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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إذا كان املنعط���ف التأرخي���ي والتح���ول احلض���اري العمالق
حيص���ل على يد اإلمام املهدي املنتظ���ر  وهو الذي حيقق
حلم األنبياء والصاحلني وينقذ اإلنسان من ضالل اجلاهلية
وظل���م الطغيان واس���تبداد االحن���راف ،ويعيد صياغ���ة البناء
اإلنساني على أساس عقيدة التوحيد وقيم الرسالة الربانية،
ف�ل�ا بد للن�ب�ي األكرم واألئم���ة املعصومني م���ن تثبيت
ه���ذه احلقيقة وتعميق الوعي حوهلا وحتويل االهتمام إليها،
ألن االهتمام بها ُيش��� ّكل اجلزء األهم من االهتمام بالقضية
اإلس�ل�امية واإلنس���انية الكربى ،وإعداد اإلنس���ان للثورة على
الظل���م واجل���ور والطغيان ،وبعث اآلمال يف نفس���ه واالنتصار
عل���ى حالة الضع���ف والتش���تت واهلزمية النفس���ية أمام قوى
الظل���م واالس���تكبار ،ورب���ط اإلنس���انية باملصل���ح املنتظر،
وحشد ما ميكن حشده من الطاقات البشرية ،وبذل ما ميكن
بذله من أجل ترس���يخ ه���ذه احلقيقة عند الن���اس وباألخص
املوال�ي�ن ،والداللة عليها وعلى املس���تويات املعرفية كافة ،وهو
ما اس���تمر بفعله اإلمام احلسن العسكري ـ بعد آبائه ـ
يف تل���ك املدة الزمني���ة القصرية من قيادت���ه األهلية وخالفته
الربانية رغم ما تع ّرض له من سجن متكرر.
ويف ه���ذه األوراق نس���لط الض���وء عل���ى بعض اجله���ود اليت
بذهلا اإلمام احلسن العسكرييف هذا الشأن.
نسأل اهلل قبوله وجيعله لنا ذخراً يوم ال ينفع مال وال بنون.

4

5

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
تمهيد:
إن وجود اإلمام على منصة القيادة العاملية ما هو يف الواقع
إال من أجل بس���ط العدل والقس���ط ورفع راية التوحيد يف كل
ربوع األرض اليت دعا إليها نبينا  وكل نيب قبله ،فلإلمامة
دور أساسي يف تكميل اإلنسان ورفعه إىل أعلى مستوى لقبول
معان���ي التوحي���د والع���دل وغريها من الفضائ���ل والقيم ،ألن
اإلمامة وحسب بعض التعابري هي اهلداية اإليصالية ،أي أنها
ُتشرف على تطبيق املضامني التشريعية حبق املكلفني وتهذب
الس���لوك برفع شوائب اإلفراط والتفريط ،فهي حتافظ على
توازن اإلنس���ان من االندف���اع –اإلفراط ،-وجتذبه من إركاس
نفس���ه-التفريط ،-بس���بب أن من الصعوبة مبكان أن يتجنب
اإلنس���ان املي���ل إىل احدى اجلهتني ،بال إعانة مرش���د يوصله،
فاألعم األغلب من الناس ال ميتلكون مقياساً كام ً
ال للصحة
واخلط���أ ،وإناطة هذا الدور لإلمام���ة ال ينفي ما هلا من أدوار
أخ���ر ،فاإلمام���ة هي مكملة لدور النبوة فكل ما للنبوة من دور
وفائ���دة للبش���رية فلإلمامة مثلها فهي تس���د الفراغ احلاصل
م���ن فقدان النبوة ،وه���ذا التكميل ال يقع إال بتثبيت القلوب
من خالل إثباته يف العقول.
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المعارضة الصادمة ضد االنحراف:
أه���ل البي���ت  الذي���ن أعده���م اهلل لقيادة األم���ة وحتمل
مس���ؤولية الرس���الة وصيان���ة نقائه���ا وطهارتها ع���ن التلويث
والتش���ويه والتحريف كان البد من ممارس���تهم لدور التوجيه
والتوعية ومحاية الرسالة.
ومل���ا وق���ع ما مل يكن مرج���وا ،عمد األئم���ة  لبناء قاعدة
مؤمن���ة مس���تعدة لقبول احل���ق والنهوض به ،وه���ذا البناء مل
يكن س���ريعاً بس���بب أن احلكوم���ات املتعاقبة على س���دة احلكم
مل يكن ينفعها هذا التوجه يف البناء مثلما مل ينفعها وجود
ه���ؤالء الق���ادة اإلهليني ،ف���كان من الطبيعي عن���د األئمة
إجياد أس���باب التهيؤ الروحي واالس���تعداد النفس���ي وبث هذه
العقيدة بني أتباعهم ومريديهم ،وهلذا نرى أن األئمة  مل
يرتك���وا هذا األمر يف مناس���بة إال وأخربوا ش���يعتهم بأوصاف
تلك الدولة اإلهلية املبس���وطة يف املعمورة وآثارها يف التكامل
الروح���ي أو التكامل العلمي أو االقتص���ادي واالجتماعي إىل
آخره،عل���ى أن األئم���ة  حتركوا يف األمة حبس���ب املعطيات
املمكنة ،وملا وصل األمر لإلمام العس���كري  كان البد عليه
م���ن أن يتعامل مع هذا املوضوع بدقة عالية ،فالواجب يلزمه
توضيح من س���يكون اإلمام بعده ،وهو يف الوقت نفسه مضيق
عليه ،مراقبة حتركاته ،فالعيون متابعة واجلواس���يس مراقبة
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وأنب���اؤه إىل الب�ل�اط واصل���ة ،وأس���ئلة األتب���اع ال تنقط���ع عن
شخص القائد بعده ،من هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟
ثم إنه  كان يواجه مستويات خمتلفة يف الفهم والذكاء
والفطنة و حتمل املس���ؤولية ،فضال ع���ن وجود املنحرفني من
الغ�ل�اة واملرتبصني ب���األذى من املخالف�ي�ن الذين حيملون يف
قلوبهم الضغينة على هذا اخلط الشريف.
ف���كان علي���ه أن يرش���د إىل اإلم���ام ال���ذي بع���ده ،وهو  يف
حمن���ة االضطهاد ،ومعاناة األذى من الس���لطة ولكن معاملة
هذه الظروف مل تكن صعبة عليه مبا حباه اهلل من تأييد.

