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اللهّم ُكن لوليّك احلّجة بن احلـسن صـلواتك عليـه وعـىل آبائـه يف هـذه 

عينـًا حتّـى تـسكنه الساعة ويف كّل ساعة وليًا وحافظًا، وقائدًا ونارصًا، ودليًال و

، ومتتّعه فيها طويالً   .أرضك طوعًا

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليـه وآلـه وغيبـة ولينـا، وكثـرة 

عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمـان علينـا، وصـل عـىل حممـد 

واله، وأعنا عىل ذلك بفتح منك تعجله، وبرض تكشفه، ونـرص تعـزه، وسـلطان 

هره، ورمحة منك جتللناها، وعافيـة منـك تلبـسناها، برمحتـك يـا أرحـم حق تظ

 .الرامحني

 



 

 

 

 

 



٧ .....................................................................األهــــداء

 

 

 

 

 

إليك أهيا املرجتى إلزالـة اجلـور والعـدوان، واملـدخر لتجديـد الفـرائض 

 .والسنن

ومؤلف شـمل الـصالح .. إليك يا صاحب يوم الفتح، ونارش راية اهلدى

 .والطالب بدم املقتول بكربالء.. والرضا

ليك أهيا اإلمام املنتظر املصلح الذي متأل الدنيا قسطًا وعـدالً كـام ملئـت إ

 .ظلًام وجوراً 

أهـدي هـذا الكتـاب فعـسى أن ينـال ..إليك سيدي هذا املجهود القليل

 . رضاك

ُّ َوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفـَأْوِف لَنَـا الْكَ { نَا َوَأْهَلنَا الرضُّ ا اْلَعِزيُز َمسَّ َ يْـَل َيا َأهيُّ

ْق َعَليْنَا إِنَّ اهللاَ َجيِْزي املَُتَصدِّقِنيَ    سورة يوسف٨٨ }َوَتَصدَّ

ـــام ـــريم وإن ـــسه الك ـــدي ملجل   أه

 

  أهـــدي لـــه مـــاحزُت مـــن نعامئـــه

  كالبحر  يمطـره  الـسحاُب  ومـــالهُ  

 

  منٌّ  عليـه  ألنــــــه  مـن  مــــــائه

 



 

 

 



٩ ..................................................................مقدمة الكتاب

  الكتاب مقدمة

 

 

 

واللعنة ,  اهللا عىل حممد وآله الطيبني الطاهريناحلمد هللا رّب العاملني، وصىل

 . الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين

ـــائامً    إىل احلـــرش حتـــى يبعـــث اهللاُ ق

 

 ِ ــــم والكربــــات ــــا اهل ــــرج عنّ   يف

إن احلديث حول اإلمام املهدي املنتظر عليه السالم مما تتوق إليه الـنفس،  

، وتبديد اجلور والظلـم، وبـه يفـّرج اهللا فهو الذي سوف يتحقق عىل يديه العدل

الذي سوف ينعم يف هو ، و واملحرومنيتعاىل عن املؤمنني، فهو أمل املستضعفني

 . يعّم األمن والسالمفضله دولته األنام، وب

وكم نحن بأمس احلاجة يف أن نتعرف عىل هذا التـأريخ املـرشق، ونتـزود 

 املطاف بعـد رصاع دام طـويالً بـني من هذا النور الذي ستيضء به الدنيا يف هناية

هـذه احلق والباطل، فالبد أن تـأيت شـمس العـدل واحلريـة لتـرشق عـىل آفـاق 

 . األرض التي عانت ما عانت من ظلم وجور

وهذا الكتاب أخي الكريم يستهدف التعريف عىل نحـو اإلمجـال للـسرية 
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ا جـاء فيـه مـن العطرة ملوالنا اإلمام املهدي املنتظر عليه السالم، مـن خـالل  مـ

األخبار واألحاديث الرشيفة، ومايرتبط بخصائصه وخصاله، وماحباه اهللا تعـاىل 

من كرامات ونفحات، وما يتعلـق بغيبتـه وظهـوره الـرشيف، وتـأريخ سـفرائه 

 .وحقوقه عىل األمة.. وأصحابه، وخصائص دولته املباركة

تـرص يف املخ( باسم ١٤٢٦ونشري هنا إىل أن هذا الكتاب قد صدر يف عام 

 صـفحة، ٢٢٠وكان عدد صـفحاته يف حـدود ) حياة اإلمام املنتظر عليه السالم

وقد وّزع منه نسخ حمدودة إىل أن اطلع عليه سامحة العالمة األستاذ الشيخ حمسن 

املعلم أيده اهللا تعاىل، والذي اليزال يرفدنا بتوجيهاته النافعة جزاه اهللا تعاىل خـري 

ا إضـافة بعـض البحـوث املهمـة إىل هـذا الكتـاب جزاء املحسنني، فاقرتح علين

ليخرج بصورة أكمل مما كان عليه سابقًا، وأكثر نفعًا للقارئ، فحفزين دام فـضله 

عىل اإلرساع يف إنجاز هذا الكتاب، فالفضل يعود إليه، فقمـت بعـون اهللا تعـاىل 

 .وتوفيقه ممتثالً هلذا الواجب الوالئي

 :  يف ماييلويتلخص عميل اجلديد يف هذا الكتاب

قمت بتنسيق الكتاب من جديد، مع إضافة بعـض البحـوث املهمـة،  -١

اإلمامة واإلمام املهدي عليه السالم عنـد الـشيعة اإلماميـة، ورسد بعـض : منها

األدلة عىل إمامة أهل البيت عليهم السالم بنحو اإلمجـال، واإلشـارة إىل بعـض 

.لتهامصادر اإلمامية التي تناولت موضوع اإلمامة وأد

تناولت مالمح من عقيدة السنة حول اإلمام املهـدي عليـه الـسالم، مـع  -٢

ذكر بعض اجلهات املشرتكة بيننا وبينهم يف ذلك، واإلشارة إىل مجلة مـن مـصادرهم 

التي روت أخبار ظهور اإلمام املهدي عليـه الـسالم، لـريى الباحـث الكـم اهلائـل 

، كام أرشنـا أيـضًا إىل مجلـة مـن حفـاظهم املتنوع عند الفرق اإلسالمية يف هذا األمر

وحمدثيهم الذين دونوا أحاديث املهدي عليه السالم وأثبتوها يف مصنفاهتم، وذكرنـا 

أيضًا مجلة ممن نّص منهم عىل صحتها وتواترها، كام ذكرنا أيضًا ردود بعـض أعـالم 

.السنة عىل من أنكر أو ضّعف أخبار املهدي عليه السالم



١١ ................................................................مقدمة الكتاب

حقوق اإلمام املهدي عليه السالم علينا، ومـا ينبغـي ذكرت مجلة من  -٣

علينا جتاهه، وفضل انتظار الفرج يف زمن الغيبة، كام ذكرت بعض األدعية املروية 

.عن اإلمام عليه السالم

وأخريًا أرجو أن يكون هذا الكتاب قد ساهم يف إثراء املكتبـة اإلسـالمية 

ي عجل اهللا تعاىل فرجـه الـرشيف، يف مايرتبط بتأريخ وحياة موالنا اإلمام املهد

وأنَّى لنا أن نفي بحقه، أو نعّرفه بأكثر مما أفصحت به األحاديـث الـرشيفة التـي 

.جاءت من املنبع الصايف، والنمري الذي الينضب، فنحن قارصون يف بيان ذلك

ــــةٍ    فــــيَم الكــــالم لــــسابٍق يف غاي

 

ــــني مقــــّرص ومبلــــدِ    والنــــاس ب

ـــأوه  ـــدرك ش ـــري لي ـــذي جي   إن ال

 

دِ يُ  ــــسدّ ــــسوٍد وم ــــري م ــــى بغ   نم

ـــ  بــل كيــف يــدرك نــور  بــدر  ســاطع  ـــام  وف ـــري  األن   )١(رع  آل حممـــدِ خ

وأسأل اهللا العيل القدير أن ينفع هبذا الكتـاب إخـواين املـؤمنني، وأخـص 

بالذكر أيضًا طالب احلقيقة الذين يستمعون القول فيتبعون أحـسنه، وأن يتقبـل 

النـا صـاحب العـرص والزمـان أرواحنـا لـه مني هذا املجهود القليل يف حقِّ مو

 .الفداء إنه سميع الدعاء، واحلمد هللا ربِّ العاملني

 

  عبد اهللا حسن آل درويش

 ُحرر يف مدينة مشهد املقدسة

 ١٤٣١ شعبان املعظم سنة ١١اجلمعة 

 

 

                                
.ت لذكوان موىل اإلمام احلسني عليه السالم قاهلا فيه األبيا)١(
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١٣ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

  األول الفصل

  اإلمامية الشيعة عقيدة في المهدي واإلمام اإلمامة
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  والشرعية العقلية ألدلةا في اإلمامة

 

تستدل الشيعة اإلمامية عىل وجوب تنصيب اإلمـام بعـد النبـي صـىل اهللا 

 .عليه وآله، وعدم خلو الزمان منه، باألدلة العقلية والرشعية

ن هـذه ، ولبيـا)١(أما األدلة العقلية، فمنها مايسمى بقاعدة اللطـف اإلهلـي

 :القاعدة، نقول

تقتيض قاعدة اللطف إعالم العباد بام فيه صالحهم وما فيه فسادهم لطفـًا 

هبم، فكلُّ يشء يرتتب عليه صالحهم يرشـدهم إليـه، وكـلُّ يشء فيـه فـسادهم 

ينهاهم عنه، ومن هنا اقتضت قاعدة اللطف بعث الرسل واألنبيـاء ليـتم الـبالغ 

وهنم، ويبلغون هلم األحكام، فوجود األنبياء عىل أيدهيم، فيبرشون الناس وينذر

 . فعلهاً يف األرض يمثل اللطف اإلهلي، فعىل هذا يكون كلُّ لطف واجب

بعد األنبياء اليمكن أن ختلـو األرض مـن : وبنفس هذا املناط أيضًا نقول

حجة هللا تعاىل يف كّل زمان، ومما النقاش فيه أن صالح البرش يتوقف عىل وجـود 

                                
 راجع أيضًا فيام يرتبط باألدلة العقلية عىل وجوب اإلمامـة كتـاب األلفـني للعالمـة )١(

احليل رمحه اهللا تعاىل فقد رسد فيه أكثر من ألف دليل من األدلة العقلية وغريهـا عـىل 

.إمامة أمري املؤمنني عليه السالم
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يف كّل زمان، عامل بـأمورهم، خبـري بـام يـصلحهم ومـا يفـسدهم، إمام يرعاهم 

ومايقّرهبم إىل اهللا تعاىل، فيتّم بوجود اإلمام نظم أمور الناس، وصالح شـأهنم يف 

إن وجود اإلمام بني النـاس مـن اللطـف اإلهلـي، : الدين والدنيا، فمن هنا قالوا

 .فوجوده إذن أمر رضوري، وهذا ماتقتضيه قاعدة اللطف

ب فـا كون اإلمامة من اللطف الواجب وأم ال إشـكال فيـه، ألن اإلمـام يقـرِّ

الناس إىل طاعة اهللا، ويبعدهم عن معصيته بال إجلاء، ويقيم عليهم احلجة، ويعرفهم  

التكاليف الرشعية، وهـذا مايفعلـه اهللا تعـاىل بعبـاده مـن إرسـال الرسـل، وإنـزال 

إن كـّل مـا يف مقـدور اهللا :  فقد قالالكتب، وقد اعرتف هبذه القاعدة أيضًا الرازي،

 .)١(..وفعل اللطف واجب.. تعاىل من األلطاف يف حّق الكل فقد فعله

 

ولتوضيح استدالل الشيعة اإلمامية بقاعدة اللطـف اإلهلـي عـىل رضورة 

نصب اإلمام بعد النبي صىل اهللا عليه وآله ال بـأس أن نـورد هنـا بعـض كلـامت 

 الكـريم ئيان هذه القاعدة املهمة وحدودها ومواردها ليقف القـاراألعالم يف ب

 .عىل حقيقة هذه القاعدة

اللطف هو مـا يقـّرب املكلـف معـه مـن : قال الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

مـا : الطاعة ويبعده عن املعصية، والحظ له يف التمكني ومل يبلغ اإلجلاء، فإن قيل

الدليل عىل وجوبـه توقـف : مة؟ فاجلوابالدليل عىل أن اللطف واجب يف احلك

 .)٢(غرض املكلف عليه، فيكون واجبًا يف احلكمة، وهو املطلوب

حكمـة اهللا تعـاىل تقتـيض نـصب : فإن قيل: وقال أيضًا يف مبحث اإلمامة

مـا حـد : احلكمة تقتيض ذلك وتوجبه، فإن قيل: اإلمام وتوجبه أم ال؟ فاجلواب

                                
.١٠٣ – ١٠٢/ ٤: ، واملحصول، الرازي١١٠/ ٤: فسري الكبري، الرازي راجع الت)١(

.٣٥: عتقادية، الشيخ املفيد النكت اال)٢(
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سان الذي له رئاسة عامة يف أمور الدين والدنيا اإلمام هو اإلن: اإلمام؟ فاجلواب

 .نيابة عن النبي عليه السالم

الـدليل عـىل : ما الدليل عىل أن اإلمامة واجبـة يف احلكمـة؟ فـاجلواب: فإن قيل

 .)١( واللطف واجب يف احلكمة عىل اهللا تعاىل فاإلمامة واجبة يف احلكمة،ذلك أهنا لطف

 

 املفيد رمحه اهللا تعاىل السابق للطف نالحـظ أمـرًا عىل ضوء تعريف الشيخ

 اللطـف أن ال يبلـغ حـّد اإلجلـاء، ألنـه خـالف رشط أن : هـومهًام يف التعريف

 .التكليف

ن كـلَّ إ:  يف بيـان هـذه املـسألةاملريزا أبو احلسن الـشعراينويقول الشيخ 

اجلـرب مقرب إىل الطاعة ومبعد عن املعـصية جيـب عـىل اهللا تعـاىل إن مل يوجـب 

.)٢(والقهر

واعتقادنا أن التكليـف مـن الـشارع :  املازندراين صالحالشيخ حممدوقال 

حسن، إذ خلق الشهوة وامليل إىل القبيح، والتكليف زاجر عنه، وكلُّ يشء يقّرب 

العبــد إىل ارتكــاب املحاســن ويبعــده عــن املكــاره كبعــث األنبيــاء، وتأييــدهم 

 مـن العقـاب، والرتغيـب يف الثـواب باملعجزات، واألمر والنهـي، والتخويـف

 . التكاليف الرشعية ألطاف يف الواجبات العقلية: لطف، كام قيل

ُكْم َعـَىل {: واعتقادنا أن اللطف واجب يف حكمته ورمحته كام قال َكَتَب َربُّ

ْمحَةَ   ورشط اللطف أن ال يبلغ اإلجلاء بأن يسبب األسباب بحيـث ال )٣(}َنْفِسِه الرَّ

                                
.٣٩:  نفس املصدر)١(

 - ٢٢٦ص :  هـامش٥ج : رشح أصول الكـايف، حممـد صـالح املازنـدراين:  راجع)٢(

٢٢٩.

.٥٤:  سورة األنعام، اآلية)٣(
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ن املعصية، مثالً ال جيب عىل اهللا أن ال خيلق اخلمر حتى ال يـرشهبا يتمكن العبد م

أحد، أو ال خيلق فيه الشهوة حتى ال يزين، فإن ذلـك وإن كـان يقـرب العبـد إىل 

َوَلْو َشاَء َربَُّك َآلََمَن {: الطاعة لكن يبلغ حّد اإلجلاء، وهو ينايف التكليف كام قال

ُهْم َمجِي لَِيْهلِـَك { يعني باإلجلاء، لكن خّريهم ومل جيربهم، )١(}ًعاَمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُّ

يِّنَةٍ  يَا َمْن َحيَّ َعْن َب  . )٢(}َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوَحيْ

وجيب أيضًا عليه إقدار العبد ومتكينه من الفعل املكلـف بـه، وهـذا رشط 

الطاعة يقينًا مل نرى كثريًا مما يقرب العبد إىل : التكليف، وال يسمى لطفًا، فإن قيل

ُّ حيصل، مثًال لو رأى الفاسق يف كّل يوم معجزة من   ويلٍّ ربام يرتدع، ولو ابتىل كل

 .فاسق ببالء بعد عمله ربام انزجر، وأمثال ذلك

مجيع ما يتوهم من ذلك، إما أمور غري ممكنة يف حكمة اهللا تعاىل، وإما : قلنا

 .)٣(..يصري إىل حّد اإلجلاء، وإن مل نعلم تفصيله

إن اللطف : وقال ابن جرب أيضًا يف بيان حّد اللطف يف جهة أخرى غري ماذكر

واجب عىل اهللا تعاىل من حيث احلكمة وعدله يقتيض ذلك، وال يامري يف ذلـك مـن 

لطف يؤدي تركه إىل فـساد، وذلـك جيـب : يقول بالعدل، وألن اللطف أيضًا لطفان

للخلق هيتدون به، ولطف ال يـؤدي تركـه فعله عىل اهللا تعاىل كنصب النبيِّ أو اإلمام 

 .)٤(إىل فساد، كرتك زيد أن يدخله اهللا اجلنة تفضالً منه وتلطفًا بزيد

ويقول الشيخ األميني رمحه اهللا تعاىل يف بيان هـذه القاعـدة، وعقيـدتنا يف 

الذي نرتأيه يف اخلالفة أهنا إمرة إهلية كالنبوة، وإن كان الرسـول خـص : اإلمامة

الوحي اإلهلي، وشـأن اخلليفـة التبليـغ والبيـان، وتفـصيل املجمـل، بالترشيع و

                                
.٩٩:  سورة يونس، اآلية)١(

.٤٢: ، اآليةاألنفالة  سور)٢(

.١٢/ ١:  نفس املصدر السابق)٣(

.٣٧:  هنج اإليامن، ابن جرب)٤(
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وتفسري املعضل، وتطبيق الكلامت بمصاديقها، والقتال دون التأويـل كـام يقاتـل 

النبيُّ دون التنزيل، وإظهار ما مل يتسن للنبيِّ اإلشادة به إما لتأخر ظرفه، أو لعدم 

هام داخـل يف اللطـف اإلهلـي هتيأ النفوس له، أو لغري ذلك من العلل، فكـل مـن

الواجب عليه، بمعنى تقريب العباد إىل الطاعة وتبعيدهم عن املعـصية، ولـذلك 

خلقهم واستعبدهم وعّلمهم مـا مل يعلمـوا، فلـم يـدع البـرش كالبهـائم ليـأكلوا 

ويتمتعوا ويلههم األمل، ولكن خلقهم ليعرفوه، وليمكنهم مـن احلـصول عـىل 

ىل ذلك ببعث الرسل، وإنـزال الكتـب، وتواصـل مرضاته، وسّهل هلم الطريق إ

الوحي يف الفينة بعد الفينة، وبام أن أّي نبّي مل ينط عمره بمنرصم الدنيا، وال قـّدر 

له البقاء مع األبد، وللرشايع ظـروف مديـدة، كـام أن للـرشيعة اخلامتـة أمـدًا ال 

نفـوس مل منتهى له، فإذا مات الرسول ولرشيعته إحدى املـدتني ويف كـّل مـنهام 

تكمل بعد، وأحكام مل تبلغ وإن كانت مرشعة، وأخرى مل تأت ظروفها، ومواليد 

قدر تأخري تكوينها، ليس من املعقول بعد أن تـرتك األمـة سـدى واحلالـة هـذه، 

والناس كلهم يف شمول ذلـك اللطـف، والواجـب عليـه سـبحانه رشع سـواء، 

 ببيانـه، ويـزيح شـبه فيجب عليه جّلت عظمته أن يقيض هلم من يكمل الرشيعة

 عـن الـدين عاديـة أعدائـه ءامللحدين بربهانه، وجيلو ظلم اجلهل بعرفانه، ويدر

 . بسيفه وسنانه، ويقيم األمت والعوج بيده ولسانه

ومهام كان للموىل جّلت مننه عناية بعبيده، وقد ألزم نفسه بإسداء الرب إلـيهم، 

تار هلم من ينـوء بـذلك العبـأ الثقيـل، وأن ال يوليهم إال اخلري والسعادة، فعليه أن خي

ويمثل خملفه الرسول يف الوظايف كلها، فينص عليه بلـسان ذلـك النبـّي املبعـوث، 

إن : وال جيوز أن خييل رسهبم، ويرتكهم سدى، أال ترى أن عبد اهللا بن عمر قال ألبيه

الناس يتحدثون أنك غري مستخلف، ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثـم جـاء 

 ورعاية الناس أشد من رعايـة - لرأيت أن قد ضيّع -رك رعيته رأيت أن قد فّرط وت

 .)١(! لقيته ومل تستخلف عىل عباده؟ااإلبل والغنم، ماذا تقول هللا عزَّ وجلَّ إذ

                                
: ، سرية عمر، ابن اجلوزي١٤٩/ ٨: ، السنن الكربى، البيهقي٥/ ٦:  صحيح مسلم)١(
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ال تدع أمـة حممـد : سالمي وقل لهعمر يا بني أبلغ : وقالت عائشة البن عمر

 .)١(الً، فإين أخشى عليهم الفتنة وال تدعهم بعدك مه،، استخلف عليهمبال راعٍ 

: فرتك الناس مهملني فيه خشية الفتنة عليهم، وقال عبد اهللا بن عمر ألبيه

جتتهد فإنك لست هلم برب، جتتهـد، أرأيـت لـو : من؟ قال: لو استخلفت؟ قال

أنك بعثت إىل قيّم أرضك أمل تكـن حتـب أن يـستخلف مكانـه حتـى يرجـع إىل 

أيت لـو بعثـت إىل راعـي غنمـك أمل تكـن حتـب أن أر: قال. بىل: األرض؟ قال

 .)٢(يستخلف رجالً حتى يرجع؟

وهذا معاوية بن أيب سفيان يتمسك هبذا احلكم العقيل املـسلم يف اسـتخالف 

 .)٣(!ن ال راعي هلاأ أرهب أن أدع أمة حممد بعدي كالضإين: يزيد، ويقول

ألمـة يف اسـتخالف ليت شعري هذا الدليل العقيل املتسامل عليه ِملَ أمهلته ا

النبّي األعظم واهتمته بالصفح عنه؟ أنا ال أدري، وال جيوز أيضًا توكيل األمر إىل 

أفراد األمة، أو إىل أهل احلل والعقد منهم، ألن مما أوجبه العقل السليم أن يكون 

اإلمام مكتنفًا برشايط بعضها من النفسيات اخلفية، وامللكات التي ال يعلمهـا إال 

لـرسائر كالعـصمة والقداسـة الروحيـة، والنزاهـة النفـسية لتبعـده عـن العامل با

األهواء والشهوات، والعلم الذي ال يضل معه يف يشء من األحكام إىل كثري من 

األوصاف التي تقوم هبا الـنفس، وال يظهـر يف اخلـارج منهـا إال جزئيـات مـن 

عْ {املستــصعب احلكــم باســتقرائها عــىل ثبــوت كلياهتــا،  ــَك يَ َلــُم َمــا ُتكِــنُّ َوَربُّ

 .)١( واهللا يعلم حيث جيعل رسالته)٤(}ُصُدوُرُهْم َوَما ُيعْلِنُونَ 

                                             
.١٧٧/ ١٣: ، فتح الباري، ابن حجر٤٤٩/ ٥: ، املصنف، الصنعاين١٩٠

 .٢٨/ ١:  اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة)١(

.٨٤/ ٢: ، املعجم األوسط، الطرباين٣٤٣ / ٣:  الطبقات الكربى، ابن سعد)٢(

. ١٥٩/ ١: ، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة٢٢٦/ ٤:  تاريخ الطربي)٣(

.٦٩:  سورة القصص، اآلية)٤(
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إذن فمن هذا املنطلق حتكم الرضورة العقلية بعدم جواز إمهـال أمـر اإلمامـة 

عند الشارع املقدس، فإن الرشيعة التي بينت الكثري من املستحبات واآلداب، وهـي 

الكثري من املكروهـات وهـي دون املحرمـات، أمور دون الواجبات، وكذلك بينت 

إذن اليمكن أن تغفل أهم بند من بنود الرشيعة، والتـي يتوقـف عليـه نظـام البـرش 

وصالحهم، وهي اإلمامة، كام تبانت عىل ذلـك أيـضًا سـرية العقـالء املـستمرة إىل 

يومنا هذا يف مجيع أمورهم الرضورية، فقد دأبوا يف سريهتم عىل تنـصيب مـن يتـوىل 

 .األمور عنهم يف حال غياهبم حفظًا هلا من الضياع واإلمهال

 

تناول القرآن الكريم موضوع اإلمامة يف عدة من اآليات الرشيفة، وقد أشـبع 

 طالـب عىل إمامة أمري املؤمنني عـيل بـن أيبوبينوا داللتها علامء الطائفة البحث فيها 

كتـاب الـشايف للـرشيف : ، فراجـع عـىل سـبيل املثـال مزيد عليهعليه السالم بام ال

هنج احلق وكـشف الـصدق للعالمـة احلـيل، وكتـاب املراجعـات كتاب املرتىض، و

للسيد رشف الدين العاميل، وكتاب دالئل الصدق للشيخ املظفـر، وكتـاب إحقـاق 

 .جداً احلق وملحقاته للسيد املرعيش، وغريها الكثري 

افرت يف ذلك النصوص ضوأما السنة الرشيفة فقد بينت بام ال مزيد عليه، وقد ت

الرشيفة يف مواطن عديدة أن النبّي صىل اهللا عليه وآله مل يمت حتى نّص عىل اخلليفة من 

 ءً  يف عدة مواطن، ابتـدا)٢(بعده، وهو عيل أمري املؤمنني عليه السالم إماماً لألمة من بعده

 ...)٣(}َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربِنيَ {: ر ملا نزل قوله تعاىلمن يوم الدا

                                             
.١٣٣ – ١٣١ / ٧:  الغدير، الشيخ األميني)١(

.نفس املصادر التي ذكرناها آنفاً :  راجع)٢(

، ٦٣ – ٦٢/ ٢: وممــن روى ذلــك تــاريخ الطــربي. ٢١٤: الــشعراء، اآليــة سـورة )٣(

ملا نزلت هذه اآلية عـىل : باإلسناد  عن عبد اهللا بن عباس، عن عيل بن أيب طالب قال

دعاين رسـول اهللا  }َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربِنيَ {وسلم  )وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 



# مهدي األمم.............................................................٢٢

 ويـوم الغـدير بعـد حجـة الـوداع حيـنام )١(ومرورًا بيوم خروجه إىل تبوك

وقال هلم وقد أخذ بيـد أمـري املـؤمنني ) ٢(غدير خمّ : خطب فيهم يف مكان يقال له

 مـن  مـن وااله، وعـادِ الِ من كنت مواله فهذا عيلٌّ مواله، اللهم و: عليه السالم

، وانتهاًء بأيام مرضـه يف آخـر أيـام )٣(عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله

ائتوين بكتاب أكتب لكم : رهم بخليفته عليهم، قائًال هلمكّ حياته، وهو اليزال يذ

                                             
يا عيل إن اهللا أمرين أن أنذر عشرييت األقربني إىل : فقال يلوسلم ) وآله(صىل اهللا عليه 

 عبد املطلب وهم أربعون رجالً يزيدون رجالً  أو ينقصونه، فيهم يأن ذكر دعوته لبن

ثـم تكلـم : وساق احلديث إىل أن قـال.. أعاممه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب

 إين واهللا مـا أعلـم ، عبد املطلـبيا بني: وسلم فقال) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة، 

وقد أمرين اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي 

هم سنًا،  وقلت وإين ألحدث،فأحجم القوم عنها مجيعاً : ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال

، وأمحشهم ساقاً  أنا يا نبي اهللا أكـون وزيـرك عليـه، : وأرمصهم عينًا، وأعظمهم بطنًا

إن هذا أخي ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعـوا، : فأخذ برقبتي ثم قال

.رك أن تسمع البنك وتطيعقد أم: ون ويقولون أليب طالبفقام القوم يضحك: قال

أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من >: اهللا عليه وآله وذلك حينام قال له صىل )١(

، صـحيح ١٢٩/ ٥: صـحيح البخـاري: راجـع. <موسى إال أنه ليس نبـي بعـدي

فإن املدينة ال تصلح إال .. ، وجاء يف رواية احلاكم مثله بزيادة١٢١-١٢٠/ ٧: مسلم

: ، احلاكماملستدرك: راجع. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال. يب أو بك

.١٣٣ و١٠٩ / ٣ و٣٣٧/ ٢

 حـديث الغـدير سـندًا عالمة األميني فقـد أشـبع البحـث يفكتاب الغدير لل:  راجع)٢(

وداللة من طرق مجهور املسلمني، كام تناول شعراء الغدير من القرن األول حتى هناية 

.القرن الثاين عرش

، ١٧/ ٤: ، الطـرباين، املعجم الكبـري١١٩ -١١٨/ ١: مسند أمحد بن حنبل:  راجع)٣(

، ذكـره خمتـرصاً وصـححه، ١٠٩/ ٣: ، املستدرك، احلـاكم النيـسابوري١٩٢/ ٥و

، جممـع الزوائـد، ٢١٢ -٢٠٧/ ٤٢: ، تأريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١١٦وص

.٢١١ح ٢٠١/ ١: ، شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين١٠٤/ ٩: اهليثمي
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 .)١(..كتابًا لن تضلوا بعده أبداً 

 ليكون دستورًا فأراد لألمة أن يعصمها من الضالل إىل األبد هبذا الكتاب

رشعيًا جلميع األمة، ولألجيال القادمـة وإىل أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا، 

كام يـسميها ابـن عبـاس، ) رزية يوم اخلميس(مل يكن يف احلسبان  ولكن جرى ما

نعم رزية خّلفت يف قلب النبي صىل اهللا عليه وآله أسى وكمدًا عـىل هـذه األمـة 

خرة، ولكن عارضه بعضهم فحال بينـه وبـني كتابـة التي يريد هلا خري الدنيا واآل

 وهي <إنه هيجر>.. الكتاب، بطريقته اخلاصة، واخترص ذلك كله بعبارة واحدة

 ِّ روا مصري أمـة كاملـة،  قد قرَّ ن جمرى التأريخ كله، وبذلك يكونوكفيلة ألن تغري

ان، وبجميع أجياهلا السابقة والالحقة، فرسموا هلا خطة تسري عليها أحقاب الزم

 أفرتى بعد هذا املجلس يوصيهم بوصية، وقد قالوا <حسبنا كتاب اهللا>شعارها 

 !!ما قالوا حتى رفضوا كتابة الكتاب

ومن هنا أصبح ابـن عبـاس يتأسـف ويتـأوه لـذلك حتـى بّلـت دموعـه 

) وآلـه(الرزية كّل الرزية ما حال بـني رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : احلىص، قائالً 

 .)٢(هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهموسلم وبني أن يكتب 

 النبيُّ صىل اهللا عليه وآله  بالوصية باخللفاء فالعجب كّل العجب حينام هيمُّ 

ختالف بمحرضه الرشيف حتى تتعـاىل من بعده، حيصل ماحيصل من النزاع واال

األصوات بني يديه، وقد هناهم القرآن عن ذلك، وقـد حكـم بحـبط عمـل مـن 

َا الَِّذيَن َآَمنُوا {: وت النبي صىل اهللا عليه وآله، قال تعاىليرفع صوته فوق ص َيا َأهيُّ

َهـُروا َلـُه بِـاْلَقْوِل َكَجْهـِر َبْعـِضُكْم  َال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوَال َجتْ

َبَط َأْعَامُلُكْم َوَأْنُتْم َال َتْشُعُرونَ   .)٣(}لَِبْعٍض َأْن َحتْ

                                
.١٣٧ / ٥، و٣١/ ٤:  صحيح البخاري)١(

.١٦١/ ٨، و٩/ ٧: البخاري صحيح )٢(

.٢:  سورة احلجرات، اآلية)٣(
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ذن بمخالفتــه وأذيتــه، هــذا وقــد حــّذرهم القــرآن مــن ذلــك، فكيــف إ

ُسوِل َبيْنَُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا َقـْد {: وتوعدهم، قال تعاىل َعُلوا ُدَعاَء الرَّ َال َجتْ

هِ  ُلوَن ِمنُْكْم لَِواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن َأْمرِ  َأْن ُتـِصيَبُهْم َيْعَلُم اُهللا الَِّذيَن َيَتَسلَّ

بُِعوِين {:  وقال تعـاىل)١(}فِتْنٌَة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُقـْل إِْن ُكنْـُتْم ُحتِبُّـوَن اهللاََّ َفـاتَّ

بِْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ   .)٢(}ُحيْ

رهم مـن خمالفتـه، إىل غري ذلك مـن اآليـات الـرشيفة التـي جـاءت حتـذ

وترّغب إليهم يف اتباعه، وتأمرهم بالتأدب بني يديه، وإظهار اإلحرتام والتعظيم 

له، وغري ذلك مما أوجبه اهللا له من احلقوق، ليكونوا من املـؤمنني املفلحـني قـال 

َبُعوا النُّوَر الَِّذي أُ {: تعاىل وُه َواتَّ ُروُه َوَنَرصُ ْنـِزَل َمَعـُه ُأولَئِـَك َفالَِّذيَن َآَمنُوا بِِه َوَعزَّ

ُروهُ {:  فقد جاء يف التفسري)٣(}ُهُم اْملُْفلُِحونَ  عّظموه، ووّقروه، ومنعوا :  أي}َوَعزَّ

 .)٤(..عنه أعداءه

فام جرى بمحرض النبّي صىل اهللا عليه وآله أمر اليليق بشأنه العظـيم عنـد اهللا 

يـاد التـام، نقليم لـه واالتعاىل، وخيالف ما افرتضه عليهم من الطاعة واملودة، والتـس

يسوغ عىل اإلطالق تربئة مـن  كام ال! جتهاد يف قباله أو إنكارهوهذا أمر غري قابل لال

تسبب يف حصول ذلك النزاع الذي ال مربر له فحدث ما حدث بـسببه، فهـو الـذي 

 !!.يتحمل املسؤولية الكاملة فيام جرى وترتب عليه من أمور مل ُحتمد عقباها

َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىض اهللاُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكـوَن  {: قال تعاىل

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللاَ َوَرُسوَلُه َفَقـْد َضـلَّ َضـَالًال ُمبِينًـا َريَ ُم اْخلِ  وقـال )٥(}َهلُ

                                
.٦٣:  سورة النور، اآلية)١(

.٣١:  سورة آل عمران، اآلية)٢(

.١٥٧:  سورة األعراف، اآلية)٣(

.٣٠١/ ٧: ، تفسري القرطبي٣٧٤/ ٤:  جممع البيان، الشيخ الطربيس)٤(

.٣٦:  سورة األحزاب، اآلية)٥(
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ُمو {: تعاىل َك فِـيَام َشـَجَر َبيْـنَُهْم ُثـمَّ َال َجيِـُدوا ِيف َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُحيَكِّ

 ً ا َقـَضْيَت َوُيـَسلُِّموا َتـسْلِيام ـَّ َوَمـْن ُيطِـِع اهللاَ {:  وقـال تعـاىل)١(}َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمم

يِقَني َوالـ دِّ َني َوالـصِّ ُسوَل َفأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاُ َعَلْيِهْم ِمـَن النَّبِيـِّ َهَداِء َوالرَّ شُّ

َني َوَحُسَن ُأولَئَِك َرفِيًقا اِحلِ  . )٢(}َوالصَّ

حصل بمحرض النبي صىل اهللا عليه وآله يف أيامه  ولكن جرى ما جرى وحصل ما

هو فيه من أمل املرض وثقله، فرفعوا األصـوات بمحـرضه، وتنـازعوا فـيام  األخرية مع ما

 .ية العظمى، واملصيبة الكربىبينهم، حتى حيل بينه وبني كتابة الكتاب، فكانت الرز

ومتى كان ألحد احلق يف أن يفرض عىل األمة شيئًا بمحرض النبي صىل اهللا 

 !؟<حسبنا كتاب اهللا>: عليه وآله، وينهاههم عن الرجوع إليه ويقول

ختالف أيضًا بام حصل يف حجة الوداع يف قـصة ويذكرنا هذا اللغط وهذا اال

فقد حدث أيضًا لغط وضجة من بعـضهم،  <يكون بعدي اثنا عرش خليفة>حديث 

حينام أخذ النبي صىل اهللا عليـه وآلـه يتلـو علـيهم هـذا احلـديث فتعالـت أصـوات 

حتى خفي صوت النبي صىل اهللا عليه وآله عىل الـراوي، وحدث ما حدث بعضهم 

فلم يسمع تتمة احلديث، وسوف تأيت اإلشـارة إىل هـذا األمـر يف حملـه إن شـاء اهللا 

 !هذا اللغط الذي حصل بني يديه ليس هو األول من نوعهتعاىل، فإذن 

اسِ {: ولعل قوله تعاىل َـا {:  يف قولـه تعـاىل}َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النـَّ َيـا َأهيُّ

ْغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيْعـِصُمَك  ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َملْ َتْفَعْل َفَام َبلَّ ُسوُل َبلِّ الرَّ

 الـذين أخـذوا -كام يف بعـض الروايـات-  إشارة إىل هؤالء الناس)٣(} النَّاسِ ِمنَ 

عىل أنفسهم معارضة النبي صىل اهللا عليه وآله كلام أراد أن ينص عىل اخلليفة مـن 

 !بعده انربوا له باملعارضة واملقاطعة

                                
.٦٥:  سورة النساء، اآلية)١(

.٦٩:  سورة النساء، اآلية)٢(

.٦٧:  سورة املائدة، اآلية)٣(
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 وقـدفإن هذه اآلية نزلت يف غدير خم يف عيل أمري املؤمنني عليـه الـسالم 

 .)١(مجلة من أعالم السنةأيضًا  روى ذلك

هو هذا األمر العظيم واخلطري الذي يريـد النبـّي صـىل اهللا عليـه وآلـه  فام

بأن اهللا تعاىل سوف حيميه ويعصمه من هؤالء يبلغه  الوحي فجاء ؟تبليغه للناس

 إنه إذن أمر استخالف عيل عليه السالم عىل النـاس، !الناس، فال خياف تدبريهم

ْغـَت ِرَسـاَلَتهُ {: ية أخرى حيذره قائالً ووجدنا من ناح  وقـد }َوإِْن َملْ َتْفَعـْل َفـَام َبلَّ

 ! مىض عىل التبليغ نحو ثالث وعرشين سنة؟

ويف الروايات مايشري هلؤالء الناس الذين ختوف النبي صىل اهللا عليه وآلـه 

من ردود فعلهم، فممن روى ذلك احلافظ احلاكم احلسكاين يف شـواهد التنزيـل 

يل بإسناده عن الكلبي، عن أيب صـالح، عـن ابـن عبـاس وجـابر ضاعد التفلقو

                                
عن : ١٣٥: يف أسباب النزول) ٤٦٨ت ( فقد روى أبو احلسن الواحدي النيسابوري)١(

نزلت هذه اآلية يـوم غـدير خـم يف عـيل بـن أيب : عطية، عن أيب سعيد اخلدري قال

 .طالب ريض اهللا عنه

وأخرج ابن أيب حاتم وابن مردويه وابن : ٦٠/ ٢: وقال السيوطي يف الدر املنثور

ْغ َما أُْنِزَل إِلَيَْك {نزلت هذه اآلية : عساكر عن أيب سعيد اخلدري قال ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ َيا َأهيُّ

 َ  عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يـوم غـدير خـم يف عـيل بـن أيب }ِمْن َربِّك

 . طالب ريض اهللا عنه

كنا نقرأ عىل عهد رسـول اهللا صـىل اهللا : ن ابن مسعود قالوأخرج ابن مردويه ع

َ { :عليه وآله وسلم ْغ َما ُأْنِزَل إِلَيَْك ِمْن َربِّك ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ ا موىل املـؤمنني  إن علي� }َيا َأهيُّ

 .}َوإِْن َملْ َتْفَعْل َفَام َبلَّْغَت ِرَسالَتَُه َواهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ {

يف ) ٤٢٧املتـوىف سـنة (ذلك أيضًا أبو إسحاق الثعلبي النيـسابوري وممن روى 

يف )  ٤٣٠   سنةاملتوىف(، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين ٩٢/ ٤: تفسريه الكشف والبيان

 ما نزل من القرآن يف عيل عليه السالم، واحلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي كتابه

، وغـريهم، راجـع كتـاب ٢٣٧/ ٤٢: يف تـأريخ مدينـة دمـشق) ٥٧١املتوىف سنة (

.٢٢٤ -٢١٤/ ١: الغدير للعالمة األميني
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ف  فتخـوَّ ،أمر اهللا حممدًا أن ينصب عليًا للناس ليخربهم بواليته: األنصاري قاال

 وأن يطعنـوا يف ، ابـن عمـهى حاب:رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أن يقولوا

َا الرَّ {: ذلك عليه، فأوحى اهللا إليه َ َيا َأهيُّ ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربِّك  اآليـة، }ُسوُل َبلِّ

 .)١(فقام رسول اهللا بواليته يوم غدير خم

 هومن ذلك أيضًا ماروي عن أيب جعفر حممد بن عيل عليه الـسالم يف هـذ

إن :  فقال- أي جربئيل عليه السالم -ثم هبط :  وساق احلديث إىل أن قال،اآلية

هم عـىل مثـل مـا دللـتهم عليـه مـن صـالهتم عىل ولـيّ اهللا يأمرك أن تدل أمتك 

يـا :  فقال رسـول اهللا،وزكاهتم وصيامهم وحجهم ليلزمهم احلجة يف مجيع ذلك

 ّ  عهد باجلاهلية وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل إال وقد ن قومي قريبو إرب

ْغ {:  فأنزل اهللا تعاىل!وتره وليهم وإين أخاف ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمـْن َيا َأهيُّ

ْغَت ِرَساَلَتهُ  َواهللاُ َيْعـِصُمَك ِمـَن { فام بلغتهـا تامـة : يريد}َربَِّك َوإِْن َملْ َتْفَعْل َفَام َبلَّ

يـا :  فلام ضمن اهللا له بالعصمة وخوفه أخذ بيد عيل بن أيب طالب ثم قال}النَّاسِ 

 مـن عـاداه،  وعـادِ ،ن وااله مـأهيا الناس من كنت مواله فعيل مواله، اللهم والِ 

 .)٢(.. وأبغض من أبغضه، وأحب من أحبه، واخذل من خذله،وانرص من نرصه

أنـه سـيكفيه النـاس : وعـن قتـادة: قال العالمة األمينـي رمحـه اهللا تعـاىل

ويعصمه منهم وأمره بالبالغ، وهو أيضًا غري مضاد ملا نقوله إذ ليس فيـه غـري أن 

الكفاية يف تبليغ أمر كان حياذر فيه اخـتالف أمتـه اهللا سبحانه ضمن له العصمة و

ومناكرهتم له، وال يمتنع أن يكون ذلك األمر هـو نـص الغـدير، ويتعـني ذلـك 

 .. بنص هذه األحاديث

وسلم كـان ) وآله(أن النبي صىل اهللا عليه : وروى الطربي عن ابن جريج

ن شـاء مـ:  استلقى ثم قال}َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ {:  فلام نزلت،هياب قريشاً 

                                
.٢٤٩ ح٢٥٦ -٢٥٥/ ١:  شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين)١(

.٢٤٨ح٢٥٣/ ١: شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين )٢(
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 .)١(فليخذلني، مرتني أو ثالثاً 

وأي وازع من أن يكون األمر الذي كان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 َّ  فلـيس ،لته األحاديث اآلنفةوسلم هياب قريشًا ألجله هو نص اخلالفة؟ كام فص

 . )٢(!هو بمضاد ملا نقوله

ّ  وقد روي يف األحاديث أيضًا أن النبي ص:أقول ب ىل اهللا عليه وآله ملا نـص

فقـد روى الثعلبـي يف ! عليًا إمامًا يوم غدير خّم عارضه بعضهم ملـا بلغـه ذلـك

ٌ {:  سئل سفيان بن عيينة عن قول اهللا سبحانه: التفسري، قال  فيمن )٣(}َسَأَل سَائِل

 عـن ،لقد سألتني عن مسألة ما سـألني أحـد قبلـك،  حـدثني أيب:  فقال؟نزلت

وسـلم ) وآلـه(ملا كان رسول اهللا صىل اهللا عليه :  عن آبائه، فقالجعفر بن حممد،

من كنـت مـواله فعـيل : بغدير خم، نادى بالناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عيل فقال

 . مواله

 فـأتى ،هـريففشاع ذلك وطار يف البالد، فبلغ ذلك احلرث بن الـنعامن ال

ى األبطـح، فنـزل عـن وسلم عىل ناقة له حتى أت) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

وسلم وهو يف مأل مـن ) وآله(ناقته وأناخها وعقلها، ثم أتى النبي صىل اهللا عليه 

 أمرتنا عن اهللا أن نشهد أن ال إلـه إال اهللا، وأنـك رسـول ،يا حممد: أصحابه فقال

اهللا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصيل مخسًا فقبلنـاه منـك، وأمرتنـا بالزكـاة فقبلنـا، 

ج فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهرًا فقبلنا، ثم مل ترض هبذا حتى رفعت وأمرتنا باحل

من كنت مواله فعيل مواله، فهـذا يشء : بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت

والذي ال إله إال هو هذا من اهللا، فوىل احلرث بـن : فقال! منك أم من اهللا تعاىل؟

وله حقًا فأمطر علينا حجـارة اللهم إن كان ما يق: النعامن يريد راحلته وهو يقول

                                
.٢٩٩/ ٢: ، الدر املنثور، السيوطي٤١٦/ ٦: جامع البيان، ابن جرير الطربي )١(

.٢٢٥-٢٢٤/ ١: نيالغدير، األمي )٢(

.١: سورة املعارج، اآلية )٣(
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من السامء، أو ائتنا بعذاب أليم، فام وصل إليها حتى رماه اهللا بحجر فسقط عـىل 

، َسـَأَل َسـائٌِل بَِعـَذاٍب َواقِـعٍ {: هامته، وخرج من دبره فقتله، وأنزل اهللا سبحانه

 .)١(}لِْلَكافِريَن َلْيَس َلُه َدافِعٌ 

 

يك هنا حديث النبي صىل اهللا عليه وآله يف مرضه، والذي أمـرهم فيـه وإل

بكتابة الكتاب العاصم لألمة من الضالل كام جاء يف مـصادر الـسنة لكـي تـرى 

 :مناه، واحكم بنفسكقدّ  صحة ما

روى البخاري يف صحيحه عن سعيد بن جبري، عن ابـن عبـاس ريض اهللا 

يس، ثـم بكـى حتـى خـّضب دمُعـه يوم اخلميس ومـا يـوم اخلمـ: عنهام أنه قال

 ،وسلم وجُعه يوم اخلميس) وآله(اشتّد برسول اهللا صىل اهللا عليه : احلصباء فقال

ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبـدًا، فتنـازعوا وال ينبغـي : فقال

دعـوين : وسلم قال) وآله(هجر رسول اهللا صىل اهللا عليه : عند نبي تنازع، فقالوا

 .)٢(أنا فيه خري مما تدعوين إليهفالذي 

: وعن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال

وسـلم ويف البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن ) وآله(ملا حرض رسول اهللا صىل اهللا عليه 

هلـم أكتـب لكـم كتابـًا ال تـضلوا : وسـلم) وآله(اخلطاب قال النبي صىل اهللا عليه 

وسـلم قـد غلـب عليـه الوجـع، ) وآلـه(إن النبي صىل اهللا عليـه :  عمربعده، فقال

:  منهم من يقـول،وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهللا، فاختلف أهل البيت فاختصموا

وسلم كتابًا لن تضلوا بعده،  ومنهم مـن ) وآله(بوا يكتب لكم النبي صىل اهللا عليه قرّ 

                                
، نظم درر السمطني، ٢٧٩-٢٧٨/ ١٨: ، تفسري القرطبي٣٥/ ١٠: تفسري الثعلبي )١(

، فـيض ٢٩/٥٥: تفسري اآللويس, ٢٩/ ٩: ، تفسري أيب السعود٩٣: الزرندي احلنفي

.٩٠٠٠: ، رقم٢٨٢/ ٦: القدير، املناوي

.١٣٧/ ٥، و٣١/ ٤:  صحيح البخاري)٢(
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) وآلـه( عنـد النبـي صـىل اهللا عليـه يقول ما قال عمر، فلام أكثروا اللغو واالختالف

 .)١(قوموا: وسلم) وآله(وسلم قال رسول اهللا صىل اهللا عليه 

إن الرزية كّل الرزيـة مـا حـال بـني : وكان ابن عباس يقول: قال عبيد اهللا

وسلم وبـني أن يكتـب هلـم ذلـك الكتـاب مـن ) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٢(اختالفهم ولغطهم

: صحيح مسلم عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أنه قـالوجاء أيضًا يف 

يوم اخلميس وما يوم اخلميس، ثم جعل تسيل دموعـه حتـى رأيـت عـىل خديـه 

ائتـوين : وسـلم) وآلـه(قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : كأهنا نظام اللؤلؤ، قال

صىل إن رسول اهللا : بالكتف والدواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فقالوا

 .)٣(وسلم هيجر) وآله(اهللا عليه 

اشتكى النبـي صـىل : عن ابن عباس قال: ويف رواية ابن سعد يف الطبقات

يـوم : وسلم يوم اخلميس فجعل يعني ابن عباس يبكـي ويقـول) وآله(اهللا عليه 

                                
من املفرتض أن القوم أذعنوا ألمر النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه ملـا أمـرهم :  ربام يقال)١(

، ومـن الواضـح أن ..قومـوا عنـي: فقال هلم! باخلروج من عنده ملا حدث ما حدث

القوم محلوا كالم النبي صىل اهللا عليه وآله  هنا عىل اجلد فسارعوا للخـروج مـن داره 

د حّققوا مايريدونه من عـدم كتابـة الكتـاب، فمـن غـري امتثاالً ألمره، خصوصًا وق

املناسب هلم أن يّرصوا عىل خمالفته واجللوس عنده وهو كاره لبقائهم، فـإذا افرتضـنا 

فهو إذن من املفارقات عند القوم إذ كيف محل هؤالء كالم النبي صىل اهللا عليـه ! هذا

جلـد واإلدراك فقـاموا مـن وآله حينام أمرهم باخلروج من عنده، عىل الوعي التـام وا

هلـم أكتـب لكـم كتابـًا لـن >: عنده وتركوه، بينام محلوا كالمه األول حينام قال هلم

! أال جتد يف ذلك مفارقـة؟!   عىل اهلجر وغلبة الوجع الذي هو اهلذيان<تضلوا بعده

..وعليك تفسري ذلك!!. مع أن املتكلم واحد يف جملس واحد ويف وقت واحد

.١٦١/ ٨، و٩/ ٧: ي صحيح البخار)٢(

.٧٦ /٥:  صحيح مسلم)٣(



٣١ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

وسـلم وجعـه، ) وآلـه(اشتّد بـالنبّي صـىل اهللا عليـه ! اخلميس وما يوم اخلميس

فقـال : حيفة أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعـده أبـدًا، قـالائتوين بدواة وص: فقال

: أال نأتيك بام طلبت؟ قال: فقيل له: إنَّ نبي اهللا ليهجر، قال: بعض من كان عنده

 .)١(فلم يدع به: قال! أو بعد ماذا

عن أيب الـزبري، عـن جـابر أن النبـّي صـىل اهللا عليـه : وجاء يف رواية أمحد

: حيفة ليكتب فيها كتابـًا ال يـضلون بعـده، قـالوسلم دعا عند موته بص) وآله(

 .)٢(فخالف عليها عمر بن اخلطاب حتى رفضها

 فيـه داللـة <ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبـداً >: فقوله

واضحة عىل أن املراد بالكتاب هو النص عىل خالفـة أهـل بيتـه وعرتتـه علـيهم 

 . )٣(لسالمالسالم، وأوهلم عيل بن أيب طالب عليه ا

 يكـشف عـن ، فإنـهما ظهـر مـن معارضـته الـشديدة: أوًال : ويؤيد ذلك

فهمهم هذا األمر جيدًا، وإال ملاذا إذن عارضوا النبيَّ صىل اهللا عليه وآله وأّرصوا 

، وقد تهاليشء الذي دعاهم ملخالفهذا هو   أمره حتى ترك الكتاب، فامةعىل خمالف

 أمرهم اهللا تعاىل باتباعه وطاعته؟

 لـيس هـو األول مـن <ال تضلوا بعده أبـداً >إن التعبري هبذا اللفظ : ثانياً 

ومن سياق هذا نوعه، بل جاء مثله مرارًا عىل لسان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

مل يعهـد منـه صـىل اهللا إذ يريد بذلك أهل بيته عليهم الـسالم، احلديث نفهم أنه 

                                
.٢٤٢/ ٢: الطبقات الكربى، ابن سعد )١(

.٣٤٦/ ٣:  مسند أمحد بن حنبل)٢(

 أن هذا الكتاب يرمي إىل النص عىل أسامء اخللفاء ة هذا وقد فهم أيضًا سفيان بن عيين)٣(

/ ١:  البن حجرمن بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، كام جاء يف كتاب فتح الباري، 

بل أراد أن ينص عىل أسامي اخللفـاء بعـده حتـى ال يقـع بيـنهم : وقيل: ، قال١٨٦

. االختالف، قاله سفيان بن عيينة
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لنحو يف غري أهل بيتـه علـيهم الـسالم، لفاظ هبذا اعليه وآله قط أنه ذكر هذه األ

، ومل يـذكر غـريهم يف فقد نص عىل أن  التمسك هبم عاصم لألمة مـن الـضالل

 .ذلك أبداً 

حيـنام أمـر وذلـك  <لـن تـضلوا> كلمـة، )١( حـديث الثقلـنيفقد جاء يف

يا أهيا النـاس >: بالتمسك بأهل بيته عليهم السالم الذين هم أحد الثقلني، فقال

 .)٢(< إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي]ما[كم من إين تركت في

ولكي تقف عىل هذه احلقيقـة عليـك بمراجعـة هـذا احلـديث بمختلـف 

ألفاظه، وقارن بينه وبني احلديث األول الذي ذكرناه سابقًا، وستقف عىل حقيقة 

الكتـاب، األمر، وأهنام من واد واحد، ومن هنا فهم هذا املعنى من عارض كتابة 

وأرص عىل منع النبّي صىل اهللا عليه وآله مـن ذلـك، فـإن هـذا احلـديث وأمثالـه 

 .سمعوه منه مراراً 

جاء يف بعض روايات حديث الثقلني، التـرصيح أنه واجلدير بالذكر أيضًا 

إين قـد تركـت فـيكم : بذكر عيل عليه السالم، كام يف رواية احلاكم يف املـستدرك

اآلخر كتاب اهللا تعاىل وعرتيت، فـانظروا كيـف ختلفـوين الثقلني أحدمها أكرب من 

إن اهللا عزَّ وجلَّ مـوالي، : فيهام، فإهنام لن يتفرقا حتى يردا عّيل احلوض، ثم قال

من كنت مـواله فهـذا : وأنا موىل كّل مؤمن، ثم أخذ بيد عيل ريض اهللا عنه فقال

 .  من عاداه وعادِ ، من واالهوليه، اللهم والِ 

 .)٣(يث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاههذا حد: قال

                                
. وسوف يأيت يف حمله قريباً )١(

.٣٨٧٤ ح٣٢٨ – ٣٢٧ / ٥:  سنن الرتمذي)٢(

.١٠٩/ ٣: املستدرك، احلاكم النيسابوري )٣(
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  الشريفة األحاديث في السالم عليهم البيت أهل إمامة

األدلة عىل إمامة أهل البيت عليهم السالم من األحاديث الـرشيفة كثـرية 

 :جدًا، وسوف نذكر مجلة منها من كتب ومصادر السنة، وإليك هنا ماييل

 

اديث املتواترة، وقد جـاء بأسـانيد وطـرق كثـرية حديث الثقلني من األح

جدًا يف كتب احلديث عند مجهور املسلمني، عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه، 

ثم اعلـم : وقد اعرتف بذلك ابن حجر  اهليتمي، قال بعدما أورد حديث الثقلني

أن حلديث التمسك طرقًا كثرية، وردت عن نيـف وعـرشين صـحابيًا، ومـّر لـه 

سوطة يف حادي عرش الشبه، ويف بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجـة طرق مب

الوداع بعرفة، ويف أخـرى أنـه قالـه باملدينـة يف مرضـه، وقـد امـتألت احلجـرة 

بأصحابه، ويف أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، ويف أخرى أنه قـال ذلـك ملـا قـام 

 أنـه كـرر علـيهم خطيبًا بعد انرصافه من الطائف كام مر، وال تنايف إذ ال مانع من

 .)١(ذلك يف تلك املواطن وغريها، اهتاممًا بشأن الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة

عن زيد : وقال املناوي بعدما أورد احلديث عن مسند أمحد بن حنبل، والطرباين

 ورواه أيضاً أبو يعىل بسند ال بأس به، واحلـافظ ،رجاله موثقون: بن ثابت، قال اهليثمي

                                
، أواخر الفصل األول من الباب احلادي ١٥٠: يتمي الصواعق املحرقة، ابن حجر اهل)١(

.)اآلية الرابعة(عرش 
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األخرض وزاد أنه قال يف حجة الوداع، ووهم مـن زعـم وضـعه كـابن عبد العزيز بن 

.)١(ويف الباب ما يزيد عىل عرشين من الصحابة:  قال السمهودي،اجلوزي

 :وإليك هنا بعض ألفاظ احلديث الرشيف

) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن زيد بن ثابت، قال: أمحد يف مسندهروى 

 كتاب اهللا حبل ممدود ما بني السامء واألرض، أو ما بـني ،تنيإين تارك فيكم خليف: وسلم

 .)٢( وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يتفرقا حتى يردا عّيل احلوض،السامء إىل األرض

 .)٣(رواه أمحد وإسناده جيد: قال اهليثمي يف جممع الزوائد

 وقـال اهليثمـي يف جممـع )٤(ورواه الطرباين أيضًا عن زيـد بـن ثابـت مثلـه

 .)٥( ورجاله ثقات،رواه الطرباين يف الكبري: وائدالز

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : عن زيد بن ثابت قال: وجاء يف رواية الطرباين

، : وسلم) وآله(عليه  إين تارك فـيكم الثقلـني مـن بعـدي كتـاب اهللا عـزَّ وجـلَّ

 .)٦(وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يتفرقا حتى يردا عّيل احلوض

إين : وسـلم) وآلـه(قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : قالوعن أيب هريرة 

 كتاب اهللا ونسبي، ولـن يتفرقـا حتـى ،خّلفت فيكم اثنني لن تضلوا بعدمها أبداً 

 .)٧(رواه البزار. يردا عىل احلوض

                                
.٢٠/ ٣:  فيض القدير، املناوي)١(

.١٨٢ – ١٨١ / ٥:  مسند أمحد بن حنبل)٢(

.١٦٣ – ١٦٢ /٩:  جممع الزوائد، اهليثمي)٣(

.٤٩٢٢ وح ٤٩٢١ ح١٥٤ – ١٥٣ / ٥:  املعجم الكبري، الطرباين)٤(

.١/١٧٠: يثمي جممع الزوائد، اهل)٥(

.٤٩٢٣ ح١٥٤ / ٥:  املعجم الكبري، الطرباين)٦(

.١٦٣ /٩:  جممع الزوائد، اهليثمي)٧(
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ورواه الرتمذي بإسناده عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جـابر بـن عبـد 

وسلم يف حجته يـوم عرفـة وهـو ) وآله(رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه : اهللا قال

يا أهيا النـاس إين تركـت فـيكم مـا إن : عىل ناقته القصواء خيطب، فسمعته يقول

 . أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي

. ويف الباب عن أيب ذر، وأيب سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد: قال

 .)١(هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه

قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه :  الرتمذي أيضًا عن زيد بن أرقم قالوروى

 أحـدمها أعظـم ;إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي: وسلم) وآله(

 كتاب اهللا حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، ولن ;من اآلخر 

 .اميتفرقا حتى يردا عىل احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيه

 .)٢(هذا حديث حسن غريب: قال

وروى احلاكم النيسابوري أيضًا بإسناده عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم 

ملا رجع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمـر : قال

كأين قد دعيت فأجبـت إين قـد تركـت فـيكم الثقلـني : بدوحات فقممن، فقال

كتاب اهللا تعاىل وعرتيت، فـانظروا كيـف ختلفـوين فـيهام، أحدمها أكرب من اآلخر 

إن اهللا عزَّ وجـلَّ مـوالي، وأنـا : فإهنام لن يتفرقا حتى يردا عّيل احلوض، ثم قال

من كنت مواله فهذا وليـه، : موىل كّل مؤمن، ثم أخذ بيد عيل ريض اهللا عنه فقال

 .وذكر احلديث بطوله.. اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 .هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه بطوله: قال احلاكم

 .حديث سلمة بن كهيل، عن أيب الطفيل أيضاً صحيح عىل رشطهام) شاهده(

                                
.٣٨٧٤ ح٣٢٨ – ٣٢٧ / ٥:  سنن الرتمذي)١(

.٣٨٧٦ ح٣٢٩ – ٣٢٨/ ٥:  سنن الرتمذي)٢(
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نزل رسـول اهللا صـىل : ورواه أيضًا عن ابن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم يقول

الناس مـا اهللا عليه وآله بني مكة واملدينة عند شجرات مخس دوحات عظام، فكنس 

حتت الشجرات، ثم راح رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عشية فصىل، ثـم قـام خطيبـًا 

 ،أهيا النـاس:  فقال ما شاء اهللا أن يقول، ثم قال،ر ووعظفحمد اهللا وأثنى عليه، وذكَّ 

هل بيتي عرتيت، ثـم إين تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتمومها، ومها كتاب اهللا وأ

نعم، فقال رسول : ين أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ ثالث مرات، قالواأأتعلمون : قال

 . من كنت مواله فعيلٌّ مواله: اهللا صىل اهللا عليه وآله

 .)١(وحديث بريدة األسلمي صحيح عىل رشط الشيخني: قال

 قـال رسـول اهللا : قالوروى الطرباين بإسناده عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم

إين لكم فرط، وإنكم واردون عيلَّ احلوض، عرضه ما بني :  وسلم)وآله(صىل اهللا عليه 

، فـانظروا كيـف ةصنعاء إىل برصى، فيه عدد الكواكب من قـدحان الـذهب والفـض

يا رسول اهللا وما الثقالن؟ فقال رسـول اهللا صـىل : ختلفوين يف الثقلني، فقام رجل فقال

 اهللا وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به األكرب كتاب اهللا سبب طرفه بيد: اهللا عليه وآله وسلم

لن تزالوا وال تضلوا، واألصغر عرتيت، وإهنم لـن يفرتقـا حتـى يـردا عـيلَّ احلـوض، 

 .)٢(مومها فإهنام أعلم منكموسألت هلام ذاك ريب، فال تقدمومها فتهلكوا، وال تعلِّ 

أين وإن اللطيف اخلبري نبّ : وجاء يف لفظ آخر عن الطرباين عن زيد بن أرقم

قا حتى يردا عيلَّ احلـوض، وسـألت ذلـك هلـام ريب، فـال تقـدمومها ام لن يتفرّ أهن

فتهلكوا، وال تقرصوا عنهام فتهلكوا، وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم، ثـم أخـذ 

 مـن من كنت أوىل به من نفيس فعٌيل وليّهُ، اللهم والِ : بيد عيل ريض اهللا عنه فقال

 .)٣( من عاداهوااله، وعادِ 

                                
.٥٣٣ص: ، وراجع أيضاً ١١٠ – ١٠٩/ ٣:  املستدرك، احلاكم النيسابوري)١(

.٦٠/ ٢: ، الدر املنثور، السيوطي٢٦٨١ ح٦٦/ ٣: رباين املعجم الكبري، الط)٢(

 ١٨٨/ ١: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي١٦٧ – ٥/١٦٦:  املعجم الكبري، الطرباين)٣(

.١٦٤ – ١٦٣/ ٩: ، جممع الزوائد، اهليثمي٩٥٧ح
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وأخرج ابن سعد وأمحد والطرباين عن أيب سـعيد اخلـدري، : وقال السيوطي

أهيـا النـاس إين تـارك فـيكم مـا إن : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم: قال

أخذتم به لن تضلوا بعدي، أمرين أحدمها أكرب من اآلخر، كتاب اهللا حبل ممدود مـا 

 .)١( حتى يردا عيلَّ احلوضقاهنام لن يتفرَّ إبني السامء واألرض، وعرتيت أهل بيتي، و

إىل غري ذلك من ألفاظ هذا احلديث املتواتر الذي اليمكن ألحد أن ينكره 

 !.أو يرده

 

هل جتد أرصح وأبلغ من هـذا احلـديث املتـواتر، الـذي هـو نـص : أقول

رصيح يف إمامة عرتة النبي صىل اهللا عليه وآله، وأوهلم سـيد العـرتة عـيل بـن أيب 

ه السالم، فقد نّص عىل أّن  التمسك بالكتـاب والعـرتة عاصـامن مـن طالب علي

 .الضالل، ومن مل يتمسك هبام وقع يف الضالل

إين : عىل أن املفهوم من قوله: )٢(قال السيد رشف الدين يف كتابه املراجعات

تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت، إنام هـو ضـالل مـن مل 

معًا كام ال خيفى، ويؤيد ذلك قوله صىل اهللا عليـه وآلـه يف حـديث يستمسك هبام 

فال تقدمومها فتهلكوا، وال تقـرصوا عـنهام فتهلكـوا، وال : الثقلني عند الطرباين

 .)٣(تعلموهم فإهنم أعلم منكم

ال تقـدموهم : (وسـلم) وآلـه(ويف قوله صـىل اهللا عليـه : وقال ابن حجر

دليل عىل ) ، وال تعلموهم فإهنم أعلم منكمفتهلكوا، وال تقرصوا عنهم فتهلكوا

إىل .. أن من تأهل منهم للمراتب العلية، والوظائف الدينية، كان مقدمًا عىل غريه

                                
.٦٠/ ٢:  الدر املنثور، السيوطي)١(

.٧٥:  املراجعات، السيد رشف الدين العاميل)٢(

.١٦٧/ ٥: م الكبري، الطرباين املعج)٣(



# مهدي األمم.............................................................٣٨

 . )١(آخر كالمه

سـمى رسـول اهللا ) تنبيـه: (وقال ابن حجر أيضًا يف معنى حديث الثقلني

 األهل والنـسل وسلم القرآن وعرتته، وهي باملثناة الفوقية،) وآله(صىل اهللا عليه 

والرهط األدنون ثقلني، ألن الثقل كّل نفيس خطري مـصون، وهـذان كـذلك إذ 

كّل منهام معدن للعلوم اللدنية، واألرسار واحلكم العلية، واألحكـام الـرشعية، 

وسلم عىل االقتداء والتمسك هبم والتعلم منهم، ) وآله(ولذا حث صىل اهللا عليه 

 .احلكمة أهل البيتاحلمد هللا الذي جعل فينا : وقال

سميا ثقلني، لثقل وجوب رعاية حقوقهام، ثـم الـذين وقـع احلـث : وقيل

عليهم منهم إنام هم العارفون بكتاب اهللا وسنة رسوله، إذ هم الذين ال يفـارقون 

) وال تعلمـوهم فـإهنم أعلـم مـنكم: (الكتاب إىل احلوض، ويؤيده اخلرب السابق

اهللا أذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـريا، ومتيزوا بذلك عن بقية العلامء، ألن 

 . )٢(ورشفهم بالكرامات الباهرة، واملزايا املتكاثرة، وقد مر بعضها

                                
 .٢٢٩:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)١(

 مـن ٢٢٧فراجعـه يف بـاب وصـية النبـي هبـم ص : جاء يف هامش املراجعـات

الصواعق، ثم سله ملاذا قدم األشعري عليهم يف أصول الدين، والفقهـاء األربعـة يف 

مثاله من اخلوارج، وقـّدم الفروع، وكيف قدم يف احلديث عليهم عمران بن حطان وأ

يف التفسري عليهم مقاتل بن سليامن املرجئ املجسم، وقدم يف علم األخالق والسلوك 

وأدواء النفس وعالجها معروفًا وأرضابه، وكيف أّخر يف اخلالفة العامة والنيابة عـن 

 النبي صىل اهللا عليه وآله أخاه، ووليه الذي ال يؤدي عنه سـواه، ثـم قـّدم فيهـا أبنـاء

الوزغ عىل أبناء رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ومن أعرض عن العرتة الطاهرة 

يف كل ما ذكرناه من املراتب العلية، والوظائف الدينيـة، واقتفـى فيهـا خمـالفيهم فـام 

عسى أن يصنع بصحاح الثقلني وأمثاهلـا، وكيـف يتـسنى لـه القـول بأنـه متمـسك 

!!. حطتهابالعرتة، وراكب سفينتها، وداخل باب

، الفصل األول يف اآليات الواردة فـيهم ١٥١:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)٢(

)عليهم السالم، اآلية الرابعة
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: وقال املناوي من أعالم الـسنة يف رشح احلـديث يف كتابـه فـيض القـدير

 زاد يف رواية أحدمها أكرب مـن اآلخـر، <خليفتني> بعد وفايت <إين تارك فيكم>

 القـرآن <كتـاب اهللا>، ساممها به لعظم شأهنام <ثقلني>ويف رواية بدل خليفتني 

أراد به عهده، وقيل :  قيل<ممدود ما بني السامء واألرض> أي هو حبل <حبل>

 تفـصيل بعـد <أهـل بيتـي> بمثناة فوقيـة <وعرتيت>السبب املوصل إىل رضاه 

إمجال بدالً أو بيانًا، وهـم أصـحاب الكـساء الـذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس 

 .م تطهرياوطهره

من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطبي، يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه، : وقيل

 .وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم هبدي عرتيت، واقتديتم بسريهتم اهتديتم فلم تضلوا

لوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتيض وجوب احرتام ا هوهذ: قال القرطبي

وجوب الفروض املؤكدة التـي ال عـذر ، وأهله، وإبرارهم، وتوقريهم، وحمبتهم

ألحد يف التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بـالنبي صـىل اهللا عليـه 

وعىل آله وسلم وبأهنم جزء منه، فإهنم أصـوله التـي نـشأ عنهـا، وفروعـه التـي 

فاطمة بضعة مني، ومع ذلك فقابـل بنـو أميـة عظـيم هـذه : نشأوا عنه، كام قال

لعقوق، فسفكوا من أهل البيت دمـاءهم، وسـبوا نـساءهم، احلقوق باملخالفة وا

بوا ديارهم، وجحـدوا رشفهـم وفـضلهم، واسـتباحوا وأرسوا صغارهم، وخرّ 

وسـلم يف وصـيته، ) وآلـه(سبهم ولعـنهم، فخـالفوا املـصطفى صـىل اهللا عليـه 

يه، ويا فـضيحتهم وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فواخجلهم إذا وقفوا بني يد

 !!ن عليهيوم يعرضو

لـن >أن اللطيـف أخـربين أهنـام :  أي واحلال أهنـام، ويف روايـة<وإهنام>

أي ) حتى يردا عـىل احلـوض( أي الكتاب والعرتة أي يستمرا متالزمني <يفرتقا

كهاتني، وأشار بأصـبعيه، ويف هـذا مـع قولـه : الكوثر يوم القيامة، زاد يف رواية

 كتـوأمني، خلفهـام ووىص أمتـه إين تارك فيكم، تلويح بـل تـرصيح بـأهنام: أوال

 .بحسن معاملتهام، وإيثار حقهام عىل أنفسهام واستمساك هبام يف الدين
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فألنه معـدن العلـوم الدينيـة، واألرسار واحلكـم الـرشعية، : أما الكتاب

 .وكنوز احلقائق، وخفايا الدقائق

ي فألن العنرص إذا طاب أعان عىل فهم الدين، فطيب العنرص يـؤد: وأما العرتة

 . )١(...إىل حسن األخالق، وحماسنها تؤدي إىل صفاء القلب ونزاهته وطهارته

 : ونعم ما قيل

 ُ ــــشد الركائــــب ــــيكم وإال ال ت   إل

 

 ُ   ومــــنكم وإال ال تنــــال الرغائــــب

  وعـــنكم وإال فاحلـــديُث مزخـــرفٌ  

 

 ُ   وفــــيكم وإال فاملحــــدُث كــــاذب

  

اقـرتاهنم :  حـديث الثقلـني، هـوومن احلجج الدامغة التي يـنص عليهـا

بـالقرآن الكــريم الدســتور الــساموي الـذي جعلــه اهللا تعــاىل مــصدرًا للتــرشيع 

اإلسالمي، ولو مل يكن أهل البيت عليهم السالم حجة عـىل البـرش كـالقرآن ملـا 

قرهنم النبي صىل اهللا عليه وآله به، وجعلهم عدله ويف عرض واحـد، فعـىل هـذا 

لعرتة بحال، وكذلك لو كان الكتاب وحـده يغنـي عـن اليسوغ اإلستغناء عن ا

أن األمـر : العرتة يف الدين ملا قرنه النبي صىل اهللا عليه وآله هبم، ومن هنـا نقـول

هبام معًا فيه داللة واضحة عىل حجيتهام، وعدم اإلستغناء بأحدمها عـن اآلخـر، 

م لغويـة ولذا أخرب أهنام عاصامن من الضالل حـني التمـسك هبـام، وإال السـتلز

اقرتاهنم بالقرآن الكريم، وقول النبي صىل اهللا عليه وآلـه يف ذلـك حـقٌّ ال ريـب 

ـَوى{: فيه، قال تعاىل  فبعـد هـذا )٢(} إِْن ُهـَو إِالَّ َوْحـٌي ُيـوَحى،َوَما َينْطُِق َعِن اْهلَ

الربهان الواضح، والدليل الناصع هل تسوغ خمالفة النبي صىل اهللا عليه وآله فيام 

 !؟<حسبنا كتاب اهللا>: وحكم، ويقال لهأمر به 

                                
.٢٦٣١ ح٢٠-١٩/ ٣:  فيض القدير، املناوي)١(

.٤و٣:  سورة النجم، اآلية)٢(



٤١ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

لزوم التمسك هبـام :  يقول السيد حممد تقي احلكيم يف أصول الفقه املقارن

ما إن متسكتم : معًا ال بواحد منهام منعًا من الضاللة، لقوله صىل اهللا عليه وآله فيه

ا فانظروا كيف ختلفونني فيهام، وأوضح من ذلك داللة م: هبام لن تضلوا، ولقوله

فال تقـدمومها فتهلكـوا، وال تقـرصوا عـنهام >: ورد يف رواية الطرباين يف تتمتها

 .<فتهلكوا، وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم

وبالطبع أن معنى التمسك بـالقرآن، هـو األخـذ بتعاليمـه، والـسري عـىل 

 . وفقها، وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن

مـا إن >ك بأحدمها ال يغني عن اآلخر ومن هذا احلديث يتضح أن التمس

:  ومل يقـل<وال تقدمومها فتهلكوا، وال تقرصوا عنهام فتهلكـوا>، <متسكتم هبام

وسيأيت الّرس يف ذلك مـن أهنـام معـًا ! ما إن متسكتم بأحدمها، أو تقدمتم أحدمها

 . )١(يشكالن وحدة يتمثل هبا اإلسالم عىل واقعه، وبكامل أحكامه ووظائفه

ومن أقـوى األدلـة مـن األحاديـث يف : عالمة السيد عيل امليالينويقول ال

هذا الباب، حديث الثقلني املشهور املتـواتر القطعـي الـذي اتفقـت األمـة عـىل 

فإنه يدل عىل وجـوب اتبـاع األئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم الـسالم .. روايته

نفـك كوجوب اتباع القرآن، وهذا يستلزم العـصمة، وعـىل أهنـام متالزمـان ال ي

أحدمها عن اآلخر، وال يغني أحدمها عن اآلخر، وعىل أن األئمة باقون مـا بقـي 

القرآن، وعىل أنه كام ال يسقط وجوب اتباع القرآن باإلعراض عنه وعدم العمـل 

وعـىل أنـه مـن مل ! به، فكذلك األئمة ال تسقط إمامتهم بإعراض النـاس عـنهم

: حديث آخر متفق عليه مـشهورولذلك قال صىل اهللا عليه وآله يف ! يتبعهم ضل

هـو - وهـو يـدل )٢(<من مات ومل يعرف إمام زمانه فقـد مـات ميتـة جاهليـة>

                                
.١٦٨ – ١٦٧:  األصول العامة للفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم)١(

. سوف يأيت ختريج هذا احلديث)٢(



# مهدي األمم.............................................................٤٢

 .)١( عىل وجود اإلمام يف كّل زمان، وعىل وجوب اتباعه-اآلخر

 

يهـا عـىل مما ال شك فيه أن حديث الثقلني يدل داللة واضـحة ال نقـاش ف

لن يفرتقا حتى يردا >: بقاء العرتة مع القرآن إىل يوم القيامة، ويفهم هذا من قوله

وجود إمام من أهل البيـت علـيهم الـسالم يف كـّل :  فيستفاد منه<عيلَّ احلوض

عرص إىل جنب القرآن الكريم إىل يوم القيامة، فال يفرتقان أبدًا، وهـذا مايفرضـه 

 .ى يفهمه كلُّ من له أدنى مسكة من الفهمظاهر نص احلديث، وهذا املعن

بقـاء العـرتة إىل جنـب الكتـاب إىل يـوم : يقول السيد حممد تقي احلكـيم

القيامة، أي ال خيلو منهام زمان من األزمنة ما دامـا لـن يفرتقـا حتـى يـردا عليـه 

 .  )٢(احلوض، وهي كناية عن بقائهام إىل يوم القيامة

بوجوب الرجوع إىل املتأهل من أهـل هذا وقد اعرتف بعض أعالم السنة 

البيت عليهم السالم بمقتىض هذا احلـديث، وأن الزمـان الخيلـو مـنهم إىل يـوم 

القيامة، حكى اإلمام الزرقاين املالكي يف رشح املواهب عن العالمة الـسمهودي 

 وجود من يكون أهالً للتمسك به من عرتتـه يف كـل  منههذا اخلرب يفهم: أنه قال

م الساعة حتى يتوجه احلث املذكور عىل التمسك بـه كـام أن الكتـاب زمن إىل قيا

 .)٣(كذلك، فلذا كانوا أمانًا ألهل األرض فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض

ويف : وقد اعرتف هبذا املعنى أيضًا ابن حجر اهليتمي يف الصواعق املحرقـة قـال

 منهم للتمـسك أحاديث احلث عىل التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأهل

به إىل يوم القيامة، كام أن الكتاب العزيز كذلك، وهلذا كانوا أمانًا ألهل األرض كام يأيت، 

                                
.٩٤ص :  اإلمام الثاين عرش عليه السالم، السيد حممد سعيد املوسوي، هامش)١(

.١٦٨ – ١٦٧:  األصول العامة للفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم)٢(

.٢٦٣١ ح٢٠/ ٣: ، فيض القدير، املناوي٨:  رشح املواهب)٣(



٤٣ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

 .)١(يف كّل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي: ويشهد لذلك اخلرب السابق

ويقول األستاذ مروان خليفات األردين أحد املستبرصين الذين اهتدوا هبدي 

 وأخذوا بمنهجهم، حينام استوقفه نـص حـديث الثقلـني أهل البيت عليهم السالم،

عىل أن حديث الثقلني ينص عىل وجود إمام من أئمة آل البيـت يف كـّل زمـان، : قال

عدالً للقرآن ال يفرتق عنه، وإذا قلنا بعدم والدة اإلمام املهدي عليه الـسالم فمعنـى 

ديث فيلزمنـا إثبـات ذلك أن هناك افرتاقًا بني آل البيت والقرآن، وهذا خـالف احلـ

وقد كان أئمة آل البيت يبرشون باملهدي، ويقولـون إنـه ! والدة املهدي عليه السالم

 .)٢(..ابن احلسن العسكري عليه السالم حتى ساد هذا االعتقاد بني الشعراء

 

 ٌّ  مـن يعد هذا احلديث من األحاديث القطعية الصحيحة، وقـد أورده كـل

صحيح البخاري وصحيح مسلم والرتمذي وأمحد بن حنبل والطرباين واحلـاكم 

يف مستدركه وغريهم، وقد ورد هذا احلديث بألفاظ عديدة، ومعناه واحد، عـن 

جابر بن سمرة وعن أيب جحيفة، وعن أنس بن مالك وحديث النقباء عـن عبـد 

 .اهللا بن مسعود

 :ييل وإليك ما

كنا جلوسًا عند عبـد اهللا : عبي، عن مرسوق قالعن الش: روى أمحد بن حنبل

يا أبا عبد الرمحن هل سألتم رسـول اهللا : بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل

وسلم كم متلـك هـذه األمـة مـن خليفـة؟ فقـال عبـد اهللا بـن ) وآله(صىل اهللا عليه 

د سـألنا نعـم، ولقـ: ما سألني عنها أحٌد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قـال: مسعود

                                
الفـصل األول، يف اآليـة (، ذكـره يف ١٥١: ي الصواعق املحرقة، ابـن حجـر اهليتمـ)١(

)الرابعة من اآليات الواردة فيهم عليهم السالم

.٥٧٠ - ٥٦٩:  وركبت السفينة، مروان خليفات)٢(



# مهدي األمم.............................................................٤٤

 .)١(اثنا عرش كعدة نقباء بني إرسائيل: وسلم فقال) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

رواه أمحد وأبو يعىل والبـزار، وفيـه جمالـد بـن سـعيد وثقـه : قال اهليثمي

 . )٢(النسائي وضعفه اجلمهور، وبقية رجاله ثقات

كم سأل رجل عبد اهللا بن مسعود هل حـدث: ويف لفظ آخر عن مرسوق، قال

نعـم، ومـا سـألني : وسلم بعدة اخللفاء من بعـده؟ قـال) وآله(نبيكم صىل اهللا عليه 

 .)٣(إن عدة اخللفاء بعدي عدة نقباء موسى عليه السالم: قال! عنها أحٌد قبلك

سـمعت : عن عبد امللك قال: ومن ذلك أيضًا ما جاء يف صحيح البخاري

يكون اثنا : وسلم يقول) آلهو(سمعت النبي صىل اهللا عليه : جابر بن سمرة، قال

 .)٤(كلهم من قريش: أنه قال: فقال أيب! عرش أمريًا، فقال كلمة مل أسمعها

سـمعت : ويف مسند أمحد عن عامر يعني الشعبي، عن جابر بن سمرة قال

ال يزال هذا األمـر عزيـزًا إىل اثنـي : وسلم يقول) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

يـا أبـت مـا :  وقال كلمة خفية؟ قلت أليب)٥(! جواعرش خليفة، فكرب الناس وض

                                
، مسند أيب ٥٠١/  ٤: ، املستدرك، احلاكم النيسابوري٣٩٨/ ١:  مسند أمحد بن حنبل)١(

: بـري، الطـرباين، املعجم الك٥٣٢٢ ح٢٢٢/ ٩، و٥٠٣١ ح٤٤٤ – ٤٤٣/ ٨: يعىل

.٣٣٨٥٧ ح٣٣/ ١٢: ، كنز العامل، املتقي اهلندي١٠٣١٠ ح١٥٨ – ١٥٧/ ١٠

.١٩٠/ ٥:  جممع الزوائد، اهليثمي)٢(

، ١٥/ ٣: ، الكامل، عبد اهللا بن عـدي٢٨٦/ ١٦: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

قـي ، كنز العـامل، املت٢٢٩٧ ح٢/٥٨٢: فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي

 ٣٥٠/ ١: ، اجلـامع الـصغري، جـالل الـدين الـسيوطي١٤٩٧١ ح٨٩/ ٦: اهلندي

.٢٢٩٧ح

.١٢٧/ ٨:  صحيح البخاري)٤(

.)ثم تكلم بكلمة مل أفهمها وضج الناس: ( ويف بعض الروايات عن أمحد)٥(



٤٥ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

 .)١(كلهم من قريش: قال؟ قال

سـمعت جـابر بـن سـمرة : وروى أيضًا عن ابن عون، عن الشعبي قـال

ال يـزال هـذا الـدين عزيـزًا : وسـلم) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : يقول

فجعـل النـاس : لمنيعًا، ينرصون عىل من ناواهم عليه إىل اثني عرش خليفة، قـا

 .)٢(!يقومون ويقعدون

خطبنـا رسـول : ويف رواية عنه أيضًا عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال

ال يزال هذا األمـر عزيـزًا منيعـًا : وسلم بعرفات، فقال) وآله(اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٣(.. ظاهرًا عىل من ناواه حتى يملك اثنا عرش كلهم

دخلـت : جابر بن سمرة، قالعن حصني، عن : وروى مسلم يف صحيحه

إن هـذا األمـر ال : وسلم فـسمعته يقـول) وآله(مع أيب عىل النبي صىل اهللا عليه 

: قـال! ثم تكلم بكالم خفي عيلّ : ينقيض حتى يمىض فيهم اثنا عرش خليفة، قال

 .كلهم من قريش: ما قال؟ قال: فقلت أليب

اضيًا ما ولـيهم ال يزال أمر الناس م: وعن جابر بن سمرة أيضًا جاء بلفظ

 .الخ.. اثنا عرش رجالً 

ال يزال اإلسالم عزيزًا إىل اثني عرش خليفة، ثـم قـال : ويف لفظ آخر، قال

 .كلهم من قريش: ما قال؟ فقال: فقلت أليب! كلمة مل أفهمها

ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل اثني عرش خليفة، فقـال : ويف لفظ أيضاً 

 .كلهم من قريش: ما قال؟ قال: أليبفقلت ! كلمة صمنيها الناس

                                
، تـأريخ بغـداد، ٤٢٨٠ ح٣٠٩/ ٢: ، سـنن أيب داود٩٨/ ٥:  مسند أمحد بن حنبل)١(

.١٨١/ ١٣: ، فتح الباري، ابن حجر٥١٦: ، رقم١٢٤/ ٢: اخلطيب البغدادي

.٩٩/ ٥:  مسند أمحد بن حنبل)٢(

.٩٣/ ٥:  مسند أمحد بن حنبل)٣(



# مهدي األمم.............................................................٤٦

ال يزال الدين قائًام حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا : ويف لفظ أيضاً 

 .)١(عرش خليفة، كلهم من قريش

سـمعت رسـول اهللا : عن جابر بن سمرة، قـال: ويف صحيح ابن حبان أيضاً 

م مـن قـريش، يكون بعدي اثنا عرش خليفة، كله: وسلم يقول) وآله(صىل اهللا عليه 

 .)٢(ثم يكون اهلرج: ثم يكون ماذا؟ قال: فلام رجع إىل منزله أتته قريش قالوا

سمعت رسول : سمعت جابر بن سمرة يقول: وعن سامك بن حرب، قال

ال يزال اإلسالم عزيزًا إىل اثني عرش خليفة، : اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

 .)٣(كلهم من قريش:  قال؟ قالما: قلت أليب! فقال كلمة مل أفهمها: قال

قال رسول : عن عامر بن سعد، عن جابر بن سمرة، قال: وروى الطرباين

ال يزال الدين قائًام حتى يكون اثنا عـرش خليفـة : وسلم) وآله(اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٤(من قريش، ثم خيرج كذابون بني يدي الساعة

قـال :  يقـولسـمعت جـابر بـن سـمرة: وروى أيضًا عن أيب خالد، قـال

ال يرض هذا الدين من نـاوأه حتـى يقـوم : وسلم) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٥(اثنا عرش خليفة كلهم من قريش

) وآلـه(كنت مع أيب ورسول اهللا صىل اهللا عليـه : وعن جابر بن سمرة قال

: ال تربحون بخري ما قام عليكم اثنا عـرش أمـريًا، قلـت أليب: وسلم خيطب فقال

                                
.٥ -٣ / ٦:  صحيح مسلم)١(

: ، سـنن أيب داود٩٢/ ٥: ، مسند أمحد بن حنبـل٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)٢(

:  الكبري، الطرباين، املعجم٢٦٨/ ٦: ، املعجم األوسط، الطرباين٤٢٨١ ح٣٠٩/ ٢

٢٥٣/ ٢.

.٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)٣(

.٢٠٨و ١٩٩/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٤(

.٢٠٨/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٥(
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قـد : وسلم يقول آنفـًا كـذلك، قـال أيب) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه سمعت 

 .)١(كلهم من قريش: قال

وسلم ) وآله(خطبنا رسول اهللا صىل اهللا عليه : وعن الشعبي عن جابر قال

لن يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا ظاهرًا عىل مـن نـاوأه حتـى : يومًا فسمعته يقول

فلـم أفهـم قولـه بعـد كلهـم، ! لناس، وتكلمـوايملك اثنا عرش كلهم، ثم لغط ا

 . كلهم من قريش: يا أبتاه ما بعد قوله كلهم؟ قال: فقلت أليب

وسـلم ) وآلـه(سمعت النبي صىل اهللا عليـه :  وعن الشعبي عن جابر قال

ال يزال هذا األمر ظاهرًا عىل من ناوأه، ال يـرضه خمـالف : يف حجة الوداع يقول

 .)٢(عرش خليفة من قريشوال مفارق حتى يميض اثنا 

كنت مع أيب عند النبي صـىل اهللا : وعن الشعبي أيضًا عن جابر بن سمرة، قال

يكون هلذه األمة اثنا عرش قيًام ال يرضهم مـن خـذهلم، ثـم : وسلم فقال) وآله(عليه 

مـا : فقلـت أليب! وسـلم بكلمـة مل أسـمعها) وآلـه(مهس رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٣(كلهم من قريش: وسلم؟ قال) وآله(ا النبي صىل اهللا عليه الكلمة التي مهس هب

سـمعت رسـول اهللا : وعن عطاء بن أيب ميمونة، عن جابر بن سمرة، قال

اثنـا عـرش قـيًام مـن : وسلم وهو خيطب عىل املنـرب ويقـول) وآله(صىل اهللا عليه 

فالتفـت خلفـي فـإذا أنـا بعمـر بـن : قريش ال يرضهم عداوة من عاداهم، قـال

 .)٤(طاب، وأيب يف ناس فأثبتوا يل احلديث كام سمعتاخل

                                
.٢٥٤ – ٢٥٣/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)١(

.١٩٦/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٢(

 ٣٣/  ١٢:، كنز العامل، املتقي اهلندي٢٠١/ ٣، و١٩٦/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٣(

.٣٣٨٥٨ح

.١٩١/ ٥: ، جممع الزوائد، اهليثمي٢٥٦/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٤(
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كنت : عن عبد امللك بن عمري، عن جابر بن سمرة، قال: ويف ينابيع املودة

بعدي إثنـا عـرش : مع أيب عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فسمعته يقول

كلهـم : قـال: ما الذي أخفى صوته؟ قـال: فقلت أليب! خليفة، ثم أخفى صوته

 .)١( بني هاشممن

كنت مع عمي عند النبي صـىل اهللا : عن أيب جحيفة، قال: وروى الطرباين

ال يزال أمر أمتي صاحلًا حتى يمـض اثنـا : وسلم وهو خيطب، فقال) وآله(عليه 

: ما قال يا عم؟ قـال: فقلت لعمي وكان أمامي! عرش خليفة، وخفض هبا صوته

 .)٢(كلهم من قريش

ين يف األوسط والكبري والبزار، ورجال الطـرباين رواه الطربا: قال اهليثمي

 . )٣(رجال الصحيح

عن ابن النجار، عن أنس، عن رسـول اهللا صـىل اهللا : وروى املتقي اهلندي

لن يزال هذا الدين قائًام إىل اثني عرش من قريش، فإذا هلكوا : صىل اهللا عليه وآله

 .)٤(ماجت األرض بأهلها 

أال هتلك هذه األمـة : حدثه وحلف له عليهوعن ابن نجران أن أبا اخلالد 

 . )٥(حتى يكون فيها اثنا عرش خليفة، كلهم يعمل باهلدى ودين احلق

إىل غري ذلك من ألفاظ احلديث الذي ورد بألفاظ عديدة يف معنى واحـد، 

                                
.٩٠٨ح٣١٥/ ٢:  ينابيع املودة، القندوزي)١(

ــرباين)٢( ــري، الط ــم الكب ــرباين١٢٠/ ٢٢:  املعج ــط، الط ــم األوس ، ٢٠٩/ ٦: ، املعج

.٦١٨/ ٣ :املستدرك، احلاكم النيسابوري

.١٩١ – ١٩٠/ ٥:  جممع الزوائد، اهليثمي)٣(

.٣٣٨٦١ ح٣٤ – ٣٣/ ١٢: كنز العامل، املتقي اهلندي )٤(

، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤: اخلصال، الشيخ الصدوق )٥(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر



٤٩ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

 .وهو استخالف اثني عرش خليفة من بعد النبي صىل اهللا عليه وآله

 

هم يف تفسري معنى احلديث، وقـد ذهـب كـّل وقد حتري علامء السنة وحمدث

منهم إىل معنى اليتفق فيه مع اآلخر، وتطرقوا إىل حمتمالته، ولكن يعرس علـيهم 

اإلعرتاف بمعناه الصحيح، ويعرتفوا باألئمة اإلثني عرش الـذين تقـول الـشيعة 

ه نفوسهم، حتـى اعرتفـوا بإمامتهم، فإن هذا صعب مستصعب عليهم ال تتحمل

بالعجز عن الوصول إىل معناه، واستعىص عليهم تأويـل احلـديث وتفـسريه، ومل 

تزدهم رواية احلديث إال حرية، حتى اهتـم بعـضهم الـرواة يف التخلـيط يف هـذا 

 )١(احلديث، واضطروا أن يوردوا مجلة من حمتمالت احلديث حتى الغريـب منهـا

يتطرقـوا إليـه، ومل يـذكروه حتـى مـن املحـتمالت لكنهم إال احتامالً واحـدًا مل 

الغريبة، وهو احتامل انطباق احلديث عىل أئمة أهل البيـت االثنـي عـرش علـيهم 

وأنى هلم أن يوردوا مثل هذا االحتامل، وهو خيالف أصوهلم التـي بنـوا ! السالم

 .عليها مذهبهم

وا حرية هذا وقد اعرتف علامء السنة بالعجز يف تفسري هذا احلديث، وحتري

وملـا : شديدة يف تأويله والوقوف عىل معناه الـصحيح، قـال الـدكتور البـستوي

رجعت إىل األئمة والعلامء يف تفـسري هـذا احلـديث وجـدهتم خمتلفـني اختالفـًا 

 .)٢(كثريا

وإليك هنا بعض كلامت علامء السنة حول تفسري هذا احلديث، لتقف عىل 

 :د به خالف اآلخرحقيقة األمر، وكّل منهم تشبث برأي تفرّ 

قـد أطلـت البحـث عـن معنـى هـذا : قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل

                                
.٣٣٦ -٣٣٣: توياملهدي املنتظر عليه السالم، عبد العليم البس:  راجع كتاب)١(

.٣٣٣:  املهدي املنتظر عليه السالم، عبد العليم البستوي)٢(
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ألن ألفاظـه ! احلديث، وتطلبت مظانه وسألت عنه؟ فلم أقـع عـىل املقـصود بـه

 ! خمتلفة، وال أشك أن التخليط فيها من الرواة

يعني بيشء ! مل ألق أحدًا يقطع يف هذا احلديث: وقال ابن بطال عن املهلب

 .معني

وقد مىض منهم اخللفاء األربعة، والبـد مـن متـام العـدد : وقال ابن حجر

 .)١(قبل قيام الساعة

 .)٢(ومل أعلم للحديث معنى: وقال أبو بكر ابن العريب

وقد وجد هذا العدد بالصفة املذكورة إىل وقت الوليد بـن : وقال املقريزي

، ثم )٣(أخرب يف هذه الروايةيزيد بن عبد امللك، ثم وقع اهلرج والفتنة العظيمة، كام 

 .)٤(ظهر ملك العباسيني كام أشار إليه يف الباب قبله

إىل غري ذلك من سـائر تـأويالهتم ومتحالهتـم التـي أفـصحوا فيهـا عـن 

 !عجزهم، وحتريهم يف الوصول إىل معنى احلديث الصحيح

ولو أهنم أخذوا بام جاء عن النبي صىل اهللا عليه وآله يف تفسري هـذا : أقول

 !!.احلديث، ورجعوا إىل العرتة، ملا ضلوا يف فهم معناه، وتضاربت أقواهلم فيه

أمـا : يقول األستاذ أبو رية املرصي متعجبًا من تفسري السيوطي للحـديث

السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلامء يف هذه األحاديث املـشكلة، خـرج بـرأي 

وجـد مـن االثنـي عـرش، وعىل هذا فقـد : وهو! غريب نورده هنا تفكهة للقراء

                                
.١٨٣-١٨٢/ ١٣:  فتح الباري، ابن حجر)١(

.٦٩ -٦٨/ ٩:  رشح ابن العريب عىل صحيح الرتمذي)٢(

ال تزال هذه األمة مستقيم أمرها، ظاهرة عىل عـدوها، أو عـىل غريهـا، ( يعني رواية )٣(

).ثم يكون اهلرج.. رش خليفةحتى يمض منهم اثنا ع

.٣٠٤/ ١٢:  إمتاع األسامع، املقريزي)٤(
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اخللفاء األربعة، واحلسن، ومعاوية، وابن الزبري، وعمر بن عبد العزيز، وهـؤالء 

ثامنية، وحيتمل أن يضم إليهم املهدي من العباسيني ألنـه فـيهم كعمـر بـن عبـد 

!! العزيز يف بني أمية، وكذلك الظاهر ملا أوتيه من العدل، وبقي االثنان املنتظران

 .)١(ألنه من أهل بيت حممد! أحدمها املهدي

إنـه : ورحم اهللا من قـال يف الـسيوطي! ومل يبني املنتظر الثاين: قال أبو رية

 .)٢(!حاطب ليل

 

وهنا سـؤال يطـرح نفـسه، حـول احلـديث يلفـت النظـر، ويبعـث عـىل 

 صـىل اهللا عليـه وآلـه عـىل ماهو سبب خفاء صـوت رسـول اهللا: التساؤل، وهو

راوي احلديث جابر بن سمرة؟ بحيث خفي عليه تتمة احلديث حتـى سـأل أبـاه 

 عنه؟ وكذلك الراوي اآلخر أبو جحيفة حتى سأل عّمه عنه؟

 :اجلواب

يفهم من مجلة األحاديث التي أوردناها آنفًا هو حدوث ضجة تتألف مـن 

اء صوت النبـي صـىل اهللا أصوات وقيام وقعود من البعض أوجب ذلك كله خف

 .عليه وآله، فمن هنا مل يسمع الراوي تتمة احلديث

 عـىل مايبعـث أيـضاً  احلـديث مالبـسات يف إن: اآلخر السؤال يربز وهنا

 يـدي بـني املتكـرر والقعـود والقيام الضجيج هذا كل لِامف !واحلرية اإلستغراب

 الـرحيم الـرؤوف مالـسال عليه وهو فيهم، خيطب وهو وآله عليه اهللا صىل النبي

 الـالزم مـن أفلـيس إليهم، األحكام وتبليغ هدايتهم، عىل الناس وأحرص هبم،

 القـرآن أمرهم كام وآله عليه اهللا صىل النبي يدي بني أصواهتم خيفضوا أن عليهم

                                
.٥٨٢/ ٢: ، فيض القدير، املناوي١٢: تأريخ اخللفاء، السيوطي:  راجع)١(

.٢٣٨ – ٢٣٥:  أضواء عىل السنة املحمدية، حممود أبو رية)٢(
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َ {: تعاىل قوله يف بذلك الكريم ا الَِّذيَن َآَمنُوا َال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوقَ ص َ ْوِت َيا َأهيُّ

ـَبَط َأْعَامُلُكـْم َوَأْنـُتْم َال  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعـِضُكْم لِـَبْعٍض َأْن َحتْ النَّبِيِّ َوَال َجتْ

 .)١(}َتْشُعُرونَ 

 خيطب وآله عليه اهللا صىل النبي بينام! املفتعل؟ الضجيج هذا لكل املربر فامهو

 كـان أفهل!! وآله عليه اهللا صىل حلديثه مصغون أهنم يفرتض أليس! وحيدثهم؟ فيهم

 كـل حـدوث عـىل يبعـث بحيث النفوس مايثري وآله عليه اهللا صىل النبي حديث يف

 ! فيهم خيطب وهو!! وآله عليه اهللا صىل النبي جملس يف اللغط وهذا الضجة، هذه

 فهـو <الناس أصمنيها كلمة فقال>: الراوي قول حظنا ال إذا وخصوصاً 

 أخفتـه حتـى وآله عليه اهللا صىل النبي صوت عىل التتع األصوات أن عىل يدل

 بـل احلد هذا عند األمر يقف ومل! احلديث؟ تتمة وسامع الراوي بني ذلك فحال

 غـري أمـر بحـدوث تنـذر خطرية سابقة وهذه والقعود، القيام إىل وجتاوزه تطور

 هـذا أمهيـة هـو ومـا سـببه؟ هو وما كله؟ ذلك يفرس فبامذا البعض، عند مريض

 األمة؟ يف ديثاحل

 :أمور يف اجلواب

إن هذا احلديث من أهم األحاديث التي جـاءت عـىل لـسان : أقول: أوًال 

النبي صىل اهللا عليه وآلـه فقـد جـاء يف خطبتـه الـرشيفة، كـام جـاء يف روايـة أيب 

 سـمعت: قـال سـمرة، بـن جابر عن أيضاً  ميمونة أيب بن عطاءجحيفة، ورواية 

 .الخ..املنرب عىل خيطب وهو وسلم) آلهو (عليه اهللا صىل اهللا رسول

كام اكتنفه أيضًا أمران مقدسان من حيـث الـزمن ومـن حيـث املكـان، إذ 

حددت لنا بعض الروايات أن ذلـك كـان يف حجـة الـوداع يف عرفـات، وهـذا 

يقتيض أنه كان يف مجع غفري من الناس كام هي العادة يف موسم احلج الذي يـضم 

                                
.٢: سورة احلجرات، اآلية )١(
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 .ن جاءوا من خمتلف األصقاع والبلدانطائفة كبرية من الناس الذي

ويستفاد من هذا كله أيضًا أن األمر الذي يريد بيانه النبـي صـىل اهللا عليـه 

وآله هلم هو يف غاية من األمهية للحارضين ومن يأيت من بعدهم من األمة، وهذا 

األمر يرتبط بمصري األمة، وهو النص عـىل اخللفـاء مـن بعـده، وبيـان عـددهم 

 ! كام ينبئ احلديث عن ذلك كله.. األخرىوخصوصياهتم 

 أعنـي واحـد، جملـس يف أهنـا عىل بمجموعها تدل األحاديث هذه أن كام

 أيب وروايـة سـمرة، بـن جـابر روايـة يف كام صوته، بخفاء التعليل فيها ورد التي

 أيـضاً  الـضجيج تكرر مع موطنني يف ذلك تكرر أيضاً  يمنع ال كان وإن جحيفة،

 ذلك إحداث عىل البعض لدن من إرصار هناك مادام! السبب لنفس منهام كل يف

 !وماشاهبه

 اليروق الناس من فئة هناك أن نفهم احلديث من القرائن هذه بمجموع: ثانياً 

 منـه يراد والذي وآله، عليه اهللا صىل النبي من احلديث هذا أمثال الناس يسمع أن هلا

 مـسبقًا، وتعييـنهم بعـده، مـن خليفـة عـرش ياثنـ بتـسمية سلفاً  األمة مصري تقرير

ـصوصاً  ذلـك، النـاس عىل ليفوتوا أحدثوا ما فأحدثوا  يريـد الـذين اخللفـاء أن وخ

 .السالم عليهم وأوالده عيل هم وآله عليه اهللا صىل النبي تعيينهم

من أبلغ األدلة عىل إمامة هؤالء اخللفـاء يف و ،فهذا النص يعد نصًا رصحياً 

وإال ! األمر ال ينسجم مع توجهـات الـبعض مـنهماألمة، وعىل ما يبدو أن هذا 

فبامذا تفرس حصول كل هذه الـضجة الغريبـة، بيـنام النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 .. حيدثهم أن بعده اثنا عرش خليفة وهو يف املشاعر املقدسة

 :ذلكوإليك القرائن التي تؤكد 

من خالل تفحص مفـردات هـذا احلـديث واجهتنـا عـدة قـرائن، تفـرس 

 ..!ا بعضًا، وكلها ترجع إىل علة واحدة ال أكثربعضه
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فال حظ هذه العبـارات التـي جـاءت يف احلـديث، فإنـك سـوف تقطـع 

بحدوث أمر غريب له عالقة بنفس حـديث النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه، ومـن 

املؤكد لو كان النبي يبني هلم حكًام رشعيًا ذات عالقة بالصالة أو احلج أو الزكـاة 

 !!.ملا حدث ما حدث

: وهذه الكلامت أكثرها عن راوي واحـد، وهـو جـابر بـن سـمرة وهـي

ثـم قـال كلمـة مل > <!ثم تكلـم بكـالم خفـي عـيلّ > <فقال كلمة مل أسمعها>

فلـم أفهـم قولـه ! ثم لغط الناس، وتكلموا> <!وخفض هبا صوته> <!أفهمها

وقال كلمـة ! فكرب الناس وضجوا> <!فقال كلمة صمنيها الناس> <بعد كلهم

ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا، ينرصون عىل من ناواهم عليه إىل اثني > <ة؟خفي

 .<!فجعل الناس يقومون ويقعدون: عرش خليفة، قال

فإن املالحظ يف هذه الكلامت أن الراوي أوعـز سـبب عـدم سـامعه تتمـة 

احلديث إىل انخفاض صوت النبي صىل اهللا عليه وآلـه، وتـارة أخـرى إىل تعـايل 

ناس بالتكبري والضجيج والقيام والقعـود، وهـذه الكلـامت األخـرية أصوات ال

 !توضح لنا السبب كله يف األمر

كــام أن هــذه الــضجة مل حتــدث صــدفة أو بــصورة عــشوائية بــل كانــت 

مقصودة، فقد حدثت ملا بلغ النبي صىل اهللا عليه وآلـه يف حديثـه وبالتحديـد إىل 

وأن الكالم جاء يف سياق بيان مـن فهنا اختفى صوته عىل الراوي، ) كلهم(كلمة 

هم هؤالء االثنا عرش ومن أي قبيلة هم؟ مما يدل عىل أن النبي صىل اهللا عليه وآله 

ملا أخذ يف بيان كوهنم من بني هاشم كام هـو املـرجح تعالـت حينئـذ األصـوات 

 .فخفي صوته عىل الراوي

خطبنا : لعن الشعبي، عن جابر قا: وإليك احلديث نصًا كام رواه الطرباين

لن يـزال هـذا الـدين : وسلم يومًا فسمعته يقول) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

عزيزًا منيعًا ظاهرًا عىل من ناوأه حتى يملك اثنا عرش كلهـم، ثـم لغـط النـاس، 

كلهـم؟ : يا أبتاه مـا بعـد قولـه: فلم أفهم قوله بعد كلهم، فقلت أليب! وتكلموا
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 . كلهم من قريش: قال

ـخباً فهذه دالال ! ت يتلو بعضها بعضًا تدل عىل أن البعض أحدث لغطـًا وص

أمـا الـضجة املفتعلـة بـالقول فالـدليل عليهـا، قـول ! بالقول تارة، وبالفعل أخـرى

فكرب الناس وضجوا، وقال كلمـة >:  وقوله<!فقال كلمة صّمنيها الناس>: الراوي

 كلـه يكفـي  وهـذا<!فجعل الناس يقومون ويقعدون>:  وأما الفعل فقوله<خفية؟

بحيـث ! يف أن يصّد الناس عن سامع احلديث، ويوجد حالة من اإلربـاك والفـوىض

 !أو ال يصل صوته إىل كافة الناس! تقطع عىل املتحدث حديثه

كلهـم مـن بنـي > <كلهم مـن قـريش>قد وردت رواية تذكر بدل : ثالثاً 

مـا الـذي : عن جابر بن سمرة، فقلـت أليب>:  كام يف رواية ينابيع املودة<هاشم

 .)١(<كلهم من بني هاشم: قال: أخفى صوته؟ قال

وهذا يعد نصًا رصحيًا يف كون اخلالفة يف بني هاشـم وليـست يف غـريهم، 

فبالتايل ليس لسائر قريش نصيب يف اخلالفة، وهذا األمر يتعـارض مـع مايريـده 

 .)٢(بعضهم من ادخال قريش يف األمر، لئال تقترص اخلالفة فقط عىل بني هاشم

وإخفاء صـوته صـىل >: ال بعض املحققني كام يف ينابيع املودة للقندوزيق

، ألهنم ال حيـّسنون خالفـة بنـي )٣(اهللا عليه وآله يف هذا القول يرجح هذه الرواية

                                
.٩٠٨ح٣١٥/ ٢:  ينابيع املودة، القندوزي)١(

 وهذا كام يروى عن عمر بن شبة أن املغرية بن شعبة مر عـىل أيب بكـر وعمـر، ومهـا )٢(

أتريدون أن تنظروا حبل .. ما يقعدكام؟: جالسان عىل باب النبي حني قبض، فقال هلام

فقامـا إىل سـقيفة بنـى : قـال. وسـعوها يف قـريش تتـسع! احلبلة من أهل هذا البيت

، رشح هنـج ٧٠: الـسقيفة وفـدك، اجلـوهري: (عراج. ساعدة، أو كالما هذا معناه

).٤٣/ ٦: البالغة، البن أيب احلديد

. كام يف ينابيع املودة<كلهم من بني هاشم> يعني رواية )٣(
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 استظهار يف حمله، ومعنى ذلك كام قلنا أن فيهم أناسًا أحدثوا ضـجيجًا )١(<هاشم

وهذا ماال يتوافق مـع نوايـا ! شملئال يسمع الناس النص عىل اخللفاء من بني ها

 .بعض احلارضين

بـل حـدث مايـشاهبه يف ! إن هذا  األمر ليس هو األخري من نوعـه: رابعاً 

مرض النبي صىل اهللا عليه وآله عينًا، ولكن بصورة أخرى مما يؤكـد مـا قـدمناه، 

وذلك حينام أمرهم بكتابة الكتاب، وال نشك أن هذا الكتاب هو يف الـنص عـىل 

ائتوين بكتـاب أكتـب لكـم :  من بعده للقرائن التي يف احلديث، فقال هلماخلالفة

فتنازعوا حتى ارتفعت أصواهتم عند النبي صىل اهللا عليـه .. كتابًا ال تضلوا بعده

قومـوا عنـي، : فـاختلفوا وكثـر اللغـط، قـال>: وآله، كام يف صحيح البخـاري

ة كّل الرزية مـا حـال إن الرزي: فخرج ابن عباس يقول! والينبغي عندي التنازع

 .)٢(<!بني رسول اهللا وبني كتابته

ملا حـرض رسـول اهللا : وجاء يف صحيح البخاري أيضًا عن ابن عباس قال

: وسـلم) وآلـه(صىل اهللا عليه ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب قال النبي 

) لـهوآ(إن النبي صىل اهللا عليـه : كتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده، فقال عمرأهلم 

وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهللا، فـاختلف أهـل ! قد غلب عليه الوجع: وسلم

) وآلـه(قربوا يكتب لكم النبي صىل اهللا عليه : منهم من يقول! البيت فاختصموا

وسلم كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قـال عمـر، فلـام أكثـروا اللغـو 

وسـلم قـال رسـول اهللا صـىل اهللا ) وآلـه( عند النبي صىل اهللا عليه )٣(واالختالف

إن الرزيـة كـّل : وكان ابن عباس يقول: قوموا، قال عبيد اهللا: وسلم) وآله(عليه 

وسـلم وبـني أن يكتـب هلـم ) وآلـه(الرزية ما حال بني رسول اهللا صىل اهللا عليه 

                                
.١٢ ح٢٩٢/ ٣:  ينابيع املودة، القندوزي احلنفي)١(

.١٣٧/ ٥، و ٦٦، و٤/٣١: ، وراجع أيضاً ١/٣٧:  صحيح البخاري)٢(

)فلام أكثروا اللغط واإلختالف:.(١٦١/ ٨: صحيح البخاري ويف رواية أخرى يف)٣(
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 .)١(ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم

ون بعـدي اثنـا يكـ> يف حـديث <أصمنيها الناس>فهذه الرواية ورواية 

، من باب واحد يف حدوث الـضوضاء واالخـتالف، وكالمهـا يف <عرش خليفة

 ..!وصية النبي صىل اهللا عليه وآله يف النص عىل اخللفاء من بعده

 

أحب أن أقف هنـا قلـيًال مـع هـذا الكـالم، وأريـد أن أبينـه بـيشء مـن 

ئال يدعي ممن ال خربة له باألحاديث والـتأريخ أن هذا الكـالم جمـرد النصوص ل

أمـا :  فـأقول! من املبالغة التأرخييـةئاً  شيدعوى ال نصيب له من الواقع،أو أن فيه

 فإنـه كـالم <ال حيّسنون خالفـة بنـي هاشـم>كون عامة الناس يف ذلك العرص 

رية مايثبت ذلك، بـل مل ، فإن يف تأريخ اإلسالم والس)٢(واقعي اليمكن رده بحال

                                
.٧/٩:  صحيح البخاري)١(

أن تكون فيه مكة  مرشكووهلم أسوة بجدهم النبي صىل اهللا عليه وآله فقد كره : أقول)٢(

َل َهـَذا {:  قال تعاىل حكاية عنهم!ما عانى يف ذلكالنبوة، فعانى منهم  َوَقالُوا َلْوَال ُنـزِّ

. ٣١:  سورة الزخرف، اآلية } َعَىل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْنيِ َعظِيمٍ اْلُقْرءانُ 

روى سالم بن مسكني عن أيب يزيـد املـدين أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

! يا أبا احلكم أتصافح هذا الصابئ؟: وسلم لقى أبا جهل فصافحه أبو جهل، فقيل له

 فـأنزل اهللا اآليـة !؟ا تبعًا لبني عبد منافواهللا إين العلم أنه نبي، ولكن متى كن: فقال

املَِِني بَِآَيـاِت اهللا َجيَْحـُدونَ { ُبوَنَك َوَلكِنَّ الظـَّ ُْم َال ُيَكذِّ ُه لََيْحُزُنَك الَِّذي َيُقولُوَن َفإِهنَّ  }إِنَّ

   .٣٣: سورة األنعام، اآلية

 أخربين يا أبا احلكم:  خرب آخر أن األخنس بن رشيق خال بأيب جهل فقال لهويف

دق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قـريش اعن حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم أص

وحيـك واهللا إن حممـدًا لـصادق : فقال له أبو جهل! أحد غريي وغريك يسمع كالمنا

ولكن إذا ذهب بنو قيص باللوى واحلجابـة والـسقاية والنـدوة ! وما كذب حممد قط

 !!.والنبوة، ماذا يكون لسائر قريش

، جـامع البيـان، ١٤٤/ ٤: ، تفسري الثعلبـي١٧٤/ ٤: املرتىض السيد األمايل،(
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يقف األمر عند هذا احلد بل جتاوزه إىل اضطهادهم وإقصائهم حتـى آل أمـرهم 

إىل أن أصبحوا يف هذه األمة مستضعفني، وأي استضعاف أعظم مما جرى عليهم 

 !!.من القتل والترشيد والرتويع

ويكفي ماجرى عليهم من احلوادث والوقائع الدامية عرب العـصور، وقـد 

فهنـاك ! بذلك أيضًا األحاديث الـرشيفة قبـل أن جيـري علـيهم مـاجرىأنبأت 

ولو كان سائر الناس حيّسنون خالفة العرتة ملا جـرى ! نصوص كثرية تثبت ذلك

وممـا يـدل عـىل ذلـك كلـه مـن !!  عليهم ماجرى من اإلقصاء والترشيد والقتل

 :النصوص ماييل

سول اهللا صىل اهللا عليه أتينا ر: عن عبد اهللا بن مسعود قال: مارواه احلاكم

 اال أخربنـا يشءوآله فخرج إلينا مستبرشًا يعرف الرسور يف وجهه فام سألناه عن 

به، وال سكتنا إال ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم احلـسن واحلـسني، 

يا رسول اهللا مـا نـزال نـرى يف وجهـك : فلام رآهم التزمهم واهنملت عيناه فقلنا

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة عىل الدنيا، وأنـه سـيلقى : الفق! شيئًا نكرهه؟

 .)١(الخ .. أهل بيتي من بعدي تطريدًا أو ترشيدًا يف البالد

 .)٢(<سيلقون بعدي بالًء وترشيدًا وتطريداً >: ماجةابن ويف رواية 

عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب أن : وروى الرتمذي

                                             
 )١٤٥: ، أسباب النزول، الواحدي٢٤٠/ ٧: الطربي

، عن سـليامن بـن املغـرية ٤٤:، رقم٤٧٧/ ٨: ويف كتاب املصنف البن أيب شيبة

قال أصحاب أيب جهل وهو يسري إىل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عن ثابت قال

عم ولكـن متـى كنـا ن: أرأيت مسريك إىل حممد؟ أتعلم أنه نبي؟ قال: لم يوم بدروس

!؟تبعًا لعبد مناف

. ٧٤ح٦٩٧/ ٨: ، املصنف، ابن أيب شيبة٤٦٤/ ٤:  املستدرك، احلاكم)١(

. ٤٠٨٢ح١٣٦٦/ ٢:  سنن ابن ماجة)٢(
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وسلم مغـضبًا ) وآله(د املطلب دخل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه العباس بن عب

يا رسـول اهللا مـا لنـا ولقـريش؟ إذا تالقـوا : ما أغضبك؟ قال: وأنا عنده، فقال

فغضب رسـول اهللا : قال! بينهم تالقوا بوجوه مبرشة، وإذا لقونا لقونا بغري ذلك

ذي نفـيس بيـده ال والـ: وسلم حتى أمحر وجهـه، ثـم قـال) وآله(صىل اهللا عليه 

 الخ .. يدخل قلب رجل اإليامن حتى حيبكم هللا ولرسوله

 . )١(هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي

وروى أبو جعفر اإلسكايف أيضا أن النبي صىل اهللا عليه وآلـه دخـل عـىل 

دعيه فرب سـهر لـه : فاطمة عليها السالم، فوجد عليًا نائًام، فذهبت تنبهه، فقال

ال تبكـي : فبكت، فقـال! فوة ألهل بيتي من أجله شديدةبعدي طويل، ورب ج

 . )٢(فإنكام معي، ويف موقف الكرامة عندي

قال يل : عن حيان األسدي سمعت عليًا يقول: وروى احلاكم النيسابوري

إن األمة ستغدر بـك بعـدي، وأنـت تعـيش عـىل : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

ومن أبغـضك أبغـضني، وأن هـذه ملتي، وتقتل عىل سنتي، من أحبك أحبني، 

 .يعني حليته من رأسه. ستخضب من هذا

 .)٣(صحيح: قال احلاكم

بيـنام : عن أيب عثامن عـن عـيل بـن أيب طالـب قـال: وروى أبو يعىل املوصيل

                                
٢٠٧/ ١: ، مسند أمحد بن حنبل٣٨٤٧ ح٣١٨/ ٥:  سنن الرتمذي)١(

.١٠٧/ ٤: لبالغة، ابن أيب احلديد رشح هنج ا)٢(

ـــتأريخ الكبــري، ١٤٢/ ٣:  املــستدرك عــىل الــصحيحني، احلــاكم النيــسابوري)٣( ، ال

: ، رقـم٢١٦/ ١١:، تأريخ بغداد، اخلطيب البغـدادي٢١٠٣ح١٧٤/ ٢: البخاري

/ ٣:  ، تذكرة احلفاظ، الذهبي٤٤٨ -٤٤٧/ ٤٢: ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٥٩٢٨

/ ٤: ، رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديـد٣٦٠/ ٧: ة، ابن كثري، البداية والنهاي٩٩٥

.٣١٥٦١ ح٢٩٧/ ١١: ، كنز العامل، املتقي اهلندي١٠٧
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وسلم آخذ بيـدي ونحـن نمـيش يف بعـض سـكك ) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

لـك يف : قال! اهللا ما أحسنها من حديقةيا رسول : املدينة، إذ أتينا عىل حديقة، فقلت

! يا رسول اهللا مـا أحـسنها مـن حديقـة: اجلنة أحسن منها، ثم مررنا بأخرى، فقلت

! لك يف اجلنة أحسن منها، حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول مـا أحـسنها: قال

: قـال! لك يف اجلنة أحسن منها، فلام خال له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكياً : ويقول

ضغائن يف صدور أقوام ال يبدوهنا لـك إال مـن : يا رسول اهللا ما يبكيك؟ قال: قلت

 .)١(يف سالمة من دينك: يا رسول اهللا يف سالمة من ديني؟ قال: قلت: بعدي، قال

رواه أبو يعىل والبزار، وفيه الفـضل بـن عمـرية، وثقـه ابـن : قال اهليثمي

 .)٢(حبان وضعفه غريه، وبقية رجاله ثقات

خرجـت أنـا والنبـي : عن بن عباس ريض اهللا عنهام قال: ى الطرباينورو

وسلم وعيل ريض اهللا عنه يف حشان املدينة، فمررنا بحديقة ) وآله(صىل اهللا عليه 

حديقتك يف : فقال! ما أحسن هذه احلديقة يا رسول اهللا: فقال عيل ريض اهللا عنه

ما :  بكى حتى عال بكاؤه قيلاجلنة أحسن منها، ثم أومأ بيده إىل رأسه وحليته، ثم

 .)٣(ضغائن يف صدور قوم ال يبدوهنا لك حتى يفقدوين: يبكيك؟ قال

) وسـلم) وآلـه(ثم وضع النبي صىل اهللا عليه : ويف رواية أنس بن مالك، قال

: مـا يبكيـك يـا رسـول اهللا؟ قـال: رأسه عىل إحدى منكبي عيل فبكى، فقال له عيل

: فقال عـيل ريض اهللا عنـه!  لك حتى أفارق الدنياضغائن يف صدور أقوام ال يبدوهنا

                                
 ١٧٦/ ١٣: ، كنز العـامل، املتقـي اهلنـدي٥٦٥ ح٤٢٧/ ١:  مسند أيب يعىل املوصيل)١(

، تـأريخ ٦٨٥٩: ، رقـم٣٩٤/ ١٢: ، تأريخ بغداد، اخلطيـب البغـدادي٣٦٥٢٣ح

.٣٥ح٦٥: ، املناقب، اخلوارزمي٣٢٣ -٣٢٢/ ٤٢: ابن عساكرمدينة دمشق، 

.١١٨/ ٩: جممع الزوائد، اهليثمي )٢(

، ١٠٧/ ٤: ، رشح هنج البالغة، ابـن أيب احلديـد٦١/ ١١:  املعجم الكبري، الطرباين)٣(

.١١٨/ ٩: جممع الزوائد، اهليثمي
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 .)١(تلقى مجيال: فإن مل أستطع قال: تصرب، قال: فام أصنع يا رسول اهللا؟ قال

كّل حقد حقدته قريش عـىل رسـول : وروي عن أمري املؤمنني عليه السالم قال

إنـام ! يشوستظهره يف ولدي من بعدي، ما يل ولقـر! اهللا صىل اهللا عليه وآله أظهرته يفَّ 

 .)٢(!وترهتم بأمر اهللا وأمر رسوله، أفهذا جزاء من أطاع اهللا ورسوله إن كانوا مسلمني

ومـا الـذي : وقالت الزهراء عليها السالم يف خطبتها يف املهاجرين واألنصار

نقموا واهللا منه نكـري سـيفه، وشـدة وطأتـه، ونكـال وقعتـه، ! نقموا من أيب احلسن

لو تكافئوا عىل زمام نبذه رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه ! وتنمره يف ذات اهللا، ويا هللا

وسلم لسار هبم سريًا سجحًا ال يكلم خشاشه، وال يتعتع راكبه، وألوردهـم مـنهالً 

 .)٣(..رويًا فضفاضًا تطفح ضفتاه، وأل صدرهم بطانًا قد حترى هبم الري

ت قلـ: عن ابن طاوس، عن أبيه، قـال: وعن ابن عساكر يف تأريخ دمشق

ألنـه أورد أوهلـم : فقـال! ما بال قريش ال حتـب عليـًا؟: لعيل بن حسني بن عيل

 .)٤(!النار، وألزم آخرهم العار

قال عمر البن عباس يف حوار لـه : ويف رشح هنج البالغة البن أيب احلديد

: يا بن عباس، أتدري ما منع الناس منكم؟ قـال ال يـا أمـري املـؤمنني، قـال: معه

كرهـت قـريش أن جتتمـع لكـم : ما هو يا أمري املؤمنني؟ قـال: لكني أدري، قال

النبوة واخلالفة فيجخفـوا جخفـًا فنظـرت قـريش لنفـسها فاختـارت ووفقـت 

.)٥(!الخ.. فأصابت

                                
 ٣٢٤/ ٤٢:  تأريخ دمشق، ابن عساكر)١(

.٧٦٤ ح٣٢٨/ ٢٠: ن أيب احلديد رشح هنج البالغة، الب)٢(

، رشح هنـج ١٢٠: ، الـسقيفة وفـدك، اجلـوهري٢٠:  بالغات النساء، ابـن طيفـور)٣(

.٤٢٤: ، مناقب أهل البيت، الشرياوي١٦: البالغة، البن أيب احلديد

.٢٩٠/ ٤٢:  تأريخ دمشق، ابن عساكر)٤(

، ١٣١: اجلـوهري، الـسقيفة وفـدك، ٥٣/ ١٢: رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد )٥(
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فقال عمر كرهـوا أن جيمعـوا لكـم النبـوة واخلالفـة : ويف تأريخ الطربي

فتبجحــوا عــىل قــومكم بجحــًا بجحــًا، فاختــارت قــريش ألنفــسها فأصــابت 

 . )١(..فقتوو

وقع بني عثامن وعيل عليه : وروى أبو سعد اآليب يف كتابه عن ابن عباس، قال

ما أصنع إن كانت قريش ال حتبكم، وقد قتلتم مـنهم يـوم : السالم كالم، فقال عثامن

 .)٢(!بدر سبعني، كأن وجوههم شنوف الذهب، ترصع أنفهم قبل شفاههم

ر لكـم، ولكـن قـومكم ولقـد علمـت أن األمـ: وقال عثامن البن عباس

 .)٣(دفعوكم عنه، واختزلوه دونكم

دخلـت عـىل : عن املنهال يعني بن عمرو قال: سعد يف الطبقاتوعن ابن 

ما كنـت أرى شـيخًا : كيف أصبحت أصلحك اهللا؟ فقال: عيل بن حسني فقلت

فـسأخربك، ! فأما إذ مل تدر أو تعلم! من أهل املرص مثلك ال يدري كيف أصبحنا

ومنا بمنزلة بني إرسائيل يف آل فرعـون إذ كـانوا يـذبحون أبنـاءهم أصبحنا يف ق

ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا يتقرب إىل عدونا بشتمه أو سبه عىل 

وأصبحت قريش تعد أن هلا الفضل عىل العرب ألن حممدًا صىل اهللا عليـه ! املنابر

مقـرة هلـم بـذلك، وسلم منها، ال يعد هلا فضل إال به، وأصبحت العرب ) وآله(

) وآله(وأصبحت العرب تعد أن هلا الفضل عىل العجم ألن حممدًا صىل اهللا عليه 

وسلم منها ال يعد هلا فضل إال به، وأصـبحت العجـم مقـرة هلـم بـذلك، فلـئن 

قت قريش أن هلا الفـضل كانت العرب صّدقت أن هلا الفضل عىل العجم، وصدّ 

                                             
.٤٥٢: ، مناقب أهل البيت، املوىل حيدر الشريواين٣٣: أخبار الدولة العباسية

.٦٣/ ٣: ، الكامل يف التأريخ، ابن األثري٢٨٩/ ٣: تأريخ الطربي )١(

،  مناقب ٢٣-٢٢/ ٩: ،  رشح هنج البالغة، البن ايب احلديد٦٨/ ٢:  نثر الدر، اآليب)٢(

.٣٧٥: أهل البيت، الشرياوي

، رشح هنـج ١٣١ص : التحفة العـسجدية، حييـى بـن احلـسني بـن القاسـم:  راجع)٣(

.٩/ ٩: البالغة، ابن أيب احلديد
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 إن لنـا أهـل البيـت )منهـا (وسـلم) آلـهو(عىل العرب ألن حممدًا صىل اهللا عليه 

 فأصـبحوا ،وسـلم منـا) وآلـه(الفضل عـىل قـريش ألن حممـدًا صـىل اهللا عليـه 

ــاً  ــا حق ــون لن ــا، وال يعرف ــذون بحقن ــف ! يأخ ــم كي ــبحنا إذ مل تعل ــذا أص فهك

 .)١(!!..أصبحنا

إىل غري ذلك من النصوص التي مألت كتب مجهور املسلمني، والتي تنبى 

اه العرتة عليهم السالم، ومـا جـرى علـيهم مـن بعـد وفـاة عن مواقف القوم جت

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله شاهد صدق عىل ماقدمناه

 

ولنا هنا أن نسائل هؤالء الذين توقفوا يف فهـم هـذا احلـديث، هـل كـان 

واليبني املـراد منهـا، ! له يتكلم مع الناس باملجمالترسول اهللا صىل اهللا عليه وآ

! ويرتك احلديث عىل عواهنـه؟ ليقعـوا بعـد ذلـك يف حـرية التفـسري والــتأويل

 .فيكون وجوده وعدمه سواء

وهل ُيظن أن الصحابة أنفسهم حينام سمعوا هذا احلديث الرشيف اكتفوا 

ه، ومـن هـم هـؤالء ومل يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن تفـسري! هبذا املجمل؟

االثنا عرش؟ فـآثروا الـسكوت عـن ذلـك، وال حاجـة هلـم يف معرفـة تفاصـيل 

يعنيهم وال يمت إليهم بصلة، وهم الـذين يـسألونه يف الـدين  احلديث، وكأنه ال

 !!.إال هذا احلديث فهو خارج عن اهتاممهم! عن كل صغرية وكبرية

أسامء هؤالء االثنـي عـرش ثم لو فرض أن النبي صىل اهللا عليه وآله مل يبني 

أال يبعـث هـذا عـىل اإلسـتغراب والتـساؤل، ..ولو يف أحاديث أخـرى.. باملرة

 !وسبب تركه لذلك؟

                                
/ ٤١: ، تـأريخ دمـشق، ابـن عـساكر٢٢٠-٢١٩/ ٥:  الطبقات الكربى، ابن سعد)١(

.١٢٠: ، املنتخب من ذيل املذيل، الطربي٣٩٩/ ٢٠: ، هتذيب الكامل، املزي٣٩٦
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والكل يعلم أن النبي صىل اهللا عليه وآله أحرص الناس عىل هدايـة األمـة 

 ! وإرشادهم، فام كان يضن عليهم باجلواب عن ذلك لو سألوه؟

 وحكمنا عىل احلديث باإلمجال يـربز ولو رضينا بكل هذه اإلفرتاضات،

ما هي الفائـدة يف أن يعـرف املـسلمون مـن هـذا : لدينا سؤال مهم أيضًا وهو

احلديث جمرد اثني عرش خليفة من قريش يكون الدين عزيزًا يف أيام خالفـتهم، 

فـامذا ســوف يـضيف هــذا ! وهـم اليعرفــوهنم ال بأسـامئهم وال بأوصــافهم؟

ىل علمهم وعقيدهتم مع هذا اإلمجال الذي مل يزدهم احلديث املبهم من معلومة إ

 !إال حرية

حاشا النبي صىل اهللا عليه وآله أن يظن أو يكتم عليهم مافيه : ولكننا نقول

َعِزيـٌز َعَلْيـِه َمـا َعنِـتُّْم {: صالٌح ونفٌع هلم، وهو الذي قال عنـه القـرآن الكـريم

 فال مناص من القول أنه قـد بـني هلـم )١(}يمٌ َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمنَِني َرُءوٌف َرحِ 

أسامء هؤالء اخللفاء، ليعرفوهم فيتبعوهم وهيتدوا هبـدهيم، وليتميـز احلـق مـن 

الباطل، ألن هؤالء اخللفاء خلفاء اهللا يف أرضه، هبم قوام الدين وعزته، وَمن من 

ــتهم  ــود أن يعــيش حتــت ظلهــم ورعــايتهم، وحيــىض بــرشف رؤي النــاس ال ي

 !وصحبتهم

ويكفي مارواه جابر بن عبد اهللا األنصاري وغـريه يف هـذا البـاب، : قولأ

 وكذلك مارواه عن الزهراء عليها السالم يف خـرب )٢(عن النبي صىل اهللا عليه وآله

 .)٣(اللوح الذي رأه، وقرأ فيه األسامء كلها، وغريه 

                                
.١٢٨: ية سورة يونس، اآل)١(

، كفايـة ٤و٣ ح٢٥٨، و٣ح٢٥٣: كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق:  راجع)٢(

، رشح ٩١٢ ح٣١٦/ ٢: ، ينابيع املودة، القندوزي احلنفـي٥٣: األثر، اخلزاز القمي

. عن فرائد السمطني وغريه٧٠-٦٩/ ١٣: إحقاق احلق، السيد املرعيش

: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس١٩٧-١٩٥: كفاية األثر، اخلزاز القمي:  راجع)٣(
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 الخ٣١٢/ ٣٦
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  الداللة ميزان في  الحديث

 :ويدل احلديث عىل أمور


 

:  ويف سـنن الرتمـذي)١(..يكون بعدي اثنا عرش أمـرياً : جاء يف مسند أمحد

سـأل رجـل :  ويف النقباء عن مـرسوق، قـال)٢(.. يكون من بعدي اثنا عرش أمرياً 

بعـدة اخللفـاء وسلم ) وآله(عبد اهللا بن مسعود هل حدثكم نبيكم صىل اهللا عليه 

إن عـدة اخللفـاء بعـدي : قال! نعم، وما سألني عنها أحٌد قبلك: من بعده؟ قال

 .)٣(عدة نقباء موسى عليه السالم

وهذا احلديث وأمثاله واضح الداللة عىل تويل األئمة عليهم السالم األمر بعـد 

ديث النبي صىل اهللا عليه وآله مبارشة بال فصل، وكوهنم عىل التـوايل، وخـصوصًا حـ

عدة اخللفاء بعدي عدة نقباء موسـى عليـه >: النقباء فيه داللة ظاهرة عىل ذلك، فقوله

                                
.٩٢/ ٥:  مسند أمحد بن حنبل)١(

.٢٣٢٣ح٣٤٠/ ٣:  سنن الرتمذي)٢(

، فيض ١٥/ ٣: ، الكامل، عبد اهللا بن عدي٢٨٦/ ١٦: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

/ ٦: ندي، كنز العامل، املتقي اهل٢٢٩٧ ح٢/٥٨٢: القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي

.٢٢٩٧ ح٣٥٠/ ١: ، اجلامع الصغري، جالل الدين السيوطي١٤٩٧١ ح٨٩
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 نص عىل حرص اخللفاء الرشعيني فيهم فقط، ومعنى هذا أن غري هؤالء ليسوا <السالم

وهذا الينطبـق إال ! وخصوصًا مع مالحظة سؤال السائل عنهم, رشعيني يف خالفتهم

بإمامة اثني عرش إمامًا بعد النبي صىل اهللا عليـه وآلـه، وال عىل قول اإلمامية التي تقول 

ينطبق عىل قول السنة إذ أن الذين تولوا األمر بعد النبي صىل اهللا عليه وآله يزيدون عن 

هذا العدد بكثري، واختيار بعضهم دون بعض خالف معنى احلديث، فليس عليه برهان 

 !ا إىل معناه إىل يومك هذاوهلذا وقع أكثرهم يف حرية فلم هيتدو! والدليل

 

ويدل احلديث أيضًا داللة واضحة عىل إمامة األئمة اإلثني عرش من أهـل 

 .البيت عليهم السالم

هذا احلديث بيان واضح، ونص ظاهر يف إمامة األئمة اإلثني عرش عليهم : أوًال 

م من أهل البيت عليهم السالم أوهلم أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم وآخـرهم السال

اإلمام املهدي بن احلسن عليهم السالم فليس هناك أئمة حق اثنا عرش غريهم يف تأريخ 

األمة، فهذا احلديث ال ينطبق إال عليهم، فليس له مصداق غري أئمة أهل البيت عليهم 

رار هذا الدين إىل آخر الزمان ببقائهم، وهذا يعنـي السالم فقد نص احلديث عىل استم

أن خالفتهم خالفة إهلية، بيد اهللا تعاىل وبأمره وبتأييد منه، بحيث يتوقـف الـدين عـىل 

وجودهم، وهذا ال يتأتى إال ملن اختاره اهللا واصطفاه، رضورة أن الـدين ال يـضمحل 

أمر ظاهر ُيفهم مـن ألفـاظ وال يزول بذهاب من يوليه الناس وينتخبونه، وهذا املعنى 

احلديث، وما أخرب النبي صىل اهللا عليه وآله الصحابة هبذا احلديث إال ليبـني هلـم قـادة 

 .األمة وأئمتهم الذين جتب عليهم طاعتهم وواليتهم

أضف إىل ذلك أن النبي صىل اهللا عليـه وآلـه نـص عـىل أسـامئهم واحـدًا 

 األمة مجيعًا عىل نزاهة وطهارة اثني  هذا ومل تتفق)١(واحدًا، كام يف أحاديث أخرى

                                
 راجع فرائد السمطني، للجويني، وكذلك ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ففيها مجلـة )١(

.من النصوص يف ذلك
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: عرش رجالً عىل التوايل من األمة غريهم، ويؤيد ذلك ماور يف بعض األحاديـث

 .)١(<كلهم يعمل باهلدى ودين احلق>

وتشهد عىل ذلك أيضًا عرشات املـصادر مـن كتـب الــتأريخ واحلـديث 

ري مـن افرت فيهـا كلـامت كثـضوالسرية واألدب عند مجهور املـسلمني، فقـد تـ

أعالمهم بالثناء واملدح عىل أئمة أهل البيت عليهم السالم، وهذا مل يتأتى ألحـد 

 .)٢(غريهم

كلهـم جتتمـع عليـه (ولعل هذا هو املقصود مما جـاء يف احلـديث املـروي 

مع فرض صحة هذه العبارة حيتمل أن يكون املقصود منها اجـتامع األمـة ) األمة

هم، حتـى خـصومهم الـذين جحـدوهم عىل القول بنزاهتهم واعرتافهم بفـضل

فإن اهللا تعاىل أظهر شأهنم وأعـىل مكـاهنم مـع مـا جـرى ! اليقدرون عىل ذمهم

 .عليهم

كام أن هذه العبارة وردت هبذا اللفظ فقـط يف روايـة إسـامعيل، عـن أبيـه 

 فـراوي احلـديث هنـا )٣(<كلهم جتتمع عليه األمـة: أظن ظنًا أن أيب قال>: بلفظ

                                
، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤:  اخلصال، الشيخ الصدوق)١(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر

) األئمة االثنا عرش عليهم السالم( فراجع عىل سبيل املثال ماكتبه ابن طولون يف كتابه )٢(

وسبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص، وابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة، وابن 

حجر اهليتمي يف الصواعق املحرقة يف ترامجهم، والشبلنجي يف نور األبصار، وكذلك 

م النبالء يف أجزائه املتفرقة، وكتاب صفوة الصفوة، وغري ذلـك مـن كتاب سري أعال

.الكتب التي تناولت سري أهل البيت عليهم السالم وحياهتم

عن ابن أيب خالد، عـن أبيـه، : ٢٠٨/ ٢:  والرواية هي عن الطرباين يف املعجم الكبري)٣(

 ال يـزال هـذا :وسـلم) وآلـه(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن جابر بن سمرة قال

كلهـم : أظـن ظنـًا أن أيب قـال: الدين قائًام حتى يقوم اثنا عرش خليفة، قال إسامعيل

.جتتمع عليه األمة
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! هذه اجلملة من النبي صىل اهللا عليه وآله، بل هو جمـرد ظـنليس قاطعًا بصدور 

 .والظن ال يغني من احلق شيئاً 

وأما قوله صىل اهللا عليـه : وهناك وجه آخر ذكر يف كتاب ينابيع املودة، قال

  يف رواية عن جابر بن سمرة فمراده <كلهم جتتمع عليه األمة>: وآله يف احلديث

تمع عىل اإلقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قـائمهم صىل اهللا عليه وآله أن األمة جت

 . واهللا العامل بحقائق األمور)١()ريض اهللا عنهم(املهدي 

فهذا احلديث اليقبل التأويل، وال حيتمل التشكيك يف أن املراد مـنهم هـم 

أئمة أهل البيت عليهم السالم، فقد جاء التعبري عـنهم يف الروايـات الـواردة يف 

.. الـخ) أمـري(وتـارة بلفـظ ) قـيم(، وتارة بلفـظ )خليفة(فظ هذا الشأن تارة بل

وكلها تدل عىل إمامتهم وواليتهم العامـة عـىل النـاس كافـة، وخالفـتهم هـذه 

ليست جمرد حكم أو رئاسة دنيـا تنتخـب مـن النـاس، إن شـاءوا ولـوهم، وإن 

هم وإنام خالفة إهلية بيد اهللا تعاىل جعلها فيمن انتجبهم واصطفا! شاءوا عزلوهم

 .عىل الناس كافة

هذا ومل يوجد إمامة اثني عرش عىل التوايل، وهبذا العدد يف األمـة غـريهم، 

ومل يعرف الناس سواهم هبذه اخلصوصية، وعىل كل حال إن هذا احلديث لـيس 

له تفسري إال باإلئمة االثني عرش عليهم السالم الذين خلفهم النبي صىل اهللا عليه 

 .وآله يف األمة

إن : ب ينابيع املودة للقنـدوزي احلنفـي قـال بعـض املحققـنيجاء يف كتا

األحاديث الدالة عىل كون اخللفاء بعده صىل اهللا عليه وآله إثنا عرش قد اشتهرت 

من طرق كثرية، فبرشح الزمان وتعريف الكون واملكان، علم أن مراد رسول اهللا 

بيتـه وعرتتـه، إذ ال صىل اهللا عليه وآله من حديثه هذا األئمة االثنا عرش من أهل 

يمكن أن حيمل هذا احلديث عىل اخللفاء بعده مـن أصـحابه، لقلـتهم عـن اثنـي 

                                
.٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣:  ينابيع املودة، القندوزي)١(
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عرش، وال يمكن أن حيمله عىل امللوك األموية لزيادهتم عىل اثني عرش، ولظلمهم 

الفاحش إال عمر بن عبد العزيز، ولكوهنم غري بني هاشـم، ألن النبـي صـىل اهللا 

 هاشـم يف روايـة عبـد امللـك عـن جـابر، وإخفـاء كلهم من بني: عليه وآله قال

نون  صوته صىل اهللا عليه وآله يف هذا القول يرجح هـذه الروايـة، ألهنـم ال ُحيـسِّ

خالفة بني هاشم، وال يمكن أن حيمله عىل امللوك العباسية لزيادهتم عـىل العـدد 

َة ِيف اْلُقْرَبـىُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا{املذكور، ولقلة رعايتهم اآلية   )١(} إِالَّ املَْـَودَّ

وحديث الكساء، فال بد من أن حيمل هذا احلديث عىل األئمة االثنـي عـرش مـن 

أهل بيته وعرتته صىل اهللا عليه وآله ألهنـم كـانوا أعلـم أهـل زمـاهنم، وأجلهـم 

وأورعهم وأتقاهم، وأعالهم نسبًا، وأفضلهم حسبًا، وأكرمهم عنـد اهللا، وكـان 

عن آبائهم متصالً بجدهم صىل اهللا عليه وآله وبالوراثـة واللدنيـة، كـذا علومهم 

 . عرفهم أهل العلم والتحقيق، وأهل الكشف والتوفيق

 أي أن مراد النبي صىل اهللا عليه وآله األئمة االثنا عرش -ويؤيد هذا املعنى 

  ويشهده ويرجحه حديث الثقلني، واألحاديث املتكثرة املـذكورة-من أهل بيته 

 .)٢(يف هذا الكتاب وغريها

مما يدل عىل أن خالفـة هـؤالء خالفـة إهليـة،هو تـشبيههم بنقبـاء بنـي : ثانياً 

إرسائيل الذين اصطفاهم اهللا تعاىل عىل الناس يف زماهنم كام يف حـديث عبـد اهللا بـن 

مسعود الذي مر عليك آنفًا، يقول آية اهللا العظمى الشيخ الوحيد اخلراساين دام ظلـه 

إن اختياره صىل اهللا عليه وآله وسلم للتنظـري نقبـاء بنـي إرسائيـل مـع أن : الرشيف

النظري للعدد متعدد، تنبيه عىل أن خالفتهم ليست بانتخاب من الناس، بل تعيني من 

 .)٣(}َوَبَعثْنَا ِمنُْهُم اْثنَْي َعَرشَ َنِقيبًا{: اهللا، فقد قال اهللا تعاىل عن النقباء

                                
.٢٣:  سورة الشورى، اآلية)١(

.٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣:  ينابيع املودة، القندوزي)٢(

.١٢:  سورة املائدة، اآلية)٣(
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، فهل يوجد خلفاء فيهم هذه املزايـا، إال عـىل إن هؤالء األئمة من قريش

املذهب احلق؟ وهل يمكن تفسري األئمة االثني عرش إال بأئمتنا عليهم الـسالم؟ 

لقـد ! وهل حتققت عّزة اإلسالم وأهدافه يف خالفة يزيـد بـن معاويـة وأمثالـه؟

اعرتف بعض املحققني من علامء العامة بـأن بـشارة النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 . )١(..لم ال تقبل االنطباق إال عىل األئمة االثني عرش عليهم السالموس

وبغض النظر عن سائر الروايات : يقول السيد حممد رضا املدريس اليزدي

التي بينت مسألة اخلالفة واإلمامة فإن هذه الطائفة من األحاديث تدل بمفردهـا 

بل أبعـد مـن ذلـك  ;عىل بطالن كافة املذاهب غري مذهب الشيعة االثني عرشية

 وذلـك ألن ;فهي داللة رصحية عىل صحة وأحقية مذهب الشيعة االثني عرشية

أحدًا من تلك املذاهب اإلسالمية ال يعتقد بحرص اإلمامـة يف اثنـي عـرش فـردًا 

سوى مذهب الشيعة، سيام بااللتفات للروايات التي رصحت بـأن لكـل زمـان 

ي عرش إمامًا عىل طول الدهور واألزمان، إمامًا، لعدم اعتقاد أية مجاعة وفرقة باثن

 . بحيث مل خيل أي زمان من إمام من أولئك األئمة االثني عرش

ولذلك تفتخر الشيعة االثنـي عـرشية مـن بـني سـائر الفـرق اإلسـالمية 

باالعتقاد هبؤالء األئمة االثني عرش، وأن أوهلم عيل عليه السالم وآخرهم القائم 

 . عليه السالم وهو حي مغيبباحلق املهدي صاحب الزمان 

سـيام إذا ضـمت ) األئمة اثنـا عـرش(وعليه فالروايات القطعية واملتواترة 

إليها الروايات الدالة عىل استمرار اإلمامة عىل مدى الزمان، لداللة كافية وافيـة 

عىل بطالن مجيع املذاهب غري مذهب الشيعة االثني عرشية، إىل جانـب داللتهـا 

 .)٢(. .عىل أحقية املذهب

 :والذي يستفاد من هذه الروايات: ويقول السيد حممد تقي احلكيم

                                
.١/١٩٩:  منهاج الصاحلني، الشيخ الوحيد اخلراساين)١(

.٤٦:  التشيع من رأي التسنن، السيد حممد رضا املدريس اليزدي)٢(
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 . إن عدد األمراء أو اخللفاء ال يتجاوز االثني عرش، وكلهم من قريش-١

 وإن هؤالء األمراء معينون بالنص، كام هو مقتىض تشبيههم بنقباء بني -٢

ِن {: إرسائيل لقوله تعاىل َ ائِيَل َوَبَعثْنَا ِمنُْهُم اْثنَـْي َعـَرشَ َوَلَقْد َأَخَذ اُهللا ِميثَاَق ب ي إِْرسَ

 .}َنِقيبًا

 إن هذه الروايات افرتضت هلم البقاء مـا بقـي الـدين اإلسـالمي، أو -٣

حتى تقوم الساعة، كام هو مقتىض رواية مسلم السابقة، وأرصح من ذلك روايته 

 .)١(س اثنانال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من النا: األخرى يف نفس الباب

وإذا صحت هذه االستفادة فهي ال تلتئم إال مـع مبنـى اإلماميـة يف عـدد 

األئمة وبقائهم، وكوهنم من املنصوص عليهم من قبله صىل اهللا عليه وآله، وهي 

 . منسجمة جدًا مع حديث الثقلني وبقائهام حتى يردا عليه احلوض

قـاء األمـر فـيهم وصحة هذه االستفادة موقوفة عىل أن يكون املراد مـن ب

 ال الــسلطة الظاهريــة، ألن اخلليفــة - باالســتحقاق -بقــاء اإلمامــة واخلالفــة 

الرشعي خليفة يستمد سلطته مـن اهللا، وهـي يف حـدود الـسلطنة التـرشيعية ال 

التكوينية، ألن هذا النوع من السلطنة هو الـذي تقتـضيه وظيفتـه كمـرشع، وال 

 . ا اخلارجي لتسلط اآلخرين عليهمينايف ذلك ذهاب السلطنة منهم يف واقعه

عىل أن الروايات تبقى بال تفسري لو ختلينا عن محلها عىل هذا املعنى لبداهة 

أن السلطنة الظاهرية قد توالها من قريش أضعاف أضعاف هذا العـدد، فـضًال 

 باتفـاق - أمويني وعباسـيني -عن انقراض دوهلم، وعدم النص عىل أحد منهم 

 . املسلمني

دير بالذكر أن هذه الروايات كانـت مـأثورة يف بعـض الـصحاح ومن اجل

واملسانيد قبل أن يكتمل عدد األئمة، فال حيتمل أن تكون من املوضـوعات بعـد 

                                
.١٥٥/ ٤: ، صحيح البخاري٣/ ٦:  صحيح مسلم)١(
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 . اكتامل العدد املذكور، عىل أن مجيع رواهتا من أهل السنة، ومن املوثوقني لدهيم

ا للواقـع ولعل حرية كثري من العلامء يف توجيه هذه األحاديـث ومالءمتهـ

التأرخيي، كان منشؤها عدم متكنهم من تكذيبها، ومن هنا تـضاربت األقـوال يف 

 ..توجيهها وبيان املراد منها

واحلقيقة إن هذه األحاديث ال تقبل توجيهًا إال عـىل مـذهب اإلماميـة يف 

أئمتهم، واعتبارها من دالئل النبوة يف صدقها عن اإلخبار باملغيبـات، أوىل مـن 

رة الشكوك حوهلا كام صنعه بعض الباحثني املحدثني متخطيـًا يف ذلـك حماولة إثا

مجيع االعتبارات العلمية، وبخاصة بعد أن ثبت صـدقها بانطباقهـا عـىل األئمـة 

االثني عرش عليهم السالم عىل أنا يف غنى عن هذه الروايـات وغريهـا بحـديث 

 يف أصـحاهبا، الثقلني نفسه، فهو الذي ترك بأيدينا مقياسـًا لتـشخيص العـصمة

 . )١(<اعرف احلق تعرف أهله>: وقديًام قيل

واملقياس يف العصمة هو عدم االفرتاق عن القرآن، فلنمسك بأيـدينا هـذا 

املقياس، ونسرب به الواقع السلوكي جلميع من تسموا باألئمة لدى فرق الـشيعة، 

 . ونختار أجدرهم باالنطباق عليه لنتمسك بإمامته

عـد عـن اإلدعـاء أن هنمـل كتـب الـشيعة عـىل وأظن أن األنـسب واألب

اختالفها، وننزع إىل كتب إخواننا من أهل السنة ونجعلها احلكم يف تطبيـق هـذا 

املقياس عليهم، فإهنا أقـرب إىل املوضـوعية عـادة مـن كتـب قـد يقـال يف حـق 

 . أصحاهبا أن كل طائفة تريد التزيد ألئمتها باخلصوص

، وابـن )األئمـة االثنـا عـرش(كتابـه ولنا من ابن طولون مؤرخ دمشق يف 

                                
احلـق ال يعـرف بالرجـال، :  من أقوال وحكم موالنا أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم)١(

، تفـسري ٣١:  روضة الواعظني، الفتال النيـسابوري:راجع. اعرف احلق تعرف أهله

.٣٤١/ ١: القرطبي
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 . حجر يف صواعقه، والشيخ سليامن البلخي وغريهم رادة ألمثال هذه البحوث

ولنرتك قراءة ترامجهم مجيعًا لألخ أيب زهرة لـريى أهيـم أكثـر انـسجامًا يف 

واقعه مع املقياس الذي استفدناه من حديث الثقلني، يقول أمحد وهو يعلق عـىل 

لـو قـرأت هـذا : ا عن آبائه عليهم السالم حني مرَّ بنيسابورحديث اإلمام الرض

 . )١(اإلسناد عىل جمنون لربئ من جنته

والذي نرجوه ونأمل أن ال ننساه ونحـن نـستعرض تـرامجهم، أن هـؤالء 

األئمة االثني عرش قد ادعوا ألنفسهم اإلمامة يف عرض السلطة الزمنية، واختذوا 

ن أتبـاعهم قـادة للمعارضـة الـسلمية للحكـم من أنفسهم كام اختذهم املاليني م

القائم يف زمنهم، وكانوا عرضة للسجون واملراقبـة، وكثـري مـنهم ُقتـل بالـسم، 

 . وفيهم من استُشهد يف ميدان اجلهاد عىل يد القائمني باحلكم

ويف هؤالء األئمـة مـن تـوىل اإلمامـة وهـو ابـن عـرشين سـنة كاحلـسن 

 . وهو ابن ثامن كاإلمامني اجلواد واهلاديالعسكري، بل فيهم من توىل منصبها 

ومن املعروف عن الشيعة ادعاؤهم العـصمة ألئمـتهم املالزمـة لـدعوى 

اإلحاطة يف شؤون الرشيعة مجيعها، بل ادعوا األعلميـة هلـم يف مجيـع الـشؤون، 

 .وهم أنفسهم ّرصحوا بذلك

م يف ومن كلامت أئمتهم يف ذلك كله ما ورد عـن أمـري املـؤمنني عليـه الـسال

نحن شجرة النبوة، وحمط الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومعـادن العلـم، : هنجه اخلالد

أين الذين زعموا أهنـم الراسـخون يف العلـم :  وقوله عليه السالم)٢(..مكَ وينابيع احلِ 

دوننــا كــذبًا وبغيــًا علينــا، أن رفعنــا اهللا ووضــعهم، وأعطانــا وحــرمهم، وأدخلنــا 

، ويستجىل العمى، إن األئمة مـن قـريش غرسـوا يف وأخرجهم، بنا يستعطى اهلدى

                                
).الفصل الثالث(، ٢٠٥:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)١(

.١٠٩: ، خطبة رقم٢١٥/ ١:  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)٢(



٧٥ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

 .)١(..هذا البطن من هاشم، ال تصلح عىل سواهم، وال تصلح الوالة من غريهم

وذهب آخرون إىل التقصري يف : وقول عيل بن احلسني السجاد عليه السالم

واحتجوا بمتشابه القرآن، فتأولوا بآرائهم، واهتموا مـأثور اخلـرب فينـا، إىل ! أمرنا

فإىل من يفزع خلف هذه األمة، وقد درست أعالم هذه األمة، ودانـت : أن يقول

َوَال َتُكوُنـوا {: األمة بالفرقة واالختالف يكفر بعضهم بعضًا، واهللا تعـاىل يقـول

 ُ ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْبَيِّنَات  فمن املوثوق به عىل إبالغ )٢(}َكالَِّذيَن َتَفرَّ

جة، وتأويل احلكم إال أعدال الكتاب، وأبناء أئمة اهلدى، ومصابيح الـدجى احل

الذين احتج اهللا هبم عـىل عبـاده، ومل يـدع اخللـق سـدى مـن غـري حجـة، هـل 

تعرفوهنم أو جتدوهنم إال من فروع الشجرة املباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب 

 .)٣(.. اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

ال ونظريهـا صـادر عـن أكثـر األئمـة، وهـم مـصحرون ومع هذه األقو

بمبادئهم، أما كان بوسع السلطة وهي متلك ما متلك من وسائل القمع أن تقيض 

عىل هذه اجلبهة من املعارضة ذات الدعاوى العريضة من أيـرس طرقهـا، وذلـك 

بتعريض أئمتها ليشء مـن االمتحـان العـسري يف بعـض مـا يملكـه العـرص مـن 

 ما يتصل منها بغوامض الفقـه والتـرشيع ليـسقط دعواهـا يف معارف، وبخاصة

األعلمية من األساس، أو يعرضهم إىل يشء من االمتحان يف األخالق والسلوك 

 . ليسقط ادعاءهم العصمة

وإذا كان يف الكبار منهم عصمة وعلم، نتيجة دربة ومعاناة فام هـو الـشأن 

ائل الطبيعيـة تعلـيًال لتمـثلهم يف ابن عرشين عامًا أو ابن ثامن، فهل متلك الوسـ

 . لذلك كله

                                
.١٤٤: ، خطبة رقم٢٧/ ٢:  نفس املصدر)١(

.١٠٥:  سورة آل عمران، اآلية)٢(

.٢١٩: ، رقم٥٢٤:  الصحيفة السجادية، اإلمام زين العابدين عليه السالم)٣(
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ولو كان هؤالء األئمة يف زوايا أو تكايا، وكانوا حمجوبني عن الرأي العام، 

كام هـو الـشأن يف أئمـة اإلسـامعيلية أو بعـض الفـرق الباطنيـة لكـان إلضـفاء 

الغموض واملناقبية عـىل سـلوكهم مـن االتبـاع جمـال، ولكـن مـا نـصنع وهـم 

 وسلوكهم وواقعهم، جتاه السلطة وغريها من خصومهم يف مصحرون بأفكارهم

الفكر، والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم، وحماربتها ألفكارهم، وتعريضهم 

ملختلـف وســائل اإلغـراء واالختبــار، ومـع ذلــك فقـد حفــل التـأريخ بنتــائج 

 . )١(اختباراهتم املرشفة وسجلها بإكبار

ديث ال تنطبق إال عـىل مـذهب هذه األحا: (ونخلص من ذلك كله إىل أن

اإلمامية، ألنه ليس يف األمة من قد ادعى هذا العـدد غـري األئمـة االثنـي عـرش 

عليهم الـسالم وال تنطبـق عـىل غـريهم كائنـًا مـن كـان، وقـد صـنف يف هـذه 

مواهب سـيد البـرش يف (األحاديث العالمة حممد معني السندي كتابًا مفردًا سامه 

أثبت أن املراد هبذه األحاديـث أئمتنـا االثنـي عـرش و) حديث أئمة االثني عرش

دراسات اللبيب يف (املعروفني بأسامئهم عليهم السالم كام أنه أثبت أيضًا يف كتابه 

إن الذين أمـر بـالرجوع إلـيهم مـن العـرتة يف حـديث ) األسوة احلسنة باحلبيب

م الثقلــني هــم األئمــة االثنــي عــرش علــيهم الــسالم الــذين ال شــائبة يف كــوهن

معصومني، وخمتصني بالعلوم التي تلقوها عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 .وسلم

النصوص املرصحة بأسـامئهم وأوصـافهم علـيهم الـسالم، وقـد : ومنها

أخرجها من طرق العامة القندوزي يف ينابيع املـودة عـن أيب الطفيـل عـامر بـن 

يـا :  عليـه وآلـه وسـلمقال رسول اهللا صىل اهللا: واثلة، عن عيل عليه السالم قال

عيل أنت وصيي، حربك حريب، وسلمك سـلمي، وأنـت اإلمـام، وأبـو األئمـة 

اإلحدى عرش الذين هـم املطهـرون املعـصومون، ومـنهم املهـدي الـذي يمـأل 

                                
.١٨٣ – ١٧٨:  األصول العامة للفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم)١(



٧٧ ..................مة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلماميةاإلما: الفصل األول

 . )١(األرض قسطًا وعدالً 

األئمـة مـن : قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم) أيضاً (وأخرج 

أنت يا عيل، وآخرهم القائم الذي يفتح اهللا عزَّ وجلَّ عـىل بعدي اثنا عرش، أوهلم 

 . )٢(يديه مشارق األرض ومغارهبا 

وأخـرج احلمـوئي يف فرايـد الـسمطني، والـسيد عـيل اهلمـداين يف مـودة 

أنـا سـيد : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: عن ابن عباس، قال: القربى

ني، وأن أوصيائي اثنا عرش، أوهلم عيل بن النبيني، وعيل بن أيب طالب سيد الوصي

 إىل آخر تلك النـصوص الـواردة يف حقهـم علـيهم )٣(أيب طالب، وآخرهم القائم

 .)٤()السالم

وكل هذه األحاديث التي سقناها إليك آنفًا تدل بمجموعها عىل ما بينـاه، 

ويفرس بعضها بعضًا، فهي مجيعها من باب واحد، يفهمها كل من له أدنى اطالع 

عىل فقه احلديث الرشيف، ومن األسـاتذة الـذين توصـلوا إىل ذلـك، واعرتفـوا 

بانطباقها عىل أئمة االثني عرش من أهل البيت عليهم السالم هو األسـتاذ سـعيد 

وملا كانـت منزلـة عـيل بـن أيب : أيوب املرصي يف كتابه ابتالءات األمم، إذ يقول

هارون مـن موسـى، وملـا كـان طالب من النبي صىل هللا عليه وآله وسلم كمنزلة 

أهل موسى من ذرية هارون هم وحدهم أهـل االختـصاص بتفـسري الـرشيعة، 

وأهل حممد صىل اهللا عليه وآله هم وحدهم مع القرآن الكـريم يف حبـل واحـد، 

ولن يفرتقا حتى يردوا عىل احلوض، فعىل هذا يمكن فهم حـديث االثنـي عـرش 

                                
.١٠ح٢٥٣/ ١:  ينابيع املودة، القندوزي)١(

.٤٦ح٣٩٥/ ٣:  نفس املصدر)٢(

 ٣١٦/ ٢:ودة، القنـدوزيينـابيع املـ ،٥٦٤ ح٣١٣/ ٢:  فرائد السمطني، اجلـويني)٣(

.٢٩: ، مودة القربى٣ ح٢٩٥، و٧ح٢٩١/ ٣، و٩١١ح

.١٠ص): املقدمة( راجع كتاب مقتضب األثر، )٤(
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متعددة، ومنها قول النبي صىل اهللا عليـه أمريًا السابق ذكره، والذي روي بألفاظ 

اثنا عـرش كعـدة نقبـاء : إن عدة اخللفاء بعدي عدة نقباء موسى، ويف رواية: وآله

 .بني إرسائيل

واألمة اخلامتة امتحنها اهللا تعاىل بأهل بيت النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه كـام 

ي صـىل امتحن سبحانه بني إرسائيل بأهل بيت موسى من بعده، وروي أن النبـ

أذكركم اهللا يف أهل بيتي، أذكركم اهللا يف أهـل بيتـي، أذكـركم : اهللا عليه وآله قال

 . )١(اهللا يف أهل بيتي

يا أهيا الناس، إين تركت فيكم مـا إن أخـذتم بـه : وقال صىل اهللا عليه وآله

 .  )٢(لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي

اهللا تعـاىل إىل عبـاده كيـف وانطلقت املسرية حتت مظلة االمتحان، لينظـر 

بعد أن استخلفهم كام اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم، ومـن معجـزات ! يعملون

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شـربًا بـشرب، : النبوة قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم

يا رسول اهللا اليهود : وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم، قلنا

 .  )٣(!فمن؟: والنصارى، قال

وكـل .. التمثيل بـشدة املوافقـة هلـم: املراد بالشرب والذراع وجحر الضب

                                
/ ٤: ، صحيح ابن خزيمة٢٢: ، فضائل الصحابة، النسائي١٢٣/ ٧:  صحيح مسلم)١(

.٣٦٧/ ٤: ، مسند أمحد بن حنبل١٨٢/ ٥: ، املعجم الكبري، الطرباين٦٣

 ٦٣٠:  وحسنه، كتاب السنة، عمرو بن أيب عاصم٣٨٧٤ ح٣٢٨/ ٥:ي سنن الرتمذ)٢(

/ ٣: ، املعجم الكبـري، الطـرباين١٥: ، فضائل الصحابة، النسائي١٥٥٨ -١٥٥٣ح

/ ٣: ، املستدرك، احلاكم النيـسابوري١٦٦ح٣٧٦/ ٢: ، مسند أيب يعىل املوصيل٦٦

١٠٩.

/ ٢: ن حنبـل، مسند أمحـد بـ٥٧/ ٨: ، صحيح مسلم١٥١/ ٨:  صحيح البخاري)٣(

٣٢٧.



