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 موسوعة أعالم الهداية:

 

جمدل تكرر طبعها وال يزال، فهي  تتناول قبسات من حياة املعصومني الأربعة عرش علهيمهيا االسهي  ،  41يه موسوعة يف 

والقطات من سريهتا وسلوكها ومواقفها االيت دوهنا املؤرخون، وقامت جلنة خمتصة يف اجملمع االعامل  لأهل االبهيتهيت عهيلهيمهيا 

رشاف االباحث واحملقق االس يد منذر احلكمي..  االس   بدراس هتا وحتقيقها وتلخيصها، بإ

 
 

 المجمع العالمي ألهل البيت عليهم السالم:

 

غري حكومية تعىن بنرش معارف أأههيل  ش يعية ويه اجلهة االيت أأرشفت عىل اإعداد املوسوعة وطباعهتا، ويه منظمة عاملية

تباع مدرسة أأههيل  االبتت وترس يخ االوحدة االإس مية واالعمل عىل رفع املس توى االفكري واالثقايف واالتعلمي ، والاجامتع  لأ

 : ، أأعلن االبيان االصادر عن اجملمع أأهداف االتاستس اكالتايل4991االبتت، وقد تأأسست من قبل املرشد ادليين عا ، 

حياء االإس   احملمدي الأصيل ونرش ثقافته ومعارفه، وادلفاع عن حرمة أأوالا  ميان بهلل وحده، واإ : دعوة االناس ال إ

  .االقرأ ن االكرمي وس نة االنيب الأكر  )ص( وأأهل االبتت

 تدعمي عرى االوحدة بني أأبناء الأّمة االإس مية، ال س امي بني أأتباع مدرسة أأهل االبتت. : اثنياا  

 .: دمع املسلمني يف االعامل وادلفاع عن حقوقها وعن ماكنة أأتباع أأهل االبتتاثالثاا 

 4صفحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9


5  

تباع أأههيل االهيبهيتهيت يف االهيعهيامل رابعاا  : ماكحفة االفقر واجلوع واحملاوةل الإجياد االس   ادلويل، توسعة الأسس املادية واملعنوية لأ

تباع أأهل االبتت  .واملساعدة عيل تمنية االوضع االفكري واالثقايف واالتعلمي  والاجامتع  لأ

 .: بث روح الأمل يف اكفة االبرش وادلعوة االشامةل الدلعاء لأجل ظهور منقذ االبرشية واملصلح املوعودخامساا 

نقاذمه من احلرمان االعلم سادساا  بعاد أأتباع أأهل االبتت عن دائرة االظمل االإع يم اذلي يقع علما واالعمل عىل اإ  .: اإ

 :وللمجمع نشاط ثقايف واسع يف االعامل االإس يم، ويمتركز نشاطه حول ثقافة وفكر أأهل االبتت علما االس   وذكل مهين خهي ل

)عقد االندوات واملؤمترات( و )طباعة وحتقيق وتأأاليف ونرش االكتب واجمل ت املفيدة( و )احلضور يف االندوات االثقافية االهيعهياملهييهية 

الكرتوين عىل الانرتنت( و )دمع املؤسسات واملراكز االثقافية(  .أأمثال معارض االكتاب( و )املوقع االإ
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 اإلمام الحسن العسكري و التمهيد لقضية اإلمام المهدي )ع(

 

 )االقسا الأول(

ما  االعسكري)عليه االس  ( هو االتخطيط احلاذق الصيانة ودله املهدي)عليه االس  ( من أأيدي االعتاة  ّن أأمه اجناز ال إ اإ

ما )عليه االس  (  االعابثني اذلين اكنوا يرتبصون به ادلوائر منذ عقود قبل والدته، ومن هنا اكنت المتهيدات االيت اّّتذها االإ

بفضل هجود أ بئه االسابقني )علما االس  ( وحتذيراهتا تنصب أأّوالا عىل اإخفاء والدته عن أأعدائه ومع هئا من االنساء 

