
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نيىلع روايات املهدي   أضواء  



  



 

 على روايات أضواٌء

 ينالمهدّي
 

 دراسة  حتليلي ة  لروايات املهدي ني االثين عرش بعد القائم 
ة ثالثة عرش  والروايات املوهمة بأن  عدد األئم 

 
 

 قحقاملحمسن الشيخ 
 

 
 
 
 

http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.ins 

http://www.facebook.com/aldaleel.ins


  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................... 4

 اإلصدارهوي ة 

 
 نيىلع روايات املهدي   أضواء   :اإلصداراسم 

 قحقاملحمسن  شيخال املؤل ف:
سة ادليلل: اإلرشاف العلم    املجلس العليم  يف مؤس 

: سة ادليلل ادلعم الفين   ة واإلعالم يف مؤس   شعبة العالقات العام 
 :  عيل گيم اتلقويم اللغوي 

 :حممدحسن آزاداگن   تصميم الغالف 

 :  فاضل السوداين   اإلخراج الفين  

 املقدسة ث للطباعة والنرش / كربالءراولا راد: املطبعة 

 األوىل الطبعة:
 م 2019 سنة النرش:

 ة سة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقدي  مؤس   انلارش:
  2018لسنة  457رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطني ة العراقي ة 

سة ادليلل  حقوق الطبع والنرش حمفوظة  دلى مؤس 

 
 
 

http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel. 



 

 

 احملتويات

 
سة  15 ..................................................................................................... لكمة املؤس 

مة  19 .............................................................................................................. املقد 
ة ثالثة عرش  22 ................................................................... الشبهة األوىل: أن  األئم 
 23 .................................................................... الشبهة اثلانية: املهدي ون االثنا عرش

 27 .................................................................................................... توضيح الشبهة
 28 .........................................................................................دراسة  تارخيي ة  للشبهة

 31 ............................................................................................. اجلواب عن الشبهة
 31 .................................................................................................. اجلواب اإلمجال  
 31 ................................................................................................ اجلواب اتلفصييل  

ة باثين عرش ل: احنصار عدد األئم   32 ..................................................... اجلواب األو 
  ................................................. 33اجلواب اثلاين: اختتام اإلمامة باإلمام املهدي  

 36 ......................................... اجلواب اثلالث: صدور ٰهذه األخبار ىلع جهة اتلغليب
 39 ......................................................................... اجلواب الرابع: وقوع اتلصحيف



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................... 6

ة بعد االمام اثلاين عرش اجلواب  41 .......................................... اخلامس: رجوع األئم 
 42 .............................. اجلواب السادس: عدم مقاومة ٰهذه األخبار للروايات املتواترة
 42 .............................. اجلواب السابع: عدم ذكر اسم اإلمام اثلالث عرش يف الروايات

ة من ظهور فرقة تديع  ة ثالثة عرشاجلواب اثلامن: حتذير األئم   43 ......................... ان األئم 
ة ثالثة عرش واجلواب اتلفصييل  عنها  44 ............................. الروايات املوهمة أن  األئم 

 44 ..................................................................................................... الرواية األوىل
 45 .............................................................................................................. اجلواب

 46 ..................................................................................................... الرواية اثلانية
 47 ..................................................................................................... الرواية اثلاثلة

 48 .............................................................................................................. اجلواب
 49 .....................................................................................................الرواية الرابعة

 50 .............................................................................................................. اجلواب
 52 .................................................................................................. الرواية اخلامسة

 53 .............................................................................................................. اجلواب
 55 .................................................................................................. الرواية السادسة

 55 .............................................................................................................. اجلواب
 57 ................................................................................................... الرواية السابعة

 59 .............................................................................................................. اجلواب
 62 ................................................................................... الروايتان اثلامنة واتلاسعة

 63 .............................................................................................................. اجلواب



 7   ...................................................................  املحتويات

 64 ................................................................................................... الرواية العارشة
 65 .............................................................................................................. اجلواب

 66 .......................................................................................... الرواية احلادية عرشة
 67 .............................................................................................................. اجلواب

 68 ........................................................................................... الرواية اثلانية عرشة
 69 .............................................................................................................. اجلواب

 74 ........................................................................................... الرواية اثلاثلة عرشة
 75 .............................................................................................................. اجلواب

 76 ........................................................................................... الرواية الرابعة عرشة
 79 ........................................................................................ الرواية اخلامسة عرشة

 80 .............................................................................................................. اجلواب
 82 ........................................................................................ السادسة عرشةالرواية 
 83 .............................................................................................................. اجلواب

 83 ......................................................................................... الرواية السابعة عرشة
 84 .............................................................................................................. اجلواب
 88 .............................................................................................................. انلتيجة

 90 .................................................................... الشبهة اثلانية: املهدي ون االثنا عرش
 92 ............................................................................. توضيح الشبهة

 92 .........................................................................................دراسة  تارخيي ة  للشبهة
 93 ............................................................................................. اجلواب عن الشبهة



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................... 8

 93 .................................................................................................. اجلواب اإلمجال  
 94 ................................................................................................ اجلواب اتلفصييل  

ة يف اثين عرش إماًما ل: حرص األئم   94 ..................................................... اجلواب األو 
ة  104 ..........................................اجلواب اثلاين: خمالفة روايات املهدي ني لرجعة األئم 

 106 ............................................................................................................. إشاكل  
 107 ........................................................................................................... اجلواب

 116 .................................................................. االثين عرشتوجيه روايات املهدي ني 
اًل:  117 .............................................................................................................. أو 
 119 ............................................................................................................... :ثانيًا

 120 ................................................................................. أقوال العلماء يف املهدي ني
  ...................................................................................... 120ـ رأي املجليس  1
  ................................................................................. 121ـ رأي احلر  العاميل   2
د  الصدر  3   ...................................................................... 122ـ رأي السي د حمم 

 125 .............................................................................................. روايات املهدي ني
 125 .................................................................................................. الرواية األوىل
 126 ..................................................................................................... سند الرواية

 126 ............................................................................. عيل  بن سناٍن املوصيل  العدل
 127 ................................................................................................عيل  بن احلسني

د بن اخلليل  127 .................................................................................. أمحد بن حمم 
 127 .................................................................................... جعفر بن أمحد املرصي  



 9   ...................................................................  املحتويات

 128 ...................................................................... عيلٍّ وأبوه عيل  بن بيانٍ احلسن بن 
 128 ................................................................................................... داللة الرواية
 137 .................................................................................................. الرواية اثلانية
 139 ..................................................................................................... سند الرواية
 139 ................................................................................................... داللة الرواية
 141 .................................................................................................. الرواية اثلاثلة
 141 ..................................................................................................... سند الرواية
 142 ................................................................................................... داللة الرواية
 144 ..................................................................................................الرواية الرابعة
 144 ..................................................................................................... سند الرواية
 144 ................................................................................................... داللة الرواية

 144 ............................................................................................... الرواية اخلامسة
 146 ..................................................................................................... سند الرواية
 147 ................................................................................................... داللة الرواية

 150 ............................................................................................... الرواية السادسة
 150 ..................................................................................................... سند الرواية
 152 ................................................................................................... داللة الرواية

 153 ................................................................................................ الرواية السابعة
 154 ........................................................................................ سند الرواية ودالتلها

 155 ................................................................................................. الرواية اثلامنة



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 10

 155 ..................................................................................................... سند الرواية
 156 ................................................................................................... داللة الرواية

 156 ................................................................................................ الرواية اتلاسعة
 157 ..................................................................................................... سند الرواية
 158 ................................................................................................... داللة الرواية

 163 ................................................................................................ الرواية العارشة
 163 ..................................................................................................... سند الرواية
 164 ................................................................................................... داللة الرواية

 169 ....................................................................................... عرشةالرواية احلادية 
 170 ..................................................................................................... سند الرواية
 171 ................................................................................................... داللة الرواية

 172 ........................................................................................ الرواية اثلانية عرشة
 173 ..................................................................................................... سند الرواية
 173 ................................................................................................... داللة الرواية

 175 ........................................................................................ عرشةالرواية اثلاثلة 
 176 ..................................................................................................... سند الرواية
 178 ................................................................................................... داللة الرواية

 179 ........................................................................................ الرواية الرابعة عرشة
 179 ..................................................................................................... سند الرواية
 179 ................................................................................................... داللة الرواية



 11   ..................................................................  املحتويات

 180 ..................................................................................... عرشةالرواية اخلامسة 
 180 ..................................................................................................... سند الرواية
 181 ................................................................................................... داللة الرواية

 183 ..................................................................................... الرواية السادسة عرشة
 184 ..................................................................................................... سند الرواية
 184 ................................................................................................... داللة الرواية

 186 ...................................................................................... عرشةالرواية السابعة 
 186 ..................................................................................................... سند الرواية
 187 ................................................................................................... داللة الرواية

 188 ........................................................................................الرواية اثلامنة عرشة
 190 ..................................................................................................... سند الرواية
 190 ................................................................................................... داللة الرواية

 191 ...................................................................................... عرشةالرواية اتلاسعة 
 192 ..................................................................................................... سند الرواية
 192 ................................................................................................... داللة الرواية

 193 .............................................................................................. الرواية العرشون
 194 ..................................................................................................... سند الرواية
 194 ................................................................................................... داللة الرواية

 202 ................................................................................. والعرشونالرواية احلادية 
 204 ..................................................................................................... سند الرواية



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 12

 204 ................................................................................................... داللة الرواية
 205 .................................................................................. الرواية اثلانية والعرشون

 205 ..................................................................................................... سند الرواية
 206 ................................................................................................... داللة الرواية

 206 .................................................................................. والعرشونالرواية اثلاثلة 
 208 ..................................................................................................... سند الرواية
 208 ................................................................................................... داللة الرواية

 210 ................................................................................. الرواية الرابعة والعرشون
 211 ..................................................................................................... سند الرواية
 212 ................................................................................................... داللة الرواية

 213 ........................................................................................................... انلتيجة
 217 ........................................................................................................... املصادر

 

  



 



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 14

  



 

 كلمة املؤّسسة

 
 ن الرحيمبسم اهلل الرمحٰ 

ٍد املبعوث رمحًة للعاملني وىلع  احلمد هلل رب  العاملني وصّل  اهلل ىلع حمم 
 بيته اهلداة امليامني.أهل 

العامل  إن  العامل الفكري  واملنظومة العقدي ة ال يت حيملها اإلنسان تمث ل
ال يت ات نشطة والسلوكي  األ اء ك  ري يقف وال  وادلافع األساس  الرئييس  

أو فسادها  الواقع فاكن صالح تلك املنظومة وانسجامها مع، تصدر عنه
الفردي ة واالجتماعي ة  تاسلوكي  أغلب المنعكًسا ىلع ، وخمالفتها للواقع

ه ا أن تشّك  حافًزا قويًّا يشد  اه حنوته يف حرك لإلنسان، فإم  كماهل  السمو باّت 
الفوىض والفساد  أو اعماًل جير ه حنو التسافل والسقوط يف دو امةاملنشود، 

ي ال خيل ف إال    االضطراب والضياع. ال 
صورها  حياة اإلنسان بكل   منهق دف  ي تتهو الرافد ال   فالفكر العقدي  

ات اإلنسان ومواقفه، وهو م بسلوكي  يت تتحك  وأشاكهلا، وهو األداة ال  
تمنحه الطمأنينة واالستقرار،  مقنعةً  قه لو لم جيد إجاباٍت ي يؤر  اهلاجس ال  

ي تنبثق منه مجيع ادلوافعاملقتيض  فكأن ه حنو  الختيار نمط منهج احلياة، ال 
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 .ةً ة اكف  ة واحلياتي  ته الفكري  انسان وممارسات اإلسلوكي  
مجيع الرساالت السماوي ة ال يت نزلت ألجل هداية  اهتمام وٰهذا ما يفس  

وامتالء  ،لإلنسان العقدي   الفائقة باملجال الفكري   اوعنايته اإلنسان، 
ل لهٰ   ركزت ذا اجلانب ويدفع الشبهات عنه، حيثصحف أصحابها بما يؤص 

 تهاة وتنمية وخطاباتهم ىلع تشكيل املنظومة العقدي  حي  صالتهم اإلحراك
 .وحفظ نقائها من التشويه واخلرافات

فإن  كثرًيا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائًما تللويث أخرى  ومن جهةٍ 
فطرة انلاس وحتريف أفاكرهم؛ ألجل التسل ط عليهم فكريًّا وسياسيًّا 

راتهم، وقد استعملوا ا سالحً  العقدي  الفكري  وفساد اإل ومصادرة مقد 
ظ سالطني دواتهم من واع  أفوا فوظ   طماعهم ادلنيئة،أتلحقيق مآربهم و

 لرسم عقيدة املحكومني يف ظل   ؛مأجورةٍ  عالمٍ إووسائل  رخيصةٍ  قالمٍ أو
لم يفتأوا عن استخدام سالح و ،راتقد  األفاكر واملسياسة اهليمنة ىلع 

حول ك  ما يتعل ق بعقائدهم  التشكيك وإلقاء الشبهات يف أذهان انلاس
ة، والعمل ىلع توجيه االختالفات الفكري  وإيمانهم، وكذا االستفادة من 

إلذاكء  ؛واتلعمية ىلع نقاط االشرتاك ،ختالفنظار انلاس إىل نقاط االأ
ضعاف إو ،وكس شوكتهم ،وتفتيت وحدتهم ،طراف املتخالفةالفنت بني األ

 ،م يف مواقفهمرهم واتلحك  من أجل السيطرة ىلع مشاع ؛عزيمتهم
 خضاعهم لسلطتهم.إو

أن نعطي ٰهذا  ادليين   ين للشأن الفكري  متصد  بوصفنا من هنا ينبيغ نلا 
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ة مشاريعنا الفكري  نا واتم أولوي  ىلع سل  أوأن يكون يف  ،اا كبريً العامل اهتمامً 
العقيدة أعين  -ته ي  أحق  بن من ترسيخ ما نعتقد نلتمك   ؛يت نسىع تلنفيذهاال  

 نلب   متداد الطبيع  اال ة وفق رؤية مدرسة أهل ابليت اإلسالمي  
 كما ينبيغ أن جنتهد يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن صياغةٍ  -  دٍ اإلسالم حمم  

 ، تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل ابليت رصينةٍ  معارصةٍ 
 .ة املعتربة، مستفيدين من معطيات العقل، وانلصوص ادليني  هاصاتلأو

سة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقدي ةلك جاء مرشوع ألجل ذٰ و  مؤس 
ة لوجود  سة؛ يللب  قدًرا من احلاجة امللح  اتلابعة للعتبة احلسيني ة املقد 
، ويلحمل ىلع اعتقه  ساٍت ختصصي ٍة تعمل ىلع اجلانب الفكري  العقدي  مؤس 

ي دلفع الشبهات، مسؤويل ة تأصيل هٰ  واتلأكيد ىلع ذا اجلانب واتلصد 
ة بالوسائل واإلماكني ات املتاحة؛ وذٰ  الفراغ  سد  لك للمساهمة يف العقائد احلق 

ي يعاين منه املجتمع. العقدي  الفكري    ال 
سة املعتمدة يف حتقيق أهدافها كتابة ات املؤس  واكن من اسرتاتيجي  

واضيع الشبهات يف خمتلف امل ة، ورد  ة وانلقدي  ي  ة اتلأصيلصي  ابلحوث اتلخص  
 .فعيلٍّ  ة بنحوٍ الساحة الفكري   يت تهم  ة، وباخلصوص تلك ال  العقدي  

 وكبريةٍ  كثريةٍ  اعءاٍت ة من وجود اد  رصده يف الساحة الفكري   ملا تم   ونتيجةً 
س لصاحب العرص ة والظهور املقد  ة املهدوي  يف خمتلف جوانب القضي  

ة ذه القضي  هٰ حماولة إضالل انلاس واستغالهلم يف مثل من ، ووالزمان 
ىل كتابة إه سة اتلوج  يف املؤس   ر املجلس العليم  ة، فقد قر  اسة واملهم  احلس  
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يضاح الواقع فيها وتزييف إألجل  ؛ةذه القضي  من ابلحوث حول هٰ  جمموعةٍ 
 عيات وبيان ما فيها.تلك املد  

ي قام بتدوينه ي بني أيديكم، وال  ذا ابلحث ال  واكن من بينها هٰ 
يت يعتمد الروايات ال   ىل أهم  إض فيه ، وقد تعر  حققاملالشيخ حمسن ا مشكورً 
ثين عرش من بعد ني االعياتهم، أال ويه رواية املهدي  ؤالء يف مد  عليها هٰ 

عدد  يت حاولوا من خالهلا إثبات أن  ال   ات، والرواي اإلمام القائم باحلق  
املعروف من كونهم فق ا للمت  خالفً  ،ثالثة عرش ة من أهل ابليت األئم  
بابلحث واتلحليل واتلحقيق،  املوضوعني تناول وقدا، ر إمامً ـعش اثين

 جهة السند وادلاللة. من  الروايات وبيان حال
ة بوافر الشكر سة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقدي  م مؤس  ا تتقد  ختامً 

الشيخ  يف شعبة ابلحوث ىل مسؤول وحدة اتلدوين املوسويع  إمتنان واال
ٍ  ملا قام به من جهدٍ  ؛حققاملسن حم م، سائلني ب القي  ذا الكتي  يف تدوين هٰ  ممي 

 م واتلوفيق.القدير هل دوام اتلقد   اهلل العيل  
 

  



 

 مةقّدامل

امتحان  عسري    إن  عرص الغيبة الكربى وطول غياب صاحب األمر
عدًدا قلياًل سيثبتون ىلع دينهم للشيعة، وقد أخربتنا الروايات أن  

وإيمانهم، فال يتسل ل الشك  وال الريب إىل قلوبهم يف أمر الوالية، حبيث ال 
يف عرص احلضور، فهم أو ر الغيبة ـفرق بالنسبة هلم بني كونهم يف عص

سوف اثلابتون ىلع اإليمان. وأخربتنا روايات  أخرى أن  جمموعًة من انلاس 
 وأ إذ ينحرفون عن خط  والية أهل ابليت  ؛انٰهذا االمتح خيفقون يف

عوأو حيدثون بدعًة يف دين اهلل، أو ينكرون إمامتهم،  ن منصبًا ليسوا يد 
كون به بابلاطل، فيحرفون وهل أهاًل   .بٰذلك غريهميتمس 

ترد دوا يف دينهم واتلبس عليهم األمر؛ لطول  فئة  قدوبني ٰهؤالء وٰهؤالء 
زمان الغيبة، وللشكوك ال يت تعرتيهم بسبب اهلجمات املتوايلة ىلع ادلين من 

 ك  حدٍب وصوٍب.
وقد أشارت الروايات إىل أوضاع املؤمنني يف زمان الغيبة، وإىل الشكوك 

. ومن عن ادلينالحنراف وااحلرية والشبهات ال يت تعصف بهم وتسب ب هلم 
، إذ أشارت الرواية إىل مجلة تلك الروايات ما ورد عن اإلمام الصادق 
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 ر الغيبة، وقد تأل م ـالشكوك ال يت تعرتي الشيعة يف عص
وحزن عليهم بسببها، وقد وصف سدير  الصرييف  نلا تلك احلالة  اإلمام 

ل بن عمر وأب ادق بصرٍي وأبان بن تغلب ىلع الص وبالقول: دخلت أنا واملفض 
  يَهةي اثلَّلْْكَ َذاتي الَْكبيدي احْلَرَّ »فوجدناه ، قَْد نَاَل احْلُْزُن ىَيبِْكي بَُكاَء الَْوال

َريْه ْمُع حَمْجي بَّْل ادلَّ
َ
، َوأ ُ يفي اَعريَضيْهي ، وََشاَع اتلََّغرير ْن وَْجنَتَيْهي فأحزن بكاء  .« مي

 ، فسألوه عن سبب بكائه وقالوا:أصحابهاإلمام 
« 

َ
ثٍَة تَْستَْذريُف َدْمَعتََك اَل أ يَّةي َحادي

َ
ْن أ بَْكى اهلُل َعيْنَيَْك يَا اْبَن َخرْيي الَْورَى! مي

تََك  ُر َعرْبَ َفَقاَل: َويَْكُم إييني َنَظْرُت َصبييَحَة ٰهَذا ايْلَْومي يفي كيتَابي  ...َوتَْستَْمطي
لْمي  لي ىلَعَ عي لْمي َما اَكَن َوَما يَُكوُن إيىَل يَْومي ابْلَاَليَا َوالْمَ  اجْلَْفري الُْمْشتَمي نَايَا، وَعي

يي َخصَّ اهلُل  ، الَّ يَاَمةي َس اْسُمُه  -الْقي هي،  -َتَقدَّ ْن َبْعدي َة مي ئيمَّ
َ
ًدا َواأْل بيهي حُمَمَّ

نَا َوَغيْبَتَُه، َوإيْبَطاَءُه َوُطوَل ُعُمريهي، َوَبلَْوى الْمُ  َ قَائيمي لُْت فييهي َمْودلي مَّ
َ
نينَي َوتَأ ْؤمي

ْن ُطولي َغيْبَتيهي  يَعةي مي ُكوكي يفي قُلُوبي الشي َ الشر ، َوتََودلر َماني يَك الزَّ هي يفي ٰذل ْن َبْعدي مي
يتي قَاَل اهلُل 

ُم الَّ ْعنَاقيهي
َ
ْن أ بَْقَة اإْليْساَلمي مي ْم ري هي ، وََخلْعي ينيهي ْم َعْن دي ْكََثيهي

َ
َواْرتيَدادي أ

 إي 
: ﴿َوُُكَّ َخَذتيْني َعزَّ وََجلَّ

َ
﴾ َيْعيني الَْواَليََة، فَأ هي لَْزْمناُه طائيَرُه يفي ُعنُقي

َ
نَْساٍن أ

ْحَزانُ 
َ
قَُّة َواْستَْولَْت َعيَلَّ اأْل  .«الري

 إىل شبهات عرص الغيبة، فقال: وقد أشار إمامنا الصادق 
َ َوَماَت، َوقَائيٍل » ي: إينَُّه ُودلي ، َوقَائيٍل َيْفرَتيي بيَقْوهلي ْن قَائيٍل َيُقوُل: إينَُّه لَْم يُودَلْ فَمي
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َي َعشَ  ي: إينَّ َحادي يًما،ـيَْكُفُر بيَقْوهلي ى  َرنَا اَكَن َعقي ي: إينَُّه َيتََعدَّ َوقَائيٍل َيْمُرُق بيَقْوهلي
ًداـإيىَل ثَاليَث َعشَ  ُق يفي َر فََصاعي نَّ ُروَح الَْقائيمي َينْطي

َ
، َوقَائيٍل َيْعِصي اهلَل بيَدْعَواهُ أ

 .(1)«َهيَّْكي َغرْييه
ٍد  بشبهات  -قبل أكَث من ألف سنٍة  - لقد أخربنا صادق آل حمم 
أي امنا ٰهذه، ولعل  إحدى ٰهذه الشبهات يف عرص الغيبة ال يت نعيشها بالفعل 

ٍة يأتون بعد األ ة االثين عرشيه وجود أئم   .ئم 
ك نری ايلوم   فبعد ميض  أكَث من ألف سنٍة من زمن الصادق  تمس 

ٍة بعد إمام العرص ،  ابلعض ببعض الروايات املتشابهة إلثبات وجود أئم 
ل إماٍم قبل عص ر الغيبة، وىلع انلاس اإليمان به، وسنطرح ـواد عوا ظهور أو 

كت بطائفتني من الروايات، الطائفة األوىل  اد اعء ٰهذه اجلماعة ال يت تمس 
ة اثنا عرش من أوالد الزهراء  ، تتمث ل بالروايات ال يت مفادها أن  األئم 

. ولكون ر من أوالد عيلٍّ ـ، أو اثنا عشأو اثنا عرش من أوالد انلب  
ذهب فقد ؛ ليس من أوالد انلب  وال من أوالد الزهراء  عيلٍّ 

عون إىل القول بوجود اثين عرش إماًما عدا أمري املؤمنني عيلٍّ  ، املد 
ة ثالثة عش ر، واإلمام اثلالث عرش هو املهدي  ـوٰهذا يعين أن  عديد األئم 

                                                                                                                                                       

د بن احلسن، الغيبة، ص  (1) ، حمم    .170 - 167الطويس 
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ل بعد صاحب األمر  ة، األو  د لظهور احلج  ، وها قد ظهر اآلن وهو يمه 
 وسيكون نائبه بعده!
ة اثين عرش مهديًّا بعد والطائفة اثلانية  تشمل الروايات ال يت مفادها أن  ثم 

ًة إهٰلي ًة!صاحب األمر  ا يعين أن  هناك أربعًة وعرشين إماًما وحج   ، مم 
ق ان الطائفتاٰهؤالء هاتوأهم  ما استدل  به  ن من الروايات، وسنتطر 

 إيلهما ونناقشهما باتلفصيل. 
ًرامعتنيق ٰهذه االعتقادات فعايل ة  ن  وأل يف العراق، وقد اقتنع  زادت مؤخ 
باستدالالتهم بٰهذه الروايات؛ فقد ارتأينا  –وهم قل ة   – بناء جمتمعنابعض أ

 لك يف ضمن شبهتني بشٍّك تفصييلٍّ:ك  ذٰ أن جنيب عن 

 أّن األئّمة ثالثة عشرالشبهة األوىل: 

ق يف معرض إجابتنا ع ن ٰهذه الشبهة إىل الروايات ال يت مفادها أن  سنتطر 
ة اثنا عرش إماًما من أوالد انلب  أو الزهراء أو أمري املؤمنني   .األئم 

ذه الشبهة ال ربط هلا بقضي ة املهدي ني يبدو يف الوهلة األوىل أن  هٰ وإن اكن 
عني املعارصين استغل  رواياٍت توهم أن   أحدكن بما أن  االثين عرش، ولٰ  املد 

ة ثالثة عرش  ؛ذه الرواياتهٰ  ل املذكور يفو  األ ي  ه هو املهدن  أثبت يل ؛األئم 
ني ضمن ط الضوء ىلع روايات املهدي  نسل  و ،جابة عنهاذه الشبهة واإلم هٰ نقد  

 .(ون االثنا عرش املهدي  )الشبهة اثلانية بعنوان 



 املهدّيون االثنا عشر ة:الشبهة الثاني

ق يف معرض إجابتنا عن ٰهذه الشبهة إىل الروايات ال يت مفادها  وسنتطر 
 .وجود مهدي ني بعد إمام العرص 

 -سبحانه وتعاىل  -ونأمل أن يكون سعينا يف ٰهذه ابلحوث مرضيًّا هلل 
ة املعصومني  وانلب   ، خصوًصا من يتعل ق ٰهذا ابلحث به، واألئم 

أن ينتفع املؤمنون بٰهذا ابلحث،  و. وأرج صاحب العرص والزمان ووه
ويزيد يقينهم، ويقو ي قلوبهم ىلع اإليمان، وأن ال يرتابوا بسبب شبهٍة من 

 منتحٍل واهٍ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  العاملني.
 

 حققاملحمسن 

 

ة ثالثة عش الشبهة األوىل: أن  األئم 



  



 الشبهة األوىل: أّن األئّمة ثالثة عشر

 

 األولىلشبهة ا

 !ّن األئّمة ثالثة عشرأ 
 



 



 ،عرش ني االثينة املهدي  ذه الشبهة ال ربط هلا بقضي  هٰ  مة أن  ذكرنا يف املقد  
ة ثالثة ئم  األ ن  أتوهم  عني املعارصين استند برواياٍت بعض املد   ن  أكن بما ولٰ 

ذه نذكر هٰ  ،ذه الرواياتهٰ  ل املذكور يفو  األ ي  ه هو املهدن  أثبات عرش إل
ني ضمن ط الضوء ىلع روايات املهدي  نسل    كلوبعد ذٰ  ،هاجنيب عن الشبهة ثم  

.(ون االثنا عرشاملهدي  )عنوان ال يت حتمل الشبهة اثلانية 

 الشبهة  توضيح

 بالرجوع إىل انلصوص والروايات الكثرية املتواترة واملأثورة عن 
ة األوصياء  نستطيع أن نقطع بأن   وعن أهل بيته الكرام   انلب   األئم 

ه ورد يف بعض ا بعدد نقباء بين إرسائيل، بيد أن  ثنا عرش إمامً ا   بعد انلب  
 عديد  ما يوهم بأن   -اكلاكيف  -ة للشيعة الكتب الروائي  

ة  ة االثين عش بعضها ىلع أن   ثالثة عرش، إذ ينص   األئم  ر هم من ـاألئم 
 باعتبار أن  و، الزهراء  هم من ودلن  أ، ويف بعضها أبناء رسول اهلل 
وال من أوالد الزهراء، فيستفاد من  ا ليس من أوالد انلب  أمري املؤمنني عليًّ 

ث وقد تشب   ،يكونون ثالثة عرش -املؤمنني  مريأضافة اإلمام إب -هم أن   ٰذلك
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للتشكيك يف  بعض املناوئني للشيعة بٰهذه الروايات، يلجعلوا منها شبهةً 
ته بني تلعزيز موقعي   (1)ةيع املهدوي  ها بعض مد  ستغل  اواعتقادات الشيعة، 

 ق إىل ٰهذه الشبهة واإلجابة عنها.أتباعه؛ ولا رأينا من الالزم اتلطر  

 لشبهةل ّيٌةتارخيدراسٌة 

ة ثالثة  ل من استند إىل ٰهذه الروايات وزعم أن  أو   أن   ويبد عديد األئم 
د بن عثمان السفري اثلاين حمم  سبط وهو  ،هبة اهلل بن أمحد الاكتب وعرش ه
ا یف مجلة زيدً  عد  ف ،ةملعارشته الزيدي   د احنرف نتيجةً ، وق العمري  

ة، وقد كتب ألحد وجهاء الزيدي   ا يف ٰهذا الصدد استند فيه إىل ة كتابً األئم 
 آت: وترمجة ٰهذا الرجل كما ه من ٰهذه الروايات. ويذكر انلجاش   عددٍ 
ة. ، املعروف بابن برني  نرصٍ  ود الاكتب، أبــحمم   د بنـأمح بن هبة اهلل»

. سمع د بن عثمان العمري  حمم   لكثوم بنت أيب جعفرٍ  ه أم  أم   اكن يذكر أن  
                                                                                                                                                       

يع أن ه املهدي   (1) ي يد  وهو املدعو أمحد إسماعيل اگطع املعروف بأمحد احلسن ال 
ك بٰهذه الروايات  اثلاين وأن ه ابن اإلمام املهدي  ووصي ه وأن ه ايلماين  املوعود، وقد تمس 

(؛ وكٰذلك أنصاره مثل 155و 150السؤاالن،  4وذكرها يف كتابه )املتشابهات، ج 
ٍد األنصاري  يف ضياء الزيدي يف )املهد ي  واملهدي ون يف القرآن والسن ة(، وأبو حمم 

 )جامع األدل ة(.
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حيرض جملس أيب احلسني بن الشبيه واكن يتعاىط الالكم، وا، ا كثريً حديثً 
ة ثالثة عش ذكر أن  وا، املذهب، فعمل هل كتابً  الزيدي   العلوي   ر مع ـاألئم 

: اهلالل   يف كتاب سليم بن قيٍس  حبديٍث  احتج  وبن احلسني،  زيد بن عيل  
ة اثنا عش أن    .»(1) املؤمنني ر من ودل أمريـاألئم 

:ذ قالإة لٰهذه الشبهة إىل السابقة اتلارخيي   وقد أشار الشيخ الطويس 
ة ثالثة عرش، فقوهلم يفسد  ،اللخلف ودلً  إن   :ا من قالفأم  » وإن األئم 
ة  لنا عليه من أن  بما دل   فٰهذا القول جيب إطراحه ىلع  ،اثنا عرش األئم 

وٰذلك  ،يقول بقوهلا لم يبق قائل  و ،ها قد انقرضت حبمد اهللٰهذه الفرق لك   أن  
 . (2)«ىلع بطالن ٰهذه األقاويل ديلل  

أثاروا ٰهذه و ،ىلع ٰهذا الوترون يف السنوات األخرية الوهابي   وقد دق  
ة للشيعة، مستندين يف األصول العقدي   الشبهة؛ وٰذلك بدافع إجياد الشك  

يف كتابه  كتب نارص بن عبد اهلل القفاري   ، وقدإىل ٰهذه الروايات نفسها
 )أصول مذهب الشيعة( اتلال:

من  كتبهم األربعة قد احتوى ىلع مجلةٍ  أصح   (الاكيف)ك ترى كما أن  »
ة ثالثة عرش. فقد روى اللكيين   ن  إأحاديثهم تقول   بسنده عن أيب جعفرٍ  األئم 

زر    واثين عرش إماًما من ودلي وأنت يا عيل  : إين  قال رسول اهلل "قال: 

                                                                                                                                                       

 .440النجاشّي، أمحد بن علّي، رجال النجاشّي، ص  (1)

 .228الطوسّي، حمّمد بن احلسن، الغيبة، ص  (2)
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ا فاملناسب وتد ا مفردً لفًظ  ذا اكن زر  إ - يعين أوتادها وجباهلا ،األرض
ر من ـا، فإذا ذهب االثنا عشتسيخ بأهله بنا أوتد اهلل األرض أن - رضاأل

تهم فاد أن  أ . فٰهذا انلص  "ينظروا ودلي ساخت األرض بأهلها ولم بدون  - أئم 
اثنا عشـر، ومع عيلٍّ يصبحون ثالثة عشـر. وٰهذا ينسف بنيان  -عيلٍّ 

رية عن أيب جعفٍر ـاالثين عرشي ة... كٰذلك روت كتب الشيعة االثين عش
فاطمة وبني يديها لوح  فيه أسماء األوصياء من عن جابٍر، قال: "دخلت ىلع 

د  وثالثة  منهم  دت اثين عرش آخرهم القائم، ثالثة منهم حمم  ودلها، فعد 
."  عيلٌّ

 تهم اثين عرش لك هم من أوالد فاطمة، فإذن عيلٌّ فانظر كيف اعتربوا أئم  
ة تهم ثالثيكون جمموع أئم   وه زوج فاطمة ال ودلها، أتهم؛ ألن  ليس من أئم  
منهم  ثالثة  "تهم قوهل: ا من أئم  وا عليًّ د  هم لم يعأيًضا ىلع أن   ا يدل  عرش. ومم  

ة عند االثين عش  بعيلٍّ املسم   ، فإن  عيلٌّ  : أمري املؤمنني ة أربعة  ري  ـمن األئم 
ة  والقول بأن  .. اهلادي. الرضا، وعيلٌّ  بن احلسني، وعيلٌّ  ، وعيل  عيلٌّ  األئم 

تلك انلصوص من  من الشيعة تقول به، ولعل   ثالثة عرش قامت فرقة  
اه االثين يف رد ه ىلع من خالف االّت   آثارها، وقد ذكر ٰهذه الفرقة الطويس  

ي ينتيم إيله، وكٰذلك انلجاش يف ترمجة  ري  ـعش  ال 
 . دٍ هبة اهلل أمحد بن حمم  

اخلرب يف تعيني  ، وأن  ها ىلع احلق  يع أن  من ٰهذه الفرق تد   فرقةٍ  وُك  
 ة األخرى، وٰهذا ديلل  ، وتبطل ما ذهبت إيله الفرق الشيعي  تها متواتر  أئم  

تواتر خرب إحدى فرقهم لم يقع االختالف  و؛ إذ لهم ليسوا ىلع شءٍ ىلع أن  
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   .(1)«بينهم قط  

املهدوية )أمحد احلسن( إىل  يعالعقد األخري مد   وقد استند من ظهر يف
  ٰهذه الروايات يف إثبات إمامته املزعومة ووصايته لإلمام املهدي  

 اجلواب عن الشبهة

ي    الجواب اإلجمال 

ة  ة ىلع أن  بالروايات الكثرية ادلال   ضة  ٰهذه الروايات معارَ  إن   ثنا ااألئم 
من  بد   من هنا ال ؛ٰذلكحيصل منها اجلزم ب خمتلفةٍ  أشاكلٍ و لفاٍظ أعرش ب

ة من  ك   ها من باب اتلغليب؛ إذ إن  ا ىلع أن  خبار إم  محل ٰهذه األ األئم 
، وال  باستثناء أمري املؤمنني عيلٍّ  والزهراء   أوالد انلب  
حصول  وأ ؛ة يف ٰهذا اتلغليبألدبي  أو اة من انلاحيتني العرفي   يوجد مانع  

 نذكرها يف دات  مؤي  ومن األمرين شواهد  ىلع كٍّ و ،اتلصحيف فيها
 ها.حمل  

ي فصيالجواب الت  ل 
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 :جوبةٍ أة يمكن اجلواب ىلع ٰهذه الشبهة بعد  

ة باثين عرش  :لو  اجلواب األ  احنصار عدد األئم 

ة بعد انلب   أن   الروايات الكثرية يف املذهب الشيع  بلقد ثبت   عديد األئم 
 الروايات يف ٰهذا الصددوات املذهب، من رضوري  ٰذلك  د  ويع ،اثنا عرش

 تدل   ايةً رو 250يقارب ما (1)اعظمحد األأقد مجع و ،ا تبلغ املئاتجدًّ  كثرية  
ة االثين عش ة ـر، وقد حصـىلع إمامة األئم  رت ٰهذه الروايات عديد األئم 

هم اثنا عرش بعدد نقباء يف اثين عرش، بتعابري خمتلفة من قبيل أن   بعد انلب  
، وعدد شهور السنة، (3)، وعدد العيون ال يت انفجرت ملوىس(2)إرسائيلبين 

ة اثنا عش ىلع أن   وبعضها ينص   ة ر أو  ـاألئم  هلم أمري املؤمنني وآخرهم احلج 
ة واجلماعة يف كتبهم، إذ يات ال يت نقلها أهل السن  االقائم؛ ٰهذا ما عدا الرو

 ا.أمريً  وا أصيًّ و وا أر إمامً ـتذكر ٰهذه الروايات وجود اثين عش
ه ن  إفيه ال تقول  ،ىلع االحنصار حاديث ال تدل  ٰهذه األ ن  إ :يَدىعن أويمكن 
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 .ن يزيدواأا منهم فيمكن بل تذكر عددً  ،امامً إ  اثنا عرشال  إال يوجد 
ه ال املقام إذا اكن مقام اتلعداد واتلحديد فإن   ه ال ريب أن  ن  أ :واجلواب

ُهورِ ِعْنَد اللِ ﴿ :نيف الزائد مثل قوهل يراد بالعدد إال   ةَ الشُّ َر ـاْثَنا َعَش  إِنَّ ِعدَّ
فقد  ،رـيف احلص ة الظهور بل نصٌّ ، بل بعض ٰهذه األحاديث قوي  (1)﴾َشْهًرا

 ووه ا جلوًسا عند عبد اهلل بن مسعودٍ كن  » :قال روقٍ ـعن مس روى الشعب  
 ن هل سأتلم رسول اهلل يا أبا عبد الرمحٰ  :فقال هل رجل   ،يقرئنا القرآن

ما سألين عنها  :؟ فقال عبد اهلل بن مسعودٍ ة من خليفةٍ كم يملك ٰهذه األم  
 ولقد سأنلا رسول اهلل  ،نعم :قال ثم   .منذ قدمت العراق قبلك أحد  
 .(2)«ة نقباء بين إرسائيلر كعد  ـثنا عشا :فقال 

عرش وتشبيهها بنقباء بين ارسائيل يدل ة باثين فإن تعيني املرتبة العددي  
ىلع احلرص بهذه املرتبة .

 مام املهدي  مامة باإلاختتام اإل :اجلواب اثلاين

 ور وهـمام اثلاين عشباإل مامةمن الروايات ىلع اختتام اإل ت مجلة  نص  
 اإلمام  ىلع أن   ، وٰهذه الروايات بعضها ينص  املهدي  املنتظر 

                                                                                                                                                       

 .36سورة التوبة: اآلية  (1)
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ه ن  أوبعضها ىلع  ،ه آخر اخللفاءن  أبعضها ىلع و، ياءخاتم األوص املهدي  
  :يلك ٰهذه الرواياتإو ،آخر خلفائهوخاتم حجج اهلل 

ال البنه االمام املهدي  ه قن  أ عن االمام العسكري »ـ 1
ْ يَا بُيَنَّ  ...:اخماطبً  برْشي

َ
َماني  !أ ُب الزَّ نَْت َصاحي

َ
نَْت املهدي  وَ  ،فَأ

َ
نَْت وَ  ،أ

َ
أ

ُة اهلل  هي ُحجَّ رْضي
َ
ي وَ  ،ىلَعَ أ نَْت َودَلي

َ
ّيي وَ أ تَُك وَ  ،َوصي نَا َودَلْ

َ
ُد وَ أ نَْت حُمَمَّ

َ
أ

دي بْني  مَّ
ي بْني ُموىَس بْني َجْعَفري بْني حُمَ دي بْني َعيلي مَّ

ي بْني حُمَ ُن احْلََسني بْني َعيلي بْ
يبي َطاليٍب 

َ
ي بْني أ ي بْني احْلَُسنْيي بْني َعيلي َك رَ  ،َعيلي  ُسوُل اهلل َودَلَ

يَاءي وَ  وْصي
َ
نَْت َخاَتُم اأْل

َ
ينَ  أ ري اهي ة الطَّ  َر بيَك رَُسوُل اهلل ـبَشَّ وَ  ،األئم 
اكَ وَ  يَن َصّلَّ اهلل وَ  ،َكنَّاكَ وَ  َسمَّ ري اهي يبي َعْن آبَائيَك الطَّ

َ
َد إيَلَّ أ بيٰذلك َعهي

ْهلي ابْلَيْتي 
َ
يد   ،ىلَعَ أ يد  جَمي نَا إينَُّه مَحي  .َربر
مْجَعينيَ وَ 

َ
ْم أ ْن َوقْتيهي َصلََواُت اهلل َعلَيْهي ٍّ مي   .(1)«َماَت احْلََسُن ْبُن َعيلي

ن  قَاَل » ـ2 ثيَني َظرييف   :َوَروَى َعالَّ بُ  َحدَّ
َ
ُم قَاَل: َدَخلُْت َعلَيْهي ـنَْص  وأ  -ٍر اخْلَادي

َماني  َب الزَّ مْحَري  :َفَقاَل لي  -  َيْعيني َصاحي
َ
نَْدلي اأْل تَيْتُُه بيهي  :َفَقاَل  .َعيَلَّ بيالصَّ

َ
 .فَأ

فيُني :  َفَقاَل  َتْعري
َ
نَا .َنَعمْ  :قُلُْت  ؟أ

َ
ي  ؟قَاَل َمْن أ نَْت َسييدي

َ
يوَ َفُقلُْت أ  .اْبُن َسييدي

تْلَُك  :َفَقاَل 
َ
َ اهلل فيَداَك  :قَاَل َظرييف   .لَيَْس َعْن ٰهذا َسأ ْ لي َفُقلُْت َجَعليَني  .فَسي
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نَا َخاَتمُ  :َفَقاَل 
َ
يَاءي  أ وْصي

َ
يَعيتي وَ  ،اأْل ْهيلي وَشي

َ
 .(1)«ِبي يَْدَفُع اهلل ابْلاََلَء َعْن أ

د بن عبد اجلب  حد  » -3  ار قال: قلت لسيدي احلسن بن ثنا حمم 
أحب أن أعلم من اإلمام  !جعلين اهلل فداك ،يا بن رسول اهلل : عيلٍّ 
ة اهلل من بعدي حج  واإلمام  : إن  ة اهلل ىلع عباده من بعدك؟ فقال حج  و

ي هو ابين سيم  رسول اهلل  ، آخر خلفائهوخاتم حجج اهلل  وكني ه ال 
ه أال إن   ،ر ملك الرومـيا بن رسول اهلل؟ قال: من ابنة ابن قيص ون هقال: مم  
.(2)«يظهر ثم   ،طويلةً  يغيب عن انلاس غيبةً وسيودل 
مام ابلاقر باالسناد عن اإل (االحتجاج) يف خطبة الغدير املنقولة يفو -4
   يقول انلب :
َ انلَّاسي » ٌّ  ،َمَعارشي ّيي وَ إييني نَبي ٌّ وَصي اَل إينَّ  ،َعيلي

َ
نَّا الَْقائيُم أ ة مي َخاَتَم األئم 

ين ،املهدي   ُر ىلَعَ ادلي اهي اَل إينَُّه الظَّ
َ
اَل إينَُّه  ،أ

َ
نيَ أ يمي ال َن الظَّ ُم مي اَل إينَُّه فَاتيُح  ،الُْمنْتَقي

َ
أ

ُمَهاوَ احْلُُصوني  ْهلي الشي  ،َهادي
َ
ْن أ  قَبييلٍَة مي

اَل إينَُّه قَاتيُل ُكي
َ
اَل إينَُّه ُمْدريك   ،ْركي ـأ

َ
أ

َاءي اهلل ْويلي
َ
يني اهلل ،بيُكلي ثَاٍر ألي ي ُ دلي اَل إينَُّه انلَّارصي

َ
اَل إينَُّه الْ  ،أ

َ
اُف يفي حَبٍْر أ َغرَّ

يٍق  مُ  ،َعمي اَل إينَُّه يَسي
َ
ْضٍل بيَفْضليهي  أ

َْهليهي وَ  ،ُكَّ ذيي فَ اَل إينَُّه  ،ُُكَّ ذيي َجْهٍل ِبي
َ
أ

ُة اهلل  رَيَ لٍْم  ،خُمْتَارُهُ وَ خي اَل إينَُّه َواريُث ُكي عي
َ
يُط بيهي وَ أ ُ َعْن  ،الُْمحي اَل إينَُّه الُْمْخربي

َ
أ
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ْمري إييَمانيهي وَ  ،لَّ جَ وَ َربيهي َعزَّ 
َ
يدُ  ،الُْمنَبيُه بيأ دي يُد السَّ اَل إينَُّه الرَّشي

َ
اَل إينَُّه الُْمَفوَُّض  ،أ

َ
أ

َ بيهي َمْن َسلََف بنَْيَ يََديْهي  ،إييَلْهي  اَل إينَُّه قَْد برُشي
َ
ًة  ،أ اَل إينَُّه ابْلَاِقي ُحجَّ

َ
َة وَ أ اَل ُحجَّ

نَْدهُ وَ  ،هُ اَل َحقَّ إيالَّ َمعَ وَ  ،َبْعَدهُ  اَل إينَُّه اَل ََغليَب هَلُ  ،اَل نُوَر إيالَّ عي
َ
اَل َمنُْصوَر وَ  ،أ

اَل  ،َعلَيْهي 
َ
هي وَ أ رْضي

َ
ر اهلل يفي أ ُه َوِلي

هي وَ  ،إينَّ هي وَ  ،َحَكُمُه يفي َخلْقي ي ينُُه يفي رسي مي
َ
أ

 .(1)«َعاَلنييَتيهوَ 

 خبار ىلع جهة اتلغليبصدور ٰهذه األ :اجلواب اثلالث

ه ال ها من باب اتلغليب؛ إذ إن  لٰهذه الروايات يه أن   اتلوجيه املنطيق   إن  
ة  وفاطمة  األكرم  من ال ينحدر من نسل انلب   يوجد من بني األئم 

 املؤمنني إمامة أمري ، وألن   سوى أمري املؤمنني عيلٍّ   الزهراء
ة، فلم ن ألصحاب ان معلوماأمر ،والزهراء ليس من أبناء انلب   كونهو األئم 

ة من أوالده، وال  أن    د انلب  يُستنث األمري من الالكم عندما أك   األئم 
الرواية دون سماع الشبهة ملا  أحدٍ  سمع أي   و؛ فلدايع لٰهذا االسثناء أصاًل 

ة ثالثة عرش. خطر يف ذهنه أن    األئم 
ة هم حت بأن  ال يت رص   والشاهد ىلع استعمال اتلغليب الرواياُت   األئم 

 مفاده أن   وأحد عرش من أبنائه، ويف نهاية تلك الروايات يأيت تعبري   عيلٌّ 
ة هم من أوالد الرسول، واحلال أن   ليس من أوالده،  ا عليًّ  األئم 
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 ونللحظ الروايات اتلايلة:
ْوََح اهلل إيَلَّ ... »

َ
دُ  :فَأ لَْعُت  ،يَا حُمَمَّ رْضي  إييني اطَّ

َ
تَُك  إيىَل اأْل اَلَعًة فَاْخرَتْ اطي

نَْها يًّا ،فََجَعلْتَُك نَبييًّا ،مي نَْها َعلي لَْعُت ثَانييًا فَاْخرَتُْت مي يََّك  ،ُثمَّ اطَّ فََجَعلْتُُه وَصي
َك  لْمي يَّ  ،اإْليَماَم َبْعَدكَ وَ َوَواريَث عي ري ْصاَلبيُكَما الر

َ
ْن أ ُج مي ْخري

ُ
َرةَ َوأ اهي َة الطَّ

ليْمي وَ  اَن عي نَي ُخزَّ ة الَْمْعُصومي ْنيَا  ،األئم  َرةَ وَ فَلَْواَلُكْم َما َخلَْقُت ادلر َواَل  ،اَل اآْلخي
دُ  .اجْلَنََّة َواَل انلَّارَ  ْن تََراُهمْ  ،يَا حُمَمَّ

َ
حُتيبر أ

َ
يَُت  ،َنَعْم يَا رَبي  :قُلُْت  ؟أ يَا  :َفنُودي

دُ  َسَك اْرَفْع رَ  ،حُمَمَّ
ْ
يسي  .أ

ْ
ٍّ  ،فََرَفْعُت َرأ نَْواري َعيلي

َ
نَا بيأ

َ
 احْلَُسنْيي وَ احْلََسني وَ فَإيَذا أ

ي بْني احْلَُسنْيي وَ  ٍّ وَ َعيلي دي بْني َعيلي
ٍد وَ حُمَمَّ ي بْني وَ ُموىَس بْني َجْعَفٍر وَ َجْعَفري بْني حُمَمَّ َعيلي

ٍّ وَ ُموىَس  دي بْني َعيلي
ي بْني حُمَمَّ وَ حُمَمَّ ٍّ وَ ٍد َعيلي ْن  ةُ جَّ احْلُ وَ  ،احْلََسني بْني َعيلي  مي

ُ
أَل
ْ
َيتَََل

نَُّه َكْوَكب  ُدرييٌّ 
َ
ْم َكأ  :قَاَل  ؟اَوَمْن ٰهذَ  ؟ءي اَل يَا رَبي َمْن ٰهؤُ  :َفُقلُْت  ،بَيْنيهي
دُ    ،يَا حُمَمَّ

َ
ْن ُصلْبيَك  ةُ مَّ ئي ُهُم اأْل ُروَن مي ي  ةُ جَّ احْلُ  وَ َوهُ  ،َبْعَدَك الُْمَطهَّ  الَّ

ُ
ي َيْمََل

رَْض قيْسًطا 
َ
نينيَ  يَْشيفي وَ َعْداًل وَ اأْل  .(1)«ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤمي

ة االثين عش  ر من أمري املؤمنني ـفيف ٰهذه الرواية وردت أسماء األئم 
ه اهلل خياطب نبي   نا نرى يف آخر الرواية أن  ، بيد أن   اإلمام املهدي  وحت  
دُ »: قائاًل    ،يَا حُمَمَّ

َ
ْن ُصلْبيَك  ،َبْعَدكَ  ةُ مَّ ئي ُهُم اأْل ُروَن مي .«الُْمَطهَّ

ُد ْبُن حَيَْي » دي بْني أمحد ،حُمَمَّ دي بْني احْلَُسنْيي  ،َعْن حُمَمَّ يبي  ،َعْن حُمَمَّ
َ
َعْن أ

يٍد الُْعْصُفورييي  يبي مَحَْزةَ قَاَل  ،بْني ثَابيٍت  وَعْن َعْمري  ،َسعي
َ
َّ ْبَن  :َعْن أ ْعُت َعيلي َسمي
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ًدا وََعلييًّا  َخلََق  : إينَّ اهللَيُقول احْلَُسنْيي  َحَد َعشَ وَ حُمَمَّ
َ
ْن ـأ هي مي ْن ُودْلي َر مي

َياءي نُوريهي َيْعبُُدونَُه َقبَْل َخلْقي اخْلَلْقي  ،نُوري َعَظَمتيهي  ْشبَاًحا يفي ضي
َ
قَاَمُهْم أ

َ
 ،فَأ

سُ  يَُسبيُحوَن اهللَ    ،ونَهُ َويَُقدي
َ
ْن ُودْلي رَُسولي اهللي  ةُ مَّ ئي وَُهُم اأْل  .»(1) مي

ا ر إمامً ـأحد عشوا ليًّ عوا اهلل خلق حممدً  ا ُذكيَر أن  ويف ٰهذه الرواية أيًض 
ة من ودل رسول اهلل»ورد يف آخرها: ، ومن ودل عيلٍّ   .« وهم األئم 

ْهلي َبييْتي اْثنَا َعرَشَ إيَماَم ُهًدى »
َ
ْن أ ٌّ َومي : َعيلي ةي

ُهْم يَْدُعوَن إيىَل اجْلَنَّ
لُكر

ُهمْ  ُ ٍد. إيَماُمُهْم َوَوادلي ًدا َبْعَد َواحي ْن ُودْلي احْلَُسنْيي َواحي يْسَعة  مي  َواحْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َوت
ٍّ َوإيَماُمُهمْ َعيلي   نَا إيَماُم َعيلي

َ
.(2)«، َوأ

 ا من أهل بيت ر إمامً ـاثين عش ل ٰهذه الرواية أن  فبعد أن جاء يف أو  
 من ودل  تسعة   ثم  ، ودلاه  ثم  ،  هلم عيلٌّ أو    انلب  

ة ه ؛ تذكر الرواية أن   احلسني ه منهم، ، واحلال أن   عيلٌّ  ووادل األئم 
 اتلغليب شمله. بيد أن  
ة أن نقول من باب ىلع إماكني   ا تدل  الروايات املذكورة آنفً  إن  

ة اثنا عرش رجاًل  اتلغليب: إن   هم لك   و، أ هم من ودل انلب   لك  األئم 
ة اثنا عرش من  ، وكذا يمكن أن نقول: إن   من ودل الزهراء األئم 

                                                                                                                                                       

 .530، ص 1، ج الكايفالكلييّن، حمّمد بن يعقوب،  (1)
 .907، ص 2اهلاليّل، سليم بن قيٍس،كتاب سليم بن قيٍس، ج  (2)
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 .(1)ودل عيلٍّ 

 وقوع اتلصحيف :اجلواب الرابع

                                                                                                                                                       

( لكونه متعارفًا يف اللغة العربي ة جنده قد استعمل حت  من اتلغليبىلع أن ٰهذا األسلوب ) (1)
يع أن ه اإلمام اثلاأمحد احلسن نفسه قبل ي يد   لث، فلنا أن ننقض عليهم بأن  صاحبهم ال 
ي نشر قد استخدم اتلغـعش ره من ـليب يف مواضع من لكماته، فهو يقول يف بيان )الرباءة( ال 
ي رسول اهلل » قبل: كم يب جد  وذكرين يف وصي ته باسيم وصفيت... فلقد أوصاكم  لقد برش 

ة االثين عش  «.وِب وبأبنايئ االثين عرش ر ـبآبايئ األئم 
ندع اتلغليب جانبًا فإن  مفاد مجلة )أمحد  فإذا أردنا أن نستنتج بالطريقة ال يت يستخدمونها، حبيث 

ر ـاحلسن( سيصبح اكتلال: إن  انلب  أوىص بثالثة عرش مهديًّا، هم )أمحد احلسن( واثنا عش
 من أبنائه، واحلال أن  ٰهذه الفرقة وزعيمها ال يقبلون ٰهذا.

 وقد كتب يف كتابه )املتشاهبات(:  

﴾ وٰهؤالء » نيي ْصَحاَب ايْلَمي
َ
بون، وهم أصحاب ايلماين  ﴿إيالَّ أ مستثنون من احلساب، وهم املقر 

 «. اثلالثمئة وثالثة عرش أصحاب اإلمام املهدي  
هلم وأفضلهم؛  ٰهذا واحلال أن ه يعد  نفسه ايلماين  وأحد اثلالثمئة وثالثة عرش، ويعد  نفسه أو 

وأن نتعامل معها كما وٰللك فإن نا إذا أردنا أن نغض  الطرف عن اتلغليب الوارد يف العبارة، 
ة االثين عرش، فإن  الزمة ٰذلك أن  أصحاب صاحب   يتعاملون هم مع روايات األئم 

ر آخرين، واكن ـر، وهم )أمحد احلسن( وثالثمئة وثالثة عشـثالثمئٍة وأربعة عش األمر 
 لزاًما أن يقول يف عبارته: )وهم أصحاب ايلماين  اثلالثمئة واثنا عرش...(.
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قد يستفاد  يتمن ٰهذه الروايات ال   يف كثريٍ  احتمال اتلصحيف وارد   ن  إ
ة ثالثة عرش؛ ألن   ن  أمنها  تكتب بايلد، كما اكنت النسخ القديمة  األئم 
ا، وقد ينقل الرواة يف بعض جدًّ  أخطاء انلقل يف الالكم والكتابة واردة   أن  

ة االثين األحيان الروايات باملعىن، فقد يكون غرضه مثاًل   إثبات إمامة األئم 
 ينقل عباراتها ه السمعها يف ٰهذا الصدد، بيد أن   ، فينقل روايةً عرش 
يف  ا، بل ينسج عباراتها من عنده، فيقع اإلشاكل، وقد وردت روايات  نصًّ 

يبي َعبْدي اهلل »: قال د بن مسلمٍ جواز انلقل باملعىن، منها رواية حمم  
َ
قُلُْت ألي

:  ُْسَمع
َ
يَث  أ نَْك  احْلَدي يُد  مي زي

َ
ْنُقُص وَ فَأ

َ
يُد َمَعانييَُه فَ  .أ اَل قَاَل إيْن ُكنَْت تُري

َس 
ْ
 .(1)«بَأ

 نرى يف نسخٍة والشاهد ىلع احتمال اتلصحيف اختالف النسخ، فمثاًل 
، «ر من ودليـ وأحد عشين  إ»ويف نسخٍة أخرى  «عرش من ودلي  واثينين  إ»

يف باب إثبات كون  بعض ٰهذه الروايات نقلها اللكيين   والشاهد اآلخر أن  
ة اثين عرش ال غري؛ وٰللك فإن   من املعقول أن ينقل يف ٰهذا ه ليس األئم 

أكَث، بل يزداد  ومن ٰذلك أ أقل   ور أـهم ثالثة عشتثبت أن   ابلاب رواية  
ضت للتصحيف واتلغيري أثناء انلقل، ٰهذه الروايات تعر   احتمال أن  

 ٰللك. د  واختالف النسخ مؤي  
ه حيتمل ن  إاتلصحيف كما حيتمل وقوعه یف ٰهذه الروايات ف ن  إ :ن قلتإ
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 ال تعارض بني الطائفتني. وحينئذٍ  ،ايًض أعرش  یف روايات االثين وقوعه
بل عن  ،للتصحيف ماكن العقيل  الالكم ليس عن اإل :اًل و  أ :قلت

ز بالشواهد ىلع لم يعز   فال يكيف رصف احتمال الوقوع ما ،ماكن الوقويع  اإل
نظري ما ذكرناه من  ،وقوع اتلصحيف بالفعل يف روايات االثين عرش

 ىلع وقوعه يف روايات اثلالثة عرش. الشواهد
فرضية وقوع اتلصحيف يف ٰهذا العدد من روايات االثين  ن  أ :اثانيً 
 .وقواًع  بل حمالة   ،اجدًّ  مستبعدة   ة  فرضي   (300ـ  250)  رـالعش

ة بعد االمام اثلاين عرش  :اجلواب اخلامس  رجوع األئم 
ة ىلع روايات الت قد دل   ةمام بعد اإل رجوع األئم  بما  ، احلج 

  :يلك بعض ٰهذه الرواياتإو ،يع اثلالثة عرشيقطع الطريق ىلع مد  
ا َرَواُه لي وَ »ـ 1 مَّ يني وَ مي يدي َبَهاءي ادلي عي قي السَّ

ييدي اجْلَلييلي الُْمَوفَّ َرَويْتُُه َعني السَّ
ْسَعَدُه اهلل بيتَْقَواُه 

َ
ي أ يدي احْلَُسييْني ي بْني َعبْدي احْلَمي ْمَر ُدْنيَاُه وَ َعيلي

َ
ْصلََح أ

َ
ْخَراهُ وَ أ

ُ
 ،أ

ٍد اإْلي  هي َعْن أمحد بْني حُمَمَّ يقي ، يَْرَفُعُه إيىَل أمحد بْني ُعْقبََة، َعْن َرَواُه بيَطري يَادييي
يبي َعبْدي اهلل 

َ
، َعْن أ بييهي

َ
؟ قَاَل: َنَعمْ  أ َ َحقٌّ يهي

َ
يَل هَلُ:  .ُسئيَل َعني الرَّْجَعةي أ فَقي

ُل  وَّ
َ
ثَري الَْقائيمي احْلَُسنْيُ َمْن خَيُْرُج؟ قَاَل:  َمْن أ

َ
َمَعُه وَ قُلُْت:  .، خَيُْرُج ىلَعَ أ

يَْوَم ُينَْفُخ يفي ﴿ :يفي كيتَابيهي  -َتَعاىَل  -انلَّاُس لُكرُهْم؟ قَاَل: اَل، بَْل َكَما َذَكَر اهلل 
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فْواًجا
َ
تُوَن أ

ْ
وري َفتَأ  .(1)«قَْوًما َبْعَد قَْومٍ  ﴾الصر

ين ُقتيلُوا َمَعُه،  ُيْقبيُل احْلَُسنْيُ وَ »ـ 2
ْصَحابيهي ال 

َ
َمَعُه َسبُْعوَن نَبييًّا وَ يفي أ

ْمَراَن  ُثوا َمَع ُموىَس بْني عي َفيَُكوُن  ،اخْلَاَتمَ  ، َفيَْدَفُع إييَلْهي الَْقائيُم َكَما بُعي
ي ييَلي ُغْسلَُه  وَ هُ  احْلَُسنْيُ 

( ُيَواريي بيهي يفي وَ )َحُنوَطُه وَ َكْفَنُه وَ ال   .(2)«ُحْفَرتيهي
 .(3)شبهة املهدي ني االثين عرش ٰهذه الروايات يف ىلإسنششري و

 : عدم مقاومة ٰهذه األخبار للروايات املتواترةاجلواب السادس

ها ال تقاوم ن  إف ،تها داللةً ا وتمامي  تها سندً ٰهذه الروايات ىلع فرض صح   ن  إ
ةن  أة ىلع ادلال  الروايات الكثرية املتواترة   اثنا عرش فقط.  األئم 

 يف الروايات: عدم ذكر اسم اإلمام اثلالث عرش اجلواب السابع
سماء ٰهؤالء االثين أروايات االثين عرش اشتمل الكثري منها ىلع ذكر  ن  إ

ة  ،بهام عنهمبما يرفع اإلوانسابهم، عرش  وهم معروفون دلى اخلاص 

                                                                                                                                                       

دباقر، حبار األنوار، ج  (1) ، حمم  ، حسن بن سليمان، خمترص 103، ص 53املجليس  ؛ احليل  
 .165ابلصائر، ص 

، حسن بن سليمان، خمتص (2) دباقر، حبار ـ؛ املجلس166و 165ر ابلصائر، ـاحليل   ، حمم  ي 
 .103، ص 53األنوار، ج 

 من هذا الكتاب. 112ـ  101راجع: ص   (3)
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ر لم ـهم ثالثة عشن  أبها اخلصم ىلع  بينما الروايات ال يت يستدل   ،ةوالعام  
املناسب ذكره فيها ال يف غريها كحديث  ن  أمع  ،ة اثلالث عرشد هوي  حتد  

ة فلماذا اقترصت روايات االثين عرش عند بيان هوي   ،ة كما يدعونالوصي  
ة ىلع ذكر اثين عرش اسمً  قوع ة وقبلنا بفرضي   و لحت   -ا فقط األئم 

بيه مع أمام اثلالث عرش باسمه وكنيته واسم ولم تذكر اإل - اتلصحيف فيها
ة ! مقام ابليان واملقام ه ن  أ وأيًضا ال توجد حت رواية واحدة ترصح بأن  األئم 

 !ل؟م  أاتلجديرًة بة ملفتة للنظر وليست ٰهذه قضي  أ ثالثة عشـر!

