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 متهيد
 

الــلهم ال مــانع ملــا الــلهم ال مــانع ملــا . . رياريابســم اهلل و احلمــد هلل و الصــالة و الســالم عــلى ســيدنا رســول اهلل و آلــه و صــحبه و ســلم تســليما كــث  بســم اهلل و احلمــد هلل و الصــالة و الســالم عــلى ســيدنا رســول اهلل و آلــه و صــحبه و ســلم تســليما كــث  
اللهم ال سهل اللهم ال سهل . . اللهم اشرح يل صدري و يسر يل أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قويل            اللهم اشرح يل صدري و يسر يل أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قويل            . . أعطيـت و ال معطـي ملـا منعـت         أعطيـت و ال معطـي ملـا منعـت         

 ..إال ما جعلته سهال و أنت يا ربنا جتعل احلزن سهالإال ما جعلته سهال و أنت يا ربنا جتعل احلزن سهال

ارخيه و يف عقبه مجعت مادهتا من       ارخيه و يف عقبه مجعت مادهتا من        فهـذه دراسـة خمتصـرة عـن سـيدنا اإلمـام حممـد املهدي تتناول حبثا خمتصرا يف ت                     فهـذه دراسـة خمتصـرة عـن سـيدنا اإلمـام حممـد املهدي تتناول حبثا خمتصرا يف ت                    ،أمـا بعـد   أمـا بعـد   
علي مدي عمره وعلي علي مدي عمره وعلي السادة األشراف السادة األشراف   ىىالعديـد مـن املصـادر و عـززهتا بتعلـيقاتي املبنـية عـلى مشـاركات إخواني يف منتد               العديـد مـن املصـادر و عـززهتا بتعلـيقاتي املبنـية عـلى مشـاركات إخواني يف منتد               

 و علــيها  و علــيها ، و املذكــورة يف املــلحق أ مــن هــذه الدراســة  و املذكــورة يف املــلحق أ مــن هــذه الدراســة املــادة العلمــية الــيت ســاهم هبــا الشــريف عــيد عــابدين نســابة اجلعافــرة  املــادة العلمــية الــيت ســاهم هبــا الشــريف عــيد عــابدين نســابة اجلعافــرة  
 فإن أصبت فمن فضل اهلل  فإن أصبت فمن فضل اهلل ،و إنـي أرجو من اهلل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم         و إنـي أرجو من اهلل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم         . . صـلت هلـا بنفسـي     صـلت هلـا بنفسـي     مالحظـات تو  مالحظـات تو  

 .و كلي أمل أن يتقبلها إخواني بقبول حسن و أن ينزلوها من أنفسهم منزال كرمياو كلي أمل أن يتقبلها إخواني بقبول حسن و أن ينزلوها من أنفسهم منزال كرميا. . علي و إن أخطأت فمن نفسيعلي و إن أخطأت فمن نفسي

 ..و السالم عليكم و رمحة اهللو السالم عليكم و رمحة اهلل

 
 الشريف اجلعفري احلسيينالشريف اجلعفري احلسيين

 الدين عطواني حممدالدين عطواني حممدحممد مجال حممد مجال 

www.geocities.com/matwany  
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  علي أراء الدارسنياملذهبية و تأثريها

 فبني التعصب ملذهب و التعصب ضده  فبني التعصب ملذهب و التعصب ضده ،أثـر التعصـب املذهـيب بصـورة سـلبية عـلي آراء الدارسني لسرية اإلمام حممد املهدي                 أثـر التعصـب املذهـيب بصـورة سـلبية عـلي آراء الدارسني لسرية اإلمام حممد املهدي                 
 و كال   و كال  ،فـبني قـائل يقـول بأنـه املهـدي املنتظر و احلجة و بني من يرد القول بأنه مل يولد قط                     فـبني قـائل يقـول بأنـه املهـدي املنتظر و احلجة و بني من يرد القول بأنه مل يولد قط                     . . املنطقـية البسـيطة   املنطقـية البسـيطة   ضـاعت احلقـيقة     ضـاعت احلقـيقة     

 .. لتعارضه مع حقائق ماثلة للعيان جنليها إن شاء اهلل لتعارضه مع حقائق ماثلة للعيان جنليها إن شاء اهلل،القولني فيهما من الضعف و التهافت ما ال يسكت عليهالقولني فيهما من الضعف و التهافت ما ال يسكت عليه

 ثم تتعرض الستعراض أبنائه و ذريته و  ثم تتعرض الستعراض أبنائه و ذريته و ،سرية اإلمام حممد املهديسرية اإلمام حممد املهدي ثـم تـثين بذكـر     ثـم تـثين بذكـر    ،و الدراسـة تـبدأ بتـناول االخـتالف املذهـيب      و الدراسـة تـبدأ بتـناول االخـتالف املذهـيب      
 ..يف اآلراء القائلة بنسبتهم جلعفر الزكي ثم ختلص لنتائج الدراسةيف اآلراء القائلة بنسبتهم جلعفر الزكي ثم ختلص لنتائج الدراسة

 النزاع بني اإلمام احلسن العسكري و أخوه جعفر الزكي

و و . . ادي دون أخيه جعفر الزكي    ادي دون أخيه جعفر الزكي    بعـد وفـاة اإلمام علي اهلادي أعطي الشيعة البيعة لإلمام احلسن العسكري أبن اإلمام علي اهل                بعـد وفـاة اإلمام علي اهلادي أعطي الشيعة البيعة لإلمام احلسن العسكري أبن اإلمام علي اهل                
 254254الصفحة الصفحة   لسان امليزانلسان امليزان يف  يف ابن حجر العسقالنيابن حجر العسقالنييذكر يذكر 

..."..."                                         
"..."... 

 املذهب اإلمامي اإلثناعشري

مد املهدي بن اإلمام احلسن العسكري هو اإلمام الثاني عشر و هو املهدي  مد املهدي بن اإلمام احلسن العسكري هو اإلمام الثاني عشر و هو املهدي  يذهـب أئمة املذهب اإلثناعشري علي أن اإلمام حم        يذهـب أئمة املذهب اإلثناعشري علي أن اإلمام حم        
 .. و أنه دخل يف سرداب و هو صغري و مل خيرج منه و هو ينتظرون خروجه و أنه دخل يف سرداب و هو صغري و مل خيرج منه و هو ينتظرون خروجه،املنتظر و هو احلجة و القائماملنتظر و هو احلجة و القائم

 النزعة األمويةتأثري 

سـن العسكري مات من غري عقب و هنا   سـن العسكري مات من غري عقب و هنا    روايـة عـن ابـن حـزم األندلسـي بـأن اإلمـام احل                روايـة عـن ابـن حـزم األندلسـي بـأن اإلمـام احل               تـاريخ اإلسـالم   تـاريخ اإلسـالم    يف كـتابه      يف كـتابه     الذهـيب الذهـيب يـنقل   يـنقل   
 رضوان اهلل  رضوان اهلل ، و هـي تظهر يف فتواه بأن أمهات املؤمنني فقط         و هـي تظهر يف فتواه بأن أمهات املؤمنني فقط        ،ينـبغي أن نشـري إيل كـون اإلمـام ابـن حـزم األندلسـي أمـوي الـنزعة                   ينـبغي أن نشـري إيل كـون اإلمـام ابـن حـزم األندلسـي أمـوي الـنزعة                   
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 و ليس ولد السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها من ضمنهم  و ليس ولد السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها من ضمنهم ، هـم أهل بيت رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله وسلم          هـم أهل بيت رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله وسلم         ،علـيهن علـيهن 
 و من املعروف عداء الدولة األموية يف األندلس          و من املعروف عداء الدولة األموية يف األندلس         ،ذلـك رأيـه يف نسـب الفاطمـيني و قـد خالفـه يف الرأي األخري ابن خلدون                  ذلـك رأيـه يف نسـب الفاطمـيني و قـد خالفـه يف الرأي األخري ابن خلدون                  و ك و ك 

 ..لألدارسة و الفاطميني بل و للعباسينيلألدارسة و الفاطميني بل و للعباسيني

 الدعوة السلفية املضادة للفكر اإلمامي اإلثناعشري

ــنزعة الســلفية القــول بعــدم والدة اإلمــام حممــد املهــد    ــنزعة الســلفية القــول بعــدم والدة اإلمــام حممــد املهــد   يتــبين بعــض ذوي ال ــة اإلمــام ابــن حــزم   ،ي أصــالي أصــاليتــبين بعــض ذوي ال ــة اإلمــام ابــن حــزم    و ال حجــة هلــم إال مقول  و ال حجــة هلــم إال مقول
 و ما أتي اخلالف علي والدته إال نتيجة تبنيهم لدعوة مضادة           و ما أتي اخلالف علي والدته إال نتيجة تبنيهم لدعوة مضادة          ، و اخلـرب يضعف و يرد خبرب مثله         و اخلـرب يضعف و يرد خبرب مثله        ، فبضـاعتهم مـزجاة     فبضـاعتهم مـزجاة    ،األندلسـي األندلسـي 

