
                                                                      

 (7102 كانون األول )العشرون و  الثالث العدد 

002 

 الميدي لإلمام األربعةاالثر االجتماعي لمسفراء   

 

 

 

 

                                     

 

 

 الممخص 

بين أئمة الشيعة االثني عشرية  أو الوكالة حمقة وصلشكل نظام النيابة  
أتباعيم وتعود جذور ىذا النظام الى عيد االمام الصادق)ع( وتطور في عيد ولده و 

امي وجود لذا ليس من المستغرب عمى المجتمع الشيعي االم االمام الكاظم )ع(،
اشخاص ينوبون عن االمام في تدبير امور الطائفة وذلك النتشار وكالء ائمة أىل 
البيت )ع ( في مختمف المناطق ذات التواجد الشيعي االمامي ، وبناءا" عمى ذلك 
فقد لعبت الوكالة أو النيابة عن المعصوم دورًا جوىريًا في إدارة المجتمع الشيعي 

والتي انتقمت بعمميا بعد الغيبة  ه(973 – 761في حقبة الغيبة الصغرى ) 
الصغرى من سامراء إلى بغداد بعد تضاؤل دور سامراء التي أنشئت عمى أنيا 

ير وبعد انقراض األئمة لم يعد ىناك سبب لوجود السف مستعمرة عسكرية لألتراك،
ة ، ذي ال يكاد يسكنو غير الشيعأقام بجانب الكرخ الفي سامراء فانتقل إلى بغداد و 

الناحية المقدسة التي كان الشيعة يحممون بحت بغداد مركز الحركة الشيعية و أصو 
وكان من ميام  يقدمون أسئمتيم ،بعيدة و األموال إلى السفير فييا من مراكز 

اإلمامية إلى الناحية المقدسة واستالم  السفير األساسية إيصال أسئمة الشيعة
رسال األسئمة و و  الحقوق الشرعية وتوزيعيا في مواردىا  االستفتاءات الشرعية ا 

لإلمام لإلجابة عمييا، بشكل توقيعات صادرة من االمام شممت الجوانب العقائدية 
والفقيية وتوثيق السفراء االربعة، وابطال ادعاء مدعي السفارة الكاذبة ، لذا نمحظ 

ئب ان مؤسسة السفارة في عصر الغيبة الصغرى مثمت دور الوسيط بين االمام الغا
وبين ابناء الطائفة لذا كان ليذه المؤسسة الدور الفاعل في المجتمع الشيعي 

 االمامي بعد الغيبة .

األثر االجتماعي للسفراء األربعة لإلمام 

المجتمع الشيعي  المهدي )عج( على

 في العراق عشري األَثنا
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Abstract 

The system of prosecution or agency formed a link 

between the imams of the Twelve Shiites and their 

followers. They are of two types, either in a special case 

through which a deputy appointed by the imam or a public 

prosecutor is appointed on behalf of a specific person. Great 

The great imams of Ahl al-Bayt (u) established a network of 

agents in various regions and during the search for the roots 

of this system we find that some go to it was in the era of 

Imam Sadiq (u) while some researchers considered that the 

system of prosecution dates back to the era of Imam 

Kadhim that the term Agency Did not crystallize in the form 

that appeared in the days of the military Imam, but went 

through the stages of evolution has taken over time form a 

more extended and influential and organized from the 

former and the circumstances experienced by the late imams 

imposed on them to give more powers to act and take 

positions more than 

The social impact of the four 

ambassadors of Imam Mahdi (AJ) 

on the Shiite community Twentieth 

century in Iraq 
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The former and this enabled them to be later in the days 

more powers than their predecessors 

men who were issued some documentation and talk about 

what they described as trustworthy and reliable were the 

financial agents of the imams and that these documents are 

related to and related to the computational matters, and they 

were not in fact scientists, They were not references in 

science, teaching, and fatwas, but their documentation was 

aimed at restoring Shiites to them as a proper channel for 

the delivery of legitimate rights, not as a reference in the 

sciences of religion. 

It was not easy to estimate the annual income of the area, for 

the complete secrecy surrounded by the ambassadors of 

their transactions, but some of the signals received For some 

of what came to the holy area of money. 
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 المقدمة 

تعتبر مرحمة الغيبة مف المراحؿ المصيرية كالميمة في تاريخ المذىب الشيعي 
االثنا عشرم كالذم شيد كألكؿ مرة في تاريخ المذىب غياب االماـ المعصـك عف 

ية مما ادل الى بركز دكر مؤسسة السفارة في تكلي مياـ النيابة كالكساطة الساحة الشيع
بيف االماـ كاتباع الطائفة، كتباشر االىتماـ باالمكر الخاصة بالناحية المقدسة كاالمكر 
المالية كايصاؿ االسئمة الكاردة مف االمامية مف مختمؼ المناطؽ الى الناحيو ، كايصاؿ 

ماـ الى الشيعة االمامية االثني عشرية لمعالجة مختمؼ التكقيعات الصادرة مف اال
االمكر التي تخص الطائفة كاالسئمة التى تخص الجكانب الدينية كاالجتماعية كاستالـ 
الحقكؽ كمكاجية بعض الحركات المنحرفة عف الخط الشيعي االمامي، كالتي كانت مف 

ؿ المجتمع الشيعي كالمياـ كذلؾ طرؽ تنظيـ السفراء لمعمؿ داخ افرازات عصر الغيبة ،
كما انو كاف مف مياـ السفير األساسية إيصاؿ أسئمة الشيعة  التى تمت ممارستيا،

يا في مكاردىا ك إرساؿ اإلمامية إلى الناحية المقدسة ك استالـ الحقكؽ الشرعية ك تكزيع
لى أثر لذا تطرقنا في دراستنا ا االستفتاءات الشرعية لإلماـ لإلجابة عمييا ،األسئمة ك 

عمؿ ىذه المؤسسة داخؿ الكسط المجتمعي الشيعي االثناعشرم،في عصر الغيبة 
الصغرل كاىـ الجكانب التي رصدت اثر تمؾ المؤسسة في مجتمع الطائفة في ىذه 

كقد أشارت دراسات سابقة الى مسألة الغيبة كعصر السفراء نذكر منيا  المرحمة ،
يدم المنتظر عند الشيعة االثني عشرية ( ، إذ ماقدمو د جكاد عمى في كتابة القيـ ) الم

عرض فيو لغيبة االماـ المنتظر)عج( كحياة السفراء االربعة كادارتيـ لمطائفة في عصر 
 الغيبة الصغرل بشكؿ مفصؿ .

 نظام النيابة و تشكيالتو حتى عصر الغيبة

رية شكؿ نظاـ النيابة أك الككالة حمقة كصؿ بيف أئمة الشيعة االثني عش
ىي عمى نكعيف أما نيابة خاصة يتـ مف خالليا تعيف نائب يشخص مف باعيـ ، ك أتك 
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، أك نيابة عامة فيي نيابة لـ تحدد بشخص معيف إنما حددت بعنكاف (ُ)قبؿ اإلماـ
 .(ِ)الكبرلعاـ ينطبؽ عمى الفقياء في عصر الغيبة 

ك  قاـ أئمة أىؿ البيت )عمييـ السالـ( شبكة مف الككالء في مختمؼ المناطؽ
خالؿ البحث بجذكر ىذا النظاـ نجد أف ىناؾ مف يذىب إلى أنيا كانت في عصر 

، بينما إعتبر بعض الباحثيف أف نظاـ النيابة يعكد (ّ) اإلماـ الصادؽ )عميو السالـ(
 كنكرد ىذه اآلراء عمى النحك اآلتي: ،  (ْ)السالـ(إلى عصر اإلماـ الكاظـ )عميو 

ة مف األسماء قاؿ إنيـ ككالء اإلماـ الصادؽ )عميو أشار الطكسي إلى مجمكع أواًل :
الكاظـ )عميو كاف ككيالن لإلماـ الصادؽ ك  الذمك  ،(ٓ)عمرالسالـ( ك منيـ المفضؿ بف 

 .(ٔ)السالـ(

ق (  َْٔ، الذم قاؿ عنو الطكسي ) ت (ٕ)منيـ نصر بف قابكس المخميك  
كاف ـ يعمـ أنو ككيؿ ك لصادؽ )عميو السالـ( عشريف سنة كلإنو كاف ككيالن لإلماـ ا

 .(ٗ)الككفيعبد الرحمف بف الحجاج ( ٖ)خيران ك فاضالن 

لـ يكف اـ مكسى بف جعفر )عميو السالـ( ك إف نظاـ الككالة تأسس في زمف اإلم ثانيًا :
يحتج مف ذىب إلى ىذا ك ( َُ) معركفان في زمف اإلماـ جعفر الصادؽ )عميو السالـ(

تككنة الييات الماـ الصادؽ مف الحقكؽ الشرعية ك مالرأم إلى أف ما كاف يصؿ إلى اإل
اليدايا العادية ( كانت تدفع إلى مف ) الزكاة ، كالصدقات كالنذكر ، كأمكاؿ الكقؼ ك 
 .(ُُ)اإلماـ مباشرة أك إلى خادمة المككؿ بإدارة بيت اإلماـ

تي خادـ اإلماـ الصادؽ يستمـ األمكاؿ ال ،(ُِ)خنيسفمثالن كاف المعمى بف 
كاف ىذا األمر قد دفع الخميفة العباسي أبك جعفر الشيعة إلى اإلماـ ، ك  ييدييا

ق( إلى تكجيو اتيامو إلى اإلماـ بالدعكة إلى نفسو إذ خاطبو ُْٖ  - ُّٔالمنصكر)
نخميا ك يسبي ذريتيا ،  قائالن : )) ... لقد ىممت أف أبعث إلى المدينة مف يعقر

كالؾ المعمى بف خنيس يدعك إليؾ ع إليَّ أف ملـ يا أمير المؤمنيف ؟ فقاؿ : رفك  :فقاؿ
 . (ُّ)((اهلل ما كاف ... لؾ األمكاؿ فقاؿ ) اإلماـ ( : ك  يجمعك 



                                                                     

 (7102 كانون األول ) العشرونو  العدد الثالث 

         المحنة إسراء امين.  م.م        عمار نصار   أ.د.  

 

077 

( عمى أف ق َْٔاء التي أكردىا الطكسي ) تمف خالؿ تتبع األسم 
أصحابيا ككالء اإلماـ الصادؽ كجدنا بأف المصادر السابقة لو لـ تذكرىـ بيذه 

فقط ، بؿ إف  مى أنيـ ركاة عف اإلماـ )عميو السالـ(إنما كرد ذكرىـ ع ،الصفة
، كما أف المصادر الشيعية لـ (ُْ)بعضيـ لـ تكثقو المصادر مثؿ المفضؿ بف عمر

بخاصة أف منيـ مف كاف ككيالن لإلماـ الكاظـ د ككنيـ ككالء اإلماـ الصادؽ ، ك تؤك
عبد الرحمف بف  ق ( أف َْٔ)عميو السالـ( لذا كقع االلتباس إذ ذكر الطكسي ) ت 

في ، ك ( ُٓ)الحجاج كاف ككيالن لإلماـ الصادؽ إال أف المصادر السابقة لـ تؤكد ذلؾ
، نجد أف  (ُٔ)ذكره لنصر بف قابكس عمى أنو ككيؿ اإلماـ الصادؽ )عميو السالـ(
، كما أكد ( ُٕ)المصادر ذكرت أنو ركل عف الصادؽ لكنيا لـ تعطيو صفة الككالة

مف ذلؾ ك  ، (ُٖ)السالـ(نو مف خكاص اإلماـ الكاظـ )عميو ق ( أُّْالمفيد ) ت 
يمكف القكؿ إف قياـ بعض خكاص اإلماـ الصادؽ باستالـ بعض اليدايا مف الشيعة 
ال يعد دليالن عمى كجكد نظاـ الككالة الذم كجد بتشكيالتو المنظمة في زمف ابنو 

 اإلماـ الكاظـ )عميو السالـ( .