٧٩ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

مقدمة أول الزمان ستلحق هبا نتيجتها آخر الزمـان، والنـاس يف بدايـة الطريـق، 

يعرفون طريق اخلري وطريق الرش، ولكن لألهواء زخرف وزينـة، ومـع األهـواء 

ون يف هنايـة الطريـق، ألن يسريون يف طريق ال يرون إال بدايته أو وسطه وال يـر

 .)١(هناية الطريق ال ترى إال بعد أن جتئ

 

قد اعرتف بعض أكابر السنة بأن اإلمام املهـدي عليـه الـسالم هـو أحـد 

اخللفاء اإلثني عرش الذين برش هبم النبي صىل اهللا عليه وآلـه، وال سـبيل إلنكـار 

 وضوح احلديث الذي اليقبـل الـشك يف كـون اإلمـام املهـدي عليـه ذلك، مع

السالم هو أحد الذين سوف يكون الدين عزيزًا منيعًا يف أيامهم، والقول خالف 

 .ذلك، وإخراجه من هذه الدائرة يلزم منه تكذيب هذه األحاديث الرشيفة

ومما ال شك فيه أن عرص اإلمام املهدي عليه السالم مـن أظهـر مـصاديق 

العزة والكرامة، إذ سوف تظهر هذه العزة بشكٍل بّني لـسائر األمـم، وأي منعـة 

وعزة للدين أعظم من ظهوره عىل سائر األديان يف زمنه حتى اليبقى ظلـٌم عـىل 

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاُهلَدى {: وجه األرض، وال ديٌن غري اإلسالم، قال تعاىل

كُونَ َوِديِن اَحلقِّ لُِيْظِهَرهُ  ِه َولَْو َكِرَه املُْرشِ يِن ُكلِّ  .)٢(} َعَىل الدِّ

أي حديث اخللفـاء (إال أن هناك أقواالً تفرس هذا احلديث : قال البستوي

بحيث أن املهدي يدخل فيه، ولعل اإلمام أبا داود يفرس احلديث هبـذه ) اثنا عرش

 .)٤()٣(األقوال أيضًا، ولذلك أورد هذا احلديث يف باب املهدي

إن احلديث ال شك يف صحته، وإن بعـض : ال البستوي يف موضع آخروق

                                
.٤٠ – ٣٨:  ابتالءات األمم، سعيد أيوب)١(

.٣٣: سورة التوبة، اآلية)٢(

) كتاب املهدي -٣١ (٣٠٩/ ٢: سنن أيب داود:  راجع)٣(

.٣٣٤:  املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي)٤(



# مهدي األمم.............................................................٨٠

العلامء يعد املهدي املبرش من هؤالء االثني عرش، وعىل هذا ذكره اإلمام أبو داود 

 .)١(يف باب املهدي من سننه

قد أصحرت نصوص أخرى عىل إمامة اإلمـام : وأضيف القول هنا أيضاً 

 هذا ال يـسوغ ألحـد أن ينكـر إمامتـه املهدي عليه السالم من كتب السنة، فعىل

التي جاءت بالنص عليه كام يف مجلة من الروايات املتواترة عنـد الـسنة، فليـست 

إمامته إذن باإلنتخاب أو البيعة أو الشورى، فليس ألحد من الناس يد يف توليته، 

 .ويكفي يف دالئل إمامته عليه السالم أن املسيح عيسى بن مريم يصيل خلفه

 البـد للـسنة إذن أن يلتزمـوا بـالقول أن إمامتـه مـن اهللا تعـاىل، فعىل هذا

وكذلك ما يتفرع عليها من شؤون اإلمامة وخصائصها،، ويتفرع عىل هذا أيـضًا 

اإللتزام بـبطالن مجيـع خالفـة اخللفـاء واحلكـام يف وقـت خروجـه وظهـوره، 

جـب ووجوب تسليم أزمة األمور كلها إليه، فليس ألحد غريه أمـر أو هنـي، وو

 .عىل اجلميع طاعته واإلنقياد إليه، ألنه ليس هناك خليفة حّق غريه

ونخلص من هذا كله أن إمامة املهدي عليه السالم إمامة رشعيـة مـن اهللا 

وقد : تعاىل، وبتأييد منه، وقد اعرتف الدكتور عبد العليم البستوي بذلك يف قوله

وسـلم بـذكر ) وآلـه (تواترت األخبار واستفاضت عن رسول اهللا صىل اهللا عليه

ويصيل عيسى خلفـه، ولقـد .. املهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنني

كان األمر سهًال ميسورًا، فلم يكن وجود خالفة من هذا القبيـل أمـرًا مـستبعدًا 

 .)٢(.. عىل العقول واألذهان، وال بعيدًا عن القلوب والوجدان

ة والتـي نـصت عـىل إمامتـه، ومن الروايات الواردة يف كتب الـسن: أقول

قـال : عن ثوبان قـال: وكونه خليفة اهللا تعاىل، هو ماجاء يف مسند أمحد بن حنبل

إذا رأيتم الرايات السود قد جـاءت مـن : وسلم) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

                                
.٣٣٧:  املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي)١(

.٦١ -٦٠:  البستوي املهدي املنتظر عليه السالم،)٢(



٨١ ..................ام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلماميةاإلمامة واإلم: الفصل األول

 .)١(قبل خراسان، فائتوها، فإن فيها خليفة اهللا املهدي

 وهي رصحية يف كونـه <بعثن اهللالي>ويف بعضها األخرى أيضًا جاء بلفظ 

إمامًا من اهللا تعاىل، كام يف رواية أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 

ليبعثن اهللا عزَّ وجلَّ يف هذه األمة خليفة حيثي املال حثيـًا، وال : وسلم قال) وآله(

 .)٢(يعده عدًا 

 كـان وقد جاء ذلك أيضًا عىل لسان بعض الـصحابة كـابن عبـاس، فقـد

 .)٣(ال مهدي: يبعث اهللا تعاىل املهدي بعد أياس، وحتى يقول الناس: يقول

هذا وقد نصت أيضًا بعض الروايـات عـىل أن اهللا تعـاىل يـصلح أمـره يف 

إذ جيمع اهللا له أمـره كلـه يف ليلـة واحـدة، !  وأّي تأييد إهلي أعظم من هذا)٤(ليلة

مور، فهـذا ال يتـسنى إال لـذي وهييء له أسباب النرص والظفر، ويورثه مجيع األ

 .حظ عظيم عند اهللا تعاىل قد اصطفاه عىل سائر الناس كافة

كام أن هذه الروايات وأمثاهلا تؤيد ماذهبت إليه الـشيعة اإلماميـة مـن أن 

تعيني اإلمام هو بيد اهللا تعاىل، وليس خاضعًا للبـرش، ولـيس هلـم يف ذلـك يـد، 

 !فاإلمامة ال تنعقد بالشورى أو البيعة

أنه قد ثبتت إمامة اإلمام املهدي عليه السالم مـن : ونخلص من هذا أيضاً 

اهللا تعاىل بالنص عليه، وأنه خليفة اهللا كـام يف روايـات الـسنة، وهـو أيـضًا أحـد 

اخللفاء االثني عرش الذين بّرش هبم النبي صىل اهللا عليه وآله ونص عىل خالفتهم، 

                                
، البدايـة ١٨٨: ، كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي٢٧٧/ ٥: مسند أمحد بن حنبل )١(

.٢٧٦/ ٦: والنهاية، ابن كثري

.٩٦/ ٣: مسند أمحد بن حنبل )٢(

.٢٨١/ ٣٢: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

،املصنف، ٤٠٨٥ ح١٣٦٧/ ٢: ، سنن ابن ماجة١/٨٤:مسند أمحد بن حنبل:  راجع)٤(

.١٩٠ ح٦٧٨/ ٨: ابن أيب شيبة الكويف



# مهدي األمم.............................................................٨٢

 .اهبموعزة الدين يف أيامهم، وذهاب احلياة بذه

 حـدّ  عىل عرش االثني اخللفاء هؤالء مجيع بإمامة القول من بد ال هذا فعىل

 عـىل والة وجعلهـم دينـه، لعـزة اصـطفاهم تعاىل، اهللا من خالفتهم وأن سواء،

 يف التفكيـك أبـداً  يمكـن فـال كافـة، الناس عىل طاعتهم وافرتض بأمره، الناس

 ومـن واحـد، فلـك يف هـمفكل عرش، اإلثني هؤالء من آخرين دون بعض إمامة

 هـذه غري من آخرين وانتقاء منهم، بعض دون بعض بإمامة والقول واحد، سنخ

 . )١(املوضوعي العلمي البحث منطق يرفضه وافرتاء ختبط إال هو ما املنظومة

! وهناك هنا من انتقوهم ممن عرش، االثني اخللفاء من أهنم السنة ومازعمه

 هـذا ُخيلـط أن وحاشا السالم، عليه املهدي اإلمام سنخ من اإلطالق عىل ليسوا

 ذكـروهم مـن عـداد يف وُحيرش مريم، بن عيسى اهللا نبي خلفه يصيل الذي اإلمام

 باإلمـام اليوزنـون ممـن برهـان، وال دليل بال اختاروهم الذين اخللفاء سائر من

 وهـذا.. األخـرى اخلصال سائر يف وال والحلم، علم يف ال السالم عليه املهدي

 !لإلنكار قابل غري راألم

 عـنهم تعـاىل اهللا أذهـب الـذين البيـت أهل من وهو! أحد به يقاس وأنى

 وآلـه عليه اهللا صىل اهللا رسول حقه يف قال الذي وهو.. تطهريا وطهرهم الرجس

 الـذي التقي النقي اإلمام فهو )٢(اجلنة أهل طاووس املهدي: عنه روي كام وسلم

                                
 ومن الواضح جدًا أن ممن ذكروهم من احلكام واخللفاء، وزعموا أهنـم مـن اخللفـاء )١(

ألن ! االثني عرش الذين بّرش هبم النبي صىل اهللا عليه وآله الينطبـق علـيهم احلـديث

لغلبة، وآخرون بعضهم جاء للسلطة واخلالفة من طريق البيعة، وآخرون من طريق ا

مـع أن ! أخذوها وراثة ممن كان قبلهم، فهؤالء إذن والهم الناس، ولـيس اهللا تعـاىل

احلديث ظاهره أن اهللا تعاىل هو الذي اختارهم، وهو الذي أيدهم واصطفاهم، فإن مل 

يكونوا أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم، فـأين هـم إذن خلفـاء اهللا تعـاىل الـذين 

!.وما هي عالماهتم التي تقود الناس إليهم؟! اصطفاهم لعزة دينه؟

، عـن ١٢٤ ح٢/٨٢: ، ينـابيع املـودة، القنـدوزي٢٨٢ / ٣: اإلربـيل,  كشف الغمة)٢(



٨٣ ..................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

 كلهـم> الروايـات بعـض يف جاء وقد وعدالً، سطاً ق الدنيا فيمأل تعاىل اهللا يبعثه

 اصطفاه من عىل إال تنطبق ال عظيمة شهادة هذه إن) ١(<احلق ودين باهلدى يعمل

 علـيهم البيـت أهـل مـن عرش االثنا املعصومون األئمة وهم وعصمه، تعاىل اهللا

 اخلـصال سائر ويف وطهارة، وعلامً  حلامً  واحد نسق عىل كانوا الذين فهم السالم

 ..!شأوه يدرك ال علمت، قد من وهو! هؤالء؟ به يقاس فكيف األخرى،

ولكننا نرى أن السنة مل يعولوا عىل مضامني هذه األحاديـث الـرشيفة مـع 

ظهورها البّني يف إمامة أهل البيت عليهم السالم عىل األمة، مـع روايـتهم هلـا يف 

ئمة اإلثنـي عـرش مصادرهم، فإن مفاد هذه النصوص كلها ال ينطبق إال عىل األ

من أهل البيت عليهم السالم الذين تقول الشيعة اإلمامية بإمـامتهم وعـصمتهم 

عليهم السالم، فرتكوهم إىل غريهم، ومع ذلك حتـريوا يف تطبيـق هـذا احلـديث 

عىل أي من اخللفاء، وكثري مـنهم ممـن سـمى بعـض اخللفـاء أورده عـىل سـبيل 

وه للحـديث مـن التفاسـري الواهيـة اإلحتامل ال القطع إىل غري ذلـك ممـا تلمـس

 !.والعشوائية التي اليتحملها منطق البحث العلمي

 

وقد نصت هذه الروايات أيضًا عىل استمرار هذا الدين وعدم انقطاعه إىل 

آخر الزمان عىل وجود اخللفـاء االثنـي عـرش، ولـو كـان الـدين يبقـى بـدوهنم 

 .ت كّل هذه األحاديث لغواً ألصبح

 ويف <ال يـزال هـذا الـدين قـائامً >فقد جاء يف صدر بعض هذه الروايات 

ال تربحون بخـري > ويف عبارة ثالثة <ال يرض هذا الدين من ناوأه>عبارة أخرى 

ال يزال اإلسالم عزيزًا إىل اثنـي > ويف عبارة رابعة <ما قام عليكم اثنا عرش أمرياً 

                                             
.٦٦٦٨ح٢٢٢/ ٤: الديلمي يف الفردوس

، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤:  اخلصال، الشيخ الصدوق)١(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر



# مهدي األمم.............................................................٨٤

ال يـزال أمـر أمتـي صـاحلًا >مسة كام يف رواية أيب جحيفة  ويف خا<عرش خليفة

 وكّل هذه التعابري واأللفاظ عبـارة عـن اسـتمرار <حتى يمىض اثنا عرش خليفة

الدين ببقائهم ووجودهم، ومعنى هذا هم عامد الدين وسنامه، فإذا ذهبوا انتهـى 

 . العامل

أن األرض وهذا األمر ينطبـق متـام اإلنطبـاق عـىل قـول الـشيعةاإلمامية 

الختلو من حجة هللا تعاىل يف األرض، اليـستقيم الـدين إال بـه، وقـد ورد عنـدنا 

نفس معاين هذه األحاديث يف مصادرنا يف حق األئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم 

 :السالم، والتي منها

اللهم إنك ال ختيل األرض من : ما روي عن أمري املؤمنني عليه السالم قال

 . و خاف مغمور لئال تبطل حججك وبيناتكحجة لك عىل خلقك ظاهر أ

وعن أيب عبد اهللا، عن آبائه، عن عيل عليهم السالم أنه قـال يف خطبـة لـه 

اللهم إنه البد ألرضك من حجة لك عىل خلقـك، هيـدهيم إىل : عىل منرب الكوفة

دينك، ويعلمهم علمك، لئال تبطل حجتك، وال يـضل أتبـاع أوليائـك بعـد إذ 

ر لـيس باملطـاع، أو مكتـتم مرتقـب، إن غـاب عـن النـاس هديتهم به، إما ظاه

شخصه يف حال هدايتهم، فإن علمه وآدابه يف قلـوب املـؤمنني مثبتـة، فهـم هبـا 

 .)١(عاملون

تبقـى األرض : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم: وعن يعقوب الرساج قال

 ال يعبـد إذاً : بال عامل حي ظاهر يفزع إليه الناس يف حالهلم وحـرامهم؟ فقـال يل

 . اهللا يا أبا يوسف

إن اهللا ال يـدع األرض : وعن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال

إال وفيها عامل يعلم الزيادة والنقصان، فإذا زاد املؤمنون شيئًا ردهم، وإذا نقـصوا 

                                
.١١ و١٠ح٣٠٢: ن ومتام النعمة، الشيخ الصدوق كامل الدي)١(



٨٥ ..................ي يف عقيدة الشيعة اإلماميةاإلمامة واإلمام املهد: الفصل األول

خذوه كامالً، ولوال ذلـك اللتـبس عـىل املـؤمنني أمـرهم، ومل : أكمله هلم، فقال

 . )١(حلق والباطليفرق بني ا

 

ويستفاد من جمموع هذه األحاديث أيـضًا أن هنايـة العـامل تكـون بمـوت 

 وهـو عبـارة عـن )٢(<ثم يكون اهلرج>اخلليفة الثاين عرش، ويفهم هذا من كلمة 

وكـذلك ) اعةثم خيرج كذابون بني يدي الـس( ويؤيده أيضًا كلمة )٣(الفتنة والقتل

لن يزال هذا الدين قائًام إىل اثني عرش من قـريش، فـإذا هلكـوا ماجـت >: قوله

 .)٤(<األرض بأهلها

 أي الفـتن املؤذنـة <ثم يكـون اهلـرج>: ويف فتح الباري عن ابن اجلوزي

                                
.٤-٢ح١٩٦ - ١٩٥/ ١:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)١(

:  عن أنس بن مالك قـال١٦١/ ٢: للشيخ الطربيس:  ومثله ما جاء يف إعالم الورى)٢(

لن يزال هذا الدين قائًام إىل اثني عرش مـن :  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

.ا مضوا ساخت األرض بأهلهاقريش، فإذ

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن أيب هريرة قال: ٨٢/ ٧:  جاء يف صحيح البخاري)٣(

: قـالوا! يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، ويكثر اهلـرج: وسلم) وآله(

 !.القتل! القتل: وما اهلرج؟ قال

 كنت جالسًا مع عبد اهللا :  عن أيب وائل، قال٣٨٩/ ١: ويف مسند أمحد بن حنبل

إن بني يـدي الـساعة : وسلم) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : وأيب موسى فقاال

ومـا اهلـرج؟ : قلنا: قال! أيامًا ينزل فيها اجلهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها اهلرج

 .القتل: قال

: روزي، وكتاب الفتن لنعيم بن محاد امل١٣١٧ ح٢٣٦ / ٧: ويف علل الدارقطني

) وآلـه(قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : عن أيب موسى األشعري، قال: ٢٤ - ٢٣

الخ.. القتل: وما اهلرج؟ قال: قلت! إن بني يدي الساعة هلرجاً : وسلم

.٣٣٨٦١ ح٣٤ - ٣٣/ ١٢: كنز العامل، املتقي اهلندي )٤(
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 .)١(بقيام الساعة من خروج الدجال، ثم يأجوج ومأجوج إىل أن تنقيض الدنيا

 


 

ولكن الراجح كام سبق أن االثني عـرش خليفـة قـد انتهـوا : قال البستوي

بنهاية خالفة هشام بن عبد امللك األموي، وال شك أن الدين كان قائًام ظاهرًا يف 

 .)٢(لمأيامهم مع وجود بعض اخلالفات الداخلية يف فرتات خمتلفة واهللا أع

ولـو كـان ! هذه الدعوى ال دليل عليها، وما هي إال ختـرص: أوًال : أقول

فإن ! ذلك صحيحًا ملا خفي عىل أمة اإلسالم كلها، وعلمه فقط البستوي وأمثاله

الناس كلهم، وكذلك أهل السري والتاريخ اليفرقون بـني زمـن هـشام بـن عبـد 

 !ء سوا عىل حدٍّ امللك وزمن من أتى من بعده، وكالمها

هناك بعض النصوص التي تشري إىل هنايـة احليـاة بعـد اإلمـام اخلليفـة : ثانياً 

: فمن الروايات ما رواه املتقـي اهلنـدي! الثاين عرش، وهذا ال يتناسب مع هذا القول

لن يزال هـذا : عن ابن النجار، عن أنس، عن رسول اهللا صىل اهللا صىل اهللا عليه وآله

 .)٣(قريش، فإذا هلكوا ماجت األرض بأهلها الدين قائًام إىل اثني عرش من 

ال يزال الدين قائًام حتى يكون اثنا عرش خليفـة مـن >: ويف املعجم الكبري

 . )٤(<قريش، ثم خيرج كذابون بني يدي الساعة

سمعت رسول اهللا صىل : عن جابر بن سمرة، قال: ويف صحيح ابن حبان

                                
.١٨٤/ ١٣:  فتح الباري، ابن حجر)١(

.٣٣٧: م، البستوي املهدي املنتظر عليه السال)٢(

.٣٣٨٦١ ح٣٤ – ٣٣/ ١٢: كنز العامل، املتقي اهلندي )٣(

.٢٠٨و ١٩٩/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٤(
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 خليفة، كلهم من قريش، فلام يكون بعدي اثنا عرش: وسلم يقول) وآله(اهللا عليه 

 .)١(ثم يكون اهلرج: ثم يكون ماذا؟ قال: رجع إىل منزله أتته قريش، قالوا

وهي رصحية يف أن قيام الساعة تكون بعد موت اخلليفة الثاين عرش، وكـل 

 !هذه العبارات ترجع إىل أمر واحد، وهو قيام الساعة

ثنـي عـرش يف بـاب ومن هنا ذكر أبـو داود يف الـسنن حـديث اخللفـاء اال

املهدي، مما يدل عىل أنه قد عده الثاين عرش من سلسلة اخللفاء، فعىل هـذا يكـون 

 .خامتة اخللفاء

 

ومعنى هذا احلديث البشارة بوجود اثني عرش خليفة صاحلًا : قال ابن كثري

 وتتابع أيـامهم بـل قـد وجـد يقيم احلق ويعدل فيهم، وال يلزم من هذا تواليهم

أبو بكر وعمر وعثامن وعيل، ومنهم : منهم أربعة عىل نسق، وهم اخللفاء األربعة

عمر بن عبد العزيز بال شك عند األئمة وبعض بني العباس، وال تقـوم الـساعة 

حتى تكون واليتهم ال حمالة، والظاهر أن منهم املهدي املبـرش بـه يف األحاديـث 

 .)٢(..الواردة بذكره

إن املراد وجود اثني عرش خليفة يف مجيع مدة اإلسالم إىل : وقال السيوطي

 . )٣(القيامة يعملون باحلق، وإن مل يتوالوا

السبيل يف هذا احلديث، ومـا يتعقبـه يف هـذا : قال التوربشتي: ويف املرقاة

                                
: ، سـنن أيب داود٩٢/ ٥: ، مسند أمحد بن حنبـل٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)١(

: ، املعجم الكبري، الطرباين٢٦٨/ ٦: ، املعجم األوسط، الطرباين٤٢٨١ ح٣٠٩/ ٢

٢٥٣/ ٢.

.٣٤/ ٢:  تفسري ابن كثري)٢(

.٥٨٢/ ٢: ، فيض القدير، املناوي١٢:  تأريخ اخللفاء، السيوطي)٣(
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املعنى، أن حيمل عىل املقسطني منهم، فإهنم هم املـستحقون السـم اخلليفـة عـىل 

 .)١(...يقة، وال يلزم أن يكونوا عىل الوالءاحلق

إن احلـديث يبـرش بوجـود اثنـي : ومن مجلة هذه األقوال: وقال البستوي

وسـلم، ) وآلـه(عرش خليفة من أمراء اإلسالم يعملون بسنة النبي صىل اهللا عليه 

وال يلزم أن يكونوا متوالني بل يف مدة اإلسالم كله إىل يـوم القيامـة، وقـد ذكـر 

قد مىض منهم اخللفاء األربعـة، وال :  عن بعض العلامء أهنم قالوا)٢( آباديالعظيم

 .)٣(بد من متام هذا العدد قبل قيام الساعة

 :ة، وذلك ألمور، منهاح هذه الدعوى غري صحيإن:  يف جوابهأقول

فقد جـاء يف ! ما جاء يف مضامني احلديث خيالف ما ذكر من التوجيه: أوًال 

ال يزال الدين قائًام >: وهي بال شك تفرس بعضها بعضاً بعض ألفاظ األحاديث، 

 فهـو )٤(<حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عرش خليفـة كلهـم مـن قـريش

 فـرتة ختلـورصيح يف أن الدين مستمر بربكة هؤالء االثني عرش، فـال يمكـن أن 

 . من أحدهم أبدًا إىل أن تقوم الساعةزمنية 

 وهـو ظـاهر يف <اليـزال الـدين عزيـزاً >: وقد جاء يف حديث آخر أيضاً 

كوهنم عىل التوايل، إذ كونه عزيزًا ومنيعًا إىل يوم القيامة إنام هو بوجودهم، وهذا 

يقتيض عدم خلو الزمان من أحدهم، وإال لكان وجودهم وعـدمهم سـواء، وال 

 !معنى أيضًا ألن يكون الدين عزيزًا يف فرتة دون أخرى

 ليسوا عىل التوايل لعرفهم سائر الناس، وملـا خفـي لو كان املقصود أهنم: ثانياً 

                                
.٢٤٥/ ١١:  عون املعبود)١(

.٢٤٤/ ١١:  عون املعبود)٢(

.٣٣٥ -٣٣٤:  املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي)٣(

.٤/ ٦:  صحيح مسلم)٤(
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عليهم، ومليزوا عصورهم من عصور غريهم، ألن أيامهم أيـام نـور وعـزة بخـالف 

إيام غريهم، فلو كان األمر كام يزعمون الشتهر هذه األيام بـني عامـة النـاس، وملـا 

فـإن ! خفيت عليهم وعلمها بعض األفراد فقط ممن يدعي أهنم ليـسوا عـىل التـوايل

 !. عزة اإلسالم ومنعته وقوته يف أي زمن ال ختفى عىل الناس، شدة أو ضعفاً 

ثم أن هؤالء أنفسهم مضطربون أيضًا وخمتلفون يف حتديـد هـذه العـصور 

من غريها، فكلٌّ منهم ذهب إىل مـذهب خـالف اآلخـر يف تعيـني زمـن هـؤالء 

 الفـرتات بعينهـا، إذا كـان وحتديد أيامهم، فلامذا مل هيتدوا إىل متييز هـذه! اخللفاء

الدين عزيزًا منيعًا يف فرتات حكمهم كام يقولـون، ولكـنهم لألسـف ذهبـوا إىل 

اإلنتقاء العشوائي يف تعيني هؤالء اخللفـاء، بـال برهـان وال دليـل، ومـا هـو إال 

 !تعسف، مالكم كيف حتكمون

ا جتاهل لو كان مايدعونه صحيحًا من كوهنم ليسوا عىل التوايل، فلامذ: ثالثاً 

أو جهل كّل هؤالء اخللفاء هذا احلديث، ومل يعلموا أنه يعنيهم، فلـامذا مل خيـربوا 

الناس هبذا الوسام اخلاص هبم، وملاذا مل حيتجوا به يومًا من األيام عـىل منـاوئيهم 

 ! وخصومهم، ومل يفتخروا به، ألن الدين أصبح عزيزًا منيعًا ظاهرًا يف أيامهم؟

 من هذا الوسام الذي يفتخر به كلُّ إنـسان، أفكـلُّ وأّي وسام أعظم شأنا

وعلمـه ! هؤالء اخللفاء الذين حكموا مل يعرفوا حقيقة هذا احلديث وأنه يعنـيهم

ولـو كـان كـام يقولـون ! فقط بعض الناس ممن أتى من بعدهم بمئات السنوات

لذكره هؤالء احلكام الذين سـموهم، وألطـراهم الـشعراء، وضـمنوا ذلـك يف 

 !، ولكنا مل نجد يشء يذكر من ذلك كلهأشعارهم

ويؤيد أيضًا كون هؤالء اخللفاء عىل التوايل حـديث الثقلـني كـام يف قولـه 

 وهو ظاهر يف عدم خلو <لن يتفرقا حتى يردا عيلَّ احلوض>: صىل اهللا عليه وآله

الزمان من عرتة النبي صىل اهللا عليه وآله، فعدم افرتاق القرآن عـن العـرتة يعنـي 

 .م جنبًا إىل جنب إىل أن يأتيا احلوضبقاءه
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وما أخرجه أيضًا اجلويني بإسناده عن سعيد بن جبـري، عـن ابـن عبـاس 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لعيل بن أيب طالب عليه الـسالم يف : قال

ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركـب فيهـا نجـى، : حديث له

ومثلكم مثل النجوم كلام غاب نجم طلـع نجـم إىل يـوم ومن ختلف عنها غرق، 

 .  )١(القيامة

أال إن مثـل آل حممـد : وجاء يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله كمثل نجوم السامء إذا خوى نجـم طلـع نجـم، فكـأنكم قـد 

 .)٢(تكاملت من اهللا فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

د هذه األحاديث هو عدم خلو الزمان منهم أبدًا، وأنه كلام غاب نجم فمفا

 .منهم طلع آخر

 

إن : <قــرة العينــني يف تفــضيل الــشيخني>قــال ويل اهللا الــدهلوي يف كتابــه 

أن الدين قد اختفـى القائلني باثني عرش أئمة مل يقولوا بظهور الدين هبم، بل يزعمون 

وسلم، واألئمة كانوا يعملون بالتقية، وما اسـتطاعوا ) وآله(بعد وفاته صىل اهللا عليه 

 .)٣(أن يظهروه حتى أن عليًا ريض اهللا عنه مل يقدر عىل إظهار مذهبه ومرشبه

؟ <إن القائلني باثني عرش أئمة مل يقولوا بظهور الـدين هبـم>: قوله: أوًال 

ن نقـول أن الـدين مل يظهـر إال هبـم، فهـم محـاة الـدين هذا كذب حمض، بل نح

                                
، ينـابيع املـودة، القنـدوزي ٤٦ بـاب ٥١٧ ح٤٢٣/ ٢:  فرائد الـسمطني، اجلـويني)١(

، فـضائل أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم، ابـن عقـدة ٣ح٣٩١، و٦ح١/٩٥: احلنفي

.٤٤ – ٤٣: الكويف

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤ – ١٩٣/ ١: هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)٢(

سالم، ، املهـدي املنتظـر عليـه الـ٢٤٦/ ١١: عون املعبـود، العظـيم أبـادي:  راجع)٣(

.٣٣٥: البستوي
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اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكــْم {: وعمـوده، ومـا كمـل الـدين إال بـواليتهم، قـال تعـاىل

، وكيـف )٢( كام أصحر النبي صىل اهللا عليه وآله بذلك يف يوم غدير خمٍّ )١(}دِينَُكمْ 

أئمـة : ليه وآله كـام رويوهم كام قال عنهم النبي صىل اهللا ع! ال يظهر الدين هبم

ينفون عن هذا الـدين حتريـف الغـالني، :  وقال عنهم)٣(اهلدى، ومصابيح الدجى

 .)٤(وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني

بل يزعمون أن الدين قد اختفى بعـد وفاتـه صـىل اهللا عليـه >: قوله: ثانياً 

 !<وسلم) وآله(

، وعـن أي كتـاب وهذا أيضًا كسابقه، فـأين مـصدر هـذا الكـالم: أقول

وفـاة اختفـى بعـد قـد فإن الشيعة مل تقـل أن الـدين ! أخذه، وما هو إال افرتاء؟

أن احلق أصبح بيد غري أهلـه، والكـل : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وإنام تقول

 .)٥(يعلم ماذا يرتتب عىل ذلك من أمور ال حتمد عقباها يف األمة

                                
.٣: سورة املائدة، اآلية)١(

 بإسناده ٢١٢ ح٢٠٢ – ٢٠١/ ١:  جاء يف كتاب شواهد التنزيل، للحاكم احلسكاين)٢(

عن أيب سعيد اخلدري أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم دعا النـاس إىل عـيل فأخـذ 

َأْكَمْلـُت َلُكـْم دِيـنَُكْم الْيَـْوَم {: بضبعيه فرفعهام، ثم مل يتفرقا حتى نزلت هـذه اآليـة

اهللا أكـرب عـىل :  فقال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم}َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي

من : إكامل الدين، و إمتام النعمة، ورضا الّرب برسالتي، والوالية لعيل ثم قال للقوم

. كنت مواله فعيل مواله

.١٠ح٣٨٣/ ١: ع املودة، القندوزي، ينابي٥٥ح٧٥:  املناقب، اخلوارزمي)٣(

 ١١٣/ ٢: ، ينـابيع املـودة، القنـدوزي١٧:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٤(

.٣١٨ح

 وأترك الكالم هنا للصحايب اجلليل سلامن الفاريس ريض اهللا تعاىل عنه يبني لنا بعض )٥(

أصـبتم ذا الـسن : قـال آثار هذا األمر، وما جرى بعد وفاة النبي صىل اهللا عليه وآلـه

منكم وأخطأتم أهل بيت نبـيكم، لـو جعلتموهـا فـيهم مـا اختلـف علـيكم اثنـان 

 )٤٣/ ٦، و٤٩/ ٢: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد. (وألكلتموها رغدا
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 القيامة، واحلق ظاهر عـىل كـل حـال، وأما دين اهللا تعاىل فهو قائم إىل يوم

واليرض انرصاف أكثر الناس عنه، وال استيحاش من قلة سالكي طريـق احلـق، 

 .)١(}َوَيْأَبى اهللاُ إِالَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ {: قال تعاىل

ذلـك وأما بيان حقيقة ما جرى بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، فنرتك 

ـٌد {:  قال تعـاىل)٢(}َوَال ُينَبِّئَُك ِمثُْل َخبِريٍ {للقرآن الكريم لتقف عىل احلقيقة  َوَمـا ُحمَمَّ

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتِـَل اْنَقَلْبـتُْم َعـَىل َأْعَقـابُِكْم َوَمـْن  إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقبْلِِه الرُّ

اكِرِينَ َينَْقلِْب َعَىل َعِقبَيِْه َفَلْن يَ   فهـذه حقيقـة األمـر )٣(}ُرضَّ اهللاَ َشيْئًا َوَسيَْجِزي اهللاُ الشَّ

التي جرت بعد وفاة الرسول صىل اهللا عليه وآله، وقد أنبأ هبا القـرآن قبـل وقوعهـا، 

ومما ال شك فيه أن هذا اإلنقالب البغيض ترك آثاره السيئة يف األمـة، ورصف أكثـر 

 . السالم، حتى جرى عليهم ما جرىالناس عن اتباع أهل البيت عليهم

فام حدث من اضمحالل يف الدين وحمق يف سنة الرسـول صـىل اهللا عليـه 

وآله، إنام هو بسبب املعاندين، ووالة اجلور الذين تولوا رقاب الناس بغـري حـق 

                                             
ملا مات رسول اهللا صىل : ومن ذلك أيضًا قول أيب ذر ريض اهللا عنه، قال ابن هليعة

أصـبتم قناعـه، : ائب، وقدم وقد ويل أبو بكـر، فقـالاهللا عليه وآله وسلم وأبو ذر غ

. وتركتم قرابه، لو جعلتم هذا األمر يف أهل بيـت نبـيكم ملـا اختلـف علـيكم اثنـان

 )١٣/ ٦: ، رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد٦٢: السقيفة، اجلوهري(

أمـا : قـال) ١٧١/ ٢: كام يف تأريخ اليعقويب(ومن ذلك أيضًا قوله ملا بويع عثامن

لو قدمتم من قدم اهللا وأخرتم من أخر اهللا، وأقررتم الوالية والوراثـة يف أهـل بيـت 

نبيكم، ألكلتم من فوق رؤوسكم ومن حتت أقدامكم، وملـا عـال ويل اهللا وال طـاش 

سهم من فرائض اهللا، وال اختلف اثنان يف حكم اهللا إال وجدتم علم ذلك عندهم من 

ِذيَن {م ما فعلتم فذوقوا وبال أمـركم، كتاب اهللا وسنة نبيه، فأما إذا فعلت َوَسـَيْعَلُم الـَّ

.٢٢٧:  سورة الشعراء، اآلية}َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينْقَلِبُونَ 

.٣٢:  سورة التوبة، اآلية)١(

.١٤:  سورة فاطر، اآلية)٢(

.١٤٤:  سورة آل عمران، اآلية)٣(
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فأهلكوهم، هذا وقد أخرب النبي صىل اهللا عليه وآله هبذا اخلطر املحـدق باألمـة، 

هالك هذه :  ويف رواية)١(..ة أمتي عيل يدي غلمة من قريشهلك: ومن ذلك قوله

 .)٢(األمة عىل يدي أغيلمة من قريش

قال رسـول اهللا صـىل اهللا : وقوله أيضًا كام يف رواية أيب سعيد اخلدري قال

إذا بلغ بنو العاص ثالثني رجًال اختذوا دين اهللا دغال، ومـال : وسلم) وآله(عليه 

 .)٣(اهللا دوال، وعباد اهللا خوال

وقوله اآلخر أيضًا كام عن حذيفة بن اليامن، عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه 

يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي، وال يـستنون بـسنتي، وسـيقوم فـيهم : وآله

 .)٤(..رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس

مـن الفراعنـة ! وإنام هلك النـاس وفتـنهم عـن ديـنهم هـؤالء وأمثـاهلم

ن الذين اختذوا دين اهللا لعبـًا وهلـوًا، وغـرهتم احليـاة الـدنيا، فأضـلوا وغريهم م

 .الناس عن دينهم وفتنوهم

وأما أهل البيت عليهم السالم فهم محاة الدين، وسفينة النجـاة، وأمـان أهـل 

األرض إىل يوم القيامة، وكيف ال يكونون كذلك، وهم أهل بيت النبـوة، وموضـع 

ومهبط الوحي والتنزيل، ومعدن العلم والتأويل، الـذين الرسالة، وخمتلف املالئكة، 

 <وأهـل بيتـي أمـان ألهـل األرض> :قال يف حقهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه

                                
، مـسند إسـحاق ابـن ٢٩٩/ ٢: ، مسند أمحد بـن حنبـل٨٨/ ٨:  صحيح البخاري)١(

.٣٦٢ح٣٥٨/ ١: راهويه

هذا حديث صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل : ، وقال٤٧٩/ ٤: املستدرك، احلاكم )٢(

.خيرجاه وهلذا احلديث توابع وشواهد عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

.٤٧٩/ ٣: ، سري أعالم النبالء، الذهبي١٣٥/ ٢: املعجم الصغري، الطرباين )٣(

، املعجـم األوسـط، ١٥٧/ ٨: ، الـسنن الكـربى، البيهقـي٢٠/ ٦: لمصحيح مس )٤(

.١٩٠/ ٣: الطرباين
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مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا، ومـن ختلـف عنهـا >: وقال فيهم

 .<غرق

ن أبـرار أال إ: وقال أمري املؤمنني عليه السالم يف حقهم أيضًا كام روي عنه

عرتيت، وأطايب أرومتي، أحلم الناس صغارا، وأعلم الناس كبارا، أال وإنا أهل 

بيت من علم اهللا علمنا، وبحكم اهللا حكمنـا، ومـن قـول صـادق سـمعنا، فـإن 

تتبعوا آثارنا هتتدوا ببصائرنا، وإن مل تفعلوا هيلككم اهللا بأيدينا، ومعنا راية احلق، 

غرق، أال وبنا يدرك ترة كـل مـؤمن، وبنـا ختلـع من تبعها حلق، ومن تأخر عنها 

 .)١(ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح ال بكم، ومنا خيتم ال بكم

إن ما جرى عىل أهل البيت عليهم السالم من اضطهاد وإقـصاء وغـري : ثالثاً 

ذلك اضطرهم للعمل بالتقية، وعدم الظهور بشكل طبيعي، وما تعرض إليـه أيـضًا 

 أثر سلبًا يف عدم انتشار أمرهم بني كافة الناس، ولكن عمل أهـل وهذا كله! أتباعهم

البيت عليهم السالم بالتقية، وإقصائهم، وعدم قدرهتم الكاملة عىل إظهار عقائدهم 

ونرشها بني الناس ال يرض إمـامتهم وخالفـتهم، فـإن الـدين بـاق ومـستمر بربكـة 

اس هم الذين حرمـوا ولكن عامة الن! وجودهم يف األمة، وإن جرى عليهم ماجرى

! أنفسهم من علوم أهل البيت عليهم السالم وعطائهم، حينام استبدلوا هبـم غـريهم

وختلوا عنهم، فشابه حاهلم حينئذ حال األنبياء الذين مل ُيطـع هلـم أمـر، ومل ُتـرع هلـم 

َيـا {: حرمة، ومل يعرف هلم قدر، وكل ذلك مل يرض بنبوهتم ورسـاالهتم، قـال تعـاىل

ًة عَ   .)٢(}َىل الِْعبَادِ َما َيأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكاُنوا بِِه َيْستَْهِزئُونَ َحْرسَ

 كـام يف احلـديث <ظـاهرين>: إن املقصود مـن قولـه: ونعود هنا، ونقول

فهم مؤيـدون مـن ! يعني ظهور حجتهم، وعلو شأهنم، ال ظهور سلطنة وحكم

                                
/ ١٣: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي٢٧٦/ ١: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديـد )١(

.٣٤٣/ ١: ، جواهر املطالب، ابن الدمشقي٣٦٤١٣ح١٣٠

.٣٠:  سورة يس، اآلية)٢(
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واليـة علـيهم، وبقـاء الـدين قبل اهللا تعاىل، وحجتهم ظاهرة عىل الناس، وهلم ال

 .هبم، وإن كانت الغلبة الظاهرية لغريهم

ال > ويف أخرى )١(<ال يرضهم من خذهلم>وكام تقدم يف بعض األحاديث 

ال يرض هذا الدين من ناوأه حتى >:  وكذلك قوله)٢(<يرضهم عداوة من عاداهم

ي هلـم بالنـرص  فكل هذه العبارات تدل عىل التأييد اإلهل)٣(<يقوم اثنا عرش خليفة

واملؤازرة، كام أيد أنبيـاءه، ورفـع شـأهنم، مهـام اجتهـد الظلمـة يف حمـو آثـارهم 

ـْدَنا الَّـِذيَن َآَمنُـوا َعـَىل {: وطمس معاملهم، فالغلبة احلقيقية هلـم، قـال تعـاىل َفَأيَّ

ِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهرِينَ  ا لَنَْن { : وقال تعاىل)٥( أي عاليني غالبني)٤(}َعُدوِّ ُرصُ ُرُسَلنَا إِنَّ

ادُ  ْنيَا َوَيْوَم َيُقوُم اْألَْشَه يَاةِ الدُّ  .)٦(}َوالَِّذيَن َآَمنُوا ِيف اْحلَ

فلهم الغلبة باحلجة عىل الباطـل عـىل كـّل حـال، وإن قتلـوهم يف الـدنيا 

قُّ َوَزَهَق الْبَاطُِل إِنَّ الْبَاطَِل َكاَن َزُهوًقـ{: قال تعاىل! وّرشدوهم  )٧(}اَوُقْل َجاَء اْحلَ

ا َما َينَْفُع النَّاَس َفيَْمُكُث ِيف اْألَْرضِ {: وقال تعاىل َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ  )٨(}َفأَمَّ

 ويف النهاية هم املنترصون ال حمالـة، )٩(}َفإِنَّ ِحْزَب اهللا ُهُم اْلغَالِبُونَ {: وقال تعاىل

ىل بأن يورثهم األرض بعـدما وهلم الغلبة عىل مجيع أعدائهم، وقد وعدهم اهللا تعا

                                
 ٣٣/  ١٢:، كنز العامل، املتقي اهلندي٢٠١/ ٣، و١٩٦/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)١(

.٣٣٨٥٨ح

.١٩١/ ٥: ، جممع الزوائد، اهليتمي٢٥٦/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٢(

.٢٠٨/ ٢:  املعجم الكبري، الطرباين)٣(

.١٤:  سورة الصف، اآلية)٤(

.٤٦٧/ ٩:  جممع البيان، الشيخ الطربيس)٥(

.٥١:  سورة غافر، اآلية)٦(

.٨١: رة اإلرساء، اآلية سو)٧(

.١٧:  سورة الرعد، اآلية)٨(

.٥٦:  سورة املائدة، اآلية)٩(
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َوُنِريـُد َأْن َنُمـنَّ َعـَىل الَّـِذيَن اْسُتـْضِعُفوا ِيف {: استضعفوا فيها، كام يف قوله تعاىل

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ   وأي نرص أعظم من هـذا النـرص، )١(}اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

يـع األمـور، ويـؤتيهم ملكـًا وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة حيث يورثهم مج

 .عظيامً 

ومن األحاديث التي تؤيد هذا املعنى الذي قدمناه، وكلهـا شـواهد يتلـو 

بعضها بعضًا فيام قدمناه والتي تدل عىل النص يف استخالف أهل البيـت علـيهم 

 : السالم، والتأييد اإلهلي هلم، منها ماييل

) وآلـه( اهللا عليـه عـن أيب هريـرة، أن رسـول اهللا صـىل: مارواه ابن ماجة

 . )٢(ال تزال طائفة من أمتي قوامة عىل أمر اهللا ال يرضها من خالفها: وسلم قال

قـال رسـول اهللا صـىل : عن أيب أسامء، عن ثوبان، قال: وروى ابن سالمة

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من : وسلم) وآله(اهللا عليه 

 .)٣(خذهلم حتى يأيت أمر اهللا

قال رسول اهللا صـىل : عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: وروى ابن حبان

من أمتي منصورين ال يـرضهم خـذالن  )٤(ال تزال طائفة: وسلم) وآله(اهللا عليه 

 . )٥(من خذهلم حتى تقوم الساعة

فانظر هذه األحاديث وأمثاهلا فإهنا ال تنطبق إال عىل أهـل البيـت علـيهم 

                                
.٥:  سورة القصص، اآلية)١(

/ ٢: ، اجلـــامع الـــصغري، الـــسيوطي٧ ح١/٥: ســـنن ابـــن ماجـــة، القزوينـــي )٢(

.٩٧٧٣ح٧٣٤

.٩١٤ ح٧٧ – ٧٦/ ٢: مسند الشهاب، ابن سالمة )٣(

) يزال أناس من أمتيال: ( يف رواية الطرباين واحلاكم)٤(

، معرفـة ٢٧/ ١٩: ، املعجم الكبري، الطرباين٢٤٩/ ١٥، و ٢٦١/ ١:صحيح ابن حبان )٥(

.١٨٥١ ح٩٥/ ٦: ، موارد الظمآن، اهليثمي٢: علوم احلديث، احلاكم النيسابوري
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رغم ما جرى عليهم من اضـطهاد وإقـصاء، ولعـل يف السالم، فهم املنصورون 

هذه األحاديث أيضًا إشارة إىل كثرة خمالفي أئمة أهل البيت عليهم الـسالم مـن 

الناس، كام هو حاصل يف مجيع األزمنة حتى يظهر اإلمـام املهـدي املنتظـر عليـه 

 .السالم

قـد دعـى أن النبي صىل اهللا عليه وآله : ونذكر هنا بأمر يناسب املقام، وهو

 )١(لسيد العرتة عيل بن أيب طالب عليه السالم بنرص من نرصه وخذالن من خذلـه

لعلمه بام سوف يتعرض له من ظلم وخذالن مـن هـذه األمـة، هـو وأهـل بيتـه 

عليهم السالم وكم حاول أعداؤهم وجاحدوا حّقهم مخد ذكـرهم، واحلـط مـن 

، ورفعة، وسمواً   .شأهنم، فال يزدادون إال تألقًا

هذا خري شاهد عىل انطباق هذه األحاديث عليهم، فهي قد تـضمنت ويف 

 .التطمني بنرص اهللا تعاىل، وتأييده هلم مهام بلغ من عداوة الناس هلم

هذا وقد أخربت هبذه احلقيقة وأصحرت هبا موالتنا زينب ابنة عيل عليهام 

ين عليه السالم قبل أكثر من ألف وثالث مائة عام حينام قالت لإلمام زين العابد

وينـصبون هلـذا : السالم وهم يف األرس بعد مقتل اإلمام احلـسني عليـه الـسالم

الطف علًام لقرب أبيك سيد الشهداء ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، عـىل كـرور 

الليايل واأليام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الـضاللة يف حمـوه وتطميـسه فـال 

                                
سـمعت : جاء عن احلاكم النيسابوري عن جـابر بـن عبـد اهللا ريض اهللا عـنهام قـال )١(

اهللا عليه وآله وهو آخذ بضبع عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـه وهـو رسول اهللا صىل 

هذا أمري الربرة، قاتل الفجرة، منصور من نرصه، خمذول من خذله، ثم مد هبا : يقول

 .هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم. صوته

/ ١١: ، كنـــز العـــامل، املتقـــي اهلنـــدي١٢٩/ ٣: املـــستدرك، احلـــاكم: راجـــع

.٣٢٩٠٩ح٦٠٣
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 .)١(اً يزداد أثره إال ظهورًا، وأمره إال علو

فـام فريـت إال جلـدك، وال حـززت إال : وقوهلا اآلخر ليزيد بـن معاويـة

حلمك، بئس للظاملني بدالً، وما رّبك بظالم للعبيـد، فـإىل اهللا املـشتكى، وعليـه 

املتكل، فواهللا ال متحو ذكرنا، وال متيـت وحينـا، واحلمـد هللا الـذي خـتم ألولنـا 

 .)٢(بالسعادة، وآلخرنا بالشهادة

 بقاء ذكرهم وأمرهم إىل يومـك هـذا مـع مـاجرى علـيهم مـن والرسُّ يف

أحداث دامية، أن اهللا تعاىل هو الذي توىل نرصهم، وخذالن من خـذهلم، وهـذا 

ال تزال طائفة (كله مصداق حلديث النبي صىل اهللا عليه وآله الذي مر عليك آنفًا 

 ).من أمتي منصورين، ال يرضهم خذالن من خذهلم حتى تقوم الساعة

ن الشواهد عىل ذلك أيضًا هو ما نقله ابـن أيب احلديـد عـن شـيخه أيب وم

جعفر اإلسكايف، يف أن ظهور فضائل أمري املؤمنني عليه السالم هو معجـزة مـع 

فاألحاديـث الـواردة يف فـضله : ماجرى عليه من أعدائه وخمالفيه ماجرى، قـال

إىل غايـة بعيـدة، ال عليه السالم لو مل تكن يف الشهرة واالستفاضة، وكثرة النقل 

نقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع طول املدة، وشدة العداوة، ولوال 

أن هللا تعاىل يف هذا الرجل رسًا يعلمه مـن يعلمـه مل يـرو يف فـضله حـديث، وال 

عرفت له منقبة، أال ترى أن رئيس قرية لو سخط عىل واحـد مـن أهلهـا، ومنـع 

خلمل ذكره، ونيس اسمه، وصار وهـو موجـود الناس أن يذكروه بخري وصالح 

، وهو حي ميتاً   .)٣(!معدومًا

ولنعم ماقاله الشيخ الـوائيل يف هـذا املعنـى خياطـب أمـري املـؤمنني عليـه 

 :السالم

                                
.١٨٠/ ٤٥:  بحار األنوار، الشيخ املجليس)١(

.٨١:  مثري األحزان، ابن نام احليل)٢(

.٦٧/ ٤: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:  راجع)٣(
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ــم ــانئيك بفعله ــذر ش ــت أع   ورجع

 

  فمتـــى التقـــى املـــذبوُح والـــسكُني 

  بـــدٌر وأحـــٌد واهلـــراُس وخيـــربٌ  

 

ـــــفُني  ـــــا ص ـــــرواُن ومثله   والنه

ٌ رأٌس   ـــذُر كاهـــل ـــا وين ـــيح هب   يط

 

ــــرنُني  ــــدُع الع ــــذ وجي ــــٌد جت   وي

ــرى  ــام ت ــالنفوس ف ــيدُك ب ــذا رص   ه

 

ـــــوُن  ـــــذبوُح واملطع ـــــك امل   أحيب

ـــةٌ   ـــديون ثقيل ـــة وال ـــن البداه   وم

 

  يف أن يقـــــاىض دائـــــٌن ومـــــديُن 

ـــدنٍ   ـــسِة مع ـــسٍد وخ ـــٌد إىل ح   حق

 

ـــوُن  ـــن هت ـــك وكله ـــرت علي   مط

ـــاهلم  ـــدفنوك فه ـــا أن ي ـــوا هب   رام

 

ـــاد ســـعيهمُ     هـــو املـــدفوُن أن ع

  وتومهــــوا أن يغرقــــوك بــــشتمهم 

 

  أختــاف مــن غــرٍق وأنــت ســفُني 

ــب كوكبــاً   ــسبك الكواك ــتظل حت   س

 

  وهيـــّز ســـمع الـــدهر منـــك رنـــنيُ 

ــةً     وتعــيش مــن بعــد اخللــود دالل

 

ـــونُ  ـــسامء يك ـــوى ال ـــا هت   يف أن م

  

ال تزال أمتـي ظـاهرين عـىل >ونلفت النظر هنا أنه جاء يف بعض األحاديث 

 فليس املراد منه ظهور مجيع األمة، بل يراد منـه )١(<..احلق حتى ينزل عيسى بن مريم

 من األمة، حيث أن هذا احلديث يتفق مع مضامني ما مر مـن األحاديـث خاصةفئة 

ال يزال هذا األمـر عزيـزًا منيعـًا >: الرشيفة، كقوله صىل اهللا عليه وآله كام روي عنه

ال يـرض هـذا الـدين مـن >:  وكقوله)٢(<..ًا عىل من ناواه حتى يملك اثنا عرشظاهر

. فظهور هذا الدين إنام هو هبؤالء األئمة االثني عرش عليهم السالم<..ناوأه

وهـم أهـل فهذه كلها قرائن تدل عىل أن املراد من األمة هنـا فئـة خاصـة 

 جاء يف بعض األحاديث وليس مجيع األمة، ويؤيده أيضًا ماالبيت عليهم السالم 

أن ظهور الدين بطائفة من األمة فقط حيث هم الذين خصهم اهللا تعـاىل بـذلك، 

                                
.٢٠٧٨ح٦٠ -٥٩/ ٤:  مسند أيب يعىل املوصيل)١(

.٩٣/ ٥:  مسند أمحد بن حنبل)٢(
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وأنه ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق >: فمن األحاديث قوله صىل اهللا عليه وآله

 )١(<ظاهرين ال يرضهم من خذهلم حتى يـأيت أمـر اهللا عـزَّ وجـلَّ وهـي كـذلك

 )٢(فة من أمتي قوامة عىل أمر اهللا ال يرضها من خالفهاال تزال طائ: ومنها، حديث

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خـذهلم : ومنها حديث

ال تـزال طائفـة مـن أمتـي منـصورين ال :  وكـذلك حـديث)٣(حتى يأيت أمر اهللا

 . )٤(يرضهم خذالن من خذهلم حتى تقوم الساعة 

 .. صة من األمة ال كل األمةفهؤالء الظاهرون هم فئة خمصو

َوَكـَذلَِك َجَعْلنَـاُكْم {: واجلدير بالذكر هنا ما قاله البخاري يف قوله تعـاىل

ُسـوُل َعَلـْيُكْم َشـِهيًدا ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس َوَيُكـوَن الرَّ فقـد  )٥(}ُأمَّ

هـم : )خلق أفعال العبـاد( يف كتابه قالاعرتف أنه ليس املقصود هبا عامة األمة، 

ال تـزال طائفـة مـن أمتـي : وسـلم) وآلـه(الطائفة التي قال النبي صىل اهللا عليه 

 ويـدل كالمـه هـذا عـىل أنـه لـيس )٦(ظاهرين عىل احلق ال يرضهم مـن خـذهلم

، وهـم منهماملقصود من األمة يف اآلية الرشيفة عامة األمة، بل هم الفئة اخلاصة 

 . فقطالظاهرون عىل احلق

وهناك توجيه أيضًا للسيد الطباطبائي يف امليزان يف تفسري اآلية الـرشيفة يف 

                                
.٣٣٣/ ١: اآلحاد واملثاين، الضحاك)١(

/ ٢: ، اجلـــامع الـــصغري، الـــسيوطي٧ ح١/٥:  ماجـــة، القزوينـــيســـنن ابـــن )٢(

.٩٧٧٣ح٧٣٤

.٩١٤ ح٧٧ - ٧٦/ ٢: مسند الشهاب، ابن سالمة )٣(

، ٢٧/ ١٩: ، املعجـم الكبـري، الطـرباين٢٤٩/ ١٥، و ٢٦١/ ١: صحيح ابن حبان)٤(

 ٩٥/ ٦: ، مـوارد الظمـآن، اهليثمـي٢: معرفة علوم احلديث، احلـاكم النيـسابوري

.١٨٥١ح

.١٤٣: سورة البقرة، اآلية )٥(

.٤٢: خلق أفعال العباد، البخاري )٦(
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املراد بكون األمة شهيدة أن هذه الشهادة فـيهم، : نسبة هذا احلكم إىل األمة، قال

كام أن املراد بكون بني إرسائيل فضلوا عىل العاملني، أن هذه الفـضيلة فـيهم مـن 

سب وصـف الـبعض إىل الكـل لكـون غري أن يتصف به كل واحد منهم، بـل نـ

البعض فيه ومنه، فكون األمة شهيدة هو أن فيهم من يشهد عىل الناس، ويـشهد 

 .)١(الرسول عليهم

يف احلـديث هـم األئمـة ) أمتـي(ونخلص من ذلك إىل أن املراد من كلمة 

اإلثنا عرش عليهم السالم، فهم أمة النبي صىل اهللا عليه وآله الكاملة حقـًا الـذين 

 .ا عىل هديه يف مجيع األمورسارو

وأما إطالق لفظ األمة عىل اجلامعـة أو الفـرد أمـر وارد يف اإلسـتعامالت 

العربية، هذا وقد أطلق القرآن الكريم عىل إبـراهيم مثـل ذلـك، وقـال يف حقـه 

ًة َقانِتًا هللا َحنِيًفا{: تعاىل  .)٢(}إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

واألمة اسم مشرتك يقال عىل ثامنية ... امعةوأصل األمة اجل: قال القرطبي

ًة ِمَن النَّاسِ {: تكون اجلامعة، كقوله تعاىل: فاألمة: أوجه  واألمة )٣(}َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

الرجل اجلامع للخري الذي يقتدى به، : أيضًا أتباع األنبياء عليهم السالم، واألمة

ةً {: كقوله تعاىل الرجل اجلـامع :  واألمة أيضاً )٤(} َقانِتًا هللا َحنِيًفاإِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

 .)٥(إن األمة الذي يعلم الناس اخلري: وقال ابن مسعود.. للخري

ةً {وقال الفخر الرازي يف تفسري اآلية  : الصفة األول: }إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

م لكاملـه يف أنه كان وحده أمة مـن األمـ: األول: أنه كان أمة، ويف تفسريه وجوه

                                
.٣٢١/ ١: تفسري امليزان، السيد حممد حسني الطباطبائي )١(

.١٢٠:  سورة النحل، اآلية)٢(

.٢٣:  سورة القصص، اآلية)٣(

.١٠ – ٩/ ٩:  تفسري القرطبي)٤(

.١٩٨ – ١٩٧/ ١٠:  نفس املصدر)٥(
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 : صفات اخلري، كقوله

ــــــستنكر ــــــىل اهللا بم ــــــيس ع   ل

 

  أن جيمـــــع العـــــامل يف واحـــــد

كان مؤمنًا وحده، والنـاس كلهـم كـانوا كفـارًا فلهـذا : قال جماهد: الثاين 

وسلم يقول يف زيد ) وآله( وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه )١(املعنى كان وحده أمة

 .)٢(دهيبعثه اهللا أمة وح: بن عمرو بن نفيل

أن يكون أمة فعلة بمعنى مفعول كالرحلـة والبغيـة، فاألمـة هـو : الثالث

 .)٣(}إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما{: الذي يؤتم به، ودليله قوله

أنه عليه السالم هو السبب الذي ألجله جعلت أمته ممتازين عمـن : الرابع

صول تلـك األمـة سواهم بالتوحيد، والدين احلق، وملا جرى جمرى الـسبب حلـ

: سامه اهللا تعاىل باألمة إطالقًا السم املسبب عىل السبب، وعن شهر بن حوشـب

مل تبق أرض إال وفيها أربعة عرش يدفع اهللا هبم عن أهل األرض إال زمن إبراهيم 

 .)٤(عليه السالم فإنه كان وحده

وكّل هذه املعاين تنطبق عىل أئمة أهل البيـت علـيهم الـسالم فهـم : أقول

عظم الناس إيامنًا، وهم الذين يـؤتم هبـم، وهبـم يـدفع اهللا العـذاب عـن أهـل أ

األرض ألهنم أمان للناس كام يف احلديث، وهم سـبب هدايـة النـاس وإيامهنـم، 

وسبب نجاهتم كام يف حديث السفينة، وهم خري اخللق بعد رسـول اهللا صـىل اهللا 

                                
سمي أمـة : قال جماهد: ٥٢٨/ ٥: املحيط، أليب حيان األندليس جاء يف تفسري البحر )١(

لـيس عـىل : أنه قال لسارة: ٤/١١٢: ويف البخاري. النفراده باإليامن يف وقته مدة ما

. األرض اليوم مؤمن غريي وغريك

، اخلــرائج واجلــرائح، ١٦/ ١: مناقــب آل أيب طالــب، ابــن شــهر آشــوب:  راجــع)٢(

.١٣٥/ ١: الراوندي

.١٢٤:  البقرة، اآلية سورة)٣(

.١٣٥ – ١٣٤/ ٢٠:  تفسري الرازي)٤(
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 واحلـق معهـم أيـنام عليه وآله ولذا فرض حبهم والصالة عليهم، فهم مع احلـق

 . كانوا

 :ورحم اهللا الشاعر إذ يقول يف حقهم عليهم السالم

 ُّ ــــيكم كــــل ُ إل ــــة تــــؤول    مكرم

 

ُ إذا مــــا قيــــل جــــدكمُ     الرســــول

ـــراً     كفـــاكم مـــن مـــديح النـــاس ط

 

ــــمُ  ــــل أمك ــــا قي ُ إذا م    البتــــول

   آلل اهللا حقــــــــــاً وإنكــــــــــمُ  

 

 ُ   ومـــــنكم ذو األمانـــــة جربئيـــــل

ــــالمٌ   ــــادحكم ك ــــي مل ــــال يبق   ف

 

ــــمّ  ــــالمُ إذا ت ُ  الك ــــام يقــــول   )١( ف

ال تـزال أمتـي > :إن قوله صىل اهللا عليه وآله كام روي عنـه: فنعود ونقول 

 وعد إهلي ببقائهم وتأييدهم ونرصهم مهام حـاول األعـداء <ظاهرين عىل احلق

وإىل أن خيـرج .. اضطهادهم واستضعافهم فسوف تكون هلـم الغلبـة يف النهايـة

نئذ سوف يعود الدين من جديد مرشقًا عىل يديه، القائم املهدي عليه السالم وحي

 .ويمأل الدنيا قسطًا وعدالً، كام ملئت ظلًام وجوراً 

ـٍة {: فمن أحق من أهل البيت عليهم الـسالم بقولـه تعـاىل ُكنْـُتْم َخـْريَ ُأمَّ

 وال ضري أن نبني هذا املعنى يف حقهم عليهم الـسالم بعـدما )٢(}ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ 

 أن املعني هبم هم األئمة عليهم الـسالم، ومـن ذلـك مـاروي عـن ثبت بالدليل

ـةٍ {: اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال لقارئ هذه اآلية  يقتلـون أمـري }َخْريَ ُأمَّ

 .)٣(!املؤمنني واحلسن واحلسني بن عيل عليهم السالم؟

 لو كان املراد باألمـة يف: فإن قلت: قال السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان

ـٍة ُأْخِرَجـْت لِلنَّـاسِ {: هذه اآليات ونظائرها كقوله تعاىل  عـدة }ُكنْـُتْم َخـْريَ ُأمَّ

                                
.١٧٦/ ٣:  مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب)١(

.١١٠:  سورة آل عمران، اآلية)٢(

.١٠/ ١:  تفسري القمي)٣(
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معدودة من األمة دون الباقني كان الزمـه املجـاز يف الكـالم مـن غـري موجـب 

عـىل أن كـون خطابـات ! يصحح ذلك، وال جموز لنسبة ذلـك إىل كالمـه تعـاىل

 . لنبي رضوري ال حيتاج إىل إقامة حجة؟القرآن متوجهة إىل مجيع األمة ممن آمن با

إطالق أمة حممد وإرادة مجيع من آمـن بدعوتـه مـن االسـتعامالت : قلت

املستحدثة بعد نزول القرآن وانتشار الدعوة اإلسالمية، وإال فاألمة بمعنى القوم 

َّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسنَُمتُِّعُهمْ {: كام قال تعاىل ق عىل الواحـدة،  وربام أطل)١(}َعَىل ُأَمٍم ِمم

ًة َقانِتًا هللا{: كقوله تعاىل  وعىل هذا فمعناها من حيـث الـسعة }إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

 . والضيق يتبع موردها الذي استعمل فيه لفظها، أو أريد فيه معناها

ـًة مُـسْ {: فقوله تعاىل تِنَا ُأمَّ يَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّ َ َربَّ   )٢(}لَِمًة لَـك

 ال يراد به إال عـدة معـدودة ممـن -واملقام مقام الدعاء بالبيان الذي تقدم-اآلية 

ـٍة ُأْخِرَجـْت {: آمن بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم وكـذا قولـه ُكنْـُتْم َخـْريَ ُأمَّ

 وهو يف مقام االمتنان وتعظيم القدر وترفيع الشأن ال يشمل مجيع األمة، }لِلنَّاسِ 

ف يشمل فراعنة هذه األمة دجاجلتها الذين مل جيدوا للـدين أثـرًا إال عفـوه وكي

وحموه، وال ألوليائه عظًام إال كرسوه، وسيجئ متام البيـان يف اآليـة إن شـاء اهللا، 

ْلُتُكْم َعَىل اْلَعاملَِنيَ {: فهو من قبيل قوله تعاىل لبني إرسائيل  فإن منهم )٣(}َوَأينِّ َفضَّ

ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي {: اآلية قطعًا، كام أن قوله تعاىلقارون وال يشمله  َوَقاَل الرَّ

ُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجوًرا َ  ال يعم مجيع هـذه األمـة، وفـيهم أوليـاء القـرآن، )٤(}اختَّ

 .)٥(ورجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا تعاىل

                                
.٤٨:  سورة هود، اآلية)١(

.١٢٨:  سورة البقرة، اآلية)٢(

.٤٧:  سورة البقرة، اآلية)٣(

.٣٠:يةاآل,  سورة الفرقان)٤(

.٢٩٨/ ١:  تفسري امليزان، السيد حممد حسني الطباطبائي)٥(
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إن ): قـرة العينـني يف تفـضيل الـشيخني(قال ويل اهللا الـدهلوي يف كتابـه 

املذكور هنا اخلالفة ال اإلمامة، ومل يكن أكثر هؤالء االثني عرش خليفة باالتفـاق 

 .)١(!بني الفريقني

هـو املـستخلف مـن اهللا تعـاىل ) اخلليفة(أن معنى : أوًال : ونقول يف جوابه

سواء انقاد الناس له أم ال، فال يرضه عدم استخالف الناس له، فهـو عىل العباد، 

خليفة اهللا يف أمره وهنيه، حتى لو أودعه النـاس يف غياهـب الـسجون كنبـي اهللا 

 .يوسف عليه السالم، فهو خليفة عىل كّل حال

وهذا املعنى يفهم من األحاديث الرشيفة، فإن اختيارهم بيد اهللا تعاىل فهو 

:  وإن اهللا ال جيعل أمانته وعهده إال يف األطهار األبـرار، قـال تعـاىلأعلم بعباده،

ـَك {:  وقـال تعـاىل)٢(}ُثمَّ َأْوَرْثنَا الْكِتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدَنا{ َوإِْذ َقـاَل َربُّ

ـا َجَعْلنَـاَك َيـا َداُوودُ {:  وقـال تعـاىل)٣(}لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفةً   إِنَّ

 ِّ .)٤(}َخلِيَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْنيَ النَّاِس بِاَحلق

فهو عينًا من سنخ مأريـد ) اخلليفة(فام جاء يف األحاديث الرشيفة من لفظ 

به يف اآليات الرشيفة بال فرق إال النبوة فقط، فإن منصب اخلالفة منصب عظيم، 

 من خيلف اهللا يف أرضه، وييل أمره وهنيـه، وهـو وأنى للناس أن خيتاروا ألنفسهم

ذلـك اإلنـسان اخلطـاء، فـإن هـذا املنـصب ال يليـق إال بـشأن األوليـاء الــذين 

 .اصطفاهم اهللا عىل العباد، وطهرهم من الدنس

                                
، املهـدي املنتظـر عليـه الـسالم، ٢٤٦/ ١١: عون املعبـود، العظـيم أبـادي:  راجع)١(

.٣٣٥: البستوي

.٣٢:  سورة فاطر، اآلية)٢(

.٣٠:  سورة البقرة، اآلية)٣(

.٢٦:  سورة ص، اآلية)٤(
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وقد جاء يف هذه األحاديث الرشيفة أيضًا مايفهم منه ذلك يف حّق هـؤالء 

 وكقوله كـام يف <كعدة نقباء بني إرسائيلاثنا عرش >: اخللفاء اإلثني عرش، كقوله

 <إن هذا األمر ال ينقيض حتى يمىض فـيهم اثنـا عـرش خليفـة>: صحيح مسلم

اثنا عرش قيًام مـن قـريش ال يـرضهم > : وكقوله<ال يزال الدين قائامً >: وكقوله

 وغريها من سائر األلفاظ، فإنام تدل عىل أن إمامتهم من اهللا <عداوة من عاداهم

سديده واصطفائه هلم، ومن هنا اليرضهم عداوة من عاداهم حتى تقوم تعاىل وت

الساعة، وهذا اليكون لكل مـن تـوىل رقـاب النـاس، وأن الـدين عزيـزًا منيعـًا 

بإمامتهم كام أخرب النبي صىل اهللا عليه وآله بذلك يف األحاديث الـرشيفة بحيـث 

 .يتوقف استمرار الدين عىل وجودهم مجيعاً 

قـصود بكـوهنم خلفـاء يعنـي خلفـاء هللا تعـاىل يف أرضـه، إن امل: فالنتيجة

وكذلك كوهنم ُأمراء عىل الناس يعني اإلمارة الرشعية بمعنـى أن اهللا تعـاىل هـو 

الذي أّمرهم عىل الناس، سواًء دان النـاس هلـم بـذلك أم ال، فعـدم اسـتخالف 

 الناس هلم ومتكينهم من احلكم اليقـدح يف إمـامتهم عـىل النـاس، وال يـرضهم

مادام أن اإلسالم عزيز ومنيع بوجودهم، وحاهلم حال األنبياء من قبلهم، فكام مل 

يقدح يف نبوة األنبياء عدم بسط أيدهيم، وغلبة فراعنـة زمـاهنم علـيهم،  وعـدم 

 . متكني الناس هلم من احلكم فكذلك أهل البيت عليهم السالم

من بـه إال فكثري من األنبياء استضعفوهم، وحاربوهم كنوح الـذي مل يـؤ

القليل من قومه، وبقي يف قومه مستضعفًا ألف سنة إال مخسني عامـًا، وموسـى، 

وإبراهيم، عليهام السالم ويوسف الّصديق عليه السالم الـذي بقـي يف الـسجن 

سنيني، وكذلك النبي حممد صىل اهللا عليه وآله ملا كان يف مكة، إذ استضعفه قومه 

اضطروه إىل اهلجـرة، فخـرج منهـا خائفـًا حتى كادوا أن يقتلوه، وأرعبوه حتى 

يرتقب، وغريه من األنبياء من الذين اضطهدوهم، وجاروا عليهم وآذوهم، فلم 

يرض ذلك بنبوهتم، فكـذلك أهـل البيـت علـيهم الـسالم اليقـدح يف إمـامتهم 

 .اضطهادهم وإقصاؤهم عن اخلالفة الظاهرية
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 قـريش ال يـرضهم ثنا عرش قيًام منا>:  هذا وقد جاء يف بعض األحاديث

 يعني ال ترض إمامتهم عداوة الناس هلم، فإن إمامتهم باقيـة <عداوة من عاداهم

إىل يوم القيامة بتأييد من اهللا تعـاىل وإن استـضعفهم النـاس وجـرى علـيهم مـا 

 .فسوف تظهر كلمتهم وحجتهم عىل الناس كافة! جرى

 حتـى يقـوم ال يرض هذا الدين من ناوأه>ويؤيد هذا املعنى أيضًا حديث 

 فهذه األحاديث ال تنطبـق إال عـىل  األئمـة )١(<اثنا عرش خليفة كلهم من قريش

املعصومني عليهم الـسالم فهـم وحـدهم فقـط الـذين ال تـرضهم عـداوة مـن 

عاداهم، فإن من عاداهم فقد عادى اهللا تعاىل، ومن هنا قال النبي صىل اهللا عليـه 

اللهـم وال مـن وااله، : م يوم غدير خمٍّ وآله يف حق عيل أمري املؤمنني عليه السال

َمـْن َكـاَن {:  ومن يكن اهللا عدوه فهو من الكافرين، قال تعـاىل)٢(وعاد من عاداه

يَل َوِميَكاَل َفإِنَّ اهللاَ َعُدوٌّ لِْلَكافِرِينَ  ا هللا َوَمَالئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْربِ  .)٣(}َعُدو�

نـه تـرضهم عـداوة مـن وهذا بخالف سائر الناس من حكام وغريهم فإ

أما إمامة األئمة فإن إمامتهم إمامة إهلية، وقد اصطفاهم اهللا تعـاىل عـىل ! عاداهم

سائر الناس، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهـريا، وهلـذا أورثهـم الكتـاب 

 )٤(}ُثمَّ َأْوَرْثنَا الْكِتَاَب الَّـِذيَن اْصـَطَفيْنَا ِمـْن ِعبَاِدَنـا{: وآتاهم احلكمة، قال تعاىل

ومن هنا أيضًا قرهنم النبي صىل اهللا عليه وآله بالكتـاب كـام يف حـديث الثقلـني، 

                                
.٢٠٨/ ٢ : املعجم الكبري، الطرباين)١(

، الـسنن ٣٧٠/ ٥، و٣٧٣، و٣٧٠/ ٤، و١١٨/ ١: مسند أمحـد بـن حنبـل:  راجع)٢(

، املـستدرك، ١٥: ، فضائل الـصحابة، النـسائي٨١٤٨ح٤٥/ ٥: الكربى، النسائي

هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه بطوله، : ، وقال١٠٩/ ٣: احلاكم

ورجال أمحد ثقات، : ، وغريه، وقال، رواه عن أمحد١٠٤/ ٩: جممع الزوائد، اهليثمي

.٦٧: ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي

.٩٨:  سورة البقرة، اآلية)٣(

.٣٢:  سورة فاطر، اآلية)٤(
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وشبههم بالنجوم التي هيتـدي هبـا النـاس يف الظلـامت، فهـؤالء هـم الـذين ال 

ـًة {: ترضهم عداوة الناس هلم، ألن إمامتهم بجعل منه قال تعاىل َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ

يْ   .)١(}نَا إَِلْيِهْم فِْعَل اَخلْريَاتِ َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَح

كام يف األحاديث السابقة، ) قيامً (و ) أمرياً (و ) خليفة(والحظ أيضًا عبارة 

فكلها ألفاظ تدل عىل األمارة الرشعية التي هي بيد اهللا تعاىل يؤتيها من يشاء مـن 

إِينِّ َجاِعُلـَك {: تعـاىلوقـال )٢( }إِينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفةً {: عباده، قال تعاىل

 . فكلها من وادي واحد)٣( }لِلنَّاِس إَِماًما

ــض : ثانيــاً  ــه ورد يف بع ــة إال أن ــديث باألئم ــذا احل ــسمهم يف ه وإن مل ي

األحاديث الرشيفة تسميتهم رصحيًا باخللفاء وعنى هبا أهل بيته علـيهم الـسالم، 

قـال :  ثابت قـالعن زيد بن: كام يف حديث الثقلني فقد روى مسلم يف صحيحه

إين تارك فيكم خليفتني كتـاب اهللا حبـل : وسلم) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

ممدود ما بني السامء واألرض، أو ما بني السامء إىل األرض، وعـرتيت أهـل بيتـي، 

 .)٤(وإهنام لن يتفرقا حتى يردا عّيل احلوض

 .)٥(رواه أمحد وإسناده جيد: قال اهليثمي يف جممع الزوائد

فإنه رصيح يف كون أهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله خلفاء عـىل األمـة، 

إِنَّ ِيف {وهذا من األدلة والرباهني التي اليمكـن ألحـد أن يردهـا أو يتجاهلهـا، 

ْمَع َوُهَو َشهِيدٌ   . )٦(}َذلَِك َلِذْكَرى ِملَْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

                                
.٧٣:  سورة األنبياء، اآلية)١(

.٣٠:  سورة البقرة، اآلية)٢(

.١٢٤:  سورة البقرة، اآلية)٣(

.١٨٢ – ١٨١ / ٥:  مسند أمحد بن حنبل)٤(

.١٦٣ – ١٦٢ /٩:  جممع الزوائد، اهليثمي)٥(

.٣٧:  سورة ق، اآلية)٦(
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يضًا تسميتهم هبا يف بعض األحاديث كام يف روايـة فقد جاء أ) اإلمام(وأما لفظ 

مـن ّرسه أن حييـى حيـايت، : أيب نعيم األصفهاين عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه

ويموت ممايت، ويسكن جنة عدن، غرسها ريب، فليواِل عليًا من بعدي، وليـواِل وليـه، 

فهـًام وعلـًام، فويـٌل وليقتِد باألئمة من بعدي، فإهنم عرتيت خلقوا من طينتـي، رزقـوا 

 . )١(الخ.. للمكذبني من أمتي، والقاطعني فيهم صلتي، ال أناهلم اهللا شفاعتي

 

عن أمري املؤمن عليه السالم وعن : هذا احلديث روي  بطرق عديدة، منها

ابن عبـاس، وجـابر األنـصاري وسـلمة بـن األكـوع، : مجلة من الصحابة منهم

 : ومن الروايات يف ذلك ماييل)٢( بن مالكوأنس

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : عن ذخائر العقبى عن عيل ريض اهللا عنه قـال

النجوم أمان ألهل السامء، فإذا ذهبت النجـوم ذهـب أهـل : وسلم) وآله(عليه 

. السامء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض

 .)٣(ناقبأخرجه أمحد يف امل

قال رسـول اهللا : وروى احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

النجوم أمان ألهل األرض من الغـرق، وأهـل بيتـي أمـان : صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .ألمتي من االختالف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

 .)٤(اد ومل خيرجاههذا حديث صحيح اإلسن: قال احلاكم

                                
. ط السعادة٨٦ / ١: حلية األولياء:  راجع)١(

: ، فرائد السمطني، اجلـويني٧-١ ح٧٢/ ١: ينابيع املودة، القندوزي احلنفي:  راجع)٢(

.٥٧١ ح٢٥٢/ ٢، و٤٥/ ١

.١٧:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٣(

.١٤٩/ ٣: ملستدرك، احلاكم النيسابوري ا)٤(
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قـال رسـول اهللا : وجاء يف حديثه اآلخر أيضًا عن جابر ريض اهللا عنه قال

النجـوم أمـان ألهـل الـسامء، :  فقال)١(<وإنه لعلم للساعة>: صىل اهللا عليه وآله

فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان ألصحايب ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم مـا 

 .ي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدونيوعدون، وأهل بيتي أمان ألمت

 .)٢(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

: عن إياس بن سلمة بن األكوع، عن أبيه، قال: وروى ابن عساكر بإسناده

النجوم أمان ألهل السامء، وأهـل ): وسلم) وآله(صىل اهللا عليه (قال رسول اهللا 

 .)٣(بيتي أمان ألمتي

وأهـل بيتـي أمـان : وفيـه زيـادة.. عن أياس مثله: وجاء يف رواية الكويف

ألمتي، فإذا ذهب النجوم جاء أهل السامء ما يوعدون، وإذا ذهب أهل بيتي جاء 

 .)٤(أهل األرض ما يوعدون

عـن أيب حممـد بـن قتيبـة يف قـصة أصـحاب : وروى ابن عساكر بإسناده

ذي اختذ حممدًا احلمد هللا ال: فتكلم عيل فقال: الشورى وساق احلديث إىل أن قال

منا نبيًا، وابتعثه إلينا رسوالً، فنحن بيت النبـوة، ومعـدن احلكمـة، أمـان ألهـل 

 .)٥(.. األرض، ونجاة ملن طلب

                                
.٦١:  سورة الزخرف، اآلية)١(

.٤٤٨/ ٢:  نفس املصدر)٢(

، ذخـائر العقبـى، أمحـد بـن عبـد اهللا ٢٠ / ٤٠:  تأريخ مدينة دمـشق، ابـن عـساكر)٣(

.١٧:  الطربي

.٦٢٣ح١٤٥/ ٢:  مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم، حممد بن سليامن الكويف)٤(

/ ١:  ، غريب احلديث، ابن قتيبة٤٢٩ –٤٢٨/ ٤٢:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٥(

، رشح هنج ٧٤/  ٣:  ، الكامل يف الـتأريخ، ابن األثري٣٠٠/ ٣: ، تأريخ الطربي٣٧٠

.١٣٤/ ١٩، و١٩٥/ ١: البالغة، ابن أيب احلديد
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عد مجلة من أعالم السنة أن كون أهل البيت عليهم السالم أمانًا للناس هو مـن 

 .ألمر يف أحد غريهم، وإليك كلامت بعضهم يف ذلكخصائصهم، ومل يثبت هذا ا

: أخرج إمام احلنابلة أمحد بإسـناده مـن طريـق أنـس بـن مالـك مرفوعـاً 

النجوم أمان ألهل السامء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض، فإذا ذهب أهل بيتـي 

 . جاء أهل األرض من اآليات ما كانوا يوعدون

وسـلم، ) وآلـه(ىل اهللا عليـه إن اهللا خلق األرض من أجل النبي ص: فقال

 .)١(وسلم ) وآله(فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعرتته صىل اهللا عليه 

: وقد يشري إىل هذا املعنى قوله تعاىل: وقال الصبان يف اإلسعاف بعد ذكره

ْم َوَأْنَت فِيِهمْ { َهبُ  أقيم أهل بيته مقامه يف األمـان ألهنـم منـه )٢(}َوَما َكاَن اُهللا لُِيَعذِّ

 . )٣(وهو منهم، كام ورد يف بعض الطرق

وأما احلافظ ابن حجر فقد عّد يف الصواعق مـن اآليـات النازلـة يف أهـل 

ْم َوَأْنَت فِيِهمْ {: البيت قوله تعاىل َهبُ أشار صىل اهللا عليـه :  فقال}َوَما َكاَن اهللاُ لُِيَعذِّ

 األرض كـام وسلم إىل وجود ذلك املعنى يف أهل بيته، وأهنم أمان ألهـل) وآله(

وسلم أمانًا هلـم، ويف ذلـك أحاديـث كثـرية، يـأيت ) وآله(كان هو صىل اهللا عليه 

النجـوم : ويف رواية صححها احلاكم عـىل رشط الـشيخني: إىل أن قال.. بعضها

أمان ألهل األرض من الغرق، وأهل بيتـي أمـان ألمتـي مـن اإلخـتالف، فـإذا 

 .)٤( إبليسخالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب

                                
. ٢ح٧١/ ١:  ينابيع املودة، القندوزي احلنفي)١(

.٣٣: ة سورة األنفال، اآلي)٢(

.١٢٩:  إسعاف الراغبني)٣(

الفـصل األول، يف اآليـات (١٥٣ -١٥٢: الصواعق املحرقـة، ابـن حجـر اهليتمـي)٤(

.)الواردة فيهم عليهم السالم، اآلية السابعة
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ال خالف يف أن املـراد بأهـل بيتـه هنـا عـيل وفاطمـة واحلـسن واحلـسني 

واألئمة من ذريته، فهم الذين هيتدى هبم، ومل يثبت هذا يف غريهم، فهـم األمـان 

 .للناس

حيتمل أن املراد بأهل البيـت الـذين هـم أمـان علامؤهـم، : وقال بعضهم

ن هيتدى هبم كالنجوم، والذين إذا فقدوا جاء أهل األرض من اآليات ألهنم الذي

أن عيسى يصيل خلفـه، : ما يوعدون، وذلك عند نزول املهدي ملا يأيت يف أحاديثه

وحيتمـل وهـو : إىل أن قـال.. ويقتل الدجال يف زمنه، وبعد ذلك تتـابع اآليـات

ا خلق الدنيا بأرسهـا مـن األظهر عندي أن املراد هبم سائر أهل البيت، فإن اهللا مل

وسلم جعل دوامها بدوامـه، ودوام أهـل بيتـه، ) وآله(أجل النبي صىل اهللا عليه 

اللهم إهنم : ألهنم يساوونه يف أشياء، مر عن الرازي بعضها، وألنه قال يف حقهم

مني وأنا منهم، وألهنم بضعة منه بواسطة أن فاطمة أمهم بضعته، فأقيموا مقامه 

 .)١(ى ملخصاً انته. يف األمان

واملـراد بأهـل بيتـه هنـا جممـوعهم مـن حيـث : قال السيد رشف الـدين

املجموع باعتبار أئمتهم، وليس املراد مجيعهم عىل سـبيل االسـتغراق، ألن هـذه 

 . املنزلة ليست إال حلجج اهللا والقوامني بأمره خاصة، بحكم العقل والنقل

صواعق املحرقـة البـن وقد اعرتف هبذا مجاعة من أعالم اجلمهور، ففي ال

حيتمل أن املراد بأهل البيت الـذين هـم أمـان، علامؤهـم، : وقال بعضهم: حجر

ألهنم الذين هيتدى هبم كالنجوم، والذين إذا فقدوا جاء أهل األرض من اآليات 

ما يوعدون، وذلك عند نزول املهدي، ملا يأيت يف أحاديثه أن عيسى يصيل خلفـه، 

                                
الفـصل األول، يف اآليـات ( ١٥٣ -١٥٢: الصواعق املحرقـة، ابـن حجـر اهليتمـي)١(

.)الواردة فيهم عليهم السالم، اآلية السابعة
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 . إىل آخر كالمه )١(د ذلك تتتابع اآلياتويقتل الدجال يف زمنه، وبع

ما بقـاء النـاس : وذكر يف مقام آخر أنه قيل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 . )٢(بقاء احلامر إذا ُكرس صلبه: بعدهم؟ قال

حيتمل أن املراد بأهل بيته هنا علامؤهـم الـذين يقتـدى : وقال السمهودي

ء منها جاء أهل األرض مـن اآليـات هبم كام يقتدى بالنجوم التي إذا خلت السام

ما يوعدون، وذلك عند موت املهدي، ألن نزول عيسى لقتـل الـدجال يف زمنـه 

 . كام جاءت به األخبار

وحيتمل أن املراد مطلق أهل بيته، وهو األظهر ألنه سبحانه وتعاىل ملا خلق 

بـدوام الدنيا ألجل املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم جعل دوامها بدولته، ثـم 

 .)٣(أهل بيته

أراد بأهـل بيتـه : لـدى رشحـه) ٤١٦ / ٣: الـرساج(وقال العزيـزي يف 

علامءهم، وحيتمل اإلطالق ألن اهللا تعاىل ملا خلـق الـدنيا ألجلـه صـىل اهللا عليـه 

 . وسلم جعل دوامها بدوام أهل بيته) وآله(

 أي ذريتي، فبسبب وجـودهم يرفـع الـبالء <وأهل بيتي>: وقال احلفني

 . )٤(ألمة عن ا

 

يدل هذا احلديث داللة قطعية عىل أن اإلهتداء اليتم إال بالتمـسك بأهـل 

                                
ذكـره يف الفـصل األول يف اآليـة (، ١٥٢:  الصواعق املحرقـة، ابـن حجـر اهليتمـي)١(

)السابعة من اآليات الواردة فيهم عليهم السالم

.٧٦:  املراجعات، السيد رشف الدين العاميل)٢(

.٣٨٧ -٣٨٦ / ٦:  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي)٣(

.٤٠ – ٣٨:  سريتنا وسنتنا، الشيخ األميني)٤(
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البيت عليهم السالم، والسري عىل طريقتهم، وأن مايصدر عنهم حجة رشعيـة ال 

 لغـوًا، ومقتـىض كـوهنم عذر ألحد يف خالفهم، وإال الستلزم تشبيههم بالنجوم

أمانًا يستلزم أن اليصدر عـنهم إال احلـق، وهـو كـذلك، فكـام أن عـدم متابعـة 

النجوم تستلزم الوقوع يف الضاللة واحلرية واهللكة، فكـذلك تـرك متابعـة أهـل 

وأهـل >: البيت عليهم السالم، يؤدي إىل اهللكة، وهلذا قال كام يف رواية احلـاكم

 وهذا يعني أن التمسك هبم يعصم من الوقـوع <تالفبيتي أمان ألمتي من االخ

َفـَامَذا َبْعـَد {: يف الضاللة، فمن مل يكن معهم وقع يف الضاللة ال حمالة، قال تعاىل

 ُ ل الَ  فليس هناك بني احلق والضالل واسطة، فهذا احلديث يعطي )١(}اَحلقِّ إِالَّ الضَّ

ريه اهلـالك، وإن فعـل قاعدة كلية فيمن خالف أهل البيت عليهم السالم أن مص

 <فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حـزب إبلـيس>: فقال! مافعل

لِـْل َعَليْـِه {: فاستحقوا حينئذ غضب اهللا عزَّ وجلَّ وسخطه، قال تعـاىل َوَمـْن َحيْ

 .)٢(}َغَضبِي َفَقْد َهَوى

شـبههم بنجـوم : وقد اعرتف هبذا أيـضًا املنـاوي يف فـيض القـدير، قـال

سامء، وهي التي يقـع هبـا االهتـداء، وهـي الطوالـع والغـوارب والـسيارات ال

 .)٣(والثابتات، فكذلك هبم االقتداء، وهبم األمان من اهلالك

إن هذا احلديث برهان واضح عىل انحصار طريق اإلهتداء هبم، ونتيجتـه 

األمان األخروي من العقاب ملن اهتدى هبدهيم، وسـار عـىل ضـوء تعـاليمهم، 

 .)٤(ن ختلف عنهم فمصريه اهلالك، واخلزي يف الدنيا واآلخرةوأما م

                                
.٣٢:  سورة يونس، اآلية)١(

.٨١:  سورة طه، اآلية)٢(

.٩٣١٣: ، رقم٣٨٦/ ٦:  فيض القدير، املناوي)٣(

فواهللا لو أن رجالً عبد اهللا عمره ما :  جاء يف احلديث عن أيب جعفر الباقر عليه السالم)٤(

 . جههبني الركن واملقام، ثم مات ومل جيئ بواليتنا، ألكبه اهللا يف النار عىل و

/ ٧: جممع البيان، الـشيخ الطـربيس(رواه احلاكم أبو القاسم احلسكاين بإسناده 
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وهم أيضًا أمان من اهلالك يف الـدنيا كـام بينـه احلـديث، وهـو األمـان يف 

 وقولـه <فإذا ذهـب أهـل بيتـي أتـاهم مـا يوعـدون>: البقاء، ويدل عليه قوله

 فالنتيجـة ذهـاب الـدنيا <فإذا ذهب أهـل بيتـي ذهـب أهـل األرض>: اآلخر

 .مبذهاهب

إذن ال شك يف نجاة من تبعهم، وهالك من ختلف .. فتلخص من هذا كله

عنهم، ومل تثبت هذه اخلصوصية ألحد من سـائر النـاس غـريهم، فهـم األئمـة 

 .اهلداة الذين أمر اهللا تعاىل الناس باتباعهم والتمسك هبم

كام أن هذا األمان ال خيلو منه زمان أيضًا بمقتـىض اللطـف اإلهلـي الـذي 

به الباري تعاىل عىل العباد، لئال خيتلف الناس ويقعوا يف الضاللة فيهلكـوا، امتن 

فال ختلو األرض من إمام منهم إىل قيام الساعة، وقد شبههم بالنجوم التي الخيلو 

منها زمان وإىل أن تنقيض الدنيا وتفنى، فكذلك أهل البيت عليهم الـسالم البـد 

 . من بقائهم إىل أن تنتهي احلياة

إن داللة هذه األحاديث عىل حجية : آية اهللا الشيخ لطف اهللا الصايفيقول 

مذهب أهل البيت علـيهم الـسالم وكـوهنم أمانـًا مـن االخـتالف لعـصمتهم، 

ووجود من يكون أهًال للتمسك به منهم يف كّل زمان إىل قيام الساعة، وإن املراد 

وضـوح، فـإهنم مل من أهل البيت الذين هم أمان ألهل األرض أئمتهم يف غاية ال

خيتــصوا هبــذا التــرشيف مــن دون النــاس إال لكــوهنم معــدنًا للعلــوم النبويــة، 

واألحكام الرشعية، والفضائل املحمودة، فالبد أن ال خيلـو الزمـان ممـن يكـون 

                                             
٤٥( 

وعن اخلطيب البغدادي باإلسناد عن ابن عباس عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

ولو أن عابدًا عبد اهللا بني الركن واملقام ألف عام، وألـف عـام حتـى يكـون :.. وآله

 .ل حممد أكبه اهللا عىل منخره يف نار جهنمكالشن البايل لقى اهللا مبغضا آل

/ ٤٢:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر١٢٣/ ١٣: تأريخ بغداد، اخلطيب البغدادي(

)٤٧١و٣٢٨
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منهم موصوفًا هبذا الصفات، وأهالً ألن يكون مرشفًا هبذا الترشيف، وأمانًا هلذه 

 . ألرض من الزوال والفناء واالختالفاألمة املرحومة، وجلميع أهل ا

وأرصح من اجلميع يف أن املراد من أهـل البيـت أئمـتهم وعلامؤهـم، مـا 

أخرجه احلاكم عن ابن عباس وصححه، فإن اتصاف أهل البيت بكـوهنم أمانـًا 

لألمة من االختالف عىل سبيل االطالق يف األمور الدينية وغريها، كام قال صىل 

 لـيس إال بعلامئهـم <ل بيتي أمـان ألمتـي مـن االخـتالفوأه>: اهللا عليه وآله

وأئمتهم عليهم السالم الذين نص عليهم النبي صىل اهللا عليه وآله يف غـري هـذه 

 . األحاديث

وهم الذين وصفهم سيدهم وأفضلهم اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب عليـه 

لـيهم إ> )١(<ال خيالفون احلـق وال خيتلفـون فيـه> :السالم فيام قال يف أوصافهم

وهم أزمـة احلـق، وأعـالم الـدين، وألـسنة > )٢(<يفيء الغايل، وهبم يلحق التايل

 .)٣(<الصدق

ــــاملِ    هــــُم الراقــــون يف أوج الك

 

  وهـــم أهـــُل املعـــارِف واملعـــايل

ـــت  ـــاة إذا ترام ـــفُن النج ـــم س   وه

 

  بأهـــل األرض أمـــواُج الـــضاللِ 

  ٍ ــرٍق وخــسف ــن غ ــاُن األرض م   أم

 

ـــالِ  ـــصعب املث ـــة ال ـــصُن املل   وح

ــــ  ــــدين بــــدورٌ وه ــــرة ال   م يف غ

 

  تـــــسامت باجلميـــــل وبـــــاجلاملِ 

  كفــــى خــــُرب الوصــــية أهنــــم 

 

ـــوم احلجـــالِ  ـــاُب معـــًا إىل ي   والكت

ـــاللِ   علـــيهم  بعـــد  جـــّدهم  صـــالةٌ   ـــُة  ذي  اجل ـــسليٌم  ورمح   )٤(وت

                                
.٢٣٩: ، رقم اخلطبة٢٣٢/ ٢:  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)١(

.٢: ، رقم اخلطبة٣٠/ ١:  نفس املصدر)٢(

.٨٧: بة، رقم اخلط١٥٤/ ١:  نفس املصدر)٣(

. ١٧٣ -١٧٢:  أمان األمة من اإلختالف، الشيخ لطف اهللا الصايف)٤(
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أهل فاخلالصة مما يدل عليه احلديث الرشيف أنه البد من وجود نجم من 

البيت عليهم السالم يف كّل زمان ليكون أمانًا للناس، ويؤيده أيـضًا مـا مـّر آنفـًا 

مثلـك ومثـل : ماروي عن النبي صىل اهللا عليه وآله أنه قـال لعـيل عليـه الـسالم

األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى، ومـن ختلـف عنهـا 

 .  )١(نجم إىل يوم القيامةغرق، ومثلكم مثل النجوم كلام غاب نجم طلع 

أال إّن مثـل آل : وما جاء يف هنج البالغة عن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم

حممد صىل اهللا عليه وآله كمثل نجوم السامء إذا خوى نجم طلع نجـم، فكـأنكم 

 .)٢(قد تكاملت من اهللا فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

: عن املعىل بن خنـيس قـال: لثقفيويف كتاب الغارات إلبراهيم بن حممد ا

افرشوا يل يف الصحراء، ففعل : كنت مع أيب عبد اهللا عليه السالم يف احلرية، فقال

إهنا أمان ! ما ترى النجوم ما أحسنها؟: لبيك، قال: قلت! يا معىل: ذلك، ثم قال

ألهل السامء، فإذا ذهبت جـاء أهـل الـسامء مـا يوعـدون، ونحـن أمـان ألهـل 

 .)٣(ذهبنا جاء أهل األرض ما يوعدوناألرض، فإذا 

فعىل هذا اليمكن أن ختلو األرض أبدًا من إمام منهم، وأمان هذا الزمـان 

وأهل >هو اإلمام املهدي عليه السالم فهو أمان للناس كافة بحكم هذا احلديث 

 فهو أحد أئمة أهل البيت عليهم الـسالم، واليمكـن <بيتي أمان ألهل األرض

ديث، وقد تسامل اجلميع عىل أنه آخر أئمة أهل البيت علـيهم إخراجه من هذا احل

فإذا ذهب أهل >السالم بقاًء يف الدنيا، وبذهابه تنتهي احلياة، كام يف ذيل احلديث 

                                
، فضائل أمري املؤمنني عليه السالم، ابـن ٥١٧ح ٢٤٣/ ٢:  فرائد السمطني، اجلويني)١(

.٤٤ – ٤٣: عقدة الكويف

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤ – ١٩٣/ ١:  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)٢(

.٨٥٢ – ٨٥١/ ٢:الثقفي الغارات، )٣(
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فإذا ذهب أهل بيتي أتـاهم مـا > وجاء يف حديث آخر <بيتي ذهب أهل األرض

عـىل هـذا  فاألمان مستمر ببقائهم ألهل األرض إىل حـني ذهـاهبم، ف<يوعدون

الختلو األرض أبدًا من إمام منهم ليهتدى به، وإال جاء أهل األرض مايوعدون، 

فهذا احلديث يدل عىل وجود اإلمام املهدي عليـه الـسالم يف هـذا الزمـان، وإال 

 .أصبح احلديث لغوًا ال أثر له


 

أهل بيته هنا من خّلفه عىل منهاجه من بعده، وهـم : احلكيم الرتمذيقال 

وذهب قوم إىل أن املراد بأهل بيته هنا أهـل بيتـه : الصّديقون، وهم األبدال، قال

ألن أهل بيته بنو هاشم ! يف النسب، وهذا مذهب ال نظام له وال وفاق وال مساغ

وا ذهبت الـدنيا؟ إنـام يكـون واملطلب، فمتى كان هؤالء أمنًا لألمة حتى إذا ذهب

أهـل بيتـه ذريتـه، فموجـود يف : هذا ملن هم أدلة اهلدى يف كّل وقت، ومن قـال

ذريته امليل والفساد كام يوجد يف غريهـا، فمـنهم املحـسن واملـيسء، فبـأّي يشء 

ذهـب : قال العامري البغدادي يف رشح الـشهاب.. صاروا أمانًا ألهل األرض؟

يات والسنن واآلثار إىل أن أهل البيت هنا أهل بيتـه قوم غلب عليهم اجلهل باآل

ال غري، وكيف يكونون أمانًا مـع مـا وجـد يف كثـري مـنهم مـن الفـساد وتعـدي 

وإنام املراد هبم هنا أهـل التقـوى وأبـدال األنبيـاء الـذين : إىل أن قال.. احلدود،

 .)١(آل حممد كّل تقي: سلكوا طريقه، وأحيوا سنته، ويف حديث

اعشت أراك الدهر عجبًا فهل يشك أحد أن املقصود مـن أهـل وم: أقول

بيته هم عرتته الذين خلفهم يف األمة، وأوهلم سيد العرتة عيل بن أيب طالب عليـه 

السالم ثم أوالده املعصومون، فانظر إىل هذا التخبط األهوج والتعامي عن عرتة 

ر النـاس باتبـاعهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، الذين خّلفهـم يف األمـة، وأمـ

َا َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر َولَكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِـي ِيف {: والتمسك هبم، قال تعاىل َفإِهنَّ

                                
.٩٣١٣: ، رقم٣٨٧ – ٣٨٦/ ٦:  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي)١(
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ُدورِ   وأي بخس أعظم من هذا البخس الذي يـراد منـه اسـتنقاص أهـل )١(}الصُّ

: البيت عليهم السالم وجحد حّقهم الذي افرتضه اهللا هلم عىل األمة، قـال تعـاىل

 .)٢(}َأْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَىل َما َآَتاُهُم اهللاُ ِمْن َفْضلِهِ {

وهل يف احلديث غموض كي حيتاج إىل هـذا الــتأويل األهـوج الـذي ال 

يتفوه به إال اجلهلة الذين طبع اهللا عىل قلوهبم وأعمى أبصارهم، أمثال مايـسمى 

! التعصب عن اتباع احلـقباحلكيم الرتمذي والعامري البغدادي اللذين أصمهام 

 ! فجحدا حّق عرتة الرسول صىل اهللا عليه وآله

أهل بيته هنا من خّلفه عىل منهاجه من بعده، وهـم الـصّديقون، >: فقوله

وليت شعري وهل هناك يف العامل كلـه أتقـى وأورع مـن :  فأقول<وهم األبدال

لذين اجتمعـت أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله؟ وهم سادة أهل اجلنة، ا

فيهم كّل هذه اخلصال بحق، والتي استكثرها عليهم احلكيم الرتمـذي وأمثالـه، 

أليس أهل البيت هم الذين خلفوا النبي عىل منهاجه من بعده، وهم الـصّديقون 

الذين أول من صّدق به، وهم أهل التقوى، وهم أبدال األنبيـاء، وإذا مل يكونـوا 

 ! هم املقصود بذلك فمن هم إذن؟

ّم إن مجلة من علامئك، ذكروا هذا احلديث يف باب فـضائل أهـل البيـت ث

، !وهذا مافهمه سـلفك إىل يومـك هـذا! عليهم السالم، ومل يرصفوه إىل غريهم

، فمنهم حمب الدين الطربي يف ذخائر العقبـى فقـد !فازري عليهم إن كنت زاريا

كم يف املستدرك،  وكذلك احلا)٣()باب فضائل أهل البيت عليهم السالم(ذكره يف 

 وكـذلك )٤()مناقب أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه(أورده حتت عنوان 

                                
.٤٦: اآلية,  سورة احلج)١(

.٥٤:  سورة النساء، اآلية)٢(

.١٧:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٣(

.١٤٩/ ٣:  املستدرك، احلاكم)٤(
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بــاب يف فــضل أهــل البيــت علــيهم (ابــن حجــر اهليثمــي يف جممــع الزوائــد يف 

 .وغريهم)١()السالم

! وأما تعميم أهل البيت عليهم السالم لبنـي هاشـم واملطلـب أو غريمهـا

وإنـام أهـل البيـت علـيهم ! عليها دليل أو برهانوليس ! فهذه جمرد دعوى غبية

عــيل وفاطمــة واحلــسن واحلــسني، واألئمــة : الــسالم فــاملعني هبــم خــصوص

ـَام {: املعصومني من ذرية احلسني عليهم السالم، الذين نزل فيهم قولـه تعـاىل إِنَّ

َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ :  فقال يف حقهـم)٢(}َتْطِهًرياُيِريُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

َة {: ، والذين قال فيهم)٣(اللهم هؤالء أهل بيتي ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ املَْـَودَّ

 .)٤(}ِيف اْلُقْرَبى

وهم الذين خرج هبم النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه يف قـصة املباهلـة، وهـم 

أذكـركم يف : يتهم وحفظهم قـائالً الذين أمر بالصالة عليهم، وأوىص األمة برعا

من أحب أن يبارك يف أجله، وأن يمتعه : وكذلك قوله كامروي عنه )٥(..أهل بيتي

بام خوله فليخلفني يف أهيل خالفة حسنة، فمن مل خيلفني فيهم، برت عمـره، وورد 

 .)٦(عيلَّ يوم القيامة مسودًا وجهه

يف كـّل :  الروايـةوهم الذين قال عنهم صـىل اهللا عليـه وآلـه كـام جـاء يف

خلوف من أمتي عدول أهـل بيتـي، ينفـون عـن هـذا الـدين حتريـف الغـالني، 

                                
.١٧٤/ ٩:  جممع الزوائد، اهليثمي)١(

.٣٣:  سورة األحزاب، اآلية)٢(

.٢٩٢/ ٦، و١٠٧/ ٤:  مسند أمحد بن حنبل)٣(

.٢٣:  سورة الشورى، اآلية)٤(

.٣٦٧/ ٤:  مسند أمحد بن حنبل)٥(

/ ١٢: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي٢٣١:  نظم درر الـسمطني، الزرنـدي احلنفـي)٦(

: ، ابن حجـراإلصابة, ١٦٠٨: ، رقم٢٢٠/ ٢:، فيض القدير، املناوي٣٤١٧١ح٩٩

.٦٠٤ح٤٠٦/ ١
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وانتحال  املبطلني، وتأويل اجلاهلني، أال وإن أئمتكم وفـدكم إىل اهللا عـزَّ وجـلَّ 

 فهم أحد الثقلني الذين أمر الناس باتباعهم، وهم الـذين )١(فانظروا بمن توفدون

مثل أهل بيتي مثل سـفينة نـوح مـن ركبهـا : حقهمشبههم بسفينة نوح فقال يف 

 .)٢(نجا، ومن ختلف عنها غرق

وكأنه ال ! ثم ينربي احلكيم الرتمذي متغاضيًا عن أهل البيت رافعًا عقريته

فمتى كان هؤالء أمنًا >: يوجد يف ذرية النبي صىل اهللا عليه وآله أئمة حق، فيقول

ويتجاهـل عـرتة النبـي األبـرار  فيتناسـى <لألمة حتى إذا ذهبوا ذهبـت الـدنيا

 فهـؤالء )٣(الذين فرض اهللا تعاىل واليتهم، وتعظـيم شـأهنم) األئمة اإلثني عرش(

هم الذين حكم هبالك من ختلف عنهم، وضاللة من مل يتمسك هبم، وهم الـذين 

إذا ذهبوا جاء أهل األرض ما يوعدون، فبعد هذا كله أيسوغ للحكيم الرتمـذي 

ويدعي أن املقصود بأهل البيت هـم ! حاديث عن معناها؟أن حيرف كلَّ هذه األ

 !.؟..األبدال، والذين هم عىل طريقة النبّي صىل اهللا عليه وآله

ولكن شنشنة أعرفها من أخزم، فإذا وصل احلديث إىل فضل أهل البيـت 

كّل ! عليهم السالم اعرتى القوم الدهشة، وأخذهتم احلرية، واسودت وجوههم

                                
 – ١١٣/ ٢: ، ينابيع املودة، القنـدوزي١٧:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)١(

.٣١٨ح١١٤

. سوف يأيت خترجيه قريباً )٢(

قـرأ :  باإلسناد عن أنس بن مالك، وعن بريدة قاال١٠٧ / ٧:  جاء يف تفسري الثعلبي)٣(

 َأْن ُتْرَفـَع َوُيـْذَكَر ِيف ُبيُوٍت َأِذَن اُهللا{: هذه اآليةوسلم ) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

أّي بيوت هـذه يـا رسـول اهللا؟ :  فقام رجل فقال}َواْألَْبَصارُ {:    إىل قوله}فِيَها اْسُمهُ 

يا رسول اهللا هـذا البيـت منهـا : فقام إليه أبو بكر فقال: قال. <بيوت األنبياء>: قال

 .<من أفاضلهانعم >: لبيت عّيل وفاطمة؟ قال

، الــدر ٥٦٨ ح٥٣٤/ ١: شـواهد التنزيـل، احلـاكم احلـسكاين: وراجـع أيـضاً 

.١٧٤ / ١٨: ، تفسري اآللويس٥٠ / ٥: املنثور، جالل الدين السيوطي
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يث ال تتوافق مع مذهبهم وأهوائهم، وألهنا تلزمهم بـام ال ذلك ألن هذه األحاد

تشتهيه أنفسهم، ولو كانت هـذه األحاديـث تعنـي بعـض رجـاهلم ألصـبحت 

 !!.فال يلتمس هلا تأويل أو تفسري! أحاديث صحيحة مبينة غري متشاهبة

وأي ضـري !! وما أدري ملا كل هذا اإلمتعاظ من فضائل العرتة وجحـدها

شاءت حكمة الباري تعاىل أن جيعل عـرتة النبـي أمانـًا لألمـة، عند هؤالء حينام 

 !ولعمري وهل هناك أناس يعدلون هبم، وأحّق منهم بانطباق احلديث عليهم؟

 

وهو من األحاديث املتواترة، وقد ذكرته كتب احلديث عنـد الـسنة، عـن 

اس، وأيب سـعيد أمري املؤمنني عـيل عليـه الـسالم، وأيب ذر الغفـاري، وابـن عبـ

.اخلدري، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن الزبري

 :فمنها ماييل

قـال رسـول : عن عيل عليه السالم قـال: مارواه أمحد بن عبد اهللا الطربي

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجـا، : وسلم) وآله(اهللا صىل اهللا عليه 

 .)١(أخرجه ابن الرسي: الق. ومن تعلق هبا فاز، ومن ختلف عنها ُزج يف النار

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح، >: وجاء يف النهاية البن األثري هبذا اللفظ

 .)٢(أي دفع ورمي:  قال<من ختلف عنها زخ به يف النار

سمعت أبا ذر يقـول وهـو : وروى احلاكم بإسناده عن حنش الكناين قال

ومن أنكرين فأنا أبو ذر، آخذ بباب الكعبة، أهيا الناس من عرفني فأنا من عرفتم، 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح مـن : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول

هذا حديث صـحيح عـىل رشط : قال احلاكم. ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق

                                
.٢٠:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)١(

.٢٩٨/ ٢:  النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري)٢(
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 .)١(مسلم ومل خيرجاه

مثل أهـل بيتـي : مثله وفيه.. وجاء يف رواية الطرباين عن حنش بن املعتمر

فينة نوح من ركبها نجا، ومن ختلف عنها هلك، ومثل باب حطـة فيكم كمثل س

 .)٢(بني إرسائيل

وروى الطرباين بإسناده عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ريض اهللا عنـه 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح : وسلم) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال

 .)٣(من ركب فيها نجا، ومن ختلف عنها غرق

: د بن عبد اهللا الطربي يف ذخائر العقبى عـن ابـن عبـاس بلفـظورواه أمح

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تعلق هبا فاز، ومـن ختلـف 

 .)٤(أخرجه املال يف سريته: قال. عنها غرق

سـمعت رسـول اهللا : وروى الطرباين عن عطية، عن أيب سـعيد اخلـدري

ام مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح مـن إن: وسلم يقول) وآله(صىل اهللا عليه 

ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق، وإنام مثل أهل بيتي فيكم مثل بـاب حطـة يف 

 . )٥(بني إرسائيل من دخله غفر له

                                
، مناقب أهل البيت عليهم الـسالم، املـوىل ٣٤٣/ ٢: نيسابوري املستدرك، احلاكم ال)١(

.١٧٦ – ١٧٥: حيدر الشريواين

 و ١٠/ ٤: ، املعجم األوسط، الطـرباين١٤٠ – ١٣٩/ ١:  املعجم الصغري، الطرباين)٢(

، جممع ٢٦٣٧و ٢٦٣٦ ح٤٦ – ٤٥/ ٣: ، املعجم الكبري، الطرباين٣٥٥ - ٣٥٤/ ٥

.٢٥٢: ارف، ابن قتيبة، املع١٦٨/ ٩: الزوائد، اهليثمي

.١٦٨/ ٩: ، جممع الزوائد، اهليثمي٢٦٣٨ ح٤٦/ ٣:  املعجم الكبري، الطرباين)٣(

.٢٠:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٤(

، جممـع ٨٥/ ٦: ، املعجـم األوسـط، الطـرباين٢٢/ ٢:  املعجم الـصغري، الطـرباين)٥(

.١٦٨/ ٩: الزوائد، اهليثمي
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إنام : وسلم) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : وعن أنس بن مالك، قال

 . )١( ختلف عنها غرقمثيل ومثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن

وسـلم ) وآلـه(عن عبد اهللا بن الزبري أن النبي صىل اهللا عليـه : وعن البزار

 .)٢(مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها سلم، ومن تركها غرق: قال

إنام مثـل أهـل : وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً : قال ابن حجر

ومن ختلـف عنهـا :  رواية مسلمبيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ويف

 .)٣(.. هلك: غرق، ويف رواية

 ):٢٠٤ت (ويف معنى هذا احلديث يقول الشافعي حممد بن إدريس 

  هبــم ذهبــت قــد النــاس رأيــت وملــا

 

ــذاهبهم ــر يف م ــي أبح ــل الغ   واجله

  النجـا سـفن يف اهللا اسـم عـىل ركبت 

 

  الرسل خاتم املصطفى بيت أهل وهم

ــل وأمــسكت    الؤهــمو وهــو اهللا حب

 

ــام ــد ك ــا ق ــسك أمرن ــل بالتم   )٤(باحلب

 

معنى احلديث واضح وظاهر يف أن طريق النجـاة منحـرص يف اتبـاع أهـل 

البيت عليهم السالم والتمسك هبم، فاملقصود من احلديث هو لزوم الـسري عـىل 

ضوء تعاليم أهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله واألخذ بام يصدر منهم، كام يسري 

راكب السفينة بسريها أينام ذهبت، فمقتـىض تـشبيههم بـسفينة نـوح أن النجـاة 

منحرص هبم كام انحرص النجاة بالسفينة، كـام أن املتخلـف عـنهم هنايتـه اهلـالك 

                                
.٦٥٠٧: ، رقم٩٠/ ١٢:  اخلطيب البغدادي تأريخ بغداد،)١(

.١٦٨/ ٩:  جممع الزوائد، اهليثمي)٢(

الفـصل األول، يف اآليـات الـواردة (، ١٥٢:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمـي)٣(

).فيهم عليهم السالم، اآلية السابعة

.٢٨: رشفة الصادي، احلرضمي )٤(
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 .والغرق كام هو شأن كل من ختلف عن سفينة نوح كانت نتيجته الغرق واهلالك

قولـه صـىل اهللا وقد جاء احلديث ببيان عريب مبني، فليس فيـه غمـوض، ف

ومـن ختلـف >:  ويف روايـة أخـرى<من ختلف عنهم غرق وهوى>: عليه وآله

 فيهام داللة واضحة عىل هالك من ختلف عنهم واتبع طريق غريهم، <عنها هلك

يعني من أعرض عنهم، واتبع طريقة غريهم كان مصريه اهلـالك، وهـو دخـول 

 .<عنها ُزخ به يف النارمن ختلف >: النار وبئس القرار، كام يف لفظ آخر، قال

هل جتد يف حديث السفينة قصورًا يف الداللة عـىل لـزوم : وأقول بعد هذا

طاعة أهل البيت عليهم السالم ووجوب السري عىل منهاجهم وطـريقتهم؟ قـال 

 فإنَّ هـذا )١() فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور:(تعاىل

ضوح يأخذ بعنق كلِّ مسلم، ويلزمـه باتبـاع عـيلٍّ احلديث برهان واضح كلَّ الو

 .وأهل بيته عليهم السالم، وال حجة ألحد أن يتخلف عنهم

وممـا يأخـذ : )٢(قال السيد رشف الدين رمحه اهللا تعاىل يف كتابه املراجعـات 

باألعناق إىل أهل البيت، ويـضطر املـؤمن إىل االنقطـاع يف الـدين إلـيهم، قـول 

أال إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، : عليه وآله وسلمرسول اهللا صىل اهللا 

النجوم أمـان : وقوله صىل اهللا عليه وآله.. من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق

فإذا ) يف الدين(ألهل األرض من الغرق، وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف 

َّ (خالفتها قبيلة من العرب  لفوا فصاروا حـزب اخت) يعني يف أحكام اهللا عزَّ وجل

إبليس، هذا غاية ما يف الوسع من إلزام األمة باتباعهم، وردعها عـن خمـالفتهم، 

 .. وما أظن يف لغات البرش كلها أدل من هذا احلديث عىل ذلك

وأنت تعلم أّن املراد بتشبيههم عليهم الـسالم بـسفينة نـوح، أن مـن جلـأ 

يامني نجا من عـذاب النـار، إليهم يف الدين، فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم امل

                                
.٤٦:  سورة احلج، اآلية)١(

.٧٨ – ٧٥: يد رشف الدين العاميل املراجعات، الس)٢(
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إىل جبل ليعـصمه مـن أمـر اهللا، ) يوم الطوفان(ومن ختلف عنهم كان كمن آوى 

وقد حاوله ابن حجر إذ .. غري أن ذاك غرق يف املاء وهذا يف احلميم، والعياذ باهللا

ووجه تشبيههم بالسفينة أن : قال بعد أن أورد هذه األحاديث وغريها من أمثاهلا

وسـلم، وأخـذ ) وآلـه(ّظمهم شكرًا لنعمة مّرشفهم صىل اهللا عليه من أحبّهم وع

هبدي علامئهم نجا من ظلمة املخالفات، ومن ختّلف عن ذلك غرق يف بحر كفـر 

 .)١(النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان

 عن هذا احلـديث ومدلولـه،  الطرف السنةيغضفيا لألسف حينام : أقول

سواء، حتى لو اعـرتف بعـض ندهم عفيصبح حينئٍذ وجود هذا احلديث وعدمه 

 .يرتب عليه أيَّ أثر ُيذكر علامئهم بمدلوله جتده يف النهاية ال

 يف رشح هذا احلديث يف ذكر أوجـه - وهو من علامء السنة -قال املناوي 

فاطمـة ) إن مثـل أهـل بيتـي: (الشبه بني أهل البيت عليهم السالم وبني النجوم

فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجـا، ( والديانة وعّيل وابنيهام وبنيهام أهل العدل

وجه التشبيه أن النجاة ثبتت ألهل السفينة من قوم نـوح ) ومن ختلف عنها هلك

وسلم ألمته بالتمسك بأهـل بيتـه النجـاة، ) وآله(فأثبت املصطفى صىل اهللا عليه 

وجعلهم وصلة إليها، وحمصوله احلث عىل التعلق بحبهم وحـبلهم، وإعظـامهم 

 لنعمة مرشفهم، واألخذ هبدي علامئهم، فمن أخذ بذلك نجا من ظلـامت شكراً 

املخالفة، وأّدى شكر النعمة املرتادفة، ومن ختّلف عنه غـرق يف بحـار الكفـران، 

وتيار الطغيان، فاستحق النريان ملا أن بغضهم يوجـب النـار، كـام جـاء يف عـدة 

ين احتج اهللا هبـم عـىل أخبار، كيف وهم أبناء أئمة اهلدى، ومصابيح الدجى الذ

عباده، وهم فروع الشجرة املباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب عـنهم الـرجس 

وطهرهم، وبرأهم من اآلفات، وافـرتض مـودهتم يف كثـري مـن اآليـات، وهـم 

 .العروة الوثقى، ومعدن التقى

                                
.١، الفصل ١١الباب ) اآلية السابعة (١٥٣:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)١(
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واعلم أن املراد بأهل بيته يف هذا املقام العلامء منهم، إذ ال حيث عـىل التمـسك 

 .)١(بغريهم، وهم الذين ال يفارقون الكتاب والسنة حتى يردوا معه عىل احلوض

 

وبعد الذي أوردناه من ثبوت هذا احلديث عنـد الـسنة، ووضـوح : أقول

معناه وداللته عىل إمامة أهل البيت عليهم الـسالم، فـال يبقـى حينئـذ أي عـذر 

ت عليهم السالم بعدما قامت احلجة عليهم هبـذا ألحد يف التخلف عن أهل البي

احلديث وأمثاله ببيان عريب مبني ال يقبل الشك أو التأويل، أو رصفه عن العـرتة 

 .ممن ادعوا إمامتهم، واتبعوهم.. إىل غريهم

وألمهية هذا البحث البأس أن نورد هنا ماجاء يف كتاب خالصة عبقـات 

داللة حـديث الـسفينة ( يف كالمه يف األنوار للمحقق احلجة السيد حامد حسني

ويـدل : وذلك ألمهيتـه ببيـان بـديع، قـال) عىل إمامة أهل البيت عليهم السالم

 :حديث السفينة عىل إمامة أهل البيت عليهم السالم من وجوه

 

إن هذا احلديث يدل عىل وجوب اتباع أهـل البيـت علـيهم الـسالم عـىل 

 إال - بعد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وآله -تباع أحد كذلك اإلطالق، وال جيب ا

 . اإلمام كام دريت فيام سبق يف وجوه داللة حديث الثقلني عىل املطلوب

ويشهد لداللته عىل وجوب اتباعهم مطلقًا كلامت عـدة مـن علـامء أهـل 

 .السنة منهم العجييل الشافعي، وقد تقدم ذكر بعض تلك الكلامت

 

إن هذا احلديث يدل عىل أن اتباع أهل البيت عليهم السالم يوجب النجاة 

واخلالص، ومن املعلوم أن كوهنم كذلك دليل العصمة، وهي تـستلزم اإلمامـة 

                                
.٢٤٤٢ ح٦٥٩ – ٦٥٨/ ٢:  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي)١(
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 . واخلالفة

وقد نص عىل داللة احلـديث عـىل ذلـك مجاعـة يف بيـان وجـه تـشبيههم 

لق إىل التسبب إىل والئهـم، والـسري أنظر كيف دعا اخل: قال الواحدي: بالسفينة

حتت لوائهم، برضب مثلهم بسفينة نوح عليه السالم، جعـل مـا يف اآلخـرة مـن 

خماوف األخطار وأهوال النار كالبحر الذي لج براكبـه، فيـورده مـشارع املنيـة، 

ويفيض عليه سجال البليـة، وجعـل أهـل بيتـه عليـه وعلـيهم الـسالم مـسبب 

ة من متألفه، وكام ال يعرب البحـر اهليـاج عنـد تالطـم اخلالص من خماوفه والنجا

األمواج إال بالسفينة، كذلك ال يأمن نفخ اجلحيم وال يفوز بدار النعـيم إال مـن 

توىل أهل بيت الرسول صلوات اهللا عليـه وعلـيهم، وختـىل هلـم وّده ونـصيحته، 

مـآل، وأكد من مواالهتم عقيدته، فإن الذين ختلفوا عـن تلـك الـسفينة آلـوا رش 

وخرجوا من الدنيا إىل أنكال، وجحيم ذات أغالل، وكام رضب مـثلهم بـسفينة 

 .)١(... نوح قرهنم بكتاب اهللا تعاىل فجعلهم ثاين الكتاب وشفع التنزيل

 

إن هذا احلديث يدل عىل أفضلية أهـل البيـت علـيهم الـسالم مـن سـائر 

 ألمـر - أو يف مرتبتهم مـن الفـضل -أفضل منهم الناس مطلقًا، إذ لو كان أحد 

الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم باالقتداء به دوهنم، وإال لزم أن يكون قد غش 

وقد رصح بداللـة احلـديث عـىل ذلـك مجاعـة مـن ... أمته، وحاشا هللا من ذلك

 .أعيان علامء السنة كام تقدم

 

دل عىل وجوب حمبـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم عـىل إن هذا احلديث ي

اإلطالق، ووجوهبا كذلك دليل عىل وجـوب عـصمتهم وأفـضليتهم واالنقيـاد 

                                
.٥١٧، ح٤٧ باب ٢٤٣/ ٢: فرائد السمطني، اجلويني:  راجع)١(
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 .وكل ذلك يستلزم اإلمامة.. هلم

 

إن هذا احلديث يدل عىل أن حمبة أهل البيت عليهم السالم توجب النجاة، 

إذ لو كان منهم ما يوجب سخط الباري تعاىل ملـا وهذا املعنى يستلزم عصمتهم، 

جازت حمبتهم ومتابعتهم فضًال عن وجوهبا وكوهنا سببًا للنجاة وهـذا واضـح، 

 .. وإذا ثبت عصمتهم عليهم السالم مل يبق ريب يف إمامتهم

 

إن هذا احلديث يدل عىل هالك وضالل املتخلفني عن أهل البيت علـيهم 

سالم، وختلف اخللفاء عنهم من الوضوح بمكان كام أثبتـه علامؤنـا األعيـان يف ال

كتب هذا الشأن، فبطل هبذا خالفتهم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وثبتـت 

 .خالفة سيدنا أمري املؤمنني عليه السالم

 

م كان من املفلحـني النـاجني، ومـن إن هذا احلديث يدل عىل أن من اتبعه

خالفهم وتركهم كان من الكافرين اخلارسين، فبهم وباتباعهم يعرف املؤمن من 

الكافر، وهذا املعنى أيضًا يقتـيض اإلمامـة والرئاسـة العامـة، ألنـه مـن شـؤون 

 .)١(العصمة املستلزمة لإلمامة

 

ن احلديث بعدما ثبت األمـر بركـوب هـذه الـسفينة وهذا املعنى نفهمه م

 مادام خطر الغـرق  يف كل وقتلألمن من الغرق، فالبد من وجود هذه السفينة

موجود، فإذن الخيلو كل زمان منها، فوجب ركوهبا لألمن من الغرق، فهي أمان 

                                
.٢١٠ – ٢٠٩/ ٤:  حامد النقوي خالصة عبقات األنوار، السيد)١(
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هلم مامتسكوا هبا، وركبوا فيها، واليتم كـل ذلـك إال بوجـود رجـل يقـود هـذه 

 من أهل البيت عليهم السالم يف كل زمان، وليس هـو إال اإلمـام الـذي السفينة

 .نعلم بالرضورة عدم خلو الزمان منه أبداً هبذا افرتض اهللا عىل الناس طاعته، و

إن هـذا ): داللته عىل لزوم اإلمام يف كل عرص: (جاء يف خالصة العبقات

 السالم يف كـل احلديث يدل عىل لزوم وجود إمام معصوم من أهل البيت عليهم

زمان إىل يوم القيامة، ليتسنى لألمة يف مجيع األدوار ركوب تلك السفينة والنجاة 

 يدل عـىل صـحة مـذهب أهـل احلـق وبطـالن املـذاهب هبا من اهلالك، فهو إذاً 

 .)١(األخرى كام ال خيفى

 

 رضورة وجـود إمـام يف ىل تساملهم عهذا احلديث رواه الفريقان، ممايدل عىل

الـسنة تنعقـد أمـا ، و الـرشعي بالنصفنحن اإلمامية تنعقد عندنا اإلمامة، كل زمان

 : فمن الروايات يف هذا الباب، ماييل.. عندهم بغري ذلك مما ذكروه يف كتبهم

قال رسـول : عن أيب صالح، عن معاوية قال: روى ابن حبان يف صحيحه

 .)٢(من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: موسل) وآله(اهللا صىل اهللا عليه 

 . )٣(ومثله أيضًا يف مسند أمحد بن حنبل

عن ابن عمر يف حديث لـه عـن رسـول اهللا صـىل اهللا : ويف صحيح مسلم

من خلع يدًا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة لـه، : وسلم يقول) وآله(عليه 

 .)٤(ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

                                
.٢١٠/ ٤:  خالصة عبقات األنوار، السيد حامد النقوي)١(

.٤٣٤/ ١٠:  صحيح ابن حبان)٢(

.٢١٨/ ٥: ، جممع الزوائد، اهليثمي٩٦/ ٤:  مسند أمحد بن حنبل)٣(

، املحىل، ١٥٧ – ١٥٦ / ٨: ، السنن الكربى، البيهقي٢٢ – ٢١/ ٦:  صحيح مسلم)٤(
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 ..إىل غري ذلك مما ورد عندهم من ألفاظ هذا احلديث

ذهبت السنة إىل وجوب بيعة احلاكم وطاعته بمفاد هـذا احلـديث، : أقول

 . وأن كّل من ختلف عن بيعته مات ميتة جاهلية

ال حيل ملسلم أن يبيت ليلتني ليس يف عنقـه إلمـام بيعـة ملـا : قال ابن حزم

 . )١(.. رويناه من طريق مسلم

البيعة مأخوذة من البيع، وذلـك أن املبـايع : قال القرطبي يف رشح مسلمو

لإلمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه بذل نفسه وماله هللا تعاىل، وقد وعـد اهللا 

 . تعاىل عىل ذلك باجلنة، فكأنه حصلت معاوضة

مـن مـات : ثم هي واجبة عىل كل مسلم لقوله صىل اهللا عليه وآله وسـلم

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غري أنه من كان مـن أهـل احلـل والعقـد وليس يف 

والشهرة فبيعته بالقول واملبارشة باليد إن كان حارضًا، وبالقول واالشـهاد عليـه 

إن كان غائبًا، ويكفي من ال يؤبه لـه وال يعـرف أن يعتقـد دخولـه حتـت طاعـة 

ًا لـذلك، فـإن أضـمره اإلمام ويسمع ويطيع له يف الرس واجلهر، وال يعتقد خالف

 .)٢(فامت مات ميتة جاهلية، ألنه مل جيعل يف عنقه بيعة، انتهى 

 تسلم مقاليـد لكل منإذا كان السنة يعطون الرشعية : ونضيف القول هنا

فيوجبون له البيعة والطاعة كام كانتا للنبي صـىل اهللا عليـه ! الناس بأّي وجه كان

 يلتزمـون بمفـاد هـذا يف الوقـت نفـسه وآله، بحكم هذا احلديث، لكنا ال نراهم

 اإلسالم من مل يعمل هبذه القاعـدة،  صدراحلديث يف مجيع املوارد؟ فإن يف تأريخ

!احلديث أم ال؟هذا فهل يطبقون عليه ما يوجبه 

                                             
.١٩٠/ ١٩: ، املجموع، حميي الدين النووي٨٧، مسألة ٤٦-٤٥/ ١: ابن حزم

.١٧٦٨: ، مسألة٣٥٩/ ٩:   املحىل، ابن حزم)١(

.٣٦٧/ ٨:  مواهب اجلليل، احلطاب الرعيني)٢(
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فعىل سبيل املثال، هناك مجلة من الصحابة مل يبايعوا أمري املؤمنني عليه الـسالم 

 عمـر، وغريمهـا ومل حيـرضوا معـه يف حروبـه، كسعد بن أيب وقاص، وعبـد اهللا بـن

وكذلك مثل طلحة والزبري اللذين نكثا بيعـة أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم وخرجـا 

حتـى ! ويؤّلبان الناس عىل حربه؟ فلم يكن هلام حينئذ إماٌم، وال بيعة ألحد! يقاتالنه

 !!، فلم نجدهم يلتزمون بتطبيق مفاد هذا احلديث عليهمقتال بال إمام

كيف ساغ هلؤالء وأمثاهلم أن يتخّلفوا عن بيعة اخلليفـة الـرشعي الـذي ف

جتب عليهم بيعته وطاعته، فلم ينقادوا إليه، ومل حيرضوا معه يف حروبه، بل نكثـا 

أن من مات بغـري إمـام، أو خلـع ب أصحر مع أن احلديث قدبيعته وخرجا عليه؟ 

 ! طاعة مات ميتة جاهلية

ا أن هنـاك مجلـة مـن علـامء الـسنة مل تكـن يف رخيي�ـهذا وقد ثبت أيـضًا تأ

، وهذا ما يدل عىل أن البيعة ليست لكل من تسنم )١(أعناقهم بيعة حلكام عرصهم

                                
 أمثال أيب حنيفة الذي ساند حركة زيد بن عيل عليه السالم، وغريه من علـامء وذلك )١(

ته، ومنهم أيضًا ابن تيمية الذي أودعـه السنة ممن عرف عنهم عدم تأييد احلاكم وبيع

فنقمـوا عليـه حتـى ! حاكم عرصه السجن بسبب عقائده التي خالف فيها املسلمني

.٧٢٦مات يف قلعة دمشق سنة 

يف )  ٥٠ص:  هتنئة الصديق املحبوب(يقول السيد حسن بن عيل السقاف يف كتابه 

وضـع ابـن تيميـة يف وينبغي أن نعرف جيداً بأن الذي : معرض كالمه عن ابن تيمية

السجن حتى مات فيه هـم أئمـة اهلـدى واحلـق مـن علـامء أهـل الـسنة واجلامعـة، 

 !! وأسامؤهم مدونة يف كتب التاريخ والرتاجم فلرياجعها من شاء

البداية والنهاية، ابـن : وراجع أيضًا يف األسباب التي من أجلها حبس ابن تيمية

 ٦٢: سالمية، ألكرم عبد الكريم ذياب، وكتاب التشيع والوسطية اإل٤٧/ ١٤: كثري

– ٦٥. 

) اإلسالم بني العلامء واحلكام(وحسبك يف هذا الصدد أن ترجع إىل كتاب : أقول

للشيخ عبد العزيز البدري البغدادي، ط املكتبة العلمية يف املدينة املنورة، فقد رسد فيه 

سيب، وحمنـة حمنة سـعيد بـن املـ: مجلة من حمن علامء السنة مع حكام عرصهم، منها
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ا كان فإن هؤالء مل يرضوا ألنفسهم أن تكون علـيهم بيعـة لكـل مـن ! اخلالفة أي�

 !حكم واستوىل

يـشمل كام أن احلديث ال يسوغ ألحد أن خيرج من هذه القاعدة، فهو عام 

 يسوغ القـول عمـن ختلـف عـن اإلمـام وال يستثني أحدًا، كام أنه المجيع الناس 

،  فـيام قـدمناه ظاهرن احلديث نصفإ! الرشعي أو خرج عليه أنه اجتهد فأخطأ؟

 !جتهاد يف قبالهوال اال! ال يقبل التأويل

إذا أّرص الـسنة عـىل القـول : ونشري هنا إىل أمر مهم ال ينكره السنة فنقول

! وإن كان فاسقًا كيزيد بن معاوية! وب بيعة وطاعة سائر من توىل من الناسبوج

فامذا يقولون إذن يف سبط رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله الذي مل يبايعـه، ومل تكـن 

فهل يـرىض القـوم بـأن ينـسبوا ! له بيعة قط ألحد من الناس، والكل يعلم ذلك

 اهللا عليه وآله ما ينـسبونه لـسائر لسيد شباب أهل اجلنة، ورحيانة رسول اهللا صىل

أو يعرتفـوا بـأن اإلمـام ! الناس بام يفرضه هـذا احلـديث مـن احلكـم املـذكور؟

احلـسني عليـه اإلمام  هو سيد شباب أهل اجلنة  آنذاكالرشعي الذي جتب طاعته

فال جيوز أن يكون عليه !. السالم الذي أوجب اهللا تعاىل عىل الناس حمبته وواليته

 !غريه، وأن يزيد هو الذي جيب عليه أن ينقاد إليه، وكذلك سائر األمةإمامًا أو 

كام أن هناك أيضًا سؤال يفرض نفسه، وهو وجـود عـدة حكـام يف زمـن 

واحد، كام هو احلاصل يف هذا الزمان، ومن قبل أيضًا فقد شهد الــتأريخ، أكثـر 

ان خليفـة  كام يف زمن عبد امللك بـن مـروان الـذي كـ)١(من خليفة يف زمن واحد

                                             
سعيد بن جبري، وحمنة اإلمام جعفر الصادق عليه الـسالم مـع املنـصور الـدوانيقي، 

وحمنة أيب حنيفة النعامن، وحمنة مالك بن أنس، وحمنة أمحـد بـن حنبـل، وحمنـة حممـد 

الـخ ولـو .. الشافعي، وحمنة البخاري وحمنة العز بن عبد السالم، وكذلك ابن تيميـة

م عرصهم بالطاعة والبيعة ملا خالفوهم، فسجن من سـجن، كان هؤالء يدينون حلكا

!.وعذب من عذب منهم حتى مات بعضهم يف السجن

وال حيل أن يكون : قال) ١٧٧١: (مسألة: ٣٦٠/ ٩:  جاء يف كتاب املحىل البن حزم)١(
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الشام، وكان عبد اهللا بن الزبري خليفة احلجاز، وكـان أيـضًا املـأمون العبـايس يف 

فرتة خليفة عىل خراسان، بينام كان أخوه األمني خليفة عىل بغداد، فمن هو إمـام 

املسلمني منهام الذي جتب بيعته وطاعته عىل الناس دون غـريه، ونحـن نعلـم أن 

ال واحدًا، وترجيح بعضهم عـىل بعـض حيتـاج إىل إمام املسلمني كافة ال يكون إ

الدليل الرشعي، كام أنه اليمكن القول أيضًا بلـزوم طـاعتهم مجيعـًا، وقـد وقـع 

 !ماوقع بينهم من خالف وقتال؟

بعد نقل هذه األحاديث عن صـحاح ) قدس رسه(يقول العالمة األميني 

سانيد، فال ندحـة هذه حقيقة راهنة أثبتتها الصحاح وامل: أهل السنة ومسانيدهم

عن البخوع ملفادها، وال يتم إسالم مسلم إال بالنزول ملؤداها، ومل خيتلف يف ذلك 

اثنان، وال أن أحدًا خاجله يف ذلك شك، وهذا التعبري ينم عـن سـوء عاقبـة مـن 

يموت بال إمام، وأنه يف منأى عن أي نجاح وفالح، فإن ميتة اجلاهليـة إنـام هـي 

 !ادرش ميتة، ميتة كفر وإحل

وهي أن الصّديقة الطاهرة املطهـرة ! لكن هنا دقيقة ال بد من البحث عنها

بنص الكتاب الكريم التي يغـضب اهللا ورسـوله لغـضبها، ويرضـيان لرضـاها، 

ويؤذهيام ما يؤذهيا، قضت نحبها ولـيس يف عنقهـا بيعـة ملـن زعمـوا أنـه خليفـة 

 جـاء يف الـصحيحني كـام..! ومثلها بعلها عليه السالم طيلة ستة أشـهر! الوقت

كان لعيل من الناس وجه حياة فاطمة، فلام توفيـت اسـتنكر عـيل وجـوه : وفيهام

 .  )١(الناس

                                             
يف الدنيا إال إمام واحد، واألمر لألول بيعة، ملا روينا من طريق مسلم عن عبد اهللا بن 

وسـلم يقـول يف ) وآله(أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه : (ن العايص يقولعمرو ب

ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن : حديث طويل

.الخ).. جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر

. ١٥٤/ ٥: ، صحيح مسلم٨٣/ ٥:  صحيح البخاري)١(
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كان الناس حيرتمون عليًا يف حياهتا كرامة هلا، ألهنا : قال القرطبي يف املفهم

بضعة من رسول اهللا وهو مبارش هلا، فلام ماتت وهـو مل يبـايع أبـا بكـر انـرصف 

 . االحرتام ليدخل فيام دخل فيه الناس، وال يفرق مجاعتهمالناس عن ذلك 

فاحلقيقة هاهنـا مـرددة بـني أن الـصّديقة سـالم اهللا عليهـا عزبـت عنهـا 

رضورية من رضوريات دين أبيها، وهي أوالها وأعظمها، وقـد حفظتـه األمـة 

  عىل غري سنة أبيها، وبـني أن ال- والعياذ باهللا -مجعاء حرضهيا وبدوهيا، وماتت 

وقـد رواه احلفظـة األثبـات مـن الفـريقني، ! يكون للحديث مقيل من الـصحة

وتلقته األمـة بـالقبول، وبـني إهنـا سـالم اهللا عليهـا مل تـك تعـرتف للمـتقمص 

باخلالفة، وال توافقه عىل ما يدعيه، ومل تكن تراه أهًال لذلك، وكـذلك احلـال يف 

ويرتأي !  أن خيتار الشق األولموالنا أمري املؤمنني عليه السالم، فهل يسع ملسلم

لبضعة النبوة ولزوجها نفس النبي األمني ووصيه عـىل التعيـني مـا يأبـاه العقـل 

 !.ال، ليس ألحد أن يقول ذلك! واملنطق ويربأ منه اهللا ورسوله؟

وأما الشق الثاين، فال أظن جاهًال يسف إىل مثله بعد استكامل رشايط الصحة 

، ومهرة الكالم عىل اخلضوع ملفاده، وإطباق األمـم والقبول، وإصفاق أئمة احلديث

اإلسالمية عىل مؤداه، فلم يبق إال الـشق الثالـث، فخالفـة مل تعـرتف هلـا الـصّديقة 

ز موالنـا أمـري املـؤمنني ! وماتت وهي واجدة عليها وعىل صاحبها،! الطاهرة وجيـوِّ

عة، وال بايع هو، وهو يعلـم أن التأّخر عنها ولو آنًا ما، ومل يأمر حليلته باملبادرة إىل البي

من مات ومل يعرف إمام زمانه، وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فخالفـة هـذا 

 .  )١(!!شأهنا حقيقة باإلعراض عنها، والنكوص عن البخوع لصاحبها

وهناك أمر آخر أيضًا نود قولـه هنـا بمناسـبة هـذا احلـديث، وهـو مـاذا 

 ما قبل تعيني اخلليفة الالحق بعد موت اخلليفة يقولون أيضًا؟ فيمن مات يف فرتة

.. السابق، كالفرتة التي حصلت أيام الشورى بعد مقتل عثامن بن عفان وغريهـا

                                
.٣٦٢ -٣٦٠/ ١٠ : الغدير، الشيخ األميني)١(
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وهذا يلزم عىل رأهيم أن من مات يف خالل هذه الفرتة أنه مات بغري إمام فموتتـه 

 .فامذنبه يموت ميتتة جاهلية إذا مل يتعني له اإلمام بعد؟! جاهلية؟

 عىل مـذهب اإلماميـة، فكـل هـذه اإليـرادات ال تـرد، فـإن اإلمامـة أما

التنقطع أبدًا بموت اإلمام السابق، وال للحظة من الزمن، فـإن اإلمـام الالحـق 

يقوم من بعده مبارشة كام ثبت يف إمامة اإلئمة االثني عرش عليهم الـسالم، وكـام 

جبـري، عـن ابـن جاء يف احلديث الذي أخرجه اجلويني بإسناده عـن سـعيد بـن 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لعـيل بـن أيب طالـب عليـه : عباس قال

ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نـوح مـن ركـب : السالم يف حديث له

فيها نجى، ومن ختلف عنها غرق، ومثلكم مثل النجوم كلـام غـاب نجـم طلـع 

 .  )١(نجم إىل يوم القيامة 

هــذا احلــديث الينطبــق إال عــىل مــذهب الــشيعة وخالصــة الكــالم أن 

اإلمامية، والتي تقول بعدم خلو الزمان من وجود إمام معصوم، فهو الذي جيب 

عىل الناس معرفته وطاعته، وهو الذي تستلزم جهالته امليتتة اجلاهلية، ال كل من 

جاء من سوقة الناس، ثم حكمهم فيكون حاله حال األنبياء يف وجـوب الطاعـة 

عة واملعرفة، فاليمكن أن يرتك اهللا تعـاىل النـاس مهـًال بـال إمـام يرعـاهم، والبي

 ..وينظم أمورهم

  ال يصلح الناس فـوىض ال رساة هلـم

 

ــــــادوا ــــــاهلم س   وال رساة إذا جه

 : وللمزيد من اإليضاح سوف نتكلم هنا يف مضمون احلديث ومفاده 

                                
: ، ينابيع املودة، القندوزي احلنفي٤٦باب  ٥١٧ ح ٢/٢٣:  فرائد السمطني، اجلويني)١(

، ٤٤ – ٤٣: ، فضائل أمري املؤمنني عليـه الـسالم، ابـن عقـدة الكـويف٣ح٣٩١/ ١

 – ١٩٣/ ١:وراجع أيضًا ما جاء يف هنج البالغة، خطب اإلمـام عـيل عليـه الـسالم

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤



١٣٧ ................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

<> 

ة اإلمام يف احلديث هو احلاكم أو السلطان، وذلك ألن ليس املراد من كلم

اإلمام سمي إمامًا ألنه يؤتم به، ويقتدى به يف أفعاله وأقواله، وهذا ال يتسنى إال 

لإلمام املعصوم الذي أذهب اهللا عنه الرجس وطهره تطهريا، فهـو الـذي جعلـه 

ًة َهيْـُدوَن بَِأْمِرَنـاَوَجَعلْنَاهُ {: إمامًا للناس ليهتدوا به يف الدين، قال تعاىل  )١(}ْم َأئِمَّ

فهؤالء هم الذين جتب طاعتهم وواليتهم، فهم أحق الناس باإلتباع من غريهم، 

ي إِالَّ َأْن ُهيْـَدى َفـَام {: وقال تعاىل ـْن َال َهيِـدِّ َأَفَمْن َهيِْدي إَِىل اَحلقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ

ُكُمونَ   .)٢(}َلُكْم َكْيَف َحتْ

إلمام التي جتب طاعته يف مجيع األحوال، هو اإلمام املعصوم املنقاد ألمر فا

اهللا تعاىل يف مجيع األمور، املهتدي اهلادي لغريه، وإال اسـتلزم إغـراء النـاس بـه، 

والوقوع يف الضاللة واجلهالة، وحاشـا هللا تعـاىل أن يوجـب طاعـة خملـوق غـري 

العـصيان واخلطـأ، فاإلمـام معصوم طاعة مطلقة مع ما يصدر منه من الـذنب و

 .)٣(!املعصوم هو وحده الذي اليمكن يستزل أوخيدع، أو حييف يف حكمه

                                
.٧٣:  سورة األنبياء، اآلية)١(

.٣٥:  سورة يونس، اآلية)٢(

يا بن شهاب، ما حديث يرويـه :  فقال له- أو سليامن - دخل ابن شهاب عىل الوليد )٣(

إهنم يروون أن اهللا تعـاىل إذا اسـرتعى : ما هو يا أمري املؤمنني؟ قال: أهل الشام؟ قال

كذبوا يا أمري املؤمنني، : ئات، فقالعبدًا رعية كتب له احلسنات، ومل يكتب عليه السي

َيـا {: فإنه تعاىل يقول لنبيـه داود: بل نبي، قال: قال! أيام أقرب إىل اهللا، نبي أم خليفة

َوى َفيُـِضلََّك  قِّ َوَال َتتَّبِِع اْهلَ ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْنيَ النَّاِس بِاْحلَ َداُووُد إِنَّ

ْم َعَذاٌب َشدِيدٌ َعْن َسبِي : سـورة ص، اآليـة (}ِل اهللاَِّ إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َهلُ

.إن الناس ليغروننا عن ديننا: فقال سليامن) ٢٦

 )٦١/ ١٧: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد(

كان عبد امللك بن مروان يـسمى محامـة املـسجد : ١٧٢: ويف حمارضات األدباء

: ومه املسجد احلرام، فلام أتاه اخلرب بخالفته كان املصحف يف حجره فوضعه وقالللز
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ومن هنا نقول أيضًا إذا ثبت وجوب معرفـة اإلمـام إذن ال ختلـو األرض 

من إمام مؤيد من اهللا تعاىل مادام قد أوجب عليهم معرفته وطاعتـه، ولـيس هـو 

اه أمرهم، فاإلمام هو الذي يقود النـاس إال الذي اصطفاه عليهم مجيعًا، واسرتع

ويسري هبم إىل طاعة اهللا تعاىل ورضوانه، وهذا األمـر اليتـسنى لكـل مـن تـسنم 

 .منصب اخلالفة، وحكم يف رقاب الناس

وباجلملة فاإلمـام جيـب : يقول السيد الطباطبائي يف امليزان يف هذه املسألة

 متحققـًا بكلـامت مـن اهللا -كـوت أن يكون إنسانًا ذا يقني، مكشوفًا له عـامل املل

وسيجئ تفسريه باإلمـام )١(}َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهمْ {: قال تعاىل.. سبحانه

احلق دون كتاب األعامل، عىل ما يظن من ظاهرهـا، فاإلمـام هـو الـذي يـسوق 

احليـاة الناس إىل اهللا سبحانه يوم تبىل الرسائر، كام أنه يسوقهم إليه يف ظاهر هـذه 

الدنيا وباطنها، واآلية مع ذلك تفيد أن اإلمام ال خيلو عنـه زمـان مـن األزمنـة، 

 عـىل مـا سـيجئ يف تفـسري }ُكلَّ ُأنَاسٍ {: وعرص من األعصار، ملكان قوله تعاىل

 .اآلية من تقريبه

ثم إن هذا املعنى أعني اإلمامة، عىل رشافته وعظمته، ال يقوم إال بمن كان 

، إذ الذي ربام تلبّس ذاته بالظلم والشقاء، فإنام سعادته هبداية سعيد الذات بنفسه

                                             
إين كنت أحترج أن أطأ نملة، وإن احلجاج يكتب إيلَّ يف : وقال! هذا فراق بيني وبينك

 ! قتل فئام من الناس فام أحفل بذلك

! أي واهللا والـدماء: فقـال! بلغنـي أنـك رشبـت الطـالء: وقال له الزهري يوما

 )! وإذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه! عجبًا للسلطان كيف حيسن؟: قالو

أفيض األمـر إىل عبـد امللـك واملـصحف يف حجـره يقـرأ : وعن ابن عائشة قال

 .هذا آخر العهد بك:  وقال-فأطبقه 

، سـري أعـالم ١٢٧/ ٣٧: ، تـأريخ دمـشق٣٨٩/ ١٠: تاريخ بغداد، اخلطيب(

.أخبارهم يف التأريخ وهي كثريةإىل غري ذلك من ). ٢٤٨/ ٤: النبالء

.٧١:  سورة اإلرساء، اآلية)١(
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ي إِالَّ {: من غريه، وقد قال اهللا تعاىل ْن َال َهيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ َأَفَمْن َهيِْدي إَِىل اْحلَ

،  وقد قوبل يف اآلية بني اهلادي إىل احلق وبني غري املهتـدي إال بغـريه)١(}َأْن ُهيَْدى

أعني املهتدي بغريه، وهـذه املقابلـة تقتـيض أن يكـون اهلـادي إىل احلـق مهتـديًا 

 . بنفسه، أن املهتدي بغريه ال يكون هاديًا إىل احلق البتة

أن اإلمام جيب أن يكون معـصومًا عـن : أحدمها: ويستنتج من هنا أمران

 أيـضًا قولـه الضالل و املعصية، وإال كان غري مهتد بنفسه، كام مر، كام يدل عليه

َالِة {: تعاىل اِت َوإَِقاَم الـصَّ ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحيْنَا إَِلْيِهْم فِْعَل اَخلْريَ َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ

َكاِة َوَكاُنوا لَنَا َعابِِدينَ   فأفعال اإلمام خريات هيتدى إليهـا ال هبدايـة )٢(}َوإِيتَاَء الزَّ

بتأييد إهلي، وتسديد ربـاين، والـدليل عليـه قولـه من غريه، بل باهتداء من نفسه 

 بناء عىل أن املصدر املضاف يدل عىل الوقوع، ففرق بـني }فِْعَل اَخلْريَاتِ {: تعاىل

فال يدل عىل التحقـق والوقـوع، ) وأوحينا إليهم أن افعلوا اخلريات: (مثل قولنا

هو يـدل عـىل أن مـا فعلـوه مـن  ف}َوَأْوَحيْنَا إَِلْيِهْم فِْعَل اَخلْريَاتِ {: بخالف قوله

 . اخلريات إنام هو بوحي باطني، وتأييد ساموي

عكس األمر األول، وهو أن من ليس بمعـصوم فـال يكـون إمامـًا : الثاين

 .)٣(.. هاديًا إىل احلق البتة

يعنـي باإلمـام ) من مات ولـيس لـه إمـام:(فنخلص من هذا كله أن قوله

 .، املنصوص عليه يف الرشعاإلمام املعصوم، املؤيد من اهللا تعاىل

<> 

يعني يموت عىل غري دين اإلسالم، وهي ميتة أهل الرشك والضاللة، فيكون 

                                
.٣٥:  سورة يونس، اآلية)١(

. ٧٣:  سورة األنبياء، اآلية)٢(

.٢٧٤ -٢٧٣/ ١:  تفسري امليزان، السيد الطباطبائي)٣(



# مهدي األمم...........................................................١٤٠

حاله حال من أنكـر نبـوة األنبيـاء والرسـل، ونعلـم بالـرضورة أن هـذا احلكـم ال 

ىل أن جيعل هـذا ينسحب عىل من مل يبايع احلاكم، ومل يدخل يف طاعته، فحاشا هللا تعا

املنصب العظيم الـذي جعلـه ألنبيائـه وأوليائـه الـذين أمـر النـاس كافـة بطـاعتهم 

وواليتهم، وهم املعصومون املطهرون، فيمنحه لـسائر احلكـام والـسالطني الـذين 

فيمـوت ! اختارهم الناس وولوهم، فيعطيهم نفس هذا احلكم من الطاعـة والبيعـة

أن احلكام والـسالطني أنفـسهم أيـضًا حيتـاجون إىل من مل يبايعهم موتة جاهلية، كام 

إمام يقتدون به، ليسري هبم عىل ضـوءكتاب اهللا وسـنة رسـوله صـىل اهللا عليـه وآلـه 

الحييد عن احلق أبدًا، وهو اإلمام املعصوم، فهو املهتدي املطلـق الـذي ال حيتـاج إىل 

 .داية واملعرفةهداية أحد من الناس، فهو غني عنهم بام حباه اهللا تعاىل من اهل

ال يصح إال يف حّق مـن اختـاره ) احلديث(ففي عقيدة الشيعة اإلمامية أن 

اهللا تعاىل وسّدده، واسرتعاه أمر األمة، وهو اإلمام الذي نـّصبه النبـي صـىل اهللا 

عليه وآله إمامًا عىل األمة، وهو أمري املـؤمنني واألئمـة مـن بعـده، فهـم الـذين 

، ال كّل من حكـم رقـاب النـاس، وتـسلط )١(اجلاهليةتستلزم جهالتهم امليتة عىل 

                                
 كام ورد هذا التعبري أيضًا يف من أبغـض أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم أن ميتتـه ميتـة )١(

) وآلـه(قد روى الطرباين بإسناده عن ابن عباس أن النبـي صـىل اهللا عليـه جاهلية، ف

أال من أحبك حّف باألمن واإليامن، ومـن أبغـضك :.. وسلم قال لعيل عليه السالم

 .أماته اهللا ميتة اجلاهلية، وحوسب بعمله يف اإلسالم

 /١١: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي٦٣/ ١١:املعجم الكبري، الطـرباين: راجع

 .١١١/ ٩: ، جممع الزوائد، اهليثمي٣٢٩٣٥ ح٦٠٧

فعىل هذا تكون جهالة اإلمام مساوقة لبغضه، وكالمها نتيجته واحدة، وهو امليتة 

 .اجلاهلية، وإن كانت الثانية أشد من األوىل

 أن أمـري ٢١٩: وجاء أيضًا يف كتـاب اخلـصال للـشيخ الـصدوق عليـه الرمحـة

وأمـا أنـت يـا :- وكان من املنحرفني عنـه -ن يزيد املؤمنني عليه السالم قال خلالد ب

من كنت مواله : فإن كنت سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول! خالد بن يزيد

فهذا عيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، ثم مل تشهد يل اليـوم بالواليـة 
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عليهم حتى لو كان فاسقًا، شاربًا للخمـر، قـاتًال للـنفس املحرتمـة، فحاشـا أن 

 !!. يكون أمره أمر اهللا تعاىل، وهنيه هني اهللا تعاىل

وهذا مايدل عىل أن اإلمامة من األصول وليست من الفـروع، فـإن تـرك 

عن عمد اليوجب املـوت عـىل امليتـة اجلاهليـة، يشء من الفروع اجتهادًا وليس 

حاشا هللا تعاىل أن جيعل بيعة احلاكم أصالً من أصول الـدين، وأن مـن : وكام قلنا

ألن ذلك اليكون إال ملن واله عـىل األمـة ونـص ! ختلف عنها مات ميتة جاهلية

إن : عليه، وإذا زعموا أهنا ليـست مـن األصـول بـل هـي مـن الفـروع، فنقـول

 .نها اليستوجب املوت عىل غري اإلسالمالتخلف ع

فـال ريـب يف أن اإلمامـة إنـام هـي مـن : يقول الشهيد نـور اهللا التـسرتي

األصول، وهلذا يذكر يف الكتـب املـصنفة فيـه، فكيـف يمكـن إثباهتـا بالقيـاس 

 .الفقهي الذي ال يكون إال يف الفروع؟

األصـول، وأما ما ذكره صاحب املواقف من أن مسألة اإلمامة ليست من 

فمعـارض بـام ذكـره القـايض ! وجممج فيه العالمة الدواين بأنـه بـالفروع أشـبه

البيضاوي يف مبحث األخبار من كتاب املنهاج، ومجٌع مـن شـارحي كالمـه، أن 

اإلمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي خمالفتها توجب الكفر والبدعة، وبام 

يف غـريه مـن أن النبـي صـىل اهللا رواه احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني وغريه 

من مات ومل يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، فإنـه : عليه وآله وسلم قال

 من الفروع وإن كـان يشءرصيح يف أن اإلمامة من األصول رضورة أن اجلاهل ب

 ..واجبًا ال يكون ميتته ميتة جاهلية، وال يقدح ذلك يف إسالمه

 صنو مرتبة النبوة، وأن حقـوق النبـوة مـن وأيضًا قد رصحوا بأن اإلمامة

محاية بيضة اإلسالم، وحفظ الرشع، ونصب األلوية واألعالم يف جهـاد الكفـار 

والبغاة، واالنتصاف للمظلوم، وإنفاذ املعروف، وإزالة املنكر إىل غري ذلـك مـن 

                                             
.الخ.. فال أماتك اهللا إال ميتة جاهلية
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 .توابع منصب النبوة ثابتة لإلمامة ألهنا خالفة ونيابة عنها

 مسألة اإلمامة مثل مسألة النبوة يف كوهنا مـن أصـول  وباجلملة لو مل تكن

الدين، وكان يكفي فيها كام يف سائر الفروع ظن املجتهدين أو تقليـدهم للـزم أن 

! ال جيوز ختطئة املجتهد الذي ظن أن أبا بكـر لـيس بإمـام، وكـذا ختطئـة املقلـد

السالم خليفـة إين أعتقد أن أمري املؤمنني عليه : واحلال أهنم إذا سمعوا من يقول

للنبي صىل اهللا عليه وآله بغري فصل بسبب الظـن الـذي قـادين إليـه أو بواسـطة 

 .)١(..!!تقليد املجتهد الفالين خيطئونه بل يكفرونه

إنام أصبحت جهالة هذا اإلمام تقتيض امليتة عىل : وأضيف القول هنا أيضاً 

ليـه وآلـه، اهلـادي اجلاهلية إنام هي من أجل كونه خليفة لرسول اهللا صـىل اهللا ع

لألمة يف دينها، واملبني هلم أحكام اهللا تعاىل وسنة نبيه صـىل اهللا عليـه وآلـه، فـإذا 

جهله أحد من الناس، فكأنام جهل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، فتحـبط مجيـع 

أعامله، والينفعه عمله، وحاله حال من مات يف اجلاهلية، فالنتيجة كام أن جهالـة 

املوت عىل اجلاهلية، فكذلك جهالة اإلمام ألهنـام مـن واد واحـد، النبي تستلزم 

كام يف الدعاء يف غيبة القـائم مـن آل حممـد عليـه : ومن هنا جاء يف الدعاء عندنا

عرفني حجتك، فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت عن ! اللهم: وعليهم السالم

 .)٢(.. ال متتني ميتة جاهلية! ديني، اللهم

 : ناه أمور، منهايؤيد أيضًا ما قدم

  <ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي>:  حديث الثقلني-١

  <ومن ختلف عنهم غرق وهوى> وكذلك حديث السفينة إذ جاء فيه -٢

 .<وإذا خالفتهم قبيلة كانوا حزب إبليس>: قوله-٣

                                
.٢٦٤: ة، نور اهللا التسرتي الصوارم املهرق)١(

.٤١٢:  مصباح املتهجد، الشيخ الطويس)٢(



١٤٣ ................اإلمامة واإلمام املهدي يف عقيدة الشيعة اإلمامية: الفصل األول

مــات ميتــة > وكلمــة <غــرق وهــوى> وكلمــة <لــن تــضلوا>فكلمــة 

أن جهالـة أهـل :  يف معنى واحد، وهـو واردة كلها<وحزب إبليس> <جاهلية

البيت عليهم السالم وعـدم اإلهتـداء هبـدهيم ممـا يوجـب الوقـوع يف الـضاللة 

واجلاهلية، والدخول يف زمرة الضالني، وكل هذه املفردات حتـذر مـن خمـالفتهم 

وجهالتهم، وترشد إىل لزوم اتباعهم، فهم الذين من تـبعهم نجـا، ومـن ختلـف 

 هذا اليتم اإليامن إال بواليتهم واتبـاعهم، فهـؤالء هـم عنهم غرق وهوى، فعىل

الذين تستوجب جهالتهم دخول النار، وهذا ماتفرضه جممـوع هـذه األحاديـث 

 .الرشيفة

 

ومن دالالت احلديث أيضًا هو وجـود إمـام معـصوم هيتـدى بـه يف كـّل 

مـن مـات بغـري : (بالبيان املتقدم، واخلالصة، أن قولـهزمان، كام أرشنا إليه آنفًا 

مقتضاه أن اهللا تعاىل أوجد للناس إمامًا يف كل زمان، وأخذ عليهم معرفتـه ) إمام

 الـذيوطاعته، ومن ثم حماسبتهم عىل جهالتهم لـه، ولـيس اإلمـام يف ذلـك إال 

إمـاٍم غـري ، فحاشـا هللا تعـاىل أن يوجـب اتبـاع  كافةاصطفاه اهللا تعاىل عىل البرش

  عليهم معرفته وبيعته فإن مل يعرفوه ويبايعوهبمعصوم من رعاع الناس ثم يوج

 !ماتوا ميتة جاهلية

وميّز أوليـاءه وحججـه عـىل عبـاده فالبد من القول إذن أنه بني األسامء هلم، 

 ! عـىل ذلـك مؤاخـذهتم، وإال ملـا صـحالذين جتب طاعتهم ومعرفتهم من غـريهم

وجب طاعة إمام عىل األمة ثم ال يميزه هلم، وال يرشدهم إليـه، وحاشا هللا تعاىل أن ي

ال يتسنى ألحد معرفته واتباعـه، وال يميـزه احلال  جمهول فال جيوز أن يكون مغموراً 

ومادام احلديث يفرض مؤاخذة كل من جهل اإلمام، فالزمه أنه تعـاىل ! هلم ليعرفوه

 .بني هلم إمامهم من غريه

هذا احلديث عىل اإلمـام املهـدي املنتظـر عليـه ومن الواضح جدًا انطباق 
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السالم يف هذا الزمان، وعدم انطباقه عىل غريه، فإنـه اإلمـام الـذي اصـطفاه اهللا 

 الناس لنرش العدل يف أرجاء املعمورة، كام أن السنة اليمكـن هلـم عىل سائرتعاىل 

سطًا وعـدالً أن ينكروا إمامته يف اجلملة، فهو اإلمام املعصوم الذي يمأل الدنيا قـ

 . جهله مات ميتة جاهليةنْ مَ وكام ملئت ظلًام وجورًا، فالبد من القول بإمامته، 

عن غياث بن إبراهيم، عـن الـصادق جعفـر بـن : روى الشيخ الصدوق

: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه: حممد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السالم قال

 .)١(فامت فقد مات ميتة جاهليةمن أنكر القائم من ولدي يف زمان غيبته 

سـمعت أيب :  يقـول- قـدس اهللا روحـه -وعن حممد بن عثامن العمـري 

سئل أبو حممد احلسن بن عيل عليهام السالم وأنا عنـده عـن اخلـرب الـذي : يقول

 يـوم أن األرض ال ختلو من حجة هللا عىل خلقه إىل: روي عن آبائه عليهم السالم

ف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة؟ فقـال عليـه القيامة، وأن من مات ومل يعر

يا ابـن رسـول اهللا فمـن احلجـة : إن هذا حق كام أن النهار حق، فقيل له: السالم

ابني حممد، هو اإلمام واحلجة بعدي، من مات ومل يعرفـه : واإلمام بعدك؟ فقال

 . مات ميتة جاهلية

 ويكذب فيها الوقاتون، أما إن له غيبة حيار فيها اجلاهلون، وهيلك فيها املبطلون،

 .)٢(ثم خيرج فكأين أنظر إىل األعالم البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة

من مات وليس : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: وعن فضيل بن يسار قال

له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف إلمامه مل يرضه، تقدم هذا األمـر أو 

 .)٣(ف إلمامه، كان كمن هو مع القائم يف فسطاطهتأخر، ومن مات و هو عار

                                
.١٢ ح٤١٢:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

. ٩ ح٤٠٩:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)٢(

. ٥ ح٣٧٢/ ١:  الكايف، الشيخ الكليني)٣(
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قـال رسـول اهللا : وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه الـسالم قـال

من مات وليس لـه إمـام مـن ولـدي، مـات ميتـة جاهليـة، : صىل اهللا عليه وآله

 .)١(ويؤخذ بام عمل اجلاهلية واإلسالم

من مـات ولـيس : قالوعن الفضيل بن يسار، عن أيب جعفر عليه السالم 

 .)٢(له إمام مات ميتة جاهلية، وال يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم

قلت أليب عبد اهللا عليه : عن احلارث بن املغرية قال:وروى الشيخ الكليني

من مات ال يعرف إمامـه مـات ميتـة : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: السالم

: و جاهليـة ال يعـرف إمامـه؟ قـالجاهليـة جهـالء أ: نعم، قلت: جاهلية؟ قال

 .)٣(جاهلية كفر ونفاق وضالل

                                
. ٣١٤ ح١/٦٣:  عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق)١(

.١٠ ح٤١٢:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)٢(

. ٣ ح٣٧٧/ ١:  الكايف، الشيخ الكليني)٣(
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  السالم عليهم البيت أهل إمامة على األخرى األدلة

قد وردت مجلة من األحاديث الرشيفة الدالة عىل إمامة أهل البيت عليهم 

السالم، ووجوب واليتهم، والسري عىل خطاهم يف مصادر السنة عن النبي صىل 

ل بيته عليهم الـسالم، وهـي كثـرية جـدًا، ومل تـرد مثـل هـذه اهللا عليه وآله وأه

النصوص يف حّق أحد غريهم، وقد سامهم النبّي صىل اهللا عليه وآله أئمـة تـارة، 

وتارة بني أن مكاهنم يف األمة مكان الرأس من اجلسد، وغري ذلـك مـن األلفـاظ 

 :منها ماييلاألخرى الدالة عىل ماقدمناه ببيان عريب مبني ال تقبل التأويل، ف

مـن ّرسه أن :  أبو نعيم األصفهاين عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه-١

حييى حيايت، ويموت ممايت، ويسكن جنة عـدن، غرسـها ريب، فليـواِل عليـًا مـن 

بعدي، وليواِل وليّه، وليقتِد باألئمة من بعدي، فإهنم عرتيت خلقوا مـن طينتـي، 

ن أمتي، والقاطعني فـيهم صـلتي، ال أنـاهلم رزقوا فهًام وعلًام، فويٌل للمكذبني م

 . )١(الخ.. اهللا شفاعتي

                                
، رشح هنـج البالغـة، ابـن أيب ٨٦/ ١: حلية األولياء، أبو نعـيم األصـفهاين:  راجع)١(

 نرش دار إحياء تراث ٢١٤ص : ، كفاية الطالب، الكنجي الشافعي١٧٠/ ٩: احلديد

، جممـع )الباب الـسابع واخلمـسون( ط الغري ٩٤سالم، وص أهل البيت عليهم ال

، ينـابيع ٢٤١/ ٤٢: ، تأريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١٠٨/ ٩: الزوائد، اهليثمي

، مناقب ٥٣ / ١: ، فرائد السمطني، اجلويني٢ ح٣٨٠/ ١: املودة، القندوزي احلنفي
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مـن أحـّب أن : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه: وجاء يف رواية أخرى

حييى حيايت، ويموت ممايت، ويدخل اجلنة التي وعدين رّيب، فليتـوىل عـيلَّ بـن أيب 

ن خيرجـوكم مـن طالب وذريته أئمة اهلدى، ومصابيح الدجى من بعده، فإهنم ل

 .  )١(باب اهلدى إىل باب الضاللة 

) وآلـه(عن عمـر أن النبـي صـىل اهللا عليـه :  أمحد بن عبد اهللا الطربي-٢

 من أمتي عدول أهل بيتي، ينفـون عـن هـذا الـدين )٢(يف كّل خلوف: وسلم قال

حتريف الغالني، وانتحال  املبطلني، وتأويل اجلاهلني، أال وإن أئمتكم وفدكم إىل 

 .)٣(أخرجه املال .  عزَّ وجلَّ فانظروا بمن توفدوناهللا

وأخرج عيل بن حممد بن عبد اهللا العبايس العلوي بـسنده عـن جعفـر بـن 

يف أهل بيتي عدول ينفون عن : حممد، عن أبيه، عن النبي صىل اهللا عليه وآله قال

م الدين حتريف الغالني، وتأويـل اجلـاهلني، وانتحـال املبطلـني، أال وأن أئمـتك

 . )٤(وفدكم إىل اهللا تعاىل، فانظروا من تقدمون يف دينكم وصالتكم

صعد أبو ذر عىل : عن رافع موىل أيب ذر قال:  روى ابن الصباغ املالكي-٣

أهيـا النـاس مـن : عتبة باب الكعبة، وأخذ بحلقة الباب وأسند ظهره إليه، وقال

 صـىل اهللا عليـه عرفني فقد عرفني، ومن أنكرين فأنا أبو ذر، سمعت رسـول اهللا

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومـن ختلـف : وسلم يقول) وآله(

                                             
.١٧٦ – ١٧٥: أهل البيت عليهم السالم، املوىل حيدر الشريواين

 ٣٨٣/ ١: ، ينابيع املودة، القندوزي احلنفـي٥٥، ح٧٥: املناقب، اخلوارزمي:  راجع)١(

 / ١ ط مصطفى حممـد، و٥٤١/ ١: ، اإلصابة، ابن حجر العسقالين الشافعي١٠ح

.٣٢٩٦٠ ح٦١٢/ ١١: ط السعادة، كنز العامل، املتقي اهلندي٢٨٦٥:   ترمجة٥٥٩

.خلف:  يف ينابيع املودة)٢(

 – ١١٣/ ٢: ، ينابيع املودة، القنـدوزي١٧:  أمحد بن عبد اهللا الطربي ذخائر العقبى،)٣(

.٣١٨ح١١٤

. ٣٣:  سرية حييى بن احلسني)٤(
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اجعلوا : وسلم يقول) وآله(عنها زج يف النار، وسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه 

أهل بيتكم منكم مكان الرأس من اجلسد، ومكان العينني من الرأس، فإن اجلسد 

 .)١(ي الرأس إال بالعيننيال هيتدي إال بالرأس، وال هيتد

إين حرضت رسول اهللا صـىل : عن ابن عباس، قال: روى ابن أعثم الكويف -٤

هذا مـن أطائـب : اهللا عليه وآله وسلم وقد ضّم احلسني بن عّيل إىل صدره، وهو يقول

 .)٢(! بارك اهللا فيمن ال حيفظه بعديأرومتي، وأنوار عرتيت، وخيار ذريتي، ال

 عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه ، عن مكحول:د روى نعيم بن محا-٥

بـل منّـا، بنـا :  يا رسول اهللا املهدي منّا أئمة اهلدى أم من غرينا؟ قال: قلت: قال

خيتم الدين كام بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضاللة الفتنة كام استنقذوا من ضاللة 

ة كـام ألـف اهللا بـني الرشك، وبنا يؤلف اهللا بني قلوهبم يف الدين بعد عداوة الفتنـ

 .)٣(قلوهبم ودينهم بعد عداوة الرشك 

إين : كان عيل بن أيب طالب يقـول: عن أيب الزعراء قال:  املتقي اهلندي-٦

وأطايب أرومتي، وأبرار عرتيت، أحلم الناس صغارًا، وأعلم النـاس كبـارًا، بنـا 

هللا عنـوتكم، ينفي اهللا الكذب، وبنا يعقر  اهللا أنياب الذئب الكلـب، وبنـا يفـك ا

عبـد الغنـي بـن سـعيد يف إيـضاح ( .وينزع ربق أعناقكم، وبنا يفـتح اهللا وخيـتم

 .)٤()االشكال

حدثني أبـو : أخرج احلافظ عمرو بن بحر يف كتابه: قال القندوزي احلنفي

) كـرم اهللا وجهـه(إن عليًا : عبيدة، عن جعفر الصادق، عن آبائه ريض اهللا عنهم

أال إن أبرار عرتيت، وأطايـب أرومتـي، : اس له، وقالخطب باملدينة بعد بيعة الن

                                
.٨:  الفصول املهمة يف معرفة األئمة، ابن الصباغ املالكي)١(

.٤/٣٥٠:  كتاب الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)٢(

.٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي )٣(

.٣٦٤١٣ ح١٣٠/ ١٣:  العامل، املتقي اهلندي كنز)٤(
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أحلم الناس صغارا، وأعلمهم كبارا، أال وإنـا أهـل بيـت مـن علـم اهللا علمنـا، 

وبحكـم اهللا حكمنـا، ومــن قـول الــصادق سـمعنا، فـإن تتبعــوا آثارنـا هتتــدوا 

خر ببصائرنا، وإن مل تفعلوا هيلككم اهللا، ومعنا راية احلق، من تبعها حلق، ومن تأ

عنها غرق، أال وبنا يدرك كّل مؤمن ثـواب عملـه، وبنـا خيلـع ربقـة الـذل مـن 

 . )١(أعناقكم، وبنا فتح اهللا، وبنا خيتم

عن شيخه أيب عثامن، عن أيب عبيدة، عن جعفـر بـن : وعن ابن أيب احلديد

أال وبنا يدرك ترة كّل : حممد، عن آبائه عليهم السالم، وساق احلديث مثله، وفيه

 .)٢(نا ختلع ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح ال بكم، ومنا خيتم ال بكممؤمن، وب

: ومن كالم أمري املؤمنني عليه السالم لكميـل بـن زيـاد:  هنج البالغة-٧

اللهم بىل، ال ختلو األرض من قـائم هللا بحجـة، إمـا ظـاهرًا مـشهورًا، أو خائفـًا 

 أولئك و اهللا األقلون عددًا، !مغمورًا، لئال تبطل حجج اهللا وبيناته، وكم ذا وأين

واألعظمــون عنــد اهللا قــدرًا، حيفــظ اهللا هبــم حججــه وبيناتــه حتــى يودعوهــا 

 .)٣(نظراءهم، ويزرعوها يف قلوب أشباههم

ومن خطبة له عليه السالم يذكر فيها آل حممـد صـىل اهللا :  هنج البالغة-٨

م، هـم عـيش العلـم، ومـوت اجلهـل، خيـربكم حلمهـم عـن علمهـ: عليه وآله

وصمتهم عن حكم منطقهم، ال خيـالفون احلـق وال خيتلفـون فيـه، هـم دعـائم 

                                
.١٩ ح١/٨٠:  ينابيع املودة، القندوزي)١(

، جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عـيل ٢٧٦/ ١:  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)٢(

.٣٤٣ – ١/٣٤٢: عليه السالم، ابن الدمشقي

، رشح هنـج ١٤٧: ، رقـم٣٨ / ٤:  هنج البالغة، خطب اإلمـام عـيل عليـه الـسالم)٣(

 و ١٨/ ١٤: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عـساكر٣٤٧/ ١٨: البالغة، ابن أيب احلديد

،، ٢٩٣٩١ ح٢٦٤ – ٢٦٣/ ١٠: ، كنز العامل، املتقـي اهلنـدي٢٥٥ و ٢٥٣ / ٥٠

، اجلـوهرة يف ١٢ / ١: ، تذكرة احلفـاظ، الـذهبي٢٢١/ ٢٤: هتذيب الكامل، املزي

.٣٦٧: ناقب، املوفق اخلوارزمي، امل٨٤: نسب اإلمام عيل وآله، الربي
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اإلسالم، ووالئج االعتصام، هبم عاد احلق يف نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، 

وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل سامع ورواية، 

 .)١(فإن رواة العلم كثري، ورعاته قليل

ال يقاس بآل حممد صىل اهللا عليه وآلـه مـن هـذه األمـة :  البالغة هنج-٩

أحد، وال يسوى هبم من جرت نعمتهم عليه أبـدا، هـم أسـاس الـدين، وعـامد 

اليقني، إليهم يفئ الغايل، وهبم يلحق التايل، وهلم خصائص حّق الوالية، وفـيهم 

 .)٢(الوصية والوراثة، اآلن إذ رجع احلق إىل أهله، ونقل إىل منتقله

: أخرج الشيخ حممد بن إبراهيم الشافعي احلمويني يف فرائد الـسمطني -١٠

: سمعت أبا جعفر حممد الباقر يقـول: بسنده عن أيب بصري، عن خيثمة اجلعفي، قال

نحن جنب اهللا، ونحن صفوته، ونحن خريته، ونحـن مـستودع مواريـث األنبيـاء، 

َّ (ونحن أمناء اهللا  نحن أركان اإليـامن، ونحـن دعـائم ونحن حجج اهللا، و) عزَّ وجل

اإلسالم، ونحن من رمحة اهللا عىل خلقه، وبنا يفـتح اهللا، وبنـا خيـتم، ونحـن األئمـة 

