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 من عشر احلادي ظهر من يكون مولود يف تفكرت ولكين (... :Xعن أمري املؤمنني 
 وغيبة حرية له يكون ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً هاميأل الذي املهدي هو ولدي
  ).... آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله

ويتهموUم بأUم ينتهجون  Xنسمع أحياناً بعض الذين يفترون على أنصار اإلمام املهدي 
أسلوب حتريف الروايات٬، لكي يؤيدوا ^ا عقيد\م٬، ونالحظ على أولئك املفترين أUم تزبد 

من يطيش عقله  أشداقهم وجتف حناجرهم٬، ملا يف صدورهم من نار احلقد واحلسد٬، ومنهم
  !وينسى نفسه٬، فينفتق لسانه بكل مشني من سب وشتم وا\ام وافتراء و\جم 

اآلن أخصص هذه الصفحات٬، لبيان حال أحد الروايات اليت    وأعوذ باهللا من األنا    وأنا 
زعم أولئك املفترون أننا حر�فناها أو تقم�صناها بدون دليل٬، ونشرناها خبالف لفظها يف املصادر 

تفكرت : (Xاملعتمدة٬، وهي رواية األصبغ بن نباتة٬، عن أمري املؤمنني٬، واليت من متنها قوله 
  ).ر من ولدييف مولود يكون من ظهر احلادي عش

وال أريد القول بأن هذه الرواية متثل ركناً من أركان الدعوة اليمانية احلقة٬، ولذلك 
تكلمت عنها٬، بل هدفت� إىل بيان مصداق من تدليس وخداع احلاسدين واحلاقدين وكذ^م٬، 
ليتعر�ف عليهم من جيهلهم٬، وأيضاً إلعطاء هذه الرواية شيئاً من حقها من التحقيق والتعليق٬، 

  .٬، الذي ينري الدرب أمام طاليب احلق واهلدىXفهي من كالم أمري املؤمنني 

: فقد زعم بعض من يدعي العلم أن لفظ الرواية املعترب واملوثق من حيث املصادر هو
إىل كلمة ) ياء(٬، أي بإضافة )احلادي عشر من ولدي ظهريتفكرت يف مولود يكون من (
األمر على عكس ما زعموا٬، وإنه إن كان هناك لفظ ٬، وسيتبني يف الصفحات اآلتية أن )ظهر(

أوثق ) من ظهر(٬، أو على األقل أن لفظ )من ظهري(وليس ) من ظهر(معترب وموثق فهو 
  .وأثبت من حيث املصادر وداللة الرواية الشريفة

  .ومن اهللا أرجو التوفيق والسداد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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

 بن علي بن احلسن عن٬، اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد عن٬، اهللا عبد بن سعد ورواه
 بن األصبغ عن )١(] عن احلارث بن املغرية[ ٬،اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة عن٬، فضال
 ما ٬،املؤمنني أمري يا: له فقلت األرض٬، يف ينكت فوجدته X املؤمنني أمري أتيت( :قال ٬،نباتة
 يف وال فيها رغبت ما واهللا ال :قال ؟ فيها منك أرغبة ؟ األرض يف تنكت مفكراً أراك يل

 املهدي هو ولدي من عشر احلادي ظهر من يكون مولود يف تفكرت ولكين قط٬، الدنيا
 أقوام فيها تضل وغيبة حرية له يكون ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً هاميأل الذي

 ستة أو أيام٬، ستة :قال ؟ والغيبة احلرية تكون فكم ٬،موالي يا: قلت .آخرون فيها ويهتدي
 لك وأىن خملوق٬، أنه كما نعم :فقال ؟ لكائن األمر هذا وإن: فقلت. سنني ست أو أشهر٬،

 يكون ما مث: قلت: قال العترة٬، هذه أبرار مع األمة هذه خيار أولئك أصبغ٬، يا األمر iذا
  .)٢( )وtايات وغايات وإرادات بداءات له فإن يشاء ما اهللا يفعل مث :قال ؟ ذلك بعد

א Wא
  :٬، واملصادر هي]من ظهر[هذه الرواية يف املصادر املعتربة املعتمد عليها بلفظ  ويتقد ر�

من : [٬، واللفظ هكذا)٣( ٣٣٨ص ٧باب يف الغيبة ح ١الكايف للشيخ الكليين ج  ١
عن عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد٬، : [بالسند اآليت)]. احلادي عشر من ولدي) ي(ظهر
حدثين منذر بن حممد بن قابوس٬، عن منصور بن السندي٬، عن أيب داود املسترق٬، : قال ٬،خالد

                                                            
هذه الواسطة الظاهر أنها قد سقطت عن السند الثاني لهذه الرواية، وقد أثبته بين معقوفتين تعويًال على سند الشيخ  -١

 .الطوسي األول، وأيضًا على بقية المصادر التي ذآرت هذه الرواية الشريفة
): الشيعي(للطبري  -  ، دالئل اإلمامة٢٨٢ح ٣٣٦، وص١٢٧ح ١٦٦ – ١٦٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة -٢

: ، الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي٢٠٩ص: للشيخ المفيد - ، االختصاص٥٠٤ح ٥٣٠ – ٥٢٩ص
  .باختالف يسير ٣٦٢ص
هـ، صححه وقابله الشيخ نجم  ١٣٨٨أصول الكافي، منشورات المكتبة اإلسالمية، طهران، المطبعة اإلسالمية، سنة  -٣

 .الدين اآلملي، قدم له وعلق عليه على أآبر الغفاري
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 ٬،عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك اجلهين٬، عن احلارث بن املغرية٬، عن األصبغ بن نباتة
  .:...]قال

ـ ١كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق٬، ج  ٢ : لفظ٬، ب٢٧٤ – ٢٧٣ص ١ح ٢٦ب
 اهللا رضي احلسن بن وحممد٬، أيب حدثنا: [٬، باإلسناد التايل]من ظهر احلادي عشر من ولدي[

٬، العطار حيىي بن وحممد٬، احلمريي جعفر بن اهللا وعبد٬، اهللا عبد بن سعد حدثنا: قاال ٬،عنهما
٬، عيسى بن حممد بن وأمحد٬، اخلطاب أيب بن احلسني ابن حممد عن٬، مجيعاً إدريس بن وأمحد
 عن٬، فضال بن علي بن احلسن عن٬، مجيعاً هاشم بن وإبراهيم الربقي خالد بن حممد بن وأمحد
  .اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة

 احلسن بن حممد حدثنا: قال ٬،عنه اهللا رضي الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد وحدثنا
 قابوس٬، بن حممد بن منذر عن٬، الطيالسي حممد بن اهللا عبد عن٬، اهللا عبد بن وسعد٬، الصفار
 عن٬، ميمون بن ثعلبة عن٬، املسترق سفيان بن سليمان داود أيب عن٬، السري أيب بن النصر عن

  .)١( :...]قال ٬،نباتة ابن األصبغ عن٬، النصري املغرية بن احلارث عن٬، اجلهين مالك

٬، ]ولدي من عشر احلادي ظهر من: [٬، بلفظ٢٠٩ص املفيد لشيخل االختصاص  ٣
 بن حممد عن٬، اهللا عبد بن سعد حدثنا: قال ٬،قولويه بن حممد حدثنا: قال: [التايلوبالسند 

 سفيان بن سليمان داود أيب عن٬، السندي بن النصر عن٬، حممد بن املنذر عن ٬،الطيالسي خالد
٬، نباتة بن األصبغ عن٬، املغرية بن احلارث عن٬، اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة عن ٬،املسترق

 ابن احلسن حدثنا: قال ٬،الكويف اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد وحدثنا: اهللا عبد بن سعد قال
 بن األصبغ عن٬، املغرية بن احلارث عن٬، اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة عن٬، فضال بن علي
  ...].:قال ٬،نباتة

٬، باختصار٬، ويف ٢٨٢ح ٬٣٣٦، وص١٢٧ح ١٦٦ – ١٦٤الغيبة للشيخ الطوسي ص  ٤
 بن اهللا عبد وروى: [وباإلسناد التايل ٬،]ولدي من عشر احلادي ظهر من: [بلفظكال املوردين 

 داود أيب عن٬، السندي بن نصر عن ٬،قابوس بن حممد بن منذر عن٬، الكويف خالد بن حممد

                                                            
أحصيت منها أربع  كتاب آمال الدينلفي عدة طبعات ) من ظهر الحادي عشر من ولدي( :جاءت هذه الرواية بلفظ -١

إال في الطبعة التي حققها علي أآبر الغفاري، وسيأتي ) من ظهري(، ولم أجد الرواية بلفظ ، وسيأتي ذآرهاطبعات
  .التعليق عليها
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٬، املغرية بن احلارث عن٬، اجلهين مالك عن ٬،ميمون بن ثعلبة عن٬، املسترق سفيان بن سليمان
  .نباتة بن األصبغ عن

 بن علي بن احلسن عن٬، اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد عن٬، اهللا عبد بن سعد ورواه
  ...].:قال٬، نباتة بن األصبغ عن٬، اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة عن٬، فضال

: ٬، بلفظ٬٥٠٤، ح٥٣٠ – ٥٢٩ص) الشيعي( الطربي جرير بن مدحمل اإلمامة دالئل  ٥
 عن٬، أبيه عن٬، هارون بن حممد احلسني أبو أخربين: [٬، وبالسند التايل]عشر احلادي ظهر من[
 بن اهللا عبد عن٬، الزبريي علي بن احلسن عن٬، جعفر بن اهللا عبد عن٬، مهام بن حممد علي أيب

 عن٬، داود أيب عن٬، السندي بن نصر عن٬، قابوس بن حممد بن منذر عن٬، الكويف خالد بن حممد
  ...].:قال٬، نباتة بن األصبغ عن٬، املغرية بن احلارث عن٬، اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة

ـ اخلصييب محدان بن لحسنيل الكربى هلدايةا  ٦  احلادي ظهر من: [٬، بلفظ٣٦٢ص ١٤ب
 عن ٬،مجهور بن احلسن عن ٬،  موسى بن حممد     وعنه: (٬، باإلسناد التايل]ولدي من عشر
٬، الرهاوي حيىي بن جعفر عن٬، االبلي ماهان عن ٬،الكرخي مهران بن اهللا عبد بن حممد عن٬، أبيه
  :...].قال٬، نباتة بن األصبغ عن٬، املسيب بن سعيد عن

א  Wא

يكفي يف اعتبار هذه الرواية ورودها يف أهم وأوثق الكتب احلديثية واليت تقدم ذكرها٬، 
لعذر٬، وسيكون الكالم عن اً لولكن ال بأس من التعرض لتوثيق سندها زيادة يف احلجة وقطع

  :السند يف ثالث نقاط

  :النقطة األوىل

  ]:مالك اجلهين[صحة السند إىل 

فقد رويت هذه الرواية بأكثر من طريق إىل ثعلبة بن ميمون عن مالك اجلهين٬، فالشيخ 
أحدمها صحيح٬، والسند األول حيتوي مخس وسائط إىل مالك  :الصدوق رواها بطريقني

  :اجلهين
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وتوثيق أحدمها يكفي يف ): هماعن اهللا رضي احلسن بن وحممد٬، أيب حدثنا( :الواسطة األوىل
  .املقام٬، وكالمها من األعالم الثقات اإلثبات٬، وجاللتهما كنار على علم

٬، العطار حيىي بن وحممد٬، احلمريي جعفر بن اهللا وعبد٬، اهللا عبد بن سعد( :الواسطة الثانية
يكفينا٬، وهذه الواسطة تتكون من أربعة رجال٬، وتوثيق أحدهم ): مجيعاً إدريس بن وأمحد

  .وكلهم ثقات أثبات أجالء

 بن وأمحد٬، عيسى بن حممد بن وأمحد٬، اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد( :الواسطة الثالثة
تتكون من أربعة رجال٬،  وهذه الواسطة أيضاً): مجيعاً هاشم بن وإبراهيم الربقي خالد بن حممد

  .وكلهم ثقات٬، مع أن وثاقة أحدهم تكفي

وهو متفق على وثاقته٬، كما سيأيت يف توثيق ): فضال بن علي بن احلسن( :الواسطة الرابعة
  .سند الشيخ الطوسي

وهو ثقة٬، متفق على جاللته٬، وسيأيت التنصيص ): ميمون بن ثعلبة عن( :الواسطة اخلامسة
  .عليه أيضاً عند الكالم عن سند الشيخ الطوسي

  :وسند الشيخ الصدوق الثاين حيتوي على سبع وسائط

وهو من أشهر ): عنه اهللا رضي الوليد بن أمحد بن احلسن بن حممد( :األوىل الواسطة
  .ثبات األعالماألالثقات 

وكالمها من الثقات ): اهللا عبد بن وسعد٬، الصفار احلسن بن حممد( :الواسطة الثانية
  .ثباتاأل

  .)١(وهو ثقة باالتفاق ): الطيالسي حممد بن اهللا عبد( :الواسطة الثالثة

                                                            
عبد اهللا بن أبي عبد اهللا محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس : (٥٧٢برقم  ٢١٩قال النجاشي في رجاله ص -١

  ...).وآذلك أخوه أبو محمد الحسن. التميمي رجل من أصحابنا، ثقة، سليم الجنبة
عبد اهللا بن أبي (: ٨٠١٨برقم  ٤٧٠ص ٤وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث ج

وآذلك أخوه الحسن . وله آتاب. ثقة سليم الجنبة باالتفاق: عبد اهللا محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس التميمي
وراجع  ).عبد اهللا بن محمد بن خالد الطيالسي آوفي: والشيخ عده في أصحاب العسكري صلوات اهللا عليه قائًال. تقدم

 .٦٦٨٣برقم  ١٠٠ص ١١ج :للمحقق الخوئيأيضًا معجم رجال الحديث 



 ١١............................................ ..... رسالة يف رواية األصبغ بن �باتة

 
 

 ٤١٨صوهو ثقة٬، وثقه النجاشي يف رجاله ): قابوس بن حممد بن منذر( :الرابعةالواسطة 
 من٬، القاسم أبو القابوسي اجلهم أيب بن سعيد بن املنذر بن حممد بن منذر: (٬، قائال١١١٨ًبرقم 
  ...).جليل بيت من٬، أصحابنا من٬، ثقة٬، الكوفة إىل ناقلة املنذر بن النعمان بن قابوس ولد

 ورقم ١٢٦٨٦،٬ برقم ٣٦٤ص ١٩ج اخلوئي محققلل احلديث رجال معجموراجع 
١٢٦٨٧.  

  .هو النصر أو املنصور بن السندي٬، ومل يوثق): السري أيب بن النصر( :الواسطة اخلامسة

وثقه العالمة احللي يف خالصة ): املسترق سفيان بن سليمان داود وأب( :الواسطة السادسة
وراجع تفصيل توثيقه ومدحه يف مستدركات علم رجال احلديث للنمازي . ١٥٤األقوال ص

 ٢٧٨ – ٢٧٤ص ٬٩، ومعجم رجال احلديث للمحقق اخلوئي ج٦٥٥١برقم  ١٣٥ص ٤ج
  .٥٤٥٥برقم 

  .ثقة٬، كما سيأيت قريباً): ميمون بن ثعلبة عن( :ةالواسطة السابع

أيضاً روى هذه الرواية بطريقني عن ثعلبة بن ميمون٬، األول ال خدشة فيه  والشيخ الطوسي
ـ    .٬، وهو نفس طريق الشيخ الصدوق الثاين٬، الذي مر� الكالم عنه)نصر بن السندي(إال ب

 احلسني بن حممد عن٬، اهللا عبد بن سعد: (والطريق الثاين صحيح ال خدشة فيه٬، وهو هكذا
 عن[ اجلهين مالك عن٬، ميمون بن ثعلبة عن٬، فضال بن علي بن احلسن عن٬، اخلطاب أيب بن

  ).]املغرية بن احلارث

  :ليكم ترمجة رجال هذا السندإو

 :سعد بن عبد اهللا  ١

: ٬، قائال٤٦٧ًبرقم  ١٧٧صمتفق على وثاقته وجاللته٬، وثقه الشيخ النجاشي يف رجاله 
 وفقيهها الطائفة هذه شيخ القاسم٬، أبو القمي األشعري خلف أيب بن اهللا عبد بن سعد(

  ...).ووجهها
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 القمي٬، اهللا عبد بن سعد: (٬، قائال٣١٦ًبرقم  ١٣٥ص الفهرستيف الطوسي  الشيخووثقه 
  ....)ثقة التصانيف٬، كثري ٬،األخبار واسع القدر٬، جليل القاسم٬، أبا يكىن

 :حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب  ٢

: ٬، حيث قال٨٩٧برقم  ٣٣٤ص متفق على وثاقته وجاللته٬، وثقه النجاشي يف رجاله
 جليل   زيد اخلطاب أيب واسم   اهلمداين الزيات جعفر أبو اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد(
  ....)روايته إىل مسكون التصانيف٬، حسن عني٬، ثقة٬، الرواية٬، كثري القدر٬، عظيم أصحابنا٬، من

 احلسني بن حممد: (٬، حيث قال٦٠٧برقم  ٢١٥ص الفهرستيف الطوسي  الشيخووثقه 
  ...).ثقة كويف٬، اخلطاب٬، أيب بن

 :فضال بن علي بن احلسن  ٣

 بن علي بن احلسن: (٬، قائال١٦٤ًبرقم  ٩٨ – ٩٧ص الفهرستيف  الطوسي الشيخوثقه 
 عند X احلسن أيب إمامة إىل رجع مث جعفر٬، بن اهللا عبد بإمامة يقول فطحياً كان فضال٬،
 بن اهللا تيم موىل بكر٬، بن ربيعة بن التيملي ابن وهو ومائتني٬، وعشرين أربع سنة ومات موته٬،
 ٬،ورعاً زاهداً املرتلة٬، عظيم القدر٬، جليل كان به٬، خصيصاً وكان X الرضا عن روى. ثعلبة
  ....)رواياته ويف احلديث يف ثقة