ة ثالثة عرش :اجلواب اثلامن ة من ظهور فرقة تديع ان األئم   حتذير األئم 
ة  ن  إ  يع أن  روا أصحابهم من خروج بعض الفرق ال يت تد  حذ   األئم 

ة  إىل ٰذلك يف  وقد أشار اإلمام الصادق  ،ر إماًماـثالثة عش األئم 
 ها:، وإيلكم نص   الرواية املنقولة يف كتاب )الغيبة( للشيخ الطويس  

يىَس وَ ... » ا َغيْبَُة عي مَّ
َ
نَُّه ُقتيَل وَ َفإينَّ ايْلَُهوَد  ،أ

َ
َفَقْت ىلَعَ أ  ،انلََّصارَى اتَّ

َبُهُم اهلل  ي  -َجلَّ وَ َعزَّ  -فََكذَّ  ،﴾ُشبيَه لَُهمْ  نْ كي لٰ وَ ما َصلَبُوُه وَ ما َقتَلُوُه وَ ﴿ :بيَقْوهلي
يَها ،َكٰذلك َغيْبَُة الَْقائيمي  ُرَها ليُطول َة َستُنْكي مَّ

ُ
إينَّ اأْل

ْن قَائيٍل َيُقوُل  ،فَ إينَُّه لَْم  :َفمي
ي وَ  ،يُودَلْ  ائيٍل َيْفرَتيي بيَقْوهلي

َ  :قَ ي وَ  ،َماَت وَ إينَُّه ُودلي ائيٍل يَْكُفُر بيَقْوهلي
َي  :قَ إينَّ َحادي

يًما نَا اَكَن َعقي ي  قَائيٍل َيْمُرُق وَ  ،َعرَشَ ًدا :بيَقْوهلي ى إيىَل ثَاليَث َعرَشَ فََصاعي  ،إينَُّه َيتََعدَّ
ُق يفي َهيَّْكي َغرْييهـي قَائيٍل َيْعصوَ  نَّ ُروَح الَْقائيمي َينْطي

َ
 .(1)«...ي اهلل بيَدْعَواُه أ

                                                                                                                                                       

 .170الطوسّي، حمّمد بن احلسن، الغيبة، ص   (1)
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من ور الغيبة، ـباملشاك ال يت تواجه الشيعة يف عص خيربنا الصادق 
أشار إىل بعض الفئات ال يت خترج عن ادلين، ومنهم  ه ٰهذه املشاك أن  

ين يقولون إن   ة ثالثة عش ال  صداق ر وأكَث، ونلا أن نسأل: من هم مـاألئم 
 ٰهذه الفئة يف يومنا ٰهذا؟!

تعرض الروايات ال يت استند إيلها )أمحد احلسن( وأتباعه يف إثبات سوسن
ة ثالثة عرش! وسنجيب عنها باتلفصيل إ أن   ة نا تجوبأإىل  ضافةً األئم  العام 

 .ة عنهاالسابق

 عنهاالتفصيلّي األئّمة ثالثة عشر واجلواب  املوهمة أّن الروايات

 الروایة األول

بُ »
َ
ْشَعريير  وأ

َ
ٍّ اأْل َعني احْلََسني بْني ُموىَس  ،َعني احْلََسني بْني ُعبَيْدي اهللي  ،َعيلي

ابي  ي بْني َسَماَعةَ  ،اخْلَشَّ َباٍط  ،َعْن َعيلي ي بْني احْلََسني بْني ري َعني ابْني  ،َعْن َعيلي
َذْينَةَ 

ُ
بَا َجْعَفٍر  :َعْن ُزَراَرَة قَاَل  ،أ

َ
ْعُت أ ْثنَا َعشَ  :َيُقوُل  َسمي َر اإْليَماَم ـاالي

ْن ُودْلي رَُسولي اهلل  ث  مي ٍد لُكرُهْم حُمَدَّ ْن آلي حُمَمَّ يبي  مي
َ
ي بْني أ  َوُودْلي َعيلي

ٌّ  فَرَُسوُل اهلل  ،َطاليٍب  اني  وََعيلي َ  .(1)«ُهَما الَْوادلي
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 .(2)الزيدي   وبعض أنصاره منهم ضياء   (1)ٰهذه الرواية أمحد احلسن استند إىل
ة فيها اثنا عش ؛ إذ إن  وجه االستدالل بٰهذه الرواية معلوم   ر من ودل ـاألئم 

ة االثين عرش، فيكون  ، فرسول اهلل وعيلٌّ  وعيلٍّ  رسول اهلل  أبوا األئم 
ة إذن ثالثة عش  . ر إذا ما أضيف هلم أمري املؤمننيـعدد األئم 

  الجواب

ة االثين عش)يف  (الاكيف)يف  نقولة  مٰهذه الرواية   (رـباب ما جاء يف األئم 
  و  وفيها سه

 
الشيخ املفيد أخرج ٰهذا احلديث بسنده  اخ؛ ألن  من النس   وخطأ

وأحد  بن أيب طالٍب  ه أورد لفظ )عيل  يف كتابه )اإلرشاد(، ولٰكن   عن اللكيين  
 (، والرواية كما ييل: عرش من ودله( بدال من )من ودل رسول اهلل وودل عيلٍّ 

بُ  قال الشيخ املفيد:»
َ
يني أ ْخرَبَ

َ
دي بْني َيْعُقوَب  وأ مي َعْن حُمَمَّ يبي  ،الَْقاسي

َ
َعْن أ

ْشَعرييي 
َ
ٍّ اأْل َعني احْلََسني بْني ُموىَس  ،(3)َسني بْني ُعبَيْدي اهللي َعني احْلَ  ،َعيلي
ابي  ي بْني َسَماَعةَ  ،اخْلَشَّ بَاٍط  ،َعْن َعيلي ي بْني احْلََسني بْني ري َعْن ُعَمَر بْني  ،َعْن َعيلي

                                                                                                                                                       

 .180، 158، السؤاالن 4أمحد احلسن، املتشاهبات، ج  (1)
 .101األنصارّي الزيدّي، ضياٌء، املهدّي واملهديّون يف القرآن والسّنة، ص  (2)

يف النسخ، والظاهر أن  الصواب احلسني بن عبيد اهلل كما يف )اخلصال( و)العيون(، وأن ه  كذا (3)
، يروي عنه أمحد بن إدريس  يف  -أبو عيلٍّ األشعري   -احلسني بن عبيد اهلل بن سهٍل السعدي 

 :   [141 /61حال استقامته. ]رجال انلجاش 
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َذْينَةَ 
ُ
بَا َجْعَفٍر  :َعْن ُزَراَرَة قَاَل  ،أ

َ
ْعُت أ ْثنَا َعشَ  :َيُقوُل  َسمي ة ـاالي َر األئم 

ٍد لُكرُهمْ  ْن آلي حُمَمَّ ث   مي يبي َطاليٍب  ،حُمَدَّ
َ
ر بُني أ هي وَ َعيلي ْن ُودْلي َحَد َعرَشَ مي

َ
رَُسوُل وَ  ،أ

اني وَ اهلل  َ ٌّ ُهَما الَْوادلي  .(1)«َعيلي
من أو  ،هما الوادلان يف ٰهذه الرواية من باب اتلغليب ورسول اهلل وعيلٌّ 

 .«أبوا ٰهذه األمة أنا وعيلٌّ »باب 
نقل الشيخ الصدوق ٰهذه الرواية يف كتاب )عيون أخبار الرضا(  وقد
يبي َطاليٍب »ت عبارة ، فقد حل  بسيٍط  بفرقٍ 

َ
ي بْني أ  حمل   «من َبْعَد رَُسولي اهلل وََعيلي

ْن ُودْلي رَُسولي اهلل »قوهل:  يبي َطاليٍب  مي
َ
ي بْني أ رَُسوُل وَ »ليس فيه و، «َوُودْلي َعيلي

ٌّ وَ اهلل  اني َعيلي َ  والرواية كما ييل: ،«ُهَما الَْوادلي
يلََويْهي » ٍّ َماجي ُد ْبُن َعيلي

َثنَا حُمَمَّ ُد ْبُن َيْعُقوَب  :قَاَل  َحدَّ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ
ر قَاَل  بُ  :اللُْكَييْني

َ
َثنَا أ ْشَعريير  وَحدَّ

َ
ٍّ اأْل َعني  ،َعني احْلَُسنْيي بْني ُعبَيْدي اهللي  ،َعيلي

ابي احْلََسني بْني  ي بْني َسَماَعةَ  ،ُموىَس اخْلَشَّ ي بْني احْلََسني بْني  ،َعْن َعيلي َعْن َعيلي
بييهي  ،رَباٍط 

َ
َذْينَةَ  ،َعْن أ

ُ
ْعنَيَ قَاَل  ،َعني ابْني أ

َ
بَا َجْعَفٍر  :َعْن ُزَراَرةَ بْني أ

َ
ْعُت أ َسمي

  دٍ  :َيُقوُل ْن آلي حُمَمَّ ثُوَن َبْعَد رَُسولي اهلل لُكرهُ  ،حَنُْن اْثنَا َعرَشَ إيَماًما مي ْم حُمَدَّ
،  َنُْهمْ و يبي َطاليٍب مي

َ
ر ْبُن أ .(2)«َعيلي

 الثانیة الروایة

                                                                                                                                                       

 .347، ص 2، ج اإلرشادحمّمٍد،   املفيد، حمّمد بن (1)
(2 ) ،  .57، ص 1عيون أخبار الرضا، ج الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
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ُد بُْن حَيَْي » ابي  ،حُمَمَّ ٍد اخْلَشَّ  ،َعني ابْني َسَماَعةَ ، َعْن َعبْدي اهلل بْني حُمَمَّ
بَاٍط  ي بْني احْلََسني بْني ري َذْينَةَ  ،َعْن َعيلي

ُ
ْعُت  :َعْن ُزَراَرةَ قَاَل  ،َعني ابْني أ َسمي

بَا َجْعَفٍر 
َ
ْن آلي  :َيُقوُل  أ َماَم مي نَا َعرَشَ اإْلي ثْ  االي

ٍد  نْ  حُمَمَّ ث  مي ٍّ وَ   اهلل ُودْلي رَُسولي  لُكرُهْم حُمَدَّ ْن ُودْلي َعيلي رَُسوُل وَ  ،مي
ٌّ وَ اهلل  اني  َعيلي َ  .(1)«ُهَما الَْوادلي

ة االثين عش)يف  اللكيين  ٰهذه الرواية نقلها  ا، أيًض  (رـباب ما جاء يف األئم 
، راوي احلديث عن اإلمام واحد   ها الرواية السابقة نفسها؛ ألن  والظاهر أن  

الالكم يف الرواية السابقة. وزرارة، فالالكم ه ووه

 الرواية الثالثة

ة االثين عش)ويه الرواية اثلامنة يف باب  ، (الاكيف)من  (رـما جاء يف األئم 
يت قال فيها األمري يف ، وال   ألمري املؤمنني عيلٍّ  أسئلة ايلهودي   فيه ختص  

 : عن اإلمام وأوصياء انلب   معرض جوابه عن سؤال ايلهودي  
ةي اثيَْنْ ... » مَّ

ُ
يٰهذه اأْل نْ إينَّ ل يَّةي نَبيييَها َعرَشَ إيَماًما ُهًدى مي اُهْم مييني وَ  ،ُذري مَّ

َ
 ... َوأ

ي  يفي  َمَعهُ  َمنْ  هلي ْثنَا فَٰهؤالء فييَها َمْْني نْ  َعرَشَ  االي يَّت مي  .(2)«...هُذري

                                                                                                                                                       

 .531، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)
 .  532و 531، ص املصدر السابق (2)
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مزاعمه يف كتابه  إلثباتٰهذه الرواية أمحد احلسن إىل  استند 
.ووجه االستدالل واضح   ،(1)()املتشابهات

 الجواب

 ،(الاكيف)نقلت يف ابلاب نفسه من  قة بأسئلة ايلهودي  الرواية املتعل   إن  
 الرواية اخلامسة فيه، وقد أجاب أمري املؤمنني عن سؤال ايلهودي  ويه 
ٍد اثيَْنْ َعرَشَ »: قائاًل  يُمَحمَّ ة من ، ولم يتلك  (2)«إيَماَم َعْدلٍ إينَّ ل م عن كون األئم 

من ودل غريه، كما نقل الصدوق ٰهذه الرواية يف )كمال ادلين( أو  ودل انلب  
يٰهذهي  ،َيُهوديير يَا ... »بالصورة اتلايلة:  ةي َبْعَد نَبيييَها اْثنَا َعرَشَ إيَماًما  يَُكوُن ل مَّ

ُ
اأْل

، وقد نقلت ٰهذه الرواية يف غيبة «هاة نبي  ي  من ذر  »ولم تأت مجلة ، (3)«َعْداًل 
 .(4)«ة نبيهاي  من ذر  »، وليس فيها مجلة انلعماين  

ق بٰهذه تتعل   أربعة وجوهٍ  (الاكيف)يف رشحه ىلع  ولقد ذكر املجليس  
 الرواية، نوردها أدناه:

ما شاهد من آثار و ،ا علم بوفور علمه السائل لم   ل: أن  األو  »
ة فاكن ه سأل عن اتلتم  فكأن   ل األوصياء،ه أو  الوصاية فيه، علم أن  و اإلمامة

                                                                                                                                                       

 .158، السؤال 4أمحد احلسن، املتشاهبات، ج  (1)
 .530و 529، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج ( 2)
، كمال الدين، ج  (3)  .296، ص 1الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
 .98، الغيبة، ص النعمايّن، حمّمد بن إبراهيم (4)
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 ة انلب  ي  هم من ذر  ال ريب أن  وهم، ة االثين عرش ال لك  املراد باالثين عرش تتم  
صلوات اهلل عليهم.ته ي  ذر  و

ا اكن ه لم  اتلغليب، فإن  ونا ىلع املجاز ة نبي  ي  اثلاين: أن يكون قوهل: من ذر  
 ا.ة تغليبً ي  ة أطلق ىلع اجلميع الر  ي  أكَثهم من الر  

 ،اجمازً  (1)رةـة فأريد بها العشي  ز يف لفظ الر  اثلالث: أن يكون اتلجو  
 ك  اكن وادل   انلب   فإن   ،ةاملجازي  وة الوالدة احلقيقي   يراد بها ما يعم  أو 
 ،مهمعل  و هيه اكن مرب  فإن   ،ال سيما بالنسبة إىل أمري املؤمنني  ،ةاألم  

أمري و انلب   أن   قد مر  و، : أم  اكن يقول لفاطمة بنت أسدٍ  انلب   كما أن  
اهألن   ؛ةذه األم  املؤمنني وادلا هٰ  عالقة املجاز واحلكمة، العلم و اهما ودل 

 .هنا كثرية  
تهم من أي بقي   ،حمذوٍف  ملبتدإٍ  اخربً  "هاة نبي  ي  من ذر  "الرابع: أن يكون 

الضمري، بأن يرجع  يف  استخدام ة بارتكابي  هم من الر  أو  ،ناة نبي  ي  ذر  
، "تهي  من ذر  " :أكَث تلك الوجوه جيري يف قوهلوا، زً الضمري إىل األغلب ّتو  

من  ه ال بد  فإن   ،يعين خدجية "تهمجد  "يعين فاطمة و "همأم  "كذا قوهل: و
.(2) «مة فيهازات املتقد  ارتكاب بعض اتلجو  

 الرواية الرابعة

                                                                                                                                                       

 کذا يف املصدر، والظاهر أّّنا تصحيف )العرتة(.  (1)
 .227، ص 6اجمللسّي، حمّمدباقر، مرآة العقول، ج  (2)
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ة االثين عش)ويه الرواية اتلاسعة من  ، ويه (رـباب ما جاء يف األئم 
 :آٍت  وكما ه (الاكيف))حديث اللوح(، وقد نقلها صاحب 

ُن حَيَْي » ُد بْ دي بْني احْلَُسنْيي  ،حُمَمَّ مَّ
يبي  ،َعني ابْني حَمْبُوٍب  ،َعْن حُمَ

َ
َعْن أ

يبي َجْعَفٍر  ،اجْلَاُرودي 
َ
َصارييي قَاَل:  ،َعْن أ

نْ
َ
َعْن َجابيري بْني َعبْدي اهلل اأْل

َمَة  نْيَ يََدْيَها لَْوح   َدَخلُْت ىلَعَ فَاطي ْن  َوبَ يَاءي مي وْصي
َ
ْسَماُء اأْل

َ
يهي أ في

َها د   ،ُودْلي نُْهْم حُمَمَّ ُرُهُم الَْقائيُم، ثاََلثَة  مي ثاََلثَة  وَ َفَعَدْدُت اثيَْنْ َعرَشَ آخي
نُْهْم َعيلي    . (1)«مي
 ، وإن  (2)()املتشابهاتكتابه ٰهذا احلديث )أمحد احلسن( يف ب استدل  

استدالهل بٰهذه الرواية ال خيتلف عنه يف الرواية ال يت سبقت، فيف ٰهذه 
، وهم اثنا عرش، عن عديد األوصياء من أوالد الزهراء  الرواية الكم  

ه ليس من أوالد الزهراء ؛ ألن  ولم يكن أمري املؤمنني من بني ٰهؤالء األوصياء
  ٍّمن ٰهؤالء األوصياء  ثالثةً  الرواية ذكرت أن   ا أن  ، خصوًص بال شك
ة عيلٌّ )عيلٌّ  وليس فيهم ، اهلادي  الرضا وعيلٌّ  اد وعيلٌّ السج   (، أي األئم 

 . أمري املؤمنني عيلٌّ 

 الجواب

                                                                                                                                                       

 .532، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)
 .180، 158، 155، األسئلة 4د احلسن، املتشاهبات، ج أمح (2)
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ٰهذا احلديث نقله الصدوق يف )كمال ادلين( و)عيون اخبار  امللفت أن  
الواردة يف احلديث أعاله، وجاءت عبارة « من ودلها»الرضا( ولم تأت عبارة 

ٌّ » حمل  « أربعة  منهم عيلٌّ » نُْهْم َعيلي  مي
 «.ثاََلثَة 

َثنَا احْلَُسنْيُ ْبنُ » يَس  َحدَّ يبي َعْن أمحد بْني  :قَاَل  أمحد بْني إيْدري
َ
َثنَا أ َحدَّ

مٍ  يَم بْني َهاشي يىَس َوإيبَْراهي دي بْني عي يًعا َعني احْلََسني بْني حَمْبُوٍب  ،حُمَمَّ يبي  ،مَجي
َ
َعْن أ

يبي َجْعَفٍر  ،اجْلَاُرودي 
َ
نَْصارييي قَاَل:  ،َعْن أ

َ
َعْن َجابيري بْني َعبْدي اهلل اأْل

َمَة  يَاءي  َوَبنْيَ يََدْيَها لَْوح   َدَخلُْت ىلَعَ فَاطي وْصي
َ
ْسَماُء اأْل

َ
َفَعَدْدُت اثيَْنْ  ،فييهي أ

ُرُهُم الَْقائيمُ  د   ،َعرَشَ اْسًما آخي نُْهْم حُمَمَّ ٌّ ثاََلثَة  مي نُْهْم َعيلي  مي
ْرَبَعة 

َ
لََواُت اهلل َص  َوأ

مْجَعينيَ 
َ
ْم أ  .(1)«َعلَيْهي

 (3)و)اإلرشاد( (2)ره الفقيه(ـاحلال يف كتاب )من ال حيض ووكذا ه
ة( ت عبارة ، وحل  «من ودلها»، فلقد جاءت عبارة (4)و)كشف الغم 

، وإذا لم تكن (الاكيف)الواردة يف  «منهم ثالثة  »حمل  «منهم عيلٌّ  أربعة  »
ا فيه من باب اتلغليب. ويمكن اإلجابة عن تصحيفً  «من ودلها»عبارة 

                                                                                                                                                       

 .47، ص 1؛ عيون أخبار الرضا، ج 313، ص 1الصدوق، حمّمد بن عليٍّ، كمال الدين، ج  (1)
، من ال حيضره الفقيه، ج  (2)  .180، ص 4الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
  .346، ص 2املفيد، حمّمد بن نعمان، اإلرشاد ج  (3)
 . 448، ص 2،كشف الغّمة، ج اإلربلّي، علّي بن عيسى (4)
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ة املذكورين بأسمائهم يف  بأن   (1)ٰهذا االختالف يف حديث جابرٍ  األئم 
لم يذكر اسمه  أمري املؤمنني  احلديث اثلالث اثنا عرش، بيد أن  

 ثالثة  »ك(؛ ولا قالت الرواية:  عنه بكلمة )وصي  ما عرب  ، وإن  رصاحةً 
ل فتؤو   «منهم عيلٌّ  أربعة  »ا الروايات ال يت ورد فيها ، وأم  «منهم عيلٌّ 

ي عرب   رصحية   ها إشارة  بأن    عنه يف حديث اللوح السم أمري املؤمنني ال 
 .«كوصي  »بـ 

 الرواية الخامسة 

ُد بُْن حَيَْي » دي بْني أمحد ،حُمَمَّ مَّ
دي بْني احْلَُسنْيي  ،َعْن حُمَ مَّ

َعْن  ،َعْن حُمَ
يٍد الُْعْصُفورييي  يبي َسعي

َ
يبي اجْلَاُرودي  ،بْني ثَابيٍت  وَعْن َعْمري  ،(2)أ

َ
َعْن  ،َعْن أ

                                                                                                                                                       

 «.أربعٌة منهم علي  »، ويف بعضها: «ثالثٌة منهم علي  »إذ ورد يف بعض الكتب قوله:  (1)

" نسخ بعض كذا يف  (2) ؛ فإن  اخلرب ورد "العصفري  "والصواب: )الاكيف( ويف بعضها "العصفري 
 ر، ـصفري  املطبوع ضمن األصول الست ة عشبعني األلفاظ يف أصل عب اد أيب سعيٍد الع

. ]راجع: رجال  ،140 ص واملذكور يف كتب الرجال أيًضا، هو عب اد  أبو سعيٍد العصفري 
، ص 793، الرقم 293، ص انلجاش   ثم  إن  ، [541، الرقم 343؛ الفهرست للطويس 

ل نسبة  إىل )العصفر( وبيعه  ء  ورشائه، ويه ش العصفري  والعصفوري  لقبان خمتلفان؛ األو 
تُصبَغ به اثلياب. واثلاين نسبة إىل )عصفور(، وهو اسم  بلعض أجداد املنتسب إيله. ]األنساب 

، ج    [204، ص 202، ص 4للسمعاين 
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يبي َجْعَفٍر 
َ
ي :قَاَل رَُسوُل اهلل  :قَاَل  أ ْن ُودْلي  ،إييني َواثيَْنْ َعرَشَ مي

رْضي 
َ
رر اأْل ر زي نَْت يَا َعيلي

َ
ْوتَاَدَها ]َوأ

َ
بَالََهاوَ َيْعيني أ ْوتََد اهللُ بي  [جي

َ
رَْض  نَا أ

َ
اأْل

َها ْهلي
َ
يَخ بيأ ْن تَسي

َ
ثْنَا َعشَ  ،أ إيَذا َذَهَب االي

رُْض ـفَ
َ
ي َساَختي اأْل ْن ُودْلي َر مي

َها  ْهلي
َ
 .(1)«لَْم ُينَْظُرواوَ بيأ

 ، واستدالهل بها (2)املتشابهاتذكر ٰهذه الرواية أمحد احلسن يف 
ي يقول:  وتلف عن استدالهل يف ما سبق، فهخي ال إييني »يبنيه ىلع املقطع ال 

يـَ َواثيَْنْ َعش ْن ُودْلي  . ليس من أوالد الرسول وعيلٌّ  «َر مي

 الجواب

بإسناده عن  العصفري   سعيدٍ  وٰهذه الرواية ويف سندها أب لقد ذكر اللكيين  
من  و، وه، وٰهذا احلديث نقل يف أصل أيب سعيد العصفري  أيب جعفرٍ 

ورد يف و آخر، أصاًل  15األصول املعدودة املوجودة اآلن، وقد طبع مع 
ْن ُودْليي»الرواية بدل  ْن ُودْلييوَ إييني »تعبري  «إييني َواثيَْنْ َعرَشَ مي َحَد َعرَشَ مي

َ
، «أ

ْثنَا َعشَ »بدل و ْن ُودْلييـفَإيَذا َذَهَب االي َحَد َعشَ »تعبري  «َر مي
َ
َر ـفَإيَذا َذَهَب اأْل

ْن ُودْليي  :آٍت  ووأصل الرواية كما ه «مي

                                                                                                                                                       

 .534، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)

 .180، 158، 155سئلة: ، األ4ج املتشابهات، أمحد احلسن،   (2)
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يبي َجْعَفٍر »
َ
، َعْن أ يبي اجْلَاُرودي

َ
، قَاَل: قَاَل َعبَّاد ، َعْن َعْمٍرو، َعْن أ

َحَد َعشَ وَ : إييني رَُسوُل اهلل 
َ
ْن ُودْليي ـأ رْضي وَ َر مي

َ
ر زيرر اأْل نَْت يَا َعيلي

َ
ْعيني  أ

َ
 أ

بَالََها،  ْوتَاَدَها ]َو[جي
َ
َحَد قَ وَ أ

َ
ْهليَها، فَإيَذا َذَهَب اأْل

َ
يَخ بيأ ْن تَسي

َ
رَْض أ

َ
ْد َوتََّد اهلل اأْل

ْهليَها 
َ
رُْض بيأ

َ
ي َساَختي اأْل ْن ُودْلي  .(1)«لَْم ُينَْظُرواوَ َعرَشَ مي

يف كتابه )الغيبة( بالشّك اتلال: الشيخ الطويس  أيًضا نقل ٰهذه الرواية و

دي بْني َعبْدي اهلل بْني َجْعَفرٍ َوبيٰهذا اإْليْسنَادي َعْن » بييهي  ،حُمَمَّ
َ
دي  ،َعْن أ َعن حُمَمَّ

دي بْني احْلَُسنْيي  ،بْني أمحد بْني حَيَْي  يٍد الُْعْصُفرييي  ،َعْن حُمَمَّ يبي َسعي
َ
َعْن ، َعْن أ

يبي اجْلَاُرودي  ،بْني ثَابيٍت  وَعْمري 
َ
يبي َجْعَفٍر  ،َعْن أ

َ
 قَاَل  :قَاَل  َعْن أ

َحَد َعشَ وَ إييني  : اهلل رَُسوُل 
َ
ي ـأ ْن ُودْلي رْضي وَ َر مي

َ
ر زيرر اأْل نَْت يَا َعيلي

َ
ْعيني  -أ

َ
أ

ْوتَاَدَها 
َ
بَالََها وَ أ ْوتََد اهلل -جي

َ
ْهليَها بيَنا أ

َ
يَخ بيأ ْن تَسي

َ
رَْض أ

َ
ْثنَا  ،اأْل فَإيَذا َذَهَب االي

ْهليَها 
َ
رُْض بيأ

َ
ي َساَختي اأْل ْن ُودْلي  .(2)«لَْم ُينَْظُرواوَ َعرَشَ مي

يف خصوص  ٰهذا احلديث وارد   ن  إف ،مع قطع انلظر عن اختالف النسخو
الالكم فيها عن  حجج اهلل ىلع اخللق، وليس يف خصوص اإلمامة؛ فإن  

ر من ـعش وأمري املؤمنني واثين للنب   شامل   عنوان   وهو ،وتاداألواحلجج 
ومن ضمنهم فاطمة الزهراء   )عليه وعليهم الصالة والسالم(ودل انلب  

                                                                                                                                                       

 .140األصول الستة عشر، ص العصفرّي، أبو سعيٍد،  (1)
 .138الطوسي، حمّمد بن احلسن، الغيبة، ص  (2)
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يف رشح ٰهذا احلديث: ي  ـ، يقول املجلس 
ويمكن  ،ر من ودلهاـوأحد عش ر" أي فاطمة ـقوهل "واثين عش»

إجراء بعض اتلأويالت السابقة فيه بأن يكون عطف وأنت عليه من قبيل 
كعطف جربئيل ىلع املالئكة، وروى الشيخ يف  ،ىلع العام   عطف اخلاص  

عن أيب اجلارود مثله، وفيه:  بن ثابٍت  وآخر عن عمر بسندٍ  (الغيبة)كتاب 
 .(1)«أظهر وهور من ودلي ـ وأحد عشإين  

 الرواية السادسة

يدٍ » يبي َسعي
َ
يبي َجْعَفٍر  ،َوبيٰهذا اإْليْسنَادي َعْن أ

َ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل  َرَفَعُه َعْن أ

َي اْثنَا َعشَ اهلل  ْن ُودْلي يبًاـ: مي ُمونَ  ،َر نَقي ثُوَن ُمَفهَّ ُرُهُم الَْقائيُم  ،جُنَبَاُء حُمَدَّ آخي
َها َعْداًل َكَما ُمليئَْت َجْوًرا ،بياحْلَقي 

ُ
 .(2)«َيْمََل
استدالل و، (3)()املتشابهات كتابه ٰهذه الرواية أمحد احلسن يف استند إىل

 .أمحد بٰهذه الرواية اكستدالهل بما سبق من رواياٍت 

 الجواب 

 فقد نقلها اللكيين   ،الرواية ا وقوع اتلصحيف يفحيتمل قويًّ  هن  أ:اًل و  أ
يف )أصل  ، وأن ٰهذه الرواية موجودة  العصفري   بإسناده عن أيب سعيدٍ 

                                                                                                                                                       

 .232، ص 6 مرآة العقول، جاجمللسّي، حمّمدباقر،  (1)
 .534، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (2)
  .180، 155، السؤاالن 4أمحد احلسن، املتشاهبات، ج  (3)
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لفظ الرواية و ،ـر(ر( بدل )اثين عشـ( وورد فيه عبارة )أحد عشالعصفري  
:اكتلال صل العصفري  أ يف

يبي َجْعَفٍر »
َ
َحَد اَل: قَاَل رَُسوُل اهلل قَ  َعبَّاد  َرَفَعُه إيىَل أ

َ
ْن ُودْليي أ : مي

يبًا ثُونَ  ،َعرَشَ نَقي ُمونَ  جُنَبَاُء حُمَدَّ َها َعْداًل ُمَفهَّ
ُ
، َيْمََل ُرُهُم الَْقائيُم بياحْلَقي ، آخي

 .(1)«َكَما ُمليئَْت َجْوًرا
 ا ال كما ملئت جورً ه يمَل األرض عداًل وصف الرواية بأن   ن  أا: ثانيً 
 .غري اإلمام املهدي   ىلع أحدٍ ينطبق 

  بأن   أويل،للت ذه الرواية اكلرواية السابقة قابلة  هٰ  ن  أا: ثاثلً 
 ه ليس يفن  أل ؛يمكن أن تنطبق عليها األوصاف املذكورة الزهراء 
ة  ر ـعش الء االثينؤهٰ  ن  أالرواية  طلق عليهم عنوان انلقيب أبل  ،أئم 

 نساء العاملني  ةدللحمل ىلع سي   قابلة  ذه العناوين وهٰ  ،ثوانلجيب واملحد  
.(2)حبسب الروايات

                                                                                                                                                       

 .139األصول الستة عشر، ص ، أبو سعيٍد، العصفريّ  (1)

ة من أصحابهم الكبار،  (2) فإطالق انلقيب وانلجيب جاء يف بعض الروايات ىلع غري األئم 
بُو : »باألولوي ة، فقد جاء يف روايٍة عن الصادق  فيكون إطالقه ىلع الزهراء 

َ
قَاَل أ

ئٍَة َوثاََلثََة َعرَشَ َعبْدي اهللي  ْصَحابُُه ثاََلثُمي
َ
، وََحْوهَلُ أ نرَْبي الُْكوفَةي  مي

ْنُظُر إيىَل الَْقائيمي ىلَعَ
َ
يني أ

َ
: َكأ

، َحتَّ  هي هي ىلَعَ َخلْقي رْضي
َ
ُم اهللي يفي أ ، وَُهْم ُحاكَّ َيةي لْوي

َ
ْصَحاُب اأْل

َ
ْهلي بَْدٍر، َوُهْم أ

َ
ُة أ دَّ رَُجاًل، عي
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 الروایة السابعة

دٍ » ر ْبُن حُمَمَّ ٍ قَاَل  َعْن َعبْدي اهللي  ،َعيلي دي بْني َخادلي ُر ْبُن  :بْني حُمَمَّ ثيَني ُمنْذي َحدَّ
دي بْني قَابُوَس  يي  ،حُمَمَّ نْدي قي  ،َعْن َمنُْصوري بْني السي يبي َداوَُد الُْمْسرَتي

َ
َعْن  ،َعْن أ

                                                                                                                                                       

َج مي  ْن رَُسولي اهللي يَْستَْخري ْن َذَهٍب، َعْهد  َمْعُهود  مي َاتٍَم مي لُوَن ْن َقبَائيهي كيتَابًا خَمْتُوًما ِبي ، َفيُْجفي
يبًا َكَما َبَقْوا َمَع مُ  َحَد َعرَشَ نَقي

َ
يُر َوأ  الَْوزي

نُْهْم إيالَّ ، فاََل َيبََْق مي وىَس بْني َعنُْه إيْجَفاَل الَْغنَمي ابْلُْكمي
ْمَراَن  ْعريُف عي

َ
. َواهللي إييني أَل ُعوَن إييَلْهي ُدوَن َعنُْه َمْذَهبًا، َفرَيْجي رْضي َواَل جَيي

َ
، َفيَُجولُوَن يفي اأْل

ي َيُقوهُلُ لَُهْم َفيَْكُفُروَن بيهي  ي َم الَّ ، كمال ادلين وتمام انلعمة، ج « ]الالَْكَ د بن عيلٍّ الصدوق، حمم 
 [.673، ص 2

 ويف روايٍة أخرى:

بَا َعبْدي اهللي َعْن »
َ
ْعُت أ يلي بْني َدرَّاٍج قَاَل: َسمي َيَة  مَجي : بَُريُْد ْبُن ُمَعاوي ي الُْمْخبيتينَي بياجْلَنَّةي َيُقوُل: برَشي

ْرَبَعة  جُنَ 
َ
ُد ْبُن ُمْسليٍم، َوُزَراَرُة، أ ، َوحُمَمَّ رٍي يَلُْث ْبُن ابْلَْخرَتييي الُْمَراديير بُو بَصي

َ
، َوأ ر ْجيلي َمنَاُء الْعي

ُ
بَاُء أ

ةي َوانَْدرََسْت  ، لَْواَل ٰهُؤاَلءي اْنَقَطَعْت آثَاُر انلربُوَّ هي ي وََحَرامي د بن عمر، « اهللي ىلَعَ َحاَلهلي ، حمم  ]الكّش  
 [.170، ص )رجال الكّش   )اختيار معرفة الرجال

ث عليها ما ورد يف )الاكيف( من نزول جربيل عليها بعد أب يها وإخبارها بما ويشهد لصدق املحد 
يبي َعبْدي اهللي »يكون بعدها. 

َ
َمَة َمَكثَْت َبْعَد رَُسولي اهللي  َعْن أ نَي  قَال: إينَّ فَاطي ََخَْسًة وََسبْعي

ئييُل  بييَها، َواَكَن َجرْبَ
َ
يد  ىلَعَ أ بييهَ  يَْوًما، َواَكَن َدَخلََها ُحْزن  َشدي

َ
ُن َعَزاَءَها ىلَعَ أ تييَها َفيُْحسي

ْ
ا، يَأ

يَّتيَها، َواكَ  َُها بيَما يَُكوُن َبْعَدَها يفي ُذري ، َوخُيرْبي بييَها َوَماَكنيهي
َ
َُها َعْن أ ٌّ َوُيَطييُب َنْفَسَها َوخُيْربي  َن َعيلي

َمَة  يَك فَٰهَذا ُمْصَحُف فَاطي د بن يعقوب، الاكيف، ج « يَْكتُُب ٰذل ، حمم  ، ص 1]اللكيين 
241.] 



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 58

ي  ،َثْعلَبََة بْني َميُْمونٍ  يٍك اجْلَُهيني رَيةي  ،َعْن َمال ْصبَغي  ،َعني احْلَاريثي بْني الُْمغي
َ
َعني اأْل

نينَي  رَي الُْمْؤمي مي
َ
َتيُْت أ

َ
ًرا َينُْكُت يفي  ،بْني ُنبَاتََة قَاَل: أ فَوََجْدتُُه ُمتََفكي

رْضي 
َ
نينيَ  :ُقلُْت فَ  ،اأْل رَي الُْمْؤمي مي

َ
رْضي  ،يَا أ

َ
ًرا َتنُْكُت يفي اأْل َراَك ُمتََفكي

َ
 ؟َما لي أ

نَْك فييَها َرْغبًَة مي
َ
بُْت فييَها  ،اَل  :َفَقاَل  ؟أ ْنيَا يَْوًما َقطر وَ َواهللي َما رَغي  ،اَل يفي ادلر
ْرُت يني لٰكي وَ  ْن َظْهريي  فَكَّ ْن ُودْليي [ظهر] ،يفي َمْولُوٍد يَُكوُن مي َي َعرَشَ مي  ،احْلَادي
ْ  وَ هُ  ي  ير دي هْ مَ ال رَْض َعْداًل الَّ

َ
 اأْل

ُ
تَُكوُن  ،ُظلًْماوَ قيْسًطا َكَما ُمليئَْت َجْوًرا وَ ي َيْمََل

ة  وَ هَلُ َغيْبَة   قَْوام   ،َحرْيَ
َ
لر فييَها أ ي فييَها آَخُرونَ وَ يَضي رَي  :َفُقلُْت  ،َيْهتَدي مي

َ
يَا أ

نينيَ  ةُ وَ  ،الُْمْؤمي يَّامٍ  :قَاَل  ؟الَْغيْبَةُ وَ َكْم تَُكوُن احْلرَْيَ
َ
تََّة أ ْو  ،سي

َ
ْشُهرٍ أ

َ
تََّة أ ْو  ،سي

َ
تَّ أ سي

نينيَ  نَُّه خَمْلُوق   ،َنَعمْ  :َفَقاَل  ؟إينَّ ٰهذا لاََكئين  وَ  :َفُقلُْت  .سي
َ
َّنَّ لََك بيٰهذا وَ  ،َكَما أ

َ
أ

ْصبَغُ 
َ
ْمري يَا أ

َ
  ؟!اأْل

ُ
يَاُر ٰهذه ا َك وٰلي أ بَْراري ٰهذي خي

َ
يَاري أ ةي َمَع خي مَّ

ُ
ةي  هي أْل رْتَ  :َفُقلُْت  .الْعي

ي  فَإينَّ هَلُ بََداَءاٍت  ﴾َيْفَعُل اهلل ما يَشاءُ  ُثمَ ﴿ :َفَقاَل  ؟َك ُثمَّ َما يَُكوُن َبْعَد ٰذل
 .(1)«نيَهايَاٍت وَ  ََغيَاٍت وَ إيَراَداٍت وَ 

والسداد من  كتابه )بيان احلق   استند إىل ٰهذه الرواية أمحد احلسن يف
 .(3)الزيدي   وكذا فعل بعض أنصاره كضياءٍ  ،(2)(األعداد

ر من ودل أمري ـاحلادي عش ووجه استدالل أمحد وأتباعه بٰهذه الرواية أن  
ي ه، وأم  املهدي  املنتظر  واملؤمنني ه من ظهر احلادي عرش  وا املولود ال 

                                                                                                                                                       

 .338، ص 1بن يعقوب، الكايف، ج  الكلييّن، حمّمد (1)
  .7و 6، ص 1أمحد احلسن، بيان احلّق والسداد من األعداد، ج  (2)
  .52األنصارّي الزيدّي، ضياٌء، املهدّي واملهديّون يف الكتاب والسّنة، ص  (3)
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 امٍ ة أي  تها ست  مد   وهل غيبة   -أمحد احلسن حبسب زعمهم  -ل املهدي  األو   وفه
سنني. ست  أو  ة أشهرٍ ست  أو 

 الجواب

نقلت  «املهدي   ور من ودلي هـمن ظهر احلادي عش»مجلة  ن  أ: اًل أو  
من »، ووردت يف أخرى «من ظهري»بشلكني، فقد وردت يف بعض املصادر 

 )أين   و، وهٍف بال تكل   فمعىن الرواية واضح   «من ظهري»، فإذا اكنت «ظهر
 ووه ،ر من ودليـاحلادي عش ووه ،يكون من ظهري رت يف مولودٍ فك  

(، وال توجد يف املعىن داللة    ثالث عرش. ىلع إمامٍ  املهدي 
، لٰكن «رـمن ظهر احلادي عش»بتعبري  (الاكيف)وقد جاءت يف بعض نسخ 

 وه «من ودلي رـاحلادي عش ،من ظهري»تعبري  ىلع أن   هناك قرائن تدل  
من كت اب  وانلعماين صاحب كتاب )الغيبة( ه الصواب، ومن مجلتها أن  

 :آٍت  ويف كتابه )الغيبة( كما ه «من ظهري»، وقد نقل تعبري (الاكيف)
ْن َظْهريي نَّ َولٰكي » ْ  وَ هُ  ،فيْكريي يفي َمْولُوٍد يَُكوُن مي ي  ير دي هْ مَ ال َها الَّ

ُ
ي َيْمََل

 .(1)«اَكَما ُمليئَْت ُظلْمً َعْداًل وَ قيْسًطا 
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يف  از القيم   ، واخلز  (1)وكذا نقلها الصدوق يف )كمال ادلين وإتمام انلعمة(
يف  ، واملسعودي  (3)، وابن بابويه يف )اإلمامة واتلبرصة((2))كفاية األثر(

 . (5)و)أعالم الوری( (4))إثبات الوصية(
 (6)(لكربیاهلداية ا)يف  «رـمن ظهر احلادي عش»ه نقلت بيد أن  

 .للشيخ الطويس   (9)(الغيبة)و (8)دالئل اإلمامة()و (7)(االختصاص)و
الصحيح،  ور( هـتعبري )من ظهر احلادي عش ا: ىلع فرض أن  ثانيً 

من ظهر اإلمام احلادي يكون  يف مولودٍ  تر فك  فسيصبح معىن احلديث )أين  
، واملقصود من اإلمام احلادي عشـر اإلمام العسكري  (من ودلي عرش
ستصبح  ا غري اإلمام العسكري  ر شخًص ـ؛ وإذا عددنا احلادي عش

االبن اتلاسع ألمري املؤمنني  من حيث كون اإلمام العسكري   الرواية مشلكةً 
 ويف ٰهذه احلالة ال يمكن احتساب اإلمام احلسن املجتىب ،   ألن 

                                                                                                                                                       

، كمال الديال (1)  .289، ص 1، ج  نصدوق، حمّمد بن عليٍّ
 .220اخلزّاز الرازّي، علّي بن حمّمٍد، كفاية األثر، ص  (2)
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 .362هلداية الكربى، ص اخلصييّب، ا (6)
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 .530الطربّي، حمّمد بن جريٍر، دالئل اإلمامة، ص  (8)
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 و، واإلمام احلسن ه ا من أوالد أمري املؤمننيودلً  ويتل الالكم عن ودلٍ 
ة ليسوا من نسله؛ لا فإن القائم  وأخ يكون  اإلمام احلسني، واألئم 

 ،  اتلاسع من ودل احلسني والعارش من ودل عيلٍّ 
ال احلادي عرش، ويف ٰهذه احلالة أيضا لن تنطبق الرواية ىلع )أمحد احلسن(؛ 

يف االنطباق. وإذا  العارش من ودلي( لاكن هناك وجه  اكنت )من ظهر  وإذ ل
بال  فمعناها واضح   رـاكن املقصود من احلادي عرش اإلمام احلادي عش

 رواياٍت  يف الرواية. ومن الواضح أن   مشلكةٍ  لن يكون هناك أي  ، وٍف تكل  
ر ـر( فيه تشري إىل اإلمام احلادي عشـكٰهذه عندما تأيت بتعبري )احلادي عش

ا آخر.، وليس شيئً معهود   وكما ه
إضافة إىل االحتماالت  ي  ـذكره املرحوم املجلس ثالث   ا: هناك احتمال  ثاثلً 

ي سيأيت من ، ويعين اتلعبري نة  لكمة )ظهر( منو   أن   والسابقة، وه اإلمام ال 
 ـه سيودل بعده، وتعبري )احلادي عش، واملقصود أن  وراء

 
وخربه  ر( مبتدأ

) ٰ  ،)املهدي   .ٰهذا االحتمال بعيد   كن  ول
 :(الاكيف)يف رشحه ىلع  يقول املرحوم املجليس  

فاملعىن من ظهر اإلمام  ،كذا يف أكَث النسخ ،من ظهر احلادي عرش""»
باتلنوين أي وراء،  "ظهرٍ "ما يقرأ رب  و"مولود"  "من ودلي" نعت، واحلادي عرش

 ـاحلادي عشوه يودل بعد ٰهذا ادلهر، املراد أن  و
 
إكمال )يف و، املهدي   خربه ر مبتدأ

 .(1)«ٍف بعض نسخ الكتاب: ظهري، فال حيتاج إىل تكل  وغريه و (ادلين
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 التاسعةو الروايتان الثامنة 

بُ »
َ
َثنَا أ ُد بُْن َعبْدي اهللي  وَحدَّ لي حُمَمَّ

بُ  :قَاَل   الُْمَفضَّ
َ
َثنَا رََجاُء ْبُن حَيَْي أ  وَحدَّ

ُ احْلَُسنْيي املعرباين  تَايئي يُسَّ  :قَاَل  ،[ الاَْكتيُب ]الَْعرَبْ ٍد[ ب
ُد ْبُن جالد ]َخالَّ ثيَني حُمَمَّ َحدَّ

ى
َ
بُ  ،َمْن رَأ

َ
ر قَاَل  وأ ثَنَا ُمَعاذُ  :بَْكٍر ابْلَاهييلي َثنَا ابُْن َعْونٍ  :بُْن ُمَعاٍذ قَاَل  َحدَّ َعْن  ،َحدَّ

يٍك قَاَل: ،هيَشامي بْني َزيْدٍ  نَسي بْني َمال
َ
لُْت رَُسوَل اهلل  َعْن أ

َ
َعْن َحَوارييي  َسأ

يىَس َفَقاَل  ْن َصْفَوتيهي  :عي تيهي وَ اَكنُوا مي رَيَ اَكنُوا اثيَْنْ َعرَشَ جُمَرَّدييَن مكنسني وَ  ،خي
نيَ  ُ وَ َرةي اهلل ـ[ يفي نُْص ]ُمَكميشي ْم  واَل ره ،رَُسوهلي  ،اَل َشكَّ وَ اَل َضْعَف وَ ]زَْهَو[ فييهي
رَيةٍ ـاَكنُوا َينُْص  دٍّ وَ َنَفاٍذ وَ ُرونَُه ىلَعَ بَصي يرَك يَا رَُسوَل اهللي  :قُلُْت  .َعنَاءٍ وَ جي  ؟َفَمْن َحَواري

ي اثْنَا َعرَشَ مينْ  :َفَقاَل  ة بَْعدي ٍّ  ُصلْبي  األئم  َمةَ وَ  َعيلي نَْصاُر وَ ُهْم َحَواريِّيي  ،فَاطي
َ
أ

يَُّة  ،ديييني  َن اهلل اتلَّحي ْم مي اَل وَ َعلَيْهي  .(1)«مُ السَّ
 احْلََسني بْني »

َميََّة[ قَاَل: َدَخلُْت ىلَعَ
ُ
يبي أميد ]أ

َ
 َعْن ُجنَاَدَة بْني أ

 ٍّ ي  َعيلي هي الَّ َ فييهي يفي َمَرضي مُ وَ  ،ي تُُويفي  ،بَنْيَ يََديْهي َطْشت  ُيْقَذُف فييهي ادلَّ
ي وَ  مي الَّ َن السَّ ْسَقاهُ خَيُْرُج َكبيُدهُ قيْطَعًة قيْطَعًة مي

َ
َيُة )لََعنَُه اهلل( ي أ  :َفُقلُْت  ،ُمَعاوي

اَعليُج الَْموَْت  ،يَا َعبَْد اهلل :َفَقاَل  ؟َما لََك اَل ُتَعاليُج َنْفَسَك  ،يَا َمْواَلَي 
ُ
 ؟بيَماَذا أ

ي  :قُلُْت  ُعونَ وَ إينَّا هللي َدهُ إينَُّه ليَعْهد  عَ  اهللي وَ  :قَاَل وَ ُثمَّ اتْلََفَت إيَلَّ  ،إينَّا إييَلْهي راجي هي
نَّ ٰهذَ  إييَلْنَا رَُسوُل اهلل 

َ
ْمَر َيْمليُكهُ أ

َ
ٍّ ـاْثنَا َعشَ  ا اأْل ْن ُودْلي َعيلي  َر إيَماًما مي
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َمةَ وَ  »(1). فَاطي
 م، ووجه استدالهل(2)بعض أتباع أمحد احلسناستند إىل هاتني الروايتني 

ر إماما ـعشاثنا »املقصود من قوهل:  أن   وا، فقد زعمبهاتني الروايتني واضح  
 .ا بعد أمري املؤمنني اثنا عرش إمامً  وه «وفاطمة من ودل عيلٍّ 

 الجواب

هما اكلروايات السابقة ال يت أن   واجلواب ىلع هاتني الروايتني ه إن  
ذكرناها، فالالكم من باب اتلغليب، واحتمال اتلصحيف وانلقل باملعىن 

اإلشاكل اآلخر الوارد ىلع هاتني  من قبل الاكتب والراوي. كما أن   وارد  
ا غري أمري املؤمنني، فما ه بعد حرص اإلمامة باثين عرش إمامً أن   والروايتني ه

هاتني الروايتني؟ وملاذا   إمامته يف ظل  دور أمري املؤمنني هنا؟ وكيف تفس   وه
 ؟ا؟ أوليس موضوع إمامته أهم  لم يطرح موضوع إمامته أساسً 

 نقل يف الكتاب نفسه عن اإلمام اتلاسع احلديث  ىلع ٰذلك فإن   وعالوةً 
 الرواية: ، وإيلك نص  «وفاطمة  من أوالد عيلٍّ »، وال يوجد تعبري احلسن 
بُ »

َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
ر قَاَل  َعبْدي اهللي  وأ يٍد اخْلَُزايعي دي بْني َسعي َثنَا  :احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ َحدَّ

ير قَاَل  يزي ْبُن حَيَْي اجْلَلُودي ر قَاَل  :َعبُْد الَْعزي يَّا الَْغاَليني ُد ْبُن َزَكري َثنَا حُمَمَّ  :َحدَّ
اكي  حَّ َثنَا ُعتْبَُة ْبُن الضَّ دٍ  ،َحدَّ َشامي بْني حُمَمَّ رُي  ،َعْن هي مي

َ
ا قُتيَل أ بييهي قَاَل: لَمَّ

َ
َعْن أ
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نينَي  َ ا الُْمْؤمي ٍّ َرِقي ُة فقد  ،حْلََسُن ْبُن َعيلي َم فََخنََقتُْه الَْعرْبَ َراَد الالَْكَ
َ
فَأ

َّتيهي وَْحَدانييًّ  :ُثمَّ قَاَم َفَقاَل  ،]َفَقَعَد[ َساَعةً  يلي وَّ
َ
ي اَكَن يفي أ

ي ال  َولََقْد  ا...احْلَْمُد هللي
ي رَُسوُل اهللي  ثيَني َجدي ْمَر َيْمليُكهُ   َحدَّ

َ
نَّ اأْل

َ
ْهلي بَيْتيهي  أ

َ
ْن أ اْثنَا َعرَشَ إيَماًما مي

  ،َصْفَوتيهي وَ 
َ
نَّا إيالَّ َمْقتُول  أ  .(1)«َمْسُموم   وَما مي

ة  الرواية العاشر

ريي  » اهي نَاٍن الزَّ ُد ْبُن سي ثيَني حُمَمَّ قي ، َوَعنُْه قَاَل: َحدَّ ادي َعْن  ،َعني الصَّ
بييهي 

َ
نينَي َعْن رَُسولي َعْن َجدي  ،أ ريي الُْمْؤمي مي

َ
، َعْن أ هي احْلََسني ، َعْن َعمي هي احْلَُسنْيي

ْرَبَعُة ]تََوالَْت  قَاَل: إيَذا تواتت اهلل 
َ
ْسَماَء [ أ

َ
 أ

َ
َن اأْل َرابيُعُهْم  ةي مَّ ئي مي

ي فَ ْن ُودْلي مي
ُل الُْمنْتََظرُ   .(2)«الَْقائيُم الُْمَؤمَّ

من أتباع أمحد  ووه - األنصاري   دٍ حمم   وأبك بٰهذه الرواية وقد تمس  
أن  األسماء ال يت تتوایت ال بد   ألن   ؛(3)ة(يف كتابه )جامع األدل   -احلسن 

( سوف دٍ آخر يكون بدل )حمم   اسمٍ  أي   ؛ ألن  تكون ىلع اسم رسول اهلل 
 أن   د بن احلسن من مقصود الرواية؛ فزعم األنصاري  خيرج اإلمام حمم  
 من عرتة انلب   ةٍ ىلع )أمحد بن احلسن(؛ إذ ال يوجد أربعة أئم   الرواية منطبقة  
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 د املهدي  اجلواد وحمم   د  ابلاقر وحمم   د  حمم   (، بل هم ثالثة  دٍ حيملون اسم )حمم  
أمحد بن احلسن و، فالرابع إذن ه! 

