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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
طفى حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد، أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني
 العظيم.

 ظر )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(تمولد االمام القائم المن إلخبارأعلى درجات التواتر 
  (1)(َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر رَبِـَّها)يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 

 (2)(أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يَا)ويقول جل امسه: 
ورابطــوا علـــى ) حيددث وريف يف بعاددها، لعدددمل املرابطددة حددولوقدددد سددبق ان نقلنددا بعددت الروايددا  ال ددريفة ، حددول املرابطددة يف الددن ال يبددةيتمحددور  حددديانا

 ونحن الرباط ورابطوا في سبيل اهلل ونحن السبيل فيما بين اهلل وخلقه) ..( ووريف يف بعاهاورابطوا على ما تقتدون به) بعاها االخر..( ووريف يف االئمة
 (. وما جاء به من عند اهلل ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (فقد جاهد عن النبي  عناجاهد  فمن اال

لصدداقا لدن  بدذنن اهلل تعداىل سوف يكدونفلبحث اليوم الا و ، طني التصور وفخاخ التصديقا شياعند ث ر املرابطة  حوللاى شطر لن احلديث كما 
وانده ( ريفعجدل اهلل فرجدة ال د) االلدام املهددا املنتظدر (والدة)تر الروايدا  الدالدة علدى اوسوف يكون حديانا حول اثبدا  تدو ، لصايفيق املرابطة يف ث ر ال يبة

  لفايفها:ت اثار شبهة حيث ان البعصلوا  اهلل عليه  قد ولد
اعالم الطائفة وان االخبار الواريفة يف هذا احلقل اخبدار  بعت ان الروايا  لن كتب ال يعة اليت تتحدث عن واليفة االلام املهدا غري لتواترة على لباين

 . وان الظن يف اصول الدين غري جمدا، بل تفيد الظن فقط وان كانت صحاحا، احايف ال تفيد علما
  . (3)(صلوا  اهلل وسالله عليه) اثبا  تواتر التواتر القطعي باعلى يفرجا  التواتر بانواعه ملولد االلام املهدا هوحمور احلديث  ولذا سيكون

 م شبهة ميكن ان تطرح يف املقا أيةواليت تنفي  قطعا   وسنابت بعد نلك انه لو فرض عدم وجويف التواتر فان الروايا  حمتفة بقرائن قطعية تفيد الصدور
 3عدم حجية االستقراء الناقص

ه اسدتقراءا ؤ ينب دي ان يكدون اسدتقرا، ينقدد فكدرا او لفكدرا او عاملداان د نظريدة او يهددم لبدمل لدن املبداين او ينب ي للباحث الذا يريد ان ي ي  : وبداية نقول
 . يد نظرية او لنسف فكرةواليصح لن أا باحث ان يعتمد عليه لت ي، ليس حبجةالن االستقراء الناقص ، ه تامشب اوتالا 

 (. صلوا  اهلل وسالله عليه) ( رواية يف باب لولد الصددددددددداحب31فماال الكايف ال ريف نكر يف هذا الباب )
ر وان صاحب البحدا، فقط( صلوا  اهلل وسالله عليه) ان هذه هي الروايا  املعتمدة يف اثبا  لولد الصاحب: الناقص الستقرائهوالبعت توهم نتيجة 

فليست انن الروايا  د على بعت املبداين ، ان بعاها صحاح فقطيف لرآة العقول:  وان اجمللسي نكر، روايةبعت الروايا  فصار  حوايل أربعني اضاف هلا 
 . د لتواترة

الوسد  واههدد يف  اسدتفرا ن بددو  الينب دي ان ت ديد عليده نظريدة او ينقدد بسدببه لدنه ، ان هذا االستقراء استقراء نداقص: فنقول في جواب هذه الشبهة
 : ويتجلى نلك بوضوح عرب لالحظة:األخرىالبحث عن الروايا  

 لم يكن الكليني وال المجلسي في مقام الحصر وال... -7
بل لعله مل يكن ، تامنه االستقراء الأومل يكن لن واريفه وش، ( رواية31يف هذه الد) ان الروايا  لنحصرة ع  مل يد  ( ان ال يخ الكليين )اعلى اهلل لقاله -1

 . نلك اياا كما ان العاللة اجمللسي مل يدع  ،  نلك لقدورا له
  :(صلوا  اهلل وسالله عليه) بددددتدل على لولد الصاح أخرى أبوابيف  أخرىيف نفس الكايف روايا   إضافة إىل انه توجد

لددن لددا  : ويف بدداب، ال يبددة: ويف بدداب، هآتسددمية لددن ر : ا يف بددابلنهدد، بعاددها صددحاح روايددا  عديدددةوريف   (5)لددن كتدداب لددراة العقددول 4ففددي اجمللددد 

                                                           

 .96الزلر: (1)
 .222آل عمران: (2)
 .259أو  255أا بعد شهايفة اإللام احلسن العسكرا سنة  (3)
 بل: الناقص جدا  جدا . (4)
 وهو شرح لكتاب أصول الكايف، للعاللة اجمللسي )رمحه اهلل عليه(.  (5)
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 . لا جيب على الناس عند لاي االلام: ويف باب، الام لن ائمة اهلدىله وليس 
 .  شان الباحث العلمي فليس لناالستقراء الناقص  ألا، رة  او لعذ   زة  فعلى الباحث ان يستفر  الوس  يف حتصيل احلجة لنج  

 التواتر عبر المئات من الروايات أعلى درجات -1
وهدذه ، ترابداعلى يفرجدا  التدو ( صدلوا  اهلل وسدالله عليده) جدد  بدان املتدا  لدن الروايدا  تددل علدى لولددهفو  بد الفقدري قدام باسدتقراء بسديطالعان  -2

او بداللة التنبيه ، ا يتوقف صحة او صدق الكالم عليه (وهي ل) او بداللة االقتااء، او الداللة االلتزالية، التامنيةاملطابقية أو تدل بالداللة  الروايا 
االجتهدايف  او االمياء )وهي لا افايف اقرتان شئ ب ئ عليته للحكم او لل ئ او افايف اصل وجويفه او افدايف وجهده او افدايف لطلبدا اخدر كمدا فصدلناه يف حبدوث

 .  فيها بالع را حاح صوال، باملتا  ويف اعلى يفرجا  التواترهي وهذه الروايا  ، والتقليد (
فده ال ديخ البهدائي يف تر حسدب لدا يعر  االتدو فدان ، علدى الوثاقدةحد  بدل ال يتوقدف ، الاليدا عددال لدن الدرواة علما ان التواتر ال يتوقف علدى كدون كدل واحدد

 : الزبدة وتبعه اخرون
اخدربوا يف حداال  و  خمتلفدا   ( فاسدقا52فدانا جداء )، اقجمموعدة لدن الفس د اخبدار حد  االلر الذا قدد صصدل لدن( العلم بصدقه بنفسه )خرب مجاعة يفيد

 . فان االنسان عايفة يقط  بصحة خربهم هذا، أو ان ايدا  قد لا  أو ان عمروا  ُول د له ولد بان حريقا قد شب  : ش  وظروفش  
 . د العلم بصدقهوليس بالقرائن اخلارجية د ( بنفسه) يفيدخرب : فاخلرب املتواتر

 :اقسام التواتر 
 التواتر االمجايل  -1
 التواتر املاموين  -2
 التواتر املعنوا  -3
 التوتر اللفظي  -4

 . امل هور على ثالثة اقسام فقط واال فالتواتر على، حسب تصنيفنا وبعت التعريفا ، على وهذا التقسيم
 .يقط  بصدق وصحة احدهم او احدها خرب مجاعة: يرايف به والتواتر االجمالي