 الرباب٬، لتيم مويل فضال٬، بن علي بن احلسن: (٥٢٤١برقم  ٣٥٤ووثقه يف رجاله ص
  .)ثقة كويف٬،

 فضال بن علي بن احلسن: (٬، حيث قال٩٨ص األقوال خالصةيف  احللي العالمةووثقه 
 وكان ٬،X الرضا عن روى حممد٬، أبا يكىن ثعلبة٬، بن تيم بين موىل بكر٬، بن ربيعة بن التيملي
  ....)رواياته يف ثقة ٬،ورعاً زاهداً املرتلة٬، عظيم القدر جليل وكان به٬، خصيصاً

 :ثعلبة بن ميمون  ٤

٬، حيث ٣٠٢برقم  ١١٨ – ١١٧ص مدحاً بليغاً يرتقي للتوثيق أو أكثر النجاشيمدحه 
 وجهاً كان النحوي٬، إسحاق أبو منهم٬، سالمة بين موىل أسد بين موىل ميمون بن ثعلبة: (قال
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 الزهد٬، و العبادة كثري العمل٬، حسن وكان راوية٬، ٬،لغوياً ٬،حنوياً ٬،فقيهاً ٬،قارئاً أصحابنا٬، يف
  ....)السالم عليهما احلسن وأيب اهللا عبد أيب عن روى

 بين موىل ميمون٬، بن ثعلبة: (٬، قائال٨٧ً – ٨٦ص األقوال خالصةيف  احللي العالمةووثقه 
 حسن وكان راوية٬، لغوياً حنوياً فقيهاً قارئاً أصحابنا٬، يف وجهاً كان سالمة٬، بين موىل مث أسد٬،
 ٬،متقدماً فاضالً وكان. X والكاظم X الصادق عن روى والزهد٬، العبادة كثري العمل٬،
 الوتر يف يدعو الرشيد هارون مسعه العصابة٬، هذه من األجلة والفقهاء العلماء يف معدوداً
  ....)فأعجبه

٬، حيث ٦٨برقم  ٩٧ – ٩٦ص الطاووسي التحريريف  املعامل صاحب حسن الشيخووثقه 
 حممد موىل ميمون بن ثعلبة إن: عيسى بن حممد عن محدويه٬، حدثين. ميمون بن ثعلبة: (قال
 هذه من جلةاأل والفقهاء العلماء يف معلوم متقدم٬، فاضل٬، خري٬، ثقة٬، وهو األنصاري قيس بن

  ).العصابة

٬، بل الرواية تعد من احلديث املشهور )مالك اجلهين(ومما تقدم يتبني أن السند صحيح إىل 
 بن علي بن حلسنا: (ألنه قد رواها عن ثعلبة كل من ؛)ثعلبة بن ميمون(أو املستفيض عن 

  ).املسترق سفيان بن سليمان٬، وفضال

 وأمحد٬، اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد: (٬، كل منفضال بن علي بن احلسنورواها عن 
ميكن القول  و ).هاشم بن وإبراهيم ٬،الربقي خالد بن حممد بن وأمحد٬، عيسى بن حممد بن

  .فضال بن علي بن احلسنبتواترها عن 

٬، احلمريي جعفر بن اهللا وعبد٬، اهللا عبد بن سعد: (املتقدمني كل منورواها عن األربعة 
تفيد التواتر عن ميكن أن وهذه الواسطة أيضاً  ).إدريس بن وأمحد٬، العطار حيىي بن وحممد

  .الواسطة اليت سبقتها

علي بن : (ورواها عن الواسطة األخرية٬، وباخلصوص عن سعد بن عبد اهللا٬، كل من
و^ذا تكون  ).قولويه بن حممد٬، والوليد بن أمحد احلسن بن بن مدوحم ٬،احلسني بن بابوبه
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مالك (٬، وثعلبة تقدم أنه ثقة باالتفاق٬، فبقي توثيق )ثعلبة بن ميمون(الراوية قطعية الصحة عن 
  ).اجلهين

  :النقطة الثا�ية

  ]:مالك اجلهين[يف توثيق 

وهو مالك بن أعني اجلهين٬، وقد رويت روايات جليلة يف حقه٬، تفيد أنه من خ�لÎص شيعة 
  :Xأهل البيت 

٬، عيسى بن حممد عن٬، إبراهيم بن علي :١٨٠ص ٢ج لكايفيف ا الكليين الشيخفقد روى 
 أنتم ٬،مالك يا(: X جعفر أبو قال: قال ٬،اجلهين مالك عن٬، احلليب حيىي عن٬، يونس عن
 على يقدر ال فكما ٬،اهللا صفة على يقدر ال إنه٬، أمرنا يف تفرط أنك ترى ال ] أ[  ناتشيع
 صفة على يقدر ال كذلك صفتنا على يقدر ال وكما صفتنا على يقدر ال كذلك اهللا صفة

 عن تتحات والذنوب إليهما ينظر اهللا يزال فال٬، فيصافحه املؤمن ليلقى املؤمن إن٬، املؤمن
 هو من صفة على يقدر فكيف٬، يفترقا حىت٬، الشجر من الورق يتحات كما وجوههما

  .)كذلك

 ٬،اجلهين مالك عن٬، مسكان ابن عنعن حيىي احلليب٬، : ١٤٦ص ٨جوروى أيضاً يف الكايف 
 الزكاة وتؤتوا الصالة تقيموا أن ترضون أما ٬،مالك يا(: X اهللا عبد أبو يل قال: قال

 القيامة يوم جاء إال الدنيا يف بإمام ائتموا قوم من ليس إنه ٬،مالك يا ؟ اجلنة وتدخلوا وتكفوا
 على منكم واهللا امليت إن ٬،مالك يا .حالكم مثل على كان ومن أنتم إال ويلعنونه يلعنهم

  .)اهللا سبيل يف بسيفه الضارب مبرتلة لشهيد األمر هذا

 أيب بن عمرو عن ... :١٤٣ص ١ج حملاسنيف ا الربقي خالد بن حممد بن أمحدوروى 
 أنتم ٬،مالك يا: فقال٬، X اهللا عبد أبو إيلّ أقبل(: قال ٬،اجلهين أعني بن مالك عن املقدام٬،

  ...).حقاً شيعتنا واهللا
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املريزا النوري الكالم يف إثبات وثاقة مالك اجلهين يف كتابه خامتة املستدرك٬،  وقد أطال
  . وساق عدة أدلة واضحة وقرائن راجحة

 صحيحة يف X وقوله : (...حيث قالوقد وصف الشيخ األنصاري رواية له بالصحة 
 تنظر :قال ٬،زوجها يغشاها كيف املستحاضة عن X جعفر أبا سئلت :قال أعني بن مالك
 الشهر ذلك من األيام تلك عدة يف يقرiا فال مستقيم وحيضها فيها حتيض كانت اليت أيام

  .)١(...) األيام من ذلك سوى فيما ويغشاها

 X جعفر أبا سئلت ٬،قال أعني بن مالك وصحيحة( :اهلمداين رضا آقاوقال ذلك أيضاً 
 وحيضها فيها حتيض كانت اليت األيام ينظر :قال ٬،زوجها يغشاها كيف املستحاضة عن

 األيام من ذلك سوى فيما ويغشاها الشهر ذلك من األيام تلك عدة يف يقرiا فال مستقيم
  .)٢() أراد ان يغشاها مث فتغتسل يأمرها حىت يغشاها وال

وال خيفى أن وصف رواية بالصحة يعين أن مجيع رجال سندها ثقات٬، وخصوصاً يف تعبري 
  .األصوليني

٬، حيث قال يف معرض كالمه عن أحد اخلراساين اآلخوندووصف روايته بالصحة أيضاً 
 كناية جعله من بأوىل ليس" حينه" من الغسل بعد بإرادة فيه والتصرف: (... املسائل الفقهية

 احملتمل هو كما٬، احليض عن االغتسال املراد كون احتمال مع٬، الصالة حرمة ارتفاع زمان عن
  .)٣() ...أعني بن مالك صحيحة يف

 صحيحة يف X قوله وأما( :ووصف الشيخ الفياض رواية أخرى له بالصحة٬، حيث قال
  .)٤() "...حيضها عدة أيام بقدر وضعت يوم منذ هلا مضى إذا": أعني بن مالك

بنا املقام إن استقصينا الذين صححوا أو وثقوا أو حسنوا روايات ملالك بن أعني ويطول 
  .اجلهين٬، ويف ما تقدم كفاية

                                                            
  .٢٦٠ص ١ج :للشيخ األنصاري -  )ق . ط(آتاب الطهارة  -١
  .٣٣٠ص ١ق ١ج :)ق . ط(مصباح الفقيه  -٢
 .١١٢ – ١١١ص :لآلخوند الخراساني - اللمعات النيرة -٣
  .١٧٠شرح ص ٢ج :للشيخ محمد إسحاق الفياض - تعاليق مبسوطة -٤
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 :اجلهين أعني بن مالك قوله: (٢٨٩ص املقال منهج على البهبهاين تعليقة الوحيد وقال
 ويروى خايل لذلك نهوحسَّ سنسن آل من هو وليس كويف عريب وقال ٬،إليه طريق للصدوق

  ...). ويونس مسكان وابن عمري أىب ابن عنه

  .١٢٥٣ ٬، برقم١٥٧صه يف القسم األول رجاليف  احللي داوود ابنوذكره 

 بن مالك: (ليك كالمه باختصارإ٬، والشاهرودي النمازي علي الشيخ ووثقه ودافع عنه
 وقع. زرارة إخوة من وليس. عليهما اهللا صلوات والصادق الباقر أصحاب من: اجلهين أعني

 العالمة عن ملا وفاقا٬ً، األقوى وهو. حديثه تصحيح: أحدها: أقوال على الرجل يف اخلالف
 عليه ويدل ... وغريه الكايف عن املامقاين نقلها اليت الروايات عليه ويدل. وغريمها والشهيد
. الكامل يف قولويه ابن طريق يف ووقوعه٬، اإلمجاع أصحاب وفيهم عنه األجالء رواية أيضاً
. الوجيزة يف املج قاله كما٬، ممدوح أنه من األقوال ثاين قصور لك يظهر عرفت ما على فبناءاً
 ... املعتمدين يف الفقيه مشيخة يف الصدوق وذكره. ثقة وأنه ذلك فوق يقال أن ينبغي بل

  .)١(..) . يف ومعرفته حاله حسن على الدالة رواياته وسائر

٬، ١٥٨٠برقم  ١٤٥ص Xوذكره الشيخ الطوسي يف رجاله يف أصحاب أيب جعفر الباقر 
  .٤٤٣٣برقم  ٬٣٠٢، صXوأيضاً ذكره يف أصحاب أيب عبد اهللا 

٬، ثقة إمامي حمدث. الكويف٬، اجلهين أعني بن مالك] اجلهين[: (وقال عبد احلسني الشبستري
 من كان وقيل٬، العلم غزير٬، الطريقة ممدوح٬، العقيدة حسن وكان٬، احلال حسن وقيل

٬، احلجاز شعراء مشاهري ومن شاعراً أديباً كان. أيضاً X الباقر اإلمام عن روى. )٢(املخالفني
. وفاته بعد X الصادق اإلمام ورثى٬، شعره يف X الباقر اإلمام مدح. الكوفة يسكن وكان
 سنة بعد تويف. وغريهم سدير بن وحنان٬، عمري أيب بن وحممد٬، مسكان بن اهللا عبد عنه روى
٣() ١٤٨(.  

                                                            
 .١٢٠٧٩برقم  ٣٢٨ – ٣٢٧ص ٦ج :الحديثمستدرآات علم رجال  -١
بدًا، وخصوصًا بعد سماع الروايات أ إليهالقول بأن مالك الجهني من المخالفين قول ضعيف جدًا وال ينبغي االلتفات  -٢

ن مالك بن إ: (، ولذلك قال المحقق الخوئي عنه في خصوص عقيدته)ليهم السالمع(المادحة له، وحسن مواالته لألئمة 
 .١٦٤ص ١٥ج :معجم رجال الحديث...) الجهني ال ينبغي الشك في آونه شيعيًا، إماميًا، حسن العقيدةأعين 

 .٢٧٠٥برقم  ٥ص ٣ج :لعبد الحسين الشبستري - Xالفائق في رواة وأصحاب اإلمام الصادق  -٣
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  :النقطة الثالثة
 بن األصبغو املغرية٬، بن احلارث من الرجال٬، وهم رجالن) مالك اجلهين(توثيق الذين بعد 

  :٬، وكالمها من الثقات األجالء٬، كما يلينباتة

: ٬، حيث قال٣٦١برقم  ١٣٩وثقه الشيخ النجاشي يف رجاله ص: احلارث بن املغرية  ١
 وموسى وجعفر جعفر أيب عن روى٬، بصري٬، معاوية بن نصر من النصري املغرية بن حارث(
وراجع تفصيل توثيقه يف معجم رجال احلديث ..). . ثقة ثقة٬،  علي بن وزيد جعفر بن

  .٢٥٢٢برقم ١٨٥ – ١٨١ص ٥للمحقق اخلوئي ج

٬، ومن األولياء Xوهو من خواص أصحاب أمري املؤمنني : صبغ بن نباتةاأل  ٢
٬، X املؤمنني أمري خاصة من كان اÕاشعي نباتة بن األصبغ: (عنه النجاشيالصاحلني٬، قال 

وأيضاً قال ذلك الشيخ  .)١( ...) ابنه حممد إىل ووصيته األشتر عهد عنه روى. بعده وعمر
  .)٢(الطوسي يف الفهرست 

 واملتحصل؛ إن الرواية صحيحة السند ومعتربة٬، بل مشهورة يف أكثر طبقات سندها٬، بل
يف بعض الطبقات أيضا٬ً، يضاف إىل ذلك نقل أوثق الكتب هلا٬، ومن  ميكن القول بتواترها

جمموع هذه األمور ال ميكن التشكيك بصحتها أبدا٬ً، واملشكك إمنا يبتغي عكازة لي�خفي 
  .عرجته

א Fא WאWE
Øجيدهم يتهمون  )أنصاف املتعلمني( إىل كالم أتباع فقهاء آخر الزمان عندما يستمع أحد
بأUم جاءوا ^ذه الرواية ^ذا اللفظ من كيسهم وليس له أصل أو  Xأنصار اإلمام املهدي 

فقدهم شرف أمصدر٬، وهذا مرض قد اعتاد عليه هؤالء نتيجة حسدهم وحقدهم الذي 
ادر ويتتبعها٬، جيد أن أهم املصادر وأكثرها اخلصومة٬، ولكن عندما يذهب القارئ إىل املص

من ظهري احلادي : (٬، وليس بلفظ)من ظهر احلادي عشر من ولدي: (ذكرت الرواية بلفظ

                                                            
  .٥برقم  ٨ص :رجال النجاشي -١
 .١١٩برقم  ٨٥ص :الفهرست -٢
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٬، ومن املصادر من يشار به إىل كال اللفظني٬، فيتبني للقارئ املنصف مدى )عشر من ولدي
  .التدليس واخلداع الذي أدمن عليه أتباع فقهاء آخر الزمان

  :هي) ظهر: (در اليت جاءت فيها هذه الرواية بلفظفاملصا

٬، أي الياء ])ي[من ظهر : (الكايف للشيخ الكليين٬، حيث وردت الرواية فيها هكذا  ١
من (موضوعة بني قوسني٬، مما يدل على أن يف بعض نسخ الكايف ال توجد الياء٬، واملذكور هو 

ول٬، والذي هو شرح لكتاب الكايف٬، فقط٬، بل صر�ح العالمة اÕلسي يف كتابه مرآة العق) ظهر
  .)١(يف أكثر النسخ٬، أي أكثر نسخ الكايف ) ظهر(صر�ح بأن الرواية بلفظ 

 ٬١٣٨٨، يف طبعة املكتبة اإلسالمية٬، طهران٬، ])ي[من ظهر : (وجتد الرواية ^ذا اللفظ
ـ٬، تصحيح الشيخ جنم الدين اآلملي٬، تقدمي وتعليق علي أكرب الغفاري٬، اجلزء األول٬،  ه

  .٢٧٣الصفحة 

وقد مت حذف القوسني يف الطبعات احلديثة٬، وهذا الفعل خمالف لألمانة العلمية اليت جيب أن 
٬، ومما يدل على وجود هذا احلديثيةيتحلى ^ا كل من حيقق أو يشرف على طباعة الكتب 

املتويف    املازندراين صاحل حممد اللفظ يف النسخ عند العلماء منذ زمن بعيد٬، هو ما ذكره املوىل
ـ  ١٠٨١سنة  ٬، حيث ذكر الرواية نقالً ٢٥٦ – ٢٥٥ص ٦ج الكايف أصول شرح يف  ه

 من عشر احلادي] ي[ظهر من يكون مولود يف فكرت ولكين( :عن كتاب الكايف هكذا
  ).اًوظلم جوراً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل املهدي هو ولدي٬،

ـ٬، وهذا يدلنا على أن هذا  ١٠٨٠ متويف سنة) رمحه اهللا(وصاحب شرح أصول الكايف  ه
سنة٬، وليس وليد اليوم٬، كما يريد ) ٣٥٠(اللفظ موجود يف النسخ اخلطية للكايف قبل أكثر من 

  .أن يروِّج له بعض املنتفعني

ـ٬، ٤١٣املتويف سنة  املفيد لشيخل االختصاص  ٢   .٢٠٩ص ه

ـ٬، ص ٤٦٠الغيبة للشيخ الطوسي املتويف سنة   ٣  ٣٣٦وص٬، ١٢٧ح ١٦٦ – ١٦٤ه
  .٬، باختصار٢٨٢ح

                                                            
 .٤٣ص ٤ج :الرسول مرآة العقول في شرح أخبار آل -١
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 من أعالم القرن اخلامس اهلجري٬، )الشيعي( الطربي جرير بن مدحمل اإلمامة دالئل  ٤
  .٬٥٠٤، ح٥٣٠ – ٥٢٩ص