 الجواب

وردت ٰهذه الرواية يف كتاب )اهلداية الكربى( لصاحبه حسني بن 
، (1)فاسد املذهب ه انلجاش  عد   ٍق غري موث   رجل   و، وهان اخلصيب  محد

أخرى  انلظر عن ضعف سند الرواية، ولٰهذه الرواية نسخة   ٰهذا بغض  
جاء فيها تعبري )توالت( بدل )تواتت(، ويف ٰهذه احلالة لن حتمل الرواية 

ة محلوا اسمً  ا؛ إذ ال يوجد أربعة  معىن سليمً   ىلع اتلوال.ا ا واحدً من األئم 
القائم  و)أمحد احلسن( ه وإذا اكن الصحيح تعبري )تواتت( فٰهذا يعين أن  

ي ينتظره اجلميع، مع وجود كمٍّ  ة حت بهوي  من الروايات ال يت رص   هائٍل  ال 
نته بشخصه وشخص أبيه، وٰهذا خالف شخص القائم املنتظر، إذ عي  

 ابلداهة.
)كمال ادلين( و)الغيبة(  والنسخة الصحيحة لٰهذه الرواية وردت يف

د بن سند ٰهذه الرواية خيتتم بمحم   ، وإن  و)دالئل اإلمامة( للطربي   للنعماين  
 احلال يف كتاب )اهلداية الكربى(. و، كما هسنانٍ 
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َن  ا اإْليْسنَادي َعْن رَُسولي اهلل َوبيٰهذَ » ْسَماٍء مي
َ
نَُّه قَاَل: إيَذا تََوالَْت ثاََلثَُة أ

َ
أ

 
َ
ٌّ َواحْلََسُن، فََرابيُعَها هُ  ةي مَّ ئي اأْل ُد وََعيلي

ي: حُمَمَّ ْن ُودْلي ُموُل الُْمنَْتَظرُ  وَ مي
ْ
.(1)«الَْقائيُم الَْمأ

.واضح   ووٰهذا احلديث ينطبق ىلع اإلمام اثلاين عرش كما ه

ة  الرواية الحادیة عشر

يمَ » ر ْبُن إيبَْراهي يس ،َعيلي دي بْني عي دي بْني  ،ى بْني ُعبَيْدٍ ـَ َعْن حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ
يبي مَحَْزةَ  ،الُْفَضيْلي 

َ
يبي َجْعَفٍر  ،َعْن أ

َ
رَْسَل  قَاَل: إينَّ اهللَ  َعْن أ

َ
 أ

ًدا  ني  حُمَمَّ نْسي وَ إيىَل اجْلي يًّاوَ  ،اإْلي هي اثيَْنْ َعرَشَ وَصي ْن َبْعدي نُْهْم َمْن  ،َجَعَل مي مي
َ وَ َسبََق  نُْهْم َمْن بيَقي ٍ وَ  ،مي ي وَ  ،َجَرْت بيهي ُسنَّة   ُُكر وَصي يَاُء الَّ وْصي

َ
ْن َبْعدي  ينَ اأْل مي

ٍد  يس حُمَمَّ يَاءي عي وْصي
َ
رُي وَ َر ـاَكنُوا اثيَْنْ َعشَ وَ  ىـَ ىلَعَ ُسنَّةي أ مي

َ
 اَكَن أ

نينَي  يح الُْمْؤمي  .(2)«ىلَعَ ُسنَّةي الَْمسي
يف كتابه )جامع  األنصاري   دٍ حمم   ووتابعه أب (3)استند أمحد احلسن

 ة( ىلع ٰهذه الرواية، يقول األخري:األدل  

                                                                                                                                                       

د بن جريٍر، دالئل اإلمامة، ص  (1) ، حمم  ، كمال ادلين، 447الطربي  د بن عيلٍّ ؛ الصدوق، حمم 
د بن إبراهيم334، ص 2ج  ، حمم   .179، الغيبة، ص ؛ انلعماين 

 .532، ص 1الكايف، ج الكلييّن، حمّمد بن يعقوب،  (2)
 .180، 155ص ، 4املتشاهبات ج أمحد احلسن،  (3)
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، وهم اثنا ى ـة أوصياء عيسىلع سن   إذن أوصياء رسول اهلل »
فيكون  ،االثين عرش يف غري داخٍل  وة عيىس، إذن هىلع سن   عرش، وعيل
 .(1)«أمحد واثلاين عرش ه

 الجواب 

ة حيث قالد يف صدر الرواية عدد قد حد   مام ابلاقر اإل ن  إ  :األئم 
هي اثيَْنْ َعشَ » ْن َبْعدي يًّاـوََجَعَل مي  لكن ،عرش ااثن  دٍ وصياء حمم  أف ،«َر وَصي

ن يكون أ ةوصياء تشبثًا بذيل الرواياأل دخوهل يفبالزم قول أمحد احلسن 
 . ، وهو خمالف لصدر الروايةوصياء ثالثة عرشاأل

 :يل الروايةاملقصود من ذ ن  إيمكن أن نقول  ٰذلكىلع  بناءً و
ة بما فيهم أمري املؤمنني  -أ اكنوا ىلع منهج أوصياء عيىس  أن  األئم 
 ٌّوعيل ، ى فهو ىلع منهج ـإضافًة إىل كونه ىلع منهج أوصياء عيس

 أيًضا من جهة أخری. املسيح 
، ىلع منهج أوصياء عيسـى  انلب  غري عيل اكنواأن  أوصياء  -ب

ة بما فيهم عيلٌّ  من باب  وإطالق األوصياء بشٍّك اعمٍّ ىلع األئم 
 .خارج عنهم يف ذلك وأنه ىلع سنة عيىس ، وعيل اتلغليب
 يف ى ـوصياء عيسأة اكنوا ىلع سن    دٍ وصياء حمم  أ ن  أ - ـج
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 هل. ة  مفس   «عرش واكنوا اثين»عبارة و ،العدد
 :ذيل الرواية يف يقول املجليس  

اختالف سريهم وال يتجاوزها،  طريقةٍ و ة" أي أمر بسريةٍ به سن   جرت»"
ر العلوم، ـبعضهم بنشو ، بالعبادةبعضهم اكن مشتغاًل  ، فإن  ظاهر  

قد و، وبعضهم صالح   بعضهم قاتل  وبعضهم بكَثتها، وة ة اتلقي  بعضهم بقل  و
 أمرٍ و من اهلل   بعهدٍ ا وال يفعلون إال  هم لم يفعلوا شيئً يف أن   ت أخبار  مر  

 ِبواتيم بعددهم، وأن   خمتوم   ه نزل من السماء كتاب  أن  ومنه ال يتجاوزونه، 
  منهم يعمل بما حتت خاتمه.الكًّ 

 وهل، أ م  متم  و ر  ـفما بعده مفس   ،ة أوصياء عيىس" أي يف العدد"ىلع سن  
 .ةارتكاب اتلقي  ويف املظلومية 

، فمنهم من قال فرقٍ ة املسيح" أي يف افرتاق انلاس فيه ثالث "ىلع سن   
بإمامته،  قالو منهم من ثبت ىلع احلق  وأكفره، ومنهم من خطأه وته، بألوهي  

.(1)«جشوبة املطعموخشونة امللبس وعبادته ويف زهده أو 

ة  الرواية الثانیة عشر

َسانييدي الَْكثيرَيةي الَّ  (كفاية األثر»)
َ
ٍ يتي بياأْل   َمَضْت يفي ابْلَابي الَْمْذُكوري َعْن َعيلي

 َبْعَد َعدي  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل  -َصلََواُت اهلل َعلَيْهي  -
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ة  يُب َعنُْهْم إيَماُمُهْم َما َشاَء اهللُ  :األئم  يَُكوُن هَلُ َغيْبَتَاني وَ  ،ُثمَّ يَغي
ْخَرى

ُ
َن اأْل ْطَوُل مي

َ
َفَقاَل َرافيًعا   ُثمَّ اتْلََفَت إييَلْنَا رَُسوُل اهللي  .إيْحَداُهَما أ

ُس  ،احْلََذَر احْلََذرَ  :َصْوتَهُ  َد اخْلَامي نْ  إيَذا فُقي ابيعي  مي ي ُودْلي السَّ ْن ُودْلي  .(1)«...مي
كتابه )املهدي  واملهدي ون يف القرآن  يف الزيدي   استند بٰهذه الرواية ضياء  

 ة(، وقال:والسن  
عرش ال  ياحلاد  مام املهدي  اإل ن  أ أيحد عرش أهم  فودل الرسول »
مام اإل وص يه ةن تكون ٰهذه الشخصي  أم فيتحت   ،واضح   وعرش كما ه اثلاين

 :أال ويه ،احلديث الرشيف خرى يفأ هناك قرينة  ول املهدي ني. و  أو  املهدي  
ىل إا حينما وصل م  أ ،جعل هل غيبتني ا ذكر اإلمام املهدي  الرسول لم   ن  أ

ال يمكن تطبيق ٰهذه املفردة ىلع و "دَ قي فاذا فُ " :قال عرش من ودله  اثلاين
بينما الفقدان  ،هل غيبتانوبل  ،بالفعل مفقود  و ه َغئب  ن  أل ؛مام املهدي  اإل

 .(2)«فانتبه لٰهذا ،بعد الوجود ةتستعمل للمفارق

 الجواب

 ويف ٰهذه الرواية ه "اخلامس من ودل السابع" :املقصود من قوهل : أن  اًل أو  
ة موىس بن جعفر  االبن اخلامس  ، وتعبري )من ودلي( حال  لسابع األئم 
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 .141األنصارّي الزيدّي، ضياٌء، املهدّي واملهديّون يف الکتاب والسّنة، ص  (2)



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 70

للخامس، ومعىن الرواية: )إذا فقد اخلامس من ودل السابع من  صفة  أو 
ي ه ة، ال   وويمكن أن يكون الوصف )من ودلي ( ه من ودلي(. واألئم 

 .للخامس والسابع فالكهما من ودله 
 ىلع أن   بوضوٍح  يدل  وآخرين،  ةٍ ا: قد جاء ٰهذا اتلعبري ىلع لسان أئم  ثانيً 

 ، الحظ الرواية اتلايلة: إمامنا موىس بن جعفرٍ  واملقصود من السابع ه
يىَس الَْعلَوييي  َروَى َسْعُد ْبُن َعبْدي اهللي » ٍد احْلََسني بْني عي يبي حُمَمَّ

َ
ثيَني  :قَاَل  َعْن أ َحدَّ

يىَس ْبُن حُمَمَّدٍ  يبي عي
َ
دي بْ  ،أ بييهي حُمَمَّ

َ
ي بْني َجْعَفرٍ َعْن أ ي بْني َجْعَفرٍ  ،ني َعيلي بييهي َعيلي

َ
 ،َعْن أ

يهي ُموىَس بْني َجْعَفٍر  خي
َ
َد اخْلَاميُس إيَذا  ،يَا بيَُنَّ  :قَاَل: قَاَل لي  َعْن أ ُودْلي  مينْ  فُقي
ابيعي    السَّ

َ
َن اأْل ْديَانيُكمْ  اهللَ  فَاهللَ  ةي مَّ ئي مي

َ
بي ٰهذَ  ،يفي أ ْن َغيْبٍَة فَإينَُّه اَل بُدَّ ليَصاحي ْمري مي

َ
ا اأْل

ْمري َمْن اَكَن َيُقوُل بيه
َ
َع َعْن ٰهذا اأْل يبَُها َحتَّ يَرْجي  .(1)«...يَغي

اكتلال: (كمال ادلين)يف  ٰهذا املضمون جاء يف حديث الصادق  كما أن  
بُ »

َ
يُه أ يُْخ الَْفقي ي بْني احْلَُسنْيي بْني ُموىَس بْني َجْعَفٍر  وقَاَل الشَّ ُد ْبُن َعيلي حُمَمَّ

يُه ُمَصنيُف ٰهذَ  ر الَْفقي َُه اهللُ بَابََويْهي الُْقيمي تَابي رمَحي َثنَا احْلَُسنْيُ ْبُن  :ا الْكي َحدَّ
 
َ
يَس  دَ مْحَ أ يبي  :قَاَل  بْني إيْدري

َ
َثنَا أ يروَب بْني نُوٍح  ،َحدَّ

َ
دي  ،َعني أ َعْن حُمَمَّ

نَانٍ بْ  ْهَرانَ  ،ني سي ٍد  ،َعْن َصْفَواَن بْني مي قي َجْعَفري بْني حُمَمَّ ادي نَُّه  َعني الصَّ
َ
أ

 
َ
يعي اأْل َمي قَرَّ ِبي

َ
ْ وَ  ةي مَّ ئي قَاَل: َمْن أ نْبييَاءي  ،يَّ دي هْ مَ َجَحَد ال

َ
يعي اأْل َمي قَرَّ ِبي

َ
اَكَن َكَمْن أ

ًدا وَ  تَهُ  َجَحَد حُمَمَّ يَل هَلُ  .ُنبُوَّ ْ  ،يَا اْبَن رَُسولي اهللي  :فَقي ْن  ير دي هْ مَ َفَمني ال مي
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كَ  ُس  :قَاَل  ؟ُودْلي نْ  اخْلَامي ابيعي  مي يُب َعنُْكْم َشْخُصُه  ،ُودْلي السَّ لر لَُكْم وَ يَغي اَل حَيي
يَتُهُ   .(1)«تَْسمي

ه قال أن   األكرم  أخرى يف )كفاية األثر( ورد عن انلب   ويف روايةٍ 
 :منني ؤألمري امل

َجٍة وَ .... » اُء َصيْلَم  يَْسُقُط فييَها ُكر َويلي ي فيتْنَة  َصمَّ  ،بيَطانَةٍ وَ َسيَُكوُن َبْعدي
يَعتيَك وَ  نَْد فيْقَداني شي كَ ٰذلك عي ْن ُودْلي ابيعي مي َن السَّ َس مي ْهُل  ،اخْلَامي

َ
هي أ حَيَْزُن ليَفْقدي

رْضي 
َ
َماء.... قُلُْت وَ اأْل  فَكَ  ،يَا رَُسوَل اهللي  :السَّ

َ
َن اأْل ي مي  :قَاَل  ؟ةي مَّ ئي ْم يَُكوُن َبْعدي

يْسَعة   ُع قَائيُمُهمْ وَ َبْعَد احْلَُسنْيي ت  .(2)«اتلَّاسي
للخامس، بقرينة  صفةً أو  حااًل  "من ودلك"فيف ٰهذه الرواية جاء تعبري 

 .اتلاسع من أوالد اإلمام احلسني  والقائم ه ه ذكر يف آخر الرواية أن  أن  
 :كما نقل مضمون ٰهذه الرواية عن الرضا 

نْ  بُدَّ  : اَل الريَضا  قَاَل » اءَ  فيتْنَةٍ  مي  بيَطانَةٍ  ُكر  فييَها يَْسُقُط  َصيْلَمٍ  َصمَّ
َجٍة، ي  َوَويلي نْدَ  َك وَٰذل يَعةي  َفْقدي  عي نْ  الشي ابيَع مي ي الرَّ ْهُل  َعلَيْهي  َتبِْكي  ،ُودْلي

َ
َماءي  أ  السَّ

ْهُل 
َ
، َوأ رْضي

َ
نْ  َوَكمْ  اأْل ٍن  مي ٍف  ُمْؤمي سي

َ
يٍن  َحرْيَانَ  ُمتَأ نْدَ  َحزي  الَْماءي  فيْقَداني  عي

يني 
َ
،َكأ مْ  الَْمعينيي نْ  يُْسَمعُ  نيَداءً  نُوُدوا َوقَدْ  يَُكونُوَن، َما رَشر  بيهي  يُْسَمعُ  َكَما ُبْعدٍ  مي
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نْ  نينيَ  رمَْحَةً  يَُكونُ  قُْرٍب، مي يلُْمْؤمي ينَ  ىلَعَ  وََعَذابًا ل  .(1)«الاَْكفيري
ال يمكن تطبيق و "دَ قي فاذا فُ "»: الزيدي   اجلواب ىلع قول ضياءٍ  ا: أن  ثاثلً 

؛ إذ إن واضح  « بالفعل... مفقود  و ه َغئب  ن  أل ؛مام املهدي  ٰهذه املفردة ىلع اإل
 بعد أن أخرب عن وقوعها مستقباًل  ه ، وأن  الغيبة لم حتصل يف زمن انلب  

 رواية اإلمام  ن  أ ٰذلكىل إضف أ ،يودل اإلمام املهدي  
 ،مةالرواية املتقد   ت عن غيبة اإلمام بالفقدان كما يفقد عرب   الرضا 

ي »: ذ يقول فيهاإ نْدَ  َك وَٰذل يَعةي  َفْقدي  عي ابيعَ  الشي نْ  الرَّ ي مي  «.ُودْلي
ٰهذه الرواية بالاكمل، بل اقتطع اجلمل  بنص   الزيدي   لم يأت ضياء   :ارابعً 

أتباع أمحد  من ايلمن، واحلال أن   ىلع خروج صاحب األمر  ال يت تدل  
 تقول الرواية: احلسن ال يعتقدون ِبروج زعيمهم )أمحد احلسن( من ايلمن. 

ٌّ قَاَل » يبَةي  هي يفي ٰهذي  يَُكونُ  َفَما، اهللي  رَُسوَل  يَا: َفُقلُْت  َعيلي ؟ َحاهُلُ  الْغي
ُ  قَاَل  َذنَ  َحتَّ  يَْصربي

ْ
نَ  َفيَْخُرجُ  بياخْلُُروجي  هَلُ  اهللُ  يَأ نْ  ايْلََمني  مي  لََها ُيَقاُل  قَْرَيةٍ  مي

 «.َكْرعَ 
ويه  (ابلحار)من  ةً يقد ذكر روا ي  نصاراأل دٍ با حمم  أ ن  أبالكر  ريجد
 ويه:  ،من ٰهذه الرواية قريبة  
 يف بيت أم   كنت عند انلب   : عيلٌّ  ن بن أيب يلّل، قالعن عبد الرمحٰ »

فقال رافًعا صوته:  اتلفت إيلنا رسول اهلل  : ثم  سلمة... إىل أن قال 
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: فقلت: يا رسول اهلل، احلذر إذا فقد اخلامس من ودل السابع من ودلي. قال عيلٌّ 
 «. يأذن اهلل هل باخلروج...فما تكون ٰهذه الغيبة ؟ قال: الصمت حت  

اخلامس من ودل السابع من ودل أمري  وإذن ه» :عليه بقوهلق حيث عل  
 وليس هالختبار أو اوالفتنة أمحد كما سلف القول،  ووه ،املؤمنني 
 يأذن اهلل هل الصمت حت   وما ه، وإن  كما حصل لإلمام املهدي  الغيبتان 

ي ذكره اإلمام الاكظم  وباخلروج. وأمحد ه  .»(1)صاحب األمر ال 
ليس فيها  (ابلحار)رواية  ألن   ؛ا واضًحاٰذلك حتريفً  يفقد ارتكب و

َفَما »: وبل املوجود فيها ه، «فما تكون ٰهذه الغيبة؟ قال: الصمت»عبارة 
يبَةي َحاهُلُ  هي يَُكوُن يفي ٰهذي  َذَن اهللُ  :قَاَل  ؟الْغي

ْ
ُ َحتَّ يَأ َفيَْخُرُج  ،هَلُ بياخْلُُروجي  يَْصربي

ْن قَْرَيةٍ  َن ايْلََمني مي  .(2)« ُيَقاُل لََها َكرَْعةمي
 -ا يًض أ (ثراأل ةكفاي) يفو ،ال وجه هلا «الصمت وما هن  إ»فتفريعاته ىلع لكمة  
املوجود و ،الصمت ةمن لكمالرواية قد خلت  – (ابلحارصاحب )نقل عنه  يال  

َذَن  :قَاَل  ؟الَْغيْبَةُ  هي َفَما تَُكوُن ٰهذي  ،يَا رَُسوَل اهللي  :َفُقلُْت »: وفيها ه
ْ
أصبت َحتَّ يَأ

ْن قَْريٍَة ُيَقاُل لََها أكرعة اهللُ  َن ايْلََمني مي  .(3)«هَلُ بياخْلُُروجي َفيَْخُرُج مي
ه إىل أن   ! إضافةً يال ندر ؟!فر ع عليها مطابلهو )صمت( ةين جاء بكلمأفمن 
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 .(1)ىل اخلروج من ايلمنإشري ي يحذف آخرها ال  وقام بتقطيع الرواية 

ةالرواية   الثالثة عشر

 رواية سليم بن قيٍس 
بَان  َعْن ُسلَيٍْم ]َعْن َسلَْمانَ »
َ
َها  :[ قَاَل أ اَكنَْت قَُريْش  إيَذا َجلََسْت يفي جَمَاليسي

يثََها ْهلي ابْلَيْتي َقَطَعْت َحدي
َ
ْن أ ْت رَُجاًل مي

َ
يَسة  إيْذ قَاَل رَُجل   ،فََرأ َ َجال َفبَيْنََما يهي

نُْهمْ   َكَمثَلي ََنْلٍَة نَبَتَْت يفي ُكنَاَسةٍ  :مي
ْهلي بَيْتيهي إيالَّ

َ
ٍد يفي أ َفبَلََغ ٰذلك  !َما َمثَُل حُمَمَّ

َب  رَُسوَل اهلل  نرَْبَ  ،َفَغضي یَت الْمي
َ
فََجلََس َعلَيْهي َحتَّ اْجتََمَع  ،ُثمَّ َخَرَج فَأ

َد اهلل  ،انلَّاُس  ثىَْن َعلَيْهي وَ ُثمَّ قَاَم فََحمي
َ
نَا :مَّ قَاَل ثُ  ،أ

َ
َها انلَّاُس َمْن أ ير

َ
 :قَالُوا ؟أ

نَْت رَُسوُل اهلل
َ
نَا رَُسوُل اهللي  :قَاَل  .أ

َ
ليبي وَ  أ ُد ْبُن َعبْدي اهلل بْني َعبْدي الُْمطَّ نَا حُمَمَّ

َ
أ

مٍ  اَل  :ُثمَّ قَاَل  ،ُثمَّ َمََض يفي نََسبيهي َحتَّ اْنتَََه إيىَل نيَزارٍ  ،بْني َهاشي
َ
ْهَل وَ  إييني وَ أ

َ
أ

اَل  ا...َبييْتي ُكنَّا نُورً 
َ
نُْهْم رَُجلنَْيي  إينَّ اهللَ وَ أ رْضي َنْظَرةً فَاْختَاَر مي

َ
ْهلي اأْل

َ
 َنَظَر إيىَل أ

نَا
َ
َحُدُهَما أ

َ
يبي َطاليٍب وَ  ،نَبييًّاوَ َفبََعثيَني رَُسواًل  ،أ

َ
ر ْبُن أ ْن وَ  ،اآْلَخُر َعيلي

َ
ْوََح إيَلَّ أ

َ
أ

خً 
َ
َذُه أ ي ختَّ

َ
يًرا وَ َخليياًل وَ ا أ يًّا وَ َوزي اَل  ،َخلييَفةً وَ وَصي

َ
ي...وَ أ ٍن َبْعدي ر ُكي ُمْؤمي ُه َوِلي

 إينَّ
اَل 

َ
ْهلي  إينَّ اهللَ وَ أ

َ
ْن أ يًّا مي َنَظَر َنْظَرًة ثَانييًَة فَاْختَاَر َبْعَدنَا اثيَْنْ َعرَشَ وَصي

...  .(2)«َبيْتي
فاختار بعدنا » الرواية مجلة:وجه استدالل أنصار )أمحد احلسن( بٰهذه 

                                                                                                                                                       

 .81انظر: طالب احلّق، دعوة أمحد احلسن بنی احلّق والباطل، ص ( 1)
 .857، ص 1اهلاليّل، سليم بن قيٍس، كتاب سليم بن قيٍس، ج  (2)



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

اثين   بن أيب طالٍب  وعيل   اهلل اختار بعد انلب   ، أي أن  «اعرش وصيًّ  اثين
ة عرش وصيًّ   .ثالثة عرشحبسب ٰهذا ا، فيصبح عديد األئم 

 الجواب 

كَث أبتفصيل  ٰهذه الرواية موجودة   ؛ ألن  واضح   يف ٰهذه الرواية تصحيف  
، فورد لفظ )بعدي( بدل )بعدنا(، خمتلفةٍ  بألفاٍظ كن ولٰ  ،يف الكتاب نفسه

ا، ال بعد رسول اهلل وأمري وىلع ٰهذا يكون بعد رسول اهلل اثنا عرش إمامً 
املومنني. ٰهذا إضافة إىل ذكر أسماء ٰهؤالء األوصياء، واالختالف یف منت 

 عن سلمان، واثلانية ال يت الروايتني بسبب تغيري الراوي، فاألوىل رواها سليم  
، وإيلك الرواية: املومنني  سنذكرها رواها عن أمري

« ٌّ ي يَْوًما َفَقاَل لي  :قَاَل َعيلي َهاِكي ٍد إيالَّ  :ُثمَّ َمَررُْت بيالصر َما َمثَُل حُمَمَّ
َتيُْت رَُسوَل اهلل  !َكَمثَلي ََنْلٍَة نَبَتَْت يفي ُكنَاَسةٍ 

َ
ي  فََذَكْرُت هَل  فَأ َب  ،َك ٰذل َفَغضي

ر  نرَْب....وَ  انلَّبي یَت الْمي
َ
اَل  َخَرَج فَأ

َ
رْضي َنْظَرًة فَاْختَاَريني وَ أ

َ
ْهلي اأْل

َ
إينَّ اهلل َنَظَر إيىَل أ

نُْهمْ  ِخي َعلييًّا  ،مي
َ
يريي وَ ُثمَّ َنَظَر َنْظَرًة فَاْختَاَر أ ّيي وَ َوزي يتي وَ وَصي مَّ

ُ
 ،َخلييَفيتي يفي أ

يوَ  ٍن َبْعدي َّ ُكي ُمْؤمي َها انلَّاُس إينَّ اهلل َنَظَر َنْظَرةً  ا...نَبييًّ وَ َفبََعثيَني رَُسواًل  ،َوِلي ير
َ
يَا أ

ي نُْهْم َبْعدي ًَة فَاْختَاَر مي ْهلي َبييْتي  ثَاثلي
َ
ْن أ يًّا مي يتي  ُهمْ وَ  ،اثيَْنْ َعرَشَ وَصي مَّ

ُ
يَاُر أ خي

َحَد َعشَ 
َ
نُْهْم أ ِخي ـ]مي

َ
ُل األ [...َر إيَماًما َبْعَد أ وَّ

َ
ِخي أ

َ
ة ]أ  [ ئم 

 ٌّ َ احْلََسنُ  ،َخرْيُُهمْ  َعيلي َ احْلَُسنْيُ  ،ُثمَّ ابيْني ْن ُودْلي  ،ُثمَّ ابيْني يْسَعة مي ُثمَّ ت
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َمة...وَ  ،احْلَُسنْيي  ُهُم اْبنيَتي فَاطي مر
ُ
.(1)«أ

ة  الرواية الرابعة عشر

ْعُت َسلَْماَن َيُقوُل » ، قَاَل: َسمي لَْم َيبَْعْث  ، إينَّ اهللَ اهللي يَا رَُسوَل : قُلُْت  :ُسلَيْم 
َّ اهللي وَ نَبييًّا َقبْلََك إيالَّ  يرَك يَا نَبي ، َفَمْن وَصي ٌّ تَايني  هَلُ وَصي

َ
قَاَل: يَا َسلَْماُن، إينَُّه َما أ

َن اهلل فييهي َشْ  .مي  ء 
تَايني 

َ
: يَا َسلَْماُن، إينَُّه قَْد أ ْمري َفَمَكَث َغرْيَ َكثيرٍي، ُثمَّ قَاَل لي

َ
َن اهلل يفي اأْل مي
ّيي  يبي َطاليٍب وَصي

َ
َّ ْبَن أ  َعيلي

نَّ
َ
ُدَك يَا َسلَْماُن أ ْشهي

ُ
تْليَني َعنُْه، إييني أ

َ
ي َسأ ِخي وَ ال 

َ
أ

يريي وَ َواريِثي وَ  ْهيلي وَ َوزي
َ
يتي وَ َخلييَفيتي يفي أ مَّ ي، يرُْبيُئ ذي ْن َبْعدي ٍن مي ر ُكي ُمْؤمي َوِلي

.وَ َيْقيضي َدييْني وَ  يَُقاتيُل ىلَعَ ُسنَّيتي
رْضي 

َ
لََع ىلَعَ اأْل َماُن، إينَّ اهلل اطَّ

لََع  يَا َسلْ نُْهْم. ُثمَّ اطَّ اَلَعًة فَاْختَاَريني مي اطي
 ، ِخي

َ
يًّا أ نُْهْم َعلي يًَة فَاْختَاَر مي . وَ ثَاني ْهلي اجْلَنَّةي

َ
يَساءي أ َمَريني فََزوَّْجتُُه َسييَدةَ ن

َ
أ

َمَة  ًَة فَاْختَاَر فَاطي لََع ثَاثلي يَاَء: ابيَْنَّ َحَسنًا وَ ُثمَّ اطَّ وْصي
َ
يَّتَُهْم وَ ُحَسيْنًا وَ اأْل بَقي

ْن ُودْلي احْلَُسنْي  هي ىلَعَ احْلَُسنْيي  ...مي َماُن، َفَقاَل: يَا َسلْ  ُثمَّ رَضََب بييَدي
رَْض قيْسًطا 

َ
 اأْل

ُ
ي َيْمََل يتي ال  مَّ

ُ
ير أ ئَْت َجْوًرا وَ َمْهدي ُظلًْما وَ َعْداًل َكَما ُملي

ي  بُوهُ ال 
َ
، أ ٍّ ر بُْن َوصي يٍم، َوصي يُم ْبُن اَعل ْن ُودْلي ٰهذا. إيَماُم ْبُن إيَماٍم، اَعل مي

يهي  . إيَمام   يَلي يم  ٌّ اَعل  َوصي
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لي قَاَل: قُلُْت: يَا نَ  وَّ
َ
يَْل نُْه. ل فَْضُل مي

َ
بُوهُ أ

َ
بُوهُ قَاَل: أ

َ
ْم أ
َ
فَْضُل أ

َ
َّ اهلل، املهدي  أ بي

نَّ اهلل َهَداُهْم بيه
َ
ْم ألي هي

ْم لُكي ُجوريهي
ُ
ثُْل أ .(1)«...مي

 :اًل ائأمحد احلسن قأتباع أحد ك بٰهذه الرواية وقد تمس  
ة بن  ا ال ينطبق ىلعيًض أٰهذا احلديث  املهدي  يفو» اإلمام املهدي  احلج 

ي يليه إمام  "أ بديلل قول الرسول عن املهدي   احلسن   وصٌّ  بوه ال 
بوه يليه يف أاملهدي   ن  أ فيبَق ،بنه بالوجوداييل  طبًعا ال يوجد وادل  و "،اعلم  

 ىلإأمحد فالروايات تشري  ،هوصي  و حال اإلمام املهدي   والظهور كما ه
ة ل يكون ظاهرً املهدي  األو   ن  أ  ،بن احلسناا قبل أبيه اإلمام املهدي  احلج 

ي يليه أبوه ه  ة اإلمام ي  ل من ذر  و  املهدي  األ وفيكون املهدي  ال 
فقد  "،فضل منهأبوه "أقول الرسول بنفس احلديث  ٰذلكد ك  ؤيو املهدي  

ة بن احلسن  م يف احلديث السابق أن  تقد    ،بيهأفضل من أاإلمام املهدي  احلج 
ة اإلمام ي  ل من ذر  املهدي  األو   ا ىلعفيبيق احلديث منطبقً  ،ليس العكسو

ي سم   ،املهدي   .(2) «ته بـ)أمحد(وصي   اه الرسول يفال 
أمحد بن احلسن،  واملقصود باملهدي  يف ٰهذه الرواية ه فهم يعتقدون أن  

ي ه وأن   ،بن وصٍّ ا وصٌّ و مامٍ إبن ا مام  إ وفه صاحب  وأفضل منه ه وأباه ال 
!ابن اإلمام املهدي   وزعيمهم ه ؛ إذ يعتقدون أن  الزمان العرص و
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 :يف الرواية احتمالني واحلال أن  
ي يليه ه :لو  األ    ومقصود الرواية من أيب صاحب الزمان ال 

 ووه ه يرجع بعد صاحب األمر ؛ إذ ذكرت بعض الروايات أن  احلسني 
 ودفنه، ومن ٰهذه الروايات الرواية اتلايلة: غسل املهدي  من يتوىل  

ْصَحابينَا»
َ
ْن أ ة  مي دَّ َيادٍ  ،عي ونٍ  ،َعْن َسْهلي بْني زي دي بْني احْلََسني بْني َشمر  ،َعْن حُمَمَّ
َصمي بْني َعبْدي الرَّمْحٰ  َعْن َعبْدي اهللي 

َ
مي ابْلََطلي  َعْن َعبْدي اهللي  ،ني اأْل َعْن  ،بْني الَْقاسي

يبي َعبْدي 
َ
 ُخُروُج  ﴾اكَن وَْعًدا َمْفُعواًل وَ ﴿ .... اهلل أ

مْ ﴿ ،الَْقائيمي  َة َعلَيْهي يفي  ُخُروُج احْلَُسنْيي  ﴾ُثمَّ رََدْدنا لَُكُم الَْكرَّ
ْصَحابيهي 

َ
ْن أ نَي مي ُب  ،َسبْعي ُم ابْلَيُْض الُْمَذهَّ الُْمؤَدروَن  ،ليُّكي َبيَْضٍة وَْجَهاني  ،َعلَيْهي

نَّ ٰهذا احْلَُسنْيَ قَْد َخَرجَ 
َ
نُوَن فييهي  ،إيىَل انلَّاسي أ نَُّه لَيَْس وَ  ،َحتَّ اَل يَُشكَّ الُْمْؤمي

َ
أ

اٍل  مْ  ةُ جَّ احْلُ وَ  ،اَل َشيَْطانٍ وَ بيَدجَّ ْظُهريهي
َ
فَُة يفي  ،الَْقائيُم بنَْيَ أ فَإيَذا اْستََقرَّتي الَْمْعري

نينيَ  نَُّه احْلَُسنْيُ قُلُوبي الُْمْؤمي
َ
ة الَْموُْت  ، أ لُهُ  ،َجاَء احلج  ي ُيَغسي  َفيَُكوُن ال 

نُهُ وَ  ٍّ  يَلَْحُدُه يفي ُحْفَرتيهي وَ حُيَنيُطُه وَ  ُيَكفي  ْبَن َعيلي
َّ وَ ، احْلَُسنْيَ اَل ييَلي الْوَصي

ر   .(1)«إيالَّ الْوَصي
ي »ن يكون املقصود من عبارة أ :اثلاين  ،اإلمام العسكري  « يليهأبوه ال 

ي يليه املهدي   )فاملعىن  تكون الرواية معارضةً و (،فضل من املهدي  أأبوه ال 
 ىل إفضل من آبائه اثلمانية أ املهدي   ن  إتقول  يتللروايات ال  
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 :بقوهل نفسها الرواية  ل يفويمكن اجلمع بينهما بما عل   ،احلسني 
ْم » ُجوريهي

ُ
ثُْل أ لي مي وَّ

َ
يَْل مْ ل هي

نَّ اهلل َهَداُهْم بيه ؛لُكي
َ
 أن  وة بو  من جهة األ يعين «.ألي

ة من فضلي  األ ٰهذا ليس بمعىنو ،فضل منهأفأبوه  ،اإلمام الالحق هدي بأبيه
ككونه  ىخرأ فضل من أبيه من جهاٍت أفاإلمام املهدي  يكون  ،اجلهات ك  
 اجلهات.غريها من و ،لعالم من الفسادا منيجو ،األرض ة اهلل يفبقي  

ة  ةً اعم   احلديث يعطي قاعدةً وٰهذا  ويه  ،يف اتلفاضل بني األئم 
بينما  ،ما اهتدى بنور السابقن  إالالحق  ن  أل ؛تفضيل السابق ىلع الالحق

 بيه أفضل من أ مام املهدي  بٰهذا احلديث جيعل اإل املستدل  
 ىلع انلقيض من داللة احلديث. ووه ، العسكري  

ةالروایة الخامسة   عشر

يتي  :َفَقاَل رَُسوُل اهلل  ....» مَّ
ُ
فَْضُل أ

َ
ٌّ أ ِخي َعيلي

َ
اني َجْعَفر  ٰهذَ وَ مَحَْزُة وَ  ،أ

 ٍّ يتي َبْعَد َعيلي مَّ
ُ
فَْضُل أ

َ
بَْطيَّ احْلََسني وَ َبْعَد ابيَْنَّ وَ بَْعَدكي وَ أ َبْعَد وَ  ،احْلَُسنْيي وَ سي

ْن ُودْلي ابيْني ٰهذا  يَاءي مي وْصي
َ
َشارَ وَ  -اأْل

َ
هي  رَُسوُل اهلل  أ  [ إيىَل ]بييَدي

ْ  - احْلَُسنْيي  نُْهُم ال َن وَ ] ير دي هْ مَ مي ُل َخرْي  مي وَّ
َ
نُْه اأْل فَْضُل مي

َ
ي َقبْلَُه أ ال 

ري  نَُّه إيَماُمهُ  ؛اآْلخي
َ
لي وَ  ،ألي وَّ

َ
ر اأْل ُر وَصي َرةَ  .[اآْلخي ْهُل َبيٍْت اْختَاَر اهلل نَلَا اآْلخي

َ
إينَّا أ

ْنيَاىلَعَ  َمَة  ُثمَّ َنَظَر رَُسوُل اهلل  .ادلر يَا  :إيىَل ابْنَيَْها َفَقاَل وَ إيىَل َبْعليَها وَ إيىَل فَاطي
يَمْن َحاَرَبُهْم  يني َحْرب  ل

َ
ُد اهلل أ ْشهي

ُ
يَمْن َسالََمُهموَ َسلَْماُن أ لْم  ل  «....سي

 (املهدي نياألربعون حديثًا يف )يف كتابه  أتباع أمحد احلسنيستند أحد 
 :إىل ٰهذه الرواية قائاًل 
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املهدي  من األوصياء  ن  أىلع   د  الرسول حمم   ٰهذا احلديث ينص   يف»
ة أاملهدي  يف ٰهذا احلديث ال يمكن و، ة احلسني ي  من ذر   ن يكون احلج 

ي قبله و: "الرسول يقول عنه  ألن   ؛رـبن احلسن اإلمام اثلاين عشا فضل أال 
 ٰهذا يعين أن  و ،«لاألو   اآلخر وص  ومامه إه ألن   ،األول خري من اآلخر ،منه

د بن األمام حمم   بينما الروايات املستفيضة ىلع أن   ،وادل املهدي  أفضل منه
 أفضل من أبيه احلسن   احلسن املهدي  

ي أبوه أفضل منه غري  بد   ال نذإ ...العسكري  أن يكون املهدي  ال 
ر من ـحد املهدي ني األثين عشأي يكون بن احلسنة ج  احلاملهدي  

.(1)«ل أمحداملهدي  األو   ىلع منطبق   وهو ،ة األمام املهدي  ي  ذر  

 الجواب

نْهُ » : الفقرة ال يت استند إيلها املستدل  اًل أو   فَْضُل مي
َ
ي َقبْلَُه أ ي ُل  ،َوالَّ وَّ

َ
اأْل

ري  َن اآْلخي نَُّه إيَماُمهُ  ؛َخرْي  مي
َ
لي  ،ألي وَّ

َ
ر اأْل ُر وَصي لم ترد يف بعض نسخ كتاب  «َواآْلخي

 .(ابلحار)يف  مة املجليس  ، ومنها النسخ ال يت ينقل عنها العال  سليمٍ 
ة ال يقبل اتلأويل ثانيًا: يف بداية ٰهذه الرواية جند ترصحيً  ا بعدد األئم 

ةً  مطلًقا، ولم يذكر املستدل   يف ٰهذه  حَ ه رُصي أن   ٰهذا اجلزء من الرواية، وخاص 
ة هم اإلمام عيلٌّ  بأن  الرواية  ر من ودله إىل يوم القيامة، ـوأحد عش األئم 

من يسىع  ابلاب أمام تأويل ك   يسد   «إىل يوم القيامة»  وقول انلب  
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ة االثين عش  يقولوا إن  حت   ،للتأويل يف إمامة غريهم إىل نر ال تـإمامة األئم 
 ل من الرواية:األو   قوا يف اجلزءيوم القيامة، دق  

َّ َيُقوُل  :قَاَل ُسلَيْم  » ْعُت َسلَْماَن الَْفارييسي  ُكنُْت َجاليًسا بنَْيَ يََدْي  :َسمي
ي  رَُسولي اهلل  هي الَّ َمُة يفي َمرَضي ْت َما  ي قُبيَض فييهي فََدَخلَْت فَاطي

َ
ا رَأ فَلَمَّ

ْعفي َخنََقتَْها الَْعرْبَ  بيرَُسولي اهلل  َن الضَّ ْيَهامي َفَقاَل  ،ةُ َحتَّ َجَرْت ُدُموُعَها ىلَعَ َخدَّ
يكي  ،يَا بُنَيَّةي  :لََها رَُسوُل اهلل  ْخش ،يَا رَُسوَل اهللي  :قَالَْت  ؟َما ُيبْكي

َ
ي ـي ى ىلَعَ َنْفسـَ أ

كَ وَ  ْن بَْعدي يَْعَة مي َي الضَّ ُموعي اْغَرْوَرقَْت َعيْنَاُه وَ  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  ،ُودْلي يَا  :بيادلر
َمةُ    ،فَاطي

َ
نْيَاوَ أ َرةَ ىلَعَ ادلر ْهُل َبيٍْت اْختَاَر اهلل نَلَا اآْلخي

َ
نَّا أ
َ
نَُّه َحتََم الَْفنَاَء وَ  ،َما َعليْمَت أ

َ
أ

هي  يعي َخلْقي اَلَعًة فَاْختَاَريني  -تََعاىَل وَ َتبَارََك  -إينَّ اهلل وَ  ،ىلَعَ مَجي رْضي اطي
َ
لََع إىل اأْل اطَّ

رْضي ثَانييًَة فَاْختَاَر َبْعلَكي  ،فََجَعليَني نَبييًّا ،نُْهمْ مي 
َ
لََع إيىَل اأْل َزويَجكي وَ  ،ثُمَّ اطَّ

ُ
ْن أ

َ
َمَريني أ

َ
أ

ًخا وَ  ،إييَّاهُ 
َ
َذهُ أ ي ختَّ

َ
ْن أ

َ
يًّاوَ َوزييًرا وَ أ يتي وَ  ،وَصي مَّ

ُ
ْجَعلَُه َخلييَفيتي يفي أ

َ
ْن أ

َ
نْبييَاءي  ،أ

َ
بُوكي َخرْيُ أ

َ
فَأ

يَاءي وَ  ،رُُسليهي وَ  اهلل وْصي
َ
ْهيلي وَ  ،الُْوَزَراءي وَ بَْعلُكي َخرْيُ اأْل

َ
ْن أ ُل َمْن يَلَْحُقيني مي وَّ

َ
نْتي أ

َ
ُثمَّ  ،أ

ًَة فَاْختَارَكي  اَلَعًة ثَاثلي رْضي اطي
َ
لََع إيىَل اأْل َحَد َعشَ وَ اطَّ

َ
كي ـأ ْن ُودْلي ِخي وَ َر رَُجاًل مي

َ
ُودْلي أ

نْكي  ْهلي اجْلَنَّةي  ،بَْعليكي مي
َ
يَساءي أ نْتي َسييَدةُ ن

َ
[ َسييَدا َشبَابي احْلَُسنْيُ وَ ابْنَاكي ]احْلََسُن وَ  ،فَأ

ْهلي اجْلَنَّةي 
َ
نَا وَ  ،أ

َ
ِخي وَ أ

َ
يَاَمةي وَ أ يَايئي إيىَل يَْومي الْقي وْصي

َ
َحَد َعرَشَ إيَماًما أ

َ
 لُكرُهْم َهاُدون ،اأْل

يرونَ  يَ  ،َمْهدي وْصي
َ
ُل اأْل وَّ

َ
ِخي احْلََسنُ أ

َ
يْسَعة  مينْ  ،ُثمَّ احْلَُسنْيُ  ،اءي بَْعَد أ [ ُودْلي ُثمَّ ]ت

ٍد يفي اجْلَنَّة... ،احْلَُسنْيي  ٍل َواحي  .«يفي َمْْني
بعد إمام العرص،  ىلع وجود إمامٍ  داللةٍ  ا: ٰهذه الرواية ليس فيها أي  ثاثلً 

ة أفضلية اإلمام احلسن العسكري   وعليه ه وأقىص ما تدل    ىلع اإلمام احلج 



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  .................................................. 82

   مام اإل ويه أن   ،ةوقد بي نت الرواية نفسها جهة ٰهذه األفضلي
هل، وٰهذه الرواية  ر وصٌّ ـإلمام العرص، وإمام العص إمام    العسكري  

ر ىلع ـة إمام العصة ىلع أفضلي  بعض الروايات ادلال   وبنيها بين معاجليمكن 
ة التسعة بعد احلسني  ة اإلمام أفضلي   ن  بأ،  سائر األئم 

اكن  اإلمام العسكري   من جهة أن   ىلع إمام العرص   العسكري  
، وأن   ر ـة إمام العصي  ا هل، وأفضلودله اكن وصيًّ  إماًما لودله اإلمام املهدي 

ة التسعة بعد احلسني من جهاٍت  ر العدل يف ـأخرى من قبيل نش بني األئم 
ها، ومثل ٰهذا ة لك  الكرة األرضي  ة اهلل يف ربوع العالم، واستقرار حاكمي  

ما لك  نقول بإماٍم جديٍد  أن   يف الروايات، وليس من املنطيق   اتلعارض كثري  
 أيف روايات اإلمامة، وإذا لم يمكن اجلمع بني الروايات ىلع أسو اتعارًض  رأينا
 الروايات املعارضة هلا متواترة   ألن   ؛اطرح ٰهذه الرواية جانبً  مكنفي ،تقديرٍ 

 ومسل مة املضمون.

ةالروایة    السادسة عشر

ري  َعنْ  ،َشاَذانَ  ْبنُ  الَْفْضُل » دٍ  بْني  ُمَعمَّ يبي  َعنْ  ،َخالَّ
َ
يني : قَاَل   احْلََسني  أ

َ
 َكأ

نْ  بيَرايَاٍت  رْصَ  مي َ  َحتَّ  ُمَصبََّغاٍت  ُخرْضٍ  ُمْقبياَلٍت  مي يتي
ْ
اَماتي  تَأ  إيىَل  َفُتْهَدى ،الشَّ

بي  ابْني  يَّاتي  َصاحي  .(1)«الْوَصي
 محد وقال:أتباع أحد أذه الرواية استند بهٰ 
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  دٍ ة الرسول حمم  وصي  ء ونبيا وصايا األات يهواملراد هنا بالوصي  »
 د  نبياء ورثها الرسول حمم  وصايا األ ن  إف ،ة الطاهرين ومواريثهمئم  ووصايا األ
  ٍّثها لعيل مام اإلىل إن وصلت أىل إ مامٍ إمام عن إويرثها  ، وور 

 .(1)«املهدي  

 الجواب 

هل  ،اجدًّ  يث غري واضٍح دذا احليف هٰ  "اتصاحب الوصي  "من  داملقصو
يمكن ف ،ن يكون املراد هو املعصومأفرض  وىلع ؟!غريه أومام املعصوم هو اإل

 وأي   نفسه،  مام املهدي  ات اإلن يكون املراد من ابن صاحب الوصي  أ
 ؟!املهدي  مام ه ابن اإلن  أ ىلع يدل   ديلٍل 

ة  الروایة السابعة عشر

يبي  بْني  َعْمريو َعنْ  ،حَمْبُوٍب  بْني  احْلََسني  َعني  ،َشاَذانَ  ْبنُ  الَْفْضُل »
َ
ْقَدامي  أ  ،الْمي

ي  َجابيرٍ  َعنْ  ْعُت  :قَاَل  اجْلُْعيفي بَا َسمي
َ
نَّا يَلَْمليَكنَّ  َواهللي  :َيُقوُل   َجْعَفرٍ  أ ْهَل  مي

َ
 أ

ئَةي  َمْوتيهي  َبْعدَ  رَُجل   ابْلَيْتي  يْسعً  يَزَْدادُ  َسنَةٍ  ثاََلثَمي يَك ذٰ  يَُكونُ  َمَت  :قُلُْت  .ات  :قَاَل  ؟ل
هي  يفي  الَْقائيمُ  َيُقومُ  َكمْ وَ  قُلُْت .  الَْقائيمي  َبْعدَ  يْسعَ  قَاَل  ؟اَعلَمي ةَ  ت  ُثمَّ  ،َسنَةً  َعرْشَ
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َماءي   احْلَُسنْيي  بيَدمي  َفيَْطلُُب  رُ ـالُْمنْتَصي  خَيُْرجُ  ْصَحابيهي  وَدي
َ
 َويَْسبي  َفيَْقتُُل  ،أ

اح خَيُْرجَ  َحتَّ  فَّ  .(1)«السَّ
 تباعه وقال:أ أحداحلديث  بهذااستند 

بعد موت  (2)سنة 309 ل ابليتهمن أ عن ملك رجلٍ  ختربالرواية »
،مام املهداإل  مام املهدي  مامة بعد اإلواخلالفة واإل كن امللأوقد ثبت  ي 

 ، إذن الر ـعش ني االثينته املهدي  ي  ذر   ستكون يف ة بن احلسن احلج  
ة ي  ني من ذر  حد املهدي  أهو  (3)سنة 309 كيمل يذا الرجل ال  أن يكون هٰ  بد  
 .(4)«مام املهدي  اإل

 الجواب

 ، منني ؤامل مري أمام احلسني ورجعة اإل يف ذا احلديث رصيح  هٰ 
 :كلىلع ذٰ  دل  تن ئقرا كوهنا ،من الوجوه ني بوجهٍ ىلع املهدي   وال يدل  
اح بعد القائم رب الرواية عن خخت واملقصود من ، روج املنترص والسف 
احلديث  ن  أل ؛نني ؤممري املأاح السف  من و ،ر احلسني ـاملنتص

 ا:مام جابرً ل اإلأآخر الرواية يس ويف (االختصاص) نقل يفنفسه بالسند 
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اح رـمن املنتص يتدرأ» ر احلسني بن ـاملنتص :ماميقول اإل ثم   ،«؟ومن السف 
 كذا:والرواية هٰ  ،طالٍب  يبأبن  اح عيل  والسف   عيلٍّ 

بَا  :املقدام( َعْن َجابيٍر قَاَل  يبأ)هو عمرو بن  ،َعْمُرو ْبُن ثَابيٍت »
َ
ْعُت أ َسمي

ئَةي  ،َواهللي  :َيُقوُل  َجْعَفٍر  ْهَل ابْلَيْتي َبْعَد َمْوتيهي ثاََلثَمي
َ
نَّا أ يَلَْمليَكنَّ رَُجل  مي

يْسعً  يَك َفَمَت يَُكوُن ذٰ  :َفُقلُْت  :قَاَل  ا،َسنٍَة َوَيزَْداُد ت َبْعَد َموْتي  :َفَقاَل  :قَاَل  ؟ل
هي َحتَّ َيُموَت  :قُلُْت هَلُ  .الَْقائيمي  يْسَع  :َفَقاَل  :قَاَل  ؟َوَكْم َيُقوُم الَْقائيُم يفي اَعلَمي ت

َة َسنَةً  هي إيىَل يَْومي َمْوتيهي  ،َعرْشَ يَامي ْن يَْومي قي َفيَُكوُن َبْعَد َمْوتيهي  :قُلُْت هَلُ  :قَاَل  .مي
نَي َسنَةً  ،َنَعمْ  :قَاَل  ؟الَْهْرجُ  هي  ُثمَّ خَيُْرجُ  ،ََخْسي ْنيَا َفيَْطلُُب بيَدمي ُ إيىَل ادلر الُْمنْترَصي

ْصَحابيهي 
َ
َماءي أ نْبييَاءي َما : لَْو اَكَن هٰ َفيَْقتُُل َويَْسبي َحتَّ ُيَقاَل  ،وَدي

َ
يَّةي اأْل ْن ُذري َذا مي

ْبيَ  ،َذا الَْقتْلي تََل انلَّاَس ُكَّ هٰ قَ 
َ
ُع َعلَيْهي انلَّاُس أ ْسوَُدُهمْ َفيَْجتَمي

َ
 ،ُضُهْم َوأ

ئُوُه إيىَل َحَرمي اهللي  فَإيَذا اْشتَدَّ ابْلَاَلُء َعلَيْهي َوقُتيَل  ،َفيَْكَُثُوَن َعلَيْهي َحتَّ يُلْجي
ْنيَا َغَضبً ـالُْمنْتَصي  اُح إيىَل ادلر فَّ ي  اُر َخَرَج السَّ يلُْمنْترَصي َوَهْل ، َفيَْقتُُل ُكَّ َعُدوٍّ نَلَا ،ل

اُح يَا َجابيرُ ـ الُْمنْتَصي تَْدريي َمني  فَّ ٍّ ـالُْمنْتَصي  ؟!ُر َوَمني السَّ  ْبُن َعيلي
 ،ُر احْلَُسنْيُ

يبي َطاليٍب 
َ
ر ْبُن أ اُح َعيلي

فَّ  .(1)«َوالسَّ
 ن  أب وفيه ترصيح  ( خمترص ابلصائر)صاحب  أيًضا احلديث اذنقل هٰ  قدو

 : املنترص هو احلسني 
ي » بَا َجْعَفٍر  :قَاَل َوَعْن َجابيٍر اجْلُْعيفي

َ
ْعُت أ نَّا وَ  :َيُقوُل  َسمي اهللي يَلَْمليَكنَّ مي

يْسعً  َئةي َسَنٍة وَيْزَداُد ت ْهَل ابْلَيْتي رَُجل  َبْعَد َمْوتيهي ثاََلثَمي
َ
 ؟ليَك َمَت يَُكوُن ذٰ  :قُلُْت  ا.أ
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هي  :ُقلُْت  َبْعَد الَْقائيمي  :قَاَل  يْسَع َعشْ  ؟وَكْم َيُقوُم الَْقائيُم يفي اَعلَمي  ،َرَة َسَنةً ـقَاَل ت
ْنيَاـُثمَّ خَيُْرُج الُْمنْتَصي  ْصَحابيهي  ، وُهَو احْلَُسنْيُ  ،ُر إيىَل ادلر

َ
هي وَدمي أ ُب بيَدمي

 ،َفَيْطلُ
احُ َفيَْقُتُل ويَْسبي  فَّ نينيَ  ،َحتَّ خَيُْرَج السَّ رُي الُْمْؤمي مي

َ
 .»(1) وُهَو أ

 بيَدمي  َفيَْطلُُب  رُ ـالُْمنْتَصي  خَيُْرجُ » :قوهلمن م وه  تن اكن يُ إرواية الغيبة و ويف
 رواية املفيد يف كن  ولٰ  ،ر غري احلسني ـاملنتص ن  أ« احْلَُسنْيي 

ْنيَا َفيَْطلُُب ـالُْمنْتَصي  ُثمَّ خَيُْرجُ » :قولنفسه تبالسند  (االختصاص) ُر إيىَل ادلر
ْصَحابيهي 

َ
َماءي أ هي وَدي املنترص احلسني  ن  أب واضح   ريح  ـتصخر الرواية آ ويف .«بيَدمي

 .   طالٍب  يبأبن  ه عيل  وبأاح السف  و بن عيلٍّ 
 كذا:هٰ  عن جابر غيبة انلعماين   يف ةا الرواية املنقولم  أو
 :يقول  عيلٍّ  بن دحمم   جعفرٍ  أبا سمعت :قال اجلعيف   يزيد بن جابر عن»
 .اتسعً  ويزداد سنةً  عرشة وثالث سنةٍ  ثالثمئة ابليت أهل منا رجل   يلملكن   واهلل
 يقوم وكم :هل قلت  القائم موت بعد :قال ؟لكذٰ  يكون ومت :هل فقلت :قال

 يوم إىل قيامه يوم من سنةً  عرشة تسع :فقال ؟يموت حت اعمله يف  القائم
 .(2)«موته
ىلع رجعة  ا دالٌّ يًض أ ووه ،حاديث السابقةاأل ذا احلديث ال ينايففهٰ 
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 ،ح فيه باسم احلسني كن لم يرص  ولٰ  ،احلسني بعد موت القائم 
 .ه احلسني ن  أيعلم  ةوبقرينة الروايات السابق

 اجلارود عن ابلاقر  عن أيب رواية   (الطويس  )غيبة  يف تقلنُ  ،نعم
ها اتلال  :نص 

كما بلث أهل الكهف يف  ،وتسع سنني ثالثمئةٍ  يملك القائم إن  »
ويفتح اهلل هل  ،اا وجورً ا كما ملئت ظلمً  وقسًط يمَل األرض عداًل  ،كهفهم

يسري  ، دٍ  دين حمم   ال يبَق إال  ويقتل انلاس حت   ،رشق األرض وغربها
 .(1)«دوبسرية سليمان بن داو

 ة بن ج  احلمام هو اإل كيمل يال   ن  أىلع  ذه الرواية تدل  هٰ 
 كالقائم يمل ن  إ :تقول يتمع الروايات ال   ة  عارضتذه الرواية موهٰ  ، احلسن

 وتسع سنني هو  ثالثمئةٍ  كيمل يال   ن  إو ،رة سنةً ـتسع عش
سبع  القائم  كة ملمد   ن  إبعض الروايات تقول  ن  أكما  ،احلسني 

 ،رواياتنا يف ة  ذه اتلعارضات موجودوهٰ  ،(2)نامن سني   ةً سنني تعادل سبعني سن
ذا عرفنا وجه إف ،غريها من العلل وأ يسهو الراو وأة منها اتلقي   وهلا علل  

 ةلأاملس ن  أل ؛هاعنذا لم نعرف وجه اجلمع نسكت إو ،خذ بهاأاجلمع فيها ن
 ةذه الروايهٰ  كون يفين أفنقول يمكن  ،جيب االعتقاد به موضوٍع يف ليس 
مام باسمه ح اإلر  ـولم يص ،و املراد بالقائم هو احلسني أ ي،من الراو سهو  
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عند  ارسارهم وال يبدونهأمن  ةالرجع ن  أل ؛ همن ةً ه الرجعة تقي  وبقضي  
 الشيعة. من ف اضععند الاملخالفني و

 رواياٍت ( ةني لرجعة األئم  خمالفة روايات املهدي  )ذكرنا يف ذيل عنوان  -ب
 ة بن بعد موت القائم احلج  الرجعة  ن  أح بر  ـخری تصأ

هو  بعد القائم  كيمل يال   ن  أىلع  ذه الروايات قرينة  وهٰ ، احلسن 
 .(1)فراجع احلسني 
نَّا يَلَْمليَكنَّ  َواهللي »صدر الرواية  يف مام ابلاقر قول اإل - ـج ْهَل  مي

َ
 أ

ئَةي  َمْوتيهي  َبْعدَ  رَُجل   ابْلَيْتي  يْسعً  يَزَْدادُ  َسنَةٍ  ثاََلثَمي بعد موته يرجع  والضمري يف ،«ات
قبله عن القائم  الرواية ذكر   وليس يف ،هل ابليتأمنهم  كىل نفس من يملإ
   احلسني أن  فاملقصود من الرواية  ،يلهإ  يرجعحت بعد موته  يملك
 ا.و تسعً  ةٍ ئالرجعة ثالثم حيائه يفإو

 ةنتيجال

ٍة أكَث من اثين عشـر  ـ1 ماًما خمالف  ملسل مات إأن  نظري ة وجود أئم 
ا تصل إىل حد  اتلواتر يفالشيعة االثين عرشي ة، فهناك روايات  كثرية    جدًّ

ة اثنا عرش، بل ال توجد رواية  واحدة   كتب الشيعة والسن ة تثبت أن  األئم 
ة ثالثة عش ح بأن  األئم  ر، وإذا وجدت روايًة متشابهًة فيجب رد ها إىل ـترص 

                                                                                                                                                       

 من هذا الكتاب. 112ـ  101راجع: ص   (1)



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

 حمكمات الروايات وابلدهي ات عند الشيعة.
إماًما يمكن تأويلها  الروايات ال يت تُوهم وجود أكَث من اثين عرش -2

ة اثين عرش، كما أن  أكَث تلك الروايات  بنحٍو ال يتنایف مع كون األئم 
ٍة  ، ويه نفسها منقولة  بشٍّك آخر ال حُيتمل فيه وجود أئم  فيها تصحيف 

 أكَث من اثين عرش.
 بعض تلك الروايات الزمها نيف إمامة أمري املومنني عيل  بن أيب  -3

ة االثين عشـر بعد ـ؛ ألن هما حتص9و 8تني ، مثل الروايطالٍب   ران األئم 
 إن  عديدهم يف ٰهذه يف ودل عيلٍّ وفاطمة، فإذا لم نقل  رسول اهلل 

ن ٰذلك خروج أمري ممن باب اتلغليب أو اتلصحيف فيها، فإن ه يلزم  الروايات
ة االثين عرش، وٰهذا ال يلزتم به أحد  من الشيعة.  املومنني   عن األئم 
و املنقولة یف بعض النسخ أو أالروايات ال يت وقع فيها اتلصحيف أن   -4

ة ثالثة عرش يه  ىيف كتٍب أخر ق فيه احتمال كون األئم  بشٍّك ال يتطر 
، والروايات ال يت ال داللة 13و 10و 9و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1الروايات  
 .15و 14و 12و 11يه الروايات  كونهم ثالثة عرش فيها ىلع
 2و 1ايات ال يت حيتمل أن ها صدرت من باب اتلغليب يه الروايات الرو

 .13و 9و 8و 6و 5و 4و 3و
  ال داللة فيهما ىلع أكَث من اثين عرش بوجٍه. 18و 17الروايتان 



 : املهدّيون االثنا عشرالثانيةالشبهة 

 

 الثانيةالشبهة 

 المهدّيون االثنا عشر
 

 





اثين عرش  هناك بعض الروايات تقول إن  بعد اإلمام املهدي  املنتظر 
يَك اْثنَا َعرَشَ »... إماًما، فيف رواية بعد ذكر األئمة املعصومني بأسمائهم:  فَٰذل

يًّا... هي اثنا َعَشـَر َمْهدي ْن َبْعدي نَّا َبْعَد »... ويف أخرى « إيَماًما ُثمَّ يَُكوُن مي إينَّ مي
ْن ُودْلي احْلَُسنْيي  الَْقائيمي  يًّا مي وبعضها بألفاٍظ ..«. .اثيَْنْ َعَشـَر َمْهدي

أخری فما هواملقصود من تلك الروايات؟ فهل تعين وجود اثين عرش إماًما 
ة االثين عش ة بن احلسن صاحب ـمهديًّا بعد األئم  ين خُيتتمون باحلج  ر ال 

العرص والزمان؟

 دراسٌة تارخيّيٌة للشبهة

ة االثين عش ر من بدهي ات مذهب الشيعة، ـحرص اإلمامة يف األئم 
والروايات الكثرية تدل  عليه؛ وٰللك ال جند يف تاريخ التشي ع من يؤمن 

ٍة أو أوصياء بعد اإلمام املهدي   اًك بروايات املهدي ني،  بوجود أئم  تمس 
ثني من  ومن هنا نقول حول تاريخ ٰهذه الشبهة: إن  بعض العلماء واملحد 

مة املجليس  وا لشيخ احلر  العاميل  تعاملوا مع ٰهذه الروايات ىلع قبيل العال 
أن ها من الروايات املشلكة، وتكل موا عن املقصود منها بنحٍو ينسجم مع 
عقائد الشيعة، ولٰكن لم تُطرح ىلع أن ها شبهة  يف عدم احنصار اإلمامة 
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ة االثين عشـر  ، ووجود معصومني أكَث من واخلالفة يف األئم 
ك أحد األشخاص املعارصيناملعصومني األربع بٰهذه  1ة عرش، نعم قد تمس 

يع العصمة والوصاية، وأن ه  ة، ويد  عيًا أن ه خليفة اإلمام احلج  الروايات مد 
، وهو مأمور  بتمهيد األرضي ة لظهور اإلمام،  ظهوره  دريافقه بعس هأن  وايلماين 

ة و اجليل خليفته ووصي ه؛ إذ ه سيكون هو أيًضا، وبعد وفاة اإلمام احلج 
ة، وبعده سيكون أحد عشـر مهديًّا، وهو  اخلامس من أبناء اإلمام احلج 

ل املهدي ني االثين عرش  .(2)أو 
ٍة  ولٰهذا السبب حتظى دراسة روايات املهدي ني والرد  ىلع شبهة )وجود أئم 

ي ٍة كبريٍة يف عرصنا الراهن.  آخرين( بأهم 

 اجلواب عن الشبهة

ي   الجواب اإلجمال 

ة احلجج هم اثنا  من بدهي ات الشيعة اإلمامي ة ورضوري اتهم أن  األئم 
عرش، وليس نلا وص  أو إمام  آخر غري ٰهؤالء، ويدعم ٰهذه االعتقاد 
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، درس يف لك ي ة اهلندسة، وحصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف 1968)اهلمبوش(، من موايلد 
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ة اثنا عش ر ـأحاديث متواترة  يف ٰهذا املضمون، تفيد بشٍّك قاطٍع أن  األئم 
ر ىلع أقل  ـعشإماًما ال غري؛ ولا جيب توجيه روايات املهدي ني االثين 

تقديٍر، أو أن نرد  العلم بها إىل املعصومني، فمن ناحيٍة تعد  ٰهذه الروايات 
ة املعصومني، وأن  أمر احلكومة بعد  متعارضًة مع روايات رجعة األئم 
ين يرجعون إىل ٰهذه ادلنيا. ونظًرا  ة ال  صاحب األمر يؤول إىل األئم 

ما ثبت عند الشيعة  لضعف ٰهذه الروايات سنًدا، ولكونها خالف
ة، أو بأن  ، وقاطبًة، فال يمكن االستناد إيلها يمكن توجيهها برجعة األئم 

اثنا عرش من  املقصود من االثين عرش مهديًّا بعد اإلمام املهدي  
ة يف زمان الرجعة، أو  ة دلى األئم  كبار الشيعة من ذوي املاكنة اخلاص 

ين ة ال  ، ويتسن مون  املقصود بعض أوالد اإلمام احلج  ة  دليهم ماكنة  خاص 
يف زمان حكومته املناصب، كما رص حت به الرواية املروي ة عن اإلمام 

 .الصادق 

ي   الجواب التفصيل 

ل ة يف اثين عرش إماًما: اجلواب األو   حرص األئم 
ة  ين هم أوصياء انلب   -من الواضحات دلى الشيعة اإلمامية أن  األئم  ال 

 -  ٌّهلم عيل ة ابن  اثنا عشـر إماًما، أو  وآخرهم صاحب األمر احلج 
؛ ولٰهذا ُسيم  الشيعة اإلمامي ة بـ )االثين عرشي ة(، احلسن املهدي  

ة يف  وتدعم ٰهذه القضي ة ابلدهي ة مئات الروايات ال يت تدل  ىلع حرص األئم 
أن يذكر ٰذلك  اثين عرش شخًصا؛ ألن ه لو اكن العدد أكَث اكن ىلع اإلمام
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العدد، وال يكتيف باتلأكيد ىلع االثين عرش؛ وٰللك إذا أتتنا رواية  توهم أن  
ة املعصومني أقل  من ٰذلك أو أكَث، فيجب توجيهها حبيث ال  عديد األئم 

كيفي ة  تتنایف مع حمكمات الروايات، أو رد ها. ويوضح اإلمام الصادق 
ْم َعنَّا يفي  »...اتلعامل مع الروايات املتعارضة:  َوايَتيهي ْن ري ُينَْظُر إيىَل َما اَكَن مي

نَا،  ْن ُحْكمي ْصَحابيَك، َفيُؤَْخُذ بيهي مي
َ
ْن أ يي َحَكَما بيهي الُْمْجَمَع َعلَيْهي مي يَك الَّ ٰذل

ْصَحابيَك، فَإينَّ الُْمْجَمَع َعلَيْهي اَل رَ  وُيرْتَكُ 
َ
نَْد أ ي لَيَْس بيَمْشُهوٍر عي اذر ال  يَْب الشَّ

.(1)«فييه
ة  أو خالف املشهور بني الشيعة، فال  بناًء ىلع ٰذلك إذا أتتنا رواية  شاذ 
يمكن اعتمادها تلكون أساًسا لَلحاكم العملي ة، فضاًل عن اعتمادها أساًسا 

للمباين االعتقادي ة ال يت تستلزم أدل ًة حمكمًة تفضـي إىل ايلقني.