ولعددل هددذا التفسددري هددو لددا يلددوح لددن بعددت  ، فددان نلددك يعددد تددواترا امجاليددا، مث قطعنددا بددان احدددها علددى سددبيل البدددل لطددابق للواقدد  روايددة( 42) فلددو وريفتنددا
  . اين يف الكفايةددساال يخ اخلر  كلما 
 . فهو ان يكون املامون لتواترا وان كانت االلفاظ والتعبريا  خمتلفة: التواتر المضمونيالا 

 بدن ايب طالدب لدري املدنلنني اسدد اهلل واسدد رسدوله علديأأنباء شدجاعة ك،  جال  ل رتك يوجدفهو ان تكون املاالني خمتلفة لكن : تر المعنويالتوااما و 
 . (1)وان تعديف  الوقائ  واحلوايفث ()صلوا  اهلل وسالله عليه

 . على نقله اولتفق، ان يكون اللفظ لنقوال بعينه: والتواتر اللفظي
،  ولتواترة قطعا تواترا لعنويا، لتواترة قطعا تواترا امجاليا ولتواترة قطعا تواترا لامونيا( صلوا  اهلل وسالله عليه) ن خبار لولد االلام املهداا: وهنا نقول

 . كما اهنا بالدرجة الرابعة واالخرية لتواترة تواترا لفظيا ظاهرا
 روايات )مهدينا التاسع من صلب الحسين( ونظائرهاتواتر 

، لد  ان اسدتقراءنا اسدتقراء نداقص يف عدديف لدن األبدواب فقدط الداللدةروايدة ذدذه ( 92يقرب لدن ) ف نذكر منونجا لن النمانج علما اننا الحظنا لاوسو 
النعمداين والكدايف  بدةوهناك الع را  لن الروايا  اليت نكرهتا خمتلف كتبنا املصدرية املهمة كال يبة وك ف ال مة واثبا  الرجعة وكفاية االثر واالختصاص وغي

عدالم الدورى وعقد الددرر وعيدون اخبدار الرضدا وكمدال الددين وال يبدة للطوسدي ورجدال الك دي وعلدل ال درائ  ولقتادب األثدر وفرائدد السدمطني وإرشدايف املفيدد وا
 واملناقب وغريها.

ين لددد  تتبددد  اخلبدددري ال ددديخ عبدددد اهلل البحدددراين االصدددفهاواالقدددوال للمحددددث الكبدددري وامل الخبدددارواالحدددوال لدددن االيدددا  وا واملعدددارفففدددي كتددداب عدددوامل العلدددوم 
  :(1)ابواب خمتلفة يف (2)روايا  كارية جدا   فقد نكر( لستدركاهتا للسيد حممد باقر املرتاوا املوسوا املوحد االبطحي االصفهاين )رضوان اهلل تعاىل عليهما

                                                           

 على انه ال يبعد تواتر بعاها لامونا . (1)
روايدة لنهدا روايدا  الكدايف ال دريف، إنن وطدوة واحددة فقدط يف بعدت األبدواب لدن كتداب واحدد فقدط اكت دفنا تقريبدا   31ل ت يف هذه األبواب فقط حوايل السدتني روايدة، وهدي غدري الددب (2)
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كر  يف لولويف يكون لن ظهرا فيقول ألري املنلنني )... ولكين  (2)دين بعدة أسانيدفعن كمال ال ) عليه السالم (باب لا وريف عن ألري املنلنني : لنها
 احلايفا ع ر لن ولدا وهو املهدا ميألها عدال ...( 

) عليدده اإللددام الكدداظم اثبددا  الوصددية حددديث  كمددا يف كتدداب ولنهددا، عليهمددا السددالم ولددد احلسددن واحلسددنيلددن ( اندده )عجددل اهلل فرجدده ال ددريفولنهددا: 
 ...هما ـ الحسن والحسين ـ تسعة تاسعهم قائمهمناختار م: قال ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (عن النبي  م (السال

ويف  ...مهدينا التاسع من صلب الحسـين: لن الروايا  جاء فيه( صلوا  اهلل وسالله عليه) لن ولد احلسني )عجل اهلل فرجه ال ريف( ويف باب انه
 وقد وريف نلك بأسانيد عديدة. ...ب الحسينوهو التاسع من صل: رواية اخرى

) عليده  . ويف روايدة عدن االلدام احلسدني.واخـرهم التاسـع مـن ولـدي علـي بـن أبـي بالـب مير المـممنينأمنا اثنا عشر مهديا أولهم ويف رواية أخرى:  
 وغريها وغريها كاري. .في التاسع من ولدي سنة من يوسف: السالم (

) عليه السدالم  عن اإللام احلسني ) عليه السالم (اإللام الباقر  لن ولد حممد بن علي الباقر يقول جل اهلل فرجه ال ريف()ع انه: ويف باب اخر بعنوان
السابع من بعدي بابي من يمأل : . ويف رواية اخرى يقدول.قائمناسابعنا : (3)) عليه السالم (: الساب  لن ولد ابين حممد بن علي، وهو احلجة بن احلسن (

 وغريها وغريها .ض عدالاالر 
الخامس  المهدي من ولدي: ) عليه السالم ( يقول االلام الصايفق: ) عليه السالم ( لن ولد جعفر بن حممد )عجل اهلل فرجه ال ريف( ويف باب انه
 وغريها. تة وبقي ستةمنا اثنا عشر مهديا مضى س: ى.. ويف رواية اخر .على راس السابع منا الفرج: .. ويف رواية اخرى.(3)من ولد السابع

وذلــع عنــد فقــدان  ) صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلم ( عددن علددي عددن النددي: لددن ولددد لوسددى بددن جعفددر الكدداظم )عجددل اهلل فرجدده ال ددريف( ويف بدداب اندده
 وغريها ...شيعتع الخامس من السابع من ولدك

 . (1)ماء وذلع عند فقدان الشيعة الثالث من ولديالبد من فتنة ص: نقرأ ) عليه السالم ( ويف باب انه لن ولد علي بن لوسى الرضا
 وغريها. (6)كاني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فال يجدونه: (صلوا  اهلل وسالله عليه) ويف عيون اخبار الرضا عنه

 روايا  اخرى عليه السالم وكذلك يف باب انه لن ولد علي بن حممد التقي
أو )إبنه( أو )ولدا( أو لا أشبه ولنها: )إثبا  )ابني( واليت يصرح فيها االلام بكلمة  ) عليه السالم ( احلسن بن علي العسكراويف باب انه لن ولد 

لن ابنه قيصر الرجعة( حدثنا حممد بن عبد اهبار قال قلت لسيدا احلسن بن علي )العسكرا(... قال )ان اإللام لن بعدا ابين مسي رسول اهلل وكني ه... 
 (7)للك الروم إال انه سيولد في يب عن الناس غيبة طويلة...(

  ولكن ابنه الحجة، ال: هو الحسن؟ قال: قال( ه عليه والهددصلوا  اهلل وسالل) عن جابر عن الني: لنهاو 
 )العسـكري( ثـم ابنـه: ة اخدرى. ويف روايد. ثـم الحسـن بـن علـي ثـم ابنـه حجـة اهلل( صدلوا  اهلل وسدالله عليده) الندي ويف رواية اخرى عن سدلمان عدن
 . الذي يغيب عن الناس غيبة بويلة

بـن الحسـن بـن ( يامفضـل االمـام مـن بعـدي موسـى والخلـف المنتظـر )م   م د: ) عليده السدالم ( ويف رواية اخرى عن املفال عن االلام الصدايفق
  علي بن محمد بن علي بن موسى

                                                                                                                                                                                                                                

 ضعفي كل روايا  نلك الباب لن الكايف.
فقددد نكددر تفصدديل  91مث أبددواب أحددوال ألدده .. فصدداعدا  ص 92- 26ص 15ب نسددبه لددن البدداب األول إىل البدداب أبددوا 1/29راجدد  عددوامل العلددوم واملعددارف واالحددوال ولسددتدركاهتا ج (1)