ـ٬، ٣٣٤املتويف سنة  اخلصييب محدان بن لحسنيل الكربى هلدايةا  ٥ ـ ه   .٣٦٢ص ١٤ب

ـ٬، ج ٣٨١كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق املتويف سنة   ٦ ـ ١ه  ١ح ٢٦ب
  :٬، حسب الطبعات التالية٢٧٤    ٢٧٣ص

ـ ١٤٢٤لبنان٬، الطبعة الثانية٬،   مؤسسة األعلمي للمطبوعات٬، بريوت    أ م٬، ٢٠٠٤ه
  .٢٧٤    ٢٧٣الصفحة . صححه وقدم له وعلق عليه العالمة الشيخ حسني األعلمي

ـ ١٤٢٨ /١ط /إيران /قرىبدار ذو ال  ب   .ه

ـ ١٤٢٥ /١ط /إيران /منشورات طليعة النور  ج   .ه

ـ ١٤٢٩ /٣ط /إيران /منشورات طليعة النور   د   .ه

٬، يف طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة )من ظهري: (نعم جاءت الرواية بلفظ
  .ـه ١٤٢٢ /٤ط /غفاريالحتقيق وتصحيح علي أكرب  / املدرسني بقم املشرفة

؛ إUا قد )من ظهر: (وأقل ما يقال تعويالً على الطبعات اليت جاءت فيها الرواية بلفظ
  .٬، جاءت فيها الرواية ^ذا اللفظتكون معتمدة على نسخ أو نسخة خطية

  :فهي) من ظهري: (أما املصادر اليت جاءت فيها الرواية بلفظ

  .اإلمامة والتبصرة٬، البن بابويه القمي  ١

  .كفاية األثر٬، لعلي بن حممد بن علي اخلزاز الرازي  ٢

  .الغيبة للشيخ النعماين  ٣

  .غفاريالكمال الدين٬، حسب الطبعة احملققة من قبل علي أكرب   ٤

  :على أمرين مهمني والبد من التنبيه
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فقد وقع اخلالف يف مؤلفه على أقوال جيمعها كالم  ):كفاية األثر(خبصوص كتاب  :األول
٬، الفائدة ١٨٨   ١٨٧ص ٣ج الرجالية الرسائليف  الكلباسي إبراهيم حممد بن حممد املعايل أيب

 النصوص يف األثر كفاية باب يف اختلف قد"] األثر كفاية" صاحب يف[( :الرابعة٬، حيث قال
 اخلزاز علي بن حممد بن علي إىل البحار يف اÕلسي العالمة نسبه فقد٬، عشر ثيناإل األئمة على

 عن حكي ورمبا. القميني إىل نسبته آخر بعض وعن .الصدوق إىل نسبته بعض وعن ...
  ...).املفيد شيخنا إىل نسبته اÕلسي العالمة

فإن والد الشيخ الصدوق؛ علي بن احلسني بن  ):اإلمامة والتبصرة(خبصوص كتاب  :الثاين
٬، إال أنه وقع االختالف هل هو )اإلمامة والتبصرة من احلرية(بابويه وإن كان له كتاب بعنوان 

  ن املوجود اآلن جمهول املؤلف ؟إنه قد تلف أو ضاع٬، وإهذا الكتاب املوجود اآلن أم 

وجود عند العالمة اÕلسي٬، شكك امل) اإلمامة والتبصرة(فقد شكك املريزا النوري يف كون 
٬، الكتاب هذا على نعثر مل وحنن (... :يف كونه لعلي بن احلسني بن بابويه٬، وهذا نص كالمه

٬، اÕلسي للعالمة تبعاً علي احلسن أيب إىل ونسبناه٬، البحار بتوسط األخبار من مجلة منه ونقلنا
 كتاب مؤلفاته من شهرآشوب وابن والشيخ النجاشي عد وإن فإنه٬، يءش منه النفس يف ولكن
 فإنه. نظر مؤلفاته من عد الذي هو عنده كان ما كون يف أن إال٬، احلرية من والتبصرة اإلمامة
 املفيد مشايخ من هو الذي    التلعكربي موسى بن هارون حممد أيب عن الكتاب هذا يف يروي

 وابن٬، والغضائري٬، املفيد مشايخ من أيضاً هو الذي العلوي محزة بن احلسن وعن٬، والسيدين   
 بن حممد عن   الوليد ابن أنه والظاهر   احلسن بن حممد عن علي بن أمحد وعن٬، عبدون
 مما ذلك غري إىل٬، األشعث حممد بن حممد عن الديباجي أمحد بن سهل وعن٬، الصفار احلسن
 بعدم القوي الظن تورث اجلميع مالحظة أن إال٬، بعضها يف التكلف أمكن إن له٬، طبقته ينايف
  .)١()  العامل واهللا٬، منه كونه

يف الذريعة بأن ما موجود اآلن هو ليس من تأليف علي بن  الطهراين بزرگ آقاوقد جزم 
 األصحاب قدماء لبعض :احلرية من والتبصرة اإلمامة( :ليكم نص كالمهإاحلسني بن بابويه٬، و

. البحار مآخذ من وهو. اÕلسي العالمة عند منه نسخة كانت. الصدوق للشيخ املعاصرين

                                                            
 .٢٨٣ص ٣ج :خاتمة المستدرك -١
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 مما بأنه املستدرك خامتة أول يف صرح ولذا. النوري العالمة شيخنا عند يكن ومل. فيه عنه ينقل
 عشر والسابع عشر السادس جملدي يف عنه النقل من اÕلسي العالمة وأكثر. بالواسطة عنه ينقل
 النجاشي نسب أنه مر الذي الصدوق والد احلسني بن علي احلسن أيب إىل له ناسباً البحار من

 العالمة نقلها اليت الكتاب هذا روايات سند إىل بالرجوع ولكن. إليه والتبصرة اإلمامة كتاب
 فيه مؤلفه يروي ألنه ؛الصدوق لوالد الكتاب هذا ليس بأنه اجلزم حيصل البحار يف عنه اÕلسي

 عبد بن حممد املفضل أيب وعن ٣٨٥،٬ سنة املتوىف التلعكربي موسى بن هارون حممد أيب عن
 الديباجي أمحد بن سهل وعن العلوي محزة بن احلسن وعن ٣٨٧،٬ سنة املتوىف الشيباين اهللا

 تويف الذي الوليد بن احلسن بن حممد عن الراوي علي بن أمحد وعن ٣٧٠،٬ سنة بعد املتوىف
 تويف الذي الصدوق والد هو املتأخرين املشايخ هؤالء عن يروي من يكون فكيف ٣٤٣ سنة
 منها ليس املقام لكن أحاديثنا يف وقعت وإن املتأخر عن عصراً املتقدم رواية نإف ٣٢٩،٬ سنة

 يف رواياته جل بل تصانيفه مجيع يف أبيه عن الرواية يف إكثاره مع الصدوق الشيخ أن بشهادة
 املشايخ هؤالء من أحد عن ألبيه واحدة رواية وال يذكر مل. والده عن الكثرية التصانيف تلك
  .)١() فيه غالباً عنهم والتبصرة اإلمامة مؤلف يروي ممن ذكرهم مر الذين

 :الطهراين بزرگ آقاوأما كتاب اإلمامة والتبصرة لعلي بن احلسني بن بابوبه فقد قال عنه 
 بن موسى بن احلسني بن علي احلسن أيب الشيخ األول للصدوق :احلرية من والتبصرة اإلمامة(

 ومنها. تصانيفه وعد النجاشي ترمجه. النجوم تناثر سنة وهي ٣٢٩ سنة املتوىف القمي بابويه
 إليها ويرجعون األصحاب عليها يعول اليت بالشرايع املشهورة ابنه إىل والرسالة. الكتاب هذا
 عنه ينقل ما غري وهو عليه نعثر فلم اإلمامة وأما. اليوم إىل املوجودة وهي النصوص إعواز عند
  .)٢()  يأيت كما البحار يف

٬، من خالل النقاط )من ظهري(على لفظ ) من ظهر(وبعد ما تقدم ميكننا ترجيح لفظ 
  :اآلتية

  

                                                            
 .١٣٦١، برقم ٣٤٢ص ٢ج :الذريعة -١
 .١٣٦٠برقم  ٣٤٢ – ٣٤١ص ٢ج :الذريعة -٢
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   :النقطة األوىل
يف الكايف٬، واالختصاص للشيخ املفيد٬، والغيبة للطوسي ) من ظهر(إن اÕزوم به وجود لفظ 

٬، وكلها من أوثق )١( )الشيعي( الطربي جرير بن مدحمل اإلمامة دالئل٬، و يف موضعني    
 .للخصييب٬، فتكون املصادر مخسة) اهلداية الكربى(الكتب وأشهرها٬، ويضاف إليها كتاب 

  .ويضاف إليها أيضاً كمال الدين حسب أكثر الطبعات

٬، فلم خيتص ^ا مصدر معترب مشهور كاعتبار وشهرة غيبة الطوسي )من ظهري(وأما لفظ 
واالختصاص ودالئل اإلمامة والكايف٬، إال كتاب الغيبة للشيخ النعماين٬، وكمال الدين للصدوق 

  .   "من ظهري"بأن مجيع نسخه متفقة على لفظ  اإن سلمن   

املريزا النوري يف نسبته إىل ابن بابويه٬،  فقد تقدم تشكيك) اإلمامة والتبصرة(وأما كتاب 
نه جمهول املؤلف٬، فمع أننا ال ننكر الكتاب إال أنه ال يصل إىل مرتبة أوجزم الطهراين بذلك٬، و

  .كتاب الغيبة للشيخ الطوسي مثالً

للخزاز؛ فقد تقدم أيضاً وقوع اخلالف يف تعيني مؤلفه٬، فقد ) كفاية األثر(وأما كتاب 
صدوق واملفيد وأحد القميني٬، وعلى القول األخري يكون جمهول املؤلف٬، نسب أيضاً إىل ال

  .و^ذا أيضاً ال يصل إىل مرتبة الكتب اليت تعترب من الطبقة األوىل كغيبة الشيخ الطوسي

٬، عن عدم تصرف )كفاية األثر(و ) اإلمامة والتبصرة(وأيضاً يبقى الكالم بالنسبة لكتايب 
٬، فقد تكون )ظهري(وأن النسخ اخلطية هلما متفقة على لفظ  النساخ أو احملققني بنصيهما٬،

ولكن النساخ أو احملققون تصرفوا ^ما وأضافوا الياء اىل ) ظهر(بعض نسخهما أو كلها بلفظ 
وسيأيت بيان ترجيح هذا الوجه يف الكالم عن لفظ الرواية .. ظناً منهم بأUا ساقطة ) ظهر(لفظ 

  .٬، وكمال الدين للشيخ الصدوقيف كتايب الغيبة للشيخ النعماين

                                                            
وآتاب دالئل اإلمامة من الكتب المعتبرة المشهورة، أخذ : (٤٠ – ٣٩ص ١قال العالمة المجلسي في بحار األنوار ج -١

آالسيد ابن طاوس وغيره، ووجدنا منه نسخة قديمة مصححة في خزانة آتب موالنا أمير : منه جل من تأخر عنه
: قال النجاشي رحمه اهللا ،رير التاريخي المخالف، ومؤلفه من ثقات رواتنا االمامية، وليس هو ابن جXالمؤمنين 

محمد بن جرير بن رستم الطبري اآلملي أبو جعفر جليل من أصحابنا، آثير العلم، حسن الكالم، ثقة في الحديث، له 
حدثنا محمد بن : قال ،آتاب المسترشد في دالئل اإلمامة، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، عن الحسن بن حمزة الطبري

 ).بن رستم، بهذا الكتاب وبسائر آتبهجرير 
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من (حىت يثبت العكس٬، يثبت أن لفظ ) كمال الدين(وبعد التشكيك يف لفظ كتاب 
٬، إال يف كتاب الغيبة )غيبة الطوسي(مل يرد يف مصدر معترب مشهور كشهرة واعتبار ) ظهري

ون اللفظ للنعماين٬، بل سيأيت أن النعماين يروي هذه الرواية عن الشيخ الكليين٬، وبالتايل يك
  .مردداً وليس معيناً

٬، فيكون هذا )من ظهري(على لفظ ) كمال الدين(وحىت لو سلمنا باتفاق مجيع نسخ 
وارد يف أربعة مصادر معتربة  )من ظهر(طبقة األوىل٬، بينما لفظ اللفظ وارداً يف مصدرين من ال

يف    ايف للكليين ٬، والكالغيبة للطوسي٬، واالختصار للمفيد٬، ودالئل اإلمامة للطربي: مشهورة
  .٬، ويضاف إليها كتاب اهلداية الكربى للخصييب  أكثر نسخه 

  !يا ترى ؟   من هذه اجلهة   فمن هو األقوى واألوىل باالعتبار 

قد زوروا هذه الرواية يستحق بأن يوصف  Xأ ليس من يقول بأن أنصار اإلمام املهدي 
  بالكذاب األشر ؟

   :النقطة الثا�ية

إن الفهم السائد هو أن اسم املهدي يف آخر الزمان حمصور باحلجة حممد بن احلسن 
 ٬، وال يوجد مصداق غريه ينطبق عليه هذا االسم أو الصفة٬، وعلى هذا عندماXالعسكري 

إن أمكن    تكون عرضة للتحريف  Xتأيت رواية ال تنطبق على حممد بن احلسن العسكري 
حبجة أUا مصحفة يقينا٬ً، للفهم السائد عند الكاتب أو املؤلف٬، وقد يكون التحريف حبسن    

  .نية٬، ولكنه على أي حال خمالف لألمانة العلمية

تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر : (وبالنسبة للرواية اليت حنن بصدد مناقشتها
دوها خمالفة اب أو النساخ٬، وج٬، فبسبب الفهم املرتكز عند الكت�)من ولدي هو املهدي
ألن بدون الياء تكون الرواية منطبقة  ؛)ظهر(قد سقطت من كلمة  الياء للروايات٬، وظنوا أن

متوقع ) ظهر(٬، ومسألة سقوط الياء من كلمة Xعلى شخص من ذرية اإلمام املهدي 
: اب أو النساخ بني قوسني لألمانة العلمية٬، هكذاووارد٬، ولذلك وضعها بعض الكت�
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ثبت الكلمة مع الياء بدون قوسني٬، أ) ظهري(٬، وبعضهم رمبا جلزمه بأن الصحيح ])ي[ظهر(
  .ومل يتصرفوا ^ا أبداً) ظهر(بينما الصنف الثالث تركوا الكلمة على حاهلا 

وهذا الكالم إن مل يكن هو الصحيح جزما٬ً، فال أقل من كونه احتماالً ومربراً لتحريف 
ال يوجد احتمال وال ) ظهر(إليها بني قوسني٬، بينما الكلمة بلفظ الكلمة٬، أو إضافة حرف الياء 

ألن الذي يريد التحريف أو التعديل٬، يفعل ذلك لكي ي�رجِع اللفظ إىل معناه  ؛مربر لتحريفها
  .الصحيح حسب فهم الكاتب أو الناسخ٬، ال أن يفعل العكس

ر الزمان غري خمتصة يف آخ) املهدي(وحنن بعد أن أثبتنا يف عدة أحباث أن صفة أو اسم 
األول من ذرية اإلمام ) أمحد(٬، بل يوجد املهدي Xباإلمام حممد بن احلسن العسكري 

٬، وسيأيت ٬X، وهو ممهد ألبيه٬، وله دور كبري جداً قبل قيام أبيه اإلمام املهدي Xاملهدي 
ها أو الكالم عن ذلك إن شاء اهللا تعاىل٬، فال مربر للتكلف يف تأويل هذه الرواية٬، أو حتريف

  .تعديلها

 وعقيدة ٬، وقد مت تغيريها لتالئم فهم)ظهر: (فيمكننا القول بأن الرواية باألصل هي بلفظ
ل هذا التغيري يف النسخ اخلطية أو يف النسخ ٬، سواء حص كما تقدم    الكت�اب أو النساخ 

ت�ا^م النسخ اخلطية إما أن تكون هي نفس نسخ املؤلفني خبط أيديهم أو خبط ك املطبوعة؛ ألن
وإشرافهم٬، وهي نادرة٬، بل معدومة٬، وإما نسخ مأخوذة عن النسخ األصلية٬، وهي األعم 
األغلب٬، بل األغلب اآلن توسط عدة نسخ بني النسخة األم وبني النسخ اخلطية املوجودة اآلن٬، 
والتغيري وارد سواء من قبل مؤلف الكتاب أو من قبل الذين نقلوا عن نسخة األصل٬، وأما 

  .طبوعة فقد فتح الباب أمام احملققني واملصححني على مصراعيهالنسخ امل

كغيبة النعماين٬، أو وضعت حرف الياء ) ظهري(إذن فحىت املصادر اليت نقلت الرواية بلفظ 
بأUا قد أضيفت    على األقل    ٬، كالكايف٬، نطمئن أو نرجح ])ي[ظهر: (بني قوسني٬، هكذا

ألUا ختالف  ؛من قبل النساخ٬، لظنهم بأUا ساقطة ٬، سواء من قبل املؤلفني أو)الياء(إليها 
  .عقيد\م وفهمهم
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  : النقطة الثالثة

٬، وعدم وجود مربر أو )ظهر(بعد أن تبني أن هناك مربراً أو داع إلضافة الياء إىل كلمة 
داع إلثبات الكلمة جمردة٬، من حقنا أن نشكك حىت يف نسخ املصادر املوجودة اآلن؛ هل هي 

  األم أم ال ؟موافقة للنسخ 

كما    وبالنسبة لغيبة الشيخ النعماين٬، النسخة األم مفقودة٬، والنسخ اخلطية املوجودة اآلن 
  :هي   غفاري الذكرها فارس حسون نقالً عن علي أكرب 