اهلداة، والدعاة إىل اهللا، ونحن مصابيح الدجى، ومنار اهلدى، ونحن العلـم املرفـوع 

للحق، من متسك بنا حلق، ومن تأخر عنا غرق، ونحن قادة الغّر املحجلـني، ونحـن 

 .)٣(لطريق الواضح، والرصاط املستقيم إىل اهللا، ونحن من نعمة اهللا

نحن حبـل : عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن حممد:   تفسري الثعلبي-١١

ُقوا{: اهللا الذي قال اهللا  .)٥( )٤(}َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللا َمجِيًعا َوَال َتَفرَّ

                                
.٢٣٩ ح٢٣٢ – ٢٣١/ ٢: هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)١(

.٣٠ – ٢٩/ ١: نفس املصدر)٢(

.٣٦٠ – ٣٥٩/ ٣: ، ينابيع املودة، القندوزي١١ ح ٤٥/ ١:  فرائد السمطني)٣(

.١٠٣:  سورة آل عمران، اآلية)٤(

 ١٧٨ح١٦٩/ ١: نزيـل، احلـاكم احلـسكاين، شـواهد الت١٦٣/ ٣:  تفسري الثعلبـي)٥(

.٥١ ح٣٦٨/ ٢، و١٠ح٣٥٦/ ١: ، ينابيع املودة، القندوزي احلنفي١٨٠و
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 :ويقول الفرزدق يف أئمة أهل البيت عليهم السالم

ــتهم ــانوا أئم ــى ك ــُل التق ــدَّ أه   إن ُع

 

  أو قيل من خُري أهل األرض قيل هـمُ 

  ى  ومعتــصمُ كفــٌر  وقــرُهبم  منجــ  مــن  معــٍرش  حــبّهم  ديــٌن  وبغــُضهم 

إىل غري ذلك من كلامت النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه، والعـرتة الطـاهرة يف 

 .)١(النص عىل إمامة أهل البيت عليهم السالم

 

وكل من متعن بعني البصرية، وختىل عن التعصب، والتقليد األعمى، ! هذا

جيد ضالته يف جمموع هذه األحاديـث الـرشيفة التـي سـقناها مـن كتـب مجهـور 

املسلمني، فهي بحق تأخذ باألعناق، وتلقي باحلجة عىل أهل ملة اإلسالم مجيعـًا 

حد أن يتخلف يف أن طريق احلق منحرص بأهل البيت عليهم السالم، وال عذر أل

عنهم أبدًا، فكلها دالئل وحجج وبراهني اليمكن ألحد ردها أو تأويلها، فهـذه 

األحاديث مل تأيت ملجرد التسلية، وماهي بالقول اهلزل، وحاشا وكـال، مـاهي إال 

براهني ناصعة، وحجـج دامغـة ترشـد إىل وجـوب العمـل عـىل طريقـة العـرتة 

وأن الزمان الخيلـو مـن إمـام معـصوم الطاهرة عليهم السالم، والسري هبدهيم، 

 .منهم جيب اإلقتداء به، ومتابعته

مـن تـدبر حـق : وأقول، كام قال شيخنا لطف اهللا الصايف أيـده اهللا تعـاىل

التدبر يف أحاديث السفينة، وما يأيت من أحاديث األمان، وأحاديث من مـات ومل 

حاديـث الثقلـني، يعرف إمام زمانه، وأحاديث اخللفاء واألئمة االثني عـرش، وأ

.. وغريهـا مـن األحاديـث الكثـرية. وحديث من رسه.. وحديث يف كل خلف

                                
 وممن كتب حديثًا يف هذا املوضوع العالمة األستاذ الشيخ حمسن املعلم أيده اهللا تعاىل )١(

ء من فقد تناول يف أحد بحوثه القيمة ماجا) العقائد من هنج البالغة(يف كتابه اجلديد 

 – ٢٣٥نصوص يف اإلمامة عىل لسان أمري املؤمنني عليه السالم، فراجع ذلك يف ص 

).اإلمامة(، حتت عنوان  ٢٦٠
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حيصل له العلم بعدم خلو الزمان من إمام معصوم من أهل بيت النبـي صـىل اهللا 

عليه وآله وسلم، جيب التمسك به يف األمور الدينية، ومعرفته ومتابعته، والتأيس 

ل يف بيان األحكام وتبليغ مسائل احلـالل به، وأخذ العلم عنه، فهو خليفة الرسو

 . واحلرام، وتفسري القرآن

كام أن الكتاب العزيز أيضًا خليفته، ومها ال يفرتقان عن اآلخر، وعىل هذا 

األساس املتني املستفاد من هذه األخبار املتواترة القطعية وغريهـا، بنـى مـذهب 

زمـان مـن أهـل البيـت، اإلمامية القائلني بوجود اإلمام املعصوم يف كل عرص و

 .وانحصار اإلمامة يف االثني عرش إىل قيام الساعة

ويرشد إىل ذلك أي عدم خلو األرض من اإلمام ما رواه اخلـاص والعـام 

اللهم بىل، ال ختلـو األرض : عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم قال

، لـئال تبطـل حجـج اهللا من قائم هللا بحجة إما ظاهرًا مشهورًا، أو خائفا مغموراً 

وبنياته، وكم ذا، وأين أولئك؟ أولئك واهللا األقلون عددا، واألعظمون عنـد اهللا 

 . قدرا، حيفظ اهللا هبم حججه وبيناته

أخرجه الرشيف الريض والذهبي مع اختالف يسري، وسبط ابن اجلـوزي 

يف كنـز يف تذكرة اخلواص، واملوفق بن أمحد اخلوارزمي يف املناقب، وعيل املتقـي 

 .)١(العامل، وأبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء

 

إن حركة التدوين لألحاديث اخلاصة باإلمام املهدي املنتظر عليه الـسالم 

سبقت زمـن والدة اإلمـام وغيبتـه بقـرون مـن الـزمن، واهـتم هبـا املؤرخـون 

ئًا فشيئًا تتطور حتى أفردت بـاجلمع والتـصنيف وقـد واملحدثون، ثم أخذت شي

                                
.٦٧ -٦٦/ ٢:  جمموعة الرسائل، الشيخ لطف اهللا الصايف)١(
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 .)١(سبقت عرص اإلمام املهدي عليه السالم

كام أّن جّل كتب احلديث عندنا عقدت بابًا خاصًا يف ماجاء من األحاديث 

الرشيفة حول اإلمام املهدي املنتظر عليه السالم ككتاب الكايف للشيخ الكلينـي، 

كتاب اإلحتجاج، وكتاب إعالم الورى للـشيخ وكتاب اإلرشاد للشيخ املفيد، و

الطربيس، وكتاب كفاية األثر للخزاز القمي، وكتاب دالئل اإلمامـة ملحمـد بـن 

جرير الطربي، وكتاب مناقب آل أيب طالب لـشهر بـن آشـوب، وغـريهم، ومـا 

مجعه أيضًا العالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل من كتب أصول احلـديث وغريهـا يف 

 ).٥٣ و٥٢ و٥١(بحار األنوار يف اجلزء كتابه القيم 

وأما الكتب اخلاصة التي أفردت الـتأليف يف حقه عليه السالم فهي كثرية 

كتاب الغيبة للشيخ الطويس، وكتاب الغيبة للشيخ النعامين، وكتـاب : جدًا، منها

كامل الدين ومتام النعمة للـشيخ الـصدوق رمحـه اهللا تعـاىل، وغريهـا مـن كتـب 

 ..عندناأصول احلديث 

: ومن خرية ما كتب يف هذا العرص من الكتب القيمة يف هذا املوضوع، هو

كتاب مكيال املكارم للمريزا حممد تقي األصفهاين، وما كتبه السيد حمسن األمني 

يف كتابه املجالس السنية يف الفـصل اخلـاص باإلمـام عليـه الـسالم، وقـد طبـع 

يخ لطف اهللا الـصايف، يقـع يف ثالثـة مستقالً، وكتاب منتخب األثر  آلية اهللا الش

 من األحاديث املروية يف اإلمام املهدي عليـه ١٢٨٧أجزاء، وقد أخرج فيه نحو 

 . السالم عن األئمة االثني عرش عليهم السالم وغريهم من طرق الفريقني

كتـاب اإلمـام : ونخص بالذكر أيضًا من الكتب القيمة يف هـذا املوضـوع

يد املوسوي آل صاحب العبقات، قدم له وعلق عليه الثاين عرش للسيد حممد سع

                                
 .كتاب املهدي لعيسى بن مهران وغريه من الرواة: ومنها )١(

/ ١٤: ال احلديث، السيد اخلوئي، معجم رج٨٠٧: ، رقم٢٩٧: رجال النجايش: راجع

.٩٢٤٣: ، رقم٢٢٥
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السيد عيل احلسيني امليالين، وكتاب املهدي املنتظـر يف الفكـر اإلسـالمي، نـرش 

مؤسسة الرسالة، وكتاب حياة اإلمام املهدي عليه السالم دراسة وحتليل للـشيخ 

ن باقر رشيف القريش، وكتاب تطبيق املعايري العلمية عىل ما اختلف وتعارض مـ

 . أحاديث املهدي بكتب الفريقني للسيد ثامر هاشم حبيب العميدي

وقد خرجت يف هذا العرص أيضًا بعـض املعـاجم واملوسـوعات الكبـرية 

 .التي تناولت جل مايرتبط باإلمام املهدي عليه السالم

موسوعة اإلمام املهدي عليه السالم للسيد الصدر فقد تنـاول فيهـا : منها

 والكربى وسـفراء اإلمـام، ورشائـط ظهـوره وعالماتـه، تأريخ الغيبة الصغرى

 .والدولة العاملية، والعامل بعد اإلمام املهدي عليه السالم

وكتاب موجز دائـرة معـارف الغيبـة، إعـداد وتـأليف مركـز الدراسـات 

 .التخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالم

موسـوعة وموسوعة اإلمام املهدي امليرسة، لألستاذ باسـم األنـصاري، و

للشيخ جعفـر حـسن عرتيـيس، : بقية اهللا األعظم اإلمام املهدي، يف ثالثة أجزاء

للعالمـة : وكتاب املختار من كلامت اإلمام املهدي عليه السالم، يف ثالثة أجـزاء

احلجة الشيخ حممد الشيخ حممد إسامعيل الغروي، وكتـاب املعجـم املوضـوعي 

 .يخ عيل الكوراينألحاديث اإلمام املهدي عليه السالم، للش

ومن الكتب املوسوعية القيمة التي استوعبت الكثري من تأريخ اإلمام املهدي 

عليه السالم هو كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي عليـه الـسالم، نـرش مؤسـسة 

املعارف اإلسالمية، فإنه مجع األحاديث اخلاصة يف اإلمام املهدي عليه الـسالم مـن 

حـديثًا مـستخرجة مـن أصـول ) ١٨٦١(مجعـه نحـو طرق الفريقني، فقـد بلـغ ما

 مـصدر، وقـد ذكـر يف األجـزاء الثالثـة األوىل ٤٠٠املصادر، والتي بلغـت حـوايل 

حديث عن النبي صىل اهللا عليه وآله من طرق الفريقني، كـام ذكـر يف اجلـزء ) ٥٦٣(

 . حديثًا عن أئمة أهل البيت عليهم السالم) ٨٧٦(الرابع واخلامس والسادس
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حـديثًا متفرقـة ) ٤٢٢) (اآليات املفـرسة: (ى أيضًا اجلزء السابعوقد حو

 .حديثاً ) ١٨٦١(فيكون جمموع األحاديث هي 

وهذا الرقم من األحاديـث الـرشيفة مـن الفـريقني مل يتيـرس إال نـادرًا يف 

األمور اإلعتقادية، مما يشكل ثروة هائلة يف مايرتبط بظهور اإلمام املهدي املنتظر 

 .عليه السالم

ناهيك أيضًا عام ذكره احلجة آغـا بـزرك الطهـراين قـدس رسه يف كتابـه و

 من مؤلفات الشيعة اإلمامية الكثـرية جـدًا حـول اإلمـام عليـه )الذريعة(القيم 

فقـد ذكـر فيـه ) ٢٣(السالم قديًام وحديثًا يف أجزائه املتفرقة، وخصوصًا اجلـزء 

 .مجلة من مؤلفات أعالمنا يف هذا املوضوع

يضًا بام مجعه األستاذ مهدي حسن عالء الـدين يف كتابـه القـيم وننوه هنا أ

نرش مركز بقيـة اهللا األعظـم للدراسـات ) اقرأ حول اإلمام املهدي عليه السالم(

والنرش، إذ ذكر فيه مئات الكتب التي تناولت احلديث عن حياة اإلمـام املهـدي 

مؤلفًا مـن خمتلـف  ٧٤٤وغيبته، وظهوره ودوره يف إصالح العامل وقد أهناها إىل 

 .الفرق اإلسالمية

إىل غري ذلك من الكتب القيمة التي عنيت هبذا املوضـوع، وسـوف نـشري 

أيضًا إىل مجلة منها فيام يناسبها يف مواضـيع هـذا الكتـاب، كـي يطلـع القـارىء 

 .الكريم عىل جممل املؤلفات يف هذا الباب

ات التخصـصية ومن اخلري أيضًا أن نشري هنـا إىل مايبذلـه مركـز الدراسـ

 يف هـذا قيمـةمـن كتـب يف النجـف األرشف حول اإلمام املهدي عليه الـسالم 

اليــزال هــذا املركــز يبــذل اجلهــود يف إنجــاز الكتــب واملقــاالت إذ املوضــوع، 

فجزا اهللا وكل ما يتعلق به، واملحارضات النافعة حول اإلمام املنتظر عليه السالم 

 ووفقهـم إىل مـا حيبـه ويرضـاه إنـه سـميع القائمني عىل هذا املركز خري اجلـزاء،

 .الدعاء
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البأس أن نستعرض هنا يف هذا الفصل مالمح مـن عقيـدة الـسنة حـول 

اإلمام املهدي عليه السالم ليقف القارىء الكريم عىل حقيقة عقيدهتم يف ذلـك، 

قاء واإلفرتاق بيننا وبينهم حول هذه العقيدة، هذا وقـد ألـف وماهي أوجه اإللت

وسـوف نتنـاول هـذا )١(بعض أعالمنا حول هذا املوضوع وأفرد له كتبـًا خاصـة

 :املوضوع يف هذا الفصل ضمن العناويني التالية

                                
: ومن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع)١(

تأليف آية اهللا الـسيد صـدر الـدين الـصدر ) املهدي املنتظر عليه السالم(كتاب 

يف ) بنيـاد بعثـت(أعادت طبعه باألفـست مؤسـسة البعثـة )  هـ١٣٧٣املتوىف سنة (

 .مام املهدي عليه السالم من كتب العامةطهران، والكتاب يبحث يف إثبات اإل

رتبـه وقـدم لـه الـشيخ مهـدي الفقيـه ) اإلمام املهدي عند أهل السنة: (وكتاب

 لبنــان، –، طبــع دار التعـارف للمطبوعــات بـريوت ١٤٠٢إيـامين، الطبعــة الثانيـة 

والكتاب يقع يف جزئني، وقد تضمن رسائل مفردة، وفصوالً وأبحاثًا مـن مؤلفـات 

 .يث وأعالم التأريخ، ورجاالت العلم من أهل السنة خالل اثني عرش قرناً أئمة احلد

تأليف اللجنة العليا للتحقيـق ) عقيدة املسلمني يف املهدي عليه السالم: (وكتاب

 .يف بنياد هنج البالغة، برئاسة السيد حييى العلوي

 نجـم للـشيخ) املهدي املوعود املنتظر عند علامء أهل السنة واإلماميـة: (وكتاب

.الدين جعفر بن حممد العسكري، يقع يف جزأين طبع دار الزهراء، بريوت
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كـرة اإلعتقـاد بظهـور من العجيب جدًا أن نجد بعض الُسنة يـزعم أن ف

 أو عـىل حـدِّ اإلمام املهدي عليه السالم يف آخر الزمان هي فكرة شـيعية بحتـة،

 وأن الُسنة أخذوا هذه العقيدة منهم، وتـأثروا أهنا صناعة شيعية،: تعبري بعضهم

هبا ملخالطتهم إياهم، وتناسى هؤالء أن هـذه العقيـدة ال ختـتص بمـذهب دون 

قد تسامل عليها مجيع فرق املسلمني، وقد ّرصحت هبـا آخر، فهي عقيدة إسالمية، 

جلُّ كتبهم، وذكرت األحاديث الكثرية اخلاصة يف ظهـور اإلمـام املهـدي عليـه 

السالم يف آخر الزمان، ومن هنا تصدى مجلة من علـامء الـسنة للـرد عـىل أمثـال 

 إسالمية هؤالء، وأثبتوا باألدلة والرباهني أن اإلعتقاد باملهدي عليه السالم فكرة

 .متفق عليها عند مجيع املذاهب، والختتص بفرقة دون أخرى

هل روايات املهدي كلها مـن وضـع : يقول الدكتور عبد العليم البستوي

الشيعة؟يزعم بعض الناس أن األحاديـث الـواردة يف املهـدي كلهـا مـن وضـع 

 تقبـل الشيعة، أو أهنا عىل األقل يوجد يف روايتها من ُرمي بالتشيع، ولذلك فـال

هذه الروايات، ألهنا تؤيد بدعتهم، فوقعـت التهمـة فيهـا علـيهم، ولكـّن هـذه 

 .)١(ملا سيأيت! الشبهة ليست بصحيحة

ومن هؤالء الذين زعموا أن اإلعتقاد باإلمام املهدي عقيدة شيعية، : أقول

ال مهـدي ينتظـر بعـد (هو الشيخ عبد اهللا بن زيد بن حممـود يف رسـالته املـسامة 

وإن : والتي طبعت يف مطابع عـيل بـن عـيل بالدوحـة، قـال)  البرشالرسول خري

أصل من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هـم الـشيعة الـذين مـن عقائـدهم اإليـامن 

باإلمام الغائب املنتظر، يمأل األرض عدالً كام ملئت جورًا، وهـو اإلمـام الثـاين 

 املجالـسة عرش حممد بن احلسن العسكري، فرست هذه، وهذا اإلعتقاد بطريـق

واملؤانسة واإلختالط إىل أهل السنة فدخلت يف معتقدهم، وهي ليست من أصل 

                                
.٣٦٧:  املهدي املنتظر عليه السالم، عبد العليم البستوي)١(
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عقيدهتم، ثم انتقلت بصورة عامة إىل املجتمع اإلسالمي حني نادى هبا يف الناس 

عبد اهللا بن سبأ املعروف برصيح اإلحلاد والعداء لإلسالم واملسلمني، فأخذ هـو 

حاديث، ووضعها عـىل لـسان رسـول اهللا وشيعته يعملون عملهم يف صياغة األ

 .)٢( إىل آخر ماسّطره من هراء وافرتاء)١(.. صىل اهللا عليه وآله بأسانيد منظمة

ومن هؤالء أيضًا رشيد رضا الذي زعم أن الشيعة كـانوا يـسعون جلعـل 

اخلالفة يف آل الرسول صىل اهللا عليه وآله من ذرية عيل عليـه الـسالم ويـضعون 

 .)٣( لذلكاألحاديث متهيداً 

 منـشأ هـذه إن: وال نحتاج أن نرد عىل أمثال هؤالء بأكثر مـن قولنـا هلـم

 لـزوم من علامؤهم وأطبقوا عليه تسامل عليهالدعوى هو اجلهل بمعتقداهتم، وما 

 االعتقاد بظهور اإلمام املهدي عليه السالم يف آخر الزمان، هذا والكـل يعلـم أن

اها مجلة من الصحابة والتابعني، وقد ذكر أحاديث اإلمام املهدي عليه السالم رو

ذلك مجهور املسلمني كافة، وقد نصوا عىل تواترها، وسوف نـرسد عليـك مجلـة 

من مؤلفاهتم اخلاصة يف أخبار ظهور اإلمام املهدي عليه السالم يف آخر الزمـان، 

وكلامت كثري من علامئهم يف ذلك، مما يـدل عـىل أن العقيـدة يف املهـدي املنتظـر 

، وال يمكن بحال رد أو تكذيب كل هـذه الروايـات تص بطائفة دون أخرىالخت

 !الكثرية املتواترة بال مسوغ رشعي أو عقالئي

إن فكرة املهدي بوصـفه القائـد >: يقول السيد الشهيد الصدر قدس رسه

املنتظر لتغيري العامل إىل األفضل قد جاءت يف أحاديث الرسول األعظـم عمومـًا، 

أهل البيت خصوصًا، وأكـدت يف نـصوص كثـرية بدرجـة ال ويف روايات أئمة 

                                
.٤-٣): ال مهدي ينتظر بعد الرسول خري البرش: (رسالته:  راجع)١(

وهذا الكتاب ، ٢٣: اإلحتجاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر، التوجيري:  راجع)٢(

.هو أحد الردود عىل ابن زيد

.٣٢: نفس املصدر:   راجع)٣(
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يمكن أن يرقى إليها الشك، وقد أحيص أربعامئة حديث عن النبي  صىل اهللا عليه 

وآله وسلم من طرق إخواننا أهل السنة، كام أحيص جممـوع األخبـار الـواردة يف 

وهذا ، )ستة آالف رواية(اإلمام املهدي من طرق الشيعة والسنة فكانت أكثر من 

رقم إحصائي كبري ال يتوفر نظريه يف كثري من قضايا اإلسـالم البدهييـة، التـي ال 

 .)١(<يشك فيها مسلم عادة

أمـا فـرق : ويقول األستاذ آية اهللا األستاذ الشيخ اجلعفري رمحه اهللا تعـاىل

املسلمني التي جعلت من السنة أساسًا لعقائدها فال تشرتك معنا يف اإليامن بإمامة 

ملؤمنني عليه السالم، ولكنها تشرتك معنا يف القول باملهدي، وأنـه خيـرج يف أمري ا

 . آخر الزمان

وأنا أملك نصوصًا كثـرية تـدل بوضـوح عـىل أن علامءهـم يف احلـديث، 

بأن أحاديث املهدي متـواترة، فقـد رواهـا : واملعنيني بالدراسات احلديثية، قالوا

ديث الـذي جـاء عـن بعـض أكثر من ثالثني صحايب وصحابية، بل وبعض احل

إىل عبد اهللا عندهم متواترة لكثرة من ) واألسانيد(الصحابة كعبد اهللا بن مسعود، 

 .يرويه من رواهتم عن عبد اهللا

قد ذكرت يف كتايب الذي مجعت فيـه أحاديـث املهـدي عليـه : إىل أن يقول

ديث لو السالم من طرق غري اإلمامية كّل ما يرجع إليه عليه السالم، وهذه األحا

ُقّدر أن ُتطبع لكانـت أكثـر مـن أربعامئـة أو مخـسامئة صـفحة برتتيـب خـاص، 

 .)٢(والبحوث التي تأيت بعدها قد تفوقه بصفحات وصفحات

ويكفي الرجوع إىل مصادر احلديث عند السنة، وكذلك مؤلفـاهتم : أقول

عليه الكثرية يف هذا املوضوع، فقد ذكروا الكثري من األخبار حول اإلمام املهدي 

                                
.٤١ – ٤٠:  البحث حول املهدي عليه السالم، السيد حممد باقر الصدر)١(

.١٤ -١٣:  الغيبة، الشيخ حممد رضا اجلعفري)٢(



١٦٣ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

 .)١(السالم لو مجعت لشكلت موسوعة كبرية

 

ذكر السنة يف كتبهم أن اإليامن بخروج اإلمام املهدي عليه السالم يف آخـر 

الزمان من الواجبات، وهذا ماتفرضه األحاديث الـصحيحة املتـواترة عنـدهم، 

تصديق هلذه األحاديث التي اليمكن رّدها بحـال مـن فإن اإلعتقاد بظهوره هو 

وهو أمر غري سائغ عنـد مجيـع ! األحوال، وإال للزم تكذيب كّل هذه األحاديث

 .املذاهب اإلسالمية

ومن هنا ُافردت عندهم كتب كثرية يف أخبار ظهور اإلمام عليه السالم يف آخـر 

نكـر أخبـار ظهـوره عليـه الـسالم الزمان، كام ألفوا أيضًا كتبًا خاصة يف الرد عىل من أ

 :وسوف يأيت احلديث يف ذلك قريبًا، وإليك هنا كلامت بعض علامئهم يف ذلك

وبنا ختـتم ال : (قال ابن أيب احلديد يف رشح قول أمري املؤمنني عليه السالم

إشارة إىل املهدي الذي يظهر يف آخر الزمان، وأكثر املحدثني عىل أنـه مـن ): بكم

 السالم، وأصحابنا املعتزلة ال ينكرونه، وقد رصحوا بـذكره يف ولد فاطمة عليها

 .)٢(كتبهم، واعرتف به شيوخهم، إال أنه عندنا مل خيلق بعد، وسيخلق

ثـم يطلـع اهللا هلـم مـن جيمعهـم >: وقال أيضًا يف رشح قوله عليه السالم

يعني من أهل البيت عليه السالم، وهـذا إشـارة إىل املهـدي الـذي : <ويضمهم

 يف آخر الوقت، وعند أصـحابنا أنـه غـري موجـود اآلن وسـيوجد، وعنـد يظهر

.)٣(اإلمامية أنه موجود اآلن

                                
 وننوه هنا بكتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي عليه السالم فقـد ذكـر مجلـة وافـرة )١(

.امنه

.١/٢٨٢ : رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)٢(

.٩٤/ ٧ : رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)٣(
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ويف رشح عقيدة الشيخ حممد بـن أمحـد : وقال الشيخ حممد جعفر الكتاين

وقـد كثـرت بخروجـه الروايـات حتـى بلغـت حـّد : السفاريني احلنبيل ما نصه

:  حتى ُعّد من معتقداهتم إىل أن قـالالتواتر املعنوي، وشاع ذلك بني علامء السنة

فاإليامن بخروج املهدي واجب كام هو مقرر عند أهل العلم، ومـدّون يف عقائـد 

 .)١(أهل السنة واجلامعة

وقال الرشيف أبو الفيض الغامري يف معرض كالمه حول ظهـور اإلمـام 

  تـصديقًا خلـرب-اإليامن بخروجه واجب، واعتقاد ظهوره : املهدي عليه السالم

 . )٢( حمّتٌم الزب-الرسول 

إن عقيدة خروج املهدي عقيدة : وقال الشيخ نارص الدين األلباين الشامي

ثابتة متواترة عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم، جيـب اإليـامن هبـا، ألهنـا مـن أمـور 

 َذلَِك الْكِتَاُب َال َرْيَب ،امل{: الغيب، واإليامن هبا من صفات املتقني، كام قال تعاىل

 وإن إنكاره ال يصدر إال من جاهـل )٣(} الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيْبِ ،يِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ ِف 

 .)٤(أو مكابر

ومنهم الشيخ عبد املحسن بن محد العباد املدين، عضو هيئـة التـدريس يف 

عقيـدة أهـل (يف حمـارضة بعنـوان ) املعارص(اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة 

                                
، كتاب املهدي املنتظر ٢٢٧ -٢٢٦: نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتاين:  راجع)١(

.٨٠/ ٢: عن كتاب لوائح األنوار البهية. ٤٦ -٤٠: عليه السالم، البستوي

، من مقـال للمحقـق ٢٠: ، رقم٢٩– ٢٨ ص ٣٢ج:  مؤسسة آل البيت جملة تراثنا،)٢(

جتهاد والتقليـد، نقد احلديث بني اال(حتت عنوان . العالمة السيد حممد رضا اجلاليل

)املهدي املنتظر عليه السالم: ونظرة جديدة إىل أحاديث عقيدة

.٣ -٢:  سورة البقرة، اآلية)٣(

 عن مقال للشيخ األلباين بعنوان ٣٢ – ٣١ ص ٣٢ج :  جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٤(

من جملة التمدن اإلسالمي الدمشقية، يف ) حقل من القراء وإليهم(يف ) حول املهدي(

  ٢٢، للسنة ٦٤٢، الصفحة ٢٨ و ٢٧: اجلزءين
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 قال يف آخـر الفـصل )١(ألقاها يف اجلامعة املذكورة) ألثر يف املهدي املنتظرالسنة وا

ولــيعلم أن األحاديــث يف املهــدي قــد تلقتهــا األمــة مــن أهــل الــسنة : الــسابع

 .خلدون مفصالً  واألشاعرة بالقبول، ورد عىل كالم ابن

 التـي ألـف فيهـا -إن أحاديث املهدي الكثـرية : وقال يف الكلمة اخلتامية

 -ؤلفون، وحكى تواترها مجاعة، واعتقد موجبها أهل السنة واجلامعة وغريهم امل

فـال : وقال... تدل عىل حقيقة ثابتة بال شك من حصول مقتضاها يف آخر الزمان

إن األحاديـث يف املهـدي ال تـصح : فقـال! عربة بقول من قفا ما ليس له به علم

وإذن، ! هنا من وضـع الـشيعةنسبتها إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، أل

فإن أحاديث املهدي عىل كثرهتا، وتعدد طرقها، وإثباهتا يف دواوين أهـل الـسنة، 

يصعب كثريًا القول بأنه ال حقيقة ملقتضاها، إال عىل جاهل، أو مكـابر، أو مـن مل 

 . يمعن النظر يف طرقها وأسانيدها، ومل يقف عىل كالم أهل العلم املعتد هبم فيها

يق هبا داخل يف اإليامن بأّن حممدًا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه والتصد

وسلم، ألن من اإليامن به صىل اهللا عليه وآله وسلم تصديقه فيام أخرب به، وداخل 

 َذلَِك الْكِتَاُب َال َرْيَب ،امل{: يف اإليامن بالغيب الذي امتدح اهللا املؤمنني به، بقوله

 .)٢(}الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيْبِ  ،فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ 

: - من علامء السنة يف العراق -ويقول الشيخ صفاء الدين آل شيخ احللقة 

 فقد بلغت األحاديث الواردة فيه حدًا من الكثرة يـورث - املهدي املنتظر -وأما 

بأن هذا كائن يف آخر الزمان، فيعيد لإلسالم سالمته، ولإليامن قوتـه، : الطمأنينة

وللّدين نضارته، وهي متواترة بال شك وال شبهة، بل يصدق وصف التواتر عىل 

 . ما دوهنا عىل مجيع االصطالحات املحررة يف األصول

                                
ونرشت أيضًا يف جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد الثالث، من السنة األوىل، لشهر ذي  )١(

..  ه١٣٨٨القعدة سنة 

.٣٤ ص ٣٢ج :  جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت عليهم السالم)٢(
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 فهي كثرية، هلا حكم الرفع، - باملهدي -أما اآلثار عن الصحابة املرصحة 

الربزنجـي يف اإلشـاعة ألرشاط الـساعة، واآللـويس يف تفـسريه، : فإن ما أورده

الرتمذي، وأبو داود، وابـن ماجـة، واحلـاكم، وأبـو يعـىل، والطـرباين، وعبـد و

الرزاق، وابن حنبل، ومسلم، وأبو نعيم، وابن عساكر، والبيهقي، واخلطيـب يف 

تأرخيه، والدارقطني، والردياين، ونعيم بن محاد يف الفتن، كذا ابن أيب شيبة، وأبـو 

ر اخلـوالين يف تارخيـه، واجلـويني، نعيم الكويف، والبزاز، والديمي، وعبـد اجلبـا

فـاإليامن بخروجـه ... وابن حبان، وأبو عمرو الداين يف سننه، ففي ذلـك كفايـة

 .)١(واجب، واعتقاد ظهوره تصديق ألحاديث الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم

وللمزيد من اإلطالع عىل عقيدة السنة يف اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم، 

ة الشيخ عبد املحسن بن محد العبـاد املـدين، عـضو هيئـة راجع ما جاء يف حمارض

حمارضة : (حتت عنوان) املعارص(التدريس يف اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة 

 فقد ذكر فيها عنارص عـرشة مهمـة )٢()عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر

 :حول اإلمام املهدي عليه السالم، وهي كالتايل

سامء الصحابة الذين رووا أحاديث املهدي، عـن رسـول اهللا ذكر أ: األول

 . ستة وعرشون- عنده -صىل اهللا عليه وآله وسلم، وعددهم 

ذكر أسامء األئمة الذين خّرجـوا األحاديـث يف كتـبهم، وعـددهم : الثاين

 .ثامنية وثالثون

أبو داود، والرتمذي، وابن ماجة، والنسائي، وأمحد، وابـن حبـان، : منهم

                                
، عـن كتـاب املهـدي ١٣ – ١٢:  عقيدة املسلمني يف املهدي، مؤسسة هنـج البالغـة)١(

.املنتظر عليه السالم، للشيخ حممد حسن آل ياسني

عقيـدة ( وال خيفى أن هذه املحارضة طبعت يف كتاب مستقل مبسوط بـنفس االسـم )٢(

 طبع يف مطابع الرشيد ١٤٠٢الطبعة األوىل  سنة ) ل السنة واألثر يف املهدي املنتظرأه

. صفحة٢٢٢باملدينة املنورة، وتبلغ عدد صفحات الكتاب 
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م، وابن أيب شيبة، وأبو نعيم األصفهاين، والطـرباين، والـدارقطني، وأبـو واحلاك

يعىل املوصيل، والبزار، واخلطيب، وابن عساكر، والديلمي، والبيهقي، وغـريهم 

 . من األئمة املحدثني والعلامء

أبو خيثمة، وأبو : ذكر الذين أفردوا مسألة املهدي بالتأليف، وهم: الثالث

ن كثري، وابن حجر املكي اهليتمي، واملتقي اهلنـدي، واملـال نعيم، والسيوطي، واب

 . عيل القاري، والشوكاين، واألمري الصنعاين، وغريهم

 . ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث املهدي: الرابع

مـن ] البخـاري ومـسلم [ ذكر بعـض مـا ورد يف الـصحيحني : اخلامس

 . األحاديث التي تبرش باملهدي، وهلا تعلق بشأنه

 . ذكر بعض األحاديث بشأن املهدي: دسالسا

 . ذكر بعض العلامء الذين احتجوا بأحاديث املهدي: السابع

ذكر من وقف عليه ممن ُحكـي عنـه إنكـار أحاديـث املهـدي مـع : الثامن

 . مناقشة كالمه

 . ذكر ما يظن تعارضه مع األحاديث الواردة يف املهدي: التاسع

 .)١(كلمة ختامية: العارش

 

                                
.٣٤ – ٣٢ ص ٣٢ج : جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت عليهم السالم:  راجع)١(
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  السالم عليه المهدي اإلمام أنكر من على نةالس ردود

، وبعـضهم )ال مهدي إال عيـسى بـن مـريم(ادعى بعض كتّاب السنة أن 

أنكر باملرة ظهور اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم يف آخـر الزمـان، وكـّذب مجيـع 

األحاديث الواردة يف شأنه، وبذلك يكـون هـؤالء خمـالفني متامـًا لعقيـدة مجيـع 

م املهدي عليه السالم، هذا وقـد تـصدى بعـض أعـالم الـسنة املسلمني يف اإلما

ومفكرهيم للرّد عىل هؤالء، وألفـوا ردودًا علـيهم، وهنـا نـذكر بعـض الكتـب 

 :واملقاالت واملناقشات التي تّصدت للرّد عىل هؤالء وهي كالتايل

 

 ردًا عىل من أنكر خروج املهـدي عليـه )عقد الدرر(قال املقديس يف كتابه 

أمـا مـن ينكـر هـذا كلـه :  قال)١()المهدي إال عيسى بن مريم(السالم وزعم أن 

إذ ال ُيعلم له يف ذلك مستنديرجع إليه، وأما من زعم أن ! بالكلية فال التفات إليه

وأّرص عىل صحة هذا احلديث وصّمم فرّبام أوقعه ) المهدي إال عيسى بن مريم(

لك احلمية واإللتباس، وكثرة تداول هذا احلديث عىل ألسنة الناس، وكيـف يف ذ

أم كيـف حيـتج بمثلـه مـن أمعـن ! يرتقي إىل درجة الصحيح وهو حديث منكر

النظر يف إسناده وأفكر، فقد رصح بكونه منكرًا أبو عبد الـرمحن النـسائي، وإنـه 

 ..جلدير بذلك، إذ مداره عىل حممد بن خالد اجلندي

                                
.٤٠٣٩ح١٣٤٠/ ٢:  سنن ابن ماجة)١(
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وقد نقل علامء احلديث يف حّق اإلمام املهدي من األحاديث ما ال : قالإىل أن 

حيىص كثرة، وكلها معرضة بذكره، ومرصحة عنـه مـن كـان لـه هبـذا الفـن خـربة، 

وبعضها لبعض مصححة، وقد ذكر اإلمـام احلـافظ أبـو عبـد اهللا احلـاكم يف كتابـه 

يح رواته اجلـم الغفـري املستدرك عىل الصحيحني من ذلك مافيه غنية، ونبّه عىل ترج

فقد اتضح ملن أنصف من مجلة هذا الكـالم أن : إىل أن قال.. من كان له يف ذلك بغية

 .)١(املهدي من ولد الزهراء فاطمة عليها السالم ال ابن مريم عليهام السالم

وهـو غـري : وقال القرطبي يف معـرض رده عـىل هـذا احلـديث املوضـوع

ترت عىل أن املهدي مـن عـرتة رسـول اهللا صحيح، ألن األخبار الصحاح قد توا

وسلم، فال جيوز محله عىل عيسى، واحلـديث الـذي ورد يف ) وآله(صىل اهللا عليه 

 . غري صحيح) ال مهدي إال عيسى(أنه 

ألن راويه حممد بن خالـد اجلنـدي : قال البيهقي يف كتاب البعث والنشور

عـن احلـسن، عـن  - وهو مـرتوك -وهو جمهول، يروي عن أبان بن أيب عياش 

 . وسلم، وهو منقطع) وآله(النبي صىل اهللا عليه 

واألحاديث التي قبله يف التنصيص عىل خروج املهدي، وفيها بيان كون املهدي 

قد ذكرنا هذا وزدناه : وسلم أصح إسناداً قلت) وآله(من عرتة رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٢(هدي مستوفاة، واحلمد هللاوذكرنا أخبار امل) كتاب التذكرة(بيانًا يف كتابنا 

إسناده ضـعيف، واألحاديـث عـن ): التذكرة(وقال أيضًا يف كتابه اآلخر 

وسلم يف التنصيص عىل خروج املهدي من عرتته من ) وآله(النبي صىل اهللا عليه 

 .)٣(ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا احلديث، فاحلكم هبا دونه

                                
.٨ -٦: نتظر، املقديس  عقد الدرر يف أخبار امل)١(

.١٢٢-١٢١/ ٨:  تفسري القرطبي)٢(

 ٢: ، احلاوي، السيوطي٧٢٣/ ٢:  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، القرطبي)٣(

.٥٠: ، املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي١٦٥/ 
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وهو من تأليف الشيخ عبد اهللا بن زيد بن حممود، رئيس املحاكم الـرشعية يف 

 . يف مطابع قطر الوطنية١٤٠٠دولة قطر، وقد ُطبع هذا الكتاب الطبعة األوىل سنة 

وقد زعم فيه مؤلفه عـدم صـحة أحاديـث اإلمـام املهـدي املنتظـر عليـه 

وقد تصدى للّرد عليه مجاعة ! هنا موضوعة وخرافة ال أصل هلاالسالم، وادعى أ

 :من أعالم السنة، منهم ماييل

 

 .تأليف الشيخ محود بن عبد اهللا بن محود التوجيري

 زيع بريدةطبع ونرش مكتبة دار العليان احلديثة للطباعة والنرش والتو

 . صفحة٤٢٣، يقع يف ١٤٠٦ وط الثانية سنة ١٤٠٣ط األوىل سنة 

أما بعد، فقـد رأيـت : ويف هذا الكتاب يقول مؤلفه الشيخ محود التوجيري

رسالة للشيخ عبد اهللا بن زيد بن حممود رئيس املحاكم القطرية أنكر فيها خروج 

فية، وأن األحاديـث املهدي يف آخر الزمان، وزعم أن القول بخروجه نظرية خرا

الواردة فيها كلها خمتلقة ومكذوبة ومصنوعة وموضوعة ومزورة عىل رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله وليست من كالمه، وأهنا بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، وأنـه 

ال مهـدي ينتظـر (ال مهدي بعد الرسول صىل اهللا عليه وآله، وقد سمى رسـالته 

 جانـب يف رسـالته الـصواب، وخـالف مـا عليـه وقـد) بعد الرسول خري البرش

 .املحققون من أكابر العلامء

كام أنه هنج عىل املحدثني والفقهاء املتقدمني ورماهم بالتقليد، ونقل احلـديث 

والقول عىل عالته، ورمى اإلمام أمحد بقلة األمانة، وعدم الثقة حيث زعم أنـه كـان 

، ورمـى الـشافعي بالقـصور يستعري املـالزم مـن طبقـات ابـن سـعد وينقـل منهـا
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وقـد رأيـت مـن .. إىل غري ذلك من الكلامت النابيـة التـي مل يتثبـت فيهـا.. والتقليد

 .)١(الخ.. الواجب بيان أخطائه لئال يغرت هبا من قّل نصيبهم من العلم النافع

 

 ليس له ذكـر يف القـرآن –دي  أي امله–كام أنه : وأما قول ابن حممود: قال

 : )٢(فجوابه! مما يقلل عدم اإلحتفال هبا

لو كان عدم ذكر اليشء يف القـرآن يقلـل اإلحتفـال باألحاديـث : أن يقال

 لـذهبت الـسنة أو أكثرهـا، وقـد قـال اهللا – أي يقلل املباالت هبـا –الواردة فيه 

ُسوُل َفُخُذوهُ {: تعاىل  إِْن ُهَو ،َوَما َينْطُِق َعِن اَهلَوى {: تعاىل وقال )٣(}َوَما َآَتاُكُم الرَّ

 وقد أخـرب النبـيُّ صـىل اهللا عليـه وآلـه عـن بعـض األنبيـاء )٤(}إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى

وغريهم من املاضني بقصص مل تذكر يف القرآن، وأخرب أيضًا عـام سـيكون بعـده 

ة وأهـل النـار إىل قيام الساعة، وعّام يكون بعد ذلك إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلن

النار، وما يكون بعد ذلك، وكثري مما أخرب به مل يذكر يف القرآن، وكذلك الـصالة 

والزكاة واحلج فإهنا مل تذكر يف القرآن عىل وجه التفصيل، وإنام ذكـرت فيـه عـىل 

 .وجه اإلمجال، وجاء أحكامها يف السنة

د ذكر فيه عىل وكذلك أكثر األحكام فإنَّ بعضها مل يذكر يف القرآن، وبعضها ق

وجه اإلمجال، وفّصلت أحكامه يف السنة، وقد تلقى أهـل العلـم ماثبـت مـن ذلـك 

                                
.٨-٧:   الرد عىل من أنكر املهدي املنتظر، التوجيري)١(

 مع اخلصم أن اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم لـيس لـه ذكـر يف نا ال نسلم أيضاً إ  كام )٢(

القرآن، بل جاء ذكره يف مجلة من اآليات، بأوصاف خاصة، وقد نص عليهـا بعـض 

رواة اآلثار من أعالم السنة وغريهم، فراجع ماذكرناه من اآليـات الـواردة يف شـأن 

.ثاإلمام املهدي عليه السالم عليه السالم يف أواخر الفصل الثال

.٧:  سورة احلرش، اآلية)٣(

.٤و٣:  سورة النجم، اآلية)٤(
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بالقبول والتسليم، وال أعلم أحدًا قبل ابن حممود توقف عن قبول األحاديـث التـي 

رواها الثقات عن الثقات، وقال إنه ال حيتفل هبا من أجل أن ذلك مل يذكر يف القرآن، 

 .)١(الخ!.. ابن حممود، وهو مردود عليهفهذا قول باطل أحدثه 


 

 .)٢(تأليف عبد املحسن بن محد العباد املدرس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

، ٤٦ و ٤٥ذا الرد أيضًا يف جملة اجلامعة اإلسـالمية، العـددين وقد نرش ه

 . ١٢األول والثاين من السنة 

ال مهدي ينتظـر بعـد الرسـول (والكتاب يستهدف الرد  أيضًا عىل كتاب 

 )صىل اهللا عليه وآله خري البرش

فقـد وصـل إيلَّ يف الربيـد يف : ويف كتابه هذا يقول األستاذ عبد املحسن العباد

بيع اآلخر من عام ألـف وأربعامئـة مـن اهلجـرة ظـرف مـن رئاسـة املحـاكم شهر ر

الرشعية يف قطر حيتوي عىل ثالث نسخ، من رسالة للشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود 

) ال مهدي ينتظر بعد الرسـول خـري البـرش: (رئيس املحاكم الرشعية يف قطر عنواهنا

تّاب يف القرن الرابـع عـرش، ممـن وملا قرأهتا وجدت كاتبها نحا فيها منحى بعض الك

ليست هلم خربة يف حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ومعرفة صحيحه وسقيمه، 

: وتعويلهم عىل شبهات عقلية واهية، وكّذب بكّل ما ورد يف املهدي، وقال كام قـالوا

 الخ ومل يقترص عىل ذلك بل تعداه إىل احلط من شأن.. أهنا حديث خرافة، وأهنا وأهنا

وقد رأيت كتابة هذه الـسطور مبينـًا مجلـة : إىل أن قال.. العلامء املتقدمني واملتأخرين

كبرية من أخطائه وأوهامه يف هذه الرسالة، وموضحًا أن القول بخـروج املهـدي يف 

آخر الزمان هو الذي تدل عليه األحاديث الصحيحة، وهو الذي عليـه أهـل الـسنة 

                                
.٦٩ -٦٨:  الرد عىل من أنكر املهدي املنتظر، التوجيري)١(

. صفحة٢٢٢ نرش مطابع الرشيد باملدينة املنورة، يقع يف ١٤٠٢ الطبعة األوىل سنة )٢(
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 .. شّذ ممن الُيعتد بهواألثر يف القديم واحلديث إال من

وقد اقرتح عيلَّ عدٌد من املشايخ طباعة هذا البحث، ويف مقدمتهم سامحة الشيخ 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

واإلرشاد، وسامحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محد رئـيس املجلـس األعـىل للقـضاء 

 .)١(الخ.. ن حثاين عىل ذلك، وسأالين مراراً عام تمَّ حيال طباعتهاللذا

 

بحثـًا يف ) حـول املهـدي(نرش الشيخ نارص الدين األلباين الشامي بعنوان 

 ٢٧من جملة التمدن اإلسالمي الدمشقية، يف اجلـزءين ) حقل من القراء وإليهم(

 . ٢٢، للسنة ٦٤٢، الصفحة ٢٨و 

فليعلم أن يف خروج املهدي أحاديث كثرية صحيحة، قسم كبـري : قال فيه

 .منها له أسانيد صحيحة

وقـال ) اإلذاعـة(ثم أورد قسًام منها، ونقل كالم صـديق حـسن خـان يف 

إن السيد رشيد رضا وغريه مل يتتبعـوا ): شبهات حول أحاديث املهدي: (بعنوان

وال توسـعوا يف طلـب مـا لكـل !  املهدي من األحاديث حديثًا حـديثاً ما ورد يف

ولو فعلوا، لوجدوا فيها ما تقـوم بـه احلجـة حتـى يف ! حديث منها من األسانيد

 . األمور الغيبية التي يزعم البعض أهنا ال تثبت إال بحديث متواتر

أن الـسيد رشـيد ادعـى أن أسـانيدها ال ختلـو مـن : ومما يدلك عىل ذلك

مع أن األمر ليس كذلك عىل إطالقه، فاألحاديث األربعة التـي أوردهـا ! عيشي

إن : وخالصـة القـول: إىل أن يقـول األلبـاين.. ليس فيها رجل معروف بالتشيع

عقيدة خروج املهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، جيـب 

                                
الم، عبـد   الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الـواردة يف املهـدي عليـه الـس)١(

.٣: املحسن بن محد العباد
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: صفات املتقني، كام قال تعـاىلاإليامن هبا، ألهنا من أمور الغيب، واإليامن هبا من 

 وإن )١(} الَّـِذيَن ُيْؤِمنُـوَن بِاْلَغيْـبِ ، َذلَِك الْكِتَاُب َال َرْيَب فِيِه ُهـًدى لِْلُمتَّقِـنيَ ،امل{

 .)٢(إنكاره ال يصدر إال من جاهل أو مكابر

 

 املهـدي وممن تناول رد مجلة من الشبهات التي أثريت حول ظهور اإلمـام

حممد بن أمحد إسامعيل، : ملؤلفه) املهدي حقيقة ال خرافة(عليه السالم هو كتاب 

 .١٤١ إىل ص ٨٥فقد ذكر مجلة من الردود يف ص 

 

من أعالم السنة الـذين بـالغوا يف إنكـار أحاديـث املهـدي عليـه الـسالم 

انربى للرد عليه ثلة من أعالم الـسنة وجحدوها هو ابن خلدون املتعصب، وقد 

هذا الباب، وأنـه لـيس مـن ومفكرهيم، وعابوه وخّطأوه، ونسبوه لقلة العلم يف 

ن إن أهل الفن يف هـذا املوضـوع، حيـث يف األحاديث، وليس هو مشأنه تضع

هذه األحاديث متواترة جدًا، وقد نّص عىل تواترها وصحتها مجلة مـن األعـالم 

 : )٣(ود عليه ماييلواحلفاظ، فمن الرد

 

وقد بـالغ ): ما جاء يف املهدي(قال املباركفوري يف حتفة األحوذي يف باب 

اإلمام املؤرخ عبد الرمحن بـن خلـدون املغـريب يف تارخيـه يف تـضعيف أحاديـث 

نكرون لشأن املهـدي بـام روي وربام متسك امل.. املهدي كلها فلم يصب بل أخطأ

                                
.٣ -٢:  سورة البقرة، اآلية)١(

.٣٢ – ٣١ ص ٣٢ج :  جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٢(

ماجـاء يف كتـاب :  وهناك أيضًا مجلة من ردود الشيعة اإلمامية عىل ابن خلدون منهـا)٣(

 عنـوان حتـت) ١٥٢- ١٤٩ص : املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي، مركز الرسالة(

)تضعيفات ابن خلدون بلغة األرقام(
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ال مهـدي إال عيـسى بـن مـريم، واحلـديث ضـّعفه البيهقـي : مرفوعًا أنـه قـال

واحلاكم، وفيه أبان بن صالح وهـو مـرتوك احلـديث، واهللا أعلـم كـذا يف عـون 

 .)١(األحاديث الواردة يف خروج اإلمام املهدي كثرية جدًا : قلت.. املعبود

 

 الفيض أمحد بن حممد بن الصّديق الغـامري احلـسني األزهـري تأليف أيب

 .)٢() هـ١٣٨٠املتوىف سنة (الشافعي املغريب نزيل القاهرة 

ومـن الكتـب يف : قال آغا بزرك الطهـراين رمحـه اهللا تعـاىل يف كتابـه الذريعـة

 كـالم ابـن خلـدون يف الطعـن عـىل إبراز الوهم املكنون مـن: (املهدي عليه السالم

 ألمحـد بـن حممـد بـن )٣(١٣٤٨، طبـع بالـشام سـنة )أحاديث املهدي عليه الـسالم

 عن النبيِّ صىل خلدون ثم نقضه، وأورد مائة حديث مرويالصّديق، نقل كالم ابن 

اهللا عليه وآله يف أمر املهدي عليه السالم، متمًام للستة عرش التي ذكرها ابن خلـدون، 

 .)٤(هو بصدد إثبات املهدي اخلاص ابن العسكري عىل ما يقول به الشيعةوليس 

إبراز الوهم املكنون يف كالم : (وقال املحقق العالمة السيد حممد رضا اجلاليل

قهـا حـول هاته التـي لفّ الذي وضعه للرد عىل شبهات ابن خلدون وترّ ) ابن خلدون

 الـذي أصـبح -ن خلـدون ثـم تـصدى البـ: إىل أن قـال.. أحاديث املهدي املنتظر

أمر الفـاطمي، :  فنقل كالمه املذكور يف فصل من مقدمته بعنوان-مرجعًا للمنكرين 

ن أعلـم ا: وما يذهب إليه الناس من شأنه، وكشف الغطـاء عـن ذلـك حيـث قـال

أنه ال بد يف آخر الزمـان مـن : املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم عىل ممر األعصار

                                
.٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  حتفة األحوذي، املباركفوري)١(

: عيل بن أيب طالب عليه السالم إمام العارفني، وفتح امللك العيل، راجع:  من مؤلفاته)٢(

.٢٥٣ / ١: ، وكتاب األعالم، للزركيل٣٦٨ / ١٣: معجم املؤلفني

.لرتقي والكتاب من مطبوعات مطبعة ا)٣(

 ).٩٠١٩: ( ذكره استطرادًا حتت رقم٢٨٩/ ٢٣:  الذريعة، آغا بزرگ الطهراين)٤(
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بيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون، ويـستويل ظهور رجل من أهل ال

عىل املاملك اإلسالمية، ويسمى باملهـدي، وحيتجـون يف البـاب بأحاديـث خّرجهـا 

حيث ذكر األحاديث ونقدها حـديثًا حـديثًا، وضـعف ..  إىل آخر كالمه)١(... األئمة

 الغطاء عن أهدافـه أكثرها، فبدأ الصّديق الغامري بنقض كالمه حرفًا حرفًا، وكشف

 . كشفًا، وأبرز أوهامه إبرازًا، وناقش تضعيفاته لألحاديث، وأثبت خطأه يف نقده

فهذه مجلة األحاديث التي خّرجها األئمـة يف : إىل أن نقل قول ابن خلدون

 . شأن املهدي وخروجه آخر الزمان

ن إن مجيع ما ذكره من األحاديث ثامنيـة وعـرشو: فقال الصّديق رادًا عليه

حديثًا، لكن الوارد يف الباب أضعاف أضعاف ذلك، وها أنا مورد من أخباره مـا 

أكمل به املائـة مـن املرفوعـات واملوقوفـات، دون املقطوعـات، إذ لـو تتبعتهـا، 

 .خصوصًا الوارد عن أهل البيت، ألتيت منها بعدد كبري، وقدر غري يسري

: ل يف آخـر الفـصلثم أورد احلديث التاسع والعـرشين إىل املائـة، ثـم قـا

ولنقترص عىل هذا القدر مـن الـوارد يف املهـدي، فإنـه ال حمالـة مبطـل لـدعوى 

فاألخبار يف الباب كثرية جدًا، ولو مجع منها الـوارد وإال ] ابن خلدون [ طاعن ال

 .)٢(عن خصوص أئمة أهل البيت لكان جملدًا حافًال 

 بـن حممـد بـن أمحـد: ويقول الدكتور عبد العليم عبـد العظـيم البـستوي

املرشـد (أو ) إبراز الوهم املكنـون مـن كـالم ابـن خلـدون(له كتاب : الصّديق

وقد رّد به املؤلف عـىل ابـن ) املبدي لفساد طعن ابن خلدون يف أحاديث املهدي

خلدون يف تضعيفه ألحاديث املهدي، وهي ثامنية وعرشون حديثًا، ووافـق ابـن 

                                
.٣١١:  مقدمة ابن خلدون)١(

، مـن مقـال للمحقـق ٢٠: ، رقـم٢٩– ٢٨ ص ٣٢:  جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٢(

جتهـاد والتقليـد، نقد احلديث بني اال(حتت عنوان  السيد حممد رضا اجلاليلالعالمة 

.)املهدي املنتظر عليه السالم: ة جديدة إىل أحاديث عقيدةونظر
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 كان الطابع الغالب عىل الكتـاب خلدون يف تضعيف بعض األحاديث، ولكن ملا

هو الدفاع والرد عىل االنتقادات فقد حاول الدفاع عن بعـض األحاديـث التـي 

 وهو حمق يف ذلك، وبعـد مناقـشة طعـون ابـن خلـدون يف ،ضّعفها ابن خلدون

 أخرى بلغ جمموعها إىل املائة، اً األحاديث التي ذكرها أضاف إليها أحاديث وآثار

.)١(ة هذه األحاديثإال أنه مل يبني درج

 

وقد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحًا حيث ضّعف أحاديـث : قال األلباين

 وال غرابة يف ذلك، فـإّن احلـديث لـيس مـن صـناعته، واحلـق أن ،املهدي كلها

املوضوع، األحاديث الواردة يف املهدي فيها الصحيح واحلسن، وفيها الضعيف و

 .)٢(ومتييز ذلك ليس سهالً إال عىل املتضلع يف علم السنة، ومصطلح احلديث

 

أما ابـن خلـدون : قال األستاذ أمحد حممد شاكر يف رشح مسند أمحد بن حنبل

ن فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحًام مل يكن مـن رجالـه، وغلبـه مـا شـغله مـ

السياسة، وأمور الدولة، وخدمة من كان خيدم من امللوك واألمراء، فـأوهم أّن شـأن 

املهدي عقيدة شيعية أو أومهته نفسه ذلك فعقد يف مقدمتـه املـشهورة فـصالً طـويالً 

 .)٣(..جعل عنوانه، فصل يف أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس من أمره

بن خلدون، وأن إنكاره لإلمـام عليـه ويأخذ األستاذ أمحد حممد شاكر يف تفنيد ا

السالم إنكار لرضوري من رضوريات الدين، فقد تواترت األخبار عن النبي صىل اهللا 

                                
.٣١:، رقم١٣٦ص :  املهدي املنتظر عليه السالم، الدكتور عبد العليم البستوي)١(

، املهدي املنتظر عليه الـسالم، ١٦ -١٥ص :  ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق)٢(

.١٤٢ – ١٤١ص : الدكتور عبد العليم البستوي

.١٩٧/ ٥: د اإلمام أمحد بن حنبل رشح مسن)٣(
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 .)١(عليه وآله يف شأن املهدي عليه السالم، وأنه ال جمال بأّي حال للريب والطعن فيها

 

بن خلدون مؤرخ وليس من رجال احلديث، فال يعتـد ا: قال الشيخ العباد

وإنـام االعـتامد بـذلك بمثـل البيهقـي، والعقـييل، ! به يف التصحيح والتـضعيف

واخلطايب، والذهبي، وابن تيمية، وابن القيم، وغريهم من أهل الرواية والدرايـة 

 .)٢(الذين قالوا بصحة الكثري من أحاديث املهدي

 

ولقـد حـاول ابـن خلـدون ): املهدي املنتظر عليـه الـسالم(قال يف كتابه 

إن اجلـرح (واستند يف رأيه هذا إىل كالم العلـامء ! تضعيف أحاديث املهدي كلها

ثم ذكـر بعـض مـا ورد يف الطعـن يف بعـض رواة أحاديـث ) مقدم عىل التعديل

إن اجلـرح مقـدم عـىل التعـديل ال : وناملهدي، واحلقيقة أن املحدثني حينام يقول

يريدون منه اإلطالق، بل البد أن يكون اجلرح مفرسًا حتى يتمكن الباحث مـن 

النظر فيه، وهل هو جرح حقيقة أم ال؟ فقد يضعفه اجلـارح بـسبب يـراه قادحـًا 

 .)٣(بينام هو ليس بقادح عند غريه

طلـق ذلـك اجلرح مقدم عىل التعـديل، وأ: قال ابن حجر يف رشح النخبة

مجاعة، ولكن حمله إن صدر مبينًا من عارف بأسبابه، ألنه إن كـان غـري مفـرس مل 

يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غري عارف باألسباب مل يعترب بـه أيـضًا، 

فإن خال املجروح عن التعديل قبل اجلرح فيه جممالً غري مبني الـسبب إذا صـدر 

                                
.٢٤٣:  حياة اإلمام املهدي عليه السالم، الشيخ باقر رشيف القريش)١(

 الرد عىل من كذب باألحاديث الـصحيحة الـواردة يف املهـدي، مقـال للـشيخ عبـد )٢(

 ١: املحسن بن حممد العباد، منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة العدد

.١٤٠٠، سنة ٤٦ برقم ١٢سنة 

 ١٨٦ - ١٧٨:   انظر الكفاية، للخطيب البغدادي)٣(
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 .)١(عن عارف عىل املختار

 .)٢(غـريهموليه النووي والسخاوي والسيوطي والسندي وكذلك نص ع

وحتى لو ثبت اجلرح يف الراوي فليس كّل جرح يسقط الرواية بل من اجلرح مـا 

هو شديد ويستلزم ترك الرواية، ومنه ما ليس كذلك بل يعتضد الراوي املتصف 

راوي  يف الـئبه بغريه من املعتربين فيحتج بروايته، فأما اجلرح الشديد هو الناشـ

من قبل كونه متهًام يف دينه وعدالته، أو كونـه يسء احلفـظ جـدًا فـاحش اخلطـأ، 

 !فحينذاك ترتك روايته باملرة،وال حيتج به وال يعترب به

فكّل من كان متهًام يف احلديث بالكذب، أو كان مغفـالً خيطـئ : قال الرتمذي

 . )٣( بالرواية عنهفالذي اختار أكثر أهل احلديث من األئمة أنه ال يشتغل! الكثري

مـن : سمعت شعبة، وسئل: وروى اخلطيب بسنده عن ابن مهدي أنه قال

الذي إذا روى عن املعـروفني مـا ال يعرفـه املعروفـون : الذي يرتك حديثه؟ قال

فأكثر طرح حديثه، وإذا روى حديثًا غلطًا جممعًا عليـه فلـم يـتهم نفـسه فيرتكـه 

 .)٤( عنه ، وما كان غري ذلك فاروِ طرح حديثه، وإذا كثر الغلط يرتك حديثه

: مل حيـسن قـول املحـدثني: فابن خلدون كام قال أمحـد شـاكر: إىل أن قال

 .)٥(!م وفقهها ما قال شيئًا مما قالاجلرح مقدم عىل التعديل، ولو اطلع عىل أقواهل

 :ولذلك رد عىل ابن خلدون كثري من العلامء

عة ملا كان وما يكـون بـني اإلذا(ومن بينهم العالمة صّديق حسن خان يف 

                                
.٧٥:  نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر)١(

.٥٨:  الرفع والتكميل)٢(

.٤٨٣/ ١٠: العلل للرتمذي مع السنن)٣(

.  من جملة البحوث العلمية٣٨٨:  مسألة االحتجاج بالشافعي)٤(

.١٩٧/ ٥: أمحد شاكر مسند أمحد بن حنبل، بتحقيق )٥(
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، )عـون املعبـود(ق العظـيم آبـادي يف والشيخ املحدث شمس احل) يدي الساعة

من ) حتفة األحوذي يف باب املهدي(والشيخ العالمة عبد الرمحن املباركفوري يف 

، )١()مـسند اإلمـام أمحـد(كتابيهام، والشيخ املحدث أمحد شاكر يف تعليقاتـه عـىل 

ارص الدين األلباين يف خترجيه ألحاديـث فـضائل الـشام والشيخ املحدث حممد ن

 .)٣()إبراز الوهم املكنون(والشيخ عبد اهللا بن حممد الصّديق يف كتابه ، )٢(ودمشق

وإنام ذكر جزءًا قلـيًال ! وابن خلدون مل حيص األحاديث الواردة يف املهدي

فهذه : ، فقالمنها، ومع حماولته لتضعيفها مل جيد بدًا من االعرتاف بصحة بعضها

مجلة األحاديث التي خرجها األئمة يف شأن املهدي وخروجه آخر الزمان، وهـي 

 أفـال يكفـي هـذا )٤( مل خيلص منها من النقد إال القليل واألقل منـه -كام رأيت-

 .)٥(!القليل الصحيح لالستدالل؟

 

                                
.١٩٨ - ١٩٧ / ٥:  املصدر السابق)١(

.١٠٠:  فضائل الشام ودمشق للربعي)٢(

.أبو الفيض أمحد بن حممد بن الصّديق الغامري:  املعروف أن مؤلفه هو)٣(

.٥٧٤/ ١): املقدمة( تاريخ ابن خلدون )٤(

.٣٦٦ – ٣٦٤:  املهدي املنتظر عليه السالم، الدكتور عبد العليم البستوي)٥(
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   السالم عليه المهدي اإلمام
  السنة عند الصحابة أحاديث في

ام املهدي املنتظر عليه السالم، كام وردت من طريق أهـل إن أحاديث اإلم

 فكذلك أيضًا رويت مجلـة وافـرة )١(البيت عليهم السالم يف كتب الشيعة اإلمامية

منها يف مصادر احلديث عند السنة عن مجلة من الصحابة عن رسول اهللا صىل اهللا 

تر، كام رووا أيـضًا عليه وآله، وهي كثرية جدًا مما يدل عىل بلوغها حدًا فوق التوا

 .بعض أخبار املهدي من طريق أهل البيت عليهم السالم

وخـّرج ): ما جـاء يف املهـدي(قال املباركفوري يف حتفة األحوذي يف باب 

أبو داود والرتمذي وابن ماجـة والبـزار : أحاديث املهدي مجاعة من األئمة منهم

مثـل : اعة من الـصحابةواحلاكم والطرباين وأبو يعىل املوصيل، وأسندوها إىل مج

عّيل، وابن عباس، وابـن عمـر، وطلحـة، وعبـد اهللا بـن مـسعود، وأيب هريـرة، 

وأنس، وأيب سعيد اخلدري، وأم حبيبة، وأم سلمة، وثوبـان، وقـرة بـن إيـاس، 

وعيل اهلاليل، وعبـد اهللا بـن احلـارث بـن جـزء، وأسـناد أحاديـث هـؤالء بـني 

 . )٢(صحيح، وحسن وضعيف

                                
.كتاب معجم أحاديث النبي صىل اهللا عليه وآله يف اإلمام املهدي:  راجع)١(

: ، عـون املعبـود، العظـيم آبـادي٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  حتفة األحـوذي، املبـاركفوري)٢(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.
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ثامن بن عفـان، وعبـد الـرمحن بـن عـوف، وعبـد اهللا بـن ع: ومنهم أيضاً 

عمرو، وجابر بن عبـد اهللا األنـصاري، وعـامر بـن يـارس، وعـوف بـن مالـك، 

 )١(وحذيفة بـن الـيامن، وعمـران بـن احلـصني، وأبـو الطفيـل، وجـابر الـصديف

مامـة البـاهيل، وجممـع أوعائشة، وسلامن الفاريس، وأبو أيوب األنصاري، وأبو 

نصاري، وأبو سليامن راعي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه، وشـهر بن جارية األ

.)٢(بن حوشب، وجابر بن سمرة 

 

:  يف كتابه نظم املتناثر من احلـديث املتـواترقال الشيخ حممد جعفر الكتاين

 : خروج املهدي املوعود املنتظر الفاطمي عن

 . أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة:  مسعودابن

 . أخرجه أبو داود وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك: وأم سلمة

 .أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة: وعيل بن أيب طالب

أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجـة وأبـو : وأيب سعيد اخلدري

 . يعىل واحلاكم يف املستدرك

 . خرجه أمحد وابن ماجة، واحلاكم يف املستدركأ: وثوبان

 . أخرجه البزار، والطرباين يف الكبري واألوسط: وقرة بن إياس املزين

 . أخرجه ابن ماجة والطرباين يف األوسط: وعبد اهللا بن احلارث بن جزء

أخرجـه أمحـد والرتمـذي وأبـو يعـىل والبـزار يف مـسندمها، : وأيب هريرة

                                
  للسيد فاروق البيايت)وعد الرمحن وصدق املرسلون هذا ما(كتاب :  راجع)١(

.٣٢٠ -٣١٩: لسيد جواد الشاهروديل )ام املهدي وظهورهاإلم(كتاب :  راجع)٢(
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 . غريهموالطرباين يف األوسط و

 . أخرجه الروياين: وحذيفة بن اليامن

 . أخرجه أبو نعيم يف أخبار املهدي: وابن عباس

أخرجه أمحد ومسلم، إال أنه ليس فيـه تـرصيح بـذكر : وجابر بن عبد اهللا

 . املهدي، بل أحاديث مسلم كلها مل يقع فيها ترصيح به

 . أخرجه الدارقطني يف اإلفراد: وعثامن

 .  الطرباين يف الكبريأخرجه: وأيب أمامة

 .  أخرجه الدارقطني يف اإلفراد، واخلطيب، وابن عساكر: وعامر بن يارس

 .   أخرجه الطرباين يف الكبري: ابن ماجد الصديفبروجا

 . أخرجهام الطرباين يف األوسط: وابن عمر، وطلحة بن عبيد اهللا

 . أخرجه ابن ماجة: وأنس بن مالك

 . بو نعيمأخرجه أ: وعبد الرمحن بن عوف

 . أخرجه اإلمام أبو عمرو الذاين يف سننه: وعمران بن حصني

 .)١(وغريهم

 

يظهر بشكل واضح أن أخبار ظهور اإلمام املهـدي عليـه الـسالم كانـت 

عتقـاد ىل أن االمشهورة ومتواترة عند عامة الصحابة، والتابعني أيضًا، مما يدل ع

                                
.٢٨٩ ح٢٢٦ – ٢٢٥:  نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتاين)١(
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بظهور اإلمام عليه السالم يف آخر الزمان أمر ثابت عندهم، ومسّلم فـيام بيـنهم، 

وهلذا أخذ هذا األمر قسطًا وحمالً من اهتامماهتم فيام يرتبط باإلمام املهـدي عليـه 

السالم، وهلذا كثر السؤال حوله، وحول عالمات ظهـوره ومـايتعلق بـه، ومـن 

د هذا األمر واضحًا فيها، وأن اسم املهدي كان يرتدد يسرب األحاديث يف ذلك جي

 .كثريًا عىل ألسنتهم، تارة بالترصيح، وأخرى بالتلويح

عن صالح بن أيب صالح، عن أبيه، عن أيب : جاء يف كتاب الفتن أليب نعيم

فذكر معاوية فتغيظ عليه، وأغلـظ : أتيناه نعوده يف ختمة أصابته، قال: هريرة قال

ال يكـربن :  ثم قال أبو هريـرة للحـسن بـن عـيل ريض اهللا عـنهام!عليه يف القول

فوالذي نفيس بيده لو كانت الدنيا يومًا واحدًا لطول اهللا ذلك اليوم حتى ! عليك

 . )١(تكون اخلالفة لبني هاشم

: قلـت لـه: عـن فـرات القـزاز، عـن أيب معبـد قـال: وأخرج الداين بإسناده

واهللا لو مل يبق من : نعم، سمعته يقول: ؟ قالسمعت ابن عباس يذكر يف املهدي شيئاً 

 .)٢(بنا فتح هذا األمر وبنا خيتم: الدنيا إال يوم خلتم اهللا بنا هذا األمر كام فتحه، وقال

: سـمعت حممـد بـن جعفـر يقـول: وقال إسحاق بن موسى األنـصاري

اصرب حتى جيـئ تأويـل : فقال! شكوت إىل مالك بن أنس ما نحن فيه، وما نلقى

ـًة {آلية هذه ا َوُنِريُد َأْن َنُمـنَّ َعـَىل الَّـِذيَن اْستُـْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهـْم َأئِمَّ

 .)٤( )٣(}َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ 

عـىل التي أفصحت عـن عقيـدهتم وتـساملهم إىل غري ذلك من األحاديث 

 .انظهور اإلمام املهدي عليه السالم، وخروجه لنرش العدل يف آخر الزم

                                
.١٢١:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)١(

.٥١٧ / ٦: ، دالئل النبوة، البيهقي٥٥٩ ح ١٠٤٣ / ٥:  السنن الواردة يف الفتن)٢(

.٥:  سورة القصص، اآلية)٣(

.٣٥٩:  مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين)٤(
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قد نص مجلة من أعالم السنة عىل صحة أحاديث املهدي عليـه الـسالم يف 

كتب السنن واحلديث، هذا وإن كانت هناك أحاديث يف هذا الباب حكم عليهـا 

  لكن هناك مجلة وافرة من األحاديث الصحيحة واألحاديث احلسنة ما،بالضعف

ف، كام أن بعض األحاديث الضعيفة هلا شـواهد يف األحاديـث يغني عن الضعي

 .الصحيحة

ونذكر هنا عىل سبيل املثال بعض األعالم الذين نصوا عىل صحة مجلة من 

 : أحاديث املهدي عليه السالم، وهم كام ييل

 

 ٤ و ج ،٢٢٣١ و ٢٢٣٠ :رقـم األحاديـث ٥٠٥ ص ٤ج : ال يف سـننهق

:  عن كّل واحد من األحاديـث الثالثـة املـذكورة٢٢٣٣يث رقم  احلد٥٠٦ص 

 من سننه عن احلـديث رقـم ٥٠٦ ص ٤وقال يف ج . هذا حديث حسن صحيح

 .)١(<هذا حديث حسن>: ٢٢٣٢

 

) وآلـه(قال بعدما أورد حديث أم سلمة عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

ويف املهدي أحاديـث جيـاد مـن غـري هـذا :  فاطمة، قالاملهدي من ولد: وسلم

 .)٢(الوجه بخالف هذا اللفظ

وقال أيضًا بعدما أورد حديث ياسني بن سيار العجـيل يف اإلمـام املهـدي 

                                
.٣٤ص :  كتاب املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي، إصدار مركز الرسالة)١(

، يف ترمجة عيل بن نفيل، هتـذيب التهـذيب، ١٢٥٧: ، رقم٢٥٤/ ٣:  ضعفاء العقييل)٢(

.٦٣٣: ، رقم٣٤٢/ ٧: ابن حجر
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 .)١(ويف املهدي أحاديث صاحلة األسانيد من غري هذا الطريق: عليه السالم

 

كتابه الصحيح مجلة مـن األحاديـث يف اإلمـام املهـدي عليـه فقد ذكر يف 

 .)٢(السالم

 

واألحاديث يف التنصيص عىل خروج املهدي أصـح إسـنادًا، وفيهـا : قال

 .)٣(وسلم) وآله(بيان كونه من عرتة النبي صىل اهللا عليه 

 

 إن األحاديث التي حيتج هبا عىل خروج املهدي :قال يف كتابه منهاج السنة

أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والرتمذي وأمحد، وغريهم مـن حـديث ابـن 

 . )٤(مسعود وغريه

 

إن األخبار الصحاح قد تواترت عىل أن املهدي من عرتة رسـول اهللا : قال

 .)٥(وسلم) وآله(صىل اهللا عليه 

                                
.٢١٠ :، رقم٤٦٦ – ٤٦٥/ ٤:  ضعفاء العقييل)١(

ذكر البيان بأن خروج املهدي إنام ( حتت عنوان ١٣٦/ ١٥: صحيح ابن حبان:  راجع)٢(

)يكون بعد ظهور الظلم واجلور يف الدنيا وغلبهام عىل احلق واجلد

، ١٥٠/ ٢٥: ، هتذيب الكـامل، املـزي٥١٨/ ٤٧:  تأريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٣(

.١٢٢/ ٨: رطبي، تفسري الق١٢٦/ ٩: هتذيب التهذيب، ابن حجر

.٢١١/ ٤:  منهاج السنة، ابن تيمية)٤(

.١٢٢-١٢١/ ٨:  تفسري القرطبي)٥(
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واألحاديث عن النبي صىل اهللا عليه ): التذكرة(تابه اآلخر وقال أيضًا يف ك

وسلم يف التنصيص عىل خروج املهدي من عرتته مـن ولـد فاطمـة ثابتـة ) وآله(

 .)١(أصح من هذا احلديث، فاحلكم هبا دونه

 

ي خـروج املهـد(خامتة،  مما يلحـق ببـاب اإلمامـة : قال يف رشح املقاصد

ومها من أرشاط الساعة، وقد وردت يف هذا البـاب ) ونزول عيسى عليه السالم

 .)٢(أخبار صحاح وإن كانت آحادًا 

 

ــال ــم : ق ــك اهللا-اعل ــت -رمح ــود ثب ــدي املوع ــود امله ــك أن وج  ال ش

 .  )٣(واآلثار نحو من ثالثامئة فصاعداً باألحاديث 

 

أمـا مـسألة املهـدي : قال األلباين يف مقال له بمجلـة التمـدن اإلسـالمي

 قـسم كبـري منهـا لـه أسـانيد ،املنتظر فليعلم أن يف خروجـه أحاديـث صـحيحة

األحاديث يف ذلك كثرية جدًا، وأشهرها حديث عبد اهللا :  وقال أيضاً ،)٤(صحيحة

ابـن خلـدون خطـأ واضـحًا حيـث ضـّعف وقـد أخطـأ ... بن مسعود مرفوعاً 

فإن احلديث ليس من صناعته، واحلق ! أحاديث املهدي كلها، وال غرابة يف ذلك

                                
: ، احلـاوي، الـسيوطي٧٢٣/ ٢:  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، القرطبي)١(

.٥٠: ، املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي١٦٥/ ٢

.٣٠٧/ ٢:  رشح املقاصد، التفتازاين)٢(

، عن كتاب الـرد عـىل مـن حكـم وقـىض أن املهـدي ٥٥: نتظر، البستويامل املهدي )٣(

.١٣٤: املوعود جاء ومىض

 ذو ٢٢نرش يف جملة التمدن اإلسالمي، دمشق الـسنة ) ٦٤٤: حول املهدي، األلباين ()٤(

.١٣٧١القعدة 
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أن األحاديــث الــواردة يف املهــدي فيهــا الــصحيح واحلــسن، وفيهــا الــضعيف 

واملوضوع، ومتييز ذلك ليس سهالً إال عىل املتـضلع يف علـم الـسنة، ومـصطلح 

 .)١(احلديث

 أعالم السنة ممن نصوا عىل صحة أحاديث اإلمام املهدي إىل غري ذلك من

 .  )٢(عليه السالم

 

وكام نص علامء السنة وأئمتهم عىل صحة أحاديـث اإلمـام املهـدي عليـه 

السالم فكذلك أيضًا نصوا عىل بلوغهـا حـّد التـواتر الـذي يغنـي عـن فحـص 

ل الدكتور عبد احلليم النجار يف مقدمتـه لكتـاب املهدويـة يف األسانيد فيها، يقو

 .)٣( بلغت مبلغ التواتر املعنويإن علامء احلديث يرون أن فكرة املهدي: سالماإل

أنـه يف : اشتهر بني العلامء سلفًا وخلفاً : ويقول الشيخ منصور عيل ناصف

ستويل عـىل املهدي، يـ: آخر الزمان ال بد من ظهور رجل من أهل البيت، يسمى

املاملك اإلسالمية، ويتبعه املسلمون، ويعدل بيـنهم، ويؤيـد الـدين، وقـد روى 

كأيب داود، : أحاديث املهدي مجاعة من خيار الصحابة، وأخرجها أكابر املحدثني

                                
، عن كتاب ختـريج ٢٣: ، رقم٥٩ص : املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي: راجع )١(

.١٨احلديث رقم ) ١٦ص (فضائل الشام ودمشق أحاديث 

 الذين نـّصوا عـىل صـحة أحاديـث وممن عني هبذا املوضوع ورسد مجلة من أعالم السنة )٢(

 حتـت ١٨ ص ٣٢ج: ١٤١٣، سـنة ٤ و٣جملة تراثنا العـدد : اإلمام املهدي عليه السالم

 حممـد رضـا مقال للعالمة املحقق السيد) أحاديث املهدي بني الصحة والضعف(عنوان 

، ٣٨ -٣٤اجلاليل، وكتاب املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي، إصدار مركز الرسالة ص 

اإلمـام املنتظـر، : ، ومن كتـب العامـة)صحة أحاديث املهدي عليه السالم(حتت عنوان 

).األئمة والعلامء الذين احتجوا بأحاديث املهدي: ( حتت عنوان٤٧: للبستوي

.١٠١:  أدب الشيعة)٣(
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والرتمذي، وابن ماجة، والطرباين، وأيب يعىل، والبزاز، واإلمام أمحد، واحلـاكم، 

 .)١(كابن خلدون وغريه: ي كلهاولقد أخطأ من ضعف أحاديث املهد

وإليك هنا مجلة من أعالم السنة من الذين نّصوا عىل تواتر أحاديث اإلمام 

 :املهدي عليه السالم، وهم كالتايل

 

قال أبو احلسن اخلسعي اآلبـري يف مناقـب : قال ابن حجر يف فتح الباري

 .)٢(تواترت األخبار بأن املهدي من هذه األمة وأن عيسى يصيل خلفه: شافعيال

وقد تواترت األخبار واستفاضت ): مناقب الشافعي(وقال أيضًا يف كتابه 

وسلم بذكر املهدي، وأنه من أهل بيته، وأنـه ) وآله(عن رسول اهللا صىل اهللا عليه 

عليـه الـسالم خيـرج يملك سبع سنني، وأنـه يمـأل األرض عـدالً، وأن عيـسى 

 هذه األمة، ويصيل عيسى خلفه يف طول من فيساعده عىل قتل الدجال، وأنه يؤمُّ 

 . )٣(قصته وأمره

 

قال يوسف بن حييى بن عيل املقديس الشافعي السلمي مـن علـامء القـرن 

وقد نقـل علـامء احلـديث يف حـق ): ظرعقد الدرر يف أخبار املنت(السابع يف كتابه 

ضة بذكره، ومـرصحة  اإلمام املهدي من األحاديث ما ال ُحيىص كثرًة، وكلها معرِّ

عنه من كان له هبذا الفن خربة، وبعـضها لـبعض مـصححة، وقـد ذكـر اإلمـام 

احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه املستدرك عىل الـصحيحني مـن ذلـك مافيـه 

                                
: ، عقيدة املسلمني يف املهدي، مؤسسة هنج البالغـة٣١٠/ ٥:  التاج اجلامع لألصول)١(

١٢.

.٣٠٨/ ١١: ، عون املعبود، العظيم آبادي٣٥٨/ ٦:  فتح الباري، ابن حجر)٢(

.، عن كتاب مناقب الشافعي لآلبري٤٠:  املهدي املنتظر، البستوي)٣(
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 .)١(رجيح رواته اجلم الغفري من كان له يف ذلك بغيةغنية، ونبه عىل ت

 

يفه هلـا، حاديث املهدي عليه السالم مع تـضعاعرتف ابن خلدون بتواتر أ

علم أن يف املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم عـىل ا: قال ابن خلدون يف تأرخيه

د الدين،  من أهل البيت، يؤيِّ ممر األعصار أنه البد يف آخر الزمان من ظهور رجل

ويظهر العدل، ويتبعـه املـسلمون، ويـستويل عـىل املاملـك اإلسـالمية، ويـسمى 

باملهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أرشاط الساعة الثابتة يف الصحيح 

عىل أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معـه فيـساعده عـىل 

 .)٢(يف صالته، وحيتجون يف الشأن بأحاديث خّرجها األئمةقتله، ويأتم باملهدي 

 

رشاط البـاب الثالـث يف األ): اإلشـاعة يف أرشاط الـساعة(قال يف كتابـه 

 وهي أيضًا كثرية، فمنها املهـدي ،العظام، واألمارات القريبة التي تعقبها الساعة

ن األحاديـث الـواردة فيـه عـىل اخـتالف رواياهتـا ال تكـاد وهو أوهلا، واعلم أ

 . )٣(تنحرص

قد علمت أن أحاديث وجود املهدي وخروجه آخر الزمـان، : وقال أيضاً 

وسلم من ولد فاطمة بلغـت حـّد ) وآله(وأنه من عرتة رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٤(التواتر املعنوي، فال معنى إلنكارها

ت باألخبار الصحيحة الكثرية الشهرية التي بلغت وغاية ما ثب: وقال أيضاً 

                                
.٨-٦: عقد الدرر يف أخبار املنتظر:  راجع)١(

.١/٣١١:  تاريخ ابن خلدون)٢(

.٨٧:  اإلشاعة يف أرشاط الساعة)٣(

.١١٢:  نفس املصدر)٤(
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حّد التواتر املعنوي وجود اآليات العظام التي منها بل أوهلا خروج املهدي، وأنه 

 .)١(يأيت يف آخر الزمان من ولد فاطمة يمأل األرض عدالً كام ملئت ظلامً 

 

والصواب الذي عليه أهـل احلـق أن ):  يةلوائح األنوار البه(قال يف كتابه 

املهدي غري عيسى، وأنـه خيـرج قبـل نـزول عيـسى عليـه الـسالم وقـد كثـرت 

بخروجه الروايات حتى بلغت حّد التواتر املعنوي، وشاع ذلك بني علامء الـسنة 

وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغـري مـن ذكـر ... حتى ُعّد من معتقداهتم

وعن التابعني من بعدهم ما يفيد جمموعه العلم القطعي، عنهم بروايات متعددة، 

فاإليامن بخروج املهدي واجب، كام هو مقرر عند أهل العلم، ومدون يف عقائـد 

 .)٢(أهل السنة واجلامعة

 

الذي أمكن الوقوف عليه من األحاديـث الـواردة يف ): الفتح الرباين(قال يف 

ملهدي املنتظر مخسون حديثًا وثامنية وعرشون أثرًا، ثم رسدها مع الكالم عليهـا ثـم ا

 .)٣(ومجيع ما سقناه بالغ حّد التواتر كام ال خيفى عىل من له فضل اطالع: قال

التوضــيح يف تــواتر مــا جــاء يف املهــدي املنتظــر (وقــال يف كتابــه اآلخــر 

دي التي أمكـن الوقـوف عليهـا واألحاديث الواردة يف امله): والدجال واملسيح

منها مخسون حديثًا، فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب، وهي متواترة بال 

ــع  ــا يف مجي ــو دوهن ــا ه ــىل م ــواتر ع ــف الت ــصدق وص ــل ي ــبهة، ب ــك وال ش ش

                                
.١٨٩:  نفس املصدر)١(

عـن كتـاب املهـدي املنتظـر عليـه الـسالم يف ضـوء . ٨٠/ ٢:  لوائح األنوار البهية)٢(

.٤٦ -٤٠: األحاديث واآلثار الصحيحة، عبد العليم البستوي

: ، عـون املعبـود، العظـيم آبـادي٤٠٢ – ٤٠١/ ٦: فوري حتفة األحـوذي، املبـارك)٣(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.
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 . )١(االصطالحات املحررة يف األصول

فتقـرر أن األحاديـث الـواردة يف املهـدي املنتظـر متـواترة، : وقال أيـضاً 

حاديث الواردة يف الدجال متواترة، واألحاديث الواردة يف نزول عيسى بـن واأل

 . )٢(مريم متواترة

 

األحاديث الواردة ): اإلذاعة ملا كان ويكون بني يدي الساعة(قال يف كتابه 

املعنـوي، وهـي يف يف املهدي عىل اختالف رواياهتا كثرية جدًا تبلغ حـّد التـواتر 

 .)٣(السنن وغريها من دواوين اإلسالم من املعاجم واملسانيد

ال شك يف أن املهدي خيرج يف آخـر الزمـان مـن غـري تعيـني :  وقال أيضاً 

لشهر وعام، ملا تواتر من األخبار يف الباب، واتفق عليه مجهور األمـة سـلفًا عـن 

 .   )٤(خلف إال من ال يعتد بخالفه

فال معنى للريب يف أمر ذلك :  معرض رّده عىل ابن خلدونوقال أيضًا يف

الفاطمي املوعود املنتظر املدلول عليه باألدلة، بل إنكـار ذلـك جـرأة عظيمـة يف 

 .  )٥(مقابلة النصوص املستفيضة املشهورة البالغة حّد التواتر

 

واحلاصـل أن األحاديـث ): تناثر من احلديث املتواترنظم امل(قال يف كتابه 

الواردة يف املهدي املنتظر متواترة، وكذا الـواردة يف الـدجال، ويف نـزول سـيدنا 

                                
.١١٤:  اإلذاعة)١(

.٤٦ -٤٠: كتاب املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي: ، راجع١٦٠:  اإلذاعة)٢(

.١١٢:  اإلذاعة)٣(

.١٤٥:  اإلذاعة)٤(

.١٤٦:  اإلذاعة)٥(



١٩٣ .......................ام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنةاإلم: الفصل الثاين

 .)١(عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم

هذا وقد بسط القول يف هذه املسألة وأشبعها بحثًا، كام أنه ذكر أيضًا مجلـة 

ا عىل تواتر أحاديث املهدي عليه السالم، ورّد عىل من علامء السنة من الذين نصو

قـد نقـل غـري واحـد عـن احلـافظ : من ضّعفها، وإليـك كالمـه يف ذلـك، قـال

السخاوي أهنا متواترة، والسخاوي ذكر ذلـك يف فـتح املغيـث، ونقلـه عـن أيب 

 . احلسني اآلبري، وقد تقدم نّصه أول هذه الرسالة

: مـد بـن إدريـس احلـسني العراقـيويف تأليف أليب العالء إدريس بـن حم

وجـزم بـاألول غـري واحـد مـن : املهدي هذا أن أحاديثه متواترة أو كادت، قال

 .احلفاظ النقاد

ــّصه) رشح الرســالة(ويف  ورد خــرب املهــدي يف : للــشيخ جــسوس مــا ن

 .أحاديث ذكر السخاوي أهنا وصلت إىل حّد التواتر

: ري يف مناقب الشافعي قالنقًال عن أيب احلسني اآلب) رشح املواهب(ويف 

ذكر ذلك ردًا . تواترت األخبار أن املهدي من هذه األمة، وأن عيسى يصيل خلفه

 .<وال مهدي إال عيسى>: حلديث ابن ماجة، عن أنس

قـد : قـال الـشيخ أبـو احلـسني اآلبـري) كتفامغاين الوفا بمعاين اال(ويف 

) وآلـه(ىل اهللا عليـه تواترت األخبار واستفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى صـ

 . املهدي، وأنه سيملك سبع سنني، وأنه يمأل األرض عدًال يءوسلم بمج

وقـد : ما نـّصه) رشح عقيدة الشيخ حممد بن أمحد السفاريني احلنبيل(ويف 

 .)٢(الخ.. كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حّد التواتر املعنوي

                                
.٢٢٩:  نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتاين)١(

. وقد تقدم كالمه قريباً )٢(
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عبًا هلـا عـىل وتتبع ابن خلدون يف مقدمته طرق أحاديـث خروجـه مـستو

حسب وسعه، فلم تسلم له من علة، لكن ردوا عليه بأن األحاديث الـواردة فيـه 

عىل اختالف رواياهتا كثرية جدًا تبلغ حّد التواتر، وهي عند أمحد والرتمذي وأيب 

داود وابن ماجة واحلاكم والطـرباين وأيب يعـىل املوصـيل والبـزار وغـريهم مـن 

اجم واملـسانيد، وأسـندوها إىل مجاعـة مـن دواوين اإلسـالم مـن الـسنن واملعـ

 ..الصحابة، فإنكارها مع ذلك مما ال ينبغي

واألحاديث يشّد بعضها بعـضًا، ويتقـوى أمرهـا بالـشواهد واملتابعـات، 

وأحاديث املهدي بعضها صحيح، وبعـضها حـسن، وبعـضها ضـعيف، وأمـره 

 يف آخر الزمـان مشهور بني الكافة من أهل اإلسالم عىل ممر األعصار، وأنه ال بد

من ظهور رجل من أهل البيـت النبـوي يؤيـد الـدين، ويظهـر العـدل، ويتبعـه 

املسلمون، ويستويل عىل املاملك اإلسالمية، ويـسمى باملهـدي، ويكـون خـروج 

الدجال وما بعده من أرشاط الساعة الثابتة يف الصحيح عـىل أثـره، وأن عيـسى 

ساعده عىل قتله، ويأتم باملهـدي يف ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معه في

 ..إىل غري ذلك. بعض صلواته

التوضـيح (وللقايض العالمة حممد بن عيل الشوكاين اليمني رسالة سامها 

واألحاديـث الـواردة يف : قال فيهـا) يف تواتر ما جاء يف املنتظر والدجال واملسيح

ح واحلـسن مخـسون حـديثًا يف الـصحي: املهدي التي أمكن الوقوف عليها منهـا

والضعيف املنجرب، وهي متواترة بال شك وال شبهة، بل يصدق وصـف التـواتر 

 .عىل ما دوهنا عىل مجيع االصطالحات املحررة يف األصول

ًا هلـا حكـم وأما اآلثار عن الصحابة املرصحة باملهـدي فهـي كثـرية أيـض

 .جتهاد يف مثل ذلكالرفع، إذ ال جمال لال

لم عليها، ويف الصواعق البن حجر اهليتمي وانظره، فقد ذكر أحاديثه وتك

قد تواترت األخبار، واستفاضت بكثرة رواهتا : قال أبو احلسني اآلبري: ما نّصه
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وسلم بخروج املهدي، وأنه مـن أهـل بيتـه، ) وآله(عن املصطفى صىل اهللا عليه 

وأنه يملك سبع سنني، وأنه يمأل األرض عدالً، وأنه خيرج مع عيـسى صـىل اهللا 

 فيساعده عـىل قتـل الـدجال ببـاب لـد ،بينا وعليه أفضل الصالة والسالمعىل ن

 .)١( هذه األمة، ويصيل عيسى خلفهبأرض فلسطني، وأنه يؤمُّ 

إال أنـه عـّرب عـن ) القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر(ومثله له يف 

قـد تـواترت : قـال بعـض األئمـة: أيب احلسني املـذكور بـبعض األئمـة ونـصه

قـال بعـض :  عنه يف الصواعق، وقال قبلـه بيـسري مـا نـّصهالخ ما مرَّ .. راألخبا

وسلم قـد ) وآله( من ذريته صىل اهللا عليه - أي املهدي-ن كونه إ: األئمة احلفاظ

 .وسلم) وآله(تواتر عنه صىل اهللا عليه 

وأبو احلسني املذكور هـو حممـد بـن احلـسني بـن إبـراهيم اآلبـري : قلت

 مناقب الشافعي، وهو كتاب حافل رتبه عىل أربعـة أو السجستاين مصنف كتاب

مخسة وسبعني بابًا، وآبر من قرى سجستان، تويف يف رجب سـنة ثـالث وسـتني 

وثالثامئة، راجع ترمجته يف الطبقـات الكـربى للـسبكي، ولـوال خمافـة التطويـل 

ألوردت هاهنا ما وقفت عليه من أحاديثه، ألين رأيت الكثري من الناس يف هـذا 

 وكثـري ؟يا ترى هـل أحاديثـه قطعيـة أم ال: وقت يتشككون يف أمره، ويقولونال

! منهم يقف مع كالم ابن خلدون ويعتمده، مع أنه ليس مـن أهـل هـذا امليـدان

 .)٢(واحلق الرجوع يف كّل فن ألربابه، والعلم هللا تبارك وتعاىل

 

اعلم أن املـشهور بـني ):  املهديما جاء يف(قال يف حتفة األحوذي يف باب 

الكافة من أهل اإلسالم عىل ممر األعصار أنه ال بـد يف آخـر الزمـان مـن ظهـور 

                                
ذكـره يف الفـصل األول يف اآليـات  (١٦٧:  الصواعق املحرقة، ابـن حجـر اهليتمـي)١(

)ةاآلية الثانية عرش: الواردة فيهم عليهم السالم

.٢٢٨ – ٢٢٦:  نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتاين)٢(
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رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العـدل، ويتبعـه املـسلمون، ويـستويل 

فـالقول بخـروج اإلمـام : إىل أن قال...عىل املاملك اإلسالمية، ويسمى باملهدي

 .)١( القول احلق والصواب، واهللا تعاىل أعلماملهدي وظهوره هو

 

قال الرشيف أبو الفيض أمحد بن حممـد بـن الـصّديق الغـامري يف مقدمـة 

الذي وضعه للرد عىل شبهات ) إبراز الوهم املكنون يف كالم ابن خلدون: (كتابه

حممد بن عبد اهللا املنتظر، قد تواترت بكونه ... األكربظهور اخلليفة : ابن خلدون

من أعالم الساعة وأرشاطها األخبار، وصحت عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

وآله وسلم يف ذلك اآلثار، وشـاع ذكـره، وانتـرش خـربه بـني الكافـة مـن أهـل 

اإلسالم عىل ممر الدهور واألعصار، فاإليامن بخروجه واجب، واعتقاد ظهـوره 

 . حمتم الزب-صديقًا خلرب الرسول  ت-

ثــم نقــل الــصّديق األقــوال بتــواتر حــديث املهــدي، عــن علــامء األمــة 

اآلبري صاحب مناقب الشافعي، والسخاوي صـاحب فـتح : ومؤلفاهتم، منهم

: املغيث، والسيوطي يف الفوائد املتكاثرة يف األحاديـث املتـواترة، ويف اختـصاره

تبه، وابن حجـر اهليتمـي يف الـصواعق املحرقـة، األزهار املتناثرة وغريمها من ك

 .وغريه من مصنفاته، والزرقاين يف املواهب اللدنية

 . وجم غفري من احلفاظ النقاد للحديث، واملحدثني املتقنني لفنون األثر

ثم نقل كلامت القنوجي يف اإلذاعة، والسفاريني يف الدرة املضية يف عقيدة 

وقد كثرت بخروجه : لوائح األنوار، حيث قال: الفرقة املرضية، ورشحه املسمى

 الروايات حتى بلغت حّد التواتر املعنوي، وشاع ذلك بني علامء السنة حتى عـدَّ 

                                
: ملعبـود، العظـيم آبـادي، عـون ا٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  حتفة األحـوذي، املبـاركفوري)١(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.
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 . ذلك من معتقداهتم

وقد روى عمن ذكر من الصحابة، وغري من ذكر منهم روايـات متعـددة، 

 . وعن التابعني من بعدهم، مما يفيد جمموعه العلم القطعي

ّديق فصًال يف البحث عن التواتر  وتعريفه، واختالف النـاس ثم عقد الص

 . فيه، وهو الفصل األول

املـراد : ثم ذكر رواة أحاديث املهدي عىل كثرهتم، وقـال يف هنايـة الفـصل

فكّل قـضية منهـا باعتبـار : أن القدر املشرتك هو املتواتر، فقال: بالتواتر املعنوي

وهـو وجـود اخلليفـة املهـدي آخـر - ك فيهايتواتر، ولكن القدر املشرتإسناده مل 

 . )١( تواتر باعتبار املجموع-الزمان



قال الشيخ عبد العزيز بن باز  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، يف 

تعليق له عىل حمارضة الشيخ عبد املحسن العباد، نرشت يف جملة اجلامعة نفـسها، 

أمـر املهـدي : قـال فيـه. ، يف ذيل املحارضة ذاهتـا١٣٨٨لسنة األوىل ، ا٣العدد 

معلوم، واألحاديث فيه مستفيضة، بل متواترة، وقد حكى غري واحـد مـن أهـل 

العلم تواترها، وهي متواترة تواترًا معنويًا، لكثرة طرقهـا، واخـتالف خمارجهـا، 

خص املوعود بـه وصحابتها، ورواهتا، وألفاظها، فهي بحق تدل عىل أن هذا الش

 . أمره ثابت، وخروجه حق

وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثرية بأقل مـن ذلـك، واحلـق أن : وقال

عـىل ثبـوت أمـر املهـدي، وأنـه حـق، وأنـه : مجهور أهل العلم، بل هو االتفاق

                                
مـن مقـال للمحقـق . ٢٠: ، رقـم٢٩– ٢٨ ص ٣٢:  جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت)١(

جتهاد والتقليـد، نقد احلديث بني اال( حتت عنوان ،العالمة السيد حممد رضا اجلاليل

)املهدي املنتظر عليه السالم: ونظرة جديدة إىل أحاديث عقيدة
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 فـال - يف هـذا البـاب -سيخرج يف آخر الزمان، وأما من شّذ مـن أهـل العلـم 

 .)١(! ذلكيلتفت إىل كالمه يف

                                
، جملة تراثنا، مؤسـسة ١٣٨٩، ذو القعدة )٣( العدد- ١٧٢: ة اإلسالمية جملة اجلامع)١(

.٣٥ – ٣٤  ص ٣٢ ج -آل البيت 



١٩٩ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

   والمؤرخون والمحدثون الحفاظ
  السالم عليه المهدي أخبار ذكروا الذين

ثني واملؤرخني األحاديث النبوية املبـرشة بظهـور ذكر جّل احلفاظ واملحدِّ 

اإلمام املهدي عليه السالم يف آخر الزمان، وما يرتبط به وبدولتـه الـرشيفة، فـال 

ئًا من أخباره، وإليك هنا عـىل سـبيل املثـال ثًا أو مؤرخًا مل يذكر شيكاد جتد حمدّ ت

مجلة من احلفاظ واملؤرخني الـذين رووا يف كتـبهم أخبـار اإلمـام املهـدي عليـه 

يرتبط به، وسوف نشري إىل املجلد والصفحة من بـاب املثـال فقـط  السالم أو ما

 : لبعض ماذكروه عنه، وهم كالتايل

)ـه٢١١ت (احلافظ عبد الرزاق الصنعاين  -١

  الخ ٢٠٧٧٠  ح٣٧١ ص ١١ج : ه يف كتابه املصنفذكر

 )ـه٢٢٨ت ( نعيم بن محاد املروزي -٢

.ذكره يف كتابه الفتن

)ـ ه٢٣٥ت (ابن أيب شيبة الكويف  -٣

  الخ١٩٠ ح٦٧٨ ص ٨ج : ذكره يف كتابه املصنف

)ـه٢٤١ت (أمحد بن حنبل  -٤
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 .٣٦  ص ٣، وج ٨٤ ص ١ج : ذكره يف كتابه املسند

 ) ه٢٥٦ت (امعيل بن إبراهيم البخاري حممد بن إس -٥

  ٨، وج٩٩٤: ، رقــم٣٠٧ ص ١ج: التــاريخ الكبــري: ذكــره يف كتابــه

 .٣٤٩٧: ، رقم٤٠٦ص

) ـه٢٧٣ت ( ابن ماجة  -٦

 ) باب خروج املهدي (١٣٦٦ ص٢ج: ةذكره يف كتابه سنن ابن ماج

 )  ه٢٧٥ت (أبو داوود  -٧

 .٣٠٩ ص ٢ج :  ذكره يف سنن أيب داود

 )هـ٢٧٦ت (بة الدينوري ابن قتي -٨

 .٣٥٩ ص ١ج: ذكره يف كتابه غريب احلديث

 )هـ٢٧٩ت ( الرتمذي -٩

 )باب ما جاء يف املهدي  ( ٣٤٣ ص ٣ج : ذكره يف السنن

 ) هـ٣٠٧ت ( أبو يعىل املوصيل -١٠

 .٩٨٧ ح٢٧٤ ص  ٢ج : ذكره يف كتابه املسند

 )هـ٣١٠ت (أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  -١١

 .٦٩٩ ص ١ج: ه جامع البيانذكره يف كتاب

 )هـ٣٢٣ت ( احلافظ أبو جعفر العقييل -١٢

 ٤، وج ٣٨١، وص ٢٦٠ -٢٥٩ ص ٤ج : ذكره يف كتابه ضعفاء العقييل

 .٢١٠: ، رقم٤٦٦ – ٤٦٥ص 



٢٠١ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

 ) هـ٣٥٤ت ( أبو حاتم ابن حبان البستي -١٣

  الخ٢٣٦ ص ١٥ج : ذكره يف كتابه الصحيح

 )ـه٣٦٠ت (د الطرباين  احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمح-١٤

 ص ٢ج : ، واملعجـم األوسـط٣٧ ص١ج: ذكره يف كتابه املعجم الصغري

 ١٣٦ – ١٣٣ ص ١٠ج: ، واملعجـــــم الكبــــــري١٧٦ ص ٩، وج ٥٦ – ٥٥

، ويف كتابــه ٢٦٧ ص٢٣، وج٣٢ ص ١٩، وج٥١ ص١٨ الــخ، وج١٠٢١٣ح

 .٩٣٧ ح٧٢ ص٢ج: مسند الشاميني

 )ـه٣٦٥ت (اين  احلافظ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرج-١٥

، ٦٩٧: ، رقـم١٩٦ ص ٣ج : ذكره يف كتابه الكامـل يف ضـعفاء الرجـال

 – ٢٢٨وص ١٠٠٨: ، رقــم١٩٨ – ١٩٧ ص ٤، وج ٨٤٨: ، رقــم٤٢٨وص 

 .٢٠٩٥: ، رقم١٨٦ – ١٨٤  ص ٧، وج ١٤٧ ص ٥، وج ١٠٤٦: ، رقم٢٢٩

 )ـ ه٣٨٥ت ( الدارقطني -١٦

 . اإلفراد، وكتاب١٩٥٢ ح١٦٠ ص ١٠ج : ذكره يف علل الدارقطني

 )ـه٤٠٥ت ( احلاكم النيسابوري -١٧

 .٥٥٧ ص ٤ج : ذكره يف كتابه املستدرك عىل الصحيحني

 )ـ ه٤٣٠ت ( أبو نعيم اإلصبهاين -١٨

 .ذكره يف كتابه أربعني حديثًا يف املهدي

 )ـه٤٤٤ت ( أبو عمرو الداين املقرىء -١٩

 ذكره يف كتابه السنن الواردة يف الفتن

 ) هـ٤٥٨ت ( أمحد بن احلسني البيهقي  احلافظ أبو بكر-٢٠

 .ذكره يف كتابه دالئل النبوة، ويف كتابه شعب اإليامن
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 )هـ٤٦٣ت ( اخلطيب البغدادي -٢١

ذكره يف تلخيص املتشابه ويف املتفـق واملفـرتق، وكـذلك يف كتابـه تـاريخ 

 ٤٧٧ ص ٩، وج ٥١٠١: ، رقم٤٧٨ – ٤٧٧ ص ٩، وج ٣٨٧ ص ١ج : بغداد

 .٥١٠١: ، رقم٤٧٨ –

 )هـ٤٦٣ت ( ابن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا املالكي -٢٢

 .٢٨٨ ح٢٢١ ص١ج: ذكره يف كتابه اإلستيعاب

 ) هـ٥٧١ت ( ابن عساكر -٢٣

، ٤٧٥ ص١٩، وج٢١٧ وص٢١٦، وص٢١٤ ص٢ج: ذكره يف تأرخيـه

 .٢٧٦ ص٥٤، وج٤١٤ ص٥٣، وج٢٨١ ص٣٢وج

 )هـ٥٩٧ت ( ابن اجلوزي-٢٤

ــاب زاد املــسري ــه ٢٩٠ ص٣ ج:ذكــره يف تارخيــه، وكت ، وكــذلك يف كتاب

 .٥٧ ص ٢ج : املوضوعات

 )ـه٦٣٠ت ( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم الشيباين -٢٥

 .٢٦٠ و٢٥٩ ص١ج: ذكره يف كتابه أسد الغابة يف معرفة الصحابة

 )هـ٦٣٨ت ( ابن عريب حميي الدين أبو عبد اهللا حممد بن عيل -٢٦

البـاب الـسادس : (ل قـا٣٢٧ ص ٣ج: ذكره يف كتابه الفتوحـات املكيـة

يف معرفة منزل وزراء املهدي اآليت يف آخر الزمان الذي بـرش ) والستون وثالثامئة

 .وسلم وهو من احلرضة املحمدية) وآله(به رسول اهللا صىل اهللا عليه 

ـــسري ـــاب التف ـــضًا يف كت ـــره أي ، ٧٠، وص٣٢، وص٣١ ص١ج: وذك

 ٢، وج٤٢٠، وص٤٠٨، وص٢٨٠، وص٢٧٠، وص٢٦٠، وص١٢٥وص

، ١٩٦، وص١٥٧، وص١٤٢، وص١٣٩، وص١٣٢وص، ١٢٠ص



٢٠٣ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

، ٢٩٣، وص٢٨٠، وص٢٧٩، وص٢٤٢، وص٢٢٧، وص٢٠٣وص

 .٤١٩، وص٣٢١وص ،٣٢٠وص

 )هـ٦٥٢ت ( كامل الدين حممد بن طلحة الشافعي -٢٧

 ٢ج: ذكره يف كتابه مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول عليهم الـسالم

 .، الباب الثاين عرش١٦٢ -١٥٢ص 

 )هـ٦٥٤ت ( سبط بن اجلوزي -٢٨

 .٣٠٧-٣٠٤ص: ذكره يف كتابه تذكرة اخلواص

 )هـ٦٥٥ت ( ابن أيب احلديد املعتزيل احلنفي -٢٩

 ٧، وج٢٨٢، وص٢٨١ ص١ج: ذكــره يف كتابـــه رشح هنـــج البالغـــة

 .١٠٤ ص١٩، وج١٢٨ ص٩، وج٩٤ص

 )هـ٦٥٨ت ( الكنجي الشافعي -٣٠

 .البيان يف أخبار صاحب الزمان عليه السالم: ذكره يف كتابه

 )هـ٦٧١ت ( حممد بن أمحد القرطبي املالكي -٣١

التذكرة يف أحوال املوتى وأمـور اآلخـرة، وكتابـه اجلـامع : ذكره يف كتابه

 ١١، وج١٢٢، و١٢١ ص٨، وج٧٩ ص ٢ج : ألحكـــام القـــرآن يف التفـــسري

 .١٠٧ ص١٤، وج٤٨ص

 )هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -٣٢

 .١٧٦ ص٤ج: ذكره يف كتابه وفيات األعيان

 )هـ٦٩٤ت (بد اهللا حمب الدين الطربي  أمحد بن ع-٣٣

 .١٧ص : ذكره يف كتابه ذخائر العقبى
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 ) هـ٧١١ت ( ابن منظور اإلفريقي-٣٤

 ١٤، وج٢١٢ ص١٣، وج٣١٧ ص١١ج. ذكره يف كتابـه لـسان العـرب

الذي قـد هـداه : املهدي: ٣٥٤ ص١٥، وقال يف مادة هدى ج١٥١، وص٤ص

ر كاألسـامء الغالبـة، وبـه سـمي اهللا إىل احلق، وقد استعمل يف األسامء حتى صـا

 . يف آخر الزمانيءوسلم، أنه جي) وآله(املهدي الذي بّرش به النبي صىل اهللا عليه 

 )هـ٧٣٠ت ( اجلويني -٣٥

 ٥٦١ ح٣١٠، وص٥٧٩ ح٣٢٩ ص٢ج: ذكره يف كتابه فرائد الـسمطني

  الخ٥٧٦ ح٣٢٦، وص٥٧٤ ح٣٢٤، وص ٥٧٣ح٣٢٢وص

 )ـه٧٤٢ت (فظ مجال الدين يوسف املزي  احلا-٣٦

 ٢٥، وج٤٣٧ ص ٩ج : ذكره يف كتابه هتـذيب الكـامل يف أسـامء الرجـال

 ٦٧٧٣: ، رقم١٨١ ص ٣١، وج ٤٦٨ – ٤٦٧ص

 ) هـ٧٤٨ت ( الذهبي -٣٧

، ٤١٧ ص ١١، وج ١٣٢ – ١٣١ ص ٦ج : ذكره يف سري أعـالم النـبالء

 ص ٣، ج ٤٢٧ ص ٢ج : ، وكذلك يف كتابه ميزان االعتـدال٢٥٣ ص ١٥وج 

، ويف كتابــه تــذكرة ٩٦٩٥: ، رقــم٤٢٤ - ٤٢٣ ص ٤ وج ،٥٧١٩: ، رقــم٩٧

، وج ١٩٣ – ١٩٣ ص ١٧ج : ، وكتابه تاريخ اإلسـالم٧٦٥  ص ٢ج : احلفاظ

 ٣٩ ص ٢٦

 ) هـ٧٥٠ت (حممد بن يوسف الزرندي احلنفي -٣٨

ذكره يف كتابه معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول صىل اهللا عليـه 

  الخ١٨٦ص: وآله

 ) هـ٧٧٤ت (ري  احلافظ ابن كث-٣٩
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 ٢١٥ ص٦ج: ذكره يف كتابه رسالة يف املهـدي، وكتابـه البدايـة والنهايـة

 ٥٥ص١٠، وج١٧٦ ص ٩، وج٢٧٨، وص٢٧٦، وص٢٢١، وص٢١٩وص

 .٣١٢ ص٣، وج٣٤ ص٢، وج١٦٢ ص١ج: ، ويف كتابه التفسري١٦٢وص

 )ـه٨٠٧ت ( احلافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي -٤٠

 الخ) باب ما جاء يف املهدي (١٢٩ ص ٦ج : مآنذكره يف كتابه موارد الظ

 .٣١٧ ص٧ج: وكتابه جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 ) هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون املغريب -٤١

 . ٣١٦ – ٣١٢ ص ١ج : ذكره يف كتابه التأريخ

ت ( احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين -٤٢

 )ـه٨٥٢

ــاري ــتح الب ــره يف ف ــه ٣٩٧، وص٣٦٥، وص٣٥٨ ص ٦ج: ذك ، وكتاب

 .٢٩٤: ، رقم١٥٢ ص١١، وج٢٠٢: ، رقم١٢٦ ص٩ج: هتذيب التهذيب

 )هـ٩١١ت ( احلافظ جالل الدين السيوطي -٤٣

 العرف الوردي يف أخبار املهدي، وكذلك :ف كتابًا خاصًا باملهدي وهوألَّ 

ج : اجلامع الـصغري: ، وكذلك يف كتابه٥٨ ص ٦ج : الدر املنثور: يف كتابه اآلخر

 . الخ٩٢٤١ ح٦٧١  الخ، وص ٧٤٨٩ ح٤٣٨ وص ٧٢٢٩ ح٤٠٢ ص ٢

 )هـ٩٧٤ت ( املحدث أمحد بن حجر اهليتمي املكي-٤٤

 يف الفـصل األول، وكـذلك يف ١٦٣ص: ذكره يف كتابه الصواعق املحرقة

 .القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر: كتابه

 )هـ ٩٧٥ت ( الشيخ عيل املتقي اهلندي -٤٥

خروج املهـدي (  باب ٢٦٢ – ٢٦١ ص ١٤ج : كتابه كنز العاملذكره يف 
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 .وكذلك كتابه الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان) عليه السالم

 )هـ١٠٣١ت ( الشيخ عبد الرؤوف املناوي -٤٦

 ٣٣٥ – ٣٣٤ ص ٥ج : ذكره يف كتابه فيض القدير رشح اجلامع الـصغري

 .٩٢٤٣ و ح٩٢٤١: ، رقم٣٦١ – ٣٦٠ ص ٦، و ج ٧٢٢٩ح

 )هـ١١٦٢ت ( الشيخ إسامعيل بن حممد العجلوين اجلراحي -٤٧

 .٢٦٦١ ح٢٨٨ ص ٢ج : ذكره يف كتابه كشف اخلفاء

 )ـه١٢٩٤ت ( الشيخ سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي -٤٨

 .٦٠٩ ح٢١٠ ص ٢ج : ذكره يف كتابه ينابيع املودة لذوي القربى

 )هـ١٣٢٩ت ( العالمة شمس احلق العظيم آبادي -٤٩

 .٢٥١ ص ١١ج : ذكره يف كتابه عون املعبود

 ) هـ ١٣٥٣ت ( العالمة الشيخ عبد الرمحن املباركفوري -٥٠

 .٤٠٣ ص ٦ج : ذكره يف كتابه حتفة األحوذي

البارودي يف معرفة الصحابة، وابن جرير يف هتذيب اآلثـار، : ومنهم أيضاً 

ريهم من احلفـاظ وأبو بكر بن املقري يف معجمه، وأبو عمرو الداين يف سننه، وغ

واملؤرخني الذين ذكروا أخبار املهدي عليه السالم وظهوره، ونشري هنا أيضًا إىل 

ن رروا أخبار املهـدي بعض الكتب التي رسدت مجلة من احلفاظ واملؤرخني الذي

 ٢٩ - ٢٦يف ص ) املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي(كتاب ، فمنها عليه السالم

جملـة ( يف -كـره أيـضًا الـشيخ عبـد املحـسن العبـاد ذ وما, إصدار مركز الرسالة

 .)١(الثالث:  العدد- ١٦١): اجلامعة اإلسالمية

                                
.١٢ – ١٠: عقيدة املسلمني يف املهدي، مؤسسة هنج البالغة:  راجع)١(
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املهدي املنتظـر عليـه (مجلة منهم يف كتابه  فقد ذكر ،ومنهم أيضًا البستوي

زيادة عىل أولئك الذين نصوا عىل تـواتر أحاديـث املهـدي هنـاك : قال) السالم

اديث املهدي، وذكروها يف مؤلفاهتم، ونـصوا حوا أحعلامء آخرون كثريون صحَّ 

عىل االحتجاج هبا، ويف السطور القادمة أذكر بعض الترصحيات التي وجدهتا يف 

 :وقد عّد منهم ماييل: الخ، أقول.. هذا الصدد

 )هـ١٦١ت ( سفيان بن سعيد الثوري -١

 )هـ٣٣٦ت (  أبو احلسني ابن املنادي -٢

 )هـ٣٨٨ت (  أبو سليامن اخلطايب -٣

 ). هـ٥٨١ت (  احلافظ أبو القاسم السهييل -٤

 )هـ٧٢٨ت (  ابن تيمية احلراين -٥

 )هـ٧٥١ت (  ابن قيم اجلوزية -٦

 )هـ٩١١ت (  الشيخ أبو احلسن السمهودي -٧

 )هـ١٠١٤ت ( الشيخ املال عيل القارئ اهلروي -٨

 )هـ١٣٦٢ت (  الشيخ حممد بشري السهسواين -٩

فه حمـدث وا عىل من ضعَّ ديث املهدي وردُّ  ومن الذين احتجوا بأحا- ١٠

 )هـ١٣٧٧ت (مرص العالمة الشيخ أمحد شاكر 

قال يف تعليقاته عىل مسند اإلمام أمحد يف معرض رده عىل ابن خلـدون يف 

تضعيفه حلديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه يف املهدي ألجل عاصم بن أيب 

 هذا يطـرح حديثـه وجيعـل سـبيًال أفمثل: النجود فذكر أقوال األئمة فيه ثم قال

 مـن حيحة مـن طـرق متعـددة مـن حـديث كثـريإلنكار يشء ثبت بالسنة الـص
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 . )١(!؟الصحابة حتى ال يكاد يشك يف صحته أحد

ومن العلامء املوجودين سامحة العالمة الشيخ عبد العزيز ابـن :  قال–١١

ار العلـامء وإدارة عبد اهللا بن باز مفتي عام اململكة العربيـة الـسعودية وهيئـة كبـ

 . )٢(الخ..فتاء بالرياضالبحوث العلمية واإل

 .)٣( العالمة املحدث الشيخ حممد نارص الدين األلباين-١٢

 

أنكر  بعض السنة أخبـار ظهـور اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم وتـشبث 

مل : خباره، قال السيد حممد رشيد رضـابالبخاري ومسلم أهنام مل يذكرا شيئًا من أ

ومل يـرو البخـاري :  وقال أمحد أمـني املـرصي)٤( من رواياهتايشء الشيخان بيعتدَّ 

 وكـذلك )٥(ومسلم شيئًا عن أحاديث املهدي مما يدل عىل عدم صـحتها عنـدمها 

 .)٦(سعد حممد حسن يف كتابه املهدية يف اإلسالم

ال مهـدي ينتظـر بعـد الرسـول (  يف دولة قطر باسم كتاب صدرهذا وقد

قد أنكر فيه ظهور املهدي، ومما استدل به عـىل ذلـك أن البخـاري مل ) خري البرش

 !يراه صحيحاً  يذكر حديث املهدي يف صحيحه، فمعنى هذا أنه ال

وإن مل يذكر البخاري أحاديـث ظهـور اإلمـام املهـدي عليـه : أوًال : أقول

                                
.١٩٨/ ٥:  رشح مسند أمحد بن حنبل)١(

مه قريباً ، وقد تقدم كال١٧٢، ص١٣٨٩ جملة اجلامعة اإلسالمية، عدد ذي القعدة )٢(

وقد تقـدم كالمـه يف . ١٨: ، حديث رقم١٦:  ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق)٣(

.صحة أحاديث اإلمام املهدي عليه السالم يف اجلملة

.٤٩٩ / ٩: تفسري املنار )٤(

.٢٧٧ / ٣: ضحى اإلسالم، أمحد أمني )٥(

.٧٠: املهدية يف اإلسالم)٦(
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لبشارة به، كام نّص عىل ذلـك الـشيخ عبـد يتعلق با السالم رصحيًا إال أنه ذكر ما

املحسن بن محد العباد املدين، عضو هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية باملدينـة 

فقـد ) عقيدة أهل السنة واألثر يف املهـدي املنتظـر(يف حمارضته ) املعارص(املنورة 

نرص الع>: ذكر فيها عنارص عرشة مهمة حول اإلمام املهدي عليه السالم، ومنها

مـن األحاديـث ] البخاري ومـسلم[ذكر بعض ما ورد يف الصحيحني : اخلامس

 .)١(<التي تبرش باملهدي، وهلا تعلق بشأنه

املهـدي بالوصـف ال باالسـم، وأخـرج األحاديـث >فقد ذكر البخاري 

املتعلقة بعالمات الظهـور، وبنـزول الـسيد املـسيح، وظهـور املـسيح الـدجال، 

ن إمام األمة هو الذي سيؤم املسيح بن مريم عنـد وأخرج احلديث الذي يؤكد بأ

نزوله، وّرشاح صحيح البخاري أعلنوا برصاحة بأن اإلمام الذي عناه البخـاري 

 .)٣( )٢(<هو املهدي املنتظر

قد اعرتف البخاري أنه ترك أحاديث صحيحة مل يـذكرها يف كتابـه، : ثانياً 

صحيحة التي أمهلهـا ومل فليس كّل صحيح هو مذكور فيه، فام أكثر األحاديث ال

هو صحيح، فإذًا إمهاله لألحاديث الـصحيحة  يذكرها، فهو مل يلتزم بذكر كّل ما

 .األخرى اليستوجب تضعيفها أو إمهاهلا

                                
 طبـع يف ١٤٠٢الطبعـة األوىل  سـنة ) هـدي املنتظـرعقيدة أهل السنة واألثـر يف امل ()١(

 ٣٢ج : مطابع الرشيد باملدينة املنورة، جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت علـيهم الـسالم

.٣٤ – ٣٢ص 

 املجلـد ٤٠ - ٣٩/ ١٦: ، وعمـدة القـاري٣٨٥ - ٣٨٣ / ٦: راجع فـتح البـاري )٢(

، ٤٧ - ٣٣/ ٤ :، وحاشـية البـدر الـساري٤٧ - ٤٤ / ٤: الثامن، وفيض البـاري

 .١٤٣ - ١٤٠: واملهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي

.١١١: حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي املنتظر، أمحد حسني يعقوب )٣(
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 )١(.. البخاري ومسلم كلَّ الصحيحمّ مل يع: ال احلافظ الكبري العراقيق

وقال شعيب األرنؤوط حمقق كتاب صحيح ابن حبان يف معـرض كالمـه 

غري أهنام مل يستوعبا الصحيح من اآلثـار، :  صحيح البخاري وصحيح مسلمعىل

ما أدخلـت يف : وال التزما ذلك أصالً، فابن الصالح يروي عن البخاري أنه قال

أحفـظ مئـة : كتايب اجلامع إال ما صح، وتركت من الصحاح حلال الطول، وقال

واثنـان ومخـسة ، ومجلة ما يف كتابه الصحيح سـبعة آالف )٢(ألف حديث صحيح

 .)٣(وسبعون حديثًا باألحاديث املتكررة

 عندي صـحيح يشءليس كّل : كام نقل ابن الصالح أيضًا عن مسلم قوله

 .)٤( إنام وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه- يعني يف كتابه الصحيح -وضعته هنا 

كنت عند إسحاق بن راهويه، فقـال يل : ونقل احلازمي عن البخاري قوله

وسلم، فوقع ) وآله(لو مجعتم خمترصًا لسنن النبي صىل اهللا عليه : بعض أصحابنا

فقـد ظهـر هبـذا أن : ذلك يف قلبي، فأخذت يف مجع هذا الكتاب، قـال احلـازمي

                                
.١٧: فتح املغيث )١(

أحفـظ مائـة ألـف حـديث : سمعت حممد بن إسامعيل يقـول:  قال حممد بن محدويه)٢(

 . حفظ مائتي ألف حديث غري صحيحأصحيح، و

مـا أدخلـت : سمعت حممد بن إسامعيل البخاري يقول: ل إبراهيم بن معقلوقا

 .يف كتاب اجلامع إال ما صح، وتركت من الصحاح حلال الطول

: ، تاريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١/١٣١: الكامل، عبد اهللا بن عدي: راجع

 :، سري أعـالم النـبالء، الـذهبي١٦٨ – ١٦٧/ ١: ، هتذيب الكامل، املزي٧٣/ ٥٢

٩٦ – ٩٥/ ١٠. 

مل : قـال) ٦٣ص : رشوط األئمـة اخلمـسة(وروى عنه ذلك أيـضًا احلـازمي يف 

.أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر

.٢٣ – ٢١:  مقدمة ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن)٣(

.٨: رث، بغية الباحث عن زوائد مسند احلا٧: ، هدي الساري٢٢: نفس املصدر السابق )٤(
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قصد البخاري كان وضع خمترص يف احلـديث، وأنـه مل يقـصد االسـتيعاب ال يف 

 . الرجال وال يف احلديث

ة ج الـصحيحني حـّرك ّمهـوبقاء عدد كبري من األحاديث الصحيحة خار

ف ابــن خزيمــة احلفــاظ إىل مجعهــا واســتيعاهبا والتــصنيف فيهــا، فكــان أن أّلــ

صحيحه، وتبعه تلميذه ابن حبان، فألف صحيحه املسمى بالتقاسـيم واألنـواع، 

 .)١(ثم ألف تلميذه احلاكم مستدركه عىل الصحيحني

] اري ومـسلميعني البخـ[مل حيكام : وقال احلاكم النيسابوري يف املستدرك

وال واحد منهام بأنه مل يصح من احلديث غري ما أخرجاه، وقد نبغ يف عرصنا هذا 

بأن مجيع ما يصح عندكم من احلديث ال ! مجاعة من املبتدعة يشمتون برواة اآلثار

وهذه األسانيد املجموعة املشتملة عىل ألـف جـزء أو ! يبلغ عرشة آالف حديث

 . صحيحةأقل أو أكثر منه كلها سقيمة غري

وقد سألني مجاعة من أعيان أهل العلم هبذه املدينة وغريها أن أمجـع كتابـًا 

] البخـاري[ بأسـانيد حيـتج حممـد بـن إسـامعيل يشتمل عىل األحاديث املرويـة

ومسلم بن احلجاج بمثلها، إذ ال سبيل إىل إخراج مـا ال علـة لـه فـإهنام مل يـدعيا 

عرصمها ومن بعدمها عليهام أحاديـث ذلك ألنفسهام، وقد خّرج مجاعة من علامء 

ِّ قد أخرجاها وهي معلولة، وقد جهدت يف الذَّ   عنها يف املـدخل إىل الـصحيح ب

بام رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعني اهللا عىل إخـراج أحاديـث رواهتـا ثقـات قـد 

احتج بمثلها الشيخان أو أحدمها، وهذا رشط الصحيح عنـد كافـة فقهـاء أهـل 

 . )٢(ة يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولةاإلسالم، إن الزياد

هنـاك أحاديـث كثـرية جـدًا : ويقول البستوي أيضًا وهو من املعـارصين

                                
).يف املقدمة (٦ – ٥/ ١: صحيح ابن حبان )١(

 – ٣١٨/ ١: الغدير، الشيخ األمينـي: ، وراجع أيضاً ٣/ ١: املستدرك، النيسابوري )٢(

٣١٩.
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.. استدل هبا العلامء وعملوا هبا وال توجد يف الصحيحني، حتى يف أمور العقائـد

فمن اخلطأ أن يظن أن عدم إخراج الشيخني أحاديث املهـدي يـدل : إىل أن يقول

 .)١(مل تصح عندمهاعىل أهنا 

إن البخاري مل يذكر املهدي عليه السالم باإلسم : وأضيف القول هنا أيضاً 

جمانبة أهل البيت عليهم السالم، فإنـه أشـح احلفـاظ روايـة يف من ملا عرف عنه 

فضائلهم ومناقبهم، وال خيفى أن املهدي املنتظر هـو مـن أهـل بيـت رسـول اهللا 

لـسالم، فلهـذا وغـريه مل والد فاطمـة عليهـا اصىل اهللا عليه وآله، وكذلك مـن أ

 !سميذكره باال

 بل وجدناه يسقط ذكرهم من األحاديث !والبخاري مل يقف عند هذا احلد

حيث تعّمـد ! الرشيفة كام يف قصة املباهلة وغريها، وهذه إحدى املؤاخذات عليه

ًا، ممـا إمهال ذكر مناقب أهل البيت عليهم السالم يف صحيحه إال شيئًا يسريًا جد

يرويـه   عن موقفه السلبي جتاههم، ولكي تقف عىل هذه احلقيقة قارن بني مـاينمُّ 

 .البخاري وغريه من احلفاظ يف هذا الباب

 البخـاري لعـدم اويرى األستاذ املحامي أمحد حسني يعقوب أمرًا آخر دع

حقيقـة االعتقـاد باإلمـام (الترصيح بذكر املهدي عليـه الـسالم، قـال يف كتابـه 

ويبدو أن البخاري قد حتاشى ذكر املهدي باالسـم ألنـه عنـدما ): هدي املنتظرامل

وضع صحيحه، كانت فرائص الدولة ترجتف رعبًا من هذا املهدي، وتبحث عنه 

 . بعد أن تأكدت خمابراهتا بأنه قد ولد بالفعل

كذلك ذكر مسلم يف صحيحه املهدي بالوصف ال باالسم، ألن مسلم قد 

فرتة الزمنية، ومع هذا فقد ذكـر ابـن حجـر اهليتمـي أن وضع صحيحه بنفس ال

 لكـن االسـم قـد )٢(مسلم قد ذكر يف صحيحه املهدي باالسـم وبالوصـف معـاً 

                                
.٣٦٣: املهدي املنتظر عليه السالم، البستوي )١(

، ١١، الفصل ة، اآلية الثانية عرش١٦٣: الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي: راجع )٢(
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حذف، وبقي الوصف، وليس أدل عىل ذلك من أن مـسلم قـد أخـرج حـديث 

، وال يعده عداً   . )٢( )١(اخلليفة الذي حيثي املال حثيًا

ظهـور اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم إن من تذرع يف إنكار >: فاخلالصة

بخلــو الــصحيحني مــن األحاديــث الــواردة هبــذا الــشأن، ال علــم لــه بواقــع 

ال خيفى عىل أحد، أن األحاديث الواردة يف اإلمام املهـدي : فنقول.. الصحيحني

قد تعرضت لبيـان خمتلـف األمـور كبيـان اسـمه الـرشيف، وبعـض أوصـافه، 

الرعية وغـري ذلـك مـن األمـور الكثـرية وعالمات ظهوره، وطريقة حكمه بني 

يف كـّل ) املهـدي(األخرى، وال شك أنه ليس من الواجب التنصيص عىل لفـظ 

 . حديث من هذه األحاديث، لبداهة معرفة املراد من دون حاجة إىل التشخيص

فمثًال لو ورد حديث يبني صفة من صـفات املهـدي املوعـود بـه يف آخـر 

ثم ذكر املوصوف هبـذه الـصفة ) املهدي(ح بلفظ الزمان عليه السالم مع الترصي

مثالً فهل يشك عاقـل يف ) رجل(يف البخاري مثالً ال بعنوان املهدي وإنام بعنوان 

أن الرجل املقصود هو املهدي؟ وإال فكيف يعرف اإلمجال يف بعض األحاديث؟ 

، وهل هناك طريقة عند علامء املسلمني رشقًا وغربًا غـري رد املجمـل إىل املفـصل

 . سواء كان املجمل واملفصل يف كتاب واحد أو كان كّل منهام يف كتاب

وإذا ما عدنا إىل الصحيحني سنجد أن البخاري ومسلًام قد رويا عـرشات 

األحاديث املجملة يف املهدي عليه السالم، وقد أرجع علـامء أهـل الـسنة تلـك 

ألحاديــث األحاديــث إىل اإلمــام املهــدي لوجــود مــا يرفــع ذلــك اإلمجــال يف ا

                                             
، إسـعاف الـراغبني، حممـد ٣٨٦٦٢، حديث ٢٦٤/ ١٤: كنز العامل، املتقي اهلندي

.١٤٥: عيل الصبان

 فقد روى مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا صىل اهللا )١(

 .يكون يف آخر أمتي خليفة حيثي املال حثيًا ال يعده عددا: وسلم) وآله(عليه 

)٩٦/ ٣: ند أمحد بن حنبل، مس٨/١٨٥: صحيح مسلم(

.١١١ – ١١٠: حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي املنتظر، أمحد حسني يعقوب )٢(
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 . الصحيحة املخرجة يف بقية كتب الصحاح أو املسانيد أو املستدركات

بل ونجد أيضًا ما يكاد يكون رصحيًا جـدًا باإلمـام املهـدي يف صـحيحي 

املهـدي : البخاري ومسلم، وقبل أن نبني هذه احلقيقة نود أن نقول بـأن حـديث

ة املوثـوق بـنقلهم حق، وهو من ولد فاطمة قد أخرجه أربعة من علامء أهل السن

عن صحيح مسلم رصاحة، وعند الرجوع إىل طبعات صحيح مسلم املتيـرسة ال 

 !! جتد هلذا احلديث أثراً 

 :أما من ّرصح بوجود احلديث يف صحيح مسلم وأخرجه عنه فهم

يف الـصواعق املحرقـة، البـاب احلـادي )  هــ٩٧٤ت (ابن حجر اهليتمي 

يف كنـز )  هــ٩٧٥ت (دي احلنفـي ، املتقـي اهلنـ١٦٣ص : عرش، الفصل األول

ــامل ــديث ٢٦٤ ص ١٤ج : الع ــصبان ٣٨٦٦٢ ح ــيل ال ــد ع ــشيخ حمم ت (، ال

، الـشيخ حـسن العـدوي احلمـزاوي ١٤٥ص : يف إسعاف الراغبني) ـه١٢٠٦

 ..١١٢ص : يف مشارق األنوار)  هـ١٣٠٣ت (املالكي 

وعىل أية حال فإن قسًام مـن أحاديـث الـصحيحني ال يمكـن تفـسريه إال 

 .)١(<ام املهدي عليه السالمباإلم

 

 

                                
.١٣٩ – ١٣٨:  املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي، مركز الرسالة)١(



٢١٥ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة:  الثاينالفصل

  السالم عليهم البيت أهل من المهدياإلمام 

افرت الروايات عند مجيع املـذاهب اإلسـالمية أن اإلمـام املهـدي عليـه ضت

السالم من أهل البيت عليهم السالم، وقد بلغت الروايـات يف ذلـك حـّد التـواتر، 

ألمـة حيـّدث بـذلك، فقـد ابن عباس حرب احتى عّد من املسلامت عندهم، وقد كان 

عجـز : قلـت: املهدي شاب منّا أهل البيت، قال: روى أبو  معبد عن ابن عباس قال

يفعل اهللا ما يشاء، وعـن أبـان بـن الوليـد : قال! عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم؟

 .)١(يبعث اهللا املهدي منّا أهل البيت: سمعت ابن عباس وهو عند معاوية يقول: قال

هو من آل حممد صـىل اهللا : أيب صالح، عن أيب هريرة قالورووا أيضًا عن 

 .)٢(وسلم) وآله(عليه 

وقد تواترت األخبار واستفاضت عن ): ٣٦٣ت (قال أبو احلسن اآلبري 

وسلم بذكر املهـدي وأنـه مـن أهـل بيتـه، وأنـه ) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

الـسالم خيـرج يملك سبع سنني، وأنـه يمـأل األرض عـدالً، وأن عيـسى عليـه 

 .)٣( هذه األمة، ويصيل عيسى خلفهفيساعده عىل قتل الدجال، وأنه يؤمُّ 

                                
.٢٢٨:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)١(

.٢٣١:  نفس املصدر)٢(

.ن كتاب مناقب الشافعي لآلبري، ع٤٠:  املهدي املنتظر، البستوي)٣(
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وهبذا يكون السنة موافقني لنا يف هذا املورد أيضًا، إال أهنم رووا يف ضمن 

هذه الروايات أن اسم أبيه اسم أيب النبي صىل اهللا عليه وآله، وهذا مـا اليتوافـق 

هدي، فإن الثابـت بـالرباهني واألدلـة عنـدنا أن مع عقيدتنا يف اسم أيب اإلمام امل

 .اسم أبيه هو احلسن العسكري عليه السالم

وأما الروايات عندهم يف كون املهدي من عرتة النبي صىل اهللا عليـه وآلـه 

مـن > وتـارة بلفـظ <من أهل بيتـي>فهي كثرية جدًا، فقد جاء يف بعضها بلفظ 

 : يل فمنها ماي<مني> وتارة ثالثة بلفظ <عرتيت

عن أيب الطفيل، عن عـيل ريض اهللا تعـاىل عنـه، عـن :  سنن أيب داوود-١

لو مل يبـق مـن الـدهر إال يـوم لبعـث اهللا : وسلم قال) وآله(النبي صىل اهللا عليه 

ً كام ملئت جوراً   .)١(رجالً من أهل بيتي يمألها عدال

وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وابن ماجـة عـن عـيل عليـه : وقال السيوطي

املهدي منّا أهـل البيـت : وسلم) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : الم قالالس

 .)٢(يصلحه اهللا يف ليلة

سـمعت : عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة، قالـت:  سنن أيب داود-٢

املهدي من عرتيت من ولـد فاطمـة : وسلم يقول) وآله(رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .عليها السالم

قال رسول : عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، قال:  سنن أيب داود-٣

 أجىل اجلبهة، أقنـى األنـف، يمـأل ،املهدي منّي: وسلم) وآله(اهللا صىل اهللا عليه 

 .)٣(األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلًام، يملك سبع سنني

                                
.٤٢٨٣ ح٢/٣١٠:  سنن أيب داود)١(

.٥٨/ ٦:  الدر املنثور، جالل الدين السيوطي)٢(

.٤٢٨٥ و٤٢٨٤ ح٢/٣١٠:  سنن أيب داود)٣(
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عن أيب سعيد اخلدري، عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم :  ابن حبان-٤

تقوم الساعة حتى متتلئ األرض ظلًام وعدوانًا، ثم خيرج رجل مـن أهـل ال : قال

 .)١(بيتي أو عرتيت فيملؤها قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وعدواناً 

ذكـر رسـول اهللا : وعن عبد الرزاق باإلسناد عن أيب سعيد اخلـدري قـال

 وسلم بالء يصيب هذه األمة، حتـى ال جيـد الرجـل ملجـأ) وآله(صىل اهللا عليه 

يلجأ إليه من الظلم، فيبعث اهللا رجالً من عرتيت من أهل بيتي، فيمأل بـه األرض 

قسطًا كام ملئت ظلًام وجورًا، يرىض عنه ساكن السامء وسـاكن األرض، ال تـدع 

، وال تـدع األرض مـن مائهـا شـيئًا إال السامء من قطرها شيئًا إال صبته مـدراراً 

ش يف ذلـك سـبع سـنني، أو ثـامن، أخرجته، حتى تتمنى اإلحياء األموات، يعـي

 .)٢(وتسع سنني

عن ذر، عن عبد اهللا، عن النبـي صـىل اهللا عليـه :  مسند أمحد بن حنبل-٥

 .ال تقوم الساعة حتى ييل رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي: وسلم) وآله(

ال تنقيض األيام، وال يذهب الدهر حتى يملـك العـرب : ويف رواية بلفظ

 .)٣(اسمه يواطئ اسمي  ،رجل من أهل بيتي

  وأخرج ابن أيب شيبة وأمحـد وأبـو داود والرتمـذي واحلـاكم : قال السيوطي

لو مل يبـق : وسلم قال) وآله( عن النبي صىل اهللا عليه ، عن ابن مسعود-وصححاه-

                                
، كتاب ١٧: ، ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي٢٣٦/ ١٥:  صحيح ابن حبان)١(

.ت بتفاو٢٢٨: الفتن، نعيم بن محاد املروزي

.٢٠٧٧٠ ح٣٧٢ – ٣٧١/ ١١:  املصنف، عبد الرزاق الصنعاين)٢(

، ٤٤٢ / ٤: ، املستدرك، احلاكم النيسابوري٣٧٧ – ٣٧٦/ ١:  مسند أمحد بن حنبل)٣(

 -١٣٥/ ١٠: ، املعجم الكبري، الطـرباين٤٢٨٢ ح٣١٠ – ٣٠٩/ ٢: سنن أيب داود

.١٠٢٢٩ - ١٠٢٢٥ح١٣٧
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 .)١(من الدنيا إال يوم لطّول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي

قـال رسـول اهللا صـىل : عن أيب هريرة قال: حهصحَّ  أخرج الرتمذي و-٦

لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطّول اهللا ذلك اليوم حتى يـيل : وسلم) وآله(اهللا عليه 

 .)٢( يواطئ اسمه اسمي،رجل من أهل بيتي

) وآلـه(عن حذيفة أن النبي صـىل اهللا عليـه :  أمحد بن عبد اهللا الطربي-٧

 .)٣(هه كالكوكب الدرياملهدي من ولدي، وج: وسلم قال

ة يعنـي ابـن ربعـي، عـن أيـوب يـعن األعمـش، عـن عبا:  الطرباين-٨

نبينـا خـري : وسلم لفاطمـة) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : األنصاري قال

األنبياء، وهو أبوك، وشهيدنا خري الشهداء، وهو عمُّ أبيك محـزة، ومنّـا مـن لـه 

، وهو بن عمِّ أبيك جعفر، ومنّا سبطا هـذه ءجناحان يطري هبام يف اجلنة حيث يشا

 .)٤(األمة احلسن واحلسني، ومها ابناك، ومنّا املهدي

 وهو ضعيف ،رواه الطرباين يف الصغري، وفيه قيس بن الربيع: قال اهليثمي

 .)٥(وقد وثق، وبقية رجاله ثقات

ــي-٩ ــدوزي احلنف ــاب :  القن ــر (ويف كت ــصحابة أليب املظف ــضائل ال ف

دخلت فاطمة عـىل أبيهـا صـىل اهللا عليـه : أيب سعيد اخلدري قالعن ) السمعاين

يـا : فقـال!  أخشى الضيعة من بعدك،يا أيب: وآله وسلم يف مرضه وبكت وقالت

لع إىل أهل األرض اطالعة فاختار منهم أباك فبعثه رسوالً، ثم  إن اهللا اطّ ،فاطمة

                                
.٥٨/ ٦:  الدر املنثور، جالل الدين السيوطي)١(

.٢٣٣٢ح٣٤٣/ ٣:  سنن الرتمذي)٢(

.١٣٦:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٣(

رواه عن ١٥ ح٢٦٤/ ٣: ، ينابيع املودة، القندوزي١/٣٧:  املعجم الصغري، الطرباين)٤(

).أخرجه الطرباين يف األوسط: (ومنا املهدي وهو من ولدك، وقال: الطرباين، وفيه

.١٦٦/ ٩: ، اهليثمي جممع الزوائد)٥(
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جتـك منـه، وهـو جـك منـه، فزوَّ اطلع ثانية فاختار منهم بعلك، فأمرين أن أزوِّ 

أعظم املسلمني حلًام، وأكثرهم علًام، وأقدمهم إسالمًا، إنا أهل بيت أعطينا سبع 

نبينـا خـري : خصال مل يعطها أحد من األولني، وال يـدركها أحـد مـن اآلخـرين

األنبياء، وهـو أبـوك، ووصـيّنا خـري األوصـياء، وهـو بعلـك، وشـهيدنا خـري 

من له جناحان يطري هبام يف اجلنة حيث يشاء، الشهداء، وهو عمُّ أبيك محزة، ومنّا 

 .وهو جعفر، ومنّا سبطا هذه األمة، ومها ابناك، ومنّا مهدي هذه األمة

لقيت وهب بن منبه أيام املوسم فعرضـت عليـه : قال أبو هارون العبدي

فكـرب عـىل ! إن موسى ملا فـتن قومـه واختـذوا العجـل إهلـاً : هذا احلديث، فقال

ا موسى من كان قبلك من األنبياء افتتن قومه، وإن أمـة أمحـد ي: قال اهللا! موسى

أيضًا ستصيبهم فتنة عظيمة من بعده حتى يلعن بعضهم بعـضًا، ثـم يـصلح اهللا 

 .أمرهم برجل من ذرية أمحد، وهو املهدي

 .)١(أخرجه احلافظ أبو نعيم يف أربعني حديثًا يف املهدي سالم اهللا عليه

ن عروة، عن عائشة، عـن النبـي صـىل اهللا ع:  نعيم بن محاد املروزي-١٠

هو رجل من عرتيت يقاتل عىل سنتي كام قاتلت أنـا عـىل : وسلم قال) وآله(عليه 

 .)٢(الوحي

 واملتقي )٣(وقد روى السيوطي أيضًا مجلة من هذه األحاديث يف الدر املنثور

 . وغريمها)٤(اهلندي يف كنز العامل

                                
.٢٦ ح٣٩٠ – ٣٨٩/ ٣: ينابيع املودة، القندوزي)١(

.٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي )٢(

.٥٨/ ٦:  الدر املنثور، جالل الدين السيوطي)٣(

 ٣٨٦٦٤ وح٣٨٦٦٢ وح٣٨٦٦١ ح٢٦٥ – ٢٦٤/ ١٤:  كنز العامل، املتقي اهلندي)٤(

.الخ



# مهدي األمم...........................................................٢٢٠

  يختم وبنا اهللا فتح بنا حديث

ل أيضًا عىل أن اإلمام املهدي من أهل البيـت علـيهم الـسالم وأن ومما يد

الدين خيتم عىل يديه الرشيفتني، هو ماجاء عن النبي صىل اهللا عليه وآله يف بعض 

الروايات، والتي مفادها أنَّ هذا الدين الـذي ُفـتح هبـم يف أول األمـر، فكـذلك 

املهـدي عليـه الـسالم أيضًا سوف خيتم عىل أيدهيم، وذلك حينام يظهـر اإلمـام 

فيمأل الدنيا قسطًا وعدالً، وقد اشتهرت هذه الكلمة أيضًا عىل لسان أهل البيت 

 :عليهم السالم كثريًا كام سوف يأيت، فمن ذلك ماييل

عن مكحول، عن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه : روى نعيم بن محاد

بـل منّـا، بنـا : نا؟ قـاليا رسول اهللا املهدي منّا أئمة اهلدى أم من غري: قلت: قال

خيتم الدين كام بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضاللة الفتنة كام استنقذوا من ضاللة 

 .)١(احلديث.. الرشك

عن حييى بن عبد اهللا بن احلسن، عن أبيه، عـن عـيل : وروى املتقي اهلندي

ح اهللا بنا فت! يا عيل:.. عليه السالم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف حديث له

اإلسالم وبنا خيتمه، بنا أهلك األوثان ومن يعبدها، وبنا يقصم كـلَّ جبـار وكـلَّ 

 .)٢(منافق

                                
.٢٢٩: ملروزيكتاب الفتن، نعيم بن محاد ا )١(

.٤٤٢١٦ ح١٩٦ – ١٨٣/ ١٦:  كنز العامل، املتقي اهلندي)٢(



٢٢١ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

 عـن رسـول اهللا صـىل اهللا ،عن عيل عليه الـسالم: ويف رشح هنج البالغة

بنا فتح وبنا خيتم، وبنـا أّلـف اهللا بـني القلـوب بعـد :..  عليه وآله يف حديث قال

 .)١(..الرشك

: كان عيل بن أيب طالـب يقـول: عن أيب الزعراء، قال: نديوعن املتقي اهل

.. ، وأعلم النـاس كبـاراً إين وأطايب أرومتي، وأبرار عرتيت، أحلم الناس صغاراً 

 .)٢(وبنا يفتح اهللا وخيتم: إىل أن يقول

وأقبل احلسني عليه السالم عىل الوليـد : ويف كتاب الفتوح البن أعثم قال

 إنـا أهـل بيـت النبـوة، ومعـدن الرسـالة، وخمتلـف !أهيا األمـري: بن عتبة وقال

 .)٣(املالئكة، وحمل الرمحة، وبنا فتح اهللا وبنا ختم

وأخرج أيـضًا الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم الـشافعي احلمـويني يف فرائـد 

سمعت أبا جعفر حممد : بسنده عن أيب بصري، عن خيثمة اجلعفي، قال: السمطني

وبنـا يفـتح اهللا، وبنـا : إىل أن قـال.. وتهنحن جنب اهللا، ونحن صف: الباقر يقول

 .)٤(احلديث.. خيتم

سـمعت ابـن عبـاس : قلت له: وأخرج الداين بإسناده عن أيب معبد، قال

واهللا لو مل يبق من الـدنيا إال يـوم : نعم، سمعته يقول: يذكر يف املهدي شيئًا؟ قال

 .)٥(نا خيتمبنا فتح هذا األمر وب: خلتم اهللا بنا هذا األمر كام فتحه، وقال

قال : وأخرج أيضًا البيهقي بإسناده عن عمرو بن دينار، عن أيب معبد، قال

                                
.٢٠٧ – ٢٠٦ / ٩:  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)١(

.٣٦٤١٣ح١٣٠/ ١٣:  كنز العامل، املتقي اهلندي)٢(

.١٤/ ٥:  كتاب الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)٣(

 – ٣٥٩/ ٣: املـودة، القنـدوزي، ينـابيع ١١ ح ٤٥/ ١:  فرائد السمطني، اجلـويني)٤(

٣٦٠.

.٥٥٩ ح ١٠٤٣ / ٥:  السنن الواردة يف الفتن)٥(



# مهدي األمم...........................................................٢٢٢

 .)١(كام فتح اهللا يف أولنا فأرجو أن خيتمه بنا: ابن عباس

حّدثني سامل، كتـب نجـدة إىل ابـن عبـاس يـسأله عـن : وقال ابن عياش

 هذا البيـت، إن اهللا تعاىل هدى هذه األمة بأول أهل: املهدي عليه السالم؟ فقال

 .)٣(! وذات قرن)٢(ويستنفذها بآخرهم، ال ينتطح فيه عنزان مجاء

أن خامتة هذا الدين احلنيـف بإىل غري ذلك من الكلامت التي أفصحوا فيها 

 .ستكون عىل أيدهيم، وأن هذا األمر من املحتومات التي ال نقاش فيها

شارة إىل املهـدي إ): وبنا ختتم ال بكم: (قال ابن أيب احلديد، يف رشح قوله

الذي يظهر يف آخر الزمان، وأكثر املحدثني عىل أنه من ولد فاطمة عليها السالم، 

حـوا بـذكره يف كتـبهم، واعـرتف بـه وأصحابنا املعتزلـة ال ينكرونـه، وقـد رصَّ 

 .)٤(.. شيوخهم

 

 

                                
.٥١٧ / ٦:  دالئل النبوة، البيهقي)١(

.٣٠٠/ ١: النهاية، ابن األثري.  اجلامء التي ال قرن هلا)٢(

.٢٣١: كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي )٣(

.١/٢٨٢ : رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)٤(



٢٢٣ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

  السالم عليها فاطمة ولد من المهدياإلمام 

ملهدي عليه السالم هـو مـن أن اإلمام ابقد أفصحت روايات السنة أيضًا 

ولد فاطمة  سيدة نساء العاملني عليها السالم بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، 

وقد اشتهر ذلك عند املحدثني من بدايـة صـدر اإلسـالم، حتـى أصـبح األمـر 

املهـدي : قلت لسعيد بن املـسيب: ال نقاش فيه، قال قتادةوعندهم عليه متساملًا 

ٌّ : حقٌّ هو؟ قال من أّي قريش؟ : من قريش، قلت: ممن هو؟ قال: قلت: ، قالحق

: من بني عبد املطلب، قلت: من أّي بني هاشم؟ قال: من بني هاشم، قلت: قال

 .)١(من ولد فاطمة عليها السالم: من أّي عبد املطلب؟ قال

رشح سـرية (وذكر احلافظ أبو القاسم عبد الرمحن النخعي السهييل يف كتـاب 

يف تفضيل فاطمة عليهـا الـسالم عـىل نـساء ) وسلم) وآله(اهللا عليه رسول اهللا صىل 

إنام فاطمة بضعة مني، وقولـه عليـه : وسلم) وآله(العاملني، فذكر قوله صىل اهللا عليه 

هي خري بنايت، وشبه ذلك، ثم ذكر سؤددها وتفضيلها عـىل غريهـا، فـذكر : السالم

هدي املبـّرش بـه يف آخـر الزمـان مـن ومن سؤددها أن امل: أنه قال: أسبابًا كثرية، منها

 .)٢(ذريتها، فهي خمصوصة هبذه الفضيلة دون غريها عليها السالم

                                
، ٤٠٦/ ٨: التـاريخ الكبـري، البخـاري، ٢٢٨: كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي )١(

.٣٤٩٧: رقم

.١٥٤ -١٥٣: عقد الدرر يف أخبار املنتظر، املقديس الشافعي )٢(



# مهدي األمم...........................................................٢٢٤

وقد اعرتف بذلك أيضًا ابن حجر اهليتمي يف كتابه الـصواعق املحرقـة يف 

 من اآليات الواردة يف أهل البيت عليهم الـسالم، ةاحلديث عن اآلية الثانية عرش

ِنَّ {: قوله تعاىل: قال اَعةِ َوإ  قال مقاتل بن سـليامن، ومـن تبعـه مـن )١(}ُه َلِعْلٌم لِلسَّ

إن هذه اآلية نزلت يف املهدي، وستأيت األحاديث املـرصحة بأنـه مـن : املفرسين

أهل البيت النبوي، وحينئذ ففي اآلية داللة عـىل الربكـة يف نـسل فاطمـة وعـيل 

 جيعـل نـسلهام مفـاتيح ريض اهللا عنهام، وأن اهللا ليخـرج مـنهام كثـريًا طيبـًا، وأن

وسلم أعاذهـا ) وآله(احلكمة، ومعادن الرمحة، ورسُّ ذلك أن النبي صىل اهللا عليه 

وقـد ظهـرت : إىل أن قال.. وذريتها من الشيطان الرجيم، ودعا لعيل بمثل ذلك

وسلم يف نسلهام، فكان منه من مىض، ومن يأيت، ) وآله(بركة دعائه صىل اهللا عليه 

 .)٢(تني إال اإلمام املهدي لكفىيولو مل يكن يف اآل

 :ومن الروايات يف ذلك ماييل

عن احلسني بن عـيل أن النبـي صـىل اهللا : رواه أمحد بن عبد اهللا الطربي ما

 .)٣(املهدي من ولدك: وسلم قال لفاطمة) وآله(عليه 

سـمعت رسـول اهللا صـىل : عن أّم سلمة، قالت: رواه الرتمذي ما: ومنها

 .)٤(املهدي من عرتيت من ولد فاطمة: لم يقولوس) وآله(اهللا عليه 

دخـل عـيلَّ النبـي صـىل اهللا : وعن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة، قالت

 .)٥(املهدي من ولد فاطمة! أال أبرشكم: وسلم وهو مرسور، فقال) وآله(عليه 

                                
.٦١: سورة الزخرف، اآلية )١(

.)الفصل األول (١٦٣ -١٦٢:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)٢(

.١٣٦: د بن عبد اهللا الطربي ذخائر العقبى، أمح)٣(

/ ٢: ، سنن ابـن ماجـة٤٢٨٤ح٣١٠/ ٢:  سنن أيب داود، ابن األشعث السجستاين)٤(

.٤٠٨٦ ح١٣٦٨

.٤٣٧/ ٩:  هتذيب الكامل، املزي)٥(



٢٢٥ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

فمن تلك األحاديـث، مـا أخرجـه أبـو : وقال العجلوين يف كشف اخلفاء

 .)١(<املهدي من ولد فاطمة> سلمة مرفوعًا عن أمّ : داود وابن ماجة

يا فاطمة :  قال- رفعه -عن عيل بن بالل، عن أبيه : وروى القندوزي احلنفي

 وصارت الفتن، وانقطعت السبل، وأغـار بعـضهم )٢(إذا صارت الدنيا هرجًا ومرجاً 

عىل بعض، فال كبري يرحم صغريًا، وال صـغري يـوقر كبـريًا، فيبعـث اهللا عنـد ذلـك 

 يقوم بالدين يف آخـر الزمـان )٣(هدي من ولدك، يفتح حصون الضاللة وقلوبًا غلفاً امل

ً كام ملئت جوراً   .)٤(كام قمت به يف أول الزمان، ويمأل األرض عدال

إن النبي صىل اهللا عليه وآله مـرض فأتتـه : وعن أيب أيوب األنصاري قال

 إياك زوجك من هـو يا فاطمة إن لكرامة اهللا: فقال! فاطمة عليها السالم وبكت

أقـدمهم سـلًام، وأكثـرهم علــًام، إن اهللا تعـاىل اطلـع إىل أهـل األرض اطالعــة، 

فاختارين منهم فجعلني نبيًا مرسالً، ثم اطلع اطالعة ثانية، فاختار منهم بعلـك، 

، وأختذه وصياً   . فأوحى إيلَّ أن أزوجه إياِك

وصـياء، وهـو بعلـك، يا فاطمة منّا خري األنبياء، وهو أبوك، ومنّا خري األ

ومنّا خري الشهداء، وهو محزة عّم أبيك، ومنّا من له جناحان يطـري هبـام يف اجلنـة 

حيث شاء، وهو جعفر ابن عّم أبيك، ومنّا سبطا هذه األمة وسيدا شـباب أهـل 

اجلنة احلسن واحلسني، ومها ابناك، والذي نفيس بيده منّا مهدي هذه األمة وهـو 

 .)٥(من ولدك

                                
.٢٦٦١ح٢٨٩ – ٢٨٨/ ٢:  كشف اخلفاء، العجلوين)١(

..اهلرج واملرج االقتتال واالختالط: ١٣٦:  يف ذخائر العقبى)٢(

.أي يف غالف عن سامع احلق:  غلفاً )٣(

.، بتفاوت١٣٦: ، ذخائر العقبى، الطربي٢٧ ح٣٩٠/ ٣:  ينابيع املودة، القندوزي)٤(

، فرائد ١٤٤ ح ١٠١:  ، املناقب، ابن املغازيل٣٣ ح٢٦٩/ ٣:  ينابيع املودة، القندوزي)٥(

.٦١ ح ٩٢ / ١: السمطني، اجلويني



# مهدي األمم...........................................................٢٢٦

عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، سمع عليًا : تاب الفتنوجاء يف ك

 .املهدي رجل منا، من ولد فاطمة ريض اهللا عنها: ريض اهللا عنه يقول

 .)١(هو من بني هاشم، من ولد فاطمة: وعن جابر، عن أيب جعفر، قال

 

                                
.٢٣١-٢٣٠:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)١(



٢٢٧ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

  السالم عليه الحسين ولد من المهدي اإلمام

بعض الروايات التي تنص عىل أن اإلمام قد ورد عند السنة أيضًا يف مصادرهم 

املهدي عليه السالم هو من ولد اإلمام احلسني عليه السالم، هذا وقد أّرص بعض أعالم 

أن املهدي عليه السالم من ولد اإلمام احلـسن عليـه الـسالم، ويعـود هـذا عىل السنة 

سالم، وأن أباه اإلرصار إىل مامتسكت به الشيعة من كونه التاسع من ولد احلسني عليه ال

ئمة هو اإلمام احلسن العسكري عليه السالم، وهذا مااليتوافق مع عقيدهتم يف إمامة األ

االثني عرش عليهم السالم، فمن هنا جاءت عدة حماوالت للتعتيم عىل هاتني الصفتني، 

أعني أنه من ولد احلسني عليه السالم، وأن أباه هـو اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه 

واسم (ارضوا الشيعة ببعض املرويات يف ذلك، ومتسكوا بام جاء يف بعضها السالم، فع

 من هذه عبد اهللا، هذا مع خلو نفس هذه املرويات: إن اسم أبيه هو: فقالوا) أبيه اسم أيب

 وعىل كل )١( يف بعض املصادر األخرى، مما يدل عىل كوهنا من زيادة بعض الرواةالعبارة

 من وافق الـشيعة اإلماميـة يف اسـم أيب اإلمـام عليـه حال هناك بعض من علامء السنة

 .السالم، وأنه من ولد احلسني عليه السالم

                                
وقد بحث هذا املوضوع بحثًا كامالً األخ املحقق السيد ثـامر العميـدي النجفـي يف  )١(

يف ) اختالف األحاديث يف تشخيص اسم والد املهـدي عليـه الـسالم(بحث بعنوان 

 ذو احلجـة -رجـب /  الـسنة احلاديـة عـرش ،الثالـث والرابـع: العـدد(جملة تراثنـا 

د وقد فنَّ ) ٨٤ص : ليهم السالم إلحياء الرتاثمؤسسة آل البيت ع: ، إعداد ه١٤١٦

.باألدلة هذه الزيادة، وأثبت أهنا من املوضوعات



# مهدي األمم...........................................................٢٢٨

أضف إىل ذلك ما ثبت عن أهل البيت عليهم السالم وأهل البيـت أدرى بـام 

فيه، فقد أمجعوا عىل هذه العقيدة، وكل أناس أعلم من غـريهم بأنـساهبم وأبنـائهم، 

افرة جدًا يف هـذا ضعن أهل البيت عليهم السالم متومن الواضح جدًا أن الروايات 

املورد، بل وجدنا بعض الدالئل عىل ذلك يف كتب السنة أيضًا تشري إىل ذلـك، فقـد 

: ورد عن داود بن عبد اهللا اجلعفري، عن الدراوردي، عن ابـن أخـي الزهـري قـال

:  بـن حـسنجتالسنا باملدينة أنا وعبد اهللا بن حسن فتذاكرنا املهـدي، فقـال عبـد اهللا

: فقـال عبـد اهللا. يأبى ذاك علامء أهـل بيتـك: فقلت. املهدي من ولد احلسن بن عيل

 .)١(املهدي واهللا من ولد احلسن بن عيل، ثم من ولدي خاصة

فهذه الرواية تشري إىل أن علامء أهل البيت عليهم السالم والـذين علـيهم 

م وأما ما ذهب إليه عبـد املعول كانت هذه عقيدهتم يف اإلمام املهدي عليه السال

اهللا بن احلسن فشاذ اليعول عليه، إن ثبت ذلك عنه، ويكفي هنا عدم إنكاره عىل 

 .نسبه إىل أهل البيت عليهم السالم، وهذا إقرار منه القائل ما

وقد جاء ذلك أيضًا عىل لسان بعض املحدثني مما يدل عىل شهرته عندهم، 

خيرج رجل من ولد احلسني من قبل : و قالكام عن أيب قبيل، عن عبد اهللا بن عمر

 . )٢(املرشق، ولو استقبلته اجلبال هلّدمها، واختذ فيها طرقًا 

فإن املقصود به هو املهدي عليه السالم، فإنه هو الذي يمكنه اهللا تعاىل من 

 .ذلك كله يف آخر الزمان

أيـدنا اعلم : هذا وقد نص ابن العريب عىل ذلك أيضًا يف الفتوحات املكية قال

 أن هللا خليفة خيرج وقـد امـتألت األرض جـورًا وظلـًام، فيملؤهـا قـسطًا  وإياكاهللا

طول اهللا ذلك اليوم حتى ييل هـذا اخلليفـة لوعدالً، لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد 

 يواطئ اسـمه اسـم رسـول ، من ولد فاطمة،من عرتة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

                                
.٤٦٨ – ٤٦٧/ ٢٥: هتذيب الكامل، املزي )١(

.٢٣٠ و٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)٢(
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 .)١( جده احلسني بن عيل بن أيب طالب عليه السالماهللا صىل اهللا عليه وآله

 :وإليك هنا بعض ما جاء يف كتبهم من الروايات يف ذلك، وهي كام ييل

) كرم اهللا وجهـه(عن عيل :  القندوزي احلنفي عن كتاب مودة القربى-١

ال تذهب الدنيا حتى يقوم بـأمتي رجـل : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: قال

 .)٢( كام ملئت ظلامً سني يمأل األرض عدًال من ولد احل

: الكنجي الشافعي بإسناده عن حذيفة، عن النبي صىل اهللا عليه وآله قـال -٢

سمي، وخلقه خلقي، يكنـى اسمه االً لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لبعث اهللا رج

تح له فتوحًا، فـال أبا عبد اهللا، يبايع له الناس بني الركن واملقام، يرد اهللا به الدين، ويف

 ،يا رسـول اهللا: ال إله إال اهللا، فقام سلامن فقال: يبقى عىل ظهر األرض إال من يقول

 .من ولد ابني هذا، ورضب بيده عىل احلسني: من أّي ولدك هو؟ قال

 . )٣(هذا حديث حسن، رزقناه عاليًا بحمد اهللا: قال

 صـىل اهللا عليـه قـال رسـول اهللا: وعنه قال: قال أمحد بن عبد اهللا الطربي

 .  مهدي هذه األمة- يعني احلسن واحلسني -يولد منهام : وسلم) وآله(

لو مل يبق من الدنيا : وسلم قال) وآله(وعن حذيفة أن النبي صىل اهللا عليه 

 .الخ.. إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم

 .)٤(فيحمل ما ورد مطلقًا فيام تقدم عىل هذا املقيد:  قال الطربي

                                
.٣٢٧/ ٣: الفتوحات املكية، ابن العريب )١(

.٩١٣ ح٣١٧ – ٣١٦/ ٢ و٦ ح٢٩١ – ٢٩٠ / ٣: ينابيع املودة، القندوزي )٢(

). الباب الثالث عرش (٥١٠:  البيان يف أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي)٣(

/ ٢:  ، ينابيع املودة، القندوزي١٣٧ – ١٣٦:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٤(

 الكــشف ،٣٨٢/ ٢: ، ميــزان االعتــدال، الــذهبي٢٨ ح٣٩٠/ ٣، و ٦٠٩ ح٢١٠

.٢٣٨/ ٣:  لسان امليزان، ابن حجر،١٤٨:  ابن العجمياحلثيث، سبط
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لقيت أبـا سـعيد اخلـدري :  قال)١(عن ابن هارون العبدي: ابن الصباغ املالكي -٣

ثني بـام سـمعت مـن رسـول اهللا أفال حتدّ : نعم، فقلت: ؟ قالهل شهدت بدراً : فقلت له

 أخربك أن رسـول اهللا صـىل اهللا ،بىل: صىل اهللا عليه وآله يف عيل عليه السالم وفضله؟ قال

فدخلت عليه فاطمـة عليهـا الـسالم وأنـا جـالس عـن عليه وآله مرض مرضة نقه منها، 

يمني النبي صىل اهللا عليه وآله فلام رأت فاطمـة مـا برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه مـن 

الضعف خنقتها العربة حتى بدت دموعها عىل خدها، فقال هلا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 

 .أخشى الضيعة يا رسول اهللا: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: وآله

لـع إىل طَّ ا إن اهللا تعـاىل ،يـا فاطمـة: ه وآلـهفقال رسول اهللا صـىل اهللا عليـ

طلـع ثانيـة فاختـار اا، ثـم طالعة عىل خلقه فاختار منهم أباك فبعثه نبي� ااألرض 

 .  فأنكحته إياك واختذته وصياً ، أن أنكحه فاطمةى إيلَّ منهم بعلك فأوح

غـزرهم علـام، وأكثـرهم أما علمت أنك بكرامة اهللا تعاىل إياك زوجـك أ

 ؟ ، وأقدمهم سلامً حلامً 

فاستبرشت، فأراد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أن يزيـدها مـن مزيـد اخلـري 

 ولعـيل ،يـا فاطمـة: فقـال هلـا: قال. الذي قسمه اهللا تعاىل ملحمد صىل اهللا عليه وآله

ه احلسن إيامن باهللا ورسوله، وحكمته، وزوجته، وسبطا: ثامنية أرضاس يعني مناقب

 إنـا أهـل بيـت أعطينـا سـت ،واحلسني، وأمره باملعروف وهنيه عن املنكر، يا فاطمة

خصال مل يعطها أحد من األولني وال يدركها أحد من اآلخـرين غرينـا، فنبينـا خـري 

األنبياء وهو أبوك، ووصينا خري األوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خري الشهداء وهـو 

احان يطري هبام يف اجلنة حيث يشاء وهو جعفـر، ومنّـا عّم أبيك محزة، ومنّا من له جن

                                
 وممن روى هذا احلديث مع سنده كامالً  ابـن عقـدة الكـويف يف كتابـه مناقـب أمـري )١(

حدثنا إبراهيم بن حممد بن إسحاق : ، قال٢٥ ح٢٧ – ٢٤ص : املؤمنني عليه السالم

لقيت أبا سعيد : الحدثنا جعفر بن سليامن، عن أيب هارون العبدي، ق: بن يزيد، قال

.احلديث.. اخلدري
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سبطا هذه األمة ومها ابناك، ومنّا مهدي هذه األمة الـذي يـصيل خلفـه عيـسى بـن 

 . من هذا مهدي هذه األمة: ثم رضب عىل منكب احلسني عليه السالم وقال. مريم

 .)١( الدار قطني صاحب اجلرح والتعديلهكذا أخرجه: قال ابن الصباغ املالكي

دخلت : بإسناده عن عيل بن عيل املكي اهلاليل، عن أبيه، قال:  الطرباين-٤

وسلم يف شكاته التي قبض فيها فإذا فاطمـة ) وآله(عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه 

فرفع رسول اهللا صـىل ! فبكت حتى ارتفع صوهتا: ريض اهللا عنها عند رأسه، قال

:  حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت:وسلم طرفه إليها فقال) وآله(اهللا عليه 

 أما علمت أن اهللا عزَّ وجلَّ اطلع إىل ،يا حبيبتي: فقال! أخشى الضيعة من بعدك

األرض اطالعة فاختار منها أباك عروبة برسالته، ثم اطلع اطالعة فاختـار منهـا 

 بعلك، وأوحى إيلَّ أن أنكحك إياه يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع

أنا خاتم النبيـني، وأكـرم النبيـني : خصال مل يعط أحد قبلنا وال يعطى أحد بعدنا

، وأنا أبوك، ووصيي خري األوصـياء  عىل اهللا، وأحّب املخلوقني إىل اهللا عزَّ وجلَّ

وأحبهم إىل اهللا، وهو بعلـك، وشـهيدنا خـري الـشهداء، وأحـبهم إىل اهللا، وهـو 

يك وعّم بعلـك، ومنّـا مـن لـه جناحـان عّمك محزة بن عبد املطلب، وهو عّم أب

بن عّم أبيك وأخو بعلـك، اأخرضان يطري يف اجلنة مع املالئكة حيث يشاء، وهو 

ومنّا سبطا هذه األمة، ومها ابناك احلسن واحلسني، ومها سيدا شباب أهل اجلنة، 

 .وأبومها والذي بعثني باحلق خري منهام

 إذا صـارت )٢(ي هـذه األمـة إن منهام مهد، والذي بعثني باحلق،يا فاطمة

                                
.١١١٤/ ٢:  الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي)١(

موافق أيضًا للروايات والينافيها، بل هذا يعد مؤيدًا هلـا، وذلـك ) منهام( والتعبري ب)٢(

ج ابنـة عّمـه اإلمـام احلـسن الزكـي عليـه ألن اإلمام زين العابدين عليه السالم تزوّ 

، كام أن جـدهم جدهم من األم الده يعد احلسن بن عيل عليه السالمالسالم، فكل أو

من األب هو احلسني بن عيل عليه السالم، فمن هنا كان اإلمام املهدي منهام، فاحلسن 

.واحلسني جداه سالم اهللا عليهم
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الدنيا هرجًا ومرجًا، وتظاهرت الفتن، وتقطعـت الـسبل، وأغـار بعـضهم عـىل 

بعض، فال كبري يرحم صغريًا، وال صغري يوقر كبريًا، فيبعث اهللا عزَّ وجـلَّ عنـد 

ذلك منهام من يفتتح حصون الضاللة، وقلوبًا غلفًا يقوم بالدين يف آخـر الزمـان 

ً كام ملئت جوراً كام قمت به يف أول   .)١(احلديث.. الزمان، ويمأل الدنيا عدال

خّرجـه احلـافظ أبـو العـالء : ورواه أيضًا أمحد بن عبد اهللا الطربي وقـال

اهلمذاين يف أربعني حديثًا يف املهدي، وقد تقـدم خمتـرصًا يف مناقـب فاطمـة مـن 

 .)٢(حديث الطرباين، عن أيب أيوب األنصاري

:  سعيد بن حممد اجلهني، عن أيب الـزبري، قـال ابن عساكر بإسناده عن-٥

مـن :  فقال جابر،كنا عند جابر بن عبد اهللا فدخل عليه عيل بن احلسني ومعه ابنه

ه جابر إليه ابني حممد، فضمّ : وسلم قال) وآله(هذا يا بن رسول اهللا صىل اهللا عليه

وسـلم ) وآلـه(رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ! اقرتب أجيل يا حممد: ثم قال! وبكى

 )وآلـه(سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال! وما ذاك؟: يقرئك السالم، فسئل

عيل بن احلـسني، : إنه يولد البني هذا ابن، يقال له: وسلم يقول للحسني بن عيل

 ليقم سيد العابـدين، فيقـوم :وهو سيد العابدين، إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ 

حممـد، إذا رأيتـه يـا جـابر : احلسني ابن يقال لـهعيل بن احلسني، ويولد لعيل بن 

فاقرئه مني السالم، يا جابر اعلم أن املهدي من ولده، واعلم يا جـابر أن بقـاءك 

 .)٣(بعده قليل

روى قـايض القـضاة، عـن كـايف الكفـاة أيب القاسـم :  ابن أيب احلديد-٦

                                
: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر٢٦٧٥ ح٥٨ – ٥٧/ ٣:  املعجم الكبري، الطرباين)١(

، جممع الزوائـد، ١٣٦: ، ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي١٣١ – ١٣٠/ ٤٢

.١٦٦ – ١٦٥/ ٩: اهليثمي

.١٣٦ – ١٣٥:  ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهللا الطربي)٢(

.٥٤/٢٧٦:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٣(
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:  املهدي، وقالإسامعيل بن عباد رمحه اهللا بإسناد متصل بعيل عليه السالم أنه ذكر

 . )١(..إنه من ولد احلسني عليه السالم، وذكر حليته

أنه ذكر : ويف حديث عيل كرم اهللا وجهه: وقال ابن منظور يف لسان العرب

 .)٢(..املهدي، وأنه يكون من ولد احلسني

عن جابر بـن يزيـد، عـن اإلمـام البـاقر عليـه :  عقد الدرر للمقديس-٧

 . )٣(واملهدي يا جابر رجل من ولد احلسني: السالم يف حديث طويل جاء فيه

إىل غري ذلك من الروايات الرشيفة املروية يف كتب السنة والتي تنص عـىل 

أن اإلمام املهدي عليه السالم هو من ولد موالنا اإلمام احلـسني بـن عـيل عليـه 

 .السالم

 

                                
.١/٢٨٢ : رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)١(

.٣٥٤/ ١٥:  لسان العرب، ابن منظور)٢(

.، الفصل الثاين٨٩:  عقدد الدرر يف أخبار املنتظر، املقديس)٣(
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  السالم عليه المهدي اإلمام والدة ذكروا الذين السنة علماء

لة من علامء السنة ومـؤرخيهم بـوالدة اإلمـام املهـدي عليـه قد ّرصح مج

السالم، وهبذا يكون يف السنة مـن يـشارك الـشيعة القـول بـوالدة اإلمـام عليـه 

السالم، مما يعني أن أمر والدته من املتواترات حتى عند غري الشيعة اإلمامية، كام 

الـشيعة الكثـري مـن أن هذه املسألة ال حتتاج إىل برهنة عىل ذلك، ومع ذلك أقـام 

 :الرباهني عىل والدة اإلمام عليه السالم، ومنها

األخبار الكثرية الواردة من طريق أهل البيت عليهم السالم والتـي تـنص 

عىل كونه اإلمام التاسع من ولد اإلمام احلسني عليه السالم، وأهل البيـت أدرى 

 .اس باتباعهم أحد الثقلني الذين ُامر النإذ همبام فيه، وإخبارهم حجة، 

وكذلك إخبار اإلمام العسكري وبعض أهل بيته، بأمر والدتـه، وكـذلك 

 .إخبار مجلة من أصحابه

أضف إىل ذلك مـا أثبتـه علـامء األنـساب أيـضًا إىل غـري ذلـك مـن األدلـة 

 ،)٢(، ويكفي ماجاء يف الـتأريخ والسرية عن اشـتهار أمـر والدتـه وتواترهـا)١(الكثرية

                                
.يف الفصل الثالث فراجع  وسوف يأيت بعضها)١(

اإلمـام املهـدي عليـه ( وممن بحث هذه املسألة الشيخ حممد باقر اإليـرواين يف كتابـه )٢(

الدة فقد ذكر عدة عوامل يف نشوء اليقـني بـو) حتاملالسالم بني التواتر وحساب اال

وسوف نالحظ أن هـذه العوامـل إمـا : ٢٢اإلمام املهدي عليه السالم، وقال يف ص

.الخ.. تفيد التواتر، أو تفيد اليقني بحساب االحتامل، كام أوضح لكم فيام بعد
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لك، ومل تكن الشهرة يف مثل هـذا املـورد حجـة معتـربة ولو صح التشكيك يف ذ

لوجب عىل أعالم السري واملؤرخني أن يثبتوا بالبينة الرشعية ويربهنوا عىل وجود 

 وأنى من الصحابة، وغريهم ممن ورد ذكرهم يف كتب السرية والتأريخكّل رجل 

 .هلم أن يثبتوا ذلك هبذا النحو

ية واحدة عنـد الـسنة حـسب تتبعـي واجلدير بالذكر أنه ال توجد وال روا

تقول أن اإلمام املهدي عليه السالم سيولد يف آخـر الزمـان، وإنـام جـاء التعبـري 

 .كام جاء يف األخبار الكثرية عندهم يف ذلك) ُيبعث(و ) يظهر(ـب

أربعني عاملًا مـن ) كشف األستار(وقد ذكر الشيخ حسني النوري يف كتابه 

 .ود اإلمام املنتظر عليه السالمعلامء السنة الذين يؤمنون بوج

البيـان يف (يف كتابـه ) ٦٥٨ت (وقال الشيخ حممد بن يوسف الكنجـي الـشافعي 

 حيًا باقيـًا منـذ غيبتـه إىل ميف الداللة عىل كون املهدي عليه السال): أخبار صاحب الزمان

 تعاىل، وبقـاء  وإلياس واخلرض من أولياء اهللا)١(اآلن، وال امتناع يف بقائه، بدليل بقاء عيسى

الدجال وإبليس امللعونني أعداء اهللا تعاىل، وهؤالء قـد ثبـت بقـاؤهم بالكتـاب والـسنة، 

ِّ ! وقد اتفقوا عليه، ثم أنكروا جواز بقاء املهدي  بقـاء كـل واحـد مـنهم، فـال وها أنا أبـني

 .)٢(..يسمع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء املهدي عليه السالم

فـاخلرب املعلـوم ):  هــ١٢٩٤ت (قندوزي احلنفـيوقال الشيخ سليامن ال

املحقق عند الثقات أن والدة القائم عليه السالم كانت ليلـة اخلـامس عـرش مـن 

 . )٣(شعبان، سنة مخس ومخسني ومائتني يف بلدة سامراء

                                
ومن خصائصه عليه السالم أنه : ٣٢٣/ ٦:  جاء يف كتاب البداية والنهاية، البن كثري)١(

.. السامء الدنيا، وسينزل قبل يوم القيامةحي مل يمت، وهو اآلن بجسده يف

البــاب اخلــامس (، ٥٢١:  البيــان يف أخبــار  صــاحب الزمــان، الكنجــي الــشافعي)٢(

.١١١٩/ ٢: الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي) والعرشون

.٣٠٦/ ٣:  ينابيع املودة، القندوزي احلنفي)٣(
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ومـن خـرية الكتــب التـي تناولــت هـذا املوضــوع واسـتوعبت البحــث 

مؤرخي السنة من الـذين ذكـروا ستقصاء والتتبع، ورسدت مجلة من علامء وباال

كتـاب دفـاع عـن الكـايف : والدة اإلمام املنتظر عليه السالم ونـصوا عليهـا هـو

) اعرتافات أهل السنة(لألستاذ املحقق السيد ثامر العميدي النجفي حتت عنوان 

فقد استوىف املوضوع حقه يف هذا الباب، وقد قام بجمع وترتيـب أسـامء العلـامء 

) ١٢٨( اإلمام املهدي عليه السالم بحـسب القـرون فكـانوا الذين ذكروا والدة

) هــ٣٠٧املتوىف سنة (أبو بكر حممد بن هارون الروياين (عاملًا من السنة، وأوهلم 

وآخرهم األستاذ املعـارص يـونس أمحـد الـسامرائي يف ) خمطوط(يف كتابه املسند 

  )١() سامراء يف أدب القرن الثالث اهلجري: (كتابه

ت باملوضوع، وذكرت مجلة من أعـالم الـسنة أخرى أيضًا أّمل وهناك كتب 

 .)٢(الذين ذكروا أو اعرتفوا بوالدة اإلمام املهدي عليه السالم

ونحن نذكر هنا نموذجًا باختصار مجلة مـن املـؤرخني مـن أعـالم الـسنة 

الذين ذكروا والدة اإلمام املهدي عليه السالم بن اإلمام احلسن العسكري عليـه 

 : كتبهم، وهم كامييلالسالم يف

                                
، وركبـت ٥٩٢ - ٥٦٩ / ١: ديدفاع عن الكايف، السيد ثـامر العميـ:  راجع كتاب)١(

.٥٧٢ -٥٧١: السفينة، مروان خليفات

 : ما ييلومن الكتب القيمة التي تناولت هذا املوضوع تفصيًال   )٢(

فقد ذكر مجلة مـن علـامء الـسنة ممـن ) املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي(كتاب 

لـسنة بـوالدة اعـرتاف علـامء ا(ذكروا والدة اإلمام املهدي عليه السالم حتت عنوان 

 ).اإلمام املهدي عليه السالم

 . آلية اهللا الشيخ لطف اهللا الصايف الكلپايكاين)منتخب األثر(وكتاب 

 – ٢٥٦/ ١: لسيد عيل امليالينل )رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة(وكتاب 

٢٦٣. 

