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  .وسلم تسليماًاحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني 

  .. أما بعد

إعداد هذا الكتاب القيOم٬، وقد ) وفقه اهللا(لقد يسَّر اهللا للسيد اجلليل إمساعيل املوسوي 
أخربين أنه حترَّى فيه مجع الروايات وترتيبها حتت عناوين معينة دون التعليق عليها إال يف بعض 

  .الل mا وتفصيل القول فيهااملوارد٬، مكتفياً بكتب األنصار العديدة اليت اختصت باالستد

فيكون هذا الكتاب عبارة عن مرجع ألهم املواضيع اليت حيتاجها املؤمنون واألحاديث 
واألخبار اليت جاءت فيها٬، ليسهل الرجوع إليها من دون االنشغال بالشروح والتعاليق اليت رمبا 

يزة ومشروع ٬، وهذه خطوة مم)وفقهم اهللا(صبحت كلها أو جلها حاضرة لدى املؤمنني أ
مبارك٬، أسأل اهللا أن يكون قد تناول أهم املواضيع واستقصى األخبار فيها٬، فإن كان هناك 

يوفق صاحب الكتاب لتداركه يف طبعة جديدة هلذا الكتاب٬، أو يتداركه  أنل اهللا أنقص٬، فأس
  .أحد األخوة املؤمنني يف كتاب آخر لتتم الفائدة

التوفيق ومتام عافية اآلخرة والدنيا٬، إنه مسيع  هذا وأسأل اهللا لصاحب هذا اجلهد دوام
  .جميب٬، واحلمد هللا وحده وحده وحده

  اللجنة العلمية
  )مكن اهلل له يف األرض(أ�صار اإلمام املهدي 

  هـ ١٤٣٢/ شوال /  ٤
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
احلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيم٬، ملك يوم الدين٬، وصلى اهللا على سيد املرسلني 

اللهم إنOا نرغب إليك يف دولة كرمية تعز mا اإلسالم . واملهديني األئمةحممد وآله الطاهرين 
نا طاعتك٬، والقادة إىل سبيلك٬، وترزق إىلوأهله٬، وتذل mا النفاق وأهله٬، وجتعلنا فيها من الدعاة 

  .mا كرامة الدنيا واآلخرة

وضع اهللا سبحانه وتعاىل قانوناً يعرف من خالله اخلليفة املنصب من قبله سبحانه وحجته 
النص اإلهلي أو  :أوهلا ٬،وهذا القانون يتكون من ثالث نقاط أساسية ٬،الذي حيتج به على اخللق

 ٬،٬، أو راية البيعة هللا8الدعوة إىل حاكمية اهللا  :العلم واحلكمة٬، وثالثها :الوصية٬، وثانيها
السيد أمحد احلسن  أكتفي بكالم و ٬،ألنه أساس معرفة كل حق ؛وسوف أبدأ mذا املوضوع

X  ب اجلهاد باب اجلنةاكتنقالً عن هذا القانون فيما خيص.  

؟ א
  :هو أهم طريق ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه(

وهو النص٬، فقد نص اهللا سبحانه وتعاىل  Xالذي عرفت به املالئكة آدم  :الطريق األول
و8إِذْ قَالَ ر8بُّك8 ل2لْم8الئ2كَة2 إِنِّي ج8اع2لٌ ف2ي الْأَر,ضِ ﴿: نه خليفته يف أرضهإو ٬،Xعلى آدم 

اَء و8ن8ح,نJ نJس8بِّحJ بِح8م,د2ك8 و8نJقَدِّسJ لَك8 خ8ل2يفَةً قَالُوا أَت8ج,ع8لُ ف2يه8ا م8ن, يJفِْسدJ ف2يه8ا و8ي8س,ف2كJ الدِّم8
  .)١(﴾قَالَ إِنِّي أَع,لَمJ م8ا ال ت8ع,لَمJونَ

كان أيضاً النص هو الطريق ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه٬، ولكن هذه املرOة  Xوبعد آدم 
النص اإلهلي يعرف عن طريق اخلليفة السابق٬، فهو ينص بوصية ألمته على اخلليفة الذي بعده 
بأمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، فليس هو الذي يعني الذي بعده٬، بل اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي 

يف كل زمان٬، فقط يكون دور اخلليفة السابق هو إيصال هذا النص يعني خليفته يف أرضه 
اإلهلي بالوصية؛ ولذا مسي خلفاء اهللا يف أرضه من األنبياء واملرسلني باألوصياء؛ ألنّ السابق 

إالّ وقد نصO عليه الذي قبله٬،  أو األئمة  يوصي بالالحق وال يوجد نيب من األنبياء 

                                                            

  .٣٠: البقرة -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٨

نصOوا على  واألنبياء من بين إسرائيل  )عليهما السالم(وإسحاق ويعقوب  Xفإبراهيم 
٬، ٬، وعيسى أوصى مبحمد Xأوصوا بعيسى  وموسى واألنبياء  ٬،موسى وأوصوا به

واملهديني من ولده٬، فال يوجد فراغ ليمأله غريهم   واألئمة Xأوصى بعلي  وحممد 
اس إىل الرجوع إىل ولكن األمم احنرفت عنهم فظهر فيها علماء عاملون يرشدون الن. 

واألخذ عنهم فقط٬، وظهر أيضاً علماء غري عاملني  إتباعهموضرورة  طريق األوصياء 
  .كما تقمصها ابن أيب قحافة ٬،حياولون تقمص دور األوصياء 

أما واهللا لقد تقمصها ابن أيب قحافة وإنه ليعلم أن حملي منها (: Xقال أمري املؤمنني 
عين السيل وال يرقى إيل الطري٬، فسدلت دوqا ثوباً وطويت حمل القطب من الرحى٬، ينحدر 

عنها كشحا٬ً، وطفقت أرتئي بني أن أصول بيد جذاء أو أصرب على طخية عمياء٬، يهرم فيها 
فرأيت أن الصرب على هاتا  ٬،الكبري ويشيب فيها الصغري٬، ويكدح فيها مؤمن حىت يلقى ربه

  .)١( )...ًى تراثي qباأر ٬،فصربت ويف العني قذى ويف احللق شجا ٬،أحجى

سالح األنبياء واألوصياء وهو العلم : ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه فهو الطريق الثاين أمOا
  .واحلكمة٬، وهذا ي²عرف من كالمهم ومعاجلتهم للمشاكل واألمور الواقعة

٬، وبه احتج اهللا والبد لإلنسان أن يتجرOد عن اهلوى واألنا ليتبيOن حكمتهم وعلمهم 
و8ع8ل�م8 آد8م8 الْأَس,م8اَء كُل�ه8ا ثُمَّ ع8ر8ض8هJم, ع8لَى الْم8الئ2كَة2 فَقَالَ أَن,بِئُونِي ﴿: سبحانه على املالئكة

  .فهو خري دليل على خليفة اهللا يف أرضه. )٢(﴾بِأَس,م8اِء ه8ؤJالِء إِنْ كُن,تJم, ص8اد2ق2ني8

أو امللك هللا وطالب به ) البيعة هللا(الراية : ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه فهو الطريق الثالث أمOا
فَإِذَا س8وَّي,تJهJ و8ن8فَخ,تJ ف2يه2 م2ن, رJوح2ي فَقَعJوا لَهX. ﴿ Jاهللا سبحانه خلليفته األول آدم 

  .ألنه خليفيت ؛أي أطيعوه وأمتروا بأمره .)٣(﴾س8اجِد2ين8

  

                                                            
 .، الخطبة الشقشقية٣٠ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١

 .٣١: البقرة -٢

  .٢٩: الحجر -٣



 ٩..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 
م8ال2ك8 الْمJلْك2 تJؤ,ت2ي الْمJلْك8 م8ن, ت8ش8اُء و8ت8ن,زِعJ الْمJلْك8 م2مَّن, قُلِ الل�هJمَّ ﴿: وقال تعاىل

  .)١(﴾ت8ش8اُء

  .)٢(﴾م8ال2ك2 ي8و,مِ الدِّينِ﴿: وقال تعاىل

  .)امللك لك ال شريك لك(: ويف تلبية احلج

فهم ال يداهنون أحداً على حساب هذه احلقيقة وإن كانوا ي²تOهمون بسبب محلها٬، فقدمياً 
إنه طامع مبلك بين إسرائيل الذي ضيعه العلماء غري العاملني مبداهنتهم : Xقالوا عن عيسى 

 نّ حممداً إ٬، أي )٣()أنه ال جنة وال نار ولكنه امللك: (الرومان٬، وقيل عن دعوة حممد 
مع أ¶م يسمعونه ) إنه حريص على امللك: (Xب امللك له ولولده٬، وقيل عن علي جاء ليطل
ويرون زهده وإعراضه عن الدنيا وزخرفها٬، وهذا حال  ٬،)ما ل2علي وملك ال يبقى( :يقول

  .عيسى الذي ال خيفى وحال حممد 

العاملني واألنبياء واألوصياء ال حيسبون ال·ام الناس أي حساب كما هو حال العلماء غري 
ولذا فالناس يتبعون العلماء غري العاملني وحياربون  ٬،الذين يطلبون رضا الناس بسخط اخلالق

األنبياء واألوصياء الذين يطالبون حباكمية اهللا يف أرضه سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ 
هللا سبحانه ٬، فالبد أن يكون الدستور إهلياً واحلاكم معيناً من قبل ا)الدستور واحلاكم(أي 

وتعاىل٬، وهذا ال يناسب أكثر الناس الذين يتبعون الشهوات ويرغبون بعافية الدنيا على حساب 
  :وقد أخربنا العليم اخلبري حبال األكثرية مبا ال مزيد عليه .عافية اآلخرة

  .)٤(﴾و8إِنْ تJط2ع, أَكْثَر8 م8ن, ف2ي الْأَر,ضِ يJض2ل�وك8 ع8ن, س8بِيلِ الل�ه﴿

  .)٥(﴾أَكْثَر8 النَّاسِ ال يJؤ,م2نJونَ و8لَك2نَّ﴿

                                                            
  .٢٦: عمران آل -١

  .٤: الفاتحة -٢

الذي يحلف به أبو سفيان، ما من عذاب وال حساب، وال جنة  أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فو ييا بن(: يقول أبو سفيان -٣
 .٥٣ص ٩ج: البن أبي الحديد - شرح نهج البالغة! ) وال نار، وال بعث وال قيامة

 .١١٦: األنعام -٤

 .١٧: هود -٥



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٠

  .)١(﴾و8م8ا أَكْثَرJ النَّاسِ و8لَو, ح8ر8ص,ت8 بِمJؤ,م2نِني8﴿

  .)٢(﴾و8لَقَد, ض8ل� قَب,لَهJم, أَكْثَرJ الْأَوَّل2ني8﴿

  .)٣(﴾م8ا خ8لَقْن8اهJم8ا إِل�ا بِالْح8قِّ و8لَك2نَّ أَكْثَر8هJم, ال ي8ع,لَمJونَ﴿

﴿ Jونَقُلِ الْح8م,دJم, ال ي8ع,لَمJهJ٤(﴾ل2ل�ه2 ب8لْ أَكْثَر(.  

  .)٥(﴾قُلِ الْح8م,دJ ل2ل�ه2 ب8لْ أَكْثَرJهJم, ال ي8ع,ق2لُونَ﴿

 و8قَالُوا إِنْ ن8تَّبِعِ الْهJد8ى م8ع8ك8 نJت8خ8ط�ف, م2ن, أَر,ض2ن8ا أَو8لَم, نJم8ك�ن, لَهJم, ح8ر8ماً آم2ناً يJج,ب8ى إِلَي,ه2﴿
  .)٦(﴾ش8ي,ٍء رِز,قاً م2ن, لَدJنَّا و8لَك2نَّ أَكْثَر8هJم, ال ي8ع,لَمJونَثَم8ر8اتJ كُل� 

فاجتماعها ال  ٬،وال حيتاج الناس إىل أكثر من هذه اآلليات الثالث ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه
يكون إالّ يف خليفة اهللا يف أرضه٬، ولكنهم انقسموا كما انقسم املأل األول الذي امتحنه اهللا 

ئكة وسجدوا٬، وكفر إبليس واستكرب ومل يرض أن يكون بينه وبني اهللا واسطة فآمن املال
٬، وهذه اآلليات الثالث حجة تامة من اهللا سبحانه للداللة على خليفته يف )خليفة اهللا يف أرضه(

  .أرضه

أيOد األنبياء واألوصياء بآيات كثرية    ولرمحته الواسعة    ومع ذلك فإنّ اهللا سبحانه وتعاىل 
أو مناقشته٬،  استقصائهمنها املعجزات والرؤى اليت يراها املؤمنون وغريها مما لست بصدد 

حفظهم اهللا ووفقهم لكل خري يف الدنيا  Xأنصار اإلمام املهدي  اإلخوةفراجع ما كتبه 
  .واآلخرة

وغفلة الناس عنها  ألمهيتها األنبياء يOد mاؤولكن فقط سأناقش جزئية يف املعجزات اليت أُ
  .مسألة اللبس يف املعجزة واهلدف منه: وهي

                                                            
 .١٠٣: يوسف -١

  .٧١: الصافات -٢

  .٣٩: الدخان -٣

 .٢٥: لقمان -٤

  .٦٣: العنكبوت -٥

  .٥٧: القصص -٦



 ١١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

العصا اليت حتولت أفعى٬، وقد كانت يف زمن  Xفالناس يعرفون أنّ من معجزات موسى 
شفاء املرضى يف زمن انتشر فيه الطب٬، ومن  Xانتشر فيه السحر٬، ومن معجزات عيسى 

رت فيه البالغة٬، وهنا يعلل من جيهل احلقيقة سبب القرآن يف زمن انتش معجزات حممد 
مشاmة املعجزة ملا انتشر يف ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق على السحرة واألطباء والبلغاء ويثبت 
اإلعجاز٬، ولكن احلقيقة اخلافية على الناس مع أ¶ا مذكورة يف القرآن هي أنّ املعجزة املادية 

إالّ املادة٬، فاهللا سبحانه ال يرضى أن يكون اإلميان جاءت كذلك للّبس على من ال يعرفون 
ال�ذ2ين8 يJؤ,م2نJونَ بِالْغ8ي,بِ و8يJق2يمJونَ الصَّالةَ و8م2مَّا ر8ز8قْن8اهJم, ﴿ بل البد أن يكون إمياناً بالغيبمادياً 

  .)١(﴾يJن,ف2قُونَ

  .)٢(﴾بِالْغ8ي,بِ فَب8شِّر,هJ بِم8غ,ف2ر8ة¡ و8أَج,رٍَ كرِميٍإِنَّم8ا تJن,ذ2رJ م8نِ اتَّب8ع8 الذ�كْر8 و8خ8ش2ي8 الرَّح,م8ن8 ﴿

  .)٣(﴾م8ن, خ8ش2ي8 الرَّح,م8ن8 بِالْغ8ي,بِ و8ج8اَء بِقَلْبٍ مJنِيبٍ﴿

لَقَد, أَر,س8لْن8ا رJسJلَن8ا بِالْب8يِّن8ات2 و8أَن,ز8لْن8ا م8ع8هJمJ الْك2ت8اب8 و8الْم2يز8انَ ل2ي8قُوم8 النَّاسJ بِالْق2س,ط2 ﴿
بِ إِن� الل�ه8 و8أَن,ز8لْن8ا الْح8د2يد8 ف2يه2 ب8أْس¥ ش8د2يد¥ و8م8ن8اف2عJ ل2لنَّاسِ و8ل2ي8ع,لَم8 الل�هJ م8ن, ي8ن,صJرJهJ و8رJسJلَهJ بِالْغ8ي,

  .)٤(﴾قَوِيٌّ ع8زِيز¥

فاإلميان بالغيب هو املطلوب والذي يريده اهللا سبحانه٬، واملعجزة اليت ي²رسلها سبحانه البد 
ي شيئاً لإلميان بالغيب٬، وهلذا يكون فيها شيء من اللبس؛ وهلذا كانت يف كثري من أن ت²بق

و8لَو, ج8ع8لْن8اهJ م8لَكاً لَج8ع8لْن8اهJ ر8جJالً و8لَلَب8س,ن8ا ع8لَي,هِم, م8ا ﴿ األحيان مشاmة ملا انتشر يف زمان إرساهلا
  .)٥(﴾ي8لْبِسJونَ

                                                            
  .٣: البقرة -١

 .١١: يس -٢

 .٣٣: ق -٣

  .٢٥: الحديد -٤

 .٩: األنعام -٥
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فَلَمَّا ﴿: املادة يف التشابه عذراً لسقطتهم وهلذا و²جد أهل املادة والذين ال يعرفون إالّ
ج8اَءهJمJ الْح8قُّ م2ن, ع2ن,د2ن8ا قَالُوا لَو,ال أُوت2ي8 م2ثْلَ م8ا أُوت2ي8 مJوس8ى أَو8لَم, ي8كْفُرJوا بِم8ا أُوت2ي8 مJوس8ى 

  .)١(﴾م2ن, قَب,لُ قَالُوا س2ح,ر8ان2 ت8ظَاه8ر8ا و8قَالُوا إِنَّا بِكُ̈ل كَاف2رJونَ

أمري  ٬، وقال﴾إِنَّا بِكُ̈ل كَاف2رJونَ﴿و  ﴾س2ح,ر8ان2 ت8ظَاه8ر8ا﴿فالتشابه أمسى عذراً هلم ليقولوا 
  .)٢( )جعل الشبهات عاذراً لسقطاته ..( :وهو يصف أحد املنافقني Xاملؤمنني 

أمOا إذا كانت املعجزة قاهرة وال تشابه فيها فعندها ال يبقى لإلميان بالغيب أي مساحة 
ويكون األمر عندها إجلاء لإلميان وقهراً عليه٬، وهذا ال يكون إمياناً وال يكون إسالماً بل 

فَأَت,ب8ع8هJم,  و8ج8او8ز,ن8ا بِب8نِي إِس,رائيلَ الْب8ح,ر8﴿إستسالم وهو غري مرضي وال يريده اهللا وال يقبله 
ن8ت, بِه2 ف2ر,ع8و,نُ و8جJنJودJهJ ب8غ,ياً و8ع8د,واً ح8تَّى إِذَا أَد,ر8كَهJ الْغ8ر8قJ قَالَ آم8ن,تJ أَنَّهJ ال إِلَه8 إِل�ا ال�ذ2ي آم8

ففرعون يؤمن ويسلم أو قل يستسلم وقبل أن ميوت ٬، )٣(﴾ب8نJو إِس,رائيلَ و8أَن8ا م2ن8 الْمJس,ل2م2ني8
آلْآنَ ﴿  يرضى وال يقبل هذا اإلميان وهذا اإلسالم وجييبه اهللا سبحانه mذا اجلوابولكن اهللا ال

  .)٤(﴾و8قَد, ع8ص8ي,ت8 قَب,لُ و8كُن,ت8 م2ن8 الْمJفِْسد2ين8 

هذا ألنه إميان جاء بسبب معجزة قاهرة ال جمال ملن ال يعرفون إالّ هذا العامل املادي إىل 
آمن mا٬، وmذا مل يبق جمال للغيب الذي يريد اهللا اإلميان به تأويلها أو إدخال الشبهة على من 

ه8لْ ي8ن,ظُرJونَ ﴿ ومن خالله٬، فعند هذا احلد ال ي²قبل اإلميان؛ ألنه يكون إجلاء وقهراً وليس إمياناً
م8 ي8أْت2ي ب8ع,ضJ آي8ات2 ر8بِّك8 ال إِل�ا أَنْ ت8أْت2ي8هJمJ الْم8الئ2كَةُ أَو, ي8أْت2ي8 ر8بُّك8 أَو, ي8أْت2ي8 ب8ع,ضJ آي8ات2 ر8بِّك8 ي8و,

ي8ن,فَعJ ن8فْساً إِمي8انJه8ا لَم, ت8كُن, آم8ن8ت, م2ن, قَب,لُ أَو, كَس8ب8ت, ف2ي إِمي8انِه8ا خ8ي,راً قُلِ ان,ت8ظ2رJوا إِنَّا 
  .)٥(﴾مJن,ت8ظ2رJونَ

                                                            
 .٤٨: القصص -١

دعه يا عمار فإنه لم يأخذ : (-وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة آالمًا  -لعمار بن ياسر : Xقال أمير المؤمنين  -٢
نهج البالغة بشرح ) لسقطاته عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرًامن الدين إّال ما قاربه من الدنيا، وعلى 

  .٩٥ص ٤ج: محمد عبده

  .٩٠: يونس -٣

 .٩١: يونس -٤

  .١٥٨: األنعام -٥
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  .)١(﴾يJن,ظَرJونَقُلْ ي8و,م8 الْفَت,حِ ال ي8ن,فَعJ ال�ذ2ين8 كَفَرJوا إِمي8انJهJم, و8ال هJم, ﴿

ولو كان اهللا يريد إجلاء وقهر الناس على اإلميان ألرسل مع أنبيائه معجزات قاهرة ال جمال 
أَض,غ8اثُ أَح,المٍ ب8لِ افْت8ر8اهJ ب8لْ هJو8 ش8اع2ر¥ فَلْي8أْت2ن8ا ﴿أو  ﴾س2ح,ر8ان2 ت8ظَاه8ر8ا﴿معها ألحد أن يقول 

  .)٢(﴾بِآي8ة¡ كَم8ا أُر,س2لَ الْأَوَّلُونَ

و8لَو, ش8اَء ر8بُّك8 لَآم8ن8 م8ن, ف2ي الْأَر,ضِ كُل�هJم, ج8م2يعاً أَفَأَن,ت8 تJكْرِهJ النَّاس8 ح8تَّى ﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾ي8كُونJوا مJؤ,م2نِني8

أَو, و8إِنْ كَانَ كَبJر8 ع8لَي,ك8 إِع,ر8اضJهJم, فَإِن2 اس,ت8طَع,ت8 أَنْ ت8ب,ت8غ2ي8 ن8فَقاً ف2ي الْأَر,ضِ ﴿: وقال تعاىل
سJل�ماً ف2ي السَّم8اِء فَت8أْت2ي8هJم, بِآي8ة¡ و8لَو, ش8اَء الل�هJ لَج8م8ع8هJم, ع8لَى الْهJد8ى فَال ت8كُون8نَّ م2ن8 

  .)٤(﴾الْج8اه2ل2ني8

فاحلمد هللا الذي رضي باإلميان بالغيب وجعل اإلميان بالغيب ومن خالل الغيب ومل يرض 
من خالل املادة ليتميز أهل القلوب احلية والبصائر النافذة من باإلميان باملادة ومل جيعله باملادة و
  .عمي البصائر وخمتومي القلوب

واحلق أنOه وإن بقي الكثري ليناقش يف هذا املوضوع ولكين أكتفي بالقليل وبفتح الباب٬، 
  .انتهى) اخل.. .وأترك الباقي للمؤمنني ليتوسعوا فيه

 * * *  

                                                            
  .٢٩: السجدة -١

  .٥: األنبياء -٢

  .٩٩: يونس -٣

 .٣٥: األنعام -٤



  א

  :٢٣    ٢٠ص القمي بابويه ابن   والتبصرة اإلمامة

  :X آدم لدن من الوصية
 واهليثم اخلطاب أيب بن احلسني بن وحممد عيسى بن حممد بن أمحد عن اهللا٬، عبد بن سعد

 عبد أيب عن ٬،سليمان ابن مقاتل عن السراد٬، حمبوب بن احلسن عن النهدي٬، مسروق أيب بن
 سادة وأوصياؤه الوصيني سيد ووصيي النبيني٬، سيد أنا(:  النيب قال: قال ٬،X اهللا

 إين: إليه 8 اهللا فأوحى ٬،صاحلاً وصياً له جيعل أن تعاىل اهللا سأل X آدم إن. األوصياء
 يا: X آدم فقال. األوصياء خيارهم وجعلت خلقي اخترت مث بالنبوة٬، األنبياء أكرمت

 إىل آدم فأوصى .شيث إىل أوص آدم٬، يا: إليه اهللا فأوحى. األوصياء خري وصيي اجعل رب
 محون بن مشعون إىل عيسى وأوصى :)إىل أن قال  .(... آدم بن اهللا هبة وهو شيث٬،
 منذر وأوصى ٬،منذر إىل زكريا بن حيىي وأوصى ٬،زكريا بن حيىي إىل مشعون وأوصى ٬،الصفا

 أدفعها وأنا. برده إيلً ودفعها:  اهللا رسول قال مث. برده إىل سليمة وأوصى ٬،سليمة إىل
 واحداً ولدك من أوصيائك إىل وصيك ويدفعها وصيك٬، إىل تدفعها وأنت ٬،علي يا إليك
 عليك ولتختلفن األمة٬، بك ولتكفرن. بعدك األرض أهل خري إىل تدفع حىت واحد٬، بعد

 مثوى والنار" النار يف عنك والشاذ معي٬، كاملقيم عليك الثابت. شديداً كثرياً اختالفاً
  .)"الكافرين
   :X املؤمنني أمري على رسول اهلل  �ص

  :٢٩٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن حممد عن حمبوب٬، ابن عن حممد٬، بن وأمحد احلسني بن حممد عن حيىي٬، بن حممد
 حممد قضى أن ملا :يقول مسعته(: قال ٬،X جعفر أيب عن الثمايل٬، محزة أيب عن الفضيل٬،

 واستكملت نبوتك قضيت قد حممد٬، يا أن إليه تعاىل اهللا أوحى ٬،أيامه واستكمل نبوته٬،
 يف النبوة علم وآثار العلم ومرياث األكرب واالسم واإلميان عندك الذي العلم فاجعل أيامك٬،
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 ومرياث األكرب واالسم واإلميان العلم أقطع لن فإين ٬،طالب أيب بن علي عند بيتك أهل
  .)األنبياء ذريات من أقطعها مل كما ذريتك من العقب من النبوة علم وآثار العلم

  :٢٩٦   ٢٩٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 احلسني بن وحممد حيىي بن وحممد عيسى٬، بن حممد عن سهل٬، عن وغريه٬، احلسني بن حممد
 بن احلميد عبد عن عمرو٬، بن الكرمي وعبد جابر بن إمساعيل عن سنان٬، بن حممد عن ٬،مجيعاً
 وأوصى نون٬، ابن يوشع إىل X موسى أوصى(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن الديلم٬، أيب

 له تعاىل اهللا إن موسى٬، ولد إىل وال ولده إىل يوص ومل هارون٬، ولد إىل نون بن يوشع
 أَنَّم8ا و8اع,لَمJواْ﴿ :ذكره عز وقال ):Xإىل أن قال (.....  يشاء٬، ممن يشاء من خيتار اخلرية٬،
 الْقُر,ب8ى ذَا و8آت2﴿: قال مث ٬،﴾الْقُر,ب8ى و8ل2ذ2ي و8ل2لرَّسJولِ خJمJس8هJ ل2لّه2 فَأَن� ش8ي,ٍء مِّن غَنِم,تJم

Jعلي فكان ﴾ح8ق�ه X العلم٬، مرياث األكرب٬، واالسم له٬، جعلت اليت الوصية حقه وكان 
  .)علم النبوة وآثار

  :عند املوت وصية رسول اهلل 
  :١٥١    ١٥٠ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 سنان بن علي عن البزوفري٬، سفيان بن علي بن احلسني اهللا عبد أيب عن مجاعة٬، أخربنا
 أمحد بن جعفر عن اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن احلسني٬، بن علي عن العدل٬، املوصلي
 الباقر٬، أبيه عن حممد٬، بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن علي٬، بن احلسن عمه عن املصري٬،

 املؤمنني أمري أبيه عن الشهيد٬، الزكي احلسني أبيه عن العابدين٬، سيد الثفنات ذي أبيه عن
X،لعلي   وفاته فيها كانت اليت الليلة يف     اهللا رسول قال(: قال ٬ X :أبا يا 

 ٬،املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته  اهللا رسول فأمال. ودواة صحيفة أحضر ٬،احلسن
 علي يا فأنت ٬،مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال
 والصديق املؤمنني٬، وأمري املرتضى٬، علياً: مسائه يف تعاىل اهللا مساك إماماً عشر االثين أول

  .غريك ألحد األمساء هذه تصح فال واملهدي٬، واملأمون٬، األعظم٬، والفاروق األكرب٬،
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 ٬،غداً لقيتين ثبتها فمن: نسائي وعلى وميتهم٬، حيهم بييت أهل على وصيي أنت ٬،علي يا
 من أميت على خليفيت وأنت القيامة٬، عرصة يف أرها ومل ترين مل منها٬، برئ فأنا طلقتها ومن

 الوفاة حضرته فإذا الوصول٬، الرب احلسن ابين إىل فسلمها الوفاة حضرتك فإذا. بعدي
 سيد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا املقتول٬، الزكي الشهيد احلسني ابين إىل فليسلمها
 حضرته فإذا الباقر٬، حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا علي٬، الثفنات ذي العابدين

 موسى ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الصادق٬، جعفر ابنه إىل فليسلمها الوفاة
 إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الرضا٬، علي ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الكاظم٬،

 حضرته فإذا الناصح٬، علي ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا التقي٬، الثقة حممد ابنه
 حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الفاضل٬، احلسن ابنه إىل فليسلمها الوفاة

 ٬،مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث ٬،إماماً عشر اثنا فذلك.  حممد آل من املستحفظ
 أيب واسم كامسي اسم: أسامي ثالثة له املقربني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا
  .)١() املؤمنني أول هو املهدي٬،: الثالث واالسم وأمحد٬، اهللا عبد وهو

  :Xاجملتبى  اإلمام احلسن على X املؤمنني أمري �ص  
  :٢٩٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أيب عن عمرية٬، بن سيف عن احلكم٬، بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
: قالوا اليمامي وزيد يزيد أيب بن وداود كهيل بن وسلمة األجلح حدثين: قال احلضرمي٬، بكر
 كتبه سلمة أم استودع الكوفة إىل سار حني X علياً أن(: حوشب بن شهر حدثنا

  .)إليه دفعتها X احلسن رجع فلما ٬،والوصية
  :عند املوت Xوصية أمري املؤمنني 

  :٤٤٧    ٤٤٤ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

                                                            
 ٣٩ص: الحسن بن سليمان الحلي -في مختصر بصائر الدرجات ، ١٥٠ص :للشيخ الطوسي - الغيبة: المصادر -١

 -، وفي بحار األنوار ٢٤١ص ٢ج ١٦٩ص ١ج: للسيد هاشم البحراني - ، وفي غاية المرام ١٥٩وفي طبعة أخرى ص
 .٦٤٠ص: للسيد الصدر  -، وفي تاريخ ما بعد الظهور ١٤٧ص ٥٣ج ٢٦٠ص ٣٦ج: للعالمة محمد باقر المجلسي
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 أوصى حني عليه اهللا صلوات طالب أيب بن علي وصية شهدت( :قال اهلاليل قيس بن سليم
 ورؤساء بيته وأهل ولده ومجيع وحممداً X احلسني وصيته على وأشهد٬، X احلسن ابنه إىل

 أوصي أن  اهللا رسول أمرين ٬،بين يا :قال مث٬، إليه والسالح الكتب X دفع مث. شيعته
 ٬،إيلّ وسالحه كتبه ودفع اهللا رسول إيلّ أوصى كما ٬،إليك وسالحي كتيب وأدفع إليك

 X احلسني على أقبل مث .احلسني أخيك إىل تدفعها أن املوت حضرك إذا آمرك أن وأمرين
 احلسني بن علي ابنه ابن بيد وأخذ   هذا ابنك إىل تدفعها أن اهللا رسول وأمرك: له فقال
X فاقرأه ٬،حممد ابنك إىل تدفعها أن اهللا رسول وأمرك :له وقال إليه فضمه    صغري وهو 

 وويل األمر ويل أنت ٬،بين يا :فقال X احلسن ابنه على أقبل مث .ومين السالم اهللا رسول من
 :كتبا :قال مث .متثل وال ضربة مكان فضربة قتلت وإن ٬،فلك عفوت فإن ٬،بعدي الدم
 إال إله ال أن يشهد أنه أوصى :طالب أيب بن علي به أوصى ما هذا الرحيم الرمحن اهللا بسم
 على ليظهره احلق ودين باهلدى أرسله ٬،ورسوله عبده حممداً وأن ٬،له شريك ال وحده اهللا

 ال ٬،العاملني رب هللا وممايت وحمياي ونسكي صاليت إن مث .املشركون كره ولو كله الدين
 بييت وأهل ولدي ومجيع حسن يا أوصيك إين مث .املسلمني من وأنا أمرت وبذلك له شريك

 حببل واعتصموا .مسلمون وأنتم إال متوتن فال ٬،ربكم اهللا بتقوى املؤمنني من كتايب بلغه ومن
 عامة من أفضل البني ذات صالح" :يقول  اهللا رسول مسعت فإين ٬،تفرقوا وال مجيعاً اهللا

 انظروا .باهللا إال قوة وال ٬،"البني ذات وفساد الدين حالقة البغضة وإن ٬،والصوم الصالة
  .احلساب عليكم اهللا يهون فصلوهم أرحامكم ذوي

 اهللا رسول مسعت فقد ٬،حبضرتكم من تضيعوا وال أفواههم تغريوا فال األيتام يف اهللا واهللا
 مال آلكل أوجب كما اجلنة بذلك له اهللا أوجب يستغين حىت يتيماً عال من" :يقول 
 ٬،جريانكم يف اهللا واهللا .غريكم به العمل إىل يسبقكم ال ٬،القرآن يف اهللا واهللا ."النار اليتيم

 إن فإنه بقيتم ما منكم خيلون فال ٬،ربكم بيت يف اهللا واهللا .Ìم أوصى  اهللا رسول فإن
 ٬،الصالة يف اهللا واهللا .سلف قد ما له يغفر أن أمه من به يرجع ما أدىن وإن .تناظروا مل يترك
 اهللا واهللا .ربكم غضب تطفئ فإqا ٬،الزكاة يف اهللا واهللا .دينكم عمود وإqا العمل خري فإqا

 يف فشاركوهم ٬،واملساكني الفقراء يف اهللا واهللا .النار من جنة صيامه فإن ٬،رمضان شهر يف
 اهللا سبيل يف جياهد فإمنا ٬،وأنفسكم بأموالكم اهللا سبيل يف اجلهاد يف اهللا واهللا .معيشتكم
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 أظهركم بني يظلمن فال ٬،نبيكم ذرية يف اهللا واهللا .Ìداه مقتد له ومطيع ٬،هدى إمام :رجالن
 يؤوا ومل حدثاً حيدثوا مل الذين نبيكم أصحاب يف اهللا واهللا .عنهم الدفع على تقدرون وأنتم
 .للمحدث واملؤوي غريهم ومن منهم احملدث ولعن Ìم أوصى  اهللا رسول فإن ٬،حمدثاً
 وقولوا اهللا فيكفيكهم الئم لومة اهللا يف ختافن ال ٬،أميانكم ملكت وما النساء يف اهللا واهللا

 األمر اهللا فيويل املنكر عن والنهي باملعروف األمر تتركن وال .اهللا أمركم كما حسناً للناس
  .لكم يستجاب فال وتدعون أشراركم

 .والتفرق والتدابر والتقاطع والنفاق وإياكم ٬،والتبار والتباذل بالتواصل بين يا عليكم
 شديد اهللا إن اهللا واتقوا والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على وتعاونوا
 عليكم وأقرء اهللا أستودعكم .نبيكم فيكم وحفظ بيت أهل من اهللا حفظكم .العقاب
 من األواخر العشر من ليلة أول يف X قبض حىت) اهللا إال إله ال( يقول يزل مل مث .السالم
  .)اهلجرة من أربعني سنة٬، اجلمعة ليلة٬، وعشرين إحدى ليلة رمضان شهر

  :٢٩٨ص ١ج   الكليين الشيخ   الكايف

 ٬،اجلارود أيب عن ٬،بشري بن الصمد عبد عن ٬،عمري أيب ابن عن ٬،أبيه عن ٬،إبراهيم بن علي
 قال حضره الذي حضره ملا عليه اهللا صلوات املؤمنني أمري إن( :قال ٬،X جعفر أيب عن

 ائتمنين ما على وأئتمنك ٬،إيل  اهللا رسول أسر ما إليك أسر حىت مين ادن :احلسن البنه
  .)ففعل ٬،عليه

  :١٦١    ١٦٠ص ٢ج العاملي يونس بن علي   املستقيم الصراط

 جابر إىل ٬،الفضل بن اهللا عبيد إىل ٬،أبيه إىل ٬،mلول بن متيم إىل القمي جعفر أبو الشيخ أسند
 ملجم ابن امللعون ضربه ملا  علياً أن( :نباته بن األصبغ إىل ٬،ليلى بن سفيان إىل ٬،اجلعفي

 وصيي حسن يا وأنت ٬،قويل فامسعا هذه ليليت يف مقبوض إين :فقال٬، باحلسنني دعا اهللا لعنه
 ألمره وكن ٬،نطق ما نصتأف الوصية يف شريكه حسني يا وأنت ٬،بعدي من باألمر والقائم

  .)عنه باألمر والقائم ٬،بعده الناطق فأنت الدنيا من خرج فإذا ٬،بقي ما تابعاً
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 أيب عن عمرية٬، بن سيف عن احلكم٬، بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 العراق إىل صار ملا عليه اهللا صلوات احلسني إن( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن احلضرمي٬، بكر

 دفعتها X احلسني بن علي رجع فلما والوصية٬، الكتب عنها اهللا رضي سلمة أم استودع
  .)إليه

  :عند املوت Xسجاد مام اللإل  X احلسني اإلمام وصية
 ٥٨٣ص X العلوم باقر معهد يف احلديث جلنة    X احلسني اإلمام كلمات موسوعة

   ٥٨٥:  

 خالية فرآها أبيه بين خيم إىل التفت فريدا٬ً، وحيداً بقي وقد X باحلسني األمر ضاق ملا(
 ير فلم أصحابه خيم إىل التفت مث منهم٬، خالية فوجدها عقيل بين خيم إىل التفت مث منهم٬،
 خيم إىل ذهب مث.العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول ال قول من يكثر فجعل أحدا٬ً، منهم

 عليه فدخل األدمي٬، من نطع على ملقى فرآه Xزين العابدين  ولده خيمة إىل فجاء النساء٬،
 يتمكن فلم النهوض أراد) السالم عليهما( احلسني بن علي إليه نظر فلما مترضه٬، زينب وعنده
 أقبل٬، قد  اهللا رسول ابن فهذا صدرك إىل أسنديين: لعمته فقال املرض٬، شدة من

 وهو مرضه٬، عن ولده يسأل X احلسني صدرها٬، فجعل إىل وأسندته خلفه زينب فجلست
: X احلسني له فقال ؟ املنافقني هؤالء مع اليوم صنعت ما ٬،أبتاه يا: قال مث تعاىل٬، اهللا حيمد

 وبينهم بيننا احلرب شب وقد ذكر اهللا٬، فأنساهم الشيطان عليهم استحوذ قد ٬،ولدي يا
 العباس؟ عمي أين ٬،أبتاه يا: X علي فقال. ومنهم منا بالدم األرض فاضت حىت اهللا لعنهم
 خيربه مل جييبه؛ ألنه كيف أخيها إىل تنظر وجعلت بعرب·ا٬، زينب اختنقت عمه عن سأل فلما

 قطعوا قتل٬، قد عمك إن ٬،بين يا: X فقال .مرضه يشتد أن من خوفاً العباس٬، عمه بشهادة
 فلما عليه٬، غشي حىت شديداً بكاًء X احلسني بن علي فبكى .الفرات شاطئ على يديه
: فقال .قتل: له يقول X واحلسني عمومته٬، من واحد كل عن يسأل جعل غشوته من أفاق
 ٬،بين يا: له فقال ؟ القني بن وزهري عوسجة٬، بن ومسلم مظاهر٬، بن وحبيب علي٬، أخي وأين
 فكلهم عنهم تسأل الذين وأما هؤالء وأنت٬، أنا إال حي رجل اخليام يف ليس أنه اعلم

 ٬،عمتاه يا: زينب لعمته قال مث شديدا٬ً، بكاًء احلسني بن علي فبكى!  الثرى وجه على صرعى
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 وأما عليها٬، فأتوكأ العصا أما: فقال ؟ Ìما تصنع وما: أبوه له فقال .والعصا بالسيف علي×
 من احلسني فمنعه. بعده احلياة يف خري ال فإنه ٬، اهللا رسول ابن يدي بني به فأذب السيف
 خليفيت وأنت عتريت٬، وأفضل ذرييت٬، أطيب أنت ٬،ولدي يا :له وقال صدره إىل وضمه ذلك٬،
 األعداء واليتم ومشاتة الذلة مشلتهم قد خمذولون٬، غرباء فإqم ٬،واألطفال العيال هؤالء على

 بلني خواطرهم وسل استوحشوا٬، إذا وآنسهم صرخوا٬، إذا سكتهم الزمان٬، ونوائب
 إليه يشكون عندهم أحد وال غريك٬، به يستأنسون من رجاهلم من بقي ما فإqم الكالم٬،
 X بيده لزمه مث .عليهم وتبكي عليك ويبكواوتشمهم٬،  يشموك دعهم سواك٬، حزqم
 إمسعن فاطمة٬، ويا رقية٬، ويا سكينة٬، ويا كلثوم٬، أم ويا زينب٬، يا: صوته بأعلى وصاح
 ولدي٬، يا: له قال مث .الطاعة مفترض إمام وهو عليكم٬، خليفيت هذا ابين أن واعلمن كالمي

  ).فابكوه شهيداً ومضى فاندبوه٬، غريباً مات أيب إن: هلم فقل السالم٬، عين شيعيت بلغ

  :٣٠٤   ٣٠٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 منصور عن إمساعيل٬، بن حممد عن حممد٬، بن وأمحد احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد
 "السالم عليهما" علي بن احلسني إن(: قال ٬،X جعفر أيب عن اجلارود٬، أيب عن ٬،يونس بن
 كتاباً إليها فدفع X احلسني بنت فاطمة الكربى ابنته دعا حضره٬، الذي حضره ملا

 أنه إال يرون ال معهم مبطوناً "السالم عليهما" احلسني بن علي وكان ظاهرة ووصية ملفوفاً
 يا إلينا الكتاب ذلك واهللا صار مث ٬،X احلسني بن علي إىل الكتاب فاطمة فدفعت به٬، ملا

 ولد إليه حيتاج ما واهللا فيه: قال ؟ فداك اهللا جعلين الكتاب ذلك يف ما: قلت: قال .زياد
  .)اخلدش أرش فيه أن حىت احلدود٬، فيه إن واهللا الدنيا٬، تفىن أن إىل آدم اهللا خلق منذ آدم

  :البة حممد بن احلنفية لإلمامةمط
  :٥٢٢ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 عن ٬،رياب بن علي عن ٬،حمبوب بن احلسن عن ٬،احلسني بن وحممد حممد بن أمحد حدثنا
 احلنفية بن حممد أرسل احلسني قتل ملا( :قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،وزرارة X اهللا عبد أيب
 كان  اهللا رسول أن علمت قد أخي بن يا :له قال مث٬،به فخال X احلسني بن علي إىل
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  :عند املوت Xاإلمام السجاد وصية 

  :٩١ص ٢ج الكليين الشيخ   الكايف

 أيب بن درست عن ٬،مهران بن إمساعيل عن ٬،اهللا عبد أيب بن أمحد عن ٬،أصحابنا من عدة
 علي أيب حضرت ملا( :X جعفر أبو قال :قال محزة أيب عن ٬،بشري بن عيسى عن ٬،منصور

 به أوصاين مبا أوصيك ٬،بين يا :وقال صدره إىل ضمين الوفاة) السالم عليهما( احلسني بن
  .)مراً كان وإن احلق على اصرب بين يا به أوصاه أباه أن ذكر ومبا الوفاة حضرته حني أيب

  :٣٠٥ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 سهل٬، ابن حممد عن الكويف٬، القاسم أيب عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد
 جعفر أيب عن ٬،احلسني بن علي بن اهللا عبد بن حممد بن إمساعيل عن البالد٬، أيب بن إبراهيم عن
X،أو سفطاً أخرج ذلك قبل ٬،الوفاة "السالم عليهما" احلسني بن علي حضر ملا(: قال ٬ 

 جاء تويف فلما أربعة٬، بني فحمل: قال الصندوق٬، هذا امحل حممد٬، يا: فقال عنده٬، صندوقاً
 لكم ما واهللا: فقال الصندوق٬، يف نصيبنا أعطنا: فقالوا الصندوق٬، يف] ما[ يدعون إخوته

  .) اهللا رسول سالح الصندوق يف وكان .إيلّ دفعه ما شيء فيه لكم كان ولو شيء فيه

  :٣٠٥ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن ٬،اهللا عبد بن حممد عن احلسني٬، بن حممد عن موسى٬، بن عمران عن حيىي٬، بن حممد
 إىل "السالم عليهما" احلسني بن علي التفت(: قال ٬،جده عن أبيه٬، عن اهللا٬، عبد بن عيسى
 هذا حممد٬، يا :فقال علي بن حممد إىل التفت مث ٬،عنده جمتمعون وهم املوت يف وهو ولده

 مملوءاً كان ولكن درهم٬، وال دينار فيه يكن مل إنه أما: قال .بيتك إىل به اذهب الصندوق
  .)علماً
  :X اإلمام الصادق على X  اإلمام الباقر �ص 

  :٣٠٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف
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 الصباح أيب عن ٬،عثمان بن أبان عن ٬،الوشاء عن ٬،حممد بن معلى عن ٬،حممد بن احلسني
 من هذا ؟ هذا ترى :فقال ٬،ميشي X اهللا عبد أيب إىل X جعفر أبو نطر( :قال الكناين
 وجنعلهم أئمة وجنعلهم األرض يف استضعفوا الذين على منن أن ونريد" :8 اهللا قال الذين

  .)"الوارثني

  :٣٠٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 طاهر عن ٬،يعقوب بن يونس عن ٬،أصحابنا بعض عن ٬،خالد بن حممد عن ٬،حممد بن أمحد
  .)الربية خري هذا :X جعفر أبو فقال ٬،X جعفر فأقبل X جعفر أيب عند كنت( :قال

  :٣٠٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 يزيد بن جابر عن سامل٬، بن هشام عن حمبوب٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 X اهللا عبد أيب على بيده فضرب X القائم عن سئل(: قال ٬،X جعفر أيب عن اجلعفي٬،
 أيب على دخلت X جعفر أبو قبض فلما: عنبسة قال . حممد آل قائم واهللا هذا :فقال
 هو إمام كل ليس أن ترون لعلكم :قال مث .جابر صدق :فقال بذلك٬، فأخربته X اهللا عبد

  .)قبله كان الذي اإلمام بعد القائم
  :عند املوت X  اإلمام الباقروصية 
  :٣٠٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أيب عن ٬،األعلى عبد عن الرمحن٬، عبد بن يونس عن عيسى٬، بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي
 يل ادع: قال الوفاة حضرته فلما هناك٬، ما استودعين X أيب إن(: قال ٬،X اهللا عبد

 هذا اكتب٬،: فقال عمر٬، بن اهللا عبد موىل نافع فيهم قريش٬، من أربعة له فدعوت .شهوداً
" مسلمون وأنتم إال متوتن فال الدين لكم اصطفى اهللا إن بين يا" بنيه يعقوب به أوصى ما

 فيه يصلي كان الذي برده يف يكفنه أن وأمره حممد بن جعفر إىل علي بن حممد وأوصى
 عند أطماره عنه حيل وأن أصابع٬، أربع ويرفعه قربه٬، يربع وأن بعمامته٬، يعممه وأن اجلمعة٬،

 كان ما    انصرفوا ما بعد    أبت يا: له فقلت اهللا٬، رمحكم انصرفوا: للشهود قال مث دفنه٬،
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 إليه٬، يوص مل إنه: يقال وأن تغلب أن كرهت بين٬، يا: ؟ فقال عليه تشهد بأن هذا يف
  .)احلجة لك تكون أن فأردت

  :٣٠٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 اهللا عبد أيب عن ٬،سامل بن هشام عن ٬،عمري أيب ابن عن ٬،حممد بن أمحد عن ٬،حيىي بن حممد
X أيب حضرت ملا( :قال X قلت ٬،خرياً بأصحايب أوصيك ٬،جعفر يا :قال الوفاة: 

  .)أحداً يسأل فال    املصر يف يكون منهم والرجل    ألدعنهم واهللا فداك جعلت

  :٧٩    ٧٨ص ياحلل سليمان بن احلسن    البصائر خمتصر

 أيب عن ٬،سامل بن هشام عن ٬،عمري أيب بن حممد عن ٬،هاشم بن وإبراهيم يزيد بن يعقوب
 من علي× ليس :فقال ٬،عليه فخفت شديداً مرضاً X جعفر أبو مرض( :قال X اهللا عبد

 يا :قال مث ٬،يوصينا فجعل خفيفة علة اعتل مث اهللا شاء ما مكث مث :قال ٬،بأس هذا مرضي
 ٬،بأس عليك ليس ٬،أبه يا :له فقلت ٬،أشهدهم حىت املدينة أهل من اًنفر علي× أدخل ٬،بين

 أين أخربين الذي هو ذلك مرضي يف مبيت لست أين فأخربين جاءين الذي إن ٬،بين يا :فقال
  .)هذا مرضي يف ميت

   :Xعلى اإلمام الكاظم  X اإلمام الصادق �ص
  :٣٠٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 قلت: قال ٬،املختار بن الفيض عن القال٬، اهللا عبد عن علي٬، بن حممد عن مهران٬، بن أمحد
    X إبراهيم أبو عليه فدخل ؟ بعدك لنا من النار من بيدي خذ( :X اهللا عبد أليب
   .)به فتمسك صاحبكم٬، هذا: فقال   غالم يومئذ وهو

  :٣٠٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 كنت(: قال ٬،بن عمر املفضل عن الصيقل٬، موسى عن علي٬، بن حممد عن مهران٬، بن أمحد
 أمره وضع ٬،به استوص :فقال غالم٬، وهو X إبراهيم أبو فدخل X اهللا عبد أيب عند
  ).أصحابك من به تثق من عند
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  :٣٠٩ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

٬، X اهللا عبد أيب عن اجلمال٬، صفوان عن جنران٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 كان فإذا ويراح٬، عليها يغدا األنفس إن وأمي أنت بأيب: حازم بن منصور له قال(: قال

 على بيده وضرب صاحبكم٬، فهو ذلك كان إذا: X اهللا عبد أبو فقال ؟ فمن ذلك
 جعفر بن اهللا وعبد مخاسي يومئذ وهو    أعلم ما يف   األمين X احلسن أيب منكب
  .)معنا جالس

  :٣١٠ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن سليمان عن ٬،مسكان ابن عن صفوان٬، عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد
 Ìذا٬، عليكم :لنا فقال عنده وحنن يوماً X احلسن أبا X اهللا عبد أبو دعا( :قال ٬،خالد
  .)بعدي صاحبكم واهللا فهو

  :عند املوت X وصية اإلمام الصادق 

  :٣٢٩    ٣٢٨ص) الشيعي( الطربي جرير بن حممد    مامةاإل دالئل

 ٬،حممد بن علي عن ٬،الصرييف علي بن حممد حدثنا :قال ٬،أمحد أخربنا :قال ٬،احلسن وروى
 أيب حضر ملا :يقول X الصاحل العبد مسعت( :قال ٬،بصري أيب عن ٬،أبيه عن ٬،احلسن عن

 يغسل واحلجة ٬،أباه أيب وغسل ٬،أيب غسلت فإين ٬،غريك غسلي يلي ال ٬،بين يا :قال املوت
 اهللا عبد إن ٬،بين يا :وقال .بيدي ودفنته ٬،وكفنته ٬،أيب غمضت الذي أنا فكنت :قال .احلجة
 اهللا عبد أبو مضى فلما .أهلي من يب يلحق من أول وهو ٬،فدعه ٬،بعدي اإلمامة يدعي أخاك
X نفسه إىل اهللا عبد ودعا٬، ستره احلسن أبو أرخى(.  

  :٢٥١ص ٤٧ج العالمة اÜلسي   بحارال

 اإلمامة يف وصيته كانت X الصادق قضى ملا( :قال ٬،عمر بن املفضل عن روي :اخلرائج
  ...).اإلمامة اهللا عبد أخوه فادعى٬، الكاظم موسى إىل

  :٣١٠ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف
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 عن ٬،زريب ابن داود عن ٬،يونس عن ٬،الوليد بن حممد عن ٬،غريه أو سهل عن ٬،حممد بن علي
 وهو عليه فدخلت فأتيته الليل جوف يف املنصور جعفر أبو إيلّ بعث(: قال ٬،النحوي أيوب أيب

 إيلّ بالكتاب رمى عليه سلمت فلما: قال٬، كتاب يده ويف مشعة يديه وبني كرسي على جالس
 هللا فإنا٬، مات قد حممد بن جعفر أن خيربنا سليمان بن حممد كتاب هذا: يل فقال٬، يبكي وهو
٬، الكتاب صدر فكتبت: قال ٬،اكتب: يل قال مث ؟ جعفر مثل وأين    ثالثاً   راجعون إليه وإنا
 إليه فرجع: قال٬، عنقه واضرب فقدمه بعينه واحد رجل إىل أوصى كان إن اكتب: قال مث

 اهللا وعبد سليمان بن وحممد املنصور جعفر أبو حدهمأو مخسة إىل أوصى قد أنه اجلواب
  .)ومحيدة وموسى

  :X على اإلمام الرضا X اإلمام الكاظم �ص 

  :٣١١ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أيب عن ٬،القابوسي نعيم عن حكيم٬، بن معاوية عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 معي ينظر وهو إيلّ وأحبهم عندي وأبرهم ولدي أكرب علياً ابين إن(: قال أنه X احلسن

  .)نيب وصي أو نيب إال فيه ينظر ومل اجلفر يف

  :٣١٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن حيىي عن ٬،اللؤلؤي احلسني بن احلسن عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد
 عظمي ودق سين كربت قد إين: X موسى احلسن أليب قلت(: قال ٬،الرقي داود عن عمرو٬،
  .)الرضا احلسن أبو هذا: فقال ٬،]بعدك من[ فأخربين بك٬، فأخربين X أباك سألت وإين

  :٣١٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 وكانت املخزومي حدثين(: قال ٬،الفضيل بن حممد عن علي٬، بن حممد عن مهران٬، بن أمحد
 قال مث فجمعنا X موسى احلسن أبو إلينا بعث: قال X طالب أيب بن جعفر ولد من أمه
 بأمري والقيم وصيي هذا ابين أن اشهدوا :فقال .ال: فقلنا ؟ دعوتكم مل أتدرون :لنا

 عندي له كانت ومن هذا٬، ابين من فليأخذه دين عندي له كان من ٬،بعدي من وخليفيت
  .)بكتابه إال يلقين فال لقائي من بد له يكن مل ومن منه٬، فلينجزها عدة
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  :٣١٩ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 ابن عن ٬،املرزبان بن اهللا وعبيد علي بن حممد عن زياد٬، بن سهل عن احلسن٬، بن حممد
 ابنه وعلي بسنة العراق يقدم أن قبل من X موسى احلسن أيب على دخلت(: قال ٬،سنان
 جتزع فال حركة٬، السنة هذه يف سيكون إنه أما حممد٬، يا :فقال إيلّ فنظر يديه٬، بني جالس
 الطاغية٬، إىل أصري :فقال ذكرت٬، ما أقلقين فقد ؟ فداك جعلت يكون وما: قلت: قال لذلك٬،

 :قال ؟ فداك جعلت يكون وما: قلت: قال بعده٬، يكون الذي ومن سوء منه يبدأين ال إنه أما
 ابين ظلم من :قال ؟ فداك جعلت ذاك وما: قلت: قال .يشاء ما اهللا ويفعل الظاملني اهللا يضل
 إمامته وجحده حقه طالب أيب بن علي ظلم كمن كان بعدي من إمامته وجحد حقه هذا
 له وألقرن حقه له ألسلمن العمر يف يل اهللا مد لئن واهللا: قلت: قال . اهللا رسول بعد

 من يكون من بإمامته له وتقر حقه له وتسلم عمرك يف اهللا ميد حممد يا صدقت :قال بإمامته٬،
  .)والتسليم الرضا له: قلت: قال .ابنه حممد :قال ؟ ذاك ومن: قلت: قال .بعده

  :٣١٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 إبراهيم بن اهللا عبد حدثين :قال احلكم أيب عن ٬،علي بن حممد عن ٬،مهران بن أمحد
 X إبراهيم أبو أوصى ملا( :قال ٬،سليط بن يزيد عن ٬،عمارة بن حممد بن اهللا وعبد اجلعفري
 حممد بن جعفر بن وإسحاق اجلعفري حممد بن وإسحاق اجلعفري حممد بن إبراهيم أشهد
 عمران بن وسعد علي بن زيد بن احلسني بن وحيىي اجلعفري ومعاوية صاحل ابن وجعفر

 سعد بن جعفر بن وحممد األنصاري سليط بن ويزيد األنصاري احلارث بن وحممد األنصاري
 ال وحده اهللا إال إله ال أن يشهد أنه أشهدهم   األوىل الوصية كاتب وهو    األسلمي
 يف ما يبعث اهللا وأن ٬،فيها ريب ال آتية الساعة وأن ٬،ورسوله عبده حممداً وأن ٬،له شريك
 وأن ٬،حق والقضاء ٬،حق احلساب وأن ٬،حق الوعد وأن ٬،حق املوت بعد البعث وأن ٬،القبور

 ٬،حق األمني الروح به نزل ما وأن ٬،حق  حممد به جاء ما وأن ٬،حق اهللا يدي بني الوقوف
 وقد خبطي وصييت هذه أن وأشهدهم ٬،اهللا شاء إن بعثأ وعليه أموت وعليه أحيا ذلك على

 ذلك قبل علي بن حممد ووصية X طالب أيب بن علي املؤمنني أمري جدي وصية نسخت
 وبين علي إىل أوصيت قد وإين ٬،ذلك مثل على حممد بن جعفر ووصية حبرف حرفاً نسختها
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 أن وأحب كرههم وإن ٬،له فذاك يقرهم أن وأحب رشداً منهم وآنس شاء إن معه بعد
  .)إىل آخر الوصية.. . معه هلم أمر وال له فذاك خيرجهم

  :عند املوت X وصية اإلمام الكاظم

  :٩٦    ٩٤ص ٢ج الصدوق الشيخ   X الرضا أخبار عيون

 بن أمحد عن ٬،أيب حدثين :قال ٬،)عنه اهللا رضي( القرشي متيم بن اهللا عبد بن متيم حدثنا
إىل ... ( :يف حديث طويل واقد بن عمر عن ٬،البصري جعفر بن سليمان عن ٬،األنصاري علي
 به موكالً وكان أيام بثالثة وفاته قبل وذلك باملسيب دعا X موسى سيدنا إن مث(): قوله
 جدي مدينة املدينة إىل الليلة هذه ظاعن إين :قال ٬،موالي يا لبيك: قال ٬،مسيب يا :له فقال

 ي٬،أمر مرهأو وخليفيت وصيي واجعله أيب إىل عهده ما ابين علي إىل العهد  اهللا رسول
 على معي واحلرس وأقفاهلا األبواب لك افتح أن تأمرين كيف ٬،موالي يا: فقلت: املسيب قال

 ؟ فمه :قال ٬،سيدي يا ال: قلت ٬،وفينا 8 باهللا يقينك ضعف ٬،مسيب يا :فقال! ؟ األبواب
 العظيم بامسه 8 اهللا أدعو إين :قال مث ٬،ثبته اللهم :فقال ٬،يثبتين اهللا ادع ٬،سيدي يا: قلت
 حىت طرفه ارتداد قبل سليمان يدي بني ووضعه بلقيس بسرير جاء حىت آصف دعا الذي
 فلم مصاله عن ففقدته يدعو X فسمعته: املسيب قال .باملدينة على ابين وبني بيين جيمع
 لوجهي ساجداً هللا فخررت ٬،رجليه احلديد وأعاد مكانه إىل عاد قد يتهأر حىت قدمي قائماً أزل
 إىل راحل أين واعلم ٬،مسيب يا رأسك ارفع: يل فقال ٬،معرفته من على به أنعم ما على شكراً

 هو ابين علياً نإف مسيب يا تبك ال :يل فقال ٬،فبكيت: قال ٬،اليوم هذا ثالث يف 8 اهللا
 مث :قال ٬،هللا احلمد: فقلت ٬،لزمته ما تضل لن فإنك بواليته فاستمسك بعدي وموالك إمامك

 اهللا إىل الرحيل من عرفتك ما على إين :يل فقال ٬،الثالث اليوم ةليل يف دعاين X سيدي إن
 لوين واصفر بطين وارتفع انتفخت قد ورأيتين فشربتها ماء من ةبشرب دعوت فإذا 8

 تظهر أن فإياك احلدث هذا يب رأيت فإذا ٬،بوفايت الطاغية رفخب× ألواناً وتلون خضراو وامحر
 وعده أرقب أزل فلم: زهري بن املسيب قال .وفايت بعد إال عندي من على وال أحداً عليه
 السندي الرجس هذا إن ٬،مسيب يا :يل فقال ٬،دعاين مث فشرmا بالشربة X دعا حىت

 إىل محلت فإذا!  أبداً ذلك يكون أن هيهات هيهات ٬،ودفين غسلي يتوىل نهأ سيزعم شاهك
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 وال ٬،مفرجات أصابع أربع فوق قربي ترفعوا وال Ìا فأحلدوين قريش مبقابر املعروفة املقربة
 علي بن احلسني جدي ةترب إال ةحمرم لنا تربه كل فإن .به لتتربكوا شيئاً تربيت من تأخذوا

 أشبه شخصاً رأيت مث: قال ٬،وأوليائنا لشيعتنا شفاء جعلها تعاىل فإن )السالم عليهما(
 سؤاله فأردت ٬،غالم وهو X الرضا بسيدي عهدي وكان جانبه إىل جالساً به األشخاص

 مضى صابراً أزل فلم! ؟ مسيب يا qيتك قد أليس :فقال X موسى سيدي يب فصاح
 بعيين يتهمأر لقد فواهللا ٬،شاهك بن السندي فواىف الرشيد إىل اخلرب أ¶يت مث الشخص وغاب
 ال وأراهم ويكفنونه حينطونه أ¶م ويظنون ٬،إليه أيديهم تصل فال يغسلونه أ¶م يظنون وهم

 هلم املعاونة يظهر وهو وتكفينه وحتنيطه غسله يتوىل الشخص ذلك ورأيت ٬،شيئاً به يصنعون
 فال فيه شككت مهما ٬،مسيب يا :الشخص ذلك يل قال أمره من فرغ فلما ٬،يعرفونه ال وهم

 مثل مثلي ٬،مسيب يا .X أيب بعد عليك اهللا وحجه وموالك إمامك ينإف ٬،يفّ تشكن
 محل مث .منكرون له وهم فعرفهم دخلوا حني إخوته مثل ومثلهم ٬،X الصديق يوسف
X عليه وبنوا ذلك بعد قربه رفعوا مث ٬،به أمر مما أكثر قربه يرفع ومل قريش مقابر دفن حىت(.  

  :٣٥١    ٣٤٩ص ١ج الراوندي الدين قطب    واجلرائح اخلرائج

 الرضا به أوصاين فيما كان(: الفضل بن حممد قال: الكوفة X الرضا دخول يف روى ما
X وأعلمهم هناك الشيعة فامجع الكوفة إىل صر :يل قال أن البصرة من منصرفه وقت يف 

 ابن يا: فقال ٬،مزاحم بن نصر إليه فقام :)إىل أن قال ..... يف حديث طويل( عليهم قادم أين
 بأنه قاطبة حممد أمة شهدت إمام يف أقول ما :فقال ؟ حممد بن جعفر يف تقول ما ٬،اهللا رسول

 الناس نإف: قال. مثله كان :قال ؟ جعفر بن موسى يف تقول فما: قال!  زمانه أهل أعلم كان
 األنباط يكلم فكان دهره من برهة عمر جعفر بن موسى إن :قال. أمره يف حتريوا قد

 بألسنتهم٬، العجم ويكلم بالرومية٬، الروم وأهل بالدرية٬، خراسان أهل ويكلم بلساqم٬،
 فلما. وألسنتهم بكتبهم فيحاجهم والنصارى٬، اليهود علماء اآلفاق من عليه يرد وكان
 واملدة نفذ٬، قد األجل إن ٬،بين يا :يقول برسالته موىل أتاين وفاته وقت وكان مدته٬، نفذت

 وأوصاه٬، علياً دعا وفاته وقت كان ملا  اهللا رسول نإف أبيك٬، وصي وأنت انقضت٬، قد
 يا: قال مث ٬،واألوصياء األنبياء Ìا اهللا خص اليت األمساء فيها كان اليت الصحيفة إليه ودفع
 أخرج: له قال مث مبالءته٬، X علي رأس اهللا رسول فغطى] منه فدنا. [مين ادن ٬،علي



 ٣١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 ما كل وابلع فمصه٬، فيك يف لساين اجعل ٬،علي يا: قال مث خبامته٬، فختمه فأخرجه. لسانك
 ٬،بصرين ما وبصرك فهمين٬، ما فهمك اهللا إن: له فقال ذلك٬، علي ففعل. فيك يف جتد

 فلما. إمام بعد إماماً كذلك مث بعدي٬، نيب ال فإنه النبوة٬، إال أعطاين٬، ما العلم من وأعطاك
 سر وهذا تعلم٬، بغري سيكون وما كان وما[ كتاب وكل لسان كل علمت موسى مضى

 فليس وحيققه٬، ذلك يعرف مل ومن أوصيائهم٬، إىل أودعوه واألنبياء فيهم٬، اهللا أودعه األنبياء
  .)]باهللا إال قوة وال ٬،يءش على هو

  :X على اإلمام اجلواد X اإلمام الرضا �ص  

  :٣٢٠ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 وذكر X الرضا مسعت(: قال ٬،خالد بن معمر عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
: وقال ٬،مكاين وصريته جملسي أجلسته قد جعفر أبو هذا ذلك٬، إىل حاجتكم ما :فقال شيئاً
 .)بالقذة القذة أكابرنا عن أصاغرنا يتوارث بيت أهل إنا

  :٣٢٠ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 يل قال(: قال ٬،نصر أيب ابن عن حكيم٬، بن معاوية عن علي٬، بن حممد عن أصحابنا٬، بعض
 الرضا على فدخلت أعلم٬، حىت تسأله أن فأشتهي ؟ صاحبك بعد اإلمام من: النجاشي ابن
X ،له وليس ابين يقول أن أحد يتجرأ هل :قال مث ٬،ابين اإلمام :يل فقال: قال فأخربته٬ 
  .)ولد

  :٣٢١ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 كنا قد(: X للرضا قلت: قال ٬،حيىي بن صفوان عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 اهللا وهبه فقد غالما٬ً، يل اهللا يهب: تقول فكنت X جعفر أبا لك اهللا يهب أن قبل نسألك
 X جعفر أيب إىل بيده فأشار ؟ من فإىل كون كان فإن يومك اهللا أرانا فال عيوننا٬، فأقر لك٬،
 ذلك من يضره وما :فقال! ؟ سنني ثالث ابن هذا فداك جعلت: فقلت يديه٬، بني قائم وهو
  .)سنني ثالث ابن وهو باحلجة X عيسى قام فقد
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  :عند املوت X وصية اإلمام الرضا
  :٢٧٣    ٢٧١ص ١ج الصدوق الشيخ    X الرضا أخبار عيون

 جعفر بن زياد بن وأمحد ٬،املتوكل موسى بن وحممد ٬،ماجيلويه علي بن حممد حدثنا
 بن واحلسني ٬،تاتانه بن إبراهيم بن واحلسني ٬،هاشم بن إبراهيم بن علي بن وأمحد ٬،اهلمداين
 علي حدثنا :قالوا ٬،)عنهم اهللا رضي( الوراق اهللا عبد بن وعلي ٬،املؤدب هشام بن أمحد إبراهيم

 قال مث: قال: (... يف حديث طويل ٬،اهلروي الصلت أيب عن ٬،أبيه عن ٬،هاشم بن إبراهيم بن
X: الرأس مكشوف وأنا خرجت أنا فإن الفاجر هذا على ادخل غداً ٬،الصلت أبا يا 

 فلما: الصلت أبو قال ٬،تكلمين فال الرأس مغطى وأنا خرجت أنا وإن ٬،أكلمك فتكلم
 غالم عليه دخل إذ كذلك هو فبينما ينتظر حمرابه يف فجعل وجلس ثيابه لبس الغد من أصبحنا
 املأمون دخل حىت اتبعه وأنا ميشي وقام ورداءه نعله فلبس ٬،املؤمنني أمري أجب: له فقال املأمون
 فلما ٬،بعضه وبقي بعضه أكل قد عنب عنقود وبيده فاكهة وأطباق عنب عليه طبق يديه وبني
 يا: وقال العنقود ناوله مث معه وأجلسه عينيه بني ما لوقبO فعانقه إليه وثب X بالرضا أبصر
 يكون حسناً عنباً كان رمبا :X الرضا فقال٬، هذا من أحسن عنباً رأيت ما ٬،اهللا رسول بن
 وما ذلك من بد ال: فقال ٬،منه تعفيين :X الرضا له فقال ٬،منه كل: له فقال ٬،اجلنة من

 ثالث X الرضا منه فأكل ناوله مث منه فأكل العنقود فتناول يء٬،بش تتهمنا لعلك منه مينعك
 مغطى X فخرج .وجهتين حيث إىل :فقال ؟ أين إىل: املأمون فقال٬، وقام به رمى مث حبات
 ومكثت فراشه على X نام مث ٬،فغلق الباب يغلق أن فأمر ٬،الدار دخل حىت أكلمه فلم الرأس
 قطط ٬،الوجه حسن شاب عليO دخل إذ كذلك أنا فبينما ٬،حمزوناً مهموماً الدار صحن يف واقفاً
 :فقال ؟ مغلق والباب دخلت أين من: له فقلت إليه فبادرت X بالرضا الناس أشبه ٬،الشعر
: له فقلت ؟ مغلق والباب الدار أدخلين الذي هو الوقت هذا يف املدينة من يب جاء الذي
 أبيه حنو مضى مث ٬،علي بن حممد أنا ٬،الصلت أبا يا عليك اهللا حجه أنا :يل فقال ؟ أنت ومن

 فعانقه إليه وثب X الرضا إليه نظر فلما ٬،معه بالدخول وأمرين فدخل )السالم عليهما(
 علي بن حممد عليه وأكب فراشه إىل سحباً سحبه مث ٬،عينيه بني ما وقبل صدره إىل وضمه
X الرضا شفيت على ورأيت ٬،أفهمه يءبش ويساره يقبله X ً٬،الثلج من بياضاً أشد زبدا 
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 شيئاً منه فاستخرج وصدره ثوبيه بني يده دخلأ مث ٬،بلسانه يلحسه X جعفر أبا ورأيت
 أبا يا قم :X جعفر أبو فقال٬، X الرضا ومضى ٬،X جعفر أبو فابتلعه بالعصفور شبيهاً

 ائته :يل وقال ٬،ماء وال مغتسل اخلزانة يف ما: فقلت ٬،اخلزانة من واملاء باملغتسل ائتين الصلت
 فقال ٬،ألغسله ثيايب ومشرت فأخرجته وماء مغتسل فيها فإذا اخلزانة فدخلت ٬،به آمرك ما إيلّ
 إىل فاخرج اخلزانة ادخل :يل قال مث فغسله ٬،غريك يعينين من يل فإن ٬،الصلت أبا يا تنح :يل

 فحملته قط اخلزانة تلك يف أره مل بسفط أنا فإذا٬، فدخلت ٬،وحنوطه كفنه فيه الذي السفط
 يصلح حىت النجار إىل مضيأ: فقلت ٬،بالتابوت ائتين :يل قال مث ٬،عليه وصلى فكفنه٬، إليه

 به فأتيته قط أره مل تابوتاً فوجدت اخلزانة فدخلت ٬،تابوتاً اخلزانة يف نإف قم :قال ؟ التابوت
 يفرغ مل ركعتني وصلى قدميه وصف التابوت يف فوضعه عليه صلى ما بعد X الرضا فأخذ
 ٬،اهللا رسول بن يا: فقلت٬، ومضى التابوت منه فخرج السقف وانشق التابوت عال حىت منهما
 أبا يا سيعود فإنه سكتا :يل فقال ؟ نصنع فما٬، X بالرضا ويطالبنا املأمون جييئنا الساعة

 أرواحهما بني اهللا مجع إال باملغرب وصيه وميوت باملشرق ميوت نيب من ما ٬،الصلت
 الرضا فاستخرج X فقام التابوت ونزل السقف إنشق حىت احلديث أمت وما ٬،وأجسادمها
X يكفن ومل يغسل مل كأنه فراشه على ووضعه التابوت من.....(  
   :X على اإلمام اهلادي X اإلمام اجلواد �ص 

  :٣٢٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 من X جعفر أبو خرج ملا(: قال ٬،مهران بن إمساعيل عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 أخاف إين فداك جعلت: خروجه عند له قلت خرجتيه٬، من األوىل الدفعة يف بغداد إىل املدينة
 حيث الغيبة ليس :وقال ضاحكاً إيلّ بوجهه فكر ؟ بعدك األمر من فإىل الوجه٬، هذا يف عليك
 أنت فداك جعلت: له فقلت إليه صرت املعتصم إىل الثانية به اخرج فلما .السنة هذه يف ظننت
 هذه عند :فقال إيلً التفت مث حليته٬، أخضلت حىت فبكى ؟ بعدك من األمر هذا من فإىل خارج
  ).علي ابين إىل بعدي من األمر علي×٬، خياف

  :١٦ص ٥٠جالعالمة اÜلسي    بحارال
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 احلسن أبو وخرج حاجاً املأمون ابنة وزوجته X جعفر أبو خرج ملا( :املعجزات عيون
 مبشهد عليه ونص٬، والسالح املواريث إليه وسلم٬، املدينة يف فخلفه صغري وهو X ابنه علي
 بالد إىل املأمون خرج وكان٬، املأمون ابنة زوجته ومعه العراق إىل وانصرف ٬،وأصحابه ثقاته
 إمامة من سنة عشرة ستة يف وذلك٬، ومائتني عشرة مثان سنة رجب يف بالبديرون فمات٬، الروم
 عشرة مثان سنة من شعبان يف هارون بن حممد إسحاق أبو املعتصم وبويع ٬،X جعفر أيب

  .)ومائتني
  :عند املوت X وصية اإلمام اجلواد

  :٣٠٠   ٢٩٨ص ٢ج املفيد الشيخ   اإلرشاد

 عن ٬،حممد بن احلسني عن ٬،يعقوب بن حممد عن ٬،حممد بن جعفر القاسم أبو أخربين
 وكان٬، mا وكلت اليت للخدمة X جعفر أيب باب ألزم كنت( :قال أنه أبيه عن ٬،اخلرياين
 جعفر أيب علة خرب ليتعرف ليلة كل آخر من السحر يف جيئ األشعري عيسى بن حممد بن أمحد
X ،به وخال أمحد قام حضر إذا اخلرياين وبني جعفر أيب بني خيتلف الذي الرسول وكان٬ .
٬، الرسول يب وخال٬، اÜلس عن عيسى بن حممد بن أمحد وقام ليلة ذات فخرج: اخلرياين قال

 ويقول٬، السالم عليك يقرأ موالك إن: الرسول فقال٬، الكالم يسمع حيث فوقف أمحد واستدار
 ."أيب بعد عليكم يل كان ما بعدي عليكم وله ٬،علي ابين إىل صائر واألمر ٬،ماض إين" :لك
 قد: قال٬، خرياً: قلت ؟ لك قال الذي ما: يل فقال٬، موضعه إىل أمحد ورجع الرسول مضى مث

 تعاىل اهللا ألن ؛فعلت ما عليك اهللا حرم قد: له فقلت٬، مسع ما عليO وأعاد٬، قال ما مسعت
 تظهرها أن وإياك٬، ما يوماً إليها حنتاج لعلنا الشهادة فاحفظ مسعت فإذا" جتسسوا وال: "يقول
 عشرة إىل ودفعتها وختمتها٬، رقاع عشر يف الرسالة نسخة وكتبت وأصبحت: قال. وقتها إىل
 واعملوا فافتحوها mا أطالبكم أن قبل املوت حدث يب حدث إن: وقلت٬، أصحابنا وجوه من
 قد العصابة رؤساء أن عرفت حىت مرتيل من أخرج مل X جعفر أبو مضى فلما. فيها مبا

 يعلمين الفرج بن حممد إيلّ وكتب. األمر يف يتفاوضون٬، الفرج بن حممد عند اجتمعوا
. إيلّ تركب أن فأحب٬، إليك معهم لصرت الشهرة خمافة لوال: ويقول عنده باجتماعهم
 قد أكثرهم فوجدت الباب٬، يف فتجارينا٬، عنده جمتمعني القوم فوجدت٬، إليه وصرت فركبت
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: هلم فقلت٬، فأخرجوها٬، الرقاع تلك أخرجوا: حضور وهم   الرقاع عنده ملن فقلت٬، شكوا
. القول ليتأكد آخر األمر هذا يف معك يكون أن حنب كنا قد: بعضهم فقال. به أمرت ما هذا

 الرسالة هذه بسماع يل يشهد األشعري جعفر أبو هذا٬، حتبون مبا اهللا أتاكم قد: هلم فقلت
 مسعت قد: وقال منها فخاف٬، املباهلة إىل فدعوته٬، الشهادة عن فتوقف القوم فسأله٬، فاسألوه
 إىل طريق فال املباهلة مع فأما٬، العرب من لرجل تكون أن أحب كنت مكرمة وهي٬، ذلك
  .)X احلسن أليب سلموا حىت القوم يربح فلم٬، الشهادة كتمان

  : Xعلى اإلمام احلسن العسكري X اإلمام اهلادي �ص 

  :٣٢٥ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أبو أوصى(: قال ٬،القنربي يسار بن حيىي عن النهدي٬، أمحد بن حممد عن حممد٬، بن علي
  .)املوايل من ومجاعة ذلك على وأشهدين ٬،أشهر بأربعة مضيه قبل احلسن ابنه إىل X احلسن

  :٢٣٦   ٣٢٥ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عمر بن علي عن البصري٬، أمحد بن بشار عن الكويف٬، حممد بن جعفر عن حممد٬، بن علي
 جلعت: له فقلت ابنه حممد بنا فمر داره٬، صحن يف X احلسن أيب مع كنت(: قال ٬،النوفلي
  .)احلسن بعدي صاحبكم ال٬، :فقال ؟ بعدك صاحبنا هذا فداك

  :٣٢٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 على دخلت(: قال ٬،العطار عمرو بن علي عن األسبارقيين٬، حممد أيب عن حممد٬، بن علي
 فداك جعلت: له فقلت هو٬، أنه أظن وأنا االحياء يف ابنه جعفر وأبو X العسكري احلسن أيب
: بعد إليه فكتبت: قال .أمري إليكم خيرج حىت أحداً ختصوا ال :فقال ؟ ولدك من أخص من
 من أكرب حممد أبو وكان: قال .ولدي من الكبري يف :إيلّ فكتب :قال ؟ األمر هذا يكون فيمن
  .)جعفر أيب

  :٣٢٨   ٣٢٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف
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 بكر أيب عن درياب٬، بن حيىي بن حممد عن حممد٬، بن إسحاق عن حممد٬، بن علي
 وأوثقهم ٬،غريزة حممد آل أنصح ابين حممد أبو :X احلسن أبو إيلّ كتب(: قال ٬،الفهفكي

 كنت فما ٬،وأحكامها اإلمامة عرى ينتهي وإليه اخللف وهو ٬،ولدي من األكرب وهو ٬،حجة
  .)إليه حيتاج ما فعنده عنه٬، فسله سائلي

  :عند املوت X وصية اإلمام اهلادي

  :٣٢٧ص ٣ج X العلوم باقر معهد يف احلديث جلنة     املعصومني شهادة موسوعة

 سنة يف فيها توىف اليت علته احلسن أبو واعتل(: )يف كتابه إثبات الوصية( املسعودي قال
 ومواريث واحلكمة النور وأعطاه X احلسن حممد أبا ابنه وأحضر ومائتني ومخسني أربع

  .)أصحابه من ثقات مبشهد إليه وأوصى عليه ونص والسالح األنبياء
  :X على اإلمام املهدي X اإلمام احلسن العسكري �ص

  :٣٢٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عمرو عن املكفوف٬، حممد بن جعفر عن الكويف٬، حممد بن جعفر عن حممد٬، بن علي
  .)بعدي من صاحبكم هذا :وقال ابنه حممد أبو أراين(: قال األهوازي٬،

  :٣٢٩ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 الرمحن عبد بن علي بن حممد عن ٬،إبراهيم بن علي ابين وحممد احلسني عن ٬،حممد بن علي
: قال ٬،مساه فارس أهل من رجل عن ٬،العجلي علي بن ضوء عن    قيس عبد من    العبدي

 الذي ما :فقال وسلمت عليه فدخلت٬، فدعاين X حممد أيب باب ولزمت سامرا أتيت(
 مع الدار يف فكنت: قال ٬،الباب فالزم :يل فقال: قال٬، خدمتك يف رغبة: قلت: قال ؟ أقدمك
 يف كان إذا إذن غري من عليهم أدخل وكنت السوق من احلوائج هلم أشتري صرت مث٬، اخلدم
 :فناداين البيت يف حركة فسمعت الرجال دار يف وهو يوماً عليه فدخلت: قال ٬،رجال الدار

 مث٬، مغطى يءش معها جارية عليO فخرجت٬، أخرج وال أدخل أن أجسر فلم ٬،تربح ال مكانك
 فكشفت ٬،معك عما اكشفي :هلا فقال٬، إليه فرجعت اجلارية ونادى فدخلت ٬،ادخل :ناداين
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 ليس أخضر سرته إىل لبته من نابت شعر فإذا بطنه عن وكشف ٬،الوجه حسن ٬،أبيض غالم عن
 حممد أبو مضى حىت ذلك بعد رأيته فما ٬،فحملته أمرها مث٬، صاحبكم هذا :فقال٬، بأسود
X(.  