سنذكر بعت الصحاح األخرى يف امللحق الروايا  بأسانيدها ولراجعها مما اعرضنا عنها خوف اإلطالة وأشرنا إىل بعت الروايا  فقط كما أشرنا إىل بعت الصحاح لنها فقط إشارة و 
 هلل تعاىل.بذنن ا

 وبعت هذه األسانيد صحيح جدا . (2)
 والسند صحيح: إثبا  الرجعة للفال بن شانان: حدثنا احلسن بن حمبوب عن لالك بن عطية عن ثابت ابن أيب صفية يفينار. (3)
  فرجه ال ريف.الساب  لن األئمة هو اإللام الكاظم عليه الصالة والسالم واخلالس لن أواليفه هو اإللام املنتظر عجل اهلل (4)
 الاالث لن ولد اإللام الرضا عليه السالم هو اإللام العسكرا عليه السالم فعند فقده يبدأ عصر ال يبة وفيها الفتنة الصماء. (5)
 . والرواية صحيحة اإلسنايف245ص 1وعلل ال رائ  ج 152ص 51حبار األنوار ج (9)
 والرواية صحيحة اإلسنايف. (7)
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  (1)تعاىلشاء اهلل  وهكذا روايا  اىل لا
 . (2)انه استقرء اهمي  ع  مل يذكر كل الروايا  ومل يد   ولستدركاتهكتاب عوامل العلوم   انبعلما 

 :من بوائف الروايات األخرى
فهددي بداللدة االقتادداء او التنبيده واالشدارة القطعيدة او الداللددة االلتزاليدة او التادمن  االلدام )عجدل اهلل فرجدده ال دريف( والدا الروايدا  الديت تدددل علدى واليفة

 وهي على طوائف: تا بامل
 حديث الثقلين
 292فوجدد  ( وعترتـي)انـي تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب اهلللصدايفر هدذه الروايدة بعدت البداحاني وقد اسدتقرأ  قلني ال هري واملعروفلنها لاال حديث الا

وهددذا  وقدد نقلهددا الطدرباين والطددربا وغدريهم، والرتلدذا وكتدب أمحددد بدن حنبددل والنسددائي ح لسدلميبعادها يف صددح تصدرح بددذلك روايدة لدن روايددا  اهدل العالددة
  :الرويا جدول بتلك 

 ( وعترتي اهلل كتاب)  الثقلين حديث مصادر
 ( 162: ) المصادر عدد

 ( 2)  املباركفورا كتب يف   27 ( 4)  البيهقي كتب يف   14 ( 1)  لسلم كتب يف   1

 ( 6)  البيولي كتب يف   22 ( 6)  عاصم أيب إبن كتب يف   15 ( 13)  حنبل إبن أمحد كتب يف   2
 ( 4)  احلنفي كتب يف   26 ( 2)  األثري إبن كتب يف   19 ( 2)  الرتلذا كتب يف   3
 ( 9)  اهندا كتب يف   32 ( 2)  جرب إبن كتب يف   17 ( 3)  النسائي كتب يف   4
 ( 2)  الكسي كتب يف   31 ( 3)  شيبة أيب إبن كتب يف   12 ( 2)  األلباين كتب يف   5
 ( 4)  السخاوا كتب يف   32 ( 5)  عساكر إبن كتب يف   16 (4) النيسابورا احلاكم كتب يف   9
 (5) ال الي الصاحلي كتب يف   33 ( 2)  املناوا كتب يف   22 ( 4)  اهليامي كتب يف   7
 ( 5)  احلنفي داالزرن كتب يف   34 ( 3)  الطحاوا كتب يف   21 ( 7)  السيوطي كتب يف   2
 ( 2)  اإلعتقايف أصول شرح يف   35 ( 3)  اآلجرا كتب يف   22 ( 22)  الطرباين كتب يف   6

 ( 52)  القندواا كتب يف   39 ( 22)  اهلندا املتقي كتب يف   23 ( 3)  الطربا كتب يف   12
 ( 3)  لنظور إبن كتب يف   37 ( 3)  احلديد أيب إبن كتب يف   24 ( 2)  كاري إبن كتب يف   11
 (3)( 31)  املصايفر بقية يف   32 ( 2)  العقيلي كتب يف   25 ( 3)  النووا كتب يف   12
  36 ( 2)  احلمويين كتب يف   29 ( 3)  يعلي أيب كتب يف   13
 :وهذا نص عبارة ابن حجر الة.يم القل  القران اىل يو  لعرتةان ابكابن احلجر يعرتف   ح  املتعصبني لنهم كبار علمائهم  عديفا  لن كما ان

 اعتراف ابن حجر في الصواعق بعدم انقطاع الثقلين إلى القيامة
 :152قال ابن حجر يف الصواعق احملرقة ص

 لساعة(.اواحلاصل ان احلث وق  على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء ذما لن أهل البيت ويستفايف لن جمموع نلك بقاء األلور الاالثة إىل قيام )
: )ويف أحايفيث احلث على التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع لتأهل لنهم للتمسدك بده إىل يدوم القيالدة كمدا أن الكتداب 151وقال أياا  ص

أحدق لدن يتمسدك  مث هالعزيز كذلك وهلذا كانوا ألانا ألهل األرض كما يأيت وي هد لذلك اخلرب السابق يف كل خلف لن أليت عددول لدن أهدل بيديت إىل آخدر 
 به لنهم إلالهم وعاملهم علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ملا قدلناه لن لزيد علمه ويفقائق لستنبطاته(

                                                           

ح وغريهددا وسددنذكر يف تعراض بعددت تلددك الروايددا  القددول باهنددا مجيعددا  لعتددربة االسددنايف، بددل املقصددويف إثبددا  تواترهددا، وفيهددا ويف غريهددا املعتددربا  بالع ددرا  لددن صددحا ولديس املقصددويف لددن اسدد (1)
 امللحق الاالث مخسني رواية لعتربة بذنن اهلل تعاىل: نصفها صحاح ونصفها لوثقا  أو حسان.

 امل، تتامن روايا  كارية أخرى لنها باب اسم اله ولنها عديف لن األبواب الالحقة فراج .وهناك أبواب أخرى يف العو  (2)
(3) .  وال خيفى ان بعت الروايا  فقط لكرر، لكن نقلها لن قبل سائر العلماء لني د ولقوٍّ
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 بوائف أخرى من الروايات
 (7)ال تخلو االرض من حجةالروايا   ولن طوائف

 من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ولن طوائف الروايا :
 . بعدي اثنا عشر من االئمة: طائفة روايا  ولن طوائف الروايا 

الديت نقلهدا العددول كلما  وأقوال اإللام املهدا املنتظدر عجدل اهلل فرجده ال دريف و كما ان لن طوائف الروايا  الدالة على وجويفه ال ريف: املتا  لن  
الروايا  اليت مجعها السيد العم ال هيد يف )كلمة اإللام املهدا عجل  ولعلها مبفريفها تصلح يفليال  على التواتر بأعلى يفرجاته، فراج  لاال   ،والاقا  وغريهم

 (2)اهلل فرجه ال ريف(
لكان ضابط  ةرواية واحدة صحيح إالمل يكن فيها بل لو بال ريب  واملعتربا  باملتا  وفيها الع را  لن الروايا  الصحاح واحلاصل: ان الروايا  هي

