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 السقدمة:

إذ أنيع اإلمتجاد الحكيقي لمخسالة  الحجيث عغ سيخة أىل البيت عمييع الدالم يعّج ذا أىسية بالغة
، السحسجية الخالجة واألمشاء عمييا وحاممي عمػميا وأول مغ ذاد عغ مفاليسيا الدامية وعقائجىا الحقة

األسذ بشاء اإلندان و لآفاقًا ميسة لشا فتح فجراسة سيختيع بالذكل الرحيح ووفق السشيج العمسي الجقيق ي
 .السجتسع واألمة اإلسالميةالفخد و فكخ وسمػك  يجب أن تبشى عميياالفكخية والدمػكيات الرحيحة التي 

عمييع الدالم في آبائو الرادقيغ  بأقل أىسية عغ آثار عميو الدالموليذ أثخ اإلمام الحدغ العدكخي 
 كان ة سياسية صعبة ومعقجة ججاً حكبوىي  ياعاش ومع الطخوف التي تاريخ اإلسالم الفكخي والحزاري،

الخشاق والتزييق عميو وحبدو في داره في سامخاء ووضع العيػن والجػاسيذ عميو وتخقب والدة ولجه 
و عغ الكيام بسدؤوليات يكلّ و مع تمظ الطخوف العريبة لع لكشّ  مغ أبخز سساتيا، عميو الدالمالسيجي 

 اإلليية وميامو الخبانية.
رايتيع الفكخية في الحق األيام  ػن غ سيحسمالخاصة التي أحاط بيا شيعتو بػصفيع م ةخعايال توكان

في ضل انقصاع عرخ الحزػر وغيبة خمفو اإلمام السيجي كان مغ أعطع ما قام بو عميو الدالم بصخيقة 
ومتابعتيع، فقج اتخح اإلمام عميو  ال تثيخ قمق الدمصات الحاكسة وال تمجأىع إلى التخكيد عمى الذيعة

، وسار عمى نيج أبيو اإلمام أبي الحدغ بسقجار ما تدسح بو الطخوف الدالم سياسة الكتسان والحيصة إال
اليادي عميو الدالم في اتخاذ الػكالء الثقات في أشخاف البالد الذاسعة وكانت ميام الػكالء تتمخز في 

 الجيشي بيغ اإلمام والذيعة مغ تدميع السصالب الجيشية والعمسية والسالية الذخعية. اإلرتباط
واإلعجاد ومغ أبخز ما اخترت سيختو العصخة ىػ ما قام بو مغ دور ىام وبالغ الحداسية في التسييج 

ستسثمة في الغيبة في ضل الفكخي إلمامة ولجه وخمفو اإلمام السيجي عميو الدالم نطخًا لخرػصيتيا ال
سية عمى عمع بقخب مػعج الطخف الدياسي بالغ التعقيج الحي رافق حياتو السباركة إذا كانت الدمصات العبا

، فكان ىحا اإلرىاص والدة اإلمام السيجي عميو الدالم وأنو اإلمام الثاني عذخ السعج لقصع دابخ الطمسة
لفاعمة في أقرى حخي بأن يقمقيا فيجعميا عمى ألبة اإلستعجاد الستكبالو ووئجه في السيج وأن تزع قػاىا ا

 سػاجية الخصخ القادم.درجات اإلستشفار ل
بو يلاوأسالبحث الحاضخ إلى محاولة متػاضعة لفيع خصػات اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم  وما

أبخز سسات ىحه الخعاية األبػية يتمخز في الذصخ الثاني مغ ميام ىحا البحث و في رعايتو لذيعتو  ةالفحّ 



ضاىخة فكخية ىامة ستخافقيع بعج وتدميحيع إزاء  شيعتو عجادإل عميو الدالم وأدواتو تسييجهوىػ بيان كيفية 
 ، ومغ هللا التػفيق.تو وىي غيبة خمفو االمام السيجي عميو الدالمداشي

 
 مذيعة:أواًل: رعايتو ل

 
حرخ مغ مثمت الطخوف القاىخة لمغاية التي عاصخىا اإلمام الحدغ بغ عمي العدكخي عميو الدالم 

في محمة العدكخ في سامخاء وحخمانو مغ أبدط الحخيات الذخرية بدبب تعدف الدمصة  سياسي
مشصمقاتو السغايخة تسامًا لدمفو الرالح مغ األئسة الشجباء الصاىخيغ عمييع الدالم  العباسية الحاكسة

تصمبات في رعايتو ألتباعو الذيعة، فكانت تمظ السشصمقات واألساليب السبتكخة كفيمة بتمبية م أجسعيغ
في مسارسة أثخه الجيشي والتخبػي بػصفو الحافع عمى مديخة السخحمة واستغالل كل الفخص الدانحة 

الخالفة الخبانية في األرض واألميغ السشرب مغ قبل هللا وبالشز عغ ججه السرصفى صمى هللا عميو 
 اآلتي:عمييع الدالم، فكانت تمظ الجيػد تتمخز في  وآلو وآبائو الصاىخيغ

 
 :والحيطة الكتسان عمى والتأكيد شيعتو عن عميو الدالم اإلمام حتجابإ ـ 1

 عغ حتجاباإل إلى الحدغ العدكخي عميو الدالم اإلمام ضصخإ سمفشاأ كسا الدمصة سياسات بدبب
فّزل  الطخوف تمظ ضل في عميو الدالم اإلمام وكان األمشية السالحقة عغ ليع ضساناً  وأوليائو شيعتو

 .السباشخ عمى بذيعتو السباشخ غيخ لتقاءاإل
 مغ وخسيذ إثشيغ كل العباسي البالط في التػاجج عميو الدالم العدكخي  ماماإل عمى فخض قج وكان

 يغز الذارع وكيف كان الخالفة دار إلى وركػب يػم الشاس حزػر الخوايات توصف قجو  (1) أسبػع كل
 وكان ،الكخيع بذخرو والتبخك اإلمام لخؤية الدحام مغ الشاس كيف كانت تزجو  والحسيخ والبغال بالجواب

 قصعاً  وىػ ويحتخمو يجمو مغ ليعخفػا بل الدمصة مغ كخماً  ليدت الجعػة ىحه بأن يعمع عميو الدالم اإلمام
 الزيع مغ وأوليائو تباعوأ عمى الحخص مبجأ مغ اإلمام فكان األذى عبي يػقعػن  حتى شيعتو مغ

 بغ عمي عغ روى  فقج ،مشو القخب وال عميو نكباباإل وال السػكب مغ التقخب بعجم يػصييع والتعدف
 يذيخ وال حجأ عمي يدمسغ الأ :تػقيعو فخخج ركػبو يػم دمحم ألبي وتخصجنا بالعدكخ اجتسعشا» :قال جعفخ