 ..للمذهب اإلثناعشري تقوم علي إنكار الوالدة كأسهل حل هلدم املذهب كلهللمذهب اإلثناعشري تقوم علي إنكار الوالدة كأسهل حل هلدم املذهب كله

 اإلمام احلسن العسكري

 ..احلسن العسكري بن علي اهلادي و هو اإلمام الثاني عشر علي معتقد اإلماميةاحلسن العسكري بن علي اهلادي و هو اإلمام الثاني عشر علي معتقد اإلماميةهو اإلمام هو اإلمام 

 مولده

 باملدينة سنة إحدى أو اثنتني وثالثني ومائتنيباملدينة سنة إحدى أو اثنتني وثالثني ومائتنيولد ولد 

 األبناء

 2222الشجرة املباركة يف األنساب الطالبية الصفحة الشجرة املباركة يف األنساب الطالبية الصفحة  يف كتابه  يف كتابه الفخر الرازيالفخر الرازييذكر يذكر 

  صاحب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الشريفصاحب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف: : ما االبنان، فأحدمهاما االبنان، فأحدمهاأأ  ..فله ابنان وبنتان فله ابنان وبنتان ( ( أمـا احلسـن بـن العسـكري اإلمـام           أمـا احلسـن بـن العسـكري اإلمـام           ""
وأما البنتان، فاطمة درجت يف حياة أبيها، وأم موسى         وأما البنتان، فاطمة درجت يف حياة أبيها، وأم موسى           .. والـثاني موسى درج يف حياة أبيه        والـثاني موسى درج يف حياة أبيه       ،،))يقصـد اإلمـام حممـد املهـدي       يقصـد اإلمـام حممـد املهـدي       ((

 ""..درجت أيضا درجت أيضاً

 الوفاة

 16631663صفحة صفحة   الوايف بالوفياتالوايف بالوفياتيف كتابه يف كتابه الصفدي الصفدي يذكر يذكر 
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 بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن حممد ابن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن  بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن حممد ابن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن  احلسن بن علي بن حممد    احلسن بن علي بن حممد   ""
احلسن العسكري؛ احلسن العسكري؛ : : أحد أئمة الشيعة الذين يدعون عصمتهم؛ ويقال له أحد أئمة الشيعة الذين يدعون عصمتهم؛ ويقال له   ..أبـي طالـب، رضـي اهلل عـنهم، أبـو حممـد العسكري      أبـي طالـب، رضـي اهلل عـنهم، أبـو حممـد العسكري      

م األربعاء لثماني ليال  خلون من شهر ربيع األول، وقيل          م األربعاء لثماني ليالٍ خلون من شهر ربيع األول، وقيل          تويف يوم اجلمعة، وقيل يو    تويف يوم اجلمعة، وقيل يو      ..، وهو والد منتظر الرافضة    ، وهو والد منتظر الرافضة    اءاءلكونه نزل سامر  لكونه نزل سامر  
 ""..مجادى األوىل سنة ستني ومائتني، وله تسع وعشرون سنة، ودفن إىل جانب والدهمجادى األوىل سنة ستني ومائتني، وله تسع وعشرون سنة، ودفن إىل جانب والده

 اإلمام حممد املهدي بن احلسن العسكري

  و اسم األمتاريخ امليالد

  يذكر ابن خلكان يذكر ابن خلكان،يف كتابه وفيات األعيانيف كتابه وفيات األعيان

 كان عمره    كان عمره   - وقد سبق ذكره      وقد سبق ذكره     -تصف شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني، وملا تويف أبوه          تصف شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني، وملا تويف أبوه           كانـت والدتـه يـوم اجلمعـة من          كانـت والدتـه يـوم اجلمعـة من         "..."...
 ..."..."مخس سنني، واسم أمه مخط، وقيل نرجسمخس سنني، واسم أمه مخط، وقيل نرجس

 286286صفحة صفحة   الوايف بالوفياتالوايف بالوفياتيف كتابه يف كتابه الصفدي الصفدي يذكر يذكر 

 ..."..."نينيئتئت ولد نصف شعبان سنة مخس ومخسني وما ولد نصف شعبان سنة مخس ومخسني وما"..."...

 ..تاريختاريخ نفس ال نفس الالعرب يف خرب من غربالعرب يف خرب من غربيف كتابه يف كتابه الذهيب الذهيب كما يذكر كما يذكر 

 

 اختفاؤه

ميـثل فهـم هـذه املـرحلة املعقـدة املفتاح حلل إشكالية شغلت بال الكثريين علي مدي عقود و اليت بسببها انقسم الدارسون إيل                    ميـثل فهـم هـذه املـرحلة املعقـدة املفتاح حلل إشكالية شغلت بال الكثريين علي مدي عقود و اليت بسببها انقسم الدارسون إيل                    
 .. و اهلل املعني علي ذلك و اهلل املعني علي ذلك، و حنن نرجوا هبذه الدراسة أن منهد الطريق لتقريب املفاهيم ولبيان احلق اجللي و حنن نرجوا هبذه الدراسة أن منهد الطريق لتقريب املفاهيم ولبيان احلق اجللي،مغلني و منكرينمغلني و منكرين

 ردابقصة دخوله الس

 ::أرخ العديد لقصة دخول اإلمام حممد املهدي السرداب و هو صغريأرخ العديد لقصة دخول اإلمام حممد املهدي السرداب و هو صغري

 548548ة ة صفحصفح يذكر ابن خلكان  يذكر ابن خلكان ،يف كتابه وفيات األعيانيف كتابه وفيات األعيان
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إنـه دخـل السـرداب يف دار أبـيه وأمـه تـنظر إلـيه، فـلم يعـد خيـرج إلـيها، وذلك يف سنة مخس وستني                  إنـه دخـل السـرداب يف دار أبـيه وأمـه تـنظر إلـيه، فـلم يعـد خيـرج إلـيها، وذلك يف سنة مخس وستني                  : : والشـيعة يقولـون   والشـيعة يقولـون   ......  ""
بن األزرق يف تاريخ ميافارقني أن احلجة املذكور وله تاسع شهر ربيع األول سنة مثان               بن األزرق يف تاريخ ميافارقني أن احلجة املذكور وله تاسع شهر ربيع األول سنة مثان               وذكر ا وذكر ا . . ومائتني، وعمره يومئذ تسع سنني    ومائتني، وعمره يومئذ تسع سنني    

ومخسـني ومائـتني، وقـيل يف ثـامن شـعبان سـنة سـت ومخسـني، وهـو األصـح، وأنـه ملـا دخل السرداب كان عمره أربع سنني،              ومخسـني ومائـتني، وقـيل يف ثـامن شـعبان سـنة سـت ومخسـني، وهـو األصـح، وأنـه ملـا دخل السرداب كان عمره أربع سنني،              
نة، واهلل أعلم أي ذلك كان،      نة، واهلل أعلم أي ذلك كان،      وقـيل مخـس سـنني، وقـيل إنـه دخـل السرداب سنة مخس وسبعني ومائتني وعمره سبع عشرة س                    وقـيل مخـس سـنني، وقـيل إنـه دخـل السرداب سنة مخس وسبعني ومائتني وعمره سبع عشرة س                    

 ..."..."رمحه اهلل تعاىلرمحه اهلل تعاىل

 ذكر من أرخ إلختفائه أو وفاته

كما أرخ له ابن خلكان  كما أرخ له ابن خلكان  . .  و هو يذكر أنه عدم و مل يعرف كيف مات و هو يذكر أنه عدم و مل يعرف كيف مات16631663صفحة صفحة   الوايف بالوفياتالوايف بالوفيات يف كـتابه   يف كـتابه  الصـفدي الصـفدي أرخ له  أرخ له  
 ..يف كتابه وفيات األعيانيف كتابه وفيات األعيان

 عدم وجود قرب له

 و الصواب أن  و الصواب أن ،لوفاته أو لعدمه كيف مات أو مكان قربه و هو لعمري أشهر من أال يعرف           لوفاته أو لعدمه كيف مات أو مكان قربه و هو لعمري أشهر من أال يعرف           و مل يذكـر أحـد املؤرخـني ممن أرخوا           و مل يذكـر أحـد املؤرخـني ممن أرخوا           
 ..اختفاؤه لسنني قد جزم بوفاته و أن تاريخ دخوله السرداب هو املعول عليه يف وفاته و هو األقرب للمنطقاختفاؤه لسنني قد جزم بوفاته و أن تاريخ دخوله السرداب هو املعول عليه يف وفاته و هو األقرب للمنطق

و و رجعته و غري ذلك و كل ذلك من و و رجعته و غري ذلك و كل ذلك من و كمـا نعلم فقد أعقب اختفائه و عدم  حتصل قرب له مغاالة املغالني فيه من قول بغيبته   و كمـا نعلم فقد أعقب اختفائه و عدم  حتصل قرب له مغاالة املغالني فيه من قول بغيبته   
 بل و أعقب ذلك ادعاء أحد جواري أبيه احلمل و            بل و أعقب ذلك ادعاء أحد جواري أبيه احلمل و           ، كمـا حتصـل عمـه جعفر الزكي علي مرياثه كما يذكر البعض              كمـا حتصـل عمـه جعفر الزكي علي مرياثه كما يذكر البعض             ،املغـاالة فـيه   املغـاالة فـيه   