  .لتحققا كما أوضحنا نلك التواتر
 القرآنية اآليات من -4

َلةِ  ِفي أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا) سدورة: لنها نلك على تدل اياا القرانية االيا  ان كما َلةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما*  اْلَقْدرِ  لَيـْ لَـةُ *  اْلَقْدرِ  لَيـْ ـر   اْلَقـْدرِ  لَيـْ *  َشـْهر   أَلْـفِ  ِمـنْ  َخيـْ
( تتنزل) املاارع والفعل.. سنة كل تتكرر القدر ليلة ان الواضح ولن (اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتَّى ِهيَ  َسالم  *  َأْمر   ُكلِّ  ِمنْ  بِِّهمْ رَ  بِِإْذنِ  ِفيَها َوالرُّو ُ  اْلَمالِئَكةُ  تـَنَـزَّلُ 
 نكددر وقدد حلقدل،ا هددذا يف عديددة والروايدا  قبلدده، لدن املنصدوب االلددام او الندي علدى تتندزل املالئكددة فدان لوجدويفة القدددر ليلدة يفالدت فمددا االسدتمرار علدى يددل

 .نظرة على كتاب )املهدا يف القرآن( للسيد العم يفام ظلهكفي إلقاء يفراج  والبحث عن اآليا  القرآنية طويل و  الربهان تفسري بعاها
 المتظاِفر والمتساَمع -3

لتسال  وهدو حجدة و  افرظفانه لت، غري لتواتر فلو تنزلنا وقلنا ان خرب الواليفة( عالمتسامَ ) ولصطلح( رافِ ظالمتيف علم الدراية هناك لصطلح امسه ) -4
 . (3)وال كوهنم عدوال  أو ثقاة افر واملتسال  شروط التواتر ولنها االتصال يف كل الطبقا ظي رتط يف املت الو . .بال شك

 ذدا مجاعدة لعتدد ذدا فاهندا تدورث فدان اخبدار البلددان وال خصديا  لدو اخدرب ال اخبدار البلددان واخبدار ال خصديا .افر واملتسال  لظاملت: وللتوضيح نقول
 القط  عايفة ل  انه ال جتتم  فيهم شروط التواتر.. والعقالء لن األلم ببابك.

 االخبار محفوفة بالقرائن القطعية: -1
، ئددرة القطدد  واليقددنيحجددة قطعددا ألندده يدددخل يف يفا ذددا لكنهددا أخبددار حمفوفددة بددالقرائن القطعيددة واخلددرب احملفددوف، لددو فددرض ان األخبددار مل تكددن لتددواترة -5

  (4)الظن ال يصح التمسك به يف االعتقايفيا ح  يقال: ان فليست أخبار احايف ال تفيد إال ظنا   .وحجيته ناتية
لديس  كدان لعروفدا  باندهلدو ان شخصدا  : الهندا افدايف  القطد  ولادال نلدك ؛يفيد القط  فهي حجدة جد  رواية واحدة ضعيفة لكنها حمتفة مباو وعليه: فلو 

ولاللددح اخلددوف بايفيددة علددى  املدينددة فاننددا قددد النصدددقه لكننددا لددو رأينددا قددرائن اخددرى إضددافة اىل إخبدداره كمددا لددو كددان يددركت بددذعرالعدددو يفاهددم ايفل اخددرب ان بالعدد
 . يف تلك املنطقة ذجوم العدو بل نقط  عايفة فاننا نطمتن، وجهه

ولدن هددذه  عديدددة ولتنوعدة، افرة د تنزالدد فاهندا حمتفددة بقدرائن قطعيدةظدة ومل تكددن لتلددو مل تكدن لتدواتر ( وروايدا  لولدد الصداحب )صددلوا  اهلل وسدالله عليده
  :القرائن

 :من كلمات النسابة
فماال االشراف الذين يسدكنون امل درب العدريب او يف ، الهنم اهل خربة ؛(5)كدددددددددش وقوهلم حجة بال، ابة الذين يذكرون ل جرا  النسبالنس   أخبار -1

                                                           

وال تدزال فيده طائفدة قائمدة ظداهرة علدى احلدق  (نَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ إِ )كما قال تعاىل:   131ص 25وال بأس بنقل لا نكره ابن تيميه ففي جمموع  الفتاوا البن تيمية ج (1)
وره أهدل العمددى فددذن بكتدداب اهلل املدوتى ويبصددرون بندد فلدم ينلدده لدا نددال غددريه لدن األيفيددان لددن حتريدف كتبهددا وت يددري شدرائعها لطلقددا ؛ ملددا ينطدق اهلل بدده القدائمني حبجددة اهلل وبيناتدده الدذين صيددون

 األرض لن ختلو لن قائم هلل حبجة؛ لكيال تبطل حج  اهلل وبيناته(.
 وراج  لستدركاته يف الرتمجة الفارسية للكتاب. (2)
 يبحث عن رجاهلا وجيب العمل ذا لطلقا (.لن لبحث علم اإلسنايف والدراية ألهنا ال  –املتواتر واملتظافر واملتسال   –وقال السيد حسن الصدر يف هناية الدراية )وليست الاالثة  (3)
 ى.إن قال البعت )إنا اكتفينا ورب واحد أيفيد الظن أو القط  واليقني؟ فانت تبين عقيدتك على الظن(؟ بتصرف بنقله لن العالية إىل الفصح (4)
. واعترب بالنظر إىل حال االشراف يف لصر والسايفة يف العراق وإيران وغريها.. ألديس الكادري بل يكفي كالم الاقا  الاابطني لنهم اليراث القط  عايفة، فيصلح هذا يفليال  يف حد ناته. (5)

قداطعون  -وهدم أيادا   –النداس  عدايفة   –ولدنهم املست دك ل  –لنهم ثبت نسبه بقول نسابة خبري ضابط واحد فكيدف لدو كدان اثندني أو ثالثدة أو أكادر؟ ولدن الواضدح ان أولتدك السدايفة 
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عرفندا  وقدد. ) صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم (ون اىل الرسدول االكدرم بينتسدأو العدراق وإيدران واخللدي  واهلندد والباكسدتان وغريهدا فداهنم  )اهلداييني(لصر او االريفن 
 (1)لن خالل النس ابة وقطعنا به نلك

صدلوا  اهلل وسدالله ( محمـد) د لده ولدد وامسدهوقد نكروا ان احلسن بن علي العسكرا ول، ليسوا لن لذهب لعني بل هم لن فرق ش هنالء والنس ابة 
  . لام الذا تقول ال يعة بالالتهانه هو اال: وبعاهم صرح بالقول، عليهما

 : جاء فيها، وقد مج  بعت الباحاني جزاه اهلل خريا بعت اقول النسابة يف يفراسة قيمة، (2)ولن هنالء النسابة لن كان لعاصرا لزلن ال يبة الص رى
بن سليمان البخارا وهو لن اعالم القرن الرابد  اهلجدرا للنسابة ال هري سهل بن نصر بن عبد اهلل بن يفاوويف  36السلسلة العلوية ص يف كتاب سر  -

: هدد وهدو يقدول326الص رى والديت انتهدت سدنة )صلوا  اهلل وسالله عليه (ل يبة االلام املهدا  املعاصرينوهو لن أشهر األعالم  هد341وقد كان حيا سنة 
.. وامنا . هد بسالراء... اىل ان يقول: 292هد وقبت سنة 231بن علي العسكرا لن ام ولد نوبية تدعى رصانة وولد سنة  بن حممد التقي احلسن   د علي  ل  و  و  

 . الطعن يف نسبه(تسميه االلالية بذلك د أا جعفر اخو االلام العسكرا د اليفعاءه لرياث اخيه احلسن يفون ابنه القائم احلجة
حممد املهدا: وكان عمره عند  –إن يقول )احلسن العسكرا  للنسابة ال يخ حممد الني الب دايفا (3)(سبائك الذهب يف لعرفة قبائل العرب) وكتاب -

 سدنةرس عليده واحلد رأىوفاة أبيه مخس سنني وكان لربوع القالة ح س ن الوجه وال عر أقمل األنف صبيح اهبهة واعدم ال ديعة انده غداب يف السدريفاب بسدر لدن 
والدذا اتفقدت عليده العلمداء علدى أن املهددا هدو القدائم يف آخدر الوقدت وانده ميدأل األرض عددال   لائتني وأثنني وستني وانه صاحب السديف القدائم املنتظدر و..

