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مقدمة الطبعة الخامسة
ح ِن ِ
يم
الرح ْ
الر مْ َ َّ
ْ
بسـ ِم اهللِ َّ

ُ
وأفضل الصالة وأتم السلام عىل س�يدنا ونبينا حممد وآله
احلم�د هلل رب العاملين،

الطيبين الطاهرين ،س�يام خاتم األوصي�اء ،موعود األنبياء ،منتظ�ر األجيال واألمم،

مذخور اهلل إلصالح العامل ،اإلمام املهدي املنتظر ،روحي فداه.

وبعد ،فقد القى هذا الكتاب قبوالً من العلامء والباحثني وعامة الناس،واحلمد هلل.

ويف ه�ذه امل�دة توفق�ت لتدقيق�ه وتنقيح�ه ،فأعدت كتاب�ة بعض فصول�ه ،كفصل

الدجال ،وفصل األتراك ،وفصل مرص.

ث�م دقق�ت داللة أحاديثه وكثري ًا من أس�انيدها ،وأماكن ذكر الن�ص كامالً ،أو ذكر

الشاهد منه ،واإلشارة اىل مواضعه يف أماكن أخرى.

كما خففت من املصادر املتعددة للن�ص الواحد ،مكتفي ًا بأمهها خاصة األصلية ،كام

اكتفيت بنامذج من األدعية لإلمام×وزياراته ،ألهنا توجد يف الكتب املختصة.

ثم اخرتت هلذه الطبعة حرف ًا مناسب ًا وإخراج ًا أمجل ،شبيه ًا بنقد مفردات الراغب.

أوردت الصالة عىل النبي|كامل ًة ،وإن كانت يف املصدر
ألفت اىل أين
ُ
وينبغي أن ُ

ال�ذي نقل�ت منه ناقصة ،فإن ع�دد ًا من املؤلفني الس�نيني كاحلاكم ُي َص ُّلوهن�ا تام ًة وال
يبرتوهن�ا ،فيقولون :صىل اهلل علي�ه وآله.كام وردت تامة يف األص�ول املخطوطة لعدد

من مصادرهم ،لكن النارشين حذفوا«وآله»وجعلوا بدهلا «وسلم»!

أس�أل اهلل العيل العظيم برمحته أن يصيل عىل رس�وله وآله األطهار ،الس�يام خامتهم

امله�دي املوعو ُد ،وأن يتقبل ه�ذا العمل يف خدمة دينه ،وتوعية املس�لمني عىل
اإلم�ام
ّ
بشارة نبيهم| بمهدهيم املوعود ،#وهو ويل التوفيق.

كتبه :عيل الك َْوراين العاميل

قم املرشفة  -غرة ذي القعدة احلرام1436للهجرة

الفصل األول

األئمة املضلون
الخطر األكرب علی األمة ..األئمة املضلون

 -1الخطر على األمة هم األئمة المضلون وليس الدجال!
يوج�د ع�د ٌد من األحادي�ث النبوي�ة الحيبه�ا رواة اخلالفة القرش�ية أبد ًا ،رغم أهن�ا صحيحة

ومتوات�رة ،ومنه�ا أحادي�ث التحذير م�ن األئمة املضلني ،وقد ن�ص بعضها على أن األمة تُبتىل

هب�م بعد النبي‘ ،وأن فتنتهم تس�تمر حت�ى يبعث اهلل املهدي×! فق�د روى أمحد،123/4:

عن شداد بن أوس أن النبي|قال« :إن اهلل عز وجل َز َوى يل األرض «جمَ َ َعها» حتى رأيت
مش�ارقها ومغارهبا ،وإن ُملك أمتي س�يبلغ ما ُز ِو َي يل منها ،وإين أعطيت الكنزين األبيض
واألمحر ،وإين س�ألت ريب عز وجل أن ال يهُ لك أمتي بِ ِس ٍنة بعامة ،وأن ال ُيس ّلط عليهم عدو ًا

فيهلكهم بعامة ،وأن ال ُيلبس�هم ش�يع ًا ،وال ُيذيق بعضهم بأس بعض .قال :يا حممد إين إذا

قضي�ت قض�ا ًء فإنه ال ُي�رد ،وإين قد أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بس�نة بعامة ،وال أس� ِّلط
عليهم عدو ًا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة ،حتى يكون بعضهم يهُ لك بعض ًا ،وبعضهم يقتل

المعـجــــــــــــــم
الموضــــوعي
ألحـــــــــادیـــث
اإلمـــــــــــــــــــــام
المهـــــدي[

بعض� ًا ،وبعضهم يس�بي بعض ًا! ق�ال :وقال النبي| :وإين ال أخاف على أمتي إال األئمة
املضلني ،فإذا وضع السيف يف أمتي مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة»!

وروى نح�وه « »278/5عن ثوبان .ورواه أب�و داود ،97/4:والرتمذي ،410/4:وصححه .والبيهقي.181/9:

واأللباين ،2/7:أوله .وجممع الزوائد ،239/5:آخره بلفظ أمحد .وزاد فيه ابن ماجة «« :»1304/2وستعبد قبائل من
أمتي األوثان ،وس�تلحق قبائل من أمتي باملرشكني .وإن بني يدي الس�اعة دجالني كذابني ،قريب ًا من ثالثني كلهم يزعم
أن�ه نب�ي .ولن تزال طائفة من أمتي عىل احل�ق منصورين اليرضهم من خالفهم حتى يأيت أم�ر اهلل عز وجل» .وقال عنه

أه َوله!
ابن ماجة :ما ْ

وروى ابن أيب ش�يبة ،653/8:عن عيل قال« :كنا عند النبي|جلوس� ًا وهو نائم فذكرنا

غير الدجال أخ�وف عليكم عندي م�ن الدجال:
الدج�ال ،فاس�تيقظ محُ ْ َم ّ�ر ًا ُ
وجه� ُه فقالُ :

أئم ٌة مضلون» .ويف رواية أمحد ،389/5:عن حذيفةُ « :ذكر الدجال عند رسولاهلل| فقال:
ألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال».

وصححه يف جممع الزوائد .335/7:ونحوه الفردوس ،131/3 :ويف هامشه :قال اإلمام العراقي:

روى أمح�د عن أيب ذر بإس�ناد جيد« :ألنا من غري الدج�ال أخوف عليكم من الدجال ،فقيل:
وما ذلك؟ قال :من األئمة املضلني».

وروى أمح�د ،145/5:عن أيب ذر قال« :كنت أميش مع رس�ول اهلل|فقالَ :ل َغيرْ ُ الدجال
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أخوفن�ي على أمتي ،قاهلا ثالث ًا ،قال :قلت :يا رس�ول اهلل ما هذا ال�ذي غري الدجال أخوفك

عىل أمتك؟ قال :أئمة مضلون».