ة يف ونشري يف ٰهذا الصدد إىل بعض الرواي ات ال يت تدل  ىلع حصـر األئم 
هلم أمري املؤمنني  ة ابن احلسن  اثين عرش أو   : وآخرهم احلج 

ٍد، »ـ1 قي َجْعَفري بْني حُمَمَّ ادي ، َعني الصَّ ي يمي يَل بْني الَْفْضلي الَْهاشي َعْن إيْسَماعي
ي بْني احْلُسَ  بييهي َعيلي

َ
، َعْن أ ٍّ دي بْني َعيلي

بييهي حُمَمَّ
َ
بييهي احْلَُسنْيي بْني َعْن أ

َ
، َعْن أ نْيي
يبي َطاليٍب 

َ
ي بْني أ نينَي َعيلي ريي الُْمْؤمي مي

َ
بييهي أ

َ
، َعْن أ ٍّ  قَاَل: قُلُْت  َعيلي
ةي َبْعَدَك.ليرَُسولي اهللي  ئيمَّ

َ
ْيني بيَعَددي اأْل ْخربي

َ
:  : أ ر َر ـُهُم اثنا َعشَ َفَقاَل يَا َعيلي

نَْت 
َ
لُُهْم أ وَّ

َ
ُرُهُم الَْقائيمُ أ .(2)«وآخي

                                                                                                                                                       

 .67، ص 1الكايف، ج ، الكلييّن، حمّمد بن يعقوب (1)
، األمايلا (2)  .629، ص لصدوق، حمّمد بن عليٍّ
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ٍّ » ـ 2 دي بْني َعيلي يبي َجْعَفٍر حُمَمَّ
َ
، َعْن أ ي يَد اجْلُْعيفي  َعْن َجابيري بْني يَزي

، إينَّ قَْوًما َيُقولُوَن إينَّ اهلل قَاَل: قُلُْت هَلُ: يَا اْبَن رَُسولي اهلل  ابْلَاقيري 
. قَاَل: َكَذبُوا واهلل! َجَعَل اإْليَماَمَة يفي  -َتبَارََك وَتَعاىَل  -  َعقيبي احْلََسني واحْلَُسنْيي

َولَْم يَْسَمُعوا اهلَل 
َ
ْكُرُه  -أ بيهي َيُقوُل:  -َتَعاىَل ذي يًَة يفي َعقي ، وَجَعلَها لَكيَمًة باقي

يَن  ي َة ُهُم الَّ ئيمَّ
َ
؟! ُثمَّ قَاَل: يَا َجابيُر، إينَّ اأْل  يفي َعقيبي احْلَُسنْيي

َفَهْل َجَعلََها إيالَّ
يَن قَاَل  نَصَّ رَُسوُل اهلل  ي ُة الَّ ئيمَّ

َ
، وُهُم اأْل  بياإْليَماَمةي

يَهُ  رَُسوُل اهلل  َسامي
َ
: وََجْدُت أ َماءي رْسيَي يبي إيىَل السَّ

ُ
ا أ  َساقي لَمَّ

ْم َمْكتُوَبًة ىلَعَ
نُْهمْ  د  وَجْعَفر  وُموىَس الَْعْرشي بيانلروري اْثنَا َعرَشَ اْسًما مي ٌّ وحُمَمَّ بَْطاهُ وَعيلي ٌّ وسي ، َعيلي

ة الَْقائيُم،  ٌّ واحْلََسُن واحلج   وَعيلي
د  ٌّ وحُمَمَّ ْهلي َبيْتي وَعيلي

َ
ْن أ ُة مي ئيمَّ

َ
هي اأْل فَٰهذي

ْفَوةي والطَّ  ُه اهلل الصَّ نَا إيالَّ َحرَشَ َحد  َغرْيُ
َ
يهي أ عي َمَع  -َتَعاىَل  -َهاَرةي، واهلل َما يَدَّ

ه  .(1)«إيبْلييَس وُجنُودي
يبي َعبْدي اهلل » ـ3

َ
رٍي، َعْن أ يبي بَصي

َ
ْعتُُه َيُقوُل  َعْن أ نَّا اثنا قَاَل: َسمي : مي

يًّا، َمََض  ، يَْص  َعرَشَ َمْهدي تَّة  َ سي تَّة  وَبيقي َحبَّ سي
َ
اديسي َما أ .(2)«نَُع اهلل بيالسَّ

يبي » ـ4
َ
ي بْني أ  ْبُن َعيلي

 َعْن َعبْدي الرَّمْحٰني بْني َسلييٍط قَاَل: قَاَل احْلَُسنْيُ
نَّا اثنا َعشَ : َطاليٍب  يبي ـمي

َ
ر بُْن أ نينَي َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
لُُهْم أ وَّ

َ
يًّا، أ  َر َمْهدي

ُرُهُم َطاليٍب  ْن ُودْليي وُهَو الَْقائيُم بياحْلَقي ، وآخي ُع مي  -َتَعاىَل  -، حُيّْيي اهلل اتلَّاسي
                                                                                                                                                       

 .246، كفاية األثر، ص: الرازي، علي بن حممد اخلزاز (1)
، كمال (2)  .338، ص 2الدين، ج  الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
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ْيَن احْلَقي  بيهي  ُر بيهي دي رَْض َبْعَد َمْوتيها، ويُْظهي
َ
ُكونَ  اأْل هي ولَو َكريَه الُْمرْشي

يني لُكي  ادلي
هَلُ  ىلَعَ

يني   ادلي
 َمَت ﴿ فييَها آَخُروَن، َفيُؤَْذْوَن َفيَُقاُل لَُهْم: َغيْبَة  يَْرتَدر فييَها قَْوم  ويَثْبُُت ىلَعَ
قينيَ  يبي ﴾ٰهَذا الْوَْعُد إيْن ُكنْتُْم َصادي َذى واتلَّْكذي

َ
ابيَر يفي َغيْبَتيهي ىلَعَ اأْل َما إينَّ الصَّ

َ
؟! أ

يْفي بنَْيَ يََدْي رَُسولي اهلل  لَةي الُْمَجاهيدي بيالسَّ »(1).بيَمْْني
بييهي »  ـ5

َ
ٍد، َعْن أ قي َجْعَفري بْني حُمَمَّ ادي ، َعني الصَّ مي يبي الَْقاسي

َ
َعْن حَيَْي بْني أ

هي  ي اثْنَا َعَشـَر، ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي َعْن َجدي ُة َبْعدي ئيمَّ
َ
لُُهْم : اأْل وَّ

َ
أ

ُرُهمُ  يبي َطاليٍب وآخي
َ
ر ْبُن أ  الَْقائيمُ  َعيلي

َ
َايئي وُحَجُج ، ُهْم ُخلََفايئي وأ ْويلي

َ
يَايئي وأ وْصي

ُر لَُهْم اَكفير   ، والُْمنْكي ن  ْم ُمْؤمي رر بيهي ي الُْمقي ، َبْعدي يتي مَّ
ُ
.(2)«اهلل ىلَعَ أ

، ُثمَّ قَاَل »  ـ6 نَّ اهلل َفَقاَل ُسلَيْم 
َ
َتْعلَُموَن أ

َ
َها انلَّاُس أ ير

َ
 -َعزَّ وَجلَّ  -: أ

نَْزَل يفي كيتَابيهي 
َ
َرُكْم إينَّما يُ : أ ْهَل ابْلَيْتي ويَُطهي

َ
َب َعنُْكُم الريْجَس أ ُْذهي يُد اهلُل يلي ري

رًيا لََْق َعلَيْنَا كيَساًء،  ،َتْطهي
َ
َمَة وابيَْنَّ َحَسنًا وُحَسيْنًا، ُثمَّ أ َفَجَمَعيني وفَاطي

ْهُل َبييْتي 
َ
، وقَاَل: امهلل  إينَّ ٰهُؤاَلءي أ يُمُهْم، وجَيْرَُحيني َما  وحُلَْميتي يُميني َما يُْؤل يُْؤل

ْرُهْم َتْطهي  ْب َعنُْهُم الريْجَس وَطهي ْذهي
َ
نَا يَا جَيْرَُحُهْم، َفأ

َ
مر َسلََمَة: وأ

ُ
رًيا. َفَقالَْت أ

ٍّ ]َويفي اْبَنيتي  ِخي َعيلي
َ
َّ ويفي أ لَْت يفي نْزي

ُ
، إينََّما أ  َخرْيٍ

نَْت ىلَعَ
َ
رَُسوَل اهلل؟ َفَقاَل: أ

ًة،  َ احْلَُسنْيي َخاصَّ ْن ُودْلي ابيْني يْسَعٍة مي َمَة[ ويفي ابيَْنَّ احْلََسني واحْلَُسنْيي ويفي ت اطي
َس لَيْ فَ

                                                                                                                                                       

، عيون أخبار الرضا  (1) د بن عيلٍّ ، ص 1، ج كمال ادلين ؛68، ص 1، ج الصدوق، حمم 
317. 

، كمال (2)  .259، ص 1الدين، ج  الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
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نَا. َحد  َغرْيُ
َ
يَها أ نْلَا  َمَعنَا في

َ
ثَتْنَا بيٰذليَك، َفَسأ مَّ َسلََمَة َحدَّ

ُ
نَّ أ

َ
َفَقالُوا لُكرُهْم: نَْشَهُد أ

مر َسلََمَة  رَُسوَل اهلل 
ُ
ثَتْنَا أ َثنَا َكَما َحدَّ  .»(1)َفَحدَّ

ي بْني ُموىَس » ـ7 اَلمي ْبُن َصاليٍح الَْهَرويير َعْن َعيلي َثنَا َعبُْد السَّ  َحدَّ
ٍد، َعْن الريَضا  بييهي َجْعَفري بْني حُمَمَّ

َ
بييهي ُموىَس بْني َجْعَفٍر، َعْن أ

َ
، َعْن أ

بييهي ا
َ
، َعْن أ ي بْني احْلَُسنْيي بييهي َعيلي

َ
، َعْن أ ٍّ دي بْني َعيلي

بييهي حُمَمَّ
َ
، أ ٍّ حْلَُسنْيي بْني َعيلي

يبي َطاليٍب 
َ
ي بْني أ بييهي َعيلي

َ
يف حديث  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل  َعْن أ

يَاَءَك  وْصي
َ
ُد، إينَّ أ يُت: يَا حُمَمَّ ؟ َفنُودي يَايئي وْصي

َ
طويل:... َفُقلُْت يَا رَبي وَمْن أ

نَا بَ 
َ
. َفنََظْرُت وأ  َساقي الَْعْرشي

، الَْمْكتُوبُوَن ىلَعَ نْيَ يََدْي َرِبي إيىَل َساقي الَْعْرشي
 ٍّ ْخرَضُ َمْكتُوب  َعلَيْهي اْسُم ُكي َوصي

َ
يُْت اثيَْنْ َعرَشَ نُوًرا يفي ُكي نُوٍر َسْطر  أ

َ
فََرأ

 ، يَايئي وْصي
َ
ْن أ يتي مي مَّ

ُ
ير أ ُرُهْم َمْهدي يبي َطاليٍب، وآخي

َ
ر ْبُن أ لُُهْم َعيلي وَّ

َ
، َفُقلُْت: يَا أ

َايئي رَبي  ْويلي
َ
ُد، ٰهؤالء أ يُت: يَا حُمَمَّ ي؟ َفنُودي ْن َبْعدي يَايئي مي وْصي

َ
ٰهؤالء أ

َ
، أ

يَاُؤَك وُخلََفاُؤَك  وْصي
َ
، وُهْم أ يَّيتي  بَري

، وُحَجيجي َبْعَدَك ىلَعَ يَايئي ْصفي
َ
بَّايئي وأ حي

َ
وأ

 .(2)«وَخرْيُ َخليْقي َبْعَدك
د بن مسلٍم » ـ 8 ثنا فضالة بن أي وب، عن أبان بن عثمان، عن حمم  حد 

 لعيل  بن أيب  : قال رسول اهلل قال: قال أبوجعفٍر 
، أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم  أنت يا عيل  أوىل طالٍب  : يا عيل 
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د  باملؤمنني من أنفسهم، ثم  احلسن، ثم  احلسني، ثم  عيل  بن احلسني، ثم  حمم 
ٍد، ثم  موىس بن جعفٍر، ثم  عيل  بن موىس، ثم  بن  ، ثم  جعفر بن حمم  عيلٍّ

 ، ٍد، ثم  احلسن بن عيلٍّ ، ثم  عيل  بن حمم  د بن عيلٍّ ة بن احلسن حمم  ثم  احلج 
ي تنتيه ًة طويلًة، ثم  يظهر ويمَل  اخلالفة والوصاية إيله ال  ويغيب مد 

 .(1)«األرض عداًل وقسًطا كما ملئت جوًرا وظلًما
د بن عبد اجلب ار قال: قلت لسي دي احلسن بن » ـ 9 ثنا حمم   حد 
: يا بن رسول اهلل، جعلين اهلل فداك! أحب  أن أعلم من اإلمام عيلٍّ 

ة اهلل ىلع عباده من بعدك؟ فقال  ة اهلل من بعدي وحج  : إن  اإلمام وحج 
ي هو ابين، سيم  رسول اهلل  . ر خلفائهخاتم حجج اهلل وآخ وكني ه، ال 

ن هو يا بن رسول اهلل؟ قال: من ابنة ابن قيص ر ملك الروم. أال إن ه ـقال: مم 
.(2)«سيودل ويغيب عن انلاس غيبًة طويلًة، ثم  يظهر

مْحََد بْني إيْدرييَس » ـ10
َ
ثَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن أ َثنَا  َحدَّ يبي قَاَل: َحدَّ

َ
ثَنَا أ قَاَل: َحدَّ

ر، َعْن  يْبَايني ُد ْبُن آَدَم الشَّ َثنَا حُمَمَّ ازيير قَاَل: َحدَّ ر الرَّ يَاٍد اآْلَدمي يٍد َسْهُل ْبُن زي بُو َسعي
َ
أ

ثَنَا الُْمبَارَُك ْبُن فََضالََة َعْن وَْهبي بْني  يبي إييَاٍس قَاَل: َحدَّ
َ
بييهي آَدَم بْني أ

َ
 ُمنَبيٍه، َرَفَعُه أ

تَايني َعني ابْني َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل 
َ
ا ُعريَج يبي إيىَل َرِبي َجلَّ َجاَلهُلُ، أ : لَمَّ

                                                                                                                                                       

 .234، ص 2إثبات اهلداة، ج احلّر العاملّي، حمّمد بن احلسن،  (1)

د بن احلسن، إثبات اهلداة  (2) ، حمم  من كتاب إثبات الرجعة للفضل بن  )نقاًل احلر  العاميل 
 .196 ، ص5، ج شاذان(
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يًا ُينَاديي:  -َعزَّ وَجلَّ  -فََخَررُْت هللي : انليَداء ، فَإيَذا ُمنَادي نَْعَم َعيَلَّ
َ
يَما أ ًدا ُشْكًرا ل َساجي

ي ىلَعَ اْرَفْع يَا حُمَ  ْن َبْعدي مَّيتي مي
ُ
، امْجَْع أ َك. َفُقلُْت: إيليٰهي ْعطي

ُ
َسَك، وَسليْني أ

ْ
ُد رَأ مَّ

ْوََح اهلل 
َ
. فَأ يَاَمةي يرَييُدوا مَجييًعا ىلَعَ َحوِْضي يَْومَ الْقي يبي َطاليٍب؛ ل

َ
ي بْني أ َتَعاىَل  -َواَليَةي َعيلي

ُد، إييني قَْد قََضيُْت  - : يَا حُمَمَّ ْم، إيَلَّ ْخلَُقُهْم، وقََضايئي َماٍض فييهي
َ
ْن أ

َ
بَاديي َقبَْل أ  يفي عي

َك، وَجَعلْتُُه  ْن بَْعدي لَْمَك مي َشاُء، وقَْد آتَيْتُُه عي
َ
ي بيهي َمْن أ ْهدي

َ
َشاُء وأ

َ
ْهليُك بيهي َمْن أ

ُ
أَل

يَمًة مييني  تيَك؛ َعزي مَّ
ُ
ْهليَك وأ

َ
َك ىلَعَ أ ْن َبْعدي َل اجْلَنََّة َمْن َوزييَرَك وَخلييَفتََك مي ْدخي

ُ
ألي

بَْغَضُه 
َ
نَْكَر َواَلَيتَُه َبْعَدَك، َفَمْن أ

َ
بَْغَضُه واَعَداُه وأ

َ
َل اجْلَنََّة َمْن أ ْدخي

ُ
َحبَُّه، واَل أ

َ
أ

، وَمْن اَعَداُه َفَقْد اَعَداَك، وَمْن اَعَداَك َفَقْد  بَْغَضيني
َ
بَْغَضَك أ

َ
بَْغَضَك، وَمْن أ

َ
أ

حَ 
َ
، وَمْن أ ، وقَْد َجَعلُْت هَلُ ٰهذه اَعَدايني َحبَّيني

َ
َحبََّك َفَقْد أ

َ
َحبََّك، وَمْن أ

َ
بَُّه َفَقْد أ

يلََة،  يَّتيَك الَْفضي ْن ذُري يًّا، لُكرُهْم مي َحَد َعَشـَر َمْهدي
َ
ْن ُصلْبيهي أ َج مي ْخري

ُ
ْن أ

َ
ْعَطيْتَُك أ

َ
وأ

نُْهْم يَُصيلي خَ  ُر رَُجٍل مي ، وآخي َن ابْليْكري ابْلَتُولي يىَس ابُْن َمْريَمَ مي رَْض  لَْفُه عي
َ
 اأْل

ُ
َيْمََل

نُْهْم ُظلًْما .(1)«َعْداًل َكَما ُمليئَْت مي
يبي » ـ11

َ
ر ْبُن أ نينَي َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
ْصبَغي بْني ُنبَاتََة قَاَل: َخَرَج َعلَيْنَا أ

َ
َعني اأْل

وُهَو َيُقوُل: َخَرَج َعلَيْنَا  َذاَت يَْوٍم ويَُدُه يفي يَدي ابْنيهي احْلََسني  َطاليٍب 
ي  رَُسوُل اهلل  هي ٰهَكَذا وُهَو َيُقوُل: َخرْيُ اخْلَلْقي َبْعدي ي يفي يَدي َذاَت يَْوٍم وَيدي

اَل َوإييني 
َ
، أ ٍن َبْعَد َوفَايتي  ُمْؤمي

ِخي ٰهَذا، وُهَو إيَماُم ُكي ُمْسليٍم وَمْوىَل ُكي
َ
وَسييُدُهْم أ
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قُوُل َخرْيُ اخْلَ 
َ
ٍن وَمْوىَل ُكي أ ي وَسييُدُهْم ابيْني ٰهذا، وُهَو إيَماُم ُكي ُمْؤمي لْقي َبْعدي

ي َكَما ُظليْمُت َبْعَد  اَل َوإينَُّه َسيُْظلَُم َبْعدي
َ
، أ ٍن َبْعَد َوفَايتي  ُمْؤمي

ُخوُه احْلَُسنْيُ رَُسولي اهلل 
َ
 ، وَخرْيُ اخْلَلْقي وَسييُدُهْم َبْعَد احْلََسني ابيْني أ

ْن َساَدةي  ْصَحابُُه مي
َ
َما إينَُّه وأ

َ
رْضي َكْرَباَلَء، أ

َ
، الَْمْقتُوُل يفي أ يهي خي

َ
الَْمْظلُوُم َبْعَد أ

نْ  يْسَعة  مي ْن َبْعدي احْلَُسنْيي ت ، ومي يَاَمةي َهَداءي يَْوَم الْقي ، ُخلََفاُء اهلل يفي  الشر ُصلْبيهي
َمنَ 
ُ
هي، وأ بَادي ، وُحَجُجُه ىلَعَ عي هي رْضي

َ
نَي، وقَاَدةُ أ ُة الُْمْسليمي ئيمَّ

َ
، وأ  وَْحييهي

اُؤُه ىلَعَ
 اهلل 

ُ
ي َيْمََل ي ُعُهُم الَْقائيُم الَّ نَي، تَاسي نينَي، وَساَدُة الُْمتَّقي بيهي  -َعزَّ وَجلَّ  -الُْمْؤمي

لًْما َبْعَد َجْهليَها، رَْض نُوًرا َبْعَد ُظلَْمتيَها، وَعْداًل َبْعَد َجْوريَها، وعي
َ
يي  اأْل والَّ

َن  ، لََقْد نََزَل بيٰذلك الَْوْْحُ مي يني بياإْليَماَمةي ةي، واْختَصَّ ًدا بيانلربُوَّ ِخي حُمَمَّ
َ
َبَعَث أ

ئييَل، ولََقْد ُسئيَل رَُسوُل اهلل  مينيي َجرْبَ
َ
وحي اأْل يَساني الرر  ل

َماءي ىلَعَ نَا  السَّ
َ
وأ

ي  ةي َبْعَدهُ َفَقاَل ل ئيمَّ
َ
نَْدهُ َعني اأْل ، إينَّ َعَدَدُهْم عي ماءي ذاتي الرُْبُوجي : والسَّ ائيلي لسَّ

 . ُهوري
، إينَّ َعَدَدُهْم َكَعَددي الشر ُهوري

يَّامي والشر
َ
يَالي واأْل

، ورَبي اللَّ بيَعَددي الرُْبُوجي
ائيُل: َفَمْن ُهْم يَا رَُسوَل اهلل؟ فَوََضَع رَُسوُل اهلل  ،  َفَقاَل السَّ يسي

ْ
يََدهُ ىلَعَ َرأ

يٌّ َفَقاَل:  ُرُهُم الَْمْهدي لُُهْم ٰهذا وآخي وَّ
َ
، وَمْن اَعَداُهْم أ . َمْن َواالُهْم َفَقْد َوااليني

، وَمْن  ْبَغَضيني
َ
ْبَغَضُهْم َفَقْد أ

َ
، وَمْن أ َحبَّيني

َ
َحبَُّهْم َفَقْد أ

َ
، وَمْن أ َفَقْد اَعَدايني

، وَمْن َعَرَفُهْم َفَقدْ  نَْكَريني
َ
نَْكَرُهْم َفَقْد أ

َ
ْم حَيَْفُظ اهلل  أ ، بيهي َعزَّ وَجلَّ  -َعَرفيَني
-  ، َماءي َن السَّ ْم نََزَل الَْقْطُر مي بَاَدُه، وبيهي ْم يَْرُزُق عي ْم َيْعُمُر بياَلَدُه، وبيهي ينَُه، وبيهي دي

نَي  ُة الُْمْسليمي ئيمَّ
َ
يَايئي وُخلََفايئي وأ ْصفي

َ
، ٰهُؤاَلءي أ رْضي

َ
ْم خَيُْرُج بََراَكُت اأْل وَمَوالي وبيهي
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نينيَ   .(1)«الُْمْؤمي
َّ َيُقوُل: ُكنُْت َجاليًسا بنَْيَ يََدْي » ـ12 ْعُت َسلَْماَن الَْفارييسي : َسمي قَاَل ُسلَيْم 

َمُة  رَُسولي اهلل  ، فََدَخلَْت فَاطي يهي ي قُبيَض في ي هي الَّ ْت يفي َمَرضي
َ
ا َرأ ، فَلَمَّ

ُة َحتَّ َجَرْت ُدُموُعَها ىلَعَ  َما بيرَُسولي اهلل  ْعفي َخنََقتَْها الَْعرْبَ َن الضَّ مي
ْيَها، َفَقاَل لََها رَُسوُل اهلل  ؟ قَالَْت: َخدَّ يكي ، َما ُيبْكي  : يَا بُنَيَّةي

َك. َفَقاَل  ْن َبْعدي يَْعَة مي َي الضَّ ـيي َوُودْلي ـَى ىلَعَ َنْفس ْخش
َ
 يَا رَُسوَل اهللي، أ

ْهُل َبيٍْت  رَُسوُل اهلل 
َ
نَّا أ

َ
َوَما َعليْمَت أ

َ
َمُة أ : يَا فَاطي ُموعي َواْغَرْوَرَقْت َعيْنَاهُ بيادلر

، َوإينَّ اهلل  هي يعي َخلْقي نَُّه َحتََم الَْفنَاَء ىلَعَ مَجي
َ
ْنيَا، َوأ َرَة ىلَعَ ادلر  -اْختَاَر اهلل نَلَا اآْلخي

رْضي  -َتبَارََك َوَتَعاىَل 
َ
لََع إيىَل اأْل نُْهْم َفَجَعليَني نَبييًّا، ُثمَّ اطَّ اَلَعًة فَاْختَاَريني مي  اطي

ًخا 
َ
َذُه أ ي ختَّ

َ
ْن أ

َ
َزويَجكي إييَّاُه، َوأ

ُ
ْن أ

َ
َمَريني أ

َ
، َوأ رْضي ثَانييًَة فَاْختَاَر َبْعلَكي

َ
لََع إيىَل اأْل اطَّ

بُ 
َ
، فَأ يتي مَّ

ُ
ْجَعلَُه َخلييَفيتي يفي أ

َ
ْن أ

َ
يًّا، َوأ يًرا َووَصي ، َوَوزي نْبييَاءي اهللي َورُُسليهي

َ
وكي َخرْيُ أ

لََع  ، ُثمَّ اطَّ ْهيلي
َ
ْن أ ُل َمْن يَلَْحُقيني مي وَّ

َ
نْتي أ

َ
، َوأ يَاءي َوالُْوَزَراءي وْصي

َ
َوبَْعلُكي َخرْيُ اأْل

ِخي 
َ
كي َوُودْلي أ ْن ُودْلي َحَد َعرَشَ رَُجاًل مي

َ
ًَة فَاْختَارَكي َوأ اَلَعًة ثَاثلي رْضي اطي

َ
 َبْعليكي إيىَل اأْل

[ َسييَدا َشبَابي  ْهلي اجْلَنَّةي َواْبنَاكي ]احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ
َ
يَساءي أ نْتي َسييَدُة ن

َ
، فَأ نْكي مي

 ، ْهلي اجْلَنَّةي
َ
يَاَمةي أ يَايئي إيىَل يَْومي الْقي وْصي

َ
َحَد َعَشـَر إيَماًما أ

َ
ِخي َواأْل

َ
نَا َوأ

َ
، لُكرُهْم َوأ

يروَن،  َهاُدونَ  نْ َمْهدي يْسَعة  مي ، ُثمَّ ]ت ِخي احْلََسُن، ُثمَّ احْلَُسنْيُ
َ
يَاءي َبْعَد أ وْصي

َ
ُل اأْل وَّ

َ
[ أ
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ٍد يفي اجْلَنَّة... ٍل َواحي  .(1)«ُودْلي احْلَُسنْيي يفي َمْْني
يبني  عدد  إن  امللفت للنظر يف ٰهذه الرواية أن  انلب  األكرم 

ة األثنا عرش إىل يوم القيامة، وليس يف ابلني ما يدل   أوصيائه، وهم األئم 
.ىلع غريهم 

وهناك العديد من الروايات حتمل املعىن نفسه؛ وٰللك ال يمكن ألحٍد 
أن يستند إىل رواياٍت قليلٍة ضعيفٍة ومعارضٍة لرواياٍت كثريٍة ومشهورٍة يف 

ي ة.إثبات أمٍر اعتقاديٍّ بٰهذ ه األهم 
ة ـكما ورد يف مصادر أهل السن ة روايات  كثرية  حتص ر عدد األئم 

باثين عرش شخًصا، وٰذلك بتعابري خمتلفٍة من قبيل  واألوصياء بعد انلب  
اثنا عرش خليفًة، واثنا عرش أمرًيا، واثنا عشـر وصيًّا، وأمثال ٰهذه 

 اتلعبريات نشري فيما ييل إىل بعضها:
اك ب» ـ1  ن حرٍب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت سم 

ر خليفًة. ثم  قال ـيقول: ال يزال اإلسالم عزيًزا إىل اثىن عش رسول اهلل 
 .(2)«لكمًة لم أفهمها، فقلت أليب ما قال: فقال لك هم من قريٍش 

                                                                                                                                                       

، ج  (1) ، سليم بن قيٍس اهلالل  ؛ ورواه الصدوق يف )كمال ادلين( 566و 565، ص 2اهلالل 
 .263و 262، ص 1انظر: )كمال ادلين(، ج بتفاوٍت يسرٍي، 

 .3، ص 6النيسابورّي، مسلم بن احلّجاج، صحيح مسلٍم، ج  (1)
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يقول: يكون اثنا  سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت انلب  »ـ 2
 .(1)«عرش أمرًيا. فقال لكمًة لم أسمعها، فقال أيب: إن ه قال لك هم من قريٍش 

يقول: ال يزال أمر انلاس  عن جابر بن سمرة قال: سمعت انلب  »ـ 3
،  ماضيًا ما ويلهم اثنا عشـر رجاًل. ثم  تكل م انلب   بكلمٍة خفيت عيل 

 .(2)«قال لك هم من قريٍش ؟ ففسألت أيب ماذا قال رسول اهلل 

ةاجلواب اثلاين  : خمالفة روايات املهدي ني لرجعة األئم 
ة  ، وإن ه بعد إن  ٰهذه الروايات خمالفة  لرواياٍت تثبت رجعة األئم 

ة  وفاة صاحب األمر  م األرض هم األئم  أو استشهاده يكون حاك 
ة  وحتِك بعض الروايات أن  اإلمام احلسني ، املعصومون  ل األئم  هو أو 

ل بغسل صاحب األمر   ودفنه. واإلمام  رجواًع، وهو من يتكف 
ل إماٍم وحاكٍم يف عرص الرجعة بعد اإلمام املهدي   احلسني   .سيكون أو 
يني »ـ 1 يدي َبَهاءي ادلي عي قي السَّ

ييدي اجْلَلييلي الُْمَوفَّ ا َرَواُه لي َوَرَويْتُُه َعني السَّ مَّ َومي
ي  ي َعيلي يدي احْلَُسييْني ْخَراُه  -بْني َعبْدي احْلَمي

ُ
ْمَر ُدْنيَاهُ َوأ

َ
ْصلََح أ

َ
ْسَعَدهُ اهلل بيتَْقَواُه، َوأ

َ
أ

مْحََد بْني ُعْقبََة، َعْن  -
َ
، يَْرَفُعُه إيىَل أ يَادييي ٍد اإْلي مْحََد بْني حُمَمَّ

َ
هي َعْن أ يقي َرَواُه بيَطري

                                                                                                                                                       

 .127، ص 8البخارّي، حمّمد بن إمساعيل، صحيح البخارّي، ج  (1)
 .3، ص 6صحيح مسلٍم، ج النيسابورّي، مسلم بن احلّجاج،  (2)
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يبي َعبْدي اهلل
َ
، َعْن أ بييهي

َ
يَل هَلُ: سُ   أ ؟ قَاَل: َنَعْم. فَقي َ َحقٌّ يهي

َ
ئيَل َعني الرَّْجَعةي أ

ُل َمْن خَيُْرُج؟ قَاَل: احْلَُسنْيُ  وَّ
َ
ثَري الَْقائيمي َمْن أ

َ
، قُلُْت: ، خَيُْرُج ىلَعَ أ

:  -َتَعاىَل  -َوَمَعُه انلَّاُس لُكرُهْم؟ قَاَل: اَل، بَْل َكَما َذَكَر اهلل  َم يَوْ ﴿يفي كيتَابيهي
فْواًجا

َ
تُوَن أ

ْ
وري َفتَأ  .(1)«قَْوًما َبْعَد قَْومٍ  ﴾ُينَْفُخ يفي الصر

ين ُقتيلُوا َمَعُه، َوَمَعُه َسبُْعوَن نَبييًّا  َوُيْقبيُل احْلَُسنْيُ » ـ 2
ْصَحابيهي ال 

َ
يفي أ

ْمَراَن  ثُوا َمَع ُموىَس بْني عي اخْلَاَتَم، َفَيُكوُن  ، َفَيْدَفُع إييَلْهي الَْقائيُم َكَما بُعي
( احْلَُسنْيُ  ي ييَلي ُغْسلَُه َوَكْفَنُه وََحُنوَطُه )َوُيَواريي بيهي يفي ُحْفَرتيهي ي  .(2)«ُهَو الَّ
بَا َجْعَفٍر »  ـ3

َ
ْعُت أ ي قَاَل َسمي نَّا َيُقوُل  َوَعْن َجابيٍر اجْلُْعيفي : واهلل يَلَْمليَكنَّ مي

ْهَل ابْلَيْتي رَُجل  َبعْ 
َ
يَك؟ أ يْسًعا. قُلُْت: َمَت يَُكوُن ذٰل ئَةي َسنٍَة ويَزَْداُد ت َد َمْوتيهي ثاََلثَمي

يْسَع َعشْ   قَاَل: بَْعَد الَْقائيمي  هي؟ قَاَل: ت َرةَ َسنًَة، ُثمَّ ـقُلُْت: وَكْم َيُقومُ الَْقائيُم يفي اَعلَمي
نْيَا، وُهوَ  ـُر إيىَل ادلر ، احْلَُسنْيُ  خَيُْرُج الُْمنْتَصي ْصَحابيهي

َ
هي وَدمي أ ، َفيَْطلُُب بيَدمي

نينَي  رُي الُْمْؤمي مي
َ
اُح وُهَو أ فَّ  .»(3)َفيَْقتُُل ويَْسبي َحتَّ خَيُْرَج السَّ

دي بْني احْلََسني بْني » ـ4 مَّ
يَاٍد، َعْن حُمَ ا َعْن َسْهلي بْني زي

ْصَحابينَ
َ
ْن أ ة  مي دَّ عي

وٍن، َعْن َعبْدي اهلل  مي بْني َعبْدي الرَّمْحٰ َشمر ، َعْن َعبْدي اهلل بْني الَْقاسي َصمي
َ
ني اأْل

                                                                                                                                                       

دباقر، حبار األنوار، ج  (1) ، حمم  ، حسن بن سليمان، خمترص  ؛103، ص 53املجليس  احليل  
 .165ابلصائر، ص 

، حسن بن سليمان، خمتص (2) دباقر، حبار ـاملجلس ؛166و 165ر ابلصائر، ـاحليل   ، حمم  ي 
 .103، ص 53األنوار، ج 

، حسن بن سليمان، خمتص (3) دباقر، حبار األنوار، ـ؛ املجلس166ر ابلصائر، ص ـاحليل   ، حمم  ي 
 .104و 103، ص 53ج 
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يبي َعبْدي اهلل 
َ
، َعْن أ يَل  ابْلََطلي ي َتَعاىَل: ﴿وقََضيْنَا إيىَل بيَني إيرْسائي يفي قَْوهلي

يبي َطا
َ
ي بْني أ ﴾، قَاَل: َقتُْل َعيلي تنَْيي رْضي َمرَّ

َ
ُدنَّ يفي اأْل تابي تَلُْفسي ليٍب يفي الْكي

ا َكبيرًيا﴾ قَاَل: َقتُْل احْلَُسنْيي وَطْعُن احْلََسني  نَّ ُعلُوًّ
، ، ﴿َوتَلَْعلُ

إيَذا َجاَء نَْصـُر َدمي 
واَلُهَما﴾ فَ

ُ
إيَذا َجاَء وَْعُد أ

 ﴿فَ
الَل احْلَُسنْيي  يٍد فَجاُسوا خي ٍس َشدي

ْ
وِلي بَأ

ُ
باًدا نَلا أ ، ﴿َبَعثْنا َعلَيُْكْم عي

﴾ قَْوم   ياري ، فَاَل يََدُعوَن َوتًْرا آليلي َيبَْعثُُهُم اهلل َقبَْل ُخُروجي الَْقائيمي  ادلي
ٍد إيالَّ َقتَلُوهُ، ﴿واكَن وَْعًدا َمْفُعواًل﴾ ُخُروُج الَْقائيمي  ﴿ُثمَّ رََدْدنا  حُمَمَّ

مْ  يْهي
ةَ َعلَ ْصَحابيهي عَ  ﴾ ُخُروُج احْلَُسنْيي لَُكُم الَْكرَّ

َ
ْن أ نَي مي ُم يفي َسبْعي يْهي

لَ
نَّ ٰهَذا احْلَُسنْيَ 

َ
وَن إيىَل انلَّاسي أ ، الُْمؤَدر ُب ليُّكي َبيَْضٍة وَْجَهاني ابْلَيُْض الُْمَذهَّ

اٍل واَل َشيَْطاٍن،  نَُّه لَيَْس بيَدجَّ
َ
، وأ يهي نُوَن في قَْد َخَرَج َحتَّ اَل يَُشكَّ الُْمْؤمي

ْم.  ْظُهريهي
َ
ُة الَْقائيُم بنَْيَ أ نينَي فَ َواحْلُجَّ فَُة يفي قُلُوبي الُْمْؤمي إيَذا اْستََقرَّتي الَْمْعري

نَُّه احْلَُسنْيُ 
َ
نُُه  أ لُُه ويَُكفي ي ُيَغسي ي ة الَْموُْت، َفيَُكوُن الَّ َجاَء احلج 

 ٍّ َحُدهُ يفي ُحْفَرتيهي احْلَُسنْيَ بَْن َعيلي
َّ إيالَّ   وحُيَنيُطُه ويَلْ واَل ييَلي الَْوصي

ر   .(1)«الَْوصي

 إشكال   

                                                                                                                                                       

 .206، ص 8الکلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)
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مة يف  (2)وبعض أتباعه (1)حاول أمحد احلسن توجيه ٰهذه الروايات املتقد 
أن  الرجعة احلاصلة يف زمان القائم تكون يف عهد آخر املهدي ني؛ ألن  تلك 
، بل ذكرت )القائم(  د بن احلسن العسكري  ة حمم  الروايات لم تنص  ىلع احلج 

، فإن ها تصدق ىلع ك  وصفة القائم، وكما تصدق ىلع اإلمام املهدي  
ي تـه  .واحٍد من ذر 

 الجواب

اًل: أن  لفظة القائم  ظاهرة  يف خصوص اإلمام  -وإن جاءت مطلقًة  -أو 
؛ وٰذلك ألن  القائم يف الروايات بصورٍة مطلقٍة ينرصف إىل اثلاين عرش 

اإلمام اثلاين عرش، حبيث صار حقيقًة فيه، وإذا أريَد غريه فإن ه حيتاج إىل 
. وهناك رو ح بأن  القائم هو ـايات  تصقرينٍة صارفٍة عن معناه احلقييق  ر 
ي اثنا َعشَ »اإلمام اثلاين عرش بتعابري خمتلفٍة، مثل:  ُة َبْعدي ئيمَّ

َ
لُُهْم ـاأْل وَّ

َ
َر أ

ُرُهمُ  يبي َطاليٍب وآخي
َ
ر ْبُن أ ير »، (3)«الَْقائيمُ  َعيلي ْهلي َبييْتي َوَمْهدي

َ
نُْهْم قَائيُم أ ُع مي اتلَّاسي

                                                                                                                                                       

 .180 ؤالسال 125؛ ص 175 ؤالسال، 109أمحد احلسن، املتشاهبات، ص  (1)
 .89العقيلّي، ناظٌم، الوصّي والوصّية، أمحد بن احلسن، ص  (2)
، کمال الدين، ج   -(3)  .259، ص 1الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
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يتي  مَّ
ُ
ُعُهُم الْ »،(1)«أ  اهلل تَاسي

ُ
يي َيْمََل رَْض نُوًرا -َعزَّ وََجلَّ  -َقائيُم الَّ

َ
، (2)«بيهي اأْل

ُهمْ » ير ُعُهْم قَائيُمُهْم َوَمْهدي . فإذا سمع أي  شيعٍّ لكمة )القائم( فإن ه يفهم (3)«تَاسي
.  أن  املراد منه اإلمام اثلاين عرش، وٰهذا واضح 

يف تفسري قوهل تعاىل:  ثانيًا: يف الرواية الرابعة يقول اإلمام الصادق 
يَاري ﴿ اَلَل ادلي يٍد فََجاُسوا خي ٍس َشدي

ْ
وِلي بَأ

ُ
بَاًدا نَلَا أ قَْوم  »: ﴾َبَعثْنا َعلَيُْكْم عي

ٍد إيالَّ  ، فاََل يََدُعوَن َوتًْرا آليلي حُمَمَّ واكَن  َقتَلُوُه، َيبَْعثُُهُم اهلل َقبَْل ُخُروجي الَْقائيمي
... وَْعًدا َمْفُعواًل  ، ومعلوم  أن  االنتقام من أعداء اهلل قبل «ُخُروُج الَْقائيمي
، فاملستفاد من وكذا خروج القائم بعده ىلع أعداء اهلل، خروج القائم 

وىلع ما يقوهل ر وخروجه، ـلفظة )اخلروج( يناسب قيام اإلمام اثلاين عش
إلمام اثلاين عشـر دور املهدي ني وخالفتهم، وبعد أتباع أمحد يأيت بعد ا

املهدي  اثلاين عشـر تكون الرجعة، فنسأهلم هل يكون قبل املهدي  اثلاين 
ٍد إال  قتلوه؟! وهل يكون آلخر املهدي ني  عرش قوم  ال يدعون وتًرا آلل حمم 
خروج  ىلع الظاملني؟! واحلال أن  األرض تطهر من لوث الظاملني مع ظهور 

 مام، فخروج املهدي  اثلاين عرش ىلع من؟! اإل
 ( أن  رجعة أهل ابليت 6و 5) ثاثلًا: يستفاد من الروايتني اآلتيتني

                                                                                                                                                       

 .257املصدر السابق، ص  (1)
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، إذ خيرب اإلمام املهدي  عيل  بن تكون يف زمن ظهور اإلمام اثلاين عشـر 
مهزيار يف الرواية األوىل عن احلوادث ال يت تكون حني ظهوره، فيسأل ابن 

ا يكون بعده من احلوادث، فيقول:  ة، الرجعة »مهزيار اإلمام عم  ة الكر  الكر 
ة «. الرجعة ، ولم يقل )تأيت بعده خالفة أي تأيت بعده رجعة األئم 

ة أن   ت يف الرواية املهدي ني(! وخاص  ه أستُند يف ٰهذه الرواية إىل اآلية ال يت فُس 
. ويف الرواية اثلانية أيًضا يسأل ال يت قبلها ِبروج اإلمام احلسني 

ا يعمل املهدي   ل موالنا الصادق عم  بقتله  ، فأخربه اإلمام املفض 
، فظهور احلسني يف زمن ظهور ثم  يظهر احلسني »السفياين ، وقال: 

 .هدي  امل
بُو اخْلرَْيي » ـ5

َ
َثنَا أ ، قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن َسْهٍل اجْلَلُوديير بُو َعبْدي اهلل حُمَمَّ

َ
َوَرَوى أ

يَم ُموىَس بْني َجْعَفٍر  يبي إيبَْراهي
َ
دي أ ر يفي َمْسجي ر الُْكويفي ايئي دي بْني َجْعَفٍر الطَّ أمحد ْبُن حُمَمَّ

 ُد ْبُن َثنَا حُمَمَّ ر ْبُن ، قَاَل: َحدَّ ا َعيلي
َثنَ ، قَاَل: َحدَّ ر احْلََسني بْني حَيَْي احْلَاريِثي

يَاري  اَل: يَا ْبَن الَْمْهزي
،... ُثمَّ قَ ْهَوازيير

َ
يَاَر اأْل يَم بْني َمْهزي اَل  -وَمدَّ يََدُه  -إيبَْراهي

َ
أ

َك الَْمْغري  ، وحَتَرَّ ر بي
نَُّه إيَذا َقَعَد الصَّ

َ
، أ نَبيُئَك اخْلرََبَ

ُ
، وبُوييَع أ ر ايني ، وَساَر الُْعمَّ ر ِبي

ئٍَة وثاََلثََة َعرَشَ  َفا والَْمْرَوةي يفي ثاََلثيمي ْخُرُج بنَْيَ الصَّ
َ
ي اهللي، َفأ يَوِلي َذُن ل

ْ
ر يَأ ْفيَايني السر

جي 
َ
 رَُجاًل َسَواًء، فَأ

َ
 بينَائيهي اأْل

بْنييهي ىلَعَ
َ
َدَها وأ ُم َمْسجي ْهدي

َ
، ُء إيىَل الُْكوفَةي وأ لي وَّ
ْن بينَاءي اجْلَبَابيَرةي...  ُم َما َحْوهَلُ مي ْهدي

َ
ي، َما يَُكوُن َبْعَد ٰذلك... قَاَل: وأ ُقلُْت: يَا َسييدي

ُة، الرَّْجَعُة الرَّْجَعُة! ُة الَْكرَّ َة ـُثمَّ رََدْدنَا لَكُ ﴿ُثمَّ تاََل ٰهذه اآْليََة:  الَْكرَّ ُم الَْكرَّ
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ْمَدْدناكُ 
َ
ْم وأ ْمواٍل وَبنينَي وَجَعلْناكُ ْم ـَعلَيْهي

َ
رًياـبيأ ْكََثَ نَفي

َ
 .(1)«﴾ْم أ

؟ قَاَل »ـ 6 ير ي، َماَذا َيْعَمُل الَْمْهدي ُل: يَا َسييدي ايَاهُ ىلَعَ قَاَل الُْمَفضَّ : َتُثوُر رَسَ
ْخَرةي، ُثمَّ َيْظهَ  ُخُذونَُه َوَيْذحَبُونَُه ىلَعَ الصَّ

ْ
َمْشَق، َفيَأ ي إيىَل دي ْفيَايني ُر احْلَُسنْيُ ْبُن السر

 ٍّ نَي رَُجاًل  َعيلي يٍق، َواْثَننْيي وََسبْعي دي لَْف صي
َ
يَن  -يفي اثيَْنْ َعرَشَ أ ي ْصَحابيهي الَّ

َ
أ

ةٍ زَْهَراَء َورَْجَعٍة َبيَْضاَء! ُثمَّ خَيُْرُج  -قُتيلُواْ َمَعُه يَْوَم اَعُشوَراَء  ْن َكرَّ نَْدَها مي َفيَا لََك عي
 
َ
يُق اأْل دي يبي َطاليٍب الصي

َ
ر ْبُن أ نينَي َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
 .(2)«ْكرَبُ أ

مة  ح فيها الروايات األربع اآلتيةوأرصح من ٰهذه الروايات املتقد  ، إذ رص 
ي تكون الرجعة يف زمانه هو د بن احلسن العسكري   بأن  القائم ال   : حمم 

، قال: عن أيب محزة ثابت بن أيب صفي ة ديناٍر، عن أيب جعفٍر » ـ7
ألصحابه قبل أن يقتل بليلٍة واحدةٍ:  قال احلسني بن عيل  بن أيب طالٍب 

، إن ك ستساق إىل العراق، تْنل يف أرٍض يقال  إن  رسول اهلل  قال: يا بين 
، وقد قرب هلا: عمورا وكربال، وإن ك تستشهد بها، وتستشهد معك مجاعة  

، وإين  راحل  إيله غًدا، فمن أحب  منكم ما عهد إل  رسول اهلل 
 . االنصـراف فلينرصف يف ٰهذه الليلة؛ فإين  قد أذنت هل، وهو مين  يف حلٍّ

د  فيما قاهل تأكيًدا بليًغا فلم يرضوا وقالوا: واهلل ما نفارقك أبًدا  وأك 

                                                                                                                                                       

، حسن بن سليمان، خمترص ابلصائر، ص  (1) از430و 429احليل   ٍد، الرازي ؛ اخلز  ، عيل  بن حمم 
 .542دالئل اإلمامة، ص

 .455و 454احلّلّي، حسن بن سليمان، خمتصر البصائر، ص  (2)
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ا رأى ٰذلك قال: فأبرش وا باجلن ة، فواهلل إن ما نمكث ما حت  نرد موردك. فلم 
ثم  خيرجنا اهلل وإي اكم حني يظهر بعد ما جيري علينا،  -تعاىل  -شاء اهلل 

، وأنا وأنتم نشاهدهم و)عليهم( السالسل قائمنا فينتقم من الظاملني
من قائمكم يا ابن رسول اهلل؟ واألغالل وأنواع العذاب وانلاكل. فقيل هل: 

ة بن احلسن بن عيل  قال: السابع من ودل ا بين حمم د بن عيلٍّ ابلاقر، وهو احلج 
د ابن عيلٍّ ابين د بن عيل  بن موىس بن جعفر بن حمم  ي يغيب بن حمم  ، وهو ال 

ةً طويلًة، ثم  يظهر ويمَل األرض قسًطا وعداًل كما ملئت جوًرا  مد 
 .(1)«وظلًما

ح يف هٰ  ي تكون الرجعة يف زمانه  هو السابع رص  ذه الرواية بأن  القائم ال 
ح اإلمام باسمه وقال: من ودل اإلمام ابلاقر  ة بن وهو احلج  »، ورص 

 «.ابين د بن عيلٍّ بن موىس بن جعفر بن حمم   د بن عيل  بن حمم   احلسن بن عيل  
 اهلل: إينَّ   اهللي قَاَل: قَاَل لي رَُسوُل  َعْن َزاَذاَن، َعْن َسلَْماَن » -8

يبًا. ـلَْم َيبَْعْث نَبييًّا َواَل رَُسواًل إيالَّ َجَعَل هَلُ اثيَْنْ َعشَ  -َتبَارََك َوَتَعاىَل  - َر نَقي
. َفَقاَل: يَا َسلَْماُن، ، لََقْد َعَرفُْت هٰ اهللَفُقلُْت: يَا رَُسوَل  تَابنَْيي ْهلي الْكي

َ
ْن أ َذا مي

يَن اْختَارَُهْم َهْل َعليْمَت َمْن ُنَقبَ  ي ثيَْنْ َعرَشَ الَّ ي؟  اهللايئي َوَمني االي ْن َبْعدي ةي مي مَّ
ُ
يَْل ل

ْعلَُم. َفَقاَل: يَا َسلَْماُن، َخلََقيني  اهللَفُقلُْت: 
َ
ْن  اهللَورَُسوهُلُ أ َصْفَوةي نُوريهي، مي

 ٍّ ْن نُوري َعيلي َطاَعُه، وََخلََق مي
َ
ْن نُوريي َعلييًّا، وََداَعُه فَأ َطْعتُُه، وََخلََق مي

َ
وََداَعيني فَأ

                                                                                                                                                       

 .36الفضل بن شاذان، إثبات الرجعة، ص  (1)
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َمَة: احْلََسَن، وََداَعُه  ٍّ َوفَاطي ْن َعيلي  َومي
يني َطاَعتُْه، وََخلََق مي

َ
َمَة، وََداَعَها فَأ فَاطي

َطاَعُه، وََخلََق مييني 
َ
انَا فَأ َطاَعُه. ُثمَّ َسمَّ

َ
، فََداَعُه فَأ َمَة: احْلَُسنْيَ ٍّ َوفَاطي ْن َعيلي َومي

 ، ْسَمائيهي
َ
ْن أ ْسَماٍء مي

َ
َْمَسةي أ ر وَهٰ  فَاهللِبي ، َواهلُل الَْعيلي د  نَا حُمَمَّ

َ
، الَْمْحُموُد َوأ ٌّ َذا َعيلي

ُر وَهٰ  واهلل َمُة، الَْفاطي هي فَاطي ُن  واهللَذا احْلََسُن، ُذو اإْليْحَساني وَهٰ  اهللذي الُْمْحسي
َطاُعوهُ، َوهٰ 

َ
ٍة، فََداَعُهْم فَأ ئيمَّ

َ
يْسَعَة أ : ت ْن نُوري احْلَُسنْيي نَّا َومي . ُثمَّ َخلََق مي َذا احْلَُسنْيُ

ْن خَيْلَُق 
َ
ا، َوُكنَّا نُورً  َقبَْل أ يًَّة، َواَل َملاًَك َواَل برََشً رًْضا َمْدحي

َ
ا َسَماًء َمبْنييًَّة، َوأ

يُع. قَاَل َسلَْماُن: َفُقلُْت يَا رَُسوَل اهللنَُسبيُح  نَْت اهلل، َونَْسَمُع هَلُ َونُطي
َ
يبي أ

َ
، بيأ

يَمْن َعَرَف هٰ  ، َفَما ل مي
ُ
ْم، َوأ فَتيهي ؟ َفَقاَل: يَا َسلَْماُن، َمْن َعَرَفُهْم َحقَّ َمْعري ُؤاَلءي

َُّهْم، َوترََبَّ  ْم، َوَواىَل َويلي ْم، َفُهَو َواَواْقتََدى بيهي ْن َعُدويهي  مي
َ
نَّا، يَريُد َحيُْث  هللأ مي

ْم اهللنَريُد، َويَْسُكُن َحيُْث نَْسُكُن. َفُقلُْت: يَا رَُسوَل  ، َوَهْل يَُكوُن إييَمان  بيهي
ْم؟ َفَقاَل: اَل يَا َسلَْماُن. َفُقلُْت: يَا رَُسوَل  نَْسابيهي

َ
ْم َوأ ْسَمائيهي

َ
فَةي بيأ ، اهللبيَغرْيي َمْعري

 ، ر ْبُن احْلَُسنْيي يَن َعيلي ُد الَْعابيدي
؟ قَاَل: ُثمَّ َسيي ْم َوقَْد َعَرفُْت إيىَل احْلَُسنْيي  لي بيهي

َّنَّ
َ
فَأ

َن انلَّبييينَي َوالُْمرَْسلينَي،  يَن مي ري لينَي َواآْلخي وَّ
َ
لْمي اأْل ٍّ بَاقيُر عي ُد ْبُن َعيلي

ُثمَّ اْبنُُه حُمَمَّ
يَساُن جَ  ُثمَّ اْبنُهُ  ٍد ل ُم  اهللْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ُق، ُثمَّ اْبنُُه ُموىَس ْبُن َجْعَفٍر الاَْكظي ادي الصَّ

ْمري ) اهللَغيَْظُه َصرْبًا يفي 
َ
ر ألي ر ْبُن ُموىَس الرَِّضي ، ُثمَّ اْبنُُه اهلل(، ُثمَّ اْبنُُه َعيلي

ْن َخلْقي  ٍّ الُْمْختَاُر مي ُد ْبُن َعيلي
ٍد الَْهاديي إيىَل ا، ُثمَّ اهلل حُمَمَّ ر ْبُن حُمَمَّ ، هلل اْبنُُه َعيلي

ي  نُي ليسي مي
َ
ُت اأْل امي ٍّ الصَّ ُد ْبُن احْلََسني اهللُثمَّ اْبنُُه احْلََسُن ْبُن َعيلي ، ُثمَّ اْبنُُه حُمَمَّ
َقي  ُق الَْقائيُم حبي ير انلَّاطي ُكهُ  نََّك . ُثمَّ قَاَل: يَا َسلَْماُن، إي اهلل الَْهاديي الَْمْهدي ، ُمْدري

ثْلََك  اَكنَ  َوَمنْ  . قَاَل َسلَْماُن: فََشَكْرُت مي فَةي يَقةي الَْمْعري َقي هُ حبي
 اهلل، َوَمْن تََوالَّ
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: اهللَكثيرًيا ُثمَّ قُلُْت: يَا رَُسوَل 
ْ
هي؟ قَاَل: يَا َسلَْماُن، اقَْرأ ل  إيىَل َعْهدي ، َوإييني ُمؤَجَّ

وال
ُ
يٍد فَجاُسوا ﴿فَإيذا جاَء وَْعُد أ ٍس َشدي

ْ
وِلي بَأ

ُ
باًدا نَلا أ ُهما َبَعثْنا َعلَيُْكْم عي

ياري َواكَن وَْعًدا َمْفُعواًل  الَل ادلي ْمَدْدناُكْم  خي
َ
ْم َوأ َة َعلَيْهي ُثمَّ رََدْدنا لَُكُم الَْكرَّ

رًيا﴾. قَاَل َسلَْماُن: فَاْشتَ  ْكََثَ نَفي
َ
ْمواٍل َوَبنينَي وََجَعلْناُكْم أ

َ
، ُثمَّ بيأ دَّ بَُكايئي وََشْوِقي

نَْك؟ َفَقاَل: إيي اهللقُلُْت: يَا رَُسوَل  بيَعْهٍد مي
َ
، واهلل، أ ًدا بياحْلَقي رَْسَل حُمَمَّ

َ
ي أ ي ، الَّ

نَّا َوَمَعنَا ، َوُُكي َمْن ُهَو مي َمَة َواحْلََسني َواحْلَُسنْيي َوالتيْسَعةي ٍّ َوفَاطي ْن َعيلي  َومي
يني ،  مي

نَ  واهلل فيينَا، إيي َوُمَضامٍّ  إيبْلييُس وَُجنُوُدُه، َوُُكر َمْن حَمََض  يَا َسلَْماُن، َويَلُْحرُضَ
، َواَل  ْوتَاري

َ
َصاصي َواأْل يَماَن حَمًْضا َوحَمََض الُْكْفَر حَمًْضا، َحتَّ يُؤَْخَذ بيالْقي اإْلي