 واألحايفيث فيه ويف ظهوره كارية ليس هذا املوض  حمل نكرها(.
( يقدر بدواليفة االلدام )صدلوا  اهلل وسدالله عليدهجندده وهدو املعدروف بتعصدبه ولد  نلدك  لفخر الدراااليف انساب الطالبية( ال جرة املباركة )وكذلك كتاب 

 . مث يصرح باسم االلام )صلوا  اهلل وسالله عليه( .الا احلسن العسكرا فله ابنان وبنتان: حيث يقول
 فالحظ 1مللحق رقم وهناك كتب أخرى لنسابة آخرين لن خمتلف القرون سنذكر بعاهم بذنن اهلل تعاىل يف ا

ملدن ال  –بنفسدها  ان اخبدار هدنالء النسدابةلن أهل اخلربة بال ريدب، وال ريدب  وغريهم ممن نكرنا بعاهم يف امللحق وممن مل نذكرهم، هم وهنالء النسابة
 مبولده ال ريف. املصرحةة الروايا  ولو تنزلنا فاهنا تصلح قرينة على صح يف كل امللل والنحل، تورث القط  واليقني –يبتل  بالوسوسة أو السفسطة 

 املقصويف واملقام بالنسابة لتحققة ووافية أقوال وبالتايل فقرينة 
 من كلمات الممرخين:

كادرية بدل كادرية   لكن لدو كاندت عنددنا روايدا ، ق بقول املنرخ الواحد انا انفريف ورب لارمبا ال يصد  نعم ، لن اهل العالة واخلاصة ل املنرخني وهمااقو  -2
فدان نلدك ممدا  ال ديعة ينكددون هدذا املعدمل ويدذعنون بده لد  ان نلدك لديس يف صداو لعتقددهم ولدذهبهم لد ووجدنا لدنرخي السدنة  جدا  وكان بعاها صحاحا  

   يورث القط  عايفة.
 : ولن اولتك املنرخني

بددن علددي الرضددا بددن  اهددوايفبددن حممددد  اهلددايفالددي احلسددن بددن ع تددويف وفيهددا: يقددول 292حيددث يددذكر يف حددوايفث سددنة ( العددرب يف خددري لددن غددرب)الددذهي يف 
  . (العلوا احلسيين احد االئمة االثين ع ر الذا تعتقد الرافاة فيهم العصمة وهو والد املنتظر حممد صاحب السريفاب لوسى الكاظم بن جعفر الصايفق

 قال: العلمية. ، ط. يفار الكتب254حوايفث سنة  391ص 1ج (الفداء يف )املختصر يف اخبار الب ر أبو: ولنهم
ويقال له  واحلسن العسكرا املذكور هو والد حممد املنتظر صاحب السريفاب وحممد املنتظر املذكور هو ثاين ع ر األئمة االثين ع ر على رأا اإللالية)

 .وال يعة يقولون: يفخل السريفاب...( وولد املنتظر املذكور يف سنة مخس ومخسني ولائتني القائم واملهدا واحلجة.
: وفيهددا تددويف هددد حيددث يددذكر االلددام احلسددن العسددكرا ويقددول292حددوايفث سددنة  274ص  7الكالددل يف التدداريخ( جملددد ) االثددري يف ن املددنرخني: ابددنولدد

د احلسن بن علي بن حممد بن علي بن لوسى بن جعفر بن حممد ابن علي بن احلسني بدن علدي بدن أيب طالدب، وهدو أبدو حممدد العلدوا العسدكرا، وهدو أحد
                                                                                                                                                                                                                                

اتر قطعدا  يف كافدة صت عن املن أ لوجد  انه يف األغلب ل جرة نسدابه أو كدالم األب أو بعدت أفدرايف األسدرة عدن اهدد عدن جدده وهكدذا ممدا ال جتتمد  فيده شدروط التدو بسيايفهتم ولو فح
 الطبقا  ول  نلك تفيد القط  عايفة.

قلتدده األجيددال. والددا ال ددياع فمرجعدده لدددى التحقيددق إىل أقددوال النسددابة أو أشددباههم )كاألبدداء وبعددت لددن غددري فددرق بددني كددون النسددابة قددد كتددب أو قددد قددال. فتنا –غالبددا  أو كاددريا  لددا  –أا  (1)
 األقرباء(. فتدبر

 فليس لن الصحيح قول البعت )ألنه ينقل عن نسابة يف القرن العاشر(! (2)
 .72 – 77ص   (3)
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 االثين ع ر، على لذهب اإللالية، وهو والد حممد الذا يعتقدونه املنتظر بسريفاب سالراء وكان لولده سنة اثنتني وثالثني ولائتني(. األئمة
 قال: 337-339ص 2ج( الصفدا يف )الوايف بالوفيا ولن املنرخني: 

لكداظم بدن حممدد البداقر بدن ايدن العابددين علدي بدن احلسدني بدن حممد بن احلسن العسكرا بن علي اهلايفا ابن حممدد اهدوايف بدن علدي الرضدا بدن لوسدى ا)
ب السدريفاب علي بن أيب طالدب رضدي اهلل عدنهم احلجدة املنتظدر ثداين ع در األئمدة االثدين ع در، هدو الدذا تدزعم ال ديعة انده املنتظدر القدائم املهددا وهدو صداح

ن رأى وهلدم إىل حدني تعليدق هدذا التداريخ أربد  لائدة وسدبعة وسدبعني سدنة ينتظرونده عندهم وأقاويلهم فيه كارية ينتظرون ظهوره آخر الزلان لن السريفاب بسدر لد
 ومل خيرج(

 يفار ابن كاري. قال: 292حوايفث سنة  295ص 3ج( شذرا  الذهب) العمايف احلنبلي يفولن املنرخني: ابن 
وا احلسيين أحد اإلثين ع ر الذين تعتقد الرافاة فيهم وفيها: احلسن بن علي بن حممد اهوايف بن علي الرضا بن لوسى الكاظم بن جعفر الصايفق العل

 العصمة، وهو والد املنتظر حممد صاحب السريفاب(.
 . يفار صايفر. قال:592رقم  179ص 4جوفيا  االعيان( ) خلكان يف ولن املنرخني: ابن

أبو القاسدم حممدد بدن احلسدن العسدكرا بدن علدي اهلدايفا بدن حممدد اهدوايف املدذكور قبلده، ثداين ع در األئمدة االثدين ع در علدى اعتقدايف  أبو القاسم املنتظر:)
كانت واليفته يوم اهمعة لنتصف شعبان سنة مخس ومخسني ولائتني، وملا ... اإللالية، املعروف باحلجة، وهو الذا تزعم ال يعة انه املنتظر والقائم واملهدا

 وهناك لنرخون آخرون كاريون نكرنا بعاهم يف امللحق رقم اثنني فراج  كان عمره مخس سنني(.  –وقد سبق نكره  –تويف أبوه 
 من كلمات بعض العرفاء المخالفين:

هددا عليده السدالم لكدن ملا: واعلموا انه ال بدد لدن خدروج قال يف الباب السايفس والستني وثالمثائة لن الفتوحا ابن عريب  وممن شهد بذلك أياا : -3
ل اهلل تعاىل نلك اليوم ح  يلي نلدك اخلليفدة وهدو لدن ال خيرج ح  متتلئ األرض جورا  وظلما  فيملنها قسطا  وعدال  ولو مل يكن لن الدنيا إال يوم واحد طو  

