
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 4  ........................................................................... مقدمة

ل املطلب  6 ..................... النص عىل املستشكلون أوردها التي الروايات:  األوَّ

 9............ي ..األنصار اهلل عبد بن جابر عن اللوح خرب حول بحث:  الثاين املطلب

 44................................. اليهودي مناظرة خرب حول بحث:  الثالث املطلب

 49........................................ العصفري سعيد أيب روايتا:  الرابع املطلب

 15................ عرش االثني األئمة عىل النص يف( ع) الباقر رواية:  اخلامس املطلب

 11..................................................................الكتاب مصادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

القلوب بأئمة اهلدى من آل حممد )عليهم  احلمد هلل رب العاملني، احلمد هلل الذي أنار

نبي اخللق أمجعني حممد بن عبد اهلل الالسالم( والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وأرشف 

ا بعد :  -األمني وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين، أمَّ

 

أثار بعض الباحثني إشكاالت حول النص عىل األئمة االثنى عرش، بإيراِد بعض الروايات 

التي ظاهُرها أنَّ عدَد األئمِة )عليهم السالم( ثالثة عرش إمامًا، ودفعًا هلذه الشبهات 

يفة حول النص عىل األئمة االثني عرش )صلوات اهلل عليهم( سنناقش هذه الضع

باه الذي مدى االشت بالدليل الصحيحاإلشكاالت وفق التسلسل املنطقي للبحث لنُظهَر 

وقع فيه هؤالء، وطبقًا هلذا، فسأورُد الروايات ُثمَّ أبدأ البحث واملناقشة بعد استعراضها، 

 ِة أمور:وهنا أحبُّ أن أنبه إىل عدَّ 

األّول : قد رأيت بعض األبحاث تستشكل بذكر الرواية يف مصدرها األصيل، ثم تنقل 

ر الناقلة عن األصل ابتغاء تكثري املصادر التي تذك املتأخرة جداً  املصادر الفرعية العديد من

ألن الكالم يدور حول املصادر األصلية  ؛الرواية بالشكل اخلطأ، وهذا الفعل غري صحيح

الحتامل  ؛بة وكامل الدين والكايف ال حول كتب من تأخر عنهم ونقل عن كتبهمكالغي

 وقوعهم عىل النسخ املصّحفة دون غريها ال سّيام بعد تكاثر نسخ الكتب.

الثاين : أن البحث يشمل كل املروّيات التي استدلوا هبا عىل كون األئمة ثالثة عرش، 

ل عطاء صورة متكاملة من أجل فهم أبعاد كوسيتضّمن البحث توّسعاً يف تتبع الروايات إل

 روايٍة، وبالتايل تتبني أسباب وقوع البعض يف االشتباه واخلطأ.
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الثالث : أّن الرواية قد يروهيا عاملٌ كالصدوق ويكررها يف كتبه، فنذكرها كام كررها لنبنّي 

 صحة ألفاظها وشذوذ ما ذكره البعض حول الرواية.

 هار احلق والصواب برمحته ومنّه وكرِمه، إنَّه سميٌع جميب.وأسأُل اهلل التوفيق يف إظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إبراهيم جواد

ال  44  م 4151أغسطس  51/هـ  5446شوَّ

 قم املقّدسة –احلوزة العلمية 
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ل املطلب  األوَّ

 األئمة عىل النّص  حول املستشكلون أوردها التي الروايات

 

 : األوىل الرواية

 نع حمبوب، ابن عن احلسني، بن حممد عن حييى، بن حممد: ) (5) الكليني اإلسالم ثقة روى

 عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن السالم عليه جعفر أيب عن اجلارود، أيب

 رشع اثني فعددت ولدها، من األوصياء أسامء فيه لوح يدهيا وبني السالم عليها فاطمة

 (. عيل منهم وثالثة حممد منهم ثالثة السالم، عليه القائم آخرهم

 : الثانية الرواية

 اهلل ريض املتوكل بن موسى بن حممد حدثنا: )( 4)( الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

 احلسني بن حممد عن احلمريي، جعفر بن اهلل وعبد العطار، حييى بن حممد حدثني:  قال عنه

 بن ابرج عن السالم، عليه جعفر أيب عن اجلارود، أيب عن حمبوب ابن عن اخلطاب، أيب بنا

 ءأسام فيه لوح يدهيا وبني السالم عليها فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد

 عيل منهم وأربعة حممد، منهم ثالثة القائم آخرهم عرش اثني فعددت ولدها، من األوصياء

 (. أمجعني عليهم اهلل صلوات

 : الثالثة الرواية

  أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب بن احلسن وروى: ) ( 4)( الفقيه) يف الصدوق الشيخ روى

 ــــــــــــــــــــ

 .696 ص ،4ج الكايف،( 5)

 .415 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 4)

 .581 ص ،4ج الفقيه، حيرضه ال من( 4)
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 عليها) فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن( السالم عليه) جعفر

 ائم،الق أحدهم عرش اثنى فعددت ولدها، من األوصياء أسامء فيه لوح يدهيا وبني( السالم

 (. عيل منهم وأربعة حممد منهم ثالثة

 : الرابعة الرواية

 عليه جعفر أيب عن: ) ( 4) اجلعفي يزيد بن جابر عن بسنده الطويس الطائفة شيخ روى

 دهياي وبني السالم عليها فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن السالم

 حممد منهم ثالثة القائم، آخرهم اسامً  عرش اثني فعددت ولدها، من األوصياء أسامء فيه لوح

 (.عيل منهم وثالثة

 : اخلامسة الرواية

 بن مسعدة عن ، احلسني بن حممد عن ، حييى بن حممد: ) (1) الكليني اإلسالم ثقة روى

 هارون أيب نع ، املدائني حييى أيب عن إبراهيم، عن ، احلسني بن وحممد اهلل عبد أيب عن زياد،

 ةاألم هذه عن أخربين:  اليهودي له قال ثم ،: ........ قال اخلدري سعيد أيب عن ، العبدي

 يف معه من وأخربين ؟ اجلنة يف منزله أين حممد نبيكم عن وأخربين ؟ هدى إمام من هلا كم

 بيهان ذرية من هدى إمام عرش اثني األمة هلذه إن: السالم عليه املؤمنني أمري له فقال ؟ اجلنة

 فيها زلهمن يف معه من وأما عدن جنة وأرشفها أفضلها ففي اجلنة يف نبينا منزل وأما مني وهم

 (.أحد فيها يرشكهم ال وذرارهيم، أمهم وأم وجدهتم وأمهم ذريته من عرش االثنا فهؤالء

 

 

 ــــــــــــــــــــ

 .96 ص الغيبة،( 4)

 .696 ،4ج الكايف،( 1)



 

8 
 

 : السادسة الرواية

 احلسني، بن حممد عن أمحد، بن حممد عن حييى، بن حممد: ) (6) الكليني اإلسالم ثقة روى

 السالم عليه جعفر أيب عن اجلاورد، أيب عن ثابت، بن عمرو عن العصفري، سعيد أيب عن

 األرض زر عيل يا وأنت ولدي من عرش واثني إين:  وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول قال:  قال

 ولدي نم عرش االثنا ذهب فإذا بأهلها، تسيخ أن األرض اهلل أوتد بنا وجباهلا، أوتادها يعني

 (. ينظروا ومل بأهلها األرض ساخت

 : السابعة الرواية

 أيب عن اإلسناد، وهبذا: ) ( 6) السادسة بالرواية السند عىل عطفاً  الكليني اإلسالم ثقة روى

 ولدي نم:  وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول قال:  قال السالم عليه جعفر أيب عن رفعه سعيد

 ملئت كام عدالً  يمألها باحلق القائم آخرهم مفهمون، حمدثون، نجباء، نقيبًا، عرش اثنا

 (.جوراً 

 : الثامنة الرواية

ار والشيخ الكليني، اإلسالم ثقة روى  : (8) الصفَّ

 بن عيل عن اخلشاب، موسى بن احلسن عن اهلل، عبيد بن احلسني عن ، األشعري عيل أبو)

 ليهع جعفر أبا سمعت:  قال زرارة عن أذينة، ابن عن رباط، بن احلسن بن عيل عن سامعة،

 بن عيل وولد اهلل رسول ولد من حمدث كلهم حممد آل من إمام عرش االثنا:  يقول السالم

 (.الوالدان مها وعيل اهلل فرسول طالب أيب

 ــــــــــــــــــــ

 .614 ص ،4ج الكايف،( 6) 

 .614ص ،4ج الكايف،( 6) 

 .166، ص 5ج الدرجات، بصائر/  615 ،4ج الكايف،( 8)
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  الثاين املطلب

 (رض) األنصاري جابر عن اللوح خرب حول بحٌث 

 

 

 نب جابر قصة وهي واحدة بحادثةٍ  خمتصة هي األوىل األربعة الروايات أنَّ  للمتأمل يظهر

 (.ع) الزهراء فاطمة السّيدة بيد رآه الذي اللوح حول( عنه اهلل ريض) األنصاري اهلل عبد

 األخبار عتتب من ُبدَّ   ال بل احلادثة، الّّتاد حدة عىل روايةٍ  كل يف الكالم يلزم فال هذا وألجل

 يف ونسيك فالكالم وهلذا احلقائق، تفرضها معيَّنة بنتيجة اخلروج ثم احلادثة، هذه حول

 .ألفاظها باختالف الرواية متن عىل والكالم ،مصادرها األوليَّة كل يف احلادثة تتبع:  جهتني

 

 : اللوح خرب طرقرسُد 

 اللوح نع األخبار بقية ييل وفيام اللوح، خلرب ألفاظٍ  أربعة األّول املطلب يف ذكرنا قد

 : والقارئ الباحث عند متاماً  الصورة لتكتمل الرشيف الفاطميّ 

 

 

 :  األوىل الرواية

 : (9)( الغيبة) يف الطويّس  الطائفة شيخ روى

 دريسإ بن أمحد عيل أيب عن البزوفري، سفيان بن حممد جعفر أيب عن مجاعة، وأخربين)

 ــــــــــــــــــــ

 .99-96 ص الغيبة،( 9)
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 ظريف نب واحلسن الرازي محاد أيب بن صالح اخلري أيب عن احلمريي، جعفر بن اهلل وعبد

 عليه هللا عبد أيب عن بصري، أيب عن سامل، بن الرمحن عبد عن صالح، بن بكر عن مجيعًا،

 إليك يل إن:  األنصاري اهلل عبد بن جلابر السالم عليه عيل بن حممد أيب قال:  قال السالم

. بتأحب األوقات أي يف: جابر له قال عنها؟ فأسألك بك أخلو أن عليك خيفُّ  فمتى حاجة

 أمي يد يف رأيته الذي اللوح عن أخربين جابر يا:  له فقال األوقات، بعض يف أيب به فخال

 هدأش:  جابر فقال مكتوب؟ اللوح ذلك يف أنه أمي به أخربتك وما السالم عليها فاطمة

 وآله ليهع اهلل صىل اهلل رسول حياة يف عليها اهلل صلوات فاطمة أمك عىل دخلت أين باهلل

 ورأيت ،زمرد أنه فظننت أخرض لوحاً  يدها يف ورأيت السالم، عليه احلسني بوالدة فهنأهتا

  اللوح؟ هذا ام اهلل رسول ابنة يا وأمي بأيب:  هلا فقلت الشمس، نور شبه أبيض كتاباً  فيه

 واسم أيب اسم فيه وآله، عليه اهلل صىل اهلل رسول إىل وجل عز اهلل أهداه اللوح هذا:  فقالت

 .بذلك ليرسين أيب فأعطانيه ولدي، من األوصياء وأسامء ابني واسم بعيل

 يا لك فهل:  أيب له قال. فاستنسخته فقرأته السالم عليها فاطمة أمك فأعطتنيه:  جابر قال

 أيب فأخرج جابر منزل إىل انتهى حتى أيب معه فمشى نعم،:  قال ؟ عيل تعرضه أن جابر

 وقرأه ختهنس يف جابر فنظر عليك، أنا ألقرأ كتابك يف انظر جابر يا:  قال رق، من صحيفة

 .حرفاً  حرف خالف فام أيب

 : مكتوباً  اللوح يف رأيت هكذا أين باهلل فأشهد:  جابر قال

 هوسفري ونوره نبيه ملحمد احلكيم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 رواشك أسامئي، حممد يا عّظم العاملني، رب عند من األمني الروح به نزل ودليله وحجابه

 ديانو املظلومني، ومديل اجلبارين، قاصم أنا إال إله ال اهلل أنا إين آالئي جتحد وال نعمتي،

 أعذبه ال عذاباً  عذبته عديل، غري خاف أو فضيل غري رجا من أنا، إال إله ال اهلل أنا إين الدين،
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 مدته انقضتو أيامه فأكملت نبياً  أبعث مل إين ،فتوكل وعيل فاعبد، فإياي العاملني، من أحداً 

 ياء،األوص عىل علياً  وصيك وفضلت األنبياء، عىل فضلتك وإين وصيًا، له جعلت إال

 انقضاء بعد علمي معدن حسناً  فجعلت وحسني، حسن وسبطيك بعده بشبليك وأكرمتك

 وهو بالسعادة، له وختمت بالشهادة، وأكرمته علمي خازن حسيناً  وجعلت أبيه، مدة

 البالغة وحجتي معه، التامة كلمتي جعلت درجة، الشهداء وأرفع استشهد، من أفضل

ته عنده،  وابنه ضنياملا أولياء وزين العابدين سيد عيل أوهلم. وأعاقب أثيب( بعرتته) بعزَّ