ُق  َحًدا، َوحُيَقي
َ
يَل هٰ  َيْظليُم َربرَك أ وي

ْ
هي اآْليَةي تَأ يَن ذي ي ْن َنُمنَّ ىلَعَ الَّ

َ
يُد أ : ﴿َونُري
ثينَي  ًة َوجَنَْعلَُهُم الْواري ئيمَّ

َ
رْضي َوجَنَْعلَُهْم أ

َ
ُفوا يفي اأْل َن لَُهْم يفي  اْستُْضعي َوُنَمكي

نُْهْم ما اكنُوا حَيَْذُروَن﴾ رْضي َونُريَي فيرَْعْوَن َوهاماَن وَُجنُوَدُهما مي
َ
. قَاَل اأْل

ْن بنَْيي يََدْي رَُسولي َسلَْماُن: َفقُ  َ   اهللْمُت مي َوَما ُيبَالي َسلَْماُن َمَت ليَقي
يَه ْو الَْموُْت لَقي

َ
 .(1)«الَْموَْت، أ
ن حمض اإليمان حمًضا يرجع فيف هٰ  ذه الرواية ترصيح  بأن  سلمان وأمثاهل مم 

إىل ادلنيا عند ظهور اإلمام اثلاين عرش، ويف ٰهذه الرواية أيًضا يسأل سلمان انلب  
  :نَْك؟» ويقول بيَعْهٍد مي

َ
ْدتُه« أ بماكن  والعهد هنا بمعىن االتلقاء، يقال: "َعهي
يُته ي لَقي

َ
يكذا" أ يُته كٰذلك ، و"َعْهدي

َ
دركُته فرأ

َ
ي أ

َ
" أ . وانلب  (2)بفالٍن وهو شابٌّ

                                                                                                                                                       

 .450 - 448الطربّي، حمّمد بن جريٍر، دالئل اإلمامة، ص  (1)
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  يقول يف جوابه لسلمان« : يني ، مي ًدا بياحْلَقي رَْسَل حُمَمَّ
َ
ي أ ي إيي َواهللي الَّ

نَّا َوَمَعنَا، َوُمَض  ، َوُُكي َمْن ُهَو مي َمَة َواحْلََسني َواحْلَُسنْيي َوالتيْسَعةي اطي
ٍّ َوفَ ْن َعيلي امٍّ َومي

ينَا ة املعصومني  فيف ٰهذه الرواية ترصيح  بأن  رجعة انلب  «. في  واألئم 
 ر اإلمام اثلاين عرش. ـستكون يف عص

بُو َعبْدي ا» -9
َ
لي بْني ُعَمَر، قَاَل: قَاَل أ

 : إيَذا َظَهَر  هللَعني الُْمَفضَّ
ْن َظْهري ٰهَذا ابْلَيْتي  الَْقائيُم  شْ  هلل، َبَعَث امي ينَ ـَمَعُه َسبَْعًة وَعي رَُجاًل،   ري

ْن قَْومي ُموىَس  ْرَبَعَة َعرَشَ رَُجاًل مي
َ
نُْهْم أ يَن قَاَل امي ي )َتَعاىَل(:  هلل، َوُهُم الَّ

ْن قَْومي ُموىس لُونَ  ﴿َومي  َيْهُدوَن بياحْلَقي َوبيهي َيْعدي
ة  مَّ
ُ
ْصَحاُب الَْكْهفي أ

َ
﴾، َوأ

ْقدَ  ، َوالْمي ُن آلي فيرَْعْوَن، َوُيوَشُع ْبُن نُوٍن َثَمانييَة  ، َوُمْؤمي نَْصاريير
َ
اُد وََجابير  اأْل

ر ُموىَس   .»(1)وَصي
ة هو اإلمام اثلاين عرش  ي هل ظهور  بعد الغيبة من مك  ومعلوم  أن  اإلمام ال 

ة بن احلسن املهدي   ، وقد رص حت الرواية (2)، وتدل  عليه الرواياتاحلج 
وأصحاب الكهف واملقداد  وعرشين من أصحاب موىس  برجوع سبعةٍ 

 .وجابر  األنصاري  ومؤمن آل فرعون ويوشع وص  موىس 
ث فيها عن  ذه الرواية رواية  أخری عن أمري املومنني ويؤي د هٰ  حيد 

                                                                                                                                                       

 .463الطربّي، حمّمد بن جريٍر، دالئل اإلمامة، ص  (1)
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 عالئم الظهور ويقول:
َن » ، َواَل َيبََْق مي ، َوَطاُعون  َشنييع  يع  ، َوَموْت  رَسي يع  انلَّاسي يفي ٰذليَك إيالَّ َقتْل  َفظي

ي َوتَْكَُثُ اآْلفَاُت َحتَّ َيتََمىنَّ  ْن ُودْلي َماءي بياْسمي رَُجٍل مي َن السَّ ي ُمنَاٍد مي ثُلُثُُهْم َوُينَادي
رْ 
َ
 اأْل

ُ
ِتي َفيَْمََل رْتَ ْن عي ، ...ُثمَّ َيْظَهُر رَُجل  مي ْهَوالي

َ
َن اأْل ا يََرْوَن مي مَّ ْحيَاُء الَْمْوَت مي

َ
َض اأْل

تييهي ا
ْ
ئَْت َجْوًرا َوُظلًْما يَأ َوحُيَْي هَلُ  ُموىَس  بيبََقايَا َقْومي  هللقيْسًطا وََعْداًل َكَما ُملي

رُْض َنبَاَتَها
َ
ُج اأْل ري

َماُء َقْطَرَها َوخُتْ ُل السَّ ْصَحاُب الَْكْهفي َوتُْْني
َ
 .(1)«أ

لي بْني ُعَمَر قَاَل: َذَكْرنَا الَْقائيَم » -10
ْن وَ  َعني الُْمَفضَّ َمْن َماَت مي

بُو َعبْدي ا
َ
ُرهُ َفَقاَل نَلَا أ ْصَحابينَا يَنْتَظي

َ
ُن يفي قرَْبيهي َفيَُقاُل   هللأ َ الُْمْؤمي يتي

ُ
إيَذا قَاَم أ

بَُك  ْن تَلَْحَق بيهي فَاحْلَْق  هَلُ يَا َهَذا إينَُّه قَْد َظَهَر َصاحي
َ
 أ
ْ
يَم وَ فَإيْن تََشأ ْن تُقي

َ
 أ
ْ
إيْن تََشأ

قيمْ 
َ
 .(2)«يفي َكَراَمةي َربيَك فَأ

ي ينتظره أصحاب اإلمام و هو  الصادق من الواضح أن  القائم ال 
ة يف زمان  اإلمام اثلاين عرش، والرواية تدل  ىلع رجوع خواص  أصحاب األئم 

ل من  ، وإذا أخذنا بنظر االعتبار الروايات ال يت تدل  ىلع أن  ظهوره  أو 
ة وكبار الشيعة لك ، فإن  ذٰ (3)يرجع هو احلسني  يدل  ىلع أن  رجعة األئم 

 . اثلاين عرش   من أصحابهم تكون يف عرص ظهور اإلمام
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ْمريَك  ويف -11
َ
يَّ الَْقائيَم بيأ َي الَْمْهدي ْغ َمْواَلنَا اإْليَماَم الَْهادي

داعء العهد: اللَُّهمَّ بَلي
نَاتي يفي َمَشاريقي  هللَصلََواُت ا نينَي َوالُْمْؤمي اهيرييَن َعني الُْمْؤمي  آبَائيهي الطَّ

َعلَيْهي وىلََعَ
نََة  لََواتي زي َن الصَّ يَّ مي َ بيَها َسْهليَها وََجبَليَها بَريَها َوحَبْريَها وََعيني َوَعْن َوادلي رْضي َوَمَغاري

َ
اأْل

حْ  هللَعرْشي ا
َ
َداَد لَكيَماتيهي َوَما أ ُد هَلُ يفي َومي َجدي

ُ
ُهمَّ إييني أ

َحاَط بيهي كيتَابُُه اللَّ
َ
لُْمُه وَأ َصاهُ عي

ُحوُل 
َ
يَّامي َعْهًدا َوَعْقًدا َوبَيَْعًة هَلُ يفي ُعنيُقي اَل أ

َ
ْن أ ْشُت مي َصبييَحةي يَْومي َهَذا َوَما عي

نَْصاريهي 
َ
ْن أ بًَدا اللَُّهمَّ اْجَعليْني مي

َ
ُزوُل أ

َ
نَي َعنَْها َواَل أ ابينَي َعنُْه َوالُْمَساريعي ْعَوانيهي َوالَّ

َ
وَأ

يَن بنَْيَ  ابيقينَي إيىَل إيَراَدتيهي َوالُْمْستَْشَهدي نَي َعنُْه َوالسَّ هي َوالُْمَحامي ي إييَلْهي يفي قََضاءي َحَواِئي
يي َجَعلْتَُه ىلَعَ يََديْهي  ُهمَّ إيْن َحاَل َبييْني َوبَيْنَُه الَْموُْت الَّ

ْخريْجيني  اللَّ
َ
َك َحتًْما فَأ بَادي  عي

ي  قرَْبيي مينْ  ايعي يفي احْلَارضي ًرا َسييْفي جُمَريًدا َقنَايتي ُملَبييًا َدْعَوَة ادلَّ ُمْؤتَزيًرا َكَفيني َشاهي
 .(1)...َوابْلَاديي

إلجابة دعوة  ؛يسأل ادلايع أن حيييه اهلل يف الرجعةأيًضا يف ٰهذا ادلاعء 
املهدي  صاحب العرص و الزمان، فالرجعة تكون يف زمان ام موالنا اإلم

 . ظهوره 

 املهدّيني االثين عشر توجيه روايات

 يمكن توجيه ٰهذه الروايات بأحد توجيهني:
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 :
ا
ًل  أوي

وأحد  يمكن أن يكون املهدي ون االثنا عرش أشارًة إىل رجعة انلب  
، وهم من سيتوىل  أمور احلكومة بعد اإلمام  عرش إماًما عدا اإلمام املهدي 

ة االثين عرش، املهدي   . كما يمكن أن يكون املقصود منها رجعة األئم 
أي أن  صاحب األمر يرجع أيًضا بعد وفاته، كما احتمله حسن بن سليمان 

 احليل   يف )خمترص بصائر ادلرجات( وسنشري إىل ٰذلك.
ة املعصومني  كثرية  ذكر املجليس   والروايات ادلال ة ىلع رجعة األئم 

 يف ابلحار ما يقرب من مئيت روايٍة، ويقول بعد ذكر الروايات:
اعلم يا أِخ أين  ال أظن ك ترتاب بعد ما مه دت وأوضحت لك يف القول »

بالرجعة ال يت أمجعت الشيعة عليها يف مجيع األعصار، واشتهرت بينهم 
وا بها ىلع اك لشمس يف رابعة انلهار، حت  نظموها يف أشعارهم، واحتج 

املخالفني يف مجيع أمصارهم، وشن ع املخالفون عليهم يف ٰذلك وأثبتوه يف 
 .(1)«كتبهم وأسفارهم

 ونشري إىل بعٍض منها:
يبي احْلََسني اثلَّاليثي » ـ1

َ
ي َعْن أ يَاَرةي  َعْن ُموىَس بْني َعبْدي اهلل انلََّخعي يفي الزي

ْن َيْقَتصر آثَاَرُكْم، َويَْسلُُك ُسبُلَُكْم،  مَّ ْن قَاَل: وََجَعليَني مي
َ
يَاَرَة إيىَل أ ، وََساَق الزي َعةي اجْلَامي
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ي بيُهَداُكْم، َوحُيْشَ  ُك يفي َدْوتَليُكْم، ـَويَْهتَدي
ُر يفي ُزْمَرتيُكْم، َويَُكرر يفي رَْجَعتيُكْم، َوُيَملَّ

يَاَرةي َويرَُشَّ  ُكْم، َوَتَقرر َعيْنُُه َغًدا بيُرْؤيَتيُكْم. َويفي زي يَّامي
َ
ُن يفي أ ُف يفي اَعفييَتيُكْم، َويَُمكَّ

ْحيَايني يفي رَْجَعتيُكمْ 
َ
َنيني يفي َدْوتَليُكْم، َوأ : َوَمكَّ  .(1)«الْوََداعي

تينَا »: قال الصادق  ـ2 ْن بيَكرَّ نَّا َمْن لَْم يُْؤمي لَّ ُمتَْعتَنَالَيَْس مي  .(2)«َولَْم يَْستَحي
:  ـ3 ْكري قَْوهُلُ: »تفسري القيم  

ْن َبْعدي الي ُبوري مي نَّ  -َولََقْد َكتَبْنا يفي الزَّ
َ
أ

ُونَ  احلي َي الصَّ بادي ثُها عي رَْض يَري
َ
ـَر اهلل نَبييَُّه اأْل ْهَل بَيْتيَك  ، فَبَشَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

عُ  َيْمليُكونَ  رَْض، َويَرْجي
َ
ْعَداَءُهمْ اأْل

َ
ْنيَا َويَْقتُلُوَن أ  .(3)«وَن إيىَل ادلر

نََّك »  ـ4
َ
ْشَهُد أ

َ
: أ يتي

ْ
ٍد احْليْمرَيييي ىلَعَ َما َسيَأ يَةي إيىَل حُمَمَّ َن انلَّاحي فييَما َخَرَج مي

نَّ رَْجَعتَُكْم َحقٌّ اَل َريَْب فييَها، يَْوَم 
َ
ُر، َوأ ُل َواآْلخي وَّ

َ
ْنتُُم اأْل

َ
ُة اهللي، أ ال ُحجَّ

                                                                                                                                                       

، من ال حيرضه الفقيه، ج  (1) د بن عيلٍّ دباقر، حبار 615، ص 2الصدوق، حمم  ، حمم  ؛ املجليس 
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نْ   .»(1)َقبُْل أو َكَسبَْت يفي إييمانيها َخرْيًا َينَْفُع َنْفًسا إييمانُها لَْم تَُكْن آَمنَْت مي

 : اثانيا 

، بل ورد يف  ة  وال يوجد يف أيٍّ من روايات املهدي ني ما يدل  ىلع أن هم أئم 
بعضها نيف ٰذلك، وعليه يمكن القول إن  املقصود من املهدي ني أشخاص  من 

ة املعصومني يف ع ر ظهور ـصكبار الشيعة مهدي ون ويدعون انلاس إىل األئم 
ة  ة ورجعة األئم  ، كما ورد ٰهذا األمر بوضوٍح يف الرواية اإلمام احلج 

 اتلايلة:
رٍي قَاَل » يبي بَصي

َ
ٍد َعْن أ قي َجْعَفري بْني حُمَمَّ ادي يلصَّ َن : قُلُْت ل  : يَا بْ
بييَك رَُسولي اهلل 

َ
ْن أ ْعُت مي ْعَد الَْقائيمي  ، َسمي نَُّه قَاَل: يَُكوُن بَ

َ
أ

يًّا"، ولَْم َيُقْل اثنا  َما قَاَل "اثنا َعرَشَ َمْهدي يًّا. َفَقاَل: إينَّ اثنا َعرَشَ َمْهدي
نَا يَْدُعوَن انلَّاَس إيىَل ُمَواالتينَا  يَعتي ْن شي نَُّهْم قَْوم  مي َعَشـَر إيَماًما! َولٰكي

نَا فَةي َحقي  . (2)«وَمْعري
( ىلع غري اإلمام، إذ ينيف ويف  روايٍة أخرى ورد إطالق لفظ )املهدي 
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د بن احلنفي ة، ويقول إن ه لم يكن إماًما، وإن ما  اإلمام ابلاقر  إمامة حمم 
 اكن مهديًّا. تأملوا يف ٰهذه الرواية:

بَا َجْعَفٍر »
َ
لُْت أ

َ
يٍر، قَاَل: َسأ : َهْل  َعْن َحنَاني بْني َسدي يَّةي َعني ابْني احْلَنَفي

يًّا نَُّه اَكَن َمْهدي .(1)«اَكَن إيَماًما؟ قَاَل: اَل، ولٰكي
وٰهذه الرواية وسابقتها تُثبت بوضوح أن  املهدي  يُطلق ىلع غري اإلمام أيًضا.

 أقوال العلماء يف املهدّيني 

ي  رأيـ 1  المجلس 

 اتلأويل أحد وجهني: بيان ٰهذه األخبار خمالفة  للمشهور، وطريق»
ل أن يكون املراد باالثين عرش مهديًّا انلب  ة سوى  األو  وسائر األئم 

بأن يكون ملكهم بعد القائم، وقد سبق أن  احلسن بن سليمان  القائم 
ة، وقال برجعة القائم  هلا ِبميع األئم  بعد موته، وبه أيًضا يمكن  أو 

ة ملكه  اجلمع بني بعض  . األخبار املختلفة ال يت وردت يف مد 
واثلاين أن يكون ٰهؤالء املهدي ون من أوصياء القائم هادين للخلق يف 
ٍة، وإن اكن أوصياء  ين رجعوا؛ لال  خيلو الزمان من حج  ة ال  زمن سائر األئم 
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ة أيًضا حجًجا،   .(1)«يعلم -تعاىل  -واهلل األنبياء واألئم 

ي  رأيـ  2  الحري العامل 

حديث االثين عرش بعد االثين عشـر: اعلم أن ه قد ورد (: 38) الفائدة»
ٰهذا املضمون يف بعض األخبار، وهو ال خيلو من غرابٍة وإشاكٍل، ولم يتعر ض 

جزًما رين اآلن، وال يمكن اعتقاده ـهل أصحابنا إال  انلادر منهم ىلع ما حيض
قطًعا؛ ألن  ما ورد بٰذلك لم يصل إىل حد  ايلقني، بل ّتويزه احتمااًل ىلع وجه 

؛ ملا يأيت  من كَثة معارضه، وباجلملة  -إن شاء اهلل تعاىل  -اإلماكن مشّك 
ته ىلع معارضه ق وتظهر قو  .«فهو حمل  اتلوقف إىل أن يتحق 
ق الشيخ احلر  إىل روايات املهدي ني ويقول  :ثم  يتطر 

ٰهذه الروايات غري موجبٍة للعلم وايلقني؛ لكَثة معارضاتها، فإن  »
ة يف  األحاديث املعتربة والروايات الصحيحة املتواترة رصحية  يف حصـر األئم 
ة واخللفاء، وإن ه  اثين عرش، وإن  اثلاين عشـر منهم خاتم األوصياء واألئم 

بعض ما أرشنا إيله لطال  ال يبَق بعده أحد  من اخللق... ولو رشعنا يف إيراد
الالكم، وحصلت السآمة وامللل، ومثل ٰهذا املطلب اجلليل جيب تواتر 
األخبار به كأمثاهل، ىلع تقدير وجوب اعتقاده علينا، فكيف ورد من طريٍق 
ة املشار إيلها؟! وقد نقل عن سي دنا املرتضـى  شاذٍّ وورد معارضه بٰهذه القو 

 ماكن واالحتمال، وأن ه قال ال نقطع بزوال أن ه جو ز ٰذلك ىلع وجه اإل
                                                                                                                                                       

 .148، ص 53اجمللسّي، حمّمدباقر، حبار األنوار،ج  (1)



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 122

ة  يقومون حبفظ  ،اتللكيف عند موت املهدي   بل جيوز أن يبَق بعده أئم 
ادلين ومصالح أهله، وال خيرجنا ٰهذا من التسمية باالثين عرشي ة؛ ألن ا 
لك فنا أن نعلم إمامتهم، وقد بي نا ٰذلك بيانًا شافيًا، ودللنا عليهم فانفردنا 

 .(1)«عن غرينا بٰهذا

 الصدر  رأيـ  3
 
د د محمي  السيي

، ، بل بعد املهدي  وليس اآلن الكمنا حول اخلالفة بعد انلب  »
 وفيها احتماالن أو أطروحتان:

ين يكونون بدورهم أويلاء  األطروحة األوىل: أن ه يتوىل  بعده أوالده ال 
بنفسه ونص  ىلع خالفتهم أمام املجتمع،  صاحلني، قد رب اهم املهدي  

بنا ٰذلك يف )تاريخ ما بعد الظهور(.  كما قر 
ة املعصومون  ، األطروحة اثلانية: أن يتوىل األمر بعده آباؤه األئم 

ا مجيعهم  ورجوعهم إىل احلياة بعد املوت يلحكموا العالم بعد املهدي   إم 
ا بشٍّك مشو ٍش من حيث ترتيب هم السابق، كما تقتيض أو بعضهم، وإم 

ا بشٍّك مقلوٍب. يعين يبدأ من األخري وهو اإلمام احلسن  احلكمة يومئٍذ، وإم 
 ، وٰهكذا.، وبعده أبوه اإلمام اهلادي العسكري  
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ة األطروحة األوىل دينيًّا، وإن ما ينشأ ٰذلك من  وليس نلا أن جنزم بصح 
ي ٍة الستبعاد أن يعود اإلنسان للحياة  بعد موته. زاويٍة ماد 

ة  -يف مذهبنا ىلع األقل   -ى القاعدة ـواآلن فإن  مقتض هو صح 
 األطروحة اثلانية باخلصوص؛ لعدة وجوهٍ نذكر منها ما ييل:

ل: موافقتها للقرآن الكريم. ىلع ما سوف يأيت من تفسري )داب ة  الوجه األو 
ة األرض( بأمري املؤمنني  ورجعتهم  ، إذن ينتج أن  عودة األئم 

. فيكون نلا أن نقول: إن هم ثابتة  إمجااًل؛ ألن  أمري املؤمنني منهم 
 .يرجعون ولو برجوعه 

الوجه اثلاين: أن ها روايات  مستفيضة  عندنا، فإن  أغلب روايات الرجعة 
ي يتعر ض لرجعة غريهم فهو تدل  ىلع رجعتهم  ا ٰذلك القسم ال  . وأم 

 وليس باإلماكن اآلن استعراضها.األقل  كما هو واضح  ملن راجعها، 
الوجه اثلالث: أن  املستدل  عليه يف )تاريخ ما بعد الظهور( أن  املجتمع 
د من حيث اهلداية واإليمان تدرجيًا. ال أن ه يبدأ بعد وفاة اإلمام  ق ويتأك  يتعم 
ي ة. وٰهذا موافق  أيًضا ملا قلناه  اهلادي باتلنازل. بل هو يستمر  باتلصاعد واألهم 

ر. ل من الرجعة املعنوي ة، كما هو واضح  ملن يفك   يف القسم األو 
ي تها،  وإذا اكن األمر كٰذلك احتاج املجتمع إىل قيادٍة يزداد عمقها وأهم 

.  ال إىل قيادٍة متنازلٍة، بل وال إىل قيادٍة متساويٍة كما هو واضح 
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 ومن الواضح أن نا لو قلنا باألطروحة األوىل للحكم بعد املهدي  
م من  لاكنت القيادة متساويًة ىلع أقل  تقديٍر بل متنازلًة؛ ألن  ٰهؤالء احلاك 

قة بعد املهدي   ي يتوىل  تربيتهم املعم  من رجال اهلل سبحانه  هو ال 
ي بعده ومن بعده يرِب   وتعاىل؟ فّك  ما يف األمر أن  املهدي   يرِب  ال 

 بعده، وٰهكذا.
ا تباعدت عن املصدر الرئيسـي  ضعفت ومن الواضح أن  الرتبية لك م

وأسفت. وال يمكن أن تقوى وتتأك د كما قلنا من أن ها ستكون قيادًة 
 متساويًة ىلع أقل  تقديٍر بل متنازلًة. 

هو أمر  غري حمتمٍل يف احلكمة اإلهلٰي ة بعد ما تم  الربهان ىلع تصاعد 
 املجتمع، ورضورة تربيته العليا من قبل قائٍد جديٍر.

سيكون رضر  -فضاًل عن التسافل  -ن الواضح أن ه مع التساوي وم
( الرشيع  العام  للمجتمع، وإيله  احلاكم أكَث من نفعه، كيف وهو )الوِل 

 !يرجع اتلدبري الرئييس  فيه، وقوهل الفصل يف ك  شء؟

إذن فال بد  أن نرجع إىل القيادة املعصومة املؤي دة بتأييد اهلل املبارش. وٰذلك 
يكون إال  بالرجعة؛ لعدم توف ر معصومني سواهم. كما أن  وجود معصومني ال 

.  بالات غريهم الستالم احلكم يومئٍذ خالف الرضورة، ولم يقل به أحد 
تنا املعصومني  ينتيه املجتمع اإلسالم  إىل أوج تربيته  إذن بأئم 
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ل واآلخر من ٰهذه انلاحية،  وإيمانه، كما بدأ بهم يف صدر اإلسالم. فهم األو 
ي يقول فيه: ودوتلنا  ويؤيد الشعر املنسوب إىل أحدهم سالم اهلل عليهم ال 

 .(1)«يف آخر ادلهر تظهر

 روايات املهدّيني

 قش ك  واحدٍة منها سنًدا وداللًة:واآلن نستعرض روايات املهدي ني وننا

 الرواية األول

«، رييي
ْوفَ ي بْني ُسْفيَاَن الََْبَ يبي َعبْدي اهلل احْلَُسنْيي بْني َعيلي

َ
نَا مَجَاَعة  َعْن أ ْخرَبَ

َ
 أ

مْحََد بْني 
َ
، َعْن أ ي بْني احْلَُسنْيي ، َعْن َعيلي ي الَْعْدلي يلي نَاٍن الَْموْصي ي بْني سي دي َعْن َعيلي حُمَمَّ

، َعْن  ٍّ هي احْلََسني بْني َعيلي
، َعْن َعمي ْصـرييي مْحََد الْمي

َ
، َعْن َجْعَفري بْني أ بْني اخْلَلييلي

بييهي ذيي 
َ
، َعْن أ بييهي ابْلَاقيري

َ
ٍد، َعْن أ يبي َعبْدي اهلل َجْعَفري بْني حُمَمَّ

َ
بييهي ،َعْن أ

َ
أ

نَاتي  بي  اثلَّفي
َ
يَن، َعْن أ ميريي َسييدي الَْعابيدي

َ
بييهي أ

َ
، َعْن أ يدي هي ي الشَّ ِكي يهي احْلَُسنْيي الزَّ

نينَي  ٍّ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل  الُْمْؤمي يفي اللَّيْلَةي ال يت اَكنَْت فييَها َوفَاتُُه ليَعيلي
 

َ
ْمََل

َ
يَفًة وَدَواًة فَأ ـْر َصحي ْحضي

َ
، أ بَا احْلََسني

َ
 : يَا أ

يَّتَُه،  رَُسوُل اهلل  ، إينَُّه وَصي ر عي َفَقاَل: يَا َعيلي َحتَّ اْنتَََه إيىَل ٰهذا الَْموْضي
نَْت يَا 

َ
يًّا، فَأ ْم اْثنَا َعَشـَر َمْهدي هي ْن َبْعدي ي اْثنَا َعرَشَ إيَماًما، ومي َسيَُكوُن َبْعدي
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اَك اهلل  ثيَْن َعرَشَ إيَماًما، َسمَّ ُل االي وَّ
َ
ر أ ى ـَ يًّا الُْمْرتَضيفي َسَمائيهي َعلي  -َتَعاىَل  -َعيلي

، فاََل  يَّ ُموَن َوالَْمْهدي
ْ
ْعَظَم والَْمأ

َ
ْكرَبَ والَْفاُروَق اأْل

َ
يَق اأْل دي نينَي والصي رَي الُْمْؤمي مي

َ
وأ

َحٍد َغرْييك
َ
ْسَماُء ألي

َ
حر ٰهذه اأْل ْمَها إيىَل ابْنيهي تَصي

تُْه الَْوفَاُة فَلْيَُسلي .... فَإيَذا َحرَضَ
ْن احْلََسني الَْفاضي  ٍد الُْمْستَْحَفظي مي ْمَها إيىَل ابْنيهي حُمَمَّ

تُْه الَْوفَاةُ فَلْيَُسلي ، فَإيَذا َحرَضَ لي
ٍد  هي اْثنَا َعرَشَ آلي حُمَمَّ ْن َبْعدي يَك اْثنَا َعَشـَر إيَماًما، ُثمَّ يَُكوُن مي ، فَٰذل

ْمَها إيىَل 
تُْه الَْوفَاةُ( فَلْيَُسلي يًّا، )فَإيَذا َحرَضَ بينيَ َمْهدي لي الُْمَقرَّ وَّ

َ
َ  ابْنيهي أ َسامي

َ
هَلُ ثاََلثَُة أ

ُل  وَّ
َ
ير ُهَو أ ْسُم اثلَّاليُث الَْمْهدي ، وُهَو َعبُْد اهلل وأمحد، واالي يبي

َ
اْسم  اَكْسيمي واْسمي أ

نينيَ  .(1)«الُْمْؤمي

 سند الرواية

بن مجيع الرواة يف ٰهذا السند جماهيل، باستثناء الراوي األو ل احلسني 
، وكما ييل:  عيل  بن سفيان الَبوفري 

 عيل  بن سناٍن املوصيل  العدل

، ال بمدٍح وال  ٰهذا الراوي مهمل  يف كتب الرجال، ولم يرد هل فيها ذكر 
قدٍح، فيكون جمهول احلال، ولكمة العدل ال تدل  ىلع اتلوثيق، يقول السي د 

ه: اخلويئ    يف )معجم رجال احلديث( يف حق 
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ٍد اخلليل، وروى عيل  بن س» ناٍن املوصيل  العدل: روى عن أمحد بن حمم 
عيلٍّ، ذكره الشيخ يف كتاب )الغيبة( يف الالكم ىلع الواقفة.  عنه احلسني بن

، هو ح به يف  أقول: احلسني بن عيلٍّ ، كما رص  . ثم  إن  لكمة 96ص الَبوفري 
بها اكن يوصف  )العدل( ىلع ما يظهر من ذكرها يف مشايخ الصدوق 

ة ة، فال يبعد أن يكون الرجل من العام   .(1)«بعض علماء العام 

 احلسنيعيل  بن 
ال ندري أي  عيلٍّ هو املقصود؛ فهناك أكَث من شخٍص حيمل ٰهذا االسم، 
بعضهم غري موثوقني، وال يمكن تعيني الشخص املقصود إال  من قبل الرواة 

ين روى هو ين رووا عنه ٰهذه الرواية، أو ال  عنهم، ومع ٰذلك لم يتم   ال 
 اتلعر ف عليه يف الكتب الرجايل ة.

 اخلليلد بن أمحد بن حمم  
وهو جمهول  أيًضا، ولم يرد اسمه يف أي  كتاٍب من الكتب الرجايل ة، ولم 

 يثبت تشي عه وال وثاقته، وقد ورد اسمه يف ثالثة أحاديث.

 جعفر بن أمحد املرصي  
جعفر  ٰهذا شخصي ة  مهملة  أيًضا، ولم يرد اسمه يف الكتب الرجايل ة، 
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لٰكن  الهب  وابن حجٍر العسقالين  ات هماه بالرفض، وٰهذا ليس ديلاًل ىلع 
كونه من الشيعة؛ ألن  الهب نسب التشي ع إىل أفراٍد اكحلاكم انليشابوري  

، إذ قال:  يف سبط ابن اجلوزي  وهو ، وكٰذلك قوهل «إن ه رافضـيٌّ »الشافع 
.  معروف  بالتسّن 

 احلسن بن عيلٍّ وأبوه عيل  بن بيانٍ 
ا احلسن بن عيل  بن بياٍن  وأبوه  –وهو عم  جعفر بن أمحد املرصي   –وأم 

 عيل  بن بياٍن، فهما جمهوالن كٰذلك.
ذه الرواية جماهيل  ًة من أصل سبعٍة من رواة هٰ نالحظ أن  ست 

ا. وال يمكن االستدالل بها يف ومهملون؛ فتكون الرواي ة ضعيفًة سنًد
ٍة اعدي ٍة، فما بالكم يف موضوع اإلمامة ويه من أصول  مسألٍة فرعي 

 املذهب؟!

 دًللة الرواية

 أن  ٰهذه الرواية معارضة  لروايات الرجعة ادلال ة ىلع رجوع  -أ
ة  احلسني   ، وتويله ّتهيه ودفنه واحلكم من بعده.زمن احلج 
ة اثنا عرش بال زيادٍة.  أن ها -ب  معارضة  ملا دل  ىلع أن  عدد األئم 
ل املقربني»أن  مجلة  - ـج رب ما تكون تصحيًفا، « فليسل مها إىل ابنه أو 

، ومثل  بني"، كما احتمله الشيخ احلر  العاميل  ل املقر  واألصل هو "أبيه أو 
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ي ة، ويؤي د ٰهذا االحتمال  ٰهذا اخلطإ واتلصحيف شائع  يف النسخ اخلط 
ويف نهاية النسخة ه،  1092نسخة  لغيبة الشيخ الطويس  خمطوطة  بتأريخ 

هل ثالثة »ُذكر اسم الاكتب وهو رسور بن عبد اهلل؛ وعليه فإن  ضمري 
ة بن احلسن  «أسام ، وٰهذه األسماء اثلالثة راجع  إىل اإلمام احلج 

ة بن احلسن أيًضا،بقرينة  ( يه أسماء احلج  )أمحد وعبد اهلل واملهدي 
 الرواية اتلايلة:
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ي ة لكتاب )الغيبة( للشيخ الطويس  صورة  من   النسخة اخلط 
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ْعُت رَُسوَل اهلل » يَّ َفَقاَل: إينَُّه  َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: َسمي وَذَكَر الَْمْهدي
ْسَماُؤهُ 

َ
، فَٰهذه أ ير مْحَُد َوَعبُْد اهللي َوالَْمْهدي

َ
، اْسُمُه أ ْكني والَْمَقامي ُيبَاَيُع بَنْيَ الرر

تَُها  .(1)«ثاََلثَ
 ويف روايٍة أخرى ورد اتلرصيح بأن  أمحد هو االسم اخليف  إلمام 

دي بْني » :العرص  مَّ
يبي َجْعَفٍر حُمَ

َ
، َعْن أ ري ذي

يَادي بْني الُْمنْ يبي اجْلَاُرودي زي
َ
َعْن أ

هي  ، َعْن َجدي بييهي
َ
، َعْن أ ٍّ ابْلَاقيري نينَي  َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
 قَاَل: قَاَل أ

ْوني وُهَو ىلَعَ 
بْيَُض اللَّ

َ
، أ َماني ري الزَّ ي يفي آخي ْن ُودْلي : خَيُْرُج رَُجل  مي رَبي

نْ الْمي
ي خَيََْف اْسَماني  ُمْشـَرب  بياحْلُْمَرةي. هَلُ  ا ال  مَّ

َ
: اْسم  خَيََْف، واْسم  َيْعلُُن، فَأ

د   ي َيْعلُُن َفُمَحمَّ ي ا الَّ مَّ
َ
مْحَُد، وأ

َ
 .(2)«فَأ

وبناًء ىلع ٰهذا فإن  املراد بأبيه ـ مجًعا بني ٰهذه الرواية وروايات الرجعة 
، فإن ه يصدق عليه ـ هو احلسني  ادلال ة ىلع رجوع االمام احلسني 
 أن ه أبوه بال شكٍّ ولو مع الواسطة.

 إن قلت: إن  ٰهذا خالف الظاهر من لفظ األب.
اًل: إطالق األب ىلع اجلد  شائع  يف  الروايات، فكثري  من الرواة قلت: أو 

ة بـ )ابن رسول اهلل(، وكٰذلك يف الزيارات  يف الروايات خياطب األئم 
 بن  بن رسول اهلل، ويا لسالم عليك يابــ )ا واألدعية َناطبهم 
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أمري املومنني، ويا بن خدجية وفاطمة(، والقرينة ادلال ة ىلع إرادة أبيه 
ا  احلسني  من بعد  دل  ىلع حكم احلسني خارجي ة  مستفادة  مم 

 .ودله املهدي  
هو  -كما يزعمون  -ثانيًا: أن ه بناًء ىلع نسخة )إىل ابنه(، وأن  املراد به 

ة، فهو أيًضا خالف الظاهر؛  أمحد احلسن، وهو االبن الرابع لإلمام احلج 
، ال ما اكن بالواسطة، كما ألن  الظاهر من االبن هو االبن املبارش هل 

عليه سياق احلديث؛ إذ إن  ك  إماٍم يسل م اإلمامة إىل ودله املبارش، وإذا  يدل  
ًة يف مثل ٰهذه  ، خاص  اكن املقصود غري ٰذلك جيب أن توضع يف الالكم قرينة 
ة اإلهلٰي ة؛ إذ ليس من منهج ُحجج اهلل  املوارد ال يت يتم  فيها تعيني احلج 

ا ما ورد يف  بعض الروايات عن  استعمال األلغاز والغموض. وأم 
، فقد «رجل  من ودلي»حول إمام العرص من تعبريه عنه بـ  انلب  

ر بوضوٍح ورصاحٍة، وأن ه ـأوضحت سائر الروايات شخصي ة إمام العص
 ، أو الرابع من أوالد اإلمام اتلاسع من أوالد اإلمام احلسني 

بدق ٍة ، وبعد حتديد شخصي ته ، أو ابن اإلمام العسكري  الرضا 
يع أن  إمام  ي يد  أشري إيله دون واسطٍة، بينما يف مورد ٰهذا الشخص ال 
ٍد أن ه االبن اخلامس  ه الرابع ال توجد أي  روايٍة أوضحت بشٍّك حمد  العرص جد 

 إلمام العرص.
ريح  بأن  ـأن  الرواية مضطربة املنت، فيف بداية الرواية هناك تص -د

ملؤمنني، والصديق األكرب، والفاروق األعظم، األلقاب املذكورة فيها )أمري ا
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ة  باإلمام عيلٍّ  ( خاص  ، وال تصح  ٰهذه األسماء واملأمون، واملهدي 
لغريه، بينما تذكر ٰهذه الرواية أن  هناك اثين عرش مهديًّا بعد إمام العرص، 
ويف رواياٍت كثريٍة ورد املهدي  اسًما إلمام العصـر، ورب ما يقول شخص  ال 

، وٰهذا أيًضا خمالف  ملا هو متعارف  بني  يصح   ة باسم املهدي  تسمية غري األئم 
، بل ٰهذا  الشيعة، وال أحد من علماء الشيعة نَه عن التسمية باسم املهدي 
ا بأمري املؤمنني  االسم شائع  بني الشيعة، وكٰذلك اسم املأمون ليس خاصًّ

ىل إمام العرص، فقد ورد يف زيارة )سالم  ىلع آل يس( اخلطـاب إ :
؛ وعليه ال يبعد خطأ الراوي يف نقل ٰهذا «السالم عليك أي ها اإلمام املأمون»

 .(1)احلديث
يع املذكور )أمحد احلسن( ٰهذه الرواية ىلع نفسه؟!  -ه كيف يطب ق املد 

فهو ليس ابن اإلمام، وإن ما هو من فخذ اهلمبوش أحد أفخاذ عشرية ابلو 
 عرف أحد  من ٰهذه العشرية بني انلاس بالسيادة.سويلم يف ابلرصة! ولم يُ 

َرتُْه الَْوفَاةُ ـفَإيَذا َحَض »الرواية ترتبط بما بعد الظهور، إذ إن ها ورد فيها:  -و
ْمَها إيىَل ابْنيهي أول املقربني

يع أمحد ـفهل تويف  إمام العص« فَلْيَُسلي ر لِك يد 
 احلسن وصايته؟! 

 الرواية املذكورة معارَضة  برواياٍت أخرى حول وصي ة  -ز
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 ، نشري إيلها هنا:انلب  
ْدَت رَُسوَل اهلل » -1 لَْسَت قَْد َشهي

َ
نَي َداَع بيالَْكتيفي  يَا َطلَْحُة، أ حي

بَُك َما قَاَل إينَّ نَ  ُة واَل خَتْتَليُف، َفَقاَل َصاحي مَّ
ُ
لر اأْل َْكتَُب فييَها َما اَل تَضي َّ يلي بي

َب رَُسوُل اهلل  ْدُت َذاَك. اهلل َيْهُجُر، َفَغضي ْد َشهي
، ُثمَّ تََرَكَها؟! قَاَل: بََّل قَ

ْخرَبَيني ]بيٰذلك رَُسوُل اهلل 
َ
ا َخرَْجتُْم أ ْن  قَاَل فَإينَُّكْم لَمَّ

َ
َراَد أ

َ
ي أ ي َو[ بيالَّ

 
َ
ُة، فَأ ْن يَْشَهَد َعلَيَْها الَْعامَّ

َ
نَّ اهلل يَْكتَُب فييَها، وأ

َ
َعزَّ وَجلَّ  -ْخرَبَُه َجرْبَائييُل أ

َراَد  -
َ
ْمَّل َعيَلَّ َما أ

َ
يَفٍة فَأ ْختياَلَف والُْفْرقََة، ُثمَّ َداَع بيَصحي ةي االي مَّ

ُ
َن اأْل قَْد َعليَم مي

بَا َذرٍّ 
َ
ْشَهَد ىلَعَ ٰذلك ثاََلثََة رَْهٍط: َسلَْماَن وأ

َ
، وأ ْن يَْكتَُب يفي الَْكتيفي

َ
أ

ْم إيىَل يَْومي والْمي  َمَر اهلل بيَطاَعتيهي
َ
يَن أ ي ةي الُْهَدى الَّ ئيمَّ

َ
ْن أ ْقَداَد، وَسمَّ َمْن يَُكوُن مي

هي إيىَل  ْدََّن بييَدي
َ
لَُهْم، ُثمَّ ابيْني ]ٰهذا وأ وَّ

َ
ايني أ ، فََسمَّ يَاَمةي ، الْقي ، ُثمَّ احْلَُسنْيي [ احْلََسني

ْن ُودْلي ابيْني ٰهذا يْسَعًة مي ْقَداُد.  ُثمَّ ت نَْت يَا مي
َ
بَا َذرٍّ وأ

َ
، َكٰذلك اَكَن يَا أ َيْعيني احْلَُسنْيَ

 رَُسولي اهلل 
 .»(1)َفَقاُموا وقَالُوا: نَْشَهُد بيٰذلك ىلَعَ
ين جيب طاعتهم إىل يوم  يف ٰهذا انلقل لوصية انلب   حرص  لَلئمة ال 

ب معرفتهم ر شخًصا، ولو اكن هناك حجج  آخرون جيـالقيامة باثين عش
ىلع انلاس لوجب أن تذكرهم الرواية، وكما هو معلوم  لم يرد ذكُر املهدي ني 

 ٰهذه. يف وصي ة انلب  
2- «، مْحََد بْني ُعبَيْدي اهلل الُْعَمرييي

َ
دي بْني أ هي، َعْن  َعْن حُمَمَّ ، َعْن َجدي بييهي

َ
َعْن أ
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يبي َعبْدي اهلل 
َ
 نَبيييهي  -َعزَّ وَجلَّ  -قَاَل: إينَّ اهلل  أ

نَْزَل ىلَعَ
َ
كيتَابًا َقبَْل  أ

ْهليَك. قَاَل: َوَما انلرَجبَُة 
َ
ْن أ يَّتَُك إيىَل انلرَجبَةي مي ُد، ٰهذه وَصي ، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ َوفَاتيهي

هُ  يبي َطاليٍب وُودْلُ
َ
ر ْبُن أ ئييُل؟ َفَقاَل: َعيلي تَابي َخَواتييُم . ويَا َجرْبَ اَكَن ىلَعَ الْكي

ر  ْن َذَهٍب فََدَفَعُه انلَّبي نينَي  مي ريي الُْمْؤمي مي
َ
ْن َيُفكَّ َخاَتًما  إيىَل أ

َ
َمَرُه أ

َ
وأ

نينَي  رُي الُْمْؤمي مي
َ
، َفَفكَّ أ نُْه وَيْعَمَل بيَما فييهي ، ُثمَّ  مي َل بيَما فييهي َخاَتًما وَعمي

، ُثمَّ َدَفَعُه إيىَل احْلَُسنْيي  حْلََسني َدَفَعُه إيىَل ابْنيهي ا َل بيَما فييهي َفَفكَّ َخاَتًما وَعمي
  َهاَدةي، فاََل َشَهاَدةَ لَُهْم ني اْخُرْج بيَقْوٍم إيىَل الشَّ

َ
َفَفكَّ َخاَتًما، فَوََجَد فييهي أ

ي بْني احْلَُسنْيي ُثمَّ َدفَ  َفَفَعَل، -َعزَّ وَجلَّ  -إيالَّ َمَعَك، وارْشي َنْفَسَك هللي  َعُه إيىَل َعيلي
 لََك ْق واْصُمْت والَْزْم َمْْني ْطري

َ
ْن أ

َ
واْعبُْد َربََّك  ، َفَفكَّ َخاَتًما فَوََجَد فييهي أ

تييََك ايْلَقينُي،
ْ
ٍّ  َحتَّ يَأ دي بْني َعيلي

، َفَفكَّ َفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعُه إيىَل ابْنيهي حُمَمَّ
؛ فَإينَُّه اَل َخاَتًما فَوََجَد في 

ْم واَل خَتَاَفنَّ إيالَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ فْتيهي
َ
ثي انلَّاَس وأ يهي َحدي

َحٍد َعلَيَْك، َفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعُه إيىَل ابْنيهي َجْعَفٍر، َفَفكَّ َخاَتًما فَوََجَد فييهي 
َ
َسبييَل ألي

ْهلي بَيْتي 
َ
ْم وانرُْشْ ُعلُوَم أ فْتيهي

َ
ثي انلَّاَس وأ ينَي، واَل َحدي احلي ْق آبَاَءَك الصَّ َك، وَصدي
َماٍن، َفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعُه إيىَل ابْنيهي ُموىَس خَتَاَفنَّ إيالَّ اهلل 

َ
ْرٍز وأ نَْت يفي حي

َ
، وأ
 يي يَامي الَْمْهدي ي َبْعَدُه، ُثمَّ َكٰذلك إيىَل قي ي ، وَكٰذلك يَْدَفُعُه ُموىَس إيىَل الَّ

 .(1)«َصّلَّ اهلل َعلَيْهي 
يبي َعبْدي اهلل » -3

َ
 قَاَل: َدَفَع  َعْن يُونَُس بْني َيْعُقوَب، َعْن أ

                                                                                                                                                       

 .280، ص 1الكايف، ج الکلييّن، حمّمد بن يعقوب،   (1)



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 136

ٍّ  رَُسوُل اهلل  يَفًة خَمْتُوَمًة بياثين َعرَشَ َخاَتًما، وقَاَل:  إيىَل َعيلي َصحي
، واْدَفْعَها إيىَل احْلََسني  َل واْعَمْل بيهي وَّ

َ
،  فُضَّ اأْل َ وَيْعَمُل بيهي َيُفضر اثلَّايني

ٍد  وَيْدَفُعَها إيىَل احْلَُسنْيي  ٍد َواحي ، ُثمَّ إيىَل َواحي َيُفضر اثلَّاليَث وَيْعَمُل بيَما فييهي
ْن ُودْلي احْلَُسنْيي  »(1).مي

ٍد » -4 يبي َعبْدي اهللي َجْعَفري بْني حُمَمَّ
َ
نَّ  َعْن ُمَعاذي بْني َكثيرٍي، َعْن أ

َ
ُه قَاَل: أ

 رَُسولي اهلل 
َماءي ىلَعَ َن السَّ يَُّة نََزلَْت مي  رَُسولي  الْوَصي

ْل ىلَعَ َتابًا خَمُْتوًما، ولَْم يُْْنَ كي
تَاب   اهلل  ئييُل  خَمْتُوم   كي يَُّة، َفَقاَل َجرْبَ يَُّتَك إيالَّ الْوَصي ُد، ٰهذه وَصي : يَا حُمَمَّ

ْهلي بَيْتيَك 
َ
تيَك إيىَل أ مَّ

ُ
ئييُل؟ َفَقاَل: ، َفَقاَل رَُسوُل اهلل يفي أ ْهلي َبييْتي يَا َجرْبَ

َ
ير أ

َ
: أ

يَُّتهُ  نُْهْم وُذري يُب اهلل مي يَم. جَني ةي َقبَْل إيبَْراهي لَْم انلرُبوَّ ثََك عي َُوري واَكَن َعلَيَْها َخَواتييُم،  يلي
 ٌّ َح َعيلي

، َفَفتَ َر فييهي مي
ُ
َل وَمََض ليَما أ وَّ

َ
اخْلَاَتَم  ُثمَّ َفَتَح احْلََسُن  اخْلَاَتَم اأْل

، ُثمَّ َفتََح احْلَُسنْيُ  َر بيهي مي
ُ
َ وَمََض ليَما أ ْن  اثلَّايني

َ
يهي أ اخْلَاَتَم اثلَّاليَث فَوََجَد في

َهاَدةي، اَل قَاتيْل واْقُتْل وُتْقَتُل  َل، ـَهاَدَة لَُهْم إيالَّ َمَعَك، َفَفعَ ـ شَ ، واْخُرْج بيَقْوٍم ليلشَّ
ي بْني احْلُسَ ـُثمَّ َدَفعَ  ر ْبُن احْلَُسنْيي اخْلَاَتَم  نْيي ـَها إيىَل َعيلي وَمََض، َفَفَتَح َعيلي

ْق واْصُمْت  ْطري
َ
ْن أ

َ
ابيَع، َفوََجَد فييهي أ دي  الرَّ لُْم، ُثمَّ َدَفَعَها إيىَل حُمَمَّ َب الْعي  بْني ليَما ُحجي

 ٍّ َتاَب اهلل َعيلي ْ كي ْن َفسي
َ
يهي أ َس َفوََجَد في  -َتَعاىَل  -، َفَفَتَح اخْلَاَتَم اخْلَامي

َة، وُقلي احْلَقَّ يفي اخْلَوْفي  مَّ
ُ
لَْم، واْصَطنيعي اأْل بَاَك، وَوريثي اْبَنَك الْعي

َ
ْق أ وَصدي
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، واَل خَتَْش إيالَّ اهلل، َفَفَعَل، ُثمَّ دَ  ْمني
َ
. َفَقاَل ُمَعاُذ ْبُن واأْل ي يَلييهي

َفَعَها إيىَل ال 
َيُه  ْن تَْذَهَب يَا ُمَعاُذ َفرَتْوي

َ
نَْت ُهَو؟ َفَقاَل: َما بيَك يفي ٰهذا إيالَّ أ

َ
َكثيرٍي: َفُقلُْت هَلُ: وأ

َد َعيَلَّ اثين َعشَ َعيني  نَا ُهَو. َحتَّ َعدَّ
َ
ُثمَّ َمْن؟ َر اْسًما، ُثمَّ َسَكَت َفُقلُْت: ـ، َنَعْم أ

 .(1)«َفَقاَل: َحْسُبَك 
الروايات املذكورة مت فقة  لك ها ىلع أن  أوصياء انلب  اثنا عرش، وأن  إن  

عدد خواتم الوصي ة اثنا عشـر، ويف رواياٍت أخرى يف )الاكيف( ورد احلديث 
، وأن ها خمتومة  ِبواتم من الهب، وُك  واحٍد من  أيًضا عن وصي ة انلب 

ة فت مةاألئم   .(2)ح خاتًما وعمل به، ويه تؤي د الروايات املتقد 

 الرواية الثانية

ُد ْبُن » َثنَا حُمَمَّ قَّاُق قَاَل: َحدَّ ْمَراَن ادلَّ دي بْني عي ر ْبُن أمحد بْني حُمَمَّ َثنَا َعيلي
َحدَّ

هي  ، َعْن َعمي ر ْمَراَن انلََّخعي َثنَا ُموىَس ْبُن عي ر قَاَل: َحدَّ يبي َعبْدي اهلل الُْكويفي
َ
أ

ي  ، َعْن َعيلي ي يَد انلَّْوفيَلي رٍي قَاَل: قُلُْت احْلَُسنْيي بْني يَزي يبي بَصي
َ
يبي مَحَْزَة، َعْن أ

َ
بْني أ

ٍد  قي َجْعَفري بْني حُمَمَّ ادي ْن ليلصَّ ْعُت مي  : يَا ْبَن رَُسولي اهلل، إييني َسمي
بييَك 

َ
َما قَاَل:  أ يًّا. َفَقاَل: إينَّ نَُّه قَاَل: يَُكوُن َبْعَد الَْقائيمي اثنا َعرَشَ َمْهدي

َ
أ
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يَعتينَا يَْدُعوَن ـيًّا" ولَْم َيُقْل: اثنا َعشَ اثنا َعرَشَ َمْهدي " ْن شي نَُّهْم قَْوم  مي َر إيَماًما! َولٰكي
نَا فَةي َحقي .(1)«انلَّاَس إيىَل ُمَواالتينَا وَمْعري

رب ما يظن  من جيهل »ٰهذا احلديث أحد أتباع أمحد وقال: إىل استند 
هدي ني، واحلقيقة أن ه احلقيقة بأن  اإلمام الصادق قد نَف اإلمامة عن امل

د ىلع أن  أباه اإلمام ابلاقر  قال: "اثين عشـر مهديًّا" ولم  إن ما أك 
قال: اثنا عشـر إماًما  ونيف أن  اإلمام ابلاقر  !يقل: اثنا عرش إماًما

ة َغيات  وحكم  جنهلها  ال يعىن نيف اإلمامة عن املهدي ني... ولالكم األئم 
حنن، وهم القائلون بأن هم يتلك مون ىلع سبعني وجًها ولّك  وجٍه هلم منه 

 املخرج.
تكل م تقي ٍة حلضور من يت يق من إشاعته  فقد يكون اإلمام الصادق 

املهدي ني قد تكت م عليه األئمة ولم يبوحوا به إال  يف وعدم كتمانه؛ ألن  أمر 
مناسباٍت، وملن يأمنون جانبه، وقد يكون نيف اإلمامة عن املهدي ني إن ما هو 

ة االثين عش ة ـبمعناها األكمل كما يف األئم  ر، حيث إن  مقام إمامة األئم 
مام االثين عرش أعظم من مقام إمامة املهدي ني األثين عرش، فأراد اإل

اتلحف ظ ىلع ٰذلك؛ ألن ه لم حين وقته، وربما العقول آنذاك  الصادق 
لٍة حلمله واستيعابه  .(2)«غري مؤه 

                                                                                                                                                       

، كمال الدين،  (1)  .358، ص 2ج الصدوق، حمّمد بن عليٍّ
 ، احلديث الرابع.22، ص يف املهدّينی العقيلّي، ناظٌم، األربعون حديثًا (2)
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: وعوًدا ىلع رواية ابلاب، نقف ىلع قوهل »وقال أيًضا بعد ٰذلك: 
فَةي َحقي  يَعتينَا يَْدُعوَن انلَّاَس إىَل ُمَوااَلتينَا َوَمْعري ْن شي نَُّهْم قَْوم  مي نَا" فيه ال "َولٰكي

ٍة؛ فوصف )الشيعة( وصف  عظيم  وصف  تعين أن  ٰهؤالء املهدي ني ليسوا بأئم 
وقد نص  اهلل ىلع إمامته، وكٰذلك وصف احلسن  به نب اهلل إبراهيم 

ًة، واحلسني  ، فكونهم من شيعة أهل ابليت ال يتناقض مع كونهم أئم 
ة  وحجج  فاحلسن واحلسني اكنا من شيعة أمري املومنني، وه م أيًضا أئم 

»(1). 

 سند الروایة

د بن عبد اهلل الكويف   ، (3)، وموىس بن عمران انلخع  لم يوث قا(2)حمم 
ه  كما أن  عيل  بن أيب محزة واقيف  املذهب واملعروف عدم توثيقه، وإن عد 

 .(4)ابلعض ثقةً 

 دًللة الروایة

ٍد  اًل: الرواية تدل  ىلع أن  املهدي ني بعد قائم آل حمم  ًة،  أو  ليسوا أئم 
ًة دعوا  ة،ولو اكنوا أئم  ين يدعون إىل والية األئم  وإن ما هم من الشيعة ال 

                                                                                                                                                       

 ، احلديث الرابع.28، ص يف املهدّينی العقيلّي، ناظٌم، األربعون حديثًا (1)
 .283، ص 15اخلوئّي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج  (2)
 .66، ص 20، ج صدر السابقامل (3)
 .234، ص 12املصدر السابق، ج  (4)
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انلاس إىل أنفسهم؛ فيمكن القول إن  املهدي ني ليس دليهم منصب اإلمامة، 
ين وإذا اكن املقصود من بعد القائم هو بعد ظهو ره فهم من كبار الشيعة ال 

يبل غون ويدعون انلاس إلمامته حني ظهوره، وإذا اكن املقصود من ابلعدي ة 
ل كبار  ة؛ إذ يتحم  هو بعد شهادته أو وفاته، فيكون ٰذلك مع رجعة األئم 
ة، كما  ًة، ويدعون انلاس إىل والية األئم  الشيعة ٰهؤالء مسؤويل اٍت خاص 

د بن احلنفي ة بأن ه اكن مهديًّا ولم يكن  مَض يف رواية ابلاقر  يف شأن حمم 
 إماًما.

ة املعصومني  ، أي ثانيًا: يمكن محل ٰهذه الرواية ىلع رجعة األئم 
ين سريجعون، لٰكن  ة أنفسهم ال  أن  املقصود من املهدي ني االثين عرش األئم 

ل وال بسبب اتلقي ة أو إلماكن أن يكون الراوي أو أحد احلارضين ال يتحم  
ث حبيث ال حيمل  يستوعب الرجعة بني   الرجعة ٰهكذا، وحتد 

ة، ومن جهٍة أخرى لِك ال يعتقدون  احلارضون "املهدي ني" ىلع رجعة األئم 
ة االثين عرش، كما ورد ٰهذا اتلوجيه عن صاحب  ٍة آخرين غري األئم  بأئم 

ه:  كتاب )خمتصـر ابلصائر( وإيلك نص 
ٍد  -هداك اهلل بهداه  -اعلم » ،  أن  علم آل حمم  ليس فيه اختالف 

ق بعًضا، وقد روينا أحاديث عنهم  ة  بل بعضه يصد  مج ًة يف رجعة األئم 
عن احتمال ٰهذا العلم  الضعف السائل من عرف االثين عرش، فكأن ه 

ي خص  اهلل  ته،  -سبحانه  -اخلاص  ال  م به ىلع من من شاء من خاص  وتكر 
يَك فَْضُل اهلل يُْؤتييهي َمْن يَشاُء َواهلُل ُذو أراد من بري ته، كما قال سبحانه:  ٰذل
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يمي  هل بتأويٍل حسٍن حبيث ال يصعب عليه فينكر قلبه الَْفْضلي الَْعظي . فأو 
 .(1)«فيكفر

م يف الرواية السابقة، فإن  ٰهذه الرواية أيًضا ترتبط ب ما بعد ثاثلًا: وكما تقد 
عيه.  الظهور، وال يستطيع أحد  االستناد إيلها قبل الظهور إلثبات ما يد 

 الرواية الثالثة 

دي بْني َعبْدي » ، َعْن حُمَمَّ بييهي
َ
، َعْن أ ُد ْبُن َعبْدي اهلل بْني َجْعَفٍر احْليْمرَييير حُمَمَّ
دي بْني الُْفَضيْلي  يىَس، َعْن حُمَمَّ دي بْني عي يدي وحُمَمَّ يبي احْلَمي

َ
يبي مَحَْزَة، َعْن أ

َ
، َعْن أ

بَ  َعبْدي اهلل 
َ
نَُّه قَاَل: يَا أ

َ
يٍل أ يٍث َطوي َحَد  ا مَحَْزَة إينَ يفي َحدي

َ
نَّا َبْعَد الَْقائيمي أ مي

ْن ُودْلي احْلَُسنْيي  يًّا مي  .»(2)َعرَشَ َمْهدي

 سند الرواية

د بن عبد احلميد لم يوث قٰهذه  فهو  ،الرواية ضعيفة السند؛ ألن  حمم 
د بن عيىس مشرتك  بني اثلقة واملجهول، وحتديد املراد (3)جمهول   ، وحمم 

                                                                                                                                                       

 .493خمتصر البصائر، ص احلّلّي، حسن بن سليمان،  (1)

 .478الغيبة، ص الطوسّي، حمّمد بن احلسن،  (2)

 .21، ص 17اخلوئّي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج  (3)
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د بن الفضيل جمهول  أيًضا، وأيب محزة مشرتك  بني أيب (1)منهما مشّك   . وحمم 
، وهو وادل عيل  (2)محزة اثلمال  اثلقة وأيب محزة سالٍم ابلطائين   ، وهو جمهول 

.  بن أيب محزة ابلطائين  الوافيق 

 دًللة الرواية

اًل: الرواية تدل  ىلع أحد عشـر مهديًّا بعد إمام العصـر  ، ويه أو 
 العدد مع الروايات ال يت تقول إن  بعد القائم اثين عرش مهديًّا.تتعارض يف 

ة املعصومني باستثناء إمام  ثانيًا: الرواية يمكن محلها ىلع رجعة األئم 
فهو  العصـر، وإن ما قيل أحد عشـر مهديًّا من أوالد اإلمام احلسني 

ة يف الرجعة من أوالد اإلمام ا حلسني، وإذا من باب اتلغليب؛ ألن  أكَث األئم 
اكن املقصود من املهدي ني أوالد إمام العرص، اكن من األفضل اتلعبري بودل 
ي ة  ة من ذر  القائم، ومثل ٰهذا اإلطالق من باب اتلغليب، إذ يقال: األئم 

 ، وقد ورد ٰذلك أيًضا يف زيارة اإلمام اإلمام احلسني 
نَّ ... الَْمْمُدودي بيانلرْصـَرةي يَْوَم الْ »: احلسني 

َ
ْن َقتْليهي أ ةي، الُْمَعوَّضي مي َكرَّ

ْن نَْسليهي  َة مي ئيمَّ
َ
ة من ودل اإلمام احلسني (3)«اأْل تسعة  هم  ، بينما األئم 

ي ته، وٰهذا يكشف عن أن  مثل إن  يقال مع ٰذلك فقط، لٰكن  ة من ذر  األئم 
                                                                                                                                                       

 .91، ص 18املصدر السابق، ج  (1)
 .14، ص 9، ج املصدر السابق (2)
 .826، ص 2مصباح املتهّجد، ج الطوسّي، حمّمد بن احلسن،  (3)
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هو ٰهذا اإلطالق من باب اتلغليب، وقرينة  ىلع أن  املقصود من املهدي ني 
ة االثين  ة أنفسهم يف الرجعة، وهناك روايات  تطلق املهدي ني ىلع األئم  األئم 

لوا يف الروايات اتلايلة:  عشـر، تأم 
يبي َعبْدي اهلل »

َ
رٍي، َعْن أ يبي بَصي

َ
ْعتُُه َيُقوُل  َعْن أ نَّا اثنا َعرَشَ قَاَل: َسمي : مي

يًّا، َمََض  ، يَْصنَعُ  َمْهدي تَّة  َ سي تَّة  وبَيقي َحبَّ سي
َ
اديسي َما أ  .(1)« اهلل بيالسَّ

يبي »
َ
ي بْني أ  ْبُن َعيلي

 َعْن َعبْدي الرَّمْحٰني بْني َسلييٍط قَاَل: قَاَل احْلَُسنْيُ
يبي َطاليٍب 

َ
ر ْبُن أ نينَي َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
لُُهْم أ وَّ

َ
يًّا، أ نَّا اثنا َعرَشَ َمْهدي  : مي

ُع مي َطاليٍب  ُرُهُم اتلَّاسي .(2)«ْن ُودْليي وُهَو الَْقائيُم بياحْلَقي ، وآخي
خياطب  وفيما سبق نقلنا روايًة عن ابن عب اٍس حول معراج انلب  

 :يف حق  عيلٍّ  انلب   -سبحانه  -فيها اهلل 
ْن ُصلْبيهي » َج مي ْخري

ُ
ْن أ

َ
ْعَطيُْتَك أ

َ
َك، وأ ْن َبْعدي يَرَك وَخلييَفَتَك مي ... وَجَعلْتُُه َوزي

َحدَ 
َ
نُْهْم يَُصيلي  أ ُر رَُجٍل مي ، وآخي َن ابْليْكري ابْلَُتولي يَّتيَك مي ْن ُذري يًّا، لُكرُهْم مي َعرَشَ َمْهدي

نُْهْم ُظلًْما ئَْت مي رَْض َعْداًل َكَما ُملي
َ
 اأْل

ُ
يىَس اْبُن َمْرَيَم، َيْمََل  .(3)«َخلَْفُه عي

قبله؛ وعليه فال  ثاثلًا: الرواية ترتبط بمرحلة ما بعد إمام العصـر ال ما

                                                                                                                                                       

(1)   ،  .338، ص 2كمال الدين، ج الصدوق، حمّمد بن عليٍّ

، عيون أخبار الرضا  (2) د بن عيلٍّ ، ص 1؛ كمال ادلين، ج 68، ص 1، ج الصدوق، حمم 
317. 

