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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 مدخل فاطمي:

في آخر يوم من شهر جمادى األولىى تىمىر عىلىيىنىا اةىرى وفىا  

السفير الثاني إلمام زمىانىنىا عىلىل الىلىه تىعىالىى فىرجىه الشىريىف  

وهىىي اةىىرى فىىي ألىىايىىة األهىىمىىيىىة وتسىىتىىحىى  أيىىام وأيىىام مىىن 

 اإلحياء..  

لذا قررنا في هذه السلسىلىة الىخىاصىة بىىجبىرنىامىج هىالل فىاطىمىيىة 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفىد الىمىعىرفىي لىلى ى ىيىة 

الفاطمية والمناسبات التي تىتىخىلىلىهىا الىفىتىر  الىتىي يىتىم  حىيىاء 

جالموسىم الىفىاطىمىي( بشىيىل سىنىوي خىاللىهىا  ضىمىن  صىداره لى

جسلسلة( تحتوي على جأبحاث معىرفىيىة( تىخىتىزل الىر يىة حىول ةىل 

مناسبة من مناسبات تلك الح بة الزمنية بحيث يخىتى ىر الىطىريى  

على ال ارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته  تىخى ىيى  

 حل ات حول هذه المناسبة.. 3

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب المقالس

الشيخ ضياء اليم  الخزى يإ ى ب  م  رباحث له العيمي م  المؤل ات م  بينها كتاب 

 ع  حياة الس راء ا ىبعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسقع الذي أخذ منه المقالس

مركز اليىاسات التخللية في اإلمام المهيي عجب الله تعالى فر ه الشرم إ م  

أرسع المراكز المختلة رالمهتمة بالشأو المهيريإ را كثر نتا ا رنشاطاإ رم  

 أهياف المركزس

 أو مشررع اإلمام المهيي  عجب الله فر ه  قضية عالمية تستنل  -١
ً
كما قلنا سابقا

 االهتمام سساء على المستسو النظري أر على اللعيي العملي.

طررحة  -٢
ُ
ة لأل

ّ
ب النلقة النهائي

ِّ
ن
َ
ش
ُ
ة اإلمام المهيي  عجب الله فر ه  ت

ّ
إو قضي

ي 
،
الشيعية المعبرة ع  ال هم ا صيب لإلسالم رالتي تعتبر اإلمماو بالخاتم منم

 صلى الله عليه رآله رسلم  رالعترة  عليهم السالم  م  بعيه هياة البشرمة 

رسا ة ا نام قاطبة بننس رحيري ال ممن  أو من ك أر من رط فيعمها راليفاع عنها 

خرو ع  اليفاع ع  كب النياو الشيعيإ إذ 
ُ
رغرسها في قلسب المؤمني  عباىة أ

ة.
،
 بيرنه مننّب عقي اإلمامة المتمثب باإلثني عشرم

تختل  قضية اإلمام المهيي  عجب الله فر ه  ع  غيره م  ا ئمة عليهم السالم  -٣

 على عية نساحيس
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ا في  -أ
ّ
ة إذا تنقق

،
ِهم

ُ
 معاصر لناإ رهذه القضية م

ّ
 اإلمام  عجب الله فر ه  حي

،
إو

ر ياو ال ر  رر يت طرمقها في كياو ا مة فسسف مختل  راقعها بنثير لمدا هدس 

 أفضب.

بسبب المالبسات الدندا ثدة إبداو رال تده  عدجدب الدلده فدر ده إ رنشدسءهإ رالد ديدبدة  - ب

ة اإلمام المهديي 
ّ
ضا قضي

ّ
الل رو. ركذلك طسل ال ترة في ال يبة النبرو لذا تعر

 عجب الله فر ه  لمس ة م  التشنينات العني ة رأثيرت حسلها الشبدهدات بدمدا مدزمدي 

 في علر ا ئمة اآلخرم   عليهم السالم .
ً
 بنثير على ما كاو مس س ا

دةإ بدب  -ج
،
دة إسدالمديدة عدام

ّ
 قضية اإلمام المهيي  عجب الدلده فدر ده  قضدي

،
باعتباى أو

إنسانية عالمية؛ فلذا نجي النثير مم  مرغب فيها رمطمع أو تنسو على طبل ى اهإ 

رأفناىهإ رمسافقة لميىستهإ فنّب مجر الدنداى إلدى قدرصده؛ لدذا كداو البدي مد  تدنديمدي 

 ربياو الميىسة اللنينة رمعالمها رفل المناه  العلمية المتبعة.

ضبابية الثقافية المهيرمة في المجتمع العراقي بالخلدس  بسدبدب اسدقداطدات  - 

رمناىبته لنب معالم التشيع رعلى  ميع ا صعدية رأهدمدهدا قضديدة   النظام البائي

 مبعث الدرر  االمدجدابديدة 
ً
االنتظاى رالمنتظر  عجب الله فر ه  باعتباى أنها تشنب معلما

 الرافضة للظلم رالممهية للظهسى ا عظم.

دى  -ه
ّ
 ربشدت

ً
 إلى كب هذا نجي بعض ذري الن سس الضدعديد دة مدندارل  داهديا

ً
مضافا

ص هذه الشخلية العظمى أر أحي أتباعه لنيدب 
ّ
 تقم

ً
 رحيمثا

ً
الطرق رالسسائب قيمما

قسط م  حطام هذه الينيا ال انية رالسصسل إلى مآىبه الشخليدة بديرو ىا ع مد  

  م  رخسف م  آخره.

فلهذه ا سباب المهمة رغيرها أسس هذا المدشدررع بدجدهدس  مشدندسىة لسدمداحدة 

حجة اإلسالم رالمسلمي  السيي  سا  الشهرستاني  ح ظه الله  رمباىكة م  قبدب 

المر عية العليا المتمثلة بآمة الله العظمى السيي عدلدي السديدسدتداندي   ام  دلده 

 مضيء اليىب للمنتظرم  م  خدالل نشداطدات 
ً
الساىف  في النج  ا شرف لينسو  ليال

 فررعه رأقسامه المتنسعة.
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  16سلسلة قطاف مناسبات المسسم ال اطمي  

 

 

 

 

 

 

 السفير الثاني لإلمام المهدي عليه السالم

 محمد بن عثمان العمري 

 رضوان الله تعالى عليه

 

 

 

  

 بقلم 

 الشيخ ضياء الدين الخزرجي
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 6 

 الس ير الثاني لإلمام المهيي  عليه السالم 

 منمي ب  عثماو العمري

 الشيخ ضياء اليم  الخزى ي

 المبنث ا رلس منمي ب  عثماو العمري في الميزاو

المبنث الثانيس منمي ب  عثماو العمري را رضاع السياسية رال نرمة 

 راال تماعية فترة س اىته

 المبنث الثالثس منمي ب  عثماو العمري رميعس الس اىة الناذبة

المبنث الرابعس التراث الذي خل ه منمي ب  عثماو ب  سعيي العمري لألمة 

 اإلسالمية

المبنث الخامسس المعجزات التي  هرت م  اإلمام المهيي  عليه السالم  على 

 ميي منمي ب  عثماو ب  سعيي العمري

 المبنث السا سس رفاة منمي ب  عثماو العمري

 المبنث ا رلس منمي ب  عثماو العمري في الميزاو

 ثم اب  عثماو ركيب عمري * * * رفاته قيى صنيح الخبر

  ١رثاني الس راء قي أرصى إلى * * * حسي  ب  ىر  حيث ما ابتال 

دب بدالدعدمدري 
ّ
رهس منمي ب  عثمداو بد  سدعديدي الدعدمدريإ كدنديدتده أبدس  دعد درإ رمدلدق

دداوإ أثددنددى عددلدديدده الددمددخددالدد  رالددمددسافددل؛ فددقددي ذكددر 
ّ
رالدعددسددنددري را سدديي رالسددم

 
ً
الجهضمي بررامة ى ال المذاهب ا ىبعة حال الس راء ركذا اسمده رأنده كداو ركديدال

 إ رأخدرج ٢لإلمام المهيي  عليه السالم  رامره أشهر م  أو مدندتداج إلدى اإلطدالدة 

 خرج م  صاحب الزماو  عليه السالم  للدعدمدري
ً
رفديده  -أبدي  دعد در-النييىي تسقيعا

 إ رقال اب  ا ثيدر بدعدي تدر دمدةس إنده ىئديدس ٣رصاما أر با عليه الثبست على إمامته 

 ؛ رقدال مدثدلده ٤اإلمامية رالباب إلى المنتظرإ رأرصى إلى أبدي الدقداسدم بد  ىر  

 إ رالدمدسدعدس ي فدي إثدبدات الدسصديدةإ رابد  اللدبدا  ٥في الدمدخدتدلدر  بدي الد دياء 

 المالني في ال لسل المهمة.

أما علماء الشيعة فقي أ معسا عليهإ رتقيم ذكر عباىات القيماء في حل الس دراء 

رهس م  بينهم؛ قال الم ييس إنده مد  أصدنداب اإلمدام الدعدسدندري  عدلديده السدالم إ 

رمم  شاهي الخل  في حياتهإ ركاو م  أصنابه رخاصتده بدعدي رفداتده؛ ركداو أهدب 

عقب رأمانةإ رثقة  اهرة ر ىامةإ رفهم رتنليب رنباهةإ ركاندا أخدبداى الدمدهديي 

 عليه السالم  راصلة م   هته مية مد  الدزمد  إلدى الشديدعدةإ رهدس مدمد  مدسثدل 

 رقال   ٦بقسله رمر ع إليه ليمنه رأمانتهإ رمم  اختص به م  اليم  رالنزاهة 

 7صفحة 
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رأمدا   ٧الطسسيس بأنه ركيب م   هة اللاحب؛ رلده مدندزلدة  دلديدلدة عدندي الدطدائد دة 

ه م  ا بساب المرضيي  رالس راء المميرحي  في زماو الد ديدبدةإ 
ّ
الطبرسي فإو عي

 بدندص 
ّ
فقام مقام أبيهإ رناب منابه في  ميع ذلكإ رلم مقم في أمر السد داىة إال

م  قبب صاحب الزماو  عليه السالم  علديدهإ رلدم تدقدبدب الشديدعدة قدسلده اال بدعدي أو 

دة 
ّ
 هرت آمة معجزة على ميمه م  قبب صاحب ا مرإ تيل على صيق مدقدالدتده رصدن

تهإ رقال ا ى بيليس بأنه مما ال تختل  اإلمامديدة الدقدائدلدسو بدإمدامدة الدندسد  بد  
ّ
بابي

علي  عليه السالم  فيهإ رقدال الدعدالمدة الدندلديس ا سديي ابدس  دعد درإ ركديدب فدي 

 خيمة صاحب الزماو  عليه السالم  رله منزلة  ليلة عني هذه الطائ ة.

أما علما نا المتأخررو فقي أثنسا عليه ربال سا في ميحهإ قال السيي حسد  اللديىس 

إنه م  رلي عماى ب  ماسرإ رإنه م  أرليائه اللالني  رعبا ه المخللي إ عالم باللده 

ربأحنامهإ تشرق عليه أنساى الملنستإ  الس على كرسي االسدتدقدامدةإ ال ندظديدر لده 

في علر العلسم رالمعاىف؛ رإنه حجة المسلى على الشيعدةإ رعدلدى مديه  دهدرت 

 إ رقال عنه القميس إنده بداب الدهدا ي  عدلديده السدالم  رركديدب الدنداحديدة ٨النرامات 

؛ الدذي  دهدر عدلدى مديه مد  طدرف 
ً
المقيسة  عدلديده السدالم  فدي خدمدسديد  عدامدا

 إ أمدا ٩المأمسل المنتظر  عليه السالم  معا ز كثيرةإ رفضائله أشهر مد  أو تدذكدر 

المامقاني فقي قالس إو  اللة شأو هذا الر ب رعلس قيىه رمدندزلدتده فدي اإلمدامديدة 

 في أبيه ما منص على ركدالدتده 
ّ
أشهر م  او منتاج إلى بياو رإقامة برهاوإ رقي مر

حتى في حياة أبيه ع  مسالنا العسنري  عليه السالم  رس اىته ع  الدندجدة  عدجدب 

 إ رقدال السديدي ١١الله فر ه س ررثاقته رأمانته رعيالته رإ ماع الشيعة على ذلدك 

س بددأو الددررامددات فددي  دداللدددة رعددظددمددة مددقدددامدده مددتددضددافددرة 
ً
  .١١الددخددسئددي أمضددا

 أمدددددددددددددا مدددددددددددددندددددددددددددزلدددددددددددددتددددددددددددده فدددددددددددددي ا مدددددددددددددة اإلسدددددددددددددالمددددددددددددديدددددددددددددةس

فقي نجح منمي ب  عثماو العمري في تدندلديدب اعدتدمدا  ا مدة االسدالمديدةإ رحلدب 

 عد  شديدسخده رعدلدمداء 
ً
على مرتبة  ليلة بي  علمائنا رفلائلها؛ قال هبة الدلده ندقدال

ا ئمةس بأنهم مجتمعسو على عيالته ررثائقه رأمانتهإ لما تقيم مد  الدندص عدلديده 

 إ رال معرفسو في هذا ا مر غيرهإ رال مر عسو إلى أحي سدساه ١٢با مانة رالعيالة 

 إ ركداو هدذا السد ديدر مدخدرج لدهدم ١٤ إ بب ال مختل  في عيالتهإ رال مرتاب بأمانتده ١٣

التسقيعات م  اإلمام  عليه السالم  بن س الخط الذي كاو مخرج في حياة الدندسد  

 عليه السالم  بالمهمات في أمر اليمد  رالدينديداإ رفديدمدا مسدألدسنده مد  الدمدسدائدب 

 إ ركاو كأبيه مستلم ا مسال الضخمة التدي تدأتديده مد  ا قدطداى ١٥با  سبة العجيبة 

 إ رهس  ليب على تسالم ا مة اإلسدالمديدة عدلديدهإ رعدظدمدتده ر داللدتده ١٦اإلسالمية 

فيهاإ ال كما تزعم بعض ا فناى المشبسهةإ لقي  عاه هذا ا مدر رهدس رصدسل تدلدك 

  له عشرة أن س مد  ثدقداتده 
ّ
عي

ُ
مراء إلى أو م

ُ
 للملسك را 

ّ
ا مسال التي ال تنلب إال

 ركاو م  بينهم النسي  ب  ىر    ١٧في ب يا  ليسهمسا معه في أمر الس اىة 
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 على أمدالكده رضدبدطدهدا 
ً
نه العمري قائما

ّ
 ؛ رالدبداللدي رحدا دز ١٨النسبختي الذي عي

رالشدلدمد داندي عدلدى اخدراج   ١٩العطداى رغديدرهدم عدلدى قدبدض ا ند دال را خدمداس 

كدب ذلدك   ٢١رالنسي  ب  عدلدي ا سدس  عدلدى الدسقدسفدات   ٢١التسقيعات م  قبله 

ليتم عبر خطة مبدرمدجدة رأسدلدسب مدندتدظدمإ رلديدتدم ذلدك ا مدر فدي غدامدة السدرمدة 

 رالنتماو؛ رالنذى الشيمي م  م بة السقسع في مخالب السلطات.

  بالسرمةإ رذلك بياللة الس ديدر 
ّ
م إليه بطرمل غامض رم ل

ّ
سل

ُ
رقي كانا ا مسال ت

ن سهإ فقي ىرو الطسسيس رصسل مبلغ ستة عشر ألد   مدنداى مد  أهدالدي  مدندسىإ 

مها اليمنسىي لسكيب اإلمام  عليه السالم  بياللة السص  
ّ
 إ فناو منهدم مد  ٢٢سل

دمده 
ّ
سدل

ُ
مطالب بالسصسالت م  الس يرإ رمنهم مم  ال مطدالدبدهإ رمدندهدم مدمد  ال م

 اال بعي معرفة كرامة أر معجزة م  اإلمام  عليه السدالم  تدظدهدر عدلدى مديمده 
ً
شيئا

 رهدي فدتدرة خدالفدة 
ً
ركاو متم تسليم السصسالت  ىباب ا مسال ل ترة قليرة نسبديدا

 مد  بديامدتدهداإ ثدم اندقدطدع ٣٧٩المعتضي العباسي علم 
ً
هدإ أي بعي تسعة عشر عاما

التسليمإ فقي ىرو الطسسي بدإسدندا ه عد  الدمدنديائدي قدالس كدلد  مد  ىسدمدي اذا 

حملا المال في ميي إلى الشيخ منمي ب  عثماو العمري أو أقسل له ما لم مدند  

أحي مستقبله بملهس هذا المال رمبل ه كذا ركذا لإلمام  عليه السالم إ فيقسل لديس 

خدروس تدقدسل لديس إنده اإلمدام:  فديدقدسلس ندعدم 
ُ
نعم  عه فأى عهإ فأقسل لده مدرة أ

 إ ربدعدي مضدي فدتدرة ٢٤ إ ثم مسلم الدسصدسل بده ٢٣لإلمام  عليه السالم  فيقبضه 

م  س اىته طسلب ركيله اب  ىر  النسبختي بيفع الدسصدسالتإ فشدندا ذلدك إلدى ابدس 

 ع ر العمريإ فأمر أصنابه أو ال مطالبسه بالقبسضاتإ رقالس كب ما رصب إلى ابدي 

دب إلديده ا مدسالإ رال مدطدالدب 
ّ
يإ فلاىت تنم

ّ
القاسم فقي رصب إلى ابي القاسم إل

 ٢٥بالقبسض 
ً
 إ ٢٦ إ بسبب صعسبة السقا أمام المعتضي حيث كاو السي  مقدطدر  مدا

كدمدا سديدأتدي بديداندهإ فدنداو أبدس   ٢٧ركانا تلك ال ترة مليئة بالظلم رس ك اليمداء 

 ع ر العمري مسافر بي  الني  رالني  رهس زي التجاى للت طية عدلدى أمدرهإ ركداو 

إ رمقسل للر بس امدض إلدى مدسضدع كدذا 
ً
 ال بل ته س يرا

ً
مستلم ا مسال بل ته تا را

 لدئدال تدطدلدع عدلديده 
ً
م ما معكإ م   رو أو مشعر بشيءإ رال مديفدع إلديده كدتدابدا

ّ
فسل

 عدلدى مدطدالدبدتده بدا مدسال را خدمداس ٢٨السلطات 
ً
 إ ركاو اإلمام المهيي حدرملدا

رالزكسات را ن ال التي تلب إلى س يره رركالئه في ا قطاى االسالميةإ رال مجسز 

 منه  عليه السالم  ابتياًء م  غير مسألة 
ً
لهم التخل  أر التقلير؛ فقي خرج تسقيعا

س بسدم الدلده الدرحدمد  الدرحديدمإ لدعدندة الدلده 
ً
لس يرهإ منمي ب  عثماو الدعدمدري قدائدال

 
ً
 إ ر داء فدي ٢٩رالمالئنة رالناس أ معي  علدى مد  اسدتدندب مد  أمدسالدندا  ىهدمدا

 فإنما مأكب النيراو 
ً
  .٣١تسقيع آخرس رأما المتلبسسو بأمسالناإ فم  استنب شيئا

ئلا عنه في أمر م  مستنيدب مدا فدي مديه مد  أمدسالدندا 
ُ
رفي تسقيٍع ثالثس رأما س

 رمتلرف في ماله م  أمرناإ فم  فعب ذلك هس ملعسوإ رنن  خلما ه مسم 
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ى الله عليه رآله رسلم س المسدتدنديدب مد  عدتدرتدي مدا 
ّ
القيامةإ رقي قال النبي  صل

م الله ملعسو على لساني رلساو كب نبي مجابإ فم   لمناإ ركاو فدي  دمدلدة 
ّ
حر

  
َ
داِلدِمديد 

،
دى الدظ

َ
دل
َ
 اللِه ع

ُ
ة
َ
ن
م
ع
َ
ال ل

َ
 ر بس ﴿أ

ّ
الظالمي  لناإ ركانا لعنة الله عليه قسله عز

٣١.  

 أمدددددددا مدددددددندددددددزلدددددددتددددددده عدددددددي االمدددددددام الدددددددهدددددددا ي  عدددددددلددددددديددددددده السدددددددالم س

لل ذكرنا أو االمام الهدا ي  عدلديده السدالم  كداو قدي طدبدل عدلدى ند دسده سديداسدة 

 إ حدتدى تدألد  ا مدة ا سدلدسب ال مدتدندندر ٣٢االحتجاب اال ع  عي  مسديدر مد  خدساصده 

 . ركددب هددذه ا سددالدديددب الددتددي ٣٣الدد دديددبددةإ رتددجددري الددعددا ة بدداالحددتددجدداب راالسددتددتدداى 

استخيمها االمام  عليه السالم  انما كاو بسدبدب الدمدضدامدقدات رحدمدالت الدتد دتديد  

رالمالحقة  نلاى اإلمام  عليه السالم  مد  قدبدب السدلدطدات الدنداكدمدة الدتدي كداندا 

تستخيم شتى ا ساليب كما فعب الخل اء م  قبب السلطات الدنداكدمدة الدتدي كداندا 

تسددتددخدديم شددتددى ا سددالدديددب كددمددا فددعددب الددخددلدد دداء مدد  قددبددب ضددي ا ئددمددة رأنلدداىهددم 

 رمؤميمهم.