ـ ١٠٧٧نسخة مكتبة ملك يف طهران٬، كتبت بتاريخ   ١   .ه

  .نسخة ثانية يف مكتبة ملك٬، كتبت يف حدود القرن العاشر اهلجري  ٢

ـ ٥٧٧نسخة املكتبة الرضوية٬، كتبت بتاريخ   ٣   .ه

ـ ١٢٨٩نسخة املريزا النوري٬، كتبت بتاريخ   ٤   .ه

ومن هذا نعرف أن النسخة املطبوعة اآلن واملوجودة يف األسواق غري مأخوذة عن النسخة 
األم مباشرة٬، بل بتوسط نسخة أو عدة نسخ٬، بل الظاهر أن النسخة األم قد تلفت وضاعت 

ـ٬، أي بعد وفاة ) ٥٧٧(منها اآلن أثر٬، وأقدم نسخة خطية اآلن كتبت بتاريخ  وال يوجد ه
ـ  ألن الشيخ النعماين تويف حبدود سنة  ؛سنة) ٢١٧(الشيخ النعماين مؤلف كتاب الغيبة ب

ـ) ٣٦٠(   .ه

بيد الذين نقلوا عن النسخة األم٬، ظناً منهم ) ظهر(فقد تكون الياء قد أضيفت إىل كلمة 
األم٬، بل رمبا لقطع الطريق أمام املستشكلني٬، فال ميكن دفع هذا االحتمال إال أUا ساقطة عن 

  .بعرض النسخة األم لكتاب غيبة النعماين

٬، فقد )ظهري(أUا مجيعاً متفقة على لفظ ب اجلزمبل حىت النسخ املوجودة اآلن ال نستطيع 
صححون٬، فهم قد ٬، ومل يكترث ^ا احملققون وامل)ظهر(تكون بعض النسخ أو أحدها بلفظ 

  .صرحوا بتصرفهم يف منت الكتاب تصحيحاً ومقابلة
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 ٦١صوما يؤيد ذلك تعليق علي أكرب الغفاري على هذا احلديث يف هامش غيبة النعماين 
" يعشر من ولد ييكون من ظهر احلاد"يف بعض نسخ احلديث : (٬، حيث قال٣هامش رقم 

 يأ" عشر يظهر احلاد"و " مولود"عت ن" يمن ولد"ن يقال أفيحتاج إىل التوجيه والتكلف ب
  .انتهى )عشر ياحلاد اإلمام

واألمر املهم هو أن النعماين يروي هذه الرواية عن حممد بن يعقوب الكليين٬، وقد تقدم أن 
بدون ياء يف آخرها٬، وهذا ) ظهر(الرواية يف كتاب الكايف للكليين على أكثر النسخ بلفظ 

لنعماين؛ ألUا ختالف أصلها٬، حيث رواها النعماين عن يف كتاب الغيبة ل) ظهري(موهن للفظ 
الكليين وبنفس سند الكليين اىل األصبغ بن نباتة٬، فإذا كان األصل مردد بني لفظني٬، أو إن أكثر 

اىل لفظ ) الياء(٬، فكذلك من ينقل عن هذا األصل٬، فقد تكون قد زيدت )ظهر(نسخه بلفظ 
ت هذه الزيادة يف النسخ اخلطية أم املطبوعة٬، إذن ما يف كتاب الغيبة للنعماين٬، سواء كان) ظهر(

موجود اآلن يف غيبة النعماين أقل ما يقال فيه إنه مشكوك فيه ملخالفته ألكثر نسخ الكايف الذي 
  .يروي عنه النعماين يف غيبته

٬، فهو )غيبة النعماين(فيجري فيه نفس الكالم الذي قدمته عن ) كمال الدين(وأما كتاب 
قدت نسخته األم٬، واملوجود عدة نسخ خطية بتواريخ متعددة٬، ذكرها علي أكرب أيضاً قد ف

  :غفاري يف مقدمة حتقيقه للكتاب٬، وهي كاآليتال

 نسخة كاتبها أبو طالب حممد بن هاشم بن عبد اهللا احلسيين الفتال٬، كتبت بتاريخ  ١
ـ ١٠٨١  .ه

ـ ٩٦٠ :نسخة كاتبها إبراهيم بن حممد احلسيين٬، كتبت بتاريخ  ٢  .ه

ـ ١٠٧٨ :نسخة كاتبها فضل اهللا بن حسني النائيين٬، كتبت بتاريخ  ٣  .ه

 ١٠٩٠ :محد احلسيين القمي٬، كتبت بتاريخأنسخة كاتبها ابن صفي الدين حممد   ٤
ـ  .ه

 .نسخة جمهولة الكاتب والتاريخ  ٥

ـ ١٠٦٩ :نسخة جمهولة الكاتب٬، كتبت بتاريخ  ٦  .ه
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 :حممد معصوم أجنو احلسين احلسيين٬، كتبت بتاريخنسخة كاتبها حممد كاظم بن   ٧
ـ١٠٥٤  .ه

ـ٬، أي بعد وفاة الشيخ الصدوق ) ٩٦٠(فأقدم نسخة خطية لكمال الدين كتبت سنة  ه
ـ  ـ ٣٨١سنة٬، حيث تويف الشيخ الصدوق سنة ) ٥٧٩(ب   .ه

  :وهنا مالحظات

الدين ^ذا غفاري لسبع نسخ ال يعين حصر نسخ كتاب كمال الذëكر علي أكرب  :األوىل
العدد٬، فقد تكون هناك نسخ أخرى مل حيط ^ا٬، أو مل يعتمدها٬، وهذا الكالم أيضاً جيري يف 

  .نسخ كتاب الغيبة للنعماين

كل هذه النسخ مستنسخة عن نسخ٬، والنسخ عن غريها٬، وهكذا إىل النسخة األم٬،  :الثانية
  .حسب فهم الناسخوأكيد أن هذا النسخ والنقل حيتمل التغيري والتحريف والتصحيح 

غفاري ال دليل عندنا على أUا الوحىت النسخ السبع اليت ذكرها احملقق علي أكرب  :الثالثة
٬، وقد يكون )ظهر(٬، فقد تكون بعض أو أحد النسخ بلفظ )ظهري(مجيعاً متفقة على لفظ 

ذلك مغلوطة٬، أو قد سقط منها حرف الياء فأثبته٬، ومن أنكر  ةألUا بنظر ؛احملقق أعرض عنها
  .ألننا ال نستطيع اآلن حتصيلها ؛فعليه أن يثبت لنا العكس ويعرض لنا كل النسخ اخلطية

ل كثرياً يف غفاري نفسه قد صحح وعد�الوما يؤكد املالحظة الثالثة أن علي أكرب  :الرابعة
 والرابعة األوىل النسخة أوالً نصوصه راجعت أين فاعلم(...  :ليكم نص كالمهإمنت الكتاب٬، و

 بعض بسعي الطبع بعد قوبلت اليت أخرياً املذكورة املطبوعة بالنسخة قابلته مث٬، واخلامسة
 البحار راجعت ما وكثرياً. النسخ بقية االختالف موارد راجعت مث. خمطوطة بنسخة األفاضل
 وأما. األصول هذه يف ما على كامالً صحيحاً إخراجه يف واجتهدت. احلديثة احلروفية الطبعة
 ففي    مترجم غري أو مترمجاً    حروفياً أو حجرياً طبعها كان سواء   سابقاً املطبوعة النسخ
 منها سطر على أعتمد فال والسقطات األغالط وكثرة والتحريف والتصحيف االندماج غاية
 فال٬، والعيان بالشهود معلوم وهو٬، البيان إىل حيتاج ال يءش فهو الكتاب حتقيق وأما... 

٬، ترصيفه يف عانيت ما مقدار سبحانه اهللا علم٬، خترجيه يف جمهودي الكرمي القارئ أيها تستصغر
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 على باللوم تسرع فال سهو على عثرت فمهما٬، صحيحها إىل األغالط رد يف قاسيت وما
 أن ويكفيك. منها ألحد خملص ال املطبعية السهوات لكن٬، تنميقه يف جهده بذل ألنه ؛املصحح
 لقيت ما ويشمك احلقيقة يلمسك حىت قبلها كانت باليت الطبعة هذه من واحدة صفحة تقارن
  .)١(...)العناء من

فما يدرينا لعل إضافة حرف الياء من اجتهاد احملقق٬، أو ترجيحاً لبعض النسخ على 
سقط منها حرف الياء٬، وأن أن الكلمة قد أُ إىل   حسب فهمه   ألن احملقق اطمئن  ؛األخرى

  .باخلصوص ٬X، لكي تنطبق الرواية على اإلمام املهدي )ظهري(الصحيح هو 

ـ : فإن قيل ٬، هو )ظهري): (كمال الدين(الدليل على أن اللفظ يف مجيع النسخ اخلطية ل
يف اهلامش٬، أو وضع الياء بني قوسني يف املنت ) ظهر(عدم إشارة احملقق علي أكرب الغفاري للفظ 

  .يف أحد نسخ كمال الدين) ظهر(٬، ومبا أنه مل يفعل ذلك فال وجود للفظ ])ي[ظهر(هكذا 

قد فعلها الغفاري يف حتقيقه لكتاب الكايف بنفس هذه الرواية٬، حيث جاءت الرواية : أقول
ـ٬، ^ذا اللفظ ١٣٨٨يف طبعة املكتبة اإلسالمية٬، طهران٬، لسنة  ٬، وأيضاً أوردها ])ي[ظهر: (ه

٬، حيث ذكر ٢٥٦   ٢٥٥ص ٦ج الكايف أصول شرح يف املازندراين صاحل حممد هكذا املوىل
 احلادي] ي[ظهر من يكون مولود يف فكرت ولكين: (الرواية نقالً عن كتاب الكايف هكذا

وهذا يدل ). اًوظلم جوراً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل املهدي هو ولدي٬، من عشر
جمردة عن الياء أصال٬ً، بل نص اÕلسي يف مرآة العقول  يف هكذا أوعلى أUا يف بعض نسخ الكا

  ).ظهر(أUا يف أكثر النسخ بلفظ 

٬، )ظهري: (ولكن الغفاري عمد إىل رفع القوسني وإثبات الرواية يف كتاب الكايف هكذا
دار  /حتقيق الغفاري   ومل يشر إىل أن الياء ال توجد يف بعض النسخ٬، راجع كتاب الكايف 

ـ ج ١٣٨٨ /٣ط /الكتب اإلسالمية   .٣٣٨ص ٧باب يف الغيبة ح ١ه

فالذي فعلها يف حتقيقه لكتاب الكايف٬، ملاذا يستبعد فعله هلا يف حتقيقه لكتاب كمال 
  !الدين؟

                                                            
 .٣٠ – ٢٩صمقدمة المصحح  :آمال الدين وتمام النعمة -١
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٬، كما تقدم )ظهر(قد حصلت على أربع طبعات لكمال الدين كلها بلفظ  :اخلامسة
ومل أجد طبعة بلفظ ذكرها٬، فلعل هذه الطبعات قد اعتمدت على نسخ خطية ^ذا اللفظ٬، 

  .إال الطبعة احملققة من قبل الغفاري) ظهري(

لوجود املسوغ ) ظهري(وعلى أي حال؛ فما دام التشكيك وارد يف إثبات الياء يف كلمة 
أو املربر والداعي للتحريف أو التغيري٬، فيجب قطع هذا التشكيك بالدليل القاطع٬، وإال يقتصر 

ألنه ال  ؛والدليل القاطع دون إثباته خرط القتاد). رظه(على اللفظ الذي ليس فيه شك وهو 
ألن  ؛يكون حىت لو وجدنا النسخ اخلطية األم لكل من غيبة النعماين وكمال الدين وغريمها

 ؛احتمال التغيري وارد فيهما كما تقدم٬، وإن ترتلنا لذلك٬، فأيضاً ال ميكن العثور على النسخ األم
وفاة مؤلفي تلك الكتب بزمن طويل٬، ويزداد فيها ألن املوجود اآلن هو نسخ كتبت بعد 

  .احتمال التغيري

لوجوده يف أكثر الكتب وأمتنها٬، ) ظهري(أرجح من لفظ ) ظهر(إن لفظ : وأقل ما يقال
  ).ظهري(٬، خبالف لفظ اولعدم الدافع لتحريف اللفظ فيه

א א Wא
  ).ولدي من عشر احلادي ظهر من يكون مولود يف تفكرت ولكين: (Xقوله   ١

ال خيفى أن هذا الكالم ظاهر بل نص يف أن املقصود هو رجل من ظهر احلادي عشر من 
من األئمة هو اإلمام حممد  ٬X، واحلادي عشر من ذرية أمري املؤمنني Xولد أمري املؤمنني 

٬، واملولود الذي من ظهره أو من ذريته البد أن يكون غري اإلمام Xبن احلسن العسكري 
  .٬X، وهو الذي تفكر به أمري املؤمنني Xاملهدي 

ـ )من ولدي: (Xوقوله  ظهر (٬، واملقصود من )احلادي عشر(٬، واضح بأنه وصف ل
ولكين : (٬، فيكون معىن الكالمXهو اإلمام حممد بن احلسن العسكري ) احلادي عشر

ن وليس ٬، واملعىن واضح وبيِّ)تفكرت يف مولود يكون من ظهر اإلمام احلادي عشر من ولدي
  .فيه أي تكلف
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) ظهر(٬، دون لفظ )ظهري(فمن حاول تأويل الرواية بوجوه بعيدة٬، أو اعتمد على لفظ 
يف  Xفعل ذلك ألنه مل يتضح عنده وجود مهدي غري اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

عصر الظهور املقدس٬، فظن أن القول مبعىن الرواية على ظاهرها يعين انطباقها على رجل ال 
٬، Xوجود له٬، وبالتايل تكون الرواية حمل إشكال على إمامة حممد بن احلسن العسكري 

  .وكونه املهدي املوعود الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

كذا إشكال على هذه الرواية٬، بعد مالحظة عدة روايات تبني أن ويف احلقيقة ال يوجد ه
خيرج ممهداً ألبيه قبل قيامه املقدس٬، وقد تناولت هذا  Xهناك مهدياً من ذرية اإلمام املهدي 

األربعون حديثاً يف (و ٬،)دراسة يف شخصية اليماين املوعود(املوضوع بالتفصيل يف كتاب 
بعض الشواهد باختصار٬، ومن أراد التفصيل فعليه  ٬، وسأذكر)Xاملهديني وذرية القائم 

  .مبراجعة ما ذكرت

  :الشاهد األول

يف الليلة اليت كانت فيها وفاته٬، يف وصف  ما جاء يف الوصية املقدسة للرسول حممد 
     Xيعين اإلمام املهدي    فإذا حضرته الوفاة(...  ):أمحد( Xوصي اإلمام املهدي 

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

٬، ال ميكن أن يكون له معىن مقبول سوى أنه أول املؤمنني )وهو أول املؤمنني: (وقوله 
عند بداية ظهوره٬، وأول أنصاره وأعوانه٬، وإال فاإلميان باهللا  Xواملصدقني باإلمام املهدي 

كاعتقاد٬، قد سبقه إليها الكثري٬،  Xتعاىل وبرسله وباألئمة وخبصوص إمامة اإلمام املهدي 
  !فيكف يكون الوصي أمحد أوهلم ؟

على أمري املؤمنني علي بن أيب ) أول املؤمنني(نفسه املراد من إطالق صفة  املعىن هو هذاو
يف بداية دعوته٬، وأما مطلق اإلميان  ٬، أي أول املصدقني والناصرين لرسول اهللا Xطالب 

كرسول يبعث يف مكة املكرمة٬، فقد سبقه به الكثري من األنبياء والرسل  برسول اهللا 
  .والصاحلني

                                                            
  .١٥٠ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -١
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قبل مبعثه وكيف استدل الراهب بالوصية على نبوة  لرسول وقصة الراهب مع ا(
: (... ونذكر هنا ما خيص الوصية ٬،وقد تقدم ذكرها ٬،وإمامة أمري املؤمنني الرسول حممد 

 يناجيه ويكلمه مث أخذ يقبل بني عينيه وأخرج شيئاً من كمه ال ندري ما هو ورسول اهللا 
واهللا سيخرج قريب  ٬،ان مين هذا واهللا نيب آخر الزمانتسمع: فلما فارقه قال لنا ٬،يأىب أن يقبله

هل ولد لعمه أيب : مث قال ٬،فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه ٬،فيدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال اهللا
هو أول من إما أن يكون قد ولد أو يولد يف سنته : قال ٬،ال: فقلنا ؟ طالب ولد يقال له علي

  .)١(...) كما جند صفة حممد بالنبوة  دنا بالوصيةوإنا لنجد صفته عن ٬،نعرفه يؤمن به

بامسه  ألUا تذكر حممداً  ؛من خالل الوصية Xفقد استدل الراهب على الرسول 
 ٬،Xوهو أمري املؤمنني  نت الوصية أول من يؤمن بالرسول وكذلك بي� ٬،وصفته ومسكنه

ليلة وفاته عندما ذكر فيها اإلمام  Xوبذلك تكون تلك الوصية شبيهة بوصية الرسول 
يف ذلك آليات  إن ٬،)وهو أول املؤمنني(وأول من يؤمن به وهو وصيه أمحد  Xاملهدي 
  .)٢() للمتومسني

بأنه أول من يؤمن باإلمام  يتضح مراد الرسول ) وهو أول املؤمنني(ومبالحظة عبارة (
وهذا يستلزم أن يكون املهدي األول موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،عند قيامه Xاملهدي 
X مل يكن موجوداً قبل قيام القائم  إنألنه  ؛ليصدق عليه أنه أول املؤمننيX،نه يولد أو ٬

بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار  ٬،فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني Xبعد قيام القائم 
قد سبقوا ولده  Xبل يكون كل أنصار اإلمام املهدي  ٬،الثالثة عشراإلمام املهدي الثالمثائة و