 جعفر، يف املرتابون سيهلك حلكمتي واملعدن علمي باقر الباقر، حممد املحمود جده شبيه

 ارهوأنص أشياعه يف وألرسنه جعفر مثوى ألكرمن مني القول حق عيل، كالراد عليه الراد

 وأن فى،خت ال وحجتي ينقطع، ال فريض خيط ألن حندس عمياء فتنة بعده أنتج وأوليائه،

 كتايب من آية غري ومن نعمتي، جحد فقد منهم واحداً  جحد ومن أال يشقون، ال أوليائي

. وخرييت يوحبيب موسى عبدي مدة انقضاء عند اجلاحدين للمفرتين وويل عيل، افرتى فقد

 لنبوةا أعباء عليه أضع ومن ونارصي، وليي عيل أوليائي، بكل مكذب بالثامن املكذب إن

 إىل الصالح العبد ابناه التي املدينة يف يدفن مستكرب، عفريت يقتله هبا، باالضطالع وأمتعه

 هوف علمه، ووارث وخليفته ابنه بمحمد عينيه ألقرنّ  مني القول حق خلقي، رش جنب

 من عنيسب يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت خلقي، عىل وحجتي رسي وموضع علمي معدن

 يف الشاهدو ونارصي، وليي عيل البنه بالسعادة وأختم النار، استوجبوا قد كلهم بيته أهل

 أكمل ثم احلسن لعلمي واخلازن سبييل إىل الداعي منه أخرج وحيي، عىل وأميني خلقي،

 يف ليائيأو َفُيَذلُّ  أيوب، وصرب عيسى، وهباء موسى، كامل عليه للعاملني، رمحة بابنه ذلك

 كونونوي وحيرقون فيقتلون والديلم، الرتك رؤوس تتهادى كام رؤوسهم وتتهادى زمانه،

 أولئك ئهمنسا يف والرنة الويل ويفشو بدمائهم األرض تصبغ وجلني، مرعوبني خائفني
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 اآلصار وأرفع الزالزل أكشف وهبم حندس، عمياء فتنة كل أدفع هبم حقًا، أوليائي

 .املهتدون هم وأولئك ورمحة رهبم من صلوات عليهم أولئك واألغالل

 لكفاك، احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو يل قال:  سامل بن الرمحن عبد قال

 (. أهله عن إال فصنه

 

 : الثانية الرواية

 :  (51) الكليني اإلسالم ثقة روى

 بن عيلو ظريف بن احلسن عن جعفر، بن اهلل عبد عن اهلل، عبد بن وحممد حييى بن حممد)

 صري،ب أيب عنسامل  بن الرمحن عبد عن صالح، بن بكر عن محاد، أيب بن صالح عن حممد،

 حاجة ليكإ يل إن: األنصاري اهلل عبد بن جلابر أيب قال:  قال السالم عليه اهلل عبد أيب عن

 به فخال .أحببته األوقات أي:  جابر له فقال عنها، فأسألك بك أخلو أن عليك خيف فمتى

 عليها فاطمة أمي يد يف رأيته الذي اللوح عن أخربين جابر، يا:  له فقال األيام بعض يف

 مكتوب؟ اللوح ذلك يف أنه أمي به أخربتك وما وآله، عليه اهلل صىل اهلل رسول بنت السالم

 صىل اهلل رسول حياة يف السالم عليها فاطمة أمك عىل دخلت إين باهلل أشهد:  جابر فقال

 زمرد من نهأ ظننت أخرض، لوحاً  يدهيا يف ورأيت عليه احلسني بوالدة فهنيتها وآله عليه اهلل

 هذا ما اهلل ولرس بنت يا وأمي بأيب: هلا فقلت الشمس، لون شبه أبيض، كتاباً  فيه ورأيت

 : فقالت ؟ اللوح

 واسم ابني واسم بعيل واسم أيب اسم فيه وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول إىل اهلل أهداه لوح هذا

 ــــــــــــــــــــ

 .681 ص ،4ج الكايف،( 51)



 

13 
 

 عليها ةفاطم أمك فأعطتنيه جابر قال بذلك، ليبرشين أيب وأعطانيه ولدي من األوصياء

 فمشى نعم، : قال عيل؟ تعرضه أن  جابر يا لك فهل:  أيب فقال. واستنسخته فقرأته السالم

 عليك، قرأأل كتابك يف انظر جابر يا:  فقال رق، من صحيفة فأخرج جابر منزل إىل أيب معه

 هكذا أين هللبا فأشهد:  جابر فقال حرفًا، حرف خالف فام أيب فقرأه نسخته، يف جابر فنظر

 : مكتوباً  اللوح يف رأيته

 هوسفري ونوره نبيه ملحمد احلكيم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 واشكر أسامئي حممد يا عظِّم العاملني، رب عند من األمني الروح به نزل ودليله وحجابه

 ديانو املظلومني ومديل اجلبارين قاصم أنا، إال إله ال اهلل أنا إين آالئي، جتحد وال نعامئي

 ال عذاباً  عذبته عديل، غري خاف أو فضيل غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل أنا إين الدين،

 وانقضت يامهأ فأكملت نبياً  أبعث مل إين فتوكل، وعيل فاعبد فإياي العاملني من أحداً  أعذبه

 ياء،األوص عىل وصيك وفضلت األنبياء عىل فضلتك وإين وصيًا، له جعلت إال مدته

 مدة اءانقض بعد علمي، معدن حسناً  فجعلت وحسني، حسن وسبطيك بشبليك وأكرمتك

 من لأفض فهو بالسعادة، له وختمت بالشهادة وأكرمته وحيي خازن حسيناً  وجعلت أبيه

 تهبعرت عنده، البالغة وحجتي معه، التامة كلمتي جعلت درجة، الشهداء وأرفع استشهد،

 ملحمودا جده شبه وابنه املاضني أوليائي وزين العابدين سيد عيل أوهلم وأعاقب، أثيب

 عيل، ادكالر عليه الراد جعفر، يف املرتابون سيهلك حلكمتي، واملعدن علمي الباقر حممد

 عدهب أتيحت وأوليائه، وأنصاره أشياعه يف وألرسنه جعفر مثوى ألكرمن مني القول حق

 يائيأول وإن ختفى، ال وحجتي ينقطع، ال فريض خيط ألن حندس عمياء فتنة بموسى

 قدف كتايب من آية غري ومن نعمتي جحد فقد منهم واحداً  جحد من األوىف، بالكأس يسقون

  يف رييتوخ وحبيبي عبدي موسى مدة انقضاء عند اجلاحدين للمفرتين ويل عيل، افرتى
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 فريتع يقتله هبا، باالضطالع وأمتحنه النبوة أعباء عليه أضع ومن ونارصي، وليي يلع

 مني لقولا حق خلقي رش جنب إىل الصالح العبد بناها التي املدينة يف يدفن مستكرب،

 رسي وموضع علمي معدن فهو علمه، ووارث بعده من وخليفته ابنه بمحمد ألرسنه

 بيته أهل نم سبعني يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت إال به عبد يؤمن ال خلقي عىل وحجتي

 لقيخ يف والشاهد ونارصي وليي عيل البنه بالسعادة وأختم النار استوجبوا قد كلهم

 ابنهب ذلك وأكمل احلسن لعلمي واخلازن سبييل إىل الداعي منه أخرج وحيي، عىل وأميني

 يف يأوليائ فيذل أيوب وصرب عيسى وهباء موسى كامل عليه للعاملني، رمحة " د م ح م "

 نونويكو وحيرقون فيقتلون والديلم الرتك رؤوس تتهادى كام رؤوسهم وتتهادى زمانه

 أولئك ائهم،نس يف والرنة الويل ويفشو بدمائهم األرض تصبغ وجلني، مرعوبني، خائفني،

 اآلصار وأدفع الزالزل أكشف وهبم حندس عمياء فتنة كل أدفع هبم حقًا، أوليائي

 .املهتدون هم وأولئك ورمحة رهبم من صلوات عليهم أولئك واألغالل

 كفاك،ل احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال:  سامل بن الرمحن عبد قال

 (. أهله عن إال فصنه

 

 : الثالثة الرواية

 : (55)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

  بن اهلل بدوع اهلل عبد بن سعد حدثنا:  قاال الوليد بن أمحد بن احلسن بن وحممد أيب حدثنا)

 بن بكر نع مجيعاً  ظريف بن واحلسن محاد أيب بن صالح اخلري أيب عن مجيعاً  احلمريي جعفر

 ــــــــــــــــــــ

 .48 ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 55)
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 بن عيل نب وأمحد ماجيلويه عيل بن وحممد املتوكل بن موسى بن وحممد أيب وحدثنا .صالح

 اهلل ريض اهلمداين جعفر بن زياد بن وأمحد تاتانة بن إبراهيم بن واحلسني هاشم بن إبراهيم

 محنالر عبد عن صالح بن بكر عن أبيه عن هاشم بن إبراهيم بن عيل حدثنا:  قالوا عنهم

 : قال السالم عليه اهلل عبد أيب عن بصري أيب عن سامل بن

 أن عليك خيف فمتى حاجةً  إليك يل إنَّ :  األنصاري اهلل عبد بن جلابر السالم عليه أيب قال 

 سالمال عليه أيب به فخال. شئت األوقات أي يف:  جابر له قال ؟ عنها فأسألك بك أخلو

 اهلل ىلص اهلل رسول بنت فاطمة أمي يد يف رأيته الذي اللوح عن أخربين جابر يا:  له فقال

 دخلت أنى باهلل أشهد:  جابر قال ؟ مكتوب اللوح ذلك يف أن أمي به أخربتك وما وآله عليه

 السالم يهعل احلسني بوالدة ألهنئها وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول حياة يف فاطمة أمك عىل

 شمس،ال نور شبه أبيض كتاباً  فيه ورأيت زمرد أنَّه ظننت أخرض، لوحاً  يدها يف فرأيت

 عز اهلل أهداه اللوح هذا:  فقالت اللوح؟ هذا ما اهلل رسول بنت يا وأمي أنت بأبى:  فقلت

 من ألوصياءا وأسامء ابنيّ  واسم بعيل واسم أيب اسم فيه وآله عليه اهلل صىل رسوله إىل وجل

 فقرأته مةفاط أمك فأعطتنيه: جابر قال. بذلك ليرسين السالم عليه أيب فأعطانيه ولدي،

 معه مشىف نعم،:  قال عيّل؟ تعرضه أن جابر يا لك فهل:  السالم عليه أيب فقال. وانتسخته

 قال. رق من صحيفة السالم عليه أيب فأخرج جابر منزل إىل انتهى حتى السالم عليه أيب

 من كتاب ذاه الرحيم، الرمحن اهلل بسم: مكتوباً  اللوح يف رأيته هكذا أيّن  باهلل فأشهد:  جابر

 رب عند من األمني الروح به نزل ودليله وحجابه وسفريه نوره ملحمد احلكيم العزيز اهلل

 قاصم اأن إله ال اهلل أنا إيّن  آالئي، جتحد وال نعامئي واشكر أسامئي، حممد يا َعّظم العاملني،

 خاف وأ فضيل غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل أنا إينِّ  الدين، وديان الظاملني ومذل اجلبارين

 أبعث مل إينِّ  فتوكل، وعيلَّ  فاعبد فإياي العاملني، من أحداً  أعذب ال عذاباً  عذبته عذايب غري
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 وفضلت اءاألنبي عىل فضلتك وإيّن  وصيًا، له جعلت إال مدته وانقضت أيامه فأكملت نبياً 

 حسناً  جعلتف واحلسني احلسن وبسبطيك بعده بشبليك وأكرمتك األوصياء عىل وصيك

 متوخت بالشهادة وأكرمته وحيي خازن حسيناً  وجعلت أبيه مدة انقضاء بعد علمي معدن

 امةالت كلمتي وجعلت عندي، درجة الشهداء وأرفع استشهد، من أفضل فهو بالسعادة له

 ليائيأو وزين العابدين سيد عيل أوهلم وأعاقب أثيب بعرتته عنده، البالغة واحلجة معه

 يف تابوناملر سيهلك حلكمي، واملعدن لعلمي الباقر حممد املحمود جده شبيه وابنه املاضني

 عهأشيا يف وألرسنه جعفر مثوى ألكرمن منى القول حق عيّل، كالراد عليه الراد جعفر،

 فريض يطخ ألن حندس عمياء فتنة بعده وانتحبت موسى بعده انتجبت وأوليائه، وأنصاره

 دجح فقد منهم واحداً  جحد ومن أال يشقون، ال أوليائي وإن ختفى، ال وحجتي ينقطع ال

 مدة نقضاءا عند اجلاحدين للمفرتين وويل عيّل، افرتى فقد كتايب من آية غري ومن نعمتي،

 لييو وعيل أوليائي بكل مكذب بالثامن املكذب إنّ  وخرييت، وحبيبي موسى عبدي

 يدفن ،مستكرب عفريت يقتله باالضطالع، وأمنحه النبوة أعباء عليه أضع ومن ونارصي،

 بمحمد يهعين ألقرن مني القول حق خلقي، رش جنب إىل الصالح العبد بناها التي باملدينة

 عىل وحجتي رسي وموضع حكمي ومعدن علمي وارث فهو بعده من وخليفته ابنه

 وأختم لنارا استوجبوا قد كلهم بيته أهل من سبعني يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت خلقي،

 الداعي نهم أخرج وحيي، عىل وأميني خلقي يف والشاهد ونارصي وليي عىل البنه بالسعادة

 وهباء موسى كامل عليه للعاملني، رمحةً  بابنه ذلك أكمل ثم احلسن، لعلمي واخلازن سبييل إىل