.١٠٩  –  ٧٢ص :   للسيد حممد سعيد املوسوي)اإلمام الثاين عرش عليه السالم(وكتاب 
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 ) هـ٤٣٠ت( أبو نعيم األصبهاين -١

 .ثًا يف املهدي عليه السالم  األربعني حدي: ذكره يف كتابه

 )هـ٤٥٨ت ( أمحد بن احلسني البيهقي -٢

اختلف النـاس :  اهلند، وقال–، دار املعارف ١شعب اإليامن، ط : ذكره يف

امله، واعتقـدوا أنـه واحـد مـن يف أمر املهدي فتوقف مجاعة وأحالوا العلم إىل ع

وال امتنـاع يف طـول عمـره، ...  أوالد فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 .)١(وامتداد أيامه كعيسى بن مريم واخلرض

 )ـه٥٦٧ت ( أبو حممد عبد اهللا بن اخلشاب -٣

ذكره يف كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إىل عـيل بـن موسـى الرضـا 

اخللـف الـصالح مـن ولـد أيب حممـد احلـسن بـن عـيل :  أنـه قـالعليه الـسالم

 .)٢(العسكري، وهو صاحب الزمان القائم، وهو املهدي

 )هـ٥٩٠ت ( ابن األزرق املؤرخ -٤

 )١١٧ص : األئمة االثنا عرش(نقل عنه ابن طولون يف كتاب 

 )هـ٦٣٠ت ( ابن األثري عز الدين اجلزري -٥

وفيهـا تـويف : قال) هـ٢٦٠يف حوادث سنة (ذكره يف كتابه الكامل يف التأريخ 

احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بـن 

عيل بن أيب طالب أبو حممد العلوي العسكري، وهو أحد األئمة االثنـي عـرش عـىل 

 .)٣(.. مذهب اإلمامية، وهو والد حممد الذي يعتقدونه املنتظر برسداب سامراء

                                
.٢١٩:حياة اإلمام املهدي عليه السالم، الشيخ باقر رشيف القريش )١(

، عـن تـأريخ ابـن ١٢: ، الفـصل٢/١١٠٢:  الفصول املهمة، ابن الـصباغ املـالكي)٢(

.١٩٧: اخلشاب

.٢٧٤/ ٧: الكامل يف التأريخ، ابن األثري )٣(
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 )هـ٦٣٨ت (يي الدين بن العريب األندليس  حم-٦

 يف املبحـث اخلـامس والـستني كـام ٣٦٦ذكره يف الفتوحات املكية، بـاب 

 .)١() ٩٧٣ت (يف اليواقيت واجلواهر للشعراين ) نص عليه(

وذكر العالمة املحقق الشيخ باقر القريش عن نسخة مـن كتـاب الفتوحـات، 

األندلـيس عـىل إمامـة ) بابن العريب(وف ي الدين، حممد بن عيل املعريونص حم: قال

املهدي الظاهر يف آخر الزمـان الـذي بـّرش بـه :  قال،املهدي وأنه ولد، وسوف يظهر

 . رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وهو من أهل البيت املّطهر من احلرضة املحمدية

ـــــريٌ  ـــــوزير فق ـــــام إىل ال   إن اإلم

 

ـــدورُ  ـــود ي ـــُك الوج ـــيهام فل   وعل

ــــُك إن مل   ــــواملل ــــستقم أحواُل   هت

 

  بوجـــود هـــذين فـــسوف يبـــورُ 

ِّ إال   إلــــه    ـــدُ   هٌ    فهــــو   منــــزَّ  احلــــق   زيـــرُ  ومـــا  عنـــده فـــيام  يري

                                
ين بـن العـريب رصح حميي الد): ١٢٨:املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي(جاء يف كتاب  )١(

يف الباب السادس والستني وثالثامئة يف املبحـث ) الفتوحات املكية(هبذه احلقيقة يف كتابه 

يف كتابـه )  هـ٩٧٣ت (اخلامس عىل ما نقله عنه عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي 

 ،)مـشارق األنـوار(، كام نقل قوله احلمـزاوي يف )٦٥ املبحث ٢ج: اليواقيت واجلواهر(

وَّ )إسعاف الراغبني(والصبان يف  لت لـه نفـسه ، ولكن من يدعي احلفاظ عىل الـرتاث ـس

ـام تتبَّ -حذف هذا االعرتاف من طبعات الكتاب، إذ ال يوجـد يف البـاب املـذكور  عتـه  ك

وعبـارة الـشيخ حميـي الـدين يف البـاب الـسادس :  ما نقله الشعراين عنه، فقـال-بنفيس 

واعلموا أنه ال بد مـن خـروج املهـدي عليـه الـسالم، : اتوالستني وثالثامئة من الفتوح

ولكن ال خيرج حتى متتلئ األرض جورًا وظلًام، فيملؤها قسطًا وعدالً، ولو مل يكـن مـن 

ل اهللا تعاىل ذلك اليوم حتى ييل ذلـك اخلليفـة، وهـو مـن عـرتة الدنيا إال يوم واحد لطوَّ 

ه احلـسني بـن ة عليها الـسالم، وجـدُّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، من ولد فاطم

 ... عيل بن أيب طالب، ووالده حسن العسكري بن اإلمام عيل النقي

، مطبعة مصطفى البايب احللبي ١٤٣/ ٢:  الشعراين،اليواقيت واجلواهر: (راجع

) م١٩٥٩  ه١٣٧٨بمرص، لسنة 
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اعلم أيدنا اهللا وإياك، إن هللا خليفة خيرج وقد امتألت األرض جـورًا وظلـًام، 

فيمألها قسطًا وعدالً، لو مل يبق يف الدنيا إال يوم واحد لطّول اهللا ذلـك اليـوم حتـى 

ييل هذا اخلليفة من عرتة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ومـن ولـد فاطمـة سـالم اهللا 

 .)١(عليها، جده احلسني بن عيل بن أيب طالب، ووالده احلسن العسكري

 )هـ٦٥٢ت ( كامل الدين حممد بن طلحة الشافعي -٧

أبـو ): مطالب السؤول يف مناقـب آل الرسـول علـيهم الـسالم(قال يف كتابه 

 حممد بن احلسن اخلالص بن عيل املتوكل بن حممد القانع بن عـيل الرضـا بـن القاسم

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بـن احلـسني 

الزكي بن عيل املرتىض أمري املؤمنني بن أيب طالب، املهدي، احلجة، اخللف الـصالح، 

 .)٢(الخ..أما مولده يف ّرس من رأى: ، وقالاملنتظر عليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته

فإنه ولد يف أيام املعتمد عىل اهللا، خـاف فـاختفى وإىل : وأما عمره: وقال أيضاً 

 إذ من غاب وإن انقطع خربه ال توجب غيبتـه وانقطـاع ،اآلن، فلم يمكن ذكر ذلك

فـه خربه احلكم بمقدار عمره وال بانقضاء حياته، وقدرة اهللا واسـعة وحكمـه وألطا

بعباده عظيمة عامة، ولوازم عظامء العلامء أن يدركوا حقائق مقدوراته، وكنـه قدرتـه 

ـسرياً مل جيدوا إىل ذلك سبيالً  ـيالً ، وال نقل طرف تطلعهم إليـه ح ، وأمـىل  وحـده كل

 .  وما أوتيتم من العلم إال قليالً ،عليهم لسان عجزهم عن اإلحاطة به

اهللا املخلـصني، وال امتـداد عمـره إىل وليس ببدع وال مستغرب تعمري بعض عبـاد 

حني، فقد مّد اهللا تعاىل أعامر مجع كثري من خلقه من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه، 

عيسى عليه السالم، ومنهم اخلـرض، وخلـق آخـرون مـن األنبيـاء طالـت : فمن األصفياء

 . سالم وغريهأعامرهم، حتى جاز كل واحد منهم ألف سنة أو قارهبا كنوح عليه ال

                                
 / ٣ :كيـة، عن كتـاب الفتوحـات امل٢١٠:  حياة اإلمام املهدي، الشيخ باقر القريش)١(

٤٣٠ - ٤٢٩.

.١٢، باب ٢/١٥٢:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٢(
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فإبليس، وكذلك الدجال، ومن غريهم كعاد : وأما من األعداء املطرودين

األوىل، كان فيهم من عمره ما يقارب األلف، وكذلك لقامن صاحب لبد، وكـل 

هذه لبيان اتساع القدرة الربانية يف تعمري بعض خلقه، فأي مانع يمنع من امتـداد 

 .)١(يعمل ما حكم اهللا له به؟ عمر الصالح اخللف الناصح إىل أن يظهر ف

 شمس الدين أبو املظفر، يوسف بن فزاعيل سبط ابن اجلـوزي احلنـبيل -٨

 )هـ٦٥٤ت(

هو حممد بن احلسن بن عيل بن حممـد بـن ): تذكرة اخلواص(قال يف كتابه 

عيل بن موسى الرضا بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

أبو عبد اهللا، وأبو القاسم، وهو اخللف احلجـة، صـاحب عليهم السالم، وكنيته 

 .)٢(الزمان، القائم، واملنتظر، والتايل، وهو آخر األئمة

 )هـ٦٥٨املقتول سنة ( حممد بن يوسف أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي -٩

 يف ترمجـة اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه )كفاية الطالب(ذكره يف كتابه 

نـة يف شـهر ربيـع اآلخـر، مـن سـنة اثنتـني وثالثـني مولـده باملدي: السالم، قال

 خلـون مـن شـهر ربيـع األول سـنة سـتني ومائتني، وقبض يوم اجلمعـة لـثامنٍ 

ومائتني، وله يومئذ ثامن وعرشون سنة، ودفـن يف داره بـّرس مـن رأى يف البيـت 

 . )٣(الذي دفن فيه أبوه، وخّلف ابنه وهو اإلمام املنتظر صلوات اهللا عليه

 .)٤()البيان يف أخبار صاحب الزمان: (ضًا يف كتابه اآلخروذكره أي

                                
.١٢، باب ١٦١ -٢/١٦٠:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)١(

)الباب الثاين عرش. (٣٠٤:  تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي)٢(

.٤٥٨ : كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم، الكنجي الشافعي)٣(

، وقد أثبـت فيـه حيـاة اإلمـام ٤٧٣ص): كفاية الطالب( وهو مطبوع يف هناية كتابه )٤(

املهدي عليه السالم وغيبته الرشيفة إىل أن خيرج ويمأل الدنيا قسطًا وعدالً كام ملئت 

يف (من نفس الكتاب، حتت عنوان ) الباب اخلامس والعرشون: (ظلًام وجورًا، راجع

)دي عليه السالم حيًا باقيًا منذ غيبته إىل اآلنالداللة عىل كون امله
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 )هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -١٠

 حممد بن احلـسن ،أبو القاسم املنتظر: ذكره يف كتابه وفيات األعيان، وقال

األئمـة االثنـي عـرش عـىل العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد، ثاين عـرش 

ي تزعم الشيعة أنـه املنتظـر والقـائم  املعروف باحلجة، وهو الذ،ماميةاعتقاد اإل

كانـت والدتـه يـوم اجلمعـة منتـصف شـعبان سـنة مخـس ومخـسني .. واملهدي

 .)١( كان عمره مخس سنني-وقد سبق ذكره- وملا تويف أبوه ،ومائتني

 )هـ٧٣٢ت (ي الشافعي ين اجلويني احلمو-١١

 .، طبع بريوت٣٣٧/ ٢: ذكره يف كتابه فرائد السمطني

 )هـ٧٤٨ت ( الذهبي-١٢

تأريخ دول (ويف كتابه أيضًا )هـ٢٥٦يف حوادث سنة (ذكره يف كتابه العرب 

 .يف ترمجة اإلمام احلسن العسكري عليه السالم) ١١٣/ ١٩: اإلسالم

املنتظر الرشيف، أبو القاسم، حممـد بـن : وقال يف كتابه سري أعالم النبالء

، بـن موسـى االرضـاحلسن العسكري، بن عيل اهلادي، بن حممد اجلواد، بن عيل 

عـيل بـن احلـسني  الكاظم، بن جعفر الصادق، بن حممد الباقر، بن زين العابدين

الشهيد، بن اإلمام عيل بن أيب طالـب، العلـوي احلـسيني، خامتـة االثنـي عـرش 

وحممــد هـذا هــو الــذي يزعمـون أنــه اخللــف احلجـة، وأنــه صــاحب .. سـيداً 

 .)٢(..الزمان

 )هـ٧٤٩ت ( عمر بن الوردي -١٣

 ١ج : (ره يف تتمة املخترص يف أخبار البرش املعروف بتاريخ ابن الورديذك

.ومولد املنتظر سنة مخس ومخسني ومائتني: وقال) ٣١٩ص 

                                
.٥٦٢: ، رقم١٧٧ -١٧٦/ ٤:  وفيات األعيان، ابن خلكان)١(

.٦٠:، رقم١٢٠ – ١١٩/ ١٣:  سري أعالم النبالء، الذهبي)٢(
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 ) هـ٨٥٥ت( نور الدين عيل بن حممد بن الصباغ املالكي -١٤

يف ذكـر أيب ) الفـصل الثـاين عـرش: (قال) الفصول املهمة: (ذكره يف كتابه

سالم احلجة اخللف الصالح ابن أيب حممد احلـسن اخلـالص القاسم حممد عليه ال

عليه السالم وهو اإلمام الثاين عرش، وتاريخ والدته، ودالئل إمامته وذكر طرف 

من أخباره وغيبته، ومدة قيام دولته، وذكر كنيته ونسبه وغري ذلك مما يتـصل بـه 

 ..ريض اهللا عنه وأرضاه

جة، ابن احلسن اخلالص برس من ولد أبو القاسم حممد ابن احل: إىل أن قال

 .رأى ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني للهجرة

فهو أبو القاسم حممد احلجة، ابن احلسن اخلالص، ابن : وأما نسبه أبًا وأماً 

عيل اهلادي، ابن حممد اجلواد، ابن عيل الرضا، ابن موسى الكـاظم، ابـن جعفـر 

 زين العابدين، ابن احلـسني بـن عـيل بـن أيب الصادق، ابن حممد الباقر، ابن عيل

 . طالب صلوات اهللا عليهم أمجعني

: اسمها غري ذلك، وأما كنيته: فأم ولد يقال هلا نرجس، خري أمة، وقيل: وأما أمه

فأبو القاسم، وأما لقبه فاحلجة، واملهدي، واخللف الصالح، والقائم املنتظر، وصاحب 

وهذا طرف يسري مما جاء يف النـصوص الدالـة :  قالإىل أن.. الزمان، وأشهرها املهدي

عىل اإلمام الثاين عرش من األئمة الثقات، والروايات يف ذلك كثرية أرضبنا عن ذكرهـا 

 .)١(وقد دوهنا أصحاب احلديث يف كتبهم واعتنوا بجمعها ومل يرتكوا شيئًا 

 )هـ٩٠٩ت بعد ( الفضل بن روزهبان -١٥

تردد أن املهدي املنتظر هو الثـاين عـرش نص الفضل بن روز هبان من غري 

يمـدح أهـل ) إبطـال الباطـل: (من أئمة أهل البيت عليهم السالم، قال يف كتابه

 : ونعم ما قلت فيهم منظوماً : البيت عليهم السالم

                                
).الباب اخلامس (١١٠٧ -١١٩٥/ ٢:  الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي)١(
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ـــى ـــصطفى املجتب ـــىل امل ـــالٌم ع   س

 

ــــىض ــــسيد املرت ــــىل ال ــــالٌم ع   س

  ســـــالٌم عـــــىل ســـــتنا فاطمـــــه 

 

  مــــن اختارهــــا اهللا خــــري النــــسا

ــــه  ــــسك أنفاس ــــن امل ــــالٌم م   س

 

  عــــىل احلــــسن األملعــــي الرضــــا

ـــسني  ـــي احل ـــىل األورع ـــالٌم ع   س

 

ــــرى  ــــهيد ي ــــربالش ــــسمه ك   ج

ــــدين  ــــيد العاب ــــىل س ــــالٌم ع   س

 

ــــى ــــسني املجتب ــــن احل ــــّيل ب   ع

ــــدى  ــــاقر املهت ــــىل الب ــــالٌم ع   س

 

ـــدى ـــصادق املقت ـــىل ال ـــالٌم ع   س

ـــتحن  ـــاظم املم ـــىل الك ـــالٌم ع   س

 

ـــــى ـــــام التق ـــــسجايا إم   ريض ال

ــــالمٌ   ــــؤمتنس ــــامن امل ــــىل الث    ع

 

ــــفيا ــــيد األص ــــا س ــــّيل الرض   ع

  ســــالٌم عــــىل املتقــــي التقــــي 

 

  حممــــــد الطيــــــب املرجتــــــى

ــــي  ــــي النق ــــىل األرحي ــــالٌم ع   س

 

ــــورى ــــادي ال ــــرم ه ــــّيل املك   ع

ـــسيد   ـــىل ال ـــالٌم ع ـــسكريس   الع

 

  إمــــام جيهــــز جــــيش الــــصفا

ــــر  ــــائم املنتظ ــــىل الق ــــالٌم ع   س

 

ـــدى ـــور اهل ـــرم ن ـــم الق   أيب القاس

ــــشمس   ــــيطلع كال ــــقس   يف غاس

 

  ينجيــــه مــــن ســــيفه املنتقــــى

ـــه  ـــن عدل ـــأل األرض م ـــوي يم   ق

 

ـــ ـــل اهل ـــور أه ـــت ج ـــام ملئ   وىك

ـــــــه  ـــــــه وآبائ ــــــــالٌم علي ـــــسام  س ـــــدوم ال ـــــصاره، مات   )١(وأن

 )هـ٩١١ت ( جالل الدين السيوطي -١٦

 إحياء امليت بفضائل أهل البيت عليهم السالم: ذكره يف رسالته

 )هـ٩٥٣ت ( ؤرخ دمشق شمس الدين حممد بن طولون احلنفي م-١٧

كانت والدته ريض اهللا عنه يوم اجلمعة، ): األئمة االثنا عرش(قال يف كتابه 

ريض (منتصف شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني، وملا تويف أبوه املتقـدم ذكـره 

                                
عن كتاب إبطال الباطل، إلزام الناصب يف إثبات ، ٥٧٤/ ٢:  دالئل الصدق، املظفر)١(

.١٣٠: ، املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي٢٩٩/ ١: احلجة الغائب، احلائري
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 .كان عمره مخس سنني) اهللا عنهام

 : لتوقد نظمتهم عىل ذلك، فق: ثم ذكر األئمة االثني عرش عليهم السالم وقال

  عليـــك باألئمـــة االثنـــي عـــرش

 

  مــن آل بيــت املــصطفى خــري البــرش

ــــراب، حــــسن، حــــسني  ــــو ت   أب

 

  وبغـــض زيـــن العابـــدين شـــني

ــــاقر كــــم علــــم درى    حممــــد الب

 

ــورى ــني ال ــرًا ب ــصادق ادع جعف   وال

ــيل  ــه ع ــاظم، وابن ــو الك ــى ه   موس

 

ــــيللقّ  ــــدره ع ــــا وق ــــه بالرض   ب

ــــه معمــــورُ   ــــي قلب ــــد التق   حمم

 

ــــــي درّ  ــــــورُ عــــــيل النق   ه منث

ـــوف  يظهـــرُ   عـــــسكري   احلـــــسن   املطهـــــرُ   ـــدي  س ـــد  امله   )١(حمم

 )هـ٩٧٣ت ( عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي -١٨

ومولده ليلة النصف من شعبان سنة : اليواقيت واجلواهر، وقال: ذكره يف

وهو باق إىل أن جيتمـع بعيـسى بـن مـريم، وهـو مـن أوالد احلـسن ) هـ٢٥٥(

 .)٢(العسكري عليه السالم

 )هـ٩٧٤ت ( أمحد بن حجر املكي اهليتمي الشافعي -١٩

يف آخـر الفـصل الثالـث مـن البـاب ) الـصواعق املحرقـة(ذكره يف كتابه 

غـري ولـده أيب ) احلسن العـسكري عليـه الـسالم(ومل خيلف : احلادي عرش، قال

القاسم حممد احلجة، وعمره عنـد وفـاة أبيـه مخـس سـنني، لكـن آتـاه اهللا فيهـا 

 .)٣( ويسمى القائم املنتظراحلكمة،

                                
عن كتاب األئمة االثنا عرش، ابـن طولـون ١٣١:  املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي)١(

.١١٧: احلنفي

، طبـع القـاهرة، ينـابيع املـودة، ١٤٥/ ٢:  اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر)٢(

.١٤٠-١٣٩: ، إسعاف الراغبني٣٤٥/ ٣: القندوزي احلنفي

).الفصل الثالث (٢٠٨:  الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي)٣(
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 ) هـ١٠١٩ت ( أمحد بن يوسف أبو العباس القرماين احلنفي -٢٠

يف ذكـر : يف الفصل احلادي عرش) أخبار الدول وآثار األول(قال يف كتابه 

وكان عمره عند وفاة أبيه مخـس سـنني، : أيب القاسم حممد احلجة اخللف الصالح

ى عليه السالم صـبيًا، وكـان مربـوع القامـة، آتاه اهللا فيها احلكمة، كام أوتيها حيي

 ... حسن الوجه والشعر، أقنى األنف، أجىل اجلبهة

واتفق العلامء عىل أن املهدي هو القائم يف آخـر الوقـت، وقـد تعاضـدت 

األخبار عىل ظهوره، وتظاهرت الروايـات عـىل إرشاق نـوره، وستـسفر ظلمـة 

 انجالء الصبح عن دجيوره، ويـسري األيام والليايل بسفوره، وينجيل برؤيته الظلم

 .)١(عدله يف اآلفاق فيكون أضوء من البدر املنري يف مسريه

 )هـ١١٧١ت ( الشيخ عبد اهللا الشرباوي الشافعي -٢١

ولد اإلمام حممـد احلجـة : وقال) اإلحتاف بحب األرشاف(ذكره يف كتابه 

 مـن شـعبان ابن اإلمام احلسن اخلالص ريض اهللا عنه برس من رأى، ليلة النصف

سنة مخس ومخسني ومائتني، قبل موت أبيه بخمس سنني، وكان أبوه قـد أخفـاه 

حني ولد، وسرت أمره لصعوبة الوقت، وخوفه من اخللفاء، فإهنم كـانوا يف ذلـك 

الوقت يتطلبون اهلاشميني، ويقصدوهنم باحلبس والقتـل، ويريـدون إعـدامهم، 

 والقـائم، واملنتظـر، واخللـف وكان اإلمام حممد احلجـة يلقـب أيـضًا باملهـدي،

 .)٢(الصالح، وصاحب الزمان، وأشهرها املهدي

 )هـ١١٧٦ت (  الشاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي احلنفي-٢٢

 .املسلسالت املعروف بالفضل املبني: ذكره يف

                                
.١١ الفصل ٣٥٤ - ٣٥٣/ ١:  أخبار الدول وآثار األول، القرماين)١(

.٣٦٩ص:  اإلحتاف بحب األرشاف، الشرباوي)٢(
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 )هـ١٢٩٤ت ( سليامن بن إبراهيم املعروف بالقندوزي احلنفي -٢٣

فاخلرب املعلوم املحقق عند الثقـات أن : وقال) ملودةينابيع ا: (ذكره يف كتابه

والدة القائم عليه السالم كانت ليلة اخلامس عرش من شعبان سنة مخس ومخسني 

 .)١(ومائتني يف بلدة سامراء 

 )هـ١٣٠٨ت ( مؤمن بن حسن الشبلنجي -٢٤

فصل يف ذكر مناقب حممـد بـن احلـسن : قال)نور األبصار(ذكره يف كتابه 

عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن اخلالص بن 

جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل بن احلسني بن عيل بـن أيب طالـب، أمـه أم 

سوسن، وكنيته، أبو القاسم، ولقبـه : نرجس، وقيل صيقل، وقيل: ولد، يقال هلا

و ) املنتظـر(و ) القـائم(و ) اخللـف الـصالح(و ) املهـدي(و ) احلجـة( اإلمامية ب

 .)٢()املهدي(وأشهرها ) صاحب الزمان(

 )هـ١٣٩٦ت ( خري الدين الزركيل -٢٥

=    ه٢٧٥ - ٢٥٦)  (املهـدي املنتظـر: (وقـال) األعـالم (ذكره يف كتابـه 

بـن عـيل اهلـادي، أبـو ) اخلـالص(حممد بن احلسن العـسكري ) م٨٨٨ - ٨٧٠

املعروف عنـدهم باملهـدي، آخر األئمة االثني عرش عند اإلمامية، وهو : القاسم

ومات أبوه وله من العمر . ولد يف سامراء.. وصاحب الزمان، واملنتظر، واحلجة

 ..نحو مخس سنني

سنة :  ويف تاريخ غيبته٢٥٥ليلة نصف شعبان سنة : وقيل يف تاريخ مولده

٣(  ٢٦٥(. 

                                
.٣٠٦/ ٣:دة، القندوزي احلنفي ينابيع املو)١(

.  ١٥٢:  نور األبصار، الشبلنجي)٢(

. ٨٠/ ٦:  األعالم، الزركيل)٣(



٢٤٧ .......................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

وغريهم الكثري من أعالم السنة ومؤرخيهم من الـذين نـّصوا عـىل مولـد 

هدي عليه السالم األمر الذي يدل عىل تواتره وشـهرته عنـد مجلـة مـن اإلمام امل

علامء السنة، وكام يقول األستاذ مصطفى الرافعي بعـد ذكـره لـسبعة مـن علـامء 

وكثـري غـريهم مـن علـامء الـسنة : السنة الذين قالوا بوالدة املهدي عليه السالم

الء وكثـري األجالء الذين ذاع صـيتهم، ويـذكرون بكـّل إعجـاب وتقـدير، هـؤ

: غريهم ممن ال يتسع املقام لذكرهم يقولون بمقولة اإلمامية مـن أن املهـدي هـو

وال جيدون يف مقولتهم هـذه مـا ينـاقض .. حممد بن احلسن العسكري، وأنه حيّ 

العقل، وبخاصة إذا اعتربت حيـاة املهـدي مـن األمـور اخلارقـة للعـادة كـالتي 

مة لبعض أوليائه، وذلك كحياة املـسيح أجراها اهللا معجزة لبعض أنبيائه، أو كرا

 .)١(واخلرض من األتقياء، وإبليس والدجال من األشقياء

 

                                
.١٩٠ - ١٨٩:  إسالمنا)١(
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   السنة مؤلفات من بجملة التعريف
  السالم عليه المهدي اإلمام حول

هم بالـتأليف الكثري من الكتب حول ظهـور وقد أفرد علامء السنة ومفكر

املوسوعات احلديثية عندهم يف هذا اإلمام املهدي عليه السالم، فضًال عّام ضمته 

 .املوضوع يف أبواهبا

ورد ذكـره يف أحاديـث أفردهـا بعـض : قال العجلوين يف كـشف اخلفـاء

 )٢()ارتقـاء الغـرف(يف كتـاب سـامه  )١(احلافظ السخاوي: احلفاظ بالتأليف، منهم

القـول املختـرص يف أحـوال املهـدي (ومنهم ابن حجـر اهليثمـي يف جـزء سـامه 

 وكذلك ذكر كثريًا منها يف الفتاوى احلديثية، وكذلك شيخنا الربزنجـي ،)املنتظر

 .)٣(فمن أراد املزيد فعليه بالتأليفني املذكورين وأمثاهلام.. يف اإلشاعة

املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث (كام ذكر الدكتور عبد العليم البستوي يف كتابه 

رسٌد : مـن مؤلفـات الـسنة، وقـالثالثًا وثالثني مؤلفًا ) ١٢٦ص: واآلثار الصحيحة

باإلضافة إىل ما ذكرت من اعتنـاء األئمـة بجمـع أحاديـث .. موجز ملا ُالف يف املهدي

املهدي يف مصنفاهتم وكتبهم حفاظًا عىل الرتاث النبوي وأداء للواجب بالتبليغ إىل مـن 

                                
.٩٠٢ املتوىف سنة )١(

.٢٥٨ -٢٤٧:  ص)٢(

.٢٦٦١ح٢٨٩ – ٢٨٨/ ٢:  كشف اخلفاء، العجلوين)٣(
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 . بعدهم، أفرد كثري من العلامء قديًام وحديثًا هذا املوضوع بتأليفات مستقلة

): أصالة املهدوية يف اإلسالم(كام أحىص الشيخ مهدي فقيه إيامين يف كتابه 

 مؤلفًا بني كتاب ورسالة ومقالة لعلـامء الـسنة ومفكـرهيم ١٥٩نحو : ١٠٣ص 

حول اإلمام املهدي عليه السالم، وكذلك الشيخ لطـف اهللا الـصايف ذكـر أيـضًا 

 )٧٧ – ٧٤ص :  واملذهبملحات يف الكتاب واحلديث(مجلة منها يف كتابه القيم 

بخشاييش چهارده نور (كام أحىص أيضًا الدكتور عقيقي يف كتابه الفاريس 

 .سبعة وأربعني كتابًا من كتب السنة. ١٩٠٦ – ١٩٠٢ ص ١٤ج ): پاك

وإليك هنا مجلة من مؤلفات الـسنة حـول اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم 

 :نموذجًا، وهي كالتايل

 

أمحـد بـن حممـد بـن : تـأليف: نون من كالم ابن خلـدونإبراز الوهم املكـ١

ت (الصّديق، أبو الفيض الغـامري احلـسني األزهـري الـشافعي املغـريب 

 .١٣٤٧، ط يف مطبعة الرتقي بدمشق عام )هـ١٣٨٠

حممـد بـن إسـامعيل األمـري : تـأليف: األحاديث القاضية بخروج املهديـ٢

.كتاب اإلذاعةذكره صديق حسن يف ) هـ٧٥١ت  (اليامين الصنعاين 

البيان (ويليه كتاب ) هـ٢٤١ت (أحاديث املهدي من مسند أمحد بن حنبل ـ٣

، نـرش مؤسـسة ١٤١٧ط الثانيـة ) يف أخبار صاحب الزمان عليه الـسالم

.النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

 .أبو بكر بن خيثمة: تأليف: أحاديث املهدي، وأخبار املهديـ٤

عبدالعليم : تأليف: هدي يف ميزان اجلرح والتعديلاألحاديث الواردة يف املـ٥

بن عبد العظيم البستوي، وهي رسالة ماجستري قدمت بجامعة أم القـرى 
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) مكة املكرمة(

الشيخ محود بن عبـد : تأليف: اإلحتجاج باألثرعىل من أنكر املهدي املنتظرـ٦

، طبـع ونـرش مكتبـة دار ١٤٠٦اهللا بن محـود التـوجيري، ط الثانيـة سـنة 

.ليان احلديثة للطباعة والنرش والتوزيع بريدةالع

احلـافظ أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا : تـأليف: أربعني حـديثًا يف املهـديـ٧

)هـ٤٣٠ت(األصفهاين 

أبو العالء اهلمداين، ذكره أمحد بـن : تأليف) من أحاديث املهدي(األربعني ـ٨

.عبد اهللا الطربي يف ذخائر العقبى

احلافظ حممد بـن عبـد : رسول وذوي الرشفارتقاء الغرف بحب أقرباء الـ٩

ــشافعي  ــسخاوي ال ــرمحن ال ــ٩٠٢ت(ال ــارف ) ـه ــسة املع ــرش مؤس ن

. إيران–، قم املقدسة ١٤٢١اإلسالمية، الطبعة األوىل سنة 

إرشاد املـستهدي يف بعـض األحاديـث واآلثـار الـواردة يف شـأن اإلمـام ـ١٠

.حممد عيل حسني البكري املدين: تأليف: املهدي

)هـ١١٠٣ت (الربزنجي : تأليف: رشاط الساعةاإلشاعة ألـ١١

أبو الفضل عبـد اهللا : تأليف: إقامة الربهان عىل نزول عيسى يف آخر الزمانـ١٢

 .١٤١٠بن حممد بن الصّديق الغامري، الطبعة الثالثة سنة ا

 

حممد بن احلاج أمحـد الـسفاريني : تأليف: البحور الزاخرة يف علوم اآلخرةـ١٣

).هـ١٨٨ت (احلنبيل 

الـشيخ عـيل بـن حـسام : تـأليف: الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمانـ١٤

جاسم : يقع يف جزئني، وقد حققه وعلق عليه) هـ٩٧٥ت  (املتقي اهلندي 
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) األردن(طبع رشكة ذات السالسل يف . بن حممد بن مهلهل الياسنيا

الـشيخ حممـود : برشى البرش يف حقيقة املهدي املنتظر عليه السالم، تأليفـ١٥

 .م٢٠٠٤ القاهرة ط االوىل سنة –لغرباوي، نرش دار الكتاب العريب، دمشق ا

احلـافظ أبـو عبـد اهللا، : تـأليف: البيان يف أخبار صاحب الزمان عليه الـسالمـ١٦

العالمـة املحقـق : تقـديم) هــ٦٥٨ت (حممد بن يوسف الكنجي الـشافعي 

أمحد أحاديث املهدي من مسند ( السيد حممد مهدي اخلرسان، ملحق بكتاب 

، وطبع أيضًا ملحقًا بكتاب كفاية الطالـب، نـرش دار إحيـاء تـراث )بن حنبل

. إيران–، الطبعة الثالثة، طهران ١٤٠٤أهل البيت عليهم السالم سنة 

.املاوردي: البيانات عن املهدي، تأليفـ١٧

 

الشيخ حممد بن عبـد العزيـز : حتديق النظر يف أخبار املهدي املنتظر، تأليفـ١٨

نع من علامء نجد يف القرن الرابع عرش، خمطوط توجد نسخة منـه بـدار املا

. الكتب املرصية

)هـ١٣٥٢ت (الكشمريي: الترصيح بام تواتر يف نزول املسيح، تأليفـ١٩

.عيل املتقي: تلخيص البيان يف أخبار مهدي آخر الزمان، تأليفـ٢٠

 ابـن كـامل باشـا: تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمـان، تـأليفـ٢١

)هـ٩٤٠ت (احلنفي 

الـشيخ األقـرسائي، : تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمـان، تـأليفـ٢٢

. ق٧ / ٢٤٠ / ٦٢برقم ) املدينة املنورة(خمطوط بمكتبة عارف حكمت يف 

الشوكاين الزيدي : التوضيح فيام تواتر يف املنتظر والدجال واملسيح، تأليفـ٢٣

 . ٤٣٩٧ / ١) القديرفتح (ذكره الشوكاين يف تفسريه )هـ١٢٥٠ت (



# مهدي األمم...........................................................٢٥٢

 

اجلواب املقنع املحرر يف الرد عىل من طغى وجتـرب بـدعوى أن عيـسى هـو ـ٢٤

 .حممد حبيب اهللا الشنقيطي مطبوع: تأليف: املهدي املنتظر

 

ريض الدين : حاشية عىل القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، تأليفـ٢٥

.بن عبد الرمحن اهليثميا

 

الـشيخ أرشف عـيل : املهـدي واملـسيح، تـأليف: اخلطاب املليح يف حتقيـقـ٢٦

 .التهانوي وهو باللغة األردية

 

املال عيل القاري : الرد عىل من حكم وقىض بأن املهدي جاء ومىض، تأليفـ٢٧

)هـ١٠١٤ت  (

الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي عليه الـسالم، ـ٢٨

عبد املحسن بـن :  أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر، تأليفويليه عقيدة

محد العباد، املدرس باجلامعة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة، ط األوىل سـنة 

  طبع يف مطابع الرشيد باملدينة املنورة١٤٠٢

رسالة يف رد من أنكر أن عيسى عليه السالم إذا نزل يصيل خلـف املهـدي ـ٢٩

.جالل الدين السيوطي:  تأليفعليه السالم صالة الصبح،

.ابن كثري الدمشقي: رسالة يف املهدي عليه السالم، تأليفـ٣٠

 
أبو عمرو عثامن بن سـعيد الـداين املقـرئ :السنن الواردة يف الفتن، تأليفـ٣١
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 ).هـ٤٤٤ت (

 

سعيد أيوب، الطبعة األوىل : الطريق إىل املهدي املنتظر عليه السالم، تأليفـ٣٢

 . لبنان–مركز الغدير للدراسات، بريوت : ، نرش١٤١٩سنة 

 

جـالل الـدين عبـد الـرمحن : العرف الـوردي يف أخبـار املهـدي، تـأليفـ٣٣

مجع فيه ما ذكره أبو نعيم مـن أحاديـث ) هـ٩١١ت (الشافعي السيوطي 

.املهدي وزاد عليه، مطبوع ضمن كتاب احلاوي يف الفتاوى للسيوطي

.البلييس: لقطر الشهدي، تأليفالعطر الوردي برشح اـ٣٤

.جالل الدين السيوطي: عالمات املهدي، تأليفـ٣٥

ابن حجر، : عقد اجلواهر والدرر يف عالمات ظهور املهدي املنتظر، تأليفـ٣٦

كذا ذكره الدكتور عبد اهللا اجلبوري يف تعليقاته عىل كتاب غريب احلديث 

. ١١٧ / ١البن قتيبة 

يوسف بن حييى بن عيل بن عبد العزيز املقديس : يفعقد الدرر يف أخبار املنتظر، تألـ٣٧

 دار الكتـب ١٤٠٣ ط األوىل سـنة) من علـامء القـرن الـسابع(الشافعي السلمي 

 لبنان، نرش مكتبة عباس أمحد الباز مكة املكرمة، وطبعة أخـرى -العلمية، بريوت 

.رينيالشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرمحن البو: حتقيق) األردن(يف مكتبة املنار 

قايض القضاة أبو الفضل مجال : عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر، تأليفـ٣٨

الدين يوسف بن حييى الشافعي، الدمشقي، املشتهر بالزكي أو ابن الزكـي 

)هـ٦٨٥ - ٦٤٠(

عـيل بـن برهـان الـدين احللبـي : العواصم عن الفـتن القواصـم، تـأليفـ٣٩

 .٢٢٧ ص ١ج : الشافعي، كام ذكر يف السرية احللبية
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الـشيخ مرعـي بـن : فرائد فوائد الفكر يف اإلمام املهـدي املنتظـر، تـأليفـ٤٠

الـشيخ سـامي : حتقيـق) هــ١٠٣٣ت (يوسف املقديس الكرمي احلنـبيل 

 . إيران-، قم ١٤٢١الغريري، ط األوىل سنة 

 

شهاب الدين أمحـد : ، تأليف)منظومة(القطر الشهدي يف أوصاف املهدي ـ٤١

) هـ١٣٠٨ت ( بن إسامعيل احللواين الشافعي بن أمحدا

ابن حجر اهليتمي، أبـو : القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، تأليفـ٤٢

املتـوىف هبـا سـنة (العباس أمحد بن حممد اهليتمي الشافعي املرصي  املكـي 

واحلاشية عليه حلفيده ريض الـدين بـن عبـد الـرمحن الـسعدي ) هـ٩٧٤

 )هـ١٠٤١ىف بمكة سنة املتو(املرصي الشافعي 

 
)  هــ٢٢٨ت (أبو عبد اهللا نعـيم بـن محـاد املـروزي : كتاب الفتن، تأليفـ٤٣

حققه وقدم له األستاذ الـدكتور سـهيل زكـار، نـرش دار الفكـر للطباعـة 

   ه١٤١٤ - م١٩٩٣والنرش والتوزيع، طبع سنة 

مد زكي حم:  املهدي املنتظر، تأليف- ٢ نصف شعبان - ١: كلمتان هامتانـ٤٤

 .إبراهيم املعارص

 

: خمترص األخبار املشاعة يف الفتن وأرشاط الساعة وأخبار املهـدي، تـأليفـ٤٥

).الرياض(عبد اهللا بن الشيخ، مطبوع يف مطابع 

الشيخ مرعـي بـن يوسـف الكرمـي : مرآة الفكر يف املهدي املنتظر، تأليفـ٤٦

فرائد فوائد : (لفاءوقد تقدم له يف حرف ا)  هـ١٠٣٣ت (املقديس احلنبيل 

.٤٦٢ / ٢إيضاح املكنون ) الفكر يف املهدي املنتظر
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ــأليفـ٤٧ ــدي، ت ــوردي يف مــذهب امله ــاري : املــرشب ال ــيل الق ت (املــال ع

.ذكره الربزنجي يف أرشاط الساعة) هـ١٠١٤

) هـ٣٣٦ت (أمحد بن جعفر : املالحم أليب احلسن بن املنادي، تأليفـ٤٨

) ه٤٣٠ت(أبو نعيم األصبهاين : مناقب املهدي عليه السالم، تأليفـ٤٩

 .الشيخ حممد حبيب اهللا بن مايايب اجلكني الشنقيطي املدين: املنتظر، تأليفـ٥٠

شـهاب الـدين أمحـد : منظومة القطر الشهدي يف أوصاف املهدي، تـأليفـ٥١

.اخلليجي احللواين الشافعي

عيل بن سلطان حممد : مهدي آل الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم، تأليفـ٥٢

.وي احلنفياهلر

) هـ٧٥١ت (شمس الدين ابن قيم اجلوزية : املهدي، تأليفـ٥٣

).ه٢٧٥ت (أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين : املهدي، تأليفـ٥٤

) هـ٤٣٠ت(أبو نعيم األصفهاين : املهدي أو أخبار املهدي، تأليفـ٥٥

).هـ٩٥٣ت (شمس الدين حممد بن طولون : املهدي إىل ما ورد يف املهدي، تأليفـ٥٦

حممد بن أمحـد إسـامعيل، ط األوىل سـنة : ملهدي حقيقة ال خرافة، تأليفاـ٥٧

. نرش مكتبة الرتبية اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي، مرص١٤١١

إبراهيم املشوخي، الطبعة الثانية سـنة : املهدي املنتظر عليه السالم، تأليفـ٥٨

. الزرقاء–، نرش دار ومكتبة املنار، األردن ١٤٠٦

: ظر عليه السالم يف ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة، تأليفاملهدي املنتـ٥٩

الدكتور عبد العلـيم عبـد العظـيم البـستوي، نـرش املكتبـة املكيـة، مكـة 

.١٣٢٠املكرمة، ط األوىل 
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عبد اهللا بن حممد بن الـصّديق احلـسيني اإلدريـيس : املهدي املنتظر، تأليفـ٦٠

.  ه١٤٠٥عامل الكتب يف بريوت، سنة : ، نرش.املغريب

 

 ٨٧يف (النجم الثاقب يف بيـان أن املهـدي مـن أوالد عـيل بـن أيب طالـب ـ٦١

.)صفحة بمكتبة الله يل سليامنية

.الشيخ عبد القادر بن حممد سامل: النظم الواضح املبني، تأليفـ٦٢

 

.أبو الرجاء حممد هندي: اهلدية املهدوية، تأليفـ٦٣

قطب الدين مـصطفى بـن : املهدية، تأليفاهلدية الندية فيام جاء يف فضل ذات ـ٦٤

 )هـ١١٦٢ت  (كامل الدين عيل بن عبد القادر البكري الدمشقي احلنفي 
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   السنة بعض وتجاهل تعتيم
 السالم عليه المهدي اإلمام ظهور

يف الوقت الذي نجد مجلة من املؤلفات عنـد الـسنة قـديًام وحـديثًا حـول 

 الوقت نفسه أن رشحية كبرية منهم مل تول اإلمام املهدي عليه السالم لكنا نجد يف

موضوع اإلمام املهدي عليه الـسالم عنايـة بحيـث يتناسـب مـع شـأنه الكبـري، 

 يف آخـر بظهورهوفضله عىل األمة، فهو الذي برش النبي صىل اهللا عليه وآله األمة 

يـه ، فإن اإلمام املهدي علالزمان فيمأل الدنيا قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

السالم هو صاحب أكرب هنضة إصالحية يف تأريخ البـرش كلـه حيـث تـستهدف 

هذه النهضة استئصال جـذور الـرش، وإرسـاء حيـاة كريمـة يعـيش فيهـا مجيـع 

.. ال مثيل هلا يف دنيا احلياةالشعوب بعزة وكرامة

ها من البحث والكتابة لدى الكثري فإنا نرى هنضة كربى كهذه مل تعطى حقّ 

، ومل  كـسائر املواضـيع اإلسـالمية األخـرىلوا هذا املوضوع عنايةفلم يو! منهم

  هائلة جـداً طر يف كتبهم من أخبار وأحاديثيعطوه أمهية كربى تنسجم مع ما سُ 

كـام أهنـم وبـشكل عـام ال ! تناولت مالمح من سريته وحكمه ودولتـه املباركـة

 يف خطب اجلمعه، يتطرقون إىل التعريف أوالتنويه به ال يف املناهج الدراسية، وال

.!! عندهم، مما يبعث عىل االستغراب والتعجبوال يف وسائل اإلعالم

وبعكس ما عند الشيعة اإلماميـة متامـًا مـن اإلهـتامم البـالغ هبـذا األمـر، 
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 يف كتاباهتم وخطبهم، ووسائل اإلعالم عندهم،  جيلوالذي ظهر بشكل واضح

  وحـبهم لـه لشدة تعلقهم بهباسمه كثرياً  أبناءهميلهجون بذكره، ويسمون فهم 

عليه السالم، كام أن كتب الشيعة اإلمامية حول اإلمام املهـدي عليـه الـسالم ال 

 ،حتىص كثـرة، وتفـوق كثـريًا جـدًا ماكتبـه سـائر املـذاهب اإلسـالمية يف ذلـك

 . وهذا أمر واضحوخصوصًا يف هذا العرص،

 واجهـت سالم عليـه الـكام أن هناك أيضًا جوانب يف حياة اإلمام املهـدي

، كـام أن تعتيًام واضحًا من لدن بعض كتاب السنة وسوف نشري إىل بعضها قريبـاً 

وتبذل جهودًا فقـط !  سلبياً  منحىً  أخذت تنحو األخرى عندهمبعض الكتابات

 اإلمام املهدي عليه الـسالم، ومل يتفهموهـا يف عقيدهتم حوليف معارضة الشيعة 

 .بحق

الـرشارة األوىل : كـويتي يف سـبب تـشيعهيقول األستاذ فيصل الدويـسان ال

 احلرم املكي وأعلن مـن هنـاك )٢( عندما دخل اجلهيامن)١(١٩٧٩انطلقت للتشيع عام 

أنه يقدم املهدي املنتظر حممد بن عبد اهللا القحطاين، أذكر أين سألت سـؤاالً مـن هـو 

رج يف أنـه رجـل خيـ: فقيـل يل! املهدي املنتظر؟ أول مرة أسمع بلفظة املهدي املنتظر

رجـل هبـذه العظمـة ومل : آخر الزمان، ويصيل خلفه النبي عيسى عليه السالم، قلت

من ذلك اليوم وأنا أبحث عن املهدي املنتظر يف كتـب ! فأمره جدًا خطري! نسمع به؟

أهل السنة واجلامعة، فقرأت فإذا هو رجل جليل القدر، عظيم املكانة، لـه إنجـازات 

حتى نـضبت .. قرأت.. قرأت..  عىل يديه، فقرأتكثرية، وصالح حال األمة يكون

مصادر السنة يف هذا املوضوع، فذهبت إىل مصادر الشيعة يف هذا املوضوع فوجدت 

فيها بحثًا طـويًال عريـضًا، ووجـدت أن الـشيعة والـسنة يـشرتكان يف وجـود هـذا 

الرجل، ويف عالمات ظهور هذا الرجل، حتى بـدأت القـراءات تنتـرش، وأول مـرة 

أئمة غري األئمة الذين عرفناهم غري أئمة بني أمية، وبني العباس، واأليوبيني، أسمع 

                                
.١٤٠٠ املصادف غرة حمرم عام )١(

 .تيبيجهيامن بن سيف الع:  وهو)٢(
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 ..  بعد ذلك وجدت أهنم نعم األئمة،واملامليك

نحن أهل السنة واجلامعة نخفي أمر املهدي هبـذه الطريقـة :.. إىل أن يقول

هبذه ! رجل خيرج يف آخر الزمان: حتى أنا عندما سألت من هو املهدي؟ فقيل يل

رجـل جيـب أن يكـون لـه مكـان يف كتبنـا، ! رجل هبذه املكانـة: لطريقة، فقلتا

 إخفـاء حقيقـة املهـدي املنتظـر، هـ١٣٧٩وبالتايل أنا عبت عىل مذهبنا منذ سنة 

 .ووجدت من يشبع يف هذا الشأن هو مذهب الشيعة اإلمامية

  كامالً اً فإن هناك تغييب! وما ذكره الدويسان حقيقة اليمكن جتاهلها: أقول

لسرية األئمة االثني عرش عليهم السالم عندهم، سواء يف املناهج الدراسـية أويف 

وسائل إعالمهم، فلم يتم التعريف هبم بالشكل الالئـق مـع مكـانتهم الـسامية، 

ومنزلتهم العظيمة عند اهللا تعاىل ورسوله املصطفى صىل اهللا عليه وآلـه، ممـا يـنم 

قتـل  مـن هتم وما جرى علـيهماظالموكذلك التعتيم عىل !! عن تقصري مقصود

 !. يف تأريخ البرش كله ال مثيل له يف األمةاضطهاد وإقصاءو

ومثل هذه الشهادة أيضًا ما جاء عـىل لـسان مفتـي سـورية الـشيخ أمحـد 

عـرشات ! واسمحوا يل أقوهلا بكل صـدق:  يقول يف خطبة له مسجلة إذحسون

 أسـتاذ يل أن يـوم عاشـوراء من السنني وأنا عىل مقعد الدراسة، ال أسمعها مـن

: قال! ملاذا كانوا خيفون عنّا ذلك ؟ ساحمهم اهللا! كانت فيه مأساة األمة اإلسالمية

 !!.خوفًا ؟.. خوفًا من أن نتأثر فنتشيع

ي هل ُختبأ احلقائق خوفًا من املذاهب؟ هـل نكـتم احلقيقـة حتـى ال نقـوّ 

 !!.مذهبًا عىل مذهب ؟

د مىض زمـان يـستعمل فيـه الـدين متكئـًا فق! دعونا من ذلك أهيا السادة 

لسياسة األشخاص، وقد مىض الزمن الذي يستغله من سمي بأمري املؤمنني ظلًام 

 .الخ.. ليعيث يف األرض فساداً 

وكالم الشيخ أمحد هذا أيضًا هو اآلخر شهادة حق عىل واقع احلال الـذي 
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قائق ويتـضح احل يعيشه أكثر الناس يف سبات التضليل واخلداع، وحينام تتكشف

ُّ  ألهل البصائراحلال  ..! يشء يتغري كل

وإليك هنا أيضًا شهادة ثالثة من بعض كتـاب الـسنة عـىل ماقـدمناه كـي 

 .ولرتى صحة ما قدمناه آنفاً !! النتهم يف هذا املوضوع 

جاء يف كتاب اإلنتصار للشيخ عيل الكوراين العاميل الذي مجع فيه ما جـاء 

: الشيعة والسنة يف شبكات األنرتنيت حتت عنـوانمن حماوارات ومناظرات بني 

 الناصـبية موضـوعًا )القلعـة(فقد نرشت شبكة : قال)! وشهد شاهد من أهلها(

ــه املــدعو  ــاريخ ) عبــد رب الرســول(كتب ، الثانيــة صــباحًا، ٢٠٠١ - ٢ - ٣بت

: قـال) جيب تداركه.. السبب الرئييس لتشيع بعض أهل السنة(موضوعًا بعنوان 

وسلم فضائل وردت يف كثري من ) وآله(ل بيت النبي صىل اهللا عليه ال شك أن آل

وسلم، وكذلك يف كتـاب اهللا، النقطـة التـي ) وآله(أحاديث النبي صىل اهللا عليه 

) وآله(أنه يوجد جتاهل نوعًا ما آلل بيت النبي صىل اهللا عليه : أريد أن أقوهلا هي

ي سـواء يف املدرسـة، أو يف فأنا طوال عمري يف دراسـت! وسلم، وال أدري ملاذا؟

مـع أين (اجلامعة، أو يف املحـارضات، أو اخلطـب، أو الـدروس، أو غـري ذلـك 

نادرًا ما سمعت ذكرًا لفضائل آل بيت النبي صىل اهللا عليه ).. خريج كلية رشعية

لقد كـان هـذا التجاهـل أعظـم سـالح اسـتخدمه الرافـضة يف !! وسلم) وآله(

) وآلـه(حاديث صحيحة عن النبي صىل اهللا عليـه أبالدعوة ملذهبهم، فهم يأتون 

وسلم يف فضائل آل البيت، مثل حديث الثقلـني، وحـديث الغـدير، وأحاديـث 

ملـاذا ال : وخالصة كل ما قلـت هـو: إىل أن يقول.. أخرى كثرية، كلها صحيحة

يسمع عوام الناس أحاديث فضائل آل البيت مع رشوحها من أهل الـسنة، قبـل 

وهو مـا ! رافضة مع استدالالهتم، فيلقون هبا الشبه يف قلوهبمأن يسمعوها من ال

 .)١(!أدى فعالً إىل سلوك بعض أهل السنة طريق الرفض؟

                                
 .٣٤٦/ ٩:  اإلنتصار، العاميل)١(
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الـشواهد واالعرتافـات تلـك حال، هذا غيض من فـيض مـن وعىل كل 

عبـد ( عىل جتاهلهم وجهلهم بأهل البيت عليهم السالم، واألخ الكاتـب الكثرية

الء الـذين جيهلـون حقيقـة ومقـام أهـل البيـت هو واحد من هؤ) رب الرسول

عليهم السالم، ولذا ملا مل يستوعب نتائج هذه األحاديـث الـرشيفة والتـي أشـار 

الهتم، والسري عىل منهاجهم اإليها يف معرض كالمه، وما تقتضيه من وجوب مو

 !!به قولنا بذلك من الشُّ عدّ 

 ليس باألمر م الرشيف ومقامه لتأريخ أهل البيت عليهم السالموهذا التجاهل

اجلديد عند أمثال هؤالء، وإنام ورثوه قديًام كام جتاهل من قبلهم البخاري ومـن حـذى 

 .حذوه ممن مل يعطوا أمهية لذكر فضائل أهل البيت عليهم السالم وتأرخيهم املرشق

ومن ذلك إمهاله تلك األخبار الكثرية التي وردت يف ظهور اإلمام املنتظر 

 حتى وجـدنا بعـضهم !ن هنا ورث هؤالء هذه الرتكة البغيضةعليه السالم، وم

 ال !ها عقيدة شيعية بحتةقد بالغ يف جحود هذه العقيدة حتى أنكرها باملرة، وعدّ 

 وهذه حماولة واهية يراد منها رصف هذا الـرشف العظـيم عـن )١(عالقة للسنة هبا

 !!أهل البيت عليهم السالم ليس إال 

هدي عليه السالم حاول بعض الـسنة التعتـيم فهناك أمور حول اإلمام امل

 :فمن أبرزها: -وهذا التعتيم له أسبابه عندهم- عليها بشكل ملحوظ

ن اإلمام املهدي عليه السالم هو من أهل البيت عليهم السالم، ومن ولد إ

 ولـد احلـسني عليـه وقد حّددت الروايات الرشيفة أنه منفاطمة عليها السالم، 

 أن هذا التأريخ املرشق واجه ألوان مـن احلـروب العاتيـة،  يعلموالكلالسالم، 

ومنهــا احلــرب اإلعالميــة، التــي اســتهدفت التعتــيم علــيهم، وقلــب احلقــائق 

                                
  الذيالشيخ عبد اهللا بن زيد بن حممود، رئيس املحاكم الرشعية يف دولة قطر،:  منهم)١(

) ال مهدي ينتظر بعد الرسول خري البرش صىل اهللا عليه وآله(ألف رسالة حتت عنوان 

 .وقد أملحنا إليه سابقاً 
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 .! حتى زماننا هذابني أمية وأتباعهم الذين الخيلو منهم زمانلدن خصوصًا من 

وليس األمر مـن اهتاممـاهتم، ! فأمثال هؤالء اليولون أخبار املهدي عناية

 لـيس مـن مـصلحتهم إثـارة  أنهيرونبل ! واليعنيهم شأن هذا املصلح العظيم 

 .هبذا اإلمام من األحاديث واألخبارمايرتبط 

 :واجهت تعتيًام واضحًا أيضاً ومن األمور التي 

املهدي بن عبد اهللا، مع أن الثابت هـو :  أن اإلمام املهدي، هو زعمهم:هو

سالم كام اعرتف بذلك بعـض علامئهـم، أنه املهدي بن احلسن العسكري عليه ال

 كل ذلك فـرارًا مـن اإلعـرتاف بأئمـة ضعيفة ملفقة بروايات  يف ذلكيتشبثونو

 .أهل البيت عليهم السالم

وكذلك أيضًا دعواهم أن اإلمام املهدي عليه السالم من ولد احلسن عليه 

شـاذة السالم، وليس من ولد احلسني عليه السالم، وقد متسكوا يف ذلك بروايـة 

 .)١(تقول أنه من ولد احلسن عليه السالم

                                
ن ولد اإلمام احلسن عليه السالم جاءت بـه روايـة ونلفت النظر هنا إىل أن دعوى كونه م )١(

، وهي عن شعيب بـن ٤٢٩٠ ح٣١١/ ٢: ضعيفة عندهم، فقد رواها أبو داوود يف سننه

إن ابنـي : قال عيل ريض اهللا عنه ونظر إىل ابنه احلـسن فقـال: خالد، عن أيب إسحاق، قال

لبه رجـل يـسمى وسلم وسيخرج مـن صـ) وآله(هذا سيد كام سامه النبي صىل اهللا عليه 

 .يمأل األرض عدًال : باسم نبيكم، يشبهه يف اخللق وال يشبهه يف اخللق، ثم ذكر قصة

أن هـذا احلـديث ) ٦٢: املهدي املنتظر يف الفكـر اإلسـالمي( يف كتاب فقد جاء

وملخص ذلك، أن سند احلديث منقطع بالسبيعي، واحتوائه : باطل من سبعة وجوه

فمـن هـو ! ُحدثت عن هارون بن املغـرية: ا داود قالأيضًا عىل راوي جمهول، ألن أب

الذي حدثه؟ كام أنه حيتمل أيضًا التصحيف يف االسـم مـن الناسـخ أو غـريه فـذكر  

املناقب يف هتذيب أسـنى (احلسن بدل احلسني، كام أن اجلزري الشافعي نقل يف كتابه 

معـارض كلمة احلسني بـدالً مـن احلـسن، كـام أن احلـديث أيـضًا ) ١٦٥: املطالب
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وهذا التعتيم أيضًا كسابقه يراد منه إخراج اإلمام املهدي من دائرة األئمـة 

وعـده الذين نّص عليهم الرسول صىل اهللا عليه وآلـه االثني عرش عليهم السالم 

، مـع أن الثابـت باألدلـة كونـه  ال يمت إلـيهم بـصلةشخصًا آخر خارجًا عنهم

ام التاسع من ولد احلسني عليه السالم، والذي عليه إمجاع أهل البيت عليهم اإلم

السالم، كام ذكر ذلك أيضًا بعض علامئهم كام أرشنا إىل ذلـك يف حملـه مـن هـذا 

 .الكتاب

اخلوف الشديد من أن يتعـرف : ونرى أيضًا أن من أسباب هذا التعتيم هو

 تأريخ اإلمـام  حقيقةتعرفون عىلالناس عىل نتائج فكرية ختالف أهواءهم حينام ي

املهدي عليه السالم وخصائصه الرشيفة، فتنتج من ذلك حقائق عن أهل البيـت 

تفـتح علـيهم  أو التعـرف عليهـا، إذ سـوف عليهم السالم اليريدون اإلقرار هبا

 : ، فمنها شيعييعرس بعد ذلك غلقها ملا هلا من مردود فكريحينئٍذ أبوابًا 

 موضوعهدي عليه السالم ومالبساهتا تفتح اآلفاق عىل ن أخبار اإلمام املإ

احلديث يف إمامـة إثارة  والتي منها أيضًا ،اإلمامة التي هي باصطفاء من اهللا تعاىل

 .األئمة االثني عرش من أهل البيت عليهم السالم

ن هذا اإلمام املـصلح املهـدي عليـه الـسالم سـيتخذ الكوفـة يف إ: ومنها

فسوف تكـون وحمًال لسكناه، ومنطلقًا إلدارة العامل كله، العراق عاصمة لدولته، 

، واملعروف قديًام وحـديثًا أن سـكاهنا  املركز الرئييس للعامل اإلسالميهذه البلدة

شيعة أهل البيت عليهم السالم، فهي بلدة شيعية خالـصة، فقـد جـاء يف هم من 

 دون  الـشيعيةة، فلامذا اختصت بـه هـذه البلـدمن هذه البلدة رفقاءهاألخبار أن 

 !.؟ التي يقطنها السنة األخرىسائر البالدينغريها من 

عليـه سـمعت عليـًا : عن فطر، عن أيب الطفيل، قالفمن ذلك هو ما ورد 

                                             
بأحاديث كثرية من طرق السنة ترصح وتنص بأن اإلمـام املهـدي مـن ولـد اإلمـام 

 .احلسني عليه السالم
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 ،إذا قام قائم آل حممـد مجـع اهللا لـه أهـل املـرشق وأهـل املغـرب: يقولالسالم 

 وأما األبـدال فيجتمعون كام جيتمع قزع اخلريف، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة،

 .)١(فمن أهل الشام

 ويدعون لـه هـم مـن أهـل خراسـان،  أيضاً  ينرصونه سوفكام أن الذين

خيـرج أهـل >: وهي بالد شيعية قديًام وحـديثًا، فقـد جـاء يف بعـض الروايـات

 .)٢(<خراسان يف طلب املهدي فيدعون له وينرصونه

يقصد  م أول ما الدجال الذي خيرج لقتال اإلمام املهدي عليه السالكام أن

الكوفة، فقد جاء عن سلمة بن كهيل، عن أيب صادق، عن عبد اهللا هي من املدن 

:  وهنا يطـرح هـذا الـسؤال)٣(أول أهل أبيات يفزعهم الدجال أهل الكوفة: قال

وهذا ما يدل عىل أن الكوفـة ! دون غريها من سائر البالد؟فلامذا بالذات الكوفة 

، وذلـك بـام تكنـه هـذه ليهم السالم وشيعتهمتشكل رعبًا ألعداء أهل البيت ع

 .البلدة من والء وتشيع لعرتة النبي صىل اهللا عليه وآله

 الذي خيرج هو اآلخـر أيـضًا لقتـال  األمويكام أن العدو اللدود السفياين

اإلمام املهدي عليه السالم أول مايستهدفه أيضًا من املدن هي الكوفة، وما ذلك 

يس للتشيع يف العامل كله، وفيها شـيعة أهـل البيـت علـيهم  املركز الرئيإال لكوهنا

، ولـذا لدولة اإلمام املهـدي عليـه الـسالم عاصمة السالم، كام أهنا سوف تكون

تكون هذه املدينة هدفًا ملطامعه، ونوايـاه الـسيئة، فقـد ورد أن الـسفياين يـدخل 

اكم يف وشـيعتهم، فمـن ذلـك مـا رواه احلـالكوفة، ويقتل فيها أعوان آل حممـد 

يظهـر >:  عن عـيل بـن أيب طالـب عليـه الـسالم قـال،املستدرك عن أيب رومان

                                
ــساكر)١( ــن ع ــشق، اب ــة دم ــاريخ مدين ــدوزي٢٩٧/ ١:  ت ــودة، القن ــابيع امل / ٣: ، ين

 .١٤ح٢٦٤

 .١٨٣: كتاب الفتن، نعيم بن محاد )٢(

 .٣٢٥:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد)٣(
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وتقبل خيل السفياين ويقتلون شـيعة آل حممـد : إىل أن قال.. السفياين عىل الشام

 . )١(<صىل اهللا عليه وآله بالكوفة، ثم خيرج أهل خراسان يف طلب املهدي

 إذا بلـغ الـسفياين : عـن عـامر بـن يـارس قـال، عن ابن زريروروي أيضاً 

: ويف روايـة أخـرى .)٢(..الكوفة وقتل أعوان آل حممد خرج املهـدي عـىل لوائـه

وتقبل خيل السفياين كالليل والسيل، فال متر بيشء إال أهلكتـه وهدمتـه حتـى >

يدخلوا الكوفة فيقتلون شيعة آل حممد صـىل اهللا عليـه وآلـه، ثـم يطلبـون أهـل 

اسـان يف طلـب املهـدي فيـدعون لـه خراسان يف كـل وجـه، وخيـرج أهـل خر

 .)٣(<وينرصونه

هو من ولد خالد بـن عثامن بن عنبسه أن السفياين : وقد جاء يف الروايات

خيـرج مـن ناحيـة مدينـة دمـشق يف واد يقـال لـه الـوادي .. يزيد بن أيب سفيان

 .)٤(..اليابس

ونفهم من جممل هذه األخبار أن احلملة التي تقود احلـرب والقتـال نحـو 

 وعـىل مـا يبـدو أن الـسفياين مام املهدي عليه السالم هي محلة أموية خالصة،اإل

 ومن املعلـوم ،وأتباعه سوف يكونون يف بداية أمرهم القوة الضاربة دون غريهم

 يتبنـون  ُكثـرمعه أتباع وأنـصارخيرج وأن السفياين ال خيرج للقتال بوحده، وإنام 

ال شك هو اخلط املعادي خلط أهل طريقته األموية وفكره املنحرف، وهذا اخلط ب

 هلـم، وإال مـاهو تفـسري  وعـدواهتمالبيت عليهم السالم والذين عرفوا بنصبهم

سبب قتال السفياين وأتباعه لإلمام املهـدي عليـه الـسالم وحمـاربتهم لـه، وهـو 

                                
 .٥٠٢/ ٤: احلاكماملستدرك،  )١(

 .١٩٠:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد)٢(

، ح ٢٧٣/ ١١: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي١٨٣: كتاب الفتن، نعـيم بـن محـاد )٣(

٣١٤٩٧. 

 .٤الباب: ،٧٣ -٧٢:  عقد الدرر يف أخبار املنتظر عليه السالم، املقديس الشافعي)٤(
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 وملاذا يقصد بالـذات ،اإلمام املصلح من أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 دون غريمهــا مــن ســائر الــبالد -ومهــا بلــدتان شــيعيتان-ن الكوفــة وخراســا

 !اإلسالمية؟

وهؤالء أعني أتباع بني أمية والـسفياين الخيلـو مـنهم زمـان، وعالمـتهم 

 !!الدفاع عن بني أمية، وتبني أفكارهم وعقائدهم

وهذه األرسة أرسة أيب سفيان عرفت منذ القدم ببغضها وكراهيتها لعـرتة 

 .وآله، وال عجب يف ذلك فقد ورثوا البغضاء أبًا عن جدالنبي صىل اهللا عليه 

وقد جاءت صفة السفياين يف بعض األخبار كام يف كتاب الفتن لنعـيم هذا 

خيرج رجل من ولد أيب سفيان يف الـوادي :  عن احلارث بن عبد اهللا قال،بن محاد

، اليابس يف رايات محر، دقيق الساعدين والساقني، طويل العنق، شـديد الـصفرة

 . )١(به أثر العبادة

وهذه إحدى اإلشارات الواضحة، والدالئل الناصـعة أن الـسفياين يـري 

الناس أنه متدين وعابد، فيأخذ اإلسالم ذريعة للتغطية عىل جرائمه، وكي خيـدع 

 .كام هو شأن الدجالني والضالني عن طريق احلق! الناس بمكره وحيله

مـن مجلـة هـذه األخبـار إىل غري ذلك من األمور التـي تنـتج وتـتمخض 

 .اخلاصة باإلمام املهدي عليه السالم والتي خيافون من إثارهتا

الكثـري مـن (قال بعض الكتاب يف بعض مواقع األنرتنيـت حتـت عنـوان 

الكثري : فقال بتلخيص منا) الوهابية يتجاهلون قضية اإلمام املهدي عليه السالم

 الـسالم يريـدون صـنع تغطيـة من الوهابية يتجاهلون قضية اإلمام املهدي عليه

إعالمية كربى عليها، وذلك ألن ذكر املهـدي عليـه الـسالم يعنـي حتطـيم يـوم 

ألن نرش خرب املهدي والتمهيد له عليه السالم يعنـي إسـقاط مـذاهب ! السقيفة

                                
 .١٦٦:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد)١(



٢٦٧ ....................... عقيدة السنةاإلمام املهدي عليه السالم يف: الفصل الثاين

 !!بكاملها، وإعالن أحقية مذهب واحد فقط

 عليـه قـال رسـول اهللا صـىل اهللا: روى احلاكم النيسابوري عن ثوبان قال

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهـم ابـن خليفـة، ثـم ال يـصري إىل واحـد : وآله وسلم

منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل املرشق فيقاتلونكم قتاالً مل يقاتله قوم، ثم 

. إذا رأيتموه فبايعوه، ولو حبوًا عىل الثلج، فإنه خليفة اهللا املهدي: ذكر شيئًا فقال

 .)١(ط الشيخنيهذا حديث صحيح عىل رش

فأين إذن هي الشورى، فهل خالفة اإلمام املهدي عليه السالم شـورى أم 

 ٌّ ، فإنا نجد يف هذا احلديث أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه ! من اهللا تعاىل؟نص

نه، وأمر ببيعته فـورًا وهـو اإلمـام املهـدي د شخصًا واحدًا فقط، وقد عيّ قد حدّ 

 اهللا، فإذن هي ليست عن طريق الشورى، وذلك عليه السالم وأطلق عليه خليفة

ألن املهدي اختاره اهللا تعاىل وهذا يعني أن خالفته بنص منه تعـاىل، ولـذا أطلـق 

، وبمجرد رؤيتـه وجـب فـورًا )خليفة اهللا املهدي(عليه النبي صىل اهللا عليه وآله 

هـدي ال بيعته، فليس إذن اختيار اخلليفة بيد الناس، فعـىل هـذا أن خليفـة اهللا امل

ينطبق إال عىل املهدي الذي تعتقد الشيعة بإمامته، وأنه خيرج يف آخر الزمان، وأنه 

املنصوص عليه من اهللا تعاىل ورسوله صىل اهللا عليـه وآلـه، وال شـأن للنـاس يف 

 ! إمامته وتعيينه

من هنا اليروق هلؤالء وأمثاهلم أن يتعرف النـاس عـىل : أقول: فاخلالصة

دي عليه السالم الذي هو يف الواقع اليمكن التفكيك بينه وبني تأريخ اإلمام امله

تأريخ آبائه وأجداده األئمة من أهل البيت عليهم السالم فنـراهم يعتمـون عـىل 

 .ذلك كله، واليظهرونه بالشكل الالئق به

 

                                
 .٤٦٤/ ٤: ، احلاكم املستدرك)١(
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  السالم عليه المهدي باإلمام البشارات

 

لقد جاءت البشارات بظهور اإلمام املهدي عليه الـسالم يف آخـر الزمـان 

 )١(اهرين علـيهم الـسالمعىل لسان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وأهل بيتـه الطـ

وأنه سوف يمالء األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجورًا، وهي كثرية جـدًا 

وهنا نستعرض بعض األحاديث الرشيفة التي بـرشت , من طرق اخلاصة والعامة

بظهوره عليه السالم، وأنه اإلمام الثاين عرش من أئمة أهل البيت عليهم السالم، 

ن جرير الطربي رمحه اهللا تعاىل يف كتاب دالئل اإلمامـة، فمن ذلك مارواه حممد ب

والشيخ الصدوق يف كتاب كامل الدين، بأسانيدمها عن النبي صىل اهللا عليه وآله، 

 :فمنها ماييل

كنا جلوسًا عند النبي صىل اهللا عليه وآله :  عن عبد اهللا بن مسعود، قال-١

نظر إلـيهم رسـول اهللا صـىل اهللا ذات يوم، إذ أقبل فتية من بني عبد املطلب، فلام 

يا رسول اهللا، ال نـزال نـرى يف وجهـك شـيئًا : عليه وآله اغرورقت عيناه، فقلنا

إنا أهل بيـت اختـار اهللا لنـا اآلخـرة عـىل الـدنيا، وإن أهـل بيتـي : نكرهه؟ قال

                                
 ومن هذه البشارات أيضًا ماجاء عن أمري املؤمنني عليه السالم، ومـن الكتـب التـي )١(

تأليف الشيخ مهدي ) اإلمام املهدي يف هنج البالغة: (عنيت هبذا املوضوع هو كتاب

.فقيه إيامين
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وأشـار بيـده -سيلقون بعدي بالء وتطريدًا وترشيدًا، حتى جييء قوم من هاهنا 

حتـى أعادهـا -حاب رايات سود، يسألون احلـق فـال يعطونـه  أص-إىل املرشق

 فيقاتلون فينرصون، وال يزالون كذلك حتى يدفعوهنا إىل رجل مـن أهـل -ثالثاً 

بيتي، فيمألها قسطًا وعدالً، كام ملئت ظلًام وجورًا، فمن أدركه منكم فليأته ولو 

 .حبوًا عىل الثلج

كيـف هتلـك :  عليه وآلهقال رسول اهللا صىل اهللا:  عن ابن عباس، قال-٢

 !أمة أنا أوهلا، وعيسى بن مريم يف آخرها، واملهدي من أهل بيتي يف وسطها؟

: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه:  عن أيب سعيد اخلدري، قـال-٣

والذي نفيس بيده، إن مهدي هذه األمة الذي يصيل خلفه عيسى منا، ثـم رضب 

 . ذا، من هذامن ه: منكب احلسني عليه السالم، وقال

 عن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني، عن أبيـه علـيهام الـسالم أن -٤

 . املهدي من ولدك: النبي صىل اهللا عليه وآله قال لفاطمة صلوات اهللا عليها

كنت عند النبي صىل اهللا عليه وآله إذ مّر :  عن عبد اهللا بن مسعود، قال-٥

ح، فبكـى النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه فتية من بني هاشم، كأن وجوههم املصابي

ما يبكيك يا رسول اهللا؟ قال إنا أهل بيت قد اختار اهللا لنـا اآلخـرة عـىل : فقلت

بالد، حتى يتيح اهللا لنـا الدنيا، وإنه سيصيب أهل بيتي قتل وتطريد وترشيد يف ال

 من املرشق، من نرصها نرص، ومن يـشاقها يـشاق، ثـم خيـرج علـيهم يءراية جت

هل بيتي اسمه كاسمي، وخلقه كخلقي، تؤوب إليه أمتي كـام تـؤوب رجل من أ

ً كام ملئت جوراً   .الطري إىل أوكارها، فيمأل األرض عدال

 عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد عليه السالم، عن أبيه، عـن جـده -٦

احلسني، وعن عمه احلسن، عن أمري املؤمنني عليهم السالم، عن رسول اهللا صىل 

يا عيل، إذا تّم من ولدك أحـد عـرش إمامـًا، فاحلـادي : قال يل: ه قالاهللا عليه وآل

 .   عرش منهم املهدي من أهل بيتي
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إذا توالت ثالثة أسـامء مـن :  عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه قال-٧

 . حممد وعيل واحلسن، فرابعها هو القائم املأمول املنتظر: األئمة من ولدي

: قال يل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه: نه، قال عن سلامن ريض اهللا ع-٨

. مل يبعث نبيًا وال رسـوالً إال جعـل لـه اثنـي عـرش نقيبـاً ) تبارك وتعاىل(إن اهللا 

 . يا رسول اهللا، لقد عرفت هذا من أهل الكتابني: فقلت

 عـرش الـذين اختـارهم اثن االنْ هل علمت من نقبائي ومَ : يا سلامن: فقال

 . اهللا ورسوله أعلم: ؟ فقلتاهللا لألمة من بعدي

يا سلامن، خلقني اهللا من صفوة نوره، ودعاين فأطعته، وخلـق مـن : فقال

نوري عليًا، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور عيل فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلـق 

: احلسن، ودعاه فأطاعه، وخلق مني ومن عـيل وفاطمـة: مني ومن عيل وفاطمة

ا بخمسة أسامء من أسـامئه، فـاهللا املحمـود وأنـا احلسني، فدعاه فأطاعه، ثم سامن

حممد، واهللا العيل وهذا عيل، واهللا الفاطر وهذه فاطمة، واهللا ذو  اإلحسان وهـذا 

احلسن، واهللا املحسن وهذا احلسني، ثم خلق منا ومن نور احلسني، تـسعة أئمـة، 

وال بـرشًا، فدعاهم فأطاعوه، قبل أن خيلق سامء مبنية، وأرضًا  مدحية، وال ملكًا 

 . وكنا نورًا نسبح اهللا، ونسمع له ونطيع

 يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي، فام ملن عرف هؤالء؟ : فقلت: قال سلامن

يا سلامن، من عرفهم حّق معـرفتهم، واقتـدى هبـم، وواىل ولـيّهم، : فقال

: فقلـت. وتربأ من عدوهم، فهو واهللا منا، يرد حيث نرد، ويسكن حيث نـسكن

ال يـا : ، وهل يكون إيامن هبم بغري معرفة بأسامئهم وأنساهبم؟ فقـاليا رسول اهللا

 يا رسول اهللا، فأنى يل هبم وقد عرفت إىل احلسني؟ : سلامن، فقلت

ثم سيد العابدين عيل بن احلسني، ثم ابنه حممـد بـن عـيل بـاقر علـم : قال

اهللا األولني واآلخرين من النبيني واملرسـلني، ثـم ابنـه جعفـر بـن حممـد لـسان 

َّ (الصادق، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صربًا يف اهللا  ، ثم ابنه )عزَّ وجل
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عيل بن موسى الريض ألمر اهللا، ثم ابنه حممد بن عيل املختار من خلق اهللا، ثم ابنه 

عيل بن حممد اهلادي إىل اهللا، ثم ابنه احلسن بن عيل الصامت األمني لّرس اهللا، ثـم 

 .  اهلادي املهدي الناطق القائم بحق اهللابنه حممد بن احلسن

 ومـن كـان مثلـك، ومـن تـواله بحقيقـة )١(يا سلامن، إنك مدركه: ثم قال

يـا رسـول اهللا وإين مؤجـل إىل : فشكرت اهللا كثريًا، ثم قلت: املعرفة، قال سلامن

ـا َبَعثْنَـا َعَلـْيُكْم {يا سلامن إقرأ : عهده؟ قال ِعبَـاًدا لَنَـا ُأوِيل َفإَِذا َجاَء َوْعُد ُأوَالُمهَ

 ً َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوال َة َعَليِْهْم ،َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ  ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ

 . )٢(}َوَأْمَدْدَناُكْم بِأَْمَواٍل َوَبنَِني َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفًريا

يا رسول اهللا، أبعهـد منـك؟ : فاشتّد بكائي وشوقي، ثم قلت: قال سلامن

إي واهللا، الذي أرسل حممدًا  بـاحلق، منـي ومـن عـيل وفاطمـة واحلـسن : فقال

، ومـضام فينـا، إي واهللا يـا سـلامن، ومعنـاواحلسني والتسعة، وكّل من هو منـا 

وليحرضن إبليس وجنوده، وكّل من حمّض اإليامن حمضًا، وحمّض الكفـر حمـضًا، 

: ار، وال يظلم ربك أحدا، وحيقق تأويل هذه اآليـةحتى يؤخذ بالقصاص واألوت

ـًة َوَنْجَعَلُهـُم { َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعـَىل الَّـِذيَن اْستُـْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهـْم َأئِمَّ

ا ِمنُْهمْ ،اْلَواِرثِنيَ  ْم ِيف اْألَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَ َن َهلُ  َما َكـاُنوا  َوُنَمكِّ

 . )٣(}َحيَْذُرونَ 

فقمت من بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ومـا يبـايل : قال سلامن

 .)٤(سلامن متى لقي املوت، أو املوت لقيه

قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عباس قال:  الشيخ الصدوق باإلسناد-٩

                                
. يعني يف الرجعة، واآلية الكريمة تشري إىل ذلك)١(

.٧ -٦: اآلية,  سورة اإلرساء)٢(

.٦-٥: اآلية,  سورة القصص)٣(

.٤٥٠- ٤٤٢): الشيعي(حممد بن جرير الطربي ,  دالئل اإلمامة)٤(
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خللـق بعـدي اثنـا إن خلفائي وأوصيائي، وحجج اهللا عـىل ا: صىل اهللا عليه وآله

عيل بـن : يا رسول اهللا ومن أخوك؟ قال: أوهلم أخي وآخرهم ولدي، قيل: عرش

ها قسطًا وعدالً كام ملئـت ؤاملهدي الذي يمل: فمن ولدك؟ قال: أيب طالب، قيل

جورًا وظلًام، والذي بعثني باحلق نبيًا لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطـول اهللا 

ه ولدي املهدي فينزل روح اهللا عيسى بن مـريم فيـصيل ذلك اليوم حتى خيرج في

 .خلفه، وترشق األرض بنوره، ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب

عن األصبغ بن نباتـه، عـن عبـد اهللا بـن :  الشيخ الصدوق باإلسناد-١٠

أنـا وعـيل واحلـسن : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه يقـول: عباس قال

 . مطهرون معصومونواحلسني وتسعة من ولد احلسني

عن عباية بـن ربعـي، عـن عبـد اهللا بـن :  الشيخ الصدوق باإلسناد-١١

أنا سـيد النبيـني، وعـيل بـن أيب : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: عباس، قال

طالب سيد الوصيني، وإن أوصيائي بعدي اثنا عرش أوهلم عـيل بـن أيب طالـب، 

 .)١(وآخرهم القائم عليهم السالم

 

قد ورد الكثري من الروايات عن اإلمام الصادق عليه الـسالم يف البـشارة 

 وجاء يف روضة الواعظني أن )٢(باإلمام املهدي عليه السالم، وأمر غيبته وخروجه

 : اإلمام الصادق عليه السالم كثريًا ما يقول

                                
.٢٩ -٢٧ ح٢٨٠ص :  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

غيبة اإلمام املهدي عليه السالم عنـد ( ومن الكتب املؤلفة يف هذا املوضوع هو كتاب )٢(

للـسيد ثـامر هاشـم العميـدي نـرش وإصـدار مركـز ) سالماإلمام الصادق عليه الـ

) اإلمام املهدي وعالمات ظهوره عند اإلمام الصادق عليه السالم(الرسالة، وكتاب 

.ملحسن عقيل
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  رقبوهنـــالكـــّل  أنـــاس  دولـــٌة  ي

 

ـــدهر تظهـــرُ  ـــا يف آخـــر ال   )١(ودولتن

: وروى الشيخ الـصدوق رمحـه اهللا تعـاىل عـن أيب إبـراهيم الكـويف قـال 

دخلت عىل أيب عبد اهللا عليه السالم فكنت عنده إذ دخل عليه أبو احلسن موسى 

بن جعفر عليهام السالم وهو غالم فقمت إليه وقبلت رأسه، وجلـست فقـال يل 

يا أبا إبراهيم أما إنـه صـاحبك مـن بعـدي، خيـرج اهللا : ه السالمأبو عبد اهللا علي

تبارك وتعاىل من صلبه تكملة اثني عرش مهديًا، واختصهم اهللا بكرامته، وأحلهم 

املنتظر للثاين عرش كالشاهر سيفه بني يدي رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه , دار قدسه

 .وآله يذب عنه

الم، وعـدت إىل أيب عبـد اهللا فدخل رجل من موايل بني أمية فانقطع الكـ

عليه السالم مخس عرشة مرة أريد استتامم الكالم فام قدرت عىل ذلك، فلـام كـان 

يا أبا إبراهيم، هو املفرج للكرب عن : من قابل دخلت عليه وهو جالس فقال يل

شيعته بعد ضنك شديد، وبالء طويل وجور، فطـوبى ملـن أدرك ذلـك الزمـان، 

فام رجعت بـيشء أرس إيلَّ مـن هـذا، : يم، قال أبو إبراهيمحسبك اهللا يا أبا إبراه

 .)٢(وال أفرح لقلبي منه

 .إىل غري ذلك من الروايات الرشيفة يف هذا الباب، وهي كثرية جداً 

 

إلمام عـيل ملا أنشد دعبل اخلزاعي ا:  روى ابن شهر آشوب رمحه اهللا تعاىل

وسـاق .. أفاطم لو خلت احلسني جمـدًال : بن موسى الرضا عليه السالم قصيدته

قـال الرضـا عليـه .. وقـرب ببغـداد لـنفس زكيـة: القصيدة إىل أن انتهى إىل قوله

 أفال أحلق لك هبذا املوضع بيتني هبام متام قصيدتك؟ : السالم

                                
.٢٦٨ – ٢٦٧:  روضة الواعظني، الفتال النيسابوري)١(

 ٩٠: الـنعامين, ، كتـاب الغيبـة٨ ح٦٤٧: الـشيخ الـصدوق, كامل الدين ومتام النعمـة)٢(

.٢١ح
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 : بىل يا ابن رسول اهللا، فقال عليه السالم: قال

ــرب ــصيبةٍ وق ــن م ــا م ــا هل ــوٍس ي    بط

 

 ِ ـــشاُء بـــالزفرات ـــا األح ـــت هب   أحلّ

ـــائامً     إىل احلـــرش حتـــى يبعـــث اهللاُ ق

 

 ِ ــــَم والكربــــات ــــا اهلّ ــــرُج عنّ   يف

قـربي، : يا ابن رسول اهللا هذا الذي بطوس قرب من هو؟ قال: فقال دعبل 

 . وال تنقيض األيام والليايل حتى تصري طوس خمتلف شيعتي وزواري

 :  قولهفلام انتهى إىل

   ال حمالــــة واقــــعٌ روُج إمــــامخــــ

 

 ِ ـــم اهللا والربكـــات ـــىل اس ـــوُم ع   يق

ـــلٍ   ـــٍق وباط ـــّل ح ـــا ك ـــز فين   يمي

 

 ِ ـــنعامِء والـــنقامت ـــىل ال ـــزي ع   وجي

يا خزاعي نطق روح القدس عىل لـسانك هبـذين : قال الرضا عليه السالم 

 . البيتني

 . رزقك اهللا رؤيته وحرشك يف زمرته: ويف رواية

 دينار، فرّد الرصة، وسـأل ثوبـًا مـن ثيـاب الرضـا عليـه فحباه بامئة: قال

: قل له: السالم ليتربك به ويترشف، فأنفذ إليه بجبة خز مع الرصة، وقال للخادم

 .)١(..فانرصف دعبل. خذ هذه الرصة، فإنك ستحتاج إليها، وال تراجعني فيها

وأخرج شيخ اإلسالم أبو إسحاق احلموي، عن أمحد بن زياد، عن دعبـل 

 : أنشدت قصيدة ملوالي عيل الرضا ريض اهللا عنه: زاعي، قالاخل

ــن تــالوةٍ  ــت م ــاٍت خل ــدارُس آي   م

 

 ِ   ومنـــزُل وحـــيٍّ مقفـــر العرصـــات

 : ثم قرأت باقي القصيدة فلام انتهيت إىل قويل: إىل أن قال دعبل 

  خــــروُج إمــــاٍم ال حمالــــة واقــــعٌ 

 

 ِ ـــم اهللاِ والربكـــات ـــىل اس ـــوُم ع   يق

 
                                

.٤٥٠ / ٣: ابن شهر آشوب,  مناقب آل أيب طالب)١(
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يـا دعبـل نطـق روح القـدس بلـسانك : ثم قـالبكى الرضا بكاء شديدًا 

ال، إال أين سـمعت خـروج إمـام مـنكم يمـأل : قلـت! أتعرف من هذا اإلمـام؟

 .األرض قسطًا وعدًال 

إن اإلمام بعدي ابني حممد، وبعد حممد ابنه عيل، وبعد : فقال عليه السالم

، املطـاع يف عيل ابنه احلسن، وبعد احلسن ابنه احلجة القائم، وهو املنتظر يف غيبتـه

ظهوره، فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئـت جـورًا وظلـًام، وأمـا متـى يقـوم 

لقد حدثني أيب، عن آبائه، عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ! فإخبار عن الوقت

 .)١(مثله كمثل الساعة ال تأتيكم إال بغتة: قال

 

روي أنه ملا قرأ دعبـل قـصيدته عـىل : يف مشكاة األنوار ومؤجج األحزان

 : الرضا عليه السالم وذكر احلجة عجل اهللا فرجه بقوله

  فلوال الـذي أرجـوه يف اليـوم أو غـدٍ 

 

ـــرسايت ـــرهم ح ـــيس إث ـــع نف   تقّط

  خـــروُج إمـــام ال حمالـــة خـــارجٌ  

 

 ِ ـــم اهللاِ والربكـــات ـــىل اس ـــوم ع   يق

, يده عىل رأسه، وتواضع قائًام، ودعى له بـالفرجوضع الرضا عليه السالم  

 . )٢(وحكاه عن املشكاة صاحب الدمعة الساكبة وغريه

 

                                
.٣٥٥ / ٢: الشيخ األميني,  الغدير)١(

.٣٦١ / ٢: الشيخ األميني,  الغدير)٢(
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  السالم عليه المهدي اإلمام والدة

 

وكان اإلمام بعد أيب حممد عليـه الـسالم :  قال الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

باسم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، املكنى بكنيتـه، ومل خيلـف أبـوه ابنه املسمى 

ولدًا غريه ظاهرًا وال باطنًا، وخّلفه غائبًا مسترتًا عىل ما قدمنا ذكره، وكان مولده 

 .عليه السالم ليلة النصف من شعبان، سنة مخس ومخسني ومائتني

احلكمـة وفـصل وكان سنّه عند وفاة أيب حممد مخس سنني، آتـاه اهللا فيهـا 

اخلطاب، وجعله آية للعاملني، وآتاه احلكمة كام آتاها حييى صبيًا، وجعله إمامـًا يف 

 .)١(حال الطفولية الظاهرة كام جعل عيسى بن مريم عليه السالم يف املهد نبيا

ولد عليـه الـسالم بـّرس مـن رأى يـوم : قال الشهيد رمحه اهللا يف الدروس

 .)٢(تنيائنة مخس ومخسني وماجلمعة ليالً خامس عرش شعبان س

عن الـشيخ يف املـصباحني والـسيد : وقال العالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل

ابن طاووس يف كتاب اإلقبال، وسـائر مـؤلفي كتـب الـدعوات، والدتـه عليـه 

                                
.٣٣٩ / ٢: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)١(

.١٦: الشهيد األول,  الدروس)٢(



# مهدي األمم...........................................................٢٨٠

ولد عليه السالم بّرس : )١(يف الفصول املهمة: السالم يف النصف من شعبان، وقال

 .)٢(تنيائن سنة مخس ومخسني وممن رأى ليلة النصف من شعبا

 

سـمعت : روى الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل باإلسناد عن أيب بصري، قال

إن يف الليلة التي يولد فيها اإلمـام : أبا عبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم يقول

يف أرض الرشك نقله اهللا إىل اإليامن بربكـة ال يولد مولود إال كان مؤمنًا، وإن ولد 

 .)٣(اإلمام عليه السالم

ُنقل من خط الشهيد رمحـه اهللا تعـاىل : وقال الشيخ املجليس رمحه اهللا تعاىل

إن الليلة التي يولد فيها القائم عليه السالم : عن اإلمام الصادق عليه السالم قال

 .)٤(.. ال يولد فيها مولود إال كان مؤمناً 

 

: وأمه عليهـا الـسالم أم ولـد، يقـال هلـا: قال الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

 .)٥(نرجس

ولد عليه الـسالم بـّرس مـن رأى يـوم : وقال الشهيد رمحه اهللا يف الدروس

وأمه عليهـا الـسالم , تنيائاجلمعة ليالً خامس عرش شعبان سنة مخس ومخسني وم

 .)٦(نرجس: صقيل، وقيل

                                
.١١٠٢ص:  الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي)١(

.١٥/٢٨: لشيخ املجليسا,  بحار األنوار)٢(

.١٦٦ / ١: رشف الدين احلسيني, ، تأويل اآليات٧٣ ح٤١٢: الطويس,  األمايل)٣(

.١٥/٢٨: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٤(

.٣٣٩ / ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٥(

.١٦: الشهيد األول,  الدروس)٦(
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: عن حممد بن حييى العطـار، قـال: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىلو

حدثني أبو عيل اخليزراين، عن جارية له كان أهداها أليب حممد عليه السالم فلـام 

ًة من جعفر، فتزوج هبا، قـال أبـو عـيل : أغار جعفر الكذاب عىل الدار جاءته فارَّ

أن اسم أم السيد صقيل، وأن فحدثتني أهنا حرضت والدة السيد عليه السالم، و

أبا حممد عليه السالم حدثها بام جيري عىل عياله، فسألته أن يدعو اهللا عزَّ وجلَّ هلا 

أن جيعل منيتها قبله، فامتت يف حياة أيب حممـد عليـه الـسالم وعـىل قربهـا لـوح 

 . هذا قرب أّم حممد: مكتوب عليه

د الـسيد عليـه الـسالم وسمعت هذه اجلارية تذكر أنه ملا ولـ: قال أبو عيل

رأت هلا نورًا ساطعًا قد ظهر منه وبلغ أفق السامء، ورأيت طيورًا بيضاء هتبط من 

السامء، ومتسح أجنحتها عىل رأسه ووجهه وسائر جسده، ثم تطري، فأخربنـا أبـا 

تلـك مالئكـة نزلـت للتـربك هبـذا : حممد عليه السالم بذلك فضحك، ثم قـال

 .)١(املولود وهي أنصاره إذا خرج

 

عن موسى بن حممد بن القاسم بن محزة بن موسى : روى الشيخ الصدوق

: بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم الـسالم قـال

حدثتني حكيمة بنت حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بـن حممـد بـن عـيل بـن 

بعث إيلَّ أبو حممد احلسن بن : احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم، قالت

يا عمة اجعـيل إفطـارك هـذه الليلـة عنـدنا فإهنـا ليلـة : عيل عليهام السالم فقال

النصف من شعبان، فإن اهللا تبارك وتعاىل سـيظهر يف هـذه الليلـة احلجـة، وهـو 

 .حجته يف أرضه

جعلني اهللا فداك مـا : نرجس، قلت له:  يلومن أمه؟ قال: فقلت له: قالت

فجئت، فلام سـّلمت وجلـست جـاءت : هو ما أقول لك، قالت: فقال! هبا أثر؟

                                
.٧ ح٤٣١: كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق )١(
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بـل أنـت : يا سيديت وسيدة أهيل كيف أمـسيت؟ فقلـت: تنزع خفي، وقالت يل

فقلـت : ما هذا يا عمة؟ قالت: فأنكرت قويل وقالت: سيديت وسيدة أهيل، قالت

 تعاىل سيهب لك يف ليلتك هذه غالمًا سيدًا يف الدنيا واآلخـرة، يا بنية إن اهللا: هلا

 ! فخجلت واستحيت: قالت

فلام أن فرغت مـن صـالة العـشاء اآلخـرة أفطـرت وأخـذت مـضجعي 

فرقدت، فلام أن كان يف جوف الليل قمت إىل الصالة ففرغت من صـاليت وهـي 

فزعـة وهـي نائمة ليس هبا حادث ثم جلست معقبة، ثم اضطجعت، ثم انتبهت 

 .راقدة، ثم قامت فصّلت ونامت

وخرجـت أتفقـد الفجـر فـإذا أنـا بـالفجر األول كـذنب : قالت حكيمة

الرسحان وهي نائمة فدخلني الشكوك، فصاح يب أبـو حممـد عليـه الـسالم مـن 

فجلـست وقـرأت : ال تعجيل يا عمة فهاك األمر قد قرب، قالـت: املجلس فقال

اسم اهللا : فوثبت إليها، فقلت!  إذ انتبهت فزعةأمل السجدة ويس، فبينام أنا كذلك

امجعي نفـسك، : نعم يا عمة، فقلت هلا: أحتسني شيئًا؟ قالت: عليك، ثم قلت هلا

 .وامجعي قلبك فهو ما قلت لك

فأخذتني فرتة وأخذهتا فرتة فانتبهت بحس سـيدي فكـشفت الثـوب : قالت

اجده، فضممته إيلَّ فإذا أنا بـه عنه، فإذا أنا به عليه السالم ساجدًا يتلقى األرض بمس

نظيف متنظف فصاح يب أبو حممد عليه السالم هلمي إيلَّ ابني يا عمة فجئت بـه إليـه 

فوضع يديه حتت أليتيه وظهره، ووضع قدميه عـىل صـدره، ثـم أدىل لـسانه يف فيـه، 

أشـهد أن ال إلـه : تكلم يا بني، فقـال: وأمّر يده عىل عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال

ال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، ثم صـّىل إ

 .عىل أمري املؤمنني، وعىل األئمة عليهم السالم إىل أن وقف عىل أبيه، ثم أحجم

يا عمة اذهبي به إىل أمه ليسلم عليها وائتني : ثم قال أبو حممد عليه السالم

يا عمة إذا كان : ه فوضعته يف املجلس، ثم قالبه، فذهبت به فسّلم عليها، ورددت

فلام أصبحت جئت ألسلم عـىل أيب حممـد عليـه : يوم السابع فأتينا قالت حكيمة
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جعلت فداك : السالم وكشفت السرت ألتفقد سيدي عليه السالم فلم أره، فقلت

 ما فعل سيدي؟ 

  !يا عمة استودعناه الذي استودعته أم موسى موسى عليه السالم: فقال

: فلام كان يف اليوم السابع جئت فـسّلمت وجلـست فقـال: قالت حكيمة

هلمي إيلَّ ابني، فجئت بسيدي عليه الـسالم وهـو يف اخلرقـة ففعـل بـه كفعلتـه 

: تكلم يا بني، فقال: األوىل، ثم أدىل لسانه يف فيه كأنه يغذيه لبنًا أو عسالً، ثم قال

حممـد، وعـىل أمـري املـؤمنني، وعـىل أشهد أن ال إال إله اهللا، وثنى بالصالة عـىل 

األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني حتى وقف عىل أبيه عليه السالم، ثم 

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتـْضِعُفوا ِيف {بسم اهللا الرمحن الرحيم :  تال هذه اآلية

ًة َوَنْجَعَلُهُم الْوَ  ْم ِيف اْألَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن ،اِرثِنيَ اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ َن َهلُ  َوُنَمكِّ

ا ِمنُْهْم َما َكاُنوا َحيَْذُرونَ   .)١(}َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَ

 .)٢(صدقت حكيمة: فسألت عقبة اخلادم عن هذه؟ فقال: قال موسى

ويف رواية أخرى عن السيدة حكيمـة عليهـا الـسالم يف حـديث هلـا عـن 

فمىض أبو احلسن عليه السالم وجلس أبو حممد : عليه السالم قالتوالدة اإلمام 

عليه السالم مكان والده، وكنت أزوره كام كنت أزور والـده فجـاءتني نـرجس 

بـل أنـت سـيديت : يا مـواليت نـاوليني خفـك، فقلـت: يومًا ختلع خفي، فقالت

ك عـىل ومواليت، واهللا ال أدفع إليك خفي لتخلعيه، وال لتخدميني بل أنا أخـدم

جـزاك اهللا يـا عمـة خـريًا، : فسمع أبو حممد عليـه الـسالم ذلـك فقـال! برصي

ناوليني ثيـايب : فجلست عنده إىل وقت غروب الشمس فصحت باجلارية وقلت

ال يا عمتا، بيتي الليلـة عنـدنا فإنـه سـيولد الليلـة : ألنرصف، فقال عليه السالم

هللا عزَّ وجلَّ به األرض بعـد موهتـا، املولود الكريم عىل اهللا عزَّ وجلَّ الذي حييى ا

                                
.٦-٥: اآلية, رة القصص سو)١(

.١ح٤٢٦- ٤٢٤: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(



# مهدي األمم...........................................................٢٨٤

مـن : فقـال! ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنـرجس شـيئًا مـن أثـر احلبـل: فقلت

 .نرجس ال من غريها

فوثبت إليها فقلبتها ظهرًا لبطن فلم أر هبا أثـر حبـل، فعـدت إليـه : قالت

إذا كـان وقـت الفجـر يظهـر : ثم قال يل! عليه السالم فأخربته بام فعلت، فتبسم

 هبا احلبل، ألن مثلها مثل أم موسى عليه السالم مل يظهر هبا احلبل، ومل يعلـم لك

هبا أحد إىل وقت والدهتا، ألن فرعون كان يشّق بطون احلبـاىل يف طلـب موسـى 

 . عليه السالم، وهذا نظري موسى عليه السالم

: فعدت إليها فأخربهتا بام قال، وسألتها عن حاهلا، فقالـت: قالت حكيمة

فلم أزل أرقبها إىل وقت طلوع : اليت ما أرى يب شيئًا من هذا، قالت حكيمةيا مو

الفجر وهي نائمة بني يدي ال تقلب جنبًا إىل جنـب، حتـى إذا كـان آخـر الليـل 

فضممتها إىل صدري، وسميت عليهـا، فـصاح ! وقت طلوع الفجر وثبت فزعة

نْ {اقرئي عليها : إيلَّ أبو حممد عليه السالم وقال َ ا أ  فأقبلـت }َزلْنَاُه ِيف َلْيَلِة اْلَقـْدرِ إِنَّ

ظهر  يب األمر الذي أخربك بـه مـوالي، : ما حالك؟ قالت: أقرأ عليها وقلت هلا

 . فأقبلت أقرأ كام أمرين، فأجابني اجلنني من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ، وسلَّم عيلَّ 

ال : فصاح يب أبو حممـد عليـه الـسالم! ففزعت ملا سمعت: قالت حكيمة

، إن اهللا تبـارك وتعـاىل ينطقنـا باحلكمـة صـغارًا، تع جبي من أمر اهللا عـزَّ وجـلَّ

وجيعلنا حجة يف أرضه كبارًا، فلم يستتم الكالم حتى غيبت عنـي نـرجس، فلـم 

فعدوت نحو أيب حممد عليه السالم وأنـا ! أرها، كأنه رضب بيني وبينها حجاب

 . مكاهناارجعي يا عمة، فإنك ستجدينها يف : فقال يل! صارخة

فرجعت، فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بينـي وبينهـا، وإذا : قالت

وإذا أنا بالصبي عليه السالم ساجدًا ! أنا هبا وعليها من أثر النور ما غشى برصي

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا :  لوجهه، جاثيًا عىل ركبتيه، رافعًا سـبابتيه، وهـو يقـول

وأن أيب أمـري ,  رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـهوأن جدي حممداً , وحده ال رشيك له

اللهـم انجـز يل مـا : املؤمنني، ثم عّد إمامًا إمامـًا إىل أن بلـغ إىل نفـسه، ثـم قـال
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ً وقسطاً   . )١(..  وعدتني، وأمتم يل أمري، وثبّت وطأيت، وامأل األرض يب عدال

: مقالت حكيمة عليها السال:  ويف رواية احلسني بن محدان اخلصيبي، قال

هلمـي : فلام كان يف اليوم السابع جئت فسلمت، ثم جلست فقال عليـه الـسالم

ابني، فجئت بسيدي وهو يف ثياب صفر، ففعل به كفعاله األول، وجعـل لـسانه 

أشهد أن ال إله إال : تكلم يا بني، فقال عليه السالم: عليه السالم يف فيه ثم قال له

منني واألئمة حتى وقـف عـىل أبيـه عليـه اهللا، وثنى بالصالة عىل حممد وأمري املؤ

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف {بسم اهللا الرمحن الرحيم : السالم، ثم قرأ

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ  َن ُهلْم ِيف اْألَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن ،اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ  َوُنَمكِّ

ا ِمنُْهْم َما َكاُنوا َحيَْذُرونَ َوَهامَ   .)٢(}اَن َوُجنُوَدُمهَ

اقرأ يا بني مما أنزل اهللا عىل أنبيائه ورسله، فابتدأ بـصحف آدم :  ثم قال له

فقرأها بالرسيانية، وكتاب إدريس، وكتاب نوح، وكتاب هود، وكتـاب صـالح، 

دي وصحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وفرقـان جـ

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، ثم قّص قصص األنبياء واملرسلني إىل عهده، فلـام 

كان بعد أربعني يومًا دخلت دار أيب حممـد عليـه الـسالم فـإذا موالنـا صـاحب 

الزمان يميش يف الدار، فلم أر وجهًا أحسن مـن وجهـه عليـه الـسالم، وال لغـة 

 .أفصح من لغته

، قلت : مفقال يل أبو حممد عليه السال هذا املولود الكريم عىل اهللا عزَّ وجلَّ

يـا : يا سيدي له أربعون يومًا وأنا أرى من أمره ما أرى؟ فقال عليـه الـسالم: له

عمتي، أما علمت أنا معرش األوصياء ننشؤ يف اليوم ما ينـشؤ غرينـا يف اجلمعـة، 

 وننشؤ يف اجلمعة ما ينشؤ غرينا يف السنة؟ 

                                
، روضـة الـواعظني، الفتـال ٤٢٨- ٤٢٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

.٢٥٩ -٢٥٨: النيسابوري

.٦-٥: اآلية,  سورة القصص)٢(
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فقلـت لـسيدي ! ت، فعدت وتفقدته فلم أرهفقمت فقبلت رأسه فانرصف

يا عمة، استودعناه الذي استودعته : ما فعل موالنا؟ فقال: أيب حممد عليه السالم

 .)١(أمُّ موسى عليه السالم

 

وجه إيلَّ مـوالي أبـو : عن إبراهيم صاحب أيب حممد عليه السالم أنه قال

هذه ) عق(بسم اهللا الرمحن الرحيم : بش، وكتب إيلَّ احلسن عليه السالم بأربعة أك

 . )٢( وأطعم من وجدت من شيعتنا- هنأك اهللا -عن ابني حممد املهدي، وُكل 

أن أبا حممد عليه السالم، أمر بـأن يعـق : ويف خرب الصدوق يف كامل الدين

 .)٣(بثلثامئة كبش) عجل اهللا تعاىل فرجه(عنه 

ملا ولد : عن أيب جعفر العمري قال: عاىلوروى الشيخ الصدوق رمحه اهللا ت

 - أي عـثامن بـن سـعيد -إبعثوا إىل أيب عمرو : السيد قال أبو حممد عليه السالم

, وعرشة آالف رطل حلامً , اشرت عرشة آالف رطل خبزاً : فبعث إليه فصار إليه فقال

 . )٤(عىل بني هاشم، وعّق عنه بكذا وكذا شاة: وفّرقه، أحسبه قال

حدثني حممد بن إبراهيم :  عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي قالوروى أيضاً 

: الكويف إن أبا حممد عليه السالم بعث إىل بعض من سامه يل بشاة مذبوحة، وقال

 .)٥(هذه من عقيقة ابني حممد

                                
.٢٧/ ٥١: يخ املجليسالش, بحار األنوار, ٣٥٧-٣٥٦:اخلصيبي,  اهلداية الكربى)١(

/ ١٥: املـريزا النـوري, مـستدرك الوسـائل, ٢٨/ ٥١: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(

.٣ ح١٥٤

.٣ ح١٥٤/ ١٥: املريزا النوري,  مستدرك الوسائل)٣(

.٦ح٤٣١: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٤(

.١٠ح٤٣٢: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٥(
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وضـوع من الكتـب القيمـة التـي تناولـت م: واجلدير بالذكر أن نشري هنا

املهدي املنتظـر (والدة اإلمام املهدي عليه السالم، ومن شهد بوالدته، هو كتاب 

فقد ذكـر بحوثـًا قيمـة يف مـا يـرتبط ) يف الفكر اإلسالمي إصدار مركز الرسالة

 :بذلك حتت هذه العناوين التالية

 إخبار اإلمام العسكري بوالدة ابنه املهدي عليهام السالم ـ١

حكيمة بنت اإلمام اجلـواد وأخـت اإلمـام شهادة السيدة الطاهرة ـ٢

اهلادي وعمة اإلمام العسكري عليهم السالم 

مــن شــهد برؤيــة املهــدي مــن أصــحاب األئمــة علــيهم الــسالم ـ٣

.وغريهم

.رؤية السفراء األربعة له عليه السالم وغريهمـ٤

شهادة اخلدم واجلواري واإلماء برؤية املهدي عليه السالمـ٥

دة اإلمام املهدي عليه السالم ترصف السلطة دليل عىل والـ٦

اعرتافات علامء األنساب بوالدة اإلمام املهدي عليه السالمـ٧

ولـد اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه : وجاء فيه حتت هذا العنوان، قـال

، وقد عـارص ثالثـة مـن سـالطني بنـي   ه٢٣٢السالم يف شهر ربيع اآلخر سنة 

ــم ــاس وه ــز : العب ـــ٢٥٥ت (املعت ــدي )ه ـــ٢٥٦ت (، واملهت ــد )ه ، واملعتم

وقد كان املعتمد شـديد التعـصب واحلقـد عـىل آل البيـت علـيهم ) هـ٢٧٩ت(

السالم ومن تصفح كتب التـاريخ املـشهورة كـالطربي وغـريه، واسـتقرأ مـا يف 

، وهـي الـسنوات )هـ٢٦٠(و ) هـ٢٥٩(و ) هـ٢٥٨(و )هـ٢٥٧(حوادث سنة 

 . هم السالماألوىل من حكمه، علم مدى حقده عىل أئمة أهل البيت علي

ولقد عاقبه اهللا يف حياته، إذ مل يكن يف يده يشء من ملكه حتى إنـه احتـاج 

إذ ضـجر منـه األتـراك فرمـوه يف ! إىل ثالثامئة دينار فلم ينلها، ومات ميتة سـوء

 . رصاص مذاب باتفاق املؤرخني
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ومن مواقفه اخلسيسة أمره رشطته بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري عليه 

ارشة بتفتيش داره تفتيشًا دقيقـا،ً والبحـث عـن اإلمـام املهـدي عليـه السالم مب

السالم واألمر بحبس جواري أيب حممد عليه السالم، واعتقال حالئله يساعدهم 

بذلك جعفر الكذاب طمعًا يف أن ينال منزلة أخيـه العـسكري عليـه الـسالم يف 

ىل خملفي أيب  ع- كام يقول الشيخ املفيد -نفوس شيعته، حتى جرى بسبب ذلك 

حممــد عليــه الــسالم كــّل عظيمــة مــن اعتقــال، وحــبس، وهتديــد، وتــصغري، 

 .)١(واستخفاف، وذل

كّل هذا واإلمام املهدي يف اخلامسة من عمره الـرشيف، وال هيـم املعتمـد 

العبايس العمر بعد أن عـرف أن هـذا الـصبي هـو اإلمـام الـذي سـيهد عـرش 

 الثاين عرش من أهل البيت علـيهم الـسالم الطاغوت، نظرًا ملا تواتر من اخلرب بأن

 . سيمأل الدنيا قسطًا وعدالً بعد ما ملئت ظلًام وجوراً 

فكان موقفه من مهدي األمة كموقف فرعون مـن نبـي اهللا موسـى عليـه 

 يف اليّم صـبيًا، وبعـض الـّرش أهـون مـن - خوفًا عليه -السالم الذي ألقته أمه 

 . بعض

رف هذه احلقيقة وحده، وإنام عرفها من كان ومل يكن املعتمد العبايس قد ع

قبله كاملعتز واملهدي، وهلذا كان اإلمام احلسن العسكري عليـه الـسالم حريـصًا 

عىل أن ال ينترش خرب والدة املهدي إال بـني اخللـص مـن شـيعته ومواليـه عليـه 

السالم، مع أخذ التدابري الالزمة واالحتياطات الكافية لصيانة قادة التـشيع مـن 

الختالف بعد وفاته عليه السالم، إذ أوقفهم بنفسه عىل املهدي املوعـود مـرات ا

الـذي ينطبـق ) الثـاين عـرش(عديدة، وأمرهم بكتامن أمره ملعرفة الطواغيت بأنه 

عليه حديث جابر بن سمرة الذي رواه القوم وأدركوا تـواتره، وإال فـأّي خطـر 

                                
، ٢٦٧: ، روضـة الـواعظني، الفتـال النيـسابوري٣٣٦/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(

.٣٣٤/ ٥٠: بحار األنوار، الشيخ املجليس
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لـو مل يـدرك ! العمر مخس سنني؟هيدد كيان املعتمد يف مولود يافع مل يتجاوز من 

أنه هو املهـدي املنتظـر التـي رسـمت األحاديـث املتـواترة دوره العظـيم بكـّل 

 . وضوح، وبينت موقفه من اجلبابرة عند ظهوره

فلامذا مل تقتنـع الـسلطة بـشهادة جعفـر ! ولو مل يكن األمر عىل ما وصفناه

أما كان ! ّلف ولدًا؟الكذاب وزعمه بأن أخاه العسكري عليه السالم مات ومل خي

بوسع السلطة أن تعطي جعفرًا الكذاب مرياث أخيه عليه السالم من غـري ذلـك 

الذي يدل عىل ذعرها، وخوفها من ابن احلسن عجل اهللا تعاىل ! الترصف األمحق

 .)١(!!.. فرجه الرشيف

 

                                
 – ١٠٧:  املهدي املنتظر عليه السالم يف الفكـر اإلسـالمي، إصـدار مركـز الرسـالة)١(

١١٨.
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  الشريفة وألقابه اإلمام أسماء

 وهي مشتقة مـن صـفاته لإلمام املهدي عليه السالم أسامء وألقاب كثرية،

وخصاله الرشيفة، وكلها تشري إىل ماسوف يقوم به مـن حتقيـق القـسط والعـدل 

 :عىل أرجاء هذه املعمورة، وهي كالتايل

 

عن جابر يف حديث له عن أيب جعفر عليـه الـسالم : روى الشيخ املجليس

رجـل ال يعلـم إنام سمي املهدي ألنه هيدي إىل أمر خفي حتى أنه يبعث إىل : قال

الناس له ذنبًا فيقتله، حتـى أن أحـدهم يـتكلم يف بيتـه فيخـاف أن يـشهد عليـه 

 . )١(اجلدار

وجاء يف رواية الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن جـابر، عـن أيب جعفـر 

 . )٢(فإنام سمي املهدي ألنه هيدي ألمر خفي: عليه السالم

: د اخلراسـاين، قـالعـن أيب سـعي: وروى الشيخ الطويس رمحه اهللا تعـاىل

ألّي : نعم، فقلـت: املهدي والقائم واحد؟ فقال: قلت أليب عبد اهللا عليه السالم

                                
: يد الرباقـي، تأريخ الكوفة، الـس٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)١(

١١٧.

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الرشائع)٢(
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 .)١(..ألنه هيدي إىل كّل أمر خفي: يشء سمي املهدي؟ قال

 

عن حممد بن عجالن، عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم : روى الشيخ املفيد

لناس إىل اإلسالم جديدًا، وهداهم إىل أمـر إذا قام القائم عليه السالم دعا ا: قال

قد دثر، فضّل عنه اجلمهور، وإنام سمي القائم مهديًا ألنه هيدي إىل أمر قد ضّلوا 

 .)٢(عنه، وسمي القائم لقيامه باحلق

سألت البـاقر صـلوات : عن أيب محزة الثاميل قال: وروى الشيخ الصدوق

فلَِم سمي : بىل، قلت:  باحلق؟ قالاهللا عليه يا ابن رسول اهللا ألستم كلكم قائمني

 القائم قائًام؟ 

ملا ُقتل جدي احلسني صىل اهللا عليه ضّجت املالئكة إىل اهللا عزَّ وجـلَّ : قال

إهلنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك، : بالبكاء والنحيب، وقالوا

ّزيت فأوحى اهللا عـزَّ وجـلَّ إلـيهم قـّروا مالئكتـي، فـوع! وخريتك من خلقك؟

ثم كشف اهللا عزَّ وجلَّ عن األئمة مـن ولـد , وجاليل ألنتقمن منهم ولو بعد حني

ت املالئكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يـصيل،  احلسني عليه السالم للمالئكة، فرسَّ

 َّ  . )٣(بذلك القائم أنتقم منهم: فقال اهللا عزَّ وجل

 بالقـائم، وليس هناك تناف يف تعدد وجه احلكمة يف تسميته عليـه الـسالم

 .كام هو شأن الكثري من أسامئهم عليهم السالم، والتي تشري إىل أكثر من معنى

                                
 / ٥١: الـشيخ املجلـيس, ، بحار األنـوار٤٨٩ح٤٧١:  كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)١(

.٦ ح٣٠

.٣٠ / ٥١: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٣٨٣: ٢: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)٢(

 ٥١:الـشيخ املجلـيس, ار األنـوار، بح١ح١٦٠/ ١:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)٣(

.١ ح٢٨/
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سمعت أبا جعفر حممد : عن الصقر ابن دلف، قال: روى الشيخ الصدوق

إن اإلمام بعدي ابني عيل أمره أمـري، وقولـه : بن عيل الرضا عليه السالم يقول

ده يف ابنه احلسن، أمره أمر أبيه، وقولـه قـول قويل، وطاعته طاعتي، واإلمامة بع

يابن رسول اهللا فمـن اإلمـام بعـد : أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت، فقلت له

إن من بعد احلسن ابنـه القـائم : احلسن؟ فبكى عليه السالم بكاء شديدًا، ثم قال

 .باحلق املنتظر

 يابن رسول اهللا ومل سمي القائم؟: فقلت له

 . بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلني بإمامتهألنه يقوم: قال

 وِمل سمي املنتظر؟ : فقلت له

ألن له غيبة تكثر أيامها، ويطول أمدها، فينتظر خروجه املخلـصون، : قال

ويستهزئ بذكره اجلاحدون، ويكثر فيها الوقاتون، وهيلك فيها , وينكره املرتابون

 .)١(املستعجلون، وينجو فيها املسلمون

سن النجفي يف منتديات السادة املباركة يف تـسمية اإلمـام املهـدي قال احل

ِ ): بترصف (عليه السالم باملنتظر  عبثـًا أو مـصادفة، فقـد إن هذه التسمية مل تأت

مني وال أكد عليها النبي صىل اهللا عليه وآله حتى صارت مشهورة عند مجيع املسل

 الـسالم، وقـد اعـرتف هبـذه ة اإلمام باملهدي املنتظر عليـهخيتلف اثنان يف تسمي

القـول املختـرص يف (التسمية بعض علامء السنة كابن حجر يف كتابه الـذي سـامه 

وكذلك مرعي بن يوسف احلنبيل يف كتابه الـذي أسـامه ) عالمات املهدي املنتظر

.وغريمها من أعالم السنة) فوائد الفكر يف ظهور املهدي املنتظر(

                                
: ، كفاية األثـر، اخلـزاز القمـي٣ح٣٧٨:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.٤ ح٣٠ /٥١:الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٢٨٣
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جل املولـود املوجـود ال الـذي مل يولـد وهذه التسمية ال تصح إال عىل الر

بعد، فإن اإلنتظار  ال يكون إال للغائب احلي املؤمل رجوعه، ولذا نسأل إخواننـا 

السنة والزيدية عن حكمة هذه التسمية النبوية، أال يدعو  ذلك عـىل أقـل تقـدير 

 .إىل التأمل والتدبر يف تلك النبوءه املحمدية الصادقة

نقطة هامة وعليهم أن يدققوا فيها، :  تقدم أهناوأضاف بعضهم القول فيام

وهي تلقيبه باملنتظر فإن سبب هذا اللقب هو قول الرسول صىل اهللا عليه وآله يف 

ممـا يعنـي أنـه مولـود وينتظـر النـاس ) سيخرج وسيظهر وسيبعث: (الروايات

 .خروجه

 

 جعفـر عن جعفر بن حممد الفزاري، معنعنـًا عـن أيب: روى فرات الكويف

  قـال )١()ومن ُقتل مظلومًا فقد جعلنا لوليـه سـلطاناً : (عليه السالم يف قوله تعاىل

سّمى اهللا املهدي : قال, فال يرسف يف القتل إنه كان منصورا: احلسني عليه السالم

 . )٢(املنصور كام سّمى أمحد وحممد وحممود، وكام سّمى عيسى املسيح عليه السالم

 

حدثني أبو القاسم طاهر بـن هـارون بـن : قال ابن اخلشاب: ل األربيلقا

اخللـف : قال سـيدي جعفـر بـن حممـد: موسى العلوي، عن أبيه، عن جده قال

الصالح من ولدي وهو املهدي اسمه حممد، وكنيتـه أبـو القاسـم خيـرج يف آخـر 

 .صقيل: الزمان، يقال ألمه

: ل أمه حكيمة، ويف رواية ثالثـةويف رواية أخرى ب: قال لنا أبو بكر الذراع

 . بل سوسن، واهللا أعلم بذلك: نرجس، ويقال: يقال هلا

                                
.٣٣: اآلية,  سورة اإلرساء)١(

.٣٠ / ٥١: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٣٢٤ح٢٤٠:  تفسري فرات الكويف)٢(
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وهو ذو اإلسمني خلف وحممد، يظهر يف آخر الزمان، , ويكنى بأيب القاسم

: وعىل رأسه غاممة تظله من الشمس، تدور معه حيثام دار تنادي بصوت فـصيح

 . )١(هذا املهدي

ويكنـى أبـا القاسـم، هبـذه الكنيـة : تعـاىلوقال الشيخ الطويس رمحه اهللا 

اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، لقبه : أوىص النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

 .)٢(املهدي، وهو احلجة، وهو املنتظر، وهو صاحب الزمان عليه السالم

                                
، ٣٧ ح٢٤ / ٥١: الـشيخ املجلـيس, ، بحار األنـوار٢٧٥ / ٣: األربيل,  كشف الغمة)١(

.٣٧ ح٣٩٢ / ٣: القندوزي, ، ينابيع املودة٩ ح٣١و

.٢٣٧ح٢٧٢ -٢٧١: الطويس,  كتاب الغيبة)٢(
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  الشريفة وشمائله السالم عليه اإلمام صفات

 

سـمعت أبـا : عن أمحد بن إسحاق بن سـعد قـال: روى الشيخ الصدوق

احلمد هللا الـذي مل خيرجنـي : حممد احلسن بن عيل العسكري عليهام السالم يقول

من الدنيا حتى أراين اخللف من بعدي، أشبه الناس برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

ه، ثـم يظهـره فـيمأل األرض وآله َخلقًا وُخلقًا، وحيفظه اهللا تبارك وتعاىل يف غيبت

 . )١(عدالً وقسطًا كام ملئت جورًا وظلامً 

 

قـال رسـول اهللا : عن حذيفة بن اليامن، قال: روى حممد بن جرير الطربي

 يمأل :إىل أن قالاملهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري، : صىل اهللا عليه وآله

بخالفتـه أهـل الـسامء، والطـري يف اجلـو، األرض عدالً كام ملئت جورًا، يرىض 

 . )٢(يملك عرشين سنة

عن حذيفة، عن رسول اهللا صىل اهللا عليه : وروى أمحد بن عبد اهللا الطربي

                                
.٧ ح٤٠٨: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

 ٤٤١: ، دالئل اإلمامـة٥ح١٩٦): شيعيال(حممد بن جرير الطربي ,  نوادر املعجزات)٢(

.١٧ح
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 . )١(املهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري: وآله قال

 . هو امليضء من الكواكب، ومجعها دراري: والكوكب الدري

 

عن أيب سعيد عقيصا، عن اإلمام احلسن بـن عـيل : روى الشيخ الصدوق

يطيل اهللا عمره يف غيبتـه، ثـم يظهـره بقدرتـه يف : عليه السالم يف حديث له، قال

 .)٢(صورة شاب دون أربعني سنة، ذلك ليعلم أن اهللا عىل كّل يشء قدير

ت للرضا عليه عن أيب الصلت اهلروي، قل: وروى قطب الدين الراوندي

عالمته أن يكـون شـيخ الـسن، : ما عالمة القائم منكم إذا خرج؟ فقال: السالم

شاب املنظر حتى أن الناظر إليه ليحـسبه ابـن أربعـني سـنة أو دوهنـا، وأن مـن 

 .)٣(عالماته أن ال هيرم بمرور األيام والليايل حتى يأتيه أجله

: عفـي، قـالعن عمرو بن شـمر، عـن جـابر اجل: وروى الشيخ الطويس

ساير عمر بن اخلطاب أمري املـؤمنني عليـه : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول

أما اسمه، فإن حبيبي عهـد إّيل : أخربين عن املهدي ما اسمه؟ فقال: السالم فقال

هـو شـاب : فأخربين عن صـفته؟ قـال: أن ال أحدث باسمه حتى يبعثه اهللا، قال

شعره عىل منكبيه، ونور وجهـه يعلـو مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل 

 . )٤(سواد حليته ورأسه، بأيب ابن خرية اإلماء

                                
. ١٣٦: أمحد بن عبد اهللا الطربي,  ذخاير العقبى)١(

.٣١٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.١١٧٠ / ٣: قطب الدين الراوندي,  اخلرائج واجلرائح)٣(

، كامل ٣٨٢/ ٢: ، اإلرشاد، الشيخ املفيد٤٨٧ ح٤٧٠: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٤(

 ٥١: الشيخ املجلـيس, ، بحار األنوار٣ح٦٤٨: الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق

.٦ ح٣٦/ 
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عن أيب أيوب احلذاء، عن أيب بصري، عن أيب عبـد اهللا عليـه : روى الصفار

! افعـل: جعلت فـداك إين أريـد أن أمـس صـدرك، فقـال: قلت له: السالم قال

جعلت فداك إين سـمعت : ومل يا باحممد؟ فقلت: ه، فقالفمسست صدره ومناكب

.. إن القائم واسع الصدر، مسرتسل املنكبني، عريض مـا بيـنهام: أباك وهو يقول

يابا حممد ان أيب لبس درع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وكانـت تـسحب : فقال

 مـن عىل األرض، وأنا لبستها فكانت وكانت، وأهنا تكون من القائم كـام كانـت

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله مشمرة كأنه ترفع نطاقها بحلقتني، وليس صـاحب 

 .)١(هذا األمر من جاز أربعني

 

عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن أيب جعفر حممد : روى الشيخ الصدوق

قـال أمـري املـؤمنني عليـه : البن عيل الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السالم قـ

خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبـيض اللـون، : - وهو عىل املنرب -السالم 

مّرشب باحلمرة، مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش املنكبني، بظهـره 

شامة عىل لون جلده، وشامة عىل شبه شامة النبي صىل اهللا عليه وآله، له : شامتان

واسم ُيعلـن، فأمـا الـذي خيفـى فأمحـد، وأمـا الـذي ُيعلـن اسم خيفى، : اسامن

 .)٢(احلديث.. فمحمد

قال أبو جعفر عليه السالم أو أبو عبـد : عن أيب بصري قال: وروى النعامين

شـامة يف : ياأبـا حممـد بالقـائم عالمتـان: اهللا عليه السالم الشك من ابن عـصام

به األيرس حتت كتفيـه ورقـة رأسه، وداء احلزاز برأسه، وشامة بني كتفيه، من جان

                                
 ٣١٩ / ٥٢:، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٥٦ح٢٠٩:  بصائر الدرجات، الصفار)١(

.٢٠ح

.١٧ ح٦٥٣: الشيخ  الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(
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 . )١(مثل ورقة اآلس، ابن سبية وابن خرية اإلماء

 

جعلـت فـداك إين : قلت أليب جعفر عليه السالم: عن محران قال: النعامين

قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار، وقد أعطيـت اهللا عهـدًا أننـي 

يا محران سل جتـب، : ارًا، أو جتيبني فيام أسئلك عنه؟ فقالأنفقها ببابك دينارًا دين

سألتك بقرابتك من رسول اهللا أنـت صـاحب هـذا : وال تبعض دنانريك، فقلت

ذاك املـّرشب : فمن هو بأيب أنت وأمي؟ فقـال: ال، قلت: األمر والقائم به؟ قال

 حـزاز، محرة، الغائر العينني، املرشف احلاجبني، عريض مـابني املنكبـني، برأسـه

 .)٢(وبوجهه أثر، رحم اهللا موسى

املرشف احلاجبني أي يف وسطهام , بيان: قال العالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل

: ارتفاع من الرشفة، واحلزاز ما يكون يف الشعر مثل النخالة، وقوله عليه الـسالم

رحم اهللا موسى، لعله إشارة إىل أنه سيظن بعض الناس أنه القائم وليس كـذلك 

 . )٣( كام سيأيت فعرب عنه الواقفية بموسى<فالنا>:  أنه قالأو

 

                                
.٢٢ ح٤١ / ٥١: الشيخ املجليس, نوار، بحار األ٥ح٢٢٤:  الغيبة، النعامين)١(

.٣ح٣٢٣:  الغيبة، النعامين)٢(

 ٢٠ ح٤٠ / ٥١: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٣(
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   السالم عليه المهدي اإلمام
  السالم عليه أبيه حياة في

 

دخلت عىل أيب حممـد احلـسن : قال إسامعيل بن عيل:  الشيخ الطويس-١

 - فيها وأنا عنده، إذ قال خلادمه عقيد بن عيل عليهام السالم يف املرضة التى مات

وكان اخلادم أسود نوبيًا قد خدم من قبله عيل بن حممد وهـو ربـى احلـسن عليـه 

يا عقيد إغل يل ماء بمصطكي، فأغىل له ثم جـاءت بـه صـقيل : السالم، فقال له

 . اجلارية أم اخللف عليه السالم

عـد حتـى رضب فلام صار القدح يف يديه، وهّم بـرشبه فجعلـت يـده ترت

أدخل البيت فإنـك : القدح ثنايا احلسن عليه السالم، فرتكه من يده، وقال لعقيد

 . ترى صبيًا ساجدًا فأتني به

فدخلت أحتـرى فـإذا أنـا بـصبي سـاجد رافـع : قال عقيد: قال أبو سهل

إن سـيدي يـأمرك : سبابته نحو السامء، فسّلمت عليه، فأوجز يف صـالته فقلـت

اءت أمه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إىل أبيه احلـسن عليـه باخلروج إليه، إذ ج

 .السالم

فلام مثل الصبي بني يديـه سـّلم وإذا هـو دريُّ اللـون، ويف : قال أبو سهل

يا سيد : شعر رأسه قطط، مفلج األسنان، فلام رآه احلسن عليه السالم بكى وقال
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املغـيل باملـصطكي أهل بيته إسقني املاء فإين ذاهب إىل ريب، وأخذ الصبي القدح 

هيئوين للصالة، فطرح يف حجره : بيده، ثم حّرك شفتيه، ثم سقاه، فلام رشبه قال

 . منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح عىل رأسه وقدميه

إبرش يا بني فأنت صاحب الزمـان، وأنـت : فقال له أبو حممد عليه السالم

وأنـت , وأنـا ولـدتك, املهدي، وأنت حجة اهللا عىل أرضه، وأنت ولدي ووصـيي

حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن 

احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم، ولدك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

وسلم، وأنت خاتم األوصياء األئمة الطاهرين، وبّرش بـك رسـول اهللا صـىل اهللا 

نّاك، بذلك عهد إيلَّ أيب عن آبائـك الطـاهرين صـىل عليه وآله وسلم، وسّامك وك

اهللا عىل أهل البيت، ربنا إنه محيد جميد، ومات احلسن بن عيل من وقتـه صـلوات 

 . )١(اهللا عليهم أمجعني

كنـت : وحّدث أبو األديـان قـال:  قال الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل-٢

ن حممد بن عـيل بـن أخدم احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر ب

احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم وأمحـل كتبـه إىل األمـصار فـدخلت 

امـض هبـا : عليه يف علته التي تويف فيها صلوات اهللا عليه فكتب معي كتبًا وقـال

إىل املدائن فإنك ستغيب مخسة عرش يومًا، وتدخل إىل ّرس من رأى يوم اخلـامس 

 . وجتدين عىل املغتسلعرش وتسمع الواعية يف داري، 

مـن طالبـك : يا سيدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: فقلت: قال أبو األديان

مـن يـصيل عـيلَّ فهـو : زدين، فقال: بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي، فقلت

 .من أخرب بام يف اهلميان فهو القائم بعدي: زدين، فقال: القائم بعدي، فقلت

اهلميان، وخرجـت بالكتـب إىل املـدائن، ثم منعتني هيبته أن أسأله عام يف 

وأخذت جواباهتا ودخلت ّرس مـن رأى يـوم اخلـامس عـرش كـام ذكـر يل عليـه 

                                
.٢٣٧ح٢٧٣ - ٢٧٢: الطويس,  الغيبة)١(
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السالم فإذا أنا بالواعية يف داره وإذا به عىل املغتسل، وإذا أنا بجعفر ابن عيل أخيه 

إن يكـن هـذا : بباب الدار والشيعة من حوله يعّزونه وهينونـه، فقلـت يف نفـيس

فقد بطلت اإلمامة، ألين كنت أعرفه يرشب النبيذ، ويقـامر يف اجلوسـق، اإلمام 

 !ويلعب بالطنبور، فتقدمت فعّزيت وهنيت فلم يسألني عن يشء

يا سيدي قد ُكّفن أخـوك فقـم وصـّل عليـه فـدخل : ثم خرج عقيد فقال

جعفر بن عيل والشيعة من حوله يقدمهم السامن، واحلسن بن عيل قتيل املعتـصم 

بسلمة، فلام رصنا يف الدار إذا نحن باحلسن بن عـيل صـلوات اهللا عليـه املعروف 

عىل نعشه مكفنًا فتقدم جعفر بن عيل ليصيل عىل أخيه، فلـام هـّم بـالتكبري خـرج 

صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبـذ بـرداء جعفـر بـن عـيل 

 وقـد أربـد وجهـه تأخر يا عم فأنا أحّق بالصالة عىل أيب، فتـأخر جعفـر،: وقال

 .فتقدم الصبي وصّىل عليه، ودفن إىل جانب قرب أبيه عليهام السالم! واصفر

يا برصي هات جوابات الكتب التي معك، فدفعتها إليـه، فقلـت : ثم قال

هذه بينتان، بقي اهلميان، ثم خرجت إىل جعفر بن عيل وهو يزفر، فقال : يف نفيس

واهللا مـا رأيتـه : م احلجة عليه؟ فقـاليا سيدي من الصبي لنقي: له حاجز الوشاء

 . قط وال أعرفه

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن احلسن بن عيل عليهام السالم 

فمن نعزي؟ فأشار الناس إىل جعفر بن عيل فسّلموا عليـه، : فعرفوا موته، فقالوا

ال؟ فقام ممن الكتب؟ وكم امل: إن معنا كتبًا وماالً، فتقول: وعّزوه وهنوه، وقالوا

 !تريدون منا أن نعلم الغيب: ينفض أثوابه ويقول

ومهيـان فيـه ) وفـالن(معكم كتب فالن وفالن : فخرج اخلادم فقال: قال

الـذي : ألف دينار، وعرشة دنانري منها مطلية، فدفعوا إليه الكتب واملال، وقـالوا

 .وّجه بك ألخذ ذلك هو اإلمام

ذلك، فوجه املعتمـد بخدمـه فدخل جعفر بن عيل عىل املعتمد وكشف له 
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وادعت حبًال هبا لتغطي ! فقبضوا عىل صقيل اجلارية، فطالبوها بالصبي فأنكرته

فسّلمت إىل ابن أيب الشوارب القايض، وبغتهم موت عبيد اهللا بـن ! حال الصبي

حييى بن خاقان فجأة، وخـروج صـاحب الـزنج بالبـرصة فـشغلوا بـذلك عـن 

 .)١(مد هللا ربِّ العاملنياجلارية، فخرجت عن أيدهيم، واحل

 

                                
.٤٧٦ -٤٧٥: الشيخ  الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(
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   باإلمامة عليه النص

وقد سبق النص عليه يف ملة اإلسالم من : قال الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

نبي اهلدى عليه السالم ثم من أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب علـيهام الـسالم، 

لـسالم، ونص عليه األئمة عليهم السالم واحدًا بعد واحد إىل أبيه احلسن عليه ا

 . )١(ونّص أبوه عليه عند ثقاته، وخاصة شيعته

وقال الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعاىل يف النص عـىل اإلمـام املهـدي عليـه 

يف ذكر الداللة عىل إثبات غيبته عليه السالم وصـحة إمامتـه مـن جهـة : السالم

ا األخبار التي تقدم ذكرها، وذكر أحوال غيبته تدل عىل إمامتـه عليـه الـسالم مـ

 : أثبتناها من أخبار النصوص، وهي عىل ثالثة أوجه

النص عىل عدد األئمة االثني عـرش، وقـد جـاءت تـسميته عليـه : أحدها

السالم يف بعض تلك األخبار، ودل البعض عىل إمامته بام فيه من ذكر العدد من 

هـو قبل أنه ال قائل هبذا العدد يف األمة إال من دان بإمامته، وكّل ما طابق احلـق ف

 . حق

 . النص عليه من جهة أبيه خاصة: والوجه الثاين

النص عليه بذكر غيبته وصفتها التـي خيتـصها، ووقوعهـا : الوجه الثالث

                                
  ٣٣٩ / ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(
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عىل احلد املذكور من غـري اخـتالف، حتـى مل خيـرم منـه شـيئًا، ولـيس جيـوز يف 

العادات أن تولد مجاعة كذبًا يكون خربًا عن كائن فيتفق هلم ذلك عىل حسب مـا 

صفوه، وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان احلجة عليه السالم، بـل زمـان و

 )٢( هبـا يف إمامـة ابـن احلنفيـة، والناووسـية)١(أبيه وجده، حتى تعلقت الكيـسانية

 يف أيب عبــد اهللا، وأيب احلــسن موســى علــيهام الــسالم، وخلــدها )٣(واملمطــورة 

 السيدين الباقر والـصادق علـيهام املحدثون من الشيعة يف أصوهلم املؤلفة يف أيام

السالم، وآثروها عن النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم واألئمـة علـيهم الـسالم 

واحدًا بعد واحد، صح بذلك القـول يف إمامـة صـاحب الزمـان عليـه الـسالم 

بوجود هذه الصفة له، والغيبة املذكورة يف دالئله وإعالم إمامته، ولـيس يمكـن 

 . ألحد دفع ذلك

احلـسن بـن حمبـوب : مجلة ثقات املحـدثني واملـصنفني مـن الـشيعةومن 

                                
أصحاب هذه الفرقة إىل إمامة حممد بن احلنفية بعد أخويه احلـسن يذهب :  الكيسانية)١(

واحلسني عليهام السالم، وأنه مل يمت بل اختفـى يف جبـال رضـوى حتـى يـؤذن لـه 

.٢٣: فرق الشيعة للنوبختي: انظر. باخلروج عىل اعتبار أنه هو املهدي املنتظر

ليه السالم مل يمت، وأنـه يزعم أصحاب هذه الفرقة أن اإلمام الصادق ع:  الناووسية)٢(

أهنـم : وقيل. سيظهر بعد إلحياء احلق، وإماتة الباطل، وأنه هو اإلمام املهدي املنتظر

أهنـم ينـسبون إىل قريـة : وقيـل. اتباع رجل يقال له ناووس، أو عجالن بن ناووس

.١٦٦/ ١:، امللل والنحل٦٧: فرق الشيعة للنوبختي: انظر. ناووسا

لواقفني عىل اإلمام موسى بن جعفر عليه الـسالم، والـذاهبني إىل هم من ا:  املمطورة)٣(

أنه عليه السالم مل يمت، وأنه هو املهدي الذي خيـرج إلقامـة العـدل وإماتـة البـدع 

واألهواء، وأن األئمة عليهم السالم من بعده ليسوا إال خلفاء له ال أئمة، ينوبون عنه 

قام بني عيل بن إسامعيل وبينهم حتى ظهوره، وسموا بذلك االسم من خالل جدال 

أي أهنم أنتن . ما أنتم إال كالب ممطورة: حتى قال هلم بعد أن اشتد اجلدال فيام بينهم

: فرق الـشيعة: انظر. من جيف، ألن الكالب إذا أصاهبا املطر تنبعث منها رائحة نتنة

.١٦٩ /١:، امللل والنحل٨١
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الزراد، وقد صنف كتاب املشيخة الذي هو يف أصول الشيعة أشـهر مـن كتـاب 

املزين وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه مـن 

 .  اختالفأخبار الغيبة، فوافق اخلرب اخلرب، وحصل كّل ما تضمنه اخلرب بال

ما رواه عن إبراهيم اخلارقي، عن أيب بصري، عن أيب عبـد : ومن مجلة ذلك

لقائم آل حممـد : كان أبو جعفر عليه السالم يقول: قلت له: اهللا عليه السالم قال

نعـم يـا أبـا : فقـال يل: عليه السالم غيبتان واحدة طويلة واألخرى قصرية، قال

 حتـى - يعنـي ظهـوره -ال يكون ذلـك بصري، إحدامها أطول من األخرى، ثم 

خيتلف ولد فالن، وتضيق احللقـة، ويظهـر الـسفياين، ويـشتد الـبالء، ويـشمل 

الناس موت وقتل، ويلجأون منه إىل حرم اهللا تعاىل وحرم رسوله صىل اهللا عليـه 

 .وآله وسلم

فانظر كيف قد حصلت الغيبتان لصاحب األمر عليه السالم عىل حـسب 

 .)١( السابقة لوجوده عن آبائه وجدوده عليهم السالمما تضمنته األخبار

 :ومما روي من النصوص عليه باإلمامة هو ماييل: أقول

ولد أليب حممـد : مارواه الشيخ الصدوق باإلسناد عن أيب غانم اخلادم قال

هـذا : عليه السالم ولد فسامه حممدًا، فعرضه عىل أصـحابه يـوم الثالـث، وقـال

ي عليكم، وهـو القـائم الـذي متتـد إليـه األعنـاق صاحبكم من بعدي، وخليفت

 .)٢(باالنتظار، فإذا امتألت األرض جورًا وظلًام خرج فمألها قسطًا وعدًال 

عن حممد بن عثامن العمري قدس اهللا روحه : مارواه اخلزاز القمي: ومنها

سئل أبو حممد احلسن بن عيل عليه الـسالم وأنـا عنـده : سمعت أيب يقول: يقول

 الذي روي عن آبائه عليهم السالم أن األرض ال ختلـو مـن حجـة اهللا  عن اخلرب

                                
.٢٥٩ – ٢٥٧/ ٢:  إعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطربيس)١(

.٨ح٤٣١: كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(
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 . عىل خلقه إىل يوم القيامة، وأن من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

يـا ابـن رسـول اهللا فمـن : إن هذا حّق كام أن النهار حق، فقيـل لـه: فقال

دي، مـن مـات ومل ابني حممد هو اإلمام واحلجة بعـ: احلجة واإلمام بعدك؟ قال

 .)١(يعرفه مات ميتة جاهلية

قـال جعفـر بـن حممـد بـن : مارواه الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل: ومنها

مالك الفزاري البزاز، عن مجاعة من الشيعة منهم عيل بن بالل، وأمحد بن هالل، 

وحممد بن معاوية بن حكيم، واحلسن بن أيوب بن نوح  يف خرب طويـل مـشهور 

اجتمعنا إىل أيب حممد احلسن بن عيل عليهام السالم نسأله عن احلجـة : قالوا مجيعاً 

من بعده،؟ويف جملسه عليه السالم أربعون رجالً، فقام إليه عثامن بـن سـعيد بـن 

يا بن رسول اهللا أريد أن أسألك عن أمر أنـت أعلـم بـه : عمرو العمري فقال له

 مني؟

فلـم ! ال خيرجن أحد: الإجلس يا عثامن، فقام مغضبًا ليخرج فق: فقال له

خيرج منا أحد إىل أن كان بعد ساعة، فصاح عليه السالم بعثامن، فقام عىل قدميه، 

جئـتم تـسألوين عـن : نعم يا بن رسول اهللا، قـال: أخربكم بام جئتم؟ قالوا: فقال

نعم، فإذا غالم كأنه قطع قمر أشبه النـاس بـأيب حممـد : احلجة من بعدي؟ قالوا

وال تتفرقوا , هذا إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم أطيعوه: عليه السالم فقال

من بعدي فتهلكوا يف أديانكم، أال وإنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يـتم 

له ُعمٌر، فاقبلوا من عثامن ما يقوله، وانتهوا إىل أمره، واقبلوا قولـه، فهـو خليفـة 

 .)٢(يف حديث طويل.. إمامكم، واألمر إليه

عن عيل بن عبد اهللا الوراق، عـن سـعد، : واه الشيخ الصدوقمار: ومنها

دخلت عىل أيب حممد احلسن بـن عـيل علـيهام الـسالم : عن أمحد بن إسحاق قال

                                
.٢٩٦: اخلزاز القمي,  كفاية األثر)١(

.٣١٩ ح٣٥٧: الطويس,  الغيبة)٢(
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يا أمحد بن إسـحاق، إن اهللا : وأنا أريد أن أسأله عن اخللف بعده؟ فقال يل مبتدءاً 

يامة من حجـة اهللا تبارك وتعاىل مل خيل األرض منذ خلق آدم، وال ختلو إىل يوم الق

عىل خلقه، به يدفع البالء عن أهل األرض، وبه ينزل الغيث، وبه خيـرج بركـات 

 . األرض

يا ابن رسول اهللا فمن اإلمام واخلليفة بعـدك؟ فـنهض عليـه : فقلت: قال

السالم فدخل البيت ثم خرج وعىل عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر، من 

محد بن إسحاق، لوال كرامتك عىل اهللا وعىل حججه، يا أ: أبناء ثالث سنني فقال

إنه سمي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وكنيّه، الذي ! ما عرضت عليك ابني هذا

يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلًام، يا أمحد بـن إسـحاق، مثلـه يف 

غيـبن غيبـة هذه األمة مثل اخلرض عليه السالم، ومثله كمثل ذي القرنني، واهللا لي

ال ينجو فيها من التهلكة إال من يثبتـه اهللا عـىل القـول بإمامتـه، ووفقـه للـدعاء 

 . بتعجيل فرجه

يا موالي هل مـن عالمـة يطمـئن إليهـا : فقلت له: قال أمحد بن إسحاق

أنا بقية اهللا يف أرضه، : قلبي؟ فنطق الغالم عليه السالم بلسان عريب فصيح، فقال

 . ال تطلب أثرًا بعد عني يا أمحد بن إسحاقواملنتقم من أعدائه، ف

فخرجت مرسورًا فرحًا، فلام كان مـن الغـد عـدت : قال أمحد بن إسحاق

يا ابن رسول اهللا لقـد عظـم رسوري بـام أنعمـت عـيلَّ فـام الـسنة : إليه فقلت له

 .)١(احلديث.. طول الغيبة يا أمحد: اجلارية فيه من اخلرض وذي القرنني؟ فقال

 من األحاديث الرشيفة التي نّصت عىل إمامته عليـه الـسالم إىل غري ذلك

 .من طريق أهل بيت العصمة عليهم السالم والتي الحتىص كثرةً 

                                
، بحار األنوار، الـشيخ ١ح٣٨٥ -٣٨٤:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.١٦ ح٢٤ – ٢٣/ ٥٢: املجليس
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  به تعالى اهللا وماحباه السالم عليه اإلمام خصائص من

 

 والدة اإلمام املهـدي عليـه الـسالم ياقتضت حكمة الباري تعاىل أن خيف

 الناس، حفظًا له من بطش طغاة عرصه وأتباعهم الـذين يرتبـصون باإلمـام عىل

الدوائر، فقد شهد التأريخ عدة حماوالت للنظام العبايس الظـامل يف البحـث عنـه 

 .غتيالهوهو محل يف بطن أمه ال

عن أيب سعيد عقيصا عن اإلمام احلـسن بـن عـيل : روى الشيخ الصدوق

منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعـة لطاغيـة زمانـه إال أما علمتم أنه ما : عليه السالم

 .)١(..فإن اهللا عزَّ وجلَّ خيفي والدته، ويغيب شخصه: إىل أن قال.. القائم

إن : قلت أليب جعفر عليه الـسالم: وروى أيضًا عن عبد اهللا بن عطاء قال

يـا : شيعتك بالعراق كثريون، فواهللا ما يف أهل بيتك مثلك فكيف ال خترج؟ فقال

: قلـت!  من أذنيك، واهللا ما أنـا بـصاحبكم)٢(عبد اهللا بن عطاء قد أمكنت احلشو

 . )٣(انظروا من ختفى عىل الناس والدته فهو صاحبكم: فمن صاحبنا؟ قال

                                
.٢ ح٣١٦: الشيخ  الصدوق, لنعمة كامل الدين ومتام ا)١(

.فضل الكالم:  احلشو)٢(

/ ٢: ، إعـالم الـورى، الطـربيس٢ ح٣٢٥: الـشيخ الـصدوق, كامل الدين ومتام النعمـة )٣(

.٢ح٣٤/ ٥١: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٣٢٩/ ٣: ، كشف الغمة، اإلربيل٢٣٢
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سـمعت : روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن سعيد بـن جبـري قـال

يف القائم سنة من نـوح وهـو : ن احلسني عليهام السالم يقولسيد العابدين عيل ب

 .)١(طول العمر

إن القـائم منـا إذا قـام مل يكـن : وروى عن أمري املؤمنني قال عليه السالم

 .)٢(ألحد يف عنقه بيعة، فلذلك ختفى والدته ويغيب شخصه

إن سـنن : سمعت أبا عبد اهللا عليـه الـسالم يقـول: وروى عن أيب بصري قال

نبياء عليهم السالم بام وقع هبم من الغيبات حادثة يف القائم منا أهل البيـت حـذو األ

يـا ابـن رسـول اهللا ومـن القـائم : فقلت: النعل بالنعل والقذة بالقذة، قال أبو بصري

يا أبا بصري هو اخلامس من ولـد ابنـي موسـى، ذلـك ابـن : منكم أهل البيت؟ فقال

املبطلون، ثم يظهره اهللا عزَّ  وجلَّ فيفتح اهللا عىل سيدة اإلماء، يغيب غيبة يرتاب فيها 

يده مشارق األرض ومغارهبا، وينزل روح اهللا عيسى بن مريم عليه الـسالم فيـصيل 

خلفه وترشق األرض بنور رهبا، وال تبقى يف األرض بقعـة عبـد فيهـا غـري اهللا عـزَّ 

 .)٣(ونوجلَّ إال عبد اهللا فيها، ويكون الدين كله هللا ولو كره املرشك

هذا وقد أشبع علامؤنا مسألة طول عمر اإلمام وبقائه عليه السالم باألدلة 

، كـام أبقـى اهللا تعـاىل املـسيح )٤(والرباهني العلمية، وعدم املانع من طـول عمـره

                                
.٤ ح٣٢٢: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة )٢(

.٣١ ح٣٤٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(

 : ومن الكتب يف ذلك ماييل)٤(

، تـأليف )الرباهني االثنا عرش عىل وجود اإلمام الثاين عـرش عليـه الـسالم(كتاب  -

 مؤسسة دار ، نرش١٤١٧السيد طيب اجلزائري يف ثالثة أجزاء، الطبعة األوىل سنة 

 . إيران-الكتاب اجلزائري، قم 

 تـأليف )الربهان عىل صحة طول عمر اإلمام صاحب الزمان عليه السالم(كتاب  -
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عيسى بن مريم واخلرض عليهام السالم مـن الـصاحلني، وإبلـيس والـدجال مـن 

 .الرشيرين

ن أهل العناد واجلحود يصدقون بمثل إ: قال الشيخ الصدوق عليه الرمحة

هذا اخلرب ويروونه يف الدجال وغيبته وطول بقائه املدة الطويلة وخروجه يف آخر 

الزمان، وال يصدقون بأمر القائم عليه السالم وأنه يغيب مدة طويلة، ثـم يظهـر 

فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلًام، مع نص النبي صىل اهللا عليـه 

ه واألئمة عليهم السالم بعده عليه باسمه وغيبته ونـسبه، وإخبـارهم بطـول وآل

غيبته إرادة إلطفاء نور اهللا عزَّ وجلَّ وإبطاالً ألمر ويل اهللا، ويـأبى اهللا إال أن يـتم 

نوره ولو كره املرشكون، وأكثر ما حيتجون به يف دفعهم ألمر احلجة عليه الـسالم 

 . ر التي ترووهنا يف شأنه وال نعرفهامل نرو هذه األخبا: أهنم يقولون

وهكذا يقول مـن جيحـد نبـوة نبينـا صـىل اهللا عليـه وآلـه مـن امللحـدين 

 ممـا تروونـه مـن يشءوالربامهة واليهود و النصارى واملجوس أنه ما صح عندنا 

معجزاته ودالئله وال نعرفها، فنعتقد ببطالن أمره هلذه اجلهـة، ومتـى لزمنـا مـا 

: تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عـددًا مـنهم، ويقولـون أيـضاً يقولون لزمهم ما 

ليس يف موجب عقولنا أن يعمر أحد يف زماننـا هـذا عمـرًا يتجـاوز عمـر أهـل 

 . الزمان، فقد جتاوز عمر صاحبكم عىل زعمكم عمر أهل الزمان

أتـصدقون عـىل أن الـدجال يف الغيبـة جيـوز أن يعمـر عمـرًا : فنقول هلم

مان، وكذلك إبليس اللعني وال تصدقون بمثل ذلك لقـائم يتجاوز عمر أهل الز

                                             
عن النـسخة اخلطيـة مـن ) ٤٤٩ت (أبو الفتح حممد بن عيل بن عثامن الكراجكي 

 .٦٧٧مكتبة اإلمام الرضا عليه السالم، تأريخ النسخ سنة 

 تأليف السيد عيل السبزواري، تقديم وحتقيـق )ام املهدي عليه السالمعمر اإلم(كتاب  -

 .مركز الدراسات التتخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالم، النجف األرشف

 تـأليف الـشيخ نجـم )عمر اإلمام املهدي عليه السالم يف كفـة احلـسابات(كتاب  -

. شميس، نرش دار املجتبى١٣٨٤السبتي، الطبعة األوىل سنة 
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آل حممد صىل عليهم السالم؟ مع النصوص الواردة فيـه بالغيبـة وطـول العمـر 

والظهور بعد ذلك للقيام بأمر اهللا عزَّ وجلَّ وما روي يف ذلك من األخبـار التـي 

كـل :  قـالقد ذكرهتا يف هذا الكتاب ومع ما صح عن النبي صىل اهللا عليه وآله إذ

ما كان يف األمم السالفة يكون يف هذه األمـة مثلـه حـذو النعـل بالنعـل والقـذة 

 . بالقذة

وقد كان فيمن مىض من أنبيـاء اهللا عـزَّ وجـلَّ وحججـه علـيهم الـسالم 

معمرون، أما نوح عليه السالم فإنه عاش ألفي سنة ومخسامئة سنة، ونطق القرآن 

وقد روي يف اخلرب الذي قد أسـندته )١( عاماً بأنه لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني

يف هذا الكتاب أن يف القائم عليه السالم سنة من نوح عليه الـسالم وهـي طـول 

 منهـا يف يشءالعمر فكيف يدفع أمره، وال يدفع ما يشبهه من األمور التي لـيس 

 . موجب العقول، بل لزم االقرار هبا ألهنا رويت عن النبي صىل اهللا عليه وآله

وهكذا يلزم االقرار بالقائم عليه السالم من طريق السمع ويف موجب أي 

عقل من العقول أنه جيوز أن يلبث أصحاب الكهـف يف كهفهـم ثالثامئـة سـنني 

هل وقع التصديق بـذلك إال مـن طريـق الـسمع، فلـم ال يقـع  )٢(وازدادوا تسعا

يـصدقون مـا التصديق بأمر القائم عليه السالم أيضًا من طريق السمع، وكيـف 

يرد من األخبار عن وهب بن املنبه، وعن كعـب األحبـار يف املحـاالت التـي ال 

 منها يف قول الرسول صىل اهللا عليه وآله وال يف موجب العقـول، وال يشءيصح 

يصدقون بام يرد عن النبي صىل اهللا عليه وآله واألئمة علـيهم الـسالم يف القـائم 

 أمره وارتدادهم عن القول به، كام تنطق وغيبته وظهوره بعد شك أكثر الناس يف

به اآلثـار الـصحيحة عـنهم عليـه الـسالم هـل هـذا إال مكـابرة يف دفـع احلـق 

                                
َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحـا إَِىل َقْوِمـِه َفَلبِـَث فِـيِهْم َألْـَف َسـنٍَة إِالَّ َمخْـِسَني َعاًمـا {:  قال تعاىل)١(

. ١٤:  سورة العنكبوت، اآلية}َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاملُِونَ 

دَ {:  قال تعاىل)٢( سـورة الكهـف،  }اُدوا تِـْسًعاَوَلبِثُوا ِيف َكْهِفِهـْم َثـَالَث ِمئَـٍة ِسـنَِني َواْز

.٢٥:اآلية
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 . وجحوده

إنه ملا كان يف الزمان غري حمتمل للتعمري وجب أن جتـري : كيف ال يقولون

سنة األولني بالتعمري يف أشهر األجناس تصديقًا لقول صاحب الرشيعة صىل اهللا 

 وآله وال جنس أشهر من جنس القائم صىل اهللا عليـه وآلـه ألنـه مـذكور يف عليه

 .الرشق والغرب عىل ألسنة املقرين به و ألسنة املنكرين له

ومتى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاين عرش من األئمة علـيهم الـسالم مـع 

 الروايات الصحيحة عن النبي صىل اهللا عليه وآلـه أنـه أخـرب بوقوعهـا بـه عليـه

السالم بطلت نبوته ألنه يكون قد أخرب بوقوع الغيبة بمن مل يقع به، ومتـى صـح 

 مل يكن نبيًا وكيف يصدق عليه السالم فيام أخرب به يف أمر عـامر بـن يشءكذبه يف 

يارس ريض اهللا عنه أنه تقتله الفئة الباغيـة، ويف أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم أنـه 

ن بن عيل عليهام السالم أنه مقتـول بالـسم، ختضب حليته من دم رأسه، ويف احلس

ويف احلسني بن عيل عليهام السالم أنه مقتول بالسيف؟ وال يصدق فيام أخـرب بـه 

 ! من أمر القائم ووقوع الغيبة به والتعيني عليه باسمه ونسبه؟

بىل هو عليه السالم صادق يف مجيع أقواله، مـصيب يف مجيـع أحوالـه، وال 

 جيد يف نفسه حرجًا مما قىض ويسلم لـه يف مجيـع األمـور يصح إيامن عبد حتى ال

تــسليام، وال خيالطــه شــك وال ارتيــاب، وهــذا هــو اإلســالم، واإلســالم هــو 

ْسَالِم دِينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِيف اْآلَِخـَرِة {االستسالم واالنقياد   َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اْإلِ

اِرسِينَ   . )١(}ِمَن اْخلَ

جب العجائب أن خمالفينا يروون أن عيسى بن مريم عليه الـسالم ومن أع

مّر بأرض كربال فرأى عدة من الظباء هناك جمتمعة، فأقبلت إليه وهي تبكي وأنه 

جلس وجلس احلواريون فبكى وبكى احلواريون، وهم ال يـدرون مل جلـس ومل 

هـذه؟ أتعلمـون أي أرض : يا روح اهللا وكلمته مـا يبكيـك؟ قـال: بكى، فقالوا

                                
. ٨٨:  سورة آل عمران، اآلية)١(
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هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسـول أمحـد وفـرخ احلـرة الطـاهرة : ال، قال: قالوا

البتول شبيهة أمي، ويلحـد فيهـا، هـي أطيـب مـن املـسك ألهنـا طينـة الفـرخ 

املستشهد، وهكذا تكون طينة األنبيـاء وأوالد األنبيـاء، وهـذه الظبـاء تكلمنـي 

فـرخ املستـشهد املبـارك، إهنا ترعـى يف هـذه األرض شـوقًا إىل تربـة ال: وتقول

وزعمت أهنا آمنة يف هذه األرض، ثم رضب بيده إىل بعـر تلـك الظبـاء فـشمها 

اللهم أبقها أبدًا حتى يشمها أبوه فيكون له عزاء و سلوة، وإهنـا بقيـت إىل : فقال

 . أيام أمري املؤمنني عليه السالم حتى شمها وبكى وأخرب بقصتها ملا مر بكربالء

تلك الظباء تبقـى زيـادة عـىل مخـسامئة سـنة مل تغريهـا فيصدقون بأن بعر 

األمطار والرياح ومرور األيام والليايل والسنني عليه، وال يصدقون بـأن القـائم 

من آل حممد عليهم السالم يبقى حتى خيرج بالسيف فيبري أعـداء اهللا عـزَّ وجـلَّ 

 عليهم بالنص ويظهر دين اهللا مع األخبار الواردة عن النبي واألئمة صلوات اهللا

عليه باسمه ونسبه وغيبته املدة الطويلة، وجرى سنن األولني فيه بـالتعمري، هـل 

 .)١(هذا إال عناد وجحود للحق؟ نعوذ باهللا من اخلذالن 

كام اعرتف أيضًا بعض أعالم السنة بطول عمر اإلمام وأنه الضري يف ذلك 

، دار ١اإليـامن، ط شعب : قال يف) هـ٤٥٨ت (أمحد بن احلسني البيهقي :  منهم

اختلف الناس يف أمـر املهـدي فتوقـف مجاعـة وأحـالوا :  اهلند، وقال–املعارف 

العلم إىل عامله، واعتقدوا أنه واحد من أوالد فاطمـة بنـت رسـول اهللا صـىل اهللا 

وال امتنــاع يف طــول عمــره، وامتــداد أيامــه كعيــسى بــن مــريم ...  عليــه وآلــه