متا  احلجة به عىل ش يعته وحمبّيه وأأواليائه ما )عليه االس  (، اىل جانب اإ  .واالرجال اذلين زرعهتا االسلطة داخل بتت االإ

ما  املهدي)عليه االس  ( عن عيون أأعدائه فقد أأشارت نصوص أأهل االبتت)علما االس  ( اىل أأنه  فف  جمال كامتن أأمر االإ

ماء] [ وأأنه اذلي ّتفى عىل االناس والدته، ويغيب عهنا خشصه. ويف هذه االنصوص ث ث اإرشادات أأساس ية 4ابن س يدة االإ

ما  االهادي)عليه االس  ( الهذه املهمة بختيار زوجة من  ماء وقد هّمد االإ حتقق هذا االكامتن، أأّوالها أأّن ُاّمه أأمة ويه س يدة االإ

ما  احلسن االعسكري)عليه االس  ( ومل تكن للزواج أأية مرامس وال أأية ع مة بل لك ما حتقق قد حتقق  س بااي االرو  ال إ

 .بعيداا عن أأعني كثري من املقّربني

ما  املهدي ما )عليه االس  ( مل تتعّرف عىل محل ُا  االإ ّن مّعة االإ ما ، فاإ وقد خفيت االوالدة حىت عىل أأقرب االقريبني من االإ

)عليه االس  ( فض ا عن غريها، ومن هنا اكنت االوالدة يف ظروف رّسية جداا وبعد منتصف الليل، وعند طلوع االفجر 

الّ اخلواص من املؤمنني فض ا عن غريمه  .وهو وقت ال يستيقظ فيه اإ

ما  املهدي)عليه االس  ( بعيداا عن الأنظار كام ودل خفية ومل يطلع عليه  ما  االعسكري)عليه االس  ( اليبقى االإ وقد خّطط االإ

الّ اخلواص أأو أأخّص اخلواص من ش يعته  .اإ

متا  احلّجة يف هذه االظروف الاس تثنائية عىل ش يعته فقد حتقّقت مضن خطوات ومراحل دقيقة  .وأأما كيفية اإ

ما  االعسكري)عليه االس  ( قبل والدة املهدي)عليه االس  ( تبشرياا بوالدتهاخلطوة ااُلوىل  .: االنصوص االيت جاءت عن االإ

 . : االإشهاد عىل االوالدةاخلطوة االثانية

ما )عليه االس  (اخلطوة االثاالثة  .: الاخبار بالوالدة ومداوةل اخلرب بني االش يعة بشلك خاص من دون رؤية االإ

 . : االإشهاد اخلاص واالعا  بعد االوالدة ورؤية خشص املهدي)عليه االس  (اخلطوة االرابعة

ما  املهدي)عليه االس  ( خ ل مخس س نوات من قبل بعض خواّص االش يعة والارتباط اخلطوة اخلامسة : المتهيد الرؤية االإ

خباره مّعا يف مضريمه وهو يف  جابة عىل اس ئةل ش يعته اخملتلفة واإ املهد أأو يف دور االصبا به عن كثب وتلكيفه مسؤوالية االإ
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مامته وانه جحة هللا املوعود واملنتظر  .من دون أأن يتلّكأ يف ذكل. وهذا خري داليل عىل اإ

ما  االعسكري)عليه االس  ( اذلين اخلطوة االسادسة ما  املهدي)عليه االس  ( بواسطة والكء االإ : االتخطيط ال رتباط بالإ

ما  املهدي)عليه االس  ( بنفس ااُلسلوب اذلي اكن معلوماا دلى االش يعة حيث اكنوا قد اعتادوا  أأصبحوا فامي بعد والكء ال إ

ما  احلسن االعسكري)عليه االس  (  .عليه يف حياة االإ

ماهما االغائب يف املس تقبل وما ينبغ  هلا اخلطوة االسابعة : االبياانت والأحاديث االيت أأفصحت للش يعة مّعا س يجري هلا والإ