، كمال الدين، ج  (3)  .250، ص 1الصدوق، حمّمد بن عليٍّ



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 144

ر ملثل ٰهذا االد اعء قبل الظهور.  مرب 

 الروایة الرابعة

ي » يني َعيلي يدي َبَهاءي ادلي عي قي السَّ
ييدي اجْلَلييلي الُْمَوفَّ ا َرَواُه لي وَرَويْتُُه َعني السَّ مَّ َومي

ي  يدي احْلَُسييْني ْصلَحَ  -بْني َعبْدي احْلَمي
َ
ْسَعَدهُ اهلل بيتَْقَواهُ وأ

َ
ْخَراهُ أ

ُ
ْمَر ُدْنيَاهُ وأ

َ
َرَواهُ  - أ

 ، بييهي
َ
، يَْرَفُعُه إيىَل أمحد بْني ُعْقبََة، َعْن أ يَادييي ٍد اإْلي هي َعْن أمحد بْني حُمَمَّ يقي بيَطري

يبي َعبْدي اهلل 
َ
نَّا َبْعَد الَْقائيمي  :َعْن أ ْن ُودْلي  إينَّ مي يًّا مي اثيَْنْ َعرَشَ َمْهدي

 .»(1)احْلَُسنْيي 

 سند الرواية

، وقد سقط قسم  من سندها، إضافًة إىل أن  أمحد  ٰهذه الرواية مرفوعة 
 وأباه الذلين وردا يف السند جمهوالن.، (2)بن عقبة

 دًللة الرواية

مفاد ٰهذه الرواية هو مفاد الرواية السابقة نفسه؛ وعليه يكون جوابها 
 هو جواب سابقتها نفسه.

 الرواية الخامسة

                                                                                                                                                       

 .165، حسن بن سليمان ، خمتصر البصائر، ص احلّليّ ( 1)
 .366، ص 1ج منازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال احلديث،  (2)
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ي َصّلَّ اهلل َعلَيْهي » ْعَد انلَّبي ة بَ ُه َعني األئم  تْلُ
َ
يٍح قَاَل: َسأ ، َعْن َذري َجْعَفر 

يبي َطاليٍب َصّلَّ اهلل 
َ
ر بُْن أ نينَي َعيلي رُي الُْمْؤمي مي

َ
َعْم، اَكَن أ ْم قَاَل: نَ يْهي

وَعلَ
ي  يْهي اإْليَماَم َبْعَد انلَّبي

هْ  -َعلَ
َ
مَّ اَكَن  -لي بَيْتيهي َصلََواُت اهلل َعلَيْهي وأ ]ثُ

مَّ اَكَن احْلَُسنْيُ  ُن احْلََسُن، ثُ ُد بْ مَّ اَكَن حُمَمَّ ، ثُ ُن احْلَُسنْيي ر بْ [، ثُمَّ اَكَن َعيلي
ي،  فََة اهلل ورَُسوهلي نَْكَر َمْعري

َ
نَْكَر ذٰلك اَكَن َكَمْن أ

َ
مَّ إيَماُمُكْم. َمْن أ ، ثُ ٍّ َعيلي
نَْت ا

َ
مَّ قُلُْت: أ َعْدُتَها َعلَيْهي ثَاَلَث قَاَل: ثُ

َ
َ اهلل فيَداَك؟ فَأ يني

يْلَْوَم َجَعلَ
 . رْضي

َ
ْن ُشَهَداءي اهلل يفي اأْل َُكوَن مي تَُك بيٰهذا تلي ثْ َما َحدَّ  إينَّ

اٍت. قَاَل: إييني َمرَّ
َعاىَل  -إينَّ اهلل  بَاَرَك وتَ ُه َصلََواُت ا - تَ يَّ َمُه نَبي

هلل لَْم يََدْع َشيْئًا إيالَّ َعلَّ
ٍّ بيالَْواَليَةي يفي َحيَاتيهي  ْن يَْشَهَد ليَعيلي

َ
يَل أ ئي َعَث إييَلْهي َجرْبَ نَُّه بَ ، ثُمَّ إي يْهي

َعلَ
نينَي  رَي الُْمْؤمي مي

َ
يَُه أ َما يَُسمي يْسَعَة َرْهٍط، َفَقاَل: إينَّ ر اهلل ت بي

، فََداَع نَ
نْ  َُكونُوا مي ْدُعوُكْم تلي

َ
َقْمتُ  أ

َ
َما ُشَهَداءي اهللي أ : إينَّ ْم َكتَْمتُْم... َفَقاَل لي

َ
ْم أ

ْعَد الرَُّسولي  نَّا بَ . إينَّ مي ْرضي
َ
ْن ُشَهَداءي اهلل يفي اأْل َُكوَن مي َذَكْرُت ٰهذا تلي

ًة ُمْفرَتََضًة َطاَعتُُهْم، َسابيُعُهمُ  ئيمَّ
َ
يَاَء أ وْصي

َ
َقائيُم إيْن َشاَء؛ إينَّ اهلَل  َسبَْعَة أ

الْ
يم   يز  َحكي يُم. ثُمَّ َعزي يُز احْلَكي ُر َما يََشاُء وُهَو الَْعزي ُم َما يََشاُء ويُؤَخي ُيَقدي
ابيُع  َبْعَد الَْقائيمي  ُت: َمني السَّ

، َفُقلْ ْن ُودْلي احْلَُسنْيي يًّا مي َحَد َعَشـَر َمْهدي
َ
أ

. قَاَل: )قُلُْت  يْنَنْيي سي والَْع
ْ
أ ْمُرَك ىلَعَ الرَّ

َ
َ اهلل فيَداَك؟ أ يني

ثَاَلَث  َجَعلَ
ي إيَماُمُكْم وقَائيُمُكْم إيْن َشاَء اهللُ  مَّ بَْعدي اٍت(. قَاَل: ثُ  .(1)«َمرَّ

                                                                                                                                                       

 .181، ص1الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج (1)



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 146

 يقول أحد أتباع أمحد: )يقصد من "سابعهم القائم" يف مجلة اإلمام الصادق 
 .(1)أمحد احلسن؛ باعتباره أول املهدي ني بعد إمام العرص 

 سند الرواية

)األصول الستة عرش( يف كتاب حممد بن وردت ٰهذه الرواية يف كتاب 
ة نسبة ٰهذا األصل لصاحبه مع مالحظة  ، وىلع فرض صح  املثىن  احلرضم 

ثني  (2)أن  احلرضم  لم يوث ق ٍل، لم ينقل أحد  من العلماء واملحد  وهو حمل  تأم 
الشيعة ٰهذا احلديث يف كتبهم، مع العلم أن  األصول املعروفة ال يت أل فها 
ة اكنت عند مؤل يف الكتب األربعة، ومن جهٍة أخرى فإن   أصحاب األئم 
ث انلوري  صاحب )املستدرك(  مة املجلسـي  واملحد  بعض العلماء اكلعال 

رت دليهم األصول الست ة عرش، وقد نقل الكهما من ٰهذه األصول، لٰكن  توف  
أيًّا منهما لم ينقل ٰهذا احلديث، وٰهذا بنفسه موجب  تلضعيف ٰهذه الرواية، 
باإلضافة إىل ٰذلك فإن  اللكيين  يف )الاكيف( يروي ٰهذه الرواية نفسها عن ذريٍح 

، لٰكن من دون الفقرة األخرية ال   يت يه حمل  حبثنا هنا، وينقلها املحارِب 
 بٰهذا انلحو:
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بَا َعبْدي اهلل »
َ
لُْت أ

َ
يٍح قَاَل: َسأ َيَة بْني َوْهٍب َعْن َذري َعني  َعْن ُمَعاوي

ي  ة َبْعَد انلَّبي نينَي األئم  رُي الُْمْؤمي مي
َ
إيَماًما، ُثمَّ اَكَن  ، َفَقاَل: اَكَن أ

ر ْبُن احْلَُسنْيي  َسنْيُ إيَماًما، ُثمَّ اَكَن احْلُ  احْلََسُن  إيَماًما، ُثمَّ اَكَن َعيلي
فََة  نَْكَر َمْعري

َ
نَْكَر ٰذلك اَكَن َكَمْن أ

َ
ٍّ إيَماًما، َمْن أ ُد ْبُن َعيلي

إيَماًما، ُثمَّ اَكَن حُمَمَّ
ي  -َتبَارََك وَتَعاىَل  -اهلل  فََة رَُسوهلي نَْت ُجعي وَمْعري

َ
لُْت . ُثمَّ قَاَل: قُلُْت: ُثمَّ أ

ْن  َُكوَن مي ْثتَُك تلي  إينََّما َحدَّ
: إييني اٍت، َفَقاَل لي َعْدُتَها َعلَيْهي ثاََلَث َمرَّ

َ
فيَداَك؟ فَأ

هي  -َتبَارََك وَتَعاىَل  -ُشَهَداءي اهللي  رْضي
َ
 .«يفي أ

 ويف ٰهذا انلقل لم يورد اللكيين  الفقرة ال يت تدل  ىلع املهدي ني األحد عرش. 
 ل  أيًضا، وهو ما سيأيت احلديث عنه يف داللة الرواية.ويف املنت إشاك

 دًللة الرواية

مضمون ٰهذا احلديث هو مضمون احلديثني اثلالث والرابع نفسه، 
وابلحث يف ادلاللة مثل ما قلناه يف احلديث اثلالث، ولٰكن يف ٰهذه الرواية 

رسول اهلل مشلكة  أخرى، ويه أن  ٰهذه الرواية تبني  أن  اإلمام السابع بعد 
هو القائم، وهو ينطبق ىلع اإلمام موىس بن جعفٍر، وخيالف الروايات ادلال ة 

ة ىلع أن  املهدي ني بعد إمام العصـر  ، والزم ٰهذه الرواية أن يكون األئم 
من املهدي ني، ويأيت بعد إمام العرص ست ة  اخلمسة بعد موىس بن جعفٍر 

 لك.مهدي ني آخرون، وال يوجد من يلزتم بذٰ 
ا يذكر أن  أحد أتباع أمحد حيمل عبارة  الواردة الكم « سابعهم القائم»ومم 

ًة ُمْفرَتََضًة : »اإلمام الصادق  ئيمَّ
َ
َياَء أ وْصي

َ
نَّا َبْعَد الرَُّسولي َسبَْعَة أ إينَّ مي
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ل املهدي ني بعد إمام « َطاَعتُُهْم، َسابيُعُهُم الَْقائيمُ  ىلع أمحد احلسن؛ باعتباره أو 
، واملهدي ون األحد عرش الوارد ذكرهم يف الرواية هم من يأتون رص الع

ُم َما يََشاُء »بعده، بينما الرواية رص حت:  يم  ُيَقدي يز  َحكي إيْن َشاَء؛ إينَّ اهلل َعزي
ُر َما يََشاءُ  ، وبعد ٰذلك يسأل الراوي: « وُيؤَخي يعين ٰهذا األمر قابل  للتغري 

َ اهلل فيَداَك؟ فيجيب » ابيُع َجَعليَني ي إيَماُمكُ : »َفُقلُْت: َمني السَّ ْم ـُثمَّ َبْعدي
 «.وقَائيُمُكْم إيْن َشاَء اهلل

وبناًء ىلع ٰهذا فإن  احتماهل تلوجيه ٰهذه الرواية خمالف  نلص  الرواية، 
أو ويوجد احتمال  قويٌّ يمكن طرحه يف ٰهذه الرواية، ويه أن  احلديث لك ه 

ين وقفوا ىلع اإلمام   القسم األخري منه من جمعوالت الواقفي ة ال 
، وقد نقلت روايات  أخرى ، ولم يعتقدوا بإمامة الرضا الاكظم 

ٍد، وقد أوردها  بٰهذا املضمون تدل  ىلع أن  االمام السابع هو قائم آل حمم 
لواقفة(، الشيخ الطويس  يف كتاب )الغيبة( يف قسٍم بعنوان )الالكم ىلع ا

ح بأن  (1)وأجاب عنها ، ومن مجلة ٰهذه الروايات الروايات اآلتية ال يت ترص 
 موىس بن جعفٍر هو القائم:

بُو َعبْدي اهلل » -1
َ
بَا  -: ابيْني ٰهَذا احْلََسني بْني َهاُروَن قَاَل: قَاَل أ

َ
َيْعيني أ

، وُهوَ  - احْلََسني  َن الَْمْحتُومي َها قيْسًطا وَعْداًل ُهَو الَْقائيُم، وُهَو مي
ُ
ي َيْمََل ي  الَّ
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 .(1)«َكَما ُمليئَْت ُظلًْما وَجْوًرا
بَا َعبْدي اهلل » -2

َ
ْعُت أ نَاٍن قَاَل: َسمي َن  َعْن َعبْدي اهلل بْني سي َيُقوُل: مي

يبي 
َ
هي إيىَل أ َشاَر بييَدي

َ
يْفي وأ ُب السَّ ةي وَصاحي مَّ

ُ
نَّ ابيْني ٰهذا قَائيُم ٰهذه اأْل

َ
الَْمْحتُومي أ
 .»(2)احْلََسني 

بَا َعبْدي اهلل » -3
َ
ْعُت أ نَاٍن قَاَل: َسمي وََذَكَر ابْليَداَء  َعْن َعبْدي اهلل بْني سي

ْخَرَج 
َ
، هللي َفَقاَل: َفَما أ ْخرََجُه الَْماَلئيَكُة إيىَل الررُسلي

َ
، وأ اهلل إيىَل الَْماَلئيَكةي

نَّ ابيْني 
َ
َن الَْمْحتُومي أ يينَي؛ فَلَيَْس فييهي بيَداء ، وإينَّ مي ْخرََجُه الررُسُل إيىَل اآْلَدمي

َ
فَأ

 .(3)«ٰهَذا ُهَو الَْقائيم
بُو َعبْدي » -4

َ
بَا  -: ابيْني ٰهَذا  اهلل احْلََسني بْني َهاُروَن قَاَل: قَاَل أ

َ
َيْعيني أ

َها قيْسًطا وَعْداًل  - احْلََسني 
ُ
ي َيْمََل ي ، وُهَو الَّ َن الَْمْحتُومي ُهَو الَْقائيُم، وُهَو مي

 .(4)«َكَما ُمليئَْت ُظلًْما وَجْوًرا
بَا َعبْدي اهلل » -5

َ
ْعُت أ نَاٍن قَاَل: َسمي َن  َعْن َعبْدي اهلل بْني سي َيُقوُل: مي

يبي 
َ
هي إيىَل أ َشاَر بييَدي

َ
. وأ يْفي ُب السَّ ، وَصاحي ةي مَّ

ُ
نَّ ابيْني ٰهَذا قَائيُم ٰهذه اأْل

َ
الَْمْحتُومي أ

                                                                                                                                                       

 .48املصدر السابق، ص  (1)
 املصدر السابق. (2)
 .52املصدر السابق، ص  (3)
 .48، ص املصدر السابق (4)
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 .»(1)احْلََسني 
بَا َعبْدي اهلل » -6

َ
ْعُت أ نَاٍن قَاَل: َسمي وَذَكَر ابْليَداَء  َعْن َعبْدي اهلل بْني سي

ْخرَ 
َ
ي َفَقاَل: َفَما أ ، هللي ْخرََجُه الَْماَلئيَكُة إيىَل الررُسلي

َ
، وأ َج اهلل إيىَل الَْماَلئيَكةي

نَّ ابيْني ٰهَذا 
َ
َن الَْمْحتُومي أ . وإينَّ مي يينَي؛ فَلَيَْس فييهي بيَداء  ْخرََجُه الررُسُل إيىَل اآْلَدمي

َ
فَأ

 .(2)«ُهَو الَْقائيمُ 
 السابع بعد وىلع فرض توجيه الرواية حبيث يكون املقصود من الوص

هو اإلمام اثلاين عشـر، فاجلواب عن ٰهذه الرواية اكجلواب  رسول اهلل 
 عن الرواية اثلاثلة.

 الروایة السادسة

(، ثم   وعن عيل  بن احلسني » أن ه قال: يقوم القائم من ا )يعين املهدي 
ي ته( بعده يكون ة من ذر   .(3)«اثنا عشـر مهديًّا )يعين من األئم 

 الروايةسند 

ة  ٰهذه الرواية مروي ة  بال سنٍد يف كتاب )رشح األخبار يف فضائل األئم 
، وما بني األقواس من توضيحات القاِض  األطهار( للقاِض نعمان املغرِب 

                                                                                                                                                       

 املصدر السابق. (1)
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 .400، ص 3األخبار، ج ، شرح ابن حّيون، النعمان بن حمّمد (3)
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روايٍة وكما هو واضح  من عنوان الكتاب فإن  ك   ،(ه 363)م نعمان املغرِب 
ينقلها املؤل ف يقوم بتوضيحها ورشحها، ومن خالل ٰذلك يت ضح أن  القاِض 
نعمان ىلع مذهب اإلسماعيلي ة؛ ألن ه بعد ذكره حلياة ومناقب اإلمام الصادق 

 ة ، ولم يتعر ض لسائر األئم  ، يتعر ض ألئمة وداعة املذهب اإلسماعييل 
حول اإلمام املهدي  حيملها  ، والروايات ال يت ينقلهابعد اإلمام الصادق 

ىلع املهدي  املغرِب ، ويسىع إىل إثبات إمامته؛ وبناًء ىلع ٰهذا تكون روايات 
ألن ها  -حت  لو اكن القاِض نعمان نفسه موث ًقا  -ٰهذا الكتاب ضعيفة السند 

مة ٰهذا الكتاب:  مرسلة  وبال أسناٍد. وهو يقول يف مقد 
ة األبرار، حسب آثرت من األخبار، ومجعت من اآل» ثار، يف فضل األئم 

حت من ٰذلك ما بسطته يف  ما وجدته، وَغية ما أمكنين واستطعته، فصح 
كتايب ٰهذا، وأل فته بأن عرضته ىلع وِل  األمر وصاحب الزمان والعرص، 

أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وىلع سلفه  املعز  دلين اهلل اإلمام موالي
أثبته وصح  عنده وعرفه، وآثره من آبائه الطاهرين، وخلفه، وأثبت  منه ما 

عنه صلوات اهلل  -ملن يأخذه عين   -وأجاز ل سماعه منه، وبأن أرويه 
عليه. فبسطت يف ٰهذا الكتاب ما أثبته وأجازه وعرفه، وأسقطت ما دفعه 

 .(1)«من ٰذلك
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ف وحذفت أسانيدها وتكرار أكَث الروايات منها واختال»... وقال أيًضا: 
حتها بأسنادها إىل إمام العرص  احلاكيات منها؛ إذ قد آثرتها وأثبت ها وصح 

 .(1)...«وصاحب األمر 

 دًللة الرواية

ومضافًا إىل ضعف السند، يمكن مناقشتها دالتلها؛ إذ إن  مفادها أن ه 
يوجد بعد القائم اثنا عرش مهديًّا، ويه اكلروايتني السابقتني يمكن محلها 

ي يقول: ة ىلع رجعة األئم   ي ته»، والقسم ال  ة من ذر  « يعين األئم 
ي يُراجع ٰهذا الكتاب يت ضح هل أن ه يذكر الكثري  توضيح  من املؤل ف، وال 
من قبيل ٰهذه اتلوضيحات يف ذيل الروايات ال يت ينقلها، ومجيع ٰهذه 
اتلوضيحات والرشوح تتناسب مع أهداف اإلسماعيلي ة والفاطمي ني يف 

 ييل نموذج ىلع ٰذلك: مرص، وما
أن ه قال: خيرج ناس  من  أبو وهاٍب، بإسناده يرفعه إىل رسول اهلل »

 يدعونه. املرشق، فيعطون املهدي  سلطانه
ة من ودله  ودعوة املهدي   قد انتشـرت حبمد اهلل يف  واألئم 

مجيع األرض، وغر ت يف غري موضٍع من أقطارها باملرشق واملغرب، فيوشك 
بعض أويلائهم يقومون من قبل املشـرق يدعوهم يف تمام أمرهم،  أن يكون

فيقومون لوِل  الزمان هناك سلطانه، واهلل يقر ب ٰذلك وينجز وعده ألويلائه 
ته.  بفضله ورمحته لعباده وحوهل وقو 
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ين خيرجون من املرشق من خرج منه من ادلاعة  وقد يكون املراد بال 
ن أرسله  إيله، كما اكن أبو عبد اهلل صاحب دعوة املغرب ومن اكن معه مم 

.(1)«دايع ايلمن، وقد ذكرت خربهم يف كتاب ادلولة
أن ه قال: ال بد  من قائٍم من ودل فاطمة يقوم من املغرب بني  وعنه »

اخلمسة إىل السبعة يكسـر شوكة املبتدعني، ويقتل الضال ني.

من املغرب، وظهر فيه أمره بعد أن اكن مسترًتا  وكٰذلك قام املهدي  
بوصول صاحب دعوته املغر ب ِبموع عساكر أويلائه املستجيبني دلعوته 

بإفريقية  -إيله يف سنة ستٍّ وتسعني ومئتني، وصار إىل دار مملكته باملغرب 
 .(2)«يف سنة سبٍع تسعني تتلوها -

 الروایة السابعة

ا يبني  ٰذلك أيًضا ما جا» ا فيه عن انلب  ومم   أن ه ذكر ء نصًّ
من اخلريات والفتح ىلع يديه، فقيل هل: يا  وما جيريه اهلل  املهدي  

رسول اهلل، ك  ٰهذا جيمعه اهلل هل؟ قال: نعم. وما لم يكن منه يف حياته وأيامه 
ي ته ة من بعده من ذر   .(3)«هو اكئن  يف أي ام األئم 
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 سند الرواية ودًللتها

الرواية كسابقتها سنًدا وداللًة، فيه مروي ة  يف )رشح األخبار( بال ٰهذه 
سنٍد، وصاحب الكتاب أيًضا يعتقد بإمامة داعة اإلسماعيلي ة، وكتب ٰهذا 
الكتاب إلثبات إمامتهم وخالفتهم، ومقصوده من املهدي  ليس صاحب 

من  األمر، بل اخلليفة الفاطيم  يف زمانه، ومقصوده من املهدي ني أوالده
بعده، ثم  إن  رشح القاِض انلعمان يف بعض املوارد خيتلط باملنت يف بعض 

ي ته»املوارد، وهناك احتمال  بأن  عبارة  من « وما لم يكن منه...»أو مع « من ذر 
توضيح القاِض انلعمان، ويؤي د ٰذلك أن  اخلليفة اإلسماعييل  يف زمان 

، وحينئ ٍذ يواجه ٰهذا السؤال: القاِض انلعمان اكن يرى نفسه املهدي 
ق  املهدي  يمَل األرض قسًطا وعداًل كما ُملئت ظلًما وجوًرا، فلماذا لم يتحق 
ٰهذا األمر يف زمانه سوى يف بقعٍة من األرض ويه ماكن حكمه؟ ويف اإلجابة 
ق ىلع يد رجٍل  عن ٰهذا السؤال أراد أتباعه إثبات أن  العدل الشامل ال يتحق 

ق بعض ه ىلع يديه وابلاِق ىلع يد أوالده وخلفائه؛ وٰللك واحٍد، بل يتحق 
أعملوا مثل ٰهذه اتلوجيهات يف الروايات، وقد ورد يف كتاب )رشح األخبار( 

ما ييل:
ث عما اكن من  -عز  وجل   -[ سمعت اإلمام املعز  دلين اهلل أقول»] حيد 

، وقول بعض شيوخ األويلاء: يا موالنا، أأنت املهدي  ا ملنتظر أمر املهدي 
ي جيمع اهلل لك العباد ويملك األرض، ويكون لك ادلين واحًدا؟  ال 

: فضل اهلل  ، ونلا منه قسم   -تعاىل  -فقال هل املهدي  كثري  واسع 
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، وملن يأيت من بعدنا فضله، ولو اكن الفضل لواحٍد ملا وصل إيلنا  جزيل 
.منه ش  ء 

: اكن املهدي  مفتاح قفل الفضل وا لرمحة والرباكت وانلعمة، ثم  قال املعز 
ي ته حت  يتم  هلم  -تعاىل  -فيه فتح اهلل  ٰذلك للعباد، وٰذلك يت صل عنه من ذر 

ته وحوهل ي وعدهم إي اه بفضله وقو   .(1)«وعد اهلل ال 

 الروایة الثامنة

ومن رواية حيي بن السالم، يرفعه إىل عبد اهلل بن عمر أن ه قال: »
ي جيرب أبرشوا! فيوشك أي ام اجلبا رين أن تنقطع، ثم  يكون بعدهم اجلابر ال 

ٍد  ة حمم  ًة مهدي نياهلل به أم  د أئم  ، ثم  املنصور، ثم  عد   .(2)«، املهدي 

 سند الروایة 

، ـٰهذه الرواية أيًضا من كتاب )رشح األخبار( للقاِض نعمان املص ري 
السادسة  الروايتنيوما قلناه من اإلشاكل حول ٰهذا الكتاب ومؤل فه يف مورد 

جيري يف ٰهذه الرواية أيًضا، مضافًا إىل أن  ٰهذه الرواية عن عبد  والسابعة
 .اهلل بن عمر وال يُعلم صدورها عن انلب  
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 دًللة الروایة

، فيه ٰهذه الرواية أيًضا ىلع فرض أن  ابن عمر سمعها عن انلب  
أن ه يمكن أن يكون  كسائر روايات املهدي ني يمكن محلها ىلع الرجعة، كما

 املقصود من املهدي ني الشيعة، كما ورد يف رواية أيب بصرٍي عن اإلمام 
ًة:  ابلاقر  يَعتينَا يَْدُعوَن انلَّاَس »أن  املهدي ني ليسوا أئم  ْن شي نَُّهْم قَْوم  مي َولٰكي

نَا فَةي َحقي  .«إيىَل ُمَواالتينَا وَمْعري

 الرواية التاسعة

بي »يس  قال: ما رواه الشيخ الطو  ُداَعء  آَخُر َمْروييٌّ َعْن َصاحي
َماني  َة، بيإيْسنَاٍد  الزَّ

ي بيَمكَّ ْصَفَهايني
َ
ابي اأْل َّ يبي احْلََسني الرضَّ

َ
َخَرَج إيىَل أ

يمي لَْم نَْذُكْرهُ اْختيَصاًرا نُْسَختُهُ  امهللَّ َصلي ىلَعَ  : ِمْسِب اهلل الرَّمْحٰني الرَّحي
يينيَ  ٍد َسييدي الُْمْرَسلينَي وَخاتَمي انلَّبي ٍد الُْمْصَطََف ... امهلل  َصلي ىلَعَ حُمَمَّ  حُمَمَّ

ٍّ الُْمْرتَض ْهَراءي واحْلََسني الريَضا واحْلَُسنْيي الُْمَصَفَّ ـَ وَعيلي َمَة الزَّ ى وفَاطي
ْعاَلمي الُْهَدى وَمنَاري اتلرََق والُْعْرَوةي 

َ
ََج وأ يَاءي َمَصابييحي ادلر وْصي

َ
يعي اأْل ومَجي

اطي  َ يَك الُْوثََْق واحْلَبْلي الَْمتينيي والرصي يمي وَصلي ىلَعَ َويلي وُواَلةي   الُْمْستَقي
َك  نْ َعْهدي ةي مي ئيمَّ

َ
هي  َواأْل قْىَص  ُودْلي

َ
ْم وبَليْغُهْم أ يهي ْم وزيْد يفي آَجال ْعَماريهي

َ
وُمدَّ يفي أ
َرةً إينََّك ىلَع  يَا وآخي ينًا وُدنْ ْم دي يهي ير  ُكي َشْ  آَمال  .(1)«ٍء قَدي
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 سند الرواية

هلا نُقلت ٰهذ ه الرواية يف مصباح الشيخ بال سنٍد، وقد ذكر الشيخ يف أو 
 أن ه حذف سندها اختصاًرا، لٰكن ه ذكر سندها يف كتاب )الغيبة( وهو:

دي بْني َجْعَفٍر » يبي احْلَُسنْيي حُمَمَّ
َ
[، َعْن أ َعنُْه ]أي أمحد بن عيلٍّ الرازي 

ثيَني احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَ  يي قَاَل: َحدَّ َسدي
َ
ر قَاَل: اأْل ْشَعريير الُْقيمي

َ
ٍر اأْل دي بْني اَعمي مَّ

ْصَفَهاَن قَاَل: 
َ
ْن أ فيهي مي ايني يفي ُمنرَْصَ اُب الَْغسَّ َّ ثيَني َيْعُقوُب ْبُن يُوُسَف الرضَّ َحدَّ

ْهلي  َحَجْجُت يفي َسنَةي إيْحَدى وَثَمانينيَ 
َ
ْن أ نَي مي ، وُكنُْت َمَع قَْوٍم خُمَاليفي ئَتَنْيي ومي

َم َبْعُضُهْم فَاْكرَتَى نَلَا َداًرا يفي ُزقَاٍق بنَْيَ ُسوقي بَ  َة َتَقدَّ ْمنَا َمكَّ ا قَدي نَا. فَلَمَّ دَلي
جيََة  َ َداُر َخدي ، ويهي يْلي

، وفييَها َعُجوز  ، تَُسمَّ َداَر الريَضا اللَّ
َها َداُر الريَضا  نَّ

َ
ا َوَقْفُت ىلَعَ أ تْلَُها لَمَّ

َ
ْن َسْمَراُء، فََسأ : َما تَُكونينَي مي

هي  ْم، وٰهذي هي ْن َمَوايلي نَا مي
َ
يَْت َداَر الريَضا؟ َفَقالَْت: أ يَم ُسمي ؟ ول اري هي ادلَّ ْصَحابي ٰهذي

َ
أ

ي بْني ُموىَس  ْسَكنَنييَها[ احْلََسُن ْبُن َداُر الريَضا َعيلي
َ
 ، أسكنيها ]أ

 ٍّ ...َعيلي هي ْن َخَدمي  «.، فَإييني ُكنُْت مي
بن الرازي  هو حبسب الظاهر أمحد بن عيلٍّ أبو العب اس اخلضيب أمحد 

فوه ، وقد ضع  ، كما أن  شخصي ة املرأة العجوز ال يت أعطت ٰهذه (1)اإليادي 
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، وال نعلم صدور ٰهذه  اب األصفهاين  جمهولة  الصلوات أليب احلسن الرض 
الصلوات عن إمام العصـر؛ ألن  راوي احلديث أبو احلسن األصفهاين  يقول: 

َراهُ يَْدُخُل وخَيُْرُج ُهَو ُهو»
َ
ي ُكنُْت أ نَّ الرَُّجَل ال 

َ
ح «. فََوَقَع يفي قَلْبي أ ولم تصـر 

 اكنت واسطًة بأن  ٰهذا الشخص هو إمام العرص، بل تلك املرأة العجوز ال يت
اب األصفهاين  قال هلا:  َفُقلُْت بياهلل »ورد يف بداية الرواية أن  أبا احلسن الرض 

ْيتَهُ 
َ
رَُه بيَعييْني  َعلَيْكي َرأ

َ
ِخي لَْم أ

َ
؟ َفَقالَْت يَا أ . وعليه فانتساب ٰهذه «بيَعيْنيكي

 ٍك. موضع ترد ٍد وتشكي الصلوات إيله 
ويف )دالئل اإلمامة( للطربي  رويت ٰهذه الصلوات بالسند اتلال:

« ، يبي َعبْدي اهلل احْلَُسنْيي الَْغَضائيرييي
َ
نَا أ َطي َشيْخي ْصٍل ِبي

َ
ْن أ َنَقلُْت ٰهَذا اخْلرََبَ مي

، قَاَل: حَ  ر ر ْبُن َعبْدي اهللي الَْقاَسايني بُو احْلََسني َعيلي
َ
ثيَني أ َثنَا احْلَُسنْيُ ْبُن قَاَل: َحدَّ دَّ

ْصبََهاَن، قَال: 
َ
ْن أ فيهي مي ئَتَنْيي بيَقاَساَن َبْعَد ُمنرَْصَ ٍد َسنََة َثَماٍن وَثَمانينَي ومي حُمَمَّ

ْصبََهان...
َ
ثيَني َيْعُقوُب ْبُن يُوُسَف بيأ  .«َحدَّ

 جمهوالن! (2)ويعقوب بن يوسف (1)وأبو احلسن بن عيلٍّ القاشاين  

 دًللة الرواية

قبل بيان داللة ٰهذه الصلوات ىلع املهدي ني من الرضوري  أن نلفت نظر 
غيبة الطويس  سند ٰهذه الرواية وكيفي ة تليق  ٰهذه ورد يف القارئ إىل أن ه 
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 الصلوات من قبل أيب احلسن األصفاين  كما ييل: 
 العجوز(: َيُقوُل لََك )القائل هو ٰذلك الشخص انلوراين   ُثمَّ قَالَْت )يعين»

ي يقول أبو احلسن الض اب األصفهاين  إن ه وقع يف قلب أن ه إمام ـال   ر 
 نَبيييَك العصـر 

[؟ َفُقلُْت: َكيَْف تَُصيلي ]َعلَيْهي  (: إيَذا َصلَّيَْت ىلَعَ
فَْضلي 

َ
ٍد، َكأ ٍد وآلي حُمَمَّ ٍد، وَباريْك ىلَعَ حُمَمَّ ٍد وآلي حُمَمَّ قُوُل: امهلل  َصلي ىلَعَ حُمَمَّ

َ
أ

 . يد  يد  جَمي يَم، إينََّك مَحي يَم وآلي إيبَْراهي  إيبَْراهي
َْت ىلَعَ َما َصلَّيَْت وَباَرْكَت وتَرمَحَّ

مَفَقاَل:  هي ْم وَسمي هي
ْم لُكي  َعلَيْهي

ْم فََصلي ا ... َفُقلُْت اَل، إيَذا َصلَّيَْت َعلَيْهي : َنَعْم. فَلَمَّ
، َفَقالَْت: َيُقوُل لََك: إيَذا َصلَّيَْت ىلَعَ  ري  َن الَْغدي نََزلَْت وَمَعَها َدفرَْت  َصغي اَكنَْت مي

يَائيهي  وْصي
َ
ي فََصلي َعلَيْهي وىلَعَ أ ْعَمُل انلَّبي

َ
َخْذُتَها وُكنُْت أ

َ
ىلَعَ ٰهذه النرْسَخةي فَأ

 .«بيَها...
ة، وإذا  وبناًء ىلع ٰهذا فمن املتوق ع أن  ٰهذه الصلوات وردت يف مجيع األئم 
ة أكَث من اثين عرش إماًما وجب ذكرهم أيًضا، لٰكن نا نرى  اكن عدد األئم 

ة واحًدا واحًدا، وال يوج د الكم  عن اثين عرش يف الصلوات ذكر أسم األئم 
ة  إماًما آخر أو عن املهدي ني االثين عشـر، وٰهذا بنفسه ديلل  ىلع حرص األئم 

 يف االثين عرش شخًصا. 
ا يف مورد داللة مجلة  يَك »وأم  َك  وَصلي ىلَعَ َويلي نْ َوُواَلةي َعْهدي ة مي هي  واألئم   «ُودْلي

 نقول:
أو انلب   ر ـد يكون إمام العصإن  املقصود من "ويل ك" يف ٰهذا ادلاعء ق

  أو أمري املؤمنني  أو اإلمام احلسني ونلدرس االحتماالت .
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 املطروحة:
أو اإلمام  أو االمام عيلٌّ  املقصود من "ويل ك" هو انلب   -أ

ة احلسني  ، ويكون املقصود من أويلاء العهد اإلليٰه  هو األئم 
ة ومن ودله  أو أمري  يمكن أن يرجع إىل انلب  املعصومون، وضمري األئم 

؛ ألن ه يف ٰهذا القسم من الصلوات أو اإلمام احلسني  املومنني 
، وأمري املؤمنني، والسي دة الزهراء، واإلمام احلسن، ورد اسم انلب  
ة من واإلمام احلسني  ، ويف ٰهذه الصورة ستكون الصلوات ىلع األئم 

، وادلاعء هلم بطول  أو اإلمام احلسني أو أمري املؤمنني أبناء انلب  
 العمر فيه احتماالن:

ل أن يكون ٰهذا ادلاعء هلم بطول العمر يف الرجعة،  االحتمال األو 
ة يف زمانهم؛ ألن  ٰهذه  واالحتمال اثلاين هو أن  املقصود من طول عمر األئم 

يف زمان الصلوات ال نعلم أن ها صدرت لعرص الغيبة، ومن املمكن أن ها تُتّل 
ة قبل عرص الغيبة؛ وعليه فإن ٰهذا ادلاعء يُقرأ يف زمان ك  إماٍم  سائر األئم 
ي ته، وبالطبع فإن  إمام العرص  ة من ذر  من أجل طول عمر ٰذلك اإلمام واألئم 
ال ودل هل؛ وٰللك هو خارج  عن ٰهذا املوضوع؛ ألن  ادلاعء صادر  ىلع حنو 

 اتلغليب.
هو إمام العرص، وأويلاء العهد اآلخرين هم املقصود من "ويل ك"  -ب

ة، وضمري "من ودله" راجع  إىل انلب   أو اإلمام  ، أو اإلمام عيلٍّ األئم 
 اكلصورة األوىل. احلسني 
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املقصود من "ويل ك" إمام العرص، وضمري "من ودله" راجع  إىل إمام  - ـج
ر، ـيعين إمام العصالعرص نفسه، ويكون الضمري راجًعا إىل قوهل: "ويل ك" 
ة من أوالده  بمالحظة أن  إمام  -ويف ٰهذه الصورة يكون املقصود من األئم 
 كبار الشيعة من  -العرص هو خاتم األوصياء، وبعده تقع الرجعة 

ٍة إىل خمتلف ابلالد، ويدعون إىل أوالده  ين يرَسلون يف مهام  خاص  ، ال 
ة  ، سواء  يف زمان حضوره أو يفإمام العصـر  زمان رجعة األئم 
ًة أن ه وفًقا نلقل )دالئل اإلمامة( توجد مجلة املعصومني  ، خاص 

، حيث ورد ٰهكذا:  يَك وىلَعَ ُواَلةي »"القو امون بأمره" يف انلص  وَصلي ىلَعَ َويلي
ْمريه

َ
هي الَْقائيَمنْيي بيأ ْن ُودْلي ةي مي ئيمَّ

َ
َك اأْل ىل ، ومرجع الضمري يف "بأمره" يرجع إ«َعْهدي

ة ليسوا مستقل ني، بل هم إمام العصـر  ، وٰهذا يدل  ىلع أن  ٰهؤالء األئم 
، ومن املمكن أن  اإلمام يرسل ٰهؤالء قائمون بأمره، ونارشون لواليته 

ه به السي د ابن  إىل خمتلف املناطق إلقامة اجلمعة واجلمااعت، وهو ما وج 
أوالد معنوي ني هل، كما ؤالء طاووس الرواية اآلتية، كما يمكن أن يكون هٰ 

ة. أن  انلب  وعليًّا   أبوا ٰهذه األم 
االحتمال السابق نفسه، ولٰكن  ٰهؤالء الشيعة من أوالده يكونون معه  -د

 يف زمن الغيبة، ويؤي د املطلب ٰهذه الرواية:
يبي َعبْدي اهلل »

َ
رٍي َعْن أ يبي بَصي

َ
مْ  َعْن أ

َ
بي ٰهَذا اأْل ري قَاَل: اَل بُدَّ ليَصاحي

ُل َطيْبَُة، وَما بيثاََلثينَي  ْن ُعْزلٍَة، ونيْعَم الَْمْْني ْن َغيْبٍَة، واَل بُدَّ هَلُ يفي َغيْبَتيهي مي مي
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ْن وَْحَشةٍ   .(1)«مي
 يقول املرحوم املجليس  يف توضيح القسم األخري من الرواية:

ه،  "وما بثالثني من وحشٍة" أي هو  مع ثالثني من موايله وخواص 
داخل  يف العدد،  وليس هلم وحشة  الستيناس بعضهم ببعض، أو هو 

لكونه مع  فال يستوحش هو أيًضا، أو ابلاء بمعىن مع، أي ال يستوحش 
 .(2)ثالثني، وقيل: هو خمصوص  بالغيبة الصغرى

 »وٰهذا االحتمال أنسب مع ادلاعء هلم بطول العمر 
َ
ْم وزيْد وُمدَّ يفي أ ْعَماريهي

مْ  يهي  .(3)الواردة يف الرواية« يفي آَجال

                                                                                                                                                       

 .16، ح 340، ص 1الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج  (1)
 .50، ص 4اجمللسّي، حمّمدباقر، مرآة العقول، ج   (2)
املالحظة اجلديرة باالهتمام يف ٰهذه الصلوات يه ما ورد يف بداية الصلوات يف كتاب ( 3)

د(؛ طلبًا لالختصار، ويه:  أبو »)الغيبة( للشيخ الطويس  ولم ينقله يف )مصباح املتهج 
يُْت َغرْيَ 

َ
اب األصفهاين  يقول: فََرأ يي ُكنَّا فييهي احلسن الرض  َواقي الَّ اجي يفي الري َ  يَلْلٍَة َضوَْء السي

يُْت 
َ
، ورَأ يُْت رَُجاًل  َشبييًها بيَضوْءي الَْمْشَعلي

َ
اري، ورَأ ْهلي ادلَّ

َ
ْن أ َحًدا َفتََحُه مي

َ
رَى أ

َ
ابْلَاَب قَدي انَْفتََح واَل أ

ْفَرةي َما ُهَو قَلييَل اللَّحْ  ْسَمَر إىل الصر
َ
، َربَْعًة أ يَصاني وإيَزار  َرقييق  قَْد َتَقنََّع بيهي اَدة ، َعلَيْهي قَمي هي َسجَّ مي يفي وَْجهي
: « ريْجليهي َنْعل  َطاقويفي  اب األصفهاين  274]الغيبة للطويس  ي رآه أبو احلسن الرض  [. فالشخص ال 

د أن  املقصود من القائم يف ٰهذه الرواية ويقول إن ه إمام العرص اكن أسمر اللون، بينما يقول أتباع أمح
ة بن احلسن، وٰهذا  ي ورد يف الرواية أبيض مائل  للحمرة هو احلج  ي هو أسمر أمحد، والقائم ال  ال 

اعهم.   انلقل خيالف مد 
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ة  الرواية العاشر

نَّ الريَضا  َرَوى يُونُُس ْبُن َعبْدي الرَّمْحٰني »
َ
بي  أ اَعءي ليَصاحي ُمُر بيادلر

ْ
اَكَن يَأ

يك ْمري بيٰهَذا: امهللَّ اْدَفْع َعْن َويلي
َ
هي اأْل نْ  ... امهلل  َصلي ىلَعَ ُواَلةي َعْهدي ةي مي ئيمَّ

َ
 َواأْل

هي، ْم، َبْعدي يهي ْغُهْم آَمالَُهْم، وزيْد يفي آَجال
ْسنَْدَت  وَبلي

َ
ْم لَُهْم َما أ زَّ نرَْصَُهْم، وَتمي عي

َ
وأ

ينيَك  ْعَوانًا، وىلَعَ دي
َ
ْمريَك لَُهْم، وَثبيْت َداَعئيَمُهْم، واْجَعلْنَا لَُهْم أ

َ
ْن أ ْم مي إييَلْهي

نَْصاًرا، فَإينَّهُ 
َ
َك، وَداَعئيُم أ يدي ْراَكُن تَوْحي

َ
َك، وأ لْمي اُن عي ُن لَكيَماتيَك، وُخزَّ ْم َمَعادي

َك،  ْن َخلْقي َك، وَصْفَوتَُك مي بَادي ْن عي يَصتَُك مي ْمريَك، وَخال
َ
ينيَك، وُواَلُة أ دي

اَلُم َعلَيْ  ْواَلدي نَبيييَك، والسَّ
َ
َائيَك، وَصْفَوةُ أ ْويلي

َ
َاُؤَك وَساَلئيُل أ ْويلي

َ
ْم وأ هي وَعلَيْهي

 .(1)«ورمَْحَُة اهلل وبََراَكتُهُ 

 سند الرواية

ٰهذا ادلاعء نقله الشيخ يف )املصباح( دون سنٍد، لٰكن  السي د ابن طاووٍس 
ْكَرُهْم »يف )مجال األسبوع( ذكره بسنٍد هو:  ْمُت ذي يَن قَدَّ ي ثيَني اجْلََماَعُة الَّ َحدَّ

ْن ٰهذا الْكي  َع مي ةي َمَواضي دَّ ي يفي عي ويسي يبي َجْعَفٍر الطر
َ
ي أ ْم إيىَل َجدي هي ، بيإيْسنَادي  -تَابي
َماني والريْضَواني يَْوَم احْليَسابي 

َ
اُه اهلل َجلَّ َجاَلهُلُ بياأْل يبي  -تَلَقَّ

َ
نَا اْبُن أ ْخرَبَ

َ
قَاَل: أ

يدي بْني َعبْدي اهللي، واحْليْمرَيييي  دي بْني احْلََسني بْني َسعي يٍد َعْن حُمَمَّ ي بْني جي ، وَعيلي
ٍم، َعْن  يَم بْني َهاشي ْم َعْن إيبَْراهي هي

، لُكي اري
فَّ دي بْني احْلََسني الصَّ يَم، وحُمَمَّ إيبَْراهي

 ، ، َعْن يُونَُس بْني َعبْدي الرَّمْحٰني يي نْدي اٍر[ وَصاليحي بْني السي ٍ ]َمرَّ يَل بْني َمْودلي إيْسَماعي

                                                                                                                                                       

 .411، ص 1الطوسّي، حمّمد بن احلسن، مصباح املتهّجد، ج  (1)
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بُو َجْعَفٍر الطر 
َ
ي أ ةي وَرَواُه َجدي دَّ يهي َعْن يُونَُس بْني َعبْدي الرَّمْحَني بيعي ر فييَما يَْروي ويسي

، يَْرويي َعْن يُونَُس بْني  يإْليَطالَةي يفي ٰهَذا الَْماَكني يًَة ل ْكَرَها؛ َكَراهي ُطُرٍق تََرْكُت ذي
 .(1)«َعبْدي الرَّمْحٰن....

، (2)مودليف سند الرواية يوجد بعض املجاهيل من قبيل إسماعيل بن و
 .(3)وصالح بن السندي  

 دًللة الرواية

بشلكني، أحدهما  نقل السي د ابن طاووٍس ٰهذا ادلاعء عن الرضا  -أ
د(، ونقله بشٍّك آخر أيًضا لم يرد فيه  هو ما نقلنا أعاله عن )مصباح املتهج 

ة من بعده"، بل نُقلت العبارة ٰهكذا:   امهللَّ وَصلي ىلَعَ ُواَلةي »مجلة "واألئم 
هي  م... ُعُهودي يهي ْغُهْم آَمالَُهْم وزيْد يفي آَجال

، وبناًء ىلع ٰهذا انلقل ال يوجد ذكر  (4)«وبَلي
ة بعد إمام العرص، واملذكور فقط هو أويلاء العهود، واملقصود منهم  لَلئم 

ين يرسلهم  َمهام  يف  يمكن أن يكون الشيعة ذوي املاكنة الرفيعة ال 
ٍة إىل ابلدلان، ويرسل مع ك  واحٍد منهم عهًدا يعمل به.   خاص 

                                                                                                                                                       

 .506ابن طاووٍس، علّي بن موسی، مجال األسبوع، ص  (1)
 .674، ص 1ج ي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال احلديث، مناز  (2)
 .75، ص 10 اخلوئّي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج (3)
 .517ابن طاووٍس، علّي بن موسی، مجال األسبوع، ص  (4)
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ة بعده   .وبناًء ىلع ٰهذا انلقل ال ربط لوجود املهدي ني مع األئم 
ة  ي ورد فيه مجلة "واألئم  ل ال  والسي د ابن طاووٍس يف انلقل بالشّك األو 
ة من   من بعده" حيتمل أن  املقصود من والة العهد واألئم 

لون يف عهده مسؤويل ة إمامة اجلمعة واجلماعة،  بعده  هم أشخاص  يتحم 
 :يقول السي د 

ن ٰهذا ادلاعء قوهل » ة من قد تضم  : "امهلل صل  ىلع والة عهده واألئم 
ين يرت بهم يف أي امه بعده" ة ال  ، ولعل  املراد بٰذلك أن  الصالة ىلع األئم 

ة يف األحاكم يف تلك األي ام، وأن  الصالة للصالة بالعباد يف ابلالد، واألئم  
عليهم تكون بعد ذكر الصالة عليه، بديلل قوهل: "والة عهده"؛ ألن  والة 
العهود يكونون يف احلياة، فاكن املراد اللّٰهم  صل  بعد الصالة عليه ىلع والة 

م يف الرواية عن موالنا الرضا  ة من بعده، وقد تقد  ة  عهده واألئم  واألئم 
ة من ودله فقد  من ودله، ولعل  ٰهذه قد اكنت صل ىلع والة عهده واألئم 

وجدت ٰذلك كما ذكرناه يف نسخة غري ما رويناه، وقد روي أن هم من أبرار 
أوالد  العباد يف حياته، ووجدت روايًة مت صلة اإلسناد بأن  للمهدي  

األبرار، مجاعة والٍة يف أطراف بالد ابلحار، ىلع َغيٍة عظيمٍة من صفات 
وروي تأويل غري ٰذلك مذكور  يف األخبار، ووجدت ٰهذا ادلاعء بروايٍة تغين 

 . (1)«عن ٰهذا اتلأويل، وما ذكرها؛ ألن ها أت م يف اتلفصيل ويه...