 فرقة ربلي أهب مذهب بما بليا به الشديدعدة مد  
َ
فقي ذكر الطسسيس بأنه لم تلل

 تقيم سدلدمدا 
ً
التتبع رالقلي ر هسى كلمة اهب الخالفإ حتى أننا ال ننا  نعرف زمانا

 عدرمدا فديده مد  قلدي السدلدطداو 
ً
فيه الشيعة م  الخسف رلدزرم الدتدقديدةإ رال حداال

 . رأكي أحمي أمي  الملري هذا الدمدعدندى بدقدسلدهس إو ٣٤رعلبيته رميله راننرافه 

 مد  
ً
 أسداسديدا

ً
التقية عني الشيعة  زء منمب لتعاليمهم تساصسا بهإ رعديره مدبديءا

 إ ركاو هذا هس السدبدب فدي أو مشدندب تداىمدخ أهدب السدندة رتدرا دمدهدم ٣٥حياتهم 

رأحا مثهم القسم ا عظم م  تاىمخنا اإلسالمي  رو التاىمدخ الشديدعدي ا مدامدي؛ 

الذي كاو معاني م   لم الننام ر سىهم؛ فدنديث لدهدم مدمدا لدم مدنديث اال فدي 

حررب التتاى رالم سل راللليبيي  رلم من  م  بط  الخل اء حتى مم  لم مندسندسا 

ى الله عليه رآله رسدلدم  
ّ
 ع  النبي  صل

ً
على مذهب الشيعة بسبب ىرامتهم حيمثا

 مضرب نلر ب  علي الجهضمي ألد  سدسط  نده 
ً
م  ا ئمة  عليهم السالم    فمثال

ى الله عليه رآله رسلم  في النس  رالدندسديد  قدسلدهس 
ّ
ث بنيمث ع  النبي  صل

ّ
حي

 م  أحبني رأحب هذم  رأباهما رأمهما كاو معدي فدي  ى دتدي مدسم الدقديدامدة ؛ 

 
ً
 لدم مدند  شديدعديدا

ً
م  ع ر ب  عبي الساحي الخلي ة المتسكب العبداسديس بدأو نلدرا

ّ
فنل

  .٣٦رإنددمددا هددس مدد  أهددب السددنددةإ فضددرب خددمددسددمددائددة سددسط رعدد ددي عدد  الددبدداقددي 

رهنذا امضا مضرب مالك _مدؤسدس الدمدذهدب الدمدالدندي فدي علدر اللدا ق  عدلديده 

السالم _ بسياط المنلسى بعي معرفة نساما الخلي ة م  معاىضة مدذهدب االمدامديدة 

فقالس ال ت عب اما هذا اللقع فقي ك يتهإ راما الشام فد ديده الدر دب الدذي عدلدمدتده 

 . رلم مستث  اصناب االئدمدة ٣٧_اي االرزاعي_ راما اهب العراق فهم اهب العراق 

 ع  اساليب الننام رتعس هم؛ حتى اخذت تطاى همإ ربثا الجساسيس حسلهم 
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القتنا  اخباىهم؛ رتعذمبهم بألساو العذاب رز هم في السدجدسوإ ربدقدي اإلمدام 

المهيي  علديده السدالم  رأصدندابده مدقد دسو أمدام تديداىات االندندراف الدقدائدمدة فدي 

 السلطة را مة؛ رمسا هة اإللنا .

فقي حيثنا التاىمخ أو أصدنداب اإلمدام الدهدا ي  عدلديده السدالم  رهدس فدي سديداسدة 

 
ً
  .٣٨االحتجاب التي فرضها عدلدى ند دسده كداندسا قدي بدلد دسا الدمدائدة رالدثدمدانديد  ى دال

 بدالدندسدبدة لدألرضداع الدتدي كداو مدعديدشدهدا اإلمدام الدهدا ي  عدلديده 
ً
 ضخما

ً
رهذا عي ا

السالم  آنذاك؛ رقي اعتمي اإلمام  عليه السالم  على مندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدري 

 لده فدي عدلدسمده رغدسامدض 
ً
به إليه ر عله بدابدا

ّ
في أمسىه رنهضته اإلصالحية؛ فقر

 لدإلمدام ٤١ إ رشداىك أبداه فدي مدسا دهدة االندندراف ٣٩أسراىه 
ً
 خداصدا

ً
 إ رصداى ركديدال

  .٤١الدددهدددا ي  عدددلددديددده السدددالم  لدددمدددا امدددتدددلدددنددده مددد  أمددداندددة ر ىامدددة رفدددهدددم 

 أمددددددا مددددددنددددددزلددددددتدددددده عددددددنددددددي اإلمددددددام الددددددعددددددسددددددنددددددري  عددددددلدددددديدددددده السددددددالم س

لقي أفضى ا مر باإلمام العسنري  عليه السالم  بأو مدتدندلدم مد  رىاء السدتداى مدع 

 فددي ا رقددات الددتددي مددركددب فدديددهددا إلددى  اى السددلددطدداو 
ّ
  .٤٢الددخددسا  رغدديددرهددم إال

رقي قام اإلمام بتقليص عي  أصنابه لخضسعه للرقابة الشيمية م  قبب السلطدات 

٤٣.  

رأو منث  في اخت ائه ع  الساحة السياسديدة راال دتدمداعديدة؛ فدقدي كداو الدمدجدتدمدع 

إ رالمشير  إلى ملالنده رخديمدة 
ً
 غير متجانس م  اإلنساو المتسافب ىرحيا

ً
خليطا

ذاته رالسير رىاء ىغباته رميسله؛ رالمننرف ع  التعاليم اإلسدالمديدة بدال فدرق بديد  

طبقة رأخرو رلسو رآخدرإ مسدتدثدنديد  فدي ذلدك قدا ة الد دندر رالدندركدة اإلصدالحديدة 

 رالنمسذج الرسالي الساعي.

ربيأ منمي ب  عثماو العمري تلك النهضة مع إمدامده  عدلديده السدالم ؛ فدأركدب لده 

 على أخباىه رأسراىهإ رالقيدام ٤٤ عليه السالم  مهمة البابية عنه 
ً
 . ر عله مطلعا

 عدنده فدي 
ً
بنقب نياءاته ربياناته اللا ىة منه إلى ا مة اإلسالميةإ ثم نلدبده ركديدال

 إ رقربه إليه رمننه ثدقدتده ٤٥قبض ا مسال رالس سه الشرعيةإ رالمشاىمع الضخمة 

 آخدر مدع اإلمدام الدمدهديي 
ً
 منه لألمة بعظم خطره رأو له شأنا

ً
المطلقة به تلسمنا

  عليه السالم  في تخطيطه  مر الد ديدبدة الدتدي أشدرفدا عدلدى الدسقدسع رالدتدندقدل.

ىرو الطسسي بإسنا ه ع  أحمي ب  إسناق القمي قالس سألا النس  الدعدسدندري 

أي في أبي  ع ر العمدري كدمدا سدأل عد  أبديده فدي حديداة اإلمدام   –ع  مثب ذلك 

دي   –الها ي  عليه السالم  
ّ
فقال ليس العمري رابنده ثدقدتداوإ فدمدا أ مدا إلديدك فدعدن

ي مدقدسالوإ فداسدمدع لدهدمدا رأطدعدهدمدا فدإندهدمدا الدثدقدتداو 
ّ
مؤ ماوإ رما قاال لك فعن

  .٤٧ إ رغددددديدددددر ذلدددددك مددددد  عدددددظددددديدددددم اإل دددددالل راإلكدددددرام ٤٦الدددددمدددددأمدددددسنددددداو 

فإو كلمة  ثقتي  التي كرىها اإلمام  عليه السالم  في مدندافدب عديمدية فدي حدل 

 لم  أخلص رص ىإ رتمخض 
ّ
 منمي ب  عثماو العمري رأبيه م  قببإ ال تنسو إال
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إممانه ررال هإ رهي ليسا بالل ظة الرخيلةإ بب عدلديدهدا اعدتدمدا  الدند دا  رحدمدلدة 

 قدالدسا عدندهس مدنديث ثدقدةإ راتدخدذرهدا 
ً
 أر فدقديدهدا

ً
النيمث؛ فإنهم إذا ر يرا حافظا

إ فذاك «ثقتي»النجة القاطعة  عذاى المشنني إ فما  نك بم  مقسل اإلمام فيهس 

 بدمدندمدي بد  عدثدمداو 
ّ
حجة النجةإ رآمة م  آمات العلمةإ رهذه النلدمدة ال تدلديدل إال

دة رآمدة مد  آمدات 
ّ
العمري رأمثالهإ صداحدب الدمدقدامدات الدعدالديدةإ رالدمدنداقدب السدندي

 ؛ رالدمدندشدأ كدرمدم فدأبدسه ٤٨العلمةإ فالعرق صنيح رهس م  رلي عماى بد  مداسدر 

فدسا فضدلده 
ّ
عثماو ب  سعيي الذي أكرمه ا ئدمدة  عدلديدهدم السدالم  رعدظدمدسه رعدر

 ر اللته.

 لدقددي أكددي مددندمددي بدد  عددثدمدداو الددعدمددري فددي سدديداسددتده عدلددى حددقديددقدتدديد  هدامددتديدد س

إحياهماس التأكيي على قرب رال ة اإلمام الدمدهديي  عدلديده السدالم  الدتدي سدتدندسو 

 بيامة التنسل في التاىمخ اإلسالمي.

رثانيتهماس إخباى أصنابه بدأو لدإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم  غديدبدتداوس إحدياهدمدا 

ص رو را خرو كبروإ باعتباى أو ال يبة حديث ندا ى فدي الدتداىمدخ الدبدشدريإ تدندتدسي 

على عنلر غيبي خاىج ع  النسإ  و عنلر اخت اء اإلمدام  عدلديده السدالم  رإو لدم 

 ع  اإلىا ة الربدانديدةإ رالدعدامدب 
ً
 أو طسل عمره كاو متمنضا

ّ
إ إال

ً
ممن  ت سيره طبيعيا

 الدددددررحدددددي الدددددندددددازل مددددد  السدددددمددددداء لدددددتدددددندددددقددددديدددددل الددددديدددددسم الدددددمدددددسعدددددس .

رلني ت هم ا مة هذا الم هسمإ فالبي أو متنرى رمد دهدم هدذا الدمد دهدسم لدألمدة 

لني تستسي ه رتعتا  عليهإ رال منيث فيها هزة عني ة أر ى ة فعب فدي قدبدسلدهدا 

ى اللده عدلديده رآلده 
ّ
 رأو هناك إىهاصات مسبقة ع  النبي  صل

ً
هذه ال نرةإ خلسصا

رسلم  را ئمة الطاهدرمد   عدلديدهدم السدالم  حدسل فدندرة ر دس  الدمدهديي  عدلديده 

 السالم  رغيبته.

إو هذه المسبقدات الدذهدنديدة رالدقداعدية الد دندرمدة الدمدشدندسندة بداالعدتدقدا  بداإلمدام 

دأ ا ىضديدة 
ّ
المهديي  عدلديده السدالم  رحلدسل الدعدلدم بدقدرب رقدسعدهداإ كداو قدي هدي

 أمام منمي ب  عثماو العمري سسو إعالنده عد  هدذه 
َ
المالئمة لقبسلها؛ فلم مبل

ال نرة رتطبيقه لهدا رإشدعداى ا مدة بدقدرب الدسال ة الدتدي أرشدندا عدلدى الدتدندقدل 

 مضداعد دة فدي 
ً
رالتن يذإ ربذل اإلمام الندسد  الدعدسدندري  عدلديده السدالم   دهدس ا

  مدر 
ً
تقسمة االىتباط بي  العمدري را مدة رتدسثديدقده فدي مدندافدب عديمدية تدمدهديديا

 الدددددد دددددديددددددبددددددةإ كددددددقددددددسلدددددده  عددددددلدددددديدددددده السددددددالم  لددددددلددددددسفددددددي الدددددديددددددمددددددندددددديس

 ركديدب ابدندي »
ً
اشهيرا على أو عثماو ب  سعيي العمري ركيليإ رأو ابدنده مدندمديا

  .٤٩ «مهيمنم

هدذا أبدس عدمدرر الدثدقدة ا مديد  ثدقدة »رقسله م  قبب في أبيه عدثدمداو بد  سدعديديس 

  إ رقسله في عرض  صنابه بل سا أىبعي  ٥١ «الماضي رثقتي في المنيا رالممات
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س 
ً
فاقبلسا م  عثماو ما مقسلهإ رانتهسا إلى أمرهإ راقبلسا قسلهإ فهس خدلديد دة »ى ال

  .٥١ «إمامنم را مر إليه

 أمددددددا مددددددنددددددزلدددددددتدددددده عددددددندددددددي االمددددددام الدددددددمددددددهدددددديي  عدددددددلدددددديدددددده السدددددددالم س

فالمتتبع للنلس  التداىمدخديدة مدرو بدسضدس  ر دس  الدلدقداءات الدعديمدية بديد  االمدام 

 بدعدضدهدا فدي 
ّ
المهيي  عليه السالم  رس يره منمي ب  عثماو العمدريإ رقدي تدم

حياة االمام النس  العسنري بنضسى ابنه االمام الدمدهديي  عدلديده السدالم . ركداو 

ميرى النساى في تلك اللقاءات حسل االرضاع اال تماعية السائية ر ىاستها ركيد ديدة 

معالجتها ررضع النلسل لهاإ رقي كاو منضر فدي تدلدك الدلدقداءات كدبداى الشدخدلديدات 

االسالمية امثالس عثماو ب  سعيي راب  ىر  النسبختي رالسمريإ راب  متيب رابيدهإ 

رالنس  ب  أمسب بد   ىاج رمدعدارمدة بد  حدنديدم راحدمدي بد  هدالل رعدلدي بد  بدالل 

  .٥٢رغيرهم م  بني نسبخا 

رتعمقا تلك اللقاءات رالزماىات بي  االمام المهديي  عدلديده السدالم  رمدندمدي بد  

عثماو فترة س اىة ابيه عثماو ع  االمام المهيي  علديده السدالم  رتدندلديدبده فدي 

ب يا إ لتعتمي االمة في امسىها عليهإ لتنمب الديده امدسالدهدا رهدمدسمدهدا رآالمدهدا 

 . ٥٣رآمالهاإ رم  ثم مخرج لهم التسقيعات ع  صاحب ا مر  عليه السالم  بشأنهدا 

ركاو المسلمسو مع صعسبة السقا مقليرو أباه في حسائجهم رهس مدخدرج لدهدم 

 إ ركداندسا ال مشدندسو فدي قدسلده ٥٤اال سبة رالتسقيعات منه فدي حدّب مشداكدلدهدم 

 إ ركداو ارل ٥٦ه ٢٦٥ إ إلدى او تدسفدي  ىحدمده الدلده  فدي عدام ٥٥رفعله رصيقده 

تسقيع خرج م  االمام المهيي  عليه السالم  لمنمي ب  عثماو العمري بعي رفاة 

س النمي لدلدهإ فدإو ا ند دس 
ً
 له  عليه السالم  قائال

ً
  يميا

ً
ابيه  اء فيه تنليبه س يرا

 إ ثم اىفل صديرى الدندندم مدنده ٥٧بمنانكإ رما  عله الله عز ر ب فيك رعنيك.. الخ 

 عليه السالم   عاء له بالسيا  رالتسفيل في هذه المهمة اللعبة فدقدال  عدلديده 

 
ً
 ركافيا

ً
 رىاعيا

ً
 رحافظا

ً
السالم س أعانك الله رقساك رعضيك ررفقكإ ركاو لك رليا

 إ فقام منمي ب  عثماو العمري بمهام الس اىة بعي ت سديدلده  بديده رتدند ديدنده ٥٨

رقدال الدطدسسديس فدلدمدا   ٥٩رتجهيزه ر فنه بالجانب ال دربدي مد  مديمدندة السدالم 

 
ّ

مضى ابس عمرر عثماو ب  سعيي قام ابنه ابس  ع ر منمي ب  عثماو مقدامده بدندص

أبي منمي  عليه السالم  عليهإ رنص ابيه عثماو عليه بأمر القائم  علديده السدالم  

٦١.  

رقام منمي ب  عثدمداو الدعدمدري بدعدية امدسى فدي سد داىتده عد  االمدام الدمدهديي 

 نلخلها بما مليس

 إعددددددالندددددده أمددددددر سدددددد دددددداىتدددددده عدددددد  اإلمددددددام الددددددمددددددهدددددديي لددددددألمددددددةس -ا رل

 لقي أعل  الس ير منمي ب  عثماو العمري ع  بيامة س اىته ع  االمام المهيي 
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ّ
 عليه السالم   صنابه رم  مثل به في االمة االسالميةإ رقدي كداو الدتدسقديدع مدعدي

 م  أعمال الس ير في اثبات ر س  االمام المهيي  عليه السالم  رالتلديمدل 
ً
عمال

بيعسو الس ير في امر س اىته. ىرو الطسسي بإسنا ه عد  عدبدي الدلده بد   دعد در 

ا مضى أبس عمرر  ىضي الله عنه  أتتنا النتدب 
ّ
النميري انه قال لمنمي ب  همامس لم

 . فدنداندا ٦١بالخط الذي كنا نناتب به بإمامة أبي  ع ر  ىضدي الدلده عدنده  مدقدامده 

التسقيعات تخرج على ميه م  اإلمام المهيي  عليه السالم  في المدهدمدات طدسل 

  .٦٢حياته 

 إقامة اليالئب رالبراهي  على صيقهس -الثاني

قال الطسسيس رقي نقلدا عدنده  الئدب كدثديدرة رمدعدجدزات اإلمدام  دهدرت عدلدى مديه 

  .٦٣رأمددسى أخددبددرهددم  عددلدديدده السددالم  بددهددا عددندده؛ زا تددهددم فددي هددذا االمددر بلدديددرة 

 إثبات  ياىته في أمر الس اىةس –الثالث 

لقي ذكرنا النلس  الساى ة في تسثيقه م  االمام الها ي رالعسدندري ثدم االمدام 

المهيي  عليه السالم  حيث قال فيهس لم مزل ثقتنا في حياة ا ب ىضدي الدلده عدنده 

ر ر هه
ّ
 مسيهإ رع  امرنا مدأمدر االبد  ربده مدعدمدب -رأىضاه رنض

ّ
مجري مجراه رمسي

 . رقي تسالما عليه االمة امضا بعي معرفتها له رتعامشها معهإ فنانا ال تشك ٦٤

 فدددي اقدددساله رافدددعدددالددده؛ مدددجدددتدددمدددعدددة عدددلدددى عددديالدددتددده ررثددداقدددتددده 
ً
  .٦٥ابددديا

 تددددددددد دددددددددسقددددددددده عدددددددددلدددددددددى اقدددددددددرانددددددددده فدددددددددي الدددددددددعدددددددددلدددددددددسمس -الدددددددددرابدددددددددع

 
ً
في امر السد داىة   ٦٦او استمراى منمي ب  عثماو العمري اىبعي  ار خمسي  عاما

رمنا رته سائر الد درق را  مداو الدمدخدتدلد دة؛ رافسدا  بدعدض الدعدقدائدي رالدمدذاهدب 

الباطلةإ رسي الشبهات التي اثاىتهدا السدلدطدات رمدجدابدهدة بدعدض االندندرافدات فدي 

 على عظمة هذا الس ير ر اللته رعظم المبيأ الذي 
ً
 رمتقنا

ً
 راضنا

ً
االمة كاو  ليال

 انتسب له.

 حدددددددب مشددددددداكددددددب االمدددددددة رقضدددددداء حدددددددسائددددددد  اصدددددددندددددددابدددددددهس -الددددددخدددددددامدددددددس

 الدددمدددسددداهدددمدددة فدددي اخددد ددداء االمدددام الدددمدددهددديي  عدددلددديددده السدددالم س -السدددا س

لقي رى ت تلرمنات عيمية م  االمامديد  الدهدا ي رالدعدسدندري  عدلديدهدمدا السدالم  

الصنابهم بشأو اخ اء امر االمام الدمدهديي  عدلديده السدالم  عد  اندظداى السدلدطدات 

رخر ا م  ن س االمام المهيي  عليه السالم  التلرمنات رالتسقيدعدات الدعديمدية 

 مخرج منه تسقيع لسد ديدره مدندمدي بد  
ً
بشأو كتم أمرهإ رعيم التلرمح باسمهإ فمثال

عثماو العمري ابتياء م  غير مسألةس ليخبر الذم  مسألسو ع  االسمس اما السدندست 

رالجنةإ راما النالم رالناىإ فانهم او رق سا على االسم اذاعسهإ راو رق سا عدلدى 

  .٦٧المناو  لسا علي 
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قبض االمسال راالن ال رالزكسات م  اىبابها رص دهدا فدي الدمدشداىمدع بدأمدر  -السابع

٦االمدددددددددددددددام الدددددددددددددددمدددددددددددددددهددددددددددددددديي  عدددددددددددددددلددددددددددددددديددددددددددددددده السدددددددددددددددالم   ٨.   