التمهيد للدولة اإللهية في كلمات المعصومين:
ابتدأ سيد أهل البيت الرسول األعظم  بذكر هذا القائد
العظيم حتى أورد هذا املعنى مجهور املسلمني يف مصنفاتهم
وكتبهم اليت ذكرت منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا ،واملشكك
ال حيتاج أكثر من تقليب صفحات بعض الكتب احلديثية ،وال
حيت���اج إىل التنقيب ،ث���م كانت إخبارات الوصي أمري املؤمنني
 نذك���ر منها رواية واحدة ونتربك أيضا بذكر رواية عن كل
معص���وم  ،فمم���ا روي عن النيب األك���رم  ،قال الصدوق
يف كمال الدين :حدثنا أبي ،وحممد بن احلس���ن ،وحممد بن
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موسى املتوكل  قالوا :حدثنا سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل
ب���ن جعفر احلمريي ،وحممد بن حييى العطار مجيعا قالوا:
حدثن���ا أمح���د بن حمم���د ب���ن عيس���ى ،وإبراهيم بن هاش���م،
وأمح���د بن أبي عبد اهلل الربقي ،وحممد بن احلس�ي�ن بن أبي
اخلط���اب مجيع���ا :قالوا :حدثنا أبو علي احلس���ن بن حمبوب
الس���راد ،ع���ن داود ب���ن احلصني ،ع���ن أبي بصري ،ع���ن الصادق
جعف���ر بن حممد عن آبائه  قال :قال رس���ول اهلل :
امله���دي من ولدي ،امس���ه امسي ،وكنيته كنييت ،أش���به الناس
ب���ي َخلقا ُ
وخلقا ،تكون ل���ه غيبة وحرية حتى تضل اخللق عن
أديانه���م ،فعند ذلك يقبل كالش���هاب الثاقب فيمألها قس���طا
وعدال كما ملئت ظلما وجورا(((.
رواية عن اإلمام أمير المؤمنين :
روى الصدوق بس���ند ع���ن األصبغ بن نباتة ق���ال :أتيت أمري
املؤمن�ي�ن عل���ي بن أبي طال���ب  فوجدته متفك���را ينكت يف
األرض ،فقل���ت :ي���ا أم�ي�ر املؤمنني م���ا لي أراك متفك���را تنكت
يف األرض ،أرغب���ت فيه���ا؟ فق���ال :ال واهلل م���ا رغب���ت فيه���ا وال
((( كم���ال الدي���ن ومتام النعمة ،الش���يخ الصدوق أب���و جعفر حممد بن علي
ب���ن احلس�ي�ن ب���ن بابويه القم���ي ،ت س���نة 381هـ ،صحح���ه وعل���ق عليه على
أكرب الغفاري مؤسس���ة النشر اإلس�ل�امي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة
إيران ،س���نة الطبع حمرم احلرام  ،1405الناش���ر مؤسس���ة النش���ر االسالمي
التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة – إيران ،ص.287
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يف الدني���ا يوما ق���ط ،ولكن فكرت يف مول���ود يكون من ظهري
احل���ادي عش���ر من ول���دي ،هو املهدي ميألها ع���دال كما ملئت
ج���ورا وظلما ،تكون له حرية وغيبة ،يضل فيها أقوام ويهتدي
فيه���ا آخرون ،فقلت :يا أمري املؤمن�ي�ن وإن هذا لكائن؟ فقال:
نع���م كما أن���ه خملوق ،وأنى ل���ك بالعلم بهذا األم���ر يا أصبغ
أولئ���ك خيار هذه األمة مع أب���رار هذه العرتة ،قلت :وما يكون
بع���د ذلك؟ قال :ثم يفعل اهلل ما يش���اء فإن له إرادات وغايات
ونهايات(((.
رواية عن اإلمام الحسن المجتبى :
روى الشيخ الصدوق بسند عن أبي سعيد عقيصا((( قال :ملا
صاحل احلس���ن بن علي  معاوية بن أبي سفيان دخل عليه
الناس ،فالمه بعضهم على بيعته ،فقال  :وحيكم ما تدرون
م���ا عملت ،واهلل الذي عملت خري لش���يعيت مم���ا طلعت عليه
الش���مس أو غربت ،أال تعلم���ون أنين إمامكم مفرتض الطاعة
عليك���م وأحد س���يدي ش���باب أهل اجلنة بنص من رس���ول اهلل
���ي؟ قال���وا :بلى ،قال :أما علمتم أن اخلضر ملا خرق
 عل ّ
السفينة وأقام اجلدار وقتل الغالم كان ذلك سخطاً ملوسى بن
عمران إذ خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك ،وكان ذلك عند اهلل
((( كمال الدين ومتام النعمة ،ص .289 – 288
((( لقب دينار التميمي وقد جاء هذا اللقب لش���عر قاله ،راجع رجال الطوسي
ص 63
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تعاىل ذكره حكمة وصوابا ،أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع
يف عنق���ه بيعة لطاغية زمان���ه إال القائم الذي يصلي روح اهلل
عيس���ى ب���ن مريم  خلفه ،فإن اهلل ع���ز وجل خيفي والدته،
ويغيب ش���خصه لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج ،ذلك
التاس���ع من ولد أخي احلس�ي�ن ابن س���يدة اإلم���اء ،يطيل اهلل
عمره يف غيبته ،ثم يظهره بقدرته يف صورة ش���اب دون أربعني
سنة ،ذلك ليعلم أن اهلل على كل شيء قدير(((.
رواية عن اإلمام الحسين الشهيد :
روى الشيخ الصدوق بسند عن حييى بن وثاب ،عن عبد اهلل
بن عمر قال :مسعت احلس�ي�ن بن عل���ي  يقول :لو مل يبق
م���ن الدنيا إال يوم واحد لط��� ّول اهلل عز وجل ذلك اليوم حتى
خيرج رجل من ولدي ،فيمألها عدال وقس���طا كما ملئت جورا
وظلما ،كذلك مسعت رسول اهلل  يقول(((.
رواية عن اإلمام علي السجاد:
روى الصدوق بس���ند عن س���عيد بن جبري قال :مسعت سيد
العابدين علي بن احلسني  يقول :يف القائم منا سنن من
األنبي���اء س���نة م���ن أبينا آدم  ،وس���نة من نوح ،وس���نة من
إبراهيم ،وس���نة من موسى ،وسنة من عيسى ،وسنة من أيوب،
(((كمال الدين ومتام النعمة ،ص .316 – 315
((( كمال الدين ومتام النعمة ،ص .318 – 317
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وسنة من حممد صلوات اهلل عليهم ،فأما من آدم و نوح فطول
العم���ر وأما من إبراهيم فخفاء ال���والدة واعتزال الناس ،وأما
من موسى ،فاخلوف وال َغيبة وأما من عيسى فاختالف الناس
في���ه ،وأما من أيوب فالفرج بع���د البلوى ،وأما من حممد 
فاخلروج بالسيف(((.
رواية عن اإلمام محمد الباقر:
روى جابر اجلعفي قال :سألت أبا جعفر عن تأويل قول
هَّ
اهلل عز وجل :إِ َّن ِع َّد َة ُّ
الل ا ْث َنا َع َشَ���ر َش��� ْه ًرا يِف
ور ِع ْن َد ِ
الشُ���ه ِ
هَّ
ات َوالأَْ ْر َ
ض ِم ْنهَ���ا أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم ذ ِل َك
الل َي ْو َم َخ َل َق الس َ
َّ���ما َو ِ
���اب ِ
ِك َت ِ
���ن ا ْل َق ِّي��� ُم فَ�َل�اَ َت ْظ ِل ُم���وا ِفيه َّ
الدي ُ
ِّ
ِ���ن أَ ْن ُف َس��� ُك ْم ق���ال :فتنفس
سيدي الصعداء ثم قال :يا جابر أما السنة فهي جدي رسول
اهلل  ،وشهورها اثنا عشر شهرا ،فهو أمري املؤمنني و إلي
وإىل ابين جعفر ،وابنه موسى ،وابنه علي ،وابنه حممد ،وابنه
علي ،وإىل ابنه احلس���ن ،وإىل ابنه حممد اهلادي املهدي ،اثنا
عشر إماما حجج اهلل يف خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه.
واألربعة احلرم الذين هم الدين القيم ،أربعة منهم خيرجون
باس���م واحد :علي أمري املؤمنني ،وأبي علي بن احلسني ،وعلي
ب���ن موس���ى ،وعلي بن حممد  ،فاإلق���رار بهؤالء هو الدين
((( كمال الدين ومتام النعمة ،ص .322
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القي���م فَ�َل�اَ َت ْظ ِل ُموا ِفيه َّ
ِ���ن أَ ْن ُف َس��� ُك ْم أي قولوا بهم مجيعا
تهتدوا(((.
رواية عن اإلمام علي بن موسى الرضا:
ق���ال الش���يخ الص���دوق :حدثن���ا أمح���د ب���ن زياد ب���ن جعفر
اهلمداني  قال :حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن عبد الس�ل�ام بن صاحل اهلروي قال مسعت دعبل بن علي
اخلزاع���ي يقول :ملا أنش���دت موالي الرض���ا قصيدتي اليت
أوهلا:
مدارس آيات خلت من تالوة
ومن���زل وح���ي مقف���ر العرص���ات
فلما انتهيت إىل قولي:
خروج إمام ال حمالة خارج
مييز فينا كل حق وباطـ ـ ــل

