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 فهرسة الكتاببطاقة 

 .682 :6102رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق: وزارة الثقافة العراقوة لسنة 

 IQ-KaPLI ara IQ-KAPLI rda مصدر الفهرسة: 

 LC : BP141.5.R35 I23 2015رقم تصنوف 

 هجريًا.062 -ابن شاذان، فضل بن شاذان،  املؤلف الشخيص:

 كبذة عن اثبات الرجعة.  العنوان:

ابوري؛ حتؼقأأ  شأأتأأللقأ  حم دؿأأف الػضأأل بأأن شأأاذان بأأن ا ؾقأأل الـق      بوان املسؤولوة:

 شعبة التحؼق  يف قسم الشمون الػؽرية والثؼافقة.

 الطبعة األوىل.  بواىات الطبعة:

قسأأأأم الشأأأأمون الػؽريأأأأة  –كأأأأربالع العتبأأأأة املسأأأأقـقة ا ؼف أأأأة  بواىات النرش:

 م.0276# =  7341والثؼافقة. شعبة التحؼق ؛ 

 صػحة.02 :الوصف املادي

 (.704 شعبة التحؼق ؛ –)قسم الشمون الػؽرية   سلسلة النرش:

 .11ص – 17حيتوي عىل هوامش ألئؿة مصادر التحؼق  ص تبرصة ببلووغرافوة:

 . حاديث- هجرياً الغقبة022اإلمام الثاين عرش،  ،دؿف بن املسن عج موضوع شخيص:

 هجريًا. 4الؼرن  – حاديث  –الرجعة  موضوع موضوعي:

 هجريًا. 4الؼرن  – حاديث  –الغقبة  مصطلح موضوعي:

  حاديث. –فضائل  –األربعة عرش معصوم  مصطلح موضوعي:

 هجريًا. 4الؼرن  – حاديث الشقعة  مصطلح موضوعي:

 ا ففوية. مصطلح موضوعي:

 هجريًا. 4الؼرن  –عؼائف الشقعة اإلمامقة  مصطلح موضوعي:

 شعبة التحؼق  يف قسم الشمون الػؽرية والثؼافقة.  مؤلف اضايف:

   ثبات الرجعة.  عنوان اضايف:

 متت الفهرسة قبل النرش يف مكتبة العتبة احلسونوة املقدسة

 .أمحد عبد الوهاب زيارة اخلزاعياإلخراج الفني: التنضود: عالء امحد ىعمة احلفار. 
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كلمة البد منها
عىل  اللهم  وصل  فيه،  مباركًا  طيبًا  كثريًا  محدًا  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وآله األخيار، صالة دائمة بديمومتك، باقية ببقائك، خالدة بخلودك، 
وأجعل اللهم شديد لعناتك عىل اعدائهم من اجلن واألنس، من األولني 

واألخرين، أبد اآلبدين ودهر الداهرين.
أما بعد: فالرجعة التي هي العودة من املوت اىل احلياة الدنيا، تعد من 
أهم املسائل العقائدية التي امجعت الطائفة املحقة عىل صحة اإلعتقاد هبا، 

وقد أستدلوا عىل إمكان حدوثها بدليلني ومها:
احلياة  اىل  السابقة  األمم  من  أقوام  رجوع  عىل  الدالة  القرآنية  اآليات 
يَن  ٰ ُعُروِشَها﴾))) و﴿ٱلَِّ ٰ قَۡرَيةٖ َوِهَ َخاوَِيٌة َعَ ِي َمرَّ َعَ بعد موهتم، ﴿َكٱلَّ

))) سورة البقرة 259:2.
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لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت﴾))) والذين أخذهتم الصاعقة، 
ُ
َخرَُجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم َوُهۡم أ

وأصحاب الكهف، وذي القرنني، وغريهم.
واألحاديث الصحيحة املتواترة عن النبي صىل اهلل عليه واله واألئمة 

املعصومني عليه السالم.
والرجعة نموذج رائع لتطبيق العدالة اإلهلية؛ إذ اخذنا بنظر اإلعتبار 
بالرمحة اإلهلية، ذلك ألهنا تعني أن  ارتباط وثيق  العدل اإلهلي مرتبط  بان 
اهلل يعيد قومًا من األموات ممن حمض اإليامن حمضًا ومن حمض الكفر حمضًا، 
تعاىل: ﴿إِنَّا  قوله  واملؤمنني يف  لألنبياء  بالنرص  اإلهلي  الوعد  يتحقق  وفيها 
ۡشَهُٰد﴾))) فيأخذ 

َ
ۡنَيا َوَيۡوَم َيُقوُم ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ َلَنُصُ رُُسلََنا َوٱلَّ

املؤمنني من الكفار بعد رجعتهم ثأر اهلل وثأرهم يف القصاص االهلي املذخور 
هلم، الذي هو نكال للكافرين وحياة للمؤمنني ﴿َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ 
ۡلَبِٰب﴾))) عند قيام املهدي من آل حممد عليه السالم، وهذا اليوم 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َيٰٓ

هو يوم الفتح الذي أخرب عنه تعاىل بقوله: ﴿َوَيُقولُوَن َمَتٰ َهَٰذا ٱۡلَفۡتُح إِن 
ِيَن َكَفُرٓواْ إِيَمُٰنُهۡم َوَل ُهۡم  ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ٢٨ قُۡل يَۡوَم ٱۡلَفۡتِح َل يَنَفُع ٱلَّ

يُنَظُروَن﴾))).
))) سورة البقرة 243:2.

)2) سورة غافر 40:)5.

)3) سورة البقرة 79:2).

)4) سورة السجدة 28:32.
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وقد بلغت الرجعة من عظيم الشأن أن قال فيها اإلمام الصادق عليه 
رضوريات  من  اصبحت  حتى  برجعتنا«  يؤمن  مل  من  منا  »ليس  السالم: 

املذهب عند مجيع العلامء األعالم املعروفني واملصنفني املشهورين.
وقد ارتأينا ان نحقق هذا املخترص يف الرجعة ألحاديثه اجلليلة القدر، 

وأخريًا نرجوا من اهلل التوفيق والسداد والقبول، إنه جميب الدعاء.
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حياة المؤلف
اسمه ونسبه وكنيته:

الفضل بن شاذان بن اخلليل بن جربئيل األزدّي النيشابوري، أبو حممد 
الفقيه املتكلَّم، نشأ عىل عني أبيه، فتزّود من علمه، والتقى كبار املشايخ من 
رفاق أبيه، من أصحاب اإلمامني الرضا واجلواد عليهام السالم، وقد صنف 
أيام  الدينية، وقد تويف يف  العلوم  أكثر من مائة وثامنون مصنف يف خمتلف 

إمامة أيب حممد احلسن العسكري عليه السالم))).
وقال ابن النديم: الفضل بن شاذان الرازي، وهو خايص))).

األزدي : هذه النسبة إىل أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
وكهالن بن سبأ، من ازد شنوءة يف بالد باليمن))).

وذكرت كتب السري أن له ولد، وهو: 

))) انظر رجال النجايش:306 /بالرقم 840. معامل العلامء البن شهر اشوب:25).

)2) فهرست ابن النديم:287.

)3) األنساب السمعاين ):20).



مختصر إثبات الرجعة0)

العباس بن الفضل بن شاذان، أبو القاسم الرازي، قرأ القرآن عىل أبيه، 
كان أحد فقهاء أصحاب احلديث، مقرئًا، مفّسًا، حّدث العباس بقزوين 

سنة عرش، وتويف بالري سنة إحدى عرشة وثالثامئة))).
مؤلفاته وكتبه المعتبرة:

واعتمدت  الشيعي،  الفكر  اثرت  قد  عظيمة  تأليفات  صاحب  كان 
عىل مؤلفاته أغلب مصادر احلديث والرواية، واثنت عىل مصنفاته جهابذة 
العلامء، فأصبحت مؤلفاته مصدرًا لتصنيف كتبهم، وقد ذكر النجايش يف 
الطويس  أيضًا  كتابًا، وذكرها  مائة وثامنني  أّنه صنّف  الكنجي  رجاله، عن 
وقد  بسيط،  إختالف  فيه  ذكروه  ما  بعض  يف  كان  وإن  آشوب  شهر  وابن 

رتبها آقا بزرك الطهراين أبجديًا يف كتابه الذريعة، وهي كالتايل:
). كتاب إثبات الرجعة ذكره النجايش، واملوجود منه منتخب اثبات 

الرجعة))).
املسائل  كتاب  أو  النجايش،  ذكره  كام  اإلمامة  يف  مسائل  األربع   .2

األربع يف اإلمامة كام ذكره الطويس يف الفهرست))).
3. كتاب االستطاعة، ذكره النجايش))).

))) انظر موسوعة طبقات الفقهاء 2:4)2. الفهرست للطويس:98).

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين ):93.

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين ):407 و336:20.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 26:2.



))حياة المؤلف

4. كتاب األعراض واجلواهر، وقد ذكره النجايش))).
5. كتاب اإلمامة الكبري))).

6. كتاب اإليضاح يف الرد عىل سائر الفرق))).
7. كتاب اإليامن ذكره النجايش))).

8. كتاب تبيان أصل الضاللة، ذكره النجايش يف رجاله، والطويس يف 
الفهرست، االّ إّن ابن شهر آشوب يف املعامل سامه بـ )تبيان أهل الضاللة())).
بعض  عن  الذريعة  ويف  النجايش،  ذكره  واحلاصل  التعري  كتاب   .9

نسخ النجايش: )كتاب الشعري واحلاصل())).
، حيث  النديم  ابن  الطويس يف فهرسه عن  التفسري ذكره  0). كتاب 

قال: أظنه هو الذي تروي عنه العامة))).
فهرست  ويف  النجايش،  ذكره  كام  اهلل  كتاب  يف  التوحيد  كتاب   .((
الرد عىل  كتاب  املنزلة( وهو  اهلل  ُكتْب  التوحيد من  )كتاب  باسم  الطويس 

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 236:2.

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 332:2.

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 490:2.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0:2)5.

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 70:2)، و332:2.

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 4:))2 - 2)2.

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 300:4.



مختصر إثبات الرجعة2)

يزيد بن بزيع اخلارجي))).
2). كتاب التنبيه يف اجلرب والتشبيه، وقد ذكره الطويس يف الفهرست. 

3). كتاب جوابات مسائل البلدان، وهي مسائل البلدان))).
4). كتاب حدوث العامل ومسائله، ذكره النجايش))).

5). كتاب حذو النعل بالنعل، ذكره النجايش))).
6). كتاب احلسنى ذكره الطويس وابن شهر آشوب.

7). كتاب اخلصال يف اإلمامة))).
8). كتاب الديباج، وهو كتابًا مجع فيه مسائل متفرقة للشافعي وأيب 
ثور واألصفهاين وغريهم، سامه تلميذ املصنف - عيل بن حممد بن قتيبة -، 

كام ذكره الطويس وابن شهر آشوب))).
الزمان  صاحب  احلجة  غيبة  يف  وهو  وأحاديثها،  الرجعة  كتاب   .(9

عليه السالم ويعرف بكتاب الغيبة))).

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 4:)48.

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 339:20.

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 295:2.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 6:)39.

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 62:7).

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 288:8.

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين ):93.



3)حياة المؤلف

وذكره  النجايش،  ذكره  كام  احلسني  بن  أمحد  عىل  الرد  كتاب   .20
الطويس يف الفهرست بـ )الرد عىل أمحد بن حييى())).

)2. كتاب الرد عىل األصم))).
22. كتاب الرّد عىل أهل التعطيل، ذكره النجايش))).

23. كتاب الرد عىل البائسة.
النجايش،  ذكره  كام  رئاب  بن  )اليامن(  البيان  عىل  الرد  كتاب   .24
رباب  بن  يامن  عىل  )الرد  آشوب  شهر  ابن  ومعامل  الطويس  فهرست  ويف 

اخلارجي())).
25. كتاب الرد عىل الثنوية كام ذكره النجايش، أو الرد عىل املثلثة كام 

ذكره الطويس يف الفهرست))).
26. كتاب الّرّد عىل احلسن البرصي يف تفضيل املالئكة عىل األنبياء، 

ذكره النجايش))).
27. كتاب الرد عىل احلشوية، ذكره النجايش.

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):)8).

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):85).

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):78).

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):90).

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):222.

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):94).



مختصر إثبات الرجعة4)

28. كتاب الرد عىل الدامغة الثنوية، ذكره الطويس.
29. كتاب الرد عىل الغالية املحمدية ذكره النجايش))).

30. كتاب الرد عىل الغالة ، ذكره الطويس.
)3. كتاب الرّد عىل الفالسفة))).

32. كتاب الرد عىل القرامطة والباطنية))).
33. كتاب الرد عىل حممد بن كرام))).

34. كتاب الرد عىل املرجئة))).
35. كتاب الرد عىل املنانية، أي املانوية))).

36. كتاب السنن يف الفقه عىل مذهب العامة))).
37. كتاب الطالق))).

38. كتاب العروس، وهو كتاب العني كام ذكره النجايش))).

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):3)2.

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):7)2.

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):7)2 - 8)2.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):223.

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):223.

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):229.

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 0):237.

)8) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 5):73).

)9) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 5):254 و366.



5)حياة المؤلف

39. كتاب العلل))).
40. كتاب الفرائض الكبري.

)4. كتاب الفرائض األوسط.
42. كتاب الفرائض الصغري))).

43. كتاب فضل أمري املؤمنني، ذكره النجايش))).
44. كتاب القائم، وقد ذكره النجايش، وأما ما يف الذريعة فذكره باسم 

)احلجة يف ابطاء القائم())).
كتاب  الفهرست  يف  وأما  النديم،  ابن  ذكره  القراءات  كتاب   .45

القراءة))).
46. كتاب اللطيف، ذكره النجايش))).

