


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

:ا ّ  

اليقني الذي    منذ أنْ  الدنيا، وهو بطبعه يبحث عن  فتح اإلنسان عينه عٰىل 

الواقع به  أينام    ب عليه األثر املناسب، ولذا فإنَّ تِّ لُري   ؛يكتشف  اليقني  عقله ينشد 

عن البدائل التي توصله إٰىل  ه سيبحث  ن من الوصول إليه، فإنَّ ، ولو مل يتمكَّ حلَّ 

  نة وكان الرجوع إٰىل أهل اخلربة، وكان الظنُّ أقرب نقطة من اليقني، فكانت البيِّ 

  ة. الذي اعتربته بعض القوانني والترشيعات حجَّ 

أُ   املنهج العلمي هو االبتعاد عن الشكِّ   ، أنَّ املهمُّ  ويت اإلنسان إٰىل ذلك  ما 

  سبيالً.

ا الدِّ  هذا  عن  خيرج  مل  فإنَّ ين  قضايا،  من  به  يرتبط  ما  يف  العقالئي    ألصل 

ين اليقني والقطع دون  صول الدِّ ولذا اشرتط العلامء يف أُ   ، املطلوب فيه هو اليقني

  ما عداه. 

  صول الفقه وعلم الكالم.وتفصيل البحث يف علم أُ 

أُ  جهة  فإنَّ من  الدع قوَّ   خرٰى،  ا ة  طردي� تتناسب  يقينيَّ   وٰى  احلُ مع  ج  جَ ة 

  تأييدها، والعكس بالعكس كام هو واضح. املطروحة ل

أنَّ  وجدنا  هنا  البيت   ومن  أهل  ُوجِ     مذهب  منذ  صمد  ومل  دَ قد   ،

 ألسباب  وما ذاك إالَّ   ،مستمرٍّ   زال يف نموٍّ   ام كان وال ، وإنَّ معنيَّ   ف عند حدٍّ يتوقَّ 

أمهّ موضوعيَّ  من  كان  يقينيَّ ة،  احلُ ها  واألدلَّ جَ ة  مبادئج  يف  إليها  يستند  التي  ه  ة 

  ة. ة والعمليَّ النظريَّ 
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العقائد  ترصني  سبيل  يف  اجلهود  من  الكثري  األفذاذ  علامؤنا  بذل  ولقد 

باحلُ الشيعيَّ  ودعمها  واألدلَّ جَ ة،  وال ج  لإلنكار،  جماالً  لآلخر  تدع  ال  التي  ة 

للحقِّ  الرضوخ  عن  اللَّ حميصاً  للحقِّ إالَّ   مَّ هُ ،  معانداً  اآلخر  كان  إذا  رغم    

 وضوحه.

العقائد نظر علامئنا هي االعتقاد باإلمام    التي كانت وما زالت حمطَّ   ومن 

الوعد    ̈ املهدي   كونه  وانتصاره،  ظهوره  ورضورة  عمره  وطول  ووجوده 

  م، واهللا ال خيلف امليعاد. اإلهلي املحتَّ 

ْت  فات التي َجلَ ة بالكثري من املوسوعات واملؤلَّ نت املكتبة املهدويَّ ولقد تزيَّ 

احلقِّ  وجه  ال  عن  عودةغبار  ال  حيث  إٰىل  املنكرين  بأوهام  ورمت    ،تشكيك، 

    ة يف مذهب أهل البيتة املحوريَّ تفاصيل هذه القضيَّ   عت لتشمل كلَّ وتنوَّ 

  خصوصًا، واإلسالم عمومًا. 

  فات التي مل ُيتح هلا أنْ تراثنا اشتمل عٰىل الكثري من املؤلَّ  من جهة ثالثة، فإنَّ 

أ هلا من يعمل  هيَّ   أنْ   )وعال  جلَّ ( باري  تظهر وتربز، لسبب وآلخر، ومن منن ال

النسيان عنها، وتدعيم ما ورد فيها من لفتات ونكات علميَّ  ة،  عٰىل نفض تراب 

ة، وربطها بمداركها الرشيعة من اآليات الكريمة  بإرجاعها إٰىل مصادرها األصليَّ 

الرشيفة وأصداؤه    ،والروايات  رجاله،  له  علًام  الرتاث  يف  التحقيق  علم  فكان 

  ثامره. و

ه حتقيق لِسْفٍر مهدوي  ومنها الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ، فإنَّ 

ثي  ع أقوال علامء  ، من خالل تتبُّ ¨يبحث يف إثبات وجود اإلمام املهدي   وحمدِّ

السُّ  ملؤلِّ نَّ أهل  واجلامعة،  حممّ ة  الشيخ  عيلّ فه  املكّ   د  اهلندي  لتكون    ؛ ياللكهنوي 

أقوٰى، والاحلجَّ  اآلخر  بأحقّ ة عٰىل  هذه القضيَّ يَّ يقني أجٰىل،  مداركها،  ة  ة ورصانة 

  . )ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم(من باب  
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السيِّ  سامحة  فيه  األقوال  ومتابعة  مصادره  وإخراج  بتحقيقه  حممقام  د  ود 

ينتفع به بعد  املقدَّ  الغريفي، فشكر اهللا سعيه، وجعله صدقة جارية له، وعلًام  س 

  ٰىل. عمر طويل يف طاعة اهللا تعا 

قني  ب احلقيقة، ندعو مجيع الباحثني واملحقِّ فر لطالَّ م هذا السِّ قدِّ ونحن إذ نُ 

القضيَّ  هذه  تفاصيل  متابعة  العلمي  إٰىل  واالستدالل  والنقد  بالبحث  الكربٰى  ة 

عون علمي ممكن يف هذا املجال، كام    الرصني، فاحتني أبواب مركزنا لتقديم أيِّ 

يف هذا    ة فات الرصيناستعدادنا لطباعة ونرش املؤلَّ   عن   -ا سابقًا  كام أعلنَّ  - نعلن  

  املجال. 

ونرصة      قنا خلدمة مذهب أهل البيتوفِّ يُ   نسأل اهللا سبحانه وتعاٰىل أنْ 

املهدي   إنَّ   ̈ اإلمام  الصالح،  بالعلم والعمل  املباركة  لدولته  ه سميع  والتمهيد 

  جميب. 

صيَّة   مركز الدراسات التخصَّ

   ¨يف اإلمام املهدي 





  

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ا:ّ  

و العاملني،  ربِّ  هللا  عىلٰ احلمد  والسالم  واملرَس   الصالة  األنبياء  لني  أرشف 

ك هبم أمن  الذي من متسَّ   ٰى ونور الضح  ٰى آله بدور الدج  د، وعىلٰ أيب القاسم حممّ 

  . إليه تعاىلٰ ، إالَّ ٰى يوم ال مأو   هبداهم إىلٰ  ٰى من اهتد  ، وعىلٰ ٰى ونج

  وبعُد:

تفحُّ   من  آلثار ومصنَّ خالل  السيِّ يص  الربَّ د حسُّ فات  ، عثرت  ) ١( اقي ون 

ممَّ  وعلامءها  اهلند  فضالء  ألحد  الرسائل  من  جمموعة  اهللا عٰىل  بيت  جاور  ن 

صديقاً احل  وكان  ٰ للعالَّ   أليفاً   رام،  املتوىفَّ النجفي  الطرحيي  رايض  الشيخ    مة 

ـ ١٣٤١( سنة   السيِّ ) ه قال  كام  الربَّ ،  مقدّ د  يف  األربع   مة اقي  الرسائل 

  املخطوطة: 

الطرحيي، وهو من الفضالء    جناب األخ الشيخ رايض ابن الشيخ عيلٍّ   نَّ إ(

واالحرتام،   الفضل  من  فيه  هو  ما  مع  وكان  املذكورين،  والعلامء  املعدودين، 

اح   الرواح عىلٰ   )مه اهللا تعاىلٰ سلَّ ( فق له  بيت اهللا احلرام، فاتَّ   عام إىلٰ   يف كلِّ   )٢( الروَّ

 

املوسوم (حياة قلم مل يمت)م ٢٠١٠  /هـ١٤٣١() وقد صدر كتابنا عنه سنة  ١( الشهري  املؤرِّ   -  ،  خ 

بالسيِّ السيِّ  املعروف  النجفي  األبرقي  حسني  حسُّ د  الربَّ د  ثمّ   -اقيون  وآثاره)،  عيد طبعه  أُ   حياته 

 .)م٢٠٢٠ /هـ١٤٤١(سنة  ثانيةً 

 أو ما يف معناه.  اب،يقول: الذهَّ   اح له وقت خمصوص، والوجه أنْ الروَّ   كذا ورد يف األصل، مع أنَّ ) ٢(
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قضيانالعا وبعد  والثالثامئة،  األلف  بعد  الثامنة  السنة  يف  من    )١( دة،  عليه  ما 

ه املنيف، فوجد عنده  بيت ربِّ   الواجب، اجتمع مع رجل كان له أليف، جماورًا إىلٰ 

(رسالة يف إسالم أيب طالب)،    : ، وهي)٣( هذه الرسائل األربع  حمتوية عىلٰ  )٢(أوراقاً 

 :  يف قوله تعاىلٰ   ٰى خرواألُ 
َ
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العسكري  والثالثة يف (وجود احلجَّ  ل  ل اهللا فرجه وسهَّ عجَّ ( ة املهدي بن احلسن 

  األبدال). )، والرابعة يف (وجود ) خمرجه

يا   اعلم  وقال:  الرجل،  فأجابه  عنها،  الرجل  ذلك  رايض  الشيخ  فسأل 

إنَّ  أه   أخي  إىلٰ بعض  املجاورين  زماننا  ربِّ   ل  مدَّ بيت  هلم  نا،  وليس  العلم  عني 

  ، وإنَّ )٤( الع وال فهم، اجتهدوا يف قلع قرب أيب طالب، وقالوا: إنَّه مات كافراً اطِّ 

اطِّ  له  ليس  ملن  الضالل  توجب  قربه  فلامَّ زيارة  باحلال،  فام  الع  ذلك،  رأيت   

ريخ اجلهابذة الفخام، املعتمد  ب األعالم، يف تا تُ مجعت كُ   وسعني الصرب دون أنْ 

أ،  لتكون اطمئنانًا ملن جترَّ   ؛ٰى ة أخبارها، فاستخرجت منها ما تر صحَّ   عليها وعىلٰ 

  ة. ضها للمشغوليَّ بيِّ  مل أُ ينِّ أ إالَّ 

ل ذلك  وبعد  امَّ ـفعند  املزبور،  الرجل  من  استعارها  املذكور،  األخ  سمع   

تلطَّ  ساملًا،  إلينا  األخ  عجميء  الرسائل  هبذه  ثمّ ف  اإلخوان    لينا،  بعض  سألني 

  تبييضها...). 

السيِّ   ثمّ  الربَّ قام  بخطِّ   اقي  د  عىلٰ بتبييضها  نقف  ومل  الرشيف،  تلك    ه 

  اقي. د الربَّ  ما نسخه السيِّ لنا إالَّ  فها، ومل تبَق ات ملصنِّدَّ املُسو
 

 . )قضاء: () كذا ورد يف األصل، والوجه١(

 ثبتناه. أ، والوجه ما )وراق: (أ) يف األصل٢(

 ثبتناه. أ، والوجه ما )األربعة: () يف األصل٣(

 ثبتناه. أ، والوجه ما )كافر: () يف األصل٤(
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و  يُ   نَّ إ هذا،  أنَّ ميِّ ما  الرشيفة  الرسالة  هذه  ألقوال بعض علامء    ز  َعرضًا  فيها 

السُّ حمدِّ و  مجهور أهل  املهدي  نَّثي  اإلمام  إثبات وجود  وأنَّ ̈ ة واجلامعة، حول  ه  ، 

عيلٍّ  بن  احلسن  لإلمام  ٰ   مولود  املتوىفَّ سنة  العسكري  حي� وأنَّ   )، هـ ٢٦٠(   زال  ما    ا ه 

بليس،  إ ال و اهللا عيسٰى واخلرض، وطول ُعمر الدجَّ   ة، كحياة نبيِّ موجودًا بقدرة إهليَّ 

ٰى يومنا هذا  ة حتَّ انيَّ حلكمة ربَّ   -   ة ويَّ بل غياب ه   ، ة  غياب شخصيَّ ال   -   حمجوبًا غائباً 

له اهللا تعاٰىل  مة، يف يوم لو بقي من الدنيا لطوَّ ة املكرَّ يأذن اهللا له يف الظهور يف مكَّ   إٰىل أنْ 

  ، ملاذا؟ -   كام يف احلديث املستفيض املأثور عن رسول اهللا  - ٰى خيرج املهدي حتَّ 

  سطًا وعدالً، كام مألها املفسدون والطغاة ظلًام وجورًا. لكي يمأل األرض ق 

املصنِّ  دراستنا آلثار  قد  ومن خالل  كتبه  أغلب ما  أنَّ  ف نالحظ بوضوح 

عىلٰ  به  السُّ مصنَّ  اعتمد  أهل  وحمدِّ نَّفات  علامئهم  وآراء  واجلامعة،  حيث    ،ثيهمة 

أنَّ  منه  وبام  يظهر  به،  يؤمنون  بام  اخلصم  إلزام  باب  من  كتبها  أنفسهم  ه  ألزموا 

كون  يتمسَّ   ثيهم املوثوقني، وبَمنْ ب علامئهم وحمدِّ تُ ا سطرته كُ هنجه، ممَّ   بالسري عىلٰ 

  . بطريقتهم وآرائهم عادةً 

لقلَّ  هذا  كُ وما  شحَّ تُ ة  وال  مصادرنابنا  احلجَّ   ،ة  إقامة  باب  من  ة  ولكن 

  ال واجلاحدون. هَّ  اجلُ رها إالَّ نكِ الدامغة، التي ال يُ 

وا يف  ف من علامء اهلند وفضالئهم الذين هاجروا واستقرُّ نِّ املص  وحيث إنَّ 

املكرَّ مكَّ  ٰ ة  املتوىفَّ ووالده  هو  احلرام،  اهللا  بيت  جوار  سنة    مة    ) هـ١٢٩٥( حدود 

  مة. ة املكرَّ واملدفون فيها، كجملة من علامئنا األعالم الذين استوطنوا مكَّ 

ام  تهم، السّي املسلمني وعامَّ ه كان كثري االحتكاك واملحاورة مع مجهور  فالظاهر أنَّ 

د بن احلسن  ة، ومنها مسألة إنكار وجود اإلمام املهدي حممّ ة املذهبيَّ يف املسائل اخلالفيَّ 

  ووالدته، واستكثار طول عمره الرشيف وحياته، ومجلة من أحواله.   ̈   العسكري 

لتتبُّ     ٰى فتصدَّ  املوجزة  الرسالة  أقوال علامء وحمدِّ هبذه  أهل  ع بعض  ثي 



   ¨إثبات وجود اإلمام املهدي    ............................................................  ١٠

يقرُّ نَّالسُّ  الذين  واجلامعة  وقد  ة  عمره،  وطول  وحياته  ووجوده،  بوالدته  ون 

ل  ين مذعنني ُمَسلِّمني بذلك، فسجَّ بهم، مقرِّ تُ سطروا ذلك بأقالمهم يف صدور كُ 

  غريهم، ويعذره قوله آخر الرسالة: بعضها يف هذه الوريقات، وفاته آخرون  

يات واألخبار، ففي ذلك  عنان القلم بام عثرنا عليه من اآل  هنا كفَّ   وإىلٰ (

  كفاية لألحباب األخيار). 

خالص  إه، وعثر عليه وناله، وحسبه من ذلك  فهذا ما وسعه ُجهُده وِجدُّ 

  فيها من أمثاله، وعىلٰ   ته يف نرصة إمامه، ورفع بنيان عقيدته، يف حميٍط وبيئٍة يقلُّ نيَّ 

  طريقته ومسلكه. 

ونرصهتم،    أهل البيت  لرتاث    ة الصادقة، وإحياءً وهلذا الغرض والنيَّ 

إىلٰ   وإحياءً  األثر  هذا  بإخراج  قمنا  الفاضل،  العامل  هذا  الَعلَ   لرتاث  هلذا  م  النور، 

املكّ  احلرم  ثنايا  بني  البيت  املغمور  أهل  ونرصة  الشيعة،  مهوم  حامالً  ي، 

  رة، وإحسان مجيل. خالدة معطَّ  ٰى له ذكر  ٰى لتبق،   األطهار

 ا:  

حممّ  الشيخ  عيلّ هو  عيلّ   د  جعفر  آبادي  بن  الفيض  اللكنهوي    )١( الفصيح 

ـ ١٣١٠( فيها سنة  امة، وكان حي� ة املكرَّ اهلندي، عامل فاضل، استوطن مكَّ    . )ه

كان من أهل العلم والفضل أيضاً، رأيت بعض  (قال عنه الشيخ الطهراين:  

  -   م للطهراين والكال  - ة املوقوفة التي ُجعلت توليتها بيده، وذكر يل  ب العلميَّ تُ الكُ 

  . )٢( )) هـ١٣١٠(  يف حدود سنة ويفِّ ه تُ املولوي ذاكر حسني اللكنهوي أنَّ 
 

اهلندي   بن جعفر عيلّ  د عيلّ ة االثني عرش ساق اسمه ولقبه هكذا: حممّ ) ويف رسالته يف إثبات األئمَّ ١(

 مة.ة املكرَّ ساكن مكَّ  ،الفيض آبادي

 /٢  ج(قا بزرگ الطهراين  آل  ) طبقات أعالم الشيعة (الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة)٢(

 .)٢٧٢و ٢٧١ ص
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نصَّ  الربَّ السيِّ   وقد  املصنِّ د  صديق  عن  نقالً  رايض  اقي،  الشيخ  وأليفه  ف 

النجفي أنَّ )١( الطرحيي  مكَّ ،  ديار  نازالً  احلرام،  اهللا  لبيت  جماورًا  كان  املكرَّ ه  مة،  ة 

  .)٢() هـ١٣٠٩(سنة   ٰى حتَّ  ا وقد كان حي�  مة،املعظَّ  ٰى وخري القر 

األصّح  حي�   : يقال  أنْ   بل  ـ ١٣١٠( سنة    ا كان  املصنِّ   )، ه صديق  ف  ملجيء 

من بيت اهللا احلرام حامالً    )هـ١٣١١( الشيخ رايض الطرحيي يف صفر من سنة  

املصنِّ  بخطِّ من  األئمَّ ف رسالة منفردة  إثبات  االثني عرش  ه، يف  منها    ة  فرغ 

اآلخرة عام ألف وثالثامئة    ٰى الليلة احلادية والعرشين من شهر مجادف يف  املصنِّ

  .)٣( ةوعرشة من اهلجرة النبويَّ 

ا وا:  

عيلّ  جعفر  ٰ   املريزا  املتوىفَّ اللكنهوي  هادي  املريزا  ابن  سنة    الفصيح  قبل 

مكَّ   )هـ١٢٩٥( املكرَّ يف  فقال:  ة  الربرة)،  (الكرام  يف  الطهراين  الشيخ  ذكره  مة، 

يُ أد( كان  جميد،  وشاعر  فاضل،  كامل، وأخالقي  ب لقَّ يب  لتخلُّ ـ  ب  صه  (فصيح) 

)، رأيت  هـ١٢٩٥ قبل سنة ( ويفِّ تُ  أنْ  مة إىلٰ ة املكرَّ ، جاور بيت اهللا احلرام بمكَّ )٤(به
 

الشيخ عيلّ ١( ابن  الشيخ رايض  حممّ   )  الشيخ  كان  ابن  فاضل صالح،  النجفي،  األسدي  الطرحيي  د 

املعلِّ سائل احلجِّ فقيهًا يف م اج،  والنائب عن احلجَّ   م للحاجِّ ، نافعًا يف تعليم أحكامه وآدابه، وهو 

يف الصحن الرشيف الغروي، وأعقب الفاضلني الشيخ    نَ فِ ، ودُ )هـ١٣٤١( يف النجف سنة  ويفِّ تُ 

اقي  الربَّ د  )، وقد قرأ السيِّ ٢٦٩  ص  /١  ج(ين  رز الدِّ حل، كام يف معارف الرجال  اا والشيخ كاتب� ي� تق

 فها إٰىل العراق. ب النحو عليه، وهو الذي محل هذه الرسالة وأخواهتا من مؤلِّ تُ من كُ  جزءاً 

 ف.اقي ملخطوطات املصنِّد الربَّ مة السيِّ ) مقدّ ٢(

انظر: رسالة يف  ٣( األئمَّ إ)  للمصنِّثبات  الشيخ حممّ ة االثني عرش  الغطاء ف، مكتبة  د حسني كاشف 

 . )٨٣٤(ف برقم ة يف النجف األرشالعامَّ 

ن أو  ضمِّ ة، عند انتهاءه من القصيدة يُ ص: وهو تقليد أديب، يالزم الشاعر يف اللغة الفارسيَّ ) التخلُّ ٤(

ويُ  هيواه،  بام  ذلك  وغري  وفصيح  ومصباح  كصبيح  ما،  لقبًا  أو  اسًام  دائامً كرِّ يذكر  قصائده   ره    يف 
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يف التاريخ وصف والده باملرحوم، فاستظهرت وفاته    د عيلّ ولده املريزا حممّ   بخطِّ 

) منها:  آثار  وله  التاريخ،  ونمك)قبل  ُط   )١( نان  األخالق،  يف  سنة    عَ بِ مثنوي  يف 

مآتم))هـ١٢٧٩( و(نخل  مدح    )٢( ،  من  الشعر  فنون  يف  ديوان  وله  املراثي،  يف 

  .)٤( ))ردو أُ ها مطبوعة يف اهلند بلغة (، كلُّ )٣( ورثاء وهتاٍن وغزل وغري ذلك

مكَّ  سكن  وقد  املكرَّ هذا  ترشُّ ة  احلرام  اهللا  بيت  وجاور  وتربُّ مة  كفًا  ام  كًا، 

  سبيل املثال ال احلرص:  جاورها مجلة من علامئنا األعالم، منهم عىلٰ 

الدِّ   د عيلُّ السيِّ  جاور بيت اهللا    ،العاميل املوسوي   ين عيلٍّ بن حيدر بن نور 

  .)٥( قبضه اهللا إليه يف سنة تسع وثامنني بعد األلف ٰى احلرام حتَّ 

ف (منهج  سرتآبادي مؤلِّ بن إبراهيم احلسيني األ   د بن عيلِّ د املريزا حممّ والسيِّ 

ٰ   نَ فِ دُ   جاور بيت اهللا احلرام إٰىل أنْ   ، املقال)    . ) ٦( ) هـ ١٠٢٨ يف سنة ( هبا يف مقربة املعىلَّ
 

   َّورب ُيعرَ وأشعاره،  وُيشتَ ام  الشاف  التخلُّ هر  هبذا  األصليَّ عر  وشهرته  لقبه  من  أكثر  وعادةً ص    ة، 

 ة.باح يف غريها من األغراض الشعريَّ ة، ويُ ص مالزمًا للقصيدة الغزليَّ يكون هذا التخلُّ 

ذكره  ١( وقد  الطهراين  آقا  )  (بزرگ  الذريعة  نان  )٣٢٠و  ٣١٩  ص  /١٩  جيف  (مثنوي  وقال:   ،

عيلّ  جعفر  ملريزا  ٰ   ونمك)  املتوىفَّ سنة  اللكهنوي  قبل  طُ )هـ١٢٩٥(  أخالقي  مثنوي  سنة   عَ بِ ،  يف 

الكرام    -  و(نخل ماتم) يف املراثي، ترمجته يف طبقات أعالم الشيعة  ،، له ديوان شعر)هـ١٢٧٢(

 ).٢٧١الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة (ص 

الطهراين  ٢( بزرگ  آقا  ذكره  وقد   () الذريعة  ()١٠٢  ص  /٢٤  جيف  وقال:  مقت(،  ماتم)  ل  نخل 

 .)مطبوع  ١٥٤ قم ،ة للشاعر (فصيح) صاحب اللكهنويردويَّ باألُ 

الطهراين  ٣( بزرگ  آقا  ذكره  وقد   () الذريعة  ()٨٣٤  ص  / ٣ق    / ٩  جيف  وقال:  فصيح  ديو(،  ان 

عيلّ  جعفر  ملريزا  ملكَّ   لكهنوي)  املجاور  ٰ الكهنوي  املتوىفَّ سنة  ة  قبل  طُ )هـ١٢٩٥(  (نان   عَ بِ ،  له 

 ة نظًام. دويَّ رونمك) و(نخل ماتم) باألُ 

/  ٢  ج(قا بزرگ الطهراين  آل ) طبقات أعالم الشيعة (الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة)   ٤(

 .)٢٧٢و ٢٧١ ص

 .)٢٩٩و ٢٩٨ ص(د حسن الصدر لسيِّ ل) تكملة أمل اآلمل ٥(

 . )٤٢٠ ص /٤ ج(قا بزرگ الطهراين آل) الذريعة ٦(
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حممّ املحدِّ   واملوىلٰ  حممّ ث  بن  أمني  األد  رشيف  األخباري،  د  سرتآبادي 

 ٰ بعد ألف، صاحب  بمكَّ   املتوىفَّ أو ثالثني  األلف،  بعد  الثالثة والثالثني  ة يف سنة 

املدنيَّ ك (الفوائد  الردِّ تاب  يف  األحكام    عىلٰ   ة  يف  والتقليد  باالجتهاد  القائل 

  ، وغريهم. )١( )ةاإلهليَّ 

ا ط:  

  ٰى ة، وقد نأ نَّة وأهل السُّ ب العامَّ تُ كُ   عىلٰ   ا ي� ف اعتامده كلّ املصنِّ  ذ عىلٰ ؤَخ قد يُ 

ثيهم، وهذا  دِّ وعلامئهم وحم     ة من شيعة أهل البيت ب اخلاصَّ تُ برسائله عن كُ 

  . األمر غريب نوعًا ما

احلجَّ   إنَّ   أقول: إلقامة  هي  الرسائل  هذه  وضع  عىلٰ أصل  املخالفني    ة 

،    ف يف رسالته عن أيب طالب بني، كام هو واضح من نقل كالم املصنِّاملتعصِّ 

  إذ قال: 

عني العلم  نا، مدَّ بيت ربِّ   بعض أهل زماننا املجاورين إىلٰ   (اعلم يا أخي أنَّ 

اطِّ ولي هلم  إنَّ س  وقالوا:  طالب،  أيب  قرب  قلع  يف  اجتهدوا  فهم،  وال  مات  الع  ه 

وأنَّ  اطِّ   كافرًا،  له  ليس  ملن  الضالل  توجب  قربه  فلامَّ زيارة  باحلال،  رأيت  الع   

أنْ  دون  الصرب  وسعني  فام  كُ   ذلك،  اجلهابذة  تُ مجعت  تاريخ  يف  األعالم،  ب 

املعتمد عليها وعىلٰ  لتكون    ؛ٰى فاستخرجت منها ما تر ة أخبارها،  صحَّ   الفخام، 

  .)٢( أ)اطمئنانًا ملن جترَّ 

الطم  كان  املُتَجرِّ فاألمر  املُخالِِف  عىلٰ ئناِن  طالب    ي  أيب  بام    حرمة 

للقاعدة املعهودة (ألزموهم بام    ك، ومن باب اإللزام له، تبعًا َيدين وَيعتقد وَيتمسَّ 

أنفسهم)، حتَّ  به  أقو   ٰى ألزموا  و  ةً حجَّ   ٰى تكون  هلم، وآثر يف    أوضح داللةً فيهم، 
 

 . )٣٥٨ ص /١٦ ج(قا بزرگ الطهراين آل) الذريعة ١(

 مة املخطوطة.) مقدّ ٢(
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عىلٰ  والبناء  االعتامد  من  ورأهيم،  لفكرهم  وأقرب  قلوهبم،  يف  وأوقع    نفوسهم، 

البيت أهل  أتباع  ومصادر  وآراء  وأقوال  إهنَّ   ،وعلامئهم    روايات  م  حيث 

والتأمُّ  فيها،  النظر  عن  ونأوا  املعاند،  الرافض  موقف  منها  بمضموهنا،  أخذوا  ل 

بال   بمحتواها،  تدبُّ وطعنوا  أو  دراية  أو  التعصُّ دراسة  نتيجة  األعمر،  ،  ٰى ب 

املركَّ  إهنَّ واجلهل  إذ  تساعدهم عىلٰ ب،  قبول    ا ال  هضم املوضوع واستيعابه، وال 

  ف عليه. الفكرة أو نقاشها، وال االستفادة من الرأي اآلخر والتعرُّ 

عىلٰ   ويدلُّ  تتبُّ   هذا  بكُ عمق  درايته  وسعة  السُّ تُ عه،  أهل  واجلامنَّب  عة،  ة 

يف كتابه (القول الواجب يف إيامن أيب    ا هبا يف اجلملة، وهذا ما ظهر جلي� واإلحاطة 

  طالب). 

فأيُّ حالٍ   كلِّ   وعىلٰ  املصنِّ   ،  طريقة  من  يكون  يُ يشء  ال  فإنَّه  من  غريِّ ف،   

وعاء    ف، ومن أيِّ كَش تُ   تظهر، واحلقيقة أنْ   أنْ   ال بدَّ  كلمة احلقِّ   الواقع شيئًا، وأنَّ 

  خرجت. 

آر ا:  

تتبُّ  خالل  السيِّ من  آلثار  الربَّ عي  ومصنَّد  عىلٰ اقي  عثرت  خمطوطة    فاته 

اقي  د الربَّ اقي، وقد ذكر السيِّ د الربَّ السيِّ   اللكنهوي اهلندي بخطِّ   د عيلّ الشيخ حممّ 

  مة املخطوطة: يف مقدّ 

الطرحيي، وهو من الفضالء    جناب األخ الشيخ رايض ابن الشيخ عيلٍّ   نَّ إ(

واالحرتام،  املعد الفضل  من  فيه  هو  ما  مع  وكان  املذكورين،  والعلامء  ودين، 

كلِّ  يف  اح  إىلٰ   الروَّ فاتَّ   عام  احلرام،  اهللا  له  بيت  تعاىلٰ سلَّ (فق  اهللا    الرواح عىلٰ   ) مه 

ما عليه من الواجب،  قضاء  العادة، يف السنة الثامنة بعد األلف والثالثامئة، وبعد  

جم  أليف،  له  كان  رجل  مع  إىلٰ اجتمع  ربِّ   اورًا  أوراقًا  بيت  عنده  فوجد  املنيف،  ه 

  ٰى خر(رسالة يف إسالم أيب طالب)، واألُ   : هذه الرسائل األربع، وهي  حمتوية عىلٰ 
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 :  يف قوله تعاىلٰ 
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احلجَّ  احلسن(وجود  بن  املهدي  عجَّ   ة  وسهَّ العسكري  فرجه  اهللا  خمرجه)،  ل  ل 

  األبدال). والرابعة يف (وجود 

الشيخ رايض ذلك الرجل عنها، فأجابه الرجل   امَّ ـفعند ذلك ل ...،  فسأل 

ساملًا،   إلينا  األخ  جميء  وبعد  املزبور،  الرجل  من  استعارها  املذكور،  األخ  سمع 

   تبييضها...).سألني بعض اإلخوان  ف هبذه الرسائل علينا، ثمّ تلطَّ 

تتبُّ  من  وبالرغم  كُ هذا،  يف  البحث  يف  واجتهادي  الفهارس  تُ عي  ب 

ا الرسالة (يف  وال غريها، وأمَّ  ف هذه قطُّ ذكر لرسائل املصنِّ  والرجال، مل أعثر عىلٰ 

بعنوان:  أإسالم   وغريه،  (الذريعة)  يف  الطهراين  الشيخ  ذكرها  فقد  طالب)  يب 

  كام سيأيت. (القول الواجب يف إيامن أيب طالب) 

التي نسخها السيِّ  ، والتي استعارها  د الّرباقي  من خالل هذه األوراق 

من صديقه املصنِّ  الطرحيي  تبنيَّ الشيخ  اهلندي،  الشيخ  أنَّ ف  أربع رسائل،      فيها 

  وهي:

(الرمي الصائب يف كبد الثالب  ـ ة برسالة يف (إسالم أيب طالب) املسامَّ   - ١

  : أليب طالب)

يف   رأيتُها  العامَّ نسخة  الغطاء  كاشف  حسني  حمّمد  الشيخ  يف  مكتبة  ة 

ف منها ليلة  )، وقد فرغ املصنِّ ٨٣٤اقي، برقم ( د الربَّ السيِّ   النجف األرشف بخطِّ 

مة سنة  ة املكرَّ فة بمكَّ يوم اختتام تعمري الكعبة املرشَّ   وىلٰ األُ   ٰى اجلمعة عارش مجاد 

  ). هـ١٢٩٩(

صحائفها   الصفحة  )صفحة  ٢٨( عدد  طول  العرض  )م س  ٢٤( ،   ،

دة صفراء الورق. وقد  ، نسخة جيِّ )سطرًا   ٢٣(ل عدد األسطر  ، معدِّ )سم ١٩(

ـ ١٣١٠( اآلخرة سنة   ٰى مجاد   ) ١٢( اقي من نسخها يف يوم د الربَّ فرغ السيِّ    . )ه
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  .)م ٢٠١٢  / هـ١٤٣٢( ت سنة عَ بِ قنا هذه النسخة وطُ وقد حقَّ 

ب  املعروفة  ف،  ) للمصنِّ بالقول الواجب يف إيامن أيب طال(ـ  وهي الرسالة 

الواجب يف إيامن  ((التي أشار إليها الشيخ الطهراين يف (الذريعة)، فقال:   القول 

املريزا جعفر عيلّ   د عيلّ أيب طالب) للشيخ حممّ  مكَّ   بن  نزيل  اهلندي،  ة،  الفصيح 

اجلمعة عارش مجاد ليلة  منه  أوَّ ) هـ١٢٩٩( يف    وىلٰ األُ   ٰى فرغ  الذي  .  احلمد هللا  له: 

  .)١( ن)دنا احلس إليامن...، رأيته يف خزانة سيِّ هدانا لإلسالم وا 

عىلٰ  وقفنا  السيِّ   وقد  اهللا  آية  مكتبة  يف  املخطوطة  النسخة  حسن  هذه  د 

(ت   الكاظمي  مؤخَّ هـ١٣٥٤الصدر  أنْ )  بعد  طويلة.    رًا  لسنني  مفقودة  كانت 

النسختني سنة   بكال  اهللا حتقيقها وطبعها  تمَّ بحمد  ـ ١٤٤٢( وقد  ،  )م ٢٠٢١  / ه

االختال  وإنْ مع  الرتتيب،  يف  بينهام  املادَّ   ف  إىلٰ كانت  متقاربة  واملضمون    حدٍّ   ة 

  وتارخيًا فواحد لكليهام.  ا االنتهاء صفةً كبري، وأمَّ 

تعاىلٰ   -   ٢ قوله  يف   :  رسالة 
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حمّمد   الشيخ  مكتبة  يف  رأيتُها  العامَّ نسخة  الغطاء  كاشف  يف  حسني  ة 

الربَّ السيِّ   النجف األرشف بخطِّ  ( د  برقم  نسخها سنة  ٨٣٤اقي،  )، وقد فرغ من 

العرض  )سم  ٢٤( ، طول الصفحة  )صفحة  ٤٩( عدد صحائفها    ، )هـ١٣٠٩(  ،

  . )سطراً  ٢٣( ل عدد األسطر ، معدِّ )سم  ١٩(

الربَّ  أوَّ قال  يف  ش  ...إنَّ (  هلا: اقي  جناب  الشقيق  األخ  الشيخ  جناب  يخنا 

بالرسائل  ا تفضَّ ممَّ   )مه اهللا بمحّمد وآلهسلَّ (رايض الطرحيي   إيتائه  ل به علينا من 

ل الكتاب، فكان من مجلِة الثالث رسائل املسطورة، رسالة  املذكورة يف رشح أوَّ 

النبيِّ  أرحام  يف  تعاىلٰ     رابعة  قوله     : يف 
َ

ال  
ْ

ل
ُ
  ق

�
إِال  

ً
را

ْ
ج

َ
أ يِْه 

َ
َعل ُ�ْم 

ُ
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َ
أ  

 

 . )٢١٦و ٢١٥ ص /١٧ ج(قا بزرگ الطهراين آل) الذريعة ١(
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مَ 
ْ
ٰ ا�

َ
ْر�

ُ
ق
ْ
ال  �ِ ةَ 

�
أُ وَد ثّم  أبتدأ هبا،  أنا  العرص والزمان  ، فها  بإثبات صاحب  تبعها 

بهم الصحاح، التي مجعها الرجل  تُ ما هو مذكور يف كُ   ة احلديث عىلٰ ق أئمَّ رُ من ُط 

   احلرام، فقال ما هذا لفظه...). بيت اهللا  املذكور اهلندي، املجاور إىلٰ 

من أقوال علامء    ̈ ام املهدي بن احلسن  رسالة يف إثبات وجود اإلم  -   ٣

  :نَّة واجلامعةثي أهل السُّ وحمدِّ 

العامَّ  الغطاء  كاشف  حسني  حمّمد  الشيخ  مكتبة  يف  رأيتُها  يف  نسخة  ة 

الربَّ السيِّ   النجف األرشف بخطِّ  ( د  برقم  َنسِخها سنة  ٨٣٤اقي،  )، وقد فرغ من 

العرض )سم  ٢٤(   ، طول الصفحة)صفحة  ١٥( عدد صحائفها    ، )هـ١٣٠٩(  ،  

  ، حماطة باهلوامش. )سطراً  ٢٣( ل عدد األسطر ، معدِّ )سم  ١٩(

السيِّ  الربَّ قال  أوَّ د  الربَّ اقي يف  إىلٰ هلا: (قال  الثالثة    اقي: ونعود  الرسالة  ذكر 

ل كتابنا، وهي يف وجود املهدي  التي جاء هبا األخ الشيخ رايض التي ذكرُهتا يف أوَّ 

احلسن  ا الرشيف  عجَّ (بن  فرجه  اهللا  خمرجهوسهَّ ل  يف  )ل  املّكي  الرجل  فقال   ،

احلجَّ  أحوال  يف  الرحيم،  رسالته  الرمحن  اهللا  بسم  والزمان:  العرص  صاحب  ة 

  اء...). فائدة: مدينة سامرَّ 

  :رسالة يف األبدال -  ٤

ٰ ا جلالل الدِّ  أهنَّ وبعد مراجعة هذه الرسالة، تبنيَّ   ين السيوطي الشافعي املتوىفَّ

ب   ) هـ ٩١١( سنة   والنجباء    ـ املوسومة  واألوتاد،  القطب  وجود  عٰىل  الداّل  (اخلرب 

نبَّ  وقد  السيِّ واألبدال).  األربع  الرسائل  هذه  ناسخ  قال  كام  ذلك،  إٰىل  املصنف  د  ه 

ووجدت عٰىل ظهر النسخة الرابعة مكتوب ما هذا لفظه: اخلرب الداّل عٰىل  ( اقي:  الربَّ 

اإلسالم واملسلمني اإلمام  وجود القطب واألوتاد والنجباء واألبدال، تأليف شيخ  

  ين السيوطي الشافعي. انتهٰى). مة أيب الفضل جالل الدِّ العامل العالَّ 

  ف ناسخًا هلذه الرسالة ال من تأليفاته.هذا يكون املصنِّ  وعىلٰ 
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العامَّ  الغطاء  كاشف  حسني  حمّمد  الشيخ  مكتبة  يف  رأيتُها  يف  نسخة  ة 

الربَّ السيِّ   النجف األرشف بخطِّ  برقم د  نسخها سنة  ٨٣٤(   اقي،  )، وقد فرغ من 

، العرض  )سم   ٢٤( ، طول الصفحة  )صفحة  ١٩( )، عدد الصحائف  هـ١٣٠٩(

  . )سطراً  ٢٣( ل عدد األسطر ، معدِّ )سم  ١٩(

وهذه صورهتا: بسم اهللا    ، هلا: (الرسالة الرابعة يف األبدالاقي يف أوَّ قال الربَّ 

قرن    وجعل يف كلِّ   ،تباحلمد هللا الذي فاوت بني خلقه يف املرا  ،الرمحن الرحيم

  ي ويميت...). سابقني هبم ُحي 

  :   ة االثني عرشرسالة يف إثبات األئمَّ  -   ٥

العامَّ  الغطاء  كاشف  حسني  حمّمد  الشيخ  مكتبة  يف  رأيتُها  يف  نسخة  ة 

) برقم  األرشف  بخطِّ ٨٣٤النجف  الربَّ السيِّ   )،  يف  د  نسخها  من  فرغ  وقد  اقي، 

مجاد  شهر  من  والعرشين  الثاين  (  ٰى اليوم  سنة  من  عدد  هـ١٣١١اآلخرة   ،(

العرض  )سم  ٢٤( ، طول الصفحة  )صفحة   ١٥(صحائفها   ل  ، معدِّ )سم  ١٩( ، 

  . )سطراً  ٢٣( عدد األسطر 

السيِّ  الربَّ قال  أوَّ د    ٰى ويف سنة إحد   :-  وباهللا املستعان  - أقول  (هلا:  اقي يف 

الطر )١( عرشة بعد األلف والثالثامئة يف شهر صفر الشيخ رايض  حيي  ، جاء األخ 

مكَّ  املرشَّ من  أوَّ ة  يف  املذكور  الرجل  من  ذكرها،  اآلتية  الرسالة  هذه  ومعه  ل  فة، 

األئمَّ )٢(الكتاب إثبات  يف  وهي  الكُ ،  من  استَخرجها  وقد  عرش،  االثني  ب  تُ ة 

ما ذكروه    ل عىلٰ ة احلديث املعتمد عليهم، واملعوِّ املعتمد عليها يف النقل، من أئمَّ 

  هذه: بهم من النقل، وهي تُ يف كُ 
 

الظاهر  ١( احلجِّ   نَّ أ)  من  جميئه  عند  منفردة  الطرحيي  رايض  الشيخ  هبا  أتٰى  املخطوطة  سنة   هذه 

 جمتمعة يف إحدٰى سفراته السابقة.ر فقد أتٰى هبا َخ ا الرسائل األربع األُ ، وأمَّ )هـ١٣١١(

 حمّمد عّيل بن جعفر عّيل اهلندي. ف الكتاب الشيخ ي مصنِّ) أ٢(
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وأشكرك شكرًا    ، نت للحمد أهلأو مَّ هُ أمحدك اللَّ  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم

نِ  املزيد من  خاتم أنبيائك    م عىلٰ سلِّ أُ  وصيلِّ أُ و  ، مك باإلحسان والفضلعَ يوجب 

أحبَّ  الوجود وعلَّ   ،ائكوصفوة  املوجودعني  للعاملني، وخلفائه    املبعوث رمحةً   ،ة 

وسالماً    ة أمجعني، صالةً الربيَّ   ج اهللا عىلٰ جَ ني، ُح ديِّ ة اهلادين املهاألئمَّ   ، الراشدين

إىلٰ   إىلٰ   ٰى تبق الداهرين،  ودهر  اآلبدين،  الدِّ   أبد  أمَّ يوم  جرت  ين،  فقد  بعد:  ا 

األحبَّ  بني  واألودَّ املذاكرة  املخلصني  املتمسِّ اء  سيِّ اء  بعرتة  املرَس كني  يف  د  لني 

وردت التي  خليفة  عرش  االثني  يف  الواردة  وأنَّ   األخبار  بخالفتهم،    األخبار 

  عرش خليفة...).   ااإلسالم عزيز ما ويل الناس اثن

  ومن آثاره:  -   ٦

فني  مخس رسائل ملؤلِّ  املجموعة املخطوطة املشتملة عىلٰ   كه عىلٰ ه كتب متلُّ أنَّ 

السيِّ  مكتبة  يف  املودعة  العامَّ خمتلفني  احلكيم  واملرقَّ د  األرشف  النجف  يف  مة  ة 

ص  املتخلِّ   ابن املريزا جعفر عيلّ   د عيلّ ا اسمه املريزا حممّ ، وقد كتب عليه)٨٤٧(

بمكَّ  الساكن  اللكنهوي،  هادي  املريزا  ابن  املكرَّ فصيح  هذا  ة  مة. وجعلنا صورة 

  ف. املؤلِّ  ك كنموذج خلطِّ التملُّ 
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  الوقوف عىلٰ  -  عه الشديدبالرغم من تتبُّ  -  مة الواثقيوقد فات العالَّ  ،هذا

الشمصنَّ حممّ فات  ترمجته يف    د عيلّ يخ  اللكنهوي وِذكرها ضمن  الفصيح  اهلندي 

القيِّ  بمكَّ كتابه  املجاورين  (أعالم  املعظَّ م:  يقف عىلٰ )١( مة)ة  بل مل  األُ   ،    وىلٰ طبعتنا 

املصن٢٠١٢ِّ(سنة   لكتاب  برتتيب  م)  طالب)  أيب  إيامن  يف  الواجب  (القول  ف: 

السيِّ  الربَّ وإضافات  تر اقيد  فيه  رسدنا  الذي  املصنِّ،  حممّ مجة  املريزا  عيلّ ف    د 

  فاته وآثاره. اللكنهوي اهلندي وأسامء مصنَّ

  ا اط ب:

أهنَّ  حسني  والظاهر  حمّمد  الشيخ  مكتبة  يف  املودعة  الوحيدة  النسخة  ا 

العامَّ  الغطاء  بخطِّ كاشف  األرشف  النجف  يف  الربَّ السيِّ   ة  ( د  برقم  )،  ٨٣٤اقي، 

سن َنسِخها  من  فرغ  (وقد  صحائفها  ،  )هـ١٣٠٩ة  طول  )،  صفحة  ١٥( عدد 

نوع  )،  سطرًا   ٢٣( ل عدد األسطر  معدِّ )،  سم   ١٩(  العرض )،  سم  ٢٤(   الصفحة

  نا عنها باألصل. وقد عربَّ ، دةحالة املخطوط: جيِّ ،  : نستعليقاخلطِّ 

األئمَّ أُ وقد   فضائل  يف  جانبي  هامش  املخطوط  من  حيط حول  األطهار  ة 

السُّ رُ طُ  أهل  الزهراء  ة  نَّق أعالم  فاطمة  يبدأ من فضائل  وينتهي    واجلامعة، 

العسكري    إىلٰ  احلسن  اإلمام  السيِّ فضائل  اختيار  من  وهو  الربَّ ،  اقي  د 

ثمّ إو كتاب    ضافته،  من  الثاين  اجلزء  من  واألخبار  الوقائع  من  مجلة  أتبعه 

عد  ما ب  ينتهي إىلٰ   ٰى اهلامش حتَّ   (املسامرات واملحارضات) البن العريب، ويستمرُّ 

  هناية املخطوط املعنون. 

اقي  د الربَّ فقد ذكره السيِّ   ̈ ا ذكر اإلمام املهدي بن احلسن العسكري  أمَّ 

  أنْ   بُّ حِ . وأُ )٢( انتهت الرسالة الثالثة(بعد هناية رسالة الشيخ اهلندي، حيث قال:  
 

 .)٧٠٤ ص /٢ ج(لواثقي لمة ة املعظَّ أعالم املجاورين بمكَّ  )١(

 ) وهي رسالتنا هذه.٢(
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ذكر صاحب    :ة احلديثق أئمَّ رُ  يل يف أحوال اخللف الصالح من ُط أذكر بام تيرسَّ 

املختار) وهو من تصنيفات العامل الفاضل    بصار يف مناقب آل بيت النبيِّ (نور األ

مناقب   ذكر  يف  فصل  املذكور:  كتابه  يف  فقال  بمؤمن،  املدعو  الشبلنجي  الشيخ 

  اهلادي...).   د بن احلسن اخلالص بن عيلٍّ حممّ 

  .   نا هو رسالة الشيخ اهلندي ما هيمُّ   ألنَّ  ؛ وقد أعرضنا عن هذه اإلضافة

وق  العلامء  هذا،  أقوال  من  مجلة  ومجع  بانتخاب  الرسالة  هذه  امتازت  د 

ة  حول شخصيَّ  ا ن موضوعًا تام� لِتَُكوِّ   ؛ ة واجلامعة وتأليفهانَّثني من أهل السُّ واملحدِّ 

املهدي   املؤلِّ إو  ̈ اإلمام  كان  حيث  وجوده،  اختيار  موفَّ   ف  ثبات  يف  قًا 

،  اي� الرغم من اعتامده عليها كلّ   ثني، عىلٰ النصوص، وتنسيق أقوال العلامء واملحدِّ 

  كالمه.  غلبت عىلٰ  ٰى حتَّ 

:ا    

  مجلة من آثاره.   ف والوقوف عىلٰ قمنا برتمجة وافية للمصنِّ  -   ١

ُتعَ   -  ٢ والتي  الوحيدة  املخطوطة  بنسخ  ثمّ   دُّ قمنا  بتغيري    األصل.  قمنا 

،  )الصالة(  إىلٰ   )واةالصلـ (الرسم احلديث ك   بعض كلامهتا من الرسم القديم إىلٰ 

  وغريها.  )،القيامة (  إىلٰ  )القيمة ( ، )احلياة (  إىلٰ  ) احليوة(،  )ذلك ( إىلٰ  )ذالك(

اإلمالئيَّ  األخطاء  بعض  بتصحيح  قلم  وقمنا  سهو  من  وقعت  التي  ة 

  الناسخ، التي ال ثمرة يف اإلشارة إليها يف اهلامش. 

ضبطها من    قمنا بتخريج اآليات الكريمة، واألحاديث الرشيفة، مع  -   ٣

أصحاهبا، وضبطها مع املصدر ما أمكن    رجاع نصوص الكتاب إىلٰ إ  املصدر، ثمّ 

  الوصول إليه.

إىلٰ   -  ٤ حتتاج  التي  العبائر  بعض  برشح  يف    قمنا  وبيان  ورشح  توضيح 

  جيازها. إاهلامش، دفعًا إلمجال بعض العبائر و
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يُ  ما  ويُ وأضفنا  املطلب  ُأ وضِّ غني  وأقوال  بأحاديث  مع  ٰى خر حه  بعض  ، 

  التعاليق التي تنتج عن التحقيق. 

الكتاب  -  ٥ لفقرات  العناوين  بعض  بوضع  مطالبه    ؛ قمنا  لتحديد 

  ].  وفقراته، وقد وضعنا العنوان بني معقوفني هكذا [ 

وضعنا معقوفني   كام  ممَّ   بني  املصدر  أصل  من  سقط  املعنما  يزيد    ٰى ا 

  . وضوحًا، وملا أضفناه حيث يقتيض سياق النصِّ 

الكتاب قمنا برت   -   ٦ مهام    مجة ملجمل األعالم الذين ورد ذكر أسامئهم يف 

إليهم  الوصول  عند    والوقوف عىلٰ   أمكن  مكانتهم  وبيان  لتشخيصهم  ترمجتهم؛ 

اختلفت معهم يف   فات أعالمهم، وإنْ مصنَّ  ة ومجهورهم، مقترصًا عىلٰ علامء العامَّ 

الَعرض والنظر؛ جريًا عىلٰ  املصنِّ   أصل  االعتامطريقة  بعدم  ب علامء  تُ كُ   د عىلٰ ف 

  الشيعة وآرائهم. 