 (2)«.أنفدكع عمى مشػن أت ال نكعإف ،ئمػ ي وال بيجه ي  إل
 قج دمحم بأبي فإذا الغشع شارع في يػماً  أصبحت» :قال البمخي العديد عبج بغ دمحم عغ أخخى  رواية وفي

 عخفػهاف عميكع هللا حجة ىحا الشاس أييا صحت نإ تخى  :نفدي في فقمت ،العامة دار يخيج مشدلو مغ أقبل
 الكتسان ىػ إنسا :يقػل الميمة تمظ ورأيتو ،سكتا أن فيو عمى الدبابة صبعوإب أوما مشي دنا فمسا ،يقتمػنشي

 الشابع شيعتو عمى اإلمام حخص عمى واضحة داللة األخبار ىحه فيف  (3)«.نفدظ عمى هللا تقاف القتل أو



 كيج مغ وسالمتيع أرواحيع عمى الحفاظ األول ىتساموا  وكان السؤمشيغ رعاية في األبػي  وصخ ح مغ
 . الدمصة

 
 :بالدعاء ةذيعال تزويد ـ 2

 ىعار فكأ ثلب الفكخية والثقافية الدالم عمييع البيت أىل أئسة بخامج حجىكانت األدعية إ مػممع ىػ كسا
 الثقافي الفداد ألػان كل ضج التحجي بخنامج دائساً  جتع عشيع السأثػرة األدعية وكانت شيعتيع ةوتخبي
 مراديقيا بكل الصغات ضج رجيالث الذيعة نفػس في تبث األدعية تمظ وكانت والدياسي جتساعيواإل

 التصػيع لػسائل التدميع وعجم ية الطالسيغمػاج في والربخ ستقامةاإلتقػية روح و  مشيا الفكخية ال سيساو 
 عغ تػارثػىا التيعمييع الدالم  البيت ىلأ  عشج الكمسات تمظ وكانت ،والتزميل والتخىيب التخغيب مغ

 السجتسع تثكيف في واسعة ورؤى  تخبيو ومشياج لييةإ معارف دائخة صمى هللا عميو وآلو هللا رسػلججىع 
شأن  ذلظ في شأنو باألدعية شيعتو يخفج المدعميو ال العدكخي  عمي بغ الحدغ اإلمام وكان .اإلسالمي

 .ليياإ أحػجيع فسا الحخجة الطخوف تمظ وفي عميو الدالم الكخام آبائو
 عشجما ذيعتوب يختز ما مشيا نحكخ عميو الدالم العدكخي  الحدغ ماماإل عغ كثيخة أدعية وردت وقج
 بتمظ يدودىع عميو الدالم فكان الطالسيغ عمى الجعاء فيو يصمبػن  لديجىع فكتبػا الجنيا بيع ضاقت

 :ذلظ مغ ونحكخ األدعية
 وضمسو لجػره قع أىل شكاه الحيأحج أركان الجولة العباسية الطالسة  بغا بغ مػسى عمى الصػيل دعائو

 الحل وقارعشا الحيخة غذػة عميشا ستػلتاو  الفتغ زيغ شسمشا وقج الميع... » :وىحه بعس مغ سصػره
 في عىوس ظسحك لعصّ  مسغ بغاإل ندمعا مػرناأ وابتد ديشظ في السأمػنيغ غيخ عميشا وحكع والرغار

 ميخاثاً  وعجنا السذػرة بعج غمبة وإمارتشا القدسة بعج دولة فيئشا عاد وقج الميع ،بالدك وإفداد عبادك إتالف
 الحمة أىل السؤمشيغ أبذار في وحكع واألرممة اليتيع بديع فز والسعا السالىي فاشتخيت لألمة ختياراإل بعج

 ليدتخفي و  س  اغ  مخ   وتججع   ،و  سشام   وتجب   و  سػق   ع  وتيذ   و  قائس   ترخع حاصخةً  يجاً  الحق مغ لو ح  ت  فأ   الميع... 
 (4)«.... حيمتو بحدغ الحق ويطيخ صػرتو بكبح الباشل

 فييا شكى شيعتو حجأ مغ ةرقع عميو الدالمالحدغ العدكخي  اإلمام عمى وردت أخخى  رواية وفي
 هللا نإ ،هللا عبج أبا يا» :عميو الدالم اإلمام فأجابو الدمصات وتحامل الحال سػء و الحجيج وثقل الحبذ
رقعة  هللا إلى كتباو  بالربخ فعميظ الرالحيغ ثػاب ذلظ عمى فيثبتيع صبخىع ليختبخ هعباد يستحغ

 يخاك ال حيثوادفعيا  عشجه إلى هللا عّدوجل فعيار واوأنفحىا إلى مذيج الحديغ بغ عمي صمػات هللا عميو 
 واستجخت بظ واستغثت بحبمظ واعترست بفشائظ وندلت بابظ قرجت نيإ الميع...: الخقعة في وأكتب أحج
 الجبابخة عال قج نوإ بيجي خح العالسيغ الو يا ،أجخني السدتجيخيغ جار يا أغثشي السدتغيثيغ غياث يا بظ
 حقػقيع الحقػق  ذوي  ومشعػا السدمسيغ بفيء ستأثخوااو  خػال ديشظ أىل تخحوااو  بالدك وضيخوا أرضظ في



 بجبخوتيع وتمدصػا أوليائظ وكحبػا اآلءك سترغخوااو  والسعازف السالىي في وصخفػىا ليع جعمتيا التي
 (5)«.... فائجة مشيع يشتجع مغ أو حاجة، يدأليع عسغ واحتجبػا عدزتأ  مغ ويحلػا أذلمت مغ ليعدوا

 الحاكسة الدياسية والحالة عميو الدالم اإلمام لعرخ وصفنالحع  األدعية ىحهشيات سصػر  وفي
 سرالحالو  الميػ في وتبجيجىا السدمسيغ بأمػال ستئثارواإل جيعوالت والطمع والفداد الفػضى مغ آنحاك

 .لمحكام الفاسجيغ الذخرية
 
 وقزاء اإلعجاز بطريقة البعيدة مشاطقيم في شيعتو عشدعميو الدالم  حزهره .3

 :حهائجيم
 دمحم أبي عمى فجخمت ،سشة حججت»: قال الجخجاني الذخيف بغ جعفخ عغ الخاونجي القصب روى 