  :٤٣١ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 ٬،احلمريي جعفر بن اهللا عبد حدثنا :قال ٬،عنه اهللا رضي املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا
 فسماه ولد X حممد أليب ولد( :قال ٬،اخلادم غامن أيب عن ٬،العلوي أمحد بن حممد حدثنا :قال

 ٬،عليكم وخليفيت ٬،بعدي من صاحبكم هذا :وقال٬، الثالث يوم أصحابه على فعرضه٬، حممداً
 خرج وظلما جوراً األرض امتألت فإذا ٬،باالنتظار األعناق إليه متتد الذي القائم وهو

  .)وعدالً قسطاً فمألها
  :عند املوت X  وصية اإلمام احلسن العسكري

  :٢٧٣    ٢٧١ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 أيب عن ٬،الدهقان خاقان بن حممد بن اهللا عبد عن ٬،علي بن حممد عن ٬،الرازي علي بن أمحد
:] قال[ النوخبيت علي بن إمساعيل سهل أيب على قرأت( :قال ٬،البحراين غسان بن دودا سليمان
 حممد بن الصادق جعفر بن موسى بن الرضا علي بن حممد بن علي بن احلسن بن حممد مولد
 بسامراء X ولد ٬،أمجعني عليهم اهللا صلوات طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن الباقر
: قال أنه  النيب أوصى الكنية mذه٬، القاسم أبا ويكىن صقيل أمه٬، ومائتني ومخسني ست سنة

 الزمان صاحب وهو٬، املنتظر وهو٬، احلجة وهو٬، املهدي لقبه ٬،"كنييت وكنيته كامسي امسه"
X.  

 املرضة يف )السالم عليهما( علي بن احلسن حممد أيب على دخلت: علي بن إمساعيل قال
 قبله من خدم قد نوبيا أسود اخلادم وكان    عقيد خلادمه قال إذ٬، عنده وأنا فيها مات اليت
 له فأغلى ٬،مبصطكي ماء يل إغل ٬،عقيد يا :]له[ فقال    X احلسن رىب وهو حممد بن علي
 يده فجعلت بشربه وهمO يديه يف القدح صار فلما. X اخللف أم اجلارية صقيل به جاءت مث

 فإنك البيت أدخل :لعقيد وقال٬، يده من فتركه٬، X احلسن ثنايا القدح ضرب حىت ترتعد
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 ساجد بصيب أنا فإذا أحترى فدخلت: عقيد قال: سهل أبو قال .به فأتين ساجداً صبياً ترى
 باخلروج يأمرك سيدي إن: فقلت ٬،صالته يف فأوجز عليه فسلمت٬، السماء حنو سبابته رافع
 فلما: سهل أبو قال. X احلسن أبيه إىل وأخرجته بيده فأخذت صقيل أمه جاءت إذا٬، إليه
 رآه فلما٬، األسنان مفلج٬، قطط رأسه شعر ويف٬، اللون دري هو وإذا سلم يديه بني الصيب مثل

 الصيب وأخذ ٬،ريب إىل ذاهب فإين املاء اسقين ٬،بيته أهل سيد يا :وقال بكى X احلسن
 فطرح ٬،للصالة هيئوين :قال شربه فلما ٬،سقاه مث شفتيه حرك مث بيده باملصطكي املغلي القدح
 حممد أبو له فقال. وقدميه رأسه على ومسح واحدة واحدة الصيب فوضأه منديل حجره يف
X: ٬،أرضه على اهللا حجة وأنت ٬،املهدي وأنت ٬،الزمان صاحب فأنت ٬،بين يا أبشر 
 بن علي بن حممد بن علي بن احلسن بن حممد وأنت ولدتك وأنا ووصيي ولدي وأنت
 اهللا رسول ولدك . طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد بن جعفر بن موسى
 ٬،وكناك ومساك ٬، اهللا رسول بك وبشر ٬،الطاهرين األئمة] األوصياء[ خامت وأنت ٬،

 ٬،جميد محيد إنه ربنا ٬،البيت أهل على اهللا صلى الطاهرين آبائك عن أيب إيلّ عهد بذلك
  .)أمجعني عليهم اهللا صلوات وقته من علي بن احلسن ومات

  :٣٢٨ص القمي عباس الشيخ    البهية األنوار

 الصاحل اخللف ولده على نص علي بن احلسن إن( :املقنع يف آبادي السد علي الشيخ وقال
X ،فلما٬، حياته يف شيعته وبني بينه الوسيط العمري سعيد بن عثمان حممد أبا وكيله وجعل٬ 
٬، X بعده األمر صاحب اخللف ولده أن وأخربهم شيعتهم فجمع X أمره الوفاة أدركته
 كانت فمن٬، شيعته وبني بينه والسفري بابه وهو٬، وكيله العمري سعيد بن عثمان حممد أبا وأن
  .)جواريه إليه وسلم٬، حياته حال يف يقصده كان كما٬، قصده حاجة له

  :٣٤٢ص اخلصييب محدان بن احلسني   الكربى اهلداية

 مخس من مجعنا ما محلنا( :قاال ٬،الطلحي اهللا عبد بن وحممد ٬،القمي داود بن أمحد عن وعنه
 أبا سيدنا نريد وخرجنا يليها وما قم بالد من وثياب وجوهر وحلي ورق غري من وبر ونذور
 قافلة يف وحنن٬، مجل على راكب رجل تلقانا امللك دسكرة إىل وصلنا فلما ٬،X احلسن حممد
٬، اهللا يرمحك أين من :فقلنا٬، إليكم رسالة معي ٬،الطلحي أمحد يا: وقال ٬،إلينا فقصد عظيمة
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 الليلة هذه يف موالي اهللا إىل راحل أنا :لكم يقول X احلسن حممد أيب سيدكم من: فقال
 أجفاننا وقرحت عيوننا وبكت قلوبنا فخشعت ٬،حممد ابين أمر يأتيكم حىت مكانكم فأقيموا
 وأصبحنا٬، إليه محلنا ما وأخذنا مرتالً امللك بدسكرة واستأجرنا املسري وتركنا نظهره ومل لذلك
  ...).X احلسن حممد أيب موالنا بوفاة بالدسكرة شائع واخلرب

* * *  



א
  :١٣٢ص الصدوق الشيخ    األخبار معاين

 املقري جعفر بن حممد عمرو أبو حدثنا: قال املقري٬، الرمحن عبد بن حممد بن أمحد حدثنا
 عاصم ابن حممد حدثنا: قال ببغداد٬، املوصلي احلسن بن حممد بكر أبو حدثنا: قال اجلرجاين٬،
 أيب٬، حدثين: قال علي٬، بن زيد موىل الكحال احلسن بن يزيد بن عباس حدثنا: قال الطريفي٬،

 علي أبيه عن علي٬، بن حممد أبيه عن حممد٬، بن جعفر أبيه عن جعفر٬، بن موسى حدثين: قال
 اخللقة ظاهر يف العصمة وليست ٬،معصوماً إال يكون ال منا اإلمام(: قال ٬، احلسني بن

 ؟ املعصوم معىن فما ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقيل .منصوصاً إال يكون ال ولذلك Ìا فيعرف
 يهدي واإلمام القيامة٬، يوم إىل يفترقان ال القرآن هو اهللا وحبل اهللا٬، حببل املعتصم هو: فقال
 ه2ي8 ل2ل�ت2ي يِه,د2ي الْقُر,آنَ ه8ذَا إِن�﴿ :8 اهللا قول وذلك ٬،اإلمام إىل يهدي والقرآن القرآن إىل

J١(﴾أَقْو8م((.  

  :٢١٦ص ١ج الصدوق الشيخ    X الرضا أخبار عيون

 أمحد حدثنا: قال ٬،أيب حدثين: قال ٬،)عنه اهللا رضي( القرشي متيم بن اهللا عبد بن متيم حدثنا
 بن علي وعنده يوماً املأمون جملس حضرت(: قال ٬،اجلهم بن احلسن عن ٬،األنصاري علي بن

 فقال بعضهم فسأله ٬،املختلفة الفرق من الكالم وأهل الفقهاء اجتمع وقد X الرضا موسى
 فداللة: له قال .والدليل بالنص :قال ؟ ملدعيها اإلمامة تصح يءش بأي ٬،اهللا رسول بن يا :له

  .)الدعوة واستجابة العلم يف :قال ؟ هي فيما اإلمام

  :٢٠٠ص الصدوق الشيخ    اخلصال

 عن أمحد٬، ابن حممد عن العطار٬، حيىي بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( أيب حدثنا
 اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،النصري املغرية بن احلارث عن عثمان٬، بن محاد عن الوليد٬، بن حممد
X: والوصية والعلم والوقار بالسكينة: قال ؟ األمر هذا صاحب يعرف مب(.  

  
                                                            

 .٩: اإلسراء -١
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  :٣٧٩ – ٣٧٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن محاد٬، حدثنا: قال ٬،الرمحن عبد بن يونس عن عيسى٬، بن حممد عن إبراهيم٬، بن ليع
 مات من: قال  اهللا رسول إن: العامة قول عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،األعلى عبد

 صاحب يعرف ) Xإىل أن قال(.... واهللا٬، احلق: فقال جاهلية٬، ميتة مات إمام له وليس
 وعنده وصيه٬، وهو قبله بالذي الناس أوىل هو: غريه يف تكون ال خصال بثالث األمر هذا

  .)عندي وذلك ٬،ووصيته  اهللا رسول سالح

  :٢٨٤ص ١الشيخ الكليين ج –الكايف 

 ٬،األعلى عبد عن ٬،محزة بن هارون شعرعن يزيد عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد
: قال ؟ عليه احلجة ما له٬، املدعي ٬،األمر هذا على املتوثب( :X اهللا عبد أليب قلت: قال

 كان إال أحد يف جتتمع مل احلجة من ثالثة: فقال عليO أقبل مث: قال ٬،واحلرام احلالل عن يسأل
 ويكون ٬،السالح عنده ويكون ٬،قبله كان مبن الناس أوىل يكون أن األمر٬، هذا صاحب
 أوصى من إىل: والصبيان العامة عنها سألت املدينة قدمت إذا اليت الظاهرة الوصية صاحب

  .)فالن بن فالن إىل: فيقولون ؟ فالن

  :٢٨٤ص ١الشيخ الكليين ج –الكايف 

 عن البختري٬، بن وحفص سامل بن هشام عن عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 وبالفضل٬، الظاهرة بالوصية: قال ؟ اإلمام يعرف يءش بأي له٬، قيل( :قال ٬،X اهللا عبد أيب
 ويأكل كذاب: فيقال فرج٬، وال بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع ال اإلمام إن

  .)هذا أشبه وما الناس٬، أموال

  :٢٨٤ص ١الشيخ الكليين ج –الكايف 

 الرضا احلسن أيب عن عمر٬، بن أمحد عن يونس٬، عن عيسى٬، بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي
X،والفضل الكرب: عليه الداللة: فقال ٬،األمر هذا صاحب على الداللة عن سألته( :قال ٬ 

 ودوروا فالن٬، بن فالن: قيل ؟ فالن أوصى من إىل فقالوا٬، املدينة الركب قدم إذا والوصية٬،
  .)حجة فيها فليس املسائل فأما دار٬، حيثما السالح مع
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  :٢٨٥ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 جعلت(: X احلسن أليب قلت: قال ٬،بصري أيب عن علي٬، بن حممد عن مهران٬، بن أمحد
 بإشارة فيه أبيه من تقدم قد بشيء فإنه أوهلا أما ٬،خبصال: فقال: قال ؟ اإلمام يعرف مب فداك
 ويكلم ٬،غد يف مبا وخيرب ٬،ابتدأ عنه سكت وإن ٬،فيجيب ويسأل ٬،حجة عليهم لتكون إليه

 دخل أن ألبث فلم .تقوم أن قبل عالمة أعطيك ٬،حممد أبا يا: يل قال مث لسان٬، بكل الناس
 ٬،بالفارسية X احلسن أبو فأجابه بالعربية اخلراساين فكلمه خراسان٬، أهل من رجل علينا
 ال أنك ظننت أين غري باخلراسانية أكلمك أن منعين ما فداك جعلت واهللا: اخلراساين له فقال

 أبا يا: يل قال مث ؟ عليك فضلي فما أجيبك أحسن ال كنت إذا ٬،اهللا سبحان: فقال حتسنها٬،
 الروح٬، فيه يءش وال Ìيمة وال طري وال الناس من أحد كالم عليه خيفى ال اإلمام إن ٬،حممد
  .)بإمام هو فليس فيه اخلصال هذه يكن مل فمن

  :١٤٩ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 ٬،اهللا عبد بن جعفر عن ٬،معبد بن علي عن ٬،جعفر بن موسى عن ٬،موسى بن عمران حدثنا
 :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،وهب بن معاوية عن ٬،الرمحن عبد بن اهللا عبد عن ٬،محاد ابن عن

 األمم بنا وختم األنبياء ورثة وجعلنا بقي وما مضى ما علم أعطانا من يا اللهم :يقول مسعته(
  .)ةبالوصي وخصنا السالفة

* * *  



א אXFא   Eא

  :٢٩١    ٢٨٨ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 وأمحد سعيد بن إسحاق بن وسعدان املفضل بن حممد عن سعيد٬، بن حممد بن أمحد أخربنا
 يعقوب بن حممد وأخربنا ٬،حمبوب ابن عن احلسن بن أمحد بن وحممد امللك عبد بن احلسني بن

 بن حممد وحدثين: قال ٬،أبيه عن هاشم٬، بن إبراهيم بن علي حدثين: قال جعفر٬، أبو الكليين
 بن سهل عن وغريه٬، حممد بن علي وحدثنا: قال عيسى٬، بن حممد بن أمحد حدثنا: قال عمران٬،
 أيب عن املوصلي٬، اهللا عبد بن الواحد عبد وحدثنا: قال ٬،حمبوب بن احلسن عن ٬،مجيعاً زياد٬،
 أيب بن عمرو عن حمبوب٬، بن احلسن عن هالل٬، بن أمحد عن ناشر٬، أيب بن حممد بن أمحد علي

 جابر٬، يا: X الباقر علي بن حممد جعفر أبو قال(: قال اجلعفي٬، يزيد بن جابر عن املقدام٬،
 أوهلا: أدركتها إن لك أذكرها عالمات ترى حىت رجالً وال يداً حترك وال األرض ألزم

إىل قوله (....  عين بعدي من به حدث ولكن ذلك٬، تدرك أراك وما العباس٬، بين اختالف
X( سنة يف حاجين ومن أال اهللا٬، بكتاب الناس أوىل فأنا اهللا كتاب يف حاجين فمن أال 

 الشاهد أبلغ ملا اليوم كالمي مسع من اهللا فأنشد اهللا٬، رسول بسنة الناس أوىل فأنا اهللا رسول
 رسول من القرىب حق عليكم يل فإن وحبقي٬، رسوله وحبق اهللا حبق وأسألكم الغائب٬، منكم

 وبغي وأبنائنا ديارنا من وطردنا وظلمنا أخفنا فقد يظلمنا ممن ومنعتمونا أعنتمونا إال اهللا
 ينصركم وانصرونا ختذلونا ال فينا اهللا فاهللا علينا٬، الباطل أهل وافترى حقنا عن ودفعنا علينا

 على له اهللا وجيمعهم ٬،رجالً عشر وثالثة ثالمثائة أصحابه عليه اهللا فيجمع: قال .تعاىل اهللا
 م8ا أَي,ن8﴿ :كتابه يف اهللا ذكرها اليت اآلية   جابر يا   وهي اخلريف٬، كقزع قزعاً ميعاد غري

 واملقام٬، الركن بني فيبايعونه ٬،)١(﴾قَد2ير¥ ش8ي,ٍء كُل� ع8لَى اللّه8 إِن� ج8م2يعاً اللّهJ بِكُمJ ي8أْت2 ت8كُونJواْ
 من رجل    جابر يا   والقائم ٬،اآلباء عن األبناء توارثته قد  اهللا رسول من عهد ومعه
 فال    جابر يا   ذلك من الناس على أشكل فما ليلة٬، يف أمره له اهللا يصلح احلسني ولد

 هذا أشكل فإن عامل٬، بعد عاملاً العلماء ووراثته   اهللا رسول من والدته عليهم يشكلن
  .)وأمه أبيه واسم بامسه نودي إذا عليهم يشكل ال السماء من الصوت فإن عليهم كله

                                                            
  .١٤٨: البقرة -١
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والرواية يف تفسري العياشي حملمد بن مسعود العياشي   ٬،وهذه رواية مشاmة ينقلها الكوراين
  :٦٤ص ١ج

 :٢٢    ٢١ص ٥ج الكوراين الشيخ    X املهدي اإلمام أحاديث معجم

 عشر وبضعة الثلثمائة معه ومن هو مكة من خيرج مث: ()يف رواية طويلة إىل قوله(
 املنادي فينادي معه٬، ووزيره وسالحه ورايته اهللا نيب عهد ومعه واملقام٬، الركن بني يبايعونه

 أشكل ما نيب٬، اسم امسه كلهم٬، األرض أهل يسمعه حىت السماء٬، من وأمره بامسه مبكة
 ولد من الزكية والنفس وسالحه٬، ورايته  اهللا نيب عهد عليكم يشكل فلم عليكم

 وإياك وأمره٬، بامسه السماء من الصوت عليكم يشكل فال هذا عليكم أشكل فإن احلسني٬،
 تتبع وال األرض فألزم رايات٬، ولغريهم راية وعلي حممد آلل فإن  حممد آل من وشذاذاً

 فإن وسالحه٬، ورايته اهللا نيب عهد معه احلسني٬، ولد من رجالً ترى حىت أبداً رجالً منهم
 .)يشاء ما اهللا ويفعل علي٬، بن حممد عند صار مث احلسني٬، بن علي عند اهللا صار نيب عهد

* * *  



אא

אאא
  :٢٧٨   ٢٧٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عائذ٬، ابن أمحد عن الوشاء٬، علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ١
 اللّه8 إِن�﴿: 8 اهللا قول عن X جعفر أبا سألت(: قال ٬،العجلي بريد عن أذينة٬، ابن عن

: قال ٬،)١(﴾بِالْع8د,لِ ت8ح,كُمJواْ أَن النَّاسِ ب8ي,ن8 ح8كَم,تJم و8إِذَا أَه,ل2ه8ا إِلَى اَألم8ان8ات2 تJؤدُّواْ أَن ي8أْمJرJكُم,
 بني حكمتم وإذا ٬،السالح والعلم الكتب بعده الذي اإلمام إىل األول يؤدي أن عىن٬، إيانا

  .)أيديكم يف الذي بالعدل حتكموا أن الناس

 ٬،عمر بن أمحد عن الوشاء٬، علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ٢
 إِلَى اَألم8ان8ات2 تJؤدُّواْ أَن ي8أْمJرJكُم, اللّه8 إِن�﴿: 8 اهللا قول عن X الرضا سألت(: قال

 خيص وال بعده من إىل األمانة اإلمام يؤدي أن  حممد آل من األئمة هم: قال ٬،﴾أَه,ل2ه8ا
  .)عنه يزويها وال غريه Ìا

 ابن عن عمار٬، بن إسحاق عن سنان٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٣
 اللّه8 إِن�﴿: 8 اهللا قول عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،خنيس بن املعلى عن يعفور٬، أيب

 الذي اإلمام إىل يدفع أن األول اإلمام اهللا أمر: قال ٬،﴾أَه,ل2ه8ا إِلَى اَألم8ان8ات2 تJؤدُّواْ أَن ي8أْمJرJكُم,
  .)عنده يءش كل بعده

 عمر حدثين: قال ٬،الوشاء علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ٤
 إمساعيل وذكرت األوصياء فذكروا X اهللا عبد أيب عند كنت(: قال ٬،بصري أيب عن أبان٬، بن

  ).واحد بعد واحداً يرتل 8 اهللا إىل إال هو وما إلينا ذاك ما حممد أبا يا واهللا ال :فقال

 محاد عن عمري٬، أيب ابن عن سعيد٬، بن احلسني عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٥
 منا املوصي أترون(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،األشعث بن عمرو عن عثمان٬، بن

                                                            
 .٥٨: النساء -١
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 ينتهي حىت فرجل لرجل  ورسوله اهللا من عهد ولكن واهللا ال! ؟ يريد من إىل يوصي
  .)صاحبه إىل األمر

 عن صاحل٬، بن بكر عن حممد٬، بن علي عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ٦
 إن( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن عمار٬، بن معاوية عن أسلم٬، بن عيثم عن ٬،سليمان بن حممد

 من يكون الذي عن يزويها أن لإلمام ليس مسمني٬، لرجال معهود 8 اهللا من عهد اإلمامة
  ).بعده

  :٤٩١ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 عمن ٬،يزيد بن داود عن ٬،احلجال اهللا عبد عن ٬،حممد بن اهللا عبد عن ٬،حممد بن أمحد حدثنا
 نهإ واهللا كال ٬،شئنا فيمن نضعه أن إلينا األمر أترون( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،ذكره
 صاحب إىل ينتهي أن إىل فرجل رجل ٬،X طالب أيب بن علي إىل  اهللا رسول من عهد
  .)األمر هذا

  :٥٩ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 اهللا عبد حممد أبو حدثنا: قال الكويف٬، عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبو أخربنا
 أبو حدثنا: قال ومائتني٬، وستني ست سنة صفر يف كتابه من األشجعي مستور بن أمحد بن

: قال األشعث٬، بن عمرو عن بكري٬، بن اهللا عبد حدثنا: قال احلليب٬، اهللا عبيد بن حممد جعفر
    رجالً عشرين من حنو البيت يف عنده وحنن    يقول X حممد بن جعفر اهللا عبد أبا مسعت(

 يشاء٬، حيث يضعه منا الرجل إىل اإلمامة يف األمر هذا أن ترون لعلكم :وقال علينا فأقبل
 إىل تنتهي حىت فرجل رجل مسمني رجال إىل  اهللا رسول على نزل اهللا من لعهد إنه واهللا

  .)صاحبها

  :٢٢٢ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 اهللا وعبد اهللا عبد بن سعد حدثنا: قاال ٬،)عنهما اهللا رضي( احلسن بن وحممد أيب٬، حدثنا
 بن اهللا عبد عن أسباط٬، بن علي عن اخلطاب٬، أيب بن احلسني بن حممد عن ٬،مجيعاً جعفر بن

 نضعه إلينا األمر أترون(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،األشعث بن عمرو عن بكري٬،



 ٤٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 إىل ينتهي حىت فرجل رجل إىل  اهللا رسول من لعهد إنه واهللا كال! ؟ نشاء حيث
  ).صاحبه

  :٣٥٢ص القمي احلمريي    اإلسناد قرب

 أوصى إذا اإلمام: X للرضا قيل(: قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن حممد٬، بن أمحد
 إمنا: قال ؟ هو كيف أو يشاء٬، حيث فيجعله إليه ففوض بشيء٬، بعده من يكون الذي إىل

 حيث جنعله إلينا األمر هذا أن أترون: قال .جدك عن حكي نهإ: فقال .8 اهللا بأمر يوصي
 قلت فالذي: فقال .مسمى فرجل رجل  اهللا رسول من عهد إال هو ما واهللا ال ؟ نشاء
  .)هذا من لك

  :٤٦٢   ٤٥٤ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 العباس أبو حدثنا: قال ٬،بالكرماين املعروف النوفلي حامت بن حممد بن علي بن حممد حدثنا
 حبر بن حممد حدثنا: قال ٬،القمي طاهر بن أمحد حدثنا: قال ٬،البغدادي الوشاء عيسى بن أمحد
يف حديث طويل ٬، القمي اهللا عبد بن سعد عن مسرور٬، بن أمحد حدثنا: قال ٬،الشيباين سهل بن
(......  :)عليهما السالم(نه سئل اإلمام املهدي وهو غالم يف حياة اإلمام احلسن العسكري إ
 أو مصلح: قال ألنفسهم٬، إمام اختيار من القوم متنع اليت العلة عن موالي يا فأخربين: لتق

 ما أحد يعلم ال أن بعد املفسد على خريÔم تقع أن جيوز فهل: قال ٬،مصلح: قلت ؟ مفسد
 بربهان لك وأوردها العلة٬، فهي: قال بلى٬،: قلت ؟ فساد أو صالح من غريه ببال خيطر
 وأيدهم الكتاب عليهم وأنزل تعاىل اهللا اصطفاهم الذين الرسل عن أخربين ٬،عقلك له ينقاد

 عليهما( وعيسى موسى مثل منهم االختيار إىل ىوأهد األمم أعالم هم إذ والعصمة بالوحي
 على خريÔما يقع أن باالختيار امهّ إذا علمهما وكمال عقلهما وفور مع جيوز هل ٬،)السالم
 وكمال عقله وفور مع اهللا كليم موسى هذا: فقال ال٬،: قلت ؟ مؤمن أنه يظنان ومها املنافق
 ممن رجالً سبعني ربه مليقات عسكره ووجوه قومه أعيان من اختار عليه الوحي ونزول علمه

 مJوس8ى و8اخ,ت8ار8﴿ :تعاىل اهللا قال املنافقني٬، على خريته فوقعت وإخالصهم٬، إمياqم يف يشك ال
Jالً س8ب,ع2ني8 قَو,م8هJم جهرة اهللا نرى حىت لك نؤمن لن( – قوله إىل   )١(﴾ل�م2يقَات2ن8ا ر8جÔفأخذ 

                                                            
 .١٥٥: األعراف -١
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 دون األفسد على واقعاً للنبوة اهللا اصطفاه قد من اختيار وجدنا فلما ٬،)١()بظلمهم الصاعقة
 ختفي ما يعلم ملن إال اختيار ال أن علمنا األفسد دون األصلح أنه يظن وهو األصلح
  ......)الضمائر تكن وما الصدور

* * *  

                                                            
َأِرَنا الّلِه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُهُم (، ٥٥: البقرة) َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأنُتْم َتنُظُروَن( -١

  .١٥٣: النساء) الصَّاِعَقُة ِبُظْلِمِهْم



  א

  :٤٩٧ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 ٬،مساعة بن سليمان عن ٬،مجهور بن حممد عن ٬،حممد بن املعلى عن ٬،حممد بن احلسني حدثنا
 نطفة يعرف اإلمام نإ( :X اهللا عبد أبو قال :قال ٬،بصري أيب عن ٬،القاسم بن اهللا عبد عن

  .)بعده مامإ منها يكون اليت اإلمام

  :٢٧٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عثمان٬، أيب] ابن[ عن حيىي٬، بن صفوان عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد  ١
 بعده من الذي اإلمام يعرف اإلمام إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن خنيس٬، بن املعلى عن

  .)إليه فيوصي

 عن ٬،أيوب بن فضالة عن الربقي٬، اهللا عبد أيب عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن أمحد٬،  ٢
 من إىل 8 اهللا يعلمه حىت عامل مات ما(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن خالد٬، بن سليمان
  .)يوصي

 عبد عن رزين٬، بن العالء عن حمبوب٬، ابن عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد  ٣
 بعده من يكون من يعلم حىت اإلمام ميوت ال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن يعفور٬، أيب بن اهللا

  .)]إليه[ فيوصي

* * *  



א ؟א א   א

  :٢٧٥   ٢٧٤ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن ٬،أسباط بن علي عن٬، سعيد بن احلسني عن٬، حممد بن أمحد عن٬، حيىي بن حممد  ١
 ما األخري يعرف مىت :X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،أصحابنا بعض عن٬، مسكني بن احلكم
  .)روحه من تبقى دقيقة آخر يف: قال ؟ األول عند

 بن عبيد عن٬، مسكني بن احلكم عن٬، أسباط بن علي عن٬، احلسني بن حممد عن٬، حممد  ٢
 من علم اإلمام بعد الذي يعرف: يقول X اهللا عبد أبا مسعنا(: قالوا ٬،معه ومجاعة زرارة
  .)روحه من تبقى دقيقة آخر يف قبله كان

 عن٬، أسباط بن علي عن٬، يزيد بن يعقوب عن٬، احلسني بن حممد عن٬، حيىي بن حممد  ٣
 األمر وينتهي إمامته يعرف مىت اإلمام: له قلت(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن٬، أصحابه بعض
  .)األول حياة من دقيقة آخر يف: قال ؟ إليه

  :٤٩٨   ٤٩٧ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 زرارة بن عبيد عن ٬،مسكني بن احلكم عن ٬،أسباط بن علي عن ٬،احلسني بن حممد حدثنا
 قبله كان من علم بعده الذي اإلمام يعرف :يقول X اهللا عبد أبا مسعنا( :قالوا ٬،معه ومجاعة

  .)روحه من تبقى دقيقة آخر يف

  :٤٨٨   ٤٨٦ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 خربينأ X الرضا احلسن أليب قلت( :قال ٬،حيىي بن صفوان عن ٬،احلسني بن حممد حدثنا
 X احلسن أيب مثل ميضى حني أو مضى قد صاحبه أن يبلغه حني إمام أنه يعلم مىت اإلمام عن
 يلهمه :قال يء ؟ش بأي :قلت ٬،صاحبه ميضى حني ذلك يعلم :قال ٬،هيهنا وأنت ببغداد قبض

  .)ذلك اهللا

 بينا( :قال ٬،X جعفر أيب رضيع كان نهأ رجل عن ٬،قارن عن ٬،عيسى بن حممد حدثنا
 وأبو ببغداد نهأ عندنا X جعفر وأبو ذكريا أبا يكىن له مؤدب مع جالس X احلسن أبو



 ٥١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 ٬،جيبه فلم ؟ بكاؤك ما :املؤدب سأله ٬،شديداً بكاًء بكى إذ مؤدبه إىل اللوح من يقرأ احلسن
 عن فسألنا إلينا خرج مث ٬،مرتله من والبكاء الصياح فارتفع له فأذن ٬،بالدخول يل ائذن :فقال
 مل ما اهللا إجالل من فادخلين :قال ؟ علمت مبا :فقلنا ٬،الساعة توىف قد أيب إن :فقال البكاء
 قد هو فإذا والشهر اليوم من الوقت ذلك فتعرفنا ٬،مضى قد نهأ فعلمت ذلك قبل عرفهأ أكن
  .)الوقت ذلك يف مضى

 ٬،الشيباين الفضل أبو عن ٬،حكيم بن معاوية عن ٬،أصحابنا بعض عن ٬،أمحد بن حممد حدثنا
 ٬،X جعفر أبو فيه توىف الذي اليوم يف X احلسن أبا رأيت( :قال ٬،الفضل بن هارون عن
 :قال ؟ ذلك عرفت وكيف :له فقيل .جعفر أبو مضى ٬،راجعون إليه وإنا هللا إنا :فقال

  .)أعرفها أكن مل هللا ذلة تداخلين

 يعين    يقول مسعته( :قال ٬،عمر بن أمحد عن ٬،سعد بن سعد عن ٬،سليمان بن عباد حدثنا
 ٬،بيوم أيب موت بعد رجب يف اسحق بنت فروة أم طلقت إين :    X الرضا احلسن أبا

  .)نعم :قال ؟ X احلسن أيب موت علمت وقد طلقتها ٬،فداك جعلت :له قلت

 توىف الذي اليوم يف قال أنه ٬،الفضل بن هارون عن ٬،الفضل أيب عن ٬،عيسى بن حممد حدثنا
 عرفت وكيف :له فقيل .جعفر أبو مضى ٬،راجعون إليه وإنا هللا إنا( :قال ٬،جعفر أبو فيه
  .)أعرفها أكن مل هللا ذلة تداخلين ألنه :قال ؟ذلك

* * *  



אא
  :٦٠٥    ٦٠٤ص الطوسي الشيخ   النهاية

 ل2لْو8ال2د8ي,نِ الْو8ص2يَّةُ خ8ي,راً ت8ر8ك8 إِن الْم8و,تJ أَح8د8كُمJ ح8ض8ر8 إِذَا ع8لَي,كُم, كُت2ب8﴿: تعاىل اهللا قال
  .)١(﴾الْمJتَّق2ني8 ع8لَى ح8قّاً بِالْم8ع,رJوف2 و8األقْر8بِني8

  ).جاهلية ميتة مات وصية٬، بغري مات من(: قال أنه ٬، اهللا رسول عن وروي

  ).رأسه حتت ووصيته إال ليلة يبيت أن مسلم المرئ ينبغي ما(:  وقال

 قال: قال أنه X اهللا عبد أيب عن ٬،مجيعاً وهب بن ووهب صدقة بن مسعدة وروى
  ).الزكاة من نقص ما متام الوصية(:  اهللا رسول

  :١٨٣   ١٨٢ص ٤ج الصدوق الشيخ    الفقيه حيضره ال من

 ٬،)السالم عليهما( أبيه عن حممد٬، بن جعفر عن ٬،السكوين عن املغرية٬، بن اهللا عبد روى
  ).مبعصية عمله ختم فقد قرابته لذوي موته عند يوص مل من(: قال

 حيسن مل من(: قال ٬،X  اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن أبان٬، عن عامر٬، بن العباس روى
  علي إىل أوصى  اهللا رسول إن: وقال .وعقله مروءته يف نقصاً كان وصيته املوت عند
X،احلسن وأوصى احلسن٬، إىل على وأوصى ٬ X احلسني وأوصى احلسني٬، إىل X إىل 
 الباقر علي بن حممد إىل) السالم عليهما( احلسني ابن يعل وأوصى احلسني٬، بن علي

  .))السالم عليهما(

  :٣٥٣   ٣٥٢ص ٤ج الصدوق الشيخ    الفقيه حيضره ال من

 عن ٬،أبيه عن ٬،حممد بن جعفر عن ٬،مجيعاً أبيه عن حممد٬، بن وأنس عمرو٬، بن محاد روى
 بوصية أوصيك ٬،علي يا(: له قال أنه ٬، النيب عن ٬،X طالب أيب بن علي عن جده٬،

 إمضائه على يقدر وهو غيظاً كظم من ٬،علي يا .وصييت حفظت ما خبري تزال فال فأحفظها

                                                            
  .١٨٠: البقرة -١



 ٥٣..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 كان موته عند وصيته حيسن مل من ٬،علي يا. طعمه جيد وإمياناً أمناً القيامة يوم اهللا أعقبه
  ).الشفاعة ميلك ومل ٬،مروءته يف نقصاً

  :٣    ٢ص ٧ج الكليين الشيخ

 أخت ابن الكليب حازم بن احلسن عن إسحاق٬، بن علي عن إبراهيم٬، بن علي حدثنا  ١
 من:  اهللا رسول قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن جعفر٬، بن سليمان عن سامل٬، بن هشام

 يوصى وكيف ٬،اهللا رسول يا: قيل .وعقله مروءته يف نقصاً كان املوت عند وصيته حيسن مل
 واألرض٬، السماوات فاطر اللهم: قال ٬،إليه الناس واجتمع وفاته حضرته إذا: قال امليت٬،

 إله ال أن أشهد أين الدينا دار يف إليك أعهد إين اللهم ٬،الرحيم الرمحن والشهادة الغيب عامل
 حق٬، النار وأن حق٬، اجلنة وأن ورسولك٬، عبدك حممداً وأن ٬،لك شريك ال وحدك أنت إال
 وأن وصفت٬، كما الدين وأن حق٬، وامليزان والقدر حق٬، احلساب وأن حق٬، البعث نأو

 اهللا أنت وأنك أنزلت٬، كما القرآن وأن حدثت٬، كما القول وأن ٬،شرعت كما اإلسالم
 يا اللهم بالسالم٬، حممد وآل حممداً اهللا وحيا اجلزاء٬، خري  حممداً اهللا جزى املبني٬، احلق
 نفسي إىل تكلين ال آبائي وإله إهلي نعميت٬، ويل ويا شديت٬، عند صاحيب ويا كربيت عند عديت
 فآنس اخلري٬، من وأبعد الشر من أقرب عني طرفة نفسي إىل تكلين إن فإنك ٬،أبداً عني طرفة

 الوصية هذه وتصديق حباجته يوصى مث. منشوراً ألقاك يوم عهداً يل اجعل ٬،وحشيت القرب يف
 اتَّخ8ذَ م8نِ إِل�ا الشَّفَاع8ةَ ي8م,ل2كُونَ لَا﴿ :8 قوله يف مرمي فيها يذكر اليت السورة يف القرآن يف

 الوصية هذه حيفظ أن مسلم كل على حق والوصية امليت عهد فهذا )١(﴾ع8ه,داً الرَّح,م8نِ ع2ند8
 علمنيها:  اهللا رسول وقال ٬، اهللا رسول علمنيها: X املؤمنني أمري وقال ويعلمها٬،
  .)X جربئيل

 عن عثمان٬، بن محاد عن علي٬، بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ٢
 برء مث أياماً فاشتكى ٬،أعني: له يقال X اهللا عبد أليب موىل صحبين(: قال ٬،صبيح بن الوليد
 برء مث أياما اشتكى أنه وأخربته X اهللا عبد أبا به فأتيت له كان وما متاعه فأخذت مات مث

                                                            
  .٨٧: مريم -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٥٤

 مسعه من 8 اهللا ردي حىت ميوت أحد من ليس نهإ أما ٬،املوت راحة تلك: قال مات٬، مث
  .)ترك أو أخذ للوصية وعقله وبصره

 عن الفضيل٬، بن حممد عن إمساعيل٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٣
 كل على حق هي :فقال ٬،الوصية عن سألته(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن الكناين٬، الصباح أيب

  .)مسلم

 بن حممد عن رزين٬، بن العالء عن حمبوب٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٤
 للمسلم فينبغي  اهللا رسول أوصى وقد ٬،حق الوصية( :X جعفر أبو قال: قال ٬،مسلم

  ).يوصى أن

  :٩٠ص ١٤ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 وجيدد عهده يعهد أن باملوت أحس ملن ينبغي( :قال أنه ٬،X املؤمنني أمري وعن
  ).وصيته

  :٤٩٧ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن ٬،حازم بن منصور عن ٬،حيىي ابن صفوان بن حممد حدثنا
X كُم, اللّه8 إِن�﴿ :تعاىل اهللا قول يفJرJؤدُّواْ أَن ي8أْمJواهللا هو( :قال ٬،﴾أَه,ل2ه8ا إِلَى اَألم8ان8ات2 ت 
  .)والوصية اإلمام إىل األمانة أداء

* * *  



א
  كتاب الغيبة ٬، ٢١٢    ٢١١ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

  :٢٢٤    ٢٢٣الشيخ الطربسي ص  ٬، االحتجاج ٨٤الشيخ النعماين ص

  :على طلحة خبصوص الوصية يف حديث طويل Xيف احتجاج أمري املؤمنني 

 اهللا رسول شهدت قد ألست طلحة٬، يا( :Xقال أمري املؤمنني  ٬،عن سليم ٬،عن أبان
 إن(: قال ما صاحبك فقال ختتلف٬، وال األمة تضل ال ما فيها ليكتب بالكتف دعا حني 
 ملا فإنكم :قال. ذاك شهدت قد بلى٬،: قال ؟ تركها مث  اهللا رسول فغضب) يهجر اهللا نيب

. العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن أراد وبالذي  اهللا رسول بذلك أخربين خرجتم
 فأملى بصحيفة دعا مث ٬،:والفرقة االختالف األمة من علم قد 8 اهللا أن": جربائيل فأخربه

 ٬،ذر وأبا ٬،سلمان: رهط ثالثة ذلك على وأشهد ٬،الكتف يف يكتب أن أراد ما علي×
 فسماين. القيامة يوم إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من ومسى واملقداد٬،

 يعين    هذا ابين ولد من تسعة مث احلسني مث   احلسن إىل بيده وأدىن   هذا ابين مث أوهلم
 رسول على بذلك نشهد: وقالوا فقاموا ؟ مقداد يا وأنت ذر أبا يا كان كذلك .  احلسني

 اخلضراء أظلت ما": ذر أليب يقول  اهللا رسول من مسعت لقد واهللا: طلحة فقال.  اهللا
 مل أ¶ما أشهد وأنا ٬،"اهللا عند أبر وال ذر أيب من أصدق هلجة ذي على الغرباء أقلت وال

  .)منهما عندي وآثر أصدق وألنت حق٬، على إال يشهدا

  :٣٩٩    ٣٩٨ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

 ذلك قال ما بعد    X علياً مسعت(: يقول سلمان مسعت: قال قيس٬، بن سليم عن
 الذي عن  اهللا رسول نسأل أال:   الكتف ودفع  اهللا رسول وغضب قال ما الرجل
 قام إذا حىت فسكت ؟ اثنان خيتلف ومل أحد يضل مل كتبه لو مما الكتف يف يكتب أن أراد كان
 ذر أبو وصاحيب أنا نقوم وذهبنا ٬، واحلسني واحلسن وفاطمة علي وبقي البيت يف من

 فابتدأه نسمع٬، وحنن  اهللا رسول يسأل أن فأراد .اجلسوا: X علي لنا قال واملقداد٬،
 بعدي٬، من أميت على واالختالف الفرقة قضى قد اهللا وأن.. .أخي٬، يا: فقال  اهللا رسول



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٥٦

 الثالثة هؤالء وأشهد لك الكتف يف أكتبه أن أردت الذي الكتاب ذلك أكتب أن فأمرين
 وعلي رجالً رجالً بعده من اهلداة األئمة أمساء عليه فأملى mا٬، فأتى .بصحيفة يل ادع عليه٬،
X علي أميت يف وخليفيت ووارثي ووزيري أخي إن أشهدكم إين:  وقال .بيده خيطه 

 منهم أحفظ مل مث .احلسني ولد من تسعة بعدهم من مث ٬،احلسني مث احلسن مث طالب٬، أيب بن
 املهدي صفة مسعت أين غري ٬، األئمة أمساء من اآلخرون اشتبه مث ٬،وحممد علي رجلني غري

 إين:  النيب قال مث. وجوراً ظلماً ملئت كما عدالً األرض به ميأل اهللا وأن وعمله وعدله
 ٬،عليه وأشهدهم عليهم فأقرأه العامة أدعو مث املسجد إىل به أخرج مث هذا أكتب أن أردت

 مث. فحدثاين عثمان إمارة يف واملقداد ذر أبا فلقيت: سليم قال مث .أراد ما وقضى اهللا فأىب
 وال زادوا ما سراً به فحدثاين )السالم عليهما( واحلسني واحلسن بالكوفة X علياً لقيت
  .)واحد بلسان ينطقون كأمنا نقصوا

  :٣٩٩ص ١رقم  هامش األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

  :)تعليق احملقق حممد باقر األنصاري على الرواية(

 وال سليم من وال سلمان من االشتباه هذا لوقوع جمال ال إنه مث :)اآلخرون عليه اشتبه مث(
 وسليم سلمان تصريح من أخرى وكتب الكتاب هذا أحاديث سائر يف نراه ملا وذلك أبان٬، من

 يف شك وال ٬،عجيب املورد هذا مثل يف عليهم فاالشتباه ٬،فرداً فرداً األئمة بأمساء وأبان
 اهللا صلوات الطاهرين األئمة أشخاص الظاملون يعرف لئال الكالم هذا يف التقية استعماهلم
  .)أمجعني عليهم

 ١يف إثبات اهلداة ج وأيضاً ١٠٤ص ٢ورواه األمحدي املياجني يف مكاتيب الرسول ج
  .عن كتاب سليم ٦٥٧ص

  :٢٨٣   ٢٨١ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 ابن احلارث عن حممد٬، بن أمحد عن ٬،حممد بن معلى عن األشعري٬، حممد بن احلسني
 حدثين: قال ٬،الضرير موسى أيب املستفاد بن عيسى عن يقطني٬، بن إمساعيل بن علي عن جعفر٬،
 X املؤمنني أمري كان أليس: اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،)السالم عليهما( جعفر بن موسى



 ٥٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

: قال ؟ شهود  املقربون واملالئكة وجربئيل عليه اململي  اهللا ورسول الوصية كاتب
 ٬،األمر  اهللا برسول نزل حني ولكن قلت ما كان قد ٬،احلسن أبا يا: قال مث طويالً فأطرق
 من وتعاىل تبارك اهللا أمناء مع جربئيل به نزل ٬،مسجالً كتاباً اهللا عند من الوصية نزلت

 وتشهدنا منا ليقبضها وصيك٬، إال عندك من بإخراج مر ٬،حممد يا: جربئيل فقال املالئكة٬،
 ما البيت يف كان من بإخراج  النيب فأمر   X علياً يعين   هلا ضامنا إليه إياها بدفعك

 السالم يقرئك ربك ٬،حممد يا: جربئيل فقال والباب٬، الستر بني فيما وفاطمة X علياً خال
 به وأشهدت عليك به وشهدت عليك وشرطت إليك عهدت كنت ما كتاب هذا: ويقول
 يا :فقال  النيب مفاصل فارتعدت: قال ٬،شهيداً حممد يا يب وكفى مالئكيت عليك

 الكتاب٬، هات وبر٬، 8 صدق السالم يعود وإليه ٬،السالم ومنه السالم هو ريب ٬،جربئيل
 يا: فقال ٬،حرفاً حرفاً فقرأه أقرأه٬،: له فقال X املؤمنني أمري إىل بدفعه وأمره إليه فدفعه
 فقال وأديت٬، ونصحت بلغت وقد وأمانته علي شرطه إيلّ وتعاىل تبارك ريب عهد هذا ٬،علي
 ٬،قلت ما على والتصديق والنصيحة بالبالغ] أنت وأمي بأيب[ لك أشهد وأنا X علي

 من ذلك على لكما وأنا: X جربئيل فقال ودمي٬، وحلمي وبصري مسعي به لك ويشهد
 الوفاء ويل هللا وضمنت وعرفتها وصييت أخذت ٬،علي يا:  اهللا رسول فقال الشاهدين٬،

 على وتوفيقي عوين اهللا ىوعل ضماqا علي× وأمي أنت بأيب نعم: X علي فقال فيها٬، مبا
 فقال. القيامة يوم Ìا مبوافايت عليك شهدأ أن أريد إين ٬،علي يا:  اهللا رسول فقال أدائها٬،

 النار متسه مل ذهب٬، من خبواتيم الوصية فختمت )إىل قوله(....  أشهد نعم :X علي
  .)١() X املؤمنني أمري إىل ودفعت

  :١٠١    ٩٧ص ٦ج املازندراين صاحل حممد مويل   الكايف أصول شرح

  :املازندراين للرواية شرح

  أوصياءه ومسى X علي إىل أوصى  أنه منه يفهم )قلت ما كانقد ( :قوله
  .السماء من كتاباً نزلت مث خبطه X علي وكتبها

                                                            
: الحر العاملي - ، االنتصار ٩٢ص ٢ج: األحمدي الميانجي -، مكاتيب الرسول ٤٧٩ص ٢٢ج: األنوار راجع بحار -١
 .٣٨٥ص ٢ج: السيد هاشم البحراني -، حلية األبرار ١٥٧ص ٧ج
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 العقد والعهد الالم بتقدير ما إىل الكتاب إضافة )إليك عهدت كنت ما كتاب هذا( :قوله
 امليثاق أخذ عند الذر يف وقع العهد هذا ولعل أوصاه إذا إليه عهد: يقال ٬،والوصية وامليثاق
  .البعثة أيام من آخر وقت يف أو املعراج يف أو باإلمامة  لألئمة

 من وحكماً  عنده اهللا وديعة كانت الوصية )وأديت ونصحت بلغت وقد( :قوله
 إىل وأدائها فيها هلم والنصيحة اخللق إىل بتبليغه مأموراً  وكان ٬،الضرورية احلتمية أحكامه
 األنبياء من أحد بالغ ما أنه واحلق عليه٬، كان ما فعل وقد X طالب أيب بن علي وهو أهلها
 اهللا أعمى من ولكن mا مشحونة واخلاصة العامة وكتب فيها٬، X نبينا بالغ ما مثل الوصية يف
  .له هادي فال قلبه

 مفاعلة أتاه أي وافاه: يقال القيامة٬، يوم هي كما mا إياي بإتيانك أي )Ìا مبوافايت( :قوله
  .الوفاء من

  .ذلك مجيع الوصية كتاب يف أن من ذكر ملا استشهاد )مسعت أما( :قوله

 من قدموا ما ونكتب اهلداية أو بالبعث املوتى حنيي حنن إنا أي) املوتى حنيي حنن إنا( :ولهق
 إمام يف أحصيناه شيء كل ٬،ذلك وغري أسسوه وظلم أظهروه علم من وآثارهم مطلقاً األعمال
  .حمتمل واجلميع األعمال٬، صحيفة: وقيل احملفوظ٬، اللوح: وقيل ٬،الوصية كتاب وهو مبني

  :١٠٠    ٩٩ص ٢ج املياجني األمحدي    الرسول مكاتيب

  اهللا رسول قال(: قال) السالم عليهما( أبيه عن ٬،X الكاظم عن ٬،الضرير عيسى عن
 العرش رب وتعاىل تبارك اهللا يدي بني غداً جواباً هلا اختذ: الوصية إليه دفع حني X لعلي

  .)احلديث

  :)كالم الشيخ علي األمحدي املياجني(

  :قسمني على كانت الوصية أن األحاديث هذه مقتضى: أقول

 يفكه خامت إمام لكل الذهب٬، من خامتاً عشر بإثين خمتوماً رسوله إىل تعاىل اهللا من قسم   أ
  .له كتب مبا ويعمل
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 ٬،املروية واألحاديث األخبار يف إليها أشري قد أمور فيه لعلي  اهللا رسول كتبه قسم  ب
 عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا(. )١()غريك يغسلين وال غسلين ٬،علي يا(:  كقوله
 اهللا بسم(: أوهلا يف كان. )٢()املؤمنني أول هو املهدي الثالث واالسم    قوله إىل   ًإماما

 وصيه إىل اهللا بأمر وأسنده به وأوصى  اهللا عبد بن حممد عهد ما هذا: الرحيم الرمحن
 وإسرافيل وميكائيل جربئيل شهد(: الوصية آخر يف وكان ٬،)املؤمنني أمري طالب أيب بن علي
 على فيها ما على وضمانه وصيه وقبضه طالب٬، أيب بن علي إىل  حممد به أوصى ما على

  ).احلديث علي وصي وأدى ضمن ما وعلى عمران٬، بن ملوسى نون بن يوشع ضمن ما

  :املقدسة وصيةال

  :١٥١    ١٥٠ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 سنان بن علي عن البزوفري٬، سفيان بن علي بن احلسني اهللا عبد أيب عن مجاعة٬، أخربنا
 أمحد بن جعفر عن اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن احلسني٬، بن علي عن العدل٬، املوصلي
 الباقر٬، أبيه عن حممد٬، بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن علي٬، بن احلسن عمه عن املصري٬،

 املؤمنني أمري أبيه عن الشهيد٬، الزكي احلسني أبيه عن العابدين٬، سيد الثفنات ذي أبيه عن
X،لعلي   وفاته فيها كانت اليت الليلة يف    اهللا رسول قال(: قال ٬ X :أبا يا 

 ٬،املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته  اهللا رسول فأمال. ودواة صحيفة أحضر ٬،احلسن
 علي يا فأنت ٬،مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال
 والصديق املؤمنني٬، وأمري املرتضى٬، علياً: مسائه يف تعاىل اهللا مساك إماماً عشر االثين أول

  .غريك ألحد األمساء هذه تصح فال واملهدي٬، واملأمون٬، األعظم٬، والفاروق األكرب٬،

 ٬،غداً لقيتين ثبتها فمن: نسائي وعلى وميتهم٬، حيهم بييت أهل على وصيي أنت ٬،علي يا
 من أميت على خليفيت وأنت القيامة٬، عرصة يف أرها ومل ترين مل منها٬، برئ فأنا طلقتها ومن

 الوفاة حضرته فإذا الوصول٬، الرب احلسن ابين إىل فسلمها الوفاة حضرتك فإذا. بعدي
 سيد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا املقتول٬، الزكي الشهيد احلسني ابين إىل فليسلمها

                                                            
  .٨راجع ما تقدم بالرقم  -١

  .١٣راجع الرقم  -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٦٠

 حضرته فإذا الباقر٬، حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا علي٬، الثفنات ذي العابدين
 موسى ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الصادق٬، جعفر ابنه إىل فليسلمها الوفاة

 إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الرضا٬، علي ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الكاظم٬،
 حضرته فإذا الناصح٬، علي ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا التقي٬، الثقة حممد ابنه

 حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الفاضل٬، احلسن ابنه إىل فليسلمها الوفاة
 ٬،مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث ٬،إماماً عشر اثنا فذلك.  حممد آل من املستحفظ

 أيب واسم كامسي اسم: أسامي ثالثة له املقربني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا
  .)١() املؤمنني أول هو املهدي٬،: الثالث واالسم وأمحد٬، اهللا عبد وهو

* * *  

                                                            
 ٣٩ص: الحسن بن سليمان الحلي -في مختصر بصائر الدرجات  ،١٥٠ص :للشيخ الطوسي - الغيبة: المصادر -١

 -، وفي بحار األنوار ٢٤١ص ٢ج ١٦٩ص ١ج: للسيد هاشم البحراني - ، وفي غاية المرام ١٥٩وفي طبعة أخرى ص
 .٦٤٠ص: للسيد الصدر -، وفي تاريخ ما بعد الظهور ١٤٧ص ٥٣ج ٢٦٠ص ٣٦ج: للعالمة محمد باقر المجلسي



א א
وردت الكثري من الروايات اليت تتحدث عن وجود مهديني حيكمون بعد اإلمام املهدي 

  .Xحممد بن احلسن 

 الدرجات بصائر خمتصر٬، ٣٥٤ص النجفي الدين mاء السيد    املضيئة األنوار منتخب  ١
  :٤٩ص احللي سليمان بن احلسن   

  ).X احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا X القائم بعد منا إن(: Xعن أيب عبد اهللا 

الطبعة األوىل ( الكوراين الشيخ    الظهور عصر ٤٧٨،٬ص الطوسي الشيخ    الغيبة  ٢
  ):٢٧١الطبعة السابعة ص ٣٣٣    ٣٣٢ص

 عيسى٬، بن وحممد احلميد عبد بن حممد عن أبيه٬، عن احلمريي٬، جعفر بن اهللا عبد بن حممد
 أبا يا(: قال أنه طويل حديث يف X اهللا عبد أيب عن محزة٬، أيب عن الفضيل٬، بن حممد عن

  .)X احلسني ولد من مهدياً عشر أحد القائم بعد منا إن ٬،محزة

  :٤٠٠ص ٣ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح  ٣

مث يكون بعده    يعين املهدي    يقوم القائم منا(: قال أنه ٬،X احلسني بن علي وعن
  .)  يعين من األئمة من ذريته     اثنا عشر مهدياً

  :٧٦ص قولويه بن حممد بن جعفر    الزيارات كامل  ٤

 اجلاموراين٬، الرازي اهللا عبد أيب بن حممد اهللا عبد أيب عن اهللا٬، عبد بن سعد عن أيب٬، حدثين
 ٬،X جعفر أيب عن ٬،احلضرمي بكر أيب عن سيف٬، أبيه عن عمرية٬، بن سيف بن احلسني عن
 يا الكوفة: فقال ؟ رسوله وحرم 8 اهللا حرم بعد أفضل األرض بقاع أي: له قلت(: قال
 الصادقني٬، واألوصياء املرسلني وغري املرسلني النبيني قبور فيها الطاهرة٬، الزكية هي بكر أبا

 وفيها اهللا٬، عدل يظهر ومنها فيه٬، صلى وقد إال نبياً اهللا يبعث مل الذي سهيل مسجد وفيها
  .)والصاحلني واألوصياء النبيني منازل وهي ٬،بعده من والقوام قائمه يكون
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  :٣٥٨ص الصدوق الشيخ   النعمة ومتام الدين كمال  ٥

 اهللا عبد أيب   بن حممد حدثنا: قال ٬،الدقاق عمران بن حممد بن أمحد بن علي حدثنا
 بن علي عن النوفلي٬، يزيد بن احلسني عمه عن النخعي٬، عمران بن موسى حدثنا: قال ٬،الكويف
 رسول ابن يا ):السالم عليهما( حممد بن جعفر للصادق قلت(: قال ٬،بصري أيب عن محزة٬، أيب
 اثنا: قال إمنا :فقال ٬،اًمهدي عشر اثنا القائم بعد يكون: قال أنه X أبيك من مسعت إين ٬،اهللا

 مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم ٬،إماماً عشر إثنا: يقل ومل ٬،مهدياً عشر
  .)حقنا ومعرفة

  :٩١    ٩٠ص أصل حممد بن املثىن احلضرمي   حمدثني عدة    عشر الستة األصول  ٦

عن أيب عبد  ٬،)عن ذريح احملاريب(عن ذريح  ٬،)جعفر بن حممد بن شريح احلضرمي(جعفر 
كان أمري املؤمنني علي بن أيب  ٬،نعم: (فقال سألته عن األئمة بعد النيب  :٬، قالXاهللا 

 ي بنمث كان عل ٬،النيب صلوات اهللا عليه وأهل بيتهطالب صلوات اهللا عليه اإلمام بعد 
من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة اهللا  ٬،مث إمامكم اليوم ٬،مث كان حممد بن علي ٬،احلسني
إين إمنا  :قال ٬،ث مراتفأعد·ا عليه ثال ؟ أنت اليوم جعلين اهللا فداك :مث قلت :قال ٬،ورسوله

اهللا تبارك وتعاىل مل يدع شيئاً إال علمه  إن ٬،حدثتك Ìذا لتكون من شهداء اهللا يف األرض
بالوالية يف حياته يسميه أمري  ييشهد لعل أنمث إنه بعث إليه جربئيل  ٬،نبيه صلوات اهللا عليه

إمنا أدعوكم لتكونوا من شهداء اهللا أقمتم أم  :فدعا نيب اهللا تسعة رهط فقال ٬،املؤمنني
عن أمر اهللا وأمر رسوله  :قال ٬،قم يا أبا بكر فسلم على علي أمري املؤمنني :مث قال ٬،كتمتم

قم فسلم على أمري  ٬،يا عمر :مث قال ٬،فسلم عليه :فقال ٬،نعم :فقال ؟ نسميه أمري املؤمنني
مث قال للمقداد بن  ٬،نعم :فقال ؟ عن أمر اهللا ورسوله مسيته أمري املؤمنني :فقال ٬،املؤمنني
مث قال أليب  ٬،فقام فسلم على علي ومل يقل كما قاال ٬،على أمري املؤمننيقم فسلم  :األسود

قم فسلم على أمري  :مث قال حلذيفة ٬،فقام فسلم ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني ٬،ذر الغفاري
 ٬،فقام فسلم ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :مث قال لعبد اهللا بن مسعود ٬،فقام فسلم ٬،املؤمنني

 ٬،وكان بريدة أصغر القوم ٬،فقام وسلم ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :مث قال لربيدة األسلمي
فأمر أبو بكر على . إمنا دعوتكم لتكونوا شهداء أقمتم أم كتمتم :مث قال رسول اهللا 
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 ٬،يا أبا بكر :الناس وبريدة غايب بالشام فلما قدم بريدة أتى أبا بكر وهو يف جملسه فقال
يا  :قال ؟ هل نسيت تسليمنا على علي بإمرة املؤمنني نسميه Ìا واجباً من اهللا ورسوله

ن اهللا حيدث األمر بعد األمر ومل يكن اهللا ليجمع ألهل هذا إنك عبت وشهدنا وإ ٬،بريدة
  .البيت النبوة وامللك

 منا بعد الرسول  إن ٬،إمنا ذكرت هذا لتكون من شهداء اهللا يف األرض :فقال يل
إن اهللا عزيز ] إن شاء اهللا له[سبعة أوصياء أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إن شاء له 

مث بعد القائم أحد عشر مهدياً  ٬،يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء وهو العزيز احلكيم ٬،حكيم
قلت ثلث  :قال ٬،من السابع جعلين اهللا فداك أمرك على الرأس والعني :فقلت .من ولد احلسني

ونعم األب كان قال رمحة اهللا  أيب إن ٬،مث بعدي إمامكم وقائمكم إن شاء اهللا :مرات قال
لو وجدت ثالثة رهط فاستودعهم العلم وهم أهل ذلك حدثت مبا ال  :عليه كان يقول

حديثنا صعب ال يؤمن به  إن ٬،حيتاج إىل نظر يف حالل وال حرام وما يكون إىل يوم القيمة
  .امتحن اهللا قلبه لإلميان إال عبد مؤمن

واهللا إن منا خلزان اهللا يف األرض وخزانه يف السماء لسنا خبزان على ذهب وال  :مث قال
واحلسن واحلسني ومن شاء اهللا  ين منا حلملة العرش يوم القيمة حممد وعلإو ٬،على فضة

  .)أربعة أخر من شاء اهللا أن يكونوا

  :٤٠٠ص ٣للقاضي النعمان املغريب ج    شرح األخبار  ٧

ابشروا فيوشك أيام : (ومن رواية حيىي بن السالم٬، يرفعه إىل عبد اهللا بن عمر٬، أنه قال
٬، املهدي٬، مث اجلبارين أن تنقطع٬، مث يكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهللا به أمة حممد 

  .)مث عدد أئمة مهدينياملنصور٬، 

  :٤٢ص ٢ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح  ٨

 اخلريات من 8 اهللا جيريه وما ٬،X املهدي ذكر أنه( : النيب عن ٬،فيه" نصاً جاء ما"
 منه يكن مل وما .نعم :قال ؟ له اهللا جيمعه هذا كل ٬،اهللا رسول يا: له فقيل .يديه على والفتح

  .)ذريته من بعده من األئمة أيام يف كائن هو وأيامه حياته يف
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 ٥٤٨للكفعمي ص  –٬، املصباح ٤١١    ٤٠٩ص الطوسي الشيخ   املتهجد مصباح  ٩
  :٦١٨    ٬٦١٦، مفاتيح اجلنان ص٥٥٠   

 أن: الرمحن عبد بن يونس روى ٬،X الرضا عن املروي X األمر لصاحب الدعاء
 وحجتك وخليفتك وليك عن ادفع اللهم( mذا األمر لصاحب بالدعاء يأمر كان X الرضا
 وولده وأهله نفسه يف أعطه اللهم )Xقوله  إىل(...  عنك املعرب ولسانك خلقك على

 صل اللهم )Xقوله  إىل(...  نفسه به وتسر عينه به تقر ما رعيته ومجيع وذريته وأمته
 هلم ومتم ٬،نصرهم وأعز ٬،آجاهلم يف وزد ٬،آماهلم وبلغهم ٬،بعده من واألئمة عهده والة على

 ٬،أنصاراً دينك وعلى أعواناً هلم واجعلنا دعائمهم وثبت ٬،هلم أمرك من إليهم أسندت ما
 أمرك ووالة دينك ودعائم توحيدك وأركان علمك وخزان كلماتك معادن فإqم

 نبيك أوالد وصفوة أوليائك وسالئل وأولياؤك خلقك من وصفوتك عبادك من وخالصتك
  .)وبركاته اهللا ورمحة وعليهم عليه والسالم

 حممد أيب عن مجاعة أخربنا: قال )عنه اهللا رضي( العمري سعيد بن عمرو أيب عن روي وما
 أبا الشيخ أن: وذكر الدعاء٬، mذا أخربه مهام بن حممد علي أبا أن التلعكربي موسى بن هارون
  .به يدعو أن وأمره عليه٬، أماله )روحه اهللا قدس( العمري عمرو

  :٢٥٤    ٢٥٣ص ٣ج الطوسي الشيخ   األحكام ·ذيب   ١٠

 ٬،عقبة بن صاحل عن ٬،إمساعيل بن حممد عن ٬،احلسني بن حممد عن ٬،بن حيىي محدأحممد بن 
 احلرية إىل X املؤمنني أمري خرج(: قال ٬،العرين حبة عن ٬،أبيه عن ٬،املقدام أيب بن عمرو عن
 بينهما فيما الذراع يباع حىت    واحلرية الكوفة إىل بيده وأومى   Ìذه هذه لتصلن: فقال

 تعاىل اهللا عجل( القائم خليفة فيه يصلي باب مخسمائة له مسجد باحلرية وليبنني ٬،بدنانري
 أمري يا: قلت .عدالً إماماً عشر إثنا فيه وليصلني عنهم٬، ليضيق الكوفة مسجد نأل ؛)فرجه
 مساجد أربع له تبىن: قال!! ؟ يومئذ الناس تصف الذي هذا الكوفة مسجد ويسع ٬،املؤمنني
    اجلانب وهذا اجلانب هذا من الكوفة طريف يف إن ومسجد وهذا أصغرها الكوفة مسجد
إن يف احلرية  Xيف هذه الرواية يقول أمري املؤمنني  .)   والغريني البصريني حنو بيده وأومى

) وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً: (قال ٬X، مث إنه خليفة القائمي²بىن مسجد يصلي فيه 
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 عهده٬، ووالة وليك على وصل املستقيم٬، والصراط املتني٬، واحلبل الوثقى٬، والعروة التقى٬،
 دنيا ٬،]دينا[ آماهلم أقصى وبلغهم آجاهلم٬، يف وأزد أعمارهم٬، يف ومد ٬،ولده من واألئمة
  .)قدير يءش كل على إنك وآخرة

  :تعليق الشيخ الفاضل �اظم العقيلي

وكل هذا يأيت بعد  دعاء لوالة عهده٬، ويعقبه Xوهنا أيضاً دعاء لويل اهللا اإلمام املهدي 
. ومجيع األوصياء من أبنائهما) ليهما السالمع(وفاطمة وعلي  من الدعاء للرسول  االنتهاء

وزد (: يقول يف دعائه للمهديني  Xواإلمام  Xوالدعاء تنقله املرأة عن اإلمام املهدي 
 .نومتوف Xمن آباء اإلمام املهدي  واملعلوم أن األئمة ) يف آجاهلم

 ٣ج اإلقبال للسيد ابن طاووسويف ٬، ٨٢٦ص الطوسي الشيخ    املتهجد مصباح   ١٢
٬، ضياء ٬٢١٥، مفاتيح اجلنان ص٩٤ص ٥٣البحار ج٬، ٥٤٣للكفعمي ص   املصباح ٣٠٣،٬ص

  :٣٣الصاحلني ص

 يوم ولد X احلسني موالنا أن X حممد أيب وكيل اهلمداين العالء بن القاسم إىل خرج
 املولود حبق أسألك إين اللهم(: الدعاء mذا فيه وادع فصمه٬، شعبان من خلون لثلث اخلميس

 ومن واألرض فيها ومن السماء بكته ووالدته٬، استهالله قبل بشهادته املوعود اليوم هذا يف
 من املعوض ٬،الكرة يوم بالنصرة املمدود ٬،األسرة وسيد ٬،العربة قتيل البتيها يطأ وملا عليها٬،

 بعد عترته من واألوصياء ٬،أوبته يف معه والفوز ٬،تربته يف والشفاء ٬،نسله من األئمة أن قتله
 صلى أنصار خري ويكونوا اجلبار ويرضوا الثار ويثأروا األوتار يدركوا حىت ٬،وغيبته قائمهم

  .)والنهار الليل اختالف مع عليهم اهللا

عترته بعد واألوصياء من (: ٬، فهو يقولXلقائم بعد اوفيه نص على وجود أوصياء 
  ).قائمهم وغيبته

  :٤٠٢علي بن بابويه ص  ا فقه الرض   ١٣

  :الدعاء يف الوتر وما يقال فيه



 ٦٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 )X لإلمام الرضامنسوب الدعاء ( :وهذا مما نداوم به حنن معاشر أهل البيت 
اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس٬، واخصص وليك٬، ووصي نبيك٬، (....... 

٬، ٬، ووزيره٬، وويل عهده٬، إمام املتقني٬، وخامت الوصيني خلامت النبيني حممد وأخا رسولك
وابنته البتول٬، وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين٬، وعلى األئمة الراشدين 
املهديني السالفني املاضني٬، وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني٬، وعلى بقيتك 

هنا  ).األمناء اخلزنة وعلى الفاضلني املهدينيقائم باحلق يف اليوم املوعود٬، يف أرضك٬، ال
  .Xيصلي على املهديني ويصفهم باألمناء اخلزنة بعد أن يصلي على القائم 

  :١٦٦    ١٦٥ص ٢٤جالعالمة اÜلسي     بحارال   ١٤

 بن احلسني بن حممد عن ٬،العباس بن حممد: الظاهرة اآليات وتأويل الفوائد جامع كرت
 قوله يف X جعفر أيب عن ٬،اجلارود أيب عن ٬،عياش بن كثري عن ٬،اهللا عبد بن جعفر عن ٬،محيد
 املهدي حممد آلل هذه: قال اآلية٬، )١(﴾الصَّلَاةَ أَقَامJوا الْأَر,ضِ ف2ي مَّك�نَّاهJم, إِن ال�ذ2ين8﴿: 8

 وبأصحابه به 8 اهللا ومييت الدين٬، ويظهر ٬،ومغارÌا األرض مشارق اهللا ميلكهم وأصحابه
 باملعروف ويأمرون ٬،الظلم من أثر يرى ال حىت احلق٬، السفهة أمات كما والباطل٬، البدع

 ).األمور عاقبة وهللا املنكر عن وينهون

املهديون هم وما بعدها واضح يف إن املراد منها ) هذه آلل حممد املهدي: (Xوقوله 
  .وهم الذين ميلكون مشارق األرض ومغارmا 

  :١٩١ص ١ج طاووس ابن السيد    األعمال إقبال   ١٥

 وقد أصحابنا٬، من مجاعة ذكره ما عليه٬، اهللا صلوات إليه أشرنا ملن الدعاء يف الرواية فمن
 عن فضال٬، بن علي بن احلسن بن علي إىل بإسناده فقال كتابه٬، يف قرة أيب ابن ذكره ما اخترنا
 من وعشرين ثالث ليلة يف وكرر(: قال ٬، الصاحلني عن بإسناده عبيد٬، بن عيسى بن حممد
 يف حضرك ومىت أمكنك٬، وكيف كله٬، والشهر حال٬، كل وعلى وقاعداً قائماً رمضان شهر

 القائم لوليك٬، كن اللهم":  وآله النيب على والصالة تعاىل اهللا متجيد بعد تقول دهرك٬،

                                                            
  .٤١: الحج -١
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 هذه يف والسالم٬، الصالة أفضل آبائه وعلى عليه املهدي٬، احلسن بن حممد احلجة بأمرك٬،
 أرضك تسكنه حىت ٬،ومؤيداً ودليالً وناصراً وقاعداً وحافظاً ولياً ساعة٬، كل ويف الساعة
نص هذا الدعاء يف  ").الوارثني األئمة من وذريته وجتعله ٬،وعرضاً الًوط فيها ومتتعه ٬،طوعاً

  .وكو¶م أئمة وخلفاء هللا يف األرض على وراثة املهديني

  :٣٣٩    ٣٣٣ص ٨٦ج العالمة اÜلسي   بحار ال   ١٦

من أصل قدمي من مؤلفات قدمائنا٬، فإذا صليت الفجر يوم اجلمعة٬، فابتدئ mذه الشهادة٬، (
 يء٬،٬، وخالق كل شيءاللهم أنت ريب ورب كل ش: مث بالصالة على حممد وآله وهي هذه

اب آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك٬، وبالساعة والبعث والنشور٬، وبلقائك واحلس
٬، ديناً وباإلسالم٬، ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذاب٬، وقدرك وقضائك٬، ورضيت بك رباً

 ٬، وبالكعبة قبلة٬، وحبججك على خلقك حججاًوحكماً ٬، وبالقرآن كتاباًنبياً ومبحمد 
٬، وكفرت باجلبت والطاغوت٬، وبالالت والعزى٬، وجبميع ما يعبد وأئمة٬، وباملؤمنني إخواناً

اللهم ): إىل قوله... ( بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليمدونك٬، واستمسكت 
٬، ومتتعه منها حىت تسكنه أرضك طوعاً وناصراً وقائداً وحافظاً كن لوليك يف خلقك ولياً

  .للدعاء الذي قبلهوهذا الدعاء مشابه  .....).وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني٬، طوالً

 ١٠٠ص ١ج احلائري اليزدي علي الشيخ   الغائب احلجة إثبات يف الناصب إلزام   ١٧
   ١٠٢:  

 ابن عن ٬،مؤلفاته بعض يف) اهللا رمحه( اجلزائري اهللا نعمة السيد الفقيه اجلليل الثقة السيد عن
 علي احملجلني الغر وقائد الوصيني وسيد X املؤمنني أمري إىل اخلالفة صارت ملا(: قال ٬،عباس
 باب على ووقف خضر ثياب يف رجل أقبل الثالث اليوم يف كان فلما ٬،X طالب أيب بن

 ٬،ومشاالً مييناً حوله والناس املسجد يف جالساً )عليه اهللا صلوات( املؤمنني أمري وكان املسجد٬،
 له فقال. احلق ومهبط املالئكة وخمتلف الرسالة ومعدن النبوة بيت أهل يا عليكم السالم: فقال
 يا: فقال .بيهس بن المو بن حاف بن صاف بن بيهس يا السالم وعليك: املؤمنني أمري

إىل قوله (...  وتبيان علم من: X قال ؟ امسي وعرفت عرفتين أين من أرضه يف اهللا خليفة
X( إِنَّا﴿ :تعاىل اهللا قول عن أخربين ٬،املؤمنني أمري يا: قال Jقال  ﴾الْقَد,رِ لَي,لَة2 ف2ي أَنز8لْن8اه



 ٦٩..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

X : ال كرامة هلم وهذا علم ال يعلمه إال نيب أو : قال ٬،سألت عنه غريينعم يا بيهس قد
(....  .فنور أنزل على الدنيا ﴾الْقَد,رِ لَي,لَة2 ف2ي أَنز8لْن8اهJ إِنَّا﴿: أما قوله تعاىل: Xقال . وصي

ومعه تابوت من در   اًمدفإنه ملا بعث اهللا حم ﴾الْم8لَائ2كَةُ ت8ن8زَّلُ﴿ :وأما قوله :)قالإىل أن 
 ٬، فيه رق أبيض فيه أسامي االثين عشر فعرضه على رسول اهللا أبيض له اثنا عشر باباً

 وأوالدي أنا: قال ؟ املؤمنني أمري يا هم ومن :قال .وأمره عن ربه أن احلق هلم وهم أنوار
 ٬،جعفر بن وموسى ٬،حممد بن وجعفر ٬،علي بن وحممد ٬،احلسني بن وعلي ٬،واحلسني احلسن
 احلسن بن وحممد ٬،علي بن واحلسن ٬،حممد بن وعلي ٬،علي بن وحممد ٬،موسى بن وعلي

 بواليتنا املقرون وشيعتنا أتباعنا وبعدهم أمجعني٬، عليهم اهللا صلوات الزمان صاحب
  ).أعدائنا لوالية املنكرون

 ٬، Xمن ذرية اإلمام املهدي االثين عشر هم املهديون يف هذه الرواية وهؤالء الشيعة 
 عنوقد نقلت الرواية يف بداية املوضوع يف أول رواية  ٬، X ذكرهم اإلمام الصادق الذين 
 مسعت إين ٬،اهللا رسول ابن يا ):السالم عليهما( حممد بن جعفر للصادق قلت(: قال بصري أيب
 ٬،مهدياً عشر اثنا: قال إمنا :فقال ٬،اًمهدي عشر اثنا القائم بعد يكون: قال أنه X أبيك من
  .)حقنا ومعرفة مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم ٬،إماماً عشر إثنا: يقل ومل

  :٢٢٨    ٢٢٧ص ٩٩ج العالمة اÜلسي    بحارال   ١٨

 القائم اخللف٬، اإلمام على والصالة السالم( :Xيف إحدى زيارات اإلمام املهدي 
 يف ونوره بالده٬، يف وخليفته عباده٬، يف اهللا حجة يا عليك السالم ٬،السلف أفضل ابن باحلق
 ودافع ٬،قتالً الكفار ومفين ٬،عدالً اجلور مبدل وفرضه٬، سنته إىل والداعي وأرضه٬، مسائه

 .املخترب والعدل املنتظر اإلمام بفنائه٬، العباد ومعيش بكالمه٬، احلق ومظهر بظهوره٬، الباطل
 من عليك السالم ردي٬، خبث كل وقاتل النقي٬، الثقة املهدي٬، اإلمام أيها عليك السالم
 ساديت٬، وابن وسيدي موالي٬، وابن موالي يا عليك السالم .عدلك لظهور واملنتظر عبدك٬،
 أمجعني٬، األئمة وعلى وعليهم عليك السالم ٬،بعدك من باألمر والقوام عهدك٬، أويل وعلى
  .)وبركاته اهللا ورمحة
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 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٧٢

 بين الناس من واختار ٬،القدر ليلة الليايل ومن ٬،رمضان شهر الشهور من واختار ٬،اجلمعة
 اثين وتكملة ٬،واحلسني احلسن علي ومن مين واختار ٬،هاشم بين من وعليا واختارين ٬،هاشم
  .)قائمهم وهو ٬،أفضلهم وهو ٬،ظاهرهم وهو ٬،باطنهم تاسعهم احلسني ولد من إماماً عشر

  :٨٠   ٧٨ص النعماين إبراهيم بن حممد   الغيبة كتاب  ب

 العزيز وعبد ٬،سهيل بن مهام بن وحممد ٬،عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد( اإلسناد وmذا
 :قال ٬،مهام بن الرزاق عبد عن ٬،)رجاهلم عن ٬،املوصلي يونس بن اهللا عبد ابنا الواحد وعبد
 من أقبلنا ملا( :قال ٬،اهلاليل قيس بن سليم عن ٬،عياش أيب بن أبان عن ٬،راشد بن معمر حدثنا
 مجيل الدير من شيخ علينا خرج إذ٬، نصراين دير من قريباً نزل X املؤمنني أمري مع صفني
 من إين: قال مث٬، عليه فسلم املؤمنني أمري أتى حىت٬، كتاب معه٬، والسمت اهليئة حسن٬، الوجه
 وآثرهم إليه وأحبهم عشر ثيناإل عيسى حواري أفضل وكان٬، مرمي بن عيسى حواري نسل
 على البيت هذا أهل يزل فلم٬، حكمته وعلمه٬، كتبه إليه ودفع إليه أوصى عيسى وأن٬، عنده
 بن عيسى إمالء عندي الكتب وتلك٬، يغريوا ومل يرتدوا ومل يكفروا مل٬، مبلته متمسكني٬، دينه
٬، منهم بعده من ملك ملك واسم٬، بعده من الناس يفعل يءش كل فيها٬، بيده أبينا وخط مرمي
 أرض من٬، اهللا خليل إبراهيم بن إمساعيل ولد من العرب من رجالً يبعث وتعاىل تبارك اهللا وأن
 ومولده مبعثه وذكر٬، امساً عشر ثناإ له٬، أمحد له يقال٬، مكة: هلا يقال قرية من٬، ·امة: هلا يقال

 يرتل أن إىل بعده أمته تلقى وما٬، يعيش وما٬، يعاديه ومن٬، ينصره ومن٬، يقاتله ومن٬، ومهاجرته
 إبراهيم بن إمساعيل ولد من رجالً عشر ثالثة الكتاب ذلك ويف٬، السماء من مرمي بن عيسى
٬، عاداهم ملن وعدو٬، واالهم ملن ويل واهللا٬، إليه اهللا خلق أحب ومن٬، اهللا خلق خري من اهللا خليل
 مكتوبة٬، معصية هللا ومعصيتهم٬، طاعة هللا طاعتهم٬، ضل عصاهم ومن٬، اهتدى أطاعهم من

 منهم رجل وكم٬، واحد بعد واحد منهم رجل كل يعيش وكم٬، ونعو·م وأنساmم أمسائهم
 مرمي بن عيسى يرتل حىت الناس له وينقاد منهم يظهر الذي ومن٬، قومه من ويكتمه بدينه يستتر
X ٬، يتقدمكم أن ألحد ينبغي ال ألئمة إنكم: ويقول٬، خلفه عيسى فيصلي آخرهم على
 أجورهم مثل وله وأفضلهم وخريهم أوهلم٬، الصف يف خلفه وعيسى بالناس فيصلي فيتقدم
 ..)..واهتدى أطاعهم من وأجور

  :٢٦١ص الصدوق الشيخ   النعمة ومتام الدين كمال  ج



 ٧٣..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 علي عن ٬،أبيه عن ٬،هاشم بن إبراهيم بن علي حدثنا :قال ٬،جعفر بن زياد بن أمحد حدثنا
 آبائه عن ٬،أبيه عن ٬،الرضا موسى بن علي احلسن أيب عن ٬،خالد بن احلسني عن ٬،معبد بن
 ومحلة وإسرافيل وميكائيل جربئيل من خري وأنا 8،٬ اهللا خلق من سيد أنا(:  قال :قال

 واحلوض الشفاعة صاحب وأنا ٬،املرسلني اهللا وأنبياء املقربني اهللا مالئكة ومجيع العرش
 أنكر فقد أنكرنا ومن 8،٬ اهللا عرف فقد عرفنا من .األمة هذه أبوا وعلي وأنا ٬،الشريف

 احلسني ولد ومن ٬،واحلسني احلسن :اجلنة أهل شباب وسيدا ٬،أميت سبطا علي ومن 8،٬ اهللا
  .)ومهديهم قائمهم تاسعهم ٬،معصييت ومعصيتهم ٬،طاعيت طاعتهم أئمة تسعة

  :٩   ٨ص اجلوهري عياش بن أمحد   األثر مقتضب   د

 عن ٬،موافقاً املعىن كان وإن هذا غري بلفظ آخر وجه من أيضاً سلمان رواه وما :قال
 :قال ٬،املعدل اخلراساين العزيز عبد بن إسحاق بن اهللا عبد حممد أبو حدثنا ٬، اهللا رسول
 حدثنا :قال ٬،اهلمداين يزيد بن احلسن بن إبراهيم حدثنا :قال ٬،ناصح بن عبيد بن أمحد حدثنا
  مع كنا( :قال الفارسي سلمان عن ٬،حوشب بن شهر عن ٬،آدم أبيه عن ٬،آدم بن حممد

 من سيد أنت ٬،اهللا عبد أبا يا :وقال وجهه يف تفرس إذ ٬،فخذه على  علي بن واحلسني
 أعلمهم مامهمإ ٬،قائمهم تاسعهم ٬،تسعة أئمة أبو إمام أخو إمام بن إمام وأنت ٬،سادة

  .)أفضلهم أحكمهم

  :٤٥٣ص) الشيعي( الطربي جرير بن حممد    مامةاإل دالئل    هـ

 حممد علي أبو حدثنا :قال ٬،أيب حدثنا :قال ٬،موسى بن هارون بن حممد احلسني أبو حدثنا
 سعيد عن ٬،عمري أيب بن حممد عن ٬،هالل بن أمحد عن ٬،جعفر بن اهللا عبد حدثنا :قال ٬،مهام بن
 ٬،علي بن احلسني بعد تسعة منا يكون( :قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،بصري أيب عن ٬،غزوان بن