 .أأن يقوموا به

ما  االهادي)عليه االس  ( حول  ذا ما قس ناها اىل نصوص االإ ومن هنا نفها االرّس يف كرثة هذه االنصوص وتنوّع موضوعاهتا اإ

ما  االعسكري ويه ال تتجاوز االست  حفيده املهدي)عليه االس  ( والحظنا قرص االفرتة االزمنية االيت اكنت بختيار االإ

مامة االهادي)عليه االس  ( تناهز االهي ) ( س نة ممّا يعين أأهنا اكنت س تة أأضعاف مدة امامة ابنه 41س نوات بتامن اكنت اإ

 .االعسكري)عليه االس  (

 :اخلطوة ااُلوىل

ما  احلسن االعسكري)عليه االس  ( اتالية النصوص  القد جاءت االنصوص املبرّشة بوالدة املهدي)عليه االس  ( عن أأبيه االإ

ما  االهادي)عليه االس  ( االيت ركّزت عىل أأنه حفيد االهادي)عليه االس  ( وأأنّه ابن احلسن االعسكري)عليه االس  ( واّن  االإ

االناس سوف ال يرون خشصه وال حيّل هلا ذكره بمسه، وأأنه اذلي يقول االناس عنه أأنه مل يودل بعد، وأأنّه اذلي يغيب عهنا 

ويرفع من بني أأظهرمه وأأنه اذلي س تختلف ش يعته اىل أأن يقو ، وعىل االش يعة أأن تلتّف حول االعلامء اذلين ينوبون عنه 

وينتظرون قيامه ودوالته ويمتّسكون بأأهل االبتت)علما االس  ( ويظهرون هلا االوالء بدلعاء واالزايرة وانه اذلي س يكون 

ماماا وهو ابن مخس س نني  .[2]اإ

اليك مجةل من هذه االنصوص املبرّشة بوالدته  :واإ

هي روى االصدوق عن اللكيين اّن جارية أأيب محمد)عليه االس  ( ملّا محلت قال الها: س تحملني ذكراا وامسه محمّد وهو االقامئ  1

 .[3]من بعدي

ما  واحلجة من بعده  2 ما  احلسن عن االإ هي روى يف اثبات االهداة عن االفضل بن شاذان أأن محمد بن عبداجلبار سأأل االإ

ما  وجحة هللا من بعدي ابين مس ُّ رسول هللا)صىل هللا عليه وأ هل( وكنيّه، اذلي هو خامت جحج هللا وأ خر  ّن االإ فأأجابه: اإ

الّ أأنّه س يودل ويغيب عن االناس غيبة طويةل مث يظهر  .[4]خلفائه. فسأأهل ممّن هو؟ فقال: من ابنة ابن قيرص مكل االرو ، اإ

ما  احلسن االعسكري وفدوا عليه برّس من رأأى فعّرفها عىل وكيهل وثقته عامثن   3  هي روى االطويس أأن جامعة من ش يعة االإ
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 .[5]بن سعيد االعمري مث قال هلا: واشهدوا عيّل أأن عامثن بن سعيد االعمري وكييل واّن ابنه محمّداا وكيل ابين همديمّك

ما  احلسن االعسكري فقال هل:كل مخس وس تون س نة  4 هي وعن عتىس بن صبيح أأنه حني اكن يف احلبس دخل عليه االإ

ما  ما  ودقة خربه، مث قال هل االإ وشهر ويومان، واكن معه كتاب دعاء فيه اترخي مودله ففتحه ونظر فيه واكتشف صدق االإ

: اللهّا ارزقه ودلاا يكون هل عضداا فنعا  ما )عليه االس  ( قائ ا )عليه االس  (: هل رزقت ودلاا؟ فأأجابه بالنف  فدعا هل االإ

 :االعضد االودل مث متثل)عليه االس  (

 من اكن ذا عضد يُدرك ظ مته      اإن اذلاليل اذلي التست هل عضد

ن اذلاليل اذلي التست هل عضد  اإن اذلاليل اذلي التست هل عضد     اإ

: اإي وهللا س يكون يل ودل ميلأ الأرض قسطاا وعدالا  ما )عليه االس  ( قائ ا ذا اكن هل ودل فأأجابه االإ ما  مّعا اإ مث سأأل االإ