  ؟ أدفعو مغ إلى أسألو أن فأردت السال مغ شيئاً  معي حسمػا أصحابشا كان وقج رأى مغ بدخ عميو الدالم
 .خادمي السبارك إلى معظ ما دفعإ :ذلظ لو أقػل أن قبل فقال
 .الدالم عميظ يقخأون  بجخجان شيعتظ نإ :وقمت وخخجت ففعمت :قال
 الحج؟ مغ فخاغظ بعج مشرخفاً  أولدت :قال
 ى.بم :قمت
 ليالي لثالث الجسعة يػم وتجخميا ،يػماً  غيوسبع مائة إلى ىحا يػمظ مغ جخجان إلى تريخ نظإف :قال

 فامزي الشيار آخخ اليػم ذلظ في أوافييع أني عمسيعأفـ ،الشيار أول في اآلخخ ربيع شيخ مغ يسزيغ
 بغ الرمت ودسّ ف بغإ الذخيف لػلجك ويػلج وولجك ى أىمظعم فتقجم ،معظ ما ويدمع يدمسظ هللا نإف ،راشجاً 

 .أوليائشا مغ ويكػن  هللا سيبمغوو  الذخيف بغ جعفخ بغ الذخيف
 إلى السعخوف كثيخ شيعتظ مغ وىػ الجخجاني سساعيلإ بغ بخاليعإ نإ ،هللا رسػل ابغ يا :فقمت
 في هللا نعع في الستقمبيغ حجأ وىػ درىع لفأ مائة مغ أكثخ مالو مغ الدشة في لييعإ يخخج أوليائظ
 .جخجان
 سػيا ذكخاً  ورزقو ذنػبو لو وغفخ شيعتشا لىإ صشيعو سساعيلإ بغ بخاليعإ اسحاق بيأ هللا شكخ :فقال

 وسمسشي تجوحج عشجه مغ تفانرخف. حسجأ ابشظ سع :عمي بغ الحدغ لظ يقػل :لو فقل ،بالحق قائال
 وجائشي ذكخ ما عمى خخاآل ربيع شيخ مغ الشيار ولأ في الجسعة يػم في جخجان وافيت حتى هللا

 واعجّ أ و  إليو تحتاجػن  لسا ػاب  ىّ أفت اليػم ىحا في يػافيكع نأ وعجني ماماإل ان فأعمستيع ،ييشئػني صحابشاأ
 .كميا وحػائجكع مدائمكع
 عميو الدالم دمحم بػأ وافشا وقج الإ شعخنا ما فوهللا ،داري  في كميع اجتسعػا والعرخ الطيخ صمػا فمسا

 بغ جعفخ وعجت كشت نيإ :قال ثع يجه مشاوقبّ  فاستقبمشاه ،عميشاًً  والأ ىػ عفدم   مجتسعػن  ونحغ ليشاإ فجخل



 اً عيج بكع ألججد ليكعإ وصخت رأى مغ بدخ والعرخ الطيخ فرميت الشيار ىحا خخآ وافيكعأ نأ الذخيف
 .كميا وحػائجكع مدائمكع جسعػاأف ،ناآل جئتكع ناأ وىا

 مشح ببرخه صيبأ جابخاً  ابشي نإ :هللا رسػل بغ يا :قال جابخ بغ خزالش لسدائمتو انتجب مغ فأول
 فياتو. :يو. قالعيش عميو يخد ان هللا دعػااف شيخأ

 ،سألػه ما كل لىإ جابأو  ،حػائجيع لػنوأيد فخجل رجل متقج   ثع .بريخاً  فعاد عيشيو عمى بيجه فسدح
 (6)«.ذلظ يػمو مغ وانرخف بخيخ ليع ودعا الجسيع حػائج قزى حتى
 
 :السادية شيعتو حهائجل ه عميو الدالمقزاءـ  4

 نجدي وىػعميو الدالم بالكخم والجػد والعصية وقزاء الحػائج  العدكخي  الحدغدمحم  بػأ ماماإل شتيخإ
 كان حيث ةيغيب بمسحات يترف كخمو وكان والعجو الػلي حلظب لو شيجكسا  عمييع الدالم الكخام آبائو
 :خباراأل تمظ مغ نساذج عليكإو  ومػاليو بذيعتو السباشخ ترالاإل عميو الرعب مغ

 ترمي نتأ :ليإ بفكت القيج وكمب الحبذ ضيق دمحم بيأ لىإ شكػت» :قال الجعفخي  ىاشع بيأ عغ
 نأ فأردت ،مزيقاً  وكشت ،قال كسا مشدلي في فرميت]مغ الحبذ[  الطيخ وقت فخخجت! مشدلظ في اليػم

 ديشار مائة لي  إ وجو مشدلي لىإ صخت فمسا ،ستحييتاف إليو كتبتو الحي الكتاب في ةمعػن إليو شمبأ
 (7)«.هللا شاء نإ تحب ما عمى ظنّ إف واشمبيا حتذعت وال تدتحي فال حاجة لظ كانت ذاإ :لي  إ وكتب

 ىعستخفجأ جساعو لىإ رقاعاً  فكتبت ،مزيقاً وكشت  غالم لي ولج» :قال الذاعخ يػسف يبأ وعغ
 ومعو حسده بػأ فخخج الباب لىإ وصخت ةشػف الجار حػل فأشػف أجيء :قمت :قال. بالخيبة فخجعت

 (8)«.فيو لظ هللا بارك ،السػلػد عمى ىحا نفقأ :سيجي لظ يقػل :فقال درىع مائة ربعأ فييا سػداء ة  صخ 
 خيار مغ يجعمشا نأ عدوجل السػلى عيغا د ،عميو الدالم وسخائو وجػده وكخم فيس مغ غيس وىحا
 نوإ معخفتيع يدمبشا ال نأو  )صمى هللا عميو وآلو( السرصفى ججىع شفاعة تذسمشا نوأ ليع تابعيغالو  مػالييع

 .مجيب سسيع
 

 عميو الدالم ثانيًا: تسييده لغيبة خمفو اإلمام السيدي
 

عسل اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم عمى التسييج لطاىخة ججيجة ستصخء عمى الحياة الفكخية 
لفعل وبسختمف ألتباعو بعج شيادتو وىي ضاىخة غيبة خمفو اإلمام السيجي عميو الدالم، فسّيج ليا بالقػل وا

األساليب ليخّسخ أواًل إيسان شيعتو بػجػد إمام غائب وثانيًا يبيان كيفية التعامل مع ىحا الطخف الحي 
 سيدتسخ معيع إلى أن يذاء هللا وىي مّجة غيخ معمػمة.