 تددنددلدديددب الددسكددالء مدد  قددبددلدده بددامددر االمددام الددمددهدديي  عددلدديدده السددالم س -الددثددامدد 

لقي ذكر الليرق قائمة بداسدمداء الدسكدالء الدذمد  تد  تدندلديدبدهدم ركدالء عد  االمدام 

المهيي  عليه السالم  لديدسداهدمدسا فدي امدر السد داىةإ رتسدهديدب عدمدب السد ديدرإ 

راملال بياناته رنياءاته إلى االقطاى االسالميةإ اما فدي بد ديا إ فدقدي كداو لده مد  

متلرف في قبضهاإ ركانسا عشرة أند دس مدندهدم ابدس الدقداسدم بد  ىر  الدندسبدخدتدي 

 فدي ا مددة ٦٩ ىضدي الدلده عدنده  
ً
 إ ركداو كدالم مدندمدي بد  عدثددمداو الدعددمدري ندافددذا

االسالمية النه معبر ع  كالم االمام المهيي  عليه السالم  حيث قدال فديده  عدلديده 

 ؛ رقدسلده  عدلديده السدالم س ٧١السالم س رع  أمرنا بأمر االب  ربه معمبإ تدساله الدلده 

رأما منمي ب  عثماو العمري _ىضي الله عدنده رعد  أبديده مد  قدبدب_ فدإنده ثدقدتدي 

  . رنشدددديددددر إلددددى رضددددعدددده الددددعددددائددددلددددي راال ددددتددددمدددداعددددي.٧١ركددددتددددابدددده كددددتددددابددددي 

 أما أسرتهس

فلم تشر النلس  االسالمية إلى اسرته سسو أو له ابنة تيعى أم كلثسمإ ركداندا 

 ؛ عالمة فاضلة ت سقا على اقرانها في شتى العلسمإ رشدهديت ٧٢ىارمة للنيمث 

 م  كراماته رفضدائدلده 
ً
هاإ ىرت كتب أبيها ركثيرا

ّ
 إ ٧٣المنافب را نيمة العلمية بنق

رىرو الليرق رالطسسي رغيرهما احا مثها راخباىهاإ ركذا اخبداى ابدي نلدر هدبدة 

_فقدي   ٧٤الله ب  منمي الناتب الذي كاو اب  بنا ام كلثسم ب  ابي  ع ر العمري 

تزر ا م  أحمي ب  ابراهيم التنسبختي رهس احي الشخليات االسالمية المدرمدسقدةإ 

 رم  خسا  منمي ب  عثماو العمريإ فلما تدسفدي الدعدمدري 
ً
 رفقيها

ً
ركاو متنلما

اختص بالنسي  ب  ىر  النسبختيإ فناو منتب له اال سبة ع  الدمدسدائدب الدتدي مدخدرج 

 ما مقسل اصنابنا في المناتبدات الدتدي خدر دا  دسابداتدهدا 
ً
 ساباتها على ميمهإ ركثيرا

على مي الشيخ ابي القاسم ب  ىر  الندسبدخدتدي  ىحدمده الدلده س اندهدا بدخدط احدمدي بد  

 ؛ ركاو احمي ب  ابدراهديدم ٧٥ابراهيم ب  نسبخا رإمالء الشيخ أبي القاسم الررحي 

قي تقيم بطلب إلى منمي ب  عثماو العمري  ىحمه الله  لدر مدة اإلمدام الدمدهديي 

  .٧٦ عليه السالم  

الددمددبددنددث الددثدداندديس مددنددمددي بدد  عددثددمدداو الددعددمددري را رضدداع السدديدداسدديددة رالدد ددنددرمددة 

 راال تماعية فترة س اىته

ه٣١٥ه بعي رفاة أبيهإ رانتها عام ٢٦٥بيأت س اىة منمي ب  عثماو العمري عام 

 كما سيدأتدي   ٧٧  
ً
على اختالف في الررامات أو فترة س اىته أىبعي  أر خمسي  عاما

في البنث. ركاو قي عاصر فيها أىبدعدة مد  الدندندام هدمس بدقديدة خدالفدة الدمدعدتدمدي 

هإ رالمنت دي بدالدلده الدمدتدسفدى ٢٨٩ه رالمعتضي المتسفى عام ٢٧٩المتسفى عام 

  .٧٨ه ٣٢١هإ رعشر سنسات م  خالفة المقتيى التي استمرت إلى عام ٢٩٥عام 

 05صفحة 



16  

ددا الددنددسا ث الددمددهددمددة الددتددي ىافددقددا فددتددرة سدد دداىتدده فددنددلددخددلددهددا بددمددا مددلدديس
ّ
 أم

 
ً
 مددطدداى ة قددساعددي اإلمددام الددمددهدديي  عددلدديدده السددالم  رمددالحددقددة أصددنددابددهس -أرال

 لا النلس  التاىمخية على بقاء اإلمام المهيي  عليه السدالم  فدتدرة مد  الدزمد  

بيامة ال يبة الل رو في سامراءإ حيث كاو العمرماو فيها مسدتدلدمداو الدتدسقديدعدات 

اللا ىة عنه  عليه السالم  رهما في ب يا إ رلم مدر  فدي تدلدك الدندلدس  كديد ديدة 

 بدالد دمدسض رالدندتدمداو؛ ركداو 
ً
تسصيلهدا لدهدمدا ار اسدتدالمدهداإ ربدقدي ذلدك مدنداطدا

 مسصالو ا مسال رالرسائب الدتدي تلدلدهدمدا إلدى االمدام 
ً
الس يراو م   هتهما أمضا

 إخراج التعاليم راالىشا ات ٧٩المهيي  عليه السالم  رهس في سامراء 
ّ
 إ حيث متم

 إ رقدي  لدا ٨١بشأنها منه  عليه السالم  بساسطة بعض السكدالء الدخداصديد  هدنداك 

بعض المقابالت التي كانا تتم بينه  عليه السالم  ربدعدض الشدخدلديدات االسدالمديدة 

 . ٨٢ إ رأبي مدندمدي الدرازي رغديدرهدمدا ٨١على ذلكإ كما  اء في خبر حا ظ السشاء 

رفي تلك ال ترةإ كانا السدلدطدات تدطداى  اإلمدام  عدلديده السدالم  مدطداى ة شديمدية 

رتالحل أنلاىه رمؤميمهإ حتى أنها كبسا  اى اإلمام  عليه السالم  عية مرات بعدي 

رفاة أبيه اإلمام العسنري  عليه السالم  م  ِقبب الخلي تي  المعتمي رالمعدتدضدي 

 . فقي ىرو الرارنيي أو المعتضي بعث ثالثة م  قسا ه لنبس  اى اإلمدام  عدلديده ٨٣

السالم  رقال لهمس النقسا راكبسسا  اى النس  ب  علي فإنه تدسفديإ رمد  ىأمدتدم 

 . فم  منسو في تلك الياى غديدر ابدنده الدمدهديي  عدلديده ٨٤في  اىه فأتسني برأسه 

 
ً
السالم   إ مما ميل على أنه  عليه السالم  كاو فدي سدامدراء الدتدسدعدة عشدر عدامدا

ه. رتشديدر بدعدض ٢٧٩المتبقية م  خالفة المعتمي إلى بيامة خالفة المعتدضدي عدام 

 م  ركالئده فدي 
ً
النلس  إلى أو اإلمام المهيي  عليه السالم  كاو قي قلص كثيرا

 لدندي ال تدثداى حدسلده الشدندسكإ 
ً
سامراءإ بب طلب م  أصنابه أو متركسا سدامدراء فدسىا

رل سح المجال لهم ليشاىكسا في أمر الس اىة كسكالء لده فدي الدبدال  اإلسدالمديدةإ 

 راسدتدقدراىا مد  سدامدراءإ رتدمدتدلدك مدقدسمدات الدعدمدب 
ً
في كانا ب يا  اكدثدر هديرءا

 لمسقعها الج رافي راىتباطهدا بسدائدر الدعدساصدم االسدالمديدةإ رقدي 
ً
االسالمي نظرا

ساهم هذا االمر في اض اء طابع الدندتدمداو رالسدرمدة فدي عدمدب االمدام الدمدهديمدإ 

 رس اىته.

رلن  رمع ذلك كله فلم تنته حمالت الت تي  لبيا اإلمام المهيي  عليه السدالم  

م  قبب السلطاتإ التي كانا تنس بالخطر الشيمي الذي كاو مدهدي هدا بديد  اآلرندة 

 مددقددتددنددم نسدديددم رهددس أحددي  ددالرزة السددلددطددة 
ً
را خددرو بددال ىا ع رال رازعإ فددمددثددال

 اى اإلمام المهيي  عدلديده السدالم  ركسدر بدابدهإ رلدندنده سدرعداو مدا -ر ساسيسها

س مدا 
ً
إ ربييه طبرزمد  قدائدال

ً
 أمامه متنيما

ً
فس ئ بس س  اإلمام  عليه السالم  راق ا

تلنع في  اىي: فلم من  أمام نسيم سسو أو ترا ع رشدعدر بدالدخديدبدة راالندندسداى 

 زعم أو أباك مضى رال رلي له 
ً
س إو  ع رىا

ً
     فارصب خبره بعيها إلى ٨٥قائال
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السلطات رحذىها منه؛ ركاو م  حس  النظ أو اليرلة مش سلة بنرب صاحب الدزند إ 

ربعض االضطرابات الياخلية التي كانا منعتها م  ذلكإ رقي باءت  ميدع مدندارالت 

السلطات في القبض على اإلمام  عليه السالم  بدالد دشدب الدذىمدعإ ربدقدي كدابدسس 

 إلى حسا ث ش ب صاحدب الدزند  كدا  
ً
اإلمام  عليه السالم  مالحقها رمرعبهاإ مضافا

 مقطع الشرماو النياتي للنظام الناكم.

 
ً
 صعسبة تلك ال ترة.. رالسرمة التامةس -ثانيا

إو المتتبع للنلس  التاىمخية مشاهي في هذه ال ترة م  س اىة منمي بد  عدثدمداو 

ة النلس  الخاى ة إلى هذا الس ير مع طسل فترة س اىتده 
ّ
العمري أمرم  هماس قل

 ذا بال بيامة س اىته إال في حير  نسبية رالظررف اللدعدبدة ٨٦
ً
 إ فلم منقب تسقيعا

 فدي 
ً
رالمعقية التي معيشها اإلمام المهيي  عليه السالم إ فالسي  مقطدر  مدا

 إ رأو سنسات تلك ال ترة كانا مليئة بالظلم ٨٧خالفة المعتضي العباسي كما مقال 

 كما ذكرنا.  ٨٨رس ك اليماء 

 
ً
 عدد  اإلمددام الددمددهدديي  عددلدديدده السددالم س -ثددالددثددا

ً
  ددهددسى الددمدديعدديدد  لددلددسدد دداىة كددذبددا

لقي ابتليا فدتدرة سد داىة مدندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدري بدظدهدسى السد داىات الدنداذبدة 

 في الزعامة على ا مة رابتزاز 
ً
لميعيها ع  اإلمام المهيي  عليه السالم ؛ طمعا

 إلى ا شخا  الذم   ستهم السلطات في ص سف ا مة القتدندا  
ً
ا مسال؛ مضافا

خبر اإلمام  عليه السالم  رمعرفة خبر الس داىةإ فدا عدسا أندهدم ركدالء عدنده  عدلديده 

 إ ٨٩السالم  ليعرفسا كب م  ملب إلى اإلمام  عليه السالم  رمتعرفسا على منانده 

 في النيمث عنهم.
ً
 رسن ر  لهم بابا

 
ً
 قسارة الننام فترة س اىة العمريس -ىابعا

لقي ضاق اإلمام المهيي  عليه السدالم  بدظدلدم الدندندام فدتدرة سد داىة مدندمدي بد  

 مليى أرامره بالقاء القبض عدلدى اإلمدام الدمدهديي 
ً
عثماو العمري؛ فالمعتمي مثال

 عليه السالم  بعي أو أمر قبب ذلك بالقبض على اإلمام العسندري  عدلديده السدالم  

 إ فدأىسدب الدخديدب رالدر دال إلدى  اى اإلمدام الدمدهديي  عدلديده ٩١رز ه في السدجد  

السالم  فنبسسه رفنلسا في كب غدرفدة ر هدلديدزإ ثدم اشدتد دلدسا بدعديهدا بدالدندهدب 

 إ ركداندا ٩١رالسلب رال اىة على ما ىأرا م  متاع اإلمام  عليه السالم  فدي الدياى 

ه م  أصعب ال دتدرات عدلديده رأقسداهدا؛ ١٧٩فترة س اىة العمري أمام المعتضي عام 

 لدلديمداءإ شديمدي 
ً
قال المسعس يس كاو المعتضي قليب الرحمةإ كثير اإلقيامإ سد داكدا

الرغبة في أو ممثب بم  قتلهإ ركاو إذا غضب على القائي النبيب رالذي مختله مد  

دى عدلدى ىأسده فديدهدا رمدطدر  الدتدراب 
ّ
غلمانهإ أمر أو تن ر له ح يرة بنضرته ثم ميل

عليه رنل ه اٍ فب  اهر على التراب رمياس الترابإ فال مزال كذلك حتى تخرج ىرحده 

س كاو المعتضي 
ً
 م   بره. رىرو المسعس ي بعض اللسى البشعة م  تذعبيه قائال

 07صفحة 



18  

ي فيؤخذ القدطد  فديدندشدى فدي أذنده رخديدشدسمده رفدمدهإ 
ّ
قي

ُ
  رم

ّ
نت
ُ
مأخذ الر ب في

رتسضع المنافخ في  بره حتى منت خ رمعظم  سدمدهإ ثدم مسدي الديبدر بشديء مد  

القط  ثم م لي _رقي صاى كالجمب العظيم_ م  العرقي  اللذم  فدسق الدندا دبديد إ 

فتخرج الن س م  ذلك المسضعإ رفعب المعتضي هذا في لص سدرق عشدر بديى مد  

بيا صاحب عطاء الجي  كاو قي أعطاا الخلي ة م  بيا المال لبعدض الدرسدسم الديده 

إ رلم مشدتد  بدذلدك الد دعدبإ بدب أمدر 
ً
لييفعها إلى الجنيإ فسرقا م  بيته كلها ليال

بعض ا طباء قبب او مشنل بيو هذا اللص بأو مضربه في العرقي  فدسق الدندا دبديد  

اللذم  في الجبي إ فأقبلا الرمح تخرج منهما مع اليم رلها صست رصد ديدر إلدى او 

ِئي في ذلك اليسم مد  الدعدذابإ رىبدمدا مدقدام 
ُ
خمي رتل إ فناو ذلك اعظم منظر ى

 فيرمى بالنشاب حتى ممستإ راتخذ المطامديدر 
ً
 مسثقا

ً
الر ب في أعلى القلر مجر ا

 . فم  كاو هنذا سرمرتهه في لص سرق بعض الدبديى ٩٢ى عب فيها صنسف العذاب 

رقي ذكرت التلس  انه اىسب  ماعة م  قا ته رامرهم بالتس ه إلى سامراء رقال 

لهمس النقساإ راكبسسا  اى الدندسد  بد  عدلدي فدإنده تدسفديإ رمد  ىأمدتدم فدي  اىه 

 إ فلما فشلا هذه الهجدمدة عدلدى بديدا اإلمدام  عدلديده السدالم إ ٩٣فأتسني برأسه 

 أكثر ركاو اإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم  فدي 
ً
قام بهجمة أخروإ فبعث عسنرا

الياىإ فخرج منها رلم مرره   بعي أو ا تمعسا على الباب رحد دظدسه حدتدى ال ملدعدي 

ا سياسة المعتضي مع أصناب اإلمام  عليه السدالم ٩٤ عليه السالم  رال مخرج 
ّ
 . أم

 حمب علي ب  عاصم إليه رهس شديدخ الشديدعدة 
ً
؛ فقي ىرو التاىمخ عنها النثيرإ فمثال

رب ثالثمائة سسط 
ُ
دبدس حدتدى مدات ٩٥في رقته مع  ماعة م  أصنابهإ فض

ُ
   ثدم ح

مي في   لة 
ُ
  .٩٦في المطاميرإ ربعيها ى

 
ً
 انددددتددددقددددال الددددخددددالف الددددعددددبدددداسدددديددددة مدددد  سددددامددددراء إلددددى بدددد دددديا س -خددددامسددددا

هإ ثدم ٢٧٩ذكرت النلس  التاىمخية او المعتضي العباسي بدسمدع لده بدالدخدالفدة عدام 

إ رانتقلا خالفته إلى بد ديا إ فدبدقديدا سدامدراء لدقدمدة 
ً
 تاما

ً
أعرض ع  سامراء اعراضا

سائ ة لالضمنالل رال ناءإ رقي حسال المنت ي الر سع رالعس و إلى سامراء عدام 

 ه لن  رزمره صرفه ع  ذلك لجسامة االمسال التي مجب صدرفدهدا قدبدب االندتدقدال.٢٩١

 
ً
 االفددددسل الددددتدددديىمددددجددددي لددددلددددخددددالفددددة.. رالدددد ددددسضددددى فددددي الددددبددددال س -سددددا سددددا

ت اقم اكر الخالفة العباسية فترة سد داىة مدندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدريإ فسديدطدرت 

 
ً
 رامدرا

ً
المسالي راالتراك على  فة النندمإ راصدبدح تدأثديدرهدم فدي الدتداىمدخ طدبديدعديدا

إ فهم القسا  رالمناىبسوإ رهم المالنسو رالمتلرفسو في شدؤرو الديرلدةإ 
ً
حتميا

ا ممست الخلي ة حت  أن ه   فالمدعدمدي مدندثدر فدي ا كدب عدلدى الشدط بدبد ديا  
ّ
فقلم

 
ً
 م  ِقبب إحيو  دساىمده أر غديدرهدا ٩٧فيمست مبطسنا

ً
 إ رالمعتضي ممست مسمسما

٩٨ 
ً
 قتلة م  ِقبب قسم م  الدمد داىبدة رالدبدربدرإ ركداو مدند در ا

ّ
 إ رالمقتيى ممست بشر

 ع  أصنابه فشهررا سيسفهم في ر هه؛ فقال لهمس رمننم أنا 
ً
 منقطعا
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الخلي ة   فقالساس قي عرفناك ما س لة   أنا خلي ة إبليسإ رقتدلدسه رأخدذرا  دمديدع 

 بده ى دب مد  ا كدرة؛ 
ّ
ما عليه حتى سرارمله رتركدسه مدندشدسف الدعدسىة إلدى أو مدر

 . رالدقداهدر بدالدلده ثداىرا ٩٩فستره بنشي  ثم ح ر له مسضعه ر ف  رع ى قبدره 

عليه  ماعة م  القسا  السا ية رالدندجدرمدة راقدتدندمدسا عدلديده قلدرهإ فدلدمدا سدمدع 

 مهرب منهإ رال زال مدمداطدلدهدم 
ً
 رطلب بابا

ً
القاهر ا صسات رالجلبةإ استيقظ مخمسىا

 حتى أ ىكسه رقتلسه 
ً
  .١١١من ر ا

 
ً
 نهامة ثسىة صاحب الزن س -سابعا

 نهامة صاحب الزن  بعي أو عداث 
ً
رشهيت فترة س اىة منمي ب  عثماو العمري أمضا

إ رقتب رأحرق راستعبي النثير م  الناس إلى أو قتب عدام 
ً
ه ٢٧١في ا ىض فسا ا

  .١١٢ إ رقي أ خب خبر قتله السررى رال ر  على ا مةإ رقيلا في ذلك ا شعاى ١١١

 
ً
 نهامة اليرلة الطسلسنيةس -ثامنا

 نهامة الديرلدة الدطدسلدسنديدة فدي ملدر حديدث بديأت عدام 
ً
رشهيت فترة س اىته أمضا

ه فترة خالفة المعتز العباسيإ رمؤسس هذه الديرلدة هدس أحدمدي بد  طدسلدسو ٢٥٤

التركي الذي راله بامنبال التركي م  قبب السلطة الدعدبداسديدة عدلدى ملدرإ ربدقدي 

 
ً
 العاصمة أحيداندا

ً
 على مص رسسىماإ رمتنيما

ً
 عدام ١١٣حاكما

ً
 إ حدتدى مدات مدبدطدسندا

 إ ١١٦ إ الذي أصهر إلديده الدمدعدتدضدي الدعدبداسدي ١١٥فخل  ابنه خماىرمه   ١١٤ه ٢٧١

 على ملك أبيه إلى أو قتلده بدعدض خديمده رهدس مدخدمدسىإ فشدرحدسا 
ً
ربقي مستمرا

 إ ربدقديدا الديرلدة ١١٧لنمه م  أفخاذه رعجيدزتدهإ رأكدلده السدس او مد  مدمدالديدنده 

هإ حديدث اسدتدسلدى الدخدلديد دة الدمدندتد دي عدلدى  رلدتدهدم ٢٩٢الطسلسنية حتى عدام 

 إ رانقرضا بعي ذلك  رلتدهدمإ ١١٨رأمسالهمإ ررلي عيسى النسشيري على ملر 

.
ً
 في ت يير عجلة التاىمخ رلمية أىبعي  عاما

ً
 هاما

ً
 رقي كاو لها  رىا

 
ً
  ددددددددهددددددددسى مددددددددهدددددددديي  دددددددديمددددددددي فددددددددي افددددددددرمددددددددقدددددددديدددددددداس -تدددددددداسددددددددعددددددددا

رم  الطرم  في فترة س داىة مدندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدري هدس  دهدسى ى دب فدي 

افرمقيا ميعي انه المهيي   رأنه م  ذىمة اسدمداعديدب ابد  اإلمدام اللدا ق  عدلديده 

 ال اطميي  في ملر عام 
ّ
 ١١٩ه ٢٩٦السالم  رهس  ي

ً
 كدبديدرا

ً
 إ ركاو قي ملك قسما

م  الشمال االفرمقي بما مقابب ليبيا رتسنس رالجزائرإ فاستتبا له ا مسى رخدافدتده 

   
ً
 م   سجلماسة  ميعى عدبدي الدلده بد  الدندسد  رأعدلدنده مدهديمدا

ً
القبائبإ رأخرج ى ال

رتبرع له بنب ملنهإ فاستقاما له البال  ر انا لده الدعدبدا إ رقدام بد دتدسحدات كدثديدرة 

 ع  العاصمة ب يا ؛ رأىا  احدتدالل ملدر مدرتديد  فدلدم مد دلدح بسدبدب مدا بدذلدتده 
ً
بعييا

ه ٣١٧ إ رثدانديدهدمدا عدام ١١١ه ٣١١السلطة العباسية م   فعهإ كانا أرالهما عام 

١١١.  
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ً
  هسى القرامطةس -عاشرا

رىافقا فترة س اىة منمي ب  عثماو العمري  هسى القرامطة الذم  ابتيأ أمدرهدم 

؛ ركداو هدؤالء ١١٢ه ٢٧٨عام 
ً
 إ أي قبب حنة المهيي االفرمقي بثمانيدة عشدر عدامدا

متل سو باللرامة رالشية راالستهانة بالديمداء؛ رال مدعدتدقديرو بدإمدامدة الدمدهديي 

 
ً
 عليه السالم إ ركانسا مختل سو في ت اصيب مذهبهم مع المذاهب ا خرو فدقدهدا

 قدسافدب الدندجداجإ 
ً
رعقييةإ راتخذرا اسسأ ا ساليب في التننيب بالمسلمي  خلسصدا

  .١١٣راالعتياء على النعبة الشرم ة؛ رقلعسا النجر ا سس  رنقلسه إلى هجر 

هذه نماذج م  التاىمخ استعرضناها فترة س اىة منمي ب  عثماو العمير حيث متضدح 

 م  خاللها صعسبة السقا رحرا ة المسق  رخطر المسؤرلية.