  . ٬، فهم أوىل ^ذا الوصف منه Xباإلمام املهدي باإلميانالوصي 

 ٬،ومن ذريته Xمولوداً قبل قيامه  Xالبد أن يكون أول أوصياء اإلمام املهدي  ٬،إذن
فقد  ٬،املباشرة االبنمن الذرية كما يصدق على  االبنومن املعلوم أن معىن االبن يصدق على 

 ٬،بأUم أبناء رسول اهللا   Xجاء يف عشرات الروايات وصف األئمة من ذرية اإلمام علي 

                                                            
  .١٩٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .١٠٩ص :الوصية والوصي أحمد الحسن، المجموع مع الدفاع واالنتصار -٢
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يف وصيته ووصفه بأول املؤمنني وأول املهديني  الذي ذكره الرسول  Xاإلمام املهدي 
إنه يبايع بني وأيضاً قال عنه  ٬،عند وفاته Xوهو الذي يستلم الوصية من اإلمام املهدي 

  .الركن واملقام

ويكون املقصود  ٬،و^ذا ينكشف اخلفاء وينحل التعارض بني هذه الرواية وباقي الروايات
ديني من ذريته الذي يكون ظاهراً قبل السفياين مث وأول امله Xمنها هو وصي اإلمام املهدي 
وميهد لقيام أبيه  ٬،مث يظهر بعد ذلك ويقاتل السفياين وينتصر عليه ٬،خيتفي عند خروج السفياين

  .)١() Xاإلمام املهدي 

  :الشاهد الثالث

 املشرق٬، قبل من يكون خال٬، خبده جعد٬، أقبل٬، املهدي(: قال أنه X املؤمنني أمري عن
  .)٢(...) أشهر تسعة امرأة محل قدر فيملك السفياين٬، خرج ذلك كان وإذا

يكون من قبل املشرق٬، الذي هو يصدق على  Xوهذه الرواية تنص على أن املهدي  
ألUم وجدوها ختالف الروايات اليت تنص  ؛العراق وإيران٬، وقد حاول البعض تأويل هذه الرواية

يكون أمره ( أي) املشرق قبل من يكون( :وايكون من مكة املكرمة٬، فقال Xعلى أن املهدي 
نفسه ال عن أمره أو نصرته٬،  ٬X، يف حني أن ظاهر الكالم هو عن املهدي )من قبل املشرق

نت أن الذي أجلأهم إىل هذا التأويل ليس هذا فحسب٬، بل ألن الرواية السابقة بعد أن بي�رمبا و
 ذلك كان وإذا: (يكون من قبل املشرق٬، صرحت أن بعد ذلك خيرج السفياين Xاملهدي 
  .من قبل املشرق٬، خيرج السفياين ٬X، أي بعد أن يكون املهدي )السفياين خرج

ال داع للتأويل البعيد٬، إن أمكن األخذ بظاهر الرواية وصرحيها٬، فإن ثبت أن هناك  :فأقول
  .ه يف املشرق٬، تفسر هذه الرواية بهخيرج قبل Xلإلمام املهدي  اًممهد اًمهدي

أنه يف خده خال٬، وهذه  Xبأن الرواية تنص على أن من صفات اإلمام املهدي : ن قيلإف
  .Xمن العالمات املختصة باإلمام املهدي 

                                                            
 .١٢٦ – ١٢٥ص :الوصية والوصي أحمد الحسن، المجموع مع الدفاع واالنتصار -١
 .٣١٦ص :للنعماني - آتاب الغيبة -٢
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أو مل  Xوهناك أيضاً صفات يف هذه الرواية ليس من صفات اإلمام املهدي : أقول
  .أقبل العينني أي) أقبل(الشعر٬، و جعد  أي) جعد(تعرف أUا له٬، مثل صفة 

فهي ال متنع من محل الرواية على  Xمث حىت لو قلنا إن هذه الصفات كلها لإلمام املهدي 
  :٬، بدليل الروايات اآلتية)اليماين املوعود(املهدي األول 

 يف قلنا فإذا (...: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عنأخرج الشيخ الكليين بسنده 
  .)١() ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده يف وكان شيئاً منا الرجل

 الرجل يقوم قد(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،خدجية أيب عنوأخرج أيضاً بسنده 
 فهو بعده٬، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به٬، قام يكن ومل إليه وينسب جيور أو بعدل

  .)٢()هو

 أو ولد ولده وكان يف فيه يكن فلم٬، قوالً رجل يف قلنا إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن
  .)٣() يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن٬، ذلك تنكروا فال ولده

٬، Xهو احلجة بن احلسن    اليت هي حمل النقاش   فحىت لو كان املذكور يف الرواية 
  ).املوعوداليماين (يكون املقصود بالذي خيرج من املشرق وقبل السفياين هو ابنه املهدي األول 

  :الشاهد الرابع

 صاحل بن وشعيب خراسان من السوداء الراية خروج بني(: قال٬، احلنفية بنحممد  عن
  .)٥(٬، )٤() شهراً وسبعون اثنان للمهدي مراأل يسلم أن وبني املهدي وخروج

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -١
 .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٢
 .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٣
ومع أن روايات االثنين وسبعين شهرًا قابلة للتصديق، حيث رويت بطرق متعددة : (قال الكوراني عن هذه الرواية -٤

آتبها عن  Xأنه  آان عنده صحيفة من أبيه أمير المؤمنين  األخبارعن محمد الحنفية رضي اهللا عنه، الذي تذآر 
ة بل ذآرت بعض الروايات أن فيها أسماء من يحكم المسلمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فيها أحداث المالحم الكائن

 – ٢٠٦ص :عصر الظهور...) إلى يوم القيامة، وأنه ورثها منه ولده أبو هاشم وأخبر العباسين بأسماء من يحكم منهم 
٢٠٧. 
 .٤٧٢ص ٢٩ج :للسيد المرعشي - الحق إحقاقشرح  ،١١٣ص :للسيد ابن طاووس - المالحم والفتن -٥
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والظاهر من اخلرب هو أن بني خروج الرايات السود اخلراسانية وشعيب بن صاحل وخروج 
 اًموجود اًتسليم األمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا٬ً، وهذا يعين أن هناك مهدي املهدي وبني

عند خروج الرايات اخلراسانية وشعيب بن صاحل٬، فمن هذا املهدي ؟ ومن هو املهدي الذي 
  !يسلم له األمر بعد ذلك باثنني وسبعني شهراً ؟

  :الشاهد اخلامس

 طلب يف بعث٬، الكوفة إىل السفياين خيل خرجت إذا( :قال أنه ٬،Xأمري املؤمنني  عن
٬، سود برايات واهلامشي هو فيلتقي٬، املهدي طلب يف خراسان أهل وخيرج٬، خراسان أهل
 بينهم فتكون٬، إصطخر بباب السفياين وأصحاب هو فيلتقي٬، صاحل بن شعيب مقدمته على

 الناس يتمىن ذلك فعند٬، السفياين خيل و¨رب٬، السود الرايات فتظهر٬، عظيمة ملحمة
  .)١() ويطلبونه املهدي

  :ويف الرواية

٬، أي إن Xعند خروج السفياين حنو خراسان٬، خيرج أهل خراسان يف طلب املهدي   ١
فال يعقل ! موجود يف جهة ما٬، وإال كيف خيرج أهل خراسان يف طلبه ؟ Xاإلمام املهدي 

  .أUم خيرجون لطلب رجل غائب متاماً وال يعرف له جهة أو مكان أصالً

 برايات واهلامشي هو فيلتقي٬، املهدي طلب يف خراسان أهل وخيرج : (...Xقوله   ٢
٬، يعين )إصطخر بباب السفياين وأصحاب هو فيلتقي٬، صاحل بن شعيب مقدمته على٬، سود

مع اهلامشي٬، وعلى مقدمته شعيب بن صاحل٬، أي على مقدمة املهدي٬، ) هو(فيلتقي املهدي 
أي يلتقي املهدي وأصحاب السفياين للحرب٬، أي بعد أن  ٬،)فيلتقي هو وأصحاب السفياين(

  .٬، عندها تكون احلرب مع جيش السفياينXيلتحق اهلامشي باملهدي وتكون القيادة للمهدي 

يكون متأخراً عن خروج  Xن قيام اإلمام املهدي من الواضح من خالل الروايات أ  ٣
 .بعد Xومل يقم اإلمام املهدي  السفياين ومعاركه يف املشرق٬، بل إن هذا السفياين يهلك

                                                            
 .٧٧ص ٣ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -١
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صطخر٬، غري املهدي األول واليماين إفمن هذا املهدي الذي يقاتل السفياين يف معركة 
  !املوعود؟

ومبالحظة الروايات اآلتية يتبني يقيناً أن الذي على مقدمة جيشه شعيب بن صاحل هو 
  .املهدي الذي يقاتل السفياين يف املشرق كما يف الرواية السابقة

  :لشاهد السادسا

 خرج٬، حممد آل أعوان وقتل الكوفة السفياين بلغ إذا(: قال٬، أنه ياسر بن عمار عن
  .)١() صاحل بن شعيب لوائه على املهدي

الشاهد وهذا يؤيد بأن الذي على مقدمته شعيب بن صاحل٬، والذي يقاتل السفياين يف 
ألن  ؛Xالسابق؛ هو املهدي٬، ومنه نعرف أنه غري اإلمام املهدي احلجة بن احلسن  اخلامس

٬، حيث أنه خيرج يف رجب Xهزم ويندحر من املشرق قبل قيام اإلمام املهدي السفياين ي�
كة مب Xويبقى مخسة عشر شهرا٬ً، أي ينتهي أمره يف شهر رمضان٬، قبل قيام اإلمام املهدي 

  .قريباًيف عاشوراء بثالثة أشهر ت

إذن فشعيب بن صاحل يكون على مقدمة جيش املهدي األول واليماين املوعود٬، وليس على 
  .باخلصوص Xمقدمة اإلمام املهدي احلجة بن احلسن 

  :الشاهد السابع

 على حبواً ولو فأتوها خراسان٬، قبل من خرجت السود الرايات رأيتم إذا(: قال ثوبان٬، عن
  .)٢() املهدي اهللا خليفة فيها فإن الثلج٬،

٬، أو أن )فيها(يأيت مع الرايات السود اخلراسانية  Xوظاهر الرواية يدل على أن املهدي 
املهدي هو القائد هلذه الرايات واملرشد هلا٬، وهذا أيضاً يدل على ظهور للمهدي قبل أو عند 

                                                            
 .١٢٣ص ١٠٤ابب :المالحم والفتن -١
 ٥٠٢ص ٤ج :للحاآم النيسابوري - ، المستدرك ٢٧٧ص ٥ج :، مسند أحمد بن حنبل٨٢ص ٥١ج :بحار األنوار -٢

ولو حبوًا (، بدون ٦٤٨برقم  ١٠٠ص ١ج :للسيوطي - موقوفًا وشهد بصحته على شرط الشيخين، الجامع الصغير
  ).على الثلج
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توجه السفياين حنو العراق٬، وهو يدل على أن هذا املهدي غري املهدي حممد بن احلسن 
  .ألن األخري غري ظاهر أو قائم يف تلك الفترة ؛Xالعسكري 

والروايات السابقة وغريها تصرح وتشري وتؤيد ظهور مهدي قبل أو عند خروج السفياين 
  .حنو العراق٬، وهو غري اإلمام حممد بن احلسن العسكري٬، كما تقدم بيانه مراراً

  :الشاهد الثامن

فخسف iم  السفياين إىل املهدي جيشاً إذا بعث: (٬، أنه قالXعن أمري املؤمنني 
قد خرج املهدي فبايعه وادخل يف طاعته : بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام٬، قالوا خلليفتهم

وإال قتلناك٬، فريسل إليه بالبيعة٬، ويسري املهدي حىت يرتل بيت املقدس٬، وتنقل إليه اخلزائن٬، 
من غري قتال٬، حىت تبىن  وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته

وخيرج قبله رجل من أهل بيته بأهل املشرق٬، حيمل  ٬،املساجد بالقسطنطينية وما دوtا
 فال يبلغه حىت ميوت. السيف على عاتقه مثانية أشهر٬، يقتل وميثل٬، ويتوجه إىل بيت املقدس

  .)٢( ))١(]فال يقتله أحد حىت ميوت[

واحلديث صريح الداللة على أن صاحب املالحم يف عصر الظهور املقدس هو رجل من 
عند قيامه ليس له أب أو أخ أو عم٬، وال  ٬X، واإلمام املهدي Xأهل بيت اإلمام املهدي 

يتوقع أن يكون له أهل بيت إال من ذريته٬، فيكون الرجل الذي من أهل بيته املذكور يف الرواية 
٬، وطبعاً هو اليماين املوعود دي األول أمحد كما ذكرته وصية رسول اهللا أعاله هو ابنه امله

  :كما فص�لنا ذلك يف حمله وكما يبينه اخلرب اآليت

  .)٣() املالحم تكون يديه وعلى املقدس ببيت قريش ويقتل اليماين فيظهر: (قال كعب عن

  
                                                            

ليحيى بن يوسف الشافعي السلمي من علماء  في أحد النسخ الخطية لكتاب عقد الدررموجود معقوفتين الما بين  -١
حسب ما ذآره محقق الكتاب الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني، في هامش  القرن السابع الهجري،
 .١٩٧، انظر عقد الدرر ص)فال يقتله أحد حتى يموت] أ[في : ( ، قائًال)فال يبلغه حتى يموت(الكتاب تعليقًا على لفظ 

 ١٤ج: ، آنز العمال١٣٦ص ١٣٣ابب: البن طاووس -، المالحم والفتن ٢١٦ص: لنعيم بن حماد -آتاب الفتن  -٢
 ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣١٣ص ١٣ج: للسيد المرعشي - ، شرح إحقاق الحق ٣٩٦٦٩ح ٥٨٩ص
  .١١٩ص
  .٢٣٧ص :المروزي حماد بن نعيمل - الفتن تابآ - ٣
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  :الشاهد التاسع

وهذا ما ذكره بلفظه من : ٬، قال)١( روى السيد ابن طاووس عن كتاب املالحم للبطائين
٬، وهذا ما رويناه ورأينا عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا Xنسخة عتيقة خبزانة مشهد الكاظم 

X قلت له: ٬، قالن يترك األرض بال إمام عادلأجل وأكرم وأعظم من أاهللا : قال: (قال :
 أبداً فرجاً أمة حممد ليس يرى  ٬،يا أبا حممد: فأخربين مبا أستريح إليه٬، قال ٬،جعلت فداك

ما دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم٬، فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد 
وال يأخذ يف حكمه الرشا٬، واهللا إين  ٬،ويعمل باهلدى ٬،رجالً منا أهل البيت٬، يسري بالتقى

ذو اخلال والشامتني٬، القائم العادل احلافظ  ٬،ألعرفه بامسه واسم أبيه٬، مث يأتينا الغليظ القصرة
  .)٢() ميألها قسطاً وعدالً كما مألها الفجار جوراً ٬،ملا استودع

فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد رجالً منا أهل البيت٬، يسري ": Xفقوله (
٬، يدل "وال يأخذ يف حكمه الرشا٬، واهللا إين ألعرفه بامسه واسم أبيه ٬،ويعمل باهلدى ٬،بالتقى

٬، وكونه من أهل البيت Xقبل قيام اإلمام املهدي  على وجود رجل من أهل البيت 
٬، أي من ذريته بل من األوصياء ال Xينبغي أن يكون من أهل بيت اإلمام املهدي  

٬، ويتأكد هذا املعىن إن مجعنا هذه الرواية مع أهل البيت  إىلمطلق الذرية واالنتساب 
 Xذلك٬، كرواية الوصية اليت تنص على أن وصي اإلمام املهدي  إىلالروايات اليت تشري 

أن معىن هذا أنه أول املؤمنني ) الوصية والوصي(٬، وقد بيَّنت يف كتاب )هو أول املؤمنني(األول 
إنه ": يف زمان ظهوره وقيامه املقدس٬، وكذلك الرواية املتقدمة اليت تقول Xباإلمام املهدي 

٬، حيث أن هذا "مسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتهايبايع بني الركن واملقام٬، ا
٬، Xاملهدي الذي يبايع بني الركن واملقام هو نفس املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 

                                                            
آتاب المالحم للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وقد صرح السيد ابن طاووس أنه رأى هذا الكتاب ونقل عنه  -١

للبطايني وهو ] المالحم: ([٦٦٢٥برقم  ١٨٨ص ٢٢هذه الرواية مباشرة، وقال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ج
إن األرض ال يخلو عن إمام : [رواية) ٦٦٢/ ١ع ١٣(في " اإلقبال"ينقل عنه في الحسن بن علي بن أبي حمزة، 

فيظهر أن في ذلك العصر آانت خزانة آتب للمشهد ] Xوهي نسخة عتيقة في خزانة مشهد الكاظم : [قال..] عادل
  ).الكاظمية

 .٢٦٩ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٦ص ٣ج: إقبال األعمال -٢
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وخصوصاً بعد مقارنة أمسائه يف هذه الرواية ويف رواية الوصية املقدسة٬، فكالمها ذكرت له 
  .)١() "ملهديأمحد وعبد اهللا وا": ثالثة أمساء

  :الشاهد العاشر

إنه يبايع بني : (وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة بن اليمان
  .)٢( )الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

ـ  Xن احلجج من ذرية اإلمام املهدي إ... ( ) املهدي(يوصف كل واحد منهم ب
يف الرواية السابقة هو غري حممد بن احلسن ) املهدي(٬، وبعد مالحظة ذلك نعرف أن )القائم(و

ألول املهديني  ا بني األمساء الواردة يف وصية رسول اهللا ٬، بدليل أننا لو قارن�Xالعسكري 
مما يثبت . واردة يف هذه الرواية٬، لوجدناها نفس األمساء ال)أمحد( Xمن ذرية اإلمام املهدي 