يق���وم عل���ى اس���م اهلل وال�ب�ركات
وي ــجزي على النعماء والنقمات

((( كتاب الغيبة ،شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي(- 385
 460ه) ،حتقيق :الش���يخ عباد اهلل الطهراني والشيخ على أمحد ناصح ،الناشر
مؤسس���ة املعارف اإلسالمية ،قم املقدس���ة ،الطبعة احملققة األوىل تاريخ الطبع
 1411ه ،املطبعة بهمن ،ص .149
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بك���ى الرض���ا  بكاء ش���ديدا ثم رفع رأس���ه إل���ي فقال لي:
ي���ا خزاع���ي نط���ق روح الق���دس على لس���انك بهذي���ن البيتني
فه���ل تدري من هذا اإلمام؟ ومتى يقوم؟ فقلت :ال يا س���يدي
إال إن���ي مسعت خب���روج إمام منكم يطهر األرض من الفس���اد
وميلؤها عدال ،فقال :يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابين وبعد
حمم���د ابنه عل���ي وبعد علي ابنه احلس���ن وبعد احلس���ن ابنه
احلج���ة القائم املنتظ���ر يف غيبته املطاع يف ظهوره ،لو مل يبق
م���ن الدني���ا إال ي���وم واحد لط��� ّول اهلل ذلك الي���وم حتى خيرج
فيمأله���ا عدال كما ملئت جورا وظلما وأما متى؟ فأخبار عن
الوق���ت ،ولقد حدث�ن�ي أبي عن أبيه عن آبائ���ه عن علي أن
الن�ب�ي  قي���ل ل���ه :يا رس���ول اهلل  متى خي���رج القائم من
ال يجُ َ ِّليهَا ِل َو ْق ِتهَا إِ َّ
ذريت���ك؟ فقال :مثله مثل الس���اعة  َ
ال ُه َو
الس َما َو ِ َ
ال َت ْأ ِتي ُك ْم إِ َّ
األ ْرض َ
ال َب ْغ َت ًة(((.
َث ُق َل ْت يِف َّ
ات َو ِ
رواية عن اإلمام محمد الجواد :
إكم���ال الدين :ابن عب���دوس ،عن ابن قتيبة ،عن محدان بن
س���ليمان ،عن الصقر بن دلف ،قال :مسعت أبا جعفر حممد
اب���ن عل���ي الرضا  يق���ول :إن اإلمام بعدي اب�ن�ي علي أمره
((( عيون أخبار الرضا ،الش���يخ األق���دم واحملدث األكرب أبو جعفر الصدوق
حممد بن علي بن احلس�ي�ن بن بابويه القمي قده املتوفى س���نة 381هـ ،صححه
وق���دم له وعل���ق عليه العالمة الش���يخ حس�ي�ن األعلمي ،الطبع���ة األوىل ،املطبعة
مؤسس���ة األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان ،س���نة الطبع  1404ه  1984 -م،
ج  1ص .297 -296

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
أم���ري ،وقول���ه قولي ،وطاعته طاع�ت�ي ،واإلمامة بعده يف ابنه
احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه ،وطاعته طاعة أبيه ،ثم
س���كت ،فقلت له :يا ابن رس���ول اهلل فمن اإلمام بعد احلس���ن؟
فبكى  بكا ًء شديدا ثم قال :إن من بعد احلسن ابنه القائم
باحلق املنتظر ،فقلت له :يا ابن رسول اهلل ومل مسي القائم؟
قال :ألنه يقوم بعد موت ذكره ،وارتداد أكثر القائلني بإمامته،
فقل���ت ل���ه :ومل مسي املنتظر؟ قال :ألن ل���ه غيبة تكثر أيامها
ويط���ول أمدها ،فينتظر خروجه املخلص���ون وينكره املرتابون
ويستهزئ بذكره اجلاحدون ويكثر فيها الوقاتون ويهلك فيها
املستعجلون وينجو فيها املسلمون(((.
رواية عن اإلمام علي الهادي:
يف الغيب���ة ق���ال الش���يخ الطوس���ي :وأخربن���ي مجاع���ة ،عن
أبي حممد هارون بن موس���ى التلعك�ب�ري ،عن أمحد بن عبد
اهلل اهلامش���ي قال :حدثين أبو موس���ى عيس���ى ب���ن أمحد بن
عيس���ى بن املنص���ور قال :حدثين أبو احلس���ن علي بن حممد
العس���كري  ،ع���ن أبيه حمم���د بن علي  ،ع���ن أبيه علي
بن موسى  ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر
ب���ن حممد  ،ع���ن أبيه حممد بن عل���ي  ،عن أبيه علي
بن احلسني  ،عن أبيه احلسني بن علي صلوات اهلل عليهم
((( حب���ار األن���وار اجلامعة ل���درر أخبار األئم���ة األطهار ،الش���يخ حممد باقر
اجمللس���ي ت1111ه���ـ ،الطبع���ة الثانية املصححة  1403ه  1983 -م ،الناش���ر
مؤسسة الوفاء بريوت – لبنان ،ج  51ص .30
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
قال :قال [لي] علي صلوات اهلل عليه :قال رس���ول اهلل  :من
سره أن يلقى اهلل عز وجل آمنا مطهرا ال حيزنه الفزع األكرب
فليتولك ،وليتول بنيك احلس���ن واحلسني ،وعلي بن احلسني،
وحممد بن علي ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر ،وعلي
بن موسى ،وحممدا وعليا واحلسن ،ثم املهدي ،وهو خامتهم.
وليكون���ن يف آخ���ر الزم���ان ق���وم يتولون���ك يا علي يش���نأهم
الن���اس ،ولو أحبهم كان خريا هل���م لو كانوا يعلمون ،يؤثرونك
وول���دك عل���ى اآلب���اء واألمه���ات واألخ���وة واألخ���وات ،وعل���ى
عش���ائرهم والقراب���ات صل���وات اهلل عليه���م أفض���ل الصلوات،
أولئك حيشرون حتت لواء احلمد يتجاوز عن سيئاتهم ويرفع
درجاتهم جزاء مبا كانوا يعملون(((.