الككالة لـ يتبمكر بالصكرة التي ظير بيا في  ىذا مما يدؿ عمى أف مصطمحك  
ركر الكقت شكالن أكثر امتدادان أياـ اإلماـ العسكرم بؿ مرَّ بمراحؿ تطكرية اتخذت بم

ذلؾ لمظركؼ التي مرَّ بيا األئمة المتأخريف التي كتأثيران كتنظيمان مف السابقيف ك 
ؽ أكثر مف الساباتخاذ المكاقؼ إعطاء صالحيات أكسع في التصرؼ ك  فرضت عمييـ

ظير ياـ أكثر صالحيات ممف سبقيـ ، ك ىذا مما أىميـ ألف يككنكا في الحؽ األك 
الكاسطة بينيـ ك بيف ىذه الشخصيات عمى أنيا األبكاب ك جيؿ مف الشيعة قد أخذ 

المعصـك لدرجة أف كانت غيبة اإلماـ الميدم لـ تشكؿ تمؾ الصدمة عمى العامة 
رسائؿ تأتي إلييـ باتباع ف األئمة بؿ كانت تكقيعات ك قيف مألنيـ لـ يشاىدكا الساب

 شخص معيف .

كاف ككالء اإلماـ الكاظـ مكجكديف في أغمب البمداف ذات التكاجد الشيعي  
قد ك  ،(ِْ)الشاـ، ك (ِّ)مصر، ك (ِِ)قـ، ك (ُِ)بغداد، ك (َِ)المدينة، (ُٗ)اإلمامي مثؿ الككفة
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( ِٓ)اة اإلماـ إلى ثالثيف ألؼكصؿ ما لدييـ مف أمكاؿ الحقكؽ الشرعية عند كف

األمكاؿ كانت سببان الدعاء البعض مف ىؤالء الككالء ىذه ، ك ( ِٔ)سبعيف ألؼ دينارك 
 .(ِٕ)لمكقؼ ك انكار كفاة اإلماـ الكاظـ

قد تكسعت شبكة الككالء ك تكاممت في زمف األئمة الالحقيف ك بشكؿ خاص ك      
ف الككالء ترتبط بككيؿ أعمى يعد في زمف اإلماـ اليادم ، إذ كانت كؿ طائفة م

مسؤالن عف منطقة كاسعة ، فذكر النجاشي )) أف القاسـ بف محمد بف عمي اليمذاني، 
العزيز بف يمذانمعو أبك عمي بسطاـ بف عمي ك كقتو ب كاف فيك  (ِٖ)لمناحيةكاف ككيالن 
مف قبمو عف تيـ ككالء في مكضع كاحد بيمذاف كعف رأيو يصدركف ، ك زىير ، ثالث

أم أبيو أبي عبد اهلل ىاركف بف عمراف اليمذاني ك كاف أبك عبد اهلل ك ابنو أبك ر 
  . (ِٗ)((محمد ككيميف 

تجدر اإلشارة إلى أف معظـ الرجاؿ الذيف صدرت بحقيـ بعض التكثيؽ ك  
أف تمؾ ، كانكا ككالء مالييف لألئمة ك (َّ)الكالـ بما كصفيـ بأنيـ ثقات ك معتمدكفك 

مرتبطة بيا ، كما أنيـ لـ يككنكا في الحقيقة ى األمكر الحسبية ك يقات ناظرة إلالتكث
كنكا مراجع في العمـ عمماء أك ركاة أك نقمة عمـ بالمعنى المألكؼ ، أم أنيـ لـ يك

اإلفتاء بؿ إف تكثيقيـ كاف بيدؼ إرجاع الشيعة إلييـ كقناة سميمة إليصاؿ التدريس ك 
 .(ُّ)الديفـك الحقكؽ الشرعية ال باعتبارىـ مرجعان في عم

 ظيور السفراء األربعة و التوقيعات

 السفراء األربعة : – 0

لعبت الككالة أك النيابة عف المعصـك دكران جكىريان في إدارة المجتمع الشيعي في حقبة  
 ق ( .ِّٗ – َِٔالغيبة الصغرل ) 

ففي ىذه المرحمة الحرجة بالنسبة لمبناء الداخمي لمطائفة االثني عشرية ، كاف 
  :ىـريؽ نكاب خاصيف عرفكا بالسفراء ك إلماـ الثاني عشر يباشر أمكر الطائفة عف طا
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عدتو كتب الشيعة تارة مف أصحاب اإلماـ اليادم عثماف بف سعيد العمرم ، – ُ
تارة مف أصحاب اإلماـ العسكرم )عميو السالـ( ، إذ ذكره الطكسي ) ت ك  ،)ع(
اليادم قائالن : )) عثماف بف سعيد ق ( في جممة أصحاب اإلماـ عمي بف محمد َْٔ

العمرم يكنى أبا عمرك السماف ك يقاؿ لو : الزيات خدمو ) عميو السالـ( ك لو إحدل 
 . (ِّ)عيد معركؼ ((عشر سنة ك لو إليو 

ذكره في عداد أصحاب اإلماـ الحسف العسكرم )عميو السالـ( إذ قاؿ ك 
يكنى أبا عمرك، جميؿ القدر  السماف يقاؿ لو :عثماف بف سعيد العمرم الزيات ك ))
، ككيؿ العسكرم عميو السالـ ك ذكر أنو )) ككيؿ صاحب الزماف عميو السالـ ثقة
ق( يذكر أف عثماف بف سعيد كاف ٖٖٓ، إال أننا نجد اف ابف شير آشكب )ت(ّّ)((

 (ّْ)((حمد بف عمي الجكاد إذ يقكؿ:))ككاف بابو عثماف بف سعيد السمافبابان لإلماـ م
ق( في الخالصة )) عثماف بف سعيد ... يكنى أبا ِٕٔالعالمة الحمي )تقاؿ ك  –

ب أبي جعفر محمد ابف عمي عمرك السماف ، يقاؿ لو الزيات األسدم ، مف أصحا
 .(ّٓ)، خدمو كلو إحدل عشرة سنة ، كلو إليو عيد معركؼ ...((عمييما السالـ)الثاني

مة الحمي  ال يتفؽ مع كنالحظ مما تقدـ إف ما ذكره ابف شير اشكب ك العال
ما ذكره الطكسي مف أف عثماف بف سعيد خدـ اإلماـ اليادم )عميو السالـ( ك لو 

 .(ّٔ)إحدل عشر سنة

كتحدثت المصادر الشيعية عف تكثيؽ االئمة المتاخريف لعثماف بف سعيد اذ 
ذلؾ بالقكؿ:) أخبرني جماعة ، عف أبي عمي محمد بف ىماـ  ق(َْٔاكرد الطكسي )

ي ، قاؿ : حدثنا عبد اهلل بف جعفر الحميرم ، قاؿ : حدثنا أحمد بف إسحاؽ اإلسكاف
بف سعد القمي قاؿ : دخمت عمى أبي الحسف عمي بف محمد صمكات اهلل عميو في 
يـك مف األياـ فقمت : يا سيدم أنا أغيب كأشيد كال يتييأ لي الكصكؿ إليؾ إذا شيدت 

: )) ىذا أبك  ؿ لي )عميو السالـ(أمر مف نمتثؿ فقاك في كؿ كقت فقكؿ مف نقبؿ 
ما أداه إليكـ فعني يؤديو فمما مضى أبك ، ما قالو لكـ فعنٌي يقكؿ ك عمرك الثقة األميف

الحسف )عميو السالـ( كصمت إلى ابي محمد ابنو الحسف العسكرم ) عميو السالـ( 
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قة عمرك الث ذات يـك فقمت لو )عميو السالـ( مثؿ قكلي ألبيو فقاؿ لي : ىذا أبك
ما أٌدل الممات فما قاؿ لكـ فعني يقكلو ك ثقتي في المحيا ك األميف ثقة الماضي ك 

 .(ّٕ)يؤديو ((إليكـ فعني 

نمحظ أف الطكسي كثير ما يستخدـ عبارة )) أخبرني جماعة (( أثناء ذكره  
لمركاة الذيف نقؿ عنيـ في الغيبة ، كما أف الركاية تكحي بأف اإلماـ ال يتمكف مف 

الكاسطة الشيعة في كؿ األكقات مما جعؿ العمرم يحتؿ مكانة متميزة ككنو االتصاؿ ب
ة بتكثيؽ عثماف بف بشكؿ عاـ فإف الركاية تيدؼ إقناع الشيعالشيعة ، ك بيف اإلماـ ك 

قد كرد في كتاب ممتدة إلى ما بعد كفاة األئمة ك  تكحي بأف ىذه الثقةسعيد العمرم ك 
 كد عمى أف األئمة المتأخريف قد كثقكا عثماف بفالغيبة كثير مف ىذه الركايات التي تؤ 

اء الركاة تحكم في نفس الكقت عمى عبارات ال تصرح بأسمسعيد مع ابنو محمد ، ك 
حدثني بعض الشَّراؼ مف الشيعة اإلمامية أصحاب  منيا مثالن قكؿ الطكسي:

 .(ّٖ)الحديث

ة ، كما الحظ اختالؼ الركايات التي أشارت التحاؽ العمرم بخدمة األئمي  
ال تذكر شيئان أف المصادر لعمر المبكر تثير التساؤؿ خاصة ك أف مسألة التحاقو بيذا ا

ال نعرؼ شيئان عف كالده ك مكانتو في عف ميالد السفير كال عف أياـ شبابو ك 
 . (ّٗ)الطائفة

أكردت المصادر عف بعض الشيعة قكلو :)) اجتمعنا إلى أبي محمد الحسف  
في مجمسو )عميو السالـ( نسألو عف الحجة مف بعده ك  – سالـعميو ال –بف عمي 

أربعكف رجالن فقاـ إليو عثماف بف سعيد بف عمرك العمرم فقاؿ لو : يا ابف رسكؿ اهلل 
أريد أف أسألؾ عف أمر أنت أعمـ بو مني فقاؿ لو : اجمس يا عثماف ، فقاـ مغضبان 

ف كاف بعد ساعة فصاح ليخرج ، فقاؿ : ال يخرجفَّ أحد فمـ يخرج منا أحد إلى أ
)عميو السالـ( بعثماف فقاـ عمى قدميو فقاؿ : أيخبركـ بما جئتـ ؟ ... قاؿ : جئتـ 

خميفتي ... فأقبمكا ... فقاؿ: ىذا إمامكـ مف بعدم ك تسألكني عف الحجة مف بعدم 
  .(َْ)(األمر إليو (قكلو فيك خميفة إمامكـ ك  أقبمكاانتيكا إلى أمره ك مف عثماف ما يقكلو ك 
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نتساءؿ ىنا عف تصرؼ عثماف بف سعيد في مجمس اإلماـ العسكرم إذ إنو  
ىَـّ ليخرج مف المجمس لكال اـ حينما قاؿ لو اجمس يا عثماف ك غضب مف كالـ اإلم

أمر اإلماـ بعدـ خركج أحد ثـ تذكر الركاية قكؿ اإلماـ حكؿ الحجة مف بعده ، 
رجاع الشيعة إلى عثماف باعتباره نائبان لإلماـك   . ا 

كما تكلى العمرم تجييز اإلماـ العسكرم )عميو السالـ( بعد كفاتو ك قد اعتبرىا      
نو قد عمؿ ذلؾ بأمر مف مة الدالة عمى أنو نائب لإلماـ كسفيره ك الشيعة العال ا 

( ِْ)تصدل العمرم لمنصب السفارة لمدة عشركف سنة بعد الغيبة الصغرلك  (ُْ)اإلماـ

يصاؿ التكقيعاتكف الطائفة ك عمى عاتقو إدارة شؤ  كما أخذ ة الصادرة مف الناحي (ّْ)ا 
 .(ْْ)أسئمتيـاإلجابة عمى المقدسة إلى الشيعة اإلمامية ك 

يالحظ انتقاؿ عمؿ السفر بعد الغيبة الصغرل مف سامراء إلى بغداد بعد ك  
بما أف ، ك (ْٓ)تضاؤؿ دكر سامراء التي أنشئت عمى أنيا مستعمرة عسكرية لألتراؾ

أئمتيـ بحكـ انتمائيـ المذىبي نكا في أكثر األحياف ضد الشيعة ك تراؾ كااألمراء األ
بعد انقراض األئمة لـ يعد ىناؾ سبب لكجكد السفير في سامراء فانتقؿ إلى بغداد ك 
بحت بغداد مركز أص، ك (ْٔ)أقاـ بجانب الكرخ الذم ال يكاد يسكنو غير الشيعةك 

