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الر ِحي ِم
الر ْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللِّ َّ

احلمـــد هلل رب العاملـــن والصـــاة والســـام عـــى
أرشف األنبي ــاء واملرس ــلني حمم ــد وآل ــه الطيب ــن الطاهري ــن
وصحبـــه املنتجبـــن األخيـــار وبعـــد:
يعـــد املرجـــع الدينـــي الراحـــل آيـــة اهلل العظمـــى
الش ــيخ لط ــف اهلل الص ــايف الكلباي ــكاين (رض ــوان اهلل تع ــاىل
عليـــه) (1443 - 1337هـــ2022 – 1919/م) الـــذي
رحـــل عـــن هـــذه الدنيـــا الفانيـــة يف يـــوم الثالثـــاء 28
مج ــادى اآلخ ــرة 1443هـــ املواف ــق  1فرباي ــر 2022م م ــن
أكاب ــر الفقه ــاء واملجتهدي ــن وأعاظ ــم املراج ــع املعارصي ــن.
9
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لق ــد كان املرج ــع الراح ــل أس ــتاذ ًا ب ــارز ًا م ــن أس ــاتذة
بحـــث اخلـــارج يف الفقـــه واألصـــول لســـنوات طويلـــة،
ومعلــ ًا قدي ــر ًا ألجي ــال م ــن العل ــاء األفاض ــل واألع ــام
املجتهدي ــن ،ومربيــ ًا ربانيــ ًا جلم ــع غف ــر م ــن أه ــل العل ــم
والتحصيـــل الدينـــي.
وقـــد كان علـــ ًا بـــارز ًا مـــن أعـــام العلـــم واهلـــدى،
ومرجعـــ ًا كبـــر ًا مـــن املراجـــع الكبـــار ،وأســـتاذ ًا مـــن
أس ــاتذة احل ــوزة املربزي ــن ،وقطبــ ًا م ــن أقطاهب ــا املعروف ــن
بالتق ــوى وال ــورع والزه ــد والتواض ــع والعل ــم واألخ ــاق
الفاضلـــة.
وق ــد ت ــرك املرج ــع الراح ــل أكث ــر م ــن مئ ــة مؤل ــف
ومصنــف يف خمتلــف احلقــول واملعــارف والعلــوم اإلســامية،
كالفقـــه واألصـــول والعقائـــد والتاريـــخ وغريهـــا؛ ومـــن
أمههـــا :كتابـــه القيـــم (منتخـــب األثـــر يف اإلمـــام الثـــاين
عـــر) يف ثالثـــة جملـــدات ،وكتابـــه (ملحـــات يف الكتـــاب
واحلديـــث واملذهـــب) يف ثالثـــة جملـــدات ،وكتابـــه (بيـــان
األصـــول) يف عـــدة جملـــدات ،وكتابـــه (تعليقـــات عـــى
الكفايـــة) ،وكتابـــه (فقـــه احلـــج :بحـــوث اســـتداللية يف
احلـــج) ،وكتابـــه (أشـــعة مـــن عظمـــة اإلمـــام احلســـن
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 ،)وكتابـــه (القـــرآن مصـــون عـــن التحريـــف)،
وكتاب ــه (األح ــكام الرشعي ــة ثابت ــة ال تتغ ــر) وغريه ــا م ــن
املؤلفـــات القيمـــة والبحـــوث العلميـــة املهمـــة.
ومـــن كتبـــه املشـــهورة التـــي حظيـــت بشـــهرة كبـــرة
ب ــن أه ــل العل ــم وال ــرأي ،كتاب ــه القي ــم (منتخ ــب األث ــر
يف اإلم ــام الث ــاين ع ــر) وق ــد كتب ــه املرج ــع الراح ــل قب ــل
أكثـــر مـــن ســـتني ســـنة ،وطبـــع عـــدة مـــرات ،وأصبـــح
مصـــدر ًا ال غنـــى عنـــه ألي باحـــث وكاتـــب عـــن اإلمـــام
املهـــدي والقضيـــة املهدويـــة.
وهـــذا الكتـــاب القيـــم يتنـــاول باألدلـــة والرباهـــن
إثب ــات والدة وإمام ــة اإلم ــام الث ــاين ع ــر امله ــدي املنتظ ــر
(عجـــل اهلل تعـــاىل فرجـــه الرشيـــف) ،ومجـــع فيـــه املؤلـــف
كل مـــا ورد مـــن األحاديـــث والروايـــات حـــول اإلمـــام
املهـــدي ،وهـــو مـــن أفضـــل الكتـــب يف بابـــه وموضوعـــه،
وقـــد صـــدر هـــذا الكتـــاب املتميـــز يف حمتـــواه وأســـلوبه
قبـــل ســـتني عامـــ ًا ،وحظـــي باهتـــام املراجـــع العظـــام
والعل ــاء األع ــام والباحث ــن م ــن أه ــل العل ــم واملعرف ــة،
وانتـــر يف خمتلـــف البلـــدان؛ ألمهيـــة موضوعـــه ،وتوســـع
مباحثـــه ،وتنـــوع مصـــادره ،وكـــون مؤلفـــه أحـــد الفقهـــاء
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املعارصيـــن الكبـــار.
ومـــن املواضيـــع املهمـــة التـــي اعتنـــى هبـــا املؤلـــف
عنايـــة كبـــرة أحاديـــث االثنـــي عـــر املرويـــة عـــن
رســـول اهلل  بطـــرق وأســـانيد كثـــرة ومـــن مصـــادر
الفريقـــن ،وقـــد أشـــبع املرجـــع الراحـــل الشـــيخ الصـــايف
الكلبايـــكاين (رضـــوان اهلل تعـــاىل عليـــه) أحاديـــث االثنـــي
ع ــر اس ــتقصا ًء وتتبع ـ ًا وبحث ـ ًا يف مجي ــع املص ــادر واملراج ــع
الس ــنية والش ــيعية ،وق ــد مج ــع يف الب ــاب األول وال ــذي كان
الناص ــة ع ــى اخللف ــاء االثن ــي ع ــر
موس ــوم ًا بـ(األحادي ــث ّ
بالعـــدد وبأهنـــم عـــدة نقبـــاء بنـــي إرسائيـــل وحـــواري
عيس ــى)  148حديثــ ًا ،ملجم ــوع  17صحابيــ ًا قام ــوا بنق ــل
الرواي ــة ع ــن النب ــي  ،(((ويف الب ــاب الث ــاين وال ــذي كان
الناصــة عــى االثنــي عــر واملفــرة
معنونـ ًا بـــ (األحاديــث ّ
لألحاديـــث املخرجـــة يف البـــاب األول) وذكـــر فيـــه 161
حديثـــ ًا((( ،فيكـــون جممـــوع مـــا نقلـــه يف البابـــن مـــن
أحاديـــث يف (االثنـــي عـــر)  309أحاديـــث.
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ثامن احلجج ،قم ،الطبعة اخلامسة 1439هـ ،ج  ،1ص .104 - 29
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ثامن احلجج ،قم ،الطبعة اخلامسة 1439هـ ،ج  ،1ص .254 - 111
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وقـــد خصـــص املؤلـــف اجلـــزء األول مـــن كتابـــه
القيـــم (منتخـــب األثـــر يف اإلمـــام الثـــاين عـــر) يف
الناص ــة ع ــى االثن ــي
اس ــتقصاء ومج ــع األحادي ــث الرشيف ــة ّ
عـــر مـــن خمتلـــف املصـــادر الشـــيعية والســـنية ،ومناقشـــة
مـــا يســـتفاد مـــن هـــذه األحاديـــث الرشيفـــة ،وعـــى مـــن
تنطب ــق ه ــذه األحادي ــث ،وبي ــان املقص ــود هب ــؤالء االثن ــي
عـــر بشـــخوصهم وأســـائهم.
وهـــذا الكتـــاب املختـــر يتنـــاول أحاديـــث االثنـــي
عـــر ارتـــكاز ًا عـــى مـــا ورد يف كتـــاب (منتخـــب األثـــر
يف اإلمـــام الثـــاين عـــر) حـــول هـــذا املوضـــوع املهـــم،
ومناقشـــة أســـانيد ومتـــون هـــذه األحاديـــث والروايـــات
وتقييمهـــا يف اجلملـــة ،وذكـــر املـــراد باالثنـــي عـــر،
واإلشـــارة إىل األحاديـــث الناصـــة عـــى أســـاء األئمـــة
االثنـــي عـــر واحـــد ًا بعـــد واحـــد بالرتتيـــب.
ـت ه ــذا البح ــث املخت ــر ليك ــون ضم ــن
وق ــد كتب ـ ُ
جمموعـــة مـــن األبحـــاث لعـــدد مـــن العلـــاء والباحثـــن
لتســـليط األضـــواء عـــى حمتويـــات الكتـــاب املذكـــور مـــن
ع ــدة زواي ــا بمناس ــبة م ــرور أكث ــر م ــن نص ــف ق ــرن ع ــى
تأليفـــه؛ لكـــن رحيـــل املرجـــع الصـــايف دفعنـــي للتعجيـــل
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بنـــره كـــيء بســـيط مـــن الوفـــاء ملقـــام شـــيخ الفقهـــاء
واملجتهديـــن الشـــيخ الصـــايف الكلبايـــكاين الـــذي قـــدّ م
لألمـــة اإلســـامية الكثـــر مـــن اآلثـــار العلميـــة املفيـــدة
والنافعـــة.
وختامـــ ًا ...أبتهـــل إىل اهلل تعـــاىل أن جيعـــل هـــذا
الكتـــاب يف ميـــزان أعـــايل ،وأن ينفعنـــي بـــه يف آخـــريت،
ـــن َأتَـــى اللََّ بِ َق ْل ٍ
ـــع َم ٌ
ـــب
ـــال َو َل َبن َ
ُـــون * إِ َّل َم ْ
ـــو َم َل َين َف ُ
{ َي ْ
َســـلِيمٍ} ،إنـــه  -تبـــارك وتعـــاىل  -حمـــط الرجـــاء ،وغايـــة
األمـــل ،وينبـــوع الرمحـــة والفيـــض والعطـــاء.
واهلل املستعان
عبداهلل أمحد اليوسف
القطيف
يوم الثالثاء ذكرى مولد أمري املؤمنني 
 13رجب األصب 1443هـ
 15فــــــربايـــــر 2022م

أحاديث االثني عشر
رويـــت أحاديـــث االثنـــي عـــر عـــن رســـول اهلل
 بأســـانيد وطـــرق كثـــرة ،ووردت بمضمـــون واحـــد
وبألفـــاظ وعبائـــر خمتلفـــة وأحيانـــ ًا متقاربـــة عـــى لســـان
ع ــدة رواة ،ويمك ــن تقس ــيمها وتصنيفه ــا ع ــى النح ــو اآليت:

إماما» أو َ
ً
فظ «اثنا َع َش َر ً
«األ ِئ َّم ُة اثنا َع َش َر»،
أوال -ما ُر ِو َي ِب َل ِ
ومنها:
ـي
 -1روى الص ــدوق بإس ــناده :ع ــن احلس ــن ب ــن ع ـ ّ
ـي ب ــن أيب طال ــب  ،ق ــال:
ع ــن أبي ــه أم ــر املؤمن ــن ع ـ ّ
ـرين بِع ــدَ ِد األَ ِئم ـ ِ
ـت لِرس ـ ِ
ـول اللَِّ  :أخ ـ ِ
ـة َبع ــدَ َك؟
َ
َّ
ُقل ـ ُ َ

ِ
َف َ
أنـــت
ـــرَّ ،أو ُلُـــم
َ
ـــيُ ،ه ُ
ـــم اثنـــا َع َ َ
قـــال« :يـــا َع ُّ
15

16

ِ
ِ
ـــم»(((.
ـــم القائ ُ
وآخ ُر ُه ُ

أحاديث االثني عشر في كتاب منتخب األثر

 -2روى الصـــدوق بإســـناده :عـــن إبراهيـــم بـــن
مهـــزم ،عـــن أبيـــه ،عـــن اإلمـــام الصـــادق ،عـــن آبائـــه
ِ
ُ
 ،قـــالَ :
ـــر
قـــال َر
ســـول اللِّ « :األَئ َّمـــ ُة اثنـــا َع َ َ
أهـــل بيتـــي ،أعطاهـــم اللُّ تَعـــاىل َفهمـــي ِ
وعلمـــي
ِمـــن
ِ َ
ُ ُ
وخ َل َقهـــم ِمـــن طينَتـــيَ ،فو ٌ ِ
لم َتك َِّبيـــ َن
َ
وحكمـــيُ َ ،
ُ
يـــل ل ُ
عـــدي ،القاطِ
َع َل ِيهـــم ب ِ
عـــن ِ
فيهـــم ِص َلتـــي ،مـــا َلُـــم؟ ال
َ
َ
َ
َ
ـــم اللُّ َشـــفا َعتي»(((.
أنال ُ ُ

 -3روى اخلـــزاز القمـــي عـــن علقمـــة بـــن قيـــس،
ـي ب ــن أيب طال ــب  يف حدي ــث
ع ــن أم ــر املؤمن ــن ع ـ ّ
ٍ
بعهـــد ِ
ُ
رســـول اللَّ ّ :
أن
عهـــدَ ه إ ّيل
طويـــل قـــال« :إنّـــه
هـــذا األمـــر ي ِ
ملكهـــا اثنـــا عـــر إمامـــ ًا»(((.
َ َ
 -4روى اخلـــزاز القمـــي يف كتـــاب كفايـــة األثـــر
بســـنده :عـــن اإلمـــام احلســـن  قـــال« :لقـــد حدَّ ثنـــي
أن األمـــر ي ِ
ُ
رســـول اللَّ َّ 
ملكُـــه اثنـــا عـــر
جـــدّ ي
َ َ

((( األمايل للصدوق :ص  728ح  998عن إسامعيل بن الفضل اهلاشمي
عن اإلمام الصادق عن آبائه  ،بحار األنوار :ج  36ص  232ح .15
((( كامل الدين :ص  281ح  .33بحار األنوار :ج  36ص  243ح .52
((( كفاية األثر :ص  ،217بحار األنوار :ج  36ص  305ح  ،143إثبات
اهلداة :ج  1ص .598
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ِ ِ
فوتـــه»(((.
إمامـــ ًا ِمـــن
وص َ
أهـــل بيتـــه َ

 -5روى الشـــيخ الكراجكـــي بســـنده :عـــن أيب
اجلـــارود عـــن اإلمـــام الباقـــر  عـــن اإلمـــام زيـــن
ُ
العابديـــن عـــن اإلمـــام احلســـن  قـــالَ :
ســـول
قـــال َر
ِ
ِ
ـــر ِمـــن
ـــي
اهلل ّ :
«إن َواثنَـــي َع َ َ
أهـــل َبيتـــي َّأو ُلُـــم َع ُّ
ـب  أوت ــا ُد األَ ِ
بــ ُن أيب طالِ ـ ٍ
أمســك ََها اللَُّ ِب ــا
رض ا َّلت ــي َ
ِ
أن تَس ـ َ ((( ِ
ِ
ـر ِم ــن أه ــي
ـيخ بِ َأهله ــاَ ،ف ــإذا َذ َه َب ــت االثن ــا َع ـ َ َ
ســـاخ ِ
رض بِ َأ ِ
َ
هلهـــا»(((.
ت األَ ُ
 -6روى اخلـــزاز القمـــي بإســـناده :عـــن احلســـن
ِ
ســـول اللَِّ 
لـــت َعـــى َر
ابـــن
عـــي  ،قـــالَ :د َخ ُ
ّ
ـول اللَِّ! م ــايل َ
ـت :ي ــا َرس ـ َ
أراك
ـو ُم َت َف ِّك ـ ٌـر َمغم ــو ٌمَ ،ف ُقل ـ ُ
ُ
وه ـ َ
ُم َت َفكِّـــر ًا؟
وح األَ
َ
َـــي! َّ
مـــن َقـــد أتـــاين،
َ
الـــر َ
إن ّ
قـــال« :يـــا ُبن َّ
ِ
ـــي األَعـــى ُي ِ
َ
َف َ
قرئ َ
الســـا َم
قـــال :يـــا َر
ُـــك َّ
ســـول اللَِّ! ال َع ُّ

حممد عن أبيه ،إثبات اهلداة :ج  1ص
((( كفاية األثر :ص  160عن هشام بن ّ
 ،590بحاراألنوار :ج  27س  216ح .18
((( ساخت يف األرض :دخلت فيها وغابت (الصحاح :ج  1ص
«424سوخ»).
((( االستنصار :الشيخ الكراجكي ص .8
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ُ
يـــت ُن ُب َّوت َ
ـــك :إن َ
قـــول َل َ
لت
و َي
َكم َ
َّـــك َقـــد َق َض َ
َـــك َواســـت َ
ومـــراث ِ
ـــكَ ،فاج َع ِ
َ
أ ّيا َم َ
وآثـــار
العلـــ ِم
كـــر
ـــل
َ
االســـم األَ َ َ
َ
ِ
ِعلـــ ِم النُّب ِ ِ
ـــي ِ
بـــن أيب طالِ ٍ
ـــب َ ،فـــإِ ّن ال
ُ َّ
ـــوة عنـــدَ َع ِّ
ف بِ ـ ِ
رض ّإل وفيه ــا ع ـ ِ
ف
ـه طا َعت ــي و ُيع ـ َـر ُ
ـال ٌ ُيع ـ َـر ُ
أت ـ ُـر ُك األَ َ
ِ
ِ
ـو ِة ِمــ َن ال َغي ـ ِ
ـب ِم ــن
ـم النُّ ُب ـ َّ
بِ ــه ِوال َيت ــيَ ،ف ــإِ ّن َل أق َط ــع عل ـ َ
ـات األَنبي ـ ِ
ـك َك ــا َل أق َطعه ــا ِم ــن ُذري ـ ِ
ُذ ِّر َّيتِ ـ َ
ـاء ا َّلذيــ َن كان ــوا
ِّ ّ
َ
َبين َ
أبيـــك آ َد َم».
ـــن
َـــك و َب َ
ســـول اللََِّ ،فمـــن ي ِ
َ
َ
مل ُ
مـــر
ـــك
لـــت :يـــا َر
ُق ُ
َ
هـــذا األَ َ
َ
َبعـــدَ َك؟

ـال« :أب ـ َ ِ
ـي بــ ُن أيب طالِـ ٍ
قـ َ
ـب ،أخ ــي َ
وخلي َفت ــي،
ـوك َع ـ ُّ
ِ
وي ِ
ـم َت ِل ـ ُ
مل ـ ُ
ـت وتِســ َع ٌة ِم ــن
ـك أن ـ َ
َ
ـي احلَ َســ ُنُ ،ث ـ َّ
ـك َبع ــدَ َع ـ ٍّ
ـر إمامــ ًاُ ،ث ــم يق ــوم ِ
ِ
قائ ُمن ــا َيم ـ َ ُ
ُصلبِ ـ َ
ـأ
َّ َ ُ
ـكَ ،يمل ُكــ ُه اثن ــا َع ـ َ َ
الدُّ ني ــا ِقس ــط ًا و َع ـ ً
ـدل َك ــا ُم ِل َئ ــت َج ــور ًا و ُظلــ ًا ،و َيش ــفي
ص ــدور َق ــو ٍم م ِ
ـن ُه ــم ش ــي َع ُت ُه»(((.
ؤمن ـ َ
ُ
ُ
َ
 -7روى الشـيخ الصـدوق بسـنده :عن اإلمـام الصادق
 ،عـن أبيـه ،عـن جـده ،قـال :قـال رسـول اهلل :
ِ
ِ
ـب ِ
شرَّ ،أو ُلُم َِع ُّل بـ ُن أيب طالِ ٍ
وآخ ُر ُه ُم
«األَئ َّمـ ُة َبعـد َي اثنـا َع َ َ

((( كفاية األثر :ص  178عن أيب خالد الكابيل عن اإلمام زين العابدين ،
بحار األنوار :ج  ،36ص ،245ج.57
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ِ
ِ
ِ
وح َج ُج اهلل
ـم َ ،ف ُهـم ُخ َلفائي وأوصيائي وأوليائـيُ ،
القائ ُ
ؤمـن ،وا ُمل ِ
ِ
ِ
نك ُـر َلُم كافِ ٌـر»(((.
َعلى أ َّمتي َبعـدي ،ا ُملق ُّـر ِبِم ُم ٌ َ

 -8روى الشـــيخ الصـــدوق يف كـــال الديـــن ،عـــن
ـي ب ــن احلس ــن،
ثاب ــت ب ــن دين ــار ،ع ــن ســ ّيد العابدي ــن ع ـ ّ
عـــي ،عـــن ســـ ّيد
عـــن ســـ ّيد الشـــهداء احلســـن بـــن
ّ
عـــي بـــن أيب طالـــب ،
األوصيـــاء أمـــر املؤمنـــن
ّ
ِ
ق ــال :ق ــال رس ـ ُ
ـر،
ـول اللَِّ « :األَئ َّمــ ُة َبع ــدي اثن ــا َع ـ َ َ
ـــيِ ،
ِ
َّأو ُلُـــم
َـــح اللَُّ
وآخ ُرهـــم
َ
القائـــم ا َّلـــذي َيفت ُ
ُ
أنـــت يـــا َع ُّ
عـــز وجـــل عـــى يدَ ِ
شـــارق األَ ِ
َ
غاربـــا»(((.
يـــه َم
َ
رض و َم َ
 -9روى الص ــدوق يف األم ــايل بإس ــناده :ع ــن احلس ــن
عـــي بـــن أيب طالـــب
عـــي عـــن أبيـــه أمـــر املؤمنـــن
ابـــن
ّ
ّ
ِ
ِ
أخـــرين بِ َعـــدَ ِد
ســـول اهلل :
لـــت لِ َر
 ،قـــالُ :ق
ُ
األَ ِئم ِ
ـــة َبعـــدَ َك؟
َّ

((( كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،
طبع عام 1405هـ ،ص  ،259رقم  .4من ال حيرضه الفقيه :ج  4ص
 180ح  .5406بحار األنوار :ج  36ص  245ح .57
((( كامل الدين :ص  282ح  ،35عيون أخبار الرضا  :ج  1ص  65ح
 ،34األمايل للصدوق :ص  173ح  175ك ّلها عن ثابت بن دينار عن
اإلمام زين العابدين عن أبيه عن جدّ ه  ،بحار األنوار :ج  36ص
 226ح  ،1إثبات اهلداة :ج  1ص .479
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ِ
َف َ
أنـــت،
ـــرَّ ،أو ُلُـــم
َ
ـــيُ ،ه ُ
ـــم اثنـــا َع َ َ
قـــال« :يـــا َع ُّ
ِ
ِ
ـــم»(((.
ـــم القائ ُ
وآخ ُر ُه ُ

ً
فظ «اثنا َع َش َر َخ َ
ليف ًة»:
ثانيا -ما ُر ِو َي ِب َل ِ
 -10روى الش ــيخ الص ــدوق :ع ــن جاب ــر ب ــن س ــمرة
َـــزال ِ
ـــي « :ال ت ُ
قـــالَ :
هـــذ ِه األ َّمـــ ُة ُمســـتَقي ًام
قـــال النَّبِ ُّ
ظاهـــر ًة َعـــى عَدُ وهـــا ،حتّـــى ي ِ
أمرهـــاِ ،
ـــر
َ
َ
ِّ
َ
ُ
مـــي اثنـــا َع َ َ
َ
ِ
َخلي َفـــ ًةُ ،ك ُّل ُهـــم مـــن ُق َر ٍ
يـــش».
لتُ :ث َّم َي ُ
كون ماذا؟
َف َأتَي ُت ُه يف َم ِنزلِ ِهُ ،ق ُ

َ
رج(((»(((.
قالُ « :ث َّم اهل َ ُ 

 -11روى النعـــاين يف الغيبـــة :عـــن عبـــد اللَّ بـــن
عمـــر ،قـــال :س ِ
ُ
َ
ُ
كـــون
قـــولَ « :ي
ســـول اللَِّ َ ي
عت َر
ـــم ُ
َ
ِ
ـــر َخلي َفـــ ًة»(((.
َخلف َ
ـــي اثنـــا َع َ َ
((( األمايل للصدوق :ص  728ح  .998بحار األنوار :ج  36ص  232ح
.15
الناس إذا اختلطوا ،وأصل اهلرج:
هرج
((( َه َر ٌج :أي قتال واختالط ،وقد َ
ُ
الكثرة يف اليشء واالتّساع (النهاية :ج  5ص  «257هرج»).
((( اخلصال :ص  470ح  18و ص  472ح  ،26املناقب البن شهر آشوب:
ج  1ص  ،290بحار األنوار :ج  36ص  235ح .24
((( الغيبة للنعامين :ص  105ح 34
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 -12روى ابـــن شـــهر آشـــوب عـــن أنـــس قـــال:
ُ ِ
ُ
َ
ـــر َخلي َفـــ ًة،
ســـول اللِّ َ « :ي
قـــال َر
كـــون منَّـــا اثنـــا َع َ َ

(((
ض ُهـــم َمـــن
نص ُهـــم اللُّ َعـــى َمـــن
ُ
ناواهـــم  ،وال َي ُُّ
َي ُ ُ
عاداهـــم»(((.
ُ

 -13روى اب ــن عي ــاش اجلوه ــري يف مقتض ــب األث ــر
بإســـناده :عـــن عبـــد العزيـــز بـــن خضـــر قـــال :س ِ
عت
ـــم ُ
َ
ُ
َ
ُ
ســـول اللَِّ :
قـــال َر
قـــول:
عَبـــدَ اللَِّ بـــ َن أيب أوىف َي
ِ
ـر َخلي َفــ ًة ِم ــن ُق َري ـ ٍ
ـم تَك ـ ُ
« َيك ـ ُ
ـون
ـشُ ،ث ـ َّ
ـون َبع ــد َي اثن ــا َع ـ َ َ
فِتنَـــ ٌة َد ّو َارةٌ!».
أنت س ِمع َت ُه ِمن ر ِ
َ
سول اللَِّ ؟
قالُ :ق ُ
َ
لتَ َ :
قالَ « :ن َعم ،س ِمع ُت ُه ِمن ر ِ
َ
سول اللَِّ .(((»
َ
َ

 -14روى مســـلم يف صحيحـــه :عـــن جابـــر بـــن
ســـمرة ،قـــال :س ِ
ُ
َ
قـــول« :ال
ســـول اللَِّ َ ي
عت َر
ـــم ُ
َ
ـزال ِ
ـم ق ـ َ
َي ـ ُ
ـال
ـر َخلي َفــ ًة»ُ ،ث ـ َّ
اإلس ــا ُم َعزي ــز ًا إ َىل اثنَ ـ َ
ـي َع ـ َ َ
((( نِواء :معاداة ألهل اإلسالم (النهاية :ج  5ص « 132نوا»).
((( املناقب البن شهر آشوب :ج  1ص  ،291بحار األنوار :ج  36ص 269
ح .91
((( مقتضب األثر :ص  ،7العدد القو ّية :ص  81ح  ،142بحار األنوار :ج
 36ص .371
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ِ
لـــت ِلَيب :مـــا َ
قـــال؟
أفهمهـــاَ ،ف ُق ُ
كَل َمـــ ًة َل َ
قالُ :ك ُّل ُهم ِمن ُق َر ٍ
َف َ
يش»(((.

 -15روى اب ــن حنب ــل :ع ــن جاب ــر ب ــن س ــمرة ق ــال:
ِ
س ِ
ُ
َ
الـــوداعَِّ :
«إن
ســـول اللِّ َ ي
عت َر
ـــم ُ
قـــول يف َح َّجـــة َ
َ
ِ
ـذا الدّ يــ َن َل ــن َي ـ َ
هـ َ
ـر ُه
ـزال ظاه ــر ًا َع ــى َم ــن ن ـ َ
ـاو َأ ُه ،ال َي ـ ُ ُّ
ِ
ـار ٌق ،ح ّت ــى يم ـ ِ ِ
ـف وال ُمف ـ ِ
ـر
ُمالِ ـ ٌ
َ
َ
ـي م ــن ُأ َّمت ـ َ
ـي اثن ــا َع ـ َ َ
َ
ٍ
َخلي َفـــ ًة»َ ،
لـــت ِلَيب:
أفهمـــ ُهَ ،ف ُق ُ
ـــم بِ َ
ـــيء َل َ
ـــم َت َك َّل َ
قـــالُ :ث َّ
م ــا ق ـ َ
ـال؟
قالُ « :ك ُّل ُهم ِمن ُق َر ٍ
َ
يش»(((.

 -16روى احلاكـــم النيســـابوري :عـــن عـــون بـــن أيب
ِ
ـــي
جحيفـــة عـــن أبيـــه ،قـــال :ك ُ
ُنـــت َم َ
ـــع َع ّمـــي عنـــدَ النَّبِ ِّ
ِ
ِ
ـال« :ال َيـ ُ
َ ،فق ـ َ
ـي
ــزال أم ـ ُـر أ َّمت ــي صالــ ًا َح ّتــى َيم ـ َ
ـال ِ
ـم ق ـ َ
كل َمــ ًة َ
ـض ِب ــا َصو َتــ ُه.
وخ َف ـ َ
ـر َخلي َفــ ًة»ُ ،ث ـ َّ
اثن ــا َع ـ َ َ
وكان أمامي :-ما َ
َ
قال يا َع ُّم؟
لت لِ َع ّمي-
َف ُق ُ

((( صحيح مسلم :ج  3ص  1453ح .7
((( مسند ابن حنبل :ج  7ص  405ح  20840و ص  408ح 20857؛
الغيبة للنعامين :ص  123ح  .15بحار األنوار :ج  36ص  238ح .32
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قال يا ُبن ََّيُ « :ك ُّل ُهم ِمن ُق َر ٍ
قالَ :
َ
يش»(((.
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ً
فظ «اثنا َع َش َر َو ِص ّي ًا»:
ثالثا -ما ُر ِو َي ِب َل ِ
 -17روى الصـــدوق بإســـناده :عـــن عبـــد اهلل بـــن
ـال َرس ـ ُ
عب ــاس ،ق ــال :ق ـ َ
ـن
ـول اهلل « :أ َن ــا َســ ِّيدُ النَّبِي ـ ّ َ
ـــنِ ِ َّ ،
ِ
ـــي بـــ ُن أيب طالِ ٍ
ـــي
الو ِص ّي َ
ـــب َســـ ِّيدُ َ
وإن أوصيائ َ
و َع ُّ
ِ
ِ
ِ
ـي بــ ُن أيب طالِ ـ ٍ
ـم
ـب ،وآخ ُر ُه ـ ُ
َبع ــد َي اثن ــا َع ـ َ َ
ـرَّ ،أو ُل ُ ــم َع ـ ُّ
ِ
ـــم .(((»
القائ ُ

 -18روى الصـــدوق بإســـناده :عـــن عبـــد اللَّ
ُ
ابـــن ع ّبـــاس قـــالَ :
ســـول اللَِّ َّ :
«إن ُخ َلفائـــي
قـــال َر
ِ
ِ
ِ
ـــج اللَِّ َع َ
ـــر:
وح َج َ
وأوصيائـــي ُ
ـــى اخلَلـــق َبعـــدي اثنـــا َع َ َ
أو ُلـــم أخـــيِ ،
وآخ ُر ُهـــم َو َلـــدي».
َّ ُ
َ
قيل :يا َر َ
َ
أخوك؟
سول اللَِّ ،و َمن
قالَ « :ع ِ ُّل ب ُن أيب طالِ ٍ
َ
ب».
َ
قيلَ :ف َمن َو َلدُ َك؟

((( املستدرك عىل الصحيحني :ج  3ص  716ح .6589
((( كامل الدين :ص  280ح  .29عيون أخبار الرضا :ج  ،1ص  ،66ح .31
بحار األنوار :ج  36ص  243ح .51
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قـــال« :ا َمل ِ
هـــد ُّي ا َّلـــذي َيم َل ُؤهـــا ِقســـط ًا و َع ً
َ
ـــدل كَـــا
ِ
ـــق نَبِ ّيـــ ًاَ ،لـــو َل
حل ِّ
ُمل َئـــت َجـــور ًا و ُظلـــ ًاَ .وا َّلـــذي َب َع َثنـــي بِا َ
ِ
ي َ ِ
ـــو َل اللَُّ ذلِ َ
ـــك ال َيـــو َم
بـــق مـــ َن الدُّ نيـــا ّإل َيـــو ٌم واحـــدٌ َل َط َّ
َ
ـدي ا َمله ـ ِ
ِ
ِ
ـد ُّيَ ،ف َين ـ ِ
عيس ــى
ـز ُل ُ
َح ّتــى َي ـ ُـر َج في ــه َو َل ـ َ
روح اللَِّ َ
رض بِن ـ ِ
ـي َخل َفــ ُه ،و ُت ـ ِ
ـور ِه ،و َيب ُل ـ ُ
ـم َف ُي َص ـ ّ
ـغ
ـر ُق األَ ُ
ابــ ُن َمر َي ـ َ
ـــر َق َوا َمل ِ
ُســـلطا ُن ُه ا َمل ِ
غـــر َب»(((.