رواية عن اإلمام الحسن العسكري  :
إكم���ال الدي���ن :الطالقان���ي ،ع���ن أبي عل���ي بن هم���ام قال:
مسع���ت حمم���د بن عثم���ان العم���ري  يق���ول :مسعت أبي
يق���ول :س���ئل أبو حممد احلس���ن ب���ن علي  وأن���ا عنده عن
اخل�ب�ر ال���ذي روي عن آبائ���ه  أن األرض ال ختلو من حجة
((( الغيب���ة للش���يخ الطوس���ي ص  ،137 – 136مناقب آل أب���ي طالب ،اإلمام
احلافظ ابن ش���هر آش���وب رش���يد الدي���ن أبي عب���د اهلل حممد بن علي بن ش���هر
آشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيش السروي املازندراني ت (سنة  588ه)،صححه
وش���رحه وقابله على عدة نس���خ خطية جلنة من أساتذة النجف األشرف ،طبع يف
املطبعة احليدرية يف النجف ،ج  1ص .252

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
اهلل عل���ى خلقه إىل ي���وم القيامة وأن من مات ومل يعرف إمام
زمانه مات ميتة جاهلية ،فقال :إن هذا حق كما أن النهار
حق.
فقيل له :يا ابن رسول اهلل فمن احلجة واإلمام بعدك؟
فق���ال :اب�ن�ي حممد وهو اإلم���ام واحلجة بع���دي ،من مات
ومل يعرف���ه م���ات ميت���ة جاهلية ،أم���ا إن له غيب���ة حيار فيها
اجلاهل���ون ،ويهل���ك فيها املبطلون ،ويك���ذب فيها الوقاتون ثم
خي���رج فكأن���ي أنظ���ر إىل األع�ل�ام البي���ض ختفق فوق رأس���ه
بنجف الكوفة(((.

سجنه:
مبا أن السلطة احلاكمة حتس بوجود أفكار معارضة ختتمر
يف ذهنية املسلمني فال بد من وأدها بأية طريقة كانت ،ومن هنا
كانت ترقب احلركات وكان السجن مأوى هذه القيادة الربانية
مبجرد الظن واحلس���بان ،وقد القى اإلمام العس���كري هذا
املص�ي�ر أكثر من مرة ،وقد روت كتب األصحاب س���جنه املتكرر
نذكر منها:
((( حب���ار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،للش���يخ اجمللس���ي ج 51
ص .160
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
•ق���ال الش���يخ اجمللس���ي :ح���دث حممد عم���ر الكاتب
ع���ن علي بن حممد بن زي���اد الصيمري صهر جعفر بن
حممود الوزير على ابنته أم أمحد وكان رجال من وجوه
الش���يعة وثقاته���م ومقدم���ا يف الكت���اب واألدب و العل���م
واملعرف���ة قال :دخلت على أبي أمح���د عبيد اهلل بن عبد
اهلل بن طاهر ،وبني يديه رقعة أبي حممد  فيها :إني
نازل���ت((( اهلل عز وج���ل يف هذا الطاغي يعين املس���تعني،
وه���و آخ���ذه بعد ثالث ،فلم���ا كان يف الي���وم الثالث خلع،
وكان م���ن أم���ره م���ا رواه الن���اس يف اح���داره إىل واس���ط
وقتله(((.
كان حبس���ه  يف آخ���ر س���نة 251هـ ألن املس���تعني بويع
له ربيع الثاني س���نة 248هـ وخلع بعد ثالث س���نني وتس���عة
أش���هر تقريباً وبويع للمعتز يف اليوم السادس من حمرم سنة
252هـ ،وعليه يكون هذا احلبس يف حياة اإلمام اهلادي.
•روى الش���يخ الطربس���ي بس���ند عن علي بن إبراهيم بن
هاشم ،عن داود بن القاسم قال :كنت يف احلبس املعروف
حبب���س خش���يش يف اجلوس���ق األمح���ر أنا واحلس���ن بن
حمم���د العقيق���ي وحممد ب���ن إبراهيم العم���ري وفالن
وف�ل�ان إذ دخ���ل علين���ا أبو حممد احلس���ن وأخوه جعفر
((( نازلت :اي راجعت مرة بعد مرة.
((( حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،للش���يخ اجمللس���ي ،ج50
ص313

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
فحففن���ا ب���ه ،وكان املتول���ي حلبس���ه ص���احل ب���ن وصيف
وكان معن���ا يف احلب���س رج���ل مجحي يقول :إن���ه علوي،
ق���ال :فالتفت أبو حممد فقال :ل���وال أن فيكم من ليس
منك���م ألعلمتكم متى يفرج عنك���م ،وأومأ إىل اجلمحي
أن خيرج فخرج.
فق���ال أبو حممد :هذا الرجل لي���س منكم فاحذروه ،فان يف
ثياب���ه قصة قد كتبها إىل الس���لطان خيربه مب���ا تقولون فيه،
فق���ام بعضهم ففتش ثيابه ،فوجد فيه���ا القصة يذكرنا فيها
بكل عظيمة(((.
•روى الشيخ الكليين بسند عن علي بن عبد الغفار قال:
دخ���ل العباس���يون على صاحل بن وصي���ف ودخل صاحل
ب���ن عل���ي وغريه م���ن املنحرفني ع���ن ه���ذه الناحية على
ص���احل بن وصي���ف عندما حبس أبا حمم���د  ،فقال
هل���م صاحل :وما أصنع قد وكلت به رجلني من أش���ر من
قدرت عليه ،فقد صارا من العبادة والصالة والصيام إىل
أمر عظيم ،فقلت هلما :ما فيه؟ فقاال :ما تقول يف رجل
يصوم النهار ويقوم الليل كله ،ال يتكلم وال يتشاغل وإذا
((( إع�ل�ام الورى بأعالم اهلدى ،أمني اإلس�ل�ام الش���يخ أبي عل���ي الفضل بن
احلس���ن الطربسي من أعالم القرن الس���ادس اهلجري ،حتقيق مؤسسة آل البيت
 إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل ،سنة الطبع 1417هـ ،املطبعة ستارة ،الناشر
مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث  -قم املشرفة،ج 2ص.141
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
نظرنا إليه ارتع���دت فرائصنا ويداخلنا ما ال منلكه من
أنفسنا ،فلما مسعوا ذلك انصرفوا خائبني(((.
يظه���ر م���ن هذه الرواي���ة أن هذا هو الس���جن الثاني يف زمن
املعتز ألن صاحل بن وصيف الرتكي كان من أمرائه ويظهر أنه
كان يف سجن خاص منفرد غري السجن الذي كان فيه داود بن
القاسم وغريه املذكورون يف النص السابق.
•قال الش���يخ الطوس���ي :وروى س���عد بن عبد اهلل ،عن أبي
هاش���م داود بن القاس���م اجلعفري ،قال :كنت حمبوس���ا
م���ع أبي حممد  يف حب���س املهتدي بن الواثق ،فقال
ل���ي :يا أبا هاش���م إن هذا الطاغ���ي أراد أن يعبث باهلل يف
ه���ذه الليل���ة وقد ب�ت�ر اهلل تع���اىل عمره ،وق���د جعله اهلل
للقائم من بعده ومل يكن لي ولد،وسأرزق ولدا.
ق���ال أب���و هاش���م :فلم���ا أصبحن���ا [وطلعت الش���مس] ش���غب
األت���راك عل���ى املهتدي فقتل���وه ،وولي املعتمد مكانه وس���لمنا
اهلل(((.
يظهر أن حبسه كان يف سنة 256هـ ،ألن املهتدي بويع
((( األصول من الكايف الشيخ الكليين حممد بن يعقوب ت  329هـحتقيق:
تصحي���ح وتعلي���ق :علي أكرب الغفاري ،الطبعة اخلامس���ة س���نة الطبع  1363ش
املطبعة حيدري ،الناشر دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ج  1ص 512
((( الغيبة للشيخ الطوسي ص 223