و تتوقف املراجع هنا عن ذكر أي خرب و تتوقف املراجع هنا عن ذكر أي خرب . . زاد اعـتقاد الشـيعة فـيها فحبست حتى ماتت مما زاد األوهام حول حكاية اختفائه         زاد اعـتقاد الشـيعة فـيها فحبست حتى ماتت مما زاد األوهام حول حكاية اختفائه         
 ..ري أقاويل الشيعة فيهري أقاويل الشيعة فيهآخر عنه غآخر عنه غ

 ..و اخلالص مما ذكرناه هو أنه اختفي و ظن بوفاته لطول اختفائه و أرخ هلا بتاريخ دخوله إيل سرداب يف دار أبيه بسامراءو اخلالص مما ذكرناه هو أنه اختفي و ظن بوفاته لطول اختفائه و أرخ هلا بتاريخ دخوله إيل سرداب يف دار أبيه بسامراء

 هجرته

. .  فاألمر أبسط من ذلك بكثري فاألمر أبسط من ذلك بكثري، كما أنه مل ميت و هو صغري على الظن كما أنه مل ميت و هو صغري على الظن،مل يدخـل اإلمـام حممد املهدي يف غيبة صغري أو كربي     مل يدخـل اإلمـام حممد املهدي يف غيبة صغري أو كربي     
ث الـروايات املسـندة بالـتواريخ و املسـتقاة مـن وثـائق تعـود نسـبتها إيل نفـر مـن ذريـته عـلى أنـه هاجر من سامراء إيل              ث الـروايات املسـندة بالـتواريخ و املسـتقاة مـن وثـائق تعـود نسـبتها إيل نفـر مـن ذريـته عـلى أنـه هاجر من سامراء إيل              و تـتحد  و تـتحد  

 ..أقصي بالد املغرب يف نفر من أهله و األنصار كما سنريأقصي بالد املغرب يف نفر من أهله و األنصار كما سنري
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 دواعي اهلجرة

 اإلمام احلسن العسكري     اإلمام احلسن العسكري    أخـذا يف اإلعتـبار العالقـة الشـائكة بـني اإلمـام احلسـن العسـكري و أخـوه جعفـر الـزكي و عـلي موت                           أخـذا يف اإلعتـبار العالقـة الشـائكة بـني اإلمـام احلسـن العسـكري و أخـوه جعفـر الـزكي و عـلي موت                           
 فإن اهلجرة بعيدا عن سلطة الدولة العباسية كان مبثابة    فإن اهلجرة بعيدا عن سلطة الدولة العباسية كان مبثابة   ،مسـموما  كما مات جدع علي الرضا و علي أحوال الدولة العباسية            مسـموما  كما مات جدع علي الرضا و علي أحوال الدولة العباسية            

 كمـا أن اخلـروج متخفـيا كـان ضرورة أخري نظرا لتحديد إقامة كال من اإلمامني علي اهلادي و احلسن العسكري يف               كمـا أن اخلـروج متخفـيا كـان ضرورة أخري نظرا لتحديد إقامة كال من اإلمامني علي اهلادي و احلسن العسكري يف              ،ضـرورة ضـرورة 
 ..سامراءسامراءمدينة العسكر يف مدينة العسكر يف 

 و مل يكـن مـن الـبدائل إال اهلجـرة إيل األندلـس و هـو أمـر مسـتبعد لوجـود األمويني فيها أو دولة                       و مل يكـن مـن الـبدائل إال اهلجـرة إيل األندلـس و هـو أمـر مسـتبعد لوجـود األمويني فيها أو دولة                      ،و السـؤال إذا إيل أيـن اهلجـرة        و السـؤال إذا إيل أيـن اهلجـرة        
 ..األدارسة و هو أمر قريب فهم أبناء عمومتهاألدارسة و هو أمر قريب فهم أبناء عمومته

 تاريخ اهلجرة إيل املغرب

ىل صحراء مدفن الصبيان و حمرقة اجلمال إيل   ىل صحراء مدفن الصبيان و حمرقة اجلمال إيل    ثم  إ    ثم  إ   ،من حبر مصوع إيل عطربة    من حبر مصوع إيل عطربة    :: هجرية  هجرية 265265تذكر الوثائق مسار هجرهتم عام      تذكر الوثائق مسار هجرهتم عام      
أرض صليج ببحر الغزال غرب شنقيط ثم حبر الدوميي ثم مدينة الربابرة حتى يصلوا إيل زقاق احلجر الساقية احلمراء باملغرب                    أرض صليج ببحر الغزال غرب شنقيط ثم حبر الدوميي ثم مدينة الربابرة حتى يصلوا إيل زقاق احلجر الساقية احلمراء باملغرب                    

  ،نهنهو تذكر الرواية تعرف ملك املغرب عليه و تزويج ملك املغرب ابنته م            و تذكر الرواية تعرف ملك املغرب عليه و تزويج ملك املغرب ابنته م            . .  هجـرية بعـد أربـع سنوات من خروجهم          هجـرية بعـد أربـع سنوات من خروجهم         268268عـام   عـام   
 ..و هو حسب التاريخ من األدارسة احلسنينيو هو حسب التاريخ من األدارسة احلسنيني

 الدولة اإلدريسية احلسنية و أحواهلا

 .. هجرية هجرية290290عاش اإلمام حممد املهدي املغرب و أجنب فيها أربعة من األبناء و تويف رمحه اهلل عام عاش اإلمام حممد املهدي املغرب و أجنب فيها أربعة من األبناء و تويف رمحه اهلل عام 

 تبدل األحوال و دوال دولة األدارسة

ني مـن اإلضطرابات حيت زال ملك األدارسة عن بالد املغرب إال    ني مـن اإلضطرابات حيت زال ملك األدارسة عن بالد املغرب إال    بعـد وفـاة اإلمـام حممـد املهـدي بـدأت الدولـة اإلدريسـية تعـا                 بعـد وفـاة اإلمـام حممـد املهـدي بـدأت الدولـة اإلدريسـية تعـا                 
و كانت املالحقات للعلويني و التنكيل هبم علي يد موسى بن أبي            و كانت املالحقات للعلويني و التنكيل هبم علي يد موسى بن أبي            . .  فقد بقيت حتت حكمهم     فقد بقيت حتت حكمهم    ،فـاس حلسـاب الدولـة الفاطمـية       فـاس حلسـاب الدولـة الفاطمـية       

 ..العافية على ما هو مشهورالعافية على ما هو مشهور
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 ذريته و عمود النسب

 و ينتشرون حاليا يف موريتانيا و مصر و السودان و            و ينتشرون حاليا يف موريتانيا و مصر و السودان و           ،مد املهدي مد املهدي ينتسـب عـدد ضـخم مـن أسر و قبائل األشراف إيل اإلمام حم              ينتسـب عـدد ضـخم مـن أسر و قبائل األشراف إيل اإلمام حم              
 و حازت مشجرات البعض منهم على عشرات    و حازت مشجرات البعض منهم على عشرات   ،ليبـيا و السـعودية و الصومال و سلطنة عمان كما هم يف مشجراهتم األصلية              ليبـيا و السـعودية و الصومال و سلطنة عمان كما هم يف مشجراهتم األصلية              

ني مل ينكر أحد ني مل ينكر أحد التوقـيعات لنقـباء األشـراف و أعـياهنم و علماء األزهر الشريف و سالطني مصر و غريها و طوال مئات السن       التوقـيعات لنقـباء األشـراف و أعـياهنم و علماء األزهر الشريف و سالطني مصر و غريها و طوال مئات السن       
 فبمكنه الرجوع إيل رسالة      فبمكنه الرجوع إيل رسالة     ،و ملن يريد التفاصيل   و ملن يريد التفاصيل   . . مـن هـؤالء اإلنتسـاب إيل اإلمـام حممـد املهـدي ابـن اإلمـام احلسن العسكري                  مـن هـؤالء اإلنتسـاب إيل اإلمـام حممـد املهـدي ابـن اإلمـام احلسن العسكري                  

و يف عصـور مـتأخرة اقـرتح بعض النسابني تعديال علي عمود النسب ذاكرين أن حممد املهدي                  و يف عصـور مـتأخرة اقـرتح بعض النسابني تعديال علي عمود النسب ذاكرين أن حممد املهدي                  . . الشـريف عـيد عـابدين أعـاله       الشـريف عـيد عـابدين أعـاله       
 الزكي مستندين إيل أخبار مذكورة يف بعض الكتب و سيأتي بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهلل                الزكي مستندين إيل أخبار مذكورة يف بعض الكتب و سيأتي بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهلل               املذكـور هـو مـن أحفاد جعفر       املذكـور هـو مـن أحفاد جعفر       