لى السفير فييا شيعة يحممكف األمكاؿ إالناحية المقدسة التي كاف الالحركة الشيعية ك 
  .(ْٕ)أسئمتيـيقدمكف مف مراكز بعيدة ك 

مف خالؿ االطالع إلى بعض ما كجو مف أسئمة مف قبؿ اإلمامية لمسفير ك 
بيف الشيعة اإلمامية في بعض المناطؽ أف ىناؾ صمة بيف السفير األكؿ ك  األكؿ نجد

كانت ترد منيا أسئمة مف اإلمامية ذات التكاجد الشيعي اإلمامي منيا الككفة التي 
ىذا مما يدؿ عمى استمرارية تكاجد اإلمامية الغالب في الككفة رغـ الجك ك ( ْٖ)ىناؾ

 .(ْٗ)أرجائياالزيدم الذم عَـّ معظـ 
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الت بيف السفراء كأىؿ قـ كذلؾ كردت أسئمة مف قـ مما يدؿ عمى كجكد صك  
، الذم قاؿ عنو الطكسي (َٓ)ميمنيـ المحدث أحمد بف إسحاؽ بف سعد األشعرم القك 

–عميو السالـ  –ق( بأنو )) كبير القدر ك كاف مف خكاص أبي محمد  َْٔ)ت 
 (ُٓ)لو كتب عدة ...((رأل صاحب الزماف عميو السالـ كىك شيخ القمييف ككافدىـ، ك ك 

ك عما إذا كاف قد  –ع  –الذم سأؿ السفير األكؿ عف الخمؼ بعد اإلماـ العسكرم 
 .(ِٓ)بو التقىرآه أك 

قائالن : عف محمد بف عبد اهلل  ق ( الركاية السابقة ِّٗقد ذكر الكميني ) ت ك 
الشيخ أبك جعفر الحميرم قاؿ : اجتمعت أنا ك محمد بف يحيى عف عبد اهلل بف ك 

. في باب تسمية مف  (ّٓ)عمرك رحمو اهلل ) العمرم ( عند أحمد بف إسحاؽ ... ((
الذم لـ تشير المصادر إلى التقاء الشيخ الكميني مع في الكقت  (ْٓ)(رآه )عميو السالـ

 ( ٓٓ)ق ( ِّٗأم مف السفراء في حيف أنو كاف معاصران ليـ جميعان إذ أنو تكفي سنة )
اد في ، في حيف أف الكميني سكف ببغد(ٔٓ)بنفس السنة التي تكفي فييا آخر النكابك 

 .(ٕٓ)المقتدرمامية في أياـ انتيت إليو رئاسة اإلدرب السمسمة بباب الككفة كحدث بيا ك 

قد كرد في المصادر أف تكقيعان نسب ق( ك  َِٖالسفير األكؿ في سنة )تكفي 
إلى اإلماـ المنتظر )عميو السالـ( صدر لتعزية محمد بف عثماف العمرم بكفاء أبيو 

 .(ٖٓ)مكاف أبيويقضي التكقيع بتعييف االبف ك 

صدر التكقيع كفاة أبيو ك د تكلى محمد بف عثماف بف سعيد العمرم النيابة بع
، كاف قد ساعد أباه في تدبير شؤكف الطائفة منذ عيد اإلماـ الحسف المذككر
كلى خالليا ق ( ت َّْ – َِٖ، استمرت نيابة أبي جعفر العمرم مف )(ٗٓ)العسكرم

يصاؿ التكقيعات الصادرة ك  ، (َٔ)اإلجابة عف أسئمة الشيعةتدبير شؤكف الطائفة كا 
قبيؿ كفاتو في كقت مرضو سألو قادة ك  ،(ُٔ)غيرىاك ماـ الغائب بشكؿ خاص عف اإلك 

الشيعة عف خميفتو فأخبر بأف الحسيف بف ركح النكبختي ىك خميفتو فعف جعفر بف 
فاة أحمد بف متيؿ قاؿ : )) لما حضرت الكفاة أبا جعفر محمد بف عثماف العمرم الك 

عند رجميو فالتفت إلي ثـ  أبك القاسـ بف ركحكنت جالسان عند رأسو أسألو كأيحدثو ك 
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أمرت أف أكصي إلى أبي القاسـ الحسيف بف ركح قاؿ : فقمت مف عند رأسو   :قاؿ
 . (ِٔ)أخذت بيد أبي القاسـ ك أجمستو في مكاني ك تحكلت إلى عند رجميو ((ك 

ينتمي إلى األسرة الشييرة بني نكبخت قاسـ الحسيف بف ركح النكبختي ، ك أبك ال – ّ
كاف مف ق( ك  َّْمـك ، تكلى النيابة في) العكران كبيران في السياسة ك ف ليا دالتي كا

خكاص أبي جعفر العمرم فعف أـ كمثـك بنت أبي جعفر العمرم )) كاف أبك القاسـ 
مقي بأسراره الرؤساء مف بف ركح ككيالن ألبي جعفر سنيف كثيرة ينظر في أمالكو ك ي

 . (ّٔ)(كاف خصيصان بو ... (الشيعة ك 

دما تكفي أبك جعفر العمرم أكصى بنصب بف ركح نائبان ثالثان لإلماـ الغائب عنك      
جمس في الدار ببغداد ر صارت النيابة إلى أبي القاسـ ك )) ... لما مات أبك جعف

نا قاؿ : إف مكالجمس حكلو الشيعة كخرج ذكاء الخادـ كمعو عكازه كمدرج كحٌقو ، ك ك 
 . (ْٔ)ـ ىذا إليو ... ((جمس فسم  قاؿ : إذا دقنني أبك القاسـ ك 

بدأ بف ركح بنشاطو الكظيفي بكتابة التكقيعات لمككالء في مختمؼ المناطؽ  
 .(ٓٔ)ق َّٓكاف أكؿ تكقيع أرسمو إلى مدينة األىكاز سنة ك 

انتقمت النيابة  (ٔٔ)بكفاتوق ( إذ  ِّٔاستمرت نيابة السفير الثالث حتى سنة ) 
 إلى السفير الرابع .

السمرم : أكصى ابف ركح أثناء احتضاره إلى السمرم سفيران  عمي بف محمد – ْ
و بكفاتنكات ك اعترفت الطائفة بو إال أف سفارتو لـ تدـ سكل ثالث سك ( ٕٔ)رابعان لمناحية

ر فييا أنو قيؿ كفاتو كجو رسالة إلى الطائفة ذكق انتيت الغيبة الصغرل ، ك  ِّٗ
ـ بالقكؿ : )) هلل أمره ىك بالغو لما سألكه عف خميفتو أجابيسيمكت بعد سنة أياـ ك 

 . (ٖٔ)((قضى ك 

تشير المصادر اإلمامية إلى أف السفراء األربعة قد نصبكا مف قبؿ األئمة 
الثاني مف قبؿ اإلماـ دلت عمى تعييف السفيريف األكؿ ك  المتأخريف إذ كردت نصكص
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ليـ : العسكرم )عميو السالـ( ، إذ خاطب نفره مف الشيعة سألكه عف خميفتو فقاؿ 
أف ابنو محمد ككيؿ ابني أف عثماف بف سعيد العمرم ككيمي ك اشيدكا عميَّ ... ك ))

 ،(َٕ)يخمفيـلثالث أنيـ مأمكركف بتسمية مف لثاني ك ، كما ذكر السفراء ا (ٗٔ)ميديكـ ((

اىيـ أنو ق ( يكرد خبران عف أحمد بف إبر  َّٖإال أننا نجد أف الصدكؽ ) ت 
محمد بف عمي الرضا أخت أبي الحسف صاحب  : )) دخمت عمى حكيمة بنتقاؿ
مائتيف فكممتيما مف كراء حجاب كر )عميو السالـ( في سنة اثنيف كستيف ك العس

الحجة بف الحسف بف عمي فسمت لي مف تأتـ بيـ ، ثـ قالت ك سألتيا عف دينيا ك 
 فسمتو ... فقمت : أيف الكلد ؟ فقالت : مستكر ، فقمت : إلى مف تفزع الشيعة ؟ فقالت
لي : إلى الجدة أـ أبي محمد )عميو السالـ( ، فقمت ليا : اقتدم بمف كصيتو إلى 
امرأة ؟ فقالت : اقتداء بالحسيف بف عمي )عميو السالـ( فإف الحسيف بف ركح أكصى 

 . (ُٕ)إلى أختو زينب بنت عمي ...((

يالحظ مما تقدـ أف السيدة حكيمة بنت اإلماـ الجكاد )عميو السالـ( كصفت  
لـ يرد ذكر ة أك النيابة عف اإلماـ الغائب ك دة أـ اإلماـ العسكرم مكضع الكاسطالج

 لمسفراء .

ء في المصادر الشيعية يذىب أحد الباحثيف إلى أف عدـ كركد ذكر لمسفراك 
التبصرة مف الحيرة (( البف بابكيو بة مف عصر الغيبة كػ)) اإلمامة ك القريالقديمة ك 

ق ك )) فرؽ الشيعة (( لمنكبختي  ِّٗ( لمكميني  ق ( ك ) الكافي ِّٗالقمي ) ت 
) تكفي أكائؿ القرف الرابع اليجرم ( ، يدؿ عمى أف إنشاء منصب السفراء ال يدخؿ 

متطمبات مرحمة الغيبة  مف، ك  (ِٕ)في العقيدة الدينية ، إذ جاء المنصب نتيجة لمتنظيـ
 الصغرل كفؽ حاجة المجتمع الشيعي اإلمامي آنذاؾ .

اـ عمى جميع الشيعة ر في الغيبة الصغرل ىك النائب العاـ لإلمكاف السفي
كاف يستعيف بعدد مف الككالء يدبركف أمكر الطائفة في مناطؽ اإلمامية ، ك 

يتمقكف التعميمات مف السفير باعتباره نائب عف اإلماـ كاف مف مياـ ، ك  (ّٕ)تكاجدىـ
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اإلماـ الغائب ، إذ سئؿ السفير اإلجابة عف أسئمة الشيعة التي تركزت حكؿ شخصية 
عف اسمو الذم منع الشيعة م إف كاف قد رأل اإلماـ القائـ ك عثماف بف سعيد العمر 

أف أبي قد عمؿ العمرم ذلؾ بقكلو : )) إف األمر عند السمطاف ، ك ( ْٕ)عف التمفظ بو
صبر أخذ مف الحؽ لو ك قسـ ميراثو ك محمد )عميو السالـ( مضى كلـ يخمؼ كلدان ك 

ف كقع االسـ كقع الطمب فاتقكا اهلل ك أمسككا عف ذلؾ ((ك  عمى ذلؾ ...  .(ٕٓ) ا 

يبدك أف ىذا النكع مف األسئمة قد تكرر عمى السفير الثاني إذ ركم عف محمد ك 
يت صاحب ىذا األمر ؟ قاؿ : نعـ رأعمرم السفير الثاني أنو سئؿ )) أبف عثماف ال

يقكؿ الميـ انجز لي ما ىك عميو السالـ ر عيدم بو عند بيت اهلل الحراـ ك آخك 
 .(ٕٔ)((كعدتني

اإلمامية إلى الناحية  كاف مف مياـ السفير األساسية إيصاؿ أسئمة الشيعة     
رساؿ األسئمة ك  استالـ الحقكؽالمقدسة ك  االستفتاءات الشرعية كتكزيعيا في مكاردىا كا 

ناحية ، ليس مف السيؿ تقدير المدخكؿ السنكم لملشرعية لإلماـ لإلجابة عمييا ، ك ا
لمسرية التامة التي أحاط بيا السفراء معامالتيـ إال بعض اإلشارات كردت عف بعض 

 ما كصؿ إلى الناحية المقدسة مف أمكاؿ .