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
ل���ه يف  27رجب س���نة 255هـ وقتل بعد أحد عش���ر ش���هرا
وتسعة عشر يوما(((.
•عن احلس���ن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار ،عن حممد
ب���ن أبي الزعف���ران ،عن أم أبي حمم���د  قال :قال لي
يوما من األيام تصيبين يف س���نة س���تني ومائتني حزازة
أخاف أن أنكب منها نكبة ،قالت :وأظهرت اجلزع وأخذني
البكاء ،فقال :ال بد من وقوع أمر اهلل ،ال جتزعي.
فلما كان يف صفر سنة ستني أخذها املقيم واملقعد ،وجعلت
خت���رج يف األحايني إىل خارج املدينة ،وجتس���س األخبار حتى
ورد عليها اخلرب ،حني حبس���ه املعتمد يف يدي علي بن جرين
وحبس جعفرا أخاه معه وكان املعتمد يس���أل عليا عن أخباره
يف كل وقت فيخربه أنه يصوم النهار ،ويصلي الليل.((( ...
على هذه الرواية فقد كان حبس���ه هذه املرة مع أخيه جعفر
سنة ستني بعد املائتني.
•وع���ن علي ب���ن حممد ،عن مجاعة م���ن أصحابنا قالوا:
س���لم أب���و حمم���د  إىل حنري���ر وكان يضي���ق علي���ه
((( بداي���ة الف���رق ونهاية امللوك ،الش���يخ حممد رضا احلكيم���ي معاصر،
توثيق وتعليق ش���اكر األبراهيمي ،الطبعة األوىل ،س���نة الطبع 1990م ،مطبعة
دار الفردوس بريوت ــ لبنان ،ص.167
((( حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج 50ص313
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
ويؤذيه ،فقالت له امرأته :اتق اهلل فإنك ال تدري من يف
منزل���ك؟ وذكرت له صالح���ه وعبادته وقالت :إني أخاف
عليك منه ،فقال :واهلل ألرمينه بني الس���باع ،ثم استأذن
يف ذل���ك ف���أذن له ،فرمى ب���ه إليها فلم يش���كوا يف أكلها،
فنظروا إىل املوض���ع ليعرفوا احلال ،فوجدوه  قائما
يصلي وهي حوله ،فأمر بإخراجه إىل داره(((.
ه���ذه الرواي���ات تؤك���د تك���رار س���جنه وتعدده بس���بب خوف
السلطة من هذه القيادة الربانية اليت بشر بها النيب األعظم
 منذ فجر اإلسالم.
ورغ���م كل تلك الس���جون املتكررة واإلرصاد له  اس���تطاع
اإلمام  إبالغ ش���يعته بالقائد املنتظر وتوصيف اخلطوط
العام���ة هلذه الدولة اإلهلية الكربى اليت وعد اهلل أن يظهرها
على الدين كله.
حتم���ل اإلم���ام العس���كري أس���اليب التنكيل وأس���اليب
االضطهاد اليت كانت متارس���ه السلطات ضده ،لكنه استطاع
بسياس���ته املرنة احلكيمة وختطيط���ه الدقيق أن يتجاوز تلك
الفرتات احلالكة وأن يتغلب على تلك الظروف القاس���ية وأن
يس���قط احلواج���ز اليت صنعتها الس���لطة للفص���ل بينه وبني
املؤمنني.
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربسي ،ج 2ص151

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 

القائد الحكيم:
القلق يصاحب املؤمنني على مستقبل هذه األمة ومصريها
بعد اإلمام العسكري ،لقد قرأ املؤمنون أن هذه احلكومات
اجلائرة البد أن تصادر حياته كما صادرت حياة آبائه فمن
الذي سيتحمل مسؤولية الرسالة ويقود املؤمنني؟.
أس���ئلة ال تنفك تثور يف الصدور و هي الش���غل الش���اغل ،أن
املؤمنني محلوا حقيق ًة قاهلا النيب األكرم وتواترت عندهم
ه���ي أن األئم���ة اثنا عش���ر ،وهذا اإلمام العس���كري هو احلادي
عشر ،فأين هو الثاني عشر ،كأن نفوسهم تقول :لقد عاصرت
األم���ة من هؤالء األئمة القادة االثين عش���ر أحد عش���ر إماما
ومازالت يف ظل اإلمام احلادي عش���ر ..فيا ترى من هو اإلمام
الثاني عش���ر ال���ذي اختاره اهلل ليكون خامت أوصياء الرس���ول
األكرم حممد وآخر قادة أمة اإلسالم؟

إعالم هادئ:
كان���ت الظ���روف األمنية تف���رض اختفاء اإلم���ام املهدي
أثن���اء محل���ه ،ويف أول يوم من والدته حتى عن عمته الس���يدة
الفاضل���ة حكيمة بنت اإلمام اجلواد اليت حضرت الوالدة
املباركة بأمر اإلمام العسكري  واليت شهدت تلك اللحظات
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
وش���اهدت ول���ي اهلل ب�ي�ن ي���دي أبي���ه ..فكي���ف باجلماهري
املؤمنة اليت يش���غلها التفكري به ويسودها القلق وهي تتلهف
وحترتق ش���وقاً لق���دوم اإلمام املنقذ الثاني عش���ر الذي يهدم
أصن���ام الكف���ر واجلح���ود والظل���م كما بش���رت بذل���ك األئمة
وقبلهم النيب األعظم وحتى األنبياء السابقون.
لق���د كان على اإلمام أبي حممد احلس���ن العس���كري  أن
يوفق بني األمرين املهمني ،كتمان األمر وإخفائه عن السلطة
العباس���ية الظاملة وع���ن عيونها وجواسيس���ها من جهة ،ومن
جه���ة أخ���رى إبالغ وإع�ل�ام املؤمن�ي�ن املوال�ي�ن ب���والدة قائدها
املنتظ���ر م���ن جهة أخرى ،فاس���تلزم ذل���ك جهداً جب���اراً وتأني
وحنك���ة عالي���ة بالتبلي���غ ع���ن ال���والدة املباركة للول���ي املنقذ،
لذلك فقد قام اإلمام العس���كري  بإبالغ أتباعه بأس���اليب
متعددة.
نع���م اس���تطاع أن يوص���ل الرس���الة إىل أتباع���ه املخلص�ي�ن
فاس���تخدم  أس���اليب خمتلف���ة يف اإلع�ل�ام ،ومل يكت���ف
بأس���لوب واح���د ،فقد أخ�ب�ر أصحاب���ه مواقف ذكرن���ا منها يف
س���جنه ،وإخبارات���ه أنه س���يولد له املول���ود املب���ارك ،أو حديثه
ع���ن عاملية دولة القائم املنتظر ،ويف بعض األحيان جيمع
أصحاب���ه وخيرج القائم  عليهم ،ويف أحيان أخرى يدخله
 على من يدخل على اإلمام  يف بيته ،أو يسمح لإلمام
 باإلجابة عن األسئلة ،وسنفهرس ملا ذكرنا:

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
 -1إخباراته ألصحابه بأنه سيولد له مولود:
عن أمحد بن حممد بن عبد اهلل قال :خرج عن أبي حممد
 حني قتل الزبريي لعنه اهلل :هذا جزاء من اجرتأ على اهلل
يف أوليائ���ه يزعم أنه يقتل�ن�ي وليس لي عقب فكيف رأى قدرة
اهلل في���ه؟ وول���د له ولد مساه م ح م د يف س���نة س���ت ومخس�ي�ن
ومائتني(((.
ع���ن أب���ي هاش���م اجلعف���ري ق���ال :كن���ت حمبوس���اً م���ع أبي
حممد يف حبس املهتدي بن الواثق فقال لي :يا أبا هاشم
إن ه���ذا الطاغ���ي أراد أن يعب���ث ب���اهلل يف ه���ذه الليل���ة وقد برت
اهلل عم���ره وجعل���ه للقائم من بعده ،ومل يكن لي ولد وس���أرزق
ولداً(((.

 -2تكليف��ه بع��ض أصحاب��ه الثقاة بتوزي��ع كمية
م��ن الطعام بمناس��بة والدة اإلم��ام المهدي  على
شخصيات بني هاشم والمؤمنين:
عن حممد بن علي ماجيلويه ،وحممد بن موسى بن املتوكل،
وأمحد بن حممد بن حييى العطار  قالوا :حدثنا حممد
بن حييى العطار قال :حدثين إس���حاق بن رياح البصري ،عن
((( أصول الكايف الشيخ الكليين ج 1ص.514
((( الغيبة الشيخ الطوسي ،ص205
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
أب���ي جعف���ر العمري قال :ملا ولد الس���يد  ق���ال أبو حممد
 :ابعثوا إىل أبي عمرو [عثمان بن سعيد] ،فبعث إليه فصار
إليه فقال له :اش�ت�ر عشرة آالف رطل خبز ،وعشرة آالف رطل
حل���م وفرقه  -أحس���به قال :على بين هاش���م – وعق عنه بكذا
وكذا شاة(((.
عن حممد بن موس���ى بن املتوكل  قال :حدثين عبد اهلل
ب���ن -جعفر احلمريي قال :حدثين حممد بن إبراهيم الكويف
إن أبا حممد  بعث إىل بعض من مساه لي بشاة مذبوحة،
وقال :هذه من عقيقة ابين حممد(((.
عن احلسن بن املنذر عن محزة بن أبي الفتح قال :كان يوماً
جالساً فقال لي :البشارة ولد البارحة مولود ألبي حممد 
وأمر بكتمانه ،فقلت :وما امسه؟ فقال :يسمى مبحمد ،وكين
جبعفر(((.
وعن إبراهيم صاحب اإلمام العسكري  فيقول :وجه إلي
موالي أبو حممد بأربعة أكبش وكتب إلي :بس���م هَّ
الل الرمحن
الرحي���م ،هذه عن ابين حمم���د املهدي ،و ُك ْل هنيئاً وأطعم من
وجدت من شيعتنا(((.
((( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ،ص.431
((( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ،ص.432
((( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ،ص .432
((( حب���ار األن���وار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،الش���يخ اجمللس���ي ج51

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
 -3إخبار أصحابه شفوياً بوالدته:
حدثن���ا حممد بن علي ماجيلوي���ه  قال :حدثنا حممد
ب���ن حييى العطار قال :حدثنا احلس�ي�ن بن علي النيس���ابوري
قال :حدثنا احلس���ن بن املنذر ،عن مح���زة بن أبي الفتح قال:
جاءن���ي يوما فقال لي :البش���ارة ولد البارح���ة يف الدار مولود
ألب���ي حممد  وأمر بكتمانه ،قل���ت :وما امسه؟ قال ،مسي
مبحمد وكين جبعفر(((.
ع���ن أمح���د بن إس���حاق بن س���عد ق���ال :مسعت أب���ا حممد
احلس���ن اب���ن علي العس���كري  يق���ول :احلم���د هلل الذي مل
خيرجين من الدنيا حتى أراني اخللف من بعدي ،أشبه الناس
برس���ول اهلل  خلقا وخلقا ،وحيفظ���ه اهلل تبارك وتعاىل يف
غيبته ،ثم يظهره فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا
وظلما(((.
عن موس���ى ب���ن جعفر بن وهب البغ���دادي قال :مسعت أبا
ص.28
((( وه���ي كنيت���ه الثانية روى الش���يخ حممد بن إبراهيم بس���ند عن اإلمام أبي
جعف���ر حممد بن علي  ،قال:صاحب هذا األمر هو الطريد الش���ريد ،املوتور
بأبيه املكنى بعمه ،املفرد من أهله امسه اسم نيب ،كتاب الغيبة للنعماني ص
 )184حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج 51ص.28
((( كمال الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ص.409
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
حممد احلس���ن بن عل���ي  يقول :كأني بك���م وقد اختلفتم
بعدي يف اخللف مين ،أما إن املقر باألئمة بعد رس���ول اهلل 
املنكر لولدي كمن أقر جبميع أنبياء اهلل ورس���له ثم أنكر نبوة
رس���ول اهلل  ،واملنكر لرسول اهلل  كمن أنكر مجيع أنبياء
اهلل ألن طاع���ة آخرن���ا كطاع���ة أولن���ا ،واملنك���ر آلخرن���ا كاملنكر
ألولن���ا ،أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال من عصمه
اهلل عز وجل(((.