47. كتاب املتعتني: متعة النساء ومتعة احلج، ذكره الطويس وابن شهر 
آشوب))).

))) إيضاح املكنون إلسامعيل باشا 5:2)3.

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 6):47).

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 6):265.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 255:6.

)5) فهرست ابن النديم:278. الذريعة آلقا بزرك الطهراين 7):52.

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 8):325.

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 9):67.
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48. كتاب حمنة اإلسالم، ذكره النجايش، ويف الذريعة حمنة األسلم))).
49. كتاب املسائل يف العامل وحدوثه، ذكره الطويس وابن شهر آشوب، 

ويف الذريعة مسائل العامل وحدوثه))).
مسائل  الذريعة  ويف  النجايش،  ذكره  العلم،  يف  مسائل  كتاب   .50

العلم))).
شهر  وابن  الطويس  ذكره  وقد  واجلوابات،  املسائل  كتاب   .5(

اشوب))).
52. كتاب املسح عىل اخلفني))).

53. كتاب معرفة اهلدى والضاللة، ذكره النجايش))).
54. كتاب املعيار واملوازنة، ذكره النجايش))).

55. كتاب املالحم، ذكره النجايش))).

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 60:20).

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 344:60 و356.

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 359:20.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 373:20.

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين )6:2).

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين )264:2.

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين )277:2.

)8) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 89:22).
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56. كتاب النجاح يف عمل شهر رمضان، ذكره النجايش))).

57. كتاب النسبة بني اجلربية والثنوية، ذكره النجايش، ويف فهرست 
اجلربية  بني  النسبة  الذريعة  ويف  والتشبيه،  اجلرب  يف  التنبيه  كتاب  الطويس 

والتربئة أو البرتية))).

58. كتاب النقض عىل أيب عبيد يف الطالق، ذكره الطويس وابن شهر 
اشوب))).

59. كتاب النقض عىل اإلسكايف يف تقوية اجلسم))).

واالعراض  التوحيد  يف  الفلسفة  يدعي  من  عىل  النقض  كتاب   .60
واجلواهر واجلزء، ذكره الطويس وابن شهر اشوب يف املعامل))).

)6. كتاب الوعد والوعيد، كام ذكره النجايش))).

62. كتاب الوعيد، وهو غري الوعد والوعيد))).

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 63:24.

)2) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 45:25).

)3) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 288:24.

)4) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 285:24.

)5) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 24:)29.

)6) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 6:25)).

)7) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 6:25)) - 7)).
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63. كتاب اليوم والليلة، ذكره الطهراين يف الذريعة))).
مشايخه وممن روى عنهم:

أساطني  بني  وترعرعه  نشأته  عىل  واحلديث  الرجال  كتب  أكدت 
احلديث والرواية، حيث كان هلم األثر الكبري والفضل يف نبوغه وصياغة 
شخصيته، وإليكم ثلة من العلامء األفذاذ وأصحاب النفوس الكبرية، ومن 

الذين التقى هبم وروى عنهم:
). روى عن اإلمام الرضا عليه السالم واإلمام أيب جعفر الثاين اإلمام 

اجلواد عليه السالم))).
2. والده شاذان بن اخلليل: من أصحاب اجلواد عليه السالم وروى 
وأهل  احلديث  رواة  من  كان  الم.  السَّ عليه  الرضا  عن:  روى  وقيل  عنه، 
الثقات، وروى عن يونس، وحييى بن أيب طلحة، وسامعة بن  العلم ومن 
مهران احلرضمي، ومعمر بن عمر، ووقع يف إسناد سّتة عرش موردا، وكان 
الفقهاء، كمحمد بن أيب عمري  الفضل، تعليمه وتعريفه بكبار  بابنه  يتعهد 

وغريه، روى عنه : أمحد بن حممد بن عيسى))).

))) الذريعة آلقا بزرك الطهراين 305:25. وانظر: فهرست اسامء مصنفي الشيعة )رجال 
النجايش( :306 - 307. الفهرست للطويس:97) - 99). معامل العلامء البن شهر 
آشوب:25) - 26). موسوعة طبقات الشيعة 3:)43. فهرست ابن النديم:287/

الفن السادس من املقالة السادسة.

)2) رجال النجايش:307.

)3) انظر نقد الرجال للتفريش 390:2/بالرقم 0)25. موسوعة طبقات الفقهاء 283:3 
- 284 /بالرقم 940.
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3. صفوان بن حييى، أبو حممد البجيل بياع السابري، كويف، ثقة ثقة، 
عني، روى أبوه عن أيب عبد اهلل عليه السالم، وروى هو عن الرضا عليه 
احلسن  أيب  الكيش يف رجال  ذكره  منزلة رشيفة،  عنده  له  وكانت  السالم، 
موسى عليه السالم، وقد توكل للرضا وأيب جعفر عليهام السالم، وكانت 
الوضوء،  منها: كتاب  كتابًا،  والعبادة، وصنف ثالثني  الزهد  منزلة من  له 
النكاح،  كتاب  الزكاة،  كتاب  احلج،  كتاب  الصوم،  كتاب  الصالة،  كتاب 

كتاب الطالق ... الخ. مات صفوان بن حييى سنة عرش ومائتني))).
أيب  بن  املهلب  موايل  من  األزدي  أمحد  أبو  عمري،  أيب  بن  حممد   .4
أحاديث، وروى  منه  السالم، وسمع  عليه  أبا احلسن موسى  لقى  صفرة، 
عن الرضا عيل عليه السالم وأدرك اجلواد، جليل القدر، عظيم املنزلة فينا 
املخالفني، وأنسكهم نسكًا، وأورعهم وأعبدهم، وكان أوحد أهل  وعند 
كتاب  النوادر،  كتاب  املغازي،  منها:  كتاب،  أربعة وتسعني  زمانه، صنف 
االستطاعة واألفعال، والرد عىل أهل القدر واجلرب... إىل آخره. مات سنة 

سبع عرشة ومائتني))). 
 ، : عريب  ، وقيل  أبو حممد اجلهني موىل   : مّحاد بن عيسى اجلهنّي   .5
أصله الكوفة وسكن البرصة، وقيل: إنه روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم 

))) رجال النجايش:97) - 98)/بالرقم 524.

للطويس:8)2/باب  الفهرست   .887 327/بالرقم   - النجايش:326  رجال  انظر:   (2(

امليم، بالرقم 32.
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عرشين حديثًا، وعن أيب احلسن والرضا عليهام السالم ، ومات يف حياة أيب 
جعفر الثاين عليه السالم، وكان ثقة يف حديثه صدوقًا، وله حديث مع أيب 
احلسن موسى عليه السالم يف دعائه باحلج ، وبلغ من صدقه أنه روى عن 
جعفر بن حممد ، وروى عن عبد اهلل بن املغرية وعبد اهلل بن سنان ، عن أيب 

عبد اهلل عليه السالم، له كتاب الزكاة أكثره عن حريز، وكتاب الصالة.
مات محاد بن عيسى وهو غريق اجلحفة يف سنة تسع ومائتني، وقيل: 

سنة ثامن ومائتني ، وله نيف وتسعون سنة))).
6. احلسن بن حمبوب الساد أو الزراد، ويكنى أبا عيل، موىل بجيلة، 
السالم، وروى عن ستني  ثقة، روى عن أيب احلسن والرضا عليهام  كويف 
رجاًل من أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم، وكان جليل القدر، ويعد يف 
األركان األربعة يف عرصه، وله كتب كثرية، منها : كتاب املشيخة، كتاب 
الطالق،  كتاب  النكاح،  كتاب  الفرائض،  كتاب  الديات،  كتاب  احلدود، 
كتاب النوادر - نحو الف ورقة -، وله كتاب املراح، وزاد ابن النديم كتاب 
التفسري. مات احلسن بن حمبوب يف آخر سنة أربع وعرشين ومأتني، وكان 

من أبناء مخس وسبعني سنة))). 
بن  اهلل  تيم  بني  موىل  حممد،  أبا  يكنى  فضال:  بن  عيل  بن  احلسن   .7

))) رجال النجايش:42) - 43)/بالرقم 370.

 - للطويس:96  الفهرست   .(094 2:)85/بالرقم  للطويس  الرجال  معرفة  اختيار   (2(

97. الفهرست البن النديم:276.
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ثعلبة، كويف، مل يذكره أبو عمرو الكيش يف رجال أيب احلسن األول، روى 
عن الرضا عليه السالم وكان خصيصًا به، كان جليل القدر، عظيم املنزلة، 
زاهدًا ورعًا، ثقة يف احلديث ويف رواياته، وله كتاب الزيارات، والبشارات، 
والناسخ  واملتعة،  اهلل،  كتاب  من  والشواهد  الغالية،  عىل  والرد  والنوادر، 
واملنسوخ، واملالحم، والصالة. مات احلسن سنة أربع وعرشين ومائتني))). 
8. حممد بن احلسن الواسطي: من أصحاب اجلواد عليه السالم، روى 
عنه مصنفنا - رمحه اهلل -، وقال فيه: كان كرياًم عىل أيب جعفر عليه السالم، 
عند  مأمته  وأقام  وأكفنه  مرضه  يف  نفقته  أنفذ  السالم  عليه  احلسن  أبا  وأن 

موته))).
9. حممد بن سنان، أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر، موىل عمرو بن 
احلمق اخلزاعي، تويفَّ أبوه احلسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه ، 
وقيل: أنه روى عن الرضا عليه السالم، وقد مدحه اإلمام موسى الكاظم 
عليه السالم، فقال له: »يا حممد يمد اهلل يف عمرك وتدعوا إىل إمامته - أي 
إمامة ولده الرضا عليه السالم - وإمامة من يقول مقامه من بعده«. فقلت: 
والتسليم،  بالرىض  قلت:  إبنه«،  »حممد  قال:  ؟  فداك  جعلت  ذاك  ومن 
فقال: »كذلك قد وجدتك يف صحيفة أمري املؤمنني عليه السالم، أما إنك 

))) رجال النجايش:34 - 36/بالرقم 72. الفهرست للطويس:97 - 98.

)2) اختيار معرفة الرجال للطويس 2:)83 - 832 /بالرقم 054). معجم رجال احلديث 

للخوئي 6):283/بالرقم 0574).
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املفضل  إّن  حممد  »يا  قال:  ثم  الظلامء«  الليلة  يف  الربق  من  أبني  شيعتنا  يف 
متسك  أن  النار  عىل  حرام  ومسرتاحهام،  ُانسهام  وأنت  ومسرتاحي،  ُانيس 
وكتاب  األظلة،  وكتاب  الطرائف،  كتاب   : منها  كتبًا،  صنف  وقد  أبدا«. 
والبيع،  الرشاء  كتاب  والذبائح،  الصيد  وكتاب  احلج،  وكتاب  املكاسب، 
كتاب الوصية، كتاب النوادر. مات حممد بن سنان سنة عرشين ومائتني))).
املنشد،  املسرتق  داود  أبو  بن سفيان،  املسرتق: سليامن  داود  0). أيب 
موىل كندة ثم بني عدي، روى عن سفيان بن مصعب، عن اإلمام جعفر بن 
حممد عليهام السالم وعّمر طوياًل، قيل: سمي باملسرتق؛ ألنه كان يسرتق 
الناس بشعر السيد احلمريي. مات سليامن سنة إحدى وثالثني ومائتني))).

عن  شاذان  بن  الفضل  يروي  الطويس:  قال  املبارك،  بن  عامر   .((
مجاعة منهم: حممد بن أيب عمري... وعامر بن املبارك... إىل آخره. وقال فيه 

الشبسرتي: حمدث إمامي، حسن احلديث، جليل القدر... إىل آخره))). 
2). عثامن بن عيسى الرؤايس الكويف ، أبو عمرو العامري الكاليب، 
موىل بني رؤاس، وكان شيخ الواقفة وأحد وكالء اإلمام موسى بن جعفر 

الرجال للطويس 797:2/بالرقم  اختيار معرفة  النجايش:328/بالرقم 888.  ))) رجال 

.98(

)2) رجال النجايش:84)/ بالرقم 485.

436:2/بالرقم  للشبسرتي  الفائق   .(029 2:)82/بالرقم  الرجال  معرفة  أختيار   (3(

.2298
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عليهام السالم، روى عن أيب احلسن عليه السالم، وكان يروي عن أيب محزة 
الثاميل، وقد رأى يف املنام أنه يموت باحلائر فرتك منزله بالكوفة وأقام باحلائر 
حتى مات ودفن. صنف كتبًا، منها: كتاب املياه وكتاب القضايا واالحكام، 

وكتاب الوصايا، وكتاب الصالة))).
، روى  األهواز  األزدي، عريب صميم، سكن  أيوب  بن  فضالة   .(3
عن اإلمام موسى بن جعفر عليهام السالم ، وكان ثقة يف حديثه ، مستقياًم يف 

دينه، له كتاب الصالة وكتاب نوادر))).
الغرير موىل، هو  أبو احلسن  الزبري األنباري،  4). عيل بن احلكم بن 
ابن أخت داود بن النعامن بياع األنامط، وهو تلميذ ابن أيب عمري، لقى من 
أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم الكثري، وهو مثل ابن فضال وابن بكري، 
مل يذكر له ثناء وال ذم، ويف كتب الرجال ِوِجَد عدة أسامء له، وقد توصل 

التفريش والسيد اخلوئي إىل أنه هو واحد وإن تعدد إسمه))).
بن  هالل  بن  سعيد  بن  حممد  بن  إبراهيم  عاصم:  بن  إبراهيم   .(5
عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي، أصله كويف، أبو إسحاق، وكان زيديًا 

))) رجال النجايش:300 /بالرقم 7)8.