وروى أمح�د ،98/1:عن علي ريض اهلل عنه قال« :ذكرنا الدجال عن�د النبي|وهو نائم

فاستيقظ محُ ْ َم َّر ًا لونه فقال :غري ذلك أخوف يل عليكم .ذكر كلمة»!
وقد خاف الراوي أن يذكر الكلمة فتنطبق عىل حكام عرصه!

أخوف
ويف صحيحة األلباين271/2:ح ،54عن ش�داد بن أوس« :قال رس�ول اهلل| :من
ُ

ما أخاف عىل أمتي أئمة مضلون .إذا وضع السيف مل يرفع اىل يوم القيامة».

ويف س�بل اهل�دى« :138/10:أب�و يعلى واب�ن حب�ان ،ع�ن أيب س�عيد وأيب هري�رة ،أن

ٌ
زم�ان يك�ون عليه�م أم�را ُء س�فهاء ،يقدم�ون
ليأتين على الن�اس
رس�ول اهلل| ق�ال:
َّ
رشار الن�اس ويظاهرون بخيارهم ،ويؤخ�رون الصالة عن مواقيتها ،فمن أدرك ذلك منكم

فال يكونن عريف ًا وال رشطي ًا والجابي ًا وال خازن ًا ..وروى أمحد بن منيع برجال ثقات ،وابن

أيب ش�يبة ،وأبو يعىل ،عن أيب هريرة« :قال رس�ول اهلل| :تعوذوا باهلل من رأس الس�بعني
وم�ن أم�ارة الصبي�ان .وروى عن ابن عب�اس ووثقه :قال رس�ول اهلل| :يك�ون عليكم

رش من املجوس».
أمراء ،هم ٌّ

ويف حلي�ة األولي�اء« :69/7:عن س�فيان :قال رس�ول اهلل| لس�لامن :إن طع�ام أمرائي

بعدي مثل طعام الدجال ،إذا أكله الرجل انقلب قلبه».

أق�ول :وردت كلم�ة املضلين يف أحادي�ث منصوب�ة وحقه�ا الرف�ع ،ويص�ح نصبه�ا تأكيد ًا

بتقدير :أعني

 -2األئمة المضلون يسفكون دماء العترة واألمة
أخرب النبي|يف أحاديثه عن األئمة املضلني بأهنم سيس�فكون دماء عرتته^ ،لكن أتباع

احلكام املضلني حذفوا أحاديث ظلمهم ألهل بيت النبي|!

ففي أمايل الطويس ،126/2:ويف طبعة ،512/عن احلرضمي قال« :س�معت علي ًا× يقول:

كنا جلوس� ًا عند النبي| وهو نائم ورأس�ه يف حجري ،فتذاكرنا الدجال ،فاستيقظ النبي

األئمة املضلون

عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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محُ ْ َم ّر ًا وجهه ،فقال :غري الدجال أخوف عليكم من الدجال :األئمة املضلون ،وس�فك دماء
وسلم ملن ساملهم».
حرب ملن حارهبم،
عرتيت من بعدي ،أنا
ٌ
ٌ

ويف أم�ايل الطويس ،65/وأم�ايل املفيد ،288/عن عيل× قال« :مل�ا نزلت عىل النبي|:

ِ
عيل لقد جاء نرص اهلل والفتح ،فإذا رأيت الناس يدخلون
إ َذا َجا َء َنصرْ ُ اهللِ َوا ْل َفت ُْح ،قال يل :يا ُّ
يف دين اهلل أفواج ًا فس�بح بحمد ربك واس�تغفره إنه كان تواب ًا .يا عيل ،إن اهلل تعاىل قد كتب
على املؤمنين اجله�اد يف الفتنة م�ن بعدي،كام كتب عليه�م جهاد املرشكني مع�ي .فقلت :يا

رس�ول اهلل وم�ا الفتنة التي كتب علينا فيه�ا اجلهاد؟ قال :فتنة قوم يش�هدون أن الإله إال اهلل
وأين رسول اهلل ،وهم خمالفون لسنتي وطاعنون يف ديني! فقلت :فعىل َم نقاتلهم يا رسول اهلل،
وه�م يش�هدون أن ال إله إال اهلل وأنك رس�ول اهلل؟ فق�ال :عىل إحداثه�م يف دينهم وفراقهم

ألمري ،واس�تحالهلم دماء عرتيت .قال :فقلت :يا رس�ول اهلل ،إنك كنت وعدتني الش�هادة،

المعـجــــــــــــــم
الموضــــوعي
ألحـــــــــادیـــث
اإلمـــــــــــــــــــــام
المهـــــدي[

ِ
فسل اهلل تعجيلها يل .فقال :أجل قد كنت وعدتك الشهادة ،فكيف صربك إذا ُخضبت هذه

من هذا ؟ وأومى إىل رأيس وحليتي ،فقلت :يا رسول اهلل أ َّما إذا َب َّين َْت يل ما بينت ،فليس هذا

بموطن صرب ،لكنه موطن برشى وش�كر! فقال :أجل فأعدَّ للخصومة ،فإنك ختاصم أمتي.
قلت :يا رس�ول اهلل أرش�دين اىل ال َف َلج .قال :إذا رأيت قوم ًا قد عدلوا عن اهلدى إىل الضالل
عيل إن اهلدى ه�و اتَّباع أمر اهلل
فخاصمه�م ،ف�إن اهلدى من اهلل والضالل من الش�يطان .ي�ا ُّ
دون اهل�وى وال�رأي .وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا بالش�بهات ،واس�تحلوا اخلمر
بالنبيذ ،والبخس بالزكاة ،والسحت باهلدية! قلت :يا رسول اهلل فام هم إذا فعلوا ذلك ،أهم أهل
ردة أم أهل فتنة؟ قال :هم أهل فتنة يعمهون فيها إىل أن يدركهم العدل! فقلت :يا رسول اهلل،

الع�دل منا أم من غرينا؟ فقال :بل منا ،بن�ا يفتح اهلل وبنا خيتم ،وبنا ألف اهلل بني القلوب بعد

الرشك ،وبنا يؤلف اهلل بني القلوب بعد الفتنة.فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من فضله».
أق�ول :روت مصادره�م ج�ز ًء م�ن حدي�ث أم�ايل املفي�د والط�ويس ،وحذف�وا من�ه ذك�ر

األئمة املضلني ،عىل عادة رواة السلطة يف تغييب ذم النبي|للحكام بعده!

فق�د روى احلاك�م ،149/3:عن أيب هري�رة قال« :نظر النبي|إىل عيل وفاطمة واحلس�ن

حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم».وصححه ،واستشهد له بحديث مشابه
واحلسني فقال :أنا ٌ
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وسلم ملن ساملتم» .كام رووه عن زيد بن أرقم،
حرب ملن حاربتم
عن زيد بن أرقم ،وفيه« :أنا
ٌ
ٌ
واخلدري ،وأم سلمة وغريهم ،وأن النبي|كرره عندما نزلت آية التطهري ،فكان أربعني

صباح ًا يذهب اىل باب دار عيل ويقرأ اآلية ،ويقول هذا الكالم.