  .)أفضلهم وهو ٬،قائمهم تاسعهم

  :٢٧٧ص احللي سليمان بن حسن    احملتضر   و

 ومن ٬،اجلمعة يوم األيام من    تعاىل   اهللا اختار( :قال أنه  اهللا رسول عن وروي
 واختار ٬،والرسل األنبياء الناس من واختار ٬،القدر ليلة الليايل ومن ٬،رمضان شهر الشهور
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 عن مينعون األوصياء احلسني من واختار ٬،واحلسني احلسن علي من واختار ٬،علياً مين
 قائمهم ظاهرهم باطنهم تاسعهم ٬،اجلاهلني وتأويل املبطلني وانتحال الضالني حتريف الترتيل

  .)أفضلهم وهو

  :٤٢٩    ٤٢٨ص األنصاري باقر حممد حتقيق   قيس بن سليم كتاب   ٢١

 وله إال قبلك نبياً يبعث مل اهللا إن ٬،اهللا رسول يا :قلت( :يقول سلمان مسعت :قال ٬،سليم
 األرض على اطلع اهللا إن ٬،سلمان يا )إىل أن قال (...  ؟ اهللا نيب يا وصيك فمن ٬،وصي

 نساء سيدة فزوجته وأمرين ٬،أخي عليا منهم فاختار ثانية اطلع مث .منهم فاختارين اطالعة
 ولد من وبقيتهم وحسيناً حسناً ابين :واألوصياء فاطمة فاختار ثالثة اطلع مث .اجلنة أهل

 مهدي ٬،سلمان يا :فقال X احلسني على بيده ضرب مث) إىل أن قال سلمان(...  احلسني
 ٬،إمام بن إمام .هذا ولد من وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل الذي أميت
 املهدي٬، اهللا نيب يا: قلت: قال .عامل وصي إمام يليه الذي أبوه ٬،وصي بن وصي ٬،عامل بن عامل

  )....به هداهم اهللا ألن ؛كلهم أجورهم مثل لألول .منه أفضل أبوه :قال ؟ أبوه أم أفضل

ألن اإلمام  ؛Xاملهدي يف هذه الرواية هو أيضاً ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 إمام(فيكون الذي هو  ٬،ال يليه بل ظهر وخرج قبله Xأبوه احلسن العسكري  X املهدي

الذي يأيت  Xهو املهدي األول ) أبوه الذي يليه ٬،وصي بن وصي ٬،عامل بن عامل ٬،إمام بن
وأيضاً فإن اإلمام املهدي  ٬،Xبعده وهو اإلمام املهدي  أبيهمث يظهر  ٬،قبل أبيه ليمهد لظهوره

  .أفضل من أبيه كما ذكت سابقاً

* * *  



א א EאFא
  :٤٧٤ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 عمرو بن الكرمي عبد عن احلضرمي٬، القاسم بن اهللا عبد عن ٬،الفضل بن شاذان عن
 سنة سبعني يكون سنني سبع: قال ؟ القائم ميلك كم :X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،اخلثعمي

  ).هذه سنيكم من

  :٣٥٣ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 عن التيملي٬، احلسن بن علي حدثين: قال الكويف٬، عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد أخربنا
 عن احلليب٬، عمر بن أمحد عن أبيه٬، عن علي٬، بن وحممد أبيه٬، عن يوسف٬، بن علي بن احلسن
 X القائم ميلك(: قال أنه X اهللا عبد أيب عن يعفور٬، أيب بن اهللا عبد عن محران٬، بن محزة
 ).وأشهراً سنة عشرة تسع

  :٩١ص ٥١جالعالمة اÜلسي    البحار

 أيضاً وبإسناده. )اجلنة أهل طاووس املهدي(:  اهللا رسول قال: قال ٬،عباس ابن عن
 اللون الدري٬، كالقمر وجهه ولدي من املهدي(: قال أنه  النيب عن اليمان٬، بن حذيفة عن
 أهل خبالفته يرضى جورا٬ً، ملئت كما عدالً األرض ميأل إسرائيلي٬، جسم اجلسم عريب٬، لون

  ).سنة عشرين ميلك اجلو٬، يف والطري األرض وأهل السماوات

  :٤٠٠ص ٣ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح

 حىت األمة هذه Ôلك لن(: قال أنه ٬،) النيب إىل( يرفعه فروة٬، بن بالل احلارث أيب عن
 رجالن٬، منهم اهلدى٬، ودين باحلق يعمل كلهم النيب٬، أهل من كلهم خليفة عشر اثنا يليها
  ).سنة ثالثني واآلخر سنة٬، أربعني أحدمها ميلك

  :١١    ١٠ص ٢ج الطربسي الشيخ    االحتجاج

 متوجع٬، وهو أتيته باملدائن X علي بن احلسن طعن ملا(: قال ٬،اجلهين وهب بن زيد عن
 من يل خري معاوية أن واهللا أرى: فقال ؟ متحريون الناس فإن اهللا رسول بن يا ترى ما: فقلت
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إىل أن قال اإلمام احلسن (...  ثقلي وانتهبوا قتلي ابتغوا شيعة٬، يل أqم يزعمون هؤالء٬،
X(: املؤمنني أمري أن X ؟  أتفرح حسن٬، يا :  فرحاً رآين وقد يوم ذات    يل قال
 الرحب وأمريها أمية٬، بنو األمر هذا ويل إذا بك كيف! ؟ قتيالً أباك رأيت إذا بك كيف

 فكذلك ):Xإىل أن قال أمري املؤمنني (....  يشبع٬، وال يأكل اإلعفجاج٬، الواسع البلعوم٬،
 اهللا يؤيده الناس٬، من وجهل الدهر٬، من وكلب الزمان٬، آخر يف رجالً اهللا يبعث حىت

 طوعاً يدينوا حىت األرض أهل على ويظهره بآياته٬، وينصره أنصاره٬، ويعصم مبالئكته٬،
 يبقى ال وطوهلا٬، البالد عرض له يدين وبرهانا٬ً، ونوراً وعدال٬ً، قسطاً األرض ميأل وكرها٬ً،

 نبتها٬، األرض وخترج السباع٬، ملكه يف ويصطلح صلح٬، إال صاحل وال به آمن إال كافر
 أدرك ملن فطوىب عاما٬ً، أربعني اخلافقني بني ما ميلك الكنوز٬، له وتظهر بركتها٬، السماء ويرتل
  .)كالمه ومسع أيامه٬،

  :١٩٥ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 طرخان٬، بن عمر حدثين: قال مالك٬، بن حممد بن جعفر حدثنا: قال مهام٬، بن حممد حدثنا
 أيب عن ٬،)السالم عليهما( احلسني بن علي بن عمر بن علي عن إمساعيل٬، بن حممد حدثين: قال
 ومائة عشرين اخلليل عمر يعمر ولدي من القائم(: قال أنه X حممد بن جعفر اهللا عبد

 سنة٬، وثالثني اثين ابن موفق شاب صورة يف ويظهر الدهر يف غيبة يغيب مث به٬، يدرى سنة٬،
  ).وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل الناس٬، من طائفة عنه ترجع حىت

  :٤٧٩    ٤٧٨ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 ٬،اجلعفي جابر عن املقدام٬، أيب بن عمرو عن حمبوب٬، بن احلسن عن شاذان٬، بن الفضل
 سنة ثالمثائة موته بعد رجل البيت أهل منا ليملكن واهللا: يقول X جعفر أبا مسعت(: قال

 عامله؟ يف القائم يقوم وكم: قلت .X القائم بعد: قال ؟ ذلك يكون مىت: قلت .تسعاً يزداد
 فيقتل أصحابه٬، ودماء X احلسني بدم فيطلب املنتصر خيرج مث ٬،سنة عشرة تسع :قال

ميلك ) قائم(من أهل البيت  الرواية واضحة على أن هناك رجالً .)السفاح خيرج حىت ويسيب
وهذا مما  ٬،وإن ملكه سيكون بعد القائم الذي ميلك تسعة عشر سنة ٬،ثالمثائة سنة يزاد تسعاً

  .يدل على أن هناك أكثر من قائم
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  :٤٧٤ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 أيب عن اهللا٬، عبد أيب بن الرمحن عبد عن اهللا٬، عبد بن علي عن ٬،)الفضل بن شاذان( وعنه
 أهل لبث كما سنني وتسع ثالمثائة ميلك القائم إن( :X جعفر أبو قال: قال ٬،اجلارود
 شرق له اهللا ويفتح ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل كهفهم٬، يف الكهف
 بن سليمان بسرية يسري ٬، حممد دين إال يبقى ال حىت الناس ويقتل وغرÌا٬، األرض

  .)اخلرب متام .داود

* * *  



א א
  :٧٧ص الصدوق الشيخ   النعمة ومتام الدين كمال  ١

  :يف رد الشيخ الصدوق على الزيدية
 على باقية احلجة ألن عشر؛ اثنا األئمة إن: األنبياء قول من يكون أن جيوز ال الزيدية قالت

 زعمت وقد عشر٬، أحد منهم مضى قد  حممد بعد عشر واالثنا القيامة٬، يوم إىل األمة هذه
  .حجة من ختلو ال األرض أن االمامية

 وعدال٬ً، قسطاً األرض ميأل الذي هو عشر والثاين عشر ثناإ  األئمة عدد إن :هلم فيقال
 إال ذلك يف مستعبدين ولسنا القيامة قيام أو بعده إمام كون من يذكره ما بعده يكون مث

  .بعده X عشر الثاين يذكره ما كون اعتقاد إماماً عشر باثين باإلقرار

مث يكون : (بدليل قوله عشر  ثيناإلاإلمامة باألئمة  يقيد ال) رمحه اهللا(الشيخ الصدوق 
ويعضد كالمه بالرواية اآلتية اليت تشري إىل  ٬، )أو قيام القيامة من كون إمام بعدهبعده ما يذكره 

  :ذلك

: قال حيىي٬، ابن العزيز عبد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( إسحاق بن إبراهيم بن حممد حدثنا
 عن عمر٬، بن إمساعيل عن احلسن٬، بن حسني عن ٬،عقبة بن حممد عن فهد٬، بن إبراهيم حدثنا
 لعلي قلت(: قال احلارث٬، – بن اهللا عبد عن عمرو٬، بن املنهال الوجيهي٬، عن موسى بن عمر
X :احلارث٬، ابن يا: قال ؟ قائمكم بعد األحداث من يكون مبا أخربين املؤمنني٬، أمري يا 
 احلسن إال به أخرب ال أن إيلً عهد  اهللا رسول وإن ٬،إليه موكول ذكره شيء ذلك

  )."السالم عليهما" واحلسني

  :٣٨٧    ٣٨٦ص ٢ج املفيد الشيخ    اإلرشاد  ٢

 ما على وشهورها٬، أيامها تطول سنة عشرة تسع X القائم دولة مدة أن روي قد
 املصاحل من يعلمه بشرط 8 اهللا يفعله ما منه إلينا ألقي وإمنا عنا٬، مغيب أمر وهذا قدمناه٬،
 سنني سبع بذكر الرواية كانت وإن األمرين٬، أحد على نقطع فلسنا   امسه جل له    املعلومة
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 إن ولده قيام من الرواية به جاءت ما إال دولة ألحد X القائم دولة بعد وليس. وأكثر أظهر
 األمة هذه مهدي ميضي لن أنه الروايات وأكثر والثبات٬، القطع على به ترد ومل ٬،ذلك اهللا شاء
X الساعة وقيام األموات٬، خروج وعالمة اهلرج٬، فيها يكون يوماً بأربعني القيامة قبل إال 

 من العصمة نسأل وإياه للصواب٬، التوفيق ويل وهو يكون٬، مبا أعلم واهللا واجلزاء٬، للحساب
  ).الطاهرين وآله النيب حممد سيدنا على اهللا وصلى(. الرشاد سبيل إىل به ونستهدي الضالل٬،

  .Xاإلمام املهدي تنتهي مبوت وف الشيخ املفيد يف كالمه ال يقطع بأن اإلمامة س

  :٢٩٥ص ٢ج الشيخ الطربسي   إعالم الورى بأعالم اهلدى   ٣

دولة ألحد٬، إال ما روي  Xبأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة: (قال
من قيام ولده إن شاء اهللا تعاىل ذلك٬، ومل ترد به الرواية على القطع والثبات٬، وأكثر الروايات 

من الدنيا إال قبل القيامة بأربعني يوما٬ً، يكون فيها اهلرج٬، وعالمة خروج  Xأنه لن ميضى 
  ).ات٬، وقيام الساعة٬، واهللا أعلماألمو

  .رمحه اهللا كالم الشيخ املفيدمن مقارب وهو 

  :٢٦٦ص ٣ج اإلربلي الفتح أيب ابن   الغمة كشف  ٤

ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن  Xوليس بعد دولة القائم : (قال
إال  Xنه لن ميضي مهدي األئمة أشاء اهللا ذلك فلم يرد على القطع والبتات وأكثر الروايات 

قبل القيامة بأربعني يوماً يكون فيها اهلرج واملرج وعالمة خروج األموات وقيام الساعة 
للحساب واجلزاء واهللا أعلم مبا يكون وهو ويل التوفيق للصواب وإياه نسأل العصمة من 

  ).الضالل ونستهدي به إىل سبيل الرشاد

  .الشيخ املفيد رمحه اهللاوهذا الكالم أيضاً مشابه لكالم 

  :١٤٦    ١٤٥ص ٣ج املرتضى الشريف    املرتضى رسائل  ٥

 املذهب كان إذا: فقال ٬،اإلمامة يف X الزمان إمام بعد احلال عن) عنه اهللا رضي( سئل
 يكن ومل ٬،املسلمني ومصاحل الدين بإصالح يقوم إمام من خيلو أن جيوز ال زمان كل أن املعلوم
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 أن من X بعده الزمان خيلو فال التكليف٬، زوال يطابق القائم خروج أن الصحيح بالدليل لنا
 القول من خرجنا بعده إمام بوجود: قلنا فإن. يكون ليس أو الطاعة٬، مفترض إمام فيه يكون
 قبح وهو املذهب٬، عماد هو الذي األصل أبطلنا بعده٬، إمام بوجود نقل مل وإن ٬،عشرية باالثين
  .اإلمام من الزمان خلو

  :وقال) عنه اهللا رضي( فأجاب

 زوال )السالم عليهما( احلسن بن حممد الزمان صاحب خروج مصادفة على نقطع ال إنا
. األئمة من بعده الزمان خلو جيوز وال كثريا٬ً، زماناً بعده العامل يبقى أن جيوز بل التكليف٬،
 فيما ذلك يضرنا وليس ٬،أهله ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة عدة بعده يكون أن وجيوز
 عشر٬، االثين هؤالء إمامة نعلم أن منه وتعبدنا إياه كلفنا الذي ألن اإلمامة؛ طرق من سلكناه
 باالثين التسمي عن القول هذا خيرجنا وال. واحلاجة اخلالف موضع هو إذ شافيا٬ً، بياناً ونبينه

 وال حنن أثبتنا وقد. إماماً عشر اثين إمامة يثبت من على يطلق عندنا االسم هذا ألن عشرية؛
  .غرينا دون االسم mذا حنن فانفردنا املذهب٬، هذا يف لنا موافق

  :٧٣ص ٢ج النجم الثاقب   املريزا النوري  ٦

ومل يصل خرب : (... Xقال بعد أن ساق اثين عشر دليالً على ذرية اإلمام املهدي 
شاذان النيسابوري يف غيبته  الثقة اجلليل الفضل بن يعارض هذه األخبار إلّا حديث رواه الشيخ
دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا ": قال ٬،بسند صحيح عن احلسن بن علي اخلراز

Xك جعفر بن حممد : فقال له. نعم: قال ؟ أنت إمام: ٬، فقال لهOعليهما (إين مسعت جد
ليس ! ؟ أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال. وله عقب ال يكون اإلمام إال: يقول )السالم

ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي : ٬X، إمنا قال جعفرXهكذا قال جعفر 
صدقت جعلت فداك : فقال له .ن×ه ال عقب لهإف )عليهما السالم(علي  خيرج عليه احلسني بن

  ".هكذا مسعت جدOك يقول

نه ال أ من Xوقد نقل هذا اخلرب الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة إن مقصود اإلمام  ...
أو  .األوصياء وليس له ولد إمام خامت XنOه أولد له٬، أي أن ال يكون له ولد يكون إماماً يعين 
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فال يعارض األخبار  .ليس له ولد) عليهما السالم(إن الذي يرجع عليه احلسني بن علي 
  .)املذكورة واهللا العامل

  :قال الشيخ ناظم العقيلي تعليقاً على كالم املريزا النوري

وأقل ما يقال يف كالم املريزا النوري٬، إنه يقول جبواز تعدي اإلمامة عدد االثين عشر٬، بل 
من اطلع على كل كالمه يف النجم الثاقب٬، جيزم بأن املريزا النوري يعتقد بإمامة املهديني من 

ذا ألنه يف مقام الرد على االستدالل m ؛الترديد إىل٬، وإمنا التجأ هنا Xذرية اإلمام املهدي 
أو إن الذي يرجع عليه : (... ال ذرية له٬، ومع ذلك قال Xاحلديث على أن اإلمام املهدي 

يرجع على أحد  ٬X، أي إن اإلمام احلسني )ليس له ولد) عليهما السالم(احلسني بن علي 
  .٬، وهذا املهدي ليس له ولدXاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 

  :٥١٧    ٥١٦ص ١٠ج الشاهرودي النمازي علي الشيخ   البحار سفينة مستدرك  ٧

يف كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق  تعليق الشيخ النمازي على راوية اثىن عشر مهدياً
  :بعده يكون وما وأوالده X املهدي خلفاء باب ٣٥٨ص

 يا: )عليه اهللا صلوات( حممد بن جعفر للصادق قلت(: قال ٬،بصري أيب عن: الدين إكمال
: قال إمنا: فقال ٬،مهدياً عشر اثين القائم بعد يكون: قال أنه أبيك من مسعت ٬،اهللا رسول بن

 مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماما٬ً، عشر إثنا يقل ومل مهدياً عشر اثين
  .)حقنا ومعرفة

  :تعليق  الشيخ علي النمازي
 وغريمها فيه وال إشكال البصائر منتخب ورواية محزة أيب رواية من للمراد مبني هذا: أقول

 القائم أوصياء من املهديون وأ¶م مهديا٬ً، عشر ثينإ X القائم اإلمام بعد أن على دل مما
  .احلجة من الزمان خيلو ال كي بأمره والقوام

  :الفصل الثالث   الباب الرابع   ١٧٥صالشهيد حممد باقر الصدر    اÜتمع الفرعوين   ٨
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 )اÜتمع الفرعوين(فقد نقل عنه يف كتاب ) رمحه اهللا(السيد الشهيد حممد باقر الصدر 
سوف  Xفاملهدي : (... والذي هو عبارة عن تقرير حماضرات ألقاها الشهيد الصدر٬، قال

يدمر كل أسباب الفساد واالحنراف وعلى رأسها الظلم الفرعوين واجلور ويؤسس جمتمع 
مث يأيت بعده أثين عشر ناهجه يف مجيع جماالت احلياة اإلنسانية٬، القسط والعدل ويرسم له م

٬،  Xخليفة يسريون يف الناس وفق تلك املناهج اليت وضعت حتت إشراف احلجة املهدي 
ويكون  ثين عشر خليفة يكون اÜتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقيوخالل فترة والية اال

اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال حيتاج إىل رقيب غري اهللا تعاىل٬، وعند ذلك يتحقق 
و8لَقَد, كَت8ب,ن8ا ف2ي الزَّبJورِ م2ن ب8ع,د2 الذ�كْرِ أَن� الْأَر,ض8 ﴿: قال تعاىل. البالغ بوراثة الصاحلني األرض

  .)﴾ب8لَاغاً ل�قَو,مٍ ع8ابِد2ين8ي8رِثُه8ا ع2ب8اد2ي8 الصَّال2حJونَ إِن� ف2ي ه8ذَا لَ

  :٧٧٩ص ٣الشهيد السيد حممد حممد صادق الصدر ج   تاريخ ما بعد الظهور   ٩

نه لن ميضي من أوأكثر الروايات :  يقصد الطربسي   وأما قوله : (السيد الصدر قال
   فهذه الروايات سنسمعها٬، ومؤداها أن احلجة سريفع .. .الدنيا إال قبل القيامة بأربعني يوماً

نه ليس املراد باحلجة شخص اإلمام املهدي بل أوسنرى . قبل القيامة بأربعني يوماً   أي ميوت 
  .بدهر طويل Xشخص آخر٬، قد يوجد بعد زمان املهدي 

ملنهجنا يف وأما من زاوية كفاية روايات األولياء لإلثبات التارخيي٬، فهو واضح طبقاً ... 
  .حد بعيد إىلأل¶ا متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه  ؛هذا التاريخ

وحنن حني جند أن أخبار الرجعة غري قابلة لإلثبات٬، كما عرفنا٬، وجند أن أخبار األولياء ... 
  .)قابلة لإلثبات٬، كما مسعنا٬، ال حميص لنا من األخذ مبدلول أخبار األولياء بطبيعة احلال

    ٢٦٨الطبعة السابعة ص ٣٣٠الطبعة األوىل ص(الكوراين     الظهور عصر   ١٠
٢٦٩:(  
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  :الكورا�ي يف املهديني رأي
 متعارضة٬، كانت وإن وبعده٬، حياته يف X املهدي اإلمام دولة مدة عن الروايات(...... 

 مث ٬،أوالده من املهديون بعده من حيكم وأنه الدنيا٬، آخر إىل تستمر أ¶ا عندنا املرجح أن إال
  ).الدنيا آخر إىل فيحكمون ٬، واألئمة األنبياء بعض رجعة تكون

الطبعة السابعة  ٣٣٣   ٣٣٢ص الطبعة األوىل(الكوراين    الظهور عصر   ١١
  ):٢٧١ص

  :به املهدينييف كالم للكورا�ي عن الرجعة يذكر 
 مذهب ضروريات من وال اإلسالم٬، ضروريات من يكن مل وإن بالرجعة واالعتقاد(.. 
 عن وال  البيت أهل مذهب عن اإلنسان خيرج ال mا االعتقاد عدم أن مبعىن التشيع٬،
 أن بعضها ويذكر. mا االعتقاد يوجب ما الوثاقة الكثرة من تبلغ أحاديثها ولكن .اإلسالم
 الطوسي غيبة ففي ٬،بعده مهدياً عشر أحد وحكم X املهدي حكم بعد تبدأ الرجعة
 احلسني ولد من مهدياً عشر أحد القائم بعد منا إن: "قال X الصادق اإلمام عن ٢٩٩ص
X".(  

  :٢٩٩ص Xاملعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي    ١٢

 Xمياين كعب يكون بعد املهدي (الشيخ علي الكوراين يف املعجم املوضوعي٬، فصل 
أما أحاديث مصادرنا فتدل على أن الدولة اإلهلية املوعودة متتد قروناً على : (قال ٬،)ويبيد قريش
يف تطوير احلياة على  ا٬ً، وأن هللا تعاىل برناجممث على يد املهديني من أبنائه Xيد املهدي 

وأن . إىل احلياة الدنيا يف زيارة أو حيكمون مدداً طويلة واألئمة  األرض٬، ورجعة النيب 
ويبقى مدة غري طويلة ويتوىف٬، وأن الدجال خيرج يف  Xى يكون يف زمن املهدي نزول عيس

  .)فيعاجل ضاللته ويقتله Xزمن املهدي 

٬، ٣٠٤    ٢٩٩ص) ثنا عشر من ولدهإ Xحيكم بعد املهدي (وقال أيضاً حتت عنوان 
  :بعد أن ساق الروايات اليت تدل على املهديني 
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 عشر اإلثين حديث فردَّ شبهتهم يف اهللا رمحه العاملي البياضي املرحوم وقع وقد هذا٬، ...(
 :املستقيم الصراط يف قال ذلك٬، يف املرتضى الشريف وناقش X املهدي اإلمام بعد مهدياً
 أن وأمر أوالده٬، عد مث أنت٬، أوهلم إماماً عشر ثناإ بعدي سيكون: بعضها ويف: ١٥٢ص ٢ج

 اإلثين بعد عشر باإلثين الرواية: قلت. مهدياً عشر ثناإ بعدهم ومن: قال ابنه٬، إىل كل يسلمها
 ميض مل وأنه دولة٬، القائم بعد ليس بأنه الشهرية املتواترة الصحيحة للروايات وخمالفة شاذة عشر
 البعدية أن على. الساعة وقيام األموات خروج وعالمة اهلرج٬، فيها يوماً أربعني إال الدنيا من
 فجاز اهللا٬، بعد من يهديه فمن: تعاىل قال كما الزمانية البعدية تقتضي ال بعدهم٬، من قوله يف

 املهدي يعين حضرته فإذا: الرواية يف قال: قلت إن. X نوابه وهم اإلمام زمان يف كو¶م
 أن وجيوز بعده٬، البقاء على هذا يدل ال: قلت! ؟ التأويل هذا ينفي ابنه٬، إىل فليسلمها الوفاة
 وال إمامته٬، إىل يدعو من بعده يبقى أن وجيوز جاهلية٬، ميتة يكون لئال الوصية لوظيفة يكون
 موته عند التكليف بزوال يقطع ال: املرتضى قال. آبائه ويف فيه عشر اإلثين حصر يف ذلك يضر
 ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعد فيه عشر اإلثين حصر يبقى أن جيوز بل السالم عليه
 هو إذ إمامتهم نعلم بأن كلفنا ألنا ؛عشرية باإلثين التسمية عن القول هذا خيرجنا وال أهله٬،
 عن االسم mذا فانفردنا عليهم لنا موافق وال فيهم٬، شافياً بياناً ذلك بينا وقد اخلالف٬، موضع
  .خمالفيهم من غرينا

 مل إن  النيب وألن علمية٬، اإلمامة ومسألة ظناً توجب آحادية الرواية هذه: أقول وأنا
 تأخري فيلزم معرفتهم إىل احلاجة مع صفا·م عن كشف وال أمسائهم٬، جبميع املتأخرين يبني
 معارضة ال: قلت إن. الذائعة الشائعة التعارض شاذة الزيادة فهذه وأيضاً.احلاجة عن البيان
 إسرائيل بين نقباء عدد بعدي األئمة. خليفة عشر ثناإ بعدي يكون الروايات غاية ألن ؛بينهما
 الروايات أكثر يف وألن عشر٬، اإلثين ذكر يف والتعمية العبث لزم ذلك أمكن لو: قلت. وحنوها
 قôسٍّ وأشعار التوراة يف يذكروا مل وأل¶م اخلرب٬، يف املبتدأ حصر وجيب احلسني٬، ولد من وتسعة
 قال عشر اإلثين األئمة عد وملا ربه٬، حضرة إىل إسرائه ليلة برؤيتهم  النيب أخرب وال وغريها
 األرض خللت أئمة بعدهم كان فلو التكليف٬، زمان به ويعين منهم األرض ختلو ال: للحسن
 .إليه حتوج ضرورة وال اÜاز من ألنه أوالدهم به املقصود أن على اخللو محل ويبعد منهم٬،
  .انتهى
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 التكليف استمرار روايات عن دافع اهللا رمحه املرتضى الشريف أن: اهللا رمحه كالمه ومعىن
  األئمة أن ينايف ال ذلك إن وقال املهديني٬، بأوالده X املهدي اإلمام بعد العامة واإلمامة

 املرتضى كالم هو يردَّ ومل. وامتدادهم فروعهم من والباقون األصل أل¶م ؛أكثر ال عشر ثناإ
 آحاد٬، خرب إنه قوله أما!  مهدياً عشر اإلثين حديث تأويل يف والتكلف اإلستبعاد من بأكثر
 منها طرفاً غرينا مصادر يف رأيت وقد أوردناها٬، اليت العديدة األخبار على يطلع مل أنه فسببه
  ! أيضاً

 أحاديث من يأته مل السالم عليه املهدي اإلمام دولة من قريبة القيامة أن اهللا رمحه وتصوره
 نوافقه فال دولتهم٬، بعد دولة وجود لعدم اخلاطئ تفسريه وكذا غريها٬، من بل  البيت أهل
  .انتهى كالم الكوراين) !  دولتهم مدة قصر على يدل أنه على

  :وعلق الشيخ ناظم العقيلي قائالً

 آحاد٬، خرب إنه قوله أما(إن رد الكوراين على قول البياضي بأن رواية الوصية خرب آحاد؛ 
 منها طرفاً غرينا مصادر يف رأيت وقد أوردناها٬، اليت العديدة األخبار على يطلع مل أنه فسببه
ألنه رد كون رواية  ؛ثين عشر مهدياً متواتر معىن٬، يعين أنه يرى أن مضمون الوصية باإل)! أيضاً

الوصية خرب آحاد٬، وما يقابل اآلحاد هو املتواتر٬، إذن الكوراين يرى بأن معىن رواية الوصية 
أي املتواتر    وهو  ٬، واملتواتر يفيد العلم والقطع وتبىن عليه العقائد٬،  وهو الصحيح   متواتر 

ألن صحته مأخوذة من تواتره ال من خصوص سنده٬،  ؛غين عن تتبع أحوال رجال سنده   
والسند يبحث فيه يف أخبار اآلحاد٬، فإن صح عندهم فغاية ما يفيده هو الظن٬، بينما املتواتر 
يفيد القطع واجلزم٬، فإن مت حتصيل القطع يكون البحث عن حتصيل الظن حتصيل حاصل بل 

  .انب للحكمة والعلمجم

هنا الشيخ الكوراين أثبت رواية الوصية وأثبت املهديني من ذرية اإلمام ..  نعم أحبيت القراء
٬، ومل يعترض بشيء٬، بل رد على من اعترض على ذلك٬، وجزم حبكم املهديني بعد Xاملهدي 

ولكن هذا حاله عندما يكتب بعيداً عن دعوة السيد أمحد احلسن ..  Xأبيهم اإلمام املهدي 
X  .. ،أما إن عرضت له الدعوة اليمانية املباركة سرعان ما يرجتف قلمه٬، وينقض غزله بيده٬

فهاكم امسعوا ما قاله يف كتابه الذي رد فيه على ..  ويناقض ما خطته يده بال حياء أو خجل
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ـ  حيث قال عن رواية الوصية ) فعاليات صهيونية وهابية يف العراق(الدعوة اليمانية٬، واملعنون ب
  ):املعجم املوضوعي(ودافع عنها حبزم يف كتابه  أثبتهااليت 

: العاملي احلر عنها قال فقد والتعديل٬، اجلرح علماء مباين على يتم ال الرواية سند أن على(
 من اإليقاظ( .. العامة طرق من رواها اليت األحاديث مجلة يف الغيبة كتاب يف الشيخ وروى
 سنان بن علي: مثل الرجال٬، علماء من أحد يوثقهم مل جمهولون ففيها ٬،) ٣٦٢ص: اهلجعة

  ).البصري أمحد بن وجعفر اخلليل٬، بن حممد بن وأمحد املوصلي٬،

  !وهل تربطك باحلرباء صلة قرابة ؟! ملاذا هذا التلون ؟! فما عدا مما بدا يا كوراين ؟

وهذا   رواية الوصية وتنفي أ¶ا خرب آحاد ) املعجم املوضوعي(فكيف تثبت يف كتابك 
ثين عشر املذكورين يف الوصية املقدسة٬، مث تأيت هنا وتثبت املهديني اإل  يعين أ¶ا متواترة معىن 

  ! لتشكك بصدور الوصية وسندها

رؤوس  هل يوجد سبب غري احلسد واحلقد الذي يعمي ويصم ويفضح صاحبه على
  !األشهاد ؟

أن اخلرب املتواتر واحملفوف بالقرينة أو القرائن    وأنت mذا العمر    مث أال تعلم يا كوراين 
الصحيح واحلسن واملوثق ( إىلالقطعية٬، خارج عن التقسيم الرباعي للخرب حبسب السند 

  !٬، وخيتص هذا التقسيم باخلرب اآلحاد اÜرد عن القرينة ؟)والضعيف

  .رحم اهللا امرءاً عرف حده فوقف عنده: تدري٬، أقول لكإن كنت ال 

سند رواية الوصية فيكفيه شهادة املريزا النوري باعتباره٬، وتفصيل القول فيه  إىلوبالنسبة 
Oدفاعاً عن الوصية(و ) انتصاراً للوصية: (يطلب من كتايب.(  

 أنه بأحاديث هلبدعت إمساعيل أمحد استدل: (وقال الكوراين أيضاً يف كتابه آنف الذكر
 أرسله وقد بعده٬، حيكم الذي املهدي اإلمام ابن أنه فادعى ٬،اًمهدي عشر ثناإ املهدي بعد حيكم
 هو املهدي اإلمام دفن مراسم يتوىل الذي أن البيت أهل عن عندنا صح ٬،نعم: أقول!  قبله

 من عينيه على حاجباه يسقط حىت املهدي بعد وحيكم األئمة من يرجع من أول وأنه احلسني
  ).املهدي ولد من يكونون وقد احلسني٬، ولد من مهديöا عشر اثنا بعده حيكم وأنه الكرب٬،
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الكوراين كيف حياول تسلق جدار أملس٬، وقد أعياه اخلروج٬، فراح يطلق  إىلفانظروا 
سهامه بصورة عشوائية فشجت رأسه٬، فهو يعلم يقيناً بأن الرجعة تكون بعد املهديني من ذرية 

 إىلمراوغة غري موفقة٬، ليوحي  إىل٬، ورغم ذلك دفعه حسده وحقده Xملهدي اإلمام ا
٬، وقد يكونوا من Xالقارئ بأن املهديني أمرهم مردد بني أن يكونوا من مطلق ذرية احلسني 

  .Xهو اإلمام احلسني  ٬X، وأن الذي يلي دفن اإلمام املهدي Xذرية اإلمام املهدي 

الظاهر أن الكوراين مبتلى بتشتت األفكار وصعوبة التجميع٬، فقد أفرد يف كتابه : أقول
وساق ) من ولدهاثنا عشر  Xحيكم بعد املهدي (املعجم املوضوعي عنواناً مستقالً باسم 

روايات عديدة تدل وتنص على ذلك٬، وأيضاً رد على البياضي يف نفيه للمهديني من ولد اإلمام 
 مهديöا عشر اثنا بعده حيكم وأنه: (هنا بعد أن أمثله احلسد واحلقد ليقول٬، مث يأيت Xاملهدي 

٬، ليوحي اىل القارئ بأن األمر غري ثابت فقد )املهدي ولد من يكونون وقد احلسني٬، ولد من
  !عند دخوهلا على الفعل املضارع ) قد(يكون وقد ال يكون٬، كما هو شأن 

٬، فهي مل تنص Xمن يلي دفن القائم  هو Xأما الروايات اليت تنص على أن احلسني 
٬، وبذلك فهي قابلة لالنطباق على Xعلى أن هذا القائم هو حممد بن احلسن العسكري 

ـ Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي  ـ )القوَّام(٬، فقد وصفتهم الروايات ب ٬، كما وصفتهم ب
حلسد واجلهل٬، بأن ٬، وبالتايل فالقضية واضحة كالشمس ال يسترها حجاب احلقد وا)املهديني(

٬، وإن القائم Xالرجعة سوف تبدأ يف ¶اية حكم املهدي الثاين عشر من ذرية اإلمام املهدي 
هو آخر املهديني االثين عشر ال اإلمام املهدي احلجة بن احلسن  Xالذي يدفنه احلسني 

X.  

يبق أثر  فلذلك إذا رحل قائمنا٬، مل: (... وهل نسيت يا كوراين تفسريك للرواية اليت تقول
القائم يف هذه  ٬، إذ فسَّرت)من اإلسالم٬، وإذا مل يبق أثر من اإلسالم٬، مل يبق أثر من الدنيا

الذين يأتون بعد اإلمام  ٬، بل هو من حكام أهل البيت Xالرواية ال يعين اإلمام املهدي 
قبل أن تبتلى  Xاملهديني من ولد القائم  إثبات٬، أم كان استبسالك هذا يف Xاملهدي 

  !العمى وتشتت الفكر ؟ب

  :٣٠٥ص) املعجم املوضوعي(ليكم نص ما ذكره الكوراين يف كتابه إو
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 اإلمام عن صحيح بسند شاذان بن الفضل عن ٢٠٣،٬ص: أربعينه يف آبادي اخلاتون وىو(
 ال أخوان العادل والسلطان اإلسالم: قال ٬، املؤمنني أمري عن ٬،آبائه عن ٬،X الصادق
 فمنهدم٬، له أس ال وما حارس٬، العادل والسلطان أس٬، اإلسالم بصاحبه٬، إال منهما واحد يصلح
 من أثر يبق مل وإذا اإلسالم٬، من أثر يبق مل قائمنا٬، رحل إذا فلذلك فضايع٬، له حارس ال وما

  .انتهى .الدنيا من أثر يبق مل اإلسالم٬،

 أهل من احلاكم مبعىن بل X املنتظر املهدي اإلمام مبعىن ليس هنا القائم أن: واجلواب
 إىل دولتهم استمرار تنفي ال الرواية فهذه ٬،X املهدي يؤسسها اليت دولتهم يف  البيت
  .انتهى) تؤكده بل  القيامة يوم

  :وبعد ما تقدم أليس حرOي بنا أن خنتم بقول الشاعر

  دتøه² مل يشعرِـال تلتمسù يوماً رجاًء عندø مøنù            جرَّبتøه² فوج

                                             * * *  



א Xא

وذلك ألن  ٬،ذكرها أيضاً يف هذا املوضوعسأهناك روايات ذكر·ا يف موضوع املهديني و
  .نفس الروايات تذكر املهديني والذرية

  :الدليل األول
  :١٥١    ١٥٠ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 سنان بن علي عن البزوفري٬، سفيان بن علي بن احلسني اهللا عبد أيب عن مجاعة٬، أخربنا
 أمحد بن جعفر عن اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن احلسني٬، بن علي عن العدل٬، املوصلي
 الباقر٬، أبيه عن حممد٬، بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن علي٬، بن احلسن عمه عن املصري٬،

 املؤمنني أمري أبيه عن الشهيد٬، الزكي احلسني أبيه عن العابدين٬، سيد الثفنات ذي أبيه عن
X،لعلي   وفاته فيها كانت اليت الليلة يف    اهللا رسول قال: قال ٬ X :)أبا يا 

 املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته  اهللا رسول فأمال. ودواة صحيفة أحضر ٬،احلسن
إىل قوله (....  مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال
 كامسي اسم: أسامي ثالثة له املقربني أول ابنه إىل فليسلمها  الوفاة حضرته فإذا :)
  .)املؤمنني أول هو املهدي٬،: الثالث واالسم وأمحد٬، اهللا عبد وهو أيب واسم

  :الدليل الثا�ي

ابن أيب   ٬، كشف الغمة ٬١٥٨، بشارة اإلسالم ص٣٧٦ص ٢ج املفيد الشيخ    اإلرشاد
  :٢٥٩ص ٣الفتح االربلي ج

 من برايات كأين(: قال ٬،X احلسن أيب عن خالد٬، بن معمر عن شاذان٬، بن الفضل
  .)الوصيات صاحب ابن إىل فتهدى الشامات تأيت حىت مصبغات٬، خضر مقبالت مصر
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  :العقيليتعليق الشيخ الفاضل �اظم 
إىل ابن ) أي تبايع(ن قبل قيام القائم ·دى الرايات أفداللة هذه الرواية واضحة على 

وصاحب الوصيات هو وارث األئمة املعصومني وخامتهم ومن انتهت إليه . صاحب الوصيات
ل آوهو املستحفظ من  ٬،Xالوصية وهو اإلمام حممد ابن احلسن العسكري صاحب الزمان 

ابن صاحب الوصيات أي ابن اإلمام  إىلوالرواية تنص على أن الرايات ·دى . Xحممد 
  .Xاملهدي 

  :الدليل الثالث
  :٣٣٦وأيضاً يف ص ١٦٦،٬    ١٦٤ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 بن نصر عن٬، قابوس بن حممد بن منذر عن الكويف٬، خالد بن حممد بن اهللا عبد وروى
 عن اجلهين٬، مالك عن ٬،ميمون بن ثعلبة عن املسترق٬، سفيان بن سليمان داود أيب عن السندي٬،
  .نباتة بن األصبغ عن املغرية٬، بن احلارث

 بن علي بن احلسن عن اخلطاب٬، أيب بن احلسني بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد ورواه
 املؤمنني أمري أتيت(: قال نباتة٬، بن األصبغ عن اجلهين٬، مالك عن ميمون٬، بن ثعلبة عن فضال٬،
X يف تنكت مفكراً أراك يل ما ٬،املؤمنني أمري يا: له فقلت األرض٬، يف ينكت فوجدته 
 يف تفكرت ولكين قط٬، الدنيا يف وال فيها رغبت ما واهللا ال: قال ؟ فيها منك أرغبة ٬،األرض
 كما وقسطاً عدالً ميالها الذي املهدي هو ولدي من عشر احلادي ظهر من يكون مولود
 يا: قلت .آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل وغيبة حرية له يكون ٬،وجوراً ظلماً ملئت
 وإن: فقلت .سنني ست أو أشهر٬، ستة أو أيام٬، ستة :قال ؟ والغيبة احلرية تكون فكم موالي
 خيار أولئك أصبغ٬، يا األمر Ìذا لك وأىن خملوق٬، أنه كما نعم: فقال ؟ لكائن األمر هذا
 ما اهللا يفعل مث: قال ؟ ذلك بعد يكون ما مث: قلت: قال .العترة هذه أبرار مع األمة هذه
  .)١( )وqايات وغايات وإرادات بداءات له فإن يشاء

                                                            
 ٥٢٩ص): الشيعي(، دالئل اإلمامة للطبري ٢٨٢ح ٣٣٦، وص١٢٧ح ١٦٦ – ١٦٤ص: للشيخ الطوسي -الغيبة  -١
 ٣٦٢ص: للحسين بن حمدان الخصيبي -، الهداية الكبرى ٢٠٩ص: للشيخ المفيد -، االختصاص ٥٠٤ح ٥٣٠ –

 .باختالف يسير
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؛ ألن الرواية خاصة بابن احلادي Xوهذه الرواية ال ميكن انطباقها على اإلمام املهدي 
فاملولود يكون من ظهر  ٬،واحلادي عشر هو اإلمام املهدي ٬،Xعشر من ظهر اإلمام علي 

وهذه الغيبة  ٬،وأيضاً له غيبة وهي ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني ٬،Xاإلمام املهدي 
أما األوىل فتسعة وستون سنة  ٬،ليس املقصود منها غيبة اإلمام املهدي فاإلمام املهدي له غيبتان

افة حرف الياء يف كلمة وقد قام البعض بإض ٬،وأما الثانية فأكثر من ألف ومائة سنة  ٬،تقريباً
لظنٍ منهم أنه ال يستقيم هلا معىن إذا بقيت الرواية على حاهلا٬، أو لغري ذلك٬، لكي ) ظهر(

ولكن  ٬،وخاصة املعاندين منهم يف هذا الزمان  Xينسبون املعىن يف الرواية إىل اإلمام املهدي 
أولئك الذين  ٬،يهناك بعض العلماء ترك الرواية على حاهلا من باب حفظ األمانة كما ه

يعلمون بأن كالم أهل البيت صعب مستصعب وليس ألي كان أن يفهم كالمهم ولذا قاموا 
هو مهدي يولد يف آخر  Xأما املهدي الذي تكلم عنه أمري املؤمنني  ٬،بترك الرواية على حاهلا

وهو الذي  Xوهو الذي يكون من ظهر اإلمام املهدي  Xالزمان قد ذكره اإلمام الباقر 
  .أقوام كما يف الرواية اآلتية فيها ويهتدي أقوام فيها يضل وغيبة حرية له نتكو

  :٣٣٠ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

: قال ٬،سهيل    بن جعفر عن الصباح٬، بن نصر عن مسعود٬، بن حممد عن اإلسناد٬، وmذا
 اخلليل عن السندي٬،   بن نصر عن القابوسي٬، عن الكابلي٬، علي أيب أخو اهللا عبد أبو حدثين
: قالت ٬،الثقفية هانئ أم عن ٬،عطية بن إبراهيم عن الفزاري٬، احلسني بن علي عن عمرو٬، بن
 كتاب يف آية ٬،سيدي يا: له فقلت )السالم عليهما( الباقر علي بن حممد سيدي على غدوت(
 سيدي يا: قلت: قالت .هانئ أم يا فسلي: قال ليلي٬، وأسهرت فأقلقتين بقليب عرضت 8 اهللا
 أم يا سألتيين املسألة نعم٬،: قال ٬،)١(﴾الْكُنَّسِ الْج8و8ارِ # بِالْخJنَّسِ أُقِْسمJ فَلَا﴿: 8 اهللا قول
 فيها يضل وغيبة حرية له تكون ٬،العترة هذه من املهدي هو الزمان آخر يف مولود هذا هانئ
  .)أدركه ملن طوىب ويا أدركتيه٬، إن لك طوىب فيا أقوام٬، فيها ويهتدي أقوام

  

  

                                                            
  .١٦ – ١٥: التكوير -١
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  :الدليل الرابع
  :١٦٢    ١٦١ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن شاذان٬، بن الفضل عن حممد٬، بن علي عن إدريس٬، بن أمحد
 لصاحب إن(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل عن املستنري٬، بن اهللا عبد
 ويقول قتل٬،: بعضهم ويقول مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها ٬،غيبتني األمر هذا

 أحد موضعه على يطلع ال يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬،: بعضهم
  .)أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من

  :الدليل اخلامس
  :٣٩٣ص ٣ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح

 من أحدمها ٬،رجالن منا خيرج( :قال أنه ٬،X علي عن ٬،بإسناده ٬،غسان ابن رواية ومن
  .)املرضي ولآلخر ٬،املهدي ألحدمها يقال ٬،اآلخر

  :سادسالدليل ال

  :٤٢ص ٢ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح
 والفتح اخلريات من 8 اهللا جيريه وما ٬،X املهدي ذكر أنه ٬، النيب عن ٬،فيه" نصاً جاء ما"

 يف منه يكن مل وما ٬،نعم :قال ؟ له اهللا جيمعه هذا كل ٬،اهللا رسول يا: له فقيل( .يديه على

  .)ذريته من بعده من األئمة أيام يف كائن هو وأيامه حياته

  :الدليل السابع
 للشيخ الطوسي    املتهجد مصباح يفو٬، ٢٨٠    ٢٧٣ص الطوسي الشيخ    لغيبةا
وإلزام الناصب  ٣٠٦،٬    ٣٠٤للسيد ابن طاووس ص    ومجال األسبوع ٤٠٩،٬    ٤٠٦ص
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مفاتيح اجلنان

أيب عن ٬،رازي
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يف حديث طو
فلما. بلدنا
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ما    X ا

الرض دار وهذه
كانت و وهي
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٬، وأ)"هللا عليه
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واحلبل وثقى٬،
أع يف ومد ٬،
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ن يف املهدي وامله
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يف   أصفهان
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خد دار وهي 
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Xنه أخرها 

صلوات اهللا" 
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يف املنتجب 
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و وذريته سه
نفسه٬، به 
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واحل الرضا٬، 
الو والعروة ٬،

ولده من مة
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أخبار الطاهرين
يف إثبات احلج
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خمالف قوم مع
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من أنا: فقالت
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خآوذكر يف 
األئمة وعليه
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العاملني٬، رب

املؤمل عيب٬،
نفس يف أعطه
وتسر عينه٬،

إىل..... .(
احلسن) و(
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واألئم عهده٬،
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  :ثامنالدليل ال
    ٥٤٨للكفعمي ص   ٬، املصباح ٤١١    ٤٠٩ص الطوسي الشيخ    املتهجد مصباح

 الشيخ    X املهدي اإلمام أحاديث معجم٬، ٦١٨    ٬٦١٦، مفاتيح اجلنان ص٥٥٠
  :١٧٣    ١٧٢ص ٤ج الكوراين

 أن: الرمحن عبد بن يونس روى. X الرضا عن املروي X األمر لصاحب الدعاء
 وخليفتك وليك عن ادفع اللهم( :mذا األمر لصاحب بالدعاء يأمر كان X الرضا

 وأهله نفسه يف أعطه اللهم) Xقوله  إىل(...  عنك املعرب ولسانك خلقك على وحجتك
 اللهم )Xقوله  إىل(....  نفسه به وتسر عينه به تقر ما رعيته ومجيع وأمتهوذريته  هد2لَوو8

 ومتم ٬،نصرهم وأعز ٬،آجاهلم يف وزد ٬،آماهلم وبلغهم بعده من واألئمة عهده والة على صل
 دينك وعلى ٬،أعواناً هلم واجعلنا ٬،دعائمهم وثبت ٬،هلم أمرك من إليهم أسندت ما هلم

 ووالة ٬،دينك ودعائم ٬،توحيدك وأركان ٬،علمك وخزان ٬،كلماتك معادن فإqم ٬،أنصاراً
 وصفوة ٬،أوليائك وسالئل وأولياؤك ٬،خلقك من وصفوتك ٬،عبادك من وخالصتك ٬،أمرك
 سعيد بن عمرو أيب عن روي وما. )وبركاته اهللا ورمحة وعليهم عليه والسالم ٬،نبيك أوالد
 أبا أن التلعكربي موسى بن هارون حممد أيب عن مجاعة أخربنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( العمري
 )روحه اهللا قدس( العمري عمرو أبا الشيخ أن: وذكر الدعاء٬، mذا أخربه مهام بن حممد علي
  .به يدعو أن وأمره عليه٬، أماله

وبعده يذكر الذرية مما يدل على أن  Xوهذا الدعاء يهتم بذكر ولد واحد لإلمام املهدي 
  .هلذا الولد مقاما خاصاً

  :الدليل التاسع

  :١٠١    ١٠٠ص ٩٩جالعالمة اÜلسي   بحار ال

مث صلü صالة الزيارة وقد  : (...Xالعالمة اÜلسي قال يف أحد زيارات اإلمام املهدي 
اللهم صل� على حممد وأهل بيته٬، اهلادين  :تقدم بيا¶ا يف الزيارة األوىل فإذا فرغت منها فقل
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املهديني٬، العلماء الصادقني األوصياء املرضيني٬، دعائم دينك٬، وأركان توحيدك٬، وترامجة 
وحيك٬، وحججك على خلقك٬، وخلفائك يف أرضك٬، فهم الذين اخترÔم لنفسك٬، 
 واصطفيتهم على عبادك٬، وارتضيتهم لدينك٬، وخصصتهم مبعرفتك٬، وجللتهم بكرامتك٬،

وغذيتهم حبكمتك٬، وغشيتهم برمحتك٬، وزينتهم بنعمتك٬، وألبستهم من نورك ورفعتهم يف 
اللهم صل� على حممد وعليهم صالة زاكية . وشرفتهم بنبيك ٬،ملكوتك٬، وحففتهم مبالئكتك

نامية٬، كثرية طيبة دائمة٬، ال حييط Ìا إال أنت٬، وال يسعها إال علمك٬، وال حيصيها أحد 
ى وليك احمليي لسنتك٬، القائم بأمرك٬، الداعي إليك٬، الدليل عليك٬، اللهم صل� عل .غريك

اللهم أعز نصره٬، . وحجتك على خلقك٬، وخليفتك يف أرضك٬، وشاهدك على عبادك
وامدد يف عمره٬، وزين األرض بطول بقائه٬، اللهم اكفه بغي احلاسدين٬، وأعذه من شر 

اللهم أعطه يف نفسه بارين٬، الكائدين٬، وازجر عنه إرادة الظاملني٬، وخلصه من أيدي اجل
٬، وشيعته ورعيته٬، وخاصته وعامته٬، ومن مجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه٬، وتسر به وذريته

  ).مث ادع اهللا مبا أحببت. نفسه٬، وبلغه أفضل أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شئ قدير

  :الدليل العاشر
 ٢جالشيخ الكليين    الكايف ٣٢٧،٬ص ١جالشيخ الصدوق     من ال حيضره الفقيه

  :٥٤٨ص

رضيت باهللا ربا٬ً، : إذا انصرفت من صالة مكتوبة فقل: (أنه قال Xعن اإلمام اجلواد 
وعلي بن  ٬،وباإلسالم دينا٬ً، وبالقرآن كتابا٬ً، ومبحمد نبيا٬ً، وبعلي وليا٬ً، واحلسن واحلسني

احلسني٬، وحممد بن علي٬، وجعفر بن حممد٬، وموسى بن جعفر٬، وعلي ابن موسى٬، وحممد بن 
علي٬، وعلي بن حممد٬، واحلسن بن علي٬، واحلجة بن احلسن بن عليَّ أئمة٬، اللهم وليك 
احلجة فاحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته٬، وامدد له 

يف نفسه ويف له القائم بأمرك٬، املنتصر لدينك وأره ما حيب وتقر به عينه يف عمره٬، واجع
وأره فيهم ما حيب وتقر  ٬،وماله ويف شيعته ويف عدوه٬، وأرهم منه ما حيذرون ذريته وأهله

  .)به عينه٬، واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنني
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  :الدليل احلادي عشر
زيارة اإلمام  ٬٩٢، مفاتيح اجلنان ص٤٢    ٤١ص طاووس ابن السيد   األسبوع مجال
  :٣٥٨يف يوم اجلمعة٬، ضياء الصاحلني ص Xاملهدي 

 عليك السالم خلقه٬، يف اهللا عني يا عليك السالم ٬،أرضه يف اهللا حجة يا عليك السالم(
 املهذب أيها عليك السالم املؤمنني٬، عن به ويفرج املهتدون به يهتدى الذي اهللا نور يا

 يا عليك السالم النجاة٬، سفينة يا عليك السالم الناصح٬، الويل أيها عليك السالم اخلائف٬،
 عليك السالم ٬،الطاهرين الطيبني بيتك آل وعلى عليك اهللا صلى عليك السالم احلياة٬، عني

 عارف موالك أنا موالي يا عليك السالم ٬،األمر وظهور النصر من وعدك ما لك اهللا عجل
 يديك٬، على احلق وظهور ظهورك وانتظر ٬،بيتك وبآل بك اهللا إىل أتقرب ك٬،اخرأو بأولك
 والتابعني لك املنتظرين من جيعلين نأو حممد وآل حممد على يصلى أن اهللا واسأل

 صاحب يا موالي يا أوليائك٬، مجلة يف يديك بني واملستشهدين أعدائك على لك والناصرين
 ظهورك فيه املتوقع يومك وهو اجلمعة يوم هذا ٬،بيتك آل وعلى عليك اهللا صلوات الزمان

 ضيفك فيه موالي يا وأنا بسيفك٬، الكافرين وقتل كييد على للمؤمنني فيه والفرج
 فأضفين واإلجارة٬، بالضيافة ومأمور الكرام أوالد من كرمي موالي يا وأنت وجارك٬،
  .)الطاهرين بيتك أهل وعلى عليك اهللا صلوات ٬،وأجرين

  :عشرالدليل الثا�ي 
الزيارة   ٬، مفاتيح اجلنان ١٣٦    ١١٧ص ٢ج طاووس ابن السيد    األعمال إقبال

  :وهذه الزيارة يف خالل أدعية عرفة ٦٢٩    ٦٢٨اجلامعة  ص

 بإسناده التلعكربي٬، موسى بن هارون حممد أىب إىل بإسنادنا رويناه ما عرفة يوم أدعية ومن
: قال ٬،)السالم عليهما( الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن األكوع٬، بن إياس إىل
 يوم من الشمس زالت إذا تقول: فنسخته الدعاء٬، mذا املوقف يف عرفة يوم يف يدعو مسعته(

 يا عليك السالم :)Xإىل قوله (...  املوقف ائت مث والعصر٬، الظهر تصلى mا٬، وأنت عرفة
 عترتك وعلى عليك اهللا صلى الزمان٬، صاحب احلسن بن حممد القاسم أبا يا موالي
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 نزلأ ومبا باهللا آمنت وخطاياي٬، وزري حط يف شفعائي كونوا موايل يا. الطيبة الطاهرة
. والعزى والالت والطاغوت اجلبت من وبرئت أولكم٬، به أتواىل مبا آخركم وأتواىل ٬،إليكم

 واالكم ملن ووىل عاداكم٬، ملن وعدو حاربكم٬، ملن وحرب ساملكم٬، ملن سلم أنا موالي٬، يا
 مذهبهم٬، وأهل وأتباعهم أشياعهم اهللا ولعن ٬،وغاصبيكم ظامليكم اهللا ولعن القيامة٬، يوم إىل

  .)منهم واليكم اهللا إىل وأبرأ

  :عشرالدليل الثالث 
  :١٦٦    ١٦٥ص ٢٤جالعالمة اÜلسي    بحارال

 بن احلسني بن حممد عن ٬،العباس بن حممد: الظاهرة اآليات وتأويل الفوائد جامع كرت
 قوله يف X جعفر أيب عن ٬،اجلارود أيب عن ٬،عياش بن كثري عن ٬،اهللا عبد بن جعفر عن ٬،محيد
 املهدي حممد آلل هذه: قال اآلية٬، ﴾الصَّلَاةَ أَقَامJوا الْأَر,ضِ ف2ي مَّك�نَّاهJم, إِن ال�ذ2ين8﴿: 8

 وبأصحابه به 8 اهللا ومييت الدين٬، ويظهر ومغارÌا٬، األرض مشارق اهللا ميلكهم وأصحابه
 باملعروف ويأمرون ٬،الظلم من أثر يرى ال حىت احلق٬، السفهة أمات كما والباطل٬، البدع

  ).األمور عاقبة وهللا املنكر عن وينهون

  :الدليل الرابع عشر
  :١٩١ص ١ج طاووس ابن السيد    األعمال إقبال

 وقد أصحابنا٬، من مجاعة ذكره ما عليه٬، اهللا صلوات إليه أشرنا ملن الدعاء يف الرواية فمن
 عن فضال٬، بن علي بن احلسن بن علي إىل بإسناده فقال كتابه٬، يف قرة أيب ابن ذكره ما اخترنا
 من وعشرين ثالث ليلة يف وكرر(: قال ٬، الصاحلني عن بإسناده عبيد٬، بن عيسى بن حممد
 يف حضرك ومىت أمكنك٬، وكيف كله٬، والشهر حال٬، كل وعلى وقاعداً قائماً رمضان شهر

 القائم لوليك٬، كن اللهم":  وآله النيب على والصالة تعاىل اهللا متجيد بعد تقول دهرك٬،
 هذه يف والسالم٬، الصالة أفضل آبائه وعلى عليه املهدي٬، احلسن بن حممد احلجة بأمرك٬،
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 أرضك تسكنه حىت ٬،ومؤيداً ودليالً وناصراً وقاعداً وحافظاً ولياً ساعة٬، كل ويف الساعة
  ").الوارثني األئمة من وذريته وجتعله ٬،وعرضاً الًوط فيها ومتتعه ٬،طوعاً

  :الديل اخلامس عشر
  :٣٣٩    ٣٣٣ص ٨٦ج العالمة اÜلسي  بحار ال

من أصل قدمي من مؤلفات قدمائنا٬، فإذا صليت الفجر يوم اجلمعة٬، فابتدئ mذه الشهادة٬، (
 يء٬،٬، وخالق كل شيءاللهم أنت ريب ورب كل ش: مث بالصالة على حممد وآله وهي هذه

آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك٬، وبالساعة والبعث والنشور٬، وبلقائك واحلساب 
٬، ديناً وباإلسالم٬، ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذاب٬، وقدرك وقضائك٬، ورضيت بك رباً

 ٬، وبالكعبة قبلة٬، وحبججك على خلقك حججاًوحكماً ٬، وبالقرآن كتاباًنبياً ومبحمد 
٬، وكفرت باجلبت والطاغوت٬، وبالالت والعزى٬، وجبميع ما يعبد وأئمة٬، وباملؤمنني إخواناً

اللهم ): إىل قوله... ( دونك٬، واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم
٬، ومتتعه منها حىت تسكنه أرضك طوعاً وناصراً وقائداً وحافظاً كن لوليك يف خلقك ولياً

  .للدعاء الذي قبلهوهذا الدعاء مشابه  .....).الوارثنيوجتعله وذريته فيها األئمة ٬، طوالً

  :لسادس عشر الدليل ا
  :٧١ص الربسي رجب احلافظ   اليقني أنوار مشارق

٬، والوالية النبوة بأقدام احلقايق ذرى صعدنا(: كتب أنه  X العسكري خبط وجد ومما
 وفينا العدى٬، وطعان ٬،الوغى وليوث الدجى٬، ومصابيح ٬،الندى وحبار ٬،اهلدى أعالم وحنن
 الدين خلفاء وأسباطنا األجل٬، يف واللوى احلوض ولنا العاجل٬، يف والقلم السيف نزل

  .)العاملني رب وصفوة

  :لفظ آخرويف 

  :١٦٨ص ١٢بشارة اإلسالم ب٬، ٣٠٦ص املرندي احلسن أبو الشيخ    النورين جممع
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 كما الثاين الشهيد أو الكيدري الدين قطب تأليفات من "الطاهرة أصداف من الباهرة درة"
 عن العسكري احلسن حممد أيب اإلمام خبط وجد :قال ٬،اÜلسي منهم العلماء بعض به صرح
 أعالم طرائق سبع وذرنا ٬،والوالية النبوة بأقدام احلقايق ذرى صعدنا قد( :الكتاب ظهر ىعل

 ولواء ٬،العاجل يف والقلم السيف وفينا ٬،الندى وغيوث ٬،الوغى ليوث وحنن ٬،واهلداية الفتوة
  .)الكرم ومفاتيح ٬،األمم مصابيح ٬،اليقني وخلفاء ٬،الدين خلفاء أسباطنا ٬،اآلجل يف احلمد

  :تعليق الشيخ الفاضل �اظم العقيلي
والسبط ابن ) أسباطنا خلفاء الدين القومي(أسباطه  إىلوهنا أشار اإلمام احلسن العسكري 

فتعني أن يكون  ٬،Xغري اإلمام املهدي  Xوال يوجد ابن لإلمام احلسن العسكري  ٬،االبن
وأيضاً هذا اخلرب يعضد روايات . وخلفاءه يف األمة Xهؤالء األسباط من ذرية اإلمام املهدي 

  .Xالذين حيكمون بعده  Xذرية اإلمام املهدي 

  : عشرالدليل السابع 
  :١٦٨    ١٥٩ص ٥٢جالعالمة اÜلسي    بحارال

 األبيض البحر يف اخلضراء اجلزيرة بقصة مشتهرة رسالة وجدت :)الكالم للمجلسي( أقول
  .١٦٤يف موضع ص .الغرائب من فيه وملا رآه٬، من ذكر على الشتماهلا ؛إيرادها أحببت

 تأيت: فقال مزروعة٬، أرضاً هلم أرى ال ينإف إليهم تأيت أين من بلده أهل مرية عن فسألته(
 األمر صاحب اإلمام أوالد جزائر من األبيض٬، البحر من اخلضراء اجلزيرة من مري·م إليهم
X،األخرى وبقيت مرة أتت وقد مرتني٬،: فقال ؟ السنة يف مريتكم تأتيكم كم: له فقلت ٬. 
  .)أشهر أربعة: قال ؟ تأتيكم حىت بقي كم: فقلت

  :١٦٨ص ويف موضع آخر يف

 ٬،اإلمام أوالد أوالد من إنه: فقال ٬،)أفضاله اهللا أدام( الدين مشس السيد أحوال عن فسألته(
  .)X منه صدر أمر عن اخلاص النائب وإنه ٬،آباء مخسة X اإلمام وبني بينه وإن
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  : عشرالدليل الثامن 
يف فضل مسجد السهلة  ٬٤٧٧، مفاتيح اجلنان ص٣٧٦ص ٥٢جالعالمة اÜلسي     بحارال

  :وأعماله

: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن أصحابنا٬، قدماء لبعض مزار كتاب يف روي
: قلت .وعياله بأهله السهلة مسجد يف  X القائم نزول أرى كأين ٬،حممد أبا يا: يل قال

 خليل إبراهيم مرتل وكان إدريس٬، مرتل فيه كان نعم٬،: قال ؟ فداك جعلت مرتله يكون
 يف كاملقيم فيه واملقيم[ اخلضر مسكن وفيه ٬،فيه صلى وقد إال نبياً اهللا بعث وما الرمحان٬،
 ٬،فداك جعلت: قلت ].إليه حين وقلبه إال مؤمنة وال مؤمن من وما ٬، اهللا رسول فسطاط

 انقضاء إىل بعده من هكذا :قال ؟ بعده فمن: قلت نعم٬،: قال ؟ أبداً فيه القائم يزال ال
  ).اخللق

  : عشرالدليل التاسع 
  :٤٧١ص الشيخ الطوسي  الغيبة 

 ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن صاحل بن أيب األسود ٬،عن عثمان بن عيسى ٬،الفضل بن شاذان
  ).أما إنه مرتل صاحبنا إذا قدم بأهله: (ذكر مسجد السهلة فقال: قال

  :الدليل العشرون
  :١٣٩ص طاووس ابن السيد   والفنت املالحم

 علياً مسع من حدثين الرمحن٬، عبد بن اهليثم عن ٬،مروان بن اهللا عبد حدثنا نعيم٬، حدثنا
 الشام٬، أهل ذلك وبلغ بالبيداء٬، Ìم فخسف جيشاً املهدي إىل السفياين بعث إذا: (يقول
 بالبيعة٬، إليه فريسل قتلناك٬، وإال طاعته يف وادخل فبايعه املهدي خرج قد: خلليفتهم قالوا

 وأهل والعجم العرب وتدخل اخلزائن٬، إليه وتنقل املقدس٬، بيت يرتل حىت املهدي ويسري
 دوqا٬، وما بالقسطنطينية املساجد تبىن حىت قتال غري من طاعته يف وغريهم والروم احلرب
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 يقتل ٬،أشهر مثانية عاتقه على السيف وحيمل ٬،الشرق بأهل بيته أهل من رجل قبله وخيرج
  ).ميوت حىت يبلغه فال املقدس٬، بيت إىل ويتوجه وميثل

  :الدليل احلادي والعشرون
  :١١ص ٥٣العالمة اÜلسي ج –البحار 

: املفضل قال: (... Xيف أمر القائم  Xجاء يف رواية املفضل بن عمر عن الصادق 
 فيهم ويستخلف فيطيعونه احلسنة٬، واملوعظة باحلكمة يدعوهم: قال ؟ مكة بأهل يصنع فما

  .)...املدينة يريد وخيرج ٬،بيته أهل من رجالً

  :الدليل الثا�ي والعشرون
  :٣٠٦ص ٥٢العالمة اÜلسي ج  البحار 

 فيجلس(: قال طويل خرب يف X القائم ذكر يف السالم عليهما احلسني بن علي وعن
 جيلسك ما ٬،اهللا عبد يا: فيقول كلب٬، من رجل صورة يف جربئيل فيجيئه مسرة٬، شجرة حتت
 أن وأكره مكة إىل دبره يف فأخرج العشاء يأتيين أن أنتظر إين ٬،اهللا عبد يا: فيقول ؟ ههنا

 بيده فيأخذ: قال جربئيل أنه عرفه ضحك فإذا فيضحك: قال احلر هذا يف أخرج
 جبل إىل يأيت مث فريكبه الرباق له يقال بفرس وجييئه قم: له ويقول عليه٬، ويسلم ويصافحه٬،

 مكة إىل خيرج مث الناس على يقرؤه منشوراً عهداً له فيكتبان وعلي حممد فيأيت رضوى٬،
 جاءكم٬، قد طلبتكم هذا الناس أيها فينادي منه رجل فيقوم: قال. Ìا جيتمعون والناس

 :فيقول ٬،بنفسه هو فيقوم: قال فيقومون٬،: قال ٬، اهللا رسول إليه دعاكم ما إىل يدعوكم
وقوله  ...).اهللا نيب إليه دعاكم ما إىل أدعوكم ٬،اهللا نيب ابن أنا فالن بن فالن أنا الناس أيها
X: )٬، أي من اإلمام املهدي )فيقوم رجل منهX،يعين من ذريته ٬.  

 :العشرونالثالث و الدليل

  :٥٣١صاحلسني بن محدان اخلصييب   اهلداية الكربى 
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أنه كان (: ومما أتى يف احلديث الصحيح٬، عن رسول اهللا: قال احلسني بن محدان اخلصييب
جالس يف حمرابه ووجهه كدارةô البدر يف وقت االكتمال وكانت حمدقة من حوله األنصار 

يا رسول اهللا٬، مسعناك : فقال زيد بن حارثة٬، وسعد بن مالك .ومن آمن يف نبوتهواملهاجرون٬، 
  .باألمس تأيت بذكر احلسني بن علي٬، وأبيه أمري املؤمنني

فسوف يظهر من قبائل ولدي احلسني ونسله إمام يقال له اإلمام حممد بن : فقال 
يديهم السيوف ال حيصى عددهم؛ ويف أ وسوف تظهر قبيلة من نسلهاحلسن بن علي٬، 

املضري×ة واخلوذ الد×اودية٬، والثياب العدنانية؛ وهم يقيمون يف نصرة ولدي احلسني كأqم 
معنا وكأين أنظر إليهم يقدمون يف سكك الكوفة بشعارهم مكللة ويأخذون بثارات احلسني 

  .)١() بن علي٬، وأبيه أمري املؤمنني

٬، راجع على اإلمام حممد بن احلسن املهدي )وسوف تظهر قبيلة من نسله: (فقوله 
X. 

  :العشرونالرابع والدليل 

    م ٢٠٠٨الطبعة األوىل     دار املتقني   ٥٢٥ص للشيخ عباس القمي   مفاتيح اجلنان
  :لبنان  بريوت     هـ ١٤٢٨

مث بلغنا متسعاً من : (... Xوجاء يف قصة لقاء احلاج علي البغدادي مع اإلمام املهدي 
حماطاً بالبساتني من اجلانبني وكان شطر من هذه اجلادة  Xالطريق يواجه مدينة الكاظمني 

يقع على ميني القادم من بغداد٬، ملكاً لبعض األيتام من السادة٬، وقد اغتصبته احلكومة فجعلته 
مية حيذر املسري يف هذا جزءاً من الطريق العام٬، فكان الورع التقي من أهايل بغداد والكاظ

ال يأىب اجلري عليه٬،     Xيقصد اإلمام املهدي    الشطر من اجلادة٬، فرأيت صاحيب هذا 
: سيدي هذا املوضع ملك لبعض األيتام من السادة٬، وال ينبغي التصرف فيه٬، فأجاب: فقلت له

  ....)٬، وحيل التصرف فيه ملواليناوأوالدنا وذريته Xهو جلدي أمري املؤمنني 

                                                            
تحقيق الشيخ مصطفى صبحي  -الطبعة الكاملة المحققة ، ٥٣١ص :للحسين بن حمدان الخصيبي - الهداية الكبرى -١

  .م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢ األولىبيروت لبنان الطبعة  -منشورات شرآة األعلمي للمطبوعات  - الخضر الحمصي
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  :الشيخ الكوراين من كتبروايات ال ببعضأختم 

  :٤٩٦   ٤٩٥ص ١ج الكوراين علي الشيخ    وإشكال سؤال ألف/ أوالً

  :٢٥٥صللشيخ املفيد  االختصاصنقالً عن كتاب 

 ٬،مكة إىل منها املهدي فينفر املدينة إىل بعثاً السفياين ويبعث( :X الباقر اإلمام عن
 يدركه فال ٬،أثره على جيشاً فيبعث ٬،مكة إىل خرج قد املهدي أن السفياين جيش أمري فيبلغ
 جيش أمري فيرتل :قال .X عمران بن موسى سنة على يترقب خائفاً مكة يدخل حىت

 يفلت فال Ìم فيخسف!  القوم أبيدي بيداء يا :السماء من مناد فينادي ٬،البيداء السفياين
 :اآلية هذه نزلت وفيهم ٬،كلب من وهم أقفيتهم إىل وجوههم اهللا حيول نفر ثالثة إال منهم

 وجوها نطمس أن قبل من معكم ملا مصدقا نزلنا مبا آمنوا الكتاب أوتوا الذين أيها يا
 احلرام البيت إىل ظهره أسند قد ٬،مبكة يومئذ والقائم :قال .اآلية .. أدبارها على فنردها

 بيت أهل فإنا الناس من أجابنا فمن ٬،اهللا نستنصر إنا ٬،الناس أيها يا :فينادي ٬،به مستجريا
 فأنا آدم يف حاجين فمن .وآله عليه اهللا صلى ومبحمد باهللا الناس أوىل وحنن ٬،حممد نبيكم
 فأنا إبراهيم يف حاجين ومن ٬،بنوح الناس أوىل فأنا نوح يف حاجين ومن ٬،بآدم الناس أوىل
 ومن ٬،وآله عليه اهللا صلى مبحمد الناس أوىل فأنا حممد يف حاجين ومن ٬،بإبراهيم الناس أوىل

 اصطفى اهللا إن :كتابه حمكم يف يقول اهللا أليس ٬،بالنبيني الناس أوىل فأنا النبيني يف حاجين
 .عليم مسيع واهللا بعض من بعضها ذرية .العاملني على عمران وآل إبراهيم وآل ونوحا آدم
 اهللا صلى حممد من وصفوة ٬،إبراهيم من ومصطفى ٬،نوح من وذخرية آدم من بقية فأنا

 يف حاجين ومن أال ٬،اهللا بكتاب الناس أوىل فأنا اهللا كتاب يف حاجين فمن أال .أمجعني عليهم
 مسع من اهللا فأنشد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة الناس أوىل فأنا اهللا رسول سنة

 ٬،وآله عليه اهللا صلى رسوله وحق ٬،اهللا حبق وأسألكم ٬،الغائب الشاهد بلغ ملا اليوم كالمي
 فقد ٬،يظلمنا ممن ومنعتمونا أعنتمونا إال ٬،اهللا رسول من القرىب حق عليكم يل فإن ٬،وحبقي
 أهل وافترى ٬،حقنا عن ودفعنا ٬،علينا وبغي ٬،وأبنائنا ديارنا من وطردنا ٬،وظلمنا أخفنا

  ...).تعاىل اهللا ينصركم وانصرونا ختذلونا ال ٬،فينا اهللا فاهللا ٬،علينا الباطل

  :١١٠صالشيخ الكوراين   املمهدون  /ثانياً
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٬، من املشرق من أهل بيته خيرج رجل قبل املهدي .....(: نه قالأ Xعن أمري املؤمنني 
يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت  حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر٬،

 ).ميوت

الطبعة  ٢٨٥   ٢٨٤ص الطبعة األوىل( علي الكوراين الشيخ    الظهور عصر /اًثالث
  ):٢٢٤السابعة ص

 املسجد يف أوالً يقف X أصحابه من رجالً أن الروايات بعض وتذكر :قال الكوراين
  .خطبته ويلقي X هو يقف مث وإجابته٬، إليه االستماع إىل ويدعوهم الناس٬، فيعرفه احلرام

 هذا الناس٬، أيها يا: فينادي منه رجل فيقوم( :قال ٬،X العابدين زين اإلمام فعن
 هو فيقوم فيقومون :قال . اهللا رسول إليه دعاكم ما إىل يدعوكم جاءكم٬، قد طلبتكم
 إليه دعاكم ما إىل أدعوكم ٬، اهللا نيب ابن فالن بن فالن أنا الناس٬، أيها: فيقول بنفسه

  .)١() فيمنعونه) الثالمثائة على وينيف( ونيف مئة ثالث فيقوم ليقتلوه٬، إليه فيقومون. اهللا نيب

  ).نسبه من أي: منه رجل ومعىن: (مث قال الكوراين

الطبعة السابعة   ٣٤٦ص الطبعة األوىل(علي الكوراين  الشيخ   الظهور عصر /رابعاً
  ):٢٨٤ص

  :Xعند نقل الكوراين مناذج من األدعية والزيارة لإلمام املهدي 

 الظاملني٬، إرادة عنه وازجر الكائدين٬، شر من وأعذه احلاسدين٬، بغي اكفه اللهم(...... 
 وخاصته٬، ورعيته٬، وشيعته٬، ٬،وذريته نفسه٬، يف أعطه اللهم. اجلبارين أيدي من وخلصه
 الدنيا يف أمله أفضل وبلغه نفسه٬، به وتسر عينه٬، تقربه ما الدنيا أهل ومجيع وعدوه وعامته٬،
والدعاء موجود بأكمله يف مفاتيح اجلنان يف .....). قدير شيء كل على إنك. واآلخرة

وصل على وليك : (يف أعمال يوم اجلمعة٬، ويف آخر الدعاء) حسب الطبعة( ٨٥    ٨٣ص

                                                            
 .٣٠٦ص ٥٢ج: بحار األنوار -١



 ١٠٥..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

وبلغهم أقصى آماهلم  ٬،ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم ٬،واألئمة من ولده ٬،ووالة عهدك
  . آخر الدعاءوقد حذف الكوراين). إنك على كل شيء قدير ٬،ديناً ودنيا وآخرة

  * * *  



א
  :٣٨٠   ٣٧٩ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

: قاال ٬،)عنهما اهللا رضي( الوراق اهللا عبد بن وعلي الدقاق٬، موسى بن أمحد بن علي حدثنا
 عبد عن الروياين٬، موسى بن اهللا عبد تراب أبو حدثنا: قال ٬،الصويف هارون بن حممد حدثنا
 فلما )السالم عليهما( حممد   بن علي سيدي ىعل دخلت: قال ٬،احلسين اهللا عبد بن العظيم
 ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقلت: قال .حقاً ولينا أنت القاسم أبا يا بك مرحباً: يل قال يب بصر
 أبا يا هات: فقال .8 اهللا ألقي حىت عليه ثبت مرضياً كان فإن ديين عليك أعرض أن أريد إين

 ومن: X فقال. موالي يا أنت مث: فقلت ) األئمة ذكر يف بلغ أن إىل(.....  القاسم٬،
: قال موالي؟ يا ذاك وكيف: فقلت: قال ؟ بعده من باخللف للناس فكيف ابين احلسن بعدي

 ملئت كما وعدالً قسطاً األرض فيمأل خيرج حىت بامسه ذكره حيل وال شخصه يرى ال ألنه
 هذا ٬،القاسم أبا يا: )السالم عليهما( حممد بن علي فقال )إىل أن قال(........  ٬،وظلماً جوراً
 و الدنيا احلياة يف الثابت بالقول اهللا ثبتك عليه٬، فأثبت لعباده ارتضاه الذي اهللا دين واهللا

  .)اآلخرة] يف[

 :٦٤٨ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد حدثنا: قاال ٬،)عنهما اهللا رضي( احلسن بن وحممد أيب٬، حدثنا
 اجلعفي٬، يزيد   بن جابر عن مشر٬، بن عمرو عن أبان٬، بن إمساعيل عن عبيد٬، بن عيسى بن
 ابن يا: فقال املهدي٬، عن  X املؤمنني أمري عمر سأل: يقول  X جعفر أبا مسعت(: قال
 ال أن إيلّ عهد وخليلي حبييب إن فال٬، امسه أما :قال ؟ امسه ما املهدي عن أخربين طالب أيب

  .)علمه يف رسوله 8 اهللا استودع مما وهو 8 اهللا يبعثه حىت بامسه أحدث

 :٣٣٣ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 حيىي بن حممد عن سنان٬، بن حممد عن األشعري٬، عيسى بن حممد بن أمحد وروى
 أبا سألت(: قال اختصرناه له حديث يف الكابلي خالد أيب عن الكناسي٬، ضريس عن اخلثعمي٬،
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 بين أن لو أمر عن سألتين خالد٬، با يا: فقال بامسه٬، أعرفه حىت القائم يسمي أن  X جعفر
  ).بضعة بضعة يقطعوه أن على حلرصوا عرفوه فاطمة

  :Xاإلخبار باسم املهدي 
  :٣٠٠ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

 ووارثي ووزيري منهم أخي٬، أوصيائي ولكن ال: فقال: (... عن رسول اهللا 
 ابناي مث وخريهم أوهلم هذا٬، ولده من عشر وأحد بعدي مؤمن كل وويل أميت يف وخليفيت

 ابن وهو علي أخي باسم يسمى ابين وصي مث    واحلسني احلسن إىل بيده وأشار    هذان
 مث٬، جعفر بن موسى مث٬، حممد بن جعفر مث٬، حممد وامسه ولده وهو علي وصي مث٬، احلسني

 احلسن بن حممد مث٬، علي بن احلسن مث٬، حممد بن علي مث٬، علي بن حممد مث٬، موسى بن علي
 قسطاً األرض ميأل٬، بنهيي وينهى بأمري يأمر٬، كطينيت وطينته كامسي امسه. األمة مهدي
 علي× يردوا حىت واحد بعد واحدا٬ً، بعضاً بعضهم يتلو. وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً

 عصاهم ومن اهللا أطاع أطاعهم من. خلقه على وحججه أرضه يف اهللا شهداء٬، احلوض
 .)اهللا عصى

  :٢٢١ص ٢ج احلائري اليزدي علي الشيخ    الغائب احلجة إثبات يف الناصب إلزام

 يا: قال ؟ التسليم وإليه املهدي حممد ظهور بدء فكيف ٬،موالي يا: املفضل قال (...
 ويكثر ونسبه وكنيته بامسه وينادى أمره ويظهر ذكره فيعلو ليستبني٬، شبهة يف يظهر مفضل٬،

 أنه على به٬، مبعرفتهم احلجة لتلزمهم واملخالفني واملوافقني واملبطلني احملقني أفواه على ذلك
 يقول لئال وكنيه اهللا رسول جده مسي وقلنا وكنيناه ومسيناه ونسبناه عليه ودللنا قصصنا
 على وكنيته وبامسه به اإليضاح ليتحقق واهللا نسبا٬ً، وال كنية وال امساً له عرفنا ما الناس

 وعد كما اهللا يظهره مث عليهم احلجة للزوم ذلك كل لبعض٬، بعضهم ليسميه حىت ألسنتهم
 الدِّينِ ع8لَى ل2يJظْهِر8هJ الْح8قِّ و8د2ينِ بِالْهJد8ى ر8سJولَهJ أَر,س8لَ ال�ذ2ي هJو8﴿ :8 قوله يف  جده به

 ع8لَى ل2يJظْهِر8هJ﴿: تعاىل قوله تأويل فما ٬،موالي يا: املفضل قال .)١(﴾الْمJش,رِكُونَ كَرِه8 و8لَو, كُل�ه2

                                                            
  .٣٣: التوبة -١
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 ت8كُونَ الَ ح8تَّى و8قَات2لُوهJم,﴿ :تعاىل قوله هو: X قال ؟ ﴾الْمJش,رِكُونَ كَرِه8 و8لَو, كُل�ه2 الدِّينِ
 ويكون االختالف واألديان امللل عن لريفع مفضل يا فو اهللا )١(﴾ل2لّه2 الدِّينJ و8ي8كُونَ ف2ت,ن8ةٌ

 و8م8ن﴿ :اهللا وقال ٬،)٢(﴾اِإلس,الَمJ اللّه2 ع2ند8 الدِّين8 إِن�﴿ :ذكره جل قال كما واحداً كله الدين
  ).اخلرب .)٣(﴾الْخ8اس2رِين8 م2ن8 اآلخ2ر8ة2 ف2ي و8هJو8 م2ن,هJ يJقْب8لَ فَلَن د2يناً اِإلس,الَمِ غَي,ر8 ي8ب,ت8غِ

  :٤٠٣    ٣٩٢ص اخلصييب محدان بن احلسني   الكربى اهلداية

 اهللا عبد بن وعلي إمساعيل بن حممد حدثين :اخلصييب محدان بن احلسني قال٬، وعنه
 لتأس( :قال ٬،املفضل بن حممد عن ٬،الفرات ابن عن ٬،نصري بن حممد شعيب أيب عن ٬،احلسنيان
إىل ( .... شيعتنا توقت أو وقت له يوقت أن هللا حاش: قال ٬،X الصادق اهللا عبد أبا سيدي
 ٬،مفضل يا: قال ؟ التسليم إليه املهدي وظهور بد فكيف ٬،سيدي يا: املفضل قال ):Xقوله 
 يف ذلك ويكثر ونسبه وكنيته بامسه وينادى ذكره ويعلو أمره لستر يكشف سنة يف يظهر
 نصصنا أننا على به ملعرفتهم احلجة لتلزمهم واملخالفني واملوافقني واملبطلني احملققني أفواه

 ما الناس يقول لئال وكنيته٬،  اهللا رسول جده مسي ٬،وكنيناه ومسيناه ونسبناه عليه ودللنا
 حىت ألسنتهم على وكنيته وبامسه به اإلفصاح ليحقن واهللا ٬،نسبه وال كناه وال امسه عرفنا
 جده وعد كما اهللا يظهر مث ٬،عليهم احلجة للزوم ذلك كل لبعض بعضهم كتسمية يكون
 ل2يJظْهِر8هJ الْح8قِّ و8د2ينِ بِالْهJد8ى ر8سJولَهJ أَر,س8لَ ال�ذ2ي هJو8﴿ :قائل من عز قوله يف  اهللا رسول

  .)﴾الْمJش,رِكُونَ كَرِه8 و8لَو, كُل�ه2 الدِّينِ ع8لَى

  :٢٨٧ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 حدثنا :قالوا ٬،عنهم اهللا رضي املتوكل موسى بن وحممد ٬،احلسن بن وحممد ٬،أيب حدثنا
 حدثنا :قالوا ٬،مجيعاً العطار حيىي بن وحممد ٬،احلمريي جعفر بن اهللا وعبد ٬،اهللا عبد بن سعد
 احلسني بن وحممد ٬،الربقي اهللا عبد أيب بن وأمحد ٬،هاشم بن وإبراهيم ٬،عيسى بن حممد بن أمحد
 ٬،احلصني بن داود عن ٬،السراد حمبوب ابن احلسن علي أبو حدثنا :قالوا ٬،مجيعاً اخلطاب أيب بن

                                                            
  .١٩٣: البقرة -١

 .١٩: آل عمران -٢

 .٨٥: آل عمران -٣
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الباقر والسجاد واحلسني وعلي [  آبائه عن ٬،حممد بن جعفر الصادق عن ٬،بصري أيب عن
 الناس أشبه٬، كنييت وكنيته٬، امسي امسه ٬،ولدي من املهدي( : اهللا رسول قال: قال ]

 يقبل ذلك فعند٬، أدياqم عن اخللق تضل حىت وحرية غيبة له تكون٬، وخلقاً خلقاً يب
  .)وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً فيمألها الثاقب كالشهاب

  :٣٨٥   ٣٨٤ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 بن إسحاق ابن أمحد عن ٬،اهللا عبد بن سعد حدثنا :قال ٬،الوراق اهللا عبد بن علي حدثنا
 أن أريد وأنا )السالم عليهما( علي بن احلسن حممد أيب على دخلت( :قال ٬،األشعري سعد
 خيل مل وتعاىل تبارك اهللا إن ٬،إسحاق بن أمحد يا :مبتدئاً يل فقال ٬،بعده] من[ اخللف عن أسأله

 يدفع به٬، خلقه على هللا حجة من الساعة تقوم أن إىل خيليها وال X آدم خلق منذ األرض
 ابن يا :له فقلت :قال .األرض بركات خيرج وبه٬، الغيث يرتل وبه٬، األرض أهل عن البالء
 وعلى خرج مث ٬،البيت فدخل مسرعاً X فنهض ؟ بعدك واخلليفة اإلمام فمن ٬،اهللا رسول
 لوال ٬،إسحاق بن أمحد يا :فقال ٬،سنني الثالث أبناء من البدر ليلة القمر وجهه كان غالم عاتقه

  اهللا رسول مسي إنه٬، هذا ابين عليك عرضت ما حججه وعلى 8 اهللا على كرامتك
  .)وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل الذي٬، وكنيه

* * *  
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  :١٥١    ١٥٠ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 سنان بن علي عن البزوفري٬، سفيان بن علي بن احلسني اهللا عبد أيب عن مجاعة٬، أخربنا
 أمحد بن جعفر عن اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن احلسني٬، بن علي عن العدل٬، املوصلي
 الباقر٬، أبيه عن حممد٬، بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن علي٬، بن احلسن عمه عن املصري٬،

 املؤمنني أمري أبيه عن الشهيد٬، الزكي احلسني أبيه عن العابدين٬، سيد الثفنات ذي أبيه عن
X،لعلي   وفاته فيها كانت اليت الليلة يف    اهللا رسول قال: قال ٬ X :)أبا يا 

 املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته  اهللا رسول فأمال. ودواة صحيفة أحضر ٬،احلسن
قوله  إىل(....  ٬،مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه علي يا: فقال

 اثنا فذلك.  حممد آل من املستحفظ حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا) 
 أول ابنه إىل فليسلمها  الوفاة حضرته فإذا ٬،مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث ٬،إماماً عشر

: الثالث واالسم ٬،وأمحد اهللا عبد وهو أيب واسم كامسي اسم: أسامي ثالثة له املقربني
  .)١() املؤمنني أول هو املهدي٬،

 علي الشيخ    X املهدي اإلمام أحاديث معجم٬، ٤٥٤ص الطوسي الشيخ    الغيبة
  :٤٥٣ص ١ج الكوراين

 ٬،حذيفة عن وائل٬، أيب عن األعمش٬، عن عياش٬، بن إمساعيل عن ٬،الفضل بن شاذان وعن
 وعبد أمحد امسه واملقام٬، الركن بني يبايع إنه(: فقال املهدي وذكر  اهللا رسول مسعت: قال
  .)ثالثتها أمساؤه فهذه واملهدي٬، اهللا

  :٦٥٣ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 ٬،الكويف اهللا عبد أيب بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( موسى بن أمحد بن علي حدثنا
 عن سنان٬، بن حممد نع مالك٬، بن إمساعيل حدثنا: قال ٬،الربمكي إمساعيل بن حممد حدثنا: قال

                                                            
للسيد  -، غاية المرام ١٥٩وفي طبعة أخرى ص ٣٩ص: الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -١

 ٥٣ج ٢٦٠ص ٣٦ج: للعالمة محمد باقر المجلسي -، بحار األنوار ٢٤١ص ٢ج ١٩٦ص ١ج: هاشم البحراني
 .٦٤٠ص: للسيد الصدر -، تاريخ ما بعد الظهور ١٤٧ص



 ١١١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

: قال ٬، جده عن أبيه٬، عن الباقر٬، علي بن حممد جعفر أيب عن املنذر٬، بن زياد اجلارود أيب
 أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج(:   املنرب على وهو    X املؤمنني أمري قال

 بظهره ٬،املنكبني مشاش عظيم الفخذين٬، عريض ٬،البطن مبدح باحلمرة٬، مشرب اللون٬،
 واسم خيفى اسم: امسان له ٬، النيب شامة شبه على وشامة جلده لون على شامة: شامتان
 املشرق بني ما هلا أضاء رايته هز إذا فمحمد٬، يعلن الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما يعلن٬،

 احلديد٬، زبر من أشد قلبه صار إال مؤمن يبقى فال العباد رؤوس على يده ووضع واملغرب٬،
) قلبه يف( الفرحة تلك عليه دخلت إال ميت يبقى وال ٬،رجالً أربعني قوة تعاىل اهللا وأعطاه

  .)ويتباشرون بقيام القائم صلوات اهللا عليه ٬،زاورون يف قبورهميت وهم قربه٬، يف وهو

  :١٨١بشارة اإلسالم ص

 ومن البصرة ...: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xالصادق  اإلمام عن
  .)... أمحد ...