)2) رجال النجايش:0)3 - ))3 /بالرقم 850.

نقد   .(046 داود:38)/بالرقم  ابن  رجال   .(079 840:2/الرقم  الكيش  رجال   (3(

3557. معجم رجال احلديث  257/باألرقام 3555 -  الرجال للتفريش 256:3 - 

425:2 - 426/عيل بن احلكم.
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أوالً ثم انتقل إلينا، وكان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب املعرفة، 
وفيه املناقب املشهورة واملثالب، ورواه يف أصفهان ثقة منه بصحة ما فيه، 
وله مصنفات كثرية، منها: كتاب املبتدأ، كتاب السرية، كتاب معرفة فضل 
األفضل، كتاب أخبار املختار، كتاب املغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردة، 
كتاب  السالم،  عليه  عيل  بيعة  كتاب  الشورى،  كتاب  عثامن،  مقتل  كتاب 
قيام  كتاب  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  مقتل  كتاب  كتاب صفني،  اجلمل، 
احلسن عليه السالم، كتاب مقتل احلسني عليه السالم، كتاب فدك، كتاب 
احلوض  كتاب  القربى،  ذوي  يف  املودة  كتاب  املكرمني،  فضل  يف  احلجة 
والشفاعة، كتاب اجلامع الكبري يف الفقه، كتاب اجلامع الصغري، كتاب ما 
نزل من القرآن يف أمري املؤمنني عليه السالم، كتاب فضل الكوفة ومن نزهلا 
من الصحابة، كتاب الدار، كتاب يف اإلمامة كبري وصغري، أخبار من قتل من 
آل أيب طالب. مات إبراهيم بن حممد الثقفي سنة ثالث وثامنني ومائتني))).

6). داود بن القاسم اجلعفري، يكنى أبا هاشم، من ولد جعفر بن أيب 
له  أبو عمرو:  قال  القدر،  ثقة جليل  بغداد،  أهل  السالم، من  طالب عليه 
منزلة عالية وموقع جليل، وقد شاهد والتقى كل من اإلمام الرضا واجلواد 
عىل  روايته  وتدل  السالم،  عليهم  األمر  وصاحب  والعسكري  واهلادي 

ارتفاع يف القول. تويف سنة إحدى وستني ومائة))).

))) رجال النجايش:6) - 8) /بالرقم 9).

)2) انظر: اختيار معرفة الرجال للطويس 2:)84/بالرقم 080).
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بغدادي،  اخلوزي،  أيوب  أيب  موىل  حممد،  أبو  عروة  بن  القاسم   .(7
وهبا مات، روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم))). 

التميمي،  مسلم  بن  عمرو  واسمه  نجران،  أيب  بن  الرمحن  عبد   .(8
أبو الفضل، موىل كويف، روى عن اإلمام الرضا عليه السالم، وروى أبوه 
نجران عن أيب عبد اهلل عليه السالم، وكان عبد الرمحن ثقة ثقة معتمدًا عىل 
وكتاب  فيه،  وزاد  قيس  بن  حممد  كتاب  وهو  القضايا  كتاب  له  يرويه،  ما 

املطعم واملرشب، وكتاب يوم وليلة وكتاب النوادر))).
9). حممد بن إسامعيل بن بزيع، أبو جعفر موىل أيب جعفر الدوانيقي، 
أيب  رجال  من  وكان  العمل،  كثري  وثقاهتم،  الطائفة  هذه  صاحلي  من  كان 
سمع  السالم،  عليه  الثاين  جعفر  أبا  وأدرك  السالم،  عليه  موسى  احلسن 
عن  وورد  الرمحن.  عبد  بن  ويونس  عيسى  بن  ومحاد  يونس  بن  منصور 
احلسني بن خالد الصرييف، قال: كنا عند الرضا عليه السالم ، ونحن مجاعة 
، فذكر حممد بن إسامعيل بن بزيع ، فقال عليه السالم: »وددت أن فيكم 
من  احلاج  طريق  نصف  وهي  بفيد)))،  تويف  احلج،  ثواب  كتاب  له  مثله« 

الكوفة إىل مكة، يف ناحية العراق، يرتك احلجيج نصف أزوادهم فيها))).

))) رجال النجايش:4)3 /بالرقم 860.

)2) رجال النجايش:235 - 236/بالرقم 622.

/836:2 الرجال  معرفة  اختيار   .893 332/بالرقم   - النجايش:330  رجال  انظر:   (3(

بالرقم 066).

)4) انظر: األنساب للسمعاين 6:4)4 »الفيدي«. معجم البلدان للحموي 282:4 »فيد«.
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تالميذه وممن رووا عنه:
اكدت كتب الرجال أنَّ له تالمذة ورواة جلييل القدر وإْن كانوا قالئل؛ 
البيت،  اهل  تراث  وحفظ  احلديث  يف  والثقة  بالصالح  معروفون  لكنهم 

واليكم هذه الثلة:
أبو احلسن  النيسابوري،  بالقتيبي  قتيبة، ويعرف  بن  ). عيل بن حممد 
أبو  عليه  اعتمد  فاضل  كتبه،  رواية  وصاحب  شاذان،  بن  الفضل  تلميذ 
عمرو الكيش يف كتاب الرجال، له كتاب يشتمل عىل ذكر جمالس الفضل 

مع أهل اخلالف ومسائل أهل البلدان))). 
2. حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى العبيدي، موىل أسد 
بن خزيمة، أبو جعفر، قال فيه النجايش: جليل يف أصحابنا، ثقة، عني، كثري 
الثاين عليه السالم مكاتبة  التصانيف، روى عن أيب جعفر  الرواية، حسن 

ومشافهة، سكن سوق العطش يف بغداد.
ويثني  العبيدي  حيب  اهلل  رمحه  شاذان  بن  الفضل  كان  القتيبي:  وقال 
 : الكتب  من  له  مثله.  أقرانه  يف  ليس   : ويقول  إليه  ويميل  ويمدحه  عليه 
كتاب اإلمامة ، كتاب الواضح املكشوف يف الرد عىل أهل الوقوف ، كتاب 

املعرفة ، كتاب بعد االسناد ، وقرب اإلسناد ... الخ))).

))) رجال النجايش:260/بالرقم 678.

)2) رجال النجايش:333 - 334 /بالرقم 896.
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3. إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله كويف، انتقل إىل قم، 
قال أبو عمرو الكيش : تلميذ يونس بن عبد الرمحن، من أصحاب الرضا 
عليه السالم، وأول من نرش حديث الكوفيني بقم، له كتب، منها: النوادر، 

وكتاب قضايا أمري املؤمنني عليه السالم))). 
البلخي، روى عنه الكيش، له كتب،  4. نرص بن صباح: أبو القاسم 
منها : كتاب معرفة الناقلني، كتاب فرق الشيعة، لقى جلة من كان يف عرصه 

من املشايخ والعلامء وروى عنهم))).
قالوا فيه:

). قال فيه أبو العباس النجايش: أبو حممد األزدي النيشابوري، كان 
أبوه من أصحاب يونس، روى عن أيب جعفر الثاين عليه السالم، وكان ثقة 
أحد أصحابنا الفقهاء واملتكلمني، وله جاللة يف هذه الطائفة، وهو يف قدره 

أشهر من أن نصفه))).
بن  العباس  وابنه  الرازي،  شاذان  بن  الفضل  النديم:  ابن  قال   .2
الفضل، وهو خايص، عامي، وقد استقصيت ذكره، وله من الكتب: كتاب 

التفسري، كتاب القراءات، كتاب السنن يف الفقه))). 

))) رجال النجايش:6)/بالرقم 8). رجال الطويس:449.

)2) رجال النجايش:428 /بالرقم 49)).

)3) رجال النجايش:306 - 307 /بالرقم 840.

)4) فهرست ابن النديم:287.
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كتب  له  القدر،  جليل  متكلم،  فقيه  فهرسته:  يف  الطويس  قال   .3
ومصنفات))). 

وأورده أيضا يف رجاله، عن البوسنجي، عن بفورا - أو بخوراء))) -، 
قال: لقد ترحم عىل أبو حممد الفضل بن شاذان اإلمام احلسن العسكري 
بني  وكونه  الفضل  ملكان  خراسان  أهل  »أغبط  فيه:  وقال  السالم،  عليه 

أظهرهم«))).
شأن  عظم  له  متكلاًم،  فقيها  جلياًل  ثقة  كان  احليل:  العالمة  وقال   .4
يف هذه الطائف، قيل: انه صنف مائة وثامنني كتابًا، وترحم عليه أبو حممد 
العسكري عليه السالم مرتني، وروي ثالثًا والء، وهو رئيس طائفتنا ريض 

اهلل عنه))).
5. وقال ابن داوود: متكلم فقيه جليل القدر، كان أبوه من أصحاب 
وكان  السالم،  عليهام  الرضا  واإلمام  الثاين  جعفر  أيب  عن  وروى  يونس، 
أحد أصحابنا الفقهاء العظام واملتكلمني، حاله أعظم من أن يشار إليها))). 
6. موسوعة طبقات الفقهاء: الفضل بن شاذان، الفقيه املتكلم أبو حممد 

))) الفهرست:98)/بالرقم 2.

)2) انظر: منتهى املقال للامزندراين 6: 209/بالرقم 2892.

)3) اختيار معرفة الرجال للطويس 820:2/رقم احلديث 027).

)4) خالصة األقوال العالمة احليل:229 /الفصل »9)« الباب »2« بالرقم2.

)5) رجال ابن داود:)5)/بالرقم 200).
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أثنى  وقد  العظام،  واملتكلمني  اإلمامية  فقهاء  كبار  أحد  كان  النيسابوري، 
العلم، واسع  منه، كان غزير  العسكري، وله روايات  اإلمام احلسن  عليه 
الرواية، كثري التصانيف، صنّف يف علوم خمتلفة كالفقه والكالم والتفسري 
وعن  اإلسالم،  عقائد  عن  للدفاع  كتبه  من  كثري  يف  تصدى  وقد  واللغة، 
املختلفة،  والفرق  اآلراء  عىل  فرّد  السالم،  عليهم  البيت  أهل  أئّمة  مبادئ 

وفنّد شبه الفالسفة واملتكلمني، وأبطل ضالالت أعداء الدين))).
وفاته ومكان دفنه:

تويّف سنة ستني ومائتني من اهلجرة النبوية الرشيفة قريب من نيشابور))). 
قال اجلاليل: زرت مرقده الرشيف خارج مدينة نيشابور، عىل مقربة 
من قرب خيام، وله سور ولوح فيه اسمه، وتربكت بقراءة الفاحتة عىل روحه 

الطاهرة، وقد قصدت مرقده لثواب اآلخرة))).
الرجعة في تصانيف العلماء

يعترب موضوع الرجعة من املواضيع التي أثارات عقول العلامء ودفعتهم 
إىل البحث والتأليف فيه، وخاصة يف رجعة األئمة األطهار وسيادة حكمهم 
وحكومتهم عىل الدنيا، فقد وجدنا مؤلفات كثرية ويف عدة لغات تتحدث 
عن الرجعة، لذا سوف نذكرها ألمهية املطلب، وإليكم هذه املصنفات التي 

))) موسوعة طبقات الفقهاء 430:3 - )43.

)2) اختيار معرفة الرجال 2:)82/آخر حديث 028).

)3) فهرس الرتاث ملحمد حسني اجلاليل ):)28 - 282.
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بحثت يف الرجعة:
املوسوي  اهلادي  السيد  بن  احلسن  حممد  أليب  الرجعة  إثبات   .(

الكاظمي آل صدر الدين))). 
2. اثبات الرجعة حلسن بن يوسف بن املطهر احليل »ت726هـ«))).

3. إثبات الرجعة أو الس املخزون يف الرجعة حلسن بن عبد الرزاق 
الالهجي »ت)2))هـ« بالفارسية))).

القطيفي  اجلبار  عبد  آل  أمحد  بن  سليامن  للشيخ  الرجعة  إثبات   .4
»ت266)هـ«))).

العايل  عبد  بن  احلسني  بن  عيل  الكركي  للمحقق  الرجعة  إثبات   .5
»ت940هـ«))).

6. إثبات الرجعة وظهور احلجة واألخبار املأثور فيها عن آل العصمة 
حممد  درست  بن  مؤمن  حممد  مريزا  للسيد  أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات 
احلسيني االسرتابادي الشهيد 088)هـ، فرغ من تأليفه سنة 069)هـ. أو 

يسمى )الرجعة وظهور احلجة يف األخبار املنقولة عن آل العصمة())).

))) الذريعة ):92.

)2) الذريعة ):92.

)3) الذريعة ):92 و2):69). كشف احلجب واالستار العجاز حسني:308.

)4)  الذريعة ):92.

)5)  الذريعة ):93.

)6) موسوعة طبقات الفقهاء )):342. الذريعة ):94 و0):63).
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اخلوانساري »ت  آقا حسني  بن  الدين حممد  الرجعة جلامل  إثبات   .7
25))هـ«))).

وهي  املجليس  تقي  حممد  بن  باقر  ملحمد  الرجعة  إثبات  رسالة   .8
فاريس))).

