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بسم ال الرحمن الرحيم  

واحلمد ل على نعمائه والصالة و السالم  
عـلـى خـيـر اخلـلـق مـحـمـد و أهـل بـيـتـه األطـهـار 

ولعنة ال على أعدائهم إلى يوم يبعثون . 

املقدمـــة 

حــقــا أن يــخــرج بــي الــفــيــنــة و  مــن املــؤســف 
األخــرى رجــل يــدعــي الــدفــاع عــن املــذهــب , 
فـيـشـكـك ف أصـولـه و فـروعـه , ممـا يـفـتـح اجملـال 
أمـام مـنـاوئـيـه و أعـداء مـذهـبـه أن يـتـخـذوه مـثـال 
لإلنحراف عن معتقده و مبدئه , و يفتح بابا 
عـلـى نـفـسـه يـضـم عـالمـات اإلسـتـفـهـام الـكـبـرى 
, بــحــيــث لــن يــتــمــكــن مــن غــلــق هــذا الــبــاب 

الذي فتحه جهال أو جتاهال . 
ولــن يــهــمــنــي إن كــان الــرجــل يــريــد أن يــشــوه 
وجــهــتــه بــقــدر مــا أخــشــى عــلــى املــذهــب مــن 
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التشويه والتشويش و بقدر ما أخاف علـــــــــــــــــــــــــــى 
شـبـابـنـا مـن اإلجنـراف خـلـفـه و اإلنـحـراف عـن 
خــلــق لــنــفــســه هــالــة قــبــل أن  مــوالــيــهــم , فــقــد 
يـــنـــشـــر ســـمـــومـــه بـــي احلـــي و اآلخـــر .. وال 
أدري مــا الــســر وراء هــذا الــتــحــول مــن إنــســان 
مـدافـع عـن عـقـيـدتـه و مـذهـبـه إلـى مـشـكـك ف 
كـــل زاويـــة مـــن زوايـــا ديـــنـــه . ولـــرمبـــا اســـتـــغـــل 
مـقـامـه لـيـبـي خـفـايـا مـعـتـقـده , أو رمبـا أخـذتـه 
الـعـزة بـاإلثـم , فـتـارة يـهـاجـم املـرجـعـيـة الـعـلـيـا , 
بــعــدم وجــود آيــة واحــدة ف الــقــرآن  و تــارة يــقــرّ 
تـدلـنـا عـلـى الـتـمـسـك بـواليـة أمـيـر املـؤمـنـي عـلـيـه 
جـــاء مـــشـــكـــكـــا ف والدة  الـــســـالم !! و الـــيـــوم 
صــاحــب األمــر عــلــيــه الــســالم بــأســلــوب مــاكــر 
حـتـى رأيـت بـعـض أحـبـائـي تـأثـروا  مـخـادع , 

بتشكيكاته وكادوا يصدقون مقاله اآلثم . 
 و لــذلــك تــوكــلــت عــلــى ال و أخــذت الــقــلــم 
ألكـتـب شـيـئـا أرد عـلـى تـرهـاتـه وقـد كـتـبـت ردا 
مـوجـزا ( نُـشـر عـبـر الـواتـسـاب) كـان كـفـيـال - 
واحلـمـد ل - بـصـيـانـة عـقـائـد أقـاربـي و أحـبـابـي 
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مــــن الــــزيــــغ والــــريــــن . و رأيــــت أن املــــوضــــوع 
يـسـتـحـق حتـقـيـقـا أوسـع و مـا أن بـدأت بـكـتـابـة 
هـذا املـقـال إال و رأيـت أجــلـة عـلـمـائـنـا - كـثـر 
ال أمـثـالـهـم- قـد انـبـروا ألقـوال الـرجـل و ردوا 
عــلــيــه و أفــحــمــوه بــالــدلــيــل الــقــاطــع والــبــرهــان 
الساطع .. فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــركت ما كنت أصبو إليه 
لـــكـــفـــايـــة األجـــوبـــة مـــن قِـــبـــل فـــضـــالء احلـــوزة 
األبـرار . و لـكـن أخـذت مبـعـاجلـة املـوضـوع مـن 
مــنــظــار آخــر ; مــن مــنــظــار إعــتــراف الــرســول 
األعـظـم صـلـى ال عـلـيـه و آلـه و سـلـم و األئـمـة 
الـهـداة عـلـيـهـم الـسـالم بـأن اإلمـام احلـجـة عـجـل 
ال فــرجــه هــو إبــن اإلمــام احلــســن الــعــســكــري 
عـلـيـه الـسـالم بـال فـصـل . و احلـديـث ف هـذا 
اجملـال أكـثـر مـن مـتـواتـر و مـن أسـانـيـد عـديـدة و 
بـعـبـارات مـخـنـلـقـة عـلـى مـنـهـج جـمـيـع الـعـلـمـاء 
الـسـابـقـي و املـعـاصريـن و ال ميـكـن الـتـشـكـيـك 
فـيـهـا أبـدا .. بـل و مـن يـشـكـك ف أحـاديـث 
الـرسـول الـصـحـيـحـة فـإنـه يـنـكـر الـرسـول و يـنـكـر 
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نــبــوتــه و بــيــنــنــا و بــيــنــه فــاصــل الــردة و الــكــفــر 
والعياذ بال . 

الوالدة ليست من ثوابت العقيدة 

والـعـجـيـب أن صـاحـبـنـا عـنـدمـا يـريـد الـتـلـويـح 
بـتـشـكـيـكـه , يـدعـي أن اإلعـتـقـاد بـوالدة اإلمـام 
احلـــجـــة مـــن ثـــوابـــت الـــعـــقـــيـــدة و مـــن أصـــول 
املـــذهـــب , فـــكـــيـــف ميـــكـــن اإلعـــتـــمـــاد عـــلـــى 
خــمــســة أو أقــل مــن األحــاديــث الــصــحــيــحــة 
إلثـبـات ذلـك ?!! و إنـي أسـتـبـعـد هـذا الـتـحـلـيـل 
غـيـر املـنـطـقـي مـن طـالـب عـلـم , فـكـيـف بـرجـل 
يـدعـي املـرجـعـيـة , ذلـك ألنـهـا مـغـالـطـة سـخـيـفـة 

ال يتفوه بها ذو لب راجح . 
هـل اإلعـتـقـاد بـوالدة اإلمـام جـزء ال يـتـجـزأ مـن 
ثــوابــت الــعــقــيــدة و مــن صــمــيــم املــذهــب , أم 
اإلعــــتــــقــــاد بــــوجــــوده و أنــــه هــــو إبــــن اإلمــــام 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــيـــه الـــســـالم مـــن ضـــروريـــات 

املذهب ?  
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يــتــبــي لــي أن الــرجــل يــريــد مبــغــالــطــتــه إلــقــاء 
الـــتـــشـــكـــيـــك و بـــقـــوة ف أذهـــان الـــشـــبـــاب و 
الــبــســطــاء مــن الــشــيــعــة خــاصــة و أنــه يــتــمــيــز 
جــهـوري عـنـدمـا يـريـد تـثـبـيـت  بـصـوت عـال و 
كـــالمـــه ! وإال فـــالـــكـــل يـــعـــلـــم أن اإلعـــتـــقـــاد 
بـــالـــوالدة لـــيـــس مـــن صـــمـــيـــم املـــذهـــب بـــل 
اإلعـتـقـاد بـأنـه هـو اإلمـام الـثـانـي عـشـر و هـو إبـن 
اإلمـــام الـــعـــســـكـــري مـــبـــاشـــرة , مـــن ثـــوابـــت 

عقيدتنا نحن الشيعة اإلمامية .  

بـنـاء عـلـيـه , إذا أثـبـتـنـا بـالـنـصـوص الـصـريـحـة و 
الــصــحــيــحــة أنــه ســالم ال عــلــيــه إبــن اإلمــام 
الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم بـال فـصـل فـقـد وصـلـنـا 
إلـى الـنـتـيـجـة املـرجـوة دون املـرور ف عـقـبـات أمـر 
كـــان ف أصـــلـــه مـــخـــفـــيـــا , بـــعـــيـــدا عـــن أعـــي 
الــســلــطــة احلــاكــمــة آنــذاك .. و الــكــل يــعــلــم 
بـذلـك , فـمـسـألـة الـوالدة كـانـت ف األسـاس 
مـسـألـة مـخـفـيـة مـسـتـورة إال عـن أعـي قـلـيـل ممن 
يـثـق بـهـم اإلمـام الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم مـن 
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خــواص أصــحــابــه لــيــس غــيــر . فــأمــر مــســتــور 
كــهــذا بــالــتــأكــيــد ال ميــكــن اإلســتــنــاد إلــيــه عــبــر 
أحـاديـث كـثـيـرة .. و بـالـرغـم مـن ذلـك فـهـنـاك 
أحـاديـث مـتـواتـرة مـن هـنـا و هـنـاك تـؤكـد عـلـى 
شــهــادة اإلمــام الــعــســكــري  املــســألــة . يــكــفــي 
عـلـيـه الـسـالم بـذلـك خـالل أحـاديـث صـحـيـحـة 
. وعـــلـــى هـــذا األســـاس فـــإن وجـــد حـــديـــث 
صــحــيــح واحــد أو بــضــعــة أحــاديــث مــخــتــلــفــة 
مــشــكــوك ف ســنــد بــعــضــهــا ( ممــا يــدل عــلــى 
الــتــواتــر ) يــكــفــي إلثــبــات األمــر دون احلــاجــة 
إلـى رفـع الـصـوت بـالـتـشـكـيـك و إلـقـاء الـغـمـوض 
ف أذهـــان املـــســـتـــمـــعـــي لـــلـــوصـــول إلـــى مـــأرب 

فاسد نحن ف غنى عنه . 

الشهادات على الوالدة والتواتر فيها 

و قـبـل الـدخـول ف صـلـب الـكـالم أؤكـد عـلـى 
أمـــر آخـــر إلثـــبـــات الـــوالدة بـــصـــورة قـــطـــعـــيـــة 
فـبـالـرغـم مـن الـتـسـتـر الـواضـح ف الـوالدة خـوفـا 
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عـلـيـه مـن الـقـتـل , فـقـد شـهـد بـهـا طـبـقـة مـن 
جــاءت طــبــقــة أخــرى  األصــحــاب آنــذاك ثــم 
بـعـدهـا و هـكـذا تـتـسـلـسـل الـطـبـقـات واحـدة بـعـد 
األخـرى , ف سـلـسـلـة مـتـرابـطـة , تـؤكـد عـلـى 
الــوالدة و تــؤكــد عــلــى رؤيــة اإلمــام عــجــل ال 
فـرجـه مـن قـبـل بـعـض األجـلـة مـن األصـحـاب 
ممــن ال ميــكــن تــكــذيــبــهــم . فــهــنــاك كــثــيــر مــن 
األمـور وصـلـت إلـيـنـا عـبـر الـطـبـقـيـة و أكـبـر مـثـال 
حــيــث وصــل الــيــنــا  عــلــى ذلــك الــقــرآن الــكــري 
كـامـال ممـن سـبـقـونـا و أولـئـك ممـن قـبـلـهـم حـتـى 
نـصـل إلـى املـعـاصـريـن لـلـرسـول األكـرم صـلـى 
ال عــــلــــيــــه و آلــــه و ســــلــــم . و هــــذا األمــــر ال 
حــتــى  يــحــتــاج إلــى أحــاديــث صــحــيــحــة و ال 
مـتـواتـرة .. تـكـفـيـنـا شـهـادة الـعـدول مـن الـعـلـمـاء 
الـكـرام أمـثـال الـصـدوق و الـكـلـيـنـي و املـفـيـد و 
الـــطـــوســـي و غـــيـــرهـــم ممـــن أثـــبـــتـــوا املـــوضـــوع ف 
كـتـبـهـم و نـقـلـوهـا إلـى مـن حـولـهـم حـتـى وصـل 
الـيـنـا اخلـبـر مـؤكـدا ال ميـكـن تـكـذيـبـه . فـضـال 
أن الـقـصـة لـيـسـت كـمـا يـدعـي الـرجـل بـأنـه ال 
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حــســب مــنــهــج الــســيــد اخلــوئــي  ميــكــن قــبــولــهــا 
(قـدس سـره) الـرجـالـي , فـالـتـواتـر يـقـره اخلـوئـي 
و غــيــره مــن كــبــار الــعــلــمــاء الــعــظــام و الــوالدة 

ليست حارجة من هذا اإلطار. 
بـاإلضـافـة الـى كـل هـذا فـهـنـاك أكـثـر مـن ١٧٠ 
جـــاء ف  حـــســـب مـــا  رجـــال شـــهـــدوا بـــرؤيـــتـــه 
الـــكـــاف و اإلرشـــاد و الـــغـــيـــبـــة و غـــيـــرهـــا مـــن 
الــكــتــب و شــهــد وكــالؤه و ســفــراؤه وهــم مــن 
حــتــى لــدى الــعــامــة ,  املــعــتــمــديــن و املــوثــقــي 
شـهـدوا بـرؤيـتـه و اإلتـصـال بـه و حـتـى اخلـدم و 
اجلــــواري شــــهــــدوا بــــوالدتــــه ف زمــــن والــــده و 
بــذلــك تــثــبــت والدتــه بــالــالزم الــبــي بــاملــعــنــى 
األخـــص الـــذي ال مـــجـــال لـــلـــتـــشـــكـــيـــك ف 

األمر . 
و أخيرا فإنني أستند - كما ذكرت - على 

أحاديث وجود اإلمام و أذكّر صاحبنا 
بحديثي مجرد تذكير دون توضيح : 
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األول : حديث ضرورة وجود احلجة 

روى الـصـدوق بـاسـنـاده الـى سـلـيـمـان بـن جـعـفـر 
قال: سألت الرضا (ع) فقلت: تخلو االرض 
مـن حـجـة? فـقـال : »لـو خـلـت االرض طـرفـة 

عي من حجة لساخت بأهلها«. 
جـــعـــفـــر الـــبـــاقـــر(ع): » لـــو  و عـــن االمـــام ابـــى 
بــال إمــام مــنّــا لــســاخــت  بــقــيــت األرض يــومــاً 
بـاهـلـهـا, و لـعـذبـهـم ال بـأشـد عـذابـه. ان ال 
حــجــة فــى أرضــه, و  جــعــلــنــا  تــبــارك و تــعــالــى 
أمـانـاً فـى األرض الهـلـهـا, لـن يـزالـوا فـى أمـان 
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مــــن ان تــــســــيــــخ بــــهــــم االرض مــــادمــــنــــا بــــي 
1أظهرهم«. 

الثاني : امليتة اجلاهلية 

1 وحتى العامة أيضا ذكر بعضهم مثل هذا الحديث فقد 

روى الحمويني بسنده : " عن سليمان األعمش بن مهران 
عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسني 

رضي اهلل عنهم (عليهم السالم) قال : نحن أئمة املسلمني 
وحجج اهلل على العاملني وسادات املؤمنني، وقادة الغر 

املحجلني، وموالي املسلمني ونحن أمان ألهل األرض كما 
أن النجوم أمان ألهل السماء وبنا يمسك السماء أن تقع 

على األرض إال بإذنه، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة 
وتخرج بركات األرض، ولوال ما علىاألرض منا لساخت 

بأهلها ثم قال : ولم تخل منذ خلق اهلل آدم عليه السالم من 
حجة اهلل فيها أما ظاهر مشهور، أو غائب مستور، وال 

تخلو األرض إلى أن تقوم الساعة من حجة، ولوال ذلك لم 
يعبد اهلل
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قـــــال رســـــول ال (ص) :  "مـــــن مـــــات ولـــــم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة” 

وهـذا احلـديـث ذكـره الـفـريـقـان الـشـيـعـة و الـسـنـة 
2بـهـذه الـعـبـارة و بـعـبـارات أخـرى ممـاثـلـة بـأسـانـيـد 

مــخــتــلــفــة . و يــتــبــي مــنــه ضــرورة مــعــرفــة إمــام 
الـعـصـر بـل و ميـكـن اإلدعـاء بـأن اإلمـامـة أصـل 
مـن أصـول الـديـن ال املـذهـب كـمـا سـار عـلـيـه 
املــوالــون مــن قــبــل . و اإلمــام ال بــد أن يــكــون 
مـــعـــصـــومـــا و أن يـــكـــون ضـــمـــن الـــعـــدد الـــذي 
ضـمـنـتـه أحـاديـث مـتـعـددة مـن الـرسـول بـأنـهـم 
إثـنـاعـشـر كـلـهـم مـن قـريـش حـسـب الـعـامـة أو 
أنــهــم إثــنــاعــشــر كــعــدد نــقــبــاء بــنــي إســرائــيــل 

حسب اخلاصة و ما أكثرها . 
و لــنــأت الــى الــتــأكــيــد عــلــى عــدد األئــمــة و 
أسـمـائـهـم حـتـى ال يـبـقـى مـجـال لـلـتـشـكـيـك ف 

من مات و ال إمام له مات ميتة جاهليّة«. او »من مات   «2

و ليس عليه طاعة امام فميتته ميتة جاهلية«. و امثالها من 
تعابير، صحت عن رسول اهلل (ص).
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وجـوده و إمـامـتـه سـالم ال عـلـيـه و عـجـل ال 
فرجه الشريف : 

حديث املفضل عن اإلمام الصادق 

١-  حــديــث املــفــضــل بــن عــمــر , عــن اإلمــام 
الــصــادق عــلــيــه الــســالم , عــن آبــائــه عــلــيــهــم 
الـسـالم , عـن أمـيـر املـؤمـنـي عـلـيـه الـسـالم , 
قـال : قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه و آلـه و 

سلم : 
“ ملـا أسـري بـي الـى الـسـمـاء , أوحـى إلـي ربـي 
جـل جـاللـه …..فـقـال عـزوجـل : ارفـع رأسـك 
فــــرفــــعــــت رأســــي, وإذا أنــــا بــــأنــــوار عــــلــــي, 
وفــاطــمــة, واحلــســن, واحلــســي, وعــلــي بــن 
احلــســي, ومــحــمــد بــن عــلــي, وجــعــفــر بــن 
جـــعـــفـــر, وعـــلـــي بـــن  مـــحـــمـــد, ومـــوســـى بـــن 
مـــوســـى, ومـــحـــمـــد بـــن عـــلـــي, وعـــلـــي بـــن 
مــحــمــد, واحلــســن بــن عــلــي, ومــحــمــد بــن 
احلــســن الــقــائــم ف وســطــهــم, كــأنــه كــوكــب 
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دري. قـلـت: يـا رب ومـن هـؤالء? قـال: هـؤالء 
3األئمة, وهذا القائم” 

حديث جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر 

٢- حـديـث جـابـر اجلـعـفـي عـن اإلمـام الـبـاقـر 
عـلـيـه الـسـالم قـال: "سـمـعـت سـالـم بـن عـبـد 
ال بـن عـمـر ابـن اخلـطـاب قـال: سـمـعـت أبـي 
عـبـد ال بـن عـمـر يـقـول : سـمـعـت رسـول ال 
(صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم) يــقــول: إن ال 
لــيــلــة أســري بــي...",  عــزوجــل أوحــى إلــيّ 
وذكـر حـديـثـاً طـويـالً ف بـيـان رفـعـة مـقـام األئـمـة 
االثـنـي عـشـر (عـلـيـهـم الـسـالم), ورؤيـة الـنـبـي 
(صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم) ألشــبــاحــهــم, 
وتـسـمـيـتـه (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) لـهـم 

بأسمائهم واحداً واحد.  