ح�ي يف املدين�ة ،ويف مناس�بات أخ�رى ،ويف م�رض وفات�ه ،كما يف أمح�د،442/2:
كما رووا أنه|قال�ه يف ٍّ

واب�ن ماج�ة ،52/1:والرتم�ذي ،360/5:والزوائ�د ،169/9:واب�ن ايب ش�يبة ،512/7:وملحاملي،447/

واب�ن حبان،434/15:وأوس�ط الطبراين ،179/3:و ،182/5:و ،197/ 7:واألصغ�ر ،3/2:واألكبر،40/3:
و ،184/5:وفضائ�ل س�يدة النس�اء لعم�ر ب�ن ش�اهني ،29/وتفسير الثعلبي،311/8:وش�واهد التنزي�ل،44/2:
وتاريخ بغداد ،144/7:وتاريخ دمشق ،218/13:و ،144/14:وسري الذهبي.122/2:

 -3محاوالت تبرئة الصحابة من صفة المضلين
أمحد ،458/1:عن ابن مس�عود ،قال رس�ول اهلل|« :ما من نبي بعث�ه اهلل عز وجل يف أمة

ف
قبلي إال كان ل�ه من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بس�نته ويقتدون بأمره ،ثم إهنا تخُ ْ َل ُ

خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون».
من بعدهم
ٌ

ونح�وه يف أمحد ،461/1:عن ابن مس�عود ،ومس�لم ،51/ 1:وفيه« :قال أب�و رافع :فحدثت

عيل ،فقدم ابن مس�عود فنزل بقناة فاس�تتبعني إلي�ه عبد اهلل بن عمر
عب�د اهلل ب�ن عمر فأنكره َّ

يعوده فانطلقت معه ،فلام جلس�نا س�ألت ابن مس�عود عن هذا احلديث ،فحدثنيه كام حدثته
ابن عمر».

واحلواريون واحلواري :األصحاب اخلاصون .واخلُلوف :مجع خليفة ،أي أجيال.

وروى الطرباين الكبري ،362/22:و« :373ستكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم ،حيدثونكم

فيكذبونكم ،ويعملون ويس�يئون العمل ،ال يرضون منكم حتى حُ َت ِّس�نُوا قبيحهم وتصدقوا

كذهبم ،فأعطوهم احلق ما رضوا به ،فإذا جتاوزوا ،فمن قتل عىل ذلك فهو شهيد».

ويف الطبراين الكبير ،375/22:ع�ن الصديف أن رس�ول اهلل| قال« :س�يكون من بعدي

خلف�اء ،ومن بعد اخللفاء أمراء ،ومن بعد األمراء مل�وك ،ومن بعد امللوك جبابرة ،ثم خيرج

رجل من أهل بيتي يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا» .انتهى.

أق�ول :ال يمك�ن إبع�اد أحادي�ث األئم�ة املضلين ع�ن الصحاب�ة ،ألن البخ�اري روى يف
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صحيح�ه

«»208/7

أحادي�ث احل�وض الت�ي نص�ت على أن أكث�ر الصحاب�ة ينحرف�ون

قائم فإذا زمر ٌة حتى
بعد النبي|فيدخلون النار وال ينجو منهم إال أفراد! قال|« :بينا أنا ٌ
هلم ،فقلت أين؟ ق�ال إىل النار واهلل! قلت:
إذا عرفته�م خرج رج�ل من بيني وبينهم فقالَّ :

وم�ا ش�أهنم؟! قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهق�رى! ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم
هلم! قلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل! قلت :ما ش�أهنم؟
خ�رج رج�ل من بيني وبينهم فقالَّ :

ق�ال :إهنم ارتدوا بع�دك عىل أدبارهم القهقرى فلا أراه خيلص منهم إال ُ
مث�ل همَ َ ل النعم».
هذا ،وقد تدخلت الس�لطة يف أحاديث اخلروج على املضلني فتناقض رواهتا ،فبعضهم روى

النهي عن اخلروج عليهم مهام ظلموا ،وبعضهم روى األمر باخلروج حتى الش�هادة ،وبعضهم

روى النهي عن اخلروج ما أقاموا الصالة..الخ.

 -4إن أطعتموهم أضلوكم و إن عصيتموهم قتلوكم!
المعـجــــــــــــــم
الموضــــوعي
ألحـــــــــادیـــث
اإلمـــــــــــــــــــــام
المهـــــدي[

«لست أخاف
روى الطرباين ،الكبري ،176/8:عن أيب أمامة أنه س�مع رس�ول اهلل|يقول:
ُ

على أمت�ي جوع ًا يقتله�م ،وال ع�دو ًا جيتاحهم «يس�تأصلهم» ولكني أخاف على أمتي أئمة

مضلني،إن أطاعوهم فتنوهم «أضلوهم» وإن عصوهم قتلوهم».

ويف الطرباين الصغري :264/1:عن معاذ أن النبي|قال« :خذوا العطاء ما دام عطاء ،فإذا

ص�ار رش�و ًة عىل الدين فال تأخذوه ،ولس�تم بتاركيه ،يمنعكم الفق�ر واحلاجة! أال إن رحى
بني مرح قد دارت ،وقد قتل بنو مرح .أال إن رحى اإلسالم دائرة فدوروا مع الكتاب حيث

دار .أال إن الكتاب والسلطان سيفرتقان فال تفارقوا الكتاب .أال إنه سيكون أمراء [یقضون

ألنفس�هم ما ال] يقض�ون لكم فإن أطعتموهم أضلوك�م ،وإن عصيتموهم قتلوكم! قال :يا

وحلوا
رس�ول اهلل فكي�ف نصنع؟ قال كام صنع أصحاب عيس�ى ب�ن مريم نُشرِّ وا باملناشير مُ
موت يف طاعة اهلل خري من حياة يف معصية اهلل عز وجل».
عىل اخلشب! ٌ

واملطال�ب العالي�ة ،267/4:كالطبراين بتفاوت يسير ،والدر املنث�ور ،300/2:ووثق�ه جممع الزوائ�د.227/5:

وبن�و م�رح :أهل الفرح والزهو ،كناية عن املش�ـركني .وافرتاق الس�لطان والق�رآن :يعني أن احلكام س�يحكمون بغري

ما أنزل اهلل تعاىل ،كام حصل.
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ويف مصن�ف عب�د ال�رزاق« :329/11:إهنا س�تكون عليكم أم�راء يرتكون بع�ض ما أمروا

ب�ه ،فم�ن ناواه�م نجا وم�ن كره س�لم أو كاد يس�لم ،ومن خالطه�م يف ذلك هل�ك أو كاد
هيل�ك» .ويف عبد الرزاق :330/11:عن احلس�ن البرصي بنحوه ،وفي�ه« :قالوا :أفال نقاتلهم يا
رسول اهلل؟قال :ال ،ما صلوا».