ً
فظ «اثنا َع َش َر أمرياً»:
رابعا -ما ُر ِو َي ِب َل ِ
 -19روى البخـــاري يف صحيحـــه :عـــن جابـــر بـــن
ســـمرة ،قـــال :س ِ
ـــي َ ي ُ
ُ
كـــون اثنـــا
قـــولَ « :ي
ـــم ُ
عت النَّبِ َّ
َ
ـــر أمـــر ًا».
َع َ َ
َف َ ِ
أسمعها.
قال كَل َم ًة َل َ

قالُ « :ك ُّل ُهم ِمن ُق َر ٍ
قال أيب :إ َّن ُه َ
َف َ
يش»(((.

َ
ً
إسرائيل»:
فظ «اثنا َع َش َرَ ،ع َد َد ُن َقبا ِء َبين
خامسا -ما ُر ِو َي ِب َل ِ
 -20روى الصـــدوق بإســـناده :عـــن قيـــس بـــن
الغمة :ج  3ص  ،297إعالم
((( كامل الدين :ص  280ح  ،27كشف ّ
الورى :ج  2ص  ،173بحار األنوار :ج  51ص  71ح .12
((( صحيح البخاري ،املكتبة العرصية ،طبع عام 1424هـ 2003 -م ،ص
 ،1282رقم .7222
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ٍ
بـــن
عبـــد قـــالُ :كنّـــا ُجلوســـا يف َحل َقـــة فيهـــا َعبـــدُ اللِّ ُ
ٍ
أعـــراب َف َ
بـــن
قـــال :أ ُّيكُـــم َعبـــدُ اللِّ
ســـعودَ ،فجـــا َء
َم
ُ
ِ ٌّ
ٍ
ســـعود؟
َم
ـال َعب ــدُ اللِّ :أ َن ــا َعب ــدُ اللِّ ب ـن مس ـ ٍ
ـعود ،ق ـ َ
َفق ـ َ
ـالَ :ه ــل
ُ َ
ـون بع ــدَ ه ِمــن اخل َلف ـ ِ
ـاء؟
َحدَّ َث ُك ــم نَبِ ُّي ُك ــم َ ك ــم َيك ـ ُ َ ُ َ ُ

ِ
َ
بـــاء َبنـــي
ـــر ،عَـــدَ ُد ُن َق
قـــالَ « :ن َعـــم ،اثنـــا َع َ َ
َ
إرسائيـــل » ( (( .
 -21روى اخلـــزاز القمـــي يف كفايـــة األثـــر بإســـناده:

ـي ،
ـي ع ــن أخي ــه احلس ــن ب ــن ع ـ ّ
ع ــن احلس ــن ب ــن ع ـ ّ
ـول اللَِّ « :األَ ِئمــ ُة بع ــدي ع ــدَ د ُن َقب ـ ِ
ـال َرس ـ ُ
ق ــال :ق ـ َ
ـاء
َ ُ
َّ َ
وح ِ
َ
ـــو
ـــوار ِ 
َبنـــي
أح َّب ُهـــم َف ُه َ
ي((( عيســـىَ ،مـــن َ
إرسائيـــل َ
ِ
ـــج اللَِّ يف
ـــو ُمنافِ ٌ
ـــقُ ،هـــم ُح َج ُ
ُمؤمـــ ٌن ،و َمـــن أب َغ َض ُهـــم َف ُه َ
ـــه وأعالمـــه يف ب ِريتِ ِ
لق ِ
َخ ِ
ـــه»(((.
ُ ُ َ َّ

 -22روى ابـــن حنبـــل :عـــن مـــروق قـــالُ :كنَّـــا

((( اخلصال :ص  467ح  ،7بحار األنوار :ج  36ص  230ح .9
((( احلوار ّيون :أصحاب املسيح  ،أي خلصائه وأنصاره (النهاية :ج 1
ص «458حور»).
((( كفاية األثر :ص  166عن إسحاق بن ّ
عمر عن اإلمام الصادق عن آبائه
 ،بحار األنوار :ج  36ص  340ح .203
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ٍ
جلوســ ًا ِعن ــدَ َعب ـ ِ
ـو ُي ِ
ـد اللِّ ب ـ ِ
قر ُئنَ ــا ال ُق ـ َ
ـرآن.
ـن َمس ــعود ُ
وه ـ َ
ُ
ِ
ـنَ ،ه ــل َس ـ َ
الرمح ـ ِ
َفق ـ َ
ـألتُم
ـال َلــ ُه َر ُج ـ ٌـل :ي ــا أب ــا َعب ــد َّ
ـذ ِه األُمــ َة ِم ــن َخلي َف ـ ٍ
ـك ه ـ ِ
َرس ـ َ
ـول اللِّ َ :ك ــم َت ِل ـ ُ
ـة؟
َّ

ٍ
َفق ـ َ
أح ــدٌ
ـال َعب ــدُ اللِّ بــ ُن َمس ــعود :م ــا َس ـ َـأ َلني َعنه ــا َ
ـت ِ
ـالَ :ن َع ــم ،و َل َق ــد َس ـ َ
ـم ق ـ َ
الع ـ َ
ُمن ـ ُ
ـراق َقب َل ـ َ
ـألنا
ـذ َق ِدم ـ ُ
ـك ُث ـ َّ
ـال« :اثن ــا ع ــر ،ك َِع ــدَّ ِة ُن َقب ـ ِ
َرس ـ َ
ـول اللِّ َ فق ـ َ
ـاء((( َبن ــي
َ ََ
إرسائي ـ َـل»(((.

يتعرف
((( النُق َب ُاء :مجع نقيب ،وهو كالعريف عىل القوم ا ُملقدِّ م عليهم ،الذي ّ
أخبارهم و ُي َن ِّقب عن أحواهلم :أي ُيف ّتش (النهاية :ج  5ص "101نقب").
((( مسند ابن حنبل :ج  2ص  55ح 3781؛ عيون أخبار الرضا  :ج 1
ص  49ح  ،10بحار األنوار :ج  36ص  299ح .132

ما يستفاد من أحاديث االثني عشر
تفي ــد ه ــذه األحادي ــث املروي ــة ع ــن رس ــول اهلل 
أن ع ــدد األئم ــة واخللف ــاء واألوصي ــاء بع ــد رحيل ــه 

اثنـــا عـــر شـــخص ًا ،وكلهـــم مـــن قريـــش ،ويف بعضهـــا
م ــن بن ــي هاش ــم ،وال يمك ــن أن ينطب ــق ه ــذا الع ــدد م ــن
قريـــش إال عـــى األئمـــة االثنـــي عـــر  ،ابتـــدا ًء
بأمـــر املؤمنـــن  وانتهـــاء باإلمـــام احلجـــة القائـــم
املنتظـــر (عجـــل اهلل تعـــاىل فرجـــه الرشيـــف).

وقـــد ُر ِوي حديـــث :بعـــدي اثنـــا عـــر خليفـــة
بأســـانيد وطـــرق معتـــرة كثـــرة ،ويكفينـــا مـــا حققـــه
العالم ــة الش ــيخ س ــليامن اب ــن الش ــيخ إبراهي ــم القن ــدوزي
احلنف ــي يف كتاب ــه (ينابي ــع امل ــودة) حي ــث ق ــال ح ــول ه ــذا
احلدي ــث« :ويف مج ــع الفوائ ــد :جاب ــر ب ــن س ــمرة رفع ــه :ال
ي ــزال ه ــذا الدي ــن قائــ ًا حت ــى يك ــون عليك ــم اثن ــا ع ــر
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خليف ــة ،كله ــم جتتم ــع علي ــه األم ــة .فس ــمعت كالمــ ًا م ــن
النب ــي  مل أفهم ــه فقل ــت أليب :م ــا يق ــول؟ ق ــال :كله ــم
م ــن قري ــش .للش ــيخني والرتم ــذي وأيب داود بلفظ ــه .ذك ــر
حيي ــى ب ــن احلس ــن يف كت ــاب العم ــدة م ــن عرشي ــن طريقــ ًا،
يف أن اخللف ــاء بع ــد النب ــي  اثن ــا ع ــر خليف ــة ،كله ــم
مـــن قريـــش .يف البخـــاري مـــن ثالثـــة طـــرق ،ويف مســـلم
مـــن تســـعة طـــرق ،ويف أيب داود مـــن ثالثـــة طـــرق ،ويف
الرتمـــذي مـــن طريـــق واحـــد ،ويف احلميـــدي مـــن ثالثـــة
طـــرق»(((.
وقـــال املرجـــع الدينـــي الشـــيخ لطـــف اهلل الصـــايف
الكلبايـــكاين « :Jروى العالمـــة املجلـــي يف البحـــار
مـــن النصـــوص عـــى األئمـــة االثنـــي عـــر عـــن جابـــر
اب ــن س ــمرة بط ــرق كث ــرة ج ــد ًا[ .رب ــا تزي ــد ع ــى مخس ــن
طريقــ ًا ،ونق ــل أن أمح ــد ب ــن حنب ــل روى تل ــك النص ــوص
يف مس ــنده ع ــن جاب ــر ب ــن س ــمرة بأرب ــع وثالث ــن طريقــ ًا]،
ورواه يف الطرائ ــف ويف اخلص ــال أيضــ ًا ع ــن جاب ــر بط ــرق
كثـــرة جـــد ًا ،ورواه ابـــن بطريـــق يف العمـــدة بإســـناده
((( ينابيع املودة ،الشيخ إبراهيم القندوزي احلنفي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م ،ج ،3
ص.503
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املذكـــور يف أول كتابـــه عـــن اجلمـــع بـــن الصحيحـــن
للحميـــدي واجلمـــع بـــن الصحـــاح الســـتة للعبـــدري
بطـــرق كثـــرة [يف فصـــل مـــا جـــاء يف األئمـــة االثنـــي
عـــر مـــن متـــون الصحـــاح الســـتة] وروى العالمـــة يف
كش ــف اليق ــن ع ــن اجلم ــع ب ــن الصحيح ــن ع ــن جاب ــر
ابـــن ســـمرة قـــال :ســـمعت النبـــي  قـــال :ليكونـــن
مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر أمـــر ًا كلهـــم مـــن قريـــش .وروى
الط ــريس يف إع ــام ال ــورى مم ــا ج ــاء م ــن األخب ــار الت ــي
نقلهـــا أصحـــاب احلديـــث غـــر اإلماميـــة وصححوهـــا
هـــذا احلديـــث عـــن جابـــر بـــن ســـمرة بطـــرق كثـــرة»(((.
واملالحـــظ أن حفـــاظ الســـنة مـــن اإلماميـــة
قـــد نقلـــوا حديـــث جابـــر بـــن ســـمرة بنفـــس اإلســـناد
وباأللف ــاظ نفس ــها املروي ــة يف مص ــادر أه ــل الس ــنة احلديثي ــة
الســـتة وغريهـــا.
(((