 .)٢(واخلرض

يف كتابـه ) ٦٥٨ت (يوسـف الكنجـي الـشافعي وقال الشيخ حممـد بـن 

 حيـًا مدي عليه الساليف الداللة عىل كون امله): البيان يف أخبار صاحب الزمان(

                                
.٥٣٢ -٥٢٩:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.٢١٦:حياة اإلمام املهدي عليه السالم، الشيخ باقر رشيف القريش )٢(
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باقيًا منذ غيبته إىل اآلن، وال امتناع يف بقائه، بدليل بقاء عيسى وإليـاس واخلـرض 

 الـذين  وقد تقدم كالمه يف احلـديث حـول األعـالم)١(الخ .. من أولياء اهللا تعاىل

 .ذكروا والدة اإلمام املهدي عليه السالم

مطالب (يف كتابه ) هـ٦٥٢ت (وقال كامل الدين حممد بن طلحة الشافعي 

فإنـه ولـد يف أيـام : وأما عمـره: )٢()السؤول يف مناقب آل الرسول عليهم السالم

ولـيس ببـدع وال مـستغرب تعمـري .. املعتمد عىل اهللا، خاف فـاختفى وإىل اآلن

د اهللا املخلصني، وال امتداد عمره إىل حني، فقد مّد اهللا تعاىل أعامر مجـع بعض عبا

 وغـريهم )٣(الـخ .. كثري من خلقه من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديـه وأعدائـه

 .أيضًا من أعالم السنة

 

 

أيب أيوب احلذاء، عن أيب بصري، عن أيب عبـد اهللا عليـه عن : روى الصفار

يابا حممد، إن أيب لبس درع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : السالم يف حديث له قال

وآله وكانت تسحب عىل األرض، وإين لبستها فكانت وكانت، وإهنا تكـون مـن 

اقهـا القائم كام كانت من رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه مـشمرة كأنـه ترفـع نط

 .)٤(بحلقتني، وليس صاحب هذا األمر من جاز أربعني

                                
البــاب اخلــامس (، ٥٢١:  البيــان يف أخبــار  صــاحب الزمــان، الكنجــي الــشافعي)١(

.١١١٩/ ٢: الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي) العرشونو

.١٢، باب ٢/١٥٢:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٢(

.١٢، باب ١٦١ -٢/١٦٠:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٣(

 ٣١٩ / ٥٢:، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٥٦ح٢٠٩:  بصائر الدرجات، الصفار)٤(

.٢٠ح
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: عن حممد بن الفيض، عن حممد بن عيل عليهام السالم قال: روى الصفار

كان عىص موسى عليه السالم آلدم، فصارت إىل شعيب، ثم صارت إىل موسـى 

ا، وإن عهدي هبا آنفًا وهـي خـرضاء كهيئتهـا بن عمران عليه السالم وإهنا لعندن

حني انتزعت من شجرها، وإهنا لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا ليصنع كـام 

كان موسى يصنع هبا، وإهنا لرتوع وتلقف ما يأفكون وتـصنع كـام تـؤمر، وإهنـا 

حيث أقبلت تلقف ما يأفكون تفتح هلا شفتان إحدامها يف األرض واألخـرى يف 

 .)١(هام أربعون ذراعًا، وتلقف ما يأفكون بلساهناالسقف وبين

عن الريان بن الصلت، عـن موالنـا الرضـا عليـه : وعن الشيخ الصدوق

 . )٢(..يكون معه عصا موسى، وخاتم سليامن: السالم يف حديث له

 

عن املفضل بن عمـر، عـن أيب عبـد اهللا الـصادق : روى الشيخ الصدوق

أتدري ما كان قمـيص يوسـف عليـه الـسالم؟ : سمعته يقول: الم قالعليه الس

إن إبراهيم عليه السالم ملا أوقدت له النار، نزل إليه جربئيل : ال، قال: قلت: قال

عليه السالم بالقميص وألبسه إياه فلم يرضه معه حرٌّ وال برد، فلام حرضته الوفاة 

وعّلقه إسحاق عىل يعقوب عليه جعله يف متيمة وعّلقه عىل إسحاق عليه السالم، 

السالم، فلام ولد يوسف عّلقه عليه، وكان يف عضده حتى كان من أمره ما كـان، 

فلام أخرجه يوسف عليه السالم من التميمة، وجد يعقوب رحيه، وهو قولـه عـزَّ 

 َّ ي مـن   فهو ذلك القميص الذ)٣(}إِينِّ َألَِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْوَال َأْن ُتَفنُِّدونِ {: وجل

 .اجلنة

                                
 ٣١٨ / ٥٢:، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٣٦ح٢٠٤: الصفار بصائر الدرجات، )١(

.١٩ح

.٧ح٣٧٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.٩٤: اآلية,  سورة يوسف)٣(
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إىل أهله، وهـو مـع : جعلت فداك فإىل من صار هذا القميص؟ قال: قلت

ث علًام أو غريه فقد انتهى إىل حممد صىل اهللا : قائمنا إذا خرج، ثم قال كلُّ نبيٍّ ورَّ

 . )١(عليه وآله

 

عابدين عيل ابـن سمعت سيد ال: عن سعيد بن جبري قال: الشيخ الصدوق

سنة مـن أبينـا آدم  ()٢(يف القائم منا سنن من األنبياء: احلسني عليهام السالم يقول

سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسـنة مـن ) عليه السالم، و

 .عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من حممد صلوات اهللا عليهم

فخفاء الوالدة واعتـزال فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم 

الناس، وأما من موسى فاخلوف والغيبة، وأما من عيسى فاختالف النـاس فيـه، 

وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من حممد صىل اهللا عليه وآلـه فـاخلروج 

 .)٣(بالسيف

سمعت أبا جعفر عليه السالم : عن أيب بصري قال: وروى الشيخ الصدوق

سـنة مـن : مر أربع سنن من أربعة أنبياء عليهم السالميف صاحب هذا األ: يقول

 .موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من حممد صىل اهللا عليه وآله

فخائف يرتقب، وأمـا مـن يوسـف فـاحلبس، وأمـا مـن : فأما من موسى

                                
، بحـار األنـوار، الـشيخ ٢٨ح٦٧٤:  كامل الدين ومتـام النعمـة، الـشيخ الـصدوق)١(

.٤٥ ح٣٢٧ / ٥٢: املجليس

سنن : يف القائم منا سنن من ستة أنبياء، ويف بعضها: نسخيف بعض ال:  جاء يف اهلامش)٢(

.من سبعة أنبياء

.٣ ح٣٢٢ – ٣٢١:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٣(
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 . )١(إنه مات ومل يمت، وأما من حممد صىل اهللا عليه وآله فالسيف: عيسى فيقال

 

قلـت للرضـا عليـه : عن الريان بن الـصلت قـال: روى الشيخ الصدوق

أنا صاحب هذا األمـر، ولكنـي لـست : أنت صاحب هذا األمر؟ فقال: السالم

بالذي أمألها عدالً كام ملئت جورًا، وكيف أكون ذلك عىل ما ترى مـن ضـعف 

يوخ، ومنظـر الـشباب قويـًا بدين؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان يف سّن الش

يف بدنه حتى لو مّد يده إىل أعظم شجرة عىل وجه األرض لقلعها، ولو صاح بني 

يكون معه عصا موسى، وخاتم سليامن، ذاك الرابـع , اجلبال لتدكدكت صخورها

ثم يظهره فيمأل به األرض قسطًا وعـدالً , من ولدي يغيبه اهللا يف سرته ما شاء اهللا

 .)٢(لامً كام ملئت جورًا وظ

 

قـال احلـسن بـن عـيل العـسكري علـيهام الـسالم ألمحـد بـن : الراوندي

مثله مثل اخلرض، ومثلـه : إسحاق، وقد أتاه ليسأله عن اخللف بعده، فقال مبتدئاً 

إن اخلرض رشب من ماء احلياة، فهو حي ال يموت حتـى يـنفخ , مثل ذي القرنني

وسـم كـّل سـنة، ويقـف بعرفـة، فيـؤمن عـىل دعـاء يف الصور، وإنه ليحرض امل

 .)٣(املؤمنني، وسيؤنس اهللا به وحشة قائمنا يف غيبته، ويصل به وحدته

                                
.٦ح٣٢٧ – ٣٢٦:  نفس املصدر)١(

-٢٤٠: الطربيس, ، إعالم الورى٧ح٣٧٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

 ٣٢٢ / ٥٢: بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس, ٣٣١ / ٣ :األربيل, كشف الغمة, ٢٤١

.٣٠ح

.٦٨ ح١١٧٤ / ٣:  اخلرائج واجلرائح، الراوندي)٣(
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عن إبراهيم بن حممد بن احلنفية، عن أبيه، عـن عـيل ريض : أمحد بن حنبل

املهدي منا أهـل البيـت :  وسلم)وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : اهللا عنه قال

 .)١(يصلحه اهللا يف ليلة

 .)٢(املهدي يصلحه اهللا تعاىل يف ليلة واحدة: ويف رواية نعيم بن محاد املروزي

: قال حممد بن عيل التقي عليهام السالم لعبد العظيم احلسني: ويف اخلرائج

من ولـدي، املهدي الذي جيب أن ينتظر يف غيبته، ويطاع يف ظهوره، وهو الثالث 

وأن اهللا ليصلح أمره يف ليلة كام أصلح أمر كليمـه موسـى عليـه الـسالم حيـث 

 .)٣()فرجع وهو رسول نبي(ذهب ليقتبس ألهله نارًا 



عن حييى بن اليامن، عن قيس، عـن عبـد اهللا : روى نعيم بن محاد املروزي

هدي راية رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم املغلبـة مع امل: بن رشيك، قال

 . )١( )٤(ليتني أدركته وأنا جذع

                                
، مناقب اإلمـام ٤٠٨٥ ح١٣٦٧/ ٢: ، سنن ابن ماجة١/٨٤: مسند أمحد بن حنبل)١(

، املصنف، ابن ٦٠٣ ح١١٢/ ٢: أمري املؤمنني عليه السالم، حممد بن سليامن الكويف

ــ ــيبة الك ــىل١٩٠ ح٦٧٨/ ٨: ويفأيب ش ــسند أيب يع ــامع ٤٦٥ ح٣٥٩/ ١: ، م ، اجل

: ، كنـز العـامل، املتقـي اهلنـدي٩٢٤٣ ح٦٧٢/ ٢:الصغري، جالل الدين السيوطي

.٣٨٦٦٤ ح٢٦٤/ ١٤

.٢٢٣: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٢(

الـشيخ , ، كامل الـدين ومتـام النعمـة٦٦ ح١١٧١ /٣:  اخلرائج واجلرائح، الراوندي)٣(

.مابني القوسني من كتاب كامل الدين. ١ح٣٧٧: الصدوق

: عن ورقة بن نوفل: ٤٥/ ٨: جاء يف لسان العرب.  أي شاب أبالغ يف نرصته ومحايته)٤(

ليتني فيها جذع، يعني يف نبوة سيدنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، أي ليتنـي أكـون 
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سـمعت عليـًا عليـه : عن عبيـد بـن كـرب قـال: وروى الشيخ الصدوق

إن لنا أهل البيت راية من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها حمق، ومن : السالم يقول

 . )٢(تبعها حلق

 

عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن أيب جعفر حممـد بـن : الشيخ الصدوق

قال أمري املؤمنني عليه الـسالم : عيل الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السالم قال

إذا هّز رايته أضاء هلـا مـا : يف حديث يف صفة اإلمام احلجة عليه السالم وفيه قال

 .)٣(احلديث .. غرببني املرشق وامل

 

وروي أنه يكون يف راية املهدي عليـه : قال الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

َّ : السالم  . )٤(البيعة هللا عزَّ وجل

يف رايـة : وروى نعيم بن محاد املروزي باإلسـناد عـن نـوف البكـايل قـال

 .)٥(البيعة هللا: املهدي مكتوب

روي أنه يكون يف رايـة املهـدي عليـه : وعن كتاب الفضل بن شاذان قال

                                             
 ٢٥٠/ ١: نهايـة، ابـن األثـريال: وراجع. شابًا حني تظهر نبوته حتى أبالغ يف نرصته

)جذع(

.٢٢٠: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)١(

.٢٣ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.١٧ ح٦٥٣:  نفس املصدر)٣(

.٢٢ح٦٥٤:  نفس املصدر)٤(

.٢٦ح٢٦٧ / ٣: القندوزي احلنفي, ، ينابيع املودة٢٢٠: نعيم بن محاد,  كتاب الفتن)٥(
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 . )١(إسمعوا وأطيعوا: السالم

 

عن عبد العظيم بن عبد اهللا احلسني من حديث لـه عـن : الشيخ الصدوق

ما منا إال وهو قـائم : أبا القاسميا : اإلمام حممد بن عيل بن موسى عليهم السالم

، وهاد إىل دين اهللا، ولكن القائم الذي يطهر اهللا عـزَّ وجـلَّ بـه  بأمر اهللا عزَّ وجلَّ

األرض من أهل الكفر واجلحود، ويمألها عدالً وقسطًا هـو الـذي ختفـى عـىل 

الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه، وحيرم عليهم تسميته، وهو سمي رسـول 

 عليه وآلـه وكنيـه، وهـو الـذي تطـوى لـه األرض، ويـذل لـه كـّل اهللا صىل اهللا

 .)٢(احلديث.. صعب

وجاء يف رواية  احلسني بن خالد، عن عيل بن موسى الرضا عليـه الـسالم 

وهـو الـذي تطـوى لـه األرض، وال : يف حديث له عن القائم عليه السالم قـال

 .)٣(.. يكون له ظل

 

افرت الروايات عند مجيع املذاهب اإلسالمية عىل نزول عيسى بـن ضقد ت

مريم عليه السالم، وأنه يصيل خلف القائم عليه الـسالم، وقـد ذكـروا ذلـك يف 

َوإِْن ِمْن َأْهِل الْكِتَاِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبـَل َمْوتِـِه َوَيـْوَم اْلِقيَاَمـِة {: تفسري قوله تعاىل

 .)٤(}َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا

                                
.٧٧ح٣٠٥ / ٥٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)١(

.٢ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

، بحـار األنـوار، الــشيخ ٥ح٣٧٢:  كـامل الـدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٣(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢: املجليس

.١٥٩:  سورة النساء، اآلية)٤(
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ونزول املسيح عليه السالم وصالته خلف اإلمام املهدي عليه السالم هـو 

من التأييد اإلهلي لإلمام عليه السالم، فسوف يشهد العامل كله حينئذ أن نبيًا مـن 

أويل العزم  يصيل مأمومًا خلف اإلمام املهدي عليه السالم، واإلمام هنـا أفـضل 

وم، وإال ملا تقدم عليه، ولعل يف حضور عيسى بن مريم إىل جنب اإلمام من املأم

عليه السالم يف ثورته عىل الظلم ليشهد أيضًا ما حتقق عىل يد اإلمام املهدي عليـه 

السالم من أهداف األنبياء التي ناضلوا من أجـل حتقيقهـا وإرسـائها يف النـاس 

 .كافة يف مسريهتم الطويلة

: محه اهللا تعاىل يف تفسري اآلية الـرشيفة املتقدمـة آنفـاً قال الشيخ الطربيس ر

َوإِْن ِمْن َأْهِل الْكِتَاِب إِالَّ {: أخرب تعاىل أنه ال يبقى أحد منهم إال ويؤمن به، فقال

ِهِ  إن كال الـضمريين يعـودان :  اختلف فيه عىل أقوال أحدها}َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوت

حد من أهل الكتـاب، مـن اليهـود والنـصارى، إال ليس يبقى أ: إىل املسيح، أي

ويؤمنن باملسيح، قبـل مـوت املـسيح، إذا أنزلـه اهللا إىل األرض،  وقـت خـروج 

املهدي، يف آخر الزمان، لقتل الدجال، فتصري امللل كلها ملة واحدة، وهـي ملـة 

اإلسالم احلنيفية دين إبراهيم، عن ابن عبـاس، وأيب مالـك، واحلـسن، وقتـادة، 

 .  زيد، وذلك حني ال ينفعهم اإليامنوابن

 .)١(واآلية خاصة ملن يكون منهم يف ذلك الزمان: واختاره الطربي قال

 :ومما ورد من الروايات يف ذلك ماييل: أقول

أخربين نافع موىل أيب قتـادة : عن ابن شهاب قال: روى مسلم يف صحيحه

كيـف : وسـلم) وآله(ه قال رسول اهللا صىل اهللا علي: األنصاري أن أبا هريرة قال

 .)٢(أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

                                
.٢٣٦ – ٢٣٥ / ٣ : تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)١(

.١٩٣ -١٩٢:  إسالمنا)٢(
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أخربين أبو الزبري أنه سمع جـابر بـن عبـد اهللا : وروى عن ابن جريج قال

ال تزال طائفة مـن أمتـي : وسلم يقول) وآله(سمعت النبي صىل اهللا عليه : يقول

بـن مـريم عليـه فينـزل عيـسى : يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة، قال

ال، إن بعضكم عـىل بعـض أمـراء : تعال صل لنا، فيقول: السالم فيقول أمريهم

 .)١(تكرمة اهللا هذه األمة

ويف كتاب الفتن للحافظ نعيم بن محاد بسنده عن : وقال القندوزي احلنفي

منا الذي يصيل عيسى : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: أيب سعيد اخلدري قال

 .)٢(فهبن مريم خل

قال رسـول : عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: ويف فرائد السمطني

إن خلفائي وأوصيائي، وحجـج اهللا عـىل اخللـق بعـدي : اهللا صىل اهللا عليه وآله

اإلثنا عرش، أوهلم عيل، وآخرهم ولدي املهدي، فينزل روح اهللا عيسى بن مـريم 

 ســلطانه املــرشق فيــصيل خلــف املهــدي، وتــرشق األرض بنــور رهبــا، ويبلــغ

 . )٣(واملغرب

عن حممد بـن مـسلم، عـن حممـد البـاقر عليـه : وروى القندوزي احلنفي

َوإِْن ِمْن َأْهِل الْكِتَاِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم اْلِقيَاَمِة {: السالم يف قوله تعاىل

                                
.٣٠٢/ ١٤: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر٩٥ – ٩٤/ ١: صحيح مسلم)١(

، ٨٢٦٢ ح٥٤٦/ ٢: ، اجلامع الصغري، الـسيوطي١٦ ح٢٩٩ / ٣: القندوزي, ينابيع املودة )٢(

).  سعيدأبو نعيم يف كتاب املهدي عن أيب (٣٨٦٧٣ ح٢٦٦/ ١٤: كنز العامل، املتقي اهلندي

، ٢٥: ، ورواه أيضًا كتاب عقد الدرر يف أخبار املنتظر للمقـديس الـشافعي٢٤٦ص: راجع

عن احلافظ أيب نعيم يف مناقب املهدي عليه السالم، وذكر احلديث أيضاً البـستوي يف كتابـه 

.إسناده حسن لغريه: ، وقال٣١٥ص ) املهدي املنتظر عليه السالم(

ــودة)٣( ــابيع امل ــدوزي,  ين ــويني٢ ح٢٩٥ / ٣ :القن ــسمطني، اجل ــد ال ــن فرائ / ٢: ، ع

.٥٦٢ح٣١٢
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سالم ينـزل قبـل يـوم القيامـة إىل إن عيسى عليه ال:  قال)١(}َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا

الدنيا فال يبق أهل ملة، هيودي وال غريه، إال آمنوا به قبل موهتم، ويصيل عيـسى 

 .)٢(خلف املهدي عليه السالم

قـال يل : عـن شـهر بـن حوشـب قـال:  وروى عيل بـن إبـراهيم القمـي

: ي؟ فقـالأهيا األمري أيُة آيـٍة هـ: بأن آية يف كتاب اهللا قد أعيتني، فقلت: احلجاج

ِـهِ {: قوله  واهللا إين آلمـر بـاليهودي }َوإِْن ِمْن َأْهِل الْكِتَاِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوت

والنرصاين فيرضب عنقه، ثم أرمقـه بعينـي فـام أراه حيـرك شـفتيه حتـى خيمـد، 

إن عيـسى : كيف هو؟ قلـت: أصلح اهللا األمري ليس عىل ما تأولت، قال: فقلت

يوم القيامة إىل الدنيا فال يبقى أهل ملة هيودي وال نرصاين إال آمـن بـه ينزل قبل 

 .ويصيل خلف املهدي, قبل موته

حدثني به حممـد بـن : ومن أين جئت به؟ فقلت! وحيك أنى لك هذا: قال

جئـت هبـا واهللا مـن : عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم، فقـال

 .)٣(عني صافية

أردت أن : ما أردت بذلك؟ قال: فقيل لشهر: البيان وفيهورواه عنه جممع 

 .)٤(أغيظه

َوإِْن ِمْن َأْهِل {: وروى يزيد بن زريع، عن رجل، عن احلسن يف قوله تعاىل

ِهِ  قبل موت عيسى، واهللا إنـه حلـي عنـد اهللا :  قال}الْكِتَاِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوت

 .)٥(أمجعون، ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبرياآلن، ولكن إذا نزل آمنوا به 

                                
.١٥٩: اآلية,  سورة النساء)١(

.١٠ح٧٢٨: ، غاية املرام٦ ح٢٣٧ / ٣: القندوزي,  ينابيع املودة)٢(

.٤٥ح١٩٥ / ٩: الشيخ املجليس, بحار األنوار, ١٥٨ / ١: القمي,  تفسري القمي)٣(

.٢٣٦ / ٣: الطربيس,  تفسري جممع البيان)٤(

.١١/ ٦:  تفسري القرطبي)٥(
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إن عيسى : وسلم لليهود) وآله(قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال احلسن

 .مل يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة

عائـد عـىل عيـسى عليـه ): قبل موتـه: (والضمري يف قوله: وقال ابن كثري

ى، وذلـك حـني ينـزل إىل السالم أي وإن مـن أهـل الكتـاب إال ليـؤمنن بعيـس

األرض قبل يوم القيامة عىل ما سيأيت بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتـاب كلهـم 

 .)١(ألنه يضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم

    السالم عليه املهدي خلف السالم عليه عيسى صالة يف اإلربيل كالم

: رة قـالعن أيب هري: جاء يف كتاب كشف الغمة مما أورده من كتب العامة

كيف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم، : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .وإمامكم منكم

هذا حديث صحيح حسن، متفق عىل صحته من حديث حممـد ابـن : قال

 .)٢(شهاب الزهري، رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام

وسـلم سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه : وعن جابر بن عبد اهللا قال

: ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يـوم القيامـة قـال: يقول

أال إن بعضكم عىل : تعال صل بنا، فيقول: فينزل عيسى بن مريم، فيقول أمريهم

 .بعض أمراء تكرمة من اهللا هلذه األمة

 .)٣(هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه: قال

وإن كـان احلـديث املتقـدم قـد أول، فهـذا ال : عاىلقال األربيل رمحه اهللا ت

يمكن تأويله ألنه رصيح، فإن عيسى عليه الـسالم يقـدم أمـري املـسلمني، وهـو 

                                
.٣٧٤/ ١:  تفسري ابن كثري)١(

.٩٤/ ١: ، صحيح مسلم١٤٣/ ٤: صحيح البخاري )٢(

.٩٥/ ١:  صحيح مسلم)٣(
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وإمـامكم : معنى قوله: يومئذ املهدي عليه السالم فعىل هذا يبطل تأويل من قال

 . منكم، أي يؤمكم بكتابكم

ي أن عيـسى مع صـحة هـذه األحاديـث وهـ: فإن سأل سائل وقال: قال

يصيل خلف املهدي عليهام السالم وجياهد بني يديه، وأنه يقتل الدجال بني يـدي 

املهدي عليه السالم ورتبـة املتقـدم يف الـصالة معروفـة، وكـذلك رتبـة املتقـدم 

للجهاد، وهذه األخبار مما تثبت طرقها وصـحتها عنـد الـسنة، وكـذلك تروهيـا 

 كافة أهل اإلسالم إذ مـن عـدا الـشيعة وهذا هو اإلمجاع من, الشيعة عىل السواء

والسنة من الفرق فقوله ساقط مردود، وحشو مطروح فثبت أن هذا إمجاع كافـة 

أهل اإلسالم، ومع ثبوت اإلمجاع عىل ذلك وصحته فأيام أفضل اإلمام أو املأموم 

 يف الصالة واجلهاد معًا؟

إمـام، وإن مها قدوتان، نبـي و: واجلواب عن ذلك أن نقول: قال رمحه اهللا

كان أحدمها قدوة لصاحبه يف حال اجتامعهام، وهو اإلمام يكون قـدوة للنبـي يف 

تلك احلال، وليس فيهام من تأخذه يف اهللا لومة الئم، ومها أيضًا معـصومان مـن 

ارتكاب القبائح كافة، واملداهنة والرياء والنفاق، وال يدعو الداعي ألحـدمها إىل 

لرشيعة، وال خمالفًا ملـراد اهللا ورسـوله صـىل اهللا فعل ما يكون خارجًا عن حكم ا

 .عليه وآله وسلم

وإذا كان األمر كذلك فاإلمام أفضل مـن املـأموم ملوضـع ورود الـرشيعة 

يؤم بالقوم اقرأهم، : املحمدية بذلك، بدليل قول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

مهم هجـرة، فـإن فإن استووا فأعلمهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقـد

فلو علم اإلمام أن عيسى عليه الـسالم أفـضل منـه ملـا , استووا فأصبحهم وجهاً 

جاز له أن يتقدم عليه إلحكامه علم الرشيعة، وملوضـع تنزيـه اهللا تعـاىل لـه مـن 

 .ارتكاب كّل مكروه

وكذلك لو علم عيسى أنه أفضل منه ملا جاز له أن يقتدي به ملوضع تنزيـه 
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ء والنفاق واملحاباة بل ملا حتقق اإلمـام أنـه أعلـم منـه جـاز لـه أن اهللا له من الريا

يتقدم عليه، وكذلك قد حتقق عيسى أن اإلمام أعلم منـه، فلـذلك قدمـه وصـىل 

 .خلفه، ولو ال ذلك مل يسعه اإلقتداء باإلمام فهذه درجة الفضل يف الصالة

ولـو ال , كثم اجلهاد وهو بذل النفس بني يدي من يرغب إىل اهللا تعاىل بذل

ذلك مل يصح ألحد جهاد بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم وال بـني 

إِنَّ اهللاَ {: والدليل عىل صحة ما ذهبنـا إليـه قـول اهللا سـبحانه وتعـاىل, يدي غريه

ْم بَِأنَّ ُهلُم اَجلنََّة ُيَقاتُِلوَن ِيف  ى ِمَن املُْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُ َسـبِيِل اهللا َفَيْقُتُلـوَن اْشَرتَ

ْنِجيِل َواْلُقـْرَآِن َوَمـْن َأْوَىف بَِعْهـِدِه ِمـَن اهللا  ا ِيف التَّْوَراِة َواْإلِ َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق�

وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَظِيمُ    وألن اإلمام نائب)١(}َفاْستَبِْرشُ

الرسول صىل اهللا عليه وآله يف أمته وال يسوغ لعيسى عليه السالم أن يتقدم عـىل 

 .الرسول فكذلك عىل نائبه

ومما يؤيد هذا القول ما رواه احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيـد بـن ماجـه 

القزويني يف حديث طويل يف نزول عيسى عليه السالم، فمن ذلك مـا قالـت أم 

هم يومئـذ قليـل، : ا رسول اهللا فأين العرب يومئذ؟ قالي: رشيك بنت أيب العكر

وجلهم ببيت املقدس، وإمامهم قد تقدم يصيل هبم الصبح إذا نزل هبم عيسى بن 

مريم عليه السالم فرجع ذلك اإلمام ينكص يميش القهقرى ليتقدم عيسى عليـه 

 .قدمت: السالم يصيل بالناس فيضع عيسى عليه السالم يده بني كتفيه ثم يقول له

 عـن أيب )٢(هذا حديث حسن صحيح ثابت أخرجه ابـن ماجـه يف كتابـه: قال

 .)٣(وهذا خمترصه.. خطبنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: أمامة الباهيل قال

 عليـه املهـدي خلـف السالم عليه عيسى صالة يف اجلوزي ابن سبط كالم

                                
.١١١: اآلية,  سورة التوبة)١(

.١٣٦١/ ٢:  سنن ابن ماجة)٢(

.٢٨٠ -٢٨٠ / ٣: اإلربيل,  كشف الغمة)٣(
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    السالم

ي وعيسى بن مـريم، فيجـئ جيتمع املهد: قال السدي: قال سبط بن اجلوزي

أنـت أوىل بالـصالة، : تقـدم، فيقـول عيـسى: وقت الصالة، فيقول املهدي لعيـسى

: فلو صىل املهدي خلف عيـسى مل جيـز لـوجهني: قلت. فيصيل عيسى وراءه مأموماً 

ألن النبي صـىل : ألنه خيرج عن اإلمامة بصالته مأمومًا فيصري تبعًا، والثاين: أحدمها

 .)١(ال نبي بعدي، وقد نسخ مجيع الرشائع: الاهللا عليه وآله ق

 

مـن : باإلسناد عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم قال: الشيخ الطويس

أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدوًا لنا كـان لـه 

 .)٢(اخلرب .. أجر عرشين شهيداً 

 

نقالً عن كتاب وفاة أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم : املجليس رمحه اهللا تعاىل

أليب احلسن عيل بن عبد اهللا بن حممد البكري، عن لوط بن حييـى، عـن أشـياخه 

مد ثم تقدم يا أبا حم: قال عليه السالم يف وصيته: وأسالفه وساق اخلرب إىل أن قال

وصّل عّيل يا بني يا حسن، وكرب عّيل سبعًا، واعلم أنـه ال حيـل ذلـك عـىل أحـد 

غريي إال عىل رجل خيرج يف آخر الزمان اسمه القائم املهـدي، مـن ولـد أخيـك 

 .)٣(..احلسني، يقيم اعوجاج احلق

                                
.)لباب الثاين عرشا (٣٠٥:  تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي)١(

، بحار ١ح١٨٤:  ، بشارة املصطفى، حممد بن عيل الطربي٢ح٢٣٢:  األمايل، الطويس)٢(

.١٥ ح٣١٧ / ٥٢: الشيخ املجليس, األنوار

 / ٢: املـريزا النـوري, مستدرك الوسـائل, ٢٩٢ / ٤٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٣(

.٢٢ ح٢٦٨
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 ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وبعض ذكرت مجلة من اآليات الرشيفة

خصائصه الرشيفة، وقد نصت عىل ذلك أيضًا الروايات الواردة يف التفـسري مـن 

طريق أهل البيت عليهم السالم وغريهم، وقـد ألفـت يف ذلـك بعـض الكتـب 

واآليات املفرسة باإلمام املهدي عليه الـسالم  ،)١(القيمة التي عنيت هبذا املوضوع

 :  ونحن نذكر مجلة منها، وهي كام ييلكثرية جدًا،

ــاىل-١ ــه تع ــْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض {:  قول ــِذيَن اْسُت ــَىل الَّ ــنَّ َع ــُد َأْن َنُم َوُنِري

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ   .)٢(}َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

َوُنِريُد {: روى الشيخ الطويس باإلسناد عن عيل عليه السالم يف قوله تعاىل

ـًة َوَنْجَعَلُهـُم اْلـَواِرثِنيَ َأْن نَ   }ُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهـْم َأئِمَّ

 .)٣(هم آل حممد يبعث اهللا مهدهيم بعد جهدهم، فيعزهم ويذل عدوهم: قال

                                
 :  ومن الكتب املؤلفة يف ذلك، هو)١(

تأليف الـسيد هاشـم بـن ) املحجة فيام نزل يف القائم احلجة عليه السالم(اب كت

، طبع بتحقيق الـسيد منـري املـيالين، يف )١١٠٧ت (سلامن التوبيل املحدث البحراين

بريوت، وطبع أيضًا يف قم بتحقيق وتعليق الشيخ حامد الفـدوي اإلردسـتاين، نـرش 

 .املكتبة املرتضوية ألحياء اآلثار اجلعفرية

 .تأليف آية اهللا السيد صادق احلسيني الشريازي) املهدي يف القرآن: (وكتاب

اإلشـارات القرآنيـة ) (القرآن يتحدث عن اإلمام املهدي عليه السالم: (وكتاب

) وتأويل األيات التي حتدثت عن اإلمام املخلِّص يف أحاديث أهل البيت عليه السالم

يـة اهللا األعظـم للـدراات والنـرش،  إعداد مهدي حسن عالء الـدين، نـرش مركـز بق

. لبنان–بريوت 

.٥:  سورة القصص، اآلية)٢(

: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس١٤٣ ح١٨٤ – ١٨٣: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٣(

٥٤ / ٥١.
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فينا نزلـت هـذه : قال عيل عليه السالم: عن أيب املغرية قال: فرات الكويف

ًة َوَنْجَعَلُهُم َوُنرِيدُ {: اآلية  َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

 .)١(}اْلَواِرثِنيَ 

وروى قـوم مـن أصـحابنا أن اآليـة نزلـت يف شـأن : قال الشيخ الطويس

املهدي عليه السالم وأن اهللا تعاىل يّمن عليه بعـد أن اسُتـضعف، وجيعلـه إمامـًا 

 .)٢(، ويورثه ما كان يف أيدي الظلمةممكناً 

وقد صحت الرواية عن أمـري املـؤمنني عليـه : وقال الشيخ الطربيس أيضاً 

والذي فلـق احلبـة، وبـرأ النـسمة، لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد : السالم أنه قال

َوُنِريُد َأْن َنُمـنَّ َعـَىل {:  وتال عقيب ذلك)٣(شامسها، عطف الرضوس عىل ولدها

 .)٤(.. اآلية}اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرضِ الَِّذيَن 

نظـر أبـو جعفـر : عن أيب الصباح الكناين، قـال: دوروى العيايش باإلسنا

هـذا واهللا مـن الـذين قـال اهللا : عليه السالم إىل أيب عبد اهللا عليه الـسالم، فقـال

 . )٥( اآلية}َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرضِ {: تعاىل

والـذي بعـث حممـدًا : وقال سيد العابدين عيل بن احلسني عليـه الـسالم

باحلق بشريًا ونـذيرًا، إّن األبـرار منـا أهـل البيـت، وشـيعتهم، بمنزلـة موسـى 

                                
.١ ح٣١٣:  تفسري فرات الكويف)١(

.٨/١٢٩:  التبيان، الشيخ الطويس)٢(

أحدًا من ظهره، وال من اإلرساج، وال اإلجلام، كان ال يمكن :  شمس الفرس شامساً )٣(

.الناقة السيئة اخللق تعض حالبيها: والرضوس. وال يكاد يستقر

/ ٤: ، هنج البالغة، اإلمام عيل عليه السالم٤١٤/ ٧:  جممع البيان، الشيخ الطربيس)٤(

. ٢٩/ ١٩: ، رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد٢٠٩ح ٤٧

: ، مناقب آل أيب طالب، ابن شـهر آشـوب١٨٠/ ٢: خ املفيداإلرشاد، الشي:  راجع)٥(

.١٦٨ -١٦٧/ ٢٤: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٣٤٣/ ٣



# مهدي األمم...........................................................٣٣٠

 .)١(وشيعته، وإن عدونا وأشياعهم، بمنزلة فرعون وأشياعه

: ر قالعن حممد بن سنان، عن املفضل بن عم: ويف معاين األخبار بإسناده

إّن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول

أنـتم املستـضعفون : نظر إىل عيل واحلسن واحلسني عليهم الـسالم فبكـى وقـال

معناه أنكم األئمة بعـدي إن : ما معنى ذلك؟ قال: فقلت له: بعدي، قال املفضل

 َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهـْم َوُنِريُد َأنْ {: اهللا عزَّ وجلَّ يقول

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ   .)٢( فهذه اآلية جارية فينا إىل يوم القيامة}َأئِمَّ

: عن إسحاق بن موسـى األنـصاري، قـال: وروى أبو الفرج األصفهاين

! نحن فيه، وما نلقىشكوت إىل مالك بن أنس ما : سمعت حممد بن جعفر يقول

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتـْضِعُفوا ِيف {اصرب حتى جيئ تأويل هذه اآلية : فقال

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ   .)٣(}اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

أن : وقال ابن أيب احلديد عند ذكره عقيدة اإلمامية يف تفسري اآلية الـرشيفة

وعٌد منه باإلمام الغائب الذي يملك األرض يف آخـر الزمـان، وأصـحابنا ذلك 

 .)٤(.. إنه وعٌد بإمام يملك األرض، ويستويل عىل املاملك: يقولون

قِّ لُِيْظِهـَرُه َعـَىل {:  قوله تعاىل-٢ َدى َوِديِن اْحلَ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُ

ِه َولَْو َكِرَه اْملُ  يِن ُكلِّ كُونَ الدِّ  .)٥(}ْرشِ

                                
/ ٢٤: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٤١٤/ ٧: جممع البيان، الـشيخ الطـربيس)١(

١٦٨ -١٦٧.

/ ٢٤: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس١ح٧٩:  معاين األخبار، الشيخ الـصدوق)٢(

.١ح١٦٨

.٣٥٩:  مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين)٣(

.٢٩/ ١٩:  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)٤(

.٣٣:  سورة التوبة، اآلية)٥(
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ـَدى َودِيـِن {: قال عيل بن إبراهيم يف قوله  ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاْهلُ

 ِّ ق  فإهنا نزلت يف القائم من آل حممد، وهو الذي ذكرناه مما تأويله بعـد }الخ.. اْحلَ

 .)١(تنزيله

قال أبو عبد اهللا عليه الـسالم : عن أيب بصري قال: وروى الشيخ الصدوق

َّ يف  ـقِّ لُِيْظِهـَرُه َعـَىل {: قول اهللا عزَّ وجل َدى َوِديِن اْحلَ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُ

كُونَ  ِه َولَْو َكِرَه املُْْرشِ يِن ُكلِّ واهللا ما نزل تأويلها بعد، وال ينزل تأويلها : ، فقال}الدِّ

 يبـق كـافر بـاهللا حتى خيرج القائم عليه السالم، فإذا خرج القائم عليه الـسالم مل

العظيم، وال مرشك باإلمام إال كره خروجه حتى أن لو كان كـافرًا أو مـرشكًا يف 

 .)٢(يا مؤمن يف بطني كافر فاكرسين واقتله: بطن صخرة لقالت

عن أيب املقدام، عن أيب جعفر عليـه الـسالم يف قـول : ويف تفسري العيايش

هِ وَ {: اهللا يِن ُكلِّ كُونَ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ  يكون أن ال يبقى أحـد إال أقـّر }لَْو َكِرَه املُْْرشِ

 .بمحمد صىل اهللا عليه وآله

ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه {: وعن سامعة، عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم

كُونَ  ِه َوَلْو َكـِرَه املُْـْرشِ يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ َدى َوِديِن اْحلَ إذا خـرج :  قـال}بِاْهلُ

 .)٣(القائم مل يبق مرشك باهللا العظيم، وال كافر إال كره خروجه

ويف كتاب الكايف عن حممد بـن الفـضيل، عـن أيب احلـسن املـايض عليـه 

ّ : السالم قال  )٤(}ُيِريُدوَن لُِيْطِفئُوا ُنوَر اهللا بَِأْفَواِهِهمْ {: سألته عن قول اهللا عّز وجل

َواهللاُ {: ملؤمنني عليه الـسالم بـأفواههم، قلـتيريدون ليطفئوا والية أمري ا: قال

                                
.٢٨٩/ ١:  تفسري القمي)١(

 ٤٨١: ، تفسري فرات الكويف١٦ ح٦٧٠:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(

.٣ ح٤٨٢ –

.٥٢ وح٥٠ ح٨٧/ ٢: تفسري العيايش)٣(

.٨:  سورة الصف، اآلية)٤(
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هِ  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه {: قلت: إىل أن قال.. واهللا متم اإلمامة: ؟ قال}ُمتِمُّ ُنورِ

 ِّ ق َدى َوِديِن اْحلَ هو الذي أمر رسوله بالوالية لوصـيه والواليـة هـي : ؟ قال}بِاْهلُ

هِ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ {: قلت. دين احلق يظهره عىل مجيع األديان عنـد : ؟ قال}يِن ُكلِّ

هِ {: قيام القائم، قال يقول اهللا  }َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ {والية القائم : }َواُهللا ُمتِمُّ ُنورِ

نعم، أما هـذا احلـرف فتنزيـل، وأمـا غـريه : هذا  تنزيل؟ قال: بوالية عّيل، قلت

 .)١(فتأويل

ينِ لِيُظْهِ {: وقيل: وقال القرطبي  أي ليظهر الـدين ديـن اإلسـالم }َرُه َعَىل الدِّ

هذا عند نزول عيسى عليـه الـسالم، وقـال : قال أبو هريرة والضحاك. عىل كّل دين

  )٢(..ذاك عند خروج املهدي، ال يبقى أحد إال دخل يف اإلسالم: السدي

روي أن مجيـع ملـوك الـدنيا كلهـا : وقال القرطبي أيضًا يف موضـع آخـر

 دمنان وكافران، فاملؤمنان سليامن بن داود وإسكندر، والكافران نمـرومؤ: أربعة

يِن {: وبختنرص، وسيملكها من هذه األمة خامس لقوله تعاىل لُِيْظِهـَرُه َعـَىل الـدِّ

هِ   .)٣( وهو املهدي }ُكلِّ

ذلك عنـد خـروج املهـدي ال : قال السدي: وجاء يف تفسري البحر املحيط

 . )٤( وأدى اخلراجيبقى أحد إال دخل يف اإلسالم

ــاىل-٣ ــه تع اِت {:  قول اِحلَ ــصَّ ــوا ال ــنُْكْم َوَعِمُل ــوا ِم ــِذيَن َآَمنُ ــَد اهللا الَّ َوَع

ْم دِينَُهُم الَّـِذي  نَنَّ َهلُ َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَام اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَلُيَمكِّ

لَنَُّهمْ  ْم َوَلُيَبدِّ ُكوَن ِيب َشيْئًااْرَتَىض َهلُ  .)٥(} ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي َال ُيْرشِ

                                
.٩١ح١/٤٣٢: الكايف، الكليني)١(

.١٢٢ – ١٢١/ ٨:  تفسري القرطبي)٢(

.٤٨ – ٤٧/ ١١: تفسري القرطبي )٣(

.٣٤/ ٥:  تفسري البحر املحيط، أبو حيان األندليس)٤(

.٥٥:  سورة النور، اآلية)٥(
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َوَعــَد اهللاُ الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِمــنُْكْم َوَعِمُلــوا {: قولــه: قــال القمــي يف تفــسريه

اِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهمْ  اِحلَ  .)١( نزلت يف القائم من آل حممد صىل اهللا عليه وآله}..الصَّ

عن السدي، عن ابن عباس ريض اهللا عنـه يف قولـه : ات الكويفوروى فر

اِت َلَيـْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَْرضِ {: تعاىل اِحلَ  }َوَعَد اهللاُ الَِّذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ

 .نزلت يف آل حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم: إىل آخر اآلية، قال

: سمعت عبد اهللا بن حممد يقـول: الوروى أيضًا عن القاسم بن عوف، ق

احلَِاتِ { هي لنا أهل :  إىل آخر اآلية، قال}َوَعَد اهللاُ الَِّذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ

 .)٢(البيت

واملـروي عـن أهـل البيـت علـيهم : قال الشيخ الطربيس رمحـه اهللا تعـاىل

 . وسلمأهنا يف املهدي من آل حممد صىل اهللا عليه وآله : السالم

وروى العيايش بإسناده عن عيل بن احلسني عليه الـسالم أنـه قـرأ اآليـة، 

هم واهللا شيعتنا أهل البيت، يفعل اهللا ذلك هبم عىل يدي رجل منـا، وهـو : وقال

لو مل يبـق : مهدي هذه األمة، وهو الذي قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

ليوم، حتى ييل رجل مـن عـرتيت، اسـمه من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك ا

 . اسمي، يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت ظلًام وجوراً 

وروي مثل ذلك عن أيب جعفر وأيب عبـد اهللا علـيهام الـسالم، فعـىل هـذا 

احلَِاتِ {ـيكون املراد ب النبـي وأهـل بيتـه، صـلوات : }الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الـصَّ

آلية البشارة هلم باالستخالف، والـتمكن يف الـبالد، الرمحن عليهم، وتضمنت ا

 . وارتفاع اخلوف عنهم عند قيام املهدي عليه السالم منهم

 هـو أن جعـل }َكـَام اْسـَتْخَلَف الَّـِذيَن ِمـْن َقـبْلِِهمْ {: ويكون املراد بقوله

                                
.١٤/ ١:  تفسري القمي)١(

.٦ وح٣ ح٢٨٩ – ٢٨٨: يف تفسري فرات الكو)٢(
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الصالح للخالفة خليفة مثل آدم، وداود، وسليامن علـيهم الـسالم، ويـدل عـىل 

ا َجَعْلنَـاَك َخلِيَفـًة ِيف {، و )١(}إِينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفةً {: ذلك قوله َيا َداُووُد إِنَّ

ْكَمـَة َوَآَتيْنَـاُهْم ُمْلًكـا {: ، وقوله)٢(}اْألَْرضِ  َفَقْد َآَتيْنَـا َآَل إِْبـَراِهيَم الْكِتَـاَب َواْحلِ

 ً  .)٣(}عَظِيام

جـة، لقـول النبـي صـىل اهللا وعىل هذا إمجاع العرتة الطاهرة، وإمجاعهم ح

إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا، وعرتيت أهل بيتي، لن يفرتقـا : عليه وآله وسلم

حتى يردا عيلَّ احلوض، وأيضًا فإن التمكني يف األرض عىل اإلطالق، مل يتفق فيام 

 .)٤(مىض، فهو منتظر ألن اهللا عزَّ اسمه، ال خيلف وعده

: يف حديث له قـال.. ملؤمنني عليه السالمعن أمري ا: ويف كتاب االحتجاج

كّل ذلك لتتم النظرة التي أوجبها اهللا لعدوه إبلـيس إىل أن يبلـغ الكتـاب أجلـه، 

: وحيق القول عىل الكافرين، ويقرب الوعد احلق الـذي بينـه اهللا يف كتابـه بقولـه

اِت َلَيـ{ اِحلَ ْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكـَام َوَعَد اُهللا الَِّذيَن َآَمنُوا ِمـنُْكْم َوَعِمُلـوا الـصَّ

 وذلك إذا مل يبق من اإلسالم إال اسمه، ومن القـرآن }اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبْلِِهمْ 

إال رسمه، وغاب صاحب األمر بإيضاح العذر له يف ذلك، الشتامل الفتنـة عـىل 

 اهللا القلوب حتى يكون أقرب الناس إليه أشـدَّ عـداوة لـه، وعنـد ذلـك يؤيـده

بجنود مل تروها، ويظهر دين نبيه عىل يديه، ويظهـره عـىل الـدين كّلـه ولـو كـره 

 .)٥(املرشكون

زويـت يل : ويف مناقب آل أيب طالب عن النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه قـال

                                
.٣٠:  سورة البقرة، اآلية)١(

.٢٦:  سورة ص، اآلية)٢(

.٥٤:  سورة النساء، اآلية)٣(

.٢٦٧ / ٧:  تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)٤(

/ ٩٠: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٣٨٢/ ١:  اإلحتجاج، الـشيخ الطـربيس)٥(

.١ح١٢٥
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 . )١(األرض فأريت مشارقها ومغارهبا، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي يل منها

ال يبقـى عـىل األرض بيـت : نه قالوروى املقداد عنه صىل اهللا عليه وآله أ

مدر، وال وبر إال أدخله اهللا كلمة اإلسالم بعّز عزيز وذّل ذليل، إما أن يعّزهم اهللا 

 .)٢(فيجعلهم من أهلها، وإما أن يّذهلم فيدينون هبا

 الَّـِذيَن ، َذلَِك الْكِتَـاُب َال َرْيـَب فِيـِه ُهـًدى لِْلُمتَّقِـنيَ ،امل{:  قوله تعاىل-٤

ُن  ِ َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفقُونَ ُيْؤم َالَة َوِمم  .)٣(}وَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

عن داود بن كثـري الرقـي، عـن أيب عبـد اهللا عليـه : روى الشيخ الصدوق

 َّ مـن :  قـال}ُهًدى لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيْبِ {: السالم يف قول اهللا عزَّ وجل

ّ أقّر بقيام القائم   . عليه السالم أنه حق

سألت الـصادق جعفـر بـن حممـد علـيهام : وعن حييى بن أيب القاسم قال

 َّ امل َذلَِك الْكِتَاُب َال َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن {: السالم عن قول اهللا عزّّ  َ وجل

 احلجـة املتقون شيعة عيل عليـه الـسالم والغيـب فهـو: ؟ فقال}ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيْبِ 

 . الغائب

 َّ ِه َفُقْل {: وشاهد ذلك قول اهللا عزَّ وجل َوَيُقولُوَن لَْوَال ُأْنِزَل َعَلْيِه َآَيٌة ِمْن َربِّ

َام اْلَغْيُب هللاَِِّ َفاْنَتظُِروا إِينِّ َمَعُكْم ِمَن املُْنَْتظِرِينَ   فأخرب عزَّ وجـلَّ أن اآليـة هـي )٤(}إِنَّ

َّ الغيب، والغيب هو احلجة، وتصديق َوَجَعْلنَـا اْبـَن {:  ذلك قـول اهللا عـزَّ وجـل

                                
، سـنن ١٧١/ ٨: ، صـحيح مـسلم٩٨/ ١: آشوب مناقب آل أيب طالب، ابن شهر )١(

.٢٢١/ ٨: ، فتح الباري، ابن حجر٢٢٦٧ح٣١٩/ ٣: الرتمذي

، مـسند ٩٢/ ١٥: صحيح ابن حبـان. ٤٤٥/ ٣:  التفسري الصايف، الفيض الكاشاين)٢(

: ، املـستدرك، احلـاكم٢٥٥/ ٢٠: الطرباين, ، املعجم الكبري١٠٣/ ٤: أمحد بن حنبل

٤٣٠/ ٤.

.٣-١: ، اآلية سورة البقرة)٣(

.٢٠:  سورة يونس، اآلية)٤(
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ُه َآَيةً   .)٢( يعني حجة)١(}َمْرَيَم َوُأمَّ

َيْوَم َيْأِيت َبْعُض َآَياِت َربَِّك َال َينَْفـُع َنْفـًسا إِيَامُهنَـا َملْ َتُكـْن {:  قوله تعاىل-٥

 ُ  .)٣(}َآَمنَْت ِمْن َقبْل

د اهللا عليه السالم أنه عن عيل بن رئاب، عن أيب عب: روى الشيخ الصدوق

َّ : قال َيْوَم َيْأِيت َبْعُض َآَياِت َربَِّك َال َينَْفُع َنْفًسا إِيَامُهنَا َملْ َتُكْن {: يف قول اهللا عزَّ وجل

 ُ اآليات هم األئمة، واآلية املنتظرة هو القائم عليه السالم، :  فقال}َآَمنَْت ِمْن َقبْل

 آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمـن فيومئذ ال ينفع نفسًا إيامهنا مل تكن

 .)٤(تقدمه من آبائه عليهم السالم

ا{:  قوله تعاىل-٦ يِي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ  .)٥(}اْعَلُموا َأنَّ اهللاَ ُحيْ

عن سالم بن املستنري، عن أيب جعفر عليه الـسالم : روى الشيخ الصدوق

 َّ ـااْعَلُموا َأنَّ اَهللا{: يف قول اهللا عزَّ وجل يِي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ حيييهـا اهللا :  قـال} ُحيْ

 .)٦( والكافر ميت- بموهتا كفر أهلها -عزَّ وجلَّ بالقائم عليه السالم بعد موهتا 

َوَال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا الْكِتَاَب ِمْن َقْبُل َفطَـاَل َعَلـْيِهُم {:  قوله تعاىل-٧

 .)٧(}ْم َوَكثٌِري ِمنُْهْم َفاِسقُونَ اْألََمُد َفَقَسْت ُقُلوُهبُ 

عن أمحد بن احلسن امليثمي، عن رجل من أصحاب أيب عبـد اهللا : النعامين

                                
.٥٠:  سورة املؤمنون، اآلية)١(

.١٨ -١٧:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(

.١٥٨:  سورة األنعام، اآلية)٣(

.١٨:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٤(

.١٧:  سورة احلديد، اآلية)٥(

.١٣ ح٦٦٨:  الشيخ  الصدوق كامل الدين ومتام النعمة،)٦(

.١٦:  سورة احلديد، اآلية)٧(
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نزلـت هـذه اآليـة التـي يف : سمعته يقول: جعفر بن حممد عليهام السالم أنه قال

َلـْيِهُم اْألََمـُد َوَال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا الْكِتَاَب ِمـْن َقبْـُل َفطَـاَل عَ {سورة احلديد 

ْم َوَكثٌِري ِمنُْهْم َفاِسقُونَ  َّ }َفَقَسْت ُقُلوُهبُ َأنَّ {:  يف أهل زمان الغيبة، ثم قال عزَّ وجل

ُكْم َتْعِقلُونَ  ا َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اْآلََياِت َلَعلَّ يِي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ  .)١(}اهللاَ ُحيْ

َّ إنام األمد أمد الغيبة، فإنه أ: وقال يـا أمـة حممـد، أو يـا معـرش : راد عزَّ وـجل

الشيعة، ال تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علـيهم األمـد، فتأويـل هـذه 

اآلية جاء يف أهل زمان الغيبة وأيامها دون غريهم من أهـل األزمنـة، وإن اهللا تعـاىل 

خيـيل أرضـه منهـا هنى الشيعة عن الشك يف حجة اهللا تعاىل، أو أن يظنوا أن اهللا تعاىل 

بىل، اللهم ال : طرفة عني، كام قال أمري املؤمنني عليه السالم يف كالمه لكميل بن زياد

ختلو األرض من حجة هللا إما ظاهر معلوم، أو خائف مغمور، لئال تبطل حجـج اهللا 

 .)٢(وبيناته، وحّذرهم من أن يشّكوا أو يرتابوا، فيطول عليهم األمد فتقسوا قلوهبم

ْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَهـا {: عاىل قوله ت-٨ ُبوِر ِمـْن َبْعـِد الـذِّ َوَلَقْد َكتَبْنَا ِيف الزَّ

ونَ  اِحلُ .)٣(}ِعبَاِدَي الصَّ

َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَهـا {: قال الشيخ الطربيس رمحـه اهللا تعـاىل يف تفـسري اآليـة

ونَ  اِحلُ ملهـدي عليـه هـم أصـحاب ا:  قال أبو جعفـر عليـه الـسالم}ِعبَاِدَي الصَّ

 . السالم يف آخر الزمان

ويدل عىل ذلك ما رواه اخلاص والعام عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أنه 

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد، لطـول اهللا ذلـك اليـوم حتـى يبعـث رجـالً : قال

 .)٤(صاحلًا من أهل بيتي، يمأل األرض عدالً وقسطًا، كام قد ملئت ظلًام وجوراً 

                                
.١٧:  سورة احلديد، اآلية)١(

.٣٢ – ٣١:  كتاب الغيبة، النعامين)٢(

.٥:  سورة األنبياء، اآلية)٣(

.١٢٠/ ٧:  تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)٤(
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ْكِر {: قوله: ل القمي أيضًا يف التفسريوقا ُبوِر ِمْن َبْعِد الـذِّ َوَلَقْد َكتَبْنَا ِيف الزَّ

ونَ  اِحلُ  فبرش اهللا نبيه صـىل اهللا عليـه وآلـه أن أهـل }َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَها ِعبَاِدَي الصَّ

 .)١(بيتك يملكون األرض، ويرجعون إىل الدنيا، ويقتلون أعداءهم

قٌّ ِمثَْل َما َأنَُّكْم َتنْطِقُونَ {: قوله تعاىل -٩ َامِء َواْألَْرِض إِنَُّه َحلَ  .)٢(}َفَوَربِّ السَّ

بإسناده عن أيب صالح، عن عبد اهللا بن العبـاس يف : روى الشيخ الطويس

ـ{: قول اهللا تعاىل ُه َحلَ َامِء َواْألَْرِض إِنَّ َامِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن َفَوَربِّ السَّ قٌّ َوِيف السَّ

ُكْم َتنْطِقُونَ  َأْيَن َما َتُكوُنوا َيـأِْت {قيام القائم عليه السالم، ومثله :  قال}ِمْثَل َما َأنَّ

 .أصحاب القائم عليه السالم جيمعهم اهللا يف يوم واحد:  قال)٣(}بُِكُم اهللاُ َمجِيًعا

وعن إسحاق بن عبد اهللا بن عيل بن احلسني عليـه الـسالم يف هـذه اآليـة 

ُكْم َتنْطِقُونَ َفَورَ { قٌّ ِمْثَل َما َأنَّ ُه َحلَ َامِء َواْألَْرِض إِنَّ قيـام القـائم عليـه :  قال}بِّ السَّ

 . السالم من آل حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

اِت {وفيــه نزلــت : قــال اِحلَ ــوا ِمــنُْكْم َوَعِمُلــوا الــصَّ ــِذيَن َآَمنُ َوَعــَد اهللاُ الَّ

ْم دِينَُهُم الَّـِذي َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَ  نَنَّ َهلُ ْرِض َكَام اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَلُيَمكِّ

ُكوَن ِيب َشيْئًا لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي َال ُيْرشِ ْم َوَلُيَبدِّ :  قال)٤(}اْرَتَىض َهلُ

 .)٥(نزلت يف املهدي عليه السالم

 .)٦(}َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة ِجئْنَا بُِكْم َلِفيًفا{:  قوله تعاىل-١٠

                                
.٢٩٧/ ٢:  تفسري القمي)١(

.٢٣:  سورة الذاريات، اآلية)٢(

.١٤٨: البقرة، اآلية سورة )٣(

.٥٥:  سورة النور، اآلية)٤(

.١٣٣ و١٣٢ ح١٧٧ – ١٧٦: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٥(

.٧:  سورة اإلرساء، اآلية)٦(
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ةِ {: تفسري عيل بن إبراهيم  يعني القائم عليه الـسالم }َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَر

 .)١(وأصحابه

وروى أصحابنا أهنـم خيرجـون مـع :  قال الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعاىل

 .)٢(قائم آل حممد عليهم السالم

ْرَتنَا إَِىل َأَجٍل َقرِيبٍ {:  قوله تعاىل-١١  .)٣(}لَْوَال َأخَّ

ْرَتنَـا إَِىل {: عن الصادق عليه السالم يف قوله تعاىل: تفسري العيايش لَْوَال َأخَّ

 .)٤(إىل خروج القائم عليه السالم فإن معه النرص والظفر:  قال}َأَجٍل َقرِيبٍ 

َّْن {:  قوله تعاىل-١٢ َمنََع َمـَساِجَد اهللا َأْن ُيـْذَكَر فِيَهـا اْسـُمُه َوَمْن َأْظَلُم ِمم

ْنَيا ِخـْزٌي  ْم ِيف الـدُّ ْم َأْن َيْدُخُلوَها إِالَّ َخائِِفَني َهلُ ا ُأولَئَِك َما َكاَن َهلُ َوَسَعى ِيف َخَراِهبَ

ْم ِيف اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ   .)٥(}َوَهلُ

 أنـه إذا قـام املهـدي، وفـتح وثالثها، إن املراد بخزهيم يف الدنيا: الطربيس

 .)٦(قسطنطينية، فحينئذ يقتلهم، عن السدي

هـو إنـه إذا قـام املهـدي يف آخـر الزمـان : ويف تفسري الثعلبي عن السدي

 . )٧(فتحت قسطنطينية فقتل مقاتليهم، وسبى ذرارهيم، فذلك خزهيم يف الدنيا

                                
.٣ح٤٦/ ٥١: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٢/١٤:  تفسري القمي)١(

.٣٧٧ / ٤:  تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)٢(

.٧٧: ة سورة النساء، اآلي)٣(

. ٤٨ح٢٣٥/ ٢، و١٩٥ح٢٥٨/ ١:  تفسري العيايش)٤(

.١١٤:  سورة البقرة، اآلية)٥(

، تفــسري ابــن ٧٩/ ٢: ، تفــسري القرطبــي٣٥٦/ ١:  جممــع البيــان، الطــربيس)٦(

.١٠٨/  ١:  ، الدر املنثور، السيوطي١٣٢/  ١:  فتح القدير، الشوكاين. ١/١٦٢:كثري

.٢٦١/ ١:  تفسري الثعلبي)٧(
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الــه قتــل املهـدي إيـاهم إذا خـرج، ق: وقيـل: ويف تفـسري البحـر املحـيط

 .)١(املروزي

يُن ُكلُُّه هللا{: قوله تعاىل -١٣   )٢(}َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

مل : روى زرارة، وغريه، عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم أنـه قـال: الطربيس

جيئ تأويل هذه اآلية، ولو قام قائمنا بعد، سريى من يدركه ما يكون مـن تأويـل 

آلية، وليبلغن دين حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم مـا بلـغ الليـل، حتـى ال هذه ا

ُكوَن ِيب {: يكون مرشك عىل ظهر األرض، كام قـال اهللا تعـاىل َيْعُبـُدوَننِي َال ُيـْرشِ

 .)٣(}َشيْئًا

وال يقبل صاحب هذا األمر اجلزية كام قبلها رسول اهللا صىل اهللا : العيايش

ُه هللا{: عليه وآله وهو قول اهللا يُن ُكلُّ .)٤(}َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

مل جييء تأويل هذه اآلية بعد وسيتحقق مضموهنا إذا ظهـر : قيل: اآللويس

املهدي فإنه ال يبقى عىل ظهر األرض مرشك أصًال عىل ما روي عن أيب عبـد اهللا 

 .)٥(ريض اهللا تعاىل عنه

َولَنُِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعـَذاِب اْألَْدَنـى ُدوَن اْلَعـَذاِب اْألَْكـَربِ {:  قوله تعاىل-١٤

ُهْم َيْرِجعُونَ   .)٦(}َلَعلَّ

                                
.١/٥٢٩: البحر املحيط، أبو حيان األندليس تفسري )١(

.٣٩: اآلية,  سورة األنفال)٢(

.٤٦٧/ ٤:  جممع البيان، الطربيس)٣(

.٣٤٥ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٦٠/ ٢:  تفسري العيايش)٤(

.٢٠٧/ ٩:  تفسري  اآللويس)٥(

.٢١: سورة السجدة، اآلية )٦(
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روي عن جعفر بـن حممـد عليـه الـسالم أنـه خـروج املهـدي : القرطبي

 .)١(بالسيف

 

                                
.١٩٨/ ٧:  البحر املحيط، أبو حيان األندليس، تفسري١٠٧/ ١٤: تفسري القرطبي )١(
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٣٤٣ ................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الرابع

  الرابع الفصل

  السالم عليه المهدي اإلمام غيبة

 :وفيها أمور
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إن ذكر غيبة اإلمام املهدي عليه السالم جاء كثريًا يف أحاديث أهل البيـت 

عليهم السالم قبل غيبته بأكثر من قرنني من الزمن، وقد بلغ ذلـك حـّد التـواتر 

والشهرة بني املحدثني وكذلك املؤرخني والشعراء أيضًا، األمر الذي يـدل عـىل 

 الغيبة وحتميتها يف ظرفها، وقد تناول أيضًا موضوع الغيبة مجلـة مـن صدق أمر

مـدها، واحلكمـة أيثًا، وذكروا أسباب الغيبة وطول األعالم بالتأليف قديًام وحد

 .)١(منها

أخبار الغيبـة قـد سـبقت زمـان ) إن: (قال الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعاىل

                                
 : فمن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع ماييل)١(

كتاب الغيبة لـشيخ الطائفـة أيب ، وكتاب الغيبة، تأليف حممد بن إبراهيم النعامين

 . إيران_نرش مكتبة بصرييت، قم  ) هـ٤٦٠ت (جعفر حممد بن احلسن الطويس 

وكتاب الغيبة للشيخ حممـد حـرز الـدين، وكتـاب وكتاب الغيبة للشيخ املفيد، 

 . إيران–الغيبة للشيخ حممد رضا اجلعفري، نرش مركز األبحاث العقائدية  قم 

) غيبة اإلمام املهدي عليه السالم عنـد اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم(وكتاب 

 .للسيد ثامر هاشم العميدي، نرش وإصدار مركز الرسالة

للسيد حممـد عـيل احللـو ) راءة تأريخ ورؤية مستقبلالغيبة واإلنتظار ق(وكتاب 

.تقديم وحتقيق، مركز الدراسات التتخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالم
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ا املحـدثون مـن الـشيعة يف وخلـده.. احلجة عليه السالم، بل زمان أبيه وجـده

أصوهلم املؤلفة يف أيام السيدين الباقر والصادق علـيهام الـسالم، وآثروهـا عـن 

النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم واألئمة عليهم السالم واحدًا بعـد واحـد، صـح 

بذلك القول يف إمامة صاحب الزمـان عليـه الـسالم بوجـود هـذه الـصفة لـه، 

 . ه وإعالم إمامته، وليس يمكن ألحد دفع ذلكوالغيبة املذكورة يف دالئل

احلـسن بـن حمبـوب : ومن مجلة ثقات املحـدثني واملـصنفني مـن الـشيعة

الزراد، وقد صنف كتاب املشيخة الذي هو يف أصول الشيعة أشـهر مـن كتـاب 

املزين وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه مـن 

 .  فوافق اخلرب اخلرب، وحصل كّل ما تضمنه اخلرب بال اختالفأخبار الغيبة،

ما رواه عن إبراهيم اخلارقي، عن أيب بصري، عن أيب عبـد : ومن مجلة ذلك

لقائم آل حممـد : كان أبو جعفر عليه السالم يقول: قلت له: اهللا عليه السالم قال

نعـم يـا أبـا : فقـال يل: عليه السالم غيبتان واحدة طويلة واألخرى قصرية، قال

 حتـى - يعنـي ظهـوره -بصري، إحدامها أطول من األخرى، ثم ال يكون ذلـك 

خيتلف ولد فالن، وتضيق احللقـة، ويظهـر الـسفياين، ويـشتد الـبالء، ويـشمل 

الناس موت وقتل، ويلجأون منه إىل حرم اهللا تعاىل وحرم رسوله صىل اهللا عليـه 

 .)١(وآله وسلم

 

وهكذا اقتضت حكمة الباري تعاىل أن يغيب عن الناس مجيعًا إمامهم بعد 

ما جرى عليه ماجرى من اإلضطهاد اجلائر واملالحقة املـستمرة مـن قبـل تلـك 

الزمر الفاسدة، واألنظمة اجلائرة التي مافتئت تعمـل عـىل إبـادة وتـصفية عـرتة 

ه اهللا عنهم إىل أن يأذن له بالظهور الرسول صىل اهللا عليه وآله ومن أجل ذلك غيب

يف وقته الذي أراده له، فيطّهر األرض مـن بـراثن الفـساد والطغيـان، وخيلـص 

                                
.٢٥٩ – ٢٥٧/ ٢:  إعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطربيس)١(
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 .الناس من الظلم والعدوان، فيمأل الدنيا قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

هذا وقد أنبأت مجلة من الروايات الرشيفة بأن غيبة اإلمـام عليـه الـسالم 

من نوعها يف تأريخ األمم، بل وقـع يف األمـم الـسالفة أيـضًا مثـل ليست األوىل 

, غيبته، فقد غاب بعض  األنبياء عن أقوامهم فرتة من الزمن حلكمة اقتضت ذلك

فحينئذ اليكون هذا األمر مستغربًا عند عامة الناس، وقـد وقـع مثلـه يف األمـم 

 . )١(الغابرة

 ومل يتفهموا ّرس الغيبـة التـي وقد شنّع علينا بعض املخالفني القول بغيبته،

سوف يتمّخض منها النرص والظفر حني يأذن له الباري تعاىل بالظهور، هذا مـع 

اعتقاد فرق املسلمني بوجود عيسى واخلرض عليهام السالم، وقد غابا عن الناس 

 .إىل أن يظهرمها اهللا تعاىل يف آخر الزمان

 :مثال هؤالءورحم اهللا الشيخ البالغي إذ يقول يف رّده عىل أ

ــاؤه ــوف األذاة اختف ــن خ ــُك م   ومل ي

 

  ولكـــّن بـــأمر اهللا خـــّري لـــه الـــسرتُ 

  وحاشاه من جـبن ولكـن هـو الـذي 

 

  غدا خيتشيه مـن حـوى الـربُ والبحـرُ 

  أكلُّ اختفاء خلـت مـن خيفـة األذى 

 

ــستنزل النــرصُ  ــه ُي ــاء في ــرّب اختف   ف

ـــربام  ـــًا ف ـــت جبن ـــرار خل ـــّل ف   وك

 

ـــه الكـــرُ ي ـــأٍس ليمكن ـــو ب ـــُر أخ   ف

ـــة    فكـــم قـــد متـــادت للنبيـــني غيب

 

  عــىل موعــد فيهــا إىل رهبــم فــروا

ـــه  ـــشعب قبل ـــار وال ـــوم الغ   وإن بي

 

ــربُ  ــرب اخل ــن اخل ــي ع ــام يغن ــاء ك   غن

  وإن كنـــت يف ريـــٍب لطـــول بقائـــه 

 

  !فهل رابك الدجاُل والصالُح اخلـُرض؟

ـــٌب  أن  ُيعّمـــر  كـــافرٌ      أيـــرىض  لبي

 

ــه  ال ــى  ب ــاٍق  ليمح ــاه يف ب   كفــرُ ويأب

ذا وقد أفصحت الروايـات الـرشيفة أن لإلمـام عليـه الـسالم غيبتـني، ه

                                
 راجع ماذكره الشيخ  الصدوق رمحه اهللا تعاىل مـن غيبـات األنبيـاء وأوهلـم نبـي اهللا )١(

. الخ١٢٧ص: الشيخ الصدوق, يس عليه السالم يف كامل الدين ومتام النعمةإدر
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 .إحدامها صغرى، واألخرى كربى

قال أبو عبد اهللا عليه : ومن ذلك ما رواه النعامين عن إسحاق بن عامر قال

للقائم غيبتان إحدامها قصرية، واألخرى طويلة، الغيبـة األوىل ال يعلـم : السالم

ه، واألخرى ال يعلم بمكانه فيها  إال خاصـة مواليـه بمكانه فيها إال خاصة شيعت

 .)١(يف دينه

وكـان اخلـرب بغيبتـه ثابتـًا قبـل وجـوده، : قال الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

وبدولته مستفيضًا قبل غيبته، وهـو صـاحب الـسيف مـن أئمـة اهلـدى علـيهم 

 .السالم، والقائم باحلق، املنتظر لدولة اإليامن

تان، إحدامها أطول مـن األخـرى، كـام جـاءت بـذلك وله قبل قيامه غيب

األخبار، فأما القرصى منهام فمنذ وقت مولـده إىل انقطـاع الـسفارة بينـه وبـني 

 . شيعته، وعدم السفراء بالوفاة

: وأما الطوىل فهي بعد األوىل ويف آخرهـا يقـوم بالـسيف، قـال اهللا تعـاىل

} ْ ـَوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعـَىل الَّـِذيَن اسْتُـض ًة َوَنْجَعَلُهـُم ِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهـْم َأئِمَّ

ا ِمنُْهْم َما َكـاُنوا ،اْلَواِرثِنيَ  ْم ِيف اْألَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَ َن َهلُ  َوُنَمكِّ

 .)٢(}َحيَْذُرونَ 

ُبوِر ِمْن َبعْـدِ {: وقال جلَّ ذكره ْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَهـا َوَلَقْد َكتَبْنَا ِيف الزَّ  الـذِّ

ونَ  اِحلُ  .)٣(}ِعبَاِدَي الصَّ

لن تنقيض األيام والليايل حتى يبعـث : وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

اهللا رجًال من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، يملؤها عـدالً وقـسطًا كـام ملئـت 

                                
.٢ح١٧٠: النعامين,  كتاب الغيبة)١(

.٦ - ٥: اآلية,  سورة القصص)٢(

.١٠٥: اآلية,  سورة األنبياء)٣(
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 .ظلًام وجوراً 

 إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليـوم لو مل يبق من الدنيا: وقال عليه السالم

حتى يبعث اهللا فيه رجالً من ولدي، يواطئ اسمه اسمي، يملؤها عـدالً وقـسطًا 

 .)١(كام ملئت ظلًام وجوراً 

 

ابتدأت الغيبة الصغرى من حني وفاة أبيه اإلمام احلسن العـسكري عليـه 

، وانتهت بوفـاة الـسفري  عاماً ٦٩، واستغرقت مدهتا )٢( للهجرة٢٦٠السالم سنة 

 للهجرة، فانقطعت الـسفارة ٣٢٨أيب احلسن عيل بن حممد السمري سنة : الرابع

 .بينه وبني شيعته

 .)٣(.. وأما الغيبة الكربى فهي بعد األوىل ويف آخرها يقوم بالسيف

 

نهم اإلمـام املهـدي عليـه السفراء يف زمن الغيبة الصغرى أربعة، وقد عيـ

ة الـصغرى خـالل الغيبـوكـان النـاس , السالم وكالء وسفراء بينه وبني شـيعته

يتصلون باإلمام عن طريق هؤالء السفراء، فهم الواسطة بينه وبني شيعته، فكان 

 .)٤(..السفراء األربعة يرونه، وربام رآه غريهم، ويلتقون به

ئل الـشيعة إىل اإلمـام عليـه فمن مهامهم استالم األمخاس، وإيصال مـسا

 .السالم، فيجيب عىل مسائلهم، ثم بعد ذلك يقومون بتسليمها إىل أرباهبا

                                
.٣٤١ – ٣٤٠ / ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(

بة الصغرى من حني والدته كام مّر  لكن الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل حسب ابتداء الغي)٢(

.عليك قريباً 

.٤٢٧: السيد حمسن األمني, املجالس السنية:  راجع)٣(

 نفس املصدر السابق)٤(
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عثامن بن سعيد، ثم ابنه حممد بن عثامن، ثم أبو القاسم احلسني بن : وأول السفراء هو

 .ثم أبو احلسن عيل بن حممد السمري ريض اهللا عنهم, روح بن أيب بحري النوبختي

 : يان يشء من تأرخيهم ومايرتبط هبم رضوان اهللا عليهموإليك هنا ب

 

وكان يقال له السامن ألنه كان يتجر بالسمن تغطية لألمـر، وكـان الـشيعة 

إذا محلوا إىل احلسن العسكري عليه السالم ماجيب عليهم مـن املـال جعلـه أبـو 

 .من ومحله إليه تقيةعمرو يف زقاق الس

ثـم ابنـه اإلمـام , وكان اإلمام عيل اهلادي عليه السالم نـّصبه وكـيًال  عنـه

 .ثم كان سفريًا لإلمام املهدي عليه السالم, احلسن العسكري عليه السالم

أنه الشيخ املوثوق بـه، وقـال : قال الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة يف حقه

هذا أبو عمرو الثقة األمني، ماقالـه لكـم :  حقهاإلمام عيل اهلادي عليه السالم يف

 .)١(وما أداه إليكم فعني يؤديه, فعني يقوله

سـألته : وأخرب أبو عيل أمحد بن إسحاق، عن أيب احلـسن عليـه الـسالم قـال

العمـري ثقتـي فـام أدى : من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: وقلت

فعني يقول، فاسمع له وأطـع، فإنـه الثقـة إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني 

: املأمون، وأخربين أبو عيل أنه سأل أبا حممد عليه السالم عـن مثـل ذلـك، فقـال لـه

العمري وابنه ثقتان، فام أديا إليك عني، فعني يؤديان، وما قاال لك، فعنـي يقـوالن، 

 .)٢(ضيا فيكفاسمع هلام وأطعهام، فإهنام الثقتان املأمونان، فهذا قول إمامني قد م

وروى الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل عن حممد بن إسامعيل وعيل ابن عبد 

دخلنا عىل أيب حممد احلسن عليه السالم بّرس مـن رأى وبـني : اهللا احلسينيان قاال

                                
.٤٢٨: السيد حمسن األمني,  املجالس السنية)١(

.٣٣٠ / ١: الكليني,  الكايف)٢(
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يـا مـوالي : يديه مجاعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل عليه بـدر خادمـه فقـال

 نفر من شيعتنا باليمن يف حديث طويـل هؤالء: بالباب قوم شعث غرب، فقال هلم

فامض فائتنا بعثامن بن سعيد : قال احلسن عليه السالم لبدر: يسوقانه إىل أن قاال

العمري، فام لبثنا إال يسريًا حتى دخل عثامن، فقـال لـه سـيدنا أبـو حممـد عليـه 

امض يا عثامن، فإنك الوكيل والثقة املأمون عىل مـال اهللا، واقـبض مـن : السالم

 . ؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املاله

واهللا إن عـثامن ملـن ! يا سيدنا: ثم قلنا بأمجعنا: ثم ساقا احلديث إىل أن قاال

خيار شيعتك، ولقد زدتنا علًام بموضعه من خدمتك، وأنه وكيلك وثقتـك عـىل 

نعم، واشهدوا عىل أن عثامن بن سعيد العمـري وكـييل، وأن : مال اهللا تعاىل، قال

 .)١(نه حممدًا وكيل ابني مهدّيكماب

وأخربين هبة اهللا بن : قال أبو العباس: وقال الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

: حممد ابن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري ريض اهللا عنه عن شيوخه قـالوا

مل تزل الشيعة مقيمة عىل عدالة عثامن بن سعيد وحممد بن عثامن رمحهـا اهللا تعـاىل 

 مات أبو عمرو عثامن بن سعيد  رمحه اهللا تعـاىل، وغـسله ابنـه أبـو جعفـر إىل أن

 . )٢(..حممد بن عثامن، وتوىل القيام به

 

فلام مىض أبو عمرو عـثامن بـن سـعيد : قال الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

ثامن مقامه بنص أيب حممد عليه السالم عليـه ونـص قام ابنه أبو جعفر حممد بن ع

 .)٣(أبيه عثامن عليه بأمر القائم عليه السالم

                                
.٣٥٦ - ٣٥٥: الطويس,  الغيبة)١(

.٣٢٧ ح٣٦٢:  الغيبة، الطويس)٢(

.٣٥٩: نفس املصدر )٣(
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وجاء يف الرواية السابقة التي رواها الشيخ رمحه اهللا تعاىل عن هبة اهللا ابـن 

إىل أن مات أبو عمرو عثامن بـن سـعيد  رمحـه اهللا تعـاىل : حممد عن شيوخه قالوا

مد بن عثامن، وتوىل القيام به وجعل األمر كلـه مـردودًا وغسله ابنه أبو جعفر حم

إليه، والشيعة جمتمعة عىل عدالته وثقته وأمانته ملا تقدم له من النص عليه باألمانة 

والعدالة، واألمر بالرجوع إليه يف حياة احلسن عليه السالم وبعد موتـه يف حيـاة 

بأمانته، والتوقيعات ختـرج أبيه عثامن بن سعيد، ال خيتلف يف عدالته، وال يرتاب 

عىل يده إىل الشيعة يف املهامت طول حياته باخلط الذي كانت خترج يف حيـاة أبيـه 

 . عثامن، ال يعرف الشيعة يف هذا األمر غريه، وال يرجع إىل أحد سواه

وقــد نقلــت عنــه دالئــل كثــرية، : قــال الــشيخ الطــويس رمحــه اهللا تعــاىل

ور أخربهم هبا عنه زادهتم يف هـذا األمـر ومعجزات اإلمام ظهرت عىل يده، وأم

 . )١(..بصرية، وهي مشهورة عند الشيعة، وقد قدّمنا طرفًا منها

وقد تقدم أيضًا آنفًا كالم اإلمام العسكري وثناؤه عليه وعىل أبيه ريض اهللا 

العمري وابنه ثقتان، فام أديا إليك عني فعني يؤديان وما قاال لك فعنـي >: عنهام

 .<ع هلام وأطعهام فإهنام الثقتان املأمونانيقوالن، فاسم

واشـهدوا عـىل أن عـثامن بـن سـعيد >: وقوله عليه السالم أيضًا يف حقه

 .<العمري وكييل، وأن ابنه حممدًا وكيل ابني مهديكم

 :ييل ومما جاء يف حممد بن عثامن من الروايات وما روي عنه ما

العمري قدس رسه أنـه روي عن حممد بن عثامن : قال أبو جعفر بن بابويه

واهللا إن صاحب هذا األمر ليحرض املوسم كّل سنة يرى النـاس ويعـرفهم، : قال

 .ويرونه وال يعرفونه

سألت حممد بن عـثامن ريض اهللا : وعن عبد اهللا بن جعفر احلمريي أنه قال

                                
.٣٢٧ ح٣٦٢: الطويس,  الغيبة)١(
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نعم، وآخر عهدي به عند بيت اهللا : رأيت صاحب هذا األمر؟ قال: عنه فقلت له

 . اللهم أنجز يل ما وعدتني: ليه السالم يقولاحلرام وهو ع

ورأيته صلوات اهللا عليه متعلقًا بأستار : وقال حممد بن عثامن ريض اهللا عنه

 .اللهم انتقم يل من أعدائك: الكعبة يف املستجار وهو يقول

خـرج إىل حممـد بـن عـثامن : وعن عيل بن صـدقة القمـي رمحـه اهللا  قـال

إمـا :  من غري مسألة ليخرب الذين يسألون عن االسمالعمري ريض اهللا عنه ابتداءً 

السكوت واجلنة، وإما الكالم والنار، فإهنم إن وقفوا عـىل االسـم أذاعـوه، وإن 

 .وقفوا عىل املكان دلوا عليه

دخلت عىل أيب جعفر حممـد : وقال أبو احلسن عيل بن أمحد الدالل القمي

ه وبـني يديـه سـاجة ونّقـاش بن عثامن ريض اهللا عنه يومًا ألسلم عليـه، فوجدتـ

ينقش عليها، ويكتب آيًا من القرآن وأسامء األئمة عليهم السالم عىل حواشـيها، 

هذه لقربي تكون فيه أوضع عليها : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال يل: فقلت له

، وأنا يف كل يوم أنزل فيه  فـأقرأ جـزءا مـن )١(أسند إليها وقد عرفت منه: أو قال

فأخذ بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا مـن : اصعد، وأظنه قالالقرآن  فيه ف

شهر كذا وكذا من سنة كذا وكـذا رصت إىل اهللا عـزَّ وجـلَّ ودفنـت فيـه وهـذه 

 .الساجة معي

فلام خرجت من عنده أثبت ما ذكره ومل أزل مرتقبًا به ذلك فام تأخر األمـر 

الشهر الذي قاله مـن الـسنة حتى اعتل أبو جعفر، فامت يف اليوم الذي ذكره من 

 . التي ذكرها، ودفن فيه

إن أبا جعفـر العمـري قـدس رسه : وقال حممد بن عيل بن األسود القمي

 .للناس أسباب: حفر لنفسه قربًا وسّواه بالساج، فسألته عن ذلك فقال

                                
.فرغت منه:  يف بعض النسخ)١(
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قـد أمـرت أن أمجـع أمـري، فـامت بعـد ذلـك : وسألته عن ذلك؟ فقـال

 .بشهرين ريض اهللا عنه وأرضاه

وجدت بخط أيب غالب الزراري رمحه اهللا وغفر له : وقال أبو نرص هبة اهللا

أن أبا جعفر حممد بن عثامن العمري رمحه اهللا مـات يف آخـر مجـادى األوىل سـنة 

 . مخس وثالثامئة

وذكر أبو نرص هبة اهللا أن أبا جعفر العمري رمحـه اهللا مـات يف سـنة أربـع 

ر نحـوًا مـن مخـسني سـنة حيمـل النـاس إليـه وثالثامئة، وأنه كان يتوىل هذا األم

أمواهلم، وخيرج إليهم التوقيعات باخلط الذي كان خيـرج يف حيـاة احلـسن عليـه 

السالم إليهم باملهامت يف أمر الدين والدنيا وفيام يسألونه  من املـسائل باألجوبـة 

 العجيبة ريض اهللا عنه وأرضاه 

 بن عثامن عند والدته يف شارع إن قرب أيب جعفر حممد: قال أبو نرص هبة اهللا

 .)١(باب الكوفة يف املوضع الذي كانت دوره ومنازله فيه

 

قد كان أبو القاسـم ابـن روح رمحـه اهللا تعـاىل يف زمـن حممـد بـن عـثامن 

 .العمري يعتمد عليه يف استالم بعض األموال، وكان ثقته

أخربنـا مجاعـة، عـن أيب جعفـر : قال, روى الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

حدثنا أبو جعفر حممد بن عـيل األسـود : حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه، قال

كنت أمحل األموال التي حتصل يف باب الوقف إىل أيب جعفر حممـد : رمحه اهللا قال

 إليه يومًا شيئًا من األمـوال يف بن عثامن العمري رمحه اهللا فيقبضها مني، فحملت

آخر أيامه قبل موتـه بـسنتني أو ثـالث سـنني، فـأمرين بتـسليمه إىل أيب القاسـم 

الروحي ريض اهللا عنه، فكنت أطالبه بالقبوض، فشكا ذلك إىل أيب جعفـر ريض 

                                
.٣٦٦ -٣٦٣: الطويس,  الغيبة)١(
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كّل مـا وصـل إىل أيب القاسـم فقـد : اهللا عنه فأمرين أن ال أطالبه بالقبوض وقال

، فك  .نت أمحل بعد ذلك األموال إليه وال أطالبه بالقبوضوصل إيلَّ

أمرت أن أويص إىل أيب القاسم احلسني بـن روح ريض اهللا : ويف رواية قال

 .)١(عنه

أن أبا جعفر حممد بـن : وقال أبو عيل حممد بن مهام ريض اهللا عنه وأرضاه

، عثامن العمري قدس اهللا روحه مجعنا قبل موته وكنا وجـوه الـشيعة وشـيوخها

إن حدث عيلَّ حدث املـوت فـاألمر إىل أيب القاسـم احلـسني بـن روح : فقال لنا

النوبختي، فقد أمرت أن أجعلـه يف موضـعي بعـدي فـارجعوا إليـه وعولـوا يف 

 .أموركم عليه

ويف رواية أن أبا جعفر العمري ملا اشتدت حاله اجتمع مجاعة مـن وجـوه 

ث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال إن حد: الشيعة فدخلوا عىل أيب جعفر فقالوا له

هذا أبو القاسم احلـسني بـن روح بـن أيب بحـر النـوبختي القـائم مقـامي، : هلم

والسفري بينكم وبني صاحب األمر عليه السالم، والوكيـل  لـه  والثقـة األمـني، 

 .)٢(فارجعوا إليه يف أموركم، وعولوا عليه يف مهامتكم، فبذلك ُامرت وقد بلغت

 بن عيل بن أمحد بن بزرج بن عبد اهللا بـن منـصور بـن قال أبو جعفر حممد

سـمعت حممـد بـن احلـسن : يونس بن برزج صاحب الصادق عليه السالم قال

أردت اخلروج إىل احلج وكـان معـي : الصرييف الدورقي املقيم بأرض بلخ يقول

مال بعضه ذهب وبعضه فضة، فجعلت ما كان معي من الـذهب سـبائك، ومـا 

 )٤() ذلك املال إليه لتسليمه إىل الـشيخ(، وكان قد دفع )٣(قراً كان معي من الفضة ن

                                
.٣٧٠:  الغيبة، الطويس)١(

.٣٧٢ – ٣٧٠:  نفس املصدر)٢(

)٤/٣٦٠: جممع البحرين، الطرحيي(القطعة املذابة من الذهب أو الفضة :  النقرة)٣(

.اه من اهلامش مابني القوسني أثبتن)٤(
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فلـام نزلـت رسخـس :  قـال- قـدس اهللا روحـه -أيب القاسم احلسني بـن روح 

رضبت خيمتي عىل موضـع فيـه رمـل، فجعلـت أميّـز تلـك الـسبائك والنقـر 

 .فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني وغاضت يف الرمل وأنا ال أعلم

ت مهدان ميزت تلك السبائك والنقـر مـرة أخـرى اهتاممـًا فلام دخل: قال

ثالثة :  أو قال-مني بحفظها ففقدت منها سبيكة وزهنا مائة مثقال وثالثة مثاقيل 

فسبكت مكاهنا من مـايل بوزهنـا سـبيكة وجعلتهـا بـني :  قال-وتسعون مثقاالً 

 - روح السبائك، فلام وردت مدينة السالم قصدت الشيخ أبا القاسم احلسني بن

 وسّلمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر، فمـّد يـده مـن -قدس اهللا روحه 

بني تلك السبائك إىل السبيكة التي كنت سبكتها من مـايل بـدالً ممـا ضـاع منـي 

ليست هذه السبيكة لنا وسبيكتنا ضيعتها برسخس حيـث : فرمى هبا إيلَّ وقال يل

انـزل حيـث نزلـت، واطلـب رضبت خيمتك يف الرمل فـارجع إىل مكانـك، و

 . السبيكة هناك حتت الرمل فإنك ستجدها، وستعود إىل ههنا فال تراين

فرجعت إىل رسخس ونزلت حيث كنت نزلت، فوجـدت الـسبيكة : قال

حتت الرمل وقد نبت عليها احلشيش، فأخذت السبيكة وانرصفت إىل بلدي، فلام 

 وقد كـان الـشيخ كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة فدخلت مدينة السالم

أبو القاسم احلسني بن روح ريض اهللا عنه مىض، ولقيت أبا احلسن عيل بن حممـد 

 .)١(السمري ريض اهللا عنه فسّلمت السبيكة إليه

وكان أبو القاسم رمحـه اهللا مـن أعقـل : قال الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

 . الناس عند املخالف واملوافق، ويستعمل التقية

ما رأيت من هـو أعقـل مـن الـشيخ أيب القاسـم : اهللا بن غالبوقال أبو عبد 

احلسني بن روح، ولعهدي به يومًا يف دار ابن يسار، وكان له حمل عند السيد واملقتدر 

                                
.٤٥ح٥١٧ - ٥١٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(
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 .)١(عظيم، وكانت العامة أيضًا تعظمه، وكان أبو القاسم حيرض تقية وخوفاً 

ت أيب جعفـر وعن أيب نرص هبة اهللا بن حممد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنـ

العمري ريض اهللا عنه أن قرب أيب القاسم احلسني بن روح يف النوبختية يف الدرب 

الذي كانت فيه دار عيل بن أمحد النوبختي النافذ إىل التل وإىل الدرب اآلخر وإىل 

 . قنطرة الشوك ريض اهللا عنه

مات أبو القاسم احلسني بن روح ريض اهللا عنـه يف : وقال يل أبو نرص: قال

 .)٢(وقد رويت عنه أخبارًا كثرية: قال.شعبان سنة ست وعرشين وثالثامئة

 

كنت بمدينة السالم يف السنة التي تويف : قال أبو حممد احلسن بن أمحد املكتب

 فحـرضته قبـل وفاتـه بأيـام - قّدس اهللا روحه -فيها الشيخ عيل بن حممد السمري 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا عيل بن حممـد الـسمري : أخرج إىل الناس توقيعًا نسختهف

أعظم اهللا أجر إخوانك فيك، فإنك ميّت ما بينك وبني ستة أيـام، فـامجع أمـرك وال 

توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهـور إال بعـد 

، وذلك بعد ط ول األمد وقسوة القلوب، وامـتالء األرض جـورًا، إذن اهللا عزَّ وجلَّ

 أال فمن ادعى املشاهدة قبـل خـروج الـسفياين )٣(وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة

 .  وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم)٤(والصيحة فهو كاذب مفرت

                                
.٣٨٤: الطويس,  الغيبة)١(

.٣٨٧ -٣٨٦:  نفس املصدر)٢(

الخ..وسيأيت إىل شيعتي من يدعي:  يف رواية كتاب اإلحتجاج)٣(

من ادعى الرؤية (ما تفسري هذا احلديث : ١٤١١سؤال :  جاء يف كتاب رصاط النجاة)٤(

وهل خيتلف تفسريه بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكربى، وهل صحيح ) فكذبوه

 ؟ )عجل اهللا فرجه(أنه ينسب لإلمام احلجة 

التكذيب راجع إىل من يدعي النيابة عنه عليـه الـسالم نيابـة خاصـة يف : اخلوئي
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فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلام كان اليوم السادس عدنا : قال

هللا أمـر هـو بالغـه، : من وصيّك من بعدك؟ فقال: هو جيود بنفسه، فقيل لهإليه و

 . )١(ومىض ريض اهللا عنه، فهذا آخر كالم ُسمع منه

حـرضت بغـداد عنـد املـشايخ : قال أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم بن خملد

ريض اهللا عنهم فقال الشيخ أبو احلسن عيل بن حممد الـسمري قـدس اهللا روحـه 

فكتـب : رحم اهللا عيل بن احلسني بن موسـى بـن بابويـه القمـي قـال: هابتداًء من

 .املشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد اخلرب أنه تويف ذلك اليوم

ومىض أبو احلسن السمري ريض اهللا عنه بعد ذلك يف النصف من شـعبان 

 . )٢(سنة ثامن وعرشين وثالثامئة 

 

عن أمري املـؤمنني عليـه الـسالم يف : روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

 .)٣(..للقائم منا غيبة أمدها طويل: حديث له قال

انتهت الغيبة الصغرى بوفـاة الـسفري الرابـع أيب احلـسن عـيل بـن حممـد 

وهي هناية الغيبة الصغرى، ومنهـا ابتـدأت ) ٣٢٨(السمري رمحه اهللا تعاىل  سنة 

 . هورالغيبة الكربى إىل أن يأذن اهللا تعاىل له بالظ

وتتمثل يف هذه املرحلة النيابة العامة للفقهاء املجتهدين الـذين اجتمعـت 

                                             
 .عاملالغيبة الكربى، وال يكون راجعًا إىل من يدعي الرؤية بدون دعوى يشء، واهللا ال

).٤٤٩ / ٢: املريزا جواد التربيزي, رصاط النجاة(

.٤٤ ح٥١٦: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

/ ٢: ، اإلحتجـاج، الطـربيس٣٢ ح٥٠٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

٢٩٧.

.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(
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 .فيهم رشوط التقليد، والرجوع إليهم يف األحكام الرشعية بعد النيابة اخلاصة

يا عيل بن حممد السمري أعظم : وقد جاء يف التوقيع الرشيف كام تقدم آنفاً 

ني سـتة أيـام، فـامجع أمـرك وال اهللا أجر إخوانك فيك، فإنك ميّت ما بينـك وبـ

توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فـال ظهـور إال 

 َّ  . )١(احلديث.. بعد إذن اهللا عزَّ وجل

 

وقبل اخلوض يف بيان احلكمة من غيبة اإلمـام عليـه الـسالم عـن النـاس 

 : هبذا األمر، فنقولالبد من تقديم مقدمة ترتبط 

اثنا عرش إمامًا من عرتة الرسول صىل اهللا عليه وآله جعلهم اهللا تعاىل هداة 

مهديني، وحججًا عىل خلقـه بعـد الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه، وأمـر األمـة 

باتباعهم، ورعايتهم وأوصاهم هبم، وهم الوديعة فيهم، لكن هذه األمـة مل تـرع 

فلم يطع هلم أمـر، ومل حتفـظ هلـم قرابـة، فـذهب حرمتهم، ومل تِف هلم بحقهم، 

منهم أحد عرش إمامًا قتًال عىل يد هذه األمـة بالـسيف والـسم، وهـم مـصابيح 

اهلداية، واألنوار املضيئة التي جعلها اهللا تعاىل لعباده ليستضيؤا بنورهم وهيتـدوا 

، وقـد شـتتوهم يف البلـدان، ئخبـت نـوره وأطفـأُ هبدهيم، وكـّل واحـد مـنهم 

سوهم يف املطامري، وناهيك عامجرى يف واقعة الطف الدامية التـي مل حيـدث وحب

مثلها يف تأريخ البرش أبدًا، فهي شاهد صدق عىل جناية هذه األمة بحـّق رسـول 

 .اهللا صىل اهللا عليه وآله يف عرتته، فلم حتفظ فيهم وصيته، ومل ترع هلم حرمة

يف حّق أهـل البيـت  الشيعة حينام تروي ذلك وقد حيسب بعض الناس أنّ 

 ٍ  !عليهم السالم، هو أمٌر مبالٌغ فيه، أو هو قول جزاف

اليتسنى ألحد أن يشكك يف وقـوع ذلـك، وهـذا التـأريخ شـاهد : أقول

                                
.٤٤ح ٥١٦:  نفس املصدر)١(
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صدق فيام جرى عليهم، وحسبك كتب التأريخ والـسرية واألدب ففيهـا الكثـري 

 . من الشواهد الـتارخيية التي تثبت ذلك

ىل اهللا عليه وآله مل تتبوء مكاهنا الذي أراده اهللا فاحلق يقال أن عرتة النبي ص

هلم بني األمة، فأزاحوهم عن مناصبهم، وأضاعوا حّقهم، وجاروا عليهم، فبدل 

أن تتلقــى مــنهم الرعايــة الكاملــة، واملــودة املفروضــة، تلقــت مــنهم التــرشيد 

 واإلضطهاد والقتل، فكم أولغت هذه األمة سيوفها يف دمائهم، وتعقبـتهم قـتالً 

وسًام وأرسًا، فلم يؤثر عن أمة من األمم السالفة أهنا فعلت بذرية نبيّها ما فعلتـه 

هذه األمة بعرتة نبيّها وذريته، هذا وقد أخرب الرسول صـىل اهللا عليـه وآلـه وأنبـأ 

 .هذه األمة بامجيري عىل ذريته من بعده

 وسلم )وآله(فهذا عبد اهللا بن مسعود حيّدث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه 

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخـرة عـىل الـدنيا، وإّن أهـل بيتـي هـؤالء : أنه قال

 .)١(..سيلقون من بعدي تطريدًا وترشيداً 

وقد حتدث أيضًا  صىل اهللا عليه وآله عـن جنايـة األمـة وماتفعلـه بـسبطه 

احلسني عليه السالم، فمن ذلك ماجاءيف بعض الروايات الرشيفة، قوله صىل اهللا 

إن جربيل أتاين فـأخربين أن هـذا تقتلـه : عليه وآله يف مقتل احلسني عليه السالم

 .)٢(..أرين فأراين تربة محراء: أمتي، فقلت

خرجت زينب : وروى الطرباين وابن عساكر عن مصعب بن عبد اهللا قال

الصغرى بنت عقيل بن أيب طالب عىل الناس بالبقيع تبكي قتالها بالطف وهـي 

                                
، الرحلـة يف طلـب احلـديث، اخلطيـب ٣٠ – ٢٩/ ٦:  املعجم األوسـط، الطـرباين)١(

، سري أعالم ١٢/ ٢:، ذكر أخبار إصبهان، احلافظ األصبهاين٥٦ ح١٤٧: البغدادي

.١٣١/ ٦: النبالء، الذهبي

، كنـز العـامل، املتقـي ١٩٦ – ١٩٥/ ١٤: تاريخ مدينة دمشق، ابن عـساكر:  راجع)٢(

.٣٤٣١٩ ح١٢٧/ ١٢: اهلندي



٣٦١ ................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الرابع

 :تقول

ــاذا تق ــمم ــيُّ لك ــال النب ــون إن ق   ول

 

  مـــاذا فعلـــتم وأنـــتم آخـــُر األمـــمِ 

ـــدي  ـــد مفتق ـــأهيل بع ـــرتيت وب   بع

 

جـوا بــدمِ مـنهم    أسـارى ومـنهم ُرضّ

  ما كان هذا جزائـي إذ نـصحُت لكـم 

 

  )١(أن ختلفـــوين بـــرشٍّ يف ذوي رمحـــي

وكام قال موالنا اإلمام زين العابدين عليه السالم ملا جـاء مـن األرس مـن 

دين مـذودين شاسـعني : ل املدينةالشام ودخ أّهيا الناس أصبحنا مطرودين مـرشَّ

عن األمصار، كأّنا أوالد ترك أو كابـل، مـن غـري جـرم اجرتمنـاه، وال مكـروه 

 ارتكبناه، ما سمعنا هبذا يف آبائنا األولني، إن هذا إالَّ اختالق، واهللا لـو أن النبـي

م إليهم يف قتالنا كام م إليهم يف الوصاة بنا ملا زادوا عـىل صىل اهللا عليه وآله تقدَّ  تقدَّ

  .)٢(ما فعلوه، فإّنا هللا وإّنا إليه راجعون

أصـبحنا : كيف أصبحت؟ قـال: وروي عنه أيضًا أنه عليه السالم قيل له

 .)٣(!وأصبح مجيع أهل االسالم آمنني به! خائفني برسول اهللا

 :ويروى عنه أيضًا عليه السالم يقول

ــصطفى ذوو ــو امل ــن بن ــصصنح    غ

 

ـــــا ـــــام كاظُمن ـــــا يف األن   جيرعه

ــــــا  ــــــام حمنُتن ــــــٌة يف األن   عظيم

 

ـــــــا ـــــــتىل وآخُرن ـــــــا مب   أولن

  يفــــرُح هــــذا الــــورى بعيــــدهمُ  

 

ـــــــا   ونحـــــــن أعياُدنـــــــا مآمتُن

ــرسور  ــن وال ــاُس يف األم ــا والن   وم

 

ــــا ــــان خائُفن ــــول الزم ــــأمن ط   ي

 
                                

 ١١٨/ ٣: ، املعجـم الكبـري، الطـرباين١٧٨/ ٦٩:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)١(

: ، هتذيب التهذيب، ابـن حجـر٤٣٠ – ٤٢٩ / ٦: ، هتذيب الكامل، املزي٢٨٥٣ح

.٢٩٤ – ٢٩٣/ ٤: ، تاريخ الطربي٣٠٥/ ٢

.٩١ -٩٠:  مثري األحزان، ابن نام)٢(

.١٠ ح١٥٩/ ٧٥: بحار األنوار، املجليس، ٣١٩/ ٢: كشف الغمة، اإلربيل )٣(
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  ومـــا خصـــصنا بـــه مـــن الـــرشف

 

  الطائـــــل بـــــني األنـــــام آفُتنـــــا

ـــا   ـــم فين ـــهوحيك ـــم في ـــااحلك    لن

 

ـــــُبنا ـــــا وغاص ـــــدنا حقن   )١(جاح

يا موايل فلو عاينكم املـصطفى، وسـهام األمـة : وجاء يف بعض الزيارات 

معرقة يف أكبادكم، ورماحهم مرشعة يف نحوركم، وسيوفها مولغـة يف دمـائكم، 

يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم، وغيظ الكفر مـن إيامنكـم، وأنـتم 

فلق السيف هامته، وشهيد فوق اجلنـازة قـد شـكت بني رصيع يف املحراب، قد 

أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبـل يف الـسجن قـد 

 .)٢(..رضت باحلديد أعضاؤه، ومسموم قد ُقّطعت بجرع السم أمعاؤه

وملا قىض نحبه وقتله أشقى اآلخرين، يتبع أشقى األولني : ويف دعاء الندبة

الرسول صىل اهللا عليه وآله يف اهلادين بعـد اهلـادين، واألمـة مـرصة مل يمتثل أمر 

عىل مقته، جممعة عىل قطيعة رمحه وإقصاء ولده، إال القليل ممن وىف لرعاية احلـق 

فيهم، فُقتل من ُقتل، وُسبي من ُسبي، وُاقيص من ُاقيص، وجرى القضاء هلم بـام 

 من يشاء من عباده الصاحلني، ُيرجى له حسن املثوبة، إذ كانت األرض هللا يورثها

 .)٣(..والعاقبة للمتقني

 :ولنعم ما قال بعض الشعراء

ــــادوُهُم قــــتالً  ــــًام وُمثلــــةً أب    وُس

 

 ُ ـــيس هلـــم أب ـــوَل اهللا ل ـــأنَّ رس   ك

ــهِ   ِع ــِم َرشْ ــن ُحْك ــوَل اهللاِ م ــأنَّ رس   ك

 

ُبوا   عـــىل آلـِــِه  أن  ُيقتلـــوا  أو  ُيـــَصلَّ

 :وقال دعبل اخلزاعي

                                
/ ١٥:  ، سري أعالم النبالء، الذهبي٢٩٥/ ٣:  مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب)١(

.٣٧٢/ ٥: ، وفياة األعيان، ابن خلكان١٦٨-١٦٧

.٢٩٨ :حممد بن املشهدي:  املزار)٢(

.٥٠٦/ ١: ، إقبال األعامل، السيد ابن طاووس٥٧٨: حممد بن املشهدي: املزار )٣(
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   الدهرأن ضحكتال أضحك اهللاُ سنّ 

 

  وآُل أمحـــد مظلومـــون قـــد ُقهـــروا

  ُمــرشدون  نفــوا  عــن  عقــر  دارهــمُ  

 

  )١( مـا  لــيس يغتفــرُ كـأهنم  قــد جنــوا 

هذا ومل يكتفوا باضطهادهم ومالحقتهم وهم أحيـاء بـل جـاروا علـيهم 

وتتبعوهم وهم يف قبورهم كام جـرى للحـسني عليـه الـسالم إذ عمـد املتوكـل 

 .فهدمه، وعمد إىل قربه فحرثهالعبايس إىل رضحيه 

 أمر املتوكـل هبـدم -يعني سنة ست وثالثني ومائتني-وفيها : قال الذهبي

قرب السيد احلسني بن عيل ريض اهللا عنهام، وهدم ما حوله من الدور، وأن تعمـل 

مزارع، ومنع الناس من زيارته، وحرث وبقي صحراء، وكان معروفًا بالنـصب، 

ب أهل بغداد شتمه عىل احليطان و املـساجد، وهجـاه فتأمل املسلمون لذلك، وكت

 . الشعراء، دعبل، وغريه

ويف ذلك يقول يعقوب بن السكيت، وقيل هي للبـسامي عـيل بـن أمحـد، 

 :  وقد بقي إىل بعد الثالثامئة

ـــت ـــد أت ـــُة ق ـــت أمي ـــاهللا إن كان   ب

 

ـــا ـــا مظلوم ـــِت نبيه ـــن بن ـــَل اب   قت

  فلقــــد أتــــاه بنــــو أبيــــه بمثلــــه 

 

ــــربهُ  ــــرك ق ــــذا لعم ــــدوماه    مه

ــاركوا  ــوا ش ــىل أن ال يكون ــفوا ع   أس

 

ـــــيام ـــــوه  رم ـــــه،  فتتبع   )٢(يف  قتل

وكان املتوكل فيه نصب وانحراف، : وقال الذهبي أيضًا بعدما أورد هذه األبيات

 .)٣(فهدم هذا املكان وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه

حامل عـىل عـيلٍّ وولديـه احلـسن وكان املتوكل كثري الت: وقال ابن خلكان

                                
.٢٩٨/ ١: عيون أخبار الرضا عليه السالم، الشيخ  الصدوق)١(

، ١٠٢/ ١١:، الـوايف بالوفيـات، الـصفدي١٩ – ١٨/ ١:  تاريخ اإلسالم، الذهبي)٢(

.١٤٣/ ١١:، البداية والنهاية، ابن كثري٢٩٠/ ١:فوات الوفيات، الكتبي

.٣٥- ٣٤/ ١٢:  سري أعالم النبالء، الذهبي)٣(
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واحلسني ريض اهللا عنهم أمجعني فهدم هذا املكان بأصوله ودوره ومجيع ما يتعلق 

هكذا قـال أربـاب . به، وأمر أن يبذر ويسقى موضع قربه، ومنع الناس من إتيانه

 .)١(التواريخ واهللا أعلم

لبرشية فليس يف تاريخ ا: قال الكاتب األستاذ عبد احلليم اجلندي املرصي

دت، وذاقت العذاب واالسرتهاب، مثل أهل بيت النبي دت وجرِّ  كلِّها أرسة ُرشِّ

صىل اهللا عليه وآله، بدأ هبم تاريخ اإلسالم جمده، واستمرَّ فيهم بعربته، وعظمته، 

م أبوهم للبرشية أسباب خالصها بكتاب اهللا وسـنَّة الرسـول صـىل اهللا عليـه  قدَّ

م أهل بيته أرواح هم يف سبيل القيم التي نزل هبا القـرآن، وجـاءت هبـا وآله، وقدَّ

السنة، كانـت مـصابيحهم تـتحطَّم لكـن شـعلتهم ال تنطفـىء، لُتخلِّـد اجلهـاد 

واالستشهاد واإلرشاد، باملثل العايل الذي كانوه، والضوء الـذي مل متنـع املوانـع 

أن :مـهصـىل اهللا عليـه وآلـه أمتـه بعـض علو من انتشاره، وعلَّم فيه أبناء النبـي

 .)٢(االستشهاد حياة للمستشهدين ولألحياء مجيعاً 

ويقول األستاذ عبد الكريم اخلطيب يف كتابه اخلالفة واإلمامة يف ما جرى 

: عىل آل البيت عليهم السالم بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله حتت عنوان

لقويـة يف خالل هذه األحداث جتـسدت تلـك العاطفـة ا): عاطفة تلدها املحنة(

التي متأل صدور كثري من املسلمني رمحة وعطفـًا، ومـودة ألهـل البيـت، وتنظـر 

إليهم نظر املظلومني الذين مل جيدوا من املسلمني التقـدير والـوالء الـذي ينبغـي 

هلم، بل إن الظروف التي مرت هبم بعد موت النبي أوقعت يف كثري مـن العقـول 

.، وتدبري بليلأن ما وقع آلل البيت كان نتيجة ملكر يسء

احلـسن : فهذا عيل زوج فاطمة بنت حممد صىل اهللا عليه وآله ووالد سبطيه

واحلسني ريض اهللا عنهام ُيَرصف عن اخلالفة يف قـوة، ويبـايع باخلالفـة للخليفـة 

                                
.٣٦٥/ ٣: عيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان وفيات األ)١(

.١١١: اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، عبد احلليم اجلندي )٢(
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ثم إذا ويل اخلالفـة انثالـت عليـه ... األول، دون أن يكون له مشهد أو رأي فيها

حتى لقـي مـرصعه .. حرب إال ليلتقي بحربالفتن من كل جهة، ال ينتهي من 

 ...برمية ظاملة من يد ظاملة آثمة

ثم هذا ابنه احلسن سبط الرسول متيل عليه الظـروف أن يـنفض يـده مـن 

ثم ال يرتك بعد هذا حتى يدس له الـسم، فيمـوت .. اخلالفة، وينزل عنها ملعاوية

 ريض اهللا عنه يف موقعة ثم تبلغ املأساة غايتها بمقتل احلسني.. بيد الغدر واخليانة

كبـارًا وصـغارًا، مل يـنج فـيهم إال بعـض األطفـال .. كربالء ومقتل آل بيته معه

لقد كانت موقعة كربالء وما لقـي فيهـا آل البيـت مـن قتـل، ومتثيـل .. واألجنة

 كان هذا آخر درجـات الغليـان للغـيظ املكتـوم يف –بالقتىل، واستحياء للحرائر 

فتفجـرت بـراكني .. لبيت من حمن، ومـا سـلط مـن بـالءالصدور، ملا نزل بآل ا

الثورة، وجعلت ترمي بحممها اخلالفة األموية، بكل ما اجتمع هلا من كيد، ومـا 

 .قدرت عليه من تدبري

واحلق أن آل البيت قد امتحنوا امتحانًا قاسيًا يف احلياة، وكان مـن حقهـم 

ودة اخلالـصة، واحلـب عىل املسلمني ألن يكونـوا باملكـان الـذي يلقـون فيـه املـ

فهم آل بيت النبوة، ومـن بيـنهم طلـع اهلـدى الـذي .. الصادق، والوالء املكني

أخرج الناس من الظلامت إىل النور، والذي بلغ بالعرب ما هـم فيـه مـن دولـة، 

 .)١(!أفيكون ذلك جزاء أهله، وبعض ولده؟!! وملك وسلطان

دب يف هذا املوضـوع إىل غري ذلك من اعرتافات كبار أساتذة التأريخ واأل

 ..الذي حاول البعض التعتيم عليه، لتخفى مثل هذه احلقائق عن الناس

هكذا اقتضت حكمة الباري تعاىل أن حيفظ النور : وأقول هنا بعد هذا كله

الثاين عرش يف األرض لئال ختلو من حجة، وهـو اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم، 

ومصريه عن حـال مـن مـىض مـن آبائـه فغيبه عنهم، ولو مل يغيبه مل خيتلف حاله 

                                
.٤١١:  اخلالفة واإلمامة، عبد الكريم اخلطيب)١(
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 .وأجداده عليهم السالم الذين لقوا حتفهم قتالً  وسامً 

فحينئذ ال يكون أمر غيبته مستغربًا بعدما فعلوا مع آبائه مـافعلوا، أضـف 

خروا وسـعًا يف دالـسالم مـن طغـاة زمانـه الـذين مل يـإىل ذلك ماعاناه هو عليه 

عليـه لغتيالـه، بعـدما   طلبه وإلقاء القبضالبحث عنه، ومدامهة دار أبيه مرارًا يف

 .الذي يقوم بالسيف، وأن هناية الظاملني عىل يديه  اإلمام الثاين عرشهأدركوا أن

فهذه واحدة من احلكم التي أوجبت غيبته مع حاجة الناس الـشديدة لـه، 

 ,فغيبته إذن ليست اعتباطية، كام أن غيبته هلا مقـدار وأمـد اليعلمـه إال اهللا تعـاىل

وحتى لو جهلنا احلكمة من غيبتـه ماكـان لنـا إال التـسليم ألمـر البـاري تعـاىل 

وقضائه يف أوليائه، والبد لإلمام عليه السالم من يوم يظهر فيه ولو مل يبق إال يوم 

 .واحد البد أن خيرج فيه ليمأل الدنيا قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

:  من غيبة اإلمام عليه الـسالم قـاليف احلكمة) نور األفهام(جاء يف كتاب 

 وال موقع العرتاض بعض النـّصاب عـىل ذلـك إن <وليس يف غيبته من بأس>

كان يف الغيبة حفظ النفس املقدسة التي له، أو النفوس املحرتمـة التـي ختـرج يف 

مستقبل الدهور من أصالب الكفرة والفسقة، وأن خروجها منهم متوقـف عـىل 

اء الكفرة، كام كّف النبي األعظم صـىل اهللا عليـه وآلـه  وكفه عن قتل اآلب،صربه

وسلم وسائر األنبياء واألولياء عن هالك أعدائهم مع قدرهتم الكاملة عىل ذلـك 

بإذن اهللا تعاىل، وصربوا عىل ما ناهلم منهم من املكاره، واحتملوا أذايـاهم رجـاء 

أصالهبم، وأنـه اهتدائهم ورجوعهم إىل احلق، أو لعلمهم بوجود ذرية مؤمنة يف 

البد يف حصول الثمرة من إبقاء الشجرة، وعدم التعرض هلا بالقطع أو اإلعـدام 

 . إىل أن حيصل اليأس من ذلك

كام أن نبي اهللا نوحًا عليه السالم مل يدع عىل قومه الكفار إال بعد يأسه مـن 

عقب مؤمنة منهم، وعلم عدم وجود ذريـة صـاحلة يف أصـالهبم، وعندئـذ دعـا 

اًرا{: قوله عليه السالمعليهم ب َك إِْن ،َربِّ َال َتَذْر َعَىل اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديَّ  إِنَّ
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اًرا  . )١(}َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َوَال َيلُِدوا إِالَّ َفاِجًرا َكفَّ

وعليه، فلو مل يكن لقعود النبي أو اإلمام عن قتال أعدائهم، وال لـصربهم 

 وأذايا الكفار، أو لغيبتهم واختفائهم عن األبـصار حكمـة وال عىل مكاره الدهر

مصلحة سوى ذلك لكفى به موجبًا وسببًا للـصرب عـن األعـادي، وإمهـاهلم يف 

احلياة الدنيوية، فضالً عام لو انضم إىل ذلك مـصالح أخـرى، وموجبـات خفيـة 

 . غريها مكنونة يف علمه تعاىل

اختفـوا دهـرًا طـويالً عـن كفـار ولذلك كله ترى كثريًا مـن األنبيـاء قـد 

قومهم، وهربوا وغابوا مدة متامدية عن أرشار أممهم، أمل يغب يـونس النبـي عـن 

أمته عرشين سنة حتى تضايقوا بغيبته يف املأكل واملرشب، وأرشفوا عىل اهلـالك؟ 

وهل أتاه القدح أو أصابه النقص يف نبوته من غيبته؟ أو هل يتوجه عليـه بـذلك 

علم والتسامل عىل كوهنم معصومني من كل خطأ ومعصية؟ وأهنم اعرتاض بعد ال

 َال ،ِعبَـاٌد ُمْكَرُمـونَ {ال يأتون بحركة وال سـكون إال بـأمر رهبـم تعـاىل، وأهنـم 

 .  )٢(}َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه َيْعَملُونَ 

ميـة ومن هنا يعلم أن اعرتاضات بعض النصاب امللحدين عـىل الفرقـة اإلما

يف اعتقادهم، واتفاقهم عىل وجود هـذا اإلمـام الثـاين عـرش وغيبتـه عـن األنظـار، 

وانتقادات أولئك املنافقني عىل تلك الفرقة املحقة مـن وجـوه شـتى مل تنـشأ إال مـن 

اجلهل والعناد، أو من التعامي واإلحلاد، وأن عمدة ما هنقوا بـه يف مقـام االعـرتاض 

 .)٣(.. جمرد االستبعاد، من غري دليل وال برهانأمور ثالثة، استندوا فيها إىل

                                
.٢٧ -٢٦:  سورة نوح، اآلية)١(

.٢٧ -٢٦:  سورة األنبياء، اآلية)٢(

)الرشح. (١٣٩ -١٣٨/ ٢: حلسيني اللواسايننور األفهام يف علم الكالم، السيد حسن ا )٣(
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 متعددة يف مسألة غيبة اإلمـام املهـدي نعتقد نحن اإلمامية أن هناك ِحَكامً 

عليه السالم كام أفصحت بذلك مجلة من الروايات الرشيفة، وسوف تتضح مجيع 

حتى ولو مل ندرك احلكمـة مـن الغيبـة أسباب غيبته عند ظهوره الرشيف، هذا، 

 .ليس لنا يف ذلك إال التسليم هبا

سمعت الصادق جعفر بـن حممـد عليـه : قال عبد اهللا بن الفضل اهلاشمي

إن لصاحب هذا األمر غيبة البد منهـا يرتـاب فيهـا كـلُّ مبطـل، : السالم يقول

 ومل جعلت فداك؟ : فقلت له

: فام وجه احلكمة يف غيبته؟ قـال: لتق, ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه لكم: قال

وجه احلكمة يف غيبته، وجه احلكمة يف غيبات من تقدمـه مـن حجـج اهللا تعـاىل 

إن وجه احلكمة يف ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره، كام ال ينكـشف وجـه , ذكره

احلكمة ملا أتاه اخلرض عليه السالم مـن خـرق الـسفينة، وقتـل الغـالم، وإقامـة 

إن هذا األمر أمٌر من : ه السالم إال وقت افرتاقهام، يابن الفضلاجلدار ملوسى علي

أمر اهللا، ورسٌّ من ّرس اهللا، وغيب من غيب اهللا، ومتى علمنا أنه عزَّ وجلَّ حكـيم 

 . )١(صّدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غري منكشف لنا  

ة مـن غيبـة ولعل هذه الرواية الرشيفة ناظرة إىل عـدم ظهـور متـام العلـ

اإلمام عليه السالم للنـاس كافـة، وأهنـم ال يفهمـون ّرس غيبتـه متامـًا إال بعـد 

خروجه عليه السالم، فحينئذ يتبني هلم حقيقة األمـر، وهـذا اليمنـع إن يتبـني 

لبعض الناس بعض وجوه احلكمة من غيبته كام أشارت إليها بعض الروايـات 

واحلكمـة منهـا، وإليـك هنـا الرشيفة التي أفصحت عن بعض أسباب الغيبـة 

 :ماورد يف ذلك

                                
.٨ح٢٤٦ - ٢٤٥ / ١:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)١(
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إن : عن أمري املؤمنني قـال عليـه الـسالم: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

 .   )١(القائم منا إذا قام مل يكن ألحد يف عنقه بيعة، فلذلك ختفى والدته ويغيب شخصه

أما علمـتم : ن اإلمام احلسن بن عيل عليه السالموعن أيب سعيد عقيصا ع

أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم الذي يصيل روح اهللا 

عيسى بن مريم عليه السالم خلفه، فـإن اهللا عـزَّ وجـلَّ خيفـي والدتـه، ويغيـب 

خـي شخصه لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خـرج، ذلـك التاسـع مـن ولـد أ

 .)٢(..احلسني ابن سيدة اإلماء

وروي عن عيل بن احلسن بن عيل بن فضال، عن أبيه، عن أيب احلسن بـن 

الرابـع ن (كأين بالشيعة عند فقـدهم الثالـث :  عليه السالم أنه قالموسى الرضا

ومل ذاك يا بـن رسـول : من ولدي كالنعم يطلبون املرعى فال جيدونه، قلت له) ل

لـئال : ومل؟ قـال: ألن إمامهم يغيب عـنهم، فقلـت: اهللا صىل اهللا عليه وآله؟ قال

 . )٣(يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف

شيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل أنه مما خرج من التوقيع الرشيف قولـه وروى ال

وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهللا عزَّ : عليه السالم يف بعض أجوبته املباركة الرشيفة

َا الَِّذيَن َآَمنُوا َال َتْسأَلُوا َعْن َأْشيَاَء إِْن ُتْبـَد لَُكـْم َتـُسْؤُكمْ {: وجلَّ يقول نـه مل  إ)٤(}َيا َأهيُّ

يكن ألحد من آبائي عليهم السالم إال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغيـة زمانـه، وإين 

 . )٥(..أخرج حني أخرج، وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي

                                
.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

.٢ ح٣١٦:  نفس املصدر)٢(

) ب علة الغيبة (٤٧٩ / ١:  نفس املصدر)٣(

.١٠١:  سورة املائدة، اآلية)٤(

.٤ ح٤٨٥: الشيخ  الصدوق, نعمة كامل الدين ومتام ال)٥(
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وهذه الروايات واضحة الداللة عىل أن  اإلمام املهدي عليه السالم يغيب 

والسالطني، وهذا مـن عن الناس لئال تكون يف  عنقه قط بيعة ألحد من احلكام 

 .خصوصياته عليه السالم

 

: عن زرارة، عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم قـال: روى الشيخ الصدوق

 . )١(خياف عىل نفسه الذبح: ومل؟ قال: للقائم غيبة قبل قيامه، قلت

يف صاحب هذا : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: وعن أيب بصري قال

سـنة مـن موسـى، وسـنة مـن : أربع سنن من أربعة أنبياء علـيهم الـسالماألمر 

 . عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من حممد صىل اهللا عليه وآله

فخائف يرتقب، وأمـا مـن يوسـف فـاحلبس، وأمـا مـن : فأما من موسى

 . )٢(إنه مات، ومل يمت، وأما من حممد صىل اهللا عليه وآله فالسيف: عيسى فيقال

 ظهر قبل أوان خروجه املحدد له لقتلوه، فهو إذن غري آمـن ومعنى هذا لو

 .عىل نفسه من اخلطر حتى يأذن اهللا له بالظهور

 

قلت أليب عبد اهللا عليه : عن إبراهيم الكرخي قال: روى الشيخ الصدوق

؟ قـالأصلحك اهللا أمل يكن عيل عليه السالم قويًا يف دين اهللا: السالم :  عزَّ وجـلَّ

 فكيف ظهر عليه القوم، وكيف مل يدفعهم وما يمنعه من ذلك؟ : قال. بىل

قوله : وأية آية هي؟ قال: قلت: آية يف كتاب اهللا عزَّ وجلَّ منعته، قال: قال

                                
.١٠ح٤٨٢:  نفس املصدر)١(

.٦ ح٣٢٧ – ٣٢٦:  نفس املصدر)٢(
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 َّ ً { :عزَّ وجل ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعـَذاًبا َألِـيام ُلوا َلَعذَّ ن هللا عـزَّ   إنـه كـا)١(}لَْو َتَزيَّ

وجلَّ ودائع مؤمنون يف أصالب قوم كـافرين ومنـافقني، فلـم يكـن عـيل عليـه 

السالم ليقتل اآلباء حتى خيرج الودائع، فلام خرجت الودائع ظهر عىل من ظهـر 

فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت عليهم السالم لن يظهر أبدًا حتى تظهر ودائـع 

 . )٢(ن يظهر فقتلهاهللا عزَّ وجلَّ فإذا ظهرت ظهر عىل م

وهذه واحده من العلل التي تؤخر ظهـوره حتـى خيـرج مجيـع هـؤالء إىل 

 .احلياة الدنيا

 

إذا : عن أيب جعفر حممد بن عيل عليه السالم أنـه قـال: القايض النعامن املغريب

 .)٣( وجب عليه القيام والتغيرياجتمع لإلمام عدة أهل بدر ثالث مائة وثالثة عرش

ومعنى هذا أن مجلـة أصـحاب اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم أشـخاص 

معدودون ومعينون، وليس حاهلم حال غـريهم بـل هـم النخبـة والـصفوة مـن 

الناس، فجملة منهم أصحاب أهل الكهف كام قيل، والباقي مـن سـائر النـاس، 

 كّل حال إذا تكامل هذا العدد خرج، كام أن مجلة منهم أيضًا مل يولدوا بعد، وعىل

كام أن هذه العدة هم أصحاب األلوية، وقد جاء أيضًا يف الروايات أنه إذا خـرج 

 .خيرج معه عرشة آالف نفر، ولكن العمدة هو تكامل عدد عدة بدر

 

 عليـه عن حنان بن سدير، عـن أبيـه، عـن أيب عبـد اهللا:  الشيخ الصدوق

يـا بـن رسـول اهللا ومل : إن للقائم منا غيبة يطول أمـدها، فقلـت لـه: السالم قال

                                
.٢٥: اآلية,  سورة الفتح)١(

) ٥٤ب  (٦٤٢: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.١٨ ح٤٩/  ١٠:بحار األنوار, ٣٤٢ / ١: القايض النعامن املغريب,  دعائم اإلسالم)٣(
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ألن اهللا عزَّ وجلَّ أبى إال أن جتري فيه سنن األنبياء عليهم السالم يف : ذلك؟ قال

َكـُبنَّ {: غيباهتم، وإنه ال بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباهتم، قال اهللا تعاىل َلَرتْ

ٍ َطَبًقا َعْن   .)٢( أي سنن من كان قبلكم)١(}َطبَق

 

عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ريض اهللا : الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

يـا : فقلت له: عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف حديث له قال جابرعنه تعاىل 

إي والـذي : ه اإلنتفاع به يف غيبته؟ فقال عليه الـسالمرسول اهللا فهل يقع لشيعت

بعثني بالنبوة إهنم يستضيئون بنوره، وينتفعون بواليته يف غيبتـه كانتفـاع النـاس 

بالشمس وإن جتللها سحاب، يا جابر هذا من مكنـون ّرس اهللا، وخمـزون علمـه، 

 .)٣(فاكتمه إال عن أهله

يامن بـن مهـران األعمـش، وروى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن سل

عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن عيل، عـن أبيـه عـيل بـن احلـسني 

ومل ختل األرض منذ خلق اهللا آدم من حجة هللا فيها، ظاهر :.. عليهم السالم، قال

مشهور، أو غائب مستور، وال ختلو إىل أن تقوم الساعة من حجة هللا فيها، ولـوال 

فكيف ينتفـع النـاس : فقلت للصادق عليه السالم: ل سليامنذلك مل يعبد اهللا، قا

 .)٤(كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب: باحلجة الغائب املستور؟ قال

وروى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل أيـضًا أنـه ممـا خـرج مـن التوقيـع 

 وأما وجه االنتفـاع: الرشيف قوله عليه السالم يف بعض أجوبته املباركة الرشيفة

                                
.٩: اآلية, شقاق سورة اإلن)١(

.٦ ح٤٨٠: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.٣ ح٢٥٣:  نفس املصدر)٣(

الـشيخ  , ، كـامل الـدين ومتـام النعمـة١٥ ح٢٥٣ - ٢٥٢: الشيخ الـصدوق,  األمايل)٤(

.٢٢ح٢٠٧: الصدوق
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يب يف غيبتي فكاإلنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن األبصار الـسحاب، وإين ألمـان 

 .)١(احلديث.. ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء

 

تشري بعض الروايات الرشيفة أن اإلمام عليه السالم يشهد موسم احلج يف 

يعرفونه بشخصه، مما يعنـي أن اإلمـام  ن الناس الكل عام، وأنه يرى الناس ولك

وال معهم أكـرب فريـضة، ويـراهم يشهد عليه السالم وإن غاب عن الناس لكنه 

 .ويعلم بآالمهميرونه 

سـمعت أبـا : عن عبيد بـن زرارة قـال: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

 . )٢(فرياهم وال يرونهيفقد الناس إمامهم، يشهد املوسم : عبد اهللا عليه السالم يقول

قال احلسن بن عيل العسكري : ويف اخلرائج روى الراوندي رمحه اهللا تعاىل

: عليهام السالم ألمحد بن إسحاق، وقد أتاه ليسأله عن اخللف بعده، فقال مبتـدئاً 

إن اخلرض رشب مـن مـاء احليـاة، فهـو , مثله مثل اخلرض، ومثله مثل ذي القرنني

 الصور، وإنه ليحرض املوسم كلَّ سنة، ويقف بعرفة، حي ال يموت حتى ينفخ يف

فيؤمن عىل دعاء املؤمنني، وسيؤنس اهللا به وحـشة قائمنـا يف غيبتـه، ويـصل بـه 

 .)٣(وحدته

 

قال عـيل بـن موسـى الرضـا : عن احلسني بن خالد قال: الشيخ الصدوق

 وال إيامن ملن ال تقية له، إن أكرمكم عنـد اهللا ال دين ملن ال ورع له،: عليه السالم

                                
 / ٢: الطـربيس, ، االحتجـاج٤ ح٤٨٥: الـشيخ  الـصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

 ١١١٥ / ٣: الراوندي, ، اخلرائج واجلرائح٢٩٢: الطويس, الغيبة, ٢٨٤

.٤٩ ح٣٥١: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.٦٨ ح١١٧٤ / ٣:  اخلرائج واجلرائح، الراوندي)٣(
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عزَّ وجلَّ أعملكم بالتقية قبل خروج قائمنا، فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس 

 .)١(..منا

 

أفصحت بعض الروايات الرشيفة أن أفضل األعامل يف زمـن الغيبـة هـو 

عدت بالثواب اجلزيل عىل ذلك، وأن الـصابر يف زمـن الغيبـة  وو)٢(انتظار الفرج

كاملجاهد بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وال يـتم ذلـك إال باإلسـتقامة 

قال احلسني ابن عـيل عليـه : عىل واليتهم، والطاعة ألوامرهم، قال زيد بن أرقم

 يموتون عىل أنى يكون ذلك وهم: ما من شيعتنا إال صديق شهيد، قلت: السالم

الَّـِذيَن َآَمنُـوا بِـاهللا َوُرُسـلِِه ُأولَئِـَك ُهـُم (أمـا تتلـو كتـاب اهللا : فراشهم؟ فقـال

ِمْ  َهَداُء ِعنَْد َرهبِّ يُقوَن َوالشُّ دِّ  .)٤( )٣(}الصِّ

فعىل هذا بات من الرضوري أن نسري عىل خطى أهل البيت عليهم السالم 

قبني ومتطلعـني ليـوم ظهـور اإلمـام وتعاليمهم، متحلني بالفضائل النفسية، مرت

عليه السالم حتى إذا خرج كنّا معه، فإن اهللا تعاىل إذا علم من العبد صـدق النيـة 

                                
: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥ح٣٧٢: الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة )١(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢

 : ومن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع ماييل)٢(

تأليف السيد عالء الدين املوسـوي، إعـداد ) اإلعداد الروحي لعرص الظهور(كتاب 

 .وحتقيق مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالم، النجف األرشف

 للـسيد املجتهـدي السيـستاين، ترمجـة الـسيد الـزاميل، نـرش) اإلنتظار(وكتاب 

 . إيران-انتشارات حمبني، قم 

تأليف السيد حممـد القبـانجي، تقـديم وحتقيـق مركـز ) ثقافة اإلنتظار(وكتاب 

.الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالم

.١٩:  سورة احلديد، اآلية)٣(

.٦٨١ ح٢٤٢ص :  الدعوات، قطب الدين الراوندي)٤(
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يف ذلك فهو عنده كمن كان مع القائم عليه الـسالم يف فـسطاطه كـام جـاءت بـه 

الرواية، يقول السيد مريزا حممد تقي األصفهاين فيام جيب علينـا يف زمـن الغيبـة 

يب النفس من الصفات اخلبيثة، وحتليتها باألخالق احلميدة، وهذا األمر هتذ: هو

واجب يف كل زمان، لكّن ختصيصه بالـّذكر يف وظـائف زمـن غيبـة وّيل العـرص 

عجل اهللا تعاىل فرجه ألجل أن درك فضيلة صحبته، والكـون يف مجلـة أصـحابه 

 .)١(منوط بذلك

 : كامييلوإليك هنا بعض الروايات الرشيفة يف ذلك، وهي 

عن عبـد العظـيم احلـسني، عـن : ما رواه الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

 .)٢(أفضل أعامل شيعتنا انتظار الفرج: حممد بن عيل التقي عليه السالم

يـا أبـا : قال الصادق جعفر بن حممد علـيهام الـسالم: وعن أيب بصري قال

طيعـني لـه يف ظهـوره، بصري طوبى لشيعة قائمنا املنتظرين لظهوره يف غيبته، وامل

 . )٣(أولئك أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون

املنتظر للثاين عرش : وعن أيب إبراهيم الكويف، عن أيب عبد اهللا عليه السالم

 .)٤(كالشاهر سيفه بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يّذب عنه

ــرشيفة ــات ال ــض الرواي ــصابر يف غيب: ويف بع ــا إن ال ــىل األذى أم ــه ع ت

 . )٥(والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

                                
.٢٣٢/ ٢: ئم عليه السالم مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقا)١(

.١ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.٥٤ ح٣٥٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(

.٢١ ح٩٠: النعامين, ، كتاب الغيبة٨ ح٦٤٧: الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة )٤(

: اخلـزاز القمـي, ، كفايـة األثـر٣ح ٣١٧: الشيخ الـصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٥(

٢٣٢.
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سـمعت الـصادق : عن املفضل بـن عمـر، قـال: وروى ابن بابويه القمي

من مات منتظرًا هلذا األمر كـان كمـن كـان : جعفر بن حممد عليهام السالم يقول

ني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليـه مع القائم يف فسطاطه، ال، بل كان كالضارب ب

 )١(وآله بالسيف 

ما ّرض مـن : وعن عيل بن هاشم، عن أبيه، عن أيب جعفر عليه السالم قال

 . )٢(مات منتظرًا ألمرنا أال يموت يف وسط فسطاط املهدي وعسكره

قـال عـيل بـن احلـسني سـيد العابـدين علـيهام : وعن عمرو بن ثابت قال

تنا يف غيبة قائمنا أعطاه اهللا عزَّ وجلَّ أجر ألف شهيد من ثبت عىل مواال: السالم

 .)٣(من شهداء بدر وأحد

ليعـد : عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم قـال: وروى النعامين

أحدكم خلروج القائم عليه السالم ولو سـهًام، فـإن اهللا إذا علـم ذلـك مـن نيتـه 

 .)٤(عوانه وأنصاره رجوت ألن ينسئ يف عمره حتى يدركه، ويكون من أ

ذكرنا القائم عليه السالم ومن مـات مـن أصـحابنا : قال املفضل بن عمر

يـا : إذا قام أتى املؤمن يف قربه فيقال له: ينتظره، فقال لنا أبو عبد اهللا عليه السالم

إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحـق بـه فـاحلق، وإن تـشأ أن تقـيم يف ! هذا

 .)٥(كرامة رّبك فأقم

                                
الـشيخ , ، كامل الدين ومتـام النعمـة١١٨ح١٢٢: ابن بابويه القمي,  اإلمامة والتبرصة)١(

.١١ ح٣٣٨: الصدوق

.٦ ح٣٧٢ / ١:  الكايف، الكليني)٢(

.٧ ح٣٢٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(

.١٠ ح٣٣٥:  الغيبة، النعامين)٤(

.١١٦٦ / ٣: ، اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي٤٥٩: بة، الطويس الغي)٥(
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لإلمام املهدي عليه السالم حقوق علينا كثـرية جـدًا، فلـيس هنـاك أحـد 

، وهو الذي )١(أعظم حقًا منه عىل سائر هذه األمة، وأنى لنا بإيفاء حقِّ وّيل النعمة

وىل بيمنه رزق الورى، وبقاء األرض ببقائه، فلواله لـساخت بأهلهـا،، وهـو املـ

الذي عّم املؤمنني بنواله ولطفه ورعايته، ومن يشك يف ذلك، وهـو أحـد الـذين 

َة {: أمر القرآن بواليتهم ومودهتم، قال تعاىل ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيـِه َأْجـًرا إِالَّ املَْـَودَّ

 .)٢(}ِيف اْلُقْرَبى

قـال الـسيد مــريزا حممـد تقــي األصـفهاين يف عظـيم حــّق اإلمـام علينــا 

حّق الوجود، وحّق البقاء يف الدنيا، وحّق القرابة من رسول :  فمنها): اختصارب(

ُقـْل َال : اهللا صىل اهللا عليه وآله فقد روي عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله تعاىل

َة ِيف اْلُقْرَبى م  ويف حديث نداء القائ)٣(هم األئمة:  قال}َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ املََْودَّ

وأسـألكم بحـّق اهللا، وحـّق رسـوله، : عليه السالم حني ظهـوره يف مكـة، قـال

                                
 :  ومن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع  ماييل)١(

ملريزا حممد تقي الواعظ ابن مريزا عبد ) وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام(كتاب 

ه وقـد جـدد طبعـ) ١٣٤٨املتوىف سـنة (الرزاق املوسوي األمحد آبادي األصفهاين، 

 -، نرش مكتبة الرسول األمني صىل اهللا عليه وآله، بغداد الكاظميـة ١٤٣١أيضًا سنة 

 . العراق

) فـاريس(ملريزا عيل أكرب اهلمـداين ) تكاليف األنام يف زمن غيبة اإلمام(وكتاب 

 .١١٥ /٢٥، و٤٠٥ / ٤: الذريعة آلغا بزرك الطهراين: راجع

مد باقر الفقيه، نرش مؤسـسة تأليف الشيخ حم) كيف تنرص إمام زمانك(وكتاب 

 . لبنان-البالغ، ودار سلوين، بريوت 

إعداد الشيخ مهـدي عـالء الـدين، ) مسؤليات املؤمن جتاه إمام الزمان(وكتاب 

.  لبنان-نرش الدار اإلسالمية، بريوت 

.٢٣:  سورة الشورى، اآلية)٢(

.٧ ح٤١٣/ ١:  الكايف، الكليني)٣(
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 .)١(وبحّقي، فإّن يل عليكم حقُّ القربى برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

حّق املنعم عىل املتنّعم، وحّق واسطة النعمة، ففي احلديث النبـوي : ومنها

ه، فإن مل جتـدوا فـادعوا لـه من أتى إليكم معروفًا فكافئو: قال صىل اهللا عليه وآله

 وقـد اجتمـع احلقـان ملوالنـا صـاحب )٢(حتى تعلموا من أنفسكم أنكم كافأمتوه

الزمان عليه السالم، فإّن ما ينتفع به أهُل كّل زمان إّنام هـو بربكـة إمـام زمـاهنم، 

 .)٣(..وأولياء النعم: ويدل عىل ما ذكرنا ما يف زيارة اجلامعة

ولد، فإن الشيعة خملوقون من فاضل طينتهم، كام حّق الوالد عىل ال: ومنها

اإلمـام : أّن الولد خملوق من والده، ويف الكايف عن اإلمام الرضـا عليـه الـسالم

أنـا وعـيلٌّ :  وعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله)٤(األنيس الرفيق، والوالد الشفيق

 .)٥(أبوا هذه األمة

 . )٦(..والسادة الوالة: امعهحّق السيد عىل العبد، ففي الزيارة اجل: ومنها

حّق العامل عىل املتعلم، فهو وآبـاؤه الطـاهرون هـم الراسـخون يف : ومنها

                                
.٢٥٧: ، اإلختصاص، الشيخ املفيد٢٩٠: ين كتاب الغيبة، الشيخ النعام)١(

، عـوايل ٤ ح٣٥٥/ ١٢: ، مستدرك الوسائل، النوري٩٩/ ٢:  مسند أمحد بن حنبل)٢(

.١٣٥ ح١٥٧/ ١: الآليل، ابن أيب مجهور األحسائي

: ، هتذيب األحكام، الشيخ الطويس٦١٠/ ٢:  من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق)٣(

٩٦/ ٦.

، اإلحتجاج ٦ ح٢٢٧: ، كتاب الغيبة، النعامين١ ح٢٠٠/ ١: الكليني الكايف، الشيخ )٤(

.٢٢٨/ ٢: الشيخ الطربيس

، كامل الـدين ومتـام النعمـة، الـشيخ ٢ ح١٢٧/ ١:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)٥(

.٧ ح٢٦١: الصدوق

: ، هتذيب األحكام، الشيخ الطويس٦١٠/ ٢:  من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق)٦(

٩٦/ ٦.
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 .)١(..العلم كام يف عّدة روايات

: حّق اإلمام عىل الرعيّة، ففي الكـايف بإسـناده عـن أيب محـزة قـال: ومنها

لـيهم أن حّقـه ع: ما حّق اإلمام عىل الناس؟ قـال: سألت أبا جعفر عليه السالم

  .)٢(..يسمعوا له ويطيعوا

وقد ذكر خامتة املحدثني الشيخ حـسني النـوري قـّدس ّرسه الـرشيف يف 

 .)٣(مجلة من احلقوق والتكاليف يف الباب العارش) النجم الثاقب: (كتابه القيم

 بام ذكره عنه املحّدث الشيخ عباس القمي رمحه - باختصار -ونكتفي هنا 

 مما ينبغي علينا جتاه موالنا اإلمام احلجة عجـل )تهى اآلمالمن(اهللا تعاىل يف كتابه 

 :اهللا فرجه الرشيف من األمور يف زمن الغيبة، ليكون لنا تذكرة، وهي كام ييل

أن يكون مهمومًا مغمومـًا ألجـل اإلمـام عليـه الـسالم يف زمـن : األول

 :الغيبة، وذلك ألمور، منها

ليه، وإنارة أبصارنا بالنظر إىل  غيابه عنّا بحيث ال نتمكن من الوصول إ-أ

مجاله، فقد روي يف عيون األخبـار عـن اإلمـام الرضـا عليـه الـسالم يف ضـمن 

بـأيب وأّمـي سـميَّ جـّدي : ثم قال:.. حديث يتعلق باحلجة عليه السالم أنه قال

وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه السالم، عليه جيوب النور تتوّقد بـشعاع 

ّرى مؤمنة، وكم من مؤمن متأسف حريان حـزين عنـد ضياء القدس، كم من ح

 .)٤(فقدان املاء املعني

                                
 ١٩١/ ٢٣: ، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٢ ح٢١٣/ ١: الكايف، الكليني:  راجع)١(

.٥ ح١١/ ١: ، تفسري العيايش١٢ح

.٤ ح٢٤٤/ ٢٧: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس١ ح٤٠٥/ ١:  الكايف، الكليني)٢(

.٤٨٧ -٤٣٤/ ٢:  النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلجة الغائب)٣(

.١٤ح١٠/ ١:  عليه السالم، الشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا)٤(
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عزيٌز عيلَّ أن أرى اخللق وال ُتـرى، وال أسـمع لـك : ونقرأ يف دعاء الندبة

حسيسًا وال نجوى، عزيٌز عيلَّ أن ُحتيط بك دوين البلوى، وال ينالك منّي ضجيٌج 

 عزيٌز عيلَّ أن أبكيـك وخيـذلك ...وال شكوى، بنفيس أنت من مغّيٍب مل خيُل منّا

 .إىل آخر الدعاء الذي هو نموذج ملناجات من ارتشف من كأس حمبّته.. الورى

عـدم متكنــه عليـه الــسالم مـن إجــراء األحكـام واحلقــوق :  ومنهـا-ب

واحلدود، ورؤيته أّن حّقه يف يد غريه، فقد روي عن اإلمام الباقر عليه السالم أنه 

 يا عبد اهللا ما من عيد للمسلمني أضحى وال فطر إال وهو :قال لعبد اهللا بن دينار

 .)١(ألّهنم يرون حّقهم يف يد غريهم: فلم؟ قال: يتجدد فيه آلل حممد حزن، قلت

 )انتظار الفرج: (الثاين

ومن تكاليف العباد يف أيام الغيبة انتظار فرج آل حممد صىل اهللا عليه وآلـه 

ة القاهرة، والـسلطنة الظـاهرة ملهـدي آل يف كلِّ آٍن وحلظة، وترّقب ظهور الدول

حممد عليه السالم، وامتالء األرض بالعدل والقسط، وغلبة الدين القـويم عـىل 

سائر األديان، كام أخرب اهللا تعاىل بذلك النبي صىل اهللا عليه وآله ووعده، بل أخرب 

 يبقـى مجيع األنبياء وامللل بذلك، وبّرشهم بمجيء يوم ال ُيعبـد فيـه إال اهللا، وال

يشء من الدين خمتفيًا خوفًا من األعداء، ويذهب فيه البالء عن املؤمنني، كام نقرأ 

السالم عىل املهـدي الـذي وعـد اهللا بـه : يف زيارة مهدي آل حممد عليهم السالم

األمم أن جيمع به الكلم، ويّلم بـه الـّشعث، ويمـأل بـه األرض عـدالً وقـسطًا، 

 .)٢(وينجز به وعّد املؤمنني

ى الشيخ النعامين يف كتاب الغيبة عن عالء بن ساية، عن أيب عبـد اهللا ورو

من مات منكم عىل هـذا األمـر منتظـرًا كـان كمـن هـو يف : عليه السالم أنه قال

                                
.١ح٣٨٩/ ٢:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)١(

.٤٨٩: ، املصباح، الكفعمي٢٠٩:  املزار، الشهيد األول)٢(



٣٨١ ................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الرابع

 .)١(الفسطاط الذي للقائم عليه السالم

إن رسول اهللا صىل : وروي عن عيل بن موسى الرضا عليه السالم أنه قال

ّ أف: اهللا عليه وآله قال  .)٢(ضل أعامل أّمتي انتظار الفرج من اهللا عّز وجل

وروى الشيخ الطربيس يف اإلحتجاج أنه ورد توقيـع مـن صـاحب األمـر 

وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، :... عليه السالم عىل يد حممد بن عثامن ويف آخره

 .)٣(..فإنَّ ذلك فرجكم

م من ّرش شياطني ومن التكاليف، الدعاء حلفظ اإلمام عليه السال: الثالث

اجلّن واإلنس، ولتعجيل نرصته، وغلبته عىل الكفار وامللحدين واملنـافقني، فـإّن 

هذا قسم من أقسام إظهار املحبّة، وكثرة الشوق، واألدعية يف هذا الباب كثـرية، 

منها ماروي عن يونس بن عبد الرمحن أن اإلمام الرضا عليه الـسالم كـان يـأمر 

 .)٤( الخ.. اللهم ادفع عن وليّك وخليفتك وحجتك: دعاءبالدعاء للقائم هبذا ال

اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن صلواتك : هذا الدعاء الرشيف: ومنها

عليه وعىل آبائه يف هذه الساعة، ويف كّل ساعة وليـًا وحافظـًا، وقائـدًا ونـارصًا، 

، ومتتعه فيها طويالً   .ودليالً وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا

ا الدعاء يف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمـضان عـىل كـّل وتكرر هذ

األحوال، قيامًا وقعودًا، وكذلك تكرره يف مجيع الشهر، وبأّي وجه ويف أّي وقت 

 .كان، فتقرأه بعد متجيد اهللا وحتميده، والصلوات عىل النبّي وآله

بـد إعطاء الصدقة عنه حلفظه يف أّي وقت وبأّي مقدار كانـت، وال: الرابع

                                
.١٥ح٢٠٦:  الغيبة، النعامين)١(

.٣ح٦٤٤:  كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق)٢(

.٢٣٤/ ٢:  اإلحتجاج، الطربيس)٣(

.٤٠٩:  الشيخ الطويس مصباح املتهجد،)٤(
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من استجالب كّل الوسائل واألسباب التي هلـا دخـل يف صـحته عليـه الـسالم 

وعافيته ودفع البالء عنه، كالدعاء والترضع والتـصدق والتوسـل لعـدم وجـود 

نفس أعّز وال أكرم من نفس إمام العرص أرواحنا فداه، بل ال بد أن تكون نفـسه 

نقصة يف الدين، وخلـالً يف أعّز وأحّب إلينا من أنفسنا، وبخالفه يكون ضعفًا وم

ال : العقيدة، كام روي بأسانيد معتربة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنـه قـال

 .)١( ..يؤمن عبد حتى أكون أحّب إليه من أهله، وعرتيت أحّب إليه من عرتته

وكيف ال يكون كذلك واحلـال أّن وجـود وحيـاة وديـن وعقـل وعافيـة 

ية جلميع املوجودات من بركات وجـوده املقـّدس وسائر النعم الظاهرية والباطن

 .ووجود أوصيائه عليهم السالم

جاء يف كتاب الدروع الواقية للسيد ابن طاووس رمحه اهللا تعـاىل يف : أقول

ذكره صالة ركعتي أول الشهر، وإعطـاء الـصدقة لـرشاء الـسالمة مـن أخطـار 

 أهـل التوفيـق ومما ينبغي أن تعرفه مـن سـبيل: الشهر، قال قدس رسه الرشيف

وتعلمه فهو أبلغ يف الظفر بالسالمة عىل التحقيق، وذلك أن تبـدأ يف قلبـك عنـد 

صالة الركعتني، وعند الصدقة والدعاء بتقديم ذكر سـالمة مـن جيـب االهـتامم 

بسالمته قبل سالمتك، وهو الذي تعتقد أنه إمامك وسـبب سـعادتك يف دنيـاك 

 . وآخرتك

 حمتاج إىل توصـلك بـصالتك وصـدقتك واعلم أنه صلوات اهللا عليه غري

ودعائك يف سالمته من شهره، لكن إذا نرصته جـازاك اهللا جـلَّ جاللـه بنـرصه، 

ُه إِنَّ اهللاَ {: وجعلك يف حصن حريز، قال اهللا جل جالله نَّ اهللاُ َمـْن َينْـُرصُ َولَيَنُْرصَ

 . )٢(}َلَقِويٌّ َعِزيزٌ 

                                
، ٤ح٧٦/ ٢٧: ، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٩ح٤١٤:  األمايل، الشيخ الصدوق)١(

.٥٩/ ٦: املعجم الكبري، الطرباين

.٤٠: سورة احلج، اآلية )٢(
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ن تقدمه قبـل نفـسك يف كـل وألن من كامل الوفاء لنائب خاتم األنبياء، أ

خري تقدر عليه، ودفع كل حمذور أن يصل إليه، وكذا عادة كّل إنسان مع من هـو 

أعز من نفسه عليه، وألنك إذا استفتحت أبواب القبول، بطاعة اهللا جـّل جاللـه 

والرسول، يرجى أن تفتح األبـواب ألجلهـم، فتـدخل أنـت نفـسك يف ضـيافة 

 .)١(ضلهمالدخول حتت ظلهم، وعىل موائد ف

احلج عنه عليه السالم أو اإلستنابة له كام كان ذلك مرسومًا عند : اخلامس

الشيعة منذ القدم، وأقّرهم عليه السالم بذلك، كام روى القطب الراوندي رمحـه 

 .)٢(الخ.. اهللا تعاىل يف اخلرائج يف قصة أيب حممد الدعلجي

كام كـان ذلـك ) ائمالق(القيام عند سامع اسمه الكريم سيّام اسم : السادس

سرية مجيع طبقات اإلمامية كثّـرهم اهللا تعـاىل، وهـذا يـدل عـىل وجـود مـصدر 

قال سـيدنا األجـل الـسيد حـسن املوسـوي الكـاظمي يف ... وأصل هلذا العمل

 :تكملة أمل اآلمل ماحاصله

كتب أحد علامء اإلمامية وهو عبد الرضا بن حممد من أوالد املتوكل كتابًا 

تأجيج نريان األحزان يف وفات سلطان ( الرضا عليه السالم اسمه يف وفاة اإلمام

ملا أنشد دعبل اخلزاعـي قـصيدته : ومن منفردات هذا الكتاب أنه قال) خراسان

 :التائية عىل اإلمام الرضا عليه السالم وملا وصل إىل قوله

  خـــروج إمـــام ال حمالـــة خـــارجٌ 

 

 ِ ـــم اهللا بالربكـــات ـــىل اس ـــوُم ع   يق

ا عليه السالم عىل قدميه، وأطرق رأسـه إىل األرض، ثـم قام اإلمام الرض 

اللهم عّجل فرجه وخمرجه، وانرصنا به نـرصًا : وضع يده اليمنى عىل رأسه وقال

 .عزيزاً 

                                
.٤٥:  كتاب الدروع الواقية، السيد ابن طاووس)١(

: ر، الشيخ املجليس، بحار األنوا٢١ح٤٨/ ١: اخلرائج واجلرائح، الراوندي:  راجع)٢(

.٤٢ح٥٩/ ٥٢
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من تكاليف العباد يف ظلامت الغيبة، الترضع إىل اهللا تعاىل ومسألته : السابع

ة األدعيـة ءني، وقراأن حيفظ إيامهنم من تطّرق شبهات الشياطني، وزنادقة املسلم

الدعاء الذي رواه الشيخ النعامين والكليني بأسـانيد : منهاالواردة يف هذا الباب، 

اللهم عّرفني نفسك فإنـك : متعددة عن زرارة، عن اإلمام الصادق عليه السالم

إن مل تعّرفني نفسك مل أعرف نبيك، اللهم عّرفني رسـولك فإنـك إن مل تعّرفنـي 

 اهللا عّرفنـي حجتـك فإنـك إن مل تعّرفنـي حجتـك رسولك مل أعـرف حجتـك،

 .)١(ضللت عن ديني

اللهم ال متتني ميتة : دعاء طويل، أوله هذا الدعاء املذكور، ثم بعده: ومنها

 .)٢(إىل آخر الدعاء.. جاهلية، وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني

 دعاء الغريق: ومنها

 عبـد اهللا عليـه دخلت أنـا وأيب عـىل أيب: عن عبد اهللا بن سنان قال: وهو

فكيف أنتم إذا رصتم يف حال ال ترون فيها إمـام هـدى، وال علـًام : السالم فقال

إذا وقـع هـذا : ، فقـال لـه أيب)٣(يرى، وال ينجو منها إال من دعـا بـدعاء الغريـق

أما أنت فال تدركه، فإذا كان ذلك فتمـسكوا بـام :  فكيف نصنع؟ فقال)٤()البالء(

                                
 – ٣٤٢: ، كــامل الــدين ومتــام النعمــة، الــصدوق٥ ح٣٣٧/ ١:  الكــايف، الكلينــي)١(

.٢٤ح٣٤٣

وسوف يـأيت هـذا الـدعاء يف حملـه . ٤٣ ح٥١٢: كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق)٢(

)الدعاء يف غيبة القائم عليه السالم(حتت عنوان 

  عن حذيفة ريض ٥٠٧/ ١: ن احلاكم يف كتاب املستدرك ورد يف كتب العامة، كام ع)٣(

هـذا . يأيت عليكم زمان ال ينجو فيه إال مـن دعـاء دعـاء الغريـق: اهللا عنه، رفعه قال

حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ومثله أيضًا يف كتاب العلـل، ألمحـد 

تـاب ، وك٧ح٢٤/ ٧: ، وكتاب املصنف، البـن أيب شـيبة١٣٧٠ح٩/ ٢: بن حنبل

).غرق(، يف مادة ٣٦١/ ٣: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري

).ليالً (وأما يف كامل الدين , ١٣٣ / ٥٢:   كام يف البحار)٤(
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 . )١(األمريف أيديكم حتى يتضح لكم 

حـدثني : وجـدت بخـط جربئيـل بـن أمحـد: وعن حممد بن مسعود قـال

: العبيدي حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن سنان قـال

ستصيبكم شبهة فتبقون بال علـم يـرى، وال إمـام : قال أبو عبد اهللا عليه السالم

: يف دعاء الغريق؟ قـالك: هدى وال ينجو منها إال من دعا بدعاء الغريق، قلت

يا :  فقلت. يا اهللا يا رمحن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبّت قلبي عىل دينك: يقول

 .يا مقلب القلوب واألبصار ثبّت قلبي عىل دينك: اهللا يا رمحن يا رحيم

:  إن اهللا عزَّ وجلَّ مقلب القلوب واألبصار، ولكن قل كام أقول لـك: قال

 .)٢(عىل دينكيا مقلب القلوب ثبّت قلبي 

اإلسـتغاثة واإلسـتعانة بـه عليـه الـسالم يف الـشدائد واألهـوال : الثامن

والباليا واألمراض وحلول الشبهات والفتن من خمتلف اجلوانب، وطلب حـّل 

املشاكل والشبهات، ورفع الكربات، ودفع الباليا، ألنه عليـه الـسالم وبحـسب 

ل العباد، وقادر عـىل إجابـة مـرادهم، القدرة اإلهلية، والعلوم الرّبانية عامل بأحوا

عام الفيض، ال ولن يغفل عن النظر يف أمور رعاياه، وهو بنفسه قال يف التوقيـع 

فإنا حييط علمنا بأنبائكم، وال يعزب عنّا يشء من :.. الذي خرج إىل الشيخ املفيد

  )٣(..أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم

 .)٤( من حقوق اإلمام عليه السالم عىل األمةذكره رمحه اهللا تعاىل إىل آخر ما

                                
.٤٠ ح٣٤٨:الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة)١(

.٤٩ ح٣٥٢- ٣٥١: نفس املصدر)٢(

/ ٥٣: لـشيخ املجلـيس، بحـار األنـوار، ا٩٠٢/ ٢:  اخلرائج واجلـرائح، الراونـدي)٣(

.٦ح١٧٥

.٥١٨ -٨٠٣/ ٢:  منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي)٤(
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والبأس أن نتعـرض هنـا بـيشء مـن التوسـع يف هـذين األمـرين : أقول

 :تّعهد زيارة اإلمام والدعاء له، فنقول: العظيمني، ومها

 

هدي عليه السالم علينا هو تعهد زيارتـه، كـام نتعهـد من حقوق اإلمام امل

من لـوازم املحبـة هذا احلق زيارة قبور أبائه وأجداده الطاهرين عليهم السالم، و

التي افرتضها اهللا تعاىل علينا هلم، فحقوقهم أعظم من حّق كّل قرابة، كام جـاء يف 

حـّب إليـه مـن وعـرتيت أ>: احلديث السابق عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه

 .<..عرتته

 زيارته عليه السالم أيضًا من متام الوفاء للعرتة الطاهرة عليهم دهّ كام أن تع

: السالم، روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن احلسن بن عـيل الوشـاء قـال

إن لكّل إمام عهدًا يف عنـق أوليائـه : سمعت أبا احلسن الرضا عليه السالم يقول

م الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبـورهم، فمـن زارهـم وشيعته، وأن من متا

 .)١(رغبة يف زيارهتم، وتصديقًا بام رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة

ويستحب زيارة املهدي عليه السالم يف : قال الشهيد األول رمحه اهللا تعاىل

 زيارتـه يف كّل مكان وكّل زمان، والدعاء بتعجيل الفـرج عنـد زيارتـه، وتتأكـد

 .)٢(الرسداب بّرس من رأى 

 :ونذكر هنا من الزيارات التي يزار هبا اإلمام عليه السالم، ماييل

 

 :وهي كام عن املزار للشهيد األول

                                
.٢٤ ح٢٩١ / ١: الشيخ الصدوق,  عيون أخبار الرضا عليه السالم)١(

.١٠٠ / ٢٠: الشيخ اجلواهري, ، جواهر الكالم١٦ / ٢: الشهيد األول,  الدروس)٢(
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السالم عىل احلق اجلديد والعامل الـذي علمـه ال يبيـد، الـسالم عـىل حميـي 

م عىل مهدي األمم وجـامع الكلـم، الـسالم عـىل املؤمنني ومبري الكافرين، السال

خلف السلف وصاحب الرشف، السالم عـىل حجـة املعبـود وكلمـة املحمـود، 

السالم عىل معّز األوليـاء ومـذل األعـداء، الـسالم عـىل وارث األنبيـاء وخـاتم 

الـسالم عـىل الـسيف , األوصياء، السالم عـىل اإلمـام املنتظـر والغآئـب املـشتهر

ر الزاهر، والنور الباهر، السالم عىل شمس الظالم، وبـدر الـتامم، الشاهر، والقم

 .السالم عىل ربيع األيتام، وفطرة األنام

السالم عىل صاحب الصمصام وفالق اهلام، السالم عـىل صـاحب الـدين 

, املأثور، والكتاب املسطور، والسالم عـىل بقيـة اهللا يف بـالده وحجتـه عـىل عبـاده

ولديه موجود آثار األصفياء، الـسالم عـىل املـؤمتن , نبياءواملنتهى إليه مواريث األ

عىل الّرس، والويل لألمر، والسالم عىل املهدي الذي وعـد اهللا تعـاىل بـه األمـم أن 

جيمع به الكلم ويلّم به الشعث، ويمأل بـه األرض قـسطاً وعـدالً، ويمكـن لـه، 

وايل يف حيـوة وينجز به وعد املؤمنني، أشهد أنك واألئمة مـن آبآئـك أئمتـي ومـ

الدنيا ويوم يقوم األشهاد، أسالك يا موالي أن تسأل اهللا تبارك وتعاىل يف صـالح 

واألخذ بيدي يف ديني ودنياي وآخريت يل , شأين، وقضاء حوائجي، وغفران ذنويب

ولكافة إخواين املؤمنني واملؤمنات إنه غفور رحيم، وصىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد 

 .)١(رسول اهللا وآله الطاهرين

 

اإلمام املهدي هو غوث األمـة، وبـه النجـاة صـىل اهللا عليـه وعـىل آبائـه 

الطاهرين يف الدنيا واآلخرة، يلجأ إليه املؤمن يف قضاء حوائجه، ويفـزع إليـه يف 

فهو بأيب وأمي غوث املضطر املستكني، وملجأ اهلـاربني، وعـصمة , كشف كروبه

، وأمـان اخلـائفني، حـّدث الراونـدي رمحـه اهللا تعـاىل عـن  أيب الوفـاء الالجني

                                
.٢٠٩ - ٢٠٨:  املزار، الشهيد األول)١(
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الشريازي أنه ملا كان مأسورًا  بكرمان رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف املنـام  

 وأومـأ بيـده -وأما احلجة فإذا بلغ منك السيف املذبح : وشكى له احلال، قال له

 .)١(ياث وكهف ملن استغاث به فاستغث به فإنه يغيثك، وهو غ-إىل احللق 

استغاثة إىل صاحب الزمان : قال حممد بن املشهدي رمحه اهللا تعاىل يف املزار

عليه السالم من حيث تكون تصيل ركعتني باحلمد وسورة، وقم مـستقبل القبلـة 

 : حتت السامء وقل

سالم اهللا الكامل التام الشامل العام، وصلواته وبركاته القائمة التامة، عـىل 

حجة اهللا ووليه يف أرضه وبالده، وخليفته عـىل خلقـه وعبـاده، وسـاللة النبـوة، 

وبقية العرتة، والصفوة، صاحب الزمان، ومظهر اإليامن، ومعلن أحكام القـرآن، 

مطهر األرض، ونارش العدل يف الطول والعرض، واحلجة القائم املهدي، اإلمـام 

 الويص ابـن األوصـياء املرضـيني، املنتظر املرتىض، الطاهر ابن األئمة الطاهرين،

اهلادي املهدي ابن األئمـة املعـصومني، الـسالم عليـك يـا وارث علـم النبيـني، 

واملستودع حكم الوصيني، السالم عليك يا معّز املـؤمنني املستـضعفني، الـسالم 

عليك يا مّذل الكافرين املتكربين الظـاملني، الـسالم عليـك يـا مـوالي صـاحب 

هللا، السالم عليك يابن امـري املـؤمنني وابـن فاطمـة الزهـراء الزمان يابن رسول ا

سيدة نساء العاملني، السالم عليك يابن احلجج عىل اخللق أمجعني، السالم عليـك 

 .يا موالي سالم خملص لك يف الوالء

أشهد أنك اإلمام املهدي قوال وفعـال، وأنـك الـذي متـأل األرض قـسطًا 

، وقـرب زمانـك، وكثـر أنـصارك وعدالً، فعجل اهللا فرجـك وسـهل خمرجـك

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن {: وأعوانك، وأنجز لك ما وعدك، فهو أصدق القائلني

                                
 وســوف تــأيت القــصة كاملــة يف ٥٣٠ ح١٩١: قطــب الــدين الراونــدي, ت الــدعوا)١(

.موضعها
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ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنيَ   .)١(}اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

فاشـفع ) كذا وكـذا(يا موالي يا صاحب الزمان يابن رسول اهللا، حاجتي 

يل يف نجاحها، فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند اهللا شفاعة مقبولـة 

ه، وبالـشأن الـذي  ومقامًا حممودًا، فبحّق من اختـصكم ألمـره وارتـضاكم لـّرسّ

وادع . بينكم وبينه، سل اهللا تعاىل يف نجح طلبتي، وإجابة دعويت، وكشف كربتي

 .    )٢(بام أحببت، فإنه يقىض أن شاء اهللا تعاىل

 

عـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن جعفـر : روى الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعاىل

: - بعد املسائل -خرج التوقيع من الناحية املقدسة حرسها اهللا : احلمريي أنه قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم ال ألمر اهللا تعقلون، وال من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة 

إذا . وم ال يؤمنون، السالم علينـا وعـىل عبـاد اهللا الـصاحلنيفام تغني النذر عن ق

 : أردتم التوجه بنا إىل اهللا تعاىل وإلينا، فقولوا كام قال اهللا تعاىل

السالم عليك يا داعي اهللا ورباين آياته، السالم عليـك ) سالم عىل آل يس(

سالم عليك يـا يا باب اهللا وديان دينه، السالم عليك يا خليفة اهللا ونارص خلقه، ال

حجة اهللا ودليل إرادته، السالم عليك يا تايل كتاب اهللا وترمجانه، السالم عليك يا 

بقية اهللا يف أرضه، السالم عليك يا ميثاق اهللا الذي أخذه ووكده، السالم عليك يا 

وعد اهللا الذي ضمنه، السالم عليك أهيـا العلـم املنـصوب، والعلـم املـصبوب، 

الـسالم , عة وعدًا غري مكذوب، السالم عليك حني تقعـدوالغوث والرمحة الواس

عليك حني تقوم، السالم عليك حني تقـرأ وتبـني، الـسالم عليـك حـني تـصيل 

وتقنت، السالم عليك حني تركع وتسجد، الـسالم عليـك حـني ُتكـرب وُهتلـل، 

السالم عليك حني حتمد وتستغفر، السالم عليك حـني متـيس وتـصبح، الـسالم 

                                
.٥: اآلية,  سورة القصص)١(

.٦٧٢ – ٦٧٠: حممد بن املشهدي,  املزار)٢(
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 . إذا يغشى والنهار إذا جتىلعليك يف الليل

السالم عليك أهيا اإلمام املأمون، السالم عليك أهيا املقّدم املأمول، الـسالم 

عليك بجوامع السالم، أشهدك يا مـوالي أين أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال 

رشيك له، وأن حممدًا عبده ورسوله، ال حبيب إال هـو وأهلـه، وأشـهد أن أمـري 

 واحلسن حجته، واحلـسني حجتـه، وعـيل بـن احلـسني حجتـه، املؤمنني حجته،

وحممد بن عيل حجته، وجعفر بن حممد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعـيل 

بن موسى حجته، وحممد بن عيل حجته، وعيل بن حممد حجته، واحلسن بن عـيل 

 .حجته، وأشهد أنك حجة اهللا

 ينفع نفساً إيامهنا أنتم األول واآلخر، وأن رجعتكم حّق ال شك فيها يوم ال

مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا، وأن املوت حق، وأن ناكرًا ونكريًا 

حّق، وأشـهد أن النـرش والبعـث حـّق، وأن الـرصاط واملرصـاد حـّق، وامليـزان 

 ّ  . واحلساب حّق، واجلنة والنار حقّ، والوعد والوعيد هبام حق

عكم، فاشهد عىل ما أشهدتك يا موالي شقي من خالفكم، وسعد من أطا

عليه، وأنا وّيل لك برئ من عدوك، فاحلق ما رضيتموه، والباطل ما سـخطتموه، 

واملعروف ما أمرتم به، واملنكر ما هنيم عنه، فنفيس مؤمنة باهللا وحده ال رشيك له، 

وبرسوله، وبأمري املؤمنني، وبأئمة املؤمنني وبكم يـا مـوالي، أولكـم وآخـركم، 

 . آمني آمني، لكم، فموديت خالصة لكمونرصيت معدة 

 : الدعاء عقيب هذا القول

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم إين أسألك أن تصيل عىل حممد نبي رمحتك، 

وكلمة نورك، وأن متأل قلبي نور اليقـني، وصـدري نـور اإليـامن، وفكـري نـور 

ينـي نـور الثبات، وعزمي نور العلم، وقويت نور العمل، ولساين نور الصدق، ود

وسمعي نور وعي احلكمة، وموديت نـور , البصائر من عندك، وبرصي نور الضياء

املواالة ملحمد وآله عليهم السالم، حتى ألقـاك وقـد وفيـت بعهـدك وميثاقـك، 
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 . فلتسعني رمحتك يا ويل يا محيد

اللهم صل عىل حجتـك يف أرضـك، وخليفتـك يف بـالدك، والـداعي إىل 

ثائر بأمرك، ويل املؤمنني، وبـوار الكـافرين، وجمـيل سبيلك والقائم بقسطك، وال

الظلمة ومنري احلق، والساطع باحلكمة والـصدق، وكلمتـك التامـة يف أرضـك، 

املرتقب اخلائف، والويل الناصح، سـفينة النجـاة، وعلـم اهلـدى، ونـور أبـصار 

الورى، وخري من تقّمص وارتـدى، وجمـيل العمـى، الـذي يمـأل األرض عـدالً 

 .  ملئت ظلًام وجورًا إنك عىل كّل يشء قديروقسطاً كام

اللهم صل عىل وليك وابن اوليائك الـذين فرضـت طـاعتهم، وأوجبـت 

حّقهم، وأذهبت عنهم الرجس وطهرهتم تطهريا، اللهم انرصه وانرص به أولياءك 

وأولياءه، وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم، اللهم أعذه من كل باغ وطاغ، ومـن 

حفظه من بني يديه ومـن خلفـه، وعـن يمينـه وعـن شـامله، رش مجيع خلقك، وا

واحرسه، وامنعه، من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسـولك وآل رسـولك، 

وأظهر به العدل وأيده بالنرص، وانرص نارصيه واخذل خاذليه، واقصم به جبابرة 

الكفرة، واقتل به الكفار واملنافقني، ومجيـع امللحـدين، حيـث كـانوا يف مـشارق 

األرض ومغارهبا، برها وبحرها، وامأل به األرض عدال، وأظهر بـه ديـن نبيـك، 

واجعلني اللهم من أنـصاره وأعوانـه، وأتباعـه وشـيعته، وأرين يف آل حممـد مـا 

يأملون، ويف عدوهم ما حيذرون إله احلق آمني، يا ذا اجلالل واإلكـرام، يـا أرحـم 

 . )١(الرامحني

 

عـن جـابر، عـن أيب جعفـر عليـه : روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعـاىل

إن العلم بكتاب اهللا عزَّ وجلَّ وسنّة نبيه صىل اهللا عليه وآله لينبت يف : السالم قال

                                
/ ٥٣: الـشيخ املجلـيس, ، بحـار األنـوار٣١٨ – ٣١٥ / ٢:  اإلحتجاج، الطـربيس)١(

.٥ح١٧١
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قلب مهدينا كام ينبت الزرع عىل أحسن نباته، فمن بقي منكم حتـى يـراه فليقـل 

وموضـع , ومعـدن العلـم, لرمحـة والنبـوةالسالم عليكم يا أهل بيـت ا: حني يراه

  .الرسالة

الـسالم عليـك يـا : وروي أن التسليم عىل القائم عليه السالم أن يقال لـه

 .)١(بقية اهللا يف أرضه

عن جابر، عن أيب جعفـر : ويف كتاب الغيبة للشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

م عليكم يـا أهـل السال: من أدرك منكم قائمنا فليقل حني يراه: عليه السالم قال

 .)٢(بيت النبوة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة

وروى الشيخ الكليني رمحه اهللا تعاىل عن عمر بن زاهر، عـن أيب عبـد اهللا 

ال ذاك : سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة املؤمنني؟ قـال: عليه السالم قال

 قبلـه وال يتـسمى بـه اسم سمى اهللا به أمري املؤمنني عليه السالم، مل يسم به أحد

الـسالم : يقولـون: جعلت فداك كيـف يـسلم عليـه؟ قـال: بعده إال كافر، قلت

 .)٤( )٣(}َبِقيَُّة اهللا َخْريٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِنيَ {، ثم قرأ عليك يا بقية اهللا

 
رضـك، وخليفتـك يف بـالدك، الـداعي إىل اللهم صّل عـىل حجتـك يف أ

وجمـيل , سبيلك، والقائم بقسطك، والفائز بأمرك، ويل املؤمنني، ومبـري الكـافرين

الظلمة، ومنري احلق، والصادع باحلكمة، واملوعظة احلـسنة والـصدق، وكلمتـك 

                                
قطب الدين ,  ، اخلرائج واجلرائح١٨ ح٦٥٣: الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة)١(

، بحـار ٤٩٠ح٤٧٢ -٤٧١: ،كتاب الغيبة، الـشيخ الطـويس١١٧١ /٣: الراوندي

.٥٥ح٣٣١ / ٥٢: األنوار، الشيخ املجليس

.٤٩٠ ح٤٧٢ – ٤٧١: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٢(

.٨٧:  سورة هود، اآلية)٣(

.٢ح٤١٢ – ٤١١/ ١: الكايف، الشيخ الكليني)٤(
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وعيبتك وعينك يف أرضك، املرتقب اخلائف، الويل الناصح، سفينة النجاة وعلـم 

 أبصار الورى، وخري من تقمص وارتدى، والوتر املوتـور، ومفـرج اهلدى، ونور

الكرب، ومزيل اهلم، وكاشف البلـوى، صـلوات اهللا عليـه وعـىل آبائـه األئمـة 

اهلادين، و القادة امليامني، مـا طلعـت كواكـب األسـحار، وأورقـت األشـجار، 

 بحبـه، وأينعت األثامر، واختلف الليل والنهار، وغردت األطيـار، اللهـم انفعنـا

 . )١(واحرشنا يف زمرته، وحتت لوائه، إله احلق آمني رّب العاملني 

 
اللهم صل عىل حممد وأهل بيتـه، وصـل عـىل ويل احلـسن ووصـيه ووارثـه، 

وقـّرب بعـده، , اللهم صـل عليـه, القائم بأمرك، والغائب يف خلقك، واملنتظر إلذنك

ب الغيبـة، وأظهـر بظهـوره وأنجز وعده، وأوف عهده، واكشف عـن بأسـه حجـا

صحائف املحنة، وقّدم أمامه الرعب، وثبّت به القلب، وأقم به احلرب، وأيـده بجنـد 

من املالئكة مسومني، وسلطه عىل أعداء دينك أمجعني، وأهلمه أن ال يدع منهم ركنـاً 

إال هده، وال هامـًا إال قـده وال كيـدًا إال رده، وال فاسـقاً إال حـده، وال فرعـون إال 

هلكه، وال سرتًا إال هتكه، وال علًام إال نكسه، وال سـلطاناً إال كبـسه، وال رحمـاً إال أ

قصفه، وال مطردًا إال خّرقه، وال جندًا إال فّرقه، وال منـربًا إال أحرقـه، وال سـيفاً إال 

, كرسه، وال صنًام إال رضه، وال دمًا إال أراقه، وال جورًا إال أباده، وال حصناً إال هدمه

 بابًا إال ردمه، وال قرصًا إال أخربه، وال مسكنًا إال فتـشه، وال سـهًال إال أوطئـه، وال

 .)٢(وال جبالً إال صعده، وال كنزًا إال أخرجه، برمحتك يا أرحم الرامحني

 

الدعاء له، وخصوصًا اإلكثار مـن : من حقوق اإلمام عليه السالم علينا أيضاً 

ويـستحب : لدعاء له بتعجل الفرج، وقد تقدم قول الـشهيد األول رمحـه اهللا تعـاىلا

زيارة املهدي عليه السالم يف كل مكان وكل زمـان، والـدعاء بتعجيـل الفـرج عنـد 

                                
.١٠١ / ٩٩: الشيخ املجليس, ألنوار بحار ا)١(

.١٠٢ / ٩٩: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(
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ولواله لساخت األرض بأهلهـا، وبـه خيـرج ,  فهو حجة اهللا تعاىل عىل خلقه)١(زيارته

 عن أهل األرض، جعلـه اهللا تعـاىل عـصمة اهللا بركات األرض، وبه يدفع اهللا البالء

 .جتهاد يف الدعاء له يف مجيع األحوالمالذًا وأمانًا للناس، فينبغي االو

هذا وقد تضمنت األدعية اخلاصة باإلمام عليه السالم الدعاء لـه بـالفرج 

والنرص، فمام خرج من التوقيع الـرشيف قولـه عليـه الـسالم يف بعـض أجوبتـه 

فأغلقوا باب السؤال عام ال يعنيكم، وال تتكلفوا علم : رشيفةاملباركة ومواعظه ال

 )٢(احلـديث.. ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفـرج، فـإن ذلـك فـرجكم

أن الـدعاء كـام دّلـت عليـه اآليـات والروايـات مـن أعظـم أقـسام >والخيفى 

 تعاىل العبادات، وال شك أّن أجل أنواع الدعاء، وأعظمها الدعاء ملن أوجب اهللا

حّقه، والدعاء له عىل كاّفة الربيات، وبربكـة وجـوده يفـيض نعمـه عـىل قاطبـة 

 .)٣(<املخلوقات

وقــد حــدثني اخلطيــب الــشهري العالمــة الــشيخ عبــد احلــسني الــواعظ 

اخلراساين رمحه اهللا تعاىل يف حديثه عن موالنا اإلمام املهدي أرواحنـا لـه الفـداء 

اللهـم كـن :  ّرسه صالة إال قنـت بـدعاءماصليت مع السيد اخلوئي قّدس: قال

الخ، فقد كان من املـداومني .. لوليك احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعىل آبائه

 .عىل هذا الدعاء يف الصلوات اليومية

واجلدير بالذكر أن نشري هنا إىل أنه قد أشبع هذا املوضوع بحثًا مـن مجيـع 

مكيال : (صفهاين يف كتابه القيمجوانبه التقي السيد مريزا حممد تقي املوسوي األ

                                
.١٠٠ / ٢٠: الشيخ اجلواهري, ، جواهر الكالم١٦ / ٢: الشهيد األول,  الدروس)١(

 ٢٨٤ / ٢: الطـربيس, ، االحتجـاج٤٨٥: الشيخ  الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.١١١٥ / ٣: الراوندي, اجلرائح، اخلرائج و٢٩٢: الطويس, الغيبة

الفـصل  (٤٠٢/ ١: مكيال املكـارم يف فوائـد الـدعاء للقـائم عليـه الـسالم: راجع )٣(

).اخلامس
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يف جـزئني، ومـن ذلـك مـاذكره يف ) املكارم يف فوائد الدعاء للقائم عليه السالم

فقد ذكر فيه تسعني مكرمـة مـن فوائـد الـدعاء لإلمـام عليـه ) الفصل اخلامس(

إن كامل تلك املكارم إنام يكون بتحصيل ملكة التقوى، وهتـذيب : السالم، وقال

 :ا، وردعها عّام يردهيا، وذكر منها ماييلالنفس عّام يغوهي

زيادة النعم، وإظهار املحبة، وأنه عالمة اإلنتظار، وُيعدُّ إحياًء ألمـر أهـل 

البيت عليهم السالم، والنجاة من فتن آخـر الزمـان، وأنـه أداء لـبعض حقوقـه 

العظيمة، وأنه تعظيم هللا تعاىل ولرسـوله الكـريم صـىل اهللا عليـه وآلـه، والفـوز 

اعته يف يوم القيامة، وأنه وسيلة إىل اهللا تعاىل، واسـتجابة الـدعاء، وأنـه أداء بشف

أجر نبوة النبي صىل اهللا عليه وآله، وأنه يصري سببًا لقرب وقوعـه، والرجـوع إىل 

الدنيا يف زمان ظهوره، وأنه أسوة بالنبّي واألئمـة علـيهم الـسالم، وأنـه الوفـاء 

ر اإلمــام يف قلــب الــداعي، وطــول العمــر بعهــد اهللا تعــاىل، وزيــادة إرشاق نــو

ومايرتتب عـىل صـلة األرحـام واإلحـسان إىل الـسادات، وأنـه سـبب لتباعـد 

الشيطان وفزعه، وأنـه تعـاون عـىل الـّرب، ونـرص اهللا إىل الـداعي، واألمـن مـن 

 .العقوبات األخروية، والرفق عند املوت، وإعانة املظلوم

ّ : ومنها  الـداعي لـه بـالفرج والنـرص، دعاء موالنا صاحب الزمان يف حق

ويدل عىل ذلك، مضافًا إىل أّنه مقتىض شكر اإلحسان، الذي هو أوىل به من : قال

كّل إنسان قوله صلوات اهللا عليه يف حجابه املروي يف مهج الدعوات بعد الدعاء 

واجعل من يتبعني لنرصة دينـك مؤيـدين، ويف سـبيلك : لتعجيل فرجه ما لفظه

  إذ ال ريـب يف أن )١(الـخ.. أرادين وأرادهم بسوء منـصورينجماهدين، وعىل من 

الدعاء له، وبتعجيل فرجه اّتبـاع ونـرصة لـه، فـإن مـن أقـسام النـرصة لإليـامن 

وملوالنا صاحب الزمان النرصة باللسان، والدعاء له من أقسام النرصة اللسانيّة، 

القمـي يف تفـسري ويدل عىل املطلوب أيضًا ماذكره عيل بن إبراهيم .. كام الخيفى

                                
.١ح٣٧٨/  ٩١:  ، بحار األنوار، املجليس٢١٩:  ، املصباح، الكفعمي٣٠٢:  مهج الدعوات  )١(
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وَهـا{: قوله تعاىل الـسالم :  قـال)١(}َوإَِذا ُحيِّيُتْم بِتَِحيٍَّة َفَحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْهـا َأْو ُردُّ

وغريه من الرب، إذ الخيفى أّن الدعاء من أفضل أنواع الّرب، فإذا دعا املؤمن ملـواله 

ودعـاؤه مفتـاح عليه السالم بخالص الدعاء كافاه مواله أيضًا بخالص الدعاء، 

 .)٢(كّل خري، ومقالع كّل ضري

أن الـدعاء بتعجيـل ظهـور موالنـا صـاحب : وقال أيضًا يف موضع آخـر

الزمان عالمة ثبوت اإليامن، وناشئ عن ثبات الداعي عىل دينه، وإذا كان شـاكًا 

مل يكن داعيًا مترضعًا لتحققه فيـدخل يف زمـرة ) العياذ باهللا(يف صدق هذا األمر 

.. فمـن ثبـت مـنهم): عليـه الـسالم(املوعودين بذلك الثـواب، بقولـه الثابتني 

 . )٣()الخ(

إن هذا الدعاء يصري سببًا لكامل اإليامن، وثبوته لإلنسان، بنجاته : وثانيهام

من فتن آخر الزمان، كام قال موالنـا أبـو حممـد العـسكري ألمحـد بـن إسـحاق 

وجـلَّ عـىل واهللا ليغيبن غيبة ال ينجو من اهللكة فيها: القمي  إال مـن ثبّتـه اهللا عزَّ

 .)٥( )٤(اخلرب.. القول بإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه

ونذكر هنا من مجلة املوارد التي ورد فيهـا الـدعاء للحجـة عليـه الـسالم 

 :ماييل

                                
.٨٦: سورة النساء، اآلية )١(

)الفصل اخلامس( ٤٦٩ -٢٨٤/ ١: مكيال املكارم: راجع )٢(

عن أمري املـؤمنني عليـه : ٣٠٣ص : واحلديث هو ما جاء يف كامل الدين ومتام النعمة )٣(

للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأين بالـشيعة جيولـون جـوالن الـنعم يف : السالم قال

غيبته يطلبون املرعى فال جيدونه، أال فمن ثبت منهم عىل دينه ومل يقـس قلبـه لطـول 

.فهو معي يف درجتي يوم القيامةغيبة إمامه 

.٢٤٩/ ٢: إعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطربيس )٤(

.٣٩٩ / ١: مكيال املكارم، مريزا حممد تقي األصفهاين )٥(
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 مسلم، عـن أيب روى الشيخ الكليني رمحه اهللا تعاىل يف الكايف عن حممد بن

احلمـد هللا نحمـده : جعفر عليه الـسالم يف خطبـة يـوم اجلمعـة، اخلطبـة األوىل

: ثم جتلس قدر ما متكن هنيهة، ثم تقوم فتقول: ونستعينه إىل أن قال عليه السالم

اللهـم : وساق احلديث ويف اخلطبة يقـول.. احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره

املرسـلني، وإمـام املتقـني، ورسـول رّب صل عىل حممد عبدك ورسـولك سـيد 

 - اللهم صّل عىل أمري املؤمنني وويص رسول رّب العاملني: - ثم تقول -العاملني 

 : ثم تسمي األئمة حتى تنتهي إىل صاحبك، ثم تقول

، وانرصه نرصًا عزيزًا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك افتح له فتحًا يسرياً 

افة أحد من اخللق، اللهم إنا نرغـب إليـك يف حتى ال يستخفي بيشء من احلق خم

دولة كريمة، ُتعزُّ هبا اإلسالم وأهله، وُتذُل هبا النفاق وأهلـه، وجتعلنـا فيهـا مـن 

الدعاة إىل طاعتك، والقادة يف سبيلك، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخـرة، اللهـم 

 . )١(ما محلتنا من احلّق فعّرفناه، وما قرصنا عنه فعّلمناه

 

ويشهد لذلك دعاء سيد الساجدين عليـه الـسالم املـذكور يف الـصحيفة، 

 .)٢(ودعاء موالنا الصادق عليه السالم املروي يف اإلقبال وزاد املعاد

وجــاء يف مناســك احلــج للــسيد الگلپايگــاين قــدس رسه يف مــستحبات 

التشهد بالـشهادتني : مما يدعى به، قال) بعيف املورد السا(الوقوف باملشعر احلرام 

والصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وآله وذكر األئمة عليهم الـسالم  واحـدًا بعـد 

واحد، والدعاء هلم، وللحجة املنتظر عليه السالم بتعجيل الفرج، والـرباءة مـن 

                                
.٦ ح٤٢٢ / ٣: الكليني,  الكايف)١(

.٣٣/ ٢:  مكيال املكارم، مريزا حممد تقي األصفهاين)٢(
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 .)١(أعدائهم، بل األحوط أن ال يرتك الذكر والصالة عىل النبي وآله 

 

ويـشهد لتأكـد هـذا الـدعاء فيـه وروده يف : جاء يف كتاب مكيال املكـارم

الدعاء املذكور يف كتاب اإلقبال عند إرادة اخلروج إىل صالة الفطر أو األضحى، 

واسـتحباب ... والدعاء الذي يدعى به يف الطريق عند اخلروج إىل صالة الفطـر

 .)٢(الخ.. يضاً دعاء الندبة فيه أ

 

ويدل عىل تأكـد الـدعاء لـه عليـه : قال السيد مريزا حممد تقي األصفهاين

واعلـم أن ليـوم .. السالم يف يوم اجلمعة ورود دعاء الندبـة فيـه، ويف العيـدين،

ديـدة، اجلمعة اختصاصًا وانتسابًا إىل موالنا احلجة عليـه الـسالم مـن وجـوه ع

تقتيض اإلهتامم فيه بالدعاء له عليه السالم قد ذكرناها يف كتاب أبواب اجلنات يف 

: األول: آداب اجلمعات، ونشري إليهـا يف هـذا الكتـاب، تـذكرة ألويل األلبـاب

: وقوع ظهوره فيـه، الرابـع: انتقال اإلمامة إليه، الثالث: وقوع والدته فيه، الثاين

إنـه يـوم أخـذ العهـد وامليثـاق لـه وآلبائـه : خلـامساستيالؤه فيه عىل أعدائه، ا

إنه : إنه يوم خّصه اهللا تعاىل بلقب القائم عليه السالم، السابع: األطهار، السادس

من مجلة ألقابه الرشيفة، وقد ذكرنا هناك وجوها أخرى من أرادهـا فلريجـع إىل 

 .)٣(ذلك الكتاب 

وم اجلمعـة، وهـو يـوم ي: وقال السيد ابن طاووس احلسني رمحه اهللا تعاىل

صاحب الزمان صلوات اهللا عليه وباسمه، وهو اليوم الذي يظهر فيـه عجـل اهللا 

                                
.١٤١ -١٤٠ :السيد الگلپايگاين,  مناسك احلج)١(

/ ٢:  مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم عليه السالم، مريزا حممد تقي األصفهاين)٢(

٣٥.