 المبنث الثالثس منمي ب  عثماو العمري رميعس الس اىة الناذبة

 
ً
 أمدرا

ً
 رزرىا

ً
لم من  ا عاء منلب الس اىة ع  اإلمام المهيي  عدلديده السدالم  كدذبدا

 ع  ا ذهاوإ لدندثدرة مد  ا عدى هدذا الدمدندلدب قدبدب ذلدك فدي الدندبدسةإ أمدثدال 
ً
غرمبا

مسيلمة النذاب رسجا  رغيرهما؛ راإلمام أمثال منمي اب  النن ية رابنه عبي الله 

رأخيه عليإ رعبي الله ب  معارمة الدخداىج بدالدندسفدة رصداحدب أصد دهداو الدذي مدات 

بأىض الشراة بالشام رمنمي ب  عبي الله ب  النس   عليه السالم  الخاىج بالميمدندةإ 

 . فدقدي ا عدى أكدثدر ١١٤ر ع ر النذاب اب  اإلمام الها ي  عليه السالم  رغديدرهدم 

هؤالء تلك المناصب في أرل أمرهم ثم خلطسا فا عسا االلسهية بعي ذلك؛ رأندهدم 

قي عرج بهم إلدى السدمداءإ ركدلدمدسا الدمدسديدح  عدلديده السدالم  إلدى غديدر ذلدك مد  

الخرافات ا كاذمب التي اختلقسها  ن سهم رسمسها فضائب لهدم لديدبدتدزرا أمدسال 

الناس السذج رمتزعمسا عليهمإ رلن  سرعاو ما  هر أمرهم رباو كذبهمإ ربداءرا 

ب ضب على غضب رفي اآلخرة لهم عذاب عظيمإ رصاىرا أضنسكة للتاىمخ رمدلدعدندة 

للبشرمة. رقسم م  هؤالء تاب رى ع ع  أمره رنيم على ما صيى منه راعدتدذى مد  

 أفعاله لألمة.

؛ فنلخص مدندهدمس
ً
 رزرىا

ً
عس الس اىة ع  ال مام المهيي  عليه السالم  كذبا

ّ
ا مي

ّ
 أم

 
ً
 أبس منمي الشرمعيس -أرال

كاو م  أصناب اإلمام الها ي رالعدسدندري  عدلديده السدالم إ راسدمده الدندسد إ ثدم 

إ ركدذب 
ً
 لم مجعله الدلده فديدهإ رلدم مدند  لده أهدال

ً
اننرف ركاو أرل م  ا عى مقاما

على الله رحججه  عليهم السالم  رنسب إليهم ما ال مليل بدهدم رهدم مدنده بدراءإ 

 مد  اإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم  
ً
فلعنته الشيعة رتبرأت منهإ رخدرج تدسقديدعدا

بلعنه رالبراءة منه. قال هاىروس ثم  هر القسل منه بالدند در راإللدندا ؛ ركدب هدؤالء 

 على اإلمامإ رأنهم ركال ه ميعسو هدذه الضدعد دة 
ً
الميعي  إنما منسو كذبهم أرال

 بهذا القسل إلى مساالتهمإ ثم مترقى ا مر بهم إلى قسل النال ية كما اشتهر 
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 لددعدائدد  الددلده تددتدرو 
ً
  .١١٥مد  أبددي  ددعد در الشدلددمد دداندي رنددظدرائدده عددلديدهددم  ددمديددعدا

 
ً
 منمي ب  نمير النلريس -ثانيا

كاو ملقب بال هري رهس مد  أصدنداب اإلمدام الدعدسدندري  عدلديده السدالم  فداندندرف 

 
ّ
رافتت  رأصبح مستخيم اسم صندبدتده لدإلمدام الدعدسدندري  عدلديده السدالم  لديدسدتديى

 شيمي الدلدهدجدة 
ً
ا ىبا  رمتليى على الناس السذجإ فنتب اإلمام  عليه السالم  كتابا

يه رضي النس  ب  منمي المسمى باب  بابا القميإ حيث كش  فيه اندندرافدهدمدا 
ّ
ض

 أحي أصنابهس ابرأ إلى الله م  ال هري 
ً
رالبراءة منهماإ فقال  عليه السالم  مخاطبا

إ 
ّ
رالنس  ب  منمي ب  بابا القميإ فبرأ مدندهدمداإ فدإندي مدندذىك ر دمديدع مدسالديدي

دانديد  مدؤذمديد ؛ 
ّ
رإني ألعنهما عليهما لعنة اللهإ مستأكلي ؛ مأكدالو بدندا الدنداس؛ فدت

  ...الددخ.١١٦آذاهددمددا الددلددهإ أىسددلددهددمددا فددي الددلددعددنددةإ رأىكسددهددمددا فددي الدد ددتددنددة 

رقال سعي بب  عبي اللهس كاو منمي ب  نلير النميري مديعدي أنده ىسدسل ندبديإ رأو 

علي ب  منمي  عليه السالم  اىسله؛ ركاو مقسل بالتناسخ رم لس في أبدي الدندسد  

الها ي  عليه السالم  رمقسل في الربسبيةإ رمقسل باإلباحة للمناىم رتنلديدب ندندا  

 مد  ذلدكإ 
ً
 ر ّب ال منرم شديدئدا

ّ
 في أ باىهمإ رمزعم أو الله عز

ً
الر ال بعضهم بعضا

ب في الم عسل به   رأنه م  ال اعب إحيو 
ّ
رأو ذلك م  التساضع راإلخبات   رالتذل

الشهسات رالطيباتإ ركاو منمي ب  مسسى ب  النس  ب  ال رات _رهس رالي علدي 

ي أسبابه رمعضيه. ثم قال سعيس أخدبدرندي ٢٩٩ب  منمي رزمر المقتيى عام 
ّ
ه_ مقس

 
ً
بذلك ع  منمي ب  نلير أبس زكرما منيى ب  عدبدي الدرحدمد  بد  خداقدات أنده ىآه عديداندا

رغالم على  هره؛ قالس فلقيتهإ فعاتبتده عدلدى ذلدكإ فدقدالس إو هدذا مد  الدلدذات؛ 

ر 
ّ
  .١١٧رهس م  التساضع لله رترك التجب

رقال هبة الله أبس نلرس فلما تسفي أبس منمدي  عدلديده السدالم  ا عدى مدقدام أبدي 

 ع ر منمي ب  عثمداو؛ رأنده صداحدب الدزمداو  عدلديده السدالم إ را عدى لده الدبدابديدةإ 

ف ضنه الله تعالى بما  هر منه م  اإللنا  رالجهبإ رلع  أبي  ع ر عد  عدثدمداو 

 له رتبرمه منهإ راحتجا ه عنه.

را عى ذلك االمر بعي الشرمعيإ رتبعه  دمداعدة تسدمدسا بدالدندلديدرمدة كداو مدندهدمس 

 . رقدال أبدس طدالدب ا ندبداىيس لدمدا  دهدر ١١٨منمي ب  مسسى ب  النس  ب  ال رات 

الدعدمدري  ىضدي الدلده عدنده  رتدبدرأ مدندهإ   –منمي ب  نلير بما  هرإ لعنه أبس  عد در 

فبل ه ذلكإ فقلي أبا  ع ر  ىضي الله عنه  ليعط  بدقدلدبده عدلديده أر مدعدتدذى إلديدهإ 

 
ً
١فدددددددددددلدددددددددددم مدددددددددددأذو لددددددددددده رحدددددددددددجدددددددددددبددددددددددده رى ه خدددددددددددائدددددددددددبدددددددددددا ١ ٩.   

ة التي تسفي فيها؛ قيب له رهس ثقيب اللساوس لمد  هدذا ا مدر مد  
ّ
رلما اعتّب العل

بعيك:  فقال بلساو ضعي  ملجل س أحمي   فلم ميىرا م  هس:   رفرقة قالاس هدس 

أحمي ب  مسسى ب  ال راتإ رهس أخس علي ب  منمي رزمر المقدتديىإ رفدرقدة قدالداس 

  .١٢١إنه أحمي ب  أبي النسي  ب  بشر ب  مزمي فت رقساإ فال مر عسو إلى شيء 
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ً
 أحددددددددددددددددددددددمددددددددددددددددددددددي بدددددددددددددددددددددد  هدددددددددددددددددددددداللس -ثددددددددددددددددددددددالددددددددددددددددددددددثددددددددددددددددددددددا

 إ ١٢٣ه ٢٦٧ه رتدسفدي عدام ١٨١ إ رلدي عدام ١٢٢ إ رالدعدبدرتدائدي ١٢١رملقب بالنرخي 

عاصر فيها اإلمام الرضا  عليه السالم  راإلمام العدسدندري  عدلديده السدالم إ رسدبدع 

سني  م  ال يبة الل رو منها خمس سني  فترة س اىة عثماو ب  سعييإ رسنتي  

 فددددددددددددتددددددددددددرة سدددددددددددد دددددددددددداىة أبددددددددددددي  ددددددددددددعدددددددددددد ددددددددددددر الددددددددددددعددددددددددددمددددددددددددري.

 رخمسي  حجةإ عشررو منها عدلدى قديمديدهإ لدقديده 
ً
اتخذ مسلك التلسفإ رح  أىبعا

ه اإلمام الدعدسدندري  عدلديده السدالم  عدلدى مدا ١٢٤أصنابنا بالعراق ركتبسا عنه 
ّ
 إ ذم

 ؛ رتبنى بدعديه اإلمدام الدمدهديي الدتدندذمدر مدندهإ فدندتدب إلدى ركدالئده ١٢٥ىري عنه 

   . ررى  على القاسم بد  الدعدالء نسدخدة مدا ١٢٦بالعراقس احذىرا اللسفي المتلنع 

كاو خرج م  لع  اب  هاللإ فأننررا ىراة أصنابنا بالعراق ذلكإ لمدا كداندسا قدي كدتدبدسا 

م  ىراماتهإ فنملسا القاسم ب  العالء في أو مرا ع في أمدره؛ فدخدرج إلديده اإلمدام 

 على مي س يره منمي ب  عثماو العمري  اء فديدهس 
ً
المهيي  عليه السالم  تسقيعا

قي كاو أمرنا ن ذ إليك في المتلنع اب  هالل ال ىحمه الله بما قي عدلدمداإ رلدم مدزل 

إ مسدتدبدي بدرأمده 
ً
ال غ ر الله ذنبهإ رال أقال عثرته؛ مياخلنا في أمرنا بال إذو مناإ رال ىضا

فيتنامى م   مسننا رال ممضي م  أمرنا إماه إال بما مهساه رمرميهإ أىا ه الله فدي 

ذلك في ناى  هنمإ فلبرنا عليه حتى بتر الله بيعستنا عمرهإ ركدندا قدي عدرفدندا خدبدره 

 م  مسالينا في أمامه ال ىحمه اللهإ رأمرنا بلقاء ذلك إلى الخا  م  مساليناإ 
ً
قسما

 رنددندد  نددبددرأ إلددى الددلدده مدد  ابدد  هددالل ال ىحددمدده الددلددهإ رال مددمدد  ال مددبددرأ مددندده.

 ؛ سلمه الله رأهب بيته مما أعلدمدنداك مد  حدال هدذا الد دا در ١٢٧رأعلم االسناقي 

ر ميع م  كاو سألك رمسألك عنه م  أهب بليه رالخاى ي إ رم  كداو مسدتدندل أو 

مطلع على ذلك؛ فانه ال عذى الحي م  مسالينا في التشنيك فيمدا ىرو عدندا ثدقداتدنداإ 

قي عرفسا بأننا ن ارضهم بسرنا رننمله إماه إليهم رعدرفدندا مدا مدندسو مد  ذلدك إو 

  .١٢٨شاء الله تعالى 

رمظهر م  هذا البياو أنه صيى منه  عليه السالم  بعي مست اب  هاللإ رلعلده مدات 

 م  التسقديدع أو ابد  هدالل كداو 
ً
بعي التسقيع ا رل رقبب هذا البياو. رقي اتضح أمضا

متلقى ا رامر م  اإلمام المهيي  عليه السالم  رلس بالساسطةإ اال انه كاو مستبي 

برأمه فيها رال مطيل منها اال ما مرمي ركي  ما مرمي   فيعا علديده اإلمدام الدمدهديي 

 عليه السالم  فبتر الله عمرهإ رثبا قسم على انناى مدا خدرج فديدهإ رلدم مدند دعدهدم 

هذا القسل البليغإ فعار را القاسم ب  العالء على او مرا ع فيه؛ فخرج م  اإلمدام 

  اء فديدهس 
ً
المهيي  عليه السالم  على مي س يره منمي ب  عثماو العمري تسقيعا

 
ّ
ال شنر الله قيىهإ لم ميع المرزئة بأو ال مزمغ قلبه بعي أو هياهإ رأو مدجدعدب مدا مد 

؛ رقي علمتم ما كاو مد  أمدر الديهدقداو لدعدنده 
ً
 رال مجعله مستس عا

ً
به عليه مستقرا

 حي  فعب ما فعبإ فعا له 
ً
 الله رخيمته رطسل صنبتهإ فأبيله الله باإلمماو ك را
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الله بالنقمة رلم ممهلهإ رالنمي لله ال شرمك لده رصدلدى الدلده عدلدى مدندمدي رآلده 

  .١٢٩رسلم 

 فدتدرة سد داىة 
ً
 صدالدندا

ً
رمظهر م  النلس  التاىمخية او اب  هالل هذا بدقدي مدؤمدندا

عثماو ب  سعييإ رلننه بيأ بالتشنيك في فترة س اىة أبي  ع در الدعدمدري؛ بدندجدة 

 عليه م  قبب اإلمام العسنري  عليه السالم  رمقسلس لم أسمعه مدندص 
ّ

إنناى النص

بالسكالةإ رليس أننر أباه؛ فأما أو أقطع أو أبا  ع ر منم ب  عثماو العمري ركديدب 

صاحب الزماو  عليه السالم  فال أ سر عليه  ؛ فقالسا لهس قي سمعه غيدرك   فدقدالس 

 . رقدي ١٣١أنتم رما سمعتم  ررق  علي أبي  ع ر العمري فلعنسه رتبرأرا منده 

 عد  اإلمدام 
ً
ذكره الشيخ الطسسي في قائمة المذمسمي  رالميعي  للس اىة كذبدا

 للنسي  ب  ىر  النسبختي بدأنده بدقدي عدلدى 
ً
المهيي  عليه السالم إ رىرو تسقيعا

  .١٣١ضدددداللددددتددددهإ فددددلددددعددددندددده اإلمددددام الددددمددددهدددديي فددددي  ددددمددددلددددة مدددد  لددددعدددد  

 
ً
 أبدددددددددددددددددددس طددددددددددددددددددداهدددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددبددددددددددددددددددداللددددددددددددددددددديس -ىابدددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددا

ه ١٣٢رهس منمي ب  علي ب  باللإ م  أصناب اإلمام العسنري  عليه السالم  
ّ
 إ عدي

اب  طاررس م  السكالء المس س م  في ال يدبدة اللد دروإ را بدساب الدمدعدررفديد  

الذم  ال مختل  اإلمامية القائلسو بإمامة النس  ب  عدلدي  عدلديده السدالم  فديدهدم 

 إ ر اهره كسنه بمنزلة القاسم ب  العالء را شدعدري را سديي رغديدرهدم فدي ١٣٣

السثاقة رالجاللةإ اال او الشيخ الطسسي ذكره في المذمسمي  الذم  ا عسا البابيةإ 

 
ً
فتابعناه على ما ذكرهإ رتسق  العالمة النلي في مدا مدررمده مد  أ دب ذلدك أمضدا

 . قال الشيخ الطسسيس رقلته مدعدررفدة فديدمدا  درو بديدنده ربديد  أبدي  دعد در ١٣٤

_منمي ب  عثماو_ نلر الله ر ههإ رتمسدنده بدا مدسال الدتدي كداندا عدنديه لدإلمدام 

المهيي  عليه السالم ؛ رامتناعه م  تسليمهاإ را عا ه أنه السكديدبإ حدتدى تدبدرأت 

الجماعة منهإ رلعنسه؛ رخرج فيه م  صاحب الزماو  عليه السالم  ما هدس مدعدررف 

 . ثم او الباللي هذا كاو له  ماعة م  ا صناب رالمؤميم  منهمس أبدس الدطديدب ١٣٥

 
ً
 هدامدا

ً
أخسهإ راب  حرز رى ب م  أصنابناإ رقي ان لب االخير عنهإ ركاو للبداللدي  رىا

في عملية االننراف رالتزرمرإ مما  عا أبي  ع ر العمري بأو متلديو لده رمدر عدهإ 

 ع  اإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم  
ً
ثم أخذ ا مسال التي كانا تلله بنسنه ركيال

فلم م لح في ذلكإ ربقي اب  بالل على ضاللدتده رتدمدسدنده بدا مدسال رغديدرهدا مد  

الضالالت. ىرو الطسسي بإسنا ه ع  المعاذي قالس قلي أبس  دعد در الدعدمدري ابد  

بالل في  اىه ركاو عنيه  ماعة فيهم؛ أخسه أبس الطيب رابد  حدرزإ فديخدب الد دالم 

فقالس أبس  ع ر العمري على البابإ ف زعا الجماعة لذلدك رأندندرتده؛ لدلدندال الدتدي 

كداندا  درت؛ رلدم مسدتدطددع ابد  بدالل او مدندجدبدده فدقدالس مدديخدب  إ فديخدب أبدس  دعد ددر 

_العمري_ فقاو له أبس طاهر رالجماعةإ ر لس فدي صديى الدمدجدلدسإ ر دلدس أبدس 

 طاهر كالجالس بي  ميمه فأمهلهم أو مسنتساإ ثم قال العمريس ما أبا طاهرإ 
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أنشيك بالله ألم مأمرك صاحب الزماو  علديده السدالم  بدندمدب مدا عدنديك مد  الدمدال 

إ 
ً
:  فقال اب  باللس اللهم نعدمإ فدندهدض أبدس  دعد در  ىضدي الدلده عدنده  مدندلدرفدا

ّ
إلي

ررقعا على القسم سنتة   فلما تجلا عنهم قال أخسه أبس الطيبس رم  أم  ىأمدا 

صاحب الزماو:  قالس قي رقع علي م  العيبة له ر خلني م  الرعب منه ما عدلدمد  

أنه صاحب الزماو  عليه السدالم إ قدال ذلدك الدر دب مد  أصدندابدنداس فدنداو هدذا سدبدب 

  .١٣٦انقطاعي عنه 

 
ً
 الب يا يس -خامسا

رهس منمي ب  أحمي ب  عثماو ب  سعيي العمري؛ ح يدي السد ديدر ا رل رابد  اخدي 

الس ير الثاني أبي  ع ر العمريإ كاو أمره في قلة العلم رالدمدررءة أشدهدر مد  

 عني عدمده ابدي  دعد در الدعدمدري بدالضدالل ١٣٧أو مذكر 
ً
 رمعررفا

ً
 . فقي كاو مشهسىا

راالننرافإ لننه غير معررف ليو النثيرم  م  االصناب. ىرو الطسسي باو  مداعدة 

 مد  
ً
م  االصناب كانسا في مجلس إقامة أبي  ع ر العمري رهم متذاكررو شديدئدا

الررامات رما قاله اللا قسو  عليهم السالم  حتى اقبب ابس بنر منمي ب  احمي بد  

عثماو المعررف بالب يا ي راب  اخي ابي  ع ر العمري  ىضي الدلده عدنده إ فدلدمدا 

بلر أبس  ع ر  ىضي الله عنه  قال للجماعةس امسنساإ فإو هدذا الدجدائدي لديدس مد  

 إ ركاو هذا قي ا عى الس اىة الناذبة ركاو له  ماعة م  الدمدؤمديمد  ١٣٨اصنابنم 

 
ً
 إ ١٣٩منهمس أبس  ل  منمي ب  المظ ر الناتبإ رقي كاو في ابتياء أمدره مدخدمدسدا

 بذلكإ  نه كاو تربية النرخيي  رتدلدمديدذهدم رصدنديدعدهدم  ركداو الدندرخديدسو 
ً
مشهسىا

مخمسة ال مشك في ذلك أحي م  الشديدعدةإ رقدي كداو أبدس  لد  مدقدسل فدي ذلدك؛ 

رمعترف به رمقسلس نقلني سيينا الشيخ اللالح _قديس الدلده ىرحده رندسى ضدرمدنده_ 

 . ١٤١ع  مذهب أبي  ع ر النرخي إلى المهذب اللنيحإ معني أبا بندر الدبد ديا ي 

ثم إو أبا بنر الب يا ي حي  أىسدب الديده ر دسه الدخداصدة رعدلدمداءهدم رسدألدسه عد  

 عساه الس اىةإ أننر ذلك رحل  عليه رقالس ليس إلي م  هذا ا مر شيءإ رعدرض 

عليه مال لني مأخذه بالسكالة ع  اإلمام المهيي  عليه السالم إ رإنما عرض عليده 

 م  هذا ا مدر 
ّ
إ فأبى رقالس منرم علي أخذ شيء منهإ فإنه ليس إلي

ً
ذلك امتنانا

 شيءإ رال ا عيا م  هذا.