3 كمال الدين و تمام النعمة ٢٥٢-٢٥٣
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“ ….يــا مــحــمــد لــو أن  جــاء ف احلــديــث :  و 
عـبـدا مـن عـبـادي عـبـدنـي حـتـى يـنـقـطـع , ثـم 
لـقـيـنـي جـاحـدا لـواليـتـهـم , أدخـلـتـه نـاري . ثـم 
قـال : يـا مـحـمـد , أ جتـب أن تـراهـم? فـقـلـت : 
نـعـم فـقـال : تـقـدم أمـامـك . فـتـقـدمـت أمـامـي 
فـإذا عـلـي بـن أبـي طـالـب و احلـسـن و احلـسـي 
و عـلـي بـن احلـسـي و مـحـمـد بـن عـلـي و جـعـفـر 
جــعــفــر وعــلــي بــن  بــن مــحــمــد و مــوســى بــن 
مـوسـى و مـحـمـد بـن عـلـي وعـلـي بـن مـحـمـد و 
احلـسـن بـن عـلـي واحلـجـة الـقـائـم كـأنـه الـكـوكـب 
الـــدري ف وســـطـــهـــم . فـــقـــلـــت : يـــا رب مـــن 
هـؤالء ? قـال : هـؤالء األئـمـة و هـذا الـقـائـم , 
مـحـلـل حـاللـي و مـحـرم حـرامـي و يـنـتـقـم مـن 

4أعدائي ..” 

حديث جابر بن عبدال األنصاري 

4 غيبة الطوسي ١٢٥ ، إثبات الهداة ١-٥٤٧
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٣- حــديــث مــحــمــد بــن مــوســى بــن املــتــوكــل 
رضــي ال عــنــه عــن مــحــمــد بــن أبــي عــبــدال 
الــكــوف , قــال : حــدثــنــا مــوســى بــن عــمــران 
الــنــخــعــي عــن عــمــه احلــســي بــن يــزيــد , عــن 
احلـسـن بـن عـلـي بـن أبـي حـمـزة , عـن أبـيـه , 
عـن الـصـادق جـعـفـر بـن مـحـمـد عـن أبـيـه , عـن 
آبـائـه عـلـيـهـم الـسـالم , قـال : قـال رسـول ال 

صلى ال عليه و آله : 
حـدثـنـي جـبـرئـيـل عـن رب الـعـزة جـل جـاللـه 
“ مـــــن عـــــلـــــم أن ال إلـــــه إال أنـــــا  أنـــــه قـــــال : 
وحـدي , و أن مـحـمـدا عـبـدي و رسـولـي , و 
خـــلـــيـــفـــتـــي , و أن  أن عـــلـــي بـــن أبـــي طـــالـــب 
حــجــجــي , أُدخــلــه اجلــنــة  األئــمــة مــن ولــده 

برحمتي , و جنّيته من النار بعفوي … “ 
فـــقـــام جـــابـــر و قـــال : يـــا رســـول ال , و مـــن 

األئمة من وُلد علي بن أبي طالب ? 
قـال : “ احلـسـن و احلـسـي سـيـدا شـبـاب أهـل 
اجلـنـة , ثـم سـيـد الـعـابـديـن ف زمـانـه عـلـي بـن 
احلـــســـي , ثـــم الـــبـــاقـــر مـــحـــمـــد بـــن عـــلـــي و 
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سـتـدركـه يـا جـابـر , فـإذا أدركـتـه فـاقـرأه مـنـي 
الـسـالم , ثـم الـصـادق جـعـفـر بـن مـحـمـد , ثـم 
الـكـاظـم مـوسـى بـن جـعـفـر , ثـم الـرضـا عـلـي 
بـن مـوسـى , ثـم الـتـقـي مـحـمـد بـن عـلـي , ثـم 
الـنـقـي عـلـي بـن مـحـمـد , ثـم الـزكـي احلـسـن 
بـن عـلـي , ثـم ابـنـه الـقـائـم بـاحلـق مـهـدي أمـتـي 
الـذي ميـأل األرض قـسـطـا و عـدال كـمـا مـلـئـت 
جــورا و ظــلــمــا . هــؤالء يــا جــابــر خــلــفــائــي و 
أوصـيـائـي و أوالدي و عـتـرتـي , مـن أطـاعـهـم 
فـقـد أطـاعـنـي و مـن عـصـاهـم فـقـد عـصـانـي , و 
مـن أنـكـرهـم أو أنـكـر واحـدا مـنـهـم فـقـد أنـكـرنـي 

 ”..5

(( الحــظــوا ف هــذا احلــديــث الــشــريــف الــذي 
ورد بــأســنــاد عــديــدة ذكــرنــا واحــدا مــنــهــا , و 
مـشـهـور جـدا حـيـث يـسـلـم الـرسـول (ص) عـلـى 
حـــفـــيـــده اإلمـــام الـــبـــاقـــر (ع) عـــبـــر جـــابـــر بـــن 
عــــبــــدال األنــــصــــاري (رض) يــــقــــرّ الــــرســــول 

5 كمال الدين ٢٥٨ - ٢٥٩ ، اإلحتجاج ١-٨٧ ، كفاية 

األثر ١٤٤
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األعـظـم بـأن إنـكـار أي واحـد مـن هـؤالء , إمنـا 
هـو إنـكـار لـلـرسـول  صـلـى ال عـلـيـه و آلـه و مـن 
يـنـكـره فـهـو كـافـر . و كـأن رسـول ال يـنـبـئ عـن 
زمـانـنـا الـذي كـثـر فـيـه املـنـكـرون بـاإلمـام احلـجـة 
(عـج) بـالـرغـم مـن الـروايـات املـتـعـددة و املـتـواتـرة 
ف إثــبــات وجــوده و اســتــمــرار إمــامــتــه إلــى يــوم 
ظــــهــــوره , ســــالم ال عــــلــــيــــه و عــــلــــى آبــــائــــه 

الطاهرين )) 
حديث اللوح 

٤- حـديـث الـلـوح : و هـذا احلـديـث الـشـريـف 
املــشــهــور , ورد بــأســنــاد مــخــتــلــفــة فــقــد روي 
بــطــريــقــي عــن جــابــر بــن يــزيــد اجلــعــفــي عــن 
اإلمـــام الـــبـــاقـــر (عـــلـــيـــه الـــســـالم). كـــمـــا روي 
مـخـتـصـراً بـأربـعـة طـرق عـن احلـسـن بـن مـحـبـوب 
عــن أبــي اجلــارود, عــن اإلمــام الــبــاقــر (عــلــيــه 
الـسـالم) أيـضـاً . و روي أيـضـا بـطـرق مـخـتـلـفـة 
عـن بـكـر بـن صـالـح عـن عـبـدالـرحـمـن بـن سـالـم 
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عــن أبــي بــصــيــر عــن اإلمــام الــصــادق عــلــيــه 
السالم . 

جـمـيـع أسـانـيـد احلـديـث تـشـيـر إلـى أسـمـاء  و 
األئمة عليهم السالم واحدا بعد اآلخر . 

و ألهـمـيـة احلـديـث نـنـقـل مـا ذكـره أبـو بـصـيـر 
عـن اإلمـام الـصـادق (ع) تـبـركـا و تـيـمـنـا و قـد 

حذفنا مقدمة احلديث : 
) ; هـذا كـتـاب  الـرَّحِـيـمِ  الـرَّحْـمـنِ  الِ  ( بِـسْـمِ 
حملــمــد نــوره وســفــيــره  مــن ال الــعــزيــز احلــكــيــم 
وحــجــابــه ودلــيــلــه , ( نَــزَلَ بِــهِ الــرّوحُ األَْمِــيُ ) 
مـن عـنـد رب الـعـاملـي عـظـم يـا مـحـمـد أسـمـائـي 

, واشكر نعمائي , وال جتحد آالئي. 
إنــــي ( أَنَــــا الُ , ال إِلــــهَ إِالَّ أَنَــــا ) , قــــاصــــم 
اجلــــبــــاريــــن ( ومــــبــــيــــر املــــتــــكــــبــــريــــن ) ومــــذل 
الـظـاملـي , وديـان يـوم الـديـن , إنـي ( أَنَـا الُ , 
إِالَّ أَنَــا ) , فــمــن رجــا غــيــر فــضــلــي أو  ال إِلــهَ 
خـاف غـيـر عـدلـي , عـذبـتـه ( عَـذابـاً ال أُعَـذّبُـهُ 
) فــإيــاي فــاعــبــد , وعــلــي  الْــعــاملَِــيَ  مِــنَ  أَحَــداً 

فتوكل , 
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إنـي لـم أبـعـث نـبـيـا , فـأكـمـلـت أيـامـه وانـقـضـت 
مـدتـه , إال جـعـلـت لـه وصـيـا , وإنـي فـضـلـتـك 
عـــلـــى األنـــبـــيـــاء , وفـــضـــلـــت وصـــيـــك عـــلـــى 
األوصـيـاء وأكـرمـتـك بـشـبـلـيـك بـعـده وبـسـبـطـيـك 
حــســنــا مــعــدن  احلــســن واحلــســي , وجــعــلــت 

علمي بعد انقضاء مدة أبيه , 
خــازن وحــيــي , وأكــرمــتــه  حــســيــنــا  وجــعــلــت 
بـالـشـهـادة , وخـتـمـت لـه بـالـسـعـادة فـهـو أفـضـل 
مـــن اســـتـــشـــهـــد , وأرفـــع الـــشـــهـــداء درجـــة , 
جـعـلـت كـلـمـتـي الـتـامـة مـعـه , واحلـجـة الـبـالـغـة 

عنده , بعترته أثيب وأعاقب , 
أولـهـم عـلـي سـيـد الـعـابـديـن , وزيـن أولـيـائـي 
املـاضـي , وابـنـه سـمـي جـده احملـمـود ,مـحـمـد 

الباقر لعلمي واملعدن حلكمتي , 
جــعــفــر , الــراد عــلــيــه  ســيــهــلــك املــرتــابــون ف 

كالراد علي , 
جــعــفــر ,  حــق الــقــول مــنــي ألكــرمــن مــثــوى 
وألســـرنـــه ف أولـــيـــائـــه وأشـــيـــاعـــه وأنـــصـــاره , 
وانــتــجــبــت » بــعــد « مــوســى » فــتــنــة « عــمــيــاء 
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خـــيـــط فـــرضـــي ال يـــنـــقـــطـــع ,  حـــنـــدس , ألن 
وحـجـتـي ال تـخـفـى , وأن أولـيـائـي ال يـشـقـون 

أبدا , 
جـــحـــد  جـــحـــد واحـــدا مـــنـــهـــم فـــقـــد  أال ومـــن 
نـعـمـتـي , ومـن غـيـر آيـة مـن كـتـابـي فـقـد افـتـرى 
عــلــي , وويــل لــلــمــفــتــريــن اجلــاحــديــن عــنــد 
انــــقــــضــــاء مــــدة عــــبــــدي مــــوســــى وحــــبــــيــــبــــي 

وخيرتي , 
أال إن املــــكــــذب بــــالــــثــــامــــن مــــكــــذب بــــكــــل 

أوليائي , 
وعـلـي ولـيـي ونـاصـري , ومـن أضـع عـلـيـه أعـبـاء 

النبوة , وأمتحنه باالضطالع , 
يـقـتـلـه عـفـريـت مـسـتـكـبـر , يـدفـن بـاملـديـنـة الـتـي 
بـنـاهـا الـعـبـد الـصـالـح ذو الـقـرنـي , إلـى جـنـب 

شر خلقي , 
حــق الــقــول مــنــي ألقــرن عــيــنــه مبــحــمــد ابــنــه 
وخـــلـــيـــفـــتـــه مـــن بـــعـــده , فـــهـــو وارث عـــلـــمـــي 
ومـعـدن حـكـمـتـي ومـوضـع سـري وحـجـتـي عـلـى 
جــعــلــت اجلــنــة مــثــواه وشــفــعــتــه ف  خــلــقــي , 
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ســبــعــي مــن أهــل بــيــتــه كــلــهــم قــد اســتــوجــبــوا 
النار , 

وأخـتـم بـالـسـعـادة البـنـه عـلـي ولـيـي ونـاصـري , 
والشاهد ف خلقي , وأميني على وحيي , 

أخــرج مــنــه الــداعــي إلــى ســبــيــلــي , واخلــازن 
لعلمي احلسن , 

ثـم أكـمـل ذلـك بـابـنـه , رحـمـة لـلـعـاملـي , عـلـيـه 
كـمـال مـوسـى , وبـهـاء عـيـسـى وصـبـر أيـوب , 
سـتـذل أولـيـائـي ف زمـانـه , ويـتـهـادون رؤوسـهـم 
كـمـا تـهـادى رؤوس الـتـرك والـديـلـم , فـيـقـتـلـون 
ويـحـرقـون , ويـكـونـون خـائـفـي مـرعـوبـي وجـلـي 
, تـصـبـغ األرض مـن دمـائـهـم , ويـفـشـو الـويـل 
والـرنـي ف نـسـائـهـم , أولـئـك أوليـائـي حـقـا , 
حــنــدس , وبــهــم  بــهــم أدفــع كــل فــتــنــة عــمــيــاء 
أكــــشــــف الــــزالزل , وأرفــــع عــــنــــهــــم اآلصــــار 
واألغـالل ( أُولـئِـكَ عَـلَـيْـهِـمْ صَـلَـواتٌ مِـنْ رَبّـهِـمْ 

وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ املُْهْتَدُونَ ) 
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قـال عـبـد الـرحـمـن بـن سـالـم : قـال أبـو بـصـيـر : 
لـو لـم تـسـمـع ف دهـرك إال هـذا احلـديـث لـكـفـاك 

6, فصنه إال عن أهله .  

(( وف هـذا احلـديـث الـقـدسـي الـشـريـف أيـضـا 
ورد بــكــل صــراحــة , أن مــن يــجــحــد واحــدا 
مـنـهـم فـقـد جـحـد نـعـمـة ال .. عـنـدمـا يـصـل 
إلـــى اإلمـــام احلـــجـــة (ع) يـــقـــول : ثـــم أكـــمـــل 
ذلـك بـإبـنـه , أي ابـن اإلمـام الـعـسـكـري عـلـيـه 
الـسـالم و وصـفـه كـوصـفـه تـعـالـى لـرسـولـه بـأنـه 
رحمة للعاملي . و ف هذا الوصف نهايـــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــتـــكـــري لـــولـــي ال األعـــظـــم أرواحـــنـــا لـــتـــراب 
مـقـدمـه الـفـداء  . ال أنـسـى أن والـدي رحـمـه 
ال أوصـانـا - ونـحـن صـغـار - أن نـحـفـظ هـذا 

6  رواه الصدوق في االكمال : ١ / ٣٠٨ ح ١ والعيون : ١ 

/ ٣٤ ح ٢ عن أبيه وعنهما في البحار : ٣٦ / ١٩٥ ح ٣ 
وعن االحتجاج : ١ / ٨٤ واالختصاص : ٢٠٥ وغيبة 

الطوسي : ٩٣ وغيبة النعماني : ٢٩ ، وأورده في 
الكافي : ١ / ٥٢٧ ح ٣ وإعالم الورى : ٣٩٢ ، وجامع 

األخبار ، ٢١
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احلـديـث و نـنـشـره بـي أحـبـابـنـا و كـان مـهـتـمـا 
بقؤاءته ملحنا )). 

