيوٌ،األرضٌةٌاهللٌيفككونهٌبقيٌ ٌىخرأٌجهاٍتٌ
ٌبريهاٌمنٌاجلهات.و

ـةٌٌةًٌاعمٌ ٌاحلديثٌيعط ٌقاعدةًٌوٰهذاٌ ويهٌٌ،يفٌاتلفاضلٌبـنيٌاألئم 
بينمـاٌٌ،قماٌاهتدىٌبنورٌالسـابن ٌإالالحقٌٌنٌ ألٌ؛تفضيلٌالسابقٌىلعٌالالحق

ٌ ٌبٰهــذاٌاحلــديثٌجيعــلٌاإلٌاملســتدل  ٌبيــهٌأفضــلٌمــنٌأٌمــامٌاملهــدي 
ٌىلعٌانلقيضٌمنٌداللةٌاحلديث.ٌووهٌ،ٌالعسكري ٌ

 الرواية اخلامسة عرشة
ٌٌ:َفَقاَلٌرَُسوُلٌاهللٌٌ....» مي مَّ

ُ
فَْضُلٌأ

َ
ٌأ ٌّ ٌَعيلي ِخي

َ
ُةٌوٌٌَ،أ ًَ ٌٰهذٌَوٌَمَحْ ٌَجْعَفر  اني

ٌٍّ ٌَبْعَدٌَعيلي مي مَّ
ُ
فَْضُلٌأ

َ
ٌوٌٌَأ ٌوٌََبْعَد ي ٌوٌََبْعَدٌابَْنَّ ٌاحْلََسـني بَْط َّ َبْعـَدٌوٌٌَ،احْلَُسـنْيٌيوٌَسي

ــذاٌ ٌٰه ــني ٌابْ ــْنٌُودْلي ٌمي ــيَاءي وْصي
َ
ــوُلٌاهللٌوٌٌَ-اأْل ــاَرٌرَُس َش

َ
هيٌٌأ ــدي ٌ[ٌإيىَلٌ]بييَ

ٌ ٌٌْ-ٌاحْلَُسنْيي نُْهُمٌال ـنٌَوٌَ]ٌيرٌدٌيهٌْمٌَمي ٌمي ُلٌَخـرْي  وَّ
َ
نْـُهٌاأْل فَْضـُلٌمي

َ
يٌَقبْلَُهٌأ ٌال 

رٌي نَُّهٌإيَماُمهٌٌُ؛اآْلخي
َ
لٌيوٌٌَ،ألي وَّ

َ
ٌاأْل ر ـُرٌوَصي ْهـُلٌَبيْـٍتٌاْختَـاَرٌاهللٌنَلَـاٌٌ.[اآْلخي

َ
اٌأ إينَـّ

ْنيَا ٌادلر َرَةٌىلَعَ ٌَنَظَرٌرَُسوُلٌاهللٌٌ.اآْلخي َمَةٌٌُثمَّ إيىَلٌابْنَيَْهاٌوٌَإيىَلٌَبْعليَهاٌوٌَإيىَلٌفَاطي
ٌٌ:َفَقاَلٌ يني

َ
ُدٌاهللٌأ ْشهي

ُ
يَمْنٌَحاَرَبُهْمٌيَاٌَسلَْماُنٌأ ٌل يَمْنٌَسالََمُهموٌٌََحْرب  ٌل لْم  ٌ«....سي

ٌ(األربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ني)يفٌكتابهٌٌأتباعٌأمحدٌاحلسندستندٌأحدٌ
ٌ:إىلٌٰهذهٌالروايةٌقائاًلٌ
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ٌٌيف» ٌمنٌاألوصياءٌٌنٌ أىلعٌٌٌدٌ الرسولٌحممٌ ٌٰهذاٌاحلديثٌينص  املهدي 
ٌيفٌٰهـذاو،ٌةٌاحلسنيٌيٌ منٌذرٌ  نٌيكـونٌأاحلـديثٌالٌيمكـنٌٌاملهـدي 

ةٌ يٌو:ٌ"الرسـولٌيقـولٌعنـهٌٌألنٌ ٌ؛رـبنٌاحلسنٌاإلمامٌاثلاينٌعشااحلج  ال 
ٌ،«لاألوٌ ٌاآلخـرٌوصٌ ومامهٌإهٌألن ٌٌ،األولٌخريٌمنٌاآلخرٌ،فضلٌمنهأقبلهٌ

ٌأفضلٌمنهٌٰهذاٌيعنٌأنٌ و ٌبينماٌالروايـاتٌاملستفيضـةٌىلعٌأنٌ ٌ،وادلٌاملهدي 
ــ ــامٌحمم  ــنٌاملاألم ــنٌاحلس ــدي ٌدٌب ــنٌٌٌه ــهٌاحلس ــنٌأبي ــلٌم ٌأفض

يٌأبوهٌأفضلٌمنـهٌبـريٌٌبدٌ ٌالٌنذإٌ...العسكريٌ ٌال  أنٌيكونٌاملهدي 
ٌ رٌمـنٌـحدٌاملهدي نيٌاألثنٌعشأيٌيكونٌةٌبنٌاحلسنجٌ احلاملهدي 

ٌاألوٌ ٌىلعٌمنطبق ٌٌوهوٌ،ةٌاألمامٌاملهدي ٌيٌ ذرٌ  .(1)«لٌأمحداملهدي 

 اجلواب
ٌ:ٌالفقرةٌال مٌاستندٌإيلهاًلٌأوٌ  نْـهٌُ»ٌاٌاملستدل  فَْضُلٌمي

َ
يٌَقبْلَُهٌأ ي ُلٌٌ،َوالَّ وَّ

َ
اأْل

رٌي َنٌاآْلخي ٌمي نَُّهٌإيَماُمهٌٌُ؛َخرْي 
َ
لٌيٌ،ألي وَّ

َ
ٌاأْل ر ُرٌوَصي لـمٌتـردٌيفٌبعـضٌ سـخٌٌ«َواآْلخي

ٌكتابٌسليمٌٍ ٌ.(ابلحار)يفٌٌمةٌاملجليسٌ ،ٌومنهاٌالنسخٌال مٌينقلٌعنهاٌالعال 
ـةٌالٌيقبـلٌاتليويـلٌترصهًٌٌثانيًا:ٌيفٌبدايةٌٰهذهٌالروايةٌتد اٌبعددٌاألئم 

ٌ ـةًٌٌمطلًقا،ٌولمٌيذكرٌاملستدل  ًءٌمنٌالروايـة،ٌوخاص  يفٌٌحٌَهٌرُصٌيأنـ ٌٰهذاٌاجل
ةٌهـمٌاإلمـامٌعـيلٌٌٌّبينٌ ٰهذهٌالروايةٌ رٌمـنٌودلهٌإىلٌيـومٌـوأحـدٌعشـٌاألئم 

                                                        

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ٌٌ-1 ،ٌناظم  ٌ(.36)احلديث80ٌٌو79ٌ،ٌ ٌنيالعقييل 



 ...............77   ..........................................  عرش الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة

ٌٌدسدٌ ٌ«إىلٌيومٌالقيامة»ٌٌالقيامة،ٌوقولٌانلبٌ  منٌٌابلابٌأمامٌتيويلٌك 
ٌٌ،تيويلدسىعٌلل ةٌاالثنٌعشـٌٌيقولواٌإنٌ حت  يفٌإمامـةٌنرٌالٌتــإمامةٌاألئم 

ًءٌاألوٌ بريهمٌإىلٌيومٌالقيامة،ٌدقٌ  ٌلٌمنٌالرواية:قواٌيفٌاجل
ٌَيُقـوُلٌٌ:قَاَلٌُسلَيْمٌ » َّ ْعُتٌَسـلَْماَنٌالَْفـارييسي ٌيَـَدْيٌٌ:َسمي يًسـاٌبَـنْيَ ٌُكنْـُتٌَجال

ٌاهللٌ ٌيٌرَُسولي ٌالَّ هي ٌَمرَضي َمـُةٌيٌقُبيَضٌفٌييفي ٌفََدَخلَْتٌفَاطي ْتٌٌيهي
َ
ـاٌَرأ فَلَمَّ

ٌاهللٌ ٌٌَماٌبيرَُسولي ٌَجـَرْتٌُدُموُعَهـاٌىلَعَ ُةٌَحـتَّ ٌَخنََقتَْهـاٌالَْعـرْبَ ْعفي َنٌالضَّ مي
ْيَها ــدَّ ــوُلٌاهللٌٌ،َخ ــاٌرَُس ــاَلٌلََه ــةٌيٌ:َفَق ــاٌبُنَيَّ ٌٌ،يَ ــ ي ي ــاٌُيبْكي ــْتٌٌ؟َم ٌٌ:قَالَ

ْخشــٌ،يَــاٌرَُســوَلٌاهللٌي
َ
ٌَنْفســـٌَأ ــْنٌَبْعــدي ٌَوٌَ ٌٌـيىٌىلَعَ ــيَْعَةٌمي َيٌالضَّ ٌٌَفَقــاَلٌٌ،ُودْلي

ٌوٌٌَرَُسوُلٌاهللٌ ُموعي َمةٌٌُ:اْبَرْوَرقَْتٌَعيْنَاُهٌبيادلر ٌٌ،يَاٌفَاطي
َ
ْهـُلٌوٌَأ

َ
نَّاٌأ

َ
َماٌَعليْمَتٌأ

ْنيَا ٌادلر َرَةٌىلَعَ ـوٌٌَ،َبيٍْتٌاْختَاَرٌاهللٌنَلَاٌاآْلخي ٌَخلْقي يعي ٌمَجي نَُّهٌَحتََمٌالَْفنَاَءٌىلَعَ
َ
ٌوٌٌَ،هٌيأ إينَّ

ـنُْهمٌٌْ-َتَعاىَلٌوٌََتبَارََ ٌٌ-اهللٌ ٌمي اَلَعـًةٌفَاْختَـاَريني ٌاطي رْضي
َ
لََعٌإىلٌاأْل ٌٌ،اطَّ فََجَعلَـني

ٌٌ،نَبيياا ٌثَانييًَةٌفَاْختَاَرٌَبْعلَ ي رْضي
َ
لََعٌإيىَلٌاأْل ٌاطَّ اهٌُوٌٌَ،ُثمَّ ٌإييَـّ َزويَج ي

ُ
ْنٌأ

َ
ٌأ َمَريني

َ
ْنٌوٌٌَ،أ

َ
أ

ًخاٌ
َ
َذُهٌأ ي ختَّ

َ
يوٌَأ يااوًٌَراٌَوزي ٌوٌٌَ،وَصي ـمي مَّ

ُ
ٌأ ٌيفي ْجَعلَُهٌَخلييَفمي

َ
ْنٌأ

َ
ٌٌ،أ نْبييَـاءي

َ
ٌأ ٌَخـرْيُ بُو ي

َ
فَـي

ٌوٌٌَ،رُُسليهٌيوٌَاهللٌ يَاءي وْصي
َ
ٌاأْل ٌَخرْيُ ـْنٌوٌٌَ،الُْوَزَراءٌيوٌَبَْعلُ ي ٌمي ُلٌَمـْنٌيَلَْحُقـني وَّ

َ
ٌأ نْـتي

َ
أ

ٌ ْهيلي
َ
ًَةٌفٌٌَ،أ اَلَعًةٌثَاثلي ٌاطي رْضي

َ
لََعٌإيىَلٌاأْل ٌاطَّ ٌُثمَّ َحـَدٌَعَشـوٌَاْختَارَ ي

َ
ـْنٌـأ َرٌرَُجـاًلٌمي

ٌ ٌوٌَُودْلي ي نْ ي ٌمي ٌَبْعلي ي ِخي
َ
ٌأ ٌاجْلَنَّةٌيٌ،ُودْلي ْهلي

َ
ٌأ يَساءي ٌَسييَدُةٌ  نْتي

َ
ٌ]احْلََسـُنٌوٌٌَ،فَي اْبنَـا ي

ٌاجْلَنَّةٌياحْلَُسنْيٌُوٌَ ْهلي
َ
ٌأ نَاٌوٌٌَ،[ٌَسييَداٌَشبَابي

َ
ٌوٌَأ ِخي

َ
يَاوٌَأ وْصي

َ
ٌإيَماًماٌأ َحَدٌَعرَشَ

َ
ٌإيىَلٌاأْل يئي

يَاَمةٌي ٌالْقي يرونٌٌَلُكرُهْمٌَهاُدونٌ،يَْومي ٌاحْلََسـنٌٌُ،َمْهـدي ِخي
َ
ٌَبْعـَدٌأ ـيَاءي وْصي

َ
ُلٌاأْل وَّ

َ
ٌٌ،أ ُثـمَّ

نٌٌْ،احْلَُسنْيٌُ ٌمي يْسَعة  ٌ]ت ٌاحْلَُسنْيٌيُثمَّ ٌاجْلَنَّة...ٌ،[ٌُودْلي ٍدٌيفي ٍلٌَواحي ٌَمْْني ٌ.«يفي
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بعدٌإمامٌالعرص،ٌٌٌوجودٌإمامٌٍىلعٌداللةٌٌٍا:ٌٰهذهٌالروايةٌليسٌفيهاٌأي ٌثاثلًٌ
ٌ ىلعٌاإلمـامٌٌأفضـليةٌاإلمـامٌاحلسـنٌالعسـكري ٌٌوعليهٌهـٌوأقىصٌماٌتدل 

ة مامٌاإلٌويهٌأنٌ ٌ،ةوقدٌبي نتٌالروايةٌنفسهاٌجهةٌٰهذهٌاألفضليٌ ٌٌاحلج 
هل،ٌوٰهذهٌالروايـةٌٌرٌوصٌٌّـإلمامٌالعرص،ٌوإمامٌالعصٌإمامٌ ٌٌالعسكري ٌ

رٌـةٌإمـامٌالعصـةٌىلعٌأفضـليٌ واياتٌادلال ٌبعضٌالرٌوبنيهاٌبينٌمعاجليمكنٌ
ــني ــدٌاحلس ــعةٌبع ــةٌالتس ــائرٌاألئم  ــي،ٌٌىلعٌس ــليٌ ٌنٌ ب ــامٌأفض ٌةٌاإلم

اكنٌٌاإلمامٌالعسـكري ٌٌمنٌجهةٌأنٌ ٌىلعٌإمامٌالعرصٌٌٌالعسكري ٌ
،ٌوأنٌ  رٌـةٌإمـامٌالعصـيٌ اٌهل،ٌوأفضلودلهٌاكنٌوصيٌاٌإماًماٌلودلهٌاإلمامٌاملهدي 

ةٌالتسعةٌبعدٌاحل رٌالعدلٌيفٌـأخرىٌمنٌقبيلٌ شٌسنيٌمنٌجهاٍتٌبنيٌاألئم 
هـا،ٌوم ـلٌٰهـذاٌةٌلك ٌةٌاهللٌيفٌالكرةٌاألرضيٌ ربوعٌالعالم،ٌواستقرارٌحاكميٌ 

مـاٌلك ٌنقولٌبإماٍمٌجديٍدٌٌأنٌ ٌيفٌالروايات،ٌوليسٌمنٌاملنطيقٌ ٌاتلعارضٌك ريٌ 
يفٌرواياتٌاإلمامة،ٌوإذاٌلمٌيمكنٌاجلمـعٌبـنيٌالروايـاتٌىلعٌٌاتعارًضٌٌرأينا
الرواياتٌاملعارضةٌهلـاٌٌألنٌ ٌ؛اطرحٌٰهذهٌالروايةٌجانبًٌٌمكنفيٌ،تقديرٌٌٍأأسو

ٌومسل مةٌاملضمون.ٌمتواترةٌ 

  السادسة عرشةالرواية 
رٌيٌَعنٌٌْ،َشاَذانٌٌَْبنٌٌُالَْفْضُلٌ» دٌٌٍبْنيٌٌُمَعمَّ ٌٌَعـنٌٌْ،َخـالَّ يبي

َ
:ٌقَـاَلٌٌٌاحْلََسـنيٌٌأ
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ٌ يني
َ
نٌٌْبيَرايَاٍتٌٌَكي رْصٌٌَمي ٌٌبََّغاٍتٌُمَصٌٌُخرْضٌٌٍُمْقبياَلٍتٌٌمي ٌٌََحتَّ يتي

ْ
ٌٌتَي اَماتي ٌَفتُْهـَدىٌ،الشَّ

ٌٌابْنيٌٌإيىَلٌ بي ٌٌَصاحي يَّاتي  .(1)«الْوَصي
ٌمحدٌوقال:أتباعٌأحدٌأذهٌالروايةٌاستندٌبهٌٰ

ـوصـيٌ ءٌونبياٌوصاياٌاألاتٌيهواملرادٌهناٌبالوصيٌ » ٌٌدٌٍةٌالرسـولٌحمم 
سـولٌنبيـاءٌورثهـاٌالروصـاياٌاألٌنٌ إفٌ،ةٌالطاهرينٌومواري همئمٌ ووصاياٌاأل

ثهاٌلعيلٌٌٌٍّدٌ حممٌ  ىلٌإنٌوصـلتٌأىلٌإٌمـامٌٍإمامٌعـنٌإويرثهاٌٌ،ٌوور 
ٌ.(2)«مامٌاملهدي ٌاإل

 اجلواب 
هـلٌٌ،اجدٌاٌيثٌبريٌواضٍحٌدذاٌاحليفٌهٌٌٰ"اتصاحبٌالوصيٌ "منٌٌداملقصو

ٌ،نٌيكـونٌاملـرادٌهـوٌاملعصـومأفـرضٌٌوىلعٌ؟مبريهٌأومامٌاملعصومٌهوٌاإل
ٌٌمـامٌاملهـدي ٌاتٌاإللوصـيٌ نٌيكونٌاملرادٌمنٌابـنٌصـاحبٌاأيمكنٌف

ٌٌديلٍلٌٌوأي ٌٌنفسه، ٌ؟ممامٌاملهدي ٌهٌابنٌاإلن ٌأٌىلعٌيدل 

 الرواية السابعة عرشة
ٌٌبْـنيٌٌَعْمـريوٌَعـنٌٌْ،حَمْبُـوٍبٌٌبْـنيٌٌاحْلََسـنيٌٌَعـنيٌٌ،َشـاَذانٌٌَْبنٌٌُالَْفْضُلٌ» يبي

َ
ٌأ

ْقَدامٌي ٌيٌَجابيرٌٌٍَعنٌٌْ،الْمي ْعُتٌٌ:قَـاَلٌٌاجْلُْعـيفي بَـاٌَسـمي
َ
ٌَواهللٌيٌ:وُلٌَيُقـٌٌَجْعَفـرٌٌٍأ

                                                        

دٌبنٌحممٍد،ٌاإلرشاد،ٌجٌٌ-1  .376،ٌ 2ٌاملفيد،ٌحمم 

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ ٌٌ-2  ،ٌناظم   (.33)احلديث73ٌٌو72ٌالعقييل 
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نَّاٌيَلَْمليَكنٌَّ ْهَلٌٌمي
َ
ٌٌأ ٌٌابْلَيْتي ئَةٌيٌَمْوتيهٌيٌَبْعدٌٌَرَُجل  ًَْدادٌٌَُسنَةٌٌٍثاََلثَمي يْسـعًٌٌيَـ ٌ:قُلْـُتٌٌ.ات

يَ ٌذٌٌٰيَُكونٌٌَُمَتٌ ٌٌالَْقـائيمٌٌَُيُقومٌٌَُكمٌْوٌٌَقُلُْتٌ.ٌٌالَْقائيمٌيٌَبْعدٌٌَ:قَاَلٌٌ؟ل ـهٌيٌيفي ٌ؟اَعلَمي
يْسعٌٌَقَاَلٌ ةٌٌَت ٌٌخَيُْرجٌٌُُثمٌٌَّ،َسنَةًٌٌَعرْشَ َماءٌيٌٌاحْلَُسنْيٌيٌبيَدمٌيٌَفيَْطلُُبٌٌرٌُـالُْمنْتَصي ٌوَدي

ْصَحابيهٌي
َ
ٌٌَفيَْقتُُلٌٌ،أ ٌٌَودَْسبي احٌخَيُْرجٌٌََحتَّ فَّ ٌ.(1)«السَّ

ٌتباعهٌوقال:أٌأحداحلديثٌٌبهذااستندٌ
بعـدٌمـوتٌٌ(2)سـنة309ٌٌلٌابليتهمنٌأٌعنٌمل ٌرجٍلٌٌختربالروايةٌ»

،مامٌاملهداإل ٌمـامٌاملهـدي ٌمامةٌبعدٌاإلواخلالفةٌواإلٌ نٌامللأوقدٌثبتٌٌي 
ٌ،ٌإذنٌالرٌـعشـٌنيٌاالثنتهٌاملهدي ٌيٌ ذرٌ ٌستكونٌيفٌةٌبنٌاحلسنٌاحلجٌ 

ٌأنٌيكونٌهٌٌٰبدٌ  نيٌمـنٌحـدٌاملهـدي ٌأهوٌٌ(3)سنة309ٌٌ يملٌيذاٌالرجلٌال 
ٌ.(4)«مامٌاملهدي ٌةٌاإليٌ ذرٌ 

 اجلواب
ٌ،ٌننيٌمؤاملـٌمـريٌأمـامٌاحلسـنيٌورجعةٌاإلٌيفٌذاٌاحلديثٌرصيحٌ هٌٰ

ٌ ٌتنٌئقراٌ وهناٌ،منٌالوجوهٌنيٌبوجهٌٍىلعٌاملهدي ٌٌوالٌيدل  ٌ: لىلعٌذٌٌٰدل 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ-1  ،ٌحمم   .479و478ٌالطويس 

 ،ٌوالصوابٌ)سنني(.ٌٰهكذاٌجاءٌيفٌاملصدرٌ-2

 ٰهكذاٌجاءٌيفٌاملصدر،ٌوالصوابٌ)سنني(.ٌ-3ٌ

،ٌاألربعونٌحدي ًا،ٌ ٌٌ-4ٌ ،ٌناظم   (.22)احلديث71ٌٌالعقييل 
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احٌبعدٌالقـائمٌربٌالروايةٌعنٌخخت واملقصـودٌ،ٌروجٌاملنترصٌوالسف 
ٌنٌ ألٌ؛ننيٌؤممـريٌاملـأاحٌالسـفٌ مـنٌوٌ،رٌاحلسـنيٌـمنٌاملنتصـ

مـامٌلٌاإليآخرٌالروايةٌدسٌو ٌ(االختصا )ٌنقلٌيفنفسهٌاحلديثٌبالسندٌ
احٌرـمنٌاملنتصٌيتدرأ»ٌا:جابرًٌ رٌـاملنتصـٌ:مـاميقـولٌاإلٌثمٌ ٌ،«؟ومنٌالسف 

 كذا:والروايةٌهٌٌٰ،طالٍبٌٌيبأبنٌٌاحٌعيلٌ والسفٌ ٌاحلسنيٌبنٌعيلٌٍّ

بَاٌٌ:املقدام(ٌَعْنٌَجابيٍرٌقَاَلٌٌيبأ)هوٌعمروٌبنٌٌ،َعْمُروٌْبُنٌثَابيٍتٌ»
َ
ْعُتٌأ َسمي

ٌرٌٌَ،َواهللٌيٌ:َيُقوُلٌٌَجْعَفٍرٌ ٌيَلَْمليَكنَّ ئَةي ٌثاََلثَمي ٌَبْعَدٌَمْوتيهي ْهَلٌابْلَيْتي
َ
نَّاٌأ ٌمي ُجل 

يْسعًٌ ًَْداُدٌت يَ ٌَفَمَتٌيَُكوُنٌذٌٌٰ:َفُقلُْتٌٌ:قَاَلٌٌا،َسنٍَةٌَوَي ٌٌ:َفَقاَلٌٌ:قَاَلٌٌ؟ل َبْعَدٌَمـوْتي
ٌَيُموَتٌٌ:قُلُْتٌهَلٌٌُ.الَْقائيمٌي ٌَحتَّ هي ٌاَعلَمي يْسـَعٌٌ:َفَقـاَلٌٌ:قَـاَلٌٌ؟َوَكْمٌَيُقوُمٌالَْقائيُمٌيفي ت

َةٌَسنَةًٌ ٌَمْوتيهٌيٌ،َعرْشَ ٌإيىَلٌيَْومي هي يَامي ٌقي ْنٌيَْومي ٌٌ:قُلُْتٌهَلٌٌُ:قَاَلٌٌ.مي هي َفيَُكوُنٌَبْعـَدٌَمْوتـي
نَيٌَسنَةًٌٌ،َنَعمٌٌْ:قَاَلٌٌ؟الَْهْرجٌُ ٌخَيُْرجٌٌُ،ََخْسي ٌٌُثمَّ هي ْنيَاٌَفيَْطلُُبٌبيَدمي ٌإيىَلٌادلر ُ الُْمنْترَصي

ْصَحابيهٌي
َ
ٌأ َماءي ٌُيَقاَلٌَفيَْقتٌٌُ،وَدي ٌَحتَّ ٌَماٌ:ٌلَْوٌاَكَنٌهٌُٰلٌَودَْسبي نْبييَاءي

َ
ٌاأْل يَّةي ْنٌُذري َذاٌمي

ٌهٌٰقٌَ ْسـوَُدُهمٌٌْ،َذاٌالَْقتْـليٌتََلٌانلَّاَسٌُكَّ
َ
ْبيَُضـُهْمٌَوأ

َ
ٌانلَّـاُسٌأ ـُعٌَعلَيْـهي ٌ،َفيَْجتَمي

ٌاهللٌي ئُوُهٌإيىَلٌَحَرمي ٌيُلْجي ٌَحتَّ ٌَوقُتيـَلٌفَإيَذاٌاْشتٌٌَ،َفيَْكَُثُوَنٌَعلَيْهي ٌابْلَـاَلُءٌَعلَيْـهي دَّ
ٌ ْنيَاٌَبَضبًٌـالُْمنْتَصي اُحٌإيىَلٌادلر فَّ ٌيٌاُرٌَخَرَجٌالسَّ يلُْمنْترَصي ٌنَلَـاٌ،ل ٌَعـُدوٍّ ،ٌَفيَْقتُـُلٌُكَّ

ٌ ٌالُْمنْتَصي اُحٌيَاٌَجابيرٌُـَوَهْلٌتَْدرييٌَمني فَّ ٌالسَّ ـٌ؟مُرٌَوَمني ٌْبـُنٌـالُْمنْتَصي ُرٌاحْلَُسـنْيُ
ٌٍّ ٌَطاليٍبٌَوالسٌٌَّ،َعيلي يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر اُحٌَعيلي  .(1)«فَّ

                                                        

ٍد،ٌاالختصا ،ٌ ٌٌ-1 دٌبنٌحمم   .257املفيد،ٌحمم 
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ٌنٌ يبٌوفيهٌترصيحٌ (ٌخمترصٌابلصائر)صاحبٌٌأيًضاٌاحلديثٌاذنقلٌهٌٌٰقدو
ٌ:ٌاملنترصٌهوٌاحلسنيٌ

ٌقَاَلٌ» ي بَاٌَجْعَفٍرٌٌ:َوَعْنٌَجابيٍرٌاجْلُْعيفي
َ
ْعُتٌأ نَّـاٌوٌٌَ:َيُقوُلٌٌَسمي ٌمي ٌيَلَْمليَكـنَّ اهللي

ٌَبْعدٌَ ٌرَُجل  ْهَلٌابْلَيْتي
َ
يْسعًٌٌأ ًَْداُدٌت ٌَسنٍَةٌوَي ئَةي ٌثاََلثَمي َ ٌَمَتٌيَُكـوُنٌذٌٌٰ:قُلُْتٌٌا.َمْوتيهي ٌ؟لـي

ٌٌ:قَاَلٌ هٌيٌ:قُلُْتٌٌَبْعَدٌالَْقائيمي ٌاَعلَمي يْسَعٌَعشٌٌْ؟وَكْمٌَيُقوُمٌالَْقائيُمٌيفي ٌ،َرَةٌَسـنَةًٌـقَاَلٌت
ــ ــُرُجٌالُْمنْتَصي ٌخَيْ ــمَّ ــاـُث ْنيَ ــنْيٌٌُ،ُرٌإيىَلٌادلر ــَوٌاحْلَُس ٌٌ،ٌوُه ٌوَدمي ــهي ــُبٌبيَدمي َفيَْطلُ

ْصَحابيهٌي
َ
ٌٌ،أ احٌَُفيَْقتُُلٌودَْسبي فَّ ٌخَيُْرَجٌالسَّ نينيٌٌَ،َحتَّ رُيٌالُْمْؤمي مي

َ
ٌ.»(1)ٌوُهَوٌأ

ـٌخَيْـُرجٌُ»ٌ:قوهلمنٌمٌوهٌ تنٌاكنٌيٌُإروايةٌالغيبةٌوٌو  ٌَفيَْطلُـُبٌٌرٌُـالُْمنْتَصي
ٌروايـةٌاملفيـدٌيفٌكـنٌ ولٌٌٰ،رٌبـريٌاحلسـنيٌـاملنتصـٌنٌ أ«ٌاحْلَُسنْيٌيٌبيَدمٌي

ٌخَيُْرجٌُ»ٌ:قولنفسهٌتبالسندٌٌ(االختصا ) ٌٌُثمَّ ْنيَاٌَفيَْطلُُبٌـالُْمنْتَصي ُرٌإيىَلٌادلر
ْصَحابيهٌي

َ
ٌأ َماءي ٌوَدي هي املنترصٌاحلسنيٌٌنٌ يبٌواضحٌ ٌريحٌ ـخرٌالروايةٌتصآٌو ٌ.«بيَدمي

ٌ.ٌٌٌطالٍبٌٌيبأبنٌٌهٌعيلٌ وبأاحٌالسفٌ وٌبنٌعيلٌٍّ
ٌكذا:هٌٌٰعنٌجابرٌبيبةٌانلعماينٌ ٌيفٌةاٌالروايةٌاملنقولمٌ أو
ــن» ــابرٌع ــنٌج ــدٌب ــيفٌ ٌيًي ــالٌاجلع ــمعتٌ:ق ــاٌس ــرٌٌٍأب ــٌجعف ــنٌدحمم  ٌٌب
ٌٌيلملكنٌ ٌواهللٌ:يقولٌٌعيلٌٍّ ٌوثـالثٌسـنةٌٌٍثالثمئـةٌابليـتٌأهـلٌمنـاٌرجل 

ًدادٌسنةًٌٌعرشة ٌمـوتٌبعـدٌ:قـالٌ؟لـ ذٌٌٰيكـونٌومتٌ:هلٌفقلتٌ:قالٌ.اتسعًٌٌوي
                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌٌ-1ٌ دباقر،ٌحبـارٌاألنـوار،166ٌاحليل   ،ٌحمم  ،ٌاملجليس 
ٌ.104و103ٌ،ٌ 53ٌجٌ
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ٌتسـعٌ:فقـالٌ؟يمـوتٌحـتٌاعملهٌيفٌٌالقائمٌيقومٌوكمٌ:هلٌقلتٌٌالقائم
ٌ.(1)«موتهٌيومٌإىلٌقيامهٌيومٌمنٌسنةًٌٌعرشة
ٌيًضـأٌووهـٌ،حاديثٌالسـابقةاألٌذاٌاحلديثٌالٌينايففهٌٰ ىلعٌرجعـةٌٌاٌدالٌّ

ٌ،حٌفيهٌباسمٌاحلسنيٌكنٌلمٌيرصٌ ولٌٌٰ،احلسنيٌبعدٌموتٌالقائمٌ
ٌ.هٌاحلسنيٌن ٌأيعلمٌٌةوبقرينةٌالرواياتٌالسابق

ٌاجلارودٌعنٌابلـاقرٌٌعنٌأيبٌروايةٌ ٌ(الطويسٌ )يبةٌبٌيفٌتقلنٌٌُ،نعم
هاٌاتلال ٌ:نص 

كمـاٌبلـثٌأهـلٌالكهـفٌيفٌٌ،وتسـعٌسـننيٌثالثمئةٌٌٍيمل ٌالقائمٌإنٌ »
ويفتحٌاهللٌهلٌٌ،ااٌوجورًٌاٌكماٌملئتٌظلمًٌٌوقسًطٌيمأٌاألرضٌعداًلٌٌ،كهفهم

ٌٌ،رشقٌاألرضٌوبربها ٌويقتلٌانلاسٌحت  ـٌالٌيـبَقٌإال  ٌ،ٌدٌٌٍديـنٌحمم 
ٌ.(2)«دوبسريةٌسليمانٌبنٌداوٌدسري

ٌٰهــ ٌٌنٌ أىلعٌٌذهٌالروايــةٌتــدل  ــاحلمــامٌهــوٌاإلٌ يملــٌيال  ٌةٌبـــنٌج 
القـائمٌٌنٌ إٌ:تقـولٌممـعٌالروايـاتٌالـ ٌةٌ عارضتذهٌالروايةٌموهٌٌٰ،ٌاحلسن

ٌٌنٌ إوٌ،رةٌســنةًٌـتســعٌعشــٌ يملــ ٌوتســعٌســننيٌهــوٌٌثالثمئــةٌٌٍ يملــٌيال 
سـبعٌٌالقـائمٌٌ ةٌملمدٌ ٌنٌ إبعضٌالرواياتٌتقولٌٌنٌ أكماٌٌ،احلسنيٌ

                                                        

دٌبنٌإبراهيم،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ-1ٌ ،ٌحمم   .332انلعماين 

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ-2ٌ ،ٌحمم   .474الطويس 
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ٌ،رواياتناٌيفٌةٌ ذهٌاتلعارضاتٌموجودوهٌٌٰ،(1)نامنٌسنيٌ ٌةًٌسننيٌتعادلٌسبعنيٌسن
ذاٌعرفنـاٌوجـهٌإفـٌ،بريهاٌمنٌالعللٌوأٌيوٌسهوٌالراوأةٌمنهاٌاتلقيٌ ٌوهلاٌعلل ٌ

ٌةلياملسـٌنٌ ألٌ؛هـاعنذاٌلمٌنعرفٌوجهٌاجلمعٌ سـكتٌإوٌ،خذٌبهاياجلمعٌفيهاٌن
ٌةذهٌالروايـٰهـٌكونٌيفينٌأفنقولٌيمكنٌٌ،دٌبهجيبٌاالعتقاٌموضوٍعٌيفٌليسٌ

مـامٌحٌاإلرٌ ـولـمٌيصـٌ،وٌاملرادٌبالقائمٌهوٌاحلسـنيٌأٌي،منٌالراوٌسهوٌ 
رسارهـمٌوالٌأمـنٌٌةالرجعـٌنٌ ألٌ؛ٌهمنـٌةًٌهٌالرجعـةٌتقي ـباسمهٌوبقضـيٌ 

ٌالشيعة.ٌمنٌفٌاضععندٌالعندٌاملاالفنيٌوٌايبدونه
ـي ٌخمالفـةٌروايـاتٌاملهـد)ذكرناٌيفٌذيلٌعنوانٌٌ-ب (ٌةنيٌلرجعـةٌاألئم 

ــالرجعــةٌٌنٌ يحٌبــرٌ ـخــر ٌتصــأٌروايــاٍتٌ ٌةٌبــنٌبعــدٌمــوتٌالقــائمٌاحلج 
ٌٌنٌ أىلعٌٌذهٌالرواياتٌقرينةٌ وهٌٰ،ٌاحلسنٌ ٌبعـدٌالقـائمٌٌ يملٌيال 

ٌ.(2)فراجعٌهوٌاحلسنيٌ
نَّـاٌيَلَْمليَكـنٌٌََّواهللٌي»صدرٌالروايةٌٌيفٌمامٌابلاقرٌقولٌاإلٌ- ـج ْهـَلٌٌمي

َ
ٌأ

ٌ ٌٌابْلَيْتي ئَةٌيٌَمْوتيهٌيٌَبْعدٌٌَرَُجل  ًَْدادٌٌَُسنَةٌٌٍثاََلثَمي يْسـعًٌٌيَ بعـدٌموتـهٌٌوالضـمريٌيفٌ،«ات
قبلـهٌٌالروايـةٌذكـرٌ ٌوليسٌيفٌ،هلٌابليتأمنهمٌٌ ىلٌنفسٌمنٌيملإيرجعٌ

ٌٌعنٌالقائمٌ ٌفاملقصودٌمـنٌالروايـةٌٌ،يلهإٌٌيرجعحت  ٌاحلسـنيٌأن 
ٌا.وٌتسعًٌٌةٌٍئالرجعةٌثالثمٌحيائهٌيفإبعدٌموتهٌوٌيمل 

                                                        

 صدرٌالسابق.املٌ-1ٌ

 منٌهذاٌالكتاب.112ٌـ101ٌٌراجع:ٌ ٌٌٌ-2ٌ
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 ةتيجانل
ٍةٌأيَثٌمنٌاثنٌعشٌـ1 ٌنظري ةٌوجودٌأئم  ٌملسـل ماتٌإرٌـأن  ماًمـاٌخمـالف 

ٌك رية ٌ ٌاتلـواترٌيفالشيعةٌاالثنٌعرشي ة،ٌفهنا ٌروايات  اٌتصلٌإىلٌحد  ٌجدا
ٌواحـدة ٌ ةٌاثناٌعرش،ٌبلٌالٌتوجدٌرواية  ٌاألئم  كتبٌالشيعةٌوالسن ةٌتثبتٌأن 

ةٌثالثةٌعش ٌاألئم  حٌبين  روايًةٌمتشابهًةٌفيجبٌرد هـاٌر،ٌوإذاٌوجدتٌـترص 
ٌإىلٌحمكماتٌالرواياتٌوابلدهي اتٌعندٌالشيعة.

الرواياتٌال مٌتُوهمٌوجودٌأيَثٌمنٌاثنٌعرشٌإماًماٌيمكـنٌتيويلهـاٌٌ-2
ٌأيَثٌتل ٌالرواياتٌفيهاٌ ةٌاثنٌعرش،ٌكماٌأن  بنحٍوٌالٌيتنایفٌمعٌكونٌاألئم 

ٌبشٍّكٌآخرٌالٌُهتملٌفي ،ٌويهٌنفسهاٌمنقولة  ٍةٌأيَثٌمنٌتصحيف  هٌوجودٌأئم 
ٌاثنٌعرش.

ٌبـنٌأيبٌٌ-3 ٌبعضٌتل ٌالروايـاتٌالزمهـاٌنـيفٌإمامـةٌأمـريٌاملـومننيٌعـيل 
ةٌاالثنٌعشـ؛ٌألن هماٌحتص9و8ٌ،ٌم لٌالروايتنيٌطالٍبٌ ٌرٌبعـدٌـرانٌاألئم 

ــمٌنقــلٌٌرســولٌاهللٌ ٌوفاطمــة،ٌفــإذاٌل ٌعديــدهمٌيفٌٰهــذهٌيفٌودلٌعــيلٍّ ٌإن 
نٌٰذل ٌخروجٌأمـريٌموٌاتلصحيفٌفيها،ٌفإن هٌيلًمٌمنٌبابٌاتلغليبٌأٌالروايات
ٌمنٌالشيعة.ٌٌاملومننيٌ ةٌاالثنٌعرش،ٌوٰهذاٌالٌيلزتمٌبهٌأحد  ٌعنٌاألئم 
4-ٌٌ وٌاملنقولةٌیفٌبعـضٌالنسـخٌأالرواياتٌال مٌوقعٌفيهاٌاتلصحيفٌأن 

ةٌثالثةٌعرشٌيهٌٌىأوٌيفٌكتٍبٌأخر قٌفيهٌاحتمالٌكونٌاألئم  بشٍّكٌالٌيتطر 
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،ٌوالرواياتٌال مٌالٌداللة13ٌو10ٌو9ٌو7ٌو6ٌو5ٌو4ٌو3ٌو2ٌو1ٌالرواياتٌٌ
ٌ.15و14ٌو12ٌو11ٌيهٌالرواياتٌٌكونهمٌثالثةٌعرشٌفيهاٌىلع

2ٌو1ٌالرواياتٌال مٌهتملٌأن هاٌصدرتٌمنٌبابٌاتلغليبٌيهٌالرواياتٌ
ٌ.13و9ٌو8ٌو6ٌو5ٌو4ٌو3ٌو

ٌ.الٌداللةٌفيهماٌىلعٌأيَثٌمنٌاثنٌعرشٌبوجه18ٌٌٍو17ٌالروايتانٌ
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ٌ

 : املهديّون االثنا عرشاثلانيةالشبهة 

  الثانيةالشبهة 

 املهدّيون االثنا عشر

ٌ

 الشبهة  توضيح
ٌاملنتظـرٌ ٌبعدٌاإلمـامٌاملهـدي  اثـنٌٌهنا ٌبعضٌالرواياتٌتقولٌإن 
يَ ٌ»...ٌعرشٌإماًما،ٌفيفٌروايةٌبعدٌذكرٌاألئمةٌاملعصـومنيٌبيسـمائهم:ٌ فَـٰذل

ٌيٌَ ٌإيَماًماٌُثمَّ ياا...اْثنَاٌَعرَشَ هيٌاثناٌَعَشـَرٌَمْهدي ْنٌَبْعدي ٌ»...ٌو ٌأخـرىٌ«ٌُكوُنٌمي إينَّ
ٌ نَّاٌَبْعَدٌالَْقائيمي ٌٌمي ٌاحْلَُسنْيي ْنٌُودْلي يااٌمي ٌَعَشـَرٌَمْهدي وبعضـهاٌ...«.ٌاثَْنْ

بيلفاٍظٌأخر ٌفماٌهواملقصودٌمنٌتل ٌالروايات؟ٌفهـلٌتعـنٌوجـودٌاثـنٌ
ةٌا ـةٌبـنٌـالثنٌعشـعرشٌإماًماٌمهديااٌبعدٌاألئم  يـنٌخُيتتمـونٌباحلج  رٌال 

احلسنٌصاحبٌالعرصٌوالًمان؟

 دراسٌة تارخيّيٌة للشبهة
ةٌاالثنٌعش رٌمـنٌبـدهي اتٌمـذهبٌالشـيعة،ٌـحرصٌاإلمامةٌيفٌاألئم 
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ٌعليه؛ٌوٰلل ٌالٌتدٌيفٌتاريخٌالتشـي عٌمـنٌيـؤمنٌ والرواياتٌالك ريةٌتدل 
ٍةٌأوٌأوصياءٌبعدٌاإلمامٌاملهدي ٌ اًكٌبروايـاتٌاملهـدي ني،ٌٌٌبوجودٌأئم  تمس 

ثنيٌمـنٌ ٌبعضٌالعلماءٌواملحـد  ومنٌهناٌنقولٌحولٌتاريخٌٰهذهٌالشبهة:ٌإن 
ٌتعاملواٌمعٌٰهذهٌالروايـاتٌىلعٌ ٌالعاميل  ٌوالشيخٌاحلر  مةٌاملجليس  قبيلٌالعال 
أن هاٌمنٌالرواياتٌاملشية،ٌوتكل مواٌعنٌاملقصودٌمنهاٌبنحـٍوٌينسـجمٌمـعٌ

ٌيفٌعـدمٌاحنصـارٌاإلمامـةٌٌعقائدٌالشيعة،ٌولٰكن لمٌتُطرحٌىلعٌأن هاٌشبهة 
ـةٌاالثـنٌعشــرٌ ،ٌووجـودٌمعصـومنيٌأيـَثٌمـنٌواخلالفةٌيفٌاألئم 

بٰهذه1ٌٌاملعصومنيٌاألربعةٌعرش،ٌنعمٌقدٌتمس  ٌأحدٌاألشاا ٌاملعارصين
يعٌالعصمةٌوالوصاية،ٌوأن هٌ ة،ٌويد  عيًاٌأن هٌخليفةٌاإلمامٌاحلج  الرواياتٌمد 

،ٌوهو ٌبتمهيدٌاألرضي ةٌلظهورٌاإلمـام،ٌٌايلماين  ٌدريافقهٌبعـسـٌهأنـ وميمور 
ة خليفتهٌووصي ه؛ٌإذٌهـوٌٌسيكونٌهوٌظهورهٌأيًضا،ٌوبعدٌوفاةٌاإلمامٌاحلج 

ة،ٌوبعدهٌسيكونٌأحدٌعشـرٌمهدياا،ٌ اجليلٌاخلامسٌمنٌأبناءٌاإلمامٌاحلج 
لٌاملهدي نيٌاالثنٌعرش ٌ.(2)وهوٌأو 

                                                        

ٌمنٌابلرصةٌمنٌعشريةٌ)ابلوٌسويلم(.1ٌٌ- أمحدٌإسماعيلٌاگطعٌ)املعروفٌبيمحدٌاحلسن(ٌشاص 
ٌمنٌ)الصيام (،ٌقريـةٌوهمٌفرع  رة(،ٌمنٌقضاءٌ)املدينـة(،ٌناحيـةٌ)اهلـوير(،ٌمنطقـةٌ)اخلـا  

،ٌدرسٌيفٌلك ي ةٌاهلندسة،ٌوحصلٌىلعٌشـهادةٌابلاكلوريـوسٌيف1968ٌ)اهلمبوش(،ٌمنٌموايلدٌ
ٌ.1999اهلندسةٌاملدني ة،ٌوبدأٌبدعوتهٌاملذكورةٌيفٌسنةٌ

ٌ.144ٌٌؤالسال،4ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌجٌٌ-2
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ملهـدي نيٌوالـرد ٌىلعٌشـبهةٌ)وجـودٌولٰهذاٌالسببٌحتظىٌدراسةٌرواياتٌا
ي ٍةٌكبريٍةٌيفٌعرصناٌالراهن. ٍةٌآخرين(ٌبيهم  ٌأئم 

 اجلواب عن الشبهة

 اجلواب اإلمجالّ 

ةٌاحلجـجٌهـمٌاثنـاٌ ٌاألئم  منٌبدهي اتٌالشيعةٌاإلمامي ةٌورضوري اتهمٌأن 
ٌآخرٌبـريٌٰهـؤالء،ٌويـدعمٌٰهـذهٌاالعتقـادٌ ٌأوٌإمام  عرش،ٌوليسٌنلاٌوص 

ةٌاثناٌعشـأحاديثٌمتواتر ٌاألئم  رٌـة ٌيفٌٰهذاٌاملضمون،ٌتفيدٌبشٍّكٌقاطٍعٌأن 
ٌـإماًماٌالٌبري؛ٌولاٌجيبٌتوجيهٌرواياتٌاملهـدي نيٌاالثـنٌعشـ رٌىلعٌأقـل 

ٌٰهذهٌالروايـاتٌ ٌالعلمٌبهاٌإىلٌاملعصومني،ٌفمنٌناحيٍةٌتعد  تقديٍر،ٌأوٌأنٌنرد 
ٌأمـرٌاحل ـةٌاملعصـومني،ٌوأن  كومـةٌبعـدٌمتعارضًةٌمعٌرواياتٌرجعةٌاألئم 

ينٌيرجعونٌإىلٌٰهذهٌادلنيا.ٌونظًراٌلضعفٌ ةٌال  صاحبٌاألمرٌيؤولٌإىلٌاألئم 
ٰهذهٌالرواياتٌسنًدا،ٌولكونهاٌخالفٌماٌثبتٌعنـدٌالشـيعةٌقاطبـًة،ٌفـالٌ

ٌاملقصودٌمـنٌ، ويمكنٌاالستنادٌإيلها ة،ٌأوٌبين  يمكنٌتوجيههاٌبرجعةٌاألئم 
ٌ اٌعرشٌمنٌكبارٌالشيعةٌمـنٌاثنٌاالثنٌعرشٌمهديااٌبعدٌاإلمامٌاملهدي 

ةٌيفٌزمانٌالرجعة،ٌأوٌاملقصـودٌبعـضٌأوالدٌ ةٌدلىٌاألئم  ذويٌاملاكنةٌاخلاص 
،ٌويتسـن مونٌيفٌزمـانٌحكومتـهٌ ـة  ٌخاص  ينٌدليهمٌماكنة  ةٌال  اإلمامٌاحلج 

ٌ.املناصب،ٌكماٌرص حتٌبهٌالروايةٌاملروي ةٌعنٌاإلمامٌالصادقٌ
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 اجلواب اتلفصيلّ 

 ألئّمة يف اثين عرش إماًماحرص ا: اجلواب األّول
ـةٌ ٌاألئم  يـنٌهـمٌأوصـياءٌٌ-منٌالواضحاتٌدلىٌالشيعةٌاإلماميةٌأن  ال 

ٌ ٌٌ-ٌانلب  هلمٌعيلٌّ وآخـرهمٌصـاحبٌاألمـرٌٌاثناٌعشـرٌإماًما،ٌأو 
ٌ ةٌابنٌاحلسنٌاملهدي  ٌالشيعةٌاإلمامي ـةٌبــٌ)االثـنٌاحلج  ؛ٌولٰهذاٌُسيم 

ٌىلعٌحرصٌٌعرشي ة(،ٌوتدعمٌٰهذهٌالقضي ةٌابلدهي ة مئاتٌالرواياتٌال مٌتدل 
ةٌيفٌاثنٌعرشٌشاًصا؛ٌألن هٌلوٌاكنٌالعـددٌأيـَثٌاكنٌىلعٌاإلمـامٌأنٌ األئم 
يذكرٌٰذل ٌالعدد،ٌوالٌيكتيفٌباتليييدٌىلعٌاالثنٌعرش؛ٌوٰللـ ٌإذاٌأتتنـاٌ
ٌمـنٌٰذلـ ٌأوٌأيـَث،ٌفيجـبٌ ةٌاملعصومنيٌأقل  ٌعديدٌاألئم  ٌتوهمٌأن  رواية 

نایفٌمعٌحمكماتٌالروايات،ٌأوٌرد هـا.ٌويوضـحٌاإلمـامٌتوجيههاٌحبيثٌالٌتت
ُينَْظُرٌإيىَلٌَماٌاَكَنٌ»...ٌكيفي ةٌاتلعاملٌمعٌالرواياتٌاملتعارضة:ٌٌالصادقٌ

ْصـَحابيَ ،ٌ
َ
ـْنٌأ ٌمي ٌالُْمْجَمـَعٌَعلَيْـهي هي يٌَحَكَماٌبـي ي يَ ٌالَّ ٌٰذل ْمٌَعنَّاٌيفي َوايَتيهي ْنٌري مي

نَا،ٌويٌُ ْنٌُحْكمي ٌمي ْصـَحابيَ ،ٌٌْ َ ٌَُفيُؤَْخُذٌبيهي
َ
نْـَدٌأ يٌلَيَْسٌبيَمْشُهوٍرٌعي اذرٌال  الشَّ

ٌاَلٌَريَْبٌفييه ٌالُْمْجَمَعٌَعلَيْهي .(1)«فَإينَّ
ة ٌأوٌخالفٌاملشهورٌبنيٌالشيعة،ٌفـالٌ ٌشاذ  بناًءٌىلعٌٰذل ٌإذاٌأتتناٌرواية 
يمكنٌاعتمادهاٌتلكونٌأساًساٌلأحاكمٌالعملي ـة،ٌفضـاًلٌعـنٌاعتمادهـاٌ

                                                        

،ٌحممٌ ٌٌ-1 ٌ.67،ٌ 1ٌالاكيف،ٌجٌ،ٌدٌبنٌيعقوباليين 
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للمباينٌاالعتقادي ةٌال مٌتستلًمٌأدل ًةٌحمكمًةٌتفضـ ٌإىلٌايلقني.أساًساٌ

ةٌيفٌ ٌىلعٌحصـرٌاألئم  و شريٌيفٌٰهذاٌالصددٌإىلٌبعضٌالرواياتٌال مٌتدل 
هلمٌأمريٌاملؤمننيٌ ةٌابنٌاحلسنٌٌاثنٌعرشٌأو  ٌ:ٌوآخرهمٌاحلج 

ا»ـ1 ٌالصَّ ،ٌَعني ي يمي ٌالَْهاشي ٌالَْفْضلي يَلٌبْني ٍد،ٌَعْنٌإيْسَماعي ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفري قي دي
ٌ ٌبْـني ٌاحْلَُسـنْيي بييـهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ٌَعيلي بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ بييهي

َ
َعْنٌأ

ٌَطاليـٍبٌ يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ي نينَيٌَعـيلي ٌالُْمـْؤمي ـريي مي

َ
ٌأ بييـهي

َ
،ٌَعـْنٌأ ٍّ ٌقَـاَل:ٌقُلْـُتٌٌَعيلي

ٌ ٌاهللي ٌليرَُسولي ْيني ْخربي
َ
ٌَبْعَدَ .:ٌأ ةي ئيمَّ

َ
ٌاأْل :ٌٌبيَعَددي ر َرٌـُهُمٌاثناٌَعشٌََفَقاَلٌيَاٌَعيلي

ُرُهُمٌالَْقائيمٌُ نَْتٌوآخي
َ
لُُهْمٌأ وَّ

َ
.(1)«أ

ٌ»ـ2ٌٌ ٍّ ٌَعـيلي ٌبْـني ـدي ٌَجْعَفـٍرٌحُمَمَّ يبي
َ
،ٌَعـْنٌأ ي يـَدٌاجْلُْعـيفي ًي ٌيَ ٌبْـني ٌَعْنٌَجـابيري

ٌ ٌاهللٌٌاهللٌقَاَل:ٌقُلُْتٌهَلُ:ٌيَاٌاْبَنٌرَُسولٌيٌابْلَاقيري ٌقَْوًماٌَيُقولُوَنٌإينَّ ،ٌإينَّ
.ٌقَـاَل:ٌَكـَذبُواٌٌ-َتبَارََ ٌوَتَعاىَلٌٌ- ٌواحْلَُسـنْيي ٌاحْلََسـني ٌَعقيبي َجَعَلٌاإْليَماَمَةٌيفي

َولَْمٌدَْسَمُعواٌاهلَلٌ
َ
ْكُرُهٌٌ-واهللمٌأ ٌَيُقـوُل:ٌٌ-َتَعاىَلٌذي يَـًةٌيفي وَجَعلَهـاٌلَكيَمـًةٌباقي

بيهٌي ـَةٌ،ٌَفَهْلٌَعقي ئيمَّ
َ
ٌاأْل ٌقَاَل:ٌيَاٌَجـابيُر،ٌإينَّ ؟مٌُثمَّ ٌاحْلَُسنْيي ٌَعقيبي ٌيفي َجَعلََهاٌإيالَّ

ــوُلٌاهللٌ ٌرَُس ــَنٌنَــصَّ ي ي ــاَلٌٌُهــُمٌالَّ ــَنٌقَ ي ي ــُةٌالَّ ئيمَّ
َ
ــُمٌاأْل ،ٌوُه ٌبياإْليَماَمــةي

يَُهْمٌَمْكتٌٌُرَُسوُلٌاهللٌ َسـامي
َ
:ٌوََجـْدُتٌأ َماءي ٌإيىَلٌالسَّ رْسيَيٌيبي

ُ
اٌأ ٌلَمَّ وَبـًةٌىلَعَ

نُْهمٌْ ٌاْسًماٌمي ٌاْثنَاٌَعرَشَ ٌبيانلروري ٌالَْعْرشي ٌَساقي ٌوَجْعَفر  د  ٌوحُمَمَّ ٌّ بَْطاُهٌوَعيلي ٌوسي ٌّ ،ٌَعيلي
ةٌالَْقائيُم،ٌ ٌواحْلََسُنٌواحلج  ٌّ ٌوَعيلي د  ٌوحُمَمَّ ٌّ ٌوُموَىٌوَعيلي ْهـلي

َ
ـْنٌأ ُةٌمي ئيمَّ

َ
هيٌاأْل فَٰهذي

                                                        

،ٌاألمالاٌٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.629،ٌ ٌلصدوق،ٌحمم 
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َهاَرةي، ْفَوةيٌوالطَّ ٌالصَّ ُهٌاهللٌٌَبيْتي ٌَحرَشَ نَاٌإيالَّ ٌَبرْيُ َحد 
َ
ٌأ يهي عي َتَعـاىَلٌٌ-واهللٌَماٌيَدَّ

هٌ- ٌ.(1)«َمَعٌإيبْلييَسٌوُجنُودي
ٌاهللٌ»ـ3ٌ ٌَعبْدي يبي

َ
رٍي،ٌَعْنٌأ ٌبَصي يبي

َ
ْعتُُهٌَيُقوُلٌٌَعْنٌأ نَّاٌاثناٌقَاَل:ٌَسمي :ٌمي

ياا،ٌَمََضٌ ٌَمْهدي ،ٌيَْصنَُعٌاهللٌَعرَشَ تَّة  ٌسي َ ٌوَبيقي تَّة  ٌٌسي َحبَّ
َ
ٌَماٌأ اديسي .(2)«بيالسَّ

ٌ»ٌـ4 يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ي ٌْبـُنٌَعـيلي ٌَسـلييٍطٌقَـاَل:ٌقَـاَلٌاحْلَُسـنْيُ ٌبْـني ٌالرَّمْحٰني ٌَعْنٌَعبْدي

نَّاٌاثنـاٌَعَشـ:ٌَطاليٍبٌ ٌـمي يبي
َ
ٌْبـُنٌأ ر نينَيٌَعـيلي ـرُيٌالُْمـْؤمي مي

َ
لُُهـْمٌأ وَّ

َ
ياا،ٌأ ٌَرٌَمْهـدي

ْنٌَطاليٍبٌ ُعٌمي ُرُهُمٌاتلَّاسي ٌاهللٌُودْلييٌوُهَوٌالَْقائيُمٌبياحْلَقيٌ،ٌوآخي َتَعاىَلٌٌ-،ٌُهّْيي
ٌٌبيهٌيٌ- ْيـَنٌاحْلَـقي ٌدي هي ـُرٌبـي رَْضٌَبْعَدٌَمْوتيهـا،ٌويُْظهي

َ
ٌولَـوٌَكـريَهٌٌاأْل هي ٌلُكـي يـني ٌادلي ىلَعَ

ُكونٌَ ٌفييَهـاٌآَخـُرونٌٌَالُْمرْشي يـني ٌادلي ٌفييَهاٌقَْوم ٌويَثْبُُتٌىلَعَ ٌيَْرتَدر ،ٌَفيُـؤَْذْوَنٌهَلٌَُغيْبَة 
قينيٌٌََمَتٌ﴿ٌَفيَُقاُلٌلَُهْم: ٌ﴾ٰهَذاٌالْوَْعُدٌإيْنٌُكنْتُْمٌَصادي ٌىلَعَ ٌَغيْبَتيهي ابيَرٌيفي ٌالصَّ َماٌإينَّ

َ
؟مٌأ

ٌاهللٌ ٌيََدْيٌرَُسولي ٌبنَْيَ يْفي ٌبيالسَّ دي ٌالُْمَجاهي لَةي ٌبيَمْْني يبي َذىٌواتلَّْكذي
َ
»(3).اأْل

ٌا»ٌٌـ5 يبي
َ
ٌأ ٌَعْنٌَهَْيٌبْني بييـهي

َ
ٍد،ٌَعْنٌأ ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفري قي ادي ٌالصَّ ،ٌَعني مي لَْقاسي

ٌ هي ٌَعْنٌَجدي يٌاْثنَـاٌَعَشــَر،ٌ،ٌقَاَل:ٌقَاَلٌرَُسوُلٌاهللي ُةٌَبْعـدي ئيمَّ
َ
:ٌاأْل

ُرُهمٌُ ٌَطاليٍبٌوآخي يبي
َ
ٌْبُنٌأ ر لُُهْمٌَعيلي وَّ

َ
ٌالَْقائيمٌٌُأ َـايئي ْويلي

َ
ٌوأ ـيَايئي وْصي

َ
ٌوأ ،ٌُهْمٌُخلََفـايئي

                                                        

 .246،ٌكفايةٌاألثر،ٌ :ٌالرازي،ٌعيلٌبنٌحممدٌاخلًازٌ-1

،ٌكمالٌ-2  دٌبنٌعيلٍّ ٌ.338،ٌ 2ٌادلين،ٌجٌٌالصدوق،ٌحمم 
3ٌ-ٌٌ، دٌبنٌعيلٍّ ،1ٌ،ٌجٌ؛ٌكمالٌادليـن68،ٌ 1ٌ،ٌجٌعيونٌأخبارٌالرضاٌالصدوق،ٌحمم 

ٌ 317. 
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ُرٌلَُهْمٌاَكفيرٌ  ،ٌوالُْمنْكي ن  ْمٌُمْؤمي ٌبيهي رر يٌالُْمقي ،ٌَبْعدي مي مَّ
ُ
ٌأ .(1)«وُحَجُجٌاهللٌىلَعَ

ٌقَاَلٌ»ٌٌـ6 ،ٌُثمَّ ٌاهللٌَفَقاَلٌُسلَيْم  نَّ
َ
َتْعلَُموَنٌأ

َ
َهاٌانلَّاُسٌأ ير

َ
ٌٌ-:ٌأ ٌوَجـلَّ ًَّ َع

هٌيٌ- ٌكيتَابـي َلٌيفي ًَ نْ
َ
ُـْذهيَبٌَعـ:ٌأ يـُدٌاهلُلٌيلي ٌإينَّمـاٌيُري ْهـَلٌابْلَيْـتي

َ
نُْكُمٌالـريْجَسٌأ

رًيا َرُكْمٌَتْطهي لْـََقٌَعلَيْنَـاٌٌ،ويَُطهي
َ
ٌأ ٌَحَسنًاٌوُحَسيْنًا،ٌُثمَّ َمَةٌوابَْنَّ ٌوفَاطي فََجَمَعني

ٌ ْهـُلٌَبيْـمي
َ
ٌأ ٌٰهـُؤاَلءي ،ٌكيَساًء،ٌوقَـاَل:ٌاّ ٌإينَّ يُمُهْم،ٌٌوحُلَْمـمي ٌَمـاٌيُـْؤل يُمني يُـْؤل

ٌَماٌ ٌوجَيْرَُحني مر
ُ
ـرًيا.ٌَفَقالَـْتٌأ ـْرُهْمٌَتْطهي ْذهيْبٌَعنُْهُمٌالـريْجَسٌوَطهي

َ
جَيْرَُحُهْم،ٌفَي

ٌ ٍّ ٌَعـيلي ِخي
َ
ٌأ ٌَّو ي لَـْتٌيفي ًي

نْ
ُ
،ٌإينََّماٌأ ٌَخرْيٍ نَْتٌىلَعَ

َ
نَاٌيَاٌرَُسوَلٌاهلل؟ٌَفَقاَل:ٌأ

َ
َسلََمَة:ٌوأ

ٌواحْلَُسنْيٌي ٌاحْلََسني ٌابَْنَّ َمَة[ٌو ي ٌفَاطي ٌاْبنَمي ٌ]َو ي ٌاحْلَُسـنْيي َ ٌابْني ْنٌُودْلي يْسَعٍةٌمي ٌت ٌو ي
ًة،ٌ نَا.َخاصَّ ٌَبرْيُ َحد 

َ
ثَتْنَاٌٌلَيَْسٌَمَعنَاٌفييَهاٌأ ٌَسلََمَةٌَحـدَّ مَّ

ُ
ٌأ نَّ

َ
َفَقالُواٌلُكرُهْم:ٌ َْشَهُدٌأ

نْلَاٌرَُسوَلٌاهللٌ
َ
ٌَسلََمَةٌٌبيٰذليَ ،ٌفََسي مر

ُ
ثَتْنَاٌأ َثنَاٌَكَماٌَحدَّ ٌ.»(2)فََحدَّ

ٌُمـوَىٌ»ٌـ7 ٌبْـني ي ٌَعـْنٌَعـيلي ٌْبـُنٌَصـاليٍحٌالَْهـَرويير ـاَلمي َثنَاٌَعبْـُدٌالسَّ ٌَحدَّ
ـٍد،ٌَعـْنٌالريَضاٌ ٌحُمَمَّ ٌبْـني ٌَجْعَفري بييهي

َ
ٌَجْعَفٍر،ٌَعْنٌأ ٌُموَىٌبْني بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ

بييهٌي
َ
،ٌَعْنٌأ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ٌَعيلي بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ بييهي

َ
،ٌٌأ ٍّ ٌَعـيلي ٌبْني احْلَُسنْيي

ٌَطاليٍبٌ يبي
َ
ٌأ ٌبْني ي ٌَعيلي بييهي

َ
يفٌحـديثٌٌقَـاَل:ٌقَـاَلٌرَُسـوُلٌاهللٌٌَعْنٌأ

ـيَاَءَ ٌ وْصي
َ
ٌأ ـُد،ٌإينَّ يـُت:ٌيَـاٌحُمَمَّ ؟ٌَفنُودي يَايئي وْصي

َ
ٌوَمْنٌأ طويل:...ٌَفُقلُْتٌيَاٌرَبي

نَا
َ
.ٌَفنََظْرُتٌوأ ٌالَْعْرشي ٌَساقي ،ٌٌالَْمْكتُوُبوَنٌىلَعَ ٌالَْعـْرشي ٌإيىَلٌَساقي ٌيََدْيٌَرِبي بنَْيَ

                                                        

،ٌكمالٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ  .259،ٌ 1ٌادلين،ٌجٌٌالصدوق،ٌحمم 
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ٌ ٍّ ٌوَصي ٌاْسـُمٌُكي ٌَعلَيْهي ٌَمْكتُوب  ْخرَضُ
َ
ٌأ ٌنُوٍرٌَسْطر  ٌُكي ٌنُوًراٌيفي ٌَعرَشَ يُْتٌاثَْنْ

َ
فََرأ

ٌ، يَايئي وْصي
َ
ْنٌأ ٌمي مي مَّ

ُ
ٌأ ير ُرُهْمٌَمْهدي ٌَطاليٍب،ٌوآخي يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر لُُهْمٌَعيلي وَّ

َ
،ٌَفُقلُْت:ٌيَـاٌأ

ٌ ٌرَبي بَّايئي حي
َ
ٌوأ َايئي ْويلي

َ
ُد،ٌٰهؤالءٌأ يُت:ٌيَاٌحُمَمَّ ي؟ٌَفنُودي ْنٌَبْعدي ٌمي يَايئي وْصي

َ
ٰهؤالءٌأ

َ
،ٌأ

ٌ ـيَاُؤَ ٌوُخلََفـاُؤَ ٌوَخـرْيُ وْصي
َ
،ٌوُهـْمٌأ يَّمي ٌبَـري ٌَبْعَدَ ٌىلَعَ ،ٌوُحَجيي يَايئي ْصفي

َ
وأ

ٌَبْعَد  ٌ.(1)«َخليْقي
ثناٌفضالةٌبنٌأي وب،ٌعنٌأبانٌبـنٌع »ٌـ8ٌ ـدٌبـنٌحد  مـان،ٌعـنٌحمم 

ٌبــنٌأيبٌٌ:ٌقــالٌرســولٌاهللٌمســلٍمٌقــال:ٌقــالٌأبــوجعفٍرٌ ٌلعــيل 
ٌأوىلٌطالٍبٌ ٌأنتٌياٌعـيل  ،ٌأناٌأوىلٌباملؤمننيٌمنٌأنفسهم،ٌثم  :ٌياٌعيل 

ٌ ٌبـنٌاحلسـني،ٌثـم  ٌعيل  ٌاحلسني،ٌثم  ٌاحلسن،ٌثم  باملؤمننيٌمنٌأنفسهم،ٌثم 
ٌموىٌ ٍد،ٌثم  ٌجعفرٌبنٌحمم  ،ٌثم  دٌبنٌعيلٍّ ٌبنٌموى،ٌحمم  ٌعيل  بنٌجعفٍر،ٌثم 

ٌ، ٌاحلسنٌبـنٌعـيلٍّ ٍد،ٌثم  ٌبنٌحمم  ٌعيل  ،ٌثم  دٌبنٌعيلٍّ ٌحمم  ـةٌبـنٌثم  ٌاحلج  ثـم 
يٌتنت  ٌيظهـرٌ اخلالفةٌوالوصايةٌإيلهٌاحلسنٌال  ًةٌطويلـًة،ٌثـم  ويغيبٌمد 

ٌ.(2)«ويمأٌاألرضٌعداًلٌوقسًطاٌكماٌملئتٌجوًراٌوظلًما
دٌبنٌعبـدٌاجلب ـ»ٌـ9ٌ ثناٌحمم  ٌارٌقـال:ٌقلـتٌلسـي ديٌاحلسـنٌبـنٌحد 
ٌ ٌأنٌأعلمٌمنٌاإلمـامٌعيلٍّ :ٌياٌبنٌرسولٌاهلل،ٌجعلنٌاهللٌفدا مٌأحب 

ةٌاهللٌىلعٌعبادهٌمنٌبعد ؟ٌفقـالٌ ـةٌاهللٌمـنٌوحج  ٌاإلمـامٌوحج  :ٌإن 

                                                        

ٌ.254املصدرٌالسابق،ٌ ٌٌ-1
دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-2  ،ٌحمم  ٌالعاميل  ٌ.234،ٌ 2ٌإثباتٌاهلداة،ٌجٌاحلر 
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ٌرسولٌاهللٌ يٌهوٌبعديٌابن،ٌسيم  خاتمٌحججٌاهللٌوآخـرٌ وكني ه،ٌال 
نٌهوٌياٌبنٌرسولٌاهللخلفائه رٌملـ ٌـ؟ٌقال:ٌمنٌابنـةٌابـنٌقيصـ.ٌقال:ٌمم 

ٌيظهر .(1)«الروم.ٌأالٌإن هٌسيودلٌويغيبٌعنٌانلاسٌبيبًةٌطويلًة،ٌثم 
دَسٌ»ـ10ٌ ٌإيْدري مْحََدٌبْني

َ
ٌْبُنٌأ َثنَاٌاحْلَُسنْيُ ٌقَـاَل:ٌٌَحدَّ يبي

َ
َثنَاٌأ قَاَل:ٌَحدَّ

ٌقَـ ازيير ٌالرَّ ر َياٍدٌاآْلَدمي يٍدٌَسْهُلٌْبُنٌزي بُوٌَسعي
َ
َثنَاٌأ ـُدٌْبـُنٌآَدَمٌَحدَّ َثنَاٌحُمَمَّ اَل:ٌَحـدَّ

َثنَاٌالُْمبَارَُ ٌْبُنٌفََضـالََةٌَعـْنٌ ٌإييَاٍسٌقَاَل:ٌَحدَّ يبي
َ
ٌأ ٌآَدَمٌبْني بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ر يْبَايني الشَّ

ٌَعبَّاٍسٌقَاَل:ٌقَاَلٌرَُسوُلٌاهللٌ ٌابْني ٌُمنَبيٍه،ٌَرَفَعُهٌَعني ٌبْني َجٌَوْهبي اٌُعري :ٌلَمَّ
ٌ ٌإيىَلٌَرِبي ٌانليَداءيبي تَايني

َ
ٌَجاَلهُلُ،ٌأ ٌ:ٌَجلَّ ٌٌ-فََاـَررُْتٌهللي ٌوَجـلَّ ًَّ ًداٌٌ-َعـ َسـاجي

ٌ َسـَ ،ٌوَسـلْني
ْ
ـُدٌَرأ يًاٌُينَاديي:ٌاْرَفـْعٌيَـاٌحُمَمَّ ،ٌفَإيَذاٌُمنَادي ْنَعَمٌَعيَلَّ

َ
يَماٌأ ُشْكًراٌل

ٌ ٌَواَليَةي يٌىلَعَ ْنٌَبْعدي ٌمي مي مَّ
ُ
،ٌامْجَْعٌأ َ .ٌَفُقلُْت:ٌإيلٰ ي ْعطي

ُ
ٌَطاليٍب؛ٌأ يبي

َ
ٌأ ٌبْني ي َعيلي

ْوََحٌاهللٌ
َ
.ٌفَي يَاَمةي ٌيَْوَمٌالْقي ٌَحوِْضي يًعاٌىلَعَ يرَييُدواٌمَجي ـُد،ٌٌ-َتَعاىَلٌٌ-ل :ٌيَـاٌحُمَمَّ إيَلَّ

ٌ ْهليُ ٌبيهي
ُ
ْم،ٌأَل ٌَماٍضٌفييهي ْخلَُقُهْم،ٌوقََضايئي

َ
ْنٌأ

َ
بَادييٌَقبَْلٌأ ٌعي ٌقَْدٌقََضيُْتٌيفي إييني

ْهدٌي
َ
َشاُءٌوأ

َ
َ ،ٌوَجَعلْتُـُهٌَمْنٌأ ـْنٌَبْعـدي لَْمـَ ٌمي َشاُء،ٌوقَـْدٌآتَيْتُـُهٌعي

َ
ٌَمْنٌأ يٌبيهي

ـَلٌاجْلَنَّـَةٌ ْدخي
ُ
ٌألي ني يَمًةٌمي ًي تيَ ؛ٌَع مَّ

ُ
ْهليَ ٌوأ

َ
ٌأ َ ٌىلَعَ ْنٌَبْعدي يَرَ ٌوَخلييَفتََ ٌمي َوزي

نَْكَرٌَواَلٌ
َ
ْبَغَضُهٌواَعَداُهٌوأ

َ
َلٌاجْلَنََّةٌَمْنٌأ ْدخي

ُ
َحبَُّه،ٌواَلٌأ

َ
َيتَُهٌَبْعـَدَ ،ٌَفَمـْنٌَمْنٌأ

،ٌوَمـْنٌاَعَداُهٌَفَقـْدٌاَعَداَ ،ٌوَمـْنٌ ْبَغَضني
َ
ْبَغَضَ ٌأ

َ
ْبَغَضَ ،ٌوَمْنٌأ

َ
ْبَغَضُهٌأ

َ
أ

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌإثباتٌاهلداةٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌالعاميل  لٌبـنٌمنٌكتابٌإثباتٌالرجعـةٌللفضـٌ)نقاًلٌاحلر 
 .196ٌ،ٌ 5،ٌجٌشاذان(
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،ٌوقَْدٌ َحبَّني
َ
َحبََّ ٌَفَقْدٌأ

َ
َحبََّ ،ٌوَمْنٌأ

َ
َحبَُّهٌَفَقْدٌأ

َ
،ٌوَمْنٌأ اَعَداَ ٌَفَقْدٌاَعَدايني
يلََة،ٌ ٌٰهذهٌالَْفضي عٌَْجَعلُْتٌهَلُ

َ
َحـَدٌَعَشــَرٌوأ

َ
ٌأ ـْنٌُصـلْبيهي َجٌمي ْخـري

ُ
ْنٌأ

َ
َطيْتَُ ٌأ

ٌَخلَْفـُهٌ نُْهْمٌيَُصيلي ُرٌرَُجٍلٌمي ،ٌوآخي ٌابْلَتُولي َنٌابْليْكري يَّتيَ ٌمي ْنٌُذري ياا،ٌلُكرُهْمٌمي َمْهدي
يىَسٌاْبُنٌَمْرَيمٌَ نُْهْمٌُظلًْماٌعي رَْضٌَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌمي

َ
ٌاأْل

ُ
.(1)«َيْمَأ

ٌٌَعنيٌ»ـ11ٌ يبي
َ
ٌْبُنٌأ ر نينَيٌَعيلي رُيٌالُْمْؤمي مي

َ
ٌُنبَاتََةٌقَاَل:ٌَخَرَجٌَعلَيْنَاٌأ ٌبْني ْصبَغي

َ
اأْل

ٌٌَطاليٍبٌ ٌاحْلََسـني ٌابْنيـهي ٌيَدي وُهـَوٌَيُقـوُل:ٌَخـَرَجٌٌَذاَتٌيَْوٍمٌوَيُدُهٌيفي
ٰهَكَذاٌوُهَوٌَيُقوُل:ٌخٌٌََعلَيْنَاٌرَُسوُلٌاهللٌ هٌي ٌيَدي يٌيفي ٌَذاَتٌيَْوٍمٌوَيدي ٌاخْلَلْقي رْيُ

ٌ، ٍنٌَبْعَدٌَوفَايتي ٌُمْؤمي ٌُمْسليٍمٌوَمْوىَلٌُكي ٌٰهَذا،ٌوُهَوٌإيَماُمٌُكي ِخي
َ
يٌوَسييُدُهْمٌأ َبْعدي

ٍنٌ ٌُمـْؤمي ٌٰهـذا،ٌوُهـَوٌإيَمـاُمٌُكي يٌوَسييُدُهْمٌابْني ٌَبْعدي ٌاخْلَلْقي قُوُلٌَخرْيُ
َ
ٌأ اَلٌَوإييني

َ
أ

ٍنٌَبْعَدٌوٌَ ٌُمْؤمي يٌَكَمـاٌُظليْمـُتٌَبْعـَدٌوَمْوىَلٌُكي ُهٌَسـيُْظلَُمٌَبْعـدي اَلٌَوإينَـّ
َ
،ٌأ ٌفَايتي

ٌاهللٌ ٌرَُسولي ُخـوُهٌاحْلَُسـنْيُ
َ
ٌأ ٌابْـني ٌوَسييُدُهْمٌَبْعَدٌاحْلََسـني ٌاخْلَلْقي ،ٌوَخرْيُ

ْنٌَسـ ْصَحابُُهٌمي
َ
َماٌإينَُّهٌوأ

َ
ٌَكْرَباَلَء،ٌأ رْضي

َ
ٌأ ،ٌالَْمْقتُوُلٌيفي يهي خي

َ
اَدةيٌالَْمْظلُوُمٌَبْعَدٌأ

نٌْ ٌمي يْسَعة  ٌت ٌاحْلَُسنْيي ْنٌَبْعدي ،ٌومي يَاَمةي ٌيَْوَمٌالْقي َهَداءي ٌٌالشر ،ٌُخلََفـاُءٌاهللٌيفي ُصـلْبيهي
نَي،ٌوقَـاَدُةٌ ـُةٌالُْمْسـليمي ئيمَّ

َ
،ٌوأ ٌوَْحييهي َمنَاُؤُهٌىلَعَ

ُ
هي،ٌوأ بَادي ٌعي ،ٌوُحَجُجُهٌىلَعَ هي رْضي

َ
أ

نَي،ٌتَاسٌي نينَي،ٌوَساَدُةٌالُْمتَّقي ٌاهللٌالُْمْؤمي
ُ
يٌَيْمَأ ي ٌٌ-ُعُهُمٌالَْقائيُمٌالَّ ٌوَجلَّ ًَّ ٌٌ-َع هي بـي

يٌ ي لًْماٌَبْعَدٌَجْهليَهـا،ٌوالَّ رَْضٌنُوًراٌَبْعَدٌُظلَْمتيَها،ٌوَعْداًلٌَبْعَدٌَجْوريَها،ٌوعي
َ
اأْل

ٰذل ٌالْـ َلٌبـي ًَ ،ٌلََقْدٌنَ ٌبياإْليَماَمةي ني ةي،ٌواْختَصَّ ًداٌبيانلربُوَّ ٌحُمَمَّ ِخي
َ
ـَنٌَبَعَثٌأ ٌمي َوْْحُ

                                                        

،ٌكمالٌادلين،ٌجٌٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ  .250،ٌ 1ٌالصدوق،ٌحمم 
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ئييَل،ٌولََقْدٌُسئيَلٌرَُسوُلٌاهللٌ ٌَجرْبَ نيي مي
َ
ٌاأْل وحي ٌالرر يَساني ٌل ٌىلَعَ َماءي نَـاٌٌالسَّ

َ
وأ

ٌَعـَدَدُهْمٌ ،ٌإينَّ ٌالْـرُبُوجي ٌذاتي ـماءي :ٌوالسَّ ائيلي ٌَبْعَدُهٌَفَقاَلٌليلسَّ ةي ئيمَّ
َ
ٌاأْل نَْدُهٌَعني عي

يٌَّ
َ
ٌواأْل ٌاللَّيَالي ،ٌورَبي ٌالرُْبُوجي .ٌبيَعَددي ـُهوري ٌالشر ٌَعـَدَدُهْمٌَكَعـَددي ،ٌإينَّ ُهوري ٌوالشر امي

ائيُل:ٌَفَمْنٌُهـْمٌيَـاٌرَُسـوَلٌاهلل؟ٌفَوََضـَعٌرَُسـوُلٌاهللٌ ٌٌَفَقاَلٌالسَّ يَـَدُهٌىلَعَ
،ٌَفَقاَل:ٌ يسي

ْ
يٌٌَّرأ ُرُهُمٌالَْمْهدي لُُهْمٌٰهذاٌوآخي وَّ

َ
،ٌوَمـْنٌأ .ٌَمْنٌَواالُهْمٌَفَقـْدٌَوااليني

ْبَغَضـُهْمٌَفَقـْدٌاَعَداُهـْمٌَفَقـ
َ
،ٌوَمـْنٌأ َحبَّـني

َ
َحـبَُّهْمٌَفَقـْدٌأ

َ
،ٌوَمـْنٌأ ْدٌاَعَدايني

ْمٌَهَْفُظٌ ،ٌبيهي ،ٌوَمْنٌَعَرَفُهْمٌَفَقْدٌَعَرفَني نَْكَريني
َ
نَْكَرُهْمٌَفَقْدٌأ

َ
،ٌوَمْنٌأ ْبَغَضني

َ
أ

ٌٌ-اهللٌ ٌوَجلَّ ًَّ ْمٌيَْرُزُقٌٌ-َع ْمٌَيْعُمُرٌبياَلَدُه،ٌوبيهي ينَُه،ٌوبيهي َلٌٌدي ًَ ـْمٌنَـ بَاَدُه،ٌوبيهي عي
ٌ ٌوُخلََفـايئي يَايئي ْصـفي

َ
ٌأ ،ٌٰهـُؤاَلءي رْضي

َ
ْمٌخَيُْرُجٌبََراَكُتٌاأْل ،ٌوبيهي َماءي َنٌالسَّ الَْقْطُرٌمي

نينيٌَ ٌالُْمْؤمي نَيٌوَمَوالي ُةٌالُْمْسليمي ئيمَّ
َ
ٌ.(1)«وأ

ٌَيُقوُل:ٌُكنُْتٌَجا»ـ12ٌ َّ ْعُتٌَسلَْماَنٌالَْفارييسي :ٌَسمي ٌيَـَدْيٌقَاَلٌُسلَيْم  يًساٌبَـنْيَ ل
ٌاهللٌ َمـُةٌٌرَُسولي ،ٌفَـَدَخلَْتٌفَاطي ييٌقُبيَضٌفييـهي ٌالَّ هي ٌَمرَضي ـاٌيفي ،ٌفَلَمَّ

ٌاهللٌ ْتٌَماٌبيرَُسولي
َ
ٌٌَرأ ٌَجَرْتٌُدُموُعَهاٌىلَعَ ُةٌَحتَّ ٌَخنََقتَْهاٌالَْعرْبَ ْعفي َنٌالضَّ مي

ــوُلٌاهللٌ ــاٌرَُس ــاَلٌلََه ْيَها،ٌَفَق ــدَّ ــةٌيَخ ــاٌبُنَيَّ ــْت:ٌ:ٌيَ ؟ٌقَالَ ــ ي ي ــاٌُيبْكي ٌ،ٌَم
ــاَلٌ َ .ٌَفَق ــْنٌَبْعــدي ــيَْعَةٌمي َيٌالضَّ ـي ٌَوُودْلي ٌَنْفســ ـَىٌىلَعَ ْخشــ

َ
ــاٌرَُســوَلٌاهللي،ٌأ ٌيَ

ْهـُلٌٌرَُسوُلٌاهللٌ
َ
اٌأ نَـّ

َ
َوَماٌَعليْمَتٌأ

َ
َمُةٌأ :ٌيَاٌفَاطي ُموعي َواْبَرْوَرقَْتٌَعيْنَاُهٌبيادلر

ٌ َرَةٌىلَعَ ٌَبيٍْتٌاْختَاَرٌاهللٌنَلَاٌاآْلخي ،ٌَوإينَّ ـهي ٌَخلْقي يعي ٌمَجي نَُّهٌَحتََمٌالَْفنَاَءٌىلَعَ
َ
ْنيَا،ٌَوأ ٌادلر

                                                        

،ٌكمالٌادلين،ٌجٌٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.259،ٌ 1ٌالصدوق،ٌحمم 
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ٌٌ-َتبَارََ ٌَوَتَعاىَلٌٌ-اهللٌ ـنُْهْمٌفََجَعلَـني ٌمي اَلَعـًةٌفَاْختَـاَريني ٌاطي رْضي
َ
لَـَعٌإيىَلٌاأْل اطَّ

مٌَ
َ
،ٌَوأ ٌثَانييًَةٌفَاْختَاَرٌَبْعلَ ي رْضي

َ
لََعٌإيىَلٌاأْل ٌاطَّ ْنٌنَبيياا،ٌُثمَّ

َ
اُه،ٌَوأ ٌإييَـّ َزويَج ي

ُ
ْنٌأ

َ
ٌأ َريني

ٌ نْبييَـاءي
َ
ٌأ ٌَخـرْيُ بُو ي

َ
،ٌفَـي ـمي مَّ

ُ
ٌأ ٌيفي ْجَعلَُهٌَخلييَفمي

َ
ْنٌأ

َ
ياا،ٌَوأ يًراٌَووَصي ًخاٌَوَوزي

َ
َذُهٌأ ي ختَّ

َ
أ

ـ ٌمي ُلٌَمـْنٌيَلَْحُقـني وَّ
َ
ٌأ نْـتي

َ
،ٌَوأ ٌَوالُْوَزَراءي يَاءي وْصي

َ
ٌاأْل ٌَخرْيُ ،ٌَوبَْعلُ ي ٌَورُُسليهي ْنٌاهللي

ـْنٌ ـٌرَُجـاًلٌمي َحـَدٌَعرَشَ
َ
ٌَوأ ًَةٌفَاْختَـارَ ي اَلَعًةٌثَاثلي ٌاطي رْضي

َ
لََعٌإيىَلٌاأْل ٌاطَّ ،ٌُثمَّ ْهيلي

َ
أ

ٌ]احْلََسـُنٌ ٌَواْبنَـا ي ٌاجْلَنَّـةي ْهـلي
َ
ٌأ يَساءي ٌَسييَدُةٌ  نْتي

َ
،ٌفَي نْ ي ٌمي ٌَبْعلي ي ِخي

َ
ٌأ ٌَوُودْلي ُودْلي ي

ٌاجْلٌَ ْهلي
َ
ٌأ [ٌَسييَداٌَشبَابي ،ٌَواحْلَُسنْيُ ٌنَّةي ـيَايئي وْصي

َ
َحَدٌَعَشـَرٌإيَماًمـاٌأ

َ
ٌَواأْل ِخي

َ
نَاٌَوأ

َ
َوأ

يَاَمةٌي ٌالْقي ٌٌ،ٌلُكرُهْمٌَهاُدونٌَإيىَلٌيَْومي ٌاحْلََسُن،ٌُثـمَّ ِخي
َ
ٌَبْعَدٌأ يَاءي وْصي

َ
ُلٌاأْل وَّ

َ
يروَن،ٌأ َمْهدي

نٌْ ٌمي يْسَعة  ٌ]ت ،ٌُثمَّ دٌٍاحْلَُسنْيُ ٍلٌَواحي ٌَمْْني ٌيفي ٌاحْلَُسنْيي ٌاجْلَنَّة...[ٌُودْلي ٌ.(1)«ٌيفي
ٌاأليـرمٌ ٌانلـب  ٌامللفتٌللنظرٌيفٌٰهذهٌالروايـةٌأن  ٌعـددٌٌإن  يبـني 

ٌ ةٌاألثناٌعرشٌإىلٌيومٌالقيامة،ٌوليسٌيفٌابلنيٌماٌيـدل  أوصيائه،ٌوهمٌاألئم 
.ىلعٌبريهمٌ

وهنا ٌالعديدٌمنٌالرواياتٌحتملٌاملعىنٌنفسه؛ٌوٰلل ٌالٌيمكنٌألحـٍدٌ
قليلٍةٌضعيفٍةٌومعارضٍةٌلرواياٍتٌك ريٍةٌومشـهورٍةٌيفٌأنٌدستندٌإىلٌرواياٍتٌ

ي ة. ٌبٰهذهٌاألهم  إثباتٌأمٍرٌاعتقاديٍّ

ٌك ـرية ٌحتصـ ـةٌـكماٌوردٌيفٌمصادرٌأهلٌالسـن ةٌروايـات  رٌعـددٌاألئم 

                                                        

،ٌجٌٌ- 1 ،ٌسليمٌبـنٌقـيٍسٌاهلـالل  ؛ٌورواهٌالصـدوقٌيفٌ)كمـال566ٌو565ٌ،ٌ 2ٌاهلالل 
ٌ.263و262ٌ،ٌ 1ٌادلين(ٌبتفاوٍتٌدسرٍي،ٌانظر:ٌ)كمالٌادلين(،ٌجٌ
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ٌ باثنٌعرشٌشاًصا،ٌوٰذل ٌبتعابريٌخمتلفـٍةٌمـنٌٌواألوصياءٌبعدٌانلب 
اثناٌعشـرٌوصياا،ٌوأم الٌٰهـذهٌقبيلٌاثناٌعرشٌخليفًة،ٌواثناٌعرشٌأمرًيا،ٌو

ٌاتلعبرياتٌ شريٌفيماٌييلٌإىلٌبعضها:
ا ٌبنٌحرٍبٌقـال:ٌسـمعتٌجـابرٌبـنٌسـمرةٌيقـول:ٌسـمعتٌ»ٌـ1 ٌسم 

اٌإىلٌاثىنٌعشٌرسولٌاهللٌ ًً ٌـيقول:ٌالٌيًالٌاإلسالمٌعًي رٌخليفـًة.ٌثـم 
ٌ.(1)«قالٌلكمًةٌلمٌأفهمها،ٌفقلتٌأليبٌماٌقال:ٌفقالٌلك همٌمنٌقردٍ ٌ

ٌسمع»ـ2ٌ يقول:ٌيكونٌاثنـاٌٌتٌجابرٌبنٌسمرةٌقال:ٌسمعتٌانلب 
ٌ.(2)«عرشٌأمرًيا.ٌفقالٌلكمًةٌلمٌأسمعها،ٌفقالٌأيب:ٌإن هٌقالٌلك همٌمنٌقردٍ ٌ

ٌ»ـ3ٌ يقـول:ٌالٌيـًالٌأمـرٌٌعنٌجابرٌبنٌسمرةٌقـال:ٌسـمعتٌانلـب 
ٌ ٌتكل مٌانلب  بكلمٍةٌخفيـتٌٌانلاسٌماضيًاٌماٌويلهمٌاثناٌعشـرٌرجاًل.ٌثم 

ٌ، ٌ.(3)«؟ٌفقالٌلك همٌمنٌقردٍ ٌفسيلتٌأيبٌماذاٌقالٌرسولٌاهللٌعيل 

 : خمالفة روايات املهدينّي لرجعة األئّمةاجلواب اثلاين
ةٌ ٌلرواياٍتٌتثبتٌرجعةٌاألئم  ٌٰهذهٌالرواياتٌخمالفة  هٌبعـدٌإن  ،ٌوإنـ 

ـةٌٌوفاةٌصاحبٌاألمرٌ مٌاألرضٌهـمٌاألئم  أوٌاستشـهادهٌيكـونٌحـاك 

                                                        

اج،ٌصحيحٌمسلٍم،ٌجٌٌ-1 ،ٌمسلمٌبنٌاحلج  ٌ.3،ٌ 6ٌانليسابوري 
،ٌجٌٌ-2ٌ دٌبنٌإسماعيل،ٌصحيحٌابلااري  ،ٌحمم  ٌ.127،ٌ 8ٌابلااري 

اج،ٌٌ-3  ،ٌمسلمٌبنٌاحلج  ٌ.3،ٌ 6ٌصحيحٌمسلٍم،ٌجٌانليسابوري 
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ٌاإلمـامٌاحلسـنيٌٌوحتِكٌبعـض،ٌاملعصومونٌ لٌٌالروايـاتٌأن  هـوٌأو 
ـلٌبغسـلٌصـاحبٌاألمـرٌ ةٌرجواًع،ٌوهوٌمـنٌيتكف  ودفنـه.ٌواإلمـامٌ األئم 

ٌٌاحلسنيٌ لٌإماٍمٌوحاكٍمٌيفٌعرصٌالرجعةٌبعدٌاإلمامٌاملهدي  ٌ.سيكونٌأو 
ي»ـ1ٌ عي ٌالسَّ قي

ٌالُْمَوفَّ ٌاجْلَلييلي ييدي ٌالسَّ ٌَوَرَويْتُُهٌَعني اٌَرَواُهٌلي مَّ ٌَومي يـني ٌادلي ٌَبَهاءي دي
ٌ ي ٌاحْلَُسـيْني يدي ٌاحْلَمي ٌَعبْدي ٌبْني ي ْمـَرٌُدْنيَـاُهٌٌ-َعيلي

َ
ْصـلََحٌأ

َ
ْسـَعَدُهٌاهللٌبيتَْقـَواُه،ٌَوأ

َ
أ

ْخَراُهٌ
ُ
ٌٌ-َوأ مْحَـَدٌبْـني

َ
،ٌيَْرَفُعـُهٌإيىَلٌأ يَادييي ٍدٌاإْلي ٌحُمَمَّ مْحََدٌبْني

َ
ٌَعْنٌأ هي يقي َرَواُهٌبيَطري

بييهٌي
َ
ٌاهللُعْقبََة،ٌَعْنٌأ ٌَعبْدي يبي

َ
؟ٌقَـاَل:ٌٌٌ،ٌَعْنٌأ َ ٌيهي َحقٌّ

َ
ٌأ ٌالرَّْجَعةي ُسئيَلٌَعني

ٌ ُلٌَمْنٌخَيْـُرُج؟ٌقَـاَل:ٌاحْلَُسـنْيُ وَّ
َ
يَلٌهَلُ:ٌَمْنٌأ ٌَنَعْم.ٌفَقي ثَـري

َ
ٌأ ،ٌخَيْـُرُجٌىلَعَ

ٌ َعـاىَلٌتٌٌَ-،ٌقُلُْت:ٌَوَمَعُهٌانلَّاُسٌلُكرُهْم؟ٌقَاَل:ٌاَل،ٌبَْلٌَكَماٌَذَكَرٌاهللٌالَْقائيمي
-ٌٌ: ٌكيتَابيهي فْواًجا﴿يفي

َ
تُوَنٌأ

ْ
ٌَفتَي وري ٌالصر  .(1)«قَْوًماٌَبْعَدٌقَْومٌٌٍ﴾يَْوَمٌُينَْفُخٌيفي

ٌ»ـ2ٌٌ ينٌقُتيلُواٌَمَعُه،ٌَوَمَعُهٌَسـبُْعوَنٌنَبيياـاٌٌَوُيْقبيُلٌاحْلَُسنْيُ ٌال  ْصَحابيهي
َ
ٌأ يفي

ْمَراَنٌ ٌعي ٌالَْقائيُمٌ،ٌَفيَْدَفعٌَُكَماٌبُعي ُواٌَمَعٌُموَىٌبْني اخْلَاَتَم،ٌَفيَُكوُنٌٌٌإييَلْهي
ٌ (ٌاحْلَُسنْيُ ٌُحْفَرتيهي ٌيفي ٌُبْسلَُهٌَوَكْفنَُهٌوََحنُوَطُهٌ)َوُيَوارييٌبيهي يٌييَلي ي  .(2)«ُهَوٌالَّ
بَـاٌَجْعَفـٍرٌ»ـ3ٌ

َ
ْعُتٌأ ٌقَـاَلٌَسـمي ي :ٌواهللٌَيُقـوُلٌٌَوَعْنٌَجـابيٍرٌاجْلُْعـيفي

                                                        

دباقر،ٌحبـارٌاألنـوار،ٌجٌٌ 1- ،ٌحمم  ،ٌحسـنٌبـنٌسـليمان،ٌ ؛103،ٌ 53ٌاملجليس  احلـيل  
ٌ.165خمترصٌابلصائر،ٌ ٌ

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمتصٌ 2 - دباقر،ٌحبارٌـاملجلسٌ؛166و165ٌرٌابلصائر،ٌـاحليل   ،ٌحمم    
 .103،ٌ 53ٌاألنوار،ٌجٌ
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ْهَلٌ
َ
نَّاٌأ ٌمي يْسـًعا.ٌقُلْـُت:ٌيَلَْمليَكنَّ ًَْداُدٌت ٌَسنٍَةٌوَي ئَةي ٌثاََلثَمي ٌَبْعَدٌَمْوتيهي ٌرَُجل  ٌابْلَيْتي

يَ ؟ٌقَاَل:ٌَبْعَدٌالَْقائيمٌي ؟ٌٌٌَمَتٌيَُكوُنٌٰذل ـهي ٌاَعلَمي قُلُْت:ٌوَكْمٌَيُقوُمٌالَْقـائيُمٌيفي
يْسَعٌَعشٌْ نٌْـقَاَل:ٌت ـُرٌإيىَلٌادلر ٌخَيُْرُجٌالُْمنْتَصي ٌٌيَا،ٌوُهوٌََرَةٌَسنًَة،ٌُثمَّ ،ٌاحْلَُسنْيُ

ـرُيٌ مي
َ
اُحٌوُهـَوٌأ فَّ ٌخَيُْرَجٌالسَّ ٌَحتَّ ،ٌَفيَْقتُُلٌودَْسبي ْصَحابيهي

َ
ٌأ ٌوَدمي هي َفيَْطلُُبٌبيَدمي

نينَيٌ ٌ.»(1)الُْمْؤمي
ٌ»ـ4ٌ ٌبْـني ٌاحْلََسـني ٌبْـني ـدي َياٍد،ٌَعْنٌحُمَمَّ ٌزي ٌبْني ْصَحابينَاٌَعْنٌَسْهلي

َ
ْنٌأ ة ٌمي دَّ عي

وٍن،ٌَعْنٌعٌَ ٌالرَّمْحٌَٰشمر ٌَعبْدي ٌاهللٌبْني ٌبْدي ـمي ٌالَْقاسي ٌاهللٌبْـني ،ٌَعْنٌَعبْـدي َصمي
َ
ٌاأْل ني

ٌاهللٌ ٌَعبْدي يبي
َ
،ٌَعْنٌأ ٌإيرْسائييـَلٌٌابْلََطلي ٌَتَعاىَل:ٌ﴿وقََضيْنَاٌإيىَلٌبَـني ي ٌقَْوهلي يفي

ٌبْـنيٌ ي ﴾،ٌقَـاَل:ٌَقتْـُلٌَعـيلي تنَْيي ٌَمرَّ رْضي
َ
ٌاأْل ٌيفي ُدنَّ ٌتَلُْفسي تابي ٌالْكي ٌَطاليـٍبٌيفي يبي

َ
ٌأ

ٌ ٌوَطْعُنٌاحْلََسني اٌَكبيرًيا﴾ٌقَـاَل:ٌَقتْـُلٌاحْلَُسـنْيي ٌُعلُوا ،ٌ،ٌ﴿َوتَلَْعلُنَّ
ٌ ٌاحْلَُسـنْيي واَلُهَمـا﴾ٌفَـإيَذاٌَجـاَءٌنَْصــُرٌَدمي

ُ
،ٌ﴿َبَع ْنـاٌ﴿فَإيَذاٌَجاَءٌوَْعُدٌأ

يا الَلٌادلي يٍدٌفَجاُسواٌخي ٍسٌَشدي
ْ
ٌبَي وِلي

ُ
باًداٌنَلاٌأ ٌَيبَْعـ ُُهُمٌاهللٌَعلَيُْكْمٌعي ري﴾ٌقَْوم 
ٌالَْقائيمٌي ٌَقتَلُـوُه،ٌ﴿واكَنٌَقبَْلٌُخُروجي ـٍدٌإيالَّ ٌحُمَمَّ ،ٌفاََلٌيََدُعوَنٌَوتْـًراٌآليلي

ٌ مٌٌْوَْعًداٌَمْفُعواًل﴾ٌُخُروُجٌالَْقائيمي َةٌَعلَيْهي ٌرََدْدناٌلَُكُمٌالَْكرَّ ﴾ٌُخُروُجٌ﴿ُثمَّ

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمتصـٌ-1 ـدباقر،ٌحبـارٌـ؛ٌاملجلسـ166رٌابلصـائر،ٌ ٌـاحليل   ،ٌحمم    
 .104و103ٌ،ٌ 53ٌاألنوار،ٌجٌ
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ٌ ْصٌٌاحْلَُسنْيي
َ
ْنٌأ نَيٌمي ٌَسبْعي ٌَبيَْضـٍةٌيفي ُبٌليـُّكي ُمٌابْلَيُْضٌالُْمـَذهَّ ٌَعلَيْهي َحابيهي

ٌ ٌاَلٌدَُشـ َّ ٌقَـْدٌَخـَرَجٌَحـتَّ ٌٰهـَذاٌاحْلَُسـنْيَ نَّ
َ
ٌأ ،ٌالُْمؤَدروَنٌإيىَلٌانلَّـاسي وَْجَهاني

ْظهٌُ
َ
ٌأ ُةٌالَْقائيُمٌبنَْيَ اٍلٌواَلٌَشيَْطاٍن،ٌَواحْلُجَّ نَُّهٌلَيَْسٌبيَدجَّ

َ
،ٌوأ نُوَنٌفييهي ْم.ٌالُْمْؤمي ريهي

ٌ ُهٌاحْلَُسـنْيُ نَـّ
َ
نينَيٌأ ٌالُْمْؤمي ٌقُلُوبي فَُةٌيفي ٌالَْمْعري ـةٌٌفَإيَذاٌاْستََقرَّتي َجـاَءٌاحلج 

ٌ ٌاحْلَُسـنْيَ ٌُحْفَرتيهي نُُهٌوُهَنيُطُهٌوَيلَْحُدُهٌيفي لُُهٌوُيَكفي يٌُيَغسي ي الَْموُْت،ٌَفيَُكوُنٌالَّ
ٌٍّ ٌاٌٌْبَنٌَعيلي ٌإيالَّ َّ ٌالْوَصي ٌرواَلٌييَلي  .(1)«لْوَصي

 إشاكٌل  
مـةٌٌ(3)وبعضٌأتباعهٌ(2)حاولٌأمحدٌاحلسن توجيهٌٰهذهٌالروايـاتٌاملتقد 

ٌ ٌالرجعةٌاحلاصلةٌيفٌزمانٌالقائمٌتكونٌيفٌعهدٌآخـرٌاملهـدي ني؛ٌألن  يفٌأن 
،ٌبلٌذكـرتٌ دٌبنٌاحلسنٌالعسكري  ةٌحمم  ٌىلعٌاحلج  تل ٌالرواياتٌلمٌتنص 

ٌٌ)القائم(ٌوصفةٌالقائم،ٌوكماٌتصدقٌىلع ،ٌفإن هاٌتصدقٌاإلمامٌاملهدي 
ي تـه. ٌواحٍدٌمنٌذر  ٌىلعٌك 

                                                        

دٌبنٌيعٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.206،ٌ 8ٌقوب،ٌالاكيف،ٌجٌاليين 
 .180ٌؤالسال125ٌ؛ٌ 175ٌٌؤالسال،109ٌأمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌ ٌٌ-2ٌ

ٌوالوصي ة،ٌأمحدٌبنٌاحلسن،ٌ ٌٌ-3  ،ٌالوص  ،ٌناظم   .89العقييل 
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 اجلواب
ٌلفظةٌالقائمٌ اًل:ٌأن  ظاهرة ٌيفٌخصو ٌاإلمامٌٌ-وإنٌجاءتٌمطلقًةٌٌ-أو 

ٌالقائمٌيفٌالرواياتٌبصورٍةٌمطلقٍةٌينرصفٌإىلٌاثلاينٌعرشٌ ؛ٌوٰذل ٌألن 
إن هٌهتاجٌإىلٌاإلمامٌاثلاينٌعرش،ٌحبيثٌصارٌحقيقًةٌفيه،ٌوإذاٌأريَدٌبريهٌف

ٌتصـ .ٌوهنا ٌروايات  ٌالقـائمٌهـوٌـقرينٍةٌصارفٍةٌعنٌمعناهٌاحلقييق  حٌبـين  ر 
يٌاثناٌَعَشـ»اإلمامٌاثلاينٌعرشٌبتعابريٌخمتلفٍة،ٌم ل:ٌ ُةٌَبْعدي ئيمَّ

َ
لُُهـْمٌـاأْل وَّ

َ
َرٌأ

ـُرُهمٌُ ٌَطاليٍبٌوآخي يبي
َ
ٌْبُنٌأ ر ٌ»،ٌ(1)«الَْقـائيمٌٌَُعيلي

َ
ـنُْهْمٌقَـائيُمٌأ ـُعٌمي ٌاتلَّاسي ٌَبيْـمي ْهـلي

ٌ مي مَّ
ُ
ٌأ ير ٌاهللٌ»،(2)«َوَمْهدي

ُ
يٌَيْمَأ ي ُعُهُمٌالَْقائيُمٌالَّ ٌٌ-تَاسي ٌوََجلَّ ًَّ رَْضٌٌ-َع

َ
ٌاأْل بيهي

ُهمٌْ»،ٌ(3)«نُوًرا ير ُعُهْمٌقَائيُمُهْمٌَوَمْهدي ٌلكمةٌ)القائم(ٌ(4)«تَاسي ٌشيعٍّ .ٌفإذاٌسمعٌأي 
ٌاملرادٌمنهٌاإلمامٌاثلاينٌعرش، .ٌفإن هٌيفهمٌأن  ٌوٰهذاٌواضح 

يفٌتفسريٌقوهلٌتعاىل:ٌٌثانيًا:ٌيفٌالروايةٌالرابعةٌيقولٌاإلمامٌالصادقٌ
يَـارٌي﴿ ـاَلَلٌادلي يٍدٌفََجاُسواٌخي ٍسٌَشدي

ْ
ٌبَي وِلي

ُ
بَاًداٌنَلَاٌأ قَـْوم ٌ»:ٌ﴾َبَع ْناٌَعلَيُْكْمٌعي

ٌحُمٌَ ،ٌفَـاَلٌيَـَدُعوَنٌَوتْـًراٌآليلي ٌالَْقائيمي ٌَقتَلُـوُه،ٌَيبَْع ُُهُمٌاهللٌَقبَْلٌُخُروجي ـٍدٌإيالَّ مَّ
ٌواكَنٌوَْعًداٌَمْفُعواًلٌ... ٌاالنتقامٌمـنٌأعـداءٌ«ُخُروُجٌالَْقائيمي ٌأن  ،ٌومعلوم 

                                                        

،ٌكمالٌادلين،ٌجٌٌٌ- 1 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.259،ٌ 1ٌالصدوق،ٌحمم 
ٌ.257املصدرٌالسابق،ٌ ٌٌ-2ٌٌ
ٌ.260،ٌ ٌاملصدرٌالسابقٌ-3ٌ
ٌ.261املصدرٌالسابق،ٌ ٌٌ-4ٌ
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،ٌوكذاٌخـروجٌالقـائمٌبعـدهٌىلعٌأعـداءٌاهلل،ٌاهللٌقبلٌخروجٌالقائمٌ
رٌوخروجـه،ٌـفاملستفادٌمنٌلفظةٌ)اخلروج(ٌيناسبٌقيامٌاإلمامٌاثلاينٌعش

محـدٌيـييتٌبعـدٌاإلمـامٌاثلـاينٌعشــرٌدورٌاملهـدي نيٌوىلعٌماٌيقوهلٌأتباعٌأ
ٌاثلاينٌعشـرٌتكونٌالرجعة،ٌفنسيهلمٌهلٌيكـونٌ وخالفتهم،ٌوبعدٌاملهدي 
ٌقتلـوه؟مٌوهـلٌ ـٍدٌإال  ٌالٌيدعونٌوتـًراٌآللٌحمم  ٌاثلاينٌعرشٌقوم  قبلٌاملهدي 
ٌاألرضٌتطهـرٌمـنٌ ٌىلعٌالظاملني؟مٌواحلـالٌأن  يكونٌآلخرٌاملهدي نيٌخروج 

ٌاثلاينٌعرشٌىلعٌمن؟مٌلوثٌالظامل ٌنيٌمعٌظهورٌاإلمام،ٌفاروجٌاملهدي 
ٌرجعةٌأهلٌابليت6ٌو5ٌ)ٌثاثلًا:ٌدستفادٌمنٌالروايتنيٌاآلتيتني ٌ(ٌأن 

ٌتكونٌيفٌزمنٌظهورٌاإلمامٌاثلاينٌعشـرٌ ٌعـيل  ،ٌإذٌخيربٌاإلمامٌاملهدي 
بنٌمهًيارٌيفٌالروايةٌاألوىلٌعنٌاحلوادثٌال مٌتكونٌحنيٌظهوره،ٌفيسـيلٌ

اٌيكونٌبعدهٌمنٌاحلوادث،ٌفيقول:ٌاب ة،ٌ»نٌمهًيارٌاإلمامٌعم  ةٌالكـر  الكـر 
ةٌ«.ٌالرجعةٌالرجعة ،ٌولمٌيقـلٌ)تـييتٌبعـدهٌأيٌتييتٌبعدهٌرجعةٌاألئم 

تٌيفٌ ةٌأن هٌأستُندٌيفٌٰهذهٌالروايةٌإىلٌاآليةٌال مٌفُس  خالفةٌاملهدي ني(مٌوخاص 
الروايـةٌاثلانيـةٌأيًضـاٌ.ٌو ٌالروايةٌال مٌقبلهاٌِبروجٌاإلمامٌاحلسنيٌ

ٌ اٌيعملٌاملهدي  لٌموالناٌالصادقٌعم  ٌ،ٌفيخربهٌاإلمامٌدسيلٌاملفض 
،ٌوقال:ٌ ٌيظهرٌاحلسنيٌ»بقتلهٌالسفياين  ،ٌفظهورٌاحلسـنيٌيفٌزمـنٌثم 

ٌ ٌ.ظهورٌاملهدي 
بُـوٌ»ـ5ٌ

َ
َثنَاٌأ ،ٌقَاَل:ٌَحـدَّ ُدٌْبُنٌَسْهٍلٌاجْلَلُوديير ٌاهللٌحُمَمَّ بُوٌَعبْدي

َ
ٌَوَرَوىٌأ اخْلَـرْيي

ٌ يَمٌُمـوَىٌبْـني ٌإيبْـَراهي يبي
َ
ٌأ دي ٌَمْسـجي ٌيفي ر ٌالُْكـو ي ر ايئي ٌَجْعَفٍرٌالطَّ ٌبْني دي أمحدٌْبُنٌحُمَمَّ
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َثنَاٌَجْعَفٍرٌ ،ٌقَـاَل:ٌَحـدَّ ر ٌَهَْيٌاحْلَـاريِثي ٌبْني ُدٌْبُنٌاحْلََسني َثنَاٌحُمَمَّ ،ٌقَاَل:ٌَحدَّ
يَاَرٌ ًي ٌَمْه يَمٌبْني ٌْبُنٌإيبَْراهي ر ٌَعيلي يَاري ًي ٌقَاَل:ٌيَاٌْبَنٌالَْمْه ،...ٌُثمَّ ْهَوازيير

َ
ٌيَـَدُهٌٌ-اأْل وَمـدَّ

-ٌٌ، ر ـايني ،ٌوَسـاَرٌالُْعمَّ ر ،ٌوحَتَـرََّ ٌالَْمْغـريِبي ر ـبي نَُّهٌإيَذاٌَقَعَدٌالصَّ
َ
،ٌأ نَبيئَُ ٌاخْلرََبَ

ُ
اَلٌأ

َ
أ

ٌ ْخُرُجٌبنَْيَ
َ
ٌاهللي،ٌفَي ي يَوِلي َذُنٌل

ْ
ٌيَي ر ْفيَايني ئٍَةٌوثاََلثَـَةٌوبُوييَعٌالسر ٌثاََلثيمي يفي َفاٌوالَْمْرَوةٌي الصَّ

ٌ  ي
َ
ٌرَُجاًلٌَسَواًء،ٌفَـي ٌَعرَشَ هي ٌبينَائـي

ٌىلَعَ بْنييـهي
َ
َدَهاٌوأ ُمٌَمْسـجي ْهـدي

َ
ٌوأ ُءٌإيىَلٌالُْكوفَـةي

ٌاجْلَبَابيَرةي...ٌ ْنٌبينَاءي ُمٌَماٌَحْوهَلٌُمي ْهدي
َ
،ٌوأ لي وَّ

َ
ي،ٌَمـاٌيَُكـوُنٌَبْعـاأْل َدٌقُلُْت:ٌيَاٌَسييدي

ُة،ٌالرَّْجَعُةٌالرَّْجَعُةم ُةٌالَْكرَّ ٌتَـاَلٌٰهـذهٌاآْليَـَة:ٌٌٰذل ...ٌقَاَل:ٌالَْكرَّ ٌرََدْدنَـاٌ﴿ُثمَّ ُثـمَّ
ْمَدْدناكٌُـلَكٌُ

َ
ْمٌوأ َةٌَعلَيْهي ْمواٍلٌوبَنينَيٌوَجَعلْناكٌُـُمٌالَْكرَّ

َ
رًياـْمٌبيي ٌنَفي ْيََثَ

َ
ٌ.(1)«﴾ْمٌأ

ي،ٌمٌَ»ـ6ٌ ُل:ٌيَاٌَسييدي ؟ٌقَاَلٌقَاَلٌالُْمَفضَّ ير ايَـاُهٌاَذاٌَيْعَمُلٌالَْمْهدي :ٌَت ُـوُرٌرَسَ
ٌ ٌَيْظَهـُرٌاحْلَُسـنْيُ ْاَرةي،ٌُثمَّ ٌالصَّ ُخُذونَُهٌَوَيْذحَبُونَُهٌىلَعَ

ْ
َمْشَق،ٌَفيَي ٌإيىَلٌدي ي ْفيَايني ٌالسر ىلَعَ

ٌ ٍّ نَيٌرَُجـاًلٌٌْبُنٌَعيلي ٌوََسـبْعي يٍق،ٌَواْثنَـنْيي ـدي لَْفٌصي
َ
ٌأ ٌَعرَشَ ٌاثَْنْ ٌٌ-يفي ْصـَحابيهي

َ
أ

يَنٌقُتيلُواٌَْمَعُهٌيَْوَمٌاَعُشوَراَءٌ ي ٍةٌزَْهـَراَءٌَورَْجَعـٍةٌَبيَْضـاَءمٌٌ-الَّ ْنٌَكرَّ نَْدَهاٌمي َفيَاٌلََ ٌعي
ٌَطاليٍبٌ يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر نينَيٌَعيلي رُيٌالُْمْؤمي مي

َ
ٌأ ْيرَبُ

َ
يُقٌاأْل دي ٌخَيُْرُجٌالصي  .(2)«ُثمَّ

مةٌ حٌفيهـاٌرواياتٌاألربـعٌاآلتيـةالوأرصحٌمنٌٰهذهٌالرواياتٌاملتقد  ،ٌإذٌرص 
يٌتكونٌالرجعةٌيفٌزمانهٌهو ٌالقائمٌال  ٌٌبين  دٌبنٌاحلسنٌالعسكري   :ٌحمم 

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-1 از430و429ٌاحليل    ً ٌبـنٌالـرازيٌ؛ٌاخل ،ٌعـيل 
ٍد،ٌدالئلٌاإلمامة،ٌ  ٌ.542حمم 

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-2ٌ ٌ.455و454ٌاحليل  
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،ٌقال:ٌعنٌأيبٌمحًةٌثابتٌبنٌأيبٌصفي ةٌديناٍر،ٌعنٌأيبٌجعفٍرٌ»ـ7ٌ
ٌبنٌأيبٌطالـٍبٌ ألصـحابهٌقبـلٌأنٌيقتـلٌبليلـٍةٌٌقالٌاحلسنيٌبنٌعيل 

ٌرسولٌاهللٌ ،ٌإن  ٌستساقٌإىلٌالعراق،ٌتْنلٌيفٌقالٌواحدٍة:ٌإن  :ٌياٌبن 
أرٍضٌيقالٌهلا:ٌعموراٌوكـربال،ٌوإنـ  ٌتستشـهدٌبهـا،ٌوتستشـهدٌمعـ ٌ

ٌرسولٌاهللٌ ،ٌوقدٌقربٌماٌعهدٌإل  ٌإيلهٌبًدا،ٌفمنٌمجاعة  ٌراحل  ،ٌوإين 
ٌقدٌأذنتٌهل،ٌوهـوٌ ٌمنكمٌاالنصـرافٌفلينرصفٌيفٌٰهذهٌالليلة؛ٌفإين  أحب 

دٌ .ٌوأي  ٌيفٌحلٍّ فيماٌقاهلٌتيييًداٌبليًغاٌفلمٌيرضواٌوقـالوا:ٌواهللٌمـاٌٌمن 
اٌرأىٌٰذل ٌقال:ٌفيبرشواٌباجلن ة،ٌفـواهللٌ ٌنردٌمورد .ٌفلم  نفارق ٌأبًداٌحت 

ٌخيرجنـاٌاهللٌبعدٌمـاٌجيـريٌعلينـا،ٌٌ-تعاىلٌٌ-إن ماٌنمكثٌماٌشاءٌاهللٌ ثـم 
ٌ،ٌوأنـاٌوأنـتمٌ شـاهدهموإي اكمٌحنيٌيظهـرٌقائمنـاٌفينـتقمٌمـنٌالظـاملني

مـنٌو)عليهم(ٌالسالسلٌواألبـاللٌوأنـواعٌالعـذابٌوانلـاكل.ٌفقيـلٌهل:ٌ
ٌابلـاقر،ٌ دٌبنٌعـيلٍّ قائمكمٌياٌابنٌرسولٌاهلل؟ٌقال:ٌالسابعٌمنٌودلٌابنٌحمم 
ٌبنٌمـوىٌبـنٌجعفـرٌبـنٌ دٌبنٌعيل  ٌبنٌحمم  ةٌبنٌاحلسنٌبنٌعيل  وهوٌاحلج 

ٌابن دٌابنٌعيلٍّ ٌيظهحمم  ًةٌطويلًة،ٌثم  يٌيغيبٌمد  رٌويمـأٌاألرضٌ،ٌوهوٌال 
ٌ.(1)«قسًطاٌوعداًلٌكماٌملئتٌجوًراٌوظلًما

حٌيفٌهٌٰ يٌتكـونٌالرجعـةٌيفٌزمانـهٌٌهـوٌرص  ٌالقـائمٌال  ذهٌالروايةٌبـين 
حٌاإلمـامٌباسـمهٌوقـال:ٌالسابعٌمنٌودلٌاإلمـامٌابلـاقرٌ وهـوٌ»،ٌورص 

                                                        

ٌ.36الفضلٌبنٌشاذان،ٌإثباتٌالرجعة،ٌ ٌٌ-1
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دٌبنٌبنٌموىٌبنٌجعفرٌبنٌحممٌ ٌدٌبنٌعيلٌ بنٌحممٌ ٌةٌبنٌاحلسنٌبنٌعيلٌ احلجٌ 
ٌ«.نابٌعيلٌٍّ
ٌرَُسـوُلٌاهللٌيٌَعْنٌَزاَذاَن،ٌَعْنٌَسلَْماَنٌ»ٌ-8 ٌٌقَاَل:ٌقَاَلٌلي :ٌإينَّ

ٌَعَشـٌ-َتبَارََ ٌَوَتَعاىَلٌٌ-ٌاهلل ٌاثْـَنْ ٌَجَعـَلٌهَلُ َرٌـلَْمٌَيبَْعْثٌنَبييااٌَواَلٌرَُسـواًلٌإيالَّ
يبًا.ٌَفُقلُْت:ٌيَاٌرَُسوَلٌ ٌ،ٌلََقْدٌَعَرفُْتٌهٌٰاهللنَقي ْهلي

َ
ْنٌأ .ٌَفَقـاَل:ٌيَـاٌَذاٌمي تَابنَْيي الْكي

يَنٌاْختَارَُهْمٌ ي ٌالَّ ٌَعرَشَ ثَْنْ ٌاالي ٌَوَمني ٌٌاهللَسلَْماُن،ٌَهْلٌَعليْمَتٌَمْنٌُنَقبَايئي ةي مَّ
ُ
يْأ ل

ي؟ٌَفُقلُْت:ٌ ْنٌَبْعدي ٌٌاهللمي ْعلَُم.ٌَفَقاَل:ٌيَاٌَسـلَْماُن،ٌَخلََقـني
َ
ـْنٌٌاهللَورَُسوهُلٌُأ مي

ٌ َطاَعُه،ٌوََخلََقٌَصْفَوةيٌنُوريهي،ٌوََداَعيني
َ
ْنٌنُورييٌَعليياا،ٌوََداَعُهٌفَي َطْعتُُه،ٌوََخلََقٌمي

َ
ٌفَي

َمـَة:ٌ ٌَوفَاطي ٍّ ـْنٌَعـيلي ٌَومي ـني َطاَعتُْه،ٌوََخلَـَقٌمي
َ
َمَة،ٌوََداَعَهاٌفَي ٌفَاطي ٍّ ٌَعيلي ْنٌنُوري مي

َمـةٌَ ٌَوفَاطي ٍّ ْنٌَعـيلي ٌَومي ني َطاَعُه،ٌوََخلََقٌمي
َ
،ٌفَـَداَعُهٌاحْلََسَن،ٌوََداَعُهٌفَي :ٌاحْلَُسـنْيَ

ٌ، ْسَمائيهي
َ
ْنٌأ ْسَماٍءٌمي

َ
ٌأ َْمَسةي انَاٌِبي ٌَسمَّ َطاَعُه.ٌُثمَّ

َ
،ٌٌفَاهللفَي ـد  نَـاٌحُمَمَّ

َ
الَْمْحُمـوُدٌَوأ

ٌَوهٌٰ ر ،ٌَواهلُلٌالَْعيلي ٌّ ُرٌَوهٌٌٰواهللَذاٌَعيلي َمُة،ٌالَْفاطي هيٌفَاطي ٌَوٰهـٌاهللذي َذاٌُذوٌاإْليْحَسـاني
ُنٌَوهٌٰالْمٌٌُواهللاحْلََسُن،ٌ يْسَعَةٌْحسي :ٌت ٌاحْلَُسنْيي ْنٌنُوري نَّاٌَومي ٌَخلََقٌمي .ٌُثمَّ َذاٌاحْلَُسنْيُ

ْنٌخَيْلَُقٌ
َ
َطاُعوُه،ٌَقبَْلٌأ

َ
ٍة،ٌفََداَعُهْمٌفَي ئيمَّ

َ
يَّـًة،ٌَواَلٌٌأ رًْضـاٌَمْدحي

َ
َسَماًءٌَمبْنييًَّة،ٌَوأ

ا،ٌَوُكنَّاٌنُوًراٌ َُسبيُحٌ يُع.ٌقَاَلٌَسلَْماُن:ٌَفُقلُْتٌ،ٌَو َْسمٌَاهللَملاًَكٌَواَلٌبرََشً ٌَونُطي ُعٌهَلُ
يَمْنٌَعَرَفٌهٌٰاهلليَاٌرَُسوَلٌ ،ٌَفَماٌل مي

ُ
نَْتٌَوأ

َ
ٌأ يبي

َ
؟ٌَفَقاَل:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌَمْنٌ،ٌبيي ُؤاَلءي