قال الراريس فلما  خب ب يا ؛ مال إليه أبس  ل  الناتب رعيل ع  الطائ دة رأرصدى 

إليهإ لم نشك أنه على مذهبهإ فلعناهإ ربدرأندا مدندهإ  و عدندينداس أو كدب مد  ا عدى 

 . ركداو أبدس  لد  مديافدع عد  ١٤١االمر بعي السمري فهس كافر منمسإ ضدال مضدب 

أبي بنر الب يا ي رم ضله على أبي القاسم النسي  ب  ىر  رعدلدى غديدرهإ فدلدمدا 

قيب له في ر ه ذلك قالس  و أبا  ع ر منمي ب  عدثدمداو قدي اسدمده عدلدى اسدمده 

في رصيتهإ فقلا لهس فالمنلس  أفضب م  مسالنا أبي النسد  مدسسدى الدندا دم 

  عليه السالم إ فقال ليس أنا تتعلب على سيينا رمسالنا رتعا مه؛ فقلاس رالخلل 
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كلهم تعا ي أبا بنر الب يا ي رتتعلب عليه غيرك رحيك   ركينا أو نتقاتب رنأخدذ 

    رحني أنه تسكب لليزميي بالبلرةإ فبقي في خيمتده مدية طدسمدلدةإ ١٤٢با زماق 

إ فسعي به إلى اليزميي فقبض عليهإ رصا ىه رضدربده عدلدى أم 
ً
 عظيما

ً
ر مع ماال

 
ً
 إ بعدي أو أرصدى إلدى أبدي ١٤٣ىأسه حتى نزل الماء م  عينيهإ فمات أبس بنر ضرمرا

 لددددددلددددددسدددددد دددددداىة.
ً
 مدددددديعدددددديددددددا

ً
  لدددددد  مدددددد  بددددددعدددددديهإ فددددددأصددددددبددددددح هددددددذا أمضددددددا

 
ً
 الباقطانيس -سا سا

 الس اىة ع  االمام الدمدهديي  عدلديده السدالم إ رقدي رضدعده  
ً
 ميعيا

ً
ركاو هذا أمضا

أحمي اليمنسىي بعي أو حمب اليه ستة عشر ال   مناى م  أهب  منسى ليسلمها إلدى 

الس راء بالسص إ فسصب للباقطاني رقالس بيأت بالباقطانيإ رصرت إلديده فدس ديتده 

 لده مدررءة  داهدرةإ رفدرس عدربديإ رغدلدمداو كدثديدرإ رمدجدتدمدع الدنداس 
ً
 مدهديدبدا

ً
شيخا

إ فدأطدلدا 
ّ
 ربدر

ّ
دب رقدرب رسدر

ّ
متنا ررو عنيهإ قالس فيخلا إليه رسلما عدلديدهإ فدرح

القعس  إلى أو خرج الناس فسألني ع   منيإ فعرفته أني ى ب مد  أهدب الديمدندسىإ 

 م  المال أحتاج أو أسلمه رأىمي حجة   فلما أعدسزه ذلدكإ قدالس 
ً
رافيا رمعي شيئا

 في ال يإ قالس فعيت إليه م  ال يإ فلم مأِت بنجة  رافتضنه الله علدى 
ّ
تعس  إلي

  .١٤٤ى رس الخالئل 

 
ً
 إسناق ا حمرس -سابعا

 
ً
 م  اإلمام المهيي  علديده السدالم إ ركداو شدابدا

ً
ركاو هذا قي ا عى الس اىة أمضا

إ رقي كاو منضر منزله أكثر مما منضدره الدبداقدطدانديإ ركداو لده فدرس رلدبداس 
ً
نظي ا

رمررة رغلماو كثر؛ قال اليمنسىيس  خلا عليه رسلما عليه فدرحدب رقدرب فلدبدرت 

إلى أو خ  الناسإ فسألني ع  حا تيإ فقلا له كما قلا للباقطانيإ رعيت إلديده 

  .١٤٥بددعددي ثددالثددة أمددامإ فددلددم مددأِت بددنددجددةإ رفضددندده الددلدده تددعددالددى فددي أمددره 

 
ً
 أبس  ل  الناتبس -ثامنا

إ آمد  بدأبدي بدندر الدبد ديا ي 
ً
 مشدهدسىا

ً
رهس منمي ب  المظ ر الناتبإ كاو مدخدمدسدا

 إ ركاو ميافع عدنده بدندراىةإ رمدقديمده عدلدى ابد  ىر  ١٤٦راعتبر مذهبه هس اللنيح 

 إ رأمدره فدي ١٤٨ إ حتى أرصى لده أبدس بدندر الدبد ديا ي بدعدي رفداتده ١٤٧النسبختي 

ا عى الس اىة بعي السدمدريإ فدنداو هدذا عدالمدة   – ( ١٤٩الجنسو أكثر م  أو منلى 

.
ً
 كدددذبددده لددديو ا صدددندددابإ فدددأ دددهدددر الددد دددلدددس ر ددد  رسدددلدددسدددب ثدددم صددداى مددد دددسضدددا

أقسلس لقي كاو معظم هؤالء المننرفيد  الدمدذكدسىمد  مشدتدركدسو فدي خدط ا ئدمدة 

 عليهم السالم  رالس راء في ا عم ا غلبإ بشدعدسىهدم بدظدلدم السدلدطدات لدهدمإ 

رعيم اعترافهم بمشررعيتهاإ رهذا الشعسى ن سه كاو قدي  دعدلدهدم مدرهدبدسو أو 

مبيعسا ضمائرهم للسلطات أر مياهنسا معهم في أمرهدمإ أر مدندرسدسا نشداطدهدم 

 ر هس هم   لهاإ  نهم مشعررو أنهم ل  منللسا على المؤميم  را نلاى في 
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 مدا للدالدح السدلدطداتإ فداعدتدبداى أو تدلدك 
ً
ا مةإ رأنهم سي قيرنهم إو فعلسا شيئا

ال لائب كداندا تدمدثدب أعدلدى ىصديدي لدإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم ؛ فدلديدس مد  

السهسلة أو مقيمسا التنازالت للسلطات على صالح حسابهمإ رعلى هذا سدسف لد  

مدندسو الشددعدسى بددهدذا االتددجداه رهددس الدقددرب مد  السدلدطددات راإل الء بددأسدراى اإلمددام 

 إلدى مدعدرفدتدهدم الدتدامدة بدأو اإلمدام 
ً
 لهدمإ مضدافدا

ً
المهيي  عليه السالم  مجيما

 عليه السالم  على علم كامب رتام بنب ما مليى منهم م  تنركات رنشاطإ ربدندب 

اليسائس رالمؤامرات التي ىبما منينسنها ضيه؛ رأنه بإمنانده أو مد دضدندهدم فدي 

 
ً
عقر  اىهم؛ رال منسو لهم أي قيمة في ا مدةإ رهدذا هدس الدذي  دعدلدهدم طدرفدا

في عيائهم للسلطات رالس راء على حٍي سساءإ رلم من  في مستطاعهدم رهدم 

ممثلسو أضيل االتجاهات رأضع ها في أو مناىبسا في  هتي  رمدبدذلدسا نشداطدهدم 

ب في خاتمة أمرهم رإنهاء حسابهم.
ّ
 في أكثر م  ميياوإ مما عج

المبنث الرابعس الدتدراث الدذي خدلد ده مدندمدي بد  عدثدمداو بد  سدعديدي الدعدمدري لدألمدة 

 اإلسالمية

 لأل يال را مة اإلسالميدة مدع تلديمده 
ً
 خاليا

ً
لقي خل  منمي ب  عثماو العمري تراثا

 لددمددهددمددة السدد دداىة عدد  اإلمددام الددمددهدديي  عددلدديدده السددالم .. رنددلددخددلدده بددمددا مددلدديس

 
ً
 مددددا تددددركدددده مدددد  ىرامددددات رأحددددا مددددث عدددد  ا ئددددمددددة ركددددتددددب رمددددؤلدددد دددداتس -أرال

 لدلدندسا ث 
ً
 عدامدا

ً
لقي كانا ب يا  في أراخر القرو الثاني ربيامة القرو الثالث مسرحا

 مد  الدررامدات 
ً
 ضدخدمدا

ً
السياسية رال نرمة؛ رقي خل  منمي ب  عثماو العمري تدراثدا

 ها في مختل  العلسم فدقدي ىرو 
ّ
 صن

ً
را حا مث ع  ا ئمة  عليهم السالم  ركتبا

الطسسي بإسنا ه ع  أبي نلر هبة الله قالس كاو  بدي  دعد در مدندمدي بد  عدثدمداو 

 ة في ال قهإ مما سمعها م  أبدي مدندمدي الدندسد  الدعدسدندري 
ّ
 ملن

ً
العمري كتبا

 عليه السالم  رم  اللاحب  عليه السالم إ رم  أبيده عدثدمداو بد  سدعديدي عد  أبدي 

منمي النس  العسنري  عليه السالم إ رع  أبيه علي بد  مدندمدي الدهدا ي  عدلديده 

السالم  فيها كتب تر متهاس كتب ا شربة. رذكرت النبيرة أم كلثسم بنا أبي  دعد در 

منمي ب  عثماو  ىضي الله عنه  أنها رصلدا إلدى ابدي الدقداسدم الدندسديد  بد  ىر  

  .١٥١ ىضي الله عنه  عني السصية اليه 

 رال رمب م  النجاشي رالطسسيس

أنهما ذكراه فيم  لم مرر ع  ا ئمة  عليهم السالم إ مع مدا تدراه مد  ىرامدتده عد  

اإلمامي  الها ي رالعسنري  عليه السالم إ قال السيي الخسئيس مقتضى ذلدك أو 

منمي ب  عدثدمداو بد  سدعديدي لده كدتداب رلده ىرامدة عد  الدعدسدندري  عدلديده السدالم  

راللاحب  عليه السالم إ فناو على النجاشي رالشيدخ أو مدذكدراه فدي كدتدابديدهدمدا؛ 

س 
ّ
ه فيم  لم مرر عنهم  عليهم السالم إ كما صنعه الشيخ  قي

ّ
 رأنه ال ر ه لعي

 26صفحة 



27  

ه . ثم قالس رممن  االعتذاى ع  كال ا مرم س
ّ
 سر

 أما ع  ا رلس

فبأو النتاب على ما مظهر م  الررامة كاو م  الس ائع ع  السد دراءإ فدلدم مدره أحدي 

 مددد  الدددعدددلدددمددداء رالدددرراةإ رلدددذلدددك لدددم مدددتدددعدددرض الدددندددجددداشدددي رالشددديدددخ لددده.

 رأما ع  الثانيس

فبأو ىرامة منمي ب  عثماو ع  العسنري  عليه السالم  لم تثبا إال فيما ىراه ابد  

نس  م  ىرامة منمي ب  عثماو ع  العسنري  عليه السدالم  فدي الدندتداب الدمدزبدسىإ 

 
ً
رقي عرفا حال النتاب. رأما ىرامته ع  اللاحب  عليه السدالم  فدهدس رإو كداو أمدرا

 رتقيم بعضهاإ إال أو الشيخ الطسسي  ىحمه الله  لم متعرض في ى دالده لدمد  
ً
ثابتا

ىرو ع  اللاحب  عليه السالم إ باعتباى أو الرراة عنه  عليه السالم  لم مننلر في 

إ رأ ىج م  ىرو ع  اللداحدب 
ً
إ فأل ب ذلك لم مجعب الشيخ لهذا بابا

ً
الس راء إال نا ىا

 فددديدددمددد  لدددم مدددرر عدددندددهدددم  عدددلددديدددهدددم السدددالم  
ً
  .١٥١ عدددلددديددده السدددالم  أمضدددا

س إو عيم عنساو ال هدرسدا 
ً
 للشيخ الطسسي رالنجاشي قائال

ً
رقال التستري معتذىا

  . رالدددلددده اعدددلدددم.١٥٢لددده رى دددال الدددندددجددداشدددي غددد دددلدددة بدددعدددي كدددسنددده ذا كدددتددداب 

 رأمددددددا ىرامدددددداتدددددده رأحددددددا مددددددثدددددده عدددددد  ا ئددددددمددددددة  عددددددلدددددديددددددهددددددم السددددددالم س

فقي ىرو عنهم  عليهم السالم  في مجاالت مختل ة رأبساب عيمية م  الدعدلدسم 

 رنلخص بعضها بما مليس

 ؛ رأو المهيي  عليه السالم  مدندضدر كدب ١٥٣ىراماته في أو ا ىض ال تخلس م  حجة 

ر عداء الد درج الدذي قدرأه   ١٥٤مسس  ح  رما قاله  عليه السدالم  فدي الدمدسسدم 

 إ رمدعدا دز ىآهدا فدي رال ة اإلمدام الدمدهديي ١٥٥اإلمام المهيي  علديده السدالم  

 ؛ را مسال الدتدي كداندا تلدب لدإلمدام الدمدهديي  عدلديده السدالم  ١٥٦ عليه السالم  

ى الله عليه رآله رسلم  راللالدنديد  تدزمدي ١٥٧رقضية التشنيك 
ّ
 ؛ رزماىة النبي  صل

 ؛ رىرامته ع  اإلمام المهديي  عدلديده السدالم  فدي  عداء الدمدؤمد  ١٥٨في الرزق 

  .. الخ.١٥٩ر عاء النافر 

 رأما أ عيته ع  ا ئمة  عليهم السالم س

 م  ا  عديدة إلدى ا مدة اإلسدالمديدةإ 
ً
 ضخما

ً
فقي قيم منمي ب  عثماو العمري تراثا

فناو منها أ عية ذات مضدامديد  تدربدسمدة رعدرضده فديدهداس إندمداء الدمدلدندات الدررحديدة 

رالن سية السائرة ننس التنامب؛ رإضعاف ال رائز الجامدندة فدي اإلنسداو راندتدشدالده 

ة الشهساتإ رتهذمب طباعدهإ رتدطدهديدره مد  اآلثدام لدندي مسدتدخديم قدساه 
ّ
م  هس

رمساهبه في كب خيرإ ر اءت ا  عيدة الدتدي ىراهدا مدندمدي بد  عدثدمداو عد  أئدمدتده 

 عليهم السالم  أر قالها بن سه معالجة مشنلة اإلنساو رهمسمهإ رهدي تدقدسم 

 على ناحيتي س ا رلى زىع بذرى الخير را مالي رسقيها بماء العقييةإ رتقسمة 

 27صفحة 



28  

 صالدندة. الدثدانديدةس 
ً
هذا الشعسى بتسفير ا  ساء المالئمة الحتضانها لني تعطي ثماىا

تنمية الرغبة رالرهبة م  الله تعالى  نها رحيها التي متشعب عنهدا  دذرى الدخديدر 

 له في سره رعالنيته ليمنعه ع  
ً
رالتآل  رإمجا  السازع اليمني في الن س مرافقا

اىتناب المعاصيإ رمسق ه ع  اىتناب الجرائم. رلقي ىسما تدلدك ا  عديدة الدعدالقدات 

اال تماعية رالعائلية رغرضهم زىع بذرى المجتمع اللالح؛ رمنها التام لله سبندانده 

ر عنه باليعاء السياسيإ رقي استعملده 
ّ
 آخر م  اليعاء معب

ً
رتعالىإ رهناك نمسذ ا

ا ئمة  عليهم السالم  كسال  رزىع الخسف رالرعب في قلسبهم لزعزعة كديداندهدم 

رتشتيا كلمتهمإ رإمقا  الجدذرة فدي ند دسس الدمدؤمدنديد  رشدندذهدا رتدقدسمدتدهدا. 

 ه مدندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدري عد  ا ئدمدة 
ّ
 خل

ً
رإليك ما رى  م  أ عية كما أو تراثا

 ا مدام رلدهدا 
ّ
 فدي مدر

ً
 عليهم السالم  رمنها أ عية مأثسىة رمشهسىة تقرأ  ائدمدا

 إشراقات ىرحية في الن سس. 

 رمنهاس

  عاء االفتتا س

رهس اليعاء المشهسى الذي مقرأ فدي شدهدر ىمضداو الدمدبداىك كدب لديدلدة.. قدال ابد  

 ع  كتاب منمي ب  قرة ع  أبي عمرر منمي ب  نلر السنسني  ىضدي 
ً
طاررس نقال

 أ عية 
ّ
الله عنه  قالس سألا أبا بنر منمي ب  أحمي ب  عثماو الب يا ي أو مخرج إلي

في شهر ىمضاو التي كاو عمه أبس  ع ر منمي بد  عدثدمداو الدعدمدري  ىضدي الدلده 

 بدأحدمدر فدندسدخدا مدنده أ عديدة كدثديدرةإ رمد  
ً
 مجدلديا

ً
  فترا

ّ
عنه  ميعس بها فأخرج إلي

 ملتهاس رتيعس بهذا اليعاء في كب ليلة م  شدهدر ىمضداوإ فدإو الديعداء فدي هدذا 

 . رقال النسىي فدي تدنديدة الدزائدر مدا ١٦١الشهر تسمعه المالئنة رتست  ر للاحبه 

تر متهس رأسني العالمة المجلسدي هدذا الديعداء إلدى صداحدب ا مدر  عدلديده السدالم  

 إ رأرلدهس بسدم الدلده الدرحدمد  ١٦١ركتب للشيعة أو مقرأ كب ليلدة مد  شدهدر ىمضداو 

  .١٦٢الرحيمس اللهم إني افتتح الدثدنداء بدندمديك رأندا مسدي  لدلدلدساب بدمدندك.. الدخ 

 رمنه  عاء السماتس

قال المجلسيس رهذا اليعاء م  ا  عية المشهسىة الدتدي اشدتدهدرت بديد  أصدندابدندا 

غامة االشتهاى في  ميع ا علاى را ملاىإ ركانسا مسا دبدسو عدلديده رمدعدرف بديعداء 

بمعنى العالماتإ رالشبسى بمعنى البسق الدذي مدند دخ فديده.  «السماء»ر «الشبسى»

ىرو المجلسي بإسنا  صنيح ع  النسي  ب  أحمي ب  أحمي ب  عمر ب  اللبا  قالس 

ه  
ّ
س سدر

ّ
حضرت مجلس الشيخ أبي  ع ر منمي ب  عثماو ب  سدعديدي الدعدمدري  قدي

 مد  الدنداس ملديقدسو شدبدسى الديدهدس  
ً
فقال بعضنا لهس ما سيييإ ما بالنا نرو كدثديدرا

على م  سرق منهمإ رهم ملعسنسو على لساو عيسى اب  مرمم رمنمي ىسدسل 

تاوإ  اهرة رباطنةإ فأما 
ّ
ى الله عليه رآله رسلم : فقالس لهذا عل

ّ
 الله  صل
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الظاهرةس فإنها أسماء الله رميائندهإ إال أندهدا عدنديهدم مدبدتدسىةإ رعدنديندا صدنديدندة 

مسفسىةإ ع  سا تنا أهب الذكرإ نقلها لنا خل  ع  سدلد إ حدتدى رصدلدا إلديدندا. رأمدا 

الباطنةس فإنا ىرمنا ع  العالم _أي اإلمام المهديي  عدلديده السدالم _ أنده قدالس إذا 

 مني إليهإ رإذا  عا النافر مقدسل الدلده 
ً
 ر ب،  عا ه شسقا

،
 عا المؤم  مقسل الله عز

 ر ب، صست أكره سدمداعده؛ اقضدسا حدا دتده رعدجدلدسهدا لده حدتدى ال أسدمدع صدستدهإ 
،
عز

قالساس فنند  ندندب أو تدمدلدي عدلديدندا  عداء السدمدات -رمشت ب بما طلبه ع  خشسعه

الدذي هددس لدلددشدبددسى حدتددى ندديعدس بدده عدلددى  ددالدمدنددا رمضددطدهدينددا رالدمددخداتددلديد  لدنددا 

رالمت رىم  علينا:  فقال منمي ب  عثماو الدعدمدريس حديثدندي أبدس عدمدس عدثدمداو بد  

سعيي قالس حيثني منمدي بد  ىاشدي قدالس حديثدندي مدندمدي بد  سدنداو قدالس حديثدندي 

 م  الشيعة سألسا ع  هذه المسألة بعينها أبا 
ً
الم ضب ب  عمر الجع ي أو خساصا

  .١٦٣عبي الله _اللا ق  عليه السالم _ فأ ابهم بمثب الجساب 

دمده 
ّ
ركاو مسشع ب  نسو رصي مسسدى  عدلديده السدالم  قدي  عدا بدهدذا الديعداء رعدل