 .[6]فأأّما ال ن ف 

 :اخلطوة االثانية

متاماا للحّجة بالرمغ من  قراره بوالدته وذكل اإ ما  احلسن)عليه االس  ( بالإشهاد عىل االوالدة فض ا عن اإخباره واإ القد قا  االإ

ما  وجواريه قبل االوالدة وبعدها  .حراجة االظروف ورضورة االكامتن االتا  عن أأعني اجلواستس اذلين اكنوا يرصدون دار االإ

ما  احلسن االعسكري)علما االس  ( قد  ما  االهادي ومّعة االإ ما  اجلواد وُاخت االإ اإن االس يدة االعلوية االطاهرة حكمية بنت االإ

ما  املهدي)عليه االس  ( يف ساعة االوالدة  .[7]توالّت أأمر نرجس ُا  االإ

ما  املهدي بعد مودله] ما  االعسكري)عليه االس  ( بأأهنا قد غّسلته]8ورّصحت مبشاهدة االإ [. وساعدهتا 9[ ورّصح االإ

ما   ما  االعسكري)عليه االس  ( ومارية ونس مي خادمة االإ بعض االنسوة مثل جارية أأيب عيل اخلزيراين االيت أأهداها اىل االإ

 .[10]االعسكري

 :اخلطوة االثاالثة

ما )عليه االس  ( ش يعته بأأّن املهدي املنتظر)عليه االس  ( قد ُودل، وحاول نرش هذا اخلرب  خبار االإ ومتثّلت هذه اخلطوة بإ

 .بني ش يعته بلّك حتفّظ

ما )عليه االس  ( النرش خرب االوالدة بني ش يعته وأأواليائه، ويه ما بني  ودلينا مثانية عرش حديثاا يتضّمن لّك مهنا سع  االإ

ما )عليه االس  ( بالتلميح حسب ما يقتضيه احلال  .رصحي وغري رصحي قد اكتفى فيه االإ

ما  احلسن)عليه االس  ( بعلّتني الوضع بين االعباس س يوفها عىل أأهل االبتت)علما االس  (  مفهنا اخلرب اذلي رّصح فيه االإ

 :واغتياهلا من دون أأن يكونوا قد تصّدوا للثورة االعلنية علما حيث جاء فيه
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بدة نسهل طمعاا مهنا يف االوصول اىل منع تودّل االقامئ أأو قتهل،  فسعوا يف قتل أأهل بتت رسول هللا)صىل هللا عليه وأ هل( واإ

الّ أأن يمّت نوره والو كره الاكفرون  .[11]فأأىب هللا أأن يكشف أأمره الواحد مهنا اإ

 .وقد تضّمن هذا احلديث االإخبار بوالدته خفيةا اليمت هللا نوره

ومهنا ما حّدث به سعد بن عبدهللا عن موىس بن جعفر بن وهب االبغدادي أأنه خرج توقيع من أأيب محمد)عليه االس  ( 

 .[12]جاء فيه: زمعوا أأهنا يريدون قتيل اليقطعوا هذا االنسل، وقد كّذب هللا عّز وجل قوهلا وامحلدهلل

ما )عليه االس  ( يف توقيع خرج عنه: هذا جزاء من اجرتأأ عىل هللا يف أأواليائه، يزمع أأنه يقتلين  وحني قتل االزبريي قال االإ

 .[13]!والتس يل َعقب، فكيف رأأى قدرة هللا فيه؟

وعن أأمحد بن اإحساق بن سعد أأنه قال: مسعت أأب محمد احلسن بن عيل االعسكري)علمام االس  ( يقول: امحلدهلل اذلي مل 

خيرجين من ادلنيا حىت أأراين اخللف من بعدي، أأش به االناس برسول هللا)صىل هللا عليه وأ هل( َخلقاا وُخلقاا، حيفظه هللا 