حديث سلمان الفارسي 

٥- حـديـث سـلـمـان الـفـارسـي رضـوان ال عـلـيـه 
: سـعـد بـن عـبـد ال قـال : حـدثـنـا يـعـقـوب بـن 
يـزيـد , عـن حـمـاد بـن عـيـسـى عـن عـبـد ال بـن 
مـسـكـان , عـن أبـان بـن تـغـلـب , عـن سـلـيـم 
بــن قــيــس الــهــاللــي , عــن ســلــمــان الــفــارســي 

رضيالعنه , قال : 
دخـلـت عـلـى الـنـبـي صـلـىالعـلـيـهوآلـهوسـلـم , 
فـإذا احلـسـي بـن عـلـي عـلـى فـخـذه , وهـو يـقـبـل 

عينيه ويلثم فاه , ويقول : 
“ أنـت سـيـد , ابـن سـيـد , أنـت إمـام ابـن إمـام 
أبـو أئـمـة , أنـت حـجـة ال ابـن حـجـتـه , وأبـو 
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حـجـج تـسـعـة مـن صـلـبـك , تـاسـعـهـم قـائـمـهـم 
 . “7

حديث اإلمام العسكري 

٦- حــديــث اإلمــام الــعــســكــري عــلــيــه الــســالم 
عـن طـريـق أبـو مـوسـى عـيـسـى بـن أحـمـد قـال : 
حـدثـنـي أبـواحلـسـن عـلـي بـن مـحـمـد الـعـسـكـري 
عـــن آبـــائـــه (عـــلـــيـــهـــم الـــســـالم):  "قـــال عـــلـــي 
(صـلـوات ال عـلـيـه): قـال رسـول ال (صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) : مـن سـره أن يـلـقـى ال 
عـزوجـل آمـنـاً مـطـهـرا, ال يـحـزنـه الـفـزع األكـبـر, 
فـلـيـتـولـك ولـيـتـول ابـنـيـك احلـسـن واحلـسـي و 
عـلـي بـن احلـسـي و مـحـمـد بـن عـلـي و جـعـفـر 
جــعــفــر و عــلــي بــن  بــن مــحــمــد و مــوســى بــن 

7  رواه الصدوق في االكمال : ١ / ٢٦٢ ح ٩ والعيون : ١ 

/ ٤١ ح ١٧ والخصال : ٢ / ٤٧٥ ح ٣٨ وعنها في البحار 
: ٣٦ / ٢٤١ ح ٤٧ ورواه عن الصدوق بهذا السند في 

كفاية األثر : ٤٥ ، وذكره في الطرائف : ص ٤٤
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مـوسـى و مـحـمـدا و عـلـيـا و احلـسـن ثـم املـهـدي 
و هـو خـامتـهـم . ولـيـكـونـن ف آخـر الـزمـان قـوم 
يـتـولـونـك يـا عـلـي يـشـنـأهـم الـنـاس ولـو أحـبـوهـم 
خــيــرا لــهــم لــو كــانــوا يــعــلــمــون … أولــئــك  كــان 
حتـــت لـــواء احلـــمـــد يـــتـــجـــاوز عـــن  يـــحـــشـــرون 
جـزاء مبـا كـانـوا  سـيـئـاتـهـم , و يـرفـع درجـاتـهـم 

يعملون “. 
(( وف هــذا احلــديــث اشــارة إلــى عــداء الــنــاس 
لــشــيــعــة آل مــحــمــد ف آخــر الــزمــان ثــم ذكــر 
فــضــل الــشــيــعــة واملــوالــي . وف ذلــك فــلــيــفــرح 

املؤمنون .)) 

املهدي يضيء كأنه كوكب دري 

٧- حـــديـــث أبـــي ســـلـــمـــى راعـــي رســـول ال 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) قـال: "سـمـعـت 
الـنـبـي يـقـول: لـيـلـة أسـري بـي إلـى الـسـمـاء قـال 
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الـعـزيـز جـل ثـنـاؤه...", وذكـر حـديـثـاً طـويـالً ف 
فـضـل األئـمـة االثـنـي عـشـر (عـلـيـهـم الـسـالم), 
وأنــــه (صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه وســــلــــم) رأى 
جــاء  أشــبــاحــهــم, وســمــاهــم بــأســمــائــهــم .. و 

فيه : 
“ … فــقــال لــي : الــتــفــت عــن ميــي الــعــرش , 
فـالـتـفـتّ فـإذا بـعـلـي وفـاطـمـة واحلـسـن و احلـسـي 
و عـلـي بـن احلـسـي و مـحـمـد بـن عـلـي و جـعـفـر 
جــعــفــر و عــلــي بــن  بــن مــحــمــد و مــوســى بــن 
مـوسـى و مـحـمـد بـن عـلـي و عـلـي بـن مـحـمـد و 
احلـسـن بـن عـلـي و املـهـدي ف ضـحـضـاح مـن 
نــور , قــيــام يــصــلــون و ف وســطــهــم - يــعــنــي 
املـهـدي - يـضـيء كـأنـه كـوكـب دري . فـقـال : 
يــا مــحــمــد , هــؤالء احلــجــج وهــو الــثــائــر مــن 
عــتــرتــك , فــو عــزتــي و جــاللــي إنــه الــنــاصــر 
ألولـيـائـي واملـنـتـقـم مـن أعـدائـي ولـهـم احلـجـة 
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الـــواجـــبـــة , و بـــهـــم ميـــســـك ال الـــســـمـــوات و 
8األرض أن تقع على األرض إال بإذنه .” 

(( و نـالحـظ الـتـشـريـف الـعـظـيـم ألئـمـة الـهـدى 
عـلـيـهـم الـسـالم حـيـث يـحـفـظ ال الـسـمـوات و 
األرض بــواســطــتــهــم , و ف احلــديــث تــكــري 
خــــاص لــــإلمــــام املــــنــــتــــظــــر املــــهــــدي أرواحــــنــــا 

فداه )). 

حديث الثمالي 

٨- حـــديـــث الـــثـــمـــالـــي عـــن اإلمـــام الـــصـــادق 
(عــلــيــه الــســالم) عــن آبــائــه (عــلــيــهــم الــســالم) 
عـن الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) عـن 
جــل جــاللــه ف رفــعــة مــقــام  جــبــرئــيــل عــن ال 

8 بحار األنوار 36: 216 ـ 217، واللفظ له، و: 261 ـ 

262. مائة منقبة: 37 ـ 39. مقتضب األثر: 11. الغيبة 
للطوسي: 147 ـ 148. الطرائف: 173.
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أمـيـر املـؤمـنـي واألئـمـة األحـد عـشـر مـن ولـده 
(صــلــوات ال عــلــيــهــم), ولــزوم اإلقــرار بــهــم, 
وفــيــه أن جــابــر بــن عــبــد ال األنــصــاري ســأل 
رســـول ال (صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم) 
عـنـهـم, فـذكـرهـم (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) 

9بأسمائهم وألقابهم. 

سؤال اليهودي عن أوصياء الرسول 

٩- حــديــث ابــن عــبــاس قــال : "قــدم يــهــودي 
عـلـى رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) 
يـقـال لـه نـعـثـل, فـقـال: يـا مـحـمـد إنـي أسـألـك 
عـــن أشـــيـــاء...", وبـــعـــد أن أجـــابـــه الـــنـــبـــي 
(صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه وســــلــــم) قــــال لــــه: 
"صــدقــت يــا مــحــمــد, فــأخــبــرنــي عــن وصــيــك 

9 كمال الدين وتمام النعمة: 258 ـ 259، واللفظ له. بحار 

األنوار 36: 251ـ 253. كفاية األثر: 144 ـ 145. 
االحتجاج 1: 87 ـ 88

.138
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مــن هــو? فــمــا مــن نــبــي إال ولــه وصــي. وإن 
نـبـيـنـا مـوسـى بـن عـمـران أوصـى إلـى يـوشـع بـن 

نون. 
فـقـال: نـعـم. إن وصـيـي واخلـلـيـفـة مـن بـعـدي 
عـلـي بـن أبـي طـالـب, وبـعـده سـبـطـاي احلـسـن 
واحلـــســـي, تـــتـــلـــوه تـــســـعـــة أئـــمـــة مـــن صـــلـــب 

احلسي".  
قـال : يـا مـحـمـد , فـسـمـهـم لـي . قـال : إذا 
مــضــى احلــســي , فــإبــنــه عــلــي , فــإذا مــضــى 
عـلـي فـإبـنـه مـحـمـد , فـإذا مـضـى مـحـمـد فـإبـنـه 
جـعـفـر , فـإذا مـضـى جـعـفـر فـإبـنـه مـوسـى , فـإذا 
مـضـى مـوسـى فـإبـنـه عـلـي , فـإذا مـضـى عـلـي 
فــإبــنــه مــحــمــد , فــإذا مــضــى مــحــمــد فــإبــنــه 
احلــســن , فــإذا مــضــى احلــســن فــإبــنــه احلــجــة 

محمد املهدي .” 
 ثــم قــال:"فــهــذه اثــنــا عــشــر إمــام, عــلــى عــدد 
نـــقـــبـــاء بـــنـــي إســـرائـــيـــل..." ثـــم ذكـــر إســـالم 
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الـيـهـودي وتـتـمـة حـديـثـه مـع الـنـبـي (صـلـى ال 
10عليه وآله وسلم) . 

من أنكر أو رد واحدا منهم 

١٠- حـــديـــث آخـــر إلبـــن عـــبـــاس يـــتـــضـــمـــن 
دخــولــه عــلــى الــنــبــي (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وسـلـم) واحلـسـن (عـلـيـه الـسـالم) عـلـى عـاتـقـه, 
واحلـــســـي (عـــلـــيـــه الـــســـالم) عـــلـــى فـــخـــذه, 
يـلـثـمـهـمـا ويـقـبـلـهـمـا, وإخـبـار الـنـبـي (صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم) لـه مبـا يـلـقـاه احلـسـي (عـلـيـه 

السالم), وبثواب زيارته, وفيه: 

10 بحار األنوار 36: 283 ـ 285، واللفظ له. كفاية األثر: 

12 ـ 14. و أيضا ذكره البلخي في ينابيع املودة ص 
٤٤٠ عن كتاب فرائد السمطني بسنده .
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حتــت قــبــتــه, والــشــفــاء ف  ..وإن اإلجــابــة  “  
تربته, واألئمة من ولده.  

قلت: يا رسول ال, فكم األئمة بعدك? 
 قـال: بـعـدد حـواري عـيـسـى, وأسـبـاط مـوسـى 
ونـقـبـاء بـنـي إسـرائـيـل. قـلـت: يـا رسـول ال, 
فـكـم كـانـو? قـال: كـانـوا اثـنـي عـشـر. واألئـمـة 
بـعـدي اثـنـا عـشـر; أولـهـم عـلـي بـن أبـي طـالـب 
وبـــعـــده ســـبـــطـــاي احلـــســـن و احلـــســـي , فـــإذا 
انــقــضــى احلــســي فــإبــنــه عــلــي , فــإذا انــقــضــى 
عـلـي فـإبـنـه مـحـمـد , فـإذا انـقـضـى مـحـمـد فـإبـنـه 
جـعـفـر , فـإذا انـقـضـى جـعـفـر فـإبـنـه مـوسـى , 
فـإذا انـقـضـى مـوسـى فـإبـنـه عـلـي , فـإذا انـقـضـى 
عـلـي فـإبـنـه مـحـمـد , فـإذا انـقـضـى مـحـمـد فـإبـنـه 
عـلـي , فـإذا انـقـضـى عـلـي فـإبـنـه احلـسـن , فـإذا 

انقضى احلسن فإبنه احلجة . 
قــــال ابــــن عــــبــــاس : قــــلــــت يــــا رســــول ال , 
أســامــي لــم أســمــع بــهــن قــطّ . قــال : يــا ابــن 
عـبـاس , هـم األئـمـة بـعـدي أمـنـاء مـعـصـومـون , 
جنــبــاء أخــيــار . يــا ابــن عــبــاس , مــن أتــى يــوم 
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الـقـيـامـة عـارفـا بـحـقـهـم أخـذت بـيـده فـأدخـلـتـه 
اجلـــنـــة . يـــا ابـــن عـــبـــاس مـــن أنـــكـــرهـــم أو ردّ 
واحـدا مـنـهـم فـكـأمنـا قـد أنـكـرنـي و ردّنـي ومـن 
أنـكـرنـي و ردنـي فـكـأمنـا أنـكـر ال و ردّه .. الـى 
حــيــث يــعــدد رســول ال صــلــى  آخــر احلــديــث 
ال عــلــيــه و آلــه فــضــائــلــهــم و أجــر مــن اقــتــدى 

11بهم “. 

(( الحـــظـــوا أن الـــرســـول (ص) يـــريـــد ف كـــل 
مـرة أن يـقـطـع الـشـك بـالـيـقـي فـيـأتـي بـأسـمـاء 
األئـمـة واحـدا بـعـد اآلخـر و يـؤكـد روحـي فـداء 
اسـمـه الـطـاهـر أن مـن يـنـكـر واحـدا مـنـهـم فـقـد 
أنــكــر الــرســول و مــن أنــكــر الــرســول فــقــد أنــكــر 
ال . و كــــل هــــذا لــــلــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضــــرورة 
اإلعـــــتـــــقـــــاد بـــــهـــــم واحـــــدا بـــــعـــــداآلخـــــر دون 

التشكيك ف أحد منهم )) 

حديث ابن عباس يوم الشورى 

11 كفاية األثر ١٧-١٨
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١١- حـديـث ابـن عـبـاس يـوم الـشـورى حـيـث 
حــقــنــا?! ورب الــبــيــت إن  "كــم متــنــعــون  قــال : 
عـلـيـاً هـو اإلمـام واخلـلـيـفـة. ولـيـمـلـكـن مـن ولـده 
أحــد عــشــر يــقــضــون بــاحلــق, أولــهــم احلــســن 
بـوصـيـة أبـيـه إلـيـه, ثـم احلـسـي بـوصـيـة أخـيـه 
إلـيـه, ثـم ابـنـه عـلـي بـوصـيـة أبـيـه إلـيـه , ثـم ابـنـه 
جــعــفــر  مــحــمــد بــوصــيــة أبــيــه إلــيــه , ثــم ابــنــه 
بـوصـيـة أبـيـه إلـيـه , ثـم إبـنـه مـوسـى بـوصـيـة أبـيـه 
إلــيــه , ثــم إبــنــه عــلــي بــوصــيــة أبــيــه إلــيــه , ثــم 
إبـنـه مـحـمـد بـوصـيـة أبـيـه إلـيـه , ثـم إبـنـه عـلـي 
بــوصــيــة أبــيــه إلــيــه , ثــم ابــنــه احلــســن بــوصــيــة 
أبــيــه إلــيــه , فــإذا مــضــى فــاملــنــتــظــر صــاحــب 

الغيبة ”, 
"قــال عــلــيــم البــن عــبــاس: مــن أيــن لــك هــذ? 
قـــال: إن رســـول ال (صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 
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وسـلـم) أعـلـم عـلـيـاً ألـف بـاب فـتـح مـن كـل بـاب 
  ” 12ألف باب. وإن هذا من ثَمّ

عترتي من دمي و حلمي 

١٢- حديث سلمان الفارسي ف خطبة 
النبي (صلى ال عليه وآله وسلم), وسؤاله 
منه بعد اخلطبة عن تفسير بعض ما فيه, 
وتفسير النبي (صلى ال عليه وآله وسلم) 

لها به (صلى ال عليه وآله وسلم) وباألئمة 
االثني عشر. 

وفيه: "ثم قال: إنهم هم األوصياء واخللفاء 
بعدي أئمة أبرار عدد أسباط يعقوب 

وحواري عيسى.  
قـلـت: فـسـمـهـم لـي يـا رسـول ال. قـال: أولـهـم 
وســيــدهــم عــلــي بــن أبــي طــالــب, وســبــطــاي, 
وبـعـدهـمـا زيـن الـعـابـديـن عـلـي وبـعـده مـحـمـد 

12 إثبات الهداة بالنصوص و املعجزات ٣-٢٢٤ ، 

الصراط املستقيم ٢-١٥١
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بـن عـلـي الـبـاقـر عـلـم الـنـبـيـي والـصـادق جـعـفـر 
بــن مــحــمــد وابــنــه الــكــاظــم ســمــي مــوســى بــن 
عـمـران والـذي يـقـتـل بـأرض الـغـربـة ابـنـه عـلـي 
ثــم ابــنــه مــحــمــد والــصــادقــان عــلــي واحلــســن 
واحلـجـة الـقـائـم املـنـتـظـر ف غـيـبـتـه فـإنـهـم عـتـري 
حلــــمــــي , عــــلــــمــــهــــم عــــلــــمــــي و  مــــن دمــــي و 
حـكـمـهـم حـكـمـي , مـن آذانـي فـيـهـم فـال أنـالـه 

13ال شفاعتي ”. 