((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الگلبايگاين،
ج ،1ص  ،49اهلامش رقم .51
((( راجع :اخلصال :ص  -469ص  473ح  -12ح ( 30بتسعة عرش سند ًا)
واملناقب البن شهر آشوب :ج  1ص  248و  249و  250والعمدة :ص
الغمة :ج  1ص  57و ص 58
 416ح  856و ص  419ح  871وكشف ّ
وإعالم الورى :ج  2ص  158وبحار األنوار :ج  36ص  239ح .38
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وقـــد ذكـــر املرجـــع الصـــايف الكلبايـــكاين  Jبعـــد
نقلـــه لألحاديـــث املتواتـــرة مـــن خمتلـــف املصـــادر الســـنية
والش ــيعية ح ــول أحادي ــث االثن ــي ع ــر م ــا يس ــتفاد منه ــا
يف عـــدة نقـــاط ،ومنهـــا:
األول :ع ــدد اخللف ــاء الذي ــن يك ــون األم ــر هل ــم بع ــد
ـي  ،وحرصه ــم يف االثن ــي ع ــر ال ي ــزاد عليه ــم
النب ـ ّ
أحـــد وال ينقـــص منهـــم أحـــد ،وهـــذا مفـــاد كل واحـــد
مـــن األحاديـــث.
الث ــاين :بق ــاء األرض وس ــكوهنا ع ــن االضط ــراب م ــا
دام ــوا باق ــن عليه ــا.
الثال ــث :ع ــدم انقض ــاء ه ــذا األم ــر (دي ــن اإلس ــام)
قبـــل انقضائهـــم  ،واســـتمرار بقائـــه ببقائهـــم ،وأنّـــه
م ــا بق ــي واح ــد منه ــم يك ــون الدي ــن باقيــ ًا قائــ ًا ويف ه ــذا
دالل ــة ع ــى ط ــول م ــدة بقائه ــم ع ــى وج ــه البس ــيطة ول ــو
بط ــول بق ــاء الث ــاين ع ــر منه ــم.
الراب ــع :ع ـ ّـزة ه ــذا الدي ــن وع ــدم ق ــدرة الطواغي ــت
عـــى حمـــوه ودرس آثـــاره إىل مـــدة هـــؤالء االثنـــي عـــر،
فهـــو ال يـــزال عزيـــز ًا منيعـــ ًا ال يقـــدر أحـــد عـــى القضـــاء
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عليـــه كـــا قـــي عـــى ســـائر الرشائـــع واألديـــان ،فهـــذه
رشيعـــة موســـى وعيســـى مضافـــ ًا إىل ّأنـــا قـــد نســـختا
حرفـــت أصوهلـــا وأحكامهـــا
برشيعـــة اإلســـام فقـــد ّ
باحلـــوادث واحلـــروب وسياســـات املتغ ّلبـــن وحتريفـــات
الكهنـــة وغريهـــم ،فـــا بيـــد اليهـــود والنصـــارى اآلن مـــن
رشيعـــة موســـى وعيســـى ليـــس هـــو األصـــل ،ســـيام يف
األصـــول االعتقاديـــة.
أمـــا اإلســـام فقـــد بقـــي عزيـــز ًا منيعـــ ًا حمفوظـــ ًا
مـــن حتريـــف الغالـــن وإبطـــال اجلاحديـــن ،وســـيبقى إىل
ظهـــور املهـــدي  وحتـــى تقـــوم الســـاعةّ ،
ألن اللّ
تع ــاىل جعل ــه يف حص ــن حفظ ــه احلص ــن ،ونص ــب األئم ــة
وقوامــ ًا بأم ــره يف مجي ــع األزمن ــة
االثن ــي ع ــر حفظ ــة ل ــه ّ
إىل قيـــام القيامـــة(((.

((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص .261 – 260

تقييم سند ومتن األحاديث
تصنـــف هـــذه األحاديـــث حـــول (االثنـــا عـــر)
التـــي ذكرنـــا طائفـــة منهـــا إىل قســـمني ،ومهـــا:
األول :األحاديـــث الـــواردة يف مصـــادر اإلماميـــة،
وهـــي أحاديـــث صحيحـــة الســـند ومعتـــرة يف اجلملـــة،
وداللتهـــا عـــى اإلمامـــة واألئمـــة االثنـــي عـــر حســـب
املبـــاين التـــي يعتمدهـــا اإلماميـــة جليـــة وواضحـــة ،وهـــي
حمـــل إمجـــاع واتفـــاق بينهـــم.
ـح
وال ي ــر ضع ــف أس ــناد بعضه ــا ،لكفاي ــة م ــا ص ـ ّ
بقويـــا ،قـــال املرجـــع
منهـــا ،وجـــر ضعـــف ضعيفهـــا ّ
الشـــيخ الصـــايف الكلبايـــكاين :J
«وال ريـــب ّ
أن املســـلك املعقـــول املنطقـــي يف فهـــم
امل ــراد م ــن ه ــذه األحادي ــث اس ــتخراج م ــا أري ــد منه ــا مم ــا
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فيه ــا ،وال ي ــر ضع ــف بع ــض أس ــنادها م ــع ق ــوة بعضه ــا
يقـــوي
بقويـــا ،فاألســـناد أيضـــ ًا ّ
وجـــر ضعـــف ضعيفهـــا ّ
يقوهي ــا ويؤ ّيده ــا أم ــور أخ ــرى»(((.
بعضه ــا البع ــض ك ــا ّ
الثـــاين :األحاديـــث الـــواردة يف مصـــادر أهـــل
الســـنّة ،وهـــي صحيحـــة ومعتـــرة حســـب القواعـــد التـــي
يعتمدوهنـــا؛ لكـــن داللتهـــا عندهـــم ليســـت واضحـــة وال
جمم ــع عليه ــا ،ل ــذا قال ــوا عنه ــا احت ــاالت خمتلف ــة يف تبي ــن
مقاصدهـــا.

وبالنس ــبة إىل تقيي ــم س ــند «أحادي ــث ع ــدد اخللف ــاء»
عن ــد حمدث ــي أه ــل الس ــنة :ف ــإن س ــندها يص ــل يف املص ــادر
القديم ــة املعت ــرة((( إىل جاب ــر ب ــن س ــمرة ،وروايت ــه معت ــرة
لـــدى علـــاء أهـــل الســـنّة ،إذ يقـــول البغـــوي يف تقييـــم
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص .258
((( راجع :صحيح مسلم :ج  6ص  3و ص  4ومسند ابن حنبل :ج  5ص
 87و ص  88و ص  89و ص  90و مسند أيب داوود الطياليس :ص
حبان :ج  15ص  44وسنن أيب داوود:
 105و ص  180و صحيح ابن ّ
ج  2ص  309ح  4280و فتح الباري :ج  13ص  181واملعجم الكبري:
ج  2ص  195و ص  232و مسند أيب يعىل :ج  13ص  456ح 7463
وتاريخ بغداد :ج  2ص 124
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ث متّف ــق ع ــى صحت ــه»((( ك ــا
ه ــذا احلدي ــث« :ه ــذا حديــ 
صح ــح األلب ــاين بع ــض ط ــرق وأس ــانيد ه ــذا احلدي ــث(((.
ّ
كـــا روي هـــذا احلديـــث يف صحيـــح مســـلم((( وصحيـــح
البخـــاري((( ،وهـــو مـــا يـــدل عـــى صحـــة احلديـــث
عندهـــم؛ ألن املنقـــول يف صحيحهـــا مـــن قبلهـــا لـــدى
حمدثـــي أهـــل الســـنّة كلـــه صحيـــح.

(((
(((
(((
(((

رشح الس ّنة :ج  15ص 31
سلسلة األحاديث الصحيحة :األلباين ،ج  1ص  651ح .376
راجع :صحيح مسلم :ج  3ص  1453ح 7
راجع صحيح البخاري :ج  6ص  2640ح .6796