  :Xأنه نفسه أمحد وصي اإلمام املهدي 

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

  ).امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها(

له دور كبري وعظيم قبل قيام  Xومن هذه الرواية وغريها يتضح أن وصي اإلمام املهدي 
الكالم ^ذا املوضوع يف كتاب دراسة يف شخصية اليماين  لت�٬، وقد فص�Xاإلمام املهدي 

  .)٣() املوعود احللقة األوىل

  :الشاهد احلادي عشر

خضر مصبغات٬، حىت تأيت  ٬،كأين برايات من مصر مقبالت( :قال ٬،Xعن أيب احلسن 
  .)٤( )فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات ٬،الشامات

                                                            
 .Xاألربعون حديثًا في المهديين وذرية القائم  -١
 .٤٥٤، وص٤٧٠ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
 .Xاألربعون حديثًا في المهديين وذرية القائم  -٣
 .٣٧٦ص ٢ج: للشيخ المفيد -اإلرشاد  -٤
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وصايا٬، واملراد هنا بالوصيات هي : الوصيات هي مجع وصية٬، وكذلك يأيت اجلمع :فأقول
٬، فإن وصايا ووصايا األئمة الطاهرين ومواريثهم  وصايا األنبياء ووصية الرسول حممد 

٬، ويرثها إمام عن إمام إىل أن وصلت إىل Xوورَّثها لعلي  األنبياء ورثها الرسول حممد 
ألنه اإلمام واحلجة على  ؛٬X، فهي اآلن مستحفظة عند اإلمام املهدي Xاإلمام املهدي 
 .اخللق أمجعني

 :ويدل على ذلك ما يلي

 أكان رسول اهللا : (Xأنه سأل أبا احلسن األول  ٬،عن درست بن أيب منصور
: قلت: ٬، قال فدفعها إليه للوصايا ن مستودعاًكاولكنه  ٬،ال: بأيب طالب ؟ فقال حمجوجاً

: ٬، قاللو كان حمجوجاً به ما دفع إليه الوصية :فدفع إليه الوصايا على أنه حمجوج به ؟ فقال
أقر بالنيب ومبا جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من  :فما كان حال أيب طالب ؟ قال: فقلت
 .)١() يومه

علمين ألف باب من احلالل واحلرام  إن رسول اهللا : (قال ٬،Xوعن أمري املؤمنني 
ومما كان وما هو كائن إىل يوم القيمة كل يوم يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب حىت 

 .)٢( )وفصل اخلطاب والوصاياعلمت املنايا 

املنايا والباليا٬،  Xأال وإن عند علي بن أيب طالب : (... Xوقال سلمان احملمدي 
 .)٣( ...)ومرياث الوصايا٬، وفصل اخلطاب

 تبغيأفغري اهللا يا معاوية : (... )نه اهللالع(معاوية  إىل Xحد رسائل أمري املؤمنني أويف 
إماماً  تبغي أو غري املستحفظ مناحكماً  تبغيأم غري احلكم  ... أم غري كتابه كتاباً رباً

 .)٤( ...)اإلمامة إلبراهيم وذريته واملؤمنون تبع هلم

                                                            
  .٤٤٥ص ١ج :الكافي -١
  .٣٢٥ص :للصفار -  بصائر الدرجات -٢
  .٧٩ص ٢٩ج :بحار األنوار -٣
  .١٣٨ص ٣٣ج :بحار األنوار ،٦٨ص ٤ج :للميرجهاني -  )مستدرك نهج البالغة(مصباح البالغة  -٤
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 ٬،والوصايا ٬،والباليا ٬،علم املنايا :الست أعطيتولقد : (... Xوقال أمري املؤمنني 
وإين لصاحب العصا وامليسم  ٬،وإين لصاحب الكرات ودولة الدول ٬،وفصل اخلطاب

 .)١( )والدابة اليت تكلم الناس

 .)٢( ...) وخازن وصايا املرسلنيووصي الوصيني٬، (... : Xومن ألقاب زين العابدين 

إذن فاألئمة عندهم علم الوصايا وهم املستحفظون واخلزان هلا٬، ولذلك جند اإلمام املهدي 
X  ـ  قد وصفه الرسول حممد  ):املستحفظ من آل حممد(يف وصيته السابقة الذكر ب
 ...).من آل حممد  املستحفظفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد (... 

ـ  Xوأيضا وصفه اإلمام الصادق   احلافظ ملا استودع(...  ):احلافظ ملا استودع(ب
 .)٣( )ميالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً وظلماً

ابن (فيكون معىن ٬، Xومما تقدم يتضح لنا أن صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 
٬، وهذا االبن \دى إليه الرايات أي تبايع Xهو ابن اإلمام املهدي ) الوصيات صاحب
  .)٤(وتطيع

ال أريد اإلطالة بسردها٬، فما تقدم يكفي يف إثبات أن هناك  شواهد كثريةوغري ذلك 
٬، وهو جزء مهم من ثورته ودولته Xمهدياً يف آخر الزمان غري احلجة حممد بن احلسن 

  .باركةامل

  :والذين حاولوا صرف الرواية عن معناها الظاهر ال خيلو حاهلم من اجتاهني

تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي (إبقاء لفظ الرواية على حاله  :االجتاه األول
٬، ولكنهم بسبب عدم وضوح األمر هلم اضطروا إىل تأويل الرواية بوجه )عشر من ولدي

غفاري يف تعليقه الاعترفوا بأنه تكلف بعيد عن سياق وظاهر الرواية٬، وأنقل ما ذكره علي أكرب 
يكون من ظهر "يف بعض نسخ احلديث ( :ين٬، حيث قالعلى الرواية يف غيبة الشيخ النعما

                                                            
  .١٩٨ – ١٩٧ص ١ج: الكافي -١
  .٤ص ٤٦ج : بحار األنوار -٢
  .٢٦٩ص ٢٥ج: بحار األنوار -٣
 .١ح: من آتاب دراسة في شخصية اليماني الموعود -٤
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و " مولود"نعت " يمن ولد"ن يقال أب فيحتاج إىل التوجيه والتكلف" يعشر من ولد ياحلاد
  .)عشر ياحلاد اإلمام يأ" عشر يظهر احلاد"

فعالً هو تكلف وتعسف واضح٬، عندما خنالف املعىن الواضح والصريح واملستقيم يف .. نعم 
ـ ) ديمن ول(تعلق  ـ )احلادي عشر(ب ٬، ونذهب إىل معىن وتوجيه يعسر على )مولود(٬، ال ب

الثاين (٬، ننتزعها من جارها اللصيق )من ولدي(األفهام قبوله٬، وبعيد عن الذوق٬، فنقول إن 
٬، فيكون تقدير )مولود(٬، ونذهب ^ا بعيدا٬ً، متجشمني العناء لنلقيها على البعيد وهو )عشر
فال داع هلذا التكلف ) ! من ولدي يكون من ظهر احلادي عشر تفكرت يف مولود: (الكالم

والتجشم٬، وخصوصاً عندما نعرف أن مصداق الرواية موجود٬، فحىت التأويل والتوجيه ال يصار 
إليه إال عند الضرورة٬، وال ضرورة يف املقام كما بيَّنت٬، فحمل الكالم على ظاهره أوىل من ليِّه 

  .بدون ضرورة

تفكرت يف مولود يكون : (وفق واألقوم بقاء معىن اللفظ على ظاهره وهوفاألوىل واأل ٬،إذن
  .٬X، أي مولود يكون من ظهر اإلمام املهدي )من ظهر احلادي عشر من ولدي

تفكرت يف مولود يكون من : (ليكون اللفظ هكذا) ظهر(إثبات الياء يف  :االجتاه الثاين
٬، تعويالً على بعض نسخ احلديث٬، وأصحاب هذا االجتاه )ظهري احلادي عشر من ولدي

التجئوا هلذا هروباً من التأويل البعيد ألصحاب االجتاه األول٬، وأيضاً هروباً من معىن الرواية 
٬، Xى أن الرواية تقصد رجالً من ذرية اإلمام املهدي ٬، الذي يدل عل)ظهر(الواضح بلفظ 

هذا املعىن الذي ال يرتضيه أصحاب هذا االجتاه لظنهم أن املهدي يف آخر الزمان واحد٬، وهو 
٬، أو ألUم يتومهون أن اإلمامة حمصورة فقط باثين عشر Xاحلجة حممد بن احلسن العسكري 

  .اخل... إماماً ال غري 

هي األرجح ) ظهر(االعتقاد٬، وأيضاً تبني أن الرواية بلفظ  وقد تبني عدم صحة هذا
  .واألوثق إن مل نقل بأUا هي الصحيحة جزماً

  ).وظلماً جوراً ملئت كما وقسطاً عدالً األرض ميأل املهدي هو: (X قوله  ٢
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٬، أو من أهل تقدم ذكر روايات عديدة تبني أن هناك مهدياً أو رجالً من أهل البيت 
٬، ويكون له Xيكون موجوداً قبل قيام اإلمام احلجة بن احلسن ...  Xبيت اإلمام املهدي 

دور كبري يف ثورة العدل اإلهلي٬، والكالم يف هذا املوضوع طويل جدا٬ً، تناولته يف كتاب 
  ).دراسة يف شخصية اليماين املوعود(

إن املشهور : ذا٬، ويقوليبقى أمر مهم؛ وهو رمبا يستشكل بعض من يقرأ كالمي ه
واملعروف من خالل الروايات؛ إن الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً هو حممد بن احلسن 

  !٬، ال ابنه أو وصيه Xالعسكري 

هو من يؤسس دولة العدل اإلهلي٬، ويضع موازين القسط ٬،  Xاإلمام املهدي  :أقول
يكون مرهوناً باإلمام  ولكن مباشرة كل اإلصالحات بشكل فعلي ومباشر ليس بالضرورة أن

٬، وخصوصاً إذا الحظنا أن مقدار عمره الشريف بعد قيامه قليل جدا٬ً، فأكثر Xاملهدي 
سنة٬، وال ميكننا القول بأن األرض متأل قسطاً وعدالً يف عشرين ) ١٩(الروايات املعتربة على أنه 

البشر٬، وإصالح ألن الشر كل الشر هو ما انطوت عليه أنفس  ؛سنة أو ثالثني أو حىت مخسني
األنفس حيتاج إىل مطاولة وتدرج ومداومة٬، حىت تستقر األنفس على اخلري وتعشقه٬، وتبتعد عن 
الشر وتستقذره٬، ومن هنا فملء األرض قسطاً وعدالً يستمر خالل عهود املهديني مجيعا٬ً، بدءاً 

شر من ذرية ثين ع٬، وانتهاء بآخر املهديني اإلXمن اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 
  .Xاإلمام املهدي 

 ؛ميكن أن ينسب إليه Xوال يفوتين التنبيه على أن كل ما يعمله أوصياء اإلمام املهدي 
ألنه بربكته وبعلمه وهدايته وإرشاده وتربيته٬، وهكذا ما يعمله املهديون األحد عشر من ذرية 

٬، ممكن أن ينسب إليه٬، لذات العلة٬، وهذا ما أكدت عليه عدة روايات٬، )أمحد(املهدي األول 
  :منها

 فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً وكان يف ولده أو: (... Xأيب عبد اهللا عن  ٬،عن أيب بصري
  .)١( )ولد ولده فال تنكروا ذلك

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج: الكافي -١
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 فلم ٬،قوالً رجل يف قلنا إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن اليماين٬، عمر ابن إبراهيم عنو
  .)١( )يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن ذلك٬، تنكروا فال ولده ولد أو ولده يف وكان فيه يكن

 جيور أو بعدل الرجل يقوم قد(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،خدجية أيب عنو
  .)٢( )هو فهو بعده٬، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به٬، قام يكن ومل إليه وينسب

  :مع عباية األسدي يف الرواية اآلتية Xومن منطلق هذه الروايات جاء كالم أمري املؤمنني 

 ألبنني :عليه قائم وأنا مشنكى وهو  املؤمنني أمري مسعت(: قال ٬،األسدي عباية عن
 كور كل من والنصارى اليهود وألخرجن ٬،حجراً حجراً دمشق وألنقضن ٬،منرباً مبصر

 حتىي أنك خترب كأنك ٬،املؤمنني أمري يا: له قلت: قال هذه٬، بعصاي العرب وألسوقن ٬،العرب
  .)٣( )مين رجل يفعله مذهب غري يف ذهبت عباية يا هيهات: فقال ؟ متوت ما بعد

 لك الرسول حممد ذواملهديني من ولده٬، فقد أوضح  Xوخبصوص اإلمام املهدي 
  :بأوضح مقال

. من اخلريات والفتح على يديه ٬8، وما جيريه اهللا ٬X، أنه ذكر املهدي عن النيب ف
وما مل يكن منه يف حياته وأيامه هو . نعم: (يا رسول اهللا كل هذا جيمعه اهللا له ؟ قال: فقيل له

  .)٤( )ذريتهكائن يف أيام األئمة من بعده من 

إن القائم ميلك ثالمثائة وتسع سنني كما : (Xقال أبو جعفر : قال ٬،عن أيب اجلارودو
لبث أهل الكهف يف كهفهم٬، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، ويفتح اهللا 

٬، يسري بسرية سليمان له شرق األرض وغرiا٬، ويقتل الناس حىت ال يبقى إال دين حممد 
   .)٥() متام اخلرب داود٬،بن 

                                                            
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -١
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
 .٦٠ – ٥٩ص ٥٣ج :بحار األنوار -٣
 .٤٢ص ٢ج :للقاضي النعمان المغربي - شرح األخبار -٤
  .٤٧٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -٥
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٬، بل هو أحد املهديني من Xفالقائم يف هذه الرواية ليس هو حممد بن احلسن العسكري 
  :٬،  كما يتبني من الرواية اآلتيةXذريته 

واهللا ليملكن : يقول Xمسعت أبا جعفر حممد بن علي : (عن جابر بن يزيد اجلعفي٬، قال
ومىت : فقلت له: قال عشرة سنة ويزداد تسعا٬ً،رجل منا أهل البيت ثالمثائة سنة وثالث 

يف عامله حىت  Xوكم يقوم القائم : قلت له .Xبعد موت القائم : يكون ذلك ؟ قال
  .)١( )تسع عشرة سنة من يوم قيامه إىل يوم موته: ميوت ؟ فقال

: ٬، وموصوف بأنهXسنة يكون بعد موت اإلمام املهدي ) ٣٠٩(إذن فالقائم الذي ميلك 
٬، فيتضح أن هذا الوصف ليس خمتصاً )األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًميأل (

٬، بل قد يطلق على املهديني من ذريته٬، وهم هو٬، وهو Xباإلمام املهدي احلجة بن احلسن 
  .هم

منا القائم ومنا املنصور ومنا السفاح ومنا : (عن رسول اهللا  ٬،عن أيب سعيد اخلدري
فتأتيه اخلالفة مل يهراق فيها حمجمة من دم٬، وأما املنصور فال تدركه املهدي٬، فأما القائم 

 .)٢() ت ظلماًئراية٬، وأما السفاح فهو يسفح املال والدم٬، وأما املهدي ميلؤها عدالً كما مل
فهذه الرواية تنص على أن القائم تأتيه اخلالفة من دون أن يسفك دما٬ً، أي إن متهيد أمر اخلالفة 

رجل غريه٬، وهذا القائم أوىل باالنطباق على احلجة بن احلسن العسكري  واحلكم سيقوم به
X.  

ـ  : ٬، ونسبت إليه أنه)املهدي(ونصت الرواية أيضاً على رجل آخر غري القائم٬، ووصفته ب
٬، ٬X، وهو املهدي األول من ذرية حممد بن احلسن العسكري )ت ظلماًئميلؤها عدالً كما مل(

  .كما تبي�نه روايات أخرى

 قبل من جاءت قد السود الرايات رأيتم إذا( : اهللا رسول قال :قال ٬،ثوبان عنو
  .)٣() املهدي اهللا خليفة فيها نإف فائتوها خراسان

                                                            
  .٣٥٤ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -١
 .٣٠٢ص ٣٢ج: ، تاريخ مدينة دمشق٣٨٦٨٨برقم  ٢٧٠ص ١٤ج: للمتقي الهندي - آنز العمال  -٢
 .٢٧٧ص ٥ج: حمد بن حنبلأمسند  - ٣
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يأيت مع الرايات  Xظرفية٬، أي معها٬، وهو يدل على أن املهدي ) فيها: (وقوله 
غري قائم يف هذا الوقت٬، بل حىت مل يكوِّن جيشاً  Xاخلراسانية٬، يف حني أن احلجة بن احلسن 

بصورة مباشرة٬، لكي ميكن أن نقول أن هذه الرايات السود بأمره وإرشاده وقيادته٬، ولذلك 
  .Xقيل بأنه فيها 

 املشرق٬، قبل من يكون خال٬، خبده جعد٬، أقبل٬، املهدي(: قال أنه X املؤمنني أمري عنو
وهذه الرواية  .)١(...)  أشهر تسعة امرأة محل قدر فيملك السفياين٬، خرج ذلك كان وإذا

قبل خروج السفياين٬، بينما احلجة حممد ) مهدي(قد تقدم التعليق عليها٬، وإUا تدل على وجود 
  .يقوم بعد خروج السفياين بكثري Xبن احلسن العسكري 

 Xوالروايات اليت يتبني منها وجود مهدي قبل قيام اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 õإلثبات املطلوب٬، واهللا املستعانكثرية٬، وما قدمته كاف.  