حديث اإلمام الرضا  

١٣- حــديــث اإلمــام الــرضــا (عــلــيــه الــســالم) 
عـن آبـائـه عـن أمـيـر املـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـالم) : 
"قـــال: قـــال لـــي أخـــي رســـول ال (صـــلـــى ال 
عــلــيــه وآلــه وســلــم) : مــن أحــب أن يــلــقــى ال 
عــزوجــل وهــو مــقــبــل عــلــيــه غــيــر مــعــرض عــنــه 
فـلـيـتـولـك يـا عـلـي , ومـن سـره أن يـلـقـى ال عـز 

13 كفاية األثر -٤٢
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و جـل وهـو راض عـنـه فـلـيـتـوال ابـنـك احلـسـن 
عـلـيـه الـسـالم , ومـن أحـب أن يـلـقـى ال وال 
خــوف عــلــيــه فــلــيــتــوال ابــنــك احلــســي عــلــيــه 
الـسـالم , و مـن أحـب أن يـلـقـى ال عـز و جـل 
و قـد مـحـا ال ذنـوبـه فـلـيـوال عـلـي بـن احلـسـي 
جــل :  عــلــيــه الــســالم فــإنــه ممــن قــال ال عــز و 
( سـيـمـاهـم ف وجـوهـهـم مـن أثـر الـسـجـود ) و 
جــل و هــو قــريــر  مــن أحــب أن يــلــقــى ال عــز و 
الـعـي فـلـيـتـوال مـحـمـد بـن عـلـي الـبـاقـر , و مـن 
أحـب أن يـلـقـى ال عـز و جـل و يـعـطـيـه كـتـابـع 
جـعـفـر بـن مـحـمـد الـصـادق  بـيـمـيـنـه فـلـيـتـوال 
عـــلـــيـــه الـــســـالم , و مـــن أحـــب أن يـــلـــقـــى ال 
جــعــفــر  طــاهــرا مــطــهــرا فــلــيــتــوال مــوســى بــن 
الـكـاظـم عـلـيـه الـسـالم , و مـن أحـب أن يـلـقـى 
ال عـز و جـل و هـو ضـاحـك فـلـيـتـوال عـلـي بـن 
مـوسـى الـرضـا عـلـيـه الـسـالم , و مـن أحـب أن 
جــل وقــد رفــعــت درجــاتــه و  يــلــقــى ال عــز و 
بـدلـت سـيـئـاتـه حـسـنـات فـلـيـتـوال مـحـمـد بـن 
عـلـي اجلـواد , و مـن أحـب أن يـلـقـى ال عـز و 
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جـل و يـحـاسـبـه حـسـابـا يـسـيـرا و يـدخـلـه جـنـات 
عـــدن عـــرضـــهـــا الـــســـمـــوات و األرض أعـــدت 
لــلــمــتــقــي فــلــيــتــوال عــلــي بــن مــحــمــد الــهــادي 
عـلـيـه الـسـالم , و مـن أحـب أن يـلـقـى ال عـز و 
جــل و هــو مــن الــفــائــزيــن فــلــيــتــوال احلــســن بــن 
عـلـي الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم , و مـن أحـب 
جــل و قــد كــمــل إميــانــه و  أن يــلــقــى ال عــز و 
حــســن إســالمــه فــلــيــتــوال احلــجــة بــن احلــســن 
املـــنـــتـــظـــر صـــلـــوات ال عـــلـــيـــه , هـــؤالء أئـــمـــة 
الـهـدى و أعـالم الـتـقـى , مـن أحـبـهـم و تـوالهـم 
, كـنـت ضـامـنـا لـه عـلـى ال عـز و جـل اجلـنـة 

 ”.”14

حديث علقمه و سفيان بن عيينه 

14 مقتضب األثر ١٤-١٥ الفضائل البن شاذان ١٦٧ 
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١٤- حـديـث عـلـقـمـة وسـفـيـان بـن عـيـيـنـة عـن 
اإلمـــام الـــصـــادق (عـــلـــيـــه الـــســـالم) عـــن أبـــيـــه 
(عــــلــــيــــه الــــســــالم) عــــن جــــابــــر بــــن عــــبــــدال 
األنــــصــــاري أيــــضــــا, قــــال: "قــــال رســــول ال 
(صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم) لــلــحــســي بــن 
عـلـي (عـلـيـه الـسـالم) : يـا حـسـي يـخـرج مـن 
صــلــبــك تــســعــة أئــمــة, مــنــهــم مــهــدي هــذه 
األمــة. فــإذا اســتــشــهــد أبــوك فــاحلــســن بــعــده, 
فــإذا ســم احلــســن فــأنــت, فــإذا اســتــشــهــدت 
فــعــلــي ابــنــك , فــإذا مــضــى عــلــي , فــمــحــمــد 
ابـنـه , فـإذا مـضـى مـحـمـد فـجـعـفـر ابـنـه , فـإذا 
جــعــفــر فــمــوســى ابــنــه , فــإذا مــضــى  مــضــى 
مـوسـى فـعـلـي ابـنـه , فـإذا مـضـى عـلـي فـمـحـمـد 
ابـنـه , فـإذا مـضـى مـحـمـد فـعـلـي ابـنـه , فـإذا 
مـضـى عـلـي فـاحلـسـن ابـنـه , فـإذا مـضـى حـسـن 
فــاحلــجــة بــعــد احلــســن ميــأل األرض قــســطــا و 
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15عـدال كـمـا مـلـئـت جـورا و ظـلـمـا .”  و نـحـو 

هـذا أسـنـد عـلـي بـن مـحـمـد بـن سـعـد الـقـزويـنـي 
جـاء ف  و ذكـر عـدد األئـمـة و أسـمـاءهـم كـمـا 
الصراط املستقيم لعلي بن يونس العاملي . 

أسماء األئمة على ساق العرش 

١٥- حــديــث أنــس بــن مــالــك: "قــال رســول 
ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم): ملـا عـرج بـي 
إلـى الـسـمـاء رأيـت عـلـى سـاق الـعـرش مـكـتـوبـاً: 
ال إلــه إال ال مــحــمــد رســول ال (صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم), أيـدتـه بـعـلـي ونـصـرتـه بـه, 
ورأيـت اثـنـا عـشـر اسـمـاً مـكـتـوبـاً بـالـنـور. فـهـم 
عــلــي بــن أبــي طــالــب, وســبــطــاي, وبــعــدهــمــا 
تـسـعـة أسـمـاء عـلـي عـلـي عـلـي, ثـالث مـرات, 
ومــحــمــد ومــحــمــد, مــرتــي, وجــعــفــر ومــوســى 
واحلـسـن واحلـجـة يـتـألأل مـن بـيـنـهـم. فـقـلـت: 

15 كفاية األثر ٦١-٦٢ ، بحار األنوار ٣٦-٣٠٦
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جــل  يــا رب أســامــي مــن هــؤالء? فــنــادى ربــي 
جـاللـه: يـا مـحـمـد هـم األوصـيـاء مـن ذريـتـك. 

16بهم أثيب, وبهم أعاقب”. 

حديث حذيفة بن اليمان 

١٦- حــديــث حــذيــفــة بــن الــيــمــان ف املــعــراج 
: "صـلـى بـنـا رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه  أيـضـاً
وآلـه وسـلـم) ثـم أقـبـل بـوجـهـه الـكـري عـلـيـنـا, 
فــقــال: مــعــاشــر أصــحــابــي أوصــيــكــم بــتــقــوى 
خــطــبــتــه, ووعــظــهــم,  ال..." ثــم ذكــرهــم ف 
وحــثــهــم عــلــى الــتــمــســك بــالــثــقــلــي الــكــتــاب 

والعترة. 
ثـــم قـــال: "فـــقـــلـــت: يـــا رســـول ال عـــلـــى مـــن 
خــلــف مــوســى بــن  تــخــلــفــنــا? قــال: عــلــى مــن 
عـمـران قـومـه? قـلـت: عـلـى وصـيـه يـوشـع بـن 

نون. 

16 الجواهر السنية ٢٨٠ ، كفاية األثر ٧٤
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قـال: فـإن وصـيـي وخـلـيـفـتـي مـن بـعـدي عـلـي 
بـن أبـي طـالـب, قـائـد الـبـررة, وقـاتـل الـكـفـرة, 

منصور من نصره, مخذول من خذله . 
قـلـت: يـا رسـول ال, فـكـم يـكـون األئـمـة مـن 
بــعــدك? قــال: عــدد نــقــبــاء بــنــي إســرائــيــل, 

تسعة من صلب احلسي… 
 قـلـت: أفـال تـسـمـيـهـم لـي يـارسـول ال? قـال: 
نـعـم إنـه ملـا عـرج بـي إلـى الـسـمـاء ونـظـرت إلـى 
سـاق الـعـرش, فـرأيـت مـكـتـوبـاً بـالـنـور. ال إلـه 
إال ال...". وذكـر قـريـبـاً ممـا تـقـدم ف حـديـث 

17أنس . 

حديث أم سلمة 

١٧- حــــديــــث أم ســــلــــمــــة: "قــــال رســــول ال 
(صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم) ملــا أســري بــي 
إلـــى الـــســـمـــاء نـــظـــرت فـــإذا مـــكـــتـــوب عـــلـــى 
الـــعـــرش: ال إلـــه إال ال مـــحـــمـــد رســـول ال, 

17 بحار األنوار 36: 331 ـ 332، واللفظ له. كفاية األثر: 

136 ــ 138.
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أيــدتــه بــعــلــي, ونــصــرتــه بــعــلــي. ورأيــت أنــوار 
عـلـي وفـاطـمـة واحلـسـن واحلـسـي, وأنـوار عـلـي 
ابـن احلـسـي, ومـحـمـد بـن عـلـي, وجـعـفـر بـن 
جـــعـــفـــر, وعـــلـــي ابـــن  مـــحـــمـــد, ومـــوســـى بـــن 
مـــوســـى, ومـــحـــمـــد بـــن عـــلـــي, وعـــلـــي بـــن 
مـحـمـد, واحلـسـن بـن عـلـي, ورأيـت نـور احلـجـة 
يـــتـــألأل مـــن بـــيـــنـــهـــم, كـــأنـــه كـــوكـــب دري. 
فــــقــــلــــت: يــــا رب مــــن هــــذا? ومــــن هــــؤالء? 
فـنـوديـت: يـا مـحـمـد, هـذا نـور عـلـي وفـاطـمـة 
وهــذا نــور ســبــطــيــك احلــســن واحلــســي, وهــذه 
أنـوار األئـمـة بـعـدك مـن ولـد احلـسـي مـطـهـرون 
مــعــصــومــون. وهــذا احلــجــة الــذي ميــأل الــدنــيــا 

18قسطاً وعدالً"  

الفائز من واالهم والهالك من عاداهم 

18 كفاية األثر ٢١٣
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١٨- حـديـث غـالـب اجلـهـنـي عـن اإلمـام الـبـاقـر 
(عـلـيـه الـسـالم) قـال: "إن األئـمـة بـعـد رسـول 
ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) بـعـدد نـقـبـاء 
بـنـي إسـرائـيـل, وكـانـوا اثـنـي عـشـر. الـفـائـز مـن 
واالهـم, والـهـالـك مـن عـاداهـم. لـقـد أخـبـرنـي 
أبــي عــن أبــيــه. قــال: قــال رســول ال (صــلــى 
ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم) ملـــا أســـري بـــي إلـــى 
الـــســـمـــاء نـــظـــرت فـــإذا عـــلـــى ســـاق الـــعـــرش 
مـكـتـوب: ال إلـه إال ال, مـحـمـد رسـول ال, 
أيـدتـه بـعـلـي و نـصـرتـه و رأيـت اثـنـي عـشـر إسـمـا 
مــكــتــوبــا بــالــنــور فــيــهــم عــلــي بــن أبــي طــالــب و 
ســبــطــيّ و بــعــدهــمــا تــســعــة أســمــاء عــلــيــا عــلــيــا 
ثـــالث مـــرات و مـــحـــمـــد و مـــحـــمـــد مـــرتـــي و 
جــعــفــر و مــوســى و احلــســن , واحلــجــة يــتــألأل 
بــيــنــهــم فــقــلــت : يــا رب أســامــي مــن هــؤالء ? 
فـنـادانـي ربـي جـل جـاللـه : هـم األوصـيـاء مـن 

19ذريتك , بهم أثيب و أعاقب ” . 

19 اثبات الهداة ٢-٥٥٨ ، كفاية األثر ٢٤٤ ، البحار 

٣٦-٢٩٠
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سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 

١٩- مـا رواه الـكـراجـكـي بـإسـنـاده عـن الـنـبـي 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) أنـه قـال: "لـيـلـة 
أسـري بـي إلـى الـسـمـاء أوحـى ال إلـي أن سـل 
مــن أرســلــنــا مــن قــبــلــك مــن رســلــنــا عــلــى مــا 

بعثوا? قلت: على ما بعثتم?  
قــالــوا: عــلــى نــبــوتــك, وواليــة عــلــي بــن أبــي 

طالب, واألئمة منكم.  
ثــم أوحــى إلــي أن الــتــفــت عــن ميــي الــعــرش, 
فـالـتـفـت فـإذا عـلـي واحلـسـن واحلـسـي , وعـلـي 
بـن احلـسـي , ومـحـمـد بـن عـلـي , و جـعـفـر بـن 
جــعــفــر , و عــلــي بــن  مــحــمــد , ومــوســى بــن 
مـــوســـى , ومـــحـــمـــد بـــن عـــلـــي , و عـــلـــي بـــن 
مـحـمـد , و احلـسـن بـن عـلـي , واملـهـدي , ف 
ضــحــضــاح مــن نــور , يــصــلّــون . فــقــال الــرب 
“ هـؤالء احلـجـج ألولـيـائـي , و هـذا  تـعـالـى : 

املنتقم من أعدائي . 
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ولـــعـــلـــه عـــي مـــا روي عـــن اجلـــارود بـــن املـــنـــذر 
حـيـنـمـا قـدم عـلـى الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وســلــم) وحــدثــه بــحــديــث قــس بــن ســاعــدة, 
وذكــره ألســمــاء الــنــبــي (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وسـلـم) وأهـل بـيـتـه (عـلـيـهـم الـسـالم), وسـؤال 
اجلـــارود مـــن الـــنـــبـــي (صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 

20وسلم) عنهم . 

القصور التي رآها النبي ليلة اإلسراء 

بــإســنــاده عــن  ٢٠- مــا رواه الــكــراجــكــي أيــضــاً 
أمــيــر املــؤمــنــي (عــلــيــه الــســالم) عــن الــنــبــي 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) ف الـقـصـور الـتـي 
رآهـــا (صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم) لـــيـــلـــة 

اإلسراء, ووصفه. 

20 اثبات الهداة ٣-٩٧ ، مقتضب األثر ٣٨ ، كنز الفوائد 

٢٣٨ ، البحار 15: 247، 18: 297، 26: 301 ـ 302. 
عن الكراجكي
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وفــيــه: "فــقــال لــي جــبــرئــيــل: هــذه الــقــصــور 
خـلـقـهـا ال لـشـيـعـة أخـيـك عـلـي, وخـلـيـفـتـك 
مـن بـعـدك عـلـى أمـتـك, وهـم الـسـواد األعـظـم, 
ولـشـيـعـة ابـنـه احلـسـن مـن بـعـده, ولـشـيـعـة أخـيـه 
احلـسـي مـن بـعـده, ولـشـيـعـة عـلـي بـن احلـسـي 
مــن بــعــده., و لــشــيــعــة مــحــمــد بــن عــلــي مــن 
جـــعـــفـــر بـــن مـــحـــمـــد مـــن  بـــعـــده , و لـــشـــيـــعـــة 
جـــعـــفـــر مـــن  بـــعـــده , و لـــشـــيـــعـــة مـــوســـى بـــن 
بــعــده , و لــشــيــعــة ابــنــه عــلــي بــن مــوســى مــن 
بــعــده , و لــشــيــعــة ابــنــه مــحــمــد بــن عــلــي مــن 
بـعـده , و لـشـيـعـة عـلـي بـن مـحـمـد مـن بـعـده , 
و لـشـيـعـة ابـنـه احلـسـن مـن بـعـده , و لـشـيـعـة 

محمد املهدي من بعده . 

ثـم قـال: "يـا مـحـمـد فـهـؤالء األئـمـة مـن بـعـدك 
أعـالم الـهـدى ومـصـابـيـح الـدجـى و شـيـعـتـهـم و 
شـيـعـة جـمـيـع ولـدك و مـحـبـيـهـم , شـيـعـة احلـق  
و مــوالــي ال و مــوالــي رســولــه الــذيــن رفــضــوا 
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الــبــاطــل واجــتــنــبــوه , و قــصــدوا احلــق واتــبــعــوه 
 ”…21

حـــل  (( و لـــنـــا الـــفـــخـــر و الـــعـــزة أن رب الـــعـــزة 
جــاللــه يــســمــيــنــا بــالــروافــض لــلــبــاطــل و أتــبــاع 
احلـق .. آمـلـي أن يـثـبـتـنـا ال عـلـى واليـتـهـم 
فــإنــهــا احلــق و إنــهــا صــراط ال املــســتــقــيــم . 
الحـظـوا تـكـرار كـلـمـة شـيـعـتـهـم و شـيـعـة أبـنـاء 
رسـول ال (ص) ف هـذا احلـديـث الـشـريـف و 
اإلصـرار عـلـيـه . ولـعـل ف هـذا سـرا ال يـعـرفـه 

إال الراسخون ف العلم )). 

مناشدة أمير املؤمني 

٢١- مـا ورد عـن أمـيـر املـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـالم) 
مـن مـنـاشـدتـه, وهـو عـلـى املـنـبـر ف بـعـض مـا 
جــمــلــتــه  ورد فــيــهــم (عــلــيــهــم الــســالم), وف 

حديث الثقلي. 

21 إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات 3: 103 ـ 104. 