.٣٢/ ٢:  نفس املصدر)٣(
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 : فرجه، أقول متمثالً وأشري إليهم صلوات اهللا عليهم

ـــــايت ــــضت  حي ــــبكم  وإن  قب   حم

 

ــــايب ــــرت رك ــــركم وإن عق   وزائ

السالم عليك يا حجة اهللا يف أرضه، السالم عليـك يـا عـني اهللا يف خلقـه،  

لسالم عليك يا نور اهللا الذي هيتدي به املهتدون، ويفرج به عن املؤمنني، الـسالم ا

عليك أهيا املهذب اخلائف، السالم عليك أهيا الوّيل الناصـح، الـسالم عليـك يـا 

سفينة النجاة، السالم عليك يا عني احلياة، السالم عليك صىل اهللا عليك وعىل آل 

ك عجل اهللا لك ما وعدك من النرص وظهور بيتك الطيبني الطاهرين، السالم علي

األمر، السالم عليك يا موالي أنا موالك، عارف بأولك وآخرك، أتقـّرب إىل اهللا 

بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور احلّق عىل يـديك، وأسـأل اهللا أن يـصىل 

عىل حممد وآل حممد، وأن جيعلني من املنتظرين لك والتابعني والنارصين لك عىل 

 .ك، واملستشهدين بني يديك يف مجلة أوليائكأعدائ

يا موالي يا صاحب الزمان صلوات اهللا عليك وعىل آل بيتـك، هـذا يـوم 

اجلمعة وهو يومك املتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنني عـىل يـدك، وقتـل 

الكافرين بسيفك، وأنا يا موالي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا موالي كريم مـن 

أمور بالضيافة واإلجارة، فأضفني وأجرين، صلوات اهللا عليـك أوالد الكرام، وم

 .  وعىل أهل بيتك الطاهرين

أنا أمتثل بعد هـذه الزيـارة وأقـول : يقول سيدنا ريض الدين ابن طاووس

 : باإلشارة

ــايب ــت رك ــا اجته ــث م ــك حي   نزيُل

 

ــبالدِ    )١(وضــيُفك حيــُث كنــت مــن ال

  

من :  كتاب مجال الصاحلني عن موالنا اإلمام الصادق عليه السالم قالمن

                                
.٤٢ -٤١: السيد ابن طاووس احلسني,  مجال األسبوع)١(
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 : حّقنا عىل شيعتنا أن يمسكوا بلحيتهم ويقولوا بعد كّل فريضة ثالث مرات

ربَّ حممد، احفظ غيبـة حممـد، يـاربَّ  عجل فرج آل حممد، يا, ياربَّ حممد

 .)١(انتقم البنة حممد صىل اهللا عليه وآله, حممد

 

من قـال بعـد صـالة : عن الكفعمي عن اإلمام الصادق عليه السالم قال

، مل اللهم صل عىل حممـد وآل حممـد وعجـل فـرجهم: الفجر وبعد صالة الظهر

 .)٢(يمت حتى يدرك القائم

 

: وس رمحه اهللا تعـاىل عـن حييـى بـن الفـضل النـوفيل قـالالسيد ابن طاو

دخلت عىل أيب احلسن موسى بن جعفر عليه السالم ببغداد حني فرغ من صـلوة 

 : العرص فرفع يديه إىل السامء وسمعته يقول

أسـألك : إىل أن قال عليـه الـسالم.. أنت اهللا ال إله اال أنت األول واآلخر 

قيوم الذي ال خييب من سألك به، أن تصىل عـىل باسمك املكنون املخزون احلي ال

حممد وآله، وأن تعجل فرج املنتقم لك من أعدائك، وأنجز لـه مـا وعدتـه، يـا ذا 

 .  )٣(اجلالل واإلكرام

 

روى الشيخ الكليني رمحه اهللا تعاىل عـن حممـد بـن عيـسى بإسـناده عـن 

                                
.٩ / ٢: اإلصفهاين,  مكيال املكارم)١(

.٦٥: الكفعمي,  اجلنة الواقية)٢(

: ، مصباح املتهجد، الطويس٢٠٠ -١٩٩:  السيد ابن طاووس احلسني, فالح السائل)٣(

.٨١ / ٨٣: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٧٣



٤٠١ ................................ليه السالمغيبة اإلمام املهدي ع: الفصل الرابع

تكرر يف ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان هذا : ني عليهم السالم قالالصاحل

الدعاء ساجدًا وقائًام وقاعدًا وعىل كّل حال، ويف الـشهر كّلـه، و كيـف أمكنـك 

ومتى حرضك من دهرك تقول بعد حتميد اهللا تبارك وتعاىل والـصالة عـىل النبـي 

 : صىل اهللا عليه وآله

 هذه الساعة، ويف كلِّ ساعة ولياً وحافظاً اللهم كن لوليك فالن بن فالن يف

حتى تـسكنه أرضـك طوعـا، ومتتعـه فيهـا ) وعيناً (ونارصًا ودليالً وقائدًا وعونًا 

 . )١(طويالً 

 

مـن : روي عن سيدنا اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم أنه قال

 هبذا العهد كـان مـن أنـصار قائمنـا، فـإن مـات قبلـه دعا إىل اهللا أربعني صباحاً 

أخرجه اهللا تعاىل من قربه وأعطاه بكّل كلمة ألف حسنة، وحما عنـه ألـف سـيئة، 

 :وهو هذا

اللهم رّب النور العظيم، ورّب الكريس الرفيـع، ورّب البحـر املـسجور، 

لعظـيم، ومنزل التوراة واإلنجيل والزبور، ورّب الظل واحلرور، ومنزل القـرآن ا

ورّب املالئكة املقربني، واألنبياء واملرسلني، اللهم إين أسألك بوجهـك الكـريم، 

وبنور وجهك املنري، وملكك القـديم يـا حـي يـا قيـوم أسـألك باسـمك الـذي 

اللهـم بلـغ , أرشقت به الساموات واألرضون يا حي قبل كّل حي، ال إله إال أنت

 صلوات اهللا عليه وعىل آبائه الطـاهرين موالنا اإلمام اهلادي املهدي القائم بأمرك

عن املـؤمنني واملؤمنـات، يف مـشارق األرض ومغارهبـا، سـهلها وجبلهـا برهـا 

وبحرها، عني وعن والدي مـن الـصلوات زنـة عـرش اهللا ومـداد كلامتـه، ومـا 

 . أحصاه علمه، وأحاط به كتابه

                                
 ٣٧ح١٠٢ / ٣: الطويس, ، هتذيب األحكام٤ ح١٦٢ / ٤: الكليني,  الكايف)١(
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عقـدًا اللهم إين أجدد له يف صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدًا و

وبيعة له يف عنقي، ال أحول عنها، وال أزول أبـدا، اللهـم اجعلنـي مـن أنـصاره 

وأعوانــه والــذابني عنــه، واملــسارعني إليــه يف قــضاء حوائجــه، واملحــامني عنــه 

والسابقني إىل إرادته، واملستشهدين بني يديه، اللهم إن حـال بينـي وبينـه املـوت 

قربي، مؤتزرا كفني، شاهرا سـيفي، الذي جعلته عىل عبادك حتام، فأخرجني من 

 . جمردا قنايت، ملبياً دعوة الداعي، يف احلارض والبادي

اللهم أرين الطلعة الرشيدة، والغرة احلميدة، واكحل نـاظري بنظـرة منـي 

إليه، وعجل فرجه، وسهل خمرجه، وأوسع منهجـه، واسـلك يب حمجتـه، فانفـذ 

ي به عبادك، فإنك قلت وقولـك أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بالدك، وأح

 فـأظهر اللهـم لنـا )١(}َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر بَِام َكَسَبْت َأْيِدي النَّـاسِ {: احلق

وليك، وابن بنت نبيك املسمى باسم رسولك حتى ال يظفر بيشء من الباطل إال 

ونارصًا ملن ال جيد مزقه، وحيق احلق وحيققه، واجعله اللهم مفزعًا ملظلوم عبادك، 

له نارصًا غريك، وجمددًا ملا عطل من أحكام كتابك، ومـشيدًا ملـا ورد مـن أعـالم 

 . دينك وسنن نبيك صىل اهللا عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس املعتدين

اللهم وّرس نبيك حممدًا صىل اهللا عليه وآله برؤيته، ومن تبعه عـىل دعوتـه، 

لهم اكشف هذه الغمة عن األمة بحضوره، وعجل لنـا وارحم استكانتنا بعده، ال

ظهوره، إهنم يرونه بعيدًا ونراه قريباً، العجل العجل يا موالي يا صاحب الزمان، 

 . برمحتك يا أرحم الرامحني

العجـل يـا : ثم ترضب عىل فخذك األيمـن بيـدك ثـالث مـرات وتقـول

 .)٢( ثالثاً - موالي يا صاحب الزمان

                                
.٤١: اآلية,  سورة الروم)١(

.١١١ح٩٧ - ٩٥/ ٥٣: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(
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حدثنا أبـو حممـد احلـسني بـن أمحـد : قال الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

حدثنا أبو عيل بن مهام هبذا الدعاء، وذكر أن الشيخ العمري قـدس : املكتب قال

 :اهللا روحه أماله عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء يف غيبة القائم عليه السالم

 تعّرفني نفـسك مل أعـرف نبيـك، اللهـم اللهم عّرفني نفسك، فإنك إن مل

عّرفني نبيك فإنك إن مل تعّرفني نبيك مل أعرف حجتك، اللهـم عّرفنـي حجتـك 

فإنك إن مل تعّرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم ال متتنـي ميتـة جاهليـة، وال 

تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم فكام هديتني بوالية من فرضت طاعته عـيل مـن 

 رسولك صلوات اهللا عليـه وآلـه حتـى واليـت والة أمـرك أمـري والة أمرك بعد

املؤمنني واحلسن و احلسني وعليًا وحممدًا وجعفرًا وموسى وعليًا وحممـدًا وعليـًا 

 .واحلسن واحلجة القائم املهدي صلوات اهللا عليهم أمجعني

اللهم فثبتني عىل دينك واستعملني بطاعتك، ولّني قلبي لويل أمرك، وعـافني 

متحنت به خلقك، وثبتني عىل طاعة وّيل أمرك الذي سرتته عن خلقك، فبإذنـك مما ا

غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر وأنت العامل غري معلم بالوقت الذي فيه صـالح أمـر 

وليك يف اإلذن له بإظهار أمره وكـشف سـرته، فـصربين عـىل ذلـك حتـى ال أحـب 

ه، وال أبحـث عـام تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلـت، وال أكـشف عـام سـرتت

مل وكيف؟ ومـا بـال وّيل األمـر ال يظهـر؟ : كتمته، وال أنازعك يف تدبريك، وال أقول

 .وقد امتالت األرض من اجلور؟ وأفوض أموري كلها إليك

اللهم إين أسألك أن تريني ويل أمرك ظاهرًا نافذًا إلمرك مع علمي بأن لك 

رادة واحلول والقوة، فافعل ذلك السلطان والقدرة والربهان واحلجة واملشيئة واإل

يب وبجميع املؤمنني حتى ننظر إىل وليك صلواتك عليه وآله ظاهر املقالة، واضح 

الداللة، هادياً من الضاللة، شـافياً مـن اجلهالـة، أبـرز يـا رّب مـشاهده، وثبّـت 

قواعده، واجعلنا ممن تقّر عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفنا عىل ملته، واحرشنا 

 . زمرتهيف
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, اللهم أعذه من ّرش مجيع ما خلقـت وبـرأت وذرأت وأنـشأت وصـورت

واحفظه من بني يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شامله، ومن فوقـه ومـن حتتـه 

 . بحفظك الذي ال يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووّيص رسولك

ه، وزد يف اللهم ومّد يف عمره، وزد يف أجله، وأعنه عىل ما أوليته واسـرتعيت

كرامتك له فإنه اهلادي واملهتدي والقـائم املهـدي، الطـاهر التقـي النقـي الزكـي 

 . والريض املريض، الصابر املجتهد الشكور

اللهم وال تسلبنا اليقني لطول األمد يف غيبته وانقطاع خربه عنا، وال تنـسنا 

ة عليه حتى ال ذكره وانتظاره واإليامن، وقوة اليقني يف ظهوره، والدعاء له والصال

يقنطنا طول غيبته من ظهـوره وقيامـه، ويكـون يقيننـا يف ذلـك كيقيننـا يف قيـام 

رسولك صلواتك عليه وآله، وما جاء به من وحيك وتنزيلك، وقو قلوبنـا عـىل 

اإليامن به حتى تسلك بنا عىل يـده منهـاج اهلـدى واحلجـة العظمـى، والطريقـة 

تابعتـه واجعلنـا يف حزبـه وأعوانـه الوسطى، وقونـا عـىل طاعتـه، وثبتنـا عـىل م

وال تسلبنا ذلك يف حياتنا وال عند وفاتنا حتى تتوفانـا , وأنصاره، والراضني بفعله

 . ونحن عىل ذلك غري شاكني وال ناكثني وال مرتابني وال مكذبني

اللهم عّجل فرجه وأيده بالنرص، وانرص نارصيه، واخذل خاذليـه، ودمـر 

هر به احلق، وأمت به الباطل، واستنقذ به عبادك عىل من نصب له وكذب به، وأظ

املؤمنني من الذل، وانعش به البالد، واقتل به جبابرة الكفـر، واقـصم بـه رؤوس 

الضاللة، وذلـل بـه اجلبـارين والكـافرين، وأبـر بـه املنـافقني والنـاكثني ومجيـع 

املخالفني وامللحـدين يف مـشارق األرض ومغارهبـا، وبرهـا وبحرهـا، وسـهلها 

بلها حتى ال تدع منهم ديارا، وال تبقي هلم آثارا، وتطهر منهم بالدك، واشف وج

منهم صدور عبادك، و جدد به ما امتحى مـن دينـك، وأصـلح بـه مـا ُبـدل مـن 

حكمك، وُغري من سنتك حتى يعود دينك به وعىل يديه غضاً جديدًا صحيحاً ال 

فإنـه عبـدك الـذي عوج فيه وال بدعة معه حتى تطفئ بعدلـه نـريان الكـافرين، 

استخلصته لنفسك وارتضيته لنرصة نبيك، واصـطفيته بعلمـك، وعـصمته مـن 



٤٠٥ ................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الرابع

الذنوب وبرأته من العيوب، وأطلعته عىل الغيوب، وأنعمت عليـه وطّهرتـه مـن 

 . الرجس، ونّقيته من الدنس

اللهم فصّل عليه وعىل آبائه األئمة الطاهرين، وعـىل شـيعتهم املنتجبـني، 

فضل ما يأملون، واجعل ذلـك منـا خالـصًا مـن كـّل شـك وبلغهم من آماهلم أ

 .إال وجهك وشبهة ورياء وسمعة حتى ال نريد به غريك، وال نطلب به

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة ولينا، وشدة الزمان علينـا، ووقـوع 

اللهـم فـافرج ذلـك , الفتن  بنا، وتظاهر األعداء علينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا

 . منك تعجله، ونرص منك تعزه، وإمام عدل تظهره إله احلق رّب العاملنيبفتح 

اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك يف إظهار عدلك يف عبادك، وقتل أعدائك 

يف بالدك حتى ال تدع للجور يا رّب دعامة إال قصمتها، وال بنية إال أفنيتهـا، وال 

 إال فللته، وال سالحًا إال أكللتـه، قوة إال أوهنتها، وال ركنًا إال هددته،  وال حداً 

وال راية إال نكستها، وال شجاعاً إال قتلته، وال جيشاً إال خذلته، وارمهم يـا رّب 

بحجرك الدامغ، وارضهبم بسيفك القاطع، وببأسـك الـذي ال تـرده عـن القـوم 

املجرمني، وعّذب أعداءك وأعداء دينك، وأعداء رسولك بيـد وليّـك، وأيـدي 

 .نيعبادك املؤمن

اللهم اكف وليّك وحجتك يف أرضك هول عدوه، وكد من كاده، وامكـر 

من مكر به، واجعل دائرة السوء عـىل مـن أراد بـه سـوءا، واقطـع عنـه مـادهتم، 

وارعب له قلوهبم، وزلزل له أقدامهم، وخـذهم جهـرة وبغتـة، وشـدد علـيهم 

وأحـط عقابك، واخزهم يف عبادك، والعنهم يف بالدك، وأسكنهم أسـفل نـارك، 

هبم أشد عذابك، وأصلهم نارًا، واحش قبور موتاهم نارًا، وأصلهم حـّر نـارك، 

 .فإهنم أضاعوا الصالة، واتبعوا الشهوات، وأذلوا عبادك

اللهم وأحيى بوليك القرآن، وأرنا نوره رسمدًا ال ظلمـة فيـه، وأحـي بـه 

عـىل احلـق، القلوب امليتة، واشف به الصدور الوغرة، وامجع به األهواء املختلفة 
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وأقم به احلدود املعطلة واألحكام املهملة حتى ال يبقى حق إال ظهر، وال عدل إال 

زهر، و اجعلنا يا رّب من أعوانه، ومقوي سلطانه واملؤمترين ألمـره، والراضـني 

بفعله، و املسلمني ألحكامه، وممن ال حاجة له به إىل التقية من خلقـك، أنـت يـا 

 املضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظـيم، رّب الذي تكشف السوء وجتيب

 .فاكشف يا رّب الّرض عن وليّك، واجعله خليفة يف أرضك كام ضمنت له

 اللهم وال جتعلني من خصامء آل حممد، وال جتعلني من أعـداء آل حممـد، 

وال جتعلني من أهل احلنق والغيظ عىل آل حممد، فإين أعوذ بك من ذلك فأعذين، 

اللهم صّل عىل حممد وآل حممد، واجعلني هبم فائزًا عنـدك , ينوأستجري بك فأجر

 . )١(يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني

 

أن الرضا عليـه الـسالم كـان يـأمر بالـدعاء : روى يونس بن عبد الرمحن

 :لصاحب األمر هبذا

 وحجتك عـىل خلقـك، ولـسانك املعـّرب اللهم ادفع عن ولّيك وخليفتك

عنك الناطق بحكمك، وعينك الناظرة بإذنك، وشاهدك عىل عبـادك اجلحجـاح 

املجاهد العائذ بك العابد عندك، وأعذه من ّرش مجيع ما خلقت وبرأت و أنشأت 

وصورت، واحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعـن شـامله ومـن فوقـه 

ضيع من حفظته به، واحفظ فيـه رسـولك و آبـاءه ومن حتته، بحفظك الذي ال ي

أئمتك، ودعائم دينك، واجعله يف وديعتك التي ال تضيع، ويف جـوارك الـذي ال 

خيفر، ويف منعك وعّزك الذي ال يقهر، وآمنه بأمانك الوثيق الـذي ال خيـذل مـن 

آمنته به، واجعله يف كنفك الذي ال يرام من كان فيـه، وانـرصه بنـرصك العزيـز، 

ه بجندك الغالب، وقوه بقوتك، وأردفه بمالئكتك، ووال مـن وااله، وعـاد وأيد

                                
، مـصباح املتهجـد، الـشيخ ٤٣ ح٥١٢: الشيخ الـصدوق, لدين ومتام النعمة  كامل ا)١(

.٤١٦ -٤١١: الطويس
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 . من عاداه، وألبسه درعك احلصينة، وحّفه باملالئكة حفا

اللهم اشعب به الصدع، وارتق بـه الفتـق، وأمـت بـه اجلـور، وأظهـر بـه 

العدل، وزّين بطول بقائه األرض، وأيده بالنرص وانرصه بالرعب، وقوِّ نارصيـه، 

ل خاذليه، ودمّدم من نصب له، ودّمر من غـّشه، واقتـل بـه جبـابرة الكفـر واخذ

وعمده ودعائمه، واقصم بـه رؤوس الـضاللة، وشـارعة البـدع، ومميتـة الـسنة، 

ومقوية الباطل، وذلل به اجلبارين، وأبر به الكافرين، ومجيع امللحدين يف مـشارق 

دع مـنهم ديـارا، وال األرض ومغارهبا وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى ال ت

 . تبقي هلم آثارا

طّهر منهم بالدك، واشف منهم عبادك، وأعّز به املؤمنني، وأحي به ! اللهم

سنن املرسلني، ودارس حكم النبيني، وجّدد به ما امتحى من دينـك، وُبـدل مـن 

حكمك حتى تعيد دينك به وعىل يديه جديدًا غضاً حمضاً صحيحاً ال عـوج فيـه، 

وحتى تنري بعدله ظلم اجلور، وتطفئ به نريان الكفر، وتوضح بـه وال بدعة معه، 

معاقد احلق، وجمهول العدل، فإنه عبدك الذي استخلـصته لنفـسك، واصـطفيته 

عىل غيبك، وعصمته من الذنوب، وبرأته من العيـوب، وطّهرتـه مـن الـرجس، 

 .وسّلمته من الدنس

أنه مل يذنب ذنباً، وال أتـى فإنا نشهد له يوم القيامة، ويوم حلول الطامة ! اللهم

حوباً، ومل يرتكب معصية، ومل يضع لك طاعة، ومل هيتك لـك حرمـة، ومل يبـّدل لـك 

 . فريضة، ومل يغّري لك رشيعة، وأنه اهلادي املهتدي الطاهر التقي النقي الريض الزكي

أعطه يف نفسه وأهله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيتـه مـا تقـر بـه ! اللهم

 به نفسه، وجتمع له ملك اململكـات كلهـا قريبهـا وبعيـدها وعزيزهـا عينه وترسّ 

 . وذليلها حتى جيري حكمه عىل كّل حكم، وتغلب بحقه كلَّ باطل

اللهم اسلك بنا عىل يديه منهاج اهلدى، واملحجة العظمى، والطريقة الوسطى 

ىل مـشايعته، التي يرجع إليها الغايل، ويلحق هبا التايل، وقّونا عـىل طاعتـه، وثبّتنـا عـ
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وامنن علينا بمتابعته، واجعلنا يف حزبـه القـوامني بـأمره، الـصابرين معـه، الطـالبني 

 .رضاك بمناصحته حتى حترشنا يوم القيامة يف أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه

واجعل ذلك لنا خالصاً من كّل شك وشبهة ورياء وسمعة حتى ال ! اللهم

ك، وحتـى حتّلنـا حملـه، وجتعلنـا يف اجلنـة نعتمد به غريك، وال نطلب به إال وجه

مة والكسل والفرتة، واجعلنا ممن تنترص به لدينك، وتعّز به آمعه، وأعذنا من الس

نرص وليّك، وال تستبدل بنا غرينا، فإن استبدالك بنا غرينـا عليـك يـسري، وهـو 

 .علينا كثري

زد يف صّل عىل والة عهده، واألئمة مـن بعـده، وبّلغهـم آمـاهلم، و! اللهم

آجاهلم، وأعّز نرصهم، ومتّم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم، وثبّت دعائمهم، 

واجعلنا هلم أعواناً، وعىل دينك أنصارا، فإهنم معادن كلامتك، وخـزان علمـك، 

ــادك،  ــن عب ــصتك م ــرك، وخال ــك، ووالة أم ــائم دين ــدك، ودع ــان توحي وأرك

أوالد نبيــك، وصــفوتك مــن خلقــك وأوليــاؤك، وســالئل أوليائــك، وصــفوة 

 .  )١(والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته

                                
.٤١١ – ٤٩ص :  مصباح املتهجد، الشيخ الطويس)١(
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  السالم عليه المهدي اإلمام أدعية من

 

روى الشيخ اجلليل أمني اإلسالم فـضل بـن احلـسن الطـربيس صـاحب 

دعاء علمـه صـاحب الزمـان : التفسري رمحه اهللا تعاىل يف كتاب كنوز النجاح قال

 سالم اهللا امللك املنان، أبا احلسن حممد بن أمحد بن أيب الليث رمحه اهللا تعـاىل عليه

يف بلدة بغداد، يف مقابر قريش، وكـان أبـو احلـسن قـد هـرب إىل مقـابر قـريش 

قـال أبـو احلـسن . والتجأ إليها من خوف القتل فنجي منـه بربكـة هـذا الـدعاء

 :إنه علمني أن أقول: ملذكورا

 وبـرح اخلفـاء، وانقطـع الرجـاء، وانكـشف الغطـاء، اللهم عظم البالء،

وضاقت األرض، ومنعت السامء، وإليـك يـا رّب املـشتكى، وعليـك املعـول يف 

الشدة والرخاء، اللهم فصل عىل حممد وآل حممد أويل األمر الذين فرضت علينـا 

طاعتهم، فعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجًا عاجًال كلمـح البـرص، 

وانرصاين فإنكام نـارصاي، يـا , أقرب، يا حممد يا عيل اكفياين فإنكام كافيايأو هو 

 .)١(موالي يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث،  أدركني أدركني أدركني

                                
.٢٧٥ / ٥٣: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)١(
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اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد املعصية، وصدق النية، وعرفان احلرمـة، 

نا باهلدى واالستقامة، وسدد ألسنتنا بالـصواب واحلكمـة، وامـأل قلوبنـا وأكرم

بالعلم واملعرفة، وطهر بطوننا من احلرام والـشبهة، واكفـف أيـدينا عـن الظلـم 

والرسقة، واغضض أبصارنا عن الفجور واخليانـة، واسـدد أسـامعنا عـن اللغـو 

مني باجلهـد والرغبـة، وتفضل عىل علامئنا بالزهد والنصيحة، وعىل املتعل, والغيبة

وعىل املستمعني باالتباع واملوعظة، وعـىل مـرىض املـسلمني بالـشفاء والراحـة، 

وعىل موتاهم بالرأفة والرمحة، وعىل مشاخينا بالوقـار والـسكينة، وعـىل الـشباب 

باإلنابة والتوبة، وعىل النساء باحلياء والعفة، وعىل األغنيـاء بالتواضـع والـسعة، 

رب والقناعـة، وعـىل الغـزاة بالنـرص والغلبـة، وعـىل األرساء وعىل الفقراء بالـص

باخلالص والراحة، وعىل األمـراء بالعـدل والـشفقة، وعـىل الرعيـة باإلنـصاف 

وحسن السرية، وبارك للحجاج والزوار يف الـزاد والنفقـة، واقـض مـا أوجبـت 

 . )١(عليهم من احلج والعمرة، بفضلك ورمحتك، يا أرحم الرامحني

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم إين أسألك باسمك الذي عزمـت بـه عـىل 

أتينا طائعني، وباسمك : ائتيا طوعاً أو كرها، قالتا: الساموات واألرض فقلت هلام

الذي عزمت به عىل عصا موسى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وأسـألك باسـمك 

آمنا برب العاملني، رّب موسـى :  السحرة إليك حتى قالواالذي رصفت به قلوب

وهارون، أنت اهللا رّب العاملني، وأسألك بالقدرة التي تبىل هبا كّل جديد، وجتـدد 

هبا كّل بال، وأسألك بكّل حق هو لك، وبكّل حّق جعلته عليـك، إن كـان هـذا 

مـد، وتـسّلم األمر خريًا يل يف ديني ودنياي وآخريت، أن تصىل عـىل حممـد وآل حم

ه يل، وتسّهله عّيل، وتلطف يل فيه، برمحتك يا أرحم الرامحني، ئَ ، وهتيعليهم تسليامً 

                                
 عـن مـصباح ٢٠- ١٨: مجـع الـشيخ جـواد القيـومي,  صحيفة املهدي عليه السالم)١(

.الكفعمي
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وإن كان رشًا يل يف ديني ودنياي وآخريت أن تصىل عىل حممـد وآل حممـد وتـسّلم 

عليهم تسليام، وأن ترصفه عني بام شئت، وكيـف شـئت، وترضـيني بقـضائك، 

 عجلتـه، يشء أخرته، وال تأخري يشءتعجيل وتبارك يل يف قدرك، حتى ال أحب 

 .فإنه ال حول وال قوة إال بك، يا عيلُّ يا عظيم، يا ذا اجلالل واإلكرام

 

أنت اهللا الذي مبدء اخللق ومعيدهم، أنت اهللا الذي ال إلـه اال أنـت مـدبر 

 ال إله اال أنـت القـابض الباسـط، األمور، وباعث من يف القبور، وأنت اهللا الذي

وأنت اهللا الذي ال إله اال أنت وارث األرض ومن عليها، أسألك باسمك الـذي 

إذا دعيت به أجبت، وإذا ُسئلت به أعطيت، وأسالك بحـّق حممـد وأهـل بيتـه، 

وبحقهم الذي أوجبته عىل نفسك، أن تصىل عىل حممد وآل حممـد وأن تقـىض يل 

يا سيداه يا مواله يا غياثاه، أسألك بكّل اسم سميته بـه حاجتي، الساعة الساعة، 

نفسك، واستأثرت به يف علم الغيب عندك، أن تصىل عـىل حممـد وآل حممـد وأن 

تعجل خالصنا من هذه الشدة، يا مقلب القلوب واألبصار، يـا سـميع الـدعاء، 

 . قدير، برمحتك يا أرحم الرامحنييشءإنك عىل كّل 

 

يا نور النور، يا مدبر األمور، يا باعث من يف القبور، صل عـىل حممـد وال 

حممد واجعل يل ولشيعتي من الضيق فرجا، ومن اّهلم خمرجا، وأوسع لنا املـنهج، 

 .وأطلق لنا من عندك ما يفرج، وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم

 

لهم رّب النور العظيم، ورّب  الكريس الرفيع، ورّب  البحـر املـسجور، ال

ومنزل التوراة واإلنجيل والزبور، ورّب الظل واحلرور، ومنزل الفرقان العظـيم، 

ورّب املالئكة املقربني واألنبياء واملرسلني، أنت إله مـن يف الـسامء، وإلـه مـن يف 

 السامء، وجبـار مـن يف األرض، ال األرض، ال إله فيهام غريك، وأنت جبّار من يف



# مهدي األمم...........................................................٤١٢

جبار فيهام غريك، وأنت خالق من يف الـسامء، وخـالق مـن يف األرض، ال خـالق 

فيهام غريك، وأنت حكم من يف الـسامء، وحكـم مـن يف األرض، ال حكـم فـيهام 

 . غريك

اللهم إين أسألك بوجهك الكريم، وبنور وجهك املرشق املنـري، وملكـك 

م، أسألك باسمك الذي أرشقت به الساموات واألرضـون، القديم، يا حيُّ يا قيو

وباسمك الذي يصلح عليه األولون واآلخرون، يا حيًا قبل كّل حـي، ويـا حيـًا 

بعد كّل حي، ويا حياً حني ال حي، يا حميي املوتى، يا حيُّ يـا ال إلـه إال أنـت، يـا 

 أحتـسب حيُّ يا قيوم، أسألك أن تصىل عىل حممد وآل حممد، وارزقني من حيث

ومن حيث ال أحتسب، رزقًا واسعًا حالالً طيباً، وأن تفّرج عني كـّل غـم وكـّل 

 .  قديرءهم، وأن تعطيني ما أرجوه وآمله، إنك عىل كّل يش

 

اللهم إين أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزتك، بطول حـول شـديد قوتـك، 

ر اقتدار قـدرتك، بتأكيـد حتميـد متجيـد عظمتـك، بـسمو نمـو علـو بقدر مقدا

رفعتك، بديموم قيوم دوام مدتك، برضوان غفران أمـان رمحتـك، برفيـع بـديع 

منيع سلطنتك، بسعاة صـالة بـساط رمحتـك، بحقـائق احلـق مـن حـق حقـك، 

بمكنون الرس من رس رسك، بمعاقد العـز مـن عـز عـزك، بحنـني أنـني تـسكني 

قات خضعات زفرات اخلائفني، بآمـال أعـامل أقـوال املجتهـدين، املريدين، بحر

 . بتخشع ختضع تقطع مرارات الصابرين، بتعبد هتجد جتلد العابدين

اللهم ذهلت العقول، وانحرست األبصار، وضـاعت األفهـام، وحـارت 

األوهام، وقرصت اخلواطر، وبعدت الظنون، عن إدراك كنه كيفية مـا ظهـر مـن 

ف بدائع قدرتك، دون البلوغ إىل معرفة تأللئ ملعات بروق بوادي عجائب  أصنا

سامئك، اللهم حمرك احلركـات، ومبـدئ هنايـة الغايـات، وخمـرج ينـابيع تفريـع 

 قضبان النبات، يا من شق صّم جالميـد الـصخور الراسـيات، وأنبـع منهـا مـاءً 



٤١٣ ................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الرابع

رس  للمخلوقات، فأحيا منها احليـوان والنبـات، وعلـم مـا اخـتلج يف مغيثًا حياةً 

أفكارهم من نطق إشارات خفيات لغات النمـل الـسارحات، يـا مـن سـبحت 

وهللت، وقدست وكربت، وسجدت جلالل مجال أقـوال عظـيم عـزة جـربوت 

ملكوت سلطنته مالئكة السبع الساموات، يا من دارت فأضاءت، وأنارت لدوام 

 النجوم الزاهرات، وأحىص عدد األحياء واألمـوات، صـل عـىل حممـد تهديمومي

 . آل حممد خري الربيات، وافعل يب كذا وكذاو

 

مـن كانـت لـه إىل اهللا تعـاىل : خرج عن الناحيـة املقدسـة: عن البزوفري

حاجة، فليغتسل ليلة اجلمعة بعد نصف الليل، ويأيت مـصاله، ويـصىل ركعتـني، 

يكررهـا مائـة ) إياك نعبد وإيـاك نـستعني(بلغ يقرأ يف الركعة األوىل احلمد، فإذا 

مرة، ويتمم يف املأة إىل آخر السورة، ويقرأ سورة التوحيد مـرة واحـدة، ويـسبح 

 : فيهام سبعة سبعة، ويصىل الركعة الثانية عىل هيئة األوىل، ويدعو هبذا الدعاء

اللهم إن أطعتك فاملحمدة لك، وإن عصيتك فاحلجة لـك، منـك الـروح 

ج، سبحان من أنعم وشكر، سبحان من قدر وغفر، اللهم إن كنت قد ومنك الفر

عصيتك فإين قد أطعتك يف أحّب األشياء إليك، وهو اإليـامن بـك، مل اختـذ لـك 

ولدًا، ومل أدع لك رشيكاً، منًّا منك به عيلَّ ال منًّا مني به عليك، وقد عـصيتك يـا 

 وال اجلحـود بربوبيتـك، إهلي عىل غري وجه املكابرة، وال اخلروج عن عبوديتك،

ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان، فلـك احلجـة عـيل والبيـان، فـإن تعـذبني 

 -فبذنويب غري ظامل، وإن تغفر يل وترمحني، فإنك جواد كريم، يا كريم يـا كـريم 

 . حتى تنقطع النفس

 منـك خـائف حـذر، أسـألك ء، وكـلُّ يشءيا آمناً من كـّل يش: ثم يقول

 منك أن تصىل عىل حممد وآل حممـد، وأن ءوخوف كّل يش، ءبأمنك من كّل يش

، حتـى ال أخـاف  تعطيني أماناً لنفيس وأهيل وولدي، وسائر ما أنعمـت بـه عـيلَّ
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 قـدير، وحـسبنا اهللا ونعـم ء، إنـك عـىل كـّل يش أبـداً ءأحدًا وال أحذر مـن يش

اهللا الوكيل، يا كايف إبراهيم نمرود، ويا كايف موسى فرعون، ويا كايف حممد صـىل 

عليه وآله األحزاب، أسألك أن تصىل عىل حممد وآل حممد، وأن تكفيني رش فالن 

 . ثم يسجد ويسأل حاجته. بن فالن

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا مالك الرقاب، ويا هازم األحـزاب، يـا مفـتح 

له طلبا، بحـق ال إلـه إال األبواب، يا مسبب األسباب، سبب لنا سببًا ال نستطيع 

 .)١(اهللا، حممد رسول اهللا، صىل اهللا عليه وعىل آله أمجعني

إىل غري ذلك مـن أدعيـة موالنـا صـاحب الزمـان عليـه الـسالم، راجـع 

صحيفة اإلمام املهدي عليه السالم مجع الشيخ جواد القيومي، فقد مجع فيه مجلـة 

 .ملهدي عليه السالممن األدعية الرشيفة املروية عن موالنا اإلمام ا

جمموعة األدعية والزيارة ملوالنا (ربيع األنام يف أدعية خري األنام : وكتاب

تأليف عبد احلـسني الطـالعي، نـرش رشكـة ميقـات للنـرش، ) اإلمام الثاين عرش

 .طهران

 

                                
١٨٢-٨٦:  مجع الشيخ جواد القيومي, ة املهدي عليه السالم صحيف)١(
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  الخامس الفصل

  والرجعة الظهور عالمات
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، وهـي كثـرية جاء يف النصوص والروايات مجلـة مـن عالمـات الظهـور

بعضها حتمي وبعضها غري حتمي، وقد ذكر مجلة منها العالمة املجليس يف بحـار 

األنوار اجلزء الثالث واخلمسني، وكذلك الشيخ عباس القمي يف كتـاب منتهـى 

وكتاب معجم أحاديـث اإلمـام املهـدي ) الفصل السابع(اآلمال يف اجلزء الثاين 

 .)١( هلا بعض أعالمنا بالتأليفعليه السالم، وغريها الكثري، وقد أفرد

                                
 : فمنها ماييل)١(

تـأليف الـسيد جعفـر ) دراسة يف عالمات الظهـور واجلزيـرة اخلـرضاء(كتاب 

 . إيران-مرتىض العاميل، طبع يف قم 

جدلية رصاع أم حتديات مستقبل، تأليف السيد حممد ) عالمات الظهور(وكتاب 

 . الدراسات التتخصصية يف اإلمام املهدي عليه السالمعيل احللو، نرش مركز

) مزود بـصور وخـرائط حديثـة) (شخصيات ما قبل الظهور الرشيف(وكتاب 

 . إيران-تأليف حممد رباط الفرطويس، نرش حماليت، قم 

، تأليف السيد حممد الصدر، نـرش دار )عالمات الظهور يف آخر الزمان(وكتاب 

 . لبنان-وت اجلوادين عليهام السالم، بري

تأليف الـسيد ياسـني املوسـوي، نـرش ) ماهي عالمات الظهور احلتمية(وكتاب 

 . العراق-مؤسسة احلديث الرشيف النجف األرشف 

تأليف السيد عيل السيد حممد حسن الدنيناوي، نرش ) العالمات احلتمية(وكتاب 

 . إيران-حماليت، قم 
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 : ونذكر منها هنا ماييل موجزاً 

 

وهو من العالمات احلتمية لظهور اإلمام املنتظر عليه السالم، وقد نصت 

بعض املصادر أن السفياين من نسل خالد بن يزيد حفيد أيب سفيان العـدو األول 

اء اإلسالم، وخصوم القرآن، للرسول ولإلسالم، وهذه األرسة مل تنجب إال أعد

ضخم اهلامة، وبوجهـه أثـر اجلـدري، وبعينـه : وأراذل البرشية، أما مالحمه فهي

 .)١(الوادي اليابس: نكتة بيضاء، خيرج من ناحية مدينة دمشق يف واٍد يقال له

خيـرج رجـل مـن ولـد أيب : وروى نعيم بن محاد عن احلارث بن عبـد اهللا

ايات محر، دقيق الساعدين والساقني، طويل العنق، سفيان يف الوادي اليابس يف ر

 . )٢(شديد الصفرة، به أثر العبادة

روى حممد بن جرير الطربي عن عمر بن حنظلة، عـن أيب عبـد اهللا عليـه 

، )٣(الـسفياين، والـيامين: قبل القائم عليـه الـسالم مخـس عالمـات: السالم، قال

                                             
د فـاروق املوسـوي، نـرش تـأليف الـسي) احلتميات من عالئم الظهور(وكتاب 

 . إيران_مؤسسة السبطني عليهام السالم العاملية، قم 

تأليف حسن النجفي، نرش مؤسسة ) عالئم الظهور يف املستقبل املنظور(وكتاب 

.  لبنان-البالغ، ودار سلوين، بريوت 

: ،٧٣ -٧٢: عقد الدرر يف أخبار املنتظـر عليـه الـسالم، املقـديس الـشافعي:  راجع)١(

، حياة اإلمام املهـدي عليـه الـسالم، ١٦٦: ب الرابع، كتاب الفتن، نعيم بن محادالبا

.٢٧٢ – ٢٧١: الشيخ باقر رشيف القريش

.١٦٦:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد)٢(

الـسيد : تـأليف) اليامين راية هدى( ومن الكتب التي عنيت بخروج اليامين هو كتاب )٣(

لتخصصية يف اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم حممد عيل احللو، نرش مركز الدراسات ا

.، نرش دليل١٤٢٥النجف األرشف، الطبعة األوىل سنة 
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 . )١(هذا، هذا: واملرواين، وشعيب بن صالح، وكف تقول

خيـرج علـيهم الـسفياين مـن : وروي عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه

 .)٢(الوادي اليابس

إذا : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: وعن يونس بن أيب يعفور، قال

خرج السفياين بعث جيشًا إلينا، وجيشًا إليكم، فإذا كان ذلـك فأتونـا عـىل كـّل 

 . )٣(صعب وذلول

ثـم : يد بن عقبة بن أيب معيط سـمع ابـن عبـاس يقـولوعن أبان بن الول

 .)٤(خيرج السفياين فيقاتل حتى يبقر بطون النساء، ويغيل األطفال يف املراجل

وجاء يف األخبار أيضًا أن الـسفياين يبـايع املهـدي القـائم صـلوات اهللا عليـه 

ثـم ! بعًا؟قبّح اهللا رأيك، بني ما أنت خليفة متبوع رصت تا: أوالً، فيقول له أصحابه

يمسون تلك الليلة، ثم يصبحون للقـائم عليـه الـسالم بـاحلرب، فيقتلـون يـومهم 

 . ذلك، ثم إن اهللا تعاىل يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلوهنم حتى يفنوهم

.. ن خروج السفياين قبل قيام القائم عليه السالم مـن املحتومـاتإ: وقيل

 .)٥(وخيسف جنده بالبيداء، وخيرج يف رجب

 

تواترت األخبار من طرق اخلاصة والعامة بحتمية ظهور الدجال يف آخـر 

الزمان يفتن الناس عن دينهم، ويكون قتله عىل يد اإلمام املهدي عليـه الـسالم، 

                                
.٩٠ ح٤٨٧): الشيعي(حممد بن جرير الطربي ,  دالئل اإلمامة)١(

.١٦٦: ، كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي٢٢٨/ ٨:  جممع البيان، الطربيس)٢(

.٩١ ح٤٨٧): الشيعي(حممد بن جرير الطربي ,  دالئل اإلمامة)٣(

.١٠٧ح١١٦:  املالحم والفتن، السيد ابن طاووس)٤(

.٦٨ / ٥: الشيخ عيل النامزي, مستدرك سفينة البحار:  راجع)٥(
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 .ويف بعض األخبار أن عيسى بن مريم عليه السالم يعينه عىل قتله

مناقـب (قال يف كتابه ) ـه٣٦٣ت (قال حممد بن احلسني اآلبري الشافعي 

قد تواترت األخبار، واستفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى صىل اهللا ): الشافعي

وسـلم ) وآله(وسلم بمجئ املهدي، وأنه من أهل بيته صىل اهللا عليه ) وآله(عليه 

وأنه يملك سبع سنني، وأنه يمأل األرض عدال، وأنه خيرج  مع عيسى فيـساعده 

.)١(عىل قتل الدجال

: مـا لفظـه) اليواقيت واجلـواهر(قال الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف كتابه و

املبحث اخلامس والستون يف بيان أن مجيع أرشاط الساعة التـي أخربنـا هبـا الـشارع 

حّق ال بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة، وذلك كخروج املهدي ثم الدجال ثم نـزول 

ا، ورفع القرآن، وفتح سد يأجوج عيسى، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغرهب

 .)٢(ومأجوج حتى لو مل يبق من الدنيا إال مقدار يوم واحد لوقع ذلك كله

 ذكر غري واحـد ،خروج املسيح الدجال: وقال الشيخ حممد جعفر الكتاين

أهنا واردة من طرق كثرية صحيحة عن مجاعة كثرية من الصحابة، ويف التوضـيح 

ي يف الـصحاح واملعـاجم واملـسانيد والتـواتر للشوكاين منها مائة حـديث، وهـ

أخبار الدجال حتتمل جملدات، : حيصل بدوهنا فكيف بمجموعها، وقال بعضهم

وقد أفردها غري واحد مـن األئمـة بالتـأليف، وذكـر مجلـة وافـرة منهـا يف الـدر 

ْلطَاٍن َأَتـاُهْم إِْن ِيف إِنَّ الَِّذيَن ُجيَـادِلُوَن ِيف َآَيـاِت اهللاَِّ بَِغـْريِ ُسـ{: لدى قوله) ٣(املنثور

 .)٥( فراجعه)٤( اآلية}ُصُدوِرِهْم إِالَّ كِْربٌ 

                                
.٣٩ – ٣٨ص : ، مركز الرسالةي املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالم)١(

. طبع القاهرة٢ ط١٤٥: اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر )٢(

.٣٥٥ -.٣٥٣/ ٣: در املنثور، السيوطي ال)٣(

.٥٧:  سورة غافر، اآلية)٤(

.٢٩٠ ح٢٢٩ – ٢٢٨:  نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتاين)٥(
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 .)١(وسمي الدجال باملسيح  ألن عينه ممسوحة خلقة

وقد جاء يف بعض األدعية الرشيفة اإلستعاذه من ّرشه وفتنته، مما يدل عىل 

: الإىل أن قـ.. اللهم إين أعوذ بـك مـن نفـس ال تقنـع: خطره عىل األمة، فمنها

وأعوذ بك من ّرش املحيا و املامت، وأعوذ بك :  ويف بعضها أيضاً )٢(وغلبة الدجال

 وروي أنه صىل اهللا عليه وآله دعا يف الصالة واستعاذ من فتنـة )٣(من فتنة الدجال

 .)٤(املحيا واملامت، وفتنة املسيح الدجال

مـن قـرأ : وروى الشيخ الصدوق عن أيب جعفر الباقر عليه الـسالم قـال

وأكثر من قراءة القارعة آمنه اهللا من فتنة الدجال أن يؤمن به، ومـن قـيح جهـنم 

 .)٥(يوم القيامة

ومن بني األمارات احلتمية خـروج الـدجال : قال املحقق الشيخ باقر القريش

وظهوره عىل مرسح احلياة، وقيامه بتضليل الـرأي العـام، وانقيـاد اليهـود حلكمـه، 

ائه للسذج والبسطاء باألموال حتى يكـون قـوة ضـاربة ومتادهيم يف الوالء له، وإغر

لقـد حـذر األنبيـاء أمجعهـم مـن فتنـة .. يسيطر عىل بعض مناطق العامل اإلسـالمي

 .الدجال وإغرائه ودعواه الكاذبة التي تصد عن احلق، وتلقي الناس يف رش عظيم

أما جنود الدجال وأتباعه فمعظمهم من اليهود الذين هم الـسبب لكـّل فتنـة 

الـدجال أول مـن : وفساد يف األرض، وقد أثر عن النبي صىل اهللا عليه وآله أنه قـال

 ومعـه سـحرة اليهـود يعملـون )٦(يتبعه سبعون ألفـًا مـن اليهـود علـيهم الـسيجان

                                
.٢٢٩/ ١:  الرسائر، ابن إدريس احليل)١(

.١٠٥: مصباح املتهجد، الشيخ الطويس )٢(

.٣٣٤: نفس املصدر السابق )٣(

٢٢٩ - ٢٢٨/ ١ : الرسائر، ابن إدريس احليل)٤(

.١٢٥:  ثواب األعامل، الشيخ الصدوق)٥(

.مالبس مصنوعة من الصوف: السيجان )٦(
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 ومن أتباعه ذوو األطامع، وتـؤمن اليهـود )١(العجائب، ويروهنا للناس فيضلوهنم هبا

رون أنه املسيح املوعودون بـه، ويقولـون هـذا بالدجال وينصبونه قائدًا أعىل هلم، وي

إن .. )٢(هو حقًا املسيح الذي طاملا انتظرناه، هذا هو الذي يتكلم كتابنـا املقـدس عنـه

اليهود يؤمنون بالدجال ألنه حيمل أفكارهم وأحقادهم عىل اإلسالم، وهو سيدخل 

 .سالحاملعارك ضد املسلمني لتحقيق أطامع الصهيونية التي متده باملال وال

يمر : ومن بالء الدجال وفتنته أنه خيرج املعادن من األرض، ففي احلديث

إنـه يـأمر : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزهـا، ويف حـديث آخـر: باخلربة فيقول هلا

 ومعنى ذلك أنه يـستخدم الـسحر يف سـبيل أغراضـه )٣(األرض أن تنبت فتنبت

ىل البـسطاء الـذين مل وغوايته للخلق، فالسحر سالحه الوحيد الذي يسيطر به ع

 . يكن هلم أّي رصيد من العلم والتقوى

فإذا بلغ يف طغيانه ومأل األرض من جوره وجور أعوانه يقتله مـن يـصيل 

إن الدجال الـذي يقـود .. خلفه عيسى بن مريم وهو اإلمام املهدي عليه السالم

 وحيارب محلة إرهابية من أجل الصهيونية العاملية فيشيع اخلراب، وينرش الفساد،

.)٤(اهللا تعاىل تكون هنايته عىل يد أعظم مصلح اجتامعي

 :والروايات يف خروج الدجال كثرية جدًا نذكر منها ماييل

: مما ورد يف اإلنجيل يف خطاب الباري تعاىل لعيسى بـن مـريم عليـه الـسالم

أرفعك إيلَّ ثم أهبطك يف آخر الزمان لرتى من أمة ذلك النبي العجائـب، ولتعيـنهم 

.)٥(ىل اللعني الدجال، أهبطك يف وقت الصالة لتصيل معهم إهنم أمة مرحومةع

                                
.٢٤٨:  املسيح الدجال)١(

.١٣٤:  تفسري دنيال)٢(

.١٨٢/ ٤: ، مسند أمحد بن حنبل١٩٧/ ٨:  صحيح مسلم)٣(

.٢٧١ – ٢٦٣:  حياة اإلمام املهدي عليه السالم، الشيخ باقر رشيف القريش)٤(

.١٦٠: ،كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق٣٤٧:  األمايل، الشيخ الصدوق)٥(
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يكون قبل الدجال سنون خداعـة، قـال : وروي عن النبي صىل اهللا عليه وآله

وهذه استعارة ألنه جاء يف التفـسري أن املـراد بـذلك : الرشيف الريض رمحه اهللا تعاىل

ّ :  يقال. وقلة األمطار يف تلك السنني)١(اتصال املحول .)٢(خدع املطر إذا قل

اطلع علينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه مـن : وعن حذيفة بن أسيد قال

ال تقـوم : غرفة له ونحن نتذاكر الـساعة، قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه

الدجال، والدخان، وطلوع الشمس من مغرهبا، : الساعة حتى تكون عرش آيات

خسف باملرشق، وخـسف : وج، وثالث خسوفودابة األرض، و يأجوج ومأج

باملغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار خترج من قعـر عـدن تـسوق النـاس إىل 

. )٣(املحرش، تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم إذا قالوا

وروى ابن شهر آشوب عن ابن عباس، عن أبيه العبـاس بـن عبـد املطلـب أن 

ملك من ولدي اثنا عرش خليفة، ثم يكون أمور يا عم ي: النبي صىل اهللا عليه وآله قال له

كرهية وشدة عظيمة، ثم خيرج املهدي من ولدي يصلح اهللا أمره يف ليلة فـيمأل األرض 

 .)٤(عدالً كام ملئت جوراً، ويمكث يف األرض ما شاء اهللا، ثم خيرج الدجال

ومنا رسول اهللا ووصيه، : ومما روي عن زين العابدين عليه السالم أنه قال

يد الشهداء، وجعفر الطيار يف اجلنة، وسبطا هذه األمة، واملهدي الذي يقتـل وس

 .)٥(الدجال

إن : قال الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم: وعن املفضل بن عمر قال

                                
 .مجع حمل، وهو اجلدب: املحول )١(

.٢٣ ح٤٢:  املجازات النبوية، الرشيف الريض)٢(

 ٣٠٣/ ٦: ، بحار األنوار، املجلـيس١٣ ح٤٣٢ – ٤٣١:  اخلصال، الشيخ الصدوق)٣(

.١ح

.٢٥٢/ ١: آشوب مناقب آل أيب طالب، ابن شهر )٤(

.١٧٢: األثر منتخب )٥(
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اهللا تبارك وتعاىل خلق أربعة عرش نورًا قبل خلق اخللق بأربعـة عـرش ألـف عـام 

حممد و عـيل : ومن األربعة عرش؟ فقاليا ابن رسول اهللا : فهي أرواحنا، فقيل له

وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولد احلسني، آخرهم القـائم الـذي يقـوم 

. )١(بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهر األرض من كّل جور وظلم

ال يبقى منها سـهل إال : وروي أن الصادق عليه السالم ذكر الدجال فقال

 ّ  نقب من أنقاهبام ملك حيفظهام مـن الطـاعون وطئه إال مكة واملدينة فإن عىل كل

.)٢(والدجال

وعن حممد بن مروان، عن أيب عبد اهللا الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم 

من أبغضنا أهل البيت بعثـه اهللا : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: السالم، قال

.)٣(إن أدرك الدجال آمن به: فكيف، يا رسول اهللا؟ قال: هيوديًا، قيل

أال إن الدجال صـائد بـن الـصيد، : وروي عن أمري املؤمنني عليه السالم

فالشقي من صّدقه، والسعيد من كّذبه، خيرج من بلدة يقال هلا إصبهان من قريـة 

تعرف باليهودية، عينه اليمنى ممسوحة، واألخرى يف جبهته تيضء كأهنـا كوكـب 

كـافر، يقـرؤه كـلُّ :  مكتـوبالصبح، فيها علقة كأهنا ممزوجة بالدم، بـني عينيـه

كاتب وأمي خيوض البحار، ويسري معـه الـشمس بـني يديـه جبـل مـن دخـان، 

 .وخلفه جبل أبيض، يري الناس أنه طعام

خيرج حني خيرج يف قحط شديد، حتته محار أمحر، خطوة محاره ميل، تطوى 

عىل صـوته له األرض منهًال منهالً، وال يمر بامء إال غار إىل يوم القيامة، ينادي بأ

إيلَّ أوليائي، أنا الذي : يسمع ما بني اخلافقني من اجلن واإلنس والشياطني، يقول

خلق فسوى، وقّدر فهدى، أنا رّبكم األعىل، وكذب عدو اهللا، إنـه أعـور يطعـم 

                                
.٧ ح٣٣٦ – ٣٣٥:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.٣١٥٦ ح٥٦٤/ ٢: من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق )٢(

.١٨ ح٦٨١:  األمايل، الشيخ الصدوق)٣(



٤٢٥ ..................................عالمات الظهور والرجعة: فصل اخلامسال

الطعام، ويميش يف األسواق، وإن رّبكم ليس بأعور، وال يميش وال يزول، تعاىل 

وإن أكثـر أتباعـه يومئـذ أوالد الزنـا، وأصـحاب اهللا عن ذلك علـوًا كبـريا، أال 

الطيالسة اخلرض، يقتله اهللا عزَّ وجلَّ بالـشام عـىل عقبـة أفيـق، لـثالث سـاعات 

مضت من يوم اجلمعة عىل يد من يـصيل خلفـه املـسيح عيـسى بـن مـريم عليـه 

.)١(احلديث.. السالم

ومـا خييـل أن الدجال عليه اللعنة إنام يكون ساحرًا، >ويف مكيال املكارم 

إىل الناس من سري الشمس معه، إنام هو بسحره، ويدل عىل ما ذكرنا قولـه عليـه 

تطـوى لـه األرض، فـإنام : يري الناس أنه طعام، وأما قوله عليه السالم: السالم

 .)٢(<هو بسبب عظمة محاره، وهذا الكالم كناية عن رسعة سريه كام ال خيفى

 

:  بـصري، عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم قـالعـن أيب: روى الشيخ الصدوق

 .)٤( من شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السالم)٣(تنكسف الشمس خلمس مضني

 

قلت أليب عبـد اهللا : روى الشيخ الطويس باإلسناد عن أيب محزة الثاميل قال

ياين من املحتـوم، خروج السف: إن أبا جعفر عليه السالم كان يقول: عليه السالم

والنداء من املحتوم، وطلوع الشمس من املغرب من املحتوم، وأشياء كان يقوهلا 

 . من املحتوم

                                
.١ح٥٢٦:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.١٤٦ – ١٤٥ /١: األصفهاين تقي حممد مريزا، املكارم مكيال )٢(

ذلك ألن اخلسوف يف أواسط الشهر والكسوف يف أواخره كـام هـو :  جاء يف اهلامش)٣(

.املعهود

.٢٨ ح٦٥٥: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٤(
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واختالف بني فـالن مـن املحتـوم، وقتـل : فقال أبو عبد اهللا عليه السالم

 . النفس الزكية من املحتوم، وخروج القائم من املحتوم

 . وكيف يكون النداء؟: قلت

أال إّن : اد من السامء أول النهار يسمعه كـّل قـوم بألـسنتهمينادي من: قال

أال إّن احلـقَّ يف : احلقَّ يف عيل وشيعته، ثم ينادي إبليس يف آخر النهار من األرض

 .)١(عثامن وشيعته، فعند ذلك يرتاب املبطلون

عن زرارة ومحران وحممد بن مـسلم، عـن أيب جعفـر : ويف تفسري العيايش

َيْوَم َيْأِيت َبْعُض َآَيـاِت َربِّـَك َال َينَْفـُع {: هام السالم يف قوله تعاىلوأيب عبد اهللا علي

طلوع الـشمس مـن املغـرب، وخـروج الدابـة، والـدجال، :  قال)٢(}َنْفًسا إِيَامُهنَا

 .)٣(والرجل يكون مرصًا ومل يعمل عىل اإليامن ثم جتئ اآليات فال ينفعه إيامنه

الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بـن عمـرو ويف مسند أمحد عن معاوية، وعبد 

إن اهلجـرة خـصلتان : وسـلم قـال) وآلـه(أن النبي صـىل اهللا عليـه : بن العاص

إحدامها أن هتجر الـسيئات، واألخـرى أن هتـاجر إىل اهللا ورسـوله، وال تنقطـع 

اهلجرة ما تقبلت التوبة، وال تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من املغـرب، 

 .)٤(عىل كّل قلب بام فيه، وكفي الناس العملفإذا طلعت طبع 

قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال

ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا طلعت ورآها : وسلم) وآله(

 .)٥( ثم قرأ اآلية}َال َينَْفُع َنْفًسا إِيَامُهنَا{الناس آمنوا أمجعون، وذلك حني 

                                
.٤٢٥ ح٤٣٥ – ٤٣٤: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)١(

.١٥٨:  سورة األنعام، اآلية)٢(

.١٣ ح٣١٢/ ٦: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس١٢٨ ح٣٨٤/ ١: العيايش تفسري )٣(

.١٩٢/ ١:  مسند أمحد بن حنبل)٤(

.٢٣١/ ٢: ، مسند أمحد بن حنبل١٩٥/ ٥:  صحيح البخاري)٥(
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طلوع الشمس من >:  قال الشيخ حممد جعفر الكتاين يف كتابه نظم املتناثر

 عن أيب سـعيد، وأيب هريـرة، وابـن عمـرو، وحذيفـة، وأيب ذر، وابـن <مغرهبا

عباس، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وصفوان بـن عـسال، ومعاويـة ابـن أيب سـفيان، 

يب موسـى وعبد الرمحن بن عـوف، وأنـس وأيب أمامـة، وحذيفـة بـن أسـيد، وأ

 . األشعري، وأيب ذر، وغريهم

َ {: راجع الدر املنثور لدى قوله تعاىل  .)١(}َيْوَم َيأِْيت َبْعُض َآَياِت َربِّك

 

بعـض الثقـات مـن أصـحابنا روى أن موالنـا زيـن : السيد ابن طاووس

ع العابدين عيل بن احلسني عليه السالم وقف عىل نجف الكوفة يوم وروده جـام

يا هلـا مـن >:  ثم بكى، وقال<هي هي يا نجف>: الكوفة بعد ما صىل فيه، وقال

إذا مأل نجفكم السيل واملطـر، وظهـرت النـار >:  فسئل عن ذلك، فقال<طامة

باحلجــاز يف األحجــار واملــدر، وملكــت بغــداد التــرت، فتوقعــوا ظهــور القــائم 

 .)٢(<املنتظر

 

ذكرنا خروج القـائم عليـه : عن عبد اهللا بن عجالن قال:  الصدوقالشيخ

: كيف لنـا أن نعلـم ذلـك؟ فقـال: السالم عند أيب عبد اهللا عليه السالم فقلت له

 . )٣(طاعة معروفة: يصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفة عليها مكتوب

                                
.٥٧/ ٣: ، الدر املنثور٢٩٢ ح٢٣٠: ديث املتواتر، الكتاين نظم املتناثر من احل)١(

/ ٢: ، الرصاط املستقيم، العـاميل٥٤١ ح٣٦٩: ووس املالحم والفتن، السيد ابن طا)٢(

٢٥٩ .

: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٢٢ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(

.٣٥ ح٣٢٣ / ٥٢
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 بن أيب محزة، عن أيب عبد اهللا عن عيل: روى الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل

: قـال. وكيف يكون النـداء؟: قلت. خروج القائم من املحتوم: عليه السالم قال

 .)١(..أال إن احلق يف عيلٍّ وشيعته: ينادي مناد من السامء أول النهار

: إذا نادى مناد من السامء: عن عيل عليه السالم قال: وروى املتقي اهلندي

 فعند ذلك يظهر املهدي عىل أفواه الناس، ويـرشبون حبّـه، إن احلق يف آل حممد،

.)٢(<نعيم وابن املنادي يف املالحم>. فال يكون هلم ذكٌر غريه

حدثنا سعيد أبو عثامن، عن جابر عن أيب : وعن نعيم بن محاد املروزي قال

أال إن احلق يف آل حممد، وينـادي : ينادي مناد من السامء: جعفر عليه السالم قال

أنا أشك فيـه، وإنـام ) العباس: (اد من األرض أال إن احلق يف آل عيسى أو قالمن

 .)٣(شك أبو عبد اهللا نعيم. الصوت األسفل من الشيطان ليلبس عىل الناس

 

روى عبد الكريم اخلثعمي، عن أيب  عبد اهللا عليه السالم  يف : الشيخ املفيد

وإذا آن قيامـه، مطـر النـاس مجـادى : وفيـه, ه الـسالمحديث له عن القـائم عليـ

اآلخرة، وعرشة أيام من رجب، مطرًا مل تر اخلالئـق مثلـه، فينبـت اهللا بـه حلـوم 

املؤمنني وأبداهنم يف قبورهم، وكأين أنظر إليهم مقبلني من قبل جهينـة ينفـضون 

 . )٤(شعورهم من الرتاب

                                
.٤٦١ ح٤٥٤:  الغيبة، الطويس)١(

.٣٩٦٦٥ ح٥٨٨/ ١٤:  كنز العامل، املتقي اهلندي)٢(

.٢٠٨: زي كتاب الفتن، نعيم بن محاد املرو)٣(

 ٣٣٧ / ٥٢: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٣٨١/ ٢:  اإلرشاد، الـشيخ املفيـد)٤(

.٧٧ح
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عن الثاميل، عن أيب جعفر حممد بن عيل عليهام السالم من حديث : النعامين

يـا بـا محـزة ال يقـوم : وساق احلديث إىل أن قال, له يف خروج القائم عليه السالم

القائم عليه السالم إال عىل خوف شديد، وزالزل وفتنة وبـالء يـصيب النـاس، 

, شـديد بـني النـاسوطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بـني العـرب، واخـتالف 

وتغري من حاهلم حتى يتمنى املتمني املوت صباحًا ومساء مـن , وتشتت يف دينهم

عظم ما يرى من كلب الناس، وأكل بعضهم بعـضًا، وخروجـه إذا خـرج عنـد 

األياس والقنوط، فيا طوبى ملن أدركه وكان من أنصاره، والويل كّل الويـل ملـن 

 .)١(احلديث.. خالفه وخالف أمره، وكان من أعدائه

عن أبان بن الوليد بن عقبـة بـن أيب معـيط سـمع ابـن : وعن ابن عساكر

يبعث اهللا تعـاىل املهـدي بعـد أيـاس، وحتـى يقـول : عباس ريض اهللا عنه يقول

 .)٢(ال مهدي: الناس

 

سمعنا أبـا عبـد : عن أيب بصري، وحممد بن مسلم قاال: روى الشيخ الصدوق

إذا :  النـاس، فقيـل لـهاال يكون هذا األمر حتى يـذهب ثلثـ: اهللا عليه السالم يقول

 . أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي:  الناس فام يبقى؟ فقال عليه السالماذهب ثلث

قـدام : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقـول: وعن سليامن بن خالد قال

سة، موت أمحر، وموت أبيض، حتى يـذهب مـن كـّل سـبعة مخـ: القائم موتتان

 .)٣(املوت األمحر السيف، واملوت األبيض الطاعون

                                
.٩٩ ح٣٤٨/ ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٢٢ح ٢٣٤: النعامين, كتاب الغيبة) ١(

.٢٨١/ ٣٢: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٢(

.٢٧ و٢٩ ح٦٥٥: كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق )٣(
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وعن حممد بن مسلم الثقفي، عن أيب جعفر حممد بـن عـيل البـاقر علـيهام 

 يا بن رسول اهللا متى خيرج قائمكم؟ : قلت: السالم من حديث له قال

إذا تــشبّه الرجــال بالنــساء، والنــساء بالرجــال، واكتفــى الرجــال : قــال

لنساء، وركب ذوات الفـروج الـرسوج، وقبلـت شـهادات بالرجال، والنساء با

وأكل , وارتكاب الزنا, الزور، وردت شهادات العدول، واستخف الناس بالدماء

الربا، واتقي األرشار خمافة ألسنتهم، وخروج السفياين من الـشام، والـيامين مـن 

كن اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حممد صىل اهللا عليه وآله بـني الـر

واملقام، اسمه حممد بن احلسن النفس الزكية، وجـاءت صـيحة مـن الـسامء بـأن 

 .)١(احلديث.. احلق فيه ويف شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا

حدثني فالن رجل من : حدثني جماهد قال: وعن عمر بن قيس املارص قال

أن املهدي ال خيرج حتى تقتـل الـنفس : أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية، غضب عليهم من يف الـسامء ومـن يف األرض، 

 . )٢(احلديث.. فأتى الناس املهدي

 

قد وردت أخبار كثرية جدًا يف موضوع الرجعة، وهذا املوضوع قد أشبعه 

 .)٣(علامؤنا بحثًا، وألفت فيه كتب كثرية قديًام وحديثاً 

                                
.٢٤ح١٩١ /٥٢: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار١٦ ح٣٣١:  نفس املصدر السابق)١(

.١٩٩ح٦٧٩/ ٨: املصنف، ابن أيب شيبة الكويف )٢(

 : ومن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع ماييل)٣(

الشهيد بمكـة (تأليف املريزا حممد مؤمن احلسيني اإلسرتابادي ) الرجعة(كتاب 

 فارس احلسون، نرش دار االعتصام وأنوار اهلدى حتقيق ) ١٠٨٨سنة 

 . تأليف الشيخ حممد رضا الطبيس النجفي) الشيعة والرجعة(وكتاب 

تأليف السيد عيل احلسيني الصدر، نرش دليل ما، ) حمارضات يف الرجعة(وكتاب 
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ومفاد هذه األخبار أن اهللا تعاىل يبعـث أقوامـًا مـن قبـورهم عنـد ظهـور 

, وهي ليست عامة، وإنام هي ألناس خمـصوصني فقـط, اإلمام احلجة عليه السالم

فأما أهل اإليامن حييـيهم اهللا , ومن حمض الكفر حمضاً , وهم من حمض اإليامن حمضاً 

وأمـا الكفـار لـريوا وعـد اهللا تعـاىل , تعاىل ليشهدوا دولة اإلمام فتقر أعينهم هبـا

ألوليائه وكرامتهم عنده، ونرص اهللا هلم، فريون دولة احلق التي طاملـا بغـوا عـىل 

أهلها واستضعفوهم، وأخافوهم، وأذاقوهم صنوف العـذاب والبغـي، فـريون 

حينئذ بأعينهم كيف أن اهللا تعاىل أنجز ألوليائه ما وعدهم به من النـرص والغلبـة 

 استضعافهم، ويرون أيضًا وعيد اهللا تعاىل هلم باخلزي واهلوان، فينتقم والعزة بعد

 .اهللا منهم فينالون بعض جزاء أعامهلم السيئة يف الدنيا قبل اآلخرة

وأما الرد عىل من أنكر الرجعـة : قال عيل بن إبراهيم القمي رمحه اهللا تعاىل

ٍة َفْوًجا{: فقوله عن , حدثني أيب عن ابن أيب عمري:  قال)١(}َوَيْوَم َنْحُرشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

َوَيـْوَم {مـا يقـول النـاس يف هـذه اآليـة : محاد، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

ٍة َفْوًجا : ليس كـام يقولـون: قال, إهنا يف القيامة: يقولون:  قلت}َنْحُرشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

إنام آية ! ًا ويدع الباقني؟إن ذلك يف الرجعة، أحيرش اهللا يف القيامة من كّل أمة فوج

َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحًدا{: القيامة قوله َوَحـَراٌم َعـَىل َقْرَيـٍة {:  وقوله)٢(}َوَحَرشْ

ُْم َال َيْرِجعُونَ   .)٣(}َأْهَلْكنَاَها َأهنَّ

كّل قرية أهلك اهللا أهلها بالعـذاب، وحمّـضوا  : فقال الصادق عليه السالم

أمـا غـريهم ممـن مل , وأما يف القيامة فريجعون,  يرجعون يف الرجعةالكفر حمضًا ال

 . )٤(هيلكوا بالعذاب، وحمّضوا الكفر حمضًا يرجعون

                                             
. إيران-قم 

.٨٣: اآلية,  سورة النمل)١(

.٤٧: اآلية,  سورة الكهف)٢(

.٩٥: اآلية, ء سورة األنبيا)٣(

.١٤ ح٤٠٩ / ١: رشف الدين احلسيني, ، تأويل اآليات٢٤ / ١:  تفسري القمي)٤(
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قال الرجـل أليب عبـد اهللا عليـه :  قال, ويف رواية عن خمترص بصائر الدرجات

ٍة َفْوًجا{: إن العامة تزعم أن قوله: السالم  عنـى يف القيامـة، }َوَيْوَم َنْحُرشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

, حيرش اهللا يوم القيامة من كّل أمة فوجـًا ويـدع البـاقني: فقال أبو عبد اهللا عليه السالم

َناُهْم َفَلْم ُنَغادِْر ِمنُْهْم َأَحًدا{وأما آية القيامة , ال ولكنه يف الرجعة  . )١(}َوَحَرشْ

سأل اهللا ومن هنا أيضًا جاء الرتغيب للمؤمن يف بعض األدعية الـرشيفة أن يـ

إن مل يدرك زمانه ليفوز بنرصته عليه السالم املهدي اإلمام تعاىل أن حيييه عند خروج 

مع أنصاره، فاملؤمن ال يقطع األمل والرجاء من الباري تعـاىل أن خيرجـه مـن قـربه 

اللهـم وإن كـان املـوت الـذي : جاء يف الدعاء املعروف بـدعاء العهـد, لنرصة إمامه

، حيول بيني وبينه فاخرجني من قربي، مؤتزرًا كفني، شـاهرًا جعلته عىل عبادك حتامً 

 . )٢(..سيفي، جمردًا قنايت، ملبيًا دعوة الداعي يف احلارض والبادي

ويظهر من بعض األخبار الرشيفة أن بعض املؤمنني ُخيـريون يف قبـورهم، 

ذكرنا القـائم عليـه : وُتعرض عليهم نرصُته إن شاءوا ذلك، قال املفضل بن عمر

إذا قام : السالم ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد اهللا عليه السالم

إنه قد ظهر صاحبك، فإن تـشأ أن تلحـق بـه ! يا هذا: أيت املؤمن يف قربه فيقال له

 .)٣(فاحلق، وإن تشأ أن تقيم يف كرامة ربك فأقم

ا لَنَنُْرصُ رُ {: ومن اآليات أيضًا يف الرجعة قوله تعاىل ُسَلنَا َوالَّـِذيَن َآَمنُـوا إِنَّ

ادُ  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْألَْشَه   يف احليـاة الـدنيا  فقد قيل إن املراد  بالنرص)٤(}ِيف اَحليَاِة الدُّ

 مجيل بن دراج، عـن أيب عبـد ومن الروايات يف ذلك هو ما رواههو يف الرجعة، 

ِنَّ {قول اهللا عزَّ وجلَّ : قلت له: اهللا عليه السالم قال ا لَنَنُْرصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن َآَمنُـوا إ

                                
.٤٣: احلسن بن سليامن احليل,  خمترص بصائر الدرجات)١(

.٦٦٤: حممد بن املشهدي,  املزار)٢(

.١١٦٦ / ٣: ، اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي٤٥٩:  الغيبة، الطويس)٣(

.٥١: اآلية, ر سورة غاف)٤(
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ادُ  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْألَْشَه يَاِة الدُّ ذلك واهللا يف الرجعـة، أمـا علمـت أن  :  قال}ِيف اْحلَ

يف أنبياء اهللا كثريًا مل ينرصوا يف الدنيا، وقتلوا، وأئمة قد قتلوا ومل ينرصوا، فـذلك 

يَْحَة ،َم ُينَاِد املُْنَاِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ َواْسَتِمْع َيوْ {: يف الرجعة قلت  َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ

رُوجِ  قِّ َذلَِك َيْوُم اْخلُ  . )٢(هي الرجعة:  قال)١(}بِاْحلَ

 

ُسئل الرشيف املرتىض رمحـه اهللا تعـاىل عـن حقيقـة الرجعـة، ألن شـذاذ 

بون إىل أن الرجعة رجوع دولتهم يف أيام القـائم عليـه الـسالم مـن اإلمامية يذه

 . دون رجوع أجسامهم

إعلم أن الذي تذهب الشيعة اإلمامية إليه أن اهللا تعاىل يعيد عنـد : اجلواب

ظهور إمام الزمان املهدي عليه السالم قومًا ممن كان قد تقدم موتـه مـن شـيعته، 

ويعيـد أيـضًا قومـًا مـن أعدائـه , ة دولتهليفوزوا بثواب نرصته ومعونته ومشاهد

والداللة عىل , لينتقم منهم، فيلتذوا بام يشاهدون من ظهور احلق وعلو كلمة أهله

صحة هذا املذهب أن الذي ذهبوا إليه مما ال شبهة عـىل عاقـل يف أنـه مقـدور هللا 

ار تعاىل، غري مستحيل يف نفسه، فإنا نرى كثريًا من خمالفينا ينكرون الرجعـة إنكـ

وإذا ثبت جواز الرجعة ودخوهلا حتت املقـدور، , من يراها مستحيلة غري مقدورة

 . فالطريق إىل إثباهتا إمجاع اإلمامية عىل وقوعها، فإهنم ال خيتلفون يف ذلك

وإمجاعهم قد بينا يف مواضع من كتبنا أنه حجة، لدخول قول اإلمام عليـه 

, قوال ال بد فيه من كونه صـواباً السالم فيه، وما يشتمل عىل قول املعصوم من األ

وقد بينا أن الرجعة ال تنايف التكليف، وأن الدواعي مرتددة معهـا حـني ال يظـن 

 . ظان أن تكليف من يعاد باطل

                                
.٤٢ و ٤١: اآلية,  سورة ق)١(

 عن خمترص بصائر الدرجات، احلسن ٥٧ ح٦٥ / ٥٣: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(

.٢٥٩ -٢٥٨/ ٢:، تفسري القمي١٩ -١٨: بن سليامن احليل
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وذكرنا أن التكليف كـام يـصح مـع ظهـور املعجـزات البـاهرة واآليـات 

ب القاهرة، فكذلك مع الرجعة، ألنه ليس يف مجيع ذلك ملجـئ إىل فعـل الواجـ

 . واالمتناع من فعل القبيح

فأما من تأول الرجعة يف أصحابنا عىل أن معناهـا رجـوع الدولـة واألمـر 

والنهي، من دون رجوع األشخاص وإحياء األموات، فإن قومًا مـن الـشيعة ملـا 

عجزوا عن نرصة الرجعة وبيان جوازها وأهنا تنايف التكليف، عولـوا عـىل هـذا 

 . رجعةالتأويل لألخبار الواردة بال

وهذا منهم غري صحيح، ألن الرجعة مل تثبت بظـواهر األخبـار املنقولـة، 

فيطرق التأويالت عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع عىل صحته بأخبـار اآلحـاد 

التي ال توجب العلم؟ وإنام املعول يف إثبات الرجعـة عـىل إمجـاع اإلماميـة عـىل 

القائم عليه السالم من أوليائه وأعدائه معناها، بأن اهللا تعاىل حييي أمواتًا عند قيام 

 .)١(عىل ما بيناه، فكيف يطرق التأويل عىل ما هو معلوم، فاملعنى غري حمتمل

, مـسألة الرجعـة)  مـسألة سـتون: (وقال الرشيف املرتىض يف موضع آخر

 االعتقاد يف الرجعة عند ظهور القائم عليه السالم وما يف الرجعة؟ 

اهللا تعاىل حييي قومًا ممن مات قبل ظهور القـائم معنى الرجعة أن : اجلواب

عليه السالم من مواليه وشيعته، ليفوزوا بمبارشة نرصته وطاعته وقتال أعدائـه، 

وال يفوهتم ثواب هذه املنزلة اجلليلة التي مل يدركها، حتى ال يستبدل عليهم هبذه 

تعجـب املخـالفني املنزلة غريهم، واهللا تعاىل قادر عىل إحياء املوتى، فـال معنـى ل

 . )٢(واستبعادهم

                                
.١٢٥/ ١: الرشيف املرتىض,  رسائل املرتىض)١(

.٣٠٣ -٣٠٢/ ١:  نفس املصدر)٢(



٤٣٥ .........................أصحاب اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل السادس

  السادس الفصل

  السالم عليه المهدي اإلمام أصحاب

  وأحوالهم خصائصهم
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٤٣٧ ......................................خصائصهم وأحواهلم: الفصل السادس

  

 

من حديث ملوالنا احلسني عليه الـسالم عـن جـده : الراوندي يف اخلرائج

لـرشيف إىل أن  انتهـى إىل ذكـر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـاق احلـديث ا

يـرىض بـه كـّل مـؤمن، :  قال صىل اهللا عليه وآله–املهدي عليه السالم من ولده 

حيكم بالعدل، ويأمر به، وخيرج من هتامة حتى تظهر الدالئل والعالمات، جيمـع 

اهللا له من أقىص البالد عدد أهل بدر، ثالثامئة وثالثة عرش رجـالً، معـه صـحيفة 

 . )١(ء أصحابه وآبائهم وبلداهنم وحالهم وكناهم فيها عدد أسام

 

عن املفضل بن عمـر، عـن أيب عبـد اهللا عليـه : روى الشيخ املفيد يف اإلرشاد

 سـبعة وعـرشين رجـالً، )٢(خيرج القائم عليه السالم مـن ظهـر الكوفـة: السالم قال

 قوم موسى عليه السالم الـذين كـانوا هيـدون بـاحلق وبـه يعـدلون، مخسة عرش من

                                
عيون أخبار الرضا : ، وراجع١١٦٦ / ٣: ائح، قطب الدين الراوندي اخلرائج واجلر)١(

، كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  ٢٩ح٦٥ -٦٤/ ٢: عليه السالم، الشيخ الصدوق

.١١ح٢٦٨: الصدوق

.الكعبة بدل الكوفة:  يف تفسري العيايش)٢(
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 وسـلامن، وأبـا )٢()ومـؤمن آل فرعـون(، )١(وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون

 .)٣(دجانة األنصاري، واملقداد، ومالكًا األشرت، فيكونون بني يديه أنصارًا وحكاماً 

صـىل اهللا عليـه قـال رسـول اهللا : عن ابن عباس قال: وأخرج ابن مردويه

 .)٤(أصحاب الكهف أعوان املهدي: وسلم) وآله(

 

قال الصادق عليه : عن املفضل بن عمر قال: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

كأين أنظر إىل القائم عىل منرب الكوفة وحوله أصحابه ثـالث مائـة وثالثـة عـرش : السالم

 .)٥(..ر، وهم أصحاب األلوية، وهم حكام اهللا يف أرضه عىل خلقهرجالً عدة أهل بد

سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد اهللا : وعن أيب أيوب، عن أيب بصري قال

إنه خيرج معه مثل : كم خيرج مع القائم عليه السالم؟ فإهنم يقولون: عليه السالم

 يف أويل قـوة، ومـا ومـا خيـرج إال: عدة أهل بدر ثالثامئة وثالثة عرش رجالً، قال

 . )٦(تكون أولوا القوة أقل من عرشة آالف

املعنـى أنـه عليـه الـسالم ال : بيـان: قال العالمة املجليس رمحه اهللا تعـاىل

                                
. ويص موسى عليه السالم، كام يف تفسري العيايش)١(

.سري العيايش ورد يف رواية تف)٢(

، ٢٦٦: الفتـال النيـسابوري, ، روضـة الـواعظني٣٨٦ / ٢: الـشيخ املفيـد,  اإلرشاد)٣(

بحـار األنـوار، , ٩٠ ح٣٢ / ٢:  ، تفـسري العيـايش٢٦٥ / ٣: اإلربـيل, كشف الغمة

.٩٢ ح٣٤٦ / ٥٢: الشيخ املجليس

 القاري، ، عمدة٣٦٥/ ٦: ، فتح الباري، ابن حجر٢١٥/ ٤:  الدر املنثور، السيوطي)٤(

.٢٢٨/ ١٥: ، تفسري اآللويس٤٩/ ١٦: العيني

، بحار األنوار، الـشيخ ٢٥ح٦٧٣ -٦٧٢: الشيخ الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة)٥(

.٤٢ ح٣٢٦ / ٥٢: املجليس

.٢٠ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٦(
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تنحرص أصحابه يف الثالثامئة وثالثة عرش، بل هذا العدد هم املجتمعون عنـده يف 

 .  )١(بدو خروجه

امئـة ومخـسة عـرش رجـًال عن ابن عباس أن عدهتم ثالث: ويف كتاب الفتن

.)٢(عدة أصحاب بدر

 

َوِيف {: عن عبد اهللا بـن العبـاس يف قـول اهللا تعـاىل: روى الشيخ الطويس

َامِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعـُدونَ  ُكـْم ،السَّ ـقٌّ ِمثْـَل َمـا َأنَّ ـُه َحلَ َامِء َواْألَْرِض إِنَّ  َفـَوَربِّ الـسَّ

َأْيـَن َمـا َتُكوُنـوا َيـْأِت بُِكـُم اهللاَُّ {قيام القائم عليه السالم ومثله : ال ق)٣(}َتنْطِقُونَ 

 . )٥(أصحاب القائم عليه السالم جيمعهم اهللا يف يوم واحد:  قال)٤(}َمجِيًعا

 

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر عليه الـسالم : الشيخ الصدوق

 كأين بأصحاب القائم وقد أحاطوا بام بـني اخلـافقني، لـيس مـن يشء إال وهـو :قال

مطيع هلم، حتى سباع األرض، وسباع الطـري تطلـب رضـاهم يف كـّل يشء، حتـى 

 . )٦(مر يب اليوم رجل من أصحاب القائم: تفخر األرض عىل األرض، وتقول

                                
.٣٣ ح٣٢٣ / ٥٢:  بحار األنوار، الشيخ املجليس)١(

.١٣٥: ، املالحم والفتن، السيد ابن طاووس٢١٢:  نعيم بن محاد املروزي الفتن،)٢(

.٢٣ و٢٢:  سورة الذاريات، اآلية)٣(

.١٤٨:  سورة البقرة، اآلية)٤(

، بحـار األنـوار، الـشيخ ١٣٢ ح١٧٦ – ١٧٥ص : كتاب الغيبة، الـشيخ الطـويس)٥(

.٥٣ / ٥١:املجليس

، بحـار األنـوار، الـشيخ ٢٥ح٦٧٣ :الـشيخ الـصدوق,  كامل الـدين ومتـام النعمـة)٦(

.٤٣ ح٣٢٧ / ٥٢: املجليس
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: عن حكيم بن سعد، عن أمري املؤمنني عليه السالم قـال: يخ الطويسالش

أصحاب املهدي شباب ال كهول فيهم، إال مثـل كحـل العـني وامللـح يف الـزاد، 

 .)١(وأقل الزاد امللح

 

عن أمري املؤمنني عليه الـسالم أنـه : أمحد بن أعثم الكويف يف كتاب الفتوح

 هللا عزَّ وجلَّ هبا كنوزًا ليست من ذهـب وال فـضة، وحيًا لك ياطالقان، فإن: قال

ولكن هبا رجال مؤمنون، عرفوا اهللا حّق معرفته، وهـم أنـصار املهـدي يف آخـر 

 .)٢(الزمان

 

عن سعد بن عمر، عن غري واحد ممن حـرض أبـا عبـد اهللا عليـه : العيايش

دار عيـسى بـن عـيل، وذكـر دور قـد ثبـت دار صـالح و: السالم ورجل يقـول

أراناها اهللا خرابًا أو خرهبا بأيـدينا،فقال لـه أبـو عبـد اهللا : العباسيني، فقال رجل

ال تقل هكذا، بل يكون مساكن القائم وأصحابه، أمـا سـمعت اهللا : عليه السالم

 .)٤( )٣(}َوَسَكنُْتْم ِيف َمَساكِِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ {: يقول

                                
 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٥٠١ح٤٧٦: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)١(

.٦٣ ح٣٣٣

بحـار , ٢٧٩ / ٣: اإلربـيل, ، كشف الغمة٣٢٠/ ٢: كتاب الفتوح، ابن أعثم الكويف )٢(

ــوار ــيس, األن ــشيخ املجل ــامل، ا٨٧ / ٥١: ال ــز الع ــدي، كن ــي اهلن  ٥٩١/ ١٤: ملتق

.٣٩٦٧٧ح

.٤٥: اآلية,  سورة إبراهيم)٣(

.٩٥ ح٣٤٧ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٤٩ح٢٣٥ / ٢:  تفسري العيايش)٤(



٤٤١ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

  السابع الفصل

 األخبار من فيه جاء وما السالم عليه المهدي اإلمام ظهور

  الشريفة

  الكوفة إلى مكة من ومسيره

 

 

 



# مهدي األمم...........................................................٤٤٢

 



٤٤٣ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

  السالم عليه المهدي اإلمام ظهور

 

قد أوضحت الكثري من الروايات الرشيفة وأكدت أن خروج اإلمام عليه 

 . كام ملئت ظلًام وجوراً السالم أمر حتمي، ليمأل هذه الدنيا قسطًا وعدًال 

سـمعت : عن عبد اهللا بن عمر قـال: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

لو مل يبق من الدينا إال يوم واحد لطـول اهللا : احلسني بن عيل عليهام السالم يقول

هـا عـدالً وقـسطًا كـام ؤعزَّ وجلَّ ذلك اليوم حتى خيرج رجل من ولـدي، فيمل

 .)١(ملئت جورًا وظلامً 

خـروج : روي عن عيل بن أيب محزة، عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم قـالو

ينادي مناد من الـسامء أول : قال. وكيف يكون النداء؟: قلت. القائم من املحتوم

 .)٢(..أال إن احلق يف عّيل وشيعته: النهار

وقـد ضـّمن دعبــل اخلزاعـي حتميـة الظهــور يف شـعره كـام يف قــصيدته 

 اإلمام املهدي عليه السالم بفرتة من الزمن، قال رمحه العصامء، وذلك قبل والدة

                                
/ ١٠: ، املعجـم الكبـري، الطـرباين٣١٨:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.١٠٢٢٤ ح١٣٥

.٤٦١ ح٤٥٤:  الغيبة، الطويس)٢(
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 :اهللا تعاىل

   ال حمالـــة خـــارجٌ خـــروُج إمـــام

 

 ِ ـــم اهللا والربكـــات ـــىل اس ـــوُم ع   يق

 
 

بـو جعفـر أ: قال: عن أيب بصري قال: روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل

خيرج القائم عليه السالم يوم السبت يوم عاشوراء، يوم الذي قتـل : عليه السالم

 .)١(فيه احلسني عليه السالم

قال أبـو عبـد : ويف رواية الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل عن أيب بصري قال

إن القائم صلوات اهللا عليه ينادى باسمه ليلة ثالث وعـرشين، : اهللا عليه السالم

 .يوم عاشوراء، يوم قتل فيه احلسني بن عيل عليهام السالمويقوم 

كأين بالقـائم يـوم : قال أبو جعفر عليه السالم:   وعن عيل بن مهزيار قال

عاشوراء يوم السبت قائًام بني الركن واملقـام، بـني يديـه جربئيـل عليـه الـسالم 

 .)٢(البيعة هللا، فيملؤها عدالً كام ملئت ظلًام وجوراً : ينادي

 

قال عـيل بـن موسـى الرضـا : عن احلسني بن خالد قال: الشيخ الصدوق

يـابن : فقيل لـه: وساق احلديث إىل أن قال.. ال دين ملن ال ورع له: عليه السالم

الرابـع مـن ولـدي، ابـن سـيدة : رسول اهللا ومن القائم منكم أهل البيت؟ قـال

وهو الذي يشك ,  اهللا به األرض من كّل جور، ويقدسها من كّل ظلماإلماء يطهر

الناس يف والدته، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أرشقـت األرض 

                                
ولكن , ٢٨٢: النعامين, ،  الغيبة١٩ ح٦٥٤: الشيخ  الصدوق, كامل الدين ومتام النعمة )١(

).يوم السبت(ليس فيه 

/ ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس٤٥٩ و٤٥٨ح٤٥٣ - ٤٥٢: الطويس,  الغيبة)٢(

.٣٠-٢٩ح٢٩٠



٤٤٥ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

وهـو الـذي , بنور رهبا، ووضع ميزان العدل بني الناس، فـال يظلـم أحـٌد أحـداً 

اسـمه، تطوى له األرض، وال يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد مـن الـسامء ب

أال إن حجة اهللا قد ظهر عند بيـت : يسمعه مجيع أهل األرض بالدعاء إليه، يقول

 َّ ْل َعَلـْيِهْم {: اهللا فاتبعوه، فإن احلّق معه وفيه، وهو قول اهللا عزَّ وجل إِْن َنـَشْأ ُننَـزِّ

ا َخاِضِعنيَ  ْت َأْعنَاُقُهْم َهلَ َامِء َآَيًة َفَظلَّ  .)٢( )١(}ِمَن السَّ

ينادي منـاد مـن الـسامء : عن حممد بن مسلم قال: لطويسوروى الشيخ ا

باسم القائم عليه السالم، فيسمع ما بني املرشق إىل املغرب، فـال يبقـى راقـد إال 

قام، وال قائم إال قعد، وال قاعد إال قام عىل رجليـه مـن ذلـك الـصوت، وهـو 

 .)٣(صوت جربئيل الروح األمني

 

قال رسول اهللا صىل اهللا : لكنجي الشافعي بإسناده عن عبد اهللا بن عمر أنه قالروى ا

 .إن هذا املهدي فاتبعوه: خيرج املهدي وعىل رأسه ملك ينادي:  عليه وآله وسلم

 .)٤(هذا حديث حسن: قال

روته احلفاظ واألئمة من أهل احلديث كأيب نعـيم والطـرباين : قال األربيل

 .)٥(وغريمها

                                
.٤: اآلية,  سورة الشعراء)١(

، بحـار األنـوار، الــشيخ ٥ح٣٧٢:  كـامل الـدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢: املجليس

.٤٦٢ ح٤٥٤: الطويس,  الغيبة)٣(

.)الباب اخلامس عرش (٥١٢ -٥١١: الكنجي الشافعي,  كفاية الطالب)٤(

 ٣٦٩ / ٣٦: الــشيخ املجلــيس, ، بحــار األنــوار٢٨٨ / ٣: اإلربــيل,  كــشف الغمــة)٥(

.٧٢ / ٢: الطرباين, مسند الشاميني، ٢٩٩  / ٣: ، ينابيع املودة، القندوزي٥١/٨١و



# مهدي األمم...........................................................٤٤٦

 

عن حممد بن مسلم الثقفي، عن أيب جعفـر حممـد بـن : روى الشيخ الصدوق

قـال عليـه , عيل الباقر عليهام السالم يف خروج القائم عجل اهللا تعاىل فرجه الـرشيف

ة عـرش رجـالً، فإذا خرج أسند ظهره إىل الكعبة، واجتمع إليه ثالثامئة وثالث: السالم

أنا بقيـة :  ثم يقول)١(}َبِقيَُّة اهللا َخْريٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنِنيَ {: وأول ما ينطق به هذه اآلية

الـسالم عليـك : اهللا يف أرضه، وخليفته وحجته عليكم فال يسلم عليه مسلم إال قال

ج، فـال يبقـى يا بقية اهللا يف أرضه، فإذا اجتمع إليه العقد وهو عرشة آالف رجل خر

يف األرض معبود دون اهللا عزَّ وجلَّ مـن صـنم ووثـن  وغـريه إال وقعـت فيـه نـار 

 .)٢(فاحرتق، وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم اهللا من يطيعه بالغيب ويؤمن به

 

عن إبراهيم بن عبـد احلميـد، عـن أيب عبـد اهللا عليـه : رشف الدين احلسيني

إن القائم إذا خرج دخل املسجد احلرام فيستقبل الكعبة، وجيعـل ظهـره : لسالم قالا

يا أهيا الناس أنا أوىل الناس بآدم، يا أهيـا : إىل املقام، ثم يصيل ركعتني، ثم يقوم فيقول

الناس أنا أوىل الناس بإبراهيم، يا أهيا الناس أنا أوىل الناس بإسامعيل، يا أهيـا النـاس 

اس بمحمد صىل اهللا عليه وآله، ثم يرفع يديه إىل السامء، فيـدعو ويتـرضع أنا أوىل الن

 َّ ْن ُجيِيـُب املُْـْضطَرَّ إَِذا َدَعـاُه َوَيْكـِشُف : (حتى يقع عىل وجهه، وهو قوله عزَّ وجل َأمَّ

ُرونَ  وَء َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرِض َأئَِلٌه َمَع اهللا َقلِيًال َما َتَذكَّ  .)٤( )٣(}السُّ

 َّ  : وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السالم، يف قول اهللا عزَّ وجل

                                
.٨٦: اآلية,  سورة هود)١(

: الشيخ املجليس,  ، بحار األنوار١٦ ح٣٣١: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

.٢٤ح١٩١ /٥٢

.٦٢: اآلية,  سورة النمل)٣(

الـشيخ , ، بحـار األنـوار٥ح٤٠٣ - ٤٠٢/ ١: رشف الدين احلسيني,  تأويل اآليات)٤(

.٥٦ ح٥٩ / ٥١: يساملجل



٤٤٧ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

هذه نزلت يف القائم عليـه الـسالم إذا خـرج :  قالأمن جييب املضطر إذا دعاه 

ه فال ترد له راية أبداً   . )١(تعمم وصىل عند املقام وتّرضع إىل رّب

 

حدثنا سعيد أبو عثامن، عن جابر، عن أيب جعفر عليـه : نعيم بن محاد املروزي

ثم يظهر املهدي بمكة عند العشاء ومعه راية رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : السالم قال

وسلم وقميصه وسيفه وعالمات ونور وبيان، فإذا صىل العشاء نـادى بـأعىل ) وآله(

لناس ومقامكم بني يـدي ربكـم، فقـد اختـذ احلجـة، أذكركم اهللا أهيا ا: صوته يقول

وبعث األنبياء، وأنزل الكتاب، وأمركم أن ال تـرشكوا بـه شـيئًا، وأن حتـافظوا عـىل 

طاعته وطاعة رسوله، وأن حتيوا ما أحيا القرآن، ومتيتوا مـا أمـات، وتكونـوا أعوانـًا 

ا، وأذنـت بـالوداع، عىل اهلدى، ووزرًا عىل التقوى، فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزواهلـ

 .فإين أدعوكم إىل اهللا وإىل رسوله، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل، وإحياء سنته

فيظهر يف ثالثامئة وثالثة عرش رجالً عدة أهل بدر عـىل غـري ميعـاد قزعـًا 

رهبان بالليل، أسد بالنهار، فيفتح اهللا للمهـدي أرض احلجـاز،  ،)٢(كقزع اخلريف

جن من بني هاشم، وتنـزل الرايـات الـسود الكوفـة، ويستخرج من كان يف الس

فيبعث بالبيعة إىل املهدي، ويبعث املهدي جنوده يف اآلفاق ويميت اجلور وأهله، 

 .)٣(وتستقيم له البلدان، ويفتح اهللا عىل يديه القسطنطينية

                                
.٦ح٤٠٣/ ١: رشف الدين احلسيني,  تأويل اآليات)١(

فيجتمعـون إليـه كـام : (عليه السالمعيل ومنه حديث : ٥٩/ ٤: قال ابن األثري يف النهاية )٢(

أي قطع السحاب  املتفرقة، وإنام خص اخلريف ألنـه أول الـشتاء، ): جيتمع قزع اخلريف

.اكم وال مطبق، ثم جيتمع بعضه إىل بعض بعد ذلكوالسحاب يكون فيه متفرقًا غري مرت

: ، املالحم والفتن، الـسيد ابـن طـاووس٢١٣:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)٣(

.١٥٧ ح١٣٨ – ١٣٧



# مهدي األمم...........................................................٤٤٨

 
سـمعت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم : ضل بن عمر قالاملف:   الشيخ املفيد

إذا أذن اهللا عزَّ وجلَّ للقائم يف اخلروج، صعد املنرب، ودعا الناس إىل نفسه : يقول

وناشدهم باهللا ودعاهم إىل حقه، وأن يسري فيهم بسرية رسول اهللا صىل اهللا عليـه 

لسالم حتـى يأتيـه وآله ويعمل فيهم بعمله، فيبعث اهللا جّل جالله جربئيل عليه ا

إىل أّي يشء تدعو؟ فيخربه القـائم عليـه الـسالم : فينزل عىل احلطيم ثم يقول له

أنا أول من يبايعك ابسط يدك، فيمـسح عـىل يـده، : فيقول جربئيل عليه السالم

ويقيم بمكة حتـى يـتم أصـحابه , وقد وافاه ثالثامئة وبضعة عرش رجًال فيبايعونه

 .)١(ها إىل املدينةعرشة آالف أنفس، ثم يسري من

 
سمعت أبا جعفـر حممـد بـن عـيل عليـه الـسالم : عن الثاميل قال: النعامين

لو قد خرج قائم آل حممد عليهم الـسالم لنـرصه اهللا باملالئكـة املـسومني : يقول

,  عـن يمينـهوميكائيـل, واملردفني واملنـزلني والكـروبيني يكـون جربائيـل أمامـه

والرعب مسرية شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شـامله، , وإرسافيل عن يساره

 .)٢(احلديث.. واملالئكة املقربون حذاه

 
يبـايع : قال أبو جعفـر عليـه الـسالم: عن جابر اجلعفي قال: الشيخ الطويس

ملقام ثالثامئة ونيف عدة أهل بدر، فيهم النجباء مـن أهـل مـرص، القائم بني الركن وا

 . )٣(واألبدال من أهل الشام، واألخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء اهللا أن يقيم

                                
.٧٨ ح٣٣٧ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٣٨٢: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)١(

.٩٩ ح٣٤٨ / ٥٢: نوار، الشيخ املجليسبحار األ, ٢٢ح ٢٣٤: النعامين, كتاب الغيبة )٢(

 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٥٠٢ح٤٧٧: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٣(

.٦٤ ح٣٣٤



٤٤٩ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

عن أيب خالد الكابيل، عن سيد العابدين عيل ابن : وروى الشيخ الصدوق

الثـة عـرش رجـًال املفقودون عن فرشهم ثالثامئـة وث: احلسني عليهام السالم قال

 َّ َأْيـَن َمـا َتُكوُنـوا َيـأِْت {: عدة أهل بدر فيصبحون بمكة، وهو قول اهللا عزَّ وجل

 .)٢( وهم أصحاب القائم عليه السالم)١(}بُِكُم اهللاُ َمجِيًعا

َأْيـَن َمـا {وقال الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعـاىل يف تفـسري اآليـة الـرشيفة 

وروي يف أخبار أهل البيت عليهم السالم أن املـراد : }يًعاَتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم اهللاُ َمجِ 

وذلك واهللا لـو قـام : به أصحاب املهدي يف آخر الزمان، قال الرضا عليه السالم

ٍء َقـدِيرٌ {قائمنا جيمع اهللا إليه مجيع شيعتنا من مجيع البلدان    }َأنَّ اهللاَ َعَىل ُكـلِّ َيشْ

 .)٣(ّل يشءهو قادر عىل مجعكم وحرشكم، وعىل ك: أي

إن : عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: وعن الشيخ الطويس

 َّ  )٤(}إِنَّ اهللاَ ُمبْتَلِـيُكْم بَِنَهـرٍ {: أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول اهللا عـزَّ وجـل

 .)٥(وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك

 

 عبد العظيم بن عبـد اهللا احلـسني عـن اإلمـام عن: روى الشيخ الصدوق

: حممد بن عيل بن موسى عليه السالم يف حديث له عن القائم عليه السالم، قـال

ثالثامئة وثالثة عرش رجالً، مـن أقـايص : وجيتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر

                                
.١٤٨: اآلية,  سورة البقرة)١(

، بحـار األنـوار، الـشيخ ٢١ ح٦٥٤: الـشيخ الـصدوق,  كامل الـدين ومتـام النعمـة)٢(

,٣٤ ح٣٢٣ / ٥٢: املجليس

.٤٢٩ / ١: الطربيس,  البيان تفسري جممع)٣(

.٢٤٩: اآلية,  سورة البقرة)٤(

 ٣٣٢ / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٤٩١ح٤٧٢:  الغيبة، الشيخ الطويس)٥(

.٥٦ح



# مهدي األمم...........................................................٤٥٠

 َّ  َمجِيًعا إِنَّ اهللاََّ َعَىل َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم اُهللا{: األرض، وذلك قول اهللا عزَّ وجل

ٍء َقدِيرٌ   فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص أظهر اهللا أمره، )١(}ُكلِّ َيشْ

، فـال يـزال  فإذا كمل له العقد وهو عرشة آالف رجل خرج بإذن اهللا عـزَّ وجـلَّ

 َّ  . يقتل أعداء اهللا حتى يرىض اهللا عزَّ وجل

دي وكيـف يعلـم أن اهللا عـزَّ وجـلَّ قـد يا سي: فقلت له: قال عبد العظيم

يلقي يف قلبـه الرمحـة، فـإذا دخـل املدينـة أخـرج الـالت والعـزى : ريض؟ قال

 .)٢(فأحرقهام

 

                                
.١٤٨:اآلية,  سورة البقرة)١(

.٢ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(



٤٥١  فيه من األخبار الرشيفةظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء: الفصل السابع

   الكوفة إلى مكة من السالم عليه اإلمام خروج
  به يقوم وما الكوفة إلى ومسيره

 

راساين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عليهام السالم عن أيب سعيد اخل: الراوندي

أال ال حيمل أحٌد منكم : إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إىل الكوفة نادى مناديه: قال

طعامًا وال رشاباً، وحيمل حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا عرشة عينـًا فـال ينـزل 

عًا شبع، ومن كـان ظمـآن روي، منزال إال نصبه، فانبجست منه العيون، فمن كان جائ

فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه املـاء 

 . )١(واللبن دائًام، فمن كان جائعاً شبع، ومن كان عطشانًا روي

كـأين بالقـائم عليـه : عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قال: وروى الشيخ املفيد

جربئيل : كوفة، وقد سار إليها من مكة يف مخسة آالف من املالئكةالسالم عىل نجف ال

 . )٢(عن يمينه، وميكائيل عن شامله، واملؤمنون بني يديه، وهو يفرق اجلنود يف البالد

                                
 / ٥٢: حار األنوار، الشيخ املجلـيس، ب١ح٦٩٠/ ٢:  اخلرائج واجلرائح، الراوندي)١(

: ، ورواه أيضًا الشيخ  الصدوق رمحه اهللا تعاىل يف كامل الدين ومتام النعمة٦٧ ح٣٣٥

.١٧ ح٦٧١ – ٦٧٠

، ٢٦٤: ، روضـة الـواعظني، النيـسابوري٣٨٠ -٣٧٩/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٢(

.٧٥ ح٣٣٧ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس



# مهدي األمم...........................................................٤٥٢

 

أول مـا يبـدأ : عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم قال: الشيخ املجليس

وأسـعد النـاس بـه أهـل : يه السالم بأنطاكية إىل أن قال عليـه الـسالمالقائم عل

 . )١(..الكوفة

 

إذا ظهر القـائم :  عن اإلمام أيب جعفر الباقر عليه السالم: الشيخ املجليس

يف ودخل الكوفة بعث اهللا تعاىل من ظهر الكوفة سبعني ألـف صـّديق فيكونـون 

 .)٢(احلديث..  أصحابه وأنصاره، ويرد السواد إىل أهله، هم أهله

 

عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر عليه السالم يف حديث : روى الشيخ املفيد

إذا قام القائم عليه السالم سار إىل الكوفة، فيخـرج منهـا بـضعة : طويل أنه قال

ارجع مـن حيـث :  عليهم السالح فيقولون له)٣(ف أنفس يدعون البرتيةعرش آال

جئت فال حاجة لنا يف بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأيت عىل آخرهم، ثـم 

يدخل الكوفة، فيقتل هبا كّل منافق مرتاب، وهيـدم قـصورها، ويقتـل مقاتليهـا 

 . )٤(حتى يرىض اهللا عّز وعال

                                
: ، تأريخ الكوفة، الـسيد الرباقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ املجليس, ار بحار األنو)١(

١١٧.

 عن الغيبة للسيد عـيل بـن عبـد ٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢:  الشيخ املجليس,   بحار األنوار)٢(

.احلميد

 من طوائف الزيدية تنسب إىل املغرية بن سعد كان يلقـب بـاألبرت - بالضم - البرتية )٣(

.عامل بحقائق األموركذا يف القاموس، واهللا ال

.٨١ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٣٨٤: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)٤(



٤٥٣ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

 

قـال أبـو جعفـر عليـه : عن ابن تغلب، عن الثاميل قـال: الشيخ الصدوق

كأين أنظر إىل القائم قد ظهر عىل نجف الكوفة، فإذا ظهـر عـىل النجـف : السالم

نرش راية رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه، عمودهـا مـن عمـد عـرش اهللا تبـارك 

 جّل جالله، ال هيوي هبا إىل أحد إال أهلكه اهللا عـزَّ وتعاىل، وسائرها من نرص اهللا

بل يؤتى هبـا، يأتيـه هبـا جربئيـل : تكون معه أو يؤتى هبا؟ قال: قلت: وجلَّ قال

 . )١(عليه السالم

كـأين : عن أبان بن تغلب، عن أيب عبد اهللا عليه الـسالم قـال: ابن قولويه

رع رسول اهللا صـىل اهللا عليـه بالقائم عليه السالم عىل نجف الكوفة، وقد لبس د

وآله، فينتفض هو هبا فتستدير عليه، فيغشيها بخداجة من استربق، ويركب فرسًا 

أدهم بني عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة ال يبقى أهل بالد إال وهم يرون أنه 

معهم يف بالدهم، فينرش راية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عمودهـا مـن عمـود 

ها من نرص اهللا، ال هيـوي هبـا إىل يشء أبـدًا إال أهلكـه اهللا، فـإذا العرش، وسائر

هّزها مل يبق مؤمن إال صار قلبه كزبر احلديد، ويعطى املؤمن قوة أربعني رجـالً، 

وال يبقى مؤمن ميـت إال دخلـت عليـه تلـك الفرحـة يف قـربه، وذلـك حيـث 

ثـة عـرش آالف يتزاورون يف قبورهم، ويتبارشون بقيام القائم، فيـنحط عليـه ثال

 .ملك وثالثامئة وثالثة عرش ملكاً 

نعم الـذين كـانوا مـع نـوح يف الـسفينة، : كّل هؤالء املالئكة؟ قال: قلت

والذين كانوا مع إبراهيم عليه السالم حـني ُألقـي يف النـار، والـذين كـانوا مـع 

موسى حني فلق البحر لبني إرسائيل، والذين كانوا مـع عيـسى حـني رفعـه اهللا 

وأربعة آالف ملك مع النبي صىل اهللا عليه وآله مـسومني، وألـف مـردفني، إليه، 

                                
، بحـار األنـوار، الـشيخ ٢٣ح٦٧٢: كامل الدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)١(

.٤١ ح٣٢٦ / ٥٢: املجليس



# مهدي األمم...........................................................٤٥٤

 يريدون القتال )١(وثالثامئة وثالثة عرش مالئكة بدريني، وأربعة آالف ملك هبطوا

مع احلسني بن عيل عليهام السالم فلم يؤذن هلم يف القتال فهم عنـد قـربه شـعث 

منصور فال يـزوره زائـر إال : لهغرب يبكونه إىل يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال 

استقبلوه وال يودعه مودع إال شيعوه، وال يمرض مريض إال عادوه، وال يموت 

ميت إال صّلوا عىل جنازته، واستغفروا له بعـد موتـه، وكـّل هـؤالء يف األرض 

 .)٢(ينتظرون قيام القائم إىل وقت خروجه عليه السالم

 عن أيب جعفر عليه الـسالم عن أيب خالد الكابيل،: وروى الشيخ الطويس

إذا دخل القائم الكوفة، مل يبق مؤمن إال وهو هبا أو جيئ إليهـا، وهـو قـول : قال

 فيسري )٣(سريوا بنا إىل هذه الطاغية  : أمري املؤمنني عليه السالم، ويقول ألصحابه

.)٤(إليه

إن : سمعت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم يقـول: وعن مفضل بن عمر قال

ا قام أرشقت األرض بنور رّهبا، واستغنى العبـاد مـن ضـوء الـشمس، قائمنا إذ

ويعمر الرجل يف ملكه حتى يولد له ألف ذكر، ال يولد فيهم أنثى، ويبني يف ظهر 

ويتصل بيوت الكوفة بنهـر كـربال وبـاحلرية، حتـى , الكوفة مسجدًا له ألف باب

 .)٥(دركهاخيرج الرجل يوم اجلمعة، عىل بغلة سفواء يريد اجلمعة فال ي

                                
..الذين هبطوا:  يف رواية الشيخ  الصدوق رمحه اهللا تعاىل)١(

 ٣٢٨ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥ح٢٣٤ -٢٣٣: الزيارات، ابن قولويهكامل  )٢(

، الغيبة، ٢٢ح٦٧٢  -٦٧١:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق: ، وراجع أيضاً ٤٨ح

.٤٠ ح٣٢٥ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٤ح٣٢٢ -٣٢١: النعامين

.اينلعل املراد بالطاغية السفي:  يف البحار)٣(

 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٤٦٤ح٤٥٥:  كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٤(

.٥١ ح٣٣٠

، بحار ٣٨١/  ٢:  ، اإلرشاد، الشيخ املفيد٤٨٤ح٤٦٨:  كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٥(

.٥٢ ح٣٣٠ / ٥٢: األنوار، الشيخ املجليس



٤٥٥ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

 

عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن أيب جعفر عليه السالم : الشيخ الطويس

يدخل املهدي الكوفة، وهبا ثـالث رايـات قـد اضـطربت : يف حديث طويل قال

بينها، فتصفو له فيدخل حتى يأيت املنرب وخيطب، وال يدري الناس ما يقـول مـن 

كأين باحلسني واحلـسيني، وقـد : وهو قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهالبكاء، 

يـا : قاداها فيسلمها إىل احلسيني فيبايعونه فإذا كانت اجلمعة الثانية، قـال النـاس

ابن رسول اهللا الصالة خلفك تضاهي الصالة خلف رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

رج إىل الغري فيخط مـسجدًا أنا مرتاد لكم فيخ: وآله واملسجد ال يسعنا؟ فيقول

 ويبعث فيحفر من خلـف قـرب احلـسني )١(له ألف باب يسع الناس، عليه أصيص

عليه السالم هلم هنرًا جيري إىل الغريني، حتى ينبذ يف النجف، ويعمل عىل فوهتـه 

قناطر، وأرحاء يف السبيل، وكأين بالعجوز وعىل رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه 

 .)٢(بكربالء

 .)٣(حتى تطحنه بال كراء: لشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل مثله وفيهورواه ا

 

قـال : عن رفيد موىل أيب هبرية، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال: الصفار

يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد رضبوا فساطيطهم يف مـسجد : يل

جعلت فداك مـا : قلت: الكوفة، ثم أخرج املثال اجلديد، عىل العرب شديد، قال

                                
هـم : بعضها ببعض، ويقـالالبيوت املتقاربة : البناء املحكم، واألصيصة:  األصيص)١(

: تاج العـروس، الزبيـدي: راجع. أصيصة واحدة، أي جمتمعون كالبيوت املتالصقة

.٤ -٣/ ٧: ، لسان العرب، ابن منظور٢٣٩/ ٩

. ٣٣١ /٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٤٦٩: الطويس,  الغيبة)٢(

 – ٢٦٣: يـسابوري، روضة الـواعظني، الفتـال الن٣٨٠/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٣(

٢٦٤.



# مهدي األمم...........................................................٤٥٦

 .)١(..الذبح: هو؟ قال

كـأين : قال الـصادق عليـه الـسالم: عن املفضل بن عمر قال: الصدوق

أنظر إىل القائم عىل منرب الكوفة وحوله أصحابه ثالث مائة وثالثة عرش رجـالً 

م حكـام اهللا يف أرضـه عـىل خلقـه، عدة أهل بدر، وهم أصحاب األلوية، وهـ

حتى يستخرج من قبائه كتابًا خمتومًا بخاتم من ذهب عهد معهـود مـن رسـول 

 فال يبقـى مـنهم إال الـوزير )٢(اهللا صىل اهللا عليه وآله فيجفلون عنه إجفال الغنم

وأحد عرش نقيبًا كام بقوا مع موسـى بـن عمـران عليـه الـسالم، فيجولـون يف 

ه مذهبًا فريجعون إليه، واهللا إين ألعـرف الكـالم الـذي األرض فال جيدون عن

 .)٣(يقوله هلم فيكفرون به

 

سـمعت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم : عن املفضل بن عمر قـال: الطربيس

إذا قام قائم آل حممد بنى يف ظهر الكوفة مسجدًا له ألف بـاب، واتـصلت : يقول

 .)٤(بيوت أهل الكوفة بنهر كربالء

وقد تقدم قريبًا عن الشيخ الطويس رمحه اهللا تعاىل عـن أيب عبـد اهللا عليـه 

فيخرج عليه السالم إىل الغري فيخط مسجدًا له ألف باب يسع النـاس : السالم

 احلديث.. عليه أصيص

                                
 ٣١٨/ ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجلـيس١٣ح١٧٥:  بصائر الدرجات، الصفار)١(

.١٨ح

. أي هربوا مرسعني)٢(

، بحار األنوار، الشيخ ٢٥ح٦٧٣ -٦٧٢:  كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ  الصدوق)٣(

.٤٢ ح٣٢٦/ ٥٢: املجليس

.٣٨١ – ٣٨٠/ ٢: اد، الشيخ املفيد، اإلرش٢٨٧/ ٢: الطربيس,  إعالم الورى)٤(



٤٥٧ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

 

: روى احلسني بن محدان اخلصيبي  باإلسناد عن األصبغ بـن نباتـة قـال

خرجنا مع أمري املؤمنني وهو يطوف بالسوق يأمر بوفاء الكيـل وامليـزان وهـو 

يطوف إىل أن انتصف النهار، مّر برجل جـالس، فقـام إليـه فقـال لـه يـا أمـري 

مّر معي إىل أن تدخل بيتي تتغدى عندي، وتـدعو يل، ومـا أحـسبك : املؤمنني

 .اليوم تغديت

ال تدخر ما يف بيتك وال تتكلف من عىل أن : قال أمري املؤمنني عليه السالم

لك رشطك، ودخل ودخلنا وأكلنا خبزًا وزيتًا، ومترًا، ثم خرج : وراء بابك، قال

يمشى حتى انتهى إىل قرص األمارة بالكوفة فركض برجله األرض فزلزلـت ثـم 

وأيم اهللا لو علمتم ما هاهنا، وأيم اهللا لو قام قائمنا ألخرج من هذا املوضـع : قال

 ألف درع، واثني عرش ألف بيضة هلا وجهات، ثم البـسها اثنـي عـرش اثني عرش

الفًا من ولد العجم، ثم يأمر بقتل كّل من كان عـىل خـالف مـا هـم عليـه، وأين 

 .)١(أعلم ذلك وأراه كام أعلم اليوم وأراه، فكان هذا من دالئله عليه السالم

 

عن حممد بن عثامن العمـري، عـن أبيـه، عـن أيب حممـد : قالشيخ الصدو

أما إن له غيبة حيـار فيهـا اجلـاهلون، : احلسن بن عيل عليهام السالم يف حديث له

وهيلك فيها املبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، ثم خيرج فكأين أنظـر إىل األعـالم 

 . )٢(البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة

                                
.١٥٩: اخلصيبي,  اهلداية الكربى)١(

: اخلـزاز القمـي,  كفايـة األثـر٩ ح٤٠٩: الشيخ  الـصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٢(

، بحـار ٣٣٦ / ٣: اإلربـيل, ،  كشف الغمة٢٥٣ / ٢: الطربيس, ، إعالم الورى٢٩٦

.١٦٠ / ٥١: الشيخ املجليس, األنوار



# مهدي األمم...........................................................٤٥٨

 

عن صالح بن أيب األسود، عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم، : الشيخ املفيد

 .)١(أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله: ذكر مسجد السهلة، فقال: قال

يا أبا : قال يل: روى أبو بصري، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: املشهدي

 .م يف مسجد السهلة بأهله وعيالهحممد كأين أرى نزول القائم عليه السال

 يكون منزله جعلت فداك؟: قلت

نعم، كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل الرمحان، ومـا : قال

بعث اهللا نبيًا إال وقد صـّىل فيـه، وفيـه مـسكن اخلـرض، واملقـيم فيـه كـاملقيم يف 

ال وقلبـه حيـن فسطاط رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وما من مؤمن وال مؤمنـة إ

إليه، وفيه صخرة فيها صورة كّل نبي، وما صّىل فيه أحٌد فدعا اهللا بنية صادقة إال 

 .رصفه اهللا بقضاء حاجته، وما من أحد استجاره إال أجاره اهللا مما خياف

هو من البقاع التـي : نعم، قال: أزيدك، قلت: هذا هلو الفضل، قال: قلت

 وال ليلة إال واملالئكة تـزور هـذا املـسجد، أحب اهللا أن يدعى فيها، وما من يوم

يعبدون اهللا فيه، أما أين لو كنت بالقرب منكم ما صـليت صـالة إال فيـه، يـا أبـا 

حممد ولو مل يكن له من الفضل إال نزول املالئكة واألنبياء فيه لكان كثريًا، فكيف 

 .وهذا الفضل وما مل أصف لك أكثر

: نعم، قلـت: ه السالم فيه أبدًا، قالجعلت فداك ال يزال القائم علي: قلت

فمـن : قلـت: إىل أن قـال.. هكذا من بعـده إىل انقـضاء اخللـق: فمن بعده، قال

 نصب لكم العداوة؟

ال يا أبا حممد ما ملن خالفنا فيه يف دولتنا من نصيب، إن اهللا قد أحل : فقال

                                
/ ٥٢: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٣٨١ – ٣٨٠ / ٢:رشاد، الشيخ املفيد اإل)١(

٣٣٠.



٤٥٩ ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

غّرنـك أحـد، لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم حمرم علينا وعليكم ذلك، فال ي

 .)١(إذا قام قائمنا انتقم هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وآله ولنا أمجعني

 

ثم يرجع إىل الكوفة فيبعث الثلثامئة والبضعة عرش رجـًال : تفسري العيايش

 يف قـضاء، )٢(إىل اآلفاق كّلها، فيمسح بني أكتافهم وعىل صدورهم، فال يتعـايون

 أرض إال نودي فيها شهادة أن ال إله إال اهللا وحّده ال رشيـك لـه، وأن وال تبقى

َامَواِت َواْألَْرِض َطْوًعـا {: حممدًا رسول اهللا، و هو قولـه َولَـُه َأْسـَلَم َمـْن ِيف الـسَّ

 وال يقبل صاحب هذا األمر اجلزية كام قبلها رسول اهللا )٣(}َوَكْرًها َوإَِلْيِه ُيْرَجعُونَ 

يُن {:  وآله وهو قول اهللاصىل اهللا عليه َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِتْنَـٌة َوَيُكـوَن الـدِّ

ُه هللا  .)٥( )٤(}ُكلُّ

 

كنـت مـع أيب عبـد : عن فرات بن األحنف، قال: حممد بن جرير الطربي

، فلـام رصنـا )صلوات اهللا عليه(زيارة أمري املؤمنني اهللا عليه السالم ونحن نريد 

هـذا : يـا سـيدي، مـا هـذه الـصالة؟ قـال: إىل الثوية نزل فصىل ركعتني، فقلت

 .)٦(موضع منرب القائم، أحببت أن أشكر اهللا يف هذا املوضع

كنـت مـع أيب عبـد اهللا عليـه : عن أبان بن تغلب، قال: وروى ابن قولويه

ة، فنزل وصىل ركعتني، ثم تقدم قليالً، فصىل ركعتني ثم السالم فمر بظهر الكوف

                                
.٦٣ ح٨٤: الراوندي, قصص األنبياء, ٧ح١٣٥ -١٣٤: حممد بن املشهدي,  املزار)١(

.أعجزه:  تعاياه األمر)٢(

.٨٣: اآلية,  سورة آل عمران)٣(

.٣٩: اآلية,  سورة األنفال)٤(

.٣٤٥ / ٥٢: حار األنوار، الشيخ املجليس، ب٦٠/ ٢:  تفسري العيايش)٥(

.٤٣ ح٤٥٩): الشيعي(حممد بن جرير الطربي ,  دالئل اإلمامة)٦(
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هـذا موضـع قـرب أمـري املـؤمنني عليـه : سار قليالً، فنزل فصىل ركعتني، ثم قال

موضع رأس : جعلت فداك فام املوضعني الذين صليت فيهام، قال: السالم، قلت

 .)١(احلسني عليه السالم، وموضع منرب القائم عليه السالم

قـال يل أبـو عبـد اهللا عليـه : عن مبارك اخلباز قال: لطويسوروى الشيخ ا

فركـب : أرسجوا البغل واحلامر يف وقت مـا قـدم وهـو يف احلـرية، قـال: السالم

وركبت حتى دخل اجلوف، ثم نزل فصىل ركعتني، ثم تقـدم قلـيًال آخـر فـصىل 

جعلـت : ركعتني، ثم تقدم قليًال آخر فصىل ركعتني، ثم ركب ورجع، فقلت لـه

الركعتني األولتني موضع قـرب أمـري : ك ما األولتني والثانيتني والثالثتني؟ قالفدا

املؤمنني عليه السالم، والركعتني الثانيتني موضـع رأس احلـسني عليـه الـسالم، 

 . )٢(والركعتني الثالثتني موضع منرب القائم عليه السالم

 

 

                                
.٥ ح٨٤ - ٨٣: ابن قولويه, كامل الزيارات)١(

.١٥ ح٣٥ / ٦: الطويس,  هتذيب األحكام)٢(



٤٦١ ........................مالمح دولة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الثامن

  الفصل الثامن

  السالم عليه المهدي اإلمام دولة مالمح

  الشريف حكمه يةوكيف

خصائص دولته املباركة وبيان بعض أحواله عليه السالم وسريته إذا قام (

وماينقضه مـن , وما سخره اهللا تعاىل له, وما يبثه يف الناس, وكيفية حكمه, يف الناس

 )البدع
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٤٦٣ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: الفصل الثامن

  وقضائه وحكمه السالم عليه اإلمام سيرة من مالمح

بعـدة خـصائص مل توجـد قـط يف متيزت دولة اإلمام املهدي عليه السالم 

غريها ممن تقدمها من دول العامل، وسوف يسري اإلمـام عليـه الـسالم يف النـاس 

 وذلـك كبـسط العـدل، )١(بسرية مل يشهد تأريخ البرش كّله مثـل سـريته الـرشيفة

وتطهري األرض من براثن الظاملني، واإلقتصاص من القتلة واملجـرمني، فإليـك 

 سريته الرشيفة، وكيفية حكمه أيضًا فـيام يـرتبط بأهـل هنا مايتعلق بذلك، وبيان

 :امللل األخرى، وهي كالتايل

 

هذا وكام سار جده أمري املؤمنني عليه السالم يف رعيته بالعدل واإلنـصاف، مل 

خر لنفسه شيئًا، ومل يتغري حاله ملا وليهم عام كان عليه قبل ذلك، فلـم يـبن حجـرًا دي

مهه الوحيد إرسـاء العـدل بـني النـاس، وإنـصاف املظلـومني، وإغاثـة عىل حجر، 

                                
 : ومن الكتب التي عنيت هبذا املوضوع ماييل)١(

قـراءة شـاملة يف معـامل ) (ليه الـسالميف رحاب حكومة اإلمام املهدي ع(كتاب 

تـأليف الـشيخ نجـم الـدين ) حكومة اإلمام املهدي وأوضـاع العـامل قبـل الظهـور

 . إيران-الطربيس، نرش دليل ما، قم 

تأليف سـعيد )معامل احلكومة يف عهد ظهور اإلمام املهدي عليه السالم(وكتاب 

. لبنان-كاظم العذاري، نرش منصف بريوت 
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املحرومني، ومل خيلف صفراء والبيضاء، وهكذا يكـون حـال اإلمـام املهـدي عليـه 

السالم كجده أمري املؤمنني عليه السالم يف لباسه وطعامـه، وزهـده يف احليـاة، ومـا 

نيا الفانيـة، فـسواًء عنـدهم عند اهللا خٌري وأبقى، فال يملكهم يشء من حطام هذه الد

اللهم لك احلمـد : أكانت الدنيا بأيدهيم، أم كانت بأيدي غريهم، جاء يف دعاء الندبة

عىل ما جـرى بـه قـضاؤك يف أوليائـك، الـذين استخلـصتهم لنفـسك ودينـك، إذ 

اخرتت هلم جزيل ما عندك من النعيم املقيم، الذي ال زوال له وال اضمحالل، بعـد 

الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية، وزخرفها وزبرجها، فرشطوا أن رشطت عليهم 

لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقّربتهم وقّدرت هلم الذكر العيل، والثناء 

اجليل، وأهبطت عليهم مالئكتك، وكرمتهم بوحيك، ورفدهتم بعلمـك، وجعلـتهم 

 .)١(..الذريعة إليك والوسيلة إىل رضوانك

ذكر القائم عند أيب احلسن الرضا :  عن معمر بن خالد قال:وروى النعامين

لو قد : وكيف؟ قال: أنتم اليوم أرخى باالً منكم يومئذ، قالوا: عليه السالم فقال

 والنـوم عـىل الـرسوج، ;خرج قائمنا عليـه الـسالم مل يكـن إال العلـق والعـرق

 .)٢(ومالباس القائم عليه السالم إال الغليظ، وما طعامه إال اجلشب

قلت أليب عبـد : قال املعىل بن خنيس: قال, ويف كتاب الدعوات للراوندي

واهللا لو كـان هـذا : لو كان هذا األمر إليكم لعشنا معكم، فقال: اهللا عليه السالم

 . ولبس اخلشن, األمر إلينا ملا كان إال أكل اجلشب

لينا ملا لو كان هذا األمر إ: وقال عليه السالم للمفضل بن عمر: الراوندي قال

 .)٣(كان إال عيش رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسرية أمري املؤمنني عليه السالم

                                
.٥٠٥ – ٥٠٤/ ١: عامل، السيد ابن طاووس إقبال األ)١(

.١٢٦ ح٣٥٨ / ٢٥: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٥ ح٢٨٥: النعامين,  كتاب الغيبة)٢(

.٨٨ ح٣٤٠ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٦١و٦٠ح ٢٩٦: الراوندي, الدعوات )٣(



٤٦٥ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: الفصل الثامن

 

سخر اهللا تعاىل لسليامن عليه السالم كّل يشء، وجعـل مجيـع املخلوقـات 

والكائنات حتت يده وطوع أمره، بام يف ذلك الريح، فكّل يشء خاضع  لـه عليـه 

 العرص عليه السالم يسخر اهللا لـه الـدنيا بأرسهـا وجيعلهـا السالم، وكذلك إمام

حتت سلطانه، وهو عليه السالم أعظم شأنًا عند الباري تعاىل من نبي اهللا سليامن، 

 .فقد مجع اهللا فيه خصال األنبياء، واجتمعت فيه سننهم

: قال أبو عبد اهللا عليه الـسالم: عن أيب بصري، قال: روى الشيخ الصدوق

ناهت األمـور إىل صـاحب هـذا األمـر رفـع اهللا تبـارك وتعـاىل لـه كـّل إنه إذا ت

منخفض من األرض، وخفض له كّل مرتفع حتـى تكـون الـدنيا عنـده بمنزلـة 

 .)١(راحته، فأيكم لو كانت يف راحته شعرة مل يبرصها

 

 اهللا عليـه قـال أبـو عبـد: عن أبان بن تغلـب قـال: روى الشيخ الصدوق

إذا قام القائم عليه السالم مل يقم بني يديه أحٌد من خلق الرمحن إال عرفه : السالم

 .)٢(صالح هو أم طالح؟ أال وفيه آية للمتوسمني، وهي السبيل املقيم

عن عبد اهللا بن عجالن، عن أيب عبد اهللا عليه السالم : وروى الشيخ املفيد

سالم حكم بني الناس بحكـم داود ال حيتـاج إذا قام قائم آل حممد عليهم ال: قال

إىل بينة، يلهمه اهللا تعاىل فيحكم بعلمه، وخيرب كّل قوم بام استبطنوه، ويعرف وليّه 

َا َلبَِسبِيٍل {: قال اهللا سبحانه, من عدوه بالتوسم ِمَني َوإِهنَّ إِنَّ ِيف َذلَِك َآلََياٍت لِْلُمَتَوسِّ

                                
وار، الـشيخ ، بحـار األنـ٢٩ح٦٧٤:  كامل الدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)١(

.٤٦ ح٣٢٨ / ٥٢: املجليس

، بحـار األنـوار، الـشيخ ٢٠ح٦٧١: كامل الدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٣٨ ح٣٢٥ / ٥٢: املجليس



# مهدي األمم...........................................................٤٦٦

 . )٢( )١(}ُمِقيمٍ 

 

دولتنـا : عن أيب صادق، عن أيب جعفر عليه السالم قـال: الشيخ الطويس

آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت هلم دولة إال ملكـوا قبلنـا لـئال يقولـوا إذا رأوا 

َّ : سريتنا َواْلَعاقِبَـُة {: إذا ملكنا رسنا مثل سرية هؤالء، وهـو قـول اهللا عـزَّ وجـل

 .)٣(}لِْلُمتَِّقنيَ 

 

عن رفيد موىل أيب هبرية، أنه سأل أبا  عبد اهللا عليه الـسالم : روى الصفار

بأّي يشء يسري فيهم بام سـار : قلت: قال: عن سرية القائم عليه السالم إذا خرج

 بـام ال يا رفيد، إن عليًا سار: عيل بن أيب طالب عليه السالم يف أهل السواد؟ قال

وإن , يف اجلفر األبيض، وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر عىل شـيعته مـن بعـده

 .)٤(القائم يسري بام يف اجلفر األمحر وهو الذبح، وهو يعلم أنه ال يظهر عىل شيعته

عبارة عن اجلهاد بالسيف حتـى حتقيـق العـدل، كـام أن األبـيض : األمحر

ليه وآله يف زمنـه مل يكـن مـأمورًا عبارة عن الكف عن القتال، والنبي صىل اهللا ع

بقتل بعض من استحق القتل، وذلك من أجل الدعوة إىل اإلسالم كـام يف قـصة 

العقبة مع أولئك النفر الذين أرادوا اغتياله حينام نفـروا ناقتـه، فقـد أشـار عليـه 

                                
.٧٦-٧٥: اآلية,  سورة احلجر)١(

.٨٦ ح٣٣٩ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٣٨٦الشيخ املفيد ,  اإلرشاد)٢(

 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٤٩٣ح٤٧٢: لطويس كتاب الغيبة، الشيخ ا)٣(

بحار األنوار، الشيخ , ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ املفيد, اإلرشاد: ، وراجع أيضاً ٥٨ ح٣٣٢

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: املجليس

 ٣١٨/ ٥٢: ،  بحار األنوار، الشيخ املجليس١٣ح١٧٥:  بصائر الدرجات، الصفار)٤(

.١٨ح
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إن اهللا أمرين أن أعرض عنهم، فـأكره أن تقـول : حذيفة بن اليامن بقتلهم فقال له

نه دعا أناسًا من قومه وأصحابه إىل دينه فاستجابوا، فقاتل هبـم حتـى إذا الناس إ

ظهر عىل عدوه، أقبل علـيهم فقـتلهم، ولكـن دعهـم يـا حذيفـة، فـإن اهللا هلـم 

 .)١(باملرصاد، وسيمهلهم قليالً ثم يضطرهم إىل عذاب غليظ

وكذلك مل يكن مأمورًا بقتـل املنـافقني الـذين يكيـدون لإلسـالم يف اخلفـاء، 

وكذلك معاملته اخلاصة مع املؤلفة قلـوهبم، ألن اإلسـالم يومئـذ يف بدايتـه، وهـم 

حديثو عهد بجاهلية، وكذلك كان حال أمري املؤمنني عيل عليه السالم ملـا أمكنـه اهللا 

 .تعاىل من أعدائه يف معركة اجلمل مل يسبهم ومل يقتلهم كّل ذلك للحكم اخلاص هبم

السالم فقّدر هلا أن تكون مهمـة تـستهدف وأما مهمة اإلمام املهدي عليه 

استئصال جذور الّرش والفساد  باجلهاد بالسيف، وقتال املتمردين والباغيني، فال 

صلح معهم وال هدنة والجزية، وقد عللت بعض الروايات ذلك كام سوف تأيت 

م ألن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدًا صىل اهللا عليه وآله رمحة، ويبعث القائ>: قريباً 

 فهي آخر دولة يف الزمان ومابعدها دولة غريها، فالغلبة له، )٢(<عليه السالم نقمة

 .والنرص بني يديه حتى يتحقق العدل يف أرجاء املعمورة كلها

ففي دولته عليه السالم املباركة حييى العدل، وينمحي الظلم، فيقتص مـن 

 فيهم بكتاب اهللا القتلة واملجرمني، ويقيم احلد عىل الرساق و اللصوص، ويعمل

تعاىل ورشعه احلنيـف، وينـتقم مـن الفراعنـة الـذين عـاثوا يف األرض فـسادًا، 

وخربوا البالد، وانتهبوا األموال، وانتهكوا احلرمات، واسـتباحوا دمـاء العبـاد، 

 : وهي كام ييلطوائف منهم،وقد أفصحت الروايات الرشيفة عن 

                                
.٩٩/ ٢٨:  بحار األنوار، الشيخ املجليس)١(

ــة)٢( ــل اإلمام ــشيعي(الطــربي ,  دالئ ــرشائع٨٦ح٤٨٦ – ٤٨٥): ال ــشيخ , ، علــل ال ال

.١٠ ح٥٧٩ / ٢: الصدوق



# مهدي األمم...........................................................٤٦٨

 

عيد بن عمر اجلعفي، عن رجل مـن روى الشيخ الصدوق باإلسناد عن س

أما إن قائمنا لو قد قـام، لقـد أخـذ : أهل مرص، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 .)١(اخلرب  .. هؤالء ّرساق اهللا: بني شيبة، وقّطع أيدهيم وطاف هبم، وقال

 

الم عن عبد اهللا بن املغرية، عن أيب عبـد اهللا عليـه الـس: روى الشيخ املفيد

إذا قام القائم من آل حممد عليهم السالم أقام مخسامئة مـن قـريش فـرضب : قال

أعناقهم، ثم أقام مخسامئة  فرضب أعناقهم، ثم مخسامئة أخرى حتى يفعـل ذلـك 

 . )٢(نعم، منهم ومن مواليهم: ويبلغ عدد هؤالء هذا؟ قال: ست مرات، قلت

 

ر الطربي باإلسناد عن عبد الرمحن القصري، عـن أيب جعفـر حممد بن جري

عليه السالم إذا قام القائم ينتقم ألمه فاطمة عليها السالم وقال عليـه الـسالم يف 

ألن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدًا صىل اهللا عليه وآله رمحة، ويبعث : آخر احلديث

 . )٣(القائم عليه السالم نقمة

 

  متــى تــسل البــيض مــن غمــدها

 

ـــذمار ـــي ال ـــسمر وحتم ـــرشع ال   وت

 

                                
 / ٥٢: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٥ح٤١٠/ ٢:  علل الرشائع، الشيخ الصدوق)١(

.١٤ ح٣١٧

 ٣٣٨ / ٥٢: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٣٨٣/ ٢:  اإلرشاد، الـشيخ املفيـد)٢(

.٧٩ح

ــة)٣( ــل اإلمام ــشيعي(الطــربي ,  دالئ ــرشائع٨٦ح٤٨٦ – ٤٨٥): ال ــشيخ , ، علــل ال ال

.١٠ ح٥٧٩ / ٢: الصدوق



٤٦٩ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: صل الثامنالف

  يف فتيـــــة هلـــــا التقـــــى شـــــيمةٌ 

 

ــــشعار ــــسني ال ــــارات احل   )١(ويالث

عـن , روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل باإلسناد عن إسامعيل بن جـابر 

سني القائم واهللا يقتل ذراري قتلة احل: سمعته يقول: أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 .)٢(عليه السالم بفعال آبائها

سـألت عـن أيب : عن حممد بن سنان، عن رجل، قـال: وروى ابن قولويه

َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِّـِه ُسـْلطَاًنا {: عبد اهللا عليه السالم يف قوله تعاىل

ُه َكاَن َمنُْصوًرا ْف ِيف اْلَقْتِل إِنَّ ذلك قائم آل حممد، خيـرج فيقتـل : ، قال)٣(}َفَال ُيْرسِ

َفـَال {: بدم احلسني عليه السالم، فلو قتل أهـل األرض مل يكـن مـرسفًا، وقولـه

ْف ِيف اْلَقْتلِ   .  مل يكن ليصنع شيئًا يكون رسفاً }ُيْرسِ

يقتـل واهللا ذراري قتلـة احلـسني عليـه : ثم قال أبو عبد اهللا عليـه الـسالم

 .)٤(السالم بفعال آبائها

شيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل باإلسناد عن عبد السالم بن صالح وروى ال

يا بن رسول اهللا مـا تقـول يف : قلت أليب احلسن الرضا عليه السالم: اهلروي قال

إذا خرج القـائم عليـه الـسالم : أنه قال: حديث روي عن الصادق عليه السالم

 قتل ذراري قتلة احلسني عليه السالم بفعال آبائهم؟ 

َّ : هو كذلك، فقلـت: ه السالمفقال علي َوَال َتـِزُر {: وقـول اهللا عـزَّ وجـل

صدق اهللا يف مجيع أقواله ولكن ذراري قتلة :  ما معناه؟ قال)٥(}َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

احلسني عليه السالم يرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون هبا، ومن ريض شيئًا كـان 

                                
. للسيد صالح احليل رمحه اهللا تعاىل)١(

.٢١٧: الشيخ الصدوق,  ثواب األعامل)٢(

.٣٣: اآلية,  سورة اإلرساء)٣(

.٥ح١٣٦ -١٣٥: ابن قولويه,  كامل الزيارات)٤(

.١٦٤: اآلية, عام سورة األن)٥(



# مهدي األمم...........................................................٤٧٠

 بقتله رجل يف املغرب لكان الـرايض كمن أتاه، ولو أن رجًال ُقتل باملرشق فريض

عند اهللا عزَّ وجلَّ رشيك القاتـل، وإنـام يقـتلهم القـائم عليـه الـسالم إذا خـرج 

بأّي يشء يبدأ القائم عليـه الـسالم مـنكم : فقلت له: لرضاهم بفعل آبائهم، قال

َّ : إذا قام؟ قال  .)١(يبدأ ببني شيبة فيقطع أيدهيم ألهنم ّرساق بيت اهللا عزَّ وجل

 

روى أبو بصري، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف حديث له عـن : املشهدي

وسـاق احلـديث إىل أن , نزول القائم عليه السالم يف مسجد السهلة بأهله وعياله

 فمن نصب لكم العداوة؟: قلت: قال أبو بصري

 قـد ما ملن خالفنا فيـه يف دولتنـا مـن نـصيب، إن اهللا! ال يا أبا حممد: فقال

أحّل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم حمرم علينا وعليكم ذلـك، فـال يغرنـك 

 .)٢(أحد، إذا قام قائمنا انتقم هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وآله ولنا أمجعني

 

لَ {: سألت أبا احلسن عليه السالم عن قوله: عن ابن بكري قال: العيايش ُه وَ

َامَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا َوَكْرًهـا أنزلـت يف القـائم عليـه :  قـال)٣(}َأْسَلَم َمْن ِيف السَّ

السالم إذا خرج باليهود والنصارى والصابئني والزنادقة وأهل الردة والكفار يف 

رشق األرض وغرهبا، فعرض عليهم اإلسالم فمن أسلم طوعـًا أمـره بالـصالة 

املسلم، وجيب هللا عليه، ومن مل يسلم رضب عنقـه حتـى ال والزكاة، وما يؤمر به 

جعلـت فـداك إن اخللـق : يبقى يف املشارق واملغارب أحد إال وحّد اهللا، قلت له

                                
, ، بحـار األنـوار٥ ح٢٤٧ / ٢: الـشيخ الـصدوق,  عيون أخبار الرضا عليه الـسالم)١(

.١ح٢٩٥ / ٤٥: الشيخ املجليس

.٦٣ ح٨٤: الراوندي, قصص األنبياء, ٧ ح١٣٥ -١٣٤: حممد بن املشهدي,  املزار)٢(

.٨٣: اآلية,  سورة آل عمران)٣(



٤٧١ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: الفصل الثامن

 .)١(إن اهللا إذا أراد أمرًا قلل الكثري، وكثر القليل: أكثر من ذلك؟ فقال

ل عن معاوية الدهني، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف قـو: وروى الصفار

يـا :   فقـال)٢(}ُيْعَرُف املُْْجِرُموَن بِِسيَامُهْم َفُيْؤَخُذ بِـالنََّواِيص َواْألَْقـَدامِ {: اهللا تعاىل

يزعمون أن اهللا تبارك وتعاىل يعـرف املجـرمني : معاوية ما يقولون يف هذا؟ قلت

فقـال , بسيامهم يف القيامة، فيأمر هبم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون يف النار

: وكيف حيتاج اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه، فقلت: يل

لو قـام قائمنـا أعطـاه اهللا الـسيامء فيـأمر بالكـافر : جعلت فداك وما ذلك؟ قال

 .)٣(فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ثم خيبط بالسيف خبطاً 

 

عن سلامن الفاريس رمحـة اهللا عليـه ممـا آثـره عـن : يبالقايض النعامن املغر

إنـه لقاتـل : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه ذكـر املهـدي عليـه الـسالم وقـال

الظاملني، ويقتل الزنادقة، وال يقبل منهم توبة، وال يأخذ منهم جزية، وال يدع يف 

خلـزر والـديلم  وا)٤(األرض أحدًا عىل غري دين اإلسالم إال قتله، وهيلـك الـرتك

واحلبش، ويؤتى بملوك الروم مصفدين يف احلديد، وال يدع هيوديًا وال نرصانيًا، 

 . )٥(وال يوجب هلم ذمة، ويرد الناس مجيعًا عىل ملة إبراهيم وحممد عليهام السالم

عن سلامن الفاريس رمحه اهللا تعاىل عن رسول اهللا صـىل اهللا : ويف لفظ آخر

 من قائم من ولد فاطمة يقوم من املغرب يقتل الزنادقـة، ال بد: عليه وآله أنه قال

                                
 ٣٤٠ / ٥٢: ر األنـوار، الـشيخ املجلـيس، بحـا٨٢ح١٨٤-١٨٣:  تفسري العيـايش)١(

.٩٠ح

.٤١: اآلية,  سورة الرمحن)٢(

.٣٠٤: الشيخ املفيد, اإلختصاص, ١٧ ح٣٧٩: الصفار,  بصائر الدرجات)٣(

.ويملك الرتك:  ويف الرواية التالية)٤(

.١٢٤٤ ح٣٧٤ / ٣: القايض النعامن املغريب,  رشح األخبار)٥(



# مهدي األمم...........................................................٤٧٢

ويملك الرتك، واخلزر، والديلم، واحلبش، ويـؤتى بملـوك الـروم مـصفدين يف 

 .)١(احلديد، وال تقوم راية إال راية اإليامن

وال يقبل صاحب هـذا األمـر اجلزيـة كـام قبلهـا : وجاء يف تفسري العيايش

َوَقـاتُِلوُهْم َحتَّـى َال َتُكـوَن فِتْنَـٌة {: و قـول اهللارسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وهـ

ُه هللا يُن ُكلُّ  .)٣( )٢(}َوَيُكوَن الدِّ

 

سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم : عن يونس، عن حريز قال: روى الصفار

د وآل لن تذهب الدنيا حتى خيرج رجل منا أهل البيت حيكـم بحكـم داو: يقول

 .)٤(داود، ال يسأل الناس بينة

سمعت أبـا عبـد اهللا : عن ابن سنان، عن أبان قال: وروى الشيخ الكليني

ال تذهب الدنيا حتى خيـرج رجـل منـي حيكـم بحكومـة آل : عليه السالم يقول

 .)٥(داود، ال يسأل بينة، يعطي كلَّ نفس حقها

آل حممد حكم بحكـم إذا قام قائم : وعن أيب عبيدة، عنه عليه السالم قال

 .)٦(داود وسليامن ال يسأل بينة

دمـان يف اإلسـالم : قال أبو عبد اهللا عليه السالم: وعن أبان بن تغلب قال

حالل من اهللا عزَّ وجلَّ ال يقيض فيهام أحد حتى يبعث اهللا قائمنا أهل البيت، فإذا 

                                
.١٢٤٧ ح٣٧٦/ ٣:  نفس املصدر)١(

.٣٩: اآلية,  سورة األنفال)٢(

.٦٠/ ٢: تفسري العيايش:  راجع)٣(

.٢١ ح٣١٩ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٤ح٢٧٩: الصفار, بصائر الدرجات )٤(

.٢٢ ح٣٢٠ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٢ح٣٩٨ -٣٩٧/ ١: الكايف، الكليني )٥(

.٢٤ ح٣٢٠ / ٥٢: ألنوار، الشيخ املجليس، بحار ا١ ح٣٩٧/ ١:  الكايف، الكليني)٦(



٤٧٣ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: الفصل الثامن

وجـلَّ ال يريـد بعث اهللا عزَّ وجلَّ قائمنا أهل البيت حكم فـيهام بحكـم اهللا عـزَّ 

 .)١(ومانع الزكاة يرضب عنقه, الزاين املحصن يرمجه: عليهام بينة

إنام سمي املهدي : وعن جابر يف حديث له عن أيب جعفر عليه السالم قال

ألنه هيدي إىل أمر خفي حتى أنه يبعث إىل رجل ال يعلم الناس لـه ذنبـًا فيقتلـه، 

 .  )٢(ليه اجلدارحتى أن أحدهم يتكلم يف بيته فيخاف أن يشهد ع

 لعله عبارة عـن حكمـه بعلمـه ال بـام <هيدي إىل أمر خفي>: قوله: أقول

هم عـام خفـي عـنهم ئُ يعلمه سائر الناس من ظواهر األمور، فهو عليه السالم ينب

 .من األمور الواقعية كام هي واهللا العامل

 

إذا : خدجية، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قـالعن أيب : روى الشيخ املفيد

قام القائم عليه السالم جاء بأمر جديد كام دعى رسـول اهللا يف بـدو اإلسـالم إىل 

 . )٣(أمر جديد

عن الثاميل، عن أيب جعفر حممد بن عيل عليهام السالم مـن : وروى النعامين

يقـوم بـأمر : الوساق احلديث إىل أن قـ, حديث له يف خروج القائم عليه السالم

جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد، عىل العرب شديد، وليس شأنه إال القتـل، 

 .)٤(وال يستتيب أحدًا، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم

                                
.٣٩ ح٣٢٥ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥ح٥٠٣/ ٣:  الكايف، الكليني)١(

: ، تأريخ الكوفة، الـسيد الرباقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(

١١٧.