 التحطيخ في عميو الدالم اليادي اإلمامً   والجه خصى عميو الدالم العدكخي  الحدغ اإلمام اتبعفقج 
 عميو الدالم العدكخي  اإلمام عمى التزيق فيو الحاكسة الدمصات حاولت  عريباً  وقت في الغيبة لدمغ
 في هللا خميفة لػالدة التسييج عميو كان عميو الدالم اإلمام أن غيخ عميو الخقابة وتذجيج أصحابو عغ بعدلو
 بسا الغيبة عرخل  الشطخي  العدكخي  اإلمام تسييج ونمخز حياتو عمى خػفاً  ذلظ عمى التكتع مع أرضو

 :يمي
  
 :لسيدي عميو الدالما اإلمامتخطيط السسشيج في اإلعالن عن والدة ال. 1

 :ىسا نكيزيغ بيغ الجسع عميو الدالم العدكخي الحدغ  اإلماممغ  األمخ ىحا تصمب
 مدتعجة كانت التي الدمصة مغ خذية شخرو   عمى والتكتععغ األعجاء وغيخ األولياء  والدتو إخفاء

 سشتيىالسيجي عميو الدالم ب اإلمام والدة تسيدت فقج ،عميو لكبسمغ أجل إلقاء ا ذيوالشف غاليال لبحل
فقج أخفيت الػالدة السباركة لإلمام السيجي  حتى عغ أقخب السقخبيغ فكانت عسة اإلمام  يةوالدخ  التكتع

تصمع عمى حسل أم اإلمام السيجي عميو الحدغ العدكخي الديجة حكيسة بشت اإلمام الجػاد عميو الدالم لع 
ج شمػع الدالم الديجة نخجذ حتى حيغ الػالدة وحتى تػقيت الػالدة باإلرادة اإلليية كان في آخخ الميل وعش

الحدغ العدكخي  لع  اإلمام أن حتىفيحه الطخوف والسعصيات كميا تجل عمى كتسان األمخ و  ،(9)الفجخ
 فقج .السيسة بيحه ليقػم أصحابو بعس أوصى في داره فشججه قجيجخي سشة العق عغ السػلػد السبارك 

 إلى أبي عسخو فبعث إليو فرار إليو بعثػاإ دمحم أبػ قال الديج ولجلسا » :قال العسخي  جعفخ أبي عغ روي 
 وعق ،ىاشع بشي عمى :قال أحدبو ،وفخقة لحع رشل آالف وعذخة خبد رشل آالف عذخة أشتخ :لو فقال
 (10)«.شاة وكحا بكحا عشو

اإلمام  ولجه والدة عغ اإلعالن مدؤوليةعميو الدالم  العدكخي  اإلمام عاتق عمى وقعوفي السقابل 
 وبيان أصحابو مغ والثقات الخمز إلى هللا بكية والدة بذخى  يدف إن بج ال كانالسيجي عميو الدالم إذ 

 السشاسبة بحدب بتحفع السباركة بالػالدة يخبخ عميو الدالم العدكخي  اإلمام وكان اإلليية الػالية مغ مػقعو
 .يمسح وتارة يرخح فتارة الكتسان وشبيعة

عغ أبي غانع الخادم قال: ولج ألبي دمحم عميو الدالم ولج »... فقج روى دمحم بغ مػسى الستػكل قال: 
ائع فعخضو عمى أصحابو يػم الثالث وقال ىحا صاحبكع مغ بعجي وخميفتي عميكع وىػ الق ،فدساه دمحماً 

 (11)«.فإذا امتألت األرض جػرًا وضمسًا خخج فسألىا قدصًا وعجالً  ،الحي تستج إليو األعشاق باإلنتطار
 مشيع وأختار عمييا الشز أو الصاىخة ةبالػالد أصحابو يبمغالعدكخي عميو الدالم  اإلمام أخح وقج

 وذوي  لػاليتو فاألقخب واألقخب اإلرادة وصالبة اإلخالص وعسق اإليسان قػة مشيع يتػقع الحيغ األشخاص
 .بالكتسان يػصييع ذلظ ومع سبحانو هللا عشج الكخامة



 أبي مػالنا عغ ورد عميو الدالم الرالح فالخم ولجمسا ف» :قال القسي إسحاق بغ الحدغ بغ أحسج فعغ
 الدالمعميو  يجه بخط مكتػب فيو فإذا كتاب إسحاق بغ أحسج ججي إلى عميو الدالم عمي بغ الحدغ دمحم

 انإف ،اً ممكتػ  الشاس جسيع وعغ مدتػراً  عشجك فميكغ مػلػد شال ولج :وفيو عميو التػقيعات بو تخد كان الحي
 «.والدالم بو سخنا ما مثل بو هللا ليدخك إعالمظ أحببشا .لػاليتو والػالي لقخابتو قخباأل إال عميو نطيخ لع

وفي نفذ الػقت يالحع إصخا اإلمام  عميو الدالم حجةال اإلمام والدة عمى واضح نزففي الخواية  (12)
 الحدغ العدكخي  عمى كتسان ذلظ عغ غيخ أوليائو وأعجائو مػصيًا بحلظ أوليائو وشيعتو.

 في أبمغ ليكػن  ي السيج اإلمام بخؤية أصحاب اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم بعس تذخف قجو 
 بعج والدتو األول اليػممشح  هرأو  فبعزيع ،وفعالً  قػالً  عمييع الحجة أثبتت وقج الشز وتبميغ الحجة تأكيج

 .الذخيف عسخه مغ والخامدةأ الثالثة الدشة بمغ آخخون حيشساو  الثالث اليػم فيرءاه  س اآلخخبعالو 
 :ذلظ إلى أشارت التي الخوايات بعس ىشا وسشحكخ

 حسده بغ القاسع بغ دمحم بغ مػسى حجثشي :قال هللا عبج أبػ هللا رزق  بغ الحديغ عغ ،يحيى بغ دمحم»
 وبعج مػلجه ليمة رأتو أنيا ،أبيو عسة ىيو  عمي بغ دمحم بشةإ حكسية حجثتشي: قال جعفخ بغ مػسى بغ

 (13)«.ذلظ
 :قال األىػازي  عسخو عغ السكفػف دمحم بغ جعفخ عغ ،الكػفي دمحم بغ جعفخ عغ ،دمحم بغ عمي»
 (14)«.صاحبكع ىحا :وقال دمحم أبػ أرانية
 دمحم أبػ عميشا عخض :قالػا العسخي  عثسان بغ ودمحم نػح بغ أيػب بغ ودمحم حكيع بغ معاوية وعغ»