ْم،ٌَفهٌُ ْنٌَعُدويهي ٌمي
َ
َُّهْم،ٌَوترََبَّأ ْم،ٌَوَواىَلٌَويلي ْم،ٌَواْقتََدىٌبيهي فَتيهي ٌَمْعري َوٌَعَرَفُهْمٌَحقَّ

نَّا،ٌيَريُدٌَحيُْثٌنَريُد،ٌَودَْسُكُنٌَحيُْثٌ َْسُكُن.ٌَفُقلْـُت:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌٌهللَوا ،ٌاهللمي
ْم؟ٌَفَقاَل:ٌاَلٌيَاٌَسلَْماُن.ٌ  َْسابيهي

َ
ْمٌَوأ ْسَمائيهي

َ
ٌبيي فَةي ٌَمْعري ْمٌبيَغرْيي ٌبيهي َوَهْلٌيَُكوُنٌإييَمان 
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ْمٌاهللَفُقلُْت:ٌيَاٌرَُسوَلٌ ٌبيهي ٌلي َّنَّ
َ
ٌَسـييُدٌ،ٌفَي ؟ٌقَاَل:ٌُثـمَّ َوقَْدٌَعَرفُْتٌإيىَلٌاحْلَُسنْيي

ليـنَيٌ وَّ
َ
ٌاأْل لْـمي ٌبَـاقيُرٌعي ٍّ ـُدٌْبـُنٌَعـيلي ٌاْبنُـُهٌحُمَمَّ ،ٌُثمَّ ٌْبُنٌاحْلَُسنْيي ر يَنٌَعيلي الَْعابيدي

ٌاْبنُـهٌُ َنٌانلَّبييينَيٌَوالُْمرَْسلينَي،ٌُثـمَّ يَنٌمي ري يَسـٌَواآْلخي ـٍدٌل ٌاهللاُنٌَجْعَفـُرٌْبـُنٌحُمَمَّ
ٌ ُمٌَغيَْظُهٌَصرْبًاٌيفي ٌاْبنُُهٌُموَىٌْبُنٌَجْعَفٍرٌالاَْكظي ُق،ٌُثمَّ ادي (،ٌٌاهللالصَّ ٌوََجلَّ ًَّ )َع

ٌ ْمري
َ
ٌألي ر ٌْبُنٌُموَىٌالرَِّضي ر ٌاْبنُُهٌَعيلي ْنٌاهللُثمَّ ٌالُْمْاتَاُرٌمي ٍّ ُدٌْبُنٌَعيلي ٌاْبنُُهٌحُمَمَّ ،ٌُثمَّ

ٌراهللٌَخلْقيٌ ٌاْبنُُهٌَعيلي ٍدٌالَْهادييٌإيىَلٌا،ٌُثمَّ ٌهللٌْبُنٌحُمَمَّ ٍّ ٌاْبنُُهٌاحْلََسُنٌْبـُنٌَعـيلي ،ٌُثمَّ
ٌ ي نُيٌليسي مي

َ
ُتٌاأْل امي ُقٌاهللالصَّ ٌانلَّاطي ير ٌالَْهادييٌالَْمْهدي ُدٌْبُنٌاحْلََسني ٌاْبنُُهٌحُمَمَّ ،ٌُثمَّ

َقيٌ ٌقَاَل:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌإينََّ ٌاهللٌالَْقائيُمٌحبي ،ٌَوَمـْنٌمي ْلَـَ ٌٌاَكنٌٌَ،ٌَوَمنٌُْكهٌُُمْدرٌيٌ.ٌُثمَّ
.ٌقَاَلٌَسلَْماُن:ٌفََشَكْرُتٌ فَةي ٌالَْمْعري يَقةي َقي ُهٌحبي ٌقُلُْت:ٌيَاٌرَُسـوَلٌٌاهللتََوالَّ َك يرًياٌُثمَّ

والُهماٌاهلل
ُ
:ٌ﴿فَإيذاٌجاَءٌوَْعُدٌأ

ْ
هي؟ٌقَاَل:ٌيَاٌَسلَْماُن،ٌاقَْرأ ٌإيىَلٌَعْهدي ل  ٌُمؤَجَّ ،ٌَوإييني

ٌَواكَنٌوَْعـًداٌٌَبَع ْنا يـاري الَلٌادلي يٍدٌفَجاُسواٌخي ٍسٌَشدي
ْ
ٌبَي وِلي

ُ
باًداٌنَلاٌأ َعلَيُْكْمٌعي

ْمواٍلٌَوَبنينَيٌوََجَعلْنـاُكْمٌٌَمْفُعواًلٌ
َ
ْمَدْدناُكْمٌبيي

َ
ْمٌَوأ َةٌَعلَيْهي ٌرََدْدناٌلَُكُمٌالَْكرَّ ُثمَّ
ٌوٌَ ٌبَُكايئي رًيا﴾.ٌقَاَلٌَسلَْماُن:ٌفَاْشتَدَّ ٌنَفي ْيََثَ

َ
ٌقُلْـُت:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌأ ،ٌُثمَّ ،ٌاهللَشْوِقي

نَْ ؟ٌَفَقاَل:ٌإييٌ بيَعْهٍدٌمي
َ
ٌواهللأ ٍّ ـْنٌَعـيلي ٌَومي ـني ،ٌمي احْلَقي ًداٌبـي رَْسَلٌحُمَمَّ

َ
يٌأ ي ،ٌالَّ

نَّاٌَوَمَعنَا ٌَمْنٌُهَوٌمي ،ٌَوُكي ٌَوالتيْسَعةي ٌَواحْلَُسنْيي َمَةٌَواحْلََسني ٌفيينَا،ٌٌَوفَاطي ،ٌَوُمَضامٍّ
نٌٌَواهللإييٌ يَمـاَنٌٌيَاٌَسلَْماُن،ٌَويَلُْحرُضَ ٌَمـْنٌحَمَـَضٌاإْلي إيبْلييُسٌوَُجنُـوُدُه،ٌَوُكر

،ٌَواَلٌَيْظليـُمٌ ْوتَـاري
َ
ٌَواأْل َصـا ي ٌيُؤَْخـَذٌبيالْقي حَمًْضاٌَوحَمََضٌالُْكْفَرٌحَمًْضا،ٌَحتَّ

ــُقٌ َحــًدا،ٌَوُهَقي
َ
ــَ ٌأ يــَلٌٰهــٌَربر وي

ْ
يــُدٌتَي :ٌ﴿َونُري هيٌاآْليـَـةي يــَنٌذي ي ٌالَّ ٌىلَعَ ْنٌَنُمــنَّ

َ
أ
ثينَيٌ ًةٌَوَتَْعلَُهُمٌالْـواري ئيمَّ

َ
ٌَوَتَْعلَُهْمٌأ رْضي

َ
ٌاأْل ُفواٌيفي ٌٌاْستُْضعي ـَنٌلَُهـْمٌيفي َوُنَمكي
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ـنُْهْمٌمـاٌاكنُـواٌَهْـَذُروَن﴾ ٌَونُريَيٌفيرَْعْوَنٌَوهاماَنٌوَُجنُوَدُهماٌمي رْضي
َ
.ٌقَـاَلٌاأْل

ْنٌبنَْيٌي ٌَسلَْماُن:ٌَفُقْمُتٌمي ٌٌٌاهللٌيََدْيٌرَُسولي َ ٌَسلَْماُنٌَمـَتٌلَـيقي َوَماٌُيبَالي
يَه ْوٌالَْموُْتٌلَقي

َ
ٌ.(1)«الَْموَْت،ٌأ
ٌسلمانٌوأم اهلٌمم نٌحمضٌاإليمانٌحمًضاٌيرجـعٌفيفٌهٌٰ ٌبين  ذهٌالروايةٌترصيح 

إىلٌادلنياٌعندٌظهورٌاإلمامٌاثلاينٌعرش،ٌو ٌٰهذهٌالروايـةٌأيًضـاٌدسـيلٌسـلمانٌ
ٌ نَْ ؟»ٌويقول:ٌٌانلب  بيَعْهٍدٌمي

َ
ْدتُـه«ٌأ ٌوالعهدٌهناٌبمعىنٌاالتلقاء،ٌيقال:ٌ"َعهي

ــه يتُ يٌلَقي
َ
يبمــاكنٌكــذا"ٌأ ــهٌٌ،ٌو"َعْهــدي يتُ

َ
ــهٌفرأ دركتُ

َ
يٌأ

َ
"ٌأ بفــالٍنٌوهــوٌشــابٌّ

ٌ(2)كٰذل  رَْسـَلٌ:ٌ»يقولٌيفٌجوابهٌلسـلمانٌٌ.ٌوانلب 
َ
يٌأ ي ٌالَّ إييٌَواهللي

ٌ ني ،ٌمي ًداٌبياحْلَقي ٌَمـْنٌُهـَوٌحُمَمَّ ،ٌَوُكي ٌَوالتيْسَعةي ٌَواحْلَُسنْيي َمَةٌَواحْلََسني ٌَوفَاطي ٍّ ْنٌَعيلي َومي
ٌفيينَا نَّاٌَوَمَعنَا،ٌَوُمَضامٍّ ٌ«.ٌمي ٌرجعـةٌانلـب  ٌبـين  ٌفـيفٌٰهـذهٌالروايـةٌترصـيح 

ةٌاملعصومنيٌ  رٌاإلمامٌاثلاينٌعرش.ٌـستكونٌيفٌعصٌواألئم 

ٌُعَمَر،»ٌ-9 ٌبْني لي
ٌالُْمَفضَّ ٌاٌَعني بُـوٌَعبْـدي

َ
ٌ:ٌإيَذاٌَظَهـَرٌٌهللقَـاَل:ٌقَـاَلٌأ

ٌٌالَْقائيُمٌ ٌٰهَذاٌابْلَيْتي ْنٌَظْهري شٌٌْهلل،ٌَبَعَثٌامي ينٌَـَمَعُهٌَسبَْعًةٌوَعي رَُجـاًل،ٌٌٌري
ٌُموَىٌ ْنٌقَْومي ٌرَُجاًلٌمي ْرَبَعَةٌَعرَشَ

َ
نُْهْمٌأ يَنٌقَاَلٌامي ي )َتَعاىَل(:ٌٌهلل،ٌَوُهُمٌالَّ

ٌ ْنٌقَْومي لُونٌٌَُموى﴿َومي ٌَيْعـدي ٌَوبيهي ٌَيْهُدوَنٌبياحْلَقي ة  مَّ
ُ
ٌأ ْصـَحاُبٌالَْكْهـفي

َ
﴾،ٌَوأ

                                                        

دٌبنٌجريٍر،ٌدٌ-1 ،ٌحمم   .450ٌ-448ٌالئلٌاإلمامة،ٌ ٌالطربي 

دٌبنٌمكرمٌٌٍ-2  «ٌ.عهد»،ٌمادة313ٌ،ٌ 3ٌ،ٌلسانٌالعربٌ،جٌابنٌمنظوٍر،ٌحمم 
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ٌفيرَْعْوَن،ٌَوُيوَشُعٌْبـُنٌنُـوٍنٌ ُنٌآلي ،ٌَوُمْؤمي نَْصاريير
َ
ٌاأْل ْقَداُدٌوََجابير  ،ٌَوالْمي َثَمانييَة 

ٌُموَىٌ ر  .»(1)وَصي
ـ ٌبعدٌالغيبةٌمنٌمك  يٌهلٌظهور  ٌاإلمامٌال  ٌأن  ةٌهـوٌاإلمـامٌاثلـاينٌومعلوم 

ٌ ةٌبنٌاحلسنٌاملهدي  ٌعليهٌالرواياتعرشٌاحلج  ،ٌوقدٌرص حتٌ(2)،ٌوتدل 
وأصحابٌالكهـفٌٌالروايةٌبرجوعٌسبعٍةٌوعرشينٌمنٌأصحابٌموىٌ

ٌموىٌ ٌومؤمنٌآلٌفرعونٌويوشعٌوص  ٌاألنصاري  ٌ.واملقدادٌوجابر 
ٌأخر ٌعنٌأمريٌاملومننيٌويؤي دٌهٌٰ ثٌذهٌالروايةٌرواية  فيهاٌعنٌٌهد 

ٌعالئمٌالظهورٌويقول:
«ٌ َ ٌإيالَّ ٌٰذلـي ٌيفي َنٌانلَّاسي ،ٌَواَلٌَيبََْقٌمي ٌَشنييع  ،ٌَوَطاُعون  يع  ٌرَسي ،ٌَوَموْت  يع  ٌفَظي َقتْل 

ٌ ٌَيتََمـىنَّ ٌاآْلفَاُتٌَحتَّ يٌَوتَْكَُثُ ْنٌُودْلي ٌرَُجٍلٌمي ٌبياْسمي َماءي َنٌالسَّ ثُلُ ُُهْمٌَوُينَادييٌُمنَاٍدٌمي
ْحيَاُءٌ

َ
ٌاأْل

ُ
ٌَفـيَْمَأ َي ـْ َ ـْنٌعي ٌمي ٌَيْظَهـُرٌرَُجـل  ،ٌ...ُثـمَّ ْهـَوالي

َ
َنٌاأْل اٌيََرْوَنٌمي مَّ الَْموَْتٌمي

ٌا تييهي
ْ
رَْضٌقيْسًطاٌوََعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌَجْوًراٌَوُظلًْماٌيَي

َ
َوُهْـَيٌٌُموَىٌٌبيبََقايَاٌقَْومٌيٌهللاأْل

                                                        

دٌبنٌجريٍر،ٌدالئلٌاإلمامة،ٌ ٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.463الطربي 
ٍد،ٌاالختصا ،ٌ ٌٌ-2ٌ دٌبنٌحمم  ـدباقرٌ،ٌحبـارٌاألنـوار،256ٌاملفيد،ٌحمم  ،ٌحمم  ٌ؛ٌاملجليس 

،ٌسعيد30،ٌ 53ٌجٌ ؛ٌابـن926ٌ،ٌ 2ٌبنٌهبةٌاهلل،ٌاخلـرائجٌواجلـرائح،ٌجٌٌ؛ٌالراوندي 
ٌبنٌموى،ٌالترشيفٌباملنن،ٌ ٌ ٌ.123ٌطاووٍس،ٌعيل 
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َماُءٌ ُلٌالسَّ ٌَوتُْْني ْصَحاُبٌالَْكْهفي
َ
ٌأ رُْضٌَنبَاَتَهاهَلُ

َ
ُجٌاأْل ٌ.(1)«َقْطَرَهاٌَوخُتْري

ٌُعَمَرٌقَاَل:ٌَذَكْرنَاٌالَْقـائيَمٌ»ٌ-10 ٌبْني لي
ٌالُْمَفضَّ ـْنٌوٌٌََعني َمـْنٌَمـاَتٌمي

ٌا بُوٌَعبْـدي
َ
ُرُهٌَفَقاَلٌنَلَاٌأ ْصَحابينَاٌيَنْتَظي

َ
ٌقَـرْبيهيٌٌٌهللأ ُنٌيفي ٌالُْمـْؤمي َ يتي

ُ
إيَذاٌقَـاَمٌأ

ٌيَاٌَهذٌَ بَُ ٌَفيَُقاُلٌهَلُ ٌفَاحْلَْقٌٌاٌإينَُّهٌقَْدٌَظَهَرٌَصاحي ْنٌتَلَْحَقٌبيهي
َ
ٌأ

ْ
ٌوٌَفَإيْنٌتََشي

ْ
إيْنٌتََشـي

قيمٌْ
َ
ٌَربيَ ٌفَي ٌَكَراَمةي يَمٌيفي ْنٌتُقي

َ
 .(2)«أ

يٌينتظرهٌأصحابٌاإلمامٌالصادقٌو ٌالقائمٌال  هـوٌٌمنٌالواضحٌأن 
ٌأصـحابٌا ٌىلعٌرجوعٌخـوا   ـةٌيفٌاإلمامٌاثلاينٌعرش،ٌوالروايةٌتدل  ألئم 

ٌىلعٌأنٌ زمانٌظهورهٌ مٌتـدل   ،ٌوإذاٌأخذناٌبنظرٌاالعتبارٌالرواياتٌالـ 

لٌمنٌيرجعٌهوٌاحلسنيٌ ٌذٌٰ(3)أو  ـةٌلـ ٌ،ٌفإن  ٌرجعـةٌاألئم  ٌىلعٌأن  يـدل 
ٌ.ٌوكبارٌالشيعةٌمنٌأصحابهمٌتكونٌيفٌعرصٌظهورٌاإلمامٌاثلاينٌعرشٌٌ

ٌبَليْغٌَمْواَلنَاٌٌداعءٌالعهد:ٌو ٌ-11 ٌالَْقـائيَمٌاللَُّهمَّ يَّ َيٌالَْمْهـدي اإْليَماَمٌالَْهادي

ْمريَ ٌَصلََواُتٌا
َ
ٌٌهللبيي نينَيٌوٌََعلَيْهي ٌالُْمْؤمي يَنٌَعني ري اهي ٌالطَّ ٌآبَائيهي ٌوٌَىلَعَ ٌيفي نَاتي الُْمْؤمي

ٌ رْضي
َ
ٌاأْل قي بيَهاٌَسْهليَهاٌوٌََمَشاري ٌوٌَحَبْريَهاٌوٌََجبَليَهاٌبَريَهاٌوٌََمَغاري يٌَّوٌََعني َ َنٌَعْنٌَوادلي ٌمي

                                                        

،ٌحسنيٌبنٌمحدان،ٌاهلدايةٌالكربى،ٌ ٌٌ-1ٌ  .163اخلصيب 

دٌبنٌاحلسنٌ،ٌالغيبةٌ-2ٌ ،ٌحمم   .459ٌٌ ٌٌ،الطويس 

 3-ٌ ٌ  .120و117ٌ،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌ،ٌحسنٌبنٌسليماناحليل 
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ٌا نََةٌَعْرشي ٌزي لََواتي ٌوٌٌَهللالصَّ َداَدٌلَكيَماتيهي لُْمُهٌوٌَمي ْحَصاُهٌعي
َ
ٌكيتَابُـُهٌوٌََماٌأ َحاَطٌبيهي

َ
أ

ٌَهَذاٌ ٌيَْومي ٌَصبييَحةي ٌيفي ُدٌهَلُ َجدي
ُ
ٌأ ٌإييني ٌَعْهدًٌوٌَاللَُّهمَّ يَّامي

َ
ْنٌأ ْشُتٌمي ٌاَعْقـدًٌوٌٌَاَماٌعي

ُحوُلٌوٌَ
َ
ٌاَلٌأ ٌُعنُيقي ٌيفي بَدًٌوٌٌََعنَْهاٌَبيَْعًةٌهَلُ

َ
ُزوُلٌأ

َ
نَْصـاريهيٌٌااَلٌأ

َ
ـْنٌأ ٌمي ٌاْجَعلْني اللَُّهمَّ

ٌوٌَ ْعَوانيهي
َ
ابينَيٌَعنُْهٌوٌَأ ٌوٌَالَّ هي ي ٌَحَواِئي ٌقََضاءي ٌيفي نَيٌإييَلْهي نَيٌَعنْـُهٌوٌَالُْمَساريعي الُْمَحـامي
ٌوٌَ نَيٌإيىَلٌإيَراَدتيهي ابيقي ٌوٌَالسَّ ٌيََديْهي يَنٌبنَْيَ ٌَوَبيْنَـُهٌاللٌَّالُْمْستَْشَهدي ٌإيْنٌَحـاَلٌَبيْـني ُهمَّ

ٌ ْخريْجني
َ
َ ٌَحتًْماٌفَي بَادي ٌعي يٌَجَعلْتَُهٌىلَعَ ي ـنٌٌْالَْموُْتٌالَّ رًٌٌقَـرْبييٌمي ًي ٌٌاُمـْؤتَ َكَفـني

رًٌ ٌجُمَريدًٌٌاَشاهي ٌُملَبييًٌٌاَسييْفي ٌٌاَقنَايتي ي ٌاحْلَارضي ٌيفي ايعي  .(1)...ابْلَادييوٌََدْعَوَةٌادلَّ
إلجابةٌدعـوةٌموالنـاٌٌ؛دسيلٌادلايعٌأنٌهييهٌاهللٌيفٌالرجعةأيًضاٌءٌيفٌٰهذاٌادلاع

ٌصاحبٌالعرصٌوٌالًمان،ٌفالرجعةٌتكونٌيفٌزمانٌظهورهٌاإلم  .ٌامٌاملهدي 

 توجيه روايات املهدينّي االثين عرش
ٌيمكنٌتوجيهٌٰهذهٌالرواياتٌبيحدٌتوجيهني:

 أّواًل:
ٌٌيمكنٌأنٌيكونٌاملهدي ونٌاالثناٌعرشٌأشارًةٌإىل وأحدٌٌرجعةٌانلب 

ٌأمورٌاحلكومةٌبعدٌاإلمامٌ ،ٌوهمٌمنٌسيتوىل  عرشٌإماًماٌعداٌاإلمامٌاملهدي 

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌاملجٌ-1 ،ٌحمم   .96،ٌ 53ٌليس 
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ٌ ـةٌاالثـنٌاملهدي  .ٌكماٌيمكنٌأنٌيكـونٌاملقصـودٌمنهـاٌرجعـةٌاألئم 
ٌصاحبٌاألمرٌيرجعٌأيًضاٌبعدٌوفاته،ٌكماٌاحتملهٌحسنٌبنٌ عرش،ٌأيٌأن 

ٌيفٌ)خمترصٌبصائرٌادلرجات(ٌوس ٌنشريٌإىلٌٰذل .سليمانٌاحليل  
ــةٌاملعصــومنيٌ ــةٌىلعٌرجعــةٌاألئم  ك ــرية ٌذكــرٌٌوالروايــاتٌادلال 

ٌيفٌابلحارٌماٌيقربٌمنٌمئمٌروايٍة،ٌويقولٌبعدٌذكرٌالروايات: ٌاملجليس 
ـدتٌوأوضـحتٌلـ ٌيفٌ» ٌالٌأظن  ٌترتابٌبعـدٌمـاٌمه  اعلمٌياٌأِخٌأين 

اشـتهرتٌالقولٌبالرجعةٌال مٌأمجعتٌالشيعةٌعليهاٌيفٌمجيـعٌاألعصـار،ٌو
ـواٌبهـاٌ ٌنظموهاٌيفٌأشعارهم،ٌواحتج  بينهمٌاكلشمسٌيفٌرابعةٌانلهار،ٌحت 
ىلعٌاملاالفنيٌيفٌمجيعٌأمصارهم،ٌوشن عٌاملاالفونٌعليهمٌيفٌٰذل ٌوأثبتـوهٌ

ٌ.(1)«يفٌكتبهمٌوأسفارهم
ٌو شريٌإىلٌبعٍضٌمنها:

ٌاثلٌَّ»ٌـ1 ٌاحْلََسـني يبي
َ
ٌَعـْنٌأ ي ٌاهللٌانلََّاعي ٌَعبْدي ٌَعْنٌُموَىٌبْني يَـاَرةٌيٌاليـثي ًي ٌال يفي

ٌآثَاَرُكْم،ٌَودَْسلُُ ٌُسـبُلَُكْم،ٌ ْنٌَيْقتَصر مَّ ٌمي ْنٌقَاَل:ٌوََجَعلَني
َ
يَاَرَةٌإيىَلٌأ ًي ،ٌوََساَقٌال َعةي اجْلَامي

يٌبيُهَداُكْم،ٌَوُهْشٌَ ٌَدْوتَليُكـمٌْـَويَْهتَدي ُ ٌيفي ٌرَْجَعـتيُكْم،ٌَويَُملَـّ ٌيفي ٌُزْمَرتيُكْم،ٌَويَُكرر ،ٌُرٌيفي

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.122،ٌ 53ٌاملجليس 
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يَـاَرةٌي ٌزي ُرْؤيَتيُكْم.ٌَو ي ٌَعيْنُـُهٌَبـًداٌبـي ُكْم،ٌَوَتَقـرر يَّامي
َ
ٌأ ُنٌيفي ٌاَعفييَتيُكْم،ٌَويَُمكَّ َودرَُشَُّفٌيفي

ٌرَْجَعتيُكمٌْ ٌيفي ْحيَايني
َ
ٌَدْوتَليُكْم،ٌَوأ ٌيفي نَني :ٌَوَمكَّ ٌ.(1)«الْوََداعي

ْنٌبيَكرٌَّ»:ٌقالٌالصادقٌٌـ2 نَّاٌَمْنٌلَْمٌيُْؤمي ٌُمتَْعتَنَالَيَْسٌمي لَّ ٌ.(2)«تينَاٌَولَْمٌدَْستَحي

:ٌٌـ3 ْكـرٌيقَْوهُلُ:ٌ»تفسريٌالقيم   ٌالي ـْنٌَبْعـدي ٌمي ُبوري ًَّ ٌال ٌٌ-َولََقْدٌَكتَبْناٌيفي نَّ
َ
أ

ُونٌَ احلي َيٌالصَّ بادي ثُهاٌعي رَْضٌيَري
َ
ـَرٌاهللٌنَبييَّـُهٌاأْل ْهـَلٌبَيْتيـَ ٌٌ،ٌفَبَشَّ

َ
ٌأ نَّ

َ
أ

رَْض،ٌوٌٌََيْمليُكونٌَ
َ
ْعَداَءُهمٌْاأْل

َ
ْنيَاٌَوَيْقتُلُوَنٌأ ُعوَنٌإيىَلٌادلر ٌ.(3)«َيرْجي

نََّ ٌ»ٌـ4
َ
ْشَهُدٌأ

َ
:ٌأ يتي

ْ
ٌَماٌَسيَي ٌىلَعَ ٍدٌاحْليْمرَيييي ٌإيىَلٌحُمَمَّ يَةي َنٌانلَّاحي فييَماٌَخَرَجٌمي

ٌاَلٌَريَْبٌفييهٌَ ٌرَْجَعتَُكْمٌَحقٌّ نَّ
َ
ُر،ٌَوأ ُلٌَواآْلخي وَّ

َ
ْنتُُمٌاأْل

َ
ُةٌاهللي،ٌأ الٌا،ٌيَـْوَمٌُحجَّ

ٌإييمانيهاٌَخرْيًا ْنٌَقبُْلٌأوٌَكَسبَْتٌيفي ٌ.»(4)َينَْفُعٌَنْفًساٌإييمانُهاٌلَْمٌتَُكْنٌآَمنَْتٌمي

                                                        

،ٌمنٌالٌهرضهٌالفقيه،ٌجٌٌ-1ٌ دٌبنٌعيلٍّ ـدباقر،615ٌ،ٌ 2ٌالصدوق،ٌحمم  ،ٌحمم  ؛ٌاملجليس 
ٌ.92،ٌ 53ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌ

،ٌمــنٌالٌهضــٌ-2 ــدٌبــنٌعــيلٍّ ،ٌـ؛ٌاملجلســ458 ،ٌٌ،3ٌرهٌالفقيــه،ٌجـالصــدوق،ٌحمم    
دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌ ٌ.92،ٌ 53ٌحمم 

،ٌجٌٌ-3ٌ ٌبنٌإبراهيم،ٌتفسريٌالقيم   ،ٌعيل  ـدباقر،ٌحبـار297ٌ،ٌٌ 2ٌالقيم   ،ٌحمم  ؛ٌاملجلسـ  
ٌ.102،ٌ 53ٌاألنوار،ٌجٌ

،ٌاالحتجـاج،ٌجٌٌ-4ٌ ،ٌأمحدٌبنٌعيلٍّ ـدباقر،ٌحبـارٌـ؛ٌاملجلسـ494،ٌ 2ٌالطربيس  ،ٌحمم    
ٌ.117،ٌ 53ٌاألنوار،ٌجٌ
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 :اثانيً 
،ٌبلٌوردٌيفٌ ة  ٌىلعٌأن همٌأئم  ٌمنٌرواياتٌاملهدي نيٌماٌيدل  والٌيوجدٌيفٌأيٍّ

ٌاملقصودٌمنٌاملهـدي نيٌأشـا ٌبعضهاٌنيفٌٰذل ،ٌوعليهٌيمكنٌالقولٌإن  ا  
ةٌاملعصومنيٌيفٌعصـ رٌـمنٌكبارٌالشيعةٌمهدي ونٌويدعونٌانلاسٌإىلٌاألئم 

ةٌ ةٌورجعةٌاألئم  ،ٌكماٌوردٌٰهذاٌاألمـرٌبوضـوٍحٌيفٌظهورٌاإلمامٌاحلج 
ٌالروايةٌاتلايلة:

رٍيٌقَاَلٌ» ٌبَصي يبي
َ
ـٍدٌَعْنٌأ ٌحُمَمَّ ٌبْـني ٌَجْعَفـري قي ـادي ٌ:ٌيَـاٌْبـَنٌ:ٌقُلْـُتٌليلصَّ

ٌاهللٌ بييَ ٌ،ٌَسمٌيرَُسولي
َ
ْنٌأ ٌاثنـاٌٌْعُتٌمي نَُّهٌقَاَل:ٌيَُكوُنٌَبْعَدٌالَْقـائيمي

َ
أ

ياا"،ٌولَْمٌَيُقْلٌاثناٌَعَشـَرٌإيَماًمـامٌ ٌَمْهدي َماٌقَاَلٌ"اثناٌَعرَشَ ياا.ٌَفَقاَل:ٌإينَّ ٌَمْهدي َعرَشَ
فَةٌي يَعتينَاٌيَْدُعوَنٌانلَّاَسٌإيىَلٌُمَواالتينَاٌوَمْعري ْنٌشي ٌمي نَُّهْمٌقَْوم  نَاَولٰكي ٌ.ٌ(1)«ٌَحقي

(ٌىلعٌبـريٌاإلمـام،ٌإذٌيـنيفٌ و ٌروايٍةٌأخرىٌوردٌإطالقٌلفظٌ)املهدي 
دٌبنٌاحلنفي ة،ٌويقولٌإن هٌلمٌيكنٌإماًما،ٌوإن ماٌٌاإلمامٌابلاقرٌ إمامةٌحمم 

ٌاكنٌمهدياا.ٌتيملواٌيفٌٰهذهٌالرواية:

بَاٌَجْعَفٍرٌ»
َ
لُْتٌأ

َ
يٍر،ٌقَاَل:ٌَسي ٌَسدي ٌبْني :ٌَعـنيٌٌَعْنٌَحنَاني يَّـةي ٌاحْلَنَفي ٌابْـني

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1 ٌ.145،ٌ 53ٌاملجليس،ٌحمم 
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ياا نَُّهٌاَكَنٌَمْهدي .(1)«َهْلٌاَكَنٌإيَماًما؟ٌقَاَل:ٌاَل،ٌولٰكي

ٌيُطلقٌىلعٌبريٌاإلمامٌأيًضا. ٌاملهدي  وٰهذهٌالروايةٌوسابقتهاٌتُثبتٌبوضوحٌأن 

 أقوال العلماء يف املهدينّي 

 املجليّس  رأية 1

ٌللمشهور،ٌوطريقٌاتل» ٌيويلٌأحدٌوجهني:بيانٌٰهذهٌاألخبارٌخمالفة 

لٌأنٌيكونٌاملرادٌباالثنٌعرشٌمهـديااٌانلـبٌ ـةٌٌاألو  وسـائرٌاألئم 
ٌاحلسـنٌبـنٌٌسوىٌالقائمٌ بينٌيكونٌملكهمٌبعدٌالقائم،ٌوقدٌسبقٌأن 

ة،ٌوقالٌبرجعةٌالقائمٌ هلاٌجميعٌاألئم  بعدٌموته،ٌوبهٌأيًضـاٌٌسليمانٌأو 
ةٌملكهٌاألخبارٌاملاتلفةٌال مٌوردٌيمكنٌاجلمعٌبنيٌبعض ٌ.ٌتٌيفٌمد 

واثلاينٌأنٌيكونٌٰهؤالءٌاملهدي ونٌمنٌأوصياءٌالقائمٌهـادينٌللالـقٌيفٌ
ـٍة،ٌوإنٌاكنٌ ٌخيلـوٌالًمـانٌمـنٌحج  ينٌرجعوا؛ٌلـال  ةٌال  زمنٌسائرٌاألئم 

ةٌأيًضاٌحجًجا،ٌواهللٌ ٌ.(2)«يعلمٌ-تعاىلٌٌ-أوصياءٌاألنبياءٌواألئم 

                                                        

ٌبنٌاحلسني،ٌاإلمامةٌواتلبرصة،ٌ ٌٌٌ-1ٌ ٌ.60ابنٌبابويه،عيل 
دباقر،ٌٌ-2 ،ٌحمم  ٌ.148،ٌ 53ٌحبارٌاألنوار،جٌاملجليس 
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 احلّر العامّل  رأية  2
هٌقـدٌوردٌ(:38ٌ)ٌالفائدة» حديثٌاالثنٌعرشٌبعدٌاالثنٌعشـر:ٌاعلمٌأنـ 

ٰهذاٌاملضمونٌيفٌبعضٌاألخبار،ٌوهوٌالٌخيلوٌمنٌبرابٍةٌوإشاكٍل،ٌولمٌيتعـر ضٌ
ٌانلادرٌمنهمٌىلعٌماٌهض رينٌاآلن،ٌوالٌيمكنٌاعتقـادهٌجًًمـاٌـهلٌأصحابناٌإال 

ًهٌاحتما ٌايلقني،ٌبلٌّتوي ٌماٌوردٌبٰذل ٌلمٌيصلٌإىلٌحد  اًلٌىلعٌوجـهٌقطًعا؛ٌألن 
؛ٌملاٌيييتٌ منٌكـَثةٌمعارضـه،ٌوباجلملـةٌٌ-إنٌشاءٌاهللٌتعاىلٌٌ-اإلماكنٌمشّك 

تهٌىلعٌمعارضه قٌوتظهرٌقو  ٌاتلوقفٌإىلٌأنٌيتحق  .«فهوٌحمل 
ٌإىلٌرواياتٌاملهدي نيٌويقول: قٌالشيخٌاحلر  ٌيتطر  ٌثم 

«ٌ ٰهذهٌالرواياتٌبريٌموجبٍةٌللعلـمٌوايلقـني؛ٌلكـَثةٌمعارضـاتها،ٌفـإن 
ـةٌاألح ٌيفٌحصـرٌاألئم  اديثٌاملعتربةٌوالرواياتٌالصحيحةٌاملتواترةٌرصهة 

ـةٌواخللفـاء،ٌ ٌاثلاينٌعشـرٌمنهمٌخاتمٌاألوصياءٌواألئم  يفٌاثنٌعرش،ٌوإن 
ٌمنٌاخللق...ٌولوٌرشعناٌيفٌإيرادٌبعضٌماٌأرشناٌإيلـهٌ وإن هٌالٌيبَقٌبعدهٌأحد 

اجلليـلٌجيـبٌٌلطالٌالالكم،ٌوحصلتٌالسآمةٌوامللل،ٌوم لٌٰهذاٌاملطلـب
تواترٌاألخبارٌبهٌكيم اهل،ٌىلعٌتقديرٌوجوبٌاعتقـادهٌعلينـا،ٌفكيـفٌوردٌ
ةٌاملشارٌإيلها؟مٌوقدٌنقلٌعنٌسي دناٌ ٌووردٌمعارضهٌبٰهذهٌالقو  منٌطريٍقٌشاذٍّ

هٌقـالٌالٌٌاملرتضـىٌ زٌٰذل ٌىلعٌوجهٌاإلماكنٌواالحتمال،ٌوأنـ  أن هٌجو 
ٌ ٌٌبلٌ،نقطعٌبًوالٌاتلييفٌعندٌموتٌاملهدي  ـة  جيوزٌأنٌيبَقٌبعدهٌأئم 

يقومونٌحبفظٌادلينٌومصالحٌأهله،ٌوالٌخيرجناٌٰهذاٌمنٌالتسميةٌبـاالثنٌ
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عرشي ة؛ٌألن اٌلك فناٌأنٌنعلمٌإمامتهم،ٌوقدٌبي ناٌٰذلـ ٌبيانًـاٌشـافيًا،ٌودللنـاٌ
ٌ.(1)«عليهمٌفانفردناٌبٰهذاٌعنٌبرينا

 السّيد حمّمٌد الصدر  رأية  3
ــولٌاخل» ــاٌح ــيسٌاآلنٌالكمن ٌول ــب  ــدٌانل ــةٌبع ــدٌالف ــلٌبع ٌ،ٌب

ٌ ٌ،ٌوفيهاٌاحتماالنٌأوٌأطروحتان:املهدي 

ينٌيكونونٌبـدورهمٌأويلـاءٌ ٌبعدهٌأوالدهٌال  األطروحةٌاألوىل:ٌأن هٌيتوىل 
ٌ ٌىلعٌخالفتهمٌأمامٌاملجتمع،ٌٌصاحلني،ٌقدٌرب اهمٌاملهدي  بنفسهٌونص 

بناٌٰذل ٌيفٌ)تاريخٌماٌبعدٌالظهور(. ٌكماٌقر 
ـــةٌاثلا ـــةٌاألطروح ـــاؤهٌاألئم  ـــدهٌآب ـــرٌبع ـــوىلٌاألم ـــة:ٌأنٌيت ٌني

،ٌورجوعهمٌإىلٌاحلياةٌبعدٌاملوتٌيلحكمـواٌالعـالمٌبعـدٌاملعصومونٌ
ٌ ـاٌبشـٍّكٌمشـو ٍشٌمـنٌحيـثٌٌاملهدي  اٌمجـيعهمٌأوٌبعضـهم،ٌوإم  إم 

اٌبشـٍّكٌمقلـوٍب.ٌيعـنٌ ترتيبهمٌالسابق،ٌكماٌتقتيضٌاحلكمةٌيومئٍذ،ٌوإم 
ٌٌيبدأٌمنٌاألخريٌوهوٌاإلمامٌاحلسن ،ٌوبعـدهٌأبـوهٌاإلمـامٌالعسـكري 

ٌ،ٌوٰهكذا.اهلاديٌ

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌالعاميل  ٌ.115الفوائدٌالطوسي ة،ٌ ٌاحلر 
ٌ
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ةٌاألطروحةٌاألوىلٌدينياا،ٌوإن ماٌينشيٌٰذل ٌمـنٌ وليسٌنلاٌأنٌتًمٌبصح 
ي ٍةٌالستبعادٌأنٌيعودٌاإل سانٌللحياةٌبعدٌموته. ٌزاويٍةٌماد 

ٌمقتضـ ٌٌ-ىٌالقاعـدةٌـواآلنٌفإن  ةٌٌ-يفٌمـذهبناٌىلعٌاألقـل  هـوٌصـح 
ٌو ؛ٌلعدةٌوجوهٌٍنذكرٌمنهاٌماٌييل:األطروحةٌاثلانيةٌباخلص

ل:ٌموافقتهاٌللقرآنٌالكريم.ٌىلعٌماٌسوفٌيـييتٌمـنٌتفسـريٌ الوجهٌاألو 
ةٌاألرض(ٌبـيمريٌاملـؤمننيٌ ــةٌ)دابـ  ٌعـودةٌاألئم  ٌ،ٌإذنٌينـتجٌأن 

ٌأمريٌاملؤمننيٌمنهمٌ ٌإمجااًل؛ٌألن  .ٌفيكونٌنلاٌأنٌنقول:ٌورجعتهمٌثابتة 
ٌ.إن همٌيرجعونٌولوٌبرجوعهٌ

ٌأبلبٌرواياتٌالرجعـةٌالو ٌعندنا،ٌفإن  ٌمستفيضة  جهٌاثلاين:ٌأن هاٌروايات 
ٌىلعٌرجعتهمٌ يٌيتعر ضٌلرجعـةٌبـريهمٌفهـوٌتدل  اٌٰذل ٌالقسمٌال  .ٌوأم 

ٌملنٌراجعها،ٌوليسٌباإلماكنٌاآلنٌاستعراضها. ٌكماٌهوٌواضح  ٌاألقل 
ٌامل ٌعليهٌيفٌ)تاريخٌماٌبعدٌالظهـور(ٌأن  ٌاملستدل  جتمـعٌالوجهٌاثلالث:ٌأن 

يتعم قٌويتيي دٌمنٌحيثٌاهلدايةٌواإليمانٌتدرجيًا.ٌالٌأن هٌيبدأٌبعدٌوفاةٌاإلمامٌ
ٌأيًضـاٌملـاٌ ي ـة.ٌوٰهـذاٌموافـق  ٌباتلصاعدٌواألهم  اهلاديٌباتلنازل.ٌبلٌهوٌدستمر 

ر. ٌملنٌيفك  ٌقلناهٌيفٌالقسمٌاألو لٌمنٌالرجعةٌاملعنوي ة،ٌكماٌهوٌواضح 
ي تها،ٌوإذاٌاكنٌاألمرٌكٰذل ٌاحتاجٌاملجتم ًدادٌعمقهاٌوأهم  عٌإىلٌقيادٍةٌي

. ٌالٌإىلٌقيادٍةٌمتنازلٍة،ٌبلٌوالٌإىلٌقيادٍةٌمتساويٍةٌكماٌهوٌواضح 
ٌ ٌومنٌالواضحٌأن ناٌلوٌقلناٌباألطروحةٌاألوىلٌللحكـمٌبعـدٌاملهـدي 
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مٌمـنٌ ٌٰهؤالءٌاحلاك  ٌتقديٍرٌبلٌمتنازلًة؛ٌألن  لاكنتٌالقيادةٌمتساويًةٌىلعٌأقل 
ٌت يٌيتوىل  ٌهوٌال  قةٌبعدٌاملهدي  مـنٌرجـالٌاهللٌسـبحانهٌٌربيتهمٌاملعم 

ٌ ٌاملهدي  ٌماٌيفٌاألمرٌأن  ٌٌوتعاىل؟ٌفّك  يٌبعدهٌومنٌبعـدهٌيـرِب  ٌال  يرِب 
ٌبعده،ٌوٰهكذا.

ٌضـعفتٌ ٌال بيةٌلك ماٌتباعدتٌعنٌاملصدرٌالرئيســ   ومنٌالواضحٌأن 
دٌكمـاٌقلنـاٌمـنٌأن هـاٌسـتكونٌقيـاد ًةٌوأسفت.ٌوالٌيمكنٌأنٌتقوىٌوتتيي 

ٌتقديٍرٌبلٌمتنازلًة.ٌ ٌمتساويًةٌىلعٌأقل 
ٌالربهـانٌىلعٌتصـاعدٌ ٌبريٌحمتمٍلٌيفٌاحلكمةٌاإلهلٰي ةٌبعدٌماٌتـم  هوٌأمر 

ٌاملجتمع،ٌورضورةٌتربيتهٌالعلياٌمنٌقبلٌقائٍدٌجديٍر.
سـيكونٌرضرٌٌ-فضاًلٌعـنٌالتسـافلٌٌ-ومنٌالواضحٌأن هٌمعٌالتساويٌ

ٌ) ٌللمجتمـع،ٌوإيلـهٌاحلاكمٌأيَثٌمنٌنفعه،ٌكيفٌوهوٌ)الوِل  ٌالعام  الرشيع 
ٌشء؟ ٌفيه،ٌوقوهلٌالفصلٌيفٌك   !يرجعٌاتلدبريٌالرئييس 

ٌأنٌنرجعٌإىلٌالقيادةٌاملعصومةٌاملؤي دةٌبتيييدٌاهللٌاملبـارش.ٌوٰذلـ ٌ إذنٌفالٌبد 
ٌوجـودٌمعصـومنيٌ ٌبالرجعة؛ٌلعدمٌتوف رٌمعصومنيٌسواهم.ٌكماٌأن  الٌيكونٌإال 

.ب ٌالاتٌبريهمٌالستالمٌاحلكمٌيومئٍذٌخالفٌالرضورة،ٌولمٌيقلٌبهٌأحد 
تناٌاملعصومنيٌ ٌإىلٌأوجٌتربيتـهٌٌإذنٌبيئم  ينت ٌاملجتمعٌاإلسـالم 

لٌواآلخـرٌمـنٌٰهـذهٌ وإيمانه،ٌكماٌبدأٌبهـمٌيفٌصـدرٌاإلسـالم.ٌفهـمٌاألو 
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يٌيقـول ٌانلاحية،ٌويؤيدٌالشعرٌاملنسوبٌإىلٌأحدهمٌسالمٌاهللٌعلـيهمٌال 
ٌ.(1)«فيه:ٌودوتلناٌيفٌآخرٌادلهرٌتظهر

 روايات املهدينّي
ٌواحدٍةٌمنهاٌسنًداٌوداللًة: ٌواآلنٌ ستعرضٌرواياتٌاملهدي نيٌونناق ٌك 

 الرواية األوىل
«، ْوفَـرييي ٌُسْفيَاَنٌالََْبَ ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني ٌاهللٌاحْلَُسنْيي ٌَعبْدي يبي

َ
ٌَعْنٌأ نَاٌمَجَاَعة  ْخرَبَ

َ
ٌأ

ٌبٌْ ي ٌَعْنٌَعيلي مْحَـَدٌبْـني
َ
،ٌَعـْنٌأ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ،ٌَعْنٌَعيلي ٌالَْعْدلي ي يلي نَاٍنٌالَْموْصي ٌسي ني

ٌ ٌبْـني ٌاحْلََسـني ـهي ،ٌَعـْنٌَعمي ْصـرييي مْحََدٌالْمي
َ
ٌأ ٌبْني ،ٌَعْنٌَجْعَفري ٌاخْلَلييلي ٌبْني دي حُمَمَّ

ٍد، ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌاهللٌَجْعَفري ٌَعبْدي يبي
َ
ٌ،َعْنٌأ بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٍّ ،ٌَعـْنٌٌَعيلي ٌابْلَـاقيري بييهي

َ
َعْنٌأ

ٌ نَاتي ٌذييٌاثلَّفي بييهي
َ
ٌٌأ بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ يدي هي يٌالشَّ ِكي ًَّ ٌال ٌاحْلَُسنْيي بييهي

َ
يَن،ٌَعْنٌأ ٌالَْعابيدي َسييدي

نينَيٌ ٌالُْمْؤمي ريي مي
َ
مٌاَكنَـْتٌفييَهـاٌٌقَاَل:ٌقَاَلٌرَُسوُلٌاهللٌٌأ ٌالـ  ٌاللَّيْلَةي يفي

ٌ ٍّ ــيلي ــُهٌليَع ــَوفَاتُ ٌ:ٌيَ
َ
ْمَأ

َ
ــي يَفًةٌوَدَواًةٌفَ ــحي ـــْرٌَص ْحضي

َ
،ٌأ ــني ــاٌاحْلََس بَ

َ
ٌاٌأ

ُهٌٌرَُسوُلٌاهللٌ ،ٌإينَـّ ر ٌَفَقاَل:ٌيَـاٌَعـيلي عي ٌاْنتََ ٌإيىَلٌٰهذاٌالَْموْضي يَّتَُه،ٌَحتَّ وَصي
نْـَتٌيَـاٌ

َ
ياا،ٌفَي ْمٌاْثنَاٌَعَشـَرٌَمْهدي هي ْنٌَبْعدي ٌإيَماًما،ٌومي يٌاْثنَاٌَعرَشَ َسيَُكوُنٌَبْعدي

اَ ٌاهللٌ ــمَّ ــا،ٌَس ــٌإيَماًم ــَنٌَعرَشَ ثْ ُلٌاالي وَّ
َ
ٌأ ر ــيلي ــاىَلٌٌ-َع ــاٌٌ-َتَع ٌَعلييا ــَمائيهي ٌَس يفي

                                                        

ٌحولٌٌ 1 ،ٌحبث  د  ٌ.30ٌ-27ٌالرجعة،ٌ ٌالصدر،ٌحمم 
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ُموَنٌـٌَالُْمْرتَض
ْ
ْعَظـَمٌوالَْمـي

َ
ٌوالَْفاُروَقٌاأْل ْيرَبَ

َ
يَقٌاأْل دي نينَيٌوالصي رَيٌالُْمْؤمي مي

َ
ىٌوأ

َحـٍدٌَبـرْيٌي
َ
ْسـَماُءٌألي

َ
ٌٰهذهٌاأْل حر ،ٌفاََلٌتَصي يَّ ـتُْهٌالَْوفَـاُةٌ َوالَْمْهدي ....ٌفَـإيَذاٌَحرَضَ

ٌ تُْهٌالَْوفَاُةٌفَلْيَُسـليْمَهاٌإيىَلٌابْنيـهي ،ٌفَإيَذاٌَحرَضَ لي ٌالَْفاضي ٌاحْلََسني فَلْيَُسليْمَهاٌإيىَلٌابْنيهي
ٍدٌ ٌحُمَمَّ ْنٌآلي ٌمي ٍدٌالُْمْستَْحَفظي ٌيَُكـوُنٌحُمَمَّ يَ ٌاْثنَاٌَعَشـَرٌإيَماًما،ٌُثمَّ ،ٌفَٰذل

ْنٌَبعٌْ ٌمي لي وَّ
َ
ٌأ تُْهٌالَْوفَـاُة(ٌفَلْيَُسـليْمَهاٌإيىَلٌابْنيـهي ياا،ٌ)فَإيَذاٌَحرَضَ ٌَمْهدي هيٌاْثنَاٌَعرَشَ دي

بينيٌَ ،ٌوُهـَوٌَعبْـُدٌاهللٌوأمحـد،ٌٌالُْمَقرَّ يبي
َ
ٌأ ٌواْسـمي ٌاَكْسـيمي ٌاْسم  َ َسامي

َ
ٌثاََلثَُةٌأ هَلُ

نٌي ُلٌالُْمْؤمي وَّ
َ
ٌُهَوٌأ ير ْسُمٌاثلَّاليُثٌالَْمْهدي .(1)«نيٌَواالي

 سند الرواية
لٌاحلسـنيٌبـنٌ مجيعٌالرواةٌيفٌٰهذاٌالسندٌجماهيل،ٌباست ناءٌالراويٌاألو 

،ٌوكماٌييل: ٌبنٌسفيانٌالَبوفري  ٌعيل 

 عّل بن سناٍن املوصّل العدل
،ٌالٌبمـدٍحٌوالٌ ٌيفٌكتبٌالرجال،ٌولمٌيردٌهلٌفيهاٌذكر  ٰهذاٌالراويٌمهمل 

ٌىلعٌاتلوثيـق،ٌيقـولٌقدٍح،ٌفيكونٌجمهولٌاحلال،ٌولكمـةٌالعـد لٌالٌتـدل 
ٌ ه:ٌالسي دٌاخلويئ  ٌيفٌ)معجمٌرجالٌاحلديث(ٌيفٌحق 

ٍدٌاخلليل،ٌوروىٌ» ٌالعدل:ٌروىٌعنٌأمحدٌبنٌحمم  ٌبنٌسناٍنٌاملوصيل  عيل 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.151الغيبة،ٌ ٌالطويس 
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،ٌذكرهٌالشيخٌيفٌكتابٌ)الغيبة(ٌيفٌالالكمٌىلعٌالواقفة.ٌٌعنهٌاحلسنيٌبن عيلٍّ
،ٌهو ،ٌكمـاٌٌأقول:ٌاحلسنيٌبنٌعيلٍّ حٌبـهٌيفٌالَبوفـري  96ٌ ٌرص  ٌإن  .ٌثـم 

اكنٌيوصفٌٌلكمةٌ)العدل(ٌىلعٌماٌيظهرٌمنٌذكرهاٌيفٌمشايخٌالصدوقٌ
ة ة،ٌفالٌيبعدٌأنٌيكونٌالرجلٌمنٌالعام  ٌ.(1)«بهاٌبعضٌعلماءٌالعام 

 عّل بن احلسني
ٌهوٌاملقصود؛ٌفهنـا ٌأيـَثٌمـنٌشـاٍصٌهمـلٌٰهـذاٌ ٌعيلٍّ الٌندريٌأي 

ٌمـنٌٌاالسم،ٌبعضهمٌبريٌموثوقني،ٌوالٌيمكن تعينيٌالشاصٌاملقصودٌإال 
ينٌروىٌهوٌعنهم،ٌومعٌٰذل ٌ ينٌروواٌعنهٌٰهذهٌالرواية،ٌأوٌال  قبلٌالرواةٌال 

ٌاتلعر فٌعليهٌيفٌالكتبٌالرجايل ة. ٌلمٌيتم 

 د بن اخلليلأمحد بن حممّ 
ٌكتاٍبٌمنٌالكتبٌالرجايل ة،ٌولمٌ ٌأيًضا،ٌولمٌيردٌاسمهٌيفٌأي  وهوٌجمهول 

ٌه،ٌوقدٌوردٌاسمهٌيفٌثالثةٌأحاديث.يثبتٌتشي عهٌوالٌوثاقت

 جعفر بن أمحد املرصيّ 
ٌأيًضا،ٌولمٌيردٌاسمهٌيفٌالكتـبٌالرجايل ـة،ٌ ٌمهملة  ٌٰهذاٌشاصي ة  جعفر 
ٌات هماهٌبالرفض،ٌوٰهذاٌليسٌديلـاًلٌىلعٌ ٌوابنٌحجٍرٌالعسقالين  ٌالهب  لٰكن 

                                                        

،ٌأبوٌالقاسم،ٌ-1 ٌ.50و49ٌ،ٌ 13ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌاخلويئ 
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ٌالهبٌ سبٌالتشي عٌإىلٌأفراٍدٌاكحلاكمٌانليشـ ٌكونهٌمنٌالشيعة؛ٌألن  ابوري 
،ٌإذٌقال:ٌ ٌوهـوٌ«إن هٌرافضـ ٌٌّ»الشافع  ،ٌوكٰذل ٌقوهلٌيفٌسبطٌابنٌاجلـوزي 
. ٌبالتسنن  ٌمعروف 

 احلسن بن علٍّ وأبوه عّل بن بيانٍ 
ٌبنٌبياٍنٌ اٌاحلسنٌبنٌعيل  ٌٌ–وأم  ٌجعفرٌبنٌأمحدٌاملرصي  وأبوهٌٌ–وهوٌعم 

ٌبنٌبياٍن،ٌفهماٌجمهوالنٌكٰذل . ٌعيل 
ٌست ًةٌمنٌأصلٌس بعٍةٌمنٌرواةٌٰهذهٌالروايةٌجماهيلٌومهملون؛ٌنالحظٌأن 

فتكونٌالروايةٌضعيفًةٌسنًدا.ٌوالٌيمكنٌاالستداللٌبهـاٌيفٌمسـيلٍةٌفرعي ـٍةٌ
ٌاعدي ٍة،ٌفماٌبالكمٌيفٌموضوعٌاإلمامةٌويهٌمنٌأصولٌاملذهب؟م

 داللة الرواية
ــوعٌٌ-أ ــةٌىلعٌرج ــةٌادلال  ــاتٌالرجع ٌلرواي ــة  ــةٌمعارض ــذهٌالرواي ٌٰه ٌأن 

ةٌزمنٌٌاحلسنيٌ ٌ،ٌوتويلهٌّته هٌودفنهٌواحلكمٌمنٌبعده.احلج 
ةٌاثناٌعرشٌبالٌزيادٍة.ٌٌ-ب ٌعددٌاألئم  ٌىلعٌأن  ٌملاٌدل  ٌأن هاٌمعارضة 
ٌمجلةٌٌ- ـج لٌاملقربني»أن  رب ماٌتكـونٌتصـحيًفا،ٌ«ٌفليسل مهاٌإىلٌابنهٌأو 

،ٌوم ـلٌ ٌالعـاميل  بني"،ٌكماٌاحتملهٌالشيخٌاحلر  لٌاملقر  واألصلٌهوٌ"أبيهٌأو 
ي ـة،ٌويؤي ـدٌٰهـذاٌاالحتمـالٌٰهذ ٌيفٌالنسـخٌاخلط  اٌاخلطإٌواتلصحيفٌشائع 

ٌبتيريخٌ ٌخمطوطة  ٌلغيبةٌالشيخٌالطويس  ه،ٌو ٌنهايةٌالنسـاة1092ٌٌ ساة 
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ٌضـمريٌ؛ٌوهوٌرسورٌبنٌعبـدٌاهللُذكرٌاسمٌالاكتبٌ هلٌثالثـةٌ»وعليـهٌفـإن 
ةٌبنٌاحلسـنٌٌ«أسام ٌإىلٌاإلمامٌاحلج  الثـةٌ،ٌوٰهـذهٌاألسـماءٌاثلراجع 

ـةٌبـنٌاحلسـنٌأيًضـا،بقرينةٌ (ٌيهٌأسـماءٌاحلج  )أمحدٌوعبدٌاهللٌواملهـدي 
ٌالروايةٌاتلايلة:

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ي ةٌلكتابٌ)الغيبة(ٌللشيخٌالطمنٌٌصورةٌ  ٌويسٌ النساةٌاخلط 
ٌ
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ْعُتٌرَُسوَلٌاهللٌ» ُهٌٌَعْنٌُحَذْيَفَةٌقَاَل:ٌَسمي ٌَفَقـاَل:ٌإينَـّ يَّ وَذَكَرٌالَْمْهـدي
ٌَوالَْمْهدٌي مْحَُدٌَوَعبُْدٌاهللي

َ
،ٌاْسُمُهٌأ ٌوالَْمَقامي ْكني ٌالرر ْسـَماُؤُهٌُيبَاَيُعٌبنَْيَ

َ
،ٌفَٰهـذهٌأ ير

ٌ.(1)«ثاََلَثتَُها
ٌإلمامٌالعرصٌ ٌأمحدٌهوٌاالسمٌاخليف  ٌ:و ٌروايٍةٌأخرىٌوردٌاتلرصيحٌبين 

«ٌ، ٌابْلَـاقيري ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٌَجْعَفٍرٌحُمَمَّ يبي
َ
،ٌَعْنٌأ ري ٌالُْمنْذي ٌبْني َيادي ٌزي ٌاجْلَاُرودي يبي

َ
َعْنٌأ

هيٌ ،ٌَعْنٌَجدي بييهي
َ
نينَيٌقَاَل:ٌقَاٌَعْنٌأ رُيٌالُْمْؤمي مي

َ
:ٌٌَلٌأ نْـرَبي ٌالْمي وُهـَوٌىلَعَ

احْلُْمَرةي.ٌهَلٌُ ٌبـي ٌُمْشــَرب  ْوني ْبـيَُضٌاللَـّ
َ
،ٌأ َماني ًَّ ٌال ري ٌآخي ْنٌُودْلييٌيفي ٌمي ٌخَيُْرُجٌرَُجل 

يٌَيْعلُـنٌُاْسَمانٌي ي اٌالَّ مَّ
َ
مْحَُد،ٌوأ

َ
يٌخَيََْفٌفَي اٌال  مَّ

َ
ٌَيْعلُُن،ٌفَي ٌخَيََْف،ٌواْسم  ٌ:ٌاْسم 

دٌ  ٌ.(2)«َفُمَحمَّ
ٌاملرادٌبيبيهٌـٌمجًعاٌبنيٌٰهذهٌالروايةٌورواياتٌالرجعـةٌ وبناًءٌىلعٌٰهذاٌفإن 

هٌيصـدقٌـٌهوٌاحلسـنيٌٌادلال ةٌىلعٌرجوعٌاالمامٌاحلسنيٌ ،ٌفإنـ 
ٌولوٌمعٌالواسطة. ٌعليهٌأن هٌأبوهٌبالٌش ٍّ

ٌٰهذاٌخالفٌالظاهرٌمنٌلفظٌاألب. ٌإنٌقلت:ٌإن 
اًل:ٌإطالقٌاألب ٌمنٌالرواةٌٌقلت:ٌأو  ٌيفٌالروايات،ٌفك ري  ٌشائع  ىلعٌاجلد 

ـةٌبــٌ)ابـنٌرسـولٌاهلل(،ٌوكـٰذل ٌيفٌالًيـاراتٌ يفٌالرواياتٌخياطبٌاألئم 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.454الغيبة،ٌ ٌالطويس 
،ٌكمالٌادلينالصٌ-2 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.653،ٌ 2ٌٌ،ٌجدوق،ٌحمم 
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ٌبـنٌٌبـنٌرسـولٌاهلل،ٌويـاٌلسالمٌعلي ٌيـابــٌ)اٌواألدعيةٌَناطبهمٌ
ةٌىلعٌإرادةٌأبيـهٌ أمريٌاملومنني،ٌوياٌبنٌخدجيةٌوفاطمـة(،ٌوالقرينـةٌادلالـ 

ٌىلعٌحكمٌاحلسنيٌخارجيٌ ٌاحلسنيٌ اٌدل  ٌمستفادة ٌمم  مـنٌبعـدٌٌة 
ٌ ٌ.ودلهٌاملهدي 

ٌاملرادٌبهٌ ًعمونٌٌ-ثانيًا:ٌأن هٌبناًءٌىلعٌ ساةٌ)إىلٌابنه(،ٌوأن  هوٌٌ-كماٌي
ة،ٌفهوٌأيًضاٌخالفٌالظـاهر؛ٌ أمحدٌاحلسن،ٌوهوٌاالبنٌالرابعٌلإلمامٌاحلج 

ٌالظاهرٌمنٌاالبنٌهوٌاالبنٌاملبارشٌهلٌ بالواسطة،ٌكمـاٌ،ٌالٌماٌاكنٌألن 
ٌإماٍمٌدسل مٌاإلمامـةٌإىلٌودلهٌاملبـارش،ٌ ٌك  ٌعليهٌسياقٌاحلديث؛ٌإذٌإن  يدل 
ًةٌيفٌم لٌ ،ٌخاص  وإذاٌاكنٌاملقصودٌبريٌٰذل ٌجيبٌأنٌتوضعٌيفٌالالكمٌقرينة 
ةٌاإلهلٰي ة؛ٌإذٌليسٌمـنٌمـنهجٌُحجـجٌ ٌفيهاٌتعينيٌاحلج  ٰهذهٌاملواردٌال مٌيتم 