.٨٢ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٣٨٤: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)٣(

.٩٩ ح٣٤٨/ ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٢٢ح ٢٣٤: النعامين, كتاب الغيبة )٤(
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 ) جديد بأمر يقوم: (السالم عليه قوله

 جديـدًا كـام األمر اجلديد واهللا العامل حيتمل أن يراد منه هو عودة اإلسالم غضاً 

جاء به النبي صىل اهللا عليه وآله وأنزل عليه خالصاً، ال كام عرفه الناس بعد اإلندراس، 

فإن فراعنة الزمان، وسالطني اجلور بّدلوا أحكام اهللا تعاىل، وحّرفوا آياته، فأدخلوا فيـه 

، وتلّ  قف عامة ماليس منه، وبالعكس، فاختذوا دين اهللا لعبًا وهزواً، فعاد اإلسالم غريبًا

الناس أدياهنم من هؤالء، فساروا عىل دين ملوكهم، فإذا ظهر املهدي عليه السالم ُيعيد 

 . هلم اإلسالم الصحيح كام هو، ال كام عرفه الناس

ولعل املقصود مـن األمـر اجلديـد أيـضًا هـو حكمـه بعلمـه ال بالبينـات 

قهم كام ّرشعت والشهود التي اعتاد الناس عليها يف املرافعات للوصول إىل حقو

يف ذلك، فيكون أمرًا جديدًا بالنسبة إليهم، ألهنم مل يعتادوا مثل هذا احلكم، فهو 

 .من خصائصه عليه السالم كام كان حكم داوود عليه السالم يف زمانه كذلك

 ) جديدة وسنة: (السالم عليه قوله

دوا إليهـا حيتمل أن يراد منه واهللا العامل هو أن يسّن فيهم سننًا جديدة مل هيت

قط، تكفل هلم احلياة السعيدة، والعـيش الرغيـد، فيـستقيم هبـا نظـامهم، وأمـر 

 .معاشهم، ومجيع أمورهم

أنه يعيد فيهم سنّة النبي صىل اهللا عليـه : وحيتمل أن يراد منه وهو األقرب

، وال خيفى عىل أحد مـا تعّرضـت لـه هـذه الـسنة مـن التحريـف )١(كام هيوآله 

تلـك وتأرخينـا مـيلء بالـدالئل والـشواهد عـىل  وحميت، حتى حمقت والتعطيل

                                
 عن النبي صىل اهللا  يف ذلك، فمنها ما روي وسوف تأيت قريبًا بعض الروايات الرشيفة)١(

املهدي من عرتيت من ولد فاطمة، يقاتل عىل سنتي كام قاتلت أنا >: عليه وآله أنه قال

وال يــرتك بدعــة إال أزاهلــا، وال ســنة إال >: ، ويف بعــض الروايــات<وحيعــىل الــ

.<أقامها
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األيدي األثيمة التي طالت سنّة النبي صىل اهللا عليه وآله وحّرفتهـا، فكثـري منهـا 

نقض وبدل، وهذا األمر غري قابل لإلنكار، فإن الشواهد التأرخييـة خـري شـاهد 

عىل وقوع هذا التحريف، وقد جـاء عـىل لـسان بعـض الـصحابة اإلنكـار عـىل 

أولئك الذين بّدلوا وضيعوا سنة النبي صىل اهللا عليه وآله، التـي أرسـاها فـيهم، 

 :فمن الشواهد ماييل

 

ما أعرف شيئًا مما كان عىل عهد النبي صـىل : روى البخاري عن أنس قال

 .ا ضيعتم فيهاأليس ضيعتم م: الصالة، قال: قيل! وسلم؟) وآله(اهللا عليه 

سـمعت : وروى البخاري عـن عـثامن بـن أيب رواد أخـو عبـد العزيـز قـال

ما يبكيك؟ : دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: الزهري يقول

 .)١(!ال أعرف شيئًا مما أدركت إال هذه الصالة، وهذه الصالة قد ضيعت: فقال

 

: لنيسابوري عن املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبـري قـالروى احلاكم ا

:  فقلـت!يا سعيد مايل ال أسمع الناس يلبون؟: كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال يل

لبيـك اللهـم : فخرج ابن عبـاس مـن فـسطاطه فقـال: قال! خيافون من معاوية

 !!ا السنة من بغض عيل ريض اهللا عنهلبيك، فإهنم قد تركو

 .)٢( حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاههذا: قال احلاكم

                                
، جامع بيان العلم ٢٩٠: ، سؤاالت احلاكم، الدارقطني١٣٤/ ١:  صحيح البخاري)١(

.٢٠٠ – ١٩٩/ ٢: وفضله، ابن عبد الرب

، السنن ٢٥٣/ ٥: ، سنن النسائي٤٦٥ – ٤٦٤/ ١:  املستدرك، احلاكم النيسابوري)٢(

باب  ( ٢٦٠  –  ٢٥٩ /  ٤:، صحيح ابن خزيمة٣٩٩٣ ح٤١٩ / ٢: كربى، النسائيال

) استحباب التلبية بعرفات



# مهدي األمم...........................................................٤٧٦

يا سـعيد مـايل ال أسـمع : فقال: وجاء يف رواية البيهقي يف السنن الكربى

: خيافون معاوية، فخرج ابـن عبـاس مـن فـسطاطه فقـال: الناس يلبون؟ فقلت

لبيك اللهم لبيك، وإن رغم أنف معاوية، اللهم العنهم، فقـد تركـوا الـسنة مـن 

 .)١(اهللا عنهبغض عيلٍّ ريض 

 

ومن األمور التي تركت وكانت عىل عهد رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

هو التكبري عنـد اهلـوي إىل الركـوع والـسجود وعنـد الرفـع مـنهام، فقـد روى 

صىل مـع عـيل ريض اهللا عنـه : البخاري عن مطرف، عن عمران بن حصني قال

ل صالة كنا نصليها مع رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ذكرنا هذا الرج: بالبرصة فقال

 .)٢(وسلم فذكر أنه كان يكرب كلام رفع وكلام وضع) وآله(

رنا هذا الرجل صالة كـان يـصليها بنـا رسـول اهللا كّ ذ: ويف رواية البيهقي

 .)٣(وسلم) وآله(صىل اهللا عليه 

صـليت أنـا : عن مطـرف بـن عبـد اهللا قـال: ويف رواية أنساب األرشاف

ران بن حصني خلف عيل بن أيب طالب فكان إذا سجد كرب، وإذا رفع رأسه وعم

لقد صىل : كرب، وإذا هنض من الركعتني كرب، فلام انرصفنا أخذ عمران بيدي فقال

 .)٤(. وسلم) وآله(صالة حممد، ولقد ذكرين صالة حممد صىل اهللا عليه 

ر اإلمام املهدي إىل غري ذلك من الشواهد التأرخيية عىل ما قدمناه، فإذا ظه

عليه السالم يعيد هذا الدين من جديد كام جـاء بـه النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه، 

 وينقض كّل بدعة، وحييـي كـّل سـنة، وقـد جـاء يف بعـض الزيـارات الـرشيفة

                                
.١١٣/ ٥:  السنن الكربى، البيهقي)١(

.١٩٠/ ١:  صحيح البخاري)٢(

.٦٨ / ٢:  السنن الكربى، البيهقي)٣(

.١٨٠:  أنساب األرشاف، البالذري)٤(
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ــد > ــضًا بع ــرآن غ ــامس، والق ــد اإلنط ــدًا بع ــالم جدي ــه اإلس ــا ب ــد رّبن واملعي

 .)١(<اإلندراس

حتـى حييـي اهللا دينـه > يف الزيارة اجلامعة وجاءت اإلشارة إىل ذلك أيضاً 

:  قـال تعـاىل)٢(<بكم، ويردكم يف أيامه، ويظهـركم لعدلـه، ويمكـنكم يف أرضـه

وعد اهللا الذين آمنوا مـنكم وعملـوا الـصاحلات ليـستخلفنهم يف األرض كـام >

 .)٣(<استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلم

ل مرة يف حياهتم الدين عـىل حقيقتـه ناصـعًا كـام فحينئذ يرى الناس وألو

جاء به النبي صىل اهللا عليه وآله، فيكون الدين جديدًا، والقضاء الذي يقـيض بـه 

جديدًا، ال كام رأوه عىل أيدي قضاهتم وأمرائهم الذين حّرفوا الكلـم، وحكمـوا 

 .بغري ما أنزل اهللا تعاىل، حتى أصبح كتاب اهللا مهجوراً 

 

فلعله ناظر إىل إقامة احلدود والقصاص فيهم، واإلنتقام من الظلمة منهم، 

وخّص العرب بالذكر لكون عامتهم ممن تلطخت أيدهيم باجلنايات التـي فاقـت 

سائر األمم قديًام وحديثًا يف عداوهتم للرسالة، ومناقضتهم للعرتة إىل قيام القائم 

رضوا الدين يف بداية اإلسالم، وأحـدثوا مـا أحـدثوا  بعـد عليه السالم، فقد عا

وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه، ومـا بـدر مـنهم مـن قتـل عرتتـه وذريتـه، 

 .إىل غري ذلك مما فعلوه عىل مّر السنيني واأليام.. فأضاعوا وصيته فيهم

كونـه وحيتمل واهللا العامل أن يكون ناظرًا إىل كون محلهم عىل احلق، باعتبار 

ثقيالً عىل نفوسهم، إذ أن احلق مر، ومن هنا سّمى القرآن والعرتة ثقلـني، كـام يف 

                                
.٦٧  /٩٩:  بحار األنوار، الشيخ املجليس)١(

: ، من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الـصدوق٩٩/ ٦:  هتذيب األحكام، الشيخ الطويس)٢(

٦١٤/ ٢.

. ٥٥:  سورة النور، اآلية)٣(
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 ألن محلهـام عـىل النفـوس ثقيـل عـىل عامـة <إين تارك فيكم الثقلـني>حديث 

ً {: الناس، ومثله ما جاء يف قوله تعاىل ا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوًال َثِقيال  فقد جاء يف )١(}إِنَّ

وأما ثقله عىل أمته فلام فيه من األمـر : من األقوال عن املجمعتفسري اآلية من ض

 .)٢(والنهي واحلدود

 

وذلك يف إقامة فريضة القـصاص عـىل املـستحقيني، وأولئـك املفـسدين 

 .الذين أفسدوا يف األرض، وأهلكوا احلرث والنسل، وغريهم ممن استحق القتل

 

باعتبار تقدم إقامة احلجـة علـيهم، فكـان علـيهم أن يتوبـوا إىل اهللا تعـاىل 

ويرعووا قبل رؤية البأس، فظهور اإلمام احلجـة عليـه الـسالم وغلبتـه علـيهم 

بمثابة رؤية البأس، فالتنفعهم توبتهم حينئذ بعد فوات األوان، فال عذر هلم بعد 

 السالم، وقد جاءهم بالبينات، فيكون حاهلم حال مـن أظهـر خروج القائم عليه

التوبة عند رؤية البأس،، فتكون التوبة بالنسبة إليهم كاإلجلـاء الـذي اليـستحق 

املدح، فإهنم لو تابوا حينئذ فسوف تكون تـوبتهم بـسبب خـوفهم مـن الـسيف 

ن اخللـق، والعقوبة، وهذا ماتقتضيه سنة اإلمتحان اإلهلي التي التستثني أحدًا م

كِنيَ : (قال تعاىل  َفَلـْم ،َفَلامَّ َرَأْوا َبْأَسنَا َقالُوا َآَمنَّا بِاهللا َوْحَدُه َوَكَفْرَنا بَِام ُكنَّا بِِه ُمـْرشِ

َيُك َينَْفُعُهْم إِيَامُهنُْم َملَّا َرَأْوا َبْأَسنَا ُسنََّة اهللا الَّتِي َقْد َخَلْت ِيف ِعبَـاِدِه َوَخـِرسَ ُهنَالِـَك 

يِّئَاِت َحتَّـى إَِذا {:  وقال تعاىل)٣(}َكافُِرونَ الْ  ـِذيَن َيْعَمُلـوَن الـسَّ َوَلْيـَسِت التَّْوَبـُة لِلَّ

 فقد جاء )٤(}َحَرضَ َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل إِينِّ ُتْبُت اْآلََن َوَال الَِّذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّارٌ 

                                
.٥:  سورة املزمل، اآلية)١(

.١٠/١٦٢:  جممع البيان، الشيخ الطربيس)٢(

.٨٥ و ٨٤:  سورة غافر، اآلية)٣(

.١٨:  سورة النساء، اآلية)٤(
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ه، ألهنـم يـصريون عنـد ذلـك أي عند رؤيتهم بـأس اهللا وعذابـ: يف تفسري اآلية

 .)١(ملجئني، وفعل امللجأ ال يستحق به املدح

: هذا وقد جاء يف رواية الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن أيب بصري قـال

 َّ َيـْوَم َيـأِْيت {: قال الصادق جعفر بن حممد عليهام الـسالم يف قـول اهللا عـزَّ وجـل

ا ِإ  يَامُهنَا َملْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقْبـُل َأْو َكـَسَبْت ِيف إِيَامِهنَـا َبْعُض َآَياِت َربَِّك َال َينَْفُع َنْفًس

ا  . )٣(..   يعني خروج القائم املنتظر  منا)٢(}َخْريً

فاخلالصة بعد إقامـة احلجـة علـيهم، وإرصارهـم عـىل العنـاد ال حاجـة 

 الستتابتهم، ولعلها ناظرة أيضًا إىل أولئك املجرمني الـذين ارتكبـوا مـا يوجـب

القصاص واحلّد الرشعي، وأما ما ورد يف بعض الروايات الـرشيفة أنـه يعـرض 

اإلسالم عىل الكفار، لعلها نارضة إىل الكفار غري املعاندين، وغري احلربيني الذين 

مل جيب يف حقهم القصاص، وبذلك أيضًا يقيم عليهم احلجة، واهللا العامل بحقائق 

 .األمور

 

وسلم ) وآله(عن عروة عن عائشة عن النبي صىل اهللا عليه : روى املروزي

 . )٤(هو رجل من عرتيت يقاتل عىل سنتي كام قاتلت أنا عىل الوحي: قال

يقوم بالدين يف آخر الزمان : ويف رواية أخرى عن النبي صىل اهللا عليه وآله

                                
.٤٦١ /٨: ، الشيخ الطربيس جممع البيان)١(

.١٥٨: اآلية,  سورة األنعام)٢(

.٥٤ ح٣٥٧: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(

 ١٧٨: ، املالحم والفتن، السيد ابن طـاووس٩:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)٤(

.١٠ح٢٦٣/ ٣: ، ينابيع املودة، القندوزي٢٤٢ ح١٧٩ –
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 .)١(كام قمت يف أول الزمان

وال يرتك بدعة إال أزاهلا، : ثة عن أيب جعفر عليه السالم، قالويف رواية ثال

 .)٢(وال سنة إال أقامها

عن موالنا اإلمام جعفـر بـن حممـد عليـه : وروى القايض النعامن املغريب

لو قام قائمنا ما أقام الناس عىل الطالق إال بالـسيف، ولـو قـد : السالم، أنه قال

 . طالب عليه السالمكان ذلك مل يكن إال بسرية عيل بن أيب

وكذلك كان األمر ملا قام املهدي، أقـام النـاس عـىل : قال القايض النعامن

 والسنة عىل مانصه اهللا يف كتابه وسنة رسوله صىل اهللا عليـه وآلـه، )٣(طالق العدة

 وكّل ما ابتدعه املبتدعون يف الدين واألحكام، والقـول يف )٤(وقطع طالق البدعة

م الناس بالسيف عىل سرية عيل عليه السالم التي سار هبا يف احلالل واحلرام، وأقا

األمة عىل ما عهد إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، ومما آثره عـىل ذلـك األئمـة 

من ولده، فأحيوا ما أماته املبطلون من أحكام الدين، وقطعوا بدع املبتدعني، وال 

 اإلسـالم صـفوًا حمـضًا كـام يزال ذلك حتى يعود الدين جديدًا غضًا كام ابتدأ يف

 . نشأ

ويكون الدين هللا كام وعد تعاىل يف كتابه، ويظهر عىل كّل دين كـام أوجـب 

يف إجيابه، ويكون ذلك عىل أيدي أئمة دينه وأوليائه، وينسب إىل املهدي أوهلم إذا 

كان سبب ابتدائه، وعنه تفّرع ما تفّرع فيه إىل غاية انتهائه، كام ينـسب ذلـك ومـا 

 إىل حممد النبي صىل اهللا عليه وآله إذ هو يف رشيعتـه وملتـه، وألهـل دعوتـه قبله

                                
، ٣٧ح٧٩ / ٥١: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٢٦٨/ ٣ : كشف الغمة، اإلربيل)١(

.٥٨/ ٣: ، املعجم الكبري، الطرباين٣٢٨/ ٦: املعجم األوسط، الطرباين

.٢/٣٨٥: ، اإلرشاد، الشيخ املفيد٢٦٤:  روضة الواعظني، النيسابوري)٢(

. وهو أن يطلق عىل الرشائط ثم يرجع يف العدة ويطأ:  جاء يف اهلامش)٣(

.الطالق الذي مل تتم رشوطه وهو )٤(
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 .)١(وأمته، وعىل يد األئمة من ذريته

 

يقوم اإلمام املهدي عليه السالم بمهمة الفتوحات يف بالد الرشك والكفر، 

اء األرض، فينرش فيها اإلسالم رشقًا وغربًا، وسوف يمتد حكمـه يف مجيـع أنحـ

 .ويطال كلَّ بقعة فيها حتى تصفو له مجيع املاملك والدول

روى الكنجي الشافعي بإسناده عن حذيفة، عن النبي صىل اهللا عليه وآلـه 

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لبعـث اهللا رجـًال إسـمه إسـمي، وخلقـه : قال

م، يـرد اهللا بـه الـدين، خلقي، يكنى أبا عبد اهللا، يبايع له الناس بني الركن واملقـا

ال إلـه إال اهللا، فقـام : ويفتح له فتوحًا، فال يبقى عىل ظهر األرض إال من يقـول

من ولـد ابنـي هـذا، ورضب : يا رسول اهللا من أّي ولدك هو؟ قال: سلامن فقال

 . )٢(بيده عىل احلسني

عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر حممد بـن عـيل علـيهام : وروى النعامين

ومعه سيف خمرتط يفتح : قال, الم من حديث له يف خروج القائم عليه السالمالس

.. اهللا له الروم والـصني والـرتك والـديلم والـسند واهلنـد وكابـل شـاه واخلـزر

 .)٣(احلديث

إذا قام القائم دخل : عن أيب بصري يف حديث له قال: وعن الشيخ الطويس

حتى خيرج عليه مارقـة املـوايل برميلـة ثم ال يلبث إال قليًال : إىل أن قال.. الكوفة

يا عثامن يا عثامن، فيدعو رجالً من املوايل فيقلده : الدسكرة عرشة آالف شعارهم

سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم، حتى ال يبقى منهم أحد، ثم يتوجه إىل كابـل شـاه، 

                                
.١٢٤٣ح٣٧٤ - ٣٧٣ / ٣: القايض النعامن املغريب,  رشح األخبار)١(

) الباب الثالث عرش (٥١٠:  البيان يف أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي)٢(

.٩٩ ح٣٤٨ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٢٢ح ٢٣٤: النعامين, كتاب الغيبة)٣(
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وهي مدينة مل يفتحها أحد قـط غـريه، فيفتحهـا، ثـم يتوجـه إىل الكوفـة فينزهلـا 

 . )٢( سبعني قبيلة من قبائل العرب)١( داره ويبهرجويكون

, والروميـة, أنه عليـه الـسالم يفـتح قـسطنطينية: ويف خرب: وعنه أيضًا قال

 . )٣(وبالد الصني

من رواية الشعبي، عن حذيفة بـن الـيامن، : وروى القايض النعامن املغريب

 بلنجـر، وال جبـل ال يفـتح: مما آثره عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، أنـه قـال

 .)٤(الديلم، وال القسطنطينية إال رجل من بني هاشم

يعنى إمام ذلك الزمان من ولد املهدي، ومل يكـن وال : قال القايض املغريب

يكون إمام من بني هاشم، إال عيل عليه السالم واألئمة من ذريته، نـسل رسـول 

وال يفـتح .. نـساء العـاملاهللا صىل اهللا عليه وآله، وذريته من فاطمة الزهراء سيدة 

 . )٥(هذا املوضع إال هم عليهم السالم

عن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم يف حـديث : وروى الشيخ املفيد

ويفتح قسطنطنية والصني وجبال الديلم، فيمكث عىل ذلك سبع سنني : قال.. له

 .)٦(مقدار كّل سنة عرش سنني من سنيكم هذه، ثم يفعل اهللا ما يشاء

                                
ومعنـى ) هيرج(أهدرها وأبطلها، ويف األصل املطبوع :  هبرج الدماء: جاء يف اهلامش)١(

.الفتنة واالختالط والقتل: اهلرج

 / ٥٢: ، بحار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٤٩٨ح٤٧٥: الشيخ الطويس,  كتاب الغيبة)٢(

.٦١ ح٣٣٣

 ٣٣٣ / ٥٢: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٤٩٩ح٤٧٦: الطويس,  كتاب الغيبة)٣(

.٦١ح

 .إال عىل يدي رجل من آل حممد: ٢٢٣:  ويف عقد الدرر)٤(

.١٢٤٨ ح٣٧٦ / ٣:  رشح األخبار، القايض النعامن املغريب)٥(

.٣٨٥/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٦(
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عن جـابر، عـن أيب جعفـر عليـه الـسالم يف : ن نعيم بن محاد املروزيوع

فيفتح اهللا للمهدي أرض احلجاز، ويستخرج من كـان يف الـسجن مـن : حديث

بني هاشم، وتنزل الرايات السود الكوفة، فيبعـث بالبيعـة إىل املهـدي، ويبعـث 

ويفـتح اهللا املهدي جنوده يف اآلفاق، ويميت اجلور وأهله، وتستقيم له البلـدان، 

 .)١(عىل يديه القسطنطينية

 

  قد ّرصحت بعض الروايات الرشيفة أن املهدي عليه الـسالم يـستخرج 

التوراة وسائر كتب اهللا، وحيكم بني كّل أهل ملة بكتاهبم، وربـام يقـال أن قيامـه 

جة عليهم من خالل كتبهم املنزلة عليهم، وكونه خيرج نفس هبذه املهمة ليقيم احل

الكتب لعل فيه إشارة أيضًا لكون أن مـايف أيـدهيم مـن الكتـب حمرفـة، فـريهيم 

 .كتبهم كام أنزلت، فالحجة حينئذ ألحد منهم

مسيحية والهيودية والغريها، وإذا أضـفنا ديانة وبعد ظهور احلق ال تبقى 

ي تنص عىل أن املسيح عليه السالم يقوم أيضًا بمهمة إىل إىل هذا املعنى الرواية الت

: جنب املهدي وهي قيامه بنفسه بكرس الصليب، كام جـاء يف صـحيح البخـاري

والـذي نفـيس بيـده : وسـلم) وآله(عن أيب هريرة عن  رسول اهللا صىل اهللا عليه 

، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكًام عدالً فيكرس الـصليب، ويقتـل اخلنزيـر

 وهذا يعني أنه يقوم بنفسه يف نقض املسيحية مـن خـالل كـرس )٢(..ويضع اجلزية

 .الصليب الذي أسسوا عليه عقائدهم الفاسدة

كام يمثل نزول املسيح عليه السالم وصالته خلف املهـدي عليـه الـسالم 

                                
: فتن، الـسيد ابـن طـاووس، املالحم وال٢١٣:  كتاب الفتن، نعيم بن محاد املروزي)١(

، عـن ١٠٧٠ ح٤٩٩/ ٣:يه السالممعجم أحاديث اإلمام املهدي عل ،١٣٨ – ١٣٧

.٣١: الفتاوى احلديثية

.٩٤/ ١: ، صحيح مسلم١٤٣/ ٤:  صحيح البخاري)٢(
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التأييد اإلهلي للمهدي عىل يد نبي من أويل العزم، وهذا يف حّد نفسه بيان للناس 

 .ل اإلمام عىل املأموميف فض

ويمكن أن نستظهر من ذلك أيضًا أن بقاء نبي من األنبياء إىل آخر الزمـان 

مدخرًا مئات السنني حلني ظهور املهدي عليه الـسالم ليـشهد هـذا النبـي تلـك 

 من أجل حتقيقهـا، فحـال بيـنهم وبينهـا أهـل ناضل األنبياءاألهداف التي طاملا 

ن مجيعها عىل يد إمام من أئمة أهل البيت علـيهم اجلور والطغيان، قد حتققت اآل

 .السالم، الذين يفتخر هبم املسيح عيسى بن مريم عليه السالم

  ومريم عيسى أعقبـت وهـي أعقبـت

 

  هداة يرى  عيـسى اتبـاعهم  فخـــرا

ومن الروايات التي جاءت يف هذا املعنى مارواه جابر عن أيب جعفر عليـه  

قائم عليه السالم بأنطاكية فيستخرج منها التوراة مـن أول ما يبدأ ال: السالم قال

 . )١(..وأسعد الناس به أهل الكوفة: وخاتم سليامن، قال, غار فيه عىص موسى

ويف رواية الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعاىل عن جابر، عـن أيب جعفـر عليـه 

: قالالسالم يف حديث له عن القائم عليه السالم وسوف تأيت الرواية كاملة قريبًا 

 فـيحكم بـني أهـل التـوراة )٢(يستخرج التوراة، وسائر كتب اهللا من غار بأنطاكية

بالتوراة، وبني أهل اإلنجيل باإلنجيل، وبني أهـل الزبـور بـالزبور، وبـني أهـل 

 . )٣(احلديث.. الفرقان بالفرقان

ولعل احلكم بني أهل كّل كتاب بكتاهبم بام يرتبط باحلدود الرشعية، فإهنـا 

سومة عليهم يف مجيع هذه الكتب، إذ ال ختلـو كـّل رشيعـة مـن أحكـام أيضًا مر

                                
: ، تأريخ الكوفة، الـسيد الرباقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)١(

١١٧.

: ٢٠٧٧٢:  ، رقم٣٧٣ – ٣٧٢/ ١١: وجاء يف كتاب املصنف، عبد الرزاق الصنعاين )٢(

 .ويستخرج التوراة واإلنجيل من أرض يقال هلا أنطاكية: قال كعبعن مطر، 

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الرشائع)٣(
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خاصة هبا يف احلدود واألقضية، وكلها حكم الباري تعاىل، وهـي حجـة علـيهم 

مجيعًا، ألهنم يؤمنون هبا ويقّرون بام فيها، فيأخذهم بام يؤمنـون بـه يف رشيعـتهم 

 .إلزامًا هلم، واهللا العامل بحقائق األمور

 



# مهدي األمم...........................................................٤٨٦

  المباركة دولته في والناس العالم حال

يف دولة احلق سوف يرفل اإلنسان بالنعمة، وسـوف يـتخلص مـن قيـود 

الظلم واإلستبداد، وأخريًا سيستنشق هذا اإلنسان هواء احلرية نقيًا يف ظل األمن 

واألمان، وسيذوق فيها نعمة العدل والرخاء، والغنى والكفـاف، فاليـساوم يف 

 يشء من ذلك، ولسوف يرفل اإلنسان اجلديد يف حريته أوكرامته، وال يضطر إىل

دولة الكرامة والعزة بنعمة مل يذق مثلها قط طيلة تلك العصور البغيضة املظلمة، 

وسوف يتالشـى عـرص الفراعنـة واألبـاطرة الـذين طاملـا رزح اإلنـسان حتـت 

استعبادهم وظلمهم، أولئك الفراعنة الذين امتصوا دماء البرش، وأكلوا أمـواهلم 

لباطل، وأذاقوهم ألوان الذل واهلـوان، ورشوا مـن ضـعفاء النفـوس أديـاهنم با

 .وذممهم بثمن بخس

  فبعد كّل هذا الظلم البغـيض الـذي عـصف بالبـرش عـىل طـول حقـب 

التأريخ، والذي ذاق من خالله صنوف العذاب من جـور واضـطهاد واسـتبداد 

ري تعـاىل بمهمـة نـرش يقوم حينئذ املهدي عليه السالم يف آخر الزمان بـأمر البـا

العدل يف عامل الدنيا بأرسها ليخلص هذا اإلنسان من اجلـور والظلـم واحلرمـان 

 ..لينعم يف ضل عدالة السامء بعد ذلك اإلنتظار الطويل

وحينئذ سوف ترخي السامء عزاليها عـىل النـاس، وتعمهـم األرض مـن 

 فـال حـرب وال ، ويعم السالم مجيع النـاس,بركاهتا وخرياهتا، فال جذب والمنع
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جور، والفقر، والعوز، وال وباء خياف الناس منه، والمرض يعرتهيم، إذ سوف 

 .يرشق العدل عىل أرجاء املعمورة كلها، فتنبض فيها روح احلياة من جديد

وحينام ينبسط العدل يف العامل كله، ويتالشـى الظلـم والفـساد يعـود كـّل 

تـصلح ال أبى اهللا أن ويـياة هبجتهـا، يشء إىل جمراه الطبيعي، فحينئذ تعود إىل احل

َعْل َلـُه َخمَْرًجـا {: الدنيا إال بصالح البرش أنفسهم أوالً، قال تعاىل َوَمْن َيتَِّق اهللاَ َجيْ

 ُ ب َقـْوا {:   وقال تعاىل)١(}َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتسِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقـَرى َآَمنُـوا َواتَّ

َامِء َواْألَْرضِ َلَفَتْحنَا َعَلْيهِ   .)٢(}ْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

وجاء يف احلديث الرشيف عـن أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب عليـه 

من أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا مـا بينـه وبـني النـاس، ومـن : السالم، قال

 .)٣(أصلح أمر آخرته أصلح اهللا له أمر دنياه

يفة يف بيان مايكون عليـه حـال وإليك هنا بعض األخبار والروايات الرش

النــاس عنــد ظهــوره، والتطــور الــذي يــشهده اإلنــسان يف عــرصه حتــت هــذه 

 :العناويني

 

 

رق واملغارب أحد حتى ال يبقى يف املشا>جاء يف بعض الروايات الرشيفة 

 .)٤(<إال وّحد اهللا

                                
.٣-٢:  سورة الطالق، اآلية)١(

.٩٦:  سورة األعراف، اآلية)٢(

، عيون احلكم واملواعظ، ٨٩ ح٢٠/ ٤:  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)٣(

.٤٥٧: الواسطيعيل بن حممد الليثي 

 ٣٤٠ / ٥٢: ، بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس٨٢ح١٨٤-١٨٣:  تفسري العيـايش)٤(
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: وروى العيايش عن أيب املقدام، عن أيب جعفر عليـه الـسالم يف قـول اهللا

كُونَ { ِه َولَْو َكِرَه املُْْرشِ يِن ُكلِّ  يكـون أن ال يبقـى أحـد إال  أقـر  )١(}لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ

 .)٢(بمحمد صىل اهللا عليه وآله

ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه { عليـه الـسالم وعن سامعة، عن أيب عبـد اهللا

كُونَ  ِه َوَلْو َكـِرَه املُْـْرشِ يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ َدى َوِديِن اْحلَ إذا خـرج :  قـال}بِاْهلُ

 .)٣(القائم

عن قتادة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم : نعيم بن محاد املروزي

 .)٤( اإلسالم بجرانهويلقي: يف زمن املهدي قال

إذا قـام القـائم : عن عيل بن عقبة، عن أبيـه، قـال: ويف رواية الشيخ املفيد

ومل يبق أهل دين حتى يظهروا اإلسالم، ويعرتفوا بـاإليامن، أمـا .. حكم بالعدل

َامَواِت َواْألَْرِض َطْوًعـا َوَكْرًهـا {: سمعت اهللا سبحانه يقول َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السَّ

 .)٦( )٥(}إَِلْيِه ُيْرَجعُونَ وَ 

وال يزال ذلك حتى يعـود الـدين جديـدًا >: ويف بعض الروايات الرشيفة

غضًا كام ابتدأ يف اإلسالم صفوًا حمضًا كام نشأ، ويكون الدين هللا كام وعد تعاىل يف 

                                             
.٩٠ح

.٣٣: اآلية,  سورة التوبة)١(

.٩٣ ح٣٤٦ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥٠ ح٨٧:  تفسري العيايش)٢(

.٩٤ ح٣٤٦ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥٢ح٨٧:  تفسري العيايش)٣(

.٢٢٢: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٤(

.٨٣: اآلية,  سورة آل عمران)٥(

 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ املفيـد,  اإلرشاد)٦(

.٨٣ح
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.)١(<كتابه، ويظهر عىل كّل دين كام أوجب يف إجيابه

وال تقـوم رايـة إال رايـة >: ليه وآلهويف رواية سلامن عن النبي صىل اهللا ع

وال يـدع .. وال يدع يف األرض أحدًا عىل غري دين اإلسالم إال قتله> )٢(<اإليامن

هيوديًا وال نرصانيًا، وال يوجب هلم ذمة، ويرد النـاس مجيعـًا عـىل ملـة إبـراهيم 

 . )٣(<وحممد عليهام السالم

د اهللا عليـه سـمعت أبـا عبـ: عن رفاعة بن موسـى قـال: وروى العيايش

َامَواِت َواْألَْرِض َطْوًعــا َوَكْرًهــا َوإَِلْيــِه {: الــسالم يقــول َوَلــُه َأْســَلَم َمــْن ِيف الــسَّ

إذا قام القائم ال يبقى أرض إال نودي فيهـا شـهادة أن ال إلـه :   قال)٤ (}ُيْرَجعُونَ 

 . )٥(اهللا، وأن حممدًا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 

سمعت أبا جعفر حممد بـن : عن حممد بن مسلم الثقفي قال: الشيخ الصدوق

القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنرص، تطـوى لـه : عيل الباقر عليهام السالم يقول

وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه املرشق واملغرب، ويظهـر اهللا عـزَّ وجـلَّ بـه , األرض

ّله ولو كره املرشكون، فال يبقى يف األرض خـراب إال قـد ُعّمـر، و دينه عىل الدين ك

 .)٦(احلديث... ينزل روح اهللا عيسى بن مريم عليه السالم فيصيل خلفه

                                
.١٢٤٣ح٣٧٤ - ٣٧٣ / ٣: القايض النعامن املغريب,  رشح األخبار)١(

.١٢٤٧ ح٣٧٦ /٣:  نفس املصدر)٢(

.١٢٤٤ ح٣٧٤ / ٣:  نفس املصدر)٣(

.٨٢: اآلية,  سورة آل عمران)٤(

.٨٩ ح٣٤٠/ ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٦٠:  تفسري العيايش)٥(

 ٥٢: الشيخ املجلـيس, ، بحار األنوار٣٣١: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٦(

.٢٤ح١٩١/
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إّن الظلم واجلـور يف الـبالد مهـا سـبب الفـساد يف األرض، بـام يف ذلـك 

وما سببته من , احنة من دماروال خيفى ماخّلفته احلروب الط, األمراض والعاهات

فساد طال احلرث والنسل، وما خّلفته األسلحة الفتاكة مـن عاهـات وأمـراض 

الكثري منها، هذا مع مـايظهر بـني عالج مزمنة ال زال الطب احلديث عاجزًا عن 

 . احلني واآلخر من أمراض جديدة بمسميات مل يعرفها التأريخ من قبل

تنتهـي , ولة اإلمام املهدي أرواحنا له الفداءأما يف عرص النور والسالم يف د

تلك احلروب، ويتالشى الظلم فال أمـراض وال وبـاء، واليشء مـن ذلـك كّلـه 

بربكة انتشار العدل والسالم، فحينـذ يـربء بربكتـه كـّل ذي عاهـة مـن شـيعته، 

 .ويقوى كّل ضعيف منهم، وتصبح لديه مناعة من األمراض

ىل عن احلسن بن ثـوير بـن أيب فاختـة، روى الشيخ الصدوق رمحه اهللا تعا

إذا قـام قائمنـا أذهـب اهللا عـزَّ : عن أبيه، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قـال

وجلَّ عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوهبم كزبر احلديد، وجعل قوة الرجـل مـنهم 

 .)١(قوة أربعني رجالً، ويكونون حكام األرض وسنامها

من أدرك قـائم : جعفر عليه السالم قال وعن أيب بكر احلرضمي، عن أيب 

 . )٢(ومن ذي ضعف قوي, أهل بيتي من ذي عاهة برأ

 

يف دولة اإلمام املهدي عليه السالم يكون قلب املؤمن قويًا أشـد مـن زبـر 

احلديد، ومن الواضح إذا كان قلب املرء قويًا تـضاعفت مهتـه، وقـوي نـشاطه، 

                                
.٢٩٥: ل النيسابوريالفتا, روضة الواعظني, ١٤ ح٥٤١: الشيخ الصدوق,  اخلصال)١(

/ ٥٢: الـشيخ املجلـيس, ، بحار األنوار٥٤ح٨٣٩/ ٢: اخلرائج واجلرائح، الراوندي)٢(

.٦٨ ح٣٣٥
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، فيكون أكثر سعادة من ذي قبل، فليس هناك ماخيـاف منـه، أو مـا وكثر عطاؤه

 .يعكر عليه صفو احلياة

عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن أيب جعفر حممد : روى الشيخ الصدوق

قـال أمـري املـؤمنني عليـه : بن عيل الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السالم قـال

إذا هّز رايته أضـاء هلـا : ه السالم قالالسالم يف حديث يف صفة اإلمام احلجة علي

ما بني املرشق واملغرب، ووضع يده عىل رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صـار 

 .)١(احلديث.. قلبه أشّد من زبر احلديد، وأعطاه اهللا تعاىل قوة أربعني رجالً 

ألقـي الرعـب يف : قال أبو جعفر عليـه الـسالم: وروى الشيخ املفيد، قال

من عدونا، فإذا وقع أمرنا وخرج مهدينا كـان أحـدهم أجـرأ مـن قلوب شيعتنا 

 .)٢(الليث، أمىض من السنان، يطأ عدونا بقدميه ويقتله بكفيه

عـن أيب جعفـر البـاقر عليـه : وأخرج أبو نعيم احلافظ يف حليـة األوليـاء

إن اهللا تعاىل يلقي يف قلوب حمبينا الرعب، فـإذا قـام قائمنـا، وظهـر : السالم قال

 .)٣(ا كان الرجل أجرأ من ليث، وأمىض من سنانمهدين

إذا قـام : وروي أيضًا عن أيب جعفر حممد بن عيل عليه الـسالم، أنـه قـال

قائمنا أهل البيت نزع البخل واجلبن عن قلوب شيعتنا، فيقتل الرجل منهم املائة 

فال يبايل هبم، ويرشف أهل هـذا األمـر، وحيفـظ نـسلهم حتـى تنقـيض الـدنيا، 

لناس إىل اإلمام بزيارة قبور املؤمنني، ويزار قرب كـل مـؤمن مـن عهـد ويتقرب ا

: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف مشارق األرض ومغارهبا، ويقف املؤمن فيقول

                                
: ، كامل الزيارات، ابن قولويه١٧ ح٦٥٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)١(

.٤٨ ح٣٢٨ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥ح٢٣٤ -٢٣٣

.٢٦:  املفيد اإلختصاص، الشيخ)٢(

، عـن كتـاب حليـة ٢٥ ح٣٨٩، و٩ح٢٩٨/ ٣:  ينابيع املـودة، القنـدوزي احلنفـي)٣(

.)شيعتنا(بدل ) حمبينا وأتباعنا: (وفيه. ١٨٤/ ٣: األولياء
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يا أخي قد وددت أنك باق حتى تشهد هذه الدولـة فقـد كنـت توليـت أهلهـا، 

 .)١( كنت عليهوتناصبت عدوها، فبارك اهللا لك فيام أنت فيه، وثبتنا عىل ما

 

عند ظهور اإلمام عليه السالم سوف تعّم الفرحة مجيع األخيـار يف العـامل 

بام فيهم األموات يف قبورهم، بحيـث يتمنـون العـودة إىل احليـاة ملـشاهدة هـذه 

هـا الباطـل إن الدولة الكريمة التي تبدد فيها الظلم، وساد فيها العدل، وزهق في

 .الباطل كان زهوقا، والعاقبة للمتقني

عن أيب سعيد اخلـدري عـن النبـي صـىل اهللا : روى نعيم بن محاد املروزي

ال تدع السامء من , وساكن األرض, يرىض عنه ساكن السامء: عليه وآله وسلم قال

قطرها شيئًا إال صـبته، وال األرض مـن نباهتـا شـيئًا إال أخرجتـه حتـى يتمنـى 

 . )٢(حياء األمواتاإل

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر، عـن أبيـه، 

قال أمري املؤمنني عليه السالم يف ظهور اإلمـام املهـدي : عن جده عليهم السالم قال

وهـو يف قـربه، ) يف قلبـه(وال يبقى ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة : عليه السالم

 .)٣(هم، ويتبارشون بقيام القائم صلوات اهللا عليهوهم يتزاورون يف قبور

فعند ذلك يأيت للناس : قال ابن حمبوب واحلمريي يف حديث هلام عن الغيبة

                                
.١٢٢٠ ح٣٥٨ – ٣٥٧/ ٣:  رشح األخبار، القايض النعامن املغريب)١(

/ ١١: رزاق الـصنعاين، املصنف، عبـد الـ٢٢٢: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢٠٧٧٠ ح٣٧٢ – ٣٧١

، ومثلـه أيـضًا يف كامــل ١٧ ح٦٥٣: الـشيخ الـصدوق,  كـامل الـدين ومتـام النعمـة)٣(

 ٣٢٨ /  ٥٢:  ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥ح٢٣٤ -٢٣٣: الزيارات، ابن قولويه

ــع أيــضاً ٤٠ ح٣٢٥، و ٤٨ح ــدين: ، وراج ــامل ال ــة، ٢٢ح٦٧٢ -٦٧١: ك ، الغيب

.٤ح٣٢٢ -٣٢١: النعامين
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. )١(الفرج، ويود األموات أن لو كانوا أحياء، ويشفي اهللا صدور قوم مؤمنني

 

أو حاجـب , ريـداليكون بني اإلمام املهدي عليـه الـسالم وبـني النـاس ب

حيجبهم عنه، فكّل الناس يرونـه ويـسمعونه أيـنام كـانوا، فـال حيتـاج النـاس أن 

يتكبدوا عناء السفر ومشقة الطريق حتى يصلوا إليه، فاليستأثر قوم به دون قوم، 

ولسوف يأيت ذلك الزمان الذي اليكون بني احلاكم واملحكوم حاجب، فـسوف 

 .نه وهم يف بيوهتميرى مجيع الناس حينئذ اإلمام ويسمعو

وما نشاهده يف هـذا العـرص مـن التطـور اهلائـل يف أجهـزة اإلتـصاالت 

احلديثة من الوسائل املرئية وغريها قد قّربت إلينا هـذا األمـر، إذ سـوف يـشهد 

: الناس تطورًا هائالً أعظم مما نراه اليوم يف هذا العرص، قال أبـو الربيـع الـشامي

إن قائمنـا إذا قـام مـدَّ اهللا لـشيعتنا يف :  يقـولسمعت أبا عبـد اهللا عليـه الـسالم

 يكّلمهم فيـسمعون ،أسامعهم وأبصارهم، حتى  ال يكون بينهم وبني القائم بريد

 . )٢(وينظرون إليه، وهو يف مكانه

وهذا يعني أن مـشاهدهتم لـه مـشاهدة واقعيـة، فيقـّرب اهللا هلـم البعيـد 

 .و عىل كّل يشء قديرفيشاهدونه عيانًا، فسبحان الذي بيده امللك، وه

 

عاش املجتمع البرشي سنني وعهودًا طويلة يرزح حتت شبح الفقر واحلرمان 

يف ظل القوانني الوضعية التي ابتعدت عن منهج اإلسالم، وعانى األمّرين من سـوء 

                                
, خمتـرص بـصائر الـدرجات, ١١٦٦ / ٣:  اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراونـدي)١(

.٣٨: احلسن بن سليامن احليل

: ، اخلرائج واجلـرائح، القطـب الراونـدي٣٢٩ح٢٤١ -٢٤٠/ ٨:  الكايف، الكليني)٢(

.٧٢ ح٣٣٦ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥٨ح٨٤١ -٨٤٠/ ٢
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ـاءاً   ذاتيـًا الينقـصه يشء، توزيع الثروة، وندر أن يشهد اإلنسان يف مجيع مراحله اكتف

 اليوم باتت تعـرتف هبـذا العجـز، فمـع تقـدمها يف الـصناعة املتطورةوحتى الدول 

والتكنولوجيا احلديثة تتعاىل األصوات فيام بينهم وينادوون برضورة إصالح املـنهج 

اإلقتصادي، ومعظم هذه الشعوب تشكوا الغـالء املتفـاقم، وسـوء التوزيـع، وقلـة 

يدعون إىل النهوض بتعزيزها، كام تعقد عدة مـؤمترات حلـل هـذه املوارد البرشية، و

املشكلة، والتزال هذه املشكلة قائمة إىل يومنا هذا، ومل تنجع كـل احللـول يف ذلـك، 

وحتى النظريات اإلشرتاكية تدهورت، والنظريات الراساملية أثبتـت عجزهـا أمـام 

 .تلبية حاجات املجتمع اإلنساين األساسية

 املـشكلة االقتـصادية التـي باتـت جتتـاح العـامل بـأرسه، فامهو إذن سبب

وتتفاقم يومًا بعد يوم، فهل يعود سبب ذلك كله إىل النمو الديمغرايف كـام يقـول 

بعضهم، أم هو بسبب نضوب املوارد البرشية وقلتها كام يدعي آخرون؟ أم ماذا؟ 

 وما هو الطريق الناجع حللها وعالجها؟

منني عيل عليه السالم اجلـواب يف كلمـة واحـدة خيترص لنا أمري املؤ: أقول

قبل ألف وأربع مائة سنة، ويوضح لنا السبب الرئييس للجـوع والفقـر يف العـامل 

 إذن هـو سـوء التوزيـع الـذي دّمـر )١(<ما جاع فقري إال بام متع به غني>: فيقول

البرش، وجار عليهم فحرمهم من حقوقهم، فجعل الناس بني طبقة غنية وأخرى 

ة معدمة، وكذلك منع مافرضه اهللا تعـاىل يف أمـوال األغنيـاء للفقـراء، قـال فقري

ائِِل َواملَْْحُرومِ {: تعاىل ْم َحقٌّ لِلسَّ َما َأَفاَء اهللاُ َعَىل َرُسولِِه {:  وقال تعاىل)٢(}ِيف َأْمَواِهلِ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َوالْيَتَاَمى  ِه َولِلرَّ بِيِل َكْي ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفلِلَّ َواْملََساكِِني َواْبِن السَّ

يَاءِ   .)٣(}َال َيُكوَن ُدوَلًة َبْنيَ اْألَْغنِ

                                
، رشح هنج البالغـة، ٣٢٨، ح٧٨ /٤:  خطب اإلمام عيل عليه السالم هنج البالغة،)١(

.٢٤٠ /١٩: ابن أيب احلديد

.١٩:  سورة الذاريات، اآلية)٢(

.٧:  سورة احلرش، اآلية)٣(
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والدولة اسـم للـيشء الـذي يتداولـه : قال الشيخ الطربيس رمحه اهللا تعاىل

لـئال يكـون الفـيء متـداوالً بـني : القوم بينهم، يكون هلذا مرة، وهلذا مـرة، أي

 .)١(يعمل يف اجلاهليةالرؤساء منكم، يعمل فيه كام كان 

ٍء إِالَّ ِعنْـَدَنا {: إن اهللا تعـاىل يقـول: خطب معاوية يومًا فقال َوإِْن ِمـْن َيشْ

ُلُه إِالَّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ ،َخَزائِنُهُ   فعالم تلومـوين إذا قـرصت يف عطايـاكم؟ )٢(} َوَما ُننَزِّ

لكن عىل مـا أنزلـه وإنا واهللا ال نلومك عىل ما يف خزائن اهللا، و: فقال له األحنف

 .)٣(اهللا لنا من خزائنه فجعلته يف خزائنك، وحلت بيننا وبينه

فحاشا هللا تعاىل أن خيلق اإلنسان ثم ال يـوفر لـه طعامـه، ولـوازم حياتـه، 

قِـهِ {: وأمر معاشه، قال تعاىل :  وقـال تعـاىل)٤(}َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلـوا ِمـْن ِرْز

} ِ ٍة يف َوَجَعْلنَـا َلُكـْم فِيَهـا {:  وقال تعاىل)٥(} اْألَْرِض إِالَّ َعَىل اهللا ِرْزُقَهاَوَما ِمْن َدابَّ

 .)٦(}َمَعايَِش َوَمْن َلْسُتْم َلُه بَِرازِقِنيَ 

ولكن اجلور هو الذي حييل بني الناس وبني معائشهم وحقوقهم يف احلياة، 

 يف غري حمله، قـال والتعدي عىل موارد احلياة البرشية بال حق، وأهدار املال العام

  فاإلنسان هـو الـذي أعـرض )٧(}َوَال ُتْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َبْعَد إِْصَالِحَها{: تعاىل

عن سبيل اهللا، وهو من أوجد اجلوع والفقـر، وخـرب ودمـر، واعتـدى وهنـب 

و َعـْن َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِام َكـَسَبْت َأْيـِديُكْم َوَيْعُفـ{: وأحرق، قال تعاىل

                                
.٤٣٢ / ٩:  تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)١(

.٢١: احلجر، اآلية سورة )٢(

.٥٨/ ١:  املستطرف، األبشيهي)٣(

.١٥: لك، اآلية سورة امل)٤(

.٦:  سورة هود، اآلية)٥(

.٢٠: احلجر، اآلية سورة )٦(

.٥٦:  سورة األعراف، اآلية)٧(
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 وقـال )٢(}َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفـإِنَّ لَـُه َمِعيـَشًة َضـنًْكا{:  وقال تعاىل)١(}َكثِريٍ 

َامِء {: تعاىل َقـْوا لََفَتْحنَـا َعَلـْيِهْم َبَرَكـاٍت ِمـَن الـسَّ َولَْو َأنَّ َأْهـَل اْلُقـَرى َآَمنُـوا َواتَّ

ُبوا َفأََخْذَناُهْم ِب   فـإن الظلـم والفـساد يف )٣(}َام َكاُنوا َيْكـِسبُونَ َواْألَْرِض َولَكِْن َكذَّ

األرض، واإلبتعاد عن منهج اإلسالم وتعاليمه، هي أبرز عوامل شـقاء البـرش، 

 .وحرماهنم من خريات األرض والسامء

ولكن يف دولة اإلمام املهدي عليه السالم سوف يكون احلال خمتلفـًا متامـًا 

بـني طبقـات املجتمـع، فحيـنام يـرشق عام نشاهده اليوم من التفاوت الفـاحش 

العدل عىل أرجاء املعمورة كلها سيأخذ كلُّ ذي حقٍّ حّقه من املال والثروة، فـال 

خياف فقرًا وال ظلًام، ولسوف يعيش حيـاة رغيـدة، واكتفـاءًا ذاتيـًا، فـال تعـوزه 

حاجة، واليمد يده إىل أحد، ولسوف يصل األمـر أن ال جيـد أحـٌد مـن النـاس 

اته وصدقته، فليست هناك طبقة مستضعفة تستجدي املال، فوسائل موضعًا لزك

العيش الكريمة، وسبل الراحة متاحـة ومتـوفرة جلميـع النـاس، فـال غـالء وال 

 .قحط، كّل ذلك نتيجة العدل، واستئصال شأفة اجلور والظلم

وحينها سوف ينبهر العامل كله بمعجزة هـذا اإلصـالح الـذي ال يـستثني 

بعدما رأى ما رأى من اجلور يف ضل القوانيني الوضعية، وسوء أحدًا من الناس، 

 ..اإلدارة التي عجزت أن تلبي حاجاته وطموحه

ومن هنا نقف عىل احلكمة يف كون دولة اإلمام املهدي عليه الـسالم آخـر 

الدول ليعرتف العامل بأرسه بالعجز عن حتقيق العدالة اإلنسانية قبل دولة اإلمـام 

دولتنا آخـر الـدول، : م، روي عن أيب جعفر عليه السالم قالاملهدي عليه السال

إذا : ولن يبقى أهل بيت هلم دولة إال ملكـوا قبلنـا لـئال يقولـوا إذا رأوا سـريتنا

                                
.٣٠:  سورة الشورى، اآلية)١(

.١٢٤:  سورة طه، اآلية)٢(

.٩٦:  سورة األعراف، اآلية)٣(
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 َّ  .)١(}َواْلَعاقَِبُة لِْلُمتَِّقنيَ {: ملكنا رسنا مثل سرية هؤالء، وهو قول اهللا عزَّ وجل

حيـاة النـاس اإلقتـصادية وإليك هنا بعض الروايات التي حتكـي طبيعـة 

واإلكتفاء الذايت يف ضل دولة اإلمام عليه السالم، ومـا يتمتـع بـه كـلُّ فـرد مـن 

 :احلقوق املالية، فمنها ماييل

قـال رسـول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قال: جاء يف مسند أمحد بن حنبل

أبرشكم باملهـدي يبعـث يف أمتـي عـىل اخـتالف مـن : صىل اهللا عليه وآله وسلم

يـرىض عنـه , لناس، وزالزل فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلـاما

, مـا صـحاحاً : فقال له رجـل, وساكن األرض، يقّسم املال صحاحاّ , ساكن السامء

 .بالسوية بني الناس: قال

ويمأل اهللا قلوب أمة حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم غنى، ويـسعهم : قال

من له يف مال حاجة، فام يقـوم مـن النـاس : ي فيقولعدله حتى يأمر مناديًا فيناد

إن املهدي يأمرك أن تعطيني : ائت السدان يعني اخلازن فقل له: إال رجل، فيقول

كنـت أجـشع : فيقول, احث حتى إذا جعله يف حجره وأبرزه ندم: ماالً، فيقول له

 .أو عجز عني ما وسعهم, أمة حممد نفساً 

إنـا ال نأخـذ شـيئًا أعطينـاه، فيكـون :  لـهفريده فال يقبل منه، فيقال: قال

: كذلك سبع سنني أو ثامن سنني أو تسع سنني ثم ال خري يف العيش بعده، أو قال

 .)٢(ثم ال خري يف احلياة بعده

خشينا أن يكون بعـد : عن أيب سعيد اخلدري قال: وجاء يف سنن الرتمذي

                                
 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٤٩٣ح٤٧٢:  كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)١(

.٥٨ح ٣٣٢

، بحـار ٢٢١: نعيم بـن محـاد املـروزي, ، كتاب الفتن٣٧ / ٣:  مسند أمحد بن حنبل)٢(

.٩٢ / ٥١: الشيخ املجليس, األنوار
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إن يف أمتـي املهـدي : الوسلم فق) وآله(نبينا حدث فسألنا نبي اهللا صىل اهللا عليه 

: ومـا ذاك؟ قـال: قلنـا:  قال– زيد الشاك -خيرج، يعيش مخسًا أو سبعًا أو تسعًا 

فيحثـي لـه : يا مهدي أعطني أعطني، قال: فيجئ إليه الرجل فيقول: سنني، قال

 . يف ثوبه ما استطاع أن حيمله

 .)١(هذا حديث حسن: قال

ذكـر عنـده :  مطـر قـالوروى نعيم بن محاد املروزي عن ابن شوذب عن

بلغنا أن املهدي يصنع شيئًا مل يـصنعه عمـر ابـن عبـد : عمر بن عبد العزيز فقال

ادخل بيت املال فخذ فيدخل : يأتيه رجل فيسأله فيقول: ما هو؟ قال: العزيز قلنا

خذ ما أعطيتني فيأبى :فيأخذ فيخرج فريى الناس شباعًا فيندم فريجع إليه فيقول

 .)٢( نأخذإنا نعطي وال: ويقول

وال تزرع األرض شيئًا >ويف رواية أخرى أيضًا عن نعيم بن محاد املروزي 

يـا مهـدي أعطنـي : من النبات إال أخرجته، واملال كدوس يقوم الرجل فيقـول

 .)٣(<خذ: فيقول

قـال : عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال: ومثلها أيضًا عن الفتال النيسابوري

 .)٤(ملال كدوس، يأتيه الرجل فيسأله فيحثى لهوا:.. رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

عن أيب يونس، عن أيب هريرة، عن النبي صىل اهللا عليه : ويف صحيح مسلم

ال تقوم الساعة حتى يكثر فيكم املال فيفيض حتـى هيـم ربُّ : وسلم قال) وآله(

                                
ـــذي)١( ـــنن الرتم ـــدي٢٣٣٣ ح٣٤٣/ ٣:  س ـــي اهلن ـــامل، املتق ـــز الع / ١٤: ، كن

.٣٨٦٥٤ح٢٦٢

.٢٢١: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢٢٣:  نفس املصدر السابق)٣(

.٤٨٥: الفتال النيسابوري,  روضة الواعظني)٤(
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 .ال إرب يل فيه: املال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول

قال رسول اهللا صىل : ًا عن أيب حازم، عن أيب هريرة قالوروى مسلم أيض

 األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان مـن الـذهب يءتق: وسلم) وآله(اهللا عليه 

يف هـذا :  القـاطع فيقـوليءوجيـ! يف هـذا قتلـت: والفضة، فيجئ القاتل فيقول

ثـم يدعونـه فـال ! يف هـذا قطعـت يـدي:  السارق فيقـوليءوجي! قطعت رمحي

 .)١(ن منه شيئاً يأخذو

وال .. إذا قـام القـائم: عن عيل بن عقبة، عن أبيه قـال: وعن الشيخ املفيد

 .)٢(جيد الرجل منكم يومئذ موضعًا لصدقته وال لربه، لشمول الغنى مجيع املؤمنني

 

ــوز األرض  ــع كن ــتخراج مجي ــن اس ــاجزًا ع ــسان إىل اآلن ع ــزال اإلن الي

 إال إىل القليـل منهـا، وعـىل يـد ة، وتوضيفها كام ينبغي، فلم هيتدِ ومواردها الغني

املهدي عليه السالم يتم استخراج مجيع كنوز األرض وخرياهتا التي عجز الناس 

 .عن اإلهتداء إليها

روي عند ظهور القائم مهدي األنام عليه السالم إذا قام دّلـه اهللا سـبحانه 

 .)٣(أخذها من كّل مكانوتعاىل عىل الكنوز، في

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : عن قتادة، قـال: وروى نعيم بن محاد املروزي

 .)٤(ويلقي اإلسالم بجرانه, إنه يستخرج الكنوز، ويقسم املال:  عليه وآله وسلم

                                
.٨٥ – ٨٤/ ٣:  صحيح مسلم)١(

 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ املفيـد,  اإلرشاد)٢(

 ٨٣ح

.٥٠٢/ ١: ، الرسائر، ابن إدريس احليل٢٨٦:  املقنعة، الشيخ املفيد)٣(

.٢٢٢: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٤(
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ومما جاء يف بعض خطب أمري املؤمنني عليه السالم يف ذكـر املهـدي عليـه 

ليذ كبدها، وتلقي إليه سلًام مقاليدها، فـرييكم وخترج له األرض أفا: السالم قال

 .)١(كيف عدل السرية، وحييي ميت الكتاب والسنة

إذا قام القائم حكـم :  قال)٢(عن عيل بن عقبة، عن أبيه: ويف رواية الشيخ املفيد

بالعدل، وارتفع يف أيامه اجلور، وأمنت به السبل، وأخرجـت األرض بركاهتـا، ورد 

مل يبق أهل دين حتى يظهروا اإلسـالم، ويعرتفـوا بـاإليامن، أمـا كّل حّق إىل أهله، و

َامَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَيِْه {: سمعت اهللا سبحانه يقول َولَُه َأْسَلَم َمْن ِيف السَّ

 وحكم بني الناس بحكم داود، وحكم حممد صىل اهللا عليه وآله فحينئـذ )٣(}ُيْرَجعُونَ 

ا وتبدي بركاهتا، وال جيد الرجل منكم يومئذ موضعًا لـصدقته تظهر األرض كنوزه

إن دولتنا آخـر الـدول، ومل يبـق أهـل : ثم قال, وال لربه، لشمول الغنى مجيع املؤمنني

إذا ملكنا رسنا بمثـل سـرية : بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا

اقِبَ {: هؤالء، وهو قول اهللا تعاىل  .)٤(}ُة لِْلُمتَِّقنيَ َوالَْع

 

العناية يف يثمن اإلسالم الثروة الزراعية، وهيتم هبا اهتاممًا بالغًا، وقد ورد احلث 

 عن النبي صىل فمن ذلك عىل سبيل املثال ما وردهبذه الثروة، وعدم إمهاهلا أو تضييعها، 

إن : عنه أيضًا قال صىل اهللا عليه وآله وروي )٥(أكرموا عّمتكم النخلة: اهللا عليه وآله قال

                                
.٢٠٧ /  ١:  ، ينابيع املودة، القندوزي٢٢ / ٢: هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم )١(

الخ.. روى عيل بن عقبة عن أيب عبد اهللا عليه السالم:  يف كشف الغمة)٢(

.٨٣: اآلية,  سورة آل عمران)٣(

 األنوار، ، بحار٢٦٤/ ٣: كشف الغمة، اإلربيل, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)٤(

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: الشيخ املجليس

/ ١: ، مـسند أيب يعـىل املوصـيل٢ح٣٩١/ ١٦:  مستدرك وسائل الـشيعة، النـوري)٥(

.٤٥٥ح٣٥٣
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 .)١(قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل

وقد ذكر بعض الفقهاء أن الزراعة أفـضل املكاسـب، وذلـك ألن نفعهـا 

عميم عىل الناس وغريهم مـن سـائر املخلوقـات، كـام يفهـم ذلـك مـن بعـض 

 . الروايات الرشيفة

أفـضل ): هداية العباد، للسيد الگلپايگاين قدس رسه الرشيف( كتاب جاء يف

كـان أيب >:  وأفضله النخيل، فعن الباقر عليه السالم قال)٢(املكاسب الزرع والغرس

ويأكـل منـه :  إىل أن قال-خري األعامل احلرث، تزرع فيأكل منه الرب والفاجر : يقول

زرعوا واغرسوا، فال واهللا مـا عمـل إ>:  وعن الصادق عليه السالم<البهائم والطري

الزارعـون كنـوز األنـام، >:  وعنـه عليـه الـسالم<الناس عمالً أحل وأطيـب منـه

، وهم يوم القيامة أحسن النـاس مقامـًا وأقـرهبم  يزرعون طيبًا أخرجه اهللا عزَّ وجلَّ

 .)٣(..<الكيمياء األكرب الزراعة>:  وعنه عليه السالم<منزلة، يدعون املباركني

هلا من مردود إجيـايب  ا يعلم قيمة هذه الثروة يف حياة البرش عامة، وماوكلن

عىل معيشة الناس، فهي من موارد اإلسـتهالك الـرضورية احليويـة، فبـات مـن 

الرضوري اإلهتامم هبا، وتنمية مواردها، ملا هلا من األثر الكبري يف حتسني معيـشة 

 .الناس عامة

 الرشيف أن األرض يف أيام دولة وحتكي لنا روايات وأخبار عرص الظهور

                                
: ، قـال القـاري١٥٥/ ١٢: ، عمدة القاري، العيني١٩١/ ٣:  مسند أمحد بن حنبل)١(

.واستدل به بعضهم عىل أن الزراعة أفضل املكاسب

أفضل :  قوله(يف رشح الروض : ٤٠٤/ ٢: ياطي يف إعانة الطالبنيوقال البكري الدم )٢(

: ويف روايـة.. أي ألهنا أقرب إىل التوكل، وألن احلاجة إليها أعم) الزراعة: املكاسب

ال يغرس مسلم غرسًا، وال يزرع زرعـًا، فيأكـل منـه إنـسان وال دابـة، وال يشء إال 

..دقةينقصه إال أن ما أكل منه له صدقة، وما رسق منه ص

)١٧١٦مسألة : (٣٤٥/ ١:  هداية العباد، للسيد الگلپايگاين قدس رسه الرشيف)٣(



# مهدي األمم...........................................................٥٠٢

اإلمام املهدي عليه السالم ال حتبس شيئًا مـن نباهتـا إال أخرجتـه، ومعنـى هـذا 

سوف يشاهد اإلنسان يف عرصه مجيع أنواع نباتات األرض التـي مل يعهـدها مـن 

االكتفـاء قبل أينام كان، وبذلك تتشكل لديه موارد غنية بعطائها، فيعـيش حالـة 

من له حياة كريمة مستقرة، ال جوع والسغب فيها، ومن الروايات ، مما يضالذايت

 :يف ذلك ماييل

عن أيب سعيد اخلـدري عـن النبـي صـىل اهللا : روى نعيم بن محاد املروزي

ال تدع السامء من قطرها شيئًا إال صـبّته، وال األرض مـن : عليه وآله وسلم قال

 .  )١(تنباهتا شيئًا إال أخرجته حتى يتمنى اإلحياء األموا

قـال : عن أيب سـعيد اخلـدري قـال: ويف لفظ آخر عن الفتال النيسابوري

املهدي يكون يف أمتي إن قـرص عمـره فـسبع وإال : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

الـرب مـنهم والفـاجر، , فثامن أو تسع، تنعم أمتي يف زمانه نعيًام مل ينعموا مثله قـط

واملال كدوس يأتيه , ألرض شيئًا من نباهتاوال حتبس ا, يرسل السامء عليهم مدرارا

 .)٢(الرجل فيسأله فيحثى له

وال تـزرع األرض شـيئًا مـن : ويف رواية أيضًا عن نعيم بن محاد املـروزي

يـا مهـدي أعطنـي : النبات إال أخرجته، واملال كـدوس، يقـوم الرجـل فيقـول

 .)٣(خذ: فيقول

ل رسول اهللا صـىل اهللا قا: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: وروى الطرباين

وال األرض شـيئًا , ال متنع السامء شيئًا من قطرهـا: عليه وآله وسلم  يف حديث له

                                
.٢٢٢: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)١(

، ٧٢ح٤٧٧: ، دالئـل اإلمامـة، الطـربي٤٨٥: الفتال النيسابوري,  روضة الواعظني)٢(

.٣٨٧٠٦ح٢٧٤/ ١٤: كنز العامل، املتقي اهلندي

.٢٢٣: يم بن محاد املروزينع,  كتاب الفتن)٣(
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 .)١(من نباهتا

ولو قد قام : وجاء يف رواية الشيخ الصدوق عن أمري املؤمنني عليه السالم

حتى متـيش : قائمنا ألنزلت السامء قطرها، وأل خرجت األرض نباهتا  إىل أن قال

 بني العراق إىل الشام ال تضع قدميها إال عىل النبـات وعـىل رأسـها زينتهـا املرأة

 .)٢(ال هييجها سبع وال ختافه) زنبيلها خ ل(

عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صـىل اهللا : ويف صحيح مسلم

ال تقوم الساعة حتى يكثر املال، ويفيض حتـى خيـرج الرجـل : وسلم قال) وآله(عليه 

 .)٣(اة ماله فال جيد أحدًا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأهناراً بزك

ال تقوم الساعة حتـى : وقال عليه السالم يومًا عىل املنرب: ويف ينابيع املودة

 .)٤(تعود أرض العرب مروجًا وأهنارًا ورياضًا وأزهاراً 

 

العـامل يف معيـشته، فهـو املـصدر وهذا هو املورد اآلخر الذي يعتمد عليه 

األسايس لغذاء اإلنسان، وهو اآلخر أيضًا سوف يشهد تطورًا هائًال السابق لـه 

يف دنيا احلياة، مما يعزز معيشته ومتطلباته احلياتيـة، روى احلـاكم عـن أيب سـعيد 

خيرج يف آخر أمتي املهدي يـسقيه : اخلدري أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قال

وتكثـر املاشـية، وتعظـم , وخترج األرض نباهتا، ويعطي املال صحاحاً , لغيثاهللا ا

                                
ــري)١( ــم الكب ــرباين,  املعج ــامل, ٣٣ - ٣٢ / ١٩: الط ــز الع ــدي, كن ــي اهلن  / ١٤: املتق

.٣٨٦٦٩ح٢٦٦

 / ٥٢ و ١٠٤ /١٠: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٦٢٦: الشيخ الصدوق,  اخلصال)٢(

٣١٦.

.٨٥ – ٨٤/ ٣:  صحيح مسلم)٣(

/ ٤: ، املـستدرك، احلـاكم النيـسابوري٢١١ /٣:  ينابيع املودة، القنـدوزي احلنفـي)٤(

.٣٣١ / ٧: ، جممع الزوائد، اهليثمي٤٧٧
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 .األمة، يعيش سبعًا أو ثامنيًا يعني حججاً 

 . )١(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : قال

 

هنـضة عمرانيـة منقطعـة ية يف دولة اإلمام عليه السالم سوف تشهد البرش

جاء املعمورة، خالفًا ملا تراه اليوم يف معظم بلدان العـامل مـن النظري يف أنحاء وأر

مـساحات األرايض الـشاسعة ووفرة شحة يف األرايض واملباين السكنية مع كثرة 

يف كّل بلد، ومع ذلك جتد من ال يملك مأوى، ومـن يـرزح عـرشات الـسنوات 

 قـانون حتت وطأة أجور السكن الباهضة، هذا وقد كفل القانون اإلهلي لإلنسان

الذي يتيح لإلنسان أن يملك األرض املوات بمجرد إحيائها، كام قّرره ) احليازة(

وإيـام قـوم > )٣(< أرضًا من املؤمنني فهي لهامن أحي>:  ورووا)٢(الفقهاء برشوطه

 . )٤(<أحيوا شيئًا من األرض أو عملوه فهم أحّق هبا وهي هلم

ألرض فاليبقى فيهـا حمـل وحينام يظهر اإلمام املهدي عليه السالم يعمر ا

إال ُعمر، وهبذا وأمثاله من توفر وسائل العيش الكـريم، يعـيش اإلنـسان نعمـة 

 .يتحقق له ماعجز عن حتقيقه األولون واآلخرونحينئٍذ  والراحة، واالكتفاء

فـال يبقـى يف : عـن اإلمـام البـاقر عليـه الـسالم: روى الشيخ الـصدوق

 .)٥(احلديث... األرض خراب إال قد ُعّمر

                                
.٨١ / ٥١: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٥٥٨ / ٤: احلاكم النيسابوري, املستدرك )١(

: ، تذكرة الفقهـاء، العالمـة احلـيل٣٢٥/ ٣: كتاب اخلالف، الشيخ الطويس:  راجع)٢(

.٢٣٣/ ٨: ، املحىل، ابن حزم١٤٧/ ٦: ن قدامة، املغني، عبد اهللا ب٤٠٠/ ٢

.١٣٩٤ ح٤١٩/ ٢: ، سنن الرتمذي١٣ ح٥٤٩/ ٩:  وسائل الشيعة، احلر العاميل)٣(

.٧٠/ ٣: ، صحيح البخاري١ ح٤١١/ ٢٥: وسائل الشيعة، احلر العاميل)٤(

 ٥٢: الشيخ املجلـيس, ، بحار األنوار٣٣١: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٥(

.٢٤ح١٩١/
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قلت أليب عبد : عن عبد اهللا بن سنان، عن أبيه، قال: وعن الشيخ الطويس

فسكت عنـي : إن يل أرض خراج وقد ضقت هبا أفأدعها؟ قال: اهللا عليه السالم

 مـن األرض أكثـر )١(إن قائمنا عليه السالم لوقد قام كان يـصيبك: هنيئة، ثم قال

 .)٢(لإلنسان أفضل من قطائعهمولو قد قام قائمنا عليه السالم كان : منها، وقال

 

يف دولة اإلمام املهدي عليه السالم يعم العدل كّل النـاس فيـسود حينئـد 

التآلف بينهم عىل خمتلف قومياهتم، وتذهب الشحناء من قلوهبم، وتتبـدد مجيـع 

 والعـداوة، العداوات، وتزول األحقاد، وتتالشى اإلختالفات بينهم، فال نـزاع

وال ظامل وال مظلوم، وتـصطلح حتـى الـسباع والبهـائم فـيام بينهـا فـضالً عـن 

 .اإلنسان

والسبب يف ذلك يعود إىل انبساط العدل عىل أرجاء املعمـورة، وال شـك 

 وضعية وإجيابيـة عـىل األرض، كـام أن للظلـم واجلـور اً أن لصالح اإلنسان آثار

 . سائر الناسوعواقب وخيمة تعم,  سلبيةاً أيضًا آثار

يـا أبـا ذر، إن اهللا يـصلح : روي عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه قـال

 .)٣(بصالح العبد ولده وولد ولده، وحيفظه يف دويرته، والدور حوله ما دام فيهم

إن : قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه: وروي عن جابر بن عبد اهللا قال

لد ولـده، وأهـل دويرتـه، ودويـرات اهللا يصلح بصالح الرجل املسلم ولده، وو

                                
..كان نصيبك يف األرض:  يف رواية الكايف)١(

 ٥/٢٨٣: ، الكايف، الشيخ الكليني٩ح١٤٩ / ٧:  هتذيب األحكام، الشيخ الطويس)٢(

.٥ح

.٨٣ / ٧٤: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥٣٤:  األمايل، الشيخ الطويس)٣(
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 .)١(حوله، وال يزالون يف حفظ اهللا ما دام فيهم

 الناس ما بينهم وبني اهللا تعاىل صلحي إال أن وعىل هذا ال يتم صالح احلياة

 . مجيع األمور دنيًا وأخرىليصلح هلم

 :ولنعم ماقاله أبو فراس احلمدوين يف ذلك

ــك عــامرٌ  ــي وبين ــذي بين ــت ال   فلي

 

ُ وبينـــي وبـــ   ني العـــاملني خـــراب

ومن الروايات التي حتكي طبيعة هذه العالقة احلميمة بني سائر الناس هو  

ولو قـد قـام قائمنـا ألنزلـت الـسامء : ماروي عن أمري املؤمنني عليه السالم قال

قطرهــا، وأل خرجــت األرض نباهتــا، ولــذهب الــشحناء مــن قلــوب العبــاد، 

رأة بـني العـراق إىل الـشام ال تـضع واصطلحت السباع والبهائم، حتى متيش املـ

ال هييجهـا سـبع وال ) زنبيلهـا خ ل(قدميها إال عىل النبات وعىل رأسـها زينتهـا 

 .)٢(ختافه

والـصالح يف األمـة، والقـسط العـدل بسط  أثر  منوكل ذلك هو: أقول

والذي سريسيه اإلمام املهدي عليه السالم فيهم، وال تقترص حدوده عىل صالح 

 فحسب، بل سوف يتعداه إىل الوحوش والسباع، فهي األخـرى الناس وتآلفهم

تقـع األمنـة حتـى >أيضًا سوف تصطلح وتتآلف مع البهائم األخـرى، بحيـث 

 ويف مسند أمحد بن حنبل عن النبي )٣(<ترتع الذئاب مع الغنم، واألسود مع البقر

 وتقع األمنة عـىل األرض حتـى ترتـع األسـود مـع اإلبـل،: صىل اهللا عليه وآله

. )٤(..والنامر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان باحليات ال ترضهم

                                
.١٥٢/ ٢:  تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس)١(

 / ٥٢ و ١٠٤ /١٠: الشيخ املجليس, ، بحار األنوار٦٢٦:  الشيخ الصدوق, اخلصال)٢(

٣١٦.

.١/٤٦٠:  تفسري جوامع اجلامع، الطربيس)٣(

، عـون املعبـود، ٢٤٢/ ٢: الدر املنثور، الـسيوطي، ٤٠٦/ ٢:  مسند أمحد بن حنبل)٤(
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ــاس  ــالح الن ــىل ص ــف ع ــه متوق ــر كل ــادام األم ــك م ــب يف ذل وال عج

واستقامتهم، واسئصال شأفة اجلور والظلـم، فيـصلح اهللا هلـم احليـاة بأرسهـا، 

 .)١(المويرهيم بركاته التي ال حّد هلا عىل يدي اإلمام املهدي عليه الس

 

سوف يعيش اإلنسان األمان الذي طاملا حلم به، فال خوف مـن حـروب 

وال تعدي، بحيث يصل األمر أن املرأة تسافر إىل أّي بلد اليتعرض إليهـا أحـد، 

 .وال ختاف لصًا أو سبعاً 

ا قـام القـائم حكـم إذ: عن عيل بن عقبة، عن أبيه قال: روى الشيخ املفيد

 )٢(..بالعدل، وارتفع يف أيامه اجلور، وأمنت به السبل

املهدي خري الناس أهل نرصته وبيعتـه مـن أهـل : قال قتادة: وعن كعب قال

                                             
.١١/٣٠٧: العظيم آبادي

 الفضيل بن عياض، عـن عبـد  عن٢٣٤/ ٣٧: جاء يف تأريخ مدينة دمشق البن عساكر )١(

سألت اهللا ثالث ليال أن يريني رفيقـي يف اجلنـة فرأيـت كـأن قـائالً : الواحد بن زيد قال

يف آل : وأيـن هـي؟ قـال: يا عبد الواحد رفيقك يف اجلنة ميمونة الـسوداء، فقلـت: يقول

 وخرجت إىل الكوفة فسألت عنها، فقيل هـي جمنونـة بـني ظهرانينـا: فالن بالكوفة، قال

أخـرج إىل اجلنـان فخرجـت وإذا هبـا قائمـة : أريد أن أراها قالوا: ترعى غنيامت، فقلت

تصيل، وإذا بني يدهيا عكازة هلا فإذا عليها جبـة مـن صـوف عليهـا مكتـوب التبـاع وال 

تشرتى، وإذا الغنم مع الذئاب ال الذئاب تأكل الغنم وال الغنم تفـزع مـن الـذئاب، فلـام 

إنـام املوعـد ! ارجع يا ابن زيد، ليس املوعد ها هنـا:  ثم قالترأتني أوجزت يف صالهتا،

أما علمت أن األرواح جنود : فقالت! رمحك اهللا وما يعلمك أين ابن زيد؟: ثم، فقلت هلا

إين أرى : فقلـت هلـا: إىل أن قـال.. جمندة، فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف،

! من الذئاب، وال الذئاب تأكل الغنم، فأيش هـذا؟ال الغنم تفزع ! هذه الذئاب مع الغنم

.إليك عني فإين أصلحت ما بيني وبني سيدي فأصلح بني الذئاب والغنم: قالت

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار األنوار، الشيخ املجليس, ٣٨٥-٣٨٤/ ٢:الشيخ املفيد, اإلرشاد )٢(
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مقدمته جربيل، وساقته ميكائيل، حمبـوب يف اخلالئـق، , كوفان واليمن وأبدال الشام

تى إن املرأة لتحج يف مخـس نـسوة يطفئ اهللا تعاىل به الفتنة العمياء، وتأمن األرض ح

 .)١(ما معهن رجل ال يتقي شيئًا إال اهللا، تعطي األرض زكاهتا، والسامء بركتها

حتى متيش املرأة بني العراق إىل الشام ال تـضع >وقد تقدم قريبًا يف الرواية 

 .<قدميها إال عىل النبات وعىل رأسها زنبيلها ال هييجها سبع وال ختافه

 

كـم : قلـت أليب عبـد اهللا عليـه الـسالم: روى عبد الكريم اخلثعمي قـال

سبع سـنني، تطـول لـه األيـام والليـايل حتـى : يملك القائم عليه السالم؟ فقال

تكون السنة من سنّيه مقدار عرش سنني من سنّيكم، فيكـون سـنّو ملكـه سـبعني 

 . )٢(..سنة من سنّيكم هذه

ويأمر اهللا الفلك : وعن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم يف حديث له

يف زمانه فيبطئ يف دوره حتى يكون اليوم يف أيامه كعرشة أيام، والـشهر كعـرشة 

 . )٣(..أشهر، والسنة كعرش سنني من سنيكم

عن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم يف حـديث : وروى الشيخ املفيد

ويفتح قسطنطنية والصني وجبال الديلم، فيمكث عىل ذلك سبع سنني : لقا.. له

 .مقدار كّل سنة عرش سنني من سنيكم هذه، ثم يفعل اهللا ما يشاء

يـأمر اهللا تعـاىل : جعلت فداك فكيف تطول الـسنون؟ قـال: قلت له: قال

إهنـم : قلت له: الفلك باللبوث، وقلة احلركة فتطول األيام لذلك والسنون، قال

فأمـا املـسلمون فـال ! ذلك قول الزنادقـة: إن الفلك إذا تغري فسد، قال: قولوني

                                
.٢٢١: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)١(

.٧٧ ح٣٣٧ / ٥٢:  بحار األنوار، الشيخ املجليس,٣٨١/ ٢: املفيدالشيخ,  اإلرشاد)٢(

.٦١ ح٣٣٣ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٤٩٨ح٤٧٥: الغيبة، الشيخ الطويس )٣(
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سبيل هلم إىل ذلك، وقد شّق اهللا القمر لنبيه، ورّد الشمس مـن قبلـه ليوشـع بـن 

ونَ {نون، وأخرب بطول يوم القيامة وأنه  َّا َتُعدُّ  .)٢( )١(}َكأَلِْف َسنٍَة ِمم

 

وإليك هنا بعض األخبار والروايات يف مالمح هذه الدولة الكريمـة ومـا 

يرسيه فيهم من دعائم اخلري التي تأخذ بأيدهيم نحو العزة والكرامة، ومايقوم بـه 

 :من اإلصالحات، فمن ذلك ماييل

 

م واملعرفة، ويبدد جهلهـم، يبث اإلمام املهدي عليه السالم يف الناس العل

ويظهر هلم علوم القرآن ذلك الدستور الساموي، فيعود القرآن من جديـد غـضًا  

بعدما مل يبق منه إال اسمه ورسمه، قد عّطلت أحكامه، فيقوم اإلمام املهدي عليه 

السالم بمهمة تعليم الناس القرآن كام هو، فيحيي بـذلك أحكامـه، كـام جـاء يف 

 .)٣(<ميت الكتاب والسنةوحييي >: الرواية

إذا قـام : روى الشيخ املفيد عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم أنه قـال

قائم آل حممد عليه السالم رضب فساطيط ملن يعلم الناس القرآن عـىل مـا أنـزل 

 . )٤(اهللا جّل جالله فأصعب ما يكون عىل من حفظه اليوم، ألنه خيالف فيه التأليف

 لعله إشارة إىل كون القـرآن <نه خيالف فيه التأليفأل>: قوله عليه السالم

 هو القرآن الـذي مجعـه جـده أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم عـىل زمن الظهوريف 

                                
.٤٧:  سورة احلج، اآلية)١(

.٣٨٥ -٣٨٤/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٢(

 / ١:  ينابيع املودة، القندوزي، ٢٢ / ٢:  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم)٣(

٢٠٧.

.٣٨٦ / ٢: الشيخ املفيد,  اإلرشاد)٤(
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 .التنزيل، فمن هذه اجلهة يكون ترتيبه خيتلف عام هو عليه اآلن، واهللا العامل

 ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليني رمحه اهللا تعاىل بإسـناده عـن سـامل بـن

قرأ رجل عىل أيب عبد اهللا عليه السالم وأنا أستمع حروفًا من القـرآن : سلمة قال

! كّف عن هذه القراءة: ليس عىل ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اهللا عليه السالم

إقرأ كام يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عليه السالم قـرأ كتـاب اهللا 

 .ج املصحف الذي كتبه عيلٌّ عليه السالمعزَّ وجلَّ عىل حّده، وأخر

: أخرجه عّيل عليه السالم إىل الناس حني فرغ منه وكتبه، فقال هلـم: وقال

هذا كتاب اهللا عزَّ وجلَّ كام أنزله اهللا عىل حممد صىل اهللا عليه وآله وقد مجعته مـن 

: الهو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه، فقـ: اللوحني، فقالوا

 حني مجعته )١()به(أما واهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أبدًا، إنام كان عيلَّ أن أخربكم 

 .)٢(لتقرؤوه

سـمعت أبـا : عن عمرو بن أيب املقدام، عـن جـابر، قـال: وروى الصفار

مامن أحد من الناس يقول إنه مجع القرآن كّله كام أنزل : جعفر عليه السالم يقول

عه وما حفظه كام أنزل اهللا إال عيل بن أيب طالـب، واألئمـة اهللا إال كّذاب، وما مج

 .)٣(من بعده

 

سوف يسري اإلمام املهدي عليـه الـسالم بالنـاس نحـو التقـّدم والتطـور 

د العلمي واملعريف حتى تصل البرشية إىل أرقى مدارج كامل العلم واملعرفة، فيشه

العامل حينئذ تطورًا هائًال مل يشهده تأريخ البـرش يف حيـاهتم مـن قبـل، هـذا مـع 

                                
. كام يف بصائر الدرجات)١(

، بصائر الدرجات، حممد بن احلسن ٢٣ ح٦٣٣ – ٦٣٢/ ٢:  الكايف، الشيخ الكليني)٢(

.٣ ح٢١٣: الصفار

.٢ ح٢١٣:  بصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصفار)٣(
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مارأوه من إنجازات علمية، وتطور صناعي، واكتشاف واخرتاع، ومع ذلك كله 

سوف ينبهر هذا اإلنسان يف دولة اإلمام املهدي عليه الـسالم بـام تـشهده احليـاة 

سوف يتقدم العلم إىل أرقى مستوى لـه فيها من تطور ال مثيل له يف دنيا العامل، و

يف حياة الناس، وذلك بام يبثه اإلمام عليـه الـسالم مـن العلـم واملعرفـة فـيهم، 

 مـن قبـل، وبـذلك تنمـوا عقـوهلم، وتتحـق اويوقفهم عىل أمور مل هيتدوا إليهـ

أحالمهم وآماهلم، فسوف يعلم اإلنسان حينئذ كيف يستفيد من قدراته الكامنـة 

 . اإلمام عليه السالميف نفسه بربكة

 :ومن الروايات التي جاءت يف هذا الشأن ماييل

العلم سبعة : عن أبان عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: ما رواه الراوندي

وعرشون حرفًا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلـم يعـرف النـاس حتـى 

ًا فبثهـا يف اليوم غري احلرفني، فإذا قـام قائمنـا أخـرج اخلمـسة والعـرشين حرفـ

 . )١(الناس، وضم إليها احلرفني، حتى يبثها سبعة وعرشين حرفاً 

عن ابن أيب يعفور، عن موىل لبني شيبان، عـن أيب : وروى الشيخ الكليني

إذا قام قائمنا وضع يده عىل رؤوس العباد، فجمع : جعفر الباقر عليه السالم قال

 .)٢(وكملت هبا أحالمهم, هبا عقوهلم

إذا : عن أيب خالد الكابيل عن أيب جعفر عليه السالم قـال: وعن الراوندي

 .)٣(وأكمل به أخالقهم, قام قائمنا وضع يده عىل رؤوس العباد فجمع به عقوهلم

                                
 / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٥٩ح٨٤١/ ٢:  الراوندي اخلرائج واجلرائح،)١(

.٧٣ ح٣٣٦

/ ١: ، الكـايف، الكلينـي٣٠ح٦٧٥:  كامل الـدين ومتـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٤٧ ح٣٢٨ / ٥٢: ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٢١ح٢٥

 ٥٢: يس، بحار األنوار، الشيخ املجلـ٥٧ ح٨٤٠/ ٢:  اخلرائج واجلرائح، الراوندي)٣(

.٧١ ح٣٣٦/ 
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من خصائص دولة اإلمام عليه السالم أن مجيع الناس سواء أمام القانون، 

رشعية واحلدود مرسومة عىل اجلميع بغري استثناء، وسوف يأخذ وأن األحكام ال

 .كّل ذي حّق حقه، وتعود مجيع احلقوق إىل أهليها

إذا قـام القـائم حكـم : عن عيل بن عقبة، عن أبيه قال: روى الشيخ املفيد

 )١(ورد كلَّ حقٍّ إىل أهله.. بالعدل

ن عـ: وروى املجليس رمحـه اهللا تعـاىل عـن مؤلفـات بعـض األصـحاب

املفضل، عن اإلمام الصادق عليه السالم يف بيان مـا يكـون عنـد ظهـور اإلمـام 

يا موالي، من مات مـن شـيعتكم وعليـه ديـن : املنتظر عليه السالم قال املفضل

أول ما يبتـدئ املهـدي عليـه الـسالم أن : إلخوانه وألضداده كيف يكون؟ قال

 دين فليذكره حتى يرد الثومة أال من له عند أحد من شيعتنا: ينادي يف مجيع العامل

 .)٢(واخلردلة فضالً عن القناطري املقنطرة من الذهب والفضة واألمالك فيوفيه إياه

 

جاء يف مجلة من األخبار الـرشيفة أن النـاس يعيـشون الرفاهيـة يف عـرص 

، وينـالون الظهور، ويرفلون بالنعم والغنـى والـسعادة والبهجـة وعـزة الـنفس

فالسـائل وال حمـروم، , الربكات، وينعمون باخلريات، وهـم مكّرمـون معـّززون

فإليك هنا بعض األخبار الرشيفة يف هـذا األمـر لـرتى مـا أنعـم اهللا تعـاىل عـىل 

 .املؤمنني يف آخر الزمان بربكة اإلمام املهدي أرواحنا له الفداء

بـا عبـد اهللا عليـه سـمعت أ: عن املفضل بن عمر قال: روى الشيخ املفيد

                                
 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار األنـوار، الـشيخ املجلـيس, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ املفيـد,  اإلرشاد)١(

 ٨٣ح

.٢٥، ب٣٤ / ٥٣: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٢(
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إن قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور رهبا، واستغنى العبـاد عـن : السالم يقول

ضوء الشمس، وذهبت الظلمة، ويعمر الرجل يف ملكه حتى يولد له ألف ذكـر، 

ال تولد فيهم أنثى، وتظهـر األرض كنوزهـا حتـى تراهـا النـاس عـىل وجههـا، 

ذ من زكاته، ال يوجد أحد يقبـل منـه ويطلب الرجل منكم من يصله بامله، ويأخ

 .)١(استغنى الناس بام رزقهم اهللا من فضله, ذلك

أقبـل رجـل إىل أيب جعفـر عليـه : عن جابر قـال: وروى الشيخ الصدوق

رمحك اهللا اقـبض هـذه اخلمـسامئة درهـم فـضعها يف : السالم وأنا حارض، فقال

بل خذها أنت فـضعها : موضعها فإهنا زكاة مايل، فقال له أبو جعفر عليه السالم

يف جريانك واأليتام واملساكني، ويف إخوانك من املسلمني، إنام يكون هذا إذا قام 

قائمنا فإنه يقسم بالسوية، ويعدل يف خلق الرمحـان، الـرب مـنهم والفـاجر، فمـن 

أطاعه فقد أطاع اهللا، ومن عصاه فقد عىص اهللا، فإنام سمي املهـدي ألنـه هيـدي 

لتوراة وسائر كتب اهللا من غار بأنطاكية، فيحكم بني أهـل ألمر خفي، يستخرج ا

التوراة بالتوراة، وبني أهل اإلنجيل باإلنجيل، وبني أهل الزبور بـالزبور، وبـني 

أهل الفرقان بالفرقان، وجتمع إليه أموال الدنيا كلها ما يف بطن األرض وظهرها، 

وركبـتم فيـه , يه الدماءتعالوا إىل ما قطعتم فيه األرحام وسفكتم ف: فيقول للناس

 . حمارم اهللا، فيعطي شيئًا مل يعط أحدًا كان قبله

وهو رجل مني إسـمه كاسـمي : وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: قال

ويعمل بسنتي، يمأل األرض قسطًا وعدالً ونورًا بعد ما متتيل ظلًام , حيفظني اهللا فيه

 . )٢(وجورًا وسوءاً 

قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : يد وجابر قاالعن أيب سع: ويف مسند أمحد

                                
.٧٧ح٣٣٧ /  ٥٢:  ، بحار األنوار، الشيخ املجليس٣٨١/  ٢:   اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الرشائع)٢(



# مهدي األمم...........................................................٥١٤

 .)١(يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده: وسلم) وآله(

وسـلم ) وآلـه(ويف رواية املروزي عن أيب سعيد، عن النبي صىل اهللا عليه 

 . )٢(خيرج يف آخر الزمان خليفة يعطي املال بغري عدد: قال

 

روى العالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل يف البحار عن كتـاب سـعد الـسعود 

إذا : عن اإلمام أيب جعفر الباقر عليـه الـسالم: للسيد بن طاووس رمحه اهللا تعاىل

ظهر القائم ودخل الكوفة بعث اهللا تعاىل من ظهر الكوفة سبعني ألـف صـّديق، 

 النـاس ي السواد إىل أهله، هم أهله، ويعطـفيكونون يف أصحابه وأنصاره، ويرد

عطايا مرتني يف السنة، ويرزقهم يف الشهر رزقني، ويـسوي بـني النـاس حتـى ال 

ترى حمتاجًا إىل الزكاة، وجييء أصحاب الزكاة بزكاهتم إىل املحاويج مـن شـيعته 

ال : فال يقبلوهنا، فيرصوهنا ويـدورون يف دورهـم فيخرجـون إلـيهم، فيقولـون

 .  يف درامهكمحاجة لنا

وجيتمع إليه أموال أهل الدنيا كلهـا مـن بطـن : وساق احلديث إىل أن قال

تعالوا إىل ما قطعتم فيه األرحام، وسـفكتم فيـه : األرض وظهرها، فيقال للناس

 .)٣(الدم احلرام، وركبتم فيه املحارم، فيعطي عطاًء مل يعطه أحٌد قبله

 

إذا : عن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم قـال: طويسروى الشيخ ال

قام القائم دخل الكوفة وأمر هبدم املساجد األربعة حتى يبلغ أساسها ويـصريها 

                                
احلـاكم , ، املـستدرك١٨٥  / ٨: ، صـحيح مـسلم٣٨ / ٣:  مسند أمحـد بـن حنبـل)١(

.٤٥٤ / ٤: النيسابوري

.٢٢١: نعيم بن محاد املروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ املجليس,  بحار األنوار)٣(



٥١٥ .......................................وكيفية حكمه الرشيف: الفصل الثامن

 ُ ف هلا كام كان عىل عهـد عريشًا كعريش موسى، ويكون املساجد كلها مجاء ال رش

ذراعـًا، رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، ويوسـع الطريـق األعظـم فيـصري سـتني 

وكـّل جنـاح وكنيـف , وهيدم كّل مسجد عىل الطريق، ويسّد كّل كوة إىل الطريـق

 . )١(..وميزاب إىل الطريق

إذا قام القائم عليـه : ويف لفظ آخر كام يف رواية الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

السالم سار إىل الكوفة، فهدم هبا أربعة مساجد، ومل يبق مسجد عـىل األرض لـه 

 ُ  هدمها، وجعلها مجاء، ووسع الطريق األعظم، وكرس كّل جناح خارج ف إالرش

عن الطريق، وأبطل الكنف وامليازيب إىل الطرقات، وال يـرتك بدعـة إال أزاهلـا، 

 .)٢(احلديث.. وال سنة إال أقامها

 

                                
 / ٥٢: ، بحار األنوار، الـشيخ املجلـيس٤٩٨ح٤٧٥: كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)١(

.٦١ ح٣٣٣

.٣٨٤/ ٢:  اإلرشاد، الشيخ املفيد)٢(



# مهدي األمم...........................................................٥١٦

 

 

 

 



٥١٧ ............ام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائهألطاف اإلم: الفصل التاسع

  التاسع الفصل

   ألوليائه ورعايته السالم عليه المهدي اإلمام ألطاف

 



# مهدي األمم...........................................................٥١٨

 

 

 

 

 



٥١٩ ............ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: الفصل التاسع

  ألوليائه ورعايته السالم عليه اإلمام ألطاف

وإن غاب اإلمام املهدي عليه السالم عـن النـاس ولكـنهم ينتفعـون مـن 

وجوده الرشيف كام ينتفعون بالشمس حتى لو غطاها السحاب، كـام أنـه غـوث 

للمؤمنني يف نوائبهم، وهو الذي حيميهم بدعائه، وحييطهم برعايته، وحيزن هلـم، 

 آبائه وأجـداده الطـاهرين علـيهم الـسالم يف فليس هو بمنأى عنهم، شأنه شأن

رعاية شيعتهم ومحايتهم، روى الكيش عن رميلة عن أمري املؤمنني عليـه الـسالم 

يا رميلة ليس من مؤمن يمرض إال مرضـنا ملرضـه، وال حيـزن إال حزنـا : قال له

يس يا رميلة ل: إىل أن قال.. حلزنه، وال يدعو إال أمنّا له، وال يسكت إال دعونا له

 .)١(يغيب عنّا مؤمن يف رشق األرض وال غرهبا

كام أهنم عليهم السالم يعّلمون شيعتهم بام حيفظهم وما حيرتسون بـه مـن 

رشِّ اإلعداء، ذكر السيد ابن طاووس رمحه اهللا تعاىل يف مهج الـدعوات أنـه قيـل 

بـاهللا : بم احرتست من املنصور عند دخولك عليه؟ فقال: للصادق عليه السالم

يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا اهللا، إين أتـشفع : راءة إنا أنزلناه، ثم قلتوبق

إليك بمحمد وآله صّىل اهللا عليهم أن تقلبه يل، فمن ابتيل بمثل ذلك فليصنع مثل 

هتا شيعتنا لتخّطفهم النـاس، ولكـن هـي ءها، ونأمر بقراؤصنعي، ولوال أننا نقر

                                
 ٢٨٠: ، بصائر الدرجات، الصفار٣٢٠/ ١:  اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطويس)١(

.١ح



# مهدي األمم...........................................................٥٢٠

 .)١(واهللا هلم كهف

: وجاء يف كتاب موالنا املهدي عليه السالم إىل الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل

نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظاملني، حسب الـذي أرانـاه اهللا 

تعاىل لنا من الصالح ولشيعتنا املؤمنني يف ذلك ما دامت دولة الـدنيا للفاسـقني، 

 عنا يشء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي فإنا نحيط علًام بأنبائكم، وال يعزب

أصابكم مذ جنح كثري منكم إىل ما كان الـسلف الـصالح عنـه شاسـعًا، ونبـذوا 

العهد املأخوذ وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون، إنا غري مهملـني ملراعـاتكم، وال 

 . )٢(..ناسني لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو اصطلمكم األعداء

شاهده بالوجدان، فهذا التأريخ خري شاهد عىل ذلـك، فكـم جـرى وهذا مان

من اضطهاد وجور عىل شيعة آل البيت عليهم السالم عىل امتداد التأريخ، وناهيـك 

مافعله سالطني اجلور هبم من مالحقات وتضييق، ومع ذلك جتد أن التـشيع يأخـذ 

 هنا ندرك جدًا رعاية احلاقدين، ومنكيد دوره يف احلياة متألقًا رغم ماجرى عليه من 

اإلمام املنتظر لشيعته وتسديدهم، وخصوصًا علامء وفقهـاء املـذهب فلـوال رعايتـه 

عليه السالم ودعاؤه هلم، وألطافه هبم لذهب اجلميع أدراج الرياح، وكـانوا يف طـي 

 وهنـا وحيزن هلـم، وحيـوطهم بعنايتـه،، اهللا عليهم بسيد يرعاهمالنسيان، ولكن منَّ 

 :)٣(سريًا من  رعايته عليه السالم وألطافه بأوليائهنذكر شيئًا ي

                                
.٢٣٢ – ٢٣١: ، املصباح، الكفعمي٢٢٩:  مهج الدعوات، السيد ابن طاووس)١(

:  املجلـيس، بحـار األنـوار، الـشيخ٣٢٤-٣٢٣ / ٢:  االحتجاج، الشيخ الطربيس)٢(

. ٧ح١٧٥/ ٥٣

 :وإن أردت التوسع يف هذا املوضوع فارجع إىل الكتب التالية )٣(

تـأليف ) النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلجـة الغائـب عليـه الـسالم: (كتاب

خامتة املحدثني الشيخ حسني الطربيس النوري قدس رسه الرشيف فقد ذكر  يف اجلزء 

 مئة حكايـة مـن حكايـات، وقـصص الـذين ٣٢٨ -٥١الثاين يف الباب السابع ص 

 .وصلوا إىل خدمة اإلمام صاحب الزمان عليه السالم



٥٢١ ............طاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائهأل: الفصل التاسع

 

حممد بن حممـد بـن الـنعامن، البغـدادي، يعـرف بـابن : الشيخ املفيد، هو

املعلم، من أعاظم علامء اإلمامية وأكرب شخصية شيعية ظهرت يف القرن الرابـع، 

 عـرصه، كـان كثـري التقـشف والتخـشع انتهت إليه رئاسة متكلمـي الـشيعة يف

واإلكباب عىل العلم، وكان فقيهًا متقدمًا فيه، حسن اخلاطر دقيق الفطنة، حارض 

إنه لو أراد أن يربهن للخصم أن األسطوانة من ذهب : اجلواب، قال فيه بعضهم

حتجاج، وله قريـب مـن مـائتي وهي من خشب الستطاع لقوته يف املناظرة واال

وكان يوم وفاته يومًا مل ير أعظم    ـ ه٣ ٤١  وتويف سنةـ ه٣٣٨لد سنة مصنف، و

منه من كثرة الناس للصالة عليه، وكثرة البكـاء مـن املخـالف واملوافـق، وقيـل 

شيعه ثامنون ألفًا من الناس وصىل عليه الرشيف املرتىض، ودفن بجوار اإلمامني 

 .  )١(الكاظمني عليهام السالم

:  الـشوشرتي الـشهيد يف  جمـالس املـؤمننيقال القايض نور اهللا املرعـيش

                                             
تـأليف الـسيد هاشـم البحـراين، ) معاجز اإلمام املهدي عليـه الـسالم(وكتاب 

حتقيق عالء الدين األعلمـي، الطبعـة ) مدينة املعاجز(الكتاب مستل من كتابه القيم 

 .ة احلق، نرش انتشارات كلم١٤٢٧األوىل سنة 

للسيد جالل املوسوي، نـرش ) األربعون حديثًا يف املهدي عليه السالم: (وكتاب

فقـد ذكـر فيـه أربعـني . مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي عليه الـسالم

 .حكاية لبعض من ترشف باإلمام عليه السالم

د هاشـم للـسي) آثار وبركات اإلمام املهدي عليه السالم يف دار الدنيا: (وكتاب

 . إيران-الناجي املوسوي اجلزائري، طبع يف قم املقدسة 

، تـأليف فـارس فقيـه، نـرش دار )كرامات اإلمام املهدي عليه السالم: (وكتاب

. لبنان-املحجة البيضاء، بريوت 

، سـري ١٦: أوائل املقاالت يف املذاهب واملختـارات، للـشيخ املفيـد املقدمـة:  راجع)١(

، ترمجـة ٤٤٩/ ٣: ، تـاريخ بغـداد٢١٣:  رقـم٣٤٤/ ١٧: يأعالم النبالء، الـذهب

.٢٠٩/ ٢: ، الذريعة، آغا بزرك الطهراين١٦١٥:رقم



# مهدي األمم...........................................................٥٢٢

 : ُوجَدت عىل قربه رقعة مكتوب فيها

ـــه ـــدك إن ـــاعي بفق ـــوت الن   ال ص

 

  يـــومٌ عـــىل آل الرســـول عظـــيمُ 

  إن كنــت قــدُغيّبت يف جــدث الثــرى 

 

ـــك مقـــيمُ  ـــُد في ـــالعلُم والتوحي   ف

ـــام  ـــرُح كل ــــهدي  يف ـــائُم  امل   ك  مـن  الـدروس  علـومُ تليت عليـ  والق

 .)١(رقعة كانت من القائم عجل اهللا فرجهإن ال: فقيل

 

هو الشيخ األجل، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه 

هو عيل بن احلسني القمي، أبو احلسن شيخ القميني يف : املشتهر بالصدوق، والده

،  ه٣٠٥م وثقـتهم، ولـد رمحـه اهللا يف قـم، بعـد سـنة عرصه، ومتقدمهم وفقيهه

 . ه٣٨١وتويف سنة 

ترعرع ونشأ بني يدي أبيه العامل الكامل الفقيه الثقـة نحـو عـرشين سـنة، 

عيـون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم، معـاين : فقرأ عليه وأخذ عنه، من مصنفاته

ع، كـامل الـدين األخبار، التوحيد، األمايل، اخلصال، ثواب األعامل، علل الرشائ

 .ومتام النعمة، من ال حيرضه الفقيه، املقنع، اهلداية، وغريها

ورد بغداد وسمع : وقد أمجعت الطائفة عىل تقدمه وجاللته، قال النجايش

جليـل :  وقـال يف حقـه الـشيخ الطـويس)٢(منه شيوخ الطائفة وهو حدث الـسن

دًا لألخبـار، مل يـر يف القدر، كان جليًال حافظًا لألحاديث، بصريًا بالرجـال، ناقـ

 .)٣(القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثالثامئة مصنف

شـيخ مـشايخ الـشيعة، وركـن مـن أركـان : وقال عنه السيد بحر العلوم

                                
.١٩٩/ ٣: ، الكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي٢١: الشيخ املفيد, املقنعة:  راجع)١(

.٣٨٩: رجال النجايش:  راجع)٢(

.٦٩٥: ، رقم١٥٧:  الفهرست، الشيخ الطويس)٣(



٥٢٣ ............ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: الفصل التاسع

الرشيعة، رئيس املحدثني، والصدوق فيام يرويـه عـن األئمـة الـصادقني علـيهم 

 ونال بذلك عظيم الفضل السالم ولد بدعاء صاحب األمر والعرص عليه السالم

: والفخر، ووصفه اإلمام عليه السالم يف التوقيع اخلارج من الناحية املقدسة بأنه

فقيه خري مبارك ينفع اهللا به، فعمت بركتـه األنـام، وانتفـع بـه اخلـاص والعـام، 

فقهـاء : وبقيت آثـاره ومـصنفاته مـدى األيـام، وعـّم االنتفـاع بفقهـه وحديثـه

ه الفقيه من العـوام، مل يـر يف القميـني مثلـه يف حفظـه، األصحاب ومن ال حيرض

 . )١(ووسعة علمه، وكثرة تصانيفه

هذا الرجل العظيم بلغ إىل مابلغ إليه يف العلم والتـصنيف والـشهرة بـني 

أعالم الطائفة ما هو إال بربكة نفحات موالنا اإلمام املنتظـر عليـه الـسالم، فقـد 

لطويس رمحه اهللا تعاىل بإسناده، عـن عـيل ولد بفضل دعائه ولطفه، روى الشيخ ا

 -بن احلسن بن يوسف الصائغ القمـي، وحممـد بـن أمحـد بـن حممـد الـصرييف 

أن عـيل بـن احلـسني بـن :  وغريمها من مشايخ أهل قـم-املعروف بابن الدالل 

موسى بن بابويه كانت حتته بنت عمه، حممد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منهـا 

 أن يـسأل - ريض اهللا عنـه -لشيخ أيب القاسم احلسني بن روح ولدًا، فكتب إىل ا

إنـك ال تـرزق مـن : احلرضة أن يدعو اهللا، أن يرزقه أوالدًا فقهاء، فجاء اجلواب

 .)٢(هذه، وستملك جارية ديلمية، وترزق منها ولدين فقيهني

كان أبو جعفر حممد بن عـيل األسـود : قال الشيخ الصدوق ريض اهللا عنه

ه كثريًا ما يقول يل إذا رآين أختلف إىل جملس شيخنا حممد بن احلـسن ريض اهللا عن

لـيس بعجـب : بن أمحد بن الوليد ريض اهللا عنه، وأرغب يف كتب العلم وحفظه

 . )٣(أن تكون لك هذه الرغبة يف العلم، وأنت ولدت بدعاء اإلمام عليه السالم

                                
.٢٩٦-٢٩٢/ ٣: الرجالية، السيد حممد مهدي بحر العلوم الفوائد )١(

.٢٦١: ، رقم٣٠٩ -٣٠٨:  كتاب الغيبة، الشيخ الطويس)٢(

.٥٠٣: الشيخ الصدوق,  كامل الدين ومتام النعمة)٣(



# مهدي األمم...........................................................٥٢٤

 

عالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل من كتاب السلطان املفرج عن أهل اإليامن، ذكر ال

عـن : ومن ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصاحلني من خطه املبارك ما صورته: قال

حميي الدين األربيل أنه حرض عند أبيه ومعه رجل فـنعس فوقعـت عاممتـه عـن رأسـه 

وكيـف : هي من صفني، فقيـل لـه: هفسأله عنها؟ فقال ل! فبدت يف رأسه رضبة هائلة

 )١(كنت مسافرًا إىل مرص فصاحبني إنسان مـن غـزة: فقال! ذلك ووقعة صفني قديمة؟

لو كنت يف أيـام صـفني : فلام كنا يف بعض الطريق تذاكرنا وقعة صفني، فقال يل الرجل

لو كنت يف أيام صـفني لرويـت سـيفي مـن : لرّويت سيفي من عّيل وأصحابه، فقلت

 ..! وها أنا وأنت من أصحاب عيل عليه السالم ومعاوية! أصحابهمعاوية و

فاعرتكنا عركة عظيمة، واضطربنا فام أحسست بنفيس إال مرميًا ملـا يب، فبيـنام 

ففتحت عيني فنزل إيلَّ ومـسح الـرضبة ! أنا كذلك وإذا بإنسان يوقظني بطرف رحمه

خماصـمي مقطوعـًا البث هنا، ثم غـاب قلـيًال وعـاد ومعـه رأس : فتالءمت، فقال

وأنت نـرصتنا فنـرصناك، ولينـرصن اهللا ! هذا رأس عدوك: والدواب معه، فقال يل

فالن بن فالن يعني صاحب األمر عليه الـسالم، : من أنت؟ فقال: من نرصه، فقلت

 .)٢(وإذا سئلت عن هذه الرضبة، فقل رضبتها يف صفني: ثم قال يل

نا اإلمام املهدي عليه السالم فانظر كيف نجا هذا الرجل املوايل بربكة موال

 .الذي داواه ومحاه وقتل عدوه، وانتقم له يف احلال

  بـــأيب مـــن لـــه مطـــاعُن كـــف

 

ـــا ـــردى كلامه ـــن ال ـــداوي م   ال ي

  هـــذه مـــن عـــاله إحـــدى املعـــايل 

 

ـــواها ـــا س ـــس م ـــذه فق ـــىل ه   وع

وما تقدم مصداق لقول النبي صىل اهللا عليـه وآلـه يف حـّق عـيل عليـه : أقول 

                                
.هبا مات هاشم بن عبد مناف: بلد بفلسطني يقال )١(

.٥٥ح٧٥/ ٥٢: بحار األنوار، املجليس )٢(



٥٢٥ ............ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: التاسعالفصل 

 .)١(م وال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، وأعن من أعانهالله: السالم

اللهم وال مـن وااله، وعـاد مـن عـاداه، وأحـب مـن أحبـه، : ويف رواية

 . وأبغض من يبغضه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، غـري فطـر  بـن خليفـة : قال اهليثمي

 . )٢(وهو ثقة

 أخرى عن احلاكم النيسابوري عن جابر بـن عبـد اهللا ريض اهللا ويف رواية

سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وهو آخـذ بـضبع عـيل بـن أيب : عنهام قال

هذا أمـري الـربرة، قاتـل الفجـرة، منـصور مـن : طالب ريض اهللا عنه وهو يقول

 .نرصه، خمذول من خذله، ثم مد هبا صوته

 .)٣(السناد ومل خيرجاههذا حديث صحيح ا: قال احلاكم

أي معان ) من نرصه(من عند اهللا ) منصور: (قال املناوي يف رشح احلديث

 .)٤(أي مرتوك من رعاية اهللا وإعانته) خمذول من خذله(من عند اهللا مؤيد بقوته 

هذا وقد جاء يف الرواية عن موالنا الصادق جعفـر بـن حممـد، عـن أبيـه 

نه عىل عدونا أنطقه اهللا بحجته يوم موقفه بـني من أعاننا بلسا: عليهام السالم قال

                                
/ ١: ، مـسند أمحـد بـن حبـل١٩٢/ ٥، و١٧/ ٤: ري، الطـربايناملعجم الكب: راجع )١(

 ١٣٦/ ٥: ، السنن الكربى، النـسائي١٠٣: ، خصائص أمري املؤمنني، النسائي١١٨

، جممـع الزوائـد، ٣٧١، و١١٦، و١١٠/ ٣:، املستدرك، احلـاكم٨٤٨٤ و٨٤٨٣ح

.٤١٨/ ٤: ، السرية النبوية، ابن كثري١٠٥ -١٠٤/ ٩: اهليثمي

.١٠٥/ ٩: د، اهليثمي جممع الزوائ)٢(

.٣٢٩٠٩ح٦٠٣/ ١١: ، كنز العامل، املتقي اهلندي١٢٩/ ٣: املستدرك، احلاكم )٣(

.٥٥٩١: ، رقم٤٦٩/ ٤: فيض القدير، املناوي )٤(



# مهدي األمم...........................................................٥٢٦

 .)١(يديه عز وجل

اللهم اجعلنا من أنصارهم الذين اخرتهتم لدينك بمحمد وآله الطاهرين، 

 .صلواتك عليهم أمجعني


 

ث أبـو الوفـاء الـشريازي حـدّ : قال قطب الدين الراوندي رمحه اهللا تعاىل

كنت مأسورًا  بكرمان يف يد ابن الياس مقيدًا مغلـوالً، فوقفـت عـىل أهنـم : قال

فاستشفعت إىل اهللا تعاىل بموالنـا أيب حممـد عـيل بـن احلـسني زيـن ! ّمهوا  بقتيل

العابدين عليهام السالم، فحملتني عيني، فرأيت  يف املنـام  رسـول اهللا صـىل اهللا 

ال تتوسل يب، وال بابنتي، وال بابني يف يشء مـن عـروض :  يقولعليه وآله وهو 

 . الدنيا، بل لآلخرة، وملا تؤمل من فضل اهللا تعاىل فيها

يـا رسـول اهللا : وأما أخي أبو احلسن فإنه ينتقم لك ممـن ظلمـك، فقلـت

أليس ظلمت فاطمة عليها السالم، فصرب وغـصب عـىل إرثـك فـصرب، فكيـف 

 !ينتقم يل ممن ظلمني؟

ذاك عهد عهدته إليه وأمر أمرته به، ومل جيز له إال : ال صىل اهللا عليه وآلهفق

القيام به، وقد أدى احلق فيه، واآلن فالويل ملن يتعـرض ملواليـه، وأمـا عـيل بـن 

احلسني فللنجاة من السالطني، ومن معّرة الشياطني، وأما حممد ابن عيل وجعفر 

وأما عيل بن موسـى , مس به العافيةبن حممد فلآلخرة، وأما موسى بن جعفر فالت

فللنجاة من األسفار يف الرب والبحر، وأما حممد بن عيل فاستنزل به الرزق من اهللا 

وأما عيل بن حممد فلقضاء النوافل وبـّر اإلخـوان، وأمـا احلـسن بـن عـيل , تعاىل

 .فلآلخرة

                                
.٧ح٣٣: األمايل، الشيخ املفيد )١(



٥٢٧ ............ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: الفصل التاسع

 - وأومـأ بيـده إىل احللـق -وأما احلجة فـإذا بلـغ منـك الـسيف املـذبح 

يا موالي يـا : ث به فإنه يغيثك، وهو غياث وكهف ملن استغاث به، فقلتفاستغ

صاحب الزمان أنا مستغيث بك، فإذا أنا بشخص قد نزل من السامء حتتـه فـرس 

 .يا موالي اكفني ّرش من يؤذيني: وبيده حربة من نور، فقلت

قد كفيتك، فإنني سألت اهللا عـزَّ وجـلَّ فيـك، وقـد اسـتجاب دعـويت، : فقال

اسـتغثت : بمن استغثت؟ فقلت: حت فاستدعاين ابن الياس وحّل قيدي، وقالفأصب

، واحلمد هللا رّب العاملني  .)١(بمن هو غياث املستغيثني حتى سأل ربه عزَّ وجلَّ

 

ذكر السيد الشهيد القايض نور اهللا الشوشرتي يف جمالس املؤمنني يف ترمجة آية 

 قدس رسه أن من مجلة مقاماته العالية، أنه اشتهر عند أهـل اإليـامن اهللا العالمة احليل

أن بعض علامء أهل السنة ممن تتلمذ عليه العالمة يف بعض الفنون ألـف كتابـًا يف رد 

اإلمامية، ويقرء للناس يف جمالسه ويضلهم، وكان ال يعطيه أحدًا خوفًا مـن أن يـرده 

صيل هذا الكتاب إىل أن جعل تتلمذه عليـه أحد من اإلمامية، فاحتال رمحه اهللا يف حت

إين آليـت : وسيلة ألخذه الكتاب منه عارية، فالتجأ الرجل واستحيى من رده وقـال

عىل نفيس أن ال أعطيه أحدًا أزيد من ليلة، فاغتنم الفرصة يف هذا املقدار من الزمان، 

 . فأخذه منه وأتى به إىل بيته لينقل منه ما تيرس منه

: كتابته وانتصف الليل، غلبه النوم، فحرض احلجة عليه السالم وقـالفلام اشتغل ب

 .)٢(ناولني الكتاب وخذ يف نومك فانتبه العالمة وقد تم الكتاب باعجازه عليه السالم

ورأيت : وجاء يف هامش الكتاب والكالم للعالمة املجليس رمحه اهللا تعاىل

                                
.٥٣٠ ح١٩١: قطب الدين الراوندي,  الدعوات)١(

، الـزام الناصـب يف )الثانية والعرشوناحلكاية  (٢٥٦/ ٥٣:  بحار األنوار، املجليس)٢(

.٢٨/ ٢: زدي احلائرييإثبات احلجة الغائب، الشيخ عيل ال



# مهدي األمم...........................................................٥٢٨

عـي عـيل بـن إبـراهيم هذه احلكاية يف جمموعـة كبـرية، مـن مجـع الفاضـل األمل

الشيخ اجلليل : املازندراين وبخطه، وكان معارصًا للشيخ البهائي رمحه اهللا، هكذا

إنـه كـان : وقـد قيـل: - إىل أن قال -مجال الدين احليل، كان عالمة علامء الزمان 

يطلب من بعض األفاضل كتابًا لينتسخه، وهو كان يأبى عليه، وكان كتابًا كبـريًا 

 أخذه منه رشطًا بأن ال يبقى عنده غري ليلة واحدة، وهذا كتاب ال جدًا، فاتفق أن

 . يمكن نسخه إال يف سنة أو أكثر

فــآىل بــه الــشيخ رمحــه اهللا، ورشع يف كتابتــه يف تلــك الليلــة فكتــب منــه 

صفحات ومله، وإذا برجل دخل عليه من البـاب بـصفة أهـل احلجـاز، فـسّلم 

 . األوراق وأنا أكتبأهيا الشيخ أنت مصطر يل : وجلس، ثم قال

فكان الشيخ يمصطر له الورق، وذلـك الرجـل يكتـب، وكـان ال يلحـق 

املصطر برسعة كتابته، فلام نقر ديك الصباح وصاح، وإذا الكتاب بأرسه مكتوب 

 . متاماً 

 . إن الشيخ ملا مل الكتابة نام فانتبه فرأى الكتاب مكتوبًا، واهللا أعلم: وقد قيل

 

حدثني الثقة األمني آغا حممد املجاور ملشهد : قال الشيخ عيل اليزدي احلائري

العسكريني املتويل ألمر الشموعات لتلك البقعة العالية فيام ينيف عـىل أربعـني سـنة 

كان رجل من أهل سامراء من أهل اخلالف يسمى مصطفى اجلمود وكان مـن : قال

ار وأخذ أمواهلم بطريـق فيهـا غـضب اجلبـار، وكـان اخلدام الذين ديدهنم أذية الزو

أغلب أوقاته يف الرسداب املقدس عىل الصفة الصغرية خلف الشباك الـذي وصـفه 

هناك من الزوار ويشتغل بالزيارة، حيول اخلبيث بينه وبني مواله فينبهه عىل األغالط 

ر وتوجـه املتعارفة التي ال خيلو أغلب العوام منهـا بحيـث مل يبـق هلـم حالـة حـضو

إىل متـى : أصالً، فرأى ليلة يف املنام احلجة من اهللا امللك العالم عليه السالم فقال لـه

تؤذي زواري وال تدعهم أن يزوروا؟ ما لك والدخول يف ذلك؟ خل بينهم وبني مـا 



٥٢٩ ............ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: الفصل التاسع

فانتبه وقد أصم اهللا أذنيه، فكان ال يسمع بعده شيئًا، واسرتاح منـه الـزوار، ! يقولون

 . )١(أن أحلقه اهللا بأسالفه يف الناروكان كذلك إىل 

 

هو السيد باقر بن حممد بن هاشـم بـن شـجاعت عـيل اهلنـدي املوسـوي 

 أبيـه، وسـافر معـه إىل ، ونشأ عىل١٢٨٤النجفي عامل، شاعر، ولد بالنجف سنة 

 من الفقه واألصول عىل الشيخ حممـد خذ فيها مقدمات العلوم وشيئاً أسامراء، و

طه نجف واملريزا املحاليت،  وسافر إىل النجف، فأخذ عـن بعـض علامئهـا، مـن 

دين الفطـرة، ولـه شـعر كثـري يف اللغتـني الفـصحى والعاميـة يف املـديح : آثاره

، ١٣٢٩تـويف رمحـه اهللا تعـاىل سـنة ) ديوان السيد باقر اهلندي(واملراثي، طبع له 

 .)٢(م مع أبيه يف حملة احلويشودفن يف داره

عن السيد العامل الفاضل األديب السيد باقر : حّدث الشيخ حممد الساموي

بن حممد بن هاشم بن مري شجاعت عيل الرضوي اهلندي النجفي، املتـوىف سـنة 

 ليلـة - عجل اهللا فرجـه وسـهل خمرجـه -رأيت يف منامي املهدي : ، قال١٣٢٩

: ليه وسلمت عليه وقبلت يديه، وكأنه يفكر، فقلـتالغدير حزينًا باكيًا، فجئت إ

 ! يا سيدي، إن هذه أيام فرح ورسور بعيد الغدير وأراك حزينًا تبكي؟

 : ذكرت أمي الزهراء وحزهنا، ثم أنشد يقول: فقال

 ُ    ال وعالهــــاال تــــراين اختــــذت

 

  بعـــد بيـــت األحـــزان بيـــت رسورِ 

 

                                
، ٦٠/ ٢: زدي احلـائرييـ الزام الناصب يف إثبـات احلجـة الغائـب، الـشيخ عـيل ال)١(

احلكاية التاسـعة  (٢٧٥/ ٥٣: بحار األنوار، املجليس) احلكاية السادسة والثالثون(

).والثالثون

، عـيل يف الكتـاب والـسنة واألدب، ١٢٣/ ٩: الذريعة، آغا بزرك الطهـراين: ع راج)٢(

.٣٧/ ٣: ، معجم املؤلفني، عمر كحالة٤١/ ٥: احلاج حسني الشاكري
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دير، وذكـرت فانتبهت من نومي، ونظمـت قـصيدة يف أحـوال الغـ: قال

 : الزهراء عليها السالم، وذكرت بيته عليه السالم، والقصيدة هي

  كـــلُّ غـــدر وقـــوُل إفـــك وزور

 

ــّص الغــديرِ  ــرٌع عــن جحــد ن   هــو ف

  ّ ـــداك  تُ فتبـــرص ـــرص ه ـــقإىل ب   احل

 

ـــصريِ  ـــه كالب ـــى ب ـــيس األعم   )١(فل

  

لعظيم املهتدي البحـراين عـن املرحـوم آيـة اهللا العظمـى حّدث الشيخ عبد ا

السيد عبد األعىل السبزواري أعىل اهللا مقامه الرشيف أنه ملـا كـان يف األربعـني مـن 

خرجنا مع قافلة احلاج الـسيد إسـامعيل حبـل املتـني يف حافلـة : عمره الرشيف قال

ايض الـصحراوية وملـا دخلنـا األر, من إيران قاصدين حج بيـت اهللا احلـرام) باص(

وأخذ يرضب يمنة ويرسة مـن دون , للجزيرة العربية ضل السائق طريق مكة املكرمة

ألقينا النظـر إىل مـا , فنزلنا منها بحال يرثى هلا.. جدوى حتى نفذ وقود حمرك السيارة

 .وال أثر لذي حياة وال دابة والجادة, حولنا فلم نجد سوى صحراء قاحلة

وأخذ أملنا يف النجاة يضعف , هى الطعام أيضاً مضت ساعات نفذ املاء وانت

إذ ..! إهنا كانت حلظات يف منتهى الرعب، ويف غاية من القسوة.. تدرجييًا وخيمد

 .كان شبح املوت يدنو إلينا بخطاه املوحشة

وبعض آخر منطو عىل نفـسه يـائس مـن .. قد سّلم أمره إىل اهللا, بعض ممد

وقام بعـض منّـا حيفـر قـربًا ,  خّلفه يف وطنهاحلياة، وهو يفكر يف أهله وماله الذي

 .لنفسه لريقد فيه لدى اللحظة األخرية

                                
: مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسالم, ، جملة تراثنا٨٢ - ٨١: الساموي,  ظرافة األحالم)١(

خ الساموي أبياتاً من هذه وقد أورد الشي: ، وجاء يف اهلامش٧٨   ص ٧٨ -٧٧ / ١٢

، وخيتلف هذا النقل عن نقل ٢٢٥ / ٨: القصيدة وقد وردت احلكاية يف أدب الطف

الساموي يف زمان املنام، فيذكر أدب الطف زمانه يف ليلة الثالث مـن مجـادى اآلخـر، 

.وما نقله الساموي أنسب يظهر ذلك بالتأمل يف نفس احلكاية والقصيدة
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وأما أنا فأخـذت يف هـذه الـساعة : يقول السيد السبزواري رمحه اهللا تعاىل

ولـيس , أبحث عن نافذة للهروب منها إىل احلياة، وإنقاذ هؤالء األشخاص أيضاً 

 .لقنا القوي املتعالهناك طريق سوى اهلروب إىل واهب احلياة، وخا

وإذا يب أتذكر القيام بصالة جعفر الطيار، ! وبينام كنت أتأمل يف هذه احلال

 .والتوسل هبا إىل اهللا تعاىل

أخذت سجاديت وابتعدت قليًال حتى رصت ال أرى أمامي أحدًا يشغلني 

 َّ  .عن التوجه إىل اهللا عزَّ وجل

: كـاب ينـادينيوملا أصبحت عىل وشك اإلنتهـاء منهـا سـمعت أحـد الر

 .تعال فإننا ننتظرك أنت فقط, أرسع ياسيد

نظرت إىل الوراء فرأيت أصـحايب كلهـم جالـسني يف الـسيارة مـستعدين 

 .جئت فوجدت كّل يشء جاهزًا، وماكنة السيارة تشتغل, للحركة

 مالذي حدث؟: قلت

, وأمـر الـسائق بتـشغيل الـسيارة, إن فارسًا جـاء فأطعمنـا وأروانـا: قالوا

وملا , إهنا طريق مكة املكرمة: وقال, ثم أشار بيده إىل تلك اجلهة, ت كام ترىفاشتغل

 .نادوا السيد، وبّلغوه سالمي: أراد الرحيل قال

 .وهكذا حتركنا عىل ذات اإلجتاه املشار إليه فوصلنا إىل مكة املكرمة ساملني

 .افسالم اهللا عليه وحتياته وصلواته روحي لرتاب مقدمه الفد

يبدو كان سيدي وموالي احلجة بن احلـسن املهـدي عجـل اهللا إنه عىل ما

 .)١(تعاىل فرجه الرشيف

                                
.١٥١-١٤٩: خ عبد العظيم املهتديالشي,  قصص وخواطر)١(
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  العاشر الفصل

 المهدي اإلمام وندبة مدح في واألشعار القصائد من شذرات

  السالم عليه
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قد تناول الشعراء واألدباء غيبة اإلمام املهدي عليه الـسالم يف أشـعارهم 

، ١٧٣والدته كام يف شعر السيد احلمـريي املتـوىف سـنة وقصائدهم، وذلك قبل 

 وغريمها، قديًام وحديثًا، وقد ضمنوا يف ٢٤٦وكذلك دعبل اخلزاعي املتوىف سنة 

أشعارهم أيضًا املدح والندبة واإلستنهاض لإلمام عليه السالم، وغري ذلك مـن 

األغراض األخرى، هذا وقد ضمت موسوعات الشعر عنـدنا، وكـذلك كتـب 

ب املتنوعة، والدواويني الشعرية اليشء الكثري حول اإلمام عليه السالم وما األد

 .)١(يرتبط به، كام ُالفت كتب خاصة حول هذا املوضوع

                                
 : وأخص بالذكر هنا من الكتب القيمة يف ذلك ماييل)١(

يف عرشة أجزاء، للفاضل احلاج عبد القـادر ) املوسوعة الشعرية املهدوية(كتاب 

 لبنـان، –، نرش دار العلوم بـريوت ١٤٣١، طبع عام ١٣٦٢أبو املكارم املولود سنة 

عراء قديًام وحديثًا يف مدح وندبـة اإلمـام املهـدي من الش) ٥٠٣(فقد ذكر فيها نحو 

 .عليه السالم

ملحـق بموسـوعة املـصطفى ) (املهدي املنتظر يف الشعر والنثر العـريب(وكتاب 

، نـرش ١٤٢١تـأليف احلـاج حـسني الـشاكري، طبـع عـام ) والعرتة عليهم السالم

 .  إيران–اهلادي، قم 

د شـوقي آل سـنبل يف اجلـزء الثـاين لألخ احلاج لؤي حمم): األمل املوعود(وكتاب 

والثالث من كتابه، فقد ذكر فيهام مجلة وافرة من الشعر القطيفي بكل أنواعـه بـام يف ذلـك 
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 :ييل وإليك هنا باقة من األشعار يف ذلك، فمنها ما

 
  ه١٧٣  واملتوىف سنة  ١٠٥املولود سنة  

 فيها اإلمام جعفر الـصادق عليـه للسيد احلمريي رمحه اهللا قصيدة خياطب

السالم، بعد عدوله عن مذهب الكيسانية إىل مذهب التشيع، وقد كان الكيسانية 

يعتقدون أن املهدي املوعود هو حممد بن  أمري املؤمنني عليه السالم، الذي اشتهر 

 :بابن احلنفية

ـــ ـــة ج ـــو املدين ـــًا نح ـــا راكب   ةرسأي

 

ــلَّ سبــسبِ  ــا ك ــوي هب ــذافرة يط   ع

ـــراً إذا مـــا     هـــداك اهللا عاينـــت جعف

 

 ِ   فقـــل لــــويلِّ اهللا وابــــن املهــــذب

ــــه  ــــن أمين ــــني اهللا واب ــــا أم   أال ي

 

  أتــــوُب إىل الــــرمحن ثــــم تــــأويب

  إليك مـن األمـر الـذي كنـت مطنبـاً  

 

 ِ ــلَّ معــرب ــدًا ك ــه جاه ــارب في   أح

  ٍ   إليـــك رددُت األمـــر غـــري خمـــالف

 

  وفئــُت إىل الــرمحن مــن كــّل مــذهبِ 

   حممــدٍ ســوى مــا تــراه يــا ابــن بنــت 

 

ـــه عقـــدي وزلفـــى تقـــريب   فـــإنَّ ب

  ومـا كـان قـويل يف ابـن خولـة مبطنـاً  

 

  معانــــدة منــــي لنــــسل املطيــــبِ 

ـــن ويصِّ حممـــدٍ   ـــا ع ـــن روين   ولك

 

 ِ ـــال باملتكـــذب ـــيام ق ـــان ف ـــا ك   وم

  بـــأن ويلَّ األمـــر ُيفقـــُد ال ُيـــرى 

 

ـــائف املرتقـــبِ  ـــل اخل ـــتريًا كفع   س

ــــِد كــــأنامفتقــــس    ُم أمــــواُل الفقي

 

  فيح املنـــصبِ تغيبـــُه بـــني الـــص

ـــةً   ـــع نبع ـــم ينب ـــًا ث ـــث حين   فيمك

 

ــدِّ  ــة ج ــق كوكــبِ كنبع ــن األف   ي م

ـــه    يـــسري بنـــرص اهللا مـــن بيـــت رّب

 

  عـــىل ســـؤدٍد منـــه وأمـــٍر مـــسببِ 

ــــــه  ــــــه بلوائ ــــــسري إىل أعدائ   ي

 

ـــتالً كحـــران مغـــضبِ    فيقـــتلهم ق

ـــب  ـــة غائ ـــن خول   فلـــام روي أن اب

 

 ِ   رصفنــــا إليــــه قولنــــا مل نكــــذب

                                              
.، نرش دار العصمة، مملكة البحرين١٤٣٠طبع عام . األراجيز، والشعر الشعبي
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ــائم ــدي والق ــو امله ــا ه ــذيوقلن    ال

 

 ِ ــّل جمــدب ــه ك ــن عدل ــه م ــيش ب   يع

  فــإن قلــت ال فــاحلق قولــك والــذي 

 

  أمــرت فحــتٌم غــري مــا متعــصبِ 

ــــة  ــــك حج ــــهد رّيب أن قول   وأش

 

  عىل اخللـق طـرًا مـن مطيـع ومـذنبِ 

ـــذي  ـــائم ال ـــر والق ـــأنَّ ويلَّ األم   ب

 

 ِ   تطلــــع نفــــيس نحــــوه بتطــــرب

ـــا  ـــن أن يغيبه ـــد م ـــٌة الب ـــه غيب   ل

 

  فــــصّىل عليــــه اهللاُ مــــن متغيــــبِ 

  فيمكـــُث حينـــًا ثـــم يظهـــر حينـــه 

 

 ِ   فــيمأل عــدالً كــّل رشقٍ ومغــرب

  بــــذاك أديــــُن اهللاَ رسًا وجهــــرةً  

 

ــه بمعتــبِ  ــُت في   )١(ولــسُت وإن عوتب

 : وللسيد احلمريي أيضًا يقول 

ــه  ــا ب ــوم الوم ُ ندان ي ــر دنــت ــهه    ب

 

ـــصفينا ـــي ب ـــه كف ـــاركت كف   وش

  يف سفك ما سفكت فيـه إذا حـرضوا 

 

ـــــسط امل ـــــرز اهللا للق ـــــاوأب   وازين

ــي  ــا ربِّ يف عنق ــًا ي ــدماء مع ــك ال   تل

 

ـــا ـــني آمين ـــا آم ـــقني مثله ـــم اس   ث

ــاهلم  ــل ح ــثلهم يف مث ــن م ــني م   آم

 

ــــارينا ــــاجروا هللا ش ــــصبة ه   يف ع

ــم  ــسري هب ــديٍّ ي ــول مه ــصبة ح   يف ع

 

  مــن بطــن مكــة ركبانــًا وماشــينا

  ليــــسوا يريــــدون إال اهللا رهبــــم 

 

  نعــــم املــــراد توخــــاه املريــــدونا

  حــرٍب بجمعهــمحتــى يالقــوا بنــي  

 

  فيـــرضبوا اهلـــام مـــنهم والعرانينـــا

  ٍ   هنــاك ريب مـــا أعطـــاك مـــن رشف

 

ـــا حـــسن خـــري الوصـــيينا ـــه أب   من

ــــــعافًا مــــــضاعفةً     وزادك اهللا أض

 

ـــا ـــال النبيين ـــا ن ـــك م ـــى ينيل   حت

ـــــبهم  ـــــشهد يل أين أح ـــــاهللا ي   ف

 

ـــا ـــه دين ـــيكم ل ـــه ف ـــن ب ـــًا أدي   حب

  ال أبتغــي بــدالً مــن معــٍرش بكــم 

 

ــُب يف األك ــى ُاغّي ــدفوناحت ــان م   )٢(ف

 

                                
.٣٧٤ -٣٧٣:  عرص الظهور، الكوراين)١(

.٢٦٨ – ٢٦٧ : روضة الواعظني، الفتال النيسابوري)٢(
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  ه٢٤٦هـ، واملتوىف سنة ١٤٨: د سنةاملولو

 :يقول يف قصيدته الشهرية

  فلوال الـذي أرجـوه يف اليـوم أو غـد

 

 ِ   تقّطـــع قلبــــي إثـــرهم قطعــــات

  خـــروُج إمـــاٍم ال حمالـــة خـــارجٌ  

 

 ِ ـــم اهللا والربكـــات ـــىل اس ـــوم ع   يق

ـــلٍ   ـــٍق وباط ـــلَّ ح ـــا ك ـــني فين   يب

 

ــىل اإل ــزي ع ِ وجي ــسان والــنعامت   ح

  ويلعــن فــذ النــاس يف النــاس كّلهــم 

 

 ِ ــن وهنــات ــن ه ــا ذاك اب ــا دع   إذا م

  فيا نفيس طيبـي ثـم يـانفُس فابـرشي 

 

 ِ ـــا هـــو آت ـــلُّ م ـــٍد ك ـــُري بعي   فغ

ــي  ــور أنن ــدة اجل ــن م ــي م   وال جتزع

 

 ِ ـــت بـــشتات ـــد آذن ـــا ق ـــأين هب   ك

ب الــرمحُن مــن تلــك مــديت    فــإن قــرَّ

 

 ِ   وأخـــر يف عمـــري ووقـــت وفـــات

  ُ ـــةً شـــفيت ـــيس ريب ـــرك لنف    ومل أت

 

 ِ   )١(ورّويــتُ مــنهم منــصيل وقنــات

عن عبد السالم ابن صالح اهلـروي، : وجاء يف كفاية األثر  للخزاز القمي 

أنشدت موالي عيل بن : سمعت دعبل بن عيل اخلزاعي رمحة اهللا عليه يقول: قال

 : موسى عليه السالم قصيديت التي أوهلا

ــن تــالوةٍ  ــت م ــاٍت عف ــدارُس آي   م

 

ِ  ُر ـــــمقف وحٍي  ومهبُط    العرصـات

 :فلام انتهيت إىل قويل 

ـــة خـــارجٌ  ـــام ال حمال ـــروُج اإلم   خ

 

 ِ   يقــوم عـــىل  اســم  اهللا  والربكـــات

ــلٍ     يميــز  فينــا   كــلَّ   حــٍق   وباط

 

 ِ ـــنعامء والـــنقامت ـــىل ال ـــزي ع   وجي

يـا : بكى الرضا عليه السالم بكاءًا شديدًا ثم رفع رأسه الرشيف إيلَّ وقال

اعي نطق روُح القدس عـىل لـسانك هبـذين البيتـني، فهـل تـدري مـن هـذا خز

ال يـا مـوالي إال أين سـمعت بخـروج إمـام مـنكم : اإلمام؟ ومتى يقوم؟ قلت

                                
.٢٦٨:   روضة الواعظني، الفتال النيسابوري)١(



٥٣٩ ..شذرات من القصائد واألشعار يف مدح وندبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل العارش

 . ويطهر األرض من الفساد ويمألها  عدًال 

يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابني، وبعد حممد ابنه عـيل، وبعـد عـيل : فقال

ه احلجة القائم املنتظر يف غيبته املطاع يف ظهوره، لو مل ابنه احلسن، وبعد احلسن ابن

ها عدالً كام يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّول اهللا له ذلك اليوم حتى خيرج فيمأل

 .)١(احلديث.. ملئت جوراً 

 
 ٧٨٦املتوىف سنة 

ـــــةٍ  ـــــور هبج ـــــشتاٌق إىل ن   وإين مل

 

ــا   ــالَم فجوره ــو ظ ــا جيل ــنا فجره   س

   أخــي عــدٍل لــه الــشمُس آيــةٌ ظهــورُ  

 

  من الغرب تبدو معجـزًا يف ظهورهـا

ـــرب  ـــشتاَت وجت ـــع اهللا ال ـــى جيم   مت

 

ــوَب التــي ال جــابر لكــسريها    القل

ــم   ــن آل هاش ــدي م ــر امله ــى يظه   مت

 

  عـــىل ســـرية مل يبـــق غـــري يـــسريها 

  متى تقـدم الرايـات مـن أرض مكـة 

 

  ويــضحكني بــرشًا قــدوُم بــشريها 

ــــًة   ــــي هبج ــــر عين ــــةً وتنظ   علوي

 

   ويــسعد يومــًا نــاظري مــن نــضريها 

ــــاً     وهتــــبط أمــــالك الــــسامء كتائب

 

  لنــرصته عــن قــدرة مــن قــديرها

  وفتيان صـدٍق مـن لـوي بـن غالـب 

 

ــــسريها ــــًة مل ــــا رهب ــــسري املناي   ت

ــــةً   ــــول أهل ــــوق اخلي ــــاهلم ف   خت

 

  ظهــرن مــن األفــالك أعــىل ظهورهــا

ـــا  ـــال ُمهه ـــٌة ط ـــو مه ـــك تعل   هنال

 

ــن م ــالٍف م ــاٍر س ــاإلدراك ث   )٢(ثريه

  

  أُيقتـــل ظمآنـــًا حـــسٌني بكـــربال

 

  ومن نحره البـيُض الـصقاُل هلـا وردُ 

  وتضحى كـريامٌت احلـسني حـوارساً  

 

ــدُ  ــُر والعب ــريها احل ــا يف س   يالحظه

                                 
.٢٧٧ – ٢٧٥:   كفاية األثر، اخلزاز القمي)١(

.٣٧٨ – ٣٧٧ / ٦:   الغدير، الشيخ األميني)٢(



# مهدي األمم...........................................................٥٤٠

ـــةٌ  ـــار إال خليف ـــذ الث ـــيس ألخ   فل

 

ــردُ  ــُم الف ــأموُل والعل ــُف امل   هــو اخلل

ــذي  ــسيُد ال ــدُي وال ــائُم امله ــو الق   ه

 

ــدُ إ   ذا ســار أمــالُك الــسامِء لــه جن

ــوره  ــد ظه ــدين عن ــَن ال ــشيُد رك   ي

 

  علــوًا وركــُن الــرشك والكفــُر ينهــدُ 

  وغصُن اهلدى يـضحى وريقـًا ونبُتـه 

 

ــه ضــدُ  ــيس ل ــق ل ــي احل ــًا وداع   أنيق

ــرة  ــى بنظ ــد حتظ ــون الرم ــل العي   لع

 

ــُني الرمــدُ  ــدها األع ــتجىل عن ــه ف   إلي

ـــم  ـــني كّله ـــى رسُّ النبي ـــك انته   إلي

 

ــت  ــدواوأن ــياء إذا ع ــاُم األوص   خت

  بني الوحي يـا أمَّ الكتـاب ومـن هلـم 

 

ـــر العـــدُ    مناقـــُب الُحتـــىص وإن كُث

ــزُن ثــاكالً   ــا احل ــًا زّفه ــيكم عروس   إل

 

  تنـوح إذا الـصبُّ احلـزين هبـا يــشدو

  هلــا عــربٌة يف عــرش عاشــور أرســلت 

 

  إذا أنشدت حادي الـدموع هبـا حيـدو

ٌ ( رجا    )١( ُإذ مــاأتى واحلــُرش ضــاق هباحلــشد  رحب  املقام  هبـا  غـداً  )رجب

 :وله أيضًا رمحه اهللا تعاىل يقول

  أيا بني الوحي والذكر احلكـيم ومـن

 

ـــي ـــربء مـــن أمل   والهـــم أمـــيل وال

ــيض كمــداً   ــدًا ال ينق ــم أب ــزين لك   ح

 

ــمِ  ــروح يف رم ــامت ورّد ال ــى امل   حت

ــدت  ــٌة وع ــيكم دول ــود إل ــى تع   حت

 

  مهديــــة متــــأل األقطــــار بــــالنعمِ 

ــ  ــيس لل ــاٍم ومنتــرصٍ فل ــن ح   دين م

 

ــمِ  ــّشاف للظل ــى الك ــام الفت   إال اإلم

ـــيُدنا  ـــديُّ س ـــُف امله ـــائُم اخلل   الق

 

ــمِ  ــاهِر العل ــُن الط ــُم اب ــاهُر العل   الط

  بــدُر الغياهــب تيّاُراملواهــِب منــصورُ  

 

ـــرمِ  ـــِل واحل ـــامي احل ـــِب ح   الكتائ

  يا بن اإلمـام الزكـي العـسكري فتـى 

 

ــشيمِ  ــاهِر ال ــيلِّ الط ــي ع ــادي التق   اهل

   ويـاءيا بن اجلـواد ويـا نجـَل الرضـا 

 

ــع الكــرمِ  ــيٍظ منب ــاظم غ ــليَل ك   س

  خليفة الصادق املـوىل الـذي ظهـرت 

 

ـــمِ  ـــَب الظل ـــارت غيه ـــه فأن   علوم

ــن  ــة زي ــوىل خليف ــاقر امل ــة الب   خليف

 

ــــب اخلــــيمِ  ــــدين عــــّيل طّي   العاب

                                 
.٥٦ / ٧:   الغدير، الشيخ األميني)١(



٥٤١ ..شذرات من القصائد واألشعار يف مدح وندبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل العارش

  نجــل احلــسني شــهيد الطــف ســيدنا

 

ــمِ  ــىل األم ــو ع ــر يعل ــذا مفخ   وحب

   الطهــر فاطمــةنجــل احلــسني ســليل 

 

ــصنمِ  ــارس ال ــيلٍّ ك ــويص ع ــن ال   واب

  يا بـن النبـيِّ ويـا بـن الطهـر حيـدرة 

 

  يا بـن البتـول ويـا بـن احلـلِّ واحلـرمِ 

ـــورُته  ـــاه وص ـــاُر ومعن ـــت الفخ   أن

 

  ونقطــُة احلكــم ال بــل خطــُة احلكــمِ 

ــي خامتــةُ   ــٌرض فه ــيُض خ ــك الب   أياُم

 

  الــدنيا وخــتُم ســعوِد الــدين واألمــمِ 

  ظلـــٌم وال ُظلـــمٌ متـــى نـــراك فـــال  

 

ــِم؟ ــُر يف رغ ــٍد والكف ــديُن يف رغ   وال

  )١(ومــّسها نــصٌب واحلــُق يف عـــدمِ   أقبْل فسبُل اهلدى والديُن قد طمست 

  
   ه١٠٣١ واملتوىف سنة ٩٠٥٣املولود سنة 

ـــا  ـــالي ـــنهم حم ـــربنا ع ـــًا ص   كرام

 

ـــال ـــاكم رشُّ ح ـــن جف ـــايل م   إن ح

ــيّكم  ــن ح ــى م ــشاملإن أت ــُح ال    ري

 

  رصُت ال أدري يمينـــي مـــن شـــامل

   

 

  

  حبـــذا ريـــٌح رسى مـــن ذي ســـَلم 

 

  مـــن ُربـــى نجـــٍد وســـلع والعلـــم

ـــــا واألمل    أذهـــــب األحـــــزان عنّ

 

ــــُم زال ــــت واهل ــــاين أدرك   واألم

   

 

  

ــــق  ــــزوى والعقي ــــاأخالئي بح   ي

 

ــق ــا يطي ــي م ــَر قلب ــُق اهلج ــا يطي   م

  هـــل ملـــشتاٍق إلـــيكم مـــن طريـــق 

 

  واَب الوصـــالأم ســددتم عنـــه أبــ

ـــضجر  ـــرط ال ـــىل ف ـــوين ع   ال تلوم

 

ــر ــٍد أو حج ــن حدي ــي م ــيس قلب   ل

ـــر  ـــويب هج ـــويب وحمب ـــات مطل   ف

 

ــــتعال ــــلِّ آٍن يف اش ــــشا يف ك   واحل

   

 

  

ــون  ــسكان احلج ــدي ل ــن رأى وج   م

 

ــون ــذا جن ــوى ه ــذا ه ــا ه ــال م   ق

                                 
.٦٥ / ٧:  الغدير، الشيخ األميني)١(



# مهدي األمم...........................................................٥٤٢

  أهيــــا اللــــوام مــــاذا تبتغــــون

 

  قلبــي املــضنى وعقــيل ذو اعتقــال

   

 

  

ـــعٍ   ـــني مج ـــزوالً ب ـــا ن ـــصفاي    وال

 

  يـــا كـــرام احلـــي يـــا أهـــل الوفـــا

ــــا  ــــوٌل للجف ــــٌب مح ــــان يل قل   ك

 

  ضـــاع منـــي بـــني هاتيـــك الـــتالل

   

 

  

ـــصبا  ـــح ال ـــا ري ـــاك اهللا ي ـــا رع   ي

 

ــــا    إن جتــــز يومــــًا عــــىل وادي قب

  ســل ُاهيــل احلـــي يف تلــك الُربـــا 

 

ــــالل ــــذا دالٌل أم م ــــرهم ه   هج

   

 

  

  جـــريٌة يف هجرنـــا قـــد أرسفـــوا 

 

ـــدهم ال ي ـــن بع ـــا م ُ حالن   وصـــف

  إن جفــــوا أو واصــــلوا أتلفــــوا 

 

ـــزال ـــاٍق ال ي ـــب ب ـــبّهم يف القل   ح

   

 

  

ــد  ــن مزي ــيهم م ــا عل ــراٌم م ــم ك   ه

 

ــهيد ــيض ش ــبّهم يم ــت يف ح ــن يُم   م

ــد  ــوىل احلمي ــدى امل ــوٍل ل ــل مقت   مث

 

ـــال ـــود الفع ـــق حمم ـــديِّ اخلل   أمح

   

 

  

  صـــاحُب العـــرص اإلمـــام املنتظـــر 

 

ـــدر ـــري الق ـــاه ال جي ـــام يأب ـــن ب   م

ــــ  ــــُة اهللا ع ــــرشحج ــــلِّ الب   ىل ك

 

ــصال ــلِّ اخل ــل األرض يف ك ــري أه   خ

   

 

  

ــاد  ــى القي ــد ألق ــوُن ق ــه الك ــن إلي   م

 

ــــــيام أراد ــــــه ف ــــــًا أحكام   جمري

  إن تــزل عــن طوعــه الــسبُع الــشداد 

 

  خّر منهـا كـلُّ سـامي الـسمك عـال

   

 

  

  شــمُس أوج املجــد مــصباُح الظــالم 

 

  صـــفوُة الـــرمحن مـــن بـــني األنـــام

ـــن اإل  ـــام ب ـــن اإلم ـــام ب ـــاماإلم   م

 

ـــامل ـــايل والك ـــالك املع ـــُب أف   قط
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  فـــاق أهـــَل األرض يف عـــزٍّ وجـــاه 

 

ـــاه ـــىل مرتق ـــد أع ـــى يف املج   وارتق

ـــوا يف ذراه  ـــوُك األرض حّل ـــو مل   ل

 

ــال ــف النع ــفهم ص ــىل ص ــان أع   ك

   

 

  

ـــاع    ذو اقتـــداٍر إن يـــشأ قلـــب الطب

 

ـــشُعاع ـــًا لل ـــالم طبع ـــّري األظ   ص

  وارتـــدى االمكـــان بـــرد االمتنـــاع 

 

ـــدرة موهو ـــاللق ـــن ذي اجل ـــة م   ب

   

 

  

ـــدى  ـــمَس اهلُ ـــا ش ـــَني اهللا ي ـــا أم   ي

 

  يــا إمــاَم اخللــق يــا بحــر النــدى

  عجلــن عّجــل فقــد طــال املــدى 

 

  واضمحل الـدين واسـتوىل الـضالل

   

 

  

ــري  ــم املُج ــورى نع ــوىل ال ــا م ــاك ي   ه

 

   الفقــــريواليــــك البهــــائيِّ مـــن مُ 

ــــةً   ــــرمدح ــــا جري ــــو ملعناه    يعن

 

  نظمهــا ُيــزري عــىل عقــد الــآلل 

   

 

  

ـــا  ـــَف الرج ـــا كه ـــر ي ـــا ويلَّ األم   ي

 

  مـــّسني الــــّرضُ وأنــــت املُرجتــــى

  والكــــريُم املــــستجاُب امللتجــــا 

 

ـــسؤال ـــسط ال ـــاج إىل ب ـــري حمت   )١(غ

  

وسـيلة الفـوز (وللشيخ البهائي العاميل قدس رسه أيضًا قصيدته املـسامة 

روح (اسـمها : وبعـضهم يقـول) ليه الـسالمواألمان يف مدح صاحب الزمان ع

كام يف ديوان الشيخ جعفر اخلطي، وقد رشحها الشيخ أمحد املنينـي سـنة ) اجلنان

يف سبعني صفحة إجابة لطلب قايض القضاة بدمـشق، وطبعـت مـع .    ه١١٥١

 : رشحها يف آخر الكشكول وأوهلا

                                
.٣٧٧ -٣٧٦: لشيخ عيل الكوراين عرص الظهور، ا،٢٧٢/ ١١:  الغدير، األميني)١(
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  رسى الربُق من نجٍد فهـيّج تـذكاري

 

  ذي قـارِ عهودًا بحـزوى والعـذيِب و

  وهــيّج مـــن أشـــواقنا كـــلَّ كـــامنٍ  

 

  وأجـــج يف أحـــشائنا العـــَج النـــارِ 

ـــا ل  ـــأال ي ـــاجري ـــوير وح   يالت الغ

 

  ُســقيت هبــاٍم مــن بنــي املُــزن مــدرارِ 

  ويـــا جـــريًة باملـــأزمني خيـــاُمهم 

 

ــازِح الــدارِ  ــن ن ــالُم اهللا م ــيكم س   عل

ــــا يل والزمــــاُن كــــأنامخلــــييلّ      م

 

ـــارِ  ـــٍت بأوت ـــلِّ وق ـــالبني يف ك   يط

ـــي  ـــىل مرابع ـــايب وأخ ـــد أحب   فأبع

 

ــدارِ  ــفٍو بأك ــلِّ ص ــن ك ــدلني م   وأب

ــادل  ــهوع ــىص مرام ــان أق ــن ك    يب م

 

  من املجد أن يسمو إىل عرش معشاري

  أ مل يـــــــدر أين ال أذُل خلطبـــــــه 

 

  وإن سامني بخسًا وأرخص أسـعاري

ــذي  ــام ال ــدين ف ــرق الفرق ــامي بف   مق

 

ــداري ــض مق ــسعاه يف خف ــؤثره م   ي

ــدرك  ــرٌؤ ال ي ــايتيوإين ام ــدهُر غ    ال

 

  وال تصل األيـدي إىل سـرب أغـواري

ـــىض  ـــان بمقت ـــاَء الزم ـــالُط أبن   أخ

 

ـــوا بإنكـــارِ  ـــي ال يفوه   عقـــوهلم ك

  وأظهـــــر أين مـــــثلهم تـــــستفزين 

 

ـــرارِ  ـــاحتالٍء وإم ـــايل ب   رصوُف اللي

  ىوإين ضـاوي القلــب مــستوفز النهــ 

 

ـــــرسُّ أُ  ـــــسارِ  بُي ـــــل بإع   ٍرس أو آم

ــاؤه  ــول لق ــب امله ــضجرين اخلط   وي

 

ــارِ ويط ــوٍد ومزم ــشادي بع ــي ال   ربن

  ويصمي فؤادي ناهـُد الثـدي كاعـب 

 

ـــور ســـحَّ  ـــاٍر وأح ـــمر خّط   ارِ بأس

  وإين ســــخي بالــــدموع لوقفــــة 

 

  عـــىل طلـــٍل بـــاٍل ودارس أحجـــارِ 

  ومــا علمــوا أين امــرٌؤ اليروعنــي 

 

ـــارِ  ـــيشٍّ وإبك ـــا يف ع ـــوايل الرزاي   ت

   طوُد الصرب مـن وقـع حـادثٍ كَّ إذا د 

 

  نهـارِ  مُ  غـريُ فطوُد اصـطباري شـامخٌ 

ــه  ــرس وقع ــروَع أي ــل ال ــٌب يزي   وخط

 

ـــّعارِ  ـــنة س ـــوخز باألس ـــؤود ك   ك

ـــــه  ـــــف دون لقائ ـــــه واحلت   تلقيت

 

ـــبّارِ  ـــز ص ـــوٍر يف اهلزاه ـــٍب وق   بقل

ٍ ووجــــهٍ   ُّ  ال يُ  طليــــق    لقــــاؤهمــــل

 

   مــن وروٍد وإصــدارِ  رحيــبٍ وصــدرٍ 

   كـــي ال ُيـــساء لوقعــــههِ ومل أبـــدِ  

 

   مـن تعـرسه جـاريىصديقي ويأسـ
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ـــ ـــضلة دمه ـــاومع ـــدى هل   اء ال هيت

 

  طريٌق وال ُهيدى إىل ضـوئها الـساري

  تــشيُب النــوايص دون حــل رموزهــا 

 

ــلُّ مغــوارِ  ــا ك ــن أغواره ــم ع   وحيج

ـــاُد الفكـــر يف حلباهتـــا    أجلـــت جي

 

  ووجهــُت تلقاهــا صــوائَب أنظــاري

  فأبرزت مـن مـستورها كـلَّ غـامضٍ  

 

ــوارِ  ــسور س   وثقفــت منهــا كــلَّ ق

  القـذىأأرضُع للبلوى وُاغـيض عـىل  

 

ــوارِ  ــلُّ خم ــه ك ــرىض ب ــام ي   وأرىض ب

  وأفــرُح مــن دهــري بلــذة ســاعةٍ  

 

ــرٍص وأطــامرِ  ــيش بق ــن عي ــع م   وأقن

ــانبينإذ  ــّز ج ــدي وال ع    ال ورى زن

 

ــامري ــد أق ــة املج ــت يف قم   وال بزغ

  وال بـــل كفـــي بالـــسامح وال رست 

 

ــاري ــاُب أخب ــاديثي الرّك ــب أح   بطي

  وال انتــرشت يف اخلــافقني فــضائيل 

 

ــُق أشــعاريوال كــان    يف املهــدي رائ

ـــــه  ـــــاملني وظُل ـــــُة ربِّ الع   خليف

 

  عــىل ســاكن الغــرباء مــن كــلِّ دّيــارِ 

  هو العروُة الـوثقى الـذي مـن بذيلـه 

 

  متــــّسك ال خيــــشى عظــــائَم أوزارِ 

  إمـــاُم هـــدى الذ الزمـــاُن بظلـــه 

 

ــوارِ  ــدهُر مقــوَد خ ــى إليــه ال   وألق

ــا  ــصم نطقه ــف ال ــو كّل ــدر ل   ومقت

 

ـــه  ـــت إلي ـــذارها فاه   بأجـــذارِ بأج

  هر علِمـعلوم الـورى يف جنـب أبُحـ 

 

ـــارِ  ـــسِة منق ـــٍف أو كغم ـــة ك   كغرف

ــه  ــاَب ُقدس ــوُن أعت ــو زار أفالط   فل

 

ـــوارِ عـــشِ ومل يُ  ـــواطُع أن ـــا س   ه عنه

  رأى حكمــــًة قدســــيًة ال يــــشوُهبا 

 

ـــاس أفكـــارِ  ـــاٍر وأدن   شـــوائب أنظ

ـــوا  ـــلُّ الع ـــا ك ـــتملبإرشاقه    أرشق

 

  ملا الح يف الكونني من نورها الـساري

  إماُم الورى طوُد النهـى منبـُع اهلـدى 

 

ـــدارِ  ـــذه ال ـــاحُب رسِّ اهللا يف ه   وص

  بــه العــاملُ الــسفيل يــسمو ويعــتيل 

 

  عــىل العــامل العلــوي مــن غــري إنكــارِ 

ــا  ــي كامهل ــرش تبغ ــوُل الع ــه العق   ومن

 

ــارِ  ــن ع ــتّعلم م ــا يف ال ــيس عليه   ول

ــت  ــاق تطابق ــسبُع الطب ــو ال ــاٌم ل   مه

 

  جلـاريعىل نقض ما يقضيه من حكمه ا

ــامخ  ــلَّ ش ــا ك ــن أبراجه ــنّكس م   ل

 

ـــلَّ دّوارِ  ـــا ك ـــن أفالكه ـــّكن م   وس
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  والنتثـــرت منهـــا الثوابـــُت خيفـــةً 

 

  وعاف الرسى يف سـورها كـلُّ سـيّارِ 

ــيس جاريــاً   ــذي ل ــة اهللا ال ــا حج   أي

 

ــدارِ  ــابُق أق ــاه س ــذي يرض ــري ال   بغ

ـــه  ـــُد الزمـــان بكف ـــا مـــن مقالي   وي

 

  وناهيك مـن جمـٍد بـه خـّصه البـاري

  حـوزة اإليـامن واعمـر ربوعـهأغث  

 

  فلــم يبــق منهــا غــري دارس آثــارِ 

ــصبة  ــد ُع ــن ي ــاب اهللا م ــذ كت   وأنق

 

ـــٍو وإرصارِ  ـــادوا يف عت ـــصوا ومت   ع

ــــة  ــــه لرواي ــــن آيات ــــدون ع   حيي

 

  رواها أبو شعيون عن كعب األحبـارِ 

  ويف الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطـوا 

 

ـــشواء معـــسارِ  ـــيط ع ـــآرائهم ختب   ب

ــًا يف انت  ــش قلوب ــتوانع ــارك قّرح   ظ

 

ــ ــجرها األعــداُء أيَّ ــجارِ وأض   َة إض

ــلِّ غاشــمٍ   ــن ك ــاد اهللا م ــص عب   وخّل

 

  وطّهـــر بـــالَد اهللا مـــن كـــلِّ كّفـــارِ 

  وعّجــل فــداك العــاملوُن بــأرسهم 

 

  نظـارِ إوبادر عـىل اسـم اهللا مـن غـري 

ــود اهللا خــَري كتائــبٍ   ــد مــن جن   جت

 

  وأكــــرَم أعــــواٍن وأرشَف أنــــصارِ 

ــةٍ هبــم مــن بنــي مهــدان أخلــص     فتي

 

  خيوضــون أغــامَر الــوغى غــري فّكــارِ 

ــٍل شــمردلٍ   ــأس عب ــديِد الب ــلِّ ش   بك

 

  إىل احلتف مقـداٍم عـىل اهلـول صـبّارِ 

  ٍ   حتـــاذره األبطـــاُل يف كـــلِّ موقـــف

 

  وترهبــه الفرســاُن يف كــلِّ مــضامرِ 

ــة  ــك مدح ــرمحن دون ــفوة ال ــا ص   أي

 

  كـــدرِّ عقـــودٍ يف ترائـــب أبكـــارِ 

ــ  ــنُ ىهينَّ ــانٍ  اب ــى بنظري ه ــا إن أت   ه

 

ــّشارِ  ــد ب ــن بع ــائُي م ــا الط ــو هل   ويعن

   احلقــــُري يزفُّهــــاإليــــك البهــــائيُّ  

 

ــــة ميّاســــة القــــدِّ معطــــارِ    كغاني

ـــا  ـــة نظمه ـــست لطاف ـــار إذا قي   تغ

 

ـــحارِ  ـــسمة أس ـــار ون ـــة أزه   بنفح

  إذا رددت زادت قبــــــوالً كأهنــــــا 

 

  )١(أحاديـــث نجـــد ال متـــل بتكـــرارِ 

 

                                
.٢٤٦ -٢٤٥/ ٩:  أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني)١(
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  هـ١٢٤٧ واملتوىف سنة ١١٧٧املولود سنة 

 :قال ينتدب احلجة املهدي عليه السالم ويرثي احلسني عليه السالم

  نرى يدك ابتلت بقائمة العضب

 

 ِ   فحتام حتام انتظارك بالرضب

  أطلت النوى فاستأمنت مكرك العدى 

 

  وطالت علينا فيك ألسنة النصبِ 

  إالم لنا يف كل يوم شكايةٌ  

 

ِ تعج هبا األصواُت بحًا    من الندب

  هلم فقد ضاقت بنا سعُة الفضا 

 

 ِ   من الضيم واألعداُء آمنُة الرسب

  ونيت وعهدي أن عزمك اليني 

 

 ِ   ولكنام قد يربض الليُث للوثب

  أحاشيك من غض اجلفون عىل القذى 

 

 ِ   وأن متأل العينني نومًا عىل الغلب

  متى ينجيل ليُل النوى عن صبيحةٍ  

 

ِ نرى الشمس فيها طالعتنا من    الغرب

  فديناك أدركنا فإن قلوبنا 

 

 ِ   تلظى إىل سلسال منهلك العذب

  ُقِد العزم واستنقذ تراتك من عدى 

 

  تباغت عليكم بالتامدي عىل الغصبِ 

  خالفة حق خصكم برسيرها 

 

 ِ ب   نبُي اهلدى عن جربئيل عن الرّ

  أديلت أليكم قائًام بعد قائم 

 

 ِ   وندبًا له تلقى املقاليد عن ندب

  أمرت أفالكها باستدارةوما  

 

  عىل األفق إال درن منكم عىل قطبِ 

  متى تشتفي منك القلوب بسطوة 

 

ِ تدير عىل أعداك أرحية    احلرب

  وأظمت عىل املاء احلسني وأوردت 

 

 ِ   دماء وريديه سيوف بني حرب

   منكم بموقفغداة تشفى الكفرُ  

 

  جزرتم به جزراألضاحي عىل الكثبِ 

  س كربالوغصت إىل قرب النواوي 

 

 ِ   بأشالء قتالكم موسدة الرتب

  بأية عني ينظرون حممداً  

 

  تلوا صربًا بنيه بال ذنبِ وقد قُ 

  وجاءوا هبا شوهاء خرقاء أركسوا 

 

  هبا سبة شنعاء ملء الفضا الرحبِ 

  شقوا وسعدتم وابتلوا واسرتحتمُ  

 

 ِّ ب   وخابت مساعيهم وفزتم لدى الرّ
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ِ جترع  عمى لعيون الشامتني بعظم ما   تموه من بالء ومن كرب

  أال يف سبيل اهللا سفك دمائكم 

 

  جهارًا بأسياف الضغائن والنصبِ 

  أال يف سبيل اهللا سلب نسائكم 

 

  ر واحلُجبِ دخمقانعها بعد الت

  أال يف سبيل اهللا محل رؤوسكم 

 

 ِ   إىل الشام فوق السمر كاألنجم الشهب

  أال يف سبيل اهللا رّض خيوهلم 

 

ِ جسومكم اجلرحى من    الطعن والرضب

  فيا لرزاياكم فرين مراريت 

 

  بجويف وصّرين البكا واجلوى دأيب

  وفت لكم عيني بأدمعها فإن 

 

  ونت مل خينكم يف كآبته قلبي

  وكم خلدت يف السجن منكم أعزةً  

 

  إىل أن قضت نحبًا بطامورة اجلبِ 

  ومل ينس قتل السبط حتى تألبت 

 

  ألبنائه الغر الثامنية النُجبِ 

   أن قضوا الغلة ُابردت هلمإىل 

 

 ِ   )١(ومل يشف صدر من عناء ومن كرب

  
  ه١٣٥٢، واملتوىف سنة  ه١٢٨٠د سنة املولو

 : قال يف قصيدة يف ذكرى مولد اإلمام املهدي املنتظر عليه السالم

ــعودي ــهر س ــو ش ــعبان فه ــيِّ ش   ح

 

   عيـــدي فيـــه وليلـــةوعـــد وصـــيل

  شوُق شـــذامنـــه حيـــا الـــصُب املـــ 

 

ــــة املولــــودِ  ــــه وهبج ــــيالد في   امل

  هبجُة املرتـىض وقـّرُة عـني املـصطفى 

 

ـــــــريُة التوحيـــــــدِ  ـــــــل ذخ   ب

ـــــورى  ـــــه يف ال ـــــُة اهللا غوث   رمح

 

ـــه املمـــدودِ    شـــمُس هـــداه وظّل

  وهـــوى خـــاطري وشـــائُق نفـــيس 

 

ـــــدي ـــــديت وعدي ـــــا وع   ومناه

ـــر رويض  ـــي وأزه ـــت كربت   فانجل

 

ــــودي ــــي وأورق ع ــــت نبعت   ونم

   ليلَة النصف من شعبانطلِت فخرًا يا 

 

ــــــسويدِ  ــــــام بالت ــــــيض األي   ب

 

                                
.٢٩٢ -٢٨٩ /٦ :أدب الطف، السيد جواد شرب )١(
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 :وله أيضًا رمحه اهللا تعاىل يقول يف ندبة اإلمام املهدي عليه السالم

  رويــــــدكام أهيــــــا الباكيــــــان

 

  فـــــــام أنـــــــتام أول الواهلينـــــــا

  فكـــــم لنـــــواه جـــــرت عـــــربة 

 

ـــــا ـــــُع العاملين ـــــا أدم ـــــل هل   تق

ـــراق  ـــوم الف ـــل ي ـــا قب ـــرت وهل   ج

 

ــــيُس باملزمعي ــــل الع   نــــاومل ترح

ــُد فــيَض الــدموع  ــال هننــه الوج   ف

 

ـــا ـــداُر بالظاعنين ـــّطت ال ـــد ش   وق

  وبــــــان وأودعنــــــا حــــــرسةً  

 

ــــا ــــني داًء دفين ــــة الب ــــن لوع   وم

ـــــه  ـــــن نأي ـــــواه وم ـــــال ن   أط

 

ــــا ــــستخف الرزين ــــام ي ــــا ب   رزين

  نقــــيض الليــــايل انتظــــارًا لــــه 

 

  فيـــا حـــرستا، ونقـــيض الـــسنينا

  نطيــــــل احلنــــــني بتــــــذكاره 

 

ــــا ــــل احلنين ــــا أن نطي ــــا برح   وي

ــــامم  ــــداُت احل ــــت فاق ــــام لقي   ف

 

ــا ــا لقين ــا م ــد يف نوحه ــن الوج   )١(م

  
 هـ١٣٠٤، واملتوىف سنة ١٢٤٦املولود سنة 

ــــــصُرب يف انتظــــــا ــــــات الت   م

 

  رك أهيـــــا املحيـــــي الـــــرشيعه

ــــل  ــــى التحّم ــــام أبق ــــاهنض ف   ف

 

  غـــــــري أحـــــــشاٍء جزوعـــــــه

ــــوب األســــى  ــــد مّزقــــت ث   ق

 

  وشـــــكت لواصـــــلها القطيعـــــه

  ء بـــــــه شـــــــفافالـــــــسيف إن 

 

ـــــيعتك الوجيعـــــه ـــــوب ش   قل

ــــنعش  ــــيس ي ــــنهم ل ــــسواه م   ف

 

  هــــــذه الــــــنفس الــــــرصيعه

  ٍ   طالـــــــت حبـــــــاُل عواتـــــــق

 

ـــــه قطيعـــــه ـــــى تكـــــون ب   فمت

ــــــنكم  ــــــود ودي ــــــم ذا القع   ك

 

  ُهــــــدمت قواعــــــُده الرفيعــــــه

  تنعــــــى الفــــــروُع أصــــــوَله 

 

ــــــه ــــــى فروع ــــــوُله تنع   وأص

                                 
، جملة تراثنـا، مؤسـسة آل ١٧ – ١٥: الرد عىل الوهابية، الشيخ حممد جواد البالغي )١(

.٣٨٦ ص٣٦ج: البيت عليهم السالم
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  فيــــــه حتّكــــــم مــــــن أبــــــاح

 

ـــــــه ـــــــه املنيع ـــــــوم حوزت   الي

  هفاشـــــحذ شـــــبا عـــــضٍب لـــــ 

 

   مطيعــــــــهاألرواح مذعنــــــــة

ــــــدعو  ــــــت ل ــــــدعها خّف   إن ي

 

  تــــــه وإن ثُقلــــــت رسيعــــــه

  واطلـــــب بـــــه بـــــدم القتيـــــل 

 

  بكــــــربال يف خــــــري شــــــيعه

  مـــــاذا ُهييجـــــك إن صـــــربت 

 

ــــــضيعه ــــــّف الف ــــــة الط   لوقع

  أتــــــــرى جتــــــــُئ فجيعــــــــةٌ  

 

ــــه ــــك الفجيع ــــن تل ــــأمّض م   ب

ــــرى  ــــىل الث ــــسني ع ــــُث احل   حي

 

ـــلوعه ـــت ض ـــدى طحن ـــُل الع   خي

ـــــــــــــة  ـــــــــــــه آُل أمي   قتلت

 

ــــــ ــــــرشيعه ظ ــــــب ال   ام إىل جن

  ورضــــــيُعه بــــــدم الوريــــــد 

 

  خمـــــضٌب فاطلـــــب رضـــــيعه 

  ي اهتفـــــــيـــــــا غـــــــرية اهللا 

 

ـــــــدين املنيعـــــــه ـــــــة ال   بحمي

ــــــردي  ــــــك ج ــــــبا انتقام   وض

 

ـــــه ـــــي التليع ـــــال ذوي البغ   لط

  ودعــــــي جنــــــود اهللا متــــــأل 

 

ــــــــيعه ــــــــذه األرض الوس   )١(ه

 :وللسيد رمحه اهللا تعاىل أيضًا يقول 

ــــويل اهللا مألكــــةً  ــــٌل ل ــــن حام   م

 

ـــات كُلهـــا رضمُ ت ـــىل نفث ـــوى ع   ط

  قعدون املوت إن هنضتيا بن األوىل يُ  

 

  هبم لدى الروع يف وجه الـُضبا اهلمـمُ 

  اخليـــُل عنـــدك ملتهـــا مرابُطهـــا 

 

ــيُض منهــا عــرا أغامدهــا الــسأمُ    والب

ــة  ــداُء هاتك ــا األع ــدور هل ــذي اخل   ه

 

ـــسمُ    وذي اجلبـــاه أال مـــشحوذة ت

  التطهراألرض من رجس العدى أبداً  

 

   مل يـسل فوقهـا سـيَل الـدم العـرمُ ما

ــه  ــصدى حديدت ــيفك أن ت ــذ س   ُاعي

 