تعاىلٰ  اهللا  وأسأل  موفَّ   أنْ   هذا،  وحتقيقها  أكون  الرسالة  هذه  عرض  يف  قًا 

  ه سميع جميب. النور، إنَّ  وإخراجها إىلٰ 

  العاملني.  احلمد هللا ربِّ  وآخر دعوانا أنِ 

  س الغريفي د حممود املقدِّ السيِّ 

  ) هـ١٤٣٥( ام املولد املهدوي أيَّ 

ف النجف األرش
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  صورة الصفحة األوٰىل للمخطوطة
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  صورة الصفحة األخرية للمخطوطة



  

  

  

يِْا دِ اُت ُوإ  ̈  

َُء و الأ َِوا ِا ْأ   

حب العرص  ة صايف رسالته يف أحوال احلجَّ   )١(]ي [اهلندي قال الرجل املكِّ 

  :)٢( والزمان

  :)٣(  فائدة

  :]اء[

  وهي بني بغداد وتكريت. ، )٥( جلةطرف رشقي الدِّ   عىلٰ  )٤(  امدينة سامرَّ 

وعرشين ومائتني؛ عندما ضاقت   ٰى سنة إحد  )٦( ايسبناها املعتصم باهللا العبَّ 
 

 ) زيادة يقتضيها السياق للتمييز والتشخيص.  ١(

 د الّرباقي ناسخ املخطوط، ذكرناه استفتاحًا بنقل الرسالة.) هذا القول للسيِّ ٢(

  ̈  فيها اإلمام املهدي دَ لِ اء التي وُ ف هبذه الفائدة، للتعريف بمدينة سامرَّ ام استفتح املصنِّ الظاهر إنَّ ) ٣(

بمقامه، بعد أنْ والتي ترشَّ  أئمَّ تقدَّ   فت  ة  ست باحتضاهنا جسدين طاهرين إلمامني معصومني من 

 .   اهلادي، وأبيه اإلمام احلسن العسكري ه اإلمام عيلّ : جدّ   أهل البيت

وفيها لغات:   ،من رأٰى: مدينة كانت بني بغداد وتكريت عٰىل رشقي دجلة...  اء: لغة يف ُرسَّ ) سامرَّ ٤(

من را مقصور اآلخر. انظر:    من رأٰى مهموز اآلخر، وُرسَّ   مقصور، وُرسَّ   ا اء ممدود، وسامرسامرَّ 

 . )١٧٣ ص /٣ ج(لحموي لمعجم البلدان  

 ف، كام ال خيفٰى.عرَّ ف ال يُ ) كذا يف املخطوط، واملعرَّ ٥(

املهدي ابن املنصور، أبو إسحاق، املعتصم باهللا العبَّ ) هو حممّ ٦( ٰ د بن هارون الرشيد بن    ايس، املتوىفَّ

العبَّ   )،هـ  ٢٢٧(سنة   الدولة  باخلالفة سنة  اسيَّ من خلفاء  أخيه ـ)ه٢١٨(ة، وقد بويع  ، يوم وفاة 

  الساعد،    يه، وكان قويُّ سبعة أسابيع من تولِّ وعاد إٰىل بغداد بعد    ،املأمون بطرسوس، وبعهد منه
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  ة دور جليلة. بغداد بعبيده األتراك، وأنشأ هبا جامعًا، وعدَّ 

  .)١( بنائها مخسامئة ألف ألف دينار ه أنفق عىلٰ قيل: إنَّ 

التي كانت من إحد  ٰى وبن املنارة    هبا قصورًا عىلٰ   ٰى ، وبن)٢( العجائب  ٰى هبا 
 

    أبيض أصهب حسن اجلسم  إيكرس زند الرجل بني صبعيه، وال تعمل يف جسمه األسنان، وكان 

اللحية أُ   ،مربوعًا طويل  يكون  يكاد  القراءة  فنشأ ضعيف  يف صغره،  التعليم  كره  وهو    ،اي� مّ وقد 

الرشق الروم  سامرَّ يَّ فاتح عمورية من بالد  مدينة  باين  مشهور، وهو  خرب  يف  (سنة  ة،  )  هـ٢٢٢اء 

ني،  اسيِّ ل من أضاف إٰىل اسمه اسم اهللا تعاٰىل، من اخللفاء العبَّ وهو أوَّ   ، حني ضاقت بغداد بجنده

العريكةوكان لنيِّ   ،(املعتصم باهللا)  :فقيل اتَّ   ،  وكان له سبعون ألف   ،ا سع ملكه جد� ريض اخللق، 

ٰ   ،سنة  )٤٨(  بنات، وعمره  )٨(بنني و  )٨(  فأشهر، وخلَّ   )٨(سنني و  )٨(  مملوك. خالفته  توىفَّ

 .)١٢٨ ص /٧ ج(لزركيل لاء. انظر: األعالم بسامرَّ 

أمر املعتصم  )هـ٢١٩(ه قال ابن عبدوس: يف سنة من رأٰى، أنَّ  كي يف سبب استحداثه ُرسَّ ) وقد ُح ١(

بأنْ  الكاتب  خالد  بن  أمحد  الوزير  أل  أبا  مائة  ويشرتيأخذ  دينار  ُرسَّ   يف  بناحية  رأٰى   هبا  من 

ة صيحة فيقتلوا غلامين، فإذا يصيح هؤالء احلربيَّ   ف أنْ  أختوَّ بنٰى فيه مدينة، وقال له: إينِّ موضعًا يُ 

املوضع كنت فوقهم فإنْ  ٰى آيت عليهم، فقال والبحر حتَّ   رابني رائب أتيتهم يف الربِّ   ابتعت يل هذا 

احتجت إٰىل زيادة استزدت، قال: فأخذت مخسة آالف    آالف دينار وإنْ له أبو الوزير: آخذ مخسة  

وابتعت    ،دينار وقصدت املوضع فابتعت ديرًا كان يف املوضع من النصارٰى بخمسة آالف درهم

أحكمت األمر فيام احتجت إٰىل ابتياعه بيشء يسري    ثمّ   ،بستانًا كان يف جانبه بخمسة آالف درهم

بالصكاك،   فأتيته  سنة  فانحدرت  آخر  يف  املوضع  إٰىل  يف    )هـ٢٢٠(فخرج  القاطول  ونزل 

ٰى نزل املوضع وبدأ بالبناء م قليالً قليالً وينتقل من موضع إٰىل موضع حتَّ جعل يتقدَّ  املضارب، ثمّ 

فإنَّ )هـ٢٢١(فيه سنة   الصبيان  ، وقد ضاقت بغداد بعسكره،  مجاعة من  يموت  إذا ركب  كان  ه 

ا  والضعفاء؛ الزدحام  املعتصم، وقالوا:  والعميان  اخلري عٰىل باب  أهل  فاجتمع  خليل وضغطها، 

وا بعسكرك أو نحاربك، فقال: كيف حتاربونني؟ قالوا:  الناس قد تأذّ   خترج من بغداد فإنَّ   ا أنْ إمَّ 

نحاربك بسهام السحر، قال: وما سهام السحر؟ قالوا: ندعو عليك، فقال املعتصم: ال طاقة يل  

  خربت إالَّ   اء وسكنها. وكان اخللفاء يسكنوهنا بعده إٰىل أنْ سامرَّ   بذلك، وخرج من بغداد ونزل

البلدان  معجم  انظر:  منها.  األنساب)١٧٤  ص  /٣  ج(لحموي  ل  يسريًا    / ٣  ج(لسمعاين  ل  ، 

 .)٢٠٣و ٢٠٢ ص

 ة، التي ما زالت قائمة إٰىل يومنا هذا. ) وهي املئذنة امللويَّ ٢(
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. ويف  )٢( اان اجلامع الذي هبان شوارعها، ويشقَّ ، وهبا هنران يشقَّ )١(   جلةشاطئ الدِّ 

رسداب اإلماميَّ   )٣( اجلامع  الشيعة  عند  ثبت  أنَّ قد  احلس   ة  بن  حمّمد  ن  املهدي 
 

 ، كام ال خيفٰى.فعرَّ ف ال يُ ) كذا يف املخطوط، واملعرَّ ١(

ز  من رأٰى يف احليِّ  (اهلاروين) وبنٰى به أبنية كثرية، وأقطع الناس يف ظهر ُرسَّ ـ ل أقام باملتوكِّ   ويلامَّ ـ) ل٢(

واتَّ  املعتصم،  احتجره  كان  جامعاً الذي  مسجدًا  وبنٰى  بذلك،  الناس  عليه،   ،سع  النفقة  فأعظم 

املؤذِّ  أصوات  لتعلو  منارة  برفع  فيها،  وأمر  فيه  وحتَّ نني  الناس  فجمع  فراسخ،  من  إليها  ينظر  ٰى 

األوَّ  املسجد  واشتقَّ وتركوا  شتويَّ   ل،  قناتني  دجلة  وصيفيَّ من  وتتخلَّ ة  اجلامع  تدخالن  الن  ة 

ل.  من رأٰى من األبنية اجلليلة مثل ما بناه املتوكِّ   ومل يبن أحد من اخللفاء بُرسَّ   ،اء...شوارع سامرَّ 

 ). ١٧٥ ص /٣ ج( لحمويلانظر: معجم البلدان  

املصن٣ِّ( وقع  هنا  املتوكِّ )  بناه  الذي  الكبري  اجلامع  بني  وخلط،  باشتباه  اإلمام  ف  دار  وبني  ل، 

ه ماليني الذي ما زال قائًام يؤمُّ     فيه وَوَلده اإلمام احلسن العسكري  نَ فِ الذي دُ    اهلادي

راحة العائلة وقيلولتها    مقرُّ   وهو  -  ار من خمتلف البقاع واألصقاع، ويف الدار رسداب (قبو)الزوَّ 

قد اختفٰى و  ،-  اءكام يف أغلب دور سامرَّ   ولربودته  ،؛ لبعده عن حرارة الشمس عند اشتداد احلرِّ 

الظاملني الطغاة عندما عرفوا مكانه بالرسداب عٰىل رواية، فدامهوه،    ̈ اإلمام املهدي   عن أعني 

أحاطوا   من بني املرشكني، بعد أنْ     ه رسول اهللاوأرادوا قتله، فخرج من بينهم كام خرج جدُّ 

يُ  وكان  ليقتلوه،  تعاىلٰ ردِّ بالدار  قوله  نَ :  د 
ْ
ا  وََجَعل َسد� ِفِهْم 

ْ
َخل َوِمْن  ا  َسد� يِْديِهْم 

َ
أ  ِ

ْ
بَ� ِمْن  ا 

نَ 
ْ
�

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

َ
ُهْم ال

َ
 اُهْم �

َ
ون بِْ�ُ

ُ
� �  :٩(يس(. 

السيِّ  األمني:  قال  حمسن  يُ د  أهنَّ توهَّ وما  من  يقولون  م  سامرَّ م  رسداب  يف  املهدي  فهو بوجود  اء 

ه قد  ك بآثار الصاحلني؛ ألنَّ دون فيه من باب التربُّ كون هبذا الرسداب ويتعبَّ ام يتربَّ م فاسد، وإنَّ توهُّ 

د  لسيِّ ل اء. أعيان الشيعة، وكان رسداب دارهم التي يف سامرَّ ة أهل البيت سكنه ثالثة من أئمَّ 

 . )١٠٧ ص /١ ج(حمسن األمني 

وخربت  وقال احلموي:  سامرَّ   -  ياقوت  يبَق حتَّ   -   اءأي:  مل  إالَّ   ٰى  املشهدمنها  موضع  أي:   -   

ة  به رسداب القائم املهدي، وحملَّ   لذي تزعم الشيعة أنَّ ا   -  مشهد اإلمام اهلادي والعسكري  

  اء، وسائر ذلك خراب يباب يستوحش الناظر إليها بعد أنْ خرٰى بعيدة منها يقال هلا: كرخ سامرَّ أُ 

كلِّ  األرض  يف  يكن  منها،  مل  ملكًا  أوسع  وال  آنس،  وال  أعظم،  وال  أمجل،  وال  منها،  أحسن  ها 

 .)١٧٦ ص /٣ ج(لحموي ل فسبحان من ال يزول وال حيول. معجم البلدان
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ل  ام املتوكِّ أيَّ   )١( ٰى العسكري، وهو صاحب األمر املنتظر قد غاب فيه الغيبة الكرب

  .)٢( ايسالعبَّ 

تُ  ل   ة؛ ألنَّ ٰى بالعسكّريَّ سمَّ وقيل:  بنٰى مدينة (ُرسَّ امَّ ـ املعتصم  انتقل      من رأٰى) 

  . ) ٣(إليها اإلمام احلسن العسكري وأبوه   َب ِس ة، فُنفيها بعسكره، فقيل هلا: العسكريَّ 

  :]ا ا اي [

إحد  شهور  بعض  يف  اخلميس،  يوم  العسكري  احلسن  والدة    ٰى وكانت 

  .)٤( وثالثني ومائتني
 

  ̈   أي بعد اختفاءه  )،هـ٢٦٠(ت من سنة  الغيبة الصغرٰى التي امتدَّ   :نقول  أنْ   واألدّق   ) األصّح ١(

ا  الظاملني  أعني  متعن  وبقي  الرسداب،  يف  عليه  هجموا  عندما  بواسطة لطغاة  شيعته  مع  واصالً 

اخلو الوصل بينه وبني شيعته حتَّ   Bمن أصحابه كالسفراء األربعة، وكانوا    اصِّ بعض  ٰى  حلقة 

سنة   آخرهم  أنْ )هـ٣٢٩(وفاة  إٰىل  الكربٰى،  الغيبة  ابتدأت  فعندها  بالظهور  ،  له  تعاٰىل  اهللا    يأذن 

 .) فرجه الرشيفل اهللا تعاىلٰ عجَّ (

القلم، فإنَّ   )٢( حممّ   هذا من سهو  املهدي  العسكرياإلمام  بن احلسن   ) هـ٢٥٥(املولود سنة    ̈   د 

العبَّ ام املهتدي وأيَّ كان يف أيَّ  الذي ويل احلكم سنة  ام املعتمد  ايس  ل العبَّ ا املتوكِّ ، أمَّ )هـ٢٥٦(ايس 

ـ ٢٤٧(نة وهلك بسيف ولده املنترص س )هـ٢٣٣(فقد ويل احلكم سنة   ل. ، فتأمَّ )ه

ُرسَّ ٣( سامرَّ   )  هلا:  ويقال  رأٰى  وسامرَّ من  وُس ة  ألمّ اء.  (العسكر)؛  هبا،   نَّ يت  نزل  املعتصم  عسكر 

اء،  إٰىل العسكر بالعراق؛ فألجل سكنٰى سامرَّ  َب ِس وذلك يف سنة إحدٰى وعرشين ومائتني. فمن نُ 

فمن    ،زون برواياهتم...فيهم كثرة، ويتميَّ العسكري، و  :اء وال يقال لهب إٰىل سامرَّ نَس ومنهم من يُ 

بن   د بن عيلِّ بن موسٰى بن جعفر بن حممّ   د بن عيلِّ بن حممّ   د احلسن بن عيلِّ اء أبو حممّ عسكر سامرَّ 

العلوي، كان سكن ُرسَّ   احلسني بن عيلِّ  العسكري  من رأٰى، وهو أحد من يعتقد   بن أيب طالب 

الشيعة اإلماميَّ  الذين يعتقدون يف إمامتهم، وكانت والدته يف سنة    ة، وهو أحد االثنيفيه  عرش 

  نَ فِ ودُ   ،من رأٰى)  (ُرسَّ ـ  ني ومائتني بل سنة ستِّ إحدٰى وثالثني ومائتني، ووفاته يف شهر ربيع األوَّ 

 . )١٩٤ ص /٤ ج(لسمعاين ل  بجنب أبيه. انظر: األنساب

، )٩٢ ص /٦ ج ( لشيخ الطويس ل   حكام ا يف هتذيب األ أمَّ  )،١٩٦ ص /٣ ج ( إلربيل ل ة  كشف الغمَّ   )٤(

 باملدينة يف ربيع اآلخر سنة اثنني وثالثني ومائتني.  دَ لِ وُ   ): ٣١٣  ص   /٢  ج ( لشيخ املفيد  ل واإلرشاد 
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 ٰ اجلمعة  وتوىفَّ ربيع  )١( يوم  شهر  من  خلون  لثامن  األربعاء،  وقيل:   ،

  .)٣( )ٰى من رأ (ُرسَّ ـ ني ومائتني ب، سنة ستِّ األُوىلٰ  ٰى وقيل: مجاد ،)٢( لاألوَّ 

  .)٦( ه املعتمدسمَّ  )٥( [وقد] ،)٤( قرب أبيهبجنب  نَ فِ ودُ 

  :] ا  ادي [

  قال يف (ُعمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب): 

عيلٌّ أمَّ ( يُ   ا  بُرسَّ لقَّ اهلادي  مقامه  بالعسكري،  رأ  ب  تُ ٰى من  وكانت    ٰى سمَّ ، 

  ولد.  ه ُأمُّ بالعسكر، وُأمُّ 

ا أشخصه  النبل،  وهناية  الفضل  غاية  يف  إىلٰ ملتوكِّ وكان  رأ   ُرسَّ   ل    ، ٰى من 

  . ويفِّ تُ  ٰى فأقام هبا حتَّ 

  وأعقب من رجلني: 

  :)٧(  أحدمها 
 

الكايف  ١( الكليني  ل)  اليقظان  )٥٠٣  ص  /١  ج(لشيخ  اليمني  ل، مرآة اجلنان وعربة    /٢  ج(ليافعي 

 .)١٢٧ ص

  )، ٥٢٤  ص   / ٣  ج ( بن شهرآشوب  ال قب آل أيب طالب  ، منا ) ٣١٣  ص   / ٢  ج ( لشيخ املفيد ل اإلرشاد    )٢(

  يوم اجلمعة لثامن خلون منه.ويفِّ ني ومائتني، وتُ ل سنة ستِّ ل شهر ربيع األوَّ وقال: مرض يف أوَّ 

 .)٣١٣ ص /٢ ج(لشيخ املفيد لاإلرشاد  )٣(

دُ ٤( الذي  والبيت  داره،  يف  عيلٌّ   نَ فِ )  اإلمام  أبوه  سامرَّ   اهلادي    فيه  حيث  بمدينة  مشهدمها اء 

ويتربَّ  املسلمون  يزوره  للعيان،  شاخص  ويؤمُّ العظيم  به،  واملحبُّ كون  املوالون  شتَّ ه  من  ٰى  ون 

 أصقاع العامل اإلسالمي وغريه. 

 ) زيادة يقتضيها السياق.٥(

  . ) ٣١٤  ص ( بن حجر  ال ، الصواعق املحرقة  ) ٤٥٥  ص   / ٤  ج ( بن شهرآشوب  ال مناقب آل أيب طالب   )٦(

أبو عبد اهللا جعفر املعروف به  همل يرش ل  ) واآلخر٧( عائه اإلمامة بعد وفاة أخيه  اب)؛ الدِّ (الكذَّ ـ  و 

العسكري    صدر منه، كام ينقل  ه تاب عامَّ اب)؛ ألنَّ (التوَّ ـ  بعدها ب  َف رِ عُ   ، ثمّ اإلمام احلسن 

 ذلك بعض ذراريه.
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عىلٰ  والعلم  الزهد  من  وكان  العسكري،  احلسن  حمّمد  أبو  أمر    اإلمام 

ة، وهو القائم  ة عند اإلماميَّ عظيم، وهو والد اإلمام حمّمد املهدي ثاين عرش األئمَّ 

  املنتظر عندهم. 

  .)١( )ها: نرجس ولد اسم من ُأمِّ 

  :]̈ ا   اي [

الدِّ  حميي  الشيخ  عريبوقال  ابن  املّكيَّ   )٣)(٢( ين  (الفتوحات  الباب  يف  يف  ة) 

  :)٤( ني وثالثامئةالسادس والستِّ 

أنَّ  الواعلموا  املهدي  بدَّ   ه  خروج  حتَّ ¨  من  خيرج  ال  لكن   )٥( متتلئ  ٰى ، 

يوم واحد   مل يكن من الدنيا إالَّ األرض جورًا وظلًام، فيمألها قسطًا وعدالً، ولو  

  اخلليفة.  )٦( ييل [ذلك] ٰى ذلك اليوم حتَّ  ل اهللا تعاىلٰ طوَّ 
 

 .)١٩٩ ص(بن ِعنبة ال ) عمدة الطالب ١(

العريب، والصحيح  ٢( ابن  أثبتناه، فإنَّ ) ورد يف األصل:  إذا كُ ما  الفقيه   َب تِ ه  إٰىل  العريب فينرصف  ابن 

 م الصويف، وستأيت ترمجته الحقًا.ا ابن عريب فهو املتكلِّ ث املالكي، وأمَّ املحدِّ 

ابن عريب، أبو بكر احلامتي الطائي األندليس، املعروف بمحيي الدِّ بن حممّ   د بن عيلِّ حممّ   )٣( ين بن  د 

امللقَّ  ٰ   ،األكرب ب بالشيخ  عريب،  أئمَّ )هـ٦٣٨( سنة  املتوىفَّ املتكلِّ : فيلسوف، من    ، علم  مني يف كلِّ ة 

إشبيليَّ   دَ لِ وُ  إٰىل  وانتقل  باألندلس،  مرسية  والعراق    ،ةيف  الروم  وبالد  الشام  فزار  برحلة،  وقام 

املرصيَّ   ،واحلجاز الديار  أهل  عليه  إراقة  وأنكر  عٰىل  بعضهم  فعمل  عنه،  صدرت  (شطحات)  ة 

كام احلالَّ أُ   دمه،  دم  وأشباههريق  عيلُّ َس بِ وُح   ،ج  خالصه  يف  فسعٰى  أهل    ،  من  البجائي  فتح  بن 

فنجا فتُ   واستقرَّ   ،بجاية،  دمشق،  بوحدة ويفِّ يف  القائلني  قدوة  الذهبي:  يقول  كام  وهو  فيها.   

املكّ  الفتوحات  منها:  ورسالة،  كتاب  أربعامئة  نحو  له  جملَّ يَّ الوجود.  عرش  يف  التصوُّ ة  يف    ف دات 

 .)٢٨١ ص /٦ ج( لزركيللاألعالم  وعلم النفس وغريها. انظر:  

 .)٣٢٨و ٣٢٧ ص /٣ ج(بن عريب الة يَّ ) انظر: الفتوحات املكّ ٤(

 ، وما أثبتناه من املصدر. )متأل() ورد يف األصل: ٥(

 ثبتناه من املصدر. أ، وما )هذا (ورد يف األصل:  )٦(
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  :]¨م اي [

 ] اهللا  من عرتة رسول  فاطمة وهو  بن  جدُّ ،  Â  ]، من ولد  ه احلسني 

بالنون ابن    النقيِّ   العسكري ابن اإلمام عيلٍّ   )١( بن أيب طالب، ووالده احلسن  عيلِّ 

حمّمد   عيلٍّ   التقيِّ اإلمام  اإلمام  ابن  موس  بالتاء  اإلمام  ابن  ابن    ٰى الرضا  الكاظم 

] العابدين  ابن اإلمام زين  الباقر  اإلمام حمّمد  ابن    ) ٢(]عيلٍّ اإلمام جعفر الصادق 

  . بن أيب طالب   ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام عيلِّ 

  :]¨ا اي [

بني الركن واملقام،  ]، يبايعه املسلمون  يواطئ اسمه اسم رسول اهللا [ 

،  - ها بضمِّ  - ، وينزل عنه يف اخلُلق - بفتح اخلاء  -يف اخلَلق   يشبه رسول اهللا  

 ] اهللا  رسول  مثل  أحد  يكون  ال  تعاىلٰ إذ  واهللا  أخالقه،  يف   [  ] :  )٣( ]فيهيقول 

 ٰ
َ

َع�
َ
 ل

َ
ك

�
ٍق َعِظيٍم  َو�ِن

ُ
  .)٤( �ُخل

  :]¨ اي [

م املال  قسِّ ، أسعد الناس به أهل الكوفة، يُ )٥( األنف  ٰى أقن  ، اجلبهة  هو أجىلٰ 

يا مهدي أعطني، وبني    :)٧( ة، يأتيه الرجل فيقول لهيف الرعيَّ   )٦( ة، ويعدل بهبالسويَّ 

  حيمله.   ما استطاع أنْ ) ٨( ]له يف ثوبه حثي [يديه املال، فيُ 
 

 . )حسن() ورد يف املصدر: ١(

 در.) أضفناها من املص٢(

 ) أضفناها من املصدر.٣(

 . ٤ :القلم )٤(

أجٰىل اجلبهة: اخلفيف شعر ما بني النزعتني من الصدغني، والذي انحرس الشعر عن جبهته. أقنٰى   )٥(

 ة أرنبته وحدب يف وسطه. األنف: طويله مع دقَّ 

 مل ترد يف املصدر. )به () ٦(

 مل ترد يف املصدر. )له ( )٧(

 اها من املصدر.) ما بني املعقوفتني أثبتن٨(
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  :]¨أال ز وج اي [

الدِّ  من  فرتة  عٰىل  يزعخيرج  [ال]   )١( ين،  ما  به  يُ   )٢( اهللا  بالقرآن،  ميس يزع 

النرص    )٣( ]الرجل[ يميش  كريًام،  شجاعًا  عاملًا  فيصبح  وبخيالً،  وجبانًا  جاهالً 

يديه، ويعيش [  )٤( بني  اهللا  رسول  أثر  يقفو  تسعًا،  أو  أو سبعًا،  ال    ]مخسًا، 

 خيطئ. 

مَ  يُ لَ له  الكلَّ   )٥( دهسدِّ ك  حيمل  يراه،  ال  حيث  ويُ من  الضعيف  ،  عني 

، يفعل ما يقول، ويقول ما يفعل، ويعلم ما يشهد،  وائب احلقِّ ن  عىلٰ   )٦(   ويساعده 

  حه اهللا يف ليلة. صلِ يُ 

الروميَّ  املدينة  سبعني    )٧( ةيفتح  مع  ولد  أبالتكبري  من  املسلمني،  من  لفًا 

  .)٨( ابمرج عكَّ  مأدبة هللا تعاىلٰ  ٰى إسحاق، يشهد امللحمة العظم

ييه  ه، وُحي اإلسالم بعد ذلِّ  ين، وينفخ الروح يفيبيد الظلم وأهله، ويقيم الدِّ 

موته قُ )٩( بعد  أبٰى  فمن  بالسيف،  اهللا  إٰىل  ويدعو  اجلزية،  يضع  نازعه  َل تِ ،  ومن   ،

  . َل ذِ ُخ 
 

 ) يزع: يردع ويزجر. ١(

 ) ما بني املعقوفتني أثبتناها من املصدر.٢(

 ) ما بني املعقوفتني أثبتناها من املصدر.٣(

 ، بدون الواو. )يعيش() ورد يف املصدر: ٤(

 ثبتناه من املصدر. أ، وما )دسدِّ يُ () ورد يف األصل: ٥(

 . )ويساعد() ورد يف املصدر: ٦(

 ة. ا مدينة القسطنطينيَّ ) الظاهر أهنَّ ٧(

الشامعكَّ   )٨( ساحل  من  كبرية  مدينة  وهي  ثمّ   .ا:  بالفتح  األرض    واملرج:  وهي  واجليم،  السكون 

 .يءأي تذهب وجت ،الواسعة فيها نبت كثري مترج فيها الدوابُّ 

وته، يضع  ييه بعد موُحي   ،هاهللا به اإلسالم بعد ذلِّ   وينفخ الروح يف اإلسالم، يعزُّ () ورد يف املصدر:  ٩(

 ).اجلزية...
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الدِّ ظهِ يُ  من  الدِّ ر  عليه  هو  ما  حتَّ   )١( ينين  نفسه،  رسول    ٰى يف  كان  لو 

حي� [  اهللا األرض  ا ]  من  املذاهب  يرفع  به،  يبق  )٢( حلكم  إالَّ   ٰى فال  زمانه    يف 

  .)٣( ين اخلالص عن الرأيدِّ ال

  هم أنَّ خيالف يف غالب أحكامه مذاهب العلامء، فينقبضون منه لذلك؛ لظنِّ

  تهم جمتهدًا. ث بعد أئمَّ دِ ال ُحي ) ٤( ][ما بقي اهللا تعاىلٰ 

  وأطال الكالم يف ذكر وقائعه معهم. 

  :]¨ح ا وج اي [

أنَّ  واعلم  قال:  به  ثّم  يفرح  خرج  إذا  خاصَّ   املهدي  املسلمني،  تهم  مجيع 

  تهم. وعامَّ 

  ) ٥( لونون يقيمون دعوته وينرصونه، وهم الوزراء له، يتحمَّ وله رجال إهليُّ 

  .)٦(  له ده اهللا تعاىلٰ ما قلَّ   أثقال اململكة، ويعينونه عىلٰ 

]  ا ول مم[:  

مريم   بن  عيسٰى  عليه  متَّ   ينزل  دمشق،  رشقي  البيضاء  ئاً ك باملنارة 

مَ عىلٰ  مَ لَ   ومَ لَ كني،  يمينه  عن  شامله لَ ك  عن  العرص، ) ٧(ك  صالة  يف  والناس   ،
 

 ، وما أثبتناه من املصدر. )ين عليه...ما هو الدِّ () ورد يف األصل: ١(

 مل ترد يف املصدر. )يرفع املذاهب من األرض() ٢(

 مل ترد يف املصدر.  )عن الرأي() ٣(

 املعقوفتني أثبتناها من املصدر. ) ما بني٤(

 ر.ثبتناه من املصدأ، وما )حيملون () ورد يف األصل: ٥(

 ، وما أثبتناه من املصدر. )د اهللا لهعٰىل ما قلَّ () ورد يف األصل: ٦(

 . )عن يساره() ورد يف املصدر: ٧(
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مكانه فيتنحَّ  من  اإلمام  له  فيتقدَّ ) ١(ٰى  فيُ ،  بُس صيلِّ م  الناس  يأمر  بالناس،  ة نَّ 

إليه [  )٢(]د [حممّ  املهدي  اهللا  ويقبض  اخلنزير،  ويقتل  الصليب  يكرس   ،[

 راً.طاهراً مطهَّ 

]ما [:  

ف بجيشه يف  َس ، وُخي )٣( ل السفياين عند شجرة بُغوطة دمشققتَ يُ ويف زمانه  

  .)٤( البيداء

  ته. نيَّ   عىلٰ َرش هًا ُحي فمن كان جمبورًا من ذلك اجليش مكرَ 

  :]و ̈ اء اي [

وأظلَّ  زمانه  جاءكم  الآلحق  وقد  الرابع  القرن  يف  ظهر  وقد  أوانه،  كم 

اهللا [  قرن رسول  املاضية،  الثالثة  الذي  بالقرون  ثّم  الصحابة،  ]، وهو قرن 

  الثاين.  )٥( ]ثّم الذي [ييل ،يليه

 

الغيبة    )١( كتابه  يف  النعامين  الشيخ  حتَّ   )٧٩  ص(روٰى  مريم  وغريه:  بن  عيسٰى  ينزل  عٰىل    ٰى 

مكم،  يتقدَّ   بغي ألحد أنْ ة ال ينكم ألئمَّ  عيسٰى خلفه، ويقول: إنَّ صيلِّ فيُ   -  أي: املهدي   -  آخرهم

 .  بالناس وعيسٰى خلفه يف الصفِّ صيلِّ م فيُ فيتقدَّ 

 ز ذلك. عزِّ ما يُ   ]̈  اهللا عيسٰى خلف املهدي صالة نبيِّ [وسيأيت يف فقرة 

 ثبتناه من املصدر. أ، وما )ة النبيِّ نَّبُس () ورد يف األصل: ٢(

 ف بُغوطة دمشق.عرَ يُ موضع بالشام كثري املاء والشجر،   :- بالضمِّ  -) الُغوطة ٣(

ملساء بني مكَّ ٤( ألرض  اسم  البيداء:  مكَّ )  إٰىل  وهي  واملدينة،  تُ ة  أقرب،  الرشف    دُّ عَ ة  ذي  أمن  مام 

إنَّ  قول بعضهم:  اهللا    احلليفة، ويف  فبعث  بالبيداء  فنزلوا  البيت  يغزون  كانوا  جربائيل،    قومًا 

انظر:    وكلُّ   . -  وهلا ذكر كثري يف األخبار  -  فقال: يا بيداء أبيدهيم  مفازة ال يشء هبا، فهي بيداء. 

 . )٥٢٣ ص /١ ج(لحموي لمعجم البلدان  

 ثبتناه من املصدر.أ، وما )يليه() ورد يف األصل: ٥(
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بينهام جاء  وُس )  ١( ثّم  أهواء  وانترشت  ُأمور  وحدثت  دماء،  كَ فِ فرتات،  ت 

  .)٢( جييء الوقت املوعود  أنْ  إىلٰ  ٰى فاختف

  فشهداؤه خري الشهداء، وُأمناؤه أفضل األُمناء. 

  .)٣( من (اليواقيت واجلواهر) ٰى انته

] ي زوج ا  ̈[:  

  :)٤( وأيضًا يف الكتاب املذكور

العارفني:  بعض  عيلِّ وأوَّ   قال  وفاة  من  حمسوب  األلف  أيب    ل  بن 

عنه ( طالب   تعاٰىل  اهللا  فإنَّ   ) ريض  اخللفاء؛  املدَّ   آخر  مجلة  تلك  من  كانت  ة 

نبوَّ أيَّ   ) ٥( ة تتمَّ  [ ام  اهللا  رسول  فمهَّ ة  ورسالته،  باخللفاء  ]  تعاٰىل  اهللا  د 

  بعة البالد. األر 

انتهاء األلف،   ة سلطان رشيعته إىلٰ قوَّ   )٧( ] أنشأ اهللا باأللف[   )٦( ومراده

ين غريبًا كام بدأ، وذلك االضمحالل  يصري الدِّ  أنْ  إىلٰ  )٨( ثّم تأخذ يف االضمحالل

  احلادي عرش. )٩( ثالثني سنة من القرن يكون بدايته من ميضِّ 

  . ¨ ب خروج املهدي رتقَّ فهناك يُ 
 

 ثبتناه من املصدر.أ، وما )بينهم(ورد يف األصل:  )١(

 ، وما أثبتناه من املصدر.)املعلوم() ورد يف األصل: ٢(

 . )١٤٤و ١٤٣ ص /٢ ج(ي ولشعرا لاليواقيت واجلواهر   )٣(

 ي. وتاب اليواقيت واجلواهر للشعرا أي: ك) ٤(

 مل ترد يف املصدر. )ةتتمَّ () ٥(

 ، بدون الواو. )مراده() ورد يف املصدر: ٦(

 .)ة سلطان رشيعتهباأللف قوَّ  أنَّ () ورد يف املصدر: ٧(

 ). ابتداه االضمحالل...ثّم تأخذ يف  () ورد يف املصدر: ٨(

 . )يف القرن (ر: ) ورد يف املصد٩(
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]ا ي وا ̈ هو[:  

النصف    ¨، ومولده  وهو من أوالد اإلمام احلسن العسكري   ليلة 

  من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني. 

باٍق  أنْ   وهو  مريم    إٰىل  بن  بعيسٰى  إٰىل  جيتمع  عمره  فيكون   ،

وثالث   سنة  سبعامئة  وتسعامئة،  ومخسني  ثامن  سنة  وهو  هذا،  وقتنا 

  . ) ١( ني وستِّ 

  :]̈  ي ء ا  اا[

العراقي  حسن  الشيخ  أخربين  الريش    -   ) ٢( هكذا  كوم  فوق  املدفون 

اإلمام املهدي حني اجتمع   ) ٣( عن   -   عٰىل بركة الرطيل بمرص املحروسة   املطلِّ 

  به. 

 

هذا    )١( يومنا  إٰىل  الرشيف  عمره  ـ ١٤٣٥  / شعبان   / ١٥( ويكون  (   ) ه   ) ١١٨٠حدود 

  سنة. 

العراقي من كبار مشايخ الصوفيَّ   )٢( ة، ذكره الشيخ الشعراين يف لواقح األنوار يف  الشيخ حسن 

األخيار   سيِّ ١٣٩  ص   / ٢  ج ( طبقات  تعاٰىل  باهللا  العارف  الشيخ  عنه:  فقال  حسن  )  دي 

تعاىلٰ ( ي  العراق  اهللا  الشعريَّ ) رمحه  باب  خارج  بالكوم  املدفون  بركة   ة  ،  من  بالقرب 

البشريي  وجامع  قصَّ   ثمّ   ، ... الرطيل  باملهدي... ذكر  اجتامعه  نيِّ ويفِّ تُ   ، ة  سنة  وثالثني   ف 

  وتسعامئة.

واجلواهر)   (اليواقيت  كتاب  املهدي    - ويف  اإلمام  حول  له  كالم  هكذا    - ¨  بعد  قال: 

الشيخ   بمرص  أخربين  الرطيل  بركة  عٰىل  املطل  الريش  كوم  فوق  املدفون  العراقي  حسن 

سيِّ  شيخنا  ذلك  عٰىل  ووافقه  به،  اجتمع  حني  املهدي  اإلمام  عن  عيلّ املحروسة    دي 

  .   اص اخلوَّ 

 ، وما أثبتناه من املصدر. )عىلٰ () ورد يف األصل: ٣(
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  .)٣)(٢(  )١( اصاخلوَّ  دي عيلٌّ ووافقه عٰىل ذلك شيخنا سيِّ 

  :]̈ ا   ا  ود اي [

الدِّ   ووافق عىلٰ  الشافعيذلك الشيخ كامل  ، والشيخ  )٤(ين حمّمد بن طلحة 
 

عيلٌّ   )١( الصوفيَّ اخلوَّ   الشيخ  مشايخ  كبار  من  الربليس:  يفاص  عنه  ة  قال  اهلجري،  العارش  القرن   

األخيار   طبقات  يف  األنوار  لواقح  يف  الشعراين  وأُ ١٥٠  ص  /٢  ج(الشيخ  شيخي  ستاذي ): 

الربليس  اخلوَّ   دي: عيلٌّ وسيِّ  اهللا(اص  اهللا عنه ورمحه  كان  )ريض  يقرأ،   اي� مّ أُ   ،  يكتب وال  ال 

والسُّ يتكلَّ   وكان   العظيم،  القرآن  معاين  املرشفنَّم يف  العلامء، وكان  ة  فيه  نفيسًا حتري  ة كالمًا 

يقع عٰىل الصفة التي    أنْ   كشفه اللوح املحفوظ عن املحو واإلثبات! فكان إذا قال قوالً ال بدَّ   حمّل 

  ِرب حيوجهم إٰىل كالم، بل كان ُخي   رسل له الناس يشاورونه عن أحواهلم، فام كان قطُّ قال. وكنت أُ 

ق ألجلها  أتٰى  التي  بواقعته  أنْ الشخص  طلِّ يتكلَّ   بل  فيقول:  أو  م،  فارق،  أو  شارك،  أو  مثالً،  ق 

فيتحريَّ  تسافر.  أو ال  أو سافر،  له طبٌّ اصرب،  وكان  بأمري؟!  هذا  أعلم  َمْن  ويقول:  الشخص     

  عطي الترصيف يف الربليس أُ   يقول: الشيخ عيلٌّ   د بن عنان  دي حممّ وسمعت سيِّ   ،غريب...

يدخل  خرٰى: ال يقدر أحد من أرباب األحوال أنْ ة أُ قول مرَّ وسمعته ي .ثالثة أرباع مرص، وقرأها

إالَّ  عيلٍّ مرص  الشيخ  بإذن  وكان  اص  اخلوَّ     أقطار   .  سائر  يف  النوبة  أصحاب  يعرف 

ٰ   األرض، توىلَّ أرَ ويعرف من  ساعة عزله، ومل  عزل  واليته، ومن  ساعة  القدم ألحد     منهم  هذا 

الع عظيم عٰىل قلوب الفقراء، فكان يقول: فالن  له اطِّ غريه من مشايخ مرص إٰىل وقتي هذا. وكان 

عليه بفتوح يدوم إٰىل   َح تِ وفالن فُ   ، اليوم زاد فتوحه كذا وكذا دقيقة، وفالن نقص اليوم كذا وكذا 

األمر... فيكون  مجعة  أو  أو شهرًا  فتحه سنة  يدوم  عٰىل   ، آخر عمره، وفالن  اخللق  يعامل  وكان 

 إٰىل غري ذلك من الكرامات. واهللا العامل.  ،ما يف وجوههم...  حسب ما يف قلوهبم ال عٰىل حسب

 ، وما أثبتناه من املصدر.)يرمحهام اهللا تعاىلٰ (ورد يف األصل:  )٢(

 . )١٤٣و ١٤٢ ص /٢ ج(لشعراوي لاليواقيت واجلواهر   )٣(

الشافعد بن احلسن، كامل الدِّ د بن طلحة بن حممّ ) الشيخ حممّ ٤( ي، أبو  ين القريش النصيبي العدوي 

 ٰ بالعمرية من قرٰى نصيبني، ورحل إٰىل   دَ لِ وُ   ،اب تَّ دباء الكُ : وزير من األُ ) هـ٦٥٢( سنة  سامل املتوىفَّ

ثمّ  بدمشق،  الوزارة  وويل  وتزهَّ   نيسابور،  للملك ويفِّ وتُ   ،دتركها  الفريد  العقد  له:  بحلب.   

  األعظم، ومفتاح الفالح    لرسِّ املنظم يف ا  رُّ السعيد، ومطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، والدُّ 
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الشافعي الكنجي  يوسف  بن  حمّمد  اهللا  عبد  الدِّ )١(أبو  نور  والشيخ  عيلُّ ،  بن    ين 

الصبَّ  بن  املكّ حمّمد  املالكياغ  الصوفيَّ )٢( ي  ومن  الدِّ ،  حميي  عريبة  ابن  ، )٣( ين 

الوهَّ  عبد  الشعراويوالشيخ  نصَّ )٤( اب  وقد  الكربعليه    ،  (املنن  باسمه  ٰى يف   (

  .)٥( ونسبه املذكور

  :]ا ا  اي  آ اطر [

املهدي   - عنه    )٦( ]رويو[ البَالُذري  -  أي:  احلديث  )٧( برواية  [يف   ،
 

   ُّالتصو يف  الصالح  أهل  اعتقاد  األعالميف  انظر:  النارص.  امللك  ملجالس  العنارص  ونفائس    ف، 

 .)١٧٥ ص /٦ ج(لزركيل ل

ٰ د بن يوسف بن حممّ الشيخ حممّ )  ١( ة،  ث من الشافعيَّ حمدِّ :  ) هـ ٦٥٨(  سنة  د، أبو عبد اهللا ابن الفخر الكنجي املتوىفَّ

ف: كفاية الطالب يف مناقب  ع، وصنَّ ومال إٰىل التشيُّ   ، نزل بدمشق   ، نسبته إٰىل كنجة بني أصبهان وخوزستان 

  . ) ١٥٠  ص   / ٧  ج ( لزركيل  ل بن أيب طالب، والبيان يف أخبار صاحب الزمان. األعالم    أمري املؤمنني عيلِّ 

ٰ ين ابن الصبَّ د بن أمحد، نور الدِّ بن حممّ   عيلُّ   )٢( فقيه مالكي من أهل مكَّ ) هـ٨٥٥( سنة  اغ املتوىفَّ ة، : 

ة، والعرب فيمن شفه ة ملعرفة األئمَّ ب منها: الفصول املهمَّ تُ له كُ   .أصله من سفاقس  ،مولدًا ووفاةً 

 .)٨ ص /٥ ج(لزركيل لالنظر. انظر: األعالم  

 ت ترمجته.، والصحيح ما أثبتناه، وقد مرَّ )ابن العريب(يف األصل:  )٣(

ابن احلنفيَّ إٰىل حممّ   احلنفي، نسبةً   اب بن أمحد بن عيلٍّ الوهَّ   الشيخ عبد   )٤( الشعراين، أبو حممّ د  ٰ ة،   د املتوىفَّ

 ، يف قلقشندة بمرص، ونشأ بساقية أيب شعرة من قرٰى املنوفية   دَ لِ وُ   ،فني : من علامء املتصوِّ ) هـ ٩٧٣( سنة  

ة عن . له تصانيف، منها: األجوبة املرضيَّ  يف القاهرةويفِّ وإليها نسبته: الشعراين، ويقال: الشعراوي، وتُ 

ة ة، وأدب القضاة، وإرشاد الطالبني إٰىل مراتب العلامء العاملني، واألنوار القدسيَّ ة الفقهاء والصوفيَّ أئمَّ 

ف باملنن الكربٰى، عرَ ة، واليواقيت واجلواهر يف عقائد األكابر، ولطائف املنن يُ يف معرفة آداب العبوديَّ 

ر الغواص من رَ ف بطبقات الشعراين الكربٰى، ودُ عرَ دات يُ ر يف طبقات األخيار يف جملَّ ولواقح األنوا 

 .) ١٨١و  ١٨٠  ص  / ٤  ج ( لزركيل  ل اص، وغريها كثري. انظر: األعالم اخلوَّ  فتاوٰى الشيخ عيلٍّ 

 . )١١٨ ص /٢ ج(لشعراوي لانظر: املنن الكربٰى   )٥(

 .السياق يقتضيها زيادة) ٦(

ٰ أمحد بن حممّ   د ) احلافظ أبو حممّ ٧( البَالُذري املتوىفَّ   )،هـ٣٣٩( سنة  د بن إبراهيم بن هاشم الطويس 
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،  )٢( (الفضل املبني)ـ ، املشهورة ب)١( (املسلسالت)ـ  ب ٰى املسمَّ ] املسلسل من الكتاب 
 

    م  دة وبعدها الالَّ : البَالُذري: بفتح الباء املوحَّ )٤٢٣  ص  / ١  ج(السمعاين يف كتابه األنساب  قال

روف، واملشهور هبذا  الذال املعجمة ويف آخرها الراء، هذه النسبة إٰىل البَالُذر وهو مع  ألف وضمّ 

د بن إبراهيم بن هاشم املذكر الطويس البَالُذري احلافظ الواعظ  د أمحد بن حممّ االنتساب أبو حممّ 

سمع منه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ،   ،من أهل طوس، كان حافظًا فاضالً فهًام عارفًا باحلديث... 

حممّ  أبو  اهللا:  عبد  أبو  احلافظ  ا وقال  الواعظ  البَالُذري  احلفظ  د  يف  عرصه  واحد  كان  لطويس، 

  ر املقام بنيسابور، ويكون له يف كلِّ كثِ ، وكان يُ ، وأكثرهم فائدةً والوعظ، ومن أحسن الناس عرشةً 

أبو عيلٍّ أُ  العبدوي، وكان  املحمي، وأيب نرص  احلسن  البلد أيب  جملسان عند شيخي  احلافظ    سبوع 

غمزوه   هم قطُّ ؤوس املأل من األسانيد، ومل أرَ ومشاخينا حيرضون جمالسه ويفرحون بام يذكره عٰىل ر 

د بن  بن حممّ   د احلسن بن عيلِّ ة عن إمام أهل البيت أيب حممّ يف إسناد أو اسم أو حديث، وكتب بمكَّ 

 بالطابران سنة تسع وثالثني وثالثامئة...  دَ شهِ قال احلاكم: واستُ ، بن موسٰى الرضا... عيلِّ 

األ أمَّ  ابن  هتذا  يف  اللباب  يف  األثري  الباء )١٩٣  ص  /١  ج(نساب  يب  بفتح  البَالُذري  فقال:   ،

الالَّ املوحَّ  الراء  م ألف وضمّ دة وبعدها  املعجمة ويف آخرها  البالذر  ،الذال  إٰىل  وهو   ،هذه النسبة 

حممّ  أبو  النسبة  هبذه  واملشهور  حممّ معروف،  بن  أمحد  الطويس د  املذكر  هاشم  بن  إبراهيم  بن  د 

الواعظ  احلافظ  والوعظالبَالُذري  باحلديث  عاملًا  كان  إسامعيل  ثقةً   ،،  بن  إبراهيم  عن  روٰى   ،

  بالطابران سنة تسع وثالثني وثالثامئة شهيدًا. ويفِّ العنربي وغريه، تُ 

املؤلِّ  معجم  يف  كحالة  عمر  حممّ   )،٦١  ص  /٢  ج(فني  وذكره  بن  أمحد  إبراهيم  فقال:  بن  د 

(أبو حممّ  البَالُذري الصغري  ٰ الطويس،  املتوىفَّ   دَ شهِ استُ   ، ث حافظ واعظ...حمدِّ   هـ)٣٣٩(  سنة  د) 

ج صحيحًا عٰىل وضع كتاب مسلم.بالطابران وهي مرحلة من نيسابور. خ  رَّ

ه ما كان رجال نَّ إسناد عٰىل صفة أو حالة واحدة. أو: احلديث املسلسل: هو ما تتابع فيه رجال اإل )١(

 سنده عٰىل نسق واحد، ويشمل احلديث املعنعن. 

كتاب  ٢( ب)  املشهور  النبيِّ ـ  املسلسالت  حديث  املسلسل من  املبني يف  اهلند    (الفضل  ملسند  األمني) 

ة اهللا البالغة يف أرسار احلديث  اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب كتاب (حجَّ   الشيخ ويلِّ 

ٰ كَ وحِ   .)هـ١١٧٦( سنة م الرشيعة) املتوىفَّ

الزَ  اجلزري،  بسنده من طريق  احلديث  هذا  (وأخرج  املتَّ إبيدُي يف  السادة  إحياء قني برشح  حتاف 

 :اين) حيث قال نص� علوم الدِّ 

حممّ  اهللا  عبد  أيب  شيوخنا  شيخ  مسلسالت  يف  يل  وقع  احلديث  احلنفيهذا  سعيد  بن  أمحد  بن    د 
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  ّبمدينة زبيد، يف    ين عبد اخلالق بن أيب بكر املزجاجي احلنفي ي؛ فيام قرأته عٰىل شيخي اإلمام ريض الدِّ املك

بن    عليه، أخربنا احلسن بن عيلِّ   ي املذكور قراءةً ثنا به أبو عبد اهللا املكّ ؛ قال: حدَّ ) هـ ١١٦٢( شهور سنة 

املكّ  حممّ حييٰى  النور عيلُّ ي، أخربنا  أخربنا  احلافظ،  العالء  بن  حممّ   د  البدر  بن  الرمحن، أخربنا  د بن عبد 

ين أبو الفضل السيوطي، أخربنا الشمس  نا احلافظ جالل الدِّ ان، أخرب الكرخي وحسن بن اجلايب احلنفيَّ 

حممّ حممّ  بن  الكامليَّ د  إمام  بن  حممّ د  بن  رضوان  النعيم  أبو  احلافظ  أخربنا  احلافظ  ة،  أخربنا  العقبي،  د 

الدِّ  د اجلاميل، أخربنا شيخ  د بن حممّ د بن حممّ أخربنا اجلامل حممّ  د بن اجلزري، د بن حممّ ين حممّ شمس 

د بن مسعود البلياين الكازروين من  د بن مسعود بن حممّ د حممّ ين أبو حممّ ثني ببالد فارس سعيد الدِّ املحدِّ 

د الشريازي، أخربنا أبو طاهر عبد  ر بن حممّ اق، أخربنا الظهري إسامعيل بن املظفَّ الدقَّ  ستاذ أيب عيلٍّ ولد اُأل 

د بن سابور القالنيس، أخربنا أبو املبارك عبد  مّ السالم بن أيب الربيع احلنفي، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حم 

د بن سليامن،  أخربنا احلافظ أبو مسعود سليامن بن إبراهيم بن حممّ   د بن منصور اآلدمي، العزيز بن حممّ 

املَ حدَّ  أبو صالح أمحد بن عبد  األُ النيسابوري، حدَّ   ك بن عيلٍّ ِل ثنا  أبو طاهر حممّ ثنا  د بن  د بن حممّ ستاذ 

ثنا حمّمد بن  حدَّ [د بن إبراهيم بن هاشم البَالُذري احلافظ، د أمحد بن حممّ ثنا أبو حممّ ، حدَّ حممش الزيادي 

إمام عرصه   احلسن بن عيلٍّ  حدَّ ]املحجوب  احلسن بن عيلِّ ،  حممّ   ثنا  الكاظم،    د بن عيلِّ بن  بن موسٰى 

ثني أيب موسٰى  بن موسٰى الرضا، حدَّ   ثني أيب عيلُّ ، حدَّ د بن عيلٍّ ثني أيب حممّ د، حدَّ بن حممّ   ثني أيب عيلِّ حدَّ 

ثني أيب  زين العابدين، حدَّ  ثني أيب عيلٌّ د الباقر، حدَّ ثني أيب حممّ ثني أيب جعفر الصادق، حدَّ الكاظم، حدَّ 

،  ] [ د بن عبد اهللا  ثني حممّ ، حدَّ بن أيب طالب    ثني أيب أمري املؤمنني عيلُّ ، حدَّ احلسني بن عيلٍّ 

 أنا،   أنا اهللا ال إله إالَّ : «إينِّ ) وعال   جلَّ ( د السادات  ؛ قال: قال اهللا سيِّ الئكة  د امل ثني جربيل سيِّ حدَّ 

  يل بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايب».   من أقرَّ 

د بن مسعود مسلسالت حممّ   -   ةوأخرجه ابن اجلزري، وقال: هكذا هو يف املسلسالت السعيديَّ 

 .ٰىل البَالُذري، قال: والعهدة فيه ع- الكازروين

 . عنهوقد أخرجه احلاكم النيسابوري يف (تاريخ نيسابور) عن البَالُذري؛ وقال: مل نكتبه إالَّ 

 .(فوائد الفوائد) من طريق البَالُذريـ وأخرجه أيضًا يف اجلزء املعروف ب

أبو عثامن سعد بن حممّ  التي يعزُّ وأخرجه  البحري يف كتابه: (األحاديث األلف  ن وجودها) ع   د 

 .محد الدومي، عن البَالُذريأد عبد اهللا بن أيب حممّ 

الزَّ   وقد مجع املرتٰىض  املسلسل بيدي يف رسالته املسامَّ أسانيد هذا احلديث  ة: (اإلسعاف باحلديث 

 باألرشاف).