 الرتك رؤوس تتهادى كام رؤوسهم وتتهادون أوليائي زمانه يف سيذل أيوب، وصرب عيسى

 دمائهمب األرض تصبغ وجلني مرعوبني خائفني ويكونون وحيرقون فيقتلون والديلم

 حندس، عمياء فتنةٍ  كل أدفع هبم حقًا، أوليائي أولئك نسائهم يف والرنني الويل ويفشو
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 ورمحة رهبم من صلوات عليهم أولئك واألغالل، اآلصار وأرفع الزالزل أكشف وهبم

 .املهتدون هم وأولئك

 فصنه فاكلك احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال: سامل بن الرمحن عبد قال

 (.أهله عن إال

 

 : الرابعة الرواية

 : (54)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

 بن دحمم جعفر أبو حدثنا:  قال عنه اهلل ريض العلوي محزة بن احلسن حممد أبو وحدثنا)

 عمران بن حممد حدثنا:  قال مالك بن حممد بن جعفر عن الرسوي درست بن احلسني

 عبد يبأ عن  عامر بن إسحاق عن حييى بن وصفوان نجران أيب بن الرمحن عبد عن الكويف

 رسول بنا يا فداك اهلل جعلني بىل،:  قلت ؟ أبرشك أال إسحاق يا:  قال أنه السالم عليه اهلل

 ليهع املؤمنني أمري وخط وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول بإمالء صحيفة وجدنا:  قال. اهلل

 مثله ثاحلدي وذكر- العليم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم الرمحن اهلل بسم:  فيها السالم

 يند هذا إسحاق يا: السالم عليه الصادق قال ثم:  - آخره يف حديثه يف قال أنه إال سواء

 هبذا دان من:  قال ثم بالك ويصلح تعاىل، اهلل يصنك أهله غري عن فصنه والرسل املالئكة

 (.وجل عز اهلل عقاب من أمن

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .11 ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 54)
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 : اخلامسة الرواية

 :( 54)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

 دثناح:  قال عنه اهلل ريض الطالقاين إسحاق بن إبراهيم بن حممد العباس أبو وحدثنا) 

 سىمو بن اهلل عبد حدثنا: قال القطان حممد بن سعيد حدثنا: قال إسامعيل بن احلسن

 احلسن يدز بن احلسن بن عيل عن احلسني اهلل عبد بن العظيم عبد عن تراب أبو الروياين

 عن حممد بن جعفر بن حممد بن اهلل عبد حدثني:  قال السالم عليهم طالب أيب بن عيل بن

 مث السالم عليه عيل بن زيد عمهم وفيهم ولده مجع الباقر عيل بن حممد أنَّ  جده عن أبيه

: فيه توبمك وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول وإمالء السالم عليه عيل بخط كتاباً  إليهم أخرج

 هم وأولئك: فيه يقول املوضع إىل اللوح حديث- احلكيم العزيز اهلل من كتاب هذا

 (.املهتدون

 

 :  السادسة الرواية

 : (54)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

 اهلل يضر الفامي هارون بن وأمحد عنه اهلل ريض املؤدب شاذويه بن احلسني بن عيل حدثنا)

 مالك نب حممد بن جعفر عن أبيه عن احلمريي جعفر بن اهلل عبد بن حممد حدثنا:  قال عنه

 لقاسما بن  اهلل عبد عن احلميد عبد عن درست عن السلويل بن مالك عن الكويف الفزاري

  الباقرحممد بن عيل جعفر أيب عن اجلعفي جابر عن السفاتج أيب عن جبلة بن اهلل عبد عن

 وآله ليهع اهلل صىل اهلل رسول بنت فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن

 ـــــــــــــــــــــ

 .15ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 54)

 .السابق املصدر( 54)
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 باطنه يف ثةوثال ظاهره يف ثالثة اساًم، عرش اثنا وفيه األبصار يغشى ضوؤه يكاد لوح وقدامها

 من سامءأ: قلت عرش اثنا هي فإذا فعددهتا طرفه يف أسامء وثالثة آخره يف أسامء وثالثة

. القائم آخرهم ولدي من عرش وأحد عمي ابن أوهلم األوصياء أسامء هذه:  قالت هؤالء؟

 أربعة يف علياً  علياً  علياً  وعلياً  مواضع، ثالثة يف حممد حممد حممد فيه فرأيت:  جابر قال

 (.مواضع

 

 : السابعة الرواية

 :( 51)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

 بن حلسنيا بن حممد عن أيب حدثنا: قال عنه اهلل ريض العطار حييى بن حممد بن أمحد حدثنا)

 اهلل عبد بن جابر عن جعفر أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب بن احلسن عن اخلطاب أيب

 األوصياء أسامء فيه لوح يدهيا وبني السالم عليها فاطمة عىل دخلت: قال األنصاري

 (.السالم عليهم عيل منهم وأربعة حممد منهم ثالثة القائم آخرهم عرش اثنا فعددت

 

 : الثامنة الرواية

 : (56)( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى

 بن حممد بن أمحد عن أيب حدثنا: قال عنه اهلل ريض إدريس بن أمحد بن احلسني حدثنا)

 عليه رجعف أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب بن احلسن عن مجيعاً  هاشم بن وإبراهيم عيسى

 دهياي وبني السالم عليها فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن السالم

 ـــــــــــــــــــــ

 .14ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 51)

 .السابق املصدر( 56)
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 مدحم منهم ثالثة السالم عليه القائم آخرهم عرش اثنا فعددت األوصياء أسامء فيه لوح

 (. السالم عليهم عيل منهم وأربعة

 

 : التاسعة الرواية

 :( 56) (النعمة ومتام الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

 بن اهلل وعبد اهلل عبد بن سعد حدثنا:  قاال عنهام اهلل ريض احلسن بن وحممد أيب، حدثنا)

 عن عًا،مجي طريف بن واحلسن محاد، أيب بن صالح احلسن أيب عن مجيعًا، احلمريي جعفر

 .صالح بن بكر

 بن عيل بن وأمحد ماجيلويه، عيل بن وحممد املتوكل، بن موسى بن وحممد أيب، وحدثنا

 حدثنا:  واقال عنهم اهلل ريض اهلمداين زياد بن وأمحد ناتانة، بن إبراهيم بن واحلسن إبراهيم،

 عن امل،س بن الرمحن عبد عن صالح بن بكر عن هاشم بن إبراهيم أبيه عن إبراهيم، بن عيل

 اهلل بدع بن جلابر السالم عليه أيب قال: قال السالم عليه اهلل عبد أيب عن بصري، أيب

 ؟ عنها فأسألك بك أخلو أن عليك خيف فمتى حاجة إليك يل إن: األنصاري

 جابر اي:  له قال السالم، عليه جعفر أبو به فخىل. شئت األوقات أي يف:  جابر له فقال

 وما آلهو عليه اهلل صىل اهلل رسول بنت فاطمة أمي يدي يف رأيته الذي اللوح عن أخربين

 فاطمة كأم عىل دخلت أين باهلل أشهد:  جابر فقال مكتوبًا، اللوح ذلك يف أنه به أخربتك

 فرأيت لسالما عليه احلسني بوالدة أهنئها وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول حياة يف السالم عليها

 الشمس بنور شبيهة اءـبيض ابةـكت فيه ورأيت زمرد، من أنه ظننت رــأخض لوحاً  يدها يف

 ـــــــــــــــــــــ

 .444-445 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل(56)
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 اهلل أهداه اللوح هذا: فقالت ؟ اللوح هذا ما اهلل، رسول بنت يا وأمي أنت بأيب:  هلا فقلت

 األوصياء ءوأسام ابنيَّ  واسم بعيل واسم أيب اسم فيه وآله عليه اهلل صىل رسوله إىل وجل عز

 .بذلك ليرسين أيب فأعطانيه ، ولدي من

: السالم عليه أيب له فقال. وانتسخته فقرأته السالم عليهام فاطمة أمك فأعطتنيه:  جابر قال

 إىل نتهىا حتى السالم عليه أيب معه فمشى. نعم:  فقال ؟ عيلّ  تعرضه أن جابر يا لك فهل

 أنا قرأهأل كتابك يف أنت انظر جابر، يا:  فقال رق، من صحيفة أيب إىل فأخرج جابر منزل

 قال حرفًا، حرف خالف ما فواهلل السالم عليه أيب عليه فقرأه نسخته، يف جابر فنظر عليك،

 : مكتوباً  اللوح يف رأيته هكذا أين باهلل أشهد فإين:  جابر

 ابهوحج وسفريه نوره ملحمد احلكيم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 ي،نعامئ واشكر أسامئي، حممد يا عّظم العاملني، رب عند من األمني الروح به نزل ودليله،

 الظاملني لومذ( املتكربين ومبري) اجلبارين قاصم أنا إال إله ال اهلل أنا إين آالئي، جتحد وال

 بتهعذ عديل غري خاف أو فضيل، غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل أنا إين الدين، يوم وديان

 أيامه أكملتف نبياً  أبعث مل إين فتوكل، وعيل فاعبد فإياي العاملني، من أحداً  أعذبه ال عذاباً 

 ىلع وصيك وفضلت األنبياء، عىل فضلتك وإين وصياً  له جعلت إال مدته وانقضت

 عدنم حسناً  وجعلت واحلسني، احلسن وبسبطيك بعده بشبليك وأكرمتك األوصياء

 له وختمت بالشهادة، وأكرمته وحيي، خازن حسيناً  وجعلت أبيه، مدة انقضاء بعد علمي

 معه، التامة كلمتي جعلت درجة، الشهداء وأرفع استشهد من أفضل فهو بالسعادة،

 ائيأولي وزين العابدين سيد عيل أوهلم وأعاقب، أثيب بعرتته عنده، البالغة واحلجة

 رتابونامل سيهلك حلكمتي، واملعدن لعلمي الباقر حممد املحمود، جده سمي وابنه املاضني،

 وليائهأ يف وألرسنه جعفر، مثوى ألكرمن مني القول حق عيل، كالراد عليه الراد جعفر يف
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 نقطعي ال فريض خيط ألن حندس، عمياء فتنة موسى بعد وانتحبت وأنصاره، أشياعه و

 جحد فقد منهم واحداً  جحد ومن أال أبدًا، يشقون ال أوليائي وأن ختفى، ال وحجتي

 مدة نقضاءا عند اجلاحدين للمفرتين وويل عيل، افرتى فقد كتايب من آية غري ومن نعمتي،

 وليي وعيل أوليائي، بكل مكذب بالثامن املكذب إن أال وخرييت، وحبيبي موسى عبدي

 يدفن كرب،مست عفريت يقتله باالضطالع، وأمتحنه النبوة أعباء عليه أضع ومن ونارصي،

 عينه ألقرن يمن القول حق خلقي، رش جنب إىل القرنني ذو الصالح العبد بناها التي باملدينة

 وحجتي رسي وموضع حكمتي ومعدن علمي وارث فهو بعده، من وخليفته ابنه بمحمد

 النار، بوااستوج قد كلهم بيته أهل من سبعني يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت خلقي، عىل

 أخرج ،وحيي عىل وأميني خلقي، يف والشاهد ونارصي، وليي عيل البنه بالسعادة وأختم

 كامل ليهع للعاملني، رمحة بابنه ذلك أكمل ثم احلسن، لعلمي واخلازن سبييل إيل الداعي منه

 ادىهت كام رؤوسهم ويتهادون زمانه يف أوليائي ستذل أيوب، وصرب عيسى وهباء موسى

 صبغت وجلني، مرعوبني خائفني ويكونون وحيرقون فيقتلون والديلم الرتك رؤوس

 كل أدفع هبم حقًا، أوليائي أولئك نسائهم يف والرنني الويل ويفشو دمائهم، من األرض

 عليهم أولئك واألغالل،  اآلصار عنهم وأرفع الزالزل، أكشف وهبم حندس، عمياء فتنة

 .املهتدون هم وأولئك ورمحة رهبم من صلوات

 فصنه كفاكل احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال:  سامل بن الرمحن عبد قال

 (.أهله عن إال
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 : العارشة الرواية

 : (58)( النعمة ومتام الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

:  قاال هامعن اهلل ريض القايض هارون بن وأمحد املؤدب، شاذويه بن احلسني بن عيل حدثنا)

 فزاريال مالك بن حممد بن جعفر عن أبيه عن احلمريي جعفر بن اهلل عبد بن حممد حدثنا

 عبد عن القاسم، بن اهلل عبد عن احلميد، عبد بن درست عن السلويل، مالك عن الكويف،

 عليهام لباقرا عيل بن حممد جعفر أيب عن اجلعفي، جابر عن السفاتج، أيب عن جبلة، بن اهلل

 مالسال عليها فاطمة مواليت عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن السالم،

 باطنه، يف ةوثالث ظاهره يف ثالثة اسامً  عرش اثنا فيه األبصار، يغشى ضوؤه يكاد لوح وقدامها

 أسامء:  قلتف اساًم، عرش اثنا هي فإذا فعددهتا طرفه، يف أسامء وثالثة آخره، يف أسامء وثالثة

 آخرهم ولدي، من عرش وأحد عمي ابن أوهلم األوصياء أسامء هذه:  قالت ؟ هؤالء من

 :جابر قال ،(أمجعني عليهم اهلل صلوات) القائم

 عةأرب يف وعلياً  وعلياً  وعلياً  وعلياً  مواضع، ثالثة يف حممداً  حممداً  حممداً  فيها فرأيت