ففي عيد اإلماـ العسكرم )عميو السالـ( نجد أف إحدل عطايا اإلماـ إلى أحد      
، عمى (ٕٕ)أتباعو كصمت إلى مائة ألؼ دينار كقد اعترض محمد بف عمي بف بالؿ

اتفاؽ أحد ككالء اإلماـ العسكرم )عميو السالـ( في الحج فكتب إليو اإلماـ )) كنا 
بي قبكلو إبقاء عمينا ما لمناس أمرنا لو بمائة ألؼ دينار ، ثـ أمرنا لو بمثميا فأ

 . (ٖٕ)الدخكؿ في أمرنا فيما لـ ندخميـ فيو ((ك 

أحمد الدينكرم الممقب  لتسميـ أبي العباس (ٕٗ)اجتمع الشيعة في دينكر))ك 
يالحظ ىنا أف اإلمامية قد ، ك  (َٖ)((بأستاره مبمغ لمناحية قدره ستة عشر ألؼ دينار 

عدـ حيرة الشيعة بعد كفاة العسكرم ك  طمبكا منو أال يخرج الماؿ إال بحجة بسبب
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معرفة الباب لإلماـ في ىذا الكقت مما يدؿ عمى التزاـ اإلمامية بأداء ما عمييـ مف 
 حتى في كقت الحيرة التي أعقبت الغيبة . حقكؽ

بيف نكابيـ في األماكف ذات الكجكد ء نظامان لمكساطة بينيـ ك ككضع السفرا     
، كاف الككالء يجمعكف ما تتبرع بو (ُٖ)الشيعي ، ليككنكا بمنجاة مف مطاردة السمطة

مسمى  ترسؿ تحتك ( ِٖ)الطكائؼ مف جميع األشياء التي يكدكف إرساليا إلى اإلماـ
انت الشيعة تعرفو قديمان ىذار مف كك يعمؿ المفيد ذلؾ بالقكؿ )) ك  (ّٖ)ماؿ الغريـ (())

أحيانان كانت األمكاؿ ترسؿ عمى شكؿ ، ك  (ْٖ)يككف خطابيا عميو لمتقية ((بينيا ك 
، إذ ركم عف محمد بف صالح أنو قاؿ : )) ... كاف ألبي عمى الناس (ٖٓ)سفاتج

ت إليو أكممو فكتب : طالبيـ ك استقض عمييـ فقضاني سفاتج مف ماؿ الغريـ فكتب
 .(ٖٔ)... ((الناس إال رجؿ كاحد كانت عميو سفتجة بأربعمائة دينار 

ضافة إلى األمكاؿ كانت ترسؿ أشياء عينية إذ أرسمت إمرأة مف أىؿ دينكر ك  ا 
مٌي ذىبية ك ما ال يقدر بأل  .(ٕٖ)أحجار كريمةؼ دينار إضافة إلى حي

نخص بالذكر الخمس فإف اإلمامية صرؼ الحقكؽ الشرعية ك  ا عف مكاردأم  
غنـ بالحرب كغيرىا كفقان لما كرد عف أىؿ البيت تقرُّ بأف الخمس )) كاجب في كؿ ما 

رابة قمف لو الخمس فيـ : اهلل تعالى كرسكلو ك  الرقيؽ ... فأمامف األمكاؿ كالسالح ك 
 .(ٖٖ)خاصة((أبناء سبيميـ رسكلو )ص( كاليتامى منيـ كمساكنييـ ك 

مف عمؿ فييا بغير إذنو فحكمو حكـ )) لإلماـ الخمس ك تقر الشيعة أف ك  
 .(ٖٗ)المممككات ((العامؿ فيما ال يممكو بغير إذف المالؾ مف سائر 

مفيد ذلؾ أقر المماء اإلمامية حكؿ صرؼ األخماس ك لذلؾ اختمؼ ع 
ذىب كؿ الغيبة ك مف أصحابنا في ذلؾ عند  قد اختمؼ قـكاالختالؼ بالقكؿ : )) ك 

ط غرض إخراجو لغيبة اإلماـ ... كبعضيـ فريؽ منيـ فيو إلى مقاؿ : فمنيـ مف يسق
عند ظيكر القائـ ميدم األناـ، تناكؿ خبران كردبأف األرض تظير كنكزىا يكجب كنزه ك 

نو عميو اك  تعالى عمى الكنكز فيأخذىا مف كؿ مكاف لسالـ إذا قاـ دلو اهلل سبحانو ك ا 
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زلو لصاحب األمر ) عميو السالـ ( : فإف خشي إدراؾ المنية قبؿ بعضيـ يرل عك 
ظيكره كصى بو إلى مف يثؽ بو في عقمو ك دينو ليسممو إلى اإلماـ )ع( إف أدرؾ 
قيامو ك إال كصى بو إلى مف يقـك مقامو في الثقة ك الديانة ثـ عمى ىذا الشرط إلى 

 .(َٗ)السالـ(أف يظير إماـ الزماف )عميو 

فيد تأييده لمرأم األخير فقاؿ : ك ىذا القكؿ عندم أكضح مف جميع أكضح المك 
ما تقدـ ألف الخمس حؽ كجب لغائب ، لـ يرسـ فيو قبؿ غيبتو رسمان يجب االنتياء 

أك كجكد مف إليو ، فكجب حفظو عميو إلى كقت إيابو أك التمكف مف إيصالو إليو 
تحقيا فال دـ عند حمكليا مسجرل أيضان مجرل الزكاة التي يعانتقؿ بالحؽ إليو ، ك 

ا عمى حسب التصرؼ في األمالؾ ، ال يحؿ التصرؼ فيييجب عند عدمو سقكطيا ك 
يا مف أىؿ الكصية بيا إلى مف يقـك بإيصاليا إلى مستحقكيجب حفظيا بالنفس ك 
ف ذىب ذاىب إلى صنع ما صنعاه في شطر الخمس الذم الزكاة مف األصناؼ ، ك  ا 

جعؿ الشطر اآلخر في يتامى آؿ الرسكؿ ( ك السالـىك حؽ خالص لإلماـ )عميو 
مساكينيـ عمى ما جاء في القرآف لـ تبعد أبناء سبيميـ ك  عميو ك آلو( ك )صمى اهلل
نما اختمؼ أصحابنا في ىذا الباب حؽ في ذلؾ ، بؿ كاف عمى صكاب ، ك إصابتو ال ا 
نما عدـ ذلؾ لمكضع تغميظجأ إليو فيو مف صريح األلفاظ ، ك لعدـ ما يم مع  المحنة ا 

ؼ في غير األثر مف لزـك األصكؿ في خطر التصر إقامة الدليؿ بمقتضى العقؿ ك 
 . (ُٗ)حفظ الكدائع ألىميا ، كرد الحقكؽ ((المممكؾ األذف المالؾ ك 

بينما ذىب بعض عمماء اإلمامية إلى أف األخماس قد أحمت لإلمامية في 
ىا مما نتصرؼ فيو ماف قد أحمك زماف الغيبة إذ أكد سالر الديممي أنو )) في ىذا الز 

يستند ىذا الرأم عمى ما كرد في أحد ك  (ِٗ)فضالن لنا خاصة ((مف ذلؾ كرمان ك 
الذم جاء فيو )) ... ك أما الخمس ة لإلماـ الغائب )عميو السالـ( ك التكقيعات المنسكب
ال كقت ظيكر أمرنا لتطيب كالدتيـ ك  جعمكا منو في حؿ إلىك فقد أبيح لشيعتنا 

 . (ّٗ)تخبث((
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يـ أما الطكسي فإنو يرل بأف األئمة )) في حاؿ الغيبة فقد رخصكا لشيعت
المساكف فأما كالمتاجر ك  ال يدلو مف المناكح  يرىا مماحقكقيـ فما يتعمؽ باألخماس ك 

يستحقكنو مف األخماس في ما فال يجكز التصرؼ فيو عمى حاؿ ، ك ما عدا ذلؾ 
ليس فيو فقد اختمؼ أقكاؿ الشيعة في ذلؾ ك بة المعادف كغيرىما في حاؿ الغيالكنكز ك 

ر مجرل ما أبيح لنا مف المناكح نص معيف فقاؿ بعضيـ : إنو جار في حاؿ االستتا
ز العمؿ عميو ألنو ضد االحتياط كتصرؼ في ماؿ الغير إذف ىذا ال يجك كالمتاجر ، ك 
فاة كصى بو قاؿ قـك : إنو يجب حفظو ما داـ اإلنساف حيان فإذا حضرتو الك قاطع ،  ك 

قاؿ قـك : يجب دفنو ألف إخكانو ليسمـ إلى صاحب األمر ، ك إلى مف يثؽ بو مف 
قاؿ قـك يجب أف يقسـ الخمس ستة أقساـ تخرج كنكزىا عند قياـ القائـ ، ك األرضيف 

ر تفرؽ الثالثة أقساـ األخف أك يكدع عند مف يكثؽ بأمانتو ك فثالثة أقساـ لإلماـ يدف
ا كىـ ظاىركف، ساكينيـ ك أبناء سبيميـ ألنيـ المستحقكف ليمعمى أيتاـ آؿ محمد ك 

نما المتكلي لقبضيا أك يككف العمؿ ألف مستحقيا ظاىر ، ك عمى ىذا يجب أف ك  ا 
نو يجكز تفرقة الخمس ثؿ الزكاة في أنو يجكز تفرقتيا ك تفرقتيا ليس بظاىر فيك م ا 

قد تقدـ ر بال خالؼ ك ـ( لقبضيا ليس بظاىمثؿ الزكاة إذا كاف المتكلي )عميو السال
ف كاف الذم يج ف عمؿ يء حمؿ الصدقات إليو ليس بظاىر ك في بحث الزكاة كا  ا 

عامؿ عمى كاحد مف القسميف األكليف مف الدفف أك الكصاية لـ يكف بو بأس فأما 
 . (ْٗ)العمؿ بو ((القكؿ األكؿ فال يجكز 

 التوقيعات في الغيبة الصغرى – 7

،  اصطالحا: يطمؽ عمى نسخة أمر أك (ٓٗ)لكتابالتكقيع :لغة : ما يكقع في ا
، أك ترتيب (ٖٗ)أك عزلو( ٕٗ)ممكي أك خميفتي أك أميرم يرسـ بتعييف مكظؼ) ٔٗ)تشريؼ

أك قاضي  (ََُ)، أك قاضو (ٗٗ)مستخدـ في إحدل الكظائؼ اليامة ، كتعييف نقيب
بتمى ارس ك األعياف في الجكامع أك المديقرأ بحضكر ، ك (َُُ)قضاة ك قد يسمى فرمانان 

يفكض بيا صاحب  التكقيع كالتقميد تحدد فيو األمكر التي، ك (َُِ)مف فكؽ المنابر
أصمو ما كاف يكتبو الخميفة أك الممؾ أك األمير أك التقميد كافة ، كلعؿ أساس التكقيع ك 
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السمطاف أك الكزير تعميقان عمى كتاب أك رفقو أك ممتمس بتكقيعو بجممة أك عدة جمؿ 
ظير قد يككف الجكاب أك التكقيع إما عمى الكتاب أك الرقعة ، ك  رة ىي جكابقصي

قد يككف في ىذه الحالة شعران أك نثران مسجكعان أك آية الرقاع أك في حاشية الكتاب ك 
 . (َُّ)كريمة أك حديثان شريفان 

عند اإلمامية تشير التكقيعات إلى أجكبة األئمة عمى الكتب الكاردة اذ عرؼ ك 
   عميو  –منو تكقيع اإلماـ العسكرمي الكتاب مف الجكاب ك و ما يكقع فعمى أن
في بياف معنى التكقيع يؤكد اإلمامية عمى أنو يطمؽ في لساف ركاة ، ك  (َُْ)-السالـ

أقالـ الكبراء  الشيعة ، مطابقان مع العرؼ السائد آنئذ عمى الكممات القصار التي تممييا
لسؤاؿ الذم تتضمنو أك حؿ المشكمة نحكىا ألجؿ جكاب افي ذيؿ الرسائؿ كالعرائض ك 

بناءن عمى ذلؾ فإف التكقيعات فييا ، ك  التي تحتكييا أك التعبير عف كجية نظر معينة 
التي نسبت إلى اإلماـ المنتظر ، تعبر عف ما يذكر في جكاب األسئمة الكاردة 