 يا: قلت. آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل وغيبة حرية له يكون: (Xقوله   ٣
  ).سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة: قال ؟ والغيبة احلرية تكون فكم ٬،موالي

٬، واحلرية هنا ال تعين غيبتني عنيف كالمه هذا خيرب عن غيبة واحدة ال  Xأمري املؤمنني  
غيبة ثانية٬، بل تعين أنه حيتار يف غيبته٬، أو شيعته حتتار يف غيبته٬، والقرينة على ذلك أن األصبغ 

جبواب عن مدة واحدة  Xأجابه أمري املؤمنني ) الغيبة واحلرية(بن نباتة عندما سأل عن مدة 
  ).سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة: (٬، أي تكلم عن زمن غيبة واحدةدتنيمعن ال 

ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن  هنا وحتديد مدة الغيبة يدل ويؤيد قولنا بأن املقصود
ألنه قد تواترت  ؛املنصوص عليه بوصية رسول اهللا ) أمحد(٬، بل ابنه ووصيه Xالعسكري 

من يوقت  ٬، بل ود�ع�ت إىل تكذيب كلXالروايات بعدم التوقيت لغيبة احلجة بن احلسن 
  :وقتاً

 القائم خروج مىت فداك٬، جعلت: له قلت: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن
Xكذب:  حممد قال وقد نوقت٬، ال بيت أهل إنا حممد٬، أبا يا(: فقال ؟ 

                                                            
 .٣١٦ص: للنعماني - آتاب الغيبة -١
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فال خيفى من احلديث السابق أن الرسول حممداً قد أطلق حكماً عاماً من زمنه  .)١(...)الوقاتون
٬، فكيف يتصور أن يوقت له أمري Xىل يوم القيامة بتكذيب كل من يوقت لإلمام املهدي إو

  !؟ Xاملؤمنني 

 كذب: فقال ٬،X القائم عن سألته(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عنوأيضاً 
  .)٢() املوقتني وقت خيلف أن إال اهللا أىب: قال مث نوقت٬، ال بيت أهل إنا الوقاتون٬،

٬، )نوقت ال بيت أهل إنا: (مجيعاً يتكلم بلسان أهل البيت  Xوهنا اإلمام الصادق  
  !٬، فكيف يوقت ؟هو سيد أهل البيت بعد رسول اهللا  Xومن املعلوم أن اإلمام علي 

 ابنه حممد وبعد ابين٬، حممد بعدي اإلمام ٬،دعبل يا(: لدعبل اخلزاعي Xالرضا  قالو
 يف املطاع غيبته٬، يف املنتظر القائم احلجة ابنه احلسن وبعد احلسن٬، ابنه علي وبعد علي٬،

 األرض فيمأل خيرج حىت اليوم ذلك 8 اهللا لطول واحد يوم إال الدنيا من يبق مل لو ظهوره٬،
 آبائه عن أبيه عن أيب٬، حدثين فقد الوقت٬، عن فإخبار" مىت" وأما ٬،جوراً ملئت كما عدالً

 مثله: X فقال ؟ ذريتك من القائم خيرج مىت ٬،اهللا رسول يا: له قيل  النيب أن 
 إال تأتيكم ال واألرض السماوات يف ثقلت هو إال لوقتها جيليها ال" اليت الساعة مثل
  .)٣()"بغتة

 X املهدي املنتظر املأمول هل :X الصادق سيدي سألت(: قال ٬،عمر بن املفضل عنو
 :قلت .شيعتنا يعلمه بوقت ظهوره يوقت أن هللا حاش :فقال ؟ الناس يعلمه موقت وقت من
 إمنا قل الساعة عن ويسئلونك" تعاىل اهللا قال اليت الساعة هو ألنه :قال ؟ ذاك ومل ٬،سيدي يا

 الساعة وهو٬، اآلية "واألرض السماوات يف ثقلت هو إال لوقتها جيليها ال ريب عند علمها
 ومل "الساعة علم عنده" :وقال ٬،"مرسيها أيان الساعة عن ويسئلونك" :تعاىل اهللا قال اليت
 ٬،اآلية أشراطها جاء فقد "بغتة تأتيهم أن الساعة إال ينظرون هل" :وقال ٬،أحد عند إtا يقل

                                                            
 .٣٠١ص :للنعماني - آتاب الغيبة -١
 .٣٠٥ – ٣٠٤ص :للنعماني - آتاب الغيبة -٢
  .٣٧٣ – ٣٧٢ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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 وقت له يوقت وال وقتاً له أوقت ال ٬،مفضل يا ... "القمر وانشق الساعة اقتربت" :وقال
  .)١(...)علمه يف تعاىل اهللا شارك فقد وقتاً ملهدينا وقت من إن

٬، مما يدل على أن Xوغريها من الروايات اليت تؤكد على عدم التوقيت لإلمام املهدي 
  .Xاملوقَت له يف رواية البحث هو غري اإلمام املهدي احلجة بن احلسن 

أشار إىل إمكان وقوع البداء يف الوقت الذي وقته لغيبة  Xإن أمري املؤمنني  :فإن قيل
 وغايات إرادات له فإن٬، يشاء ما اهللا يفعل مث: (الرواية٬، بدليل قوله يف Uاية Xالقائم 
  .٬، فال يصدق عليه بأنه وقÎت)وUايات

قد وقت مدة لغيبة  Xإن التوقيت املنهي عنه يف الروايات مطلق٬، وأمري املؤمنني  :أقول
  .أوالًأقصاها ست سنني٬، هذا  Xالقائم 

٬، ليس متعلقاً )وUايات وغايات إرادات له فإن٬، يشاء ما اهللا يفعل مث: (Xإن قوله  وثانياً
٬، بل متعلق بسؤال األصبغ بن نباتة عن ما بعد )سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة: (بقوله

  ).ذلك بعد يكون ما مث: (تلك الغيبة٬، بقوله

  :ولنضع حمل الشاهد من الرواية أمامنا كامالً ليتضح معناه بوضوح

 فكم ٬،موالي يا: قلت. آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل وغيبة حرية له يكون(
 األمر هذا وإن: فقلت. سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة: قال ؟ والغيبة احلرية تكون
 مع األمة هذه خيار أولئك٬، أصبغ يا األمر iذا لك وأىن٬، خملوق أنه كما نعم: فقال ؟ لكائن
 له فإن يشاء ما اهللا يفعل مث: قال ؟ ذلك بعد يكون ما مث: قلت: قال٬، العترة هذه أبرار

  ).وtايات وغايات وإرادات بداءات

٬، وبيَّن بعض األمور٬، سأله Xعن مدة غيبة القائم  Xفبعد أن أجاب أمري املؤمنني 
 ما اهللا يفعل مث: (بقوله Xاألصبغُ بن نباتة عن الذي يكون بعد الغيبة٬، فأجابه أمري املؤمنني 

  ).وUايات وغايات وإرادات بداءات له فإن يشاء

                                                            
 .١٧٩ص :للحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات -١
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ـ  ٬، واليت تدل على الترتيب مع التراخي٬، وكذلك أمري )مث(فاألصبغ بن نباته صدَّر سؤاله ب
ـ  Xاملؤمنني  ٬، أي إن السؤال واجلواب متعلق عن األحداث اليت تكون )مث(صدَّر جوابه ب

ـ  Xبعد الغيبة٬، وليس متعلقاً بنفس الغيبة اليت حددها أمري املؤمنني   ستة أو٬، أيام ستة(ب
  ).سنني ست أو٬، أشهر

٬، وإن له غيبتني األوىل ستة أيام أو Xوردت رواية تتكلم عن اإلمام املهدي : فإن قيل
ستة أشهر أو ست سنني٬، وهي متطابقة متاماً مع رواية األصبغ بن نباته٬، مما يدل على أن رواية 

  .ابنه ووصيهال على  Xاألصبغ تنطبق على اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  :وهذا نص الرواية

 حدثنا: قال ٬،)١( )عنه اهللا رضي( الكليين عصام بن حممد بن حممد حدثنا :الصدوق الشيخ
 علي بن إمساعيل حدثنا: قال ٬،العالء بن القاسم حدثنا: قال ٬،الكليين يعقوب بن حممد

 قيس٬، بن حممد عن احلناط٬، محيد بن عاصم عن ٬،)٣( إمساعيل بن علي حدثين: قال ٬،)٢(القزويين
 هذه نزلت فينا(: قال أنه  طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي عن الثمايل٬، ثابت عن

                                                            
لم يوثق، ولم يذآر في الكتب الرجالية للمتقدمين، وقد ترجم له المحقق الخوئي في معجم : محمد بن محمد بن عصام -١

قدس (الكليني، من مشايخ الصدوق : محمد بن محمد بن عصام: (، قائًال١١٧٣٠برقم  ٢٠٩ص ١٨رجال الحديث ج
، فيما ١١، الباب ١الجزء : يني، وذآره في العيونفي طريقه إلى محمد بن يعقوب الكل: ترضى عليه في المشيخة) سره

محمد بن محمد بن عاصم : ، ولكن فيه١٣في التوحيد، الحديث ) عليهما السالم(جاء عن الرضا علي بن موسى 
، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ، ذيل حديث ٤الجزء : وروى عنه في الفقيه. الكليني، والظاهر أنه تحريف

  .انتهى) ٥٧٨
ومنها : (... ، حيث قال...)وأما الحوادث الواقعة : (بل صرح المحقق الخوئي بمجهوليته، في تضعيفه لسند توقيع

التوقيع الذي رواه الصدوق في آتاب إآمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، 
أن يوصل لي آتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي سألت محمد بن عثمان العمري : عن إسحاق بن يعقوب، قال

وأما الحوادث الواقعة : إلى أن قال.. أما ما سألت عنه أرشدك اهللا وثبتك: Xفورد التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان 
  .الخ.. فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا

فيرجع فيه إلى رواة الحديث وهم حكام الشرع ويكون قولهم حجة متبعة وحكمهم  فإن أمر الهالل من الحوادث الواقعة
  .وفيه أنها قاصرة سندًا وداللة. في األمة نافذًا

 – ٨٣شرح ص ٢ج: للسيد الخوئي -راجع آتاب الصوم . انتهى) أما السند فلجهالة ابن عصام، وآذا إسحاق بن يعقوب
٨٤. 
العين والحال في الكتب الرجالية للمتقدمين، ولم يوثقه أو يمدحه أحد منهم،  مجهول: إسماعيل بن علي القزويني -٢

، ٢٠٢١/ ٣٧٧، برقم ٦٥٥ – ٦٥٤ص ١وذآره الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث ج
ي، عن القاسم بن روى الصدوق في اإلآمال، عن محمد بن يعقوب الكلين. لم يذآروه: إسماعيل بن علي القزويني: (قائًال

. ٦١٧ص ٩، وآمبا ج٨٠ص ٤٢ونقله في جد ج. العالء، عنه، عن علي بن إسماعيل، رواية موت محمد بن الحنفية
 .انتهى)  ٤٤٠و  ٤٣٩ص ٣١باب  ١وبهذا اإلسناد، عنه، عنه، روايات أخر، آما في اإلآمال ج

هو هنا يروي عن عاصم بن حميد الحناط، وعلي بن إسماعيل هذا مشترك بين الثقة وغيره، ف: علي بن إسماعيل -٣
، وفي طبقته غير واحد ممن يشارآه باسمه، منهم الثقة ومنهم من غير ذلك، Xالذي هو من أصحاب اإلمام الصادق 

 .فال يحكم بوثاقته إال أن يثبت بعينه وُيميِّز عّمن شارآه، ويكون منصوصًا على وثاقته
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 :اآلية هذه نزلت وفينا ٬،)١(﴾اللّهÈ كÈتÂابِ فÈي بِبÂعÁضٍ أَوÁلَى بÂعÁضÅهÅمÁ اَألرÁحÂامِ وÂأُوÁلُواْ﴿ :اآلية
 عليهما( طالب أيب بن علي بن احلسني عقب يف واإلمامة )٢(﴾عÂقÈبِهÈ فÈي بÂاقÈيÂةً كَلÈمÂةً وÂجÂعÂلَهÂا﴿

 فستة األوىل أما األخرى٬، من أطول إحدامها غيبتني منا للقائم وإن. القيامة يوم إىل )السالم
 األمر هذا عن يرجع حىت أمدها فيطول األخرى وأما. سنني ستة أو أشهر٬، ستة أو أيام٬،
 حرجاً نفسه يف جيد ومل معرفته وصحت يقينه قوى من إال عليه يثبت فال به يقول من أكثر

  .)٣( )البيت أهل لنا وسلم قضينا٬، مما

  :اجلواب يف عدة نقاط :أقول

  :النقطة األوىل

لنتحقق من مدلوهلا٬،  ؛البد أوالً من مناقشة هذه الرواية مبعزل عن رواية األصبغ بن نباتة
  .ة بني ثالثة احتماالتدونتبني املراد منها٬، وخصوصاً املراد من الغيبة األوىل املرد

بفترة أقصاها ست سنني٬،  Xقد حدد الغيبة األوىل لإلمام املهدي  Xفاإلمام السجاد 
الصغرى امتدت حنو سبعني سنة٬، إذن فاملدة اليت  Xومن املعلوم أن غيبة اإلمام املهدي 

ال تنطبق على ما حصل فعالً يف الغيبة الصغرى٬، بل وال تقار^ا٬، فأين  Xحددها السجاد 
  !الست سنني من السبعني سنة ؟

استمرت ستة أيام أو  Xوحنن واحلال هذه البد أوالً أن نبحث عن غيبة لإلمام املهدي 
 جند ننتقل إىل واقع٬، فإن مل ستة أشهر أو ست سنني٬، لكي تكون الرواية منطبقة نصاً على أمرٍ

ىل أهل إالتأويل واجلمع بني الروايات إن أمكن٬، فإن مل ميكن نرجع علم الرواية إىل اهللا تعاىل و
  .البيت 

وبفضل اهللا حنن مستغنون عن التأويل٬، والتماس الوجوه البعيدة٬، وذلك ألن األخبار تدلنا 
  .اميف بداية والدته استمرت ستة أي Xعلى وجود غيبة لإلمام املهدي 

                                                            
 .٦: األحزاب، ٧٥: األنفال -١
 .٢٨: الزخرف -٢
  .٣٢٤ – ٣٢٣ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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وهو يدل صراحة على أن القائم  .)١(...) فيه يف X لسانه وجعل األول كفعاله به ففعل
X غاب من يوم والدته ورجع يف اليوم السابع٬، أي متت غيبته ستة أيام بالتمام.  

غيبات غري غيبته األوىل٬، ال أريد  Xيف حياة أبيه  Xوتدل األخبار على أن للقائم 
تنطبق عليها أحد  Xألن ما يهمين هنا إثبات غيبة لإلمام املهدي  ؛التطرق إليها اآلن

٬، وقد )ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: (Xالسجاد االحتماالت اليت ذكرها اإلمام 
  .ثبت وهللا احلمد واملëن�ة٬، فال داع إىل جتشم العناء والتكلف يف التماس الوجوه البعيدة

أراد من الغيبتني؛ األوىل اليت رفع فيها منذ أول يوم من  Xفيكون املعىن أن السجاد 
ىل إمباشرة و Xأ بعد وفاة أبيه احلسن العسكري والدته وحىت اليوم السابع٬، والغيبة الثانية تبد

  .اعترب الغيبة الصغرى والكربى غيبة واحدة بلحاظ معني ٬X، أي إنه Xقيامه 

يف الغيبة األوىل مل ينسب إليها ضالل الناس٬، بينما  Xوما يؤكد ذلك أن اإلمام السجاد 
 يقول من أكثر األمر هذا عن يرجع حىت أمدها فيطول األخرى وأما: (قال عن الغيبة الثانية

 قضينا٬، مما حرجاً نفسه يف جيد ومل معرفته وصحت يقينه قوى من إال عليه يثبت فال به
٬، فرجوع الناس عن أمر اإلمامة حصل يف الغيبة الصغرى أيضا٬ً، بل لعله )البيت أهل لنا وسلم

يف بداية والدته٬، ) ستة أيام( Xفيها أوضح وأشد من الغيبة الكربى٬، بينما يف غيبة القائم 
  .Xكان احلجة هو أبيه احلسن العسكري وشيعته مل ختتلف فيه٬، إمنا وقع اخلالف بعد وفاته 

ىل قيامه املقدس بالغيبة الواحدة مل يرد يف إمن وفاة أبيه و Xوالتعبري عن غيبة القائم 
  :فحسب٬، بل جاء يف روايات أخرى٬، منها Xرواية السجاد 

 أميت٬، إمام X طالب أيب بن علي إن(:  اهللا رسول قال: قال ٬،عباس ابن عن
 كما وقسطاً عدالً األرض به اهللا ميال الذي املنتظر القائم ولده ومن بعدي٬، عليها وخليفيت

 ألعز غيبته زمان يف القول على الثابتني إن ٬،بشرياً باحلق بعثين والذي ٬،وظلماً جوراً ملئت
 من وللقائم اهللا٬، رسول يا: فقال األنصاري اهللا عبد بن جابر إليه فقام .األمحر الكربيت من

 األمر هذا إن ٬،جابر يا .الكافرين وميحق آمنوا الذين ليمحص وريب٬، أي: قال ؟ غيبة ولدك

                                                            
  .٢٧ – ٢٥ص ٥١ج :بحار األنوار -١
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 يف الشك فإن والشك٬، فإياك اهللا٬، عباد عن مطوية علته اهللا٬، سر من وسر 8،٬ اهللا أمر من
  .)١( )كفر 8 اهللا أمر

عن غيبة واحدة٬، وهي تشمل غيبة اإلمام املهدي  ففي هذه الرواية يتكلم الرسول  
X إن(ألن الوصف الوارد فيها ينطبق على مجيع هذا املدة  ؛من وفاة أبيه واىل قيامه الشريف 
٬، وال خيتص بالغيبة اليت تبدأ بوفاة )األمحر الكربيت من ألعز غيبته زمان يف القول على الثابتني

  .Xالسفري الرابع 

 يقول غيبة األمر هذا لصاحب إن(: قال أنه X اهللا عبد أيب عن عمر٬، بن املفضل عنو
  .)٢( )"الْمÅرÁسÂلÈنيÂ مÈنÂ وÂجÂعÂلَنِي حÅكْماً رÂبِّي لÈي فَوÂهÂبÂ خÈفْتÅكُمÁ لَمَّا مÈنكُمÁ فَفَرÂرÁتÅ": فيها

. أهله وجيحده ٬،غيبة X للقائم إن: يقول X جعفر أبا مسعت(: قال زرارة٬، عنو
  .)٣()    بطنه إىل بيده وأومى   خياف: قال ؟ ذلك ومل: قلت