نوادر املعجزات: 77. دالئل اإلمامة: 476.
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وفـيـه قـال : “أنـشـدكـم ال أ تـعـلـمـون أن رسـول 
خـــطـــيـــبـــا لـــم  ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه و آلـــه قـــام 

يخطب بعد ذلك فقال :  
“ أيـهـا الـنـاس إنـي تـارك فـيـكـم الـثـقـلـي كـتـاب 
ال و عـتـرتـي أهـل بـيـتـي فـتـمـسـكـوا بـهـمـا لـئـال 
تـضـلـوا , فـإن الـلـطـيـف اخلـبـيـر أخـبـرنـي و عـهـد 
حـــتـــى يـــردا عـــلـــي  إلـــي أنـــهـــمـــا لـــن يـــفـــتـــرقـــا 

احلوض . 
فـقـام عـمـر بـن اخلـطـاب شـبـه املـغـضـب, فـقـال: 

يا رسول ال أ كلّ أهل بيتك?  
قــال: ال, ولــكــن أوصــيــائــي  مــنــهــم: أولــهــم 
أخـي و وزيـري و وارثـي و خـلـيـفـتـي ف أمـتـي و 
ولـي كـل مـؤمـن مـن بـعـدي , هـو أولـهـم , ثـم 
ابـنـي احلـسـن , ثـم إبـنـي احلـسـي , ثـم تـسـعـة 
حــتــى  مــن ولــد احلــســي , واحــد بــعــد واحــد 
يـردوا عـلـي احلـوض , شـهـداء ال ف أرضـه و 
خــزّان عــلــمــه , و  خــلــقــه , و  حــجــجــه عــلــى 
مـعـادن حـكـمـتـه , مـن أطـاعـهـم أطـاع ال و مـن 

عصاهم عصى ال عز وجل ?  
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فـقـالـوا كـلـهـم : نـشـهـد أن رسـول ال صـلـى ال 
22عليه و آله قال ذلك … 

و ورد هـذا احلـديـث ف كـتـاب سـلـيـم بـن قـيـس 
بتفصيل أسماء األئمة حيث جاء فيه : 

“ فـــقـــال : ال , و لـــكـــن أوصـــيـــائـــي , أخـــي 
مـنـهـم و وزيـري و وارثـي و خـلـيـفـتـي ف أمـتـي و 
ولـــي كـــل مـــؤمـــن بـــعـــدي و أحـــد عـــشـــر مـــن 
ولـده , هـذا أولـهـم و خـيـرهـم ثـم ابـنـاي هـذان - 
و أشـــار بـــيـــده الـــى احلـــســـن و احلـــســـي - ثـــم 
وصـي ابـنـي يـسـمـى بـإسـم أخـي عـلـي وهـو ابـن 
احلـسـي , ثـم وصـي عـلـي و هـو ولـده و اسـمـه 
مـحـمـد , ثـم جـعـفـر بـن مـحـمـد , ثـم مـوسـى 
بـن جـعـفـر , ثـم عـلـي بـن مـوسـى , ثـم مـحـمـد 
بـن عـلـي , ثـم عـلـي بـن مـحـمـد , ثـم احلـسـن 
بــن عــلــي , ثــم مــحــمــد بــن احلــســن , مــهــدي 
هـذه األمـة , اسـمـه كـإسـمـي و طـيـنـتـه كـطـيـنـتـي 

22 إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات 3: 114 ـ 

118.كتاب سليم بن قيس: 300 ، كمال الدين ٣٧٩ 
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, يـأمـر بـأمـري و يـنـهـى بـنـهـيـي , ميـأل األرض 
قـسـطـا و عـدال , كـمـا مـلـئـت ظـلـمـا و جـورا . 
يـتـلـو بـعـضـهـم بـعـضـا , واحـدا بـعـد واحـد حـتـى 

23يردوا علي احلوض … 

(( املــــالحــــظ ف هــــذا احلــــديــــث أن الــــرســــول 
األعــــظــــم (ص) بــــعــــد ذكــــر أســــمــــاء األئــــمــــة 
بـالـتـفـصـيـل يـؤكـد عـلـى أن كـل واحـد يـتـلـو مـا 
قــبــلــه , ثــم يــكــرر : واحــد بــعــد واحــد .. أي 
أنــه ال فــصــل بــيــنــهــم , فــال يــأتــي اخملــالــفــون 
لـيـفـرقـوا بـيـنـهـم أو يـنـكـروا أحـدا مـنـهـم , و كـأنـه 
روحـي فـداه يـنـظـر إلـى مـا سـتـفـتـرق عـلـيـه أمـتـه 

ف آخر الزمان )). 

تكون له غيبتان 

٢٢- مــــا روي عــــن أمــــيــــر املــــؤمــــنــــي (عــــلــــيــــه 
الــســالم) بــطــرق مــتــعــددة قــال: "كــنــت عــنــد 

23 كتاب سليم بن قيس -٢٠٠ 
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الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) ف بـيـت 
أم ســــلــــمــــة إذ دخــــل عــــلــــيــــه جــــمــــاعــــة مــــن 
أصــحــابــه...", وفــيــه ســؤال ســلــمــان لــلــنــبــي 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) عـن األوصـيـاء, 
وبـيـانـه (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) ألوصـيـاء 

األنبياء ف كالم طويل. 
وفـيـه: "وأنـا أدفـعـهـا إلـى عـلـي بـن أبـي طـالـب. 
فـقـال عـلـي (عـلـيـه الـسـالم) : فـقـلـت: يـا رسـول 
ال, فـهـل بـيـنـهـم أنـبـيـاء وأوصـيـاء أخـر? قـال: 
نـعـم أكـثـر مـن أن حتـصـي, ثـم قـال: وأنـا أدفـعـهـا 
إلــيــك يــا عــلــي, وأنــت تــدفــعــهــا إلــى ابــنــك 
احلـسـن, واحلـسـن يـدفـعـهـا إلـى أخـيـه احلـسـي, 
واحلــســي يــدفــعــهــا إلــى ابــنــه عــلــي , و عــلــي 
يـدفـعـهـا إلـى ابـنـه مـحـمـد , و مـحـمـد يـدفـعـهـا 
إلـى ابـنـه جـعـفـر , و جـعـفـر يـدفـعـهـا إلـى ابـنـه 
مـوسـى , و مـوسـى يـدفـعـهـا إلـى ابـنـه عـلـي , و 
عــلــي يــدفــعــهــا إلــى ابــنــه مــحــمــد , و مــحــمــد 
يـدفـعـهـا الـى ابـنـه عـلـي , و عـلـي يـدفـعـهـا إلـى 
ابــنــه احلــســن , و احلــســن يــدفــعــهــا الــى ابــنــه 
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الــقــائــم , ثــم يــغــيــب عــنــهــم إمــامــهــم مــا شــاء 
ال , وتـكـون لـه غـيـبـتـان, إحـداهـمـا أطـول مـن 

24األخرى…" 

(( واملـــالحـــظ ف هـــذا احلـــديـــث ذكـــر الـــنـــبـــي 
(ص) لـــلـــغـــيـــبـــتـــي الـــصـــغـــرى و الـــكـــبـــرى . 
والـــعـــجـــيـــب أن رســـول ال يـــكـــرر ف كـــل مـــرة 
حــتــى ال  أســمــاء األئــمــة بــتــعــابــيــر مــخــتــلــفــة , 
يُـبـقـي مـجـاال لـلـتـأويـل أو الـرد .. فـالـرادّ عـلـى 
أي واحـد مـنـهـم كـالـراد عـلـى رسـول ال والـراد 
عـلـيـه كـالـراد عـلـى ال عـز و جـل . الـلـهـم ثـبـتـنـا 

على واليتهم و وفقنا اتباعهم .)). 

حديث عيسى بن موسى الهاشمي 

٢٣- حــديــث عــيــســى بــن مــوســى الــهــاشــمــي 
عـن أبـيـه عـن آبـائـه عـن اإلمـام احلـسـي (عـلـيـه 
الــســالم) عــن أمــيــر املــؤمــنــي (عــلــيــه الــســالم) 

24  بحار األنوار 36: 333 ـ 335، واللفظ له. كفاية 

األثر: 146 ـ 151.
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"دخـــلـــت عـــلـــى رســـول ال (صـــلـــى ال  قـــال: 
عــلــيــه وآلــه وســلــم) ف بــيــت أم ســلــمــة, وقــد 
نـــزلـــت عـــلـــيـــه هـــذه اآليـــة: ((إِمنََّـــا يُـــرِيـــدُ الُ 
لِـيُـذْهِـبَ عَـنـكُـمُ الـرّجْـسَ أَهْـلَ الْـبَـيْـتِ وَيُـطَـهّـرَكُـمْ 

تَطْهِيرًا )).  
فــــقــــال رســــول ال (صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه 
وسـلـم): يـا عـلـي هـذه اآليـة نـزلـت فـيـك وف 

سبطي, واألئمة من ولدك.  
قلت: يا رسول ال, وكم األئمة بعدك?  

قــــال: أنــــت يــــا عــــلــــي, ثــــم ابــــنــــاك احلــــســــن 
واحلـسـي, وبـعـد احلـسـي عـلـي ابـنـه , و بـعـد 
جــعــفــر  عــلــي مــحــمــد ابــنــه , و بــعــد مــحــمــد 
جــعــفــر مــوســى ابــنــه , و بــعــد  ابــنــه , و بــعــد 
مـوسـى عـلـي ابـنـه , و بـعـد عـلـي مـحـمـد ابـنـه , 
و بـعـد مـحـمـد عـلـي ابـنـه , وبـعـد عـلـي احلـسـن 

ابنه , و بعد احلسن ابنه احلجة .”  
ثـم قـال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) : "هـكـذا 
وجـدت أسـامـيـهـم مـكـتـوبـة عـلـى سـاق الـعـرش, 
فسألت ال عزوجل عن ذلك, فقال: يــــــــــــــــــــــــــا 
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مــــحــــمــــد, هــــم األئــــمــــة بــــعــــدك, مــــطــــهــــرون 
25معصومون. وأعداؤهم ملعونون” 

حديث اإلمام احلسي 

٢٤- حـديـث اإلمـام احلـسـي (عـلـيـه الـسـالم) 
ف تــعــداد األئــمــة االثــنــي عــشــر بــعــد أن ســأل 
أعـرابـي عـن أسـمـائـهـم, قـال الـراوي: "فـأطـرق 
احلــســي عــلــيــه الــســالم مــلــيــا, ثــم رفــع رأســه, 
وقـال: نـعـم أخـبـرك يـا أخـا الـعـرب. إن اإلمـام 
واخلـلـيـفـة بـعـد رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـم) أبـي أمـيـر املـؤمـنـي عـلـي بـن أبـي طـالـب 
(عـلـيـه الـسـالم) واحلـسـن, وأنـا, وتـسـعـة مـن 
ولــدي, مــنــهــم عــلــي ابــنــي, وبــعــده مــحــمــد 
جــعــفــر ابــنــه , و بــعــده مــوســى  ابــنــه , و بــعــده 
ابـنـه , و بـعـده عـلـي ابـنـه , و بـعـده مـحـمـد ابـنـه 

25 بحار األنوار 36: 336 ـ 337، واللفظ له. كفاية األثر: 

156. الجواهر السنية: 284. الصراط املستقيم للعاملي 
 ٢-١٥٠
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, و بـعـده عـلـي ابـنـه , و بـعـده احلـسـن ابـنـه , و 
بـــعـــده اخلـــلـــف املـــهـــدي , هـــو الـــتـــاســـع مـــن 

26ولدب , يقوم بالدين ف آخر الزمان .” 

حديث يحيى بن زيد 

٢٥- حــديــث يــحــيــى بــن زيــد بــن عــلــي بــن 
"ســـألـــت أبـــي عـــن األئـــمـــة,  احلـــســـي قـــال: 
فـقـال: األئـمـة اثـنـا عـشـر: أربـعـة مـن املـاضـي, 
وثـمـانـيـة مـن الـبـاقـي. قـلـت: فـسـمـهـم يـا أبـه. 
قــال: أمــا املــاضــون فــعــلــي بــن أبــي طــالــب, 
واحلـسـن واحلـسـي, وعـلـي بـن احلـسـي, ومـن 
جــعــفــر  الــبــاقــي مــحــمــد أخــي الــبــاقــر, وبــعــده 
الــصــادق ابــنــه, وبــعــده مــوســى ابــنــه, وبــعــده 
عـلـي ابـنـه, وبـعـده مـحـمـد ابـنـه, وبـعـده عـلـي 
ابــنــه, وبــعــده احلــســن ابــنــه, وبــعــده احلــجــة 
املـهـدي. قـلـت: يـا أبـه, فـلـسـت مـنـهـم? قـال: 

26 إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات 2: 556 ، كفاية 

األثر ٣٣٣، غاية املرام  للبحراني ١-٢٦٧ 
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ال. ولــكــنــي مــن الــعــتــرة. قــلــت: فــمــن أيــن 
عـرفـت أسـامـيـهـم? قـال: عـهـد مـعـهـود إلـيـنـا مـن 

رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) " . 
ويــنــاســبــه حــديــث إبــراهــيــم بــن عــبــد ال بــن 
الـعـال عـن زيـد بـن عـلـي بـن احلـسـي, وفـيـه: 
"قـال: مـنـا املـصـطـفـى, واملـرتـضـى. ومـنـا يـكـون 
املــهــدي قــائــم هــذه األمــة. قــلــت: هــل عــهــد 
إلـيـكـم نـبـيـكـم مـتـى يـقـوم قـائـمـكـم? قـال: إنـك 
لـن تـلـحـقـه. وإن األمـر يـلـيـه سـتـة مـن األوصـيـاء 
خـــروج قـــائـــمـــنـــا,  بـــعـــد هـــذ, ثـــم يـــعـــجـــل ال 
جــوراً  وعــدل, كــمــا مــلــئــت  فــيــمــلــؤهــا قــســطــاً 
وظــلــمــا. قــلــت: يــا ابــن رســول ال, ألــســت 
صــاحــب هــذا األمــر? قــال: أنــا مــن الــعــتــرة. 
فـعـدت, فـعـاد إلـيّ, فـقـلـت: هـذا الـذي تـقـولـه 
عـنـك أو عـن رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وســـلـــم)? قـــال: ولـــو كـــنـــت أعـــلـــم الـــغـــيـــب 
السـتـكـثـرت مـن اخلـيـر. ال, ولـكـن عـهـد عـهـده 
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إلـيـنـا رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) 
 “27

اثنا عشر خليفة 

٢٦- حــديــث عــائــشــة : عــن الــشــيــخ املــفــيــد 
بــســنــده عــن مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن بــن 
شـرديـن الـصـنـعـانـي, عـن ابـن مـثـنـى عـن أبـيـه, 
عـن عـائـشـة, قـال: "سـألـتـهـا: كـم خـلـيـفـة يـكـون 
لــرســول ال (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم)? 
فـقـالـت: أخـبـرنـي رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـم) أنـه يـكـون بـعـده اثـنـا عـشـر خـلـيـفـة. 
قـال: فـقـلـت لـهـا: مـن هـم? فـقـالـت: أسـمـاؤهـم 
عـنـدي مـكـتـوبـة بـإمـالء رسـول ال (صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم). فـقـلـت لـهـا: فـاعـرضـيـه, 

28فأبت !!!” 

27 إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات 2: 563 ـ 564. 

كفاية األثر: 300. بحار األنوار 46: 202

28 إعالم الورى بأعالم الهدى 2: 164.
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محاورة اخلضر مع أمير املؤمني 

٢٧-  مــا روي بــطــرق كــثــيــرة عــن الــبــرقــي عــن 
أبــي هــاشــم داود بــن الــقــاســم اجلــعــفــري عــن 
جــعــفــر مــحــمــد بــن عــلــي اجلــواد  اإلمــام أبــي 
(عـلـيـه الـسـالم) املـتـضـمـن مـحـاورة اخلـضـر مـع 
أمـيـر املـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـالم) بـحـضـور اإلمـام 
احلــســن (عــلــيــه الــســالم), وســؤالــه مــنــه عــن 
مـسـائـل ثـالث, وطـلـب أمـيـر املـؤمـنـي (عـلـيـه 
الـــســـالم) مـــن احلـــســـن (عـــلـــيـــه الـــســـالم) أن 
يــجــيــبــه, فــلــمــا أجــابــه شــهــد الــشــهــادتــي, ثــم 
قـال: "وأشـهـد أنـك وصـي رسـول ال والـقـائـم 
بــحــجــتــه ـ وأشــار إلــى أمــيــر املــؤمــنــي (عــلــيــه 
الــســالم) ـ ولــم أزل أشــهــد بــه. وأشــهــد أنــك 
أبــي  ] وصــيــه والــقــائــم بــحــجــتــه, وأشــار إلــى 
مـحـمـد] احلـسـن (عـلـيـه الـسـالم). وأشـهـد أن 
احلـسـي بـن عـلـي (عـلـيـه الـسـالم) وصـي أبـيـك 
والــقــائــم بــحــجــتــه بــعــدك. وأشــهــد عــلــى عــلــي 
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ابـن احلـسـي (عـلـيـه الـسـالم) أنـه الـقـائـم بـأمـر 
احلـسـي (عـلـيـه الـسـالم) بـعـده , و أشـهـد عـلـى 
مــحــمــد بــن عــلــي أنــه الــقــائــم بــأمــر عــلــي بــن 
احلـسـي , و أشـهـد عـلـى جـعـفـر بـن مـحـمـد أنـه 
الـقـائـم بـأمـر مـحـمـد بـن عـلـي , و أشـهـد عـلـى 
مـوسـى بـن جـعـفـر أنـه الـقـائـم بـأمـر جـعـفـر بـن 
مـحـمـد , و أشـهـد عـلـى عـلـي بـن مـوسـى أنـه 
الـقـائـم بـأمـر مـوسـى بـن جـعـفـر , و أشـهـد عـلـى 
مــحــمــد بــن عــلــي أنــه الــقــائــم بــأمــر عــلــي بــن 
مــوســى و أشــهــد عــلــى عــلــي بــن مــحــمــد بــأنــه 
الـقـائـم بـأمـر مـحـمـد بـن عـلـي , و أشـهـد عـلـى 
احلــســن بــن عــلــي أنــه الــقــائــم بــأمــر عــلــي بــن 
مـحـمـد , و أشـهـد عـلـى رجـل مـن ولـد احلـسـن 
بـن عـلـي , ال يُـكـنـى و ال يُـسـمـى حـتـى يـظـهـر 
جــورا  أمــره فــيــمــأل األرض عــدال كــمــا مــلــئــت 

  ”29

29  في إعالم الورى بأعالم الهدى: ((أنه القائم بأمر 

الحسن بن علي))، وهو أقرب.
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فـقـال: "وأشـهـد عـلـى رجـل مـن ولـد احلـسـن بـن 
عــلــي (عــلــيــه الــســالم) ال يــســمــى وال يــكــنــى 
كـمـا مـلـئـت  حـتـى يـظـهـر أمـره فـيـمـلـؤهـا عـدالً 
أنــه الــقــائــم بــأمــر احلــســن بــن عــلــي (وف  جــوراً 
بـــعـــض الـــنـــســـخ احلـــســـي بـــن عـــلـــي و األول 
أصــح). والــســالم عــلــيــك يــا أمــيــر املــؤمــنــي 

30ورحمة ال وبركاته” 

رواية ابن عياش 

٢٨- ويــلــحــق بــذلــك مــا رواه ابــن عــيــاش عــن 
مــحــمــد بــن أحــمــد بــن عــبــيــدال الــهــاشــمــي, 
قــال: "أخــبــرنــي بــه بــســر مــن رأى ســنــة تــســع 
وثـالثـي وثـالثـمـائـة. قـال: حـدثـنـي عـم أبـي 
مـوسـى بـن عـيـسـى, عـن الـزبـيـر بـن بـكـار, عـن 

30 بحار األنوار 36: 414 ـ 416، واللفظ له. كمال الدين 

وتمام النعمة: 213 ـ 215. اإلمامة والتبصرة: 106ـ108. 
عيون أخبار الرضا 2: 67ـ69. االستنصار: 31ـ33. 