المقصود من االثني عشر
وبعـــد أن اتضـــح صحـــة حديـــث (االثنـــا عـــر)
عنـــد الشـــيعة والســـنة ،وأنـــه حديـــث متواتـــر ،يـــأيت
الـــكالم حـــول املقصـــود مـــن االثنـــي عـــر خليفـــة أو
إمامـــ ًا أو وصيـــ ًا أو أمـــر ًا باختـــاف العبائـــر الـــواردة يف
األحاديـــث املرويـــة عـــن رســـول اهلل  الذيـــن أشـــار
إليه ــم رس ــول اهلل  باعباره ــم ه ــم األج ــدر واألكث ــر
أهليـــة لقيـــادة األمـــة مـــن بعـــده ،فعـــى مـــن ينطبـــق هـــذا
العـــدد بالتحديـــد؟ ومـــا هـــي أســـاؤهم؟
اإلجابـــة عـــى هـــذا الســـؤال واضحـــة وجليـــة مـــن
وجه ــة نظ ــر اإلمامي ــة ،فه ــم يعتق ــدون ب ـ ّ
ـأن اخللف ــاء االثن ــا
عـــر لرســـول اللَّ  هـــم مـــن أهـــل البيـــت ،
عـــي بـــن أيب طالـــب  ،وآخرهـــم
وأوهلـــم اإلمـــام
ّ
ّ
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(عج ــل اللَّ تع ــاىل فرج ــه الرشي ــف) حي ــث
ـدي ّ
اإلم ــام امله ـ ّ
مـــا يـــزال عـــى قيـــد احليـــاة ،وســـيمأل ذات يـــو ٍم األرض
ً
وعـــدل بعدمـــا ملئـــت ظلـــ ًا وجـــور ًا ،وســـنذكر
قســـط ًا
طائفـــة مـــن األحاديـــث املرويـــة عـــن رســـول اهلل 
التـــي تذكـــر أســـاءهم واحـــد ًا بعـــد اآلخـــر.
قال الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين : J
«اعلــم ّ
أن هــذه األحاديــث ال تنطبــق ّإل عــى مذهــب
الش ــيعة اإلمامي ــة ،ف ـ ّ
ـإن بعضه ــا ي ــدل ع ــى أن اإلس ــام ال
ينق ــرض وال ينق ــي حت ــى يم ــي يف املس ــلمني اثن ــا ع ــر
خليف ــة ،وبعضه ــا ي ــدل ع ــى ّ
أن ع ـ ّـزة اإلس ــام إ ّن ــا تك ــون
إىل اثن ــي ع ــر خليف ــة ،وبعضه ــا ي ــدل ع ــى بق ــاء الدي ــن
إىل أن تق ــوم الس ــاعة ،وأن وج ــود األئم ــة مس ــتمر إىل آخ ــر
الده ــر ،وبعضه ــا ي ــدل ع ــى ّ
أن االثن ــي ع ــر كله ــم م ــن
قري ــش ويف بعضه ــا «كله ــم م ــن بن ــي هاش ــم» ويف بعضه ــا
«وكله ــم ال ي ــرى مثل ــه».
وظاهـــر مجيعهـــا حـــر اخللفـــاء يف االثنـــي
وأنـــم متوالـــون متتابعـــون ،ومعلـــوم ّ
أن تلـــك
عـــر ّ
اخلصوصيـــات مل توجـــد ّإل يف األئمـــة االثنـــي عـــر
املعروف ــن عن ــد الفريق ــن ،وال تواف ــق مذهبــ ًا م ــن مذاه ــب
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فـــرق املســـلمني ّإل مذهـــب اإلماميـــة ،وينبغـــي أن يعـــدّ
ذلـــك مـــن معجـــزات النبـــي  ،عـــن املغيبـــات.
وال ريـــب ّ
أن هـــذه األحاديـــث ال حتتمـــل غـــر هـــذا
املعنـــى وال حيتمـــل الذهـــن الســـليم املســـتقيم اخلـــايل عـــن
بعـــض الشـــوائب واألغـــراض غـــره ،ولـــو أضفنـــا إليهـــا
غريه ــا م ــن الرواي ــات الكث ــرة ال ــواردة يف األئم ــة االثن ــي
ع ــر الت ــي ذكرن ــا طائف ــة منه ــا يف ه ــذا الكت ــاب حيص ــل
ّ
األئمـــة االثنـــي عـــر
القطـــع
بـــأن املـــراد منهـــا ليـــس ّإل ّ
مـــن أهـــل بيتـــه .(((»
ثـــم نقـــل املرجـــع الصـــايف الكلبايـــكاين مـــا ذكـــره
الفاضـــل القنـــدوزي احلنفـــي إذ قـــال« :قـــال بعـــض
املح ّققـــنّ :
إن األحاديـــث الدالـــة عـــى كـــون اخللفـــاء
بع ــده  اثن ــي ع ــر ق ــد اش ــتهرت م ــن ط ــرق كث ــرة.
فب ــرح الزم ــان وتعري ــف الك ــون وامل ــكان عل ــم ّ
أن م ــراد
رس ــول اللّ ص ـ ّ
ـى اللّ علي ــه [وآل ــه] وس ـ ّلم م ــن حديث ــه ه ــذا
األئم ــة االثن ــا ع ــر م ــن أه ــل بيت ــه وعرتت ــه ،إذ ال يمك ــن
أن حيم ــل ه ــذا احلدي ــث ع ــى اخللف ــاء بع ــده م ــن أصحاب ــه
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص .274 – 273
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لقلتهـــم عـــن اثنـــي عـــر ،وال يمكـــن أن حيمـــل عـــى
املل ــوك األمو ّي ــن لزيادهت ــم ع ــى االثن ــي ع ــر ولظلمه ــم
الفاح ــش ّإل عم ــر ب ــن عب ــد العزي ــز ولكوهن ــم غ ــر بن ــي
هاش ــمّ ،
ـي  ق ــال« :كله ــم م ــن بن ــي هاش ــم»
ألن النب ـ ّ
يف روايـــة عبـــد امللـــك بـــن جابـــر ،وإخفـــاء صوتـــه 
يرجـــح هـــذه الروايـــة ألهنـــم ال حيســـنون
يف هـــذا القـــول ّ
خالفـــة بنـــي هاشـــم.
وال يمكـــن أن حيمـــل عـــى امللـــوك العباســـ ّيني
لزيادهتـــم عـــى العـــدد املذكـــور ولقلـــة رعايتهـــم اآليـــة
ِ
{ ُقـــل َّل َأ ْس َ
ـــو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبـــى}(((.
ـــرا إِ َّل ا َْل َ
ـــأ ُلك ُْم َع َل ْيـــه َأ ْج ً
وحدي ــث الكس ــاء ،ف ــا ب ــدّ م ــن أن حيم ــل ه ــذا احلدي ــث
األئم ــة االثن ــي ع ــر م ــن أه ــل بيت ــه وعرتت ــه ص ـ ّ
ـى
ع ــى ّ
ألنـــم كانـــوا أعلـــم أهـــل
اللّ عليـــه [ وآلـــه ] وســـ ّلمّ ،
زماهنـــم وأج ّلهـــم وأورعهـــم وأتقاهـــم وأعالهـــم نســـب ًا،
وأفضله ــم حس ــب ًا وأكرمه ــم عن ــد اللّ ،وكان علومه ــم ع ــن
ّ
آبائهـــم متصـــ ً
صـــى اللّ عليـــه [وآلـــه] وســـ ّلم
ا بجدهـــم
عرفه ــم أه ــل العل ــم والتحقي ــق
وبالوراث ــة وال ّلدن ّي ــة ،ك ــذا ّ
وأهـــل الكشـــف والتوفيـــق.
((( سورة الشورى :اآلية .23
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ويؤ ّي ــد ه ــذا املعن ــى (أي ّ
األئم ــة
ـي ّ 
إن م ــراد النب ـ ّ
ويرجح ــه حدي ــث
االثن ــا ع ــر م ــن أه ــل بيت ــه) ويش ــهده
ّ
الثقلـــن واألحاديـــث املتكـــررة املذكـــورة يف هـــذا الكتـــاب
وغريه ــا.
وأ ّم ــا قول ــه « : وكله ــم جتتم ــع علي ــه األ ّم ــة» يف
رواي ــة جاب ــر ب ــن س ــمرة ،فم ــراده ّ 
أن األ ّم ــة جتتم ــع
ع ــى اإلق ــرار بإمام ــة كله ــم وق ــت ظه ــور قائمه ــم امله ــدي
ســـام اللّ عليهـــم»(((.
وأم ــا م ــن وجه ــة نظ ــر مدرس ــة اخللف ــاء فل ــم يتفق ــوا
عـــى قـــول واحـــد ،بـــل اختلفـــت أقواهلـــم ،ووقعـــوا يف
عـــر املرجـــع الدينـــي الشـــيخ
احليـــص والبيـــص ،كـــا
ّ
لطـــف اهلل الصـــايف الكلبايـــكاين ،وقـــال مـــا نصـــه:
«ق ــد وقع ــت مدرس ــة السياس ــة الغالب ــة ع ــى احلك ــم
القائمـــة عـــى نفـــي واليـــة أهـــل البيـــت  وتـــرك
النصـــوص احلاكمـــة بإمامتهـــم ،إ ّمـــا بـــرك إخـــراج هـــذه
األحاديـــث وروايتهـــا ،أو بالتشـــكيك يف طرقهـــا ور ّد
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص  ،276 – 275نق ً
ال عن كتاب :ينابيع املودة ،ص .446
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حـــب أهـــل البيـــت وروايـــة فضائلهـــم،
رجاهلـــا بجريمـــة
ّ
أو بتفســـرها عـــى خـــاف ظاهرهـــا يف احلـــرة والدهشـــة
أمـــام هـــذه األحاديـــث املتواتـــرة الصحيحـــة ،فســـلكوا يف
تفس ــرها مس ــالك وع ــرة ومحلوه ــا ع ــى احت ــاالت واهي ــة
وآراء باطلـــة ال يمكـــن هلـــم اجلـــزم بواحـــد منهـــا ،فأنكـــر
كل واحـــد منهـــم تفســـر اآلخـــر ور ّده ونقضـــه فبقـــوا
حائريـــن عاجزيـــن عـــن رصف انطبـــاق هـــذه األحاديـــث
األئمـــة االثنـــي عـــر  ،املؤ ّيـــدة بغريهـــا مـــن
عـــى ّ
النصـــوص الكثـــرة املتواتـــرة»(((.
ثـــم نقـــل املرجـــع الشـــيخ الصـــايف الكلبايـــكاين مـــا
قالـــه بعـــض حمدثـــي أهـــل الســـنة حـــول حديـــث االثنـــا
ع ــر ،ومنه ــم ق ــول اب ــن بط ــال ع ــى م ــا يف فت ــح الب ــاري
عـــن املهلـــب« :مل ألـــق أحـــد ًا يقطـــع يف هـــذا احلديـــث -
معـــن.(((»-
يعنـــي بـــيء
ّ

ك ــا ّ
إن م ــا قال ــه اب ــن حج ــر العس ــقالين يؤ ّي ــد بش ــكل
إمج ــايل ع ــدم فه ــم احلدي ــث املذك ــور!(((.