9. أثبات الرجعة ملحمد رضا الطبيس فاريس))).
الطبيس من  بن عاّلم عيل  للموىل سلطان حممود  الرجعة  إثبات   .(0

أعالم القرن )) ))).
الكاظمي  احلسيني  اهلل  فتح  بن  حممود  للسيد  الرجعة  إثبات   .((

»ت085)هـ«))).
املوسوي  أكرب  عيل  بن  عباس  حممد  مري  للمفتي  الرجعة  إثبات   .(2

الكهنوي »ت306)هـ«))).
»تويف  البحراين  حييى  الدين  رشف  للشيخ  الرجعة  أثبات   .(3

بعد970هـ«))).

))) الذريعة ):)9.

)2) الذريعة ):90.

)3) الذريعة ):92.

)4) أمل اآلمل للحر العاميل 6:2)3.

)5) موسوعة طبقات الفقهاء )):)35. الذريعة 230:4.

)6) الذريعة ):93.

)7) موسوعة طبقات الفقهاء 0):298. الذريعة ):95.
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4). األربعون حديثًا املوسوم بكفاية املهتدي للسيد مري حممد بن حممد 
لوحي املشهور بالنقيبي، يف أحوال احلجة وأخبار الرجعة))).

والرجعة ملحمد هاشم  الغيبة  إنكار  املرّصين عىل  اجلهلة  إرشاد   .(5
اهلروي اخلراساين من أعالم القرن الثاين عرش))).

اهلمداين  املوىل حسن عيل  بن  والرجعة ملحمد عيل  آيات احلجة   .(6
السنقري، املدفون يف احلائر يف سنة 378)هـ))).

7). برهان الشيعة يف إثبات الرجعة للسيد حممد عيل بن رشف الدين 
بن جعفر  للشيخ حممد  الباطل  احلق ودفع  السنقري، وهو رد عىل كشف 

الكلبايكاين بالفارسية))).
8). بشارة الفرج ملحمد بن عاشور الكرمانشاهي))).

عرب  اهلل  نرص  بن  حسني  للسيد  الرجعة  آيات  يف  الشيعة  حتفة   .(9
املوسوي األرومي))).

الطبيس  رضا  حممد  للشيخ  الرجعة  إثبات  يف  االُمة  تنبيه   .20

))) الذريعة ):427.

)2) الذريعة ):3)5.

)3) الذريعة ):47.

)4) الذريعة 8):32 و 96:26.

)5) موسوعة طبقات الفقهاء 3):470. الذريعة 6:3)).

)6) الذريعة 446:3 و 93:8.
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اخلراساين))).
)2. اجلوهر املقصود يف إثبات الرجعة املوعود للشيخ أمحد البيان بن 

حسن الواعظ))).
22. دحض البدعة يف إنكار الرجعة ملحمد عيل بن حسن عيل اهلمداين 

السنقري »ت378)هـ«))).
23. دعائم الدين وكشف الريبة يف إثبات الكّرة والرجعة ملحمد حمسن 

بن عناية اهلل بن حممد حسني بن عناية اهلل بن زين الدين املشهدي))).
العالمي  حلسن  فاريس،  والرجعة  اإليامن  أو  الرجعة  دالئل   .24
الكرمانشاهي، لكنه سرت أسمه ونسبه إىل مريزا غالم عيل بن حممد إسامعيل 

العقيقي الكرمانشاهي))). 
25. الدين والرجعة يف الرد عىل اإلسالم والرجعة للشيخ حممد حسن 

ابن احلسني السدرودي، وهو رد عىل خيانات السنكلجي))).

))) فهرس الرتاث 605:2.

)2) الذريعة 290:5.

)3) الذريعة 50:8. فهرس الرتاث 432:2.

)4) الذريعة 98:8).

)5) الذريعة 250:8 و79:26.

)6) الذريعة 302:26.
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26. الرجعة للشيخ أمحد االحسائي »ت)24)هـ«))).
بن  أمحد  للسيد  العصمة،  آل  عن  املنقولة  وأحاديثها  الرجعة   .27
احلسن بن إسامعيل بن املري مريون، من أحفاد املري أمحد بن موسى الكاظم 

عليه السالم))).
28. كتاب الرجعة للحسن بن عيل بن أيب محزة البطائني من أوساط 

القرن الثالث))).
29. الرجعة للشيخ الصدوق املتويف )38هـ ))).

30. الرجعة أليب النرض حممد بن مسعود بن حممد بن عياش صاحب 
التفسري املتويف سنة 320هـ))).

)3. رسالة يف إثبات الرجعة ملحمد بن هاشم السايب))).
32. رسالة يف الرجعة للسيد حممد مؤمن احلسيني االسرتابادي.

33. رسالة يف الرجعة لعيل بن حممد رفيع الطباطبائي »ت95))هـ«))).

))) مكتبة العتبة احلسينية املقدسة، بالرقم 49/ 3/ 25 والتسلسل 54386.

)2) الذريعة 0):)6).

)3) رجال النجايش:37/بالرقم 73. ايضاح املكنون الساعيل باشا 297:2.

)4) رجال النجايش:390. الذريعة ألقا بزرك الطهراين 0):63).

)5) الذريعة 0):63).

)6) الذريعة )):9.

)7) معجم املؤلفني لعمر كحالة 98:7).
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34. كتاب قول ابن عباس يف قتال أهل القبلة وانكار الرجعة واألمر 
باملعروف أليب أمحد اجللودي))).

حممد  للسيد  العرصي  بالبيان  الرجعة  إثبات  يف  والرجعة  الكرة   .35
صادق بن السيد باقر بن حممد اهلندي))).

املدعو  حصاري  جال  االخوند  بن  رضا  ملحمد  الصدق  لسان   .36
افضل اإلخباري »ت373)هـ« وهو جوابه عن بعض الشبهات يف وقوع 

الرجعة))).
37. مسألة يف الرجعة للشيخ املفيد))).

باللغة  »ت404)هـ«  الطبيس  رضا  ملحمد  الرجعة  يف  النجعة   .38
الرضوي  نواب  حمسن  السيد  قبل  من  وطباعته  تعريبه  وتم  الفارسية، 
للسيد  نسبه  االميني  هلادي  املطبوعات  معجم  ويف  الكشمري،  اللكنهوي 

املرتجم))). 
39. نور األبصار يف رجعة أهل بيت النبي املختار ملحمد بن عيسى بن 

حممد الرشوكي املجرياوي »ت333)هـ«))).

))) رجال النجايش:242. الذريعة 7):208.

)2) الذريعة 7):)29.

)3) الذريعة 8):305.

)4) الذريعة 287:20.

)5) فهرس الرتاث اجلاليل 606:2. معجم املطبوعات:359.

)6) الذريعة 357:24.
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عملنا في الكتاب
 أن ُكتْب الفضل بن شاذان قد فقدت عىل مّر العصور، ومل يصلنا منها 
إاّل القليل، ومنها هذا الرسالة اجلليلة، وإن أساس العمل فيها اعتمد عىل 

عدة ُامور:
). اعتمدنا يف حتقيقنا هلذه الرسالة عىل نسختني، ومها:

) أ ( نسخة ُنِسَخْت سنة 350)هـ من ذي القعدة يف احلرضة احليدرية 
عىل يد )زين العابدين حممد حسني االرموي( وهي منّضدة يف جملة تراثنا، 

عن نسخة صاحب الوسائل املحدث حممد بن احلسن احلر العاميل.
) ب ( نسخة نسخها )شري حممد بن جعفر( سنة 350)هـ، يف مشهد 
آباءه السالم، حيث نسخت  سيدي وموالي موسى بن جعفر عليه وعىل 

عن نسخة صاحب الوسائل أيضًا، وقد اعتمدنا عليها وجعلناها األصل.
2. مقابلة نسخ املخطوطات وإثبات الصواب واألرجح منها، ومن ثم 
ضبط الروايات واألحاديث، علاًم أهنا مصدر معتمد عليها، حيث ذكرهتا 
عن  أو  فرجه  اهلل  عجل  املهدي  اإلمام  عن  تتحدث  التي  املؤلفات  أغلب 
الرجعة، كذلك قمنا بالبحث يف سند الروايات وتصحيحها، ومن ثم تقويم 

املتن، وقد قام هبذا العمل كّل من السيد هاشم اليارسي وامحد الساعدي.
3. عمل مقدمة للمؤلف تتضمن حياته ومؤلفاته. 

البيت عليهم السالم  يتقبل اهلل عز وجل وأهل  ان   ويف اخلتام نرجو 



37عملنا في الكتاب
اهلل  عجل  املهدي  اإلمام  بركب  نكون  وأْن  لنا،  ذخرًا  جيعلوه  وان  عملنا 
فرجه، وأن تقر أعيننا بالنظر إليه، وأن نوفق لنرصته، وآخر دعوانا أن احلمُد 

هللِ رب العاملني، إّنه جميب الدعوات.

شعبة التحقيق       
                                     25/شوال/436)هـ 
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39نماذج من مخطوطة الكتاب





4(

W

يقول شري حممد بن صفر عيل اهلمداين: السند املذكور يف أول »كتاب 
الرئيس  أخربين)))  لفظه:  هذا  ما  الوسائل«  »صاحب  نسخة  يف  سليم« 
العفيف أبو التقي هبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون ريض اهلل عنه قراءة عليه 

بداره بحلة اجلامعيني يف مجادي األوىل سنة مخس وستني ومخسامئة.
قال: حدثني الشيخ األمني العامل أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن طّحال 
املؤمنني صلوات اهلل عليه  أمري  املجاور ملشهد موالنا  املقدادي قراءة عليه 

سنة عرشين ومخسامئة.
أبو عيل احلسن بن حممد الطويس ريض اهلل  املفيد  الشيخ  قال: حدثنا 

عنه يف رجب سنة تسعني وأربعامئة.
الفقيه أبو عبد اهلل احلسن بن هبة اهلل بن رطبة، عن   وأخربين الشيخ 
الشيخ املفيد أيب عيل، عن والده، فيام سمعته يقرأ عليه بمشهد موالنا السبط 

))) القائل هو املشهدي، حيث انه يروي عنه كام ذكرته كتب الرجال، وكل عبارة )أخربين( 

تعني أن املشهدي يروي عنه. موسوعة طبقات الفقهاء 344:6/بالرقم 2369.
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الشهيد أيب عبد اهلل احلسني بن عيل صلوات اهلل عليه، يف املحّرم سنة ستني 
ومخسامئة.

الرشيف  عن  الكال،  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املقرئ  الشيخ  وأخربين 
اجلليل نظام الرشف أيب احلسن العرييض)))، عن ابن شهريار اخلازن، عن 

الشيخ أيب جعفر الطويس. 
وأخربين الشيخ الفقيه أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن شهر آشوب قراءًة 
عليه بحلة اجلامعيني، يف شهور سنة سبع وستني ومخسامئة، عن جده شهر 
آشوب، عن الشيخ السعيد أيب جعفر ]حممد[ بن احلسن الطويس ريض اهلل 

عنه. 
الوليد،  بن  أمحد  بن  احلسن  بن  حممد  عن  جيد،  أيب  ابن  حدثنا  قال: 
عن  الصرييف،  عيل  بن  حممد  عن  بامجيلويه،  امللقب  القاسم  أيب  بن  وحممد 

محاد بن عيسى، عن أبان بن أيب العياش، عن سليم بن قيس اهلاليل.
قال: قال الشيخ أبو جعفر: وأخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل 
التلعكربي  أمحد  بن  موسى  بن  هارون  حممد  أبو  أخربنا  قال:  الغضائري، 
رمحه اهلل، قال: أخربنا أبو عيل بن مهام بن سهيل، قال: أخربنا عبد اهلل بن 
جعفر احلمريي، عن يعقوب بن يزيد، وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، 

أعيان  أمل اآلمل:)20.  تعليقة  انظر:  املصادر.  أثبتناه من  القريني، وما  ))) يف املخطوط: 

الشيعة 328:2/بالرقم 556).
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وأمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن أيب عمري، عن عمر بن ُاذينة، عن 
ُاذينه: دعاين  بن  أبان بن أيب عياش، عن سليم بن قيس اهلاليل، قال عمر 
أبان بن أيب عياش ... اىل أْن قال عمر بن اذنيه ثم دفع إيلَّ أبان »كتب سليم 
بن قيس اهلاليل«، ومل يلبث أبان بعد ذلك إاّل شهرًا حتى مات، فهذه نسخة 
»كتاب سليم بن قيس العامري« دفعه إيلَّ أبان بن أيب عياش، وقرأه عيّل، 

وذكر أبان أنه قرأه عىل عيل بن احلسني عليه السالم.
فقال عليه السالم: »صدق سليم هذا حديثنا نعرفه«))).

))) كتاب سليم بن قيس:25) - )3)/مسرية الكتاب التارخيية.
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W

هذه نبذة يسرية من »كتاب اثبات الرجعة« لشيخ الفرقة، وثقة الطائفة 
أيب حممد الفضل بن شاذان بن اخلليل النيشابوري، تغمده اهلل تعاىل بغفرانه، 
بعوايل  واالستضاءة  فيه،  ما  مجيع  جلمع  اهلل  ووفقنا  جنانه،  يف  له  وفسح 

جواهره، وغوايل لئاليه، إّنه قريب جميب.
الحديث األول

بن  حممد  حدثنا  املنيفه:  بمننه  وأردفه  الرشيفة،  روحه  اهلل  رّوَح  قال 
أسامعيل بن بزيع ريض اهلل عنه، قال: حدثنا مّحاد بن عيسى، قال: حدثنا 
ابراهيم بن عمر اليامين، قال: حدثنا أبان بن أيب عياش، قال: حدثنا سليم بن 
قيس اهلاليل، قال: قلت ألمري املؤمنني عليه السالم: إين سمعت من سلامن، 
النبي صىل اهلل  القرآن، واألحاديث عن  واملقداد، وأيب ذر شيئًا من تفسري 
عليه وآله غري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، 
عن  واألحاديث  القرآن،  تفسري  من  كثرية  أشياء  الناس  أيدي  يف  ورأيت 
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النبي صىل اهلل عليه وآله انتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، 
أفرتى الناس يكذبون عىل اهلل، وعىل رسوله صىل اهلل عليه وآله متعمدين! 