 .(َُٓ)بكساطة النكاب في مختمؼ المكاضيع

ترة حممت تمؾ التكقيعات في ثناياىا إشارات عف أحكاؿ المجتمع الشيعي لمف 
مف خالليا يمكف رسـ مالمح الحراؾ المجتمعي لإلمامية التي تمت الغيبة مباشرة ك 

ت حسب المكاضيع التي كردت فييا بتأثير عامؿ الغيبة ، ك يمكف تبكيب تمؾ التكقيعا
 كما يمي :ك 

  -التوقيعات االعتقادية : – 0

صدرت التكقيعات الخاصة بالمسائؿ العقائدية لمكاجية االنحرافات الفكرية التي 
 كقع فييا المجتمع الشيعي ك التي شكمت خطران عمى الطائفة ك منيا :

مكاجية حالة الحيرة ك الشؾ التي انتابت المجتمع الشيعي بعد الغيبة إذ كرد  –أ 
جماعة منكـ في الديف كما دخميـ مف  ٌي ارتيابتكقيع فيمف ارتاب )) ... إنو نيي إل

نسبت تكقيعات إلزالة ك  (َُٔ)الحيرة في كالة أمرىـ فمنا ذلؾ لكـ ال لنا ... ((الشؾ ك 
الشؾ عف شخصيات معينة ، إذ صدر تكقيع كجو إلى محمد بف إبراىيـ بف ميزيار 



                                                                      

 (7102 كانون األول )العشرون و  الثالث العدد 

091 

 الميدي لإلمام األربعةاالثر االجتماعي لمسفراء   

كما كاف كالده ككيالن ( َُٕ)الذم عده الطكسي مف أصحاب اإلماـ الحسف العسكرم
نظران لمكانة بف ميزيار فقد صدر تكقيع جاء فيو )) يا محمد ، ك (َُٖ)لمناحية المقدسة

  .(َُٗ)((...و فإف اهلل ال يخمي األرض مف حجةبف إبراىيـ ال يدخؿ الشؾ فيما قىًدمت ل

ال شؾ ذيب ادعاء جعفر الكذاب اإلمامة ك نسبت تكقيعات لمناحية اكدت عمى تك –ب 
بشكؿ خاص بعد أف بدأ كذاب شكؿ خطران عمى الطائفة ك ال في أف ما قاؿ بو جعفر

التكقيع يناظركف اإلمامية في محاكلة إثبات إمامة جعفر إذ كرد في ادلكف ك أتباعو يج
ابنو جكابان عمى سؤاليما عف بعض المنسكب لإلماـ القائـ كالذم خرج إلى العمرم ك 

مناظراتو مف عف المختار ك  أف الميثمي أخبركماالمدعيف )) ... انتيى إلينا ما ذكرتما 
 .تصديقو إياه ... ((فر بف عمي ك لقي ك احتجاجو بأف خمؽ غير جع

مف المالحظ أف التكقيع كقيعات عمى معتقدات بعض الغالة ك ردت بعض الت –ج 
الذم كرد ردان عمى كتاب كرد لمناحية مف قبؿ  محمد بف عمي بف ىالؿ الكرخي لمرد 

  (ُُُ)ىػ(َْٔإنما ذكره الطكسي)ت (َُُ)ىػ(َّٖعمى الغالة لـ يرد عند الصدكؽ)

 .(ُُّ) نقالن عف كتاب االحتجاج (ُُِ)في بحاره ىػ(ُُُكنقمو المجمسي)

في تكقيع نسب إلى الناحية المقدسة في رد قكؿ المفكضة بتفكيض الخمؽ ك  –د 
د أنيا بالرجكع إلى جذكر ىذه الفرقة نج، ك  (ُُْ)(الرزؽ إلى األئمة )عميو السالـك 

بالتحديد في زمف إمامة اإلماـ رت في العقديف الثالث كالرابع مف القرف الثاني ك ظي
ر ذكك الصادؽ ) ع ( إذ أتباع تمؾ الفرقة إلى آؿ محمد عمى أنيـ مكجكدات فكؽ البش

ال تعتبر ىي القدرة في التصرؼ في الكائنات ك  ليـعمـ مطمؽ يشمؿ عمـ الغيب ك 
 ( آلية إنما تعتقد أف اهلل فكض إلييـ)عميو السالـ األئمةآلو( ك النبي )صمى اهلل عميو ك 

عرفت ك قد اطمؽ عمى ىذه الفكرة اسـ التفكيض أمكر الكائنات مف الخمؽ كالرزؽ ك 
قد ، ك (ُُٔ)عرفكا بالمصادر الشيعية بالغالة الطيارةك ( ُُٓ)الفرقة القائمة بيا بالمفكضة
كرد في المصادر عف زرارة  ( لمكقكؼ بكجو تمؾ األفكار إذسعى األئمة )عمييـ السالـ

بف أعيف قاؿ : قمت : لمصادؽ ) عميو السالـ ( إف رجالن مف كلد عبد اهلل بف سبأ 
ما التفكيض ( ؟ قمت : يقكؿ : اف اهلل عز تفكيض ، قاؿ ) عميو السالـ ( ) ك يقكؿ بال
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  ،( ثـ فكض األمر إلييماعميان ) عميو السالـ آلو( ك محمدان )صمى اهلل عميو ك  جؿ خمؽك 
 .(ُُٕ)أماتا فقاؿ : كذب عدك اهلل ...((فخمقا كرزقا كأحيا ك 

)) الميـ مف زعـ  –عميو السالـ  –جاء في قكؿ لإلماـ عمي بف مكسى الرضا ك 
عمينا الرزؽ فنحف إليؾ منو براء ك مف زعـ أف إلينا الخمؽ ك  أننا أرباب فنحف إليؾ منو

اغفر لنا ما ؤاخذنا بما يقكلكف ك يزعمكف فال تبراء ... الميـ إنا لـ ندعـ إلى ما 
 . (ُُٖ)يزعمكف ((

قد ىاجـ اإلماـ الحسف العسكرم أصحاب ىذه المعتقدات في رسالة إلى ك 
، استمر التشتت (ُُٗ)مف يؤيد أفكارىـبكر ك أنكر فييا أفكار المفكضة ك أىالي نيسا

فعت قد ر إلمامية حتى زمف الغيبة الصغرل ك االختالؼ الداخمي في صفكؼ الشيعة اك 
مماء الشيعة في قد نشط عك  (َُِ)إلى النكاب عدة رسائؿ  لمفصؿ فيما اختمؼ فيو

دكؽ الذم ألؼ كتاب المفكضة كالصبع بتأليؼ كتبان في نقد الغالة ك الراالقرنيف الثالث ك 
، (ُِِ)التقصيرك الذم ذكره النجاشي بعنكاف إبطاؿ الغمك ك  (ُُِ)التفكيضإبطاؿ الغمك ك 

راء عتقادات في ديف اإلمامية ( إلى تقديـ عرض لمجمؿ اآلكما سعى في رسالة )اال
   د عمى أف التفكيض أكالكالمية لمشيعة اإلمامية كفي باب االعتقاد في نفي الغمك ك 

النصارل ... ك  اعتقادنا في الغالة كالمفكضة أنيـ كفار باهلل كأنيـ أشر مف الييكد )
مفكضة مع عمماء قـ إذ كانكا أشار إلى نزاع ال، ك  (ُِّ)مف جميع أىؿ البدع (ك 

نظائرىـ في ك الغالة كد الصدكؽ )) إف عالمة المفكضة ك يطمقكف عمييـ المقصرة فأ
 . (ُِْ)مشايخيا بالتقصير ((عمماء قـ ك  اتياميـ

ق ( كتاب ) الرد عمى  ُُْكما أٌلؼ الحسيف بف عبيد اهلل الغضائرم ) ت  
بؿ عمماء اإلمامية عمى أتباع ىذه قد مثؿ ذلؾ ردان مف قك  (ُِٓ)المفكضة (الغالة ك 

 .(ُِٔ)المعتقدات
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 التوقيعات الخاصة بأخبار النواب األربعة – 7

( ُِٕ)نسبت تكقيعات إلى اإلماـ الغائب اختصت بتكثيؽ السفراء األربعة

بف محمد السمرم جاء ختـ ذلؾ بآخر تكقيع صدر لمنائب األخير عمي تنصيبيـ ، ك ك 
د فيقـك مقامؾ بعد كفاتؾ فمقد كقعت الغيبة التامة فال ال تكصي إلى أحفيو )) ... ك 

 . (ُِٖ)ظيكر إال بعد إذف اهلل ... ((

ال شؾ في أف ىذا التكقيع يعد كثيقة تمنع الشيعة مف االعتراؼ بأم سفير ك  
 غير ىؤالء .( ُِٗ)يدعي صمتو باإلماـ

 التوقيعات الفقيية  – 9

تاءات التي كجييا عدد مف ختصت ىذه التكقيعات باإلجابة عف بعض االستف
 .(َُّ)أتباع الطائفة عف طريؽ نكاب اإلماـ حكؿ بعض المسائؿ الفقيية

 (ُُّ)وردت توقيعات في تكذيب من ادعى البابية و السفارة – 1

لغائب عف طريؽ نسبت التكقيعات السابقة بمختمؼ مكاضيعيا إلى اإلماـ ا
ذا تفحصنا المصادر نجد أف أقدنكابو األربعة ، ك  ـ مف جمع ىذه التكقيعات ىك أبك ا 

قد أخذ ( الذم كاف مف أكابر عمماء قـ ك  قَِٗالعباس الحميرم ) تكفي بعد سنة 
 َْٔالطكسي )ك ( ُِّ)تماـ النعمةق ( في كتابو كماؿ الديف ك  َّٖ) عنو الصدكؽ 
كؿ منيما عمى   الطكسي قد اعتمدكمف المرجح أف الصدكؽ ك ( ُّّ)ق ( في الغيبة
كتاب مسائؿ عف محمد اف لو ، كتاب المسائؿ كالتكقيعات ك إذ ك( ُّْ)كتب الحميرم

مما تجدر اإلشارة إليو ىك أننا ال نجد ىذه التكقيعات في ، ك ( ُّٓ)بف عثماف العمرم
كقد اشار جكاد عمي نقال  ق ( كالمفيد في مؤلفاتو  ِّٗكتاب الكافي لمكميني ) ت 

عتبر المرء كؿ التكقيعات اف ي عف احد عمماء الشيعة المعاصريف بأنو ال يصح
قد يككف ىذا ىك ىك السبب في سمكؾ الكميني كالمفيد في عدـ ذكر تمؾ صحيحة ك 
 .    (ُّٔ)التكقيعات
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أخرة لـ ترد في الكتب كما أف بعض التكقيعات كردت في المصادر المت
ذا اعتبرنا أف كتاب المتقدمة ك   تماـ النعمة ىكق ( كماؿ الديف ك  َّٖالصدكؽ ) ت ا 

أقدـ مصدر كصمت التكقيعات عف طريقة نجد أف ىناؾ مف تأخر عنو ذكر تكقيعات 
ق ( في الغيبة عدد منيا لـ يكردىا الصدكؽ  َْٔلـ ترد لديو ، إذ أكرد الطكسي ) 

، (ُّٕ)صدكر تكقيع حكؿ ذلؾكتاب حكؿ شؾ بعض أتباع الطائفة ك منيا ما كرد مف 
.  كما يالحظ أف الطكسي لدل ذكره (ُّٖ)ما كرد مف تكقيعات حكؿ مدعي البابيةك 

ىذا األمر ك دكف االىتماـ بذكر سند الركاية  (ُّٗ)التكقيعات يذكر عبارة أخبرنا جماعة
 ال يخص مكضكع التكقيعات فقط ك إنما كرد في أماكف متفرقة مف كتاب الغيبة 

الطكسي ما كردت تكقيعات لـ ترد عف الصدكؽ ك مف المصادر المتأخرة التي أك 
المجمسي في بحاره ، إذ ذكر تكقيعات خاصة بالرد عمى الغالة نقميا عف كتاب  أكرده

 .(َُْ)االحتجاج لمطبرسي لـ تذكرىا الكتب المتقدمة

ق(  َُْبينما نجد أف عصر الغيبة الكبرل شيد ظيكر تكقيعات في سنة )
الديف  كماؿىذاف التكقيعاف لـ يردا في كتاب ، ك (ُُْ)قيؿ إنو أرسميا إلى الشيخ المفيد