   هـــذه الغمـــمُ ومل تكـــن فيـــه جتـــىل

  قــد آن أن يمطــر الــدنيا وســاكنها 

 

ـــُع مـــرتكمُ  ـــه النق ـــر علي ـــًا أغ   دم

 

                                
.٣٧/ ١: ديوان السيد حيدر احليل )١(
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ــــــا ــــــب يشٍء أن أبثكه   وإن أعج

 

  كـــأن قلبـــك خـــاٍل وهـــو حمتـــدمُ 

  الصــرب أو تــضع اهليجــاُء مــا محلــت 

 

ـــاض د ـــاء املخ ـــا م ـــة معه   مُ بطلق

ــارخةً   ــك ص ــد وافت ــرُم ق ــذا املح   ه

 

ـــرمُ  ـــه احل ـــه أيام ـــتحلوا ب ـــا اس   مم

  مـن أصـوات ناعيـةٍ ن سـمعك يمأل 

 

   يف مسمع الدهر مـن إعواهلـا صـممُ 

ــا  ــاب ناُرصه ــاًء غ ــك دم ــى إلي   تنع

 

ــم علــمُ  ــع لك ــت ومل ُيرف ــى ُاريق   حت

ــ  ــسفوحة مل ُجت ــتغاثتهام ــد اس   ب عن

 

ها األُمل  ـــــأدمع ثكـــــىل شـــــّف   إال ب

  يــدهيا فتيــٌة رشبــتحنّــت وبــني  

 

  من نحرها نصب عينيها الضبا اخلـذمُ 

ــرهم  ــضاء تنظ ــىل الرم ــدين ع   موس

 

  ازدمحـوا حّرى القلوب عىل ورد الردى

ــضاجَعهم  ــل م ــاوين مل تبل ــقيًا لث   س

 

ـــسجمُ  ـــُع ال ـــدماُء وإال األدم   إال ال

ــاً أفنــاهمُ      صــربهم حتــت الــضبا كرم

 

ــرمُ  ــؤه ك ــُم مل ــضوا ورداه ــى م   حت

  وت طافحـــةوخائـــضني غـــامر املـــ 

 

  )١(أمواجها البيض يف اهلامـات تلـتطمُ 

  
 هـ١٣١٥املتوىف سنة  و-هـ ١٢٧٧املولود سنة 

ـــــأدرك ترا ـــــورُ ت ـــــا املوت   ك أُهي

 

ــــٍد دٌم مهــــدورُ  ــــّل ي ــــم بك   فلك

ـــا  ـــشارب عّله ـــاؤكُم ل   عـــُذبت دم

 

ـــٌق وال تكـــديرُ  ـــال رن ـــفت ف   وص

  ٌ   ولــساُهنا بــك يــابن أمحــد هــاتف

 

  أنـــت غيــــورُ أفهكـــذا تغـــيض و

  ماصــــــــارٌم إال ويف شــــــــفراته 

 

ــــــٍد منحــــــورُ  ــــــٌر آلل حمم   نح

ـــوا  ـــٍم قتّل ـــن بظل ـــويلُّ مل ـــت ال   أن

 

ــصورُ  ــلطانك املن ــدى س ــىل الع   وع

ــة  ــّل قبيل ــلت ك ــك استأص ــو أّن   ول

 

ـــــال رسٌف وال تبـــــذيرُ  ـــــتالً ف   ق

ـــابينهم  ـــّدكم م ـــسنُة ج ـــذهم ف   خ

 

ـــــورُ  ـــــابكم مهج ـــــسيٌة وكت   من

  إن حتتقـــر قـــدر العـــدى فلـــرّبام 

 

ــد  ــريُ ق ــل حق ــذنب اجللي ــارف ال   ق

                                 
.٤٢/ ١: ديوان السيد حيدر احليل )١(
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ـــةً  ـــك مه ـــغروا بجنب ـــم ص   أو أّهن

 

ـــريُ    فـــالقوُم جـــرمهُم عليـــك كب

  غــصبوا اخلالفــة مــن أبيــك وأعلنــوا 

 

ـــــأثورُ  ـــــوة ســـــحرها م   أّن النب

  والبضعُة  الزهراُء  أّمك  قـد  قـضت 

  

  )١(قرحى  الفـؤاد  وضـلُعها  مكـسورُ 

 
  هـ١٣٦١وىف سنة  واملت١٢٩٦املولود سنة 

 ِ ــيم الــرشف ــعباُن عظ ــاز ش ــد ح   ق

 

ــي ــيل واخلف ــف اجل ــدن اللط ــن مع   م

ـــاري  ـــه الب ـــه وج ـــىل في ـــد جت   فق

 

  بنــــــوره القــــــاهر لألنــــــوارِ 

  وأّي نــــور هــــو نــــوُر النــــورِ  

 

ــــورِ  ــــوُر الط ــــناه ن ــــّدك يف س   ين

  ِ   أرشق نـــوٌر مـــن ســـامء الـــذات

 

 ِ ــــائُق الــــصفات ــــه حق ــــو ب   جتل

ــــــه  ــــــة املحمدي ــــــوُر الوالي   ن

 

  املظــــــاهر العليــــــهيف أعظــــــم 

  بــــه اســــتنار عــــاملُ اإلمكــــانِ  

 

ــــانِ  ــــوت لألعي ــــشأُة الثب ــــل ن   ب

ـــارِ   ـــحى النه ـــشمس ض   أرشق كال

 

ـــــامل األرسارِ  ـــــرس ع ـــــن مست   م

ـــٍب مـــشهودِ   ـــن غائ ـــه م ـــرم ب   أك

 

ــــشهودِ    بــــدا مــــن الغيــــب إىل ال

  ُ ـــــّريٌ مغيـــــب ـــــواه ن ـــــيس س   ل

 

 ُ ــصون يعــرب ــب امل ــن الغي ــو ع   فه

  غرُتـــــه  قـــــرُة عـــــني املعرفـــــه 

 

ــــ ــــُة احل ــــشفهحقيق ــــا منك   ق هب

ــد  ــمُس األب ــه ش ــن طلعت ــرشق م   ت

 

  لـــيس هلـــا حـــٌد وال هلـــا أمـــد

  وكيــــف وهــــو خــــاتُم الواليــــه 

 

  فهــــل لغايـــــة الكـــــامل غايـــــه 

ـــُه املـــضُئ مـــصباُح اهلـــدى    ووجُه

 

  يـــــزداُد نـــــورًا وضـــــياًء أبـــــدا 

ــــدريِّ يف الــــسامءِ   ــــُب ال   والكوك

 

ـــــضياءِ    مـــــشكاُة ذاك النـــــور وال

  واهللا كــــّل مــــا يــــشاُء هيــــدي 

 

ــــدي ــــوُر امله ــــوُر ن ــــوره والن   بن

                                 
رياض املدح والرثاء، الشيخ حسني القدحيي، سحر بابـل وسـجع البالبـل، الـسيد  )١(

.٢٥٥: جعفر احليل
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ـــواهر اِحلكـــم ـــدُره كنـــُز ج   وص

 

ـــدوث والِقـــدم ـــدُن أرسار احل   مع

  ِ ــــــُب القلــــــوب ــــــه مقل   وقلُب

 

 ِ ــــــاتُح الغيــــــوب ــــــدُه مف   وعن

  ِ ــــِب الــــذات ــــرآة غي ــــه م   وعينُ

 

 ِ   عينــــًا بــــال تعــــّني الــــصفات

  لــــــساُنه ناطقــــــُة الوجــــــودِ  

 

ـــــوِم واحلـــــدودِ  ـــــّرُف الرس   مع

ـــاري  ـــساُن الب ـــو ل ـــف ال وه   وكي

 

ـــــائق األرسارِ ي ـــــن حق ـــــُئ ع   نب

  والـــُيمُن كـــلُّ الـــُيمن يف جبينـــه 

 

ــــه ــــري يف يمين ــــلُّ اخل ــــُري ك   واخل

  وهــــــو ويلُّ األمــــــر ال ســــــواهُ  

 

  ومبـــــــدُء اخلـــــــري وُمنتهـــــــاهُ 

  ومــــصدُر الوجــــود يف البدايــــه 

 

  وغايـــــُة اإلجيــــــاد يف النهايــــــه

  ســـطوُته تقـــيض عـــىل كـــلِّ أحـــد 

 

ــد ــن ذاك األس ــشبُل م ــذا ال ــإنَّ ه   ف

ــــ  ــــو معي ــــة البيــــضاءِ وه   ُد املل

 

  جمــــــدد الــــــرشيعة الغـــــــراءِ 

  ونــــاظُم الــــدين نظامــــًا حــــسنا 

 

ــــا ــــه احلــــُق يعــــود بيّن   ومــــن ب

ــــسطِ   ــــائٌم بالق ــــواُه ق ــــل س   وه

 

  وباســــُط العــــدل بــــأوىف بــــسطِ 

  ولــــيس هللا يــــٌد ســــوى يــــده 

 

ـــرده ـــُري مف ـــر غ ـــع الكف   وال جلم

ـــــشمل  ـــــامٌع لل ـــــواُه ج   وال س

 

ـــصل ـــوٍل ف ـــدل بق ـــاكُم الع   واحل

ـــه كـــلَّ لـــسانُ      املـــدح عـــن جالل

 

ــــــه   وأهبــــــر  العقــــــوَل يف مجال

ــــــالل واجلــــــاملِ   ــــــذلك اجل   ب

 

ــــاملِ  ــــرُة الك ــــت دائ ــــد ُختم   ق

ـــودِ   ــــَة الوجـ ــــرشاك يــــا فاحت   ُب

 

ــــــِة املوعــــــودِ  ــــــاتِم الوالي   بخ

ـــــد  ـــــِب املج ـــــاىل وربي   ربِّ املع

 

ــــًا عــــن جــــدِّ    ووارِث املجــــد أب

ــشاخمه    ــول ال ــل العق ــدى عق   روِح اهل

 

  لباذخـهقلِب التقـى نفـِس النفـوس ا

ــــود  ــــني يف الوج ــــى القوس   وملتق

 

ـــــشهود   ومركـــــز املحـــــيط يف ال

ــــل هــــو املــــديرُ     هــــو املــــداُر ب

 

ــــــدبريُ  ــــــديُر والت ــــــأمره التق   ب

ــــره  ــــت أم ــــداع حت ــــاملُ اإلب   وع

 

  ونـــــشأُة التكـــــوين دون قـــــدره
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  والقلــــُم األعــــىل لــــساُن حالــــه

 

  واللـــوُح كـــالعنوان مـــن كاملـــه

  بقيـــــُة اهللا وصـــــفوُة الرســـــل 

 

  د مــا شــئت فقــلونخبــُة الوجــو

ــــا  ــــا ســــيد الرباي ــــا ي ــــك اهلن   ل

 

ــــا ــــُب العطاي ــــاك واه ــــام حب   ب

ـــواهرِ     بـــاجلوهر الفـــرد مـــن اجل

 

ــــامل واملفــــاخرِ  ــــسن والك   يف احلُ

ـــاد  ـــن اإلجي ـــىص م ـــصُد األق   واملق

 

ـــادي ـــن املب ـــصوى م ـــُة الق   والغاي

ـــــيه  ـــــائِف الُقدس ـــــُة اللط   لطيف

 

  صـــــحيفُة الفـــــضائل النفـــــسيه

ـــــولِ   ـــــوس والعق ـــــُة النف   نتيج

 

ــــزولِ يف ــــويس الــــصعوِد والن    ق

ــجره  ــمى ش ــامء أس ــة األس ــن جن   م

 

ـــره ـــى ثم ـــود أزك ـــة الوج   لدوح

  تطــــــــور الوجــــــــوُد يف أدواره 

 

  فجــــاء باألكمــــل مــــن أطــــواره

  وجـــاءت القـــوى يف االســـتكامل 

 

ــــال ــــن املث ــــت ع ــــصورة جّل   ب

  فإهنـــــــا حقيقـــــــة احلقـــــــائق 

 

ـــــق   جامعـــــة كـــــّل كـــــامل الئ

ـــرر  ـــة الغ ـــا األئم ـــا أب ـــرشاك ي   ب

 

  درة الــــــدرربغـــــرة الـــــدهر و

ــــدى  ــــة اهل ــــة مهج ــــه هبج   غرت

 

ــــدا ــــى واملبت ــــل املنته ــــام أج   ف

  نــــارش رايـــــة اهلـــــدى هبمتـــــه 

 

ـــصولته ـــدى ب ـــوكة الع ـــارس ش   ك

  

ـــسكري ـــيُّ الع ـــا الزك ـــرشاك أهي   ب

 

ــــــيمن  املقتــــــدرِ  ــــــك امله   باملَِل

ــــه    ســــلطاِن إقلــــيم الوجــــود كلِّ

 

ــــه ــــت ظل ــــو حت ــــلُّ يشٍء ه   وك

ـــوا  ـــارش الل ـــتح ون ـــاحِب الف   وص

 

  وامللـِك الـذى عـىل العـرش اسـتوى

  عـــــرش اخلالفـــــة املحمديـــــه 

 

  بــــل مــــستوى احلقيقــــة الكليــــه

  أكــــرم هبـــــذا امللــــك املطـــــاعِ  

 

  يف نـــــشأة التكـــــوين واإلبـــــداعِ 

  خليفـــــة املبـــــدئ يف اإلفـــــضال 

 

ــــدال ــــدل واالعت ــــى الع   يف منته

ــــده  ــــوع ي ــــا ط ــــوت كله   وامللك

 

ـــيده ـــد س ـــاململوك عن ـــك ك   واملل
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  اديفــــاتح بــــاب اجلــــود واأليــــ

 

  وخـــــاتم األجمـــــاد يف اإلرشـــــاد

ــــه  ــــم وروح احلكم ــــة العل   لطيف

 

  ومعـــدن احللـــم وعـــني الرمحـــه

  كهف الورى والغـوث عنـد االلتجـا 

 

  وىف فنــــاء بابــــه كــــّل الرجــــا  

  

  يـــــا غائبـــــًا مثاُلـــــه عياُنـــــه

 

ــاُنه ــلَّ ش ــم اهللا ج ــىل اس ــض ع   اهن

  يا كعبـة التوحيـد مـن جـور العـدى 

 

   أركـــــان اهلـــــدىهتـــــدمت واهللا

ـــستجاره  ـــت وم ـــاحب البي ـــا ص   ي

 

  أال تــــرى قــــد هتكــــوا أســــتاره

ـــــام  ـــــشاعر العظ ـــــا رشف امل   ي

 

  عطفــــًا عــــىل شــــعائر اإلســــالم

  

ــى ــىص املن ــا أق ــال ي ــة األم ــا غاي   ي

 

ـــى ـــل يف وادي من ـــى حت ـــضًا مت   هن

  يـــا دوحـــة املجـــد العظـــيم شـــاُهنا 

 

  هلفــــي هلــــا تقطعــــت أغــــصاُهنا

  نراهــــا والقطــــوُف دانيــــهمتــــى  

 

ــــه ــــثامُر زاكي ــــا وال ــــى نراه   مت

  يـــا أهيـــا القـــُرص املـــشيُد الـــسامي 

 

  كيــــف دهــــاك حــــادُث اإلمــــام

  حتــى تــداعى منــك مــا يــسمو عــىل 

 

ــىل ــسموات الُع ــرضاح وال ــمك ال   س

ـــده  ـــول امل ـــد ط ـــراك بع ـــى ن   مت

 

ـــــــده   ـــــــدة وُع ـــــــشيدًا بع   م

  ُ   الغــــوُث أهياالكتــــاب النــــاطق

 

ُ فــاحلرُب قــد بانــت هلــا احل   قــائق

  ِ   هنـــضًا فقـــد آلـــت إىل اخلـــراب

 

 ِ   معاهــــــُد الــــــسنِة والكتــــــاب

  تكـــاد أن تطفـــئ ظلمـــُة الفـــتن 

 

  نــوَر مــصابيح الفــروض والــُسنن

  انـــــرش لـــــواك أهيـــــا املوتـــــورُ  

 

  فإنـــــــك املؤيـــــــُد املنـــــــصوُر   

ــــضا  ــــسابق الق ــــة ت ــــم بعزم   وق

 

ـــه الفـــضا    ـــطوة تثـــري يف وج   وس

ـــا     ـــن عراهب ـــداء م ـــأل البي ـــم ام   ث

 

  ا فأنـــت ليـــث غاهبـــاوصـــل   هبـــ

  وزلـــــزل األرض هبـــــا زلزاهلـــــا 

 

  تــــــذكر الــــــساعة يف أهواهلــــــا
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  انـــــرش لـــــواك يـــــا ويلَّ الثـــــارِ 

 

  فلــــيس للغيــــور مــــن قـــــراِر   

ـــه  ـــن مراتب ـــُق ع ـــل احل ـــد ُازي   فق

 

ـــــه ـــــُل يف مذاهب ـــــرش الباط   وانت

ـــــالم إال االســـــمُ   ـــــق لإلس   مل يب

 

ـــــُم    ـــــرآن إال الرس ـــــن الق   وال م

ـــذي أ  ـــت بال ـــرتهوأن ـــاب الع   ص

 

  أعـــرُف فهـــو لـــيس ُحيـــىص كثـــره   

ـــــه  ـــــرَة والوالي ـــــتلبوا اإلم   فاس

 

  قـــدمًا مـــن املنـــصوص بالوصـــايه   

  ثـــــم بنـــــوا قواعـــــد الرســـــاله 

 

ـــضالله ـــي وال ـــاس البغ ـــىل أس   ع

  أم كيــف ُيرجــى اخلــُري مــن ُأميــه 

 

   هــــل تلــــُد احليــــُة إال احليــــه

ـــه  ـــيِّ باقي ـــن النب ـــن دي ـــق م   مل تب

 

ــــد ا ــــى إىل يزي ــــا انته ــــهمل   لطاغي

ـــدُ   ـــديُن والعمي ـــى ال ـــف يبق   وكي

 

ــــدُ    رأُس الفجــــور واخلنــــا   يزي

ـــــًا وال    يزيـــــدهم كفـــــرًا وطغيان

 

ـــال ـــا فع ـــىل م ـــدهر ع ـــد يف ال   مزي

ـــني يف األزل  ـــن ذاك اللع ـــاع ع   وش

 

ـــزل ـــٌي ن ـــاء وال وح ـــٌرب ج    ال خ

  وقــــال أُهيــــا اإلمــــام املنــــتقم 

 

  ولـــسُت مـــن ُخنـــدف إن مل أنـــتقم

  وكـــــــم دٍم أراقـــــــه مهنـــــــُده 

 

ــــُدهو ــــلت ي ــــا ُش ــــرٍة   أبرزه   ح

  وكيــــف ُتــــسبى حــــرُم املختــــارِ  

 

ــــــىل األكــــــوارِ  ــــــُع اهللا ع   ودائ

  ومحـــــُل رأس املجـــــد واملعـــــايل 

 

  عــــىل العــــوايل أشــــنُع األفعــــالِ 

  وازداد ذلـــــــك األســـــــاس رشا 

 

  يف كـــــل يـــــوم وهلـــــم جـــــرا

  أبعـــــد هـــــذا للغيـــــور صـــــرب 

 

   وهـــل لـــذاك الكـــرس بعـــد جـــرب

  

ــــادي ــــيِّ اهل ــــاراِت النب ــــا لث   في

 

ـــــــِه األجمـــــــادِ  ـــــــه وآل   يف دين

  يــا صــاحَب األمِرأغــث ديــَن اهلـُـدى 

 

ــدى ــن اعت ــىل م ــصوٌر ع ــت من   فأن

  يا صـاحَب العـرص لقـد طـال املُـدى 

 

  أمــــــا لــــــسيف اهللا أن ُجيــــــردا
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ـــم ـــسط أق ـــائُم بالق ـــا الق ـــا أُهي   ي

 

  وجَهـــك للـــدين احلنيـــف وانـــتقم

  أعدائــــهلــــدين آبائــــك مــــن  

 

  بعـــــضبك العـــــادل يف قـــــضائه

  وطّهــــر األرَض مــــن األرجــــاس 

 

  بــــــسطوٍة تزلــــــزُل الــــــروايس

  ُ ـــُت والطـــاغوت ـــاه اجلب ـــا جن   وم

 

 ُ ــــك ال يفــــوت ــــىل مثل ــــو ع   فه

ـــاب  ـــيفك يف الرق ـــرى س ـــى ن   مت

 

 ِ ــــــاعقُة العــــــذاب ــــــه ص   كأن

  ِ ــــرى بــــوارق الــــسيوف   متــــى ن

 

 ِ   كأهنـــــــا تـــــــربُق بـــــــاحلتوف

ــــامة آل غالــــبِ   ــــرى ك ــــى ن   مت

 

ـــصوُل كال ـــىل الثعالـــبِ ت ـــث ع   لي

  متـــى نـــرى خيَلـــك متـــأل الفـــضا 

 

ـــضا ـــوايض للق ـــىض امل ـــاهلم أم   خت

  متـــــى نـــــراك ُمـــــدركًا للثـــــارِ  

 

  وتبـــــــُرت األعـــــــامَر بالبتـــــــارِ 

ـــــبالدُ     ُحتيـــــى بـــــه العبـــــاُد وال

 

ـــه الـــصدوُر واألكبـــادُ    ُتـــشفى ب

  متــى نــرى منهَلــك العــذَب الــروي 

 

  مــن بعــد أن طــال الــصدى فنرتــوي

ـــا ربِّ عجـــل لوليِّـــ    ك الفـــرجي

 

ــــرج ــــيٍق وح ــــلِّ ض ــــا يف ك   فإنن

ـــام  ـــه ك ـــديَن وأهَل ـــه ال ـــرص ب   وان

 

ـــ ـــه َم ـــن مِ وعدَت ـــانْ   )١(ك أو ىف ذمم

  
 هـ١٣٦٢، واملتوىف سنة ١٢٩٠املولود سنة 

ـــا مغـــذًا عـــىل وجنـــاء مرتُعهـــا   في

 

ــا تــردُ  ــع االل م ــاج ومل ــع الفج   قط

ــ  ْ ُج    يف املــسري هــداك اهللا كــّل فــالب

 

  فيــه حتــى للقطــار صــدُ عــن اهلــدى 

ـــى يبو  ـــحت ـــةً ئ ـــاُل ناحي   ك الرتح

 

  حتــل مــن كــرب الالجــي هبــا العقــدُ 

  وروضة أنجـم اخلـرضاءقد حـسدت 

 

  حــصباءها وعليهــا ُحيمــد احلــسدُ 

  وأرض قدس من األمالك طـاف هبـا 

 

ــجدوا ــا س ــروا هب ــام م ــٌف كل   طوائ

  فأرخص الدمع مـن عينـني قـد غلتـا 

 

ــب يتقــدُ  ــوى يف القل ــب ج ــىل هلي   ع

                                 
.١٣٣ -١٢٤: الشيخ حممد حسني األصفهاين,  األنوار القدسية)١(
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  ل ومل تدع األشـجان منـك سـوىوق

 

ــدُ  ــها األس ــسة إذ ينتاُش ــب الفري   قل

  ياصاحَب العـرص أدركنـا فلـيس لنـا 

 

ـــدُ  ـــا رغ ـــيٌش لن ـــٌئ وال ع   ورٌد هن

ــل  ــار فه ــايل االنتظ ــا لي ــت علين   طال

 

ــدُ  ــار غ ــي لليــل االنتظ ــابن الزك   ي

ــا مقــالً   ــرا لن ــك الغ ــل بطلعت   فاكح

 

  يكـــاد يـــأيت عـــىل إنـــساهنا الرمـــدُ 

  لنبـل النائبـات وهـلها نحن مرمـى  

 

  يغني اصطباٌر وهى من درعـه الـزردُ 

ــم  ــاملني لك ــمل الظ ــف ش ــم ذا يؤل   ك

 

ـــددُ  ـــدي أعـــدائكم ب   وشـــملكم بي

  فاهنض فـدتك بقايـا أنفـس ظفـرت 

 

ـــا اجللـــدُ  ـــا خاهن ـــُب مل ـــا النوائ   هب

ــه عــددُ   هب أن جنـدك معـدوٌد  فجـّدك  قـد  ــشًا مال ــسبعني جي ــى ب   الق

ـــراً   ـــه نف   غـــداة جاهـــد مـــن أعدائ

 

ــدوا ــور اهللا واجته ــاء ن ــدوا باطف   ج

  وعــصبة جحــدوا حــّق احلــسني كــام 

 

  من قبل حـّق أبيـه املرتـىض جحـدوا

  جتّمعــت عــدة مــنهم يــضيق هبـــا 

 

  صـــدر الفـــضا وهلـــا أمثاُهلـــا مـــددُ 

ـــت  ـــال إذا برق ـــيهم بأبط ـــشّد ف   ف

 

  ســيوفهم مطــروا حتفــًا ومــا رعــدوا

  صــالوا وجــالوا وأدوا حــّق ســيدهم 

 

ــق الوا ــه ع ــف في ــدُ يف موق ــَد الول   ل

ــبح يف  ــى فأص ــر العقب ــاقهم ثم   وش

 

ــضدُ  ــي خيت ــجر اخلط ــدورهم ش   ص

ــرداً     وعـــاد رحيانـــة املختـــار منفـ

 

  بــني العــدى مــا لــه حــام وال عــضدُ 

ــتوتــرٌ   ــا فعل ــار م ــت أوت ــه أدرك    ب

 

ـــارًا هلـــا أحـــدُ  ـــدر ومل تكفهـــم ث   ب

  يكـــر فـــيهم بامضـــيه فيهـــزمهم 

 

  وهــم ثالثــون ألفــًا وهــو منفــردُ 

  التكــوين حمــوهملــو شــئت يــا علــة  

 

  ما كـان يثبـت مـنهم يف الـوغى أحـدُ 

ـــر اهللا حمتـــسباً   ـــربت ألم ـــن ص   لك

 

  إيــاه والعــيش مــا بــني العــدى نكــدُ 

   بحيـث عـىل مـنهمفكنت يف موقـف 

 

ــدُ  ــا تف ــاد القن ــدرك وف ــب ص   رحي

  حتى مـضيت شـهيدًا بيـنهم عميـت 

 

  عيوهنم شهدوا منـك الـذي شـهدوا

ــه  ــصيف كّفن ــري ال ــًا يف هج ــا ثاوي   ي

 

ــا القــصدُ ســايف ــه القن    الريــاح ووارت
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ــراك  وقــد ــو  ي ــز  ل   )١(شفي بمرصعك األعـداء ماحقـدوا  عــىل النبــي  عزي

  
 ١٣٦٢ واملتوىف سنة ١٢٧٤املولود سنة 

  يا سيد الكون يـا أعـىل الـورى نـسباً 

 

  يــا خــري منتجــٍب مــن خــرية النُجبــا

ــاً   ــاء مرتقي ــا مــن ســام يف ســام العلي   ي

 

ــا ــواَر واحلجب ــوُره األن ــال ن ــى ع   حت

  وفـــاخر األنبيـــاء املرســـلني بـــام 

 

ــص  ــد خ ــق ــامم ــريُم حب ــه اهللاُ الك   ا ل

  كفــاه فخــرًا بــأن كــان النبــيُّ لــه 

 

  جـــدًا وفـــاطُم أمـــًا والـــوُيص أبـــا

  فــام تــرى رشفــًا يف كــلِّ منتــسبٍ  

 

  مــــنهم إىل رشف إال لـــــه نـــــسبا

ـــه  ـــاري واليت ـــرض الب ـــيهم ف   عل

 

  بـــالوال قربـــافمــن تقـــّرب مــنهم 

ـــه  ـــشى برمحت ـــى اهللا أن يغ ـــد أب   وق

 

  من كـان يف اخللـق طـرًا للـوالء أبـى

ــن  ــّر فم ــامر ُم ــاء واألث ــن امل ــام م   ف

 

  بغٍض وباحلب بعٌض طـاب أو عـُذبا

  ولـــيس يوجـــد مـــن خلـــق بعاملـــه 

 

  إال وقـــد كـــان يف إجيـــاده ســـببا

  فمــن تــواله يلقــى خــري منقلــبٍ  

 

ــا ــار منقلب ــوى يف الن ــاله ه ــن ق   وم

   أراد مناجـــــاة اإللـــــه وملومـــــن 

 

  يمـــدد بـــه ســـببًا مل يـــستطع طلبـــا

  يــا ســيدًا كــان يف عــرش اجلليــل لــه 

 

ــُشهبا ــور وال ــريين الن ــسى الن ــوٌر ك   ن

ـــه  ـــا أمانت ـــًا ي ـــق حق ـــة احل ـــا آي   ي

 

  والباب والوجه والـرس الـذي حجبـا

ــن  ــني وم ــل املت ــروة اهللا واحلب ــا ع   ي

 

ــا ــه كتب ــذي يف غيب ــاب ال ــو الكت   ه

  قــرآن فيــه فــسلوهــو الــذي نــزل ال 

 

  حـــم يـــس عـــّم املرســـالت ســـبا

ــاً   ــا خلف ــياء الغــّر ي ــا خــاتم األوص   ي

 

ــا ــرى عقب ــت ال ت ــة قام ــه اخلالف   ب

  يانارص الـدين يـاغوث الـرصيخ ويـا 

 

  جميـــب دعـــوة مـــن نـــاداه منتـــدبا

  أنـــت الـــذي وعـــد اهللا العبـــاد بـــه 

 

ــا ــنهم الكرب ــو ع ــدهر جيل ــر ال   يف آخ

                                 
.٤٤: ا اهلندي، ديوان السيد رض٢٦ – ٢٥/ ٧:  أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني)١(
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ـــه   وأنـــت مـــن متـــأل الـــدنيا عدالُت

 

ــ ــام م ــاك ــت النوب ــدمًا نال ــور ق   ن اجل

   شــٌك يف حياتــك بــلولــيس عنــديَ  

 

ــودك يف ذا ــا لوالوج ــون ال نقلب   الك

  فالغوث من عصبةضّلت وقد ختـذت 

 

  مــن بغيهــا وشــقاها ديــنكم لعبــا

ــدعت  ــا ابت ــت وم ــام نال ــستنا ب   وألب

 

  ل قـد رضبـاالـذّ  ثوب األسى وعلينا

  وقد أبت أن ترى مـن نـسلكم أحـداً  

 

ـــن ط ـــه م ـــاإال أنالت ـــا العطب   غياهن

  وإن نسيت فال أنـسى وحلمـك مـن 

 

  بكفـــه أّمـــك الزهـــراء قـــد رضبـــا

  أحــشاها وأضــغطهاوألــصق البــاب  

 

  ظلــًام وأســقطها يــا عظــم مــا ارتكبــا

ــو يف  ــذي ه ــدل ال ــاهدها الع   ورّد ش

 

ـــذبا ـــرتى ك ـــيلٌّ واف ـــاب ع   أم الكت

ــاً     ومـن دنــا نحــو بيــت الــوحي جمرتئ

 

ــا ــت حطب ــوع ّمجع ــى بجم ــد أت   وق

ــرضم  ــنلي ــم م ــو يعل ــه وه ــار في    الن

 

ـــا ـــه إرب ـــن مأمول ـــغ م ـــه ليبل   في

ـــان متقـــداً   ـــوٍر ك ـــاء ن ـــد إطف   يري

 

  واهللا عـــام يريـــُد الظـــاملون أبـــى

  وليــتهم قنعــوا منهــا بــام ارتكبــوا 

 

ــا ــالم مرتكب ــلَّ يف اإلس ــن ج   وإن يك

ـــــه  ـــــًا يف محائل ـــــودوا علي   ومل يق

 

  قــــوَد البعــــري بعــــني اهللا مكتئبــــا

  ًال ملببــــًا بــــرداء الــــصرب مــــشتم 

 

  ُمــــــسلًام أمــــــرَه هللا حمتــــــسبا

ــا  ــق هب ــان األح ــٍة ك ــدعى إىل بيع   ُي

 

ــصلبا ــان وال ــدو األوث   مــن األوىل عب

  وُارشبــوا العجــل حبــًا يف قلــوهبم 

 

ـــا ـــه غـــري حـــب اهللا مـــا رشب   وقلُب

ــار حيــث هنــى    وخــالفوا أمحــد املخت

 

ـــا ـــنام ذهب ـــه أي ـــف عن ـــن التخل   م

  
 ١٣٩٧واملتوىف سنة  ١٣٣٢املولود سنة 

 

ـــا ـــت دياجين ـــُر وانجاب ـــبلج األم   ت

 

ــينا ــزت مواض ــُرص واهت   ورفــرف الن

  يا ليلة النصف من شعبان مـا برحـت 

 

ـــا ـــا أمانين ـــري بنجواه ـــراِك تغ   ذك
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ــا ــوى مفاخُرن ــام هت ــا ك ــودي علين   ع

 

  وطالعينــــا بــــام تــــريض معالينــــا

  مولودِك البكـر مـا انفّكـت خـواطُره 

 

  يــــــه تــــــسليناتثرينــــــا ومعان

ـــا  ـــزَّ موقفن ـــأر ممـــن ب ـــب الث   الطال

 

  مـــن الزمـــان وممّـــن هـــّد ماضـــينا

  والنـــارش الرايـــة الـــشهباء تعرفهـــا 

 

ــــــا ليالينــــــا ــــــا وتناغيه   أيامن

ــن  ــيِّ وم ــن آل النب ــة م ــن األئم   واب

 

ـــا ـــه رشحـــًا وتبيين ـــاُب ب   تـــمَّ الكت

ـــه  ـــُرش اإلســـالم رايت ـــه ين   ومـــن ب

 

ــا ــذوالً وموهون ــُر خم ــضوي الكف   فين

  ؤســس فيــه الــدين دولتــهومــن ي 

 

ـــاريخ قانونـــا ـــل احلـــق للت   وجيع

ــه    بقّيـــة اهللا مـــن أمـــست حقيقتـُ

 

ــــا ــــم اهللا مكنون ــــزن عل   ّرسًا بمخ

   فقدصاحب األمر يكفيك السكوت يا 

 

ـــا ـــا أعادين ـــلِّ رسايان ـــت بك   حاط

  ضــاق اخلنــاُق بنــا يف كــلِّ ناحيــة 

 

ــــا ــــا إالك ينجين ــــالذ لن ــــال م   ف

  فاهنض فكم من حسني غّص يف دمـه 

 

  فينـــا وكـــم مـــن يزيـــد يف نوادينـــا

ــرشنا  ــك واألحــداث تن ــم ذا وقوف   ك

 

ـــا   عـــىل الرزايـــا وبـــاألهوال تطوين

  جردُحسامك واحـصدأرؤسًا جبلـت 

 

ـــا ـــًا وتكوين ـــرائم توجيه ـــىل اجل   ع

ـــه  ـــريان إّن ل ـــب احل ـــري املوك   وس

 

ـــشجينا ـــدبًا بـــات ي   مـــن التـــّربم ن

  وحــرر اجليــل مــن أطــامع أنمــرة 

 

ــأريُخ جم ــا الت ــسار هب ــت ف ــاجن   نون

  تروي الصواريخ عنها ماهلا ارتعـدت 

 

ــــا ــــا وجــــرت منهــــا مآقين   قلوُبن

  مــوالي رمحــاك باإلنــسان تنــسفه 

 

  مطــامٌع أرعبــت حتــى الــشياطينا

ــل  ــلُّ منته ــا ك ــف من ــد ج ــل فق   عّج

 

ــا ــق يروين ــوردًا للح ــرى م ــال ن   )١(ف

 

                                
.٢٩٧:  مع النبي وآله صىل اهللا عليه وآله)١(
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 ١٣٩٨، واملتوىف سنة ١٣٢١املولود سنة 

 

ـــــًة ورسورا ـــــون هبج   مـــــأل الك

 

ــــورا ــــا وأرشق ن ــــى باهلن   وازده

ــــا  ــــرسات مل ــــة امل ــــسى حل   واكت

 

  فيــــه مهــــدُينا جتــــّىل ظهــــورا

  ظهــر النــوُر ليلــة النــور مــن نــو 

 

ـــــستنريا ـــــا م ـــــحى زماُنن   ٍر فأض

ـــاً   ـــان حميط ـــالعرش ك ـــوٌر ب ـــو ن   ه

 

ــــورا ــــأنًا ده ــــلَّ ش ــــد اهللا ج   يعب

ـــذ اهللاُ  ـــونوم ـــاره للك ـــاء إظه    ش

 

  فــــضالً عـــــىل العبـــــاد كبـــــريا

ــــور  ــــور للن ــــك الن ــــل اهللا ذل   نق

 

  شموســــــًا مــــــضيئًة وبــــــدورا

  مـــــن أٍب ماجـــــٍد وأمٍّ حـــــصانٍ  

 

ــــــريا ــــــم تطه ــــــر اهللاُ ذاهت   طّه

ــــل بطونــــاً   ــــذا حي ــــزل هك   مل ي

 

ـــــةً  ـــــاهراٍت رشيف ـــــوراط    وظه

ــــــــة ذات   ــــــــرجس التقي   وإىل ن

 

ـــورا ـــه ذاك الن ـــى اإلل ـــضل أهن   الف

ـــ  ـــدا الن ـــنفب ـــصف م ـــة الن   وُر ليل

 

  شعبان حـني الـصباح أبـدى سـفورا

ــور  ــن ن ــون م ــواملُ الك ــتنارت ع   فاس

 

ــــدجيورا ــــال ال ــــذي ج ــــناه ال   س

  بوركـــــت ليلـــــٌة توّلـــــد فيهـــــا  

 

ـــورا ـــّع ظه ـــيا وش ـــاتُم األوص   خ

  ليلـــٌة مثـــُل ليلـــة القـــدر فيهـــا 

 

ــــورا ــــُري األم ــــاملُ اخلب ــــّدر الع   ق

ــضالً عظــيامً   ــت ف ــعبان نل ــهُر ش   ش

 

  شــــأنًا خطــــرياومزايــــا شــــتى و

  خــــّصك اهللا بالرضــــا وارتــــضاك 

 

ــــورا   اهللا للمــــصطفى فنلــــت احلب

ــدي  ــائم امله ــسني والق ــع احل   وبوض

 

  نلــــــت التعظــــــيم والتقــــــديرا

ــهٌر ولكــن  ــعبان أنــت ش ــهُر ش   ش

 

  )١(فقــت يف فــضلك الــشهري الــشهورا

 

                                
.١٣٨ -١٣٧/ ١:  األزهار األرجية، الشيخ فرج العمران)١(
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 ه١٤١٠واملتوىف سنة   ه١٣٣٨املولود سنة 

 

  يا مطلـع الفجـر خـلِّ الفجـر ينتـرشُ 

 

  عــىل الربــا فلعـــّل الليــل ينحـــرسُ 

  فـــربام ُترســـل األطيـــاُر نغمتَهـــا 

 

  ورّبــام بعــد صــمٍت ينطــُق الــوترُ 

ــست  ــدما يب ــوٌد بع ــرض ع ــام اخ   ورب

 

  جـــذوُرُه فيـــضوُع العطـــُر والزهـــرُ 

ـــضارُته  ـــى ن ـــود إىل املرع ـــد تع   فق

 

ـــًا وينهمـــرُ  ـــبس أحيان ـــالقطُر ُحي   ف

ـــود إ  ـــد تع ـــام هبجتهـــاوق   ىل األي

 

ــورق الــشجرُ  ــذٍب ي ــد ج ــام بع   ورّب

ــق ســاطعةً   ــمُس احل ــتبزُغ ش ــدًا س   غ

 

  غــدًا ســُرتفع عــن أقامرنــا الــسرتُ 

  يف نفـــرٍ ) القـــائُم املهـــدي( وخيـــرج 

 

  كـــأهنم أنجـــٌم يف األرض تنتــــرشُ 

ـــه  ـــالم رايُت ـــتخفق لإلس ـــدًا س   غ

 

ــاُن تزدهــرُ  ــُرش العــدُل واألوط   وُين

ــ  ــى يف الن ــًا ُترجت ــا غائب ــهي   اس طلعُت

 

  متـــى القيـــام فـــإن الليـــل معتكـــرُ 

  متــى النهــوض فقــد ضــّلت ســفائنُنا 

 

ــه العــرصُ  ــت ب ــاخٍب فائ ــٍج ص   بامئ

ــُري واحــدةٍ   ــى غ ــسفائن غرق ــُل ال   ك

 

  هبـــا النجـــاُة وفيهـــا يـــأمُن البـــرشُ 

ـــا وســـنىً   ـــاٌن هل ـــت رب ـــفينٌة أن   س

 

ــدهُر مفتقــرُ  ــك ال ــا إلي ــد خطاه   فق

  فأنــت أنــت الـــذي تعلــو بيارُقـــه 

 

  لــُذرى وبــك اإلســالم ينتــرصُ عــىل ا

ــذه  ــرآن تنق ــذي الق ــت ال ــت أن   وأن

 

ــات والــسورُ  ــا اآلي ــضيئ بن ــى ت   حت

ــه  ــون أمجع ــام الك ــك زم ــى إلي   يلق

 

  فالــشمس ســائرةيف الركــب والقمــرُ 

ــمٌ   ــا مولــدًا رّف فيــه للهــدى عل   ي

 

ــالكون مزدهــرُ  ــرشقة ف ــشمِس م   كال

  ويــــا رؤى لفتوحــــاٍت وألويــــةٍ  

 

ــاغي وتنــدحرُ  ــوى الب ــا ق ــر منه   تف

ـــريةً   ـــاق ن ـــرشائُع يف اآلف ـــىل  ال   تع

 

  يف ظّلهــا العــدُل فيهــا العــزُّ والظفــرُ 

ــةً   ــال هانئ ــدهيا األجي ــىل ه ــشى ع   مت

 

  يف نعمـــة اهللا يغـــدو الكـــلُّ ينغمـــرُ 
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  يــا كوكبــًا تــرشق الــدنيا بطلعتــه

 

  فينمحـــي حالـــُك األيـــام والُعـــرسُ 

ــرشقة  ــراك م ــم ذك ــا أن نق ــا عيبن   م

 

ــا ال ــزغ يف ذاتن ــا إن ت ــل عيبن   ِفكــرُ ب

  فــاحلُق حــٌق وقــد جــاء الرســول بــه  

 

ـــُر (لـــذا فإنـــا إىل    )املهـــدي ننتظ

  
 هـ١٣٥٩املولود سنة 

ُنظمت هذه القصيدة يف حتية صاحب الزمان عليه السالم وُتليـت يف : قال

 وُنـرشت يف جملـة ١٤١٤ شـعبان ١٥ندوة خاصـة يف ذكـرى مولـده الـرشيف 

 :فمنها هذه األبيات: أقولر النجفية، اإلنتظا

   ونــستهديى ُهنــدبطلعتــه الغــراء

 

  فشعي عىل اآلفـاق يـا طلعـة املهـدي

  أقيمي الُضحى حيًا فـام بـرح الـُدجى 

 

ـــسودِ ينـــيُخ عـــىل الـــدنيا بأربـــدَ     م

ــةً   ــورًا وهبج ــاُل ن ــدى خيت ــُر اهل   وفج

 

ـــدِ وحيتـــضُن األرجـــاءَ     يف أرِج النَّ

ـــة و  ـــارسَّ اإلمام ـــَت ي ـــىتعالي   النُه

 

شــدِ  ــة والرُّ ــارمَز القداس ــَت ي   وبورك

  فيــا شــعلَة احلــقِّ املبــني تــوهجي 

 

  ويا صولَة الـديِن احلنيـِف بنـا جـّدي

  ٍ   أعيــدي لنـــا عهــَد النبـــيِّ بيثـــرب

 

  وعــَرص عــيلِّ الُطهــِر يف كوفــة اجلنــدِ 

  أعيدي صدى القرآِن كاألمس هـادراً  

 

  وما شـيَّد اإلسـالم يف سـالِف العهـدِ 

  ُ ــى تــرشق ــامت ــشمُخ أنُفه ــدنيا وي    ال

 

 ٍ   الـسيِف ُسـّل مـن الغمـدِ ك بمنصلت

ــاء  ــن بطح ــُف م ــائمٌ ويزح ــَة ق    مك

 

  يقوُم عـىل اسـم اهللا بـالُيمن والـّسعدِ 

  ِم واحلقــدِ كــام ُملئــت بــاجلوِر والظلــ  هــا  عــدالً  وقــسطًا  ورمحــةً ؤُ فيمل 

* * * * 

  ويا صاحَب األمِر استطال بنـا املـدى

 

ـــدةُ  ـــاَك أفئ ـــت إىل لقي    املجـــدِ وحنّ

  ويا صاحَب األمر استجار بَك اهلُدى 

 

ك مـــابني الربيـــة بالقـــصدِ    وخـــصَّ

  أجل طرفَك املحزوَن فينا فهـل تـرى 

 

  سوى نزواٍت من جنـوٍح ومـن صـدِّ 
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ـــإنام ـــالظهور ف ـــل ب ـــديُتك عّج   ف

 

  كجمر الغضا هذي القلوُب من الوجدِ 

  أغث حوزَة اإلسـالم مـن كـلِّ جـائرٍ  

 

  لِّ مرتـــدِ وطّهـــر بـــالَد اهللا مـــن كـــ

ـــاِن بثـــورةٍ   ـــَت الزم ـــر طواغي   ودّم

 

صــدِ  ــسياسِة بالرَّ ــياطَني ال ق ش ــوِّ   وط

  وضّيق خنـاَق احلاقـدين عـىل اهلـدى 

 

  وشّمر إىل اإلصالِح عن سـاعد اجلـدِّ 

ـــائامً     فأنـــت عـــامُد الـــدين مـــازال ق

 

 ِّ ــدِ ومنتظــُر األجيــاِل للحــل    والعق

  )١(اهلدى من  واثبني عـىل عمـدِ جراُح    فقد  ُعّطل  الرشُع  الرشيُف  وُاثخنت 

وله أيضًا قصيدة ألقيت يف الكاظمية يف جامع آل ياسني والكرادة الرشقية 

 :، فمنها هذه األبيات١٣٨٣يف احتفاالت ميالد صاحب األمر عليه السالم سنة 

ـــامرا ـــق واألق ـــوَم األف ـــاول نج   ط

 

  وحتــــدَّ هــــذا العــــامل املنهــــارا

  وتـــبنَّ جـــيالً صـــاعدًا وشـــبيبةً  

 

ــــراراً ع   مالقـــــًة وصـــــحابًة أبـ

ــة  ــأريخ يف أطروح ــىل الت ــمخ ع   واش

 

  تـــدُع الطواغيـــَت الكبـــاَر صـــغارا

  وأفــــض علينــــا نفحــــًة قدســــيةً  

 

ـــول وتُ    لهـــم األفكـــاراتغـــذو العق

ــت قرائحــاً   ــام وهب ــددُت ب ــد م   فلق

 

  وكـــشفت عـــن قبـــساهتا األســـتارا

ـــاجزاً   ـــستجدُّ مع ـــُدك ي ـــا زال جم   م

 

  تغــزو الــردى وتــصارُع األفكــارا

ـــه  ـــأريخ يف خطوات ـــع الت ـــاٍر م   س

 

ــــصارا ــــاَل واألع ــــستقبُل األجي   ي

ــــاً     كالبـــدر يف كبــــد الـــسامء ُحملق

 

ــــــوارا ــــــدفٌق أن ــــــعاُعه مت   وش

ــا  ــاة وأفقه ــىل احلي ــداك ع ــي ه   ُيزج

 

ـــدرارا ـــسالً م ـــوُح وسل ـــًا يف   أرج

ـــزل  ـــت ومل ت ـــديِّ كن ـــد امله   يامول

 

ـــــارا ـــــداِت من ـــــاِت اخلال   للطيب

ـــه  ـــٍد وحديث ـــَد حمم دت عه ـــدَّ   ج

 

  تــــــه متأرجــــــًا معطــــــاراوأعد

ــعلةً     أرشق عــىل احلفــل املبــارك ش

 

  وضــــــاءًة أو كوكبــــــًا ســــــيّارا

  واستجل من هذي النفـوس شـغافها 

 

ــــــارا ــــــا قيث ــــــنَّ يف أعامقه   وتغ

                                 
.٣١٦ -٣١٥:  ديوان أهل البيت عليهم السالم، الدكتور حممد حسني الصغري)١(
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  ســـرتى النفـــوَس موهلـــاٍت فرحـــةً 

 

ـــسجت خيـــوطَ  ـــاران ـــا أوت    والئه

ــر  ــبُّ يف ــف احل ــك كي ــحرهُ غُ لرتي    س

 

ــارا ــبِّ أس ــب املُح ــن قل ــكُّ ع   ويف

ـــــك عا  ـــــٌة آلل حممـــــدٍ هاتي   طف

 

ــــائغًا دّرارا ــــواهم س ــــت ه   رشب

؟ إذا طربــــُت وإنــــام    مــــاذا عــــيلَّ

 

ـــأنطق األشـــعارا   طـــرب الفـــؤاُد ف

  يـا صــاحب األجيــال حــسُبك رفعــةً  

 

ــارا ــوَم فخ ــَب والنج ــمت الكواك   س

  لـــك يف مـــصفِّ اخلالـــدين مكانـــةٌ  

 

  تـــستوجب اإلجـــالل واإلكبـــارا

  قــيٌم مــن املُُثــل الرفيعــِة صــّريت 

 

  يـــاة جلرهيـــا مـــضامراُســـوح احل

ــافحت  ــو  ص ــٌة  ل ــارٌف  خّالق   )١(صـــمَّ  اجلبـــال  ألنبتـــت  أزهـــارا  ومع

 
 ١٣٧٢املولود سنة 

لسامحة الشيخ أيده اهللا تعاىل ختميس أبيات للدكتور الـشيخ عبـد اهلـادي 

ن الفضيل يف انتظار اإلمام عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف، وقد أرسلها له يوم كـا

 .١٤٠٧يف جدة يف شوال سنة 

  طال الغياُب وأجـدبْت أرُض اهلـدى

 

ــدى ــدَّ امل ــه ح ــاوز خطب ــرشُّ ج   وال

ــه  غــدا    وُظهــوُر شــمِس  احلــقِّ  أرقُب

 

  أنا يف انتظـارك طـال أو قـُرصَ املـدى

ــدا ــُر الع ــُسني وال هج ــُد يؤي   ال البع

  ولقـــد تعالـــت للمفاســـد صـــيحةٌ  

 

  فمتـــى هتـــبُّ مـــن املهـــيمن رمحـــةٌ 

    تــضوُع  مــن  النــسائم  نفحــةٌ ومتــى 

 

ـــَك  املوعـــود  إال  نـــسمةٌ    مـــا  يوُم

دى ــصَّ ــب ال ــا هل ــي هب ــٌة نطف   روحيِّ

  إنــــا لنرغــــب أن ُيظلّلنــــا اللــــوا 

 

  ونكوَن جنَد احلـقِّ يف سـحِق العـدى

  ونمــوت  أو  نحيــا  إذا  شــبَّت  لظــى 

 

  قسًام بسيِف  أبيــك  حيـدرِة  الـوغى

                                
.٣٠٠ -٢٩٨: ديوان أهل البيت عليهم السالم، الدكتور حممد حسني الصغري )١(
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  الــردىنحــُن العطــاُش الطــالبو ِورد 

قا  ــصدِّ ــديِم ُم ــِد الق ــُت بالوع ــا زل   م

 

ـــرشقا ـــًا ُم ـــق يوم ـــؤمالً للخل   وم

   وموطنــًا  نفـــيس  عـــىل  ذاك  اللقـــا 

 

ــا ــوالء  ُمعتّق ــن  رشب  ال ــاّرض  م   م

ــــدا ــــره إالّ الِف ــــرى يف مخ   أن ال ي

 : وله أيضًا يقول ضمن قصيدة له

ــةٍ    سيــرشُق وجــه الــدهر يومــًا بطلعت

 

ُ هبــدي ســناها يــنجيل اهلـّـُم    والكــرب

ـــةٌ   ـــٌن ودول ـــاِق دي ـــُر يف اآلف   ويعم

 

 ُ ــت احلُجــب ــإذن اهللا إذ زال ــوُم ب   تق

  وقــاد جيــوش اهللا صــاحُب أمرنــا 

 

 ُ   وأعواُنه جربيـُل والـصفوُة الـصُحب

ـــه  ـــالنبّي   وآل ـــّدد   ب ـــاربِّ   س   في

  

 ُ   ُخطانا فدرُب احلّق حقًا هـو  الـدرب

 
 ١٣٨١املولود سنة 

 

ــا ــالم برهان ــذ اإلس ــا منق ــت ي   حيي

 

  حييـــَت يـــا حـــامالً ســـيفًا وقرآنـــا

  حييت تستمطر اآلفـاق مـا حــملت 

 

  طياُهتـــا مـــن هليـــِب اجلـــوِر نريانـــا

ــــاً   ــــع اآلَه يف حــــّد الظبــــا هلب   جتمِّ

 

  تـــصبُّه فـــوق هـــاِم البغـــِي بركانـــا

  نـــارًا تـــدك رصوح البغـــي صـــاليةً  

 

ــا ــًا وتيجان ــعوا عرش ــا رصَّ ــذيُب م   ت

ــرَق الظلــَم يف أوكــار ســطوته    لتح

 

  ويـــصطيل بـــرضاِم احلـــقِّ خـــرسانا

ــبِىل ِمَزقــاً   ــس ال ــذوي إىل رم ــرُّ ي   خي

 

ــــدوانا ــــًام وع ــــت ظل ٍة ملئ ــــوَّ   ِهلُ

  بحيـــث ال نـــدم جيـــدي وال َســـَعةٌ  

 

ــا ــذي دان ــَن ال ــه ِدي ــل ل ــى وقي   ُترج

ــاجلمر مــضطرماً   ــه ك ــن فوق ــاُل م   ُهي

 

  شــــواُظ حمنتِنــــا أيــــاَم بلوانــــا

ــــُرب ا  ــــَو اآلِه يف جــــدثٍ ونق   آلَه تل

 

  فكـــم حـــسوناُه ويـــالٍت وأحزانـــا

تَه  ــصَّ ــمِّ غ ــأس الغ ــا بك ــم جرْعن   وك

 

ــلوانا ــصِرب س ــلْونا وذاُت ال ــم س   وك
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  وكم سـكبْناعىل شـاطي النـوى ِمحَـامً 

 

ــا ــنفَس أحيان ــسيلِّ ال ــدموع ُت ــن ال   م

ــار وال  ــأُس االنتظ ــأُس ي ــا الي   يغتاُلن

 

ـــجانا ـــسًا وأش ـــا أحاسي ـــاُل ُ منّ   يغت

  رنــو إىل مركــب التــأليف جيمُعنــانَ  

 

ــا ــشتاِت فكــم شــطَّْت رسايان   مــن ال

ــدت  ــرى وإن َبُع ــضفَة األخ ــا ال ن   ُيِقلُّ

 

ــا ــه إِحيان ــشْأٍو في ــذٌب لِ ــسُري ع   فال

ــــرةً   ــــبِّ مزه ــــروج احل ــــا مل ن   ُيِقلُّ

 

ــا ــًا ورحيان ــا روح ــن عبِْقه ــستاُف م   ن

ــــهُ     ملرفــــأٍ يف حنايــــا احلــــبِّ َمْرَتُع

 

ـــ ـــاُل ن ـــا خيت ـــان اإلخ   شواناويف حن

  إىل األمـان وهــل غــري األمــان هــوىً  

 

  نـــصبو إليـــه وتعلـــو فيـــه أصـــدانا

ـــا  ـــُد محرُهت ـــي مل تب ـــوروِد الت   إىل ال

 

  إال بـــــريِّ دٍم صـــــبَّتْه قتالنـــــا

ـــُب نـــرضُته    إىل اليفـــاِع الـــذي مل َختْ

 

ـــــبانا ـــــاالً وش ـــــقيناه أطف   إال س

ـــُل صـــورُته    إىل اجلـــامِل الـــذي مل َحتْ

 

ــــًا وفتّا ــــشقناه خّالب ــــد ع ــــاوق   ن

  ْ   إال كــام شــاءت األقــداُر وانخــسفت

 

ـــا   منـــا بـــدوٌر تـــردُّ البـــدَر خجالن

ــامم يــدٌ   ــف الغ ــَضْت خل ــام َأْوَم   فكل

 

ــــا ان ــــضًا وُمرَّ ــــا بِي ــــن أن هب   نظ

َر الـصْفُو واْستَـْرشى الظـالُم بـه    تَعكَّ

 

  وصـــال كالـــشبِح املـــسعوِر هيامنـــا

ــفةٌ   ــوه عاص ــى تعل ــُر األس ــار بح   وث

 

ـــايت وغط ـــه الع ـــا موُج ـــاوجاءن   ان

  فـــنحن يف بحـــر آمـــاٍل َتقاَذَفنــــا 

 

  مـــدًا وجـــزرًا فأدنانـــا وأقـــصانا

ــرٍ     بحــٍر ِخــَضمٍّ عميــٍق داكــٍن عك

 

ـــا ـــحبًا ودخان ـــٌم ُس ـــطُحه مفع   وس

  فكيف نبـُرص خلـَف احلُْجـِب غايتَنـا  

 

ـــا   وصـــارُم اليـــأِس أضـــنانا وأعيان

  والعــُني يف دمِعهــا القــاين بحرَقتِــه 

 

  كـــأنام اصـــطنعْت بالـــدمع أجفانـــا

ــةً   ــف نبحــُر حتــى لــو جمازف   أم كي

 

ــا ــوقًا ملرمان ــا ش ــدو بن ــنفُس حت   وال

ــاحُبه  ــوٌب وص ــرُّ حمج ــُب الغ   واملرك

 

ـــا ـــاِر ربان ـــاُج لإلبح ـــُب حيت   والرك

  ها نحن رغـَم رصوِف الـدهِر يف ثقـةٍ  

 

  ورغـــم مـــا محلـــت منهـــا رزايانـــا

ــا  ــد َأرضَّ بن ــٍب ق ــوِل مغي ــَم ط   ورغ

 

  وزاد يف الـــزمن املـــشؤوِم أزمانـــا
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ٌ واهللا ـــا ِرَيـــب ـــْت أذهاَنن ـــا خاجل    م

 

ــــا ــــكٍّ يف خفايان ــــسة ش   وال هبم

ــــ  ـــا ال ـــو لواِقِعن ـــام نرن ـــا كل   لكنن

 

ــــوانا ــــوانًا وأل ــــذِب أل ـــمرِّ املع   ـ

ْحـُب و األفيـاُء فارهـةٌ     ضاقت بـه الرُّ

 

ـــا ـــٍر ومروان ـــاروَن يف وك ـــل ه   تق

  وثرثـــرْت باســـِمه األهنـــاُر ُمْرتعـــةً  

 

ــا ــشان ظمآن ــا عط ــن حوهل ــات م   وب

بُ   َ ـــِذِهمن ـــى ملنق ـــَة الغرق ـــا رصخ   ثُّه

 

ــا ــيالً وطوفان ــى س ــراهم أس ــا ع   مم

ــه  ــيُض ب ــا تف ــدري م ــن واهللاِ ن   ونح

 

ــــا ــــك آالمــــًا وحتنان   جــــراُح قلبِ

ــــةً   ــــت األرزاُء مطبق ــــْذ تكالَب   َفُم

 

ــا ــد حان ــِر ق ــزوَغ الفج ــُت أنَّ ب   أيقن

  أيقنُت أنَّ ربيـَع الكـوِن سـوف يـرى 

 

  بـــأن موعـــَده املحتـــوَم قـــد حانـــا

   أْن تزهـــَر اآلفـــاُق ُمبَْهَجـــةً قـــد آنَ  

 

ــذالنا ــرسورًا وج ــدهُر م ــسَم ال   ويب

لدنى فرحـاً     وحيكَم اخلـصُب أصـقاَعًا

 

ـــا   ويزدهـــي املحـــل مكـــسوًا وريان

  وينتــيش العــدُل يف أســمى مراتِبِــه 

 

  يطبــُق الكــوَن إخالصــًا وإحــسانا

ــةً   ــاُء تائب ــرصُرص اهلوج ــسكَن ال   وت

 

ــلطانا ــَك س ْي ــشكائَم يف كفَّ ــى ال   تلق

  ونكحَل العَني من وجـٍه يفـيُض سـناً  

 

ـــــا ـــــساماٍت وإيامن ـــــًة وابت   ورأف

ــِسه  ــًا بمجل ــصدَر إيناس ــرشَح ال   ون

 

ـــا ـــًا وفرحان ـــُب مياس ـــَق القل   وخيف

ــا أمــالً   ــِرص ي ــا ويلَّ الع ــيدي ي ــا س   ي

 

  غنَّـــى بـــه القلـــُب أنغامـــًا وأحلانـــا

ــِدنا  ــشاَق يف َغ ــَه الع ــام أول ــْل ف   عج

 

ـــا ـــصارًا وأعوان ـــك أن   للـــسِري خلَف

  عجْل وعينُك خلـف الغيـب ترعانـا 

 

  وأمجــْع بنــوِر اهلــدى واحلــبِّ أهوانــا

ــــا  ــــًا لفرقتِن َ أنياب ــــرشَّ ــــُد ك   فاحلق

 

ـــا ـــه ُثعبان ـــاٍب من ـــلِّ ن ـــأنَّ يف ك   ك

ــــةٌ   ــــالٌء موزع ــــوَم أش ــــا الي   وأنن

 

ـــــا ـــــْن يف اهللا إخوان ـــــا مل نك ن   كأنَّ

  فاشهر ُحـسامك فالبـرشى بومـضته 

 

ــبحًا وتبيانــا ــَل الــورى ص ــُري لي   تن

ــا  ــدين بن ــيوُف احلاق ــوُح س ــم تل   فك

 

  حتتــــلُّ أنحَرنــــا غمــــدًا وميــــدانا

ــى  ــحكًة وأس ــداها ض ــُؤ م ــه مل   تتي

 

ــــدانا ــــا حت ــــي تْفرين ــــا وه   كأهنَّ
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ــا ــالً ونطعُمه ــشحذها جه ــُن ن   ونح

 

ـــــا ـــــرار قربان ـــــوالني للك   دم امل

  ٌ ـــاِم ال قـــبس ـــِة اآلث ـــوُص يف ُجلَّ   نغ

 

  ييضُء وسـَط ُعبـاِب الـذنِب مـرسانا

ــالعلمِ   ــاُس ب ــاالن ــو عزهت ــسعى نح    ت

 

ــصيانا ــرصح ع ــني ال ــوا يف مت   وإن بن

ــام  ــن يف الُعل ــَري الطع ــَر غ ــن مل ن   ونح

 

  وغــــَري ســــبِّهم درســــًا وعنوانــــا

  

  بزغَت فالـشمُس خجـىل مـن ُحمياكـا

 

  يا صاحب العرص بـل جـذىل بلقياكـا

ــد   ــك ق ــا حتكي ــشمُس يف أوجه ال ال

  صـــــــــــــــــــــــــــــــغرت

ــ ــور مرآك ــن ن ــا م ــري نوره ــا ب   امم

  لقــد أنــرت ُذكــاًء فاستــيضء هبــا 

 

ــا ــًا فأعطاك ــسام روح ــت ربَّ ال   أطع

  بكــم أنــارت وكــلُّ الكــون يف يــدكم 

 

  عبــٌد مطيــٌع وربُّ الكــون أوالكــا

  واستبرش الكـوُن مـرسورًا بطلعـتكم 

 

  وماســت األرض مــن أشــذاء رياكــا

  لألرض فخٌر عـىل كـلِّ الكواكـب أن 

 

  داست عىل خـّدها املبـسوط رجالكـا

ـــاخرةً وأز  ـــامرا مف ـــرت أرُض س   ه

 

ـــا ـــعت بمغناك ـــدائن إذ ش ـــّل امل   ك

ــتكم  ــت حمب ــيعٌة عّب ــرشت ش   واستب

 

  وحــــبّكم ذاتنــــا هنــــواك هنواكــــا

ــالم نــوركمُ   ــى اإلس ــا مح ــدا ي ــا ب   مل

 

ــرشاكا ــالُم ب ــا إس ــل ي   صــحنا نجلج

  بــرشى ُتــزف إىل الزهــراء فاطمــة 

 

  وســـادة الكـــون واألطهـــار آباكـــا

ــد املــصطفى واملرتــىض ومهــا    ألمح

 

  نفٌس مـن النـور يف جـسمني جـداكا

ـــدمها  ـــق بع ـــري اخلل ـــزكيني خ   و لل

 

  مــن هــّدما لــرصوح الكفــر أرشاكــا

ــــم  ــــن هب ــــوار م ــــة األن   وللثامني

 

  نرجــو الــشفاعة يف األخــرى أحباكــا

  هذا الفخار لعمري طاب من حـسبٍ  

 

ــامكا ــد أس ــسٍب باملج ــن ن ــاٍم وم   س

  يــا خــري آٍل وخـــري اخللــق ُكلهـــم 

 

ـــًا وولـــداناً  ـــسًا وجن    وأمالكـــاإن

  قــد ُكنــتُم للنُهـــى والعلــم مملكـــةً  

 

ـــا ـــد مالك ـــا واملج ـــىل و اإلب   و للُع

ـــنةٌ   ـــا ِس ـــزل يف ذهنن ـــوالكُم مل ت   ل

 

ــا ــاس إدراك ــل الن ــول جه ــم حت   بك
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  بوركت يـا نـوُر يـا قلـب احليـاة ويـا

 

ــا ــون مغناك ــه الك ــود فُكن   رسَّ الوج

ــد  ــون معتم ــن الفرع ــت يف زم   بزغ

 

  اكاذي الغانيات الذي مـا انفـك سـفّ 

  قـــد رام قتلـــك بـــذالً كـــلَّ طاقتـــه 

 

  لكــــنام اهللا عــــن عينيــــه أخفاكــــا

ـــاً   ـــًا ملك ـــًا ُمرعب ـــا جنين ـــا رأين   وم

 

ـــا ـــيِّ إالك إالك ـــيم النب ـــري الكل   غ

ـــ  ــه ول ــور اإلل ــوا ن ــأن يطفئ ــوا ب   رام

 

  ـــكن رام ربُّــك يف إمتــام أضــواكا

  هـذي حكيمُة مل تلمحـك عـن كثـبٍ  

 

  فكيف عُني العـدى جّلـت سـجاياكا

ــاول  ــعبان عادتن ــصف مــن ش ــُة الن   يل

 

  عيــٌد عظــيٌم هبــا مــن طيــب ذكراكــا

  طوبى لنـرجس أن جـاءت بمعجـزة 

 

  وتلـــك واهللا بعـــٌض مـــن مزاياكـــا

ــدثت  ــا ح ــسواها مثله ــن ل ــم تك   فل

 

  أن أخفي احلمل عن هذا وعـن ذاكـا

  طــوبى فــام بعــدها أنثــى أتــت بفتــى 

 

  يف الصرب أويف كـامل الـنفس حاكاكـا

ـــا عرســـاً   ـــد اختاره ـــهوأمح    لوارث

 

  للعــسكري ومــا أوصــاه أوصــاكا

ــأيت و طلعــتكم    مــن املــسيح الــذي ي

 

ــرض بيــرساكا ــاك واخل ــسى بيمن   عي

  وأنت بيـنهام كالـشمس كاألسـد الــ 

 

  ـضاري وومض سنا املـايض بيمناكـا

ــامً     وحــولكم صــفوٌة حّفــت بكــم ُنُج

 

  زهـــرًا غطارفـــًة بيـــضًا وُنـــّساكا

ــذمٌ   ــصامٌة خ ــم صم ــٍف هل ــلِّ ك   يف ك

 

ــا فا ــاي ــستبق فتاك ــم ال ت ــك الظل   ت

ــشهد أن  ــرش ي ــه الع ــيدي وإل ــا س   ي

 

  البــني أدمــى احلــشا عّجــل بمــسعاكا

  من صادف الشوك كان الـورد غايتـه 

 

  فكيــف ُنبــرص بعــد الــشوك أشــواكا

  متى نرى األرض خرضاء الربى بكـم 

 

ــداكا ــا مــوالي أص   ومتــأل الرحــَب ي

ــا  ــوارًا يكلله ــق أن ــىل األف   فاســطع ع

 

ـــسالم وعـــنيُ  ـــاُج ال ـــات    اهللا ترعاك

  وارصخ عىل سـدم األكـوان منتـرصاً  

 

ـــا ـــٌن يف ثناياك ـــق ره ـــرصخُة احل   ف

ـــا  ـــل م ـــو ونأم ـــزل نرج ـــا مل ن   فإنن

 

  وعــــدتنا أننــــا نحظــــى بمرآكــــا

ــسنا  ــوم أنف ــسينا الي ــد ن ــا ق ــو أنن   ل

 

ــساكا ــيس نن ــن ل ــرو يف ذاك لك   ال غ
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  قد غبت غيبتك الكربى و ها هي ذي

 

ــا ــذ منحاك ــو عــىل ألــف عــام من   ترب

  وامتدت األلـسُن احلمقـى وكـان هلـا 

 

  ثـــأر ببـــدر أرادوا فيـــه إقـــصاكا

  ٌ ــه خبــل ــن ب ــوى م ــك دع ــٌل تل   فقائ

 

  وقائــــٌل إن يف ذا الــــدين إرشاكــــا

  ٌ   وقائـــٌل كيـــف يبقـــى إنـــه عجـــب

 

ـــا ـــشاك أبقاك ـــذي أن ـــت إن ال   فقل

  ذرهم خيوضوا فقد تاهـت بـصاُئرهم 

 

ــا ــاجون أّفاك ــع الن ــا أتب ــات م   هيه

ـــا  ـــل فاجلب   ُر مقتـــدرٌ إن كـــان بالعق

 

ـــا ـــق إبقاك ـــًا يف اخلل ـــيس ممتنع   ول

  أو كان بالنقل عيـسى الـروح حجُتـه 

 

ــواكا ــواه س ــن س ــُرض م ــذلك اخل   ك

  واألرُض لوالك سـاخت أنـت آيُتهـا 

 

ــا ــدين لوالك ــاُة ال ــتقامت حي   وال اس

  يا سيدي أنت يف العينني يف الـدم بـل 

 

ــكناكا ــوالي س ــا م ــب واهللا ي   يف القل

  ه بـــدًال ُمرادنـــا احلـــق ال نبغـــي بـــ 

 

  فكــــان ملــــا أردنــــاه أردناكـــــا

  رأيتـــك احلـــق ملـــا أن عملـــت بـــه 

 

ـــا ـــق إياك ـــت احل ـــت رأي   أو اقتفي

ــرسعةً   ــك م ــا لبت ــت أرواحن ــو رم   ل

 

ــا ــيدي هاك ــا س ــا ي ــرت هب ــإن أم   ف

  قل نصغ واطلب ننفذ وادع نأِت ومر 

 

ـــرساكا ـــرًا بم ـــرس ط ـــب وارس ن   نل

ـــا أمـــالً   ـــالُم اهللا ي ـــا س ـــك من   علي

 

ــى ــا تلق ــدت وم ــًا ول ــايوم    وحمياك

  
 هـ١٣٨٣املولود سنة 



  فجــرًا يــشُق ظــالمَ الليــل ننتظــرُ 

 

  يف مولـــــٍد بجـــــالِل اهللاِ يزدهـــــرُ 

  يعـــــوُد فيـــــه آلِل اهللا حقّهـــــمُ  

 

  ويـــستجيُب لرّبـــان اهلـــدى القـــدرُ 

  وتنـــضوي حتتـــه الرايـــاُت مـــرشقةً  

 

ــالُص والطهــرُ  ــبُّ واإلخ ــا احل   يزفُّه

  ألبــيُض الوضــاُح يــدفعهاضــمُريها ا 

 

ــا الظفــرُ  ــسعى نحوه ــاد في   إىل اجله

  نـــٌرص مـــن اهللا للـــساعني يـــدفُعهم 

 

ـــاء منتـــرصُ  ـــاٍع إىل العلي ـــلُّ س   وك
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  جـــاء النبيـــون واآليـــاُت تلهمهـــم

 

ــــول اهللا منتــــرشُ  ــــدى برس   أن اهل

  وجــــاء أمحــــد والقــــرآُن يف يــــده 

 

ــه النـُـذرُ  ــاءت ب ــا ج ــن اهللا م ــو ع   يتل

  وف يـرىوقال إن هـدى القـرآن سـ 

 

  نوراًعىل األرض خيشى بطـشه اخلطـرُ 

  سـُتمأل األرُض قـسطًا بعـدما ُملئــت 

 

  ظلًام ورضًا فُيمحـى الظلـُم والـرضرُ 

  وحينام ُيـرشق البـدُر الـذي اسـترتت 

 

ــــسترتُ  ــــل ي ــــالُم اللي ــــواُره فظ   أن

ـــه  ـــن طبيعت ـــوٌق م ـــالم زه   إن الظ

 

ــا أرشق القمــرُ  ــى إذا م ــف يبق   فكي

  ئــتيــا ســيدي هــذه أرواُحنــا ُمل 

 

ــُب احلــب ُمــستعرُ  ــك وقل   شــوقًا إلي

ـــُدهُ   ـــت قاُئ ـــًا أن ـــُل يوم ـــا نؤم   إن

 

ــا الثمــرُ  ــان األنبي ــن جن ــى م   فُيجتن

  إنــــا نؤمــــُل يومــــًا كــــّل عاملنــــا 

 

ــصطفى أثــرُ  ــم آل امل ــن حك ــه م   علي

ــــهُ   ــــام ورشُع اهللا منهُج ــــه اإلم   في

 

  قــد اقتــدى بعــيلٍّ حكُمــُه العِطــرُ 

ــاطعةٌ   ــاق س ــىل اآلف ــسالُم ع ــه ال   في

 

ـــوا ـــزِن تنـــدثرُ أن ـــوُف احلُ   رُه وطي

  فيـــه تـــوّرد غـــصُن للهـــدى نـــرضٌ  

 

  وكــلُّ غــصٍن رأى أنــوارَكم نــرضُ 

  متى الظهوُرفـإنَّ األرض قـدخرجت 

 

ــا الــشجرُ  ــشى يف قفره ــا فم   خرياُهت

  وأخرجــت مــن حــشاها نــوُر عاملهــا 

 

ــرُ    لكــن بــه عــمَّ يف أرجائهــا اخلط

ــاظرةٌ   ــُسحب ن ــإنَّ ال   متــى الظهــوُر ف

 

ــــي األر   َض إذمل ُحييهــــااملطرُ أن ُحتي

  متى الظهـوُر فأنـت الـوردُ والـصدرُ  

 

  وأنــت تعلــم مــا ال يعلــم البــرشُ 

  يا منقَذ الرشعة الـسمحاء مـن خطـرٍ  

 

ــك اخلطــرُ  ــات يــدركها يف ظل   هيه

ـــــا عبقـــــاً   ـــــَذ رشع اهللا ي   ويامنفِّ

 

  تــضوع منــه القــروُن الُزهــُر والَزهــرُ 

ــه  ــُدنيا بطلعت ــىل ال ــنُّ ع ــن يم ــا م   ي

 

ـــنجيل صـــورٌ  ـــي صـــورُ فت    إذ متتح

  ويــا معيــَد الرســاالِت التــي ســلفت 

 

ــا البــرشُ  ــذا ألطافه ــن ش ــوي م   لرتت

ــاً   ــا وهج ــا مــضيئًا دروب احلــق ي   وي

 

ــــه اآلُي والــــسورُ  ــــعاُعُه رتلت   إش

ــده  ــوَع راف ــا ينب ــدل ي ــَط الع ــا باس   ي

 

  يا من بـه العـدُل واإلنـصاُف يفتخـرُ 
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ــق منتظــرٌ  ــلُّ اخلل ــوُر فك ــى الظه   مت

 

ـــع يف أ ـــًا يمت ـــوارك البـــرصُ يوم   ن

 
١٣٨٨املولود سنة 

 

ــــا ــــَسام والُثَريَّ ــــَق وال ــــَم األُْف   َرنَّ

 

ـــا ـــْضَت َدِويَّ ـــْد َنَب ـــِه َق ـــافٌِق في   خ

ــــ ــــيَُّم َل ــــُه املَُت ــــشى َبوُح َّ ـوانَت   ام

 

ــــَسِقيَّا ــــُه الَغ ــــُل ِرْدَن َر اللي ــــمَّ   َش

ـــَسخُني َطروَبـــاً  ـــُه ال ـــرى َدْفُق   وَج

 

ــــاُيــــسِك  ــــائِغًا أَزلِيَّ ــــروِح س   ُر ال

  واعــتَىل َنبْــُضُه َفهاَمــت وصــاَرت

 

  أْضـــُلُع الـــَصدِر مـــن ِغنـــاُه ِقـــِسيَّا

ــــنَُّح ِعــــشقاً  ــــُسُه املَُج   وَرسى َمهْ

 

ـــِغيَّا ـــاُه ِص ـــوَن فاقتَف ـــَرَب الك   أط

ـــاً  ـــوِج َحلن ـــع امل ـــُه م ـــى َرْجُع   َوَمه

 

ـــا ـــْرشًا وَطيَّ ـــِه َن ـــَد في ـــُر الَوْج   ينُث

ــــىل ــــت ع ــــوايفوَتثَّنَ ــــَواُه الق    َه

 

ـــيَّا ـــا الُقُدِس ـــِسْحُر َعْزَفه ـــُأل ال   َيم

ـــاين ـــاُص املع ـــُه ِمخ ـــدت حوَل   وغ

 

ـــا   ضـــاِمراِت احلـــشا تعـــوُد ُرِويَّ

  واْنثَنَــــى صــــوُتُه َهيُــــزُّ الــــروايس

 

ــــا ــــُل ِريَّ ــــوُب الَفــــضا وهيطِ   وَجيُ

ـــُرساِدِق َحلنـــاً  ـــىل ال ي ع ـــَدوِّ   :وُي

 

ا ــــــِديَّ ــــــَضٍة َمْه ــــــلِّ َنْب   إنَّ يف ُك

ـــوايف ـــديَر الق ـــْصِف ياغ ـــَة النِ   ليَل

 

ــــا   يتجــــارى عــــىل الُقلــــوِب مِريَّ

  هــــاِك أرواَحنــــا أتتــــِك ُعجــــاىل

 

  تلــــثُِم البــــدَر إذ َيلــــوُح فتِيَّــــا

  هــــاِك أحــــداَقنا ُحتــــوُم َحيــــارى

 

ــــا ــــِه نجيَّ ــــَر ترتأي ــــُب الَفج   َتْرُق

  هــــاِك أســــامَعنا إليــــِك تناهــــت

 

ـــــا   رنِِّميهـــــا عـــــىل هـــــواِك ملِيَّ

ــــ ــــاِك آماَلن ــــوُج ِرساعــــاً ه   ا مت

 

ـــــا ـــــًا بـــــني ناِظَريـــــِك ِجثيَّ   ُوهلَّ

ــــوقاً  ــــتُِم ش   :هــــاِك أوراَدنــــا ُتتَْم

 

ــــا ــــَل َفيَّ ــــَرِك املَُؤمَّ ــــي َفْج   َأْطلِع

ـــسعى ـــوُف وت ـــنا تط ـــاِك أنفاَس   ه

 

ــــِشيَّا ــــضلوِع ِم ــــني ال ــــي ب   وُتَلبِّ

ـــى ـــديِك َتثَّن ـــشِق يف ي ـــرِجُس الِع   ن

 

ــــا) نــــرِجسٍ (فــــإىل    ُخذيــــِه َجنِيَّ
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ـــ ـــوى َخ ـــيُل نمـــرياً وارت ُه األَِس   دُّ

 

ِمْيــــــِه إىل  ــــــا) حكيَمــــــةَ (قدِّ   ِريَّ

ــــرياً    وانتـــشى ِعطــــُرُه فـــساَل عب

 

ـــــِه  ـــــسكَريِّ (فُخِذي ا) للع ـــــِديَّ   َن

  وأطِـــــيلِّ عـــــىل الـــــُدنا بَِولِيـــــدٍ 

 

ـــــا   هـــــِذِه احلـــــوُر حترتيـــــِه َنِغيَّ

  وعــــىل ثغِرهــــا َمتَــــيلَّ نــــشيداً 

 

ــــي أَمحــــداً  ــــِميَّا..َهنِِّئ ــــِه َس   َهبِي

ـــرشيهِ  ـــُدروِب َرســـوًال وان ـــني ال    ب

 

ــــا ــــوِب َنبِيَّ ــــني الُقل ــــِه ب   وابعثي

ــــراً    فــــانجىل فجُرُهــــا لِيَبــــَزَغ ِوْت

 

ــــا    كــــاَن باخلُلــــِد واخلُلــــوِد َحِريَّ

  وانتهـــت َرْقـــَدُة الزمـــاِن وأهـــدت

 

ا   ليَلـــُة النِـــْصِف للُهـــدى َمْهـــِديَّ

  يـــا ربيـــَع اهلـــوى وغيـــَث الفيـــايف

 

  هـــــاَك أنَّاتِنـــــا أَتتـــــَك ِشـــــكِيَّا

  ياغـــديَر الَرجـــا َوَصـــوَب األمـــاين

 

ا   هــــاَك آماَلنــــا أتتــــَك ِصــــِديَّ

  نحــــُن أيتاُمــــَك الــــذين َســــَكبْنا

 

ــــِقيَّا ــــِشفاِه َس ــــتِم لل ــــَة الُي   دمع

اُقَك الـــذيَن َكَتْمنــــا   نحـــُن ُعــــشَّ

 

ــِشيَّا ــُصدوِر ِخ ــواَك يف ال ــَس نج   مه

 َّ ــــــك َتَعــــــىل ــــــوُتنا إلي   وإذا ص

 

ــــا ــــاَد خِفيَّ ــــدى فع ــــُه الِع   خنََقْت

ــــ ــــاَرىْ ه ــــراِح َجتَ ــــربُة اِجل   ذه ع

 

ــــِصيَّا ــــوُد َع ــــا يع ــــى َجْفنُه   فمت

 ٌ ــــاِة مـَـــوات ــــسمُة احلي ــــذه ب   ه

 

ا   فمتـــــى ثغُرهـــــا يعـــــوُد نـــــِديَّ

ــــسرياً  ِفــــُل الظــــالُم ك   وَمتــــى ُجيْ

 

ــــا ــــِضياُء َزِهيَّ ــــِرشُق ال ــــى ُي   وَمت

ــــآيس ــــوي دروُب امل ــــى تنَط   ومت

 

ــــــا يَّ   وُنغاديــــــَك للفتــــــوِح َرسِ

ـــُني ي ـــِمَك األم ـــى باس ـــاديومت   ن

 

ا ــــــَديَّ ــــــافِقي وَي ــــــَك خ   فُيَلبِّي

ـــــشدو ـــــُر ي ـــــى ِوْرُدَك املَُظفَّ   ومت

 

يِه ُبْكـــــــَرًة وَعـــــــِشيَّا   فنُــــــَصلِّ

ــــُيْطلُِع َبــــدراً  ــــا س ــــا َليُلن   حينَه

 

ـــــا   تتغنـــــى عـــــىل َســـــناُه الُثَريَّ

نـــاةً    ينتَـــيض َعـــْسَجَد الـــُشعاِع َق

 

  تـــوِقُظ الليـــَل كـــي َيقـــوَم وحييـــى

ـــ ـــُب لَي ـــسواُد الكئي ـــذوَب ال   أيتوي

 

ا   ــــِديَّ ــــدًا أَب ــــُصْبُح خالِ ــــَدُه ال   َبع

ـــساماً    يـــْشَهُر النـــوَر يف يديـــِه ُح

 

ـــي حوَلـــُه الـــشموُس ِحنِيَّـــا   تنثَن
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ــــدرُك الــــذين َجَفونــــا   حينَهــــا ُي

 

ــــــاَمُهم مل َتــــــُك َشــــــيَّا   أنَّ أيَّ

ــــالمٍ  ــــٍة وَظ ــــَري ُحْلَك ــــن غ   مل تُك

 

ــــنِيَّا ــــوُح س ــــا يل ــــَو ذا فجُرن   وْه

ىســـيِّدي هـــاهَي اخلطـــوُب  ـــوَّ   َتَل

 

ــــا ــــُد َغيَّ ــــا وُتْزبِ ــــوَل أعناقِن   ح

ـــاً  ـــاَك يف األصـــيِل بريق   كـــم رجون

 

ــا   يف ُعيـــوِن النـــدى يلـــوُح َجلِيـَّ

ـــــاَك يف ُبطـــــوِن الليـــــايل   وارَتَقبْنَ

 

ـــــا   أمـــــالً كامنـــــًا وَمحْـــــالً خِفيَّ

  وَنَحتْنــــاَك يف ًصــــُخوِر البَاليــــا

 

ــــا ًا طِريَّ   َمْبــــَسًام حاملِــــًا وخــــدَّ

ـــاَك يف    جفـــاِف الـــَصَحارىوارَتَوينَ

 

ـــا يـَّ   منبَعــــًا صــــافِيًا وَغيْثَــــًا َمهِ

  وانَتَزعنـــاَك مـــن َرمـــاِد الَرزايـــا

 

ــــا ًا نِقيَّ ــــْربَ ــــًا وِت ــــْسجدًا الِمع   َع

ـــــواءً  ـــــِشغاِف لِ ـــــاك يف ال   وَمحَلن

 

ـــا ـــُرفُّ َعلِيَّ ـــُذرى ي ـــاِم ال ـــوَق ه   ف

ـــاً  ـــأِس ُنْطع ـــُصدوَر للي ـــنا ال   وَفَرْش

 

يَّ    اوامَتــــَشْقنا مــــن النُحــــوِر ُمــــِد

ــــداً    َوَحَطْمنــــا عــــِن احلنــــاِجِر قي

 

ا ــــِديَّ ــــوَد َش ــــمَّ الوج ــــاٍف َع ت   ِهبُ

ــدِس تطــويِ  ــًة مــن الُق ــا هاَل ــَت ي   أن

 

ــــــا ــــــدًا وعلِيَّ ــــــناها ُحمم   يف َس

 ٍ ب ــن ُكــلِّ َحــدْ ــتُؤمُّ الُقُلــوَب م   س

 

ــــا يَّ ــــَك ُهوِّ ــــني راَحتَي َعًا ب ــــشَّ   ُخ

ــــِك َصــــفاً  ــــع املالِئ ــــَصيلِّ م   وُن

 

ـــع  ـــي م ا<املـــسيحِ >وُنَلبِّ ـــِويَّ   : َس

  ُكــــلُّ آمالِنــــا متــــوُت ولكـــــن

 

ــــى ــــُل حتي ــــراَك ياُمَؤمَّ ــــَد ِذك   ِعن

 

ــــا  ــــَسُمُه فُجنَّ ــــوِن َمْب ــــدا   للك ــــى  ب ــــِه وَغنَّ ــــراَم خافِِق ــــثَّ غ   وَب

ى والـــــريُح تقـــــرأُه نـــــشيدًا  ــــا  َرسَ ــــاَق ُأْذن ــــُه اآلف ــــُع حوَل   وَجتَم

  وَمــــرَّ هــــواُه يف األصــــداِء َحلْنــــا  هُ فـــَرفَّ النــــبُض حيــــدو يف مــــدا

 ْ ت ـــْفنا  ويف الــَشَهقاِت والَزَفــراِت ســارَ ـــبِض واألنفـــاِس ُس ـــا الن   رساي

ــــآقي ــــِه امل ــــوَل مْطَلِع ــــا  وداَرت ح   لــــتمألَ مــــن نمــــِري َســــناُه َدنَّ

ـــُل َجْفنـــا  فلـــم يدرْكـــُه إنـــساُن الـــدياجي ـــى عليـــِه اللي   وال أرخ
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ـــاو  ولكـــن ألـــَبَس األرجـــاَء فجـــرًا  ـــِر ِرْدن ـــوَئُه يف الفج ـــَل ض   رسَب

ــعاعاً  ــنى  وأرَســـَل مـــن طالئِِعـــِه ُشـ ــشمِس أْس ــِق ال ــن بري ــورًا م   ون

ـــاس ِوْردًا    ـــدوِر الن ـــَسل يف ص ــًا مــن رطيــِب الــَشْهِد أهنــى  وسل   وِريَّ

ـــى  فقاَمــــت تــــسأُل األفــــالَك عنــــهُ  ـــُم املَُعنَّ ـــُصحِف والَقَل ـــفاُه ال   ِش

  اب الــــشوُق أحُرَفنــــا وُذبنــــاأذ  أجيبــــي يــــا عواملَِــــُه أجيبــــي

ـــــالٍ  ـــــْدَب آَذَن باْرِحت ـــــَأنَّ اجلَ ــــى   ك ــــَسْغباءِ ِ َمغن ــــى ال   وأَرشع للُمن

 ْ ــَورِد ِســجنا  كـــأنَّ نـــساِئَم األشـــذاِء جالـــت ــيِس ال ــن حب ُق ع ــزِّ   مت

 َّ ــــوَد جــــىل ــــاِدَم املوع ــــأنَّ الق ــــا  ك ــــاَم ُحْزن ِت األي ــــفَّ ــــتورًا ش   س

ى راِف   كــــأنَّ وليــــَد َشــــعباٍن تَبــــدَّ   ُقــــُه رفيــــُف النــــِرص ِخــــْدنا  ُي

ـــــْت ال ُتطـــــييل يف ســـــؤايل   فـــذي األمـــالُك آحـــاٌد ومثنـــى  أجاَب

ا ابتهــــاًال  ــى  مــــألَن فــــضاَء ســــاِمرَّ ــداِر أحن ــوَق ال ــروُح ف ــذا ال   وه

  وصــلُب الــداِر مــن شــوٍق تثَنَّــى  حييُط بنـرجٍس والـُصبُح يـدنوا أتاهـا

ــــُب وُ   فكــاَن الطلــُق مــن نــبِض الليــايل  َق ــــنَّ َترَّ ــــُر َع ــــًا والَفج َ   هلَّ

ـــى ـــَدها األمـــُل املَرجَّ   ونـــاَدت حولـــُه األكـــواُن فزنـــا  فـــأرشَف عن

    

ــــا  أال يــــا فتَّــــَة املِــــْسِك الثُميــــهِ  اِق َعنَّ ــــشَّ ــــَة الُع ــــدي ُقبَْل   وَأْه

 ْ ـــــِك أرواٌح متنَّـــــت ــــا  فكـــــم غَبَطت ــــُه َفَتْهن ــــالطيِف تلثُِم ــــو ب   ول

ـــىوَخـــدٍ   أرحيــــي مبــــَسَميِك عــــىل ُجلـَـــنيٍ  ـــَوْرِد أْقن ـــِديِّ ال ـــن َن    م

ـــــآقي ـــــَني ألالِء امل ـــــوحي ب ـــــسنا   ول ـــــًا وُح ـــــِر إرشاق   وُدرِّ الثَغ

ـــــت تاِن إذا تالَق ـــــُدرَّ ـــــَك ال ــــا  فتل اِق ُمْزن ــــشَّ ــــُنيُ الُع ــــُتْربُأ أع   س

ـــدًا  ـــوُر َوْج ـــا املَجم ـــُل غيُثه ـــْصنا  وهيِم ـــوَم ُغ ـــا املحم ـــَت َدمَعه   لُتنبِ

ـــــاُه  ـــــْت وجنَت ـــــاَجى وَرفَّ ــ  وإن ن ــْضنَىس ــات ُم ــد ب ــافٌِق ق   يهتُِف خ
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  وُعمــري بالِوصــاِل العــذِب َضــنَّا  مـــَضت يـــا َوْجنَـــَة املـــوىل ســـنيني 

ــا    َقـــَسمِت بـــَسهِمِك األخـــاِذ قلبـــي  ــْرِح َلون ــي اجلُ ــِت دام ــِت َوهب   وأن

ـــْدنا  فــــإن ألقــــاِك يف غَلــــِس الليــــايل   ـــالِم َع ـــَرُة األح ـــصبُِح قف   سُت

ــــا  قــوميوأهتِــُف يــا دروَب الِعــْرِق  ــــًا وُيْمن ــــِديُّ ألطاف ــــى امله   أت

    

ـــا  أتـــى ِمـــْن َرْحـــِم َمـــْذُعوِر الليـــايل ـــْدِي أْمن ـــوِف اهلَ ـــَث يف َخمُ   ليَبَْع

ــــايف ــــاِت الفي ــــني َطيَّ ــــَع ب ـــى  وُيْطلِ ن ـــقُّ ُجيْ ـــِه احل ـــن يدي ـــًا م   ربيع

ـــدًا  ـــوِر جم ـــدى املهج ـــَر للُه ـــْصنا  وَيْعُم ـــدوَم ِح ُه امله ـــزَّ ـــَع ع   وُيْرِج

ــــُه َجهــــارًا فكــــم ُهــــدَّ  ــــى  ْت قوائُِم ــــُذُه لُتبْن ــــوَم منِق ــــاَء الي   وج

ـــادي  ـــُه األع ـــْت دعائَِم ـــم َأْفنَ   وجـــاَء اليـــوَم َمْوِعـــُدها لَتْفنـــى  وك

ــــــا  وجـــاَء اليـــوَم مـــن جيـــزي الليـــايل  ــــــاِم َدْينَ ــــــويف دوَرَة األيَّ   وي

ـــْرسى ـــّالِم َخ ـــفَقُة الُظ ـــَع َص ـــا  لرتِج ـــوِم ُيمن ـــفقُة املظل ـــَضَح ص   وتن

ــاىل ويب ــىل الُثك ــضاِحكوَن ع ــي ال   وهيتِــــَف َخلَفــــُه البــــاكوَن ُفْزنــــا  ك

ى ــــدَّ َ أو تَع ــــربَّ ــــن َجتَ ــــَم م   بـــأنَّ احلَـــقَّ َمْهـــام غـــاَب َدفنـــا  ويْعَل

ِ -َتَطاَلُع   ســريِجُع كاجلــذوِر الــُشمِّ َغــْضَبى    ُغـصنا-َرْغـَم أنـِف الـُرتْب

 ِ   األرض َبطنـــاورودًا لـــيَس تـــرىض   وَتـــسُمُق بـــَني أذيـــاِل الــــَسَوايف

ـــشى ـــي َعْط ـــاَزَة وه ُع املََف ـــَرتِ ــــا  وتف ــــِه اجلــــْدِب َعين ــــَغ يف متي   لتبُل

ــِر بأســاً  ــصِف القف ــَني َع ــْشَمُخ ب ـــا  وَت ـــأِس ُركن ـــِد الي ـــىل طري ـــُدكُّ ع   ي

ـــرًا  ـــأموُل ُعْم ـــيطُلُع امل ـــذاَك س ــــا  ك ــــوِت َبون ــــُع يف دروِب امل   ُيَوسِّ

ــــٍر    ــــَالَمُتُه بُِعم ــــْرشى س ــــو ُت    للـــَردى املحمـــوِم ُخـــْذنالُقْلنـــا  ول

ــاَءْت  ــَسًا  تن ــا َشْم ــروُح ي ــداَك ال ــا  فِ ــت خلــَف ِســْرتِ الــُسحِب َكون   ورفَّ

ــــا ــــوالَي فين ــــا م ــــَك ي ــشمِس َلونــا  أِدْر عيني ــِرصُ يف رعيــِف ال   سُتْب
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 ْ ـــاليت تـــشظَّت ـــَستُه دماؤنـــا ال ــــا   ك ــــّالِد َرْهن ــــِد اجلَ ــــْت يف َي   وَظلَّ

ـــــِرُغ اآلالُم؟ َعنَّـــــ ـــــن ُتف ـــا  افعمَّ   وممــــن ُمحــــَرُة اآلفــــاِق؟ ِمنـَّ

ـــت ـــُث َحلَّ ـــذارياُت فحي ـــا ال ــــذنا  بَكتْن ــــوِل ُل ــــدِم املطل ــــا بال   تران

 ٍ ُمـــــــُه قرابينـــــــًا ِحلـَــــــق ــــا  نقدِّ ــــصلوُب َوْهن ُه امل ــــدُّ ــــَل َق   متاَي

ــــِه ســــياطٌ  ــــوَق ناِحلِ ْت ف ــــوَّ ـــا  تَل ـــشبوِب َمتن ـــاللظى امل ـــشِعَل ب   لُت

ـــدِهيا ـــسياِط وجالِ ـــَك ال ـــَسْل تل ـــم   ف ـــافك ـــِدنا وِمْلن ـــىل ي ـــت ع   ماَل

ـــرسى ـــديِن ُي ـــِني ال ُم دوَن ع ـــدِّ ـــى  ُنَق ـــقِّ ُيمن ـــِب احل ـــُسُط دوَن قل   ونب

ـــــآيس ـــــا دوَن حـــــبُِّكُم امل ــاعَ   َجَرْعن   ُمْرنــا ... فُمْرنــا نحتــِيس األوج

ــــامي ــــا إم ــــًا ي ــــرشُهبا هنيئ ـــا  سن تَها وطِبن ـــصَّ ـــشُق ُغ ـــاَب الِع   أط

ـــــاإذا  وُنـــذِهُل مــــن عزائِِمنــــا الباليــــا   ـــــروا اآلَه ُقْلن ـــــْت أدي    قال

ـــا   عــــِشقنا اآلَه مــــن َوَلــــٍه وَوْجــــٍد   ـــِب ُذبن ـــاَم القل ـــا إم ـــَك ي   لَِطيِف

ـــاين ـــى واألم ـــوَف نحي ـــَك س   فلــــوالُكْم ملــــا كاَنــــت وُكنَّــــا  بُحبِّ
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تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر بـن حممـد املقريـزي : إمتاع األسامعـ٢٠

حتقيق وتعليق حممد عبد احلميد النمييس، منشورات حممـد ) هـ٨٤٥ت (

 م دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٩ -  ه١٤٢٠عــيل بيــضون، الطبعــة األوىل 

 . لبنان–بريوت 

د، حروف أدبية وبحوث علمية يف صاحب الزمان مـن أرض األمل املوعوـ٢١

مجع وترتيب لؤي حممد شـوقي آل سـنبل، الطبعـة األوىل سـنة : القطيف

، نرش دار العصمة، مملكة البحرين١٤٣٠

النسابة واملؤرخ أمحد بن حييى بن جـابر الـبالذري مـن : أنساب األرشافـ٢٢

مــد بــاقر أعــالم القــرن الثالــث اهلجــري حققــه وعلــق عليــه الــشيخ حم

 لبنـان، –املحمودي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات بـريوت 

 . م١٩٧٤ -  ه١٣٩٤الطبعة األوىل 

الشيخ حممد حـسني األصـفهاين، صـححه وعلـق عليـه : األنوار القدسيةـ٢٣

.الشيخ عيل النهاوندي مؤسسة املعارف اإلسالمية

 
ىل الشيخ حممـد بـاقر، نـرش فخر األمة املو: العالمة املجليس: بحار األنوارـ٢٤

 .١٩٨٣ -  ه١٤٠٣ لبنان الطبعة الثانية -مؤسسة الوفاء، بريوت 

الـسيد الـشهيد حممـد بـاقر الـصدر، : البحث حول املهدي عليـه الـسالمـ٢٥

مركــز الغــدير للدراســات : الــدكتور عبــد اجلبــار رشارة، نــرش: حتقيــق
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 .  ه١٤١٧اإلسالمية، قم املقدسة، الطبعة األوىل 

عامد الـدين أبـو جعفـر حممـد بـن أيب : صطفى صىل اهللا عليه وآلهبشارة املـ٢٦

القاسم الطـربي مـن علـامء اإلماميـة يف القـرن الـسادس، حتقيـق جـواد 

القيومي األصفهاين، مؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني 

 .األوىل: بقم املرشفة، الطبعة

سن بـن فـروخ شيخ القميني أبو جعفـر حممـد بـن احلـ: بصائر الدرجاتـ٢٧

احلاج مريزا حمـسن : تقديم وتعليق وتصحيح العالمة) ٢٩٠ت (الصفار 

 .١٤٠٤ طهران  -كوچه باغي، منشورات األعلمي 

احلافظ أبو عبد اهللا، حممد بن : البيان يف أخبار صاحب الزمان عليه السالمـ٢٨

، نـرش دار إحيـاء ١٤٠٤ط الثالثـة ) ٦٥٨ت (يوسف الكنجي الـشافعي 

. إيران–ت عليهم السالم، طهران تراث أهل البي

 
ت (زين الدين عمر بن مظفـر الـشهري بـابن الـوردي : تأريخ ابن الورديـ٢٩

 النجـف األرشف، الطبعـة الثانيـة، _منشورات املطبعة احليدريـة ) ٧٤٩

.١٣٨٩: سنة

الطبعـة الرابعـة، نـرش دار إحيـاء ) مقدمة ابن خلدون(تاريخ ابن خلدون ـ٣٠

 .  لبنان–ريوت الرتاث العريب، ب

 .أبو جعفر حممد بن جرير الطربي): تاريخ األمم وامللوك(تاريخ الطربي ـ٣١

املؤرخ الشهري السيد حسني بن السيد أمحـد : السيد الرباقي: تاريخ الكوفةـ٣٢

حتقيـق ماجـد بـن أمحـد العطيـة نـرش  .  ) هــ١٣٣٢ت (الرباقي النجفي 

 .   ه١٤٢٤انتشارات املكتبة احليدرية، الطبعة األوىل 

احلافظ أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عبـد : تاريخ مدينة دمشقـ٣٣

دراسة وحتقيق عيل شـريي، )  هـ٥٧١ -  ه٤٩٩(اهللا الشافعي ابن عساكر 

 . م بريوت لبنان١٩٩٥/   ه١٤١٥نرش دار الفكر للطباعة والنرش 

املفـرس الـسيد رشف : تأويل اآليات الظـاهرة يف فـضائل العـرتة الطـاهرةـ٣٤
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الدين عيل احلسيني االسرتآبادي النجفي من مفاخر أعالم القرن العارش، 

) قـم املقدسـة(حتقيق ونرش مدرسة اإلمام اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم 

   ه١٣٦٦ -ق   ه١٤٠٧الطبعة األوىل سنة 

شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلـسن الطـويس : التبيان يف تفسري القرآنـ٣٥

 ١٢٠٩األوىل :  اإلعالم اإلسالمي الطبعةنرش مكتب)  هـ٤٦٠ - ٣٨٥(

 . تحقيق أمحد حبيب قصري العاميل، نرش دار احياء الرتاث العريب ه

احلافظ أبو العال حممد عبـد الـرمحن : حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذيـ٣٦

، نرش دار الكتب العلمية،   ه١٣٥٣ - ١٢٨٣بن عبد الرحيم املباركفوري 

 .   ه١٤١٠  لبنان الطبعة األوىل-بريوت 

نـرش دار )   هــ٧٤٨ت (أبو عبد اهللا شمس الدين الذهبي : تذكرة احلفاظـ٣٧

 . إحياء الرتاث العريب

ت (سبط ابن اجلوزي يوسف بـن قـزاوغيل بـن عبـد اهللا : تذكرة اخلواصـ٣٨

 –، بـريوت ١٤٢٦نرش دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل سـنة ) ٦٥٤

.لبنان

عامد الدين، أبو الفداء إسامعيل بـن ) عظيمتفسري القران ال(تفسري ابن كثري ـ٣٩

قدم له الدكتور يوسف عبد الـرمحن )  هـ٧٧٤ت (كثري القريش الدمشقي 

 .  ه١٤١٢ - م ١٩٩٢ لبنان -املرعشيل، نرش دار املعرفة، بريوت 

 .الفخر الرازي، الطبعة الثالثة) التفسري الكبري: (تفسري الرازيـ٤٠

)  هــ١٠٩١ت (الفيض الكاشـاين  املوىل حمـسن امللقـب ب: تفسري الصايفـ٤١

صححه وقدم له وعلق عليه الشيخ حسني األعلمـي، منـشورات مكتبـه 

 .١٤١٦الصدر طهران، الطبعة الثانية 

املحدث اجلليل أبو النظـر حممـد بـن مـسعود بـن عيـاش : تفسري العيايشـ٤٢

السلمي السمرقندي العيايش، تصحيح وحتقيـق الـسيد هاشـم الرسـويل 

 .تبة العلمية اإلسالمية طهران سوق الشريازياملحاليت، نرش املك

أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد ) اجلامع الحكـام القـرآن: (تفسري القرطبيـ٤٣
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 لبنـان -األنصاري القرطبـي، نـرش دار احيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت 

  م ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥

من أعالم قـرين (أبو احلسن عيل بن إبراهيم القمي رمحه اهللا : تفسري القميـ٤٤

صححه وعلق عليه وقدم له حجـة اإلسـالم العالمـة الـسيد )  هـ٤ - ٣

 –طيب املوسوي اجلزائري، نرش مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش قـم 

 .١٤٠٤الثالثة عام : إيران، الطبعة

العالمة السيد حممد حسني الطباطبـائي ): امليزان يف تفسري القرآن(تفسري امليزان ـ٤٥

 .سني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسةقدس رسه، منشورات مجاعة املدر

 -.    ه١٤١٠، الطبعة األوىلفرات بن إبراهيم الكويف: تفسري فرات الكويفـ٤٦

  إيران -م طهران ١٩٩٠

شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بـن احلـسن : هتذيب األحكام يف رشح املقنعةـ٤٧

حققه وعلق عليه احلجة الـسيد حـسن املوسـوي )  هـ٤٦٠ت (الطويس 

 .نرش دار الكتب اإلسالمية هتران بازار سلطايناخلرسان، 

احلافظ شيخ اإلسالم شهاب الـدين أمحـد بـن عـيل بـن : هتذيب التهذيبـ٤٨

 م، نـرش ١٩٨٤ -  ه١٤٠٤الطبعة األوىل )  هـ٥٢٨ت (حجر العسقالين 

 دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

ج يوسـف احلافظ مجال الدين أبـو احلجـا: هتذيب الكامل يف أسامء الرجالـ٤٩

ــزي  ـــ٧٤٢ - ٦٥٤(امل ــة )  ه ــة الرابع ــق ١٩٨٥ - ١٤٠٦الطبع  م حتقي

.الدكتور بشار عواد معروف، نرش مؤسسة الرسالة

 
الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بـن عـيل : ثواب األعامل وعقاب األعاملـ٥٠

قـدم لـه العالمـة )  هــ٣٨١ت (بن احلسني بن موسى بن بابويـه القمـي 

منـشورات الـريض، قـم : لسيد حسن اخلرسان نـرشالسيد حممد مهدي ا

.املقدسة الطبعة الثانية
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جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب : اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذيرـ٥١

رش دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع، )  هـ٩١١ت(بكر السيوطي 

   ه٩١١ - ٨٤٩بريوت 

لسيد اجلليل ريض الدين أبو القاسم ا: مجال األسبوع بكامل العمل املرشوعـ٥٢

 ٦٦٤ت(عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس احلسنى احلسيني 

 .١٣٧١: حتقيق جواد قيومي، الطبعة األوىل) هـ

إمام املحققني الشيخ حممد حـسن : جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالمـ٥٣

ر حققه وعلق عليه الشيخ عباس القوچاين، نـرش دا) ١٢٦٦ت (النجفي 

 هتران : الكتب اإلسالمية

شـمس : جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب عليـه الـسالمـ٥٤

 ٨٧١ت (الدين أبو الربكات حممد بن أمحد الدمشقي البـاعوين الـشافعي 

حتقيق املحقق اخلبري العالمة الشيخ حممد باقر املحمودي، نـرش جممـع ) هـ

 .  ه١٤١٥ األوىل: إحياء الثقافة اإلسالمية الطبعة

حممـد بـن أيب بكـر األنـصاري التلمـساين : اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآلهـ٥٥

.املعروف بالربي، حتقيق الدكتور حممد التونجي، نرش مكتبة النوري دمشق

 
املحـامي أمحـد حـسني يعقـوب : حقيقة االعتقاد باإلمـام املهـدي املنتظـرـ٥٦

 . م٢٠٠٠األردن،  الطبعة األوىل 

 .أبو نعيم األصفهاين، ط السعادة: ولياءحلية األـ٥٧

الـشيخ بـاقر رشيـف : حياة اإلمام املهـدي عليـه الـسالم دراسـة وحتليـلـ٥٨

. املطبعة أمري١٩٩٦ - ١٤١٧القريش، الطبعة األوىل سنة 

 
حتقيـق ) ٥٧٣ت (املفرس الكبري قطب الدين الراوندي : اخلرائج واجلرائحـ٥٩

 . السالم، قم املقدسةونرش مؤسسة اإلمام املهدي عليه
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الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن بابويـه القمـي : اخلصالـ٦٠

صححه وعلق عليه الـشيخ عـيل أكـرب الغفـاري،  منـشورات ) ٣٨١ت(

.١٤٠٣مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم املقدسة سنة 

تـأليف حجـة التـاريخ : خالصة عبقات األنوار يف إمامة األئمـة األطهـارـ٦١

بقلـم ) ١٣٠٦ت (والبحث والتحقيق الـسيد حامـد حـسني اللكهنـوي 

 نرش مؤسـسة البعثـة قـسم   ه١٤٠٦السيد عيل احلسيني امليالين طبع سنة 

 .  إيران–الدراسات اإلسالمية طهران 

 
احلافظ جالل الدين عبـد الـرمحن ابـن أيب : الدر املنثور يف التفسري باملأثورـ٦٢

 . لبنان–الفكر بريوت بكر السيوطي، نرش دار 

الـشهيد األول الـشيخ شـمس الـدين : الدروس الرشعية يف فقه اإلماميـةـ٦٣

حتقيـق مؤسـسة النـرش اإلسـالمي )  هــ٧٨٦ت(حممد بن مكي العـاميل 

 .التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة

أبو حنيفة النعامن بن حممد بن منـصور بـن أمحـد : القايض: دعائم اإلسالمـ٦٤

ي املغريب، حتقيق آصف بن عـيل أصـغر فيـيض، نـرش دار بن حيون التميم

 . القاهرة–، كورنيش النيل ١٩٦٣ –ه١٣٨٣املعارف بمرص سنة 

املحدث واملفرس الكبري أبو احلسني سعيد بن هبـة اهللا املـشهور بـه قطـب : الدعواتـ٦٥

 .حتقيق مدرسة اإلمام املهدي عليه السالم)  ه٥٧٣ت (الدين الراوندي رمحه اهللا 

املحدث الشيخ أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي : إلمامةدالئل اـ٦٦

الصغري مـن أعـالم القـرن اخلـامس اهلجـري، حتقيـق قـسم الدراسـات 

 .   ه١٤١٣األوىل : اإلسالمية مؤسسة البعثة قم املقدسة الطبعة

احلافظ موفق الدين أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل : دالئل النبوةـ٦٧

حتقيق أبو عبد الرمحن مساعد بـن )  هـ٥٣٥ -  ه٤٥٧( التيمي األصبهاين

. سليامن الراشد احلميد، نرش دار العاصمة للنرش والتوزيع
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احلافظ حمب الدين أمحد بن عبـد اهللا : ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربىـ٦٨

 .١٣٥٦الطربي، نرش مكتبة القديس، سنة 

زرگ الطهراين، نرش دار األضواء الشيخ آقا ب: الذريعة إىل تصانيف الشيعةـ٦٩

 . م١٩٨٣.   ه١٤٠٣بريوت، الطبعة الثالثة 

احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا اإلصـبهاين، طبـع يف : ذكر أخبار إصبهانـ٧٠

. م١٩٣٤مدينة ليدن املحروسة بمطبعة بريل 

 
اخلطيب البغدادي اإلمام احلافظ أبو بكـر أمحـد : الرحلة يف طلب احلديثـ٧١

 . م١٩٧٥ -  ه١٣٩٥الطبعة األوىل ) ٤٦٣ت (عيل بن ثابت بن 

)  هــ١٣٥٢ت (آية اهللا الـشيخ حممـد جـواد البالغـي : الرد عىل الوهابيةـ٧٢

 . حتقيق السيد حممد عيل احلكيم

الـشيخ عبـد : الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهديـ٧٣

باملدينـة املنـورة، ط املحسن بن محد العباد، املدرس باجلامعـة اإلسـالمية 

 . طبع يف مطابع الرشيد باملدينة املنورة١٤٠٢األوىل سنة 

) إعـداد(السيد أمحد احلسيني ) تقديم وإرشاف: (رسائل الرشيف املرتىضـ٧٤

 .  ه١٤٠٥دار القرآن الكريم سنة : السيد مهدي الرجائي، نرش

العالمـة زيـن املحـدثني حممـد بـن : روضة الواعظني للفتال النيـسابوريـ٧٥

من أعالم القـرنني اخلـامس ) هـ٥٠٨الشهيد يف سنة (الفتال النيسابوري 

والسادس اهلجريني، وضع املقدمة العالمة اجلليـل الـسيد حممـد مهـدى 

. إيران–السيد حسن اخلرسان، منشورات الريض قم 

 
الدارقطني، دراسة وحتقيق موفق بن عبد اهللا بن : سؤاالت احلاكم النيسابوريـ٧٦

 .م١٩٨٤ -    ه١٤٠٤قادر مكتبة املعارف الرياض، الطبعة األوىل عبد ال

 ٥٩٨ت (أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد بـن إدريـس احلـيل : الرسائرـ٧٧
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نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسـني بقـم املـرشفة، ) هـ

 .   ه١٤١٠: الطبعة الثانية، سنة

) هـ٢٧٥ت ( بن يزيد القزويني ابن ماجة احلافظ أبو عبد اهللا حممد: سنن ابن ماجةـ٧٨

 .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نرش دار الفكر  للطباعة والنرش والتوزيع

) هـ٢٧٥ت (يامن بن األشعث السجستاين احلافظ أبو داود سل: سنن أيب داودـ٧٩

 .حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام، نرش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع

ت (حلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمـذي ا: سنن الرتمذيـ٨٠

 .حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، نرش دار الفكر للطباعة والنرش) ٢٧٩

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النـسائي، حتقيـق الـدكتور : السنن الكربىـ٨١

عبد الغفار سـليامن البنـداري وسـيد كـرسوي حـسن، نـرش دار الكتـب 

 .  ه١٤١١ الطبعة األوىل  لبنان،–العلمية، بريوت 

ت (احلافظ أبو بكر أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل البيهقـي : السنن الكربىـ٨٢

 .نرش دار الفكر) ٤٥٨

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بـن بحـر النـسائي، : سنن النسائيـ٨٣

 . ١٣٤٨دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت، الطبعة األوىل سنة 

 ٧٤٨ت (مس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ش: سري أعالم النبالءـ٨٤

حتقيق شعيب األرنـؤوط، نـرش مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة التاسـعة ) هـ

 ..  ه١٤١٣

الــشيخ عبــد احلــسني األمينــي، منــشورات دار الغــدير : ســريتنا وســنتناـ٨٥

. لبنان–للمطبوعات دار الكتاب اإلسالمي، بريوت 


ضـبط )  هــ١٠٨١ت (مد صالح املازندراين املوىل حم: رشح أصول الكايفـ٨٦

 _وتصحيح السيد عيل عاشور، نرش دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت 

 .  م٢٠٠٠ -  ه١٤٢١لبنان، الطبعة األوىل 

القايض أبو حنيفـة : رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار عليهم السالمـ٨٧
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د حممـد حتقيـق الـسي)  هــ٣٦٣ت (النعامن بـن حممـد التميمـي املغـريب 

احلسيني اجلاليل، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني 

 . بقم املرشفة

أليب منـصور احلـسن بـن يوسـف : رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامةـ٨٨

تـأليف الـسيد عـيل احلـسيني )  هــ٧٢٦ - ٦٤٨(احليل الشهري بالعالمة 

 . إيران_امليالين، طبع يف قم املقدسة 

حتقيـق حممـد أبـو الفـضل ) ٦٥٦ت (بالغة، ابـن أيب احلديـدرشح هنج الـ٨٩

إبراهيم، نرش دار احياء الكتـب العربيـة عيـسى البـايب احللبـي ورشكـاه، 

.   ه١٣٧٨الطبعة األوىل 

 
) ٧٣٩ت (األمري عالء الدين عيل بـن بلبـان الفـاريس : صحيح ابن حبانـ٩٠

 . م١٩٩٣ -  ه١٤١٤تحقيق شعيب االرنؤوط الطبعة الثانية  ه

أبـو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة الـسلمي : صحيح ابن خزيمـةـ٩١

حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي، نـرش )  هـ٣١١ت(النيسابوري 

 .املكتب اإلسالمي

أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري، نرش : صحيح البخاريـ٩٢

 . م١٩٨١ -  ه١٤٠١دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع سنة 

أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مـسلم ) اجلامع الصحيح(صحيح مسلم ـ٩٣

 . لبنان-القشريي النيسابوري، نرش دار الفكر، بريوت 

الشيخ جـواد القيـومي األصـفهاين، حتقيـق : صحيفة املهدي عليه السالمـ٩٤

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

الشيخ زين الدين أبو حممد عيل بن : تحقي التقديمالرصاط املستقيم إىل مسـ٩٥

حتقيـق حممـد البـاقر البهبـودي، عنيـت بنـرشه ) ٨٧٧ت (يونس العاميل 

.١٣٨٤املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، الطبعة األوىل سنة 

 –نرش مكتبة القاهرة ) ٩٧٤ت (أمحد بن حجر اهليتمي : الصواعق املحرقةـ٩٦
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 .١٣٨٥ سنة مرص، الطبعة الثانية

 
.ابن سعد، نرش دار صادر بريوت: الطبقات الكربىـ٩٧

 
نـرش مركـز النـرش مكتـب : الشيخ عيل الكـوراين العـاميل: عرص الظهورـ٩٨

 .١٤٠٨األوىل سنة : اإلعالم اإلسالمي، الطبعة

يوسـف بـن حييـى بـن عـيل بـن عبـد العزيـز : عقد الدرر يف أخبار املنتظرـ٩٩

نـرش مكتبـة عبـاس ) من علامء القرن الـسابع( السلمي املقديس الشافعي

 دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٠٣أمحد الباز مكة املكرمة، ط األوىل سنة 

 . لبنان_

تأليف اللجنة العليا للتحقيق يف : عقيدة املسلمني يف املهدي عليه السالمـ١٠٠

 .بنياد هنج البالغة برئاسة حجة اإلسالم السيد حييى العلوي

احلـافظ أبـو ): العلـل الـواردة يف األحاديـث النبويـة(رقطني علل الداـ١٠١

حتقيـق )  هــ٣٨٥ت (احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الـدارقطني

 .حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. وختريج د

الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل ابن احلـسني بـن : علل الرشائعـ١٠٢

كتبــة احليدريــة منــشورات امل)  هـــ٣٨١ت(موســى بــن بابويــه القمــي 

 .  م١٩٦٦ -  ه١٣٨٥ومطبعتها يف النجف 

أبو الطيب حممد شمس احلق العظـيم : عون املعبود رشح سنن أيب داودـ١٠٣

.   ه١٤١٥ لبنان، الطبعة الثانيـة -آبادي، نرش دار الكتب العلمية بريوت 

 .  م١٩٩٥

الشيخ الصدوق أبو جعفـر حممـد بـن : عيون أخبار الرضا عليه السالمـ١٠٤

حتقيـق الـشيخ )  هــ٣٨١ت(حلسني بن موسى بن بابويه القمـي عيل بن ا

 -حسني األعلمي، منشورات مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات بـريوت 
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 . م١٩٨٤ -  ه١٤٠٤لبنان الطبعة األوىل 

مـن أعـالم (عـيل بـن حممـد الليثـي الواسـطي : عيون احلكم واملواعظـ١٠٥

جندي، نرش حتقيق الشيخ حسني احلسني البري) اإلمامية يف القرن السادس

.دار احلديث قم املقدسة، الطبعة األوىل

: الشيخ حمسن عيل املعلم، نرش دار اهلادي سـنة: العقائد من هنج البالغةـ١٠٦

. لبنان–، ط األوىل، بريوت ١٤٢٠

 
حتقيق ) ٢٨٣ت (أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الثقفي الكويف : الغاراتـ١٠٧

 .السيد جالل الدين املحدث

الشيخ عبد احلسني بن أمحد األميني : كتاب والسنة واألدبالغدير يف الـ١٠٨

 لبنــان، الطبعــة الرابعــة –النجفــي، نــرش دار الكتــاب العــريب، بــريوت 

 . ه١٣٩٧

الشيخ اجلليل أبو عبـد اهللا حممـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر الكاتـب : الغيبةـ١٠٩

 نـرش أنـوار)  هــ٣٦٠املتوىف حدود سـنة ) (ابن أيب زينب النعامين( املعروف ب

 .  ه١٤٢٢ -األوىل : سون كريم، الطبعةفارس ح:  قم، حتقيق–اهلدى، إيران 

، نرش مركـز األبحـاث )١٤٣١ت (الشيخ حممد رضا اجلعفري : الغيبةـ١١٠

.  ه١٤٢٠ قم، الطبعة األوىل سنة –العقائدية، إيران 

 
احلافظ شـهاب الـدين ابـن حجـر : فتح الباري رشح صحيح البخاريـ١١١

 لبنـان، الطبعـة – دار املعرفة للطباعـة والنـرش، بـريوت العسقالين، نرش

 .الثانية

نرش  عـامل )  هـ١٢٥٠ت (حممد بن عيل بن حممد الشوكاين : فتح القديرـ١١٢

 .الكتب

حميي الدين أبو عبد اهللا حممد بن عـيل املعـروف بـابن : الفتوحات املكيةـ١١٣
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 .عريب احلامتي الطائي، نرش دار صادر بريوت

الشيخ عيل بن حممد بـن أمحـد املـالكي : رفة األئمةالفصول املهمة يف معـ١١٤

حتقيــق ســامي الغريــري، نــرش دار احلــديث للطباعــة ) ٨٥٥ت (املكــي 

 .١٤٢٢والنرش، الطبعة األوىل سنة 

ابن عقدة الكويف، مجعه ورتبـه وقـدم : فضائل أمري املؤمنني عليه السالمـ١١٥

 .له عبد الرزاق حممد حسني فيض الدين

يض الدين ركـن اإلسـالم أبـو القاسـم عـيل بـن السيد ر: فالح السائلـ١١٦

 ).٦٦٤ت سنة (موسى بن جعفر بن حممد بن حممد الطاووس 

حممد عبد : فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذيرـ١١٧

الرؤوف املناوي، ضبطه وصححه أمحـد عبـد الـسالم، نـرش دار الكتـب 

.  م١٩٩٤ -  ه١٤١٥ لبنان، الطبعة األوىل –العلمية بريوت 

 
) ٥٧٣ت (قطب الدين سـعيد بـن هبـة اهللا الراونـدي : قصص األنبياءـ١١٨

حتقيق املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي اخلراساين، نرش اهلـادي الطبعـة 

.   ه١٤١٨األوىل سنة 

 
ثقة اإلسالم أبو جعفر حممد بن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـي : الكايفـ١١٩

قيــق  عــيل أكــرب الغفــاري، نــرش دار الكتــب حت)  هـــ٣٢٩ت (الــرازي 

 ).١٣٨٨(اإلسالمية مرتىض آخوندي هتران، الطبعة الثالثة 

الشيخ األقدم أبو القاسم جعفر بـن حممـد بـن قولويـه : كامل الزياراتـ١٢٠

، حتقيق الشيخ جـواد القيـومي، الطبعـة األوىل ) هـ٣٦٨ت سنة (القمي 

 ) نرش الفقاهة(، نرش مؤسسة ١٤١٧سنة 

ت (شيخ الطائفة أبو جعفـر حممـد بـن احلـسن الطـويس : غيبةكتاب الـ١٢١

حتقيق الشيخ عباد اهللا الطهراين، نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية ) هـ٤٦٠
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 .  قم املقدسة، الطبعة األوىل١٤١١سنة 

حققـه ) هــ٢٢٩ت (أبو عبد اهللا نعيم بـن محـاد املـروزي : كتاب الفتنـ١٢٢

فكر للطباعة والنرش والتوزيع وقدم له األستاذ الدكتور سهيل زكار دار ال

 .  ه١٤١٤/  م ١٩٩٣ط سنة 

حتقيق عـيل )  هـ٣١٤ت (أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف : كتاب الفتوحـ١٢٣

م، نرش دار األضواء للطباعة ١٩٩١ -  ه١٤١١شريي، الطبعة األوىل سنة 

 .  لبنان–والنرش والتوزيع بريوت 

م الصادق عليه الـسالم  كتاب غيبة اإلمام املهدي عليه السالم عند اإلماـ١٢٤

 .السيد ثامر هاشم العميدي، نرش  وإصدار مركز الرسالة

برهـان الـدين احللبـي : الكشف احلثيث عمـن رمـي بوضـع احلـديثـ١٢٥

حتقيق صبحي السامرائي، نرش )  هـ٨٤١ت (املعروف سبط ابن العجمي 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧عامل الكتب مكتبة النهضة العربية، الطبعة األوىل 

اء ومزيل االلبـاس عـام اشـتهر مـن األحاديـث عـىل ألـسنة كشف اخلفـ١٢٦

نرش )  هـ١١٦٢ت (الشيخ إسامعيل بن حممد العجلوين اجلراحي : الناس

ــريوت  ــة ب ــب العلمي ــنة -دار الكت ــة س ــة الثالث ــان الطبع  - م ١٩٨٨ لبن

 . ه١٤٠٨

أبو احلسن عيل بن عيـسى بـن أيب الفـتح : كشف الغمة يف معرفة األئمةـ١٢٧

نرش دار األضـواء بـريوت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة ) هـ ٦٩٣ت (األربيل 

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥

أبو القاسم عيل بـن حممـد : كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرشـ١٢٨

بن عيل اخلزاز القمي الرازي من علامء القرن الرابـع، حتقيـق الـسيد عبـد 

، انتـشارات   ه١٤٠١اللطيف احلسيني الكوه كمري اخلـوئي طبـع سـنة 

 . إيران– قم املقدسة –يدار ب

حممـد بـن : كفاية الطالب يف مناقب عـيل بـن أيب طالـب عليـه الـسالمـ١٢٩

نرش دار إحيـاء تـراث أهـل البيـت ) ٦٥٨ت (يوسف الكنجي الشافعي 
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.١٤٠٤طبعة الثالثة سنة  إيران، ال–عليهم السالم، طهران 

ب احلـافظ املحـدث أبـو أمحـد بـن عـيل اخلطيـ: الكفاية يف علم الروايةـ١٣٠

حتقيق الدكتور أمحد عمر هاشم، نرش دار الكتاب )  هـ٤٦٣ت (البغدادي 

 .  م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ لبنان، الطبعة األوىل -العريب، بريوت

الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بـن عـيل بـن : كامل الدين ومتام النعمةـ١٣١

صححه وعلق عليه الشيخ عيل أكـرب ) ٣٨١ت (احلسني بن بابويه القمي 

مؤسسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني بقـم الغفاري، نرش 

 .١٤٠٥سنة ) إيران(املرشفة 

عالء الدين عيل املتقي بن حـسام : كنز العامل يف سنن األقوال واألفعالـ١٣٢

، نـرش مؤسـسة الرسـالة سـنة )٩٧٥ت (الدين اهلنـدي الربهـان فـوري 

. لبنان– م بريوت ١٩٨٩ -  ه١٤٠٩

 
افظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن حجـر احل: لسان امليزانـ١٣٣

 –نـرش مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت ) ٨٥٢ت (العسقالين 

.. ه١٣٩٠ - م ١٩٧١لبنان، الطبعة الثانية 

 
إلحياء الـرتاث، قـم ) عليهم السالم(نرش مؤسسة آل البيت : جملة تراثناـ١٣٤

 . املقدسة

 اإلسالم أبو عيل الفضل بـن احلـسن أمني: جممع البيان يف تفسري القرآنـ١٣٥

الطربيس من أعالم القرن السادس اهلجري حققه وعلـق عليـه جلنـة مـن 

 -العلامء واملحققني، منشورات مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات بـريوت 

 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٥لبنان الطبعة األوىل 

احلافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائدـ١٣٦

نرش مؤسس مكتبة القـديس بالقـاهرة، دار الكتـب العلميـة، ) ٨٠٧ت (
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 . م١٩٨٨ -.   ه١٤٠٨ لبنان -بريوت 

أبو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن خالـد الربقـي، عنـى بنـرشه : املحاسنـ١٣٧

وتصحيحه والتعليق عليه السيد جالل الدين احلسيني املشتهر باملحـدث، 

 . نرش دار الكتب اإلسالمية

حسن بن سليامن احليل، من علامء أوائل القرن : اتخمترص بصائر الدرجـ١٣٨

 -  ه١٣٧٠التاسع، الطبعة األوىل، منشورات املطبعة احليدرية يف النجـف 

 . م١٩٥٠

السيد عبد احلسني رشف الدين املوسـوي، حتقيـق وتعليـق : املراجعاتـ١٣٩

م طبع عىل نفقـة ١٩٨٢  ه١٤٠٢ بريوت -حسني الرايض،  الطبعة الثانية 

 . ميةاجلمعية اإلسال

الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن جعفر املشهدي، حتقيق جواد القيومي : املزارـ١٤٠

 .١٤١٩األصفهاين، الطبعة األوىل، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي سنة 

الـشهيد  الشيخ حممد بن مكي العـاميل اجلزينـي الـشهري يف اآلفـاق ب: املزارـ١٤١

قيـق ونـرش حت)  هــ٧٨٦ - ٧٣٤(األول من أعالم القـرن الثـامن اهلجـري 

 . ه١٤١٠مدرسة اإلمام املهدي عليه السالم قم املقدسة الطبعة األوىل سنة 

خامتة املحدثني احلاج مريزا حسني : مستدرك الوسائل ومستنبط املسائلـ١٤٢

حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم الـسالم )  هـ١٣٢٠ت (النوري الطربيس 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٨إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل 

) ١٤٠٥ت (الشيخ عيل الـنامزي الـشاهرودي : ينة البحارمستدرك سفـ١٤٣

حتقيق وتصحيح نجل املؤلف  الشيخ حسن بن عيل النامزي، نرش مؤسسة 

 .النرش اإلسالمي

احلـافظ أبـو عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري، : املستدرك عىل الصحيحنيـ١٤٤

 . لبنان–يوسف عبد الرمحن املرعشيل، نرش دار املعرفة بريوت . إرشاف د

ت (احلافظ أمحد بـن عـيل بـن املثنـى التميمـي : ند أيب يعىل املوصيلمسـ١٤٥

حققه وخـرج أحاديثـه حـسني سـليم أسـد، نـرش دار املـأمون ) هـ٣٠٧



٥٩٧ .............................................................مصادر الكتاب

 للرتاث دمشق، بريوت 

 مسند أمحد بن حنبل، نرش دار صادر بريوت ـ١٤٦

احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيـوب اللخمـي : مسند الشامينيـ١٤٧

حتقيق محدي عبد املجيد الـسلفي، الطبعـة الثانيـة ) ـ ه٣٦٠ت (الطرباين 

 .  بريوت، لبنان- م نرش مؤسسة الرسالة ١٩٩٦  -  ه١٤١٧

أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن الطـويس : مصباح املتهجدـ١٤٨

 م مؤسـسة فقـه الـشيعة، ١٩٩١ -  ه١٤١١الطبعـة األوىل )هـ٤٦٠ت (

 . لبنان-بريوت 

الـشيخ كـامل : ل الرسـول علـيهم الـسالممطالب السؤول يف مناقـب آـ١٤٩

حتقيق ماجد بن أمحـد العطيـة، ) ٦٥٢ت (الدين حممد بن طلحة الشافعي 

 .١٣٢٠نرش مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش، الطبعة األوىل سنة 

تـأليف ونـرش مؤسـسة : معجم أحاديث اإلمـام املهـدي عليـه الـسالمـ١٥٠

 الطبعـة األوىل املعارف اإلسـالمية حتـت ارشاف الـشيخ عـيل الكـوراين

 . إيران–، قم املقدسة   ه١٤١١

ت (احلـافظ أبـو القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين: املعجم األوسطـ١٥١

 . ، نرش دار احلرمني للطباعة والنرش والتوزيع)هـ٣٦٠

ت (احلـافظ أبـو القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الصغريـ١٥٢

 .ن لبنا–نرش  دار الكتب العلمية بريوت ) هـ٣٦٠

 ٣٦٠ت (احلافظ أبو القاسم سليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الكبريـ١٥٣

 .حققه وخرج أحاديثه محدي عبد املجيد السلفي، الطبعة الثانية) هـ

قدم له وأرشف عـىل ) ٣٥٦ت (أبو الفرج األصفهاين : مقاتل الطالبينيـ١٥٤

طبعه كاظم املظفر، الطبعـة الثانيـة، نـرش مؤسـسة دار الكتـاب للطباعـة 

 . إيران–لنرش قم وا

ت (أبو مؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلـوارزمي : مقتل احلسني عليه السالمـ١٥٥

. إيران–، قم املقدسة ١٤١٨نرش أنوار اهلدى، الطبعة األوىل سنة ) ٥٦٨
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أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب : املقنعةـ١٥٦

نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة )  هـ٤١٣ت (بالشيخ املفيد رمحه اهللا 

 .الثانية: جلامعة املدرسني بقم املرشفة، الطبعة

مريزا حممـد تقـي ): عليه السالم(مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم ـ١٥٧

املوسوي األصـفهاين، حتقيـق العالمـة الـسيد عـيل عاشـور، منـشورات 

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١ لبنان سنة -مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 

ريض الدين أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن حممـد بـن : املالحم والفتنـ١٥٨

 . ه١٤١٦األوىل : نرش مؤسسة صاحب األمر، الطبعة)  هـ٦٦٤ت (طاووس 

الشيخ اجلليل األقدم الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بـن : من ال حيرضه الفقيهـ١٥٩

 أكـرب الغفـاري، صححه وعلق عليه عـيل) ٣٨١ت (احلسني بن بابويه القمي 

 .منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة، الطبعة الثانية

سـامحة آيـة اهللا العظمـى الـسيد حممـد رضـا املوسـوي : مناسك احلجـ١٦٠

 .ق  ه١٤١٣دار القرآن الكريم، الطبعة  الثانية، سنة : الگلپايگاين، نرش

لـدين أبـو عبـد اهللا احلافظ ابن شهرآشوب مشري ا: مناقب آل أيب طالبـ١٦١

حممد بـن عـيل بـن شهرآشـوب ابـن أيب نـرص بـن أيب حبيـيش الـرسوي 

طبع حممد كاظم الكتبي صاحب املكتبة واملطبعة ) هـ٥٨٨ت (املازندراين 

 .م١٩٥٦  - ه١٣٧٦احليدرية سنة  

احلافظ حممد : مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالمـ١٦٢

ايض من أعالم القرن الثالث، حتقيق املحقـق اخلبـري بن سليامن الكويف الق

العالمة احلاج الشيخ حممـد بـاقر املحمـودي، نـرش جممـع احيـاء الثقافـة 

 . قم– إيران ١٤١٢اإلسالمية، الطبعة األوىل سنة 

املوىل حيدر عيل بـن حممـد الـرشواين : مناقب أهل البيت عليهم السالمـ١٦٣

خ حممـد احلـسون، مطبعـة من أعـالم القـرن الثـاين عـرش، حتقيـق الـشي

 .املنشورات اإلسالمية

املوفق بن أمحد بن حممد املكـي اخلـوارزمي : املوفق اخلوارزمي: املناقبـ١٦٤
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نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقـم )  هـ٥٦٨ت (

 .  ه١٤١١الثانية : املرشفة، حتقيق الشيخ مالك املحمودي، الطبعة

الم يف ضـوء األحاديـث واآلثـار الـصحيحة، املهدي املنتظر عليـه الـسـ١٦٥

 . الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي

 تأليف وحتقيق مركز الرسالة: املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالميـ١٦٦

 ١٤١١حممد بن أمحد إسامعيل، ط األوىل سـنة : املهدي حقيقة ال خرافةـ١٦٧

 .نرش مكتبة الرتبية اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي، مرص

احلاج عبد القادر أبو املكـارم املولـود سـنة : املوسوعة الشعرية املهدويةـ١٦٨

.  لبنان-، نرش دار العلوم بريوت ١٤٣١، الطبعة األوىل سنة ١٣٦٢

أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن : ميزان االعتدال يف نقد الرجالـ١٦٩

اعة حتقيق عيل حممد البجاوي، نرش دار املعرفة للطب) ـه٧٤٨ت (الذهبي 

. لبنان–والنرش، بريوت 

 
أبو عبد اهللا حممـد بـن جعفـر الكتـاين، : نظم املتناثر من احلديث املتواترـ١٧٠

 . الطبعة الثانية نرش  دار الكتب السلفية للطباعة والنرش بمرص

الشيخ املفيد أبو عبـد اهللا حممـد بـن : النكت اإلعتقادية ورسائل أخرىـ١٧١

، نـرش دار ـهـ١٤١٤الطبعة الثانية ) ٤١٣ ت(النعامن العكربي البغدادي 

 .  لبنان-املفيد للطباعة والنرش، بريوت 

جمد الدين أبو الـسعادات املبـارك بـن : النهاية يف غريب احلديث واألثرـ١٧٢

حتقيق حممود حممد الطنـاحي، ) هـ٦٠٦ - ٥٤٤(حممد اجلزري ابن األثري 

 .ران إي–نرش مؤسسة اسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع قم 

زين الدين عيل بن يوسف بن جرب من أعالم القرن السابع، : هنج اإليامنـ١٧٣

جمتمع اإلمام اهلادي عليه السالم مشهد، : حتقيق السيد أمحد احلسيني، نرش

 .  ه١٤١٨: الطبعة األوىل

خطب اإلمام عيل عليه السالم، رشح الـشيخ حممـد عبـدة : هنج البالغةـ١٧٤
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 .عرفة للطباعة والنرش بريوت لبناندار امل: مفتي الديار املرصية، نرش

أبو جعفر حممـد : نوادر املعجزات يف مناقب األئمة اهلداة عليهم السالمـ١٧٥

بن جرير بن رستم الطربي من أعـاظم علـامء اإلماميـة يف املائـة الرابعـة، 

 .حتقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدي عليه السالم قم املقدسة

ن احلـسيني اللواسـاين، حققـه الـسيد حـس: نور األفهام يف علم الكالمـ١٧٦

وقدم عليه حفيد املؤلف السيد إبراهيم اللواسـاين، نـرش مؤسـسة النـرش 

.األوىل: اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، الطبعة

 
سـامحة آيــة اهللا العظمـى الــسيد حممـد رضــا املوســوي : هدايـة العبــادـ١٧٧

، قـم ١٤١٣األوىل سـنة : الطبعـةدار القـرآن الكـريم : الگلپايگاين، نرش

 . إيران-املرشفة 

نرش ) ٣٣٤ت (أبو عبد اهللا احلسني بن محدان اخلصيبي : اهلداية الكربىـ١٧٨

 لبنان الطبعـة الرابعـة -مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

.١٩٩١ -  ه١٤١١

 
 مروان خليفات، نرش مركز الغدير: وركبت السفينةـ١٧٩

.اإلسالميةللدراسات ـ١٨٠

.ابن خلكان:  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانـ١٨١

 
الشيخ سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفـي : ينابيع املودة لذوي القربىـ١٨٢

حتقيق السيد عيل مجـال أرشف احلـسيني، نـرش دار األسـوة ) ١٢٩٤ت (

.١٤١٦: للطباعة والنرش، الطبعة األوىل
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  ٦٦...................................................الداللة ميزان يف  احلديث

  ٦٦.داللة احلديث عىل تويل اخللفاء مبارشة بعد النبي صىل اهللا عليه وآله: األمر األول

  ٦٧.........داللة احلديث عىل إمامة األئمة االثني عرش من أهل البيت: األمر الثاين

  ٧٩...................اإلمام املهدي عليه السالم أحد اخللفاء اإلثني عرش

  ٨٣...............................إن األرض ال ختلو منهم أبداً ً: األمر الثالث

  ٨٥..................................انتهاء العامل  بذهاهبم مجيعاً ً: األمر الرابع

  ٨٦............................................................:ردود ونقود

  ٨٦.....دعوى أن اخللفاء اإلثني عرش قد انتهوا بنهاية خالفة هشام بن عبد امللك

  ٨٧............................وا عىل التوايلدعوى أن هؤالء اخللفاء ليس

  ٩٠...............إن الدين مل يظهر باخللفاء االثني عرش: زعمهم أنا نقول

  ٩٩...................................ظهور الدين باألئمة عليهم السالم

  ١٠٥.....زعمهم أن اخللفاءاالثني عرش مل ُيستخلفوا فاليشملهم احلديث

  ١٠٩...................................)وأهل بيتي أمان ألمتي( حديث -٣

  ١١١................كلامت بعض أعالم السنة يف معنى احلديث الرشيف

  ١١٢....................................املراد بأهل البيت عليهم السالم

  ١١٣......ىل إمامة أهل البيت وأن األرض ال ختلو منهم أبداً داللة احلديث ع

  ١١٧.................................اإلمام املهدي إمام أهل هذا الزمان

هم أهل التقوى وأبدال األنبياء ) أهل البيت(زعم بعضهم أن املراد من 

  ١١٨...........................................................وجوابه

  ١٢٢....................................................ـ حديث السفينة٤

  ١٢٤.....................................................معنى احلديث

  ١٢٧..................................خالصة الكالم يف حديث السفينة

  ١٢٧............................................وجوب اتباعهم: األول

  ١٢٧......................................اتباعهم يوجب النجاة: الثاين

  ١٢٨......................................داللته عىل أفضليتهم: الثالث

  ١٢٨..................................داللته عىل وجوب حمبتهم: الرابع



# مهدي األمم...........................................................٦٠٤

  ١٢٩.....................................داللته عىل عصمتهم: اخلامس

  ١٢٩.....................................من ختلف عنهم ضل: السادس

  ١٢٩............................هم امليزان ملعرفة املؤمن والكافر: السابع

  ١٢٩..........................داللة احلديث عىل وجود إمام يف كل عرص

  ١٣٠...................................)من مات وليس له إمام(ـ حديث ٥

  ١٣٧.............................<ن مات وليس له إمامم>: قوله: أوًال 

  ١٣٩...................................<مات ميتة جاهلية>: قوله: ثانياً 

  ١٤٣.....................انطباق احلديث عىل اإلمام املهدي عليه السالم

  ١٤٦.........................السالم عليهم البيت أهل إمامة عىل األخرى األدلة

  ١٥١...................................................خالصة البحث

  ١٥٢....................اإلمام املهدي املنتظر يف مؤلفات الشيعة اإلمامية

  ١٥٧........................اإلمام املهدي عليه السالم يف عقيدة السنة: الفصل الثاين

  ١٦٠......................يدة شيعية؟هل االعتقاد باإلمام املهدي املنتظر عق

  ١٦٣................اإليامن بظهور اإلمام املهدي عليه السالم يف آخر الزمان

  ١٦٨.........................السالم عليه املهدي اإلمام أنكر من عىل السنة ردود

  ١٦٨....................)ريمالمهدي إال عيسى بن م( الرد عىل من زعم -١

  ١٧٠.)ال مهدي ينتظر بعد الرسول خري البرش صىل اهللا عليه وآله(الردود عىل كتاب  -٢

  ١٧٠...)االحتجاج باألثر يف الرد عىل من أنكر املهدي املنتظر(كتاب : الرد األول

  ١٧١............................. أن املهدي ليس له ذكر يف القرآندعوى

الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي (كتاب : الرد الثاين

  ١٧٢..........)عليه السالم، ويليه عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر

  ١٧٣........ السيد رشيد رضا صاحب تفسري املنار رد الشيخ األلباين عىل-٣

  ١٧٤......................................... رد الشبهات حول املهدي-٤

  ١٧٤.............................) هـ٨٠٨ت ( الردود عىل ابن خلدون -٥

  ١٧٤....... ) هـ١٣٥٣ت (رد احلافظ أيب العالء املباركفوري : الرد األول

  ١٧٥...............:إبراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون: الرد الثاين



٦٠٥ ..................................................................املحتويات

  ١٧٧.................رد الشيخ نارص الدين األلباين الشامي: الرد الثالث

  ١٧٧............................رد األستاذ أمحد حممد شاكر: الرد الرابع

  ١٧٨................رد الشيخ عبد املحسن بن حممد العباد: الرد اخلامس

  ١٧٨.....................رد الدكتور عبد العليم البستوي: الرد السادس

  ١٨١..................السنة عند الصحابة أحاديث يف  السالم عليه املهدي اإلمام

  ١٨٢...........ممن خّرج أحاديث الصحابة حول املهدي من احلفاظ والعلامء

  ١٨٣.......شهرة أحاديث اإلمام املهدي عليه السالم عند الصحابة والتابعني

 ١٨٥..............................السنة أعالم عند املهدي اإلمام أحاديث صحة

  ١٨٥.........................................)هـ٢٩٧ت ( الرتمذي -١

  ١٨٥.........................)هـ٣٢٣ت ( احلافظ أبو جعفر العقييل -٢

  ١٨٦.......................)هـ٣٥٤ت ( أبو حاتم ابن حبان البستي -٣

  ١٨٦..........................................)هـ٤٥٨ت ( البيهقي -٤

  ١٨٦.................................)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية احلراين -٥

  ١٨٦.........................................) هـ٧٦١ت( القرطبي -٦

  ١٨٧.............................)هـ٧٩٣ت ( سعد الدين التفتازاين -٧

  ١٨٧.........................)هـ٩٧٥ت ( الشيخ عيل املتقي اهلندي -٨

  ١٨٧.....................)هـ١٤٢٠ت ( الشيخ نارص الدين األلباين -٩

 ١٨٨..............................السنة أعالم عند املهدي اإلمام أحاديث تواتر

  ١٨٩.)هـ٣٦٣ت (احلافظ أبو احلسن حممد بن احلسني اآلبري السجزي  -١

  ١٨٩..............)هـ٦٥٨ت ( احلافظ أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي -٢

  ١٩٠......................................)هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون -٣

  ١٩٠.............)هـ١١٠٣ت  ( حممد بن رسول احلسيني الربزنجي -٤

  ١٩١.........................)هـ١١٨٨ت ( الشيخ حممد السفاريني -٥

  ١٩١..................)هـ١٢٥٠ت ( القايض حممد بن عيل الشوكاين -٦

  ١٩٢.............)هـ١٣٠٧ت ( النواب صديق حسن خان القنوجي -٧

  ١٩٢.......) هـ١٣٤٥ت ( الشيخ حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين -٨

  ١٩٥...................................)هـ١٣٥٣ت ( املباركفوري -٩



# مهدي األمم...........................................................٦٠٦

  ١٩٦...)هـ١٣٨٠ت ( الرشيف أبو الفيض الغامري احلسيني املغريب -١٠

  ١٩٧..................................... الشيخ عبد العزيز بن باز-١١

  ١٩٩.......السالم عليه املهدي أخبار ذكروا الذين  واملؤرخون واملحدثون احلفاظ

  ٢٠٨........................ملاذا مل يرصح البخاري باسم املهدي يف صحيحه

  ٢١٥................................السالم عليهم البيت أهل من املهدي اإلمام

  ٢٢٠...............................................خيتم وبنا اهللا فتح بنا حديث

  ٢٢٣.................................السالم عليها فاطمة ولد من املهدي اإلمام

  ٢٢٧.................................السالم عليه احلسني ولد من املهدي اإلمام

  ٢٣٤...................السالم عليه املهدي اإلمام والدة ذكروا الذين السنة علامء

  ٢٣٧............................)هـ٤٣٠ت( أبو نعيم األصبهاين -١

  ٢٣٧......................)هـ٤٥٨ت ( أمحد بن احلسني البيهقي -٢

  ٢٣٧..................)هـ٥٦٧ت ( أبو حممد عبد اهللا بن اخلشاب -٣

  ٢٣٧............................)هـ٥٩٠ت ( ابن األزرق املؤرخ -٤

  ٢٣٧...................)هـ٦٣٠ت ( ابن األثري عز الدين اجلزري -٥

  ٢٣٨...............)هـ٦٣٨ت ( حميي الدين بن العريب األندليس -٦

  ٢٣٩...........)هـ٦٥٢ت ( كامل الدين حممد بن طلحة الشافعي -٧

 شمس الدين أبو املظفر، يوسف بن فزاعيل سبط ابن اجلوزي -٨

  ٢٤٠.....................................)هـ٦٥٤ت(احلنبيل 

املقتول سنة ( حممد بن يوسف أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي -٩

  ٢٤٠................................................)هـ٦٥٨

  ٢٤١.................................)هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -١٠

  ٢٤١..................)هـ٧٣٢ت ( اجلويني احلموئي الشافعي -١١

  ٢٤١.....................................)هـ٧٤٨ت ( الذهبي-١٢

  ٢٤١............................)هـ٧٤٩ت ( عمر بن الوردي -١٣

  ٢٤٢....)هـ٨٥٥ت( نور الدين عيل بن حممد بن الصباغ املالكي -١٤

  ٢٤٢.....................)هـ٩٠٩ت بعد ( الفضل بن روزهبان -١٥

  ٢٤٣......................)هـ٩١١ت ( جالل الدين السيوطي -١٦



٦٠٧ ..................................................................املحتويات

  ٢٤٣..)هـ٩٥٣ت (شمس الدين حممد بن طولون احلنفي مؤرخ دمشق  -١٧

  ٢٤٤.....)هـ٩٧٣ت (الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي  عبد -١٨

  ٢٤٤........)هـ٩٧٤ت ( أمحد بن حجر املكي اهليتمي الشافعي -١٩

  ٢٤٥)هـ١٠١٩ت ( أمحد بن يوسف أبو العباس القرماين احلنفي -٢٠

  ٢٤٥.........)هـ١١٧١ت ( عبد اهللا الشرباوي الشافعي  الشيخ-٢١

  ٢٤٥.)هـ١١٧٦ت (الشاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي احلنفي  -٢٢

  ٢٤٦..)هـ١٢٩٤ت (سليامن بن إبراهيم املعروف بالقندوزي احلنفي  -٢٣

  ٢٤٦................)هـ١٣٠٨ت ( مؤمن بن حسن الشبلنجي -٢٤

  ٢٤٦........................)هـ١٣٩٦ت ( خري الدين الزركيل -٢٥

  ٢٤٨.........السالم عليه املهدي اإلمام حول  السنة مؤلفات من بجملة التعريف

  ٢٥٧................السالم عليه املهدي اإلمام ظهور  لسنةا بعض وجتاهل تعتيم

ونشأته يف حياة أبيه  البشارة باإلمام املهدي عليه السالم ووالدته: الفصل الثالث

  ٢٦٩.....................وخصاله وخصائصه الرشيفة والنص عليه باإلمامة

  سالمال عليه املهدي باإلمام البشارات

  ٢٧١..............بشارة النبي صىل اهللا عليه وآله باإلمام املهدي عليه السالم

  ٢٧٥..........بشارة اإلمام الصادق عليه السالم باإلمام املهدي عليه السالم

  ٢٧٦........بشارة اإلمام الرضا باإلمام املهدي عليهام السالم وقصيدة دعبل

  ٢٧٨.............قيام اإلمام الرضا عليه السالم عند ذكر احلجة عليه السالم

  السالم عليه املهدي اإلمام والدة

  ٢٧٩.......................كالم بعض األعالم يف والدة اإلمام عليه السالم

  ٢٨٠............................إلمام عليه السالمبركة الليلة التي ولد فيها ا

  ٢٨٠.................................................أّم اإلمام عليه السالم

  ٢٨١...........والدة اإلمام املهدي عليه السالم برواية حكيمة عليها السالم

  ٢٨٦..............................................عقيقة اإلمام عليه السالم

  ٢٨٧............................األدلة عىل والدة اإلمام املهدي عليه السالم

  الرشيفة وألقابه اإلمام أسامء



# مهدي األمم...........................................................٦٠٨

  ٢٩٠........................................................... املهدي-١

  ٢٩١............................................................ القائم-٢

  ٢٩٢............................................................ املنتظر-٣

  ٢٩٣........................................................... املنصور-٤

  ٢٩٣.....................................................كنيته عليه السالم

  الرشيفة وشامئله السالم عليه اإلمام صفات

  ٢٩٥.......................... أشبه الناس برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله-١

  ٢٩٥........................................... وجهه كالكوكب الدري-٢

  ٢٩٦................... شاب مربوع حسن الوجه، حسن الشعر، ال هيرم-٣

  ٢٩٧................................... واسع الصدر، مسرتسل املنكبني-٤

  ٢٩٧........................ أبيض اللون، مّرشب باحلمرة وفيه عالمتان-٥

  ٢٩٨............................................. عريض مابني املنكبني-٦

  السالم عليه أبيه حياة يف  السالم عليه املهدي اإلمام

  ٢٩٩.......................مع أبيه عليه السالم يف مرضه ووفاته ونصه عليه

  ٣٠٣......................................................باإلمامة عليه النص

  به تعاىل اهللا وماحباه السالم عليه اإلمام خصائص من

  ٣٠٨........................................خفاء والدته عىل الناس: ألولا

  ٣٠٩............................طول عمر اإلمام املهدي عليه السالم: الثاين

  ٣١٤...........................عنده مواريث األنبياء عليهم السالم: الثالث

  ٣١٤...............................ـ درع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله١

  ٣١٥..................ـ عنده عصا موسى وخاتم سليامن عليهام السالم٢

  ٣١٥.................................... قميص يوسف عليه السالم-٣

  ٣١٦.................................فيه سنن األنبياء عليهم السالم: الرابع

  ٣١٧.......................................عليه السالمقوة اإلمام : اخلامس

  ٣١٧.............................................مثله مثل اخلرض: السادس

  ٣١٨..................................يصلح اهللا أمره يف ليلة واحدة: السابع

  ٣١٨..........................معه راية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: الثامن



٦٠٩ ..................................................................املحتويات

  ٣١٩............راية املهدي عليه السالم تيضء بني املرشق واملغرب: تاسعال

  ٣١٩......................ماهو مكتوب يف راية املهدي عليه السالم: العارش

  ٣٢٠........يطهر اهللا به األرض من الكفر ويذل له كّل صعب: احلادي عرش

  ٣٢٠....................يصيل خلفه عيسى بن مريم عليه السالم: الثاين عرش

  ٣٢٤..كالم اإلربيل يف صالة عيسى عليه السالم خلف املهدي عليه السالم

  ٣٢٦............كالم سبط ابن اجلوزي يف صالة عيسى خلف املهدي

  ٣٢٧........................أجر الشهادة بني يديه عليه السالم: الثالث عرش

  ٣٢٧............................ُيكرب عليه سبعًا يف الصالة عليه: الرابع عرش

  ٣٢٨.............اإلمام املهدي عليه السالم يف القرآن الكريم: اخلامس عرش

  ٣٤٣.................................غيبة اإلمام املهدي عليه السالم: بعالفصل الرا

  ٣٤٥.................إعالم أئمة أهل البيت شيعتهم بأمر الغيبة: األمر األول

  ٣٤٦..............................الغيبة غيبتان صغرى وكربى: األمر الثاين

  ٣٤٩.......................................................الغيبة الصغرى

  ٣٤٩...........................سفراء اإلمام عليه السالم يف الغيبة الصغرى

  ٣٥٠......)٢٦٥ت (أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عمرو العمري : األول

  ٣٥١......)٣٠٥ت (ابنه أبو جعفر حممد بن عثامن بن سعيد العمري : الثاين

  ٣٥٤..)٣٢٦ت (أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحري النوبختي : الثالث

  ٣٥٧................)٣٢٨ت(أبو احلسن عيل بن حممد السمري :  الرابع

  ٣٥٨.........................................................الغيبة الكربى

  ٣٥٩........................................احلكمة من الغيبة: األمر الثالث

  ٣٦٨.............................احلكمة من الغيبة يف الروايات الرشيفة

  ٣٦٩................... لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف-١

  ٣٧٠.......................................... لعدم األمن عىل نفسه-٢

٣- َّ   ٣٧٠................................. حتى تظهر ودائع اهللا عزَّ وجل

  ٣٧١................... حتى جيتمع لإلمام عليه السالم عدة أهل بدر-٤

  ٣٧١.............................. لتجري فيه سنن األنبياء وغيباهتم-٥



# مهدي األمم...........................................................٦١٠

  ٣٧٢................إلمام عليه السالمإنتفاع الناس من وجود ا: األمر الرابع

  ٣٧٣.............................يشهد موسم احلج كل عام:  األمر اخلامس

  ٣٧٣....................................التقية يف زمن الغيبة: األمر السادس

  ٣٧٤.......................انتظار الفرج يف زمن الغيبة وفضله: األمر السابع

  ٣٧٧.....................من حقوق اإلمام علينا يف زمن الغيبة: األمر الثامن

 له والدعاء السالم عليه املهدي اإلمام زيارة

  ٣٨٦...........................ـ تّعهد زيارة اإلمام املهدي عليه السالم١

  ٣٨٦.....................................السالم عىل احلق اجلديد: زيارة

  ٣٨٧..............................اإلستغاثة باإلمام املهدي عليه السالم

  ٣٨٩......................................................زيارة آل يس

  ٣٩١...........................كيفية التسليم عليه عليه السالم إذا خرج

  ٣٩٢......اهرين عليهم السالمالصالة عىل احلجة وعىل آبائه وأجداده الط

  ٣٩٣....................................................صلوات أخرى

  ٣٩٣..................................ـ الدعاء لإلمام املهدي عليه السالم٢

  ٣٩٧................................الدعاء لإلمام عليه السالم يف اخلطبة

  ٣٩٧............................. السالم يف يوم عرفةالدعاء لإلمام عليه

  ٣٩٨.............................الدعاء لإلمام عليه السالم يف يوم العيد

  ٣٩٨...........................الدعاء لإلمام عليه السالم يف يوم اجلمعة

  ٣٩٩...........................الدعاء لإلمام عليه السالم بعد كّل صالة

  ٤٠٠......الدعاء لإلمام عليه السالم بعد صالة الفجر وبعد صالة الظهر

  ٤٠٠..................دعاء اإلمام الكاظم عليه السالم بعد صالة العرص

  ٤٠٠.....الدعاء له يف ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان ويف كّل وقت

  ٤٠١........................دعاء العهد الرشيف يدعى به أربعني صباحاً 

  ٤٠٣..................................الدعاء يف غيبة القائم عليه السالم

  ٤٠٦..........دعاء اإلمام الرضا عليه السالم لإلمام املهدي عليه السالم

  السالم عليه املهدي اإلمام أدعية من

  ٤٠٩......................................دعاء عّلمه لبعضهم ففرج اهللا عنه



٦١١ ..................................................................املحتويات

  ٤١٠.........................يف مطالب الدنيا واآلخرة) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١٠.....................يف صالة احلاجة واالستخارة) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١١............................للخالص من الشدائد) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١١..........................لتفريج اهلموم والغموم) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١١...................................لتفريج اهلموم) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١٢..............مى بسهم الليللقضاء احلوائج، املس) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١٣....................لقضاء احلوائج يف ليلة اجلمعة) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١٤......................................يف االحرتاز) عليه السالم(دعاؤه 

  ٤١٥...................................عالمات الظهور والرجعة: الفصل اخلامس

  ٤١٨.......................................................خروج السفياين

  ٤١٩.................................................خروج الدجال وفتنته

  ٤٢٥......................................................كسوف الشمس

  ٤٢٥.............................................طلوع الشمس من املغرب

  ٤٢٧...................................................ظهور النار باحلجاز

  ٤٢٧............................ظهور صحيفة مكتوب عليها طاعة معروفة

  ٤٢٨...........................................أال إن احلق يف آل حممد: نداء

  ٤٢٨..........................................مطر الناس يف مجادى اآلخرة

  ٤٢٩........................واإلختالف الشديد بني الناس, اإلياس والقنوط

  ٤٢٩.......................................................عالمات أخرى

  ٤٣٠...........................الرجعة عند ظهور اإلمام احلجة عليه السالم

  ٤٣٣........................كالم الرشيف املرتىض رمحه اهللا تعاىل يف الرجعة

  ٤٣٥....خصائصهم وأحواهلم  عليه السالمأصحاب اإلمام املهدي: الفصل السادس

  ٤٣٧....................أسامؤهم مكتوبة يف صحيفة عند اإلمام عليه السالم

  ٤٣٧.....خيرج معه مجاعة من قوم موسى عليه السالم وأصحاب الكهف وغريهم

  ٤٣٨................................ أصحاب األلويةعدهتم كعدة بدر وهم

  ٤٣٩..............................................جيمعهم اهللا يف يوم واحد



# مهدي األمم...........................................................٦١٢

  ٤٣٩...........................افتخار األرض بأصحاب اإلمام عليه السالم

  ٤٤٠............أصحاب املهدي عليه السالم شباب ال كهول فيهم إال قليالً 

  ٤٤٠............................................................من طالقان

  ٤٤٠...................................مساكن أصحاب اإلمام عليه السالم

 ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وما جاء فيه من األخبار الرشيفة: الفصل السابع

  ٤٤٣............ظهور اإلمام املهدي عليه السالم ومسريه من مكة إىل الكوفة

  ٤٤٣.................................................... حتمية الظهور-١

  ٤٤٤..ظهور اإلمام عليه السالم عند بيت اهللا احلرام بني الركن واملقام يوم عاشوراء -٢

  ٤٤٤................. النداء من السامء باسمه، يسمعه مجيع أهل  األرض-٣

  ٤٤٥...................................... نداء امللك عىل رأسه الرشيف-٤

  ٤٤٦....... إذا خرج أسند ظهره إىل الكعبة وأول ماينطق به اآلية الرشيفة-٥

  ٤٤٦................................ ترضع اإلمام عليه السالم عند املقام-٦

  ٤٤٧............ة اإلمام عليه السالم يف مكة وبعثه اجلنود يف اآلفاق خطب-٧

  ٤٤٨........صعوده عليه السالم املنرب وبيعة جربئيل له وجميء أصحابه إليه -٨

  ٤٤٨.............................. إن اهللا تعاىل ينرصه باملالئكة املسومني-٩

  ٤٤٨............. بيعة األصحاب لإلمام عليه السالم بني الركن واملقام-١٠

  ٤٤٩.............................. إذا كمل له عرشة آالف رجل خرج-١١

  به يقوم وما الكوفة إىل ومسريه  الكوفة إىل مكة من السالم عليه اإلمام خروج

  ٤٥١..........................مكة إىل الكوفةخروج اإلمام عليه السالم من 

  ٤٥٢...........................أهل الكوفة أسعد الناس باإلمام عليه السالم

  ٤٥٢...................سبعون ألف صّديق يكونون يف أصحابه عليه السالم

  ٤٥٢....................دخوله عليه السالم الكوفة ويقتل كّل منافق مرتاب

  ٤٥٣.........ظهوره يف الكوفة وينرش راية جده رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

  ٤٥٥............................خطبته عىل منرب الكوفة وخروجه إىل الغري

  ٤٥٥.....أصحاب القائم عليه السالم يرضبون فساطيطهم يف مسجد الكوفة

  ٤٥٦...............................................بناء مسجد له ألف باب



٦١٣ ..................................................................املحتويات

  ٤٥٧...............................يستخرج من الكوفة إثني عرش ألف درع

  ٤٥٧........................ختفق عىل رأسه األعالم البيض يف نجف الكوفة

  ٤٥٨.............................مسجد السهلةنزول اإلمام عليه السالم يف 

  ٤٥٩.........................................يرسل أصحابه إىل اآلفاق كلها

  ٤٥٩........صالة اإلمام الصادق عليه السالم عند موضع منرب القائم عليه السالم

 ٤٥٩.. وكيفية حكمه الرشيف مالمح دولة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل الثامن

 ٤٦٣........................وقضائه وحكمه السالم عليه اإلمام سرية من مالمح

  ٤٦٣..................................................لباس اإلمام وطعامه

  ٤٦٥...................................................خضوع األشياء إليه

  ٤٦٥................................معرفته بكل إنسان صالح هو أم طالح؟

  ٤٦٦................................................دولة اإلمام آخر الدول

  ٤٦٦...............القصاص واإلنتقام من الظلمة والعمل بام يف اجلفر األمحر

  ٤٦٨...................................................... بنو شيبة- أ 

  ٤٦٨................................................. فئة من قريش-ب

  ٤٦٨............................... ينتقم جلدته فاطمة عليها السالم-ج

  ٤٦٨................................ ذراري قتلة احلسني عليه السالم-د 

  ٤٧٠.................................................... النواصب-هـ

  ٤٧٠..............................قتاله اليهود والنصارى والزنادقة والكفار

  ٤٧١.....................اليأخذ جزية من أحد ويأيت بملوك الروم مصّفدين

  ٤٧٢.................................حيكم بحكم داود واليسأل الناس بينة

  ٤٧٣..........................يقوم بأمر جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد

  ٤٧٤....................................وقفة قصرية مع النص الرشيف

  ٤٧٤...........................)يقوم بأمر جديد: (قوله عليه السالم

  ٤٧٤..............................)وسنة جديدة: (قوله عليه السالم

  ٤٧٥...................إنكار أنس بن مالك عىل تضييعهم الفرائض والسنن

  ٤٧٥.....................................اس عىل تركهم السنةإنكار ابن عب



# مهدي األمم...........................................................٦١٤

  ٤٧٦............................................ترصيح عمران بن احلصني

  ٤٧٧.............................)عىل العرب شديد: (قوله عليه السالم

  ٤٧٨..........................)وليس شأنه إال القتل: (قوله عليه السالم

  ٤٧٨.............................)وال يستتيب أحداً : ( عليه السالمقوله

  ٤٧٩.......................ينقض البدع وحييي سنة النبي صىل اهللا عليه وآله

  ٤٨١..........................................الفتوحات يف عرصه الرشيف

  ٤٨٣......يهام السالميستخرج من أنطاكية التوراة وعصا موسى وخاتم سليامن عل

  ٤٨٦........................................املباركة دولته يف والناس العامل حال

  ٤٨٧.................... الوضع الديني للعامل يف دولة اإلمام عليه السالم-١

  ٤٨٧..............اليبقى أحد إال وّحد اهللا وأقّر بالنبي صىل اهللا عليه وآله

  ٤٨٩........................يبلغ سلطانه املرشق واملغرب، وظهور الدين

  ٤٩٠.............................................. صحة املؤمن ومناعته-٢

  ٤٩٠....................................... قوة املؤمن الروحية والبدنية-٣

  ٤٩٢...................هوره عليه السالماستبشار األموات وفرحتهم بظ

  ٤٩٣............................................. تطور وسائل اإلتصال-٤

  ٤٩٣................................ التطور اإلقتصادي واإلكتفاء الذايت-٥

  ٤٩٩......................... النهضة الصناعية واستخراج كنوز األرض-٦

  ٥٠٠....................................................ثروة الزراعية ال-٧

  ٥٠٣................................................... الثروة احليوانية-٨

  ٥٠٤.................................................. النهضة العمرانية-٩

  ٥٠٥.................................. الوضع اإلجتامعي لعامة الناس-١٠

  ٥٠٧........................يه السالم الوضع األمني يف دولة اإلمام عل-١١

  ٥٠٨............. مدة حكم اإلمام عليه السالم وحركة الفلك يف زمانه-١٢

 ٥٠٩.............واإلصالحات دولته يف السالم عليه اإلمام يرسيها التي الدعائم

  ٥٠٩............................................ تعليم الناس القرآن-١

  ٥١٠........ بث العلم يف الناس والتطور العلمي واملعريف عند الناس-٢

  ٥١٢................. الناس سواء أمام القانون ورّد احلقوق إىل أهلها-٣



٦١٥ ..................................................................املحتويات

  ٥١٢.................................. تقسيم املال بالتساوي ووفرته-٤

  ٥١٤................... يعطي الناس عطايا مرتني يف الشهر ويف السنة-٥

  ٥١٤.................................... إصالح املساجد والطرقات-٦

ألطاف اإلمام عليه  ألطاف اإلمام املهدي عليه السالم ورعايته ألوليائه: الفصل التاسع

  ٥١٩...............................................السالم ورعايته ألوليائه

  ٥٢١....................................ـ تأبني الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل١

  ٥٢٢........ عليه السالم- ولد بدعاء اإلمام - الشيخ الصدوق رمحه اهللا -٢

  ٥٢٤...................... نجاة أحد الصاحلني بربكة اإلمام عليه السالم-٣

  ٥٢٦.... إستغاثة أيب الوفاء الشريازي باإلمام عليه السالم وخروجه من السجن-٤

  ٥٢٧............................................. لطفه مع العالمة احليل-٥

  ٥٢٨.................................... لطفه بزائريه يف رسداب سامراء-٦

  ٥٢٩..................اقر اهلندي اإلمام عليه السالم يف املنام رؤيا السيد ب-٧

  ٥٣٠.... نجاة قافلة تاهت يف الصحراء بعدما كادت أن متوت من العطش-٨

  ٥٣٣...شذرات من القصائد واألشعار يف مدح وندبة اإلمام املهدي عليه السالم: الفصل العارش

  ٥٣٦........................................................السيد احلمريي

  ٥٣٨.................................................دعبل بن عيل اخلزاعي

  ٥٣٩..................................................أبو احلسن الشفهيني

  ٥٣٩.............................................ريض الدين رجب الربيس

  ٥٤١........................................لعاميلرباعيات الشيخ البهائي ا

  ٥٤٣..........................وسيلة الفوز واألمان يف مدح صاحب الزمان

  ٥٤٧....................................الشيخ عبداحلسني األعسم النجفي

  ٥٤٨............................................الشيخ حممد جواد البالغي

  ٥٤٩.....................................................السيد حيدر احليل

  ٥٥١.....................................................السيد جعفر احليل

  ٥٥٢.........................................الشيخ حممد حسني األصفهاين

  ٥٥٤......................................................اإلمام العسكري



# مهدي األمم...........................................................٦١٦

  ٥٥٥....................................................اهنض عىل اسم اهللا

  ٥٥٥..............................................كوا أستارهأال ترى قد هت

  ٥٥٦............................................................انرش لواك

  ٥٥٦........................يا لثارات النبي اهلادي صىل اهللا عليه وآله وسلم

  ٥٥٧....................................................السيد رضا اهلندي

  ٥٥٩..............................................الشيخ عبد اهللا بن معتوق

  ٥٦٠.............................................السيد حممد مجال اهلاشمي

  ٥٦٠......................................................يا صاحب األمر

  ٥٦٢.......................................الشيخ فرج بن حسن آل عمران

  ٥٦٢.........................)عجل اهللا فرجه الرشيف(ميالد اإلمام املنتظر 

  ٥٦٣.............................................الشاعر حممد سعيد اجليش

  ٥٦٣........................................................يا مطلع الفجر

  ٥٦٤...............................الدكتور الشيخ حممد حسني عيل الصغري

  ٥٦٦....................................................الشيخ حمسن املعلم

  ٥٦٧..............................................زرعالشيخ عبد الكريم ال

  ٥٦٧.......................................................يا منقذ اإلسالم

  ٥٧٠......................................................يا أمًال : وله أيضاً 

  ٥٧٢..................................................الشيخ مهدي املصيل

  ٥٧٢........................................................يا باسط العدل

  ٥٧٤................................................ملعتوقالشاعر معتوق ا

  ٥٧٤......................................................نجوى مع الفجر

ى: وله أيضاً    ٥٧٦...............................................األَمُل املَُرجَّ

  ٥٨٠..........................................................الكتاب مصادر

  ٦٠٢...............................................................املحتويات

 