ويفرسون القرآن بارائهم؟
قال: فقال عيل عليه السالم »قد سألت، فأفهم اجلواب: إن يف أيدي 
الناس حقا، وباطاًل، وصدّقًا، وكذبًا، وناسخًا، ومنسوخًا، وخاصًا، وعامًا، 
وحمكاًم, ومتشاهبًا، وحفظًا، وومهًا، وقد ُكِذَب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله يف عهده حتى قام خطيبًا، فقال:
أهيا الناس، قد كثر الكذُب عيّل، فمن َكِذب عيّل متعمدًا فليتبوأ مقعده 
ب عليه يف زمانه، وإنام أتاكم  َب عليه من بعده أكثر مما ُكذِّ من النار، ثم ُكذِّ

احلديث من أربعة ليس هلم خامس:

رجل منافق، مظهر لالسالم، متصنع لإليامن، ال يتأثم، وال يتحرج أن 
يكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله متعمدًا، فلو علم الناس أنه منافق 
كذاب مل يقبلوا منه، ومل يصّدقوه، ولكنهم قالوا: هذا رجل من أصحاب 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، رآه وسمع منه، فأخذوا عنه وهم ال يعرفون 
فقال عز  بام وصف،  بام أخرب ووصفهم  املنافقني  حاله، وقد أخرب اهلل عن 
ُهۡم  نَّ

َ
ۡجَساُمُهۡمۖ ِإَون َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖ َكأ

َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
وجل ﴿ِإَوَذا َرأ

النار  إىل  والدعاة  الضالة،  األئمة  اىل  بعده  تقرّبوا  ثم  َسنََّدةۖٞ﴾)))،  مُّ ُخُشٞب 

))) سورة املنافقون 4:63.
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بالزور والكذب والبهتان، فوّلوهم األعامل، ومحلوهم عىل رقاب الناس، 
وأكلوا هبم الدنيا، وإنام الناس مع امللوك والدنيا، إاّل من عصمه اهلل، فهذا 

أحد األربعة.
ورجل آخر سمع من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شيئًا ومل حيفظه عىل 
وجهه، ووهم فيه، ومل يتعمد كذبًا، فهو يف يده يقول به ويعمل به، ويرويه 
ويقول أنا سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فلو علم املسلمون أنه 

َوهْم مل يقبلوه، ولو علم هو أنه َوهْم لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شيئا أمَر به ثم هنى 
عنه وهو ال يعلم، أوسمعه هنى عن يشء ثم أمر به وهو ال يعلم، فحفظ 
منسوخه ومل يعلم الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم املسلمون 

اذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.
ورجل رابع مل يكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وهو مبغض 
للكذب خوفًا من اهلل تعاىل وتعظياًم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، مل ينسه 
ينقص،  فيه، ومل  يزد  مل  به كام سمع،  بل حفظ ما سمعه عىل وجهه، فجاء 
وعلم الناسخ، واملنسوخ فعمل بالناسخ، ورفض املنسوخ، ويعلم إّن أمر 
النبي صىل اهلل عليه وآله كأمر القرآن، وفيه كام يف القرآن ناسٌخ ومنسوٌخ، 
اهلل  اهلل صىل  يكون من رسول  كان  وقد  ومتشابٌه،  وعاٌم وخاٌص، وحمكٌم 

عليه وآله، الكالم له وجهان: كالم عام، وكالم خاص مثل القرآن.



مختصر إثبات الرجعة48

َوَما  فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكُم  كتابه: ﴿َمآ  تبارك وتعاىل يف  اهلل  وقال 
﴾))) فاشتبه عىل من مل يعرف، ومل يدر ما عنى اهلل به،  ْۚ َنَهىُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا
ورسوله صىل اهلل عليه وآله، وليس كل أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله كان يسأله عن اليشء، وال كل من يسأله عن الشئ فيفهم، وكل من 
يفهم يستحفظ، وقد كان فيهم قوم مل يسألوه عن يشء قط، وكانوا حيبون 
أن جييء األعرايب  ]أو[  الطاريء أو غريه، فيسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
يوم  كل  يف  وآله  عليه  اهلل  صىل  عليه  أدخل  وكنت  يسمعون،  وهم  وآله، 
دخلة، ويف كل ليلة دخلة، فيخليني فيها، جييبني بام أسال، وأدور معه حيثام 
دار، قد علم أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنه مل يصنع ذلك بأحد 
من الناس غريي، وربام يأتيني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بيتي أكثر 
وأقام  أخالين؛  منازله  بعض  يف  عليه  دخلت  إذا  وكنت  بيته،  يف  ذلك  من 
عني نسائه، وال يبقى عنده غريي، وإذا أتاين للخلوة مل يقم عني فاطمة وال 
أحد من بني، وكنت إذا سالته أجابني، وإذا سكت عنه، وفنيت، ونفذت 
مسائيل أبتدأين، فام َنِزَلْت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله آية من القرآن 
وتفسريها،  تأويلها  وعّلمني  بخطي،  فكتبتها  عيّل،  وأمالها  أقرأنيها،  إاّل 
وظهرها  وعامها،  وخاصها  ومتشاهبها،  وحمكمها  ومنسوخها،  ناسخها 
وبطنها، ودعا اهلل أن يعطيني فهمها وحفظها، فام نسيت آية من كتاب اهلل 

))) سورة احلرش 7:59.
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وال علاًم أماله عيّل، وكتبته منذ دعا يّل اهلل بام دعا، وما ترك شيئًا عّلمه اهلل 
أو  أو معصية، أو يشء كان  أو طاعة  أو هني،  أمر  أو  أو حرام،  من حالل 
أنس  فلم  إاّل عّلمنيه وحفظته،  قبله  منزل عىل أحد من  يكون، وال كتاب 
حرفًا واحدًا منها، وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اذا أخربين بذلك كله 
وضع يده عىل صدري ودعا اهلل يل أن يمأل قلبي علاًم وفهاًم وحكاًم ونورًا، 

وكان يقول: اللهم عّلمه وحّفظه وال ُتنسه شيئا مما أخربته، وعلمته.
يا رسول اهلل، منذ دعوت يل اهلل  فقلت له ذات يوم: بأيب أنت وأمي 
كتبته،  علمتني  وكّلام  عّلمتني،  ما  شيئًا  يفتني  ومل  شيئا،  أنس  مل  دعوت  بام 

أتتخوف عيّل النسيان؟ 
أن  أحب  وأين  واجلهل،  النسيان  عليك  أختوف  لست  أخي  يا  فقال: 
أدعو لك، وقد أخربين اهلل تعاىل أنه قد أخلفني فيك، ويف رشكائك الذين 
َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ فيهم:  وقال  وطاعتي،  بطاعته  طاعتهم  اهلل  قرن 

يا  قلت: من هم  ِمنُكۡمۖ﴾)))،  ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ ٱللَّ ِطيُعواْ 

َ
أ

الذين هم األوصياء بعدي، والذين ال يرّضهم خذالن  قال:  رسول اهلل؟ 
من خذهلم، وهم مع القرآن، والقرآن معهم ال يفارقونه وال يفارقهم حتى 
يردوا عيّل احلوض، هبم ينرصون ُامتي، وهبم يمطرون، وهبم يدفع البالء، 

وهبم يستجاب الدعاء، قلت: سمهم يل يا رسول اهلل؟

))) سورة النساء 59:4.
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قال: أنَت ياعيل أوهلم، ثم ابني هذا، ووضع يده عىل رأس احلسن، ثم 
ابني هذا، ووضع يده عىل رأس احلسني، ثم سميك عيل ابنه زين العابدين، 
باقر  الباقر،  ابنه حممد  ثم  السالم،  مني  فأقراه  يا أخي،  وسيولد يف زمانك 
موسى  ابنه  ثم  الصادق،  جعفر  ابنه  ثم  تعاىل،  اهلل  وحي  وخازن  علمي، 
ثم  النقي،  عيل  ابنه  ثم  التقي،  حممد  ابنه  ثم  الرضا،  عيل  ابنه  ثم  الكاظم، 
أوصيائي،  السالم، خاتم  عليهم  القائم  احلجة  ابنه  ثم  الزكي،  احلسن  ابنه 
كام  وعدالً،  قسطًا  األرض  يمالء  الذي  أعدائي،  من  واملنتقم  وخلفائي، 

ملئت ظلاًم وجورًا.
ثم قال أمري املؤمنني عليه السالم: واهلل إين ألعرفه يا سليم، حيث يبايع 

بني الركن واملقام، وأعرف أسامء أنصاره، وأعرف قبائلهم«.
قال حممد بن اسامعيل: ثم قال مّحاد بن عيسى: قد ذكرت هذا احلديث 
عند موالي أيب عبد اهلل عليه السالم فبكى، وقال: »صدق سليم، فقد روى 
يل هذا احلديث أيب، عن أبيه عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل عليهم 
السالم، قال: سمعت هذا احلديث من أمري املؤمنني عليه السالم حني سأله 

سليم بن قيس«))).

))) كتاب سليم بن قيس:)8) - 86)/علة الفرق بني أحاديث الشيعة وأحاديث خمالفيهم 

املختلفني. هنج  23)/باب االعتقاد يف احلديثني  للصدوق:8)) -  االعتقادات  ح). 

احلديث،  اختالف  باب   /64  -  62:( الكايف   .»2(« 90)/خطبة   - البالغة:88) 

ح)، باختصار. 
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الحديث الثاني
شعبة  أيب  ابن)))  عن  عيسى،  بن  محاد  عن  عمري،  أيب  بن  حممد  حدثنا 
احللبي، عن أيب عبد اهلل، عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيه عيل بن احلسني، 
عن عمه احلسن بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم، قال: »سألت جدي 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن األئمة بعده؟
 فقال عليه السالم: األئمة بعدي عدد نقباء بني ارسائيل، اثنى عرش، 

أعطاهم اهلل علمي وفهمي، وأنت منهم ياحسن.
فقلت: يا رسول اهلل، فمتى خيرج قائمنا أهل البيت؟ 

قال: ياحسن، مثله مثل الساعة، أخفى اهلل علمها عىل أهل الساموات 
واألرض، ال تأيت إاّل بغتة«))). أقول: صوابه محاد بن عثامن))).

))) )ابن( اثبتناها من مصادر الرجال وسند احلديث، حيث أن محاد بن عثامن - والذي هو 
بدل محاد بن عيسى والذي ّصوبه احلّر العاميل وأيدناه يف هامش رقم 3 - يروي عن عمر 
بن أيب شعبة، وإن أيب شعبة هو جد احللبيني، وهو قمة يف الوثاقة والصدق، فهو يروي 
الرواة ):529 و630. نقد  انظر جامع  عن اإلمامني احلسن واحلسني عليهام السالم. 

الرجال التفريش 83:3). الفوائد الرجالية ):4)2 و6)2.
)2) أورده اخلزاز القمي يف كفاية األثر:68)/ما روي عن اإلمام احلسن عليه السالم من 
أهل  عىل  علمها  اهلل  »أخفى  بدل  واألرض«  الساموات  يف  »ثقلت  وفيه:  النصوص، 

الساموات واألرض«.
 .630:( الرواة  جامع  انظر:  تصويبته.  صحة  أثبتنا  وقد  العاميل  احلر  للشيخ  التعليقة   (3(
/354:3 الفقيه  حيرضه  ال  من  احلديث:  كتب  ومن   .4(9:7 احلديث  رجال  معجم 

ح4249، و530:4/املشيخة. وسائل الشيعة 9):397/حرف العني، بالرقم 237.
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الحديث الثالث
حدثنا عبد الرمحن بن أيب نجران، عن عاصم بن محيد، عن أيب محزة 
الثاميل، عن أيب جعفر عليه السالم، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ألمري املؤمنني عليه السالم: »يا عيل إّن قريشًا ستظهر عليك ما استبطنته، 
وجتتمع كلمتهم عىل ظلمك وقهرك، فإن وجدت أعوانًا فجاهدهم، وإْن مل 

جتد أعوانًا فكف يدك واحقن دمك، فإّن الشهادة من ورائك.
واعلم أن ابني ينتقم من ظامليك وظاملي أوالدك وشيعتك يف الدنيا، 

ويعذهبم اهلل يف اآلخرة عذابًا شديدًا«.
فقال سلامن الفاريس: من هو يا رسول اهلل؟

الطويلة،  غيبته  بعد  يظهر  الذي  احلسني،  ابني  ولد  من  »التاسع  قال: 
فيعلن أمر اهلل، ويظهر دين اهلل، وينتقم من أعداء اهلل، ويمالء األرض قسطًا 

وعدالً كام ملئت جورًا وظلاًم«.
قال: متى يظهر يا رسول اهلل؟

قال عليه السالم: »ال يعلم ذلك إاّل اهلل، ولكن لذلك عالمات منها: 
نداء من السامء، وخسف باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف بالبيداء«))).