 -4إرس��اله الرس��ائل يش��ير فيها إل��ى والدة اإلمام
المنقذ:
ع���ن س���عد بن عب���د اهلل قال :حدثين موس���ى ب���ن جعفر بن
وه���ب البغ���دادي أنه خ���رج من أبي حمم���د  توقيع :زعموا
أنه���م يري���دون قتل���ي ليقطعوا هذا النس���ل وقد ك��� ّذب اهلل عز
وجل قوهلم واحلمد هلل(((.
إلي مرة من أبي حممد احلسن بن
وعن علي بن بالل :خرج َّ
علي العسكري قبل مضيه بسنتني خيربني باخللف من بعده،
إلي مرة قبل مضيه بثالثة أيام خيربني باخللف من
ثم أخرج َّ
بعده(((.
((( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق،ص.409
((( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق،ص.409
((( أصول الكايف ،للشيخ الكليين ج 1ص.328

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
 -5دع��وة قرابته وأصحابه وجمعهم إحضار اإلمام
ليشاهدوه:
حدثن���ا حمم���د ب���ن موس���ى ب���ن املت���وكل  ق���ال :حدثنا
عب���د اهلل ب���ن جعفر احلم�ي�ري قال :حدثنا حمم���د بن أمحد
العل���وي ،عن أبي غ���امن اخلادم قال :ولد ألبي حممد  ولد
فسماه حممدا ،فعرضه على أصحابه يوم الثالث ،وقال :هذا
صاحبكم من بعدي ،وخليفيت عليكم ،وهو القائم الذي متتد
إليه األعناق باالنتظار ،فإذا امتألت األرض جورا وظلما خرج
فمألها قسطا وعدال(((.
حدثن���ا حممد بن علي ماجيلوي���ه  قال :حدثنا حممد
ب���ن حيي���ى العطار قال :حدث�ن�ي جعفر بن حمم���د بن مالك
الف���زاري ق���ال :حدثين معاوية ب���ن حكيم ،وحمم���د بن أيوب
ب���ن نوح :وحممد بن عثمان العم���ري  قالوا :عرض علينا
أب���و حممد احلس���ن بن علي  وحنن يف منزل���ه وكنا أربعني
رجال فقال :هذا إمامكم من بعدي ،وخليفيت عليكم ،أطيعوه
وال تتفرق���وا من بع���دي يف أديانكم فتهلكوا ،أما إنكم ال ترونه
بع���د يومكم هذا ،قالوا :فخرجنا من عنده فما مضت إال أيام
قالئل حتى مضى أبو حممد (((.
روى الش���يخ الصدوق بس���ند عن السيدة حكيمة بنت اإلمام
((( كمال الدين ومتام النعمة ،للشيخ الصدوق ص.431
((( كمال الدين ومتام النعمة ،للشيخ الصدوق ص.431
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تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
اجل���واد  أنه���ا قالت :بعث إلي أبو حممد احلس���ن بن علي
 فق���ال :يا عمة اجعلي إفطارك [ه���ذه] الليلة عندنا فإنها
ليل���ة النصف من ش���عبان ف���إن اهلل تبارك وتعاىل س���يظهر يف
هذه الليلة احلجة وهو حجته يف أرضه ،قالت :فقلت له :ومن
أم���ه؟ قال لي :نرجس ،قلت ل���ه :جعلين اهلل فداك ما بها أثر،
فق���ال :هو ما أقول لك ،قالت :فجئت ،فلما س���لمت وجلس���ت
ج���اءت تنزع خفي وقالت لي :يا س���يدتي [وس���يدة أهلي] كيف
أمس���يت؟ فقلت :بل أنت س���يدتي وسيدة أهلي ،قالت :فأنكرت
قول���ي وقال���ت :م���ا هذا يا عم���ة؟ قالت :فقلت هلا :ي���ا بنية إن
اهلل تع���اىل س���يهب ل���ك يف ليلتك هذه غالما س���يدا يف الدنيا
واآلخرة ،قالت :فخجلت واستحيت[....إىل أن قال]
قال���ت حكيم���ة :فلم���ا كان يف الي���وم الس���ابع جئت فس���لمت
وجلس���ت فق���ال :هلمي إلي ابين ،فجئت بس���يدي  وهو يف
اخلرق���ة ففع���ل به كفعلته األوىل ،ثم أدىل لس���انه يف فيه كأنه
يغذيه لبنا أو عس�ل�ا ،ثم قال :تكلم يا بين ،فقال :أش���هد أن ال
إل���ه إال اهلل وثن���ى بالصالة عل���ى حممد وعلى أم�ي�ر املؤمنني
وعلى األئمة الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني حتى وقف
على أبيه  ،ثم تال هذه اآلية :ب ْس هَّ
يم
الل الرَّحمْ َ ِن َّ
���م ِ
ِ
الر ِح ِ
ض ِع ُف ِوا ف الأَْ
ض َو جَ ْ
اس��� ُت ْ
���ن َع َلى َّال ِذي َ
َو ُن ِري��� ُد أَ ْن نمَ ُ َّ
ُم
ر
ن َع َله ْ
ْ
���ن ْ
يِ
ِ
لأَْ
أَ ِئمَّ��� ًة َو جَ ْ
ن َع َل ُه ُم ا ْل َو ِار ِث َ
ض َو ُن ِر َي ِف ْر َع ْو َن
ني ـ َونمُ َ ِّك َن لهَ ُ ْم يِف ا ْر ِ
ُ���م َما َكا ُن���وا يحَ ْ َذ ُر َ
ام َ
���ان َو ُج ُنود ُ
ون قال :موس���ى
َو َه َ
َه َم���ا ِم ْنه ْ
(((
فسألت عقبة اخلادم عن هذه ،فقال :صدقت حكيمة .
((( كمال الدين ومتام النعمة ،للشيخ الصدوق ،ص.431

تمهيد اإلمام العسكري  للقائم 
حممد وحممد بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي
قال :اجتمعت أنا والش���يخ أبو عمرو رمحه اهلل عند أمحد بن
إسحاق فغمزني أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخللف فقلت
له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما
أريد أن أس���ألك عن���ه فإن اعتقادي ودي�ن�ي أن األرض ال ختلو
م���ن حجة إال إذا كان قبل القيامة بأربعني يوما فإذا كان ذلك
رفع���ت احلجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفس���ا إميانها
مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إميانها خريا ،فأولئك أشرار
من خلق اهلل عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكين
أحبب���ت أن أزداد يقين���ا وإن إبراهيم  س���أل ربه عز وجل أن
يري���ه كي���ف حييي املوتى ،ق���ال :أو مل تؤمن؟ ق���ال :بلى ،ولكن
ليطمئ���ن قليب ،وق���د أخربني أبو علي أمحد بن إس���حاق عن
أبي احلسن[اإلمام اهلادي]  قال سألته وقلت من أعامل أو
عم���ن آخ���ذ وقول من أقبل؟ فقال ل���ه :العمري ثقيت فما أدى
إلي���ك عين فعين يؤدي وما قال ل���ك عين فعين يقول فامسع
ل���ه وأط���ع فإنه الثقة املأم���ون ،وأخربني أبو علي أنه س���أل أبا
حممد[اإلمام العس���كري]  عن مثل ذلك فقال له العمري
وابن���ه ثقت���ان فما أدي���ا إليك عين فعين يؤدي���ان ،وما قاال لك
عين فع�ن�ي يقوالن ،فامسع هلم���ا وأطعهما ،فإنهم���ا الثقتان
املأمون���ان ،فه���ذا قول إمامني ق���د مضيا فيك ،ق���ال :فخر أبو
عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك؟
فقلت له :أنت رأيت اخللف من بعد أبي حممد ؟ فقال:
إي واهلل ورقبت���ه مثل ذا وأومأ بي���ده .فقلت له :فبقيت واحدة
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فقال لي هات.((( ...
عن يعقوب بن منقوش قال :دخلت على أبي حممد احلسن
اب���ن عل���ي  وه���و جال���س عل���ى دكان يف ال���دار وع���ن ميينه
بيت وعليه س�ت�ر مس���بل ،فقلت له :يا سيدي من صاحب هذا
االمر؟ فقال :ارفع الس�ت�ر فرفعته فخرج إلينا غالم مخاس���ي
له عش���ر أو مث���ان أو حنو ذلك ،واضح اجلب�ي�ن ،أبيض الوجه،
دري املقلتني ،شثن الكفني ،معطوف الركبتني ،يف خده األمين
خ���ال ،ويف رأس���ه ذؤابة ،فجلس على فخ���ذ أبي حممد  ثم
ق���ال لي :ه���ذا هو صاحبكم ،ث���م وثب فقال له :ي���ا بين ادخل
إىل الوق���ت املعل���وم ،فدخل البيت وأنا أنظ���ر إليه ،ثم قال لي:
يا يعقوب انظر إىل من يف البيت؟ فدخلت فما رأيت أحدا(((.
ع���ن جعفر بن حممد الكويف عن جعفر بن حممد املكفوف
ع���ن عمرو األهوازي قال :أراني أبو حممد ابنه وقال :هذا
صاحبكم من بعدي(((.
ع���ن احلس�ي�ن وحممد ابين علي ب���ن إبراهيم عن حممد بن
عل���ي بن عب���د الرمحن العب���دي من عبد قيس ع���ن ضوء بن
علي العجلي عن رجل من أهل فارس مساه قال :أتيت سامراء
((( أصول الكايف الشيخ الكليين ج 1ص330
((( كمال الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق ص436
((( أصول الكايف للشيخ الكليين ج 1ص.328
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ولزم���ت ب���اب أبي حممد  فدعاني فدخلت عليه وس���لمت،
فق���ال :ما ال���ذي أقدمك؟ قال :قلت :رغب���ة يف خدمتك ،قال:
فقال :لي فالزم الباب.
قال :فكنت يف الدار مع اخلدم ثم صرت أشرتي هلم احلوائج
م���ن الس���وق.،وكنت أدخل عليهم من غ�ي�ر إذن إذا كان يف الدار
رج���ال ،قال :فدخل���ت عليه يوما وهو يف دار الرجال فس���معت
حرك���ة يف البي���ت ،فنادان���ي :مكان���ك ،ال ت�ب�رح ،فلم أجس���ر أن
علي جارية معها ش���يء مغطى ،ثم
أدخ���ل وال أخرج فخرجت ّ
ناداني :ادخل ،فدخلت ونادى اجلارية فرجعت إليه.
فقال هلا :اكشفي عما معك فكشفت عن غالم أبيض حسن
اللون حس���ن الوجه وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته
إىل س���رته أخضر ليس بأسود ،فقال هذا صاحبكم ،ثم أمرها
فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو حممد  (((.