 ..تعاىلتعاىل

 أبناء حسني الفاسي األنور

 بن الشريف حممد أبو منا بن الشريف موسى بن الشريف حييى بن الشريف عيسى             بن الشريف حممد أبو منا بن الشريف موسى بن الشريف حييى بن الشريف عيسى             األنور  األنور الشـريف حسني املغربي الفاسي    الشـريف حسني املغربي الفاسي    هـو   هـو   
ملهـدي بـن اإلمام احلسن العسكري بن اإلمام علي اهلادي بن اإلمام حممد اجلواد بن                ملهـدي بـن اإلمام احلسن العسكري بن اإلمام علي اهلادي بن اإلمام حممد اجلواد بن                بـن الشـريف عـلي الـتقي بـن اإلمـام حممـد ا              بـن الشـريف عـلي الـتقي بـن اإلمـام حممـد ا              

اإلمـام عـلي الرضـا بـن اإلمـام موسـى الكـاظم بـن اإلمـام جعفـر الصـادق بـن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام علي زين العابدين بن                           اإلمـام عـلي الرضـا بـن اإلمـام موسـى الكـاظم بـن اإلمـام جعفـر الصـادق بـن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام علي زين العابدين بن                           
 و   و  ،سيدنا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم        سيدنا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم          اإلمـام احلسني بن اإلمام علي ابن أبي طالب و السيدة فاطمة الزهراء بنت             اإلمـام احلسني بن اإلمام علي ابن أبي طالب و السيدة فاطمة الزهراء بنت             

 ..من ذريته عدد مهول من أشراف البالد املذكورة أعاله عدا الصومال و موريتانيامن ذريته عدد مهول من أشراف البالد املذكورة أعاله عدا الصومال و موريتانيا

 
و املشـجر الـتايل يـبني ذريـة حسـني الفاسـي األنـور و تؤرخ بدقة لتواريخ امليالد و الوفاة كما هو يف مشجر أبو جعافر  املوضح                              و املشـجر الـتايل يـبني ذريـة حسـني الفاسـي األنـور و تؤرخ بدقة لتواريخ امليالد و الوفاة كما هو يف مشجر أبو جعافر  املوضح                              

 ::أدناهأدناه
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 قائلني بالنسبة جلعفر الزكيدحض آراء ال

 ..فيما يلي نعرض آلراء القائلني برفع العمود جلعفر الزكي أخو اإلمام احلسن العسكريفيما يلي نعرض آلراء القائلني برفع العمود جلعفر الزكي أخو اإلمام احلسن العسكري

 علي عدم وجود ذكر جلعفر الزكيالقدمية   املشجراتاتفاق

مية املصدق عليها تتفق    مية املصدق عليها تتفق    قـبل أن نـبدأ باإلشارة إيل اآلراء بالقائلة بالنسبة إىل جعفر الزكي فإننا نشري إيل أن كل املشجرات القد                   قـبل أن نـبدأ باإلشارة إيل اآلراء بالقائلة بالنسبة إىل جعفر الزكي فإننا نشري إيل أن كل املشجرات القد                   
يف عـدم وجـود ذكـر جلعفـر الـزكي و حـتى لـو وجـد مشـجر واحـد شـذ عن اإلمجاع فإن الشذوذ ال يؤثر على اإلمجاع املتفق                       يف عـدم وجـود ذكـر جلعفـر الـزكي و حـتى لـو وجـد مشـجر واحـد شـذ عن اإلمجاع فإن الشذوذ ال يؤثر على اإلمجاع املتفق                       

و كون البعض اآلن يقول بالنسبة جلعفر الزكي فهو يف الغالب يرجع ألحد اآلراء املذكورة               و كون البعض اآلن يقول بالنسبة جلعفر الزكي فهو يف الغالب يرجع ألحد اآلراء املذكورة               . . علـيه مـن نقـباء و دواويـن األشراف         علـيه مـن نقـباء و دواويـن األشراف         
 ..أدناهأدناه

  السنني علي صحة النسبة لإلمام حممد املهديمئاتء األشراف علي مدي اتفاق نقبا

 ..و قد اتفق قدامى نقباء و أعيان األشراف على صحة النسبة إيل اإلمام حممد املهدي و مل يعرتض منهم معرتضو قد اتفق قدامى نقباء و أعيان األشراف على صحة النسبة إيل اإلمام حممد املهدي و مل يعرتض منهم معرتض
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 ذكر رأي مرتضي الزبيدي و بيان ضعفه

ال برفع العمود إيل جعفر الزكي استنادا إيل املراجع اآلتية          ال برفع العمود إيل جعفر الزكي استنادا إيل املراجع اآلتية          ذكـر أخونـا الكـريم الشـريف أمين العزازي أن رأي مرتضى الزبيدي ق              ذكـر أخونـا الكـريم الشـريف أمين العزازي أن رأي مرتضى الزبيدي ق              
 ::و اليت ذكرت عمود نسب السيد البدويو اليت ذكرت عمود نسب السيد البدوي

 ..عند ترمجته للسيد امحد البدوي عند ترمجته للسيد امحد البدوي ) )  هه هه750750(( احلافظ الذهيب رمحه اهلل يف تارخيه  احلافظ الذهيب رمحه اهلل يف تارخيه -11

 )) هه هه845845(( املقريزي رمحه اهلل يف تارخيه  املقريزي رمحه اهلل يف تارخيه -22

 )) هه هه850850((عن النسب عن النسب  اخلزامي الصيادي الرفاعي رمحه اهلل يف كتابه  اخلزامي الصيادي الرفاعي رمحه اهلل يف كتابه -33

و عندما نقارهنا و عندما نقارهنا . . و الكتابان األول مها عن التاريخ أما الثالث فهو يف األنسابو الكتابان األول مها عن التاريخ أما الثالث فهو يف األنساب. . و هـي مـراجع تعـود للقـرنني الـثامن و التاسـع           و هـي مـراجع تعـود للقـرنني الـثامن و التاسـع           
مبشـجر حممـد أبـو جعافر الذي يعود للقرن السابع و املصدق عليه  من أخو امحد البدوي نفسه و هو نقيب أشراف  مصر و            مبشـجر حممـد أبـو جعافر الذي يعود للقرن السابع و املصدق عليه  من أخو امحد البدوي نفسه و هو نقيب أشراف  مصر و            

 إيل اإلمـام حممـد املهـدي بـن اإلمـام احلسـن العسـكري فـإن كفـة املشـجر املصـدق علـيه من صاحبه نقيب                إيل اإلمـام حممـد املهـدي بـن اإلمـام احلسـن العسـكري فـإن كفـة املشـجر املصـدق علـيه من صاحبه نقيب               الـذي يـرفع النسـبة     الـذي يـرفع النسـبة     
و لعل مرتضي الزبيدي يف تصحيحه  و لعل مرتضي الزبيدي يف تصحيحه  . . األشراف و أشراف مصر و سلطان مصر الظاهر بيربس تعلو على املراجع املشار إليها             األشراف و أشراف مصر و سلطان مصر الظاهر بيربس تعلو على املراجع املشار إليها             

 مل يطلع هو أيضا على  مل يطلع هو أيضا على اخلزامي الصيادي الرفاعياخلزامي الصيادي الرفاعي لعل  لعل وو. .  املصدق عليه املصدق عليهمل يتسن له اإلطالع على هذا مشجر حممد أبو جعافرمل يتسن له اإلطالع على هذا مشجر حممد أبو جعافر
 ..املشجراملشجر

 ذكر رأي ابن عميد الدين النجفي و بيان عدم صحته

 و يكفي لبيان فساد هذا الرأي ما ذكرناه يف تعليقنا            و يكفي لبيان فساد هذا الرأي ما ذكرناه يف تعليقنا           ،ذكـر ابـن عمـيد الديـن الـنجفي رأيـا بالنسـبة إيل أحد أبناء جعفر الزكي                  ذكـر ابـن عمـيد الديـن الـنجفي رأيـا بالنسـبة إيل أحد أبناء جعفر الزكي                  
يه بـأن نذكـر أن أبـناء اإلمام حممد املهدي املذكورين يف املشجر املشار إليه يف              يه بـأن نذكـر أن أبـناء اإلمام حممد املهدي املذكورين يف املشجر املشار إليه يف              عـلى رأي النسـابة مرتضـى الزبـيدي و نـزيد علـ             عـلى رأي النسـابة مرتضـى الزبـيدي و نـزيد علـ             

 ..كتاب ابن العميد ختتلف أمساؤهم و أعدادهم عن املذكورين يف مشجر أبو جعافر و هو األصل املعول عليهكتاب ابن العميد ختتلف أمساؤهم و أعدادهم عن املذكورين يف مشجر أبو جعافر و هو األصل املعول عليه