ـاٌمـاٌوردٌيفٌبعـضٌالروايـاتٌعـنٌاهللٌاستعمالٌاأللغـازٌوالغمـو ٌض.ٌوأم 
ٌ ٌمـنٌودلي»حولٌإمامٌالعرصٌمنٌتعبريهٌعنهٌبــٌٌانلب  ،ٌفقـدٌ«رجـل 

هٌـأوضحتٌسائرٌالرواياتٌشاصي ةٌإمامٌالعص رٌبوضـوٍحٌورصاحـٍة،ٌوأنـ 
ــنيٌ ــامٌاحلس ــنٌأوالدٌاإلم ــعٌم ــامٌاتلاس ــنٌأوالدٌاإلم ــعٌم ٌ،ٌأوٌالراب

ٌالرضاٌ دٌحتديدٌشاصي تهٌبدق ٍةٌ،ٌوبع،ٌأوٌابنٌاإلمامٌالعسكري 
ٌإمـامٌ يعٌأن  يٌيـد  أشريٌإيلهٌدونٌواسطٍة،ٌبينماٌيفٌموردٌٰهذاٌالشـاصٌال 
هٌاالبـنٌ ٍدٌأنـ  ٌروايـٍةٌأوضـحتٌبشـٍّكٌحمـد  هٌالرابعٌالٌتوجدٌأي  العرصٌجد 

ٌاخلامسٌإلمامٌالعرص.
ٌالروايةٌمضطربةٌاملنت،ٌفيفٌبدايةٌالروايـةٌهنـا ٌتصـٌ-د ٌـأن  ٌبـين  ريح 
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ورةٌفيهـاٌ)أمـريٌاملـؤمنني،ٌوالصـديقٌاأليـرب،ٌوالفـاروقٌاأللقابٌاملـذك
ٌ ٌباإلمامٌعـيلٍّ ة  (ٌخاص  ٌٰهـذهٌاألعظم،ٌوامليمون،ٌواملهدي  ،ٌوالٌتصـح 

ٌهنا ٌاثنٌعرشٌمهديااٌبعدٌإمامٌ األسماءٌلغريه،ٌبينماٌتذكرٌٰهذهٌالروايةٌأن 
ٌاسًماٌإلمامٌالعصـر،ٌورب مـاٌي قـولٌالعرص،ٌو ٌرواياٍتٌك ريٍةٌوردٌاملهدي 

ٌملاٌهوٌ ،ٌوٰهذاٌأيًضاٌخمالف  ةٌباسمٌاملهدي  ٌتسميةٌبريٌاألئم  ٌالٌيصح  شاص 
ٌبنيٌالشيعة،ٌوالٌأحدٌمنٌعلماءٌالشيعةٌن ٌعنٌالتسـميةٌباسـمٌ متعارف 
اٌ ٌبنيٌالشيعة،ٌوكٰذل ٌاسمٌامليمونٌليسٌخاصا ،ٌبلٌٰهذاٌاالسمٌشائع  املهدي 

آلٌدـس(ٌاخلطــابٌإىلٌ،ٌفقدٌوردٌيفٌزيارةٌ)سالم ٌىلعٌبيمريٌاملؤمننيٌ
؛ٌوعليـهٌالٌيبعـدٌ«السالمٌعلي ٌأي هاٌاإلمـامٌاملـيمون»:ٌإمامٌالعرص

ٌ.(1)خطيٌالراويٌيفٌنقلٌٰهذاٌاحلديث
يعٌاملذكورٌ)أمحدٌاحلسن(ٌٰهذهٌالروايةٌىلعٌنفسه؟مٌٌ-ه كيفٌيطب قٌاملد 

فهوٌليسٌابنٌاإلمام،ٌوإن ماٌهوٌمنٌفاذٌاهلمبوشٌأحدٌأفااذٌعشريةٌابلـوٌ
ٌمنٌٰهذهٌالعشريةٌبنيٌانلاسٌبالسيادة.سويلمٌ ٌيفٌابلرصةمٌولمٌيُعرفٌأحد 

َرتُْهٌـفَـإيَذاٌَحَضـ»الروايةٌترتبطٌبماٌبعدٌالظهور،ٌإذٌإن هـاٌوردٌفيهـا:ٌٌ-و
ٌأولٌاملقربني ٌإمامٌالعصـ«ٌالَْوفَاُةٌفَلْيَُسليْمَهاٌإيىَلٌابْنيهي يعٌـفهلٌتو   رٌلـِكٌيـد 

ٌأمحدٌاحلسنٌوصايته؟مٌ

                                                        

،ٌدعوةٌأمحدٌاحلسٌ-1ٌ ٌوابلاطل،ٌ ٌانظر:ٌطالبٌاحلق  ٌ.117نٌبنيٌاحلق 
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ٌبروايـــاٍتٌأخـــرىٌحـــولٌوصـــي ةٌالروايـــةٌاٌ-ز ٌملـــذكورةٌمعارَضـــة 
ٌ ٌ،ٌ شريٌإيلهاٌهنا:انلب 
ْدَتٌرَُسوَلٌاهللٌ»ٌ-1 لَْسَتٌقَْدٌَشهي

َ
ٌٌيَاٌَطلَْحُة،ٌأ الَْكتيفي ـنَيٌَداَعٌبـي حي

ٌ َّ ٌنَـبي بَُ ٌَماٌقَـاَلٌإينَّ ُةٌواَلٌخَتْتَليُف،ٌَفَقاَلٌَصاحي مَّ
ُ
ٌاأْل لر َْكتَُبٌفييَهاٌَماٌاَلٌتَضي يلي

َبٌرَُسوُلٌاهللٌاهلل ْدُتٌَذاَ .ٌٌَيْهُجُر،ٌَفَغضي ٌتََرَكَها؟مٌقَاَل:ٌبََّلٌقَْدٌَشهي ،ٌُثمَّ
ٰذل ٌرَُسـوُلٌاهللٌ ٌ]بـي يني ْخرَبَ

َ
اٌَخرَْجتُْمٌأ ْنٌٌقَاَلٌفَإينَُّكْمٌلَمَّ

َ
َراَدٌأ

َ
يٌأ ي الَّ َو[ٌبـي

ْخرَبَُهٌجٌَ
َ
ُة،ٌفَي ْنٌدَْشَهَدٌَعلَيَْهاٌالَْعامَّ

َ
ٌاهللٌيَْكتَُبٌفييَها،ٌوأ نَّ

َ
ٌٌ-رْبَائييُلٌأ ٌوَجلَّ ًَّ َع

ٌَمـاٌٌ- ْمَّلٌَعـيَلَّ
َ
يَفٍةٌفَـي ٌَداَعٌبيَصحي ْختياَلَفٌوالُْفْرقََة،ٌُثمَّ ٌاالي ةي مَّ

ُ
َنٌاأْل قَْدٌَعليَمٌمي

ٌ بَـاٌَذرٍّ
َ
ٌٰذل ٌثاََلثََةٌرَْهٍط:ٌَسـلَْماَنٌوأ ْشَهَدٌىلَعَ

َ
،ٌوأ ٌالَْكتيفي ْنٌيَْكتَُبٌيفي

َ
َراَدٌأ

َ
أ

ْقَداَد،ٌ ٌوالْمي ْمٌإيىَلٌيَْومي َمَرٌاهللٌبيَطاَعتيهي
َ
يَنٌأ ي ٌالُْهَدىٌالَّ ةي ئيمَّ

َ
ْنٌأ ٌَمْنٌيَُكوُنٌمي وَسمَّ

هيٌإيىَلٌ ْدََّنٌبييَـدي
َ
ٌ]ٰهـذاٌوأ ٌابْـني لَُهـْم،ٌُثـمَّ وَّ

َ
ٌأ ايني ،ٌفََسـمَّ يَاَمةي ٌالْقي ،ٌُثـمَّ [ٌاحْلََسـني

ٌا ٌٰهذاٌَيْعني ٌابْني ْنٌُودْلي يْسَعًةٌمي ٌت ،ٌُثمَّ ٌاحْلَُسنْيي بَـاٌَذرٍّ
َ
،ٌَكـٰذل ٌاَكَنٌيَـاٌأ حْلَُسنْيَ

ٌاهللٌ ٌرَُسولي ْقَداُد.ٌَفَقاُمواٌوقَالُوا:ٌ َْشَهُدٌبيٰذل ٌىلَعَ نَْتٌيَاٌمي
َ
ٌ.»(1)وأ

ٌ ينٌجيـبٌطـاعتهمٌإىلٌٌيفٌٰهذاٌانلقلٌلوصيةٌانلب  ٌلأئمةٌال  حرص 
ٌآخـرونٌجيـبٌـيومٌالقيامةٌباثنٌعش رٌشاًصـا،ٌولـوٌاكنٌهنـا ٌحجـج 

ٌلمٌيردٌذكُرٌمعرفتهمٌ ىلعٌانلاسٌلوجبٌأنٌتذكرهمٌالرواية،ٌوكماٌهوٌمعلوم 
ٌ ٌٰهذه.ٌاملهدي نيٌيفٌوصي ةٌانلب 

                                                        

،ٌسليمٌبنٌقيٍس،ٌٌ-1 ،ٌجٌاهلالل  ٌ.659،ٌ 2ٌكتابٌسليمٌبنٌقيٍسٌاهلالل 
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2-ٌ«، ٌاهللٌالُْعَمرييي ٌُعبَيْدي مْحََدٌبْني
َ
ٌأ ٌبْني دي هي،ٌٌَعْنٌحُمَمَّ ،ٌَعـْنٌَجـدي بييهي

َ
َعْنٌأ

ٌاهللٌ ٌَعبْدي يبي
َ
ٌاهللٌٌَعْنٌأ ٌٌ-قَاَل:ٌإينَّ ٌوَجـلَّ ًَّ ًٌٌَ-َعـ نْـ

َ
ٌأ هي ٌنَبييـي ٌَلٌىلَعَ

ْهليَ .ٌقَاَل:ٌ
َ
ْنٌأ ٌمي يَّتَُ ٌإيىَلٌانلرَجبَةي ُد،ٌٰهذهٌوَصي ،ٌَفَقاَل:ٌيَاٌحُمَمَّ كيتَابًاٌَقبَْلٌَوفَاتيهي

ُهٌ ٌَطاليـٍبٌوُودْلُ يبي
َ
ٌْبـُنٌأ ر ئييُل؟ٌَفَقاَل:ٌَعـيلي ٌَوَماٌانلرَجبَُةٌيَاٌَجرْبَ .ٌواَكَنٌىلَعَ

ْنٌذٌَ ٌَخَواتييُمٌمي تَابي ٌالْكي ر نينَيٌٌَهـٍبٌفََدَفَعـُهٌانلَّـبي ٌالُْمـْؤمي ـريي مي
َ
ٌإيىَلٌأ

نينَيٌ رُيٌالُْمْؤمي مي
َ
ٌأ ،ٌَفَف َّ نُْهٌوَيْعَمَلٌبيَماٌفييهي ٌَخاَتًماٌمي ْنٌَيُف َّ

َ
َمَرُهٌأ

َ
َخاَتًماٌٌوأ

ٌ ٌاحْلََسني ٌَدَفَعُهٌإيىَلٌابْنيهي ،ٌُثمَّ َلٌبيَماٌفييهي َلٌبيَماٌوَعمي ٌَخاَتًماٌوَعمي ،ٌٌَفَف َّ فييهي
ٌ ٌَدَفَعُهٌإيىَلٌاحْلَُسنْيي ٌاْخـُرْجٌبيَقـْوٍمٌإيىَلٌٌُثمَّ ني

َ
ٌأ ٌَخاَتًما،ٌفَوََجـَدٌفييـهي َفَف َّ

ٌ ٌَنْفَسَ ٌهللي ٌَمَعَ ،ٌوارْشي َهاَدةي،ٌفاََلٌَشَهاَدَةٌلَُهْمٌإيالَّ ٌٌ-الشَّ ٌوَجلَّ ًَّ ٌَفَفَعـَل،ٌ-َع
ٌ ٌاحْلَُسـنْيي ٌبْني ي ٌَدَفَعُهٌإيىَلٌَعيلي ْقٌ،ٌفٌَُثمَّ ْطـري

َ
ْنٌأ

َ
ٌأ ٌَخاَتًمـاٌفَوََجـَدٌفييـهي َفـ َّ

لََ ٌ ْمٌَمْْني ًَ ْ نُي،ٌواْصُمْتٌوال تييََ ٌايْلَقي
ْ
ٌيَي ٌَدَفَعـُهٌٌواْعبُْدٌَربََّ ٌَحتَّ َفَفَعَل،ٌُثـمَّ

ٌ ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٌحُمَمَّ ْمٌإيىَلٌابْنيهي فْـتيهي
َ
ٌانلَّاَسٌوأ ثي ٌَحدي ٌَخاَتًماٌفَوََجَدٌفييهي ،ٌَفَف َّ

ٌَدَفَعـُهٌواَلٌخَتٌَ َحٍدٌَعلَيَْ ،ٌَفَفَعَل،ٌُثمَّ
َ
؛ٌفَإينَُّهٌاَلٌَسبييَلٌألي ٌوَجلَّ ًَّ ٌاهللٌَع ٌإيالَّ اَفنَّ

ـٌُعلُـوَمٌ ْمٌوا رُْشْ فْتيهي
َ
ٌانلَّاَسٌوأ ثي ٌَحدي ٌَخاَتًماٌفَوََجَدٌفييهي ٌَجْعَفٍر،ٌَفَف َّ إيىَلٌابْنيهي

ينَي،ٌواَلٌ ـاحلي ْقٌآبَـاَءَ ٌالصَّ ٌبَيْتيَ ،ٌوَصدي ْهلي
َ
ٌاهللٌٌأ ٌإيالَّ ٌخَتَـاَفنَّ نْـَتٌيفي

َ
،ٌوأ

ٌُموَىٌ ٌَدَفَعُهٌإيىَلٌابْنيهي َماٍن،ٌَفَفَعَل،ٌُثمَّ
َ
ْرٍزٌوأ ،ٌوَكٰذل ٌيَْدَفُعُهٌُمـوَىٌحي

ٌاهللٌَعلَيْهٌي ٌَصّلَّ يي ٌالَْمْهدي يَامي ٌَكٰذل ٌإيىَلٌقي يٌَبْعَدُه،ٌُثمَّ ي ٌ.(1)«إيىَلٌالَّ

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.280،ٌ 1ٌالاكيف،ٌجٌاليين 
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ٌَيْعُقــوَب،ٌَعــ»ٌ-3 ــو َُسٌبْــني ٌاهللٌَعــْنٌيُ ــدي ٌَعبْ يبي
َ
ــَعٌٌْنٌأ ــاَل:ٌَدَف ٌقَ

ٌٌرَُسوُلٌاهللٌ ٍّ ٌَخاَتًما،ٌوقَـاَل:ٌٌإيىَلٌَعيلي يَفًةٌخَمْتُوَمًةٌبياثنٌَعرَشَ َصحي
ٌ ،ٌواْدَفْعَهاٌإيىَلٌاحْلََسني َلٌواْعَمْلٌبيهي وَّ

َ
ٌاأْل ،ٌٌفُضَّ هي ٌوَيْعَمـُلٌبـي َ ٌاثلَّايني َيُفضر

ٌ ـٍدٌَيفٌٌُوَيْدَفُعَهاٌإيىَلٌاحْلَُسنْيي ٌإيىَلٌَواحي ،ٌُثـمَّ ٌاثلَّاليَثٌوَيْعَمُلٌبيَمـاٌفييـهي ضر
ٌ ٌاحْلَُسنْيي ْنٌُودْلي ٍدٌمي »(1).َواحي

ـٍدٌ»ٌ-4 ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌاهلليٌَجْعَفري ٌَعبْدي يبي
َ
ٌَك يرٍي،ٌَعْنٌأ ٌبْني ُهٌقَـاَل:ٌٌَعْنٌُمَعاذي نَـّ

َ
أ

ٌاهللٌ ٌرَُسولي ٌىلَعَ َماءي َنٌالسَّ لَْتٌمي ًَ يَُّةٌنَ ٌكيتٌٌَالْوَصي ْلٌىلَعَ ابًـاٌخَمْتُوًمـا،ٌولَـْمٌيُـْْنَ
ٌاهللٌ ٌٌرَُسولي ئييـُلٌٌخَمْتُومٌ ٌكيتَاب  ـيَُّة،ٌَفَقـاَلٌَجرْبَ ٌالْوَصي ـُد،ٌإيالَّ :ٌيَـاٌحُمَمَّ

ٌبَيْتيَ ٌ ْهلي
َ
تيَ ٌإيىَلٌأ مَّ

ُ
ٌأ يَّتَُ ٌيفي ٌ،ٌَفَقاَلٌرَُسـوُلٌاهللٌٰهذهٌوَصي ٌَبيْـمي ْهـلي

َ
ٌأ ير

َ
:ٌأ

ئييُل؟ٌَفَقاَلٌ يَّتُهٌُيَاٌَجرْبَ نُْهْمٌوُذري يُبٌاهللٌمي يَم.ٌ:ٌَتي ةيٌَقبْـَلٌإيبْـَراهي لَْمٌانلربُـوَّ ثََ ٌعي َُوري ٌيلي
ٌ ٌّ ،ٌواَكَنٌَعلَيَْهاٌَخَواتييُم،ٌَفَفتََحٌَعيلي ـَرٌفييـهي مي

ُ
َلٌوَمََضٌليَمـاٌأ وَّ

َ
ٌٌاخْلَاَتَمٌاأْل ُثـمَّ

ٌٌَفتََحٌاحْلََسُنٌ
ُ
يَمـاٌأ ٌوَمََضٌل َ ٌاخْلَاَتَمٌاثلَّايني ٌَفـتََحٌاحْلَُسـنْيُ ،ٌُثـمَّ هي ـَرٌبـي ٌمي

ْنٌقَاتيْلٌواْقتُْلٌوُتْقتَـُلٌ
َ
ٌأ ـَهاَدةي،ٌاَلٌاخْلَاَتَمٌاثلَّاليَثٌفَوََجَدٌفييهي ،ٌواْخـُرْجٌبيَقـْوٍمٌليلشَّ

ٌَمَعَ ،ٌَفَفعٌَـشٌَ ٌَدَفعٌَـَهاَدَةٌلَُهْمٌإيالَّ ٌاحْلُسٌَـَل،ٌُثمَّ ٌبْني ي ٌـَهاٌإيىَلٌَعيلي وَمََضـ،ٌٌنْيي
ْقٌواْصُمْتٌَفَفتَحٌَ ْطري

َ
ْنٌأ

َ
ٌأ ابيَع،ٌفَوََجَدٌفييهي ٌاخْلَاَتَمٌالرَّ ٌْبُنٌاحْلَُسنْيي ر ـَبٌٌٌَعيلي ليَمـاٌُحجي

ٌ ٍّ ٌَعيلي ٌبْني دي ٌَدَفَعَهاٌإيىَلٌحُمَمَّ لُْم،ٌُثمَّ ْنٌالْعي
َ
ٌأ َسٌفَوََجَدٌفييـهي ،ٌَفَفتََحٌاخْلَاَتَمٌاخْلَامي

                                                        

دٌبنٌإبراهيم،ٌالغيبة،ٌ ٌعماانلٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.53ين 
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ٌكيتَاَبٌاهللٌ ْ ٌٌ-َتَعاىَلٌٌ-فَسي
َ
ْقٌأ ـَة،ٌوَصدي مَّ

ُ
ٌاأْل لَْم،ٌواْصَطنيعي ٌاْبنََ ٌالْعي بَاَ ،ٌوَوريثي

يٌ ٌَدَفَعَهـاٌإيىَلٌال  ٌاهلل،ٌَفَفَعـَل،ٌُثـمَّ ،ٌواَلٌخَتَْ ٌإيالَّ ْمني
َ
ٌواأْل ٌاخْلَوْفي ٌيفي ٌاحْلَقَّ وقُلي

ٌٰهـذ َ ٌيفي نَْتٌُهَو؟ٌَفَقاَل:ٌَمـاٌبـي
َ
.ٌَفَقاَلٌُمَعاُذٌْبُنٌَك يرٍي:ٌَفُقلُْتٌهَلُ:ٌوأ ْنٌيَلييهي

َ
ٌأ اٌإيالَّ

ٌ َيُهٌَعني ٌاثنٌَعشٌَتَْذَهَبٌيَاٌُمَعاُذٌفََ ْوي َدٌَعيَلَّ ٌَعدَّ نَاٌُهَو.ٌَحتَّ
َ
ٌـ،ٌَنَعْمٌأ َرٌاْسًما،ٌُثـمَّ

ٌَمْن؟ٌَفَقاَل:ٌَحْسبَُ ٌ ٌ.(1)«َسَكَتٌَفُقلُْت:ٌُثمَّ
ٌ ٌإن  ٌاثنـاٌعرشـ،ٌوأن  ٌأوصياءٌانلب  ٌلك هاٌىلعٌأن  الرواياتٌاملذكورةٌمت فقة 

واتمٌالوصـي ةٌاثنـاٌعشــر،ٌو ٌروايـاٍتٌأخـرىٌيفٌ)الـاكيف(ٌوردٌعددٌخـ
ٌ ٌِبـواتمٌمـنٌالهـب،ٌوك  ،ٌوأن هـاٌخمتومـة  احلديثٌأيًضاٌعنٌوصي ةٌانلب 

مة ةٌفتحٌخاتًماٌوعملٌبه،ٌويهٌتؤي دٌالرواياتٌاملتقد  ٌ.(2)واحٍدٌمنٌاألئم 

 الرواية اثلانية
ٌبٌْ» دي ٌحُمَمَّ ٌْبُنٌأمحدٌبْني ر َثنَاٌَعيلي ُدٌْبُنٌَحدَّ َثنَاٌحُمَمَّ قَّاُقٌقَاَل:ٌَحدَّ ْمَراَنٌادلَّ ٌعي ني

ٌ ـهي ،ٌَعـْنٌَعمي ر ْمـَراَنٌانلََّاـعي َثنَاٌُموَىٌْبُنٌعي ٌقَاَل:ٌَحدَّ ر ٌاهللٌالُْكو ي ٌَعبْدي يبي
َ
أ

رٍيٌقَاَل: ٌبَصي يبي
َ
َة،ٌَعْنٌأ ًَ ٌمَحْ يبي

َ
ٌأ ٌبْني ي ،ٌَعْنٌَعيلي ي يَدٌانلَّْوفيَلي ًي ٌيَ ٌبْني قُلْـُتٌٌاحْلَُسنْيي

ــٍدٌ ٌحُمَمَّ ٌبـْـني ٌَجْعَفــري قي ــادي ــْنٌليلصَّ ْعُتٌمي ٌَســمي ٌاهلل،ٌإييني ٌ:ٌيـَـاٌْبــَنٌرَُســولي
بييَ ٌ

َ
َمـاٌقَـاَل:ٌٌأ ياا.ٌَفَقاَل:ٌإينَّ ٌَمْهدي ٌاثناٌَعرَشَ نَُّهٌقَاَل:ٌيَُكوُنٌَبْعَدٌالَْقائيمي

َ
أ

                                                        

دٌبنٌإبراهيم،ٌالغيبة،ٌ ٌعماانلٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.52ين 
،ٌحممٌ ٌ-2 ٌ.279،ٌ 1ٌجٌدٌبنٌيعقوب،ٌاليين 
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ياا"ٌولَْمٌَيُقْل:ٌاثناٌَعشٌَ" ٌَمْهدي ـيَعتينَاٌَرٌإيَماًمـامٌوٌَـاثناٌَعرَشَ ـْنٌشي ٌمي ـنَُّهْمٌقَـْوم  لٰكي
نَا ٌَحقي فَةي .(1)«يَْدُعوَنٌانلَّاَسٌإيىَلٌُمَواالتينَاٌوَمْعري

ٌمـنٌجيهـلٌ»ٰهذاٌاحلديثٌأحدٌأتباعٌأمحدٌوقال:ٌإىلٌاستندٌ رب ماٌيظـن 
ٌاإلمامٌالصادقٌقدٌنَفٌاإلمامةٌعنٌاملهدي ني،ٌواحلقيقةٌأن هٌإن ماٌ احلقيقةٌبين 

ٌأباهٌ قال:ٌ"اثنٌعشـرٌمهدياا"ٌولمٌيقل:ٌاثنـاٌٌاإلمامٌابلاقرٌأي دٌىلعٌأن 
ٌاإلمامٌابلاقرٌٌ!عرشٌإماًما قال:ٌاثناٌعشـرٌإماًماٌالٌيعىنٌنيفٌٌونيفٌأن 

ٌتهلهـاٌحنـن،ٌوهـمٌ ٌوحكـم  ةٌَغيات  اإلمامةٌعنٌاملهدي ني...ٌولالكمٌاألئم 
ٌوجٍهٌهلمٌمنهٌامل ٌارج.القائلونٌبين همٌيتي مونٌىلعٌسبعنيٌوجًهاٌولّك 

مٌتقي ـٍةٌحلضـورٌمـنٌيـت يقٌمـنٌٌفقدٌيكونٌاإلمامٌالصـادقٌ تكلـ 
ٌأمرٌاملهدي نيٌقدٌتكت مٌعليهٌاألئمةٌولمٌيبوحواٌ إشاعتهٌوعدمٌكتمانه؛ٌألن 
ٌيفٌمناسباٍت،ٌوملنٌييمنونٌجانبـه،ٌوقـدٌيكـونٌنـيفٌاإلمامـةٌعـنٌ بهٌإال 

ةٌاالثنٌعشـ ٌـاملهدي نيٌإن ماٌهوٌبمعناهاٌاأليملٌكماٌيفٌاألئم  ر،ٌحيـثٌإن 
ةٌاالثنٌعرشٌأعظـمٌمـنٌمقـامٌإمامـةٌاملهـدي نيٌاألثـنٌ مقامٌإمامةٌاألئم 

اتلحف ظٌىلعٌٰذل ؛ٌألن هٌلمٌهـنٌوقتـه،ٌٌعرش،ٌفيرادٌاإلمامٌالصادقٌ
لٍةٌحلملهٌواستيعابه ٌ.(2)«وربماٌالعقولٌآنذا ٌبريٌمؤه 

                                                        

،ٌكمالٌادلين،ٌٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ ٌ.358،ٌ 2ٌجٌالصدوق،ٌحمم 
،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ-2ٌ ،ٌناظم  ٌ،ٌاحلديثٌالرابع.22،ٌ ٌيفٌاملهدي نيٌالعقييل 
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:ٌوعوًداٌىلعٌروايةٌابلاب،ٌنقـفٌىلعٌقـوهلٌ»وقالٌأيًضاٌبعدٌٰذل :ٌ
نَا"ٌفـ ٌالٌ" ٌَحقي فَةي يَعتينَاٌيَْدُعوَنٌانلَّاَسٌإىَلٌُمَوااَلتينَاٌَوَمْعري ْنٌشي ٌمي نَُّهْمٌقَْوم  َولٰكي

ٌ ٌعظـيم  ـٍة؛ٌفوصـفٌ)الشـيعة(ٌوصـف  ٌٰهؤالءٌاملهدي نيٌليسواٌبيئم  تعنٌأن 
ٌاهللٌىلعٌإمامته،ٌوكٰذل ٌوصـفٌٌوصفٌبهٌنبٌاهللٌإبراهيمٌ وقدٌنص 

منٌشـيعةٌأهـلٌابليـتٌالٌيتنـاقضٌمـعٌٌ،ٌفكونهماحلسنٌواحلسنيٌ
ًة،ٌفاحلسنٌواحلسنيٌاكناٌمنٌشيعةٌأمريٌاملـومنني،ٌوهـمٌأيًضـاٌ كونهمٌأئم 

ٌ ٌوحجج  ة  ٌ.»(1)أئم 

 سند الرواية

دٌبنٌعبدٌاهللٌالكو ٌ  ٌلـمٌيوث قـا(2)حمم  ،ٌ(3)،ٌوموىٌبنٌعمرانٌانلاع 
ٌاملذهبٌواملعروفٌعدمٌتوثيقه ٌبنٌأيبٌمحًةٌواقيف  ٌعيل  هٌكماٌأن  ،ٌوإنٌعـد 

ٌ.(4)ابلعضٌثقةًٌ

 داللة الرواية
ٍدٌ ٌاملهدي نيٌبعدٌقائمٌآلٌحمم  ٌىلعٌأن  اًل:ٌالروايةٌتدل  ًة،ٌٌأو  ليسواٌأئم 

                                                        

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ-1 ،ٌناظم  ٌ،ٌاحلديثٌالرابع.28،ٌ ٌيفٌاملهدي نيٌالعقييل 
،ٌأبوٌالقاسم،ٌٌ-2 ٌ.283،ٌ 15ٌحلديث،ٌجٌمعجمٌرجالٌااخلويئ 
ٌ.66،ٌ 20ٌ،ٌجٌصدرٌالسابقاملٌ-3
ٌ.234،ٌ 12ٌ،ٌجٌاملصدرٌالسابقٌ-4
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ـًةٌدعـواٌ ة،ولوٌاكنـواٌأئم  ينٌيدعونٌإىلٌواليةٌاألئم  وإن ماٌهمٌمنٌالشيعةٌال 
ٌاملهـدي نيٌلـيسٌدليهـمٌمنصـبٌ انلاسٌإىلٌأنفسـهم؛ٌفـيمكنٌالقـولٌإن 

إذاٌاكنٌاملقصودٌمنٌبعدٌالقائمٌهوٌبعدٌظهـورهٌفهـمٌمـنٌكبـارٌاإلمامة،ٌو
ينٌيبل غونٌويـدعونٌانلـاسٌإلمامتـهٌحـنيٌظهـوره،ٌوإذاٌاكنٌ الشيعةٌال 
املقصودٌمنٌابلعدي ةٌهوٌبعدٌشهادتهٌأوٌوفاتـه،ٌفيكـونٌٰذلـ ٌمـعٌرجعـةٌ
ًة،ٌويدعونٌانلاسٌ لٌكبارٌالشيعةٌٰهؤالءٌمسؤويل اٍتٌخاص  ة؛ٌإذٌيتحم  األئم 

ة،ٌكماٌمَضٌيفٌروايةٌابلاقرٌإىلٌو دٌبنٌاحلنفي ةٌٌاليةٌاألئم  يفٌشينٌحمم 
ٌبين هٌاكنٌمهديااٌولمٌيكنٌإماًما.

ةٌاملعصـومنيٌ ،ٌأيٌثانيًا:ٌيمكنٌمحلٌٰهذهٌالروايةٌىلعٌرجعةٌاألئم 
يـنٌسـريجعون،ٌ ـةٌأنفسـهمٌال  ٌاملقصودٌمنٌاملهدي نيٌاالثنٌعرشٌاألئم  أن 

أنٌيكـونٌالـراويٌأوٌأحـدٌاحلـارضينٌالٌٌلٰكنٌبسببٌاتلقي ـةٌأوٌإلمـاكن
ٌ لٌوالٌدستوعبٌالرجعةٌبني  ثٌحبيـثٌالٌٌيتحم  الرجعةٌٰهكذا،ٌوحتـد 

ة،ٌومـنٌجهـٍةٌأخـرىٌلـِكٌالٌ هملٌاحلارضونٌ"املهدي ني"ٌىلعٌرجعةٌاألئم 
ةٌاالثنٌعرش،ٌكماٌوردٌٰهذاٌاتلوجيهٌعنٌ ٍةٌآخرينٌبريٌاألئم  يعتقدونٌبيئم 

ه:صاحبٌكتابٌ)خمتصـرٌابلصائر ٌ(ٌوإيل ٌنص 
ــمٌ» ــداهٌٌ-اعل ــدا ٌاهللٌبه ــٍدٌٌ-ه ــمٌآلٌحمم  ٌعل ــهٌٌأن  ــيسٌفي ل

قٌبعًضا،ٌوقدٌرويناٌأحاديثٌعنهمٌ ،ٌبلٌبعضهٌيصد  مج ًةٌيفٌٌاختالف 
ةٌاالثنٌعرش،ٌفكين هٌ عـنٌٌالضـعفٌالسـائلٌمـنٌعرفٌرجعةٌاألئم 

ٌاهللٌ يٌخـص  ٌال  مـنٌشـاءٌمـنٌٌ-سـبحانهٌٌ-احتمالٌٰهذاٌالعلـمٌاخلـا  
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ٌ مٌبهٌىلعٌمنٌأرادٌمنٌبري تـه،ٌكمـاٌقـالٌسـبحانه:ٌخاص  َ ٌته،ٌوتكر  ـي ٰذل
يمٌي ٌالَْعظي ٌَمْنٌدَشاُءٌَواهلُلٌُذوٌالَْفْضلي هلٌبتيويـٍلٌحسـٍنٌفَْضُلٌاهللٌيُْؤتييهي .ٌفيو 

ٌ.(1)«حبيثٌالٌيصعبٌعليهٌفينكرٌقلبهٌفيكفر
ٌٰهذهٌالروايـةٌأيًضـاٌتـر مٌيفٌالروايةٌالسابقة،ٌفإن  تبطٌبمـاٌثاثلًا:ٌوكماٌتقد 

عيه. ٌاالستنادٌإيلهاٌقبلٌالظهورٌإلثباتٌماٌيد  ٌبعدٌالظهور،ٌوالٌدستطيعٌأحد 

 الرواية اثلاثلة 
«ٌ ٌَعبْـدي ٌبْني دي ،ٌَعْنٌحُمَمَّ بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٌَجْعَفٍرٌاحْليْمرَييير ٌاهللٌبْني ُدٌْبُنٌَعبْدي حُمَمَّ

ٌالْفٌُ ٌبْني دي يىَس،ٌَعْنٌحُمَمَّ ٌعي ٌبْني دي ٌوحُمَمَّ يدي ٌَضيْليٌاحْلَمي يبي
َ
َة،ٌَعـْنٌأ ًَ ٌمَحْ يبي

َ
،ٌَعْنٌأ

ٌاهللٌ ةٌَإينٌٌََعبْدي ًَ بَاٌمَحْ
َ
نَُّهٌقَاَل:ٌيَاٌأ

َ
يٍلٌأ يٍثٌَطوي ٌَحدي َحَدٌٌيفي

َ
ٌأ نَّاٌَبْعَدٌالَْقائيمي مي

ٌ ٌاحْلَُسنْيي ْنٌُودْلي يااٌمي ٌَمْهدي ٌ.»(2)َعرَشَ

 سند الرواية
دٌبنٌعبدٌاحلمٰهذهٌ ٌحمم  قالروايةٌضعيفةٌالسند؛ٌألن  فهـوٌٌ،يدٌلـمٌيوثـ 

ٌبنيٌاثلقةٌواملجهول،ٌوحتديـدٌاملـرادٌ(3)جمهول ٌ دٌبنٌعيىسٌمش    ،ٌوحمم 

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌٌ-1 ٌ.493خمترصٌابلصائر،ٌ ٌاحليل  
دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-2ٌ ،ٌحمم   .478الغيبة،ٌ ٌالطويس 

،ٌأبوٌالقاسم،ٌٌ-3  ٌ.21،ٌ 17ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌاخلويئ 
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ٌ ٌبـنيٌ(1)منهماٌمشّك  ٌأيًضا،ٌوأيبٌمحـًةٌمشـ    دٌبنٌالفضيلٌجمهول  .ٌوحمم 
ٌاثلقةٌوأيبٌمحًةٌسالٍمٌابلطائنٌ  ،ٌوهـوٌوادلٌ(2)أيبٌمحًةٌاثلمال  ،ٌوهوٌجمهول 

ٌال ٌبنٌأيبٌمحًةٌابلطائن  .عيل  ٌوافيق 

 داللة الرواية
ٌىلعٌأحدٌعشـرٌمهديااٌبعدٌإمامٌالعصــرٌ اًل:ٌالروايةٌتدل  ،ٌويهٌأو 

ٌبعدٌالقائمٌاثنٌعرشٌمهدياا. ٌتتعارضٌيفٌالعددٌمعٌالرواياتٌال مٌتقولٌإن 
ةٌاملعصومنيٌباسـت ناءٌإمـامٌ ثانيًا:ٌالروايةٌيمكنٌمحلهاٌىلعٌرجعةٌاألئم 

فهـوٌٌهديااٌمنٌأوالدٌاإلمامٌاحلسنيٌالعصـر،ٌوإن ماٌقيلٌأحدٌعشـرٌم
ةٌيفٌالرجعةٌمنٌأوالدٌاإلمـامٌاحلسـني،ٌ ٌأيَثٌاألئم  منٌبابٌاتلغليب؛ٌألن 
وإذاٌاكنٌاملقصودٌمنٌاملهدي نيٌأوالدٌإمامٌالعرص،ٌاكنٌمنٌاألفضلٌاتلعبـريٌ
ـةٌمـنٌ بودلٌالقائم،ٌوم لٌٰهذاٌاإلطالقٌمنٌبابٌاتلغليب،ٌإذٌيقـال:ٌاألئم 

ــامٌا ــةٌاإلم ي  ــنيٌذر  ــامٌحلس ــارةٌاإلم ــاٌيفٌزي ــ ٌأيًض ــدٌوردٌٰذل ٌ،ٌوق
ٌ»:ٌاحلسنيٌ نَّ

َ
ٌأ ـْنٌَقتْليـهي ٌمي ةي،ٌالُْمَعـوَّضي ٌيَْوَمٌالَْكرَّ ٌبيانلرْصـَرةي ...ٌالَْمْمُدودي

ْنٌ َْسليهٌي َةٌمي ئيمَّ
َ
ةٌمنٌودلٌاإلمامٌاحلسنيٌ(3)«اأْل ٌهـمٌٌ،ٌبينماٌاألئم  تسـعة 

                                                        

ٌ.91،ٌ 18ٌاملصدرٌالسابق،ٌجٌٌ-1ٌ
ٌ.14،ٌ 9ٌ،ٌجٌاملصدرٌالسابقٌ-2
دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-3ٌ ،ٌحمم  د،ٌجٌالطويس  ٌ.826،ٌ 2ٌمصباحٌاملتهج 
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ٌيقالٌمعٌٰذل ٌفقط،ٌلٰكنٌ ةٌمنٌإن  ٌم لٌاألئم  ي ته،ٌوٰهذاٌيكشفٌعنٌأن  ذر 
ٌاملقصودٌمنٌاملهـدي نيٌهـوٌ ٌىلعٌأن  ٰهذاٌاإلطالقٌمنٌبابٌاتلغليب،ٌوقرينة 
ةٌاالثنٌ ٌتطلقٌاملهدي نيٌىلعٌاألئم  ةٌأنفسهمٌيفٌالرجعة،ٌوهنا ٌروايات  األئم 

لواٌيفٌالرواياتٌاتلايلة: ٌعشـر،ٌتيم 
ٌاهللٌ» ٌَعبْدي يبي

َ
رٍي،ٌَعْنٌأ ٌبَصي يبي

َ
ْعتُُهٌَيُقـوُلٌقٌٌََعْنٌأ نَّـاٌاثنـاٌاَل:ٌَسـمي :ٌمي

ياا،ٌَمََضٌ ٌَمْهدي ٌٌَعرَشَ َحبَّ
َ
ٌَماٌأ اديسي ،ٌيَْصنَُعٌاهللٌبيالسَّ تَّة  ٌسي َ ٌوَبيقي تَّة  ٌ.(1)«سي

«ٌ يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ي ٌْبـُنٌَعـيلي ٌَسـلييٍطٌقَـاَل:ٌقَـاَلٌاحْلَُسـنْيُ ٌبْـني ٌالـرَّمْحٰني ٌَعْنٌَعبْدي

ـٌَمْهـَطاليٍبٌ نَّاٌاثناٌَعرَشَ ٌ:ٌمي يبي
َ
ٌْبـُنٌأ ر نينَيٌَعـيلي ـرُيٌالُْمـْؤمي مي

َ
لُُهـْمٌأ وَّ

َ
ياا،ٌأ ٌدي

يٌوُهَوٌالَْقائيُمٌبياحْلَقيٌَطاليٍبٌ ْنٌُودْلي ُعٌمي ُرُهُمٌاتلَّاسي .(2)«،ٌوآخي
ٌ خياطبٌٌوفيماٌسبقٌنقلناٌروايًةٌعنٌابنٌعب اٍسٌحولٌمعراجٌانلب 

ٌٌ-سبحانهٌٌ-فيهاٌاهللٌ ٌٌانلب  ٌعيلٍّ ٌ:يفٌحق 
ٌ...ٌو» ـْنٌُصـلْبيهي َجٌمي ْخـري

ُ
ْنٌأ

َ
ْعَطيْتَُ ٌأ

َ
َ ،ٌوأ ْنٌَبْعدي يَرَ ٌوَخلييَفتََ ٌمي َجَعلْتُُهٌَوزي

ٌ ـنُْهْمٌيَُصـيلي ُرٌرَُجٍلٌمي ،ٌوآخي ٌابْلَتُولي َنٌابْليْكري يَّتيَ ٌمي ْنٌُذري ياا،ٌلُكرُهْمٌمي ٌَمْهدي َحَدٌَعرَشَ
َ
أ

رَْضٌعٌَ
َ
ٌاأْل

ُ
يىَسٌاْبُنٌَمْرَيَم،ٌَيْمَأ نُْهْمٌُظلًْماَخلَْفُهٌعي ٌ.(3)«ْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌمي

                                                        

1-ٌٌ، دٌبنٌعيلٍّ ٌ.338،ٌ 2ٌكمالٌادلين،ٌجٌالصدوق،ٌحمم 
2ٌ-ٌٌ، دٌبنٌعيلٍّ ،1ٌ؛ٌكمالٌادليـن،ٌج68ٌ،ٌ 1ٌ،ٌجٌعيونٌأخبارٌالرضاٌالصدوق،ٌحمم 

ٌ 317. 

دٌبنٌعٌ-3ٌ ،ٌكمالٌادلين،ٌجٌالصدوق،ٌحمم  ٌ.250،ٌ 1ٌيلٍّ
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ثاثلًا:ٌالروايةٌترتبطٌبمرحلةٌماٌبعدٌإمامٌالعصـرٌالٌمـاٌقبلـه؛ٌوعليـهٌ
رٌمل لٌٰهذاٌاالد اعءٌقبلٌالظهور. ٌفالٌمرب 

 الرواية الرابعة
ٌَبهٌَ» يدي عي ٌالسَّ قي

ٌالُْمَوفَّ ٌاجْلَلييلي ييدي ٌالسَّ ٌوَرَويْتُُهٌَعني اٌَرَواُهٌلي مَّ ٌَومي ي ٌَعيلي يني ٌادلي اءي
ٌ ي ٌاحْلَُسيْني يدي ٌاحْلَمي ٌَعبْدي ْخـَراُهٌٌ-بْني

ُ
ْمَرٌُدْنيَـاُهٌوأ

َ
ْصلََحٌأ

َ
ْسَعَدُهٌاهللٌبيتَْقَواُهٌوأ

َ
ٌ-أ

ٌُعْقبََة،ٌَعـْنٌ ،ٌيَْرَفُعُهٌإيىَلٌأمحدٌبْني يَادييي ٍدٌاإْلي ٌحُمَمَّ ٌَعْنٌأمحدٌبْني هي يقي َرَواُهٌبيَطري
ٌَعبْدٌي يبي

َ
،ٌَعْنٌأ بييهي

َ
ٌٌ:ٌاهللٌأ نَّاٌَبْعَدٌالَْقائيمي ٌمي ْنٌٌإينَّ يااٌمي ٌَمْهدي ٌَعرَشَ اثَْنْ

ٌ ٌاحْلَُسنْيي ٌ.»(1)ُودْلي

 سند الرواية
ٌأمحـدٌ ٌمنٌسندها،ٌإضافًةٌإىلٌأن  ،ٌوقدٌسقطٌقسم  ٰهذهٌالروايةٌمرفوعة 

ٌوأباهٌالذلينٌورداٌيفٌالسندٌجمهوالن.،ٌ(2)بنٌعقبة

 داللة الرواية
ةٌهوٌمفادٌالروايةٌالسابقةٌنفسه؛ٌوعليهٌيكونٌجوابهـاٌمفادٌٰهذهٌالرواي

ٌهوٌجوابٌسابقتهاٌنفسه.

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمانٌ،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-1 ٌ.165احليل  
ٌ.366،ٌ 1ٌجٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌنمازيٌشاهرودي،ٌعيل،ٌٌ-2ٌ
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 الرواية اخلامسة
«ٌ ٌاهللٌَعلَيْـهي ٌَصـّلَّ ي ةٌَبْعَدٌانلَّـبي ٌاألئم  تْلُُهٌَعني

َ
يٍحٌقَاَل:ٌَسي ،ٌَعْنٌَذري َجْعَفر 

ٌ يبي
َ
ٌْبُنٌأ ر نينَيٌَعيلي رُيٌالُْمْؤمي مي

َ
ْمٌقَاَل:ٌَنَعْم،ٌاَكَنٌأ ٌٌوَعلَيْهي ٌاهللٌَعلَيْـهي َطاليـٍبٌَصـّلَّ

ٌ ي ٌبَيْتيهٌيٌ-اإْليَماَمٌَبْعَدٌانلَّبي ْهلي
َ
ٌوأ ٌاَكَنٌٌ-َصلََواُتٌاهللٌَعلَيْهي ٌاَكَنٌاحْلََسُن،ٌُثمَّ ]ُثمَّ

ٌإيَماُمُكْم.ٌَمْنٌاحْلَُسنْيٌُ ،ٌُثمَّ ٍّ ُدٌْبُنٌَعيلي ٌاَكَنٌحُمَمَّ ،ٌُثمَّ ٌْبُنٌاحْلَُسنْيي ر ٌاَكَنٌَعيلي [،ٌُثمَّ
نٌْ
َ
نْـَتٌايْلَـْوَمٌأ

َ
ٌقُلُْت:ٌأ ي،ٌقَاَل:ٌُثمَّ فََةٌاهللٌورَُسوهلي نَْكَرٌَمْعري

َ
َكَرٌٰذل ٌاَكَنٌَكَمْنٌأ

ْثتَُ ٌبيٰهذاٌ َماٌَحدَّ ٌإينَّ
اٍت.ٌقَاَل:ٌإييني ٌثاََلَثٌَمرَّ َعْدُتَهاٌَعلَيْهي

َ
ٌاهللٌفيَداَ ؟ٌفَي َ َجَعلَني

.ٌإينٌَّ رْضي
َ
ٌاأْل ٌاهللٌيفي ْنٌُشَهَداءي َُكوَنٌمي لَْمٌيَـَدْعٌَشـيْئًاٌٌ-ٌَتبَارََ ٌوَتَعاىَلٌٌ-اهللٌٌتلي

ٌ ٍّ ْنٌدَْشَهَدٌليَعـيلي
َ
ئييَلٌأ ٌَجرْبَ ٌإينَُّهٌَبَعَثٌإييَلْهي ،ٌُثمَّ ٌَعلََّمُهٌنَبييَُّهٌَصلََواُتٌاهللٌَعلَيْهي إيالَّ

نينَيٌ رَيٌالُْمْؤمي مي
َ
يَُهٌأ ٌدَُسمي ٌَحيَاتيهي ٌيفي ٌاهللبيالَْواَليَةي ر يْسَعَةٌرَْهـٍط،ٌٌ،ٌفََداَعٌنَبي ت

نٌْ َُكونُواٌمي ْدُعوُكْمٌتلي
َ
َماٌأ :ٌٌَفَقاَل:ٌإينَّ ْمٌَكتَْمـتُْم...ٌَفَقـاَلٌلي

َ
َقْمـتُْمٌأ

َ
ٌأ ٌاهللي ُشَهَداءي

ٌ نَّـاٌَبْعـَدٌالرَُّسـولي ٌمي .ٌإينَّ رْضي
َ
ٌاأْل ٌاهللٌيفي ْنٌُشـَهَداءي َُكوَنٌمي َماٌَذَكْرُتٌٰهذاٌتلي إينَّ

ًةٌمٌُ ئيمَّ
َ
يَاَءٌأ وْصي

َ
ٌٌْفَ ََضًةٌَطاَعتُُهْم،ٌَسابيُعُهمٌَُسبَْعَةٌأ  ً ي ًي ٌاهلَلٌَع الَْقائيُمٌإيْنٌَشاَء؛ٌإينَّ

ٌَبْعـَدٌالَْقـائيمٌي يُم.ٌُثـمَّ ٌاحْلَكي ًُ ي ًي ُرٌَماٌدََشاُءٌوُهَوٌالَْع ُمٌَماٌدََشاُءٌوُيؤَخي ٌُيَقدي يم  ٌَحكي
ٌال ،ٌَفُقلُْت:ٌَمني ٌاحْلَُسنْيي ْنٌُودْلي يااٌمي َحَدٌَعَشـَرٌَمْهدي

َ
َداَ ؟ٌأ ٌاهللٌفـي َ ابيُعٌَجَعلَني سَّ

يٌ ٌَبْعـدي اٍت(.ٌقَـاَل:ٌُثـمَّ .ٌقَاَل:ٌ)قُلُْتٌثَـاَلَثٌَمـرَّ ٌوالَْعيْنَنْيي سي
ْ
أ ٌالرَّ ْمُرَ ٌىلَعَ

َ
أ

ٌ.(1)«إيَماُمُكْمٌوقَائيُمُكْمٌإيْنٌَشاَءٌاهللٌُ
يقولٌأحدٌأتبـاعٌأمحـد:ٌ)ٌيقصـدٌمـنٌ"سـابعهمٌالقـائم"ٌيفٌمجلـةٌاإلمـامٌ

                                                        

 .181،ٌ 1اليين،ٌحممدٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌ-1ٌ
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ٌ.(1)سن؛ٌباعتبارهٌأولٌاملهدي نيٌبعدٌإمامٌالعرصٌأمحدٌاحلٌالصادقٌ

 سند الرواية
وردتٌٰهذهٌالروايةٌيفٌكتابٌ)األصولٌالستةٌعرش(ٌيفٌكتابٌحممدٌبـنٌ
ةٌ سبةٌٰهذاٌاألصلٌلصاحبهٌمعٌمالحظـةٌ ،ٌوىلعٌفرضٌصح  ٌاحلرضم  امل ىن 

ق ٌلمٌيوثـ  ٌاحلرضم  ٌمـنٌالعلمـاءٌٌ(2)أن  ـٍل،ٌلـمٌينقـلٌأحـد  ٌتيم  وهـوٌحمـل 
ٌاألصولٌاملعروفـةٌوامل ثنيٌالشيعةٌٰهذاٌاحلديثٌيفٌكتبهم،ٌمعٌالعلمٌأن  حد 

ةٌاكنتٌعندٌمؤل يفٌالكتبٌاألربعة،ٌومـنٌجهـٍةٌ ال مٌأل فهاٌأصحابٌاألئم 
ٌصـاحبٌ ثٌانلـوري  ٌواملحد  مةٌاملجلسـ   ٌبعضٌالعلماءٌاكلعال  أخرىٌفإن 

ٰهـذهٌٌ)املستدر (ٌتوف رتٌدليهمٌاألصولٌالست ةٌعرش،ٌوقدٌنقلٌالكهماٌمن
ٌ ٌأيااٌمنهماٌلمٌينقـلٌٰهـذاٌاحلـديث،ٌوٰهـذاٌبنفسـهٌموجـب  األصول،ٌلٰكن 
ٌيفٌ)الـاكيف(ٌيـرويٌ ٌالييـن  تلضعيفٌٰهذهٌالرواية،ٌباإلضافةٌإىلٌٰذل ٌفإن 
مٌ ،ٌلٰكنٌمنٌدونٌالفقرةٌاألخريةٌالـ  ٰهذهٌالروايةٌنفسهاٌعنٌذريٍحٌاملحارِب 

ٌحب ناٌهنا،ٌوينقلهاٌبٰهذاٌانلحو: ٌيهٌحمل 
ٌاهللٌعٌَ» بَـاٌَعبْـدي

َ
لُْتٌأ

َ
يٍحٌقَاَل:ٌَسي ٌَوْهٍبٌَعْنٌَذري َيَةٌبْني ٌٌْنٌُمَعاوي َعـني

                                                        

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ني،ٌ ٌٌ-1ٌ ،ٌناظم  ٌ.32العقييل 
ٌ.303،ٌ 7ٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌشاهرودي،ٌعيل،ٌٌنمازيٌ-2
 

ٌ
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ٌ ي ةٌَبْعَدٌانلَّبي نينَيٌاألئم  رُيٌالُْمـْؤمي مي
َ
ٌاَكَنٌٌ،ٌَفَقاَل:ٌاَكَنٌأ إيَماًمـا،ٌُثـمَّ

ٌٌاحْلََسُنٌ ٌاَكَنٌاحْلَُسنْيُ ٌْبُنٌاٌإيَماًما،ٌُثمَّ ر ٌاَكَنٌَعيلي ٌإيَماًما،ٌُثمَّ حْلَُسـنْيي
فَـَةٌ نَْكَرٌَمْعري

َ
نَْكَرٌٰذل ٌاَكَنٌَكَمْنٌأ

َ
ٌإيَماًما،ٌَمْنٌأ ٍّ ُدٌْبُنٌَعيلي ٌاَكَنٌحُمَمَّ إيَماًما،ٌُثمَّ

ٌٌ-َتبَارََ ٌوَتَعاىَلٌٌ-اهللٌ ي فََةٌرَُسوهلي لُْتٌوَمْعري نَْتٌُجعي
َ
ٌأ ٌقَاَل:ٌقُلُْت:ٌُثمَّ .ٌُثمَّ

ٌثاََلَثٌمٌَ َعْدُتَهاٌَعلَيْهي
َ
ْنٌفيَداَ ؟ٌفَي َُكوَنٌمي ْثتَُ ٌتلي َماٌَحدَّ ٌإينَّ

:ٌإييني اٍت،ٌَفَقاَلٌلي رَّ
ٌاهلليٌ هٌيٌ-َتبَارََ ٌوَتَعاىَلٌٌ-ُشَهَداءي رْضي

َ
ٌأ ٌ.«يفي

ٌىلعٌاملهدي نيٌاألحدٌعرش.ٌ ٌالفقرةٌال مٌتدل  ٌو ٌٰهذاٌانلقلٌلمٌيوردٌاليين 
ٌأيًضا،ٌوهوٌماٌسيييتٌاحلديثٌعنهٌيفٌداللةٌالر ٌواية.و ٌاملنتٌإشاكل 

 داللة الرواية
مضمونٌٰهذاٌاحلديثٌهوٌمضمونٌاحلـدي نيٌاثلالـثٌوالرابـعٌنفسـه،ٌ
وابلحثٌيفٌادلاللةٌم لٌماٌقلناهٌيفٌاحلديثٌاثلالث،ٌولٰكنٌيفٌٰهذهٌالروايةٌ
ٌاإلمامٌالسابعٌبعدٌرسـولٌاهللٌ ٌأن  ٌٰهذهٌالروايةٌتبني  ٌأخرى،ٌويهٌأن  مشية 

بـنٌجعفـٍر،ٌوخيـالفٌالروايـاتٌٌهوٌالقائم،ٌوهوٌينطبقٌىلعٌاإلمامٌموى
ٌاملهدي نيٌبعدٌإمامٌالعصـرٌ ،ٌوالزمٌٰهذهٌالروايةٌأنٌيكونٌادلال ةٌىلعٌأن 

ةٌاخلمسةٌبعدٌموىٌبنٌجعفٍرٌ منٌاملهدي ني،ٌويـييتٌبعـدٌإمـامٌٌاألئم 
ٌالعرصٌست ةٌمهدي نيٌآخرون،ٌوالٌيوجدٌمنٌيلزتمٌبٰذل .

ٌأحدٌأتباعٌأمحدٌهملٌعبـارةٌ اٌيذكرٌأن  الـواردةٌ«ٌسـابعهمٌالقـائم»ومم 
ــًةٌ:ٌ»الكمٌاإلمـامٌالصـادقٌ ئيمَّ

َ
ـيَاَءٌأ وْصي

َ
ٌَسـبَْعَةٌأ نَّـاٌَبْعـَدٌالرَُّسـولي ٌمي إينَّ

لٌاملهدي نيٌ«ٌُمْفَ ََضًةٌَطاَعتُُهْم،ٌَسابيُعُهُمٌالَْقائيمٌُ ىلعٌأمحدٌاحلسن؛ٌباعتبارهٌأو 
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وايةٌهـمٌ،ٌواملهدي ونٌاألحدٌعرشٌالواردٌذكرهمٌيفٌالربعدٌإمامٌالعرصٌ
ٌ»منٌييتونٌبعده،ٌبينماٌالروايةٌرص حـت:ٌ ـيم  ٌَحكي  ً يـ ًي ٌاهللٌَع إيْنٌَشـاَء؛ٌإينَّ

ُرٌَماٌدََشاءٌُ ُمٌَماٌدََشاُءٌوُيؤَخي ،ٌوبعـدٌٰذلـ ٌ«ٌُيَقدي ٌللتغـري  يعنٌٰهذاٌاألمرٌقابـل 
ٌاهللٌفيَداَ ؟ٌفيجيـبٌ»دسيلٌالراوي:ٌ َ ابيُعٌَجَعلَني ٌالسَّ ٌ:ٌ»َفُقلُْت:ٌَمني ُثـمَّ

يٌإيَماُمكٌَُبعٌْ  «.ْمٌوقَائيُمُكْمٌإيْنٌَشاَءٌاهللـدي
ٌالروايـة،ٌ ٌنلـص  ٌاحتماهلٌتلوجيهٌٰهذهٌالروايةٌخمالف  وبناًءٌىلعٌٰهذاٌفإن 
ٌاحلديثٌلك هٌأوٌ ٌيمكنٌطرحهٌيفٌٰهذهٌالرواية،ٌويهٌأن  ٌقويٌّ ويوجدٌاحتمال 
يــنٌوقفــواٌىلعٌاإلمــامٌ ــةٌال  ٌالقســمٌاألخــريٌمنــهٌمــنٌجمعــوالتٌالواقفي 

ٌأخرىٌ،ٌولمٌيعتقدواٌبإمامةٌالرضاٌمٌالاكظ ،ٌوقدٌنقلتٌروايات 
ـٍد،ٌوقـدٌأوردهـاٌ ٌاالمامٌالسابعٌهوٌقائمٌآلٌحمم  ٌىلعٌأن  بٰهذاٌاملضمونٌتدل 
ٌيفٌكتابٌ)الغيبة(ٌيفٌقسٍمٌبعنـوانٌ)الـالكمٌىلعٌالواقفـة(،ٌ الشيخٌالطويس 

ٌ،ٌومنٌمجلةٌٰهذهٌالرواياتٌالرواياتٌاآلتيةٌال مٌترصٌ (1)وأجابٌعنها حٌبـين 
ٌموىٌبنٌجعفٍرٌهوٌالقائم:

ٌاهللٌ»ٌ-1 بُوٌَعبْدي
َ
ٌَهاُروَنٌقَاَل:ٌقَاَلٌأ ٌبْني ٌٰهـَذاٌاحْلََسني ٌٌ-:ٌابْني َيْعـني

ٌ بَاٌاحْلََسني
َ
َهاٌقيْسـًطاٌٌ-ٌأ

ُ
يٌَيْمَأ ي ،ٌوُهَوٌالَّ َنٌالَْمْحتُومي ُهَوٌالَْقائيُم،ٌوُهَوٌمي

ٌ.(2)«وَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌُظلًْماٌوَجْوًرا
ٌاهللٌ»ٌ-2 بَاٌَعبْدي

َ
ْعُتٌأ نَاٍنٌقَاَل:ٌَسمي ٌسي ٌاهللٌبْني ـَنٌٌَعْنٌَعبْدي َيُقوُل:ٌمي

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ-1ٌ ،ٌحمم  ٌ.53و52ٌ؛ٌ 48ٌٌ-44ٌانظر:ٌالطويس 
ٌ.48املصدرٌالسابق،ٌ ٌٌ-2ٌ
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ٌ يبي
َ
هيٌإيىَلٌأ َشاَرٌبييَـدي

َ
ٌوأ يْفي ُبٌالسَّ ٌوَصاحي ةي مَّ

ُ
ٌٰهذاٌقَائيُمٌٰهذهٌاأْل ٌابْني نَّ

َ
ٌأ الَْمْحتُومي

ٌ ٌ.»(1)احْلََسني
ـنَاٍنٌقَـاَل:ٌَسـمٌي»ٌ-3 ٌسي ٌاهللٌبْني ٌاهللٌَعْنٌَعبْدي بَـاٌَعبْـدي

َ
وََذَكـَرٌٌْعُتٌأ

ْخرََجـُهٌالَْماَلئيَكـُةٌإيىَلٌ
َ
،ٌوأ ْخـَرَجٌاهللٌإيىَلٌالَْماَلئيَكـةي

َ
ٌَفَقاَل:ٌَفَمـاٌأ ابْليَداَءٌهللي

ٌ ـَنٌالَْمْحتُـومي ٌمي ٌبيَداء ،ٌوإينَّ يينَي؛ٌفَلَيَْسٌفييهي ْخرََجُهٌالررُسُلٌإيىَلٌاآْلَدمي
َ
،ٌفَي الررُسلي

ٌٰهذٌَ ٌابْني نَّ
َ
ٌ.(2)«اٌُهَوٌالَْقائيمأ

ٌاهللٌ»ٌ-4 بُوٌَعبْدي
َ
ٌَهاُروَنٌقَاَل:ٌقَاَلٌأ ٌبْني ٌٰهَذاٌاحْلََسني بَاٌٌ-:ٌابْني

َ
ٌأ َيْعني

ٌ َهـاٌقيْسـًطاٌٌ-ٌاحْلََسني
ُ
يٌَيْمَأ ي ،ٌوُهـَوٌالَّ َنٌالَْمْحتُـومي ُهَوٌالَْقائيُم،ٌوُهَوٌمي

ٌ.(3)«وَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌُظلًْماٌوَجْوًرا
ٌاهللٌَعنٌْ»ٌ-5 بَاٌَعبْدي

َ
ْعُتٌأ نَاٍنٌقَاَل:ٌَسمي ٌسي ٌاهللٌبْني ـَنٌٌٌَعبْدي َيُقـوُل:ٌمي

هيٌإيىَلٌ َشـاَرٌبييَـدي
َ
.ٌوأ ـيْفي ُبٌالسَّ ،ٌوَصاحي ةي مَّ

ُ
ٌٰهَذاٌقَائيُمٌٰهذهٌاأْل ٌابْني نَّ

َ
ٌأ الَْمْحتُومي

ٌ ٌاحْلََسني يبي
َ
ٌ.»(4)أ

بٌَ»ٌ-6
َ
ْعُتٌأ نَاٍنٌقَاَل:ٌَسمي ٌسي ٌاهللٌبْني ٌاهللٌَعْنٌَعبْدي وَذَكَرٌابْليَداَءٌٌاٌَعبْدي

ٌ، ْخرََجـُهٌالَْماَلئيَكـُةٌإيىَلٌالررُسـلي
َ
،ٌوأ ْخَرَجٌاهللٌإيىَلٌالَْماَلئيَكـةي

َ
ٌَفَقاَل:ٌَفَماٌأ ي هللي
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ٌ ٌابْـني نَّ
َ
ٌأ ـَنٌالَْمْحتُـومي ٌمي .ٌوإينَّ ٌبيَداء  يينَي؛ٌفَلَيَْسٌفييهي ْخرََجُهٌالررُسُلٌإيىَلٌاآْلَدمي

َ
فَي

ٌ.(1)«َقائيمٌُٰهَذاٌُهَوٌالٌْ
وىلعٌفرضٌتوجيهٌالروايةٌحبيثٌيكونٌاملقصودٌمنٌالوصٌالسـابعٌبعـدٌ

هوٌاإلمـامٌاثلـاينٌعشــر،ٌفـاجلوابٌعـنٌٰهـذهٌالروايـةٌٌرسولٌاهللٌ
ٌاكجلوابٌعنٌالروايةٌاثلاثلة.