الطكسي فيما لـ خرل التي تعكد إلى عصر المفيد ك ال في كتاب الغيبة أك الكتب األك 
شكؿ ىذيف ( ، ك  ٔاالحتجاج لمطبرسي ) ت ؽ  يظيرا لممرة األكلى إال في كتاب

يتحكؿ البالغاف إلى رسالتيف ،  التكقيعيف يختمؼ اختالفان كبيران ، فيدؿ القصر المعتاد
شارتيما الزمنيتاف تك  رشداننا إلى زمف ، كانت فيو بالد اإلسالـ ميددة مف الشرؽ ا 
الثكرات تيز العالـ اإلسالمي كمو ، أسمكب ىاتيف الرسالتيف كانت االضطرابات ك ك 

، ءـ مع أسمكب التكقيع المعيكد ، كقد قدـ المضمكف في نثر إيقاعيكذلؾ ال يتال
يؤكد ك  (ُِْ)اسي الثانيمسجكع كاف الناس يميمكف إليو ميالن شديدان في العصر العب

، سةالباحثيف المتأخرم أف ىذه التكقيعات ال يمكننا الجـز بصدكرىا مف الناحية المقد
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مكصؿ التكقيع د بعد الغيبة بسبع أك تسع سنيف ك ق ( قد كل ُّْفإف المفيد ) ت 
الكاسطة بيف الطبرسي الحتجاج ليذيف التكقيعيف مرسمة ك مجيكؿ ، كما أف ركاية ا

كما أف المفيد قد لقب بيذا المقب مف قبؿ عمي بف عيسى  ،(ُّْ)يكؿالمفيد مجك 
بالشيخ المفيد صاحب الزماف إال أف ابف شير آشكب ذكر )) أف مف لقبو  (ُْْ)الرماني
كالظاىر أنو كتبو في  (ُْٓ)قد ذكرت سبب ذلؾ في مناقب آؿ أبي طالب ()ع( ك 

 .(ُْٔ) ذا الكتابجممة أحكاؿ الحجة )عميو السالـ(كىذا الباب سقط مف ى

أكاخر حياة المفيد حسبما كرد ، إال أنو لقب  كما يالحظ أف التكقيع صدر في 
 .(ُْٕ)بالمفيد في عنفكاف شبابو
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               الخاتمة   
 تخمص الدراسة الى استنتاجات عدة اىميا :

قدسة في كالناحية الم لعبت مؤسسة السفارة دكر الكساطة بيف الشيعة االمامية  -ُ
عصر الغيبة الصغرل ، مف خالؿ االستناد الى التكثيقات التي صدرت بحقيـ مف 

 كتكقيعات االماـ الغائب . المتاخريف   قبؿ االئمة
كاف لمسفراء في عصر الغيبة شبكة مف الككالء في مختمؼ المناطؽ التى شيدت  -ِ

 تكاجد ابناء الطائفة االمامية .
لتكقيعات الصادرة مف الناحيو الى ابناء الطائفة تركزت ميمة السفراء عمى ايصاؿ ا -ّ

ككذلؾ نقؿ االسئمة كاالستفسارات التي ترد مف االمامية مف مختمؼ المناطؽ الى 
 الناحية المقدسة كاالجابة عمى تمؾ االسئمة .

استالـ الحقكؽ كاالمكاؿ كاليدايا الكاردة الى الناحية مف قبؿ الشيعة االمامية   -ْ
 المخصصو ليا .كصرفيا في المكارد 

تقر الشيعة االمامية  أف لإلماـ الخمس ك مف عمؿ فييا بغير إذنو فحكمو حكـ  -ٓ
 العامؿ فيما ال يممكو بغير إذف المالؾ مف سائر المممككات .

نسبت تكقيعات صادرة مف الناحية المقدسة شممت امكر تخص الطائفة تركزت عمى  -ٔ
فارة عف االماـ المنتظر )عج( كتكثيؽ الناحية العقائدية ،كالفقيية كمكاجية مدعي الس

 السفراء .
يمكف اعتبار كؿ التكقيعات المنسكبة لمناحية المقدسة صحيحة كبشكؿ خاص مع  -ٕ

 ق( .ُّْق( ، كالمفيد)ِّٗعدـ ذكرىا مف قبؿ كبار عمماء الشيعة كالكميني )
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 اليوامش
، آقائي ، تاريخ  ِٗص ينظر لممزيد ، سند ، دعكل السفارة في عصر الغيبة الكبرل ،  (ُ)

 .   ُُْعصر الغيبة  ( ، ص
 .   ُُٓ – ُُْ، آقائي ، تاريخ عصر الغيبة ،  َّسند ، دعكل السفارة ، ص (ِ)
 .   ّْٓالطكسي ، الغيبة ، ص(ّ)
 .   ّٖالمدرسي ، تطكر المباني الفكرية ، ص (ْ)
ؿ ، عنو بأنو المفضؿ بف عمر الجعفي : أبك عبد اهلل ضعفتو كتب الرجاؿ ، ك قي (ٓ)

، ابف الغضائرم ، الرجاؿ ،  ُِٔمتيافت مرتفع القكؿ خطابي ، الكشي ، الرجاؿ ، ص
 .   ٕٖص
 .  ّْٔالطكسي ، ص (ٔ)
أصحاب اإلماـ الصادؽ  ، ذكرت كتب الرجاؿ أنو مفنصر بف قابكس المخمي القابكسي( ٕ)

،  ْٕٕالكشي ، الرجاؿ ، أنو كاف ذا منزلة كبيرة عندىـ ، ك الكاظـ كالرضا )عميو السالـ( ك 
 .   ِْٖ، العالمة الحمي ف خالصة األقكاؿ ،  ِْٕالنجاشي ، الرجاؿ ، 

 .   ّْٖالطكسي ، الغيبة ،  (ٖ)
كر النجاشي أنو رمي بالكيسانية عبد الرحمف بف الحجاج البجمي : ككفي سكف بغداد ، ذ (ٗ)
لرضا لو كتب عدة ركيت عنو ، لقي اعف اإلماـ أبي عبد اهلل الصادؽ كاإلماـ الكاظـ ك رمي ك 

 .  ّْٕ، الطكسي ، الغيبة ،  ِّٕالنجاشي ، الرجاؿ ، 
 .  ّٖالمدرسي ، تطكر المباني الفكرية ، (َُ)
 .  ْْٔ/ٔالكميني ، الكافي ، (ُُ)
قتمو داكد بف عمي  –ع  –المعمى بف خنيس الككفي المدني : مكلى اإلماـ الصادؽ ( ُِ)

عنو الجاشي إنو ضعيؼ ال يعكؿ عميو لو كتاب يركيو جماعة ،  العباسي كالي المدينة ، قاؿ
 .   ٕٖ، ابف الغضائرم ، الرجاؿ ،  ُْٕ، النجاشي ، الرجاؿ ،  ٕٓٔالكشي ، الرجاؿ ، 

  .  ْْٔ/ٔالكميني ، الكافي ،  (ُّ)
، اية ال يعبأ ك قيؿ إنو كاف خطبيا: إنو فاسد المذىب مضطرب الرك قاؿ عنو النجاشي( ُْ)

 .  ٕٖي ، الرجاؿ ، ابف الغضائرم ، الرجاؿ ، النجاش
 .  ِّٕ، النجاشي ، الرجاؿ ،  ْٗٓالكشي ، الرجاؿ ، ( ُٓ)
 .  ِّّالطكسي ، الغيبة ، ( ُٔ)
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 . ِْٕ، النجاشي ، الرجاؿ ،  ْٕٕالكشي ، الرجاؿ ، ( ُٕ)
في ذكر المفيد أف نصر بف قابكس قاؿ لإلماـ مكسى بف جعفر الكاظـ )) ... لما تك ( ُٖ)

أصحابي ... (( ، المفيد ، اإلرشاد ، أبك عبد اهلل ذىب الناس يمينان كشماالن كقمت بؾ أنا ك 
ِ/ُِٓ  . 
 .  ٕٕٓ،  ُٕٕالكشي ، الرجاؿ ، ( ُٗ)
 .  ِِٓ، المفيد ، اإلرشاد ،  ّٕٔالكشي ، الرجاؿ ، ( َِ)
 .  ْٔٔالكشي ، الرجاؿ ، (ُِ)
 .  َْٔالكشي ، الرجاؿ ، ( ِِ)
 .  ْٔالغيبة ،  الطكسي ،(ِّ)
 .  ّٕٕالكشي ، الرجاؿ ، (ِْ)
 .  ْٔ، الطكسي ، الغيبة ،  ٖٕٔ،  َٕٔ،  َٕٔالكشي ، الرجاؿ ، (ِٓ)
 .  ْٔ، الطكسي ، الغيبة ،  ٕٕٔالكشي ، الرجاؿ ، (ِٔ)
 .  َٕٔالكشي ، الرجاؿ ، (ِٕ)
يبة الصغرل ألياـ األكلى مف الغالناحية المقدسة : مصطمح شيعي جرل استخدامو منذ ا(ِٖ)

 ذلؾ مراعاة لمظركؼ األمنيةكيراد منو ناحية اإلماـ المنتظر كشخصو )عميو السالـ( ك 
لى جانب ىذا المصطمح عبر الشيعة عف اإلماـ بتعابير منيا الصاحب ، الشديدة ، ك  ا 

في كتاب  غيرىا مف التعابير المنتشرة صاحب الدار كصاحب العصر ككلي األمر ك ك 
 يقصد بيا اإلماـ ) عج ( . كميا الحديث كالفقو ك 

 .  ّْْالنجاشي ، الرجاؿ ، ( ِٗ)
صدر تكقيع مف اإلماـ عمي بف محمد اليادم في تكثيؽ عدد مف ككالءه مثؿ عمي بف ( َّ)

براىيـ بف محمد جعفر اليما ني الذم كصفو بالغائب العميؿ ، كأيكب بف نكح بف دراج كا 
بأنيـ ثقات جميعان ، الكشي ، الرجاؿ ،  أحمد بف إسحاؽ كصفيـاليمذاني كأحمد بف حمزة ك 

 .  ٕٕ، الخاقاني ، الرجاؿ ،  ٖٔ/ُ، التفرشي ، نقد الرجاؿ ،  ُّٖ
 ُُٓعمي ،الميدم المنتظر،ص( ُّ)
 .  ّٖٗالطكسي ، الرجاؿ ، ( ِّ)
 . َُْالطكسي ، الرجاؿ ، ص( ّّ)
 .  ْٖٖ/ّابف شير اشكب ، المناقب ، ( ّْ)
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 َِِص القكاؿ،العالمة الحمي ،خالصة ا (ّٓ)
  ُِْالخكئي ، معجـ رجاؿ الحديث ،ص (ّٔ)
 .  ِّٖالطكسي ، الغيبة ، ص( ّٕ)
 .  ِّٗالطكسي ، الغيبة ، ص(ّٖ)
 .  ٗٗعمي ، الميدم المنتظر ، ص(ّٗ)
 .  َِْالطكسي ، الغيبة ، (َْ)
 . ٗٗعمي ، الميدم المنتظر ، (ُْ)
 .  ُِْالطكسي ، الغيبة ، (ِْ)
 ص  مف الرسالة ،  لتكقيع ينظرعف معنى مصطمح ا (ّْ)
 .  َُّعمي ، الميدم المنتظر ، (ْْ)
 .  ّٖٔ، اليمذاني ، البمداف ،  ٓٓاليعقكبي ، البمداف ، ( ْٓ)
 .  ْْٖياقكت ، معجـ البمداف ، ( ْٔ)
 .  َُّعمي ، الميدم المنتظر ، (ْٕ)
 .  َِٕالطكسي ، الغيبة ، ( ْٖ)
عف كثرة اب الرجاؿ لمنجاشي تعكس لنا صكرة منيا كتإف نظرة في كتب الرجاؿ ك ( ْٗ)

 . اع الزيدية عمى غيرىـ مف المذاىب. مما يعطي انطباعان بتغمب أتبأعداد الزيدية في الككفة
احمد بف إسحاؽ بف عبد اهلل بف سعد بف مالؾ بف األحكص األشعرم ، أبك عمي (َٓ)