  :٣٤٣ص النجفي الدين mاء السيد    املضيئة األنوار منتخب

: قال   جابر إىل يرفعه )محد بن حممد األياديأعن ( املذكور بالطريق    X الباقر وعن
 ٬،أمحد": شعارهم خبراسان ألفاً عشر اثنا فضة٬، وال بذهب ليس بالطالقان كرتاً تعاىل هللا إن(

 عابر إليه أنظر كأين محراء٬، عصابة عليه شهباء٬، بغلة على هاشم بين من شاب يقودهم "أمحد
  .)الثلج على حبوا ولو إليه فسارعوا بذلك مسعتم فإذا. الفرات

  :٤٠٣    ٣٩٢ص اخلصييب محدان بن احلسني   الكربى اهلداية

 أيب عن ٬،احلسنيان اهللا عبد بن وعلي إمساعيل بن حممد حدثين :اخلصييب محدان بن احلسني
 اهللا عبد أبا سيدي لتأس( :قال ٬،املفضل بن حممد عن ٬،الفرات ابن عن ٬،نصري بن حممد شعيب
 يا )Xإىل قوله (...  شيعتنا توقت أو وقت له يوقت أن هللا حاش: قال ٬،X الصادق
 فأوحى ٬،بكربالء البقعة على احلرام البيت كعبة ففخرت ٬،تفاخرت األرض بقاع إن ٬،مفضل

 موسى نودي اليت املباركة البقعة فإqا عليها تفخري فال احلرام البيت كعبة يا اسكيت اهللا
 فيها غسل اليت الدالية وإqا ٬،واملسيح مرمي إليها أوت اليت الربوة وإqا ٬،الشجرة من منها
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 خيرج بقعة آخر وإqا ٬،والدÔا من واغتسلت لعيسى مرمي غسلت وفيها ٬،احلسني رأس
 ماذا مث: املفضل قال .قائمنا لظهور حياة فيها لشيعتنا وليكونن غيبته وقت يف منها الرسول

 آل يا :فصيح بصوت يصيح الديلم حنو من الصبيح الفىت احلسين خيرج مث: قال؟  سيدي يا
 وأي كنوزاً ٬،بالطاقات اهللا كنوز فتجيبه ٬،الضريح حول من واملنادي امللهوف أجيبوا محدأ

  ).احلديد كزبر رجال هي بل ٬،ذهب من وال فضة من ليست كنوز

يف هذه الرواية داللة على وجود رسول ويكون له ارتباط متزامن مع فترة ظهور القائم 
X،فمن يرسل هذا الرسول غري اإلمام املهدي  ٬X،وقد ذكرها  ٬،وهذا الرسول له غيبة ٬

الرسول صاحب الغيبة يف هذه الرواية هو نفسه املولود  وهذا يعين بأن ٬،Xأمري املؤمنني 
وهو أيضاً املهدي الذي يولد يف آخر الزمان الذي  ٬،Xم املهدي ظهر اإلماالذي يكون من 

  .Xذكره اإلمام الباقر 

  * * *  
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  .واحداً تصور شخصني ال شخصاً X اإلمام املهديالروايات اليت تصف 

  :Xصفات اإلمام املهدي  /أوالً

 X املهدي اإلمام أحاديث معجم ٤٠٧،٬ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال
  :٢٩٩ص ٤ج الكوراين علي الشيخ   

 بن جعفر حدثنا: قال ٬،السمرقندي العلوي املظفر بن جعفر بن املظفر طالب أبو حدثنا
: قال ٬،البلخي حممد ابن آدم حدثنا: قال ٬،العياشي مسعود بن حممد أبيه عن مسعود٬، بن حممد
 بن قاسم بن اهللا عبد بن حممد بن جعفر حدثنا: قال ٬،الدقاق هارون بن احلسني بن علي حدثين
 احلسن حممد أيب على دخلت(: قال ٬،منقوش بن يعقوب حدثين: قال ٬،شتراأل مالك بن إبراهيم

 مسبل٬، ستر عليه بيت ميينه وعن الدار يف دكان على جالس وهو )السالم عليهما( علي بن
 غالم إلينا فخرج فرفعته .الستر ارفع: فقال ؟ األمر هذا صاحب من ٬،سيدي] يا: [له فقلت
 الكفني٬، شثن املقلتني٬، دري الوجه٬، أبيض اجلبني٬، واضح ذلك٬، حنو أو مثان أو عشر له مخاسي
 مث X حممد أيب فخذ على فجلس ذؤابة٬، رأسه ويف ٬،خال األمين خده يف الركبتني٬، معطوف

 وأنا البيت فدخل .املعلوم الوقت إىل ادخل بين٬، يا: له فقال وثب مث .صاحبكم هذا: يل قال
  .)أحداً رأيت فما فدخلت البيت ؟ يف من انظر يعقوب٬، يا: يل قال مث إليه٬، أنظر

 X املهدي اإلمام أحاديث معجم ٦٥٣،٬ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال
  :٤١ص ٣ج الكوراين علي الشيخ   

 ٬،الكويف اهللا عبد أيب بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( موسى بن أمحد بن علي حدثنا
 عن سنان٬، بن حممد نع مالك٬، بن إمساعيل حدثنا: قال ٬،الربمكي إمساعيل بن حممد حدثنا: قال
: قال ٬، جده عن أبيه٬، عن الباقر٬، علي بن حممد جعفر أيب عن املنذر٬، بن زياد اجلارود أيب
 أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج(:   املنرب على وهو    X املؤمنني أمري قال

 بظهره ٬،املنكبني مشاش عظيم الفخذين٬، عريض ٬،البطن مبدح باحلمرة٬، مشرب اللون٬،
 واسم خيفى اسم: امسان له ٬، النيب شامة شبه على وشامة جلده لون على شامة: شامتان
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 املشرق بني ما هلا أضاء رايته هز إذا فمحمد٬، يعلن الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما يعلن٬،
 احلديد٬، زبر من أشد قلبه صار إال مؤمن يبقى فال العباد رؤوس على يده ووضع واملغرب٬،

) قلبه يف( الفرحة تلك عليه دخلت إال ميت يبقى وال ٬،رجالً أربعني قوة تعاىل اهللا وأعطاه
  ).ويتباشرون بقيام القائم صلوات اهللا عليه ٬،زاورون يف قبورهميت وهم قربه٬، يف وهو

  :٢٦٦    ٢٦٣ص الطوسي الشيخ   لغيبةا

 رجل عن احلسني٬، بن علي عن الرازي٬، علي بن أمحد عن التلعكربي٬، عن مجاعة٬، وأخربنا
 ٬،الصنعاين شاذان بن يونس بن حممد بن حبيب عن    امسه يذكر مل قزوين أهل من أنه ذكر   
: فقال ٬،X حممد أيب آل عن فسألته األهوازي مهزيار بن إبراهيم بن علي إىل دخلت(: قال
 أجد فلم اإلمام عيان به أطلب كالً حجة عشرين حججت عظيم٬، أمر عن سألت لقد ٬،أخي يا
 أذن قد ٬،إبراهيم بن علي يا: يقول قائالً رأيت إذ مرقدي يف نائم ليلة أنا فبينا ٬،سبيالً ذلك إىل
. و¶اري ليلي املوسم أرقب أمري يف مفكر فأنا أصبحت٬، حىت ليليت أعقل فلم احلج٬، يف يل اهللا
 فدخلت :)إىل قوله(...  املدينة٬، حنو متوجهاً وخرجت أمري٬، أصلحت املوسم وقت كان فلما
 كأقحوانة وهو عاتقه٬، على بردته كسر وقد بأخرى٬، واتزر بربدة اتشح قد جالس به أنا فإذا

 رحيان٬، قضيب أو بان كغصن هو وإذا اهلوى٬، أمل وأصاmا الندى٬، عليها تكاثف قد أرجوان
 مدور القامة٬، مربوع بل الالزق٬، بالقصري وال الشامخ٬، بالطويل ليس ٬،نقي تقي سخي مسح

 كأنه ٬،خال األمين خده على اخلدين٬، سهل ٬،األنف أقىن احلاجبني٬، أزج اجلبني٬، صلت اهلامة٬،
  .)عنرب رضراضة على مسك فتات

  :٢٢٣    ٢٢٢ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 عن رجاله٬، بعض عن العلوي٬، موسى بن اهللا عبيد حدثنا: قال أمحد٬، بن علي أخربنا
 نظر(: قال وائل٬، أيب عن األعمش٬، عن عياش٬، بن إمساعيل عن ظهري٬، بن احلكم بن إبراهيم
 اهللا  رسول مساه كما سيد هذا ابين إن: فقال) السالم عليهما( احلسني إىل علي املؤمنني أمري

 على خيرج ٬،واخللق اخللق يف يشبهه نبيكم باسم رجالً صلبه من اهللا وسيخرج سيدا٬ً، 
 يفرح عنقه٬، لضربت خيرج مل لو واهللا للجور٬، وإظهار للحق٬، وإماتة الناس٬، من غفلة حني
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 أزيل البطن٬، ضخم األنف٬، أقىن اجلبني٬، أجلى رجل وهو وسكاqا٬، السماوات أهل خبروجه
  ).وجوراً ظلماً ملئت كما عدالً األرض وميأل الثنايا٬، أفلج شامة٬، اليمىن بفخذه الفخذين٬،

  :٤٧٠ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 مشر٬، بن عمرو عن أبان٬، بن إمساعيل عن عبيد٬، بن عيسى بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد
 املؤمنني أمري اخلطاب بن عمر سأل: يقول X جعفر أبا مسعت(: قال اجلعفي٬، جابر عن
X أحدث ال أن إيلّ شهد حبييب فإن امسه أما: فقال ؟ امسه ما املهدي عن أخربين: فقال 
 حسن الوجه٬، حسن مربوع٬، شاب هو: قال ؟ صفته عن فأخربين: قال. اهللا يبعثه حىت بامسه

 خرية ابن بأيب ورأسه٬، حليته سواد يعلو وجهه ونور ٬،منكبيه على شعره يسيل الشعر٬،
  .)اإلماء

  :Xصفات املهدي األول  /ثانياً

  :٢٢٤    ٢٢٣ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 حدثنا: قال النهاوندي٬، إسحاق بن إبراهيم حدثنا: قال هوذة٬، بن أمحد سليمان أبو حدثنا
 قلت(: قال أعني٬، بن محران عن بكري٬، بن اهللا عبد حدثنا: قال األنصاري٬، محاد بن اهللا عبد
 دينار٬، ألف فيه مهيان حقوي ويف املدينة دخلت قد إين فداك٬، جعلت: X الباقر جعفر أليب
 يا: فقال. عنه أسألك فيما جتيبين أو ٬،ديناراً ديناراً ببابك أنفقها أنين عهداً اهللا أعطيت وقد

 أنت  اهللا رسول من بقرابتك سألتك: فقلت .دنانريك تنفقن وال جتب٬، سل محران٬،
 ذاك: فقال ؟ وأمي أنت بأيب هو٬، فمن: قلت .ال: قال ؟ به والقائم األمر هذا صاحب
 حزاز٬، برأسه املنكبني٬، بني ما العريض احلاجبني٬، املشرف العينني٬، الغائر محرة٬، املشرب
  ).ىموس اهللا رحم أثر٬، وبوجهه

  :١٨٧ص الطوسي الشيخ   الغيبة
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 سنان٬، بن حممد عن شاذان٬، بن الفضل عن قتيبة٬، بن حممد بن علي عن إدريس٬، بن أمحد
: قال ٬،X جعفر أيب عن اجلعفي٬، جابر عن مجيل٬، بن املنخل عن مروان٬، بن عمار عن

  ).آدم رجل وهو فاطمة ولد من رجل املهدي(

  :١٦٦ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 بن إسحاق بن وسعدان املفضل بن حممد حدثنا: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد أخربنا
 حمبوب٬، بن احلسن عن ٬،مجيعاً القطواين٬، احلسن بن أمحد بن وحممد احلسني بن وأمحد سعيد
 إن(: يقول X الباقر جعفر أبا مسعت: قال الكناسي٬، يزيد عن اجلواليقي٬، سامل بن هشام عن

  ).ليلة يف أمره له اهللا يصلح سوداء٬، أمة ابن يوسف٬، من شبه فيه األمر هذا صاحب

 ٬،Xواآلن وبعد معرفة أن هناك مولوداً يولد من ظهر احلادي عشر من ولد اإلمام علي 
وكذلك معرفة أن هناك مهدياً يولد يف آخر الزمان  ٬،Xأي إنه يكون من ظهر اإلمام املهدي 

 ٣٣٠،٬كما يف الرواية عن اإلمام الباقر يف كتاب كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص
وإن أول املهديني يكون موجوداً قبل الظهور التام  ٬،ديني بعد اإلمام املهديومعرفة وجود مه

 ٬،لإلمام املهدي وإنه يلتقي باإلمام املهدي بدليل أنه أول املؤمنني باإلمام املهدي وإن امسه أمحد
وكذلك معرفة أن الذي يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وهو نفسه املذكور يف وصية رسول 

وكما ثبت بأن مجيع الروايات كانت منطبقة انطباقاً تاماً على السيد أمحد . اخل... و. .و ٬،اهللا
  .Xاحلسن 

  :Xنأيت إىل احتجاج اإلمام الرضا اآلن 

  :٧٦ص ٤٩ج اÜلسي العالمة   بحارال

 جملس يف البصرة يف حضر إنه( :طويل حديث يف X الرضا عن ٬،الفضل بن حممد عن
 إىل X الرضا فالتفت اجلالوت٬، ورأس النصارى جاثليق وفيه العلماء من مجاعة فيه عظيم
 ملا ذلك على اإلجنيل دل لو: قال ؟  حممد نبوة على اإلجنيل دل هل: وقال اجلاثليق
 من اسم: اجلاثليق فقال الثالث٬، السفر يف لكم اليت السكتة عن أخربين: X فقال جحدناه٬،

 وأقر وذكره حممد اسم أنه قررتك نإف: X الرضا قال. نظهره أن لنا جيوز ال اهللا أمساء



 ١١٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 أقررت فعلت إن: اجلاثليق قال ؟ تنكره وال به لتقر مبحمد إسرائيل بين بشر وأنه ٬،به عيسى
  .أجحد وال اإلجنيل أرد ال ينإف

 بالتوراة عامل X الرضا أن علما ذلك اجلالوت ورأس اجلاثليق مسع فلما): إىل قوله(... 
 والزبور٬، واإلجنيل التوراة جبحود إال دفعه وال رده ميكننا ال مبا أتى قد واهللا: فقاال ٬،واإلجنيل
 امسه فأما هذا٬، حممد أنه بالصحة عندنا يتقرر مل ولكن مجيعاً وعيسى موسى به بشر ولقد

: X الرضا فقال .غريه أو حممدكم أنه شاكون وحنن بنبوته٬، لكم نقر أن لنا جيوز فال فمحمد
 أو ؟ حممد امسه نبياً هذا يومنا إىل آدم ولد من بعد أو قبل اهللا بعث فهل ٬،بالشك احتججتم

 عن فأحجموا ؟ حممد غري األنبياء مجيع على اهللا أنزهلا الذي الكتب من يءش يف جتدونه
 مبحمد لك أقررنا إن ألنا ؛حممدكم هو حممداً بأن لك نقر أن لنا جيوز ال: وقالوا جوابه٬،
  ).كرهاً اإلسالم يف أدخلتمونا ذكرمت ما على وابنيها وابنته ووصيه

 :فنقول ملن يشك بالسيد أمحد احلسن ٬،Xوحنن اآلن حنتج مبثل ما احتج به اإلمام الرضا 
 امسه وصياً هذا يومنا إىل آدم ولد من بعد من أو قبل من اهللا بعث فهل ٬،بالشك حتججتما(

مع معرفة أن هذا ) Xالسيد أمحد احلسن ( ناأمحد غري الكتب من يءش يف وجتدونه أمحد
  .يف الرواية اآلتية Xاألمر ال يدعيه غري صاحبه كما يف قول اإلمام الصادق 

  :٣٧٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن الوليد عن أدمي٬، أخي حيىي عن سنان٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
  ).عمره اهللا ترب إال صاحبه غري يدعيه ال األمر هذا إن( :يقول اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،صبيح

* * *  



א א א א א
  :١٦٢    ١٦١ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن شاذان٬، بن الفضل عن حممد٬، بن علي عن إدريس٬، بن أمحد
 لصاحب إن: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال ٬،عمر بن املفضل عن املستنري٬، بن اهللا عبد
 ويقول قتل٬،: بعضهم ويقول مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها ٬،غيبتني األمر هذا

 موضعه على يطلع ال ٬،يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬،: بعضهم
  ).أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من أحد

  :١٧٥ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 حمبوب٬، بن احلسن عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد عن يعقوب٬، بن حممد حدثنا
 قصرية٬، إحدامها: غيبتان للقائم(: X اهللا عبد أبو قال: قال عمار٬، بن إسحاق عن

 يعلم ال واألخرى شيعته٬، خاصة إال فيها مبكانه يعلم ال األوىل الغيبة طويلة٬، واألخرى
  ).دينه يف مواليه خاصة إال فيها همبكان

  :١٨٨    ١٨٧ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 إمساعيل بن حممد عن التيملي٬، علي بن حممد حدثين: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد وحدثنا
 أيب عن جابر٬، بن إمساعيل عن بزرج٬، بن يونس بن منصور عن واحد٬، غري وحدثين بزيع٬، بن

 هذه بعض يف غيبة األمر هذا لصاحب يكون(: قال أنه) السالم عليهما( علي بن حممد جعفر
 الذي املوىل أتى خروجه قبل كان إذا حىت    طوى ذي ناحية إىل بيده وأومئ   الشعاب

. رجالً أربعني من حنو: فيقولون ؟ هاهنا أنتم كم: فيقول أصحابه٬، بعض يلقى حىت معه كان
 مث معه٬، لناويناها اجلبال بنا ناوي لو واهللا: فيقولون ؟ صاحبكم رأيتم لو أنتم كيف: فيقول
 إليهم له فيشريون عشرة٬، خياركم أو رؤسائكم إىل أشريوا: ويقول القابلة من يأتيهم

  .)تليها اليت الليلة ويعدهم صاحبهم يلقوا حىت Ìم فينطلق
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  :١٩٤ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 بن احلسن عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة حدثنا: قال يعقوب٬، بن حممد حدثنا
 بد ال(: قال أنه X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن محزة٬، أيب بن علي عن الوشاء٬، علي

 من بثالثني وما طيبة٬، املرتل ونعم عزلة٬، من غيبته يف له بد وال غيبة٬، من األمر هذا لصاحب
  ).وحشة

  :٬١٠٧، بشارة اإلسالم ص٢٨٥ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 حدثنا: قال الزهري٬، رباح بن حممد بن أمحد حدثنا: قال اهللا٬، عبد بن الواحد عبد حدثنا
 رجل٬، عن اخلثعمي٬، عمرو بن الكرمي عبد عن أيوب٬، بن احلسن عن احلمريي٬، علي بن أمحد
 على جيمع كلهم رجالً عشر اثنا يقوم حىت القائم يقوم ال(: قال أنه X اهللا عبد أيب عن

  ).فيكذبوqم رأوه قد إqم قول

  :ويعلق الكوراين على نفس الرواية يف كتاب عصر الظهور بعد نقلها

٬، الطبعة السابعة ٢٥٤ – ٢٥٣ص الطبعة األوىل( الكوراين علي الشيخ   الظهور عصر
  ):١٩٢ص

 جيمع كلهم رجالً عشر اثنا يقوم حىت القائم يقوم ال( :قال ٬،X الصادق اإلمام وعن
  .)١() فيكذبوqم رأوه قد إqم قول على

 رؤيته٬، على امجاعهم عن X تعبريه بقرينة صادقون رجال أ¶م ويبدو ):يقول الكوراين(
 تلك يف تكون X له رؤيتهم أن ويظهر. الناس عامة أي ٬،هلم الناس تكذيب من وتعجبه
 أنه املرجح فمن هذا٬، وعلى. أمره ويظهر ذكره فيعلو ليستبني٬، خفاء يف فيها يظهر اليت الفترة
  .كامل شبه بشكل القيادي بدوره الفترة تلك يف X يقوم

  :١٦٨   ١٥٩ص ٥٢جالعالمة اÜلسي  – بحارال

  .)زماننا من قريباً لكربىا الغيبة يف X رآه من ذكر يف(

                                                            
 .٢٤٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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 األبيض البحر يف اخلضراء اجلزيرة بقصة مشتهرة رسالة وجدت :)الكالم للمجلسي( أقول
  :١٦٧يف موضع ص٬، الغرائب من فيه وملا رآه٬، من ذكر على الشتماهلا ايرادها أحببت

 فريضة ركعتني اجلمعة صلى اهللا سلمه السيد رأيت معهم صليتها مجعة فأول(...... 
 ؟ واجبة فريضة ركعتني اجلمعة صليتم رأيتكم قد ٬،سيدي يا: قلت الصالة انقضت فلما واجبة٬،
 X اإلمام كان رمبا: نفسي يف فقلت .فوجبت حضرت قد املعلومة شروطها نأل ؛نعم: قال

 أنا ولكين ٬،ال: فقال ؟ حاضراً اإلمام كان هل :اخللوة يف منه سألت آخر وقت يف مث. حاضراً
 ال٬،: قال ؟ X اإلمام رأيت وهل سيدي٬، يا: فقلت .X عنه صدر بأمر اخلاص النائب
 حديثه مسع )اهللا رمحه( جدي وأن شخصه٬، ير ومل حديثه مسع أنه )اهللا رمحه( أيب حدثين ولكين
 ٬،أخي يا: يل فقال ؟ آخر دون رجل بذلك خيتص سيدي يا ذاك ومل: له قلتف. شخصه ورأى
 بغري أرضه خيل ومل :)إىل قوله(...  عباده من يشاء من الفضل يؤيت وتعاىل سبحانه اهللا إن

  ).عنه يبلغ سفري من حجة لكل بد وال mم٬، للطفه عباده على حجة

* * *  
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  :٢٢٣ص ٢جاملريزا النوري  – النجم الثاقب

املوىل الكبري املعظم مجال الدين ابن الشيخ األجل األوحد الفقيه القارئ جنم الدين جعفر 
ين كنت مفلوجاً وعجز األطباء عين٬، وقد أباتتين إ(: بن الزهريي٬، وقصته على لسانه هكذا

ذن إقم ب: وأن احلجة صاحب الزمان قال يل) مقام صاحب الزمان يف احللة(جديت حتت القبة 
الناس حىت كادوا يقتلوين٬،  أعانين على القيام٬، فقمت وزال عين الفاجل٬، وانطبق عليO .اهللا تعاىل

Oم٬،  واخذوا ما كان عليmمن الثياب تقطيعاً وتنتيفاً يتربكون فيها٬، وكساين الناس من ثيا
  .)...ثر الفاجلأورحت اىل البيت وليس يب 

  :٢٨٦ص ٢ج النجم الثاقب ٢٣٦،٬ص  ٥٣جالعالمة اÜلسي    بحارال

 السلماسي املوىل عن ٬،)علي رضا ابن العامل حممد النائيين( املذكور الصفي األخ حدثين
السيد فخر الشيعة  سأل    رجل فسأله إفادته٬، حمفل يف حاضراً كنت(: قال تعاىل٬، اهللا رمحه

 الغراء الطلعة رؤية إمكان عن    )س سرهقد(العالمة السيد حممد مهدي الطباطبائي حبر العلوم 
 فسكت ٬،بغليان العجم عند املسمى الدخان لشرب املعروفة اآللة بيده وكان الكربى٬، الغيبة يف
 جوابه؟ يف أقول ما: "معناه ما فقال أمسعه خفي بكالم نفسه وخاطب رأسه٬، وطأطأ جوابه عن
 أيام يف الرؤية مدعي تكذيب اخلرب يف أيضاً وورد صدره٬، إىل عليه اهللا صلوات ضمين وقد
  ).الكالم هذا فكرر" الغيبة

  :٢٨٧ص ٢ج النجم الثاقب ٢٣٧،٬ص ٥٣ جالعالمة اÜلسي    بحارال

 حرم داخل يف جنابه مع صلينا(: قال ٬،)املوىل السلماين( املذكور املوىل عن السند وmذا
 حالة عرضته الثالثة٬، الركعة إىل التشهد من النهوض أراد فلما ٬،)السالم عليهما( العسكريني

 على منا أحد جيترء ومل وجهه٬، كان ما نفهم ومل كلنا٬، تعجبنا فرغنا وملا. قام مث هنيئة فوقف
 أسأله أن أصحابنا من السادة بعض إيلّ فأشار املائدة٬، وأحضرت املرتل٬، أتينا أن إىل عنه السؤال
 وكنت قلت ؟ تقاولون فيم: وقال إيلّ )اهللا رمحه( فالتفت ٬،منا أقرب وأنت ال: فقلت منه٬،
 احلجة إن: فقال الصالة٬، حال يف لكم عرض عما الكشف يريدون إ¶م: عليه الناس أجسر
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 مشاهدة من رأيتم ما فعرضين ٬،X أبيه ىعل للسالم الروضة دخل فرجه٬، تعاىل اهللا عجل
  . )منها خرج أن إىل األنور مجاله

  :٢٤٥ص ٥٣جالعالمة اÜلسي    بحارال

 املوسوي شجعاعتعلي مري بن هاشم السيد العامل ابن حممد السيد(وجهه  اهللا نضر قال
الشيخ باقر الكاظمي ابن ( املزبور باقر الشيخ وأخربين: )باهلندي املعروف اجلفي الرضوي

 ذكره٬، اآليت القزويين باقر السيد اجلليل السيد ابن جعفر السيد عن ٬،)الشيخ هادي الكاظمي
 أمسعها اليت الكلمات هذه: له قلت قاربناها فلما ٬،السهلة مسجد إىل أيب مع أسري كنت(: قال
 ال أ¶ا أرى X املهدي يرى فإنه أربعاء أربعني يف السهلة مسجد إىل جاء من أن الناس من
 تره مل يءش كل أو ؟ تره مل أنك حملض ؟ ذلك ومل: يل وقال مغضباً إيلّ فالتفت .هلا أصل
 املسجد٬، معه دخلنا مث. قلت ما على ندمت حىت عليO الكالم من وأكثر ؟ له أصل فال عيناك
 من رجل أقبل لالستجارة ركعتني ليصلي املسجد وسط يف قام فلما ٬،الناس من خالياً وكان
 فمن: وقال والدي السيد إيلّ والتفت وصافحه عليه فسلم بالسيد ومر X احلجة مقام ناحية
 املسجد داخل يف أجده فلم أطلبه فركضت ؟ فمن: فقال ؟ X املهدي أهو: فقلت ؟ هذا
  .)خارجه يف وال

  :٢٧٥ص ٥٣جالعالمة اÜلسي     بحارال     

 كنوز كتاب يف التفسري صاحب الطربسي احلسن بن فضل اإلسالم أمني اجلليل الشيخ
 أمحد بن حممد احلسن أبا املنان٬، امللك اهللا سالم عليه الزمان صاحب علمه دعاء(: قال ٬،النجاح

 إىل هرب قد احلسن أبو وكان قريش٬، مقابر يف بغداد٬، بلدة يف )تعاىل اهللا رمحه( الليث أيب بن
: املذكور احلسن أبو قال. الدعاء هذا بربكة منه فنجي القتل خوف من إليه والتجأ قريش مقابر
 الغطاء٬، وانكشف الرجاء٬، وانقطع اخلفاء٬، وبرح البالء٬، عظم اللهم: "أقول أن علمين إنه

 الشدة يف املعول وعليك املشتكى٬، رب يا وإليك السماء٬، ومنعت األرض٬، وضاقت
 فعرفتنا طاعتهم٬، علينا فرضت الذين األمر أويل حممد وآل حممد على فصل اللهم والرخاء٬،

 علي يا حممد يا أقرب٬، هو أو البصر كلمح عاجالً فرجاً حبقهم عنا ففرج مرتلتهم٬، بذلك
 الغوث ٬،الزمان صاحب يا موالي يا ناصراي٬، فإنكما وانصراين ٬،كافياي فإنكما اكفياين
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 صاحب يا: "قوله عند X إنه: الراوي قال". أدركين أدركين أدركين ٬،]الغوث[ الغوث
  .)الشريف صدره إىل يشري كان" الزمان

  :٣٠٢ص ٥٣ جالعالمة اÜلسي    بحارال

 للمشهد اÜاور الالهيجي حسني اآلمريزا الدين يف الورع الصاحل الفاضل العامل حدثين
 العامل حدثين(: قال العلماء٬، عند الثبت والثقة األتقياء٬، الصلحاء من وهو اهللا٬، أيده الغروي
 حبر اجلليل السيد أن )روحه اهللا قدس( ذكره املتقدم السلماسي العابدين زين املوىل الصفي
 يترمن فجعل والسالم٬، التحية آالف عليه املؤمنني أمري حرم يف يوماً ورد مقامه اهللا أعلى العلوم
 سبب عن )اهللا رمحه( فسئل .شنيدن ربا دل تو ز*  قرآن صوت است خوش جه: املصرع mذا

 يقرأ الرأس عند جالساً X احلجة رأيت املطهر احلرم يف وردت ملا: لافق املصرع٬، هذا قراءته
 قراءة ترك احلرم وردت وملا ٬،املزبور املصرع قرأت صوته مسعت فلما عال٬، بصوت القرآن
  .)الشريف احلرم من وخرج القرآن٬،

نه يذكر فيه مائة قصة لقاء إومن أراد املزيد فلرياجع كتاب النجم الثاقب للمريزا النوري٬، ف
وأيضاً يراجع كتاب جنة املأوى٬، فأن يف هاذين . يف زمن الغيبة الكربى Xمع اإلمام املهدي 

  .الكتابني الكفاية لكل طالب حقيقة

 :حيث قال) ٢٣٤ص تاريخ ما بعد الظهور(السيد الشهيد الصدر يف كتابه  وقد أشار
عدد غري قليل من الناس يعرف    Xفكرة املهدي للتصور اإلمامي ل طبقاً   هناك يف العامل (

مرة أو  Xألنه رآه خالل غيبته  ؛املهدي بشخصيته وال حيتاج إىل إقامة املعجزة للتعرف عليه
وقد … وهم كل األفراد من الدرجة األوىل وبعض األفراد املخلصني من الدرجة الثانية. مرات

لنا بأنفسهم  نوسيكونو ٬،خالل غيبته   بشكل أو بآخر   كان هؤالء هم وسائله إىل الناس 
فمن  Xرادة احلق والعدل واللسان الناطق والسيف الضارب بني يدي قائدهم املهدي 

أن يكون هؤالء هم الشاهد الصادق يف تعريف   بغض النظر عن أي شيء آخر    املمكن 
ومعه ال حاجة صدقه وعظمة أهدافه وقائدهم إىل الناس٬، ريثما يثبت من جمموع أعماله وأقواله 

  ).املعجزة إىل إقامة

* * *  
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٬، الطبعة السابعة ٢٧٩   ٢٧٨ص الطبعة األوىل( الكوراين علي الشيخ   الظهور عصر
  ):٢١٩    ٢١٧ص

  :يف كالم للكوراين حول النفس الزكية

 الرابع يف وأرحامه أصحابه من شاباً يرسل X أنه )الروايات( تذكره ما وأبرز.... (
 يلقي لكي ليلة عشر خبمسة ظهوره قبل أي احلجة٬، ذي من والعشرين الثالث أو والعشرين

 املهدي اإلمام رسالة عليهم ويقرأ الصالة٬، بعد احلرم يف يقف أن ما ولكنه. مكة أهل على بيانه
X،داخل املسجد احلرام بني الركن واملقام بوحشية ويقتلوه إليه يثبوا حىت منها٬، فقرات أو ٬. 

  ! لشهادته املفجعة أثر يف األرض ويف السماء ويكون

 الفريقني٬، مصادر يف متعددة مكة٬، يف الزكي الشاب هذا شهادة وأخبار) :إىل قوله(... 
 حممد امسه أن بعضها ويذكر الزكية٬، والنفس الغالم٬، تسميه وهي. الشيعية مصادرنا يف وكثرية

 أمري يا بلى: قلنا ؟ فالن بين ملك بآخر أخربكم أال" :قال ٬،X املؤمنني أمري فعن. احلسن بن
 وبرأ احلبة فلق والذي. قريش من قوم عن حرام٬، بلد يف حرام٬، نفس قتل: قال. املؤمنني
 :فقال ؟ بعده أو يءش من هذا قبل هل: قلنا .ليلة عشر مخسة غري بعده ملك ماهلم النسمة
  ).)١( "خدرها من الفتاة وخترج النائم٬، وتوقظ ٬،انظاليق تفزع رمضان٬، شهر يف صيحة

 القائم يقول"  قال السالم عليه الباقر اإلمام عن بصري أيب إىل مرفوعة طويلة رواية ويف(... 
 ينبغي مبا عليهم ألحتج إليهم مرسل ولكين ٬،يريدونين ال مكة أهل إن ٬،قوم يا :ألصحابه

 أهل يا :فقل مكة أهل إىل امض :له فيقول أصحابه من رجال فيدعو .عليهم حيتج أن ملثلي
 الرسالة ومعدن ٬،الرمحة بيت أهل إنا :لكم يقول وهو ٬،إليكم فالن رسول أنا ٬،مكة

 منا وابتز ٬،وقهرنا واضطهدنا ظلمنا قد وإنا ٬،النبيني وساللة  حممد ذرية وحنن ٬،واخلالفة
 Ìذا الفىت تكلم فإذا .فانصرونا نستنصركم فنحن ٬،هذا يومنا إىل نبينا قبض منذ حقنا

                                                            
   . ٢٣٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١

  .٣٠٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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 قال اإلمام ذلك بلغ فإذا .الزكية النفس وهي ٬،واملقام الركن بني فذحبوه إليه أتوا ٬،الكالم
 ...خيرج حىت يدعونه فال .يردوننا ال مكة أهل أن أخربتكم) أما( أال :ألصحابه

)٢(.(  

  :الكوراين علي الشيخ    الظهور عصر

  ):٬٢٢٥، الطبعة السابعة ص٢٨٥ص الطبعة األوىل( ويف كالم آخر له يف نفس الكتاب

 X اخلاصون أصحابه يكفي أن املستبعد من أنه إىل تااللتفا وينبغي(....  :قال فيه
 يكفي والذي الشريفة٬، األحاديث تذكره الذي اإلرهايب اجلو ذلك مثل يف ومكة احلرم لتحرير

 أنه Üرد الوحشي٬، النحو بذلك بأسبوعني الظهور قبل الزكية النفس قتل حادثة منه نعرف أن
 مضافاً X املهدي اإلمام يكون أن البد لذلك. كلمات عنه ويبلغهم املهدي رسول أنا يقول
 إلقاء من يتمكن لكي الطبيعية باألسباب العدة أعد قد غيبية٬، أسباب من تعاىل اهللا أعطاه ما إىل

 أو املئات بواسطة وذلك. مكة على مث الشريف٬، احلرم على أصحابه ليسيطر مث كاملة٬، خطبته
 ذكرت الذين أنفسهم املكيني من بل واحلجازيني٬، واإليرانيني اليمانيني أنصاره من األلوف
  ).منهم عدد يبايعه أنه الروايات

علماً بأن  ٬،وهذا يدل على أن مثل هذا العدد الذي ذكره الكوراين حيتاج إىل مدة من الزمن
وأكيد إن اخلمسة  ٬،أغلب الروايات ذكرت بأن العدد هو عشرة آالف وثالمثائة وثالثة عشر

عشر يوماً ال تكفي مع وجود الكثري من الشبهات املطروحة من قبل فقهاء السوء إلبعاد الناس 
نني ومعىن ذلك إن اإلمام سيحتاج إىل س ٬،لعلمهم بنتيجة مصريهم إذا ظهر اإلمام ٬،عن اإلمام

بنفسه لكي جيمع  Xال بد لإلمام أن يظهر  ٬،ومعىن ذلك ٬،عديدة لكي جيمع كل أنصاره
أو  ٬،سيلتقي جبميع أنصاره الذين سيجمعهم Xوهذا يعين أنه  ٬،أنصاره الذين سيقاتلون معه

ويكون هذا الرسول هو الواسطة بني اإلمام وبني  ٬،يرسل رسوالً نأ وأ ٬،أن يلتقي بعدد منهم
والذي سيكون هو ثقته كي  ٬،ن هو من سيلتقي باإلمام طوال هذه السننيوسيكو ٬،أنصاره

وكل هذا يدل على أن هناك من  ٬،يرسله هلذه املهمة ويكون هو أول أنصاره وأول املؤمنني به
  .يلتقي باإلمام قبل الظهور بسنوات عديدة

مع له جي Xوقد أكدت روايات أهل البيت على أن هناك ممهداً خيرج قبل اإلمام املهدي 
  .والروايات كثرية وقد ذكر·ا مبكان آخر ٬،أنصاره



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٢٦

    ٬١١٩، الطبعة السابعة ص١٥٠    ١٤٩ص الطبعة األوىل( الظهور عصرففي كتابه 
١٢٠:(  

 حول وردت اليت املالحم أحاديث( :قال٬، الظهور عصر يف وأحداثها مصر يف كالمه عن
 اليت بالرواية عالقة مصر حاكم لقتل يكون أن أيضاً القريب ومن :)إىل قوله(.... متعددة مصر

 :قال ٢١٠ص ٥٢ج البحار ففي السفياين٬، قبل خيرج ثورة صاحب مصري رجل عن تتحدث
 اجليش قائد أي ٬،األمراء أمري يكون قد املصري وهذا" ومياين مصري السفياين قبل خيرج"

 األمراء أمري مبصر وقام" ٬،احلرب حالة ويعلن مصر يف يتحرك أنه الروايات بعض ذكرت الذي
 قبل  حممد آلل يدعو بأنه أخرى رواية يف املذكور أيضاً هو يكون وقد". اجليوش وجهزت
 إمارة فتلك دخلوا فإذا مصر٬، إىل الغرب أهل وخيرج ذكرها اآليت الغربية القوات دخول

 وأمري املصري٬، الرجل يكون وقد. )١( " حممد آلل يدعو من ذلك قبل وخيرج" السفياين٬،
  .)واحداً شخصاً ال أشخاص ثالثة حممد آلل يدعو والذي ٬،األمراء

 Xفمن هو الذي خيرج قبل اإلمام املهدي  ٬،Xوهذه الفترة هي قبل خروج اإلمام 
وألن اإلمام املهدي هو الذي ؛ ومعىن يدعوا آلل حممد أي لإلمام املهدي. ويدعوا آلل حممد

والذي ثبت من الروايات بأن الذي يدعوا لإلمام املهدي قبل  ٬،حيتاج ملن يدعو له قبل ظهوره
يدعو إىل ( :وهذا واضح يف الرواية عن اليماين يف عبارة ٬،ظهوره هو اليماين املوعود

 ).احبكمص

   ١١٧الطبعة السابعة ص ١٤٨،٬    ١٤٧ص الطبعة األوىل( الظهور عصركما يف 
  :يف كالم طويل له عن اليماين يقول فيه٬، )١١٨

 للعناوين مراعا·ا وعدم العاملي٬، اإلسالمي طرحها يف أهدى اليماين راية تكون أن تملوحي(
 أنه اإليرانية اإلسالمية الثورة تعتقد اليت القائمة٬، املعاصرة واملعادالت واملفاهيم الكثرية الثانوية
  .تراعيها أن عليها جيب

 بشرف ىظحت أ¶ا أهدى اليماين ثورة أن يف األساسي السبب يكون أن املرجح ولكن
 يتشرف اليماين وأن ٬،X حركته خطة من مباشر جزء وأ¶ا ٬،X املهدي من املباشر التوجيه

                                                            
  .٢٠٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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 شخص مدح على تركز اليمانيني ثورة أحاديث أن ذلك ويؤيد. منه توجيهه ويأخذ بلقائه
 يلتوي أن ملسلم حيل ال" نهإو صاحبكم إىل ويدعو"احلق إىل يهدي" وأنه الثورة قائد اليماين
 اليماين ثورة أن أيضاً ذلك ويؤيد :)إىل أن قال الكوراين(". النار إىل فهو ذلك فعل فمن عليه٬،
 اليماين أن فرضنا لو حىت املمهدين٬، اإليرانيني ثورة إىل بالنسبة X ظهوره حركة من قريبة
  .املوعود لليماين ميهد آخر مياين أنه أو السفياين قبل خيرج

 فقد. املوعود اليماين هو منهما الثاين ويكون ٬،متعدداً اليماين يكون أن احتمال حول ومنها
 سنة يف أي السفياين٬، لظهور مقارن املوعود اليماين ظهور أن على املتقدمة الروايات نصت
 :تقول X الصادق اإلمام عن السند صحيحة أخرى رواية توجد ولكن. X املهدي ظهور

 املوعود لليماين ممهداً األول اليماين هذا فيكون وعليه. )١( "ومياين مصري السفياين قبل خيرج"
 وقت أما. املوعودين وشعيب للخراساين املشرق أهل من وغريه قم من الرجل ميهد كما

: )إىل قوله( فقط السفياين قبل أنه الشريفة الرواية حددت فقد األول٬، اليماين هذا خروج
  .)ذكرنا كما املوعود لليماين ممهداً ميانياً السفياين قبل يظهر الذي الرجل هذا يكون أن وحيتمل

 خيرج اليماين أن فرضنا لو حىت(بالنسبة إىل ما ذكره الشيخ الكوراين يف هذه العبارة  :وفيه
 ٬،نعم هناك رواية ذكرت أن هناك ميانياً موجوداً قبل السفياين ).آخر مياين أنه أو ٬،السفياين قبل

يف يوم  ٬،يف شهر واحد ٬،أما اليماين املوعود فيكون خروجه مع خروج السفياين يف سنة واحدة
ولكن هذا ال يعين أن خروج ذلك اليماين يسبق ظهور اليماين  ٬،واحد كما ذكرت الرواية

فالرواية مل تذكر أن هذا اليماين  ٬،ألن الرواية تقول خيرج قبل السفياين مصري ومياين ؛املوعود
وليس قبل ظهور اليماين  ٬،قبل اليماين املوعود بل ذكرت خروجه قبل خروج السفياينيظهر 

وأكيد أن السفياين أيضاً يكون  ٬،املوعود٬، مث إن اخلروج غري الظهور فاخلروج هنا يعين القتال
وهذا يعين أن خروجه ليس بداية ظهوره ) قتاله(قد ظهر يف ذلك الوقت الذي هو قبل خروجه 

 ٬،اخلروج وبالظهور تكون التهيئة للخروج وال يكون خروج إال أن يسبقه ظهورفالظهور يسبق 
  .وقد بينت الرواية بأن اخلروج ي²قصد منه القتال وال ي²قصد منه الظهور

                                                            
  .عن غيبة الطوسي ٢١٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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 خيرج حىت(....  :Xففي نفس الرواية اليت تذكر اليماين كما يف قول اإلمام الباقر 
 الكوفة إىل يستبقان٬، املغرب من وهذا٬، املشرق من هذا٬، والسفياين اخلراساين عليهم

 أما أيديهما٬، على فالن بين هالك يكون حىت هنا٬، من وهذا٬، هنا من هذا٬، رهان كفرسي
 وكذلك يف قوله ٬،الكوفة إىليستبقان  Xففي قول اإلمام ٬، ...)أحداً منهم يبقون ال إqم
X وقوله  ٬،حىت يكون هالك بين فالنX ًكل أقوال اإلمام  ٬،أما أ¶م ال يبقون منهم أحدا
X  تشري إىل أن هناك قتاالً سيحصل٬، والذي أشار إليه اإلمامX  بلفظ اخلروج خيتلف عن

  .الظهور

أما بالنسبة إىل كالم الكوراين بأن اليماين اآلخر ميهد لليماين املوعود فإن كان يقصد 
به اليماين اآلخر  بالتمهيد له من قبل الناس فهذا يعين أن اليماين املوعود قد ظهر وقد التقى

 ٬،Xكما هو احلال يف مسألة اليماين املوعود عند ·يئته األنصار لإلمام املهدي  ٬،لكي ميهد له
كان اليماين اآلخر قد التقى  فإذا ٬،وأمره اإلمام بالتمهيد Xفهذا يعين أنه التقى باإلمام 

عىن للتمهيد لليماين م أيباليماين املوعود على هذا االفتراض ففي هذه احلالة ال يكون هناك 
ففي هذه احلالة جيب أن ٬، X املهدي لإلمامميهد  ألنه ؛املوعود بل لنصرة اليماين املوعود

ألن ظهور اليماين املوعود ورفع  ؛وليس لليماين املوعود Xيكون التمهيد لإلمام املهدي 
ليماين ا اتصالكما ذكر الشيخ ذلك بنفسه بأن  ٬،Xرايته دليل على ظهور اإلمام املهدي 

فيجب أن يكون التمهيد من قبل هذا اليماين  ٬،Xاملوعود يكون مباشراً مع اإلمام املهدي 
  .Xواليماين املوعود لإلمام 

 Xأما إذا كان الشيخ يقصد بأن اليماين اآلخر ميهد لليماين املوعود عند اإلمام املهدي 
ألن اليماين املوعود هو من  ؛فهذا أمر مضحك Xيكون واسطة له أو بينه وبني اإلمام  أي

 ٬،وهذا يعلمه الشيخ فال داعي ألن يكون هناك واسطة بينه وبني اإلمام ٬،يتشرف بلقاء اإلمام
والعكس هو  ٬،!!!فكيف تكون الواسطة  Xوخاصة إذا كان اليماين اآلخر ال يلتقي باإلمام 

ومن ضمنهم اليماين  وبني أنصار اإلمام Xالصحيح فاليماين املوعود هو الواسطة بني اإلمام 
يف  Xمباشراً مع اإلمام املهدي  اتصالهألن اليماين املوعود هو الوحيد الذي يكون  ؛اآلخر

وكل هذا يؤكد بأن  ٬،Xوهو أول أنصاره وأول املؤمنني باإلمام  ٬،Xبداية ظهور اإلمام  
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هناك من  وعلى هذا فال داعي ألن يكون ٬،ظهور اليماين املوعود يكون قبل ظهور ذلك اليماين
  .فقول الكوراين بأن اليماين اآلخر ميهد لليماين املوعود غري صحيح وليس له معىن ٬،ميهد له

 ٬،اتصاالً مباشراXً وتوجد روايات أخرى أيضاً تبني بأن هناك من يتصل باإلمام املهدي 
 ٬،وسيتضح فيما بعد من مجيع تلك الروايات بأ¶ا ال تكون منطبقة إال على شخص واحد

  .صاحب الوصية وهو أيضاً ٬،والذي سيتبني بأنه هو اليماين املوعود

* * *  



א א א א Xא

  :١٦٢    ١٦١ص الطوسي الشيخ    الغيبة  ١

 عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن شاذان٬، بن الفضل عن حممد٬، بن علي عن إدريس٬، بن أمحد
 لصاحب إن(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل عن املستنري٬، بن اهللا عبد
 ويقول قتل٬،: بعضهم ويقول مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها غيبتني األمر هذا

 أحد موضعه على يطلع ال يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬،: بعضهم
  ).أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من

الذي يلي يعرف موضع اإلمام ويلتقي به وهو  اًواحد اًن هناك شخصأالرواية دالة على 
 وهذا يعين أنه من املقربني لإلمام فلذلك جيب إتباعه كونه هو الوحيد الذي يلي أمر ٬،أمره

  .بأمر من اإلمام نفسه Xاإلمام 

  :٦٦   ٦٣ص ٨ج الكليين الشيخ    الكايف  ٢

 عن قرة٬، بن فرج روح أيب عن احملمدي٬، اهللا عبد بن جعفر عن الكويف٬، حممد بن أمحد
 املؤمنني أمري خطب(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن صدقة٬، بن مسعدة عن اهللا٬، عبد بن جعفر
X تبارك اهللا فإن ٬،بعد أما: قال مث وآله النيب على وصلى عليه وأثىن اهللا فحمد باملدينة 

 بعد إال األمم من عظم كسر جيرب ومل ٬،ورخاء متهيل بعد من إال دهر جباري يقصم مل وتعاىل
 التمحيص لدنا أيديهم يف ما ذاب قد لو أن ولعمري :)Xإىل أن قال (...  وبالء٬، أزل

 والح ٬،املشرق قبل من الذنب ذو النجم لكم وبدا ٬،املدة وانقضت ٬،الوعد وقرب ٬،للجزاء
 املشرق طالع اتبعتم إن أنكم واعلموا ٬،التوبة فراجعوا ذلك كان فإذا املنري٬، القمر لكم

 الطلب مؤونة وكفيتم ٬،والبكم والصم العمى من فتداويتم ٬، الرسول مناهج بكم سلك
 وأخذ واعتسف وظلم أىب من إال اهللا يبعد الو ٬،األعناق عن الفادح الثقل ونبذمت ٬،والتعسف

  .)"ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم" له ليس ما

يأمر الشيعة مبراجعة التوبة عند قرب موعد الظهور  Xيف هذه الرواية اإلمام علي 
  .Xبإتباع طالع املشرق الذي خيرج قبل اإلمام املهدي  Xويأمر  ٬،وانقضاء مدة اجلبارين
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 املهدي اإلمام أحاديث معجم٬، ٦٢٠ص ٢٩جالسيد املرعشي     شرح إحقاق احلق  ٣
X    ٢٩٥ص ١ج الكوراين علي الشيخ:  

 من فيستخلص ٬،املهدي وزير املشرق أهل من السفياين على اهللا خيرج مث(...... 
 املقدس بيت عتبة عند فيذحبه املهدي فيقصده الشام إىل السفياين ينهزم مث أخذ٬، ما السفياين

بني ي رباخل ).كلب بين من جنده هم الذين أخواله من معه ومن ويغنمه الشاة تذبح كما
وهذا يكون قبل  ٬،ومن املؤكد وجوب إتباعه Xوجود وزير لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .ألن السفياين عالمة من العالمات اليت تكون قبل الظهور ؛ماماإلظهور 

  :٢٦٥   ٢٦٢ص النعماين إبراهيم بن حممد   الغيبة كتاب  ٤

 أبو يعقوب بن يوسف بن أمحد حدثين: قال عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد أخربنا
 أيب بن علي بن احلسن حدثنا: قال مهران٬، بن إمساعيل حدثنا: قال كتابه٬، من اجلعفي احلسن
 عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عن بصري٬، أيب عن حفص٬، بن ووهيب أبيه عن محزة٬،
 سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج( :)X قال أن إىل(... يف خرب طويل  ٬،)السالم

 البأس فيكون ٬،بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم يف واحد٬، شهر يف واحدة٬،
 راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬، ملن ويل وجه٬، كل من

 وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه ؛هدى
 عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فاqض اليماين خرج وإذا مسلم٬،

اإلمام الباقر  .)مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن
X  يف هذه الرواية يؤكد على إتباع اليماين ويبني راية اليماين بأ¶ا أهدى الرايات وإن

  .امللتوي عليه من أهل النار

٬، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٬١٥٨، بشارة اإلسالم ص٣٧٦اإلرشاد للمفيد ص  ٥
  :١٦٧ص ٤للكوراين ج

كأين برايات من (: Xعن أيب احلسن الرضا  ٬،عن معمر بن خالد ٬،عن الفضل بن شاذان
  ).ابن صاحب الوصياتمصر مقبالت٬، خضر مصبغات٬، حىت تأيت الشامات فتهدى إىل 
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  :تعليق الشيخ الفاضل �اظم العقيلي
إىل ابن ) أي تبايع(ن قبل قيام القائم ·دى الرايات أفداللة هذه الرواية واضحة على 

هم ومن انتهت إليه وصاحب الوصيات هو وارث األئمة املعصومني وخامت. صاحب الوصيات
 آلوهو املستحفظ من  ٬،Xن احلسن العسكري صاحب الزمان ابالوصية وهو اإلمام حممد 

ابن صاحب الوصيات أي ابن اإلمام  إىلوالرواية تنص على أن الرايات ·دى . حممد 
  .Xاملهدي 

  :احلصيلة

ففي الرواية األوىل يكون الذي يلي  ٬،يالحظ بأن كل الروايات تشري إىل شخصية واحدة
ويف الرواية الثانية يأمر  ٬،بأمر من اإلمام نفسه هو رجل واحد ال غري Xأمر اإلمام املهدي 
ويف الرواية الثالثة وزير  ٬،تباع طالع املشرق وطالع املشرق رجل واحداب أمري املؤمنني أيضاً

ويف الرواية  ٬،اًواحد اًيكون شخص وأيضاً ٬،تباعهااملهدي يكون بأمر من اإلمام املهدي وجيب 
 Xمع اإلمام  اًتباع اليماين املوعود الذي يكون اتصاله مباشراب Xالرابعة يأمر اإلمام الباقر 

ويف الرواية اخلامسة يذكر اإلمام الرضا  ٬،رجل واحد ويأخذ توجيهاته من اإلمام وهو أيضاً
X ًأن فهل من املعقول  ٬،·دى الراياتوإليه فقط  ٬،واحد ابن صاحب الوصيات وهو أيضا

  ؟ تباع املوىل الذي يلي أمر اإلمام وهذا يعين ترك  الباقنياب يأمر األئمة 

تباع ابن اتباع اليماين٬، ومرة باتباع وزير املهدي٬، ومرة باطالع املشرق٬، ومرة بتباع اومرة ب
أليس ذلك مما  ٬،وهذه النصوص كلها تدل على أن املعين شخص واحد ٬،صاحب الوصيات

 إن اجلميع يف حرية ويقع اجلميع يف ضالل وتيه واملصري هو نار جهنم والعياذ باهللا؛ ألنكجيعل 
وإذا اتبعت االثنني  ٬،ال جيوز اتبعت املوىل الذي يلي أمر اإلمام وتركت طالع املشرق فهذا

ذا اتبعت وإ ٬،ن الرايات جيب أن ·دى إليهأل ؛وتركت ابن صاحب الوصيات فال جيوز أيضاً
وإذا اتبعت اجلميع وتركت اليماين فهذا ال  ٬،هذا غري جائز الثالثة وتركت وزير املهدي فأيضاً

 .ألنه أهدى الرايات ؛ن امللتوي على اليماين من أهل النارأل ؛جيوز

وابن  ٬،ووزير املهدي ٬،وطالع املشرق ٬،ففي هذه احلالة يكون املوىل الذي يلي أمر اإلمام
 ٬،بسب التوائهم على اليماين ٬،والعياذ باهللا كلهم من أهل النار ٬،ن معهموم ٬،صاحب الوصيات
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وهو ابن  ٬،وهو طالع املشرق ٬،فال يدل ذلك إال على أن اليماين هو املوىل الذي يلي أمر اإلمام
 ؛ن اليماين هو الذي خيرج على السفياينأوخاصة  ٬،وزير املهدي وهو أيضاً ٬،صاحب الوصيات

يف يوم واحد وهذا يؤكد بأن  ٬،يف شهر واحد ٬،والسفياين يف سنة واحدةن خروج اليماين أل
  .املعين بوزير املهدي هو اليماين

د يف جنعندما يأمرون بإتباع املوىل الذي يلي أمر اإلمام ال  وهناك أمر آخر فإن األئمة 
 اعوكذلك عندما يأمرون بإتب ٬،كي يأمرون بوجوب إتباعهلنفس الرواية ذكر لطالع املشرق 

 ٬،د هناك ذكر البن صاحب الوصيات مع ما له من أمهية يف نصرة اإلمامطالع املشرق ال جن
تباع طالع املشرق إفكيف يأمرون ب ٬،وكذلك احلال يف وزير املهدي وكذلك احلال يف اليماين

أال  ٬،بأن امللتوي على اليماين من أهل النار قد بينوا وهم ... .و و أو ابن صاحب الوصيات و
ذكر مجيع  من الضروريوإال فلك على أن مجيع الشخصيات هي شحصية واحدة يدل ذ

األئمة وحاشاهم  يعترب إمهاالً وتقصرياً منن مل يكن ذلك أفال فإ ٬،الشخصيات يف رواية واحدة
  .على الباقني يدخل النار االلتواءمع مالحظة عدم ذكر األئمة بأن  ٬، بسبب عدم توضيح ذلك

واليت  ٬،ن من يف الروايات السابقة هم املعنيني يف الروايات اآلتيةسيتبني بأ وإن شاء اهللا
  :ضع السيف على عاتقه مثانية أشهروهي هوية الرجل الذي ي ٬،ستبني حقيقة كانت خمفية

  :٢٠٨ص ٥٢جالعالمة اÜلسي    ٬، البحار ٤٦٣ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 بن اهللا عبد حدثنا: قال ٬،اجلحدري طلحة ابن عن املروزي٬، الليث بن نصر عن قرقارة٬،عن 
 أهل دولة إن(: قال أنه ياسر بن عمار عن رزين٬، بن اهللا عبد أيب عن زرعة٬، أيب عن هليعة٬،
 جتئ حىت وكفوا األرض فالزموا رأيتم فإذا إمارات٬، وهلا الزمان٬، آخر يف نبيكم بيت

 جيمع الذي خليفتكم ومات اجليوش٬، وجهزت والترك٬، الروم عليكم استثارت فإذا. إماراÔا
 من ملكهم هالك ويأيت بيعته٬، من سنني بعد فيخلع صحيح٬، رجل بعده واستخلف األموال٬،

 سور من مناد وينادي األرض٬، يف احلروب وتكثر والروم٬، الترك ويتخالف بدأ حيث
 حائطها٬، خير حىت مسجدها بغريب وخيسف اقترب٬، قد شر من األرض ألهل ويل: دمشق
 أهل من ورجل أصهب٬، ورجل أبقع٬، رجل امللك٬، يطلب كلهم بالشام نفر ثالثة ويظهر

 فإذا ٬،مصر إىل الغرب أهل وخيرج بدمشق٬، الناس وحيضر كلب٬، يف خيرج سفيان أيب بيت
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هذه الرواية  ...). حممد آلل يدعو من ذلك قبل وخيرج السفياين٬، إمارة فتلك دخلوا
أهل البيت عليهم والرواية اآلتية تذكره بأنه من  ٬،رجل يدعو آلل حممد  تذكر خروج

  .الصالة والسالم

  :١٢١ص ٥١حبار األنوار ج

 فانصروهم٬، استنصروكم وإن فالبدوا٬، لبدوا فإن نبيكم٬، بيت أهل فانظروا(....... 
 هرجاً السيف إال يعطيهم ال اإلماء٬، خرية ابن بأيب ٬،البيت أهل منا برجل الفتنة اهللا فليفرجن

 فاطمة ولد من هذا كان لو: قريش تقول حىت ٬،أشهر مثانية عاتقه على موضوعاً ٬،هرجاً
 وقتلوا أخذوا ثقفوا أينما ملعونني ٬،ورفاتاً حطاماً جيعلهم حىت أمية ببين اهللا يغريه لرمحنا٬،
يف هذه الرواية يذكر أمري  .)تبديالً اهللا لسنة جتد ولن قبل من خلوا الذين يف اهللا سنة. تقتيالً

  .مثانية أشهريضع السيف على عاتقه املؤمنني بأن اهللا يفرج الفتنة برجل من أهل البيت 

  :٢٥٩    ٢٥٦ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

  :الفنت من حمذراً X املؤمنني أمري خطبة

 ...( عليه وأثىن اهللا فحمد املنرب٬، X املؤمنني أمري صعد(: قال ٬،قيس بن سليم عن ٬،أبان
 فانصروهم استنصروكم وإن ٬،فالبدوا لبدوا فإن نبيكم٬، بيت أهل انظروا: )X قالإىل أن 
 تسبقوهم وال ردى٬، إىل يدعوكم ولن هدى من خيرجوكم لن فإqم وتعذروا٬، تنصروا
 .X املهدي باإلمام الفنت عن اهللا يفرج. األعداء بكم وتشمت البالء فيصرعكم بالتقدم
 بييت من برجل البالء اهللا يفرج: X قال ؟ املؤمنني أمري يا ذلك بعد يكون فما: قال

 وال مصربة بكأس ويسقيهم ٬،خسفاً يسومهم من إىل يرفعون مث. بيته من األدمي كانفراج
 حىت ٬،أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل ٬،هرجاً هرجاً السيف٬، إال منهم يقبل وال يعطيهم

 منعوين قد ما بعض منهم وآخذ فأعطيهم واحداً مقاماً يروين أن فيها وما بالدنيا قريش تود
 قريش من هذا كان لو قريش٬، من هذا ما: (يقولوا حىت عليهم يرد ما بعض منهم وأقبل
. الرحى طحن ويطحنهم قدميه حتت فيجعلهم أمية ببين اهللا يغريه ٬،)لرمحنا فاطمة ولد ومن
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 اهللا لسنة جتد ولن قبل من خلوا الذين يف اهللا سنة ٬،تقتيالً وقتلوا أخذوا ثقفوا أينما ملعونني(
  .)تبديالً

للفنت اليت تكون قبل  Xفبعد ذكره  ٬،هذه الرواية تؤيد الرواية السابقة وفيها توضيح
سأله ) X املهدي باإلمام الفنت عن اهللا يفرج( :Xفبعد قوله  ٬،Xالفرج باإلمام املهدي 

 فما: قال: (حيث سأله ٬،Xوقبل الفرج باإلمام املهدي  ٬،الفنت رجل عن ماذا يكون بعد تلك
فرد عليه أمري  ٬،أي بعد الفنت وقبل الفرج باإلمام املهدي ٬،)املؤمنني أمري يا ذلك بعد يكون

وهذا الرجل يكون عالمة من  ٬،يفرج اهللا البالء برجل من بييت: Xفقال Xاملؤمنني 
أي إنه ليس اإلمام املهدي وهو الذي حيمل السيف على عاتقه  ٬،Xعالمات اإلمام املهدي 

  :الرواية اآلتية كما هو مذكور يف الرواية السابقة ويؤيد ذلك ما يف ٬،مثانية أشهر

  :١٦٨    ١٦٧ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 أيب بن احلسن عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن موسى٬، بن اهللا عبيد عن أمحد٬، بن علي وحدثنا
 من سنة األمر هذا صاحب يف: يقول X الباقر جعفر أبا مسعت(: قال بصري٬، أيب عن محزة٬،
 . حممد من وسنة يوسف٬، من وسنة عيسى٬، من وسنة موسى٬، من سنة: أنبياء أربعة
 قيل ما فيه يقال: فقال ؟ عيسى سنة وما: قلت .يترقب خائف: قال ؟ موسى سنة ما: فقلت

: قال ؟  حممد سنة وما: قلت .والغيبة السجن: قال ؟ يوسف سنة فما: قلت .عيسى يف
 مثانية عاتقه على السيف ويضع حممد٬، آثار يبني أنه إال  اهللا رسول بسرية سار قام إذا

 قلبه يف اهللا يلقي: قال ؟ اهللا رضاء يعلم فكيف: قلت .اهللا يرضي حىت مرجاً هرجاً أشهر
  .)الرمحة

ن الذي يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر ليس اإلمام أيف هذه الرواية تأكيد على 
وال ميكن انطباق  ٬،ن فيه سنة من يوسف وهو السجنأبدليل وإمنا هو شخص آخر  ٬،املهدي

فمنذ أن تسلم  ٬،يسجنولن مل  Xمام املهدي ألن اإل ؛Xهذه الرواية على اإلمام املهدي 
السجن  لذي فيه سنة من يوسف وهيبني بأن اوكذلك فإن الرواية ت ٬،اإلمامة بدأت الغيبة

 ليس املعين يف هذه الرواية بصاحب األمر هو اإلمام املهديأيضاً يكون هو صاحب األمر و
X،ويؤكد عدم انطباقها على اإلمام املهدي ما يف الرواية اآلتية ٬.  
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 دوqا٬، وما بالقسطنطينية املساجد تبىن حىت قتال غري من طاعته يف وغريهم والروم احلرب
 يقتل ٬،أشهر مثانية عاتقه على السيف وحيمل ٬،الشرق بأهل بيته أهل من رجل قبله وخيرج
  ).ميوت حىت يبلغه فال املقدس٬، بيت إىل ويتوجه وميثل

ن الذي حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر هو الرجل أففيها  ا٬ً،هذه الرواية أكثر توضيح
 ٬،Xوهو من أهل بيت اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ٬،Xالذي خيرج قبل اإلمام املهدي 

  .نه غري اإلمام املهديإبيت اإلمام املهدي نفسه فأكيد ؛) رجل من أهل بيته( :بدليل عبارة

  :١١٠ص وكما يؤكد ذلك الشيخ الكوراين يف كتابه املمهدون

٬، من املشرق من أهل بيته خيرج رجل قبل املهدي .....(: نه قالأ Xعن أمري املؤمنني 
٬، يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر

 ).ميوت

 ٬،Xن تبني بأن الذي حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر ليس هو اإلمام املهدي أوبعد 
بأنه هو  والذي اتضح من خالل الروايات أيضاً) ومن املشرق( ٬،وإمنا رجل من أهل بيته

بأن صاحب األمر يف كثري من الروايات ليس املقصود منه  والذي ثبت أيضاً ٬،صاحب األمر
 ٬،رواية اليت ستبني الشخص املشار إليه يف مجيع الرواياتللبعد ذلك نأيت  ٬،Xاإلمام املهدي 

 يأخذ يف حكمه بدليل عبارة وال Xمام املهدي أيضاً بأنه حيكم قبل ظهور اإلبني واليت ت
  .)الغليظ القصرة( Xمام املهدي الرشا مث يأيت اإل

  :٢٦٩ص ٥٢ج األنوار حبار

 فرجاً  حممد أمة ترى ليس ٬،حممد أبا يا( :قال ٬،X الصادق اإلمام عن ٬،بصري أيب عن
 ألمة اهللا أتاح ملكهم انقرض فإذا. ملكهم ينقرض حىت ملك فالن بين لولد دام ما أبداً

 حكمه يف يأخذ وال باهلدى٬، ويعمل بالتقى٬،) يسري( يشري ٬،البيت أهل منا برجل  حممد
 ٬،والشامتني اخلال ذو القصرة٬، الغليظ يأتينا مث. أبيه واسم بامسه ألعرفه إين واهللا. الرشا
  .)وجوراً ظلماً الفجار مالها كما وقسطاً عدالً ميلؤها استودع٬، ملا احلافظ العادل٬، القائد
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 من سيد يكون أنه على يدل واحلديث :فيقول ٬،على هذه الرواية ويعلق الشيخ الكوراين
 التقوى إىل الناس ويوجه لدولته٬، وميهد X املهدي ظهور قبل حيكم ٬، البيت أهل ذرية

" الرشا حكمه يف يأخذ وال". اإلسالم أحكام حسب على أي" باهلدى ويعمل. بالتقى يشري"
  .اخلميين اإلمام يكون أن احملتمل من السيد وهذا :مث يقول .الرشوة يقبل وال يساوم ال أي

  :أقول

 ئيهي ٬،وهو من أهل البيت  ٬،X يظهر قبل اإلمام املهدي ثبت بأن هناك رجالً: أوالً
 ٬،الطيبني الطاهرين مث يأيت اإلمام املهدي عليه الصالة والسالم وعلى آله ٬،له أنصاره بل وحيكم

ولكن الكوراين مل يوفق يف حتديد الشخصيات فقد نسب هذا األمر يف هذه املرة إىل السيد 
  .اخلميين رمحه اهللا

 واسم بامسه ألعرفه إين واهللا( :أليب بصري Xيف نفس الرواية يقول اإلمام الصادق : ثانياً
غري  Xفاسم اإلمام املهدي  ٬،Xفلو كان املقصود يف هذه الرواية هو اإلمام املهدي  ٬،)أبيه

 ٬،فهو غري اإلمام املهدي أذاً ٬،Xبصري الذي هو من املقربني لإلمام الصادق  خمفي عن أيب
 )والشامتني اخلال ذو القصرة٬، الغليظ يأتينا مث( :وكما هو موضح يف نفس الرواية يف

والذي  ٬،فمن هذا الذي هو من أهل البيت ٬،Xواملقصود من هذه العبارة هو اإلمام املهدي 
كما هو احلال يف روايات اليماين وطالع املشرق  ٬،حيرص اإلمام الصادق على عدم ذكر امسه

وابن صاحب الوصيات وغريها من الروايات اليت حيرص األئمة على عدم ذكر اسم املعين يف 
  .اًواحد اًثبت بأن مجيع الروايات تعين شخص والذي ٬،الرواية

ولكن هل يعقل بأن يأمرنا اهللا سبحانه وتعاىل وكذلك رسوله واألئمة صلوات اهللا عليهم 
أمجعني بإتباع شخص ويكون هذا الشخص هو الدليل الوحيد الذي يوصلنا لإلمام املهدي 

X مد بن احلسن مذكور مث أليس اسم اإلمام املهدي حم ؟ كل ذلك يكون بدون ذكر امسه
كما هو احلال يف اسم رسول اهللا فقد ذكره اهللا يف التوراة  ٬،يف الروايات ومعروف قبل ظهوره

وإال  ٬،وكذلك تكون حجة على املعاندين ٬،املؤمننيبهذه من رمحة  اهللا  ٬،قبل بعثه واإلجنيل
وهل من املمكن أن  ٬،شخصاً جمهوالًوتعاىل على الناس لعدم إتباعهم  انهحسب اهللافكيف حيتج 

يترك اهللا سبحانه الناس وخاصة الشيعة الذين ينتظرون املنقذ املخلص بدون اإلشارة إىل معرفة 
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أن  اهللافهل يريد  ٬،وجوراً كما ملئت ظلماً من يوصلهم إىل خملصهم الذي ميأل األرض عدالً
  ؟ Xيعذب املؤمنني الذين يريدون نصرته مع اإلمام  املهدي 

وأكيد سيكون ذلك يف  ٬،وجود دليل واضح يدل على صاحب ذلك االسم ال بد من ن٬،إذ
وكما : كما سيتبني يف الرواية ٬،وذلك عندما يأيت هو بنفسه وحيتج بذلك ٬،الوقت املناسب

  .يف التوراة واإلجنيل على اليهود والنصارى احتج رسول اهللا 

  :٣٣٧ص النعماين إبراهيم بن حممد   الغيبة كتابففي 

 مسكان٬، بن اهللا عبد عن سنان٬، ابن عن٬، )عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس( اإلسناد وmذا
 اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت: قال(: قال اجلهين٬، مالك عن
 عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا٬، ال: فقال. الناس من أحد mا ليس

بأن املقصود ليس هو اإلمام املهدي  والذي يظهر من هذه الرواية أيضاً ).إليه ويدعوكم بذلك
Xن األئمة بينوا صفة اإلمام املهدي أل ؛X،٬،أما الذي سيحتج عليكم ويدعوكم إليه ٬ 

ويكون فيه صفته وامسه  ٬،يظهره إليكم يءهو الذي سيحتج عليكم بشفالظاهر من الرواية بأنه 
وهو الذي سيبني حقيقة تلك  ٬،فصاحب االسم هو من سيعلن عن االسم ٬،ويدعوكم إليه

وذلك عندما يكون هو الذي حيتج عليكم ببينة  ٬،تلك الرواياتبمن هو املقصود و ٬،الروايات
وذلك ال يكون إال  ٬،آبائهواليت جاء اإلمام املهدي mا من  Xجاء mا من اإلمام املهدي 

 .ة اآلتيةكما سيتبني من الرواي )النص( بوصية

 يف العصمة وليست ٬،معصوماً إال يكون ال منا اإلمام(: قال ٬، احلسني بن علي عن
 معىن فما ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقيل .منصوصاً إال يكون ال ولذلك Ìا فيعرف اخللقة ظاهر

 القيامة٬، يوم إىل يفترقان ال القرآن هو اهللا وحبل اهللا٬، حببل املعتصم هو: فقال ؟ املعصوم
 الْقُر,آنَ ه8ذَا إِن�﴿ :8 اهللا قول وذلك ٬،اإلمام إىل يهدي والقرآن القرآن إىل يهدي واإلمام
 ٬،وذلك من فضل اهللا على الناس ٬،فالوصية ال يدعيها غري صاحبها .))١(﴾أَقْو8مJ ه2ي8 ل2ل�ت2ي يِه,د2ي

  .كما بينوا ذلك أهل البيت وكما يف الرواية اآلتية

                                                            
  .٩: اإلسراء -١
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  :٣٧٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 صاحبه غري يدعيه ال األمر هذا إن( :يقول اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،صبيح بن الوليد عن
  .)عمره اهللا ترب إال

عرفة رواية الوصية فهي مفتاح جلميع الروايات اً مبوثيق اًومعرفة مجيع الروايات مرتبط ارتباط
 ذلك من خالل إشكال نيوأترك الشيخ الفاضل ناظم العقيلي يب ٬،وباخلصوص رواية اليماين

 ١٠واجلواب موجود يف كتاب سامري عصر الظهور ص ٬،حيدر مشتتقبل  كان موجه من
 يبني به الشيخ ناظم العقيلي بأن اليماين هو أول أنصار اإلمام املهدي وأنه من البصرة وهو

   .ليلة وفاته املنصوص عليه بوصية رسول اهللا 

محد ومن البصرة فهذا ادعاء من دون دليل أو أوأما قولك امسه ( :قول حيدر املشتت
فقد ورد إن اليماين امسه حسن أو حسني وأنه خيرج من  ٬،بل الدليل واحلجة على خالفه ٬،حجة
ويظهر ملك من صنعاء اليمن ابيض كالقطن امسه حسن أو حسني فيذهب (ففي البحار  ٬،اليمن

  ..)..ىواملقصود بالرواية اليماين ما ال خيف )خبروجه غمر الفنت 

  :ويرد عليه

فال بد أن تعضد  .وليس من األئمة  ٬،إن هذه الرواية صادرة من سطيح الكاهن   أ
  .بأخبار من األئمة 

  .)اليماين(إن الرواية أشارت إىل خروج ملك من صنعاء اليمن ومل تنص على   ب

أي ميني اإلمام . فال يقطع بأنه اليماين الرئيسي ٬،لو قلنا خبروج مياين من اليمنوحىت   ج
ولذلك أطلق عليه صفة  .Xوزير اإلمام املهدي  أتباعبل انه من  ٬،ووزيره Xاملهدي 

 لإلمام إتباعهبسبب  ٬،وزرارة جعفري حملمد  إتباعهبسبب  ٬،اليماين كقولنا سلمان احملمدي
يف  Xاملهدي  لإلمامميهدون  أشخاصمن عشرة  أكثرفرمبا يظهر  .Xجعفر الصادق 

 األولحتت راية اليماين  أل¶موذلك ) اليماين(خمتلف بقاع العامل وكلهم يطلق عليهم وصف 
  ..وقيادته 
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وذلك لعدة  أخبار وردت عن  ٬،خيرج من اليمن األولن اليماين أال ميكن القول ب   د
ومن البصرة  ٬،خيرج من العراق Xاملهدي  اإلمام أنصار أولن أعلى  تؤكد  األئمة

وهي معتربة  نصت وصية رسول اهللا   إذ ٬،Xاملهدي  اإلمامنه من ذرية أو ٬،بالتحديد
تاريخ ما بعد (يف ) قدس سره(والسيد الشهيد  ٬،السند بتصريح املريزا النوري يف النجم الثاقب

 :)محدأ( هأمسائحد أو Xاملهدي  اإلماماملؤمنني هو من ذرية  أول إننصت على  ٬،)الظهور
 أسامياملهديني له ثالثة  أولابنه  إىلفليسلمها ) Xاملهدي  اإلمامأي ( فإذا حضرته الوفاة(

  .)املؤمنني أولمحد واالسم الثالث املهدي وهو أوهو عبد اهللا و أيباسم كامسي واسم 

يكون هو اليماين وصاحب  أنمن يؤمن به فالبد  أولووصيه  X اإلمامكان ابن  فإذا
 أن أو ٬،منه أهدىيكون شخص  أنوالوصي ال ميكن  .وصي ألنه ؛حركة التمهيد الرئيسية

فعلى هذا يكون اليماين  .Xاملهدي  اإلمامبل هو احلجة على اجلميع بعد  ٬،ألحد يكون تابعاً
املهدي  اإلماممحد ومن ذرية أهو ) بأنه أهدى الرايات وامللتوي عليه من أهل النار(املوصوف 
X املهدي  اإلمامثين عشر من ذرية املهديني اإل وأولX.  