 -6السماح لإلمام  باإلجابة على بعض األسئلة:
عن أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري الثقة وبأكثر من
طريق ،أنه قال :دخلت على أبي حممد احلسن بن علي 
وأنا أريد أن أسأله عن اخللف [من] بعده ،فقال لي مبتدئا :يا
أمح���د بن إس���حاق إن اهلل تبارك وتع���اىل مل خيل األرض منذ
((( أصول الكايف ،للشيخ الكليين ،ج 1ص.329
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خل���ق آدم  وال خيليه���ا إىل أن تق���وم الس���اعة من حجة هلل
على خلقه ،به يدفع البالء عن أهل األرض ،وبه ينزل الغيث،
وبه خيرج بركات األرض.
ق���ال :فقل���ت ل���ه :ي���ا ابن رس���ول اهلل فم���ن اإلم���ام واخلليفة
بع���دك؟ فنه���ض  مس���رعاً فدخ���ل البيت ،ثم خ���رج وعلى
عاتق���ه غ�ل�ام كأن وجه���ه القمر ليل���ة البدر من أبن���اء الثالث
س���نني ،فقال :يا أمحد بن إس���حاق لوال كرامتك على اهلل عز
وج���ل وعل���ى حججه م���ا عرضت علي���ك ابين ه���ذا ،إنه مسي
رس���ول اهلل  وكني���ه ،الذي مي�ل�أ األرض قس���طا وعدال ،كما
ملئت جورا وظلما.
ي���ا أمحد بن إس���حاق مثله يف هذه األم���ة مثل اخلضر ،
ومثل���ه مثل ذي القرنني ،واهلل ليغينب غيبة ال ينجو فيها من
اهللك���ة إال م���ن ثبته اهلل عز وجل على الق���ول بإمامته ووفقه
[فيها] للدعاء بتعجيل فرجه.
فقال أمحد بن إسحاق :فقلت له :يا موالي فهل من عالمة
يطمئن إليها قليب؟
فنطق الغالم  بلس���ان عرب���ي فصيح ،فقال :أنا بقية اهلل
يف أرض���ه ،واملنتق���م م���ن أعدائه ،ف�ل�ا تطلب أثرا بع���د عني يا
أمحد بن إسحاق.
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فقال أمحد بن إس���حاق :فخرجت مس���رورا فرحا ،فلما كان
م���ن الغد ع���دت إليه فقل���ت له :ي���ا ابن رس���ول اهلل لقد عظم
الس��� ّنة اجلاري���ة فيه من
س���روري مب���ا منن���ت [به] عل���ي ،فم���ا ُ
اخلضر وذي القرنني؟ فقال :طول الغيبة يا أمحد.
قل���ت :ي���ا ابن رس���ول اهلل وإن غيبته لتطول؟ ق���ال :إي وربي
حت���ى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني به ،وال يبقى إال من
أخذ اهلل عز وجل عهده لواليتنا ،وكتب يف قلبه اإلميان ،وأيده
بروح منه.
ي���ا أمح���د بن إس���حاق :ه���ذا أمر من أمر اهلل ،وس���ر من س���ر
اهلل ،وغي���ب م���ن غي���ب اهلل ،فخ���ذ ما آتيت���ك واكتم���ه وكن من
الشاكرين ،تكن معنا غدا يف عليني(((.
بع���د ه���ذا اجله���د الش���ريف ال���ذي بذل���ه اإلمام العس���كري
صلوات اهلل عليه أنتش���ر خرب اإلمام القائم صلوات اهلل عليه
رغ���م اجلهود الذي بذلتها الس���لطة العباس���ية يف منع والدته
أو حماولة قتله قبل أن يولد أو منع نش���ر خرب والدته بعد ما
تعذر عليهم قتله صلوات اهلل عليه.
ث���م إن الزم���رة املؤمن���ة ال�ت�ي تلق���ت اخل�ب�ر أو الق���ت اإلمام
وش���اهدته أو اليت حدثها ،عممت األخبار للش���يعة يف كل بالد
اإلس�ل�ام ال�ت�ي يقطنونها ،وهكذا انتش���ر اخلرب ب�ي�ن الصفوة
املؤمنة ليزرع األمل يف قلوب املس���تضعفني مبستقبل اإلسالم
((( كمال الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق ص.328
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على يد اإلمام الثاني عشر  ،وليبدد غيوم القلق والتشكيك
من نفوس املس���لمني ويرتفع كل إبهام عنها ،وليحق اهلل احلق
بكلماته.
وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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اب���ن أب���ي نصر بن أب���ي حبيش الس���روي املازندراني ت س���نة
588ه،صححه وش���رحه وقابله على عدة نس���خ خطية جلنة
م���ن أس���اتذة النجف األش���رف ،طبع يف املطبع���ة احليدرية يف
النجف.
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