املحدِّ  من  كثري  رواه  احلديث  وأصل  املصنِّهذا،  من  العديد  وأثبته  الصبَّ ثني  ابن  أورده  فقد    اغ فني، 
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إحد عبد  ٰى وهي  الشيخ  الدهلوي  رواية  والده)١( العزيز  عن  قال:    ،إجازةً   )٢( ، 

عقيلة أيب  ابن  شافهني  يف    )٣( قلت:  ووجدت  روايته،  له  جيوز  ما  مجيع  بإجازة 
 

   َّاملهم الفصول  يف  الصغري  )١٠٠٣  ص  /٢  ج(ة  املالكي  اجلامع  يف  والسيوطي    / ٢  ج(، 

، والقندوزي احلنفي يف ينابيع  )٢٩٧و  ٤٧  ص  /١  ج(ل  امَّ قي اهلندي يف كنز العُ ، واملتَّ )٢٤٣ ص

ٰ )١٢٣ ص  / ٣  ج(ة  املودَّ  املتوىفَّ القشريي  القاسم  وأبو  سنة  ،  القشرييَّ   )هـ٤٦٥(  الرسالة    ة،يف 

اتَّ  فيها:  السامانيَّ وجاء  األُمراء  ببعض  السند  هبذا  احلديث  هذا  أنْ صل  وأوٰىص  بالذهب  فكتبه    ة 

ـ ظي بفقيل له: ما فعل اهللا بك؟ قال: غفر اهللا يل بتلفُّ   ، ن معه يف قربه، فرؤي بالنوم بعد موتهُيدفَ 

إالَّ ( إله  اهللاال  بأنَّ )  وتصديقي  أ  ،  ورواه  خملصًا.  اهللا،  رسول  بحري  حمّمدًا  بن  شاذان  بن  بكر  بو 

ثنا عبد اهللا بن أرشش؛  وب، حدَّ وب بن منصور بن أيُّ ثنا أيُّ املطوعي الرازي بنيسابور؛ فقال: حدَّ 

مرَّ  عيلُّ   قال:  حممّ   بنا  آل  من  الرضا  موسٰى  ملا    ،][ دبن  باهللا  سألتك  فقلت:  إليه؛  فقمت 

؛ قال:  ، عن جربيل، عن اهللا  ][  ه، عن النبيِّ ثني أيب، عن أبيه، عن جدِّ ثتني، قال: حدَّ حدَّ 

إالَّ  إله  حصني أمن من عذايب»«ال  دخل  حصني، ومن  اهللا  استفاضته يف ،    عن  فضالً  وغريهم، 

 ثيها. ة وعند حمدِّ فات الشيعة اإلماميَّ مصنَّ

ٰ   الشيخ عبد العزيز بن ويلِّ  )١(   ة. ، صاحب كتاب التحفة االثني عرشيَّ ) هـ ١٢٣٩(  سنة  اهللا الدهلوي املتوىفَّ

تُ   ويلُّ   )٢( وعارفها،  عرصه  يف  ومسندها  اهلند  عامل  الدهلوي  الرحيم  عبد  بن  أمحد  سنة  ويفِّ اهللا   

مؤلَّ )هـ١١٧٦( صاحب  الدهلوي  العزيز  عبد  الشيخ  ولده  وصفه  وقد  االثني  .  (التحفة  ف 

الردِّ عرشيَّ  يف  اإلماميَّ   ة  ُح عٰىل  ما  عٰىل  سة)  املخالفني،  وقاسم  العارفني،  بخاتم  عنه  د  يِّ كي 

املتكلِّ املحدِّ  سند  حجَّ ثني،  املبني،  بالفضل  املشهور  العاملني... مني،  عٰىل  اهللا  أعيان  إ  ة  انظر:  لخ. 

 . )٧٠ ص /٢ ج(د حمسن األمني لسيِّ لالشيعة 

ٰ   ،ين، املعروف كوالده بعقيلةي، شمس الدِّ د بن أمحد بن سعيد احلنفي املكّ الشيخ حممّ   )٣(  سنة  املتوىفَّ

مؤرِّ )هـ١١٥٠( باحلديثخ:  املشتغلني  من  مكَّ   .،  أهل  كُ من  من  فيها.  ووفاته  مولده  :  بهتُ ة، 

القرآن،   علوم  يف  رتَّ اإلحسان  التاريخ،  يف  الزمان  سنة  لسان  إٰىل  السنني  حوادث  عٰىل  به 

اجلليلة)هـ١١٢٣( والفوائد  عقيلة  ،  مسلسالت  مرويَّ   يف  يف  اجلزيلة  واملواهب  احلديث،  ات يف 

ته يف  ة يف سائر اآلفاق، وعقد اجلواهر يف سالسل األكابر ثبَّ ق إٰىل الصوفيَّ ابن عقيلة، وهداية اخلال

ف، وكتاب يف رحلته إٰىل الشام والروم والعراق، ونسخة الوجود يف أمر العامل من املبدأ إٰىل التصوُّ 

انظر: األعالم   ة العارفني ، هديَّ )١٣  ص  /٦  ج(لزركيل  لاملعاد، وفقه القلوب ومعراج الغيوب. 

 . )٣٢٣ ص /٢ ج(بغدادي لل
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  د هبا. راٍو من رواته بصفة عظيمة تفرَّ  حديثًا مسلسالً بانفراد كلِّ  )١( سلسلته

، أخربنا  )٢( العجيمي ]: أخربين فريد عرصه الشيخ حسن [بن عيلٍّ قال 

الدِّ حاف مجال  عرصه  البابيل ظ  احلجازي)٣( ين  حمّمد  وقته  مسند  أخربنا   ،  
 

ويلُّ   )١( الشيخ  الدهلوي  قال  املذكور  -  اهللا  املسلسل  احلديث  سلسلة سند  رجال  رسالة    -  أحد  يف 

د بن احلسن  ) ما لفظه: حديث حممّ ٢١٠  -  ٢٠٨  ص( د األوائل واألواخر  النوادر من حديث سيِّ 

ي،  د بن عقيلة املكّ الشيخ حممّ ه املهدي عن آبائه الكرام، وجدته يف مسلسالت  نَّ أالذي يعتقد الشيعة  

ثمّ  العجيمي.  احلسن  طاهر    عن  أبو  أخربنا  أهل عرصه سنداً   -يقول:  ما    إجازةً   -  أقوٰى  جلميع 

عيلٍّ   تصحُّ  بن  حسن  الشيخ  عرصه  فريد  أخربنا  قال:  روايته،  عرصه    له  حافظ  أخربنا  العجيمي، 

املحجوب إٰىل    د بن احلسن بن عيلٍّ ه حممّ ساق السند بتاممه إٰىل إمام عرص  ثمّ   ،ين البابيل...مجال الدِّ 

ـ ١٢١٥(ة سنة  ويف تاريخ اجلربيت يف حوادث ذي احلجَّ .  أجداده األطهار الشيخ عبد    )ه يف ترمجة 

أ، والشامئل، واجلامع  الصعيدي مجلة من الصحيح، واملوطَّ   ه سمع عٰىل الشيخ عيلٍّ العليم املالكي، أنَّ 

انتهٰى  عقيلة.  ابن  ومسلسالت  ممَّ الصغري،  أنَّ .  عٰىل  دل  عق  ا  ابن  مسلسالت  فيه  ي كتاب  الذي  لة 

 . )٧٠  ص  /٢  ج(د حمسن األمني  لسيِّ لب املشهورة. انظر: أعيان الشيعة تُ احلديث املذكور من الكُ 

ٰ بن حييٰى بن عمر أبو البقاء العجيمي املكّ  الشيخ حسن بن عيلِّ  )٢( من   هـ)،١١١٣( ي احلنفي، املتوىفَّ

ي باحلديث،  بمكَّ العلامء  مولده  األصل،  احلرم امين  يف  للدرس  جيلس  كان  بالطائف.  ووفاته  ة، 

أُ املكّ  وباب  الوداع  باب  به    مِّ ي عند  الزوايا، ترجم  خبايا  تصانيفه:  اليامين. من  الركن  جتاه  هانئ 

مكَّ  وتاريخ  الطائف،  أخبار  من  اللطائف  وإهداء  هبم،  اجتمع  ومن  وبيت مشاخيه  واملدينة  ة 

جه تلميذه وصاحبه تاج ، وثبت، خرَّ رِّ ٰىل األشباه والنظائر، وحاشية عٰىل الدُّ املقدس، وحاشية ع

الدهَّ الدِّ  إبراهيم  بن  أمحد  بن  وسامَّ ين  املتطلِّ ان،  كفاية  مرويَّ ه:  غالب  من  وخفي،  ظهر  ملا  ات  ع 

املكّ   الشيخ حسن بن عيلٍّ  الفلك، والفرائض والتصوُّ العجيمي  ف. وقال  ي احلنفي، ورسائل يف 

الغزِّ الدِّ   كامل الدِّ ين  تاج  الشيخ  له  الدهَّ ي: مجع  أشياخه ومسموعاته  ين  فيه  ذكر  جزءًا كبريًا،  ان 

 .)٢٠٥ ص /٢ ج(لزركيل لاته. انظر: األعالم  ومرويَّ 

اتَّ   وهو من مشايخ إجازة شاه ويلِّ  فيه: قد  قال  الدهلوي، الذي    - واحلمد هللا    -   صل سندياهللا 

األجلَّ  املشايخ  من  الكربسبعة  األئمَّ ة  املحرتمني،  ام،  باحلرمني  املشهورين  من  األعالم  القادة  ة 

 ي.والشيخ حسن العجيمي املكّ ، د بن العالء...املجمع عٰىل فضلهم بني اخلافقني، الشيخ حممّ 

الدِّ حممّ   )٣( الدِّ   ين عيلٍّ د بن عالء  املحدِّ القاهري، شمس  البابيل األزهري احلافظ  اهللا  أبو عبد    ث ين 
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الشيخ ) ١(الواعظ  زمانه  صويف  أخربنا  الوهَّ   ،  الشعراوي عبد  أخربنا ) ٢(اب   ،

السيوطي  اجلالل  عرصه  رضوان) ٣(جمتهد  نعيم  أبو  عرصه  حافظ  أخربنا   ،  
 

   ٰ ببابل من قرٰى مرص، ونشأ    دَ لِ ، فقيه شافعي، من علامء مرص، وُ )هـ١٠٧٧( سنة  الشافعي املتوىفَّ

ب، قليل العناية بالتأليف. له: كتاب اجلهاد وفضائله،  يف القاهرة. كان كثري اإلفادة للطالَّ ويفِّ وتُ 

لنظيم يف فضل بسم اهللا الرمحن ا   رِّ ، وكتاب عقد الدُّ -  ألفه ألمحد باشا الفاضل  -  هجلئ إٰىل تأليفأُ 

إالَّ  التأليف  عن  ينهٰى  وكان  إمَّ الرحيم،  سبعة:  أقسام  أحد  يف  املؤلِّ   إليه  يسبق  مل  يشء  يف  ف  ا 

بيشء    ال خيلَّ   مه، أو يشء مستغلق يرشحه، أو طويل خيترصه عٰىل أنْ تمِّ خيرتعه، أو يشء ناقص يُ 

نه، أو يشء مفرق جيمعه. وُعمي يف  بيِّ فه يُ ه مصنِّبه، أو يشء أخطأ فيرتِّ من معانيه، أو يشء خمتلط يُ 

ٰ منتصف عمره. ولتلميذه عيسٰى بن حممّ  كتاب منتخب األسانيد    ) هـ١٠٧٧( سنة  د املغريب املتوىفَّ

املصنَّ وصل  ملرويَّ يف  فهرست  وهو  واملسانيد،  واألجزاء  وسلسالته. فات  وشيوخه  البابيل   ات 

 .)٢٩٠ ص /٢ ج(لبغدادي لهدية العارفني ، )٢٧٠ ص /٦ ج( لزركيل لانظر: األعالم  

ات الشيخ حسن العجيمي إٰىل ع) الذي مجع فيه مرويَّ ان يف (كفاية املتطلِّ ين الدهَّ وقد أشار تاج الدِّ 

النبيِّ  املحدِّ     روايته لكتاب أخالق    اند بن جعفر بن حيَّ د بن حممّ ث أيب عبد اهللا حممّ لإلمام 

د  عن حممّ   ،ين البابيلد بن عالء الدِّ : أخرب به عن الشيخ حممّ )اىلٰ رمحه اهللا تع(ملعروف بأيب الشيخ  ا 

 حجازي الشعراين... 

الدين) كام ذكره َمْن ترمجه، ـ  ام كان للرجل لقبان، وليس ذلك بعزيز، اشتهر بوربَّ   ،هذا  (شمس 

البابيل،    ، كام اشتبه البعض وأثبت لقبه بالباهيل، وليسمل يكن األخري اشتباهاً   ين)، إنْ و(مجال الدِّ 

 إٰىل قرية بابل من قرٰى مرص.  كام هو الصحيح؛ نسبةً 

ٰ د حجازي بن حممّ الشيخ حممّ  )١(   د بن عبد اهللا الشهري بالواعظ القلقشندي الشافعي الشعراين املتوىفَّ

ـ ١٠٣٥(سنة   التصانيف:    .)ه لفاطمة  إله من  بام  السائل  الفضائل،    Âحتاف  اجلامع   رشحمن 

للسيوطي، النبيِّ القول    الصغري  عٰىل  الصالة  يف  انظر:    ،الشفيع  النفيع  كثري.  يضاح إوغريها 

 .)٣٦٤ ص /١ ج(لبغدادي لاملكنون 

إٰىل  نسبةً  ،د الشعراين احلنفيأبو حممّ  محد بن عيلٍّ أاب بن هو الشيخ العارف أبو املواهب عبد الوهَّ  )٢(

ٰ د ابن احلنفيَّ حممّ  ت ترمجته)هـ ٩٧٣( سنة ة، املتوىفَّ  .. وقد مرَّ

حممّ   )٣( بن  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدِّ الشيخ  سابق  بن  الدِّ د  جالل  السيوطي،  اخلضريي    ، ينين 

 ٰ الكبري، مصنَّ   )٦٠٠(خ أديب، له نحو  ، إمام حافظ مؤرِّ )هـ٩١١( سنة  املتوىفَّ الكتاب    ف، منها 
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مقر) ١(العقبي أخربنا  اجلزري   ئ،  ابن  حمّمد  الشمس  أخربنا  ) ٢(زمانه  اإلمام ، 

الدِّ  اجلامل مجال  حمّمد  بن  حمّمد  بن   ) ٣(ين  حمّمد  اإلمام  أخربنا  عرصه،    زاهد 
 

   سن مخس  وعمره  والده  مات  يتيًام،  القاهرة  يف  نشأ  الصغرية.  ول والرسالة  سنة امَّ ـ وات،  أربعني  بلغ   

كأنَّ  النيل، منزويًا عن أصحابه مجيعًا  املقياس، عٰىل  بنفسه يف روضة  الناس، وخال  ه ال يعرف اعتزل 

فألَّ  منهم،  كُ أحدًا  أكثر  واألُ تُ ف  األغنياء  وكان  واهلدايا به.  األموال  عليه  ويعرضون  يزورونه  مراء 

. ويفِّ تُ   ها. وبقي عٰىل ذلك إٰىل أنْ يه، وأرسل إليه هدايا فردَّ ها. وطلبه السلطان مرارًا فلم حيرض إل فريدّ 

أباه طلب من   ب؛ ألنَّ تُ ب بابن الكُ لقَّ ه كان يُ : أنَّ ) خمطوط ( وقال الزركيل: قرأت يف كتاب املنح البادية  

قرآن، تقان يف علوم ال به: اإل تُ ب! ومن كُ ُت تأتيه بكتاب، ففاجأها املخاض، فولدته وهي بني الكُ   ه أنْ مِّ أُ 

ة، وتفسري اجلاللني، واجلامع الصغري يف احلديث، واحلاوي للفتاوي، واخلصائص واملعجزات النبويَّ 

اظ، وطبقات فَّ ة، وطبقات احلُ ة يف اآلباء العليَّ ل اجلليَّ بُ اج، والسُّ والديباج عٰىل صحيح مسلم بن احلجَّ 

حلنفا يف والدي املصطفٰى، واملنجم يف ين، والآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، ومسالك ا املفرسِّ 

 .)٣٠٢و   ٣٠١  ص   /٣  ج ( لزركيل  ل ترجم به أشياخه، وغري ذلك. انظر: األعالم   ، املعجم

ٰ ) الشيخ رضوان بن حممّ ١( ،  )هـ٨٥٢( سنة  د بن يوسف العقبي الشافعي املرصي، أبو النعيم، املتوىفَّ

ُح  احلديث  فَّ من  باجليز-   ثحمدِّ   -اظ  عقبة  بمنية  مولده  وتُ .  نسبته.  وإليها  له:  ويفِّ ة،  بالقاهرة.   

احلُ  ني انتقاه من  اظ الشافعيِّ فَّ األربعون املتباينة يف احلديث، واملنتقٰى من طبقات الفقها، وطبقات 

 . )٢٧ ص /٣ ج(لزركيل لانظر: األعالم  طبقات الفقهاء لألسنوي.

الدِّ   )٢( حممّ شمس  بن  حمّمد  بن  حمّمد  عيلِّ ين  بن  يوسف   د  الشافعي العمر   بن  الشريازي  الدمشقي  ي 

 ٰ ونشأ يف  دَ لِ اظ احلديث. وُ فَّ اء يف زمانه، من ُح رَّ ، شيخ القُ ) هـ ٨٣٣(  سنة املعروف بابن اجلزري املتوىفَّ

ها (دار القرآن)، ورحل إٰىل مرص مرارًا، ودخل بالد الروم، وسافر مع دمشق، وابتنٰى فيها مدرسة سامَّ 

ثمّ  النهر،  وراء  ما  إٰىل  فويل قضاءها  تيمورلنك  إٰىل شرياز  فيها   ، رحل  ابن   . ومات  (جزيرة  إٰىل  نسبته 

اء، اخترصه من كتاب رَّ به الكثرية: النرش يف القراءات العرش، وغاية النهاية يف طبقات القُ تُ عمر). من كُ 

ص تاريخ اإلسالم، وذات الشفاء يف آخر له اسمه (هناية الدرايات يف أسامء رجال القراءات)، وملخَّ 

عيلِّ ) منظومة (   واخللفاء   النبيِّ   سرية  مناقب  يف  املطالب  وأسنٰى  القرآن،  وفضائل  طالب،   ،  أيب  بن 

واهلداية يف علم الرواية يف املصطلح، واملصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد يف احلديث. وله نظم 

 .) ٤٦ ص   / ٧ ج ( لزركيل  ل أكثره أراجيز يف القراءات. انظر: األعالم 

  الزاهد الصالح، أبو   ث الويلّ د النسائي اإلمام املحدِّ د بن حممّ د بن حممّ د بن حممّ حممّ ن  ي) مجال الدِّ ٣(
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ر  أخربنا شيخنا إسامعيل بن مظفَّ   ]: ث بالد فارس يف زمانه، [قالحمدِّ   )١( مسعود

ث زمانه،  حمدِّ   )٣( عامل وقته، أخربنا عبد السالم بن أيب الربيع احلنفي  )٢( الشريازي

اهللا   عبد  بكر  أبو  سابورأخربنا  بن  حمّمد  أخربنا    )٥( القالنيس  )٤( بن  عرصه،  شيخ 

إمام أوانه، أخربنا سليامن بن إبراهيم بن حمّمد   )٧( حمّمد اآلدمي )٦( ]عبد العزيز [بن 
 

  ّحمم ٰ : حكٰى )٩٠ ص /٤ ج(ة وصفه السبكي يف طبقات الشافعيَّ )، هـ٧٨٤( سنة د اجلاميل، املتوىفَّ

د اجلاميل  د بن حممّ د بن حممّ قني حممّ قِّ ين عمدة املحاهللا مجال الدِّ   مة ويلُّ دنا الشيخ اإلمام العالَّ يل سيِّ 

 اه وأمتع ببقياه... اه اهللا وبيَّ حيَّ 

الدِّ د بن مسعود بن حممّ حممّ الشيخ    )١( ٰ د، سعد  املتوىفَّ الكازروين  سمع    ،ث: حمدِّ )هـ٧٥٨( سنة  ين 

املزِّ  له  وأجاز  ومجاعةالكثري،  احلديثوخرَّ   ، ي  يف  املسلسالت  كُ   . ج  املوجز،   : بهتُ ومن  املغني 

ة وترمجه ابنه فه بالفارسيَّ واألحاديث األربعون، ورشح املشارق، واملنتقٰى يف مولد املصطفٰى، صنَّ

 . )٩٦ ص /٧ ج(لزركيل لة. انظر: األعالم ين إٰىل العربيَّ عفيف الدِّ 

ٰ د الشريازي، حمدِّ ر بن حممّ ين إسامعيل بن مظفَّ أبو الفضائل ظهري الدِّ   )٢( ، )هـ٧٣٠( سنة  ث، املتوىفَّ

 .)٢٩٧ ص /٢ ج(عمر كحالة لفني ن تصانيفه: فضائل الصالة. انظر: معجم املؤلِّ م

ٰ د احلنفي، عامد الدِّ عبد السالم بن أيب الربيع حممود بن حممّ )  ٣( ، ـ)ه٦٦١( سنة  ين، أبو طاهر، املتوىفَّ

وحصَّ   ،ثحمدِّ  األمصار  إٰىل  وتُ سافر  احلديث،  وكتب  األسانيد  تصانيفهويفِّ ل  من  شعبان.  يف     :

الدراية، الدُّ  الرواية وقنوان  املعاد، فضل نَر املنثورة يف السُّ رَ صنوان  العباد ليوم  ن املأثورة، ذخرية 

املؤلِّ  انظر: معجم    / ٥  ج(عمر كحالة  لفني  الساجد ورشف املساجد، والوسائل لنيل الفضائل. 

 .)٢٣٢و ٢٣١ ص

 ، والصحيح ما أثبتناه. )شابور() ورد يف األصل: ٤(

ٰ بكر عبد اهللا بن حممّ   الواعظ أيباإلمام    )٥(  د بن سابور (بمهملة) القالنيس الشريازي احلنفي املتوىفَّ

 . )هـ ٥٠٠(يف حدود سنة 

األصل:  ٦( يف  ورد  العزيز()  عبد  حممّ حدَّ   ،أخربنا  اسم  ثنا  بني  تداخل  وفيه  أوانه).  إمام  اآلدمي  د 

املحدِّ  حممّ االبن  ووالده  كمحدِّ ث،  اآلدمي  هكذا:  د  ثاين،  حدَّ (ث  العزيز،  عبد  حمّمد  أخربنا  ثنا 

 ث واحد كام أثبتناه. ام اسم ملحدِّ هنَّ أوالصحيح:  ،)اآلدمي إمام أوانه

 يف رجب سنة ويفِّ ث، تُ د بن منصور الشريازي اآلدمي املقرئ، حمدِّ أبو املبارك عبد العزيز بن حممّ   )٧(

 . )هـ٤٨٢(
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النيسابوري    ك بن عيلٍّ ِل ثنا أبو صالح أمحد بن عبد املَ [حدَّ   نادرة دهره،   ) ١( بن سليامن ا 

وقته  حدَّ ) ٢( غريب  حممّ ،  طاهر  أبو  حم ثنا  بن  الزيادي مّ د  حمش  بن  ،  ) ٤( ] فريد دهره   ) ٣( د 

بن   ) ٥( ثنا حمّمد بن احلسن ثنا أمحد بن حمّمد بن هاشم البَالُذري حافظ زمانه، حدَّ حدَّ 
 

حممّ   )١( بن  إبراهيم  بن  سليامن  األالشيخ  سليامن  بن  ٰ د  املتوىفَّ مسعود،  أبو  امللنجي،  سنة  صبهاين،   

حافظ حمدِّ   )،هـ٤٨٦( ومجع، ونسخ، وصنَّ  دَ لِ وُ   ،ث،  احلديث،  ف  يف رمضان، ورحل يف طلب 

 .)٢٥٢ ص /٤ ج(عمر كحالة لفني التصانيف، واستخرج عٰىل الصحيحني. انظر: معجم املؤلِّ 

املَ   )٢( الني  ك بن عيلِّ لِ أبو صالح أمحد بن عبد  أمحد  ث وقته بخراسان، قال  حمدِّ   ،سابوري احلافظ بن 

الغافر بن إسامعيل يف تارخيه: أبو صالح املؤذِّ  ث الصويف نسيج وحده  ن األمني املتقن املحدِّ عبد 

ومجع  الكثري  سمع  األحاديث،  ومجع  القرآن  حفظ  يف  مثله  رأينا  ما  وإفادته،  ومجعه  طريقته  يف 

ٰ   ة،سنني عدَّ   ن حسبةً األبواب والشيوخ، وأذَّ   يف سابع رمضان سنة سبعني وأربع مائة. انظر:  توىفَّ

 . )١١٦٤ - ١١٦٢ ص /٣ ج(لذهبي لاظ فَّ تذكرة احلُ 

حممّ حممّ )  ٣( بن  عيلِّ د  بن  حممش  بن  طاهر   د  أبو  األديب  النيسابوري  الشافعي  الزيادي  داود  بن 

العالَّ   ،(مسند نيسابور) القدوة، شيخ خراسان، كان يسكن بمحلَّ الفقيه  زياد بن عبد  ة ميدمة  ان 

فنُ (الزيادي)...  َب ِس الرمحن،  متبحِّ ،  إليها  املذهب،  يف  إمامًا  فيه  كان  له  الرشوط،  علم  يف  رًا 

الشأن، وكان إمام أصحاب احلديث ومسندهم ومفتيهم، تُ ف، بصريًا بالعربيَّ مصنَّ  يف  ويفِّ ة، كبري 

 . )٢٧٨ - ٢٧٦ ص  /١٧ ج(لذهبي لئة. انظر: سري أعالم النبالء اشعبان سنة عرش وأربع م

ين ابن اجلزري  ما بني املعقوفتني سقطت من رجال سلسلة السند، وأمتمناه من طريق شمس الدِّ   )٤(

ُممزِّ   يف كتابه: الغالب  األسد  املؤمنني مناقب  أمري  بن غالب،  العجائب ليث  الكتائب، وُمظهر  ق 

 )، وغريه. ٢٩ ص /١ ج( بن أيب طالب   أيب احلسن عيلِّ 

األ السمع قال    )٥( ترمجة احلافظ أمحد بن حممّ   ) ٤٢٣  ص   / ١  ج ( نساب  اين يف كتابه  إبراهيم بن يف  بن  د 

الطويس البَالُذري، بعد أنْ  ة ه: كتب بمكَّ نقل قول احلاكم أبو عبد اهللا أنَّ   أثنٰى عليه، ثمّ   هاشم املذكر 

 ٰى الرضا.بن موس  د بن عيلِّ بن حممّ  بن عيلِّ ] العسكري [د احلسن  عن إمام أهل البيت أيب حممّ 

املهدي  اإلمام  عن  املسلسلة  األحاديث  مجلة  من  مسلسالً  حديثًا  روٰى  املذكور    ¨  والبَالُذري 

ويلُّ مشافهةً  مسلسالً  بسنده  ورواه  كتاب    ،  صاحب  الدهلوي  العزيز  عبد  والد  الدهلوي  اهللا 

 م.ة) كام يف املتن، وغريه كثري يف مسلسالهتعٰىل اإلماميَّ  ة يف الردِّ (االثني عرشيَّ 

إنَّ   أقول: حيُث  العامل،  نتوقَّ واهللا  املهدي  نا  اإلمام  رؤية  يف  رؤية   ̈ ف  الكربٰى،  الغيبة  زمن    يف 
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،  ) ٤( ه، عن جدِّ )٣( ، عن أبيه)٢(بن عيلٍّ   ثنا احلسن إمام عرصه، حدَّ   ) ١(املحجوب  عيلٍّ 

جدِّ  أيب  عيلِّ عن  موس  ه  حدَّ )٥( الرضا  ٰى بن  موس،  [أيب]  حدَّ )٦( الكاظم  ٰى ثنا  ثنا  ، 
 

   َّللُهويَّ شخصي صة  اإلمام ة مبارشة مشخِّ (رؤية  املوسوم  بحثنا  انظر  الرأي  هذا  عٰىل  وللوقوف  ة، 

جملَّ  يف  واملنع)  اإلمكان  بني  املوعوداملهدي  األوَّ (  ة  اآلخرةالعدد  آذار   /هـ١٤٣٧  ل/مجادي 

التخصُّ )م٢٠١٦ الدراسات  مركز  عن  تصدر  املهدي صيَّ ،  اإلمام  يف  األرشف.   /̈   ة    النجف 

 ته). يَّ حجّ  ،حقيقته ، داللته - ¨ يف بلقاء اإلمام املهديوانظر كتابنا املوسوم (اإلمجاع الترشُّ 

الدهلوي بسنده وغريه،    ما ذكره احلاكم النيسابوري،  -ام كان بني السندين  ربَّ   فأقول: وما ذكره 

ام وقع هناك تداخل فيام رواه البَالُذري بني اسم وكنية اإلمام أيب  اد، فربَّ احتِّ  - يف احلديث املسلسل

بن اإلمام عيلٍّ حممّ  العسكري  احلسن  مبارشةً   َب ِس اهلادي... وتصحيفًا هلام، بحيث نُ   د  إٰىل    السند 

 ت صورة السند هكذا. لَ بن للحسن، فنُقِ يب (التابعة للكنية) ا أد، وصارت حممّ 

 ل من نسبة هذا االحتامل.قلِّ ولكن وجود كلمة (املحجوب) يف السند تُ 

فإنَّ ولو تأمَّ  البَالُذري سنة    لنا،  الغيبة الكربٰى، فالظنُّ   )هـ٣٣٩(وفاة   أي بعد عرش سنوات من 

املهدي    أنَّ   الظنِّ   كّل  الغيبة الصغرٰى، وهذا ال    تمَّ   -   هعٰىل فرض ثبوت  - ̈  اللقاء مع اإلمام  يف 

 ات عديدة. ، وقد حدث ذلك مرَّ ره بتاتًا؛ ملصلحة يراها نكِ نُ 

أنَّ  السُّ   عٰىل  أهل  من  الكبار  واملشايخ  األعالم  هؤالء  احلديث  نَّذكر  هلذا  واحلديث،  واجلامعة  ة 

توقَّ   -املسلسل   أم  رؤيته  بثبوت  قلنا  ذلكسواء  يُ   -  فنا يف  اعرتافهال  يرفع  قرارهم  إم ولغي وال 

 ووالدته وغيبته.  ¨بوجود اإلمام املهدي 

املنتظر    )١( املهدي  اإلمام  والزمان  العرص  إمام  هو  به  واملقصود  عُ ̈ املحجوب:  وقد  عنه  ربِّ ،   

وإنَّ  هذا،  األنظار.  عن  الغائب  أي:  ُهويَّ   باملحجوب،  غياب  وال  غيابه  الناس  يعرفه  ال  ة 

 رٰى.واملالئكة ال يُ  ة كاجلنِّ يَّ صونه وهو يعيش بينهم، ال غياب شخصشخِّ يُ 

أئمَّ   )٢( من  عرش  احلادي  العسكري  احلسن  البيت  اإلمام  أهل  ٰ   ة  سامرَّ املتوىفَّ يف  سنة    اء 

 . )هـ٢٦٠(

ٰ  ة أهل البيت اهلادي العارش من أئمَّ  اإلمام عيلٌّ  )٣(  . )هـ٢٥٤(اء سنة  يف سامرَّ املتوىفَّ

ٰ  أهل البيت  ةد اجلواد التاسع من أئمَّ اإلمام حممّ  )٤(  . )هـ٢٢٠( يف بغداد سنة املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت الرضا الثامن من أئمَّ  اإلمام عيلٌّ  )٥(  . )هـ٢٠٣( يف مشهد سنة املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت اإلمام موسٰى الكاظم السابع من أئمَّ  )٦(  . )هـ١٨٣( يف بغداد سنة املتوىفَّ
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الصادق]  [أيب حدَّ )١( جعفر  حمّمد ،  أيب  حدَّ )٢( الباقر  ثنا  عيلُّ ،  [أيب]  احلسني    ثنا  بن 

السجَّ  العابدين  حدَّ )٣( ادزين  احلسُني سيِّ ،  أيب  الشهداء ثنا  بن    ثنا أيب عيلُّ ، حدَّ )٤(د 

، قال:  هللا د األنبياء حمّمد بن عبد اد األولياء، قال: أخربنا سيِّ سيِّ   )٥( أيب طالب

  د السادات:سيِّ  قال اهللا تعاىلٰ  د املالئكة، قال: أخربين جربئيل سيِّ 

إالَّ إينِّ « إله  ال  اهللا  أنا  أقرَّ   ،أنا    دخل    من  ومن  حصني،  دخل  بالتوحيد 

  . »حصني أمن من عذايب

اجلزري ابن  الشمس  (املسلسالت    :)٦( قال  من  احلديث  هذا  وقع  كذا 

  .)٨( البَالُذري ، والعهدة فيه عىلٰ )٧( السعيدة)

  :] اآن ا ̈ إت ود اي [

ٌم   :قد وردت اإلشارة يف بعض آيات القرآن لقوله تعاىلٰ   أقول:
ْ
ِعل

َ
ُه ل

�
َو�ِن

 
َ
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َ
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ٰ  أهل البيت ة اإلمام جعفر الصادق السادس من أئمَّ  )١(  . )هـ١٤٨(رة سنة  يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت د الباقر اخلامس من أئمَّ اإلمام حممّ  )٢( ـ ١١٤(رة سنة  يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ  .)ه

ٰ  ة أهل البيت زين العابدين الرابع من أئمَّ  اإلمام عيلٌّ  )٣(  . )هـ٩٥(رة سنة  يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ

أئمَّ   )٤( الثالث من  الشهيد  احلسني  البيت  اإلمام  كربالء سنة    ة أهل  ، وأخيه ) هـ ٦١( املستشهد يف 

ٰ  ة أهل البيت  اإلمام احلسن املجتبٰى الثاين من أئمَّ   .) هـ ٤٩( رة سنة   يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ

عيلُّ   )٥( األوَّ   اإلمام  املرتٰىض  طالب  ايب  أئمَّ بن  من  البيت  ل  أهل  ٰ   ة  سنة املتوىفَّ الكوفة  يف   

 ـ). ه٤٠(

 . وهو أحد رجال سلسلة السند )٦(

السعيدة، يعني هبا: مسلسالت حممّ   )٧( الكازروين  املسلسالت  احلديثد بن مسعود  ، وهو أحد يف 

 .رجال سلسلة السند

انظر:٨( ُممزِّ   )  الغالب  األسد  مناقب  أمري كتاب:  غالب،  بن  ليث  العجائب  وُمظهر  الكتائب،  ق 

. قال: كذا وقع هذا  )٢٩  ص   /١  ج (بن اجلزري  ال  بن أيب طالب    نني أيب احلسن عيلِّ املؤم

 احلديث هبذا السياق، من املسلسالت السعيدة، العمدة فيه عٰىل البَالُذري، واهللا أعلم. 

 .٦١ :الزخرف )٩(



 ٤٩  ...............................................................................  نصُّ الرسالة

عن    اغي يف (الفصول)، يف (الصواعق)، والصبَّ   )١( ونقل ابن حجر اهليتمي

  .)٢( ذه اآلية نزلت يف املهديه  ين، أنَّ ه من املفرسِّ مقاتل بن سليامن وغري 

ُ�مْ : وكقوله تعاىلٰ 
َ
ْ�ٌ ل

َ
  .)٤)(٣( بَِقي�ُت اِهللا خ

ٰ : وقوله تعاىلٰ 
َ َ

ِهَرُه �
ْ
هِ  ِ�ُظ

� ُ
يِن �   .)٦)(٥( ا��

ِهَرهُ    :ة) قال سعيد بن جبري يف تفسري قوله تعاىلٰ ويف (الفصول املهمَّ 
ْ
ِ�ُظ

 ٰ
َ َ

يِن  �  ا��
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ُم�

ْ
ِرهَ ا�

َ
ْو ك

َ
ِه َو�

� ُ
��.  

  .)٧( Âقال: هو املهدي من ولد فاطمة  

ذلك عند    اف)، و(التفسري الكبري)، عن أيب هريرة: أنَّ ده ما يف (الكشَّ ؤيِّ ويُ 

  .)٨( ٰى . قال الراوي: قاله جماهد. انته ٰى نزول عيس

  وجه التأييد: 

  . ¨دي امله  )٩(  ام هو يف عهدإنَّ    ٰى نزول عيس فإنَّ 
 

الدِّ   د بن عيلِّ أمحد بن حممّ   )١( السعدي األنصاري، شهاب  اهليتمي  أبو  ين شيخ اإلسالبن حجر  م، 

ٰ العبَّ  املتوىفَّ حملَّ ـ)ه٩٧٤( سنة  اس  يف  فقيه باحث مرصي، مولده  الغربيَّ :  إقليم  من  اهليتم  أيب  ة  ة 

الرشقيَّ  عرب  من  سعد  بني  إٰىل  نسبة  والسعدي:  نسبته.  وإليها  تلقَّ بمرص  بمرص،  يف  ة  العلم  ٰى 

ب، واجلوهر املنظم ة. له تصانيف كثرية، منها: مبلغ اإلرب يف فضائل العراألزهر، ومات بمكَّ 

املحتاج لرشح   والزندقة، وحتفة  والضالل  البدع  أهل  عٰىل  املحرقة  والصواعق  املدينة،  إٰىل  رحلة 

 . )٢٣٤ ص /١ ج(لزركيل لة، وغريها. األعالم املنهاج يف فقه الشافعيَّ 

  . ) ١١٢٢  ص   / ٢  ج ( اغ املالكي  بن الصبَّ ال ة  ، الفصول املهمَّ ) ١٦٢  ص ( بن حجر  ال الصواعق املحرقة   )٢(

   .٨٦: هود )٣(

 .)٣٩٢ ص /٢ ج(لشيخ احلويزي لتفسري نور الثقلني انظر:  )٤(

 . ٣٣ :التوبة )٥(

 .)٣٦ ص /٥ ج( ، تفسري الثعلبي)٢١١ ص /٢ ج(لشيخ احلويزي لنور الثقلني انظر: تفسري  )٦(

 . )١١٢٢ ص /٢ ج(كي لاغ املابن الصبَّ الة الفصول املهمَّ  )٧(

 .)٣١٥ ص /٢٩ ج( ، تفسري الرازي )٥٥٠ ص /٣ ج(لزخمرشي لاف الكشَّ  )٨(

 ، والصحيح ما أثبتناه. )عهدي(ألصل: يف ا  )٩(
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اِدقَِ�  وآيتني أحدمها:  ونُوا َمَع ا�ص�
ُ
  .)١( �ك

  : قوله تعاىلٰ  وثانيتهام:
َ

 َوال
ً
يعا ِ

َ
تَِصُموا ِ�َبِْل اِهللا �

ْ
واَوا�

ُ
ق ر�

َ
ف
َ
�  )٢(.  

اِدقِ�َ ـ املراد ب  وقد ورد أنَّ    .)٣( هم: أهل البيت ا�ص�

  .)٤( (احلَبِْل) أيضًا هم: أهل البيتـ  واملراد ب 

  نهم بطل األمر، وهو الكون مع الصادقني.م )٥( ن أحدولو مل يك

  ، فامللزوم مثله. - وهو الالزم  - وإذا بطل األمر 

من    بدَّ   بعد وجوده، فال  إالَّ   واآلية الثانية: وهي االعتصام باليشء، وال يتمُّ 

  يعتصم به الناس.  ٰى زمان حتَّ   وجود أحدهم يف كلِّ 

  : - ت بعد ذكر مناقب أهل البي -  وقال ابن َحَجر 

إىلٰ التمسُّ   عىلٰ   احلثَّ   نَّ أ  واحلاصل:  إشارة  البيت  بأهل  انقطاع    ك  عدم 

للتمسُّ متأهِّ  منهم  إىلٰ ل  به  أنَّ   ك  كام  القيامة،  وهلذا    يوم  كذلك؛  العزيز  الكتاب 
 

 .  ١١٩ :التوبة )١(

 . ١٠٣ : آل عمران  )٢(

ق بن أمحد اخلوارزمي: عن  قال: أخرج موفَّ   )،٣٥٨  ص  /١  ج(لقندوزي احلنفي  لة  ينابيع املودَّ   )٣(

عبَّ  ابن  الصادقون يف هذه    ، Tاس  أيب صالح، عن  أبو    د  اآلية حممّ قال:  أيضًا  وأهل بيته. 

 اس بلفظه.احلمويني أخرجاه، عن ابن عبّ ونعيم احلافظ 

 :: قال ) ٣٥٦  ص   / ١  ج ( لقندوزي احلنفي  لة  ، ينابيع املودَّ ) ١٦٣  ص   / ٣  ج (تفسري الثعلبي    )٤(

الصادق   جعفر  عن  تغلب،  بن  أبان  عن  بسنده  الثعلبي  اهللا  أخرج  حبل  «نحن  قال:   ،

اهللا   قال    :  الذي 
َ

َوال  
ً
يعا ِ

َ
ِ�َبِْل اهللاِ � تَِصُموا 

ْ
واَوا�

ُ
ق ر�

َ
ف

َ
�      :أيضًا ]١٠٣[آل عمران  .«

عبَّ  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  عن  (املناقب):  كتاب  صاحب  كنَّ Tاس  أخرج  قال:  عند  ،  ا 

تَِصُموا ِ�َبِْل اهللاِ   سمعتك تقول:   ، إذ جاء أعرايب، فقال: يا رسول اهللا     النبيِّ 
ْ
فام   َوا�

كوا هبذا، هو حبل ، وقال: «متسَّ يده يف يد عيلٍّ     هللا الذي نعتصم به؟ فرضب النبيُّ حبل ا

  اهللا املتني».

 ، والوجه ما أثبتناه. )أحداً (يف األصل:  )٥(
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خلف   يف كلِّ «ويشهد لذلك اخلرب قوله: ، - )١( كام يأيت -كانوا أمانًا ألهل األرض 

ني، وانتحال  ين حتريف الضالِّ ينفون عن هذا الدِّ تي عدول من أهل بيتي،  من ُأمَّ 

  .)٣)(٢( »املنتحلني، وتأويل اجلاهلني

  :] ا ا ̈ إت ود اي [

  ة: نَّا الوارد يف السُّ وأمَّ 

والسالم (  كقوله الصالة  الثقلني   ) عليه  بأنَّ   )٤(   حديث  العرتة    الناطق 
 

اهللا    )١( أيضًا قول رسول  له  الصحيحني   كام يشهد  املستدرك عٰىل  النيسابوري يف  كام رواه احلاكم 

عبَّ ) ١٤٩  ص   / ٣  ج (  ابن  عن  بسنده  اهللا  ،  Tاس  ،  رسول  قال  ألهل قال:  أمان  «النجوم   :

بيتي أمان ُأل  الغرق، وأهل  اختلفوا، مَّ األرض من  العرب  تي من االختالف، فإذا خالفتها قبيلة من 

وروٰى القندوزي احلنفي يف ينابيع   .جاه رِّ سناد ومل ُخي هذا حديث صحيح اإل   ،فصاروا حزب إبليس» 

: «النجوم أمان ألهل السامء، فإذا ذهبت النجوم ذهب اهللا    : قال رسول )٧١  ص   / ١  ج ( ة  املودَّ 

 أهل السامء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض».

أنس اهللا    ،وعن  رسول  قال  ألهل «:  قال:  أمان  بيتي  وأهل  السامء،  ألهل  أمان  النجوم 

 وغريها.  ،»ا كانوا يوعدون األرض، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل األرض من اآليات م

العقبٰى )  ٢( املودَّ )١٧  ص(لطربي  ا   للمحبِّ   ذخائر  ينابيع  احلنفي  لة  ،    ١١٣  ص  /٢  ج(لقندوزي 

تي عدول أهل بيتي، ينفون  مَّ خلوف (خلف) من أُ  يف كلِّ «قال:    النبيَّ   عن ُعمر أنَّ  :)١١٤و

الدِّ  تكم وفدكم إٰىل أئمَّ    وإنَّ هلني، أَال ين حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاعن هذا 

 ». فانظروا بمن (من) توفدون  ،اهللا 

 .)١٥١ ص(بن حجر الالصواعق املحرقة ) ٣(

اتَّ ٤( فق املسلمون عٰىل اختالف مذاهبهم وطرائقهم عٰىل  ) وهو حديث مشهور، بل مقطوع بتواتره، 

ألفاظ متعدِّ  املستدرك منها: ما يف  .  ا ق كثرية جد� رُ دة وطُ روايته، وله  النيسابوري يف  رواه احلاكم 

تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا    إينِّ «:  عٰىل الصحيحني: عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اهللا  

سناد  . قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإل»احلوض  ٰى يردا عيلَّ قا حتَّ ام لن يتفرَّ هنَّ إوأهل بيتي، و

ُخي  الشيخني ومل  املرِّ عٰىل رشط  انظر:  الصحيحني  جاه.  عٰىل  النيسابوري  لستدرك    /٣  ج(لحاكم 
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  والقرآن متالزمان ال يفرتقان. 

   لزم االفرتاق.، وإالَّ يكون أحد من العرتة يكون باٍق  فلزم أنْ 

الصالة (قوله    وثانيها:  ميتة  «:  )عليه  مات  زمانه  إمام  يعرف  مل  َمْن 

  .)١( »ةجاهليَّ 

ْرُض ِمْن  َال َختُْلو اْألَ  ،اللَُّهمَّ َبَىلٰ «يف (هنج البالغة):     قول عيلٍّ   وثالثها: 

هللاِِ  َظاِهراً   تِِه، بُِحجَّ   َقائٍِم  ا  َمْغُموراً   وْ أَ   ، َمْشُهوراً   إِمَّ اهللاِ   ؛ َخائِفًا  ُحَجُج  َتبُْطَل    لِئَالَّ 

  .)٢( »َبيِّنَاُتهوَ 

  ة. ة اإلهليَّ األرض عن احلجَّ  عدم خلوِّ  ة عىلٰ ويف معناه أحاديث كثرية دالَّ 

  . ا ظاهر أو خمتٍف وهي: إمَّ 

  ل اآلن، ثبت الثاين. وإذ ليس األوَّ 

  :] ا ̈ إت ود اي [

  ا الدليل العقيل: وأمَّ 

الرازي الفخر  ذكر  تعاىلٰ   )٣( فقد  قوله  جَ   :حتت   
ْ
د

َ
َ ق

ُ
رَُسو� ُ  اَءُ�ْم  بَ��

ُ
� ا 

 

  مسند  )١٤٨و  ١٠٩  ص حنبل  أمحد  ،  ُس ٢٦و  ١٧و  ١٤  ص  /٣  ج(بن  الدارمينَ،    /٢  ج(  ن 

الصحابة  )٤٣٢ ص فضائل  ُس )٢٢و  ١٥  ص(لنسائي  ل،  البيهقينَ،    )، ٣٠  ص  /٧  ج(  ن 

أمَّ  اإلماميَّ وغريها.  الشيعة  من مصادر  الص  ، ةا  أمايل  األثر  )٥٠  ص(دوق  منها:  از  لخزَّ ل، كفاية 

 وغريها. )، ٩٠ ص( لحيلِّ ل، خمترص بصائر الدرجات )٨٧ ص(ي القمِّ 

لشيخ األميني  لوانظر: كتاب الغدير    )، ٤٥٦و  ٣٧٢  ص  / ٣  ج(لقندوزي احلنفي  لة  ينابيع املودَّ   )١(

 .)٣٥٩ ص /١٠ ج

 . )٣٧ ص /٤ ج(د عبده رشح حممّ  /هنج البالغة )٢(

ٰ عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدِّ د بن  هو حممّ   )٣( املتوىفَّ   ين الرازي 

ـ ٦٠٦(سنة   املفرسِّ ) ه اإلمام  األوائل  ،:  وعلوم  واملنقول  املعقول  يف  زمانه  قريش  ،أوحد    وهو 
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 ٰ
َ َ

ُ�ْم �
َ
ةٍ ِمَن ا�ر�ُسلِ  ل َ ْ�

َ
  ما هذا لفظه:  )١( ف

حمّمد   بعثة  يف  الفائدة  الرابعة:  الرُّ   املسألة  فرتة  أنَّ ُس عند  هي    ل؛ 

مة؛ لتقادم عهدها، وطول زماهنا؛  الرشائع املتقدِّ   ق إىلٰ التحريف والتغيري قد تطرَّ 

بالباطل، والصدق بالكذب، وصار ذلك عذرًا ظاهرًا    وبسبب ذلك اختلط احلقُّ 

  يقولوا:  هلم أنْ  يف إعراض اخللق عن العبادات؛ ألنَّ 

إهلنا أنَّ   ، يا  ال عرفنا  أنَّ   بدَّ   ه  عرفنا  ما  ولكن  عبادتك،  نعبدك؟  من  كيف  ا 

وا مَ   :هلذا العذر؛ ولقوله تعاىلٰ   قت حمّمدًا إزالةً فبعث يف هذا الو
ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 ا جَ أ

َ
ا  اَءن

ِذيرٌ  :، ثّم قال اهللا تعاىلٰ )٢( ِمْن �َِش�ٍ 
َ
 جاَءُ�ْم �َِشٌ� َون

ْ
د

َ
ق

َ
�)٣(.  

 كان  امَّ ـ ل، ول ُس حصول الفرتة يوجب احتياج اخللق إٰىل بعثة الرُّ   واملعنٰى: أنَّ 

يبعث   يشء، فكان قادرًا عٰىل بعثه، وجب يف كرمه ورمحته أنْ  اهللا تعاٰىل قادرًا عٰىل كلِّ 

ٰ :  ل إليهم، فاملراد من قوله ُس الرُّ 
َ َ

ِديٌر  َواُهللا �
َ
ٍء ق ْ َ

� 
� ُ

� � )٥(انتهٰى   . ) ٤ ( .  