 أال( :القائم الثالث مئة والثالثة عشر فقال أصحابيف تعداد  Xعلي  اإلماموجاء عن 
  ...).بدالمن األ وآخرهممن البصرة  أوهلمإن 

وامسه  ٬،يكون من البصرة أنوقائدهم فال بد  أمريهمبل هو  األصحاب أولفاليماين هو 
عن اإلمام الرضا  اإلرشادالشيخ املفيد يف  أيضاًونقل  ٬،Xاملهدي  اإلمامومن ذرية  ٬،محدأ
X،حىت تأيت  ٬،صفر مصبغات ٬،كأين برايات من مصر مقبالت( :عن اإلمام الرضا ٬

 ؛قبل قيامه Xاملهدي  اإلمامأي تبايع ابن  .)فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات ٬،الشامات
ابن صاحب (فيكون ابنه  ٬،Xاملهدي احلجة بن احلسن  اإلمامهو  األئمةصاحب وصايا  ألنه

  .)الوصيات

محد أالسيد (محد احلسن يف بداية منشور أحيدر املشتت متعن يف كالم السيد  إنلو    هـ
قال  إذ ٬،Xاملهدي  اإلمامنه من ذرية أ لعرف حقيقة اليماين جيدا٬ً، )احلسن اليماين املوعود

كلهم ميانية  ل حممد آفمحمد و ٬،مكة من ·امة و·امة من اليمن إن( :محد احلسنأالسيد 
 ثنا عشر ميانية٬،واملهديون اإل ٬،مياين Xاملهدي  واإلمام ٬،مياين Xوعلي  ٬،مياين فمحمد 
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البيت  أهليف البحار كالم ) رمحه اهللا( وقد مسى العالمة اÜلسي. ... مياين األولواملهدي 
 Xكما مسى عبد املطلب  ٬،بل ورد هذا عن رسول اهللا  ...) باحلكمة اليمانية( 

  .محد احلسنأانتهى كالم السيد .) .٢٢ج األنوارراجع حبار  ٬،البيت احلرام بالكعبة اليمانية

جاء فيها وصف حملمد  Xوروى الشيخ الكليين يف روضة الكايف مناجاة اهللا تعاىل لعيسى 
  .)...دينه احلنفية وقبلته ميانية ٬،يا عيسى ...( :منه 

 إالما املهدي ( :Xاملهدي  اإلمام أحاديثوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم 
 ٬،مياين X املهدي فاإلمام .)يف اليمن ونسباً أصالًله  أنفيها غري  إالوما اخلالفة  ٬،من قريش

  .Xاملهدي  ألبيهمبسبب انتساmم  ؛ميانية أيضاًوذريته 

 ٬،البصرة أهلمحد ومن أوالذي هو من ذريته وامسه  X املهدي باإلماماملؤمنني  فأول ٬،إذن
اليت هي ) مكة(اليمن  أصله إىلنسبه ) اًمياني(يكون  أنال بد  البيت  أهلكما ورد عن 

 ٬،األمينووزيره  Xاملهدي  باإلماماملؤمنني  أولنه أ إىلونسبه  ٬،ضمن حدود اليمن سابقاً
  ...باليمن والربكة يأيتنه أ إىلونسبه 

من اليمن غريب عن معاين الروايات اليت وصفت أحداث  األولتصور ظهور اليماين  إنمث 
 إىلغلب الروايات تشري أ أون كل إف ٬،قبل الظهور من الفنت واملالحمما  أحداثالتمهيد أي 

ن إف ٬،وباخلصوص العراق ٬،عموماً إيرانما قبل القيام املقدس هي العراق و أحداثساحة  نأ
 ٬،مسكنهاملهدي و اإلمامعاصمة  أيضاًوهو  ٬،من املشرق إليه وآتيةحركات التمهيد نابعة منه 

قلنا  إذاالعراق صفر اليدين من املمهدين  يكون فكيف ٬،هم من العراق الشيعةغلب أ إنبل 
 الشيعة إنبل  ٬،ما قبل الظهور أحداثن اليمن بعيدة عن إف ٬،اليمن يفحبصر شخص اليماين 

 ٬،هناك ةبسبب اتساع حركة الزيدي ؛ويكاد ال يذكر هلا دور واضح ٬،مهمشةفيها  عشريةثنا اإل
هرت ظو تأسست غلبهاأ يف املاضي واحلاضر اإلصالحفكرة التمهيد وحركات  نأ إىل إضافة

 إذقامت يف هذه البقاع  إذادور رئيسي لنجاح حركت اليماين  لهوهذا  ٬،وإيرانمن العراق 
  .مسبوقني بفكرة التمهيد هذين البلدين أهليكون 

وقوع الفنت واحملن  وأيضاً ٬،قبل ذلك هروبذ وقد منا هذا الشعور يف نفوسهم بسبب وجود
االستعداد وصقل النفس وترويضها على  تقوية دور مهم يف له يف العراق وخصوصاً الشديدة
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 ٬،اإلرادةنه يكون ضعيف إف منعماً اًكان الشعب راكد إذاخبالف ما  ٬،حتمل املشاق والصعاب
نه يكون إف ٬،يف العراق األئمة وجود مراقد إىل  إضافة ٬،األمورغري مستعد لتحمل شدائد 

 الثورةروح  إنحيث  ٬،العراق ةيف نفوس كثري من سكن الثورةنار  تأجيجكبري يف  له دور
بيته  وأهل Xعليها دم احلسني  أريقاليت  املقدسةمن تربة كربالء  تفوح والتضحيةواجلهاد 

الذي  الكوفةتفوح من مسجد  ةلوميظوامل واإلنصاف العدالةوروح دولة  ٬،وأصحابه 
 تفلق أن إىل حىت مل يترك له احلق صديقاً ٬،فيه العدالةومارس  Xطالب  أيبسكنه علي بن 
  .الكعبةفزت ورب  اآلنحلد  وما زال صوته مدوياً ٬،هامته يف احملراب

بل  اًاعتباط أو صدفة وهذا مل يكن Xاملهدي  اإلمامالعراق هو مهد ومكان مولد  كذلك
 ٬،اليت نبتت فيها األرضفهي تثمر يف  الشجرة أغصانمهما طالت  إذ ٬،تقدير من عالم الغيوب

اليماين دون غريمها  ةلنشوء ثور ةخصب اًرضأ وإيرانوكل هذه العوامل وغريها يكون العراق 
عشر من  ةالثالثو ةالثلثمائ أول إنالبيت من  أهليف روايات  إليه أشريوهذا ما  ٬،من املناطق

 #و8السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ وأهداهم وأفضلهم أقرmميكون  أنالبد  فأوهلم ٬،البصرة أهل
  .﴾أُولَئ2ك8 الْمJقَرَّبJونَ

 Xاملهدي  اإلمام ذرية املهديني من أوليف وصيته يف وصف  ما ذكره النيب  وأيضاً
 البصرةيكون اليماين من العراق ومن  أنفالبد  إذن ٬،Xاملهدي  باإلماماملؤمنني أي  أولن أب

واليماين الذي خيرج من اليمن يكون  Xاملهدي  اإلمام ةمحد ومن ذريأمسه اباخلصوص و
  .)املهدي ووصيه اإلمامرسول ( األوللليماين  ومناصراً اًتابع

لسيد أمحد احلسن عليه الصالة انتهى جواب الشيخ ناظم العقيلي وفقه اهللا لنصرة ويل اهللا ا
  .والسالم

من خالل سؤال كان موجه إليه من قبل  Xوهناك تفصيل من قبل السيد أمحد احلسن 
  .حمله إىلأتركه  ٬،وهل أن هناك حدود هلذه الشخصية  ٬،أحد األنصار حول شخصية اليماين 

اآلن ومل ىل إو Xوبعد ما جاء السيد أمحد احلسن  ٬،Xالسيد أمحد احلسن  يءوقبل جم
فهو  ٬،Xمحد احلسن أغري السيد  الرسول  نسمع بأن هناك من احتج على الناس بوصية

 ٬،كتابتها يف ذلك الوقتالوصية اليت عندما أراد رسول اهللا  ٬،بالوصية الوحيد من جاء حمتجاً
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ألنه  ؛ فرفضها عمر قبل أن يكتبها رسول اهللا ٬،)وحاشاه(إن رسول اهللا يهجر  :قال عمر
وهو على علم بأن رسول اهللا  ٬،مما سيوصي به رسول اهللا  يءيعلم بأنه لن حيصل على ش

عون ذراري عمر الذين يدَّ ٬،وكذلك علماء السوء يف هذا الزمان ٬،Xسيوصي إىل علي 
  .بعد أن كتبها رسول اهللا ولكن فقد رفضوها  ٬،التشيع

 ؛وقالوا إن رسول اهللا مل يوصِ ٬،كذبوه ورفضوها Xفعندما أظهرها السيد أمحد احلسن 
وهو سحب بساط املرجعية من حتتهم وهي طامة كربى  ٬،أل¶م يعلمون ما معىن اإلقرار بالوصية

قولوا بأن الرواية يفأوحى إليهم أن  ٬،ولكنهم كانوا بانتظار معلمهم إبليس اللعني ٬،بالنسبة إليهم
 ع8دJو×اً نِبِيٍّ ل2كُل� ج8ع8لْن8ا و8كَذَل2ك8﴿عة وطا فقالوا إلبليس مسعاً ٬،)يهجر(ضعيفة السند بدل كلمة 

 م8ا ر8بُّك8 ش8اء و8لَو, غُرJوراً الْقَو,لِ زJخ,رJف8 ب8ع,ضٍ إِلَى ب8ع,ضJهJم, يJوح2ي و8الْجِنِّ اِإلنسِ ش8ي8اط2ني8
Jم, فَع8لُوهJونَ و8م8ا فَذَر,هJ٬،قوا إبليسوصدَّ  واألئمة  اهللافكذبوا رسول  ٬،)١(﴾ي8فْت8ر 

  .ر بالوصيةفأستحوذ عليهم فأنساهم ذكر اهللا وأنساهم قول اهللا يف ما أم

 ل2لْو8ال2د8ي,نِ الْو8ص2يَّةُ خ8ي,راً ت8ر8ك8 إِن الْم8و,تJ أَح8د8كُمJ ح8ض8ر8 إِذَا ع8لَي,كُم, كُت2ب8﴿: تعاىل اهللا قال
  .)٢(﴾الْمJتَّق2ني8 ع8لَى ح8قّاً بِالْم8ع,رJوف2 و8األقْر8بِني8

بل كذبوا  .)جاهلية ميتة مات وصية بغري مات من( :قال أنه ٬، اهللا رسول عن وروي
من مات بغري : (وكذبوا قوله  ٬،ال ينطق عن اهلوى ألنه ؛اهللا عند تكذيبهم لرسول اهللا 

  .)وصية مات ميتة جاهلية

 ته٬،ءمرو يف نقصاً كان موته عند وصيته حيسن مل من٬، علي يا( :Xوقوله ألمري املؤمنني 
  .)الشفاعة ميلك ومل

إىل غري ذلك  .)وعقله مروءته يف نقصاً كان املوت عند وصيته حيسن مل من: (وقوله أيضاً
وكذلك كذبوا أمري املؤمنني الذي كتب الوصية ليلة  ٬،وجوب الوصية من األحاديث اليت تثبت

وأنكروا قول رسول  ٬،حىت أنفسهم من أجل دنيا فانية يءكذبوا كل ش ٬،وفاة رسول اهللا 
فهل يظنوا برسول اهللا خمالفة أمر  ٬،)ائتوين أكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعده أبداً(: اهللا 

                                                            
  .١١٢: األنعام -١

  .١٨٠: البقرة -٢
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وهو  ٬،الكتاب الذي أمره اهللا أن يكتبه كي ال تضل األمة من بعده أبداً وتركه  ٬،اهللا
هل كل ذلك يتركه بسبب رفض عمر أو قول عمر حسبنا كتاب اهللا  ٬،الرؤوف الرحيم باألمة

  .اليت قاهلا عمر ما ذلك الظن برسول اهللا) يهجر(أو لكلمة 

  :النهائية ةاحلصيل

 Xكل هذه الروايات أشارت إىل السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 
 اهللا سبحانهن بيOوقد ممن كان يدعي انتظار اليماين املوعود والكوراين وغريه  ٬،واليماين املوعود

 قَب,لُ م2ن و8كَانJواْ م8ع8هJم, ل�م8ا مJص8دِّق¥ اللّه2 ع2ند2 مِّن, ك2ت8اب¥ ج8اءهJم, و8لَمَّا﴿: بقوله حاهلم
 ع8لَى الل�ه فَلَع,ن8ةُ بِه2 كَفَرJواْ ع8ر8فُواْ مَّا ج8اءهJم فَلَمَّا كَفَرJواْ ال�ذ2ين8 ع8لَى ي8س,ت8فْت2حJونَ

ومل يكن  ٬،Xرسوالً من اإلمام املهدي  Xعندما جاء السيد أمحد احلسن ف٬، )١(﴾الْكَاف2رِين8
الذين ال يريدون أن يأيت اإلمام  ٬،ذلك حبسبان الكوراين وغريه من علماء السوء الضالني املضلني

X  ٬،وكأن اإلمام ال يعلم باحنرافهم عن شريعة اهللا ٬،عن طريقهم وال يقبلون غري ذلكإال 
 ٬،فخرج الكوراين وعلماء السوء من ذلك الغربال ٬،وعندما أذن اهللا بالفرج بدأ غربال التمحيص

يف  هو مذكور وأنكر الكوراين حىت ما ٬،فأنكروا كل حقيقة موجودة يف روايات أهل البيت
  .كتبه وكتب العلماء السابقني

 و8ر8اء فَن8ب8ذُوهJ ت8كْتJمJون8هJ و8الَ ل2لنَّاسِ لَتJب8يِّنJنَّهJ الْك2ت8اب8 أُوتJواْ ال�ذ2ين8 م2يثَاق8 اللّهJ أَخ8ذَ و8إِذَ﴿
  .)٢(﴾ي8ش,ت8رJونَ م8ا فَبِئْس8 قَل2يالً ثَم8ناً بِه2 و8اش,ت8ر8و,اْ ظُهJورِه2م,

فهو كمن سبقه من أعداء آل حممد  ٬،Xلسيد أمحد احلسن لمنه  كل ذلك حسداً
  .الذين حسدوا أهل البيت  ٬،صلوات اهللا عليهم

 إِب,ر8اه2يم8 آلَ آت8ي,ن8ا فَقَد, فَض,ل2ه2 م2ن اللّهJ آت8اهJمJ م8ا ع8لَى النَّاس8 ي8ح,سJدJونَ أَم,﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾ع8ظ2يماً مُّلْكاً و8آت8ي,ن8اهJم و8الْح2كْم8ةَ الْك2ت8اب8

                                                            
  .٨٩: البقرة -١

  .١٨٧: آل عمران -٢

  .٥٤: النساء -٣
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وهو تكذيب مشاهدة اإلمام املهدي عليه  ٬،ما أنزل اهللا به من سلطان عذراًوقد هيئوا 
 ٬،Xسلوه من غمده يقاتلون به السيد أمحد احلسن  إىل رواية جعلوها سيفاً السالم استناداً

وال جيوز  ٬،رواية آحاد ضعيفة السندأ¶م قد أمجعوا على أن الرواية اليت اعتمدوا عليها هي  علماً
وجواmم على الرواية موجود يف كتبهم وهي الرواية  ٬،يف العقائد حسب منهجهماالستدالل mا 

 فهمهممع علم الكوراين وغريه مبخالفة  ٬،لسمريااملنقولة عن السفري الرابع علي بن حممد 
وخاصة الذين تشرفوا بلقاء اإلمام  ٬،لرواية لروايات أهل البيت وخمالفة العلماء السابقني املؤمننيل

وكذب مجيع من تشرف بلقاء اإلمام  أهل البيت تمجيع رواياالكوراين أنكر ف ٬،Xاملهدي 
بظهور اإلمام  للسيد أمحد احلسن عليه الصالة والسالم الذي جاء مبشراً بغضاً X املهدي

 ع8لَى ح8س,ر8ةً ي8ا﴿: والنتيجة ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل فقال ٬،املهدي عليه الصالة والسالم
وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول  ٬،)١(﴾ي8س,ت8ه,زِئُون بِه2 كَانJوا إِال� رَّسJولٍ مِّن ي8أْت2يهِم م8ا الْع2ب8اد2

  .وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 كَي,ف8 فَانظُر, و8عJلُو×اً ظُلْماً أَنفُسJهJم, و8اس,ت8ي,قَن8ت,ه8ا بِه8ا و8ج8ح8دJوا﴿: قال اهللا سبحانه وتعاىل
  .)٢(﴾الْمJفِْسد2ين8 ع8اق2ب8ةُ كَانَ

ألنه يعلم علم اليقني  ؛وأي عاقبة ستكون للكوراين إذا بقي على هذا احلال هو وأمثاله
علماء اليهود الذين ال إال كعاقبة فال تكون عاقبته  ٬،Xبصدق دعوة السيد أمحد احلسن 

يعملون مبا يف األسفار املوجودة يف التوراة فوصفهم اهللا سبحانه وتعاىل باحلمري اليت ال تعرف 
 كَم8ثَلِ ي8ح,م2لُوه8ا لَم, ثُمَّ التَّو,ر8اةَ حJمِّلُوا ال�ذ2ين8 م8ثَلُ﴿: قيمة ما حتمل فقال سبحانه وتعاىل

 الْقَو,م8 ي8ه,د2ي لَا و8الل�هJ الل�ه2 بِآي8ات2 كَذ�بJوا ال�ذ2ين8 الْقَو,مِ م8ثَلُ بِئْس8 أَس,فَاراً ي8ح,م2لُ الْح2م8ارِ
  .)٣(﴾الظ�ال2م2ني8

 اهللا سبحانه وتعاىل ذمَّه فقد Xموسى عادى نيب اهللا قبة بلعم بن باعوراء عندما أو كعا
: 8ولكنه مل يكن من الشاكرين فقال  ٬،ووصفه بالكلب بعد أن آتاه العلم  الكرمي يف كتابه

 و8لَو, # الْغ8اوِين8 م2ن8 فَكَانَ الشَّي,طَانُ فَأَت,ب8ع8هJ م2ن,ه8ا فَانس8لَخ8 آي8ات2ن8ا آت8ي,ن8اهJ ال�ذ2ي8 ن8ب8أَ ع8لَي,هِم, و8ات,لُ﴿
                                                            

  .٣٠: يس -١

  .١٤: النمل -٢

  .٥: الجمعة -٣
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 ع8لَي,ه2 ت8ح,م2لْ إِن الْكَلْبِ كَم8ثَلِ فَم8ثَلُهJ ه8و8اهJ و8اتَّب8ع8 اَألر,ضِ إِلَى أَخ,لَد8 و8لَك2نَّهJ بِه8ا لَر8فَع,ن8اهJ ش2ئْن8ا
 لَع8ل�هJم, الْقَص8ص8 فَاقْصJصِ بِآي8ات2ن8ا كَذ�بJواْ ال�ذ2ين8 الْقَو,مِ م8ثَلُ ذ�ل2ك8 ي8لْه8ث ت8ت,رJكْهJ أَو, ي8لْه8ثْ

  .)١(﴾ي8ت8فَك�رJونَ

  :بقيت مسألة٬، وهي

فقد  :وماذا يقول الكوراين يف ذلك٬، Xجيب معرفة من الذي سيقاتل اإلمام املهدي 
هم علماء السوء املضلني ومن  Xعلى إن الذي يقاتل اإلمام املهدي  أكد الكوراين أيضاً

  .والظاهر أنه نسي بعد ذلك ٬، ضالهلم علىتبعهم 

  ):١٤٦الطبعة السابعة ص٬، ١٨٢ص الطبعة األوىل( الظهور ففي كتابه عصر

 وقد القادسية٬، إىل ينتهي حىت) املهدي أي( يسري مث( :قال ٬،X العابدين زين اإلمام عن
  .)٢() السفياين وبايعوا بالكوفة الناس اجتمع

 سبعني دماء ويبهرج Ìا٬، فيرتل الكوفة إىل يتوجه مث( :قال ٬،X الصادق اإلمام وعن
  .عليه واخلوارج بأعدائه القبائل هذه من التحق من دماء يهدر أي. )٣() العرب قبائل من قبيلة

 بالكوفة الناس اجتمع وقد( :يف قوله Xإلمام زين العابدين األوىل يذكر اففي الرواية 
والبيعة ليست خاصة بأهل  ٬،ن بيعة السفياين ستكون بالكوفةأمعىن ذلك و ٬،)السفياين وبايعوا
ألكرب يف ان النصيب أومن املؤكد  ٬،ولكن اجتماع الناس للبيعة سيكون مقره الكوفة ٬،الكوفة
ن على أوما دامت البيعة ستكون بالكوفة فهذه داللة واضحة  ٬،البيعة سيكون ألهل الكوفةهذه 

وإال فعلى املرجعية حماربة هذه  ٬،أو على أقل تقدير مبوافقة املرجعية ٬،البيعة ستكون بأمر املرجعية
علمون أل¶م ال ي ؛أن أكثر أهل الكوفة ال يعلمون بأن هذه البيعة للسفياينومن املؤكد  ٬،البيعة

وهذا ما قد حصل  ٬،والسبب الثاين هو ثقتهم باملراجع الذين أمروهم بالبيعة ٬،من هو السفياين
  .وبأمر املرجعيةريقة باالنتخابات أو إنه سيحصل بنفس الط

                                                            
 .١٧٦ – ١٧٥: األعراف -١

 .٣٨٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢

 .٢٨٤ص: غيبة الطوسي -٣
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 الكوفة إىل يتوجه  Xإن اإلمام املهدي  وكذلك ما يف الرواية الثانية عن اإلمام الصادق
هذه الرواية إن السبب يف  ويتضح من ٬،العرب قبائل من قبيلة سبعني دماء ويبهرج mا٬، فيرتل
وهؤالء القبائل  ٬،بالكوفة أيضاً وهذا يكون ٬،Xهذه القبائل هو حماربتهم لإلمام دماء هدر 

إن  ومن املؤكد أيضاً ٬،وسيكون قتاهلم لإلمام بعد بيعتهم للسفياين ٬،هم من سيبايع السفياين
ن القبائل بأمجعها ال تدري بأ¶ا حماربة أومن املعلوم  ٬،جعيةقتاهلم لإلمام سيكون بفتوى من املر
  .كما حدث يف بيعة السفياين ٬،لإلمام ما دامت الفتاوى من املراجع

  :٣٨٢    ٣٨١ص ١جالشيخ الكوراين    التاريخ جواهرويؤكد ذلك ما يف كتاب 

 الذين البترية فهم العراق يف X املهدي اإلمام على خارجة أول ماأ(: قال الكوراين
  ! وظامليهم  البيت أهل يتولون أ¶م يزعمون

 يقوم مىت: (X الباقر اإلمام سأل أنه اجلارود أيب عن ٢٤١،٬ص اإلمامة دالئل ففي
 زمانه٬، أهل تدرك ولن: فقال ؟ زمانه أهل: فقلت .تدركون ال ٬،اجلارود أبا يا: قال ؟ قائمكم

 اليوم كان فإذا أحد٬، جييبه فال ثالثاً الناس يدعو ٬،الشيعة من إياس بعد باحلق قائمنا يقوم
 وتعاىل تبارك فيقول تسقط٬، ال ودعوته انصرين٬، رب يا: فقال الكعبة٬، بأستار تعلق الرابع

 أسلحتهم٬، يضعوا ومل سروجهم حيطوا ومل بدر يوم اهللا رسول نصروا الذين للمالئكة
إىل ( ٬،الناس فيسري املدينة إىل يسري ٬،رجالً عشر وثالثة ثالمثائة الناس من يبايعه مث فيبايعونه٬،

 السالح٬، يف شاكني البترية من ألفاً عشر ستة منها فيخرج الكوفة إىل ويسري :)Xقوله
 وكلهم ٬،النفاق وعمهم ساماÔم ومسروا جباههم قرحوا قد ٬،الدين يف فقهاء القرآن قراء

 عشية النجف ظهر على فيهم السيف فيضع فيك٬، لنا حاجة ال ارجع فاطمة بن يا: يقولون
 وال رجل منهم يفوت فال جزور٬، جزر من أسرع فيقتلهم العشاء٬، إىل العصر من االثنني
 حىت مقاتليها فيقتل الكوفة يدخل مث ٬،اهللا إىل قربان دماؤهم ٬،أحد أصحابه من يصاب
 جعلت يدريه وما ٬،فداك جعلت: قلت مث قليالً فمكثت املعىن أعقل فلم: قال .تعاىل اهللا يرضى
 أم من خري وهو موسى أم إىل أوحى اهللا إن ٬،اجلارود أبا يا: قال ؟ 8 اهللا يرضى مىت فداك

 أعقلت: يل فقال ؟ املذهب فعقلت ٬،النحل من خري وهو النحل إىل اهللا وأوحى موسى٬،
 أصحاب لبث كما سنني وتسع ثالمثائة ليملك القائم إن: فقال. نعم: قلت ؟ املذهب
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 عليه اهللا ويفتح ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل كهفهم٬، يف الكهف
  .انتهى. )وغرÌا األرض شرق

  .أوالًهذا  ٬،ن القائم يقوم بعد إياس من الشيعةبأوها هو الكوراين يذكر الرواية اليت تذكر 

 ٬،شيعة وأهل الكوفة حالياً ٬،هم أهل الكوفة Xن الذين يقاتلون اإلمام املهدي إف ثانياًأما 
وهذه إشارة إىل إ¶م  ٬،ساما·م ومسروا جباههم قرحوا قد وتذكر الرواية بأ¶م فقهاء يف الدين

 Xفهم يقاتلون اإلمام  ٬،أتباع الفقهاء الذين يظنون بأ¶م ينصرون الدين لنصر·م فقهاءهم
 إال أ¶م جندوا ٬،وإال فمن يعقل أن الفقهاء تكون لديهم الشجاعة حلمل السالح ٬،بأمر الفقهاء

وعن رقاmم اليت ال  ٬،عبيدهم للدفاع عن بساط املرجعية وعن ثروا·م الطائلة اليت ال حتصى
 ٬،اهللا املستقيم طعن صرا موذلك بسبب احنرافه ٬،اهللا إن شاء Xتبقى عند انتصار اإلمام 

وأل¶م وضعوا أيديهم بيد الدجال األكرب أمريكا والسفياين حملاربة اإلمام حىت أوصلهم ذلك إىل 
واليت mا  ٬،Xقروا االنتخابات اليت ختدم مصاحل أعداء اإلمام أرفض حاكمية اهللا عندما 

اليت يف الرواية التالية   رسول اهللاكما بني ذلك  ٬،أخرجوا الشيعة من والية أهل البيت 
بعدما ذكر الشورى  اليت تكون يف آخر الزمان) االنتخابات( كر فيها الشورى الصغرىذ

  :)السقيفة(الكربى 

  :١٣٠صكتاب مائتان ومخسون عالمة للطباطبائي 

الويل ( :نه قالأ عن رسول اهللا  ٬،حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد اهللا األنصاري عن

أما الكربى فتنعقد يف  :فسئل عنهما فقال  ٬،يف الشورى الكربى والصغرى ألميتالويل 

بلديت بعد وفايت لغصب خالفة أخي وغصب حق ابنيت٬، وأما الشورى الصغرى فتنعقد يف 

  .)الغيبة الكربى يف الزوراء لتغيري سنيت وتبديل أحكامي

  :X  الرواية عن اإلمام الباقروكما يف

  :٢١٤ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب
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 إمساعيل بن علي عن ٬،العلوي موسى بن اهللا عبيد أخربنا :قال ٬،أمحد بن علي وأخربنا
 أنه X جعفر أيب عن ٬،رجل عن ٬،اليماين عمر بن إبراهيم عن ٬،عيسى بن محاد عن ٬،األشعري

 مىت يدري العني صاحب وإن٬، العني يف الكحل متحيص حممد آل شيعة يا لتمحصن( :قال
٬، أمرنا من شريعة على الرجل يصبح وكذلك٬، منها خيرج مىت يعلم وال عينه يف الكحل يقع

  .)منها خرج وقد ويصبح٬، أمرنا من شريعة على وميسي٬، منها خرج وقد وميسي

 فهم كما قال رسول اهللا  ٬،الشيعة ال يعلمون بأ¶م على والية الطاغوتوىل اآلن إو
ومنذ ذلك الوقت تاهت الشيعة كما تاه بنو إسرائيل  ٬،حيارى سكارى ال مسلمني وال نصارى

والطامة الكربى  ٬،يف صحراء سيناء وكيف ال وقد سلموا دينهم إىل أعداء اهللا أهل كل ضالل
وهم من  ٬،Xب اإلمام املهدي رسيحاهم هؤالء هم من ءن فقهاأن الناس ال يعلمون أ

  .فيك لنا حاجةال  يقول لإلمام ارجع يا بن فاطمةس

كل ذلك  ٬،Xنه اإلمام أمن الشيعة سيحارب اإلمام وهم جيهلون  ن كثرياًأجة والنتي
ن الشيعة يتوقعون من الفقهاء نصرة اإلمام ويعتقدون بأ¶م أل ؛بسبب ثقتهم بالفقهاء الضالني

اء ن يف كل زمان كان يرسل اهللا فيه األنبيومل يعلم الناس أ ٬،¶م على اإلمامهم الذين يدلو
س رجع النافلذلك يرسل اهللا الرسل كي ي² ٬،عن شريعة اهللا الزمان منحرفنييكون فقهاء ذلك 

 Xلك احلال يف الزمن الذي يظهر فيه اإلمام وكذ ٬،لوثها فقهاء ذلك الزمانإىل فطر·م اليت 
وحقيقة حال اليوم يبني ذلك ملا حللوا  ٬،يف هذا الزمان منحرفني عن الشريعة  ءالفقهافسيكون 

ويف الرواية  ٬،مفسد العالَ موإذا فسد العالô ٬،افسدوا يف األرضحالل اهللا و من حرام اهللا وحرموا
  .د ذلكما يؤكاآلتية 

  ):١٤٦ص الطبعة السابعة٬، ١٨٣ص الطبعة األوىل( الظهور يف كتابه عصر

 وتكلم األحكام ببعض حكم قد األمر هذا صاحب بينا( :قال ٬،X الباقر اإلمام عن
: ألصحابه فيقول عليه٬، اخلروج يريدون املسجد من خارجة خرجت إذ السنة٬، ببعض

 خارجة آخر وهي. فيذحبون Ìم فيأمر أسرى٬، Ìم فيأتون بالتم×ارين فيلحقوqم انطلقوا٬،
  .بالكوفة حملة والتمOارين. )١() حممد آل قائم على خترج

                                                            
 .٣٤٥ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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.. .الكوراينإلمام يكون مع أهل الكوفة بدليل قول ان القتال مع أ وهذه الرواية تبني أيضاً
)Oألحكام اقد حكم ببعض إلمام اأن من الحظ ما يف الرواية  وأيضاً )بالكوفة حملة ارينوالتم

اهللا  إلمام ستكون أحكامان أحكام ومن املؤكد أ ٬،إذ خرجت عليه خارجةوتكلم ببعض السنن 
الكوفة ن أهل أوالنتيجة هي  ٬،سبحانه وتعاىل ولكنها ستكون خمالفة ألهواء فقهاء آخر الزمان

 ٬،إلمام بنفس الفتاوىاوسيقاتلون  ٬،كبش فداء للمرجعية نهم سيكونوائوكل من ينظم حتت لو
والرواية اآلتية اليت ستبني بوضوح من هم  ٬،وأكيد باسم الدين ولنصرة املذهب كما يزعمون

  .Xاملهدي  إلماماالذين خيرجون على 

  ):١٤٥ص الطبعة السابعة٬، ١٨١ص الطبعة األوىل( الظهور فقد ذكر يف كتابه عصر

 ألن ؛ اهللا رسول يلق مل ما حربه يف يلقى القائم إن( :قال ٬،X الصادق اإلمام عن
 عليه خيرجون القائم وإن املنحوتة٬، املنقورة واخلشبة احلجارة يعبدون وهم أتاهم اهللا رسول

 ٬،يتأولون القرآنن عوام الناس ال فمن املؤكد أ .)١() عليه ويقاتلونه اهللا كتاب عليه فيتأولون
  .وإمنا الفقهاء هم من يتأول القرآن

والكوراين بنفسه يذكر الرواية اليت تؤكد بأن علماء السوء هم أصل الفتنة كما يف كتابه 
  :)١٤٦    ١٤٥الطبعة السابعة ص٬، ١٨٣    ١٨١الطبعة األوىل ص( الظهور عصر

 داخل واالختالف الفتنة أصل هم رجالً سبعني يقتل أنه اآلتية الرواية وتذكر :حيث قال
  .املضلني السوء علماء من أ¶م ويبدو... ويقول الكوراين الشيعة٬،

 إذا أنت كيف ٬،ضمرة بن مالك يا :X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،ضمرة بن مالك فعن
 ما املؤمنني أمري يا :فقلت. بعض يف بعضها وأدخل أصابعه وشبك ؟ هكذا الشيعة اختلفت

 سبعني فيقدم قائمنا يقوم ذلك عند مالك يا ٬،ذلك عند كله اخلري: قال. خري من ذلك عند
  .)٢() واحد أمر على اهللا جيمعهم مث. فيقتلهم  ورسوله اهللا على يكذبون رجالً

                                                            
 .٣٠٨ص: منقولة عن الغيبة للنعماني ٣٦٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -١

 .١١٥ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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من الروايات اليت تثبت أن فقهاء آخر الزمان هم من سيحارب اإلمام املهدي  وهناك الكثري
X،تعاىلإن شاء اهللا وسأذكرها يف موضوع خاص  ٬.  

* * *  



א א
 ٣٣٣ص ٣٦جالعالمة اÜلسي    ٬، البحار١٥١    ١٤٦ص القمي اخلزاز    األثر كفاية

   ٣٣٥:  

 حدثنا :قال ٬،)اهللا رمحه( موسى بن هارون حدثنا :قال حممد٬، بن احلسني بن علي حدثنا
 بن إبراهيم حدثنا :قال محيد٬، بن حممد حدثنا :قال الباغندي٬، سليمان بن حممد بن أمحد ذر أبو

  .X علي عن نباتة٬، بن األصبغ عن إسحاق٬، أيب عن محيد٬، بن نصر عن املختار٬،

 :قال وثالمثائة٬، عشر مثان سنة يف جماهد بن العباس موسى بن أمحد وحدثنا: هارون قال
 داره٬، يف البصري اخلزاعي يونس بن إمساعيل حدثنا :قال زيد٬، بن حممد اهللا عبد أبو حدثين
 هاين بن شريح املقدام أيب عن كتابه٬، أصل من عليه قراءة الواسطي بشر بن هيثم حدثين :قال
  .X علي عن املكي٬،  الصائغ شريح بن

 اجلعايب٬، القاضي عمر بن حممد حدثنا :قال اجلوهري٬، اهللا عبد بن حممد بن أمحد وأخربنا
 عن نيسابوري٬، اجلند حبيب بن حممد حدثين :قال جعفر٬، أبو اهللا عبد بن حممد حدثين :قال
  النيب عند كنت(: X علي قال: قال ٬،ليلى أيب بن الرمحن عبد عن زياد٬، أيب ابن يزيد

 وعبد واملقداد ذر وأبو سلمان منهم أصحابه من مجاعة علينا دخل إذ سلمة أم بيت يف
 وصيك فمن وسبطني وصياً نيب لكل إن ٬،اهللا رسول يا: سلمان فقال عوف٬، بن الرمحن

 تدفعها وأنت علي٬، يا إليك أدفعها وأنا: قال رسول اهللا ): Xأن قال  إىل( وسبطيك
 وعلي علي٬، ابنه إىل يدفعها واحلسني احلسني٬، أخيه إىل يدفعها واحلسن احلسن٬، ابنك إىل

 وموسى موسى٬، ابنه إىل يدفعها وجعفر جعفر٬، ابنه إىل يدفعها وحممد حممد٬، ابنه إىل يدفعها
 يدفعها وعلي علي٬، ابنه إىل يدفعها وحممد حممد٬، ابنه إىل يدفعها وعلي علي٬، ابنه إىل يدفعها

 له ويكون اهللا٬، شاء ما إمامهم عنهم يغيب مث القائم٬، ابنه إىل يدفع واحلسن احلسن٬، ابنه إىل
 احلذر: صوته رافعاً فقال X اهللا رسول إلينا التفت مث. األخرى من أطول أحدمها غيبتان

 هذه تكون فما ٬،اهللا رسول يا: فقلت: علي قال .ولدي من السابع ولد من اخلامس فقد إذا
ويف بعضها يصرب ويف  ويف بعض املصادر يصري ويف بعضها اصرب    أصبت: قال ؟ الغيبة

 اكرعة٬، هلا يقال قرية من اليمن من فيخرج باخلروج٬، له اهللا يأذن حىت  بعضها الصمت 
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 املهدي هذا: ينادي ومنادي الفقار٬، ذي بسيفي متقلد بدرعي متدرع عمامة رأسه على
 يصري عندما وذلك ٬،وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل فاتبعوه٬، اهللا خليفة
 يرحم القوي وال الصغري يرحم الكبري فال ٬،ضبع على بعضهم ويغار ٬،ومرجاً هرجاً الدنيا

  .)باخلروج له اهللا يأذن فحينئذ الضعيف٬،

٬، ٣٣٧ص ٣٦جالعالمة اÜلسي    ٬، البحار ١٥٩    ١٥٦ص القمي اخلزاز    األثر كفاية
  :٤٤٠ص ١ج معجم أحاديث اإلمام املهدي للكوراين

 أبو حدثنا :قال اهللا٬، عبيد بن حممد] بن أمحد اهللا عبد أيب[ بن أمحد اهللا عبد أبو أخربنا
 مسروق٬، بن حممد بن أمحد حدثنا :قال األنباري٬، نصر ابن يعقوب بن أمحد بن عبيد طالب
 عتبة٬، بن سفيان حدثنا :قال اهلامشي٬، زياد بن حممد حدثنا :قال شبيب٬، بن اهللا عبد حدثنا :قال

 مسعت(: X املؤمنني أمري قال ٬،احلنفية بن حممد حدثنا :قال ٬،]داود بن عمران حدثنا: قال[
 مين ليس إمام بطاعة دانت رعية كل ألعذبن: وتعاىل تبارك اهللا قال: يقول  اهللا رسول

 كانت وإن مين عادل بإمام دانت رعية كل وألرمحن برة٬، نفسها يف الرعية كانت وإن
 يسقط صيلم صماء فتنة بعدي وسيكون :إىل قوله  .تقية وال برة غري نفسها يف الرعية

 حيزن ٬،ولدك من السابع من اخلامس شيعتك فقدان عند وذلك وبطانة٬، وليجة كل فيها
 أطرق مث. فقده عند حريان متلهف متأسف ومؤمنة مؤمن فكم والسماء٬، األرض أهل لفقده

  .)عمران بن موسى وشبيه وشبيهي مسي وأمي بأيب: وقال رأسه رفع مث ملياً

 الصادق جعفر اإلمام ابن جعفر بن علي مسائل٬، ٣٣٦ص ١ج الكليين الشيخ    الكايف
X ٣٢٥ص:  

 عن جده٬، عن ٬،أبيه عن جعفر٬، بن علي بن حممد بن عيسى بن احلسن عن حممد٬، بن علي
 فاهللا السابع ولد من اخلامس فقد إذا(: قال ٬،X جعفر بن موسى أخيه عن جعفر٬، بن علي
 حىت غيبة من األمر هذا لصاحب بد ال إنه بين يا أحد٬، عنها يزيلكم ال أديانكم يف اهللا

 علم لو خلقه٬، Ìا امتحن 8 اهللا من حمنة هو إمنا به٬، يقول كان من األمر هذا عن يرجع
 ولد من اخلامس من ٬،سيدي يا: فقلت: قال .التبعوه هذا من أصح ديناً وأجدادكم آباؤكم
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 إن ولكن محله٬، عن تضيق وأحالمكم هذا٬، عن تصغر عقولكم ٬،بين يا: فقال ؟ السابع
  .)تدركونه فسوف تعيشوا

حيدث هنا أوالده وأرحامه٬، وهم من أقرب الناس إليه٬، والبد أن  Xاإلمام الكاظم 
٬، وهل ميكن ألحد أن يتصور أ¶م جيهلون Xيكونوا قد مسعوا وعرفوا غيبة اإلمام املهدي 

؟ وكيف نفهم جواب  )أي االسم(؟ إذن ملاذا يسألون عنه  اسم اإلمام املهدي حممد بن احلسن
 ٬، هل تصغر)غر عن هذا وأحالمكم تضيق عن محلهيا بين عقولكم تص: (Xاإلمام الكاظم 

عقول أوالد اإلمام الكاظم وأرحامه٬، وتضيق أحالمهم عن معرفة اسم اإلمام املهدي٬، أم إن 
  ؟ األمر متعلق بشخص آخر

* * *  



א א
  :٢٦٥    ٢٦٢ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 أبو يعقوب بن يوسف بن أمحد حدثين: قال عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد أخربنا
 أيب بن علي بن احلسن حدثنا: قال مهران٬، بن إمساعيل حدثنا: قال كتابه٬، من اجلعفي احلسن
 عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عن بصري٬، أيب عن حفص٬، بن ووهيب أبيه عن محزة٬،
 جديد٬، وكتاب جديد٬، بأمر يقوم خرج إذا(: X قال أن إىل... يف خرب طويل ٬،)السالم
 ٬،أحداً يستبقي ال القتل٬، إال شأنه وليس شديد٬، العرب على جديد٬، وقضاء جديدة٬، وسنة

  .الئم لومة اهللا يف تأخذه وال

 فرجكم وليس ٬،الفرج فانتظروا ذلك فعند بينهم فيما فالن بنو اختلف إذا :X قال مث
 إن ٬،القائم وخروج رمضان شهر يف الصيحة فتوقعوا اختلفوا فإذا ٬،فالن بين اختالف يف إال
 ٬،بينهم فيما فالن بنو خيتلف حىت حتبون ما ترون وال القائم خيرج ولن ٬،يشاء ما يفعل اهللا

 لبين بد ال :وقال .السفياين وخرج الكلمة واختلفت فيهم الناس طمع كذلك كان فإذا
 خيرج حىت ٬،أمرهم وتشتت ٬،ملكهم تفرق اختلفوا مث ملكوا فإذا ٬،ميلكوا أن من فالن

 الكوفة إىل يستبقان ٬،املغرب من وهذا ٬،املشرق من هذا ٬،والسفياين اخلراساين عليهم
 أما ٬،أيديهما على فالن بين هالك يكون حىت ٬،هنا من وهذا ٬،هنا من هذا ٬،رهان كفرسي

  .أحداً منهم يبقون ال إqم

 يف واحد٬، شهر يف واحدة٬، سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج :X مث قال
 ملن ويل وجه٬، كل من البأس فيكون ٬،بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم

 إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬،
 اليماين خرج وإذا مسلم٬، وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬،

 من فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فاqض
 فالن بين ملك ذهاب إن: يل قال مث .مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل

 عنها ساه وهو يده من سقطت إذ ميشي وهو فخارة يده يف كانت وكرجل الفخار٬، كقصع
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 كانوا ما أغفل هكذا ملكهم فذهاب   الفزع شبه    هاه: سقطت حني فقال فانكسرت٬،
  .)...ذهابه عن

  :٧٨    ٧٧ص طاووس ابن السيد   والفنت املالحم

 ذه وال ذي من ليس الغضب أمري(: قال أرطأة٬، عن ٬،جراح عن ٬،مسلم بن الوليد حدثنا
 ولكنه ذه وال ذي من ليس بامسه فالناً بايعوا: جان وال إنس قاله ما صوتاً يسمعون ولكنهم
 ).مياين خليفة

 :١٦٨ص طاووس ابن السيد   والفنت املالحم

 وأخربين: الوليد قال نعيم٬، حدثنا   الناس يبايعه من باسم املنادي عن ٬،نعيم ذكره فيما
 صوتاً مسعوا إذا كذلك فبينا هم يبايعون٬، ملن وينظرون فيجتمعون(: قال أرطأة٬، عن جراح

 ).مياين خليفة ولكنه ذو٬، وال ذوي من ليس بامسه٬، فالناً بايعوا: جان وال إنس قاله ما

  :٢٩٩ص ١ج العاملي الكوراين علي الشيخ    X املهدي اإلمام أحاديث معجم

 عن عبيد٬، بن شريح عن صفوان٬، عن القدوس٬، وعبد بقية حدثنا ١٠٣ص: محاد ابن روى
 يف ونسباً أصالً له أن غري فيهم إال اخلالفة وما قريش٬، من إال املهدي ما( :قال ٬،كعب
  .املذكور بسنده ١٠٩ص يف أيضاً ورواه). اليمن

  :٣٤١    ٣٣٨ص الرضي الشريف    النبوية اÜازات

 ما قدر وهذا "ميانية واحلكمة ميان اإلميان": والسالم الصالة عليه قوله ذلك ومن(...... 
 الصالة عليه قوله وهي كثرية٬، زيادة غريه ذكر وقد اخلرب٬، هذا من كتابه يف عبيد أبو أورده

 وÌاؤها٬، العرب رؤوس محري قحطان٬، يف دائرة اإلسالم رحا" :املتقدم الكالم بعد والسالم
 احلديث هذا ويف طويل٬، حديث يف. "وغلصمتها هامتها ومذحج ومججمتها٬، كاهلها واألسد
 أهل واملراد ٬،"ميانية واحلكمة ميان اإلميان" :والسالم الصالة عليه قوله أحدها: جمازات عدة

 الوصف هذا يف ويدخل. كثري معروف الكالم يف ذلك وأمثال ميانون٬، احلكمة وأهل اإلميان
  .املدينة وأهل مكة أهل
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 املدينة وأما. والسمت الشق ذلك إىل ومفضى اليمن جهات من جهة فهي مكة فأما
 قيل وقد بالدار٬، احلجاز أهل من كانوا وإن باألصل اليمن أهل من وهم األنصار أهلها فمعظم

 واملدينة مكة وكانت م٬،االش أرض من وهي بتبوك الكالم هذا قال والسالم الصالة عليه إنه
 عليه قوله: اآلخر واÜاز. واملدينة مكة يريد وهو اليمن٬، جهة إىل فأشار اليمن٬، وبني بينه حينئذ
 كما عليها يدور اإلسالم أمر أن واملراد. "قحطان يف دائرة اإلسالم رحا": والسالم الصالة
  ).قطبها على الرحا تدور

  :٤٢٨    ٤٢٧ص ١١ج املازندراين صاحل حممد مويل   الكايف أصول شرح

  :)اخليل عليه عرضت حني  النيب حديثبعد نقله (

 مياين واإلميان أفضل٬، اليمن أهل رجال بل كذبت٬،":  اهللا رسول فقال (.....
 أفضل أن إىل وأشار  كذبه "اليمن أهل من أمرا لكنت اهلجرة ولوال ميانية٬، واحلكمة
 وهو واحلكمة اإلميان هو فضلهم بل ٬،اجلاهلية احلمية من كان إذا سيما ٬،ذكره ما ليس الرجال
 هللا استجابوا الذين األنصار mم املراد: قيل ٬،اليمن أهل رجال يف هو بل ٬،فيهم موجود غري

 مكة ألن إما ٬،بعضهم أي مكة أهل mم املراد: وقيل ٬،النسب مياين وهم ونصروه طوعاً ولرسوله
 إىل فأشار اليمن وبني بينه ومكة بتبوك وهو هذا قال ألنه أو ٬،اليمن أرض من و·امة ·امة من

 صريح فإنه ٬،"اليمن أهل من امرأ لكنت اهلجرة ولوال" :قوله ويؤيده مكة وأراد اليمن ناحية
 إىل منسوب أي "مياين اإلميان" :وقوله ٬،املذكورين الوجهني بأحد مكة باليمن املراد أن يف

 ٬،الدين أنصار من لكو¶م اليمن أهل من واشتهاره اإلميان قوة أن األول القول على معناه اليمن
 .)مكة مبدأه أن الثاين القول وعلى

 :١٣٧ص ٢٢جالعالمة اÜلسي    البحار

 ألن ذلك  قال إمنا ٬،"ميانية واحلكمة ميان٬، اإلميان" :احلديث يف: اجلزري وقال(..... 
: وقيل اليمانية٬، الكعبة: يقال وهلذا ٬،اليمن أرض من و·امة ·امة٬، من وهي مكة من بدأ اإلميان
 اإلميان فنسب ٬،وآووهم واملؤمنني اإلميان نصروا وهم ميانون٬، أل¶م ؛لألنصار القول هذا قال إنه

 ٬،"اهلجرة لوال":  قوله. بالتشديد مياين يقول وبعضهم: سيبويه قال ........انتهى .إليهم
  ).منها هي إذ اليمن٬، أهل من اليوم لكنت مكة عن هجرت أين لوال املعىن لعل



 ١٥٩..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 :٣١٠ص ١٥جالعالمة اÜلسي    بحارال
قائل لكم وحق إله احلرم٬، وبارئ وإين  ...( :يف دعاء أيب طالب قبل والدة رسول اهللا 

النسم٬، أين ألعلم عن قليل ليظهرن املنعوت يف التوراة واإلجنيل املوصوف بالكرم والتفضيل٬، 
الذي ليس له يف عصره مثيل٬، ولقد تواترت األخبار٬، أنه يبعث يف هذه اإلعصار٬، رسول امللك 

 أبا جهل وحده٬، وقد حلت به اجلبار٬، املتوج باألنوار٬، مث قصد الكعبة وأتى الناس وراءه إال
اللهم رب هذه الكعبة : الذلة والصغار٬، والذل واالنكسار٬، فلما دنا أبو طالب من الكعبة قال

٬، أن ٬، إن كان قد سبق يف حكمك٬، وغامض علمكةواألرض املدحية٬، واجلبال املرسي ٬،اليمانية
فأظهر اللهم يا  ٬،ه سطيحتزيدنا شرفاً فوق شرفنا٬، وعزاً فوق عزنا بالنيب املشفع الذي بشر ب

  ).رب تبيانه٬، وعجل برهانه٬، واصرف عنا كيد املعاندين٬، يا أرحم الرامحني
 :١٣٩ص ٨جالشيخ الكليين    الكايف

دينه احلنفية  ٬،يا عيسى... ( :يف وصف النيب حممد  Xيف مناجاة اهللا تعاىل لعيسى 
  )....وقبلته ميانية

  .)١() مياين ناأو ٬،ميان ميانواإل ٬،اليمن أهل الرجال خري نإ( :عن الرسول و

إىل السيد أمحد احلسن  اًواآلن نأيت إىل معرفة من هو اليماين من خالل سؤال كان موجه
X ات اجلزء الرابعmيف كتاب املتشا:  

  :Xالسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي  :١٤٤ /سؤال

؟ وهل هو من  mا صاحبها وهل هناك حدود هلذه الشخصية يعرف؟  من هو اليماين
  ؟اليمن

وهل هو معصوم حبيث ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق٬، وكما ورد يف 
إن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك : (Xالرواية عن الباقر 
  ؟) ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛فهو من أهل النار

                                                            
، ٢٣٢ص ٥٧ج: جعفر بن محمد الحضرمي، بحار األنوار ، أصل٨١ص: عدة محدثين - األصول الستة عشر  -١

  .٦٠٢ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار
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  الرمحن الرحيم بسم اهللا :اجلواب

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ٬،كلهم ميانية فمحمد وآل حممد  ٬،ن مكة من ·امة٬، و·امة من اليمنأمعرفة  جيب أوالً
واملهديون اإلثنا عشر  مياين٬، Xواإلمام املهدي مياين  Xوعلي ٬، )١( مياين فمحمد 
٬، )رمحهم اهللا(األوائل  ون٬، وهذا ما كان يعرفه العلماء العاملمياينواملهدي األول  ميانية٬،
  .)٢(﴾فَخ8لَف8 م2ن, ب8ع,د2ه2م, خ8لْف¥ أَض8اعJوا الصَّالةَ و8اتَّب8عJوا الشَّه8و8ات2 فَس8و,ف8 ي8لْقَو,نَ غَي×اً﴿

Oلسي وقد مسÜاحلكمة ( ـب يف البحار كالم أهل البيت ) رمحه اهللا(ى العالمة ا
البيت احلرام  Xى عبد املطلب كما ومس٬O، )٤( بل ورد هذا عن رسول اهللا ٬، )٣()اليمانية

  .)٥( )الكعبة اليمانية(ـ ب

  :أما بالنسبة حلدود شخصية اليماين

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي ( :X فقد ورد يف الرواية عن الباقر
ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل  ؛راية هدى

فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، ٬، مسلم٬، وإذا خرج اليماين فاqض إليه
  :وفيها .)٦()ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

وهذا يعين أن  ):يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النارال حيل ملسلم أن ( /أوالً
ن إعراضهم عنه إحبيث ٬، فال يكون شخص حجة على الناس ٬،صاحب والية إهلية اليماين

                                                            
، ٢٣٢ص ٥٧ج : بحار األنوار...) إن خير الرجال أهل اليمن، واإليمان يمان وأنا يماني: (... عن رسول اهللا -١

  .٨١ص: األصول الستة عشر

  .٥٩: مريم -٢

 .١ص ١ج: راجع مقدمة بحار األنوار -٣

 .٢٧ح ٧٠ص ٨ج: الكافي) اإليمان يماني والحكمة يمانية: (قال رسول اهللا  -٤

في  Xوأيضًا وصف اهللا تعالى الكعبة بأنها يمانية في مناجاته لعيسى . ٧٥، ٥١، ٢٢ج: راجع بحار األنوار -٥
...) ا معهيا عيسى، دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأن: (... إذ جاء فيها وصف الرسول محمد 

 .١٣٩ص ٨ج: الكافي

 .٢٦٤ص: غيبة النعماني -٦
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وهم أصحاب  ٬،خلفاء اهللا يف أرضه إال إذا كان من٬، )١( وإن صلوا وصاموا يدخلهم جهنم
  .الوالية اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

أو ٬، والطريق املستقيم والدعوة إىل احلق): نه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيمإ( /ثانياً
 ٬،أن هذا الشخص ال خيطأ في²دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق: الصراط املستقيم تعين

وmذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية  ٬،العصمةمنصوص  معصوم نهإأي 
  .اليماين

نه جيعل هذا إف٬، )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 
من  وحاشاهم ٬، فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين٬، بال فائدة الكالم منهم 

  .ذلك

  :م يف أوالً وثانياًالنتيجة مما تقد

حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة٬، وقد ثبت بالروايات  إن اليماين
عشر  ااألئمة اإلثن هم ن احلجج بعد الرسول حممد أاملتواترة والنصوص القطعية الداللة 

 وmم متام النعمة ٬،وال حجة هللا يف األرض معصوم غريهم٬، عشر ان اإلثنووبعدهم املهدي 
وبقي اإلمام ٬، اًأحد عشر إمام وقد مضى منهم  ٬،وختم رساالت السماء وكمال الدين

فالبد أن يكون اليماين  Xعشر مهديا٬ً، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  اثنواال Xاملهدي 
س8م2يع¥  ذُرِّيَّةً ب8ع,ضJه8ا م2ن, ب8ع,ضٍ و8الل�هJ﴿: ألن األحد عشر مهدياً بعده هم من ولده ؛أول املهديني

٬، بل هم يف دولة العدل اإلهلي٬، Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي ٬، )٢(﴾ع8ل2يم¥
وهو أول املؤمنني  Xاملوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي  والثابت أن أول املهديني هو

                                                            
قد بّين أّن النار مصير آل من  Xفي رواية اليماني؛ بمعنى أنه  Xوهذا مستفاد من إطالق حديث اإلمام الباقر  -١

  .أو ال.. و.. التوى على اليماني سواء آان الملتوي يصلي ويصوم و

  :أحد من أهل النار إال إذا أنكر إمامًا منصبًا من اهللا تعالى، منهاوأيضًا جاءت روايات تنص على أن ال يكون 

ألعذبن آل رعية في اإلسالم دانت بوالية آل إمام جائر ليس من : (قال اهللا تبارك وتعالى: ، قالXعن أبي جعفر 
مام عادل من اهللا اهللا، وإن آانت الرعية في أعمالها برة تقية، وألعفون عن آل رعية في اإلسالم دانت بوالية آل إ

  .٣٧٦ص ١ج: الكافي) وإن آانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة

إن اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من اهللا وإن آانت في أعمالها برة : (، قالXوعن أبي عبد اهللا 
  .٣٧٦ص ١ج: الكافي) مسيئةتقية، وإن اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا وإن آانت في أعمالها ظالمة 

  .٣٤: آل عمران -٢
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كما ورد يف وصية رسول  ٬،لتهيئة القاعدة للقيام٬، يف بداية ظهوره وحتركه Xباإلمام املهدي 
  .ومن هنا ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر مهدياً. اهللا 

فامسه أمحد ٬، امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل نت روايات أهل البيت واملهدي األول بيَّ
ورغم ٬، الناس يقولون عنه إسرائيلي قهراً عليهم إنّأي    أي إسرائيل    وكنيته عبد اهللا 

  .أنوفهم

أمسي أمحد وأنا عبد اهللا أمسي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما ( :وقال رسول اهللا 
  .)١( )عناه فقد عناين

يف خده األمين ( و )من البصرة: (وهو٬، واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر
 )يف ظهره ختم النبوة( و ٬،)Xجسمه كجسم موسى بن عمران ( و )يف رأسه حزاز( و )ثرأ
عند ( و) هو أعلم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيل( و ) فيه وصية رسول اهللا( و

إذا رأيتموه فبايعوه  :فقال ٬،مث ذكر شاباً ...( :قال رسول اهللا  ٬،)أول ظهوره يكون شاباً
  .)٢( )فانه خليفة املهدي

يف  قال رسول اهللا (: قال Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا  Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال 
: وساق احلديث إىل أن قال فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام٬، ٬،بعدهم اثنا عشر مهدياً

 .فذلك اثنا عشر إماماً إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن 
له  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني

وهو أول  ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،عبد اهللا و أمحد اسم كامسي واسم أيب وهو :ثالثة أسامي
  .)٣( ) املؤمنني

                                                            
 . ١٧٨ص ٧ج: ، بحار األنوار٩٥ص ١ج: ، البرهان٤٤ص ١ج: تفسير العياشي -١

فإذا رأيتموهم فبايعوهم : وفي رواية: (، قال٢٩٦ص ١٢ج: ، وفي إمتاع األسماع للمقريزي٣٠ص: بشارة اإلسالم -٢
 ).ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة المهدي

 .٢٤١ص ٢ج: ، غاية المرام١٥٠ص: ، الغيبة للطوسي١٤٧ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣



 ١٦٣..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 من ولد احلسني إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً( :نه قالأ Xوعن الصادق 
X()١(.  

  .)٢( )Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني ( :قال Xوعن الصادق 

بعده  Xألن اإلمام  ؛Xويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول وليس اإلمام املهدي 
  .عشر مهدياً اإثن

ذاك املشرب محرة٬، الغائر العينني  ...( :يف وصف املهدي األول Xوقال الباقر 
  .)٣( )املشرف احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى

ن أوهلم من البصرة إأال و: Xفقال  ...( :يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
  .)٤( )...وآخرهم من األبدال

 ..ومن البصرة ..( :Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
  .)٥( )..أمحد

فأما  ٬،امسان اسم خيفى واسم يعلن   أي للقائم    له  ...( :نه قالأ Xوعن اإلمام الباقر 
وأمحد هو اسم املهدي األول وحممد اسم . )٦( )وأما الذي يعلن فمحمد٬، الذي خيفى فأمحد

  .كما تبني من وصية رسول اهللا  Xاإلمام املهدي 

إن هللا تعاىل كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفاً ( :Xوعن الباقر 
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه  ٬،"أمحد أمحد  ": خبراسان شعارهم

                                                            
 . ٣٨٥ص: ، الغيبة للطوسي٣١٠ص ٣ج: ، البرهان١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -١

 .١٤٥ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢

 .٢١٥ص: غيبة النعماني -٣

 .١٤٨ص: بشارة اإلسالم -٤

 .١٨١ص: بشارة اإلسالم -٥

 .٥٧ب ٦٥٣ص ٢ج: نعمةآمال الدين وتمام ال -٦
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فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على  ٬،عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات
  .وأمحد هو اسم املهدي األول٬، )١()الثلج

قال أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون ( :ويف كتاب املالحم والفنت
  .)٢( )وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين صوتاً ما قاله إنس

فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم ( :ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
كذلك إذا مسعوا صوتاً ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه 

  .)٣( )مياينخليفة 

ما املهدي إال ( :Xوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي 
ومبا أن املهدي األول ٬، )٤()وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن ٬،من قريش

 Xألن ذرية اإلمام املهدي  ؛فالبد أن يكون مقطوع النسب Xمن ذرية اإلمام املهدي 
نه شخص أل ؛الصفات هي صفات اليماين املنصور وصفات املهدي األولوهذه  جمهولون٬،

  .واحد كما تبني مما سبق

إن اليماين ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث : املزيد فأقول ن أردتøإو
وأول ٬، عشر ويسلم الراية لإلمام املهدي٬، واملهدي األول أيضاً موجود يف زمن الظهور املقدس

يف بداية ظهوره وقبل قيامه٬، فالبد أن يكون أحدمها حجة على  Xباإلمام املهدي مؤمن 
اآلخر٬، ومبا أن األئمة واملهديني حجج اهللا على مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة 

٬، وبالتايل يكون املهدي األول هو قائد ثورة التمهيد اًواحد اًعلى اليماين إذا مل يكونا شخص
ن اليماين هو املمهد الرئيسي وهذا غري صحيح أل ٬،للقائد اًبل مساعد اًماين ثانويفيصبح دور الي

وقائد حركة الظهور املقدس٬، فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليماين واليماين هو املهدي 
  .األول

                                                            
 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة -١

 .٢٧ص: المالحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني -٢

 .٨٠ص: المالحم والفتن -٣

 .٢٩٩ص ١ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٤



 ١٦٥..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

ويف بداية ظهوره  ٬،ويف خده األمين أثر ٬،ومن البصرة ٬،امسه أمحد(: وmذا يكون اليماين
ومقطوع  ٬،ن وبالتوراة واإلجنيل بعد األئمةآوأعلم الناس بالقر ٬،ويف رأسه حزاز ٬،يكون شاباً

وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن  ٬،وهو إمام مفترض الطاعة من اهللا ٬،ويلقب باملهدي ٬،النسب
ويدعو إىل اإلمام املهدي  ويدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ٬،فعل ذلك فهو من أهل النار

X  ٬، وكل ما ورد من أوصاف املهدي األول يف روايات حممد وآل حممد٬، )... و ...و
٬، وغريها من )١( فراجع الروايات يف كتاب غيبة النعماين وغيبة الطوسي وإكمال الدين والبحار

  .كتب احلديث

 هم X أتباع اليماين من الثالث مائة والثالثة عشر أصحاب اإلمام ن كلأويبقى 
  .مياين العراقومياين صنعاء باعتبار انتساmم لقائدôهم اليماين٬، ومنهم  ؛ميانيون

 ن8ذ2يراً#  الْكُب8رِ ح,د8ىَإل إِنَّها  #أَس,فَر8 إِذا و8الصُّب,حِ#  أَد,ب8ر8 إِذْ و8الل�ي,لِ#  لْقَم8رِاو8 كَال�﴿
 إِال�#  ر8ه2ين8ةٌ كَس8ب8ت, بِما ن8فْسٍ ل�كُ#  ي8ت8أَخَّر8 أَو, ي8ت8قَدَّم8 أَنْ م2ن,كُم, شاَء ل2م8ن,#  ل2لْب8ش8رِ

 قالُوا#  س8قَر8 ف2ي س8لَكَكُم, ما#  الْمJج,رِم2ني8 ع8نِ#  ي8ت8ساَءلُونَ ج8نَّات¡ ف2ي#  الْي8م2نيِ أَص,حاب8
 و8كُنَّا#  الْخائ2ض2ني8 م8ع8 ن8خJوضJ و8كُنَّا#  الْم2س,ك2ني8 نJطْع2مJ ن8كJ و8لَم,#  الْمJص8ل�ني8 م2ن8 ن8كJ لَم,

Jكَذ�بJأَتان8ا ح8تَّى#  الدِّينِ بِي8و,مِ ن Jم, فَما#  الْي8ق2نيJهJم, فَما#  الشَّاف2ع2ني8 ش8فاع8ةُ ت8ن,فَعJع8نِ لَه 
 ام,رِئٍ كُل� يJرِيدJ ب8لْ#  قَس,و8ر8ة¡ م2ن, فَرَّت,#  مJس,ت8ن,ف2ر8ةٌ حJمJر¥ كَأَنَّهJم,#  مJع,رِض2ني8 التَّذْك2ر8ة2

 شاَء فَم8ن,#  ت8ذْك2ر8ةٌ إِنَّهJ كَال�#  اْآلخ2ر8ةَ ي8خافُونَ ال ب8لْ كَال�#  مJن8شَّر8ةً يJؤ,تى صJحJفاً أَنْ م2ن,هJم,
Jونَ و8ما #  ذَكَر8هJي8شاَء أَنْ إِال� ي8ذْكُر Jو8 الل�هJ٢(﴾الْم8غ,ف2ر8ة2 و8أَه,لُ التَّقْوى أَه,لُ ه(.  

٬، Xفجر اإلمام املهدي : ﴾والصبح﴿ .الظاملنيدولة : ﴾والليل﴿ .الوصي: ﴾والقمر﴿
  .ألنه هو الشمس ؛كبداية شروق الشمس وبداية ظهوره بوصيه

القيامة  :هي والوقعات اإلهلية الكربى ثالث. القيامة الصغرى أي: ﴾الْكُب8رِ ح,د8ىَإل إِنَّها﴿
  .)٣( والقيامة الكربى ٬،والرجعة ٬،الصغرى

                                                            
 .٥٣ج ٥٢ج: بحار األنوار  -١

 . ٥٦ – ٣٢: المدثر -٢

مختصر بصائر ) ويوم القيامة ،ويوم الكرة ،Xيوم يقوم القائم : أيام اهللا ثالثة: (Xقال اإلمام الصادق  -٣
  .١٨ص: الدرجات
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يرسله اإلمام املهدي  ٬،)اليماين(وهو الوصي واملهدي األول  ٬،منذر أي: ﴾ل2لْب8ش8رِ ن8ذ2يراً﴿
X ويتأخر من شاء أن يتأخر ٬، ليتقدم من شاء أن يتقدم٬، بشرياً ونذيراً بني يدي عذاب شديد
  .)١( Xركب اإلمام املهدي  عن

 إِال�﴿٬، وهذا واضح فكل إنسان حياسب على عمله :﴾ر8ه2ين8ةٌ كَس8ب8ت, بِما ن8فْسٍ كُل�﴿
م أصحاب اليماين الثالث املقربون وه: وهؤالء مستثنون من احلساب وهم٬، ﴾الْي8م2نيِ أَص,حاب8

فَأَمَّا ﴿: يدخلون اجلنة بغري حساب٬، قال تعاىل٬، Xأصحاب اإلمام املهدي  مائة وثالثة عشر
 ع8نِ  #ي8ت8ساَءلُونَ ج8نَّات¡ ف2ي﴿ ٬،)٢(﴾فَر8و,ح¥ و8ر8ي,ح8انٌ و8ج8نَّتJ ن8ع2يمٍ # إِنْ كَانَ م2ن8 الْمJقَرَّبِني8

أي مل نك من املوالني ٬، ﴾الْمJص8ل�ني8 م2ن8 ن8كJ لَم, قالُوا#  س8قَر8 ف2ي س8لَكَكُم, ما # الْمJج,رِم2ني8
ال ( فاليماين٬، )٣()اليماين املوعود(واملهدي األول  Xاإلمام املهدي  وخليفته ووصي٬، لويل اهللا

  .)ذلك فهو من أهل النارحيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل 

  :فحسيب اهللا ونعم الوكيل

٬، وجاءه بقوم ال يفرقون بني )نه اهللالع(مبعاوية بن هند  Xلقد ابتلي أمري املؤمنني علي 
ولكن بسبعني معاوية ٬، Xالناقة واجلمل٬، وقد ابتليت اليوم كما ابتلي أيب علي بن أيب طالب 

  .واهللا املستعان على ما يصفون٬، الناقة واجلمل٬، ويتبعهم قوم ال يفرقون بني )نه اهللالع(

من أمري إال بيَّنوه٬، فوصفوين بدقة٬،  يئاًش ٬، وآبائي األئمة واهللا ما أبقى رسول اهللا 
øوأمري أبني ٬، لبس يف أمري٬، وال شبهة يف حايل بعد هذا البيان ومسوين٬، وبيَّنوا مسكين٬، فلم يبق

  .املهديني واليماين املوعودين أول إو ٬،من مشس يف رابعة النهار

* * *  

                                                            
ِلَمن َشاء ِمنُكْم .. َوَما ِهَي ِإلَّا ِذْآَرى ِلْلَبَشِر: وقوله: (... في تفسير بعض اآليات القرآنية قال Xعن اإلمام الصادق  -١

بحار .......) اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه: قال َأن َيَتَقدََّم َأْو َيَتَأخََّر،
  .٣٢٦ – ٣٢٥ص ٢٤ج: األنوار

  .٨٩ – ٨٨: الواقعة -٢

لمن شاء : "، قلتالوالية: ، قال"إنها الحدى الكبر: "قلت: (Xعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي  -٣
" إال أصحاب اليمين"، من تقدم إلى واليتنا أّخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر: ؟ قال" منكم أن يتقدم أو يتأخر

 ١ج: الكافي..) إنا لم نتول وصي محمد واألوصياء من بعده: ؟ قال" لم نك من المصلين: "، قلتهم واهللا شيعتنا: قال
  .٩١ح ٤٣٢ص



א א א א א

א א
  :٣٨٠    ٣٧٩ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

 رجالً فرأت جمالسها يف جلست إذا قريش كانت(: قال سلمان٬، عن ٬،سليم عن ٬،أبان  ١
 أهل يف حممد مثل ما: منهم رجل قال إذ جالسة هي فبينما. حديثها قطعت البيت أهل من
 املنرب فأتى خرج مث فغضب٬،  اهللا رسول ذلك فبلغ .كناسة يف نبتت خنلة كمثل إال بيته

 ؟ أنا من الناس٬، أيها": قال مث عليه٬، وأثىن اهللا فحمد قام مث الناس٬، اجتمع حىت عليه فجلس
 ٬،"هاشم بن املطلب عبد بن اهللا عبد بن حممد وأنا اهللا٬، رسول أنا: قال. اهللا رسول أنت: قالوا
  .نزار إىل انتهى حىت نسبه يف مضى مث

 بألفي آدم اهللا خيلق أن قبل اهللا يدي بني نسعى نوراً كنا بييت وأهل وإين أال": قال مث
 النور ذلك وضع آدم خلق فلما. لتسبيحه املالئكة سبحت سبح إذا النور ذلك وكان عام٬،

 يف قذفه مث نوح٬، صلب يف السفينة يف محله مث. آدم صلب يف األرض إىل أهبط مث صلبه يف
 املعادن أفضل من أخرجنا حىت األصالب أكارم يف ينقلنا يزل مل مث. إبراهيم صلب يف النار
 أال. قط سفاح على منهم أحد يلتق مل واألمهات٬، اآلباء بني منبتاً املغارس وأكرم ٬،حمتداً
 وفاطمة واحلسني واحلسن ومحزة وجعفر وعلي أنا: اجلنة أهل سادة املطلب عبد بنو وحنن

 األرض أهل إىل نظر اهللا وإن أال ٬،حججاً  واألئمة صوعليا حممداً اهللا اختار. واملهدي
 طالب٬، أيب بن علي واآلخر ٬،ونبياً رسوالً فبعثين أنا أحدمها: رجلني منهم فاختار نظرة

 من بعدي٬، مؤمن كل ويل وإنه أال. وخليفة ووصياً ووزيراً وخليالً أخاً أختذه أن إيلّ وأوحى
 األرض زر هو. كافر إال يبغضه وال مؤمن إال حيبه ال. اهللا عاداه عاداه ومن اهللا وااله وااله
 اللّه2 نJور8 يJطْف2ؤJواْ أَن يJرِيدJونَ﴿ .الوثقى وعروته التقوى اهللا كلمة وهو وسكنها٬، بعدي

 ثانية نظرة نظر اهللا وإن أال. )١(﴾  الْكَاف2رJونَ كَرِه8 و8لَو, نJور8هJ يJت2مَّ أَن إِال� اللّهJ و8ي8أْب8ى بِأَفْو8اه2هِم,
 مثل واحد٬، بعد واحداً أميت خيار فجعلهم ٬،بييت أهل من وصياً عشر اثين بعدنا فاختار

                                                            
  .٣٢: التوبة -١
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 من كيد يضرهم ال مهتدون هداة أئمة هم. جنم طلع جنم غاب كلما السماء٬، يف النجوم
 علمه٬، وخزان خلقه٬، على وشهدائه أرضه٬، يف اهللا حجج هم ٬،خذهلم من خذالن وال كادهم
 مع هم. اهللا عصى عصاهم ومن اهللا أطاع أطاعهم من. حكمته ومعادن وحيه٬، وترامجة
 اللهم. الغائب الشاهد فليبلغ. احلوض علي× يردوا حىت يفارقونه ال معهم٬، والقرآن القرآن
  .)    مرات ثالث    "اشهد اللهم اشهد٬،

  :٥٣٢   ٥٣١ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن وحممد اهللا عبد أيب عن زياد٬، بن مسعدة عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد  ٢
 ٬،اخلدري سعيد أيب عن العبدي٬، هارون أيب عن املدائين٬، حيىي أيب عن إبراهيم٬، عن احلسني٬،

 يثرب يهود عظماء من يهودي أقبل عمر٬، واستخلف بكر أبو هلك ملا حاضراً كنت(: قال
 أريد جئتك إين ٬،عمر يا: له فقال عمر إىل رفع حىت زمانه أهل أعلم أنه املدينة يهود وتزعم
 ما ومجيع والسنة بالكتاب حممد أصحاب أعلم فأنت عنه أسألك عما أخربتين فإن ٬،اإلسالم
 أمتنا أعلم هو من إىل أرشدك لكين هناك لست إين: عمر له فقال: قال عنه٬، أسأل أن أريد

: اليهودي له فقال    X علي إىل فأومأ    ذاك وهو عنه تسأل قد ما ومجيع والسنة بالكتاب
 إن مث ٬،عمر فزبره!  أعلمكم ذاك وإمنا الناس ولبيعة فمالك تقول كما هذا كان إن ٬،عمر يا

 فأخربه٬، ؟ عمر قال وما: فقال ؟ عمر ذكر كما أنت: له فقال X علي إىل قام اليهودي
 يف أنكم فأعلم منكم أحد يعلمه هل أعلم أن أريد أشياء عن سألتك قال كما كنت فإن: قال

 املؤمنني أمري فقال اإلسالم٬، دينكم يف أدخل ذلك ومع صادقون وأعلمها األمم خري دعواكم
X :،عن أخربين: قال .اهللا شاء إن به أخربك لك بدا عما سل عمر٬، لك ذكر كما أنا نعم٬ 
 له فقال ؟ سبع عن أخربين: تقل مل ومل ٬،يهودي يا: X علي له فقال وواحدة٬، وثالث ثالث

 هذه يف أجبتين أنت فإن كففت٬، وإال البقية عن سألتك بالثالث٬، أخربتين إن إنك: اليهودي
 يا بدالك عما سل: له فقال بالناس٬، الناس وأوىل وأفضلهم األرض أهل أعلم فأنت السبع

 وجه على غرست شجرة وأول ؟ األرض وجه على وضع حجر أول عن أخربين: قال .يهودي
: اليهودي له قال مث ٬،X املؤمنني أمري فأخربه ؟ األرض وجه على نبعت عني وأول ؟ األرض
 ؟ اجلنة يف مرتله أين حممد نبيكم عن وأخربين ؟ هدى إمام من هلا كم األمة هذه عن أخربين
 من هدى إمام عشر اثين األمة هلذه إن :X املؤمنني أمري له فقال ؟ اجلنة يف معه من وأخربين
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 األرض اهللا أوتد بنا وجباهلا٬، أوتادها يعين األرض زر علي يا وأنت ولدي من عشر واثين
  ).ينظروا ومل بأهلها األرض ساخت ولدي من عشر االثنا ذهب فإذا بأهلها٬، تسيخ أن

 :٥٣٤ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 اثنا ولدي من:  اهللا رسول قال(: قال ٬،X جعفر أيب عن رفعه٬، سعيد أيب عن  ٧
  ).جوراً ملئت كما عدالً ميالها باحلق القائم آخرهم مفهمون٬، حمدثون٬، جنباء٬، نقيبا٬ً، عشر

  :١٥   ١١ص القمي اخلزاز    األثر كفاية

 مطرق بن أمحد حدثنا :قال الشيباين٬، املطلب بن اهللا عبد بن حممد املفضل أبو أخربين  ٨
 بن حممد بن املغرية املهليب حامت أبو حدثين :قال مبكة٬، البسيت القاضي احلسني بن سواد بن

 عن هاشم٬، أيب عن محيد٬، بن إبراهيم عن الكويف٬، كثري بن الغفار عبد حدثنا :قال مهلب٬،
 ٬،حممد يا: فقال" نعثل" له يقال  اهللا رسول على يهودي قدم(: قال ٬،عباس ابن عن جماهد٬،
 يدك على أسلمت عنها أجبتين أنت فإن حني٬، منذ صدري يف تلجلج أشياء عن أسألك إين
 ولقد بعدك٬، األوصياء أ¶م وأشهد اهللا٬، رسول وإنك اهللا٬، إال إله ال أن أشهد :)إىل أن قال(

 نيب خيرج الزمان آخر كان إذا: X موسى إلينا عهد وفيما املتقدمة٬، الكتب يف هذا وجدت
 أبا يا :فقال. األسباط عدد أبرار أئمة صلبه من خيرج بعده٬، نيب ال األنبياء خامت" أمحد" له يقال

 الوي فيهم فإن: قال. عشر اثين كانوا إ¶م ٬،اهللا رسول يا نعم: قال ؟ األسباط أتعرف عمارة٬،
 فأظهر عاد مث سنني إسرائيل بين عن غاب الذي وهو اهللا٬، رسول يا أعرفه: قال .أرحيا بن

 من كان ما أميت يف كائن:  وقال. قتله حىت امللك فريطيا مع وقاتل دراستها بعد شريعته
 ال حىت يغيب ولدي من عشر الثاين وإن بالقذة٬، والقذة بالنعل النعل حذو إسرائيل بين

 فحينئذ رمسه٬، إال القرآن من وال امسه إال اإلسالم من يبقى ال زمن أميت على ويأيت يرى٬،
 ملن وطوىب أحبهم ملن طوىب:  قال مث .الدين وجيدد اإلسالم فيظهر باخلروج له اهللا يأذن

  .)ملبغضهم والويل Ìم٬، متسك

  :٦٩   ٦٨ص القمي اخلزاز    األثر كفاية
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   احلسني أبو حيىي بن رجا حدثنا قال ٬،)اهللا رمحه( اهللا عبد بن حممد املفضل أبو حدثنا  ٩
   معاد حدثنا :قال الباهلي٬، بكر أبو رأى من بسر جالد بن حممد حدثين: قال الكاتب٬، املعرباين

 رسول سألت(: قال مالك٬، ابن أنس عن زيد٬، بن هشام عن عون٬، ابن حدثنا :قال معاد٬، ابن
 جمردين عشر اثين وكانوا وخريته٬، صفوته من كانوا: فقال عيسى٬، حواري عن  اهللا