 أشبو غالم عمييع فخخج ،بعجه مغ الحجة عغ لئفدًً  رجال عيغبأر  وكشا مشدلو في ونحغ عمي بغ الحدغ
 إنكع ماأ فتيمكػا أديانكع في بعجي مغ تفخقػا الف ،عميكع فخميفتي ،بعجي مغ إمامكع ىحا :فقال ،بو الشاس

 .ىحا يػمكع بعج تخونو ال
 (15)«.دمحم أبػ مزى حتى قالئل األيام مزت فسا ،عشجه مغ فخخجشا :قالػا

وعغ أحسج بغ إسحاق بغ سعج األشعخي قال: دخمت عمى أبي دمحم الحدغ بغ عمي وأنا أريج أن »
تبارك وتعالى لع يخل األرض مشح أسألو عغ الخمف مغ بعجه فقال لي مبتجئًا: يا أحسج بغ إسحاق إن هللا 

خمق آدم عميو الدالم وال يخمييا إلى أن تقػم الداعة مغ حجة هلل عمى خمقو بو يجفع البالء عغ أىل 
األرض وبو يشدل الغيث وبو يخخج بخكات األرض. قال: فقمت لو: يابغ رسػل هللا فسغ اإلمام الخميفة مغ 

ى عاتقو غالم كان وجيو القسخ ليمة البجر مغ أبشاء ثع خخج وعم ،بعجك؟ فشيس  مدخعا فجخل البيت
فقال: يا أحسج بغ إسحاق لػ ال كخامتظ عمى هللا عدوجل وعمى حججو ما عخضت عميظ  ،الثالث سشيغ

إنو سسي رسػل هللا وكشّيو الحي يسأل األرض قدصًا وعجاًل كسا ممئت ضمسًا وجػرًا. يا أحسج بغ  ،إبشي ىحا
مثل الخزخ عميو الدالم ومثمو مثل ذي القخنيغ وهللا ليغيبغ غيبة ال يشجػا  إسحاق مثمو في ىحه األمة

فييا مغ اليمكة إال مغ ثبتو هللا عدوجل عمى القػل بإمامتو ووفقو لمجعاء بتعجيل فخجو. فقال أحسج بغ 
 إسحاق: فقمت لو: يا مػالي فيل مغ عالمة يصسئغ إلييا قمبي؟ فشصق الغالم عميو الدالم بمدان عخبي



فريح فقال: أنا بكية هللا في أرضو والسشتقع مغ أعجائو فال تصمب أثخا بعج عيغ يا أحسج بغ إسحاق. فقال 
 (16)«.أحسج بغ إسحاق: فخخجت مدخورًا فخحًا ... 

 
 :الذيعة عن االحتجاب أسمهب اتخاذ .2

اليادي عميو كان اإلمام الحدغ بغ عمي عميو الدالم قج إتخح ىحا األسمػب تبعا ألبيو أبي الحدغ 
 اإلمام و وأصحابأصحاب لجى الغيبة تقبل وحدغ حتجابلإل العامة الحىشية تييئةوذلظ لغخض  الدالم
 تبميغ أمخ إيكال أسمػب عمييسا الدالم أبػه قبمو ومغ العدكخي  اإلمام أتخح وقج عميو الدالم الحجة

 مغ يعانيختار كانا  الحيغ الػكالء إلى يساعش الرادرة التػاقع وإيرال السالية الحقػق  وقبس األحكام
 . ساأصحابي خاصة
 عجد عغ إال الذيعة مغ كثيخ عغ حتجبإ العدكخي  صاحب الحدغ أبا أن روي »: السدعػدي قال

 في إال الدتخ وراء مغ وغيخىع الخػاص شيعتو كمع كان دمحم أبي إلى األمخ أفزي فمسا خػاصو مغ يديخ
 الدمان صاحب لغيبة مقجمة قبمو أبيو ومغ مشو كان إنسا ذلظ وأن ،الدمصان دار فييا يخكب التي األوقات

 (17)«.ستتارواإل حتجابباإل العادة وتجخي  الغيبة تشكخ وال ،ذلظ الذيعة لتألف
 
 :والشهاب الهكالء ستخدامإ .3

 نطام اتخاذ مغ البج كان عميو الدالم العدكخي  اإلمام حياة معطع عمى االحتجاب أسمػب تحكع حيشسا
 الرادقيغ عيج مشح الػكالء نطام عمييع الدالم البيت أىل مجرسة إتباع إبتكخ فقج ،والشػاب الػكالء

 ومزسػناً  ومحتػى ًً  شكال الػكالء نطام فيو تصػر الحي العدكخييغ اإلماميغ عيج حتى عمييسا الدالم
 عميو الدالم باإلمام السباشخ ترالاإل عجم صعػبة مع الذيعة نفػس فيًً  مقبػال األمخ ىحا وأصبح

 حيث وغخبيا األرض شخق  في أصبحػا حتى مدتسخ تراعج في العدكخييغ اإلماميغ وكالء عجد وكان
 رسائميع بجسيع يقػمػن  كانػا حيث عمييع الدالم األئسة إتباع حتياجاتإ تمبية في كبيخة مدؤوليتيع كانت

 .الذخعية مشيعوكانػا يدتػفػن األمػال  بجليع ذلظ عغ اإلمام ويدألػن 
 بغ عثسان وكالة أن القػل ويسكغ بالتػاقيع متيعئأس عمى يجيبالعدكخي عميو الدالم  اإلمام وكان

 الدفيخ كان سعيج بغ عثسان ألن السيجوية لمدفارة التسييج بسثابة ىيعميو الدالم  العدكخي  لإلمام سعيج
 العدكخييغ اإلماميغ قبل مغ وعجالتو وأمانتو ثقتو عمى مشرػص وأنوعميو الدالم  الحجة لإلمام األول

أنيا  لجرجة كثيخة العدكخييغ اإلماميغ عغ التػاقيع أصبحت وقج بو الذيعة ثقة مغ يديج مساعمييسا الدالم 
و بعس  عمييسا الدالم العدكخييغ ماميغاإل أصحاب بعس قبل مغ والتأليف لمجسع مادة أصبحت

 أبا ومكاتباتيع الخجال مدائلكتاب  صشف الحي الحسيخي  جعفخ بغ هللا عبج :ومشيع ليع السعاصخيغ



 دمحم أبي إلى بيا كتب مدائل لو الرفار الحدغ بغ ودمحم ،(18)وتػقيعاتو دمحم أبي ومدائل الثالث الحدغ
 (19).ي العدكخ  الحدغ
 ألسباب أو في الجاه عشج الذيعة شسعاً  األصابععجد  عمى يعجون  الحيغ الػكالء بعس نحخفإ وقج
 وألغى ولعشيع مشيع تبخأ حيث نحخافيعاإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم إ كذف وقج عقائجية أو مادية