ونحوه ابن أيب ش�يبة ،71/15:و ،243/عن أم سلمة ،والرتمذي ،529/4:وصححه ،كرواية ابن أيب شيبة األوىل

بتفاوت يسير ،وفيه :س�يكون عليك�م أئمة .ورواه الطبراين يف الكبير ،39/11:كرواية ابن أيب ش�يبة الثانية بتفاوت
يسير .ونح�وه البيهقي ،157/8:عن أيب هريرة .ومثله الطرباين األوس�ط ،374/5:والب�زار ،61/6:وفيه« :قالت يا
رس�ول اهلل أو النقتلهم؟ قال :ال ،ما أقاموا الصالة» .ومثله الطرباين األوس�ط ،252/1:ومس�ند الش�اميني،371/1:

وأبو يعىل.308/10:

 -5تطبيق أميرالمؤمنين×لألئمة المضلين

يف هن�ج البالغة«:188/2:وم�ن كالم ل�ه× وقد س�أله س�ائل عن أحادي�ث البدع ،وعام

يف أي�دي الن�اس م�ن اختالف اخلرب؟ فق�ال× :إن يف أي�دي الناس حق ًا وباطلاً ،وصدق ًا

وكذب� ًا ،وناس�خ ًا ومنس�وخ ًا ،وعام� ًا وخاص� ًا ،وحمك ً
ما ومتش�اهب ًا ،وحفظ� ًا وومه� ًا .ولقد
كُ�ذب على رس�ول اهلل عىل عه�ده حتى ق�ام خطيب� ًا فقال :م�ن كذب علي متعم�د ًا فليتبوأ

ٌ
خامس:رج�ل منافق مظهر
مقع�ده م�ن النار! وإنما أتاك باحلدي�ث أربعة رج�ال ليس هل�م

متصن�ع باإلسلام اليتأث�م وال يتح�رج ،يكذب عىل رس�ول اهلل متعم�د ًا! فلو علم
لإليمان
ٌ
الن�اس أن�ه مناف�ق كاذب مل يقبلوا من�ه ومل يصدقوا قول�ه ،ولكنهم قالوا صاحب رس�ول اهلل
رأى وس�مع من�ه ولق�ف عنه ،فيأخ�ذون بقوله! وق�د أخربك اهلل ع�ن املنافقني بما أخربك،
ووصفه�م بما وصفهم ب�ه لك ،ثم بق�وا بعده علي�ه وآله السلام فتقربوا إىل أئم�ة الضاللة

والدع�اة إىل الن�ار ،بالزور والبهت�ان فو َّل ْوهم األعامل ،وجعلوهم حكام� ًا عىل رقاب الناس

وأكل�وا هب�م الدنيا! وإنما الناس مع امللوك والدني�ا إال من عصم اهلل ،فهو أح�د األربعة.»..
ورواه يف الكايف.62/1:

ويف الكايف :62/8:عن أمرياملؤمنني×يشكو حال األمة ،قال« :قد عملت الوالة قبيل أعامالً

ح ْل ُت
خالف�وا فيها رس�ول اهلل|متعمدين خلالف�ه ،ناقضني لعهده ،مغريين لس�نته! ولو مَ َ
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وحولتها إىل مواضعها وإىل ما كانت يف عهد رس�ول اهلل|لتفرق عني
الن�اس على تركها َّ
جندي...واهلل لقد أمرت الناس أن ال جيتمعوا يف شهر رمضان إال يف فريضة ،وأعلمتهم أن
اجتامعه�م يف النواف�ل بدعة ،فتنادى بعض أهل عس�كري ممن يقاتل معي :يا أهل اإلسلام

ُغيرِّ ت سنة عمر ،ينهانا عن الصالة يف شهر رمضان تطوع ًا! ولقد خفت أن يثوروا يف جانب
لقيت من هذه األمة من الفرقة ،وطاعة أئمة الضاللة ،والدعاة إىل النار»!
عسكري! ما ُ

 -6تطبيق ُع َب َادة بن الصامت لألئمة المضلين
روى اب�ن أيب ش�يبة« :696/ 8:أقبل ُع َب�ا َدة بن الصامت حاج ًا من الش�ام فقدم املدينة فأتى

عثامن بن عفان فقال :يا عثامن أال أخربك ش�يئ ًا س�معته من رسول اهلل|؟ قال :بىل ،قال:

فإين س�معت رسول اهلل| يقول :س�تكون عليكم أمراء يأمرونكم بام تعرفون ،ويعملون
المعـجــــــــــــــم
الموضــــوعي
ألحـــــــــادیـــث
اإلمـــــــــــــــــــــام
المهـــــدي[

ما تنكرون ،فليس ألولئك عليكم طاعة»!

و يف املستدرك«:357/3:س�تكون عليكم أم�راء يأمرونكم بام تعرفون ويعملون ما تنكرون
فليس ألولئك عليكم طاعة .فال ُت ْعتِبوا أنفس�كم .فوالذي نفيس بيده إن معاوية من أولئك!

فام راجعه عثامن حرف ًا» .وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ،وذكر أن عبادة جاء متظلامً ،املستدرك،357/ 3 :
ونحوه أمحد.329/5:

ويف مس�ند الش�ايش ،172/3:ع�ن رفاع�ة« :أن ُع َبا َدة ب�ن الصامت مرت علي�ه َق َطارة وهو

بالشام حتمل اخلمر فقال :ما هذه؟ َأز ْي ٌت؟ قيل :ال بل مخر تباع لفالن «معاوية»! فأخذ شفر ًة
من الس�وق فقام إليها ومل يذر منها راوي ًة إال بقرها ،وأبو هريرة إذ ذاك بالش�ام ،فأرسل فالن

إىل أيب هريرة فقال :أال متسك عنا أخاك ُع َبا َدة بن الصامت! أما بالغدوات فيغدو إىل السوق
فيفسد عىل أهل الذمة متاجرهم ،وأما بالعيش فيقعد باملسجد ليس له عمل إال شتم أعراضنا

وعيبنا ،فأمسك عنا أخاك.