 (.مواضع

 

 : عرش احلادية الرواية

 :( 59) (النعمة ومتام الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

 احلسني نب حممد عن أيب، حدثني:  قال عنه اهلل ريض العطار حييى بن حممد بن أمحد وحدثنا) 

 عن  عليه السالم جعفر أيب عن اجلارود، أيب عن حمبوب، بن احلسن عن اخلطاب، أيب بن

 ـــــــــــــــــــــ

 .444ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 58)

 .444ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 59)



 

24 
 

 لوح يدهيا وبني السالم عليهام فاطمة عىل دخلت: قال األنصاري اهلل عبد بن جابر

 ربعةوأ حممد منهم ثالثة القائم، آخرهم عرش اثني فعددت األوصياء أسامء فيه( مكتوب)

 (. السالم عليهم عيل منهم

 

 : عرش الثانية الرواية

 : (41)( النعمة ومتام الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

 ثناحد:  قال عنه اهلل ريض الطالقاين إسحاق بن إبراهيم بن حممد العباس أبو وحدثنا)

 موسى نب اهلل عبد حدثنا:  قال القطان بن حممد بن سعيد حدثنا:  قال إسامعيل بن احلسن

 بن زيد بن احلسن بن عيل عن احلسني، اهلل عبد بن العظيم عبد عن تراب، أبو الروياين

 جده عن أبيه عن جعفر، بن حممد بن اهلل عبد حدثني:  قال طالب، أيب بن عيل بن احلسن

 رجأخ ثم عيل، بن زيد عمهم وفيهم ولده مجع السالم عليهام العلم باقر عيل بن حممد أن

 هذا:  يهف مكتوب وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول وإمالء السالم عليه عيل بخط إليهم كتاباً 

:  -هفي يقول الذي موضع إىل اللوح حديث وذكر - العليم احلكيم العزيز اهلل من كتاب

 (. املهتدون هم أولئك

 

 : عرش الثالثة الرواية

 : (45)( النعمة ومتام الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى

 بن مدحم بن أمحد عن أيب، حدثنا:  قال عنه اهلل ريض إدريس بن أمحد بن احلسني حدثنا)

 ـــــــــــــــــــــ

 .441 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 41)

 .446 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 45)
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 عفرج أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب، بن احلسن عن مجيعًا، هاشم بن وإبراهيم عيسى،

 بني و السالم عليها فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن السالم، عليه

 مد،حم منهم ثالثة القائم آخرهم اسامً  عرش اثني فعددت األوصياء، أسامء فيه لوح يدهيا

 (.أمجعني عليهم اهلل صلوات عيل منهم وأربعة

 

 : عرش الرابعة الرواية

 :( 44)( اخلصال) يف الصدوق الشيخ روى

 أيب بن نياحلس بن حممد حدثنا:  قال اهلل عبد بن سعد حدثنا:  قال عنه اهلل ريض أيب حدثنا)

 بن رجاب عن السالم، عليه جعفر أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب بن احلسن عن اخلطاب،

 ءأسام فيه لوح يدهيا وبني السالم عليها فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد

 (.عيل منهم وثالثة حممد منهم ثالثة القائم، أحدهم عرش اثني فعددت األوصياء

 

 :  عرش اخلامسة الرواية

 :( 44) النعامين زينب أيب ابن الثقة الشيخ روى

 حدثنا:  الق وثالثامئة عرشة ثالث سنة بشرياز القاسم أبو القمي حممد بن موسى وحدثني)

 صري،ب أيب عن سامل، بن الرمحن عبد عن صالح، بن بكر عن األشعري، اهلل عبد بن سعد

:  ألنصاريا اهلل عبد بن جلابر أيب قال:  قال ،(السالم عليه) حممد بن جعفر اهلل عبد أيب عن

 أي يف:  جابر قال عنها؟ فأسألك فيها بك أخلو أن عليك خيف فمتى حلاجة، إليك يل إن

 ـــــــــــــــــــــ

 .141 ص اخلصال،( 44)

 .64-69 ص النعامين، غيبة( 44)
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 بيد تهرأي الذي اللوح عن أخربين جابر، يا:  له فقال يومًا، أيب به فخال. أحببت األوقات

 لوحال ذلك يف مما به فاطمة أمي أخربتك وعام عليهام، اهلل صىل اهلل رسول بنت فاطمة

 عليها اهلل صىل فاطمة أمك عىل دخلت أين له رشيك ال اهلل بأن أشهد:  جابر فقال. مكتوب

 يف ورأيت ،(السالم عليه) احلسني بوالدة فهنأهتا( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول حياة يف

 فقلت ،الشمس بنور شبيهة بيضاء كتابة فيه ورأيت زمرد، من أنه ظننت أخرض لوحاً  يدها

 ؟ اللوح هذا ما وأمي، أنت بأيب:  هلا

 سموا أيب اسم فيه( وآله عليه اهلل صىل) رسوله إىل وجل عز اهلل أهداه لوح هذا:  فقالت

 فدفعته: رجاب قال. بذلك ليبرشين أيب أعطانيه ولدي، من األوصياء واسم ولديَّ  واسم بعيل

 فهل ابر،ج يا(: السالم عليه) أيب له فقال. ونسخته فقرأته( السالم عليها) فاطمة أمك إيل

 صحيفة أيب فأخرج منزله إىل( السالم عليه) أيب معه فمشى نعم،:  قال ؟ عيل تعرضه أن لك

 رفح خالف فام أيب فقرأه عليك، أنا أقرأ حتى كتابك يف انظر جابر، يا:  فقال رق، من

 :مكتوباً  اللوح يف ذلك رأيت هكذا أين اهلل فأشهد:  جابر فقال .حرفاً 

 هوحجاب ونوره نبيه ملحمد احلكيم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم 

 اشكرو أسامئي، عظم حممد، يا. العاملني رب عند من األمني الروح به نزل ودليله، وسفريه

 وديان املظلومني، ومديل اجلبارين، قاصم أنا إال إله ال اهلل أنا إين آالئي، جتحد وال نعامئي،

 ذاباً ع عذبته عديل غري خاف أو فضيل، غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل أنا وإين الدين، يوم

 أيامه، فأكملت نبياً  أبعث مل إين فتوكل، وعيل فاعبد، فإياي العاملني، من أحداً  أعذبه ال

 عىل وصيك وفضلت األنبياء، عىل فضلتك وإين وصيًا، له جعلت إال مدته وانقضت

 علمي معدن احلسن فجعلت واحلسني، احلسن وسبطيك بشبليك وأكرمتك األوصياء،

 السعادة،ب له وختمت بالشهادة فأكرمته وحيي معدن حسيناً  وجعلت أبيه، مدة انقضاء بعد
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، استشهد من أفضل فهو  معه، التامة كلمتي جعلت عندي، درجة الشهداء وأرفع يفَّ

 يائيأول وزين العابدين سيد عيل  أوهلم وأعاقب، أثيب بعرتته عنده، البالغة وحجتي

 رتابونامل سيهلك حلكمتي، واملعدن لعلمي الباقر حممد املحمود جده سمي وابنه املاضني،

 شياعهأ يف وألرسنه جعفر مثوى ألكرمن مني القول حق عيل، كالراد عليه الراد جعفر، يف

 حجتيو ينقطع، ال فريض خيط إن أال حندس، عمياء فتنة بعده أتيحت وأوليائه، وأنصاره

 هممن واحداً  جحد ومن أال األرض، أبدال يسقون، األوىف بالكأس أوليائي وإن ختفى، ال

 عند احديناجل للمفرتين ويل عيل، افرتى فقد كتايب من آية غري ومن نعمتي، جحدين فقد

 وليي هوو أوليائي بكل كاملكذب به املكذب إن وخرييت، وحبيبي موسى عبدي مدة انقضاء

 بن يلع خليفتي وبعده هبا، باالضطالع وأمتحنه النبوة، أعباء عليه أضع ومن ونارصي،

 القرنني، ذو الحالص العبد بناها التي املدينة يف يدفن مستكرب، عفريت يقتله الرضا موسى

 من فتهوخلي حممد، بابنه عينه ألقرن مني القول حق خلقي، رش جنب إىل يدفن خلقي خري

 اجلنة جعلت خلقي، عىل وحجتي رسي، وموضع علمي، معدن وهو علمه، ووارث بعده،

 عيل البنه سعادةبال وأختم النار، استوجبوا كلهم بيته أهل من ألفاً  سبعني يف وشفعته مثواه،

 ،سبييل إىل الداعي منه أخرج وحيي، عىل وأميني خلقي، يف والشاهد ونارصي، وليي

 يسى،ع وهباء موسى، كامل عليه للعاملني، رمحة بابنه ذلك أكمل ثم احلسن، لعلمي واخلازن

 لمالدي رؤوس تتهادى كام رؤوسهم وتتهادى زمانه، يف أوليائي ُيْسَتَذلُّ  أيوب، وصرب

 دمائهم، من األرض تصبغ مرعوبني، وجلني خائفني ويكونون وحيرقون، فيقتلون والرتك،

 مياءع كل عنهم أرفع أن عيل وحق حقًا، أوليائي أولئك نسائهم، يف والرنة الويل ويفشو

 من صلوات عليهم أولئك واألغالل  اآلصار عنهم وأرفع الزالزل، أكشف وهبم حندس،

 .املهتدون هم وأولئك ورمحة رهبم
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 (.هلهأ عن إال فصنه لكفاك، الواحد احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال

 

 : عرش السادسة الرواية

 :( 44)( االختصاص) يف املفيد الشيخ روى

 سنياحل قرب عند احلمريي جعفر بن اهلل عبد عن أيب، حدثنا: قال معقل بن حممد حدثنا)

 ناصح، بن فظري بن احلسن حدثنا:  قال ومائتني وتسعني ثامن سنة احلائر يف السالم عليه

 السالم هعلي اهلل عبد أيب عن بصري، أيب عن سامل، بن الرمحن عبد عن صالح، بن بكر عن

 أن يكعل خيف فمتى حاجة إليك يل إن:  األنصاري اهلل عبد بن جلابر حممد أيب قال : قال

 بعض يف أيب به فخال. سيدي يا شئت وقت أي يف:  جابر له قال ؟ عنها فأسألك بك أخلو

 عليها هللا صلوات فاطمة أمي يدي يف رأيته الذي اللوح عن أخربين جابر يا:  له فقال األيام،

 اطمةف عىل دخلت أين باهلل أشهد:  جابر فقال ؟ اللوح يف مكتوب أنه أمي أخربتك وما

 عليه سنياحل بوالدة فهنيتها وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول حياة يف عليها اهلل صلوات أمك

 نور شبه أبيض كتاباً  فيه ورأيت زمرد، من أنه فظننت أخرض، لوحاً  يدها يف فرأيت السالم،

 عاىلوت تبارك اهلل أهداه لوح هذا:  قالت ؟ اللوح هذا ما وأمي أنت بأيب:  هلا فقلت الشمس،

 أسامءو ابني واسم بعيل واسم واسمي أيب اسم فيه وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول إىل

. استنسختهو فقرأته أمك فأعطتنيه :جابر قال به، ليرسين أيب فأعطانيه ولدي من األوصياء

 أيب معه ىفمش نعم،:  قال عيل؟ تعرضه تعرضه أن جابر يا لك فهل:  السالم عليه أيب فقال

  تابكك يف انظر جابر، يا:  فقال رق، من  صحيفة كمه من أيب فأخرج جابر منزل أتى حتى

 ـــــــــــــــــــــ

 .454-451 ص االختصاص،( 44)
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 باهلل شهدأ:  جابر فقال حرفًا، حرف خالف فام عليه فقرأه نسخته يف فنظر عليك أنا ألقرأ

 : مكتوباً  اللوح يف رأيته كذا أين

 ودليله جابهوح وسفريه نبيه ملحمد العليم العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 حدجت وال نعامئي، واشكر أسامئي، حممد يا َعظِّم العاملني، رب عند من األمني الروح به نزل

 أنا ينإ الدين، يوم وديان املظلومني ومديل اجلبارين قاصم أنا، إال إله ال اهلل أنا إين آالئي،

 من اً أحد به أعذب ال عذاباً  عذبته عديل غري خاف أو فضيل غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل

 إال مدته توانقض أيامه فأكملت قط نبياً  أبعث مل إين فتوكل، وعيل فاعبد فإياي العاملني،

 رمتكوأك األوصياء عىل وصيك وفضلت األنبياء عىل فضلتك وقد وصيًا، له وجعلت

 مدة اءانقض بعد علمي معدن حسناً  فجعلت واحلسني، احلسن وسبطيك بعده بشبليك

 من لأفض فهو بالسعادة، له وختمت بالشهادة وأكرمته وحيي خازن حسيناً  وجعلت أبيه،

 عنده، البالغة وحجتي معه التامة كلمتي جعلت درجة، عندي الشهداء وأرفع استشهد

 جده ْبهُ ِش  وابنه املاضني، أوليائي وزين العابدين سيد عيل أوهلم وأعاقب، أثيب بعرتته

 كالراد ليهع الراد جعفر، يف املرتابون سيهلك حلكمتي، واملعدن لعلمي الباقر حممد املحمود