 على ينصرونه كانوا شك٬، وال ضعف وال فيهم ال رهو ورسوله اهللا نصرة يف مكنسني
 عشر اثنا بعدي األئمة: فقال ؟ اهللا رسول يا حواريك فمن: قلت .وجد وعنا ونفاد بصرية

  ).والسالم التحية اهللا من عليهم ديين٬، وأنصار حواري هم ٬،وفاطمة علي صلب من

  :١٠١    ٩٨للحسني بن محدان اخلصييب ص   اهلداية الكربى

 مجهور بن حممد عن الفارسي حيىي بن حممد عن( اإلسنادوروي mذه : اخلصييب٬، قال   ١٠
 بن حممد عن صدقة بن حممد عن األهوازي مهران بن علي عن الكرخي اهللا عبد عن القمي
: قال ٬،Xعن أبيه الباقر  ٬،Xعن الصادق ) اجلعفي عمر بن املفضل عن الزاهري سنان

٬، واملقداد بن األسود الكندي٬، وأبو ذر جندب الغفاري٬، Xدخل سلمان الفارسي (
وعمار بن ياسر٬، وحذيفة بن اليمان٬، وأبو اهليثم مالك بن التيهان٬، وخزمية بن ثابت٬، وأبو 

): قوله إىل( ...فجلسوا بني يديه واحلزن ظاهر يف وجوههم الطفيل عامر على النيب 
فكان عمي وأيب إذا جلسا يف مأل من الناس ناجى نوري من صلب أيب نور علي من صلب 

يف وقت والدة علي  Xأبيه إىل أن خرجنا من صليب أبوينا وبطين أمينا ولقد علم جربيل 
إذ أيدك اهللا بأخيك  ٬،وحيك وكشف رسالتك وإعالنهذا أول ظهور نبوتك : وهو يقول

 ٬،ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك وأعليت به ذكرك علي بن أيب طالب
فقمت مبادراً فوجدت فاطمة ابنة أسد أم علي بن أيب طالب وقد جاءها املخاض فوجدÔا 

ء سجافا٬ً، فإذا سجف بينها وبني النسا: فقال حبييب جربائيل ٬،بني النساء والقوابل من حوهلا
ففعلت ما أمرين به ومددت يدي اليمىن حنو أمه فإذا بعلي  ٬،وضعت علياً فتلقه بيدك اليمىن

 8يؤذن ويقيم باحلنفية ويشهد بوحدانية اهللا  أذنهماثالً على يدي واضعاً يده اليمىن يف 
بيده لقد والذي نفس حممد  ٬،اقرأ: إقرأ٬، قلت ٬،يا رسول اهللا: فقال مث أشار إيلّ. وبرساليت

ابتدأ بالصحف اليت أنزهلا اهللا على آدم وابنه شيث فتالها من أول حرف إىل آخر حرف 
حىت لو حضر شيث ألقر بأنه أقرأ هلا منه٬، مث تال صحف نوح حىت لو حضر نوح ألقر أنه 
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نه اقرأ هلا منه٬، مث تال زبور أاقرأ هلا منه٬، مث تال صحف إبراهيم حىت لو حضر إبراهيم ألقر 
حىت لو حضر داود ألقر أنه أقرأ هلا منه٬، مث تال توراة موسى حىت لو حضر موسى  داود
نه أقرأ٬، مث قرأ إجنيل عيسى حىت لو حضر عيسى ألقر بأنه اقرأ هلا منه٬، مث خاطبين أألقر 

 وهكذا سبيل االثين عشر إماماً من ولده. وخاطبته مبا خياطب به األنبياء مث عاد إىل طفولتيه
  .)دÔم مثلهيفعلون يف وال

  :٤٢ص ٣ج آشوب شهر ابن   طالب  أيب آل مناقب

 اثنا ليعقوب وكان: (Xوبني أمري املؤمنني  Xيف املقارنة بني نيب اهللا يعقوب    ١١
  .)مطهرون معصومون كلهم ولداً عشر اثنا ولعلي عاص٬، ومنهم مطيع منهم ولداً عشر

: Xوأمري املؤمنني  ٬X، يف املقارنة بني نيب اهللا موسى ٤٥ص ٣ج وذكر أيضاً يف
 ).إماماً عشر اثنا ولعلي سبطا٬ً، عشر اثنا ملوسى وكان(

  :٥٤    ٥٣ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 أبو قال: قال ٬،بصري أيب عن األبرص٬، إمساعيل أيب عن سدير٬، بن حنان وحدثين :قال   ١٢
  .)الفرج منا السابع رأس على: (X اهللا عبد

 إىل إشارة" منا" قوله من الظاهر ألنه ؛منه السابع يكون أن حيتمل( ):قال الشيخ الطوسي(
 وإذا" أولنا من السابع" اخلرب يف وليس]. باألمر[ القائم] هو[ منه السابع نقول وكذلك ٬،نفسه
  .)به املعارضة سقطت قلناه٬، ما احتمل

احتمل الشيخ الطوسي رمحه كما Xالسابع من ولد اإلمام الصادق ليس اإلمام املهدي 
وإمنا السابع من ولده هو املهدي  Xفاإلمام املهدي هو السادس من ولد اإلمام الصادق  ٬،اهللا

  .Xاألول أمحد 

  :٦١   ٦٠ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 حدثنا: قال العلوي٬، موسى بن اهللا عبيد أيب عن البندنيجي٬، أمحد بن علي وأخربنا   ١٣
 عبد أيب عن كثري٬، بن معاذ عن صاحل٬، بن املفضل عن مهران٬، بن إمساعيل عن احلسن٬، بن علي
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  اهللا رسول على السماء من نزلت الوصية(: قال أنه) السالم عليهما( حممد بن جعفر اهللا
 يا: X جربئيل فقال الوصية٬، إال خمتوم كتاب  اهللا رسول على يرتل ومل ٬،خمتوماً كتاباً

 ؟ جربئيل يا بييت أهل أي:  اهللا رسول فقال. بيتك أهل إىل أمتك يف وصيتك هذه حممد٬،
 خواتيم٬، عليها وكان إبراهيم٬، قبل النبوة علم يف ليورثك وذريته منهم اهللا جنيب: فقال
 ملا ومضى الثاين اخلامت X احلسن فتح مث فيه٬، أمر ملا ومضى األول اخلامت X علي ففتح
 بقوم واخرج وتقتل واقتل قاتل أن: فيه فوجد الثالث اخلامت X احلسني فتح مث به٬، أمر

) السالم عليهما( احلسني بن علي إىل دفعها مث ففعل٬، معك٬، إال هلم شهادة ال للشهادة٬،
 العلم٬، حجب ملا واصمت أطرق أن: فيه فوجد الرابع اخلامت احلسني بن علي ففتح ومضى٬،

 كتاب فسر أن: فيه فوجد اخلامس اخلامت ففتح) السالم عليهما( علي بن حممد إىل دفعها مث
 وال واألمن اخلوف يف احلق وقل األمة٬، واصطنع العلم ابنك وورث أباك وصدق تعاىل اهللا

 ؟ هو وأنت: له فقلت: كثري بن معاذ فقال .يليه الذي إىل دفعها مث ففعل٬، .اهللا إال ختش
 اثنا عليO دعدO حىت .هو أنا نعم عين٬، فترويه    معاذ يا    تذهب أن إال هذا يف بك ما: فقال
  ).حسبك: فقال ؟ من مث: فقلت سكت٬، مث ٬،امساً عشر

٬، فاإلمام )كفاك(أو ) يكفيك(كلمة حسبك ال تعين النفي٬، بل العكس من ذلك٬، فمعناها 
X  إال أن اإلمام  ٬،يشري من خالل هذه الكلمة إىل أن هناك حجج بعد األئمةX  مل

قد صرَّح بذلك لغري معاذ  Xواإلمام الصادق نفسه  ٬،يكن يريد التصريح بذلك ملعاذ بن كثري
يكون بعد القائم إثىن عشر مهدياً وغريها من : يف روايات أخرى كأيب بصري وغريه٬، إنه قال

  .الروايات اليت تبني وجود حجج بعد أالئمة 

  :٦٢ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 بن يوسف بن أمحد حدثين: قال الكويف٬، عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد وأخربنا   ١٤
 أبيه٬، عن محزة٬، أيب بن علي بن احلسني حدثنا: قال مهران٬، بن إمساعيل حدثنا: قال يعقوب٬،

 األمر هذا اهللا يدع ال واهللا ال(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال شعيب٬، بن يعقوب عن
  ).الساعة تقوم يوم إىل به يقوم من وله إال
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؛ ألن قيام Xالرواية تدل على عدم خلو األرض من حجج اهللا بعد موت اإلمام املهدي 
مث تكون  ٬،Xالساعة يكون بعد حكم االثىن عشر مهدياً الذين حيكمون بعد اإلمام املهدي 

وم ومن مث تق ٬،على آخر مهدي من املهديني اإلثين عشر Xالرجعة خبروج اإلمام احلسني 
  .الساعة

  :٢٥٦    ٢٥٤ص :كمال الدين ومتام النعمة

حدثنا فرات بن : قال ٬،حدثنا احلسن بن حممد بن سعيد اهلامشي: الشيخ الصدوق   ١٥
حممد بن أمحد بن [حدثنا حممد بن علي بن أمحد بن اهلمداين : قال ٬،إبراهيم ابن فرات الكويف

حدثنا حممد بن : قال ٬،حدثين أبو الفضل العباس بن عبد اهللا البخاري: قال ٬،]علي اهلمداين
حدثنا عبد السالم بن : قال ٬،القاسم بن إبراهيم بن عبد اهللا ابن القاسم بن حممد بن أيب بكر

٬، عن أبيه موسى بن جعفر٬، عن أبيه جعفر بن Xصاحل اهلروي٬، عن علي ابن موسى الرضا 
ي٬، عن أبيه علي بن احلسني٬، عن أبيه احلسني بن علي٬، عن أبيه حممد٬، عن أبيه حممد ابن عل

  :  يف حديث طويل    قال رسول اهللا : قال ٬،علي بن أيب طالب 

تقدم : ن جربئيل مثىن مثىن٬، وأقام مثىن مثىن٬، مث قالوإنه ملا عرج يب إىل السماء أذّ ...(
ن اهللا تبارك وتعاىل امسه فضل أل ؛نعم: يا جربئيل أتقدم عليك ؟ فقال: يا حممد٬، فقلت

أنبياءه على مالئكته أمجعني وفضلك خاصة٬، فتقدمت وصليت Ìم وال فخر٬، فلما انتهينا إىل 
يف مثل  ٬،يا جربئيل: تقدم يا حممد وختلف عين٬، فقلت: Xحجب النور قال يل جربئيل 

يل يف هذا  8إن هذا انتهاء حدي الذي وضعه اهللا  ٬،يا حممد: هذا املوضع تفارقين ؟ فقال
٬، فزخ يب زخة يف النور حىت >املكان فإن جتاوزته احترقت أجنحيت لتعدي حدود ريب 

لبيك ريب : يا حممد٬، فقلت :من ملكوته٬، فنوديت 8انتهيت إىل حيث ما شاء اهللا 
 أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد٬، وعلي× ٬،يا حممد :وسعديك تباركت وتعاليت٬، فنوديت

ادي ورسويل إىل خلقي وحجيت يف برييت٬، ملن تبعك خلقت جنيت٬، فتوكل فإنك نوري يف عب
: وملن خالفك خلقت ناري٬، وألوصيائك أوجبت كراميت٬، ولشيعتك أوجبت ثوايب٬، فقلت

أوصياءك املكتوبون على ساق العرش٬، ) إن( ٬،يا حممد :يا رب ومن أوصيائي ؟ فنوديت
عشر نورا٬ً، يف كل نور سطر إىل ساق العرش فرأيت اثين    وأنا بني يدي ريب    فنظرت 
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أخضر مكتوب عليه اسم كل وصي من أوصيائي٬، أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم مهدي 
هؤالء أوليائي  ٬،يا حممد :أهؤالء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت ٬،يا رب: أميت٬، فقلت

. وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على برييت وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك
يل ألظهرن Ìم ديين٬، وألعلني Ìم كلميت٬، وألطهرن األرض بآخرهم من وعزيت وجال

أعدائي٬، وألملكنه مشارق األرض ومغارÌا٬، وألسخرن له الرياح٬، وألذللن له الرقاب 
وألرقينه يف األسباب٬، وألنصرنه جبندي٬، وألمدنه مبالئكيت حىت يعلن دعويت  ٬،الصعاب

  )....وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامةمث ألدمين ملكه وجيمع اخللق على توحيدي٬، 

عدم خلو األرض من حجج اهللا بعد موت  وهو احلديث مشابه للحديث الذي قبلههذا 
  .Xاإلمام املهدي 

  :٦٥الشيخ النعماين ص   كتاب الغيبة 

 إسحاق بن إبراهيم حدثنا: قال الباهلي٬، هراسة أيب هوذة بن سليمان أبو أخربنا   ١٦
 سنة األنصاري محاد بن اهللا عبد حممد أبو حدثنا: قال ومائتني٬، وتسعني ثالث سنة النهاوندي

 أيب بن احلسن عن ٬،فضالة بن املبارك عن مشر٬، بن عمرو حدثنا: قال ومائتني٬، وعشرين تسعة
 أن يأمرك 8 اهللا إن حممد٬، يا: فقال ٬، النيب جربئيل أتى(: قال يرفعه٬، البصري٬، احلسن
 إين علي٬، يا: له فقال ٬،X علي إىل  اهللا رسول فأرسل أخيك٬، علي من فاطمة تزوج

 أهل شباب سيدا منكما وكائن بعدك٬، إيلّ وأحبهن العاملني نساء سيدة ابنيت فاطمة مزوجك
 يطفئ الذين الزهر والنجباء بعدي٬، من األرض يف املقهورون املضرجون والشهداء اجلنة٬،

 يصلي آخرهم ٬،السنة أشهر عدة عدÔم الباطل٬، Ìم ومييت احلق٬، Ìم وحييي الظلم٬، Ìم اهللا
  .)خلفه X مرمي بن عيسى

  :٨٧ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 حدثنا: قال القرشي٬، جعفر بن حممد حدثنا: قال اهللا٬، عبد بن الواحد عبد أخربنا   ١٧
 السائب٬، أيب عن سنان٬، ابن عن الكليب٬، أبان بن عمر عن اخلطاب٬، أيب بن احلسني بن حممد
 اثنتا والنهار ساعة٬، عشرة اثنتا الليل(): السالم عليهما( حممد بن جعفر اهللا عبد أبو قال: قال
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 عشر اثنا والنقباء ٬،إماماً عشر اثنا  واألئمة ٬،شهراً عشر اثنا والشهور ساعة٬، عشرة
 بِالسَّاع8ة2 كَذ�بJوا ب8لْ﴿ :8 اهللا قول وهو ساعة٬، عشرة اثنيت من ساعة علياً وإن ٬،نقيباً

وهم تكملة ساعات اليوم  ٬،هنا املهديون هم النقباء .))١(﴾س8ع2رياً بِالسَّاع8ة2 كَذ�ب8 ل2م8ن و8أَع,ت8د,ن8ا
  .هم إثنا عشر ساعة األربع والعشرين بعد أن كان األئمة 

ساعة من اثنيت عشر ساعة٬، أي ساعة من ساعات الليل االثنيت  Xفعلي بن أيب طالب 
 ة٬، اليت ترمز لألئمة االثين عشر الذين عاشوا يف دولة الظلم٬، وساعات النهار االثنيت عشرةعشر

  .٬، الذين يعيشون يف دولة النهار؛ دولة العدل واملساواة)املهديني(ترمز للنقباء االثين عشر 

  :٨٧   ٨٦ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

حدثنا أمحد بن حممد بن : أخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس املوصلي٬، قال   ١٨
حدثنا احلسن بن أيوب٬، عن عبد : حدثنا أمحد بن علي احلمريي٬، قال: رباح الزهري٬، قال

ما معىن قول : Xقلت أليب عبد اهللا : (الكرمي بن عمرو اخلثعمي٬، عن املفضل بن عمر٬، قال
إن اهللا خلق : ؟ قال يل )٢(﴾س8ع2رياً بِالسَّاع8ة2 كَذ�ب8 ل2م8ن و8أَع,ت8د,ن8ا بِالسَّاع8ة2 كَذ�بJوا ب8لْ﴿: 8اهللا 

وجعل النهار اثنيت عشرة ساعة٬، السنة اثين عشر شهرا٬ً، وجعل الليل اثنيت عشرة ساعة٬، 
هذه الرواية  .)ساعة من تلك الساعات Xومنا اثين عشر حمدثا٬ً، وكان أمري املؤمنني 

  .مطابقة للرواية السابقة

  :٨٨   ٨٧ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 بن حممد حدثنا: قال بقم٬، العطار حيىي بن حممد حدثنا: قال احلسني٬، بن علي أخربنا   ١٩
 يوسف٬، بن حممد بن إبراهيم حدثنا: قال الكويف٬، علي بن حممد حدثنا: قال الرازي٬، حسان
 وقال .X اهللا عبد أيب عن الشحام٬، زيد عن الرزاق٬، عبد عن عيسى٬، بن حممد حدثنا: قال
 زيد عن سنان٬، بن حممد عن الكويف٬، علي بن حممد به وحدثنا: الرازي حسان بن حممد

 فضل إن: قال  ؟ احلسني أو احلسن أفضل أيهما: X اهللا عبد أليب قلت(: قال الشحام٬،
: له قلت: قال .فضل له فكل أولنا٬، فضل يلحق آخرنا وفضل آخرنا٬، فضل يلحق أولنا

                                                            
  .١١: الفرقان -١

  .١١: الفرقان -٢



 ١٧٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 برأنا شجرة من حنن: فقال. مرتاداً إال أسألك ما واهللا فإين اجلواب يف عليO عوسO فداك٬، جعلت
 خلقه٬، على اهللا أمناء وحنن اهللا٬، عند من وعلمنا اهللا٬، من فضلنا واحدة٬، طينة من اهللا

 خلقنا: فقال. نعم: قلت ؟ زيد يا أزيدك خلقه٬، وبني بينه فيما واحلجاب دينه٬، إىل والدعاة
. بعدتكم أخربين: فقلت .8 اهللا عند واحد وكلنا واحد٬، وفضلنا واحد٬، وعلمنا واحد٬،
 وأوسطنا حممد٬، أولنا خلقنا٬، مبتدأ يف وعز جل ربنا عرش حول هكذا عشر اثنا حنن: فقال

  .)حممد وآخرنا حممد٬،

فمع  ٬،لقول اإلمام أولنا حممد ٬،ال يكون انطباقها على األئمة أالثين عشر فقطوهذه الرواية 
ذكر النيب حممد يكون اÜموع ثالثة عشر؛ ألنه يدل على وجود رسول اهللا مع أالئمة االثىن 

من ضمنهم سيكون الوسط هو  وكذلك مع وجود رسول اهللا  ٬،عشر على هذا احلساب
وال  ٬،ومن غري رسول اهللا ال يكون أوهلم حممد ٬،وليس اسم حممد Xاإلمام جعفر الصادق 

فيكون معىن الشطر : إال أن تكون الرواية على شطرين ٬،يكون هناك وسط يف االثىن عشر
٬، ويف هذا الشطر )خلقنا مبتدأ يف وعز جل ربنا عرش حول هكذا عشر اثنا حنن( األول

وأما ما يف  ٬،فقط Xمعهم اإلمام علي والذين يدخل  ٬،إشارة فقط إىل األئمة االثىن عشر
٬، فيكون يف هذا الشطر ذكر لرسول )حممد وآخرنا حممد٬، وأوسطنا حممد٬، أولنا(الشطر الثاين 
: فيكون احلساب كاآليت ٬،وكذلك إشارة للمهديني عليهم الصالة والسالم أمجعني ٬،اهللا ولالئمة

ومع االثين عشر مهدي يكون  ٬،يكون اÜموع ثالثة عشر ٬،رسول اهللا مع أثىن عشر إمام
وأوسطنا حممد وهو  ٬،أولنا حممد وهو رسول اهللا: فيكون كالتايل ٬،اÜموع مخسة وعشرون

 ٬،)حممد بن احلسن(وسط اخلمسة وعشرون أي الثالث عشر يف احلساب وهو اإلمام املهدي 
 .وآخرنا حممد والذي سيكون اسم آلخر املهديني٬، واهللا العامل

 :٢١٨    ٢١٧ص ٣ج الكوراين علي لشيخا   التاريخ جواهر

 علي بن احلسن على دخلت(: قال ٬،أمية أيب بن جنادة عن: ٢٢٦ص األثر كفاية يف   ٢٠
 قطعة كبده وخيرج الدم فيه يقذف طشت يديه وبني فيه تويف الذي مرضه يف) السالم عليهما(

 ؟ نفسك تعاجل ال لك ما ٬،موالي يا: فقلت ٬،)اهللا لعنه( معاوية أسقاه الذي السم من قطعة
: وقال إيلّ التفت مث. راجعون إليه وإنا هللا إنا: قلت !؟ املوت أعاجل مباذا اهللا٬، عبد يا: فقال
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 علي ولد من إماماً عشر اثنا ميلكه األمر هذا أن ٬، اهللا رسول إلينا عهده لعهد إنه واهللا
  .)الطشت رفعت مث !مقتول أو مسموم إال منا ما ٬،)السالم عليهما( وفاطمة

  :٥٩    ٥٨ص ١ج الطربسي الشيخ    اهلدى بأعالم الورى إعالم

 به أثق من حدثين فلقد: التوراة يف برسول اهللا  X عمران بن موسى بشارة   ٢١
 مشعشخوا مشوعيل ال(: األلفاظ هذه وصفته إمساعيل٬، ولد من النيب خروج يف مكتوب: قال
. كادل الكوى تيتو وأنا نسيئم آسور شينم ماد مباد واتو هربيت أتو هربيث٬، اوثو برياختما هين

 حممد٬، امسه له بولد عدده وكثرت وأمنيته٬، فيه٬، وباركت صالته٬، قبلت إمساعيل: وتفسريه
 كثري قوماً وأعطيه ٬،نسله من ملكاً إماماً عشر ثناإ سأخرج احلساب٬، يف وتسعني اثنني يكون
  .)العدد

* * *  



،
  :١٥٦    ١٥٥ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 عن مروان٬، بن حممد عن النعمان٬، بن علي عن أبيه٬، عن ٬،أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي عن
 ميتة فموته إمام له وليس مات من( :يقول X جعفر أبا مسعت: قال ٬،يسار بن الفضيل

 تقدم يضره ال إلمامه عارف وهو مات ومن إمامهم٬، يعرفوا حىت الناس يعذر وال جاهلية٬،
  ).فسطاطه يف القائم مع هو كمن كان إلمامه عارفاً مات ومن تأخره٬، أو األمر هذا

  :٣٧٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن عائذ٬، بن أمحد عن الوشاء٬، علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 اهللا رسول قال: وقال يوماً X اهللا عبد أبو ابتدأنا(: قال ٬،يسار بن الفضيل عن أذينة٬، ابن

: فقال ؟ اهللا رسول ذلك قال: فقلت .جاهلية ميتة فميتته إمام عليه وليس مات من: 
  .)نعم: قال! ؟ جاهلية ميتة فميتته إمام له وليس مات من فكل: قلت .قال قد واهللا إي

  :٣٧٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن عمرو٬، ابن الكرمي عبد حدثين: قال ٬،الوشاء عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 له وليس مات من:  اهللا رسول قول عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،يعفور أيب ابن
 اليوم مات فمن: قلت .ضالل ميتة: قال ؟ كفر ميتة: قلت: قال .جاهلية ميتة فميتته إمام
  .)نعم: فقال ؟ جاهلية ميتة فميتته مام٬،إ له وليس

  :٣٧٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن احلارث عن الفضيل٬، عن صفوان٬، عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن إدريس٬، بن أمحد
 مات إمامه يعرف ال مات من:  اهللا رسول قال: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،املغرية
 كفر جاهلية :قال ؟ إمامه يعرف ال جاهلية أو جهالء جاهلية: قلت .نعم: قال ؟ جاهلية ميتة

  .)وضالل ونفاق

  :١٢٦ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٨٠

 بنهاوند النهاوندي إسحاق بن إبراهيم حدثنا: قال الباهلي٬، هوذة بن نصر بن أمحد حدثنا
 وعشرين تسع سنة األنصاري محاد بن اهللا عبد حدثنا: قال ومائتني٬، وسبعني ثالث سنة

 عليهما( حممد بن جعفر اهللا عبد أبو يل قال: قال اهللا٬، عبد بن حيىي حدثنا: قال ومائتني٬،
  ).جاهلية ميتة مات إمامه فيها يعرف ال ليلة بات من اهللا٬، عبد بن حيىي يا(): السالم

  :١٢٨ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 العباس حدثنا: قال كتابه٬، من احلسن بن علي حدثنا: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد أخربنا
: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال وهب٬، بن معاوية عن عتبة٬، بن امللك عبد عن عامر٬، بن
  ).جاهلية ميتة مات إمامه يعرف ال مات من:  اهللا رسول قال(

  :٦٦٨ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 جعفر   بن اهللا عبد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا
 عن إمساعيل٬،    بن حممد عن محاد٬، أيب بن صاحل عن ظريف٬، بن احلسن حدثنا: قال ٬،احلمريي

 من كل: له فقلت .جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من( :قال ٬،X الرضا احلسن أيب
  .)مشرك والناصب كافر٬، والواقف نعم٬،: قال ؟ جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات

  :٣٩٤ص الصدوق الشيخ    األخبار معاين

 احلسن ابن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا
 ابن احلسن عن أسلم٬، بن حممد عن علي٬، بن حممد عن اهللا٬، عبد أيب بن أمحد عن الصفار٬،
 أمري عن اهلاليل٬، قيس بن سليم عن عياش٬، أيب بن أبان عن أذينة٬، بن عمر عن اهلامشي٬، حممد

 أمر من يعرف ال أن: قال ؟ ضاالً الرجل به يكون ما أدىن ما: له قلت(: قال ٬،X املؤمنني
 يا هم فمن: قلت .خلقه على وشاهده أرضه٬، يف حجته وجعله واليته٬، وفرض بطاعته٬، اهللا
 اللّه8 أَط2يعJواْ آم8نJواْ ال�ذ2ين8 أَيُّه8ا ي8ا﴿ :فقال ونبيه بنفسه اهللا قرqم الذين: فقال ؟ املؤمنني أمري

 وفرجت يل أوضحت: وقلت رأسه فقبلت: قال .)١(﴾م2نكُم, اَألم,رِ و8أُو,ل2ي الرَّسJولَ و8أَط2يعJواْ
  .)قليب يف كان شك كل وأذهبت عين

                                                            
  .٥٩: النساء -١



א אאא
  :٢٦٢   ٢٦١ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 :قال اهلمداين حممد بن أمحد أخربنا :قال عنه اهللا رضي إسحاق بن إبراهيم بن حممد حدثنا
 علي بن احلسن مسعت :قال السائح احلسن بن علي حدثنا :قال هشام بن حممد حدثنا

 أيب بن لعلي  اهللا رسول قال( :قال ٬، جده عن ٬،أبيه عن ٬،أيب حدثين :يقول العسكري
 وال ٬،والدته خبثت من إال يبغضك وال ٬،والدته طابت من إال حيبك ال ٬،علي يا :X طالب

 قد ٬،اهللا رسول يا :فقال مسعود بن اهللا عبد إليه فقام ٬،كافر إال يعاديك وال ٬،مؤمن إال يواليك
 الوالدة خبيث عالمة فما ٬،وعداوته علي ببغض حياتك يف والكافر الوالدة خبيث عالمة عرفنا

 ٬،مسعود ابن يا :X فقال ؟ سريرته مكنون وأخفى بلسانه اإلسالم أظهر إذا بعدك والكافر
 بعده إمامكم احلسن فابين مضى فإذا ٬،عليكم وخليفيت بعدي إمامكم طالب أيب ابن علي

 ولد من تسعة مث ٬،عليكم وخليفيت بعده إمامكم احلسني فابين مضى فإذا ٬،عليكم وخليفيت
 قسطاً األرض ميأل ٬،أميت قائم تاسعهم ٬،عليكم وخلفائي أئمتكم واحد بعد واحد احلسني
 خبثت من إال يبغضهم وال والدته طابت من إال حيبهم ال ٬،وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً
 ٬،أنكرين فقد منهم واحداً أنكر من ٬،كافر إال يعاديهم وال ٬،مؤمن إال يواليهم وال ٬،والدته

 فقد جحدين ومن ٬،جحدين فقد منهم واحداً جحد ومن 8،٬ اهللا أنكر فقد أنكرين ومن
 ومعصييت ٬،معصييت ومعصيتهم ٬،اهللا طاعة وطاعيت ٬،طاعيت طاعتهم نأل ؛8 اهللا جحد

  .)8 اهللا معصية

  :٤٠٩ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 :قال اهللا عبد   بن سعد حدثنا :قال عنه اهللا رضي العطار حيىي بن حممد بن أمحد حدثنا
 عليهما علي ابن احلسن حممد أبا مسعت :قال ٬،البغدادي وهب بن جعفر بن موسى حدثنا
 رسول بعد باألئمة املقر إن أما ٬،مين اخللف يف بعدي اختلفتم وقد بكم كأين( :يقول السالم

 واملنكر ٬، اهللا رسول نبوة أنكر مث ورسله اهللا أنبياء جبميع أقر كمن لولدي املنكر  اهللا
 آلخرنا واملنكر ٬،أولنا كطاعة آخرنا طاعة نأل ؛اهللا أنبياء مجيع أنكر كمن  اهللا لرسول
  .)8 اهللا عصمه من إال الناس فيها يرتاب غيبة لولدي إن أما .ألولنا كاملنكر
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  :٤١٣ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 جعفر حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( السمرقندي العلوي املظفر بن جعفر بن املظفر حدثنا
 عبد بن حممد عن عمران حدثين: قال ٬،حممد بن علي عن أبيه٬، عن مسعود٬، بن حممد بن

 أبيه عن جعفر٬، بن موسى أبيه عن الرضا٬، موسى بن علي عن الفضيل٬، بن حممد عن احلميد٬،
 علي٬، بن احلسني أبيه عن ٬،احلسني بن علي أبيه عن علي٬، بن حممد أبيه عن حممد٬، بن جعفر
 ولدك من واألئمة أنت ٬،علي يا:  اهللا رسول قال(: قال ٬، طالب أيب بن علي أبيه عن

 ومن أنكرين٬، فقد منكم واحداً أنكر من بريته٬، يف وأعالمه خلقه٬، على 8 اهللا حجج بعدي
 فقد وصلكم ومن جفاين٬، فقد منكم واحداً جفا ومن عصاين٬، فقد منكم واحداً عصى

 ؛عاداين فقد عاداكم ومن واالين٬، فقد واالكم ومن أطاعين٬، فقد أطاعكم ومن ٬،وصلين
  .)منكم وأنا طينيت من خلقتم مين٬، ألنكم

  :٨٥ص ٤ج األحسائي مجهور أيب ابن    اللئايل عوايل

  .)أنكرين فقد منكم واحداً أنكر من ذريتك من والطاهرون أنت ٬،علي يا(:  قال

  :١٢٨ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 صفوان٬، عن مجهور٬، ابن عن املعلى٬، عن حممد٬، بن احلسني عن يعقوب٬، بن حممد حدثنا
 من واحداً أنكر من(: قال ٬، األئمة عن X اهللا عبد أبا سألت: قال مسكان٬، ابن عن

  .)األموات أنكر فقد األحياء

  :١١٢ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 بن احلسن بن حممد بن القاسم حممد أبو حدثنا: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد أخربنا
 عن أمين٬، بن احلكم عن جبلة٬، بن اهللا عبد حدثنا: قال هشام٬، بن عبيس حدثنا: قال حازم٬،
 يل اضمن: لك ويقول السالم يقرئك فالناً إن: X  اهللا عبد أليب قلت(: قال متام٬، بن حممد

 رجل إنه: قلت: قال .ذلك من أرفع أمره: قال. نعم: قلت ؟ موالينا أمن: فقال الشفاعة٬،
 وجحد مجيعاً باألئمة أقر: قلت .ضال: قال األوصياء٬، من بعده من يعرف ومل علياً يوايل



 ١٨٣..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 باهللا نعوذ بعيسى٬، وجحد مبحمد أقر أو مبحمد٬، وجحد بعيسى أقر كمن هو: قال .اآلخر
  ).حججه من حجة جحد من

  :١٢٨ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 أيب عن مسلم٬، بن حممد عن اخلزاز٬، أيوب أيب عن حمبوب٬، ابن عن األول٬، وباإلسناد
 من إماماً جحد من: فقال ؟ حاله ما منكم إماماً جحد من أرأيت: له قلت(: قال ٬،X جعفر

 اهللا٬، دين من ودينه اهللا٬، من اإلمام ألن ؛اإلسالم عن مرتد كافر فهو دينه ومن منه وبرئ اهللا
 مما تعاىل اهللا إىل يتوب أو يرجع أن إال احلال تلك يف مباح فدمه اهللا دين من برئ ومن
  .)قاله

  :٣٧٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 حممد عن يونس٬، بن منصور عن إمساعيل٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 يضرك وال األئمة من اآلخر اعرف: يل قال رجل: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،مسلم بن
 إال اآلخر عرف وهل أعرفه٬، وال أبغضه ينإف هذا٬، اهللا لعن: فقال: قال األول٬، تعرف ال أن

  .)باألول

* * *  



א
  :٢١٧ص ٢ج العياشي مسعود بن حممد    العياشي تفسري

 أن ٬،محزة با يا(: X اهللا عبد وأبو X جعفر أبو قال: قال ٬،الثمايل محزة أيب عن
 اليوم حدثناك نإو يشاء٬، ما يصنع اهللا نإف هاهنا من فجاء هيهنا من جيئ نهإ بأمر حدثناك
  ).يثبت و يشاء ما ميحو اهللا نإف خبالفه٬، غداً وحدثناك حبديث

  :٣٦٩   ٣٦٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 ابن الكرمي عبد عن اخلزاز٬، علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 ؟ وقت األمر هلذا: قلت(: قال ٬،X جعفر أيب عن يسار٬، بن الفضل عن اخلثعمي٬، عمرو
 إىل وافداً خرج ملا X موسى إن الوقاتون٬، كذب الوقاتون٬، كذب الوقاتون٬، كذب :فقال
 موسى أخلفنا قد: قومه قال عشراً الثالثني على اهللا زاده فلما ٬،يوماً ثالثني واعدهم ربه٬،

 اهللا٬، صدق: فقولوا] به[ حدثناكم ما على فجاء احلديث حدثناكم فإذا صنعوا٬، ما فصنعوا
  ).مرتني تؤجروا اهللا صدق: فقولوا به حدثناكم ما خالف على فجاء احلديث حدثناكم وإذا

  :٣١١   ٣١٠ص ١ج القمي إبراهيم بن علي    القمي تفسري

 جعلت :له قلت( :قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،أبيه عن ٬،الفضيل بن حممد عن أيب حدثين
 :قال ؟ يءش ذلك علم من إليك انتهى فهل رايتني العباس وآلل راية جعفر آلل أن بلغنا ٬،فداك

 فيه يقربون مبطناً ملكاً هلم نإف العباس آل وأما يء٬،ش إىل وال بشيء فليس جعفر آل أما
 عقابه منواأو اهللا مكر منواآ إذا حىت يسر ليس عسر وسلطاqم ٬،القريب فيه ويبعدون البعيد
 إِذَا ح8تَّى8﴿ :اهللا قول وهو) متنعهم رجال( وال جيمعهم منال هلم يبقى ال صيحة فيهم صيح

 مل نهإ أما :قال ؟ ذلك يكون فمىت ٬،فداك جعلت :قلت .اآلية )١(﴾زJخ,رJفَه8ا اَألر,ضJ أَخ8ذَت2
 ٬،ورسوله اهللا صدق فقولوا نقول كما فكان بشيء حدثناكم إذا ولكن وقت فيه لنا يوقت

 احلاجة اشتدت إذا ولكن ٬،مرتني تؤجروا ورسوله اهللا صدق فقولوا ذلك خبالف كان وإن
 :فقلت .مساءاً أو صباحاً األمر هذا توقعوا ذلك فعند بعضاً بعضهم الناس وأنكر والفاقة

                                                            
 .٢٤: يونس -١



 ١٨٥..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 الرجل يأت :قال ؟ بعضاً بعضهم الناس إنكار فما ٬،عرفنامها قد والفاقة احلاجة ٬،فداك جعلت
 كان الذي الكالم بغري ويكلمه فيه يلقاه كان الذي الوجه بغري فيلقاه حاجة يف أخاه

  .)يكلمه

  :٩٤ص القمي بابويه ابن   والتبصرة اإلمامة

 عمار٬، بن معاوية عن حيىي٬، بن صفوان عن ذكره٬، عمن أمحد٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد
 كنتم إن: قال ؟ يكون مىت األمر٬، هذا عن X جعفر أبا سألت(: قال ٬،احلذاء عبيدة أيب عن

  ).تنكرونه فال وجه من جاءكم مث وجه٬، من جييئكم أن تؤملون

* * *  



אא

א
  :٥٣٥ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف

 عن ٬،حمبوب ابن عن ٬،مجيعاً أبيه عن إبراهيم٬، بن وعلي حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 أين عمران إىل أوحى تعاىل اهللا إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن رئاب٬، ابن

 وجاعله اهللا٬، بإذن املوتى وحييي واألبرص األكمه يربئ مباركا٬ً، سوياً ذكراً لك واهب
 كان محلت فلما مرمي٬، أم وهي بذلك حنة امرأته عمران فحد×ث إسرائيل٬، بين إىل رسوالً
 الذكر وليس أنثى وضعتها إين رب: قالت وضعتها فلما غالم٬، نفسها عند Ìا محلها

 اهللا وهب فلما وضعت٬، مبا أعلم واهللا 8 اهللا يقول رسوال٬ً، البنت يكون ال أي كاألنثى٬،
 شيئاً منا الرجل يف قلنا فإذا إياه٬، ووعده عمران به بشر الذي هو كان عيسى ملرمي تعاىل

  ).ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده يف وكان

  :٥٣٥ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف

 عمر ابن إبراهيم عن عيسى٬، بن محاد عن شاذان٬، بن الفضل عن إمساعيل٬، بن حممد
 أو ولده يف وكان فيه يكن فلم قوال٬ً، رجل يف قلنا إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن اليماين٬،

  .)يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن ذلك٬، تنكروا فال ولده ولد

  :٥٣٥ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف

 ٬،خدجية أيب عن عائذ٬، بن أمحد عن الوشاء٬، عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 قام يكن ومل إليه وينسب جيور أو بعدل الرجل يقوم قد(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال
  ).هو فهو بعده٬، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به٬،

  :٣٧٥ص ٣ج املغريب النعمان القاضي    األخبار شرح

 :قال أنه ٬،عنه محران بن محزة رواه فيما السالم عليه حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن
 ٬،إليه بلغت حىت واحد بعد واحدا وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد األئمة عليه عددت



 ١٨٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 ما :فقال .فسكت ٬،أسكت أن إيل بيده أومى مسيته فلما ٬،طاعتهم فرض تعاىل اهللا أن وشهدت
 إذا :قال مث .بالناس الناس أوىل مسيت ومن أال ٬،نبيه اهللا قبض مذ حال على األئمة كانت

  .بعده من ولده يف كائن فهو فيه يكن فلم فيه يكون بأنه بشئ منا رجل يف حدثتكم

  : والرواية اآلتية ستبني املعىن جلميع الروايات    

الطبعة األوىل٬، ( ٬٦٧، عصر الظهور ص٦٠ – ٥٩ص ٥٣ج  العالمة اÜلسي     بحارال
  ):١٢٢الطبعة السابعة ص

 عن ٬،عيسى بن عثمان عن حممد٬، بن أمحد عن الصفار٬، عن الوليد٬، ابن: األخبار معاين
 قائم وأنا مشنكى وهو X املؤمنني أمري مسعت(: قال ٬،األسدي عباية عن ميثم٬، بن صاحل
 من والنصارى اليهود وألخرجن ٬،حجراً حجراً دمشق وألنقضن ٬،منرباً مبصر ألبنني :عليه
 خترب كأنك ٬،املؤمنني أمري يا: له قلت: قال .هذه بعصاي العرب وألسوقن ٬،العرب كور كل
  .)مين رجل يفعله ٬،مذهب غري يف ذهبت عباية يا هيهات: فقال ؟ متوت ما بعد حتىي أنك

* * *  



א
 م2ن8 فَكَانَ الشَّي,طَانُ فَأَت,ب8ع8هJ م2ن,ه8ا فَانس8لَخ8 آي8ات2ن8ا آت8ي,ن8اهJ ال�ذ2ي8 ن8ب8أَ ع8لَي,هِم, و8ات,لُ﴿ :قال تعاىل

 إِن الْكَلْبِ كَم8ثَلِ فَم8ثَلُهJ ه8و8اهJ و8اتَّب8ع8 اَألر,ضِ إِلَى أَخ,لَد8 و8لَك2نَّهJ بِه8ا لَر8فَع,ن8اهJ ش2ئْن8ا و8لَو, # الْغ8اوِين8
 الْقَص8ص8 فَاقْصJصِ بِآي8ات2ن8ا كَذ�بJواْ ال�ذ2ين8 الْقَو,مِ م8ثَلُ ذ�ل2ك8 ي8لْه8ث ت8ت,رJكْهJ أَو, ي8لْه8ثْ ع8لَي,ه2 ت8ح,م2لْ
  .)١(﴾ي8ت8فَك�رJونَ لَع8ل�هJم,

 الْقَو,مِ م8ثَلُ بِئْس8 أَس,فَاراً ي8ح,م2لُ الْح2م8ارِ كَم8ثَلِ ي8ح,م2لُوه8ا لَم, ثُمَّ التَّو,ر8اةَ حJمِّلُوا ال�ذ2ين8 م8ثَلُ﴿
  .)٢(﴾الظ�ال2م2ني8 الْقَو,م8 ي8ه,د2ي لَا و8الل�هJ الل�ه2 بِآي8ات2 كَذ�بJوا ال�ذ2ين8

 بِه2 كَانJوا مَّا بِهِم و8ح8اق8 الْع2لْمِ مِّن8 ع2ند8هJم بِم8ا فَرِحJوا بِالْب8يِّن8ات2 رJسJلُهJم ج8اءت,هJم, فَلَمَّا﴿
  .)٣(﴾ي8س,ت8ه,زِئُون

  :٢٤٨ص ١ج القمي إبراهيم بن علي    القمي تفسري

 بلعم أعطي نهأ: (Xا الرض احلسن أيب عن ٬،خالد بن) ط احلسني( احلسن عن أيب حدثين
 يف فرعون مر فلما. فرعون إىل فمال له فيستجاب به يدعو فكان األعظم٬، االسم باعورا بن

 ٬،علينا ليحبسه وأصحابه موسى على اهللا ادعو :لبلعم فرعون قال ٬،وأصحابه موسى طلب
 فأنطقها يضرÌا فاقبل ٬،محارته عليه فامتنعت وأصحابه موسى طلب يف ليمر محارته فركب

 وقوم اهللا نيب موسى على لتدعو معك أجئ أتريد تضربين ما علي× ويلك :فقالت 8 اهللا
 :قوله وهو لسانه٬، من األعظم االسم وانسلخ قتلها حىت يضرÌا يزل فلم ؟ مؤمنني

 إِلَى أَخ,لَد8 و8لَك2نَّهJ بِه8ا لَر8فَع,ن8اهJ ش2ئْن8ا و8لَو, # الْغ8اوِين8 م2ن8 فَكَانَ الشَّي,طَانُ فَأَت,ب8ع8هJ م2ن,ه8ا فَانس8لَخ8﴿
 مثل وهو )٤(﴾ي8لْه8ث ت8ت,رJكْهJ أَو, ي8لْه8ثْ ع8لَي,ه2 ت8ح,م2لْ إِن الْكَلْبِ كَم8ثَلِ فَم8ثَلُهJ ه8و8اهJ و8اتَّب8ع8 اَألر,ضِ
  .)ضربه

  
                                                            

 .١٧٦ – ١٧٥: األعراف -١

 .٥: الجمعة -٢

 .٨٣: غافر -٣

  .١٧٦ – ١٧٥: األعراف -٤



 ١٨٩..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

  :٣٧٩ص ١٣جالعالمة اÜلسي    بحارال

 بن املغرية مثل ما أتدري: X جعفر أبو قال(: قال ٬،اللبان سليمان عن: العياشي تفسري
 :اهللا قال الذي األعظم االسم أويت الذي بلعم مثل مثله: قال ال٬،: قلت: قال ؟ سعيد
﴿Jم2ن,ه8ا فَانس8لَخ8 آي8ات2ن8ا آت8ي,ن8اه Jالْغ8اوِين8 م2ن8 فَكَانَ الشَّي,طَانُ فَأَت,ب8ع8ه﴾(.  

 :٣٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن احلارث عن عثمان٬، بن محاد عن يونس٬، عن عيسى٬، بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي
 ع2ب8اد2ه2 م2ن, الل�ه8 ي8خ,ش8ى إِنَّم8ا﴿: 8 اهللا قول يف X اهللا عبد أيب عن النصري٬، املغرية

 فليس قوله فعله يصدق مل ومن قوله٬، فعله صدق من بالعلماء يعين(: قال ٬،)١(﴾الْعJلَم8اء
  .)بعامل

 :٤٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 اهللا رسول قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن السكوين٬، عن النوفلي٬، عن أبيه٬، عن علي٬،
 الدنيا؟ يف دخوهلم وما ٬،اهللا رسول يا :قيل .الدنيا يف يدخلوا مل ما الرسل أمناء الفقهاء: 

 ).دينكم على فاحذروهم ذلك فعلوا فإذا السلطان٬، إتباع: قال

  :٤٥٤ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 اهلدى أئمة بعد اهللا خلق خري من: X املؤمنني ألمري قيل(: X العسكري اإلمامعن 
 وفرعون إبليس بعد اهللا خلق شرار فمن: قيل .صلحوا إذا العلماء: قال ؟ الدجى ومصابيح
 يف واملتأمرين ألمكنتكم٬، واآلخذين بألقابكم٬، واملتلقبني بأمسائكم٬، املتسمني وبعد ومنرود٬،
 قال وفيهم للحقايق٬، الكامتون لألباطيل٬، املظهرون هم فسدوا٬، إذا العلماء: قال ؟ ممالككم

  ).)٢(﴾ت8ابJواْ ال�ذ2ين8 إِال� # الل�اع2نJونَ و8ي8لْع8نJهJمJ اللّهJ ي8لع8نJهJمJ أُولَئ2ك8﴿ :8 اهللا

  :١٦٥    ١٦٤ص الصدوق الشيخ    اخلصال

                                                            
 .٢٨: فاطر -١

  .١٦٠ – ١٥٩: البقرة -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٩٠

 حممد بن أمحد يوسف أبو حدثنا: قال ٬،املذكر األسواري اهللا عبد بن علي احلسن أبو حدثنا
 أخربنا: قال ٬،خشرم بن علي حدثنا: قال ٬،يعقوب أبو حدثنا: قال ٬،املذكر السجزي قيس بن

 أميت على أختوف إمنا(:  اهللا رسول قال: قال ٬،كعب بن حممد عن ٬،عبيدة أيب عن عيسى٬،
 يظهر أو العامل٬، زلة يتبعوا أو ٬،تأويله غري على القرآن يتأولوا أن: خصال ثالث بعدي من

 مبحكمه فاعملوا القرآن أما: ذلك من املخرج وسأنبئكم .ويبطروا يطغوا حىت املال فيهم
 شكر منه املخرج نإف املال وأما زلته٬، تتبعوا وال فيئته فانتظروا العامل وأما مبتشاÌه٬، وآمنوا
 .)حقه وأداء النعمة

  :٣٩٥    ٣٩٤ص ٢ج الصدوق الشيخ    الشرائع علل

 ٬،القاساين حممد بن علي عن ٬،الصفار احلسن بن حممد حدثنا: قال ٬،احلسن بن حممد حدثنا
 أيب عن ٬،غياث بن حفص عن ٬،املنقري داود بن سليمان عن األصفهاين٬، حممد بن القاسم عن
 مبا حيوط حمب كل فإن ٬،دينكم على فاÔموه للدنيا حمباً العامل رأيتم إذا( :قال ٬،X اهللا عبد

 فيصدك بالدنيا مفتوناً عاملاً وبينك بيين جتعل ال :X داود إىل 8 اهللا أوحى :وقال .أحب
 أنزع أن Ìم صانع أنا ما أدىن إن املريدين٬، عبادي طريق قطاع أولئك فإن ٬،حمبيت طريق عن

  .)قلوÌم من مناجايت حالوة

  :٢٢٤ص ١جالعالمة اÜلسي   بحارال

 الدين٬، لغري يتفقهون للذين: قل أنبيائه بعض إىل اهللا أوحى(: قال ٬، النيب عن: العدة
 وقلوÌم الكباش مسوك للناس يلبسون اآلخرة٬، لغري الدنيا ويطلبون العمل٬، لغري ويتعلمون
 ويب ؟ خيادعون إياي ٬،الصرب من أمر وأعماهلم العسل من أحلى ألسنتهم الذئاب٬، كقلوب

  .)حرياناً احلكيم تذر فتنة هلم ألتيحن ؟ يستهزؤون

  :٤٥٨ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 يف أحدهم فيدور جهنم٬، نار يف فيقذفون القيامة يوم السوء بعلماء يؤتى(:  عنه
: قال ؟ بالك فما اهتدينا بك ويلك٬، يا: له فيقال بالرحى٬، احلمار يدور كما بقصبه جهنم

  ).أqاكم كنت ما أخالف كنت إين



 ١٩١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 :٤٥٣ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 من يبيعوqا جتارة العلم هذا يتخذون السوء٬، علماء من ألميت ويل(:  اهللا رسولقال 
 .)جتارÔم اهللا أربح ال ألنفسهم٬، رحباً زماqم أمراء

 :٤٥٥ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 من شيعتنا ضعفاء على أضر هم(:    السوء علماء صفة يف    X اإلمام العسكري عن
 األرواح يسلبوqم فإqم وأصحابه٬،) السالم عليهما( علي بن احلسني على يزيد جيش

 معادون٬، وألعدائنا موالون٬، لنا بأqم املتشبهون الناصبون السوء علماء وهؤالء واألموال٬،
  ).املصيب احلق قصد عن ومينعوqم فيضلوqم شيعتنا ضعفاء على والشبهة الشك ويدخلون

  :١٨١ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف التبليغ

 منهم٬، نزعت نزلوا فإذا منابرهم٬، على احلكمة يعطون أئمة بعدي سيكون(:  عنه
  .)اجليف من شر وأجسادهم قلوÌم

  :٤٢    ٣٦ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف

 ابن عن ٬،أبيه عن إبراهيم٬، بن وعلي أصحابه بعض عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
عن آخر  X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،محران عن محزة٬، أيب بن حممد عن ٬،مجيعاً عمري أيب

 يأمتنون الوالة ورأيت اهللا٬، أمر ما خبالف يقضون القضاة ورأيت( :)Xإىل قوله (الزمان 
 يأخذون اهللا٬، على واجلرأة الفسوق ألهل الوالة وضعته قد املرياث ورأيت ٬،للطمع اخلونة
 يأمر٬، مبا القائل يعمل وال بالتقوى عليها يؤمر املنابر ورأيت ٬،يشتهون وما وخيلوqم منهم

  .)بأوقاÔا استخف قد الصالة ورأيت

 :الطبطبائيللسيد حممد علي  ٧٩ص ةكتاب مئتان ومخسون عالم

الوالة  إىلوكثر خطباء املنابر وركُن8 العلماء  ...: (عن النيب  :عن عالمات الظهور
 ).مبا يشتهون فأفتوهمفاحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل 

  :٤٠    ٣٦ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٩٢

 ابن عن ٬،أبيه عن إبراهيم٬، بن وعلي أصحابه٬، بعض عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
وهو يتحدث  X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،محران عن محزة٬، أيب بن حممد عن ٬،مجيعاً ٬،عمري أيب

 املصلي ورأيت فيه٬، يتنافس ظهر قد السحت ورأيت( ):Xإىل أن قال ( عن عالئم الظهور
 ورأيت والرئاسة٬، الدنيا يطلب الدين٬، لغري يتفقه الفقيه ورأيت الناس٬، لرياه يصلى إمنا

  ).غلب من مع الناس

  :٤٤٨ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 تكثر ميتة٬، وحكماؤها ميتة علماؤها زمان الناس على يأيت(:  قال رسول اهللا
  .)الرجل بعد الرجل إال عاملاً جيدون ال حىت والقراء املساجد

  :٣٧٦ص ١١ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 الطمع٬، على وعلماؤهم اجلور٬، على يكونون أمراؤهم أميت على زمان يأيت(:  قال
 يف وغلماqم الدنيا٬، زينة على ونساؤهم الربا٬، أكل على وجتارهم الرياء٬، على وعبادهم
 يف آيسون أمواÔم مستام٬، فيها وليس األسواق٬، ككساد أميت كساد ذلك فعند التزويج٬،
  .)القيام من خري اهلرب الزمان ذلك يف فإن فيهم٬، األخيار يعيشون وال خريهم٬، من قبورهم

  :٢٥٣ص الصدوق الشيخ    األعمال ثواب

 أيب عن ٬،السكوين عن ٬،النوفلي عن ٬،أبيه عن ٬،إبراهيم بن علي حدثين :قال ٬،)اهللا همحر( أيب
 إال القرآن من يبقى ال زمان أميت على سيأيت : اهللا رسول قال(: قال ٬،X اهللا عبد
 وهي عامرة مساجدهم منه٬، الناس أبعد وهم به يسمون ٬،امسه إال اإلسالم ومن ٬،رمسه

 الفتنة خرجت منهم ٬،السماء ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء اهلدى٬، من خراب
  ).تعود وإليهم

 :٣٧٦ص ١١ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 ونساؤهم آهلتهم٬، بطوqم زمان٬، الناس على سيأيت(: قال أنه ٬،قال رسول اهللا 
 إال اإلسالم ومن امسه٬، إال اإلميان من يبقى وال متاعهم٬، وشرفهم دينهم٬، ودنانريهم قبلتهم٬،



 ١٩٣..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 اهلدى٬، عن خراب وقلوÌم البناء٬، من معمورة مساجدهم درسه٬، إال القرآن ومن رمسه٬،
 من جور: خصال بأربع اهللا ابتالهم زمان حينئذ األرض٬، وجه على اهللا خلق أشر علماؤهم
 رسول يا: وقالوا الصحابة فتعجب .واحلكام الوالة من وظلم الزمان٬، من وقحط السلطان٬،

  ).صنم عندهم درهم كل نعم٬،:قال ؟ األصنام أيعبدون ٬،اهللا

  :٣٤   ٣٣ص العاملي احلر    عشرية اإلثنا

 احلسن بن حممد بن أمحد عن املفيد٬، الشيخ عن املرتضى٬، السيد نقل: قال الشيعة حديقة يف
 أنه X العسكري عن ٬،اجلبار عبد بن حممد عن ٬،اهللا عبد بن سعد عن أبيه٬، عن الوليد٬، بن
 ضاحكة وجوههم زمان الناس على سيأيت ٬،هاشم أبا يا( :فقال اجلعفري هاشم أبا كلم

 حمقر بينهم املؤمن سنة٬، فيهم والبدعة بدعة فيهم السنة ٬،منكدرة مظلمة وقلوÌم مستبشرة
 ٬،سائرون الظلمة أبواب يف وعلماؤهم جائرون٬، جاهلون أمراؤهم موقر٬، بينهم والفاسق
 ٬،خبري عندهم جاهل كل ٬،الكرباء على يتقدمون وأصاغرهم ٬،الفقراء زاد يسرقون أغنياؤهم

 الذئاب٬، من الضأن يعرفون وال واملرتاب٬، املخلص بني مييزون ال فقري٬، عندهم حميل وكل
 اهللا وأمي والتصوف٬، الفلسفة إىل مييلون ألqم األرض؛ وجه على اهللا خلق شرار علماؤهم

 وإن ٬،وموالينا شيعتنا ويضلون خمالفينا٬، حب يف يبالغون ٬،والتحرف العدول أهل من إqم
 طريق قطاع ألqم ؛الريا على اهللا عبدوا خذلوا وإن ٬،الرشا من يشبعوا مل منصباً نالوا

 يا: قال مث .وإميانه دينه وليصن فليحذرهم أدركهم فمن امللحدين٬، حنلة إىل والدعاة ٬،املؤمنني
 أسرارنا من وهو )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن ٬،آبائه عن ٬،أيب حدثين Ìذا هاشم٬، أبا

  .)أهله عن إال فاكتمه

  :٤٥١    ٤٤٦ص الطربسي الشيخ    األخالق مكارم

 ومخسة أنا دخلت: قال ٬،مسعود بن اهللا عبد عن )مسعود البن  اهللا رسول موعظة يف(
 يأيت ٬،مسعود ابن يا: ()إىل قول رسول اهللا ( : اهللا رسول على يوماً أصحابنا من رهط
 ذلك يف كان فإن بكفه٬، اجلمر على القابض مثل دينه على فيه الصابر زمان الناس على

  .الذئاب أكلته وإال ٬،ذئباً الزمان
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 وكذلك اهللا٬، خلق أشرار إqم أال فجرة٬، خونة وفقهاؤهم علماؤهم ٬،مسعود ابن يا
 نار يدخلهم اهللا خلق أشرار ويشاورهم وجيالسهم وحيبهم منهم ويأخذ يأتيهم ومن أتباعهم
  .)١(﴾ي8ر,جِعJونَ الَ فَهJم, عJم,ي¥ بJكْم¥ صJمٌّ﴿ ٬،جهنم

 خ8ب8ت, كُل�م8ا ج8ه8نَّمJ مَّأْو8اهJم, و8صJم×اً و8بJكْماً عJم,ياً وJجJوه2هِم, ع8لَى الْق2ي8ام8ة2 ي8و,م8 و8ن8ح,شJرJهJم,﴿
  .)٢(﴾س8ع2رياً زِد,ن8اهJم,

  .)٣(﴾الْع8ذَاب8 ل2ي8ذُوقُواْ غَي,ر8ه8ا جJلُوداً ب8دَّلْن8اهJم, جJلُودJهJم, ن8ض2ج8ت, كُل�م8ا﴿

  .)٤(﴾الْغ8ي,ظ2 م2ن8 ت8م8يَّزJ ت8كَادJ # ت8فُورJ و8ه2ي8 ش8هِيقاً لَه8ا س8م2عJوا ف2يه8ا أُلْقُوا إِذَا﴿

  .)٥(﴾الْح8رِيقِ ع8ذَاب8 و8ذُوقُوا ف2يه8ا أُع2يدJوا غَمٍّ م2ن, م2ن,ه8ا ي8خ,رJجJوا أَن أَر8ادJوا كُل�م8ا﴿

  .)٦(﴾ي8س,م8عJونَ لَا ف2يه8ا و8هJم, ز8ف2ري¥ ف2يه8ا لَهJم,﴿

 وأنا برآء مين إqم وشرائعي ومنهاجي وسنيت ديين على أqم يدعون ٬،مسعود ابن يا
 إىل Ôدوهم وال األسواق٬، يف تبايعوهم وال املال يف جتالسوهم ال ٬،مسعود ابن يا. برئ منهم

 إِلَي,هِم, نJو8فِّ و8زِين8ت8ه8ا الدُّن,ي8ا الْح8ي8اةَ يJرِيدJ كَانَ م8ن﴿ :تعاىل اهللا قال املاء٬، تسقوهم وال الطريق٬،
  .)٧(﴾يJب,خ8سJونَ الَ ف2يه8ا و8هJم, ف2يه8ا أَع,م8الَهJم,

 م2ن الْآخ2ر8ة2 ف2ي لَهJ و8م8ا م2ن,ه8ا نJؤت2ه2 الدُّن,ي8ا ح8ر,ثَ يJرِيدJ كَانَ و8م8ن﴿ :تعاىل اهللا يقول
  .)٨(﴾نَّص2يبٍ

                                                            
  .١٨: البقرة -١

  .٩٧: اإلسراء -٢

 .٥٦: النساء -٣

 .٨ – ٧: الملك -٤

 .٢٢: الحج -٥

 .١٠٠: األنبياء -٦

 .١٥: هود -٧

 .٢٠: الشورى -٨
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 األمة هذه أذالء أولئك واجلدال والبغضاء العداوة منهم أميت بلوى ما ٬،مسعود ابن يا
 رسول فبكى: قال .وخنازير قردة وميسخهم Ìم اهللا ليخسفن باحلق بعثين والذي. دنياهم يف
 :تعاىل اهللا يقول لألشقياء٬، رمحة: فقال ؟ يبكيك ما اهللا رسول يا: وقلنا لبكائه وبكينا  اهللا
  .)والفقهاء العلماء يعين ٬،)١(﴾قَرِيبٍ مَّكَان¡ م2ن و8أُخ2ذُوا فَو,ت8 فَلَا فَزِعJوا إِذْ ت8ر8ى و8لَو,﴿

  :٢٥١   ٢٥٠ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 سعيد أبو حدثنا: قال ٬،أيب حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( إدريس بن أمحد بن احلسني حدثنا
 ٬،إياس أيب بن أدم أبيه عن ٬،الشيباين آدم بن حممد حدثنا: قال ٬،الرازي اآلدمي زياد بن سهل
 اهللا رسول قال: قال ٬،عباس – ابن عن ٬،رفعه منبه بن وهب عن فضالة٬، بن املبارك حدثنا: قال

: فقلت ): إىل أن قال( ٬،لبيك: قلت ٬،حممد يا: النداء أتاين > ريب إىل يب عرج ملا(: 
 رفع إذا ذلك يكون: 8 اهللا فأوحى ؟ )قيام القائم أي( ذلك يكون مىت وسيدي إهلي

 وكثر اهلادون٬، الفقهاء وقل القتل٬، وكثر العمل٬، وقل القراء٬، وكثر اجلهل٬، وظهر العلم٬،
  ).واخلونة الضاللة فقهاء

  :٣١٦ص ٢٠ج احلديد أيب ابن   البالغة ¶ج شرح

 مضلون أئمة الدجال٬، من األمة هذه على أخاف ما أخوف إن( :Xقال أمري املؤمنني 
  .)البدع أهل رؤساء وهم

  :٣٧٧ص ١١ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 القرآن يعرفون وال حسن٬، بثوب إال العلماء يعرفون ال أميت على زمان يأيت(:  قال
 عليهم اهللا سلط ذلك كان فإذا رمضان٬، بشهر إال اهللا يعبدون وال حسن٬، بصوت إال

  .)له رحم وال له٬، حلم وال له٬، علم ال ناًاسلط

  .والرواية اآلتية يف ذم الذين يتبعون زالت العلماء

  :٥٦    ٥٥ص ٥ج الكليين الشيخ   الكايف

                                                            
 .٥١: سبأ -١
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 اهللا٬، عبد بن بشر عن أصحابنا٬، بعض عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 قوم الزمان آخر يف يكون(: قال ٬،X جعفر أيب عن جابر٬، عن مرو٬، قاضي عصمة أيب عن
 وال مبعروف أمراً يوجبون ال ٬،سفهاء حدثاء ٬،ويتنسكون يتقرؤون مراؤون قوم فيهم يتبع
 العلماء زالة يتبعون ٬،واملعاذير الرخص ألنفسهم يطلبون ٬،الضرر أمنوا إذا إال منكر عن qياً

 أضرت ولو مال وال نفس يف يكلمهم ال وما والصيام الصالة على يقبلون عملهم٬، وفساد
 وأشرفها٬، الفرائض أمسى رفضوا كما لرفضوها وأبداqم بأمواهلم يعملون ما بسائر الصالة

 غضب يتم هنالك الفرائض٬، تقام Ìا عظيمة فريضة املنكر عن والنهي باملعروف األمر إن
  .) دار الكباريف والصغار الفجار دار يف األبرار فيهلك ٬،بعقابه فيعمهم عليهم 8 اهللا

  :٣١٩ص ٢ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن غياث٬، بن حفص عن املنقري٬، عن حممد٬، بن القاسم عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 وأنتم للدنيا تعملون): عليه اهللا صلوات( مرمي بن عيسى قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب

 ويلكم٬، .بالعمل إال فيها ترزقون ال وأنتم لآلخرة تعملون وال ٬،عمل بغري فيها ترزقون
 ويوشك ٬،عمله يقبل أن العمل رب يوشك تضيعون٬، والعمل تأخذون٬، األجر سوء٬، علماء

 إىل مسريه يف هو من العلم أهل من يكون كيف القرب٬، ظلمة إىل الدنيا ضيق من خيرجوا أن
  .)ينفعه مما إليه أحب يضره وما دنياه على مقبل وهو آخرته

  :٤٥٢ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

 وال ويتصدقون ويصلون يصومون الناس تأمرون السوء٬، علماء يا(: X قال عيسى
 واألماين بالقول تتوبون!  حتكمون ما سوء فيا تعلمون ال ما وتدرسون! تأمرون ما تفعلون

  .)دنسة وقلوبكم جلودكم تنقوا٬، أن عنكم يغين وما باهلوى٬، وتعملون

 يلني ال احلكمة تدرسون كم إىل! ؟ يلني ال اجلبل على املاء يسيل كم إىل(: X عنه
  .)!؟ قلوبكم عليها

  ):١٤٥ص الطبعة السابعة٬، ١٨١ص الطبعة األوىل( الكوراين علي الشيخ    الظهور عصر
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 ألن ؛ اهللا رسول يلق مل ما حربه يف يلقى القائم إن( :قال ٬،X الصادق اإلمام عن
 عليه خيرجون القائم وإن املنحوتة٬، املنقورة واخلشبة احلجارة يعبدون وهم أتاهم اهللا رسول

  .)١() عليه ويقاتلونه اهللا كتاب عليه فيتأولون

  :٣٨٢    ٣٨١ص ١ج الكوراين علي الشيخ   التاريخ جواهر

 يتولون أ¶م يزعمون الذين البترية فهم العراق يف X املهدي اإلمام على خارجة أول ماأ
  ! وظامليهم  البيت أهل

 يقوم مىت: (X الباقر اإلمام سأل أنه اجلارود أيب عن :٢٤١ص اإلمامة دالئل ففي
 زمانه٬، أهل تدرك ولن: فقال ؟ زمانه أهل: فقلت .تدركون ال ٬،اجلارود أبا يا: قال ؟ قائمكم

 اليوم كان فإذا أحد٬، جييبه فال ثالثاً الناس يدعو ٬،الشيعة من إياس بعد باحلق قائمنا يقوم
 وتعاىل تبارك فيقول تسقط٬، ال ودعوته انصرين٬، رب يا: فقال الكعبة٬، بأستار تعلق الرابع

 أسلحتهم٬، يضعوا ومل سروجهم حيطوا ومل بدر يوم اهللا رسول نصروا الذين للمالئكة
إىل ( .الناس فيسري املدينة إىل يسري!  رجالً عشر وثالثة ثالمثائة الناس من يبايعه مث فيبايعونه٬،

 السالح٬، يف شاكني البترية من ألفاً عشر ستة منها فيخرج الكوفة إىل ويسري :)X قوله
 وكلهم النفاق٬، وعمهم ساماÔم ومسروا جباههم قرحوا قد الدين٬، يف فقهاء القرآن قراء

 عشية النجف ظهر على فيهم السيف فيضع فيك٬، لنا حاجة ال ارجع ٬،فاطمة بن يا: يقولون
 وال رجل منهم يفوت فال جزور٬، جزر من أسرع فيقتلهم العشاء٬، إىل العصر من االثنني
 حىت مقاتليها فيقتل الكوفة يدخل مث ٬،اهللا إىل قربان دماؤهم ٬،أحد أصحابه من يصاب
 جعلت يدريه وما ٬،فداك جعلت: قلت مث قليالً فمكثت املعىن أعقل فلم: قال. تعاىل اهللا يرضى
 أم من خري وهو موسى أم إىل أوحى اهللا إن ٬،اجلارود أبا يا: قال ؟ 8 اهللا يرضى مىت فداك

 أعقلت: يل فقال ؟ املذهب فعقلت النحل٬، من خري وهو النحل إىل اهللا وأوحى موسى٬،
 أصحاب لبث كما سنني وتسع ثالمثائة ليملك القائم إن: فقال. نعم: قلت ؟ املذهب
 عليه اهللا ويفتح ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل كهفهم٬، يف الكهف

  .انتهى). وغرÌا األرض شرق

                                                            
 .٣٠٨ص: ، منقولة عن الغيبة للنعماني٣٦٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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الطبعة السابعة ٬، ١٨٢    ١٨١ص الطبعة األوىل( الكوراين علي الشيخ  الظهور عصر
  ):١٤٥ص

 الباقر اإلمام فعن٬، بكاملها فئة  إبادة إىل أحياناً يصل األمر أن األحاديث بعض وتذكر
X يدعون أنفس آالف عشر بضعة منها فيخرج الكوفة إىل سار القائم قام إذا( :قال 

 فاطمة٬، بين يف لنا حاجة فال جئت حيث من ارجع: له فيقولون السالح٬، عليهم البترية
 مرتاب٬، منافق كل فيقتل الكوفة يدخل مث. آخرهم على يأيت حىت السيف فيهم فيضع
  .)١( )وعال عز اهللا يرضى حىت مقاتليها ويقتل

 واالختالف الفتنة أصل هم رجالً سبعني يقتل أنه اآلتية الرواية وتذكر( :وقال الكوراين
  .املضلني السوء علماء من أ¶م ويبدو الشيعة٬، داخل

 إذا أنت كيف ٬،ضمرة بن مالك يا :X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،ضمرة بن مالك فعن
 ما ٬،املؤمنني أمري يا :فقلت. بعض يف بعضها وأدخل أصابعه وشبك ؟ هكذا الشيعة اختلفت

 سبعني فيقدم قائمنا يقوم ذلك عند ٬،مالك يا .ذلك عند كله اخلري: قال. خري من ذلك عند
  .)٢( )واحد أمر على اهللا جيمعهم مث. فيقتلهم  ورسوله اهللا على يكذبون رجالً

  :٣٤٥ص املرندي احلسن أبو الشيخ    النورين جممع

 إجالالً األمحر الذهب من قبة ألف مثانون كربالء يف تبىن القائم قيام قبل نهإ( :وروى
 الكربالء بني قتل حوله والناس النجف وأراد كربالء من القائم خرج فإذا ٬،علي بن حلسني
 وإال فاطمة ولد من ليس إنه :املنافقني من حوله الذين فيقول فقيه٬، ألف عشر ستة والنجف
 هود قرب حماذي النخيله باب من منه فخرج واحدة ليلة فيه وبات النجف دخل فإذا ٬،لرمحهم
 منهم ينجى فال مجيعاً فقتلهم قتله يريدون الكوفة أهل من رجل ألف سبعون استقبله وصاحل

  .)حدأ

  

                                                            
 .٣٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -١

 .١١٥ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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  :٣٣٦    ٣٢٧ص فتوحات القدس ألبن عريب

ويدعو بالسيف ويرفع املذاهب عن  ....(.. :جاء فيه Xيف كالم له عن اإلمام املهدي 
االجتهاد٬، ملا يرونه من احلكم  أهلمقلدة العلماء  أعداؤهالدين اخلالص٬،  إاليبقى  فال األرض

فيدخلون كرهاً حتت حكمه خوفاً من سيفه٬، يفرح به عامة  ٬،أئمتهم إليهخبالف ما ذهب 
د وكشف بتعريف احلقائق عن شهو أهلمن خواصهم٬، يبايعه العارفون من  أكثراملسلمني 

 املهدي اإلمام هذا خرج وإذا): إىل قوله( يقيمون دعوته وينصرونه٬، إهليوناهلي٬، له رجال 
 يبقى وال العامة عن متييز وال رياسة هلم تبقي ال فإ¶م ٬،خاصة الفقهاء إال مبني عدو له فليس
 أن ولوال اإلمام٬، هذا بوجود األحكام يف العامل من اخلالف ويرتفع قليل٬، إال حبكم علم هلم

 وخيافون فيطمعون والكرم بالسيف يظهره اهللا ولكن بقتله الفقهاء ألفىت املهدي بيد السيف
 اختلفوا فيما والشافعيون احلنفيون يفعل كما خالفه يضمرون بل ٬،إميان غري من حكمه فيقبلون

 كثري خلق بينهما وميوت املذهبني أصحاب العجم بالد يف يقتتلون أ¶م أخربنا فلقد ٬،فيه
 ما بالسيف املهدي اإلمام قهر لوال هؤالء فمثل القتال على ليتقوا رمضان شهر يف ويفطرون

 حكم إذا أنه فيه يعتقدون بل ٬،بقلوmم يطيعونه ال أ¶م كما بظواهرهم أطاعوه وال له مسعوا
 قد االجتهاد أهل زمان أن يعتقدون أل¶م ؛احلكم ذلك يف ضاللة على أنه مذهبهم بغري فيهم
 من وأما ٬،االجتهاد درجة له أحداً أئمتهم بعد يوجد ال اهللا وأن ٬،العامل يف جمتهد بقي وما انقطع
  .)إليه يلتفتون ال اخليال مفسود جمنون عندهم فهو الشرعية باألحكام اإلهلي التعريف يدعي

  :٢٩٦ص الصدوق الشيخ    اخلصال

 هارون حدثين: قال ٬،احلمريي جعفر بن اهللا عبد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( أيب حدثنا
 X علياً أن: ( آبائه عن أبيه٬، عن حممد٬، بن جعفر عن زياد٬، بن مسعدة عن مسلم٬، بن

 يا طحنها فما: له فقيل ؟ طحنها ما تسألون أفال] مخساً[ تطحن رحى جهنم يف إن: قال
 اخلونة٬، والوزراء الظلمة٬، واجلبابرة الفسقة٬، والقراء الفجرة٬، العلماء: قال ؟ املؤمنني أمري

 وما: فقيل ؟ فيها ما تسألوين أفال احلصينة: هلا يقال ملدينة النار يف وإن. الكذبة والعرفاء
  .)الناكثني أيدي فيها: فقال ؟ املؤمنني أمري يا فيها
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  :١١١ص ٢جالعالمة اÜلسي    البحار

 أقوام بعدكم من يأيت مث اهللا سبيل يف وخياض البحار٬، جياوز حىت الدين يظهر(:  قال
 مث ؟ منا أعلم ومن ؟ منا أفقه ومن ؟ منا أقرأ من القرآن٬، قرأنا: يقولون القرآن يقرؤون
 هذه من منكم أولئك: قال. ال: قالوا ؟ خري من أولئك يف هل: فقال أصحابه إىل التفت
  .))١(﴾النَّارِ و8قُودJ هJم, و8أُولَئ2ك8﴿ :اآلية

  :٤٥٦    ٤٤٨ص الريشهري حممد    والسنة الكتاب يف واحلكمة العلم

: قال ؟ شر الناس أي:  للنيب قيل .السوء علماء الناس شر(:  اهللا رسولقال 
  .)فسدوا إذا العلماء

 كل فتنة فإqم العلماء٬، من والفجار املتعبدين٬، من واجلهال إياكم(:  اهللا رسولقال و
  .)مفتون

 العلماء٬، أشرار الشر وشر جاهل٬، وعابد فاجر عامل أميت هالك(:  اهللا رسولقال و
  .)العلماء خيار اخلري وخري

  .)األسواق وقراء األمراء٬، وعلماء األغنياء٬، وجريان إياكم(:  هعنو

 من والفجار العباد٬، من اجلهال فاحذروا .فاجر عامل ورب جاهل عابد رب(:  هعنو
  .)الفنت فتنة أولئك فإن العلماء٬،

 والعامل ٬،الزان والشيخ ٬،املزهو الفقري اهللا إىل العباد أمقت: (X علي اإلمامقال 
  .)الفاجر

  ).وتغرق تغرق السفينة كانكسار العامل زلة(: X عنه

  .)عوامل تفسد العامل زلة(: X عنه

  .)اجلناية كبرية العامل زلة(: X عنه

                                                            
  .١٠: آل عمران -١
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  .)عامل زلة من أشد زلة ال(: X عنه

 وإذا بصاحبها٬، إال تضر مل خفيت إذا العامل معصية(:   إليه نسب فيما    X عنه
  .)والعامة صاحبها ضرت ظهرت

  .)عمل بال علم من انتفاع قلة من يرون ملا العلم طلب يف الناس زهد إمنا(: X عنه     

 بتنسكه٬، الناس يغش فاجلاهل .متنسك وجاهل متهتك عامل ظهري قصم(: X عنه
  .)بتهتكه ينفرهم والعامل

 يدعو ناسك وجاهل بفسقه٬، علمه عن يصد فاسق عامل: اثنان ظهري قطع(: X عنه
 .)بنسكه جهله إىل الناس

 جاهل ورجل فاسق٬، اللسان عليم رجل: الدنيا من رجالن ظهري قطع(: X عنه
 من الفاسق فاتقوا جهله٬، عن بنسكه وهذا فسقه٬، عن بلسانه يصد هذا ناسك٬، القلب
 يا: يقول  اهللا رسول مسعت فإين مفتون٬، كل فتنة أولئك املتعبدين٬، من واجلاهل العلماء

  .)اللسان عليم منافق] كل[ يدي على أميت هالك ٬،علي

 من واجلاهل العلماء من الفاجر فاتقوا .جاهل وعابد فاجر عامل من كم(: X عنه
  .)املتعبدين

  :١١١٠ص ١ميزان احلكمة ج

زالت العلماء٬، وميل احلكماء٬، وسوء : أخوف ما أخاف على أميت(: عن النيب 
  .)التأويل

  :٢٠٠١ص ٣ج ميزان احلكمة

أحذروا زلة العامل٬، فإن زلته تكبكبه يف النار وويل ألميت من علماء (: وعن النيب 
  .)السوء

  :٢١٠١ص ٣ميزان احلكمة ج
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  .)ملعون ملعون عامل يؤم سلطاناً جائراً معيناً له على جوره(: Xوعن اإلمام الصادق 

  :٢٥ص ٤ج X علي اإلمام خطب    البالغة ¶ج

  .)ينفعه ال معه وعلمه جهله قتله قد عامل رب(: X وقال

  :٥٤ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 رسول قال: قال يرفعه العمي مجهور بن حممد عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
  ).اهللا لعنة فعليه يفعل مل فمن علمه٬، العامل فليظهر أميت يف البدع ظهرت إذا(:  اهللا

  :٥١١ص ١١ج العاملي احلر  ) اإلسالمية( الشيعة وسائل

 بن أمحد عن ٬،حيىي بن حممد عن الصفار٬، عن احلسن٬، بن حممد عن) األخبار عيون( ويف
 عبد بن يونس عن الفضل٬، بن أمحد عن مجهور٬، بن حممد عن سعيد٬، بن احلسني عن حممد٬،
 العامل فعلى البدع ظهرت إذا(: قالوا أ¶م  الصادقني عن روينا: قال ٬،)حديث يف( الرمحن

 ).اإلميان نور سلب يفعل مل فإن علمه٬، يظهر أن

 :٢٨٣السيد ابن طاووس ص –املالحم والفنت 

  :يف ذكر علماء السوء يف آخر الزمان

 إىل فيفزعون الناس٬، ينكرها بالزوراء محراء ريح ·يج(: قال عباس٬، ابن عن بإسناده
  ).أعينهم وتزرق وجوههم تسود وخنازير قردة مسخوا قد فيجدو¶م ٬،علمائهم

* * *  



א א
 على الدالة املتواترة بل الكثرية والروايات بالظن٬، األخذ من املنع على الدالة القرآن نصوص

  .بالرأي اإلفتاء جواز عدم على دل وما بالظن٬، احلكم جواز وعدم بالعلم األخذ لزوم

لَهJم بِه2 م2ن, ع2لْمٍ و8لَا ل2آب8ائ2هِم, كَبJر8ت, كَل2م8ةً ت8خ,رJجJ م2ن, أَفْو8اه2هِم, إِن ي8قُولُونَ إِل�ا مَّا ﴿
  .)١(﴾كَذ2باً

 اللّه2 ع8لَى ل�ت8فْت8رJواْ ح8ر8ام¥ و8ه8ذَا ح8الَلٌ ه8ذَا الْكَذ2ب8 أَلِْسن8تJكُمJ ت8ص2فJ ل2م8ا ت8قُولُواْ و8الَ﴿
  .)٢(﴾يJفْل2حJونَ الَ الْكَذ2ب8 اللّه2 ع8لَى ي8فْت8رJونَ ال�ذ2ين8 إِن� الْكَذ2ب8

 قَب,ل2هِم, م2ن ال�ذ2ين8 كَذ�ب8 كَذَل2ك8 ت8أْوِيلُهJ ي8أْت2هِم, و8لَمَّا بِع2لْم2ه2 يJح2يطُواْ لَم, بِم8ا كَذ�بJواْ ب8لْ﴿
 .)٣(﴾الظ�ال2م2ني8 ع8اق2ب8ةُ كَانَ كَي,ف8 فَانظُر,
  .)٤(﴾ي8ظُنُّونَ إِال� هJم, و8إِنْ أَم8انِيَّ إِال� الْك2ت8اب8 ي8ع,لَمJونَ الَ أُمِّيُّونَ و8م2ن,هJم,﴿

 ثَم8ناً بِه2 ل2ي8ش,ت8رJواْ اللّه2 ع2ند2 م2ن, ه8ذَا ي8قُولُونَ ثُمَّ بِأَي,د2يهِم, الْك2ت8اب8 ي8كْتJبJونَ ل�ل�ذ2ين8 فَو8ي,لٌ﴿
 .)٥(﴾ي8كِْسبJونَ مِّمَّا ل�هJم, و8و8ي,لٌ أَي,د2يهِم, كَت8ب8ت, مِّمَّا ل�هJم فَو8ي,لٌ قَل2يالً

 ع2ند8 و8هJو8 ه8يِّناً و8ت8ح,س8بJون8هJ ع2لْم¥ بِه2 لَكُم لَي,س8 مَّا بِأَفْو8اه2كُم و8ت8قُولُونَ بِأَلِْسن8ت2كُم, ت8لَق�و,ن8هJ إِذْ﴿
  .)٦(﴾ع8ظ2يم¥ الل�ه2

 الْك2ت8ابِ م2ن8 هJو8 و8م8ا الْك2ت8ابِ م2ن8 ل2ت8ح,س8بJوهJ بِالْك2ت8ابِ أَلِْسن8ت8هJم ي8لْوJونَ لَفَرِيقاً م2ن,هJم, و8إِن�﴿
 و8هJم, الْكَذ2ب8 اللّه2 ع8لَى و8ي8قُولُونَ اللّه2 ع2ند2 م2ن, هJو8 و8م8ا اللّه2 ع2ند2 م2ن, هJو8 و8ي8قُولُونَ
 .)٧(﴾ي8ع,لَمJونَ