فأقبل أبو هريرة يميش حتى دخل عىل عبادة فقال :يا عبادة مالك وملعاوية؟ َذ ْر ُه وما محل،
ْ َ ُ َ ٌ َ َ َ هَ
َ ُ
َ
َ
ف�إن اهلل يق�ولِ :تلك أ ّمة ق ْد خل ْت َلا َما ك َس َ���ب ْت َولك ْم َما ك َس ْ���ب مُ ْت .قال :ي�ا أبا هريرة مل تكن

معنا إذ بايعنا رسول اهلل| ،بايعناه عىل السمع والطاعة يف النشاط والكسل ،وعىل النفقة
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يف العرس واليرس ،وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن نقول يف اهلل ال تأخذنا يف اهلل

لومة الئم ،وعىل أن ننرصه إذا قدم علينا يثرب فنمنعه ما نمنع منه أنفس�نا وأزواجنا وأهلنا،
َ�ث َفإِ َّنماَ َينْك ُ
ولن�ا اجلن�ة ،ومن وىف وىف اهلل له اجلنة بام بايع عليه رس�ول اهلل| ،ومن َنك َ
ُث
َعلىَ َن ْف ِس ِه!

فلم يكلمه أبو هريرة بش�ئ .فكتب فالن إىل عثامن باملدينة َّ
أن ُع َبا َدة بن الصامت قد أفس�د

عيل الشام ،فإما أن يكف عنا ُع َبا َدة بن الصامت وإما أن أخيل بينه وبني الشام.
َّ
فكت�ب عثمان إىل فالنْ :أر ِح ْل ُه اىل داره من املدينة ،فبعث به فالن حتى قدم املدينة ،فدخل
على عثمان الدار وليس فيه�ا إال رجل من الس�ابقني يعينه ،فلم هيم عثامن ب�ه إال وهو قاعد

يف جان�ب ال�دار ،فالتف�ت إليه فق�ال :ما لنا ولك ي�ا عبادة؟ فق�ام عبادة قائ ً
ما وانتصب هلم

يف الدارفق�ال :إين س�معت رس�ول اهلل|أبا القاس�م يق�ول :س�ييل أمورك�م م�ن بعدي
رج�ال يعرفونك�م م�ا تنكرون ،وينك�رون عليكم ما تعرف�ون ،فال طاعة مل�ن عىص اهلل ،فال
تضل�وا بربك�م ،ف�و الذي نفس عب�ادة بيده إن فالن ًا مل�ن أولئك! فام راجع�ه عثامن بحرف»!

ورواه الطرباين يف مسند الشاميني ،282/2:عن ابن عمرو خمتصـر ًا ،وصححه األلباين ،138/2 :والذهبي يف سريه،9/2:
رحل عبادة حتى ترجعه إىل داره باملدينة .راجع إنكار عبادة عىل معاوية يف املجلد الثاين من جواهر التاريخ.
وفيه :فكتب إليه أن ِّ

 -7نص النبي | على أن من صحابته أئمة مضلون!
روى عبد الرزاق ،345/11:أن النبي| قال لكعب بن عجرة«:أعاذك اهلل يا كعب بن عجرة

م�ن أمارة الس�فهاء ،قال :وما أمارة الس�فهاء؟ ق�ال :أمراء يكونون بع�دي الهيتدون هبديي

واليس�تنون بس�نتي ،فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست
ِ
عيل حويض .ومن مل يصدقهم عىل كذهب�م ومل يعنهم عىل ظلمهم فأولئك
منه�م ،وال َي ِردون َّ
وسَي�رَ ِ ُد َ
عيل ح�ويض .ياكعب بن عجرة :الصوم جن�ة ،والصدقة تطفئ
من�ي وأنا منهمَ ،
ون َّ
اخلطيئ�ة ،والصلاة قربان .ياكعب بن عج�رة :إنه اليدخل اجلنة حلم نبت من س�حت أبد ًا،

النار أوىل به .يا كعب بن عجرة:الناس غاديان :فمبتاع نفس�ه فمعتقها ،أو بائعها فموبقها».
عيل احلوض ،أي اليس�قون منه وال يدخلون اجلنة.
ومثله أمحد .231/3:وقوله| :اليردون َّ
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والسحت :املال احلرام .والغادي :السائر يف صبح النهار.
جلنَّة :احلجاب من النارُّ .
وا ُ

ويف مس�ند أمح�د ،111/5:ع�ن خباب ق�ال« :إنا لقعو ٌد على باب رس�ول اهلل ننتظرأن خيرج

لصالة الظهر ،إذ خرج علينا فقال :إسمعوا ،فقلنا :سمعنا ،ثم قال :إسمعوا ،فقلنا :سمعنا،

فق�ال :إنه س�يكون عليكم أمراء فال تعينوهم على ظلمهم ،فمن صدقهم بكذهب�م فلن َي ِر َد

علي احلوض» .وروى نحوه « »384/5عن حذيفة ،وفيه« :فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل
َّ
عيل احلوض».
ظلمهم فليس مني ولست منهم وال يرد َّ

ونح�وه يف ،395/6:وأوس�ع من�ه يف :243/4:ع�ن كع�ب ب�ن عج�رة ،ق�ال :خ�رج علين�ا

رس�ول اهلل| أو دخ�ل ونح�ن تس�عة وبينن�ا وس�ادة م�ن أدم فق�ال ...ويف،267/4:

عن النعامن بن بشري قال :خرج علينا رسول اهلل| ونحن يف املسجد بعد صالة العشاء ،فرفع
برصه إىل السامء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث يف السامء شئ ،فقال :أال إنه سيكون بعدي

المعـجــــــــــــــم
الموضــــوعي
ألحـــــــــادیـــث
اإلمـــــــــــــــــــــام
المهـــــدي[

أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذهبم وماألهم عىل ظلمهم فليس مني وال أنا منه.الخ.
ويف مس�ند ابن املبارك ،163/عن أيب س�عيد اخلدري عن النبي| :ستكون أمراء يغشاهم

غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون ،فمن أعاهنم عىل ظلمهم وصدقهم بكذهبم

فليس مني..الخ.

ونح�وه الرتم�ذي ،512/2:عن ابن عج�رة .ويف ،137/2:بعضه ،عن جاب�ر بن عبد اهلل ،وعن

ابن عمر ،قال :خرج إلينا رس�ول اهلل| ونحن أربعة من العرب ومخسة من املوايل ،فقال:
هل س�معتم أنه س�يكون بعدي أم�راء فمن أعاهنم على ظلمهم وصدقهم بكذهبم وغش�ى

أبواهبم ...ونحوه صحيح ابن حبان.9/5:

ويف الطرباين الكبري« »135/3عن ابن َع ْجرة قال :خرج علينا رس�ول اهلل| ونحن تسعة،

مخسة من العرب وأربعة من العجم فقال :اسمعوا ،أما سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن

دخل عليهم فصدقهم بكذهبم.