((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص .277 – 276
((( راجع :فتح الباري :ج  13ص .211
((( فتح الباري :ج  13ص .212
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وحكـــي عـــن ابـــن اجلـــوزي أنّـــه قـــال يف كشـــف
املش ــكل« :ق ــد أطل ــت البح ــث ع ــن معن ــى ه ــذا احلدي ــث
وتط ّلبـــت مظانّـــه وســـألت عنـــه ،فـــا رأيـــت أحـــد ًا وقـــع
عـــى املقصـــود منـــه»(((.
ثـــم يقـــول املرجـــع الصـــايف« :وإنّـــا وقعـــوا يف هـــذا
ألنـــم مل يريـــدوا األخـــذ
احليـــص والبيـــص الشـــديد ّ
بمداليله ــا الظاه ــرة املس ــتقيمة املنطبق ــة ع ــى األئم ــة االثن ــي
عـــر  طمعـــ ًا أو خوفـــ ًا مـــن احلكومـــات الطاغوتيـــة
باحلـــق ،واشـــرت
التـــي مل تســـمح هلـــم باإلفصـــاح
ّ
أخالقه ــم وأفهامه ــم بع ــرض الدني ــا وزخارفه ــا وحطامه ــا
فصيهت ــم عم ــاء لسياس ــاهتا الت ــي بني ــت ع ــى االس ــتعالء
ّ
واالس ــتضعاف ،واس ــتعباد عب ــاد اللّ ومدافع ــن ع ــن ظل ــم
أرب ــاب ه ــذه احلكوم ــات وس ــرهم الكرسوي ــة والقيرصي ــة،
فحمل ــوا قبائ ــح أعامهل ــم وم ــا يصنع ــون بمصال ــح املس ــلمني
وفيئهـــم ،ومـــا يرتكبـــون يف بالطهـــم مـــن أنـــواع املعـــايص
واالشـــتغال باملالهـــي واملعـــازف ،وإرسافهـــم يف األمـــوال
حرم ــه اللّ تع ــاىل ومنعه ــا أهله ــا
وتبذيره ــا ورصفه ــا في ــا ّ
((( راجع :كشف املشكل :ج  1ص  449وراجع :فتح الباري :ج  13ص
.212
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م ــن الفق ــراء والضعف ــاء ع ــى املحام ــل القائم ــة ع ــى تأوي ــل
بحريـــة أربـــاب احلكـــم
األحـــكام والنصـــوص كقوهلـــم ّ
وعـــدم جـــواز اســـتنكار أعامهلـــم ووجـــوب إطاعتهـــم
وإن كانـــوا مثـــل يزيـــد والوليـــد وغريمهـــا مـــن طواغيـــت
ومل ــوك بن ــي ُام ّي ــة وبن ــي الع ّب ــاس وغريه ــم م ــن اجلباب ــرة
الذيـــن جعلـــوا مـــال اللّ دوال وعبـــاد اللّ خـــوالً»(((.
ث ــم يس ــتعرض املرج ــع الص ــايف الكلباي ــكاين أقاوي ــل
مدرســـة اخللفـــاء املتناقضـــة يف تفســـر أحاديـــث االثنـــي
عـــر والـــرد عليهـــا(((.
وخالص ــة ال ــكالم :إن أحادي ــث االثن ــا ع ــر املروي ــة
عـــن رســـول اهلل  بطـــرق صحيحـــة ومعتـــرة لـــدى
الفريقـــن ال يمكـــن أن تنطبـــق ســـواء مـــن حيـــث العـــدد
أو اخلصوصيـــات واملواصفـــات إال عـــى أئمـــة أهـــل
البيـــت االثنـــي عـــر ،فخلفـــاء النبـــي  اثنـــا عـــر
خليفـــة وإمامـــ ًا ال يزيـــد عددهـــم وال ينقـــص مـــا بـــن
وفاتـــه وإىل يـــوم القيامـــةّ ،
وأن أحاديـــث االثنـــا عـــر ال
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص .277
((( منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،
ج  ،1ص.290 - 278

شع ينثالا نم دوصقملا

45

يمك ــن أن تنطب ــق ّإل ع ــى م ــا ذه ــب إلي ــه اإلمامي ــة ،م ــن
القـــول باالثنـــي عـــر إمامـــ ًا واملؤيـــد باألدلـــة الصحيحـــة
واملعتـــرة ،وأ ّمـــا التأويـــات والتفســـرات والتنظـــرات
األخـــرى فـــا يمكـــن األخـــذ هبـــا؛ بســـبب اشـــتامهلا عـــى
إشـــكاالت وتناقضـــات عديـــدة تســـقطها عـــن االعتبـــار.

األحاديث ّ
الناصة على
أسماء األئمة االثني عشر
خصـــص املرجـــع الدينـــي الكبـــر الشـــيخ لطـــف اهلل
الص ــايف الكلباي ــكاين  Jالب ــاب الث ــاين م ــن املجل ــد األول
م ــن كتاب ــه الق ّي ــم (منتخ ــب األث ــر يف اإلم ــام الث ــاين ع ــر)
يف إيـــراد  161حديثـــ ًا تنـــص عـــى إمامـــة األئمـــة االثنـــي
ع ــر بأس ــائهم(((.
الناصـــة
وإليكـــم طائفـــة مـــن األحاديـــث الرشيفـــة ّ
عـــى أســـاء األئمـــة االثنـــي عـــر وحـــد ًا بعـــد واحـــد
بالرتتيـــب ،ومنهـــا:
 -1روى اخلـــزاز القمـــي يف كفايـــة األثـــر :عـــن
((( راجع :منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :الشيخ لطف اهلل الصايف
الكلبايكاين ،ج  ،1ص .254 – 111
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ـي  ق ــال:
إس ــاعيل ب ــن عب ــد اللَّ ع ــن احلس ــن ب ــن ع ـ ّ
ِ ِ
{و ُأو ُلـــوا
َّلـــا
َ
َبـــار َك وتَعـــاىل هـــذه اآل َيـــ َةَ :
أنـــز َل اللَُّ ت َ
ـــض}((( َس َ
ٍ
َ
ســـول اهلل
لت َر
ـــم َأ ْوىل بِ َب ْع
ـــأ ُ
ْالَ ْرحـــا ِم َب ْع ُض ُه ْ
َ عـــن ت ِ
َأويلهـــاَ ،ف َ
قـــال:

«واهلل م ــا َعنــى َغ َري ُك ــم ،وأن ُت ــم ُأو ُل ــو األَرح ــا ِمَ ،ف ــإِذا
َ
َ ِ
َ
ـــت َف َأ
أبـــوك
ى
ـــي أوىل يب وبِ َمـــكاينَ ،فـــإِذا َمـــ 
ِم ُّ
بـــوك َع ٌّ
ىل بِ ـ ِ
َف َأخ ـ َ
ـت أوىل
ـوك احلَ َســ ُن أو 
ـى احلَ َســ ُن َف َأن ـ َ
ـهَ ،ف ــإِذا َم ـ َ
بِ ـ ِ
ـه».
لت :يا َر َ
سول اللَِّ! َف َمن َبعدي أوىل يب؟
ُق ُ

ـــك ِمـــن ب ِ
ِ
َف َ
ـــي أوىل بِ َ
قـــال« :ابن َ
عـــد َكَ ،فـــإِذا
َ
ُـــك َع ٌّ
ـه ِم ــن بع ـ ِ
ى َفابنُــه ُمَم ــدٌ أوىل بِ ـ ِ
ـد ِهَ ،ف ــإِذا َمــى َفابنُــ ُه
َمــ 
َ
ُ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـــر
ـــر أوىل بِـــه مـــن َبعـــده بِ َمكانـــهَ ،فـــإِذا َمـــى َجع َف ٌ
َجع َف ٌ
ـــه ِمـــن ب ِ
ىل بِ ِ
ى موســـى
عـــد ِهَ ،فـــإِذا َمـــ 
َفابنُـــ ُه موســـى أو 
َ
ِ
ِ ِ
ـــي أو  ِ ِ
ِ
ِ
ـــي َفابنُـــ ُه
ىل بِـــه مـــن َبعـــدهَ ،فـــإذا َمـــى َع ٌّ
َفابنُـــ ُه َع ٌّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـي
ُم َ َّم ــدٌ أوىل بِ ــه م ــن َبع ــدهَ ،ف ــإذا َمــى ُم َ َّم ــدٌ َفابنُــ ُه َع ـ ٌّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
حل َســـ ُن أوىل
ـــي َفابنُـــ ُه ا َ
أوىل بِـــه مـــن َبعـــدهَ ،فـــإذا َمـــى َع ٌّ
ـــى احلســـن و َقع ِ
ـــه ِمـــن ب ِ
بِ ِ
ـــت ال َغي َبـــ ُة ِف
عـــد ِهَ ،فـــإِذا َم َ
ََ ُ َ َ
َ
((( سورة األنفال ،اآلية.75 :
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ـد َكَ ،فه ـ ِ
ّاســ ِع ِم ــن ول ـ ِ
الت ِ
ـذ ِه األَ ِئ َّمــ ُة التِّســ َع ُة ِم ــن ُصلبِ ـ َ
ـك،
ُ
أعطاه ــم ِعلم ــي و َفهم ــي ،طينَت ُُه ــم ِم ــن طينَت ــي .م ــا لِ َق ــو ٍم
ُ
ون ِ
فيهـــم؟ ال َ
ـــم اللَُّ َشـــفا َعتي!»(((.
ُيـــؤ ُذ ّ
أنال ُ ُ

 -2روى اخلـــزاز القمـــي يف كفايـــة األثـــر :عـــن
ـي
ط ــاووس الي ــاين ،ع ــن عب ــد اللَّ ب ــن ع ّب ــاس ،ع ــن النب ـ ّ
األئم ــة
 يف حدي ــث أ ّن ــه ق ــال يف ح ـ ّ
ـق احلس ــن  و ّ
مـــن ولـــده:
َ
األئم ُة بعدَ ك؟
فقلت :يا
رسول اللَّ ،فكَم ّ

ِ
ِ
وأســـباط موســـى
حـــواري عيســـى
ِ
«بعـــدد
قـــال:
ِ
ونقبـــاء بنـــي إرسائيـــل».
َ
رسول اللَّ ،فكم كانوا؟
قلت :يا
واألئم ـ ُة بع ــدي اثن ــا ع ــر،
ق ــال« :كان ــوا اثن ــا ع ــر،
ّ
ـــبطاي احلســـ ُن
عـــي بـــن أيب طالـــب ،و َبعـــده ِس
ّأو ُلـــم
َ
ُّ
ـي ،ف ــإذا انق ــى
واحلس ــن ،ف ــإذا انق ــى احلس ــن فابنُ ــه ع ـ ٌّ
حمم ــدٌ فابنُ ــه جعف ــر ،ف ــإذا
حمم ــدٌ  ،ف ــإذا انق ــى ّ
ـي فابنُ ــه ّ
ع ـ ٌّ
انق ــى جعف ـ ٌـر فابنُ ــه موس ــى ،ف ــإذا انق ــى موس ــى فابنُ ــه
((( كفاية األثر :ص  ،175الرصاط املستقيم :ج  2ص  ،155بحار األنوار:
ج  36ص  344ح .209
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حمم ــدٌ
حمم ــد ،ف ــإذا انق ــى ّ
ـي فابنُ ــه ّ
ـي ،ف ــإذا انق ــى ع ـ ٌّ
عـ ّ
ـي فابنُ ــه احلس ــن ،ف ــإذا انق ــى
ـي ،ف ــإذا انق ــى ع ـ ٌّ
فابنُ ــه ع ـ ّ
احلج ــة».
احلســ ُن فابنُ ــه ّ

ق ــال اب ــن ع ّب ــاس ،فقل ــت :ي ــا رس ـ َ
ـول اللَّ ،أس ــامي مل
ـمع هبــ ّن ق ـ ُّ
ـط.
أس ـ َ

األئمـــ ُة بعـــدي وإن
قـــال يل« :يـــا ابـــ َن ع ّبـــاسُ ،هـــم ّ
ُِنـــروا(((ُ ،امنـــا ُء معصومـــون نجبـــا ُء أخيـــار .(((»...