 بدعديدنده إال أنده 
ً
خسا  بني اسرائيب.. قال الن عميس رهس مرري عد  اللدا ق أمضدا

 . رقدي ىري فديده ١٦٤ذكر أو مناىبة العماليل كاندا مدع مدسسدى  عدلديده السدالم  

فضائب عيمية في قراءتهإ فقي ىري ع  الباقر  عليه السالم  أنه قالس لس حل ا أو 

فدي هددذا الدديعداء االسدم ا عددظدم لدبددرىتإ فددا عدسا بدده عددلدى  دالدمددندا رمضدطددهدينددا 

س هذا م  مدندندسو الدعدلدم رمدخدزرنده؛ ١٦٥رالمت رىم  بنا 
ً
 إ رقال  عليه السالم  أمضا

 ... الخ ١٦٦فا عسا به رال تبذلسه للنساء الس هاء راللبياو رالظالمي  رالمنافقي  

 . رقال عثماو ب  سعيي العمريس قال منمدي بد  عدلدي ١٦٧م  ال ضائب في قراءته 

 . رقدي ذكدر ١٦٨الراشييس ما  عست به في مهم رال ملم اال رىأما سرعدة اإل دابدة 

المجلسي أنه مستنب اليعاء به فدي آخدر سداعدة مد  ندهداى الدجدمدعدةإ رقدي تلديو 

الن عمي لشر  هذا اليعاء؛ فأخذت منه بعض ال سائي لبسط النالم فيه لنسنه م  

ا  عية المشهسىةإ رقي اشتمب هذا اليعاء على أل دا  غدرمدبدة تدندتداج إلدى الشدر  

 .. رهذا اليعاء هسس قال الشيخ الطسسي في الملبا س  عداء السدمدات ١٦٩رالبياو 

مرري ع  العمري منمي ب  عثماو الدعدمدري رهدسس الدلدهدم إندي اسدألدك بداسدمدك 

العظيم ا عظم _ثالث مرات_ ا عز ا  ب ا كرم الذي إذا  عيا بده عدلدى مد دالديدل 

ابساب السماء لل تح بالرحمة ان تنا لل تح بالرحمدة اند دتدنداإ راذا  عديدا بده عدلدى 

  .١٧١مضائل ابساب االىض ل رج ان ر ا... إلخ 

 رمنهاس  عاء أمير المؤمني  في االسدتدجداىة رهدس افضدب أ عديدتده  عدلديده السدالم س

قال اب  طاررسس رم  ذلك اليعاء الم ضب على كب  عاء  مير الدمدؤمدنديد   عدلديده 

س 
ّ
السالم  رالباقر راللا ق عرض على ابي  ع ر منمي ب  عدثدمداو الدعدمدري  قدي

ه  فقالس ما مثب هذا الديعداء... رقدالس قدراءة هدذا الديعداء مد  افضدب الدعدبدا ات 
ّ
سر

  .١٧١رهسس بسم الله الرحم  الرحيمإ اللهم انا ىبي رأنا عبيك.. إلخ 
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 إ ر عدداء ى ددب فدي كددب مددسمإ حدديددث ىرو ١٧٢رمدنددهدداس  عدداء عددبددي الد ددطددر الددمددبدداىك 

الطسسي أنه أخرج هذا التسقيع الشرم  مد  الدنداحديدة الدمدقديسدة عدلدى مديي أبدي 

 ع ر منمي ب  عثماو العمري رهسس بسم الله الرحم  الرحيم؛ اللهم إني أسدألدك 

ك الدمدسدتدبدشدررو 
ّ
بمعاني  ميع ما ميعسك بده رالة أمدرك الدمدأمدسندسو عدلدى سدر

  .١٧٣بأمرك.. إلخ 

 رمددددنددددهدددداس صددددالة رزمدددداىة ر عدددداء لددددإلمددددام الددددمددددهدددديي  عددددلدددديدددده السددددالم س

قال المجلسيس قال مؤل  المزاى النبيرس ذكر التس ه إلى النجة صاحب الزماو  عليه 

 إ رالدظداهدر أو اللدالة قدبدب الدزمداىة. ١٧٤السالم  بعي صالة اثنتي عشرة ىكعة.. الدخ 

ىرو صاحب المزاى رغيره ع  أبي النسي  حمزة منمي ب  النس  شبيب قالس عرفندا 

أبس عبي الله أحمي ب  ابراهيم النسبختي قدالس شدندست إلدى ابدي  دعد در مدندمدي بد  

عثماو شسقي إلى ى مة مسالنا  عليه السالم  فقال ليس مع الشدسق تشدتدهدي أو 

 رعدافديدةإ ال 
ّ
تراه:  فقلاس نعم فقال ليس شنر الله شسقك رأىاك ر دهده فدي سدر

تلتمس ما أبا عبي الله أو تراهإ فإو أمام ال يبة تشتاق إليهإ رال تسأل اال تماع معدهإ 

إنها عزائم الله رالتسليم لها أرلىإ رلن  تس ه إليه بالزماىة بعي صالة اثنتدي عشدر 

 . أقسلس قسلهس ال تلتمس ما أبدا عدبدي الدلده أو تدراه... إلدخ الدمدرا  مدنده ١٧٥  ىكعة... إلخ

 رلس في بعض االحديداوإ 
ً
إ رلس كاو ممنسع مطلقا

ً
 فهس غير ممنسع أصال

ً
ى مته مطلقا

لم مت ل الحي م  أهب االمماو حتى الس راء ان سهمإ رهذا مدخدالد  لدلدعديداوإ الو 

 الننامدات رالدررامدات بدهدذا الدمدرام مد  الدمدؤمدنديد  مدس دب الديدقديد   هدب الديدقديد .

 رمنها أ عية ا ئمة  عليدهدم السدالم  رقدندستداتدهدم فدي الدس ائدع الدمدسدتدند دظدةس

قال اب  طاررسس ر يت في هذا االصب الذي نقلا مدنده الدقدندستدات هدذه مدا هدذا 

ل ظه مما مأتي ذكره ب ير اسنا ؛ ثم ر يت بعي سطر هذه القنستات اسنا ها فدي 

كتاب عمب ى ب رشعباو رىمضاو تألي  احمي ب  منمي ب  عبي الله ب  عباس  ىحمه 

الله  فقالس حيثني ابدس الدطديدب الدندسد  بد  احدمدي بد  مدندمدي بد  عدمدر بد  اللدبدا  

القزرمنيإ رابس اللبا  منمي ب  أحمدي بد  مدندمدي الدبد ديا ي الدنداتدبداو قداالس  درو 

بنضرة شيخنا فقيه العلامة ذكر مسالنا أبي مدندمدي الدندسد  ابد  امديدر الدمدؤمدنديد  

 عليه السالم ؛ فقال ى ب م  الطالبيي س انما منتقم منه النداس تسدلديدم هدذا االمدر 

 
ً
 مسالنا أبا منمي المجتبى اعظم شدأندا

ً
إلى اب  ابي س ياو  فقال شيخناس ىأما أمضا

 م  أو مقي  في فعب له اعتباى المعتبرم   ار مدعدتدرضده 
ً
؛ رأرضح برهانا

ً
رأعلى منانا

شك الشاكي  راىتياب المرتابي ؛ ثم انشأ منيث فقالس لما مضى سيديندا الشديدخ ابدس 

 فديدمدا 
ً
 ع ر منمي ب  عثماو ب  سعيي العمري _ىضي الله عنه رأىضاه رزا ه علدسا

أراله_ رفر  م  أمرهإ  لس الشيخ ابس القاسم النسي  بد  ىر  بد  أبدي بدندر _زا  

الله تسفيقه_ للناس بقية نهاى مسمده فدي الدياى الدمداضدي  ىضدي الدلده عدنده  _أي 

 رحقة 
ً
 رعنازا

ً
 منمي ب  عثماو العمري_ فأخرج إليه ذكاء الخا م ا بيض ميى ا
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خشب ميهسنةإ فأخذ العناز فجعله في حجزه على فخذمهإ راخدذ الدمديىج بديدمديدنده 

فداذا -رالنقه بشمالهإ فقال السىثةس في هذا الدمديىج ذكدر ر ائدع؛ فدندشدره ابد  ىر 

هي أ عية رقنست مسالينا ا ئمة  عليهم السالم  رفيه قنست مسالنا أبدي مدندمدي 

النس  اب  امير المؤمني   عليه السالم  رأمالها علينا م  ح ظهإ فنتبدنداهدا عدلدى 

ما سطر في هذه الميى ة رقالساس احت ظسا بها كما تدندتد دظدسو بدمدهدمدات الديمد إ 

 ... رهي قنستات را عية لالئمة  عليهم السدالم  ١٧٦رعزمات ىب العالمي   ب رعز 

 مدذكدسىة فدي كدتدب اال هديدة 
ً
إلى النجة المهيي  عليه السالم  رهي طسملة  ديا

  .١٧٧فرا عها 

 أمدددددددددددا تدددددددددددراثددددددددددده فددددددددددديدددددددددددمدددددددددددا خدددددددددددرج مددددددددددد  تدددددددددددسقددددددددددديدددددددددددعددددددددددداتس

رخرج م  منمي ب  عثماو العمري تدسقديدعدات كدثديدرة مد  امدامده الدمدهديي  عدلديده 

 السالم  لالمة االسدالمديدة فدي امدسى رقضدامدا عديمدية.. تدلدخدص بدعدضدهدا بدمدا مدلديس

 التسقيع االرلس

 النهي ع  ذكر اسم االمام الدمدهديي  عدلديده السدالم  رحدندمدة الدندهدي عد  ذلدكس

ىرو المجلسي بإسنا ه ع  علي ب  صيقة القمي قالس خرج الي منمي ب  عثدمداو 

العمري  ىضي الله عنه  ابتياء م  غير مسألةس ليخبر الذم  مسألسو ع  االسدم امدا 

السنست رالجنةإ راما النالم رالناى؛ فاندهدم او رقد دسا عدلدى االسدم اذاعدسهإ راو 

س عليه 
ّ
  .١٧٨رق سا على المناو  ل

 الدددتدددسقددديدددع الدددثدددانددديس مسدددألدددة كدددالمددديدددة رهدددي تددد دددسمدددض الدددخدددلدددل رالدددرزقس

رى  ع  ابي  ع ر منمي ب  علي ب  النسي  ب  بابسمه ار قالس أبس النس  علي ب  

   ١٧٩منمي ب  احمي اليالل القمي 
ّ
قالس اختل   ماعة م  الشيعة في او الدلده عدز

ض إلى االئمة  عليهم السالم  او مخلقسا رمرزقسا: فقال قسمس هذا منال 
ّ
ر ّب فس

ال مجسز على الله تعالىإ الو اال سام ال مقيى على خلقها غيدر الدلده تدعدالدى؛ رقدال 

ضه اليهم فدخدلدقدسا رىزقدسا.. 
ّ
اخررو بب الله تعالى اقيى على االئمة على ذلك رفس

إ فقال قائبس ما بدالدندم ال تدر دعدسو إلدى ابدي  دعد در 
ً
 شيميا

ً
رتنازعسا في ذلك نزاعا

منمي ب  عثماو العمري فتسألسنه ع  ذلكإ فيسضح لنم النل فيهإ فداو الدطدرمدل 

ما رأ دابدا إلدى 
ّ
إلى صاحب االمر  عليه السالم إ فرضيا الجماعة بأبي  ع ر رسل

قسله؛ فنتبسا المسألة رأن ذرها اليه؛ فخرج اليهم م   هدتده تدسقديدع نسدخدتدهس او 

الله تعالى هس الذي خلل اال سام رقسم االىزاق  نه ليس بدجدسدم رال حدال فدي 

 سمإ ليس كمثله شديء رهدس السدمديدع الدبدلديدرإ رامدا االئدمدة  عدلديدهدم السدالم  

 
ً
 لمسألتهمإ راعظدامدا

ً
فانهم مسألسو الله تعالىإ فيخلل؛ رمسألسنه فيرزقإ امجابا

هم 
ّ
  .١٨١لنق

 الدددددتدددددسقددددديدددددع الدددددثدددددالدددددثس مدددددتدددددى مدددددظدددددهدددددر الدددددمدددددهددددديي  عدددددلددددديددددده السدددددالم :
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ىرو الليرق بإسنا ه ع  علي ب  همام قالس سمعا منمي ب  عدثدمداو الدعدمدري 

ه  مقسلس خرج تسقيع بخطه نعرفهس م  سماني فدي مدجدمدع مد  الدنداس 
ّ
س سر

ّ
 قي

باسمي فعليه لعنة اللهإ فقال أبس علي ب  همامس ركتبا أسئلدة عد  الد درج مدتدى 

س كددددددددددددذب الددددددددددددسقدددددددددددداتددددددددددددسو 
ّ
١مددددددددددددنددددددددددددسو: فددددددددددددخددددددددددددرج إلددددددددددددي ٨ ١.   

 الددتددسقدديددع الددرابددعس الددمددسسددسعددة الدد ددقددهدديددة لددإلمددام الددمددهدديي  عددلدديدده السددالم س

ىرو الليرق بإسنا ه ع  ابي النس  منمي ب   ع ر االسيي قالس كاو فيما رى  

ه  فدي  دساب 
ّ
س سدر

ّ
 م  الشيخ ابي  عد در مدندمدي بد  عدثدمداو الدعدمدري  قدي

ّ
علي

مسائب صاحب الزمداو  عدلديده السدالم س امدا مدا سدألدا عدنده مد  اللدالة عدندي طدلدسع 

الشمس رغرربهاس فلئ  كاو مقسل الناسس او الشدمدس تدطدلدع بديد  قدرندي شديدطداو 

رت رب بي  قرني شديدطداوإ فدمدا اىغدم أند  الشديدطداو أفضدب مد  اللدالةإ فلدلدهدا 

 رى ت فديده مسدائدب عديمدية   ١٨٢راىغم أن  الشيطاو... الخ 
ً
رهس تسقيع طسمب  يا

 رفدددررع فدددقدددهددديدددة مدددتدددندددسعدددة فدددي كدددب ا بدددساب فدددرا دددعدددهدددا فدددي مدددظددداندددهدددا.

 الدددددتدددددسقددددديدددددع الدددددخدددددامدددددسس مدددددعدددددجدددددزات الدددددمدددددهددددديي  عدددددلددددديددددده السدددددالم س

رىرو المجلسي بإسنا ه ع  ابدي الدندسديد  االسديي قدالس رى  عدلدي تدسقديدع مد  

ه  ابتياء لدم مدتدقديمده سدؤال 
ّ
س سر

ّ
الشيخ ابي  ع ر منمي ب  عثماو العمري  قي

منه نسختهس بسم الله الرحم  الرحيمإ لعنة الله رالمالئنة رالناس أ دمدعديد  عدلدى 

. قال ابس النسي  االسديي  ىحدمده الدلده س فدسقدع فدي 
ً
م  استنب م  امسالنا  ىهما

  رو م  أكب منه غيدر مسدتدندب؛ 
ً
قلبي او ذلك فيم  استنب م  مال الناحية  ىهما

   فدأي فضدب فدي ذلدك 
ً
رقلا في ن سيس او ذلك في  ميع م  اسدتدندب مدندرمدا

إ لدقدي 
ً
 بدالدندل بشديدرا

ً
للنجة  عليه السالم  على غيره:  قالس فسالدذي بدعدث مدندمديا

نظرت بعي ذلك في التسقيع فس يته قي انقلب إلى ما كاو في ن سيس بسدم الدلده 

 
ً
الرحم  الرحيمس لعنة الله رالمالئنة رالناس ا معي  على م  أكب م  مالنا  ىهدمدا

 
ً
قال أبس  ع ر منمي ب  منمي الخزاعديس أخدرج إلديدندا أبدس عدلدي ا سديي   ١٨٣حراما

  .١٨٤هذا التسقيع حتى نظرنا فيه رقرأناه 

 التسقيع السا سس فضيندة الدمدندندرفديد .. رأ دسبدة عدامدة فدي الد دقده رالسديداسدةس

ىرو النليني ع  اسناق ب  معقسب قالس سألا منمي ب  عدثدمداو الدعدمدري  ىحدمده 

 فسى  الدتدسقديدع بدخدط 
ّ
 قي سألا فيه ع  مسائب أشنلا علي

ً
الله  أو مسصب لي كتابا

مسالنا صاحب الزماو  عليه السالم س أما ما سألا عنه أىشديك الدلده رثدبدتدك ررقداك 

 ر دّب 
ّ
م  أمر المننرم  لي م  أهب بيتنا ربني عمنا فاعلم انه لديدس بديد  الدلده عدز

ربي  أحي قرابةإ رم  أننرني فليس مدنديإ رسدبديدلده سدبديدب ابد  ندس ؛ رامدا سدبديدب 

 ... رامدا الدندسا ث ١٨٥عمي  عد در ررلديه فسدبديدب أخدسة مدسسد   عدلديده السدالم  

الساقعة فاى عسا فيها إلى ىراة حيمثنا فانهم حجتي علينم رانا حجة الدلده.. رامدا 

  هسى ال رجس فانه لله ركذل السقاتسوإ راما ال قاع فشربه حرام رال بأس 
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بالشلمابإ رأما أمسالنم فال نقبلدهدا إال لدتدطدهدررا فدمد  شداء فدلديدلدبإ رمد  شداء 

فليقطع  رأما قسل م  زعم أو النسي   عليه السدالم  لدم مدقدتدب فدند در رتدندذمدب 

رضالل؛ رأما منمي ب  عثماو العمريإ فرضي الله عنده رعد  أبديده مد  قدبدبإ فدإنده 

ثقتي ركتابه كتابيإ رأما منمي ب  علي ب  مهزماى ا هسازيس فسيللح الله قدلدبده 

رمزمب عنه شنهإ رأما ما رصدلدندا بدهإ فدال قدبدسل عدنديندا اال لدمدا طدب رطدهدر؛ رثدمد  

الم نية حرامإ رأما منمي ب  شاذاو ب  نعيم فدإنده ى دب مد  شديدعدتدندا أهدب الدبديدا 

 عليهم السالم إ رأما أبس الخطاب منمي بد  أبدي زمدندب ا  ديع مدلدعدسو رأصدندابده 

ملعسنسو فال تجالس أهب مقالتهمإ فإني منهم بريء رآبدائدي  عدلديدهدم السدالم  

 فدأكدلده فدإندمدا مدأكدب 
ً
منهم براءإ رأما المتلبسسو بأمسالناإ فم  استنب منها شديدئدا

ر علسا منه في حّب إلى رقا  دهدسى   ١٨٦النيراوإ رأما الخمس فقي أبيح لشيعتنا 

دسا فدي  مد  الدلده عدلدى مدا 
ّ
أمرنا لتطيب رال تهم رال تخبثإ رأما نديامدة قدسم شدن

  .١٨٧رصلسنا به فقي أقلنا م  استقال؛ فال حا ة إلى صلة الشاكي  

 الددددددددتددددددددسقدددددددديددددددددع السددددددددابددددددددعس فددددددددائددددددددية الدددددددد دددددددديددددددددبددددددددة رعددددددددلددددددددتددددددددهدددددددداس

 مد  الدنداحديدة 
ّ
ىرو الطسسي بإسنا ه ع  اسناق بد  مدعدقدسب قدالس انده رى  عدلدي

ة ما رقع م  ال يبة؛ فإو اللده 
ّ
المقيسة على مي منمي ب  عثماو العمريس رأما عل
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ّ
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إنه لم من  أحي م  آبائي اال رقعا في عنقه بيعة لطاغية زمانه؛ راندي أخدرج مد  

حي  أخرج رال بيعة  حي م  الطساغديدا فدي عدندقديإ رأمدا ر ده االندتد داع بدي فدي 

غيبتي فناالنت اع بالشمس اذا غيبتها ع  ا بلاىإ رإني أمداو  هدب ا ىض كدمدا او 

النجسم اماو  هب السماءإ فاغلقسا ابساب السؤال عما ال معنينم رال تتنل سا عدلدى 

 في ذلك فر نم رالسالم عليدك مدا 
ّ
ما قي ك يتمإ رأكثررا اليعاء بتعجيب ال رجإ فإو

  .١٨٩إسدددددددنددددددداق بددددددد  مدددددددعدددددددقدددددددسب رعدددددددلدددددددى مددددددد  اتدددددددبدددددددع الدددددددهددددددديو 

 الددددددددددتددددددددددسقدددددددددديددددددددددع الددددددددددثددددددددددامدددددددددد س فددددددددددي طددددددددددلددددددددددب الددددددددددعدددددددددداقددددددددددبددددددددددةس

ىرو المجلسي بإسنا ه ع  أحمي ب  ىر  قدالس خدر دا إلدى بد ديا  فدي مدال  بدي 

النس  الخضر ب  منمي  رصلهإ رأمرني أو أ فعه إلى ابي  ع ر منمي ب  عثماو 

دة الدتدي هدس 
ّ
العمريإ فأمرني أو ال أ فعه إلى غيره؛ رأمرني أو اسأل اليعاء لدلدعدل

فيهاإ راسأله ع  السبر منّب لبسه:  فيخلا إلى ب يا  رصرت إلى العدمدريإ فدأبدى 

أو مأخذ المال فقالس صر إلى أبي  ع ر منمي ب  أحميإ رأ فع إليه فإنه أمدره بدأو 

 ىقعة 
ّ
مأخذهإ رقي خرج الذي طلبا؛ فجئا إلى أبي  ع ر فأرصلته إليهإ فأخرج إلي

فيها بسم الله الرحم  الرحيم سألا اليعاء ع  العلة التي تجيهداإ رهدب الدلده لدك 

العافية ر فع عنك اآلفاتإ رصرف عنك بعضه ما تجيه مد  الدندراىةإ رعدافداك رصدح 

  .١٩١ سمك... إلخ 

 المبنث الخامسس المعجزات التي  هرت م  اإلمام المهيي  عليه السالم  على 
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 ميي منمي ب  عثماو ب  سعيي العمري

ذكرنا او المعجزة بم هسمهدا الديمدندي قدي اصدبدندا فدي ضدسء الدمدندطدل الدعدلدمدي 

النيمث م هسمة بيى ة اكبر مما كانا عليه في  ب ر هة النظر النالسينيدة إلدى 

عالقة السببيةإ فقي تنسلا تلك العالقة في المنطل العلمي النيمث إلدى قداندسو 

االقتراو ار التتابع الدمدطدر  بديد  الدظداهدرتديد   رو افدتدراض تدلدك الضدررىة الد ديدبديدة؛ 

فتتنسل المعجزة على هذا إلى حالة استثنائية لهذا االطرا  في االقتدراو مد   رو 

او تلطيم بضررىة أر تؤ ي إلى استنالةإ رلننها بدنداء عدلدى االسدس الدمدندطدقديدة 

لالستقراء تت ل مع ر هة النظر النيمثةإ في او االستقراء ال مدبدرهد  عدلدى عدالقدة 

الضررىة بي  الظاهرتي إ رلنننا نرو انده مديل عدلدى ر دس  تد دسديدر مشدتدرك الطدرا  

التقاىب ار التعاقب بي  الظاهرتي  باستمراىإ رهذا الت سير المشترك ممن  صياغته 

على اساس افتراض حنمة  عا منظم الدندسو إلدى ىبدط  دساهدر مدعديدندة بدظدساهدر 

 إلى االستثناء فتنيث المدعدجدزة 
ً
- ١٩١اخرو باستمراىإ فتيعس الننمة بن سها احيانا

لقي صاىت معا ز االمام المدهديي  عدلديده السدالم  عدلدى مديي سد ديدره مدندمدي بد  

عثماو العمري رهي تيل على صيق مقدالدتده رصدندة بدابديدتدهإ ر لديدب راضدح عدلدى 

  .١٩٢امام م  انتمسا اليه 

رقي اعتا ت ا مة او ال تقبب أي ا عاء في امر ما اال بعي او مقام لها امة مدعدجدزة؛ 

رقي اقام العمري المعا ز النثيرة التي  هرت عدلدى مديمده مد  امدامده الدمدهديي 

 إ فناو ابس  ع ر مخبر ع  عجائب االمسى التي ال مدقد  عدلديدهدا اال ١٩٣ عليه السالم  

 إ أر االنبياء را ئمة  عليهم السالم  م  قبدب الدلده الدذي ١٩٤الله سبنانه رتعالى 

 . رنلخص بعض ما  هدر مد  مدعدجدزات االمدام ١٩٥معلم السرائر رما تخ ي الليرى 

 المهيي  عليه السالم  التي  هرت على ميي س يره منمي ب  عدثدمداو الدعدمدري.