 الرواية السادسة

ٌبنٌاحلسنيٌ» (،ٌٌوعنٌعيل  أن هٌقال:ٌيقومٌالقائمٌمن اٌ)يعنٌاملهـدي 
ٌيكون ي ته(ٌهبعدٌثم  ةٌمنٌذر  ٌ.(2)«اثناٌعشـرٌمهديااٌ)يعنٌمنٌاألئم 

 سند الرواية
ـةٌ ٌبالٌسنٍدٌيفٌكتابٌ)رشحٌاألخبارٌيفٌفضائلٌاألئم  ٰهذهٌالروايةٌمروي ة 
،ٌوماٌبنيٌاألقواسٌمنٌتوضيحاتٌالقاِضٌ األطهار(ٌللقاِضٌنعمانٌاملغرِب 

ٌمـنٌعنـوانٌالكتـابٌ،(ه363ٌ)مٌنعمانٌاملغرِبٌ ٌٌوكماٌهوٌواضح  ٌك  فـإن 
ٌ روايٍةٌينقلهاٌاملؤل فٌيقومٌبتوضيحهاٌورشحها،ٌومنٌخاللٌٰذل ٌيت ضحٌأن 
القاِضٌنعمانٌىلعٌمذهبٌاإلسماعيلي ة؛ٌألن هٌبعـدٌذكـرهٌحليـاةٌومناقـبٌ

،ٌولـمٌاإلمامٌالصادقٌ ،ٌيتعـر ضٌألئمـةٌوداعةٌاملـذهبٌاإلسـماعييل 

                                                        

ٌاملصدرٌالسابق.ٌ-1ٌ
دٌ-2 ٌ.400،ٌ 3ٌ،ٌرشحٌاألخبار،ٌجٌابنٌحي ون،ٌانلعمانٌبنٌحمم 
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ةٌبعدٌاإلمامٌالصـادقٌ يتعر ضٌلسائرٌاألئم 
مٌينقلهـاٌ،ٌوالروايـاتٌالـ 

،ٌودسىعٌإىلٌإثباتٌإمامتـه؛ٌ ٌاملغرِب  ٌهملهاٌىلعٌاملهدي  حولٌاإلمامٌاملهدي 
ٌلـوٌاكنٌٌ-وبناًءٌىلعٌٰهذاٌتكونٌرواياتٌٰهذاٌالكتابٌضعيفةٌالسـندٌ حـت 

مةٌٌ-القاِضٌنعمانٌنفسهٌموث ًقاٌ ٌوبالٌأسناٍد.ٌوهوٌيقولٌيفٌمقد  ألن هاٌمرسلة 
ٌٰهذاٌالكتاب:

ـةٌاألبـرار،ٌآثرتٌمنٌاألخبار،ٌومج» عـتٌمـنٌاآلثـار،ٌيفٌفضـلٌاألئم 
حتٌمـنٌٰذلـ ٌمـاٌ حسبٌماٌوجدته،ٌوَغيةٌماٌأمكننٌواستطعته،ٌفصح 
ٌاألمرٌوصـاحبٌالًمـانٌ بسطتهٌيفٌكتايبٌٰهذا،ٌوأل فتهٌبينٌعرضتهٌىلعٌوِل 

ٌدلينٌاهللٌاإلمامٌوالعرص،ٌموالي  ً أمـريٌاملـؤمننيٌصـلواتٌاهللٌعليـهٌٌاملع
ٌعندهٌوعرفه،ٌوآثرهٌمنٌآبائهٌوىلعٌسلفهٌوخلفه،ٌوأثب ٌمنهٌماٌأثبتهٌوصح  ت 

ٌٌ-الطاهرين،ٌوأجازٌلٌسماعهٌمنه،ٌوبينٌأرويهٌ عنـهٌٌ-ملنٌييخـذهٌعـن 
صلواتٌاهللٌعليه.ٌفبسطتٌيفٌٰهـذاٌالكتـابٌمـاٌأثبتـهٌوأجـازهٌوعرفـه،ٌ

ٌ.(1)«وأسقطتٌماٌدفعهٌمنٌٰذل 
نهــاٌوحــذفتٌأســانيدهاٌوتكــرارٌأيــَثٌالروايــاتٌم»...ٌوقــالٌأيًضــا:ٌ

حتهاٌبيسـنادهاٌإىلٌ واختالفٌاحلاكياتٌمنها؛ٌإذٌقدٌآثرتهاٌوأثبت هـاٌوصـح 
ٌ.(2)...«إمامٌالعرصٌوصاحبٌاألمرٌ
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 داللة الرواية
هٌ ٌمفادهاٌأنـ  ومضافًاٌإىلٌضعفٌالسند،ٌيمكنٌمناقشتهاٌدالتلها؛ٌإذٌإن 
يوجدٌبعدٌالقائمٌاثناٌعرشٌمهدياا،ٌويهٌاكلروايتنيٌالسابقتنيٌيمكنٌمحلهاٌ

ةٌىلعٌ يٌيقول:ٌرجعةٌاألئم  ي تـه»،ٌوالقسمٌال  ـةٌمـنٌذر  «ٌيعـنٌاألئم 
يٌيُراجعٌٰهذاٌالكتابٌيت ضحٌهلٌأن هٌيـذكرٌالك ـريٌ ٌمنٌاملؤل ف،ٌوال  توضيح 
مٌينقلهـا،ٌومجيـعٌٰهـذهٌ منٌقبيلٌٰهذهٌاتلوضيحاتٌيفٌذيـلٌالروايـاتٌالـ 
ٌاتلوضيحاتٌوالرشوحٌتتناسبٌمعٌأهـدافٌاإلسـماعيلي ةٌوالفـاطمي نيٌيف

ٌمرص،ٌوماٌييلٌنموذجٌىلعٌٰذل :
ٌمنٌٌأبوٌوهاٍب،ٌبإسنادهٌيرفعهٌإىلٌرسولٌاهللٌ» أن هٌقال:ٌخيرجٌناس 

ٌسلطانه ٌيدعونه.ٌاملرشق،ٌفيعطونٌاملهدي 
ٌ ةٌمنٌودلهٌٌودعوةٌاملهدي  قدٌانتشـرتٌحبمـدٌاهللٌيفٌٌواألئم 

ش ٌمجيعٌاألرض،ٌوبر تٌيفٌبريٌموضٍعٌمنٌأقطارهاٌباملرشقٌواملغرب،ٌفيو
أنٌيكونٌبعضٌأويلـائهمٌيقومـونٌمـنٌقبـلٌاملشــرقٌيـدعوهمٌيفٌتمـامٌ
ٌالًمانٌهنـا ٌسـلطانه،ٌواهللٌيقـر بٌٰذلـ ٌوينجـًٌ أمرهم،ٌفيقومونٌلوِل 

ته. ٌوعدهٌألويلائهٌبفضلهٌورمحتهٌلعبادهٌوحوهلٌوقو 
ينٌخيرجونٌمنٌاملرشقٌمنٌخرجٌمنـهٌمـنٌادلاعةٌ وقدٌيكونٌاملرادٌبال 

ـنٌٌإيله،ٌكماٌاكنٌأبوٌعبد اهللٌصاحبٌدعـوةٌاملغـربٌومـنٌاكنٌمعـهٌمم 
.(1)«أرسلهٌدايعٌايلمن،ٌوقدٌذكرتٌخربهمٌيفٌكتابٌادلولة
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ٌمنٌقائٍمٌمنٌودلٌفاطمةٌيقومٌمنٌاملغربٌبنيٌٌوعنهٌ» أن هٌقال:ٌالٌبد 
اخلمسةٌإىلٌالسبعةٌيكسـرٌشوكةٌاملبتدعني،ٌويقتلٌالضال ني.

ٌ أمـرهٌبعـدٌأنٌاكنٌمنٌاملغـرب،ٌوظهـرٌفيـهٌٌوكٰذل ٌقامٌاملهدي 
مستً اٌبوصولٌصاحبٌدعوتهٌاملغر بٌجموعٌعساكرٌأويلائهٌاملستجيبنيٌ

ٌوتسعنيٌومئتني،ٌوصارٌإىلٌدارٌمملكتهٌباملغربٌ ٌ-دلعوتهٌإيلهٌيفٌسنةٌستٍّ
ٌ.(1)«يفٌسنةٌسبٍعٌتسعنيٌتتلوهاٌ-بإفريقيةٌ

 الرواية السابعة
اٌفيهٌعنٌانلبٌ » ٌٰذل ٌأيًضاٌماٌجاءٌنصا اٌيبني  ٌٌٌومم  أن هٌذكرٌاملهـدي 
ٌٌوماٌجيريهٌاهللٌٌمنٌاخلرياتٌوالفتحٌىلعٌيديه،ٌفقيلٌهل:ٌياٌرسـول

ٌٰهذاٌجيمعهٌاهللٌهل؟ٌقال:ٌنعم.ٌوماٌلمٌيكنٌمنهٌيفٌحياتهٌوأيامهٌهوٌ اهلل،ٌك 
ي ته ةٌمنٌبعدهٌمنٌذر  ٌيفٌأي امٌاألئم  ٌ.(2)«اكئن 

 سند الرواية ودالتلها

ٌيفٌ)رشحٌاألخبار(ٌبالٌٰهذهٌالروايةٌكسابقتهاٌسنًداٌود اللًة،ٌف ٌمروي ة 
سنٍد،ٌوصاحبٌالكتابٌأيًضاٌيعتقدٌبإمامةٌداعةٌاإلسماعيلي ة،ٌوكتبٌٰهذاٌ
ٌلـيسٌصـاحبٌ الكتابٌإلثباتٌإمامتهمٌوخالفتهم،ٌومقصودهٌمنٌاملهدي 
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ٌيفٌزمانه،ٌومقصودهٌمـنٌاملهـدي نيٌأوالدهٌمـنٌ األمر،ٌبلٌاخلليفةٌالفاطيم 
ٌرشحٌالق ٌإن  اِضٌانلعمانٌيفٌبعضٌاملواردٌخيتلطٌباملنتٌيفٌبعـضٌبعده،ٌثم 

ٌعبارةٌ ٌبين  ي ته»املوارد،ٌوهنا ٌاحتمال  «ٌوماٌلمٌيكـنٌمنـه...»أوٌمعٌ«ٌمنٌذر 
ٌيفٌزمـانٌ ٌاخلليفةٌاإلسماعييل  منٌتوضيحٌالقاِضٌانلعمان،ٌويؤي دٌٰذل ٌأن 
،ٌوحينئـٍذٌيواجـهٌٰهـذاٌالسـؤال:ٌ القاِضٌانلعمانٌاكنٌيرىٌنفسهٌاملهـدي 

ٌيمأٌاألرضٌقسًطاٌوعداًلٌكماٌُملئـتٌظلًمـاٌوجـوًرا،ٌفلمـاذاٌلـمٌامل هدي 
قٌٰهذاٌاألمرٌيفٌزمانهٌسوىٌيفٌبقعٍةٌمنٌاألرضٌويهٌمـاكنٌحكمـه؟ٌ يتحق 
قٌ ٌالعدلٌالشاملٌالٌيتحق  و ٌاإلجابةٌعنٌٰهذاٌالسؤالٌأرادٌأتباعهٌإثباتٌأن 

ـقٌبعضـهٌىلعٌيديـهٌوابلـايٌىلعٌيـد أوالدهٌٌىلعٌيدٌرجٍلٌواحٍد،ٌبـلٌيتحق 
وخلفائه؛ٌوٰلل ٌأعملواٌم لٌٰهذهٌاتلوجيهـاتٌيفٌالروايـات،ٌوقـدٌوردٌيفٌ

كتابٌ)رشحٌاألخبار(ٌماٌييل:

ٌدلينٌاهللٌأقول»]  ً ٌٌ-[ٌسمعتٌاإلمامٌاملع ٌوجل   ً ثٌعماٌاكنٌمنٌٌ-ع هد 
ٌاملنتظـرٌ ،ٌوقولٌبعضٌشيوخٌاألويلاء:ٌياٌموالنا،ٌأأنتٌاملهدي  أمرٌاملهدي 

يٌجيمعٌاهللٌل  ٌالعبادٌويمل ٌاألرض،ٌويكونٌل ٌادلينٌواحًدا؟ٌال 
:ٌفضلٌاهللٌ ،ٌٌ-تعاىلٌٌ-فقالٌهلٌاملهدي  ٌجًيل  ،ٌونلاٌمنهٌقسم  ٌواسع  ك ري 

.وملنٌيييتٌمنٌبعدناٌفضله،ٌولوٌاكنٌالفضلٌلواحٍدٌملاٌوصلٌإيلناٌمنهٌش ٌء 
ٌمفتـاحٌقفـلٌالفضـلٌوالرمحـةٌوالـرباكتٌ :ٌاكنٌاملهـدي   ً ٌقـالٌاملعـ ثم 
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ي تـهٌٌ-تعاىلٌٌ-يهٌفتحٌاهللٌوانلعمة،ٌف ٰذل ٌللعباد،ٌوٰذل ٌيت صلٌعنهٌمنٌذر 
تهٌوحوهل يٌوعدهمٌإي اهٌبفضلهٌوقو  ٌهلمٌوعدٌاهللٌال  ٌيتم  ٌ.(1)«حت 

 الرواية اثلامنة
هٌقـال:ٌ» ومنٌروايةٌهيٌبنٌالسالم،ٌيرفعهٌإىلٌعبدٌاهللٌبـنٌعمـرٌأنـ 

ٌيكونٌبع يٌجيربٌأبرشوامٌفيوش ٌأي امٌاجلبارينٌأنٌتنقطع،ٌثم  دهمٌاجلابرٌال 
ٍدٌ ةٌحمم  ًةٌمهدي نياهللٌبهٌأم  دٌأئم  ٌعد  ٌاملنصور،ٌثم  ،ٌثم  ٌ.(2)«،ٌاملهدي 

 سند الرواية 

،ٌـٰهذهٌالروايةٌأيًضاٌمنٌكتابٌ)رشحٌاألخبار(ٌللقاِضٌنعمانٌاملص ري 
ٌوماٌقلناهٌمنٌاإلشـاكلٌحـولٌٰهـذاٌالكتـابٌومؤل فـهٌيفٌمـوردٌالـروايتني

ٌٰهـذهٌالروايـةٌجيرٌالسادسةٌوالسابعة يٌيفٌٰهذهٌالروايةٌأيًضا،ٌمضافًاٌإىلٌأن 
ٌ.عنٌعبدٌاهللٌبنٌعمرٌوالٌيُعلمٌصدورهاٌعنٌانلبٌ 

 داللة الرواية
ٌ ٌابنٌعمرٌسمعهاٌعنٌانلب  ،ٌفـ ٌٰهذهٌالروايةٌأيًضاٌىلعٌفرضٌأن 

كسائرٌرواياتٌاملهدي نيٌيمكنٌمحلهاٌىلعٌالرجعة،ٌكماٌأن هٌيمكنٌأنٌيكونٌ
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ٌاملهدي نيٌالشـيعة،ٌكمـاٌوردٌيفٌروايـةٌأيبٌبصـرٍيٌعـنٌاإلمـامٌاملقصودٌمنٌ
ًة:ٌٌابلاقرٌ ٌاملهدي نيٌليسواٌأئم  ـيَعتينَاٌيَـْدُعوَنٌ»أن  ـْنٌشي ٌمي نَُّهْمٌقَـْوم  َولٰكي

نَا ٌَحقي فَةي ٌ.«انلَّاَسٌإيىَلٌُمَواالتينَاٌوَمْعري

 الرواية اتلاسعة
ٌقال:ٌ ٌآَخُرٌَمْروٌي»ماٌرواهٌالشيخٌالطويس  ٌُداَعء  َماني ًَّ ٌال بي ٌَعْنٌَصاحي ٌيٌّ

َة،ٌبيإيْسنَاٍدٌلَْمٌنَْذُكْرُهٌاْختيَصاًراٌ ٌبيَمكَّ ي ْصَفَهايني
َ
ٌاأْل ابي َّ ٌالرضَّ ٌاحْلََسني يبي

َ
َخَرَجٌإيىَلٌأ

يمٌي ُْسَاتُهٌُ ٌالرَّحي ٌٌ:ٌِمْسِبٌاهللٌالرَّمْحٰني ٌالُْمرَْسلينَيٌوَخـاتَمي ٍدٌَسييدي ٌحُمَمَّ ٌىلَعَ اٌََّّصلي
ٌالُْمْرتَضبييينيٌَانلٌَّ ٍّ ٍدٌالُْمْصَطََفٌوَعيلي ٌحُمَمَّ ٌىلَعَ ٌـٌَ...ٌاّ ٌَصلي ًَّْهـَراءي َمـَةٌال ىٌوفَاطي

ٌ ْعـاَلمي
َ
َىٌوأ ٌادلر ٌَمَصـابييحي يَاءي وْصي

َ
ٌاأْل يعي ٌومَجي ٌالُْمَصَفَّ ٌالريَضاٌواحْلَُسنْيي واحْلََسني

ٌاتلرََقٌوالُْعْرَوةيٌالُْوْثََقٌواحْلٌَ ٌالُْهَدىٌوَمنَاري ٌوَصلي يمي ٌالُْمْستَقي اطي َ ٌوالرصي ٌالَْمتينيي بْلي
يَ ٌ ٌَويلي َ ٌٌىلَعَ نٌْوُواَلةيٌَعْهدي ٌمي ةي ئيمَّ

َ
هيٌٌَواأْل ْمٌٌُودْلي يهي ٌآَجـال ْمٌوزيْدٌيفي ْعَمـاريهي

َ
ٌأ ٌيفي وُمدَّ

َرًةٌإينََّ ٌىلَعٌ ينًاٌوُدْنيَاٌوآخي ْمٌدي يهي قىَْصٌآَمال
َ
ٌَشٌٌْوَبليْغُهْمٌأ يُكي ٌ.(1)«رٌ ٍءٌقَدي

 سند الرواية
هلاٌ نُقلتٌٰهذهٌالروايةٌيفٌمصباحٌالشيخٌبالٌسنٍد،ٌوقدٌذكرٌالشيخٌيفٌأو 

ٌأن هٌحذفٌسندهاٌاختصاًرا،ٌلٰكن هٌذكرٌسندهاٌيفٌكتابٌ)الغيبة(ٌوهو:

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-1 ،ٌحمم   .406،ٌ 1ٌمصباحٌاملتهجد،ٌجٌالطويس 
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ٌَجْعَفـٍرٌ» ٌبْـني ـدي ٌحُمَمَّ ٌاحْلَُسـنْيي يبي
َ
[،ٌَعـْنٌأ ٌالرازي  َعنُْهٌ]أيٌأمحدٌبنٌعيلٍّ

ٌقَاَل:ٌحٌَ يي َسدي
َ
ٌقَـاَل:ٌاأْل ر ٌالُْقـيمي ْشـَعريير

َ
ـٍرٌاأْل ٌاَعمي ٌبْـني دي ٌْبُنٌحُمَمَّ ٌاحْلَُسنْيُ ثَني دَّ

ْصَفَهاَنٌقَـاَل:ٌ
َ
ْنٌأ ٌمي فيهي ٌُمنرَْصَ ٌيفي ايني اُبٌالَْغسَّ َّ ٌَيْعُقوُبٌْبُنٌيُوُسَفٌالرضَّ ثَني َحدَّ

ٌإيْحَدىٌوَثَمانينيٌَ ٌَسنَةي ،ٌوُكنُْتٌَمَعٌقَْومٌٌٍَحَجْجُتٌيفي ئَتَنْيي ٌومي ْهـلي
َ
ْنٌأ نَيٌمي ٌخُمَاليفي

ٌ ٌُسـوقي ٌُزقَـاٍقٌبَـنْيَ َمٌَبْعُضُهْمٌفَاْكَ َىٌنَلَاٌَداًراٌيفي َةٌَتَقدَّ ْمنَاٌَمكَّ اٌقَدي نَا.ٌفَلَمَّ بدََلي
جيَـَةٌ ٌَداُرٌَخدي َ ،ٌويهي ٌَداَرٌالريَضـاٌاللَّيْلي ٌ،ٌتَُسـمَّ ،ٌوفييَهـاٌَعُجـوز 

ٌ اٌَوَقْفـُتٌىلَعَ تْلَُهاٌلَمَّ
َ
نََّهـاٌَداُرٌالريَضـاٌَسْمَراُء،ٌفََسي

َ
ـْنٌٌأ :ٌَمـاٌتَُكـونينَيٌمي

هيٌ ْم،ٌوٰهذي هي ْنٌَمَوايلي نَاٌمي
َ
يَْتٌَداَرٌالريَضا؟ٌَفَقالَْت:ٌأ يَمٌُسمي ؟ٌول اري هيٌادلَّ ٌٰهذي ْصَحابي

َ
أ

ٌُمــوَىٌ ٌبْــني ي ــُنٌَداُرٌالريَضــاٌَعــيلي ْســَكنَنييَها[ٌاحْلََســُنٌْب
َ
ٌ،ٌأســكنيهاٌ]أ

ٌ ٍّ ٌكٌَُعيلي ...،ٌفَإييني هي ْنٌَخَدمي ٌ«.نُْتٌمي
ٌأبوٌالعب اسٌاخلضـيبٌ ٌهوٌحبسبٌالظاهرٌأمحدٌبنٌعيلٍّ أمحدٌبنٌالرازي 

فوه ،ٌوقدٌضع  ٌشاصي ةٌاملرأةٌالعجوزٌال مٌأعطتٌٰهـذهٌ(1)اإليادي  ،ٌكماٌأن 
،ٌوالٌنعلمٌصـدورٌٰهـذهٌ ٌجمهولة  ابٌاألصفهاين  الصلواتٌأليبٌاحلسنٌالرض 

ٌراو ٌالصلواتٌعنٌإمامٌالعصـر؛ٌألن  يٌاحلـديثٌأبـوٌاحلسـنٌاألصـفهاين 
َراُهٌيَْدُخُلٌوخَيُْرُجٌُهَوٌُهو»يقول:ٌ

َ
يٌُكنُْتٌأ ٌالرَُّجَلٌال  نَّ

َ
ٌأ ٌقَلْبي ولمٌ«.ٌفََوَقَعٌيفي

                                                        

،ٌأبوٌالقاسم،ٌٌ-1 ٌ.162،ٌ 2ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌاخلويئ 
 

ٌ
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ٌٰهذاٌالشاصٌهـوٌإمـامٌ حٌتل ٌاملرأةٌالعجوزٌال مٌاكنتٌواسطًةٌبين  تصـر 
ابٌاألصفها ٌأباٌاحلسنٌالرض  ٌقالٌهلا:ٌالعرص،ٌبلٌوردٌيفٌبدايةٌالروايةٌأن  ين 

ْيتَهٌُ»
َ
ٌَرأ ٌٌَفُقلُْتٌبياهللٌَعلَيْ ي رَُهٌبيَعيْـني

َ
ٌلَـْمٌأ ِخي

َ
؟ٌَفَقالَـْتٌيَـاٌأ .ٌوعليـهٌ«بيَعيْني ي

ٍدٌوتشكيٍ .ٌٌفانتسابٌٰهذهٌالصلواتٌإيلهٌ ٌموضعٌترد 
ٌرويتٌٰهذهٌالصلواتٌبالسندٌاتلال: و ٌ)دالئلٌاإلمامة(ٌللطربي 

ــنٌْ» ٌمي ٌٌَنَقلْــُتٌٰهــَذاٌاخْلـَـرَبَ ٌاهللٌاحْلَُســنْيي ٌَعبْــدي يبي
َ
نَاٌأ ٌَشــيْاي َــطي ْصــٍلٌِبي

َ
أ

،ٌقَـاَل:ٌ ر ٌاهلليٌالَْقاَسـايني ٌْبـُنٌَعبْـدي ر ٌَعـيلي بُوٌاحْلََسني
َ
ٌأ ثَني ،ٌقَاَل:ٌَحدَّ الَْغَضائيرييي

ـ ٌبيَقاَساَنٌَبْعـَدٌُمنرَْصَ ئَتَنْيي ٍدٌَسنََةٌَثَماٍنٌوَثَمانينَيٌومي ٌْبُنٌحُمَمَّ َثنَاٌاحْلَُسنْيُ ٌَحدَّ فيهي
ْصبََهان...

َ
ٌَيْعُقوُبٌْبُنٌيُوُسَفٌبيي ثَني ْصبََهاَن،ٌقَال:ٌَحدَّ

َ
ْنٌأ ٌ.«مي

ٌالقاشاينٌ  ٌجمهوالنمٌ(2)ويعقوبٌبنٌيوسفٌ(1)وأبوٌاحلسنٌبنٌعيلٍّ

 داللة الرواية
ٌأنٌنلفتٌنظرٌ قبلٌبيانٌداللةٌٰهذهٌالصلواتٌىلعٌاملهدي نيٌمنٌالرضوري 

ٌٰهـذهٌبيبةٌالطووردٌيفٌالقارٌُإىلٌأن هٌ ٌسندٌٰهذهٌالروايـةٌوكيفي ـةٌتلـيق  يس 
ٌكماٌييل:ٌ ٌالصلواتٌمنٌقبلٌأيبٌاحلسنٌاألصفاين 

ٌقَالَْتٌ)يعن» ٌٌُثمَّ العجوز(:ٌَيُقوُلٌلََ ٌ)القائلٌهوٌٰذل ٌالشاصٌانلوراين 

                                                        

ٌ.405،ٌ 5ٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌنمازيٌشاهرودي،ٌعيل،ٌٌ-1
ٌ.املصدرٌالسابقٌ-2ٌ
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يٌيقولٌأبوٌاحلسنٌالض هٌإمـامٌـال  هٌوقـعٌيفٌقلـبٌأنـ  ٌإنـ  ابٌاألصـفهاين  ٌر 
ٌنَبيييَ ٌ(:ٌإيَذاٌَصلَّيَْتٌالعصـرٌ ٌ]َعلَيْهٌيٌىلَعَ [؟ٌَفُقلْـُت:ٌَكيَْفٌتَُصيلي

ٌ فَْضلي
َ
ٍد،ٌَكي ٌحُمَمَّ ٍدٌوآلي ٌحُمَمَّ ٍد،ٌوَباريْ ٌىلَعَ ٌحُمَمَّ ٍدٌوآلي ٌحُمَمَّ ٌىلَعَ َصلي قُوُل:ٌاٌّ 

َ
أ

ٌجَمٌي يـد  َ ٌمَحي يَم،ٌإينَـّ ٌإيبَْراهي يَمٌوآلي ٌإيبَْراهي
َْتٌىلَعَ .ٌَماٌَصلَّيَْتٌوَباَرْكَتٌوتَرمَحَّ يـد 

م هي ـْمٌوَسـمي هي
ْمٌلُكي ٌَعلَيْهي ْمٌفََصلي :ٌَنَعـْم.ٌ...ٌَفُقلْـُتٌَفَقاَل:ٌاَل،ٌإيَذاٌَصلَّيَْتٌَعلَيْهي

،ٌَفَقالَـْت:ٌَيُقـوُلٌلَـَ :ٌإيَذاٌ ري  ٌَصـغي لَْتٌوَمَعَهاٌَدفْـَ   ًَ ٌنَ َنٌالَْغدي اٌاَكنَْتٌمي فَلَمَّ
ٌ ٌوىلَعَ ٌَعلَيْهي ٌفََصلي ي ٌانلَّبي َخـْذُتَهاٌَصلَّيَْتٌىلَعَ

َ
ٌفَي ٌٰهـذهٌالنرْسـَاةي ٌىلَعَ ـيَائيهي وْصي

َ
ٌأ

ْعَمُلٌبيَها...
َ
ٌ.«وُكنُْتٌأ

ـة،ٌ ٌٰهذهٌالصـلواتٌوردتٌيفٌمجيـعٌاألئم  وبناًءٌىلعٌٰهذاٌفمنٌاملتوق عٌأن 
ةٌأيَثٌمنٌاثنٌعرشٌإماًماٌوجبٌذكرهمٌأيًضا،ٌلٰكن نـاٌ وإذاٌاكنٌعددٌاألئم 

ةٌواحدًٌ اٌواحًدا،ٌوالٌيوجدٌالكم ٌعنٌاثـنٌنرىٌيفٌالصلواتٌذكرٌأسمٌاألئم 
ٌىلعٌ عرشٌإماًماٌآخرٌأوٌعنٌاملهدي نيٌاالثـنٌعشــر،ٌوٰهـذاٌبنفسـهٌديلـل 

ةٌيفٌاالثنٌعرشٌشاًصا.ٌ ٌحرصٌاألئم 
اٌيفٌموردٌداللةٌمجلةٌ يَ ٌ»وأم  ٌَويلي ٌىلَعَ َ ٌٌوَصلي ٌَعْهـدي ـنٌَْوُواَلةي ـةٌمي ٌواألئم 

هيٌ ٌنقول:ٌ«ُودْلي
ٌاملقصودٌمنٌ"ويل  " أوٌٌرٌـيفٌٰهذاٌادلاعءٌقدٌيكونٌإمـامٌالعصـٌإن 

ٌ .ٌونلــدرسٌأوٌاإلمــامٌاحلســنيٌٌأوٌأمــريٌاملــؤمننيٌٌانلــب 
ٌاالحتماالتٌاملطروحة:

ٌٌ-أ ٌٌاملقصودٌمنٌ"ويل  "ٌهوٌانلب  أوٌاإلمـامٌٌأوٌاالمـامٌعـيلٌّ
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ـةٌاحلسنيٌ ٌهـوٌاألئم  ،ٌويكونٌاملقصـودٌمـنٌأويلـاءٌالعهـدٌاإللٰـ  
ٌاملعصومون،ٌوضمريٌ ةٌومنٌودلهٌيمكنٌأنٌيرجـعٌإىلٌانلـب  أوٌٌاألئم 

هٌيفٌٰهـذاٌالقسـمٌمـنٌأوٌاإلمـامٌاحلسـنيٌٌأمريٌاملومننيٌ ؛ٌألنـ 
ٌ ،ٌوأمريٌاملؤمنني،ٌوالسي دةٌالًهراء،ٌواإلمامٌالصلواتٌوردٌاسمٌانلب 
،ٌو ٌٰهذهٌالصورةٌسـتكونٌالصـلواتٌىلعٌاحلسن،ٌواإلمامٌاحلسنيٌ

ٌ ةٌمنٌأبناءٌانلـب  ،ٌأوٌأمـريٌاملـؤمننيٌأوٌاإلمـامٌاحلسـنيٌٌاألئم 
ٌوادلاعءٌهلمٌبطولٌالعمرٌفيهٌاحتماالن:

لٌأنٌيكونٌٰهـذاٌادلاعءٌهلـمٌبطـولٌالعمـرٌيفٌالرجعـة،ٌ االحتمالٌاألو 
ٌٰهذهٌ ةٌيفٌزمانهم؛ٌألن  ٌاملقصودٌمنٌطولٌعمرٌاألئم  واالحتمالٌاثلاينٌهوٌأن 

مكـنٌأن هـاٌتُـتّلٌيفٌالصلواتٌالٌنعلمٌأن هاٌصدرتٌلعرصٌالغيبة،ٌومـنٌامل
ةٌقبلٌعرصٌالغيبة؛ٌوعليهٌفإنٌٰهذاٌادلاعءٌيُقـرأٌيفٌزمـانٌ زمانٌسائرٌاألئم 
ٌ ي ته،ٌوبـالطبعٌفـإن  ةٌمنٌذر  ٌإماٍمٌمنٌأجلٌطولٌعمرٌٰذل ٌاإلمامٌواألئم  ك 
ٌادلاعءٌ ٌعـنٌٰهـذاٌاملوضـوع؛ٌألن  إمامٌالعرصٌالٌودلٌهل؛ٌوٰلل ٌهوٌخارج 

ٌصادر ٌىلعٌحنوٌاتلغليب.
قصودٌمنٌ"ويل  "ٌهوٌإمامٌالعرص،ٌوأويلاءٌالعهدٌاآلخـرينٌهـمٌاملٌ-ب

ٌ ٌإىلٌانلـب  ة،ٌوضمريٌ"منٌودله"ٌراجع  ٌاألئم  أوٌٌ،ٌأوٌاإلمـامٌعـيلٍّ
ٌاكلصورةٌاألوىل.ٌاإلمامٌاحلسنيٌ

ٌإىلٌإمامٌٌ- ـج املقصودٌمنٌ"ويل  "ٌإمامٌالعرص،ٌوضمريٌ"منٌودله"ٌراجع 
ر،ٌـٌقوهل:ٌ"ويل  "ٌيعنٌإمامٌالعصالعرصٌنفسه،ٌويكونٌالضمريٌراجًعاٌإىل

ةٌمنٌأوالدهٌ ٌإمـامٌٌ-و ٌٰهذهٌالصورةٌيكونٌاملقصودٌمنٌاألئم  بمالحظةٌأن 
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ٌكبـارٌالشـيعةٌمـنٌٌ-العرصٌهـوٌخـاتمٌاألوصـياء،ٌوبعـدهٌتقـعٌالرجعـةٌ
ٍةٌإىلٌخمتلفٌابلـالد،ٌويـدعونٌأوالدهٌ ٌخاص  ينٌيرَسلونٌيفٌمهام  ،ٌال 

ٌيفٌإىلٌإمامٌالعصـرٌ ـةٌ،ٌسواء  زمانٌحضـورهٌأوٌيفٌزمـانٌرجعـةٌاألئم 
ًةٌأن هٌوفًقاٌنلقـلٌ)دالئـلٌاإلمامـة(ٌتوجـدٌمجلـةٌاملعصومنيٌ ،ٌخاص 

،ٌحيثٌوردٌٰهكذا:ٌ ٌُواَلةيٌ»"القو امونٌبيمره"ٌيفٌانلص  َ ٌوىلَعَ ـي ٌَويلي ٌىلَعَ وَصلي
ْمريه

َ
ٌبيي هيٌالَْقائيَمنْيي ْنٌُودْلي ٌمي ةي ئيمَّ

َ
َ ٌاأْل ٌ"بـيمره"ٌيرجـعٌ،ٌومرجعٌالضمريٌيف«َعْهدي

ةٌليسـواٌمسـتقل ني،ٌإىلٌإمامٌالعصـرٌ ٌٰهؤالءٌاألئم  ٌىلعٌأن  ،ٌوٰهذاٌيدل 
ٌاإلمامٌيرسلٌبلٌهمٌقائمونٌبيمره،ٌونارشونٌلواليتهٌ ،ٌومنٌاملمكنٌأن 

هٌبهٌالسي دٌ ٰهؤالءٌإىلٌخمتلفٌاملناطقٌإلقامةٌاجلمعةٌواجلمااعت،ٌوهوٌماٌوج 
ؤالءٌأوالدٌمعنوي نيٌهل،ٌأنٌيكونٌهٌٌٰابنٌطاووسٌالروايةٌاآلتية،ٌكماٌيمكن

ٌوعليااٌ ٌانلب  ة.ٌكماٌأن  ٌأبواٌٰهذهٌاألم 
ٌٰهؤالءٌالشيعةٌمـنٌأوالدهٌيكونـونٌٌ-د االحتمالٌالسابقٌنفسه،ٌولٰكن 

ٌمعهٌيفٌزمنٌالغيبة،ٌويؤي دٌاملطلبٌٰهذهٌالرواية:
ٌاهللٌ» ٌَعبْدي يبي

َ
رٍيٌَعْنٌأ ٌبَصي يبي

َ
ٌليَصاحٌيٌَعْنٌأ ٌقَاَل:ٌاَلٌبُدَّ ْمـري

َ
ٌٰهـَذاٌاأْل بي

نَيٌ ُلٌَطيْبَُة،ٌوَماٌبي اََلثـي لٍَة،ٌونيْعَمٌالَْمْْني ًْ ْنٌُع ٌمي ٌَغيْبَتيهي ٌيفي ٌهَلُ ْنٌَغيْبٍَة،ٌواَلٌبُدَّ مي
ْنٌوَْحَشةٌٍ ٌ.(1)«مي

ٌيفٌتوضيحٌالقسمٌاألخريٌمنٌالرواية: ٌيقولٌاملرحومٌاملجليس 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1ٌ ،ٌحمم  ٌ.16،ٌح340ٌ،ٌ 1ٌاليين 
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ـه،ٌمعٌثالثنيٌمنٌموايلهٌوٌ"وماٌب الثنيٌمنٌوحشٍة"ٌأيٌهوٌ خواص 
ٌالستيناسٌبعضهمٌببعض،ٌأوٌهوٌ ٌيفٌالعـدد،ٌٌوليسٌهلمٌوحشة  داخل 

لكونـهٌٌفالٌدستوح ٌهوٌأيًضا،ٌأوٌابلاءٌبمعىنٌمع،ٌأيٌالٌدستوح ٌ
ٌبالغيبةٌالصغرى ٌ.(1)معٌثالثني،ٌوقيل:ٌهوٌخمصو  

ْمٌوزيْدٌ»وٰهذاٌاالحتمالٌأ سبٌمعٌادلاعءٌهلمٌبطولٌالعمرٌ ْعَماريهي
َ
ٌأ ٌيفي وُمدَّ

ٌ مٌْيفي يهي ٌ.(2)الواردةٌيفٌالرواية«ٌآَجال

 الرواية العارشة

ٌالرَّمْحٰنيٌ» ٌالريَضاٌٌَرَوىٌيُو ُُسٌْبُنٌَعبْدي نَّ
َ
ٌٌأ بي ٌليَصاحي اَعءي ُمُرٌبيادلر

ْ
اَكَنٌيَي

ي  ٌبيٰهَذا:ٌاٌَّّاْدَفْعٌَعْنٌَويلي ْمري
َ
ـنٌْاأْل ٌمي ةي ئيمَّ

َ
هيٌَواأْل ٌُواَلةيٌَعْهدي ٌىلَعَ ٌ...ٌاّ ٌَصلي

                                                        

دباقر،ٌمرآةٌالعقول،ٌجٌاملجٌٌٌ-1 ،ٌحمم   .50،ٌ 4ٌليس 

املالحظةٌاجلديرةٌباالهتمامٌيفٌٰهذهٌالصـلواتٌيهٌمـاٌوردٌيفٌبدايـةٌالصـلواتٌيفٌكتـابٌٌ-2ٌ
ـد(؛ٌطلبًـاٌلالختصـار،ٌويه:ٌ ٌولمٌينقلهٌيفٌ)مصباحٌاملتهج  أبـوٌ»)الغيبة(ٌللشيخٌالطويس 

ٌيَلٌْ يُْتٌَبرْيَ
َ
ٌيقول:ٌفََرأ ابٌاألصفهاين  ٌاحلسنٌالرض  يٌُكنَّـاٌفييـهي ي ٌالَّ َواقي ٌالـري ٌيفي اجي َ لٍَةٌَضوَْءٌالسي

يُْتٌ
َ
،ٌوَرأ ٌالَْمْشَعلي يُْتٌرَُجـاًلٌٌَشبييًهاٌبيَضوْءي

َ
،ٌوَرأ اري ٌادلَّ ْهلي

َ
ْنٌأ َحًداٌَفتََحُهٌمي

َ
رَىٌأ

َ
ٌاْنَفتََحٌواَلٌأ ابْلَاَبٌقَدي

ٌ ٌيفي ْفَرةيٌَماٌُهَوٌقَلييَلٌاللَّْحمي ْسَمَرٌإىلٌالصر
َ
،ٌٌَربَْعًةٌأ هي ٌقَْدٌَتَقنَّـَعٌبـي يق  ٌَرقي ٌوإيَزار  يَصاني ٌقَمي اَدة ،ٌَعلَيْهي ٌَسجَّ هي وَْجهي

ٌ ٌَطاقو ي ٌَنْعل  :ٌ«ٌريْجليهي ٌيف274ٌ]الغيبةٌللطويس  ابٌاألصـفهاين  يٌرآهٌأبوٌاحلسنٌالرض  [.ٌفالشاصٌال 
ٌ املقصـودٌمـنٌالقـائمٌٰهذهٌالروايةٌويقولٌإن هٌإمامٌالعرصٌاكنٌأسمرٌاللون،ٌبينماٌيقولٌأتباعٌأمحدٌأن 

ةٌبـنٌاحلسـن،ٌوٰهـذاٌ ٌللحمرةٌهوٌاحلج  يٌوردٌيفٌالروايةٌأبيضٌمائل  يٌهوٌأسمرٌأمحد،ٌوالقائمٌال  ال 
اعهم.ٌ ٌانلقلٌخيالفٌمد 
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هي، ْم،ٌَبْعدي يهي ٌآَجال ْسنَْدَتٌٌوَبليْغُهْمٌآَمالَُهْم،ٌوزيْدٌيفي
َ
ْمٌلَُهْمٌَماٌأ ٌنرَْصَُهْم،ٌوَتمي ًَّ عي

َ
وأ

ينيـَ ٌ ٌدي ْعَوانًـا،ٌوىلَعَ
َ
ْمريَ ٌلَُهْم،ٌوَثبيْتٌَداَعئيَمُهْم،ٌواْجَعلْنَـاٌلَُهـْمٌأ

َ
ْنٌأ ْمٌمي إييَلْهي

ُنٌلَكيَماتيٌ ُهْمٌَمَعادي نَْصاًرا،ٌفَإينَّ
َ
ُمٌأ َ ،ٌوَداَعئـي يدي ْراَكُنٌتَوْحي

َ
َ ،ٌوأ لْمي اُنٌعي ًَّ َ ،ٌوُخ

ـَ ،ٌ ـْنٌَخلْقي َ ،ٌوَصـْفَوتَُ ٌمي بَـادي ـْنٌعي يَصـتَُ ٌمي ْمريَ ،ٌوَخال
َ
ينيَ ،ٌوُواَلُةٌأ دي

ْمٌ ٌوَعلَـيْهي ـاَلُمٌَعلَيْـهي ٌنَبيييَ ،ٌوالسَّ ْواَلدي
َ
َائيَ ،ٌوَصْفَوُةٌأ ْويلي

َ
َاُؤَ ٌوَساَلئيُلٌأ ْويلي

َ
وأ

ٌ.(1)«ُةٌاهللٌوَبَراَكتُهٌُورمَْحٌَ

 سند الرواية

ٌالسـي دٌابـنٌ ٰهذاٌادلاعءٌنقلهٌالشـيخٌيفٌ)املصـباح(ٌدونٌسـنٍد،ٌلٰكـن 
ْمُتٌ»طاووٍسٌيفٌ)مجالٌاألسبوع(ٌذكرهٌبسنٍدٌهو:ٌ يَنٌقَدَّ ي ٌاجْلََماَعُةٌالَّ ثَني َحدَّ

مٌْ هي ،ٌبيإيْسنَادي تَابي ْنٌٰهذاٌالْكي َعٌمي ٌَمَواضي ةي دَّ ٌعي ْكَرُهْمٌيفي ٌَجْعَفـٍرٌٌذي يبي
َ
يٌأ إيىَلٌَجـدي

ٌ ي ويسي ٌٌ-الطر ٌيَـْوَمٌاحْليَسـابي ٌوالريْضَواني َماني
َ
ٌبياأْل ٌَجاَلهُلُ اُهٌاهللٌَجلَّ قَـاَل:ٌٌ-تَلَقَّ

ٌاهللي،ٌ ٌَعبْـدي ٌبْـني يدي ٌَسـعي ٌبْـني ٌاحْلََسـني ٌبْـني ـدي يـٍدٌَعـْنٌحُمَمَّ ٌجي يبي
َ
نَاٌاْبُنٌأ ْخرَبَ

َ
أ

ٌإيبْـ ٌبْني ي ،ٌوَعيلي ـْمٌَعـْنٌواحْليْمرَيييي هي
،ٌلُكي اري ـفَّ ٌالصَّ ٌاحْلََسـني ٌبْـني ـدي يَم،ٌوحُمَمَّ َراهي

ٌ، يي ـنْدي ٌالسي ٌبْـني اٍر[ٌوَصـاليحي ٌ]َمرَّ ٍ ٌَمْودلي يَلٌبْني ٍم،ٌَعْنٌإيْسَماعي ٌَهاشي يَمٌبْني إيبَْراهي
ٌفييَمـاٌيَْروٌي ر ـويسي بُوٌَجْعَفٍرٌالطر

َ
يٌأ ،ٌوَرَواُهٌَجدي ٌالرَّمْحٰني ٌَعبْدي ٌَعْنٌيُو َُسٌبْني يـهي

ٌ ٌيفي يإْليَطالَـةي يَـًةٌل ْكَرَها؛ٌَكَراهي ةيٌُطُرٍقٌتََرْكُتٌذي دَّ ٌبيعي ٌالرَّمْحَني ٌَعبْدي َعْنٌيُو َُسٌبْني

                                                        

د،ٌجٌٌ-1 دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهج  ،ٌحمم  ٌ.411،ٌ 1ٌالطويس 
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ٌالرَّمْحٰن.... ٌَعبْدي ،ٌيَْروييٌَعْنٌيُو َُسٌبْني ٌ.(1)«ٰهَذاٌالَْماَكني
،ٌ(2) ٌسندٌالروايةٌيوجدٌبعضٌاملجاهيلٌمنٌقبيلٌإسماعيلٌبنٌمـودلو

ٌ.(3)ي ٌوصالحٌبنٌالسند

 داللة الرواية
بشيني،ٌأحدهماٌٌنقلٌالسي دٌابنٌطاووٍسٌٰهذاٌادلاعءٌعنٌالرضاٌٌ-أ

د(،ٌونقلهٌبشٍّكٌآخرٌأيًضاٌلمٌيردٌفيهٌ هوٌماٌنقلناٌأعالهٌعنٌ)مصباحٌاملتهج 
ةٌمنٌبعده"،ٌبلٌنُقلـتٌالعبـارةٌٰهكـذا:ٌ ٌُواَلةٌي»مجلةٌ"واألئم  ٌىلَعَ اٌَّّوَصـلي

هيٌ م...وبَليْغهٌٌُُعُهودي يهي ٌآَجال ،ٌوبنـاًءٌىلعٌٰهـذاٌانلقـلٌالٌيوجـدٌ(4)«ْمٌآَمالَُهْمٌوزيْدٌيفي
ةٌبعدٌإمامٌالعرص،ٌواملذكورٌفقطٌهـوٌأويلـاءٌالعهـود،ٌواملقصـودٌ ٌلأئم  ذكر 

يـنٌيرسـلهمٌ يفٌٌمنهمٌيمكنٌأنٌيكونٌالشيعةٌذويٌاملاكنـةٌالرفيعـةٌال 
ٌواحٍدٌمنهمٌ ٍةٌإىلٌابلدلان،ٌويرسلٌمعٌك  ٌخاص  ٌعهًداٌيعملٌبه.ٌَمهام 

ةٌبعدهٌ ٌ.وبناًءٌىلعٌٰهذاٌانلقلٌالٌربطٌلوجودٌاملهدي نيٌمعٌاألئم 

                                                        

ٌبنٌموى،ٌمجالٌاألسبوع،ٌ ٌابنٌطاووٍس،ٌٌ-1 ٌ.506عيل 
ٌ.674،ٌ 1ٌجٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌ،ٌعيل،ٌنمازيٌشاهروديٌ-2
،ٌأبوٌالقاسم،ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌ-3 ٌ.75،ٌ 10ٌٌاخلويئ 
ٌبنٌموى،ٌمجالٌاألسبوع،ٌ ٌابنٌطاووٍس،ٌٌ-4 ٌ.517عيل 
ٌ
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يٌوردٌفيــهٌمجلــةٌ لٌال  والســي دٌابــنٌطــاووٍسٌيفٌانلقــلٌبالشــّكٌاألو 
ــةٌمــنٌ ٌاملقصــودٌمــنٌوالةٌالعهــدٌواألئم  ــةٌمــنٌبعــده"ٌهتمــلٌأن  ٌ"واألئم 

لــونٌيفٌعهــدهٌمســؤويل ةٌإمامــةٌاجلٌبعــدهٌ ٌيتحم  معــةٌهــمٌأشــاا  
ٌ:واجلماعة،ٌيقولٌالسي دٌ

نٌٰهذاٌادلاعءٌقوهلٌ» ـةٌقدٌتضم  ٌىلعٌوالةٌعهـدهٌواألئم  :ٌ"اٌّصل 
ينٌيرت بهمٌيفٌأي امـهٌمنٌبعده" ةٌال  ٌالصالةٌىلعٌاألئم  ٌاملرادٌبٰذل ٌأن  ،ٌولعل 

ٌالصـالةٌ ةٌيفٌاألحاكمٌيفٌتل ٌاألي ام،ٌوأن  للصالةٌبالعبادٌيفٌابلالد،ٌواألئم 
ٌوالةٌٌعليهمٌتكون بعدٌذكرٌالصالةٌعليه،ٌبديللٌقوهل:ٌ"والةٌعهـده"؛ٌألن 

ٌبعدٌالصالةٌعليهٌىلعٌوالةٌ ٌصل  العهودٌيكونونٌيفٌاحلياة،ٌفاكنٌاملرادٌاللّٰهم 
مٌيفٌالروايـةٌعـنٌموالنـاٌالرضـاٌ ةٌمنٌبعده،ٌوقدٌتقـد  ٌعهدهٌواألئم 

ة ٌٰهذهٌقدٌاكنتٌصلٌىلعٌوالةٌعهدهٌواألئم  ةٌمنٌودله،ٌولعل  منٌودلهٌٌواألئم 
فقدٌوجدتٌٰذل ٌكماٌذكرناهٌيفٌ ساةٌبريٌماٌرويناه،ٌوقدٌرويٌأن همٌمـنٌ

ٌ ٌللمهـدي  ٌأبرارٌالعبادٌيفٌحياته،ٌووجدتٌروايًةٌمت صلةٌاإلسنادٌبـين 
أوالدٌمجاعةٌوالٍةٌيفٌأطرافٌبالدٌابلحار،ٌىلعٌَغيـٍةٌعظيمـٍةٌمـنٌصـفاتٌ

ٌيفٌاألخبـار،ٌووجـ دتٌٰهـذاٌادلاعءٌاألبرار،ٌورويٌتيويلٌبريٌٰذل ٌمذكور 
ٌ.ٌ(1)«بروايٍةٌتغنٌعنٌٰهذاٌاتليويل،ٌوماٌذكرها؛ٌألن هاٌأت مٌيفٌاتلفصيلٌويه...