ونح�وه املس�ند اجلام�ع ،749/10:عن ابن عمر ،واحلاك�م ،78/1:عن خباب ،ويف ،126/4:كما يف عبد الرزاق

وصحح�ه ،وتاري�خ بغ�داد .361/5:ويف الزوائ�د :248/5 :أمح�د والب�زار ،وأحد أس�انيد البزار رجال�ه الصحيح،
ورجال أمحد كذلك..الخ.
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وروى مسلم ،20/ 6:أهنم يكونون بعد النبي|مبارشة! «عن حذيفة :قلت :يا رسول اهلل

رش؟ قال :نعم .قلت هل وراء
ش فجاء اهلل بخري فنحن فيه ،فهل من وراء هذا اخلري ٌّ
إنّا كنا بِ رَ ٍّ

خري؟قال :نعم! قل�ت :فهل وراء ذلك اخلري رش؟ قال :نع�م .قلت كيف؟ قال:
ذل�ك الشر ٌ
يكون بعدي أئمة الهيتدون هبداي واليس�تنون بس�نتي ،وس�يقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب

الش�ياطني يف جثمان اآلدميني! قال قل�ت :كيف أصنع يا رس�ول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال:

تسمع وتطيع لألمري ،وإن رضب ظهرك وأخذ مالك ،فاسمع وأطع».

ً
 -8وقال عمر إن النبي َّ
أسر اليه كالما عن األئمة المضلين!
مس�ند أمح�د :42/1:ق�ال عم�ر لكع�ب« :إين أس�ألك ع�ن أم�ر فلا تكتمن�ي! ق�ال :واهلل

ال أكتم�ك ش�يئ ًا أعلم�ه ،ق�ال :م�ا أخوف ش�ئ ختوفه على أمة حمم�د؟ قال :أئم�ة مضلني.
قال عمر :صدقت قد أرس ذلك إ َّيل وأعلمنيه رسول اهلل».

ويف الزوائد :239/5:رواه أمحد ورجاله ثقات .ويف مس�ند الش�اميني« :97/2:عن عمر قال:

أرس إ َّيل رسول اهلل فقال :إن أخوف ما أخاف عىل أمتي أئمة مضلني! قال كعب :فقلت :واهلل
َّ
ما أخاف عىل هذه األمة غريهم».

 -9وجاء النبي ‘الى بيت عمر مرة وحيدة!
يف حلي�ة األولي�اء ،119/5:ع�ن عم�ر ب�ن اخلط�اب ق�ال« :أخ�ذ رس�ول اهلل|بلحيتي

وأن�ا أع�رف احل�زن يف وجه�ه ،فقال :إن�ا هلل وإنا الي�ه راجعون! أت�اين جربيل آنف� ًا فقال يل:
ِ
�م ذاك يا جربيل؟ فقال:
إن�ا هلل وإن�ا اليه راجعون! فقل�ت :أجل إنا هلل وإنا اليه راجعون ،فم َّ
إن أمت�ك مفتتن�ة بعدك بقليل من دهر ،غري كثري! فقلت :فتنة كفر أو فتنة ضاللة؟ فقالٌّ :
كل

سيكون! فقلت :ومن أين وأنت ٌ
تارك فيهم كتاب اهلل؟! قال :فبكتاب اهلل يفتنون ،وذلك من

الناس األمرا ُء احلقوق فيظلمون حقوقهم وال يعطوهنا ،فيقتتلون
قبل أمرائهم وقرائهم! يمنع َ
ويفتتنون .ويتَّبع القراء أهواء األمراء فيمدوهنم يف الغي ثم ال يقرصون! فقلت :كيف يسلم

م�ن س�لم منهم؟ ق�ال :بالكف والصبر .إن أعطوا الذي هل�م أخذوه ،وإن منع�وه تركوه».
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ويف ال�در املنث�ور« :155/3:وأخ�رج احلكي�م الرتم�ذي ع�ن عمر ب�ن اخلطاب ق�ال :أتاين

رس�ول اهلل| وأن�ا أع�رف احل�زن يف وجه�ه فأخ�ذ بلحيت�ي فقال..ال�خ .ورواه يف اجللي�س
الصالح ،599/واملعرفة والتاريخ.580/

ومل ُي ْر َو أن النبي|ذهب اىل بيت عمر أبد ًا ،غري تلك املرة!

 -10سبب ابتالء األمة بهؤالء األئمة المضلين
نبي ألمته!
سببه أن األمة خالفت أمر نبيها|ورفضت أعظم عرض قدمه ٌّ

فق�د أحرضه�م يف م�رض وفاته وعرض عليه�م أن يكتب هلم عهد ًا يؤ ِّمنه�م من الضالل اىل

فأحس�ت قريش أنه يريد أن يكتب والية عيل
يوم القيامة ،وجيعلهم س�ادة العامل اىل يوم القيامة!
َّ
والعرتة^رس�مي ًا ،ويأخذ منهم إقرار ًا والتزام ًا بالطاعة .فقام عمر وواجه النبي|قائ ً
ال ال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حاجة لنا بعهدك ،كتاب اهلل يكفينا! وصاح الطلقاء القرشيون مؤيدين لعمر :القول ما قاله عمر،

القول ما قاله عمر! حس�بنا كتاب اهلل .ال تقربوا له ش�يئ ًا ،وال يكتب ش�يئ ًا ،وقالوا كلمة الكفر:

إن نبيك�م هيج�ر! وعال صياحهم ولغط�وا! فصاح بع�ض الصحابة وبعض نس�اء النبي|:
أرص
قربوا له يكتب لكم! فقالوا :ال ُت َقربوا له ش�يئ ًا ،إس�تفهموه ،إنه هيجر! وكانوا مستعدين إذا َّ
النبي|عىل كتابة عهده ،أن يعلنوا ردهتم عن اإلسلام ويقولوا إنه مل يكن نبي ًا ،بل كان يريد

تأس�يس ملك لبني هاشم! ولذلك أمره جربئيل أن يطردهم فقال‘ :قوموا عني! وهي املرة

الوحيدة التي طرد فيها أصحابه ،فقال هلم كام يف البخاري« :قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع

يرص عىل الكتاب�ة ليكون مربر ًا هلم
خري مما تدع�وين اليه»! والذي يدعونه الي�ه أن َّ
م�ا أن�ا فيه ٌ
إلعالن الردة! فكان ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل وبني كتابه»!
ورواه بخاري ،36/1:ويف ست مواضع وخفف منه ما استطاع! ورواه غريه بأوسع منه.

 -11أحاديث الشجرة الملعونة في القرآن تفسر المضلين

َ
َّ
ً
الناس َو َما َج َع ْل َ ُّ ْ َّ َ َ ْي َن َ
ق�ال اهلل تع�اىلَ :و إ ْذ ُق ْل َنا َل َك إ َّن َر َّب َك أ َح َ
اك ِإال ِف ْت َنة
ب
���اط
ِت� أر
ِت
�
ال
يا
ؤ
الر
ا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
َ َّ َ َ َ مْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ خَ ّ ُ ُ ْ مَ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ً َ ً
َّ
اس والشجرة اللعونة ِ يف القر ِآن ون ِوفهم فا ي ِز يدهم ِإال طغيانا ك ِبيرا.
ِللن ِ
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وروى السنة تفسري النبي| اآلية باألئمة املضلني من بني أمية ،كام يف جممع الزوائد،243/5:

عن أيب يعىل ووثقه« :عن أيب هريرة أن رسول اهلل| رأى يف منامه كأن بني احلكم ينزون عىل

منبره وينزل�ون! فأصبح كاملتغيظ فقال :ما يل رأيت بني احلكَ�م ينزون عىل منربي ن َْز َو القردة؟!
قال :فام رؤي رسول اهلل|مستجمع ًا ضاحك ًا بعد ذلك حتى مات»!