إىلٰ  للخلق  ُحمِوجًا  الفرتة  حصول  كان  الرُّ   وإذا  رصيح  ُس بعثة  هو  كام  ل 

وبع هذا،  زماننا  يف  الفرتة  حصلت  وقد  بالنبيِّ كالمه،  العهد  واختلط    د   ،

  الً، وإمامًا هاديًا. مرَس  ا هللا نبي� من يبعثه ا  بالباطل، احتيج ثانيًا إىلٰ  احلقُّ 
 

  رحل ب الريِّ ، وإليها نسبته، ويقال له: ابن خطيأصله من طربستان، ومولده يف الريِّ   ،النسب ،

،  به يف حياته يتدارسوهناتُ  يف هراة. أقبل الناس عٰىل كُ ويفِّ إٰىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتُ 

دات يف تفسري القرآن الكريم، وغري  ة. من تصانيفه: مفاتيح الغيب، ثامين جملَّ وكان حيسن الفارسيَّ 

بالعربيَّ  شعر  وله  كثري.  والفارسيَّ ذلك  واعظاً ة  وكان  األعالم  ة،  انظر:  باللغتني.  بارعًا  لزركيل ل 

 ). ٣١٣ ص /٦ ج(

 .١٩ :املائدة )١(

 اآلية السابقة.) ٢(

 اآلية السابقة. )٣(

 اآلية السابقة. )٤(

 . )١٩٥و ١٩٤ص  /١١ ج(تفسري الرازي  )٥(
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  .)٢( »بعدي ال نبيَّ « ، وحديث )١( ل لإلمجاعوعند فقدان األوَّ 

  .)٣(  الثاين، وهو املطلوبتعنيَّ 

  :]̈ إمر طل ُ اي [

يُ وأمَّ  من  عىلٰ نكِ ا  وب  ر  حياته  [من طول  ليلة  )  ٤( ]قائه  وهو  والدته،  يوم 

  ٰى جيتمع بعيس  أنْ   إىلٰ   هو باٍق ، و)٥( النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني

  . بن مريم  ا

من األنبياء،      ٰى يف اخللق َمْن هو أطول منه عمرًا كعيس  أنَّ   واجلواب:

والدجَّ  الكهف،  وأصحاب  عىلٰ والشيطان،  اهللا  أظهر  وقد  نبيِّ   ال،  أهنَّ لسان  م  ه 

يظهرون يف زمانه، فبعضهم يكون من أعوانه، وبعضهم خيذل بسلطانه؛ ليستنبط  

  اد احلكم. ة، هبا احتِّ بينه وبينهم مماثلة أو مضادَّ  من ذلك أنَّ 

  ا املقايسة يف التامثل، فظاهر. أمَّ 

  : ا يف التضادِّ وأمَّ 
 

هم عٰىل  ة عٰىل اختالف مذاهب، فقد أمجع املسلمون كافَّ د  نا حممّ أو رسول بعد نبيِّ   عٰىل بعث نبيٍّ   )١(

اهللا  حممّ   أنَّ  رسول  واملرَس   دًا  األنبياء  تعاٰىل:خاتم  قال   مَ   لني. 
َ
� بَ ا 

َ
أ ٌد  م�

َ ُ
�  

َ
ِمْن  ن َحٍد 

َ
أ ا 

 رِجَ 
َ
 اهللاِ وَخَ الُِ�ْم َول

َ
 ِ�ْن رَُسول

َ
َم ا��ِ�ي�َ� َو�

َ
 ا�

ً
ٍء َعِليما ْ َ

� 
�

 اُهللا بُِ�ل
َ
 ). ٤٠: حزاب(األ   �ن

مسند  )  ٢( حنبل  أمحد  انظر:  ماجنَُس   )،١٨٤  ص  /١  ج(بن  ابن    ، )٤٥  ص  /١  ج(القزويني    ةن 

البخاري النيسابوري  )١٤٤  ص  /٤  ج(  صحيح  مسلم  صحيح  ن  نَُس )،  ١٧  ص  /٦  ج( ، 

ل).  ٣٣٨  ص  / ٣  ج(الرتمذي   ] يف   خرج رسول اهللا [امَّ ـويف املسند بسنده عن سعد قال: 

خلَّ غز تبوك  علي� وة  له:    ،ا  ف  له:    ،»فني لِّ أُخت «فقال  أنْ أمَ «قال  ترٰىض  منِّ  ا  بمنزلة    يتكون 

 . »ي؟بعد ه ال نبيَّ نَّ أ هارون من موسٰى إالَّ 

 وهو وجود اإلمام اهلادي.  )٣(

 زيادة يقتضيها السياق. )٤(

اإلرشاد  ٥( املفيد  ل)  املهمَّ   ،)٣٣٩  ص  /٢  ج(لشيخ  الصبَّ الة  الفصول  املالكي  بن    /٢  ج(اغ 

 وغريهم.)، ١٧١ ص /٣ ج(لقندوزي احلنفي لة ، ينابيع املودَّ )١١٠٢ ص
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املتضادَّ   فألنَّ  شأن  تعقُّ من  أنَّ  تعقُّ ين  يستتبُع  أحدمها  اآلخر؛  ل  ولذلك  ل 

  اآلخر يف أكثر األحكام. ل أحد النقيضني عىلٰ مَ ُحي 

(الدُّ  عبَّ   رِّ ويف  ابن  عن  وغريه،  اهللا  املنثور)  رسول  قال  قال:  :  اس، 

  .)١( »أصحاب الكهف أعوان املهدي «

]ا َا أ  أ[:  

يُ وممَّ  دلَّ ؤكِّ ا  ما  املناسبة،  هذه  به األخبار عىلٰ د  األُ   أنَّ   ت  أثر  مَّ هذه  تقتفي  ة 

  .)٢( م السالفة شربًا بشرب، وذراعًا بذراعاألُمَ 

أنَّ  أخف  وباخلصوص  أخف  ٰى اهللا سبحانه  الكهف كام  أمريهم؛    ٰى أصحاب 

  ة السلف، نَُّس  ليكون اخللف عىلٰ 
ً
ِو�ال

ْ َ
ِت اِهللا �

�
َد �ُِسن ِ

َ
ْن �

َ
  .  )٣(�َول

  :]¨ اء اي [

  اإلمام أحوج من غريه؟  ، والناس إىلٰ ٰى فَم اختـومن الناس من يقول: لِ 

  ة. ه للتقيَّ نَّ أفاجلواب: 

  امَّ ـزيدًا ل  ، تصديقًا ملا ذكره يف (الصواعق): من أنَّ َل تِ فقُ   َل ذِ ولو خرج خلُ 

  العابدين يف اخلروج هناه، وقال:  استشار أباه زين 
 

الباري  )٢١٥  ص  /٤  ج(لسيوطي  لاملنثور    رُّ الدُّ   )١( ، تفسري )٣٦٥  ص  /٦  ج(بن حجر  ال ، فتح 

 . )٢٢٨ ص /١٥ ج( اآللويس

ن  نَُس  لتتبعنَّ «]، قال: [  النبيَّ   : بسنده عن أيب سعيد، أنَّ )١٤٤ ص /٤ ج( صحيح البخاري  )٢(

حتَّ  بذراع،  قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا  جٰى  من  ضبٍّ حلو سلكوا  رسول   ،»لسلكتموه  ر  يا  قلنا: 

 .»؟فمن«اليهود والنصارٰى؟ قال:   ،اهللا

]، قال: رسول اهللا [  : بسنده، عن أيب هريرة: أنَّ )٣٢٥  ص  /٢  ج(بن حنبل أمحد  ويف مسند  

حتَّ « الساعة  تقوم  أُ ال  يأخذ  األُ مَّ ٰى  أخذ  ما  بذراعمَ تي  وذراعًا  بشرب،  شربًا  قبلها،  والقرون    ، »م 

 ».؟ولئك أُ وهل الناس إالَّ «كام فعلت فارس والروم؟ قال:   ،قالوا: يا رسول اهللا

 .٤٣ :فاطر )٣(
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  تكون املقتول املصلوب بظهر الكوفة.  أنْ  ٰى أخش«

أنَّ أمَ  ال خيرج  ا علمت  فاطمة عىلٰ ه  من  أحد من ولد  قبل    أحد  السالطني 

  ، زيُن العابدين. )١( فكان كام قاله أبوه ، »؟َل تِ قُ  خروج السفياين إالَّ 

  :] ¨إمر وج اي [

إنَّ  قال:  من  شابٌّ ومنهم  وإنَّ   ه  كيف    هعند خروجه،  عمره  وطال  مولود، 

  ؟ ايكون شاب� 

  أنْ   عله آية من اآليات؛ لقادر عىلٰ اهللا رزقه طول احلياة، وج  نَّ أواجلواب:  

  ة. ان بحسب القوَّ بَّ ة الشُّ أيه يف هيلِّ ُيعيد شبابه، أو ُجي 

احلديث:   يف  ورد  شابٌّ الدجَّ «وقد  قطط   ال  (الدُّ »جعد  كام يف  املنثور)    رِّ ، 

  .)٢(وغريه
 

 .)٢٨١  ص   /١  ج ( لراوندي  ح ل ، وانظر: اخلرائج واجلرائ ) ١٨٢  ص ( بن حجر  الالصواعق املحرقة   )١(

البيهقي  وأخرج أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر و  )٢(

ال ذات غداة فخفض فيه  ] الدجَّ يف البعث، عن النواس بن سمعان، قال: ذكر رسول اهللا [

أنَّ ٰى ظننَّورفع حتَّ  فقال:  ا  النخل.  الدجَّ «ه يف ناحية  فإنْ غري  خرج وأنا فيكم    ال أخوفني عليكم، 

نفسه، واهللا خليفتي    خيرج ولست فيكم، فكلُّ   وإنْ   ، فأنا حجيجه دونكم  عٰىل كلِّ امرئ حجيج 

إنَّ  شابٌّ مسلم.  وه  طافئة،  عينه  قطط،  جعد  يمينًا  نَّ إ،  فعاث  والعراق،  الشام  بني  خيله  خترج  ه 

أثبتوا  اهللا  عباد  يا  اهللا»وشامالً،  رسول  يا  قلنا:  قال:    ،.  األرض؟  يف  لبثه  يوم «ما  يومًا،  أربعون 

األيَّ  وسائر  كجمعة،  ويوم  كشهر،  ويوم  كأيَّ كسنة،  قلنا»امكمام  اهللايا    : .  اليوم    ،رسول  فذلك 

ما    ، . قلنا: يا رسول اهللا»ال، أقدروا له قدره «الذي هو كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال:  

يشتدُّ إ كالغيث  قال:  األرض؟  يف  فيمرُّ   رساعه  الريح  فيأمر    باحليِّ   به  له،  فيستجيبون  فيدعوهم 

علي وتروح  فتنبت،  واألرض  فتمطر،  أط السامء  وهي  سارحتهم،  در� هم  كان  ما  وأمدُّ ا ول  ه  ، 

ون عليه قوله، فتتبعه أمواهلم، فيصبحون  فيدعوهم فريدُّ   باحليِّ   خوارص، وأشبعه رضوعًا، ويمرُّ 

ويمرُّ  يشء،  أمواهلم  من  هلم  ليس  كنوزها  ممحلني  فتتبعه  كنوزك،  اخرجي  هلا:  فيقول    باخلربة، 
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أنَّ  وُ مع  النبيِّ   دَ لِ ه  زمن  يف  املهدي  عىلٰ   قبل  (جامع    ،  يف  ذكره  ما 

  .)١( األُصول)

شاب�   فلو املهدي  خروج  عىلٰ   اكان  يُ أنَّ   دليالً  مل  خروج  ولَ ه  لكان  بعد،  د 

  ة. ده باألولويَّ عدم تولُّ  دليالً عىلٰ  اال شاب� الدجَّ 

  ؟!)٢(ا ه سن�وكيف يكون املهدي شيخًا، وال شيخ من هو أكرب من

]  ا ة م  يا ¨[:  

رشيك بنت أيب العسكر: يا رسول   مُّ مامة الباهيل... قالت أُ أُ ويف رواية أيب  

  ؟ فأين العرب يومئذٍ  ،اهللا

  .)٣( هم ببيت املقدس، وإمامهم املهديقليل، وجلُّ  هم يومئذٍ «قال: 

به مريم، فرجع ذلك اإلمام    ٰى  هبم الصبح إذ نزل هبم عيسصيلِّ م يُ وقد تقدَّ 

   بالناس. صيلِّ يُ  ٰى م عيس؛ ليتقدَّ ٰى القهقر  ٰى ينكص عن عيس
 

   ُرّ . انظر: الدُّ »رضبة بالسيف فيقطعه جزلتني رميةل، فيرضبه  قتَ كيعاسيب النحل، ويأمر برجل في  

العُ )٣٣٧  ص  /٤  ج(لسيوطي  ل  املنثور اهلندي  لمتَّ لل  امَّ ، كنز  ، صحيح  )٥٠١  ص  /١١  ج(قي 

 . )٥٨ ص /٧ ج( البخاري

 .)٦٥ -  ٥٠ ص /١١ ج(بن األثري اجلزري الصول انظر: جامع األُ  )١(

 يكون شيخًا من ال بأكثر من قرنني، وال د الدجَّ ه مولود بعأي: كيف خيرج املهدي شيخًا مع أنَّ   )٢(

ني، أو  ا كالمها خيرجان شابَّ فإمَّ ؟    ال املولود زمن النبيِّ عند خروجه كالدجَّ   ا هو أكرب منه سن�

 األمثال فيام جيوز وما ال جيوز واحد، ال يمكن التفصيل بينهام.   كالمها خيرجان شيخني، فإنَّ 

الغمَّ   )٣( أيب  )٢٧٠  ص  /٣  ج(  لإلربيلة  كشف  عن  قالأُ :  اهللا    :مامة،  رسول  وذكر خطبنا   ،

وقال:  الدجَّ  ويُ «ال،  احلديد،  خبث  الكري  ينفي  كام  اخلبث  املدينة  يوم فتنفي  اليوم  ذلك  دعٰى 

هم  قليل، وجلُّ   هم يومئذٍ « يا رسول اهللا؟ قال:    رشيك: فأين العرب يومئذٍ   مُّ . فقالت أُ »اخلالص

  / ٢  ج(اغ املالكي  بن الصبَّ الة  . انظر: الفصول املهمَّ »ل صالحإمامهم املهدي رج  ، ببيت املقدس

 ).٣٩١ ص /٣ ج(لقندوزي احلنفي لة ، ينابيع املودَّ )١١١٢ ص
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  .)١( »م بن مريم يده بني كتفيه، ثّم يقول: تقدَّ  ٰى فيضع عيس

 

الدُّ ١( ماجن  نَُس   )،٢٤٤  ص  /٢  ج(لسيوطي  لاملنثور    رُّ )    -  ١٣٥٩  ص  /٢  ج(القزويني    ةابن 

قال:  )١٣٦١ الباهيل،  إمامة  أيب  عن  ماجة،  وابن  داود  أبو  وأخرج   ،] اهللا  رسول  ] خطبنا 

ه مل تكن فتنة إنَّ «قال:    رناه، فكان من قوله أنْ ال، وحذّ ثناه عن الدجَّ فكان أكثر خطبته حديثًا حدّ 

ذرّ  اهللا  ذرأ  منذ  األرض  الدجَّ يَّ يف  فتنة  من  أعظم  آدم  وة  نبي�   نَّ إال،  يبعث  مل  حذَّ إالَّ   ااهللا  من   ر 

األُ الدجَّ  آخر  وأنتم  األنبياء،  آخر  وأنا  فإنْ مَ ال،  حمالة،  ال  فيكم  خارج  وهو  بني    م،  وأنا  خيرج 

حجيج نفسه، واهللا خليفتي عٰىل    خيرج من بعدي، فكلٌّ   مسلم، وإنْ   ظهرانيكم فأنا حجيج لكلِّ 

و  كلِّ  خلَّ نَّ إمسلم،  من  خيرج  شامالً ه  ويعيث  يمينًا  فيعيث  والعراق،  الشام  بني  اهللا،    ،ة  عباد  يا 

  بعدي، ثمّ   وال نبيَّ   ه يبدأ فيقول: أنا نبيٌّ قبيل: إنَّ   اه نبيٌّ  يصفها إيَّ  سأصفه لكم صفة ملفاثبتوا، وإينِّ 

ه  ليس بأعور، وإنَّ   كم  ربَّ   ه أعور وإنَّ ٰى متوتوا، وإنَّ كم حتَّ وال ترون ربَّ   ،كمفيقول: أنا ربُّ   يثنِّيُ 

كلُّ  يقرؤه  كافر  بني عينيه  وإنَّ   مكتوب  كاتب وغري كاتب،  أنَّ   مؤمن  فتنته  ج  من  ونارًا،    ةً نَّمعه 

جنَّ وجنَّفناره  بردًا  ة  عليه  فتكون  الكهف،  فواتح  وليقرأ  باهللا،  فليستعن  بناره  ابتٰىل  فمن  نار،  ته 

النار عٰىل إبراهيم، وإنَّ  بعثت لك أباك    يقول ألعرايب: أرأيت إنْ   من فتنته أنْ   وسالمًا، كام كانت 

، ه، فيقوالن: يا بنمِّ شيطانان يف صورة أبيه وأُ ل له  مثِّ ك؟ فيقول له: نعم، فيُ ربُّ   ك أتشهد أينِّ مَّ وأُ    يَّ

فإنَّ اتَّ  ربُّ بعه  وإنَّ ه  أنْ   ك.  فتنته  حتَّ سلِّ يُ   من  باملنشار  ينرشها  فيقتلها  واحدة،  نفس  عٰىل  يلقٰى  ط  ٰى 

ثمّ  فإينِّ   شقتني،  هذا  إٰىل عبدي  انظروا  ثمّ يقول:  اآلن،  أبعثه  أنَّ     رب�   يزعم  اهللا،    اله  فيبعثه  غريي، 

الدجَّ   اهللا وأنت عدوُّ   ك؟ فيقول: ريبِّ له اخلبيث: من ربُّ فيقول     بصريةً   ال، واهللا ما كنت أشدّ اهللا 

  تنبت فتنبت، وإنَّ   متطر فتمطر، ويأمر األرض أنْ   يأمر السامء أنْ   من فتنته أنْ   اليوم، وإنَّ   يبك منِّ

أنْ  فتنته  إالَّ كذِّ فيُ   باحليِّ   يمرَّ   من  سائمة  يبقٰى هلم  فال  وإنَّ  هلكبونه،  أنْ   ت،  فتنته    باحليِّ   يمرَّ   من 

ٰى تروح مواشيهم من  تنبت فتنبت، حتَّ   متطر فتمطر، ويأمر األرض أنْ   قونه فيأمر السامء أنْ صدِّ فيُ 

ه ال يبقٰى من األرض  ه رضوعًا، وأنَّ ه خوارص، وأدرُّ يومهم ذلك أسمن ما كانت، وأعظمه، وأمدُّ 

إالَّ  إالَّ يشء  عليه  وامل مكَّ  وطئه وظهر  فإنَّ ة  إالَّ دينة،  نقاهبا  نقب من  من  يأتيها  املالئكة  ه ال  لقيته   

حتَّ  صلتة،  بأهلها  بالسيوف  املدينة  فرتجف  السبخة،  منقطع  عند  األمحر  الظريب  عند  ينزل  ٰى 

الكري خبث   ينق خرج إليه، فتنقي اخلبث منها كام يُ ثالث رجفات فال يبقٰى منافق وال منافقة إالَّ 

ويُ  ذلك  احلديد،  اخلالصدعٰى  يوم  ُأ »اليوم  فقالت  اهللا  مُّ ،  رسول  يا  العسكر:  أيب  بنت  ،  رشيك 

  هم ببيت املقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينام إمامهم هم قليل، وجلُّ «؟ قال: فأين العرب يومئذٍ 
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  يقول: وعن جابر بن عبد اهللا، قال: سمعت رسول اهللا  

 

   َّتقد يُ قد  الصبح   صيلِّ م  مريم  بن  عيسٰى  عليهم  نزل  إذ  يميش  ،الصبح،  اإلمام  ذلك   فرجع 

ليتقدَّ القهقرٰى  يُ ؛  ثمّ صيلِّ م عيسٰى  يده بني كتفيه،  فيضع عيسٰى  تقدَّ   ،  له:  فصلِّ يقول  ا لك فإهنَّ   م 

ال معه  هبم إمامهم، فإذا انرصف، قال عيسٰى: أقيموا الباب، فيفتح ووراءه الدجَّ   صيلِّ قيمت، فيُ أُ 

الدجَّ سبعون ألف هيودي كلُّ  امللح يف ال ذاب كام يذوهم ذو سيف جميل وساج، فإذا نظر إليه  ب 

هارباً  وينطلق  إنَّ   ،املاء،  عيسٰى:  تسب  ويقول  لن  رضبة  فيك  فيُ قنيل  هبا،  لدّ ي  باب  عند    دركه 

إالَّ  هيودي  به  يتوارٰى  اهللا  خلق  ما  يشء  يبقٰى  فال  اليهود،  اهللا  فيهزم  فيقتله،  اهللا  الرشقي،  أنطق   

دابَّ  حجر، وال شجر، وال  إالَّ اليشء، ال  حائط،  فإهنَّ ة، وال  الغرقدة  إالَّ   تنطق   ا من شجرهم، ال 

املسلم اهللا  امه أربعون  أيَّ   وإنَّ «]:  . قال رسول اهللا [»فاقتله   هذا هيودي فتعاَل   ،قالت: يا عبد 

أيَّ  وآخر  كاجلمعة،  والشهر  كالشهر،  والسنة  السنة،  كنصف  السنة  يصبح  سنة،  كالرشرة،  امه 

يف    صيلِّ كيف نُ   ،يا رسول اهللا  :. فقيل له»ٰى يميسأحدكم عٰىل باب املدينة فال يبلغ باهبا اآلخر حتَّ 

.  »وا صلُّ   ام الطوال، ثمّ تقدرون فيها للصالة كام تقدرون يف هذه األيَّ «ام القصار؟ قال:  تلك األيَّ 

] اهللا  رسول  أُ   ليكوننَّ «]:  قال  يف  مريم  بن  َح مَّ عيسٰى  يدقُّ كَ تي  مقسطًا،  وإمامًا  عدالً،    ًام 

ا  اخلنزير، ويضع  وتُ الصليب، ويذبح  شاة وال بعري،  يسعٰى عٰىل  فال  الصدقة،  ع  رفَ جلزية، ويرتك 

وتُ  والتباغض،  كلِّ نزَ الشحناء  محة  حتَّ   ع  محة،  يفِّ ذات  يف  يده  الوليد  يدخل  ترضُّ احليَّ   ٰى  فال  ه،  ة 

الوليد األسد فال يرضُّ  الغنم كأنَّ وينفر  السلم كام َأل ه كلبها، ومتُ ه، ويكون الذئب يف   األرض من 

ب سلَ  اهللا، وتضع احلرب أوزارها، وتُ د إالَّ عبَ ناء من اإلناء، وتكون الكلمة واحدة، فال يُ  اإلمَأل يُ 

الفضَّ  كثاثور  األرض  وتكون  ملكها،  حتَّ قريش  آدم  كعهد  نباهتا  تنبت  عٰىل  ة،  النفر  جيتمع  ٰى 

يُ  العنب  من  الرُّ شبِ القطف  عٰىل  النفر  وجيتمع  فتُ مَّ عهم،  وكشبِ انة  بكذا  الثور  ويكون  من  عهم،  ذا 

بالدرهيامت الفرس  ويكون  قيل»املال،  اهللا  :.  رسول  قال:    ،يا  الفرس؟  يرخص  يُ «وما  ب  ركَ ال 

ال ثالث  قبل خروج الدجَّ   ها. وإنَّ حلرث األرض كلِّ «الثور؟ قال:    غيل. قيل له: فام يُ »حلرب أبداً 

أنْ  السامء  اهللا  يأمر  شديد،  جوع  فيها  الناس  يصيب  شداد  و  سنوات  مطرها،  ثلث  يأمر  حتبس 

مطرها، ويأمر األرض    ييأمر السامء يف السنة الثانية فتحبس ثلث   حتبس ثلث نباهتا، ثمّ   األرض أنْ 

ثلثي نباهتا، ثمّ  الثالثة فتحبس مطرها كلَّ   فتحبس  السنة  ه، فال تقطر قطرة، ويأمر  يأمر السامء يف 

.  » ما شاء اهللات إالَّ  هلكه، فال تنبت خرضاء، فال تبقٰى ذات ظلف إالَّ األرض فتحبس نباهتا كلَّ 

الزمان؟ قال:   الناس يف ذلك    ي التهليل، والتكبري، والتسبيح، والتحميد، وجير«قيل: فام يعيش 

 . »ذلك عليهم جمرٰى الطعام
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  . »يوم القيامة  ، ظاهرين إىلٰ احلقِّ  تي يقاتلون عىلٰ ال تزال طائفة من ُأمَّ «

  ، فيقول أمريهم: بن مريم  ٰى فينزل عيس«قال: 

  صلِّ بنا.  تعاَل 

  .)١( »ةهذه األُمَّ  بعض ُأمراء تكرمة اهللا تعاىلٰ  بعضكم عىلٰ   إنَّ فيقول: أَال 

  .)٢( وهو حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم يف (صحيحه)

  :] أو ا ̈ اي [

ما نقله، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري،   وذكر صاحب (كفاية األثر) عىلٰ 

 يَ    نزلت: امَّ ـ حيث يقول: ل
�
�
َ
ِطيُعوا اهللاَ ا أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
وِ�  َها ا�

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
 َوأ

ُ�مْ 
ْ
ِر ِمن

ْ
�

َ ْ
  .)٣( األ

ر الذين قرن  عرفنا اهللا، وعرفنا رسوله، فمن ُأولو األم  ،قلت: يا رسول اهللا

  اهللا طاعتهم بطاعتك؟ 

هلم  ة املسلمني بعدي، أوَّ هم خلفاؤه يا جابر، وأئمَّ «: فقال رسول اهللا 

  بن احلسني، ثّم حمّمد بن عيلٍّ   ني، ثّم عيلُّ بن أيب طالب، ثّم احلسن، ثّم احلس  عيلُّ 

  ي السالم.دركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منِّاملعروف يف التوراة بالباقر، وستُ 

ثّم  ٰى بن موس  بن جعفر، ثّم عيلُّ   ٰى ثّم الصادق جعفر بن حمّمد، ثّم موس  ،

ة اهللا يف  حجَّ   وكنيِّ   ، ثّم سميِّ بن حمّمد، ثّم احلسن بن عيلٍّ   ، ثّم عيلُّ حمّمد بن عيلٍّ 

ابن احلسن بن عيلٍّ أرضه وبقيَّ  يفتح اهللا    ، عىلٰ ته يف عباده    ) ذكره  (عزَّ وجلَّ ذلك 

  يديه مشارق األرض ومغارهبا، وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة   عىلٰ 

  .» من امتحن اهللا قلبه لإليامن ال يثبت فيها القول بإمامته إالَّ 
 

)١(  ٰ  .)٣٤٥ ص /٣ ج(بن حنبل  أمحد مسند )،٩ ص /١ ج( بن حزم ال املحىلَّ

 ).٩٥ ص /١ ج(صحيح مسلم النيسابوري  )٢(

 .٥٩النساء:  )٣(
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  فهل يقع لشيعته االنتفاع به يف غيبته؟  ، اهللاقال جابر: قلت: يا رسول 

م يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته  ة، إهنَّ إي والذي بعثني بالنبوَّ «فقال:  

  . لها السحابيف غيبته كانتفاع الناس بالشمس إذا جتلَّ 

  .)١( »لهه عن أ  ، وخمزون علم اهللا، فاكتمه إالَّ اهللا هذا مكنون رسِّ  ، يا جابر

  :] وو ¨ا اي [

العالَّ  الشيخ  الدِّ وذكر  كامل  بن  مة  حمّمد  بن  طلحة  بن  حمّمد  سامل  أبو  ين 

آل   مناقب  يف  السؤول  (مطالب  كتابه  يف  الشافعي،  النصيبي  القريش  احلسن 

  الرسول): 

القاسم، ولقبه احلجَّ وأمَّ  أبو  الصالح،  ا اسمه فمحّمد، وكنيته  ة، واخللف 

  .)٢( وقيل: املنتظر

]ا   يا  ا د¨[:  

  الصحيحة، فمنها:  يف املهدي من األحاديث   ا ما ورد عن النبيِّ وأمَّ 

منهام بسنده يف (صحيحه)،    واحدٍ   ما نقله اإلمامان أبو داود والرتمذي كلُّ 

ي،  املهدي منِّ« يقول:    أيب سعيد اخلدري، قال: سمعت رسول اهللا   يرفعه إىلٰ 

مُ األن   ٰى أقن  ، اجلبهة  أجىلٰ  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  يمأل  وجورًا،  ئَ لِ ف،  ظلًام  ت 

  .)٣( »يملك سبع سنني

إىلٰ  يرفعه  (صحيحه)،  يف  بسنده  داود  أبو  أخرجه  ما  ،    عيلٍّ   ومنها: 
 

 .)٥٥و ٥٤ ص(ي از القمِّ لخزَّ لثر كفاية األ )١(

 . )٤٨٠ ص(بن طلحة الشافعي المطالب السؤول  )٢(

  / ٢ ج(يب داود السجستاين أن نَ، ويف ُس )٤٨٢ ص(بن طلحة الشافعي الانظر: مطالب السؤول  )٣(

ُس )٣١٠  ص عند  عليه  أقف  مل  مسند  نَ،  يف  حنبل  ابن  رواه  وقد  الرتمذي،  يف أن  واحلاكم  محد 

 غريهم. وستدرك والطرباين امل
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 يوم واحد لبعث اهللا رجالً من  من الدهر إالَّ  لو مل يبَق «:  قال: قال رسول اهللا  

  .)١( »ت جوراً ئَ لِ أهل بيتي يمألها عدالً كام مُ 

  Âمة لَ َس   ُأمِّ   ومنها: ما رواه أيضًا أبو داود يف (صحيحه) يرفعه بسنده إىلٰ 

املهدي من عرتيت من  «يقول:    ، قالت: سمعت رسول اهللا    وج النبيِّ ز

  .)٢( »ولد فاطمة

البغوي مسعود  بن  احلسني  حمّمد  أبو  القايض  رواه  ما  كتابه    )٣( ومنها:  يف 

  .)٤( ة)نَّ(رشح السُّ ـ ب ٰى املسمَّ 

كلُّ وأخ ومسلم،  البخاري  اإلمامان  يف    واحدٍ   رجه  بسنده  منهام 

كيف أنتم إذا نزل  «:  أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا    (صحيحه)، يرفعه إىلٰ 

  .)٥( »؟ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 

  ومنها: ما أخرجه أبو داود والرتمذي بسندمها يف (صحيحيهام)، يرفعه كلُّ 

  ه قال:  بن مسعود، أنَّ عبد اهللا منهام بسنده إىلٰ   واحدٍ 

ل اهللا ذلك اليوم  من الدنيا يوم واحد لطوَّ   لو مل يبَق «:  قال رسول اهللا  

  .)٦( »ي، أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمييبعث اهللا رجالً منِّ ٰى حتَّ 
 

 .)٣١٠ ص /٢ ج(يب داود السجستاين أن نَُس  )١(

 .)٣١٠ ص /٢ ج(يب داود السجستاين أن نَُس  )٢(

حممّ )  ٣( بن  بن مسعود  الفرَّ احلسني  الفرَّ د،  ابن  أو  حممّ اء،  أبو  ويُ اء،  السُّ لقَّ د،  البغوي  نَّب بمحيي  ة، 

 ٰ نسبته إٰىل (بغا) من قرٰى خراسان، بني هراة ومرو.    ، ث، مفرسِّ : فقيه، حمدِّ )هـ٥١٦( سنة  املتوىفَّ

الشافعيَّ  فقه  يف  التهذيب  السُّ له:  ورشح  يف  نَّة،  التنزيل  معامل  يف  التأويل  ولباب  احلديث،  يف  ة 

 بمرو الروذ. انظر: األعالم  ويفِّ وغري ذلك. تُ   ،ة، واجلمع بني الصحيحنينَّالتفسري، ومصابيح السُّ 

 .)٢٥٩ ص /٢ ج(لزركيل ل

 ).٨٢ ص /١٥ ج(لبغوي لة نَّرشح السُّ  )٤(

 .)٩٤ ص /١ ج(، صحيح مسلم النيسابوري )١٤٣ ص /٤ ج( صحيح البخاري )٥(

 .)٣٤٣ ص /٣ ج( ن الرتمذي نَ، ُس )٣١٠و ٣٠٩ ص /٢ ج(يب داود السجستاين أن نَُس  )٦(
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أُ  بيتي يواطئ  « ، قال:    النبيَّ   ، أنَّ ٰى خر ويف رواية  يأيت رجل من أهل 

  .)١( »اسمه اسمي 

  ن أيب داود والرتمذي. هذه الروايات ع 

يرفعه   (تفسريه)،  يف  الثعلبي  حمّمد  بن  إسحاق  أبو  اإلمام  نقله  ما  ومنها: 

  أنس بن مالك، قال:  بإسناده إىلٰ 

املطَّ «:  قال رسول اهللا   ة، أنا ومحزة  لب سادة أهل اجلنَّنحن ولد عبد 

  .)٢( »واحلسن واحلسني واملهدي وجعفر وعيلٌّ 

  :] ا ا اي  ̈ إت امق ت اي [

ة الكثرية بتعدادها،  هذه األحاديث النبويَّ   : قال معرتٌض   : فإنْ )٣(قال الشيخ

متَّ املرصِّ  وأفرادها،  بجملتها  عىلٰ حة  عىلٰ صحَّ   فق  وجممع  أسنادها،  عن    ة  نقلها 

من    ̈ وإيرادها، وهي صحيحة رصحية يف إثبات كون املهدي    رسول اهللا  

فاطمة   اهللا    هنَّ أ، وÂولد  ونَّ أ، ومن رسول  بيته،  نَّ أه من عرتته،  أهل  ه من 

و  نَّ أو اسمه،  يواطئ  ونَّ أاسمه  وعدالً،  قسطًا  األرض  يمأل  عبد  نَّ أه  ولد  من  ه 

  ا ال نزاع فيه.ة، وذلك ممَّ ه من سادات أهل اجلنَّنَّ ألب، واملطَّ 

ت  من الصفا  املهدي املوصوف بام ذكره    أنَّ   عىلٰ   ذلك ال يدلُّ   غري أنَّ 

ولد    ة اخللف الصالح، فإنَّ والعالمات هو هذا أبو القاسم حمّمد بن احلسن احلجَّ 

ه من ولد  يوم القيامة يصدق عليه أنَّ   تها إىلٰ د من ذّريَّ ولَ من يُ   فاطمة كثريون، وكلُّ 

وأنَّ  وأنَّ فاطمة،  الطاهرة،  العرتة  من  هذه  ه  مع  فيحتاجون  البيت،  أهل  من  ه 
 

 .)٣٤٣ ص  /٣ ج(ن الرتمذي نَ، ُس )٣١٠ ص /٢ ج(يب داود السجستاين أن نَُس  )١(

 .)٣١٢ ص /٨ ج( فسري الثعلبي) ت٢(

الشافعي؛ ألنَّ يريد الشيخ حممّ   )٣( مجلة هذه الروايات أخذها عن طريق كتابه: مطالب    د بن طلحة 

 . )٤٨٣ ص(السؤول 
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املذكورة إىلٰ    ة املذكور ليتمَّ املهدي املراد هو احلجَّ   أنَّ   دة دليل عىلٰ زيا  األحاديث 

  . مرامكم 

دة، من ذكر   وصف املهدي بصفات متعدِّ امَّ ـل   رسول اهللا    فجوابه: أنَّ 

  ٰى اجلبهة، أقن  ه أجىلٰ لب، وأنَّ عبد املطَّ   ، وإىلٰ Âفاطمة   اسمه ونسبه، ومرجعه إىلٰ 

وعدَّ  األاألنف،  مجعتها  التي  الكثرية  األوصاف  املذكورة  د  الصحيحة  حاديث 

املهدي وثبتت    ٰى سمَّ الشخص الذي يُ   أنَّ   آنفًا، وجعلها عالمة وداللة عليه، عىلٰ 

  شخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه. له األحكام املذكورة وهو ال 

القاسم   أيب  يف  جمتمعة  وداللة  عالمة  املجعولة  الصفات  تلك  وجدنا  ثّم 

فيلزم  غريه؛  دون  الصالح  اخللف  وأنَّ   حمّمد  له،  األحكام  تلك  بثبوت  ه  القول 

وإالَّ  مدلوله،    صاحبها،  هو  ما  يثبت  وال  ودليل،  عالمة  هو  ما  وجود  جاز  فلو 

اهللا   رسول  من  وداللة  عالمة  نصبها  يف  ذلك  فإنَّ قدح  وذلك  قال    ؛  من 

  معرتضًا: 

ت  دَ جِ بعد العلم باختصاص من وُ  م العمل به بالعالمة والداللة إالَّ سلِّ ال نُ 

  نه هلا. ما دون غريه وتعيُّ فيه 

  .م له بالداللةكَ م ختصيصه وانفراده هبا، فال ُحي علَ ا إذا مل يُ فأمَّ 

نُ  أنَّ سلِّ ونحن  اهللا  م  رسول  زمن  من  احلجَّ   إىلٰ   ه  اخللف  ة  والدة 

وُ    حمّمد فاطمة    دَ جِ ما  ولد  هي    Âمن  التي  الصفات  تلك  مجع  شخص 

  مة والداللة غريه. العال

املهد  بعثة  وقت  عند  لكن  الدنيا،  أوقات  آخر  يف  هو  وواليته  وظهوره  ي 

ة مديدة، ومن اآلن  بن مريم، وذلك سيأيت بعد مدَّ   ٰى ال، ونزول عيسظهور الدجَّ 

املمتدِّ   إىلٰ  املرتاخي  الوقت  متجدِّ   ذلك  من ساللة  أزمان  الطاهرة  العرتة  ويف  دة، 

إىلٰ   Âفاطمة   ويتوالدون  أنْ   يتعاقبون  فيجوز  األوان،  الساللة  د  ولَ يُ   ذلك  من 



 ٦٥  ...............................................................................  نصُّ الرسالة

ة من جيمع تلك الصفات، فيكون هو املهدي املشار إليه يف  الطاهرة والعرتة النبويَّ 

يبق كيف  واإلمكان  االحتامل  هذا  ومع  املذكورة،  خمتص�   ٰى األحاديث    ا دليلكم 

  ة حمّمد املذكور؟ باحلجَّ 

زماننا    وقت والدة اخللف الصالح، وإىلٰ   ه إىلٰ نَّ أكم إذا عرفتم  نَّ أفاجلواب:  

د من مجع تلك الصفات والعالمات بأرسها سواه، فيكفي ذلك يف  وجَ هذا، مل يُ 

  ه. ثبوت تلك األحكام له؛ عمالً بالداللة املوجودة يف حقِّ 

أنْ  احتامل  من  ذكرمتوه  يكون  يتجدَّ   وما  َمْن  الطاهرة  العرتة  يف  مستقبالً  د 

تر من  مانعًا  وال  الداللة،  إعامل  قادحًا يف  يكون  ال  الصفات  حكمها  بتلك  تيب 

  عليها.

د ما يعارضها مرجوح،  داللة الدليل راجحة لظهورها، واحتامل جتدُّ   فإنَّ 

ة  متنع العمل بأكثر األدلَّ زنا ذلك اله لو جوَّ وال جيوز ترك الراجح باملرجوح؛ فإنَّ 

إالَّ امل دليل  ما من  إذ  جتدُّ   ثبتة لألحكام،  متطرِّ واحتامل  ومل  د ما يعارضه،  إليه،  ق 

  العمل به وفاقًا.   يمنع ذلك من

] ه اأ  َُ  مت ات و [:  

يُ  فيام أورده اإلمام مسلم    رسول اهللا    ده، أنَّ ؤكِّ ح ذلك ويُ وضِّ والذي 

يأيت عليك مع  « اب:  اج يف (صحيحه) يرفعه بسنده، قال لُعمر بن اخلطَّ بن احلجَّ ا

ثمّ  ُمراد  من  عامر  بن  ُأويس  اليمن  إالَّ أمداد  منه  فربئ  برص  به  كان  َقرن،  من     

  استطعت أنْ  ه، فإنْ اهللا ألبرَّ  ، لو أقسم عىلٰ برٌّ  )١( ][هبا موضع درهم، وله والدة هو

  .)٢( »يستغفر لك فافعل
 

 ساقطة من األصل، وأثبتناها من املصدر.) ١(

 . )١٨٩ ص /٧ ج(انظر: صحيح مسلم النيسابوري  )٢(



   ¨إثبات وجود اإلمام املهدي    ............................................................  ٦٦

  ذكره ونسبه واسمه وصفته، وجعل ذلك عالمة وداللة عىلٰ   لزم  أف

املتَّ   ٰى املسمَّ   أنَّ  االسم،  لو أقسم عبذلك  الصفات  بتلك  وأنَّ اهللا ألبرَّ   ىلٰ صف  ه  ه، 

  أهل لطلب االستغفار منه، وهذه منزلة عالية ومقام عند اهللا عظيم. 

اهللا   بعد وفاة رسول  ُعمر  يزل  أمداد  فلم  يسأل  بكر  ، وبعد وفاة أيب 

َمْن املوصوف بذلك، حتَّ  اليمن، فسأهلم فُأخرب بشخص    مَ دِ قَ   ٰى اليمن،  وفد من 

يتوقَّ متَّ  فلم  بذلك،  يفصف  ُعمر  الع  ف  بتلك  ذكرها  الالعمل  التي  والداللة  مة 

ه  العمل هبا، واجتمع به وسأله االستغفار، وجزم أنَّ   ، بل بادر إىلٰ رسول اهللا 

   علم تلك الصفات فيه، مع وجود احتامل أنْ امَّ ـاملشار إليه يف احلديث النبوي ل

فإنَّ يتجدَّ  الصفات،  بتلك  َمْن يكون  ُمراد كثرية  قبيلة    د يف وفود اليمن مستقبالً 

  والتوالد فيها كثري، وعني ما ذكرمتوه من االحتامل موجود.

]  ا   ا أ  ارجا و [:  

قضيَّ  ل وكذلك  اخلوارج  اهللا  امَّ ـة  رسول  وصفهم      َّورت ب  بصفات، 

ل ذلك  بعد  ثّم  حكمهم،  وجدهاامَّ ـ عليها  يف      عيلٌّ   )١(   ُأولئك  يف  موجودة 

بأهنَّ وا جزم  والنهروان  حروراء  وقاتلهم  قعة  النبوي،  باحلديث  املرادون  هم  م 

  يكون املرادون غريهم.  وقتلهم، فعمل بالداللة عند وجود الصفة مع احتامل أنْ 

الداللة    أنَّ   مَ لِ وأمثال هذه الداللة والعمل هبا مع قيام االحتامل كثرية، فعُ 

  ك الحتامل املرجوح. رتَ الراجحة ال تُ 

]إم ّ ت ا  در ا راةا [:  

  قال: ونزيده بيانًا وتقريرًا فنقول: 

  ت فيه أمرًا يتعنيَّ دَ جِ مة والداللة ملن وُ لزوم ثبوت احلكم عند وجود العال
 

 السياق. ة يقتضيها د، والزيا)وجد() يف األصل: ١(
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الصفات املراد بإثبات    )١( ]صاحب[  العمل فيه واملصري إليه، فمن تركه وقال بأنَّ 

ش بل  هذا،  هو  ليس  له  القويم،  احلكم  النهج  فقد عدل عن  سيأيت،  غريه  خص 

  ووقف نفسه موقف املليم. 

    ٰى موس   أنزل يف التوراة عىلٰ امَّ ـل   )وعال  عزَّ (اهللا    ذلك، أنَّ   عىلٰ   ويدلُّ 

العريب يف آخر الزمان، خاتم األنبياء، ونعته بأوصافه، وجعلها    ه يبعث النبيَّ وأنَّ 

عىلٰ  وداللة  النبوَّ   عالمة  حكم  لهإثبات  موسة  قوم  وصار  يذكرونه      ٰى ، 

أنَّ  ويعلمون  يُ بصفاته،  فلامَّ بعَ ه  ُهي ث،  صاروا  وبعثه  ظهوره  زمان  قرب  دون  دِّ  

به، ويقولون نبيٌّ   :املرشكني  به عىلٰ   سيظهر اآلن    نعته كذا وصفته كذا ونستعني 

  قتالكم.

ُبعِ فلامَّ  ُج [   َث   التي  بأرسها  والصفات  العالمات  ووجدوا  ت  لَ عِ ] 

  ته، أنكروه! نبوَّ  داللة عىلٰ 

  وقالوا: ليس هو هذا، بل هو غريه، وسيأيت. 

إىلٰ فلامَّ  جنحوا  يف      املوجودة  بالداللة  العمل  عن  وأعرضوا  االحتامل، 

تعاىلٰ  اهللا  أنكر  يف    احلال،  هلم  ذكرها  التي  بالداللة  العمل  تركوا  كوهنم  عليهم 

  االحتامل.  التوراة، وجنحوا إىلٰ 

 العمل بالداللة  ه يتعنيَّ أنَّ   ج عىلٰ جَ احلُ   ٰى ة وأقوة من أكرب األدلَّ وهذه القصَّ 

  ت تلك الداللة فيه.دَ جِ عند وجودها، وإثبات احلكم ملن وُ 

املذكورة   األحكام  لثبوت  وداللة  عالمة  هي  التي  الصفات  كانت  فإذا 

 إثبات كون املهدي املشار إليه، من  ة اخللف الصالح حمّمد، تعنيَّ موجودة يف احلجَّ 

  د غريه يف االستقبال. االحتامل بتجدُّ  غري جنوح إىلٰ 
 

 ساقطة من األصل، وأثبتناها من املصدر. )١(
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  :]ا أ ا أ  ت وات[

نُ   فإنْ  املعرتض:  أنَّ سلِّ قال  لكم  إذا    م  وداللة  عالمة  املجعولة  الصفات 

  ت فيه.دَ جِ  العمل هبا، ولزم إثبات مدلوهلا ملن وُ ت تعنيَّ دَ جِ وُ 

متُ  العالنَلكن  تلك  وجود  اخلل ع  يف  والداللة  احلجَّ مة  الصالح  ة  ف 

يكون اسم أبيه    من مجلة الصفات املجعولة عالمة وداللة أنْ   فإنَّ   )١( ][  حمّمد

  .)٢( ما أوردوه ح به احلديث النبوي عىلٰ ، هكذا رصَّ  مواطئًا السم النبيِّ 

عبد اهللا،      اسم أبيه احلسن، واسم أب النبيِّ   وهذه الصفة مل توجد فيه، فإنَّ 

  مة والداللة. د هذه الصفة التي هي جزء من العال ، فلم توج وأين احلسن من عبد اهللا 

الصفات الباقية ال تكفي يف    ة ال يثبت حكمها، فإنَّ وإذا مل يوجد جزء العلَّ 

  إثبات تلك األحكام. 

ها، التي  ملن اجتمعت فيه كلُّ   مل جيعل تلك األحكام ثابتة إالَّ     إذ النبيُّ 

ة اخللف، فال يثبت  هذه مل جتتمع يف احلجَّ ه، وجزؤها مواطأة اسم األبوين يف حقِّ 

  تلك األحكام له. 

  .)٣( وهذا إشكال قويٌّ 

  :]اجلواب عن خمالفة اسم أبيه اسم أيب [

بدَّ  ال  يُ   فاجلواب:  أمرين،  بيان  من  اجلواب  تفصيل  يف  الرشوع    ٰى بنقبل 

  عليهام الغرض. 
 

 أضفناها من األصل. )١(

الكبري    )٢( ثنا    ثنا عيلُّ ، قال: حدَّ )١٣٣  ص  /١٠  ج(لطرباين  لاملعجم  نعيم،  أبو  العزيز، ثنا  بن عبد 

فطر بن خليفة، عن عاصم بن أيب النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا بن مسعود، يرفعه إٰىل 

الدنيا حتَّ «]، قال:  [  النبيِّ  اسمي،  ال تذهب  اسمه  اهللا رجالً من أهل بيتي يواطئ  ٰى يبعث 

 . »واسم أبيه اسم أيب

 ، وما أثبتناه من املصدر.)أقوٰى (يف األصل:  )٣(
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  ]: اجلدِّ األعىلٰ  [إطالق لفظ األب عىلٰ  ل:األوَّ  )١([األمر]

العرب إطالق لفظة األب عىلٰ نَّ أ ، وقد نطق  األعىلٰ   اجلدِّ   ه شائع يف لسان 

�ِيُ�ْم إِبْرَ  :القرآن الكريم بذلك فقال تعاىلٰ 
َ
 أ

َ
ة
�
  .)٢( اِهيمَ ِ�ل

تعاىلٰ  يوسف    حكايةً   وقال  إِبْرَ  :  عن  آباِ�   
َ
ة
�
ِ�ل ُت 

ْ
بَع

�
اِهيَم َوا�

وَب َو�ِْسحَ 
ُ
ق

ْ
 َوَ�ع

َ
  .)٣( اق

اإل حديث  يف  بذلك  أنَّ ونطق  هذا:رساء،  من  «قلت  قال:  أبوك    ه  قال: 

  .)٤( »إبراهيم

  عال.   وإنْ  اجلدِّ  ق عىلٰ طلَ لفظة األب تُ  أنَّ  مَ لِ فعُ 

  فهذا أحد األمرين. 

  : طالق لفظ االسم عٰىل الكنية]إ[األمر الثاين: 

تُ   نَّ أ  االسم  استعملها  طلَ لفظة  وقد  الصفة،  وعٰىل  الكنية،  عٰىل  ق 

ٰى ذكرها اإلمامان  ، ووردت يف األحاديث حتَّ الفصحاء ودارت هبا ألسنتهم 

كلٌّ  ومسلم،  أنَّ   البخاري  الساعدي،  سعد  بن  سهل  إٰىل  يرفعه  قال:  منهام  ه 

عيلٍّ  اهللا    أنَّ   عن  إليه  سامَّ   رسول  أحّب  اسم  له  يكن  ومل  تراب،  بأيب  ه 

  . ) ٥( منه 

  الكنية.  فأطلق لفظة االسم عىلٰ 

  ومثل ذلك قال الشاعر: 
 

 أضفناها لإليضاح. )١(

 .٧٨ :احلّج  )٢(

 .٣٨ :يوسف )٣(

 . )٢٥٧ ص /١ ج(بن حنبل  أمحد ، مسند)٥٣٦ ص(أمايل الصدوق  )٤(

 .)١٢٤ ص /٧ ج(، صحيح مسلم النيسابوري )٢٠٨و ٢٠٧ ص /٤ ج( صحيح البخاري )٥(
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َقدْ جِ أُ  َأ لُّ    ةً نَؤبَّ مُ   ي مِّ ُتَس   نْ َرِك 

  

َكنَّ وَ    َفَقدَمْن  لِ َس   اِك  ِك    ) ١(ِب رَ عَ لْ امَّ

  : َمْن َيصفِك. ٰى يروو  

  الكناية، أو الصفة، وهذا شائع ذائع يف لسان العرب.  فأطلق التسمية عىلٰ 

  فإذا وضح ما ذكرناه من األمرين. 