                                                            
  .٥: الكهف -١

 .١١٦: النحل -٢

  .٣٩: يونس -٣

  .٧٨: البقرة -٤

  .٧٩: البقرة -٥

  .١٥: النور -٦

  .٧٨: آل عمران -٧
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 .)١(﴾مَّرِيد ش8ي,طَان¡ كُل� و8ي8تَّبِعJ ع2لْمٍ بِغ8ي,رِ الل�ه2 ف2ي يJج8اد2لُ م8ن النَّاسِ و8م2ن8﴿

 بِم8ا ع8لَيم¥ اللّه8 إِن� ش8ي,ئاً الْح8قِّ م2ن8 يJغ,نِي الَ الظ�نَّ إَن� ظَن×اً إِال� أَكْثَرJهJم, ي8تَّبِعJ و8م8ا﴿
 .)٢(﴾ي8فْع8لُونَ

  .)٣(﴾إِثْم¥ الظ�نِّ ب8ع,ض8 إِن� الظ�نِّ مِّن8 كَث2رياً اج,ت8نِبJوا آم8نJوا ال�ذ2ين8 أَيُّه8ا ي8ا﴿

 .)٤(﴾بِالْي8م2نيِ م2ن,هJ لَأَخ8ذْن8ا # الْأَقَاوِيلِ ب8ع,ض8 ع8لَي,ن8ا ت8قَوَّلَ و8لَو,﴿

 .)٥(﴾يJوح8ى و8ح,ي¥ إِل�ا هJو8 إِنْ # الْه8و8ى ع8نِ ي8نط2قJ و8م8ا﴿

  .)٦(﴾الْكَاف2رJونَ هJمJ فَأُو,لَئ2ك8 اللّهJ أَنز8لَ بِم8ا ي8ح,كُم ل�م, و8م8ن﴿

  .)٧(﴾الظ�ال2مJونَ هJمJ فَأُو,لَئ2ك8 اللّهJ أنز8لَ بِم8ا ي8ح,كُم ل�م, و8م8ن﴿

  .)٨(﴾الْفَاس2قُونَ هJمJ فَأُو,لَئ2ك8 اللّهJ أَنز8لَ بِم8ا ي8ح,كُم ل�م, و8م8ن﴿

  :٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 جعفر أيب عن رفعه٬، شاذان بن الفضل عن إمساعيل٬، بن وحممد أبيه عن إبراهيم٬، بن علي
  .)النار إىل سبيلها ضاللة وكل ٬،ضاللة بدعة كل(: قال ٬،)السالم عليهما( اهللا عبد وأيب

  :٥٧    ٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

                                                            
  .٣: الحج -١

 .٣٦: يونس -٢

  .١٢: الحجرات -٣

 .٤٥ – ٤٤: الحاقة -٤

 .٤ – ٣: النجم -٥

  .٤٤: المائدة -٦

  .٤٥: المائدة -٧

 .٤٧: المائدة -٨
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 أبان بن عمر عن احلكم٬، بن علي عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 بدعة كل:  اهللا رسول قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،القصري الرحيم عبد عن الكليب٬،
  .)النار يف ضاللة وكل ضاللة٬،

  :٤٠٨   ٣٩٧ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف

 بزيع٬، ابن وعن .X اهللا عبد أيب عن املؤذن٬، حفص عن فضال٬، ابن عن أبيه٬، عن علي٬،
 إىل الرسالة mذه كتب أنه X اهللا عبد أيب عن جابر٬، بن إمساعيل عن سنان٬، بن حممد عن

 مساجد يف يضعو¶ا وكانوا ٬،mا والعمل وتعاهدها فيها والنظر مبدارستها وأمرهم أصحابه
 مالك بن حممد بن جعفر عن ٬،مساعة ابن وعن .فيها نظروا الصالة من فرغوا فإذا بيو·م
 هذه خرجت: قال ٬،السراج خملد بن إمساعيل عن ٬،الصحاف الربيع بن القاسم عن ٬،الكويف
 أبونا قال وقد( :)Xواحلديث طويل إىل قوله (: أصحابه إىل X اهللا عبد أيب من الرسالة
 عنده وأنفع هللا أرضى قل وإن والسنن اآلثار إتباع يف العمل على املداومة: " اهللا رسول

 بغري البدع وإتباع األهواء إتباع إن إال" األهواء وإتباع البدع يف االجتهاد من العاقبة يف
 عند اخلري من يءش ينال ولن ٬،النار يف بدعة وكل ٬،بدعة ضالل وكل ٬،ضالل اهللا من هدى

  .)اهللا طاعة من والرضا الصرب نأل ؛والرضا والصرب بطاعته إال اهللا

  :١٢٥ص ٢ج القمي إبراهيم بن علي    القمي تفسري

 و8الشُّع8ر8اء﴿(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،الفرات بن حممد عن ٬،الوليد بن حممد حدثين
JمJهJونَ ي8تَّبِعJرأيتم هل ٬،اهللا أمر وخالفوا بآرائهم اهللا دين غريوا الذين يف نزلت :قال ﴾الْغ8او 
 ٬،ذلك على الناس فيتبعهم بآرائهم ديناً وضعوا الذين بذلك عىن إمنا ٬،أحد تبعه قط شاعراً
 وجيادلون باألباطيل يناظرون يعين ﴾ي8هِيمJونَ و8اد¡ كُل� ف2ي أَنَّهJم, ت8ر8 أَلَم,﴿ :قوله ذلك ويؤكد
 يعظون :قال ٬،)١(﴾ي8فْع8لُونَ لَا م8ا ي8قُولُونَ و8أَنَّهJم,﴿ ٬،يذهبون مذهب كل ويف املضلة باحلجج

  .)يتعظون وال الناس

  :٣٥٩ص ٧ج الطربسي الشيخ    البيان جممع تفسري

                                                            
  .٢٢٦ – ٢٢٤: الشعراء -١
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: قال. أمره وخيالفون تعاىل٬، اهللا دين يغريون الذين إqم(: إبراهيم بن علي تفسري ويف
 الناس فتبعهم بآرائهم٬، ديناً وضعوا الذين بذلك عىن إمنا أحد٬، تبعه قط شاعراً رأيتم وهل
  .)ذلك على

 علم٬، بغري وتفقهوا تعلموا قوم هم(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن باإلسناد٬، العياشي وروى
  .)وأضلوا فضلوا

  :٤٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 يعقوب أيب عن ٬،]الرمحن عبد بن[ يونس عن عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 ال أن: كتابه من بآيتني عباده خص اهللا إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن اهللا٬، عبد بن إسحاق
 أَن الْك2ت8ابِ مِّيثَاقJ ع8لَي,هِم يJؤ,خ8ذْ أَلَم,﴿ :8 وقال .يعلموا مل ما يردوا وال ٬،يعلموا حىت يقولوا

 ي8أْت2هِم, و8لَمَّا بِع2لْم2ه2 يJح2يطُواْ لَم, بِم8ا كَذ�بJواْ ب8لْ﴿ :وقال ٬،)١(﴾الْح8قَّ إِال� اللّه2 ع8لَى يِقُولُواْ ال�
J٢(﴾ت8أْوِيلُه(.(  

  :٢٦٠    ٢٥٩ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 يف ٬،X احلسن أيب عن نصر٬،  أيب بن حممد بن أمحد عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد وعن
 رأيه دينه اختذ من يعين(: )٣(﴾الل�ه2 مِّن8 هJدûى بِغ8ي,رِ ه8و8اهJ اتَّب8ع8 م2مَّنِ أَض8ل� و8م8ن,﴿: 8 اهللا قول
  .)اهلدى أئمة من هدى بغري

  :٣٨٥ص ١الربهان ج

أَط2يعJوا الل�ه8 و8أَط2يعJوا الرَّسJولَ ﴿ :قي قوله Xعن أيب جعفر  ٬،عن عبد اهللا بن عجالن
 ٬،جعلهم اهللا مواضع األنبياء ٬،هي يف علي ويف األئمة ( :قال ٬،)٤(﴾و8أُول2ي الْأَم,رِ م2ن,كُم,

  ).ال حيلون شيئاً وال حيرمونه أqمغري 

                                                            
  .١٦٩: األعراف -١

  .٣٩: يونس -٢

  .٥٠: القصص -٣

  .٥٩: النساء -٤
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واليت خالفوا mا رسول اهللا واألئمة صلوات  ٬،والرواية اآلتية اليت اعتمد عليها أهل االجتهاد
وهي موضوعة من قبل عمرو  ٬،وكذلك خالفوا القدماء من الفقهاء العاملني ٬،اهللا عليهم أمجعني

ويرخص ملعاوية قتال أمري املؤمنني واحلسن اÜتىب  ٬،لكي حيلل احلرام وحيرم احلالل ٬،بن العاص
مع علمهم بأ¶ا موضوعة من قبل  ٬،وقد اعتمد عليها بعض علماء الشيعة ٬،)عليهما السالم(

رسول اهللا ولروايات  ومع علمهم مبخالفتها جلميع روايات ٬،عمرو بن العاص اللعني بن اللعني
  .االئمة صلوات اهللا عليهم أمجعني

  :١٥٧ص ٨ج البخاري    البخاري صحيح

 بن اهللا عبد بن يزيد حدثين ٬،شريح بن حياة حدثنا ٬،املكي املقرئ يزيد بن اهللا عبد حدثنا
 بن عمرو موىل قيس أيب عن ٬،سعيد بن بسر عن ٬،احلرث بن إبراهيم بن حممد عن ٬،اهلاد

 حكم إذا( :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسع نهأ ٬،العاص ابن عمرو عن ٬،العاص
 mذا فحدثت :قال ٬،)جرأ فله أخطأ مث فاجتهد حكم وإذا ٬،أجران فله أصاب مث فاجتهد احلاكم
 أيب عن الرمحن عبد بن سلمة أبو حدثين هكذا :فقال حزم بن عمرو بن بكر أبا احلديث
  ).هريرة

  :١٣٢    ١٣١ص ٥ج النيسابوري مسلم    مسلم صحيح

 أسامة بن اهللا عبد ابن يزيد عن ٬،حممد بن العزيز عبد أخربنا ٬،التميمي حيىي بن حيىي حدثنا
 عن ٬،العاص بن عمرو موىل قيس أيب عن ٬،سعيد بن بسر عن ٬،إبراهيم بن حممد عن ٬،اهلاد بن

 مث فاجتهد احلاكم حكم إذا( :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسع نهأ ٬،العاص بن عمرو
 بن وحممد إبراهيم بن إسحاق وحدثين )جرأ فله أخطأ مث فاجتهد حكم وإذا أجران٬، فله أصاب
 :يزيد قال احلديث عقيب يف وزاد مثله اإلسناد mذا حممد بن العزيز عبد عن كالمها عمر أيب

 عن سلمة أبو حدثين هكذا :فقال حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبا احلديث هذا فحدثت
  .هريرة أيب

* * *  
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  :٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   لكايفا

 الدين يف فقهنا ٬،فداك جعلت( :X موسى احلسن أليب قلت :قال ٬،حكيم بن حممد عن
 حتضره صاحبه رجل يسأل ما اÜلس يف لتكون منا اجلماعة أن حىت الناس عن بكم اهللا وأغنانا
 عن وال عنك فيه يأتنا مل يءالش علينا ورد فرمبا بكم علينا اهللا من فيما جواmا وحيضره املسألة
: فقال ؟ به فنأخذ عنكم جاءنا ملا األشياء وأوفق حيضرنا ما أحسن إىل فنظرنا يءش آبائك

 حنيفة أبا اهللا لعن :قال مث: قال٬، حكيم ابن يا هلك من هلك واهللا ذلك يف٬، هيهات هيهات
  .)وقلت٬، علي قال: يقول كان

  :٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 قلت(: قال ٬،بصري أيب عن احلناط٬، مثىن عن الوشاء٬، عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 ال٬،: فقال ؟ فيها فننظر سنة وال اهللا كتاب يف نعرفها ليس أشياء علينا ترد: X اهللا عبد أليب
  .)8 اهللا على كذبت أخطأت وإن تؤجر٬، مل أصبت إن إنك أما

  :٣١٩ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 ٬،يسار بن الفضيل عن ٬،أذينة بن عمرو عن ٬،عمري أيب بن حممد عن ٬،يزيد بن يعقوب حدثنا
 حدثنا ولكنا ٬،قبلنا كان من ضل كما ضللنا برأينا حدثنا إنا لو( :قال أنه X جعفر أيب عن

  ).لنا فبينها لنبيه بينها ربنا من ببينة

  :٣٢٠ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 أبو قال ٬،جابر عن ٬،الثمايل محزة أيب عن ٬،حمبوب بن احلسن عن ٬،حممد بن أمحد حدثنا
 ولكنا ٬،اهلالكني من لكنا برأينا حدثناهم أو الناس حندث كنا لو واهللا ٬،جابر يا( :X جعفر

 هؤالء يكرت كما نكرتها كابر عن كابر يتوارثها  اهللا رسول من عندنا بآثار حندثهم
  ).وفضتهم ذهبهم
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  :٣٢٠ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 بن علي عن ٬،القاسم بن موسى عن ٬،موسى احلسن أيب عن ٬،هارون بن حممد حدثنا
 واليتنا فرض اهللا أن لوال( :X اهللا عبد أبو يل قال :قال ٬،شريح بن حممد عن ٬،النعمان
 نقول وال بأهوائنا نقول ما اهللا فو ٬،بابنا على أوقفناكم وال أدخلناكم ما وقرابتنا ومودتنا

  ).ربنا قال ما إال نقول وال برأينا

  :٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 األول احلسن أليب قلت(: قال الرمحن٬، عبد بن يونس عن رفعه٬، اهللا عبد أيب بن حممد
X :أهل ترك ومن هلك٬، برأيه نظر من ٬،مبتدعاً تكونن ال ٬،يونس يا: فقال ؟ اهللا أوحد مبا 
  .)كفر نبيه وقول اهللا كتاب ترك ومن ضل٬،  نبيه بيت

  :٥٨    ٥٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أبيه عن جعفر٬، حدثين: قال ٬،صدقة بن مسعدة عن مسلم٬، بن هارون عن إبراهيم٬، بن علي
 يف دهره يزل مل للقياس نفسه نصب من(: قال عليه اهللا صلوات علياً أن )السالم عليهما(

 أفىت من(: X جعفر أبو وقال: قال ٬،)ارمتاس يف دهره يزل مل بالرأي اهللا دان ومن التباس٬،
 أحل حيث اهللا ضاد فقد يعلم ال مبا اهللا دان ومن يعلم٬، ال مبا اهللا دان فقد برأيه الناس
  .)يعلم ال فيما وحرم

  :٥٨ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن X اهللا عبد أبا رجل سأل(: قال ٬،قتيبة عن يونس٬، عن عيسى٬، بن حممد عن علي٬،
: له فقال ؟ فيها القول يكون ما وكذا كذا كان إن أرأيت: الرجل فقال فيها٬، فأجابه مسألة

  .)يءش يف "أرأيت: "من لسنا ٬، اهللا رسول عن فهو يءش من فيه أجبتك ما ٬،مه

  :٥٨ص ١هامش ١ج الكليين الشيخ   الكايف
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 الظن هذا عن X ¶اه واالجتهاد بالظن ختتاره الذي رأيك عن أخربين مراده كان ملا(
 اهللا صلوات املرسلني سيد من إليهم وصل ومبا واليقني باجلزم إال شيئاً يقولون ال أ¶م له وبني
  .)أمجعني وعليهم عليه

  :٢٥٤    ٢٥٣ص ١٧ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 بالرأي احلكم عن  اهللا رسول qى(: قال أنه ٬،)السالم عليهما( حممد بن جعفر عن
 من خرج برأيه اهللا دين من شيء يف حكم ومن إبليس٬، قاس من أول] إن: [وقال والقياس٬،

  ).اهللا دين

  :٢٥٤ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 برأيه٬، اهللا دين يف يقول أن ألحد جيوز ال(: قال أنه ٬،)السالم عليهما( حممد بن جعفر عن
 من أول إن ينقاس٬، ال وهذا ينقاس هذا٬، يقولون الكالم أصحاب ويح بقياسه٬، فيه يأخذ أو

 يف فرأى) طني من وخلقته نار من خلقتين منه خري أنا: (قال حني ٬،)اهللا لعنه( إبليس قاس
 األعظم يسجد ال أن القياس له ففتح الطني٬، من قدراً أعظم النار إن: بشركه وقال نفسه

 يف خمطئ قائس كل لكان القياس جاز ولو مريدا٬ً، شيطاناً وصري ذلك أجل من فلعن لألدىن٬،
 يزل مل إسرائيل بين أمر وإن القياس٬، أهل على حرج فال الدين به يتم مما القياس إذ سعة٬،

 سنن وتركوا والقياس٬، بالرأي فاخذوا    األمم سبايا أبناء    املولدون نشأ حىت معتدالً
  ).وأضلوا فضلوا ٬،األنبياء 

  :٢٥٧    ٢٥٦ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 حيفظوها٬، أن السنن أعيتهم فإqم الرأي٬، وأصحاب إياكم(: قال ٬،وعن رسول اهللا 
 فضلوا اهللا٬، أحل ما وحرموا اهللا٬، حرم ما فأحلوا برأيهم٬، واحلرام احلالل يف فقالوا

  .)وأضلوا

  :٢٥٨ص ١٧مستدرك الوسائل ج
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 عن الربقي٬، خالد بن حممد أبيه عن حممد٬، بن أمحد عن: البصائر يف الصفار احلسن بن حممد
: يقولون يتفقه ممن عندنا من إن: X اهللا عبد أليب قلت(: قال األعرج٬، سعيد عن صفوان٬،

: X اهللا عبد أبو فقال برأينا٬، فيه نقول السنة٬، يف وال اهللا كتاب يف نعرفه ال ما علينا يرد
 يف املفيد الشيخ ورواه. )السنة فيه وجاءت الكتاب٬، يف جاء إال شيء ليس كذبوا٬،

  .مثله السند٬، mذا: االختصاص

  :٢٦٢ص ١٧ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 عن الكليين٬، يعقوب بن حممد عن عصام٬، بن حممد بن حممد عن: الدين كمال يف الصدوق
 محزة أيب عن قيس٬، بن حممد عن محيد٬، بن عاصم عن علي٬، بن إمساعيل عن العالء٬، بن القاسم
 الناقصة٬، بالعقول يصاب ال اهللا دين إن(): السالم عليهما( احلسني بن علي قال: قال الثمايل٬،
 ومن سلم٬، لنا سلم فمن بالتسليم٬، إال يصاب وال الفاسدة٬، واملقاييس الباطلة٬، واآلراء
 أو نقوله مما شيئاً نفسه يف وجد ومن هلك٬، والرأي بالقياس دان ومن هدي٬، بنا اهتدى
  ).يعلم ال وهو العظيم والقرآن املثاين السبع أنزل بالذي كفر حرجاً به نقضي

  :٤٩٠ص ٢ج الكوراين علي الشيخ   وإشكال سؤال ألف

 قوماً إن: X اهللا عبد أليب قلت: قال حكيم٬، بن حممد عن: (٢١٢ص ١ج: احملاسن ويف
 ؟ برأيهم فيه فيقولون يءالش عليهم فريد ٬،أحاديث ورووا علماً وأصابوا تفقهوا قد أصحابنا من
  .)!؟ وأشباهه Ìذا إال مضى من هلك وهل ال٬،: فقال

  :٢٥٧ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 بضع على أميت ستفترق(: قال ٬، اهللا رسول عن: الفوائد كرت يف الكراجكي الفتوح أبو
 احلالل فيحرمون برأيهم٬، األمور يقيسون قوم أميت٬، على فتنة أعظمها فرقة٬، وسبعني
  ).احلرام وحيللون

  :٤٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف
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 رئاب٬، ابن علي عن حمبوب٬، بن احلسن عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 لعنته هدى وال علم بغري الناس أفىت من(: قال ٬،X جعفر أيب عن احلذاء٬، عبيدة أيب عن

  ).بفتياه عمل من وزر وحلقه العذاب٬، ومالئكة الرمحة مالئكة

  :٤٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 الرمحن عبد عن ٬،الرمحن عبد بن يونس عن عبيد٬، بن عيسى بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي
 أن إياك: هلك من هلك ففيهما وخصلتني إياك( :X اهللا عبد أبو يل قال: قال ٬،احلجاج بن

  .)تعلم ال مبا تدين أو ٬،برأيك الناس تفيت

  :٤٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن سيف عن احلكم٬، بن علي عن عيسى٬، بن حممد ابين اهللا وعبد أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 فيهما خصلتني عن أqاك(: X اهللا عبد أبو] يل[ قال: قال ٬،يزيد بن مفضل عن عمرية٬،
  ).تعلم ال مبا الناس وتفيت بالباطل٬، اهللا تدين أن أqاك: الرجال هالك

  :٤٤ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 ٬،X اهللا عبد أيب عن رواه٬، عمن فضال٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن ٬،حممد بن حيىي عن
  ).يصلح مما أكثر يفسد ما كان علم غري على عمل من:  اهللا رسول قال(: قال

  :٤٦    ٤٥ص ٢ج الكليين الشيخ   الكايف

 أمري قال: قال رفعه أصحابنا بعض عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 مبثل إال بعدي أحد ينسبه وال قبلي أحد ينسبه ال نسبة اإلسالم نسنبأل(: X املؤمنني

 هو والتصديق ٬،التصديق هو واليقني ٬،اليقني هو والتسليم ٬،التسليم هو اإلسالم إن: ذلك
 أتاه ولكن رأيه عن دينه يأخذ مل املؤمن إن .األداء هو والعمل العمل٬، هو واإلقرار ٬،اإلقرار

 نفسي الذي فو عمله٬، يف إنكاره يرى والكافر عمله يف يقينه يرى املؤمن إن فأخذه٬، ربه من
  .)اخلبيثة بأعماهلم واملنافقني الكافرين إنكار فاعتربوا أمرهم٬، عرفوا ما بيده

  :١٢٣ص ٢جالعالمة اÜلسي    البحار
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  .)النار على أجرؤكم الفتوى على أجرؤكم(:  قال رسول اهللا

  :١٥٦ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 عن اجلوهري٬، حممد بن القاسم عن ٬،)اهللا رمحه( أبيه عن ٬،أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي عن
 لنا قال: قال ٬،حبيب عن مسكان٬، ابن عن احلليب٬، حيىي عن سويد٬، بن والنضر اخلثعمي حبيب
 أخذ من منهم شىت٬، سبالً سلكوا الناس إن منكم٬، إيل أحب أحد ما(: X اهللا عبد أبو

  .)أصل له بأمر أخذمت وإنكم برأيه٬، أخذ من ومنهم Ìواه٬،

 وهكذا٬، هكذا أخذوا الناس إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن حلبيب٬، آخر حديث ويف
 حلبه هداكم واهللا بالرواية٬، قالوا وطائفة بآرائهم٬، قالوا وطائفة بأهوائهم٬، أخذوا فطائفة
  .)عنده حبه ينفعكم من وحب

  :١٥٥ص القمي اخلزاز    األثر كفاية

 :قال الصفواين٬، أمحد بن حممد حدثنا :قال سعيد٬، بن حممد بن احلسني اهللا عبد أبو خربنا
 علي عن البكا٬، حيىي عن التميمي٬، حيىي أبو حدثنا :قال ٬،السحاري حممد بن مروان حدثنا
X،ناجية فرقة منها فرقة٬، وسبعني ثالث على أميت ستفترق:  اهللا رسول قال(: قال ٬ 

 يعملون وال علمكم من ويقتبسون بواليتكم يتمسكون الذين والناجية هالكة٬، والباقون
  .)سبيل من عليهم ما فأولئك برأيهم٬،

 :١١ص الصدر باقر حممد للسيد   الواضحة الفتاوى

 شيعتك يف إن :له فقيل .افتقر بعلمه استأكل من( :قال نهأ الصادق اإلمام عن رواية يف
 أولئك ليس :فقال .الصلة منهم ويتلقون شيعتكم يف ويبثو¶ا علومكم يتحملون قوماً

 حطام يف طمعاً احلقوق ليبطل اهللا من هدى وال علم بغري يفيت الذي ذاك إمنا مبستأكلني٬،
  .)الدنيا يف يدخلوا مل ما الرسل أمناء الفقهاء(: قال نهأ  الرسول عن حديث ويف.)الدنيا

  :٢٣٨ص الصدوق الشيخ    األخبار معاين



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢١٤

 احلسن بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد حدثنا
 قال: قال ٬،محران بن محزة عن عمري٬، أيب بن حممد عن هاشم٬، بن إبراهيم حدثنا: قال الصفار٬،

  .)ýنون عنه يسأل ما كل يف أجاب من إن(: X اهللا عبد أبو

  :٢٤٤ص ١٧ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

 فهو    البيت أهل    قولنا بغري حيكم حاكم كل(: قال أنه ٬،X عن اإلمام الصادق
 مث اآلية٬، )١(﴾بِه2 ي8كْفُرJواْ أَن أُم2رJواْ و8قَد, الط�اغُوت2 إِلَى ي8ت8ح8اكَمJواْ أَن يJرِيدJونَ﴿ :وقرأ .طاغوت

 من ينج فلم بعيدا٬ً، ضالالً الشيطان وأضلهم الطاغوت٬، إىل وحتاكموا فعلوا٬، واهللا قد: قال
   .)اهللا لعنة فعليه حقهم يعرف مل فمن غريهم٬، هلك وقد وشيعتنا٬، حنن إال اآلية هذه

  :٤٠٧ص ٧ج الكليين الشيخ   الكايف

: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن رفعه٬، أبيه عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 النار٬، يف فهو يعلم وهو جبور قضى رجل: اجلنة يف وواحد النار يف ثالثة أربعة٬، القضاة(

 النار٬، يف فهو يعلم ال وهو باحلق قضى ورجل النار٬، يف فهو يعلم ال وهو جبور قضى ورجل
  ).اجلنة يف فهو يعلم وهو باحلق قضى ورجل

 حكم اهللا حكم أخطأ فمن اجلاهلية٬، وحكم اهللا حكم: حكمان احلكم(: X وقال
  ).اجلاهلية حبكم

  :٢٩ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 بن حيىي عن ٬،سويد بن النضر عن ٬،سعيد بن احلسن عن ٬،حممد ابن محدأ جعفر أبو حدثين
 إن( :يل قال :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن ٬،عثمان أيب بن معلى عن ٬،احلليب
 مبؤمنني هم وما اآلخر وباليوم باهللا أمنا يقول من الناس ومن اهللا قال ممن عتيبة بن احلكم

 جربئيل عليهم نزل بيت أهل من إال العلم يصيب ال واهللا أما ٬،وليغرب احلكم فليشرق
X(.  

                                                            
  .٦٠: النساء -١
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  :٢٩ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 عن ٬،عثمان بن أبان عن ٬،بشري بن جعفر عن ٬،احلسني بن وحممد حممد بن السندي حدثين
 احلكم إن :فقلت .ال :قال ؟ جتوز الزنا ولد شهادة عن X جعفر أبا سألت( :قال ٬،بصري أيب
 لك لذكر نهأ للحكم اهللا قال ما ذنبه له تغفر ال اللهم :فقال .جتوز أ¶ا يزعم عتيبة بن

 بيت أهل من إال العلم يوجد ال اهللا فو ومشاالً مييناً احلكم فليذهب تسألون وسوف ولقومك
  ).جربئيل عليهم نزل

  :٣٠ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 قال :قال ٬،مرمي أيب عن ٬،ثعلبة إسحاق أيب عن ٬،علي بن احلسني عن ٬،حممد بن أمحد حدثنا
 إال صحيحاً علماً جتدا لن وغرباً شرقاً( :عتيبة بن واحلكم كهيل بن لسلمة X جعفر أبو

  .)البيت أهل عندنا من خيرج شيئاً

  :٦٩٠ص ٣ج الرازي تقي حممد الشيخ    املسترشدين هداية

 اهللا علم من وتدابريهم حبملهم استغنوا(: الرأي أصحاب يف Xال اإلمام الصادق ق
 وعرفته عقولنا أدركته إال يءش ال وقالوا بأمره٬، والقوام رسوله٬، دون بذلك واكتفوا

  .)يشعرون ال حيث من أنفسهم عبدة صاروا حىت وخذهلم وأمهلهم ماتوا هم وأما ٬،ألبابنا

  :١٥٣ص ١¶ج البالغة ج

  :Xمن كالم لإلمام علي 

. وآخر قد تسمى عاملاً وليس به .....: (Xقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
من حبائل غرور  ونصب للناس شركاً ٬،فاقتبس جهائل من جهال٬، وأضاليل من ضالل

يؤمن من العظائم  ٬،وعطف احلق على أهوائه ٬،قد محل الكتاب على آرائه. وقول زور
 ٬،وأعتزل البدع وبينها اضطجع ٬،يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ٬،ويهون كبري اجلرائم

وال باب العمى  ٬،ال يعرف باب اهلدى فيتبعه ٬،فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان
وأىن تؤفكون واألعالم قائمة٬، واآليات  فذلك ميت األحياء فأين تذهبون ٬،فيصد عنه
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بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة  ٬،فأين يتاه بكم ٬،واضحة٬، واملنار منصوبة
وردوهم ورود اهليم  ٬،فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ٬،احلق وأعالم الدين وألسنة الصدق

ويبلى  ٬،إنه ميوت من مات منا وليس مبيت النبيني  أيها الناس خذوها عن خامت ٬،العطاش
واعذروا  ٬،فإن أكثر احلق فيما تنكرون ٬،فال تقولوا مبا ال تعرفون ٬،من بلي منا وليس ببال
 ٬،أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب وأترك فيكم الثقل األصغر ٬،وأنا هو ٬،من ال حجة لكم عليه

وألبستكم العافية من  ٬،الل واحلراموركزت فيكم راية اإلميان ووقفتكم على حدود احل
فال  ٬،وأريتكم كرائم األخالق من نفسي ٬،وفرشتكم املعروف من قويل وفعلي ٬،عديل

حىت يظن الظان  ٬،)منها(تستعملوا الرأي فيما ال يدرك قعره البصر وال تتغلغل إليه الفكر 
عن هذه األمة  وال يرفع ٬،وتوردهم صفوها ٬،أن الدنيا معقولة على بين أمية متنحهم درهاً

وكذب الظان لذلك٬، بل هي جمة من لذيذ العيش يتطعموqا برهة مث  ٬،سوطها وال سيفها
  .)يلفظوqا مجلة

  :٥٥    ٥٤ص ١ج X علي اإلمام خطب    البالغة ¶ج

 حكم يف القضية أحدهم على ترد: (الفتيا يف العلماء اختالف ذم يف X له كالم ومن
 مث ٬،خبالفه فيها فيحكم غريه على بعينها القضية تلك ترد مث ٬،برأيه فيها فيحكم األحكام من

 واحد وإهلهم ٬،مجيعاً آراءهم فيصوب استقضاهم الذي اإلمام عند بذلك القضاة جيتمع
 ٬،فعصوه عنه qاهم أم ٬،فأطاعوه باالختالف تعاىل اهللا أفأمرهم. واحد وكتاÌم واحد ونبيهم

 وعليه يقولوا أن فلهم له شركاء كانوا أم ٬،إمتامه على Ìم فاستعان ناقصاً ديناً اهللا أنزل أم
 سبحانه واهللا وأدائه تبليغه عن  الرسول فقصر تاماً ديناً سبحانه اهللا أنزل أم ٬،يرضى أن

 يصدق الكتاب أن وذكر يء٬،ش كل تبيان فيه ٬،)١(﴾ش8ي,ٍء م2ن الك2ت8ابِ ف2ي فَرَّطْن8ا مَّا﴿ :يقول
 ف2يه2 لَو8ج8دJواْ اللّه2 غَي,رِ ع2ند2 م2ن, كَانَ و8لَو,﴿ :سبحانه فقال ٬،فيه اختالف ال وأنه بعضاً بعضه

 تنقضي وال ٬،عجائبه تفىن ال ٬،عميق وباطنه ٬،أنيق ظاهره القرآن وإن .)٢(﴾كَث2رياً اخ,ت2الَفاً
  .)به إال الظلمات تكشف وال ٬،غرائبه

                                                            
  .٣٨: األنعام -١

  .٨٢: النساء -٢
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  :٨٤ص ٢جالعالمة اÜلسي    بحارال

 الرأي وأصحاب إياكم مودتنا٬، واملنتحلني شيعتنا معشر يا(: X املؤمنني أمري وقال
 فاختذوا يعوها٬، أن السنة وأعيتهم حيفظوها٬، أن األحاديث منهم تفلتت السنن٬، أعداء فإqم
 ونازعوا الكالب٬، أشباه اخللق وأطاعهم الرقاب٬، هلم فذلت ٬،دوالً وماله ٬،خوالً اهللا عباد
 فأنفوا يعملون ال عما فسئلوا املالعني٬، الكفار من وهم الصادقني باألئمة ومتثلوا أهله٬، احلق

 الدين كان لو أما. وأضلوا فضلوا بآرائهم الدين فعارضوا يعلمون٬، ال بأqم يعترفوا أن
  ).ظاهرمها من باملسح أوىل الرجلني باطن لكان بالقياس

  :٥٦    ٥٤ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 مسلم٬، بن هارون عن ٬،]أبيه عن[ ٬،إبراهيم بن وعلي أصحابه٬، بعض عن حيىي٬، بن حممد
 حمبوب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن وعلي ٬،X اهللا عبد أيب عن صدقة٬، بن مسعدة عن

 وكله رجل: لرجلني 8 اهللا إىل اخللق أبغض من إن(: قال أنه X املؤمنني أمري عن رفعه٬،
 والصالة بالصوم هلج قد بدعة٬، بكالم مشعوف السبيل٬، قصد عن جائر فهو نفسه إىل اهللا
 وبعد حياته يف به اقتدى ملن مضل قبله٬، كان من هدي عن ضال به٬، افتنت ملن فتنة فهو

  .خبطيئته رهن غريه٬، خطايا محال موته٬،

 ومل عاملاً الناس أشباه مساه قد الفتنة٬، بأغباش عان الناس٬، جهال يف رجالً قمش ورجل
 واكترت آجن من ارتوى إذا حىت كثر٬، مما خري منه قل ما فاستكثر٬، بكر ٬،ساملاً يوماً فيه  يغن
 خالف وإن غريه٬، على التبس ما لتخليص ضامناً قاضياً الناس بني جلس طائل غري من

 به نزلت وإن قبله٬، كان مبن كفعله بعده٬، يأيت من حكمه ينقض أن يأمن مل سبقه٬، قاضياً
 يف الشبهات لبس من فهو به٬، قطع مث رأيه٬، من حشوا هلا هيأ املعضالت املبهمات إحدى

 يرى وال أنكر٬، مما يءش يف العلم حيسب ال أخطأ٬، أم أصاب يدري ال العنكبوت غزل مثل
 اكتتم أمر عليه أظلم وإن ٬،نظره يكذب مل بشيء شيئاً قاس إن ٬،مذهباً فيه بلغ ما وراء أن
 عشوات٬، مفتاح فهو فقضى٬، جسر مث يعلم٬، ال له يقال لكيال نفسه٬، جهل من يعلم ملا به٬،

 بضرس العلم يف يعض وال ٬،فيسلم يعلم ال مما يعتذر ال جهاالت٬، خباط شبهات٬، ركاب
 الدماء٬، منه وتصرخ املواريث٬، منه تبكي ٬،اهلشيم الريح ذرو الروايات يذري فيغنم٬، قاطع
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 ورد٬، عليه ما بإصدار ملئ ال احلالل٬، الفرج بقضائه وحيرم احلرام٬، الفرج بقضائه يستحل
  .)احلق علم ادعائه من فرط٬، منه ملا أهل هو وال

 :٢٠٨   ٢٠٧ص ٢جالعالمة اÜلسي    البحار

 مثل إمنا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن عمار٬، بن إسحاق عن: العياشي تفسري االختصاص٬،
    السالم وعليه وآله نبينا على    النيب موسى كمثل األمة هذه من بعده من ومثلنا علي

 يف  لنبيه اهللا اقتصه ما أمرمها من فكان الصحبة٬، وسأله واستنطقه لقيه حني والعامل
 ما فخذ وبكالمي برسااليت الناس على اصطفيتك إين: ملوسى قال اهللا أن وذلك كتابه٬،
 وتفصيالً موعظة شيء كل من األلواح يف له وكتبنا: قال مث. الشاكرين من وكن آتيتك
 مجيع أن يظن موسى وكان األلواح٬، يف ملوسى يكتب مل علم العامل عند كان وقد. شيء لكل

 يدعون الذين هؤالء يظن كما. األلواح يف له كتب قد العلم ومجيع إليها حيتاج اليت األشياء
 إليه٬، األمة هذه حيتاج مما الدين يف والفقه العلم مجيع أثبتوا قد وأqم وعلماء فقهاء أqم

 وال علموه  اهللا رسول علم كل وليس ولفظوه٬، وعلموه ٬، اهللا رسول عن هلم وصح
 واألحكام واحلرام احلالل من الشيء أن وذلك عرفوه٬، وال  اهللا رسول عن إليهم صار
 أن ويستحيون ٬، اهللا رسول عن أثر فيه عندهم يكون وال عنه فيسألون عليهم يرد

 معدنه من العلم الناس فيطلب جييبوا فال يسألوا أن ويكرهون اجلهل إىل الناس ينسبهم
 قال وقد بالبدع٬، اهللا ودانوا اآلثار وتركوا اهللا دين يف والقياس الرأي استعملوا فلذلك
 يكن فلم اهللا دين من شيء عن سئلوا إذا أqم فلو. ضاللة بدعة كل:  اهللا رسول
 لعلمه منهم األمر أويل وإىل الرسول وإىل اهللا إىل ردوه  اهللا رسول عن أثر منه عندهم
 لنا٬، واحلسد العداوة منا العلم طلب من منعهم والذين حممد٬، آل من منهم يستنبطونه الذين

 وعرفه واستنطقه لقيه حيث    إليه يوحى اهللا نيب وموسى   العامل موسى حسد ما واهللا وال
 رسول عن ورثنا وما علمنا ٬، اهللا رسول بعد األمة هذه حسدتنا كما حيسده ومل بالعلم٬،

 منه ليتعلم الصحبة وسأله العامل إىل موسى رغب كما علمنا يف إلينا يرغبوا ومل ٬، اهللا
 حيتمل وال صحبته يستطيع ال موسى أن العامل علم ذلك العامل سأل أن فلما ويرشده٬، العلم
 له فقال. خرباً به حتط مل ما على تصرب وكيف: العامل قال ذلك فعند معه يصرب وال علمه
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 وال صابراًَ اهللا شاء إن ستجدين:    يقبله كي نفسه على يستنطقه له خاضع وهو    موسى
 يا واهللا فكذلك. علمه على يصرب ال موسى أن يعلم العامل كان وقد أمرا٬ً، لك أعصي

 يقبلونه وال علمنا واهللا حيتملون ال اليوم ومجاعتهم وفقهائهم هؤالء قضاة عمار بن إسحاق
 حني العامل علم على موسى يصرب مل كما عليه٬، يصربون وال به يأخذون وال يطيقونه وال

 وهو رضا اهللا عند وكان مكروهاً موسى عند ذلك وكان علمه٬، من رأى ما ورأي صحبه
  ).احلق اهللا عند وهو يؤخذ ال مكروه اجلهلة عند علمنا وكذلك احلق٬،

  :١٤    ١٣ص ١٨ج العاملي احلر  ) اإلسالمية( الشيعة وسائل
 بشري٬، بن جعفر عن احلسني٬، بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد عن بإسناده احلسن بن حممد

 X علياً مسعت: قال ٬،السلماين عبيدة عن ٬،لسلمان موىل حدثين: قال ٬،عاصم عن محاد٬، عن
 قال قد  اهللا رسول نإف ٬،تعلمون ال مبا الناس تفتوا وال اهللا اتقوا ٬،الناس أيها يا( :يقول
 وعلقمة عبيدة فقام .عليه كذب موضعه غري وضعه من قوالً قال وقد ٬،غريه إىل منه آل قوالً

: فقال ؟ املصحف يف به خربنا قد مبا نصنع فما ٬،املؤمنني أمري يا: فقالوا معهم وأناس واألسود
  ). حممد آل علماء ذلك عن يسأل

  :٣٢٦    ٣٢٤ص الطوسي الشيخ   الغيبة

 بن إبراهيم بن حممد حدثين: قال ٬،احلسني بن علي بن حممد جعفر أيب عن مجاعة٬، وأخربين
 اهللا رضي( روح بن احلسني القاسم أيب الشيخ عند كنت(: قال ٬،)اهللا رمحه( الطالقاين إسحاق

 عن أسألك أن أريد إين :فقال رجل إليه فقام ٬،القصري عيسى بن علي) منهم( مجاعة مع )عنه
وبعد إجابة الشيخ احلسني بن روح ) والرواية طويلة( لك٬، بدا عما سل: له فقال يء ؟ش
 احلسني القاسم أيب الشيخ إىل فعدت ):عنه اهللا رضي( إسحاق بن إبراهيم بن حممد قال لرجلل
 ؟ نفسه عند] من[ أمس يوم لنا ذكر أتراه: نفسي يف أقول وأنا الغد من )سره قدس( روح بن

 من الريح يب Ôوي أو الطري فتخطفين السماء من أخر لئن ٬،إبراهيم بن حممد يا: فقال فابتدأين
 األصل من ذلك بل ٬،نفسي عند ومن برأيي اهللا دين يف أقول أن من إيلّ أحب سحيق مكان

  ).هعلي وسالمه اهللا صلوات احلجة من ومسموع

  :٤٠    ٣٦ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف
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 ابن عن ٬،أبيه عن إبراهيم٬، بن وعلي أصحابه بعض عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
وهو يتحدث  X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،محران عن محزة٬، أيب بن حممد عن ٬،مجيعاً عمري أيب

 ورأيت حيرم٬، احلالل ورأيت حيلل احلرام ورأيت( :)Xإىل أن قال ( عن عالئم الظهور
 اهللا٬، على اجلرأة من به يستخفى ال الليل ورأيت وأحكامه٬، الكتاب وعطل بالرأي الدين

 اهللا سخط يف ينفق املال من العظيم ورأيت بقلبه٬، إال ينكر أن يستطيع ال املؤمن ورأيت
 قلوب ورأيت :)Xإىل قوله ( اخلري أهل ويباعدون الكفر أهل يقربون الوالة ورأيت ٬،8

 فيه٬، يتنافس ظهر قد السحت ورأيت عليهم٬، الذكر وثقل أعينهم ومجدت قست قد الناس
 الدنيا يطلب الدين لغري يتفقه الفقيه ورأيت الناس٬، لرياه يصلى إمنا املصلي ورأيت

  .)غلب من مع الناس ورأيت والرئاسة٬،

 :٢٠٠ص ٢ج احلائري اليزدي علي الشيخ    الغائب احلجة إثبات يف الناصب إلزام

 يعلمون ال ملا الدين يف الفتوى أهل من وينتقم(......  :Xمن خطبة البيان لإلمام علي 
 مهوا الناس أم؟  فقوموه عوج به كان أم؟  فتمموه ناقصاً الدين أكان ٬،وألتباعهم هلم فتعساً

 ؟ فذكروه إليه أوحي فيما املختار وهم أم ؟ فعصوه بالصواب أمرهم أم؟  فأطاعوه باخلالف
 كانوا القوم أم ؟ فاتبعوه بعده نيب جاء أم ؟ ومتموه فكملوه عهده على يكمل مل الدين أم

 يبق مل اهللا وأمي فهيهات .عندهم كان مبا تصاغروا قاموا حنبه قضى فلما عهده على صوامت
 أولوا يتذكر إمنا ٬،آمنوا للذين فتنة تكون ال حىت وبينه أوضحه إال مفصل وال مبهم أمر

  ).األلباب

  :٣٣٦    ٣٢٧ص ألبن عريب   فتوحات القدس

ويدعو بالسيف ويرفع املذاهب عن  ....(..: جاء فيه Xيف كالم له عن اإلمام املهدي 
االجتهاد٬، ملا يرونه من احلكم  أهلمقلدة العلماء  أعداؤهاخلالص٬، الدين  إاليبقى  فال األرض

  ).أئمتهم فيدخلون كرهاً حتت حكمه خوفاً من سيفه إليهخبالف ما ذهب 

  :إلمام املهدي سيأيت ليحارب أهل البدعاويف الدعاء التايل يتبني إن 

  :٢٨٠    ٢٧٧ص الطوسي الشيخ   الغيبة



 ٢٢١..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

احلاجة وهو موجود يف باب روايات املهديني مع ذكر الدعاء طويل أخذت منه مقدار 
 وخامت املرسلني٬، سيد حممد على صل اللهم الرحيم٬، الرمحن اهللا بسم(.....  :املصادر
 به وأحي دينك٬، من حمي ما به جدد اللهم امليثاق٬، يف املنتجب العاملني٬، رب وحجة النبيني٬،

 غضاً يديه وعلى به دينك يعود حىت حكمك٬، من غري ما به وأظهر ٬،كتابك من بدل ما
 نور اللهم. لديه بدعة وال عنده٬، باطل وال معه٬، شبهة وال فيه الشك خملصاً خالصاً ٬،جديداً
  ....).بدعة كل بركنه وهد ظلمة٬، كل بنوره

* * *  



א א א א
  :٨   ٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

  ):رمحه اهلل(قول الشيخ الكليين 
 العلم املصيب٬، املوفق له وسعى الفطن٬، املتدبر والتمسه العاقل٬، اقتبسه ما فأحق(... 
 وزواجره و¶يه وأمره وأحكامه٬، وشرائعه توحيده٬، من خلقه به اهللا استعبد ما ومعرفة بالدين٬،
 والشرط مقبول٬، غري والتسويف ٬،يسرياً والعمر ٬،الزماً والتكليف ثابتة٬، احلجة كانت إذ وآدابه٬،

 ليكون ٬،وبصرية ويقني بعلم فرائضه مجيع يؤدوا أن خلقه به استعبد فيما ذكره جل اهللا من
 وبصرية علم بغري يؤدي الذي ألن ؛جزائه وعظيم لثوابه٬، مستوجباً ربه٬، عند حمموداً هلا املؤدي

 وال أدى٬، مما ثقة على يكن مل جاهالً كان وإذا يؤدي٬، من إىل يدري وال يؤدي٬، ما يدري ال
 ؛شبهة وال شك غري من به صدق مبا عارفاً يكون حىت مصدقاً يكون ال املصدق ألن ؛مصدقاً
 املستيقن٬، العامل من يكون ما مثل والتقرب واخلضوع والرهبة الرغبة من له يكون ال الشاك ألن
 العلم لعلة مقبولة الشهادة فصارت ٬،﴾ي8ع,لَمJونَ و8هJم, بِالْح8قِّ ش8هِد8 م8ن إِل�ا﴿ :8 اهللا قال وقد

 علم بغري املؤدي الشاك يف واألمر مقبولة٬، الشهادة تكن مل بالشهادة العلم ولوال بالشهادة٬،
 عليه الشرط ألن ؛عليه رد شاء وإن عمله٬، فقبل عليه تطول شاء إن ذكره٬، جل اهللا إىل وبصرية

: وتعاىل تبارك فقال اهللا وصفه ممن يكونوا كيال ٬،ويقني وبصرية بعلم املفروض يؤدي أن اهللا من
 انقَلَب8 ف2ت,ن8ةٌ أَص8اب8ت,هJ و8إِنْ بِه2 اطْم8أَن� خ8ي,ر¥ أَص8اب8هJ فَإِنْ ح8ر,ف¡ ع8لَى الل�ه8 ي8ع,بJدJ م8ن النَّاسِ و8م2ن8﴿

 علم بغري فيه داخالً كان ألنه ؛﴾الْمJبِنيJ الْخJس,ر8انُ هJو8 ذَل2ك8 و8الْآخ2ر8ةَ الدُّن,ي8ا خ8ِسر8 و8ج,هِه2 ع8لَى
 اإلميان يف دخل من: "X العامل قال وقد يقني٬، وال علم بغري خروجه صار فلذلك يقني٬، وال

  ."فيه دخل كما منه خرج علم بغري فيه دخل ومن إميانه٬، ونفعه فيه٬، ثبت بعلم

 اجلبال زالت وآله عليه اهللا صلوات نبيه وسنة اهللا كتاب من دينه أخذ من: "X وقال
  ."الرجال ردته الرجال أفواه من دينه أخذ ومن ٬،يزول أن قبل

 أهل على انبثقت العلة وهلذه". الفنت يتنكب مل القرآن من أمرنا يعرف مل من: "X وقال
 والشرك الكفر شرائط استوفت قد اليت املستشنعة واملذاهب الفاسدة األديان هذه بثوق دهرنا
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 ٬،مستقراً ثابتاً إميانه يكون وأن توفيقه اهللا أراد فمن ٬،وخذالنه تعاىل اهللا بتوفيق وذلك كلها٬،
 وآله عليه اهللا صلوات نبيه وسنة اهللا كتاب من دينه يأخذ أن إىل توديه اليت األسباب له سبب
 يكون وأن خذالنه اهللا أراد ومن الرواسي٬، اجلبال من دينه يف أثبت فذاك وبصرية٬، ويقني بعلم
 غري من والتأويل والتقليد االستحسان أسباب له سبب   منه باهللا نعوذ    مستودعاً معاراً دينه
 يؤمن وال إياه٬، سلبه شاء وإن إميانه٬، أمت وتعاىل تبارك اهللا شاء إن املشيئة يف فذاك وبصرية٬، علم
 من كبرياً رأى كلما ألنه ؛كافراً ويصبح مؤمناً ميسي أو ٬،كافراً وميسي مؤمناً يصبح أن عليه

  ....)قبله ظاهره استحسن شيئاً رأى وكلما معه٬، مال الكرباء

  :٥٨   ٥٦ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

  ):رمحه اهلل(قول الشيخ النعما�ي 
 من يءش كل علم القرآن يف ليس إنه العمي الصم هؤالء ادعاء هذا من أعجب مث(... 

 إىل احتاجوا فيه جيدوه مل ملا وإ¶م وجليلها٬، والسنن األحكام ودقيق وكبريها٬، الفرائض صغري
 الكذب  اهللا رسول على وافتروا mما٬، احلكومة يف والعمل الرأي يف واالجتهاد القياس
: يقول واهللا ٬،جبل بن ملعاذ لقوله عليه ادعوه ما هلم وأطلق ٬،االجتهاد أباحهم بأنه والزور

  .)١(﴾ش8ي,ٍء ل�كُل� ت2ب,ي8اناً الْك2ت8اب8 ع8لَي,ك8 و8ن8زَّلْن8ا﴿

  .)٢(﴾ش8ي,ٍء م2ن الك2ت8ابِ ف2ي فَرَّطْن8ا مَّا﴿: ويقول

  .)٣(﴾مJبِنيٍ إِم8امٍ ف2ي أح,ص8ي,ن8اهJ ش8ي,ٍء و8كُل�﴿: ويقول

  .)٤(﴾ك2ت8اباً أَح,ص8ي,ن8اهJ ش8ي,ٍء و8كُل�﴿: ويقول

  .)٥(﴾إِلَيَّ يJوح8ى م8ا إِال� أَتَّبِعJ إِنْ﴿: ويقول

                                                            
  .٨٩: النحل -١

 .٣٨: األنعام -٢

 .١٢: يس -٣

 .٢٩: النبأ -٤

  .٥٠: األنعام -٥
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 واآلخرة الدنيا أمور من شيئاً أن أنكر فمن ٬،)١(﴾اللّهJ أَنز8لَ بِم8ا ب8ي,ن8هJم اح,كُم و8أَن2﴿: ويقول
 الذي القرآن يف موجوداً ليس الشريعة أهل إليه حيتاج ما ومجيع وسننه وفرائضه الدين وأحكام

 وغري الكذب اهللا على ومفتر قوله٬، اهللا على راد فهو ﴾ش8ي,ٍء ل�كُل� ت2ب,ي8اناً﴿: فيه تعاىل اهللا قال
 جيدون ال أ¶م يف mم يقتدون الذين وأئمتهم أنفسهم عن صدقوا لقد ولعمري. بكتابه مصدق
 فيه هلم رسوله وال اهللا جعل وال علمه٬، أويت ممن وال أهله٬، من ليسوا أل¶م ؛القرآن يف ذلك
 أمر الذين عليهم٬، ودل العلم٬، آتاهم الذين  الرسول بيت أهل كله بالعلم خص بل ٬،نصيباً

 اهللا أمر امتثلوا ولو. وترامجته وورثته خزنته هم الذي الكتاب من موضعه على ليدلوا مبسألتهم
 ي8س,ت8نبِطُون8هJ ال�ذ2ين8 لَع8ل2م8هJ م2ن,هJم, اَألم,رِ أُو,ل2ي و8إِلَى الرَّسJولِ إِلَى ر8دُّوهJ و8لَو,﴿: قوله يف 8

 نور إىل اهللا ألوصلهم )٣(﴾ت8ع,لَمJونَ الَ كُنتJم, إِن الذ�كْرِ أَه,لَ فَاس,أَلُواْ﴿: قوله ويف ٬،)٢(﴾م2ن,هJم,
 وسقط بالرأي٬، واالجتهاد القياس عن وأغناهم يعلمون٬، يكونوا مل ما وعلمهم اهلدى٬،

  النيب على ويدعون بينهم٬، وجييزونه العباد٬، به يدين الذي الدين أحكام يف الواقع االختالف
 م2ن, كَانَ و8لَو,﴿: وعز جل يقول حيث عنه وينهى حيظره والقرآن وأجازه٬، أطلقه أنه الكذب

  .)٤(﴾كَث2رياً اخ,ت2الَفاً ف2يه2 لَو8ج8دJواْ اللّه2 غَي,رِ ع2ند2

  .)٥(﴾البينات جاءهم ما بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا وال﴿: ويقول

 االختالف ذم يف اهللا وآيات ٬،)٦(﴾ت8فَرَّقُواْ و8الَ ج8م2يعاً اللّه2 بِح8ب,لِ و8اع,ت8ص2مJواْ﴿: ويقول
 على ويدعون وجييزونه الضالل٬، هو الدين يف والفرقة واالختالف حتصى٬، أن من أكثر والفرقة
 وال﴿: بقوله عنه وينهى حيظره 8 اهللا وكتاب عليه٬، افتراء وأجازه أطلقه أنه  اهللا رسول
 على للخلق حجة وأي ؟ البيان هذا من أوضح بيان فأي. ﴾واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا

 وعقولنا نفوسنا إىل يكلنا أن ومن اخلذالن٬، من باهللا نعوذ ؟ واإلرشاد اإليضاح هذا بعد اهللا
 من إليه وأرشدنا عليه٬، ودلنا له٬، هدانا ما على يثبتنا أن ونسأله ديننا٬، يف وآرائنا واجتهادنا

                                                            
  .٤٩: المائدة -١

  .٨٣: النساء -٢

  .٤٣: النحل -٣

  .٨٢: النساء -٤

  .١٠٥: آل عمران -٥

 .١٠٣: آل عمران -٦
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 ¶وا عما واالنتهاء به٬، أمروا مبا والعمل عنهم٬، واألخذ mم٬، والتمسك ألوليائه٬، واملواالة دينه٬،
 عنهم٬، متأخرين وال هلم متقدمني وال شاكني٬، وال مبدلني غري ذلك٬، على 8 نلقاه حىت عنه
 حلق٬، لزمهم ومن حمق٬، خالفهم ومن غرق٬، عنهم ختلف ومن مرق٬، عليهم تقدم من فإن

  .) اهللا رسول قال وكذلك

  :٦٣٧   ٦٣٦ص ٢ج املرتضى السيد   ) فقه أصول( الذريعة

  ):رمحه اهلل(قول السيد املرتضى 
  ).معذور غري جهله من وأن عليه٬، مدلول احلق وأن باطل٬، االجتهاد أن عندنا(

  :٤٨٨ص املرتضى الشريف   االنتصار

  :رد السيد املرتضى على إحدى فتاوى ابن اجلنيد
  .)ظاهر وخطؤه واالجتهاد الرأي من ضرب على فيها اجلنيد ابن عول وإمنا(

  :٨ص ١ج الطوسي الشيخ  ) ج.ط( األصول عدة

  ):رمحه اهلل(قول الشيخ الطوسي 
  ).استعماهلما حمظور بل بدليلني٬، ليسا إ¶ما فعندنا واالجتهاد القياس وأما(

  .)ولسنا نقول باالجتهاد والقياس: (١٤٦ويف ص

  :٢٢ص ١ج احللي احملقق   املعترب

  ):رمحه اهلل(قول احملقق احللي 
 أخذت إن أسعدك فما شرعه٬، بلسان وناطق ربك عن خمرب فتواك حال يف إنك(... 
 اهللا على تقولوا وأن(: تعاىل قوله تلقاء فهمك فاجعل الوهم٬، على بنيت إن كبأخي وما باجلزم٬،

 مِّن,هJ فَج8ع8لْتJم رِّز,قٍ مِّن لَكُم اللّهJ أَنز8لَ مَّا أَر8أَي,تJم قُلْ﴿: تعاىل قوله إىل وانظر ٬،)١()تفعلون ال ما
                                                            

 .١٦٩: البقرة) َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَن( -١
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 احلكم مستند قسم كيف وتفطن ٬،)١(﴾ت8فْت8رJونَ اللّه2 ع8لَى أَم, لَكُم, أَذ2نَ آللّهJ قُلْ و8ح8الَالً ح8ر8اماً
  .)مفتر فأنت اإلذن يتحقق مل فما القسمني٬، إىل

  :٢٧   ٢٦ص ١ج احللي احملقق   املعترب

  ):رمحه اهلل(قول احملقق احللي 
 وبراء·م عدالتهم وظهور أصوهلم٬، وشرف  أئمتنا طهارة على بأمجعهم الناس اتفاق(
 والت إعراض مع فيهم القدح عن األلسنة وقصور ٬،خلقاً أو حسباً أو نسباً منهم يشني ما

 من أ¶م فلوال الوافرة٬، بالصالة فيهم للوقيعة والتعريض منهم الغض وإيثارهم عنهم٬، أزمنتهم
 ملا عليهم الطاعن كذب ويتحقق فيهم القدح عن األلسن عنه يقصر حد إىل الكمال صفات
 األخذ يف اإلمامية يصوبون الظاهرة والعدالة الطاهرة األخالق هذه مع هم مث .ذلك هلم استمر
 يأخذ من ومينعون برأيه٬، وقال باجتهاده أفىت ممن غريهم على ويعيبون بفتواهم والعمل عنهم
 النقل عن صادراً ضرورياً علماً منهم ذلك يعلم الضالل٬، إىل وينسبونه رأيه ويستخفون عنه

  ).عابوا ملا هلم ساغ ما لغريهم يسوغ كان فلو املتواتر٬،

  :٣٦٩    ٣٦٨ص اإلسترآبادي أمني حممد    املدنية الفوائد

  :قول  املوىل االسرتآبادي
 أجريت يوم ومرة ٬، النيب تويف يوم مرة ٬،مرتني الدين ختريب وقع وباجلملة٬،(... 
 دراية كتب ويف األصولية الكتب يف العامة ذكر·ا اليت واالصطالحات األصولية القواعد
 االختالف جبواز يقولون اجلماعة هذه أن ٬،اللبيب أيها وناهيك. وأحاديثنا أحكامنا يف احلديث

 أنه مع كامليت٬، امليت قول: ويقولون التقية٬، ضرورة على أحدها ابتناء غري من الفتاوى يف
 وحرامه القيامة يوم إىل حالل  حممد حالل بأن  األطهار األئمة عن األخبار تواترت
  ).القيامة يوم إىل حرام

  :١٥ص الصدر باقر حممد للسيد   الواضحة الفتاوى

                                                            
  .٥٩: يونس -١
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  :الفتوى مصادر: املوضوع

  ):رمحه اهلل(قول السيد الصدر 
 بصورة اعتمدنا اليت املصادر إىل موجزة بصورة أخرياً نشري أن الضروري من ونرى(
 عن عبارة احلديث مستهل يف ذكرنا كما وهي الواضحة٬، الفتاوى هذه استنباط يف رئيسية
 البيت أهل من املعصومني األئمة سنة يف املتمثل بامتدادها الشريفة النبوية والسنة الكرمي الكتاب
 هذه من يءش يف نعتمد ومل ٬،mما بالتمسك  النيب أمر الذين الثقلني أحد باعتبارهم 
 شرعياً مسوغاً نرى فال وحنومها واالستحسان القياس أما املصدرين٬، هذين غري على الفتاوى
 اختلف الذي العقلي بالدليل يسمى ما وأما.  البيت أهل الئمة تبعاً عليها لالعتماد
 به العمل يسوغ بأنه نؤمن كنا نإو فنحن ال أو به العمل يسوغ هل أنه يف واحملدثون اÜتهدون
 بالدليل يثبت ما كل بل ٬،املعىن mذا العقلي الدليل على إثباته يتوقف واحداً حكماً جند مل ولكنا
 إىل مصدراً ليس فهو باإلمجاع يسمى ما وأما ٬،سنة أو بكتاب الوقت نفس يف ثابت فهو العقلي
 ٬،احلاالت بعض يف للسنة إثبات وسيلة كونه جلأ من إال عليه يعتمد وال والسنة الكتاب جانب
 من جيعلنا أن تعاىل اهللا إىل ونبتهل والسنة الكتاب مها الوحيدان املصدران كان وهكذا

 مسيع واهللا هلا انفصام ال الوثقى بالعروة استمسك فقد" mما استمسك ومن mما املتمسكني
  .)"عليم

 األصول علم يف دروس٬، ٢٦    ٢٣ص الصدر باقر حممد السيد   لألصول اجلديدة املعامل
  :٤٨   ٤٦ص ١ج الصدر باقر حممد السيد   

  ):رمحه اهلل(قول السيد الصدر 
 استعملت وقد ٬،"ما بعمل للقيام الوسع بذل" :وهو ٬،اجلهد من مأخوذ اللغة يف االجتهاد(
 قرر·ا اليت القواعد من قاعدة عن mا للتعبري الفقهي الصعيد على   مرة ألول    الكلمة هذه
 أن أراد إذا الفقيه إن: "القائلة القاعدة وهي ٬،أساسها على وسارت السين الفقه مدراس بعض

 عن بدالً االجتهاد إىل رجع السنة أو الكتاب يف عليه يدل نصاً جيد ومل شرعياً حكماً يستنبط
  ".النص
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 اخلاص تفكريه إىل يرجع النص جيد ال حيث فالفقيه الشخصي٬، التفكري يعين هنا واالجتهاد
. أيضاً بالرأي عنه يعرب وقد تشريع٬، من الشخصي فكره يف يرجح ما على ويبين ويستلهمه
 يستند قد الفقيه أن فكما ٬،مصادره من ومصدراً الفقيه أدلة من دليالً يعترب املعىن mذا واالجتهاد

 االجتهاد إىل النص توفر عدم حاالت يف يستند كذلك mما ويستدل السنة أو الكتاب إىل
 وعلى السين٬، الفقه يف كبرية مدارس لالجتهاد املعىن mذا نادت وقد .به ويستدل الشخصي
  البيت أهل أئمة من شديدة معارضة الوقت نفس يف ولقي حنيفة٬، أيب مدرسة رأسها

  .املقبل البحث يف سنرى كما مدرستهم٬، إىل ينتسبون الذين والفقهاء

 عنه للتعبري تستخدم وكانت املعىن هذا محلت الكلمة أن على يدل االجتهاد كلمة وتتبع
 االجتهاد تذم  البيت أهل أئمة عن املأثورة فالروايات السابع٬، القرن إىل األئمة عصر منذ

 وقد احلكم٬، مصادر من مصدراً الشخصي التفكري من يتخذ الذي الفقهي املبدأ ذلك به وتريد
 محلوا الذين والرواة أيضاً األئمة عصر يف التصنيف دور الفقهي املبدأ هذا ضد احلملة دخلت
 للمصطلح وفقاً املبدأ ذلك عن للتعبري غالباً االجتهاد كلمة تستعمل احلملة وكانت ٬،آثارهم
 يف االستفادة" أمساه كتاباً الزبريي الرمحن عبد بن اهللا عبد صنف فقد الروايات٬، يف جاء الذي

 أيب بن إبراهيم بن هالل وصنف ٬،"والقياس االجتهاد أصحاب على والرد األوائل على الطعون
 نتائج على واعتمد الرسول آثار رد من على الرد" كتاب باسم املوضوع يف كتاباً املدين الفتح
 أيب بن إسحاق بن علي بن إمساعيل منه قريباً أو الصغرى الغيبة عصر يف وصنف ٬،"العقول
 كله ذلك على نص كما االجتهاد٬، يف أبان بن عيسى على الرد يف كتاباً النوخبيت سهل

  .هؤالء من واحد كل ترمجة يف الرجال صاحب النجاشي

 احلملة٬، تلك يواصل الرابع القرن أواسط يف الصدوق جند الصغرى الغيبة أعقاب ويف
: يقول كتب إذ واخلضر٬، موسى قصة على كتابه يف تعقيبة   املثال سبيل على    له ونذكر

 معىن واستدالله باستنباطه يدرك مل   تعاىل اهللا من وحمله وفضله عقله كمال مع    موسى إن"
 واالستدالل القياس ورسله اهللا ألنبياء جيز مل فإذا به٬، األمر وجه عليه اشتبه حىت اخلضر أفعال

 موسى يصلح مل فإذا.. .ذلك هلم جيور ال بأن أوىل األمم من دو¶م من كان واالستخراج
 الستنباط يصلحون وكيف ٬،اإلمام الختيار األمة تصلح فكيف   وحمله فضله مع    لالختيار
  ".املتفاوتة وآرائهم الناقصة بعقوهلم واستخراجها الشرعية األحكام
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 االجتهاد٬، على ويهجم اخلط نفس على فيسري املفيد الشيخ جيئ الرابع القرن أواخر ويف
 ضالنق" باسم ذلك يف كتاباً ويكتب الذكر اآلنف الفقهي املبدأ ذلك عن الكلمة mذه يعرب وهو
 القرن أوائل يف املرتضى السيد لدى نفسه املصطلح وجند". الرأي اجتهاد يف اجلنيد ابن على

 زجيو ال االمامية وإن باطل٬، االجتهاد إن: "ويقول االجتهاد يذم الذريعة يف كتب إذ اخلامس
 بابن معرضاً" االنتصار" الفقهي كتابه يف وكتب ٬،"االجتهاد وال الرأي وال بالظن العمل عندهم
 وخطأه واالجتهاد الرأي من ضرب على املسألة هذه يف اجلنيد ابن عول إمنا" :قائالً – اجلنيد
 نرى ال إنا: "االنتصار كتاب من الطهارة فصل يف الرجلني مسح مسألة يف وقال ٬،"ظاهر

  ".به نقول وال االجتهاد

 يف تويف الذي الطوسي فالشيخ ٬،أيضاً ذلك بعد االجتهاد كلمة يف االصطالح هذا واستمر
 ليسا إ¶ما فعندنا واالجتهاد القياس أما: "قائالً العدة كتاب يف يكتب اخلامس القرن أوساط
 يف إدريس ابن يستعرض السادس القرن أواخر ويف". استعماهلما الشريعة يف حمظور بل بدليلني٬،
 مث األخرى٬، على البينتني إلحدى املرجحات من عدداً السرائر كتابه من البينتني تعارض مسألة
 باطل واالجتهاد واالستحسان والقياس أصحابنا٬، عند ذلك بغري ترجيح وال: "قائالً ذلك يعقب
  ..).".عندنا

* * *  
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 خ8لَقْت8 ل2م8ن, أَأَس,جJدJ قَالَ إِب,ل2يس8 إَال� فَس8ج8دJواْ آلد8م8 اس,جJدJواْ ل2لْم8آلئ2كَة2 قُلْن8ا و8إِذْ﴿
 .)٢(﴾ط2يناً

  :٥٨ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف 

 مياح٬، بن احلسني عن يقطني٬، بن علي بن احلسن عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 نار من خلقتين: فقال بآدم نفسه قاس إبليس إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن

 نوراً أكثر ذلك كان بالنار٬، آدم منه اهللا خلق الذي اجلوهر قاس ولو طني٬، من وخلقته
  .)النار من وضياء

  :٥٨ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف 

 ٬،القرشي اهللا عبد بن عيسى عن العقيلي٬، اهللا عبد بن أمحد عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
: قال ؟ تقيس أنك بلغين ٬،حنيفة أبا يا: له فقال X اهللا عبد أيب على حنيفة أبو دخل(: قال
 طني٬، من وخلقته نار من خلقتين: قال حني إبليس قاس من أول فإن ٬،تقس ال: قال .نعم

 النورين٬، بني ما فضل عرف النار بنورية آدم نورية قاس ولو والطني٬، النار بني ما فقاس
  .)اآلخر على أحدمها وصفاء

  :٥٦ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 احلسن أليب قلت: قال ٬،حكيم بن حممد عن عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
 منا اجلماعة أن حىت الناس عن بكم اهللا وأغنانا الدين يف فقهنا فداك جعلت: X موسى

                                                            
 .١٢ – ١١: األعراف -١

 .٦١: اإلسراء -٢
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 ٬،بكم علينا اهللا منO فيما جواmا وحيضره املسألة حتضره صاحبه رجل يسأل ما اÜلس يف لتكون
 حيضرنا ما أحسن إىل فنظرنا يءش آبائك عن وال عنك فيه يأتنا مل يءالش علينا ورد فرمبا
 من هلك واهللا ذلك يف هيهات٬، هيهات( :فقال .به فنأخذ عنكم جاءنا ملا األشياء وأوفق
  .)وقلت علي٬، قال: يقول كان حنيفة أبا اهللا لعن: قال مث: قال .حكيم ابن يا هلك

  .واهللا ما أردت إال أن يرخص يل يف القياس: قال حممد بن حكيم هلشام بن احلكم

  :٢١٣ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 أيب بن درست عن سويد٬، بن النضر عن أبيه٬، عن ٬،أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي عن
 يرد يكاد فال بيننا فيما نتالقى إنا: X احلسن أليب قلت(: قال حكيم٬، بن حممد عن منصور٬،
 وليس يءالش علينا يرد وقد بكم٬، علينا به اهللا أنعم يءش وذلك يءش فيه وعندنا إال يءش علينا
: قال مث .وللقياس لكم وما ال٬،: فقال ؟ أحسنه على فنقيس يشبهه ما وعندنا يءش فيه عندنا
 جتلس كنت: قال مث .وقلت الصحابة وقالت وقلت٬، علي قال: يقول كان فالن٬، أبا اهللا لعن
 فقولوا٬، تعلمون ما جاءكم إذا: X احلسن أبو فقال .قوله هذا ولكن ٬،ال: قلت   ؟ إليه
 رسول ألن: قال    ؟ ذاك ومل: فقلت .)فمه على يده ووضع( فها تعلمون ال ما جاءكم وإذا
  .)القيامة يوم إىل بعده من إليه حيتاجون وما عهده على به اكتفوا مبا الناس أتى  اهللا

  :٥٦ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف 

 عثمان٬، ابن أبان عن الوشاء٬، علي بن احلسن عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 طلبوا املقائيس أصحاب إن( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،اخلراساين شيبة أيب عن

  .)باملقائيس يصاب ال اهللا دين وإن ٬،بعداً إال احلق من املقائيس تزدهم فلم باملقائيس العلم

  :٥٧ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف 

 بن الرمحن عبد عن حيىي٬، بن صفوان عن شاذان٬، بن الفضل عن إمساعيل٬، بن حممد
 أن ترى أال ٬،تقاس ال السنة إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،تغلب بن أبان عن احلجاج٬،

  ).الدين حمق قيست إذا السنة إن ٬،أبان يا ٬،صالÔا تقضي وال صومها تقضي امرأة
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  :٥٧ص ١الشيخ الكليين ج  الكايف 

 موسى احلسن أبا سألت: قال ٬،عيسى بن عثمان عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
X حرم وكيف أحل كيف يسأل ال اهللا إن والقياس مالكم(: فقال القياس عن.(  

  :٢١٢ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 أيب عن عمرية٬، بن سيف عن مهران٬، بن إمساعيل عن ٬،)محد بن أيب عبد اهللا الربقيأ( عنه
 وإن وجدك٬، أباك أدرك قد من عندنا إن: X احلسن أليب قلت(: قال ٬،مساعة عن املغرا٬،
 قبلكم كان من هلك إمنا: فقال   ؟ فيقيس يءش فيه عندنا يكون ال يءبالش يبتلى منا الرجل

  ).قاسوا حني

  :٢١٤    ٢١٣ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 من رجل قال(: قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن ٬،)محد بن أيب عبد اهللا الربقيأ( عنه
 قد: وقال ذلك فأىب عليها٬، فنقيس الرواية نسمع األثر٬، على نقيس :X احلسن أليب أصحابنا

  .)أمر ألحد معهم فليس ٬،إليهم إذاً األمر رجع

  :٩٠    ٨٩ص ١ج الصدوق الشيخ    الشرائع علل

 احلسن بن وحممد أيب حدثنا: أليب حنيفة يف حديث طويل Xة اإلمام الصادق يف حماجج
: قال ٬،الربقي اهللا عبد أيب بن أمحد حدثنا :قال ٬،اهللا عبد بن سعد حدثنا: قال ٬،)اهللا رمحهما(

 يا( :)X قال( X اهللا عبد أيب عن أصحابه٬، بعض عن ٬،أنس بن شبيب بن زهري أبو حدثنا
 أبا يا: قال نعم٬، :قال ؟ واملنسوخ الناسخ وتعرف معرفته حق اهللا كتاب تعرف ٬،حنيفة أبا

 عليهم٬، نزلأ الذين الكتاب أهل عند إال ذلك اهللا جعل ما ويلك ٬،علماً ادعيت لقد ٬،حنيفة
 كنت فإن حرفاً كتابه من اهللا ورثك ما ٬، نبينا ذرية من اخلاص عند إال هو وال ويلك
  ........) تقول كما ولست تقول كما

  :٥٠٧ص الصدوق الشيخ    األمايل
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 عن هاشم٬، بن إبراهيم بن علي حدثنا: قال ٬،)اهللا رمحه( املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا
: قال شربمة٬، ابن عن فرقد٬، بن داود عن الرمحن٬، عبد بن يونس عن عبيد٬، بن عيسى بن حممد

 يقول مسعته قليب٬، له يتصدع أن كاد إال X حممد بن جعفر من مسعته حديثاً ذكرت ما(
 أبيه٬، على كذب ما باهللا وأقسم: شربمة ابن قال    اهللا رسول عن جدي٬، عن أيب٬، حدثين
 فقد باملقاييس عمل من: قال   اهللا رسول على جده كذب وال جده٬، على أبوه كذب وال

 فقد املتشابه من واحملكم املنسوخ من الناسخ يعلم ال وهو الناس أفىت ومن وأهلك٬، هلك
  .)وأهلك هلك

  :٥٢    ٥١ص املفيد الشيخ    األمايل

 حممد حدثنا: قال ٬،الوليد بن احلسن بن حممد حدثنا: قال ٬،علي بن حممد جعفر أبو أخربين
 عن عثمان٬، بن محاد عن عيسى٬، بن محاد عن يزيد٬، بن يعقوب حدثنا: قال ٬،الصفار احلسن بن

 وأصحاب إياك ٬،زرارة يا(:  علي بن حممد جعفر أبو يل قال :قال ٬،أعني بن زرارة
 األخبار٬، يتأولون كفوه٬، قد ما وتكلفوا به وكلوا ما علم تركوا فإqم الدين٬، يف القياس

 وينادي خلفه٬، من فيجيب يديه بني من ينادي منهم بالرجل وكأين 8،٬ اهللا على ويكذبون
  .)والدين األرض يف وحتريوا تاهوا قد يديه٬، بني من فيجيب خلفه من

  :٢٥٦ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 وبرهة بالسنة٬، وبرهة بالكتاب٬، برهة األمة هذه تعمل(: قال ٬، النيب عن: الآليل عوايل
  ).ضلوا فقد ذلك فعلوا فإذا بالقياس٬،

  :٢٥٧ص ١٧مستدرك الوسائل ج

  .)دينها يف قاست حىت أمة هلكت ما(: قال أنه )عليه اهللا رمحة( سلمان عن وروي

  :٢٥٧ص ١٧مستدرك الوسائل ج
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 اهللا جعل قد واملقاييس٬، اهلوى بإتباع املهالك وتقحم إياكم(: قال ٬،X الصادق وعن
 فَاس,أَلُواْ﴿ :تعاىل اهللا قال به٬، أمروا ما إال علم ال اخلالئق٬، مجيع عن Ìم أغناكم أهالً للقرآن

  .)عىن إيانا )١(﴾ت8ع,لَمJونَ الَ كُنتJم, إِن الذ�كْرِ أَه,لَ

  :٢٥٨    ٢٥٧ص ١٧مستدرك الوسائل ج

 عبد بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد عن قولويه٬، بن حممد عن: رجاله يف الكشي عمرو أبو
 أبا مسعت: قال سرحان٬، بن داود عن سنان٬، بن حممد عن أسباط٬، بن علي عن املسمعي٬، اهللا
 اهللا٬، دين يف واملراء اجلدال عن وأqاه احلديث الرجل ألحدث إين(: يقول ٬،X اهللا عبد

  .اخلرب )تأويله غري على حديثي فيؤول عندي من فيخرج القياس٬، عن وأqاه

* * *  

                                                            
 .٤٣: ، النحل٧: األنبياء -١



א א
  :٢١٣ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 أيب بن درست عن سويد٬، بن النضر عن أبيه٬، عن ٬،أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي عن
 يرد يكاد فال بيننا فيما نتالقى إنا: X احلسن أليب قلت(: قال حكيم٬، بن حممد عن منصور٬،
 وليس يءالش علينا يرد وقد بكم٬، علينا به اهللا أنعم يءش وذلك يءش فيه وعندنا إال يءش علينا
: قال مث ؟ وللقياس لكم وما ال٬،: فقال ؟ أحسنه على فنقيس يشبهه ما وعندنا يءش فيه عندنا
 جتلس كنت: قال مث .وقلت الصحابة وقالت وقلت٬، علي قال: يقول كان فالن٬، أبا اهللا لعن
 فقولوا٬، تعلمون ما جاءكم إذا :X احلسن أبو فقال .قوله هذا ولكن ال: قلت    ؟ إليه
 رسول ألن: قال    ؟ ذاك ومل: فقلت .)فمه على يده ووضع( فها تعلمون ال ما جاءكم وإذا
  .)القيامة يوم إىل بعده من إليه حيتاجون وما عهده على به اكتفوا مبا الناس أتى  اهللا

  :٤٢ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 أبان عن الوشاء٬، علي بن احلسن عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 تعلموا مل وما فقولوا٬، علمتم ما(: قال ٬،X جعفر أيب عن رجاء٬، أيب بن زياد عن األمحر٬،
  .)واألرض السماء بني ما أبعد فيها خير القرآن من اآلية لينتزع الرجل إن أعلم٬، اهللا: فقولوا

  :٤٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 غري عن مساعة٬، بن جعفر عن أسباط٬، بن علي عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني
 ؟ العباد على اهللا حق ما X جعفر أبا سألت: قال ٬،أعني بن زرارة عن أبان٬، عن واحد٬،
  ).يعلمون ال عندما ويقفوا يعلمون ما يقولوا أن(: قال

  :٥٠ص ١الشيخ الكليين ج –الكايف 

 اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،سامل بن هشام عن عمري٬، أيب ابن عن ٬،أبيه عن ٬،إبراهيم بن علي
X :فإذا يعلمون٬، ال عما ويكفوا يعلمون٬، ما يقولوا أن: فقال ؟ خلقه على اهللا حق ما 
  ).حقه اهللا إىل أدوا فقد ذلك فعلوا
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  :٥٠ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 بن محزة عن بكري٬، ابن عن فضال٬، ابن عن أمحد بن حممد بن عيسى٬، عن حممد بن حيىي٬،
: له قال منها موضعاً بلغ إذا حىت أبيه خطب بعض X اهللا عبد أيب على عرض أنه الطيار

 الكف إال تعلمون ال مما بكم يرتل فيما يسعكم ال: X اهللا عبد أبو قال مث .واسكت كف(
 العمى٬، فيه عنكم وجيلوا القصد على فيه حيملوكم حىت اهلدى أئمة إىل والرد والتثبت عنه

  .))١(﴾ت8ع,لَمJونَ الَ كُنتJم, إِن الذ�كْرِ أَه,لَ فَاس,أَلُواْ﴿ :تعاىل اهللا قال احلق٬، فيه ويعرفوكم

  :٥٠ص ١ج الكليين الشيخ  الكايف 

 بن اهللا عبد عن النعمان٬، بن علي عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
 عند الوقوف(: قال ٬،X جعفر أيب عن الزهري٬، سعيد أيب عن فرقد٬، بن داود عن مسكان٬،
  .)حتصه مل حديثاً روايتك من خري تروه مل حديثاً وتركك اهللكة٬، يف االقتحام من خري الشبهة

  :١٦الشيخ الصدوق ص   اخلصال 

٬، عن عمه حممد بن أيب القاسم٬، عن أمحد )رضي اهللا عنه(حدثنا حممد بن علي ماجيلويه 
 :قال ٬،Xبن أيب عبد اهللا٬، عن العباس بن معروف٬، عن أيب شعيب يرفعه إىل أيب عبد اهللا 

من وقف عند الشبهة٬، أعبد الناس من أقام الفرائض٬، أزهد الناس من ترك  أورع الناس(
  .)من ترك الذنوب احلرام٬، أشد الناس اجتهاداً

  :١٥٤ص احللي سليمان بن احلسن    الدرجات بصائر خمتصر

 الضالل حرية عند الوقوف نإف ٬،عليك اشتبه ما كل عند وقف( :X الصادق قال وقد
  .)إليهم ال عليهم حممد آل علم رد األهوال أعظم ومن ٬،األهوال ركوب من أهون

  :٥٣ص ٧٥جالعالمة اÜلسي   بحارال

من  ٬،من غلب لسانه أمنه ٬،أول إعجاب املرء بنفسه فساد عقله(: Xأمري املؤمنني  قال
من ساء خلقه مله أهله٬، رب كلمة سلبت نعمة٬، الشكر  ٬،مل يصلح خالئقه كثرت بوائقه