                                                                                                                                                       

 .511ابن طاووٍس، علّي بن موسی، مجال األسبوع، ص  -1
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ثم  ينقل ادلاعء مع سنده، وينقل انلقطة حمل  ابلحث من ادلاعء بٰهذا 
هي »انلحو:  م...، امهلل  وَصلي ىلَعَ ُواَلةي ُعُهودي يهي ْغُهْم آَمالَُهْم، وزيْد يفي آَجال

«. وبَلي
ين يتول ون  ومشلكة ٰهذا اتلوجيه يف لكمة من بعده؛ ألن  الشيعة وأوالده  ال 

مناصب من قيبله ليسوا بعده، وٰهذه ابلعدي ة يمكن أن تكون بعدي ًة رتبي ًة ال 
 زماني ًة، يقول الشيخ احلر  العاميل  يف )اإليقاظ من اهلجعة(:

هلا: أن يكون ابلعدي ة غري زماني ٍة، بل يه مثل قوهل تعاىل: »  َفَمنْ ﴿أو 
ْن َبْعدي اهللي  يهي مي ، وأن كون املذكورين يف زمن املهدي   ، فيجوز﴾َيْهدي

ٍة. ابًا هل، ك  واحٍد نائب  يف جهٍة، أو يف مد   يكونوا نو 
وثانيها: أن  قوهل: "من بعده" ال بد  فيه من تقدير مضاٍف، فيمكن من 
بعد والدته، أو من بعد غيبته، ويكون إشارًة إىل السفراء والوالكء هل ىلع 

، أو إىل أعيان  ر اإلنس واجلن  ة غيبته؛ ويمكن أن يقد  علماء شيعته يف مد 
. من بعد خروجه؛ فيكونون نو ابًا هل كما مر 

وقد روى الصدوق يف كتاب )كمال ادلين وتمام انلعمة( عن عيل  بن أمحد 
د بن أيب عبد اهلل الكويف ، عن موىس بن عمران  بن موىس ادلق اق، عن حمم 

ه احلسني بن يزيد انلوفيل   ، عن عم  ، عن عيل بن أيب  محزة، عن أبيه انلخع 
: سمعت من أبيك أن ه قال: "يكون من بعد القائم اثين قال: قلت للصادق 

ر إماًما! ـعرش مهديًّا"؟ فقال: قد قال: "اثين عشـر مهديًّا" ولم يقل اثين عش
.(1)«ولٰكن هم قوم  من شيعتنا يدعون انلاس إىل واليتنا ومعرفة فضلنا

                                                                                                                                                       

 .402اإليقاظ من اهلجعة، ص احلّر العاملّي، حمّمد بن احلسن، ( 1)
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ة  -ب  ٰهذه الرواية كسابقتها يمكن محلها ىلع رجعة األئم 
 ، يقول الشيخ احلر  يف ٰهذا املجال:املعصومني 

ثاثلها: أن يكون ٰذلك حممواًل ىلع الرجعة، فقد عرفت مجلًة من »
ىلع وجه اخلصوص، وعرفت  األحاديث الواردة يف األخبار برجعتهم 
ة ال رجعة ىلع وجه العموم يف ك  من حمض مجلًة من األحاديث الواردة يف صح 

اإليمان حمًضا، أو حمض الكفر حمًضا، وُك  واحٍد من القسمني قد ّتاوز 
حد  اتلواتر املعنوي  بمراتب، كما رأيت يف األبواب السابقة، وىلع ٰهذا فـ 
ة من قبله قد رجعوا بعد موتهم، فال ينايف ما  ة من بعده" هم األئم  "األئم 

ة اثنا عرش؛ ألن  العدد ال يزيد بالرجعة، وٰهذا الوجه ثبت من أن  األئ م 
 ة  حيصل به اجلمع بني رواية اثين عرش ورواية أحد عشـر، فإن  األوىل حممول

، واثلانية لم يالحظ فيها دخول أحٍد منهما ىلع دخول املهدي  أو انلب  
، واتلخصيص بالكر ال ي دل  حلكمٍة أخرى، ومثل ٰهذا يف املحاورات كثري 

 ىلع اتلخصيص باحلكم، وليس برصيٍح يف احلرص.
، ويف صدر ٰهذه الرواية أن ه ٰهذا ادلاعء ورد عن اإلمام الرضا  - ـج

أمر بأن يُدىع بٰهذا ادلاعء لصاحب ٰهذا األمر، وصاحب األمر يمكن أن 
ة من بعده  ؛ ولا ينطبق ىلع ك  إماٍم يف زمانه، اكإلمام الرضا واألئم 

 )خمترص ابلصائر( بعد أن ينقل ٰهذا ادلاعء:يقول صاحب 
اعلم أن  ٰهذا ادلاعء يدىع به لّك  إماٍم يف زمانه، وموالنا صاحب األمر »

أحدهم صلوات اهلل عليهم، فحينئٍذ يصدق عليه ٰهذا  ابن احلسن 
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ة من بعده" إىل آخره، وإال  لم يكن  ادلاعء: "امهلل صل  ىلع والة عهده واألئم 
اًل عنهم ٰهذا ادلاعء  ا هلم أمجع، ويكون ٰهذا انلص  مضافًا إىل ما رويناه أو  اعمًّ
  من األحاديث الصحيحة الرصحية يف ٰهذا املعىن، وأصاًل هل، وشاهًدا
 .(1)«بمعناه

واملقصود من عبارة صاحب )خمتصـر ابلصائر( "من األحاديث الصحيحة 
الرصحية يف ٰهذا املعىن" إشارة  إىل الرجعة ال يت ذكر رواياتها سابًقا يف كتابه، 
وتقريب االستدالل بها ىلع الرجعة هو: أن  ٰهذا ادلاعء يدىع به لّك  إماٍم يف 

ذا يكون من األحاديث ادلال ة ، وبناًء ىلع هٰ زمانه، ومنهم اإلمام املهدي  
ىلع الرجعة داللًة رصحيًة، وُيعلم من عبارة صاحب )خمترص ابلصائر( ٰهذه 
ة من بعده  ، يكون املقصود من األئم  أن ه إذا دعونا بٰهذا ادلاعء لإلمام املهدي 

ين يرجعون بعده  َة املعصومني ال   .األئم 
دلاعء إذا ُديع به لإلمام الرضا وحُيتمل أيًضا يف ٰهذا احلديث أن  ٰهذا ا -د

ين من بعده معلومون  ة ال  من اإلمام اجلواد إىل  -يف ٰذلك الزمان، فاألئم 
وإذا ُديع به لإلمام املهدي  فهو من باب اتلغليب؛  -اإلمام اثلاين عشـر 

ة، وهل  ة ٰهذا  ألن  ٰهذه اجلُمل يُدىع بها لسائر األئم  تغليبًا، ويؤي د قو 
ي قبله هو ما جاء بعده من فقرات ٰهذا ادلاعء ال يت تناسب االحتمال وا ل 
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ْراَكُن »مقام اإلمامة، ويه قوهل: 
َ
َك، وأ لْمي اُن عي ُن لَكيَماتيَك، وُخزَّ ُهْم َمَعادي فَإينَّ

َك، وَصْفَوتَُك  بَادي ْن عي يَصتَُك مي ْمريَك، وَخال
َ
ينيَك، وُواَلُة أ َك، وَداَعئيُم دي يدي تَوْحي

َك، ْن َخلْقي ْواَلدي نَبيييَك  مي
َ
َائيَك، وَصْفَوةُ أ ْويلي

َ
َاُؤَك وَساَلئيُل أ ْويلي

َ
 «.وأ

ة  الروایة الحادیة عشر

:  الكتاب العتيق الغروي 
اَلُم َعلَيَْك » هي، السَّ هي وَخلييَفتَُه يفي بياَلدي بَادي َة اهلل يفي عي اَلُم َعلَيَْك يَا ُحجَّ السَّ

امي  َك، والُْقوَّ وِلي َعْهدي
ُ
، وىلَعَ أ ي واْبَن َساَديتي يَا َمْواَلَي واْبَن َمْواَلَي، وَسييدي

ْم وىلَعَ  اَلُم َعلَيَْك وَعلَيْهي َك، السَّ ْن َبْعدي ْمري مي
َ
اَلُم ىلَعَ بياأْل نَي. السَّ مْجَعي

َ
ةي أ ئيمَّ

َ
 اأْل

ْغُهْم آَمالَُهْم، وزيْد 
ْم، وَبلي  َعلَيْهي

هي، امهلل  َصـلي ْن ُودْلي ةي مي ئيمَّ
َ
هي وىلَعَ اأْل ُواَلةي َعْهدي

ْم، واْجعَ  ْمريَك إييَلْهي
َ
ْن أ ْسنَْدَت مي

َ
ْم لَُهْم َما أ زَّ نرَْصَُهْم، وَتمي عي

َ
ْم، وأ يهي لَْنا يفي آَجال

َك،  لْمي ُن لَكيَماتيَك، وَخَزائيُن عي ُهْم َمَعادي نَْصاًرا، فَإينَّ
َ
ينيَك أ ْعَوانًا، وىلَعَ دي

َ
لَُهْم أ

َك،  بَادي ْن عي ْمريَك، وُخلََصاُؤَك مي
َ
ينيَك، وُواَلُة أ َك، وَداَعئيُم دي يدي ْراَكُن تَوْحي

َ
وأ

 
َ
َاُؤَك وَساَلئيُل أ ْويلي

َ
َك، وأ ْن َخلْقي يَائيَك، وَصْفَوتَُك مي ْصفي

َ
ْواَلدي أ

َ
َائيَك، وَصْفَوةُ أ ْويلي

اَلُم  اَلَم، والسَّ يََّة والسَّ نُْهُم اتلَّحي اَلَم، وارُْدْد َعلَيَْنا مي يََّة والسَّ نَّا اتلَّحي وَبليْغُهْم مي
ْم ورمَْحَُة اهلل وَبَراَكتُهُ  .(1)«َعلَيْهي
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 سند الروایة

أنه لم يُذكر سند  يف الكتاب الكتاب العتيق"! كما " حالاملعلوم ليس من 
مة املجلسـي يف بداية  العتيق، وعليه فإن  الرواية ضعيفة  سنًدا، والعال 
ة بسبب مضامني األدعية الواردة يف ٰهذا  )ابلحار( يقو ي صدوره عن األئم 
الكتاب وقرائن أخرى، كما ينقل عن الكفعيم  استظهاره أن  ٰهذه املجموعة 

، قال العالمة  يه كتاب )جمموع ادلعوات( هلارون بن موىس اتللعكربي 
:  املجليس 

لك ه يف األدعية، وهو مشتمل  ىلع أدعيٍة اكملٍة بليغٍة  العتيق والكتاب»
غريبٍة، يرشق من كٍّ منها نور اإلعجاز واإلفهام، وُك  فقرةٍ من فقراتها 
ة األنام وأمراء الالكم. وقد نقل منه السي د  شاهد عدٍل ىلع صدورها عن أئم 

ريخ كتابة النسخة ال يت يف )املهج( وغريه كثرًيا، واكن تا ابن طاووٍس 
أخرجنا منها سنة ستٍّ وسبعني وَخسمئٍة، ويظهر من الكفعيم  أن ه )جمموع 
، وهو من  د بن هارون اتللعكربي  ادلعوات( للشيخ اجلليل أيب احلسني حمم 

ثني  .(1)«أكابر املحد 
وكٰذلك منت الصلوات الواردة يف ٰهذا الكتاب تواجه مشلكًة بناًء ىلع ما 

مة املجلسـي  يقول بعد نقل الصلوات:ورد يف )ا  بلحار(؛ إذ إن  العال 
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اعلم أن  النسخة اكنت سقيمًة، واكن قد ميح وسقط من السالم ىلع 
 .(1)أشياء الرضا واجلواد واهلادي 

املالحظة األخرى أن ه حُيتمل قويًّا أن  ٰهذه الصلوات مأخوذة  من سائر األدعية 
اب، قام ِبمعها أحدهم؛ ألن  عبارات والصلوات املنقولة يف كتب األصح

هي..." يه نفس ادلاعء  الصلوات ىلع أويلاء عهده  اَلُم ىلَعَ ُواَلةي َعْهدي "السَّ
 يف الرواية العارشة مع تغيرٍي طفيٍف. الوارد عن اإلمام الرضا 

 دًللة الرواية

ة من ودله  م توضيح املقصود من والة العهد، والقو ام باألمر واألئم  تقد 
هي  اَلمُ ىلَعَ ُواَلةي َعْهـدي َك" و"السَّ ْن َبْعدي ْمري مي

َ
امي بياأْل َك والُْقوَّ وِلي َعْهدي

ُ
يف عبارات "أ

اب األصفهاين  وداعء  هي" يف صلوات أيب احلسـن الرض  ْن ُولْـدي ـةي مي ئيمَّ
َ
وىلَعَ اأْل

ى السياق يف ٰهذه الصلوات مع االتلفات إىل ـوبمقتض، مام الرضا اإل
بون ين يُنص  م سابًقا، يمكن أن يكون املقصوُد أوالَده ال  يف خمتلف  ما تقد 

مة املجلس ي  يقول يف آخر ٰهذه ـابلالد من قيبَليهي يف أيام ظهوره، والعال 
انه يف أقطار األرض، ولعل املراد بوالة عهد القائم خلفاؤه يف زم»الصلوات: 
 .«واهلل يعلم

مْ »وبقرينة  يهي ال يت تتالءم مع وجود ٰهؤالء األشخاص يف زمان « زيْد يفي آَجال
، سواء  أفراد  من كبار الشيعة ومن أوالده  د منهم غيبته، يكون املرا
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ٰهذا الكمنا اكن املقصود من األوالد أوالده املعنوي ني أم احلقيقيني، ويؤي د 
 اتلايلة:الرواية 

يبي َعبْدي اهللي »
َ
رٍي َعْن أ يبي بَصي

َ
ْمري  َعْن أ

َ
بي ٰهذا اأْل قَاَل: اَل بُدَّ ليَصاحي

ُل َطيْبَُة، وَما بيثاََلثينَي  ْن ُعْزلٍَة، ونيْعَم الَْمْْني ْن َغيْبٍَة، واَل بُدَّ هَلُ يفي َغيْبَتيهي مي مي
ْن وَْحَشةٍ   .(1)«مي

ة  الروایة الثانیة عشر

يبي َعبْدي اهللي »
َ
دي بْني أ يبي َعبْدي اهللي حُمَمَّ

َ
يبي َعْن َسْعدي بْني َعبْدي اهللي، َعْن أ

َ
ثيَني أ َحدَّ

يبي 
َ
بييهي َسيٍْف َعْن أ

َ
رَيةَ، َعْن أ ي، َعني احْلَُسنْيي بْني َسيْفي بْني َعمي ازييي اجْلَاُموَرايني الرَّ

يبي َعبْدي اهلل
َ
، َعْن أ ي مي يبي َجْعَفٍر  -  بَْكٍر احْلرَْضَ

َ
و َعْن أ

َ
قَاَل: قُلُْت  - أ

ي  فَْضُل َبْعَد َحَرمي اهلل َعزَّ وَجلَّ وَحَرمي رَُسوهلي
َ
رْضي أ

َ
ير بيَقاعي اأْل

َ
؟ َفَقاَل: هَلُ: أ

َرةُ، فييَها ُقبُوُر انلَّبييينَي الُْمرَْسلينَي، و اهي كييَُّة الطَّ َ الزَّ بَا بَْكٍر يهي
َ
ُقبُوُر َغرْيي الُْكوفَُة يَا أ

يي لَْم َيبَْعثي اهلُل نَبييًّا  ُد ُسَهيٍْل الَّ قينَي، وفييَها َمْسجي ادي يَاءي الصَّ وْصي
َ
الُْمرَْسلينَي، واأْل

نَْها َيْظَهُر َعْدُل اهللي، وفييَها يَُكوُن قَائيُمهُ  هي  مينْ  والُْقوَّامُ  إيالَّ وقَْد َصّلَّ فييهي، ومي ، َبْعدي
ُل  َ َمنَازي ينيَ ويهي احلي يَاءي والصَّ وْصي

َ
 .(2)« انلَّبييينَي واأْل

امُ استُنيد إىل مجلة نْ  "الُْقوَّ هي" الواردة يف ٰهذه الرواية ىلع املهدي ني ووجود  مي َبْعدي
ة بعد إمام العصـر، يقول أحد أتباع أمحد احلسن يف ٰهذا املجال:  األئم 
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ة" » ي ة القائم بـ "املهدي ني" و"األئم  قرأنا الروايات السابقة ال يت تصف ذر 
و"والة العهد"، ونقرأ يف ٰهذه الرواية وصفهم بالقو ام، والقو ام مجع قائٍم، 

يقوم بأمر ادلين واإلمامة وقيادة انلاس واملحافظة عليهم وإصالح من وهو 
 شؤونهم.

د ا سبق أن  أوصياء حمم  بن احلسن العسكري  يشاركونه بصفة  فكما ثبت مم 
، فهو املهدي  وهم املهدي ون، يثبت اآلن أن هم يشاركونه بصفة القائم،  املهدي 

 .(1)«فهو القائم وهم القو ام، وُك  واحٍد منهم يوصف بالقائم واملهدي  

 سند الرواية

د بن أيب عبد اهلل الرازي  ورد يف سندها  يحمم  ه ابن  ال  يقول يف حق 
: الغض ي ون، واستثنوا من كتاب )نوادر احلكمة( ما »ائري  فه القم  ن ضع  إن ه مم 

 .(3)احلسني بن سيف بن عمرية لم يوث قكما أن  ، (2)«رواه، ويف مذهبه ارتفاع  

 دًللة الرواية
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 يوجد يف ٰهذه الرواية احتماالن:
ين يقومون بأمر  االحتمال األول: أن يكون املقصود من "القو ام" ال 
اإلمامة، ومعىن "من بعده" أي بعد ارحتال اإلمام، فيكون املقصود من 

ين يرجعون إىل ادلنيا،  القو امني بعد إمام العرص  ة املعصومون، ال  األئم 
ة منها:  وٰهذا اتلعبري استعمل يف رواياٍت أخرى لسائر األئم 

يبي َعبْدي اهللي »
َ
اري بْني َمْرَواَن، َعْن أ امُ  : َوحَنْنُ َعْن َعمَّ ، ىلَعَ  اهلل قُوَّ هي  َخلْقي

نَا، َكَما َكَتَم رَُسوُل اهلل  ْن َعُدوي ، ََنَْزنُُه ونَْسرُتُُه ونَْكُتُم بيهي مي ينيهي انُُه ىلَعَ دي وُخزَّ
 نَْهاجي رَُسولي اهلل  مي

كينَي، َفَنْحُن ىلَعَ َهادي الُْمْشـري ْجَرةي وجي َن هَلُ يفي الْهي ذي
ُ
، َحتَّ أ
  بَُهْم َرْضي ، ويلي ، ويَْدُعَو انلَّاَس إييَلْهي يْفي ينيهي بيالسَّ َذَن اهلُل بيإيْظَهاري دي

ْ
َحتَّ يَأ

بَُهْم رَُسوُل اهلل   .(1)اًء ]بَْدًوا[بيدَ  َعلَيْهي َعوًْدا َكَما رَضَ
االحتمال اثلاين: املقصود من "القو ام" خواص  األصحاب واألكابر من 

ين يتول ون مهام حكومته  يف عهده، وليس املقصود من  الشيعة، ال 
أي  عبارة "من بعده" ابلعدي ة الزماني ة، بل ابلعدي ة الرتبي ة، أي هم بعده 

  يقومون بشؤون حكومته.
ة  ويؤيد ٰهذا الفهم ام" ىلع الشيعة وأصحاب األئم  أيًضا إطالق "القو 

 يف الروايات:
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يبي َجْعَفٍر »
َ
نْدي أ ْن عي ْعنَيَ قَاَل: ُقْمُت مي

َ
، َعْن َعبْدي الَْمليكي بْني أ

ْدريَك 
ُ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
ي َفبََكيُْت، َفَقاَل: َما لََك؟ َفُقلُْت: ُكنُْت أ فَاْعتََمْدُت ىلَعَ يَدي

ْمَر 
َ
ْنتُْم ٰهَذا اأْل

َ
ُكْم َيْقتُُل َبْعُضُهْم َبْعًضا، وأ نَّ َعُدوَّ

َ
َما تَرَْضْوَن أ

َ
ة . َفَقاَل: أ َ قُوَّ وِبي

نَي  ْرَبعي
َ
َة أ نُْكْم قُوَّ َي الرَُّجُل مي ْعطي

ُ
يَك، أ نُوَن يفي ُبيُوتيُكْم؟! إينَُّه لَو قَْد اَكَن ٰذل آمي

 ، يدي لَْت قُلُوُبُكْم َكُزبَري احْلَدي بَاَل لََقلََعتَْها، وُكنْتُْم رَُجاًل، وُجعي َف بيَها اجْلي لَو قُذي
اَنَها رْضي وُخزَّ

َ
اَم اأْل  .(1)«قُوَّ

:لصاحب األمر  وجاء يف ادلاعء املنقول من اإلمام الرضا 
تيَك ىلَعَ َخلْقيكاللّٰ » يَك وَخلييَفتيَك وُحجَّ .... َواْمُّنْ َعلَيْنَا ُهمَّ اْدَفْع َعْن َويلي

ْمريهي بيُمتَاَبَعتي 
َ
نَي بيأ امي ْزبيهي الَْقوَّ ، واْجَعلَْنا يفي حي  .(2)«هي

 الرواية الثالثة عشرة

نَا إييَلْهي » رَشْ
َ
يَمْن أ اَعءي ل َوايَةي يفي ادلر َن الري َما  -َصلََواُت اهلل َعلَيْهي  -فَمي

يبي 
َ
نَا َما َذَكَرهُ ابُْن أ ْصَحابينَا، وقَْد اْخرَتْ

َ
ْن أ ، َذَكَرهُ مَجَاَعة  مي تَابيهي ةَ يفي كي قُرَّ

دي بْني  مَّ
اٍل، َعْن حُمَ ي بْني فَضَّ ي بْني احْلََسني بْني َعيلي هي إيىَل َعيلي َفَقاَل بيإيْسنَادي

يسَ  ينَي ـعي احلي هي َعني الصَّ ادي
ْر يفي يَلْلَةي ى بْني ُعبَيٍْد، بيإيْسنَ ، قَاَل: وَكري

                                                                                                                                                       

 .294، ص 8الكلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)
 .411، ص 1مصباح املتهّجد، ج  الطوسّي، حمّمد بن احلسن، (2)



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 176

شْ  ْهَر ـثاََلٍث وعي ًدا، وىلَعَ ُكي َحاٍل والشَّ ْن َشْهري َرَمَضاَن قَائيًما وقَاعي يَن مي ري
يدي اهللي  َك يفي َدْهريَك، َتُقوُل َبْعَد َتْمجي ْمَكنََك وَمَت َحرَضَ

َ
 -لُكَُّه، وَكيَْف أ

ي  -َتَعاىَل  ي وآهلي اَلةي ىلَعَ انلَّبي يَك، الْقائيمي بي والصَّ يَويلي ْمريَك، : امهلل  ُكْن ل
َ
أ

، َعلَيْهي وىلَع  يي دي بْني احْلََسني الَْمْهدي مَّ
ة، حُمَ الةي  احلج  فَْضُل الصَّ

َ
آبائيهي أ

ًّا وحافيًظا اَعةي ويفي ُكي ساَعٍة، َويلي هي السَّ ، يفي ٰهذي المي ائي وقا ،والسَّ ً  ،ًدا ونارصي
اًل وُمَؤييًدا، َحتَّ  رَْضَك َطواًْع، وُتمَ  وَديلي

َ
نَُه أ يها ُطواًل وَعْرًضا، تُْسكي تيَعُه في

تَهُ  وَّتَْعلَهُ  يَّ ثينَي... وُذري ةي الْواري ئيمَّ
َ
َن اأْل  .(1)«مي

 سند الرواية

ٰهذه الرواية نقلها السي د ابن طاووٍس يف )إقبال األعمال( عن كتاب أيب 
ة  ة ولم يذكر ابن طاووٍس سند أيب  قر  ال، قر  إىل عيل  بن احلسن بن عيل  بن فض 

ةفا ًة يف األمور املهم  من قبيل  ،لرواية مرسلة  ال يمكن االستناد إيلها خاص 
ومن جهٍة أخرى فقد ورد ٰهذا ادلاعء ، اإلمامة ال يت يه من أصول ادلين

د بن عيىس بن عبيٍد يف مصادر معتربةٍ من قبيل )الاكيف(  نفسه عن حمم 
 لللكيين  و)املصباح( للشيخ الطويس  بٰهذا انلحو:

ينَي » احلي هي َعني الصَّ ادي
يىَس بيإيْسنَ ُد ْبُن عي ُر يفي يَلْلَةي  َوَرَوى حُمَمَّ قَاَل: تَُكري

ًدا وىلَعَ ُكي  ًدا وقَائيًما وقَاعي اَعَء َساجي ْن َشْهري َرَمَضاَن ٰهذا ادلر يَن مي رْشي ثاََلٍث وعي

                                                                                                                                                       

 .191، ص 1اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ، ابن طاووٍس، علّي بن موسى (1)



 177   ........................................  هة الثانية: املهدّيون االثنا عرشالشب

ْمَكَنَك وَمَت حَ 
َ
، وَكيَْف َما أ ْهري لُكيهي

ْن َدْهريَك، َتُقوُل َبْعَد َحاٍل ويفي الشَّ َضـَر مي
يدي اهللي  ٍد  -َتَعاىَل  -َتْمجي ي حُمَمَّ اَلُة ىلَعَ انلَّبي يَك ـ: امهلل  كُ والصَّ يَويلي ُفاَلني  ْن ل

ا،  ً ًّا وَحافيًظا، وقَائيًدا ونَارصي ، ويفي ُكي َساَعٍة، َويلي اَعةي هي السَّ بْني ُفاَلٍن، يفي ٰهذي
اًل وَعيْنً  رَْضَك َطواًْع، وُتَمتيَعهُ وَديلي

َ
نَُه أ ياًل  ا، َحتَّ تُْسكي يَها َطوي  .(1)«في

، ولم ترد فيه عبارة "وَّتَْعلَهُ  يَّتَهُ  وانلقل املذكور معروف  بداعء الَْفَرجي  وُذري
ثينَي"، ويه العبارة املستدل  بها ىلع إثبات املهدي ني، وٰهذا  ةي الْواري ئيمَّ

َ
َن اأْل مي

انلقل موجب  لعدم االعتماد ىلع ٰهذا اجلزء من ادلاعء،  االختالف يف
يَّتَهُ  واملصادر ال يت نقلت ادلاعء بدون عبارة "وَّتَْعلَهُ  ثينَي"  وُذري ةي الْواري ئيمَّ

َ
َن اأْل مي

د((2)يه )الاكيف( ((3)، و)مصباح املتهج  ، و)فالح (4)، و)مزار املشهدي 
، و)مصباح (7)و)ابلدل األمني(، (6)ر ابلصائر(ـ، و)خمتص(5)السائل(

) ؛ وعليه فالعبارة املذكورة لم ترد سوى يف )إقبال األعمال( (8)الكفعيم 
ي ال يتوف ر اآلن بني  ة ال  للسي د ابن طاووٍس نقاًل عن كتاب ابن أيب قر 
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أيدينا، والسي د نفسه لم يذكر ٰهذه العبارة يف كتابه )فالح السائل(، وإن ما 
بدونها؛ وعليه حُيتمل أن تكون ٰهذه العبارة من إضافة نقله كسائر الكتب 

ة،  ًة يف األمور املهم  اخ، فال يصح  االستناد بٰهذا انلقل خاص  الرواة أو النس 
 أصول ادلين.من قبيل اإلمامة ال يت يه من 

 دًللة الرواية

اًل: كما قلنا يف ابلحث السندي  إن  عبارة "وَّتَْعلَهُ  يَّتَهُ  أو  نَ  وُذري ةي مي ئيمَّ
َ
 اأْل

ي ة إمام العصـر  ٍة من ذر  ثينَي" ادلال ة ىلع وجود أئم  وردت يف )إقبال  الْواري
األعمال( للسي د ابن طاووٍس، ويف بضعة رواياٍت أخرى ضعيفة السند 
 ، وادلاللة، ومن هنا ال يمكنها الوقوف أمام رضورة املذهب الشيع 

ة يف   اثين عرش.والروايات املتواترة ىلع حصـر األئم 
ي ته"  ة من ذر  م سابًقا  -ثانيًا: يمكن أن يكون املقصود من "األئم  كما تقد 

ٍة  كبار الشيعة من أوالده  - ين يُرسلون إىل خمتلف ابلالد يف مهام  خاص  ال 
مع أوالده  كإقامة اجلمعة واجلمااعت، وٰهذه العبارة ظاهرة  أيًضا يف أن ه 

ي  ن حيكمون األرض يف الزمان نفسه.هم الوارثون اإلهلٰي ون ال 
 ،) د(، و)مزار املشهدي  ثاثلًا: ورد يف )الاكيف(،و)مصباح املتهج 

يَك »و)فالح السائل(، و)خمترص ابلصائر(، و)ابلدل األمني(:  يَويلي امهلل  ُكْن ل
، وادلاعء وارد  يف يللة ثالٍث وعرشين من شهر رمضان؛ «فاَُلني بْني فاَُلنٍ 

اد من فالن بن فالٍن ك  إماٍم يف عرصه، ويمكن لدلايع فذلا يمكن أن يُر
بٰهذا ادلاعء أن يضع اسم امام زمانه بدل فالن بن فالٍن، وىلع ٰهذا األساس 



 179   ........................................  الشبهة الثانية: املهدّيون االثنا عرش

ي تهم  ة وذر  ا بإمام العرص، ويمكن تالوته لسائر األئم  ال يكون ادلاعء خمتصًّ
ة  أيًضا، وكأن  السي د ابن طاووٍس وبعًضا آخر مم ن ذك ر اسم إمام وهم أئم 

العصـر؛ ألن  ٰهذا ادلاعء يُتّل اآلن يف عصـر الغيبة، فوضعوا بدل فالن بن 
د بن احلسن" ـفالٍن اسم إمام العص ر؛ ٰللك جند يف مصباح الكفعيم  "حمم 

ة بن احلسن".  ويف نقل السي د "احلج 

ة  الرواية الرابعة عشر

ْن ُمَؤلََّفاتي قَُدَمائينَا» يٍم مي ْصٍل قَدي
َ
ْن أ ، فَإيَذا َصلَّيَْت الَْفْجَر يَْوَم اجْلُُمَعة... مي

رَْضَك 
َ
نَُه أ ا، َحتَّ تُْسكي ً ًّا وَحافيًظا، وقَائيًدا ونَارصي َك َويلي يَك يفي َخلْقي يَويلي امهلل  ُكْن ل
ثينَي،  َة الَْواري ئيمَّ

َ
يَّتَُه فييَها اأْل نَْها َطْواًل، وَّتَْعلَُه وُذري وامْجَْع هَلُ َطواًْع، وُتَمتيَعُه مي

يَّتَُه، وَثبيْت ُرْكنَهُ  ْصليْح هَلُ َرعي
َ
ْمَرُه، وأ

َ
ْل هَلُ أ ْكمي

َ
 .(1)«َشْملَُه، وأ

 سند الروایة 

ن نُقل،  ؛ ألن ه ال يُعلم ٰهذا األصل ما هو، وعم  سند ٰهذه انلقل ضعيف 
مع أن  ٰهذا ادلاعء لم يرد بٰهذا الشّك يف أي  مصدٍر روايئٍّ، وعليه ال يمكن 

الستدالل به، وكما قلنا يف الرواية السابقة فإن ٰهذا ادلاعء ورد يف سائر ا
ة الوارثني".  املصادر املعتربة بدون عبارة "األئم 

 دًللة الرواية
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 دالتلها داللة الرواية السابقة، وما قلناه هناك يف اجلواب يأيت هنا.

ة  الرواية الخامسة عشر

يَل، َعْن َصاليحي بْني » دي بْني إيْسَماعي ، َعْن حُمَمَّ دي بْني احْلَُسنْيي َعنُْه، َعْن حُمَمَّ
، بييهي

َ
، َعْن أ ْقَدامي يبي الْمي

َ
ي قَاَل: َخَرَج  ُعْقبََة، َعْن َعْمريو بْني أ َعْن َحبََّة الُْعَريني

نينَي  رُي الُْمْؤمي مي
َ
لَ  أ هي إيىَل احْليرَيةي، َفَقاَل: "تَلَصي هي بيٰهذي هي  -نَّ ٰهذي ْوََم بييَدي

َ
وأ

َراُع فييَما بَيْنَُهَما بيَدنَانيرَي، ويَلُبْنَنَيَّ  َحتَّ  -إيىَل الُْكوفَةي واحْليرَيةي  ُيبَاَع الي
يهي َخلييَفُة الَْقائيمي  ئَةي بَاٍب يَُصيلي في د  هَلُ ََخُْسمي َل اهلل َتَعاىَل  بياحْليرَيةي َمْسجي َعجَّ

يهي اثنا َعرَشَ إيَماًما فَرَ  يُق َعنُْهْم، ويَلَُصلينَيَّ في َد الُْكوفَةي يَلَضي نَّ َمْسجي
َ
َجُه؛ ألي

ُف  ي تَصي ي ُد الُْكوفَةي ٰهَذا الَّ نينَي، ويََسُع َمْسجي رَي الُْمْؤمي مي
َ
َعْداًل". قُلُْت: يَا أ

دَ  ْرَبُع َمَساجي
َ
ْصَغُرَها، َوٰهَذا َمسْ  ،انلَّاَس يَْوَمئيٍذ؟ قَاَل: ُتبىَْن هَلُ أ

َ
ُد الُْكوفَةي أ جي

هي  ْوََم بييَدي
َ
، وأ ْن ٰهذا اجْلَانيبي وٰهذا اجْلَانيبي َداني يفي َطَريَفي الُْكوفَةي مي وَمْسجي

يَّنْيي  حَنْوَ  يينَي والَْغري  .(1)«ابْلَرْصي

 سند الرواية

؛ ألن  أبا عمر بن أيب املقدام هو ثابت بن هرمز الزيدي   الرواية ضعيفة 
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( ولم تثبت وثاقته  .(2)، وحب ة العرين  لم يُوث ق أيًضا(1))ابلرتي 

 دًللة الرواية

 يف ٰهذه الرواية يطرح احتماالن:
ي سيكون حمالًّ  ل: ظاهر الرواية هو أن  مسجد الكوفة ال  االحتمال األو 

 ر سيضيق باملصل ني، ـإلقامة صالة اجلماعة بإمامة إمام العص
باإلضافة إىل توسعته ملسجد الكوفة وبنائه أربعة مساجد أخرى،  فإن ه 

ا يف احلرية، ويعني  هنا خليفًة هل ألداء الصالة،  كيبين مسجًدا آخر كبرًيا جدًّ
، فيصيل  فيه  ويكون ٰهذا املسجد كبرًيا إىل درجة أن ه ال يكفيه إمام  واحد 

ٍب يدل  ىلع كربه اثنا عرش إماًما اعداًل، وكون املسجد فيه َخسمئة با
ة مجااعٍت، كما هو احلال يف  وعظمته، وعليه ال يُستبعد أن تُقام فيه عد 
ة مجااعٍت يف الوقت نفسه،  بعض مساجدنا املعارصة ال يت تُقام فيها عد 
واملقصود من اإلمام العادل ليس اإلمام املعصوم، وإطالق اإلمام ىلع إمام 

ال يصبح املقصود من ٰذلك اإلمام  اجلماعة كثري  يف الروايات، وىلع ٰهذا
دون بأمر إمامة  املعصوم، بل أكابر الشيعة وخواص  أصحابه  ين يتعه  ال 

ي خيلف  اجلماعة يف ٰهذا املسجد، وإطالق اخلليفة أيًضا ىلع الشخص ال 
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إمام العرص يف ٰهذا املسجد ليس بمعىن كونه إماًما معصوًما، بل بمعىن 
به اإلما ي ينص  ل اتلعبري الشخص ال  م ألمٍر ما، وقد ورد يف حديث املفض 

 بٰذلك:
ُل، بَْل يَْستَْخليُف » َة؟ قَاَل: اَل يَا ُمَفضَّ يُم بيَمكَّ ي، يُقي ُل: يَا َسييدي قاَل الُْمَفضَّ

مْ  ُع إييَلْهي نَْها َوَثبُوا َعلَيْهي َفيَْقتُلُونَُه، فرََيْجي ، فَإيَذا َساَر مي ْهليهي
َ
ْن أ نَْها رَُجاًل مي ، مي

يَّ آلي  ْم َيبُْكوَن وَيترََضَُّعوَن وَيُقولُوَن: يَا َمْهدي هي نَي ُمْقنيعي ُرؤُسي عي تُونَُه ُمْهطي
ْ
َفيَأ

نُْهْم  ْم مي رُُهْم وحَيَْذرُُهْم، ويَْستَْخليُف َعلَيْهي ُظُهْم وُينْذي ٍد اتلَّْوَبَة اتلَّْوبََة! َفيَعي حُمَمَّ
رُي، َفيَثيبُوَن َعلَيْ   .(1)«هي َبْعَدُه َفيَْقتُلُونَهَخلييَفًة ويَسي

االحتمال اثلاين: املقصود من خليفة القائم يف ٰهذه الرواية هو اإلمام احلسني 
  املستخلف بعده يف زمن الرجعة، وحيكم بعد اإلمام 
ة  ة احلج  ين سوف يصل ون يف مسجد الكوفة هم األئم  ة االثنا عرش ال  . واألئم 

ين سريجعون بعد إمام العرص ومعه يصريون اثين عرش.   األحد عرش ال 
ة األحد  انلب   أو املراد أن ه يصيل  فيه بعد إمام العرص  واألئم 

 لك هم يصل ون يف ٰهذا املسجد. عرش يف الرجعة،
، وهو أن ه يصيل  يف املسجد خليفة القائم وهو احلسني وهناك احتمال  آخر
 ٰلك يصيل  فيه انلب  ، وبعد ذ ة األحد عش أي غري  -ر ـمع األئم 
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 فيصبحون اثين عرش. -احلسني 

ة  الرواية السادسة عشر

ٍد » يبي حُمَمَّ
َ
ي َوكييلي أ مي بْني الَْعاَلءي الَْهَمَدايني نَّ َمْواَلنَا  َخَرَج إيىَل الَْقاسي

َ
أ

ْن َشْعبَاَن، فَُصْمُه َواْدُع فييهي  احْلَُسنْيَ  اََلٍث َخلَْوَن مي يسي ثلي َ يَْوَم اخْلَمي ُودلي
يَشَهاَدتيهي، ، الَْموُْعودي ب َقي الَْمْولُودي يفي ٰهَذا ايْلَْومي لَُك حبي

َ
ْسأ
َ
: امهللَّ إييني أ اَعءي  بيٰهذا ادلر

ي  َقبَْل  ا و اْستيْهاَلهلي رْضي وَمْن َعلَيَْها، ولَمَّ
َ
َماُء وَمْن فييَها، واأْل اَلَدتيهي بََكتُْه السَّ وي

ةي،  ةي يَْوَم الَْكرَّ ةي، الَْمْمُدودي بيانلررْصَ رْسَ
ُ
ةي وَسييدي اأْل  اَلبَتَيَْها، قَتييلي الَْعرَبَ

ْ
َيَطأ

َفا ، والشي ْن نَْسليهي ة مي نَّ األئم 
َ
ْن َقتْليهي أ ، والَْفْوَز َمَعُه يفي الُْمَعوَّضي مي َء يفي تُْرَبتيهي

ْوتَاَر 
َ
ُكوا اأْل ، َحتَّ يُْدري ْم وَغيْبَتيهي هي تيهي َبْعَد قَائيمي رْتَ ْن عي يَاَء مي وْصي

َ
، واأْل ْوَبتيهي

َ
أ

نَْصار...
َ
ُروا اثلَّاَر، وُيرُْضوا اجْلَبَّاَر وَيُكونُوا َخرْيَ أ

َ
 .(1)«وَيثْأ

فٰهذا الالكم ال يمكن »ادلاعء ويقول:  ٰهذاإىل يستند أحد أتباع أمحد 
؛ ألن  اإلمام العسكري   ي ة اإلمام املهدي  قال:  محله ىلع غري ذر 

"األوصياء من عرتته بعد قائمهم وغيبته"، أي أن  األوصياء بعد اإلمام 
ي ة اإلمام احلسني  ي ة املهدي  وغيبته هم من ذر   ، وهم من ذر 
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ي ة القائم  ، فلكمة "بعد قائمهم وغيبته" احلسني  آخر التسعة من ذر 
ي ة اإلمام املهدي   األوصياء املهدي ون  ديلل  قاطع  ىلع أن  املقصود من ذر 

»(1). 

 سند الرواية

، وسائر الكتب نقلت  لم يرد سند  لٰهذه الرواية يف مصباح الشيخ الطويس 
ا القاسم بن   العالءعن مصباح الشيخ؛ وعليه تكون الرواية مرسلًة، وأم 

 فقد قيل عنه يف )مستدراكت علم رجال احلديث(:
اده مع سابقه )القاسم بن » ، وحكم بعض  باحت  روى عنه الصفواين 

اد فهو، وإال  اكن جمهواًل. ويظهر من الكم الشيخ يف  العالء(. فإن ثبت االحت 
د العسكري  صلوات اهلل عليه  .(2)«)املصب اح( أن ه وكيل أيب حمم 

 ةدًللة الروای

ث عن الرجعة، فيقول: "والفوز معه يف  ٰهذا ادلاعءالرشيف أيًضا يتحد 
ثم  يقول األوصياء سيكونون من  -يعين اإلمام احلسني يف الرجعة  -أوبته" 

ي ة اإلمام احلسني  ، وٰهذا بعد القائم وغيبته، يعين يف الرجعة، ذر 
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ُكوا» القائم وغيبتهوالقرينه عليه قوهل: بعد  ُروا اثلَّاَر  َحتَّ يُْدري
َ
ْوتَاَر وَيثْأ

َ
اأْل

 .، فادلاعء يدل  ىلع وقوع الرجعة بعد القائم «وُيرُْضوا اجْلَبَّارَ 
ة، ومن ضمنهم أمري املؤمنني   ولقائٍل أن يقول إن  الرجعة يه لّك  األئم 
ي ة احلسني مام احلسن واإل  . ، وهما ليسا من ذر 

نسله، بل قال: "من عرتته"، نقول يف اجلواب: لم يقل يف ادلاعء: من 
؛ فيشمل ك  1وعرتة الرجل نسله ورهطه األدنون ىلع ما ذكره اجلوهري  وغريه

ة، وعرتة انلب  تشمل عليًّا مع أن ه ليس من نسله. األئم 

ا أن نقول إن  األوصياء هم املهدي ون وهم من عرتة اإلمام احلسني عن  وأم 
جم مع العبارة؛ ألن  املهدي ني إن طريق إمام العرص والزمان فٰهذا ال ينس
ة بعده  ة واألئم  الُْمَعوَّضي »مجلة  ن يفوفهم مذكوراكنوا أوصياء لإلمام احلج 

ْن نَْسليهي  ة مي نَّ األئم 
َ
ْن َقتْليهي أ ؛ فال وجه تلكراره، فالعبارة إذن ناظرة  إىل «مي

 لك.الرجعة والقرائن تشهد ىلع ذٰ 
ة، إذ قال: ه قدوجدير  بالكر أن   ح يف ادلاعء نفسه بعدد األئم   رص 

ْئنَا َمَعُه َداَر » ، َوبَوي نَا يفي ُزْمَرتيهي ، َواْحرُشْ تيهي رْتَ ٍد وَعي اللُّٰهمَّ فََصلي ىلَعَ حُمَمَّ
ْمنَا بيُزلَْفتي  ْكري

َ
فَتيهي فَأ ْكَرْمتَنَا بيَمْعري

َ
، اللُّٰهمَّ َوَكَما أ  اإْليقَاَمةي

، الَْكَراَمةي َوحَمَلَّ هي
اَلَة َعلَيْهي  ُ الصَّ ْمريهي، َويُْكَثي

َ
ْن يَُسليُم ألي مَّ َواْرُزْقنَا ُمَراَفَقتَُه وََسابيَقتَُه، َواْجَعلْنَا مي
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نَْك بيالَْعَددي  يَن مي يَائيهي الَْمْمُدودي ْصفي
َ
ْهلي أ

َ
يَائيهي َوأ وْصي

َ
يعي أ ْكريهي، وىلََعَ مَجي نَْد ذي عي

، انلرُجومي  ثيَْنْ َعرَشَ يعي الْبرََش االي ، َواحْلَُججي ىلَعَ مَجي  .«الزرْهري

ة  الرواية السابعة عشر

داعء  طويل   ورد يف كتاب )فقه الرضا( املنسوب إىل اإلمام الرضا 
 لصالة الوتر، ويف إحدى فقراته:

ْن آلي طٰ » ي مي  آهلي
ٰ  هٰ امهللَّ َصلي َعلَيْهي وىلَعَ َّ نَبيييَك وي ََّك َووَصي  س، واْخُصْص َويلي

َاتَمي انلَّبييينَي  يينَي خلي نَي وَخاَتَم الْوَصي هي إيَماَم الُْمتَّقي َّ َعْهدي يَرُه وَوِلي َخا رَُسوليَك وَوزي
َ
وأ

ٍد  لينَي حُمَمَّ وَّ
َ
َن اأْل ْهلي اجْلَنَّةي مي

َ
، وابْنَتَُه ابْلَتُوَل، وىلَعَ َسييَدْي َشبَابي أ

ة  يَن، وىلَعَ األئم  ري نَي، وىلَعَ انلرَقبَاءي واآْلخي نَي الَْماضي اليفي يَن املهدي ني السَّ دي اشي الرَّ
َك الَْقائيمي بياحْلَقي  رْضي

َ
يَّتيَك يفي أ لينَي ابْلَاقينَي، وىلَعَ بَقي ة الَْفاضي َرةي األئم  يَاءي الرَْبَ تْقي

َ
اأْل

لينيَ  ، وىلَعَ الَْفاضي َمنَ  املهدي ني يفي ايْلَْومي الَْموُْعودي
ُ
 .(1)«اءي اخْلََزنَةاأْل

 سند الرواية

ا، فقل  من  نسبة كتاب )فقه الرضا( إىل اإلمام الرضا  مشكوكة  جدًّ
، وأهم  اآلراء يف العلماء من جزم بنسبة ٰهذا الكتاب إىل اإلمام الرضا 

 ٰهذا الكتاب يه:
 .أن ه لإلمام اثلامن عيل  بن موىس الرضا ـ1
أبو احلسن عيل  بن موىس  ا كتبهيتالرشائع( ال  كونه مت حًدا مع )رسالة ـ 2
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بن بابويه لودله الشيخ الصدوق.

 .كونه جمعواًل لك ه أو بعضه ىلع اإلمام الرضا ـ3
 .أن ه عني كتاب )املنقبة( لإلمام احلسن بن عيل  العسكري   -4
ة بأمر الرضا ـ5  .أن ه من مؤل فات بعض أوالد األئم 
 .أن ه من مؤل فات بعض أصحاب اإلمام ـ6
ي  ـ7 د بن عيل  بن أيب العزاقر الشلمغاين  ال  أن ه كتاب )اتللكيف( ملحم 

 رواه عنه الشيخ أبو احلسن عيل  بن موىس بن بابويه. 
 اتلوق ف. ـ 8

مة ٰهذا الكتاب  الع ىلع تفاصيل ٰهذه األقوال يمكن مراجعة مقد  ولالط 
  .(1)رستاين  بقلم السي د جواٍد الشه

 دًللة الرواية

اًل: جيب أال  ننىس أن نُسخ )فقه الرضا( خمتلفة  يف نقل ٰهذا ادلاعء،  أو 
مة املجليس  وينقل عنها يف )ابلحار( بنحٍو  والنسخة ال يت اكنت عند العال 

 ال ربط هل باملهدي ني مطلًقا، يه كما ييل:
 آلي ٰطٰه ويٰس، وا»

َخا امهللَّ َصلي َعلَيْهي وىلَعَ
َ
َّ نَبيييَك وأ ََّك ووَصي ْخُصْص َويلي

ٍد  َاتَمي انلَّبييينَي حُمَمَّ يينَي خلي نَي وَخاَتَم الْوَصي َك إيَماَم الُْمتَّقي َّ َعْهدي يَرهُ وَوِلي يَك وَوزي رَُسول
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ْهلي اجْلَنَّةي 
َ
، وىلَعَ َسييَدْي َشبَابي أ  ابْنَتيهي ابْلَتُولي

، وىلَعَ اَلةي َعلَيْهي لينَي بيالصَّ وَّ
َ
َن اأْل مي

 ْ يَن ال دي اشي ة الرَّ يَن، وىلَعَ األئم  ري َرةي واآْلخي يَاءي الرَْبَ تْقي
َ
يينَي، وىلَعَ انلرَقبَاءي اأْل َمْهدي

َمنَاءي اخْلََزنَة
ُ
بينَي اأْل

لينَي الُْمَهذَّ  .(1)«الَْفاضي
وكما هو واضح  وفًقا لٰهذا انلقل ال يوجد الكم  عن املهدي ني، وبعد الصالة 

ة، ثم  الصالة ىلع  ىلع اإلمام احلسني  وردت الصالة ىلع سائر األئم 
بني  انلقباء، واملقصود من انلقباء املوصوفني باألتقياء الربرة الفاضلني املهذ 

ة، إذن بناًء ىلع نقل العال  كبار هو  مة املجلسـي  لم ترد صالة  شيعة األئم 
بني"؛  ، وبداًل من املهدي ني وردت لكمة "املهذ  ة  ىلع اإلمام املهدي  خاص 

وجود ٰهذا  معوعليه ال عالقة هلا بموضوع املهدي ني، ومن الواضح أن ه 
ي ة.  االختالف يف انلقل ال يمكن إثبات موضوٍع اعتقاديٍّ بٰهذه األهم 

ورد فيها لكمة )املهدي ني( يمكن أيًضا أن حيمل  ثانيًا: وفًقا للنسخة ال يت
ين يعملون يف زمان  املقصود من الفاضلني املهدي ني ىلع الشيعة واألكابر ال 

 ، كما ورد يف الكم اإلمام الصادق ر والزمــان ـحكومة إمام العص
ة. غريوهم  ،بأن املهدي ني من الشيعة    األئم 

ة  الرواية الثامنة عشر

نَ » ْخرَبَ
َ
ر أ ُد ْبُن َجْعَفٍر الُْقرَشي َثنَا حُمَمَّ دي ْبُن َعبْدي اهلل قَاَل: َحدَّ ا َعبُْد الَْواحي

 ، ي بَاٍن اللَْكْبي
َ
، َعْن ُعَمَر بْني أ ابي يبي اخْلَطَّ

َ
ُد ْبُن احْلَُسنْيي بْني أ َثنَا حُمَمَّ قَاَل: َحدَّ
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ائيبي  يبي السَّ
َ
نَاٍن، َعْن أ بُو َعبْدي اهلل َجْعَفُر ْبُن قَاَل: قَاَل  َعني ابْني سي

َ
 أ

ٍد  ُهوُر حُمَمَّ َة َساَعًة، والشر َة َساَعًة، َوانلََّهاُر اثْنَتَا َعرْشَ : اللَّيُْل اثْنَتَا َعرْشَ
يبًا، وإينَّ اثْ  ُة اْثنَا َعَشـَر إيَماًما، وانلرَقبَاُء اْثنَا َعَشـَر نَقي ئيمَّ

َ
نَا َعرَشَ َشْهًرا، َواأْل

َن اْثنيََتْ َعشْ َعلييًّا َسا اَعِة ﴿: َرةَ َساَعًة، وُهَو قَْوُل اهلل ـَعة  مي بُوا بِالسَّ بَْل َكذَّ
اَعِة َسِعريًا َب بِالسَّ ْعَتْدنَا لَِمن َكذَّ

َ
 .(2)«(1)﴾وَأ

: وشبيه بٰهذه الرواية ما ورد يف غيبة انلعماين 

َثنَا أمحد » ر قَاَل: َحدَّ يلي دي ْبُن َعبْدي اهلل بْني يُونَُس الَْموْصي نَا َعبُْد الَْواحي ْخرَبَ
َ
أ

َثنَا  ٍّ احْليْمرَييير قَاَل: َحدَّ َثنَا أمحد ْبُن َعيلي ْهريير قَاَل: َحدَّ دي بْني َربَاٍح الزر ْبُن حُمَمَّ
يروَب 

َ
يمي احْلََسُن ْبُن أ لي بْني ، َعْن َعبْدي الَْكري

، َعني الُْمَفضَّ ي  بْني َعْمٍرو اخْلَثَْعيمي
يبي َعبْدي اهلل 

َ
بُوا ﴿: : َما َمْعىَن قَْولي اهلل ُعَمَر قَاَل: قُلُْت ألي بَْل َكذَّ

اَعِة َسِعريًا َب بِالسَّ ْعَتْدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعِة َوأ : إينَّ اهلل َخلََق ﴾بِالسَّ ؟ قَاَل لي

نََة اثْ  يَن َعرَشَ َشْهًرا، وَجَعَل اللَّيَْل اثْنَيَتْ َعْشـَرةَ َساَعًة، وَجَعَل انلََّهاَر السَّ
نينَي  رُي الُْمْؤمي مي

َ
ثًا، واَكَن أ نَّا اثيَْن َعَشـَر حُمَدَّ ةَ َساَعًة، ومي ْن  اثْنَيَتْ َعرْشَ مي

ااَعتي   .«تيلَْك السَّ

                                                                                                                                                       

 .11سورة الفرقان: اآلية ـ   1

 .85النعمايّن، حمّمد بن إبراهيم، الغيبة، ص  - 2



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 190

 سند الرواية

د بن سناٍن الزاهري  الظاهر أن  ابن سناٍن يف الرواية األوىل  هو حمم 
 .(1)وهو ضعيف  

ة، ولم يرد هل ذكر  يف  وأبو سائٍب العطاء بن السائب من العام 
.(2)رجال الشيعة

د بن رباٍح الوارد يف الرواية اثلانية جمهول    .(3)كما أن  أمحد بن حمم 
واقفيًّا أم ال؟ رغم  كونهكما أن ه يوجد خالف  يف عبد الكريم بن عمر يف 

.(4)أن  ابلعض وث قوه

 دًللة الرواية

ليس يف الرواية أي  داللٍة ىلع املهدي ني، بل ىلع العكس إذ تدل  ىلع 
ة االثين عرش، فكون سااعت انلهار  رة، وسااعت الليل ـثنيت عشااألئم 
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ة االثين ا ثنيت عرشة، واألشهر اثين عشـر، فيه رموز  لك ها تدل  ىلع األئم 
يبًا» :عرش، كما ان قوهل  فيه إشارة إىل عدد  «وانلرَقبَاُء اْثنَا َعَشـَر نَقي

يثَاَق بيَني   نقباء بين إرسائيل كما جاء يف القرآن الكريم: َخَذ اهلل مي
َ
َولََقْد أ

آئييَل َوَبَعثْنَا مي  يبًاإيرْسَ ة (1)نُهُم اثيَْنْ َعرَشَ نَقي ، وُك ٰهذه قرائن تؤي د عدد األئم 
إماًما لوجب اتلصـريح به، بينما  24االثين عشـر، ولو اكنت تدل  ىلع 
ة اثنا عرش. ح بأن  األئم   الرواية ترص 

ة  الرواية التاسعة عشر

« 
َ
، َعْن أ ُد ْبُن َعبْدي اهلل بْني َجْعَفٍر احْليْمرَييير ي بْني ُسلَيَْماَن حُمَمَّ ، َعْن َعيلي بييهي

يبي 
َ
يبي مَحَْزَة ىلَعَ أ

َ
ر ْبُن أ ازي قَاَل: َدَخَل َعيلي ٍّ اخْلَزَّ يٍد، َعني احْلََسني بْني َعيلي بْني رَشي

َك  احْلََسني الريَضا  ْعُت َجدَّ نَْت إيَمام ؟ قَاَل: َنَعْم. َفَقاَل هَلُ: إييني َسمي
َ
َفَقاَل هَلُ: أ

ٍد  يَت يَا  َجْعَفَر ْبَن حُمَمَّ نَسي
َ
. َفَقاَل: أ َيُقوُل: اَل يَُكوُن اإْليَماُم إيالَّ وهَلُ َعقيب 

وْ 
َ
َما قَ ؟! لَيَْس ٰهَكَذا قَاَل َجْعَفر  َتنَاَسيَْت  َشيُْخ أ : اَل يَُكوُن ، إينَّ اَل َجْعَفر 

 ٍّ  ْبُن َعيلي
يي خَيُْرُج َعلَيْهي احْلَُسنْيُ  اإْليَماُم الَّ

، إيالَّ ، اإْليَماُم إيالَّ وهَلُ َعقيب 
َك  ْعُت َجدَّ لُْت فيَداَك، ٰهَكَذا َسمي َب هَلُ. َفَقاَل هَلُ: َصَدقَْت ُجعي فَإينَُّه اَل َعقي
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 .(1)«َيُقوُل 

 سند الرواية

وأن  عيل  بن  (2)توثيق عيل  بن سليمان بن رشيٍد الوارد يف السند رغم عدم
، لٰكن ال حاجة للبحث السندي  يف ٰهذه الرواية؛ ألن ه (3)أيب محزة من الواقفة

 كما سيأيت يف ابلحث ادلالل  ال داللة يف ٰهذه الرواية ىلع املهدي ني.

 دًللة الرواية

ـة بعد إمام ىلع داللة ٰهذه الرواية ىلع املهدي ني و  وجـود أئم 
مبني ة  ىلع فرض أن  إلمام العرص ابنًا، وبناًء ىلع ٰهذا يكون  ر ـالعص

ي خيرج اإلمام احلسني بعده غري إمام العصـر ألن  هل  املقصود من اإلمام ال 
ي ال ودل هل هو أحد املهدي ني، وهو ىلع اخلصوص آخر  ودًلا، واإلمام ال 

ي تكو  .(4)ن الرجعة بعدهاملهدي ني ال 
ىع؛ فيه تدل  ىلع أن  إمام العرص  لٰكن  الرواية املذكورة تدل  ىلع عكس املد 
ليس هل ودل  إمام ، ولن يكون إمام  بعده، وأن ه خاتم األوصياء، وبعده انقضاء 

ة  ، وقد ذكرنا ، وبدايتها مع اإلمام احلسني حكومته تبدأ رجعة األئم 
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تقع يف زمان إمام   أن  رجعة اإلمام احلسني فيما سبق رواياٍت تدل  ىلع
ل إمام العص العصـر، وأن  اإلمام احلسني  نه ويصيل  عليه؛ ـيغس  ر ويكف 
يف ٰهذه الرواية « ال عقب هل»ر ابنًا، فاملقصود من ـفحت  ىلع فرض أن  إلمام العص

ي يتوىل  منصب اإلمامة بعده.  هو االبن ال 

ون  الروایة العشر

يف تفسري أيب حاتٍم عن كعب األحبار قال: هم اثنا عشـر، فإذا اكن »
عند انقضائهم، فيجعل ماكن اثين عشـر اثنا عشـر مثلهم، وكٰذلك وعد 

ة فقرأ:  ِيَن آَمُنوا ِمنُكمْ ﴿اهلل ٰهذه األم  احِلَاِت  َوَعَد الُل اَّلَّ َوَعِملُوا الصَّ
ْرِض َكَما 

َ
ِيَن مِن َقْبلِِهمْ لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل وكٰذلك فعل ببين  ﴾اْسَتْخلََف اَّلَّ

 .(1)«إرسائيل
يذكر أحد أتباع أمحد ٰهذا احلديث باعتباره أحد األحاديث ادلال ة ىلع 

 املهدي ني قائاًل:
ٍد » ، ولٰكن ه موافق  ملا أسند ٰهذا اخلرب وإن لم يسند إىل الرسول حمم 
ة  وأهل بيته  إيله  م وسيأيت من انلص  ىلع أن  بعد األئم  ا تقد  مم 

ٍد  ، وٰهذه قرينة  ىلع أن  اخلرب االثين عرش اثنا عرش وصيًّا من آل حمم 
ٍد  ، وأن ه  صحيح  وغري مكذوٍب، وأقل  ما يقال: مسموع  عن انلب  حمم 
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ي نتلك م عنه  .(1)«إن ه مؤي د  للموضوع ال 

 سند الروایة 

 ٰهذه الرواية ألن ها: وال نقاش يف ضعف
اًل: لم ترد يف مصادر الشيعة.  أو 

 ثانيًا: لم ترد يف مصادر السن ة إال  يف تفسري أيب حاتٍم، وال نعلم من أين نقلها.
ابني  . (2)ثاثلًا: راوي الرواية هو كعب األحبار وهو من الكذ 

 .رابًعا: كعب األحبار لم ينسبها إىل انلب  
ر روايٍة وبناًء ىلع ٰهذا فانلق ل يف َغية الضعف سنًدا، ورب ما ال يمكن تصو 

 أضعف منها مشتملٍة ىلع ك  عنارص الضعف والوهن.