 -3روى اخل ــزاز القم ــي يف كفاي ــة األث ــر :ع ــن عط ــا،
ـي  ق ــال :ق ــال رس ـ ُ
ـول اللَِّ 
ع ــن احلس ــن ب ــن ع ـ ّ
ثـــم أنـــت -يـــا
لعـــي« :أنـــا أوىل باملؤمنـــن مـــن أنفســـهمّ ،
ٍّ
ِ
ـم َبع ــدَ ك احلس ـ ُن أوىل
ـي -أوىل باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
ع ـ ُّ
ِ
ـن أوىل باملؤمن ــن
ـم َبع ــدَ ه احلس ـ ُ
باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
أنفس ــهم ،ث ــم بع ــده ع ــي أوىل باملؤمن ــن م ــن ِ
ِم ــن ِ
أنفس ــهم،
ّ َ
ٌّ
ِ
ثـــم َبعـــدَ ه
حممـــدٌ أوىل باملؤمنـــن مـــن أنفســـهمّ ،
ثـــم َبعـــدَ ه ّ
ّ
ِ
ـم َبع ــدَ ه موس ــى أوىل
جعف ـ ٌـر أوىل باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
ِ
ـي أوىل باملؤمن ــن م ــن
باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
ـم َبع ــدَ ه ع ـ ٌّ
((( ويف هامش املصدر« :قهروا».
((( كفاية األثر :ص  ،17بحار األنوار :ج  36ص  286ح  ،107إثبات
اهلداة :ج  1ص .572
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ِ
ِ
ـم
حمم ــدٌ أوىل باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
ـم بع ــده ّ
أنفس ــهم ،ث ـ ّ
ِ
ـم َبع ــده احلســ ُن
ـي أوىل باملؤمن ــن م ــن أنفس ــهم ،ث ـ ّ
َبع ــدَ ه ع ـ ٌّ
أوىل باملؤمن ــن م ــن ِ
واحلجــ ُة بــ ُن احلس ـ ِ
أئمــ ٌة
أنفس ــهم،
ّ
ـن؛ ّ
ـق معه ــم»(((.
ـق واحل ـ ُّ
ـرار ،ه ــم م ــع احل ـ ِّ
أب ـ ٌ
 -4روى احلـــر العامـــي يف إثبـــات اهلـــداة بســـند
صحيـــح :عـــن أيب محـــزة الثـــايل ،عـــن أيب خالـــد الكابـــي
ـي ب ـ ِ
ـن احلس ــن  ويف
ق ــال :دخل ـ ُ
ـت ع ــى م ــوالي ع ـ ِّ
ِ
يـــده صحيفـــ ٌة كان َينظـــر إليهـــا و َيبكـــي بـــكا ًء شـــديد ًا،
فقلت:مـــا هـــذه الصحيفـــة؟
ُ

ق ــال« :ه ــذه نس ــخ ُة الل ـ ِ
ـوح ال ــذي أه ــداه اللَُّ تع ــاىل
ِ
ِ
ورســـول اللَّ،
اســـم اللَّ تعـــاىل،
رســـول اللَّ  فيـــه
إىل
ُ
ِ
ِ
احلســـن ،وأيب ،واســـمي،
وعمـــي
وأمـــر املؤمنـــن
عـــيّ ،
ٍّ
واس ــم ابن ــي حمم ـ ٍ
ـد الباق ــر ،وابنِ ــه جعف ـ ٍ
ـر الص ــادق ،وابنِ ــه
ّ
ٍ
ِ
ِ
ـي،
حمم ــد التق ـ ِّ
ـي الرض ــا ،وابن ــه ّ
موس ــى الكاظــ ِم ،وابن ــه ع ـ ٍّ
ِ
العســـكري ،وابنِـــه
احلســـن
النقـــي ،وابنِـــه
عـــي
وابنِـــه
ِّ
ِّ
ٍّ
ِ
احلج ِ
ِ
ـــة القائـــ ِم
أعـــداء اللَّ الـــذي
بأمـــر اللَّ املنتقـــ ِم مـــن
ّ
األرض قســـط ًا
ظهـــر فيمـــأ
َي
َ
ثـــم َي َ
ُ
غيـــب َغيبـــ ًة طويلـــ ًةّ ،
((( كفاية األثر :ص  ،177إثبات اهلداة :ج  1ص .594
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ً
وعـــدل كـــا ُملئـــت جـــور ًا وظلـــ ًا»(((.

 -5روى احلـــر العامـــي يف إثبـــات اهلـــداة بســـند
حمم ــد ب ــن مس ــلم ،ق ــال :ق ــال أب ــو جعف ــر
صحي ــح :ع ــن ّ
رســـول اللَّ  ل ِ
ِ
ُ
بـــن أيب طالـــب
عـــي
 :قـــال
ِّ
باملؤمنـــن ِمـــن ِ
أنفســـهم،
عـــي ،أنـــا أوىل
« :يـــا
َ
ُّ
باملؤمنـــن ِمـــن ِ
أنفســـهم،
عـــي -أوىل
أنـــت -يـــا
ثـــم
َ
َ
ّ
ُّ
ـن احلس ـ ِ
ـم
ـم احلس ـ ُ
ـي ب ـ ُ
ـم احلس ـ ُ
ـن ،ث ـ ّ
ـن ،ث ـ ّ
ـن ،ث ـ ّ
ثـ ّ
ـم ع ـ ُّ
ـن
ـم موس ــى ب ـ ُ
ـر ب ـ ُ
حمم ــدُ ب ـ ُ
حمم ــد ،ث ـ ّ
ـن ّ
ـم جعف ـ ُ
ـي ،ث ـ ّ
ّ
ـن ع ـ ٍّ
ـم
ـي ،ث ـ ّ
ـم ّ
ـي ب ــن موس ــى ،ث ـ ّ
جعف ــر ،ث ـ ّ
حمم ــدُ ب ــن ع ـ ّ
ـم ع ـ ُّ
احلجــ ُة ب ــن
ـم ّ
ـم احلس ـ ُ
ـي ،ث ـ ّ
حمم ــد ،ث ـ ّ
ـي ب ــن ّ
ـن ب ــن ع ـ ٍّ
ع ـ ُّ
احلس ـ ِ
ـب
ـن ال ــذي تنته ــي إلي ــه اخلالفــ ُة والوصايــ ُة ،ويغي ـ ُ
األرض ع ـ ً
ـدل وقس ــط ًا
ـم َيظه ــر ويم ــأ
َ
م ــدّ ًة طويلــ ًة ،ث ـ ّ
كـــا ُم ِل َئـــت َجـــور ًا وظلـــ ًا»(((.
ويســـتفاد مـــن هـــذه األحاديـــث وغريهـــا((( أن

((( إثبات اهلداة :ج  1ص ً 651
نقل عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان.
والرواية صحيحة السند.
((( إثبات اهلداة :ج  1ص ً 651
نقل عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان.
((( من أراد االطالع عىل عرشات األحاديث املروية عن النبي  يف بيان
املقصود باألئمة االثني عرش فلرياجع كتاب :منتخب األثر يف اإلمام الثاين
عرش للمرجع الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين :ج  ،1ص – 109
.254

 ينثالا ةمئألا ءامسأ ىلع ةّصانلا ثيداحألا
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املقصـــود مـــن األئمـــة االثنـــي عـــر هـــم أئمـــة أهـــل
البيـــت األطهـــار ،والذيـــن ذكرهـــم رســـول اهلل 
باالس ــم والتعي ــن واح ــد ًا بع ــد واح ــد ك ــا ورد يف مص ــادر
حديثي ــة عدي ــدة ،وأن ــه ال من ــاص م ــن اإلق ــرار ب ــأن م ــراد
النبـــي  مـــن خلفائـــه االثنـــي عـــر هـــم أئمـــة أهـــل
البيـــت املعصومـــن  وال أحـــد غريهـــم ،فـــا يمكـــن
أن ينطب ــق (االثن ــا ع ــر) س ــواء م ــن حي ــث الع ــدد أو م ــن
مـــر
حيـــث اخلصوصيـــات واملواصفـــات إال عليهـــم كـــا ّ
بيانـــه.
وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
تم الفراغ من حتريره يوم االثنني  17من شهر ذي
ّ
القعدة 1442هـ املوافق  28يونيو 2021م

ملحـــــــق

قـــــــحلم
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إجـــازة يف روايـــة احلديـــث مـــن شـــيخ الفقهـــاء واملجتهديـــن آيـــة اهلل العظمـــى
الش ــيخ لط ــف اهلل الص ــايف الكلباي ــكاين لفضيل ــة الش ــيخ عب ــداهلل أمح ــد اليوس ــف
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الشـــيخ عبـــداهلل اليوســـف مـــع آيـــة اهلل العظمـــى الشـــيخ لطـــف اهلل الصـــايف
الكلبايـــكاين  Jيف شـــهر رجـــب 1423هـــ

59

قـــــــحلم

املرجع الراحل الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين J

ف
�ل

ل �ؤ
للت�واصل مع ا م

:الموقع على اإلنترنت

www.alyousif.org

:البريد اإللكتروني

alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com

:انستغرام

http://instagram.com/alyousiforg

:صفحة الفيس بوك

http://www.facebook.com/alyousif.org

https://www.snapchat.com/add/alyousiforg

سناب شات

:صفحة التويتر

https://twitter.com/#!/alyousiforg

http://www.youtube.com/alyousiforg

:قناة اليوتيوب

قناة التليجرام

https://telegram.me/alyousiforg
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الفاتحة
هيــدى ثــواب هــذا الكتــاب إىل روح املرجــع الدينــي
آي ــة اهلل العظم ــى الش ــيخ لط ــف اهلل الص ــايف الكلباي ــكاين
بمناســـبة أربعينيـــة رحيلـــه إىل امللكـــوت األعـــى الـــذي
تـــويف يف يـــوم الثالثـــاء  28مجـــادى اآلخـــرة 1443هـــ
املوافـــق  1فربايـــر 2022م.
وإىل روح املرحومـــة املؤمنـــة /آمنـــة عبـــداهلل بـــن
عب ــداهلل نب ــت األرض (وال ــدة الش ــيخ عب ــداهلل اليوس ــف)
بمناس ــبة أربعيني ــة وفاهت ــا الت ــي توفي ــت يف ي ــوم األربع ــاء
 29مج ــادى اآلخ ــرة 1443هـــ املواف ــق  2فرباي ــر 2022م.

رحم اهلل من قرأ ألرواحهام وأرواح
املؤمنني واملؤمنات سورة الفاحتة.
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