                                                            
 .٤٣: ، النحل٧: األنبياء -١
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رأس املروة٬، شفيع املذنب خضوعه٬، أصل احلزم الوقوف عند عصمة من الفتنة٬، الصيانة 
  .)الشبهة٬، يف سعة األخالق كنوز األرزاق

  :٣٥١٠ص ٤حممد الريشهري ج  ميزان احلكمة 

  .)الورع الذي يقف عند الشبهة(: رسول اهللا قال 

اآلخذ بالشبهات يستحل اخلمر بالنبيذ٬، والسحت باهلدية٬، والبخس (: عنه 
  .)بالزكاة

احلالل بني٬، واحلرام بني٬، وبينهما أمور مشتبهات٬، ال يعلمها كثري من الناس٬، (: عنه 
فمن اتقي الشبهات استربأ لعرضه ودينه٬، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام٬، كراع 

  .)يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه

  :٣٨٨ص ٢ج الكليين الشيخ   الكايف

 أيب عن زرارة٬، عن بكري٬، ابن عن سنان٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
  .)يكفروا مل جيحدوا ومل وقفوا جهلوا إذا العباد أن لو(: قال ٬،X اهللا عبد

  :٢٠٧    ٢٠٦ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 فضيل عن املغرية٬، بن اهللا عبد عن أبيه٬، عن ٬،محد بن أيب عبد اهللا الربقي املكىن أبو جعفرأ
 أدرى٬، ال: فقل تعلم٬، ال عما سئلت إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن رجل٬، عن عثمان٬، بن

  .)الفتيا من خري" أدرى ال" فإن

  :٢٠٧ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 عبيد بن حممد بن جعفر عن أبيه٬، عن ٬،)محد بن أيب عبد اهللا الربقي املكىن أبو جعفرأ( عنه
: قال أبيه٬، عن ٬،X اهللا عبد أيب عن٬، )ميمون بن اهللا عبد وهو( القداح ابن عن األشعري٬، اهللا
 يل علم ال: يقول أن يعلم ال عما سئل إذا العامل يستحىي ال: "له كالم يف X علي قال(
  .)"به
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  :١٤٧ص الكراجكي الفتح أبو    الفوائد كرت

  .)االختالف سقط يعلم ال من سكت لو( :X املؤمنني أمري قال

  :٢٣٦   ٢٣٥ص ٢ج العالمة اÜلسي   بحارال

 عن أبيه٬، عن ٬،)ابن إبراهيم( علي عن الكليين٬، عن قولويه٬، ابن عن املفيد٬،: الطوسي أمايل
 علي بن حممد جعفر أيب على دخلنا(: قال جابر٬، عن مشر٬، بن عمرو عن يونس٬، عن ٬،اليقطيين

 اهللا٬، رسول ابن يا أوصنا: له وقلنا فودعناه نسكنا قضينا ما بعد مجاعة وحنن )السالم عليهما(
 كنصحه أخاه الرجل ولينصح فقريكم٬، على غنيكم وليعطف ضعيفكم٬، قويكم ليعن: فقال

 عنا٬، جاءكم وما أمرنا وانظروا أعناقنا٬، على الناس حتملوا وال ٬،رنااسرأ واكتموا لنفسه٬،
 عليكم األمر اشتبه وإن فردوه٬، موافقاً جتدوه مل وإن به٬، فخذوا موافقاً للقرآن وجدمتوه فإن

  .)لنا شرح ما ذلك من لكم نشرح حىت إلينا وردوه عنده٬، فقفوا

  :٣٩١ص ٤الشيخ الكليين ج  الكايف 

عن ابن أيب  ٬،علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، وحممد بن إمساعيل٬، عن الفضل بن شاذان مجيعاً
عن  Xسألت أبا احلسن (: قال ٬،٬، عن عبد الرمحن بن احلجاجعمري وصفوان بن حيىي مجيعاً

بل ٬، ال: أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال ٬،ومها حمرمان اجلزاء بينهما رجلني أصابا صيداً
 إن بعض أصحابنا سألين عن ذلك فلم أدر: قلت .عليهما أن جيزي كل واحد منهما الصيد

  .)ه فتعلمواإذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم باالحتياط حىت تسألوا عن: ما عليه٬، فقال

  :٢٤    ٢٢ص ١ج الصدوق الشيخ    X الرضا أخبار عيون

 عبد بن سعد حدثنا :قاال ٬،)عنه اهللا رضي( الوليد بن أمحد بن احلسن بن وحممد أيب حدثنا
 سأل نهأ امليثمي احلسن بن أمحد حدثين :قال ٬،املسمعي اهللا عبد بن حممد حدثين :قال ٬،اهللا

 املختلفني احلديثني يف يتنازعون كانوا وقد أصحابه من قوم عنده اجتمع وقد يوماً X الرضا
 حالالً وأحل حراماً حرم 8 اهللا إن( :X فقال ٬،الواحد يءالش يف  اهللا رسول عن

 على فاعرضومها خمتلفني خربين من عليكم ورد فما :)Xإىل أن قال ( ٬،فرائض وفرض
 ومل ٬،الكتاب وافق ما فاتبعوا حراماً أو حالالً موجوداً ]اهللا[ كتاب يف كان فما ٬،اهللا كتاب



 ٢٣٩..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 حرام يq عنه منهياً موجوداً السنة يف كان فما٬، النيب سنن على فاعرضوه الكتاب يف يكن
 كان وما ٬،وأمره  اهللا رسول يq وافقما  فاتبعوا إلزام أمر  اهللا رسول عن به مأموراً

 اهللا رسول عافه فيما رخصه فذلك خالفه اآلخر اخلرب كان مث كراهة أو اعافه يq السنةيف 
 من االختيار وسعك شئت بأيهما أو مجيعاً Ìما األخذ يسع الذي فذلك وحيرمه وكرهه 
 فردوا الوجوه من يءش يف جتدوه مل وما ٬، اهللا رسولإىل  والرد واالتباع التسليم باب
 وأنتم والوقوف والتثبت بالكف وعليكم بآرائكم تقولوا وال ٬،بذلك أوىل فنحن علمه إلينا

  ).عندنا من البيان يأتيكم حىت باحثون طالبون

 :٦٨    ٦٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 داود عن حيىي٬، بن صفوان عن عيسى٬، بن حممد عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد
 أصحابنا من رجلني عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،حنظلة بن عمر عن احلصني٬، بن

 من: قال ؟ ذلك أحيل القضاة وإىل السلطان إىل فتحاكما مرياث أو دين يف منازعة بينهما
 وإن سحتا٬ً، يأخذ فإمنا له حيكم وما الطاغوت٬، إىل حتاكم فإمنا باطل أو حق يف إليهم حتاكم
 :تعاىل اهللا قال به٬، يكفر أن اهللا أمر وقد الطاغوت٬، حبكم أخذه ألنه له؛ ثابتاً حقاً كان
 وإمنا :)Xإىل قوله (٬،)١(﴾بِه2 ي8كْفُرJواْ أَن أُم2رJواْ و8قَد, الط�اغُوت2 إِلَى ي8ت8ح8اكَمJواْ أَن يJرِيدJونَ﴿

 اهللا إىل علمه يرد مشكل وأمر فيجتنب٬، غيه بني وأمر فيتبع٬، رشده بني أمر: ثالثة األمور
 ترك فمن ذلك٬، بني وشبهات بني وحرام بني حالل:  اهللا رسول قال .رسوله وإىل

 ال حيث من وهلك احملرمات ارتكب بالشبهات أخذ ومن احملرمات٬، من جنا الشبهات
 ).يعلم

 :٣٠٤    ٣٠٣ص ١٧ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك

: فقلت ٬،X الباقر سألت(: قال أعني٬، بن زرارة إىل مرفوعاً العالمة روى: الآليل عوايل
 يا": X فقال ؟ آخذ فبأيهما املتعارضان٬، احلديثان أو اخلربان عنكم يأيت فداك٬، جعلت
 معاً إ¶ما سيدي٬، يا: فقلت ."النادر الشاذ ودع أصحابك بني اشتهر مبا خذ زرارة٬،

 يف وأوثقهما عندك٬، أعدهلما بقول خذ": X فقال عنكم٬، مأثوران مرويان مشهوران
                                                            

  .٦٠: النساء -١
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 مذهب منهما وافق ما أنظر": X فقال موثقان٬، مرضيان عدالن معاً إ¶ما: فقلت ."نفسك
 صنع؟أ فكيف خمالفني٬، أو هلم٬، موافقني معاً كانا رمبا: قلت ."خالفهم مبا وخذ فاتركه٬، العامة
 معاً إ¶ما :فقلت ."االحتياط خالف ما واترك لدينك٬، احلائطة فيه مبا فخذ إذن": فقال

 به فتأخذ أحدمها فتخري إذن": X فقال ؟ صنعأ فكيف له٬، خمالفان أو لالحتياط موافقان
  )."فتسأله إمامك تلقى حىت فارجه إذن": قال X نهأ رواية ويف ."األخري وتدع

* * *  



א
 جِئْتJكُم أَو8لَو, قَالَ # مُّقْت8دJونَ آثَارِه2م ع8لَى و8إِنَّا أُمَّة¡ ع8لَى آب8اءن8ا و8ج8د,ن8ا إِنَّا﴿ :قال تعاىل

  .)١(﴾كَاف2رJونَ بِه2 أُر,س2لْتJم بِم8ا إِنَّا قَالُوا آب8اءكُم, ع8لَي,ه2 و8ج8دتُّم, م2مَّا بِأَه,د8ى

  .)٢(﴾السَّبِيلَا فَأَض8ل�ون8ا و8كُب8ر8اءن8ا س8اد8ت8ن8ا أَطَع,ن8ا إِنَّا ر8بَّن8ا و8قَالُوا﴿

  .)٣(﴾ ...اللّه2 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم, اتَّخ8ذُواْ﴿

  .)٤(﴾مُّه,ت8دJونَ أَنَّهJم و8ي8ح,س8بJونَ السَّبِيلِ ع8نِ لَي8صJدُّون8هJم, و8إِنَّهJم,﴿

  :٢٤٦ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن

 أيب بن عمرو عن ذكره٬، عمن أبيه٬، عن ٬،يب جعفرأمحد بن أيب عبد اهللا الربقي املكىن بأعن 
 و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم, اتَّخ8ذُواْ﴿ :تعاىل اهللا قول يف X جعفر   أيب عن رجل٬، عن املقدام٬،

 معصية يف أطاعوهم ولكن صاموا٬، وال هلم صلوا ما واهللا(: قال. )٥(﴾اللّه2 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً
  .)اهللا

  :٥٣ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 عن مسكان٬، ابن عن حيىي٬، بن اهللا عبد عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم, اتَّخ8ذُواْ﴿: له قلت(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب
 أحلوا ولكن أجابوهم٬، ما دعوهم ولو أنفسهم٬، عبادة إىل دعوهم ما واهللا أما: فقال ؟﴾اللّه2
  .)يشعرون ال حيث من فعبدوهم حالالً عليهم وحرموا حراماً هلم

  :٥٣ص ١الشيخ الكليين ج –الكايف 

                                                            
  .٢٤ – ٢٣: الزخرف -١

  .٦٧:األحزاب - ٢

  .٣١التوبة - ٣

 .٣٧: الزخرف -٤

  .٣١: التوبة -٥
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 عن اهللا٬، عبد ابن ربعي عن عيسى٬، بن محاد عن شاذان٬، بن الفضل عن إمساعيل٬، بن حممد
 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم, اتَّخ8ذُواْ﴿: 8 اهللا قول يف X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب
 عليهم وحرموا حراماً هلم أحلوا ولكن هلم صلوا وال هلم صاموا ما واهللا(: فقال ٬،﴾اللّه2

  .)فاتبعوهم حالالً

  :٢٤٧    ٢٤٦ص ٢٤جالعالمة اÜلسي    بحارال

 اتَّخ8ذُواْ﴿: اهللا قول عن سألته(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،جابر عن: العياشي تفسري
 أحلوا أqم إال آهلة٬، يتخذوهم مل إqم أما: قال ٬،﴾اللّه2 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم,

  .)اهللا دون من أرباÌم فكانوا به٬، فأخذوا حراماً وحرموا به٬، فأخذوا حالالً

  :١٣٢ص ٢٧ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم, اتَّخ8ذُواْ﴿: تعاىل قوله يف) الواعظني روضة( يف علي بن أمحد نب حممد
 دخلوا لكنهم احلقيقة٬، يف أرباباً اختذوهم ما أ¶م X عنه روي(: قال ﴾اللّه2 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً
  ).أرباباً اختذهم من مبرتلة فصاروا طاعتهم حتت

  :١٢٥ص ٢ج القمي إبراهيم بن علي    القمي تفسري

 و8الشُّع8ر8اء﴿"(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،الفرات بن حممد عن ٬،الوليد بن حممد حدثين
JمJهJونَ ي8تَّبِعJرأيتم هل ٬،اهللا أمر وخالفوا بآرائهم اهللا دين غريوا الذين يف نزلت :قال ٬،﴾الْغ8او 
 ٬،ذلك على الناس فيتبعهم بآرائهم ديناً وضعوا الذين بذلك عىن إمنا ٬،أحد تبعه قط شاعراً
 وجيادلون باألباطيل يناظرون يعين ﴾ي8هِيمJونَ و8اد¡ كُل� ف2ي أَنَّهJم, ت8ر8 أَلَم,﴿ :قوله ذلك ويؤكد
 يعظون :قال ٬،﴾ي8فْع8لُونَ لَا م8ا ي8قُولُونَ و8أَنَّهJم,﴿ ٬،يذهبون مذهب كل ويف املضلة باحلجج

  .)يتعظون وال الناس

  :٣٥٩ص ٧ج الطربسي الشيخ    البيان جممع تفسري
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: قال. أمره وخيالفون تعاىل٬، اهللا دين يغريون الذين إqم(: إبراهيم بن علي تفسري ويف
 الناس فتبعهم بآرائهم٬، ديناً وضعوا الذين بذلك عىن إمنا أحد٬، تبعه قط شاعراً رأيتم وهل
  .)ذلك على

 علم٬، بغري وتفقهوا تعلموا قوم هم(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن باإلسناد٬، العياشي وروى
  .)وأضلوا فضلوا

  :٣٨٥ص الصدوق الشيخ    األخبار معاين

 اخلطاب٬، أيب بن احلسني بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد حدثنا: قال ٬،)اهللا رمحه( أيب حدثنا
 و8الشُّع8ر8اء﴿: 8 اهللا قول يف X جعفر أيب عن عثمان٬، بن محاد عن حمبوب٬، بن احلسن عن

JمJهJونَ ي8تَّبِعJالدين٬، لغري تفقهوا قوم هم إمنا ؟ أحد يتبعه شاعراً رأيت هل(: قال ٬،﴾الْغ8او 
  ).وأضلوا فضلوا

  :٧ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

 وآله عليه اهللا صلوات نبيه وسنة اهللا كتاب من دينه أخذ من(: X املؤمنني أمري قال
  .)الرجال ردته الرجال أفواه من دينه أخذ ومن ٬،يزول أن قبل اجلبال زالت

 :٧٣    ٧٢ص املفيد الشيخ   اإلمامية اعتقادات تصحيح

 القرآن ونص العلماء باتفاق مذموم والتقليد (..... :الشيخ املفيد يذم التقليد فيقول
 ع8لَى آب8اءن8ا و8ج8د,ن8ا إِنَّا﴿: تقليدهم على هلم وذاماً الكفار من ملقلدة ذاكراً تعاىل اهللا قال. والسنة

  .﴾آب8اءكُم, ع8لَي,ه2 و8ج8دتُّم, م2مَّا بِأَه,د8ى جِئْتJكُم أَو8لَو, قَالَ # مُّقْت8دJونَ آثَارِه2م ع8لَى و8إِنَّا أُمَّة¡

 من دينه أخذ ومن الرجال٬، أزالته الرجال أفواه من دينه أخذ من": X الصادق وقال
  ."يزل ومل اجلبال زالت والسنة الكتاب

 اتَّخ8ذُواْ﴿ :يقول تعاىل اهللا إن هلك٬، دينه يف قلد من فإنه والتقليد٬، إياكم": X وقال
 أحلوا ولكنهم صاموا٬، وال هلم صلوا ما فال واهللا ﴾اللّه2 دJون2 مِّن أَر,ب8اباً و8رJه,ب8ان8هJم, أَح,ب8ار8هJم,

  ."يشعرون ال وهم فعبدوهم ذلك٬، يف فقلدوهم حالال٬ً،   عليهم وحرموا حراما٬ً، هلم
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 اهللا٬، عبد فقد تعاىل اهللا عن الناطق كان فإن عبده٬، فقد ناطقاً أجاب من": X وقال
  .")الشيطان عبد فقد الشيطان عن الناطق كان وإن

* * *  



א א א א א

א א
 الصفار احلسن بن حممد    الدرجات بصائر٬، ٢٢٣ص ٢ج الكليين الشيخ    الكايف

  :٥٥٧ص

 مسعت: قال ٬،احلذاء عبيدة أيب عن صاحل٬، بن مجيل عن حمبوب٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن
 وإن حلديثنا٬، وأكتمهم وأفقههم أورعهم إيلّ أصحايب أحب إن واهللا(: يقول X جعفر أبا

 امشأز يقبله فلم عنا ويروى إلينا ينسب احلديث مسع إذا للذي وأمقتهم حاالً عندي أسوأهم
 أسند٬، وإلينا خرج عندنا من احلديث لعل يدري ال وهو به دان من وكفر وجحده منه

 .)واليتنا عن خارجاً بذلك فيكون

 الشيخ    الشرائععلل  ٢٣١،٬    ٢٣٠ص ١ج الربقي خالد بن حممد بن أمحد    احملاسن
  :٣٩٥ص ٢ج الصدوق

 أيب عن أو X جعفر  أيب عن بصري٬، أيب عن بشري٬، بن جعفر عن إمساعيل٬، بن حممد عن
 ينسبه حروري وال قدري وال مرجئ به أتاكم إذا احلديث تكذبوا ال(: قال ٬،X اهللا عبد
  .)عرشه فوق اهللا فيكذب احلق من يءش لعله تدرون ال فإنكم إلينا

  :٥٤٢ص ٤ج الصدوق الشيخ    الفقيه حيضره ال من

  :للفطحية قال )رمحه اهللا(بعد ذكر الشيخ الصدوق 

 ملا    X العسكري حممد أيب لإلمام قيل وقد: فضال كبين النقل يف ثقات منهم وكثري
 رووا ما خذوا: فقال ؟ منها ءمال وبيوتنا بكتبهم نصنع ما( :   فضال بين من الفطحية ظهرت
ن بطالن عقيد·م ال مينع أل؛ فضال بنو رواه مبا عملت الطائفة كان فلذا ٬،)رأوا ما ودعوا

  .Xوهو قول اإلمام العسكري . األخذ بروايا·م

  :٣٩٠    ٣٨٩ص الطوسي الشيخ   الغيبة
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 اهللا رضي( روح بن احلسني الشيخ خادم الكويف اهللا عبد حدثين: متام بن احلسني أبو وقال
 ذم بعدما العزاقر أيب ابن كتب عن   عنه اهللا رضي القاسم أبا يعين    الشيخ سئل(: قال ٬،)عنه

 قاله ما فيها أقول: فقال ؟ مالء منها وبيوتنا بكتبه نعمل فكيف: له فقيل اللعنة٬، فيه وخرجت
 كيف: فقالوا فضال٬، بين كتب عن سئل وقد )عليهما اهللا صلوات( علي بن احلسن حممد أبو

  .)"رأوا ما وذروا رووا مبا خذوا: "عليه اهللا صلوات فقال ؟ مالء منها وبيوتنا بكتبهم نعمل

  :٨ص ١ج العياشي مسعود بن حممد    العياشي تفسري

 أو بر من رواية يف جاءك ما ٬،حممد يا(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،مسلم بن حممد عن
 تأخذ فال القرآن خيالف فاجر أو بر من رواية يف جاءك وما به٬، فخذ القرآن يوافق فاجر

  .)به

  :٧١    ٦٩ص ١ج الكليين الشيخ   الكايف

  :)الكتاب وشواهد بالسنة األخذ باب(

: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن السكوين٬، عن النوفلي٬، عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن ليع  ١
 اهللا كتاب وافق فما ٬،نوراً صواب كل وعلى حقيقة٬، حق كل على إن:  اهللا رسول قال(

  ).فدعوه اهللا كتاب خالف وما ٬،فخذوه

 عن ٬،عثمان بن أبان عن احلكم٬، بن علي عن حممد٬، بن اهللا عبد عن حيىي٬، بن حممد  ٢
 هذا يف يعفور أيب ابن حضر أنه العالء أيب بن حسني وحدثين: قال يعفور٬، أيب بن اهللا عبد

 تثق ال من ومنهم به نثق من يرويه احلديث اختالف عن X اهللا عبد أبا سألت :قال اÜلس
 اهللا رسول قول من أو اهللا كتاب من شاهداً له فوجدمت حديث عليكم ورد إذا(: قال ؟ به

  .)به أوىل به جاءكم فالذي اوإلّ 

 عن سويد٬، بن النضر عن أبيه٬، عن خالد٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة  ٣
 إىل مردود يءش كل(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،احلر بن أيوب عن احلليب٬، حيىي

  ).زخرف فهو اهللا كتاب يوافق ال حديث وكل والسنة٬، الكتاب
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 عن عقبة٬، بن علي عن فضال٬، ابن عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٤
  ).زخرف فهو القرآن احلديث من يوافق مل ما(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن راشد٬، بن أيوب

 احلكم بن هشام عن عمري٬، أيب ابن عن شاذان٬، بن الفضل عن إمساعيل٬، بن حممد  ٥
 عين جاءكم ما ٬،الناس أيها: فقال مبىن  النيب خطب(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن وغريه٬،
  ).أقله فلم اهللا كتاب خيالف جاءكم وما ٬،قلته فأنا اهللا كتاب يوافق

 X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،أصحابه بعض عن عمري٬، أيب ابن عن اإلسناد٬، وmذا  ٦
  ).كفر فقد  حممد وسنة اهللا كتاب خالف من( :يقول

  :٥٤٣ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 أليب قلت( :قال ٬،سدير عن ٬،مسكان ابن عن ٬،سنان بن حممد عن ٬،حممد بن أمحد حدثنا
 كلف إمنا ٬،وذاك أنت وما :قال ٬،بعض من بعضهم يتربء خمتلفني مواليك تركت :X جعفر

 اختلفوا فيما عليهم والرد ٬،عليهم يرد فيما هلم والتسليم ٬،األئمة معرفة ٬،ثالثة الناس اهللا
  ).فيه

  :٥٤٥   ٥٤٤ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 الثالث احلسن أىب إىل كتابة الفارسي فرقد بن داود أقرأين( :قال ٬،عيسى بن حممد حدثنا
X علينا اختلفوا قد وأجدادك آبائك عن إلينا املنقول العلم عن نسألك :فقال ٬،خبطه وجوابه 
 نهأ علمتم ما :وقرأته فكتب ٬،فيه اختلف فقد إليك نرد إذا اختالفه على العمل كيف ٬،فيه

  ).إلينا فردوه تعلموا مل وما فالزموه٬، قولنا

  :٥٥٨   ٥٥٧ص الصفار احلسن بن حممد   الدرجات بصائر

 بن يعقوب أيب عن ٬،يونس عن ٬،يزيد بن عمر بن حممد عن ٬،النهدي اهليثم حدثنا  ١
 من بآيتني عباده حصر وتعاىل تبارك اهللا إن( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،اهللا عبد بن إسحاق

 أَلَم,﴿ :يقول وتعاىل تبارك اهللا إن .يعلموا مامل يردوا وال ٬،يعلموا حىت يقولوا أال :كتابه
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 ]مبا[ ملا كذبوا بل" :وقال ٬،)١(﴾الْح8قَّ إِال� اللّه2 ع8لَى يِقُولُواْ ال� أَن الْك2ت8ابِ مِّيثَاقJ ع8لَي,هِم يJؤ,خ8ذْ
  .))٢( "تأويله يأÔم وملا بعلمه حييطوا مل

 ٬،السناين علي عن ٬،بزيع بن محزة عن ٬،إمساعيل بن حممد عن ٬،احلسني بن حممد حدثنا  ٢
 باطل هذا إلينا نسب أو عنا بلغك ملا تقل وال( :رسالة يف إليه كتب نهأ X احلسن أيب عن
  .)وصفة وجه أي وعلى قلنا مل تدري ال فإنك خالفه تعرفه كنت نإو

 عن ٬،بصري أيب عن ٬،بشري بن جعفر عن ٬،إمساعيل بن حممد عن ٬،حممد بن أمحد حدثنا  ٣
 ال فإنكم أحد أتاكم حبديث تكذبوا ال( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن أو X جعفر أيب

  .)عرشه فوق اهللا فتكذبوا احلق من لعله تدرون

  :٢١١ص ٬٢، البحار ج٧٦ص احللي سليمان بن لحسنل    الدرجات بصائر خمتصر

 اهللا عبد عن ٬،الربقي خالد بن وحممد سعيد بن احلسني عن ٬،عيسى بن حممد بن أمحد حدثنا
 الرجل يأتينا ٬،فداك جعلت :X اهللا عبد أليب قلت( :قال ٬،السمط بن سفيان عن ٬،جندب بن
 إين لك يقول :X اهللا عبد أبو فقال .فنستبشعه باحلديث فيحدث بالكذب يعرف قبلكم من

 به كذبت فال قلته إين هذا لك قال نإف :قال ٬،ال :قلت ؟ ليل نهإ والنهار qار نهإ الليل قلت
  .)تكذبين إمنا فإنك

  :٧٦ص احللي سليمان بن احلسن    الدرجات بصائر خمتصر

 بن إمساعيل عن ٬،مسروق أيب بن واهليثممحد بن حممد بن عيسى وحممد بن احلسني أ
 بلغه إذا أحدكم على ما( :قال :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،أصحابنا من حدثه عمن ٬،مهران

  .)وعالنيتنا بسرنا آمن قد فيكون قوهلم القول يقول أن معرفته يعط مل حديث عنا

  :٢٤٥   ٢٤٤ص ٢جالعالمة اÜلسي    بحارال

                                                            
 .١٦٩: األعراف -١

 .٣٩: يونس) َتْأِويُلُهَبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم ( -٢
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 جاءك كان إذا(: قال ٬،X الصاحل العبد عن اجلهم٬، بن احلسن عن: العياشي تفسري
 مل وإن ٬،حق فهو أشبههما فإن أحاديثنا وعلى اهللا كتاب على فقسهما املختلفان احلديثان
  .)باطل فهو يشبههما

  :٢٣٦   ٢٣٥ص ٢جالعالمة اÜلسي    بحارال

 عن أبيه٬، عن ٬،)ابن إبراهيم( علي عن الكليين٬، عن قولويه٬، ابن عن املفيد٬،: الطوسي أمايل
 علي بن حممد جعفر أيب على دخلنا(: قال جابر٬، عن مشر٬، بن عمرو عن يونس٬، عن ٬،اليقطيين

 اهللا٬، رسول ابن يا أوصنا: له وقلنا فودعناه نسكنا قضينا ما بعد مجاعة وحنن )السالم عليهما(
 كنصحه أخاه الرجل ولينصح فقريكم٬، على غنيكم وليعطف ضعيفكم٬، قويكم ليعن: فقال

 فإن عنا٬، جاءكم وما أمرنا وانظروا أعناقنا٬، على الناس حتملوا وال أسررنا٬، واكتموا لنفسه٬،
 عليكم األمر اشتبه وإن فردوه٬، موافقاً جتدوه مل وإن به٬، فخذوا موافقاً للقرآن وجدمتوه

  .الن شرح ما ذلك من لكم نشرح حىت إلينا وردوه عنده٬، فقفوا

* * *  



א
الكثري من كذلك وردت الكثري من اآليات القرآنية الكرمية٬، ووردت خبصوص الرؤيا 

  .الصالة والسالمئمة عليهم واألاألحاديث عن رسول اهللا 

  :اآليات القرآ�ية
 م8اذَا فَانظُر, أَذْب8حJك8 أَنِّي الْم8ن8امِ ف2ي أَر8ى إِنِّي بJن8يَّ ي8ا قَالَ السَّع,ي8 م8ع8هJ ب8لَغَ فَلَمَّا﴿ :قال تعاىل

 و8ت8ل�هJ أَس,لَم8ا فَلَمَّا # الصَّابِرِين8 م2ن8 الل�هJ ش8اء إِن س8ت8جِدJنِي تJؤ,م8رJ م8ا افْع8لْ أَب8ت2 ي8ا قَالَ ت8ر8ى
 إِن� # الْمJح,ِسنِني8 ن8ج,زِي كَذَل2ك8 إِنَّا الرُّؤ,ي8ا ص8دَّقْت8 قَد, # إِب,ر8اه2يمJ ي8ا أَنْ و8ن8اد8ي,ن8اهJ # ل2لْج8بِنيِ

الرؤيا أمراً صدر من قبل اهللا سبحانه  اعترب X النيب إمساعيل .)١(﴾الْمJبِنيJ الْب8لَاء لَهJو8 ه8ذَا
فما كان  ﴾تJؤ,م8رJ م8ا افْع8لْ أَب8ت2 ي8ا﴿ :Xوتعاىل وال جيوز اإلعتراض عليه ولذلك كان جوابه 

 ش8اء إِن س8ت8جِدJنِي﴿ :Xألبيه  سبحانه فقالقضاءه عليه إال االستجابة ألمر اهللا والصرب على 
Jالصَّابِرِين8 م2ن8 الل�ه﴾.  

 ل�لنَّاسِ ف2ت,ن8ةً إِال� أَر8ي,ن8اك8 ال�ت2ي الرُّؤي8ا ج8ع8لْن8ا و8م8ا بِالنَّاسِ أَح8اطَ ر8بَّك8 إِن� لَك8 قُلْن8ا و8إِذْ﴿
  .)٢(﴾كَبِرياً طُغ,ي8اناً إِال� ي8زِيدJهJم, فَم8ا و8نJخ8وِّفُهJم, القُر,آن2 ف2ي الْم8لْعJون8ةَ و8الشَّج8ر8ةَ

 آم2نِني8 الل�هJ ش8اء إِن الْح8ر8ام8 الْم8س,جِد8 لَت8د,خJلُنَّ بِالْح8قِّ الرُّؤ,ي8ا ر8سJولَهJ الل�هJ ص8د8ق8 لَقَد,﴿
 فَت,حاً ذَل2ك8 دJون2 م2ن فَج8ع8لَ ت8ع,لَمJوا لَم, م8ا فَع8ل2م8 ت8خ8افُونَ لَا و8مJقَصِّرِين8 رJؤJوس8كُم, مJح8ل�ق2ني8

  .)٣(﴾قَرِيباً

 و8لَا ت8خ8اف2ي و8لَا الْي8مِّ ف2ي فَأَلْق2يه2 ع8لَي,ه2 خ2فْت2 فَإِذَا أَر,ض2ع2يه2 أَنْ مJوس8ى أُمِّ إِلَى و8أَو,ح8ي,ن8ا﴿
  .)٤(﴾الْمJر,س8ل2ني8 م2ن8 و8ج8اع2لُوهJ إِلَي,ك2 ر8ادُّوهJ إِنَّا ت8ح,ز8نِي

 بِأَنَّن8ا و8اش,ه8د, آم8نَّا قَالُو8اْ و8بِر8سJول2ي بِي آم2نJواْ أَنْ الْح8و8ارِيِّني8 إِلَى أَو,ح8ي,تJ و8إِذْ﴿
  .)٥(﴾مJس,ل2مJونَ

                                                            
 .٦ – ٢: الصافات -١

  .٦٠: اإلسراء -٢

 .٢٧: الفتح -٣

  .٧: القصص -٤

  .١١١: المائدة -٥
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﴿Jقَب,ل2ه2 م2ن كُنت8 و8إِن الْقُر,آنَ ه8ذَا إِلَي,ك8 أَو,ح8ي,ن8ا بِم8ا الْقَص8صِ أَح,س8ن8 ع8لَي,ك8 ن8قُصُّ ن8ح,ن 
 و8الْقَم8ر8 و8الشَّم,س8 كَو,كَباً ع8ش8ر8 أَح8د8 ر8أَي,تJ إِنِّي أَبت2 ي8ا ل2أَبِيه2 يJوسJفJ قَالَ إِذْ # الْغ8اف2ل2ني8 لَم2ن8

 إِن� كَي,داً لَك8 فَي8ك2يدJواْ إِخ,و8ت2ك8 ع8لَى رJؤ,ي8اك8 ت8قْصJص, الَ بJن8يَّ ي8ا قَالَ # س8اجِد2ين8 ل2ي ر8أَي,تJهJم,
  .)١(﴾مُّبِني¥ ع8دJوٌّ ل2ِإلنس8ان2 الشَّي,طَانَ

 أَر8انِي إِنِّي اآلخ8رJ و8قَالَ خ8م,راً أَع,ص2رJ أَر8انِي إِنِّي أَح8دJهJم8ا قَالَ فَت8ي8انَ السِّج,ن8 م8ع8هJ و8د8خ8لَ﴿
  .)٢(﴾الْمJح,ِسنِني8 م2ن8 ن8ر8اك8 إِنَّا بِت8أْوِيل2ه2 ن8بِّئْن8ا م2ن,هJ الط�ي,رJ ت8أْكُلُ خJب,زاً ر8أْس2ي فَو,ق8 أَح,م2لُ

 م2ن الط�ي,رJ فَت8أْكُلُ فَيJص,لَبJ اآلخ8رJ و8أَمَّا خ8م,راً ر8بَّهJ فَي8س,ق2ي أَح8دJكُم8ا أَمَّا السِّج,نِ ص8اح2ب8يِ ي8ا﴿
  .)٣(﴾ت8س,ت8فْت2ي8ان2 ف2يه2 ال�ذ2ي اَألم,رJ قُض2ي8 رَّأْس2ه2

 ع2ج8اف¥ س8ب,ع¥ ي8أْكُلُهJنَّ س2م8ان¡ ب8قَر8ات¡ س8ب,ع8 أَر8ى إِنِّي الْم8ل2كJ و8قَالَ﴿ :رؤيا فرعون مصر
 ل2لرُّؤ,ي8ا كُنتJم, إِن رJؤ,ي8اي8 ف2ي أَفْتJونِي الْم8ُأل أَيُّه8ا ي8ا ي8ابِس8ات¡ و8أُخ8ر8 خJض,رٍ سJنبJالَت¡ و8س8ب,ع8

  .)٤(﴾ت8ع,بJرJونَ

﴿JفJوسJأَيُّه8ا ي Jنَّ س2م8ان¡ ب8قَر8ات¡ س8ب,عِ ف2ي أَفْت2ن8ا الصِّدِّيقJالَت¡ و8س8ب,عِ ع2ج8اف¥ س8ب,ع¥ ي8أْكُلُهJنبJس 
 د8أَباً س2نِني8 س8ب,ع8 ت8ز,ر8عJونَ قَالَ # ي8ع,لَمJونَ لَع8ل�هJم, النَّاسِ إِلَى أَر,جِعJ ل�ع8ل�ي ي8ابِس8ات¡ و8أُخ8ر8 خJض,رٍ

  .)٥(﴾ت8أْكُلُونَ مِّمَّا قَل2يالً إِال� سJنبJل2ه2 ف2ي فَذَرJوهJ ح8ص8دتُّم, فَم8ا

  :الرؤياأعداء اهللا يكذبون 

 اَألح,الَمِ بِت8أْوِيلِ ن8ح,نJ و8م8ا أَح,الَمٍ أَض,غ8اثُ قَالُواْ﴿ :عن لسان املكذبني بالرؤيا قال تعاىل
  .)٦(﴾بِع8ال2م2ني8

                                                            
 .٥ – ٣: يوسف -١

  .٣٦: يوسف -٢

  .٤١: يوسف -٣

 .٤٣: يوسف -٤

  .٤٧ – ٤٦: يوسف -٥

 .٤٤: يوسف -٦
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 مَّن ذ2كْرٍ مِّن ي8أْت2يهِم م8ا # مَّع,رِضJونَ غَفْلَة¡ ف2ي و8هJم, ح2س8ابJهJم, ل2لنَّاسِ اقْت8ر8ب8﴿ :وقال تعاىل
 ه8لْ ظَلَمJواْ ال�ذ2ين8 النَّج,و8ى و8أَس8رُّواْ قُلُوبJهJم, لَاه2ي8ةً # ي8لْع8بJونَ و8هJم, اس,ت8م8عJوهJ إِل�ا مُّح,د8ث¡ رَّبِّهِم
 السَّم8اء ف2ي الْقَو,لَ ي8ع,لَمJ ر8بِّي قَالَ ٬، تJب,ص2رJونَ و8أَنتJم, السِّح,ر8 أَفَت8أْتJونَ مِّثْلُكُم, ب8ش8ر¥ إِل�ا ه8ذَا

 بِآي8ة¡ فَلْي8أْت2ن8ا ش8اع2ر¥ هJو8 ب8لْ افْت8ر8اهJ ب8لِ أَح,الَمٍ أَض,غ8اثُ قَالُواْ ب8لْ # الْع8ل2يمJ السَّم2يعJ و8هJو8 و8اَألر,ضِ
 قَب,لَك8 أَر,س8لْن8ا و8م8ا # يJؤ,م2نJونَ أَفَهJم, أَه,لَكْن8اه8ا قَر,ي8ة¡ مِّن قَب,لَهJم آم8ن8ت, م8ا # اَألوَّلُونَ أُر,س2لَ كَم8ا
  .)١(﴾ت8ع,لَمJونَ الَ كُنتJم, إِن الذ�كْرِ أَه,لَ فَاس,أَلُواْ إِلَي,هِم, نُّوح2ي رِج8االً إِال�

  :روايات عن الرؤيا من كتب العامة
  :٥٤    ٥٣ص ٧ج النيسابوري مسلم    مسلم صحيح

 قال :قال ٬،عمر ابن عن ٬،نافع عن ٬،اهللا عبيد حدثنا :مجيعاً قاال ٬،أيب حدثنا ٬،منري ابن حدثنا
  .)النبوة من جزءاً سبعني من جزء الصاحلة الرؤيا( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  :٥٦ص ٢ج الطرباين   الصغري املعجم

 حدثنا ٬،رزمة أيب بن العزيز عبد بن حممد حدثنا ٬،الضيب مالك بن حيىي بن حممد حدثنا
 اهللا عبد عن ٬،أبيه عن ٬،الربيع بن الركني عن ٬،كدام بن مسعر حدثنا ٬،السيناين موسى بن الفضل

 من جزء الصاحلة الصادقة الرؤيا( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،مسعود بن
  ).النبوة من جزءاً سبعني

  :٥٤ص ٧ج النيسابوري مسلم    مسلم صحيح

 رأى فقد رآين من( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قتادة أبو قال :سلمة أبو قال
  ).احلق

  :٥٤ص ٧ج النيسابوري مسلم    مسلم صحيح

                                                            
  .٧ – ١: األنبياء -١
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 أيوب حدثنا ٬،)زيد ابن يعىن( محاد حدثنا ٬،العتكي داود بن سليمان الربيع أبو) حدثنا(
 املنام يف رآين من( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،هريرة أيب بن حممد عن ٬،وهشام

  .)يب يتمثل ال الشيطان نإف رآين فقد

  :٧٢    ٧١ص ٨ج البخاري    البخاري صحيح

 اهللا رضي أنس عن ٬،البناين ثابت حدثنا ٬،خمتار بن العزيز عبد حدثنا ٬،أسد ابن معلى حدثنا
 ال الشيطان نإف ٬،رآين فقد املنام يف رآين من( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،عنه

  .)يب يتمثل

  :٢١٠ص ٢٢ج العيين    القاري عمدة

 أيب عن ٬،صاحل أيب عن ٬،حصني أبو حدثنا ٬،عوانة أبوا حدثنا ٬،إمساعيل بن موسى حدثنا
 بكنييت٬، تكتنوا وال بامسي مسوا(: قال ٬،وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ٬،عنه اهللا رضي هريرة
 فليتبوأ متعمداً علي× كذب ومن يب٬، يتمثل ال الشيطان فإن رآين فقد املنام يف رآين ومن

  .)النار من مقعده

  :١٣٧ص ٢ج حنبل بن محدأ اإلمام    محدأ مسند

 عن ٬،الرمحن عبد بن سعيد أنا ٬،اهلامشي داود بن سليمان ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا
 من جزء الصاحلة الرؤيا( :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ٬،عمر ابن عن ٬،نافع عن ٬،اهللا عبيد

 ذلك غري رأى ومن ٬،ولذكره عليه اهللا فليحمد خرياً رأى فمن ٬،النبوة من ءاًجز سبعني
  .)تضره ال فإqا يذكرها وال رؤياه شر من باهللا فليستعذ

  :روايات من كتب الشيعة
  :٩٠ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف

 ٬،X اهللا عبد أيب عن سامل٬، بن هشام عن عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي
  .)النبوة أجزاء من جزءاً سبعني على الزمان آخر يف ورؤياه املؤمن رأى(: يقول مسعته: قال
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 رسول إن(: قال ٬،X الرضا عن خالد٬، بن معمر عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد
  .)الرؤيا به يعين. مبشرات من هل: ألصحابه قال أصبح إذا كان  اهللا

 أيب عن جابر٬، عن مجيلة٬، أيب عن فضال٬، ابن عن حممد٬، بن أمحد عن ٬،)حممد بن حيىي( عنه
 احلياة يف البشرى هلم﴿ :8 اهللا قول يف  اهللا لرسول رجل قال(: قال ٬،X جعفر
  .)دنياه يف Ìا فيبشر املؤمن يرى احلسنة الرؤيا هي: قال ٬،)١(﴾الدنيا

  :٣٣٦ص ٨ج الكليين الشيخ   الكايف

 حمبوب٬، ابن عن ٬،]يعاًمج[ أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن وعلي زياد بن سهل عن أصحابنا٬، من عدة
: يقول كان اهللا رسول أن( :X جعفر أيب عن يزيد٬، بن جابر عن غالب٬، بن اهللا عبد عن
 له يعربها أو لنفسه يعربها حىت صاحبها رأس على واألرض السماء بني ترف املؤمن رؤيا إن

  .)يعقل من على إال رؤياكم تقصوا فال ٬،األرض لزمت عربت فإذا مثله

  :٢١٠ص ٥٨جالعالمة اÜلسي    بحارال

  .)النبوة من جزء وسبعني سبعة من جزء املؤمن رؤيا(: قال أنه  اهللا رسول عن

  .)عنده الرب به تكلم كالم جمرى جتري املؤمن رؤيا(: قال أنه   عنه وروي

  :١٧٦ص ٥٨جالعالمة اÜلسي    بحارال

 نفسه نأل ؛صحيحة املؤمن رؤيا أن( : األئمة عن التعبري كتاب يف: األخبار جامع
  .)اجلبار العزيز اهللا من وحي فهي املالئكة٬، من فتتلقى وخترج صحيح٬، ويقينه ٬،طيبة

 الصاحلني نوم وهي أال املبشرات وبقي الوحي انقطع(: )أبو عبد اهللا( X وقال
 رآين من: قال  اهللا رسول أن X أبيه عن ٬،جدي عن ٬،أيب حدثين ولقد. والصاحلات

 يف وال أوصيائي من أحد صورة يف وال صوريت يف يتمثل ال الشيطان فإن رآين٬، فقد منامه يف
  .)النبوة من جزء سبعني من جزء الصادقة الرؤيا وإن شيعتهم٬، من أحد صورة

                                                            
  .٦٤: يونس -١
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  :٣٥١    ٣٥٠ص األنصاري باقر حممد حتقيق    قيس بن سليم كتاب

  :عن اخلمسة أصحاب الصحيفةيف الرؤيا  X ألمري املؤمنني إخبار رسول اهللا 

 أمري حدث تراه من(: )بكر أيببن ( حملمد فقلت: سليم قال.....  يف حديث طويل
 ليلة٬، كل منامه يف يراه وإنه ٬، اهللا رسول: فقال ؟ قالوا مبا اخلمسة هؤالء عن X املؤمنني
 يف رآين من": قال  اهللا رسول فإن واليقظة٬، احلياة يف إياه حديثه مثل املنام يف إياه وحديثه

 يوم إىل أوصيائي من بأحد وال يقظة وال نوم يف يب يتمثل ال الشيطان فإن رآين٬، فقد املنام
  ."القيامة

 مسعته وأنا: فقلت. X علي: قال ؟ mذا حدثك من: بكر أيب بن حملمد فقلت: سليم قال
  .)أنت مسعت كما منه أيضاً

  :٣٤٨ص القمي احلمريي    االسناد قرب

 :قال ٬،X الرضا احلسن أيب عن ٬،إلياس بنت ابن علي بن احلسن عن ٬،حكيم بن معاوية
 :قال! ؟ أبوك: قلت ".أيب" :قال! ؟ أبوك: قلت". البارحة عندي كان أيب إن" :ابتداًء يل قال(
 يا ٬،كذا افعل ٬،بين يا :فيقول أيب إىل جيئ كان جعفراً إن ٬،املنام يف: "قال! ؟ أبوك: قلت "أيب"

 ويقظتنا منامنا إن ٬،حسن يا: "يل فقال٬، ذلك بعد عليه فدخلت :قال". كذا افعل ٬،بين
  .)"واحدة

  :٥٨٥   ٥٨٤ص ٢ج الصدوق الشيخ    الفقيه حيضره ال من

 ):السالم عليهما( الرضا موسى بن علي احلسن أيب عن ٬،فضال بن علي بن احلسن روى
 كأنه املنام يف  اهللا رسول رأيت ٬،اهللا رسول ابن يا: خراسان أهل من رجل له قال أنه(

 ثراكم يف وغيب وديعيت٬، واستحفظتم بضعيت٬، أرضكم يف دفن إذا أنتم كيف: يل يقول
 الوديعة وأنا نبيكم٬، من بضعة أنا أرضكم٬، يف املدفون أنا: X الرضا له فقال .جنمي

 شفعاؤه وآبائي فأنا وطاعيت حقي من 8 اهللا أوجب ما يعرف وهو زارين فمن أال والنجم٬،
 ولقد واإلنس٬، اجلن الثقلني وزر مثل عليه كان ولو جنى شفعاؤه كنا ومن القيامة٬، يوم

 ؛رآين فقد منامه يف رآين من: قال  اهللا رسول أن X أبيه عن جدي٬، عن أيب٬، حدثين
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 من واحدة صورة يف وال أوصيائي من أحد صورة يف وال صوريت يف يتمثل ال الشيطان نأل
  ).النبوة من جزءاً سبعني من جزء الصادقة الرؤيا وإن ٬،شيعتهم

  :٩١   ٩٠ص املفيد الشيخ    االختصاص

 عن ٬،املغراء أيب عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن رجل٬، عن زياد٬، بن سعيد أيب عن الفرج٬، أبو
 أن وأراد حاجة اهللا إىل له كانت من: يقول مسعته(: قال ٬،)السالم عليهما( جعفر بن موسى

 وال بنا له ويغفر يرانا فإنه بنا يناجي ليال ثالث فليغتسل اهللا من موضعه يعرف أن و يرانا
 ليس: قال ؟ النبيذ يشرب وهو منامه يف رآك رجالً فإن ٬،سيدي: قلت .موضعه عليه خيفى
 يف يكذبنا من أشقياءكم أشقى إن. عنا وختلفه تركنا عليه يفسد إمنا دينه عليه يفسد النبيذ

  .)طويل واحلديث ....الباطن يف ويكذبنا الظاهر يف يصدقنا عنا٬، خيرب مبا الباطن

  :٢٨٦    ٢٨٥ص طاووس ابن السيد    السائل فالح

 بن حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن احلسن بن احلسني القاسم أبو الشريف حدث
 بن إمساعيل اخربين :قال ٬،الكوكيب أخي ابن العلوي طالب أيب بن علي بن اهللا عبد بن إمساعيل
 :قال ٬،الربدعي عبدان بن أمحد حدثنا :قال ٬،قدامة بن علي بن إمساعيل اخربين :قال ٬،حممد
  اهللا رسول يرى أن أراد من( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت :قال ٬،صقري بن سهل حدثنا

 آية ةائم بأربع ركعات أربع وليصل ٬،نظيفاً غسالً وليغتسل ٬،اآلخرة العشاء فليصل منامه يف
 ثوب على وليبت ٬،مرة ألف السالم وعليهم عليه حممد وآل حممد على وليصل ٬،الكرسي

 ةائم وليسبح ٬،األمين خده حتت اليمىن يده وليضع ٬،حراماً وال حالالً عليه جيامع مل نظيف
 ةائم وليقل ٬،باهللا إال قوة وال حول وال أكرب واهللا اهللا إال إله وال هللا واحلمد اهللا سبحان مرة
  ).منامه يف  النيب يرى فإنه ٬،اهللا شاء ما مرة

 يف عليه اهللا صلوات طالب أيب بن علي املؤمنني أمري موالك رؤيا أردت إذا ذلك ومن
 ٬،تنقضي ال باسطة وأياديه ٬،خفي لطف له من يا أسألك إين اللهم( :مضجعك عند فقل منامك
 بن علي املؤمنني أمري موالي تريين أن ٬،كفى إال لعبد به لطفت ما الذي اخلفي بلطفك أسألك

  .)منامي يف طالب أيب
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  :٬، يف ثواب قراءة سورة املزملالسيد هاشم احلسيين البحراين    الربهان يف تفسري القران

يف  من قرأ هذه السورة كان له من األجر كمن أعتق رقاباً(: أنه قال روي عن النيب 
سبيل اهللا بعدد اجلن والشياطني٬، ورفع اهللا عنه العسر يف الدنيا واآلخرة٬، ومن أدمن قراءÔا 

  ).يف املنام فليطلب منه ما يشتهي فؤاده ورأى النيب 

٬، رفع اهللا عنه العسر يف الدنيا واآلخرة٬، ورأى من قرأها دائماً(: وقال رسول اهللا 
  ).النيب يف املنام

من أدمن يف قراءÔا ورأى النيب وسأله ما يريد أعطاه اهللا كل ما (: Xوقال الصادق 
ئة مرة غفر اهللا له مائة ذنب٬، وكتب له مائة يريده من اخلري٬، ومن قرأها يف ليلة اجلمعة ما

  ).حسنة بعشر أمثاهلا٬، كما قال اهللا تعاىل

  :٤٦٨ص ٥ج الطوسي الشيخ   األحكام ·ذيب

 عبد أيب عن ٬،القالنسي ماد ابن خالد عن ٬،البجلي اهللا عبد بن علي عن ٬،عثمان بن عمرو
 خراج من أفضل مبكة تسبيحة: )السالم عليهما( احلسني بن علي قال(: قال ٬،X اهللا

  اهللا رسول يرى حىت ميت مل مبكة القرآن ختم من: وقال اهللا٬، سبيل يف ينفق العراقني
  ).اجلنة يف مرتله ويرى

  :٣٣١    ٣٢٨ص ٥٣جالعالمة اÜلسي    بحارال
 رؤية أراد من أنه أصحابنا كتب بعض يف رأيت(: الكفعمي إبراهيم للشيخ الواقية اجلنة ويف
 واجلحد٬، والقدر٬، والشمس٬،: فليقرأ نومه يف الوالدان أو  واألئمة األنبياء من أحد

 على وينام مرة٬، مائة  النيب على ويصلى مرة مائة اإلخالص يقرأ مث واملعوذتني ٬،واإلخالص
 سؤال من يريد مبا ويكلمهم تعاىل٬، اهللا شاء إن يريده من يرى فإنه وضوئه على األمين اجلانب
  .وجواب
 ال الذي احلي أنت اللهم( :املذكور وهو  الدعاء ذكر بعد الدواء٬، تسهيل كتاب يف بل

 ملجأه كنت منها أقبل فما ٬،تعود وإليك األشياء بدأت منك منه٬، يعرف واإلميان يوصف٬،
 أنت٬، إال إله بال فأسألك إليك٬، إال منك منجا وال ملجأ له يكن مل منها أدبر وما ومنجاه٬،
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 النبيني٬، سيد وآله عليه اهللا صلى حممد حبيبك وحبق ٬،الرحيم الرمحن اهللا ببسم وأسألك
 الذين واحلسني احلسن وحبق العاملني٬، نساء سيدة فاطمة وحبق الوصيني٬، خري علي وحبق

 وذكر ٬،)بيته وأهل وآله حممد على تصلي أن أمجعني اجلنة أهل شباب سيدي جعلتهما
 اهللا صلوات اهلدى أئمة أو األنبياء من أحداً يرى أن أراد من أن عليهم اهللا رضوان مشاخينا
 ٬،فالناً تريين أن: يقول مث حممد وآل حممد على تصلي أن قوله إىل املذكور الدعاء فليقرأ عليهم
 مائه يقرأ مث واملعوذتني٬، ٬،واإلخالص واجلحد٬، والقدر٬، والليل٬، والشمس٬، سورة بعده ويقرأ
  .اهللا شاء إن وجييبه أراده٬، ما عنه ويسأل يراه أراده من فكل التوحيد سورة مرة

 للغاية املختصرة األعمال بعض بذكر نتربك أن فاألوىل املقام٬، هذا إىل الكالم بنا بلغ وحيث
 الذين العلماء أعاظم من وهو املذكور٬، احملقق به وصرح احتملناه ما على بناء املذكورة٬،
  .عاصرناهم
  النيب رأى مرة مائة الشمس زوال عند القدر] سورة[ قرأ من أن األول رواه ما :ومنها

  .منامه يف
 حممد أيب بن اهللا هبة اجلليل للسيد الرائق اÜموع كتاب من األول اÜلد يف ما :ومنها
 ما وسأله  النيب رأى اجلن سورة تالوة أدمن من أن )اهللا رمحه( للعالمة املعاصر املوسوي

  .يريد
  . النيب رأى اجلمعة٬، ليلة من الليل نصف الكافرون سورة أقر من أن فيه ما :ومنها
 الكفعمي رواه أيام٬، سبعة صوم بعد النوم٬، عند سبعاً طهارة على اÜري دعاء قراءة :ومنها

  .جنته يف
  .طهارة على مرات مخس الدعوات مهج يف املروي بالصحيفة املعروف الدعاء قراءة :ومنها
 صالة بعد القدر سورة أقر من(: قال أنه X الصادق عن الكفعمي رواه ما :ومنها

  .) النيب يرى حىت ميت مل مرة٬، وعشرين إحدى الظهر وقبل الزوال
 فليصل املنام يف الربيات سيد يرى أن أراد من أن املعتربة اÜاميع بعض يف ما :ومنها
 الرمحن اهللا بسم( :مرة مائة الدعاء هذا يقرأ مث أراد٬، سورة بأي العشاء صالة بعد ركعتني
  .)وسالماً حتية حممد آل وأرواح حممد روح مين بلغ األمور٬، مدبر يا النور٬، نور يا الرحيم
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 صالة بعد اجلمعة ليلة قرء من أنه القرآن خواص كتاب عن الكفعمي جنة يف ما :ومنها
 يف  النيب رأى مرة ألف حممد وآل حممد على وصلى مرة٬، ألف الكوثر الليل من يصليها
  .نومه

  :٢٢٠   ٢١٩ص ٤ج الكليين الشيخ   الكايف

 فلما أسياف ومخسة ذهب من غزاالن الكعبة يف كان(: قال رفعوه وغريه ٬،إبراهيم بن علي
 فيها وألقوا زمزم بئر يف والغزالني األسياف جرهم ألقت احلرم على جرهم خزاعة غلبت

 وعمي زمزم موضع يعرفوا مل خزاعة على قصي غلب فلما أثرها٬، وعموا وطموها احلجارة
 ألحد يفرش يكن ومل الكعبة فناء يف له يفرش وكان املطلب عبد غلب فلما موضعها٬، عليهم
: قال ٬،)١( برة احفر: له فقال آت أتاه منامه يف فرأى الكعبة ظل يف نائم هو فبينما ٬،غريه هناك
 املصونة٬، احفر: فقال الثالث اليوم يف أتاه مث طيبة٬، احفر: فقال الثاين اليوم يف أتاه مث ؟ برة وما
 احلجيج سقي تذم وال ترتح ال زمزم احفر: فقال الرابع اليوم يف أتاه مث ؟ املصونة وما: قال

 عليه فيقع النمل منه خيرج حجر زمزم عند وكان ٬،النمل قرية عند األعصم الغراب عند األعظم
 فقال زمزم موضع عرف هذا املطلب عبد رأى فلما ٬،النمل يلتقط يوم كل يف األعصم الغراب
 جييبوه فلم .حنفرها فهلموا وعزنا مأثرتنا وهي زمزم حفر يف ليال أربع يف أمرت إين: لقريش
 فلما احلفر٬، على يعينه وكان احلارث وهو واحد ابن له وكان بنفسه هو حيفرها فأقبل ذلك إىل

 بنني عشر رزقه إن له ونذر 8 اهللا ودعا يديه رفع مث الكعبة باب إىل تقدم عليه ذلك صعب
 قد أنه وعلم   إمساعيل طوى    الطوى وبلغ حفر فلما 8،٬ اهللا إىل تقرباً إليه أحبهم ينحر أن
 قال نصيب٬، فيها ولنا مأثرتنا هذه ٬،احلارث أبا يا: وقالوا قريش وكربت كرب املاء على وقع
  .)األبد آخر إىل ولولدي يل هي حفرها على تعيوين مل: هلم

 :٣٣١    ٣٢٤ص ٢ج العلوم حبر السيد    الرجالية الفوائد

 ومن األولني٬، السابقني من أمية٬، بين جنيب سعيد أبو(: العاص بن سعيد بن خالد
 أن أبوه يريد مؤججة ناراً رأى أنه إسالمه سبب وكان ٬،X املؤمنني أمري بوالء املتمسكني

 استيقظ فلما. النار تلك من وخلصه نفسه إىل جذبه قد  اهللا برسول وإذا فيها٬، يلقيه

                                                            
  .بفتح الباء وتشديد الراء وتأنيثها باعتبار آونها في صفة البئر، سميت بها لكثرة منافعها) برة( -١
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 عليه وقص بكر أبا فلقي إسالمه٬، عليه ليعرض مبادراً  النيب إىل خرج رؤياه صدق وعرف
 خالد وشهد:) إىل قوله(..... وأسلما   اهللا رسول إىل أتيا حىت بكر أبو معه فأقبل الرؤيا٬،
 فكان اليمن٬، صدقات  اهللا رسول واله مث وتبوك والطائف حنني وغزاة للفتح٬،  النيب مع
 ومل X علياً ولزم املدينة وأتى يده يف ما فترك  اهللا رسول وفاة بلغه حىت ذلك عمله يف

 .)مكرها فبايع البيعة على X املؤمنني أمري أكره حىت بكر أبا يبايع

  :٣٩٤    ٣٩٣ص ٦ج النوري املريزا   الوسائل مستدرك
 رسول إىل اشتقت إذا إين(: قال أنه ٬،X املؤمنني أمري عن مروياً اÜاميع٬، بعض يف رأيت

 حىت مكاين من أبرح فال كان٬، يوم أي يف) اليامسني والنرجس( العبهر صالة أصلي ٬، اهللا
  .)املنام يف  اهللا رسول أرى

 فاحتة: ركعة كل يف يقرأ ٬،ركعات أربع وهي مرات٬، سبع جربته: منهال بن علي قال
 إله وال هللا واحلمد اهللا سبحان( مرة عشرة مخس ويسبح مرات٬، عشر أنزلناه وإنا مرة٬، الكتاب

 مث مرات٬، عشر ويسبح العظيم٬، ريب سبحان: مرات ثالث ويقول يركع مث ٬،)أكرب واهللا اهللا إال
 فيما وليس رأسه٬، يرفع مث مرة٬، عشرة مخس ويسبح يسجد مث مرات٬، ثالث ويسبح رأسه يرفع
 واحدة٬، بتسليمة ركعات٬، أربع يتم أن إىل وصفت كما ثانياً يسجد مث ٬،يءش السجدتني بني
 ويسبح مرات٬، عشر أنزلناه وإنا مرات٬، عشر الكتاب فاحتة يقرأ حىت ٬،أحداً يكلم ال فرغ فإذا
 أهله هو ما عنا حممداً اهللا جزى األمي٬، النيب على اهللا صلى": يقول مث مرة٬، وثالثني ثالثاً

  .ريان وهو املوت ملك وجد هذا فعل من مرة٬، وثالثني ثالثاً "ومستحقه
  :٤٠    ٣٩ص طاووس ابن السيد    الطفوف قتلى يف اللهوف

 كان إن األصل وعلى الثقة٬، يزيد بن عمر بن احلسني بن ألمحد أصل كتاب من ورويت
 احلسني إىل احلنفية بن حممد سار(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن باإلسناد القمي داود بن حملمد

 قد من الكوفة أهل إن ٬،أخي يا :فقال ٬،مكة عن صبيحتها يف اخلروج أراد اليت الليلة يف
 أن رأيت فإن ٬،مضى من كحال حالك يكون أن خفت وقد وأخيك بأبيك غدرهم عرفت

 يف معاوية بن يزيد يغتالين أن خفت قد ٬،أخي يا :فقال. وأمنعه احلرم يف من أعز فإنك تقيم
 فصر ذلك خفت فإن :احلنفية ابن له فقال .البيت هذا حرمة به يستباح الذي فأكون احلرم

 فيما أنظر: فقال ٬،أحد عليك يقدر وال به الناس أمنع فإنك الرب نواحي بعض أو اليمن إىل
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 ناقته زمام فأخذ فأتاه احلنفية ابن ذلك فبلغ X احلسني ارحتل السحر كان فلما. قلت
 حداك فما: قال بلى٬، :قال ؟ سألتك فيما النظر تعدين أمل ٬،أخي يا: له فقال. ركبها اليت
 أخرج ٬،حسني يا: فقال فارقتك٬، ما بعد  اهللا رسول أتاين: فقال ؟ عاجالً اخلروج على
 معىن فما ٬،راجعون إليه وإنا هللا إنا: احلنفية ابن له فقال ٬،قتيالً يراك أن شاء قد اهللا فإن

 إن يل قال قد :له فقال :قال ؟ احلال هذه مثل على خترج وأنت معك النساء هؤالء محلك
  ).ومضى عليه وسلم ٬،سبايا يراهن أن شاء قد اهللا

أمره mا للخروج إىل كربالء  وبسبب رؤيا رآها برسول اهللا  Xوها هو احلسني 
 إال التصديق بالرؤيا امتثاالً Xوما كان على احلسني  ٬،وأمره أيضاً بأخذ النساء للسيب ٬،للقتل

 ٬،يف املنام ككالمه يف اليقظة ألنه يعلم بأن كالم رسول اهللا  ؛ألمر جده رسول اهللا 
إن : (X لقول احلسني 8،٬دين اهللا  ستقامةالللرؤيا هو القتل  Xفكانت نتيجة تصديقه 

  .)كان دين حممد مل يستقم إال بقتلي فيا سيوف خذيين

ما  Xيف هذه احلياة الدنيا فهو إحياء ذكر احلسني  Xللحسني  8وأما جزاء اهللا 
ويف عامل الرؤيا أيضاً حني  وأما يف اآلخرة فقد بشره رسول اهللا  ٬،دامت السموات واألرض

  .إن لك يف اجلنة درجات ال تناهلا إال بالشهادة X قال للحسني 

  :٣٦٦ص ١ج الراوندي الدين قطب    واجلرائح اخلرائج

 واقفي٬، رجل معنا وكان مبرو رجل عند كنا(]: قال[ الوشاء علي بن احلسن عن روي ما
 واغتسل واجلمعة واخلميس األربعاء فصم قليب٬، اهللا نور مث مثلك كنت قد اهللا٬، اتق: له فقلت
 البيت إىل فرجعت. األمر هذا على به تستدل ما منامك يف يريك أن اهللا وسل ركعتني٬، وصل
 إليه٬، فانطلقت الرجل٬، ذلك األمر هذا إىل أدعو أن فيه يأمرين إيلّ احلسن أيب كتاب سبقين وقد

 قد احلسن أيب كتاب وجدت إين: وقلت مرة٬، ةمائ وأستخره اهللا امحد: له وقلت وأخربته
 قلت ما فافعل قلبك اهللا ينور أن ألرجو وإين فيه كنا ما وفيه لك٬، أقول] أن[ الدار إىل سبقين
 املفترض اإلمام أنه أشهد: يل فقال السحر يف السبت يوم فأتاين. والدعاء الصوم من لك

 واهللا    إبراهيم يا: فقال النوم يف البارحة احلسن أبو أتاين :قال ؟ ذلك وكيف: فقلت. الطاعة
  .)اهللا إال عليه يطلع مل أنه وزعم. احلق إىل لترجعن   
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  :١٧٢    ١٧١ص ٣ج النوري املريزا    املستدرك خامتة

 خبط آخر موضع ويف الكتاب٬، خبط ظهره ويف النهاية كتاب من قدمية نسخة على وعثرت
): اهللا رمحه( االسترآبادي طالب أبو الدين جنيب الفقيه الشيخ قال(: لفظه ما العلماء بعض

 أن الثقات أصحابنا من مجاعة حدثنا: قال الري٬، مدرسة خبزانة النهاية كتاب على وجدت
 الرازي٬، املقري علي بن اجلبار وعبد القزويين٬، احلمداين املظفر بن احلسني: الفقهاء املشايخ
 يتحادثون كانوا ٬،)اهللا رمحهم( بالري املتوطن حبسكا املدعو بابويه بن احلسني بن واحلسن
 الشيخ يعارض منهم واحد كل فكان. وفصوله أبوابه وترتيب النهاية كتاب ويتذاكرون ببغداد
 من خيلو ال أنه ويذكر مسائل يف) عليه اهللا رمحة( الطوسي احلسن بن حممد جعفر أبا الفقيه
 على ذلك كان السالم صاحبه على بالغري املقدس املشهد لزيارة خرجوا أ¶م اتفق مث ٬،خلل
 من صدورهم يف يتخاجل وكان روحه وقدس اهللا رمحه الطوسي جعفر أيب الفقيه الشيخ عهد
 ويصلوا اجلمعة٬، ليلة ويغتسلوا ٬،ثالثاً يصوموا أن على رأيهم فامجع ذلك٬، قبل يتخاجل ما ذلك

 فسنح. فيه اختلفوا ما هلم يتضح فلعله جوابه٬، على X املؤمنني أمري موالنا حبضرة ويدعوا
 أوىل كتاباً  حممد آل فقه يف مصنف يصنف مل": وقال النوم٬، يف X املؤمنني أمري هلم

 وإمنا فيه٬، تنازعتم الذي النهاية كتاب من أوىل إليه٬، ويرجع قدوة٬، ويتخذ عليه٬، يعتمد نأب
 فال لديه٬، والزلفى والتقرب هللا٬، النية خلوص على تصنيفه يف اعتمد مصنفه نأل ؛ذلك كان

 وÔذيبه٬، ترتيبه يف تعىن فقد مسائله٬، وأقيموا به٬، واعملوا مصنفه٬، ضمنه ما صحة يف ترتابوا
 منهم واحد كل أقبل مضاجعهم من قاموا فال. "أطرافها جبميع الصحيحة باملسائل والتحري

 فامجعوا مصنفها٬، على واالعتماد النهاية٬، صحة على تدل رؤيا الليلة رأيت: فقال ٬،صاحبه على
 ومعىن٬، لفظاً الرؤيا فتعارضت التلفظ٬، قبل بياض على رؤياه منهم واحد كل يكتب أن على

 ٬،)روحه اهللا قدس( الطوسي جعفر أيب شيخهم على فدخلوا بذلك٬، مغتبطني متفرقني وقاموا
 حىت النهاية٬، كتاب يف عليه أوقفتكم كنت ما إىل تسكنوا مل: هلم قال عليهم عينه وقعت فحني
 ذلك٬، من استقبلهم عما فسألوه قوله من فتعجبوا ٬،X املؤمنني أمري موالنا لفظ من مسعتم
 على رؤياه وحكى لكم٬، قاله ما عليO فأورد لكم سنح كما X املؤمنني أمري يل سنح: فقال

 على اهللا وصلى وحده هللا واحلمد ٬، حممد آل فقهاء الشيعة يفيت الكتاب وmذا وجهها٬،
  .انتهى. )الطاهرين وآله حممد
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  :Xخبروج  القائم  ارتباطهاروايات عن الرؤيا وبيان 
  :٢٠٣ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب

 يوسف حدثنا: قال شيبان٬، بن زكريا بن حيىي حدثين: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد حدثنا
 بكر أيب عن كثري٬، ابن حممد عن سليمان٬، بن احلكم حدثنا: قال املسعودي٬، كليب بن

 السود الرايات ظهرت حني وذلك X اهللا عبد أيب على وأبان أنا دخلت(: قال احلضرمي٬،
 رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا ٬،بيوتكم يف اجلسوا: فقال ؟ ترى ما: فقلنا خبراسان٬،

  ).بالسالح إلينا فاqدوا

كوت أي عن طريق لشخص يف زمن واحد إال يف عامل املل أهل البيت  اجتماعال يكون 
  .الرؤيا أو الكشف

  :٦٥٤ص الصدوق الشيخ    النعمة ومتام الدين كمال

 بن حممد عن العطار٬، حيىي بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( احلسن بن حممد حدثنا
 اهللا عبد عن بكر٬، أيب ابن بكار عن مندل٬، عن حيىي٬، بن صفوان عن اخلطاب٬، أيب بن احلسني

 أن لنا كيف: له فقلت X اهللا عبد أيب عند X القائم خروج ذكرنا(: قال ٬،عجالن بن
  .)"معروفة طاعة" مكتوب عليها صحيفة رأسه وحتت أحدكم يصبح: فقال ؟ ذلك نعلم

من هذه الرواية يتضح أن من أهم الطرق للعلم خبروج القائم هو الرؤيا٬، وهذا معىن 
  .شاء اهللا تعاىل والرواية اآلتية ستوضح ذلك إن ٬،الصحيفة اليت جيدها اإلنسان حتت رأسه

  :٣٨٠    ٣٧٩ص القمي احلمريي    اإلسناد قرب     

 سألت(: قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد أخربنا: قال ٬،اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد
 إنا: قال مث فأمسك الرؤية٬، مسألة عن وسألته :)إىل أن قال( وقد سأله عدة مسائل X الرضا

  .)األمر هذا صاحب برقبة وأخذ ٬،لكم شراً لكان تريدون ما أعطيناكم لو

* * *  



א א א
  .وهي من أدلة العارفني٬، وال يناهلا إال ذو حظ عظيم

  :٣٣٦    ٣٢٧ص فتوحات القدس ألبن عريب

ويرفع املذاهب  ٬،ويدعو بالسيف ....(..: ..جاء فيه Xيف كالم له عن اإلمام املهدي 
االجتهاد٬، ملا يرونه من  أهلمقلدة العلماء  أعداؤهالدين اخلالص٬،  إاليبقى  فال األرضعن 

عامة  أئمتهم فيدخلون كرهاً حتت حكمه خوفاً من سيفه٬، يفرح به إليهاحلكم خبالف ما ذهب 
احلقائق عن شهود وكشف بتعريف  أهليبايعه العارفون من  من خواصهم٬، أكثراملسلمني 

  .)يقيمون دعوته وينصرونه إهليون٬، له رجال اهلي

* * *  

א
  :روايات خاصة باالستخارة

  :٢٣٣ص ٦ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 بن علي بن احلسن بن أمحد عن ٬،حمبوب بن علي بن حممد عن بإسناده احلسن بن حممد
 عبد أليب قلت( :قال ٬،القمي اليسع عن ٬،علي أيب عن ٬،اجلهم بن احلسن عن ٬،أبيه عن ٬،فضال
 افتتح :فقال :)قال أن إىل( الرأي فيه يوفق فال فيه اهللا وأستخري يءالش أريد :X اهللا

  .)اهللا شاء إن به فخذ ترى ما أول إىل فانظر املصحف

  :٦٢ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 النضر عن خالد٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد عن يعقوب٬، بن حممد
 ركعتني صل(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،حريث بن عمرو عن احلليب٬، حيىي عن سويد٬، بن

  .)البتة له خار إال مسلم اهللا استخار ما فو اهللا اهللا٬، واستخر

  :٦٢ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل
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 ٬،خارجة بن هارون عن عيسى٬، بن عثمان عن زياد٬، بن سهل عن أصحابنا٬، من عدة وعن
  .)حتماً له اهللا خار صنع مبا راضياً اهللا استخار من(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن

  :٦٥ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 أراد إذا(: X اهللا عبد أبو يل قال: قال ٬،مرازم عن بإسناده احلسني بن علي بن حممد
 بيته أهل]و[ النيب على ويصلي عليه٬، وليثن اهللا٬، ليحمد مث ركعتني فليصل شيئاً أحدكم
 غري كان وإن وأقدره٬، يل فيسره ودنياي ديين يف يل خرياً األمر هذا كان إن اللهم: ويقول
 وإن شئت٬، ما فيهما اقرأ: فقال ؟ فيهما أقرأ يءش أي فسألته: مرازم قال .عين فاصرفه ذلك
ـ فيهما فاقرأ شئت ) أحد اهللا هو قل( و ٬،)الكافرون أيها يا قل( و) أحد اهللا هو قل(  ب
  .)القرآن ثلث تعدل

  :٦٦ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 شهاب عن األمحر٬، أبان عن احلكم٬، بن علي عن): احملاسن( يف الربقي اهللا عبد أيب بن أمحد
 وصلى توضأ أمر يف االستخارة أراد إذا أيب كان(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ربه٬، عبد بن

  .)يفرغ حىت يتكلم ال اهللا٬، سبحان: فيقول لتكلمه اخلادمة كانت وإن ركعتني٬،

  :٦٦ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 فيما الطوسي الشيخ إىل بإسناده ٬،)تاالستخارا( كتاب يف طاووس بن موسى بن علي
 منه السادس اجلزء من) املشايخ تسمية( يف عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد إىل وأسنده رواه
 عن معلى٬، بن حممد بن جعفر عن احلارثي٬، علي بن حممد بن شهاب عن ٬،إدريس باب يف

 كنا(: قال ٬،X أبيه عن ٬،حممد بن جعفر عن احلسن٬، بن اهللا عبد بن حيىي بن حممد بن إدريس
  .)القرآن من السورة نتعلم كما االستخارة نتعلم

 نتعلم كنا(: قال X اهللا عبد أيب عن بإسناده املذكور الكتاب من اÜلد آخر ويف: قال
 جنيب أي على استخرت إذا أبايل ما: قال مث .القرآن من السورة نتعلم كما االستخارة

  .)وقعت
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وردت أحاديث يف النهي عن خمالفة االستخارة وعصيا¶ا٬، أو التوجه إىل أمر٬،  وكذلك
  .والدخول فيه دون االستخارة عليه

  :٧٩ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل

 بن اهللا عبد عن رئاب٬، بن علي عن حمبوب٬، ابن عن): احملاسن( يف اهللا عبد أيب بن أمحد
 استخارة بغري أمر يف دخل من(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،مضارب بن حممد عن مسكان٬،

  .)جرؤي مل ابتلى مث

 يعمل أن عبدي شقاء من: 8 اهللا قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ذكره٬، وعمن
  .)يستخريين فال األعمال

  :٨٠    ٧٩ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل
 قلت(: قال ٬،أصحابه بعض عن ٬،ذكره عمن عيسى٬، بن وعثمان عيسى٬، بن حممد وعن

 .بطاعته وأعملهم هللا٬، ذكراً أكثرهم: قال ؟ اهللا على اخللق أكرم من: X اهللا عبد أليب
 من ٬،نعم: قال ؟ اهللا يتهم وأحد: قلت .اهللا يتهم من: قال ؟ اهللا إىل اخللق أبغض من: قلت

  .)اهللا يتهم الذي فذلك فسخط٬، يكره مبا اخلرية فجاءته اهللا استخار
  :٨٠ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل
 حممد عن احلسني٬، بن حممد عن حمبوب٬، بن علي بن حممد عن بإسناده ٬،احلسن بن حممد

 قال(: قال ٬،X علي عن جده٬، عن أبيه٬، عن اهللا٬، عبد بن عيسى عن زرارة٬، بن اهللا عبد بن
  .)فيغضب له فأخري يستخريين عبدي إن: 8 اهللا

  :٨٠ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل
 استخار من(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،خارجة بن هارون عن عيسى٬، بن عثمان وعن

  .)حتماً له اهللا خار له اهللا صنع مبا راض وهو واحدة مرة 8 اهللا
  :٨٠ص ٨ج العاملي احلر   ) البيت آل( الشيعة وسائل
  .)فليوتر اهللا استخار من( : اهللا رسول قال: قال بإسناده ٬،النوفلي وعن
  :١٤٥    ١٤٤ص الصدوق الشيخ    األخبار معاين



 ٢٦٧..............................................أخبار الطاهرين يف املهدي واملهديني 

 علي بن حممد عن ماجيلويه٬، القاسم أيب بن حممد حدثنا: قال ٬،)اهللا رمحه( أيب حدثنا
: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال خارجة٬، بن هارون عن عيسى٬، بن عثمان عن الكويف٬،

 وما: قلت .8 اهللا يشاور حىت الناس من أحداً فيه يشاورن فال أمراً أحدكم أراد إذا
 أجرى 8 باهللا بدء فإذا ٬،فيه يشاور مث أوالً فيه اهللا فيستخرييبدأ : فقال ؟ 8 اهللا مشاورة

  .)اخللق من أحب من لسان على اخلرية له اهللا

  :١٤٨    ١٤٧ص طاووس ابن السيد    األبواب فتح

 الشيخ عن ٬،معاً األصفهاين القاهر عبد بن أسعد والشيخ منا بن حممد الفقيه شيخي أخربين
 جعفر أيب الشيخ عن والده٬، عن الراوندي٬، احلسني أيب السعيد الشيخ بن علي الفرج أيب العامل
 عن جيد٬، أيب ابن أخربين: قال الطوسي٬، جعفر أيب السعيد عن احلليب٬، احملسن بن علي بن حممد
 بن علي بن احلسن عن اجلبار٬، عبد بن حممد عن الصفار٬، عن الوليد٬، بن احلسن بن حممد

 اهللا استخرت إذا أبايل ما(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن القداح٬، ميمون بن اهللا عبد عن فضال٬،
  ).القرآن من السور يعلمين كما االستخارة يعلمين أيب وكان وقعت٬، طريف أي علي

إن االستخارة ال ي²لجأ إليها يف األمور العقائدية٬، : وقد أثار بعض املعاندين شبهة مؤداها
إن صفوان اجلمال٬، وهو من أصحاب : ويف اجلواب أقول. وإمنا يف األمور الفرعية فقط

يف فتنة الواقفية من  Xقطع على إمامة الرضا ) عليهما السالم(اإلمامني الكاظم والرضا 
  .خالل االستخارة

  :٦١ص الطوسي الشيخ    الغيبةكما يف 

   ؟ علي على قطعت يءش بأي: حيىي بن لصفوان قلت(: قال معاذ بن علي وروى: قال
  .)عليه وقطعت )عليه( واستخرت اهللا ودعوت صليت: قال    Xاإلمام الرضا  أي

٬، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٢٢٢    ٢٢١ص النعماين إبراهيم بن حممد    الغيبة كتاب
X    ٥٩ص ٣الشيخ علي الكوراين ج:  

 بن موسى حممد أيب عن العلوي٬، موسى بن اهللا عبيد حدثين: قال أمحد٬، بن علي حدثنا
 بن سليمان حدثنا: قال قعنب٬، بن مسلمة بن اهللا عبد حدثنا: قال املعبدي٬، عيسى بن هارون



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٦٨

   علي بن احلسني عن جده٬، عن أبيه٬، عن ٬،)السالم عليهما( حممد بن جعفر حدثنا: قال بالل٬،
 هذا؟ مبهديكم نبئنا املؤمنني٬، أمري يا: له فقال ٬،X املؤمنني أمري إىل رجل جاء(: قال ٬،
 :)Xإىل أن قال ( هناك فهناك اýلبون٬، وذهب املؤمنون٬، وقل الدارجون٬، درج إذا: فقال
 وإن قائل٬، فشر قال إن مناص٬، كل الفتنة إىل ينوص عارض٬، صارف بيعته عن يصرفنك فال

 ٬،علماً وأكثركم ٬،كهفاً أوسعكم: فقال X املهدي صفة إىل رجع مث .دعائر فذو سكت
 لك اهللا خار فإن األمة٬، مشل به وامجع الغمة٬، من خروجاً بعثه فاجعل اللهم ٬،رمحاً وأوصلكم

 إىل بيده وأومأ    هاه إليه٬، هديت إن عنه جتوزن وال له٬، وفقت إن عنه تنثن وال فاعزم٬،
  .)رؤيته إىل شوقاً    صدره

إن اختار اهللا له  Xيف هذه الرواية يأمر الرجل أن ال ينثين عن املهدي  Xواإلمام علي 
  .وإن هداه اهللا إليه) باالستخارة(

للسيد الصدر جيد حبثاً ممتازاً يف حجية االستخارة٬، يقول ) ما وراء الفقه(كتاب  ومن يراجع
نه ال يغشه٬، فكيف ما استنصحه أخاه املؤمن فإإن اإلنسان املؤمن إذا : (ما معناه يف فقرة منه
  ؟) باهللا تعاىل

  واحلمد هلل رب العاملني
* * *  
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  ١٩...................... .............................................عند املوت   Xوصية اإلمام احلسن اÜتىب 

  ١٩................................................... .ووصيته  Xاإلمام السجاد  على X اإلمام احلسني  نص

  ٢١............................................... ................................مطالبة حممد بن احلنفية لإلمامة 

  ٢٢................................................. ....ووصيته  Xاإلمام الباقر   على Xنص اإلمام السجاد  

  ٢٣....................................................... وصيته  Xاإلمام الصادق  على Xاإلمام الباقر   نص

  ٢٥...................................................... ...... Xعلى اإلمام الكاظم  Xاإلمام الصادق  نص

  ٢٧...................................................... ووصيته  Xعلى اإلمام الرضا  X اإلمام الكاظم نص

  ٣١...... ..................................................ووصيته  Xعلى اإلمام اجلواد  X اإلمام الرضا نص

  ٣٣....................................................... ووصيته  Xعلى اإلمام اهلادي  X اإلمام اجلواد نص

  ٣٥............................................. ووصيته   Xعلى اإلمام احلسن العسكري X اإلمام اهلادي نص
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  واحلمد هلل رب العاملني
  

 
 