ورواهيفجممعالزوائد،240/5:عنابنعمرو،وصححه،قال«:كناجلوس ًاعندالنبي|وقد

ذه�ب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال|ونحن عنده :ليدخل َّن عليكم رجل

لعين! ف�واهلل ما زلت وجل ً
أتش�وف خارج ًا وداخلاً ،حتى دخ�ل فالن .يعن�ي احلكم».
ا
َّ
ويف معج�م الطبراين الكبير ،90/3:عن احلس�ن ب�ن عيل ريض اهلل عن�ه أنه َ
ق�ال لمِن اعرتض

أري بني أمي�ة خيطبون على منربه
على صلح�ه مع معاوي�ة« :رمح�ك اهلل فإن رس�ول اهلل ق�د َ
َّ
َ
ا فرج ً
رجل ً
الن���ة .ونزلت:
ال فس�اءه ذل�ك ،فنزلت ه�ذه اآلية :إن���ا أعطيناك الكوث ْ���ر ،هنر يف ج
َ
َ
َّ َ ْ ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ َ
َ
ْ َ
ُ َْ
َْ
ِإنا أن َزل َن ُاه ِ يف ل ْيل ِة القد ِرَ ،و َما أد َراك َما ل ْيلة القد ِر ،ل ْيلة الق ْد ِر خ ْي ٌر ِم ْن أل ِف ش ْه ٍر ،متلكه بنو أمية!
ألف ال يزيد وال ينقص».
قال القاسم :فحسبنا ذلك فإذا هو ٌ
والبيهقي يف فضائل األوقات ،211/والرتمذي ،115/5:واحلاكم ،170/3:وصححه .ونحوه يف ،175/3:و.74/:4

َ
َ
ويف فت�ح الب�اري« :287/8:ع�ن ابن عباس أنه س�أل عمر عن ه�ذه اآلية :أ ْل َت َ���ر إ ىَل ّال ِذينَ
ِ
ْ
َّ ُ
ُ ْ ً َ ُّ َ
َ
اهلل كفرا َوأ َحلوا ق ْو َم ُه ْم َد َار ال َب َو ِار؟ فقال َمن هم؟قال :هم األفجران من بني خمزوم
َبدلوا ِن ْع َمت ِ
وبني أمية ،أخوايل وأعاممك! فأما أخوايل فاس�تأصلهم اهلل ي�وم بدر ،وأما أعاممك فأمىل اهلل

هلم إىل حني»!

وقال عن حديث عيل×« :وهو عند عبد الرزاق أيض ًا ،والنسائي ،وصححه احلاكم».

أقول :يقصد عمر بأخواله :بني خمزوم ،وكان ينس�ب اليهم أمه حنتمة ،وكان خالد بن الوليد
َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ َ َ َ
ين كف ُ���ر وا أ ْو َيك ِب هَ ُت ْم ،لكن
ال يق�ر له بذلك .ويشير عم�ر اىل قوله تعاىلِ :ليقط���ع طرفا ِمن ال ِذ
معن�ى اآلي�ة :أن اإلرادة اإلهلي�ة أن ُيمه�ل بع�ض قبائ�ل قري�ش ،وأن يقط�ع طرف ًا منه�م كبني

أي دور مهم
عبد الدار ،ويستأصلهم وخيرجهم من ساحة الصـراع مع اإلسالم! لذلك مل َنر هلم َّ
وأحد
يف التاري�خ وق�د كانوا فرس�ان قريش وأصحاب حرهبا ،وق�د َقت ََل عيل×منه�م يف بدر ُ

ٌ
أبطال حمََل ُة الراية!
بضعة عرش فارس ًا ،كلهم
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وبن�و املغيرة هم العائلة املالك�ة يف بني خمزوم ،وقد انطفأوا بعد مقت�ل أيب جهل يف بدر ،وبرز

منهم عس�كري واحد ه�و خالد بن الوليد ،وطم�ع ابنه عبد الرمحن باخلالف�ة فقتله معاوية! كام
وعدي بعد أيب بكر وعمر ،فلم يبق يف الساحة السياسية إال بنو أمية وهاشم!
انتهت ت ْي ٌم
ٌّ

أم�ا مصادرن�ا ف�روت أن كل قري�ش مس�ؤولة عن تبدي�ل نعمة اهلل كف�ر ًا ،وليس بن�ي أمية و

بن�ي خمزوم فقط! ق�ال اإلمام الصادق×ألحده�م« :ما تقولون يف ذلك؟ فق�ال :نقول :مها
األفج�ران من قري�ش بنو أمية وبنو املغرية .فقال× :بل ه�ي قريش قاطبة! إن اهلل خاطب

نبيه فقال :إين قد فضلت قريش� ًا عىل العرب وأمتمت عليهم نعمتي ،وبعثت إليهم رس�والً،

فبدلوا نعمتي وكذبوا رسويل»«.العيايش.»229/2:

وق�ال اإلمام الباقر×«الكايف« :»345/8:أصبح رس�ول اهلل|يوم ًا كئيب ًا حزين ًا فقال له

علي× :م�ا يل أراك يا رس�ول اهلل كئيب� ًا حزين ًا؟ فق�ال :وكيف ال أكون كذل�ك وقد رأيت
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف ليلت�ي ه�ذه أن بن�ي تي�م وبن�ي ع�دي وبن�ي أمي�ة يصع�دون منبري هذاي�ر ُّدون الناس
عن اإلسالم القهقرى!فقلت :يارب يف حيايت أوبعد مويت؟فقال:بعد موتك»!

 -12صححوا حديث :الخالفة بعدي ثالثون سنة
أمحد:273/4:ع�ن النعامن بن بشير قال« :كنا قعود ًا يف املس�جد مع رس�ول اهلل| وكان

بشير رجل ً
يكف حديثه ،فجاء أبو ثعلبة اخلش�ني فقال :يا بشير بن س�عد ،أحتفظ حديث
ا ُّ

رس�ول اهلل يف األم�راء؟ فق�ال حذيفة :أن�ا أحفظ خطبت�ه ،فجلس أب�و ثعلبة فق�ال حذيفة:
قال رس�ول اهلل| :تكون النبوة فيكم ما ش�اء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها،

ث�م تك�ون خالفة على منهاج النب�وة فتكون ما ش�اء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها إذا ش�اء اهلل أن
يرفعه�ا ،ث�م تك�ون ملك ًا عاض� ًا فيكون ما ش�اء اهلل أن يكون ،ث�م يرفعه إذا ش�اء أن يرفعه،
ث�م تك�ون ملك ًا جربية فتكون ما ش�اء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها إذا ش�اء أن يرفعها ،ثم تكون

خالفة عىل منهاج النبوة ،ثم سكت.