الغيبة للطوسي: 154 ـ 155. وغيرها من املصادر.
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عــتــيــق بــن يــعــقــوب, عــن عــبــدال بــن ربــيــعــة 
رجـل مـن أهـل مـكـة, قـال: قـال لـي أبـي: إنـي 
مـحـدثـك احلـديـث, فـاحـفـظـه عـنـي, واكـتـمـه 
حـــيـــا, أو يـــأذن ال فـــيـــه مـــا  عـــلـــي مـــا دمـــت 

يشاء. 
كـنـت مـع ابـن الـزبـيـر ف الـكـعـبـة. حـدثـنـي أن 
ابـن الـزبـيـر أمـر الـعـمـال أن يـبـلـغـوا ف األرض. 
أمـثـال اإلبـل, فـوجـدت  قـال: فـبـلـغـنـا صـخـراً 
عـلـى تـلـك الـصـخـور كـتـابـاً مـوضـوع, فـتـنـاولـتـه, 
وســـتـــرت أمـــره, فـــلـــمـــا صـــرت إلـــى مـــنـــزلـــي 
تـأمـلـتـه, فـرأيـت كـتـابـاً ال أدري مـن أي شـيء 
هـو, وال أدري الـذي كـتـب بـه مـا هـو, إال أنـه 
يـنـطـوي كـمـا يـنـطـوي الـكـتـب, فـقـرأت فـيـه: 
بــاســم ال األول, ال شــيء قــبــلــه. ال متــنــعــوا 
احلـكـمـة أهـلـهـا فـتـظـلـمـوهـم, وال تـعـطـوهـا غـيـر 
مـسـتـحـقـه, فـتـظـلـمـوه. إن ال يـصـيـب بـنـوره مـن 
يـشـاء. وال يـهـدي مـن يـشـاء. وال فـعـال ملـا 

يريد. 
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باسم األول ال نهاية له, القائم على كــــــــــــــــــــــــــل 
نـفـس مبـا كـسـبـت. كـان عـرشـه عـلـى املـاء. ثـم 
خــلــق اخلــلــق بــقــدرتــه, وصــورهــم بــحــكــمــتــه, 
ومـيـزهـم مبـشـيـئـتـه كـيـف شـاء, وجـعـلـهـم شـعـوبـاً 
وقبائل وبيوت, لعلمه السابق فيهم, ثــــــــــــــــــــــــــــــــم 
جـعـل مـن تـلـك الـقـبـائـل قـبـيـلـة مـكـرمـة سـمـاهـا 

قريش, وهي أهل األمانة. 
خــصــه ال  جــعــل مــن تــلــك الــقــبــيــلــة بــيــتــاً  ثــم 
بـالـنـبـأ والـرفـعـة, وهـم ولـد عـبـداملـطـلـب حـفـظـة 
هـذا الـبـيـت وعـمـاره ووالتـه وسـكـانـه. ثـم اخـتـار 
مــن ذلــك الــبــيــت نــبــيــاً يــقــال لــه: (مــحــمــد) 
ويـدعـى ف الـسـمـاء (أحـمـد) يـبـعـثـه ال تـعـالـى 
ف آخـر الـزمـان نـبـي, ولـرسـالـتـه مـبـلـغ, ولـلـعـبـاد 
إلـى ديـنـه داعـي, مـنـعـوتـاً ف الـكـتـب, تـبـشـر بـه 
خــيــر األوصــيــاء...  األنــبــيــاء ويــرث عــلــمــه 
يــؤيــده بــنــصــره, ويــعــضــده بــأخــيــه وابــن عــمــه 
وصـــهـــره وزوج ابـــنـــتـــه, ووصـــيـــه ف أمـــتـــه مـــن 
بـعـده, وحـجـة ال عـلـى خـلـقـه, يـنـصـبـه لـهـم 
عــنــد اقــتــراب أجــلــه, هــو بــاب ال..."  عــلــمــاً 
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ثـــم ذكـــر مـــا يـــلـــقـــاه أمـــيـــر املـــؤمـــنـــي (عـــلـــيـــه 
الـسـالم), وقـيـام األئـمـة األحـد عـشـر مـن بـعـده 
بــعــد واحــد بــأســمــائــهــم, مــع بــعــض  واحــداً 
الـتـفـاصـيـل عـنـهـم. والـكـتـاب طـويـل ال يـسـعـنـا 

ذكره بتمامه. 
حديث عبدال بن عمر 

ويــــــؤيــــــد هــــــذه األحــــــاديــــــث مــــــا ذكــــــره ابــــــن 
شـهـرآشـوب, قـال: "عـن عـبـد ال ابـن مـحـمـد 
الـبـغـوي بـسـنـده عـن عـبـد ال بـن عـمـر, قـال: 
قـال الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) : يـا 
عـلـي أنـا نـذيـر أمـتـي, وإنـك هـاديـه, واحلـسـن 
قـائـده, واحلـسـي سـائـقـه, وعـلـي بـن احلـسـي 
جـامـعـه, ومـحـمـد بـن عـلـي عـارفـه, وجـعـفـر بـن 
مـحـمـد كـاتـبـه, ومـوسـى بـن جـعـفـر مـحـصـيـه, 
وعــلــي بــن مــوســى مــعــبــرهــا ومــنــجــيــه, وطــارد 
مـبـغـضـيـه, ومـدنـي مـؤمـنـيـه, ومـحـمـد بـن عـلـي 
قــائــدهــا وســائــقــه, وعــلــي بــن مــحــمــد ســايــرهــا 
وعـاملـه, واحلـسـن بـن عـلـي نـادبـهـا ومـعـطـيـه, 
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والــقــائــم اخلــلــف ســاقــيــهــا ونــاشــدهــا وشــاهــده. 
31((إِنَّ فِ ذَلِكَ آليَاتٍ لّلْمُتَوَسّمِيَ)). 

وقـد روى ذلـك جـمـاعـة عـن جـابـر بـن عـبـد ال 
عن النبي (صلى ال عليه وآله وسلم). 

و أنت يا علي الساقي 

األعــمــش, عــن أبــي إســحــاق, عــن احلــارث 
بــن ســعــيــد بــن قــيــس, عــن عــلــي ابــن أبــي 
طــالــب, وعــن جــابــر األنــصــاري كــلــهــم, عــن 
الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) قـال: أنـا 
واردكـــــم عـــــلـــــى احلـــــوض, وأنـــــت يـــــا عـــــلـــــي 
الـسـاقـي, واحلـسـن الـذائـد, واحلـسـي اآلمـر, 
وعـلـي بـن احلـسـي الـفـارط, ومـحـمـد بـن عـلـي 
الـنـاشـر, وجـعـفـر بـن مـحـمـد الـسـائـق, ومـوسـى 
بـن جـعـفـر مـحـصـي احملـبـي واملـبـغـضـي, وقـامـع 
املـنـافـقـي, وعـلـي بـن مـوسـى مـزيـن املـؤمـنـي, 

31 مناقب ابن شهراشوب ٠-٢٥١ ، الصراط املستقيم 

٢-١٥٠ ،منتخب األثر ١١٧ ،اثبات الهداة ١-٧٢١
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ومــــحــــمــــد بــــن عــــلــــي مــــنــــزل أهــــل اجلــــنــــة ف 
درجـاتـهـم, وعـلـي بـن مـحـمـد خـطـيـب شـيـعـتـهـم 
ومــزوجــهــم احلــور, واحلــســن بــن عــلــي ســراج 
أهـل اجلـنـة يـسـتـضـيـئـون بـه, والـهـادي املـهـدي 
شـفـيـعـهـم يـوم الـقـيـامـة, حـيـث اليـأذن إال ملـن 

32يشاء ويرضى” 

اخلتام 

و أخـــيـــرا أخـــتـــم قـــولـــي بـــأن هـــنـــاك عـــشـــرات 
األحـاديـث الـصـحـيـحـة املـتـواتـرة عـن الـرسـول و 
األئـمـة عـلـيـهـم الـسـالم إلثـبـات ذلـك اكـتـفـيـنـا 
اكـــرر أنـــي لـــم أنـــقـــل هـــذه  , بـــهـــذا الـــقـــدر . 
األحــاديــث املــبــاركــة لــكــي أرد عــلــى الــرجــل 
بــقــدر مــا أريــد أن أخــفــظ أوالدي و أقــاربــي و 
أصـحـابـي و سـائـر املـوالـي أعـزهـم ال مـن الـتـأثـر 
بـتـشـكـيـكـات هـذا و أمـثـالـه ممـن سـبـقـه كـأحـمـد 
الـكـاتـب خـذلـه ال وممـن سـيـتـلـوه آنـفـا . و أقـدم 

32 ) بحار األنوار 36: 270، واللفظ له. مناقب آل أبي 

طالب 1: 251 ـ 252. االستنصار: 23. الطرائف: 174
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نـتـاج عـمـلـي املـتـواضـع هـديـة مـنـي إلـى والـديّ 
غـفـر ال لـهـمـا و ثـبـتـنـي ال و أهـلـي و أصـحـابـي 
عــلــى واليــة األئــمــة الــهــداة ســالم ال عــلــيــهــم 
وال فـرّق ال بـيـنـنـا و بـيـنـهـم طـرفـة عـي أبـدا ف 
الدنيا و اآلخرة . واحلمد ل رب العاملي . 
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سفراء اإلمام احلجة روحي فداه 

خـالل ٦٩ عـامـا مـن بـدايـة إمـامـة مـوالنـا احلـجـة 
املـنـتـظـر عـجـل ال فـرجـه إلـى نـهـايـة فـتـرة الـنـواب 
حــيــث انــتــهــت بــوفــاة آخــر ســفــراء  األربــعــة , 
اإلمــام ســالم ال عــلــيــه , كــان اإلتــصــال مــع 
حــــيــــث  اإلمــــام عــــن طــــريــــق نــــوابــــه األربــــعــــة 
يـسـتـفـسـراملـؤمـنـون عـن أحـكـامـهـم و مـسـائـلـهم 
و  الــشــرعــيــة أو يــســألــون عــن صــرف احلــقــوق 
و  مــوارد الــصــرف وغــيــرهــا مــن مــســائــل ديــنــهــم 
دنـيـاهـم و يـجـيـبـهـم اإلمـام شـفـويـا عـبـر الـنـواب أو 
تـخـرج تـواقـيـع مـن الـنـاحـيـة املـقـدسـة . هـكـذا 
ورد ف كتب العلماء السابقي , و لكـــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــاهــي نــوعــيــة الــتــواقــيــع ? هــل فــعــال كــانــت 
الــكــتــب تــخــرج مــوقــعــة مــن قــبــل اإلمــام أم أن 
أحـدا يـكـتـب و يـعـطـيـهـا لـلـنـواب أو أن الـنـواب 
أنــفــســهــم يــكــتــبــون بــعــد مــا ســمــعــوا األجــوبــة 
شـفـويـة مـنـه سـالم ال عـلـيـه ; كـل هـذه األمـور 
غــامــضــة و غــيــر واضــحــة و لــكــن هــكــذا رأيــنــا 
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عــلــمــاءنــا يــكــتــبــون : الــتــواقــيــع اخلــارجــة مــن 
الـنـاحـيـة املـقـدسـة . وال يـهـمـنـا كـيـفـيـة أو نـوعـيـة 
الــتــواقــيــع أو الــكــتــب احملــررة ألنــه ال يــوجــد مــا 
يُـسـتـدل عـلـيـه إال مـا حـرره األقـدمـون ممـن لـهـم 
إتـصـال بـالـنـواب األربـعـة . و كـل هـذه الـتـواقـيـع 
أو بــاألحــرى األحــاديــث خــاضــعــة لــلــجــرح و 

التعديل و البحث و التحقيق . 

السفراء األربعة هم : 
١- أبو عمرو, عثمان بن سعيد العمري 

٢- أبـو جـعـفـر , مـحـمـد بـن عـثـمـان بـن سـعـيـد 
العمري . 

٣- أبو القاسم , حسي بن روح النوبختي . 
٤- أبو احلسن , علي بن محمد السمري . 

حــــيــــاة هــــؤالء  ولــــنــــلــــق نــــظــــرة مــــوجــــزة عــــلــــى 
الشخصيات رضوان ال عليهم : 

١- عثمان بن سعيد العَمري 
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هـــذا الـــصـــحـــابـــي اجلـــلـــيـــل كـــان مـــن وكـــالء 
اإلمـامـي الـهـادي و الـعـسـكـري عـلـيـهـمـا الـسـالم 
و كـــان مـــن أقـــرب األصـــحـــاب الـــيـــهـــمـــا ومـــن 

املوثقي و املعتمدين لديهما 
يــقــول اإلمــام عــلــي بــن مــحــمــد الــهــادي عــلــيــه 

السالم ف حقه : 
“ هــذا أبــو عــمــرو , الــثــقــة األمــي , مــا قــالــه 
لـكـم فـمـنـي يـقـولـه و مـا أداه إلـيـكـم فـعـنـي يـؤديـه 
“ ولـعـمـري ال يـوجـد وصـف أفـضـل و أحـسـن 
ممـا وصـفـه مـوالنـا اإلمـام الـهـادي عـلـيـه الـسـالم 
حــيــث يــقــر بــوثــاقــة أبــي عــمــرو و أمــانــتــه بــل و 
يـكـرر أن مـا يـقـولـه فـكـأمنـا يـنـقـل كـالمـي و مـا 
يــؤديــه لــكــم فــإمنــا يــؤديــه عــنــي . و مــن هــذا 
احلـــديـــث الـــشـــريـــف , يـــتـــبـــي مـــدى عـــظـــمـــة 
الـرجـل و مـكـانـتـه حـيـث يـعـتـمـد عـلـيـه اإلمـام 
كـلـيـا, فـال ميـكـن أن يـخـرج مـنـه إال الـصـدق و 

األمانة , والوفاء ملواله و سيده . 



71الرد على التشكيك ف والدة احلجة (ع)                             

و أمـا اإلمـام احلـسـن الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم 
فيقول عنه :  

» هـذا أبـو عـمـرو , الـثـقـة األمـي , ثـقـة املـاضـي 
و ثــقــتــي ف احملــيــا و املــمــات , فــمــا قــالــه لــكــم 
فـعـنـي يـقـولـه , و مـا أداه إلـيـكـم فـعـنـي يـؤديـه . 

 »
و ف مـــكـــان آخـــر يـــقـــول اإلمـــام الـــعـــســـكـــري 
(ع) : »اشــهــدوا عــلــى أنّ عــثــمــان بــن ســعــيــد 
الـعَـمـري وكـيـلـي, وأنّ ابـنـه مـحـمّـداً وكـيـل ابـنـي 

مهديّكم « . 
عـجـبـا فـكـال اإلمـامـي يـصـفـانـه بـالـثـقـة األمـي , 
و مـــعـــنـــى ذلـــك أن هـــذا الـــصـــحـــابـــي اجلـــلـــيـــل 
اسـتـمـر ف أمـانـتـه و وجـاهـتـه و صـدق كـالمـه و 
لــم يــحــيــد عــن األمــانــة والــصــدق قــيــد أمنــلــة , 
ولــكــي يــأخــذ الــدرجــة املــمــتــازة ف الــوثــاقــة , 
يــعــتــرف اإلمــام ســالم ال عــلــيــه بــأنــه ثــقــة و 
مـعـتـمـد مـن قـبـلـه ف حـيـاة اإلمـام و بـعـد ممـاتـه 
أي أن الـرجـل لـن يـتـغـيـر و لـن يـتـبـدل و سـيـبـقـى 
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دائــمــا ضــمــن دائــرة الــوثــاقــة الــعــالــيــة الــى آخــر 
ساعة من حياته املباركة . 