 لحسف عمييما السالـ ، ككافككاف كافد القمييف ، كركل عف أبي جعفر الثاني كأبي ا ،القمي
 ،خاصة أبي محمد عميو السالـ مسائؿ الرجاؿ ألبي الحسف الثالث عميو السالـ جمعو

 .ُِٗ الرجاؿ، ابف الغضائرم، ،َٕالطكسي ،الفيرست، ،ُٗص النجاشي ،الرجاؿ،
 َٕالطكسي ، الفيرست ،ص(ُٓ)
 ِّْالطكسي ، الغيبة،ص( ِٓ)
 ِّٗ/ُالكميني ، الكافي ،(ّٓ)
 ُّّ -ِّٗ/ُكميني ، الكافي ال(ْٓ)
 ُُِ، الطكسي ، الفيرست،صّٕٕالنجاشي ، الرجاؿ ،ص(ٓٓ)
 ّّٗالطكسي ، الغيبة ،ص(ٔٓ)
 ّٕٕالنجاشي ، الرجاؿ ،ص(ٕٓ)
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 . ِّْالطكسي ، الغيبة ، ص(ٖٓ)
 . ِِْالطكسي ، الغيبة ، ص(ٗٓ)
 . ِْْالطكسي ، الغيبة ، ص(َٔ)
 . ِْٓالطكسي ، الغيبة ، ص(ُٔ)
 . ِْٗ، الغيبة ، ص الطكسي( ِٔ)
 . َِٓالطكسي ، الغيبة ، ص(ّٔ)
 . َُٗ/ِْالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ( ْٔ)
 . ُِٓالطكسي ، الغيبة ، ص( ٓٔ)
 . ِْٔالطكسي ، الغيبة ، ص(ٔٔ)
 . ِٔٔ، الطكسي ، الغيبة ، ص ّّْالصدكؽ ، كماؿ الديف ، ص( ٕٔ)
 ّّٗص الطكسي،الغيبة،( ٖٔ)
 . ِِْالطكسي ، الغيبة ، ص(ٗٔ)
 .  ِٓٔ، ص ِْٖالطكسي ، الغيبة ، ص(َٕ)
، المسعكدم ، ، إثبات الكصية )المنسكب (، ،  ّٔٔالخصيبي ، اليداية الكبرل ، ( ُٕ)

  َِّ،الطكسي ،الغيبة ،ص َُِ، الصدكؽ ، كماؿ الديف ،  ِٖٔص
 . ٕٗعمي ، الميدم المنتظر ، ص(ِٕ)
لمسفراء منيـ محمد بف عمي شغؿ عدد مف الككالء منصب الككالة عمى مناطقيـ ( ّٕ)

البزكفرم ككيالن لمسفير  الشممغاني الذم كاف سفيران البف ركح النكبختي كما كاف أبك عبد اهلل
الحسف بف محمد الصيدالني ككيؿ الكقؼ بكاسط بتعزا ، األكؿ كالثاني في الككفة ، ك 

 . َِٓ،  َِٗ،  َِٕ، الطكسي ، الغيبة ،  َْٓالصدكؽ ، كماؿ الديف ، 
 .  ُّّ، أيكب، االلـ الخالصي في اإلسالـ، ص ِّٖالطكسي ، الغيبة ، ص( ْٕ)
 . ِْٓ، الطكسي ، الغيبة ، ص َْْالصدكؽ ، كماؿ الديف ، ص(ٕٓ)
 ـ ، ف .( ٕٔ)
كصفو ي في أصحاب اإلماـ العسكرم )ع( ك محمد بف بالؿ أبك طاىر ذكره الطكس( ٕٕ)

،  ِّْلحمي ، خالصة األقكاؿ ، ص، العالمة ا َُْبأنو ثقة ، الطكسي ، الرجاؿ ، ص
 .  ُْٖ/ُٔالخكئي ، معجـ رجاؿ الحديث ، 

 .  ُْٔالطكسي ، الغيبة ، ص( ٖٕ)
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دينكر ، مدينة مف أعماؿ الجبؿ بينيا ك بيف ىمذاف عشركف فرسخان ، ياقكت الحمكم  (ٕٗ)
 .  ْٓٓ/ِ، معجـ ، 

 .  ُٗٓالطبرم ، دالئؿ اإلمامة ، ( َٖ)
 .  ُِٓظر ، عمي ، الميدم المنت(ُٖ)
 المصدر نفسو( ِٖ)
الغريـ : الذم لو ديف ك الذم عميو ديف جميعان ، كيعرفو المفيد عمى انو ،رمز كانت ( ّٖ)

قد استخدـ الشيعة ىذه التسمية كيككف خطابيا عميو لمتقية ،ك الشيعة تعرفو قديما بينيا ،
شفيا أماـ السمطة ، لمداللة عمى األمكاؿ المنقكلة لمناحية المقدسة ك حرصان عمى عدـ ك

 ِّٔ/ِ االرشاد، المفيد، ،ينظر
 . ِّٔ/ِالمفيد ، اإلرشاد ، ( ْٖ)
آلخذه ماؿ في بمد فيكفيو إياىا فيستفيد أمف جة : كتعني أف تعطي ماالن ألحد ك السفت( ٖٓ)

 .  ُْٗ/ُالطريؽ ، الفيركزابادم ، القامكس المحيط ، 
، اإلربمي ، كشؼ الغمة ،  ِّٔ/ِرشاد ، ، المفيد ، اإل ُِٓ/ُالكميني ، الكافي ، ( ٖٔ)
ّ/ِِٓ  . 
ابف حمزة الطكسي ، عماد الديف أبك جعفر محمد بف عمي الطكسي ، الثاقب في ( ٕٖ)

،  ْٗٓ( ، ص ُِٗٗ، مطبعة الصدر ، ) قـ ،  ِالمناقب تحقيؽ: نبيؿ رضا عمكاف ، ط/
ـ الميدم عميو السالـ ،)قـ مؤسسة اإلما تحقيؽ، الجرائح ،لراكندم ، قطب الديف ، الخرائج ك ا
،ُٖٖٗ ،)ِ/ٔٗٗ . 
سالر الديممي ،حمزة بف عبد العزيز الديممي ، المراسـ العمكية،تحقيؽ،حسف الحسيني ( ٖٖ)

 ُُْ(،صُّٗٗاألميني،امير،)قـ،
 . ِٖٔالمفيد ، المقنعة ، ص(ٖٗ)
 . ِٖٓالمفيد ،المقنعة،ص( َٗ)
 . ِٕٖالمفيد ، المقنعة ،  ( ُٗ)
 .  ُِْعمكية ، المراسـ ال( ِٗ)
 
 الطبرسي، ،ِِٗ الغيبة، الطكسي، ،ْٖٓكماؿ الديف كتماـ النعمة، ص الصدكؽ،(ّٗ)

تعميؽ: محمد باقر الخرساف،  االحتجاج، ابكمنصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي،
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 ِّٖ/ِ(ُٔٔٗدار النعماف،)النجؼ االشرؼ،
لمطبعة قي الكشخي ، االطكسي ، محمد بف الحسف ، المبسكط ، تحقيؽ محمد ت( ْٗ)

 .   ِْٔ/ُ الحيدرية ، طيراف ،
،دار  ْ( الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، الصحاح ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار،طٓٗ)

 َُّّ/ّ(،ُٕٖٗالعمـ لممالييف،)بيركت،
ابف كثير ،ابك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ، البداية ك النياية، تحقيؽ:عمي ( ٔٗ)

، القمقشندم،حمد ُِٗ/ُْ،  ٔٓ/ُِ( ، ُٖٖٗالتراث العربي،)بيركت،شيرم، دار إحياء 
بف عمي صبح األعشى في صناعة االنشا، ،شرحو كعٌمؽ عميو :محمد حسيف شمس 

، ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ، ُِِ/ٕالديف،دار الكتب العممية ،)بيركت،دت( ، 
ْ/َٖ  ،َُ/ِٕٖ   . 
 .  ِٖٓ/ٔ، الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد (ٕٗ)
 .  ُِّ/ٓابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ، ( ٖٗ)
 .  ُٖٔ/ّالتنكخي ، نشكار المحاضرة ، ( ٗٗ)
 . ُِِ/ٕ، صبح األعشى ، ، القمقشندم ُٖ/َُتاريخ بغداد ، ، الخطيب البغدادم( ََُ)
؛  اليكنيني ،قطب الدف مكسى بف محمد،  ْٓ،  ُٓ/ْٖالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ( َُُ)
ؿ مرآة الزماف، تحقيؽ :حمزة أحمد عباس،ىيئة ابك ظبي لمثقافة كالتراث،)ابك ذي

 . َِٔ/ُ(،  ََِٕظبي،
 .  ْٕٔ/ُاليكنيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، ( َُِ)
معركؼ ، ناجي ، التكقيعات التدريسية ، مجمة كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، العدد ( َُّ)

 .  ٖ-ٕ( ، ص ُّٔٗالسادس ، ) بغداد ، 
،جابخانة ِط فخر الديف، مجمع البحريف ،تحقيؽ أحمد الحسيني، الطريحي،(َُْ)

 َْٖ/ْش(،ُِّٔطركات،)طيراف،
( ََِْبني الزىراء،)قـ، الصدر ، محمد محمد صادؽ ،تاريخ الغيبة الصغرل ،( َُٓ)
ُ/ُْٓ 
 .  ُٖٕ/ّٓ، المجمسي ، بحار األنكار ،  ُِٗالطكسي ، الغيبة ، ( َُٔ)
 . َِْجاؿ ، الطكسي ، الر  (َُٕ)
 . ُّٖالكشي ، الرجاؿ ، ( َُٖ)
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، نجاد  ُٖٓ/ّٓ، المجمسي ، بحار األنكار ،  ْٕٖالصدكؽ ، كماؿ الديف ،  (َُٗ)
محمد تقي أكبر مكسكعة تكقيعات اإلماـ الميدم ، دار الرسكؿ األكـر )صمى اهلل عميو 

 . ٗ( ، ََِٕ) طيراف ،  ،كالو(
 . ْٓالصدكؽ ، كماؿ الديف ، ص( َُُ)
 . ّٗٗالطكسي ، الغيبة ،  ص( ُُُ)
 . ِٕٔ/ِٓلمجمسي ، بحار األنكار ، ا( ُُِ)
 . ِٖٖ/ِالطبرسي،االحتجاج،( ُُّ)
 . ِٖ – ّّينظر لممزيد ، المدرسي ، تطكر المباني الفكرية ، ( ُُْ)
، الشريؼ المرتضى ،  ٕٔ، المفيد ، أكائؿ المقاالت ،  ٕٗالصدكؽ ، االعتقادات ،  (ُُٓ)

 . ُِ/ْالرسائؿ ، 
، الطكسي ، الرجاؿ ،  ٕٔٗ،  َٖٕ،  َْٕ،  ٕٓٔ،  ُٓٔالكشي ، الرجاؿ ، ( ُُٔ)

ْْٗ . 
 . ّْْ/ِٓ، المجمسي ، بحار ،  ََُالصدكؽ ، االعتقادات ، ( ُُٕ)
 . ََُ،  ٗٗالصدكؽ ، االعتقادات ، ( ُُٖ)
 . َِٖالكشي ، الرجاؿ ، ( ُُٗ)
 ،  ِّٗالطكسي ، الغيبة ، ( َُِ)
 . َِِ/ِ، عيكف أخبار الرضا ، الصدكؽ ( ُُِ)
 . ِّٗالنجاشي ، الرجاؿ ، ( ُِِ)
 . ٕٗالصدكؽ ، االعتقادات ، ( ُِّ)
 . َُُالصدكؽ ، االعتقادات ، ( ُِْ)
 . ٖٔالنجاشي ، الرجاؿ ، ( ُِٓ)
يكمف خطر المفكضة في تغمغؿ أفكارىـ في صميـ العقيدة الشيعية ك منيا إضافة ( ُِٔ)

التي صرح الصدكؽ بأنيا مف إضافاتيـ ك غيرىا ، ينظر : الصدكؽ ،  الشيادة الثالثة لألذاف
 . ٖٕ – ٕٔ، المدرسي ، تطكر المباني الفكرم ،  ِٖٔ/ُمف ال يحضره الفقيو ، 