 طالب أيب بن علي بن احلسني قال: قال ٬،سليط بن الرمحن عبد عن ٬،سعد بن الربيع عنو
 وآخرهم X طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أوهلم مهدياً عشر اثنا منا(: )السالم عليهما(

 على احلق دين به ويظهر ٬،مو¨ا األرض به تعاىل اهللا حيىي باحلق القائم وهو يولد من التاسع
 ٬،آخرون فيها الدين على ويثبت قوم فيها يرتد ةغيب له ٬،املشركون كره ولو كله الدين

 األذى على غيبته يف الصابر إن أما ٬،صادقني كنتم إن الوعد هذا مىت: هلم فيقال فيؤذون
  .)٤()  اهللا رسول يدي بني بالسيف اÑاهد مبرتله والتكذيب

 محل وقد الكذاب جبعفر كأين : (...٬X، عن علي بن احلسني الكابلي خالد أيب عنو
 منه جهالً أبيه حبرم والتوكيل اهللا حفظ يف واملغيب اهللا٬، ويل أمر تفتيش على زمانه طاغية

 قال. حقه بغري يأخذه حىت مرياثه يف طمعاً) و( به٬، ظفر إن قتله على منه وحرصاً بوالدته٬،
 ملكتوب ذلك إن وريب إي: فقال لكائن٬، ذلك وإن ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقلت: خالد أبو

: خالد أبو قال.  اهللا رسول بعد علينا جتري اليت احملن ذكر فيها اليت الصحيفة يف عندنا
                                                            

  .٢٢٧ص ٢ج :إعالم الورى بأعالم الهدى -١
  .١٧٩ص :للنعماني - آتاب الغيبة -٢
 .١٨٢ص :للنعماني - آتاب الغيبة -٣
  .٦٩ص ٢ج :Xعيون أخبار الرضا  -٤
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 من عشر الثاين 8 اهللا بويل الغيبة متتد مث: قال ماذا٬، يكون مث ٬،اهللا رسول ابن يا: فقلت
 بإمامته القائلني غيبته زمان أهل إن ٬،خالد أبا يا. بعده واألئمة  اهللا رسول أوصياء

 العقول من أعطاهم وتعاىل تبارك اهللا نأل ؛زمان كل أهل من أفضل لظهوره واملنتظرين
 Xفاإلمام السجاد  .)١(...) املشاهدة مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما واملعرفة واألفهام

 عشر الثاين 8 اهللا بويل الغيبة متتد مث: (مث يقول Xيتكلم عن الغيبة الصغرى لإلمام املهدي 
٬، وهو يشري إىل أن الغيبة الكربى امتداد للغيبة الصغرى٬، أي إUما ) اهللا رسول أوصياء من

  .غيبة واحدة

 )السالم عليهما( الرضا علي بن حممد جعفر أبا مسعت(: قال ٬،دلف أيب ابن الصقر وعن
 ابنه بعده واإلمام طاعيت٬، وطاعته قويل٬، وقوله أمري٬، أمره علي٬، ابين بعدي اإلمام إن: يقول

 ابن يا: له فقلت. سكت مث أبيه٬، طاعة وطاعته أبيه٬، قول وقوله أبيه٬، أمر أمره احلسن٬،
 ابنه احلسن بعد من إن: قال مث ٬،شديداً بكاًء X فبكي ؟ احلسن بعد اإلمام فمن اهللا ٬،رسول
 موت بعد يقوم ألنه: قال ؟ القائم مسي مل ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقلت. املنتظر باحلق القائم
 يكثر غيبة له نأل :قال ؟ املنتظر مسي ومل: له فقلت. بإمامته القائلني أكثر وارتداد ذكره
 بذكره ويستهزئ ٬،املرتابون وينكره ٬،املخلصون خروجه فينتظر أمدها ويطول أيامها

  .)٢( )املسلمون فيها وينجو املستعجلون٬، فيها ويهلك الوقاتون٬، فيها ويكذب اجلاحدون٬،

 طالب أيب بن علي بن احلسني مسعت: قال ٬،مهدان من رجل عن شريك٬، ابن اهللا عبد عنو
 الذي وهو الغيبة صاحب وهو ولدي من التاسع هو األمة هذه قائم(: يقول )السالم عليهما(

  .)٣( )حي وهو مرياثه يقسم

 iم وقع مبا  األنبياء سنن إن: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال ٬،بصري أيب عنو
: بصري أبو قال. بالقذة والقذة بالنعل النعل حذو البيت أهل منا القائم يف حادثة الغيبات من

 من اخلامس هو ٬،بصري أبا يا: فقال ؟ البيت أهل منكم القائم ومن ٬،اهللا رسول ابن يا: فقلت
 8 اهللا يظهره مث املبطلون٬، فيها يرتاب غيبة يغيب اإلماء٬، سيدة ابن ذلك موسى٬، ابين ولد

                                                            
 .٣٢٠ – ٣١٩ص :آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٣٧٨ص  :آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .٣١٧ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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 فيصلى X مرمي بن عيسى اهللا روح ويرتل ٬،ومغارiا األرض مشارق يده على اهللا فيفتح
 اهللا عبد إال 8 اهللا غري فيها عبد بقعة األرض يف تبقى وال رiا٬، بنور األرض وتشرق خلفه
  .)١( )املشركون كره ولو هللا كله الدين ويكون فيها٬،

 إن: يقول )السالم عليهما( حممد بن جعفر الصادق مسعت(: قال ٬،أعني بن زرارة عنو
 بطنه إىل بيده وأشار    خياف: فقال ؟ فداك جعلت ذاك ومل: قلت يقوم٬، أن قبل غيبة للغالم
 إذا: يقول من فمنهم ٬،والدته يف الناس يشك الذي املنتظر وهو: X قال مث ٬،  وعنقه
 8 اهللا نأل ؛بسنتني أبيه وفاة قبل ولد قد: يقول من ومنهم ٬،له عقب وال مات٬، أبوه مات
  .)٢( )املبطلون يرتاب ذلك فعند ٬،خلقه ميتحن أن حيب

 فقلت )السالم عليهما( جعفر بن موسى على دخلت(: قال ٬،الرمحن عبد بن يونس عنو
 يطهر الذي القائم ولكن باحلق القائم أنا: فقال ؟ باحلق القائم أنت ٬،اهللا رسول ابن يا: له

 له ٬،ولدي من اخلامس هو وظلماً جوراً ملئت كما عدالً وميألها 8 اهللا أعداء من األرض
 طوىب: قال مث. آخرون فيها ويثبت أقوام فيها يرتد نفسه٬، على خوفاً أمدها يطول غيبة

 أولئك أعدائنا٬، من والرباءة مواالتنا على الثابتني ٬،قائمنا غيبة يف حببلنا املتمسكني لشيعتنا٬،
 واهللا وهم هلم٬، طوىب مث هلم٬، فطوىب شيعة٬، iم ورضينا أئمة٬، بنا رضوا قد منهم٬، وحنن منا

   .)٣( )القيامة يوم درجاتنا يف معنا

خيتلف باختالف الصفة أو االعتبار واللحاظ الذي يلحظ  Xفتقسيم غيبة اإلمام املهدي 
كأساس للقسمة٬، وباختالف األساس ختتلف األقسام٬، وحنن عندما مل جند مصداقاً للغيبة األوىل 

٬، إال اليت يف حياة احلسن )ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني( Xاليت ذكرها زين العابدين 
  .وال داع للعدول عن ذلك إىل وجوه بعيدة٬، يتعني محل الرواية عليها٬، Xالعسكري 

  :٬، هي املشار إليها يف الروايتني اآلتيتني...)ستة أيام (وقد تكون الغيبة األوىل 

                                                            
 .٣٤٦ – ٣٤٥ص :آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٣٤٦ص :آمال الدين وتمام النعمة -٢
 .٣٦١ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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  .وكيف كان٬، فقد أثبتنا املطلوب٬، وهو كاف يف املقام٬، واهللا العامل حبقائق األمور

  :النقطة الثانية

يف حياة أبيه استمرت ستة أيام٬،  Xمن تفاصيل النقطة األوىل تبيَّن أن هناك غيبة للقائم 
منطبقة على أرض الواقع٬، وال يراد منها الغيبة الصغرى املعروفة٬،  Xفتكون رواية السجاد 

  .واليت استمرت حنو سبعني سنة

وإن ترتلنا عن اجلزم بذلك٬، فنقول إنه وجه راجح٬، بل األرجح٬، ومعه تكون الرواية 
حكëم�ةً لغريها من الروايات كرواية األصبغ بن متشا^ة غري صاحلة لالستدالل٬، وال تكون م�

  .نباتة٬، بل الرواية نفسها حمل كالم وحتتاج إىل إحكام

  :النقطة الثالثة

 أيام٬، فستة األوىل أما: (Xعن الغيبة األوىل للقائم  Xوبعد محل قول زين العابدين 
من يوم والدته إىل اليوم السابع٬، ال ميكن  ٬X، على غيبة القائم )سنني ستة أو أشهر٬، ستة أو

 له يكون: (Xأن تكون هذه الغيبة هي نفسها يف رواية األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني 
 احلرية تكون فكم ٬،موالي يا: قلت. آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل وغيبة حرية
 Xألن الغيبة يف كالم أمري املؤمنني  ؛)سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة: قال ؟ والغيبة

يف أول والدته  Xوصفت بأUا يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون٬، بينما غيبة القائم 
 ٬X، ووالدة القائم Xألن احلجة واإلمام حينئذõ هو احلسن العسكري  ؛ليست ^ذه الصفة

أيضاً خاصة اخلاصة٬، فأي ٬، ورمبا Xوغيبته تلك مل يعلم ^ا سوى أهل بيت اإلمام العسكري 
  !قوم ضلوا فيها وأي قوم اهتدوا ؟

هي غري الغيبة اليت يتكلم عنها زين العابدين  Xإذن فالغيبة اليت يتكلم عنها أمري املؤمنني 
X ٬، بل إن صاحب الغيبة يف الرواية األوىل غري صاحب الغيبة يف رواية السجادX ٬، كما

  .تبيَّن مما سبق
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  :النقطة الرابعة

اتفقت الروايات على شيء مهم جداً؛ وهو أUا عندما تتكلم عن غيبة واحدة للقائم قد 
X ا إما تقصدUا تضل فيها األمم وتتقلب فيها القلوب٬، فإU٬، وخصوصاً مع وصفها بأ

خصوص الغيبة الكربى٬، لطوهلا وكثرة الفنت فيها٬، وقسوة القلوب لطول األمد٬، وإما تقصد 
٬، أي ما يشمل Xوحىت قيام القائم  Xسن العسكري عموم الغيبة أي من وفاة احل

  .الصغرى والكربى٬، وقد تقدم يف النقطة األوىل ذكر طرف من الروايات يف ذلك الغيبتني؛

 فيها ويهتدي أقوام فيها تضل وغيبة حرية له يكون: (Xولو كان قول أمري املؤمنني 
٬، يراد منه غيبة حممد بن احلسن )سنني ست أو٬، أشهر ستة أو٬، أيام ستة ... آخرون

٬، لكان األوىل أن يقصد ^ا الغيبة الكربى٬، أو عموم الغيبة الصغرى والكربى٬، Xالعسكري 
وليس الغيبة الصغرى باخلصوص٬، متاشياً مع الروايات اليت ختص غيبة واحدة بالذكر٬، موصوفة 

  .بأUا مشحونة بالفنت والضالل

يف رواية األصبغ بن نباتة غري ) الغيبة واحلرية(ن املراد من وهذا مؤيد إن مل يكن دليالً على أ
٬، )ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني: (٬، واملوصوفة بأUاXالغيبة األوىل يف كالم السجاد 

ال تنطبق أصالً على الغيبة الصغرى٬،  Xأضف إىل ذلك أن الغيبة األوىل يف كالم السجاد 
  !من السبعني سنة ؟  على أكثر االحتماالت    فأين الستة سنني 

  :النقطة اخلامسة

   كما هو األرجح   ) ظهر(وعوداً على منت رواية األصبغ بن نباتة٬، فإن الرواية بلفظ 
ألن زين العابدين يتكلم عن اإلمام املهدي حممد  ؛Xتكون أجنبية عن كالم زين العابدين 

تكون منطبقة على رجل من ذرية اإلمام ) ظهر( ٬، ورواية األصبغ بن نباتة بلفظXبن احلسن 
٬، ومجعهما يف ٬X، فتكون خارجة ختصصاً عن موضوع رواية زين العابدين Xاملهدي 

  .موضوع واحد يكون خلطاً للحابل بالنابل

كال الروايتني على شخص واحد٬، وقد  مجع٬، ومن مث )ظهري(فعليهم أوالً أن يثبتوا لفظ 
  .إنه الراجح) ظهر(تقدم أن أقل ما يقال يف لفظ 
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  :ونتيجة ما تقدم

٬، موجود )تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي(إن الرواية بلفظ   ١
  .من جيبهم Xيف أوثق املصادر احلديثية٬، ومل يأتë ^ا أنصار اإلمام املهدي 

 يكما يستفاد من كالم العالمة اÕلس   جاء يف أكثر نسخ الكايف ) من ظهر(إن لفظ   ٢
٬، وجاء يف كتاب الغيبة للطوسي٬، واالختصاص للمفيد٬، ودالئل اإلمامة    يف مرآة العقول

  .للطربي الشيعي٬، واهلداية الكربى للخصييب٬، ويف كمال الدين للصدوق حسب أكثر الطبعات

٬، منها ما وقع التشكيك يف نسبته )من ظهري(واملصادر اليت جاءت الرواية فيها بلفظ   ٣
٬، و^ذا فهي ال )اإلمامة والتبصرة٬، وكفاية األثر: (يكون مؤلفه جمهوال٬ً، وهيإىل مؤلفه٬، وقد 

ي املصادر اليت من الطبقة األوىل٬، وأيضاً قد تكون كل أو بعض نسخها اخلطية بلفظ تضاه
  ).ظهري(٬، وتصرف فيها احملققون أو النساخ فأضافوا إليها ياًء لتكون بلفظ )ظهر(

ة فقط يف الغيبة للنعماين٬، وكمال الدين٬، حسب طبعة وتبقى الرواية ^ذا اللفظ وارد
  .مؤسسة النشر اإلسالمي؛ حتقيق علي أكرب الغفاري

ألن املؤلفني أو النساخ يروUا خمالفة  ؛وإضافة الياء إليه) ظهر(ومبا أن هناك دافعاً لتغيري لفظ 
العتقادهم٬، فيظنون أو جيزمون بأن الياء ساقطة٬، فيضيفوUا للمنت٬، سواء أشاروا إىل ذلك أم مل 
يشريوا٬، فمن حقنا أن نشكك بالنسخ لكتايب الغيبة للنعماين وكمال الدين٬، بل قد تكون بعض 

اب كمال الدين لوجود هذا اللفظ يف ٬، وخصوصاً كت)من ظهر(النسخ اخلطية للكتابني بلفظ 
وهذا    أكثر الطبعات٬، بل حىت لو زعموا بأUم قد أحاطوا جبميع النسخ اخلطية للكتابني 

ألUا كتبت يف زمن متأخر عن زمن مؤلفي  ؛فتبقى هذه النسخ جديدة عهد  مستبعد جداً 
ل الدين٬، و^ذا فنحن ال الكتابني٬، أي ال توجد اآلن النسخ األم لكتايب الغيبة للنعماين وكما

٬، بل رمبا )من ظهري(جزم عندنا بأن الشيخ النعماين والشيخ الصدوق قد كتبا الرواية بلفظ 
الطمئناUم بأUا  ؛أضيفت الياء من قبل النساخ الذي أعادوا كتابة هذه النسخ على مر القرون

  .ساقطة عن املنت
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بلفظ  أو نسخ فة أو إن هناك نسخةوبالنسبة إىل كتاب غيبة النعماين فيترجح أUا حمرَّ
٬، بعد مالحظة أن النعماين يروها عن الشيخ الكليين٬، وقد ثبت أن الرواية يف كتاب )ظهر(

٬، وال أقل من أUا يف أحد )ظهر(الكليين مرددة بني اللفظني٬، بل إUا يف أكثر نسخ الكايف بلفظ 
  .النسخ هكذا

موثق يف أكثر املصادر وأوثقها٬، ) من ظهر(مما تقدم يف النقاط الثالث يتضح أن لفظ   ٤
  .وال يوجد دافع إلسقاط الياء منه

  فإن قيل قد تكون الياء قد سقطت سهواً أو خطأ ؟

السهو واخلطأ حمتمل يف كال اللفظني٬، فال خيصص يف أحدمها٬، فقد تكون أضيفت : فأقول
  .الياء أيضاً سهواً أو خطأ

ألنصار بأUم قد زوروا هذه الرواية وبذلك يتبني كذب ودجل الذين يتهمون ا  ٥
  .وحر�فوها

ال ينطبق ) من ظهري(٬، مؤيد ببقية منت الرواية٬، وأن لفظ )من ظهر(وتقدم أن لفظ   ٦
ـ    ).ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني(عليه بقية املنت؛ أي حتديد الغيبة ب

جوحة على أحسن فكفة األنصار راجحة باملصادر وداللة املنت٬، وكفة من يتهمهم مر ٬،إذن
  .أحواهلا٬، وهو املطلوب

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :مت الفراغ من كتابة هذه الرسالة بتاريخ
  هـ ١٤٣٢/ شوال /  ٩: يوم اخلميس                                                                                                                                                                              
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أحببت أن أضيف هلذه الرسالة ملحقا٬ً، أضع فيه صور ما حصلت عليه من طبعات الكتب 
٬، ليكون فيه زيادة توثيق للقارئ٬، ])ي[من ظهر(أو ) من ظهر(اليت جاءت فيها الرواية بلفظ 

  .ومن اهللا التوفيق

  :كتاب الكايف للكليين  ١
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