 : األعٰىل والكنية] [توجيه معنٰى اجلدِّ 

بتوفيأيَّ   -فاعلم   اهللا  حمّمد      النبيَّ   أنَّ :  -قه  دك  أبو  سبطان  له  كان 

 كان اخللف الصالح حمّمد من ولد أيب عبد  امَّ ـ احلسن، وأبو عبد اهللا احلسني، ول

نت كنية احلسني أبا عبد اهللا،  اهللا احلسني ومل يكن من ولد أيب حمّمد احلسن، وكا

  ه قال: طلق لفظة األب، فكأنَّ فأ

  حمّمد.   سمه اسمي، فهو حمّمد وأنايواطئ ا

  ه اسم أيب، إذ هو: أبو عبد اهللا، وأيب: عبد اهللا. وكنية جدِّ 

ه من ولد  لتكون تلك األلفاظ املخترصة جامعة لتعريف صفاته، وإعالم أنَّ 

  .)٢( أيب عبد اهللا احلسني بطريق جامع موجز
 

للمتنبِّ   )١( قصيدة  من  هبا  البيت  يرثي  األأُ ي  خزانة  يف  وجاء  احلمداين،  الدولة  سيف    دبخت 

يف،  عرَّ بمعنٰى: تُ   يسمِّ ت. وتُ نة: مرثية من التأبني وهو مدح امليِّ مؤبّ   : )٤٠٧  ص  / ٦  ج(لبغدادي  ل

أنِت  أنْ أج  أي:  من  باسمِك عرَّ تُ   ّل  وصفِك   يف  فيِك   فِك عرِّ يُ   بل  التي    بام  واملحامد  املحاسن  من 

 . ليست يف غريكِ 

و٢( عرش  )  الثاين  اإلمام  كتاب  هامش  حممّ للسيِّ   ¨يف  املوسوي  د  سعيد  عٰىل  )٧٢  ص(د  تعليق   ،

حممّ  الصبَّ الشيخ  إنَّ د  حيث  مفصَّ   ان،  كالمًا  املهدي  له  اإلمام  حول  كتاب̈ الً  يف  إسعاف  ،  ه 

اب  دي عبد الوهَّ ) ومن ذلك قوله: (وقال سيِّ ١٣٣  ص(الراغبني، املطبوع هبامش نور األبصار  

ليلة  مولده  العسكري،  حسن  اإلمام  ولد  من  املهدي  واجلواهر):  (اليواقيت  كتابه  يف  الشعراين 

أنْ   النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني، وهو باٍق  كذا  جيتمع بعيسٰى بن مريم، ه  إٰىل 

املدفون فوق كوم الريش املطّل  املحروسة   ةعٰىل برك  أخربين الشيخ حسن العراقي  الرطيل بمرص 

    .)رمحها اهللا تعاىلٰ (اص  اخلوَّ  دي عيلٌّ عن اإلمام املهدي حني اجتمع به، ووافقه عٰىل ذلك سيِّ 
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   ُّالشيخ حمي لكن ال خيرج    ¨هدي  من خروج امل  ه ال بدَّ ين يف (الفتوحات): اعلموا أنَّ الدِّ   وقال 

ومن ولد   ٰى متتلئ األرض جورًا وظلًام، فيملؤها قسطًا وعدالً، وهو من عرتة رسول اهللا  حتَّ 

بن أيب طالب، ووالده حسن العسكري ابن    ه احلسني بن عيلِّ ، جدُّ )ريض اهللا تعاٰىل عنها(فاطمة  

عيلٍّ  حممّ   -بالنون    -النقي    اإلمام  اإلمام  اإلمابن  ابن  اجلواد  عيلٍّ د  موسٰى   ام  اإلمام  ابن  الرضا 

  ابن اإلمام زين العابدين عيلِّ   -بالتاء    -د التقي  الكاظم ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام حممّ 

عيلِّ  اإلمام  ابن  احلسني  اإلمام  طالب    ابن  أيب  عنهم(بن  تعاٰىل  اهللا  اسم )ريض  اسمه  يواطئ   ،

يف اخلَلق بفتح اخلاء،   ام، يشبه رسول اهللا  يبايعه املسلمون بني الركن واملق،  رسول اهللا  

إٰىل آخر ما نقل    يف أخالقه...)  ها، إذ ال يكون أحد مثل رسول اهللا  وينزل منه يف اخلُلق بضمِّ 

 عنه يف الكتاب. 

الصبَّ   -   قال  ثمّ  ما ذكره من كون    خرٰى عن ابن عريب: (وال خيفٰى أنَّ بعد نقل كلامت أُ   -   انأي: 

ما ذكره من كون والده احلسن   ه احلسن، وأنَّ ملا مرَّ من ترجيح رواية كون جدِّ  ه احلسني مناٍف جدِّ 

  ) ...ملا مرَّ يف بعض الروايات من كون اسم أبيه يواطئ اسم أيب رسول اهللا    العسكري مناٍف 

 إٰىل آخره.

الصبَّ  عُ   :ان)(مع  الصبَّ   مَ لِ لقد  الشيخ  أنَّ من  ا ان  كون  يف  الشعراين  الشيخ  مع  خيتلف  ال  إلمام  ه 

أنْ   ̈ املهدي   إٰىل  باقيًا  يتمُّ   مولودًا  وبذلك  مريم،  بن  بعيسٰى  وإنَّ   جيتمع  مع  غرضنا.  خيتلف  ام 

 ها جهتان: الشيخ ابن عريب، يف جهات أمهّ 

أنَّ وٰىل:  األُ  املؤمنني    ه  جدَّ   ما ذكره من  ابن أمري  يُ ؛ ألنَّ هو اإلمام احلسني  القول رجِّ ه  ح 

 . لزكي ه من ولد اإلمام احلسن ا بأنَّ 

أنَّ   والثانية: ذكره من  العسكري    ̈ ه  ما  احلسن  اإلمام  مناٍف ؛ ألنَّ خلف  مرَّ   ه  بعض    ملا  يف 

وأمَّ  األُ الروايات.  اجلهات  جزئيَّ ا  فهي  كمدَّ خرٰى  ومدَّ ة،  إمامًا،  إقامته  وحكم  ة  وحياته،  مكثه  ة 

 إٰىل غري ذلك.  ،اجلزية يف عهده 

(الصبَّ   أقول: مرَّ يقصد  (ملا  بقوله:  أيب    ان)  اسم  يواطئ  أبيه  اسم  كون  من  الروايات  بعض  يف 

 يوم  من الدنيا إالَّ   لو مل يبَق « :، يقصد قوله سابقًا: (ويف رواية أليب داود والرتمذيرسول اهللا 

اليوم حتَّ واحد لطوَّ  ٰى يبعث اهللا رجالً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه  ل اهللا ذلك 

 ).»ت جورًا وظلامً ئَ لِ عدالً، كام مُ اسم أيب، يمأل األرض قسطًا و

 لوجوه:   ؛ولكن هذا احلديث ال يمكن االستناد إليه أبداً 

       ة الثقات.نَّه يعارض األخبار الكثرية املتواترة، وكلامت علامء أهل السُّ أنَّ ل: األوَّ 
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   :غري موجودة فيها، فقد قال  خرٰى، وهذه اجلملة (واسم أبيه اسم أيب أُ  ةً ه رواه أبو داود أيضًا مرَّ أنَّ  الثاين (

«اسمه اسم أيب» يف إحدٰى روايتي أيب داود ينفي رصحيًا ما ذهب إليه  :    د پارسا: (وقوله  احلافظ حممّ 

نصُّ   ، ة...) اإلماميَّ  ما  الكنجي  احلافظ  قال  فقد  كذلك،  موجودة  غري  وهي  الرتمذي،  رواه  ه:  وهكذا 

  . ) ل الباب األوَّ (   واسم أبيه اسم أيب) انظر: البيان (قلت: وقد ذكر الرتمذي احلديث، ومل يذكر قوله:  

ا من روايات (زائدة عوا هذا احلديث الذي جاءت اجلملة فيه، فوجدوا أهنَّ العلامء تتبَّ   نَّ أ  الثالث:

موٰىل عثامن) وهو معروف بالزيادة يف األحاديث. وليس جميء احلديث يف (صحيح أيب داود) أو  

مصحِّ  الرتمذي)  للحدي(صحيح  ضعيفة حًا  أحاديث  بوجود  كبرية  مجاعة  لترصيح  ث، 

 وموضوعة ومنقطعة األسانيد يف (صحيحي الشيخني)، فضالً عن غريمها.

 عٰىل كون اجلملة من زيادات الرجل يف األحاديث مجاعة، منهم: وقد نصَّ 

نصُّ  ما  قال  حيث  الكنجي،  حممّ احلافظ  بن  إبراهيم  احلافظ  (وأخربنا  الرصيفيني ه:  األزهر  بن  د 

حممّ ب واحلافظ  الفتح  دمشق،  أبو  أخربنا  قاال:  قاسيون،  جبل  بجامع  املقديس  الواحد  عبد  بن  د 

د بن عبد اهللا بن حممود الطائي،  نرص اهللا بن عبد اجلامع بن عبد الرمحن الفامي هبراة، أخربنا حممّ 

السجزِّ حدَّ  إسحاق  بن  بن شعيب  حممّ ثنا عيسٰى  احلسن  أبو  احلافظ  أخربنا  احلسنيي،  بن  بن    د 

إبراهيم بن عاصم اآلبري يف كتاب (مناقب الشافعي) ذكر هذا احلديث، وقال فيه: وزاد (زائدة) 

الدنيا إالَّ   لو مل يبَق «يف روايته:   لطوَّ من  اليوم حتَّ  يوم  منِّل اهللا ذلك  ي، أو من  ٰى يبعث اهللا رجالً 

ت جورًا  ئَ لِ دالً كام مُ أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب، يمأل األرض قسطًا وع

 .)لالباب األوَّ ( البيان :راجع ).وظلًام»

وقال أيضًا: (ويف معظم روايات احلافظ والثقات من نقلة األخبار (اسمه اسم أيب) فقط، والذي  

 رواه (واسم أبيه اسم أيب) فهو زائدة، وهو يزيد يف احلديث).

حممّ  احلافظ  السُّ د پارسا، حيث قال: (واجلمهور من أومنهم:  أنَّ نَّهل  نقلوا  زائدة كان يزيد يف    ة 

ثني) زائدة  يف كتاب (املجروحني من املحدِّ   األحاديث، ذكر اإلمام احلافظ أبو احلافظ البستي  

عثامن   عنموٰىل  روٰى  جد� ،  األحاديث  منكر  الزياد،  أبو  حيتجُّ ا ه  ال  مدين  وهو  وافق    ،  لو  به 

أيب   ابن  وزائدة  انفرد؟  إذا  فكيف  عن  الثقات،  املناكري  يروي  البرصة،  أهل  من  الباهيل  الرقاد 

 ).  لالعتبار...ب إالَّ كتَ بخربه، وال يُ  املشاهري، ال حيتجُّ 

 ) جتد كلامت علامئهم يف (زائدة).٤٧٠ ص /٢ ج(لسان امليزان البن حجر   :قلت: وراجع

ثبت عندهم من    ملا  ؛حون هذا احلديثصحِّ ا أصحابنا الشيعة فال يُ : (وأمَّ وقال الشيخ اإلربيل  

أبيه   واسم  وأمَّ اسمه  أنَّ ،  نقلوا  فقد  اجلمهور  فوجب    ا  األحاديث،  يف  يزيد  كان  (زائدة) 

                 داته).ه من زيااملصري إٰىل أنَّ 
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  احلديث، وال قيمة ل اعتبار هلذا  ته، فقد ذكر حَّ ه أصالً، فهو موضوع. وعٰىل فرض صوعليه فال 

والكنجي وحم   -العلامء   پارسا  مّ كابن طلحة  األحاديث   - د  تلك  بينه وبني  للجمع  وجوهًا  فيه 

ولكن    ،م يرومون بذلك صون (صحاحهم) من الطعن...املتكاثرة املفيدة للقطع واليقني، وكأهنَّ 

 ال حاجة إٰىل إيرادها هنا بعد ثبوت سقوط احلديث عن درجة االعتبار.

األُ  القولستاذ الصبَّ فالعجب من  املنافاة بني  ابن اإلمام احلسن   بأنَّ   ان كيف زعم  اإلمام املهدي 

 ان يف اجلهة الثانية. عٰى الصبَّ  ادَّ ، وبني احلديث املذكور؟! فهذا اجلواب عامَّ العسكري 

األُ  يف  دعواه  عن  اجلواب  يظهر  ألنَّ ومنه  لوٰىل؛  املهدي  امَّ ـه  اإلمام  كون  ثبت  اإلمام    ¨  خلف 

 ، وذلك ظاهر.حلسني السبط  من ولد اإلمام ا  ¨ه ، ثبت أنَّ احلسن العسكري 

ه احلسن) يقصد قوله سابقًا: (وروٰى أبو  من ترجيح رواية كون جدِّ  ه يقصد من قوله: (ملا مرَّ إنَّ  ثمّ 

ُس  أنَّ نَداود يف  احلسن، وكان رسُّ نه:  اخلالفة هللا    ه من ولد  األُ   تركه  عٰىل  اهللا  مَّ شفقة  ة، فجعل 

إليه من ولده؛ ليمأل األرض عدالً، ورواية كونه من ولد  ة احلاجة  عند شدَّ   القائم باخلالفة احلقِّ 

 احلسني واهية).

الراغبني املطبوع هبامش نور األبصار    قلت: هذا نصُّ  وهو عني    ،)١٣٧  ص(كالمه يف إسعاف 

ه  نه أنَّ نَه: (وروٰى أبو داود يف ُس ) حيث قال ما نصُّ ٩٩  ص(عبارة ابن حجر يف الصواعق املحرقة  

ة، فجعل اهللا القائم باخلالفة مَّ شفقة عٰىل األُ   ترك احلسن اخلالفة هللا    رسُّ   من ولد احلسن، وكان 

 ).ا اية كون من ولد احلسني واهية جد� ة احلاجة إليها من ولده؛ ليمأل األرض عدالً، ورو عند شدَّ 

للشبلنجي   األبصار  نور  نصُّ ١٦٩  ص(ويف  ما  أهنَّ )  (واعلم  ولد  ه:  من  هو  هل  فيه،  اختلفوا  م 

  نه)، وذهب إليه املناوي يف (كبريه): وكان رسُّ نَ، وهو ما رواه أبو داود يف (ُس Tلسبط  احلسن ا 

 . ة)مَّ ؛ شفقة عٰىل األُ تركه اخلالفة هللا 

وإٰىل ظاهره ذهب املناوي كام ذكر الشبلنجي وابن   - ا حديث أيب داود الذي أشاروا إليه أمَّ  أقول:

ثت ه: وقال أبو داود: وحدَّ وهذا نصُّ   ،)٤٢٣  ص  /٢  ج( ن  نَلسُّ ا فهو ما جاء يف    -ان  حجر والصبَّ 

عن هارون بن املغرية، قال: ثنا عمرو بن أيب قبيس، عن شعيب بن خالد، عن أيب إسحاق، قال:  

، وسيخرج    ه النبيُّ د كام سامَّ ابني هذا سيِّ   إنَّ «فقال:    -ونظر إٰىل ابنه احلسن    -    قال عيلٌّ 

ة  ذكر قصَّ   ، ثمّ »لقلق، وال يشبهه يف اخلُ ، ويشبهه يف اخلَ   كمٰى باسم نبيِّ سمَّ من صلبه رجل يُ 

 احلديث.  يمأل األرض عدالً. هذا نصُّ 

أو واهية    -واهية    ،تركه اخلالفة...   أو وكان رسُّ   -ه ترك احلسن  (وكان رسُّ   :ة الكالم فهيا بقيَّ وأمَّ 

    نا البحث عن صلب املوضوع.مُّ ام هي نا ذلك اآلن، وإنَّ ق قائله ومعناه، وال هيمُّ فلم أحتقَّ  )- ا  جد� 
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  ة اخللف الصالح حمّمد. تنتظم الصفات وتوجد بأرسها جمتمعة يف احلجَّ   وحينئذٍ 

  يف إزالة ذلك اإلشكال، فافهم.  كاٍف  اٍف وهذا بيان ش 

  :]̈ أود اي [

  .)٢( ركَ وال ذَ  ٰى له ُأنث ر، وال ُولِدَ وَلد ليُذكَ  )١( ]لها ولده: فلم يكن [وأمَّ 
 

مستفيضة، وعليه إمجاع    حة بكون اإلمام املهدي من أوالد احلسني  األخبار املرصِّ   إنَّ   فأقول:

م ذكر كام تقدَّ   -ة  نَّة، وإليه ذهب املشهور من علامء أهل السُّ ة االثني عرشيَّ معارش الشيعة اإلماميَّ 

أُ  ذكر طائفة  شاذٌّ   - خرٰى منهم  بعضهم، وسيأيت  اخلرب  أعرض    وهذا  اإلعراض عنه، كام  ينبغي 

 ت عٰىل ظاهرها. لَ ُمحِ   إنْ   النبيِّ   اس عمِّ ه من ولد العبَّ ة وردت يف أنَّ اجلميع عن أخبار شاذَّ 

السيِّ  له  املغفور  اهللا  آية  الصدر  وقال  القيِّ   د  كتابه  املهدي  يف  نصُّ ٥٨  ص(م  ما  (أقول:  )  ه: 

 مور: االستناد إٰىل رواية أيب داود املذكورة ألُ  ول الفقه، ال يصحُّ صبحسب القواعد املعتمدة يف أُ 

النقل عن أيب داود، فإنَّ األوَّ  اختالف  الدُّ   ل:  (ُس رَ يف (عقد  أيب داود يف  نه) وفيها:  نَر) نقلها عن 

 نظر إٰىل ابنه احلسني). اعلي�  (أنَّ 

نصُّ  سيأيت  كام  (املشكاة)  صاحب  عن  القندوزي  احلافظ  وكذلك  أيب  قلت:  عن  خلدون  ابن  ه، 

 ).٥٥٩ ص(مة داود كام يف املقدّ 

أنَّ  احلُ   الثاين:  من  القصَّ فَّ مجاعة  هذه  نقلوا  (أنَّ اظ  وفيها:  بعينها،  احلسني)   اعلي�   ة  ابنه  إٰىل  نظر 

 . ر)رَ كالرتمذي، والنسائي، والبيهقي، كام يف (عقد الدُّ 

 قلت: ومنهم صاحب (املشكاة) كام سيأيت. 

ا  احتامل  فإنَّ الثالث:  فيها،  (احلسني  لتصحيف  لفظ  يف  االشتباه  الكتابة  وقوع  يف  و(احلسن)   (

 الكويف.  ام يف اخلطِّ سيّ  ا قريب جد� 

 م يف الكتاب.د پارسا هذا االحتامل عن اجلمهور، كام تقدَّ قلت: نقل احلافظ حممّ 

 ...). سندًا، وأظهر داللةً  ا معارضة بأخبار كثرية أصّح الرابع: أهنَّ 

تُ يذكر مجل  ثمّ  التي  األحاديث  الكالم بطوله ألمهّ د ذلك، وإنَّ ؤيِّ ة من  للفائدة   متاماً إته، ويَّ ام ذكرنا 

 ف. من كالم املصنِّ

 زيادة يقتضيها السياق. )١(

  ، أو اشتباهًا، ودون ، أو افرتاءً كاً ا متحُّ ، إمَّ مور وأعجبها دعوٰى االنتساب له  ومن أغرب األُ   )٢(
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  :]¨ ا ور   طل  اي [

  ا عمره: وأمَّ 

  ن. اآل وإىلٰ  ٰى فاختف اهللا خاٍف  ام املعتمد عىلٰ يف أيَّ  دَ لِ ه وُ فإنَّ 

وإنْ  غاب  َمْن  إذ  ذلك،  ذكر  يمكن  غيبته    فلم  توجب  ال  خربه،  انقطع 

واسعة   اهللا  وقدرة  حياته،  بانقضاء  وال  عمره،  بمقدار  احلكم  خربه  وانقطاع 

  ة. وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامَّ 

أنْ  العلامء  عظامء  رام  مل يُ   ولو  قدرته،  وكنه  مقدوراته،  حقائق  دركوا 

سبيالً،   ذلك  إٰىل  تطلُّ وال جيدوا  طرف  وحدُّ نقلب  حسرياً،  إليه  كليالً، عهم  ه 

به   ) ١( ولتال  اإلحاطة  عن  عجزهم  لسان   َومَ :  عليهم 
�

ِإال ِم 
ْ
ِعل

ْ
ال ِمَن  وتِ�تُْم 

ُ
أ ا 

  
ً
لِيال

َ
 . ) ٢(�ق

امتداد   وال  املخلصني،  اهللا  عباد  بعض  تعمري  مستغرب  وال  ببدع  وليس 

إىلٰ  مدَّ   عمره  فقد  ك  حني،  مجع  أعامر  سبحانه  أصفيائه  اهللا  من  خلقه،  من  ثري 

  وأعدائه.  )٣( وأوليائه، ومن مطروديه

رين األصفياء حتَّى يومنا هذا[   :]من املعمَّ

عيس األصفياء:  األنبياء    ٰى فمن  من  آخر  وخلق  اخلرض،  ومنهم   ،

  واحد منهم ألف سنة أو قارهبا كنوح وغريه.  جاز كلُّ  ٰى طالت أعامرهم حتَّ 
 

  خرطإ ذلك  والوهم   ثبات  احلقيقة  بني  املهدي  اإلمام  إٰىل  االنتساب  دعوٰى  بحثنا  انظر:  القتاد. 

يف   األُ جملَّ (املنشور  العقيدة/السنة  شعبان  ة  املركز )م٢٠١٤  /هـ١٤٣٥وٰىل،  عن  تصدر   ،

االسرتاتيجيَّ  للدراسات  العبَّ اإلسالمي  للعتبة  التابع  املقدَّ   /ةاسيَّ ة  كتابنا  كربالء  وانظر:  سة. 

 ته).يَّ حجّ ، حقيقته ، داللته - ¨اإلمجاع الترشيف بلقاء اإلمام املهدي املطبوع (

 ، وما أثبتناه من املصدر. )مىلٰ أو(يف األصل: ) ١(

 . ٨٥اإلرساء: ) ٢(

 ثبتناه من املصدر. أ، وما )مطروده(يف األصل: ) ٣(
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رين املطرودين حتَّى[   : ]يومنا هذا من املعمَّ

  ا من األعداء املطرودين: وأمَّ 

  ال. فإبليس، والدجَّ 

  . ، كان فيهم َمْن ُعمره يقارب األلف)١(  ومن غريهم: كعاد األُوىلٰ 

  .)٢( وكذلك لقامن صاحب لبد

  ة يف تعمري بعض خلقه.انيَّ ساع القدرة الربَّ هذه لبيان اتِّ  وكلُّ 

إ الصالح  اخللف  عمر  امتداد  من  يمنع  مانع  ما    أنْ   ىلٰ فأيُّ  فيعمل  يظهر 

  .)٤( لفظه ٰى انته ؟)٣( ]له به[ حكم اهللا تعاىلٰ 
 

وهم عاد  ، من قبيلة يقال هلا: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح   اهللا هود   كان نبيُّ ) ١(

َعربًا  األُ  وكانوا  إٰىل    -وٰىل،  وعامن  ويربين  ووبار  وعالج  والدهناء  بالدور  الرمل  ينزلون 

ٰ   وهو قوله تعاٰىل: ،، وأرسل اهللا تعاٰىل هودًا إليهم-حرضموت إٰىل اليمن 
َ

خَ  َ� َو�ِ�
َ
 ٍد أ

ً
  اُهْم ُهودا

الزخمرشي:  ٥٠  :(هود قال  هودًا.  أخاهم  عاد  إٰىل  وأرسلنا  أي:  وقال  ).  منهم،  واحدًا  أخاهم 

الدِّ  يف  ال  النسب  يف  أخوهم  تسمَّ مقاتل:  الذي  عاد  وكان  يعبد  ين،  وكان  ملكهم،  به  القبيلة  ت 

وتزوَّ   ،القمر آالف ولد،  أربعة  صلبه  فرأٰى من  أوَّ وطال عمره،  امرأة، وهو  ألف  ل من ملك ج 

نوح   بعد  والسالم(األرض  الصالة  ألف سنة ومائتي سنة.  )عليه  القاري  ، وعاش  انظر: عمدة 

 .)٢٢٦ ص /١٥ ج(لعيني ل

عاد،  ٢( بن  لقامن  هو  الكبري  عرَ ويُ )  العادي  بلقامن  القرآن    - ف  يف  املذكور  احلكيم  لقامن  غري  وهو 

مخسامئة سنة وستِّ   ، -  الكريم سنةعاش  كلُّ   ، ني  أنرس  ثامنني عامًا،    وعاش عمر سبعة  منها  نرس 

بقيَّ  األُ وكان من  عاد  أنَّ ة  وروي  عاد   هوٰىل.  ولد  آالف سنة ومخسامئة سنة، وكان من  عاش ثالثة 

أُ  وكان  هلم،  ليستسقوا  احلرم  إٰىل  قومهم  بعثهم  فرخ الذين  يأخذ  فكان  أنرس،  سبعة  عمر  عطي 

الذي هو يف أصله فيعيش النرس فيها ما عاش فإذا مات أخذ آخر  النرس الذكر فيجعله يف اجلبل 

هلا عمرًا، فقيل فيه: طال األمد عٰىل لبد. وقد قيل فيه أشعار  ٰى كان آخرها لبد، وكان أطواه حتَّ فربَّ 

وأُ  والقوَّ معروفة،  والبرص  السمع  من  بحار  عطي  انظر:  كثرية.  أحاديث  وله  ذلك،  قدر  عٰىل  ة 

 . )٢٤٠ ص /٥١ ج(مة املجليس لعالَّ لاألنوار  

 ساقطة من األصل، وأثبتناها من املصدر. )٣(

 .)٤٨٩ - ٤٨٣ ص(عي بن طلحة الشافالمطالب السؤول  )٤(



 ٧٧  ...............................................................................  نصُّ الرسالة

  فإنَّ   )١( ة)ر العبقريَّ ه (اجلوا  ـ ومن أراد التوضيح فلرياجع يف كتب القوم ك

  ة وغريها. فيها دالئل قويَّ 

ِعنان القلم، بام عثرنا عليه من اآليات واألخبار، ففي ذلك    هنا كفَّ   وإىلٰ 

  الً وآخرًا. واحلمد هللا أوَّ  كفاية لألحباب األخيار، 

 *   *   *  

 

ة  عٰىل اإلماميَّ  ة يف الردِّ عٰىل مبحث الَغيبة من كتاب (التحفة االثني عرشيَّ   ة يف الردِّ اجلواهر العبقريَّ ) ١(

املفتي حممّ للدهلوي) للسيِّ  بن عيلّ د عبَّ د  ٰ   اس  املتوىفَّ التسرتي  بلكنهو يف سنة (أكرب  )،  هـ١٣٠٦ 

 .)٢٧٣و ٢٧٢ ص /٥ ج(الطهراين قا بزرگ آل فاريس مطبوع. انظر: الذريعة





  

  

  

ادر واا  

  العاملني.   كالم ربِّ  :القرآن الكريم -   ١

املفيد   :اِإلرشاد  -   ٢ البيت  مؤسَّ   : حتقيق  / الشيخ  آل  لتحقيق    سة 

الثانية/   /الرتاث والنرش    /م ١٩٩٣  -هـ  ١٤١٤الطبعة  للطباعة  املفيد  دار  نرش 

  لبنان.  /بريوت  / والتوزيع

الدِّ   :األعالم  -   ٣ الزركيلخري  اخلامسة/    / ين  دار  /م ١٩٨٠الطبعة   ،

  لبنان.  / بريوت  /العلم للماليني 

الشيعة  -  ٤ األمني السيِّ   : أعيان  األمني،    :حتقيق وختريج   / د حمسن  حسن 

  . لبنان / بريوت  /دار التعارف للمطبوعات 

الصدوق :  األمايل  -  ٥ اإلسالميَّ   : حتقيق  /الشيخ  الدراسات    - ة  قسم 

، نرش مركز الطباعة والنرش يف  /هـ١٤١٧  /وىلٰ الطبعة األُ   /قم   / سة البعثةمؤسَّ 

  . سة البعثةمؤسَّ 

  : ، تقديم وتعليقد سعيد املوسويحممّ د  السيِّ   :¨اإلمام الثاين عرش    -  ٦

  / كربالء، مطبعة القضاء   /احلديثة   ٰى احلسيني امليالين، منشورات مكتبة نينو   عيلّ 

  النجف األرشف. 

الطبعة    / عبد اهللا عمر البارودي  :، تقديم وتعليقمعاينالس  :األنساب  -  ٧

ـ ١٤٠٨  / وىلٰ األُ  والتوزيع   / م ١٩٨٨  -   ه والنرش  للطباعة  اجلنان  دار    / نرش 

  لبنان.  /بريوت
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الطبعة   /د باقر البهبودي حممّ   :حتقيق  /مة املجليس العالَّ  :نواربحار األ -  ٨

  لبنان.  / بريوت / سة الوفاءنرش مؤسَّ  /م ١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣حة/  الثانية املصحَّ 

اإلسالم  -   ٩ تدمر   : حتقيق  / الذهبي   : تاريخ  السالم  عبد  عمر    ي/ د. 

األُ  العريب   / م ١٩٨٧  -هـ  ١٤٠٧  /وىلٰ الطبعة  الكتاب  دار  ونرش    / طباعة 

  بريوت.

  لبنان.  /بريوت  / دار إحياء الرتاث العريب  /الذهبي  :اظفَّ تذكرة احلُ   -  ١٠

  بال.  / اآللويس : تفسري اآللويس  -  ١١

القرآن)تفس  -  ١٢ تفسري  عن  والبيان  (الكشف  الثعلبي    / الثعلبي  :ري 

الطبعة    / ستاذ نظري الساعدياألُ   : مراجعة وتدقيق  / د بن عاشورأيب حممّ   : حتقيق

  / بريوت  / طباعة ونرش دار إحياء الرتاث العريب   /م ٢٠٠٢  -   هـ١٤٢٢/ وىلٰ األُ 

  لبنان. 

  الطبعة الثالثة.  / ين الرازيفخر الدِّ  : تفسري الرازي  -  ١٣

الكشَّ   -   ١٤ رشكة    / م ١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٥  / الزخمرشي  :افتفسري  نرش 

  البايب احللبي وأوالده بمرص.  ٰى مكتبة ومطبعة مصطف

الثقلني  -   ١٥ نور  احلويزي   :تفسري  وتعليق  / الشيخ  د  السيِّ   :تصحيح 

طباعة ونرش    /ش ١٣٧٠  -   هـ١٤١٢الطبعة الرابعة/   /يت هاشم الرسويل املحالَّ 

  قم.  / عة والنرش والتوزيعسة إسامعيليان للطبامؤسَّ 

د أمحد احلسيني/  السيِّ   : حتقيق   / د حسن الصدر السيِّ   : تكملة أمل اآلمل   -   ١٦

  فة. قم املرشَّ   / نرش مكتبة آية اهللا املرعيش   / قم   / ام طبعة اخليَّ امل   / هـ ١٤٠٦

األ  -   ١٧ الطويس   : حكامهتذيب  وتعليق  / الشيخ  حسن  السيِّ   :حتقيق  د 

اخلرسان الثالث   / املوسوي  خورشيد   /ش ١٣٦٤ة/  الطبعة  دار    /املطبعة  نرش 

  طهران.  / ةب اإلسالميَّ تُ الكُ 
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الدكتور بشار عواد    :حتقيق وضبط وتعليق  / ي املزِّ   :هتذيب الكامل  -   ١٨

الثانية/    / معروف  ـ ١٤١٣الطبعة  مؤسَّ   / م ١٩٩٢  -   ه الرسالةنرش    / سة 

  لبنان.  /بريوت

  : حتقيق  / ابن األثري اجلزري  : صول من أحاديث الرسولجامع األُ   -  ١٩

الفقي حممّ  حامد  األُ   /د  السُّ   /م ١٩٥٤  -  هـ١٣٧٣  /وىلٰ الطبعة  ة  نَّمطبعة 

  مرص.  / ةديَّ املحمّ 

يمت  -  ٢٠ مل  قلم  السيِّ املؤرِّ   ،حياة  الشهري  النجفي  خ  األبرقي  حسني  د 

بالسيِّ  الربَّ د حسُّ املعروف  وآثار ون  املقدَّ السيِّ   : هاقي، حياته  حممود  الغريفي د    / س 

األُ  الربَّ   / هـ١٤٣١  /وىلٰ الطبعة  األرشف   /اقي دار  الرائد   /النجف    / مطبعة 

  النجف األرشف. 

سة اإلمام  مؤسَّ   :حتقيق   / ين الراونديقطب الدِّ   ح:اخلرائج واجلرائ  -  ٢١

ـ ١٤٠٩ة  ذي احلجَّ   /وىلٰ الطبعة األُ   /̈   املهدي  نرش    / قم  /ة املطبعة العلميَّ   / ه

  فة. قم املرشَّ  / ̈ سة اإلمام املهدي مؤسَّ 

ا  -  ٢٢ بديع  حممّ   : حتقيق  / البغدادي   :دبألخزانة  إميل  طريفي،  نبيل  د 

  بريوت.  / ةب العلميَّ تُ طباعة ونرش دار الكُ  / م ١٩٩٨  / وىلٰ الطبعة األُ  / اليعقوب

دار املعرفة    / ين السيوطيجالل الدِّ   : املنثور يف التفسري باملأثور  رُّ الدُّ   -   ٢٣

  لبنان.  / بريوت /للطباعة والنرش 

العقبٰى    -   ٢٤ منذخائر  القربىٰ يف  ذوي  الطربي/ الدِّ   حمبُّ   :اقب    ين 

ـ ١٣٥٦   القاهرة.  /ين القديس نرش مكتبة القديس لصاحبها حسام الدِّ  / ه

الطهراين:  الذريعة  -   ٢٥ بزرگ  الثالثة/    / آقا  ـ ١٤٠٣الطبعة    -   ه

  لبنان.  /بريوت  / دار األضواء / م ١٩٨٣

يف    -  ٢٦ األئمَّ إرسالة  االثنثبات  حممّ   :عرش  ي ة  عيلّ الشيخ  يح  الفص  د 
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الشيخ حممّ   /اهلندي  النجف  د حسني كاشف الغطاء العامَّ خمطوط يف مكتبة  ة يف 

  . ٨٣٤األرشف برقم  

د  حممّ   :حتقيق وترقيم وتعليق  /القزويني   ابن ماجة ة:  ن ابن ماجنَ ُس   -   ٢٧

  دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.  / فؤاد عبد الباقي

داودأن  نَ ُس   -  ٢٨ داود :  يب  د  سعيد حممّ   :وتعليقحتقيق    /السجستاين   أبو 

األُ   /ام اللحَّ  ـ ١٤١٠  / وىلٰ الطبعة  والنرش    / م ١٩٩٠  -  ه للطباعة  الفكر  دار 

  والتوزيع. 

الرتمذينَ ُس   -  ٢٩ وتصحيح  /الرتمذي   :ن  الوهَّ   :حتقيق  عبد  عبد  اب 

الثانية/    / اللطيف والنرش    / م ١٩٨٣  - هـ  ١٤٠٣الطبعة  للطباعة  الفكر  دار 

  لبنان.  /بريوت  / والتوزيع

الدارمي/   :الدارمي  ن نَ ُس   -  ٣٠ اهللا  ـ ١٣٤٩  عبد  االعتدال   /ه   /مطبعة 

  دمشق. 

  دار الفكر.  / أمحد بن احلسني البيهقي  :ن الكربىٰ نَ السُّ  -  ٣١

  /شعيب األرنؤوط   :إرشاف وختريج  /الذهبي   :عالم النبالءأسري    -  ٣٢

األسد   : حتقيق التاسعة/    / حسني  مؤسَّ   / م ١٩٩٣  - هـ  ١٤١٣الطبعة  سة  نرش 

  . لبنان / بريوت /الرسالة 

السُّ   -  ٣٣ األحاديث  / البغوي   : ةنَّ رشح  وختريج  وتعليق  شعيب    : حتقيق 

  بريوت.  / املكتب اإلسالمي  / م ١٩٨٣ -   هـ١٤٠٣  الطبعة الثانية/  /األرناؤوط

البخاري  -   ٣٤ دار    / م ١٩٨١  -هـ  ١٤٠١  /البخاري   :صحيح  نرش 

  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. 

  لبنان.  /بريوت / الفكر  دار   /مسلم النيسابوري  : صحيح مسلم -  ٣٥

املحرقة  -  ٣٦ اهليتمي   :الصواعق  حجر  وعلَّ خرَّ   / ابن  أحاديثه  ق  ج 
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وقدَّ  لهحواشيه  الوهَّ   : م  اللطيف عبد  عبد  الثانية  / اب    - هـ  ١٣٨٥  / الطبعة 

  نرش مكتبة القاهرة.  / ة املتحدة يَّ املطبعة رشكة الطباعة الفنّ / م ١٩٦٥

  :  القرن الثالث بعد العرشة)طبقات أعالم الشيعة (الكرام الربرة يف   -   ٣٧

  آقا بزرگ الطهراين. 

الشافعيَّ   -  ٣٨ الكربىٰ طبقات  الوهَّ   :ة  بن عيلٍّ عبد    : حتقيق  / السبكي  اب 

حممّ  الطناحي حممود  الفتَّ و  د  حممّ عبد  احللواح  الكُ   / د  إحياء  العربيَّ تُ دار    / ة ب 

  البايب احللبي.   ٰى فيصل عيس

طالب  -   ٣٩ أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  ِعنبة  :عمدة    / احلسيني  ابن 

الطالقاين حممّ   :تصحيح آل  حسن  الثانية   /د    / م ١٩٦١  - هـ  ١٣٨٠  / الطبعة 

  النجف األرشف.  / ةمنشورات املطبعة احليدريَّ 

  طباعة ونرش دار إحياء الرتاث العريب.  / العيني  :عمدة القاري  -  ٤٠

الباري  -   ٤١ حجر :  فتح  الثانية  / ابن  املعرفة    / الطبعة  دار  ونرش  طباعة 

  لبنان.  / بريوت /عة والنرش للطبا

  لبنان.  /بريوت / نرش دار صادر / ابن عريب  :ةيَّ الفتوحات املكّ  -  ٤٢

املهمَّ   -  ٤٣ الصبَّ   :ةالفصول  املالكيابن  الغريري  : حتقيق  / اغ    / سامي 

ـ ١٤٢٢  /وىلٰ الطبعة األُ    نرش دار احلديث للطباعة والنرش.  / املطبعة رسور / ه

  لبنان.  /بريوت / ةب العلميَّ تُ الكُ دار  / النسائي :فضائل الصحابة - ٤٤

د جواد  حممّ   :حتقيق  / د حسني احلسيني اجلاليل حممّ   :فهرس الرتاث  -   ٤٥

اجلاليل  األُ   /احلسيني  ـ ١٤٢٢وٰىل/  الطبعة  نگارش   /ش ١٣٨٠  -  ه   / املطبعة 

  نرش دليل ما. 

طالب   -  ٤٦ أيب  إيامن  يف  الواجب  حممّ   :القول  عيلّ الشيخ   / اهلندي  د 

  / م ٢٠١٢  -  هـ١٤٣١  /وىلٰ الطبعة األُ   /س الغريفيد املقدَّ د حمموالسيِّ   :حتقيق
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األ اإلسالميمركز  الرتاث  إلحياء  األرشف  /مري  املتَّ   /النجف   /قنيدار 

 بريوت. 

الطبعة   / عيل أكرب الغفاري  : تصحيح وتعليق  / الشيخ الكليني  : الكايف  -  ٤٧

  ن. طهرا   / ة ب اإلسالميَّ ُت نرش دار الكُ   / املطبعة حيدري   / ش ١٣٦٣اخلامسة/  

الغدير  -  ٤٨ األميني   :كتاب  الرابعة/  /الشيخ    - هـ  ١٣٩٧  الطبعة 

  لبنان.  / بريوت  /دار الكتاب العريب  / م ١٩٧٧

نرش دار    /يب الفتح اإلربيل أبن    عيلُّ :  ةيف معرفة األئمَّ   ةكشف الغمَّ   -  ٤٩

  لبنان.  / بريوت / األضواء 

  : حتقيق  /ي ز القمِّ ا اخلزَّ  : ة االثني عرشعٰىل األئمَّ  ثر يف النصِّ كفاية األ -  ٥٠

اخلوئي/ السيِّ  الكوهكمري  احلسيني  اللطيف  عبد  ـ ١٤٠١د  اخليَّ   /ه   / ام املطبعة 

  انتشارات بيدار.  / قم

العُ   -   ٥١ اهلندي املتَّ   : لامَّ كنز  وتفسري  / قي  حيَّ   :ضبط  بكري    / اين الشيخ 

وفهرسة السقا/    : تصحيح  صفوة  مؤسَّ   / م ١٩٨٩  - هـ  ١٤٠٩الشيخ  سة  نرش 

  ان. لبن / بريوت /الرسالة 

األ  -   ٥٢ األ  : نساباللباب يف هتذيب  دار صادر   / ثريابن    / طباعة ونرش 

  بريوت.

ـ ١٤٠٥م ابن منظور/ حمرَّ : لسان العرب -  ٥٣   نرش أدب احلوزة.  /ه

األنوار يف طبقات األخيار  -  ٥٤ الوهَّ   :لواقح  الشعراوي عبد  طبع    /اب 

  مرص.  /املشهد احلسيني   /محد حنفي أونرش عبد احلميد 

٥٥  -  ٰ   بريوت. /دار الفكر  / ابن حزم : املحىلَّ

  / وىلٰ الطبعة األُ   / حسن بن سليامن احليلِّ   :خمترص بصائر الدرجات  -  ٥٦

  النجف األرشف.  /ة منشورات املطبعة احليدريَّ   /م ١٩٥٠  -هـ  ١٣٧٠



 ٨٥  ...........................................................................  املصادر واملراجع 

اليقظان  -  ٥٧ وعربة  اجلنان  اليمني   :مرآة  اليافعي  أسعد  بن  اهللا    / عبد 

حواشيه املنصور   : وضع  األُ   / خليل    / م ١٩٩٧  - هـ  ١٤١٧  / وىلٰ الطبعة 

  ة. ب العلميَّ تُ دار الكُ  / بيضون د عيلّ منشورات حممّ 

يوسف    :بإرشاف  / احلاكم النيسابوري   : املستدرك عٰىل الصحيحني  -   ٥٨

  عبد الرمحن املرعشيل. 

  لبنان.  /بريوت  / دار صادر  /بن حنبل  أمحد : محدأمسند  -  ٥٩

الرسول    -   ٦٠ آل  مناقب  يف  السؤول  بحممّ   : مطالب  طلحة  د  ن 

  ة. ماجد بن أمحد العطيَّ  : حتقيق / الشافعي

والرجال  -   ٦١ العلامء  تراجم  يف  الرجال  حممّ   : معارف  حرز  الشيخ  د 

الدِّ ق عليه ونرشه حفيده الشيخ حممّ علَّ   /ين الدِّ  -   هـ١٣٨٣  /ين د حسني حرز 

  النجف األرشف.   /مطبعة النجف  / م ١٩٦٤

نرش دار    /م ١٩٧٩  - هـ  ١٣٩٩  ياقوت احلموي/  :معجم البلدان  -  ٦٢

  . لبنان / بريوت  /إحياء الرتاث العريب 

الكبري  -   ٦٣ وختريج  / الطرباين :  املعجم  املجيد    :حتقيق  عبد  محدي 

  نرش دار إحياء الرتاث العريب.  / الطبعة الثانية  / السلفي

املؤلِّ   -   ٦٤ كحالة   : فنيمعجم  رضا  املثنَّ  / عمر  مكتبة  إحياء    ٰى نرش  ودار 

  لبنان.  /بريوت  / الرتاث العريب

صفوان عدنان   :حتقيق   /صفهاين الراغب األ :لفاظ القرآنأ  مفردات - ٦٥

ـ ١٤٢٧الطبعة الثانية/   / داوودي   نرش طليعة النور.  /زاده  املطبعة سليامن  / ه

أيب طالب  -   ٦٦ آل    : تصحيح ورشح ومقابلة  / ابن شهرآشوب   :مناقب 

األرشف/   النجف  من أساتذة  املكتبة    /م ١٩٥٦  -هـ  ١٣٧٦جلنة  طباعة ونرش 

  النجف األرشف.  / ةيدريَّ احل



   ¨إثبات وجود اإلمام املهدي    ............................................................  ٨٦

ُممزِّ   -  ٦٧ الغالب  األسد  بن  مناقب  ليث  العجائب  وُمظهر  الكتائب،  ق 

عيلِّ  احلسن  أيب  املؤمنني  أمري  طالب    غالب،  أيب  شمس  :  بن  اجلزري  ابن 

حممّ الدِّ  حممّ ين  بن  الطنطاوي   : حتقيق  / د د  القرآن   / طارق  مكتبة  /  مرص   /نرش 

  القاهرة. 

د  حممّ  : دراسة وحتقيق  / ابن اجلوزي   : م وامللوكمَ املنتظم يف تاريخ األُ   -  ٦٨

ومصطف عطا  القادر  عطا   ٰى عبد  القادر  وصحَّ   / عبد  زرزور  :حهراجعه    / نعيم 

  لبنان.  / بريوت /ة ب العلميَّ تُ دار الكُ  /م ١٩٩٢  -هـ  ١٤١٢  /وىلٰ الطبعة األُ 

  / اب الشعراوي عبد الوهَّ   :خالق)(لطائف املنن واأل  املنن الكربىٰ   -  ٦٩

  مرص. /املشهد احلسيني   /محد حنفي أعبد احلميد  طبع ونرش 

  / د عبدهالشيخ حممّ   :رشح  /  ب اإلمام عيلٍّ طَ ُخ :  هنج البالغة  -  ٧٠

  قم.  / دار الذخائر / قم  / املطبعة النهضة  / ش١٣٧٠ - هـ  ١٤١٢/وىلٰ الطبعة األُ 

العارفني  -   ٧١ البغدادي   : هدية  باشا  الرتاث    / إسامعيل  إحياء  دار 

  . لبنان /بريوت  / العريب

املودَّ   -  ٧٢ القربىٰ   ةينابيع  احلنفي  :لذوي  عيلّ سيِّ   : حتقيق  / القندوزي    د 

احلسيني  أرشف  األُ   / مجال  ـ ١٤١٦  / وىلٰ الطبعة  أُ   / ه دار    / سوه املطبعة  نرش 

  سوة للطباعة والنرش. األُ 

األكابر  -   ٧٣ عقائد  بيان  يف  واجلواهر  الوهَّ :  اليواقيت  اب  عبد 

األخرية/   / الشعراوي ـ ١٣٧٨  الطبعة  ومطبعة    / م ١٩٥٩  -   ه مكتبة  رشكة 

 والده بمرص. أالبايب احللبي و  ٰى مصطف

 *   *   *  



  





  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ط:  

لني أيب  د األنبياء واملرَس سيِّ   العاملني، والصالة والسالم عىلٰ   احلمد هللا ربِّ 

،  )١( املهدي من عرتيت من ولد فاطمة، املهدي من ولدي«د الذي قال: القاسم حممّ 

لقًا وُخلقًا، تكون له غيبة وحرية،  اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس يب َخ 

اخللق عن أدياهنم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها قسطًا    تضلَّ   ٰى حتَّ 

  .)٢( »ت ظلًام وجوراً ئَ لِ وعدالً كام مُ 

الطيِّ األئمَّ   وعىلٰ  برشَّ ة  الذين  املهدي  آباء  الطاهرين  كجدِّ بني  به  هم  وا 

ال يفتتنوا بعده، كام    ٰى دوا لغيبته بني شيعته بأحاديث كثرية حتَّ ، ومهَّ   النبيِّ 

رت يف مولود يكون  ي فكَّ ولكنِّ«ه قال:  ، أنَّ   ه أمري املؤمنني عيلٍّ روي عن جدِّ 

من ظهري احلادي عرش من ولدي، هو املهدي الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً  

مُ  وتكوئَ لِ كام  وظلًام،  جورًا  يضلُّ ت  وحرية  غيبة  له  فيها    ن  وهيتدي  أقوام  فيها 

عيلٍّ )٣( »آخرون بن  احلسني  اهللا  عبد  أيب  وعن   ،  :قال هذا    إنَّ «  ،  لصاحب 

املهدي  -األمر   حتَّ   -  يعني:  تطول  إحدامها  مات،    ٰى غيبتني  بعضهم:  يقول 

   نفر يسري، ال ُيطلع عىلٰ أمره من أصحابه إالَّ   عىلٰ   ٰى ال يبق   ٰى وبعضهم: ذهب، حتَّ 
 

 .)٣١٠ ص / ٢ ج(ن أيب داود السجستاين نَ، ُس )١٨٦ ص( يس لشيخ الطول) الغيبة ١(

والتبرصة  ٢( اإلمامة  القمِّ ال )  بابويه  املودَّ )١٢٠  ص(ي  بن  ينابيع  احلنفي  لة  ،   ص   /٣  ج(لقندوزي 

٣٨٦(. 