 سالمة عمى اإلمام حخص مجى وىحا في الػاقع يجل عمى لذيعتو مغ خالل التػاقيع التي خخجت وكالتيع
 .الزخع الجياز ىحا

 :عميو الدالم العدكخي  اإلمام وكالء بعسىشا  ونحكخ
 
 :إبراهيم بن عبدة الشيدابهري ـ 1

مغ أصحاب اإلمام اليادي والعدكخي عمييسا الدالم وكان مغ وكالء اإلمام الحدغ العدكخي عميو 
الدالم بشز مشو كسا يطيخ ذلظ مغ كتابو عميو الدالم إلى إسحاق بغ إسساعيل الشيدابػري وعبجهللا بغ 

وكل مغ قخأ كتابشا ىحا مغ مػالي  مغ »جاء فيو: حسجويو البييقي والى شيعتو ومػاليو في نيدابػر حيث 
أىل بمجك ومغ ىػ بشاحيتكع ... فميؤد حّقشا إلى إبخاليع بغ عبجة وليحسل ذلظ إلى الخازي أو إلى مغ 

 (20)«.فإن ذلظ مغ أمخي ورأيي إن شاء هللا ،يدّسي لو الخازي 
لدالم لعبجهللا بغ حسجويو وىشاك نز آخخ يجل عمى وكالتو وىػ ما كتبو اإلمام العدكخي عميو ا

وبعج فقج نربت لكع إبخاليع بغ عبجة ليجفع الشػاحي وأىل ناحيتظ حقػقي » … البييقي حيث جاء فيو: 
 (21)… «.تي وأميشي عشج مػالي  ىشاك الػاجبة عميكع إليو وجعمتو ثق

 
 ـ أحسد بن إسحاق األشعري القسي:2

البيت وشيعتيع وإلييع يعػد الفزل في تأسيذ أول مغ عائمة عخيقة في اإلسالم والتذيع وخجمة أىل 
 (22)مجرسة عمسية إمامية تعشي بتخاث أىل البيت  في بالد فارس.

مغ أصحاب اإلمام الجػاد عميو الدالم حتى اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم وكان مغ خػاصو 
بيخ القجر وبذيخ القسييغ وتذخف بمقاء صاحب الدمان عميو الدالم كسا وصفو الذيخ الصػسي بالثقة وك

 أي الحي يفج عمى اإلمام مغ شخفيع إليرال الخسائل واألمػال. (23)ووافجىع
وىشاك الكثيخ مغ الشرػص تجل عمى وثاقة ىحا الخجل وعطع مشدلتو وأنو كان مغ خاصة أصحاب 

 اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم ووكالئو نحكخ مشيا:
وكان أحسج بغ إسحاق القسي األشعخي شيخ الرجوق : »حيث قال ةما ذكخه الصبخي في دالئل اإلمام

وكيل أبي دمحم عميو الدالم فمسا مزى أبػ دمحم عميو الدالم إلى كخامة هللا عدوجل وأقام عمى وكالتو مع 
مػالنا صاحب الدمان تخخج إليو تػقيعاتو ويحسل إليو مغ سائخ الشػاحي التي فييا مػالي مػالنا فشدمسيا 



استسخ في السديخ إلى قع فخخج اإلذن بالسزي وذكخ أنو ال يبمغ إلى قع وأنو يسخض ويسػت في إلى أن 
 (24)«.الصخيق بحمػان ومات ودفغ بيا

 
 :الرازي  إسحاق بن أحسد ـ3

وكان  (26)«.ثقة»قائاًل:  (25)عجه الذيخ الصػسي في رجالو في أصحاب اإلمام العدكخي عميو الدالم
إلى إسحاق بغ إسساعيل إذ  عميو الدالمكسا يطيخ مغ كتابو  ،عميو الدالمالخازي وكياًل لإلمام العدكخي 

فميؤد حقػقشا إبخاليع وليحسل ذلظ إبخاليع بغ عبجة إلى الخازي أو إلى مغ يدسي لو الخازي فإن » :جاء فييا
 (27)«.ذلظ عغ أمخي ورأيي إن شاء هللا

 
 :(الزيات) انسالد العسري  سعيد بن عثسانـ 4

 الشػاب أولأصبح و سا يالئوكأجمة  مغو مغ أصحاب اإلمام اليادي والعدكخي عمييسا الدالم 
ويكشى أباعسخو واشتيخ بالدسان والديات نطخًا لمسيشة التي كان يستيشيا تخفيا عمى ارتباشو  (28)األربعة

ما يجب عمييع  عميو الدالموكان الذيعة إذا حسمػا إلى أبي دمحم العدكخي  عميو الدالمباإلمام العدكخي 
 حسمو مغ األمػال أنفحوا إلى أبي عسخو فجعمو في جخاب الدسغ وزقاقو ويحسمو إلى أبي دمحم تكية وخػفاً 

وقج ذكخه الذيخ الصػسي في كتابو الغيبة في  (30)يخ الصػسي بجاللة القجر والػثػق.وقج وصفو الذ (29)
 (31)الدفخاء السسجوحيغ وأثشى عميو وروى عجة روايات في مجحو.

وىػ إبغ عذخة سشيغ وقج قال في حقو عشجما سألو  عميو الدالمو قج خجم اإلمام عمي بغ دمحم اليادي 
 ،ىحا أبػ عسخو الثقة األميغ»فأجاب:  ،أحج الذيعة عغ م غ م غ أصحابو يأخحون أقػالو وأمخ مغ يستثمػن 

والخاوي نفدو في تتسة ىحه الخواية ذكخ نفذ السقػلة «. وما أّداه إليكع فعّشي يؤّديو ،عّشي يقػلما قالو لكع ف
حيث  عميو الدالمصجرت عشو بعج وفاة والجه أبػالحدغ اليادي  عميو الدالمعغ اإلمام الحدغ العدكخي 

وما  ،فسا قالو لكع فعّشي يقػلو ،ىحا أبػ عسخو الثقة األميغ ثقة الساضي وثقتي في السحيا والسسات» :قال
 (32)«.سسع لو وأشع فإنو الثقة السأمػن أّدى إليكع فعشي يقػل فا

في خبخ شػيل وفي حزػر جسع مغ شيعتو أحزخ عثسان  عميو الدالموعغ اإلمام الحدغ العدكخي 
إمس يا »بغ سعيج لكبس األمػال الذخعية مغ وفج مغ شيعتو أتػا بيا إلى سامخاء مغ اليسغ وقال لو: 