 
ً
 االخباى ع  امسى غيبية ميهشةس -أرال

ىرو الطسسي بإسنا ه ع  ابي نلر هبة الله قالس حيثني  ماعة م  بني نسبدخدا 

منهم ابس النس  ب  كثير النسبختي  ىحمه الله  رحيثدندي بده ام كدلدثدسم بدندا ابدي 

 ع ر منمي ب  عثماو العمري  ىضي الله عنه س انه حمب إلى ابي  ىضي الله عنده  

في رقا م  االرقات ما من ذه إلى صاحب االمر  عليه السالم  م  قم رنساحيهدا؛ 

فلما رصب الرسسل إلى ب يا  ر خدب إلدى ابدي  دعد در رارصدب الديده مدا  فدع الديده 

رر عهإ ر اء لينلرف قال له ابس  ع رس قي بقي شيء مما استس عته فدأمد  هدس: 

مته   فقال له ابدس  دعد درس بدلدىإ 
ّ
فقال له الر بس لم مبل شيء ما سييي:  رقي سل

قي بقي شيء فاى ع إلى ما معك رفتشه رتدذكدر مدا  فدع الديدك؛ فدمدضدى الدر دب 

 رال أخدبدره مد  كداو فدي  دمدلدتده  
ً
 متذكر رمبنث رم نر فلم مذكر شديدئدا

ً
فبقي اماما

 رقي حمدلدتده 
ّ
فر ع إلى ابي  ع ر فقال لهس لم مبل شيء في ميي مما سلم إلي

 اللذاو   ١٩٦إلى حضرتكإ فقال له ابس  ع رس فإنه مقال لكس الثسباو السر انياو 
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 فعهما الديدك فدالو بد  فدالو مدا فدعدال:  فدقدال لده الدر دبس رالدلده مدا سديديي لدقدي 

نسيتهما حتى ذهبا ع  قلبيإ رلسا ا ىي االو ام  رضعتهماإ فمضى الر ب فلدم 

 م  المتاع او م ت  
ً
ه؛ رسأل م  حمب اليه شيئا

ّ
مبل شيء كاو معه اال فتشه رحل

ذلكإ فلم مق  لهما على خبر  فر ع إلى ابي  ع ر فاخبره فدقدال لده ابدس  دعد درس 

مقال لكس امِض إلى فالو ب  فالو القطاو الذي حملا اليه العيلي  القط  في  اى 

القط  فافتل احيهماإ رهس الذي عليه منتسب كذا ركذا فانهما في  انبه؛ فتنير 

الر ب مما اخبر به ابس  ع رإ رمضى لس هه إلى المسضعإ ف تل العيل الدذي قدال 

له افتقهإ فاذا الثسباو في  انبه قي انيسا مع القط ؛ فأخذهما ر داء بدهدمدا إلدى 

أبي  ع ر فسلمهما اليده رقدالس لدقدي نسديدتدهدمدا  ندي لدمدا شدي ت الدمدتداع بدقديداإ 

فجعلتهما في  انب العيل لينسو ذلك أح ظ لهماإ رتنيث الر ب بما ىآه رأخدبدر بده 

ابس  ع ر العمري ع  عجيب االمر الذي ال مق  اليه إال نبي أر إمام م  قدبدب الدلده 

 الددددددددددذي مددددددددددعددددددددددلددددددددددم السددددددددددرائددددددددددر رمددددددددددا تددددددددددخدددددددددد ددددددددددي اللدددددددددديرى.

رلم من  هذا الر ب معرف ابا  ع ر العمريإ رإنما أن ذ على ميه كمدا مدند دذ الدتدجداى 

إلى اصنابهم على مي م  مثقسو به؛ رال كاو معه تذكرة سلمهدا إلدى ابدي  دعد در 

 كدمدا مدقدالإ 
ً
 في زماو المعتضي رالسي  مقدطدر  مدا

ً
رال كتاب؛ الو االمر كاو حا   يا

 بي  الخا  م  أهب هذا الشأو 
ً
ا
ّ
  .١٩٧ركاو سر

 
ً
 معا ز متتابعةس -ثانيا

رىرو المجلسي بإسنا ه ع  منمي بد  مدتديدب قدالس قدال عدمدي  دعد در بد  مدتديدبس 

 ثسمبات مدعدلدمدة 
ّ
 عاني ابس  ع ر منمي ب  عثماو المعررف بالب يا ي رأخرج إلي

رصرة  ىاهم فقال ليس تنتاج أو تلير بن سك إلى راسط في هذا الدسقدا رتديفدع 

ما  فعا اليك إلى ارل ى ب ملقاك عني صعس ك م  الدمدركدب إلدى الشدط بدساسدطإ 

قالس فتياخلني م  ذلك غم شيمي رقلاس مثلي في هذا االمدر رمدندمدب الديده هدذا 

الشيء الستح _أي القليب التافه_ قالس فخر ا إلى راسدط رصدعديت مد  الدمدركدب 

فأرل ى ب تلقاني سألته ع  النس  ب  منمي ب  قدطداة اللديديالندي ركديدب الدسقد  

بساسطإ فقالس أنا هس؛ م  أنا: فقلاس أنا  ع ر ب  منمي ب  متيبإ قالس فدعدرفدندي 

ما عليهإ رتعانقناإ فقلا لهس أبس  ع ر العمدري مدقدرأ عدلديدك السدالمإ 
ّ
باسمي رسل

 الثسمبات رهذه اللرة  سلمها إليكإ فقالس النمي لدلدهإ فدإو مدندمدي بد  
ّ
ر فع إلي

عبي الله العامري قي مات   رخر ا  صلح ك نه؛ فنّب الدثديداب؛ فدإذا بدهدا مدا مدندتداج 

داى  إ قدال فشديدعدندا 
ّ
إليه م  حبرة رثياب ركافسىإ رفي اللرة كرو النمالديد  رالدند 

  .١٩٨ نازته رانلرفا 

 
ً
 ا مسال الناقلةس -ثالثا

 ىرو الم يي بإسنا ه ع  علي ب  منمي ب  شاذاو النيسابسىي قالس ا تمع عنيي 
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؛ فلم أحدب أو أند دذهدا نداقلدةإ فدسزندا مد  
ً
خمسمائة  ىهم منقص عشررو  ىهما

 ربعثتها إلى ا سيي _أبي  عد در الدعدمدري_ رلدم أكدتدب مدا 
ً
عنيي عشررو  ىهما

 
ً
  .١٩٩لي فيها؛ فسى  الجسابس رصلا الخمسمائة  ىهم؛ لك منها عشررو  ىهما

 
ً
 قلدددددددة الددددددديمدددددددندددددددسىي رمدددددددا فددددددديدددددددهدددددددا مددددددد  ا عدددددددا ددددددديدددددددبس -ىابدددددددعدددددددا

قدالس  «بدأسدتداىة»ىرو المجلسي بإسنا ه ع  أبي العباس أحمي اليمنسىي الملقدب 

انلرفا م  أى بيب إلى  منسى رأنا أىمي أو أح إ رذلك بعي مضي أبي منمي الندسد  

ب  علي العسنري  عليه السالم  بسنة أر سنتي  _التر مي ع  الدراري_ فداسدتدبدشدر 

أهب  منسى بمسافاتيإ را تمع الشيعة عنيي فقالساس ا تمع عنينا سدتدة عشدر الد  

 مناى م  مال المسالي رننتاج أو ننملها معكإ رتسلمها بدنديدث مدجدب تسدلديدمدهدا. 

قالس فقلا ما قسم هذه حيرة رال نعرف الباب في هذا السقاإ فقالساس إنما اخترناك 

لنمب هذا المال لما نعرف م  ثقتك ركرمكإ فاعمب على أو ال تخر ه م  مديمدك إال 

ة... إلخ 
،
ج
ُ
 اقتلرندا عدلدى هدذا فدرا دعده فدي ملديى فد ديده   ٢١١ِبن

ً
رالخبر طسمب  يا

 العجائب الميهشة.

 
ً
 قلة صاحب الشهباءس -خامسا

 مد  
ً
ىرو الرارنيي بإسنا ه ع  أبي الدندسديد  الدمدسدتدرق الضدرمدر قدالس كدندا مدسمدا

ا مام في مجلس النس  ب  عبي الله ب  حمياو ناصر اليرلة؛ فتذاكرنا أمر الجماعة 

 فأخدذت 
ً
_أي الشيعة_ ركنا أزىي عليها إلى أو حضرت مجلس عمي النسي  مسما

أتنلم في ذلكإ فقالس ما بني قي كنا أقسل مقالتك هذه إلى او نيبا لدسالمدة قدم 

حي  استعليا على السلطاو ركاو كب م  رى  اليهدا مد   دهدة السدلدطداو مدنداىبده 

  ي  رخر ا ننسهاإ فلما بل ا إلى ناحية   طدرز   خدر دا إلدى 
ّ
أهلهاإ فسلم إلي

الليي؛ ف اتتني طرمية فاتبعتها رأرغلا في أثرها حتى بل ا الندهدر فسدرت فديدهإ 

فنلما أسير متسع النهر؛ فبينما أنا كذلك إذ طلع فاىس تنته شهباء رهس مدتدعدمدم 

فعمامة خضراء ال مرو منه سسو عينيه رفي ى ليه خد داراو حدمدراراو.. فدقدالس مدا 

اني فقلاس ما ترمي: قالس كم تزىأ على الدنداحديدة 
ّ
 ... ٢١١حسي    رلم منترمني رال كن

 فرا عه.
ً
 إلخ رهس خبر طسمب أمضا

 المبنث السا سس رفاة منمي ب  عثماو العمري

انطلقا النركة الت ييرمة راالصالحية عني االئمة  عليدهدم السدالم  مد  مدندطدلدقديد  

إ 
ً
اساسيي  أحيهماس االلتزام بدالدمدبديأ الدرسدالدي حدرفديدا رعديم الدتد درمدط بده مدطدلدقدا

رثانيهماس ىعامة الظررف السياسية راال تماعية رال نرمة السائية فدي الدمدجدتدمدع 

رالسلطات الناكمةإ رملتقي هذاو االمراو فدي ضدررىة الدعدمدب االمدجدابدي الدمدندي  

الشنب راال رات في  ب تلك الظررف. هذا بالنسبة للدمدجدتدمدع الدتدطدبديدقدي لدعدمدب 

 ا ئمة  عليهم السالم  رنشاطهم النركي. رأما المنه  العقائيي رال نري 
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فإنهم كانسا ممثلسو كب ما تطلبه الشرمعة فيتر مسها في سلسكهم تر دمدة حديدة 

رم  خالل نسفر مستلزمات القيا ة بأعلى مستساه بسبب التجربدة الدندامدلدة -رأمينة

 تدمديديدع 
ً
مع ا مة؛ فإو السدلدطدات كداندا تدراقدب كدب تدندركداتدهدمإ رقدي حدارلدا مدراىا

أطررحتهمإ رصهرها في الجهاز الناكمإ رعزلهم ع  ا مة رأصدندابدهدم  عدلديدهدم 

 فدي كد دند دة نشداطدهدم؛ 
ً
 سدلدبديدا

ً
السالم إ راإلكثاى في معاناتهمإ مما كاو له أثدرا

 فدي سدلدسكدهدمإ راندتدقدب 
ً
 رفعال

ً
رمظهر هذا م  خالل سياسة النذى رالنتماو قسال

ا ئمة في تلك الظررف م  مرحلة التسسع ا فقي إلى مرحلة الن ا  على البقداء 

راالتلال بأصنابهم الذم  امتلنسا الن اءات العظيمدة رصدالبدة الدعدقديدية رالدمدبديأ؛ 

 فاعتميرا عليهم في أمسىهم ررثقسهم لألمة.

ليسهب عملهم؛ رفي ال يبة الل رو لإلمام المهيي  عليه السالم  قام مدندمدي 

 بددررامددة ابدد  هددبددة 
ً
  .٢١٢بدد  عددثددمدداو الددعددمددري بددأمددر السدد دداىة خددمددسدديدد  عددامددا

 رنشدددديددددر هددددنددددا إلددددى مسددددامددددنددددة تدددداىمددددخدددديددددة فددددي سدددد دددداىة الددددعددددمددددريس

 
ً
 ال خدمدسديد  عدامدا

ً
إو ا رلى أو تنسو س اىة منمي ب  عثماو العمري أىبعي  عدامدا

كما تقيم ذكره ع  اب  هبة. لما عرفا مد  أو رال ة اإلمدام الدمدهديي كداندا عدام 

ه أي بدعدي ٢٦١هإ ربيأت الس داىة عدام ٢٥٥ إ رفي ىرامة أخرو أنها عام ٢١٣ه ٢٥٦

 إ ركانا رفاة عثدمداو بد  سدعديدي الدعدمدري _السد ديدر ٢١٤رفاة أبيه  عليه السالم  

أي أندهدا اسدتد درقدا   ٢١٥ه ٢٦٥ا رل ع  اإلمام الدمدهديي  عدلديده السدالم _ عدام 

ه؛ فدعدلديدهس ٣١٥ إ ركانا رفاة منمي بد  عدثدمداو الدعدمدري عدام ٢١٦خمسة أعسام 

 ال أكثر . رلس اعتدمديندا عدلدى 
ً
تنسو مية س اىة منمي ب  عثماو العمري أىبعي  عاما

هإ رلدم مدسلدي اإلمدام ٢٥٥ىرامة هبة الله فإو س اىة منمي ب  عثماو ستنسو عدام 

 عدلدى الدررامدة ا خدروإ  و 
ً
المهيي على ىرامة الطسسي بعي  إ رال تدند دعدندا أمضدا

ه ثدم اسدتد درقدا سد داىة ٢٦١اإلمام العسنري  عليه السالم  كاو قي تدسفدي عدام 

عثماو ب  سعيي العمري خمسة أعسام؛ فال نت ل مع هبة الله في ىرامتهإ رفيدهدا 

 م  المسامنة ما ال مخ ى.

لقي أمر اإلمام المهيي  عليه السالم  لمنمي ب  عثماو العدمدري فدي أو مدسصدي 

 البدد  ىر  بددعدديه قددبددب رفدداتدده بسددنددسات؛ كددمددا سدديددأتددي ذكددره فددي تددر ددمددة ابدد  ىر .

 عليه مبطنة بديدضداء؛ مدقدعدي عدلدى 
ً
 متساضعا

ً
لقي كاو منمي ب  عثماو العمري شيخا

 إ ٢١٧لبي في بيا ص يرإ ليس له غلماو رال له م  المررة رال رس ما ر دي لد ديدره 

 منزل فيه كب مسم فيقرأ فيه الدقدرآو  دزًء  دزًء 
ً
 إ رلدم ٢١٨ركاو قي ح ر لن سه قبرا

 خشب ميهسندة 
ً
 رعنازا

ً
 ٢١٩مترك م  زخاىف الينيا رزمنتها بعي رفاته سسو ميى ا

؛ مع ما كانا تلله م  ا مسال الدعدظديدمدة مد  ا قدطداى اإلسدالمديدةإ فدلدم مدز   إال 

إ ركانا تني  بنير  الملالح العامة ال بالزخاىف را بهدة الدظداهدرمدة. 
ً
 رإ الال

ً
تساضعا

 لقي كاو أبس  ع ر العمري حس  السيرةإ مرتيي اللباس المتساضعإ رفي ميه خاتم 
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 نقسش خساتيم ا ئمة 
ً
قي نق  عليهس  ال اله اال الله النل المبي  ؛ ركانا عليه أمضا

  عليهم السالم ... ىرو الطسسي بإسنا ه ع  أبدي عدلدي مدندمدي بد  هدمدام قدالس

رعلى خاتم أبي  ع ر منمي ب  عثماو العمري السمات  ىضي الله عنه   ال اله اال 

الله الملك النل المبي  ؛ فسألته عنه فقال؛ حيثني أبس منمي الدندسد  الدعدسدندري 

 عليه السالم  ع  آبائه  عليهم السالم  أنهم قالساس كاو ل اطمة  عليدهدا السدالم  

خاتم فضة عقيل؛ فلما حضرتها السفاة  فعته إلى الندسد   عدلديده السدالم إ فدلدمدا 

حضرته السفاة  فعه إلى النسي   عدلديده السدالم إ قدال الدندسديد   عدلديده السدالم س 

إ فرأما في النسم المسيح اب  مرمم  عليه السدالم  
ً
فاشتهيا أو أنق  عليه شيئا

فقلا لهس ما ىر  اللهإ ما أنق  عليه:  فقالس انق  عدلديدهس  ال الده اال الدلده الدمدلدك 

 . رىري أو مدندمدي بد  عدثدمداو ٢١١النل المبي  إ فإنه أرل الدتدسىاة رآخدر اإلندجديدب 

 رسدساه بدالسداج؛ فسدألده مدندمدي بد  
ً
العمري  ىحمه الله  كاو قي ح ر لن سده قدبدرا

علي ا سس  القمي ع  ذلك:  فقالس للناس أسباب؛ رسألته عد  ذلدك: فدقدالس قدي 

  .٢١١أمرت أو أ مع أمريإ فمات بعي ذلك بشهرم   ىضي الله عنه رأىضاه  

ر خب عليه أبس النس  علي ب  أحمي اليالل القدمدي لديدسدلدم عدلديدهإ فدس ديه ربديد  

 مد  الدقدرآو؛ رأسدمداء ا ئدمدة  عدلديدهدم 
ً
ميمه سا ة رنقاش منق  عليها رمنتب آما

السالم  على حساشيهاإ فقال لهس ما سييي؛ ما هذه السا ة: فقالس هدذه لدقدبدري 

 تدددندددسو فددديدددهإ أرضدددع عدددلددديدددهددداإ أر قدددال أسدددندددي عدددلددديدددهددداإ رقدددي عدددرفدددا مدددنددده.