 تجبتان وأوليائه، وأنصاره أشياعه يف وألرسنه  جعفر مثوى ألكرمن مني القول حق عيل،

 ختفى، ال وحجتي ينقطع ال فريض خيط ألن حندس صامء عمياء فتنة وأتيحت موسى بعده

 ريغ ومن نعمتي جحد فقد منهم واحداً  جحد ومن أال األوىف، بالكأس يسقون أوليائي وأن

 عبدي موسى مدة انقضاء بعد اجلاحدين للمكذبني وويل عيل، افرتى فقد كتايب من آية

 ومن ونارصي وليي وعيل أوليائي، لكل املكذب ألحدهم املكذب فإن وخرييت، وحبيبي

 التي باملدينة نيدف مستكرب، عفريت يقتله هبا، باالضطالع وأمتحنه النبوة أعباء عليه أضع

 ووارث دهبع من وخليفته ابنه بمحمد عينه ألقرن خلقي، رش جنب إىل الصالح العبد بناها
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 يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت خلقي، عىل وحجتي رسي وموضع علمي معدن فهو علمه

 وليي عيل البنه بالسعادة وختمت ، النار استوجبوا قد كلهم بيته أهل من ألفاً  سبعني

 نواخلاز سبييل، إىل الداعي منه أخرج وحيي عىل وأميني خلقي يف والشاهد ونارصي

 ربوص عيسى وهباء موسى كامل عليه للعاملني رمحة بابنه ذلك أكمل ثم احلسن لعلمي

 والديلم، الرتك رؤوس تتهادى كام رؤوسهم وتتهادى زمانه يف أوليائي سيذل أيوب،

 يفشوو بدمائهم األرض تصبغ وجلني، مرعوبني خائفني ويكونون حيرقون و فيقتلون

 وهبم س،حند عمياء وفتنة بلية كل أدفع هبم حقًا، أوليائي هؤالء نسائهم، يف والرنة الويل

 وأولئك رمحة و رهبم من صلوات عليهم أولئك واألغالل اآلصار وأدفع الزالزل أكشف

 احلديث ذاه إال دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال:  سامل بن الرمحن عبد قال.  املهتدون هم

 (.أهله عن إال فصنه لكفاك،

 

 :عرش السابعة الرواية

 اهلل رسول ابن يا:  - الراوي - قلت ،)....... : (41) روى اخلزاز القمي يف )كفاية األثر(

 إلمامةا ليست اهلل، عبد أبا يا:  - السالم عليه السجاد – فقال أوالدك؟ أكرب أوصيت هال

. ةوالصحيف اللوح يف مكتوباً  وجدنا وهكذا اهلل رسول إلينا عهد هكذا والكرب، بالصغر

 جدناو:  قال ؟ بعده من األوصياء تكون أن نبيكم إليكم عهد فكم اهلل رسول ابن يا:  قلت

:  قال مث وأمهاهتم، آبائهم وأسامي بإمامتهم مكتوبة أسامي عرش اثني واللوح الصحيفة يف

 (. املهدي فيهم األوصياء من سبعة ابني حممد صلب من خيرج

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .411 ص األثر، كفاية( 41)
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 الرواية الثامنة عرش :

 : (46)روى اخلزاز القمي يف )كفاية األثر( 

 اهلل، عبد نب ميرسة حدثنا قال الكويف، احلسني بن حممد حدثنا قال ، احلسن بن عيل حدثنا)

 صاحب عدس بن حممد حدثنا قال القريش، اهلل عبد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو حدثنا : قال

 مدحم جعفر أيب عن ، هارون أبو حدثني قال ، ديالواق عمر بن حممد حدثنا:  قال دي،الواق

 يهاعل فاطمة عىل دخلت:  قال األنصاري اهلل عبد بن جابر عن ، السالم عليهام عيل بن

 . وذكر احلديث (.أخرض زمرد من لوح يدها ويف  السالم

 

 الرواية التاسعة عرش:

 : (46)روى الطربّي يف )بشارة املصطفى لشيعة املرتىض( 

 أمحد العباس أبو حدثني:  قال ، عمي حدثني:  قال ، (48) الفحام حممد أيب عن سناد)وباإل

: قال ، عمريال اهلل عبد بن الرمحن عبد اهلل عبد أبو حدثنا:  قال الرواس، عيل بن اهلل عبد بن

 سنان، نب حممد عن ، املغرية بن حممد أخي حدثني:  قال ، املغرية بن حييى سلمة أبو حدثنا

 يل:  اهلل بدع بن جلابر أيب قال:  قال ،( السالم عليه)  حممد بن جعفر اهلل عبد أيب سيدنا عن

 لوحال عن أخربين:  له قال األيام بعض يف به خال فلام فيها، بك أخلو أريد حاجة إليك

 ىلع دخلت لقد باهلل أشهد:  جابر قال. ( السالم عليها)  فاطمة أمي يدي يف رأيته الذي

 ـــــــــــــــــــــ

 .415 ص األثر، كفاية( 46)

 .484-484ملصطفى لشيعة املرتىض، ص ( بشارة ا46)

ن أبيه ع( إسناده إىل أيب حممد الفحام هو )عن أيب عيل احلسن بن حممد بن احلسن الطويس ابن شيخ الطائفة 48)

 (. 55الشيخ الطويس رمحه اهلل والرواية يف كتاب األمايل للشيخ الطويس، املجلس رقم 
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 أخرض وحل بيدها فإذا ، احلسني بولدها ألهنئها(  وآله عليه اهلل صىل)  اهلل رسول بنت فاطمة

:  فقلت ، األذفر املسك من رائحة وأطيب الشمس من أنور كتاب فيه خرضاء زبرجدة من

 اسمو أيب اسم فيه أيب إىل وجل عز اهلل أهداه لوح هذا:  تفقال ؟ اهلل رسول بنت يا هذا ما

 . ولدي من بعده األوصياء واسم بعيل

 ، نعم:  لقا ؟ به  تعارضني أن لك فهل:  له قال ، ففعلت ، ألنسخه إيل تدفعه أن فسألتها

 أقرأها تىح صحيفتك يف انظر:  له فقال كاغذ من بصحيفة فأتى منزله إىل جابر فمىض

 : مكتوب صحيفته يف فكان عليك

 مدحم عىل األمني الروح أنزله ، العليم العزيز اهلل من كتاب هذا .الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ختش وال سواي ترج وال آالئي جتحد وال نعامئي واشكر أسامئي عظم حممد يا النبيني، خاتم

 مدحم يا ،العاملني من أحداً  أعذبه ال عذاباً  أعذبه غريي وخيشى سواي يرجو من فإنه غريي

 علمي يبةع احلسن وجعلت ، األوصياء عىل وصيك وفضلت األنبياء عىل اصطفيتك ينإ

 ومنه ة،اإلمام تثبت فيه واآلخرين، األولني أوالد خري واحلسني أبيه، مدة انقضاء بعد من

 وجعفر ق،احل منهاج عىل سبييل إىل والداعي لعلمي الباقر وحممد العابدين، زين عيل يعقب

  عبديل للمكذب الويل كل فالويل ، صامء فتنة بعده من سبب ،والعمل القول يف الصادق

 العبد بناها لتيا املدينة يف يدفن كافر عفريت يقتله الرضا وعيل موسى، خلقي يف وخرييت

 رعيته يف والقائم حريمي عن الذاب سبييل إىل اهلادي وحممد اهلل، خلق رش جنب إىل الصالح

 هرأس عىل الزمان آخر يف خيرج حممد واخللف عيل، االسمني ذو منه خيرج األغر، احلسن

 املهدي وهو ، واخلافقان الثقالن يسمعه فصيح بلسان ينادي الشمس، من تظله بيضاء غاممة

 (. جوراً  ملئت كام عدالً  األرض يمأل حممد آل من
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 الرواية العرشون :

 :( 49)روى الفضل بن شاذان يف )إثبات الرجعة( 

 أيب عن الثاميل محزة أيب عن اخلراز زياد بن براهيمإ أيوب أيب عن حييى بن صفوان حدثنا)

 كان فةصحي يده يف و السالم عليه احلسني بن عيل موالي عىل دخلت: قال الكابيل خالد

 ذيال اللوح نسخة هذه: قال الصحيفة؟ هذه ما: فقلت ،شديداً  بكاء يبكي و إليها ينظر

 وأمري اهللّ سولور تعاىل اهللّ  اسم فيه سّلم و آله و عليه اهللّ صىّل  اهللّ رسول إىل تعاىل اهللّ أهداه

 جعفر هابن و الباقر، حممد ابني اسم و اسمي و وأيب عيل، بن احلسن وعمي عيل، املؤمنني

 وابنه قي،الن عيل وابنه التقي، حممد وابنه الرضا، عيل وابنه الكاظم، موسى وابنه الصادق،

 طويلة بةغي يغيب الذي اهللّ أعداء من املنتقم اهللّ بأمر القائم احلجة وابنه العسكري، سنح

 (.ظلامً  و جوراً  ملئت كام عدالً  و قسطاً  األرض فيمأل يظهر ثم

 

  احلادية والعرشون : الرواية

 :( 41)( السمطني فرائد) يف اجلويني روى

 نياحلس طاووس بن أمحد اإلسالم ريض الدين مجال اإلمام السيد الكرام املشايخ أنبأين)

 عاّلمةو املوسوي، فخار بن معد بن فخار بن احلميد عبد الدين جالل النّسابة اإلمام والسّيد

 كتابةً ( اهلل رمحهم)  احلّلّيون سعيد بن حييى بن احلسن بن جعفر القاسم أبو الدين نجم زمانه

 انشاذ عن املوسوي، فخار بن معد بن فخار الرشف شيخ الدين شمس اإلمام السّيد عن

  عيلّ  بن حممد جعفر أيب عن أبيه، عن الدوريستي، حممد بن جعفر عن القّمي، جربئيل بنا

 ـــــــــــــــــــــ

 . 444، ص4إثبات اهلداة، ج انظر : (49)

 .549 -546 ص ،4ج السمطني، فرائد( 41)
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 احلسن بن مدوحم أيب حدثني:  قال[  عنهم اهلل ريض] القّمي بابويه بن موسى بن احلسني بنا

 عن يعًا،مج احلمريي جعفر بن اهلل وعبد اهلل، عبد بن سعد حدثنا:  قاال ،(عنهام اهلل ريض) 

 . صالح بن بكر عن مجيعًا، طريف بن واحلسن محاد، أيب بن صالح اخلري أيب

 بن عيل بن وأمحد ماجيلويه، عيلّ  بن وحممد املتوّكل، بن موسى بن وحممد أيب وحدثنا

 اهلمداين زياد بن وأمحد ناتانة بن إبراهيم بن واحلسن ، إبراهيم بن عيلّ  بن وأمحد ماجيلويه

 بن ربك عن هاشم، بن إبراهيم أبيه عن إبراهيم، بن عيلّ  حدثنا:  قالوا ،(عنهم اهلل ريض)

 :  قال (السالم عليه) اهلل عبد أيب عن: بصري أيب عن سامل، بن نالرمح عبد عن صالح،

 عليك ّف خي فمتى حاجة إليك يل إنّ  : األنصاري اهلل عبد بن جلابر( السالم عليه) أيب قال

 يهعل) أيب به فخالشئت.  األوقات أيّ  يف:  جابر له فقال ؟ عنها فأسألك بك أخلو أن

 اهلل سولر بنت فاطمة ُأّمي يديّ  يف رأيته الذي اللوح عن أخربين جابر يا:  له فقال( السالم

  ُأّمك عىل دخلت أيّن  باهلل أشهد:  ابرــج قال ؟ وباً ـمكت وحـالل ذلك يف أنّ  به أخربتك وما

 أّنه تظنن أخرض لوحاً  يدها يف فرأيت احلسني، بوالدة ُأهنّئها اهلل رسول حياة يف فاطمة

 ما اهلل رسول بنت يا وأمي بأيب:  هلا فقلت الشمس، نور شبه أبيض كتاباً  فيه ورأيت زمّرد،

 ،بعيل واسم أيب اسم فيه رسوله إىل[ جالله جّل ]اهلل أهداه اللوح هذا:  فقالت اللوح؟ هذا

 أعطتنيهف:  جابر قال بذلك ليبرّشين أيب فأعطانيه ولدي من األوصياء وأسامء ابنيّ  واسم

.  نعم:  الق ؟ عيلّ  تعرضه أن جابر يا لك فهل:  أيب له فقال. وانتسخته فقرأته فاطمة  ُأّمك

 يا: أيب هل فقال رّق  من صحيفة أيب إىل وأخرج ، جابر منزل إىل انتهى حتى أيب معه فمشى

 حرفاً  رفح خالف فام أيب فقرأه نسخته يف جابر فنظر عليك ألقرأ كتابك إىل أنظر جابر

 : مكتوب اللوح يف هكذا رأيته أيّن  باهلل فأشهد:  جابر قال:  فقال
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 جابهوح وسفريه نوره ملحّمد[ احلكيم] العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 ينعامئ واشكر أسامئي، حممد يا عّظم العاملني، رّب  عند من األمني الروح به نزل ودليله،

[ ملتكرّبينا ومبري] الظاملني ومذّل  اجلّبارين، قاصم أنا إالّ  إله ال اهلل أنا فإيّن  آالئي، جتحد وال

 ال ذاباً ع عّذبتهعديل،  غري خاف و فضيل غري رجا فَمن أنا إالّ  إله ال اهلل أنا إيّن  الدين، ودّيان

 وانقضت ّيامهأ فأكملت نبّياً  أبعث مل إيّن  فتوّكل، وعيلّ  فاعبد فإّياي العاملني، من أحداً  أعّذبه

 ياء،األوص عىل وصّيك وفّضلت األنبياء، عىل فّضلتك وإيّن  وصّيًا، له جعلت إالّ  مّدته