«. عثسان فإنظ الػكيل والثقة السأمػن عمى مال هللا واقبس مغ ىؤالء الشفخ اليسشييغ ما حسمػه مغ السال
يا سيجنا وهللا إن عثسان لسغ » الذيعة لإلمام الحدغ العدكخي:وفي تتسة الخواية قال الجسع الحاضخ مغ 

فأجاب اإلمام «. ظ عمى مال هللا تعالىخيار شيعتظ ولقج زدتشا عمسا بسػضعو مغ خجمتظ وإنو وكيمظ وثقت
ن ابشو دمحما وكيل ابشي نعع واشيجوا عمي أن عثسان بغ سعيج العسخي وكيمي وأ» :عميو الدالم

 (33)«.ميجيكع
 



 :اليسداني العالء بن القاسمـ 5
وىػ أحج » (35) ، ومسغ رأى اإلمام الحجة عميو الدالم(34) الشاحية وكالء مغو  آذربيجان أىل مغ

مشيا ثسانػن سشة صحيح العيشيغ.  ،وكالء ]اإلمام[ العدكخي عميو الدالم وقج عس خ مائة وسبعة عذخ سشة
لقي اإلماميغ العدكخييغ عمييسا الدالم وحجبت عيشاه بعج الثسانيغ وكان اإلمام الحجة  في تػقيعو أخبخه 

 (36)«.فيو بعج ورود الكتاب عميو بأربعيغ يػما ... 
خخج إلى القاسع بغ العالء » :قال ،اه العالمة السجمدي عغ الذيخ الصػسي في السرباحوما رو 

 (37)«.اليسجاني وكيل أبي دمحم أن مػالنا الحديغ ولج يػم الخسيذ لثالث خمػن مغ شعبان
 
 :العسري  سعيد بن عثسان بن دمحمـ 6

 .األربعة الشػاب ثاني وىػ عميو الدالم األمخ صاحب وكيل
صخيح مغ اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم دال عمى أنو كان مغ وكالئو ولكغ ال يػجج نز 

الطاىخ مغ كالم الذيخ الصػسي في حقو أنو أيزاً  كان وكيل اإلمام العدكخي عميو الدالم حتى في 
  (38)حياة والجه.
ن ىحه فإ عميو الدالم العدكخي  اإلمام عمى مفخوضيغ كانا الحيغ والحرار الخقابة مغ وبالخغع
 يكدخ أن أستصاع بل كانت فييا شيعتو ومػاليو التي السشاشق مع التػاصل مغ اإلمام تسشع لعالطخوف 

 .الغيبة أمخ تتقبل كي ذيعتول األسمػب ىحا وميج ،والػكالء بالسكاتبة الحػاجد كل
 

 عميو الدالم العدكري  الحدن اإلمام مشظهر من الغيبة زمن في التكميف: ثالثاً 
 

 وأنيا الغيبة عمى التأكيج في عمييع الدالم آبائو خصى عمى عميو الدالم العدكخي  الحدغ اإلمام سار
سغ ف ىقيذ مغ ىقويذ يدعج مغ يدعج لكي ويغخبمػن  ويسحرػن  يستحشػن  سػفالذيعة  وأن حتسية

 آخخ في الحق دولة وتأسيذ السيجي اإلمام وضيػر السػعػد اليػمإلى  الفخج وانتطار الربخ جبالػا
وكانت تػصيات اإلمام الحدغ العدكخي في ىحا السشطػر لذيعتو عغ شخيق لقاءاتو وكتبو تتخى  الدمان

 بسا عميو الدالم العدكخي  إلمامل ىحه التػصيات زيمخوكان يبمغيع بتكميفيع في زمغ الغيبة ويسكغ لشا ت
 :يمي

  
 :الغيبة زمن طهل رغم الحجة معرفة ضرورة .1

 :ومشيا و عميو الدالمعش الػاردة الخوايات السعشى ىحا أكجت وقج



 دمحم أبػ سأل :يقػل أبي سسعت :يقػل العسخي  عثسان بغ دمحم سسعت»: قال ىسام بغ عمي أبػروى 
 خمقو عمى هللا حجة مغ تخمػ ال األرض أن :آبائو عغ روي  الحي الخبخ عغ عشجه وأنا عمي بغ الحدغ

 الشيار أن كسا حق ىحا نإ :فقال جاىمية ميتة مات زمانو إمام يعخف ولع مات مغ نأو  الكيامة يػم إلى
 مغ بعجي والحجة اإلمام ىػ دمحم بشيإ فقال بعجك؟ واإلمام الحجة فسغ هللا رسػل بغا يا :لو فقيل ،حق

 (39)... «. جاىمية ميتة مات يعخفو ولع مات
 ىػ بشيا نإ» :يقػل العدكخي  عمي بغ الحدغ سسعت» :قال زالبدا صالح بغ دمحم بغ الحدغ عغو 
 فال األمج لصػل القمػب تقدػا حتى والغيبة بالتعسيخ األنبياء غشس فيو جخي ت الحي وىػ بعجي مغ القائع
 (40)«.مشو   بخوح وأيجه اإليسان قمبو في هللا كتب مغ إال بو القػل عمى يثبت
 
 :والذك االختالف من التحذير .2

 ويتفخقػا الفتغ في يقعػا وأن الحق عغ قمػبيع تسيل أن مغ أصحابو عميو الدالم العدكخي  اإلمام ححر
 :قال ،غانع أبي حجيث في جاء فقج .شيعتوالبعس مغ  فيو يتفخق  يحال دمغال إلى أشاروقج  الغيبة لصػل

 ففييا :قال ،شيعتي تفتخق  وستيغ مائتيغ سشة في :يقػل عمييسا الدالم عمي بغ الحدغ دمحم أبا سسعت»
 مغ ومشيع ،اه  ت   مغ ومشيع جعفخ إلى أنتسي مغ فسشيع ،وأنراره الذيعة وتفخقت عميو الدالم دمحم أبػ قبس

 (41)«.ومشيع مغ ثبت عمى ديشو بتػفيق هللا عدوجل ،تحيخه عمى وقف مغ ومشيع ،شظ
 بغ جعفخ بغ مػسى نقمو الحي الحجيث في ورد كسا ،بعجه   مغ باإلمام التسدظ ضخورة عمى اإلمام وأكج

 في بعجي أختمفتكع وقج بكع كأني :يقػل عميو الدالم عمي بغ الحدغ دمحم أبا سسعت» :قال البغجادي وىب
 أنبياء بجسيع أقخ كسغ لػلجي خسشكال صمى هللا عميو وآلو هللا رسػل بعج باألئسة سقخلا نإ أما ،يمشّ  الخمف