 .)٤٠٨ ص /٢ ج(لفيض الكاشاين لالوايف  ) ٣(
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ويلٍّ  من  أحد  إالَّ   موضعه  غريه،  املوىلٰ وال  أمره     ييل  اهللا  )١(»الذي  عبد  أيب  وعن   ،

قال:الصادق   إىلٰ   إنَّ «  ،  منها  يرجع  إحدامها  غيبتان،  األمر  هذا    لصاحب 

واألُ  أيِّ   ٰى خر أهله،  يف  هلك  سلك   يقال:  كان    ،»؟واٍد  إذا  نصنع  فكيف  قلت: 

قال:   ادِّ «كذلك؟  مدَّ إذا  مثله فاسأل  عٍ عاها  فيها  جييب  أشياء  عن  ومن  )٢( »وه   ،

وعليك بالصرب  «والد الشيخ الصدوق:   إىلٰ   رسالة اإلمام احلسن العسكري 

فإنَّ  الفرج  أُ     النبيَّ   وانتظار  أفضل أعامل  يزال  مَّ قال:  الفرج، وال  انتظار  تي 

حتَّ  حزن  يف  برشَّ   ٰى شيعتنا  الذي  ولدي  النبيُّ يظهر  به       األرض يمأل  أنَّه   ،

  .)٣( »ت جورًا وظلًام، فاصرب ئَ  وقسطًا، كام ُملِ عدالً 

ة وُخمَلِِّصها من الرجس والطاغوت  مَّ مهدي هذه األُ  والصالة والسالم عىلٰ 

  من الدنيا إالَّ   لو مل يبَق «:  ه  ، الذي قال فيه جدُّ د بن احلسن  اإلمام حممّ 

لطوَّ  واحد  حتَّ يوم  اليوم  ذلك  اهللا  ول   ٰى ل  من  رجالً  فيه  اهللا  يواطئ  يبعث  دي، 

  .)٤(» ت ظلًام وجوراً ئَ لِ اسمه اسمي، يملؤها عدالً وقسطًا كام مُ 

قال    وعىلٰ  الذين  لِلِقائه،  بإخالص  املنتظرين  وشيعته  املهدي  أصحاب 

العابدين   زين  اإلمام  بإمامته،    إنَّ «:  فيهم  القائلون  غيبته،  زمان  أهل 

كلِّ  أهل  أفضل  لظهوره،  ألنَّ   املنتظرون  تعاىلٰ   زمان؛  من    اهللا  أعطاهم  ذكره 

العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة، وجعلهم  

اهللا   رسول  يدي  بني  املجاهدين  بمنزلة  الزمان  ذلك  أُ   يف  ولئك  بالسيف، 

النداء    وإىلٰ .  )٥( »وجهراً  ادين اهللا رس�   ، وشيعتنا صدقًا، والدعاة إىلٰ ااملخلصون حق� 
 

 .)١٧٦ ص(عامين لشيخ الن ل) الغيبة ١(

 . )٣٤٠ ص /١ ج(لشيخ الكليني ل) الكايف ٢(

 .)٥٢٧ ص /٣ ج(بن شهرآشوب ال) مناقب آل أيب طالب ٣(

 .)٢٦١ ص(ال النيسابوري لفتَّ ل) روضة الواعظني ٤(

 .)٣٢٠ ص(لشيخ الصدوق لين ومتام النعمة ) كامل الدِّ ٥(



 ٩١  .....................................................................................  توطئة

وسيأيت من شيعتي  «:  ¨، وبعد خروج السفياين، كام وعدنا باسمه يوم الصيحة

املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو    ٰى ع فمن ادَّ عي املشاهدة، أَال من يدَّ 

مفرت كذَّ  فإهنَّ )١( »اب  اهللا  ،  عبد  أيب  فعن  قريبًا،  نراه  ونحن  بعيدًا  يرونه  م 

  ، ) ٢(» نجا اُملسلُِّمون اتون، وهلك املستعجلون، و كذب الوقَّ « ه قال:  أنَّ     الصادق 

  .) ٣( » ك بأمرنا يف غيبة قائمنا، فلم يزغ قلبه بعد اهلداية طوبٰى ملن متسَّ « :  وقال  

  وبعُد:

اتَّ  عىلٰ فقد  املسلمون  قضيَّ   فق  املهدي  أصل  اإلمام  وعىلٰ ̈ ة  وجوب    ، 

ة قيام دولته آخر  ، ووجوب االعتقاد بحتميَّ ه من أهل البيت  اإليامن هبا، وأنَّ 

وا عىلٰ الزمان  أنْ   نتصارها  بعد  األرض،  يف  والفساد  عيس   الظلم      ٰى هيبط 

به يف الصالة ويالزمه يف مسريته، كام برشَّ  به جدُّ ويقتدي  يف    ه رسول اهللا   

  مل تكن متواترة.   االستفاضة، إنْ  أحاديث بلغت حدَّ 

هل    ¨اإلمام املهدي    ة يف أنَّ اخلالف وقع بني املذاهب اإلسالميَّ    أنَّ إالَّ 

  ام؟ د يف قابل األيَّ ولَ ه سيُ ولود أم أنَّ هو م

اإلماميَّ  الشيعة  أمجع  عرشيَّ فقد  االثنا  السنة  ة  أهل  علامء  من  وبعٌض  ة، 

عىلٰ  األنساب،  علامء  ومعظم  سامرَّ   واجلامعة،  يف  سنة  والدته  ،  )هـ٢٥٥( اء 

عىلٰ  ذلك  يف  األدلَّ   معتمدين  من  كبرية  تُ مجلة  التي  الصحيحة  والروايات  ت  ثبِ ة 

التي يعُضُد بعضها بعضًا، وأنَّ   ̈ والدته     -   ه غاب عن األنظار وغريها الكثري 

متتلئ األرض جورًا وظلًام،    أنْ   إىلٰ   -   ام اجلور والضالل بعدما طلب دمه من حكَّ 

  . فيظهر؛ ليملئها قسطًا وعدالً، بأمر اهللا  
 

 .)٥١٦ ص(لشيخ الصدوق لين ومتام النعمة ) كامل الدِّ ١(

 . )٣٦٨ ص /١ ج(لشيخ الكليني ل) الكايف ٢(

 .)٣٥٨ ص(لشيخ الصدوق لين ومتام النعمة ) كامل الدِّ ٣(
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ه  د بعد، وأنَّ ولَ مل يُ   ه  ة واجلامعة قائلني بأنَّ نَّ يف حني كان معظم أهل السُّ 

زمان؛ ليمأل األرض قسطًا  يبعثه يف آخر ال  اهللا    ام، وأنَّ د يف مستقبل األيَّ ولَ سيُ 

  وعدالً. 

األُ  التفاصيل  بعض  يف  اختلفوا  اسم  لشخصيَّ   ٰى خر كام  يف  كاختالفهم  ته، 

  أبيه، أهو عبد اهللا أم احلسن كام تقول به الشيعة؟ 

اد اإلمام احلسني  أم من أحف،    ه من أحفاد اإلمام احلسن بن عيلٍّ أو أنَّ 

  ؟ وغري ذلك.  بن عيلٍّ ا

شكَّ وأمَّ  من  قضيَّ ا  يف  املهدي  ك  اإلمام  بعض    ¨ة  فهم  أصالً  وأنكرها 

العصبيَّ ممَّ   الشواذِّ  املذهبيَّ ن محلتهم  البيت    ما خيتصُّ   نكار كلِّ إ  ة عىلٰ ة    بأهل 

خلدونويتمسَّ  كابن  شيعتهم،  به  املعارصين   ك  ومن  أمني    وغريه،  كأمحد 

وحممّ وحممّ   املرصي،  زهرة،  أبو  وغريهمد  وجدي  فريد  ممَّ )١(د  األمر  وهذا  ال  ،  ا 

  ن بآرائهم. بهم ومتعَّ تُ كُ  من وقف عىلٰ   عىلٰ  ٰى خيف

متَّ  املسلمني عمومًا  فإنَّ  املهدي  قضيَّ   فقون عىلٰ وعليه  ا  ، وأهنَّ ¨ة اإلمام 

ولكنَّ اإلسالمي،  الفكر  وثوابت  ُأصول  فمن  وغيبته،  والدته  يف  خمتلفون  لو  هم 

اإلماميَّ  الشيعة  تقول  كام  املهدي مولودًا  إىلٰ كان  غائب  فهو  وإالَّ   ة  فإنَّ اآلن،  مل    ه 

  ة واجلامعة. نَّد وال غيبة له كام يقول أهل السُّ ولَ يُ 

األدلَّ  إىلٰ ومن  التي تشري  الكثرية  املهدي    ة  ه مولود،  وأنَّ   ¨وجود اإلمام 

حمدِّ  عند  حمجوب،  السُّ وغائب  أهل  واجلامعةنَّثي  الذهب)  ة  (سلسلة  حديث   ،

السُّ الذي رواه كبار علامء وحمدِّ  ة واجلامعة بأسنادهم عن اإلمام املهدي  نَّثي أهل 

جدِّ   ̈ املحجوب   عن  األطهار  آبائه  عن  سيِّ بسنده  عبد  ه  بن  حمّمد  األنبياء  د 

د السادات:  سيِّ  د املالئكة، قال: قال اهللا تعاىلٰ أخربين جربئيل سيِّ «، قال:   اهللا
 

 .)١٤٦و ١٤٥ ص(مركز الرسالة   /) انظر: املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي١(
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بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن    من أقرَّ   ، أنا  أنا اهللا ال إله إالَّ   إينِّ 

  . »من عذايب 

بعد    -  ه ة واجلامعة يف داللة احلديث ومضموننَّف بعض أهل السُّ وقد توقَّ 

وكأنَّ  اخلالص،  النقي  سنده  يف  الطعن  عن  حتَّ العجز  الصايف،  الذهب    َف رِ عُ   ٰى ه 

الذهب)   (سلسلة  كي وأنَّ   ، -بحديث  العباديَّ ه  األعامل  ترك  يمكن  ونحوها  ف  ة 

  ! ؟ لفظ التوحيد كال عىلٰ واالتِّ 

ُيقَص وهذا اشتباه وقصور منهم يف فهم املراد؛ ألنَّ  د من لفظ التوحيد  ه ال 

و فقط،  منه  اللسان  ويقصد  نَّ إلقلقة  النفس،  يف  اخلالص  التوحيد  صدق  ُيراد  ام 

الذاتيَّ  حبِّ حقيقته  تقابل  التي  و  ة  واملال  والرئاسة  الدنيا  والشهوات  البنون 

يتشبَّ  قد  التي  املغريات  من  ذلك  ونحو  ويغرتُّ والسلطة  اإلنسان،  هبا  ممَّ   ث  ا  هبا 

ن اإلنسان  علِ مل يُ   ته، وإنْ ووحدانيَّ   اهللا تعاىلٰ   يضعها يف صفٍّ مقابل أو مواٍز حلبِّ 

يتربَّ  قد  بل  ولفظًا،  قوالً  من ذلك، ولكنَّذلك  ُيلْ أ  العمل    ُظ عىلٰ حَ ه  واحلالة  نحو 

،  سبحانه وتعاىلٰ رمحه اهللا   من  األغلب إالَّ   ة، ملتزمًا به يف األعمّ ة الداخليَّ النفسيَّ 

املوىلٰ  اخلالص    وتنزيه  اإليامن  مع  ونحوها،  والتفويض  والتشبيه  التجسيم  عن 

  البعيد عن التشكيك. 

وإنَّ  عيلِّ   هذا،  اإلمام  عن  روي  ما  الذهب)  (سلسلة  حديث  بن    أصل 

منه حمدِّ   الرضا    ٰى موس بنيسابور وطلب  بسنده عن  عند مروره  رواية  ثوها 

املحدِّ  من  كثري  رواه  وقد  األكرمني،  الطاهرين  من  أجداده  العديد  وأثبته  ثني 

الصبَّ املصنِّ ابن  أورده  فقد  املهمَّ فني،  (الفصول  يف  املالكي  يف  اغ  والقضاعي  ة)، 

نفي يف (معارج  (مسند الشهاب)، وابن عساكر يف (تاريخ دمشق)، والزرندي احل

قي  معرفة فضل آل الرسول)، والسيوطي يف (اجلامع الصغري)، واملتَّ   الوصول إىلٰ 

  وغريهم كثري.  ،ة)ل)، والقندوزي احلنفي يف (ينابيع املودَّ امَّ اهلندي يف (كنز العُ 
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هذا  () يف كتابه (حلية األولياء):  هـ٤٣٠(ت    )١( بو نعيم األصبهاينأوقال  

بني، وكان  سناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيِّ إلحديث ثابت مشهور هبذا ا 

  سناد عىلٰ ، قال: لو قرئ هذا اإلسنادهذا اإل   ٰى ثني إذا روبعض سلفنا من املحدِّ 

  .)٢( »جمنون ألفاق

مصنَّ  يف  استفاضته  عن  اإلماميَّ فضالً  الشيعة  حمدِّ فات  وعند  ثيهم  ة 

عيلِّ  اإلمام  عن  والصحيحة  املعتربة  موس   بأسانيدهم  ولكن  الرضا    ٰى بن   ،

الشيخ الصدوق    »برشوطها، وأنا من رشوطها «بإضافة:   اهللا  (كام رواه  رضوان 

  .)٣( به، وغريهتُ يف كُ  )عليه

قال:    ،)  يف كتابه (عيون أخبار الرضا  الشيخ الصدوق    ٰى فقد رو 

د بن جعفر  ثنا أبو احلسني حممّ ، قال: حدَّ ل  بن املتوكِّ   ٰى د بن موسثنا حممّ حدَّ 

قال: حدَّ ثنا حممّ قال: حدَّ   األسدي،  الصويل،  بن احلسني  بن عقيل،  د  ثنا يوسف 

  نيسابور وأراد أنْ   أبو احلسن الرضا     واىفٰ امَّ ـ عن إسحاق بن راهويه، قال: ل

إىلٰ  منها  رسول    خيرج  ابن  يا  له:  فقالوا  احلديث،  عليه أصحاب  اجتمع  املأمون 

عنَّ  ،اهللا ُحت ترحل  وال  فنستفيده  دِّ ا  بحديث  العامرية،  ثنا  يف  قعد  قد  وكان  منك؟ 

بن جعفر يقول: سمعت أيب جعفر بن    ٰى سمعت أيب موس«طلع رأسه، وقال:  أف
 

(ت  ١( نعيم  أبو  األصبهاين،  أمحد  بن  اهللا  عبد  بن  أمحد  مؤرِّ   ، )ـه٤٣٠)  يف  حافظ،  الثقات  من  خ، 

رواية، ولد ومات يف أصبهان. من تصانيفه: حلية األولياء وطبقات األصفياء، ومعرفة احلفظ وال

املحدِّ  وطبقات  النبوَّ الصحابة،  ودالئل  والرواة،  الشعراء.  ثني  وكتاب  أصبهان،  أخبار  وذكر  ة، 

 .)١٥٧ ص /١ ج(لزركيل لانظر: األعالم  

 .)١٩٢و ١٩١ ص /٣ ج(ألصبهاين ل) حلية األولياء وطبقات األصفياء ٢(

التوحيد  ٣( انظر:  الصدوق  ل)  الرضا  )٢٥  ص(لشيخ  أخبار  عيون  الصدوق  ل،    /٢  ج(لشيخ 

الواعظني  )١٤٥ ص روضة  النيسابوري  لفتَّ ل،  طالب  )٤٣  ص(ال  أيب  آل  مناقب  بن ال، 

 . )٢٩٧ ص /٢ ج(شهرآشوب 
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بن احلسني يقول:    يقول: سمعت أيب عيلَّ   د بن عيلٍّ د يقول: سمعت أيب حممّ حممّ 

عيلٍّ  بن  احلسني  أيب  عيلَّ   سمعت  املؤمنني  أمري  أيب  سمعت  أيب    يقول:  بن 

الن    طالب اهللا      بيَّ يقول: سمعت  إالَّ   يقول: سمعت  إله    يقول: ال 

نادانا:  ، قال: فلامَّ »فمن دخل حصني أمن من عذايب  ، اهللا حصني  مرت الراحلة 

  . »برشوطها، وأنا من رشوطها «

ه إمام من  بأنَّ   قرار للرضا  : من رشوطها اإلقال الشيخ الصدوق  

  .)١( العباد مفرتض الطاعة عليهم عىلٰ   ل اهللا  بَ قِ 

ا  علي�   نَّ أصاحب كتاب (تاريخ نيسابور):    )٢(   ورد احلاكم النيسابوريوقد أ

موس بن  ل   ٰى الرضا  الصادق  جعفر  بن  قبَّ امَّ ـالكاظم  يف  كان  نيسابور  دخل  ة   

هبا السوق، فعرض له اإلمامان احلافظان أبو   بغلة شهباء، وقد شقَّ   مستورة، عىلٰ 

، فقاال:  ٰىص ديث ما ال ُحي زرعة، وأبو مسلم الطويس، ومعهام من أهل العلم واحل 

أهيُّ  السيِّ يا  األئمَّ ا  السادة  ابن  اجلليل  بحقِّ د  وأسالفك    ة،  األطهرين،  آبائك 

 

 . )١٤٥و ١٤٤ ص /٢ ج(لشيخ الصدوق ل  عيون أخبار الرضا) ١(

بن محدويه بن نعيم الضبي، الطهامين النيسابوري، الشهري باحلاكم، ويعرف    د بن عبد اهللا) هو حممّ ٢(

 ٰ املتوىفَّ اهللا  أبو عبد  البيع،  ُح   )،هـ٤٠٥( سنة  بابن  أكابر  واملصنِّفَّ من  احلديث  فيهاظ  مولده    ،فني 

العراق سنة   إٰىل  رحل  نيسابور،  وحجَّ هـ)٣٤١(ووفاته يف  وراء  ،  وما  خراسان  ، وجال يف بالد 

سنة  النهر،   نيسابور  قضاء  وويل  شيخ.  ألفي  نحو  عن  ـ ٣٥٩(وأخذ  جرجان لِّ قُ   ثمّ   )،ه قضاء  د 

وهو    ،نيوكان ينفذ يف الرسائل إٰىل ملوك بني بويه، فيحسن السفارة بينهم وبني السامانيِّ   ،فامتنع

الناس بصحيح احلديث ومتييزه عن سقيمه كُ صنَّ  ، من أعلم  ابن عساكر:  ا بًا كثرية جد� تُ ف  ، قال 

ع من تصانيفه املسموعة يف أيدي الناس ما يبلغ ألفًا ومخسامئة جزء. منها: تاريخ نيسابور، قال وق

ن الرجل يف فيه السبكي: وهو عندي من أعود التواريخ عٰىل الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنُّ

أُ  يف  واملدخل  واإلكليل،  الصحيحني،  عٰىل  واملستدرك  مجيعها،  وترا العلوم  احلديث،  جم صول 

أُ  احلديث، ومعرفة  به، املطبوع باسم (معرفة تُ صول احلديث وعلومه وكُ الشيوخ، والصحيح يف 

 .)٢٢٧ ص /٦ ج(لزركيل لوغريها. انظر: األعالم  ،علوم احلديث)
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ك،   ما أريتنا وجهك امليمون، ورويت لنا حديثًا عن آبائك، عن جدِّ األكرمني، إالَّ 

  نذكرك به. 

املظلَّ  بكشف  وأمر  غلامنه  وأقرَّ فاستوقف  طلعته،    ة  برؤية  اخلالئق  عيون 

  طبقاهتم ينظرون ما بني باكٍ   عاتقه والناس قيام عىلٰ   قتان عىلٰ وإذا له ذؤابتان معلَّ 

ة  ل حافر بغلته، وعال الضجيج، فصاحت األئمَّ غ يف الرتاب ومقبِّ ومتمرِّ   وصارخٍ 

برصاخكم،   تؤذونا  وال  ينفعكم  ما  واسمعوا  انصتوا  الناس،  معارش  األعالم: 

  أسلم الطويس. د بن وكان املستميل أبا زرعة، وحممّ 

عيلٌّ  موسحدَّ « :  الرضا    فقال  أيب  جعفر    ٰى ثني  أبيه  عن  الكاظم، 

د الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه شهيد كربالء، عن  الصادق، عن أبيه حممّ 

ثني  ، قال: حدَّ ة عيني رسول اهللا  ثني حبيبي وقرَّ ، قال: حدَّ املرتٰىض   أبيه عيلٍّ 

حدَّ جربيل   قال:  ربُّ ،  وتعاىلٰ عزَّ ال  ثني  سبحانه  إالَّ ة  إله  ال  قال:  اهللا  ،   

  ٰى أرخ  ثمّ   ، »حصني، فمن قاهلا دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايب

عىلٰ  فعُ املظلَّ   السرت  قال:  وسار،  كانوا    دَّ ة  الذين  الدواوين  وأهل  املحابر  أهل 

  .)١( عرشين ألفاً  يكتبون فأنافوا عىلٰ 

الصدوق    ٰى ورو ح  الشيخ  بسنده:  حممّ دَّ أيضًا  سعيد  أبو  بن  ثنا  د 

بنيسابور، قال: حدَّ الفضل بن حممّ  النيسابوري    ثني أبو عيلٍّ د بن إسحاق املذكر 

ثنا عبد السالم بن صالح  اخلزرجي األنصاري السعدي، قال: حدَّ  احلسن بن عيلٍّ 

اهلروي، قال: كنت مع عيلِّ  الصلت  حني رحل من    الرضا    ٰى بن موس  أبو 

بغل راكب  حممّ نيسابور وهو  فإذا  احلرث، وحيية شهباء،  بن  بن رافع، وأمحد    ٰى د 

حييا وعدَّ ٰى بن  راهويه،  بن  وإسحاق  تعلَّ ،  قد  العلم  أهل  من  بغلته  ة  بلجام  قوا 
 

ة ة يف معرفة األئمَّ ، الفصول املهمَّ )٦٤١  ص  /٤  ج(لمناوي  ل) فيض القدير رشح اجلامع الصغري  ١(

 .)١٠٠٣ ص /٢ ج(اغ املالكي بن الصبَّ ال
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بحقِّ  فقالوا:  حدِّ   املربعة،  الطاهرين  فأخرج  آبائك  أبيك،  من  سمعته  بحديث  ثنا 

أيب العبد الصالح    ثنا حدَّ « ذو وجهني، وقال:    رأسه من العامرية، وعليه مطرف خزٍّ 

ثني أيب أبو  د، قال: حدَّ ثني أيب الصادق جعفر بن حممّ موسٰى بن جعفر، قال: حدَّ 

قال: حدَّ   بن عيلٍّ   ]دجعفر [حممّ  األنبياء،  عيلُّ باقر علوم  أيب  سيِّ   ثني  د  بن احلسني 

  ثني أيب عيلُّ ة احلسني، قال: حدَّ د شباب أهل اجلنَّثني أيب سيِّ حدَّ   ]العابدين، [قال: 

يقول: سمعت جربائيل يقول: قال      ، قال: سمعت النبيَّ بن أيب طالب  ا

 اهللا  ال إله إالَّ    أنا فاعبدوين، من جاء منكم بشهادة أنْ  أنا اهللا ال إله إالَّ إينِّ   : اهللا  

  . )١( » باإلخالص دخل يف حصني، ومن دخل يف حصني أمن من عذايب

 ٰ القاسم القشريي املتوىفَّ ة):  يف (الرسالة القشرييَّ   ) هـ٤٦٥(سنة    وقال أبو 

السامانيَّ اتَّ  األُمراء  ببعض  السند  هذا احلديث هبذا  بالذهب وأوٰىص صل    ة فكتبه 

اهللا بك؟ُيدفَ   أنْ  له: ما فعل  فقيل  موته،  بعد  بالنوم  قال:    ن معه يف قربه، فرؤي 

بتلفُّ  ، خملصًا،  حمّمدًا رسول اهللا  ، وتصديقي بأنَّ )اهللا  ال إله إالَّ ـ ( ظي ب غفر اهللا يل 

  .)٢(  كتبت هذا احلديث بالذهب تعظيًام واحرتاماً ينِّ أو

الذهب)؛ ألنَّ   َف رِ فعُ  احلديث بحديث (سلسلة  هذا  سناده عن  إ  واشتهر 

األطهار  أئمَّ  البيت  أهل  بأنَّ ة  وقد وصفوه  استنشقه  ،  ما  املجانني،  سعوط  ه 

  .)٣( ه عطر الرجال ذوي األلباب أفاق، إنَّ جمنون إالَّ 

ُروَي  أنَّ   وقد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  قُ عن  لو  قال:  اإل   َئ رِ ه  عىلٰ هذا    سناد 

  جمنون ألفاق من جنونه. 

قُ  الكاظم    أَ رِ فقد  اإلمام  عن  ُحياكيه  بسنٍد  حديثًا  فيه:  عليه  جاء   ،
 

 . )١٤٣ ص /٢ ج(لشيخ الصدوق ل  عيون أخبار الرضا) ١(

الفصول املهمَّ )١٠١  ص  / ٣  ج(إلربيل  لة  ) كشف الغمَّ ٢( املالكي  بن الصبَّ الة  ة يف معرفة األئمَّ ،  اغ 

 .)١٠٠٣و ١٠٠٢ ص /٢ ج(

 .)٤٥٠ ص(، أمايل الطويس )٥٣ ص(لشيخ الصدوق لاخلصال  )٣(
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موسحدَّ  قال:    ٰى ثني  جعفر،  حممّ حدَّ «بن  بن  أيب جعفر  حدَّ ثني  قال:  أيب  د،  ثني 

،  ثني أيب احلسني بن عيلٍّ بن احلسني، قال: حدَّ  عيلُّ  ثني أيب، قال: حدَّ د بن عيلٍّ حممّ 

  . »بن أيب طالب، قال: قال رسول اهللا   ثني أيب عيلُّ قال: حدَّ 

  .)١( املجنون ألفاق عىلٰ  َئ رِ سناد لو قُ إفقال أمحد: هذا 

، عن أبيه  ٰى بن موس  أبو الصلت اهلروي رواية عن عيلِّ   ٰى  رو امَّ ـوكذلك ل

  ، عن أبيه عيلِّ د بن عيلٍّ د، عن أبيه حممّ جعفر بن حممّ بن جعفر، عن أبيه    ٰى موس

عيلٍّ ا بن  احلسني  أبيه  عن  احلسني،  أبيه عيلِّ بن  عن  طالب    ،  أيب  وكان  بن   ،

حنبل بن  أمحد  ابن  فقال:   ، هناك  السند،  ذلك  هذا  فبهره  سعوط  ؟ما  هذا   !

  .)٢( به املجنون ألفاق ٰى املجانني، لو تداو 

زوه  أبواب بيوهتم، وطرَّ  رشيف بسنده عىلٰ وقد كتب الناس هذا احلديث ال

  كًا هبذا السند الذهبي اخلالص، والنقي الطاهر. نًا وتربُّ يف أكفاهنم، تيمُّ 

صنَّ  املرتٰىض وقد  ـ ١٢٠٥(ت    )٣( بيديالز  ف  (تاج    )ه كتاب  صاحب 
 

 .)٤٣٢و ٤٣١ ص /٣ ج(بن شهرآشوب ال) مناقب آل أيب طالب ١(

 . )٩و ٨ ص /١ ج( ) موسوعة اإلمام العسكري ٢(

حممّ ٣( هو  حممّ )  بن  حممّ د  بن  الرزَّ د  عبد  بن  امللقَّ د  الفيض،  أبو  الزبيدي،  احلسيني  بمرتٰىض  اق  ب 

 ٰ  أصله  ،فنيمة باللغة واحلديث والرجال واألنساب، من كبار املصنِّ: عالَّ )هـ١٢٠٥( سنة  املتوىفَّ

(بلجرام) يف  باهلند  ومولده  العراق،  يف  (واسط)  ب  ،من  زبيد  يف  إٰىل   ،(اليمن)ـ  ومنشأه  رحل 

ف، وكاتبه ملوك احلجاز واهلند  حَ احلجاز، وأقام بمرص، فاشتهر فضله واهنالت عليه اهلدايا والتُّ 

واجلزائر والسودان  والرتك  األقٰىص  واملغرب  والعراق  والشام  الناس  ،واليمن  اعتقاد  فيه    وزاد 

ه  ومل يزر الزبيدي ويصله بيشء مل يكن حجُّ  من حجَّ  ٰى كان يف أهل املغرب كثريون يزعمون أنَّ حتَّ 

ُحيِس كامالً  وكان  الرتكيَّ !  والفارسيَّ ن  ٰ ة  توىفَّ الكرج،  لسن  من  وبعضًا  مرصة  يف  بالطاعون  من    .  

إحياء العلوم للغزايل،    قني يف رشحفاته: تاج العروس يف رشح القاموس، وإحتاف السادة املتَّ مصنَّ

ة مذهب اإلمام أيب حنيفة، ومعجم شيوخه،  ة، وعقود اجلواهر املنيفة يف أدلَّ ب الستَّ تُ وأسانيد الكُ 

) احلديث  يف  السند  ورشحها،    ١٥٠٠وألفية  باألرشاف، بيت)  املسلسل  باحلديث    واإلسعاف 

 . )٧٠ ص /٧ ج(لزركيل لوغريها. انظر: األعالم 
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طُ  فيه  مجع  باألرشاف)  املسلسل  باحلديث  (اإلسعاف  أسامه  كتابًا  ق  رُ العروس) 

جههذا احلديث، وملَّ ب   .)١( بعض من َخرَّ

د بن إبراهيم بن  هذا احلديث الرشيف احلافظ أمحد بن حممّ   ٰى هذا، وقد رو

  د بن احلسن )، عن اإلمام املهدي حممّ هـ٣٣٩هاشم الطويس البَالُذري (ت 

  . -  كام سيأيت بيان ذلك  -   مةة املكرَّ بسنده عن آبائه الطاهرين، يف لقاءه معه يف مكَّ 
 

 . )٢٣٦ - ٢٣٤ ص /٣  ج(بيدي لمرتٰىض الزلين قني برشح إحياء علوم الدِّ تَّ حتاف السادة املإ) ١(

 هذا احلديث فيه بسنده من طريق ابن اجلزري، حيث قال: وقد أخرج الزبيديُّ 

حممّ  اهللا  عبد  أيب  شيوخنا  شيخ  مسلسالت  يف  يل  وقع  احلديث  احلنفي هذا  سعيد  بن  أمحد  بن  د 

ين عبد اخلالق بن أيب بكر املزجاجي احلنفي بمدينة يض الدِّ ي؛ فيام قرأته عٰىل شيخي اإلمام راملكّ 

حدَّ )هـ١١٦٢(زبيد، يف شهور سنة   قال:  املكّ ؛  اهللا  عبد  أبو  به  قراءةً ثنا  املذكور  أخربنا    ي  عليه، 

د بن عبد  بن حممّ   د بن العالء احلافظ، أخربنا النور عيلّ ي، أخربنا حممّ بن حييٰى املكّ   احلسن بن عيلِّ 

ين أبو الفضل  ان، أخربنا احلافظ جالل الدِّ نا البدر الكرخي وحسن بن اجلايب احلنفيَّ الرمحن، أخرب

د  ين حممّ د العقبي، أخربنا احلافظ شمس الدِّ السيوطي، أخربنا احلافظ أبو النعيم رضوان بن حممّ 

ثني ببالد د اجلاميل، أخربنا شيخ املحدِّ د بن حممّ د بن حممّ أخربنا اجلامل حممّ  د بن اجلزري،بن حممّ ا 

الدِّ  حممّ فارس سعيد  أبو  حممّ ين  حممّ د  بن  بن مسعود  ولد  د  الكازروين من  البلياين  بن مسعود  د 

الظهري إسامعيل بن املظفَّ الدقَّ   ستاذ أيب عيلٍّ األُ  د الشريازي، أخربنا أبوطاهر ر بن حممّ اق، أخربنا 

بن حم  أبو بكر عبد اهللا  الربيع احلنفي، أخربنا  السالم بن أيب  القالنيس، أخربنا  مّ عبد  د بن سابور 

د بن منصور اآلدمي، أخربنا احلافظ أبو مسعود سليامن بن إبراهيم أبو املبارك عبد العزيز بن حممّ 

ستاذ أبو  ثنا األُ النيسابوري، حدَّ   ك بن عيلٍّ لِ ثنا أبو صالح أمحد بن عبد املَ د بن سليامن، حدَّ بن حممّ ا 

حممّ  حممّ طاهر  بن  الزياديد  حممش  بن  حدَّ د  حممّ ،  أبو  حممّ ثنا  بن  أمحد  هاشم د  بن  إبراهيم  بن  د 

بن    ثني أيب عيلُّ بن موسٰى الكاظم، حدَّ   د بن عيلِّ بن حممّ   ثنا احلسن بن عيلِّ البَالُذري احلافظ، حدَّ 

الرضا، حدَّ   ثني أيب عيلُّ ، حدَّ د بن عيلٍّ ثني أيب حممّ د، حدَّ حممّ  الكاظم،  بن موسٰى  ثني أيب موسٰى 

الصادق، حدَّ ثني أيبحدَّ  الباقر، حدَّ ثني أيب حممّ  جعفر  العابدين، حدَّ   ثني أيب عيلٌّ د  ثني أيب  زين 

عيلٍّ  بن  حدَّ احلسني  عيلُّ ،  املؤمنني  أمري  أيب  طالب    ثني  أيب  حدَّ بن  حممّ ،  عبد  ثني  بن  د 

 أنا  إينِّ « :)جلَّ وعال(د السادات ؛ قال: قال اهللا سيِّ د املالئكة ثني جربيل سيِّ ]، حدَّ [ اهللا

 . »يل بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايب  أنا، من أقرَّ اهللا ال إله إالَّ 
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ال عبد  احلافظ  ذكر  اجلنابذيوقد  العرتة  هـ٦١١(ت    )١( عزيز  (معامل  يف   (

أنَّ النبويَّ  (ت    ة)  النيسابوري  عن  هـ٤٠٥احلاكم  نيسابور)  (تاريخ  يف  أخرجه   (

  .)٢(  عن هذا الشيخالبَالُذري؛ وقال: مل نكتبه إالَّ 

الز (ت  وقال  يف  هـ١٢٠٥بيدي  النيسابوري  احلاكم  أيضًا  وأخرجه   :(

  .) من طريق البَالُذري(فوائد الفوائدـ اجلزء املعروف ب 

حممّ  بن  سعيد  عثامن  أبو  البحرييوأخرجه  كتابه  هـ٤٥١(ت    )٣( د  يف   (
 

ثمّ ١( اجلنابذي،  األخرض  ابن  املبارك  بن  حممود  بن  العزيز  عبد  هو  البزَّ   )  احلنبيل  أبو  البغدادي  ار، 

الدِّ حممّ  تقي  ٰ د،  املتوىفَّ سنة  ين  عرصهحمدِّ   ):هـ٦١١(  يف  العراق  م  ، ث  (قرية أصله  جنابذ  ن 

ببغداد  ،بنيسابور) ووفاته  حسنةصنَّ  ،ومولده  جمموعات  ثقةً   ،ف  حماسن   دُّ عَ يُ   ،وكان  من 

اد يف حتقيق  ة ابن شدَّ فاته: تنبيه اللبيب وتلقيح فهم املريب، وصيَّ ني وظرفائهم. من مصنَّالبغداديِّ 

  وٰى عن اإلمام أمحد، أوهام اخلطيب، واإلصابة يف ذكر الصحابة أبناء الصحابة، وكتاب فيمن ر

 .)٢٨ ص /٤ ج(لزركيل ل. انظر: األعالم ةومعامل العرتة النبويَّ 

 ). ١٩٩و ١٩٨ ص /٣ ج(إلربيل لة كشف الغمَّ ) ٢(

ٰ ) أبو عثامن سعيد بن حممّ ٣( دة ، والبَِحريي: بفتح الباء املوحَّ )هـ٤٥١( سنة د بن أمحد البحريي املتوىفَّ

من حتتها باثنتني ويف آخرها الراء، هذه النسبة إٰىل َبِحري وهو اسم  وكرس احلاء بعدها الياء املنقوطة 

ثقةً  جليالً  شيخًا  كان  (األنساب):  كتاب  يف  السمعاين  عنه  قال  إليه،  املنتسب  أجداد    لبعض 

واحلجاز العراق  إٰىل  رحل  التزكية،  بيت  من  العالية  ، صدوقًا  األسانيد  العمر  وعمَّ   ، وأدرك  ر 

حتَّ  حدَّ الطويل  بالٰى  حممّ ث  عمرو  أبا  بنيسابور  وأمٰىل، سمع  احلريي،  كثري  محدان  أمحد بن  بن  د 

حممّ  أمحد  أبا  حممّ واحلاكم  بن  أبا عيلٍّ د  احلافظ، وبرسخس  إسحاق  بن  أمحد  بن  أمحد   د  بن  زاهر 

حممّ  اهليثم  أبا  وبمرو  مكّ الرسخيس،  بن  إبراهيم  د  بن  عمر  حفص  أبا  وببغداد  الكشميهني،  ي 

د بن احلسن بن أمحد د بن عبد الرمحن املخلص، وبالكوفة أبا الفضل حممّ مّ الكتاين، وأبا طاهر حم 

البغدادي ومجاعة،  بن جعفر بن حطيط األسدي، وبمكَّ ا  رزيق  أبا احلسني أمحد بن عبد اهللا بن  ة 

السيِّ  حممد  الفراوي، وأبو  اهللا  أبو عبد  القاسم دي، وأبو املظفَّ روٰى يل عنه:  القشريي، وأبو  ر بن 

الرحيم اللسكي، ومل ُحي الشحامي،   ثنا عنه سوٰى هؤالء، وكانت والدته دِّ وأبو بكر حييٰى بن عبد 

أربع وستِّ  القعدة سنة  ذي  ومخسني يف  إحدٰى  اآلخر سنة  ربيع  ووفاته يف  بنيسابور،    ني وثالثامئة 
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يعزُّ  التي  األلف  حممّ   (األحاديث  أيب  عن  الرومي  وجودها)  أمحد  بن  اهللا  عبد  د 

ـ ٣٩٣ (ت   .)١( )، عن البَالُذريه

كذا وقع هذا احلديث هبذا    قال:  ثمّ )،  هـ٨٣٣وأخرجه ابن اجلزري (ت  

  .)٣( البَالُذري، واهللا أعلم والعهدة فيه عىلٰ  ،)٢( (املسلسالت السعيدة) السياق، من 

ـ ٨٤٢(ت    )٤( ين الدمشقيوأخرجه احلافظ ابن نارص الدِّ  ) يف مسلسالته  ه

إىلٰ  بسنده  األخبار)  مسلسالت  من  األخيار  احلاكم    (نفحات  اهللا  عبد  أيب 

  .)٥( د احلافظ البَالُذريالنيسابوري، عن أيب حممّ 

ة  نَّن البَالُذري أيضًا بسند مسلسل مجلة كبرية من علامء أهل السُّ رواه ع  ثمّ 

بالتقوواجلامعة، ممَّ  الكبار  ة واملشيخة،  ستاذيَّ والورع، واألُ   ٰى ن شهد هلم األعالم 
 

   ّان بن  ن نوح بن حيَّ د بن َبِحري بد بن جعفر بن حممّ وأربعامئة. وهو حفيد أبو احلسني أمحد بن حمم

ثبات ومن بيت التزكية والعدالة،  املختار البَِحريي العدل من أهل نيسابور، كان أحد العدول األ

األنساب   انظر:  احلافظ.  اهللا  عبد  أبو  احلاكم  مشايخ  من  وكان  العراق،  إٰىل  رحلة  لسمعاين  لله 

 .)٢٩٢و ٢٩١ ص /١ ج(

 .)٢٣٦ ص  /٣ ج(بيدي لزلين علوم الدِّ  قني برشح إحياءحتاف السادة املتَّ إ) انظر: ١(

السعيدة، يعني هبا: مسلسالت حممّ ٢( احلديث، وهو أحد ) املسلسالت  الكازروين يف  د بن مسعود 

 رجال سلسلة السند.

 . )٨٧ ص(بن اجلزري ال )هم اهللا وجهكرَّ (بن أيب طالب  دنا عيلِّ ) أسنٰى املطالب يف مناقب سيِّ ٣(

هو  ٤( أحممّ )  اهللا  عبد  بن  حممّ د  بن  بكر  شمس يب  الشافعي،  الدمشقي  القييس  جماهد  بن  أمحد  بن  د 

ٰ ين، الشهري بابن نارص الدِّ الدِّ  أصله من محاة،    ، خحافظ للحديث، مؤرِّ   ):هـ٨٤٢( سنة  ين املتوىفَّ

شهيدًا يف إحدٰى قرٰى    َل تِ وقُ   )،هـ٨٣٧(ة سنة  يف دمشق، وويل مشيخة دار احلديث األرشفيَّ   دَ لِ وُ 

كُ  الدُّ تُ دمشق. من  البخاري، وعقود  القاري لصحيح  افتتاح  والردُّ رَ به:  األثر،  الوافر يف    ر يف علوم 

تيميَّ  َّ االنتصار البن  األوالد، والرسُّ األكباد عن فقد  واملتكلَّ ة، وبرد  الرواة، وكشف  اق  من  فيهم  م 

ادَّ  له  القناع عن حال من  الصحبة أو  الذهبيأعٰى  بام وقع يف مشتبه  األوهام،    تباع، واإلعالم  من 

 . )٢٣٧ ص  /٦ ج( لزركيل  ل انظر: األعالم  واملولد النبوي، وسلوة الكئيب بوفاة احلبيب، وغريها.

 .)١٧٦ ص( ين الدمشقي بن نارص الدِّ ال) نفحات األخيار من مسلسالت األخبار ٥(
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يُ  ويُ ؤَخ الذين  بقوهلم  إنْ   ٰى ك بسريهتم وهنجهم، كام سرت تمسَّ ذ  ترامجهم  شاء    يف 

  ة ومسلسالهتم. بهم احلديثيَّ تُ يف كُ  اهللا، وقد أثبته الكثري منهم ومن غريهم 

مسلسالً كابرًا    ¨م رووا هذا احلديث عن اإلمام املهدي املحجوب  فإهنَّ 

كُ  يف  وأثبتوه  شيخ،  عن  وشيخًا  كابر،  احلديثيَّ تُ عن  مسلسالهتم  بإيامن  ب  ة 

نوه وال رووه وال  أو ريبة ملا دوَّ   وتصديق، واعتزاز وافتخار به، ولو كان فيه شكٌّ 

د  ولَ وايته لآلخرين، والستنكروا ثبوت مثل هذا احلديث عن رجل مل يُ أجازوا ر

  والتأمل يف روايته.  : كان الشكُّ بعد، بل ال أقلَّ 

ثني واعرتافهم بوالدة اإلمام  وهذا دليل واضح عٰىل إيامن هؤالء األعالم املحدِّ 

ة  ه غائب حمجوب عن األنظار، فيكون هذا احلديث حجَّ ، وأنَّ ̈ املهدي بن احلسن  

وغيبته، ومن باب: (ألزموهم بام ألزموا به    ̈ ثبات والدته إ عليهم، وعٰىل غريهم يف  

فإنَّ فإهنَّ ،  ) ١( أنفسهم)  اعتقادهم، وهذا كاإلقرار منهم،  ه  م ملزمون برتتيب اآلثار عٰىل 

اآلخرين األخذ هبذا    ة عند اإلقرار بذلك، فيكون من حقِّ ل املسؤوليَّ ُيلزم نفسه حتمُّ 

  اج به عليه، وعٰىل من سلك طريقه والتزم منهجه ومذهبه. القول واالحتج 

وممَّ  واملحدِّ هذا،  املشايخ  من  مجلة  الرشيف  احلديث  هذا  أثبت  يف  ن  ثني 

احلديثيَّ تُ كُ  ومسلسالهتم  حممّ بهم  بن  سعيد  مسلسالت  يف  كام  مسعود  ة،  بن  د 

اجلزريهـ٧٥٨(ت    )٢( الكازروين ابن  ومسلسالت  )،  هـ٨٣٣(ت    )٣( )، 
 

 . )١١٥٦  ح /٣٢٢ ص /٩ ج(لشيخ الطويس ل) هتذيب األحكام ١(

الكازروين)  ٢( والعرشون)  / ٦٥  ص(خمطوط    / مسلسالت  التاسع  حممّ   /النوع  بن  بن  سعيد  د 

حممّ  د.  مكتبة  خمطوطات  من  الكازروين،  الرتكيمسعود  تركي  بن  احلرم    ، د  مكتبة  يف  وأصلها 

بسنده   د الشريازي عامل وقته... ر بن حممّ ين إسامعيل بن املظفَّ ثنا شيخنا ظهري الدِّ وفيه: حدَّ  .ياملكّ 

د بن احلسن بن ثنا حممّ د بن هاشم البَالُذري حافظ زمانه، حدَّ حممّ   ثنا أبو حامد أمحد بنإٰىل: حدَّ 

 بن موسٰى الرضا...  ثنا أيب عيلُّ د حمجوب، حدَّ السيِّ  ثنا أيب احلسن بن عيلٍّ إمام عرصه، حدَّ  عيلٍّ 

  . ) ٨٧و   ٨٦  ص ( بن اجلزري  ال   ) م اهللا وجهه كرَّ ( بن أيب طالب    دنا عيلِّ انظر: أسنٰى املطالب يف مناقب سيِّ ) ٣(



 ١٠٣ ...................................................................................  توطئة

اب  عقيلةومسلسالت  ويلِّ هـ١١٥٠(ت    )١( ن  مسلسالت  يف  وأخريًا  اهللا    )، 

  وغريهم.  ، )هـ١١٧٦(ت   )٢( الدهلوي

وقد عانيت من كثرة التصحيف يف أسامء املشايخ والتداخل بينها، وبعض  

أسامء املشايخ قد َسَقَط من بعض املصادر التي ذكرت احلديث الرشيف وسلسلة  

بدون قصد   - سنده   أم  بإثبات  وقد    ،-  سواء عن قصد  حاولت جاهدًا ضبطها 

الرغم    شيخ عن شيخه، وترمجة مشايخ السند عىلٰ   السند الصحيح، وبرواية كلِّ 

أنَّ  شحَّ   من  املشايخ  وكُ بعض  املصادر  بني  من  ترامجهم  عيلَّ  احلديث  تُ ت  ب 

طيَّ املتوفِّ  بني  والبحث  وهناك،  هنا  من  تصيَُّدها  ولكن حاولت  األسانيد  رة،  ات 

إلثبات  والرتاج تام� م؛  برجاله  السند  واقعي� ربط  صحيحًا  الراوي  اا  وحتديد   ،

د  سانيد والوصول والتأكُّ ع األوضبط اسمه وتاريخ وفاته وعرصه، من خالل تتبُّ 

وَمنْ   إىلٰ  عنهم  يروي  عىلٰ   َمْن  الضوء  وتسليط  عنه،  وبيان    يروي  السند  رجال 

مصادر أهل  فاهتم ما وسعني لذلك البحث، خصوصًا ما ورد يف  أحواهلم ومصنَّ

والعامَّ نَّالسُّ  ومصنَّة  االهتِّ ة  يرفع  بام  عليها  ووقفت  املعتمدة،  باختالق  فاهتم  ام 

عربَّ  حيث  جتهيلهم،  أو  السند  أنَّ رجال  السند  رجال  عن  البعض  جمرَّ   خبط  ه  د 
 

/ ٩١(ص    يد بن أمحد بن سعيد احلنفي املكّ لشيخ حممّ ل) الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة  ١(

العارش الشيخ حسن بن عيلٍّ )احلديث  إٰىل: حدَّ   ، وفيه: أخربنا فريد عرصه  ثنا  العجمي... بسنده 

حممّ  بن  حدَّ أمحد  زمانه،  حافظ  البَالُذري  هاشم  بن  حممّ د  عيلٍّ ثنا  بن  احلسن  بن  عرصه،    د  إمام 

 املحجوب...  ثنا احلسن بن عيلٍّ حدَّ 

النبيِّ ٢( حديث  من  املسلسل  يف  املبني  الفضل  الثالث)    ويلِّ لاألمني    )  (الرسائل  الدهلوي  اهللا 

علَّ )٩٧و  ٩٦ ص( حممّ ،  الشيخ  عليها  املدينق  لبريين  إهلي  عاشق  عقيلة   وفيه:  ،د  ابن  شافهني 

بسن روايته...  له  جيوز  ما  مجيع  حدَّ بإجازة  إٰىل:  حافظ  ده  البَالُذري  هاشم  بن  حمّمد  بن  أمحد  ثنا 

حدَّ  بن عيلٍّ زمانه،  احلسن  بن  حمّمد  حدَّ   ثنا  إمام عرصه،  بن عيلٍّ املحجوب  احلسن  أبيه، ثنا  ، عن 

 بن موسٰى الرضا...  ثنا أيب عيلُّ ه، حدَّ ه، عن أيب جدِّ عن جدِّ 
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إنَّ  آخر:  وقال  هلا.  أساس  ال  عشوائي  عقيلة    أسامء  ابن  احلديث   -سند    -   هلذا 

  .)١( جماهيل يف جماهيل

قت يف عرض وبيان هذا  فِّ أكون قد وُ   القدير أنْ   وأرجو من اهللا العيلِّ   ،هذا

املهدي   اإلمام  برواية  الرشيف  اخلالص    ̈ احلديث  الذهب  بسلسلة  املسلسل 

  التوفيق. ه ويلُّ النقي، والكشف عن رجال سنده وتعريفهم، إنَّ 

 *   *   *  

 

السندموضوع: الر  ،) انظر: موقع األلوكة (املجلس العلمي)١( شبكة    ، جاء املساعدة يف ختريج هذا 

 ت. ينرتناال



  

  

  

 اويُذري اَا  ؟  

حممّ  أبو  احلافظ  حممّ   د هو  بن  الطويس  أمحد  هاشم  بن  إبراهيم  بن  د 

 ٰ   . )هـ٣٣٩( سنة  البَالُذري املتوىفَّ

السمعاين  البَالُذري هـ ٥٦٢(ت    قال  (األنساب):  كتابه  يف  الباء    -   )  بفتح 

هذه النسبة إٰىل    : -   الذال املعجمة ويف آخرها الراء   م ألف وضمِّ دة وبعدها الالَّ املوحَّ 

د بن إبراهيم بن  د أمحد بن حممّ ذا االنتساب أبو حممّ البالذر وهو معروف، واملشهور هب 

هاشم املذكر الطويس البَالُذري احلافظ الواعظ من أهل طوس، كان حافظًا فاضالً  

حممّ  بن  ومتيم  العنربي،  إسامعيل  بن  إبراهيم  بطوس  سمع  باحلديث،  عارفًا  د  فهًام 

د بن  حممّ   ظ، وبالريِّ الطويس، وبنيسابور عبد اهللا بن شريويه، وجعفر بن أمحد احلاف 

القايض، وبالكوفة  أيُّ  وب، واحلسن بن أمحد بن الليث، وببغداد يوسف بن يعقوب 

  . د بن عبد اهللا بن سليامن احلرضمي وأقراهنم. سمع منه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ حممّ 

د البَالُذري الواعظ الطويس، كان واحد عرصه يف  وقال احلافظ أبو عبد اهللا: أبو حممّ 

عرشةً احل  الناس  أحسن  ومن  والوعظ،  فائدةً فظ  وأكثرهم  يُ ،  وكان  املقام  كِث ،  ر 

سبوع جملسان عند شيخي البلد أيب احلسن املحمي، وأيب  أُ  ويكون له يف كلِّ  ، بنيسابور 

احلافظ ومشاخينا حيرضون جمالسه ويفرحون بام يذكره    نرص العبدوي، وكان أبو عيلٍّ 

ومل  األسانيد،  املأل من  قطُّ أرَ   عٰىل رؤوس  أو حديث،    هم  اسم  أو  إسناد  يف  غمزوه 

بن موسٰى   د بن عيلِّ بن حممّ  د احلسن بن عيلِّ ة عن إمام أهل البيت أيب حممّ وكتب بمكَّ 

  . ) ١( بالطابران سنة تسع وثالثني وثالثامئة   دَ شهِ وقال احلاكم: واسُت ،  الرضا... 
 