))) ورد كاماًل يف النجم الثاقب ملريزا حسني النوري ):497 - 498/الباب »5« ح7، عن 

ابن شاذان. ويف الغيبة للطويس: 93)/ح55)، باختصار وأختالف يف السند.
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الحديث الرابع
حدثنا صفوان بن حييى ريض اهلل عنه، قال: حدثنا أبو أيوب ابراهيم 
قال:  الكابيل،  خالد  أيب  عن  الثاميل،  محزة  أبو  حدثنا  قال:  اخلزاز،  زياد  بن 
السالم  عليهم  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  موالي  عىل  دخلت 
فرأيت يف يده صحيفة كان ينظر اليها، ويبكي بكاًء شديدًا، قلت: فداك أيب 
الذي  اللوح  نسخة  قال: »هذه  الصحيفة؟  ما هذه  اهلل،  يابن رسول  وُامي 
أهداه اهلل تعاىل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله والذي كان فيه اسم اهلل 
تعاىل ورسوله وأمري املؤمنني، وعمي احلسن بن عيل، وأيب عليهم السالم، 
واسمي واسم ابني حممد الباقر، وابنه جعفر الصادق، وابنه موسى الكاظم، 
وابنه عيل الرضا، وابنه حممد التقي، وابنه عيل النقي، وابنه احلسن الزكي، 
وابنه احلجة - عليهم السالم - القائم بامر اهلل، املنتقم من أعداء اهلل، الذي 
يغيب غيبة طويلة، ثم يظهر، فيمأل األرض قسطًا وعدالً، كام ملئت ظلاًم 

وجورًا«))).

كفاية  عن  ح8،   »5« النوري:498/الباب  حسني  ملريزا  الثاقب  النجم  كتاب  انظر   (((

 - للطويس:69  الغيبة  ويف  528/ح3.   -  527:( الكايف  يف  احلديث  وورد  املهتدي. 

72/ح5، عن الصادق عليه السالم، باختالف.
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الحديث الخامس
حدثنا فضالة بن أيوب ريض اهلل عنه، قال: حدثنا أبان بن عثامن، قال: 
حدثنا حممد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السالم: »قال رسول اهلل 
باملؤمنني من  أنا أوىل  صىل اهلل عليه وآله لعيل بن أيب طالب عليه السالم: 
أنفسهم، ثم أنت ياعيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم احلسن أوىل باملؤمنني 
من أنفسهم، ثم احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم عيل بن احلسني أوىل 
باملؤمنني من أنفسهم، ثم حممد بن عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم جعفر 
بن حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم موسى بن جعفر أوىل باملؤمنني من 
عيل  بن  حممد  ثم  أنفسهم،  من  باملؤمنني  أوىل  موسى  بن  عيل  ثم  أنفسهم، 
أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم عيل بن حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم 
احلسن بن عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ثم احلجة بن احلسن الذي تنتهى 
إليه اخلالفة والوصاية، ويغيب مدة طويلة، ثم يظهر ويمالء األرض عدالً 

وقسطًا، كام ملئت جورًا وظلاًم«))).

))) ورد احلديث يف كفاية األثر للخزاز القمي:77)، عن عطاء، عن احلسني بن عيل عليهام 

السالم،  عليها  الزهراء  عن  األنصاري،  سعد  بن  سهل  عن   ،(96  - و95)  السالم 

وكامل  )))/ح97.   - بابويه:0))  البن  والتبرصة  اإلمامة  وانظر:  يسري.  بإختالف 

الدين ومتام النعمة للصدوق:270/ الباب »24« ح5)، عن سليم بن قيس، عن عبد 

اهلل بن جعفر الطيار بإختصار.
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الحديث السادس
حدثنا حممد بن أيب عمري ريض اهلل عنه، عن غياث بن أبراهيم، عن أيب 
عبد اهلل عليه السالم، قال: »ُسئل أمري املؤمنني عليه السالم، عن معنى قول 
اهلل وعرتيت،  الثقلني كتاب  فيكم  تارك  إين  اهلل عليه وآله:  رسول اهلل صىل 
التسعة من ولد احلسني،  أنا واحلسن واحلسني واألئمة  العرتة؟ فقال:  من 
وال  وجل  عز  اهلل  كتاب  يفارقون  ال  فرجه،  اهلل  عجل  مهدهيم  تاسعهم 

يفارقهم حتى يردوا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حوضه«))).
الحديث السابع

حدثنا احلسن بن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن أيب محزة ثابت بن 
أيب صفية، دينار، عن أيب جعفر عليه السالم، قال: »قال احلسني بن عيل بن 
أيب طالب عليهم السالم ألصحابه قبل أن يقتل بليلة واحدة: أن رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، قال يل: يا ُبنَّي إنك ستساق إىل العراق، وتنزل يف أرض 
يقال هلا عمروا وكربالء، وإنك تستشهد هبا، وتستشهد معك مجاعة، وقد 
قرب ما عهد ايل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وأين راحل إليه غدًا، فمن 
أحب منكم اإلنرصاف فلينرصف يف هذه الليلة، فإين قد أذنت له، وهو مني 
يف ِحّل، وأكد فيام قاله تأكيدًا بليغًا، فلم يرضوا، وقالوا: واهلل ما نفارقك أبدًا 

))) أورده الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا عليه السالم ):60/باب »6«: النصوص 

عىل اإلمام الرضا عليه السالم باالمامة، ح25.
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حتى نرد موردك، فلام رأى ذلك، قال: فأبرشوا باجلنة، فواهلل إنام نمكث ما 
شاء اهلل تعاىل بعدما جيري علينا، ثم خُيِرُجنا اهلل وأياكم حني))) يظهر قائمنا، 
وأنواع  واألغالل  والسالسل  نشاهدهم  وأنتم  وأنا  الظاملني،  من  فينتقم 
العذاب والنكال، فقيل له: من قائمكم يابن رسول اهلل؟ قال: السابع من 
ولد أبني حممد بن عيل الباقر، وهو احلجة بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل 
بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل أبني، وهو الذي يغيب مدة طويلة، ثم 

يظهر ويمالء األرض قسطًا وعدالً، كام ُمِلَئت جورًا وظلاًم«))).
الحديث الثامن

زياد،  بن  إبراهيم  حدثنا  قال  عنه،  اهلل  ريض  حييى  بن  صفوان  حدثنا 
عن أيب محزة الثاميل، عن أيب خالد الكابيل، قال: دخلت عىل سيدي عيل بن 
احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم، فقلت: يابن رسول اهلل أخربين 
بالذين فرض اهلل طاعتهم ومودهتم، وأوجب عىل عباده االقتداء هبم بعد 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؟ فقال: »يا كابيل، إّن ُاويل األمر الذين جعلهم 
اهلل عز وجل أئمة الناس، وأوجب عليهم طاعتهم، أمري املؤمنني عيل بن أيب 
الينا«، وسكت،  انتهى األمر  طالب، ثم احلسن عمي، ثم احلسني أيب، ثم 
أن األرض ال  السالم  املؤمنني عليه  أمري  لنا عن  ياسيدي، روي  له  فقلت 

))) يف األصل: »حتى« وما أثبتناه من املصدر.

ترد »فلم يرضوا«.  2)5/الباب »5« ح20، وفيه مل  الثاقب ):))5 -  النجم  )2) عنه يف 

وورد يف اخلرائج واجلرائح للراوندي 848:2/باب »6)« ح63، بزيادة وأختالف.
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ختلو من حجة اهلل تعاىل عىل عباده، فمن احلجة واإلمام بعدك؟ قال عليه 
السالم: »ابني حممد، وإسمه يف صحف األولني باقر، يبقر العلم بقرًا، هو 
السامء  أهل  ابنه جعفر وإسمه عند  بعد حممد  بعدي، ومن  احلجة واإلمام 
الصادق«، قلت يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق، وكلكم صادقون؟ 
إذا  قال:  وآله،  عليه  اهلل  اهلل صىل  أبيه، عن رسول  أيب، عن  قال: »حدثني 
ولد ابني جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم 
السالم فسموه الصادق، فإن اخلامس من ولده الذي أسمه جعفر، يّدعي 
اإلمامة، اجرتاء عىل اهلل، وكذبًا عليه، فهو عند اهلل جعفر الكذاب، املفرتي 
واحلاسد  ألبيه،  املخالف  بأهل،  له  ليس  ما  واملدعي  جالله،  جل  اهلل  عىل 
ألخيه، وذلك الذي يروم كشف سرت اهلل عز وجل عند غيبة ويل اهلل«، ثم 
بكى عيل بن احلسني بكاء شديدًا، ثم قال: »كأين بجعفر الكذاب وقد محل 
طاغية زمانه عىل تفتيش أمر ويل اهلل، واملغّيب يف حفظ اهلل، والتوكيل بحرم 
أبيه، جهاًل منه برتبته، وحرصًا عىل قتله إن ظفر به، وطمعًا يف مرياث أخيه، 

حتى يأخذه بغري حق«.
فقال أبو خالد: فقلت: يابن رسول اهلل، وإّن ذلك لكائن؟ فقال: »أي 
وريب أن ذلك مكتوب عندنا يف الصحيفة التي فيها ذكر املحن التي جتري 

علينا بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«.
فقال أبو خالد: فقلت يابن رسول اهلل، ثم يكون ماذا؟ قال: »ثم متتد 
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الغيبة لويل اهلل الثاين عرش من أوصياء رسول اهلل، واألئمة بعده.
يا أبا خالد، إّن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته، واملنتظرين لظهوره 
العقول  من  أعطاهم  وتعاىل  تبارك  اهلل  فإن  زمان،  كل  أهل  من  أفضل 
واألفهام واملعرفة ما صارت فيه الغيبة بمنزلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك 
الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بالسيف، 
أولئك املخَلصوَن حقًا، وشيعتنا صدقًا، والدعاة إىل دين اهلل عز وجل رّسًا 

وجهرًا«.
وقال عليه السالم: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«))).

الحديث التاسع
حدثنا حممد بن عبد اجلبار، قال: قلت لسيدي احلسن بن عيل عليهام 
السالم: يابن رسول اهلل جعلني اهلل فداك أحب أن أعلم من اإلمام، وحجة 

اهلل عىل عباده من بعدك؟
اهلل  رسول  سمي  ابني،  بعدي  واحلجة  اإلمام  »إّن  السالم:  عليه  قال 

صىل اهلل عليه وآله وكنيه، الذي هو خاتم حجج اهلل، وآخر خلفائه«.
قال: ممن هو يابن رسول اهلل؟

عن  فيغيب  سيولد  إنه  إالّ  الروم،  ملك  قيرص  )ابنة()))ابن  »من  قال: 

))) أورده الصدوق يف كامل الدين:9)3-320/الباب »)3« ح26. وأورده الطربيس يف 

االحتجاج 2: 48 - 50، باختالف يسري.

)2) أثبتناها من كامل الدين. 
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الناس غيبة طويلًة، ثم يظهر ويقتل الدجال، فيمالء األرض قسطًا، وعدالً، 
كام ملئت جورًا وظلاًم، فال حيلُّ ألحد أن يسميه بإسمه، أو يكنّيه بكنيته قبل 

خروجه صلوات اهلل عليه«))).
الحديث العاشر

حدثنا أمحد بن أسحاق بن عبد اهلل األشعري، قال: سمعت أبا حممد 
احلسن بن عيل العسكري عليهام السالم، يقول: »احلمد هلل الذي مل خيرجني 
من الدنيا حتى أراين اخللف بعدي، أشبه الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، خلقًا وُخلقًا، حيفظه اهلل تبارك وتعاىل يف غيبته، ثم يظهر يمالء األرض 

قسطًا وعدالً، كام ملئت جورًا وظلاًم«))).
الحديث الحادي عشر

حدثنا حممد بن عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل))) بن العباس بن عيل 
ابن أيب طالب عليه السالم، قال: سمعت أبا حممد عليه السالم يقول: »قد 
ولَِد ويل اهلل وحجته عىل عباده، وخليفتي من بعدي، خمتونًا ليلة النصف من 

كامل  يف  الصدوق  وأورده  السند  وبنفس  ح24.   »5« ):5)5/الباب  الثاقب  النجم   (((

الدين:384 - 385/الباب »38« بزيادة وإختالف.

)2) أورده الصدوق يف كامل الدين:409/ما روي من حديث ذي القرنني، ح7. واملصنف 

يف كفاية األثر:294 - 295.