ٌابلحـثٌمـنٌادلاعءٌبٰهـذاٌ ٌينقلٌادلاعءٌمعٌسنده،ٌوينقلٌانلقطةٌحمـل  ثم 

                                                        

ٌبنٌموى،ٌمجالٌاألسبوع،ٌ ٌابنٌطاووٍس،ٌٌ-1 ٌ.511عيل 
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هيٌ»انلحو:ٌ ٌُواَلةيٌُعُهـودي ٌىلَعَ م...اّ ٌوَصـلي يهي ٌآَجـال «.ٌ،ٌوبَليْغُهـْمٌآَمـالَُهْم،ٌوزيْدٌيفي
ٌالشـيعةٌوأوالدهٌو يـنٌٌمشيةٌٰهذاٌاتلوجيهٌيفٌلكمـةٌمـنٌبعـده؛ٌألن  ال 

ًةٌ يتول ونٌمناصبٌمنٌقيبلهٌليسواٌبعده،ٌوٰهذهٌابلعدي ةٌيمكنٌأنٌتكونٌبعديـ 
ٌيفٌ)اإليقاظٌمنٌاهلجعة(: ٌالعاميل  ٌرتبي ًةٌالٌزماني ًة،ٌيقولٌالشيخٌاحلر 

هلا:ٌأنٌيكونٌابلعدي ةٌبريٌزماني ٍة،ٌبلٌيهٌم ل» ٌَفَمـنٌْ﴿قـوهلٌتعـاىل:ٌٌأو 
ٌاهللٌي ْنٌَبْعدي ٌمي يهي ٌ﴾َيْهدي ،ٌوأنٌ،ٌفيجوزٌكونٌاملذكورينٌيفٌزمـنٌاملهـدي 

ٍة. ٌيفٌجهٍة،ٌأوٌيفٌمد  ٌواحٍدٌنائب  ابًاٌهل،ٌك  ٌيكونواٌنو 
ٌفيهٌمنٌتقديرٌمضاٍف،ٌفيمكنٌمـنٌ ٌقوهل:ٌ"منٌبعده"ٌالٌبد  وثانيها:ٌأن 

ٌإىلٌالسفراءٌوالـوءءٌهلٌىلعٌبعدٌوالدته،ٌأوٌمنٌبعدٌبيبته،ٌويكونٌإشارةًٌ
رٌ ةٌبيبته؛ٌويمكنٌأنٌيقد  ،ٌأوٌإىلٌأعيانٌعلماءٌشيعتهٌيفٌمد  اإل سٌواجلن 

. ابًاٌهلٌكماٌمر  منٌبعدٌخروجه؛ٌفيكونونٌنو 

ٌبـنٌأمحـدٌ وقدٌروىٌالصدوقٌيفٌكتابٌ)كمالٌادلينٌوتمامٌانلعمة(ٌعنٌعيل 
دٌبنٌأيبٌعبدٌاهللٌالكو  ، عـنٌمـوىٌبـنٌعمـرانٌٌبنٌموىٌادلق اق،ٌعنٌحمم 

ٌمحـًة،ٌعـنٌأبيـهٌ ،ٌعنٌعيلٌبنٌأيب  هٌاحلسنيٌبنٌيًيدٌانلوفيل  ،ٌعنٌعم  انلاع 
:ٌسمعتٌمنٌأبي ٌأن هٌقال:ٌ"يكـونٌمـنٌبعـدٌالقـائمٌقال:ٌقلتٌللصادقٌ

رٌـاثنٌعرشٌمهدياا"؟ٌفقال:ٌقدٌقال:ٌ"اثنٌعشـرٌمهـدياا"ٌولـمٌيقـلٌاثـنٌعشـ
ٌمنٌشيعتناٌيد .(1)«عونٌانلاسٌإىلٌواليتناٌومعرفةٌفضلناإماًمامٌولٰكن همٌقوم 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌ-1 ،ٌحمم  ٌالعاميل  ٌ.402 ٌاإليقاظٌمنٌاهلجعة،ٌاحلر 
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ــةٌٌ-ب ٌٰهــذهٌالروايــةٌكســابقتهاٌيمكــنٌمحلهــاٌىلعٌرجعــةٌاألئم 
ٌيفٌٰهذاٌاملجال:املعصومنيٌ ٌ،ٌيقولٌالشيخٌاحلر 

ثاثلها:ٌأنٌيكونٌٰذل ٌحممواًلٌىلعٌالرجعـة،ٌفقـدٌعرفـتٌمجلـًةٌمـنٌ»
وعرفـتٌىلعٌوجهٌاخلصو ،ٌٌاألحاديثٌالواردةٌيفٌاألخبارٌبرجعتهمٌ

ٌمـنٌ ةٌالرجعـةٌىلعٌوجـهٌالعمـومٌيفٌك  مجلًةٌمنٌاألحاديثٌالواردةٌيفٌصح 
ٌواحٍدٌمنٌالقسـمنيٌقـدٌ حمضٌاإليمانٌحمًضا،ٌأوٌحمضٌالكفرٌحمًضا،ٌوك 
ٌبمراتب،ٌكماٌرأيتٌيفٌاألبـوابٌالسـابقة،ٌوىلعٌ ٌاتلواترٌاملعنوي  ّتاوزٌحد 

ةٌمنٌقبلهٌقدٌرجع ةٌمنٌبعده"ٌهمٌاألئم  واٌبعـدٌمـوتهم،ٌفـالٌٰهذاٌفـٌ"األئم 
ٌالعددٌالٌيًيدٌبالرجعة،ٌوٰهـذاٌ ةٌاثناٌعرش؛ٌألن  ٌاألئم  ينايفٌماٌثبتٌمنٌأن 
ٌاألوىلٌ الوجهٌهصلٌبهٌاجلمعٌبنيٌروايةٌاثنٌعرشٌوروايةٌأحدٌعشـر،ٌفإن 

ٌةٌ حممول ٌأوٌانلب  ،ٌواثلانيةٌلمٌيالحظٌفيهـاٌدخـولٌٌىلعٌدخولٌاملهدي 
،ٌواتلاصـيصٌأحٍدٌمنهماٌحلكمٍةٌأخرى،ٌوم لٌٰهذ اٌيفٌاملحـاوراتٌك ـري 

ٌىلعٌاتلاصيصٌباحلكم،ٌوليسٌبرصيٍحٌيفٌاحلرص. ٌبالكرٌالٌيدل 
،ٌو ٌصدرٌٰهذهٌالروايةٌأن هٌٰهذاٌادلاعءٌوردٌعنٌاإلمامٌالرضاٌٌ- ـج

أمرٌبينٌيُدىعٌبٰهذاٌادلاعءٌلصاحبٌٰهذاٌاألمر،ٌوصاحبٌاألمرٌيمكـنٌأنٌ
ٌإماٍمٌيفٌزمانه،ٌاكإلمام ةٌمنٌبعـدهٌٌينطبقٌىلعٌك  ؛ٌولاٌالرضاٌواألئم 

ٌيقولٌصاحبٌ)خمترصٌابلصائر(ٌبعدٌأنٌينقلٌٰهذاٌادلاعء:
ٌإمـاٍمٌيفٌزمانـه،ٌوموالنـاٌصـاحبٌ» ٌٰهذاٌادلاعءٌيدىعٌبهٌلّك  اعلمٌأن 

أحدهمٌصلواتٌاهللٌعليهم،ٌفحينئٍذٌيصدقٌعليـهٌٌاألمرٌابنٌاحلسنٌ
ةٌمن ٌىلعٌوالةٌعهدهٌواألئم  ٌلمٌٌٰهذاٌادلاعء:ٌ"اٌّصل  بعده"ٌإىلٌآخره،ٌوإال 
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ٌمضـافًاٌإىلٌمـاٌروينـاهٌ اٌهلمٌأمجع،ٌويكونٌٰهذاٌانلص  يكنٌٰهذاٌادلاعءٌاعما
اًلٌعنهمٌ منٌاألحاديثٌالصحيحةٌالرصهةٌيفٌٰهذاٌاملعىن،ٌوأصاًلٌٌأو 

ٌ.(1)«هل،ٌوشاهًداٌبمعناه
واملقصــودٌمــنٌعبــارةٌصــاحبٌ)خمتصـــرٌابلصــائر(ٌ"مــنٌاألحاديــثٌ

ٌٰهذاٌاملعىن"ٌإشارة ٌإىلٌالرجعةٌال مٌذكرٌرواياتهاٌسـابًقاٌالصحيحةٌالرصهةٌيف
ٌٰهـذاٌادلاعءٌيـدىعٌبـهٌ يفٌكتابه،ٌوتقريبٌاالستداللٌبهاٌىلعٌالرجعةٌهو:ٌأن 

ٌ ٌإماٍمٌيفٌزمانه،ٌومنهمٌاإلمامٌاملهدي  ،ٌوبنـاًءٌىلعٌٰهـذاٌيكـونٌمـنٌلّك 
صـاحبٌٌاألحاديثٌادلال ةٌىلعٌالرجعـةٌداللـًةٌرصهـًة،ٌويُعلـمٌمـنٌعبـارة

،ٌيكـونٌ هٌإذاٌدعونـاٌبٰهـذاٌادلاعءٌلإلمـامٌاملهـدي  )خمترصٌابلصائر(ٌٰهذهٌأنـ 
ينٌيرجعونٌبعدهٌ َةٌاملعصومنيٌال  ةٌمنٌبعدهٌاألئم  ٌ.املقصودٌمنٌاألئم 

ٌٰهـذاٌادلاعءٌإذاٌُديعٌبـهٌلإلمـامٌٌ-د وُهتملٌأيًضاٌيفٌٰهـذاٌاحلـديثٌأن 
ينٌمـنٌبعـده ةٌال  مـنٌاإلمـامٌٌ-معلومـونٌٌالرضاٌيفٌٰذل ٌالًمان،ٌفاألئم 

ٌفهوٌمـنٌبـابٌٌ-اجلوادٌإىلٌاإلمامٌاثلاينٌعشـرٌ وإذاٌُديعٌبهٌلإلمامٌاملهدي 
ة،ٌوهلٌ ٌٰهذهٌاجلُملٌيُدىعٌبهاٌلسائرٌاألئم  تغليبًا،ٌويؤي دٌٌاتلغليب؛ٌألن 

مٌ يٌقبلهٌهوٌماٌجاءٌبعدهٌمنٌفقراتٌٰهذاٌادلاعءٌالـ  ةٌٰهذاٌاالحتمالٌوال  قو 
ـَ ،ٌ»،ٌويهٌقوهل:ٌتناسبٌمقامٌاإلمامة لْمي اُنٌعي ًَّ ُنٌلَكيَماتيَ ،ٌوُخ ُهْمٌَمَعادي فَإينَّ

ٌ، َ بَـادي ـْنٌعي يَصـتَُ ٌمي ْمـريَ ،ٌوَخال
َ
ينيَ ،ٌوُواَلُةٌأ َ ،ٌوَداَعئيُمٌدي يدي ْراَكُنٌتَوْحي

َ
وأ

                                                        

،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-1 ٌ.459احليل  
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ٌنَبيييَ ٌ ْواَلدي
َ
َائيَ ،ٌوَصْفَوُةٌأ ْويلي

َ
َاُؤَ ٌوَساَلئيُلٌأ ْويلي

َ
َ ،ٌوأ ْنٌَخلْقي ٌ«.وَصْفَوتَُ ٌمي

 الرواية احلادية عرشة
: ٌالكتابٌالعتيقٌالغروي 

اَلُمٌَعلَيَْ ٌ» هي،ٌالسَّ ٌبياَلدي هيٌوَخلييَفتَُهٌيفي بَادي ٌعي َةٌاهللٌيفي اَلُمٌَعلَيَْ ٌيَاٌُحجَّ السَّ
ٌ امي َ ،ٌوالُْقـوَّ ٌَعْهـدي وِلي

ُ
ٌأ ،ٌوىلَعَ يٌواْبَنٌَساَديتي يَاٌَمْواَلَيٌواْبَنٌَمْواَلَي،ٌوَسييدي

ٌ ْمري
َ
ٌبياأْل اَلُمٌىلَعَ نَي.ٌالسَّ مْجَعي

َ
ٌأ ةي ئيمَّ

َ
ٌاأْل ْمٌوىلَعَ اَلُمٌَعلَيَْ ٌوَعلَيْهي َ ،ٌالسَّ ْنٌَبْعدي مي

ْم،ٌوَبليْغُهْمٌآَمـالَُهْم،ٌوزيْدٌ ٌَعلَيْهي هي،ٌاّ ٌَصـلي ْنٌُودْلي ٌمي ةي ئيمَّ
َ
ٌاأْل هيٌوىلَعَ ُواَلةيٌَعْهدي

ْمٌلَهٌُ ٌنرَْصَُهْم،ٌوَتمي ًَّ عي
َ
ْم،ٌوأ يهي ٌآَجال ْم،ٌواْجَعلْنَـاٌيفي ْمريَ ٌإييَلْهي

َ
ْنٌأ ْسنَْدَتٌمي

َ
ْمٌَماٌأ

ـَ ،ٌ لْمي ائيُنٌعي ًَ ُنٌلَكيَماتيَ ،ٌوَخـ ُهْمٌَمَعادي نَْصاًرا،ٌفَإينَّ
َ
ينيَ ٌأ ٌدي ْعَوانًا،ٌوىلَعَ

َ
لَُهْمٌأ

ٌ، َ بَـادي ـْنٌعي ْمـريَ ،ٌوُخلََصـاُؤَ ٌمي
َ
ينيَ ،ٌوُواَلُةٌأ َ ،ٌوَداَعئيُمٌدي يدي ْراَكُنٌتَوْحي

َ
وأ

ــْفوٌَ ٌوَص ْواَلدي
َ
ــْفَوُةٌأ ــَ ،ٌوَص َائي ْويلي

َ
ــاَلئيُلٌأ ــاُؤَ ٌوَس َ ْويلي

َ
ــَ ،ٌوأ ــْنٌَخلْقي تَُ ٌمي

يَّـَةٌ ـنُْهُمٌاتلَّحي ـاَلَم،ٌوارُْدْدٌَعلَيْنَـاٌمي يَّـَةٌوالسَّ نَّـاٌاتلَّحي يَائيَ ،ٌوَبليْغُهـْمٌمي ْصفي
َ
أ

ْمٌورمَْحَُةٌاهللٌوَبَراَكتُهٌُ اَلُمٌَعلَيْهي اَلَم،ٌوالسَّ .(1)«والسَّ

 الرواية سند
ٌيفٌ"ٌحالاملعلومٌليسٌمنٌ الكتابٌالعتيـق"مٌكمـاٌأنـهٌلـمٌيُـذكرٌسـند 

مةٌاملجلســ ٌيفٌ ٌسنًدا،ٌوالعال  ٌالروايةٌضعيفة  الكتابٌالعتيق،ٌوعليهٌفإن 

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1ٌٌ ،ٌحمم  ٌ.228،ٌ 99ٌاملجليس 
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ةٌبسببٌمضامنيٌاألدعيةٌالواردةٌيفٌ بدايةٌ)ابلحار(ٌيقو يٌصدورهٌعنٌاألئم 
ٌا ٌٰهـذهٌٰهذاٌالكتابٌوقرائنٌأخرى،ٌكماٌينقلٌعـنٌالكفعـيم  سـتظهارهٌأن 

،ٌقالٌ املجموعةٌيهٌكتابٌ)جمموعٌادلعوات(ٌهلارونٌبنٌموىٌاتللعكربي 
: ٌالعالمةٌاملجليس 

ٌىلعٌأدعيٍةٌاكملٍةٌبليغـٍةٌٌالعتيقٌوالكتاب» لك هٌيفٌاألدعية،ٌوهوٌمشتمل 
ٌفقـرٍةٌمـنٌفقراتهـاٌ ٌمنهاٌنورٌاإلعجازٌواإلفهام،ٌوك  بريبٍة،ٌدرشقٌمنٌكٍّ

ةٌاألنامٌوأمـراءٌالـالكم.ٌوقـدٌنقـلٌمنـهٌشاهدٌعدٍلٌىلعٌصد ورهاٌعنٌأئم 
يفٌ)املهج(ٌوبريهٌك رًيا،ٌواكنٌتاريخٌكتابةٌالنساةٌٌالسي دٌابنٌطاووٍسٌ

هٌ ٌأنـ  ٌوسبعنيٌوَخسمئٍة،ٌويظهرٌمـنٌالكفعـيم  ال مٌأخرجناٌمنهاٌسنةٌستٍّ
ٌ، دٌبنٌهارونٌاتللعكربي  )جمموعٌادلعوات(ٌللشيخٌاجلليلٌأيبٌاحلسنيٌحمم 

ثنيوهوٌم ٌ.(1)«نٌأيابرٌاملحد 
وكٰذل ٌمنتٌالصلواتٌالواردةٌيفٌٰهذاٌالكتابٌتواجهٌمشيًةٌبناًءٌىلعٌماٌ

ٌيقولٌبعدٌنقلٌالصلوات: مةٌاملجلسـ   ٌالعال  ٌوردٌيفٌ)ابلحار(؛ٌإذٌإن 
ٌالنساةٌاكنتٌسقيمًة،ٌواكنٌقدٌميحٌوسقطٌمـنٌالسـالمٌىلعٌ اعلمٌأن 

ٌ.(2)أشياءٌالرضاٌواجلوادٌواهلاديٌ
ٌٰهـذهٌالصـلواتٌمـيخوذة ٌمـنٌسـائرٌاملالح ظةٌاألخرىٌأن هٌُهتمـلٌقوياـاٌأن 

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.33،ٌ 1ٌاملجليس 
دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-2 ،ٌحمم  ٌ.229،ٌ 99ٌاملجليس 
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ٌ األدعيةٌوالصلواتٌاملنقولةٌيفٌكتـبٌاألصـحاب،ٌقـامٌجمعهـاٌأحـدهم؛ٌألن 
هي..."ٌيهٌنفـسٌٌعباراتٌالصلواتٌىلعٌأويلاءٌعهدهٌ ٌُواَلةيٌَعْهـدي اَلُمٌىلَعَ "السَّ

ٌمعٌتغيرٍيٌطفيٍف.ٌيفٌالروايةٌالعارشةٌادلاعءٌالواردٌعنٌاإلمامٌالرضاٌ

 داللة الرواية

ةٌمـنٌودلهٌ مٌتوضيحٌاملقصودٌمنٌوالةٌالعهد،ٌوالقو امٌباألمرٌواألئم  تقد 
ٌُواَلةيٌ ـاَلُمٌىلَعَ َ "ٌو"السَّ ـْنٌَبْعـدي ٌمي ْمري

َ
اأْل ٌبـي امي َ ٌوالُْقـوَّ ٌَعْهدي وِلي

ُ
يفٌعباراتٌ"أ

هي"ٌيفٌصلواتٌأيبٌاحل ْنٌُولْـدي ٌمي ـةي ئيمَّ
َ
ٌاأْل هيٌوىلَعَ ٌَعْهـدي ابٌاألصفهاين  سـنٌالرض 

ىٌالســياقٌيفٌٰهـذهٌالصـلواتٌمــعٌـوبمقتضـ،ٌوداعءٌاإلمـامٌالرضـاٌ
يـنٌ مٌسـابًقا،ٌيمكـنٌأنٌيكـونٌاملقصـوُدٌأوالَدهٌال  االتلفاتٌإىلٌمـاٌتقـد 

بون مـةٌاملجلسـٌيُنص  ٌيفٌأيامٌظهـوره،ٌوالعال  ٌـيفٌخمتلفٌابلالدٌمنٌقيبَليهي   
ادٌبـوالةٌعهـدٌالقـائمٌخلفـاؤهٌيفٌولعلٌاملر»يقولٌيفٌآخرٌٰهذهٌالصلوات:ٌ

ٌ.«زمانهٌيفٌأقطارٌاألرض،ٌواهللٌيعلم
مٌْ»وبقرينةٌ يهي ٌآَجال ال مٌتتالءمٌمعٌوجودٌٰهؤالءٌاألشاا ٌيفٌزمانٌ«ٌزيْدٌيفي

ٌمنٌكبارٌالشيعةٌومنٌأوالدهٌٌدٌمنهمٌبيبته،ٌيكونٌاملرا ٌأفراد  ،ٌسـواء 
ٰهـذاٌالكمناٌيني،ٌويؤي دٌاكنٌاملقصودٌمنٌاألوالدٌأوالدهٌاملعنوي نيٌأمٌاحلقيق

ٌالروايةٌاتلايلة:
ٌاهلليٌ» ٌَعبْدي يبي

َ
رٍيٌَعْنٌأ ٌبَصي يبي

َ
ٌٌَعْنٌأ ْمـري

َ
ٌٰهـذاٌاأْل بي ٌليَصاحي قَاَل:ٌاَلٌبُدَّ
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نَيٌ ُلٌَطيْبَُة،ٌوَماٌبي اََلثـي لٍَة،ٌونيْعَمٌالَْمْْني ًْ ْنٌُع ٌمي ٌَغيْبَتيهي ٌيفي ٌهَلُ ْنٌَغيْبٍَة،ٌواَلٌبُدَّ مي
ْنٌوَْحَشةٌٍ ٌ.(1)«مي

 الرواية اثلانية عرشة
«ٌ ٌَعبْدي يبي

َ
ٌأ ٌبْني دي ٌاهلليٌحُمَمَّ ٌَعبْدي يبي

َ
ٌاهللي،ٌَعْنٌأ ٌَعبْدي ٌبْني ٌَعْنٌَسْعدي يبي

َ
ٌأ ثَني َحدَّ

ٌَسـيٍْفٌ بييهي
َ
رَيَة،ٌَعْنٌأ ٌَعمي ٌبْني ٌَسيْفي ٌبْني ٌاحْلَُسنْيي ي،ٌَعني ٌاجْلَاُموَرايني ازييي ٌالرَّ اهللي

ٌي مي ٌبَْكٍرٌاحْلرَْضَ يبي
َ
ٌاهللٌَعْنٌأ ٌَعبْدي يبي

َ
ٌَجْعَفٍرٌٌ-ٌ،ٌَعْنٌأ يبي

َ
وٌَعْنٌأ

َ
ٌ-ٌأ

ٌ ٌوَحـَرمي ٌوَجـلَّ ًَّ ٌاهللٌَعـ فَْضـُلٌَبْعـَدٌَحـَرمي
َ
ٌأ رْضي

َ
ٌاأْل ٌبيَقاعي ير

َ
ٌقَاَل:ٌقُلُْتٌهَلُ:ٌأ

ٌ ي َرُة،ٌفييَهـاٌُقبُـوُرٌرَُسوهلي ـاهي كييَّـُةٌالطَّ ًَّ ٌال َ بَاٌبَْكٍرٌيهي
َ
؟ٌَفَقاَل:ٌالُْكوفَُةٌيَاٌأ

قينَي،ٌوفييَهـاٌانلَّبٌي ـادي ٌالصَّ ـيَاءي وْصي
َ
ٌالُْمرَْسـلينَي،ٌواأْل يينَيٌالُْمرَْسلينَي،ٌوُقبُوُرٌَبرْيي

نَْهاٌَيْظَهُرٌَعْدُلٌ ،ٌومي ٌفييهي ٌوقَْدٌَصّلَّ ٌاهلُلٌنَبييااٌإيالَّ يٌلَْمٌَيبَْعثي ي ُدٌُسَهيٍْلٌالَّ َمْسجي
امٌٌُاهللي،ٌوفييَهاٌيَُكوُنٌقَائيُمهٌُ نٌٌْوالُْقوَّ هيٌبٌٌَمي ٌْعدي ـيَاءي وْصي

َ
ُلٌانلَّبييينَيٌواأْل ٌَمنَازي َ ،ٌويهي

ينيٌَ احلي ٌ.(2)«والصَّ
امٌُاستُنيدٌإىلٌمجلة ـنٌٌْ"الُْقـوَّ هي"ٌالـواردةٌيفٌٰهـذهٌالروايـةٌىلعٌاملهـدي نيٌٌمي َبْعـدي

ةٌبعدٌإمامٌالعصـر،ٌيقولٌأحدٌأتباعٌأمحدٌاحلسنٌيفٌٰهذاٌاملجال: ٌووجودٌاألئم 
ة"ٌقرأناٌالرواياتٌالسابق» ي ةٌالقائمٌبـٌ"املهدي ني"ٌو"األئم  ةٌال مٌتصفٌذر 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.16،ٌح340ٌ،ٌ 1ٌاليين 
د،ٌٌ-2  .30اكملٌالًيارات،ٌ ٌابنٌقولويه،ٌجعفرٌبنٌحمم 
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و"والةٌالعهد"،ٌونقرأٌيفٌٰهذهٌالروايةٌوصفهمٌبالقو ام،ٌوالقو امٌمجـعٌقـائٍم،ٌ
يقـومٌبـيمرٌادليـنٌواإلمامـةٌوقيـادةٌانلـاسٌواملحافظـةٌعلـيهمٌمنٌوهوٌ

ٌوإصالحٌشؤونهم.
ٌدشـ ـدٌبـنٌاحلسـنٌالعسـكري  ٌأوصـياءٌحمم  اٌسبقٌأن  اركونهٌفكماٌثبتٌمم 

ٌوهمٌاملهدي ون،ٌيثبـتٌاآلنٌأن هـمٌدشـاركونهٌبصـفةٌ ،ٌفهوٌاملهدي  بصفةٌاملهدي 
ٌواحٍدٌمنهمٌيوصفٌبالقائمٌواملهدي ٌ ٌ.(1)«القائم،ٌفهوٌالقائمٌوهمٌالقو ام،ٌوك 

 سند الرواية
ٌوردٌيفٌســندهاٌ ــدٌبــنٌأيبٌعبــدٌاهللٌالــرازي  يحمم  ــهٌابــنٌٌال  يقــولٌيفٌحق 

ٌ: ي ون،ٌواست نواٌمنٌكتابٌ)نوادرٌاحلكمة(ٌمـاٌإن هٌمم نٌضعٌ »الغضائري  فهٌالقم 
ٌ،ٌ(2)«رواه،ٌو ٌمذهبهٌارتفاعٌ  ٌ.ٌ(3)احلسنيٌبنٌسيفٌبنٌعمريةٌلمٌيوث قكماٌأن 

 داللة الرواية
ٌيوجدٌيفٌٰهذهٌالروايةٌاحتماالن:

                                                        

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ني،ٌ ٌٌ-1 ،ٌناظم  ٌ.50العقييل 
،ٌأمحدٌبنٌعبدٌاهلل،ٌكتـابٌالضـعفاء،ٌ ٌٌ-2  ،ٌأبـوٌالقاسـم،ٌ؛97ٌابنٌالغضائري  اخلـويئ 

ٌ.55،ٌ 16ٌٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌج
،ٌأبوٌالقاسم،ٌمعجمٌرجٌ-3ٌ ٌ.292،ٌ 6ٌالٌاحلديث،ٌجٌاخلويئ 
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يـنٌيقومـونٌبـيمرٌ االحتمالٌاألول:ٌأنٌيكونٌاملقصودٌمنٌ"القو ام"ٌال 
أيٌبعدٌارحتالٌاإلمام،ٌفيكـونٌاملقصـودٌمـنٌٌاإلمامة،ٌومعىنٌ"منٌبعده"
يـنٌيرجعـونٌإىلٌٌالقو امنيٌبعدٌإمامٌالعرصٌ ـةٌاملعصـومون،ٌال  األئم 

ةٌمنها: ٌادلنيا،ٌوٰهذاٌاتلعبريٌاستعملٌيفٌرواياٍتٌأخرىٌلسائرٌاألئم 
ٌاهلليٌ» ٌَعبْـدي يبي

َ
ٌَمـْرَواَن،ٌَعـْنٌأ ٌبْـني اري امٌٌُ:ٌَوحَنْـنٌَُعْنٌَعمَّ ٌٌاهللٌقُـوَّ ٌىلَعَ

، هي نَا،ٌَكَمـاٌَكـتََمٌٌَخلْقي ـْنٌَعـُدوي ٌمي هي نُُهٌو َْسُ ُُهٌونَْكتُُمٌبـي ًَ ،ٌََنْ ينيهي ٌدي انُُهٌىلَعَ ًَّ وُخ
ٌرَُسوُلٌاهللٌ كينَي،ٌَفـنَْحُنٌىلَعَ ٌالُْمْشــري َهـادي ْجـَرةيٌوجي ٌالْهي َنٌهَلٌُيفي ذي

ُ
ٌأ ،ٌَحـتَّ

ٌاهللٌ ٌرَُسولي نَْهاجي َذَنٌاهلُلٌبيإيْظهٌٌَمي
ْ
ٌيَي ،ٌويَْدُعَوٌانلَّـاَسٌَحتَّ يْفي ٌبيالسَّ ينيهي ٌدي اري

بَُهْمٌرَُسوُلٌاهللٌ ٌَعوًْداٌَكَماٌرَضَ بَُهْمٌَعلَيْهي رَْضي ،ٌويلي ٌ.(1)بيَداًءٌ]بَْدًوا[ٌإييَلْهي
ٌاألصحابٌواأليابرٌمـنٌ االحتمالٌاثلاين:ٌاملقصودٌمنٌ"القو ام"ٌخوا  

ينٌيتول ونٌمهامٌحكومتهٌ املقصـودٌمـنٌٌيفٌعهده،ٌوليسٌالشيعة،ٌال 
ٌعبارةٌ"منٌبعده"ٌابلعدي ةٌالًماني ة،ٌبلٌابلعدي ةٌالرتبي ة،ٌأيٌهمٌبعـدهٌ

ٌأيٌيقومونٌبشؤونٌحكومته.
ـةٌيفٌ ويؤيدٌٰهذاٌالفهمٌأيًضاٌإطالقٌ"القو ام"ٌىلعٌالشيعةٌوأصحابٌاألئم 

ٌالروايات:

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌبصائرٌادلرجات،ٌجٌٌ-1 ار،ٌحمم  ،518ٌ،ٌ 1ٌالصف  ؛ٌراجعٌأيًضا:ٌطالبٌاحلق 
ٌوابلاطل،ٌ ٌ ٌ.139ٌدعوةٌأمحدٌاحلسنٌبنيٌاحلق 
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ٌجٌَ» يبي
َ
ٌأ نْـدي ـْنٌعي ٌقَـاَل:ٌُقْمـُتٌمي ْعـنَيَ

َ
ٌأ ٌبْني ٌالَْملي ي ،ٌْعَفـٍرٌَعْنٌَعبْدي

ْدريَ ٌ
ُ
ْنٌأ

َ
رُْجـوٌأ

َ
يٌَفبََكيُْت،ٌَفَقاَل:ٌَماٌلََ ؟ٌَفُقلُْت:ٌُكنُْتٌأ ٌيَدي فَاْعتََمْدُتٌىلَعَ

ُكْمٌَيْقتُـُلٌَبْعُضـُهْمٌَبْعًضـا،ٌ ٌَعـُدوَّ نَّ
َ
َماٌتَرَْضْوَنٌأ

َ
ة .ٌَفَقاَل:ٌأ ٌقُوَّ َ ْمَرٌوِبي

َ
ٰهَذاٌاأْل

ٌَ ٌُبيُوتيُكْم؟مٌإينَُّهٌل نُوَنٌيفي ْنتُْمٌآمي
َ
َةٌوأ ـنُْكْمٌقُـوَّ ـَ ٌالرَُّجـُلٌمي ْعطي

ُ
وٌقَْدٌاَكَنٌٰذليَ ،ٌأ

بَـاَلٌ َفٌبيَهـاٌاجْلي ،ٌلَـوٌقُـذي يـدي ٌاحْلَدي َبـري ًُ لَـْتٌقُلُـوُبُكْمٌَك نَيٌرَُجاًل،ٌوُجعي ْرَبعي
َ
أ

اَنَها ًَّ ٌوُخ رْضي
َ
اَمٌاأْل ٌ.(1)«لََقلََعتَْها،ٌوُكنْتُْمٌقُوَّ

:حبٌاألمرٌلصاٌوجاءٌيفٌادلاعءٌاملنقولٌمنٌاإلمامٌالرضاٌ
ٌَخلْقي اللٌّٰ» تيَ ٌىلَعَ يَ ٌوَخلييَفتيَ ٌوُحجَّ ٌاْدَفْعٌَعْنٌَويلي ٌَعلَيْنَـاٌُهمَّ ....ٌَواْمنُنْ

ْمريهيٌ
َ
نَيٌبيي امي ٌالَْقوَّ بيهي ًْ ٌحي ،ٌواْجَعلْنَاٌيفي ٌ.(2)«بيُمتَاَبَعتيهي

 الرواية اثلاثلة عرشة

نَا» رَشْ
َ
يَمْنٌأ ٌل اَعءي ٌادلر ٌيفي َوايَةي َنٌالري ٌٌفَمي ٌٌ-إييَلْهي َمـاٌَذَكـَرُهٌٌ-َصلََواُتٌاهللٌَعلَيْهي

،ٌَفَقـاَلٌ هي ٌكيتَابـي َةٌيفي ٌقُـرَّ يبي
َ
نَاٌَماٌَذَكـَرُهٌاْبـُنٌأ ْصَحابينَا،ٌوقَْدٌاْخَ ْ

َ
ْنٌأ ٌمي مَجَاَعة 

يَسـ ٌعي ٌبْـني دي اٍل،ٌَعْنٌحُمَمَّ ٌفَضَّ ٌبْني ي ٌَعيلي ٌبْني ٌاحْلََسني ٌبْني ي هيٌإيىَلٌَعيلي ٌىٌبْـنيٌـبيإيْسنَادي
ينَيٌ احلي ٌالصَّ هيٌَعني ْشـُعبَيٍْد،ٌبيإيْسنَادي ٌثاََلٍثٌوعي ٌيَلْلَةي ْرٌيفي يَنٌـ،ٌقَاَل:ٌوَكري ري

ٌَرَمَضاَنٌقَائيًماٌ ْنٌَشْهري ْمَكنََ ٌمي
َ
ْهَرٌلُكَُّه،ٌوَكيَْفٌأ ٌَحاٍلٌوالشَّ ٌُكي ًدا،ٌوىلَعَ وقَاعي

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم   .294،ٌ 8ٌاليين 

د،ٌجٌٌ-2 دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهج  ،ٌحمم  ٌ.411،ٌ 1ٌالطويس 
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ٌاهللٌي يـدي ٌَدْهريَ ،ٌَتُقوُلٌَبْعـَدٌَتْمجي ٌٌ-َتَعـاىَلٌٌ-ٌوَمَتٌَحرَضََ ٌيفي ـاَلةيٌىلَعَ والصَّ
ٌي ٌوآهلي ي ٌٌانلَّبي ٌاحْلََسني ٌبْني دي ة،ٌحُمَمَّ ْمريَ ،ٌاحلج 

َ
ٌبيي يَ ،ٌالْقائيمي يَويلي :ٌاّ ٌُكْنٌل

ٌوىلَعٌ ،ٌَعلَيْهي يي ٌٌالَْمْهدي ٌُكي ٌو ي ـاَعةي هيٌالسَّ ٌٰهذي ،ٌيفي المي الةيٌوالسَّ فَْضُلٌالصَّ
َ
ٌأ آبائيهي

ااٌوحا ائيٌوقاٌ،فيًظاساَعٍة،ٌَويلي ً ٌٌ،ًداٌونارصي اًلٌوُمَؤييًدا،ٌَحتَّ رَْضَ ٌٌوَديلي
َ
نَُهٌأ تُْسكي

يَّتَهٌٌَُطواًْع،ٌوُتَمتيَعُهٌفييهاٌُطواًلٌوَعرًْضا،ٌوَّتَْعلَهٌُ ثينَي...ٌوُذري ٌالْواري ةي ئيمَّ
َ
َنٌاأْل ٌ.(1)«مي

 سند الرواية
عنٌكتابٌأيبٌٌٰهذهٌالروايةٌنقلهاٌالسي دٌابنٌطاووٍسٌيفٌ)إقبالٌاألعمال(

ةٌ ٌقر  ةٌولمٌيذكرٌابنٌطاووٍسٌسندٌأيب  ٌبـنٌقر  ٌبـنٌاحلسـنٌبـنٌعـيل  إىلٌعيل 
ال،ٌ ـةفض  ًةٌيفٌاألمـورٌاملهم  ٌالٌيمكنٌاالستنادٌإيلهاٌخاص  ٌ،فالروايةٌمرسلة 

ومنٌجهٍةٌأخرىٌفقدٌوردٌٰهذاٌ،ٌمنٌقبيلٌاإلمامةٌال مٌيهٌمنٌأصولٌادلين
دٌبنٌعيىسٌبنٌعبيدٌٍ ٌيفٌمصـادرٌمعتـربٍةٌمـنٌقبيـلٌادلاعءٌنفسهٌعنٌحمم 

ٌبٰهذاٌانلحو: ٌو)املصباح(ٌللشيخٌالطويس  ٌ)الاكيف(ٌلليين 
ينَيٌ» احلي ٌالصَّ هيٌَعني يىَسٌبيإيْسنَادي ُدٌْبُنٌعي ٌٌَوَرَوىٌحُمَمَّ ٌيَلْلَـةي ُرٌيفي قَاَل:ٌتَُكري

ًداٌوقَائيًماٌو اَعَءٌَساجي ٌَرَمَضاَنٌٰهذاٌادلر ْنٌَشْهري يَنٌمي رْشي ٌثاََلٍثٌوعي ٌُكي ـًداٌوىلَعَ قَاعي
ْنٌَدْهريَ ،ٌَتُقوُلٌَبْعـَدٌ ْمَكنََ ٌوَمَتٌَحَضـَرٌمي

َ
،ٌوَكيَْفٌَماٌأ ٌلُكيهي ْهري ٌالشَّ َحاٍلٌو ي

ٌاهلليٌ يدي ـٍدٌٌ-َتَعاىَلٌٌ-َتْمجي ٌحُمَمَّ ي ٌانلَّـبي ـاَلُةٌىلَعَ َ ٌـ:ٌاّ ٌُكـوالصَّ ـي يَويلي ٌْنٌل

                                                        

ٌبنٌموىٌ-1 ٌ.191،ٌ 1ٌاإلقبالٌباألعمالٌاحلسنة،ٌجٌ،ٌابنٌطاووٍس،ٌعيل 
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ـاعٌَ السَّ هٌي ٌٰهـذي ٌفُـاَلٍن،ٌيفي ٌبْني ًداٌفاَُلني اـاٌوَحافيًظـا،ٌوقَائـي ٌَسـاَعٍة،ٌَويلي ٌُكي ،ٌو ي ةي
رَْضَ ٌَطواًْع،ٌوُتَمتيَعهٌُ

َ
نَُهٌأ ٌتُْسكي اًلٌوَعيْنًا،ٌَحتَّ ا،ٌوَديلي ً ياًلٌٌونَارصي ٌ.(1)«فييَهاٌَطوي

،ٌولـمٌتـردٌفيـهٌعبـارةٌ"وَّتَْعلَـهٌُ ٌبداعءٌالَْفَرجي ٌوانلقلٌاملذكورٌمعروف 
يَّتَهٌُ ئيمٌٌَّوُذري

َ
َنٌاأْل ٌبهاٌىلعٌإثباتٌاملهدي ني،ٌمي ثينَي"،ٌويهٌالعبارةٌاملستدل  ٌالْواري ةي

ًءٌمنٌادلاعء،ٌ ٌلعدمٌاالعتمادٌىلعٌٰهذاٌاجل وٰهذاٌاالختالفٌيفٌانلقلٌموجب 
يَّتَـهٌٌُواملصادرٌال مٌنقلـتٌادلاعءٌبـدونٌعبـارةٌ"وَّتَْعلَـهٌُ ٌٌوُذري ـةي ئيمَّ

َ
ـَنٌاأْل مي

ثينَي"ٌيهٌ)الاكيف( د(،ٌو)مصب(2)الْواري ((3)احٌاملتهج  ،ٌ(4)،ٌو)مًارٌاملشـهدي 
ــ(5)و)فــالحٌالســائل( ــني((6)رٌابلصــائر(ـ،ٌو)خمتص ــدلٌاألم ،ٌ(7)،ٌو)ابل

) ؛ٌوعليهٌفالعبارةٌاملذكورةٌلمٌتردٌسـوىٌيفٌ)إقبـالٌ(8)و)مصباحٌالكفعيم 
يٌالٌيتـوف رٌ ةٌال  األعمال(ٌللسي دٌابنٌطاووٍسٌنقاًلٌعنٌكتابٌابـنٌأيبٌقـر 

سي دٌنفسهٌلـمٌيـذكرٌٰهـذهٌالعبـارةٌيفٌكتابـهٌ)فـالحٌاآلنٌبنيٌأيدينا،ٌوال

                                                        

دٌ-1 ٌ.162،ٌ 4ٌ؛ٌالاكيف،ٌج631ٌ،ٌ 2ٌ،ٌجٌمصباحٌاملتهج 
دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-2 ،ٌحمم  ٌ.162،ٌ 4ٌاليين 
دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهجد،ٌجٌٌ-3ٌ ،ٌحمم  ٌ.362و361ٌ،ٌ 2ٌالطويس 
دٌبنٌجٌ-4ٌ ،ٌحمم  ٌ.612و611ٌعفر،ٌاملًارٌالكبري،ٌابنٌاملشهدي 

ٌبنٌموى،ٌفالحٌالسائل،ٌ ٌٌ-5  ٌ.46ابنٌطاووٍس،ٌعيل 
،ٌحسنٌبنٌسليمان،ٌخمترصٌابلصائر،ٌ ٌٌ-6ٌ ٌ.460احليل  

،ٌابلدلٌاألمني،ٌ ٌٌ-7  ،ٌإبراهيمٌبنٌعيلٍّ ٌ.203الكفعيم 
،ٌاملصباح،ٌ ٌٌ-8ٌ ،ٌإبراهيمٌبنٌعيلٍّ ٌ.586الكفعيم 
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السائل(،ٌوإن ماٌنقلهٌكسائرٌالكتبٌبدونها؛ٌوعليهٌُهتملٌأنٌتكونٌٰهـذهٌ
ًةٌ ٌاالستنادٌبٰهذاٌانلقلٌخاص  اخ،ٌفالٌيصح  العبارةٌمنٌإضافةٌالرواةٌأوٌالنس 

ة،ٌ ٌأصولٌادلين.منٌقبيلٌاإلمامةٌال مٌيهٌمنٌيفٌاألمورٌاملهم 

 يةداللة الروا
ٌعبارةٌ"وَّتَْعلَهٌُ ٌإن  اًل:ٌكماٌقلناٌيفٌابلحثٌالسندي  يَّتَهٌٌُأو  ٌٌوُذري ةي ئيمَّ

َ
َنٌاأْل مي

ي ةٌإمامٌالعصـرٌ ٍةٌمنٌذر  ثينَي"ٌادلال ةٌىلعٌوجودٌأئم  وردتٌيفٌ)إقبالٌٌالْواري
األعمال(ٌللسي دٌابنٌطاووٍس،ٌو ٌبضعةٌرواياٍتٌأخـرىٌضـعيفةٌالسـندٌ

،ٌوادلاللة،ٌومنٌهنـاٌالٌيم كنهـاٌالوقـوفٌأمـامٌرضورةٌاملـذهبٌالشـيع 
ةٌيفٌاثنٌعرش. ٌوالرواياتٌاملتواترةٌىلعٌحصـرٌاألئم 

ي ته"ٌ ةٌمنٌذر  مٌسـابًقاٌٌ-ثانيًا:ٌيمكنٌأنٌيكونٌاملقصودٌمنٌ"األئم  كماٌتقد 
ٌٌكبارٌالشيعةٌمنٌأوالدهٌٌ- يـنٌيُرسـلونٌإىلٌخمتلـفٌابلـالدٌيفٌمهـام  ال 

ٍةٌكإقامةٌاجلمعةٌواجلمااع مـعٌٌت،ٌوٰهذهٌالعبارةٌظاهرة ٌأيًضاٌيفٌأن هٌخاص 
ينٌهكمونٌاألرضٌيفٌالًمانٌنفسه. ٌأوالدهٌهمٌالوارثونٌاإلهلٰي ونٌال 

ٌ،) ــهدي  ــًارٌاملش ــد(،ٌو)م ــباحٌاملتهج  ــا:ٌوردٌيفٌ)الاكيف(،و)مص ثاثلً
َ ٌ»و)فالحٌالسائل(،ٌو)خمترصٌابلصائر(،ٌو)ابلدلٌاألمني(:ٌ ـي يَويلي اّ ٌُكْنٌل

ٌبٌْ ٌفاَُلنٌٍفاَُلني ،ٌوادلاعءٌوارد ٌيفٌيللةٌثالٍثٌوعرشينٌمنٌشـهرٌرمضـان؛ٌ«ني
ٌإماٍمٌيفٌعرصه،ٌويمكنٌلـدلايعٌ فذلاٌيمكنٌأنٌيُرادٌمنٌفالنٌبنٌفالٍنٌك 
بٰهذاٌادلاعءٌأنٌيضعٌاسمٌامـامٌزمانـهٌبـدلٌفـالنٌبـنٌفـالٍن،ٌوىلعٌٰهـذاٌ

اٌبإمامٌالعرص،ٌويمكنٌتالوتهٌلسائر ةٌٌاألساسٌالٌيكونٌادلاعءٌخمتصا األئم 
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ـنٌذكـرٌ ٌالسي دٌابنٌطاووٍسٌوبعًضاٌآخرٌمم  ٌأيًضا،ٌوكين  ة  ي تهمٌوهمٌأئم  وذر 
ٌٰهذاٌادلاعءٌيُتّلٌاآلنٌيفٌعصــرٌالغيبـة،ٌفوضـعواٌ اسمٌإمامٌالعصـر؛ٌألن 

ٌـبدلٌفالنٌبنٌفالٍنٌاسمٌإمامٌالعص ر؛ٌٰللـ ٌتـدٌيفٌمصـباحٌالكفعـيم 
ةٌبنٌا دٌبنٌاحلسن"ٌو ٌنقلٌالسي دٌ"احلج  ٌحلسن"."حمم 

 الرواية الرابعة عرشة
ٌقَُدَمائينَا،ٌفَإيَذاٌَصلَّيَْتٌالَْفْجَرٌيَْوَمٌاجْلُُمَعة...ٌ» ْنٌُمَؤلََّفاتي يٍمٌمي ْصٍلٌقَدي

َ
ْنٌأ مي

نَُهٌ ٌتُْسـكي ا،ٌَحـتَّ ً ًداٌونَـارصي ااٌوَحافيًظـا،ٌوقَائـي َ ٌَويلي ٌَخلْقي يَ ٌيفي يَويلي اّ ٌُكْنٌل
رَْضَ ٌَطواًْع،ٌوُتَمتيَعهٌُ

َ
ثينَي،ٌٌأ ـَةٌالْـَواري ئيمَّ

َ
يَّتَُهٌفييَهـاٌاأْل نَْهاٌَطْواًل،ٌوَّتَْعلَُهٌوُذري مي

يَّتَُه،ٌوَثبيْتٌُرْكنَهٌُ ْصليْحٌهَلٌَُرعي
َ
ْمَرُه،ٌوأ

َ
ْلٌهَلٌُأ ْيمي

َ
ٌ.(1)«وامْجَْعٌهَلٌَُشْملَُه،ٌوأ

 سند الرواية 
نٌنٌُ ؛ٌألن هٌالٌيُعلمٌٰهذاٌاألصلٌماٌهو،ٌوعم  قل،ٌسندٌٰهذهٌانلقلٌضعيف 

ٌمصدٍرٌروايئٍّ،ٌوعليهٌالٌيمكنٌ ٌٰهذاٌادلاعءٌلمٌيردٌبٰهذاٌالشّكٌيفٌأي  معٌأن 
االستداللٌبه،ٌوكماٌقلناٌيفٌالروايةٌالسابقةٌفـإنٌٰهـذاٌادلاعءٌوردٌيفٌسـائرٌ

ةٌالوارثني". ٌاملصادرٌاملعتربةٌبدونٌعبارةٌ"األئم 

 داللة الرواية
ٌيفٌاجلوابٌيييتٌهنا.ٌدالتلهاٌداللةٌالروايةٌالسابقة،ٌوماٌقلناهٌهنا 

                                                        

دباقر،حباٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.340، 86ٌرٌاألنوار،ٌجٌاملجليس 
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 الرواية اخلامسة عرشة

«ٌ ٌبْـني يَل،ٌَعْنٌَصاليحي ٌإيْسَماعي ٌبْني دي ،ٌَعْنٌحُمَمَّ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني دي َعنُْه،ٌَعْنٌحُمَمَّ
، بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ْقَدامي ٌالْمي يبي

َ
ٌأ ٌقَاَل:ٌَخـَرَجٌٌُعْقبََة،ٌَعْنٌَعْمريوٌبْني ي َعْنٌَحبََّةٌالُْعَريني

رُيٌالُْمْؤمٌي مي
َ
هيٌٌنينَيٌأ هيٌبيٰهذي ٌٰهذي لَنَّ هيٌإيىَلٌٌ-إيىَلٌاحْليرَيةي،ٌَفَقاَل:ٌ"تَلَصي ْوََمٌبييَدي

َ
وأ

ٌواحْليرَيةيٌ ٌٌ-الُْكوفَةي احْليرَيةيٌٌَحتَّ ٌبـي َراُعٌفييَماٌبَيْنَُهَماٌبيَدنَانيرَي،ٌويَلُبْنَـنَيَّ ُيبَاَعٌالي
ٌَخليي ٌفييهي ٌبَاٍبٌيَُصيلي ئَةي ٌََخُْسمي ٌهَلُ د  ـَلٌاهللٌَتَعـاىَلٌفَرََجـُه؛ٌٌَفُةٌالَْقائيمٌيَمْسجي َعجَّ

ٌإيَماًمـاٌَعـْداًل".ٌ ٌاثناٌَعرَشَ ٌفييهي يُقٌَعنُْهْم،ٌويَلَُصلينَيَّ ٌيَلَضي َدٌالُْكوفَةي ٌَمْسجي نَّ
َ
ألي

ـُفٌانلَّـاَسٌ يٌتَصي ي ٌٰهـَذاٌالَّ ُدٌالُْكوفَـةي نينَي،ٌودََسُعٌَمْسجي رَيٌالُْمْؤمي مي
َ
قُلُْت:ٌيَاٌأ

دٌَيَْوَمئيٍذ؟ٌ ْرَبـُعٌَمَسـاجي
َ
ٌأ ْصـَغُرَها،ٌَوٰهـَذاٌٌ،قَاَل:ٌُتبْـىَنٌهَلُ

َ
ٌأ ُدٌالُْكوفَـةي َمْسـجي

هيٌحَنْوٌَ ْوََمٌبييَدي
َ
،ٌوأ ٌوٰهذاٌاجْلَانيبي ْنٌٰهذاٌاجْلَانيبي ٌمي ٌالُْكوفَةي ٌَطَرَ ي ٌيفي َداني ٌوَمْسجي

يَّنْيٌي يينَيٌوالَْغري ٌ.(1)«ابْلَرْصي

 سند الرواية
ٌأباٌ ؛ٌألن  ٌالروايةٌضعيفة  عمرٌبنٌأيبٌاملقدامٌهوٌثابتٌبنٌهرمًٌالًيدي 

(ٌولمٌتثبتٌوثاقته ٌلمٌيُوث قٌأيًضا(2))ابل ي  ٌ.(3)،ٌوحب ةٌالعرين 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌتهذيبٌاألحاكم،جٌٌ-1 ٌ.253،ٌ 3ٌالطويس،ٌحمم 
،ٌأبوٌالقاسم،ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،جٌٌ-2ٌ ٌ.305،ٌ 4ٌاخلويئ 
ٌ.192،ٌ 5ٌاملصدرٌالسابق،جٌٌ-3ٌ
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 داللة الرواية
ٌيفٌٰهذهٌالروايةٌيطرحٌاحتماالن:

يٌسـيكونٌ ٌمسـجدٌالكوفـةٌال  ل:ٌظاهرٌالروايةٌهـوٌأن  االحتمالٌاألو 
ٌإلقامةٌصـالةٌاجلماعـةٌبإمامـةٌإمـامٌالعصـ ٌرٌسيضـيقٌباملصـل ني،ٌـحمالا

باإلضافةٌإىلٌتوسـعتهٌملسـجدٌالكوفـةٌوبنائـهٌأربعـةٌمسـاجدٌٌفإن هٌ
ٌهنـا اٌيفٌاحلـرية،ٌويعـني  خليفـًةٌهلٌٌ أخرى،ٌيبنٌمسجًداٌآخرٌكبرًياٌجدا

هٌالٌيكفيـهٌإمـام ٌ ألداءٌالصالة،ٌويكونٌٰهذاٌاملسجدٌكبـرًياٌإىلٌدرجـةٌأنـ 
ٌفيهٌاثناٌعرشٌإماًماٌاعداًلٌ ،ٌفيصيل  ،ٌوكونٌاملسجدٌفيهٌَخسمئةٌبـاٍبٌواحد 

ةٌمجااعٍت،ٌكمـاٌ ٌىلعٌكربهٌوعظمته،ٌوعليهٌالٌدُستبعدٌأنٌتُقامٌفيهٌعد  يدل 
ةٌمجـااعٍتٌيفٌ مٌتُقـامٌفيهـاٌعـد  هوٌاحلالٌيفٌبعضٌمساجدناٌاملعـارصةٌالـ 
الوقتٌنفسه،ٌواملقصودٌمنٌاإلمامٌالعادلٌليسٌاإلمامٌاملعصوم،ٌوإطـالقٌ

ٌيفٌالروايات،ٌوىلعٌٰهذاٌالٌيصبحٌاملقصودٌمنٌاإلمامٌىلعٌإمامٌاجلماعةٌ ك ري 
ٌأصـحابهٌ يـنٌٌٰذل ٌاإلمامٌاملعصوم،ٌبـلٌأيـابرٌالشـيعةٌوخـوا   ال 

دونٌبيمرٌإمامةٌاجلماعةٌيفٌٰهذاٌاملسجد،ٌوإطالقٌاخلليفةٌأيًضـاٌىلعٌ يتعه 
يٌخيلفٌإمامٌالعرصٌيفٌٰهذاٌاملسجدٌليسٌبمعىنٌكونهٌإماًمـاٌ الشاصٌال 

بهٌاإلمـامٌألمـٍرٌمـا،ٌوقـدٌوردٌيفٌمعصوًما،ٌبلٌبم يٌينص  عىنٌالشاصٌال 
لٌاتلعبريٌبٰذل : ٌحديثٌاملفض 

ُل،ٌبَْلٌدَْستَْاليُفٌ» َة؟ٌقَاَل:ٌاَلٌيَاٌُمَفضَّ يُمٌبيَمكَّ ي،ٌيُقي ُل:ٌيَاٌَسييدي قاَلٌالُْمَفضَّ
ٌَفيَْقتُلٌُ نَْهاٌَوَثبُواٌَعلَيْهي ،ٌفَإيَذاٌَساَرٌمي ْهليهي

َ
ْنٌأ نَْهاٌرَُجاًلٌمي ـْم،ٌمي ـُعٌإييَلْهي ونَُه،ٌفرََيْجي
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ٌ ٌآلي يَّ ْمٌَيبُْكوَنٌوَيترََضَُّعوَنٌوَيُقولُوَن:ٌيَاٌَمْهـدي هي ٌُرؤُسي نَيٌُمْقنيعي عي تُونَُهٌُمْهطي
ْ
َفيَي

ـنُْهْمٌ ْمٌمي رُُهْمٌوَهَْذرُُهْم،ٌودَْستَْاليُفٌَعلَيْهي ُظُهْمٌوُينْذي ٍدٌاتلَّْوَبَةٌاتلَّْوَبَةمٌَفيَعي حُمَمَّ
ٌَبْعَدُهٌَفيَْقتُلُونَهَخلييَفًةٌ رُي،ٌَفيَثيبُوَنٌَعلَيْهي ٌ.(1)«ودَسي

االحتمالٌاثلاين:ٌاملقصودٌمـنٌخليفـةٌالقـائمٌيفٌٰهـذهٌالروايـةٌهـوٌاإلمـامٌ
ــنيٌ ــامٌٌاحلس ــدٌاإلم ــمٌبع ــة،ٌوهك ــنٌالرجع ــدهٌيفٌزم ــتالفٌبع ٌاملس

ةٌ ينٌسوفٌيصـل ونٌيفٌمسـجدٌالكوفـةٌهـمٌاحلج  ةٌاالثناٌعرشٌال  .ٌواألئم 
ة ينٌسريجعونٌبعدٌإمامٌالعرصٌومعهٌيصريونٌاثنٌعرش.ٌٌاألئم  ٌاألحدٌعرشٌال 

ٌفيهٌبعدٌإمامٌالعرصٌ ٌٌأوٌاملرادٌأن هٌيصيل  ةٌاألحـدٌٌانلب  واألئم 
ٌلك همٌيصل ونٌيفٌٰهذاٌاملسجد.ٌعرشٌيفٌالرجعة،

ٌيفٌاملسـجدٌخليفـةٌالقـائمٌوهـوٌ هٌيصـيل  ٌآخر،ٌوهوٌأنـ  وهنا ٌاحتمال 
ٌل ٌي،ٌوبعدٌذٌٰاحلسنيٌ ٌفيهٌانلب  ةٌاألحدٌعشٌصيل  ٌ-رٌـمعٌاألئم 

ٌفيصبحونٌاثنٌعرش.ٌ-أيٌبريٌاحلسنيٌ

 الرواية السادسة عرشة
ـٍدٌ» ٌحُمَمَّ يبي

َ
ٌأ ٌَوكييلي ي ٌالَْهَمَدايني ٌالَْعاَلءي ٌبْني مي ٌَمْواَلنَـاٌٌَخَرَجٌإيىَلٌالَْقاسي نَّ

َ
أ

ٌ اََلٍثٌَخلَْوَنٌمٌيٌاحْلَُسنْيَ ٌثلي يسي ٌيَْوَمٌاخْلَمي َ ٌُودلي ْنٌَشْعبَاَن،ٌفَُصْمُهٌَواْدُعٌفييهي
، يَشَهاَدتيهي ٌب ،ٌالَْموُْعودي ٌٰهَذاٌايْلَْومي ٌيفي ٌالَْمْولُودي َقي لَُ ٌحبي

َ
ْسي

َ
ٌأ :ٌاٌَّّإييني اَعءي ٌبيٰهذاٌادلر

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.111،ٌ 53ٌاملجليس 
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ٌيٌَقبَْلٌ ٌٌَاْستيْهاَلهلي ٌوَمْنٌَعلَيَْها،ٌول رْضي
َ
َماُءٌوَمْنٌفييَها،ٌواأْل ٌبََكتُْهٌالسَّ اَلَدتيهي اٌووي مَّ

ةي،ٌ ـةيٌيَـْوَمٌالَْكـرَّ ٌبيانلررْصَ ةي،ٌالَْمْمـُدودي رْسَ
ُ
ٌاأْل ةيٌوَسـييدي ٌالَْعرَبَ ٌاَلبَتَيَْها،ٌقَتييلي

ْ
َيَطي

ٌ ،ٌوالَْفـْوَزٌَمَعـُهٌيفي ٌتُْرَبتيهي َفاَءٌيفي ،ٌوالشي ْنٌ َْسليهي ةٌمي ٌاألئم  نَّ
َ
ٌأ ْنٌَقتْليهي ٌمي الُْمَعوَّضي

ٌَ ْ ْنٌعي يَاَءٌمي وْصي
َ
،ٌواأْل ْوَبتيهي

َ
ْوتَـاَرٌأ

َ
ُكواٌاأْل ٌيُـْدري ،ٌَحـتَّ ْمٌوَغيْبَتيـهي هي ٌَبْعَدٌقَائيمي تيهي

نَْصار...
َ
ٌأ ُرواٌاثلَّاَر،ٌوُيرُْضواٌاجْلَبَّاَرٌوَيُكونُواٌَخرْيَ

َ
ٌ.(1)«وَي ْي

فٰهذاٌالـالكمٌالٌيمكـنٌ»ٰهذاٌادلاعءٌويقول:ٌإىلٌدستندٌأحدٌأتباعٌأمحدٌ
؛ٌألنٌ  ي ةٌاإلمـامٌاملهـدي  ٌٌمحلهٌىلعٌبريٌذر  قـال:ٌٌاإلمـامٌالعسـكري 

ٌاألوصـياءٌبعـدٌاإلمـامٌ "األوصياءٌمنٌع تهٌبعدٌقائمهمٌوبيبتـه"،ٌأيٌأن 
ي ـةٌاإلمـامٌاحلسـنيٌ ٌوبيبتـهٌهـمٌمـنٌذر  ي ـةٌاملهدي  ٌ،ٌوهـمٌمـنٌذر 

ي ـةٌاحلسـنيٌٌالقائمٌ ،ٌفيمـةٌ"بعـدٌقـائمهمٌآخرٌالتسعةٌمـنٌذر 
ي ةٌاإل ٌاملقصودٌمنٌذر  ٌىلعٌأن  ٌقاطع  ٌوبيبته"ٌديلل  األوصياءٌٌمامٌاملهدي 

ٌ.»(2)املهدي ونٌ

 سند الرواية
،ٌوسـائرٌالكتـبٌ ٌلٰهذهٌالروايةٌيفٌمصـباحٌالشـيخٌالطـويس  لمٌيردٌسند 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهجٌ ٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.826،ٌ 2ٌد،ٌجٌالطويس 
ٌ(.25)ٌاحلديث60ٌٌ،ٌ ٌيفٌاملهدي نيٌالعقييل،ٌناظم،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ- 2
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اٌالقاسـمٌبـنٌ نقلتٌعنٌمصباحٌالشيخ؛ٌوعليهٌتكونٌالروايةٌمرسلًة،ٌوأم 
ٌفقدٌقيلٌعنهٌيفٌ)مستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث(:ٌالعالء

،ٌوحكمٌبعـ» ـادهٌمـعٌسـابقهٌ)القاسـمٌبـنٌروىٌعنهٌالصفواين  ٌباحت  ض 
ٌاكنٌجمهواًل.ٌويظهرٌمنٌالكمٌالشيخٌيفٌ ادٌفهو،ٌوإال  العالء(.ٌفإنٌثبتٌاالحت 

ٌصلواتٌاهللٌعليه دٌالعسكري  ٌ.(1)«)املصب اح(ٌأن هٌوكيلٌأيبٌحمم 

 داللة الرواية
ثٌعنٌالرجعة،ٌفيقول:ٌ"والفوزٌمعهٌيفٌ ٰهذاٌادلاعءالرشيفٌأيًضاٌيتحد 

ٌيقولٌاألوصياءٌسيكونونٌمنٌٌ-نٌاإلمامٌاحلسنيٌيفٌالرجعةٌيعٌ-أوبته"ٌ ثم 
ي ةٌاإلمامٌاحلسنيٌ ،ٌوٰهذاٌبعدٌالقـائمٌوبيبتـه،ٌيعـنٌيفٌالرجعـة،ٌذر 

اَرٌ»ٌالقائمٌوبيبتهوالقرينهٌعليهٌقوهل:ٌبعدٌ ُرواٌاثلَـّ
َ
ْوتَاَرٌوَي ْي

َ
ُكواٌاأْل ٌيُْدري َحتَّ

ٌىلعٌو«وُيرُْضواٌاجْلَبَّارٌَ ٌ.قوعٌالرجعةٌبعدٌالقائمٌ،ٌفادلاعءٌيدل 
ة،ٌومنٌضمنهمٌأمريٌاملؤمننيٌٌ ٌاألئم  ٌالرجعةٌيهٌلّك  ولقائٍلٌأنٌيقولٌإن 
ي ةٌاحلسنيٌمامٌاحلسنٌواإل ٌ.ٌ،ٌوهماٌليساٌمنٌذر 

نقولٌيفٌاجلواب:ٌلمٌيقلٌيفٌادلاعء:ٌمنٌ سله،ٌبلٌقال:ٌ"مـنٌع تـه"،ٌ

                                                        

ٌ.250،ٌ 6ٌجٌنمازيٌشاهرودي،ٌعيل،ٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌٌ-1



 ................ٌأضواٌء عىل روايات املهدّيني  ............................................... 180

؛ٌفيشـمل1ٌوبريهٌوع ةٌالرجلٌ سلهٌورهطهٌاألدنونٌىلعٌماٌذكرهٌاجلوهري ٌ
ٌتشملٌعليااٌمعٌأن هٌليسٌمنٌ سله. ة،ٌوع ةٌانلب  ٌاألئم  ك 

ٌاألوصياءٌهمٌاملهدي ونٌوهمٌمنٌع ةٌاإلمـامٌاحلسـنيٌ اٌأنٌنقولٌإن  وأم 
ٌاملهـدي نيٌ عنٌطريقٌإمامٌالعرصٌوالًمانٌفٰهذاٌالٌينسجمٌمعٌالعبارة؛ٌألن 

ـةٌبعـدهٌ ـةٌواألئم  مجلـةٌٌنٌيفومـذكورٌفهـمإنٌاكنواٌأوصياءٌلإلمـامٌاحلج 
ْنٌ َْسليهٌي» ةٌمي ٌاألئم  نَّ

َ
ٌأ ْنٌَقتْليهي ٌمي ؛ٌفالٌوجهٌتلكراره،ٌفالعبـارةٌإذنٌ«الُْمَعوَّضي

ٌل .ناظرة ٌإىلٌالرجعةٌوالقرائنٌتشهدٌىلعٌذٌٰ
ٌبالكرٌأن ٌ ة،ٌإذٌقال:ٌهٌقدوجدير  حٌيفٌادلاعءٌنفسهٌبعددٌاألئم  ٌرص 

تيٌ» َ ْ ٍدٌوَعي ٌحُمَمَّ ٌىلَعَ ٌفََصلي ْئنَـاٌَمَعـُهٌَداَرٌاللُّٰهمَّ ،ٌَوَبوي هي ٌُزْمَرتـي نَاٌيفي ،ٌَواْحرُشْ هي
ٌ، لَْفتيـهي ًُ ْمنَـاٌبي ْيري

َ
ٌفَي فَتيـهي ْيَرْمتَنَـاٌبيَمْعري

َ
ٌَوَكَمـاٌأ ،ٌاللُّٰهمَّ ٌاإْليقَاَمةي ٌَوحَمَلَّ الَْكَراَمةي

ْمريهيٌ
َ
ْنٌدَُسليُمٌألي مَّ ٌَواْرُزْقنَاٌُمَراَفَقتَُهٌوََسابيَقتَُه،ٌَواْجَعلْنَاٌمي اَلَةٌَعلَيْهي ٌالصَّ ُ ،ٌَوُيْكَثي

ٌ نْـَ ٌبيالَْعـَددي يَنٌمي ٌالَْمْمـُدودي يَائيهي ْصـفي
َ
ٌأ ْهلي

َ
ٌَوأ يَائيهي وْصي

َ
ٌأ يعي ٌمَجي ْكريهي،ٌوىلََعَ نَْدٌذي عي

ٌالْبرََشٌ يعي ٌمَجي ٌىلَعَ ،ٌَواحْلَُججي ًرْهري ٌال ،ٌانلرُجومي ٌَعرَشَ ثَْنْ ٌ.«االي

 الرواية السابعة عرشة
ٌٌرضا(ٌاملنسوبٌإىلٌاإلمامٌالرضاٌوردٌيفٌكتابٌ)فقهٌال ٌطويـل  داعء 

ٌلصالةٌالوتر،ٌو ٌإحدىٌفقراته:

                                                        

،ٌإسماعيلٌبنٌمح اد،ٌالصـحاح،ٌجٌٌ- 1 ،ٌٌ؛ٌابـنٌأثـري735ٌٍ،ٌ 2ٌانظر:ٌاجلوهري  اجلـًري 
د،ٌانلهايةٌيفٌبريبٌ ٌ.177،ٌ 3ٌاحلديث،ٌجٌمبار ٌبنٌحمم 
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ٌطٌٰ» ْنٌآلي ٌمي ي ٌآهلي ٌوىلَعَ ٌَعلَيْهي ٌٌٰهٌٰاٌََّّصلي ٌنَبيييَ ٌود َّ ََّ ٌَووَصي س،ٌواْخُصْصٌَويلي
ييٌ هيٌإيَماَمٌالُْمتَّقينَيٌوَخاَتَمٌالْوَصي ٌَعْهدي َّ يَرُهٌوَوِلي يَ ٌوَوزي َخاٌرَُسول

َ
نَيٌوأ ٌانلَّبييـي َـاتَمي نَيٌخلي

ٍدٌ ليـنَيٌحُمَمَّ وَّ
َ
ـَنٌاأْل ٌمي ٌاجْلَنَّـةي ْهـلي

َ
ٌأ ٌَسـييَدْيٌَشـبَابي ،ٌوابْنَتَُهٌابْلَتُوَل،ٌوىلَعَ

ٌ ٌانلرَقبَـاءي نَي،ٌوىلَعَ نَيٌالَْماضي اليفي يَنٌاملهدي نيٌالسَّ دي اشي ةٌالرَّ ٌاألئم  يَن،ٌوىلَعَ ري واآْلخي
األ َرةٌي ٌالرَْبَ يَاءي تْقي

َ
ٌاأْل احْلَقي ٌبـي َ ٌالَْقائيمي رْضي

َ
ٌأ يَّتيَ ٌيفي ٌبَقي لينَيٌابْلَاقينَي،ٌوىلَعَ ةٌالَْفاضي ئم 

لينيٌَ ٌالَْفاضي ،ٌوىلَعَ ٌالَْموُْعودي ٌايْلَْومي نَةٌاملهدي نيٌيفي ًَ َ ٌاخْل َمنَاءي
ُ
ٌ.(1)«اأْل

 سند الرواية
ٌٌ سبةٌكتابٌ)فقهٌالرضا(ٌإىلٌاإلمامٌالرضاٌ ا،ٌفقـل  ٌجـدا مشكوكة 

ٌلماءٌمنٌجًمٌبنسبةٌٰهذاٌالكتـابٌإىلٌاإلمـامٌالرضـاٌمنٌالع ،ٌوأهـم 
ٌاآلراءٌيفٌٰهذاٌالكتابٌيه:

ٌبنٌموىٌالرضاٌـ1 ٌ.أن هٌلإلمامٌاثلامنٌعيل 
ٌبـنٌٌاٌكتبهمكونهٌمت حًداٌمعٌ)رسالةٌالرشائع(ٌال ٌٌـ2 أبـوٌاحلسـنٌعـيل 

موىٌبنٌبابويهٌلودلهٌالشيخٌالصدوق.