 تواريخ اهلجرة و امليالد و الوفاة و استحالة كون العقب منتميا جلعفر الزكي

و هي تذكر أن علي التقي ابن       و هي تذكر أن علي التقي ابن       . . سـني الفاسـي تؤرخ بدقة لتواريخ امليالد و الوفاة كما هو يف املشجر أعاله              سـني الفاسـي تؤرخ بدقة لتواريخ امليالد و الوفاة كما هو يف املشجر أعاله              إن مشـجرات آل ح    إن مشـجرات آل ح    
 و علي هذا فإن افرتاض النسبة إيل جعفر الزكي يتطلب أن يكون متوسط سن                و علي هذا فإن افرتاض النسبة إيل جعفر الزكي يتطلب أن يكون متوسط سن               ، هجرية  هجرية 280280اإلمـام حممـد املهـدي ولـد عام          اإلمـام حممـد املهـدي ولـد عام          

 سنة و ينجب و هو جعفرا الزكي و هو  سنة و ينجب و هو جعفرا الزكي و هو 1212ادي و هو يف سن   ادي و هو يف سن    مبعين أن يتزوج اإلمام عليا اهل       مبعين أن يتزوج اإلمام عليا اهل      ، فقـط   فقـط  12.512.5والدة العقـب هـو      والدة العقـب هـو      
 سنة و أن يتزوج ابنه احلسن يف سن  سنة و أن يتزوج ابنه احلسن يف سن 1313 سنة و ينجب ابنه يف سن         سنة و ينجب ابنه يف سن        1212 و أن يتزوج جعفرا الزكي يف سن          و أن يتزوج جعفرا الزكي يف سن         ، سنة  سنة 1313يف سـن    يف سـن    
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ي ي  سنة و ينجب ابنه عليا التق سنة و ينجب ابنه عليا التق1212يف سن يف سن ) ) املهاجراملهاجر(( سنة و أن يتزوج ابنه حممد        سنة و أن يتزوج ابنه حممد       1313 سـنة و ينجـب ابـنه حممـد يف سن              سـنة و ينجـب ابـنه حممـد يف سن             1212
 و بـدون هـذه الفرضية ال يتسنى لنا التوفيق بني مشجر أبو جعافر املذكور أعاله و املدعوم بتواريخ امليالد                      و بـدون هـذه الفرضية ال يتسنى لنا التوفيق بني مشجر أبو جعافر املذكور أعاله و املدعوم بتواريخ امليالد                     ، سـنة   سـنة  1313يف سـن    يف سـن    

فحتى لو فحتى لو . . و كما نري فإن حدوث هذا هو من اإلستحالة مبكان         و كما نري فإن حدوث هذا هو من اإلستحالة مبكان         . . و اهلجـرة مـن ناحـية و بـني رأي النسابني من ناحية أخرى              و اهلجـرة مـن ناحـية و بـني رأي النسابني من ناحية أخرى              
 فكيف يتأتى للمهاجر حممدا األصغر و  فكيف يتأتى للمهاجر حممدا األصغر و ، سنة سنة1313و أهنهم كلهم قد أعقبوا يف سن   و أهنهم كلهم قد أعقبوا يف سن   سنة للذكور   سنة للذكور   1212سـلمنا أن سـن الـبلوغ هـو          سـلمنا أن سـن الـبلوغ هـو          

 إال إن ما تزوج و أجنب يف طريق رحلته و   إال إن ما تزوج و أجنب يف طريق رحلته و  ،هـو يف سـن العاشرة أن يقطع رحلة تستغرق أربع سنوات بعرض الصحراء الكربي              هـو يف سـن العاشرة أن يقطع رحلة تستغرق أربع سنوات بعرض الصحراء الكربي              
ناهيك أن هذا املهاجر قد ترك      ناهيك أن هذا املهاجر قد ترك      . . هـذا مـن ضرب املستحيالت كما أن ابنه علي التقي ولد ببالد املغرب بعد اهلجرة بسنوات                هـذا مـن ضرب املستحيالت كما أن ابنه علي التقي ولد ببالد املغرب بعد اهلجرة بسنوات                

و من ناحية أخري و من ناحية أخري . . أبـاه و جـده و مجـيع أهلـه و عشريته ليهاجر وحده إيل بالد املغرب و هذا ضرب آخر من املستحيالت                 أبـاه و جـده و مجـيع أهلـه و عشريته ليهاجر وحده إيل بالد املغرب و هذا ضرب آخر من املستحيالت                 
 ..فإن من أبناء جعفر الزكي من هاجر إيل األندلس و لكن هجرهتم كانت يف القرن الرابع اهلجري و ليست يف القرن الثالثفإن من أبناء جعفر الزكي من هاجر إيل األندلس و لكن هجرهتم كانت يف القرن الرابع اهلجري و ليست يف القرن الثالث

 ةنتائج الدراس

خنلـص مـن اسـتقراء احلقـائق إيل أن التعصـب لـلمذهيب له مـن األثـر السـليب الـذي أدي إىل إنكار وجود اإلمام حممد املهدي و            خنلـص مـن اسـتقراء احلقـائق إيل أن التعصـب لـلمذهيب له مـن األثـر السـليب الـذي أدي إىل إنكار وجود اإلمام حممد املهدي و            
 و هو األمر  و هو األمر ،و هو أمر طارئ مل يعرف من قبل فيمن سبق من أهل العلم باألنساب       و هو أمر طارئ مل يعرف من قبل فيمن سبق من أهل العلم باألنساب       . . عقـبه أو إيل إثبات وجوده مع إنكار عقبه        عقـبه أو إيل إثبات وجوده مع إنكار عقبه        

 و أن املـنكرين لوجـود اإلمـام حممـد املهـدي ال يستندون إال على بعض األخبار مع       و أن املـنكرين لوجـود اإلمـام حممـد املهـدي ال يستندون إال على بعض األخبار مع      ،لـنقل لـنقل الـذي ال يـتعارض مـع العقـل و ال مـع ا           الـذي ال يـتعارض مـع العقـل و ال مـع ا           
و أمـا مـن يثبـت ميالده و يثبت له صفات ليست للبشر العاديني فهم من املغالني فيه و بغري     و أمـا مـن يثبـت ميالده و يثبت له صفات ليست للبشر العاديني فهم من املغالني فيه و بغري     . . وجـود مـا يناقضـها مـن األخـبار     وجـود مـا يناقضـها مـن األخـبار     

 ..احلقاحلق

النسـب املتصـل إيل اإلمام حممد املهدي صحيح بالقرائن و   النسـب املتصـل إيل اإلمام حممد املهدي صحيح بالقرائن و   و أخـريا فإنـنا مـن اسـتقراء األدلـة و الـرباهني خنلـص إيل أن عمـود            و أخـريا فإنـنا مـن اسـتقراء األدلـة و الـرباهني خنلـص إيل أن عمـود            
احلجــج كمــا أن أدلــة القــائلني بتصــحيح العمــود إيل جعفــر الــزكي تتهافــت لتعارضــها مــع العقــل و املــنطق و لعــدم اتســاقها مــع     احلجــج كمــا أن أدلــة القــائلني بتصــحيح العمــود إيل جعفــر الــزكي تتهافــت لتعارضــها مــع العقــل و املــنطق و لعــدم اتســاقها مــع     

 ..مشجرات األسر املوثقة من القرن السابع و مع أعمدة النسب املتواترة ألسر يف مشارق األرض و مغارهبامشجرات األسر املوثقة من القرن السابع و مع أعمدة النسب املتواترة ألسر يف مشارق األرض و مغارهبا
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 بيان الشريف عيد عابدين املنشور يف منتدى السادة األشراف: ملحق أ
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

 
مني وعلى آ له وصحبه الطاهرين  مني وعلى آ له وصحبه الطاهرين  األاأل  ييممألأل ا ااحلمـد هلل رب العـاملني والصـالة والسـالم عـلى اشـرف املرسلني سيدنا حممد ا لنيب      احلمـد هلل رب العـاملني والصـالة والسـالم عـلى اشـرف املرسلني سيدنا حممد ا لنيب      

 ...... بعد بعدأماأما... ... الطيبنيالطيبني

 حممد املهدى بن  حممد املهدى بن اإلماماإلمام للسيد    للسيد   ةة والرتاجم والتواريخ حبثا عن معامل واضح       والرتاجم والتواريخ حبثا عن معامل واضح      األنساباألنساب  مـنذ سـنوات طويلـة وحنـن جنـوب بـني كتـب             مـنذ سـنوات طويلـة وحنـن جنـوب بـني كتـب             
  جازمةجازمة وذلك بسبب تصرحيات  وذلك بسبب تصرحيات األصولاألصول حنو البحث عن  حنو البحث عن أعقاهبمأعقاهبم حيث دفعنا الوقوف على كثرة من  حيث دفعنا الوقوف على كثرة من العسـكري العسـكري  احلسـن     احلسـن    اإلمـام اإلمـام 

كما نالحظ  كما نالحظ  . . يي احلسن العسكر   احلسن العسكر  مامماماإلاإل حممد املهدى بن السيد       حممد املهدى بن السيد      اإلماماإلمام كتـب مشـهورة تقـول باختفاء السيد           كتـب مشـهورة تقـول باختفاء السيد          يفيفوعـبارات قاسـية     وعـبارات قاسـية     
 ينصـبون حوهلا خياالت واسعة      ينصـبون حوهلا خياالت واسعة     أسـطورية أسـطورية  عـندهم شخصـيه       عـندهم شخصـيه      العسـكري العسـكري  حممـد املهـدى بـن احلسـن           حممـد املهـدى بـن احلسـن          اإلمـام اإلمـام   أنأنعـند بعـض القـوم       عـند بعـض القـوم       