أيب طالدب ووالدده حسدن العسدكرا ابدن اإللدام علدي لن ولد فاطمة رضي اهلل عنهدا جدده احلسدني بدن علدي بدن  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( عرتة رسول اهلل
لدام ايدن العابددين علدي النقي بالنون ابن حممد التقي بالتاء ابن اإللام الرضا بن اإللام لوسى الكاظم ابن اإللام جعفر الصايفق بن اإللام حممد البداقر بدن اإل

يبايعده املسدلمون بدني الدركن واملقدام  ) صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم (اسدم رسدول اهلل  بن اإللام احلسني ابن اإللام علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يواطئ امسده
) صلى اهلل عليده وآلده وسدلم يف اخللق بفتح اخلاء وينزل عنه يف اخللق بامها إن ال يكون أحد لال رسول اهلل  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (ي به رسول اهلل 

 (1)اهبهة اقمل األنف(. لهو أج (َع َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  َوِإنَّ )يف أخالقه واهلل تعاىل يقول:  (
 من كلمات بعض المتعصبين:

فمد   الذا حاول ان ينقت عقيدة ال يعة حجرا حجرا فف دل واخدزاه اهلليف الصواعق احملرقة حجر اهليامي بن ولن كلما  أحد أشهر املتعصبني:  -4
فيبهدت  الروايدا  بتالبيبده وبعنقده تأخدذلا يصدل اىل االلدام املهددا املنتظر)صدلوا  اهلل وسدالله عليده( عنددفاندك جتدده ، بل يسديل ان التعصب يقطر لن كتبه

 . صاغرا لقرا لذعناهلا وخي   
االرض قسطا وعـدال كمـا ملئـت  فيمأل وزلزاليخرج في اختالف من الناس ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي : واخرج املاوريفا: فيقول

يرضـى عنـه سـاكن السـماء وسـاكن االرض ويقسـم المـال صـحاحا بالسـوية ويمـال قلـوب امـة محمـد )صـلوات اهلل وسـالمه عليـه( غنـى و  ظلما وجـورا
 (1)ويسعهم عدله

فيمددا كانددت الدددائرة  وصددديفها أكاددر وذددذا فهددو يادديق الدددائرة (4)()ان المهــدي مــن ولــد فابمــة :االحايفيددث الصددحيحة السددابقة: ويف لكددان اخددر يقددول
  . ة انه لن قريشالسابق
وانـه مـن اهـل بيتـه وانـه يمـال االرض عـدال وانـه يخـرج احلسن االبرا تواتر  االخبار واستفاضت بكارة رواهتا عن املصطفى وروجه  أبوقال : يقولو 

                                                           

م تنقيصه لن لقام ألري املنلنني علي عليه الصالة والسالم ورغم إيفعائه )العصمة( لبعت غاصي اخلالفة!، ونلك رغم تعصب ابن عريب ال ديد ضد ال يعة بل ونصبه العداء هلم، ورغ (1)
 مما ال نظري له يف علماء العالة، ورغم ورغم.. كما فصلنا الكالم حول نلك ونقلنا أقواله يف حبوث العام املاضي فراج .

 .476الصواعق احملرقة:  (2)
 .472م س:  (3)
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 (7)مع عيسى فيساعده على قتل الدجال
هدا وقاية السريفاب ويذكر عبارا  التليدق حد  باالنسدان العدايفا ويف نفس الوقت الذا يهاجم فيه ابن حجر ال يعة ويستهزأ ذم يف قاية االلام امل

  . وال يستطي  ان ينكره، لكن ل  نلك فان احلق فرض نفسه، فكيف مبن يدعي العلم
  . (2)ومل خيلف د االلام العسكرا د غري ولده ايب القاسم حممد احلجة: يقولففي لوض  اخر 

 ... اتاه اهلل فيها احلكمة ويسمى القائم املنتظر النه سرت باملدينة ف اب فلم يعرف اين نهبعمره عند وفاة ابيه مخس سنني لكن ويصرح )و 
 . (النه لهم؛ يف  نلك لبسوطاور يف االية الاانية ع ر قول الرافاة فيه انه املهدا وا ولر  : يقولو 

 خالصة البحث:
 فهدي حمتفدة بدالقرائن القطعيدة كدذلك ولدو مل تكدن قطعدا ، افرةظدلتواترة فهي لت ليست اهنا تنزلنا فرضا  وقلناولو ، فاالخبار لتواترة بكل انواع التواتر: نقول

 ،، كمدا توجدد آيدا  عديددة يفالدة بداللدة التنبيده واإلميداء أو بداللدة االقتاداء أو غريمدا علدى اسدتمرارية وجدويفه صدلوا  اهلل عليدهنكرنا بعادها فقدطاليت  املتنوعة
 . (3)قا  بذنن اهلل تعاىلولعلنا نوقف الستكمال البحث الح

نددان وحبسددب وبعبددارة أخددرى: لددو تنزلنددا حدد  عددن إفددايفة تلددك الروايددا  القطدد  فاهنددا مبفريفهددا أو مبعونددة القددرائن السددابقة وغريهددا ال شددك اهنددا تددورث االطمت
 .(4)حساب االحتماال  فان احتمال اخلالف يف نظر العقالء لل ى ال يلتفت إليه أبدا  

 : اهلل تعاىل بالدعاء ال هري واملعروفواخريا نتواجه اىل 
ا وقائدا وناصرا ودليال وعينا حتى تسكنه ظكل ساعة وليا وحاف اللهم كن لوليع الحجة بن الحسن صلواتع عليه وعلى اباءه في هذه الساعة وفي

من رحمتع  وخيره ما ننال به سعة دعاءهو رحمته رأفته و ن علينا برضاه وهب لنا نارضع بوعا وتمتعه فيها بويال برحمتع يا ارحم الرحمين وام
 واجعل ارزاقنا به مبسوبة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل، واجعل صالتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعائنا به مستجابا وفوزا عندك

 .ن الطاهرينيالطيب على محمد واله المين وصلى اهللتضرعنا اليع والحمد هلل رب الع إلينا بوجهع الكريم وأقبل
 )بعض كتب النّسابة( 7الملحق رقم 

 يفار كنان  (عارف أمحد عبد ال ينلد: ) 191-192ص 1)اهوهر ال فاف يف أنساب السايفة األشراف جولن الكتب: 
احلسني بن باقر( بن علي احلسن بن علي )اهلايفا العسكرا( بن حممد )اهوايف( بن علي )الرضا( بن لوسى )الكاظم( بن جعفر )الصايفق( بن حممد )ال

يكمل أبا حممد لن أم ولد أمسها نرجس كان لن الزهد والعلم على ألر عظيم وهو والد اإللام املهدا ثاين ع ر األئمة عند  بن علي بن أيب طالب احلسيين.
 اإللالية وهو القائم املنتظر عندهم(.