)3) يف املخطوطة: كذا، وما أثبتناه من مصادر الرجال. انظر: الفهرست للنجايش:347/

بالرقم 938. خالصة األقوال:89)/بالرقم 62.
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شعبان سنة مخس ومخسني ومأتني عند طلوع الفجر، وكان أول من غّسله 
رضوان خازن اجلنان مع مجع من املالئكة املقربني بامء الكوثر والسلسبيل، 

ثم غّسلته عمتي حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا عليهم السالم«. 
وُسِئَل اإلمام حممد بن عيل عليهام السالم عن أمه، قال: »وُامه مليكة 
التي يقال هلا يف بعض األيام: سوسن، ويف بعضها: رحيانه«، وكان صقيل، 

ونرجس أيضًا من أسامئها))).
الحديث الثاني عشر

الوايل  هّم  مّلا  قال:  النيشابوري،  فارس  بن  حممد  بن  إبراهيم  حدثنا 
بقتل  مولعًا  وكان  النصب،  شديد  رجل  وهو  بقتيل،  عوف  بن  عمرو 
الشيعة، فُاخربُت بذلك وغلب عيلَّ خوف عظيم، فودعت أهيل، وأحبائي، 
وتوجهت إىل دار أيب حممد عليه السالم ألودعه، وكنت أردت اهلرب، فلاّم 
دخلت عليه رأيت غالمًا جالسًا يف جنبه، وكان وجهه مضيئًا كالقمر ليلة 
البدر، فتحريت من نوره وضيائه، وكاد أن ينسيني ما كنت فيه، فقال: »يا 
حتريي،  فازداد  رشه«  سيكفيك  وتعاىل  تبارك  اهلل  فإن  هترب،  ال  ابراهيم، 
يا سيدي، جعلني اهلل فداك من هو؟ وقد  السالم:  فقلت أليب حممد عليه 
وهو  بعدي،  من  وخليفتي  ابني،  »هو  فقال:  ضمريي.  يف  كان  بام  أخربين 
الذي يغيب غيبة طويلة، ويظهر بعد امتالء األرض جورًا، وظلاًم، فيمألها 
عدالً وقسطًا«. فسألته عن إسمه؟ قال: هو »سمي رسول اهلل صىل اهلل عليه 

))) انظر: النجم الثاقب ملريزا النوري ):35)، عن كتابنا هذا.
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وآله، وكنيه، وال حيل ألحد أن يسميه باسمه، أو يكنيه بكنيته، إىل أن يظهر 
إاّل من  اليوم  منّا  ما رأيت وسمعت  إبراهيم  يا  فاكتم  اهلل دولته وسلطنته، 
أهله« فصّليت عليهام وآبائهام، وخرجت مستظهرًا بفضل اهلل تعاىل، واثقًا 
بأن  فارس  بن  عيل  عمي  فبرشين  السالم،  عليه  الصاحب  من  سمعته  بام 
املعتمد قد أرسل أبا أمحد أخاه، وأمره بقتل عمرو بن عوف، فأخذه ]أبو[ 

أمحد يف ذلك اليوم، وقطعه عضوًا عضوًا، واحلمد هلل رب العاملني))).
الحديث الثالث عشر

حثنا عبد اهلل بن احلسني بن سعد الكاتب ريض اهلل عنه، قال: قال أبو 
حممد عليه السالم: »قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعّلتني: 
أحدامها: أهنم كانوا يعلمون ليس هلم يف اخلالفة حق فيخافون من ادعائنا 
إياها، وتستقر يف مركزها، وثانيتهام إهنم قد وقفوا من األخبار املتواترة عىل 
أّن زوال ملك اجلبابرة والظلمة عىل يد القائم منا، وكانوا ال يّشكون أهّنم 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بيت  أهل  قتل  يف  فسعوا  والظلمة،  اجلبابرة  من 
وآله، وإبادة نسله، طمعًا منهم يف الوصول اىل منع تولد القائم عليه السالم 
أو قتله، فأبى اهلل تعاىل أن يكشف أمره لواحد منهم، إاّل أْن يتم نوره ولو 

كره املرشكون«))).

))) ورد يف النجم الثاقب للنوري:6)5 - 7)5/الباب »5« ح27، عن كفاية املهتدي بزيادة.

)2) النجم الثاقب للنوري:7)5/ الباب »5« ح28، عن كفاية املّهدي. مثله يف تاريخ األئمة 

للكاتب البغدادي:22. الغيبة للطويس:223/ح86)، باختصار.
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الحديث الرابع عشر
حدثنا أمحد بن حممد بن أيب نرص ريض اهلل عنه، قال: حدثنا محاد بن 
عيسى، قال: حدثنا عبد اهلل بن أيب يعفور، قال: قال أبو عبد اهلل جعفر بن 
حممد عليهام السالم: »ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إاّل 

ويظهر اهلل تبارك وتعاىل مثلها يف يد قائمنا؛ إلمتام احلجة عىل األعداء«))).
الحديث الخامس عشر

حدثنا احلسن بن عيل بن فضال، عن محاد بن عيسى، عن احلسني بن 
املختار، عن أيب بصري، عن عامر بن واثلة، عن أمري املؤمنني عليه السالم، 
منها:  البد  الساعة  قبل  عرش  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  »قال  قال: 
السفياين، والدجال، والدخان، والدابة، وخروج القائم، وطلوع الشمس 
من مغرهبا، ونزول عيسى عليه السالم، وخسف املرشق، وخسف بجزيرة 

العرب، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس اىل املحرش«))).
ورواه أيضًا بلفظه عن احلسن بن حمبوب ريض اهلل عنه، قال: حدثنا 
جبري،  بن  سعيد  حدثنا  قال:  الثاميل،  محزة  أبو  حدثنا  قال:  رئاب،  بن  عيل 
قال: حدثنا عبد اهلل بن العباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

))) ُانظر اثبات اهلداة ملحمد بن احلسن احلر العاميل 328:5/الباب »33« ح37).

ويف  ح426.  فرجه،  اهلل  عجل  احلجة  ظهور  الغيبة:436/عالئم  يف  الطويس  أورده   (2(

اخلرائج واجلرائح للراوندي 48:3))، صدر حديث »57« ورد مرساًل.
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»إّن للساعة عالمات منها: السفياين« وذكر مثله إاّل أنه حذف الدابة، وزاد: 
وخسف باملغرب))).

الحديث السادس عشر
حدثنا حممد بن أيب عمري ريض اهلل عنه، قال: حدثنا مجيل بن دراج، قال: 
حدثنا زرارة بن أعني، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: قال: »استعيذوا 
باهلل من رش السفياين، والدجال، وغريمها من أصحاب الفتن« قيل له: يابن 
رسول اهلل أّما الدجال فعرفناه، وقد تبني من مضامني أحاديثكم شأنه، فمن 

السفياين وغريه من أصحاب الفتن، وما يصنعون؟
بن  أصهب  له:  يقال  رجل  منهم:  خيرج  من  »أول  السالم:  عليه  قال 
قيس، خيرج من بالد اجلزيرة، له نكاية شديدة يف الناس، وجور عظيم، ثم 
ولكل  اليمن،  بالد  من  القحطاين  وخيرج  الشام،  بالد  من  اجلرمهي  خيرج 
واحد من هؤالء شوكة عظيمة يف واليتهم، ويغلب عىل أهلها الظلم والفتنة 
منهم، فبينا هم كذلك، إذ خيرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات 
السود، والسفياين من الوادي اليابس من أودية الشام، وهو من ولد عتبة 
بن أيب سفيان، وهذا امللعون يظهر الزهد قبل خروجه، ويتقشف، ويتقنع 

252/باب  الدين:)25 -  ُاسيد. كامل  ))) ورد يف اخلصال:449/ح52، عن حذيفة بن 

ذكر  يف  الواعظني:484/جملس  روضة  يف  والنيسابوري   .( حديث  من  قطعة   »23«

يف  79:4)/باب  مسلم  صحيح   .7:4 حنبل  بن  أمحد  مسند  مرساًل.  الساعة،  ارشاط 

اآليات التي تكون قبل الساعة، مجيعًا بإختالف يسري.
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بخبز الشعري وامللح اجلريش، ويبذل األموال، فيجلب بذلك قلوب اجلّهال 
والرذائل، ثم يّدعي اخلالفة فيبايعونه، ويتبعهم العلامء الذين يكتمون احلق 

ويظهرون الباطل، فيقولون إنه خري أهل األرض.
البيض يف  الرايات  اليمن مع  اليامين من  وقد يكون خروجه وخروج 
يوم واحد، وشهر واحد، وسنة واحدة، فأول من يقاتل السفياين: القحطاين 
اليامين، ثم يفر األصهب واجلرمهي بعد  اليمن، فيقتله  فينهزم، ويرجع إىل 
ينازعه  من  كل  ويقهر  ويقهرمها،  فيتبعهام  السفياين،  من  كثرية  حماربات 
ويسّخر  األطراف،  إىل  جيوشًا  السفياين  يبعث  ثم  اليامين،  إاّل  وحياربه 
امللك  الروم لدفع  القتل والفساد، ويذهب إىل  البالد، ويبالغ يف  كثريًا من 
اخلراساين، ويرجع منها منترصًا يف عنقه صليب، ثم يقصد اليامين، فينهض 
اليامين لدفع رشه، فينهزم السفياين بعد حماربات عديدة ومقابالت شديدة، 
اللو  اليامين يف هنر  فيجده  السفياين،  فتكثر احلروب وهزيمة  اليامين،  فيّتبعه 
من  فارغًا  سطلنته  يف  يعيش  ثم  إربًا،  إربًا  فيقطعهام  االُسارى،  يف  ابنه  مع 
السعيد، ويأوي مكة، وينتظر  بأبنه  امللك  ثم يفوض  األعداء ثالثني سنة، 
ظهور قائمنا حتى يتوىف، فيبقى إبنه بعد وفات أبيه يف ملكه، وسلطانه، قريبًا 

من أربعني سنة، ومها يرجعان إىل الدنيا بدعاء قائمنا عليه السالم«.
قال زرارة: فسالته عن مدة ملك السفياين؟ قال عليه السالم: »متد إىل 

عرشين سنة«))). 

))) تفرد املؤلف هبذا احلديث ومل ترويه املصادر والكتب قدياًم وحديثًا.
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الحديث السابع عشر
عنه، عن سيف بن عمرية، عن بكر بن حممد االزدي، عن أيب عبد اهلل 
عليه السالم، قال: »خروج الثالثة: اخلراساين، والسفياين، واليامين يف سنة 
واحدة، يف شهر واحد، يف يوم واحد، فليس فيها راية بأهدى من راية اليامين 

هتدي إىل احلق«))).
الحديث الثامن عشر

محران،  بن  حممد  حدثنا  قال:  عنه،  اهلل  ريض  بن حييى  حدثنا صفوان 
منا  القائم  »أن  السالم:  عليهام  حممد  بن  جعفر  الصادق  اإلمام  قال  قال: 
منصور بالرعب، مؤيد بالنرص، تطوى له األرض وتظهر له الكنوز كلها، 
ويظهر اهلل تعاىل به دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون، ويبلغ سلطانه 
اهلل  روح  وينزل  عّمر،  إاّل  خراب  األرض  يف  يبقى  وال  واملغرب،  املرشق 

عيسى بن مريم عليه السالم، فيصيل خلفه.
قال:  قائمكم؟  خيرج  متى  اهلل،  رسول  يابن  له:  قيل  محران:  ابن  قال 
بالرجال،  الرجال  واكتفى  بالرجال،  والنساء  بالنساء،  الرجال  تّشبه  »إذا 

))) اإلرشاد للمفيد 375:2/عالمات قيام القائم، بإختالف يسري. الغيبة للطويس: 447/

ح443، عن مؤلف هذا السفر رمحه اهلل. أعالم الورى للطربيس 284:2/الباب »4« 

الفصل »)«. اخلرائج واجلرائح 63:3))/من حديث 63، مرساًل عن اإلمام الصادق 

عليه السالم.
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الزور،  شهادة  وقبلت  الرسوج،  الفروج  ذوات  وركبت  بالنساء  والنساء 
وردت شهادة العدل، واستخف الناس بالدماء)))، وارتكاب الزنا، وأكل 
الربا، والرشا، واستيالء األرشار عىل األبرار، وخروج السفياين من الشام، 
واليامين من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حممد صىل اهلل عليه 
الزكية،  النفس  ولقبه  احلسن)))،  بن  حممد  أسمه  واملقام،  الركن  بني  وآله 
خروج  ذلك  فعند  وشيعته،  عيل  مع  احلق  بأن  السامء  من  صيحة  وجاءت 
وثالثة  ثالثامئة  عنده  واجتمع  الكعبة،  اىل  ظهره  أسند  خرج  فإذا  قائمنا، 
ِ َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتم  عرش رجاًل، وأول ما ينطق به هذه اآلية: ﴿بَقِيَُّت ٱللَّ
يسّلم  فال  عليكم«  وخليفته  وحجته  اهلل  بقية  »أنا  يقول:  ثم  ۡؤِمننَِيۚ﴾)))،  مُّ
عليه مسلم إاّل قال: السالم عليك يا بقية اهلل يف أرضه، فإذا اجتمع له العقد، 
وهو أربعة اآلف رجل خرج من مكة، فال يبقى يف األرض معبود دون اهلل 
عز وجل من صنم ووثن وغريه إاّل وقعت فيه نار، فاحرتق وذلك بعد غيبة 

طويلة))).

))) يف املخطوطة: )بالدنيا( وما أثبتناه من املصدر وهبا يتم الكالم.

)2) )بن احلسن( اثبتناه من املصدر.

)3) سورة هود )):86.

)4) مل اجد الرواية هبذا السند يف املصادر االّ يف مستدرك الوسائل للنوري 2): 335/باب 

»39« ح6، عن تصنيفنا هذا .



67الشيخ الفضل بن شاذان األزدي النيشابوري

الحديث التاسع عشر
وعن حممد بن اسامعيل بن بزيع)))، ]عن عاصم بن محيد احلناط[)))، 

عن حممد ابن مسلم الثقفي عن أيب جعفر عليه السالم مثله))).
الحديث العشرون

حدثنا عبد الرمحن بن أيب نجران ريض اهلل عنه، عن عبد اهلل بن سنان، 
عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: »املفقودون عن فرشهم، ثلثامئة وثالثة 
وجل: عز  اهلل  قول  وهو  بمكة،  فيصبحون  بدر،  أهل  عدة  رجاًل   عرش 
ُ َجِيًعاۚ ﴾))) وهم أصحاب القائم عليه  ِت بُِكُم ٱللَّ

ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
﴿أ

السالم«))).

))) يف كامل الدين: عيل بن إسامعيل.

)2) اثبتناه من كتاب »كامل الدين« بسنده ويؤيده مصادر الرجال، حيث ان )عاصم( روى 

يسنده  كذلك  و497.   490:(0 احلديث  رجال  معجم  انظر:  مسلم(.  بن  )حممد  عن 

احلديث رقم )2.