  يفيف فيدعى بعضهم حياته  فيدعى بعضهم حياته األلوهيةاأللوهية  معانيمعاني عليه شيئا من  عليه شيئا من يضفييضفي فيثبتون له احلياة السرمدية مما   فيثبتون له احلياة السرمدية مما  واهيةواهيةوقصصـا مبـتدعة وأفكـار    وقصصـا مبـتدعة وأفكـار    
 غـري ذلـك ممـا امتألت به كتب القوم          غـري ذلـك ممـا امتألت به كتب القوم         إيلإيل حـتى يـأذن اهلل خبـروجه          حـتى يـأذن اهلل خبـروجه         األرضاألرض سـرداب حتـت       سـرداب حتـت      يفيفون يقولـون انـه      ون يقولـون انـه      جزيـرة بـرمودا وآخـر     جزيـرة بـرمودا وآخـر     

 صد قهم لكثرة تباعدهم ومشجرات قدمية حيتفظون هبا منذ مئات            صد قهم لكثرة تباعدهم ومشجرات قدمية حيتفظون هبا منذ مئات           يفيفوذلـك خبـالف مـا اشـتهر عـند بعض النسابني والشك              وذلـك خبـالف مـا اشـتهر عـند بعض النسابني والشك              
 الكثرة من السادة  الكثرة من السادة ؤالءؤالءبعض النسابون وان ه   بعض النسابون وان ه    كما زعم     كما زعم    األمراألمرترى هل   ترى هل   . .  عـلماء كبار    عـلماء كبار   أصـحاهبا أصـحاهبا السـنني شـهدت بصـحة انسـاب         السـنني شـهدت بصـحة انسـاب         

لـيس فيهم وان اخللف محل وزرا االنتحال خبطاء  لـيس فيهم وان اخللف محل وزرا االنتحال خبطاء     يدعـون مـا     يدعـون مـا    العسـكري العسـكري  حممـد     حممـد    اإلمـام اإلمـام  للسـيد     للسـيد    أنفسـهم أنفسـهم املعـروفني الذيـن ينسـبون       املعـروفني الذيـن ينسـبون       
 توارثوهـا وهـى خمـتومة وموثقـة ومعـتمدة مـن علماء عظام وبعض         توارثوهـا وهـى خمـتومة وموثقـة ومعـتمدة مـن علماء عظام وبعض        الـيت الـيت  مـثال لكـن مـا هـذه املشـجرات             مـثال لكـن مـا هـذه املشـجرات            األجـداد األجـداد   أحـد أحـد ارتكـبه   ارتكـبه   

و بطن مثال ثم ملاذا و بطن مثال ثم ملاذا    والنسـابني ممـن هلـم مكانـتهم بـني الـرجال و إذا احتملـنا االدعـاء فـلما ال يقتصر ذلك على فخذ ا                والنسـابني ممـن هلـم مكانـتهم بـني الـرجال و إذا احتملـنا االدعـاء فـلما ال يقتصر ذلك على فخذ ا               قـني قـني احملقاحملق
 ذلك جهال منهم كل هذه التساؤالت دفعتنا للبحث اكثر  ذلك جهال منهم كل هذه التساؤالت دفعتنا للبحث اكثر أكانأكانىل مـن يـنكر عقـبه بعـض النسـابون علـنا       ىل مـن يـنكر عقـبه بعـض النسـابون علـنا       إإنفسـهم  نفسـهم   أ  أ الءالءؤؤنسـب هـ   نسـب هـ   

  شططشططىل ىل إإة صوب االستقرار والشهود تدفع بالظن ة صوب االستقرار والشهود تدفع بالظن ععالفحـص فـالظن يدفـع بالقنا   الفحـص فـالظن يدفـع بالقنا   واكـثر فـى مـتابعة هـذا املوضـوع والسـري حنـو            واكـثر فـى مـتابعة هـذا املوضـوع والسـري حنـو            
يتفق واحتمال االنتحال وان كثرة املنتسبني يبعد يتفق واحتمال االنتحال وان كثرة املنتسبني يبعد    جمهول احلال ال   جمهول احلال ال  إىلإىل عـلى االنتسـاب       عـلى االنتسـاب      اإلصـرار اإلصـرار ذ لـو انصـفنا لوجدنـا        ذ لـو انصـفنا لوجدنـا         إ  إ أعـلى مـنه   أعـلى مـنه   
ملام حبياة ملام حبياة أدنى إأدنى إخيفى على من له  خيفى على من له    الال   صدق الدعوى سيما مع شهادات علماء ونسابون بصحة االدعاء عرب قرون ثم صدق الدعوى سيما مع شهادات علماء ونسابون بصحة االدعاء عرب قرون ثمالشك يفالشك يف

ىل فرار ىل فرار  إ إدىدى أ أ مما مماةة تلك الفرت تلك الفرتهل البيت يفهل البيت يف أ  أ  مر هبا   مر هبا  اليتاليت  ةة آنذاك والظروف اخلاص    آنذاك والظروف اخلاص   ةة كانـت موجـود     كانـت موجـود    لـيت لـيت  ظـل احلكومـات ا      ظـل احلكومـات ا     العلويـني يف  العلويـني يف  
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 تلك  تلك يفيف البالد واجلبال رجاء النجاة  البالد واجلبال رجاء النجاة أقصىأقصى  إىلإىل يهرب  يهرب أوأوصيل ينكر نسبه    صيل ينكر نسبه    ألأل ا  ا ييكـثريا منهم خوفا من السطو والتشريد وكان العلو        كـثريا منهم خوفا من السطو والتشريد وكان العلو        
 ونظرة  ونظرة اآلخريناآلخرين نفوس  نفوس يفيف حبقهم زادهم حبا  حبقهم زادهم حبا أباحوهأباحوه  الذيالذي مسـتحيال وأن القـتل    مسـتحيال وأن القـتل   أمـرا أمـرا  وان القضـاء املـربم عـلى العلويـني بـات        وان القضـاء املـربم عـلى العلويـني بـات       األيـام األيـام 

 تدل بوضوح   تدل بوضوح  يي احلسن العسكر   احلسن العسكر  اإلماماإلمام حممد املهدى بن      حممد املهدى بن     اإلماماإلمام رافقـت حياة السيد       رافقـت حياة السيد      الـيت الـيت  والسياسـية     والسياسـية    األمنـية األمنـية   األوضـاع األوضـاع   إىلإىلدقـيقة   دقـيقة   
صــل كأســاس حلكــم صــل كأســاس حلكــم ألألاا   وغمــوض مصــري أبــنائهم واالعــتماد عــلى هــذا  وغمــوض مصــري أبــنائهم واالعــتماد عــلى هــذا أخــبارهمأخــبارهمغــياب الكــثري مــن غــياب الكــثري مــن عــلى العلــل الواقعــة وراء عــلى العلــل الواقعــة وراء 

 موارد كثرية  موارد كثرية يفيف فقدت مصداقيتها  فقدت مصداقيتها اليتاليت ونفـيا تلـك احلجـة        ونفـيا تلـك احلجـة       إثـباتا إثـباتا  يتطلـب احلجـة الـبالغة         يتطلـب احلجـة الـبالغة        األمسـاء األمسـاء االحتـياط الشـديد عـند جـرد         االحتـياط الشـديد عـند جـرد         
  أردناأردنا ليس متعادلني لو      ليس متعادلني لو     األفراداألفرادوخوف خروج   وخوف خروج     رراألغيااألغياعنى خوف دخول    عنى خوف دخول    أأ  أظهروهأظهروه فيما    فيما   املعادلةاملعادلة  طـريف طـريف ن  ن  إإسـباب معـروفة ثـم       سـباب معـروفة ثـم       وألوأل
 امليزان  امليزان يفيف فـرد عـلى الظن وعدم احلجة اثقل          فـرد عـلى الظن وعدم احلجة اثقل         إخـراج إخـراج  الـتعامل مـع فـرد مشـكوك يـتأرجح بـني اخلوفـني فـإن                   الـتعامل مـع فـرد مشـكوك يـتأرجح بـني اخلوفـني فـإن                  يفيفعاة االحتـياط    عاة االحتـياط    اامـر مـر 

ال ال  نسـب السادة اهلامشية وهو يعلم انه ليس منهم فقد أضر بآخرته ملكان انتح  نسـب السادة اهلامشية وهو يعلم انه ليس منهم فقد أضر بآخرته ملكان انتح يفيف يدخـل نفسـه       يدخـل نفسـه      فـالذي فـالذي   أثـرا أثـرا  الدنـيا     الدنـيا    يفيفواخطـر   واخطـر   
 من   من  اهلامشياهلامشي إخراج    إخراج   أماأما بنفسه    بنفسه   إالإال وال يلحق ضرره الفاحش       وال يلحق ضرره الفاحش      أخرتهأخرتهامسهـم وسـرقة حقهـم ظـلما ومـثل هـذا ربـح دنـياه واضـر                   امسهـم وسـرقة حقهـم ظـلما ومـثل هـذا ربـح دنـياه واضـر                   