 انقضاء بعد علمي معدن حسناً  فجعلت وحسني، حسن وسبطيك بعده بشبليك وأكرمتك

 فهو بالسعادة له وختمت بالشهادة، وأكرمته وحيي، خازن حسيناً  وجعلت أبيه، مّدة

 رتتهبع عنده، البالغة واحلّجة معه التاّمة كلمتي جعلت درجًة، وأرفع استشهد، َمن أفضل

 املحمود هجّد  شبيه وابنه املاضني أولياء وزين العابدين سّيد[  عيلّ ]  أّوهلم وأعاقب، ُأثيب

 حّق  عيلّ  كالراد عليه الّراد جعفر يف املرتابون سيهلك حلكمي، واملعدن لعلمي، الباقر حممد

 عدهب وانتجبت وأوليائه، وأنصاره أشياعه يف وألرّسّنه جعفر مثوى ألكرمنّ  منّي، القول

 ختفى، ال وحّجتي ينقطع، ال فريض خيط ألن حندس؛ عمياء فتنة بعده وألتيحنّ  موسى،

 كتايب من آيةً  غرّي  وَمن نعمتي جحد فقد منهم واحداً  جحد وَمن أال يشقون، ال أوليائه وأنّ 

، افرتى فقد  وخرييت، يوحبيب موسى عبدي مّدة انقضاء عند اجلاحدين للمفرتين وويل عيلَّ

[ قهعات] عىل أضع وَمن ونارصي، ولييّ  وعيلّ  أوليائي بجميع مكّذب بالثامن املكّذب إنّ 

 العبد بناها لتيا باملدينة ُيدفن مستكرب، عفريت يقتله[ هبا] باالضطالع وأمنحه النبّوة أعباء

 ابنه بمحمد عينه ألقّرنّ  منّي القول حّق  َخْلقي، رّش  جنب إىل[  القرنني ذو]  الصالح

 خلقي، عىل وحّجتي رّسي وموضع حكمي ومعدن علمي وارث فهو بعده؛ من وخليفته

 أختمو النار، استوجبوا قد كلهم بيته أهل من سبعني يف وشّفعته مأواه، اجلنّة فجعلت
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 منه رجوأخ وحيي، عىل وأميني ، خلقي يف والشاهد ونارصي، ولّيي عيل، البنه بالسعادة

 كامل يهعل للعاملني، رمحةً  بابنه ذلك أكمل ثمّ  احلسن، لعلمي واخلازن سبييل إىل الداعي

 امك رؤوسهم ويتهادون زمانه، يف أوليائي وسُيذّل  أّيوب، وصرب عيسى، وهباء موسى،

 ِجلنِي،وَ  مرعوبني خائفني ويكونون وحُيرقون فُيقتلون والديلم الرتك رؤوس يتهادون

 كلَّ  أدفع مهب حّقًا، أوليائي ُأولئك  نسائهم يف والرنني الويل وينشأ بدمائهم األرض ُتصبغ

 عليهم ُأولئك واألغالل اآلصار وأرفع ، الزالزل أكشف وهبم ، حندس عمياء فتنةٍ 

 ( .املهتدون هم وأولئك ورمحة رهّبم من صلوات

 فُصنْهُ  فاكلك احلديث هذا إالّ  دهرك يف تسمع مل لو:  بصري أبو قال: سامل بن نالرمح عبد قال

 (.أهله عن إالّ 

 

 : الثانية والعرشون الرواية

 : (45)( السمطني فرائد) يف اجلويني روى

 بن وأمحد املؤّدب،[  شاذويه]  احلسني بن عيلّ  وحدثنا:   بابويه ابن قال املتقّدم وبالسند) 

 أبيه، نع احلمريي، جعفر بن اهلل عبد بن حممد حدثنا:  قال( عنهام اهلل ريض) الفامي هارون

 عبد عن درست عن السلويل، مالك عن الكويف، الفزاري مالك بن حممد بن جعفر عن

 اجلعفي، ابرج عن السفاتج، أيب عن ، جبلة بن اهلل عبد عن ، القاسم بن اهلل عبد عن ، احلميد

:  قال األنصاري، اهلل عبد بن جابر عن ( :السالم عليه) الباقر عيلّ  بن حممد جعفر أيب عن

  فيه اراألبص يغشى ضوؤه يكاد لوح وُقّدامهااهلل  رسول بنت فاطمة[  مواليت]  عىل دخلت

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .549 ص ،4ج السمطني، فرائد( 45)
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 يف أسامء ثةوثال آخره، يف أسامء وثالثة باطنه، يف وثالثة ظاهره، يف ثالثةاساًم،  عرش اثنا

 األوصياء، أسامء هذه:  هذا؟قالت َمنْ  أسامء:  فقلت عرش، اثنا هي فإذا فعددهتا طرفه،

 حمّمداً  حمّمداً  فيها فرأيت:  جابر قال. القائم آخرهم ولدي، من عرش وأحد عّمي، ابن  أّوهلم

 (. مواضع أربعة يف علّياً  و علّياً   و علّياً  و  وعلّياً  ، مواضع ثالثة يف حمّمداً 

 

 : العرشونالثالثة و الرواية

 : (44)( السمطني فرائد) يف اجلويني روى

 حييى نب حممد بن أمحد وحّدثنا( : املتقدم اإلسناد حسب بابويه ابن يعني) أيضاً  وقال) 

 بن ناحلس عن اخلّطاب، أيب بن احلسني بن حممد عن أيب، حدثنا:  قال ،(اهلل رمحه) العّطار

 قال: رياألنصا اهلل عبد بن جابر عن( : السالم عليه) جعفر أيب عن اجلارود أيب عن حمبوب

 عرش، نياث فعددت األوصياء، أسامء فيه لوح يدهيا وبني( السالم عليها) فاطمة عىل دخلت

 (. عليهم اهلل صلوات عيل منهم وأربعة حممد، منهم ثالثة القائم، آخرهم

ه ينقل باإلسناد املتصل هذا اخلرب الرشيف قلت : الفائدُة  يف ذكر رواية اجلويني للخرب، أنَّ

 .روايًة عن الشيخ الصدوق )قده( وفيه إظهاُر تطابق روايته مع كتب الشيخ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .549 ص ،4ج السمطني، فرائد( 44)
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 حديث اللوح : حول الكالم

 

 : اإلشكال يرفع اللوح خرب مضمون -5

 ملة،جم خمترصةً  طرقهم من القصة تأيت فأحياناً  معيَّنة، حادثة رووا إذا الرواة أنَّ  الواضح من

لة تأيت وأحياناً   فصلةم روايات من ذكرناه وما اإلمكان، بقدر التفاصيل لكل نةً ومبيِّ  مفصَّ

 ما لمح يمكن وهبذا الرشيف، الفاطميّ  اللوح يف ُخطَّ  ما لنا توّضح اللوح خرب ملضامني

 فهم يف أو النسخ يف إما واالشتباه اخلطأ عىل  عرش ثالثة األئمة أن القارئ يوِهم أن يمكن

 .بالتفصيل ذلك بيان وسيأيت املستشكِل، قبل من السياق

 وما لوحال مضمون لنا بينت التي العديدة الطرق من بالروايات الصورة اتضحت فقد إذن،

 فخيال وصٍف  فأي عرش، االثني يتجاوز ال األوصياء من فيه املذكورين عدد وأنّ  فيه،

 وُربَّام التصحيف يف النُسخ. واالشتباه الوهم عىل حممول اللوح يف املكتوب النص

 ّتمل الو االشتباه عىل اللوح وصفت التي الرواياتبعض  ّتمل ملاذا:  ُيقال وقد 

 والوهم؟ اخلطأ عىل األخرى الروايات

 له،جمم تصف( واصفة روايات) اللوح خرب خصوص يف لدينا إنَّ :  اجلواب يف فنقول

 لوصفا وروايات بالتفصيل، الرشيف اخلرب هذا مضامني عن تكشُف ( مفّصلة روايات)و

 الروايات امبين(  مثالً  عيلّ  اسمهم من عدد يف) للمتتبع يظهر كام بينهام فيام تضاربت قد

 ذكر عىل تأِت  فلم الرشيفة وأسامئهم األئمة عدد ذكر يف تتضارب مل والكاشفة املفّصلة

 ه،وصف من أصحُّ  الظاهر املضمون حقيقة فإنَّ  ذلك عن فضالً  مطلقًا، عرش الثالث اإلمام

 صندوقال يف ُنظِرَ  وإذا درهم، مئة فيه الصندوق هذا:  ويقول املال من بمبلغٍ  رجٌل  يأيت فقد

 ام حقيقة من علمناه بام أم الواصف بوصف يؤخُذ  فهل درمهًا، ومخسني مائة فيه أنَّ  ُوِجَد 
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 عن لمتتك التي األوىل األربعة األخبار نحمل هذا وعىل! أيدينا؟ بني الذي الصندوق يف

 أوردناه. امك بالتفصيل مضمونه عن كاشفة ال إمجالياً  وصفاً  للوح واصفة فهي اللوح، خرب

 .ودليالً  حجة هلم تقيم ال ساقوها التي الروايات متن -4

 اطمةف ولد من األوصياء أن إثبات يف ساقوها التي اللوح خرب حول األربعة الروايات إنَّ 

 ىلع دخلت: ) قال ساقوها التي الرواية حسب جابراً  فإن مرادهم، تثبت ال عرش اثنا هم

 رشع اثني فعددت ولدها، من األوصياء أسامء فيه لوح يدهيا وبني السالم عليها فاطمة

 ىلع حُيمل ولدها من األوصياء أسامء فيه اللوَح  إنَّ  وقوله( إلخ.. السالم عليه القائم آخرهم

 ائعش وهذا ،(السالم عليها) ولدها من اللوح يف املذكورين األوصياء أغلب كون التغليب

 ابرج عن بسنده الصدوق الشيخ رواية عليه تدلُّ  بل عليك، خيفى ال كام األلسنة يف

: قالت ؟ معك أراها التي الصحيفة هذه ما النسوان سيدة يا:  فقلت ،) ... : (44) األنصاري

 وأوالده املؤمنني وأمريَ  النبي الرواية ذكرت ثم(  إلخ.. ولدي من األئمة أسامء فيها

 إىل أشارت (عليها اهللِ سالمُ ) العاملني نساء فسيدة أمجعني، عليهم اهلل صلوات املعصومني

 ةجه من ذلك قالت وإنام فيها، مذكورٌ  غريهم أنَّ  مع ولدها من األئمة أسامء الصحيفة يف أنّ 

هُ  قوله أما .الرشيفة الصحيفة يف التغليب  أسامء امِ مت إىل ناظرٌ  فهو اسامً  عرش اثني عدَّ  أنَّ

 ألسامءا ذكرت التي واألخبار الروايات، من معنا مرَّ  ما بدليل الرشيف، اللوح يف األوصياء

 .التوجيه هذا صوابية عن لنا تكشف اللوح يف املكتوبة

 :يهاف جاء أنه األّول املطلب من والرابعة األوىل الرواية ذيل عىل ُيالحظ أنه لذلك وأضيف

ح وقد عيل، منهم ةـأربع أنَّه والصحيح( عيل منهم وثالثة حممد منهم ثالثة)   ذاهب تــرصَّ

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .441 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 44)
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 سهوٌ  وايةالر يف ما أنّ  ُيعرف ومنه اإلسناد، بنفس الرواية نفس نقلت التي األخرى املصادر

 يمكن ال بلفظني تكون ثم والسند الرواة بنفس رواية تكون أن حيتمل ال إذ النساخ، من

 والتي األول املطلب من(  4 – 4) الرواية يف( عيل منهم أربعة) لفظ جاء وقد بينهام، اجلمع

 املطلب من(  59 – 54 – 55 – 51 – 8 – 6 – 6)  الرواية ويف أنفسهم، اخلصوم هبا احتج

 أن إىل شريةم فهي الرشيف اللوح مضمون وبينت فّصلت التي الروايات عن فضالً  الثاين،

 .فراجع أربعة، عيل اسمهم من عدد

 .الواضحة املضامني عن كاشفة اللوح حديث فهرسة -4

 ينيالكل اإلسالم ثقة فهذا منه، فهموه الذي املعنى عن كاشفةٌ  للحديث العلامء فهرسة إنَّ 

 شيخال بينام( عليهم والنصِّ  عرش االثني يف جاء ما) بعنوان باب يف احلديث وضع قد

 عىل صالنصو باب: ) عنوان ّتت احلديث ذكر قد( الرضا أخبار عيون) كتابه يف الصدوق

ا( السالم عليهم عرش االثني األئمة مجلة يف باإلمامة السالم عليه الرضا  يخالش والد أمَّ

 اإلمامة) كتابه مقّدمة يف فيقول ،- تقّدم كام - اللوح خرب رواة من هو والذي الصدوق

 نمت قطعية إىل مشرياً !( اللوح؟ خرب عىل يدخل تأويلٍ  وأيُّ : )  (44)( احلرية من والتبرصة

اً  اإلمامة يف واعتقادهم اإلمامية مسلك موافقة يف اخلرب  .وعدداً  نصَّ

 

 . العقائد منظومةيف ميزان  املذكورة األحاديث -4

 مرادهم، عىل تدلُّ  ال األّول املطلب يف املذكورة الروايات من األوىل األربعة الروايات أنَّ  بّينا

 وتبقى تعددة،امل الكتب يف الكثرية بالروايات الرشيف اللوح حقيقة يف الكالم فّصلنا وقد

 ـــــــــــــــــــــ

 .54 ص احلرية، من والتبرصة اإلمامة( 44)
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 عدد أن ىلع تنصُّ  أخبارٌ  ثبتت لو:  فنقول املزعوم، اإلشكال تمَّ  لو فيام جدلية مناقشة هنا