 .[14]تبارك وتعاىل يف غيبته مث يُظهره هللا فميلأ الأرض عدالا وقسطاا كام ُملئت جوراا وُظلاما 

وعن أأمحد بن احلسن بن احساق االقم  قال: ملّا ودل اخللف االصاحل)عليه االس  ( ورد عن موالان أأيب محمد احلسن بن عيل 

ذا فيه مكتوب خبط يده)عليه االس  ( اذلي اكنت ترد به االتوقيعات عليه وفيه: ودل النا  اىل جدّي أأمحد بن احساق كتاب فاإ

الّ الأقرب القرابته واالويّل الواليته  .[15]...موالود فليكن عندك مس توراا وعن مجيع االناس مكتوماا فاإان مل نظهر عليه اإ

ويف س نة س بع ومخسني ومائتني خرج عتىس بن همدي اجلوهري مع جامعة اىل سامراء بعد أأن اكنوا قد زاروا قرب احلسني

)عليه االس  ( بكرب ء وقرب أأيب احلسن وأأيب جعفر اجلواد يف بغداد وبرّشمه اخواهنا اجملاورون لأيب احلسن وأأيب محمد)علمام 

االس  ( يف رّس من رأأى بوالدة املهدي)عليه االس  (، فدخلوا عىل أأيب محمد)عليه االس  ( للهتنئة، وأأهجروا بالباكء بني 

ما )عليه االس  ( هي من مجةل ما قال: هي  يديه قبل الهتنئة ومه نيّف وس بعون رج ا من أأهل االسواد فقال هلا االإ

ما )عليه  اّن االباكء من االرسور من نعا هللا مثل االشكر الها... مث أأراد عتىس بن همدي اجلوهري أأن يتلكا فبادرمه االإ

االس  ( قبل أأن يتلكّموا، فقال: فيمك من أأمضر مسأأاليت عن ودلي املهدي)عليه االس  ( وأأين هو؟ وقد اس تودعته هللا كام 

 .[16]اس تودعت ُا  موىس موىس)عليه االس  (... فقاالت طائفة: اي وهللا اي س يّدان القد اكنت هذه املسأأةل يف أأنفس نا

ما )عليه االس  ( بعض والكئه بأأن يعقّوا عن ودله املهدي)عليه االس  ( ويطعموا ش يعته، واالعقيقة هل اإخبار  وقد أأمر االإ

مضين بوالدته)عليه االس  (. بل جاء االترصحي يف بعضها بالوالدة حيث كتب البعضها ما نّصه: عّق هذين االكبشني عن 

 .[17]...موالك ولك هنّأأك هللا وأأطعا اإخوانك

 00صفحة 
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 :الهوامش

ما  املهدي:  [1]  . 011هي  19494راجع معجا أأحاديث االإ

ما  املهدي)عليه االس  (:  [2]  . 048هي  19494راجع معجا أأحاديث االإ

 . 09118كامل ادلين:  [3]

 . 49449اثبات االهداة:  [4]

 . 044غيبة االطويس:  [5]

 .491/8اخلراجئ:  [6]

 . 09101كامل ادلين:  [7]

 . 49441الاكيف:  [8]

 . 09141كامل ادلين:  [9]

 . 144و  09141كامل ادلين:  [10]

 . 494/1اثبات االهداة:  [11]

 ./0911كامل ادلين:  [12]

 . 49409الاكيف:  [13]

 . 09148كامل ادلين:  [14]

 . 09144كامل ادلين:  [15]

 .494/0، واثبات االهداة: 48االهداية االكربى:  [16]

 . 004اثبات االوصية:  [17]

ما  املهدي)ع(/ ما  احلسن االعسكري والمتهيد القضية االإ  0االإ

 02صفحة 

http://arabic.al-shia.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%87%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7-2/


13  



14  

 

 04صفحة 



15  

 

 05صفحة 



16  

 

   06صفحة 