 . ُٔٓ،  ُُٓ،  َُٓالصدكؽ ، كماؿ الديف ، ( ُِٕ)
، ، اإلربمي ، كشؼ الغمة ِٔٔيبة ، ، الطكسي ، الغ ُٔٓ، الصدكؽ، كماؿ الديف( ُِٖ)
ّ/ّٗٓ . 
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 . َِْعمي ، الميدم المنتظر ، ( ُِٗ)
، نجاد ، مكسكعة تكقيعات اإلماـ الميدم ،  ِّٖ – ِٖٓالطكسي ، الغيبة ، ( َُّ)

ُُِ – ُٓٗ . 
 . ّٕٔ/ُٓ، المجمسي ، بحار األنكار ،  ِّٖ – ِٕٔالطكسي ، الغيبة ، ( ُُّ)
س القمي شيخ القمييف عبد اهلل بف جعفر بف الحسيف بف مالؾ الحميرم أبك العبا( ُِّ)
، الغيبة سمع أىميا منو لو كتب كثيرة منيا : اإلمامة ق ك  َِٗف قد قدـ إلى الككفة سنة كاك 

 ،   ُِٗالنجاشي ، الرجاؿ ،  ك الحيرة ، فضؿ العرب كغيرىا ، الكشي ، الرجاؿ ،
 . َٕٓ،  ّْٖالصدكؽ ، كماؿ الديف ، ( ُّّ)
 . ِٗٓ – ِِٓالطكسي ، الغيبة ، (ُّْ)
 . ِِعمي ، الميدم المنتظر ، ( ُّٓ)
 . ِٖٔعمي ، الميدم المنتظر ، (ُّٔ)
 . ُِٗالطكسي ، الغيبة ، (ُّٕ)
 . ِِٖ – ِٕٔالطكسي ، الغيبة ، ( ُّٖ)
 . ِٕٔ/ِٓينظر ، المجمسي ، البحار ، ( ُّٗ)
 ...ُِٓ،ِِٗ،ُٔٗ،ُٕٖ،َُٓينظر ،الطكسي ، الغيبة ،ص ( َُْ)
 . ُُٔ – ٔٗٓ/ِالطبرسي ، االحتجاج ، ( ُُْ)
 . َِٗعمي ، الميدم المنتظر ، ( ُِْ)
 . َِِ/ُٖالخكئي ، معجـ رجاؿ الحديث ، ( ُّْ)
 . ْٗٔابف إدريس ، السرائر ، ( ُْْ)
 . ُْٖابف شير آشكب  ،معالـ العمماء ،ص( ُْٓ)
 . ِٔمعالـ العمماء،ص ينظر مقدمة التحقيؽ مف ،ابف شير اشكب، ( ُْٔ)
 . ْٗٔ، ابف إدريس ، السرائر ( ُْٕ)
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 قائمة المصادر
 ،( ُٗٗٗالنكر ، الرصافي، ) قـ ،  ، تاريخ عصر الغيبة ، تعريؼآقائي ، مسعكد پكرػ ُ

ق(، كشؼ الغمة في معرفة االئمة ، )دار االضكاء ّٗٔاإلربمي ، عمي بف ابي الفتح)تػ ِ

 دت( . بيركت ،

،مؤسسة ِط سرائر ،ىػ( ،الٖٗٓالحمي )ت  محمد بف منصكر ابف ادريس ، ابك جعفرػ ّ

 ( .َُٗٗالنشر االسالمي ، )قـ ، 

أيكب ، محمد ، االلـ الخالصي في اإلسالـ ، ترجمة : أمير ججي الدكمنيكي ، المركز ػ ْ

 ( . َُِّاألكاديمي لألبحاث ، ) بيركت ، 

التفرشي ، مصطفى بف الحسيف الحسيني ، نقد الرجاؿ ، تحقيؽ : مؤسسة اؿ البيت ػ ٓ

 ( .ُٕٗٗ، مطبعة ستارة ، )قـ ، الحياء التراث 

نشكار المحاظرة كأخبار  (،  ى ّْٖالتنكخي، أبي عمي الميحٌسف بف عمي التنكخي )تػ ٔ

 . ُُٕٗالمذاكرة ،تحقيؽ عٌبكد الشالجي، الـ ، 

ىػ(، النجـك الزاىرة ْٕٖابف تغرم بردم، جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ االتابكي)ػ ٕ

 أليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر،)القاىرة ػ دت( .المؤسسة المصرية العامة لمت

،دار العمـ  ْالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، الصحاح ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار،طػ ٖ

 ( .ُٕٖٗلممالييف،)بيركت،

ابف حمزة الطكسي ، عماد الديف أبك جعفر محمد بف عمي الطكسي ، الثاقب في المناقب ػ ٗ

 ( . ُِٗٗ، مطبعة الصدر ، ) قـ ،  ِتحقيؽ نبيؿ رضا عمكاف ، ط
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دار احياء التراث  معجـ البمداف ، الحمكم ،ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم،ػ َُ

 ( .ُٕٗٗالعربي،)بيركت،

، ،رجاؿ الخاقاني،عميالخاقاني،ػ ُُ   .(ُْٖٗ،)طيراف،ِط تحقيؽ محمد صادؽ بحر العمـك

ىػ( ،تاريخ بغداد، دراسة كتحقيؽ ّْٔالخطيب البغدادم بي بكر أحمد بف عمي، )سنة ػ ُِ

 ( .ُٕٗٗ –مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،)بيركت 

 ،، مؤسسة البالغ االسالميىػ(، اليداية الكبرلّّْحمداف )ت الخصيبي،الحسيف بف ػ ُّ

 ( . ُُٗٗ)بيركت،

 ( .ُٓٗٗ،)الـ،ٓط الخكئي ، ابك القاسـ المكسكم ،معجـ رجاؿ الحديث،ػ ُْ

تحقيؽ، عمر عبد  ( تاريخ االسالـ، ى  ْٖٕالذىبي، ابك عبد اهلل شمس الديف الذىبي) ػُٓ

 ـ( . ُٖٗٗ، دار الكتاب العربي،) بيركت،ِالسالـ تدمرم ، ط

 ،تحقيؽ،مؤسسة اإلماـ الميدم عميو السالـ الجرائح ،لراكندم ، قطب الديف ، الخرائج ك اػ ُٔ

 ( .ُٖٖٗ)قـ ،

 ( .ُِٗٗمكتبة فخراكم،)البحريف، رة في عصر الغيبة الكبرل،، دعكل السفاسند، محمدػ ُٕ

سالرالديممي ،حمزة بف عبد العزيز الديممي ، المراسـ العمكية،تحقيؽ،حسف الحسيني ػ ُٖ

 ( .ُّٗٗاألميني،امير،)قـ،

الشريؼ المرتضى ، عمي بف الحسيف بف مكسى  ، رسائؿ  الشريؼ المرتضى ،سيد ػ ُٗ

 ( .ُٖٓٗالشيداء،)قـ،
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ىػ(،معالـ ٖٖٓابف شير اشكب ،ابك عبد اهلل محمد عمى بف شيرآشكب المازندراني ) ػَِ

 العمماء،)قـ،دت( .

 ( . ُِٗٗالصدر ، محمد محمد صادؽ ،تاريخ الغيبة الصغرل ،بني الزىراء،)قـ،ػ ُِ

ق(، كماؿ الديف كتماـ النعمة َّٖالصدكؽ ، محمد بف عمي بف بابكيو القمي) ت ػ ِِ

 ( .ُْٖٗ –غفارم،مؤسسة النشر االسالمي، )قـ  ،تصحيح عمي اكبر

  .(ُّٗٗ،)بيركت،ِ، طقيؽ عصاـ عبد السيد، دار المفيد، تحاالعتقاداتفي ديف االماميةػ ِّ

الطبرسي،ابكمنصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي،االحتجاج،تعميؽ: محمد ػ ِْ

 ( . ُِٔٗباقر الخرساف، دار النعماف،)النجؼ االشرؼ،

ىػ(،  الغيبة ، صححو كعمؽ عميو َْٔكسي ،  ابك جعفر  محمد بف الحسف )تالطػ ِٓ

 (.ََِٖ -، مطبعة ككىرانديشة، ،)طيرافِعمي اكبر الغفارم، ط

جابخانة  ،ِط الطريحي،فخر الديف، مجمع البحريف ،تحقيؽ أحمد الحسيني،ػ ِٔ

 ش( .ُِّٔطركات،)طيراف،

، ِترجمة:ابك العيد دكدك، ط ثني عشرية،عمي ،جكاد، الميدم المنتظر عند الشيعة االػ ِٕ

 ( .ََِٕمنشكرات الجمؿ،)بيركت،

(  خالصة  ى ِٕٔالعالمة الحمي،ابك منصكر الحسف بف يكسؼ بف المطير األسدم)ػ ِٖ

 (.ُٔٗٗ -االقكاؿ في معرفة الرجاؿ، تحقيؽ :جكاد القيكمي، مؤسسة نشر الفقاىة،)الـ

سىٍيفػ ِٗ سىٍيف الكاًسطٌي  ابف الغضائرم ، أٍحمىد بف الحي بف عيبىٍيد اهلل بف إٍبراىيـ أبي الحي
 (.ََُِ-(، الرجاؿ، تحقيؽ :محٌمد رضا الجاللي،سركر،)قـ ٓالبىٍغدادم )ؽ
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ابف كثير ،ابك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ، البداية ك النياية، تحقيؽ:عمي شيرم، ػ َّ
 ( .ُٖٖٗدار إحياء التراث العربي،)بيركت،

ىػ( االصكؿ مف الكافي ،صححو كعمؽ ِّٗمحمد بف يعقكب بف اسحاؽ،)ت ، الكمينيػ ُّ
 ( .ُّّٔعميو،عمي اكبر غفارم،حيدرم،)طيراف،

القمقشندم،حمد بف عمي صبح األعشى في صناعة االنشا، ،شرحو كعٌمؽ عميو :محمد ػ ِّ
 حسيف شمس الديف،دار الكتب العممية ،)بيركت،دت( .

تطكر المباني الفكرية لمتشيع في القركف الثالثة االكلى ،  المدرسي ،حسيف الطباطبائي،ػ ّّ
 ( .ََِِترجمة :فخرم مشككر، دار اليادم،)الـ،

،  ِىػ( اثبات الكصية ،طّْٔالمسعكدم ، ،ابك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي ،)تػ ّْ
 ( .ُٖٖٗدار االضكاء ،)بيركت،

داب ، جامعة بغداد ، العدد معركؼ ، ناجي ، التكقيعات التدريسية ، مجمة كمية اآلػ ّٓ
 ( . ُّٔٗالسادس ، ) بغداد ، 

 تحقيؽ، اإلرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد، ، محمد بف محمد بف النعماف،المفيدػ ّٔ
 ( .ُّٗٗدار المفيد،)بيركت، ،ِط مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث،

 ( .ُّٖٗكت،،مؤسسة الكفاء،)بير ِالمجمسي ،محمد باقر، بحار األنكار،ط  ػ ّٕ
نجاد، محمد تقي أكبر مكسكعة تكقيعات اإلماـ الميدم ، دار الرسكؿ األكـر )صمى اهلل ػ ّٖ

 ( .ََِٕعميو كالو( ،) طيراف ، 
 ( .ُٓٗٗ،)قـ،ٓرجاؿ النجاشي،ط ، ابك العباس احمد العباس أحمد بف عمي ،النجاشيػ ّٗ
حكاشيو محمد اميف ق( البمداف ، كضع ِْٖاليعقكبي ،أحمد بف ابي يعقكب،)تػ َْ

 ( .ََِِدار الكتب العممية ،)بيركت، ضناكم،
، أحمد بف محمد بف اسحاؽ ابف الفقيو ، البمداف ، تحقيؽ ،يكسؼ اليادم،عالـ اليمذانيػ ُْ

 ( .ُٔٗٗالكتب،)بيركت،
قطب الدف مكسى بف محمد، ذيؿ مرآة الزماف، تحقيؽ :حمزة أحمد  ،اليكنينيػ ِْ

 (.ََِٕفة كالتراث،)ابك ظبي،عباس،ىيئة ابك ظبي لمثقا