 دًللة الروایة

، وهناك احتماالن فيما يقصده كعب األحبار.  نص  ٰهذه الرواية َغمض 

ل: أن يكون يف مقام توضيح قوهل تعاىل:  ِيَن ﴿االحتمال األو  َوَعَد الُل اَّلَّ
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ْرِض َكَما اْسَتْخلََف  آَمُنوا
َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ِيَن مِن َقْبلِِهمْ  ين من  ،(1)﴾اَّلَّ ويريد أن يقول إن ه كما استخلف اهلل يف ال 
ة  قبلكم يف بين إرسائيل واكنوا اثين عشـر شخًصا، فكٰذلك يف ٰهذه األم 

ائيل، وىلع ٰهذا االحتمال ال ربط لٰهذه الرواية سيكون األمر مثل بين إرس
باملهدي ني، وتعبري "فيجعل ماكن اثين عشـر اثين عشـر مثلهم" بصيغة 

 املضارع ظاهرة  يف ٰهذا االحتمال.
مع مالحظة أن  مصادر الشيعة نقلت عن كعب األحبار حديثًا شبيًها بٰهذا 

بل ورد احلديث فقط عن  احلديث، ولم يرد فيه الالكم عن اثين عشـر مثلهم،
 اثين عرش خليفًة يف بين إرسائيل واثين عشـر إماًما، وٰهذا انلقل هو:

نَْد » ْحبَاري قَاَل: يفي اخْلُلََفاءي ُهُم اثنا َعَشـَر، فَإيَذا اَكَن عي
َ
َعْن َكْعبي اأْل

، َكذٰ  َة  َمدَّ اهلل لَُهْم يفي الُْعُمري یَت َطبََقة  َصاحلي
َ
ْم وأ َضائيهي هي انْقي يَك وََعَد اهلُل ٰهذي ل

 :
َ
َة، ُثمَّ قََرأ مَّ

ُ
احِلاِت ﴿اأْل ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَعِملُوا الصَّ َوَعَد الُل اَّلَّ

 ِ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ
َ
يَك  .﴾ِمْن َقْبلِِهمْ  ينَ لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل قَاَل: وَكٰذل

ائييَل، ولَيْسَ  ْو نيْصَف َفَعَل اهلل بيبيَني إيرْسَ
َ
َة يَْوًما أ مَّ

ُ
هي اأْل ْن َّتَْمَع ٰهذي

َ
يٍز أ ْت بيَعزي

ونَ ﴿يَْوٍم،  ا َتُعدُّ لِْف َسَنٍة ِممَّ
َ
 .(2)«﴾َوإِنَّ يَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكأ
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ي ينقله الصدوق يكشف نلا أن  ما رواه أبو حاتٍم يف  وٰهذا احلديث ال 
.  تفسريه َغمض  ومشو ش 

االحتمال اثلاين: مقصود كعب األحبار أن ه اكن يف بين إرسائيل اثنا عرش 
ة أيًضا سيكون  شخًصا، ثم  جاء اثنا عرش شخًصا مثلهم، ويف مثل ٰهذه األم 
ا ألم يكن من  األمر كٰذلك. ولو اكن املقصود من ٰهذه اآلية هو ٰذلك حقًّ

 لآلية؟!  األفضل أن يرد يف مثل ٰهذا املعىن يف تفسري أهل ابليت
وهم  أليس من األفضل أن نرجع يف تفسري اآلية إىل أهل ابليت 

املفسون احلقيقيون للقرآن الكريم بداًل من الرجوع إىل كعب األحبار 
اب؟! ويف مورد تفسري ٰهذه اآلية وردت تفاسري خمتلفة  يمكن اجلمع بينها،  الكذ 

ـرت بعض الروايات قوهل  ْرِض ﴿: فقد فس 
َ
أي  ﴾يَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

ة االثين عشـر، ويف بعٍض آخر ورد أن  املقصود منها القائم  يستخلفهم باألئم 
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف ﴿وأصحابه، ويف بعٍض ثالٍث ورد أن  املقصود من قوهل: 

ْرِض 
َ
ة االثنا عش ﴾اأْل : ر واملقصود من خصوص القسم األخري القائلـهو األئم 
ِي اْرتَضَ ﴿ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ْمًنا ـَويَلَُمكِّ

َ
ن َبْعِد َخْوفِِهْم أ ََلَُّهم مِّ ٰى لَُهْم َويَلَُبدِّ

ر وبٰهذا الرواية يمكن اجلمع ـ، هو إمام العص﴾َشيًْئا ِب  يرُْشُِكونَ  اَل  َيْعُبُدونيَِن 
ل وهو أن  ك  فئٍة بني فئتني من الروايات، وطبًعا يمكن أن يُطرح ٰهذا االحتما

من الروايات ناظرة  إىل وجٍه من وجوه اآلية، فعّل أساس الفئة األوىل يكون 
ة لم  املقصود من االستخالف اإلمامة، ال اخلالفة الظاهري ة؛ ألن  أكَث األئم 
يصلوا إىل اخلالفة الظاهري ة، واعشوا حالًة من اتلقي ة، وىلع أساس الروايات 

ـرتها بإمام العصـر فاملقصود اخلالفة الظاهري ة، ويف الرواية ال يت  ال يت فس 
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ل من اآلية يف اخلالفة  ـرت اآلية بكال اتلفسريين جعلت القسم األو  فس 
ا اتلمكني يف األرض واخلالفة الظاهري ة حيث يُعبد اهلل بال تقي ٍة  ابلاطني ة، وأم 

ة  بزمان ظهور إمام العص يت تقول إن  ، كما أن  الروايات ال  ر ـفيه خاص 
ة يمكن أن تكون ناظرًة إىل رجعة أهل   املقصود من اآلية ك  األئم 

ق هلم حت  اخلالفة الظاهري ة، كما أن  هناك رواياٍت ابليت  ، حيث تتحق 
ت ٰهذه اآلية برجعة أهل ابليت، وفيما ييل بعض ٰهذه الروايات:  فس 

بَا َعبْدي اهلل »
َ
لُْت أ

َ
نَاٍن قَاَل: َسأ َعْن قَْولي اهللي َجلَّ  َعْن َعبْدي اهلل بْني سي

اتي لَيَْستَْخليَفنَُّهْم يفي ﴿َجاَلهُلُ:  احلي لُوا الصَّ نُْكْم وَعمي يَن آَمنُوا مي ي
وََعَد اهلُل الَّ

رْضي 
َ
مْ اأْل ْن َقبْليهي يَن مي ي

 قَاَل: ُهمُ  ﴾َكَما اْستَْخلََف الَّ
َ
ةُ  اأْل  .(1)«ئيمَّ

يبي َعبْدي اهلل »
َ
رٍي َعْن أ يبي بَصي

َ
:  َعْن أ ي َعزَّ وَجلَّ َوَعَد ﴿يفي َمْعىَن قَْوهلي

ْرِض َكَما 
َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ الُل اَّلَّ

ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  ِي اْرتَضاْسَتْخلََف اَّلَّ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ََلَُّهم  ىـَ َويَلَُمكِّ لَُهْم َويَلَُبدِّ
ْمًنا 

َ
ن َبْعِد َخْوفِِهْم أ قَاَل: نََزلَْت يفي الَْقائيمي  .﴾َشيًْئا ِب  ِرُكونَ ـيُْش  اَل  َيْعُبُدونيَِن مِّ

ْصَحابيهي 
َ
   .(2)«وأ

                                                                                                                                                       

د بن يعقوب، الاكيف، ج  (1) ، حمم  ، هاشم بن سليمان،3، ح 193، ص 1اللكيين   ؛ ابلحراين 
 .7695، ح 89، ص 4 ج الربهان،

د بن إبراهيم، الغيبة، ص  (2) ، حمم  ، هاشم بن سليمان، 35، ح 240انلعماين  ؛ ابلحراين 
 .7697، ح 89، ص 4 جالربهان،
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« 
َ
لُْت أ

َ
نَاٍن قَاَل: َسأ َعْن قَْولي اهلل َعزَّ  بَا َعبْدي اهلل َعْن َعبْدي اهلل بْني سي

 : احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف ﴿وَجلَّ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد الُل اَّلَّ
ِيَن ِمن َقْبلِِهمْ  ْرِض َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ

َ
يبي َطاليٍب ﴾اأْل

َ
ي بْني أ . قَاَل: نََزلَْت يفي َعيلي

 
َ
هي واأْل ْن ُودْلي ةي مي ِي اْرتَضَ ﴿، ئيمَّ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ََلَُّهم ـَويَلَُمكِّ ٰى لَُهْم َويَلَُبدِّ

ْمًنا
َ
ن َبْعِد َخْوفِِهْم أ  .»(1)قَاَل: َعىَن بيهي ُظُهوَر الَْقائيمي  ﴾مِّ

يبي َجْعَفٍر ابْلَاقيري »
َ
مي بْني مُحَيٍْد، َعْن أ رُي قَا :قَاَل  َعْن اَعصي مي

َ
 َل أ

نينَي  ْحيَاًء يُلَبروَن  َفيَا َعَجبَاهْ  :الُْمْؤمي
َ
ْمَواٍت َيبَْعثُُهُم اهلُل أ

َ
ْن أ ْعَجُب مي

َ
وَكيَْف اَل أ

، قَْد  َككي الُْكوَفةي دي اْنَطلَُقوا بيسي
َ اهلل، قَ يَْك يَا َدايعي يَْك بَلَّ : بَلَّ ُزْمَرًة ُزْمَرًة بياتلَّلْبيَيةي
ُبوَن بيَها هَ  ْم يَلَْضـري هي  َعَواتيقي

ْم َشَهُروا ُسُيوَفُهْم ىلَعَ هي ْتبَاعي
َ
ْم وأ اَم الَْكَفَرةي، وَجَبابيَرتيهي
 : ي َعزَّ وَجلَّ َز اهلل َما وََعَدُهْم يفي َقْوهلي يَن َحتَّ ُينْجي ري لينَي واآْلخي وَّ

َ
ْن َجبَابيَرةي اأْل َوَعَد ﴿مي

ْرِض 
َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ  َكَما الُل اَّلَّ

ن  ََلَُّهم مِّ ِي اْرتَََضٰ لَُهْم َويَلَُبدِّ ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َويَلَُمكِّ اْسَتْخلََف اَّلَّ
ْمًنا 

َ
نينَي، اَل  ﴾ِرُكوَن ِب َشيًْئايُْشـ اَل  َيْعُبُدونيَِن َبْعِد َخْوفِِهْم أ ْي َيْعُبُدونيَني آمي

َ
أ

َحًدا يفي 
َ
ةي، والرَّْجَعَة  خَيَاُفوَن أ ةَ َبْعَد الَْكرَّ َ الَْكرَّ ، وإينَّ لي

يَّة  نَْدُهْم تَقي ، لَيَْس عي بَاَديتي عي
 ، َماتي ْواَلتي وانلَّقي ُب الصَّ ، وَصاحي اتي ُب الرََّجَعاتي والَْكرَّ نَا َصاحي

َ
، وأ َبْعَد الرَّْجَعةي

                                                                                                                                                       

، هاشم بن سليمان، 365اهرة، ص ، تأويل اآليات الظاإلسرت آبادي، عيلٌّ  (1) ؛ ابلحراين 
 .7697، ح 90، ص 4 جالربهان، 
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يبَاتي  واَلتي الَْعجي  .(1)«وادلر
ح بأن  نقباء بين ـتص  عن انلب  وفيما يأيت نذكر روايًة لطيفةً  ر 

 ، ة اثنا عشـر شخًصا ال أكَث وال أقل  إرسائيل اكنوا اثين عرش، وكٰذلك األئم 
ْرِض ﴿وكٰذلك أشري يف ٰهذه الرواية إىل آية 

َ
 :﴾ولَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل

ير  َعْن َجابيري بْني َعبْدي » نَْصارييي قَاَل: َدَخَل ُجنَْدُب ْبُن ُجنَاَدةَ ايْلَُهودي
َ
اهلل اأْل

 رَُسولي اهلل 
ْن َخيرَْبَ ىلَعَ ْيني  مي ْخربي

َ
ُد أ ُثمَّ قَاَل: يَا رَُسوَل اهللي،  ،َفَقاَل: يَا حُمَمَّ
ْمَراَن  يُْت ابْلَاريَحَة يفي انلَّْومي ُموىَس ْبَن عي

َ
ْسليَم َفَقاَل لي  إييني َرأ

َ
: يَا ُجنَْدُب، أ

َ اهلُل  ْسلََمُت، فََرَزقيَني
َ
هي، َفَقْد أ ْن َبْعدي يَاءي مي وْصي

َ
ْك بياأْل ٍد، واْستَْمسي ىلَعَ يَدي حُمَمَّ

يَايئي  وْصي
َ
ْم. َفَقاَل: يَا ُجنَْدُب، أ َك بيهي َتَمسَّ

َ
يَاءي َبْعَدَك ألي وْصي

َ
ْيني بياأْل ْخربي

َ
يَك فَأ ٰذل

ي بيَعَددي  ْن َبْعدي ُهْم اَكنُوا اثين  مي ائييَل. َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهللي، إينَّ ُنْقبَاءي بيَني إيرْسَ
 
َ
ي اْثنَا َعرَش. َفَقاَل: يَا َعرَشَ ٰهَكَذا وََجْدنَا يفي اتلَّْوَراةي. قَاَل: َنَعْم، اأْل ُة َبْعدي ئيمَّ

نَّهُ  ٍد؟ قَاَل: اَل، َولٰكي ُهْم يفي َزَمٍن َواحي
ْم َخلَف  َبْعَد َخلٍَف، فَإينََّك رَُسوَل اهللي، لُكر

ْم لي يَا رَُسوَل اهلل. قَاَل: َنَعْم إينََّك تُْدريُك  هي َسمي
نُْهْم إيالَّ ثاََلثًَة. قَاَل: فَ اَل تُْدريُك مي

ي، ُثمَّ اْبنَ  يبي َطاليٍب َبْعدي
َ
َّ ْبَن أ ة َعيلي

بَا األئم 
َ
نْبييَاءي وأ

َ
يَاءي وَواريَث اأْل وْصي

َ
ُه َسييَد اأْل

                                                                                                                                                       

دباقر، حبار األنوار، ج  (1) ، حمم  ، حسن بن 20، ح 47و 46، ص 53املجليس  ؛ احليل  
، ؛ 132 – 130ر ابلصائر، ص ـسليمان، خمتص ج  الربهان، هاشم بن سليمان،ابلحراين 

 .7702، ح 95، ص 4
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نََّك َجْهُل  ي، واَل َيُغرَّ ْن َبْعدي ْم مي ْك بيهي ، فَاْستَْمسي احْلََسَن، ُثمَّ احْلَُسنْيَ
ـيي  يَن َيْقض ي بْني احْلَُسنْيي َسييدي الَْعابيدي اَلَدةي ابْنيهي َعيلي لينَي. فَإيَذا اَكنَْت َوقُْت وي اجْلَاهي

نْ َعلَيَْك اهلُل  َن ادلر َك مي ُر َزادي ُبُه. َفَقاَل: يَا ، وَيُكوُن آخي ْن لَََبٍ ترَْشَ بًَة مي يَا رَشْ
[ وُشبرَْيًا، فَلَْم  (1)رَُسوَل اهللي، ٰهَكَذا وََجْدُت يفي اتلَّْوَراةي: ايلانقطة َ شبريا ]َشربَّ

ْم؟ َفَقاَل:  يهي َسامي
َ
؟ وَما أ يَاءي وْصي

َ
َن اأْل يَُهْم، فََكْم َبْعَد احْلَُسنْيي مي َسامي

َ
ْعريْف أ

َ
أ

يْسَعة  مي  ُة احْلَُسنْيي قَاَم ت نُْهْم، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ ير مي ، َوالَْمْهدي ْن ُصلْبي احْلَُسنْيي
ٍّ قَاَم  ُة َعيلي

يَن، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ ُب بيَزيْني الَْعابيدي
، وُيلَقَّ ٌّ ْمري َبْعَدُه اْبنُُه َعيلي

َ
بياأْل

د  اْبنُُه يُْدىَع بيا ْمري َبْعَدُه حُمَمَّ
َ
ْمري بياأْل

َ
ٍد قَاَم بياأْل ُة حُمَمَّ ، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ بْلَاقيري

ْمري َبْعَدُه 
َ
ُة َجْعَفٍر قَاَم بياأْل ، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ قي ادي َبْعَدُه اْبنُُه َجْعَفر  يُْدىَع بيالصَّ

ُة ُموىَس قَاَم بي  ، ُثمَّ إيَذا اْنتََهْت ُمدَّ مي ْمري َبْعَدُه اْبنُُه اْبنُُه ُموىَس يُْدىَع بيالاَْكظي
َ
اأْل

د  اْبنُُه يُْدىَع  ْمري َبْعَدهُ حُمَمَّ
َ
ٍّ قَاَم بياأْل  َعيلي

ةُ ٌّ يُْدىَع بيالريَضا، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ َعيلي
ي  ٌّ اْبنُُه يُْدىَع بيانلَّيقي ْمري َبْعَدُه َعيلي

َ
ٍد قَاَم بياأْل ةُ حُمَمَّ ي، فَإيَذا اْنَقَضْت ُمدَّ ِكي ، فَإيَذا بيالزَّ

يُب  ، ُثمَّ يَغي نيي مي
َ
ْمري َبْعَدهُ احْلََسُن اْبنُُه يُْدىَع بياأْل

َ
ٍّ قَاَم بياأْل ُة َعيلي

اْنَقَضْت ُمدَّ
ني  يُب َعنُْهْم؟ قَاَل: اَل، ولٰكي َعنُْهْم إيَماُمُهْم. قَاَل: يَا رَُسوَل اهللي، ُهَو احْلََسُن يَغي

ُة. قَاَل: يَا رَُسوَل  َرُه اهلُل.  اْبنُُه احْلُجَّ اهللي، َفَما اْسُمُه؟ قَاَل: اَل يَُسمَّ َحتَّ ُيْظهي
ْكَرُهْم يفي اتلَّْوَراةي، وقَْد بَشَّ  : يَا رَُسوَل اهللي، قَْد وََجْدنَا ذي َرنَا ُموىَس ـقَاَل ُجنَْدب 
يَّتيَك. ُثمَّ تاََل رَُسو ْن ُذري يَاءي َبْعَدَك مي وْصي

َ
ْمَراَن بيَك، وبياأْل : ُل اهلل ْبُن عي

                                                                                                                                                       

  ورد يف ابلحار: ايلايقطو. (1)
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 ْرِض
َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْل ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد الُل اَّلَّ

ِي اْرتَََضٰ لَُهْم  ََنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َويَلَُمكِّ َكَما اْسَتْخلََف اَّلَّ
ََلَُّهم مِّن َبْعِد َخْوفِِهمْ  ْمًنا َويَلَُبدِّ

َ
: يَا رَُسوَل اهللي، َفَما َخْوُفُهْم؟  .أ َفَقاَل ُجنَْدب 

َل  ، فَإيَذا َعجَّ يهي يهي وُيؤْذي نُْهْم ُسلَْطان  َيْعرَتي ٍد مي  َواحي
قَاَل: يَا ُجنَْدُب، يفي َزَمني ُكي

رَْض قيْسًطا وَعْداًل َكَما ُمليئَْت َجْوًرا وُظ 
َ
 اأْل

ُ
نَا َيْمََل ُثمَّ قَاَل  .لًْمااهلل ُخُروَج قَائيمي
:  ْم، أوٰلك تيهي نَي ىلَعَ حَمَجَّ يلُْمتَّقي ، ُطوََب ل يَن يفي َغيْبَتيهي ابيري ُطوََب ليلصَّ

ِيَن يُْؤمُِنوَن بِالَْغْيِب وََصَفُهْم اهلل يفي كيتَابيهي وقَاَل:  وٰٰلَِك وقَاَل: اَّلَّ
ُ
أ

اَل إِنَّ ِحْزَب اللِ ُهُم الُْمْفلِحُ 
َ
 .»(1)ونَ ِحْزُب اللِ أ

ة املقصودون يف ٰهذه اآلية أيًضا طبًقا تلفسري أهل  وبناًء ىلع ٰهذا فاألئم 
ابليت هم اثنا عرش شخًصا، والكم كعب األحبار ىلع فرض أن  مقصوده هو 

ر إماًما ـأن ه اكن يف بين إرسائيل اثنا عرش إماًما سيكونون خلفاء، واثنا عش
مثلهم اكنوا خلفاء، ويف ٰهذه األمة سيوجد مثلهم، وىلع فرض أن  ٰهذا الالكم 

، فما قلناه من توجيهاٍت للروايات السابقة ّتري يف ٰهذا انلقل من انلب  
ًة )ولم  ين أصبحوا أئم  ة، يعين بعدد ال  أيًضا، ويمكن محله ىلع رجعة األئم 

( سيكون ع دد اخللفاء يف األرض، أو يكون يكن هلم خالفة  ظاهري ة 
ي املقصود من اخللفاء الالحقني هم أكابر أصحاب إمام العصـر  ، ال 

                                                                                                                                                       

ٍد، كفايه األثر، ص  (1) ، عيل  بن حمم  از الرازي  دباقر، حبار األنوار، ج 57اخلز  ، حمم  ؛ املجليس 
 .305و 304، ص  36



  أضواٌء عىل روايات املهدّيني  ................................................ 202

ليس عن اإلمام،  (رواية كعٍب )يصلون إىل احلكم؛ ألن  الالكم يف الرواية 
 وإن ما هو عن اخلالفة.

ون   الروایة الحادية والعشر

يَم » َثنَا فَُراُت ْبُن إيبَْراهي ر قَاَل: َحدَّ يمي يٍد الَْهاشي دي بْني َسعي َثنَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ َحدَّ
ثيَني  ر قَاَل: َحدَّ ي بْني أمحد الَْهْمَدايني ُد ْبُن َعيلي

َثنَا حُمَمَّ ر قَاَل: َحدَّ بْني فَُراٍت الُْكويفي
بُو الَْفْضلي الَْعبَّاُس ْبُن َعبْدي 

َ
مي بْني أ ُد ْبُن الَْقاسي َثنَا حُمَمَّ  اهلل ابْلَُخاريير قَاَل: َحدَّ

َثنَا َعبُْد  يبي بَْكٍر قَاَل: َحدَّ
َ
دي بْني أ مي بْني حُمَمَّ يَم بْني َعبْدي اهلل بْني الَْقاسي إيبَْراهي

ي بْني ُموىَس الريَضا  ، َعْن َعيلي اَلمي ْبُن َصاليٍح الَْهَرويير  السَّ
َ
بييهي ُموىَس ، َعْن أ

ي  بييهي َعيلي
َ
، َعْن أ ٍّ دي بْني َعيلي

بييهي حُمَمَّ
َ
ٍد، َعْن أ بييهي َجْعَفري بْني حُمَمَّ

َ
بْني َجْعَفٍر، َعْن أ

يبي َطاليٍب 
َ
ي بْني أ بييهي َعيلي

َ
، َعْن أ ٍّ بييهي احْلَُسنْيي بْني َعيلي

َ
، َعْن أ  بْني احْلَُسنْيي

ْكَرَم َعلَيْهي : َما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل 
َ
، واَل أ فَْضَل مييني

َ
َخلََق اهلل َخلًْقا أ

 ٌّ . قَاَل َعيلي
يني ئييُل؟ مي ْم َجرْبَ

َ
فَْضُل أ

َ
نَْت أ

َ
َفَقاَل : َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهللي، فَأ

:  إينَّ اهلل ، ر نْبييَاَءهُ الُْمرَْسلينَي ىلَعَ َماَل  -َتبَارََك وَتَعاىَل  -يَا َعيلي
َ
َل أ ئيَكتيهي فَضَّ

يعي انلَّبييينَي والُْمرَْسليني...  ليَني ىلَعَ مَجي بينَي، وفَضَّ َحتَّ اْنتََهيُْت إيىَل َحيُْث الُْمَقرَّ
ُد! َفُقلُْت: بَلَّيَْك َرِبي  -َعزَّ وَجلَّ  -َما َشاَء اهلُل  يُت: يَا حُمَمَّ ، َفنُودي ْن َملَُكوتيهي مي

نَا َربرَك، وَسْعَديَْك، َتبَاَرْكَت وَتَعايَلْ 
َ
ي وأ نَْت َعبْدي

َ
ُد، أ يُت: يَا حُمَمَّ َت. َفنُودي

 ، بَاديي، ورَُسوِلي إيىَل َخليْقي ، فَإينََّك نُوريي يفي عي
ْ فَإييَّاَي فَاْعبُْد، وَعيَلَّ َفتََوُكَّ

يَمْن َخالََفَك َخلَْقُت نَاري  ، ول يَمْن تَبيَعَك َخلَْقُت َجنَّيتي ، ل يَّيتي يتي يفي بَري ي، وُحجَّ
، وَمْن  . َفُقلُْت: يَا رَبي وَْجبُْت ثََوايبي

َ
يَعتيَك أ ، وليشي وَْجبُْت َكَراَميتي

َ
يَائيَك أ وْصي

َ
وألي
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 .  َساقي الَْعْرشي
يَاَءَك الَْمْكتُوُبوَن ىلَعَ وْصي

َ
ُد، إينَّ أ يُت: يَا حُمَمَّ ؟ َفنُودي يَايئي وْصي

َ
أ

نَا بنَْيَ يََدْي َرِبي إيىَل َساقي 
َ
يُْت اثين َعَشـَر نُوًرا يفي ُكي َفنََظْرُت وأ

َ
، فََرأ الَْعْرشي

ْخَض 
َ
ر ْبُن ـنُوٍر َسْطر  أ لُُهْم َعيلي وَّ

َ
، أ يَايئي وْصي

َ
ْن أ ٍّ مي ُر َمْكتُوب  َعلَيْهي اْسُم ُكي وَصي

ْن  يَايئي مي وْصي
َ
ٰهؤالء أ

َ
، أ ، َفُقلُْت: يَا رَبي يتي مَّ

ُ
ير أ ُرُهْم َمْهدي يبي َطاليٍب، وآخي

َ
أ

يَايئي وُحَجيجي َبْعَدَك َبعْ  ْصفي
َ
بَّايئي وأ حي

َ
َايئي وأ ْويلي

َ
ُد، ٰهُؤالءي أ يُت: يَا حُمَمَّ ي؟ َفنُودي دي

ِتي وَجاَللي  زَّ يَاُؤَك وُخلََفاُؤَك، وَخرْيُ َخليْقي َبْعَدَك، وعي وْصي
َ
، وُهْم أ يَّيتي  بَري

ىلَعَ
ْم لَكيَميتي  ْعلينَيَّ بيهي

ُ
، وأَل ييني ْم دي َرنَّ بيهي ْظهي

ُ
ْن أَل ْم مي ريهي رَْض بيآخي

َ
َرنَّ اأْل َطهي

ُ
، وأَل

َياَح،  َرنَّ هَلُ الري َسخي
ُ
َبَها، وأَل رْضي وَمَغاري

َ
َق اأْل َكنَُّه َمَشاري

َملي
ُ
، وأَل ْعَدايئي

َ
أ

ي،  ُنْدي نُْصـَرنَُّه ِبي
َ
، وأَل ْسبَابي

َ
يَنَُّه يفي اأْل َرقي

ُ
َعاَب، وأَل قَاَب الصي يلَنَّ هَلُ الري َذل

ُ
وأَل
 
ُ
ي، وأَل يدي ، وجَيَْمَع اخْلَلَْق ىلَعَ تَوْحي ؛ َحتَّ ُيْعليَن َدْعَوِتي نَُّه بيَماَلئيَكيتي دَّ ُثمَّ مي

يَاَمة َايئي إيىَل يَْومي الْقي ْويلي
َ
يَّاَم بنَْيَ أ

َ
لَنَّ اأْل َداوي

ُ
يَمنَّ ُملَْكُه، وأَل دي

ُ
 «.أَل

 قائاًل:يستند أحد أتباع أمحد إىل ٰهذا احلديث يف مورد املهدي ني 
سوف تستمر  من بعده بقيادة  تقدم بيان أن  دولة اإلمام املهدي  »

ي ته، ويف ٰهذا احلديث القديس  يقول اهلل  عن  -جل  جالهل  -املهدي ني من ذر 
 : َايئي إيىَل يَْومي »اإلمام املهدي  ْويلي

َ
يَّاَم بنَْيَ أ

َ
لَنَّ اأْل َداوي

ُ
يَمنَّ ُملَْكُه، وأَل دي

ُ
ُثمَّ أَل

ي ته، ويداول  أي سيديم ملك اإلمام املهدي  « يَاَمةالْقي  باملهدي ني من ذر 
ة بن احلسن هم املهدي ون  األي ام بينهم إىل يوم القيامة، فأويلاء اهلل بعد احلج 
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ي ته (1)عرشاالثين   .(2)«من ذر 

 سند الروایة 

د بن عيل  بن أمحد  -مع أن  ثالثًة من رواة ٰهذا احلديث  وهم حمم 
د بن القاسم اهلمدا ، وحمم  ، وأبو الفضل العب اس بن عبد اهلل ابلخاري   -ين 

لم يذكرهم الرجايل ون، فهم مهملون، لٰكن  الرواية صحيحة  حبسب 
 املضمون، وال داللة فيها ىلع املهدي ني كما سنشري إيله. 

 دًللة الروایة 

ة اثنا عش ح ٰهذه الرواية بأن  األئم  هلم عيل  ـترص   بن أيب ر شخًصا، أو 
يَّاَم »، ويف نهايتها وردت عبارة ، وآخرهم املهدي  طالٍب 

َ
لَنَّ اأْل َداوي

ُ
وأَل

يَاَمةي  َايئي إيىَل يَْومي الْقي ْويلي
َ
ة « بنَْيَ أ  ويه تدل  ىلع رجعة األئم 

 .املعصومني 
والعجيب أن ه كيف يستند أتباع أمحد احلسن إىل ٰهذا احلديث بينما ورد 
بَّايئي  حي

َ
َايئي وأ ْويلي

َ
ُد ٰهُؤاَلءي أ ة؟! فإن اهلل يقول: "يَا حُمَمَّ فيه اتلرصيح بعدد األئم 

يَايئي وُحَجيجي َبْعَدَك" وبناًء ىلع ٰهذا يكون املقصود  ْصفي
َ
ين وأ من أويلاء اهلل ال 

ة االثنا عرش تتداول األي ا م بينهم املذكورين يف الرواية أنفسهم، وهم األئم 

                                                                                                                                                       

 ٰهكذا ورد يف الكتاب، والصحيح )االثنا عشر(. (1)
 (.30)احلديث  83ص  ،العقيلّي، ناظم، األربعون حديثًا يف املهدّينی (2)
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اكن املقصود شخًصا آخر جيب ذكره، باإلضافة إىل أن  أتباع أمحد  ، وإذا
ر ال القيامة، وعليه ـاحلسن يرون أن  الرجعة تكون بعد املهدي  االثين عش

ون إىل محل تداول األي ام بني أويلاء اهلل ىلع رجعة  ةفهم مضطر   .  األئم 

ون الرواية  الثانية والعشر

 اجلعد أيب بن سالم عن )املالحم( كتاب يف ياملناد بن احلسني أبو أخرج»
 يكون ثم   سنًة، وعرشين اثنني أو سنًة، وعرشين إحدى املهدي   يكون :قال
، وهو دونه، هو و بعده، من آخر  آخر يكون ثم   سنًة، رةـعش أربع صالح 
، وهو دونه، وهو بعده، من  .(1)«سنني تسع صالح 

 استند بهذه الرواية أحد أتباع أمحد، ويقول:
د ىلع أن  بعد اإلمام املهدي  » ًة وحجج ٰهذا اخلرب يؤك  ، وهم (2)أئم 

 .(3)«املهدي ون، كما بي نته الروايات املتاكثرة

 سند الرواية

اًل: ٰهذا احلديث منقول  من مصادر أهل السن ة، ولم ينقله  أصحابنا يف أو 

                                                                                                                                                       

 .148، ص 1السيوطّي، جالل الدين، العرف الوردّي يف أخبار املهدّي، ج  (1)
 ٰهكذا ورد يف الكتاب، والصواب )حجًجا(. (2)
 (.29)احلديث  65، ص يف املهدّينی العقيلّي، ناظٌم، األربعون حديثًا (3)
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 كتبهم.
، بل نسبت إىل سالٍم بن إىل انلب  وأهل بيته ة ثانيًا: لم تنسب الرواي

 أيب جعٍد، فالرواية من حيث السند واضحة الضعف.

 دًللة الرواية

مضافًا إىل ضعف الرواية فان ه ال داللة هلا ىلع املهدي ني بوجٍه؛ إذ تثبت 
ا هوي ة ٰهذين الصاحلني،  ،صاحلني بعد اإلمام املهدي  شخصني وجود  وأم 

 نفالرواية تسكت عنهما، وىلع فرض كونها روايًة عن املعصوم، فيمكن أ
، وقد جاء يف الروايات تكون إشارًة إىل رجعة احلسني وأمري املؤمنني 

اح احلسني هو ر ـأن ه خيرج املنترص بعد القائم، واملنتص ، وبعده السف 
إىل ٰهذه الروايات يف اجلواب عن الرواية  ، وقد أرشناوهو أمري املؤمنني 

ة أـالسابعة عش  .(1)كَث من اثين عرشرة يف شبهة أن  األئم 

ون  الرواية  الثالثة والعشر

لي  َعني »
يبي  َعنْ  الُْمَفضَّ

َ
: َعزَّ  اهللُ  َقاَل : َقاَل   اهللي  َعبْدي  أ  افرَْتَْضُت  وََجلَّ

بَاديي ىلَعَ  ْسَكنْتُُهمْ  َعَرفُوَها إيَذا فََرائيَض، َرةَ ـَعشَ  عي
َ
، أ حَبْتُُهمْ  َملَُكوِتي

َ
، َوأ نَايني  جي

لَُها وَّ
َ
، أ فيَتي فَةُ  َواثلَّانييَةُ  َمْعري ، إيىَل  رَُسوِلي  َمْعري ، َواإْليقَْرارُ  َخليْقي يُق  بيهي  هَلُ، َواتلَّْصدي

َةُ  فَةُ  َواثلَّاثلي َايئي  َمْعري ْويلي
َ
نَُّهمُ  أ

َ
، ىلَعَ  احْلَُججُ  َوأ ، َفَقدْ  َوااَلُهمْ  نْ مَ  َخليْقي  َوااَليني

                                                                                                                                                       

  من كتابنا ٰهذا. 82 – 80راجع ص  (1)
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، َفَقدْ  اَعَداُهمْ  َوَمنْ  ، بنَْيَ وَ  َبييْني  فييَما الَْعلَمُ  وَُهمُ  اَعَدايني نَْكَرُهمْ  َوَمنْ  َخليْقي
َ
 أ

ْصلَيْتُهُ 
َ
، َعلَيْهي  وََضاَعْفُت  نَاريي، أ ابيَعةُ  َعَذايبي فَةُ  َوالرَّ ْشَخاصي  َمْعري

َ
ينَ  اأْل ي  الَّ

يُموا قي
ُ
نْ  أ يَاءي  مي امُ  َوُهمْ  قُْديسي  ضي ي، قُوَّ َسةُ  قيْسطي فَةُ  َواخْلَامي امي  َمْعري مْ  الُْقوَّ  بيَفْضليهي

يُق  َسةُ  لَُهْم، َواتلَّْصدي ادي فَةُ  َوالسَّ نْ  اَكنَ  َوَما إيبْلييَس، َعُدويي َمْعري  َذاتيهي  مي
، ْعَوانيهي

َ
ابيَعةُ  َوأ ْمريي َقبُوُل  َوالسَّ

َ
يُق  أ نَةُ  ،ليرُُسيلي  َواتلَّْصدي يي كيتَْمانُ  َواثلَّامي  رسي

ي  ، َورسي َايئي ْويلي
َ
َعةُ  أ يمُ  َواتلَّاسي ْهلي  َتْعظي

َ
مْ  َوالرَّدر  َعنُْهمْ  َوالَْقبُوُل  َصْفَوِتي  أ  فييَما إييَلْهي

، اْختَلَْفتُمْ  ـْرحُ  خَيُْرجَ  َحتَّ  فييهي نُْهْم، الشَّ ةُ  مي َ نْ  َوالَْعارشي
َ
ُخوهُ  ُهوَ  يَُكونَ  أ

َ
 يفي  َوأ

يني  ْنيَا ادلي يَك  اَكنُوا فَإيَذا َسَواًء، رَشَاًع  َوادلر ْدَخلْتُُهمْ  َكٰذل
َ
، أ نَ  َوآَمنْتُُهمْ  َملَُكوِتي  مي

ْكرَبي  الَْفَزعي 
َ
ي َواَكنُوا اأْل نْدي لييينيَ  يفي  عي  .(1)«عي
 ٰهذا احلديث بعض أتباع أمحد قائاًل:إىل استند 

ا تقدم أن  مقام املهدي ني فقد عرفنا » ة االثىنمم   يأيت بعد مقام األئم 
ة االثين عشـر  (2)ن املهديونوكو عرش... يأتون يف املقام اتلال ملقام األئم 
ابيَعةُ أن هم املقصودون بالفريضة الرابعة يف قوهل تعاىل: " يعين َفةُ  َوالرَّ  َمْعري

ْشَخاصي 
َ
ينَ  اأْل ي يُموا الَّ قي

ُ
نْ  أ يَاءي  مي بعد ألن هم أفضل اخللق  "؛قُْديسي  ضي

                                                                                                                                                       

ام بن سهيٍل، ( 1) د بن هم  دباقر، ـ؛ املجلس69اتلمحيص، ص اإلساكيف ، حمم  ، حمم  ي 
 .13، ص66حبار األنوار، ج 

 ٰهكذا ورد يف الكتاب، والصحيح )املهدّينی(. (2)
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ة االثين عرش، وقد وصفوا بالقو ام يف قول اإلمام ابلاقر  يف وصفه  األئم 
 .(1)«للكوفة: "وفيها يكون قائمه والقو ام من بعده"

 سند الروایة

د  بني أن يكون للشيخ د عيلٍّ  أيب اثلقة كتاب )اتلمحيص( مرد   بن حمم 
اٍم اإلساكيف  والشيخ دٍ  أيب هم  صاحب كتاب  شعبة بن عيل   بن احلسن حمم 

والرواية ليس هلا سلسلة سنٍد والكهما ثقة  الرسول(.  آل عن العقول )حتف
ل روايٍة من ٰهذا  ل بن عمر، ولٰكن ذكر صاحب الكتاب يف أو  إىل املفض 

 الكتاب سلسلة سنده إىل أيب بصرٍي:
امٍ » ُد ْبُن َهمَّ ٍّ حُمَمَّ بُو َعيلي

َ
ثيَني أ ثيَني َعبُْد اهللي  َحدَّ  ْبُن َجْعَفٍر احْليْمرَييير قَاَل: َحدَّ

ي بْني  ٍد َعني احْلََسني بْني حَمْبُوٍب َعْن َعيلي مْحَُد َوَعبُْد اهللي اْبنَا حُمَمَّ
َ
َثنَا أ قَاَل: َحدَّ
ام ئَاٍب َوَكرَّ يبي  َعنْ  ري

َ
ريٍ  أ يبي  َعنْ  بَصي

َ
 «. اهللي  َعبْدي  أ

نا  ابلحث عن سند ٰهذا والظاهر أن  الروايات بعدها بٰهذا السند، وال يهم 
الكتاب والرواة لٰهذا احلديث؛ ألن ه ال داللة فيها ىلع املقصود، وإن اكن 

 السند صحيًحا. 

 روايةدًللة ال

                                                                                                                                                       

 (.21)احلديث  54و 53، ص يف املهدّينی العقيلّي، ناظٌم، األربعون حديثًا (1)
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يوجد يف ٰهذه الرواية اسم  للمهدي ني، ويف املراد من الفريضة  ال
:  الرابعة احتماالت 

ة  ل: يكون املراد منه الاكملني والكبار من الشيعة بعد األئم  األو 
، كما هو ظاهر احلديث، وإطالق )قو ام قسط اهلل( عليهم املعصومني 

ذا الفهم أيًضا إطالق القو ام ىلع الشيعة ويؤي د هٰ ال يدل  ىلع عصمتهم، 
ة يف الروايات اتلايلة:  وأصحاب األئم 

يبي َجْعَفٍر َعْن َعبْدي الَْمليكي بْ »
َ
نْدي أ ْن عي ْعنَيَ قَاَل: ُقْمُت مي

َ
 ،ني أ
ي َفبََكيُْت  ْدريَك  :َفُقلُْت  ؟َما لََك  :َفَقاَل  ،فَاْعتََمْدُت ىلَعَ يَدي

ُ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
ُكنُْت أ

ة  هٰ  َ قُوَّ ْمَر وِبي
َ
ُكْم َيْقتُُل َبْعُضُهْم َبْعًض  :َفَقاَل  .َذا اأْل نَّ َعُدوَّ

َ
َما تَرَْضْوَن أ

َ
ْنتُْم و اأ

َ
أ

نُوَن يفي ُبيُوتيُكمْ  نَي إينَُّه لَْو قَْد اَكَن ذٰ  ؟!آمي ْربَعي
َ
َة أ نُْكْم قُوَّ َي الرَُّجُل مي ْعطي

ُ
يَك أ ل

يدي  ،رَُجاًل  لَْت قُلُوُبُكْم َكُزَبري احْلَدي بَاَل لََقلََعتَْها  ،وُجعي َف بيَها اجْلي وُكنْتُْم  ،لَْو قُذي
اَنَها رْضي وُخزَّ

َ
اَم اأْل  .(1)«قُوَّ
 ذا:ٰهك لصاحب األمر مام الرضا ادلاعء املنقول من اإل ويف
تيَك ىلَعَ َخلْقيكللّٰ ا» يَك وَخلييَفتيَك وُحجَّ َواْمُّنْ َعلَيْنَا  ...ُهمَّ اْدَفْع َعْن َويلي

ْمريه ،بيُمتَاَبَعتيهي 
َ
نَي بيأ امي ْزبيهي الَْقوَّ  .(2)«واْجَعلَْنا يفي حي

؛ ألن   وأيًضا كون معرفتهم فريضًة ال يدل  ىلع إمامتهم كما هو واضح 

                                                                                                                                                       

 .294، ص 8الکلييّن، حمّمد بن يعقوب، الكايف، ج  (1)
 .411، ص 1حلسن، مصباح املتهّجد، ج الطوسّي، حمّمد بن ا (2)
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ذا ال يدل  ىلع معرفة الفريضة اخلامسة ىلع ما يف احلديث فريضة  أيًضا؛ وهٰ 
.  عصمة املقصودين يف الفريضة اخلامسة وإمامتهم كما هو واضح 

ذيل  اثلاين: احتمل املجليس  يف ٰهذا احلديث احتمالني آخرين، وقال يف
 احلديث:

: كأن  الفرق بني اثلاثلة والرابعة أن  األوىل يف احلجج املوجودين » بيان 
ة بعدهم، أو األوىل وقت اخلطاب كعيلٍّ والسبطني  ، واثلانية يف األئم 

تنا   .»(1)يف سائر األنبياء و األوصياء، و اثلانية يف أئم 

ون   الروایة الرابعة والعشر

ثنا» ، حد  ثنا نعيم   عبد الرمحٰن، بن اهليثم عن مروان بن اهلل عبد حد 
ثين  جيًشا فخسف املهدي   إىل السفياين   بعث إذا: يقول عليًّا سمع من حد 

 خرج املهدي   قد: خلليفتهم قالوا الشام، أهل ٰذلك وبلغ بابليداء، بهم
 ويسري املهدي   بابليعة، إيله فريسل قتلناك، وإال   طاعته يف وادخل فبايعه،

 وأهل العرب والعجم وتدخل اخلزائن، إيله وتنقل س،املقد بيت يْنل حت  
املساجد  تبىن حت   قتاٍل، غري من طاعته يف وغريهم والروم احلرب

الشـرق،  بأهل بيته أهل من رجل قبله وخيرج دونها، وما بالقسطنطيني ة
ه ويمث ل يقتل أشهرٍ  ثمانية اعتقه ىلع السيف وحيمل  بيت إىل ويتوج 

                                                                                                                                                       

 .13، ص 66اجمللسّي، حمّمدباقر، حبار األنوار، ج  (1)
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 .(1)«يموت حت   يبلغه املقدس، فال
 يطب ق أحد أتباع أمحد احلسن ٰهذه الرواية ىلع أمحد احلسن قائاًل:

ي ة » ل )أمحد( من ذر  ال جند مصداقًا لٰهذا الرجل إال  املهدي  األو 
ل املؤمنني، وأن ه وصي ه  ي وصفه رسول اهلل بأن ه أو  اإلمام املهدي  ال 

ل املهدي ني  .(2)«وأو 

 سند الرواية

الرواية نقلها ابن طاووٍس من فنت ابن مح اٍد، وهو من أهل السن ة، ٰهذه 
، ولٰكن ه مذكور  يف كتب أهل  ولم يذكر يف كتب رجال الشيعة، فهو مهمل 

:  السن ة، يقول الهب 
 اإلمام مالٍك، بن سلمة بن همام بن احلارث ابن معاوية بن مح اد بن نعيم»

مة  صاحب األعور، الفرِض   املروزي   اخلزايع   اهلل عبد احلافظ، أبو العال 
 .(3)«اتلصانيف

 وبعد ٰذلك ينقل الهب  ضعفه عن بعٍض وتوثيقه عن آخرين، فبعضهم
 ضعفه.  بعض و وث قه

                                                                                                                                                       

، نعيم بن مح اٍد،( 1) كْن املتيق اهلندي، عالء ادلين عيل، ؛ 216، ص 1ج  الفنت، املروزي 
ال   .39661/  589: 14العم 

 (. 31احلديث )  71، ص يف املهدّينی العقيلّي، ناظٌم، األربعون حديثًا (2)
 ، ترمجة نعيم بن محّاد بن معاوية.611 – 595، ص 10الذهيّب، سری أعالم النبالء، ج  (3)
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 .«نظر   وفيه احلديث، رأيت ٰهكذا:  أقول»والسي د بعد نقله الرواية يقول:  

 روايةدًللة ال

ي فيه ما  من العجيب استدالل ٰهؤالء بٰهذا احلديث مع ٰهذا السند ال 
 ييل:كما فيه من اإلشاكالت، ويف دالتله أيًضا إشاكل  نبي نه 

اًل: آخر الرواية يقول يف ه أو  ي ة اإلمام، املتوج   بيت إىل حق  من هو من ذر 
ح أتباع أمحد ما ورد يف حت   يبلغه فال»املقدس:  آخر الرواية  يموت، ولم يوض 

ي هو من أهل بيته وخيرج قبله  يموت قبل وصوهل إىل بيت  من أن  الرجل ال 
هم يقولون إن ه املقدس! فكيف يمكن أن يكون ٰهذا الشخص أمحد احلسن و

 يكون وصيًّا لصاحب األمر؟!يكون حيًّا حت  بعد صاحب األمر و
 اعتقه ىلع السيف وحيمل»ثانيًا: يقول يف شأن ٰهذا اخلارج من أهل بيته: 

 واملثله یف الشـرع حرام ، وقد نَه « ويمث ل يقتل أشهرٍ  ثمانية
 عن املثلة ولو باللكب العقور! وٰهذه الرواية معروفة  عن  انلب  
، فَإييني »يقول للحسن بعد ما رضبه ابن ملجٍم:  عيلٍّ  لُوا بيالرَُّجلي

َواَل ُتَمثي
ْعُت رَُسوَل اهللي   .(1)«الَْعُقوري  إييَّاُكْم َوالُْمثْلََة َولَْو بياللَْكْبي » َيُقوُل: َسمي

ي هو من أهل بيته،  ثاثلًا: ٰهذه الرواية ال تدل  ىلع إمامة ٰهذا الرجل ال 
 بل تدل  ىلع خروج أحٍد من أهل بييته بأهل املرشق. 

                                                                                                                                                       

 . 422الرضّي، حمّمد بن حسنٍی، ّنج البالغة، ص  (1)



 

 النتيجة

ة باالثين عرش من أن   -1 وا  ابلدهي ات عند اإلمامي ة؛ ولاحرص األئم  سم 
 ذه ابلديهة املئات من الروايات.بالشيعة االثين عرشي ة، وتدعم هٰ 

ة من ابلدهي ات عند الشيعة، ـبما أن  حصو ال يت وايات الرفإن  ر األئم 
 يلزم تأويلها حبيث ال تتنايف مع حمكمات الروايات. ٰذلك توهم خالف 

ة أن   -2  روايات املهدي ني متعارضة  مع روايات رجعة األئم 
ح ؛ املعصومني  بأن  الرجعة تكون يف زمن القائم ألن ها ترص 

ة ابن احلسن   . احلج 

ة، أو أن  املقصود من  -3 يمكن تأويل روايات املهدي ني برجعة األئم 
ة دلی ـاملهدي ني االثين عش  ر كبار الشيعة وذوو املاكنة اخلاص 

ة   يف زمان الرجعة. األئم 

إينَّ » فيها عبارة روايات املهدي ني من األوىل وحت  السادسة وردتأن   -4
نَّا َبْعَد الَْقائيمي  يًّا مي َحَد َعشَ  َبْعَد الَْقائيمي »، أو «اثيَْنْ َعرَشَ َمْهدي

َ
َر ـأ

يًّا فة ، ويه ال تدل  ىلع إمامة املهدي ني ولم تطلق ىلع املهدي ني ص«َمْهدي
ٍة، بل هم إن  الرواية اثلانيةمام، بل اإل من  تدل  ىلع أن هم ليسوا بأئم 
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ًة  ة فاملقصود بهم يف ٰهذه الروايات الشيعة، وىلع فرض كونهم أئم  األئم 
 رجعتهم.  يف املعصومون 

دت فيها عبارات والروايات من السابعة وحت  السادسة عرشة ور
ة »، «ة من بعدهئم  األ»مثل:  ة من »، «مهدي نيأئم  والة عهده واألئم 
ام من بعده»، «ودله ة الوارثني»، « القو  ي ته من األئم  ر ـاثنا عش»، « وذر 

وىلع الفاضلني »، «األوصياء من عرتته بعد قائمهم»و« إماًما عداًل 
أكَثها وارد  يف األدعية، فإن  إىل ضعف السند باإلضافة ، ويه «املهدي ني

ي ة بها، وال يمكن إثبات موضوٍع بهٰ  ونسخها خمتلفة  أيًضا، ذه األهم 
 للتوجيه. ة  قابلعالوةً ىلع أن  دالتلها 

، «وىلع الفاضلني املهدي ني»والرواية السابعة عشـرة جاء فيها عبارة: 
بني بدل املهدي ني، ذكرت نسخًة فإن  هنالك ضعف السند ومع  ويه املهذ 
 للحمل ىلع أكابر الشيعة. ةقابل

الليل اثنتا عرشة ساعًة، وانلهار »امنة عرشة ال يت جاء فيها والرواية اثل
، »، ويف اتلاسعة عشـرة: «اثنتا عرشة ساعةً  ال يكون األمام إال  وهل عقب 

ي خيرج عليه احلسني ، وال داللة هل ىلع املهدي ني، بل يدل  «إال  األمام ال 
 ىلع خالف ما استدل  به أتباع أمحد.

ر اثنا ـعش اثينفيجعل ماكن »كعب األحبار: والرواية العرشون قول 
لك يه منقولة  من منابع أهل السن ة، وكذٰ ففيها أن ها ، «عرش مثلهم
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؛ ألن   كعب األحبار لم ينقلها عن انلب   تها مقطوعة  ، ولو فرضنا صح 
 فيه خمدوشة ادلاللة.

وْ » رونـوالرواية احلادية والعش
َ
يَّاَم بنَْيَ أ

َ
لَنَّ اأْل َداوي

ُ
َايئي إيىَل يَْومي وأَل يلي

يَاَمة ة بل تدل  ىلع املهدي ني  اال داللة فيه« الْقي  .ىلع رجعة األئم 
 إحدى املهدي   يكون»والروايات اثلالث )اثلانية والعرشون القائلة: 

، واثلاثلة «بعده من آخر يكون ثم   سنًة، وعرشين اثنني أو سنًة، وعرشين
ابيَعةُ »والعرشون القائلة:  فَةُ  َوالرَّ ْشَخاصي  َمْعري

َ
ينَ  اأْل ي يُموا الَّ قي

ُ
نْ  أ يَاءي  مي  ضي

، امُ  وَُهمْ  قُْديسي ي قُوَّ  وخيرج»، والرواية الرابعة والعشـرون وفيها: «قيْسطي
 ثمانية اعتقه ىلع السيف الشـرق، وحيمل بأهل بيته أهل من رجل   قبله
ه ويمث ل، يقتل أشهرٍ  ال «( وتيم حت   يبلغه فال املقدس بيت إىل ويتوج 

 داللة فيها ىلع املهدي ني بوجٍه.
  



 
  



 

 املصادر
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.  احلسيين اجلالل، قم 

د بن جعفر، املزار الكبري، حتقيق جواد قيوم األصفهاين، ابن ا .4 ، حمم  ملشهدي 
سة النرش اإلسالم  اتلابعة جلماعة املدر سني بقمٍّ  ه.  1419، الطبعة األوىل، مؤس 

، حتقيق مدرسة اإلمام ابن بابويه، عيل  بن احلسني، اإلمامة واتلبرصة من احلرية
، الطبعة األوىل، املهدي  املهدي  #، انلارش: مدرسة اإلمام   ه.1404، قم 

 بلنان. –ابن حنبٍل، أمحد، مسند أمحد، دار صادر، بريوت  .5

ة  .6 د، رشح األخبار يف فضائل األئم   ابن حي ون، انلعمان بن حمم 
،  ، حتقيق: حممد حسنياألطهار  احلسيين اجلالل، مجاعة املدر سني بقمٍّ

سة النرش اإلسالم    ه. 1409، ، قم  مؤس 

ة يف السنة،  .7 ابن طاووٍس، عيل  بن موىس، االقبال باألعمال احلسنة فيما يعمل مر 
، الطعبة األوىل،  ، قم  حتقيق جواد القيوم األصفهاين، مكتب اإلعالم اإلسالم 

  ـه.  1418
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، الترشيف باملّن يف اتلعريف بالفنت )املعروف ابن طاووٍس، عيل  بن موىس .8
سة (، حتقيباملالحم والفنت سة صاحب األمر #، أصفهان: لگبهار، مؤس  ق: مؤس 
  ـه. 1416، الطبعة: األوىل، ، قم  صاحب األمر 

، ، دار الرِض  ، مجال األسبوع بكمال العمل املشـروعابن طاووٍس، عيل  بن موىس .9
 ه. 1330، ، الطبعة األوىلقم  

، ، قم  بستان الكتاب، ، فالح السائل وجناح املسائلابن طاووٍس، عيل بن موىس .10
 ه. 1406الطبعة األوىل، 

11.  ، د، اكمل الزيارات، حتقيق:عبد احلسني األميين  دار ابن قولويه، جعفر بن حمم 
 .ه 1397، الطبعة األوىل، املرتضوي ة، انلجف

، دار ابن منظوٍر، حمم د بن مكرمٍ  .12 ، لسان العرب، حتقيق: مجال ادلين املريدامادي 
 ـه 1414، الطبعة اثلاثلة، دار صادر، بريوت -ة والنرش واتلوزيع الفكر للطباع

 . 
13.  ، أمحد احلسن، املتشابهات، حتقيق اللجنة العلمي ة ألنصار اإلمام املهدي 

، العدد )  2010 - ـه 1431(، الطبعة األوىل، 96إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
 م.

سخة اإللكرتوني ة يف موقع أمحد احلسن، بيان احلق  والسداد من األعداد )الن .14
.)  أنصار اإلمام املهدي 

، عيل  بن عيىس .15 ة، حتقيق هاشم رسوِل اإلربيل  ة يف معرفة األئم  ، كشف الغم 
 .ه 1423، تربيز، الطبعة األوىل، حماليت، بين هاشيم

، عيل   .16 ، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، حتقيق اإلسرتآبادي 
سة النرش اإلسالم  أستادوحسني   ، الطبعة األوىل.، قم  ِل، مؤس 
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ام بن سهيٍل، اتلمحيص، حتقيق مدرسة اإلمام  .17 د بن هم   اإلساكيف ، حمم 
، الطبعة األوىل،  ،  ، مدرسة اإلمام املهدي  # املهدي    ه. 1404قم 

د بن املثىن  احلضـرم  )املطبوع يف  .18 ، أصل حمم  د بن املثىن  ، حمم  األصول احلرضم 
 دار احلديث(. -الستة عرش )ط

، أمحد بن عيلٍّ  .19 سة النرش اإلسالم  اتلابعة جلماعة انلجاش  ، مؤس  ، رجال انلجاش 
فة  ه. 1406، الطبعة السادسة، ، قم  املدر سني بقمٍّ املرش 

، ضياء ، املهدي  واملهدي ون يف الكتاب والسن ة، إصدارات  .20 األنصاري  الزيدي 
 .38، العدد #ي  اإلمام املهد

ٍد، جامع األدل ة )النسخة اإللكرتوني ة يف موقع أنصار اإلمام  .21 ، أبو حمم  األنصاري 
.)  املهدي 

، هاشم بن سليمان .22 سة ابلعثة، ، الربهان يف تفسري القرآنابلحراين  ، حتقيق مؤس 
 ، سة ابلعثة، قسم ادلراسات اإلسالمي ة، قم  شعبة اتلحقيقات اإلسالمي ة، مؤس 

 ه.  1415، ة األوىلالطبع
، دار الفكر للطباعة  .23 ، صحيح ابلخاري  د بن إسماعيل اجلعيف  ، حمم  ابلخاري 

: طبعة  باألوفست عن طبعة  1981 - ـه 1401والنرش واتلوزيع،  م، مالحظات 
 دار الطباعة العامرة بإسطنبول.

الم غ مجع  من العلماء، حتقيق: ضياء ادلين حممودي ونعمة اهلل جلييل، ومهدي .24
سة دار احلديث اثلقافي ة، إيران، قم    ه. 1423، ، الطبعة األوىلعيل، مؤس 

، إسماعيل بن مح اٍد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربي ة، حتقيق: أمحد  .25 اجلوهري 
 ه 1376عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل، القاهرة، 

 م. 1987 - ه1407م، الطبعة الرابعة،  1956 -
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، املستدرك ىلع الصحيحني، حتقيق يوسف عبد الرمحٰن  .26 احلاكم انليشابوري 
 املرعشيل.

د بن احلسن .27 ، حمم  ، ، األعليم  ، إثبات اهلداة بانلصوص واملعجزاتاحلر  العاميل 
 ه. 1425، الطبعة األوىل، بريوت

د بن حسٍن، الفوائد الطوسي ة .28 ، حمم   ی علميه.انه، چاخپاحلر  العاميل 
ٍد، خمترص ابلصائر، حتقيق: مشتاق  .29 ، حسن بن سليمان بن حمم  ر، احليل   املظف 

، إيران، قم   سة النرش اإلسالم   . ـه 1421، الطبعة األوىل، مؤس 
ة االثين عش .30 ٍد، كفاية األثر يف انلص  ىلع األئم  ، عيل  بن حمم  از الرازي  ر، ـاخلز 

، بيدار، قم  حتقيق: عبد اللطيف احلسيين  ا  ه.1401، لكوهكمري 
، حسني بن محدان .31  .ه 1419، ، بريوت، اهلداية الكربى، ابلالغاخلصيب 

د بن عثمان، سرية أعالم انلبالء، حتقيق شعيب األرنؤوط، حسني  .32 ، حمم  الهب 
سة الرسالة، بريوت، الطبعة اتلاسعة،   م.1993 ـه ـ 1413األسد، مؤس 

، سعيد بن هب .33 سة اإلمام الراوندي   ة اهلل، اخلرائج واجلرائح، حتقيق: مؤس 
سة اإلمام املهدي   ، الطبعة: األوىل، املهدي  #، مؤس   ه.  1409، قم 

الرِض، حممد بن حسني، نهج ابلالغة )صبيح صالح(، اهلجرة، قم، الطبعة  .34
  ـه.  1414األوىل، 

، حتق .35 ، جالل ادلين، العرف الوردي  يف أخبار املهدي  يق أيب يعّل السيويط 
، )برانامج املكتبة الشاملة(.  ابليضاوي 

سة هيئة تراث  .36 د بن حمم دصادق، حبث  حول الرجعة، حتقيق، موس  الصدر، حمم 
 ه. 1431السي د الشهيد الصدر، دار مكتبة ابلصائر، بريوت، بلنان، 

د بن عيلٍّ  .37  ه.1418، الطبعة السادسة، ، طهران، األمال، كتابىچالصدوق، حمم 
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د بن عيلٍّ  .38 ، حتقيق: عيل أكرب غفاري، مجاعة املدر سني، اخلصال، الصدوق، حمم 
 ه. 1403، الطبعة األوىل، قم  

د بن عيلٍّ، عيون أخبار الرضا  .39 ، الصدوق، حمم  ، حتقيق: مهديٍّ الالجوردي 
 ه.1420، ، الطبعة األوىل، طهراننرش جهان

د بن عيلٍّ  .40 ادلين وتمام انلعمة، حتقيق: عيل أكرب غفاري، ، كمال الصدوق، حمم 
 . ـه 1395، الطبعة اثلانية، اإلسالمي ة، طهران

سة  .41 اري، مؤس  ، من ال حيرضه الفقيه، حتقيق عيل أكرب غف  الصدوق، حممد بن عيل 
،  .ه1413الطبعة اثلانية،  النرش اإلسالم  اتلابعة جلماعة املدر سني، قم 

د بن حسٍن،  .42 ٍد، حتقيق: حمسن بن الصفار، حمم  بصائر ادلرجات يف فضائل آل حمم 
، الطبعة بايغ، مكتبة آية اهلل املرعّش  انلجيف  كوچه عباس عيل ، إيران، قم 

 ه. 1404اثلانية، 
، دعوة أمحد احلسن بني احلق  وابلاطل،  .43 ه، )نسخة  موجودة   1432طالب احلق 

 ىلع اإلنرتنيت(.
، اال .44 ، أمحد بن عيلٍّ حتجاج ىلع أهل اللجاج، حتقيق حممدباقر اخلرسان، الطربيس 

  ـه.  1403نرش املرتَض، مشهد، الطبعة األوىل 

، الفضل بن احلسن .45 سة آل الطربيس  ، إعالم الورى بأعالم اهلدى، حتقيق: مؤس 
سة آل ابليت ابليت   1417، ، الطبعة األوىلإلحياء الرتاث، قم   ، مؤس 

 ه.
، دالئل اإلمامة، حتقيق: قسم ، حمم د بن جرير بن رستمالطربي  اآلميل  الصغري .46

، الطبعة األوىل سة ابلعثة، ابلعثة، قم   ه. 1413، ادلراسات اإلسالمي ة يف مؤس 
د بن احلسن .47 ، حمم  ، الغيبة، حتقيق: عب اد اهلل الطهراين  وعيل أمحد ناصح الطويس 

 ه. 1411، وىل، الطبعة األانلهاوندي، دار املعارف اإلسالمي ة، قم  
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د بن احلسن، تهذيب األحاكم، حتقيق: حسٍن املوسوي  اخلرسان،  .48 ، حمم  الطويس 
 ه.  1407دار الكتب اإلسالمي ة، طهران، الطبعة الرابعة، 

سة فقه  .49 د وسالح املتعب د، مؤس  د بن احلسن، مصباح املتهج  ، حمم  الطويس 
  ـه. 1411الشيعة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 ني وآخرون، الرواة املشرتكون بني الشيعة والسن ة.عزيزي، حس .50
، أبو سعيٍد، األصول الست ة عرش )ط دار احلديث(، املؤل ف: مجع  من  .51 العصفري 

العلماء، حتقيق: ضياء ادلين حممودي، نعمة اهلل جلييل، ومهدي غالم عيل، 
، الطبعة األوىل،  سة دار احلديث اثلقافي ة، إيران، قم   ه.1423مؤس 

ي ة القائم العق .52 ، األربعون حديثًا يف املهدي ني وذر  ، ناظم  ، إصدارات أنصار ييل 
 ه. 1432، الطبعة األوىل، 124، العدد اإلمام املهدي  

،الوصي ة والوص  أمحد بن احلسن، إصدارات أنصار اإلمام  .53 ، ناظم   العقييل 
 . 59، العدد املهدي  

، الفضل بن شاذان، إثبات الرجعة، حتقيق غال .54 م حسن حمرم، دار املجتىب، قم 
 ه. 1443الطبعة االوىل، 

سة آل ابليت الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا  .55 ، انلارش: ، حتقيق مؤس 
سة آل ابليت    ـه.  1406، مشهد، الطبعة األوىل، مؤس 

، إبراهيم بن عيلٍّ العاميل   .56 سة ، ابلدل األمني وادلرع احلصنيالكفعيم  ، مؤس 
 ه.  1418، ، الطبعة األوىل، بريوتللمطبواعت األعليم  

، إبراهيم بن عيلٍّ العاميل، املصباح )جن ة األمان والواقية وجن ة اإليمان  .57 الكفعيم 
، الطبعة اثلانية،    ـه. 1405ابلاقية(، دار الرِض  )زاهدي(، قم 

د بن يعقوب بن إسحاق .58 ، حمم  عيل أكرب  اإلسالمي ة(، حتقيق: -، الاكيف ) طاللكيين 
، الطبعة الرابعة، غفاري، وحممد آخوندي، دار الكتب اإلسالمي ة، طهران

 ه. 1407
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د بن إسماعيل .59 ، حمم  ق: املازندراين  احلائري  ، منتَه املقال يف أحوال الرجال، املحق 
سة آل ابليت  سة آل ابليت إلحياء الرتاث مؤس  ، إلحياء الرتاث ، مؤس 

سة،   ه. 1416قم  املقد 

ال يف سّن األقوال و األفعال، حتقيق:  .60 ، كْن العم  ، عالء ادلين عيلٌّ املت يق اهلندي 
سة الرسالة، بلنان،   م.1989 ـه ـ  1409الشيخ بكري حي اين، مؤس 

ة األطهار ) ط .61 دباقر، حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبار األئم  ، حمم   -املجليس 
قنيبري ، الطبعة ، بريوت، دار إحياء الرتاث العرِب  وت(، حتقيق: مجٍع من املحق 

 ه. 1403اثلانية، 
دباقر، مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول .62 ، حمم   ، حتقيق: هاشماملجليس 

 ه.1404، الطبعة اثلانية، رسوِل حماليت، دار الكتب اإلسالمي ة، طهران
، نعيم بن مح اد، .63 الفنت، حتقيق ادلكتور سهيل زاكر، دار الفكر، بريوت،  املروزي 

 م.  1993 ـه ـ  1414

، عيل  بن احلسني .64 ، ، إثبات الوصية لإلمام عيل  بن أيب طالٍب، أنصارياناملسعودي 
، الطبعة اثلاثلة،   ه. 1426إيران، قم 

ٍد، االختصاص .65 د بن حمم  م ، حتقيق: عيل أكرب غفاري  وحممود حمراملفيد، حمم 
، ، الطبعة: األوىل، إيران، قمزرندي، املوتمر العاليم  أللفي ة الشيخ املفيد 

  ـه.  1413

سة  .66 ٍد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد، حتقيق مؤس  املفيد، حمم د بن حمم 
 ه.1413، ، الطبعة األوىل، مؤتمر الشيخ املفيد، قم  آل ابليت 

، رياض حممد حبيب .67  ، الواقفي ة، املؤتمر العاليم  لإلمام انلارصي 
سة، الطبعة األوىل، الرضا   ه. 1409، مشهد املقد 

د بن إبراهيم ابن أيب زينب .68 ، الغيبة، حتقيق: عيل أكرب غفاري، نرش انلعماين ،حمم 
 ه. 1397، ، الطبعة األوىل، طهرانالصدوق
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، ، طهرانبن املؤل ف، ا، مستدراكت علم رجال احلديثنمازي شاهرودي، عيل .69
 . ـه 1414الطبعة األوىل، 

اج، صحيح مسلٍم، دار الفكر، بريوت  .70 ، مسلم بن احلج   بلنان.  -انليسابوري 
، سليم بن قيٍس  .71 د األنصاري  ، كتاب سليم بن قيٍس اهلالل  اهلالل  ، حتقيق: حمم 

، اهلادي  .ه 1405، الطبعة األوىل ، إيران، قم  الزجناين  اخلوئيين 

 