 مد  الدقدرآو فديدهإ فدأصدعدي قدال 
ً
قال العمريس رأنا في كب مسم أنزل فيه فاقرأ  زءا

الراريس رأ نه قالس فأخذ بييي رأىانيه؛ فإذا مسم كذا ركذا م  شهر كذا ركذا مد  

 ر ب، ر فنا فيه رهذه السا ة مدعدي
،
قدال الديالل -سنة كذا ركذا صرت إلى الله عز

 به ذلك؛ فما تدأخدر ا مدر 
ً
القميس فلما خر ا م  عنيه أثبا ما ذكره رلم أزل مترقبا

حتى اعتّب أبس  ع ر؛ فمات في اليسم الذي ذكره م  الشهر الذي قاله م  السنة 

 . رقي اختل  فدي تداىمدخ رفداتده؛ فدقدي ذكدر الدطدسسدي ٢١٢التي ذكرها؛ ر ف  فيه 

بإسنا ه ع  هبة الله قالس ر يت بخط أبي غالب الزىاىي  ىحمه اللده  رغد در لده؛ أو 

أبا  ع ر منمي ب  عثماو العمري  ىحمه الله  مات في آخر  دمدا ي ا رلدى سدندة 

 ؛ ٢١٤ إ ررافل هذا التاىمخ  دمداعدة مد  مدؤىخدي أهدب السدندة ٢١٣خمسة رثالثمائة 

رفي ىرامة أخرو ع  هبة الله منمي ب  منمي قالس إو أبا  دعد در الدعدمدري  ىحدمده 

 ؛ را رلى هي ا صح بنظدر االعدتدبداىإ بدندسدب ٢١٥الله  مات في سنة أىبع رثالثمائة 

التسلسب التاىمخيإ ربعي رفاته  ىحدمده الدلده  قدام ابد  ىر  الدندسبدخدتدي بدتد دسديدلده 

 ؛ رقدبدره عدندي ٢١٧ إ ر فدنده فدي  اى الدمداضدي أبديده ٢١٦رتن ينه رالقيدام بدأمدسىه 

راليته في شاىع باب النسفةإ في المسضع الذي كداندا  رىه رمدندازلده فديدهإ رهدس 

ه  
ّ
س سدددددددددددددر

ّ
٢اآلو فدددددددددددددي رسدددددددددددددط اللدددددددددددددندددددددددددددراء  قدددددددددددددي ١ ٨.   

ه  
ّ
س سدر

ّ
 إ ٢١٩أقسلس رقبره اآلو مشيي معررف بالخالني؛ مزاى للذكرو رالتبرك  قدي

 رفيه عماىة مشيية رحسلة بيست عامرة.
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 الهسام س

 .٥/٣٣٢بهجة اآلمال للتبرمزيس   ١ 

 .١/١٨٤الطرائ  في معرفة الطسائ س اب  طاررسس   ٢ 

 .٢/٢٣٥اللراط المستقيمس البيضاريس   ٣ 

 .٨/١١٩النامب في التاىمخس اب  ا ثيرس   ٤ 

 .١/٦٩المختلر في أخباى م  غبرس   ٥ 

ة ىسائبس الم ييس   ٦ 
ّ
 .٧٦إ رال يبة للطسسيس ٣٦١عي

 .٥٩ى ال الطسسيس   ٧ 

 .٤١١تأسيس الشيعةس   ٨ 

 .١/٣٢٧س ينة البناىس   ٩ 

 .٣/١٤٩تنقيح المقالس   ١١ 

 .١٦/٢٧٤معجم ى ال النيمثس   ١١ 

 .٢٢١ر ٢١٦ال يبة للطسسيس   ١٢ 

 .٢٢١ال يبة للطسسي   ١٣ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ١٤ 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ١٥ 

 .٢/١١٦إ كمال اليم  للليرقس ٢١٨ال يبة للطسسيس   ١٦ 

 .٢٢٥ال يبة للطسسيس   ١٧ 

 .٢٢٧ر ٢٢٥ال يبة للطسسي   ١٨ 

 رما بعيها.٢٤٨ال يبة للطسسي   ١٩ 

 .٢٤٨ال يبة للطسسيس   ٢١ 

 .٢٢٥ال يبة للطسسيس   ٢١ 

 .٣٥١ الئب الطبريس   ٢٢ 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢٣ 

 .٣٣٥اإلىشا  للم ييس   ٢٤ 

 .٢٢٦ال يبة للطسسيس   ٢٥ 

 .١٧٩ال يبة للطسسيس   ٢٦ 

 .٢٥٧عقيية الشيعة؛ ىرنليس س   ٢٧ 

 .١٨١ال يبة للطسسيس   ٢٨ 

 .٢/٤٨١االحتجاج للطبرسيس   ٢٩ 

 .٢/٤٧١االحتجاج للطبرسيس   ٣١ 

 .٢/٤٧٩إ االحتجاج للطبرسيس ٤٣ا عراف   ٣١ 

 .٢٣١اثبات السصيةس المسعس يس   ٣٢ 
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 .٢٣١اثبات السصيةس المسعس يس   ٣٣ 

  ١/٥٩تلخيص الشافيإ للطسسيس   ٣٤ 

 ٢/٢٤٧ضنى اإلسالمس   ٣٥ 

 .٢/٢٨١تاىمخ ب يا  للب يا يس   ٣٦ 

 .١/٣٢١اإلمام اللا ق رالمذاهب االىبعةس أسي حييىس   ٣٧ 

؛ المناقب ٥٧ى ال الطسسي باب أصناب الها ي  عليه السالم ؛ ى ال البرقيس   ٣٨ 

 .٤/٤١٢الب  شهرآشسبس 

 .١/٣٢٧س ينة البناى للقميس   ٣٩ 

 .٣/١٤٩تنقيح المقال للمامقانيس   ٤١ 

؛ عية ١/١٨٤؛ الطرائ  الب  طاررسس ٥٧؛ الخالصة للعالمةس ٥٩ى ال الطسسيس   ٤١ 

 .٧٦؛ ال يبة للطسسيس٣٦١ىسائب للم ييس 

 .٢/٥٦٥؛ منتهى اآلمال للقميس ٢٦٢إثبات السصية للمسعس يس   ٤٢ 

 انظر ى ال الطسسي؛ رى ال البرقي في أصناب العسنري  عليه السالم .  ٤٣ 

؛ ال يبة للنعمانيس ١/١٨٩؛ كمال اليم  للليرقس ٢/٤٧٧االحتجاج للطبرسيس   ٤٤ 

؛ المختلر  بس ال ياءس ٨/١١٩؛ النامب الب  ا ثيرس ٧/١٩١؛ مجمع الر ال للقهبائيس١٧٣

١/٦٩. 

؛ ال يبة ٦/١٤٥؛ معجم ى ال النيمث للخسئيس ٦/٢٤٨قامسس الر ال للتستريس   ٤٥ 

 .٢١٤للطسسيس 

 .٦/٣١٢؛ النافي للنلينيس ١٦٦ر ٢١٩ال يبة للطسسيس   ٤٦ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٤٧ 

 .٤١١تأسيس الشيعة للليىس   ٤٨ 

 .٢١٦ال يبة للطسسيس   ٤٩ 

ال يبة للطسسي؛ رالنعماني؛ ركمال اليم  للليرق؛ رإثبات السصية؛ رمنتخب   ٥١ 

 ا ثر رغيرها.

 .٢١٧ال يبة للطسسيس   ٥١ 

 .٢١١٧إ ال يبة للطسسيس ٢/١١٦كمال اليم  للليرقس   ٥٢ 

 .١/١٥٩س ينة البناى للقميس   ٥٣ 

 .١/١٥٩س ينة البناى للقميس   ٥٤ 

 .٢١٥ال يبة للطسسيس   ٥٥ 

 .٤١٤منمي الليىس  –ال يبة الل رو   ٥٦ 

 .٢١٩ال يبة للطسسيس   ٥٧ 

 .٢١٩ال يبة للطسسيس   ٥٨ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٥٩ 
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 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦١ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦١ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦٢ 

إ س ينة البناىس القميس ٤١١إ تأسيس الشيعة للليىس ٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦٣ 

١/٣٢٧. 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦٤ 

 .٢٢٢ر ٢٢١ال يبة للطسسيس   ٦٥ 

 .٤١٦إ إعالم السىوس الطبرسيس ٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٦٦ 

 .٢٢٢ال يبة للطسسيس   ٦٧ 

 ال يبة للطسسيإ ركمال اليم  للليرق.  ٦٨ 

 .٢٢٥ال يبة للطسسيس   ٦٩ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٧١ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ٧١ 

 .٢٤٨ر ٢٢٧ر ٢٢١ال يبة للطسسيس   ٧٢ 

 .٢٢٧ال يبة للطسسيس   ٧٣ 

 .٢٢١ر ٢٣٨ال يبة للطسسيس   ٧٤ 

 .٢٢٧ال يبة للطسسيس   ٧٥ 

 .٢٢٥ال يبة للطسسيس   ٧٦ 

إ اب  السى يس ٦/١٥٩إ النامب في التاىمخس اب  االثيرس ٢٣٥ال يبة للطسسيس   ٧٧ 

 .١/٦٩؛ المختلر  بي ال ياءس ١/٢٥٥

 .٢٦٢إثبات السصيةس المسعس يس   ٧٨ 

 .٤٨١؛ رال يبة الل رو للليىس ١/٢٤١منتهى المقالس المامقاني   ٧٩ 

 .٥٢/٣٨١بناى ا نساى المجلسيس   ٨١ 

 .٢٥٨ال يبة للطسسيس   ٨١ 

 .١٦٤الخرائ  رالجرائح للرارنييس   ٨٢ 

 .٦٧الخرائ  رالجرائح للرارنييس   ٨٣ 

 .٦٧الخرائ  رالجرائحس   ٨٤ 

 .١٦٢إ ال يبة للطسسيس ١٦٤ر ٦٧الخرائ  رالجرائحس   ٨٥ 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٨٦ 

 .١٧٩ال يبة للطسسيس   ٨٧ 

 .٢٥٧عقيية الشيعةإ ىرنليس س   ٨٨ 

 .٤٢١إعالم السىوس الطبرسيس   ٨٩ 

 .٤٢١إعالم السىوس الطبرسيس   ٩١ 

 .٢/٢٥٦؛ تاىمخ سامراءس المنالتيس ١٣٧ر ١٣٦ال يبة للطسسيس   ٩١ 
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 .٢٥١ر ٢٣٢مررج الذهبس المسعس يس   ٩٢ 

 .٦٧الخرائ  رالجرائحس الرارنييس   ٩٣ 

 .٦٧الخرائ  رالجرائحس الرارنييس   ٩٤ 

 .٢١٣ر ٢١٢ال يبة للطسسيس   ٩٥ 

 .١١٥ىسالة أبي غالب الزىاىيس   ٩٦ 

 .٦/٧٣النامب في التاىمخس اب  االثيرس   ٩٧ 

 .٤/١٨٤مررج الذهبس المسعس يس   ٩٨ 

 .٦/٢٢١النامب في التاىمخس اب  ا ثيرس   ٩٩ 

 .٦/٢٣٧النامب في التاىمخس   ١١١ 

 .٦/٥١النامب في التاىمخس   ١١١ 

 ٦/٥٣النامب في التاىمخس   ١١٢ 

 .٦/١٣النامب في التاىمخس   ١١٣ 

 .٦/٥٥النامب في التاىمخس   ١١٤ 

 .٦/٥٥النامب في التاىمخس   ١١٥ 

 .٤/١٤٥مررج الذهبس المسعس يس   ١١٦ 

 .٤/١٥٨مررج الذهبس المسعس يس   ١١٧ 

 .٦/٢٣٧النامب في التاىمخس   ١١٨ 

 .٦/٢٣٧النامب في التاىمخس   ١١٩ 

 .٦/٢٣٧النامب في التاىمخس   ١١١ 

 .٦/٢٣٧النامب في التاىمخس   ١١١ 

 .٦/٦٧النامب في التاىمخس   ١١٢ 

 .٦/٢١٤النامب في التاىمخس   ١١٣ 

 ١١٤   
َ
رق بي  الِ رق

َ
انظر الملب رالننب للشهرستانيإ فرق الشيعة للنسبختيإ ال 

للب يا يإ النامب في التاىمخ الب  ا ثيرإ تاىمخ الطبريإ رتاىمخ ب يا  للب يا ي 

 رغيرها.

 .٢٤٤ال يبة للطسسيس   ١١٥ 

 .٤٣٨ى ال النشي للطسسيس   ١١٦ 

إ فرق الشيعةس النسبختيس ٤٣٨إ ى ال النشي للطسسيس ٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١١٧ 

٩٣. 

 ٩٣فرق الشيعة للنسبختيس   ١١٨ 

 .٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١١٩ 

 .٤٣٨إ ى ال النشيس ٩٤إ فرق الشيعة للنسبختيس ٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١٢١ 

 .٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١٢١ 
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 .٦٥ى ال النجاشيس   ١٢٢ 

 .٦٥ى ال النجاشيس   ١٢٣ 

 .٤٤٩ى ال النشي للطسسيس   ١٢٤ 

 .٦٥ى ال النجاشيس   ١٢٥ 

 .٤٥١ى ال النشي للطسسيس   ١٢٦ 

 المظنسو أنه أحمي ب  إسناق القمي ا شعري.  ١٢٧ 

 .٤٥١ى ال النشي للطسسيس   ١٢٨ 

 .٤٥١ى ال النشيس   ١٢٩ 

 .٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١٣١ 

 .٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١٣١ 

 .٦٩إ الخالصة للعالمةس ١/١٥٣ امع الرراة لألى بيليس   ١٣٢ 

 .١/١٥٣ امع الرراةإ ا ى بيليس   ١٣٣ 

 .٦٩الخالصة للعالمةس   ١٣٤ 

 .٢٤٥ال يبة للطسسيس   ١٣٥ 

 .٢٤٦ال يبة للطسسيس   ١٣٦ 

 .٢٥٥ال يبة للطسسيس   ١٣٧ 

 .٢٥٦ال يبة للطسسيس   ١٣٨ 

المخمسة م  ال الة مقسلسوس إو الخمسةإ سلماوإ أبس ذى؛ المقيا إ عماىإ   ١٣٩ 

عمرر ب  أمية الضمري هم المسكلسو بملالح العالم م  قبب الرب. هام  

 .٢٥٦ال يبةس 

 .٢٥٦ال يبة للطسسيس   ١٤١ 

 .٢٥٥ال يبة للطسسيس   ١٤١ 

 .٢٥٥ال يبة للطسسيس   ١٤٢ 

 .٢٥٦ال يبة للطسسيس   ١٤٣ 

 .٥١/٣٣٦بناى ا نسىإ المجلسيس   ١٤٤ 

 .٥١/٣٣٦بناى ا نسىإ المجلسيس   ١٤٥ 

 .٢٥٦ال يبة للطسسيس   ١٤٦ 

 .٢٥١ال يبة للطسسيس   ١٤٧ 

 .٢٥٥ال يبة للطسسيس   ١٤٨ 

 .٢٥٥ال يبة للطسسيس   ١٤٩ 

 .٢٢١ال يبة للطسسيس   ١٥١ 

 .١٦/٢٧٦معجم ى ال النيمثس الخسئيس   ١٥١ 

 .٨/٢٦٦قامسس الر الس   ١٥٢ 

 

 43صفحة 



44  

 .٢/٨١كمال اليم  للليرقس   ١٥٣ 

 .٢٢٢إ ال يبة للطسسيس ٣/٣١٧م  ال منضره ال قيه للليرقس   ١٥٤ 

 .٥١/١٥إ بناى ا نساى للمجلسيس ١/٤٣٢كمال اليم  للليرقس   ١٥٥ 

 .٣٤٢إ منتخب ا ثر لللافيس ٤٢٥ر ١/٤٣٣كمال اليم س   ١٥٦ 

 .١٣١ال يبة للطسسيس   ١٥٧ 

 .٩١/٣٦إ البناىس ٢٩٢ملبا  المتهجي للطسسيس   ١٥٨ 

 .٥/١٩٥بناى ا نساى للمجلسيس   ١٥٩ 

 .٥/١٩٥بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦١ 

 .٥٨االقبالس الب  طاررسس   ١٦١ 

 .١٣٧؛ زا  المعا  للمجلسيس ١٣٢تنية الزائر للنسىيس   ١٦٢ 

 رغيرهما. ١٧٩إ م اتيح الجناو للقمي/ ٥٨االقبالس   ١٦٣ 

 .٩/٩٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٤ 

 .٩١/١١٢بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٥ 

 .٩١/١١١بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٦ 

 .٩١/١١٢بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٧ 

 .٩١/٩٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٨ 

 .٩١/١١١بناى ا نساى للمجلسيس   ١٦٩ 

 .٩١/١٢٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٧١ 

 .٩١/١١١؛ بناى ا نساى للمجلسيس ٣٧٤ملبا  المتهجي للطسسيس   ١٧١ 

 .١٩٧إ اللني ة العلسمةس ١١٩مه  اليعسات الب  طاررسس   ١٧٢ 

 .٢٧٤االقبال الب  طاررسس   ١٧٣ 

؛ م اتيح الجناو ٦٤٦؛ االقبالس الب  طاررسس ٧٣٩ملبا  المتهجي للطسسيس   ١٧٤ 

 .١٣٥للقميس 

 .١٨٨؛ المزاى النبير للن عميس ١١٢/٩٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٧٥ 

 .١١٢/٩٧إ بناى االنساى للمجلسيس ٤٢٩تن ة الزائر للمجلسيس   ١٧٦ 

 .٤٥مه  اليعسات الب  طاررسس   ١٧٧ 

 .٥١/٣٥١بناى االنساى للمجلسيس   ١٧٨ 

باب الننىس أبس النس  اليالل ليس له ذكر  ٣قال المامقاني في تنقينه ج  ١٧٩ 

في كلمات أصنابنا الر اليي  رانما الذي عثرنا عليه ىرامة النليني في باب تربيع 

 القبر م  النافي ع  احمي ب  منمي ب  ابي نلر.. انظر هام  االحتجاج للطبرسي.

 .٢/٤٧١إ االحتجاج للطبرسيس ١٧٨ال يبة للطسسيس   ١٨١ 

 .٢/١١٦كمال اليم  للليرقس   ١٨١ 

 .٢/٤٧٩إ االحتجاج للطبرسيس ٢/١٩٩كمال اليم  للليرقس   ١٨٢ 
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 .٢/٤٨١االحتجاج للطبرسيس   ١٨٣ 

 .٥٣/١٨٤بناى ا نساى للمجلسيس   ١٨٤ 

أشاى إلى تسبة عمه  ع ر آخر عمره كما فعب أخسه مسس   عليه السالم ؛   ١٨٥ 

؛ أعقب 
ً
رمننى  ع ر هذا أبس عبي الله رملقب  كرم    نه أرلي مائة رعشرم  رليا

م   ماعة انتشر منهم عقب ستة... رمقال لسليه الرضسمسو نسبة إلى  يه الرضا 

ه رله خمس رأىبعسو سنة رقبره في  اى ٢١٧ عليه السالم ؛ ركانا رفاته عام 

 أبيه بسامراء... انظر هام  فرق النسبختي.

تنقيل ما أحب م  الخمس في زم  ال يبة للشيعة مطلب م  كتب ال قهإ   ١٨٦ 

رفيه ىرامات رأقسال أشهرها رأ هرهاإ أو المرا  بهذا الخبر رأمثالهس إباحة 

الخمس في المناكح للشيعة زم  ال يبة لتطيب رال تهم  رو الخمس في غيرها 

  نه را ب.

 .٤٧١-٢/٤٦٩إ االحتجاج للطسسيس ١٧٧-١٧٦ال يبة للطسسيس   ١٨٧ 

 .١١٤سسىة البقرةس اآلمة   ١٨٨ 

 .٢/٤٧١؛ االحتجاج للطبرسيس ١٧٧ال يبة للطسسيس   ١٨٩ 

 ع  خرائ  الرارنييإ مستيىك السسائب  ٥٣/١٩٧بناى ا نساى للمجلسيس   ١٩١ 
ً
نقال

 .٣/١٩٧ر ٢/٥٨٧للنسىيس 

 .٣٦بنث حسل المهيي للليىس   ١٩١ 

 .٢٥٦ال يبة للطسسيس   ١٩٢ 

 .٢/٤٧٨االحتجاج للطبرسيس   ١٩٣ 

 .٥٣/٣٣٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٩٤ 

 .١٧٩ال يبة للطسسيس   ١٩٥ 

رلعب الثسب  –السر انيةس  زمرة كبيرة ببنر الم رب.. قاله في القامسس   ١٩٦ 

 .١٧٩السر اني منسسب إلى هذه الجزمرة.. هام  ال يبة للطسسيس 

 رما بعيها. ١٧٨ال يبة للطسسيس   ١٩٧ 

 .٥١/٢٣٦بناى ا نساى للمجلسيس   ١٩٨ 

 .٣٤٢اإلىشا  للم ييس   ١٩٩ 

 .٥١/٣٣١/٣٣٦بناى ا نساى للمجلسيس   ٢١١ 

 .٢/٢١٢؛ اللراط المستقيم للبياضيس ٧١الخرائ  رالجرائح للرارنييس   ٢١١ 

 .٤١٦؛ أعالم السىو للطبرسيس ٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١٢ 

 .٢٥٨ال يبة للطسسيس   ٢١٣ 

 .٣١٥اإلىشا  للم ييس   ٢١٤ 

إ المختلر  بي ٨/١١٩؛ النامب في التاىمخ الب  االثيرس٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١٥ 

 .١/٢٥٥؛ تاىمخ اب  السى ي ١/٦٩ال ياءس 
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 .٢/١٥٢إ كمال اليم س ١/١٥٩؛ س ينة البناى للقميس ١/٢٥٦اإلمامة للليرقس   ٢١٦ 

 .٥١/٣٣٦بناى ا نساى للمجلسيس   ٢١٧ 

 .٢٢٢ال يبة للطسسيس   ٢١٨ 

 .٤٥مه  اليعسات الب  طاررسس   ٢١٩ 

 .١٨١ال يبة للطسسيس   ٢١١ 

 .٣٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١١ 

 .٢٢٢ال يبة للطسسيس   ٢١٢ 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١٣ 

؛ تاىمخ اب  ١/٦٩؛ المختلر  بي ال ياءس ٨/١١٩النامب في التاىمخس اب  االثير   ٢١٤ 

 .١/٢٥٥السى يس 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١٥ 

 .٤٥مه  اليعسات الب  طاررسس   ٢١٦ 

 .٤٥مه  اليعسات الب  طاررسس   ٢١٧ 

 .٢٢٣ال يبة للطسسيس   ٢١٨ 

 .٤١٦ال يبة الل رو للليىس   ٢١٩ 
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