مُ  أن يمكن ال آحادٍ  أخبار فهي  عرش ثالثة األئمة  بالقطع تنصُّ  التي املرويَّات آالف عىل ُتَقدَّ

ة من املخالفون رواه عام فضالً  إمامًا، عرش اثنا األئمة عدد أنَّ  عىل واليقني  وهي العامَّ

 .االطمئنان تورث كثرية روايات

 أئمتهم؟ عددِ  يف اإلمامية اضطراب عىل داٌل  كهذه روايات وجود:  قيل فإن 

 فاةو بعد القضية كانت بل بينهم، القبيل هذا من خالف اشتهار بعدم مدفوع هذا:  قلنا

ة عن بسبب خفاء أخبار الغيب عرش الثاين اإلمام معرفة حول تدور( السالم عليه) العسكري

 رأيٌ  رحُيط فلم األئمة زمن يف أما الصغرى، الغيبة من القريب الوقت يف وهذاعوام الشيعة 

 مصنفات وفهارس عرش، ثالثة األئمة عدد أنّ  بينهم قيل وال اإلمامّية بني قط كهذا

 رواياٌت  هناك أنَّ  نسلم ال أننا إىل مضافاً . األمر هذا عن لنا تكشف أن يمكن األصحاب

 .عرش ثالثة األئمة عدد أن عىل تدلُّ  اختالف بال ومتناً  سنداً  سليمة

 نّص ال تواتر بطالن يثبت وغريهم كالواقفة منحرفة طوائف وجود إنَّ :  ُيقال وقد 

 ألن اماً إم عرش اثني بإمامة يلتزم ال الكاظم عىل وقف فمن عرش، االثني األئمة عىل

 اجلواب؟ يف تقولون فامذا السابع، هو الكاظم

 بل ما، معتقدٍ  بطالن أو صّحة عىل دليالً  ليست البرش وآراء املنحرفة الفرق إنَّ :  واجلواب

 ُيستدلُّ  همف نفسه، احلق بطالن عىل دليالً  يعدُّ  ال احلق عن مجاعة فخروج للدليل، تابعٌ  األمر

 السالم هعلي موسى خروج بعد األغلبية فإن باملثال، اإللزام باب ومن هبم، يستدلُّ  وال هلم

 أّنه ولنفرتض العجل، وعبادة السامريّ  متابعة عىل كانت السالم عليه هارون واستخالف

 جل إنَّ :  له وقال السالم عليه هارون وحاجج كالمهم، بصحة واعتقد ورآهم رجٌل  جاء

 عبدواو خالفوه ملا موسى عن ثابتة اهلل عبادة كانت فلو العجل، عبدوا قد موسى أتباع
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 عرش االثني األئمة عدد عىل النص ببطالن اخلصوم، إشكال يشبه القول وهذا. العجل

 نيعرفو فالرجاُل  احلق، جاّدة عن السالم عليهم األئمة أصحاب من مجاعات خروج بسبب

 اهلل صىل نبيه وسنة اهلل كتاب من املعتربة باألدلة يثبت بل بالرجال ُيعرف ال واحلق باحلق

 .وآله عليه

 رشع اثنا أهنم األئمة بعدد الشيعة بعض جهل ُتظهر الروايات بعض إنَّ :  ُيقال وقد 

 ؟ التواتر فأين السالم، عليهم حممد آل من إماماً 

 منه زميل وال طبقة، كل يف الرواة عرشات بني حيصل أن املمكن من التواتر إنَّ :  واجلواب

 ونظري قع،ي قد بعضهم من واجلهل حاصل، فالتواتر العامل، بالد كل يف الشيعة آالف معرفة

 األوىل لطبقةا يف تواتر قد القرآن فإنَّ  بعده وما( وآله عليه اهلل صىل) النبي عهد يف موجود هذا

 هذاو املعوذتني، قرآنيَّة ينكر مسعود كابن الصحابة بعض نجد ذلك ومع هذا، زماننا وإىل

 التواتر أصل ينقض ال متواتر حديث بمضمون أشخاص عدة أو شخص جهل أنّ  يعني

 ال قد تالوق نفس ويف اإلسناد، طبقات من طبقة كل يف معنيَّ  بعدد حيصل التواتر ألن

 .به للبعض العلم حيصل
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 الثالث املطلب

 اليهودي مناظرة رواية حول بحث

 

 مما اخلامسة ةالرواي لنقاش نأيت ،وا هبااستشكل التي األوىل األربعة الروايات يف الكالم بعد

 يساملجل العالمة اإلشكال هلذا تعّرض وقد مشكل، لفظها وظاهر األول، املطلب يف ذكرناه

 : ( 41) فقال

 عليه اهلل صىل النبي ذرية من عرش االثني مجيع أن ظاهره نبيها، ذرية من:  السالم عليه قوله)

 : بوجوه بالبال خطر ما عىل تصحيحه ويمكن مستقيم غري وهو وسلم وآله

 والوصاية اإلمامة آثار من شاهد وما السالم عليه علمه بوفور علم ملا السائل أن:  األول

 تتمة عرش باالثني املراد فكان التتمة عن سأل فكأنه السالم عليه األوصياء أول أنه علم فيه،

 .عليهم اهلل صلوات وذريته النبي ذرية من أهنم ريب وال كلهم، ال عرش االثني

 الذرية نم أكثرهم كان ملا فإنه والتغليب، املجاز عىل نبينا ذرية من:  قوله يكون أن:  الثاين

 .تغليباً  الذرية اجلميع عىل أطلق

 الوالدة ميع ما هبا يراد أو جمازاً  العرشة هبا فأريد الذرية لفظ يف التجوز يكون أن:  الثالث

 أمري إىل النسبةب سيام ال األمة مجيع والد كان وآله عليه اهلل صىل النبي فإن واملجازية احلقيقية

 أمي،:  سدأ بنت لفاطمة يقول كان النبي أن كام ومعلمه مربيه كان فإنه السالم عليه املؤمنني

 وعالقة ، واحلكمة العلم هم ولدا ألهنام األمة هذه والدا املؤمنني وأمري النبي أن مر وقد

 . كثرية هنا املجاز

 ـــــــــــــــــــــ

 .446 ص ،6ج الرسول، آل أخبار رشح يف العقول مرآة( 41)
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 الذرية من هم أو نبينا ذرية من بقيتهم أي حمذوف مبتدأ خرب نبيها ذرية من يكون أن:  الرابع

 الوجوه لكت وأكثر جتوزًا، األغلب إىل الضمري يرجع بأن الضمري، يف استخدام بارتكاب

 من بد ال فإنه خدجية يعني وجدهتم فاطمة يعني أمهم:  قوله وكذا ذريته، من قوله يف جيري

 . فيها املتقدمة التجوزات بعض ارتكاب

 يف جتوز يرتكب أن يمكن الوجوه سائر وعىل ، ظاهر واألخري األول عىل مني وهم:  وقوله

 ىلص النبي قال كام الذرية إىل " هم " ضمري إرجاع ويمكن ، العينية ليشمل " من " كلمة

 .(أوهلم أنا أي مني ابتدؤوا املعنى أو ولدي أبو أو ذريتي أبو هو وسلم وآله عليه اهلل

اخ، أو املصنّف سهو من كونه وعدم اللفظ ذلك ثبوت فرض عىل اجلواب وهذا  الَّ وإ النُسَّ

 من رقالط وبعض بل امُلشكِل، اللفظ هذا فيها وليس عديدة بطرق رويت قد الرواية  فإنَّ 

 : املخالفة الروايات هي وها اإلشكال، حمل هي التي الرواية راوي نفسه الكليني رواية

 عن أصحابنا، من عدة:  ) (46) قال الطفيل، أيب عن بسنده الكليني اإلسالم ثقة روى: أوالً 

 وددا عن الرساج، بن حنان عن القاسم، بن اهلل عبد عن أبيه، عن خالد، بن حممد بن أمحد

 الثالث عن أخربين:  - اليهودي - له فقال ،....الطفيل أيب عن الكسائي، سليامن بن

 يف معه ساكنه ومن ؟ يكون جنة أي ويف ؟ عدل إمام من له كم حممد عن األَُخر،أخربين

 وال خذهلم من خذالن يرضهم ال عدل، إمام عرش اثني ملحمد إن هاروين يا:  فقال ؟ جنته

 ض،األر يف الروايس اجلبال من أرسب الدين يف وإهنم خالفهم من بخالف يستوحشون

 (.إلخ.. العدل اإلمام عرش االثني أولئك معه جنته يف حممد ومسكن

 : (46) قال الطفيل، أيب عن بسنده( الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى: ثانياً 

 ـــــــــــــــــــــ

 .695 ،4ج الكايف،( 46)

 .444 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 46)
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 بن محدأ عن القاسم أيب بن حممد حدثنا:  قال عنه اهلل ريض ماجيلويه عيل بن حممد حدثنا)

 نب داود عن الرساج حيان عن القاسم، بن اهلل عبد عن أبيه، عن الربقي، خالد بن حممد

 عن خربينأ األخرى، الثالث عن أخربين:  فقال  ،: .... قال الطفيل أيب عن الغساين سليامن

 أمري - فقال جنته؟ يف معه الساكن ومن يكون؟ جنة أي ويف عدل؟ إمام من بعده كم حممد

 ال عدالً  إماماً  عرش اثنا اخللفاء من وآله عليه اهلل صىل ملحمد إن هاروين يا:  - املؤمنني

 الدين يف أرسب وإهنم خالفهم من بخالف يستوحشون وال خذهلم من خذالن يرضهم

 لئكأو معه عدن جنة يف وآله عليه اهلل صىل حممد ومسكن األرض، يف الروايس اجلبال من

 (.العدل األئمة عرش االثنا

 : (48) قال الطفيل، أيب عن آخر بسند( الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى: ثالثاً 

 أبو دثناح:  قال بنيسابور املذكر إسحاق بن حممد بن الفضل بن حممد سعيد أبو حدثنا) 

 حدثنا:  قال الدمشقي مسلم بن اهلل عبد حدثنا:  قال البزاز احلارث بن حييى بن زكريا حييى

: قال واثلة بن عامر الطفيل أيب عن  جوين بن عامرة عن ، املديني األسلمي حييى بن إبراهيم

 حممد منزل عن وأخربين ؟ عدل إمام من نبيها بعد هلا كم األمة هذه عن أخربين:  قال ،....

 هلذه يكون هيودي يا: السالم عليه عيل له قال  منزله؟ يف معه يسكن ومن ؟ اجلنة من هو أين

 (.... عليهم خالف من خالف يرضهم ال عدالً، إماماً  عرش اثنا نبيها بعد األمة

 :( 49)( ع) الصادق اإلمام عن بسنده( الدين كامل) يف الصدوق الشيخ روى:  رابعاً 

 بن مدحم عن اهلل، عبد بن سعد حدثنا:  قاال عنهام اهلل ريض احلسن بن وحممد أيب، حدثنا)

  بن عفرج عن عقبة بن صالح عن الثقفي، مسكني بن احلكم عن اخلطاب، أيب بن احلسني

 ـــــــــــــــــــــ 

 .448 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 48)

 .444 ص ،5ج النعمة، ومتام الدين كامل( 49)
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 كم:  قال ؟ األخرى فالثالث:  - املؤمنني أمري - قال ،: ....... قال السالم عليهام حممد

 واهلل صدقت: قال إمامًا، عرش اثنا:  قال ؟ خالفهم من يرضهم ال هدى، إمام من األمة هلذه

 ةدرج أعالها يف:  قال اجلنة؟ من نبيكم يسكن وأين:  قال موسى، وإمالء هارون لبخط إنه

 : قال. موسى وإمالء هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال. عدن جنات يف مكاناً  وأرشافها

 مالءوإ هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال إمامًا، عرش اثنا:  قال ؟ منزله يف معه ينزل فمن

 (.السالم عليهام موسى

 أيب بن مرع وعن الطفيل أيب عن بسنده النعامين زينب أيب ابن الثقة الشيخ روى:  خامساً 

 : (41) قال معًا، سلمة

 املفضل نب حممد حدثنا:  قال الكويف، عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبو أخربنا) 

:  الق مهزم، بن إبراهيم حدثنا:  قال كتابه، من األشعري رمانة بن قيس بن إبراهيم بن

 لعبدي،ا هارون أيب عن املدين، حييى أيب بن إبراهيم عن ، اخلزاز سليامن بن خاقان حدثنا

 واثلة بن امرع الطفيل أيب وعن( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول ربيب سلمة أيب بن عمر عن

 . سل( :  السالم عليه)  عيل فقال ،....: .. قاال

 وأخربين خذهلم من خذالن يرضهم ال هدى إمام من نبيها بعد األمة هلذه كم أخربين:  فقال

 ؟ منزلته يف حممد مع وكم ؟ هو موضع أي اجلنة يف حممد موضع عن

 خذالن يرضهم ال مهدي هادٍ  كلهم مهديا إماماً  عرش اثنا األمة هلذه هيودي، يا:  عيل:  فقال

 اهلل من وأقرهبا عدن جنة منازل أفضل يف( وآله عليه اهلل صىل) حممد وموضع خذهلم، من

 (.ملهدينيا األئمة عرش فاالثنا منزلته يف( وآله عليه اهلل صىل) حممد مع الذي وأما وأرشفها،

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .99( غيبة النعامين، ص 41)
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 : (45) قال ،(ع) الصادق اإلمام عن بسنده( اخلصال) يف الصدوق الشيخ روى:  سادساً 