للطربيس  الــورى  وأعــالم  ح6).   »32« للصدوق:330/باب  الدين  كامل  يف  ورد   (3(

.292 - 29(:2

)4) سورة البقرة 48:2).
الدين  وقطب  ح)2.   »57« الدين:654/الباب  كامل  يف  الصدوق  الشيخ  أورده   (5(
املهدي  قبل خروج  الكائنة  العالمات  الراوندي يف اخلرائج واجلرائح 56:3))/باب 
عجل اهلل فرجه، قطعة من حديث )6، بسنده عن اإلمام زين العابدين عليه السالم. 

ومثله يف تفسري القمي 205:2/من سورة سبأ.
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الحديث الواحد والعشرون
قال: حدثنا عاصم  عنه،  اهلل  أيب نرص ريض  بن  بن حممد  أمحد  حدثنا 
عليه  اهلل  عبد  أبا  رجل  سأل  قال:  مسلم،  بن  حممد  حدثنا  قال:  محيد،  ابن 
السالم، متى يظهر قائمكم؟ قال: »إذا كثرت الغواية، وقّلت اهلداية، وكثر 
اجلور والفساد، وقل الصالح والسداد، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء 
بالنساء، ومال الفقهاء اىل الدنيا، وأكثر الناس إىل األشعار والشعراء، ومسخ 
قوم من أهل البدع حتى يصريوا قردة وخنازير، وقتل السفياين، ثم خروج 
القائم عليه  ينادي بإسم  الدجال وبالغ يف اإلغواء واإلضالل، فعند ذلك 
السالم يف ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان، ويقوم يف يوم عاشوراء، 
فكأين أنظر إليه قائاًم بني الركن واملقام، وينادي جربائيل بني يديه: البيعة هلل، 

فتقبل إليه شيعته«))).
بن شاذان،  للفضل  الرجعة  أثبات  من رسالة  منقوالً  ما وجدناه  هذا 

بخط بعض فضالء املحدثني، وقد قوبل باصله، حرره حممد احلر.
يقول الفقري إىل اهلل الغني شري حممد بن صفر عيل اهلمداين اجلورقاين: 
لصاحب  وكانت  منها  النسخة  هذه  نسخُت  التي  النسخة  يف  ما  متام  هذا 

الوسائل، وكان قوله هذا ما وجدناه... إىل آخره بخطه الرشيف املبارك. 

))) مل أعثر عىل أحد يروي هذه الرواية غري مصنف الكتاب رمحه اهلل. ونقله عنه احلر العاميل 

يف إثبات اهلداة 570:3/بالرقم 687.



69الشيخ الفضل بن شاذان األزدي النيشابوري

واتفق يل

الفراغ بعون اهلل تعاىل

يف السادس عرش من شهر مجادي الثانية

من سنة مخسني والثالثامئة بعد األلف من اهلجرة املقدسة،

أفضل  وأبنائه  آبائه  بن جعفر عليه، وعىل  بمشهد سيدي وموالي موسى 
الصالة والسالم.





7(

مصادر التحقيق
). القران الكريم.

احلر  احلسن  بن  ملحمد  واملعجزات:  بالنصوص  اهلداة  اثبات   .2
العاميل، حتقيق عالء الدين األعلمي، نرش مؤسسة العلمي، بريوت، األوىل 

.#(425
ت#548،  الطربيس  طالب  أيب  بن  عيل  بن  ألمحد  اإلحتجاج:   .3
األرشف،  النجف  النعامن،  منشورات  اخلرسان،  باقر  حممد  تعليقات 

.#(386
حتقيق:   ،# ت460  الطويس  جعفر  ألبى  الرجال:  معرفة  اختيار   .4
السيد مهدي الرجائي، نرش مؤسسة آل البيت عليهم السالم، قم املقدسة، 

.#(404
5. اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد: أليب عبد اهلل حممد بن حممد 
بن النعامن العكربي - الشيخ املفيد - ت 3)4 #، حتقيق مؤسسة آل البيت 

عليهم السالم، نرش دار املفيد، بريوت، الثانية 4)4)#.
6. االعتقادات: للشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني الصدوق 



مختصر إثبات الرجعة72
ت)38#، حتقيق عصام عبد السيد، نرش دار املفيد، بريوت، الثانية 4)4)# .
احلسن  بن  الفضل  عيل  أيب  للشيخ  اهلدى:  بأعالم  الورى  إعالم   .7
الطربيس ت548#، حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء 

الرتاث، قم املقدسة، األوىل 7)4)# .
8. اإلمامة والتبرصة: للمحدث أيب احلسن عيل بن احلسني بن بابويه 
الشيخ الصدوق - ت329 #، حتقيق ونرش مدرسة اإلمام  القمي - والد 

املهدي عليه السالم، قم املقدسة، األوىل 404)# ـ.
9. أمل اآلمل: للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل ت04))#، حتقيق 

السيد أمحد احلسيني، نرش مكتبة األندلس، بغداد.
0). األنساب: أليب سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاين 
ت562#، تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودي، نرش دار اجلنان، بريوت، 

األوىل 408)# .
حتقيق  ت339)#،  البغدادي  باشا  إلسامعيل  املكنون:  إيضاح   .((
وتصحيح حممد رشف الدين يالتقايا، رفعت بيلگه الكلييس، نرش دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت.
2). تاريخ االئمة )جمموعه نفيسة(: لعدد من علامء الشيعة ت#322، 

نرش مكتبه املرعيش النجفي، قم املقدسة، 406)# .
 ،#329 ت  القمي  إبراهيم  بن  عيل  احلسن  أليب  القمي:  تفسري   .(3



73مصادر التحقيق
صححه وعلق عليه وقدم له السيد طيب املوسوي اجلزائري، مؤسسة دار 

الكتاب للطباعة والنرش، قم املقدسة، الثالثة 404)#.
4). تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة: للشيخ حممد 
بن احلسن احلر العاميل ت04))#، حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت عليهم 

السالم إلحياء الرتاث، قم املقدسة، الثانية 4)4)# .
الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد: ملحمد  5). جامع 

بن عيل األردبييل ت)0))#، نرش مكتبة املحمدي.
6). اخلرائج واجلرائح: للمحدث قطب الدين الراوندي ت#573، 
األوىل  املقدسة،  قم  السالم،  عليه  املهدي  اإلمام  مؤسسة  ونرش  حتقيق 

.#(409
بن  احلسن  منصور  أليب  الرجال:  معرفة  يف  األقوال  خالصة   .(7
يوسف بن املطهر - العالمة احليل - ت726# ، حتقيق جواد القيومي، نرش 

مؤسسة الفقاهة، األوىل 7)4)#.
الطهراين  بزرگ  آقا  للشيخ  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة   .(8

ت389)#، نرش دار األضواء، بريوت، الثالثة 403)# . 
حتقيق  ق5،  الغضائري  اهلل  عبيد  بن  احلسني  بن  ألمحد  الّرجال   .(9

السّيد حمّمد رضا احلسينّي اجلاليل، نرش دار احلديث، قم املقدسة 422).
20. روضة الواعظني: للشيخ حممد بن للفتال النيسابوري ت508 #، 



مختصر إثبات الرجعة74
تقديم حممد مهدي السيد حسن اخلرسان، منشورات الريض، قم املقدسة.

)2. صحيح مسلم ت)26#، دار الفكر، بريوت.
ت)#38،  الصدوق  جعفر  أيب  للشيخ  الرضا:  أخبار  عيون   .22
صححه وعلق عليه الشيخ حسني األعلمي، منشورات مؤسسة األعلمي، 

بريوت، األوىل 404)#.
 ،# ت460  الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  للشيخ  الغيبة:   .23
حتقيق عباد اهلل الطهراين وعيل امحد ناصح، نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية، 

قم املقدسة، األوىل))4)#.
لعبد  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وأصحاب  رواة  يف  الفائق   .24
احلسني الشبسرتي، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم 

املقدسة، األوىل 8)4)# .
25. فهرس الرّتاث: ملحمد حسني احلسيني اجلاليل، حتقيق حممد جواد 

احلسيني اجلاليل، نرش دليل ما، قم املقدسة ، األوىل 422)#.
26. فهرست أسامء مصنفي الشيعة - رجال النجايش -: أليب العباس 
نرش  الزنجاين،  موسى  حتقيق:  ت#450،  النجايش  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد 
اخلامسة  املقدسة،  قم  املدرسني،  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة 

.#(4(6
27. الفهرست: أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس ت460#، حتقيق 



75مصادر التحقيق
ونرش مؤسسة الفقاهة، األوىل.

ق6،  الرازي  بابويه  بن  عىل  الدين  منتجب  للشيخ  الفهرست:   .28
حتقيق : سيد جالل الدين حمدث أرموي، نرش مكتبة املرعيش النجفى، قم 

املقدسة، 366)ش.
29. الفوائد الرجالية، ملحمد باقر الوحيد البهبهاين ت 205)#.

الكليني ت382#، حتقيق  يعقوب  بن  الكايف: أليب جعفر حممد   .30
وتصحيح وتعليق عيل أكرب الغفاري، نرش دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

الثالثة 388)#.
)3. كتاب سليم بن قيس اهلاليل ت 76 #، حتقيق حممد باقر األنصاري 

الزنجاين، نرش دليل ما، قم املقدسة، األوىل 422)#.
الكتب واالسفار: إلعجاز  أسامء  32. كشف احلجب واألستار عن 
حسني النيسابوري الكنتوري ت286)# ، نرش مكتبة املرعيش النجفي، قم 

املقدسة، الثانية 409)#.
القاسم عيل  33. كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش: أليب 
بن حممد بن عيل اخلزاز، من علامء ق4، حققه السيد عبد اللطيف احلسيني 

الكوه كمري اخلوئي، انتشارات بيدار، قم املقدسة، )40)# .
34. كامل الدين ومتام النعمة: للشيخ أيب جعفر حممد بن عيل الصدوق 
النرش  مؤسسة  نرش  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه  وعلق  صححه  ت)#38، 



مختصر إثبات الرجعة76
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسة، 405)#.

النوري  حسني  ملريزا  املسائل:  ومستنبط  الوسائل  مستدرك   .35
السالم،  عليهم  البيت  آل  مؤسسة  ونرش  حتقيق  ت320)#،  الطربيس 

بريوت، األوىل 408)#.
36. مسند أمحد بن حنبل ت)24#، دار صادر، بريوت.
37. معامل العلامء: ملحمد عيل بن شهر آشوب ت#588.

38. معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة: للسيد أبو القاسم 
املوسوي اخلوئي ت3)4)#، اخلامسة 3)4)#.

39. معجم املؤلفني: لعمر كحالة، نرش مكتبة املثنى ودار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت.

مطبعة  نرش  األميني،  هادي  ملحمد  النجفية:  املطبوعات  معجم   .40
اآلداب، النجف األرشف، األوىل 385)#.

الصدوق  بن عيل  أيب جعفر حممد  للشيخ  الفقيه:  )4. من ال حيرضه 
مؤسسة  منشورات  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه  وعلق  صححه  ت)#38، 

النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسة، الثانية.
إسامعيل  بن  حممد  للشيخ  الرجال:  أحوال  يف  املقال  منتهى   .42
السالم  عليهم  البيت  آل  مؤسسة  ونرش  حتقيق   ،#(2(6 ت  املازندراين 

إلحياء الرّتاث، قم املقدسة، األوىل 6)4)# .



77مصادر التحقيق
43. موسوعة طبقات الفقهاء: تأليف ونرش اللجنة العلمية يف مؤسسة 
اإلمام الصادق عليه السالم، حتقيق وارشاف جعفر السبحاين، قم املقدسة، 

األوىل 8)4)#.
44. النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلّجة الغائب عجل اهلل فرجه: 
للشيخ حسني النوري الطربيس ت320)#، تقديم وترمجة وحتقيق وتعليق 

السّيد ياسني املوسوي، نرش أنوار اهلدى، قم املقدسة، األوىل 5)4)هـ.
45. نقد الرجال: للسيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش ق))، 
حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، قم املقدسة، 

األوىل 8)4)#.
املوسوي )الرشيف  بن احلسن  الريض  البالغة: مجعه حممد  46. هنج 

الريض(، ضبط نّصه صبحي الصالح، بريوت، األوىل 387)#.





79

فهرس المحتويات
كلمة البد منها .......................................................5
حياة املؤلف...........................................................9
اسمه ونسبه وكنيته.........................................................9

مؤلفاته وكتبه املعتربة......................................................0)

مشاخيه وممن روى عنهم  .................................................8)

تالميذه وممن رووا عنه ...................................................26

قالوا فيه   ................................................................27

وفاته ومكان دفنه ........................................................29

الرجعة يف تصانيف العلامء  ...............................................29

عملنا يف الكتاب .........................................................36

احلديث األول.......................................................45
احلديث الثاين........................................................)5
احلديث الثالث......................................................52
احلديث الرابع.......................................................53
احلديث اخلامس.....................................................54



مختصر إثبات الرجعة80
احلديث السادس....................................................55
احلديث السابع......................................................55
احلديث الثامن.......................................................56
احلديث التاسع......................................................58
احلديث العارش......................................................59
احلديث احلادي عرش................................................59
احلديث الثاين عرش..................................................60
احلديث الثالث عرش ................................................)6
احلديث الرابع عرش .................................................62
احلديث اخلامس عرش ...............................................62
احلديث السادس عرش ..............................................63
احلديث السابع عرش ................................................65
احلديث الثامن عرش.................................................65
احلديث التاسع عرش................................................67
احلديث العرشون....................................................67
احلديث الواحد والعرشون..........................................68
مصادر التحقيق.....................................................)7
فهرس املحتويات....................................................79