تقدمي وتعليق وشرح كالل  (صطفى محدا بن أمحد الكريفا البالوا الدل قيللد: ) 76-72قالئد الذهب يف أنساب قبائل العرب ص) :ولن الكتب
 ، قال: سلمان اهبورا لن ورا  يفار ولكتبة اهلالل بريو 

 حممد املهدا: وكان عمره عند وفاة أبيه مخس سنني وكان لربوع القالة حسن الوجه اقمل األنف صبيح اهبهة(. –)احلسن العسكرا 
للنسابة املعاصر حممد ويس احليدرا السورا قال يف بيان أواليف اإللام اهلايفا عليه  73ية يف األنساب احليدرية واألويسية ص )الدرر البه :ولن الكتب

 السالم:
)أعقب مخسة أواليف: حممد وجعفر واحلسني واإللام احلسن العسكرا وعائ ة. فاحلسن العسكرا أعقب حممد املهدا صاحب السريفاب. مث قال بعد 

                                                           

 .422 م س: (1)
 .314م س:  (2)
وسالله عليه(  حسدب لبنداه الواضدح وال بد لن التنبيه على ان املست كل الذا طرح هذه ال بهة ال يريد ان ينقت اصل االعتقايف بااللام املهدا بل هو يعتقد به )صلوا  اهلل تنبيه:  (3)

ره( وان لنهجه الرجايل ينيفا اىل تايل فاسد. وقد اتاح انه على كل املباين ولنهدا لبدمل السديد اخلدوئي وحسب خمتلف كلماته اال انه ارايف االست كال على لبمل السيد اخلوئي )قدس س
   صتدف بالقريندة القطعيدة ال احدد يست دكل فان االشكال ال يريف، وان الروايا  لتواترة ح  على لبناه، مث على فرض اهنا ليست مبتواتر فاهنا حمتفة بالقرائن القطعية واخلرب الذا

 حبجية اخلرب املورث لالطمتنان فكيف بالقط ؟. يف لواطن عديدة يف حجيته والسيد اخلوئي يصرح بذلك بل يصرح
أشرنا تفيد لولد اإللام املهدا عجل اهلل فرجه ال ريف، غري لا  مخسني رواية: نصفها صحاح ونصفها لوثقا  أو حسان – األسبوع القايفم – الاالث لالحظة: سنستعرض يف امللحق (4)

حسدب  يف امللحق الراب  لتبلغ لائة وع رة رواية لعتربة. وال خيفى ان التواتر صصل بع ر روايا  صحيحة بل بع ر لوثقا  فكيدف بداألكار؟ عليها بذنن اهلل تعاىل وسنزيدإليها ههنا، 
 الفرصة الساحنة لالستقراء
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 هد.292هد وتويف بسالراء سنة 231ة وحتت عنوان(: )اإللالان حممد املهدا واحلسن العسكرا(: اإللام احلسن العسكرا: ولد باملدينة سنة نلك لباشر 
 اإللام حممد املهدا: مل يذكر له نرية وال أواليف له أبدا.

ف فقالوا عنه: ناص  اللون، واضح اهبني، ص  وأله نرجس، وُ هد، 255مث علق يف هالش العبارة األخرية مبا هذا نصه: ولد يف النصف لن شعبان سنة 
فاة، أبل  احلاجب، لسنون اخلد، أقمل األنف، أشم، أروع، كأنه غصن بان، وكأن غرته كوكب يفرا، يف خده األمين خال كأنه فتا  لسك على بياض ال

 كينة وحياء(.وله وفرة مسحاء تطال  شحمة أننه، لا رأ  العيون أقصد لنه وال أكار حسنا  وس
 قال: هد.232املعروف بابن عنبة املتويف سنة  (مجال الدين أمحد بن علي احلسيينلد: ) 122)عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب صولن الكتب: 

األئمة عند اإللالية  كان لن الزهد والعلم على ألر عظيم وهو والد اإللام حممد املهدا ثاين ع ر  ) عليه السالم ()يف نكر اإللام احلسن العسكرا 
 وهو القائم املنتظر عندهم لن أم ولد أمسها نرجس واسم أخيه أبو عبد اهلل جعفر(

احلسن علي بن حممد بن علي بن حممد العلوا العمرا لن أعالم القرن  للنسابة أيب 329-325اجملدا يف أنساب الطالبيني صولن الكتب: )
وولده لن نرجس عليها السالم لعلوم عند خاصة أصحابه وثقا  أهله وسنذكر حال واليفته واألخبار اليت )ولا  أبو حممد عليه السالم قال:  اخلالس

ه جعفر علي لال أخيه وحاله فدف  ان يكون له ولد وأعانه بعت الفراعنة على قبت جوارا ر  مسعها يف نلك. وألتحن املنلنون بل كافة الناس ب يبته. وش  
 أخيه(.

الطقطقي احلسين املتويف  بابنللنسابة صفي الدين حممد بن تاج الدين علي املعروف  192-191ص (نيييف أنساب الطالباألصيلي ولن الكتب: )
 قال: حتقيق لهدا الطائي 726سنة 
ومل يذكر لإللام  رة.والا اإللام احلسن بن علي الزكي العسكرا فولد باملدينة يف يوم العاشر لن شهر ربي  األول سنة اثنتني وثالثني ولائتني لن اهلج)

ولد إال ولده اإللام أبو القاسم حممد املهدا صاحب الزلان )ع ( وهو الذا نهبت ال يعة اإللالية االثنا ع رية إىل  ) عليه السالم (احلسن العسكرا 
لولده ليلة النصف لن شعبان سنة ست  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (ر به جده رسول اهلل املهدا الذا يظهر يف آخر الزلان حسب لا ب    وانهبقائه 

 أله أم ولد تدعى نرجس وقيل: صفية ولد بسر لن رأى ،ومخسني ولائتني هذا هو الصحيح وقيل غري نلك
 قال العمرا النسابة ولن خط يده نقلت: رويته عن والدا شيخ ال رف أيب احلسن بن أيب جعفر(.

 قال: للنقيب ال دقمي 194ص (دينة)خنبة الزهرة الامينة يف نسب أشراف املولن الكتب: 
تويف لامان خلون لن ربي   ،وكان إلالا  هايفيا  وسيدا  عاليا  ولوىل ااكيا أله أم ولد قاله اجملدا ) عليه السالم (الامرة الاانية: عقب احلسن العسكرا )

العمدة لا لفظه: حممد بن احلسن القائم املنتظر عند اإللالية وقد فاحلسن مل يعرف له ولد ظاهر، واملتواتر انه خلف حممدا قال يف  ،األول قاله يف العمدة
 أكار  لن الروايا  يف واليفته وغيبته ونكر لنرخو الزيدية وأهل السنة شيتا  لن نلك(.

حتقيق  ،م القرن التاس للنسابة حممد كاظم بن أيب الفتوح بن سليمان اليماين املوسوا لن أعال ()النفحا  العنربية يف أنساب خري الربيةولن الكتب: 
 . قال:لهدا الرجائي

 ) عليه السالم (نكر ولد احلسن بن العسكرا )
 وله لن الولد: املنتظر عند اإللالية أو هو املنتظر أو غريه وسنوريف لن نلك لا بلغ إليه االجتهايف وعلى اهلل االعتمايف

د امسها نرجس بفتح النون وسكون الراء وسني لهملة بعد امليم املكسورة وهو امللقب املهدا عند اإللالية لن أم ول مد بن احلسن العسكرانكر حم
 تاس  سبط وثاين ع ر إلام عند االثنا ع رية

وهو صاحب السريفاب عند  ،لن نلك ا  وقد أكار الناس يف نلك وقد رو  اإللالية يف واليفته وتربيته وكيفية ألره روايا  ونكر لنرخو أهل السنة حنو 
وكانت واليفته يوم اهمعة النصف لن شعبان سنة مخس ومخسني ولائتني وتويف أبوه  (1)سالراءبينتظرون خروجه يف آخر الزلان لن السريفاب اإللالية وهم 

 وهو ابن مخس سنوا (
حتقيق وتعليق  هد 1262كان حيا سنة   (ضالن بن شدقم احلسيين املدينل: ) 465ص 2ج ()حتفة األاهار يف نسب أبناء األئمة األطهارولن الكتب: 

 . قال:كالل سلمان اهبورا
 ...ملهدا حممد بن احلسن العسكرا صاحب الزلان عليهما السالم:ا)الباب احلايفا ع ر فيما خيتص باإللام القائم املنتظر 

                                                           

 هكذا اعم! وليس بصحيح. (1)
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 الفصل األول: يتامن نكر خمتصر حال والدته نرجس امسها لليكة بنت قيصر للك الروم... -
 –ونكر قصة واليفته مث قال  - ) عليه السالم (لام صاحب الزلان )ع ( رو  حكيمة بنت حممد اهوايف الفصل الااين: يتامن لولد اإل