 . )٤٢٣ ص /١ ج(لسمعاين ل) األنساب ١(
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(ت   األثري  ابن  عنه  األنسابهـ٦٣٠وقال  هتذيب  يف  (اللباب  يف   (  :(

املوحَّ   -  البَالُذري الباء  الالَّ بفتح  وبعدها  وضمِّ دة  ألف  ويف    م  املعجمة  الذال 

الراء   النسبة إىلٰ   : -آخرها  البَالُذر وهو معروف، واملشهور هبذه النسبة أبو    هذه 

حممّ حممّ  بن  أمحد  احلافظ  د  البَالُذري  الطويس  املذكر  هاشم  بن  إبراهيم  بن  د 

و باحلديث  عاملًا  كان  ثقةً الواعظ،  روالوعظ،  إسامعيل    ٰى ،  بن  إبراهيم  عن 

  .)١(  بالطابران سنة تسع وثالثني وثالثامئة شهيداً ويفِّ العنربي وغريه، تُ 

(ت  أمَّ  الذهبي  احلافظ،  هـ٧٤٨ا  اإلمام  فقال:  النبالء)  أعالم  (سري  يف   (

حممّ  أبو  اجلامعة،  شيخ  الواعظ،  حممّ املفيد  بن  أمحد  الطويس  د،  إبراهيم  بن  د 

د احلافظ، وعبد  وب بن الرضيس، ومتيم بن حممّ د بن أيُّ سمع من: حممّ   ري. البَالذُ 

د بن شريويه، وطبقتهم. قال أبو عبد اهللا احلاكم: كان أوحد عرصه يف  اهللا بن حممّ 

عيلٍّ  أبو  احلافظ  شيخنا  وكان  والوعظ،  جملسه،    احلفظ  حيرضون  ومشاخينا 

غمزوه يف إسناد   هم قطُّ مل أرَ رؤوس املأل من األسانيد، و  ويفرحون بام يذكره عىلٰ 

بالعراق وخراسان   ، أو اسم أو حديث ج صحيحًا عىلٰ   ،سمع مجاعة كثرية    وَخرَّ

مسلم صحيح  إىلٰ ...وضع  واستُ   أنْ   ،  من    -  بالطابران  دَ شهِ قال:  مرحلة  وهي 

  .)٢(  سنة تسع وثالثني وثالثامئة -  نيسابور 

  .)٣( وقريب منه يف (تاريخ اإلسالم)

د بن  د أمحد بن حممّ اظ): اإلمام احلافظ البارع أبو حممّ فَّ حلُ وقال يف (تذكرة ا

قال أبو عبد اهللا احلاكم: كان واحد عرصه يف    ، إبراهيم الطويس البَالُذري الواعظ

عيلٍّ  أبو  شيخنا  كان  والوعظ،  وعظه    احلفظ  جملس  حيرضون  ومشياخنا  احلافظ 
 

 . )١٩٣ ص /١ ج(بن األثري ال) اللباب يف هتذيب األنساب ١(

 .)٣٦ ص /١٦ ج(لذهبي لعالم النبالء  أ) سري ٢(

 .)١٦٩ ص /٢٥ ج(لذهبي ل) تاريخ اإلسالم ٣(
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سناد  إغمزوه يف  هم قطُّ ومل أرَ  ،رؤوس املأل من األسانيد يفرحون بام يذكره عىلٰ و

أيُّ أو اسم أو حديث، سمع حممّ  د احلافظ، وعبد  وب البجيل، ومتيم بن حممّ د بن 

ج صحيحًا عىلٰ اهللا بن حممّ  وضع   د بن شريويه وطبقتهم بخراسان والعراق، وَخرَّ

  - وهي مرحلة من نيسابور    - بالطابران    دَ شهِ قال: واستُ   أنْ   إىلٰ   ...،كتاب مسلم

  .)١(ثني وثالثامئة. قلت: هذا البَالُذري الصغرييف سنة تسع وثال

ـ ١٠٨٩وقال ابن العامد احلنبيل (ت   د  د بن أمحد بن حممّ ): احلافظ أبو حممّ ه

روا الصغري،  البَالُذري  الطويس  إبراهيم  قال    ٰى بن  وطبقته،  الرضيس  ابن  عن 

ج صحيحًا عىلٰ   ، احلاكم: كان واحد عرصه يف احلفظ والوعظ وضع مسلم،    خرَّ

  . )٢(ثقة وهو

لذر: البَالُذر، وهو َثَمُر الَفْهم  بيدي يف (تاج العروس) قال: بَ الزَّ   واملرتٰىض 

بن  ، مشهورٌ  حمّمد  بِن  أمحد  حمّمٍد  البَالُذري   وأبو  هاشم  بن  بالذال    -   إبراهيم 

، احلافُظ الواعُظ، عاملٌ   -  املعَجمة ر الطُّويسُّ   .)٣( باحلديث املَُذكِّ

(مع يف  كحالة  رضا  عمر  املؤلِّ وذكره  حممّ جم  بن  أمحد  فقال:  بن  فني)  د 

ٰ   ، د)إبراهيم الطويس، البَالُذري الصغري (أبو حممّ  ث،  حمدِّ   )، هـ٣٣٩( سنة    املتوىفَّ

واعظ... نيسابور   -   بالطابران   دَ شهِ استُ ،  حافظ  من  مرحلة  ج    ،-  وهي  خرَّ

  .)٤( وضع كتاب مسلم صحيحًا عىلٰ 

باحلدي العامل  احلافظ،  اإلمام  هو  الواعظفالبَالُذري  اجلامعة،    ، ث،  وشيخ 

  سناد أو حديث. إوالثقة الذي مل يغمزه أحد، يف 
 

 .)٨٩٢ ص /٣ ج(لذهبي لاظ فَّ ) تذكرة احلُ ١(

 . )٣٤٩ ص /٢(ج بن العامد احلنبيل ال) شذرات الذهب فيمن ذهب ٢(

 .)١١٤ ص /٦ ج(بيدي لزل) تاج العروس ٣(

 . )٦١ ص /٢ ج(عمر كحالة لفني ) معجم املؤلِّ ٤(
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 و:  

للبَ  ترجم  من  أكثر  أنَّ الذُ أثبت  تُ ري  سنة  ويفِّ ه  شهيدًا  الطابران  يف   

صاحب كتاب (فرائد السمطني) عن   )١( ، ونقل الشيخ إبراهيم اجلويني)هـ٣٣٩(

د بن إبراهيم بن هاشم  د أمحد بن حممّ حممّ   ثنا أبوه قال: حدَّ أنَّ   احلاكم النيسابوري

الرضا   ٰى بن موس د بن عيلِّ بن حممّ  د احلسن بن عيلِّ ثنا أبو حممّ قال: حدَّ  ، البَالُذري

    .)٢(ومخسني ومأتني ٰى سنة إحد  )حرسها اهللا (ة إمام عرصه بمكَّ 

حممّ حمقِّ   ق علَّ   ثمّ  الشيخ  السمطني)  (فرائد  كتاب  إنَّ ق  املحمودي:  باقر    د 

الكالم، مجلت لتصحيح  أضفنامها  زيادة  احلاكم)  قال  وغريه،  احلاكم  (رواه  ي 
 

ٰ د محويه اجلويني، صدر الدِّ د أيب بكر بن حممّ د بن املؤيَّ إبراهيم بن حممّ هو   )١(   ين، أبو املجامع، املتوىفَّ

ـ ٧٢٢(سنة   أهل)ه من  وقته،  يف  خراسان  شيخ  فسمع   ،  احلديث  طلب  يف  رحل  (جوين). 

وتُ  وغريها،  وقزوين  وكربالء  والقدس  طربستان  وآمل  وتربيز  واحلجاز  والشام    ويفِّ بالعراق 

(الدُّ بالعراق. عرَّ  ابن َحَجر يف  الصويف، وقال: خرَّ رَ فه  ات. وجعله ج لنفسه تساعيَّ ر) بالشافعي 

م العاميل  ولقَّ األمني  الشيعة)،  (أعيان  نسبةً ن  باحلموئي  جدِّ   به  لهإٰىل  وقال:  (محويه)،  (فرائد    :ه 

والسبطني) والبتول  املرتٰىض  فضائل  يف  حاطب  .  السمطني  كان  خراسان،  شيخ  الذهبي:  وقال 

احلديث    -  ليل رواية  يف  ثنائيَّ   - يعني:  أحاديث  وثالثيَّ مجع  ورباعيَّ ات،  األباطيل  ات،  من  ات، 

 .)٦٣ ص /١ ج(لزركيل لك التتار). انظر: األعالم  لِ عٰىل يده أسلم غازان (مَ املكذوبة! و

اظ) فقال: فَّ ، حيث ترمجه الذهبي يف (تذكرة احلُ ا ل من الزركيل عن الذهبي غريب جد� وهذا النق

املحدِّ  اإلمام  من  الدِّ سمعت  صدر  اإلسالم  فخر  األكمل  األوحد  حممّ ث  بن  إبراهيم  بن ين  د 

علينا طالب حديث، وروٰى لنا عن رجلني  مَ دِ ة قَ يه اخلراساين اجلويني شيخ الصوفيَّ د بن محواملؤيَّ 

املؤيَّ  أصحاب  اإلمن  وحتصيل  بالرواية  االعتناء  شديد  وكان  الطويس،  ظ)،  د  (اإلجازة  جزاء 

ديِّ  الشكل، مهيبًا  مليح  القراءة،  املَ حسن  غازان  أسلم  يده  وعٰىل  صاحلًا،  اثنتني  لِ نًا  ك، مات سنة 

سنة  وعرش وسبعون  ثامن  وله  مائة،  وسبع  تعاىلٰ (ين  اهللا  احلُ )رمحه  تذكرة  انظر:  لذهبي لاظ  فَّ . 

 . )١٥٠٥ ص /٤ ج(

السمطني  ٢( فرائد  اجلوينيل)  إبراهيم  حممّ   :حتقيق وتعليق  /لشيخ  املحمودي  الشيخ  باقر   /٢  ج(د 

 .)١٨٩ ص
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  الرواية والتاريخ إىلٰ   هنسبة هذ   : أنَّ ٰى . بمعن)١( تني للحاكمولكن نسبتهام غري قطعيَّ 

  ل. فتأمَّ  ، احلاكم النيسابوري غري ثابتة

ومخسني ومأتني    ٰى سنة إحد  لقاءه باإلمام احلسن العسكري   ومقتٰىض 

اللقاء كان يف مرحلة    أنَّ   َض رِ ذا فُ إله للقاء وطلب احلديث، فؤهِّ يُ   يف سنٍّ ه كان  أنَّ 

ئة  اعمره قد جتاوز امل  ، فيقتيض أنَّ )هـ٣٣٩(  سنة  ويفِّ ه قد تُ الشباب والبلوغ، وأنَّ 

   مجيع من ترجم البَالُذري من معارصيه وبلديه ومن بعدهم إىلٰ بسنوات، ومل ُيِرش 

  كان األمر يف نفسه ممكنًا.  بار، وإنْ رين الكه كان من املُعمَّ أنَّ 

الظنِّ  فالتوقُّ   أنَّ   هذا، وأغلب  اشتباهًا أو تصحيفًا،  التاريخ  هذا  فيه  يف  ف 

حتَّ أوىلٰ  عىلٰ االطِّ   ٰى ،  نيساب   الع  (تاريخ  كتاب  للحاكم  أصل  املفقود،  ور) 

  النيسابوري. 

حلاكم  كام ومل ينقل هذا التاريخ أحد من األعالم املرتمجني للبَالُذري عن ا 

  -   كالسمعاين الذي نقل لنا أغلب ترمجة البَالُذري من كتاب احلاكم النيسابوري

البعض والتصيُّ ة تعصُّ فيه، مع شدَّ   فاً ام توقُّ ، بل أمهلوه، ربَّ -  اجلويني  ٰى سو د  ب 

  للطعن هبذا احلديث سندًا. 

ربَّ   وعىلٰ  يقو هذا،  حممّ   ٰى ام  باإلمام  البَالُذري  بلقاء  املبارش  بن  السند  د 

ـ ٢٥٥(املولود سنة    ̈ احلسن املهدي   ، يف حدود الغيبة  والسامع منه مبارشةً   )ه

  . ٰى الصغر

ب والطريق  السند  هذا  ثبوت  يمنع  ال  املهدي  ـ  ولكن  (اإلمام 
 

أمَّ ١( اجلويني:  قال  نسب  )  يف[فهو    الرضا    ]اإلمام [ا  بسلسلة  [ديث  احل  ]مذكور  املعروف 

 د... ثنا أبو حممّ : حدَّ ]الذهب الذي رواه احلاكم وغريه، قال احلاكم

املعقوفات زيادة منَّقال املحقِّ  ما بني  اهلامش:  املحمودي يف  الشيخ  أنَّ ق  الكالم، غري    ا لتصحيح 

 تني. مجلتي (رواه احلاكم وغريه، قال احلاكم) غري قطعيَّ 
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يتَّ ¨ املحجوب للبَالُذري  آخر  ثبوت طريق  من  مبارشةً )  باإلمام احلسن    صل 

املعٍو  را  كلَّ   وأنَّ   ،العسكري   بالطريق  َنُه  ودوَّ من  نيَّ أخذه  سمعه  الذي   

  واهللا العامل.  ،شيخه، وأثبته كام سمعه، وليس ذلك بعزيز

 *   *   *  



  

  

  

ّأ ت اااوا   

 )ا  ( يا ا   ̈  

احلديثيَّ  املسلسالت  بعض  دوَّ انتخبنا  التي  املشهورة  احلديث  ة  هذا  نت 

  ، منها: ¨اإلمام املهدي   ها إىلٰ الرشيف، وقد أثبت أصحاهبا سندهم في

ّ ت د  ما  زروم٧٥٨ت (ا (:  

حممّ  الشيخ  حممّ هو  بن  مسعود  بن  الدِّ د  سعد  الكازرويند،  البلياين    ،ين 

 ٰ ـ ٧٥٨( سنة    املتوىفَّ املزِّ حمدِّ   )،ه له  وأجاز  الكثري،  سمع  ومجاعةث،  ج  وخرَّ   ، ي 

احلديث يف  كُ   .املسلسالت  األربعون،  تُ ومن  واألحاديث  املوجز،  املغني  به: 

ة وترمجه ابنه عفيف  فه بالفارسيَّ ، صنَّٰى يف مولد املصطف  ٰى ورشح املشارق، واملنتق

  .)١( ةالعربيَّ  ين إىلٰ الدِّ 

الدِّ  سعيد  كان  وقال:  البلياين)،  اجلنيد  (مشيخة  يف  اجلزري  ابن  ين  ذكره 

فاضالً حمدِّ  املزِّ   ، ثًا  له  وأجاز  الكثري،  الكامل) ومجاعة،    ي سمع  (هتذيب  صاحب 

وألَّ وخرَّ  (املسلسل)،  مجاد ج  أواخر  يف  ومات  فأجاد،  النبوي)  (املولد    ٰى ف 

  .)٢( )هـ٧٥٨( اآلخرة سنة 

د بن اخلطيب القاسم يف (حاشية روض األخيار  ين حممّ وقال عنه حميي الدِّ 

ب إجازة  ثًا يف وقته، كت قال: كان شيخًا حمدِّ   ، خمطوط)(   املنتخب من ربيع األبرار
 

 .)٩٦ ص /٧ ج(لزركيل ل) انظر: األعالم ١(

 .) ٢٥٥  ص   / ٤  ج ( ر الكامنة  رَ ، عن الدُّ )٢٣٧  ص   /١  ج ( امد النقوي  حل خالصة عبقات األنوار  ) ٢(
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الدِّ   ٰى بعض تالمذته هبراة، ورو  الشيخ شمس  منهم:  الشيوخ،  حممّ عنه  بن  ين  د 

حممّ حممّ  بن  املحدِّ د  الشافعي، وكان اجلزري شيخ  اجلزري  أوانه، وإمام  د  ثني يف 

  .)١( اء يف زمانهرَّ القُ 

حممّ  له  ترجم  حممّ كام  بن  أمحد  بن  مقدّ د  يف  السمرقندي  (ترمجة  د  كتابه  مة 

قال: وهذا املقدار باختصار يكفي ملعرفة عظمة سعيد    لة، ثمّ ة مفصَّ ) ترمجٰى املنتق

  .)٢( ين الكازروينالدِّ 

  :) ٨٣٣ت (ت ا اري 

الدِّ  حممّ شمس  بن  حمّمد  بن  حمّمد  عيلِّ ين  بن  العمري    د  يوسف  بن 

اجلزري بابن  املعروف  الشافعي  الشريازي  ٰ   ، الدمشقي  ،  )هـ٨٣٣( سنة    املتوىفَّ

القُ  ُح رَّ شيخ  من  زمانه،  يف  احلديثفَّ اء  وابتن  دَ لِ وُ   ، اظ  دمشق،  يف  فيها    ٰى ونشأ 

القرآن)، ورحل إىلٰ مدرسة سامَّ  مرص مرارًا، ودخل بالد الروم، وسافر    ها (دار 

النهر، ثمّ   مع تيمورلنك إىلٰ  ومات فيها،    ، شرياز فويل قضاءها  رحل إىلٰ   ما وراء 

كثرية: النرش يف القراءات العرش، وغاية  به التُ (جزيرة ابن عمر). من كُ   نسبته إىلٰ 

القُ  طبقات  يف  يف  رَّ النهاية  الدرايات  (هناية  اسمه  له  آخر  كتاب  من  اخترصه  اء، 

  ص تاريخ اإلسالم، وذات الشفاء يف سرية النبيِّ أسامء رجال القراءات)، وملخَّ 

وأسن)منظومة(  واخللفاء  القرآن،  وفضائل  عيلِّ   ٰى ،  مناقب  يف  أيب    املطالب  بن 

مسند   ختم  يف  األمحد  واملصعد  املصطلح،  يف  الرواية  علم  يف  واهلداية  طالب، 

  .)٣(اإلمام أمحد يف احلديث. وله نظم أكثره أراجيز يف القراءات
 

 . )٢٣٨و ٢٣٧ ص /١ ج(امد النقوي حل ) خالصة عبقات األنوار١(

 .)٢٣٨ ص/١ ج(امد النقوي حل) خالصة عبقات األنوار ٢(

 .)٤٦ ص /٧ ج(لزركيل ل) انظر: األعالم ٣(
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أنْ  بعد  اجلزري  ابن  اإلمام    وقال  برواية  الرشيف  احلديث  ساق 

كذا وقع هذا احلديث هبذا السياق، من    ، واملسلسل بسلسلة الذهب:¨ املهدي 

  .)٢(البَالُذري، واهللا أعلم العهدة فيه عىلٰ و، )١( سلسالت السعيدة)(امل

  ت ا) ١١٥٠ت(:  

حممّ  املكّ الشيخ  احلنفي  سعيد  بن  أمحد  بن  الدِّ د  شمس  املعروف  ي،  ين، 

ٰ   ، كوالده بعقيلة خ، من املشتغلني باحلديث، من أهل  مؤرِّ   )، هـ١١٥٠( سنة    املتوىفَّ

مولده ووفاته  مكَّ  كُ ة،  الزمان يف  تُ فيها. من  القرآن، لسان  به: اإلحسان يف علوم 

رتَّ  عىلٰ التاريخ،  إىلٰ   به  السنني  ـ ١١٢٣(سنة    حوادث  يف  )ه اجلليلة  والفوائد   ،

ات ابن عقيلة، وهداية  مسلسالت عقيلة يف احلديث، واملواهب اجلزيلة يف مرويَّ 

إىلٰ  اآلفاق، وعقد اجلواهر يف سالصوفيَّ   اخلالق  ثبَّ ة يف سائر  األكابر  ته يف  السل 

الوجود يف أمر    ف، وكتاب يف رحلته إىلٰ التصوُّ  الشام والروم والعراق، ونسخة 

  .)٣( املعاد، وفقه القلوب ومعراج الغيوب  العامل من املبدأ إىلٰ 

أحد رجال سلسلة سند احلديث املسلسل    -  اهللا الدهلوي  قال الشيخ ويلُّ 

حديث    -   املذكور  من  (النوادر  رسالة  واألواخر)سيِّ يف  األوائل  حديث    نَّ إ   :د 

أنَّ حممّ  الشيعة  يعتقد  الذي  احلسن  بن  يف  د  وجدته  الكرام،  آبائه  عن  املهدي،  ه 

  .)٤( ي، عن احلسن العجيميد بن عقيلة املكّ مسلسالت الشيخ حممّ 

احلجَّ  ذي  حوادث  يف  اآلثار)  (عجائب  سنة  ويف  ترمجة    ) هـ١٢١٥( ة  يف 
 

املسلسالت  ١( حممّ )  مسلسالت  هبا  يعني  أحد السعيدة  وهو  احلديث،  يف  الكازروين  مسعود  بن  د 

 رجال سلسلة السند.

 . )٨٧ ص(بن اجلزري ال )هم اهللا وجهكرَّ (بن أيب طالب  دنا عيلِّ ) أسنٰى املطالب يف مناقب سيِّ ٢(

 .)٣٢٣ ص /٢ ج(لبغدادي ل، هدية العارفني )١٣ ص /٦ ج(لزركيل ل) انظر: األعالم ٣(

 . )٢١٠ - ٢٠٨ ص(اهللا الدهلوي  ويلِّ لد األوائل واألواخر ) النوادر من حديث سيِّ ٤(
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األز املالكي  العليم  عبد  أنَّ الشيخ  الرضير:  عيلٍّ هري  الشيخ  دروس  حرض    ه 

روايةً  واملوطَّ ودرايةً   الصعيدي  الصحيح،  من  مجلة  عليه  فسمع  والشامئل،  ،  أ، 

  .)١( واجلامع الصغري، ومسلسالت ابن عقيلة

السيِّ وعلَّ  عىلٰ ق  األمني  حمسن  ممَّ   د  الكالم:  دلَّ هذا  كتاب    أنَّ   عىلٰ   ا 

  .)٢( ب املشهورةتُ ذكور من الكُ مسلسالت ابن عقيلة الذي فيه احلديث امل 

قد أثبت ابن عقيلة هذا احلديث املسلسل الرشيف يف مسلسالته املشهور  و

  .)٣( )الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة ( ـ ب

ت و  يا ١١٧٦ت (ا( :  

عرصه،    ويلُّ  يف  ومسندها  اهلند  عامل  الدهلوي  الرحيم  عبد  بن  أمحد  اهللا 

تُ  ـ ١١٧٦(  سنة  ويفِّ وعارفها،  الفاروقي الدهلوي  و  )، ه هو أمحد بن عبد الرحيم 

من أهل    ،ثنيفقيه حنفي من املحدِّ   ،اهللا  ب شاه ويلُّ اهلندي، أبو عبد العزيز، امللقَّ 

  ).هـ ١١٤٥  -  ١١٤٣(زار احلجاز سنة    ،دهيل باهلند

أحي الفهارس):  (فهرس  صاحب  بنته    ٰى قال  وأوالد  وبأوالده  به  اهللا 

به وأسانيده املدار يف تلك  تُ كُ   ة باهلند بعد مواهتام، وعىلٰ نَّ احلديث والسُّ   وتالميذهم

اجلنوسامَّ   ،الديار اليانع  الرحيم)  (ويلُّ   ٰى ه صاحب  بن عبد  وقيل يف وفاته:    ،اهللا 

كُ )هـ١١٧٩( سنة   من  أُ تُ .  يف  الكبري  الفوز  ألَّ به:  التفسري  بالفارسيَّ صول  ة،  فه 

من حفظه    هبام، وفتح اخلبري بام ال بدَّ   ِرشَ ة ونُ ة واألُرديَّ يَّ العرب  م بعد وفاته إىلٰ رجِ وتُ 

،  )دان جملَّ (م الرشيعة  كَ ة اهللا البالغة يف أرسار احلديث وحِ يف علم التفسري، وحجَّ 

سناد، والفضل املبني يف  ت اإل مهامَّ  وإزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء، واإلرشاد إىلٰ 
 

 . )٣٥٥ ص /٢ ج(لجربيت ل) عجائب اآلثار ١(

 . )٧٠ ص /٢ ج(د حمسن األمني لسيِّ ل) أعيان الشيعة ٢(

 . )احلديث العارش/ ٩١(ص  بن عقيلةال) الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة ٣(
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النبيِّ  حديث  من  وق   املسلسل  إىلٰ األمني،  الكريم  القرآن  ترجم    ة عىلٰ الفارسيَّ   د 

  .)١( كتابه: فتح الرمحن يف ترمجة القرآن ٰى شاكلة النظم العريب، وسمَّ 

الدهلوي ف (التحفة  صاحب مؤلِّ   )٢( وقد وصفه ولده الشيخ عبد العزيز 

بخاتم العارفني، وقاسم    :كي عنهما ُح   ة) عىلٰ اإلماميَّ   عىلٰ   ة يف الردِّ االثني عرشيَّ 

  ة اهللا عىلٰ مني، املشهور بالفضل املبني، حجَّ ثني، سند املتكلِّ د املحدِّ الفني، سيِّ املخ

  .)٣(لخإ العاملني...

ٰ د معني بن حممّ وقال حممّ  يف    ) هـ١١٦١( سنة    د أمني احلنفي السندي املتوىفَّ

األُ  يف  اللبيب  (دراسات  عامل  كتابه  شيخنا  سمعنا  ولقد  باحلبيب):  احلسنة  سوة 

وعارف   األجّل اهلند،  الشيخ  الدهلوي    ويلَّ   وقته  الرحيم  عبد  بن  اهللا  ( اهللا  رمحه 

عىلٰ يدَّ   ) تعاىلٰ  يرد  الصحيحة  األحاديث  من  حديثًا  ويقول  األربعة    عي  العلامء 

،  )رمحه اهللا تعاىلٰ ( ما قال    ة عليهم فيام ذهبوا إليه، واألمر عىلٰ بأمجعهم يكون حجَّ 

  .)٤( ونفعنا بربكات حقائقه وعلومه وأحواله

قد أثبت الدهلوي هذا احلديث املسلسل الرشيف يف مسلسالته املشهور  و

  .)٥( األمني) (الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبيِّ ـ ب

 *   *   *  

 

 .)١٤٩ ص /١ ج(لزركيل لم ) انظر: األعال١(

العزيز بن ويلِّ ٢( الشيخ عبد   (   ٰ املتوىفَّ الدهلوي  االثني    )،هـ١٢٣٩( سنة  اهللا أمحد  (التحفة  صاحب 

الردِّ عرشيَّ  اإلماميَّ   ة يف  الشيخ عبد    ،ة)عٰىل  روايات  إحدٰى  الرشيف هو  املسلسل  احلديث  وهذا 

 . العزيز الدهلوي، عن والده إجازةً 

 . )٧٠ ص /٢ ج(د حمسن األمني لسيِّ للشيعة ) انظر: أعيان ا ٣(

 .)٦٧ ص(د سعيد املوسوي حمّ مل) انظر: اإلمام الثاين عرش ٤(

 .)٩٧و ٩٦ ص( لدهلويلاألمني  الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبيِّ  )٥(





  

  

  

  ̈    ا وا ا اي

ُ قا أ وا   

ُنث ا بِ هذا احلديث املسلسل الرشيف  اهللا أمحد بن عبد    هلند ويلِّ ته عن ُمسنِد 

ـ  املشهورة ب  )٢( (املسلسالت)ـ  ب   ٰى املسمَّ الذي أورده يف كتابه    )١( لويه الرحيم الد

  ، قال:)٣( األمني)  (الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبيِّ 

عقيلة ابن  يف    )٤( شافهني  ووجدت  روايته،  له  جيوز  ما  مجيع  بإجازة 

  د هبا. راٍو من رواته بصفة عظيمة تفرَّ   كلِّ مسلسالته حديثًا مسلسالً بانفراد 

عيلٍّ قال   بن  حسن  الشيخ  عرصه  فريد  أخربين  أخربنا  )٥( العجيمي  :   ،
 

 ت ترمجته سابقًا. ) مرَّ ١(

 واحدة. سناد عٰىل صفة، أو حالة) احلديث املسلسل هو ما تتابع فيه رجال اإل٢(

 نسق واحد، ويشمل احلديث املعنعن. أو هو ما كان رجال سنده عٰىل 

 .)٩٧و ٩٦ ص( لدهلويلاألمني  الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبيِّ  )٣(

 ت ترمجته سابقًا. ) مرَّ ٤(

ٰ بن حييٰى بن عمر أبو البقاء العجيمي املكّ  ) الشيخ حسن بن عيلِّ ٥( ،  )هـ١١١٣( سنة ي احلنفي املتوىفَّ

كان جيلس للدرس يف احلرم   ،ة، ووفاته بالطائفمن العلامء باحلديث، يامين األصل، مولده بمكَّ 

أُ املكّ  وباب  الوداع  باب  به    مِّ ي عند  الزوايا، ترجم  خبايا  تصانيفه:  اليامين. من  الركن  جتاه  هانئ 

مكَّ  وتاريخ  الطائف،  أخبار  من  اللطائف  وإهداء  هبم،  اجتمع  ومن  واملمشاخيه  وبيت ة  دينة 

جه تلميذه وصاحبه تاج ، وثبت، خرَّ رِّ املقدس، وحاشية عٰىل األشباه والنظائر، وحاشية عٰىل الدُّ 

الدهَّ الدِّ  إبراهيم  بن  أمحد  بن  وسامَّ ين  املتطلِّ ان،  كفاية  مرويَّ ه:  غالب  من  وخفي  ظهر  ملا  ات ع 

املكّ   الشيخ حسن بن عيلٍّ  الفلك، والفالعجيمي  ف. وقال  رائض والتصوُّ ي احلنفي، ورسائل يف 

الدِّ  الغزِّ كامل  الدِّ ين  تاج  الشيخ  له  الدهَّ ي: مجع  أشياخه ومسموعاته  ين  فيه  ذكر  جزءًا كبريًا،  ان 

           .)٢٠٥ ص /٢ ج(لزركيل لاته. انظر: األعالم  ومرويَّ 
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،  )٢( ، أخربنا مسند وقته حمّمد احلجازي الواعظ)١(ين البابيلحافظ عرصه مجال الدِّ 
 

   ِّويل شاه  إجازة  مشايخ  من  رسالته   وهو  يف  اآلخرين  مشاخيه  مع  وصفه  الذي  الدهلوي،  اهللا 

صول وأدرج هذه الرسالة ولده عبد العزيز الدهلوي يف رسالة (أُ   ،إلرشاد إٰىل مهامت األسناد)(ا 

اتَّ   ، هاحلديث) لوالد ة الكرام،  بسبعة من املشايخ األجلَّ   -واحلمد هللا    -  صل سندي جاء فيها: قد 

بني  األئمَّ  فضلهم  عٰىل  املجمع  املحرتمني،  باحلرمني  املشهورين  من  األعالم،  القادة  اخلافقني، ة 

 ي. والشيخ حسن العجيمي املكّ ، د بن العالء...الشيخ حممّ 

الدِّ ) حممّ ١( الدِّ   ين عيلٍّ د بن عالء  املحدِّ القاهري، شمس  البابيل األزهري احلافظ  اهللا  أبو عبد  ث  ين 

 ٰ ببابل من قرٰى مرص، ونشأ    دَ لِ فقيه شافعي، من علامء مرص، وُ   ):هـ١٠٧٧( سنة  الشافعي املتوىفَّ

له: كتاب اجلهاد وفضائله،   ،ب، قليل العناية بالتأليفكان كثري اإلفادة للطالَّ   ، يف القاهرةويفِّ وتُ 

النظيم يف فضل بسم اهللا الرمحن   رِّ ، وكتاب عقد الدُّ -  فه ألمحد باشا الفاضلألَّ   -  هُأجلئ إٰىل تأليف

إالَّ  التأليف  عن  ينهٰى  وكان  إمَّ الرحيم،  سبعة:  أقسام  أحد  يف  يشء    يف  املؤلِّ ا  إليه  يسبق  ف  مل 

بيشء    ال خيلَّ   مه، أو يشء مستغلق يرشحه، أو طويل خيترصه عٰىل أنْ تمِّ خيرتعه، أو يشء ناقص يُ 

يف    َي مِ نه، أو يشء مفرق جيمعه. وعُ بيِّ فه يُ به، أو يشء أخطأ فيه مصنِّرتِّ من معانيه، أو يشء خمتلط يُ 

ٰ د املغريب املولتلميذه عيسٰى بن حممّ   ،منتصف عمره كتاب منتخب األسانيد    ) هـ١٠٧٧( سنة  توىفَّ

املصنَّ وصل  ملرويَّ يف  فهرست  وهو  واملسانيد،  واألجزاء  وسلسالته. فات  وشيوخه  البابيل  ات 

 .)٢٩٠ ص /٢  ج(لبغدادي ل، هدية العارفني )٢٧٠ص  /٦ ج(لزركيل لانظر: األعالم  

ات الشيخ حسن العجيمي إٰىل فيه مرويَّ  ع) الذي مجعان يف (كفاية املتطلِّ ين الدهَّ وقد أشار تاج الدِّ 

النبيِّ  املحدِّ     روايته لكتاب أخالق  ان  د بن جعفر بن حيَّ د بن حممّ ث أيب عبد اهللا حممّ لإلمام 

د  عن حممّ   ،ين البابيلد بن عالء الدِّ : أخرب به عن الشيخ حممّ )رمحه اهللا تعاىلٰ (املعروف بأيب الشيخ  

 حجازي الشعراين.... 

الدِّ ـ  كان للرجل لقبان، وليس ذلك بعزيز، اشتهر بام  وربَّ   ،هذا  ين) كام ذكره َمْن ترمجه، (شمس 

الدِّ  إنْ و(مجال  املتن،  بالباهيل،   ين) كام يف  لقبه  وأثبت  البعض  اشتبه  اشتباهًا، كام  األخري  يكن  مل 

 إٰىل قرية بابل من قرٰى مرص.  وليس البابيل، كام هو الصحيح؛ نسبةً 

ٰ بن حممّ   د حجازي) الشيخ حممّ ٢(   د بن عبد اهللا الشهري بالواعظ القلقشندي الشافعي الشعراين املتوىفَّ

ـ ١٠٣٥(سنة   التصانيف:    .)ه لفاطمة  إله من  بام  السائل  اجلامع   Âحتاف  الفضائل، رشح  من 

النبيِّ  عٰىل  الصالة  يف  النفيع  القول  للسيوطي،  انظر:    الصغري  كثري.  وغريها  يضاح إالشفيع، 

 .)٣٦٤ ص /١ ج(لبغدادي لاملكنون 
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الوهَّ  عبد  الشيخ  زمانه  صويف  الشعراويأخربنا  عرصه  )١( اب  جمتهد  أخربنا   ،

العقبي)٢( السيوطياجلالل   رضوان  النعيم  أبو  عرصه  حافظ  أخربنا  أخربنا  )٣( ،   ،
 

د إٰىل حممّ   د الشعراين احلنفي نسبةً أبو حممّ   اب بن أمحد بن عيلٍّ هو الشيخ العارف أبو املواهب عبد الوهَّ  )١(

احلنفيَّ  ٰ ابن  املتوىفَّ املتصوِّ   ):هـ   ٩٧٣(  سنة  ة،  علامء  أيب   دَ لِ وُ   ،فني من  بساقية  بمرص ونشأ  قلقشندة  يف 

نسبته:   وإليها  املنوفية  قرٰى  الشعراوي شعرة من  ويقال:  له تصانيف ويفِّ وتُ   ،الشعراين،  القاهرة.   يف 

ة، وأدب القضاة، وإرشاد الطالبني إٰىل مراتب ة الفقهاء والصوفيَّ ة عن أئمَّ كثرية، منها: األجوبة املرضيَّ 

القدسيَّ  واألنوار  العاملني،  العبوديَّ العلامء  آداب  معرفة  يف  والعهود ة  املواثيق  يف  املورود  والبحر  ، ة، 

احلديث، ودُ  املنري يف  عيلٍّ رَ والبدر  الشيخ  فتاوٰى  الغواص من  الغمَّ اخلوَّ   ر  مجيع اص، وكشف  عن  ة 

ف باملنن الكربٰى، ولواقح األنوار يف طبقات األخيار، واليواقت واجلواهر يف عرَ ة، ولطائف املنن يُ مَّ اُأل 

 . ) ١٨١و  ١٨٠  ص   / ٤  ج ( لزركيل  ل عقائد األكابر، وغريها كثري. انظر: األعالم 

ٰ ين اخلضريي السيوطي، جالل الدِّ د بن سابق الدِّ ) الشيخ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممّ ٢(   ين املتوىفَّ

ف، منها الكتاب الكبري والرسالة  مصنَّ  )٦٠٠(خ أديب، له نحو  ، إمام حافظ مؤرِّ )هـ٩١١(سنة  

يتيامً   ، الصغرية القاهرة  سنوات، ولنشأ يف  والده وعمره مخس  اعتزل    امَّ ـ، مات  أربعني سنة  بلغ 

ه ال يعرف أحدًا الناس، وخال بنفسه يف روضة املقياس، عٰىل النيل، منزويًا عن أصحابه مجيعًا كأنَّ 

فألَّ  كُ منهم،  أكثر  واألُ   ،بهتُ ف  األغنياء  واهلدايا  وكان  األموال  عليه  ويعرضون  يزورونه  مراء 

إل  ،هافريدّ  إليه، وأرسل  السلطان مرارًا فلم حيرض  أنْ   ،ها يه هدايا فردَّ وطلبه  إٰىل    وبقي عٰىل ذلك 

  ب؛ ألنَّ تُ ب بابن الكُ لقَّ ه كان يُ خمطوط): أنَّ   -. وقال الزركيل: قرأت يف كتاب (املنح البادية  ويفِّ تُ 

أُ  من  طلب  أنْ مِّ أباه  الكُ   ه  بني  وهي  فولدته  املخاض،  ففاجأها  بكتاب،  كُ تُ تأتيه  ومن  به:  تُ ب! 

وتفساإل القرآن،  علوم  يف  للفتاوي،  تقان  واحلاوي  احلديث،  يف  الصغري  واجلامع  اجلاللني،  ري 

النبويَّ  واملعجزات  احلجَّ واخلصائص  بن  مسلم  صحيح  عٰىل  والديباج  والسُّ ة،  اجلليَّ بُ اج،  يف  ل  ة 

العليَّ  احلُ اآلباء  املفرسِّ فَّ ة، وطبقات  املوضوعة، اظ، وطبقات  األحاديث  املصنوعة يف  ين، والآليل 

و  يف  احلنفا  انظر:  ومسالك  ذلك.  وغري  أشياخه،  به  ترجم  املعجم  يف  واملنجم  املصطفٰى،  الدي 

 . )٣٠٢و ٣٠١ ص /٣ ج(لزركيل لاألعالم 

ٰ الشيخ رضوان بن حممّ )  ٣( ـ ٨٥٢( سنة  د بن يوسف العقبي الشافعي املرصي، أبو النعيم املتوىفَّ ، )ه

ُح  احلديث  فَّ من  نس  ،-   ثحمدِّ   -اظ  وإليها  باجليزة،  عقبة  بمنية  له:  ويفِّ وتُ   ،بتهمولده  بالقاهرة.   

احلُ  ني انتقاه من  اظ الشافعيِّ فَّ األربعون املتباينة يف احلديث، واملنتقٰى من طبقات الفقها، وطبقات 

 . )٢٧ ص /٣ ج(لزركيل لانظر: األعالم  طبقات الفقهاء لألسنوي.
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الدِّ )١( بن اجلزريامقري زمانه الشمس حمّمد   ين حمّمد بن ، أخربنا اإلمام مجال 

اجلامل مسعود   )٢( حمّمد  بن  حمّمد  اإلمام  أخربنا  عرصه،  بالد  حمدِّ   )٣( زاهد  ث 

عامل وقته،   )٤( ر الشريازيظفَّ فارس يف زمانه، قال: أخربنا شيخنا إسامعيل بن امل

ث زمانه، أخربنا أبو بكر عبد اهللا  حمدِّ   )٥( أخربنا عبد السالم بن أيب الربيع احلنفي 

عبد العزيز [بن  )٦( القالنيس  بن حمّمد بن سابورا  حمّمد  )٧( ]شيخ عرصه، أخربنا 
 

ت ترمجته سابقًا. ١(  ) مرَّ

الزاهد الصالح، أبو    ث الويلُّ النسائي اإلمام املحدِّ   د د بن حممّ د بن حممّ د بن حممّ ين حممّ ) مجال الدِّ ٢(

ٰ حممّ  املتوىفَّ اجلاميل،  سنة  د  الشافعيَّ )،  هـ٧٨٤(  طبقات  يف  السبكي  :  )٩٠  ص  /٤  ج(ة  وصفه 

د  د بن حممّ د بن حممّ قني حممّ ين عمدة املحقِّ اهللا مجال الدِّ   مة ويلُّ دنا الشيخ اإلمام العالَّ حكٰى يل سيِّ 

 اه وأمتع ببقياه...  وبيَّ اه اهللاجلاميل حيَّ 

ت ترمجته سابقًا. ٣(  ) الكازروين، مرَّ

الدِّ ٤( الفضائل ظهري  أبو  ٰ ر بن حممّ ين إسامعيل بن مظفَّ )  املتوىفَّ الشريازي  ـ ٧٣٠( سنة  د  ث،  ، حمدِّ )ه

 .)٢٩٧ ص /٢ ج(عمر كحالة لفني من تصانيفه: فضائل الصالة. انظر: معجم املؤلِّ 

ٰ د احلنفي، عامد الدِّ لربيع حممود بن حممّ ) عبد السالم بن أيب ا ٥( ، ـ)ه٦٦١( سنة  ين، أبو طاهر، املتوىفَّ

وحصَّ   ،ثحمدِّ  األمصار  إٰىل  وتُ سافر  احلديث،  وكتب  األسانيد  تصانيفه:  ويفِّ ل  من  شعبان.  يف   

الدراية، الدُّ  الرواية وقنوان  املعانَر املنثورة يف السُّ رَ صنوان  العباد ليوم  د، فضل ن املأثورة، ذخرية 

املؤلِّ  انظر: معجم    / ٥  ج(عمر كحالة  لفني  الساجد ورشف املساجد، والوسائل لنيل الفضائل. 

 .)٢٣٢و ٢٣١ ص

ٰ بكر عبد اهللا بن حممّ   ) اإلمام الواعظ أيب٦(  د بن سابور (بمهملة) القالنيس الشريازي احلنفي املتوىفَّ

سنة   حدود  ـ ٥٠٠(يف  واحلِ )ه املواعظ  يف  املرشد  كتاب:  له  الفارسيَّ كَ ،  باللغة  كشف م  انظر:  ة. 

 . )١٦٥٤ ص /٢ ج(اجي خليفة حلالظنون 

د  ثنا حممّ حدَّ  :قال  ،أخربنا عبد العزيز( ما بني املعقوفتني زيادة يقتضيها السياق، إذ ورد يف األصل: )  ٧(

أوانه  إمام  املحدِّ   )،اآلدمي  االبن  اسم  بني  تداخل  حممّ وفيه  ووالده  كمحدِّ ث  اآلدمي  ثاٍن،  د  ث 

ام اسامن ملحدِّ وال د اآلدمي إمام أوانه) كام أثبتناه من  (عبد العزيز بن حممّ  :وهو ،ث واحدصحيح أهنَّ

د الراوي لكان وقع خلل يف تسلسل الصفات للرواة كام هو حال  مسلسالت الكازروين، ولو تعدَّ 

 ه. سلسلة السند وَكتب   خيفٰى عٰىل من خطَّ هذا احلديث املسلسل بالصفات، واملفروض أالَّ 
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نادرة    ) ٢( إمام أوانه، قال: أخربنا سليامن بن إبراهيم بن حمّمد بن سليامن   ) ١( اآلدمي 

املَ [حدَّ   دهره،  أبو صالح أمحد بن عبد  بن عيلٍّ لِ ثنا  غريب وقته،    )٣( النيسابوري   ك 

الزياديد بن حممّ ثنا أبو طاهر حممّ حدَّ  بن حممش  قال: حدَّ )٥( فريد دهره]   ) ٤( د  ثنا  ، 

  ) ٧( ثنا حمّمد بن احلسن بن عيلٍّ حافظ زمانه، حدَّ  )٦( أمحد بن حمّمد بن هاشم البَالُذري 
 

حممّ ١( بن  العزيز  عبد  املبارك  أبو  اآل)  الشريازي  منصور  بن  حمدِّ د  املقرئ،  تُ دمي  شهر  ويفِّ ث،  يف   

ـ ٤٨٢(رجب سنة   . )ه

حممّ ٢( بن  إبراهيم  بن  سليامن  الشيخ   ( ٰ املتوىفَّ مسعود،  أبو  امللنجي،  األصبهاين،  سليامن  بن  سنة  د   

حافظ حمدِّ   ـ)،ه٤٨٦( ومجع، ونسخ، وصنَّ  يف رمضان، ورحل يف طلب  دَ لِ وُ   ،ث،  ف  احلديث، 

 .)٢٥٢ ص /٤ ج(عمر كحالة لفني التصانيف، واستخرج عٰىل الصحيحني. انظر: معجم املؤلِّ 

املَ   )٣( النيسابوري احلافظ   ك بن عيلِّ لِ أبو صالح أمحد بن عبد  أمحد  ث وقته بخراسان، قال  حمدِّ   ،بن 

نسيج وحده    ، ث الصويفمني املتقن املحدِّ ن األعبد الغافر بن إسامعيل يف تارخيه: أبو صالح املؤذِّ 

ومجع   الكثري،  سمع  األحاديث،  ومجع  القرآن  حفظ  يف  مثله  رأينا  ما  وإفادته،  ومجعه  طريقته  يف 

َن ِحسبةً  ٰ سنني عدَّ   األبواب والشيوخ، وَأذَّ  يف سابع رمضان سنة سبعني وأربع مائة. انظر:  ة، توىفَّ

 . )١١٦٤ - ١١٦٢ ص /٣ ج(لذهبي لاظ فَّ تذكرة احلُ 

حممّ حممّ  )٤( بن  عيلِّ د  بن  حممش  بن  طاهر   د  أبو  األديب  النيسابوري  الشافعي  الزيادي  داود  بن 

العالَّ   ،(مسند نيسابور) القدوة، شيخ خراسان، كان يسكن بمحلَّ الفقيه  زياد بن عبد  مة  ة ميدان 

فنُ (الزيادي)...  َب ِس الرمحن،  متبحِّ ،  إليها  املذهب،  يف  إمامًا  علمكان  يف  فيه    رًا  له  الرشوط، 

الشأن، وكان إمام أصحاب احلديث ومسندهم ومفتيهم، تُ ف، بصريًا بالعربيَّ مصنَّ  يف  ويفِّ ة، كبري 

 . )٢٧٨ - ٢٧٦ ص /١٧ ج(لذهبي لشعبان سنة عرش وأربعامئة. انظر: سري أعالم النبالء 

زري يف كتابه أسنٰى ين ابن اجل) ما بني املعقوفتني ساقطة من السند، وأمتمناه من طريق شمس الدِّ ٥(

سيِّ  مناقب  يف  عيلِّ املطالب  طالب    دنا  أيب  وجهكرَّ (بن  اهللا  (هم  ومسلسالت  ٨٧و  ٨٦  ص)   ،(

 . )٦٥ ص( خمطوط /الكازروين

ت ترمجته سابقًا. ٦(  ) مرَّ

اإلمام عيلٍّ ) اإلمام حممّ ٧( ابن  العسكري  اإلمام احلسن  ابن  املهدي  اإلمام حممّ   د  ابن  النقي  د  اهلادي 

ا  اإلمام عيلِّ اجلواد  الرضا    بن  أئمَّ بن موسٰى  من  عرش  الثاين  البيت  ،  أهل  املولود يف    ة 

ـ ٢٥٥(اء سنة  سامرَّ  ٰى يأذن حتَّ   ، والغائب املحجوب عن األنظار كغياب اخلرض وعيسٰى  )ه

 . ظهار كلمة احلقِّ إاهللا تعاٰىل له باخلروج و
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، عن أيب  )٤( ه، عن جدِّ )٣( ، عن أبيه)٢( ثنا احلسن بن عيلٍّ إمام عرصه، حدَّ   ) ١( املحجوب

ثنا أيب  ، حدَّ )٦( ثنا أيب موسٰى الكاظم، حدَّ )٥( بن موسٰى الرضا   ثنا أيب عيلُّ ه، حدَّ جدِّ 

بن احلسني زين    ثنا أيب عيلُّ ، حدَّ )٨( الباقر بن عيلٍّ   ثنا أيب حمّمدٌ ، حدَّ )٧( جعفر الصادق 

السجَّ  حدَّ )٩( ادالعابدين  سيِّ ،  احلسُني  أيب  الشهداء ثنا  حدَّ )١٠( د  عيلُّ ،  أيب  أيب    ثنا  بن 

قالسيِّ   ) ١١( طالب  األولياء،  سيِّ   : د  اهللا  أخربنا  عبد  بن  حمّمد  األنبياء  قال:  د   ،

 أنا اهللا ال إله  إينِّ «د السادات:  د املالئكة، قال: قال اهللا تعاٰىل سيِّ أخربين جربئيل سيِّ 

  . )١٢( »  يل بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايبمن يقرُّ  ، أنا  إالَّ 
 

املحجوب١( اإلمام  :)  والزمان  العرص  إمام  هو  به  املنتظر  واملقصود  عربَّ ̈   املهدي  وقد  عنه  ،   

ُهويَّ  غياب  غيابه  وإِنَّ  هذا  األنظار.  عن  الغائب  أي:  وال  باملحجوب،  الناس  يعرفه  ال  ة 

 رٰى. واملالئكة ال يُ  ة كاجلنِّ صونه، وهو يعيش بينهم، ال غياب شخصيَّ شخِّ يُ 

ٰ  ة أهل البيت  اإلمام احلسن العسكري، احلادي عرش من أئمَّ ) ٢(  .) هـ ٢٦٠( اء سنة  يف سامرَّ  املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت اهلادي النقي، العارش من أئمَّ  ) اإلمام عيلٌّ ٣(  . )هـ٢٥٤(اء سنة  يف سامرَّ املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت د اجلواد، التاسع من أئمَّ ) اإلمام حممّ ٤(  . )هـ٢٢٠( يف بغداد سنة املتوىفَّ

ٰ  بيت ة أهل الالرضا، الثامن من أئمَّ  ) اإلمام عيلٌّ ٥(  . )هـ٢٠٣(  يف مشهد سنةاملتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت ) اإلمام موسٰى الكاظم، السابع من أئمَّ ٦(  . )هـ١٨٣( يف بغداد سنة املتوىفَّ

أئمَّ ٧( من  السادس  الصادق،  جعفر  اإلمام  البيت  )  أهل  ٰ   ة  املنوَّ املتوىفَّ املدينة  يف  سنة    رة 

 . )هـ١٤٨(

ٰ  ة أهل البيت ن أئمَّ د الباقر، اخلامس م) اإلمام حممّ ٨(  . )هـ١١٤(رة سنة  يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ

ٰ  ة أهل البيت زين العابدين، الرابع من أئمَّ  ) اإلمام عيلٌّ ٩(  . )هـ٩٥(رة سنة  يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ

وأخيه ، ) هـ ٦١( املستشهد يف كربالء سنة   ة أهل البيت اإلمام احلسني الشهيد، الثالث من أئمَّ )  ١٠(

ٰ  ة أهل البيت  اإلمام احلسن املجتبٰى، الثاين من أئمَّ  ـ ٤٩( رة سنة   يف املدينة املنوَّ املتوىفَّ  . )ه

عيلُّ ١١( اإلمام  األوَّ أبن    )  املرتٰىض،  طالب  أئمَّ يب  من  البيت  ل  أهل  ٰ   ة  سنة املتوىفَّ الكوفة  يف   

اهللا  )هـ٤٠( رسول  أوٰىص هبم  الذين  وهؤالء   ،    :اهللا تار  ينِّ إ«بقوله الثقلني، كتاب    ك فيكم 

 . »احلوض  ٰى يردا عيلَّ وعرتيت أهل بيتي، لن يفرتقا حتَّ 

 .)٩٧و ٩٦ ص( اهللا الدهلوي ويلِّ لاألمني  الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبيِّ  )١٢(
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:ا و  

حممّ   ٰى رو حممّ أبو  بن  أمحد  حديث  د  البَالُذري  هاشم  بن  إبراهيم  بن  د 

  يف لقاء معه.  ¨د بن احلسن املهدي عن اإلمام حممّ  سلسلة الذهب مشافهةً 

امل   ٰى رو  ثمّ  األحاديث  مجلة  يف  مسلسالً  البَالُذري  عن  سلسلة  احلديث 

العلامء واملحدِّ  األعالم، ودوَّ جلملة من  كُ ثني  احلديثيَّ تُ نوه يف  ة،  بهم ومسلسالهتم 

  وقد مرَّ بيان ذلك. 