عــثــمــان بــن ســعــيــد كــان مــعــروفــا بــالــســمــان , 
ألنـه يـبـيـع الـسـمـن . و لـكـن هـل حـقـا يـحـتـاج 
الـــى هـــذا الـــبـــيـــع و هـــذه الـــتـــجـــارة أم أن بـــيـــع 
الـسـمـن و الـدهـن غـطـاء لـه حـتـى ال يـصـل الـيـه 
الــعــدو .. و هــكــذا كــان يــجــعــل الــدنــانــيــر و 
الـدراهـم الـتـي يـأتـي بـهـا الـشـيـعـة املـوالـون الـيـه , 
يـجـعـلـهـا ف مـواعـي و قـدور الـسـمـن و يـقـدمـهـا 
لسيـــــــــــــــــــــــــدنا اإلمام العسكري عليه السالم , و 
بـهـذا الـتـسـتـر يـصـل الـى مـأربـه دون خـوف مـن 

األعداء املتربصي بأصحاب اإلمام . 
جـاء ف كـتـاب كـمـال الـديـن و الـغـيـبـة لـلـطـوسـي 
و غــيــرهــمــا مــن املــصــادر أن عــددا مــن وجــهــاء 
الــشــيــعــة مــنــهــم عــلــى بــن بــالل , وأحــمــد بــن 
حـــكـــيـــم ,  هـــالل ومـــحـــمـــد بـــن مـــعـــاويـــة بـــن 
خــبــر طــويــل  واحلــســن بــن أيــوب بــن نــوح ( ف 

مشهور ) قالوا جميعا: 
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 اجـتـمـعـنـا إلـى أبـي مـحـمـد احلـسـن بـن عـلـي 
عـلـيـهـمـا الـسـالم نـسـألـه عـن احلـجـة مـن بـعـده 
وف مــجــلــســه عــلــيــه الــســالم أربــعــون رجــال , 
فـقـام إلـيـه عـثـمـان بـن سـعـيـد بـن عـمـرو الـعـمـري 
فـقـال لـه : يـا ابـن رسـول ال أريـد أن أسـألـك 

عن أمر أنت أعلم به مني . 
فـقـال لـه : اجـلـس يـا عـثـمـان , فـقـام مـغـضـبـا 
لــيــخــرج , فــقــال : ال يــخــرجــن أحــد , فــلــم 
يــخــرج مــنــا أحــد إلــى أن كــان بــعــد ســاعــة . 
فــصــاح عــلــيــه الــســالم بــعــثــمــان , فــقــام عــلــى 

قدميه فقال : أخبركم مبا جئتم ?  
قـالـوا : نـعـم يـا ابـن رسـول ال ( قـال ) جـئـتـم 

تسألوني عن احلجة من بعدي . 
قـالـوا: نـعـم , فـإذا غـالم كـأنـه قـطـعـة قـمـر أشـبـه 
الـنـاس بـأبـي مـحـمـد عـلـيـه الـسـالم , فـقـال : 
هــذا إمــامــكــم مــن بــعــدي وخــلــيــفــتــي عــلــيــكــم 
أطــيــعــوه وال تــتــفــرقــوا مــن بــعــدي فــتــهــلــكــوا ف 
أديـــانـــكـــم . أال وإنـــكـــم ال تـــرونـــه مـــن بـــعـــد 
يـومـكـم هـذا حـتـى يـتـم لـه عـمـر , فـاقـبـلـوا مـن 
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عــثــمــان مــا يــقــولــه وانــتــهــوا إلــى أمــره , وأقــبــلــوا 
33قوله , فهو خليفة إمامكم واألمر إليه .” 

نـالحـظ ف هـذه الـقـصـة أن أبـاعـمـرو عـثـمـان بـن 
سـعـيـد كـان مـن خـواص اإلمـام و عـنـدمـا يـأتـي  

33 إعالم الورى : ص 414 ب 2 ف 3 - كما في كمال 

الدين ، عن الشيخ أبي جعفر : - وفيه » .. فاتبعوه « . 
كشف الغمة : ج 3 ص 317 - عن إعالم الورى . 
العدد القوية : ص 73 ح 121 - بعضه ، مرسال . 

إثبات الهداة : ج 3 ص 415 ب 31 ف 2 ح 56 - عن 
غيبة الطوسي . 

وفي : ص 485 ب 32 ف 5 ح 204 - عن كمال الدين . 
وفي : ص 511 ب 32 ف 12 ح 337 - عن غيبة 

الطوسي . 
تبصرة الولي : ص 764 ح 8 - كما في كمال الدين ، عن 

ابن بابويه . 
حلية األبرار : ج 2 ص 550 ب 13 - كما في كمال الدين 

، عن ابن بابويه . 
البحار : ج 51 ص 346 ب 16 - عن غيبة الطوسي . 
وفي : ج 52 ص 25 ب 18 ح 19 - عن كمال الدين . 
ينابيع املودة : ص 460 ب 82 - إلى قوله ( بعد يومكم 

هذا ) عن كتاب الغيبة . 
منتخب األثر : ص 355 ف 3 ب 3 ح 1 - عن كمال الدين 

 .
وفيها : ح 2 - عن غيبة الطوسي . 
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وجـهـاء الـشـيـعـة الـيـه , يـريـهـم اإلمـام واحلـجـة 
مـن بـعـده سـالم ال عـلـيـهـمـا ثـم يـعـي عـثـمـان 
خــلــيــفــة لــإلمــام احلــجــة  بــن ســعــيــد وكــيــال و 
(ع) . و مــعــنــى ذلــك أن اإلمــام الــعــســكــري 
(ع) هــو أول مــن عــي أول الــســفــراء األربــعــة و 
مبـحـضـر مـن الـشـخـصـيـات الـشـيـعـيـة آنـذاك حـتـى 
ال يــبــقــى مــجــالٌ لــلــشــك لــدى املــشــكــكــي ف 

األمر . 
و هــكــذا يــســتــمــر الــســفــيــر األول ف عــمــلــه و 
يــكــون الــوســيــط بــي اإلمــام و مــوالــيــه إلــى أن 
يــحــي وقــت الــرحــيــل , فــيــأمــر اإلمــام احلــجــة 
عـلـيـه الـسـالم بـالـوكـالـة إلبـنـه مـحـمـد بـن عـثـمـان 
. وقــد تــوف الــســفــيــر األول رضــوان ال عــلــيــه 
سـنـة (٢٦٥ هـجـريـة) و دفـن ف مـديـنـة الـسـالم 
بـبـغـداد . و بـعـد وفـاتـه خـرج هـذا الـتـوقـيـع مـن 
الــنــاحـــيــة املــقــدســة إلبــنــه مــحــمــد مــعــزيــا و 

مسليا: 
ألمــره  »إنّــا ل وإنّــا إلــيــه راجــعــون, تــســلــيــمــاً 
ورضــاء بــقــضــائــه, عــاش أبــوك ســعــيــداً ومــات 



76الرد على التشكيك ف والدة احلجة (ع)                             

حـمـيـداً, فـرحـمـه ال وأحلـقـه بـأولـيـائـه ومـوالـيـه 
عـلـيـهـم الـسـالم, فـلـم يـزل مـجـتـهـداً ف أمـرهـم, 
سـاعـيـاً ف مـا يـقـرّبـه إلـى ال عـزّ وجـل وإلـيـهـم, 

34نضّر ال وجهه وأقاله عثرته « 

أقوال العلماء ف حقه : 
1ـ قـال الـشـيـخ الـطـوسـي: »جـلـيـل الـقـدر, ثـقـة, 

وكيله« أي: وكيل اإلمام العسكري. 
2ـ قــال الــشــيــخ الــطــوســي: »ولــهــمــا (أي: لــه 

وألبنه) منزلة جليلة عند الطائفة«. 
3ـ قـال الـعـالّمـة احلـلّـي: »ثـقـة, جـلـيـل الـقـدر, 

وكيل أبي محمّد«. 

٢- محمد بن عثمان 

كـمـا ذكـرنـا فـإن مـحـمـد بـن عـثـمـان خـلّـف أبـاه 
بـطـلـب مـن أبـيـه و أمـر مـن اإلمـام احلـجـة عـلـيـه 
الـسـالم و إعـتـمـاد اإلمـام لـه و الـتـصـديـق عـلـى 

34 كمال الدين وتمام النعمة: 510 ب45 ح41. الغيبة 

للطوسي ٣٦١
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جــاء ف تــوقــيــع آخــر  قــابــلــيــتــه لــلــســفــارة , فــقــد 
لإلمام احلجة عليه السالم :  

“ أجـــزل ال لـــك الـــثـــواب , و أحـــســـن لـــك 
الــــعــــزاء , رزئــــت و رزئــــنــــا و أوشــــك فــــراقــــه و 
أوحـشـنـا , فـسـرّه ال ف مـنـقـلـبـه . و كـان مـن 
كـــمـــال ســـعـــادتـــه أن رزقـــه ال تـــعـــالـــى ولـــدا 
مــثــلــك , يــخــلــفــه مــن بــعــده , ويــقــوم مــقــامــه 
بـأمـره , و يـتـرحـم عـلـيـه , و أقـول : احلـمـد ل 
فـإن األنـفـس طـيـبـة مبـكـانـك , و مـا جـعـلـه ال 
عـز وجـل فـيـك و عـنـدك , أعـانـك ال و قـواك 
و عـضـدك و وفـقـك , و كـان لـك ولـيـا و حـافـظـا 

35و راعيا و كافيا “. 

روى الـشـيـخ ف كـتـاب الـغـيـبـة عـن هـبـة ال بـن 
محمد عن شيوخه قالوا:  

” لـم تـزل الـشـيـعـة مـقـيـمـة عـلـى عـدالـة عـثـمـان 
بـن سـعـيـد و جـعـل األمـر بـعـد مـوتـه كـلـه مـردودا 

35 اإلحتجاج للطبرسي ٤٨١ ، كمال الدين ٥١٠ ، غيبة 

الطوسي ٣٦١
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إلـى ابـنـه أبـي جـعـفـر و الـشـيـعـة مـجـمـعـة عـلـى 
عـدالـتـه و ثـقـتـه و أمـانـتـه لـلـنـص عـلـيـه بـاألمـانـة و 
الـعـدالـة و األمـر بـالـرجـوع إلـيـه ف حـيـاة احلـسـن 
الـعـسـكـري عـلـيـهـالـسـالم . و بـعـد مـوتـه ف حـيـاة 
أبـيـه عـثـمـان بـن سـعـيـد ال يـخـتـلـف ف عـدالـتـه و 
ال يــرتــاب بــإمــانــتــه و الــتــوقــيــعــات تــخــرج عــلــى 
يــده إلــى الــشــيــعــة ف املــهــمــات طــول حــيــاتــه 
حــيــاة أبــيــه  بــاخلــط الــذي كــانــت تــخــرج بــه ف 

عثمان .” 
“ ملــا مــضــى أبــو عــمــرو  و قــال الــشــيــخ أيــضــا: 
عـثـمـان بـن سـعـيـد قـام ابـنـه أبـو جـعـفـر مـحـمـد 
بـن عـثـمـان مـقـامـه بـنـص أبـي مـحـمـد احلـسـن 
الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم و نـص أبـيـه عـثـمـان 

36عليه بأمر القائم عليه السالم.”. 

و كـمـا ذكـرنـا آنـفـا فـقـد روي عـن اإلمـام احلـسـن 
حـقـه :  الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم انـه قـال ف 
“اشـهـدوا عـلـي أن عـثـمـان بـن سـعـيـد الـعـمـري 

36 غيبة الطوسي ٣٦١ 
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وكـيـلـي و أن ابـنـه مـحـمـدا وكـيـل ابـنـي مـهـديـكـم 
 “

و قــد كــان مــحــمــد بــن عــثــمــان فــقــيــهــا حــافــظــا 
لــكــثــيــر مــن أحــاديــث األئــمــة الــهــداة عــلــيــهــم 
الـسـالم و لـه كـتـب ف الـفـقـه ممـا سـمـعـه مـن أبـي 
مـحـمـد احلـسـن الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـالم و مـن 
صـاحـب الـزمـان عـجـل ال فـرجـه الـشـريـف , و 
مـن أبـيـه عـثـمـان عـن أبـي مـحـمـد و عـن أبـيـه 

علي بن محمد , منها كتب األشربة .  
و روي عـنـه أنـه قـال :” و ال أن صـاحـب هـذا 
األمـر لـيـحـضـر املـوسـم كـل سـنـة يـرى الـنـاس و 

يعرفهم و يرونه و ال يعرفونه “  
و قيل له : أ رأيت صاحب هذا األمر? 

 قـال : نـعـم و آخـر عـهـدي بـه عـنـد بـيـت ال 
الـــلـــهـــم أجنـــز لـــي مـــا  “ احلـــرام و هـــو يـــقـــول : 

وعدتني”.  
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و قال أيضا :  رأيته عليهالسالم متعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 “ بـاسـتـار الـكـعـبـة ف املـسـتـجـار و هـو يـقـول : 

اللهم انتقم بي من أعدائك “. 
جـــمـــادى األولـــى  و تـــوف رحـــمـــه ال ف آخـــر 
خــمــس و ثــلــثــمــائــة أو أربــع و ثــلــثــمــائــة و  ســنــة 
خــمــســي ســنــة .  تــولــى هــذا األمــر نــحــوا مــن 
حـــكـــاه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــن احلـــســـن  هـــكـــذا 
الـطـوسـي ف كـتـاب الـغـيـبـة عـن أبـي نـصـر هـبـة 
ال بـن مـحـمـد بـن أحـمـد الـكـاتـب ابـن بـنـت 
أبـي جـعـفـر مـحـمـد بـن عـثـمـان الـعـمـري . و ال 
يـخـفـى أن هـذه املـدة هـي مـن حـي والدة ولـي 
الــعــصــر عــلــيــه الــســالم و هــي ســنــة 255 إلــى 
وقــت وفــاة مــحــمــد بــن عــثــمــان و هــي ســنــة 
305.  مــع أن مــحــمــد بــن عــثــمــان لــم يــتــول 
الـسـفـارة مـن حـي والدة احلـجـة عـلـيـه الـسـالم 
بـل بـعـد وفـاة أبـيـه عـثـمـان , فـال بـد أن يـنـقـص 
مـن هـذه املـدة خـمـس سـنـي مـن والدة احلـجـة 
عـلـيـه الـسـالم إلـى حـي وفـاة الـعـسـكـري عـلـيـه 
الـسـالم و يـنـقـص مـنـهـا مـدة سـفـارة عـثـمـان بـن 
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سـعـيـد إلـى حـي وفـاتـه و تـولـى ولـده الـسـفـارة 
بـعـده. و دفـن عـنـد والـدتـه بـشـارع الـكـوفـة ف 

بغداد . 

٣- حسي بن روح النوبختي 

مـحـمـد بـن عـثـمـان , وقـبـل وفـاتـه بـسـنـتـي , 
جـمـع أعـيـان و شـخـصـيـات الـشـيـعـة ف مـنـزلـه و 
أخـبـرهـم بـأن الـسـفـيـر مـن بـعـده هـو حـسـي بـن 
جــاء ف حـديـث الـشـيـخ  روح الـنـوبـخـتـي كـمـا 

الطوسي حيث قال ف كتاب الغيبة : 
أخـبـرنـا جـمـاعـة عـن أبـي مـحـمّـد هـارون بـن  “
مــوســى قــال: أخــبــرنــي أبــو عــلــي مــحــمّــد بــن 
جــعــفــر  أبــا  هــمّــام رضــي ال عــنــه وأرضــاه أنّ 
مـحـمّـد بـن عـثـمـان الـعـمـري جـمَـعَـنـا قـبـل مـوتـه ـ 
وكـنّـا وجـوهَ الـشـيـعـة وشـيـوخـهـا ـ فـقـال لـنـا: إنْ 
حَـدَث املـوت فـاألمـر إلـى أبـي الـقـاسـم احلـسـيِ 
بـن روح الـنـوبـخـتـي; فـقـد أُمِـرتُ أن أجـعـلـه ف 



82الرد على التشكيك ف والدة احلجة (ع)                             

مــوضــعــي بــعــدي, فــارجــعــوا إلــيــه, وعــوّلــوا ف 
37أُموركم عليه “ 

و ف روايــــة أخــــرى أن جــــمــــاعــــة مــــن وجــــوه 
جــعــفــر مــحــمــد بــن  الــشــيــعــة دخــلــوا عــلــى أبــي 
فــمــن  حــدث أمــرٌ  “ إن  عــثــمــان فــقــالــوا لــه : 

يكون مكانك ? 
“ هـذا أبـو الـقـاسـم احلـسـي بـن  فـقـال لـهـم : 
روح بـن أبـي بـحـر الـنـوبـخـتـي الـقـائـم مـقـامـي و 
الــســفــيــر بــيــنــكــم و بــي صــاحــب األمــر عــلــيــه 
الـسـالم و الـوكـيـل لـه و الـثـقـة األمـي , فـارجـعـوا 
الــيــه ف أمــوركــم و عــولــوا عــلــيــه ف مــهــمــاتــكــم 

فبذلك أُمرت , و قد بلّغت “. 
بـالـرغـم مـن جـاللـة قـدره و عـظـم مـكـانـتـه , إال 
أنـه ال يـوجـد ف املـصـادر املـعـتـبـرة تـاريـخ والدتـه 
و ال مـكـانـهـا و لـكـنـه مـن أعـالم الـقـرن الـرابـع 
الـهـجـري و مـن أصـحـاب اإلمـامـي الـعـسـكـري 
و احلـجـة املـنـتـظـر عـلـيـهـمـا الـسـالم .و يـكـفـي ف 