وغاب يف الن املعتمد لن بين العباس ملا سعى به عمه جعفر الكذاب ونلك بذنن اهلل عز وجل يوم االحد ثالن شهر رلاان سنة إحدى وستني 
السيد حسني السمرقندا: ملا تويف والده كان عمره ال ريف مخس سنني وملا يفخل السريفاب يف يفار أبيه  ولائتني هجرية وعمره ثالث سنني وأيام... قال

 وعمره يولتذ تس  سنني وقيل: سب  ع رة سنة واهلل أعلم(. 295وقيل  292وأله تنظر إليه سنة 
مد احلسيين اليماين الصنعاين( لن أعيان القرن احلايفا ع ر. للنسابة الزيدا السيد أبو احلسن حم 125ص (روضة األلباب ملعرفة األنسابولن الكتب: )

اسم اإللام  نكر يف امل جرة اليت رمسها لبيان نسب أواليف أيب جعفر بن حممد بن علي الباقر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم حتت
م العسكرا، احلسني، لوسى، حممد، علي. وحتت اسم اإللام العسكرا عليه السالم قي املعروف باهلايفا عليه السالم مخسة لن البنني وهم: اإللانعلي ال

 لباشرة كتب: )حممد بن احلسن( وبذاائه: )لنتظر اإللالية(.
 )بعض كلمات الممرخين( 1الملحق رقم 

 . قال:ط يفار العلم للماليني 22ص 9) االعالم( ج خري الدين الزركلي يفولن املنرخني: 
م( حممدد بدن احلسدن العسدكرا )اخلدالص( بدن علدي اهلدايفا، أبدو القاسدم: آخدر األئمدة االثدين ع در عندد 222-272هدد  275-259) املهدا املنتظر)

 اإللالية.
 ولا  أبوه وله لن العمر حنو مخس سنني(. ولد يف سالراء. وهو املعروف عندهم باملهدا، وصاحب الزلان، واملنتظر، واحلجة، وصاحب السريفاب.

 .254حوايفث سنة الوريفا يف تارخيه : ابن ولن املنرخني
 قال: وهو يتحدث عن اإللام احلسن العسكرا عليه السالم 352ص 2النجوم العوايل جمسط ولنهم: العصالي يف 

أبيده اهلدايفا،  لا  يف أوائل خالفة املعتمد لسمولا  يف يوم اهمعة لامان خلون لن شهر ربي  األول سنة ستني ولائتني بد)سر لن رأى( ويففدن عندد قدرب)
وهددو اإللددام حممددد املهدددا بددن احلسددن العسددكرا بددن علددي التقددي بددن حممددد اهددوايف بددن علددي الرضددا بددن لوسددى الكدداظم بددن جعفددر  أوحددده. ا  ف ولددده حممدددخل دد

لنتصدف شدعبان سدنة مخدس  ولد يوم اهمعدة الصايفق بن حممد الباقر بن علي اين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني.
 ومخسني ولائتني، وقيل: سنة ست وهو الصحيح.

 كنيته: أبو القاسم. وأله أم ولد: امسها صقيل، وقيل سوسن، وقيل نرجس.
 ألقابه: احلجة، واخللف الصاو، والقائم، واملنتظر، وصاحب الزلان، املهدا وهو أشهرها(.

 ط: يفار الكتب العلمية. قال: 292حوايفث سنة  227ص 4املسعويفا يف لروج الذهب، جولن املنرخني: 
ويف سنة ستني ولائتني قبت أبو حممد احلسن بن علي بن حممد بدن علدي بدن لوسدى بدن جعفدر بدن حممدد بدن علدي بدن احلسدني بدن علدي بدن أيب طالدب )

 ين ع ر عند القط عي ة لن اإللالية، وهم مجهور ال يعة(عليهم السالم يف خالفة املعتمد، وهو ابن تس  وع رين سنة، وهو أبو املهدا املنتظر، واإللام الاا
 . لن ورا  ال ريف الرضي. قال:ولا بعد 115بن طولون يف االئمة االثين، ص ولن املنرخني:

علددي م وثدداين ع ددرهم ابندده حممددد بددن احلسددن، وهددو أبددو القاسددم حممددد بددن احلسددن ابددن علددي اهلددايفا بددن حممددد اهددوايف بددن 272 -هددد 295احلجددة املهدددا )
 الرضا...

 ن عمره مخس سنني.اوملا تويف أبوه املتقدم نكره رضي اهلل عنهما، ك
 واسم أله: مخط، وقيل نرجس...(

 . قال:ولا بعد 157العارف شرف الدين املوصلي ال افعي يف )لناقب آل حممد( ص ولن املنرخني:
ابددن اإللددام علددي اهلددايفا... وهددو اإللددام الادداين ع ددر، لقبدده: احلجددة واملنتظددر  الفصددل الادداين ع ددر: يف اإللددام حممددد املنتظددر ابددن اإللددام احلسددن العسددكرا،

أطهر، وال أظهر، وال أعطر، والقائم، وهو اخللف الصاو، األلني املكني، لن ساللة األنبياء، وحجة األولياء، إلام املنلنني، وبقية الطاهرين، مل يُدر  أوقر، وال 
 ، وال أعلم، وال أكمل، وال أمجل، وال أشج ، وال أورع لنه(.وال أفخر، وال أاهد، وال أعبد وال أمت

 . لن ورا  ال ريف الرضي. قال:325: سبط بن اهواا يف )تذكرة اخلواص( صولن املنرخني
بن أيب فصل يف نكر احلجة املهدا: هو حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن لوسى الرضا بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي )

 طالب عليه السالم وكنيته أبو عبد اهلل وأبو القاسم، وهو اخللف احلجة صاحب الزلان، القائم واملنتظر والتايل، وهو آخر األئمة(.
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 . يفار األضواء. قال:ولا بعد 221ابن صبا  املالكي يف )الفصول املهمة( ص ولن املنرخني:
 ة اخللف الصاو بن أيب حممد احلسن اخلالص(الفصل الااين ع ر: يف نكر أيب القاسم حممد احلج)

 . لنسسة البال . قال:ولا بعد 311حممد بن طلحة ال افعي يف )لطالب السنول( ص ولن املنرخني:
 (...الباب الااين ع ر: يف أيب القاسم حممد بن احلسن اخلالص بن علي املتوكل بن حممد القان  بن علي الرضا بن لوسى الكاظم بن جعفر الصايفق)

 . يفار الفكر. قال:127-129 – 125ال يخ لنلن ال بلنجي يف )نور األبصار( ص ولن املنرخني:
 يف آخر ترمجة اإللام احلسن العسكرا )عليه السالم(:

 وخلف لن الولد ابنه حممد)
بدن جعفدر الصدايفق بدن حممدد البداقر فصل: يف نكر لناقب حممد بن احلسن اخلالص بن علي اهلايفا بن حممد اهوايف بدن علدي الرضدا ابدن لوسدى الكداظم 

 بن علي اين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم.
به اإللالية باحلجة واملهدا واخللدف الصداو والقدائم واملنتظدر وصداحب أله: أم ولد يقال هلا نرجس وقيل: صقيل وقيل: سوسن. وكنيته: أبو القاسم، ولق  

 الزلان وأشهرها املهدا(.
 ولن املنرخني أياا : القندواا احلنفي يف ينابي  املويفة.

 ولنهم: ال يخ حممد بن يوسف الكنجي يف )البيان يف أخبار صاحب الزلان(
 ولنهم: الديار بكرا يف )تاريخ اخلميس(

 ولنهم: ال رباوا يف )االحتاف حبب االشراف(
 ولنهم: ال عراين يف )اليواقيت واهواهر( وغريهم كاري كاري
 لى اهلل على محمد وآله الطاهرينوص

 