 الدنـيا خسـر شـرف النسـب الرفـيع ومـا يرتتب علبه من        الدنـيا خسـر شـرف النسـب الرفـيع ومـا يرتتب علبه من       يفيف  ننخسـرانا خسـرانا صـله فانـه يرتتـب علـيه         صـله فانـه يرتتـب علـيه         أأ مـن شـجرته و      مـن شـجرته و     ههدوحـته وقطعـ   دوحـته وقطعـ   
 عن  عن اإلقداماإلقدام هذا  هذا ههال يردعال يردعيعـلم ان مـن جتـرأ عـلى ادعـاء السـيادة       يعـلم ان مـن جتـرأ عـلى ادعـاء السـيادة        بإغـرائه عـلى اخلـروج مـن مسـلكه فكلـنا               بإغـرائه عـلى اخلـروج مـن مسـلكه فكلـنا              اآلخـرة اآلخـرة   يفيفحقـوق   حقـوق   

 وما ختفى  وما ختفى األعنياألعني يعلم خانة    يعلم خانة   الذيالذي رهبم    رهبم   إيلإيل  أمرهمأمرهمالء الدعـاة ومـا هـم يقرتفـون ونـرتك            الء الدعـاة ومـا هـم يقرتفـون ونـرتك            ؤؤ هـ   هـ    نـدع نـدع    أشـنع فـلما ال      أشـنع فـلما ال     وومـا هـ   مـا هـ   ارتكـاب   ارتكـاب   
 الطاهرة وطرده عن     الطاهرة وطرده عن     فرع من شجرته الطيبة     فرع من شجرته الطيبة    بإنكاربإنكار جهـل مـا يصـدع قلـب الرسول عليه السالم              جهـل مـا يصـدع قلـب الرسول عليه السالم             أوأوالصـدور وال نرتكـب بغـرور        الصـدور وال نرتكـب بغـرور        

 وصمت غالب املصادر عن املوضوع وصعوبة البحث كل ذلك مل حيل بيننا  وصمت غالب املصادر عن املوضوع وصعوبة البحث كل ذلك مل حيل بيننا باإلنكارباإلنكار وأخـريا فان تقريح املشهور      وأخـريا فان تقريح املشهور     النسـيب النسـيب مقامـه   مقامـه   
 شخصنا على ذلك فواهلل ما       شخصنا على ذلك فواهلل ما      ةةاملثبتاملثبت  األدلةاألدلة من    من   الكـايف الكـايف  العـثور عـلى القـدر         العـثور عـلى القـدر        يفيف  واألمـل واألمـل  احملاولـة فاالطمئـنان       احملاولـة فاالطمئـنان      يفيف قدمـا     قدمـا    املضـي املضـي وبـني   وبـني   

 حبا   حبا  العسكريالعسكري احلسن    احلسن   اإلماماإلمام حممد املهدى بن      حممد املهدى بن     اإلماماإلمام ذكرى    ذكرى   إحياءإحياء  يفيف رغبة    رغبة   إالإال هذا الطريق     هذا الطريق    يفيف  األخرىاألخرىت  ت  رفعـت قدمـا ووضع    رفعـت قدمـا ووضع    
 ...... اخلتام اخلتاميفيف البيت الذين فرض اهلل حمبتهم ومودهتم على الناس مجيعا  البيت الذين فرض اهلل حمبتهم ومودهتم على الناس مجيعا أهلأهل  يفيف

 ،،،،،،،،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
 ريريالعسكالعسك حممد  حممد اإلماماإلمام حممد املهدى بن  حممد املهدى بن اإلماماإلمامبيان نسب بيان نسب 

 --------:: بعض املراجع نذكر منها بعض املراجع نذكر منهايفيفكما ورد كما ورد 
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 ذكر نسب  ذكر نسب إبانإبان  العسكريالعسكري حممد املهدى بن احلسن  حممد املهدى بن احلسن اإلماماإلمام/ /  مـراجعهم نسـب السـيد    مـراجعهم نسـب السـيد   يفيف أثبـت كـثريا مـن عـلماء النسـب         أثبـت كـثريا مـن عـلماء النسـب        –  ☼
  ددأحأح من غري تكرب من       من غري تكرب من      احلسييناحلسيين  احلنفياحلنفي بكر    بكر   أبىأبى الدين    الدين   تقيتقي/ /  اجللـيل صـاحب التصانيف الزاهرة السيد          اجللـيل صـاحب التصانيف الزاهرة السيد         واإلمـام واإلمـام العـامل الـنحرير     العـامل الـنحرير     

حممد حممد / /  ذلك النسب على يد قاضى حسبان السورية فأمجعوا على نقل نسبه وذكر شجرته للسيد                 ذلك النسب على يد قاضى حسبان السورية فأمجعوا على نقل نسبه وذكر شجرته للسيد                إثباتإثباتمـنهم بـل وقد نقلوا       مـنهم بـل وقد نقلوا       
 ::يد تهيد ته أ أ نقلت النسب و نقلت النسب واليتاليت واليك بعض املراجع  واليك بعض املراجع اهلادياهلادي بن اإلمام على  بن اإلمام على العسكريالعسكرياملتقى بن احلسن املتقى بن احلسن 
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نقولة من الشجرة نقولة من الشجرة  امل املالعسـكري العسـكري  احلسـن   احلسـن  اإلمـام اإلمـام  حممـد املهـدى بـن     حممـد املهـدى بـن    اإلمـام اإلمـام  بـن عيسـى بـن عـلى بـن        بـن عيسـى بـن عـلى بـن       ىى بـن موسـ     بـن موسـ    حيـي حيـي بـن حممـد بـن       بـن حممـد بـن       

 بتوارخيها  بتوارخيها احملتفظةاحملتفظةهجرية بدار الرصاص مبدينة الرسول عليه السالم    هجرية بدار الرصاص مبدينة الرسول عليه السالم    935935 سنة    سنة   يي مجعها حممد بن رسول الربزجن      مجعها حممد بن رسول الربزجن     اليتاليتالـربزجنيه   الـربزجنيه   
 مدة السلطان  مدة السلطان يفيفاسالمبول اسالمبول إإ السـابقني عـلى يـد الشريف أمحد بن سليمان من ذوى زيد أمري مكة املشرفة وفى     السـابقني عـلى يـد الشريف أمحد بن سليمان من ذوى زيد أمري مكة املشرفة وفى    األشـراف األشـراف عـند   عـند   

ختم ختم { { أربعةأربعة  أختامأختامصول وعليها   صول وعليها    األ  األ يفيفطعان  طعان  األاأل  يها االعـتماد مـن حجـة الـنقول اخلالية من احلشو و            يها االعـتماد مـن حجـة الـنقول اخلالية من احلشو و             وعلـ   وعلـ  ييأمحـد خـان العـثمان     أمحـد خـان العـثمان     
  ييختم الشريف حممد املقدس ختم الشريف حممد املقدس } {} { مكة املشرفة أمحد بن سليمان من ذوى زيد           مكة املشرفة أمحد بن سليمان من ذوى زيد          أمريأمريختم  ختم  } { } { حممد بن رسول الربزجنى   حممد بن رسول الربزجنى   

  } }ييالعريضالعريض

 ونسخة بزقاق    ونسخة بزقاق   --- مكة املشرفة   مكة املشرفة  يفيفال نسخة   ال نسخة    رق غـز    رق غـز   يفيف ثـالث تسـخ       ثـالث تسـخ      يفيفونقلـت   ونقلـت    }  } ييخـتم السـلطان أمحـد خـان العـثمان         خـتم السـلطان أمحـد خـان العـثمان         {{
 مديـنة الطود بصعيد مصر وهى مدينة مشهورة بني مدينيت األقصر واسنا وكانت               مديـنة الطود بصعيد مصر وهى مدينة مشهورة بني مدينيت األقصر واسنا وكانت              يفيف نسـخة     نسـخة    – املغـرب     املغـرب    يفيفاحلجـر مبديـنة فـأس       احلجـر مبديـنة فـأس       

 رقها ثم جددت وحررت  رقها ثم جددت وحررت يفيف حصل فيها ضعف  حصل فيها ضعف األيدياأليديومـن كـثرة تداول تلك النسخة مع األيام ومس    ومـن كـثرة تداول تلك النسخة مع األيام ومس    . .  ذلـك الوقـت     ذلـك الوقـت    يفيفإمـارة   إمـارة   
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 هجـرية وقد جرى نقلها حبضرة العلماء واحملققني واملوقعني عليها بدون             هجـرية وقد جرى نقلها حبضرة العلماء واحملققني واملوقعني عليها بدون            12121212 الشـريف وذلـك سـنة       الشـريف وذلـك سـنة      األزهـر األزهـر اجلـامع   اجلـامع   بالقاهـرة ب  بالقاهـرة ب  
 -:: الشريف خبطوطهم هم  الشريف خبطوطهم هم األزهراألزهر نقصان وقد وقع عليها علماء  نقصان وقد وقع عليها علماء أوأوزيادة زيادة 