37 كتاب الغيبة -٣٧١ 
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جـاللـة قـدره أنـه لـم يـتـفـوه أبـدا مبـكـان صـاحـب 
األمــــر ســــالم ال عــــلــــيــــه ألنــــه كــــان شــــديــــد 

الصالبة ف احلق وقوي العزم و اإلرادة .  
لـــو كـــان  “ يـــقـــول أبـــو ســـهـــل الـــنـــوبـــخـــتـــي : 
حتـــت ذيـــلـــه وقُـــرّض  احلـــجّـــة(عـــلـــيـــه الـــســـالم) 

باملقاريض ما كشف الذيل عنه”. 
وردت أخبار كثيرة ف نيابته منها : 

عـن احلـسـي بـن عـلـيّ بـن بـابـويـه قـال: حـدّثـنـي 
جـمـاعـة مـن أهـل بـلـدنـا املـقـيـمـي كـانـوا بـبـغـداد 
ف الـسـنـة الـتـي خـرجـت الـقـرامـطـة عـلـى احلـاجّ, 
وهـي سـنـة تـنـاثـر الـكـواكـب, أنّ والـدي رضـي 
ال عـــنـــه كـــتـــب إلـــى الـــشـــيـــخ أبـــي الـــقـــاســـم 
احلـسـي بـن روح قـدّس ال روحـه يـسـتـأذن ف 
اخلـروج إلـى احلـجّ, فـخـرج اجلـواب: ال تـخـرج 
ف هـذه الـسـنـة. فـأعـاد وقـال: هـو نَـذْرٌ واجـب, 
أفـيـجـوز لـيَ الـقـعـود عـنـه ? فـخـرج ف اجلـواب: 

إن كان البدّ فكن ف القافلة األخيرة. 
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وكــان ف الــقــافــلــة األخــيــرة.. فــسَــلِــم بــنــفــســه 
وقُـتِـل مَـن تـقـدّمـه ف الـقـوافـل األُخَـر ( عـلـى يـد 

القرامطة ). 
وكـتـب عـلـيّ بـن احلـسـي بـن بـابـويـه الـقـمّـي ـ 
والـدُ الـشـيـخ الـصـدوق ـ رسـالـةً إلـى احلـسـي بـن 
روح يـطـلـب فـيـهـا أن يـسـأل اإلمـامَ املـهـديّ عـلـيـه 
الـسّـالم بـأن يـدعـو الَ تـعـالـى لـه لـيـرزقـه أوالداً 
فـقـهـاء مـن زوجـتـه ابـنـة عـمّـه, فـجـاء اجلـواب 
أنّـه ال يُـرزق مـن زوجـتـه هـذه, ولـكـنّـه سـيـمـلـك 
جـاريـةً ويُـرزق مـنـهـا ولَـدَيـن فـقـيـهـي. فـلـم متـضِ 
األيّـام حـتـى مـلـك جـاريـةً دَيْـلـمـيّـة, فـرزقـه ال 

منها ثالثة أوالد هم:  
محمد 
احلسن 
احلسي 

مـحـمّـد وهـو الـشـيـخ الـصـدوق. واحلـسـي وكـان 
فـقـيـهـاً عـلـمـاً وآيـةً ف الـفـهـم واحلـفـظ هـو وأخـوه 
الـصـدوق, وكـان الـنـاس يـتـعـجـبـون مـن ذكـائـهـمـا 
ويـقـولـون: إنّ هـذا بـبـركـة دعـوة اإلمـام املـهـديّ 
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حــيــث أبــلــغــهــا احلــســي بــن  عــلــيــه الــسّــالم, 
روح, وهــي قــولــه ســالم ال عــلــيــه: قــد دَعَــونــا 
لـك بـذلـك, وسـتُـرزَق ولـدَيـنِ ذكـرَيـنَ خـيّـريـن. 
أمّـا الـولـد الـثـالـث فـهـو احلـسـن, وكـان مـشـتـغـالً 

38بالعبادة, مُؤْثراً العزلة والزهد. 

وقـال الـشـيـخ ف الـغـيـبـة: أخـبـرنـي احلـسـي بـن 
ابـراهـيـم الـقـمـي قـال أخـبـرنـي ابـوالـعـبـاس أحـمـد 
بـن عـلـي بـن نـوح قـال أخـبـرنـي أبـوعـلـي أحـمـد 
جـعـفـر بـن سـفـيـانـي الـبـزوفـري رحـمـه ال  بـن 
جــعــفــر بــن عــثــمــان  قــال حــدثــنــي أبــوعــبــدال 
املـدائـنـي املـعـروف بـابـن قـرذا ف مـقـابـر قـريـش 
حــمــلــت املــال ف  قــال: كــان مــن رســمــي اذا 
يـدي إلـى الـشـيـخ ابـي جـعـفـر مـحـمـد بـن عـثـمـان 
الـعـمـري (قـدس سـره) أن أقـول لـه مـالـم يـكـن 
احـد يـسـتـقـبـلـه مبـثـلـه: هـذا املـال ومـبـلـغـه كـذا 
وكــــذا لــــالمــــام, فــــيــــقــــول لــــي: نــــعــــم. دعــــه 
فــأراجــعــه فــأقــول لــه: تــقــول لــي: انــه لــإلمــام 

38 الغيبة للطوسي - ١٨٨



86الرد على التشكيك ف والدة احلجة (ع)                             

فـيـقـول: نـعـم لـإلمـام (ع) فـيـقـبـضـه فـصـرت إلـيـه 
آخــر عــهــدي بــه قــدس ســره ومــعــي أربــعــمــائــة 
ديــنــار, فــقــلــت لــه عــلــى رســمــي فــقــال لــي: 
إمــض بــهــا إلــى احلــســي بــن روح فــتــوقــفــت, 
فـقـلـت: تـقـبـضـهـمـا أنـت مـنـي عـلـى الـرسـم, 

فرد علي كاملنكر لقولي وقال: 
قـم عـافـاك ال فـادفـعـهـا إلـى احلـسـي بـن روح, 
فـلـمـا رأيـت ف وجـهـه غـضـبـا خـرجـت وركـبـت 
دابـتـي, فـلـمـا بـلـغـت بـعـض الـطـريـق رجـعـت 
كــالــشــاك فــدقــقــت الــبــاب فــخــرج الــي اخلــادم 
فـقـال: مـن هـذا? فـقـلـت أنـا فـالن, فـاسـتـأذن 
لــي فــراجــعــنــي وهــو مــنــكــر لــقــولــي ورجــوعــي, 
فـقـلـت لـه: أدخـل فـاسـتـأذن لـي فـانـه البـد مـن 
لـقـائـه, فـدخـل فـعـرفـه خـبـر رجـوعـي, وكـان قـد 
دخــل إلــى دار الــنــســاء فــخــرج وجــلــس عــلــى 
سـريـر ورجـاله ف االرض - يـصـف حـسـنـهـمـا 
جـرأك  وحـسـن رجـلـيـه - فـقـال لـي: مـا الـذي 
عــلــى الــرجــوع ولــم لــم متــتــثــل مــا قــلــتــه لــك? 
فـقـلـت: لـم أجـسـر عـلـى مـا رسـمـتـه لـي, فـقـال 
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لـــي, وهـــو مـــغـــضـــب: قـــم عـــافـــاك ال, فـــقـــد 
أقـمـت أبـا الـقـاسـم احلـسـي بـن روح مـقـامـي, 
ونـصـبـتـه مـنـصـبـي, فـقـلـت: بـأمـر االمـام (ع)? 
فــقــال: قــم عــافــاك ال كــمــا أقــول لــك, فــلــم 
يــكــن عــنــدي غــيــر املــبــادرة, فــصــرت ألــى أبــي 
الـقـاسـم بـن روح وهـو ف دار ضـيـقـة, فـعـرفـتـه مـا 
جــــرى, فــــســــرى بــــه وشــــكــــر ال عــــزوجــــل, 
ودفـعـت الـيـه الـدنـانـيـر ومـا زلـت أحـمـل الـيـه مـا 

39يحصل ف يدي بعد ذلك من الدنانير. 

 وف الـغـيـبـة أيـضـا: أخـبـرنـا جـمـاعـة عـن أبـي 
جـعـفـر مـحـمـد بـن عـلـي ابـن احلـسـي بـن بـابـويـه 
قـال حـدثـنـا أبـوجـعـفـر مـحـمـد بـن عـلـي االسـود 
رحــمــه ال قــال: كــنــت أحــمــل االمــوال الــتــي 
حتـصـل ف بـاب الـوقـت إلـى أبـي جـعـفـر مـحـمـد 
بــن عــثــمــان الــعــمــري رحــمــه ال, فــيــقــبــضــهــا 
مـنـي فـحـمـلـت الـيـه يـومـا شـيـئـا مـن االمـوال ف 
آخـر أيـامـه قـبـل مـوتـه بـسـنـتـي أو ثـالث سـنـي 

39 الغيبة للطوسي -٢٢٣
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فـأمـرنـي مـن االمـوال ف آخـر أيـامـه قـبـل مـوتـه 
بـسـنـتـي أو ثـالث سـنـي فـأمـرنـي بـتـسـلـيـمـه إلـى 
حــســي بــن روح رضــى ال عــنــه  أبــي الــقــاســم 
فـكـنـت أطـالـبـه بـالـقـبـوض , فـشـكـا ذلـك إلـى 
جـــعـــفـــر رضـــي ال عـــنـــه, فـــأمـــرنـــي أن  أبـــي 
الأطـالـبـه بـالـقـبـوض, وقـال: كـل مـا وصـل إلـى 
أبـي الـقـاسـم فـقـد وصـل إلـي, فـكـنـت أحـمـل 
بــــــعــــــد ذلــــــك االمــــــوال إلــــــيــــــه وال أطــــــالــــــبــــــه 

40بالقبوض. 

جــلــيــل الــقــدر عــظــيــم  و بــالــرغــم مــن أنــه كــان 
املــنــزلــة , فــإن طــغــاة الــعــصــر لــم يــتــحــمــلــوه و 
لـذلـك فـقـد سـجـنـه حـامـد بـن الـعـبـاس - وزيـر 
املــقــتــدر - مــن ســنــة ٣١٢ الــى ٣١٧ هــجــريــة 
بـحـجـة أنـه مـديـنٌ لـلـديـوان احلـكـومـي ! والـنـاس 
كـانـوا يـعـلـمـون مـدى سـفـاهـة هـذه الـتـهـمـة ولـكـن 
أولـيـاء ال دائـمـا مـعـرّضـون ملـثـل هـذه الـنـوائـب و 

الباليا . 

40 الغيبة -٢٢٥
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و أخــيــرا فــإنــه تــوف رضــوان ال عــلــيــه ف ١٨ 
شـعـبـان سـنـة ٣٢٦ هـجـريـة و دفـن بـبـغـداد ولـه 

قبرٌ يزار و يُتبرّك به. 

٤- علي بن محمد السمري 
الـعـادة املـتـبـعـة بـي سـفـراء اإلمـام احلـجـة عـلـيـه 
الــســالم أن كــل واحــد مــنــهــم عــنــدمــا يــحــي 
وقــت رحــيــلــه , يــجــتــمــع ف عــدد مــن وجــهــاء 
الـشـيـعـة و أعـيـانـهـا و يـوصـي بـالـذي يـأتـي مـن 
حــســي بــن روح رضــي  بــعــده . و هــكــذا فــإن 
ال عـنـه , قـبـل وفـاتـه , اجـتـمـع ف عـدد مـن 
أقـطـاب الـشـيـعـة و وجـهـائـهـم و وصـى بـعـلـي بن 
مـحـمـد الـسـمـري وصـيـا و خـلـيـفـة مـن بـعـده , 
يـقـوم مـقـامـه ف اإلتـصـال بـاإلمـام احلـجـة روحـي 

فداه . 
و هــذا الــشــيــخ اجلــلــيــل أيــضــا لــم يُــعــلــم تــاريــخ 
والدتـــه و لـــكـــنـــه ذُكـــر كـــواحـــد مـــن أصـــحـــاب 

اإلمام العسكري سالم ال عليه . 
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حــي وفـاة أبـو الـقـاسـم بـن  تـولـى الـسـفـارة مـن 
روح عـام ٣٢٦ , إلـى أن حلـق بـالـرفـيـق األعـلـى 
عــام ٣٢٩ ف الــنــصــف مــن شــعــبــان , فــتــكــون 
مـدة سـفـارتـه عـن اإلمـام املـهـدي عـلـيـه الـسـالم 
ثـالثـة أعـوام كـامـلـة , إال بـضـعـة أيـام .و بـذلـك 
تـكـون سـفـارتـه أقـصـر الـسـفـارات .و مـهـمـا كـان 
فـيـكـفـي ف جـاللـة قـدره و عـظـم شـأنـه أن يـعـيـنـه 
اإلمـام املـهـدي عـجـل ال فـرجـه آخـر سـفـيـر لـه 
بـالـرغـم مـن وجـود كـوكـبـة مـن أعـيـان الـشـيـعـة و 

عظمائهم آنذاك . 
مـن كـرامـاتـه الـدالّـة عـلـى أنّ لـه ارتـبـاط واتـصـال 
بــإمــام الــعــصــر والــزمــان (ع) أنّــه عــزّى جــمــاعــة 
مــن أهــل قــم ـ وهــو ف بــغــداد ـ بــوفــاة الــشــيــخ 
والـــد الـــشـــيـــخ  ـ  عـــلـــي بـــن احلـــســـي الـــقـــمّـــي 
الـصـدوق ـ فـسـجّـلـوا الـسـاعـة والـيـوم والـشـهـر من 
سـنـة ٣٢٩ هــجـريـة , فـلـمّـا مـضـى سـبـعـة عـشـر 
خـبـر وفـاة الـشـيـخ الـقـمّـي ف قـم,  يـومًـا وصـل 
فـكـان مـطـابـقًـا ملـا أخـبـر بـه الـسـمـري مـن حـيـث 

اليوم والساعة التي أخبر بها. 
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و أخــيــرا ال يُــعــلــم ملــاذا انــتــهــى دور الــســفــراء 
حــيــاة عــلــي بــن مــحــمــد الــســمــري  بــإنــقــضــاء 
رضــوان ال عــلــيــه , ولــرمبــا كــان بــســبــب كــثــرة 
احلــوادث و تــشــتــت األمــة ف ذلــك الــزمــان و 
لـعـل هـنـاك أسـبـاب أخـرى ال يـعـلـمـهـا أحـد إال 
ال .. و هــكــذا نــرى أن الــســمــري رضــي ال 
عــنــه يُــخــرج إلــى الــنــاس قــبــل وفــاتــه بــأيــام, 
تـوقـيـعـاً مـن اإلمـام املـهـدي عـلـيـه الـسـالم , يـعـلـم 
فــيــه انــتــهــاء الــغــيــبــة الــصــغــرى وعــهــد الــســفــارة 
مبـوت الـسـمـري ,وميـنـعـه أن يـوصـي بـعـد مـوتـه 
إلـى أحـد لـيـكـون سـفـيـراً بـعـده , فـقـد انـقـطـعـت 
الـــوكـــالـــة و عـــزم اإلمـــام اإلنـــقـــطـــاع متـــامـــا عـــن 

األمة . 

ويقول عليه السالم فيه : 

“بـسـم ال الـرحـمـن الـرحـيـم . يـا عـلـي مـحـمـد 
بــــن الــــســــمــــري! أعــــظــــم ال أجــــر إخــــوانــــك 
فـيـك .فـإنـك مـيـت مـا بـيـنـك وبـي سـتـة أيـام , 
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فـــاجـــمـــع أمـــرك وال تـــوص إلـــى أحـــد فـــيـــقـــوم 
مــقــامــك بــعــد وفــاتــك. فــقــد وقــعــت الــغــيــبــة 
الـتـامـة .فـال ظـهـور إال بـإذن ال تـعـالـى ذكـره , 
وذلـــك بـــعـــد طـــول األمـــد وقـــســـوة الـــقـــلـــوب, 
وامـتـالء األرض جـوراً وسـيـأتـي لـشـيـعـتـي مـن 
يــدعــي املــشــاهــدة ,أال فــمــن أدعــى املــشــاهــدة 
خروج السفـــــــــــــــــــــــــياني والصيحة فهو كاذب  قبل 
حـــول وال قـــوة إال بـــال الـــعـــلـــي  مـــفـــتـــر. وال 

العظيم”. 

خــرج مــن اإلمــام املــهــدي  خــطــاب  فــكــان هــذا 
عـلـيـه الـسـالم , عـن طـريـق الـسـفـارة اخلـاصـة , 
و آخــر ارتــبــاط مــبــاشــر بــيــنــه وبــي الــنــاس ف 

الغيبة الصغرى . 

قـال الـراوي: فـنـسـخـنـا هـذا الـتـوقـيـع وخـرجـنـا 
مــن عــنــده , فــلــمــا كــان الــيــوم الــســادس عــدنــا 
إلـيـه وهـو يـجـود بـنـفـسـه ,فـقـيـل لـه: مـن وصـيـك 

من بعدك. فقال : 
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”ل أمر هو بالغه”  
وقــضــى رضــوان ال عــلــيــه . فــهــذا آخــر كــالم 

41سمع منه . 

تـوفّ الـشـيـخ الـسـمـري (رضـوان ال عـلـيـه) ف 
اخلـــامـــس عـــشـــر مـــن شـــعـــبـــان ٣٢٩ هــــجـــريـــة 
بـالـعـاصـمـة بـغـداد, ودفـن بـجـانـب الـرصـافـة ف 

بغداد, وقبره معروف يُزار. 

41 غيبة الشيخ الطوسي -٢٤٣