 أيب بن احلسني بن حممد عن اهلل، عبد بن سعد حدثنا:  قال عنه اهلل ريض أيب حدثنا)

 ليهع حممد  بن جعفر عن عقبة، بن صالح عن الثقفي، مسكني بن احلكم عن اخلطاب،

 ال هدى إمام من األمة هلذه كم األخرى والثالث:  - اليهودي – قال ،: .... قال السالم

 وإمالء هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال إمامًا، عرش اثنا:  قال ؟ خذهلم من يرضهم

 جنة يف مكاناً  وأرشفها درجة أعالها يف:  قال ؟ اجلنة من نبيكم يسكن فأين:  قال موسى،

 يف بعده ينزل فمن:  قال ثم موسى، وإمالء هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال عدن،

 (.موسى وإمالء هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال إمامًا، عرش اثنا:  قال منزله؟

 :(44) اخلصال رواية سند بنفس( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق الشيخ روى:  سابعاً 

 خذهلم؟ من يرضهم ال هدى إمام من األمة هلذه كم األخرى والثالث:  - اليهودي – قال)

 نيسك فأين:  قال موسى وإمالء هارون لبخط إنه واهلل صدقت:  قال. إماماً  عرش اثنا:  قال

 اهللو صدقت:  قال عدن جنات يف مكاناً  وأرشفها درجة أعالها يف:  قال ؟ اجلنة يف نبيكم

 (.إماماً  عرش اثنى: قال ؟ منزله يف معه ينزل فمن: قال موسى وإمالء هارون لبخط إنه

ُ  للرواية األوليَّة املصادر أغلب فهذه  والعمل اتركه يمكننا وال عرش، اثنا األئمة عدد أنَّ  تبنيَّ

 املحكامت، إىل املتشاهبات نردُّ  ألننا األخرى، املصادر بقية عن اختالف نسختها يف برواية

ُح  عرش، ثالثة أو عرش اثنا األئمة كون بني الرواية ترددت قد وهنا  كامتحم يوافق ما فنرجِّ

 األئمة أنَّ ب واليقني بالقطع لدينا تواتر ما وهو( السالم عليهم) البيت أهل وتراث الرواية

َك  اخلصمُ  أراد وإذا إمامًا، عرش اثنا هم عليهم املنصوص  هذا فليس الكليني برواية التمسُّ

 ـــــــــــــــــــــ

 .159 ص اخلصال،( 45)

 .16 ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 44)
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 نفس يف  آخر بسندٍ  احلادثة ونفس الرواية نفس روى قد نفس الكليني ألن ؛اهلوى حكمُ  إال

 النبي عدب السالم عليهم األئمة أنَّ  السالم عليه املؤمنني أمري يرصح وفيها( الكايف) كتابه

 !تلك؟ عىل هلذه عنده املرّجح فام عرش، اثنا( وآله عليه اهلل صىل)
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 الرابع املطلب

 العصفري سعيد أيب أصل روايتا

 

 ولح اإلشكال عن واجلواب األّول، املطلب يف ذكرناه مما والسابعة السادسة الروايتان ومها

 عن لكلينيا اإلسالم ثقة روامها فقد هلام، األصيل للمصدر بالرجوع يكون الروايتني، هاتني

 : ييل كام سعيد أيب أصل يف ومها العصفري، سعيد أيب أصل

(: ص) اهلل رسول قال قال( : ع) جعفر أيب عن اجلارود أيب عن عمرو عن: )  (44) األوىل

 اهلل وّتد: وقال وجباهلا أوتادها أعني األرض زر عيل يا وأنت ولدي من عرش وأحد إيّن 

 ومل بأهلها األرض ساخت ولدي من عرش األحد ذهب فإذا بأهلها تسيخ أن األرض

 (. ينظروا

 إىل رةناظ غري الرواية أن إذ الرواية، يف إشكال ال أنَّه مع إشكال، من افرتضوا ما ُيدفع وهبذا

 إين: ) فقوله وأوتادها، األرض زرُّ  هم الذين احلجج إىل بل( السالم عليهم) األئمة تعداد

 وأبناؤها فاطمة هم اهلل رسول ولد من عرش فاالثنا( عيل يا وأنت ولدي من عرش واثني

 لوالهم الذين وأوتادها األرض زر هم( ع) عيل واإلمام النبي إىل باإلضافة عرش األحد

 .بأهلها األرض تسيخ

 أحد ولدي من( :ص) اهلل رسول قال: قال( ع) جعفر أبى إىل رفعه عبَّاد: ) (44) الثانية

 .(جوراً  ملئت كام عدالً  يمألها باحلق القائم آخرهم مفهمون حمدثون نجباء نقيبًا، عرش

 ـــــــــــــــــــــ

 .541 ص العصفري، عباد سعيد أيب أصل عرش، الستة األصول( 44)

 .549 ص السابق، املصدر( 44)
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( يباً نق عرش اثنا ولدي من) لفظة أن يتضح وهبذاهكذا وردت يف أصل عبَّاد العصفري، 

 .أيضاً  حمض اشتباه

 الكايف؟ يف ما عىل العصفري سعيد أيب أصل يف ما رجحَت  مل: يقال وقد

 يسول الكليني، نقَل  وعنه العصفري، عّباد أصل هو وأصلها الرواية مصدر ألن:  فنقول

 ثَبَتةاملُ  الروائية للمحكامت -التعارض ظل يف- االحتكامأثر العدول إىل  عن فضالً  العكس،

ُح  له، نظري ال الذي بالتواتر جَّ  .إماماً  رشع اثنا السالم عليهم األئمة بكون القائل املتن فرُيَ
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 اخلامس املطلب

 عرش االثني األئمة عىل النص يف )ع( الباقر رواية

 

 ىلع والصفار الكليني الشيخ رواها وقد األّول املطلب يف ذكرناه مما األخرية الرواية وهي

 -: أمرين خالل من يكون الرواية هذه خصوص يف واجلواب النحو، هذا

ُق  فيام:  األّول ة هفي فإنَّ  متنه، يف احلاصل للخلل التطرق دون اخلرب بمعنى يتعلَّ  توجيهات عدَّ

 الفوائد) يف العاميلَّ  احلرُّ  الشيخ املسألة هذه يف تكلَّم وقد خالهلا، من الرواية تفسري يمكن

 :( 41) فقال( الطوسية

 وصالنص ويرده عرش ثالثة األئمة كون يستلزم خاصة األول اخلرب بل األخبار هذه ظاهر)

 : بوجوه وتوجيهه املتواترة،

 لّسالما عليه كعيلّ  واملجازية عرش األحد يف كام احلقيقة من األعم عىل الوالدة حيمل أن:  منها

 يف ورد قدف ولده أنه عليه يطلق أن جيوز وآله عليه اهللَّ صىل حممد أمة يف دخوله باعتبار فإنه

 ضحوأو «اهللَّ لعنة فعليه والديه عق فمن األمة هذه أبوا وأنت أنا عيل يا: »  قال أنه احلديث

هاهُتُمْ  وَأْزواُجهُ  َأْنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِامْلُْؤِمننِيَ  َأْوىل النَّبِيُّ : »  تعاىل قوله ذلك من  يف نأ نقل وقد«  ُأمَّ

 .هلم أب وهو أمهاهتم وأزواجه مسعود ابن مصحف

 عليه طلو قول عليه ومُحَِل  ألمته أب وآله عليه اهللَّ  صىل النبي إن األخبار بعض يف وروى

 وآله عليه اهللَّ صىل اهللَّ رسول ولد من اجلميع بأن احلكم فيستقيم«  َبنايِت  هُؤالءِ : »  الّسالم

 أبا وأحدمها مةاأل أبوي كوهنام بني منافاة ال بل خيفى ال بام السابق واخلرب اآلية بني وجيمع

 ـــــــــــــــــــــ

 .546-546 ص الطوسيَّة، الفوائد( 41)
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 .حمذوف خربه مبتدأ فهو كذلك أي بالرفع عىل «وولد» قوله ويقرء أمته، من هو إذ خراآل

 رسول ولد من بعضهم أي حمذوف مبتدأ خرب منهام واحد كل بل الظرفان يكون أن:  ومنها

 مبتدأ خرب األول الظرف يكون أو الّسالم عليه عيل ولد من وبعضهم وآله عليه اهللَّ صىل اهللَّ

 ينخرب أو واحداً  خرباً  فيكونان أكثرهم أو بعضهم وتقديره عليه عطفاً  والثاين حمذوف،

 . بالعطف اخلرب تعدد باب من واحد ملبتدأ

 نظائر وله كماحل يف التغليب بمنزلة فيبقى تقدير غري من األكثر عىل حكامً  يكون أن:  ومنها

 لرشبا أو والصالح باخلري عليهم واحلكم بلد أهل وصف يطلقون كام البلغاء كالم يف

 . ذلك ونحو إمام عىل خروج أو بلد هنب أو أحد بقتل أو والفسق

 عباس ابن عن اشتهر كام خص وقد إال عام من ما فإنه خمصوصاً  عاماً  يكون أن:  ومنها

 ربينخ الظرفان يكون قبله والذي هذا وعىل متواتر رصيح قطعي معلوم واملختص وغريه

 .أيضاً  اخلرب تعدد باب من املذكور للمبتدأ

 فاطمة يف كام واملجازية(  ع)  عرش األحد يف كام احلقيقة من أعم اإلمامة يكون أن:  ومنها

 اإلمام إطالق جاز مفروضة وطاعتها حجة وقوهلا معصومة لكوهنا فإهنا الّسالم عليها

 وإمامة ربيةوالع األصول يف تقرر كام جائز واملجاز احلقيقة يف اللفظ واستعامل جمازاً  عليها

 ترالتوا حد متجاوزة بل متواترة ونصوص كثرية أخر أدلة من معلومة الّسالم عليه عيل

 عنييت الّسالم عليها فاطمة دخول أعني الوجه وهذا وغريه الغدير كنص واملعنوي اللفظي

 األحكام مولوش فيهام دخوهلا يف حمذور ال فإنه املجاز إىل احتياج غري من والثالث الثاين يف

 (.أعلم واهللَّ هلا فيهام املذكورة

 فقد ،لرشيفا الكايف ُنسخ بعض يف اخللل منشأه ولعلَّ  اختالف، الرواية لفظ يف أنَّ :  الثاين

 :يلي فيام الروايات ونذكر مستقيم، بشكل املتقدمني من وغريه الصدوق الشيخ رواها



 

53 
 

ار الكليني إسناد بنفس( اخلصال) يف الصدوق( 5)  عيل بن حممد حدثنا: )( 46)  والصفَّ

 عيل أبو حدثنا:  قال الكليني يعقوب بن حممد حدثنا:  قال عنه اهلل ريض ماجيلويه

 عن امعةس بن عيل عن اخلشاب، موسى بن احلسن عن اهلل، عبيد بن احلسني عن األشعري،

 جعفر اأب سمعت:  قال أعني بن زرارة عن أذينة، ابن عن أبيه، عن رباط، بن احلسن بن عيل

 اهلل رسول بعد حمدثون كلهم السالم عليهم حممد آل من إماماً  عرش اثنا:  يقول السالم عليه

 (.منهم السالم عليه طالب أيب بن وعيل وآله عليه اهلل صىل

 عيل بن حممد حدثنا: ) (46) السابق اإلسناد بنفس( الرضا أخبار عيون) يف الصدوق( 4)

 األشعري عيل أبو حدثنا:  قال الكليني يعقوب بن حممد حدثنا:  قال عنه اهلل ريض ماجيلويه

 بن عيل عن سامعة بن عيل عن اخلشاب موسى بن احلسن عن اهلل عبيد بن احلسني عن

 هعلي جعفر أبا سمعت:  قال أعني بن زرارة عن أذينة ابن عن أبيه عن رباط بن احلسن

 عليه اهلل صىل اهلل رسول بعد حمدثون كلهم حممد آل من إماماً  عرش اثنا نحن:  يقول السالم

 (.منهم طالب أيب بن وعيل وآله

 بن حممد عن القاسم أبو أخربين: )( 48) الكليني عن عن بإسناده( اإلرشاد) يف املفيد( 4)

اب بن احلسن عناهلل  عبيد بن احلسن عناألشعري  عيل أيب عن يعقوب  عــن موسى اخلشَّ

 باأ سمعت:  قال زرارة عن أذينة، بن عمر عن رباط، بن احلسن بن عيل عن سامعة، بن عيل

 البط أيب بن عيل حمدث، كلهم حممد آل من األئمة عرش االثنا:  يقول السالم عليه جعفر

 (. عليهام اهلل صىل الوالدان، مها وعيل اهلل ورسول ولده، من عرش وأحد

 ـــــــــــــــــــــ

 .144 ص اخلصال،( 46)

 .61ص ،5ج الرضا، أخبار عيون( 46)

 .446، ص 4( اإلرشاد، ج48)
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هرسة الكايف تصحيٌف، ويدلُّ ففهذه رواية الشيخ املفيد والصدوق معًا، تشري إىل أنَّ ما يف 

كان يدلُّ  ( ولوعليهم والنص عرش االثني يف جاء ماالكليني للحديث فقد وضعه يف باب )

حد وإذا أردنا ترجيح أ ؟!عىل إمامة ثالثة عرش إمامًا فكيف حيتج به عىل إمامة االثني عرش

ال شٍك إنَّ ، فبلسالم(يف تراث أهل البيت )عليهم ا اللفظني بردِّمها إىل املحكامت الروائية

 املفيد هو الصواب.الشيخ الصدوق و الشيخ ما أورده
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