 
 يي االزهر االزهريي احلنف احلنفيي املقدس املقدساجلعفرياجلعفري  احلسييناحلسيين على بن موسى بن مشس الدين  على بن موسى بن مشس الدين –  11

 افظ القرىافظ القرى حم حمييفندفندأأحسنني حسنني / /  السيد السيد–  22

 يي االزهر االزهريي الشافع الشافعيي بن مسعود الروخ بن مسعود الروخإبراهيمإبراهيم الشيخ  الشيخ –  33

 يي الشيخ عمر زايد عيسى االزهر الشيخ عمر زايد عيسى االزهر–  44

  الشيخ حممد عباده الشيخ حممد عباده–  55

 يوم السبت    يوم السبت   يفيف  البكريالبكريحممد توفيق   حممد توفيق   / /  السيد    السيد   ةةبالديار املصري بالديار املصري   األشـراف األشـراف  عهـد نقيـب       عهـد نقيـب      يفيف  األشـراف األشـراف وقـد سـجلت بـنقابة السـادة         وقـد سـجلت بـنقابة السـادة         
 15851585ه حتت رقم ه حتت رقم 13221322 من ذو احلجة سنة  من ذو احلجة سنة 2121

 
 بصعيد مصر  بصعيد مصر األشرافاألشراف نقيب السادة  نقيب السادة يي النقشبند النقشبندييشعرشعر األ األيي املك املك احلسيين احلسييناجلعفرياجلعفريموسى معوض موسى معوض / / رسـالة السـيد الشريف    رسـالة السـيد الشريف    **

 هجرية وهى رسالة خطية مكونة من مخسون صفحة          هجرية وهى رسالة خطية مكونة من مخسون صفحة         13051305 عـبد الرحـيم السـقاف وذلـك سـنة             عـبد الرحـيم السـقاف وذلـك سـنة            علـوي علـوي  السـيد     السـيد    إىلإىل  األعـلى األعـلى 
 املعقـول واملبســوط شــجرة حممــد بــن رســول   املعقـول واملبســوط شــجرة حممــد بــن رســول  يفيف ذكــر هــذا النســب ومـتفق علــيه وصــحيح ومبــا ثبــت   ذكــر هــذا النســب ومـتفق علــيه وصــحيح ومبــا ثبــت  3131؛؛3030وجـاء هبــا ص وجـاء هبــا ص 

 سليمان من ذوى زيد أمري مكة     سليمان من ذوى زيد أمري مكة    أبوأبو صـنفها حممـد بـن رسـول للشريف أمحد             صـنفها حممـد بـن رسـول للشريف أمحد            الـيت الـيت  وهـى     وهـى    األعـلى األعـلى  صـاحب التصـنيف       صـاحب التصـنيف      ييالـربزجن الـربزجن 
  والنقباء والعلماء والنقباء والعلماءييسالمبول على يد السلطان أمحد خان العثمانسالمبول على يد السلطان أمحد خان العثمانإإ  يفيفاملشرفة سابقا املشرفة سابقا 

  يفيف  أوردأوردى النسب وخص من بني الشجرة الفاطمية بسلسلة الذهب و           ى النسب وخص من بني الشجرة الفاطمية بسلسلة الذهب و            جعفـر الصـادق رضـى اهلل عـنه أعـل            جعفـر الصـادق رضـى اهلل عـنه أعـل           اإلمـام اإلمـام إن نسـب    إن نسـب    ""
 جعفر الصادق  جعفر الصادق سيديسيدي وفـى سـائر البقاع وقد خص هبا    وفـى سـائر البقاع وقد خص هبا   واألمصـار واألمصـار   الـبوادي الـبوادي   يفيف مبـا كـثر مـن فـروعها       مبـا كـثر مـن فـروعها      اإليـثار اإليـثار تنقـيحها مبـزيد مـن       تنقـيحها مبـزيد مـن       

 املقررة  املقررة األصولاألصول  يفيف  واإلطنابواإلطناب صحة النقول املتأخرة واملنقحة من احلشو  صحة النقول املتأخرة واملنقحة من احلشو يفيف علـيها املعـتمد    علـيها املعـتمد   هـي هـي ويقـال له عمـود الشـرف وهـذه      ويقـال له عمـود الشـرف وهـذه      
 وتركتم املعارضة لنا كوننا      وتركتم املعارضة لنا كوننا     أصلناأصلنافـإن طالعـتموها وطالعـتم غريهـا مـن التواريخ املشرقية واملغربية لوجدمت صحة قولنا وعرفتم                  فـإن طالعـتموها وطالعـتم غريهـا مـن التواريخ املشرقية واملغربية لوجدمت صحة قولنا وعرفتم                  

 ""متأخرينمتأخرين
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 حممـد املهـدى بـن احلسن     حممـد املهـدى بـن احلسن    اإلمـام اإلمـام  طالـب كـرم اهلل وجهـه متسلسـال حـتى       طالـب كـرم اهلل وجهـه متسلسـال حـتى      أبـى أبـى  الشـريف مـن اإلمـام عـلى بـن          الشـريف مـن اإلمـام عـلى بـن         النسـب النسـب ثـم ابـتداء     ثـم ابـتداء     
  علويعلويماكن احملددة واملدونة بالرسالة ثم رد السيد الشريف         ماكن احملددة واملدونة بالرسالة ثم رد السيد الشريف          األ  األ  بالـتواريخ و    بالـتواريخ و   وأوالدهوأوالده  احلسـيين احلسـيين ى حممـد ابوجعافـر      ى حممـد ابوجعافـر       حـت   حـت  العسـكري العسـكري 

  الشريف موسى معوض باالعرتاف مبا جاء برسالته الشريف موسى معوض باالعرتاف مبا جاء برسالتهإىلإىلعبد الرحيم السقاف برسالة عبد الرحيم السقاف برسالة 

 
 -------::ييحسني حممد الرفاعحسني حممد الرفاع//٭ شجرة السيد ٭ شجرة السيد 

 هجرية املسجل بدار الكتب املصرية برقم  هجرية املسجل بدار الكتب املصرية برقم 13551355 وذلك سنة  وذلك سنة شرافشرافاألاأل ومشـجر السادة   ومشـجر السادة  األنسـاب األنسـاب مبحـث حبـر     مبحـث حبـر     { { املسـمى   املسـمى   
  العسكريالعسكري احلسن    احلسن   اإلماماإلمام طالـب كرم اهلل وجهه حتى         طالـب كرم اهلل وجهه حتى        أبـى أبـى  عـلى بـن       عـلى بـن      اإلمـام اإلمـام ب وهـى عـبارة عـن شـجرة مسـطرة مـن              ب وهـى عـبارة عـن شـجرة مسـطرة مـن              //حح75057505

  والتواريخ مدونة على املشجر والتواريخ مدونة على املشجراألماكناألماكن حمددة  حمددة وأوالدهموأوالدهم حممد املهدى وذريته  حممد املهدى وذريته اإلماماإلماموابنه وابنه 

 
ن على بن مسلم بن سليمان ب سامل بن حممد بن أمحد بن عامر النجار متسلسال حتى على التقى                   ن على بن مسلم بن سليمان ب سامل بن حممد بن أمحد بن عامر النجار متسلسال حتى على التقى                   عبيد ب عبيد ب //٭نسـب الشريف    ٭نسـب الشريف    

 طالــب كــرم اهلل وجهــه ومت  طالــب كــرم اهلل وجهــه ومت أبــىأبــى عــلى بــن  عــلى بــن اإلمــاماإلمــام حــتى  حــتى اهلــادياهلــادي عــلى  عــلى اإلمــاماإلمــام بــن  بــن العســكريالعســكري حممــد املهــدى بــن احلســن  حممــد املهــدى بــن احلســن اإلمــاماإلمــامبــن بــن 
 السيد الشريف عبيد بن على بن مسلم بن  السيد الشريف عبيد بن على بن مسلم بن ورأيتورأيت   اهلامشية اهلامشيةالعلويةالعلوية عـلى الوجـه املسطر هبذه النسبة    عـلى الوجـه املسطر هبذه النسبة   ههمـا نصـ  مـا نصـ  االعـتماد علـيها    االعـتماد علـيها    

 اهلل  اهلل إيلإيلباحملاميد الفقري باحملاميد الفقري  /  / قبليقبلي ضرحيه بناحية احلجز  ضرحيه بناحية احلجز الذيالذي احملقق السيد عالء الدين النجار  احملقق السيد عالء الدين النجار الربانيالربانيسـليمان مـن ذرية القطب      سـليمان مـن ذرية القطب      
 .. ختمه ختمهاحلسييناحلسيين  يي بن معوض احلداد الكالب بن معوض احلداد الكالبإبراهيمإبراهيمالسيد عباس بن السيد عباس بن 