ٌ.ٌاإلمامٌالرضاٌكونهٌجمعواًلٌلك هٌأوٌبعضهٌىلعـ3
4-ٌٌ ٌالعسكري  ٌ.أن هٌعنيٌكتابٌ)املنقبة(ٌلإلمامٌاحلسنٌبنٌعيل 
ةٌبيمرٌالرضاٌـ5 ٌ.أن هٌمنٌمؤل فاتٌبعضٌأوالدٌاألئم 

                                                        

ٌ.ٌ ٌ،403الفقهٌاملنسوبٌإىلٌاإلمامٌالرضاٌٌ-1
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ٌ.أن هٌمنٌمؤل فاتٌبعضٌأصحابٌاإلمامٌـ6
ي7ٌ ٌال  ٌبنٌأيبٌالعًاقرٌالشلمغاين  دٌبنٌعيل  ـٌأن هٌكتابٌ)اتلييف(ٌملحم 

ٌبنٌموىٌبنٌبابويه.ٌرواهٌعنهٌالشيخٌأب ٌوٌاحلسنٌعيل 
ٌـٌاتلوق ف.8ٌ

مـةٌٰهـذاٌ العٌىلعٌتفاصـيلٌٰهـذهٌاألقـوالٌيمكـنٌمراجعـةٌمقد  ولالط 
ٌٌ.(1)الكتابٌبقلمٌالسي دٌجواٍدٌالشهرستاينٌ 

 داللة الرواية

ٌيفٌنقلٌٰهـذاٌادلاعء،ٌ ٌننىسٌأنٌ ُسخٌ)فقهٌالرضا(ٌخمتلفة  اًل:ٌجيبٌأال  أو 
ٌوينقلٌعنهاٌيفٌ)ابلحار(ٌبنحٍوٌوالنساةٌال مٌاكنتٌعندٌالع مةٌاملجليس  ال 

ٌالٌربطٌهلٌباملهدي نيٌمطلًقا،ٌيهٌكماٌييل:
َخاٌ»

َ
ٌنَبيييَ ٌوأ َّ ََّ ٌووَصي ٌٰطٰهٌودٰس،ٌواْخُصْصٌَويلي ٌآلي ٌوىلَعَ ٌَعلَيْهي اٌََّّصلي

ـييٌ نَيٌوَخـاَتَمٌالْوَصي َ ٌإيَماَمٌالُْمتَّقي ٌَعْهدي َّ يَرُهٌوَوِلي يَ ٌوَوزي نَيٌرَُسول ٌانلَّبييـي َـاتَمي نَيٌخلي
َنٌ ٌمي ٌاجْلَنَّةي ْهلي

َ
ٌأ ٌَسييَدْيٌَشبَابي ،ٌوىلَعَ ٌابْلَتُولي ٌابْنَتيهي ،ٌوىلَعَ ٌَعلَيْهي اَلةي ٍدٌبيالصَّ حُمَمَّ

ٌْ يَنٌال دي اشي ةٌالرَّ ٌاألئم  يَن،ٌوىلَعَ ري لينَيٌواآْلخي وَّ
َ
ٌاأْل يَاءي تْقي

َ
ٌاأْل ٌانلرَقبَاءي يينَي،ٌوىلَعَ َمْهدي

رٌَ نَةالرَْبَ ًَ َ ٌاخْل َمنَاءي
ُ
بينَيٌاأْل

لينَيٌالُْمَهذَّ ٌ.(2)«ةيٌالَْفاضي

                                                        

مة(ٌ ٌالفقهٌاملنسوبٌإىلٌاإلمامٌالرضاٌٌ-1 ٌ.11و10ٌ،ٌ)املقد 
دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-2 ،ٌحمم   .212،ٌ 84ٌاملجليس 
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ٌوفًقاٌلٰهذاٌانلقـلٌالٌيوجـدٌالكم ٌعـنٌاملهـدي ني،ٌوبعـدٌ وكماٌهوٌواضح 
ٌٌالصالةٌىلعٌاإلمـامٌاحلسـنيٌ ـة،ٌثـم  وردتٌالصـالةٌىلعٌسـائرٌاألئم 

الصالةٌىلعٌانلقباء،ٌواملقصـودٌمـنٌانلقبـاءٌاملوصـوفنيٌباألتقيـاءٌالـربرةٌ
بنيٌهوٌا مـةٌكبـارٌلفاضلنيٌاملهذ  ـة،ٌإذنٌبنـاًءٌىلعٌنقـلٌالعال  شـيعةٌاألئم 

،ٌوبـداًلٌمـنٌاملهـدي نيٌ ٌىلعٌاإلمامٌاملهـدي  ة  ٌلمٌتردٌصالة ٌخاص  املجلسـ  
بني"؛ٌوعليهٌالٌعالقـةٌهلـاٌبموضـوعٌاملهـدي ني،ٌومـنٌ وردتٌلكمةٌ"املهذ 

تٌموضـوٍعٌوجودٌٰهذاٌاالختالفٌيفٌانلقـلٌالٌيمكـنٌإثبـاٌمعالواضحٌأن هٌ
ي ة. ٌبٰهذهٌاألهم  ٌاعتقاديٍّ

ثانيًا:ٌوفًقاٌللنساةٌال مٌوردٌفيهاٌلكمةٌ)املهدي ني(ٌيمكنٌأيًضاٌأنٌهملٌ
يـنٌيعملـونٌيفٌ املقصودٌمنٌالفاضلنيٌاملهدي نيٌىلعٌالشـيعةٌواأليـابرٌال 

،ٌكمـاٌوردٌيفٌالكمٌاإلمـامٌرٌوالًمـــانٌـزمانٌحكومةٌإمـامٌالعصـ
ة.ٌبريوهمٌٌ،منٌالشيعةٌ ٌبينٌاملهدي نيٌالصادقٌ ٌاألئم 

 الرواية اثلامنة عرشة
«ٌ ر ُدٌْبُنٌَجْعَفٍرٌالُْقـرَشي َثنَاٌحُمَمَّ ٌاهللٌقَاَل:ٌَحدَّ ٌْبُنٌَعبْدي دي نَاٌَعبُْدٌالَْواحي ْخرَبَ

َ
أ

ٌي بَاٍنٌالَْيْـبي
َ
ٌأ ،ٌَعْنٌُعَمَرٌبْني ابي ٌاخْلَطَّ يبي

َ
ٌأ ٌبْني ُدٌْبُنٌاحْلَُسنْيي َثنَاٌحُمَمَّ ،ٌقَاَل:ٌَحدَّ

ٌ ـائيبي ٌالسَّ يبي
َ
ـنَاٍن،ٌَعـْنٌأ ٌسي ٌابْني ٌاهللٌَجْعَفـُرٌْبـُنٌٌَعني بُـوٌَعبْـدي

َ
ٌقَـاَل:ٌقَـاَلٌأ

ٍدٌ ُهوُرٌحُمَمَّ َةٌَساَعًة،ٌوالشر َةٌَساَعًة،ٌَوانلََّهاُرٌاثْنَتَاٌَعرْشَ :ٌاللَّيُْلٌاثْنَتَاٌَعرْشَ
ُةٌاْثنَاٌَعَشـَرٌإيَمامًٌاثٌْ ئيمَّ

َ
ٌَشْهًرا،ٌَواأْل ٌنَاٌَعرَشَ يبًا،ٌوإينَّ ا،ٌوانلرَقبَاُءٌاْثنَاٌَعَشـَرٌنَقي
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ٌَعْشـ َنٌاْثنَـَمْ ٌمي بُوا ﴿:ٌَرَةٌَسـاَعًة،ٌوُهـَوٌقَـْوُلٌاهللٌـَعلييااٌَساَعة  بَةْل َكةذَّ
اَعِة َسِعريًا َب بِالسَّ ْعَتْدنَا لَِمن َكذَّ

َ
اَعِة وَأ ٌ.(2)«(1)﴾بِالسَّ

: وشبيهٌبٰهذهٌالروايةٌماٌوردٌيفٌبيبةٌانلعماين 

َثنَاٌأمحـدٌ» ٌقَاَل:ٌَحدَّ ر يلي ٌيُو َُسٌالَْموْصي ٌاهللٌبْني ٌْبُنٌَعبْدي دي نَاٌَعبُْدٌالَْواحي ْخرَبَ
َ
أ

َثنَاٌ ٌقَاَل:ٌَحدَّ ٌاحْليْمرَييير ٍّ َثنَاٌأمحدٌْبُنٌَعيلي ٌقَاَل:ٌَحدَّ ًرْهريير ٌَرَباٍحٌال ٌبْني دي ْبُنٌحُمَمَّ
يروَبٌ

َ
يمٌياحْلََسُنٌْبُنٌأ ٌالَْكري ٌ،ٌَعْنٌَعبْدي ٌبْـني ـلي ٌالُْمَفضَّ ،ٌَعني ي ٌَعْمٍروٌاخْلَ َْعيمي ٌبْني

ٌاهللٌ ــــدي ٌَعبْ يبي
َ
ــــُتٌألي ــــاَل:ٌقُلْ ــــَرٌقَ ٌُعَم ــــْولي ــــىَنٌقَ ــــاٌَمْع ٌ:ٌَم

اَعِة َسِعريًا﴿:ٌاهللٌ َب بِالسَّ ْعَتْدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعِة وَأ بُوا بِالسَّ ؟ٌقَـاَلٌ﴾بَْل َكذَّ

نََةٌاثٌْ ٌاهللٌَخلََقٌالسَّ :ٌإينَّ ٌَعْشـَرَةٌَساَعًة،ٌَنٌَعرَشٌَلي ٌَشْهًرا،ٌوَجَعَلٌاللَّيَْلٌاْثنََمْ
ـرُيٌ مي

َ
ثًا،ٌواَكَنٌأ نَّـاٌاثْـَنٌَعَشــَرٌحُمَـدَّ َةٌَسـاَعًة،ٌومي ٌَعرْشَ وَجَعَلٌانلََّهاَرٌاْثنََمْ

نينَيٌ ٌٌالُْمْؤمي ااَعتي ْنٌتيلَْ ٌالسَّ ٌ.«مي

 سند الرواية
ٌابنٌسناٍنٌيفٌالروايةٌاألوىلٌهوٌحم ٌوهـوٌالظاهرٌأن  دٌبنٌسناٍنٌالًاهري  م 

ٌ ٌ.(3)ضعيف 

                                                        

 .11سورةٌالفرقان:ٌاآليةٌـ1ٌٌٌ

دٌبنٌإبراهيم،ٌالغيبة،ٌ ٌٌ-2ٌ ،ٌحمم   .85انلعماين 

،ٌأبوٌالقاسم،ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌاخلٌ-3 ٌ.160،ٌ 17ٌويئ 
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ٌيفٌرجـالٌ ة،ٌولـمٌيـردٌهلٌذكـر  وأبوٌسائٍبٌالعطاءٌبنٌالسائبٌمنٌالعام 
.(1)الشيعة

ٌ دٌبنٌرباٍحٌالواردٌيفٌالروايةٌاثلانيةٌجمهول  ٌأمحدٌبنٌحمم  ٌ.(2)كماٌأن 
ٌيفٌعبدٌالكريمٌبنٌعمـرٌيفٌ واقفياـاٌأمٌال؟ٌٌكونـهكماٌأن هٌيوجدٌخالف 

ٌابلع .(3)ضٌوث قوهربمٌأن 

 داللة الرواية
ٌىلعٌ ٌداللٍةٌىلعٌاملهدي ني،ٌبـلٌىلعٌالعكـسٌإذٌتـدل  ليسٌيفٌالروايةٌأي 

ةٌاالثنٌعرش،ٌفكونٌسااعتٌانلهارٌ رة،ٌوسـااعتٌالليـلٌـثنمٌعشااألئم 
ةٌاالثـنٌا ٌىلعٌاألئم  ٌلك هاٌتدل  ثنمٌعرشة،ٌواألشهرٌاثنٌعشـر،ٌف ٌرموز 

يبًاوانلرقٌَ»ٌ:عرش،ٌكماٌانٌقوهلٌ فيهٌإشـارةٌإىلٌعـددٌٌ«بَاُءٌاْثنَاٌَعَشـَرٌنَقي
ي َـاَقٌٌٌنقباءٌبنٌإرسائيلٌكماٌجاءٌيفٌالقرآنٌالكريم: َخـَذٌاهللٌمي

َ
َولََقـْدٌأ

يبًا ٌنَقي ٌَعرَشَ نُهُمٌاثَْنْ آئييَلٌَوَبَع ْنَاٌمي ٌإيرْسَ ،ٌوكٌٰهذهٌقرائنٌتؤي دٌعددٌ(4)بَني

                                                        

ٌوٌ-1  .170،ٌ 2ٌ،ٌالرواةٌاملش كونٌبنيٌالشيعةٌوالسن ة،ٌجٌآخرونانظر:ٌحسنيٌالعًيري 

 .438،ٌ 1ٌجٌنمازيٌشاهرودي،ٌعيل،ٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌٌ-2

دٌحبيب،ٌالواقفي ة،ٌ ٌٌ-3 ،ٌأبوٌال470انلارصي،ٌرياضٌحمم  معجـمٌرجـالٌقاسـم،ٌ؛ٌاخلويئ 
 .70،ٌ 11ٌ،ٌجٌاحلديث

 .12اآليةٌٌاملائدة:سورةٌٌ-4
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ٌىلع ةٌاالثنٌعشـر،ٌولوٌاكنتٌتدل  إماًماٌلوجبٌاتلصــريحٌبـه،24ٌٌٌاألئم 
ةٌاثناٌعرش. ٌاألئم  حٌبين  ٌبينماٌالروايةٌترص 

 الرواية اتلاسعة عرشة
ٌُسلَيَْماَنٌ» ٌبْني ي ،ٌَعْنٌَعيلي بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٌَجْعَفٍرٌاحْليْمرَييير ٌاهللٌبْني ُدٌْبُنٌَعبْدي حُمَمَّ

ٌقَاَل: ازي ًَّ َ ٌاخْل ٍّ ٌَعيلي ٌبْني ٌاحْلََسني يٍد،ٌَعني ٌرَشي ٌٌبْني يبي
َ
ٌأ َةٌىلَعَ ًَ ٌمَحْـ يبي

َ
ٌْبُنٌأ ر َدَخَلٌَعيلي

ٌالريَضاٌ ْعُتٌٌاحْلََسني ٌَسـمي نَْتٌإيَمام ؟ٌقَاَل:ٌَنَعـْم.ٌَفَقـاَلٌهَلُ:ٌإييني
َ
َفَقاَلٌهَلُ:ٌأ

ٍدٌ َ ٌَجْعَفَرٌْبَنٌحُمَمَّ .ٌَفَقـاَل:ٌٌَجدَّ ـب  ٌوهَلٌَُعقي َيُقوُل:ٌاَلٌيَُكوُنٌاإْليَماُمٌإيالَّ
يَتٌيَاٌشٌَ  َسي

َ
وٌْأ

َ
ٌَتنَاَسيَْتٌٌيُْخٌأ َمـاٌقَـاَلٌ؟مٌلَـيَْسٌٰهَكـَذاٌقَـاَلٌَجْعَفـر  ،ٌإينَّ

ٌ ٌاحْلَُسنْيُ يٌخَيُْرُجٌَعلَيْهي ي ٌاإْليَماُمٌالَّ ،ٌإيالَّ ٌَعقيب  ٌوهَلُ :ٌاَلٌيَُكوُنٌاإْليَماُمٌإيالَّ َجْعَفر 
ٌ ٍّ لْـُتٌْبُنٌَعيلي َبٌهَلُ.ٌَفَقاَلٌهَلُ:ٌَصَدقَْتٌُجعي َداَ ،ٌٰهَكـَذاٌ،ٌفَإينَُّهٌاَلٌَعقي ٌفـي

َ ٌَيُقوُلٌ ْعُتٌَجدَّ ٌ.(1)«َسمي

 سند الرواية

ٌبنٌسليمانٌبنٌرشيٍدٌالواردٌيفٌالسند ٌبنٌٌ(2)ربمٌعدمٌتوثيقٌعيل  ٌعيل  وأن 

                                                        

دٌبنٌاحلسن،ٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.224الغيبة،ٌ ٌالطويس 
ٌ.381،ٌ 5ٌمستدراكتٌعلمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌنمازيٌشاهرودي،ٌعيل،ٌٌ-2
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ٌيفٌٰهـذهٌالروايـة؛ٌ(1)أيبٌمحًةٌمنٌالواقفة ،ٌلٰكنٌالٌحاجةٌللبحـثٌالسـندي 
ٌالٌداللةٌيفٌٰهذهٌالرواي ٌةٌىلعٌاملهدي ني.ألن هٌكماٌسيييتٌيفٌابلحثٌادلالل 

 داللة الرواية
ــدي نيٌو ــةٌىلعٌامله ــذهٌالرواي ــةٌٰه ــامٌىلعٌدالل ــدٌإم ـــةٌبع ـــودٌأئم  ٌوج

ٌإلمامٌالعرصٌابنًا،ٌوبناًءٌىلعٌٰهـذاٌيكـونٌٌرٌـالعص ٌىلعٌفرضٌأن  مبني ة 
ٌ يٌخيرجٌاإلمامٌاحلسنيٌبعدهٌبريٌإمامٌالعصــرٌألن  املقصودٌمنٌاإلمامٌال 

يٌال ٌودلٌهلٌهوٌأحدٌاملهدي ني،ٌوهوٌىلعٌاخلصو ٌآخـرٌهلٌودًلا،ٌواإلمامٌال 
يٌتكونٌالرجعةٌبعده ٌ.(2)املهدي نيٌال 

ٌإمامٌالعرصٌ ٌىلعٌأن  ىع؛ٌف ٌتدل  ٌىلعٌعكسٌاملد  ٌالروايةٌاملذكورةٌتدل  لٰكن 
ٌبعده،ٌوأن هٌخاتمٌاألوصياء،ٌوبعـدهٌانقضـاءٌ ٌإمام ،ٌولنٌيكونٌإمام  ليسٌهلٌودل 

ةٌ ،ٌوقـدٌ،ٌوبدايتهاٌمـعٌاإلمـامٌاحلسـنيٌحكومتهٌتبدأٌرجعةٌاألئم 
ٌرجعةٌاإلمامٌاحلسـنيٌ ٌىلعٌأن  تقـعٌيفٌزمـانٌٌذكرناٌفيماٌسبقٌرواياٍتٌتدل 

ٌاإلمامٌاحلسنيٌ لٌإمامٌالعصـٌإمامٌالعصـر،ٌوأن  ٌـيغس  نـهٌويصـيل  رٌويكف 
ٌإلمامٌالعص ٌىلعٌفرضٌأن  يفٌ«ٌالٌعقـبٌهل»رٌابنًا،ٌفاملقصـودٌمـنٌـعليه؛ٌفحت 

ٌمنصبٌاإلمامةٌبعده.ٰهذهٌالروايةٌه يٌيتوىل  ٌوٌاالبنٌال 

                                                        

،ٌأبوٌالقاسم،ٌمعجمٌرجالٌاحلديث،ٌجٌٌ-1 ٌ.234،ٌ 12ٌاخلويئ 
،ٌناظم،ٌاألربعونٌحدي ًٌٌ-2 ٌ(.88،ٌ)احلديث81ٌاٌيفٌاملهدي ني،ٌ ٌالعقييل 
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 الرواية العرشون
يفٌتفسريٌأيبٌحاتٍمٌعنٌكعبٌاألحبارٌقال:ٌهمٌاثناٌعشــر،ٌفـإذاٌاكنٌ»

عندٌانقضائهم،ٌفيجعلٌماكنٌاثنٌعشـرٌاثناٌعشـرٌم لهم،ٌوكٰذل ٌوعدٌ
ةٌفقرأ:ٌ ِيةَن مَمُنةوا ِمةنُ مْ ﴿اهللٌٰهذهٌاألم  ةاحِلَاِت َوَعِملُةوا  َوَعَد الُل اَّلَّ الصَّ

ةْبلِِهمْ  ََ ِيَن ِمةن  ْرِض َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ
َ
وكـٰذل ٌفعـلٌٌ﴾لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

ٌ.(1)«ببنٌإرسائيل
ةٌىلعٌ يذكرٌأحدٌأتباعٌأمحدٌٰهذاٌاحلديثٌباعتبارهٌأحدٌاألحاديثٌادلالـ 

ٌاملهدي نيٌقائاًل:
ٍدٌ» ٌملاٌأسندٌ،ٌولٰكٰهذاٌاخلربٌوإنٌلمٌدسندٌإىلٌالرسولٌحمم  ن هٌموافق 
ـةٌٌوأهلٌبيتهٌإيلهٌ ٌبعدٌاألئم  ٌىلعٌأن  مٌوسيييتٌمنٌانلص  اٌتقد  مم 

ٍدٌ ٌاخلـربٌاالثنٌعرشٌاثناٌعرشٌوصيااٌمنٌآلٌحمم  ٌىلعٌأن  ،ٌوٰهذهٌقرينة 
ٍدٌ ٌحمم  ٌعنٌانلب  ٌمـاٌمسموع  ٌوبـريٌمكـذوٍب،ٌوأقـل  ٌصـحيح  ،ٌوأن ه 

يٌنتي مٌ ٌللموضوعٌال  ٌ.(2)«عنهيقال:ٌإن هٌمؤي د 

 سند الرواية 
ٌوالٌنقاشٌيفٌضعفٌٰهذهٌالروايةٌألن ها:

                                                        

د،ٌتفسريٌالقرآنٌالعظيم،ٌجٌٌ-1  .2628،ٌ 8ٌابنٌأيبٌحاتٍم،ٌعبدٌالرمحٰنٌبنٌحمم 

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي ني،ٌ ٌٌ-2  ،ٌناظم  ٌ(.8،ٌ)احلديث36ٌالعقييل 



 ...............189   ........................................  الشبهة الثانية: املهدّيون االثنا عرش

اًل:ٌلمٌتردٌيفٌمصادرٌالشيعة. ٌأو 
ٌيفٌتفسريٌأيبٌحاتٍم،ٌوالٌنعلمٌمنٌأينٌنقلها. ٌثانيًا:ٌلمٌتردٌيفٌمصادرٌالسن ةٌإال 

ابني ٌ.ٌ(1)ثاثلًا:ٌراويٌالروايةٌهوٌكعبٌاألحبارٌوهوٌمنٌالكذ 
ٌرابًعا:ٌكعبٌاألحبارٌلمٌينسبه ٌ.اٌإىلٌانلب 

رٌ وبناًءٌىلعٌٰهذاٌفانلقلٌيفٌَغيةٌالضعفٌسنًدا،ٌورب مـاٌالٌيمكـنٌتصـو 
ٌعنارصٌالضعفٌوالوهن. ٌروايٍةٌأضعفٌمنهاٌمشتملٍةٌىلعٌك 

 داللة الرواية
،ٌوهنا ٌاحتماالنٌفيماٌيقصدهٌكعبٌاألحبار. ٌٰهذهٌالروايةٌَغمض  ٌنص 

ل:ٌأنٌيكونٌيفٌمقامٌتوضـيحٌقـوهلٌت َوَعةَد الُل ﴿عـاىل:ٌاالحتمالٌاألو 
ْرِض َكَمةةا 

َ
ةةاحِلَاِت لَيَْسةةَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيةةَن مَمُنةةوا ِمةةنُ ْم َوَعِملُةةوا الصَّ اَّلَّ

ْبلِِهمْ  ََ ِيَن ِمن  ويريدٌأنٌيقولٌإن هٌكماٌاستالفٌاهللٌيفٌٌ،(2)﴾اْسَتْخلََف اَّلَّ
ينٌمنٌقبلكمٌيفٌبنٌإرسائيلٌواكنواٌاثنٌعشــرٌشاًصـا،ٌفكـٰذل ٌيف ٌال 

ةٌسيكونٌاألمرٌم لٌبنٌإرسائيل،ٌوىلعٌٰهـذاٌاالحتمـالٌالٌربـطٌ ٰهذهٌاألم 
لٰهذهٌالروايةٌباملهدي ني،ٌوتعبريٌ"فيجعلٌمـاكنٌاثـنٌعشــرٌاثـنٌعشــرٌ

                                                        

دٌبنٌيعقـوب،ٌالـاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ـد240،ٌ 4ٌاليين  ،ٌحمم  ٌاملازنـدراين  بـنٌٌ؛ٌاحلـائري 
ٌ.255،ٌ 5ٌإسماعيل،ٌمنت ٌاملقال،ٌجٌ

ٌ.55سورةٌانلور:ٌاآليةٌٌ-2ٌ
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ٌم لهم"ٌبصيغةٌاملضارعٌظاهرة ٌيفٌٰهذاٌاالحتمال.
ٌمصادرٌالشيعةٌنقلتٌعنٌكعبٌاألحبارٌحدي ًاٌشبيًهاٌبٰهـذاٌ معٌمالحظةٌأن 

لمٌيردٌفيهٌالالكمٌعنٌاثنٌعشـرٌم لهم،ٌبلٌوردٌاحلديثٌفقطٌعـنٌاحلديث،ٌو
ٌاثنٌعرشٌخليفًةٌيفٌبنٌإرسائيلٌواثنٌعشـرٌإماًما،ٌوٰهذاٌانلقلٌهو:

نْـَدٌ» ٌُهـُمٌاثنـاٌَعَشــَر،ٌفَـإيَذاٌاَكَنٌعي ٌاخْلُلََفاءي ٌقَاَل:ٌيفي ْحبَاري
َ
ٌاأْل َعْنٌَكْعبي

ٌ َة  ٌَصاحلي َ ٌَطبََقة 
َ
ْمٌوأ َضائيهي هيٌانْقي يَ ٌوََعـَدٌاهلُلٌٰهـذي ،ٌَكـٰذل ٌالُْعُمري ٌاهللٌلَُهْمٌيفي َمدَّ

ٌ:
َ
ــَرأ ٌقَ ــَة،ٌُثــمَّ مَّ

ُ
ةةاحِلاِت ﴿اأْل ِيةةَن مَمُنةةوا ِمةةْنُ ْم وَعِملُةةوا الصَّ َوَعةةَد الُل اَّلَّ

 ِ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ
َ
ْبلِِهمْ  ينَ لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ََ يَ ٌٌ.﴾ِمْن  قَـاَل:ٌوَكـٰذل

ْوٌنيْصـَفٌَفعٌَ
َ
َةٌيَْوًماٌأ مَّ

ُ
هيٌاأْل ْنٌَّتَْمَعٌٰهذي

َ
ٌأ ًٍ ي ًي ائييَل،ٌولَيَْسْتٌبيَع ٌإيرْسَ َلٌاهللٌبيبَني

ونَ ﴿يَْوٍم،ٌ ا َتُعدُّ لِْف َسَنٍة ِممَّ
َ
ٌ.(1)«﴾َوإِنَّ يَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكأ

ٌماٌرواهٌأبوٌحـاتٍمٌيفٌ يٌينقلهٌالصدوقٌيكشفٌنلاٌأن  وٰهذاٌاحلديثٌال 
.تفسريهٌَغ ٌومشو ش  ٌمض 

االحتمالٌاثلاين:ٌمقصودٌكعبٌاألحبارٌأن هٌاكنٌيفٌبنٌإرسائيلٌاثناٌعرشـٌ
ةٌأيًضاٌسـيكونٌ ٌجاءٌاثناٌعرشٌشاًصاٌم لهم،ٌو ٌم لٌٰهذهٌاألم  شاًصا،ٌثم 
ـاٌألـمٌيكـنٌمـنٌ األمرٌكٰذل .ٌولوٌاكنٌاملقصودٌمنٌٰهذهٌاآليةٌهـوٌٰذلـ ٌحقا

ٌلآلية؟مٌفسريٌأهلٌابليتٌاألفضلٌأنٌيردٌيفٌم لٌٰهذاٌاملعىنٌيفٌت
وهـمٌٌأليسٌمنٌاألفضلٌأنٌنرجـعٌيفٌتفسـريٌاآليـةٌإىلٌأهـلٌابليـتٌ

                                                        

،ٌعيونٌأخبارٌالرضاٌٌ-1 دٌبنٌعيلٍّ  .51،ٌ 1ٌ،جٌالصدوق،ٌحمم 
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املفسونٌاحلقيقيونٌللقـرآنٌالكـريمٌبـداًلٌمـنٌالرجـوعٌإىلٌكعـبٌاألحبـارٌ
ٌيمكنٌاجلمعٌبينها،ٌ اب؟مٌو ٌموردٌتفسريٌٰهذهٌاآليةٌوردتٌتفاسريٌخمتلفة  الكذ 

ــوهلٌ ــاتٌق ــضٌالرواي ـــرتٌبع ــدٌفس  َ ﴿:ٌفق ْرِض ي
َ
أيٌٌ﴾ْسةةَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

ٌاملقصـودٌمنهـاٌالقـائمٌ ةٌاالثنٌعشـر،ٌو ٌبعٍضٌآخرٌوردٌأن  دستالفهمٌباألئم 
ٌاملقصــودٌمــنٌقــوهل:ٌ لَيَْسةةَتْخلَِفنَُّهْم يِف ﴿وأصـحابه،ٌو ٌبعــٍضٌثالــٍثٌوردٌأن 

ْرِض 
َ
ةٌاالثناٌعشٌ﴾اأْل ٌرٌواملقصودٌمنٌخصو ٌالقسمٌاألخريٌالقائـل:ـهوٌاألئم 
ِي اْرتََضة﴿ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ْمًنةا ةَويَلَُمكِّ

َ
َْْعةِد َخةْوفِِهْم أ ةن  نَلَُّهم مِّ ٰى لَُهةْم َويَلَُبةدِّ

رٌوبٰهذاٌالروايةٌيمكـنٌاجلمـعٌـ،ٌهوٌإمامٌالعص﴾َشيًْئا ِب  يرُْشُِكونَ  اَل  َيْعُبُدونيَِن 
ٌفئـٍةٌٌبنيٌفئتنيٌمنٌالروايات،ٌوطبًعاٌيمكنٌأنٌيُطرحٌٰهذاٌاالحتمال ٌك  وهـوٌأن 

منٌالرواياتٌناظرة ٌإىلٌوجٍهٌمنٌوجوهٌاآلية،ٌفعـّلٌأسـاسٌالفئـةٌاألوىلٌيكـونٌ
ـةٌلـمٌ ٌأيـَثٌاألئم  املقصودٌمنٌاالستاالفٌاإلمامة،ٌالٌاخلالفةٌالظاهري ة؛ٌألن 
يصلواٌإىلٌاخلالفةٌالظاهري ة،ٌواعشواٌحالًةٌمنٌاتلقي ـة،ٌوىلعٌأسـاسٌالروايـاتٌ

ـرتهاٌبإمامٌ مٌال مٌفس  العصــرٌفاملقصـودٌاخلالفـةٌالظاهري ـة،ٌو ٌالروايـةٌالـ 
لٌمـنٌاآليـةٌيفٌاخلالفـةٌ ـرتٌاآليةٌبكالٌاتلفسـريينٌجعلـتٌالقسـمٌاألو  فس 
اٌاتلمكنيٌيفٌاألرضٌواخلالفةٌالظاهري ةٌحيثٌيُعبدٌاهللٌبالٌتقي ـٍةٌ ابلاطني ة،ٌوأم 

ٌبًمانٌظهورٌإمامٌالعص ة  مرٌـف ٌخاص  ٌالروايـاتٌالـ  ٌ،ٌكمـاٌأن  ٌتقـولٌإن 
ــلٌ ــةٌأه ــاظرًةٌإىلٌرجع ــونٌن ــنٌأنٌتك ــةٌيمك ٌاألئم  ــةٌك  ــنٌاآلي ــودٌم ٌاملقص

ٌهنا ٌروايـاٍتٌابليتٌ ٌاخلالفةٌالظاهري ة،ٌكماٌأن  قٌهلمٌحت  ،ٌحيثٌتتحق 
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تٌٰهذهٌاآليةٌبرجعةٌأهلٌابليت،ٌوفيماٌييلٌبعضٌٰهذهٌالروايات: ٌفس 
بٌَ»

َ
لُْتٌأ

َ
نَاٍنٌقَاَل:ٌَسي ٌسي ٌاهللٌبْني ٌاهللٌَعْنٌَعبْدي ٌاهلليٌٌاٌَعبْـدي َعـْنٌقَـْولي

ٌَجاَلهُلُ:ٌ َفنَُّهْمٌ﴿َجلَّ ٌلَيَْسـتَْالي اتي احلي لُواٌالصَّ نُْكْمٌوَعمي يَنٌآَمنُواٌمي ي وََعَدٌاهلُلٌالَّ
ٌ رْضي

َ
ٌاأْل مٌْيفي ْنٌَقبْليهي يَنٌمي ي ٌٌ﴾َكَماٌاْستَْالََفٌالَّ

َ
ةٌُقَاَل:ٌُهُمٌاأْل ٌ.(1)«ئيمَّ

«ٌ يبي
َ
رٍيٌَعْنٌأ ٌبَصي يبي

َ
ٌاهللٌَعْنٌأ :ٌٌٌَعبْدي ٌوَجـلَّ ًَّ ٌَع ي ٌَمْعىَنٌقَْوهلي َوَعةَد ﴿يفي

ْرِض َكَمةا 
َ
ةاحِلَاِت لَيَْسةَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيَن مَمُنوا ِمنُ ْم َوَعِملُةوا الصَّ الُل اَّلَّ
ِي اْرتَضةة ةةََنَّ لَُهةةْم ِديةةَنُهُم اَّلَّ ََةةْبلِِهْم َويَلَُمكِّ ِيةةَن ِمةةن  لَُهةةْم  ىةَ اْسةةَتْخلََف اَّلَّ

ْمًنا وَ 
َ
َْْعِد َخْوفِِهْم أ ن  نَلَُّهم مِّ قَـاَل:ٌٌ.﴾َشةيًْئا ِب  ِرُكونَ ةيُْشة اَل  َيْعُبةُدونيَِن يَلَُبدِّ

ْصَحابيهٌي
َ
ٌوأ ٌالَْقائيمي لَْتٌيفي ًَ ٌٌٌ.(2)«نَ

ٌاهللٌ» بَاٌَعبْدي
َ
لُْتٌأ

َ
نَاٍنٌقَاَل:ٌَسي ٌسي ٌاهللٌبْني ٌٌَعْنٌَعبْدي ًَّ ٌاهللٌَع َعْنٌقَْولي

ٌ: ةاحِلَاِت لَيَْسةَتْخلَِفنَُّهْم يِف َوَعَد اللُ ﴿وَجلَّ ِيَن مَمُنوا ِمنُ ْم َوَعِملُوا الصَّ  اَّلَّ
ْبلِِهمْ  ََ ِيَن ِمن  ْرِض َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ

َ
ٌَطاليٍبٌ﴾اأْل يبي

َ
ٌأ ٌبْني ي ٌَعيلي لَْتٌيفي ًَ .ٌقَاَل:ٌنَ

ٌ
َ
هيٌواأْل ــْنٌُودْلي ٌمي ــةي ِي ا﴿،ٌئيمَّ ةةََنَّ لَُهةةْم ِديةةَنُهُم اَّلَّ ٰى لَُهةةْم ةْرتََضةةَويَلَُمكِّ

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ،ٌهاشمٌبنٌسليمان،3،ٌح193ٌ،ٌ 1ٌاليين  ٌ؛ٌابلحراين 
ٌ.7695،ٌح89ٌ،ٌ 4ٌٌجٌالربهان،

دٌبنٌٌ-2ٌ ،ٌحمم  ،ٌهاشمٌبـنٌسـليمان،35ٌ،ٌح240ٌإبراهيم،ٌالغيبة،ٌ ٌانلعماين  ؛ٌابلحراين 
 .7697،ٌح89ٌ،ٌ 4ٌٌجالربهان،
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ْمًنا
َ
َْْعِد َخْوفِِهْم أ ن  نَلَُّهم مِّ ٌٌ﴾َويَلَُبدِّ ٌُظُهوَرٌالَْقائيمي ٌ.(1)«قَاَل:ٌَعىَنٌبيهي

«ٌ ٌَجْعَفٍرٌابْلَاقيري يبي
َ
ٌمُحَيٍْد،ٌَعْنٌأ ٌبْني مي نينَيٌَعْنٌاَعصي ـرُيٌالُْمـْؤمي مي

َ
:ٌقَاَلٌقَاَلٌأ

:ٌٌْنٌٌَْفيَاٌَعَجبَاه ْعَجُبٌمي
َ
ْحيَاًءٌيُلَبرـوَنٌُزْمـَرًةٌٌوَكيَْفٌاَلٌأ

َ
ْمَواٍتٌَيبَْع ُُهُمٌاهلُلٌأ

َ
أ

،ٌقَـْدٌ ٌالُْكوفَـةي ـَك ي يسي ٌاْنَطلَُقـواٌب ٌاهلل،ٌقَـدي َ :ٌبَلَّيَْ ٌبَلَّيَْ ٌيَـاٌَدايعي ُزْمَرًةٌبياتلَّلْبييَةي
ُبوَنٌبيَهاٌَهاَمٌالَْكَفَرةي،ٌوَجبَابيٌ ْمٌيَلَْضـري هي ٌَعَواتيقي ْمٌَشَهُرواٌُسيُوَفُهْمٌىلَعَ هي ْتبَـاعي

َ
ْمٌوأ َرتيهي

ٌ: ٌوَجـلَّ ًَّ ٌَعـ ي ٌقَـْوهلي ٌاهللٌَمـاٌوََعـَدُهْمٌيفي ًَ ٌُينْجي يَنٌَحتَّ ري لينَيٌواآْلخي وَّ
َ
ٌاأْل ْنٌَجبَابيَرةي مي

ْرِض َكَمةا ﴿
َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيَن مَمُنوا ِمنُ ْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد الُل اَّلَّ

 ِ نَلَُّهم اْسَتْخلََف اَّلَّ ة لَُهةْم َويَلَُبةدِّ ِي اْرتََىٰ ََنَّ لَُهْم ِديةَنُهُم اَّلَّ ْبلِِهْم َويَلَُمكِّ ََ يَن ِمن 
ْمًنا 
َ
َْْعِد َخْوفِِهْم أ ن  نيـنَي،ٌاَلٌٌ﴾ِرُكوَن ِب َشيًْئايُْشة اَل  َيْعُبُدونيَِن مِّ ٌآمي ْيٌَيْعبُُدونَني

َ
أ

نْـدٌَ ،ٌلَـيَْسٌعي بَـاَديتي ٌعي َحًداٌيفي
َ
ةي،ٌخَيَافُوَنٌأ َةٌَبْعـَدٌالَْكـرَّ ٌالَْكـرَّ َ ٌلي ،ٌوإينَّ يَّـة  ُهْمٌتَقي

ٌ ـْواَلتي ُبٌالصَّ ،ٌوَصـاحي اتي ٌوالَْكـرَّ ُبٌالرََّجَعاتي نَاٌَصاحي
َ
،ٌوأ والرَّْجَعَةٌَبْعَدٌالرَّْجَعةي

ٌ يبَاتي ٌالَْعجي واَلتي ،ٌوادلر َماتي ٌ.(2)«وانلَّقي
ٌ ٌـتصٌوفيماٌيييتٌنذكرٌروايًةٌلطيفًةٌعنٌانلب  حٌبـين  نقبـاءٌبـنٌر 

                                                        

،ٌهاشـمٌبـنٌسـليمان،365ٌ،ٌتيويلٌاآلياتٌالظاهرة،ٌ ٌاإلس ٌآبادي،ٌعيلٌٌٌٌّ-1 ؛ٌابلحراين 
ٌ.7697،ٌح90ٌ،ٌ 4ٌٌجالربهان،ٌ

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-2  ،ٌحمم  ،ٌحسـنٌبـنٌ؛ٌاحلـ20،ٌح47ٌو46ٌ،ٌ 53ٌاملجليس  يل  
،ٌ؛132ٌٌ–130ٌرٌابلصائر،ٌ ٌـسليمان،ٌخمتص ،4ٌجٌٌالربهان،ٌهاشمٌبنٌسليمان،ابلحراين 

ٌ.7702،ٌح95ٌ ٌ
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ةٌاثناٌعشــرٌشاًصـاٌالٌأيـَثٌوالٌ إرسائيلٌاكنواٌاثنٌعرش،ٌوكٰذل ٌاألئم 
،ٌوكٰذل ٌأشريٌيفٌٰهذهٌالروايةٌإىلٌآيةٌ ْرِض ﴿أقل 

َ
ٌ:﴾ولَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

ٌَعبْـدٌي» ٌبْني ٌقَـاَل:ٌَدَخـَلٌُجنْـَدُبٌْبـُنٌُجنَـاَدَةٌٌَعْنٌَجابيري نَْصـارييي
َ
اهللٌاأْل

يرٌ ٌاهللٌايْلَُهودي ٌرَُسولي ٌىلَعَ ْنٌَخيرَْبَ ٌٌٌمي ْيني ْخربي
َ
ُدٌأ ٌقَاَل:ٌيَـاٌٌ،َفَقاَل:ٌيَاٌحُمَمَّ ُثمَّ

ْمَراَنٌ ٌُموَىٌْبَنٌعي ٌانلَّْومي يُْتٌابْلَاريَحَةٌيفي
َ
ٌَرأ :ٌيَـاٌٌرَُسوَلٌاهللي،ٌإييني َفَقاَلٌلي

ـيٌَ وْصي
َ
ـْ ٌبياأْل ـٍد،ٌواْستَْمسي ٌحُمَمَّ ٌيَـدي ْسليَمٌىلَعَ

َ
هي،ٌَفَقـْدٌُجنَْدُب،ٌأ ـْنٌَبْعـدي ٌمي اءي

ْم.ٌَفَقاَل:ٌ َ ٌبيهي َتَمسَّ
َ
ٌَبْعَدَ ٌألي يَاءي وْصي

َ
ٌبياأْل ْيني ْخربي

َ
يَ ٌفَي ٌاهلُلٌٰذل َ ْسلََمُت،ٌفََرَزقَني

َ
أ

ائييَل.ٌَفَقـاَل:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌ ٌإيرْسَ ٌبَني ٌُنْقبَاءي يٌبيَعَددي ْنٌَبْعدي ٌمي يَايئي وْصي
َ
يَاٌُجنَْدُب،ٌأ
ٌاهللي،ٌإينَُّهْمٌاكٌَ

َ
ٌاتلَّـْوَراةي.ٌقَـاَل:ٌَنَعـْم،ٌاأْل ٌٰهَكَذاٌوََجـْدنَاٌيفي ـُةٌنُواٌاثنٌَعرَشَ ئيمَّ

ـٍد؟ٌقَـاَل:ٌاَل،ٌ ٌَزَمـٍنٌَواحي يٌاْثنَاٌَعرَش.ٌَفَقاَل:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌاهللي،ٌلُكرُهـْمٌيفي َبْعدي
ٌثاََلثَةًٌ نُْهْمٌإيالَّ ٌَبْعَدٌَخلٍَف،ٌفَإينََّ ٌاَلٌتُْدريُ ٌمي نَُّهْمٌَخلَف  ٌَولٰكي ْمٌلي هي .ٌقَاَل:ٌفََسمي

بَـاٌ
َ
ٌوأ نْبييَـاءي

َ
ٌوَواريَثٌاأْل ـيَاءي وْصي

َ
يَاٌرَُسوَلٌاهلل.ٌقَاَل:ٌَنَعْمٌإينََّ ٌتُـْدريُ ٌَسـييَدٌاأْل

ٌ ْ ،ٌفَاْستَْمسي ٌاحْلَُسنْيَ ٌاْبنَُهٌاحْلََسَن،ٌُثمَّ ي،ٌُثمَّ ٌَطاليٍبٌَبْعدي يبي
َ
ٌْبَنٌأ َّ ةٌَعيلي األئم 

ي،ٌواَلٌ ْنٌَبْعدي ْمٌمي ٌٌبيهي ي ٌَعيلي اَلَدةيٌابْنيهي لينَي.ٌفَإيَذاٌاَكنَْتٌَوقُْتٌوي نََّ ٌَجْهُلٌاجْلَاهي َيُغرَّ
ـي ٌاهلُلٌ يَنٌَيْقضـ ٌالَْعابيدي ٌَسييدي ٌاحْلَُسنْيي ـَنٌَعلَيْـَ ٌبْني َ ٌمي ـُرٌَزادي ،ٌوَيُكـوُنٌآخي

ُبُه.ٌَفَقاَل:ٌيَاٌرَُسوَلٌاهللي،ٌٰهَكَذا ٌترَْشَ ْنٌلَََبٍ َبًةٌمي ْنيَاٌرَشْ ٌاتلَّْوَراةي:ٌٌادلر وََجْدُتٌيفي
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ٌٌ(1)ايلانقطة يَُهْم،ٌفََكْمٌَبْعـَدٌاحْلَُسـنْيي َسامي
َ
ْعريْفٌأ

َ
[ٌوُشبرَْيًا،ٌفَلَْمٌأ َ شبرياٌ]َشربَّ

ٌ ير ،ٌَوالَْمْهـدي ٌاحْلَُسـنْيي ْنٌُصـلْبي ٌمي يْسَعة  ْم؟ٌَفَقاَل:ٌت يهي َسامي
َ
؟ٌوَماٌأ يَاءي وْصي

َ
َنٌاأْل مي

نُْهْم،ٌفَإيَذاٌاْنَقَضْتٌُمدٌَّ ٌمي يْني ًَ ُبٌبـي ،ٌوُيلَقَّ ٌّ ٌَبْعَدُهٌاْبنُُهٌَعيلي ْمري
َ
ٌقَاَمٌبياأْل ُةٌاحْلَُسنْيي

ٌ، ٌاْبنُُهٌيُْدىَعٌبيابْلَاقيري د  ٌَبْعَدُهٌحُمَمَّ ْمري
َ
ٌقَاَمٌبياأْل ٍّ ُةٌَعيلي يَن،ٌفَإيَذاٌاْنَقَضْتٌُمدَّ الَْعابيدي

ٌَبْعَدهٌُ ْمري
َ
ٍدٌقَاَمٌبياأْل ُةٌحُمَمَّ ،ٌفَـإيَذاٌفَإيَذاٌاْنَقَضْتٌُمدَّ قي ـادي ٌيُْدىَعٌبيالصَّ ٌاْبنُُهٌَجْعَفر 

ٌإيَذاٌ ،ٌُثـمَّ مي الاَْكظي ٌَبْعَدُهٌاْبنُُهٌُمـوَىٌيُـْدىَعٌبـي ْمري
َ
ُةٌَجْعَفٍرٌقَاَمٌبياأْل اْنَقَضْتٌُمدَّ

ٌيُْدىَعٌبيالريَضا،ٌفَـإيَذاٌاْنَقَضـْتٌ ٌّ ٌَبْعَدُهٌاْبنُُهٌَعيلي ْمري
َ
ُةٌُموَىٌقَاَمٌبياأْل ٌاْنتََهْتٌُمدَّ

ـٍدٌ ُةٌحُمَمَّ ي،ٌفَإيَذاٌاْنَقَضْتٌُمدَّ ِكي ًَّ ٌاْبنُُهٌيُْدىَعٌبيال د  ٌَبْعَدُهٌحُمَمَّ ْمري
َ
ٌقَاَمٌبياأْل ٍّ ُةٌَعيلي ُمدَّ

ٌ ْمري
َ
اأْل ٌقَـاَمٌبـي ٍّ ُةٌَعيلي ،ٌفَإيَذاٌاْنَقَضْتٌُمدَّ ي ٌاْبنُُهٌيُْدىَعٌبيانلَّيقي ٌّ ٌَبْعَدُهٌَعيلي ْمري

َ
قَاَمٌبياأْل

يُبٌَعنُْهْمٌإيَماُمُهْم.ٌقَـاَل:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌٌَبْعَدُهٌاحْلََسنٌُ ٌيَغي ،ٌُثمَّ نيي مي
َ
اْبنُُهٌيُْدىَعٌبياأْل

ُة.ٌقَاَل:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌ ٌاْبنُُهٌاحْلُجَّ ني يُبٌَعنُْهْم؟ٌقَاَل:ٌاَل،ٌولٰكي اهللي،ٌُهَوٌاحْلََسُنٌيَغي
َرُهٌاهلُل.ٌقَاَلٌ ٌُيْظهي ٌَحتَّ :ٌيَاٌرَُسوَلٌاهللي،ٌاهللي،ٌَفَماٌاْسُمُه؟ٌقَاَل:ٌاَلٌدَُسمَّ ٌُجنَْدب 

ـ ٌاتلَّـْوَراةي،ٌوقَـْدٌبَشَّ ْكـَرُهْمٌيفي َ ،ٌـقَْدٌوََجـْدنَاٌذي ْمـَراَنٌبـي َرنَاٌُمـوَىٌْبـُنٌعي
ٌتاََلٌرَُسوُلٌاهللٌ يَّتيَ .ٌُثمَّ ْنٌُذري ٌَبْعَدَ ٌمي يَاءي وْصي

َ
ِيةَن ٌ:وبياأْل َوَعَد الُل اَّلَّ

ةاحِلَ  ْرِض َكَمةا اْسةَتْخلََف مَمُنوا ِمنُ ْم َوَعِملُوا الصَّ
َ
اِت لَيَْسةَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

َْْعةِد  ن  نَلَُّهم مِّ ِي اْرتََىٰ لَُهْم َويَلَُبدِّ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ْبلِِهْم َويَلَُمكِّ ََ ِيَن ِمن  اَّلَّ

                                                        

 ٌوردٌيفٌابلحار:ٌايلايقطو.ٌ-1
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ْمًنا
َ
:ٌيَاٌرَُسوَلٌاهللي،ٌَفَماٌَخْوُفُهْم؟ٌقَاَل:ٌ.َخْوفِِهْم أ يَاٌُجنْـَدُب،ٌٌَفَقاَلٌُجنَْدب 

ـَلٌاهللٌُخـُروَجٌ ،ٌفَـإيَذاٌَعجَّ يـهي ٌوُيؤْذي يـهي ٌَيْعَ ي نُْهْمٌُسلَْطان  ٍدٌمي ٌَواحي ٌُكي ٌَزَمني يفي
رَْضٌقيْسًطاٌوَعْداًلٌَكَماٌُمليئَْتٌَجْوًراٌوُظلًْما

َ
ٌاأْل

ُ
نَاٌَيْمَأ ٌقَـاَلٌٌ.قَائيمي ٌ:ُثـمَّ

يلٌْ ،ٌُطوََبٌل ٌَغيْبَتيهي يَنٌيفي ابيري ْم،ٌأوٰل ٌوََصَفُهْمٌاهللٌُطوََبٌليلصَّ تيهي ٌحَمَجَّ نَيٌىلَعَ ُمتَّقي
ٌوقَاَل:ٌ ٌكيتَابيهي ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب يفي اَل وقَاَل:ٌاَّلَّ

َ
وٰٰلِةَك ِحةْبُب اللِ أ

ُ
أ

ٌ.»(1)إِنَّ ِحْبَب اللِ ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ةٌاملقصودونٌيفٌٰهذهٌاآليةٌأيًضاٌطبًقاٌ تلفسريٌأهلٌوبناًءٌىلعٌٰهذاٌفاألئم 

ٌمقصـودهٌ ابليتٌهمٌاثناٌعرشٌشاًصا،ٌوءمٌكعبٌاألحبارٌىلعٌفـرضٌأن 
رٌـهوٌأن هٌاكنٌيفٌبنٌإرسائيلٌاثناٌعرشٌإماًماٌسيكونونٌخلفاء،ٌواثناٌعشـ

ٌ إماًماٌم لهمٌاكنواٌخلفاء،ٌو ٌٰهذهٌاألمةٌسـيوجدٌمـ لهم،ٌوىلعٌفـرضٌأن 
ٌ للروايـاتٌالسـابقةٌ،ٌفماٌقلنـاهٌمـنٌتوجيهـاٍتٌٰهذاٌالالكمٌمنٌانلب 

ـة،ٌيعـنٌبعـددٌ ّتريٌيفٌٰهذاٌانلقلٌأيًضا،ٌويمكنٌمحلهٌىلعٌرجعـةٌاألئم 
(ٌسيكونٌعـددٌاخللفـاءٌ ٌظاهري ة  ًةٌ)ولمٌيكنٌهلمٌخالفة  ينٌأصبحواٌأئم  ال 
يفٌاألرض،ٌأوٌيكونٌاملقصودٌمنٌاخللفاءٌالالحقـنيٌهـمٌأيـابرٌأصـحابٌ

ٌاإمامٌالعصـرٌ يٌيصلونٌإىلٌاحلكم؛ٌألن  روايةٌ)لالكمٌيفٌالروايةٌ،ٌال 
ٌليسٌعنٌاإلمام،ٌوإن ماٌهوٌعنٌاخلالفة.ٌ(كعٍبٌ

                                                        

ٍد،ٌكفايهٌاألثر،ٌ ٌٌ-1 ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً دباقر،ٌحبارٌاألنوار،57ٌاخل ،ٌحمم  ؛ٌاملجليس 
 .305و304ٌ،ٌ 36ٌٌجٌ
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 الرواية احلادية والعرشون 
َثنَاٌفُـَراُتٌْبـُنٌ» ٌقَـاَل:ٌَحـدَّ ر ـيمي يٍدٌالَْهاشي ٌَسعي ٌبْني دي َثنَاٌاحْلََسُنٌْبُنٌحُمَمَّ َحدَّ

ُدٌبٌْ َثنَاٌحُمَمَّ ٌقَاَل:ٌَحدَّ ر ٌفَُراٍتٌالُْكو ي يَمٌبْني ٌقَاَل:ٌإيبَْراهي ر ٌأمحدٌالَْهْمَدايني ٌبْني ي ُنٌَعيلي
ـُدٌْبـُنٌ َثنَاٌحُمَمَّ ٌقَاَل:ٌَحـدَّ ٌاهللٌابْلَُااريير ٌالَْعبَّاُسٌْبُنٌَعبْدي بُوٌالَْفْضلي

َ
ٌأ ثَني َحدَّ

ٌبَْكـٍرٌقَـاَل:ٌ يبي
َ
ٌأ ٌبْـني ـدي ٌحُمَمَّ ٌبْـني مي ٌالَْقاسي ٌاهللٌبْني ٌَعبْدي يَمٌبْني ٌإيبَْراهي ٌبْني مي الَْقاسي

ثٌَ ٌُمـوَىٌالريَضـاٌَحدَّ ٌبْني ي ،ٌَعْنٌَعيلي ٌْبُنٌَصاليٍحٌالَْهَرويير اَلمي ،ٌنَاٌَعبُْدٌالسَّ
ٌ ٌبْـني ـدي ٌحُمَمَّ بييـهي

َ
ٍد،ٌَعْنٌأ ٌحُمَمَّ ٌبْني ٌَجْعَفري بييهي

َ
ٌَجْعَفٍر،ٌَعْنٌأ ٌُموَىٌبْني بييهي

َ
َعْنٌأ

ٌاحْلَُسنْيٌي بييهي
َ
،ٌَعْنٌأ ٌاحْلَُسنْيي ٌبْني ي ٌَعيلي بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٍّ ٌَعيلي ي ٌَعـيلي بييهي

َ
،ٌَعْنٌأ ٍّ ٌَعيلي ٌبْني

ٌَطاليٍبٌ يبي
َ
ٌأ فَْضـَلٌقَاَل:ٌقَاَلٌرَُسوُلٌاهللٌٌبْني

َ
:ٌَماٌَخلََقٌاهللٌَخلًْقـاٌأ

ٌ ٌّ .ٌقَاَلٌَعيلي ني ٌمي ْيَرَمٌَعلَيْهي
َ
،ٌواَلٌأ نْـَتٌميني

َ
:ٌَفُقلُْت:ٌيَـاٌرَُسـوَلٌاهللي،ٌفَي

ئييُل؟ٌ ْمٌَجرْبَ
َ
فَْضُلٌأ

َ
ٌاهللٌيٌٌَ:َفَقاَلٌأ ،ٌإينَّ ر ـَلٌٌ-َتبَـارََ ٌوَتَعـاىَلٌٌ-اٌَعيلي فَضَّ

نَيٌ ٌانلَّبييـي يـعي ٌمَجي ٌىلَعَ ـلَني بينَي،ٌوفَضَّ ٌالُْمَقـرَّ ٌَماَلئيَكتيـهي نْبييَاَءُهٌالُْمرَْسـلينَيٌىلَعَ
َ
أ

ٌاْنتََهيْـُتٌإيىَلٌَحيْـُثٌَمـاٌَشـاَءٌاهلُلٌوالُْمرَْسـليني...ٌ ٌٌ-َحـتَّ ٌوَجـلَّ ًَّ ـْنٌٌ-َعـ مي
ٌوَسـْعَديَْ ،ٌَتبَاَرْكـَتٌَملَُكو ـُدمٌَفُقلْـُت:ٌبَلَّيْـَ ٌَرِبي يـُت:ٌيَـاٌحُمَمَّ ،ٌَفنُودي تيهي

ٌ نَاٌَربرَ ،ٌفَإييَّاَيٌفَاْعبُْد،ٌوَعـيَلَّ
َ
يٌوأ نَْتٌَعبْدي

َ
ُد،ٌأ يُت:ٌيَاٌحُمَمَّ وَتَعايَلَْت.ٌَفنُودي

، ٌإيىَلٌَخليْقي بَاديي،ٌورَُسوِلي ٌعي ،ٌفَإينََّ ٌنُورييٌيفي ْ يَمْنٌٌَفتََوكَّ ،ٌل يَّمي ٌبَري ٌيفي مي وُحجَّ
وَْجبْـُتٌ

َ
ـيَائيَ ٌأ وْصي

َ
يَمْنٌَخالََفَ ٌَخلَْقُتٌنَـاريي،ٌوألي ،ٌول تَبيَعَ ٌَخلَْقُتٌَجنَّمي

يُت:ٌ ؟ٌَفنُودي يَايئي وْصي
َ
،ٌوَمْنٌأ .ٌَفُقلُْت:ٌيَاٌرَبي وَْجبُْتٌثََوايبي

َ
يَعتيَ ٌأ ،ٌوليشي َكَراَممي
يَاءٌَ وْصي

َ
ٌأ ُد،ٌإينَّ ٌيَـَدْيٌيَاٌحُمَمَّ نَاٌبنَْيَ

َ
.ٌَفنََظْرُتٌوأ ٌالَْعْرشي ٌَساقي َ ٌالَْمْكتُوُبوَنٌىلَعَ

ْخَضـ
َ
ٌأ ٌنُـوٍرٌَسـْطر  ٌُكي يُْتٌاثنٌَعَشــَرٌنُـوًراٌيفي

َ
،ٌفََرأ ٌالَْعْرشي ٌإيىَلٌَساقي ُرٌـَرِبي
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ٌ يبي
َ
ٌْبـُنٌأ ر لُُهـْمٌَعـيلي وَّ

َ
،ٌأ ـيَايئي وْصي

َ
ـْنٌأ ٌمي ٍّ ٌوَصي ٌاْسُمٌُكي ٌَعلَيْهي َطاليـٍب،ٌٌَمْكتُوب 

ي؟ٌ ـْنٌَبْعـدي ٌمي ـيَايئي وْصي
َ
ٰهـؤالءٌأ

َ
،ٌأ ،ٌَفُقلْـُت:ٌيَـاٌرَبي ـمي مَّ

ُ
ٌأ ير ُرُهْمٌَمْهـدي وآخي

ٌ ٌَبْعـَدَ ٌىلَعَ ٌوُحَجـيي يَايئي ْصـفي
َ
ٌوأ بَّايئي حي

َ
ٌوأ َايئي ْويلي

َ
ٌأ ُد،ٌٰهُؤالءي يُت:ٌيَاٌحُمَمَّ َفنُودي

ٌَخلْـ يَاُؤَ ٌوُخلََفاُؤَ ،ٌوَخـرْيُ وْصي
َ
،ٌوُهْمٌأ يَّمي ٌبَري ٌوَجـاَللي َي ًَّ ـ ٌَبْعـَدَ ،ٌوعي يقي

ـْنٌ ْمٌمي ريهي آخي رَْضٌبـي
َ
ٌاأْل ـَرنَّ َطهي

ُ
،ٌوأَل ْمٌلَكيَممي ٌبيهي ْعلينَيَّ

ُ
،ٌوأَل يني ْمٌدي ٌبيهي َرنَّ ْظهي

ُ
أَل

َيــاَح،ٌ ٌهَلٌُالري َرنَّ َســاي
ُ
َبَهــا،ٌوأَل ٌوَمَغاري رْضي

َ
َقٌاأْل َمليَكنَّــُهٌَمَشــاري

ُ
،ٌوأَل ْعــَدايئي

َ
أ

ٌهَلٌُ يلَنَّ َذل
ُ
ي،ٌوأَل ُنْـدي نُْصـَرنَُّهٌجي

َ
،ٌوأَل ْسبَابي

َ
ٌاأْل يَنَُّهٌيفي َرقي

ُ
َعاَب،ٌوأَل قَاَبٌالصي ٌالري

ي،ٌ يـدي ٌتَوْحي ،ٌوجَيَْمَعٌاخْلَلَْقٌىلَعَ َي ٌُيْعليَنٌَدْعَو ؛ٌَحتَّ نَُّهٌبيَماَلئيَكمي دَّ مي
ُ
ٌوأَل ُثـمَّ

ٌَ ْويلي
َ
ٌأ يَّاَمٌبنَْيَ

َ
ٌاأْل لَنَّ َداوي

ُ
ٌُملَْكُه،ٌوأَل يَمنَّ دي

ُ
يَاَمةأَل ٌالْقي ٌإيىَلٌيَْومي ٌ«.ايئي

ٌدستندٌأحدٌأتباعٌأمحدٌإىلٌٰهذاٌاحلديثٌيفٌموردٌاملهدي نيٌقائاًل:
«ٌ ٌدولةٌاإلمامٌاملهدي  ٌمنٌبعدهٌبقيـادةٌٌتقدمٌبيانٌأن  سوفٌتستمر 

ٌيقولٌاهللٌ ي ته،ٌو ٌٰهذاٌاحلديثٌالقديس  ٌجـالهلٌٌ-املهدي نيٌمنٌذر  ٌ-جـل 
ٌ: ٌٌُثمٌَّ»عنٌاإلمامٌاملهدي  ٌإيىَلٌيَْومي َايئي ْويلي

َ
ٌأ يَّاَمٌبنَْيَ

َ
ٌاأْل لَنَّ َداوي

ُ
ٌُملَْكُه،ٌوأَل يَمنَّ دي

ُ
أَل

يَاَمة ٌ«ٌالْقي ي ته،ٌويداولٌٌأيٌسيديمٌمل ٌاإلمامٌاملهدي  باملهدي نيٌمنٌذر 
ـةٌبـنٌاحلسـنٌهـمٌ األي امٌبينهمٌإىلٌيومٌالقيامـة،ٌفيويلـاءٌاهللٌبعـدٌاحلج 

يٌ ٌ(1)عرشاالثنٌاملهدي ونٌ ٌ.(2)«تهمنٌذر 

                                                        

 يفٌالكتاب،ٌوالصحيحٌ)االثناٌعرش(.ٌٰهكذاٌوردٌ-1

،ٌناظم،ٌاألربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي نيٌ-2ٌ  (.30)احلديث83ٌٌ ٌٌ،العقييل 
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 سند الرواية 
ٌثالثًةٌمنٌرواةٌٰهذاٌاحلديثٌ ٌبـنٌأمحـدٌٌ-معٌأن  ـدٌبـنٌعـيل  وهـمٌحمم 

دٌبنٌالقاسمٌ ،ٌوحمم  ،ٌوأبوٌالفضلٌالعب اسٌبنٌعبدٌاهللٌابلااري  ٌ-اهلمداين 
ٌحبسـبٌ ٌالروايـةٌصـحيحة  لمٌيذكرهمٌالرجايل ون،ٌفهـمٌمهملـون،ٌلٰكـن 

ٌسنشريٌإيله.ٌٌاملضمون،ٌوالٌداللةٌفيهاٌىلعٌاملهدي نيٌكما

 داللة الرواية 
ةٌاثناٌعشـ ٌاألئم  حٌٰهذهٌالروايةٌبين  ٌبـنٌأيبٌـترص  ٌرٌشاًصـا،ٌأو هلـمٌعـيل 

ٌطالٍبٌ ٌ»،ٌو ٌنهايتهـاٌوردتٌعبـارةٌ،ٌوآخرهمٌاملهـدي  لَـنَّ َداوي
ُ
وأَل

يَاَمــةٌي ٌالْقي ٌإيىَلٌيَــْومي َــايئي ْويلي
َ
ٌأ ـاَمٌبَــنْيَ يَـّ

َ
ــةٌ«ٌاأْل ٌىلعٌرجعــةٌاألئم  ٌويهٌتــدل 

ٌ.ومنيٌاملعص
والعجيبٌأن هٌكيفٌدستندٌأتباعٌأمحدٌاحلسنٌإىلٌٰهذاٌاحلـديثٌبينمـاٌ
ٌ َـايئي ْويلي

َ
ٌأ ـُدٌٰهـُؤاَلءي ة؟مٌفإنٌاهللٌيقول:ٌ"يَـاٌحُمَمَّ وردٌفيهٌاتلرصيحٌبعددٌاألئم 

ٌَبْعَدَ "ٌوبناًءٌىلعٌٰهذاٌيكونٌاملقصودٌ ٌوُحَجيي يَايئي ْصفي
َ
ٌوأ بَّايئي حي

َ
منٌأويلاءٌوأ

ينٌتتداو ـةٌاهللٌال  لٌاألي امٌبينهمٌاملذكورينٌيفٌالروايةٌأنفسهم،ٌوهـمٌاألئم 
اكنٌاملقصودٌشاًصاٌآخرٌجيبٌذكره،ٌباإلضافةٌإىلٌٌ،ٌوإذااالثناٌعرشٌ

ٌاالثنٌعش ٌالرجعةٌتكونٌبعدٌاملهدي  ٌأتباعٌأمحدٌاحلسنٌيرونٌأن  رٌالٌـأن 
امٌبـنيٌأويلـاءٌاهللٌىلع ونٌإىلٌمحلٌتداولٌاأليـ  ٌالقيامة،ٌوعليهٌفهمٌمضطر 

ة.ٌ ٌرجعةٌاألئم 
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 الرواية اثلانية والعرشون
ٌأيبٌبـنٌسـالمٌعـنٌ)املالحـم(ٌكتابٌيفٌياملنادٌبنٌاحلسنيٌأبوٌأخرج»

ٌسـنًة،ٌوعرشينٌاثننيٌأوٌسنًة،ٌوعرشينٌإحدىٌاملهدي ٌٌيكونٌ:قالٌاجلعد
،ٌوهوٌدونه،ٌهوٌوٌبعده،ٌمنٌآخرٌيكونٌثمٌ  ٌثـمٌ ٌسـنًة،ٌرةـعشـٌأربعٌصالح 

،ٌوهوٌونه،دٌوهوٌبعده،ٌمنٌآخرٌيكون ٌ.(1)«سننيٌتسعٌصالح 
ٌاستندٌبهذهٌالروايةٌأحدٌأتباعٌأمحد،ٌويقول:

«ٌ ٌبعدٌاإلمامٌاملهدي  دٌىلعٌأن  ًةٌوحجـجٌٰهذاٌاخلربٌيؤك  ،ٌوهـمٌ(2)أئم 
ٌ.(3)«املهدي ون،ٌكماٌبي نتهٌالرواياتٌاملتاكثرة

 سند الرواية
ٌمنٌمصادرٌأهلٌالسن ة،ٌولمٌينقلهٌأ اًل:ٌٰهذاٌاحلديثٌمنقول  صـحابناٌأو 

ٌيفٌكتبهم.
ٌوأهلٌبيتهٌةٌثانيًا:ٌلمٌتنسبٌالرواي ،ٌبلٌ سبتٌإىلٌسـالٍمٌإىلٌانلب 

ٌبنٌأيبٌجعٍد،ٌفالروايةٌمنٌحيثٌالسندٌواضحةٌالضعف.