 أنكخ كسغصمى هللا عميو وآلو  هللا لخسػل والسشكخ ، صمى هللا عميو وآلوهللا رسػل نبػة أنكخ ثع ورسمو هللا
 يختاب غيبة لػلجي إن إما ،ألولشا كالسشكخ آلخخنا والسشكخ لشاو أ كصاعة آخخنا شاعة ألن هللا أنبياء جسيع

 (42)«. هللا عرسة مغ إال الشاس فييا
 
 :الديشية السرجعية قهاعد ترسيخ. 3
 الذيعة عمساء دور وتعاضع عميو الدالم العدكخي  اإلمام عيج في الجيشية السخجعية نطام بخز لقج

 حػل اإلمامية الصائفة تسحػر تعشي وىي عميو الدالم السعرػم عغ وسفخاء نػابو  وكالء باعتبارىع
 بيان فييا جاء عميو الدالم العدكخي  اإلمام عغ رواية وىشاك .وحخامو حاللو عمى األمشاءديغ هللا  عمساء

 فأما»حيث قال:  .الشاس عمى الغائب اإلمام حجة يكػن  والحي تقميجه الذيعة عمى الػاجب الفكيو صفات
 ،يقمجوه أن فممعػام ،مػاله ألمخ مصيعاً  ىػاه عمى  مخالفاً  لجيشو حافطاً  لشفدو صائشاً  الفقياء مغ كان مغ



 فال العامة عمساء مخاكب ػاحرفوال الكبايح ركبمغ  نإف ،كميع ال الذيعة فقياء بعس إال يكػن  ال وذلظ
 (43)...«. كخامة وال شيئاً  عشا مشيع ػامتقب

 اإلمام مخاسمة خالل مغ الصائفة لذؤون  يترجون  عميو الدالم العدكخي  اإلمام زمغ في العمساء وراح
 .بتػقيعو مختػماً   اإلمام مغ الجػاب يأتي ثع غامزة مدائل مغ تأتييع فيسا
 حيث اإلندان فصخة مغ أوامخىا تشفيح قػة ويكسغ والعذائخية الصائفية عغ بعيج إليي نطام السخجعية نإ
 يتجاوز الكيان ىحا نإف الحتسية ال التقػى  ىػ السخجعية بشاء أساس نإ .هللا ألوامخ إتباع إتباعيع في

 عمى يقػم الحي الشقي اإلسالمي السجتسع شذأفت المغةو  والجم األرضمغ  الشاس بيغ التي السادية الفػراق
 .السؤمشيغ بيغ جدخاً  ويكػن  اإلمام شاعة أساس
 

 الخاتسة:
أن خزشا غسار جانب مغ جػانب سيخة اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم العصخة يسكششا أن وبعج 

 نمخز وندتشتج اآلتي:
تو في ضل ضخوف بالغة رعايتو لذيعانربت جيػد اإلمام الحدغ العدكخي عميو الدالم السطشية في 

ضسانًا ليع مغ السالحقة األمشية لمدمصان القاىخ الحاكع  اإلحتجاب عشيع فيالتعقيج والحداسية 
مخيجه  وكان مغ شأنو عميو الدالم تدويج واإلخترار عمى اإللتقاء غيخ السباشخ مع الخػاص فقط.

لبث األفكار التخبػية وبخنامجًا لتحجي كل أنػاع الفداد الثقافي باألدعية بػصفيا بخامج فكخية ثقافية 
تمظ األدعية تبث في نفػس الذيعة الثػرة ضج الصغاة بكل مراديقيا ال تساعي والدياسي، فكانت واإلج

وعجم التدميع لػسائل التصػيع مغ  وتقػية روح اإلستقامة والربخ في مػاجية الطالسيغسيسا الفكخية مشيا 
عمى شيعتو ويقزي وكان عميو الدالم يجػد بسا يسكشو وبمسدات غيبية . ميلزالتخغيب والتخىيب والت

 وبذتى الصخق وىػ ديجن آبائو الكخام أيزًا. حػائجيع برػرة غيخ مباشخة
ومغ أىع شعب رعايتو عميو الدالم لذيعتو ىي الخعاية الفكخية إن صح القػل ومغ أىع ضػاىخ ىحا 
الخعاية الفكخية األبػية ىي ما حرل أو كاد أن يحرل بعج شيادتو وىي ضاىخة غيبة خمفو اإلمام 

فقج اتبع عميو الدالم أساليب شتى ترب في اإلعجاد لتقّبل ىحه الطاىخة كان مشيا السيجي عميو الدالم 
مغ خالل الجسع بيغ نكيزيغ ىسا إخفاء الػالدة عغ  تخصيصو السسشيج في اإلعالن عغ والدة خمفو

وبيان مػقعو مغ  واإلعالن عغ والدة ولجه إلى خّمز أصحابو والثقات مشيع األعجاء والتكتع عمى شخرو
بحدب السشاسبة وشبيعة  الػالية اإلليية وكان اإلمام العدكخي عميو الدالم يخبخ بالػالدة السيسػنة بتحفع

وتشفخد كتب الحجيث في أبػاب خاصة بحكخ بعس أصحاب اإلمام  الكتسان فتارة يرّخح وتارة يمّسح.
 العدكخي عميو الدالم مسغ نالػا شخف رؤية خمفو عميو الدالم في صباه قبل شيادة أبيو عمييسا الدالم.



وكان أسمػب اإلحتجاب نفدو الحي اتخحه اإلمام عميو الدالم خػفًا مغ مالحقة مخيجيو مغ قبل 
وقج نتج عغ ىحا األمخ قمة اترال  تييئة ذىشية وحدغ تقّبل لمغيبة لجى أصحابو.كقج اتخحه ىشا  الدمصات

م مسا دعاه أن يتخح أسمػب إيكال أمخ تبميغ األحكام وقبس الحقػق السادية وإيرال بذخرو عميو الدال
 مغ خاصة أصحابو. التػاقيع الرادرة عشيسا إلى الػكالء الحيغ كان يختارىع

ميف الذيعة في زمغ الغيبة فيسا أ ثخ عشو مغ أقػال مشيا تأكيجه عمى ضخورة وقج بيغ عميو الدالم تك
مخجعية العمساء وآخخىا ىػ تخسيخو لقػاعج  معخفة الحجة رغع شػل الغيبة والتححيخ مغ اإلختالف والذظ

 .الجيشية باعتبارىع وكالء ونػاب وسفخاء عغ السعرػم عميو الدالم
 

 والحسج هلل أواًل وآخخاً 
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