أنَّ  أنَّ   مع  النيسابوري:  احلاكم  عن  نقل  بمكَّ البَالُذري    السمعاين  ة  كتب 

البيت   أهل  إمام  حممّ   عن  بن عيلِّ أيب  بن عيلِّ بن حممّ   د احلسن    ٰى بن موس  د 

  .)١( ...الرضا

أنَّ  التساؤل،  يأيت  هنا  املهدي  ولكن  باإلمام  اللقاء  يمكن  هل  وأخذ    ¨ه 

  ؟ احلديث منه مبارشةً 

يف زمن    ̈ ف يف رؤية اإلمام املهدي  نا نتوقَّ نَّ إحيث    ، واهللا العامل  -   أقول

الكرب  شخصيَّ ٰى الغيبة  رؤية  مشخِّ ،  مبارشة  للهة  بني  ربَّ   : -  )٢(ةويَّ صة  كان  ام 

ال  أو  بِسنده سندينالنسبتني  الدهلوي  ذكره  فيام  املسلسل،    ،  احلديث  يف  وغريه 

  اد. وفيام ذكره السمعاين عن احلاكم النيسابوري، احتِّ 

حممّ  أيب  اإلمام  وكنية  اسم  بني  البَالُذري  رواه  فيام  تداخل  وقع  د  ولكن 

عيلٍّ  اإلمام  ابن  العسكري  ُنِس   احلسن  بحيث  هلام،  وتصحيٌف  السند    َب اهلادي، 

  . ¨(ابن) للحسن  فت إىلٰ حِّ ت (أيب)، وُص طَ سقِ أُ  د بعد أنْ مّ حم  إىلٰ  مبارشةً 
 

 . )٤٢٣ ص /١ ج(لسمعاين لاألنساب  )١(

ا ٢( اإلمام  (رؤية  املوسوم  انظر بحثنا  الرأي  هذا  عٰىل  للوقوف  جملَّ )  واملنع) يف  اإلمكان  ة ملهدي بني 

األوَّ (  املوعود اآلخرة  العدد  الدراسات  )م٢٠١٦آذار    /هـ١٤٣٧ل/مجادي  تصدر عن مركز   ،

املهدي  صيَّ التخصُّ  اإلمام  يف  الترشُّ ا   / ̈ ة  (اإلمجاع  املوسوم  كتابنا  وانظر:  األرشف.  يف  لنجف 

 ته).يَّ حجّ  ،حقيقته ،داللته - بلقاء اإلمام املهدي
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اإلمام احلسن،    د)، وصارت إىلٰ أو زحفت كلمة (أيب) من الكنية (أيب حممّ 

املهدي   اإلمام  األطهار،  كبقيَّ   ̈ فأصبحت حكاية عن والد  اآلباء  السند عن  ة 

(حدَّ لَ فنُقِ  هكذا:  السند  صورة  حممّ ت  عيلٍّ ثنا  بن  احلسن  بن  إمام  امل  د  حجوب 

  ...). ثنا احلسن بن عيلٍّ عرصه، حدَّ 

السند   يف  األنظار،  عن  الغائب  أي:  (املحجوب)  كلمة  وجود  ولكن 

  ف من نسبة هذا االحتامل. ضعِّ يُ 

تنزَّ  البَالُذري سنة    لنا فإنَّ هذا، ولو  أي بعد عرش سنوات    ) هـ٣٣٩( وفاة 

اللقاء مع اإلمام    أنَّ   نِّ الظ  كّل   ، فالظنُّ ¨لإلمام املهدي   ٰى من بداية الغيبة الكرب

ثبوت  عىلٰ   - ¨  املهدي   الصغر  تمَّ   -  ه فرض  الغيبة  نُ ٰى يف  ال  وهذا  بتاتًا؛  نكِ ،  ره 

  ات عديدة.، وقد حدث ذلك مرَّ ملصلحة يراها اإلمام  

السُّ   أنَّ   عىلٰ  أهل  من  الكبار  واملشايخ  األعالم  هؤالء  واجلامعة  نَّذكر  ة 

ت والورع، ورواية هذا احلديث املسلسل  بُّ ن شهد هلم بالفضل والتث واحلديث، ممَّ 

رؤيته    -  بثبوت  قلنا  توقَّ   ̈ سواء  ذلكأم  يف  من    -   فنا  يرفع  وال  يلغي  ال 

و املهدي  إاعرتافهم  اإلمام  بوجود  فتنبَّ   ̈ قرارهم  وغيبته،  وسيأيت  ووالدته  ه، 

  بيان أكثر. 

 *   *   *  



  

  

 

روا  فا  

اُذريَا  وا   

ة هذا احلديث الرشيف برواية البَالُذري عن اإلمام  نَّثو أهل السُّ حمدِّ   ٰى رو

يفحممّ  كام  (املهدي)  املحجوب  العسكري  احلسن  بن  مسلسالت    د  رواية 

  الكازروين، وفيه: 

الدِّ حدَّ  ظهري  شيخنا  املظفَّ ثنا  بن  إسامعيل  حممّ ين  بن  عامل  ر  الشريازي  د 

إىلٰ ،  وقته... حدَّ بسنده  حامد :  أبو  حممّ   ثنا  بن  البَالُذري حافظ  أمحد  بن هاشم  د 

حدَّ  حممّ زمانه،  عيلٍّ ثنا  بن  احلسن  بن  حدَّ   د  عرصه،  عيلٍّ إمام  بن  احلسن  أيب    ثنا 

  .)١( الرضا... ٰى بن موس ثنا أيب عيلُّ د حمجوب، حدَّ السيِّ 

ابن اجلزري يف كتابه ( بن أيب    دنا عيلِّ املطالب يف مناقب سيِّ   ٰى أسنورواية 

كرَّ  اهللا طالب  حدَّ   ، وجهه)  م  حافظ  قال:  البَالُذري  هاشم  بن  حمّمد  بن  أمحد  ثنا 

حدَّ  عيلٍّ زمانه،  بن  احلسن  بن  حمّمد  حدَّ   ثنا  عرصه،  عيلٍّ إمام  بن  احلسن  أيب    ثنا 

  .)٢( د املحجوب...السيِّ 

فريد   ابن عقيلة)، وفيه: أخربنا  اجلليلة يف مسلسالت  (الفوائد  رواية  ويف 

عيلٍّ  بن  حسن  الشيخ  إىلٰ   ، جمي...الع  عرصه  حدَّ بسنده  حممّ :  بن  أمحد  بن  ثنا  د 
 

الكازروين)  ١( والعرشون)  /٦٥  ص(خمطوط    /مسلسالت  التاسع  مسعود  حممّ   /النوع  بن  د 

 ي.وأصلها يف مكتبة احلرم املكّ  ،د بن تركي الرتكيالكازروين، من خمطوطات مكتبة د. حممّ 

سيِّ ٢( مناقب  يف  املطالب  أسنٰى  عيلِّ )  طالب    دنا  أيب  وجهكرَّ (بن  اهللا  اجلزري  ال  )هم   ٨٦  ص(بن 

 .)٨٧و
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ثنا  إمام عرصه، حدَّ   د بن احلسن بن عيلٍّ ثنا حممّ هاشم البَالُذري حافظ زمانه، حدَّ 

  .)١( املحجوب... احلسن بن عيلٍّ 

النبيِّ  حديث  من  املسلسل  يف  املبني  (الفضل  رواية    وفيه:   ، األمني)  ويف 

ثنا أمحد بن  : حدَّ بسنده إىلٰ   ، له روايته...  شافهني ابن عقيلة بإجازة مجيع ما جيوز

  املحجوب   ثنا حمّمد بن احلسن بن عيلٍّ حافظ زمانه، حدَّ   حمّمد بن هاشم البَالُذري 

ثنا أيب  ه، حدَّ ه، عن أيب جدِّ ، عن أبيه، عن جدِّ ثنا احلسن بن عيلٍّ إمام عرصه، حدَّ 

  .)٢( الرضا... ٰى بن موس عيلُّ 

بسنده عن    وفيه:د األوائل واألواخر)،  يِّ ويف رواية (النوادر من حديث س

البَالُذري حافظ زمانه، حدَّ أمحد بن حممّ    د بن احلسن بن عيلٍّ ثنا حممّ د بن هاشم 

ه،  ه، عن أيب جدِّ ، عن أبيه، عن جدِّ ثنا احلسن بن عيلٍّ املحجوب إمام عرصه، حدَّ 

  .)٣( الرضا... ٰى بن موس ثنا أيب عيلُّ حدَّ 

اإل  عمدة  اإلفهذا  عن  حممّ سناد  املهدي  احلسن  مام  بن  حتَّ ¨د  َعلَّق    ٰى ، 

عىلٰ   ويلُّ  الدهلوي  بعد    اهللا  ابتدائه  يف  من  إاحلديث  (النوادر  رسالته  يف  دراجه 

ه  د بن احلسن الذي يعتقد الشيعة أنَّ حديث حممّ   د األوائل واألواخر): حديث سيِّ 

  .)٤( املهدي

ا عهدة  يف  فجعله  التشكيك،  أو  فيه  الطعن  يستطع  مل  لبَالُذري  وبعضهم 
 

الف١( ابن عقيلة  )  اجلليلة يف مسلسالت  حممّ لوائد  املكّ لشيخ  احلنفي  بن سعيد  أمحد  بن  حتقيق   /يد 

 .)احلديث العارش/ ٩١(ص  د رضا القهوجيوتعليق د. حممّ 

النبيِّ ٢( حديث  من  املسلسل  يف  املبني  الفضل  الثالث)    )  (الرسائل  الدهلوي    ويلِّ لاألمني  اهللا 

 . )٩٧و ٩٦ ص(

سيِّ   )٣( حديث  من  واألواخرالنوادر  األوائل  الثالث)    د  الدهلوي  ويلِّ ل(الرسائل   ٢٠٨  ص(  اهللا 

 .)٢٠٩و

 املصدر السابق. ) ٤(
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السُّ  أهل  أعالم  من  روايته  عن  فضالً  اجلزري،  وابن  النيسابوري،  ة  نَّ كاحلاكم 

  أخذه بالرضا وعني القبول.  عىلٰ  ا يدلُّ واجلامعة، ممَّ 

بعض   يف  ورد  حممّ إولكن  أيب  اإلمام  عن  املسلسل  احلديث  هذا  د  سناد 

عيلٍّ  بن  النيسا  احلسن  احلاكم  هلذا  أشار  وقد  (املحجوب)،  بوري،  العسكري 

د بن  بن حممّ  د احلسن بن عيلِّ ة عن إمام أهل البيت أيب حممّ وكتب بمكَّ حيث قال: 

  .)١( ...الرضا ٰى بن موس عيلِّ 

د أمحد  ثنا أبو حممّ ] حدَّ :[قال احلاكم  للجويني:   )فرائد السمطني(وكذا يف  

البَالُذري، قال: حدَّ بن حممّ ا   د احلسن بن عيلِّ ثنا أبو حممّ د بن إبراهيم بن هاشم 

  ٰى سنة إحد  )حرسها اهللا( ة  الرضا إمام عرصه بمكَّ   ٰى بن موس  د بن عيلِّ بن حممّ ا

ثني أيب  ، قال: حدَّ ]النقيد املفتي [بن حممّ   ثني أيب عيلُّ ومخسني ومأتني، قال: حدَّ 

  .)٢( الرضا... ٰى بن موس ثني أيب عيلُّ د املحجوب، قال: حدَّ السيِّ  د بن عيلٍّ حممّ 

اجلنا  ٰى ورو العزيز  النبويَّ عبد  العرتة  (معامل  يف  احلافظ  بذي  عن  بسنده  ة) 

حدَّ  قال:  عيلِّ البَالُذري،  بن  احلسن  حممّ   ثنا  بن عيلِّ بن  موس  د  عرصه    ٰى بن  إمام 

ثني  ، قال: حدَّ ][النقي  د املفتي بن حممّ   ثني أيب عيلُّ ة، قال: حدَّ ة بمكَّ عند اإلماميَّ 

الرضا، قال:    ٰى بن موس  ي أيب عيلُّ ثن د املحجوب، قال: حدَّ السيِّ   د بن عيلٍّ أيب حممّ 

د الصادق،  ثني أيب جعفر بن حممّ ، قال: حدَّ بن جعفر املرتٰىض   ٰى ثني أيب موسحدَّ 

أيب حممّ قال: حدَّ  بن عيلٍّ ثني  حدَّ   د  أيب عيلُّ الباقر، قال:  السجَّ   ثني  اد  بن احلسني 

حدَّ  قال:  العابدين،  عيلٍّ زين  بن  احلسني  أيب  اجلنَّسيِّ   ثني  أهل  شباب  قال:  د  ة، 

د  د بن عبد اهللا سيِّ ثني حممّ د األوصياء، قال: حدَّ بن أيب طالب سيِّ   ثني أيب عيلُّ حدَّ 
 

 ). ٤٢٣ ص /١ ج(لسمعاين ل) األنساب ١(

 /٢ ج(د باقر املحمودي حممّ  : حتقيق وتعليق /لشيخ إبراهيم اجلويني اخلراساينل) فرائد السمطني ٢(

 .)١٨٩ ص
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حدَّ  قال:  سيِّ األنبياء،  جربئيل  اهللا  ثني  قال  قال:  املالئكة،  السادات:  سيِّ   د  د 

يل بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني     أنا، فمن أقرَّ  أنا اهللا ال إله إالَّ إينِّ «

  .)١( -  البَالُذري - عن هذا الشيخ  قال احلاكم: ومل نكتبه إالَّ  ،»عذايبأمن من  

الدِّ  نارص  ابن  بكر  وأخرجه  أبو  أنبأنا  الدمشقي يف (مسلسالته)، قال:  ين 

د  د عبد اهللا بن أمحد املسنِ د بن عبد اهللا بن أمحد احلافظ الكبري، أخربنا أبو حممّ حممّ 

احلسن عيلُّ املكثِ  أبو  بن أيب    ر سامعًا، أخربنا  زاهر  أنبأنا  حلة،  اإلمام الرُّ بن أمحد 

بن   عثامن  أخربنا  اإلمام،  الشحامي  طاهر  بن  زاهر  أخربنا  الثقة،  الكبري  طاهر 

عفَّ حممّ  بن  بن عثامن  النرضي سبط سعيد  اهللا  عبيد  بن  أبو عبد اهللا  د  ان، أخربنا 

حدَّ حممّ  احلافظ،  احلاكم  اهللا  عبد  بن  حممّ د  أبو  حممّ ثنا  بن  أمحد  هاشم  د  د  بن 

إمام عرصه    ٰى بن موس   د بن عيلِّ بن حممّ   ثنا احلسن بن عيلِّ البَالُذري احلافظ، حدَّ 

ثني أيب  ، حدَّ ]التقي  -  د املفتي [النقيبن حممّ   ثني أيب عيلُّ ة، حدَّ ة بمكَّ عند اإلماميَّ 

  .)٢( احلديث  الرضا...  ٰى بن موس ثني أيب عيلُّ د املحجوب، حدَّ السيِّ  د بن عيلٍّ حممّ 

حتاف السادة  إبسنده من طريق ابن اجلزري يف (  بيديالزَّ   ج املرتٰىض وأخر

هذا احلديث وقع يل يف مسلسالت    :ين)، حيث قالقني برشح إحياء علوم الدِّ املتَّ 

املكّ شيخ شيوخنا أيب عبد اهللا حممّ    ي؛ فيام قرأته عىلٰ د بن أمحد بن سعيد احلنفي 

الدِّ  ريض  اإلمام  أيب  شيخي  بن  اخلالق  عبد  بمدينة  ين  احلنفي  املزجاجي  بكر 

سنة   شهور  يف  حدَّ )هـ١١٦٢( (زبيد)،  قال:  املكّ ؛  اهللا  عبد  أبو  به  املذكور  ثنا  ي 

د بن العالء احلافظ،  ي، أخربنا حممّ املكّ  ٰى بن حيي عليه، أخربنا احلسن بن عيلِّ  قراءةً 

عيلُّ  النور  حممّ   أخربنا  بن  بن  وحسن  الكرخي  البدر  أخربنا  الرمحن،  عبد  بن  د 

ين أبو الفضل السيوطي، أخربنا احلافظ  ان، أخربنا احلافظ جالل الدِّ جلايب احلنفيَّ ا
 

 . )١٩٩و ١٩٨ ص /٣ ج(إلربيل لة كشف الغمَّ ) ١(

 .)١٧٦ ص( ين الدمشقي بن نارص الدِّ ال) نفحات األخيار من مسلسالت األخبار ٢(
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د  د بن حممّ ين حممّ د العقبي، أخربنا احلافظ شمس الدِّ أبو النعيم رضوان بن حممّ 

ثني  د اجلاميل، أخربنا شيخ املحدِّ د بن حممّ د بن حممّ بن اجلزري، أخربنا اجلامل حممّ ا

د بن مسعود البلياين  د بن مسعود بن حممّ د حممّ ن أبو حممّ ي ببالد فارس سعيد الدِّ 

ر بن  اق، أخربنا الظهري إسامعيل بن املظفَّ الدقَّ   ستاذ أيب عيلٍّ الكازروين من ولد األُ 

د الشريازي، أخربنا أبو طاهر عبد السالم بن أيب الربيع احلنفي، أخربنا أبو  حممّ 

د  ربنا أبو املبارك عبد العزيز بن حممّ د بن سابور القالنيس، أخبكر عبد اهللا بن حممّ 

حممّ ا بن  إبراهيم  بن  مسعود سليامن  أبو  احلافظ  اآلدمي، أخربنا  بن  بن منصور  د 

ستاذ  ثنا األُ النيسابوري، حدَّ   ك بن عيلٍّ لِ ثنا أبو صالح أمحد بن عبد املَ سليامن، حدَّ 

د بن  بن حممّ د أمحد  ثنا أبو حممّ د بن حممش الزيادي، حدَّ د بن حممّ أبو طاهر حممّ 

البَالُذري احلافظ، حدَّ  بن    د بن عيلِّ بن حممّ   ثنا احلسن بن عيلِّ إبراهيم بن هاشم 

  .)١( الكاظم... السند ٰى موس

اإلمام    ت إىلٰ بَ ِس كلمة (املحجوب) قد نُ   نالحظ يف بعض هذه األسانيد أنَّ 

  ه كام يف رواية اجلنابذي. جدِّ   احلسن العسكري، بل زحفت يف بعضها إىلٰ 

الشيعيَّ أمَّ  الرواية  كتاب  ا  يف  الصدوق  الشيخ  رواها  كام  البَالُذري،  عن  ة 

الرضا  أخبار  حدَّ   (عيون  قال:  كام  فهي  بن  )  احلسني  بن  أمحد  نرص  أبو  ثنا 

حدَّ  قال:  الضبي،  عبيد  بن  حممّ أمحد  القاسم  أبو  الرجل  ثنا  بابويه  بن  عبيد  بن  د 

ثنا  إبراهيم بن هاشم، قال: حدَّ د بن  د أمحد بن حممّ ثنا أبو حممّ الصالح، قال: حدَّ 

السيِّ   ٰى بن موس  د بن عيلِّ بن حممّ   احلسن بن عيلِّ  د املحجوب إمام  بن جعفر أبو 

  د بن عيلٍّ ثني أيب حممّ د التقي، قال: حدَّ بن حممّ  ثني أيب عيلُّ ة، قال: حدَّ عرصه بمكَّ 

بن جعفر    ٰى ثني أيب موسالرضا، قال: حدَّ   ٰى بن موس   ثني أيب عيلُّ النقي، قال: حدَّ 

  د بن عيلٍّ ثني أيب حممّ د الصادق، قال: حدَّ ثني أيب جعفر بن حممّ الكاظم، قال: حدَّ 
 

 . )٢٣٦ - ٢٣٤ ص /٣  ج(بيدي لمرتٰىض الزلين قني برشح إحياء علوم الدِّ حتاف السادة املتَّ إ) ١(
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ثني أيب  اد زين العابدين، قال: حدَّ بن احلسني السجَّ   ثني أيب عيلُّ الباقر، قال: حدَّ 

د  بن أيب طالب سيِّ   ثني أيب عيلُّ ة، قال: حدَّ د شباب أهل اجلنَّ سيِّ   احلسني بن عيلٍّ 

حدَّ األوص قال:  حممّ ياء،  سيِّ ثني  اهللا  عبد  بن  األنبياء  د  حدَّ د  قال:  ثني  ، 

 أنا،   أنا اهللا ال إله إالَّ إينِّ «:  د السادات  د املالئكة، قال: قال اهللا سيِّ جربئيل سيِّ 

  .)١( »يل بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايب  فمن أقرَّ 

من    العسكري    بن عيلٍّ   وبعرض األحاديث الراوية عن اإلمام احلسن 

ام  ، ربَّ )رضوان اهللا عليه( رواية شيخنا الصدوق    ة واجلامعة، عىلٰ نَّق أهل السُّ رُ طُ 

أو  تتَّ  التحريف  أو  التصحيف  وجه  وأين  صحيحة،  كاملة  احلديث  صورة  ضح 

  سقاط. اإل

  د احلسن بن عيلٍّ احلديث عن أيب حممّ   ٰى البَالُذري رو   ذلك أنَّ   مقتٰىض   فإنَّ 

أنْ العسكري   وأراد  زمانه،  عىلٰ ؤكِّ يُ   إمام  أُ   د  ب  له    ٰى خر صفة  (أيب  ـ  فنعته 

عىلٰ السيِّ  واإلشارة  للداللة  املحجوب)  حممّ أنَّ   د  اإلمام  والد  املهدي  ه    ̈ د 

البَالُذري بوجود  الغائب عن األ نظار، املحجوب عن الناس، وهو اعرتاف من 

من ذكر    ي بذلك لكلِّ اإلمام املهدي ووالدته وتشخيصه يف اجلملة، وإقرار ضمن

  هذا احلديث املسلسل ورواه، وأثبته هبذا الطريق. 

رواية البَالُذري كانت عن اإلمام احلسن العسكري كام رواها الشيخ    نَّ إف

د املحجوب) اإلمام احلسن  (والد السيِّ ـ  ة ب الصدوق، وكان لقاء البَالُذري يف مكَّ 

جالعسكري   ولكن  النيسابوري،  احلاكم  ذكر  وكام  عىلٰ   ٰى ر ،    تصحيف 

فرُ  إسقاط،  أو  حتريف  أو  السند، وأصبحت  عَ فِ الرواية  من  أبو)  (والد،  كلمة  ت 

، بل زحفت كلمة (املحجوب)    كلمة (املحجوب) صفة لإلمام العسكري 

ر يف أصل ما  ؤثِّ ، وهذا ال يُ اإلمام احلسن العسكري  جدِّ   ق إىلٰ رُ يف بعض الطُّ 
 

 . )١٤٥و ١٤٤ ص /٢ ج(لشيخ الصدوق ل  عيون أخبار الرضا )١(
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ألنَّ  وغلط   أثبتناه؛  االشتباه  من  معنسَّ النُّ   هذا  ال  إذ  حتًام،  مورد    ٰى اخ  وال  له 

  حه. صحِّ يُ 

إنَّ  عىلٰ   وحيث  داللة  احلديث  هذا  املهدي    يف  اإلمام    ̈ وجود 

ربَّ  وبوالدته،  به  املتعمِّ واالعرتاف  واإلسقاط  التحريف  وقع  بعض  ام  من  د 

  رباك يف السند. ث التشويش واإلبني، لكي ُحيدِ املتعصِّ 

ة،  قامة اجلربيَّ كان حتت اإل  إلمام العسكري  ا   ام يرد التساؤل أنَّ بل ربَّ 

يُ  سامرَّ سمَ ومل  بمغادرة  له  ُض ح  وقد  حتيطه،  آنذاك  السلطة  وأنظار  عليه  يِّ اء،  ق 

أشدّ   وعىلٰ  بمكَّ   شيعته  البَالُذري  لقيه  ومخسني    ٰى سنة إحدة يف  التضييق، فكيف 

  ؟ تنيائوم

يف    ٰى من رأ  قال احلمريي يف (روض األقطار): ومات املنترص بُرسَّ   أقول:

  ربيع اآلخر سنة ثامن وأربعني ومائتني، وويل املستعني أمحد بن املعتصم فأقام بُرسَّ 

م  بغداد يف املحرَّ   موره، فانحدر إىلٰ اضطربت أُ   ٰى سنتني وثامنية أشهر حتَّ   ٰى من رأ 

  بُرسَّ  سنة كاملة واملعتزُّ  ومخسني ومائتني، فأقام حيارب أصحاب املعتزِّ  ٰى سنة إحد 

  .)١( ...املستعني وويل املعتزُّ  عَ لِ ُخ  معه األتراك وسائر املوايل، ثمّ  ٰى من رأ

النصُّ  ويُ وضِّ يُ   هذا  لنا  عىلٰ دلِّ ح  وارتباكه،    ل  السيايس  الوضع  اضطراب 

العبَّ  بني  سالطني  أُ وانشغال  عن  األُ اس  بينهم  مَّ مور  فيام  بالرصاع  وشؤوهنا؛  ة 

عىلٰ  باهللا  للسيطرة  املستعني  مجاعة  بني  املعتزِّ احلكم،  ومجاعة  بغداد،  وأعوانه يف     

كثريين من الطرفني، فكان ذلك    اء، وقد ذهب بذلك قتىلٰ باهللا وأعوانه يف سامرَّ 

لزيارة بيت اهللا احلرام وأداء املناسك،   ظرفًا مناسبًا لإلمام احلسن العسكري  

بحرّ والتنقُّ  وزبانيَّ يَّ ل  السلطة  أعوان  أنظار  عن  بعيدًا  اللقا ة  فحدث  ء  تها، 

  مة، واهللا العامل. ة املكرَّ بالبَالُذري يف مكَّ 
 

 .)١٧٨ ص(لحمريي لطار الروض املعطار يف خرب األق )١(
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اد مع السند اآلخر، الراوي عن  هذا، وال يلزم من إثبات هذا السند االحتِّ 

ام روي احلديث من طريق األب اإلمام  ، فربَّ ¨د بن احلسن املهدي  اإلمام حممّ 

عيلٍّ  بن  حممّ   العسكري  احلسن  اإلمام  االبن  طريق  من  أيضًا  وروي  د  ، 

نه بالطريق املعني الذي سمعه من شيخه، وأثبته  أخذه ودوَّ  وٍ را  ، وكلُّ ¨دي  امله

  مور. واهللا العامل بحقائق األُ  ، كام سمعه، وليس ذلك بعزيز

 *   *   *  



  

  

  

ادر واا  

  العاملني.   كالم ربِّ  :القرآن الكريم -   ١

اُ:طا  

الكازروين  -   ٢ حممّ   :مسلسالت  بن  مسسعيد  بن  الكازروين د  من    / عود 

 ي. د بن تركي الرتكي، وأصلها يف مكتبة احلرم املكّ خمطوطات مكتبة د. حممّ 

اُ:ا   

املتَّ إ  -  ٣ السادة  الدِّ حتاف  علوم  إحياء  برشح    / بيديالزَّ   املرتٰىض   :ينقني 

ـ ١٤٠٩  /وىلٰ الطبعة األُ    لبنان.  / بريوت /ة ب العلميَّ تُ دار الكُ  /م ١٩٨٩  -  ه

ابن    :هم اهللا وجهبن أيب طالب كرَّ   دنا عيلِّ املطالب يف مناقب سيِّ   أسنىٰ   -  ٤

وتعليق  / اجلزري وحتقيق  األمينيحممّ   د.  :تقديم  هادي  أمري    /د  اإلمام  مكتبة 

  طهران.   / ش جهان)ق مطابع (ن /أصفهان  /ة العامَّ   املؤمنني  

دار العلم    / م ١٩٨٠الطبعة اخلامسة/    / ين الزركيل خري الدِّ   : األعالم  -   ٥

  لبنان.  /بريوت  / للماليني

  / حسن األمني   : حتقيق وختريج  / د حمسن األمني السيِّ   : أعيان الشيعة  -   ٦

  لبنان.  / بريوت  /دار التعارف للمطبوعات 

الطويس  : األمايل  -  ٧ اإلسالميَّ   :حتقيق  / الشيخ  الدراسات    / ة قسم 

البعثة مؤسَّ  األُ   /سة  ـ ١٤١٤  / وىلٰ الطبعة  والنرش    /ه للطباعة  الثقافة  دار 

  قم.  / لتوزيعوا
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  :تقديم وتعليق  / د سعيد املوسوي د حممّ السيِّ   :¨اإلمام الثاين عرش    -   ٨

امليالين   عيلٌّ  القضاء  /احلسيني  األرشف  /مطبعة  مكتبة    /النجف  منشورات 

  كربالء.  /احلديثة  ٰى نينو

والتبرصة  -   ٩ القمِّ   عيلُّ   : اإلمامة  بابويه  اإلمام    : حتقيق  / ي بن  مدرسة 

املقدَّ   / ̈ املهدي   األُ   / سةقم  ـ ١٤٠٤  / وىلٰ الطبعة  اإلمام    / ه مدرسة  نرش 

  سة. قم املقدَّ  /̈ املهدي 

وتعليق  / السمعاين  :األنساب  -  ١٠ البارودي   :تقديم  عمر  اهللا    / عبد 

األُ  والتوزيع   /م ١٩٨٨  -   هـ١٤٠٨  /وىلٰ الطبعة  والنرش  للطباعة  اجلنان    / دار 

  لبنان.  /بريوت

البغدادي  :إيضاح املكنون  -   ١١ رفعت بيلگه    :تصحيح  /إسامعيل باشا 

  لبنان.  /بريوت  / دار إحياء الرتاث العريب  /الكلييس

العروس   -  ١٢   -   هـ١٤١٤شريي/    عيلّ   :حتقيق  /الزبيدي   : تاج 

  بريوت.  /طباعة ونرش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع / م ١٩٩٤

اإلسالم  -   ١٣ تدمر   :حتقيق  / الذهبي  : تاريخ  السالم  عبد  عمر    ي/ د. 

األُ  العريب   / م ١٩٨٧  -  هـ١٤٠٧  /وىلٰ الطبعة  الكتاب  دار  ونرش    / طباعة 

  لبنان.  /بريوت

  لبنان.  /بريوت  / دار إحياء الرتاث العريب  /الذهبي  :اظفَّ تذكرة احلُ   -  ١٤

األحكام  -   ١٥ الطويس :  هتذيب  وتعليق  / الشيخ  حسن  السيِّ   :حتقيق  د 

اخلرسان  الثالثة/   /املوسوي  الكُ   / املطبعة خورشيد  /ش ١٣٦٤  الطبعة  ب  تُ دار 

  طهران.  / ةاإلسالميَّ 

د هاشم احلسيني  السيِّ   : تصحيح وتعليق   / الشيخ الصدوق   : التوحيد   -   ١٦

  فة. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ   / الطهراين 
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األصفياء  -   ١٧ وطبقات  األولياء  األصبهاين  و أب  :حلية  الطبعة    / نعيم 

  مرص.   /انجي ومطبعة السعادة مكتبة اخل / م ١٩٣٣ -   هـ١٣٥٢  /وىلٰ األُ 

عيل أكرب الغفاري/    :تصحيح وتعليق  / الشيخ الصدوق  :اخلصال  -   ١٨

ـ ١٤٠٣   فة. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ مؤسَّ  / ه

املطبعة    / هـ١٤٠٥د حامد النقوي/  السيِّ   :خالصة عبقات األنوار  -  ١٩

  إيران.  / طهران   / ة راسات اإلسالميَّ قسم الد / سة البعثةنرش مؤسَّ  / ام خيَّ 

األقطار  -  ٢٠ خرب  يف  املعطار  احلمريي حممّ   : الروض  املنعم  عبد  بن    / د 

عبَّ   : حتقيق إحسان  الثانية/    / اسالدكتور  مطابع    عىلٰ   عَ بِ طُ   / م ١٩٨٤الطبعة 

  نرش مكتبة لبنان.  / بريوت /هيدلربغ 

النيسابوري الفتَّ   :روضة الواعظني  -  ٢١ د مهدي  حممّ د  السيِّ   : تقديم  /ال 

  فة.قم املرشَّ  / منشورات الرشيف الريض  /د حسن اخلرسان السيِّ 

داودنَ ُس   -   ٢٢ أيب  السجستاين   :ن  األشعث  بن  وتعليق  / سليامن    :حتقيق 

حممّ  اللحَّ سعيد  األُ   /ام د  للطباعة    /م ١٩٩٠  -   ١٤١٠  /وىلٰ الطبعة  الفكر  دار 

  والنرش والتوزيع. 

  شعيب األرنؤوط/  :وختريجإرشاف    /الذهبي   :سري أعالم النبالء  -  ٢٣

البويش   : حتقيق التاسعة/    /أكرم  سة  مؤسَّ   / م ١٩٩٣  -هـ  ١٤١٣الطبعة 

  لبنان.  / بريوت /الرسالة 

الدمشقي    عبد احليِّ   : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -   ٢٤ العكري 

  بريوت. /دار إحياء الرتاث العريب  / (ابن العامد احلنبيل)

الشافعيَّ   -  ٢٥ الكربىٰ طبقات  ا  :ة  بن عيلّ لوهَّ عبد    : حتقيق  / السبكي  اب 

حممّ  الطناحي حممود  الفتَّ و  د  حممّ عبد  احللواح  الكُ   / د  إحياء  العربيَّ تُ دار    / ة ب 

  البايب احللبي.   ٰى فيصل عيس
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  لبنان.  /بريوت /طباعة ونرش دار اجليل  /اجلربيت  : عجائب اآلثار  -  ٢٦

الرضا  -   ٢٧ أخبار  الصدوق   :  عيون  وتعليق    /الشيخ  تصحيح 

سة  طباعة ونرش مؤسَّ   /م ١٩٨٤  -   هـ ١٤٠٤الشيخ حسني األعلمي/    : وتقديم

  لبنان.  / بريوت / األعلمي 

الطبعة    / ون كريم فارس حسُّ   : حتقيق / ابن أيب زينب النعامين   : الغيبة  -  ٢٨

  . ٰى نرش أنوار اهلد / قم  /املطبعة مهر  / هـ١٤٢٢  /وىلٰ األُ 

الشيخ  و  ينالشيخ عباد اهللا الطهرا  :حتقيق  /الشيخ الطويس   :الغيبة  -  ٢٩

ناصح  أمحد  األُ   /عيل  ـ ١٤١١  / وىلٰ الطبعة  هبمن  /ه مؤسَّ   / املطبعة  سة  نرش 

  فة. قم املرشَّ ة/ املعارف اإلسالميَّ 

السمطني  -  ٣٠ اخلراساين   :فرائد  اجلويني  إبراهيم  حتقيق    /الشيخ 

املحموديحممّ   :وتعليق باقر  احلبيب  / د  دار  العرتة   /قم  / نرش    / املطبعة 

  . هـ١٤٢٨/ ١ ط

الصبَّ   : ة ة يف معرفة األئمَّ ول املهمَّ الفص   -   ٣١ املالكي ابن  سامي    : حتقيق   / اغ 

  دار احلديث للطباعة والنرش.  / املطبعة رسور   / هـ ١٤٢٢وٰىل/  الطبعة اُأل   / الغريري 

النبيِّ   -   ٣٢ حديث  من  املسلسل  يف  املبني  (الرسائل    األمني  الفضل 

اشق إهلي لبريين املدين/  د عالشيخ حممّ   : ق عليهاعلَّ   /اهللا الدهلوي   ويلُّ   : الثالث)

ـ ١٤١٨   اهلند.  / ديوبند  /نرش دار الكتاب  / ه

عقيلة  -   ٣٣ ابن  اجلليلة يف مسلسالت  بن  الشيخ حممّ   : الفوائد  بن أمحد  د 

املكّ  احلنفي  وتعليقسعيد  حتقيق  حممّ   : ي،  القهوجيد.  رضا  األُ   / د    / وىلٰ الطبعة 

ـ ١٤٢١   بريوت.  /ة دار البشائر اإلسالميَّ  /م ٢٠٠٠  -  ه

الصغريف  -   ٣٤ اجلامع  رشح  القدير  عبد    :تصحيح  / املناوي  :يض  أمحد 

  بريوت.  / ة ب العلميَّ تُ دار الكُ  / م ١٩٩٤ -   هـ١٤١٥  /وىلٰ الطبعة األُ   /السالم 



 ١٣٧ .........................................................................  املصادر واملراجع 

  / عيل أكرب الغفاري   :ق عليهحه وعلَّ صحَّ   / الشيخ الكليني   :الكايف  -   ٣٥

  / ة يَّ ب اإلسالمتُ دار الكُ   /املطبعة چاپخانه حيدري  /ش ١٣٦٣الطبعة اخلامسة/  

  إيران.  / هران ط

نرش دار    /بن أيب الفتح اإلربيل   عيلُّ   :ةة يف معرفة األئمَّ كشف الغمَّ   -  ٣٦

  لبنان.  / بريوت / األضواء 

عيل   :تصحيح وتعليق  /الشيخ الصدوق   :ين ومتام النعمةكامل الدِّ   -   ٣٧

حمرَّ  الغفاري/  احلرام  أكرب  ـ ١٤٠٥م  مؤسَّ   /ه التابعة  نرش  اإلسالمي  النرش  سة 

  فة. سني بقم املرشَّ املدرِّ  جلامعة 

األنساب  -   ٣٨ األثري  : اللباب يف هتذيب  دار صادر   / ابن    / طباعة ونرش 

  بريوت.

الشهاب  -  ٣٩ حتقيقحممّ   :مسند  القضاعي،  سالمة  بن  عبد    :د  محدي 

السلفي   / سة الرسالة نرش مؤسَّ   /م ١٩٨٥  - هـ  ١٤٠٥  /وىلٰ الطبعة األُ   / املجيد 

  بريوت.

د الزرندي  الشيخ حممّ   : رفة فضل آل الرسولمعارج الوصول إٰىل مع   -  ٤٠

  ة. ماجد بن أمحد العطيَّ  : حتقيق / احلنفي 

املؤلِّ   -   ٤١ كحالة   : فنيمعجم  رضا  املثنَّ  / عمر  مكتبة  إحياء    ٰى نرش  ودار 

  . لبنان /بريوت الرتاث العريب/ 

أيب طالب  -   ٤٢ آل    : تصحيح ورشح ومقابلة  / ابن شهرآشوب   :مناقب 

األرش  النجف  أساتذة  من  احليدريَّ   /م ١٩٥٦  -هـ  ١٣٧٦ف/  جلنة    / ةاملطبعة 

  النجف األرشف.  / ة نرش املكتبة احليدريَّ  / النجف األرشف

  / وىلٰ الطبعة األُ   / مركز الرسالة ي:  املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالم  -   ٤٣

ـ ١٤١٧   قم.إيران/   / قم، نرش مركز الرسالة / املطبعة مهر  / ه
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العسكري    -   ٤٤ اإلمام  ويلِّ مؤسَّ :  موسوعة    ̈ العرص    سة 

اإلسالميَّ  حممّ السيِّ   :حتقيق  / ةللدراسات  القزوينيد  احلسيني  حممّ السيِّ ،  د  د  د 

د أبو الفضل  السيِّ ،  الشيخ مهدي اإلسامعييل ،الشيخ عبد اهللا الصاحلي،  املوسوي

األُ   / الطباطبائي  القعدة  / وىلٰ الطبعة  ـ ١٤٢٦ذي  رشيعت   / ه نرش    / املطبعة 

  فة. قم املرشَّ   /إيران  / ةاإلسالميَّ  للدراسات ¨ العرص   سة ويلِّ مؤسَّ 

األخبار  -   ٤٥ مسلسالت  من  األخيار  الدِّ :  نفحات  نارص  ين  ابن 

ـ ١٤٣٣ / وىلٰ الطبعة األُ   / مشعل بن باين املطريي   :حتقيق وتعليق / الدمشقي   -   ه

اإلسالميَّ   / م ٢٠١٢ البشائر  دار  والتوزيع رشكة  والنرش  للطباعة    / بريوت  /ة 

  لبنان. 

  ويلُّ :  (الرسائل الثالث)  د األوائل واألواخرث سيِّ النوادر من حدي  -  ٤٦

الدهلوي  املدين/  الشيخ حممّ   :ق عليهاعلَّ   /اهللا  لبريين  إهلي    / هـ١٤١٨د عاشق 

  اهلند.   /الكتاب ديوبند نرش دار 

العارفنيهديَّ   -   ٤٧ البغدادي   : ة  باشا  الرتاث    / إسامعيل  إحياء  دار 

  . لبنان /بريوت  / العريب

بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه    ٰى عن كاشاين،  الفيض ال  :الوايف  -   ٤٨

األصل مع  الدِّ   : واملقابلة  احلسيني  ضياء  الطبعة    /األصفهاين   )مة العالَّ ( ين 

أُ هـ/  ١٤٠٦  /وىلٰ األُ  أمري  طباعة  اإلمام  مكتبة  نرش  أصفهان،  نشاط  فست 

  أصفهان.  / ةالعامَّ   املؤمنني عيلٍّ 

املودَّ   -  ٤٩ القربىٰ ينابيع  لذوي  احلنفيالقند  :ة  عيلّ سيِّ   : حتقيق  / وزي    د 

احلسيني أرشف  األُ   / مجال  أُ   / هـ١٤١٦  /وىلٰ الطبعة  األُ   / سوهاملطبعة  سوة  دار 

  للطباعة والنرش. 

 *   *   *  



  

  

  

 ت اب

  ٣ ...............................................................  مقّدمة املركز 

  ٧ .....................................................................  املقّدمة 

  ١٠  .....................................................  التعريف باملصنِّف 

  ١١  ..........................................................  والد املصنِّف 

  ١٣  ........................................................  طريقة املصنِّف 

  ١٤  ..........................................................  آثار املصنِّف 

  ٢٠  ............................................  النسخة املخطوطة للكتاب 

  ٢١  ......................................................يف التحقيق  عملنا

    ̈ إثباُت ُوجود ِاإلماِم املَْهِديِّ  

ثي أْهِل السنَِّة واَجلامَعةِ     ٢٥  ...........................   من أقوال علامء وُحمَدِّ

  ٢٥  ................................................................  ] سامراء [

  ٢٨  ..........................................  ] اإلمام احلسن العسكري [

  ٢٩  ...........................................  ] عقب اإلمام عيلٍّ اهلادي  [

  ٣٠  ............................................  ] ¨ابن عريب يصف املهدي [

  ٣١  ......................................................  ] ¨نسب املهدي [

  ٣١  .......................................................  ] ̈ اسم املهدي [

  ٣١  .......................................................  ] ̈  صفة املهدي[



 ̈ رسالة يف حديث (سلسلة الذهب) برواية اإلمام املهدي    ...............................  ١٤٠

  ٣٢  .........................................  ] ̈ أحوال زمن خروج املهدي [

  ٣٣  ......................................  ] ¨فرح املسلمني بخروج املهدي [

  ٣٣  ..............................................  ] نزول نبيِّ اهللا عيسى  [

  ٣٤  ...........................................................  ] قتل السفياين[

  ٣٤  ..............................................  ] وغيبته ̈ اختفاء املهدي [

  ٣٥  .........................................  ] ¨زمن ترقُّب خروج املهدي [

  ٣٦  ...............................................  ] ومولده  ̈ والد املهدي [

  ٣٦  .................................  ] ¨لقاء الشيخ حسن العراقي باملهدي [

  ٣٧  .........................  ] ¨موافقة مجلة من األعالم عىل وجود املهدي [

  ٣٨  .....................  ] احلديث املسلسل عن املهدي عن آبائه األطهار  [

  ٤٨  .............................  ] من القرآن الكريم   ¨إثبات وجود املهدي [

نَّة الرشيفة  ¨إثبات وجود املهدي [   ٥١  .............................  ] من السُّ

  ٥٢  .................................] بالدليل العقيل ¨إثبات وجود املهدي [

  ٥٤  ............................................  ] ¨إنكار طول ُعمر املهدي [

تنا تقتفي أثر األَمم السالفة[   ٥٥  ...........................................  ] ُأمَّ

  ٥٥  ...............................................  ] ¨سبب اختفاء املهدي [

ا ¨إنكار خروج املهدي  [   ٥٦  ..........................................  ] شاب�

  ٥٧  ............................] ¨خلف املهدي   صالة نبيِّ اهللا عيسى  [

  ٦٠  ..............................................  ] من ُأويل األمر  ̈ املهدي [

  ٦١  ...........................................  ] وكنيته ولقبه  ̈ اسم املهدي [

  ٦١  ............................] ¨مجلة من األحاديث الصحيحة يف املهدي  [

  ٦٣  ........  ] ابن اإلمام العسكري    عىلٰ  ̈ إثبات انطباق صفات املهدي [



 ١٤١ .........................................................................  حمتويات الكتاب

  ٦٥  ............  ] عن صفات وعالمات القرين  تطبيق ُعَمر ملا أخربه النبيُّ  [

  ٦٦  ..........  ] عن وصف اخلوارج  ملا أخرب النبيُّ   تطبيق اإلمام عيلٍّ [

  ٦٦  ...................  ] يف التوراة إنكار اليهود تطبيق صفات النبيِّ حمّمد  [

  ٦٨  ...........................  ] اسم أبيه اسم أيب خمالف للصفات والعالمات[

  ٦٨  ....................................  [اجلواب عن خمالفة اسم أبيه اسم أيب] 

ل: [إ   ٦٩  .......................طالق لفظ األب عٰىل اجلدِّ األعٰىل] [األمر] األوَّ

  ٦٩  ..............................  األمر الثاين: [إطالق لفظ االسم عٰىل الكنية] 

  ٧٠  ........................................  [توجيه معنٰى اجلدِّ األعٰىل والكنية] 

  ٧٤  ...................................................... ] ¨أوالد املهدي [

  ٧٥  ........................] ¨لطف اهللا وقدرته جتلَّت يف طول عمر املهدي [

  ٧٥  ..................................  رين األصفياء حتَّى يومنا هذا] [من املعمَّ 

رين املطرودين حتَّى يومنا هذا]    ٧٦  ..................................[من املعمَّ

  ٧٩  .........................................................  املصادر واملراجع 

َهب) برَوايِة اإلَمام املَْهِديِّ   الةٌ سر   ¨يف َحديِث (ِسلِسلة الذَّ

ثي أهِل السنَِّة واَجلامَعةِ    ٨٧...........................................  بِطُُرِق ُحمَدِّ

  ٨٩  ....................................................................  توطئة 

  ١٠٥  ......................................  من هو البَالُذري الراوي للحديث؟ 

ل    ١٠٨  ...............................................................  وقفة تأمُّ

الراوية  احلديثيَّة  املسلسالت  اإلمام    أهّم  عن  الذهب)  (سلسلة  حلديث 

  ١١١  ......................... ................................   ̈ املهدي  

  ١١١  .............  هـ)   ٧٥٨الكازروين (ت  البلياينمسلسالت حمّمد بن مسعود 



 ̈ رسالة يف حديث (سلسلة الذهب) برواية اإلمام املهدي    ...............................  ١٤٢

  ١١٢  ...................................  هـ)  ٨٣٣مسلسالت ابن اجلزري (ت  

  ١١٣  ....................................  هـ) ١١٥٠مسلسالت ابن عقيلة (ت  

  ١١٤  .............................  هـ) ١١٧٦مسلسالت ويلِّ اهللا الدهلوي (ت  

املهدي اإلمام  برواية  الذهب  سلسلة  نَّة    ¨  حديث  السُّ أهل  ثي  حمدِّ بُطُرق 

  ١١٧  ................................................................  واجلامعة 

  ١٢٣  ............................................................  وقفة مراجعة 

نَّة والشيعة عن البَالُذري  االختالف بني رواية    ١٢٥  .........................السُّ

  ١٣٣  ........................................................  املصادر واملراجع 

  ١٣٩  ........................................................  حمتويات الكتاب 

 *   *   *  



  

  

  ) دام توفيقه(س الغريفي د حممود املقدَّ حة السيِّ صدر لسام

ت اراا:و   

  التدخني والصيام (حكم الدخان يف هنار شهر رمضان).  -   ١

  يف املنظور الفقهي والعقائدي.  الشعر وأهل البيت  -   ٢

  بني الواقع احلايل والدليل الفقهي.  ٰى الذبح خارج من -   ٣

ري عىلٰ  -   ٤   . )آدابه ،تهمرشوعيَّ   ،أهدافه(  كربالء احلُسني م إىلٰ األقدا  السَّ

  . )ته يَّ حجّ   ،داللته ، حقيقته(  ¨يف بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع الترشُّ  -   ٥

  . )نموذجاً أُ املنرب احلسيني (فقه اإلعالم  -   ٦

  مناسك العمرة املفردة.  -   ٧

  الطلقاء يف اإلسالم حقيقتهم وأحكامهم.  -   ٨

النبيِّ   -  ٩ عنِّ   ما«    حديث  عىلٰ جاءكم  فاعرضوه  اهللا...  ي    » كتاب 

  . )قراءة يف سنده وداللته(

  ة يف األفراح واألتراح يف املنظور الفقهي. إطالق العيارات الناريَّ  -  ١٠

  ة وما شاكلها. ة والفرعونيَّ ة واآلشوريَّ ة والسومريَّ فقه اآلثار البابليَّ  -  ١١

  فقه الرياضة واأللعاب احلديثة.  -  ١٢

  اجلديد وتابعاه يف املنظور الفقهي والتارخيي.  ٰى املسع  -  ١٣

  . )بجزئني( الت املكاسب وافَهمْ يضاح تأمُّ إ -  ١٤

  الت فرائد األُصول وافَهْم. إيضاح تأمُّ  -  ١٥

  . )حقيقتُها واعتباُرها وفائدُهتا (  اإلجازة الروائيَّة  -  ١٦

 . )بثالثة أجزاء(بحوث من فقه الواقع  -  ١٧



 ̈ رسالة يف حديث (سلسلة الذهب) برواية اإلمام املهدي    ...............................  ١٤٤

ت ااا :  

  . ة الزهراء  قراءات يف وصيَّ  -  ١٨

  لقامن احلكيم سريته ومواعظه.  -  ١٩

  (آداب ليلة الزفاف).   )عامهلا وآداهبا(أليلة الزفاف يف اإلسالم   -  ٢٠

  ة.مع أهل الذمَّ     سياسة اإلمام أمري املؤمنني عيلٍّ   -  ٢١

َباب زوج   -  ٢٢  . ) معارصة ةدراسة تأرخييَّ ( احلُسني   اإلمام  السيِّدة الرَّ

  ات وارات:

  اخللييل.   عيلٌّ  املوىلٰ  / ة سبيل اهلداية يف علم الدراية والفوائد الرجاليَّ   -  ٢٣

  ين الشهرستاين. د هبة الدِّ السيِّ   / خوان يف حكم رشب الدخان حتفة اإل   -   ٢٤

البهيَّ   -  ٢٥ الرعيَّ الرسالة  مع  احلاكم  سرية  يف  اإلمام  ة  (رسالة  ة 

  يل األهواز). وا  إىلٰ   الصادق

  ). (برواية اإلمام الباقر  دعية الرسِّ أ -  ٢٦

  الفصيح اهلندي.   د عيلّ حممّ  / يب طالب أالقول الواجب يف إيامن   -  ٢٧

  (صنعة وحتقيق).   ديوان اإلمام احلُسن بن عيلٍّ  -  ٢٨

  (صنعة وحتقيق).    ديوان اإلمام احلسني بن عيلٍّ  -  ٢٩

 صنعة وحتقيق). ( ديوان اإلمام زين العابدين  -  ٣٠

:اب واما   

  ابني. وقفة مع النسب والنسَّ  -  ٣١

  ابني. معجم مصطلحات النسَّ   -  ٣٢

املقدَّ   -   ٣٣ الغريفيَّ الشجرة  الروضة  من  األُ سة  تأريخ  عن  (بحث  رسة  ة 

  ة وتراجم رجاهلا). الغريفيَّ 



س الغريفي (دام توفيقه)ما صدر   ١٤٥ .................................  لسامحة السيِّد حممود املقدَّ

السيِّ   -   ٣٤ السعيد  املقدَّ الشهيد  أمحد  باحلمزة  د  املعروف  الغريفي  س 

  لرشقي.ا

  رجوزة يف نسبه الرشيف). ُأ ة (ة يف نسب السادة الغريفيَّ ة النقيَّ رَّ الدُّ   -  ٣٥

  د رضا العامري احلويزي. مة الشيخ حممّ ستاذ اجليلني العالَّ أُ  -  ٣٦

السيِّ   -   ٣٧ الشهري  (املؤرخ  يمت  مل  قلم  النجفي)  حياة  األبَرقي  د حسني 

  . )آثارهحياته و(  اقيون الربَّ د حسُّ : السيِّ ـاملعروف ب

د كامل  ة اإلسالم واملسلمني السيِّ س سامحة حجَّ الشهيد املقدَّ   ٰى ذكر   - ٣٨

 . )بجزئني) (وفاء ورثاء، سرية وجهاد(  س الغريفيين املقدَّ الدِّ 

  وبني يديك: 

ْهِل السنَِّة  ثي أَ من أقوال ُعَلامء وُحمَدِّ  ̈ إثباُت ُوجود ِاإلماِم املَْهِديِّ    -  ٣٩

  ). حتقيق (  واجلَامَعةِ 

َهب) برَوايِة اإلَمام املَْهِديِّ   -  ٤٠ بُِطُرِق    ̈ رسالٌة يف َحديِث (ِسلِسلة الذَّ

 نَِّة واجلَامَعِة. ثي أهِل السُّ ُحمَدِّ 

ت النجف األرشف وغريها،  وله مجلة من البحوث العلميَّة املنشورة يف جمالَّ 

  واآلخر قيد اإلمتام والطبع 

 *   *   *  