                                                        

،ٌجٌٌ-1 ٌيفٌأخبارٌاملهدي  ،ٌجاللٌادلين،ٌالعرفٌالوردي   .148،ٌ 1ٌالسيويط 

 ٰهكذاٌوردٌيفٌالكتاب،ٌوالصوابٌ)حجًجا(.ٌ-2ٌ

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ-3  ،ٌناظم   (.29)احلديث65ٌٌ،ٌ ٌهدي نييفٌاملٌالعقييل 
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 داللة الرواية
مضافًاٌإىلٌضعفٌالروايةٌفان هٌالٌداللةٌهلاٌىلعٌاملهدي نيٌبوجـٍه؛ٌإذٌتثبـتٌ

ٌشاصــنيٌوجــودٌ ــةٌٰهــذينٌ،ٌصــاحلنيٌبعــدٌاإلمــامٌاملهــدي  ــاٌهوي  وأم 
الصاحلني،ٌفالروايةٌتسكتٌعنهما،ٌوىلعٌفرضٌكونهاٌروايًةٌعـنٌاملعصـوم،ٌ

،ٌوقدٌجاءٌيفٌتكونٌإشارًةٌإىلٌرجعةٌاحلسنيٌوأمريٌاملؤمننيٌٌنفيمكنٌأ
،ٌوبعـدهٌاحلسنيٌهوٌرٌـالرواياتٌأن هٌخيرجٌاملنترصٌبعدٌالقائم،ٌواملنتص

احٌوهوٌأمريٌاملؤمننيٌ إىلٌٰهـذهٌالروايـاتٌيفٌاجلـوابٌ،ٌوقدٌأرشناٌالسف 
ةٌأـعنٌالروايةٌالسابعةٌعش ٌاألئم  ٌ.(1)يَثٌمنٌاثنٌعرشرةٌيفٌشبهةٌأن 

 الرواية اثلاثلة والعرشون 
ليٌٌَعنيٌ»

ٌٌَعنٌٌْالُْمَفضَّ يبي
َ
ًٌٌَّاهللٌٌُقَاَلٌ:ٌقَاَلٌٌٌاهللٌيٌَعبْدٌيٌأ :ٌَع ٌافَْ َْضُتٌٌوََجلَّ

ٌ بَادييٌىلَعَ ْسـَكنْتُُهمٌٌْفُوَهـاَعرٌٌَإيَذاٌفَـَرائيَض،ٌَرةٌَـَعشٌٌَعي
َ
،ٌأ َي حَبْـتُُهمٌٌَْملَُكـو

َ
ٌَوأ

، نَايني لَُهاٌجي وَّ
َ
،ٌأ فَمي فَـةٌٌَُواثلَّانييَةٌٌَُمْعري ٌٌَمْعري ،ٌإيىَلٌٌرَُسـوِلي ،ٌَواإْليقْـَرارٌٌَُخلْـيقي هي ٌبـي

يُقٌ َةٌٌُهَلُ،ٌَواتلَّْصدي فَةٌٌَُواثلَّاثلي ٌٌَمْعري َايئي ْويلي
َ
نَُّهمٌٌُأ

َ
ٌٌاحْلَُججٌٌَُوأ ،ٌىلَعَ ٌَوااَلُهمٌٌَْمنٌٌَْخليْقي

،ٌَفَقدٌْ ،ٌَفَقدٌٌْاَعَداُهمٌٌَْوَمنٌٌَْوااَليني ٌٌفييَماٌالَْعلَمٌٌَُوُهمٌٌُاَعَدايني ،ٌَبنْيٌَوٌٌََبيْني ٌَخلْـيقي
نَْكَرُهمٌٌَْوَمنٌْ

َ
ْصلَيْتُهٌٌُأ

َ
،ٌَعلَيْـهٌيٌوََضـاَعْفُتٌٌنَاريي،ٌأ ابيَعـةٌٌَُعـَذايبي فَـةٌٌَُوالرَّ ٌَمْعري

ٌ ْشَاا ي
َ
ينٌٌَاأْل ي يُمواٌالَّ قي

ُ
نٌٌْأ يٌٌَمي ٌٌاءٌيضي امٌٌَُوُهـمٌٌْقُْديسي َسـةٌٌُقيْسـطي ،ٌقُـوَّ ٌَواخْلَامي

                                                        

 ٌمنٌكتابناٌٰهذا.82ٌٌ–80ٌراجعٌ ٌٌ-1
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فَةٌُ امٌيٌَمْعري مٌٌْالُْقوَّ يُقٌٌبيَفْضليهي َسةٌٌُلَُهْم،ٌَواتلَّْصدي ادي فَةٌٌَُوالسَّ ٌإيبْليـيَس،ٌَعُدوييٌَمْعري
نٌٌْاَكنٌٌََوَما هٌيٌمي ،ٌَذاتـي هي ْعَوانـي

َ
ـابيَعةٌٌَُوأ ْمـرييٌَقبُـوُلٌٌَوالسَّ

َ
يُقٌٌأ ،ٌَواتلَّْصـدي ٌليرُُسـيلي

نَةٌُوٌَ ييٌكيتَْمانٌٌُاثلَّامي ٌيٌرسي ،ٌَورسي َايئي ْويلي
َ
َعةٌٌُأ يمٌٌَُواتلَّاسي ْهليٌٌَتْعظي

َ
ٌٌأ َي ٌَوالَْقبُـوُلٌٌَصْفَو

مٌٌَْوالرَّدٌرٌَعنُْهمٌْ ،ٌاْختَلَْفتُمٌٌْفييَماٌإييَلْهي ٌٌفييهي ـْرحٌٌُخَيُْرجٌٌََحتَّ نُْهْم،ٌالشَّ ةٌٌُمي َ ٌَوالَْعارشي
نٌْ

َ
ُخـوهٌٌُُهـوٌٌَيَُكونٌٌَأ

َ
ٌٌَوأ يـٌيفي ْنيَـاٌنيٌادلي يَ ٌٌاَكنُـواٌفَـإيَذاٌَسـَواًء،ٌرَشَاًعٌٌَوادلر ٌَكـٰذل

ْدَخلْتُُهمٌْ
َ
،ٌأ َي نٌٌََوآَمنْتُُهمٌٌَْملَُكو ٌٌمي عي ًَ ْيرَبٌيٌالَْف

َ
يٌَواَكنُواٌاأْل نْدي ٌٌعي لييينيٌٌَيفي ٌ.(1)«عي

ٌٰهذاٌاحلديثٌبعضٌأتباعٌأمحدٌقائاًل:إىلٌاستندٌ
ٌمقامٌاملهدي نيٌيييتٌبفقدٌعرفناٌ» اٌتقدمٌأن  ـةٌاالثـىنمم  ٌعدٌمقـامٌاألئم 

ةٌاالثـنٌعشــرٌٌ(2)نٌاملهديونوكوٌعرش... ييتونٌيفٌاملقامٌاتلالٌملقامٌاألئم 
ابيَعـةٌُأن همٌاملقصودونٌبالفريضةٌالرابعةٌيفٌقوهلٌتعاىل:ٌ"ٌيعن فَـةٌٌَُوالرَّ ٌَمْعري

ٌ ْشَاا ي
َ
ينٌٌَاأْل ي يُمواٌالَّ قي

ُ
نٌٌْأ يَاءٌيٌمي ٌٌضي ألن همٌأفضلٌاخللـقٌبعـدٌٌ"؛قُْديسي

ةٌاالثنٌعرش،ٌوقدٌوصـفواٌبـالقو امٌيفٌقـولٌاإلمـامٌابلـاقرٌاأل يفٌٌئم 
ٌ.(3)«وصفهٌللكوفة:ٌ"وفيهاٌيكونٌقائمهٌوالقو امٌمنٌبعده"

                                                        

امٌبنٌسهيٍل،ٌاتلمحيص،ٌ ٌٌ-1 دٌبنٌهم  ـدباقر،ٌحبـارٌـ؛ٌاملجلسـ69اإلساكيف ،ٌحمم  ،ٌحمم    
 .13،ٌ 66األنوار،ٌجٌ

 ٰهكذاٌوردٌيفٌالكتاب،ٌوالصحيحٌ)املهدي ني(.ٌ-2ٌ

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ-3ٌ ،ٌناظم   (.21)احلديث54ٌٌو53ٌ،ٌ ٌنييفٌاملهدي ٌٌالعقييل 
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 سند الرواية
ٌبنيٌأنٌيكونٌللشيخ د  دٌعيلٌٌٍّأيبٌاثلقةٌكتابٌ)اتلمحيص(ٌمرد  ٌبـنٌحمم 

ٌوالشيخ اٍمٌاإلساكيف  دٌٌٍأيبٌهم  كتـابٌشعبةٌصـاحبٌٌبنٌعيلٌ ٌبنٌاحلسنٌحمم 
ٌالرسول(.ٌٌآلٌعنٌالعقولٌ)حتف والروايةٌليسٌهلاٌسلسلةٌسنٍدٌوءهماٌثقة 

لٌروايـٍةٌمـنٌٰهـذاٌ لٌبنٌعمر،ٌولٰكنٌذكرٌصاحبٌالكتابٌيفٌأو  إىلٌاملفض 
ٌالكتابٌسلسلةٌسندهٌإىلٌأيبٌبصرٍي:

ـامٌٍ» ُدٌْبُنٌَهمَّ ٌحُمَمَّ ٍّ بُوٌَعيلي
َ
ٌأ ثَني ٌْبـنٌٌَُحدَّ ٌَعبْـُدٌاهللي ثَني ٌَجْعَفـٍرٌقَـاَل:ٌَحـدَّ

ٌحَمْبُوٍبٌَعْنٌ ٌبْني ٌاحْلََسني ٍدٌَعني ٌاْبنَاٌحُمَمَّ مْحَُدٌَوَعبُْدٌاهللي
َ
َثنَاٌأ ٌقَاَل:ٌَحدَّ احْليْمرَييير

ام ئَاٍبٌَوَكرَّ ٌري ٌبْني ي ٌ َعنٌٌَْعيلي يبي
َ
ريٌٍ أ ٌ َعنٌْ بَصي يبي

َ
ٌ«.ٌاهللٌي َعبْدٌي أ

ناٌابلحثٌ ٌالرواياتٌبعدهاٌبٰهذاٌالسند،ٌوالٌيهم  عـنٌسـندٌوالظاهرٌأن 
ٰهذاٌالكتابٌوالرواةٌلٰهذاٌاحلديث؛ٌألن هٌالٌداللةٌفيهـاٌىلعٌاملقصـود،ٌوإنٌ

 اكنٌالسندٌصحيًحا.ٌ

 روايةداللة ال
ٌللمهدي ني،ٌو ٌاملرادٌمنٌالفريضةٌالرابعـةٌٌال يوجدٌيفٌٰهذهٌالروايةٌاسم 

: ٌاحتماالت 
ـةٌ ل:ٌيكونٌاملرادٌمنهٌالاكملـنيٌوالكبـارٌمـنٌالشـيعةٌبعـدٌاألئم  األو 

،ٌكماٌهوٌظـاهرٌاحلـديث،ٌوإطـالقٌ)قـو امٌقسـطٌاهلل(ٌملعصومنيٌا
ٌىلعٌعصمتهم،ٌ ذاٌالفهمٌأيًضـاٌإطـالقٌالقـو امٌىلعٌويؤي دٌهٌٰعليهمٌالٌيدل 
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ةٌيفٌالرواياتٌاتلايلة: ٌالشيعةٌوأصحابٌاألئم 
ٌَجْعَفـٍرٌ» يبي

َ
ٌأ نْـدي ـْنٌعي ٌقَـاَل:ٌُقْمـُتٌمي ْعـنَيَ

َ
ٌأ ٌبْني ٌالَْملي ي ٌ،َعْنٌَعبْدي

يٌَفبََكيُْتٌفَاْعتَمٌَ ٌيَدي ْدريَ ٌٌ:َفُقلُْتٌٌ؟َماٌلََ ٌٌ:َفَقاَلٌٌ،ْدُتٌىلَعَ
ُ
ْنٌأ

َ
رُْجـوٌأ

َ
ُكنُْتٌأ

ةٌ هٌٰ ٌقُوَّ َ ْمَرٌوِبي
َ
ُكْمٌَيْقتُُلٌَبْعُضُهْمٌَبْعًضٌٌ:َفَقاَلٌٌ.َذاٌاأْل ٌَعُدوَّ نَّ

َ
َماٌتَرَْضْوَنٌأ

َ
ْنتُْمٌٌاأ

َ
وأ

ٌُبيُوتيُكمٌْ نُوَنٌيفي يٌإينَُّهٌلَْوٌقَْدٌاَكَنٌذٌٌٰ؟مآمي ـنَيٌل ْرَبعي
َ
َةٌأ ـنُْكْمٌقُـوَّ َ ٌالرَُّجـُلٌمي ْعطي

ُ
َ ٌأ

يدٌيٌ،رَُجاًلٌ ٌاحْلَدي َبري ًُ لَْتٌقُلُوُبُكْمٌَك بَـاَلٌلََقلََعتَْهـاٌٌ،وُجعي َفٌبيَهـاٌاجْلي ٌ،لَـْوٌقُـذي
اَنَها ًَّ ٌوُخ رْضي

َ
اَمٌاأْل  .(1)«وُكنْتُْمٌقُوَّ

ٌذا:ٰهكٌلصاحبٌاألمرٌمامٌالرضاٌادلاعءٌاملنقولٌمنٌاإلٌو 
ٌَخلْقي للٌّٰا» تيَ ٌىلَعَ يَ ٌوَخلييَفتيَ ٌوُحجَّ ٌاْدَفْعٌَعْنٌَويلي ٌَعلَيْنَـاٌٌ...ُهمَّ َواْمـنُنْ

ْمريهٌ،بيُمتَاَبَعتيهٌي
َ
نَيٌبيي امي ٌالَْقوَّ بيهي ًْ ٌحي ٌ.(2)«واْجَعلْنَاٌيفي

ٌ ؛ٌألن  ٌىلعٌإمامتهمٌكماٌهوٌواضـح  وأيًضاٌكونٌمعرفتهمٌفريضًةٌالٌيدل 
ٌأيًضـا؛ٌوٰهـمعرفةٌالفريضةٌاخلامسةٌىلعٌم ٌاٌيفٌاحلديثٌفريضة  ذاٌالٌيـدل 

. ٌىلعٌعصمةٌاملقصودينٌيفٌالفريضةٌاخلامسةٌوإمامتهمٌكماٌهوٌواضح 
ٌيفٌٰهذاٌاحلديثٌاحتمـالنيٌآخـرين،ٌوقـالٌيف ٌاثلاين:ٌاحتملٌاملجليس 

 ذيلٌاحلديث:

ٌاألوىلٌيفٌاحلجـجٌاملوجـودينٌ» ٌالفرقٌبنيٌاثلاثلةٌوالرابعةٌأن  :ٌكين  بيان 

                                                        

دٌبنٌيعقوب،ٌالاكيف،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم  ٌ.294،ٌ 8ٌاليين 
د،ٌجٌٌ-2  دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهج  ،ٌحمم  ٌ.411،ٌ 1ٌالطويس 



 ...............205   ........................................  الشبهة الثانية: املهدّيون االثنا عرش

ٌوالسبطنيٌوقتٌاخلطابٌ ةٌبعدهم،ٌأوٌاألوىلٌكعيلٍّ ،ٌواثلانيةٌيفٌاألئم 
تناٌ ٌ.»(1)يفٌسائرٌاألنبياءٌوٌاألوصياء،ٌوٌاثلانيةٌيفٌأئم 

 الرواية الرابعة والعرشون 
ثنا» ،ٌحد  ثناٌنعيم  ٌعبـدٌالـرمحٰن،ٌبنٌاهلي مٌعنٌمروانٌبنٌاهللٌعبدٌحد 

ثن ٌجيًشاٌفاسـفٌهدي ٌاملٌإىلٌالسفياينٌ ٌبعثٌإذا:ٌيقولٌعليااٌسمعٌمنٌحد 
ٌخـرجٌاملهـدي ٌٌقـد:ٌخلليفـتهمٌقالواٌالشام،ٌأهلٌٰذل ٌوبلغٌبابليداء،ٌبهم

ٌٌطاعتهٌيفٌوادخلٌفبايعه، ٌودسريٌاملهدي ٌٌبابليعة،ٌإيلهٌفريسلٌقتلنا ،ٌوإال 
ٌ ٌالعـربٌوالعجـمٌوتـدخلٌاخلـًائن،ٌإيلهٌوتنقلٌاملقدس،ٌبيتٌيْنلٌحت 

ٌٌقتاٍل،ٌبريٌمنٌطاعتهٌيفٌوبريهمٌوالرومٌاحلربٌوأهل املسـاجدٌٌتبـىنٌحت 
الشــرق،ٌٌبيهلٌبيتهٌأهلٌمنٌرجلٌقبلهٌوخيرجٌدونها،ٌوماٌبالقسطنطيني ة

ـهٌويم  ـلٌيقتـلٌأشـهرٌٌٍثمانيـةٌاعتقـهٌىلعٌالسيفٌوهمل ٌبيـتٌإىلٌويتوج 
ٌٌيبلغهٌاملقدس،ٌفال ٌ.(2)«يموتٌحت 

ٌيطب قٌأحدٌأتباعٌأمحدٌاحلسنٌٰهذهٌالروايةٌىلعٌأمحدٌاحلسنٌقائاًل:
ي ةٌاإلمـامٌٌالٌتد» لٌ)أمحد(ٌمنٌذر  ٌاألو  ٌاملهدي  مصداقًاٌلٰهذاٌالرجلٌإال 

                                                        

دباقر،ٌحبارٌاألنوار،ٌجٌٌ-1 ،ٌحمم   .13،ٌ 66ٌاملجليس 

،ٌنعيمٌبنٌمح اٍد،ٌ-2 كـْنٌنٌعـيل،ٌاملتيقٌاهلندي،ٌعالءٌادلي؛216ٌ،ٌ 1ٌجٌٌالفنت،ٌاملروزي 
الٌ  .14ٌ:589ٌٌ/39661العم 
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لٌ ــهٌوصــي هٌوأو  لٌاملــؤمنني،ٌوأن  ــهٌأو  يٌوصــفهٌرســولٌاهللٌبين  ٌال  املهــدي 
ٌ.(1)«املهدي ني

 سند الرواية
ٰهذهٌالروايةٌنقلهاٌابنٌطاووٍسٌمنٌفنتٌابنٌمح اٍد،ٌوهوٌمنٌأهلٌالسـن ة،ٌ

ٌيفٌكتبٌأهـلٌٌولمٌيذكرٌيفٌكتبٌرجالٌالشيعة، ،ٌولٰكن هٌمذكور  فهوٌمهمل 
: ٌالسن ة،ٌيقولٌالهب 

ٌمالـٍ ،ٌبـنٌسـلمةٌبـنٌهمامٌبنٌاحلارثٌابنٌمعاويةٌبنٌمح ادٌبنٌنعيم»
مةٌاإلمام ٌاألعـور،ٌالفـرِضٌ ٌاملـروزي ٌٌاخلًايعٌ ٌاهللٌعبدٌاحلافظ،ٌأبوٌالعال 

ٌ.(2)«اتلصانيفٌصاحب
ٌضعفهٌعنٌبعٍضٌوتوثيقهٌ ٌعنٌآخرين،ٌفبعضهموبعدٌٰذل ٌينقلٌالهب 

ٌضعفه.ٌٌبعضٌوٌوث قه
ٌ.«نظرٌ ٌوفيهٌاحلديث،ٌرأيتٌٰهكذا:ٌٌأقول»والسي دٌبعدٌنقلهٌالروايةٌيقول:ٌٌ

 روايةداللة ال
يٌفيهٌمـاٌ منٌالعجيبٌاستداللٌٰهؤالءٌبٰهذاٌاحلديثٌمعٌٰهذاٌالسندٌال 

                                                        

،ٌاألربعونٌحدي ًاٌ-1 ،ٌناظم   (.31ٌ)ٌاحلديث71ٌٌ،ٌ ٌيفٌاملهدي نيٌالعقييل 

،ٌسريٌأعالمٌانلبالء،ٌجٌٌ-2  ،ٌترمجةٌنعيمٌبنٌمح ادٌبنٌمعاوية.611ٌ–595ٌ،ٌ 10ٌالهب 
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ٌنبي نهٌ ٌييل:كماٌفيهٌمنٌاإلشاكالت،ٌو ٌدالتلهٌأيًضاٌإشاكل 
اًل:ٌآخرٌ ـهٌالروايةٌيقولٌيفأو  ي ـةٌاإلمـام،ٌاملتوج  ٌمنٌهوٌمنٌذر  ٌبيـتٌإىلٌحق 

ٌٌيبلغهٌفال»املقدس:ٌ حٌأتباعٌأمحدٌماٌوردٌيفٌآخـرٌالروايـةٌٌحت  يموت،ٌولمٌيوض 
يٌهوٌمنٌأهلٌبيتهٌوخيرجٌقبلهٌٌيموتٌقبـلٌوصـوهلٌإىلٌبيـتٌ ٌالرجلٌال  منٌأن 

هٌهـمٌياملقدسمٌفكيفٌيمكنٌأنٌيكونٌٰهذاٌالشاصٌأمحدٌاحلسنٌو قولـونٌإنـ 
ٌبعدٌصاحبٌاألمرٌو ٌيكونٌوصيااٌلصاحبٌاألمر؟ميكونٌحيااٌحت 

ٌىلعٌالسـيفٌوهمـل»ثانيًا:ٌيقولٌيفٌشينٌٰهذاٌاخلارجٌمنٌأهـلٌبيتـه:ٌ
ٌوامل لـهٌیفٌالشــرعٌحـرام ،ٌوقـدٌنـ ٌ«ٌويم  ـلٌيقتـلٌأشهرٌٌٍثمانيةٌاعتقه
ٌ ٌعـنٌٌعنٌامل لةٌولـوٌباليـبٌالعقـورمٌوٰهـذهٌالروايـةٌمعروفـةٌ ٌانلب 
ٌ ،ٌ»يقولٌللحسنٌبعدٌماٌرضبهٌابنٌملجـٍم:ٌٌعيلٍّ َواَلٌُتَم يلُـواٌبيالرَُّجـلي

ْعُتٌرَُسوَلٌاهلليٌ ٌَسمي ٌٌفَإييني ٌ.(1)«الَْعُقورٌيٌَيُقوُل:ٌإييَّاُكْمٌَوالُْم ْلََةٌَولَْوٌبيالَْيْبي
يٌهوٌمنٌأهلٌبيته،ٌ ٌىلعٌإمامةٌٰهذاٌالرجلٌال  ثاثلًا:ٌٰهذهٌالروايةٌالٌتدل 

ٌىلعٌخروجٌأحٍدٌمنٌأهلٌبييتهٌبيهلٌاملرشق.ٌب ٌلٌتدل 

                                                        

دٌبنٌحسنٍي،ٌنهجٌابلالبة،ٌ ٌٌ-1 ،ٌحمم   .422ٌالرِض 
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 انلتيجة
1- ٌ ةٌباالثنٌعرشٌمنٌابلدهي اتٌعندٌاإلمامي ـة؛ٌولاأن  ٌحرصٌاألئم 

واٌبالشيعةٌاالثنٌعرشي ة،ٌوتدعمٌهٌٰ ذهٌابلديهةٌاملئاتٌمـنٌسم 
 الروايات.

ٌحصو ـةٌمـنٌابلـدهي اتٌعنـدٌالشـيعة،ٌـبماٌأن  ٌرٌاألئم  فـإن 
ل ٌيلًمٌتيويلهاٌحبيثٌالٌتتنـايفٌمٌخالفٌذٌٰتوهال مٌواياتٌالر

 معٌحمكماتٌالروايات.ٌ

2- ٌ ـةٌاملعصـومنيٌأن  ٌمعٌروايـاتٌرجعـةٌاألئم  رواياتٌاملهدي نيٌمتعارضة 
ٌحٌ؛ ـةٌابـنٌألن هاٌترص  ٌالرجعةٌتكونٌيفٌزمنٌالقائمٌاحلج  بين 

 .ٌاحلسنٌ

ٌاملقصـودٌمـنٌ -3 ة،ٌأوٌأن  يمكنٌتيويلٌرواياتٌاملهدي نيٌبرجعةٌاألئم 
ـةٌدل ٌامل هدي نيٌاالثنٌعرشٌكبارٌالشـيعةٌوذووٌاملاكنـةٌاخلاص 

ةٌ  يفٌزمانٌالرجعة.ٌاألئم 

4- ٌ ٌالسادسـةٌوردتأن  ٌفيهـاٌعبـارةٌرواياتٌاملهدي نيٌمنٌاألوىلٌوحت 
«ٌ نَّاٌَبْعَدٌالَْقائيمي ٌمي ياٌٌَنٌْاثٌٌْإينَّ ٌَمْهدي َحَدٌٌَبْعَدٌالَْقائيمٌي»،ٌأوٌ«اَعرَشَ

َ
أ

ياٌ ٌَمْهدي ٌىلعٌإمامةٌاملهـدي نيٌولـمٌتطلـقٌىلعٌ،ٌويه«اَعرَشَ ٌالٌتدل 
ٌالروايةٌاثلانيةمام،ٌبلٌاملهدي نيٌصفةٌاإل ٌىلعٌأن همٌليسـواٌٌإن  تدل 

ًةٌ ٍة،ٌبلٌهمٌمنٌالشيعة،ٌوىلعٌفرضٌكونهمٌأئم  فاملقصودٌبهمٌبيئم 
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ةٌاملعصومونٌيفٌٰهذهٌالرواياتٌ  رجعتهم.ٌٌيفٌاألئم 

ٌالسادسةٌعرش دتٌفيهاٌعباراتٌم ل:ٌةٌوروالرواياتٌمنٌالسابعةٌوحت 
ةٌمهدي ني»،ٌ«ةٌمنٌبعدهئمٌ األ» ةٌمنٌودله»،ٌ«أئم  القو امٌ»،ٌ«والةٌعهدهٌواألئم 

ـةٌالـوارثني»،ٌ«ٌمنٌبعده ي تهٌمنٌاألئم  «ٌرٌإماًمـاٌعـداًلٌـاثنـاٌعشـ»،ٌ«ٌوذر 
،ٌويهٌ«وىلعٌالفاضـلنيٌاملهـدي ني»،ٌ«األوصياءٌمنٌع تـهٌبعـدٌقـائمهم»و

ٌإىلٌضعفٌالسندٌباإلضافةٌ ٌيفٌاألدعية،ٌفإن  ٌأيَثهاٌوارد  و سـاهاٌخمتلفـة 
ي ةٌبها،ٌوالٌيمكنٌإثباتٌموضوٍعٌبهٌٰأيًضا،ٌ ٌدالتلهـاٌذهٌاألهم  عالوًةٌىلعٌأن 

ٌللتوجيه.ٌةٌ قابل
،ٌ«وىلعٌالفاضلنيٌاملهـدي ني»والروايةٌالسابعةٌعشـرةٌجاءٌفيهاٌعبارة:ٌ

ٌهنال ٌضعفٌالسندٌومعٌ بنيٌبدلٌاملهـدي ٌذكرتٌ ساًةٌفإن  ويهٌني،ٌاملهذ 
ٌللحملٌىلعٌأيابرٌالشيعة.ٌةقابل

الليلٌاثنتاٌعرشةٌساعًة،ٌوانلهارٌ»والروايةٌاثلامنةٌعرشةٌال مٌجاءٌفيهاٌ
،ٌ»،ٌو ٌاتلاسعةٌعشـرة:ٌ«اثنتاٌعرشةٌساعةًٌ ٌوهلٌعقـب  الٌيكونٌاألمامٌإال 

يٌخيرجٌعليهٌاحلسني ٌاألمامٌال  ٌ«إال  ،ٌوالٌداللةٌهلٌىلعٌاملهدي ني،ٌبلٌيـدل 
ٌبهٌأتباعٌأمحد.ىلعٌخ ٌالفٌماٌاستدل 

رٌاثنـاٌـعشـٌاثنفيجعلٌماكنٌ»والروايةٌالعرشونٌقولٌكعبٌاألحبار:ٌ
ٌمـنٌمنـابعٌأهـلٌالسـن ة،ٌوكـذٌٰففيهاٌأن هـاٌ،ٌ«عرشٌم لهم ل ٌيهٌمنقولـة 

ٌ ٌٌكعبٌاألحبارٌلـمٌينقلهـاٌعـنٌانلـب  ؛ٌألن  ،ٌولـوٌفرضـناٌمقطوعة 
تهاٌف ٌخمدوشةٌادلاللة. ٌصح 
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ٌ»ٌرونـوالعشـٌوالروايةٌاحلادية ٌإيىَلٌيَـْومي َـايئي ْويلي
َ
ٌأ اَمٌبَـنْيَ يَـّ

َ
ٌاأْل لَـنَّ َداوي

ُ
وأَل

يَاَمة ٌىلعٌاملهدي نيٌٌاالٌداللةٌفيه«ٌالْقي ةٌبلٌتدل  ٌ.ىلعٌرجعةٌاألئم 
ٌإحـدىٌاملهـدي ٌٌيكون»والرواياتٌاثلالثٌ)اثلانيةٌوالعرشونٌالقائلة:ٌ

،ٌواثلاثلـةٌ«بعدهٌمنٌآخرٌيكونٌثمٌ ٌسنًة،ٌوعرشينٌاثننيٌأوٌسنًة،ٌوعرشين
ابيَعةٌُ»والعرشونٌالقائلة:ٌ فَةٌٌَُوالرَّ ٌٌَمْعري ْشَاا ي

َ
يـنٌٌَاأْل ي يُمـواٌالَّ قي

ُ
ـنٌٌْأ ـيَاءٌيٌمي ٌضي

، امٌٌَُوُهمٌٌْقُْديسي ٌوخيـرج»،ٌوالروايةٌالرابعةٌوالعشـرونٌوفيهـا:ٌ«قيْسطي ٌقُوَّ
ٌٌقبله ٌثمانيـةٌاعتقـهٌىلعٌالسـيفٌالشـرق،ٌوهملٌبيهلٌبيتهٌأهلٌمنٌرجل 

هٌويم  ل،ٌليقتٌأشهرٌٍ ٌٌيبلغـهٌفالٌاملقدسٌبيتٌإىلٌويتوج  الٌ«(ٌيمـوتٌحـت 
ٌداللةٌفيهاٌىلعٌاملهدي نيٌبوجٍه.
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 املصادر
 

د،ٌتفسريٌالقرآنٌالعظيم،ٌحتقيقٌٌنابنٌأيبٌحاتٍم،ٌعبدٌالرمحٌٰ .1 الطي بٌٌبنٌحمم 
د،ٌمكتبةٌنًارٌمصطَفٌابلاز،ٌالرياض،ٌالطبعةٌاثلاثلة،ٌ  ه.1419ٌأسعدٌحمم 

ـد،ٌانلهايـةٌيفٌبريـبٌاحلـديثٌواألثـر،ٌابنٌأثريٌٍ .2 ،ٌمبـار ٌبـنٌحمم  ٌاجلًري 
سـةٌإسـماعيليانٌللمطبـواعت،ٌقـمٌ  ،ٌحتقيق:ٌالطناْح،ٌحممودٌحممـد،ٌمؤس 

ٌه.1409ٌالطبعةٌالرابعة،ٌ

ـدٌ .3 ،ٌأمحدٌبنٌأيبٌعبدٌاهلل،ٌكتابٌالضعفاء،ٌحتقيقٌالسي دٌحمم  ابنٌالغضائري 
.  رضاٌاحلسينٌاجلالل،ٌقم 

4. ٌ، ــدٌبــنٌجعفــر،ٌاملــًارٌالكبــري،ٌحتقيــقٌجــوادٌقيــومٌابــنٌاملشــهدي  حمم 
ٌاتلابعةٌجلماعةٌاملدر سنيٌبقـمٌٍّ سةٌالنرشٌاإلسالم  ،ٌالطبعـةٌاألصفهاين،ٌمؤس 

 ه.1419ٌٌاألوىل،ٌ

ٌبنٌاحلسني،ٌاإلمامةٌواتلبرصةٌمنٌاحلـرية .5 ،ٌحتقيـقٌمدرسـةٌابنٌبابويه،ٌعيل 
ٌ ٌاإلمامٌاملهدي  ،ٌالطبعـةٌ،ٌانلـارش:ٌمدرسـةٌاإلمـامٌاملهـدي  ،ٌقـم 

ٌه.1404ٌاألوىل،ٌ
 بلنان.ٌ–ابنٌحنبٍل،ٌأمحد،ٌمسندٌأمحد،ٌدارٌصادر،ٌبريوتٌ .6

ــةٌ .7 ــائلٌاألئم  ــارٌيفٌفض ــد،ٌرشحٌاألخب ــنٌحمم  ــانٌب ــون،ٌانلعم ــنٌحي  ٌاب
احلسـينٌاجلـالل،ٌمجاعـةٌاملدر سـنيٌٌ،ٌحتقيق:ٌحممدٌحسنياألطهارٌ

سةٌالنرشٌاإلسالمٌ  ،ٌمؤس   ه.1409ٌ،ٌ،ٌقمٌ بقمٍّ
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ةٌيفٌٌابن .8 ٌبنٌموى،ٌاالقبالٌباألعمالٌاحلسـنةٌفيمـاٌيعمـلٌمـر  طاووٍس،ٌعيل 
ٌ، ،ٌقـم  السنة،ٌحتقيقٌجوادٌالقيومٌاألصفهاين،ٌمكتبٌاإلعـالمٌاإلسـالم 

  ـه.1418ٌٌالطعبةٌاألوىل،ٌ

املعروفٌ)،ٌالترشيفٌباملننٌيفٌاتلعريفٌبالفنتٌبنٌموىٌ،ٌعيلٌ ابنٌطاووٍسٌ .9
أصفهان:ٌلگبهـار،ٌٌ،ٌسةٌصاحبٌاألمر:ٌمؤسٌ قيحتقٌ،(باملالحمٌوالفنت

ٌ ـه.1416ٌ،ٌ،ٌالطبعة:ٌاألوىل،ٌقمٌ ٌسةٌصاحبٌاألمرمؤسٌ 

ٌبنٌموى .10 ،ٌدارٌ،ٌمجالٌاألسبوعٌبكمالٌالعمـلٌاملشــروعابنٌطاووٍس،ٌعيل 
ٌه.1330ٌ،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌقمٌ الرِضٌ 

،ٌلكتاب،ٌبستانٌا،ٌفالحٌالسائلٌوتاحٌاملسائلابنٌطاووٍس،ٌعيلٌبنٌموى .11
 ه.1406ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌقمٌ 

12. ٌ، د،ٌاكملٌالًيارات،ٌحتقيق:عبدٌاحلسنيٌاألمين  ابنٌقولويه،ٌجعفرٌبنٌحمم 
 .ه1397ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌدارٌاملرتضوي ة،ٌانلجف

ــمنظــورٌٌٍابــن .13 ٌنيــ،ٌلســانٌالعــرب،ٌحتقيــق:ٌمجــالٌادلدٌبــنٌمكــرمٌٍ،ٌحمم 
،ٌدارٌصـادر،ٌبـريوتٌ-ٌٌواتلوزيـع،ٌدارٌالفكرٌللطباعةٌوالنرشدامادي ٌريامل

ٌ ـه.1414ٌٌالطبعةٌاثلاثلة،ٌ

14. ٌ، أمحدٌاحلسن،ٌاملتشابهات،ٌحتقيقٌاللجنةٌالعلمي ةٌألنصـارٌاإلمـامٌاملهـدي 
،ٌالعـددٌ) ٌ- ـه1431ٌ(،ٌالطبعـةٌاألوىل،96ٌإصداراتٌأنصارٌاإلمامٌاملهدي 

 م.2010ٌ

ٌوالسدادٌمنٌاألعدادٌ)النساةٌاإل .15 لك وني ةٌيفٌموقعٌأمحدٌاحلسن،ٌبيانٌاحلق 
.) ٌأنصارٌاإلمامٌاملهدي 
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ٌبنٌعيىس .16 ،ٌعيل  ة،ٌحتقيقٌهاشمٌرسوِلٌاإلربيل  ةٌيفٌمعرفةٌاألئم  ،ٌكشفٌالغم 
ٌ.ه1423ٌ،ٌتربيً،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌحماليت،ٌبنٌهاشيم

،ٌعيلٌ  .17 ،ٌتيويلٌاآلياتٌالظاهرةٌيفٌفضائلٌالع ةٌالطاهرة،ٌحتقيقٌاإلس آبادي 
 ،ٌالطبعةٌاألوىل.،ٌقمٌ سةٌالنرشٌاإلسالمٌ أستادوِل،ٌمؤسٌ حسنيٌ

امٌبـنٌسـهيٍل،ٌاتلمحـيص،ٌحتقيـقٌمدرسـةٌاإلمـامٌ .18 دٌبنٌهم  ٌاإلساكيف ،ٌحمم 
،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌٌ،ٌمدرسةٌاإلمامٌاملهدي ٌ املهدي ٌ  ه.1404ٌقم 

ٌاحلضـ .19 ـدٌبـنٌامل ـىن  ،ٌأصلٌحمم  دٌبنٌامل ىن  ،ٌحمم  ٌ)املطبـوعٌيفٌـاحلرضم  رم 
 دارٌاحلديث(.ٌ-ةٌعرشٌ)طاألصولٌالست

،ٌأمحدٌبنٌعيلٌٍّ .20 ٌاتلابعـةٌانلجاش  سةٌالنرشٌاإلسـالم  ،ٌمؤس  ،ٌرجالٌانلجاش 
فة ٌاملرش  ٌه.1406ٌ،ٌالطبعةٌالسادسة،ٌ،ٌقمٌ جلماعةٌاملدر سنيٌبقمٍّ

إصداراتٌٌة،نٌيفٌالكتابٌوالسنٌ وواملهدي ٌٌ،ٌاملهدي ٌ،ٌضياءٌ ي ٌالًيدٌي ٌاألنصار .21
ٌ ٌ.38ٌ،ٌالعدداإلمامٌاملهدي 

ٍد،ٌجامعٌاألدل ةٌ)النساةٌاإللك وني ـةٌيفٌموقـعٌأنصـارٌ .22 ،ٌأبوٌحمم  األنصاري 
.) ٌاإلمامٌاملهدي 

،ٌهاشمٌبنٌسليمان .23 سـةٌ،ٌالربهانٌيفٌتفسـريٌالقـرآنابلحراين  ،ٌحتقيـقٌمؤس 
سـةٌابلع ـة،ٌقسـمٌادلراسـاتٌ ابلع ة،ٌشعبةٌاتلحقيقـاتٌاإلسـالمي ة،ٌمؤس 

،ٌالطبعةٌاألوىل ٌه.1415ٌٌ،ٌاإلسالمي ة،ٌقم 

،ٌدارٌالفكرٌللطباعةٌ .24 ،ٌصحيحٌابلااري  دٌبنٌإسماعيلٌاجلعيف  ،ٌحمم  ابلااري 
ٌباألوفستٌعـن1981ٌٌٌ- ـه1401ٌوالنرشٌواتلوزيع،ٌ :ٌطبعة  م،ٌمالحظات 

ٌطبعةٌدارٌالطباعةٌالعامرةٌبإسطنبول.
ٌمنٌالعلماء .25 ٌحتقيق:ٌضياءٌادلينٌحمموديٌونعمةٌاهللٌجلـييل،ٌومهـديٌ،مجع 
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سـةٌدارٌاحلـديثٌاثلقافي ـة،ٌإيـران،ٌقـمٌ مؤٌبالمٌعيل، ،ٌ،ٌالطبعـةٌاألوىلس 
 ه.1423ٌ

ة،ٌحتقيـق .26 ،ٌإسماعيلٌبنٌمح اٍد،ٌالصحاح،ٌتاجٌاللغةٌوصـحاحٌالعربيـ  ٌ:اجلوهري 
أمحدٌعبدٌالغفورٌعطار،ٌدارٌالعلمٌللماليني،ٌبريوت،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌالقـاهرة،ٌ

ٌم.1987ٌٌ-ٌه1407ٌ،م،ٌالطبعةٌالرابعة1956ٌٌ-ٌه1376ٌ

،ٌاملستدر ٌىلعٌالصحيحني،ٌحتقيقٌيوسفٌعبدٌالـرمحٰنٌ .27 احلاكمٌانليشابوري 
ٌاملرعشيل.

ـدٌبـنٌاحلسـن .28 ،ٌحمم  ٌالعاميل  ،ٌ،ٌإثبـاتٌاهلـداةٌبانلصـو ٌواملعجـًاتاحلر 
ٌه.1425ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌ،ٌبريوتاألعليمٌ 

دٌبنٌحسٍن،ٌالفوائدٌالطوسي ة .29 ،ٌحمم  ٌالعاميل  ٌ ٌعلميه.چاخپانهٌ،احلر 
ٍد،ٌخمترصٌابلصائر،ٌحتقيق:ٌمشتاقٌ .30 ،ٌحسنٌبنٌسليمانٌبنٌحمم  ر،ٌاحليل   املظف 

،ٌإيران،ٌقمٌ  سةٌالنرشٌاإلسالم  ٌ. ـه1421ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌمؤس 

ةٌاالثنٌعرش،ٌ .31 ٌىلعٌاألئم  ٍد،ٌكفايةٌاألثرٌيفٌانلص  ٌبنٌحمم  ،ٌعيل  ازٌالرازي   ً اخل
،ٌبيدا ٌالكوهكمري  ٌه.1401،ٌر،ٌقمٌ حتقيق:ٌعبدٌاللطيفٌاحلسين 

،ٌحسنيٌبنٌمحدان .32  .ه1419ٌ،ٌ،ٌبريوت،ٌاهلدايةٌالكربى،ٌابلالغاخلصيب 

دٌبنٌع مان،ٌسريةٌأعالمٌانلبالء،ٌحتقيـقٌشـعيبٌاألرنـؤوط،ٌ .33 ،ٌحمم  الهب 
سـةٌالرسـالة،ٌبـريوت،ٌالطبعـةٌاتلاسـعة،ٌ ٌـ1413ٌحسنيٌاألسد،ٌمؤس   ـه

 م.1993

ٌسـةٌاإلمـامٌمؤسٌ ٌ:قيـواجلـرائح،ٌحتقٌبنٌهبةٌاهلل،ٌاخلرائجٌدي،ٌسعالراوندي ٌ .34
ٌاملهد  .ٌه1409ٌ،ٌ،ٌالطبعة:ٌاألوىل،ٌقمٌ ٌسةٌاإلمامٌاملهدي ٌ،ٌمؤسٌ ي 
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الرِض،ٌحممدٌبنٌحسني،ٌنهـجٌابلالبـةٌ)صـبيحٌصـالح(،ٌاهلجـرة،ٌقـم،ٌ .35
  ـه.1414ٌٌالطبعةٌاألوىل،ٌ

،ٌحتقيـقٌأيبٌيعـّلٌ .36 ٌيفٌأخبارٌاملهدي  ،ٌجاللٌادلين،ٌالعرفٌالوردي  السيويط 
،ٌ)برانامجٌاملكتبةٌالشاملة(.ابل  يضاوي 

سـةٌهيئـةٌ .37 ٌحولٌالرجعة،ٌحتقيـق،ٌموس  دصادق،ٌحبث  دٌبنٌحمم  الصدر،ٌحمم 
ٌه.1431ٌتراثٌالسي دٌالشهيدٌالصدر،ٌدارٌمكتبةٌابلصائر،ٌبريوت،ٌبلنان،ٌ

دٌبنٌعيلٌٍّ .38 ،ٌالطبعـةٌالسادسـة،ٌ،ٌطهـران،ٌاألمـال،ٌكتـابىالصدوق،ٌحمم 
ٌه.1418ٌ

د .39 حتقيـق:ٌعـيلٌأيـربٌبفـاري،ٌمجاعـةٌ،ٌاخلصـال،ٌبنٌعيلٌٌٍّالصدوق،ٌحمم 
ٌه.1403ٌٌ،،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌقمٌ املدر سني

،ٌعيــونٌأخبــارٌالرضــاٌ .40 ــدٌبــنٌعــيلٍّ ٌالصــدوق،ٌحمم  ،ٌحتقيــق:ٌمهــديٍّ
، ٌه.1420،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌطهران رشٌجهانٌالالجوردي 

دٌبنٌعيلٌٍّ .41 ،ٌحتقيـق:ٌعـيلٌأيـربٌ،ٌكمالٌادليـنٌوتمـامٌانلعمـةالصدوق،ٌحمم 
ٌ. ـه1395ٌ،ٌالطبعةٌاثلانية،ٌبفاري،ٌاإلسالمي ة،ٌطهران

ـاري،ٌ .42 ،ٌمنٌالٌهرضهٌالفقيه،ٌحتقيقٌعـيلٌأيـربٌبف  الصدوق،ٌحممدٌبنٌعيل 
،ٌالطبعـةٌاثلانيـة،ٌ ٌاتلابعةٌجلماعـةٌاملدر سـني،ٌقـم  سةٌالنرشٌاإلسالم  مؤس 

  ـه.1413ٌ

دٌبنٌحسٍن،ٌبصائرٌادلرجـاتٌيف .43 ـدٌٌٍالصفار،ٌحمم  ،ٌحتقيـق:ٌفضـائلٌآلٌحمم 
ٌانلجيفٌ ٌبايغ،كوچهٌحمسنٌبنٌعباسٌعيل ،ٌإيـران،ٌمكتبةٌآيةٌاهللٌاملرعّش 
،ٌالطبعةٌاثلانية،ٌ ٌه.1404ٌقم 
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ٌوابلاطـل،ٌ .44 ،ٌدعوةٌأمحدٌاحلسـنٌبـنيٌاحلـق  1432ٌٌطالبٌاحلق  ه،ٌ) سـاة 
ٌموجودة ٌىلعٌاإلن نيت(.

،ٌاالحتجـاجٌىلعٌأهـلٌا .45 ،ٌأمحدٌبنٌعيلٍّ للجـاج،ٌحتقيـقٌحممـدباقرٌالطربيس 
  ـه.1403ٌٌاخلرسان،ٌ رشٌاملرتَض،ٌمشهد،ٌالطبعةٌاألوىلٌ

،ٌالفضلٌبنٌاحلسن .46 سةٌالطربيس  ،ٌإعالمٌالورىٌبيعالمٌاهلدى،ٌحتقيق:ٌمؤس 
سةٌآلٌابليتٌآلٌابليتٌ ،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىلإلحياءٌال اث،ٌقمٌ ٌ،ٌمؤس 
ٌه.1417ٌ

دٌبنٌجريرٌ .47 ٌالصغري،ٌحمم  ٌاآلميل  ،ٌدالئلٌاإلمامـة،ٌحتقيـق:ٌبنٌرستمالطربي 
،ٌالطبعـةٌاألوىل سةٌابلع ة،ٌابلع ـة،ٌقـم  ،ٌقسمٌادلراساتٌاإلسالمي ةٌيفٌمؤس 

ٌه.1413ٌ

دٌبنٌاحلسن .48 ،ٌحمم  وعـيلٌأمحـدٌٌ،ٌالغيبة،ٌحتقيق:ٌعب ادٌاهللٌالطهراينٌ الطويس 
 ه.1411ٌ،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىلناصحٌانلهاوندي،ٌدارٌاملعارفٌاإلسالمي ة،ٌقمٌ 

ٌا .49 دٌبـنٌاحلسـن،ٌتهـذيبٌاألحـاكم،ٌحتقيـق:ٌحسـٍنٌاملوسـوي  ،ٌحمم  لطويس 
 ه.1407ٌٌاخلرسان،ٌدارٌالكتبٌاإلسالمي ة،ٌطهران،ٌالطبعةٌالرابعة،ٌ

سـةٌفقـهٌ .50 دٌوسالحٌاملتعب د،ٌمؤس  دٌبنٌاحلسن،ٌمصباحٌاملتهج  ،ٌحمم  الطويس 
  ـه.1411ٌالشيعة،ٌبريوت،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌ

ٌةٌاملش كونٌبنيٌالشيعةٌوالسن ة.عًيًي،ٌحسنيٌوآخرون،ٌالروا .51
52. ٌ ،ٌأبوٌسعيٍد،ٌاألصولٌالست ةٌعرشٌ)طٌدارٌاحلديث(،ٌاملؤل ف:ٌمجع  العصفري 

منٌالعلماء،ٌحتقيق:ٌضياءٌادلينٌحممودي،ٌنعمةٌاهللٌجلييل،ٌومهديٌبالمٌ
،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌ سةٌدارٌاحلديثٌاثلقافي ة،ٌإيران،ٌقم   ه.1423عيل،ٌمؤس 
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،ٌاأل .53 ،ٌناظم  ي ةٌالقائمٌالعقييل  ،ٌإصـداراتٌربعونٌحدي ًاٌيفٌاملهدي نيٌوذر 
ٌ ٌه.1432ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،124ٌ،ٌالعددٌأنصارٌاإلمامٌاملهدي 

54. 
،الوصيٌ  ،ٌناظم  إصـداراتٌأنصـارٌاإلمـامٌٌأمحدٌبنٌاحلسن،ٌةٌوالوصٌ العقييل 

ٌ  .59ٌ،ٌالعددٌاملهدي 

املجتىب،ٌٌالفضلٌبنٌشاذان،ٌإثباتٌالرجعة،ٌحتقيقٌبالمٌحسنٌحمرم،ٌدار .55
،ٌالطبعةٌاالوىل،ٌ ٌه.1443ٌقم 

سـةٌآلٌابليـتٌالفقهٌاملنسـوبٌإىلٌاإلمـامٌالرضـاٌ .56 ،ٌ،ٌحتقيـقٌمؤس 
سةٌآلٌابليتٌ   ـه.1406ٌٌ،ٌمشهد،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌانلارش:ٌمؤس 

ٌالعاميلٌ  .57 ،ٌإبراهيمٌبنٌعيلٍّ سـةٌ،ٌابلدلٌاألمنيٌوادلرعٌاحلصـنيالكفعيم  ،ٌمؤس 
ٌللمطبواعت ٌه.1418ٌٌ،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىلت،ٌبريواألعليم 

ٌالعاميل،ٌاملصباحٌ)جن ـةٌاألمـانٌوالواقيـةٌوجن ـةٌ .58 ،ٌإبراهيمٌبنٌعيلٍّ الكفعيم 
،ٌالطبعةٌاثلانية،ٌ ٌ)زاهدي(،ٌقم    ـه.1405ٌاإليمانٌابلاقية(،ٌدارٌالرِض 

دٌبنٌيعقوبٌبنٌإسحاق .59 ،ٌحمم  اإلسالمي ة(،ٌحتقيق:ٌعيلٌٌ-،ٌالاكيفٌ)ٌطاليين 
،ٌالطبعـةٌوحممدٌآخوندي،ٌدارٌالكتـبٌاإلسـالمي ة،ٌطهـرانأيربٌبفاري،ٌ

ٌه.1407ٌالرابعة،ٌ
دٌبنٌإسماعيل .60 ،ٌحمم  ٌاحلائري  ،ٌمنت ٌاملقـالٌيفٌأحـوالٌالرجـال،ٌاملازندراين 

سةٌآلٌابليتٌ ق:ٌمؤس  سـةٌآلٌابليـتٌإلحيـاءٌالـ اثٌاملحق  ٌ،ٌمؤس 
سة،ٌإلحياءٌال اث ٌاملقد   ه.1416ٌ،ٌقم 

ـالٌيفٌسـننٌاألقـوالٌوٌاألفعـال،ٌاملت يقٌاهلندي ٌ .61 ،ٌكْنٌالعم  ،ٌعالءٌادلينٌعيلٌّ
سةٌالرسالة،ٌبلنان،ٌ ٌم.1989 ـهٌـ1409ٌٌحتقيق:ٌالشيخٌبكريٌحي اين،ٌمؤس 

ةٌاألطهـارٌ)ٌط .62 دباقر،ٌحبارٌاألنوارٌاجلامعةٌدلررٌأخبارٌاألئم  ،ٌحمم  ٌ-املجليس 
قني ،ٌ،ٌبـريوتِبٌ ،ٌدارٌإحيـاءٌالـ اثٌالعـربريوت(،ٌحتقيق:ٌمجٍعٌمنٌاملحق 

ٌه.1403ٌالطبعةٌاثلانية،ٌ
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دباقر،ٌمرآةٌالعقولٌيفٌرشحٌأخبارٌآلٌالرسول .63 ،ٌحمم  ٌ،ٌحتقيق:ٌهاشماملجليس 
ٌه.1404،ٌالطبعةٌاثلانية،ٌرسوِلٌحماليت،ٌدارٌالكتبٌاإلسالمي ة،ٌطهران

،ٌنعيمٌبنٌمح اد،ٌالفنت،ٌحتقيـقٌادلكتـورٌسـهيلٌزاكر،ٌدارٌالفكـر،ٌ .64 املروزي 
 م.1993ٌٌ ـهٌـ1414ٌٌبريوت،ٌ

ٌبنٌاحلسني .65 ،ٌعيل  ٌبـنٌأيبٌطالـٍب،ٌاملسعودي  ،ٌإثبـاتٌالوصـيةٌلإلمـامٌعـيل 
،ٌالطبعةٌاثلاثلة،ٌأنصاريان  ه.1426ٌ،ٌإيران،ٌقم 

عـيلٌأيـربٌبفـاريٌٌوحممـودٌٌ:قي،ٌحتق،ٌاالختصا دٌٍدٌبنٌحممٌ حممٌ ٌاملفيد، .66
،ٌقـمٌ،ان،ٌإيـرٌةٌالشـيخٌاملفيـدأللفي ـٌحمرمٌزرندي،ٌاملوتمرٌالعـاليمٌ 

  ـه.1413ٌٌ،ٌالطبعة:ٌاألوىل

ٍد،ٌاإلرشـادٌيفٌمعرفـةٌحجـجٌاهللٌىلعٌالعبـاد،ٌحتقيـقٌ .67 دٌبنٌحمم  املفيد،ٌحمم 
سةٌآلٌابليتٌ ٌه.1413،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىلفيد،ٌقمٌ ،ٌمؤتمرٌالشيخٌاملمؤس 

ــب .68 ــدٌحبي ــاضٌحمم ،ٌري ــارصي  ــامٌانل ٌلإلم ــاليم  ــؤتمرٌالع ــة،ٌامل ٌ،ٌالواقفي 
سة،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌ،ٌمشهدٌاملالرضاٌ ٌه.1409ٌقد 

دٌبـنٌإبـراهيمٌابـنٌأيبٌزينـب .69 ،ٌالغيبـة،ٌحتقيـق:ٌعـيلٌأيـربٌانلعماين ،حمم 
ٌه.1397ٌ،ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌطهرانبفاري،ٌ رشٌالصدوق

،ٌ،ٌابـنٌاملؤل ـف،ٌمستدراكتٌعلـمٌرجـالٌاحلـديثنمازيٌشاهرودي،ٌعيل .70
ٌ. ـه1414ٌ،ٌالطبعةٌاألوىل،ٌطهران

ـاج،ٌصـحيحٌمسـلٍم،ٌدارٌالفكـرانليساب .71 ،ٌمسلمٌبنٌاحلج  ٌ-بـريوتٌٌ،وري 
ٌبلنان.ٌ

،ٌسليمٌبنٌقيٍسٌ .72 ـدٌ،ٌكتابٌسـليمٌبـنٌقـيٍسٌاهلـاللٌ اهلالل  ،ٌحتقيـق:ٌحمم 
،ٌاهلادي ٌاخلوئين  ٌالًتاين   .ه1405ٌ،ٌالطبعةٌاألوىلٌ،ٌإيران،ٌقمٌ األنصاري 