ق�ال حبي�ب :فلام قام عم�ر بن عبد العزي�ز ،وكان يزيد ب�ن النعامن بن بشير يف صحابته،

فكتب�ت إلي�ه هبذا احلديث أذكره إي�اه فقلت له :إين أرجو أن يك�ون أمرياملؤمنني يعني عمر،
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فس َّـر به».
بعد امللك العاض واجلربية .فأدخل كتايب عىل عمر بن عبد العزيز ُ

ويف الطيالسي  ،31/ع�ن مع�اذ ع�ن النب�ي| ق�ال« :إن اهلل عز وج�ل ب�دأ ه�ذا األم�ر

نب�وة ورمح�ة ،وكائن ًا خالف�ة ورمحة ،وكائن� ًا ملك ًا عضوض� ًا ،وكائن� ًا عنو ًة وجربي ًة وفس�اد ًا

يف األرض ،يس�تحلون الف�روج واخلم�ور واحلري�ر ،و ُينصـ�رون عىل ذلك و ُيرزق�ون أبد ًا،

حتى يلقوا اهلل».

ويف الدارمي ،114/2:عن أيب عبيدة قال :قال رس�ول اهلل|« :أول دينكم نبوة ورمحة ،ثم

ملك ورمحة ،ثم ملك أعفر ،ثم ملك وجربوت ،يستحل فيها اخلمر واحلرير .قال أبو حممد:
سئل عن أعفر فقال :يشبه بالرتاب وليس فيه خري».

ونحوه أبو يعىل ،177/2:وفيه :عتو ًا وجربية وفساد ًا يف األمة .ونحوه الطرباين الكبري ،88/11:وفيه :ثم يتكادمون

عليها تكادم احلُ ُمر».

ومعنى :ملك ًا جربية :تس�لط ًا غري رشعي باإلجبار والقهر .وملك ًا عاض ًا أو عضوض ًا :ش�ديد

الظلم عىل الناس ،يعضهم كالكلب! وهو حديث صحيح ُيفرس األئمة املضلني ببني أمية وينص

حكم جربي ظامل ،غري رشعي!
عىل أن حكم معاوية ومن بعده اىل عمر بن عبد العزيز
ٌ

وق�ال يف فت�ح الب�اري« :61/8:وإش�ارته هب�ذا الكالم تطاب�ق احلديث ال�ذي أخرجه أمحد

وأصحاب السنن ،وصححه ابن حبان وغريه من حديث سفينة أن النبي| قال :اخلالفة

بعدي ثالثون سنة ،ثم تصري ملك ًا عضوض ًا» .وقال يف« :543/1:وغالب طرقها صحيحة أو
حس�نة» .ويف صحيحة األلب�اين« :742/1:رواه أمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم ،وهذا من

دالئل صدق نبوة النبي| فإن أبابكر توىل عام ،11وتنازل عنها احلس�ن بن عيل عام.41

وهي ثالثون عام ًا كاملة».

ونح�ن نُلزمهم هبذا احلديث الذي ينفي رشعي�ة حكم معاوية وأمثاله ،لكنا ال نقبل خالفتهم

وال ه�ذا احلديث ،ألنه يناقض وصية النبي الصحيحة‘لعيل× .كام نعتربه حماولة إلخراج

ابن عبد العزيز من ذم النبي‘لكل بني أمية!
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 -13حكم األئمة المضلين يستمرحتى ظهور المهدي#
«وي�ح
يف عق�د ال�درر للس�لمي ،62/ع�ن حذيف�ة ق�ال :س�معت رس�ول اهلل| يق�ول:
ُ

ه�ذه األم�ة م�ن مل�وك جبابرة كي�ف يقتل�ون وخييف�ون املطيعين إال م�ن أظه�ر طاعتهم،

ويفر منهم بقلب�ه .فإذا أراد اهلل عز وجل أن يعيد اإلسلام
فاملؤم�ن التق�ي يصانعهم بلس�انه ُّ
عزي�ز ًا قص�م كل جب�ار ،وهو القادر عىل ما يش�اء أن يصل�ح أمة بعد فس�ادها .فقال|:
ي�ا حذيف�ة ل�و مل يبق م�ن الدنيا إال ي�وم واحد لط�ول اهلل ذلك الي�وم حتى يمل�ك رجل من

أهل بيتي ،جتري املالحم عىل يديه ،و ُيظهر اإلسلام ،الخيلف وعده ،وهو رسيع احلس�اب.

أخرج�ه احلافظ أب�و نعيم األصفه�اين يف صفة امله�دي» .والع�رف ال�وردي ،2/2:والربه�ان،92/

وينابي�ع امل�ودة .448/وقول�ه| :لطول اهلل ذل�ك اليوم :كناي�ة عن حتمية ظه�ور املهدي×.
واملالحم :مجع ملحمة وأصلها املعركة التي يلتحم فيها الناس ،وتطلق عىل األحداث الكبرية.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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**

الفصل الثاني

عقيدة الدجال
عقیدة الدجال عند املسلمني واليهود واملتهوكني!

 -1عقيدة الدجال في أحاديث أهل البيت ^
ختتلف صورة الدجال وحركته يف مصادرنا ،عام ترويه املصادر السنية ،بأمور:

 .1أوهل�ا أن الدج�ال عندن�ا هيودي يق�وم بحركة عاملية ض�د اإلم�ام املهدي×بعد ظهوره

وإقامته دولته العاملية ونزول عيسى× .وأتباع الدجال هيود ونواصب ،ويظهر أنه يستفيد من

تطور العلوم يومها ،ويستعمل الدجل والشعبذة.

ويف كامل الدين ،528/عن ابن عمر« :أكثر أتباعه اليهود والنساء واألعراب».

 .2ال وجود يف أحاديثنا ملخاريق الدجال ،التي امتألت هبا مصادر غرينا.

 .3جع�ل كع�ب األحبار خروج الدجال بعد فتح القس�طنطينية مبارشة ،وجعل قيام الس�اعة

بعده! ورفضت ذلك مصادرنا ،ألن دولة العدل اإلهلي تستمر طويالً.

 .4الدج�ال يف مصادرن�ا آخ�ر الطواغي�ت وآخ�ر أئم�ة الضلال ،فف�ي ال�كايف،296/8 :

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عن اإلمام الباقر× ،من حديث« :وإنه ليس من أحد يدعو إىل أن خيرج الدجال ،إال سيجد
من يبايعه .ومن رفع راية ضاللة فصاحبها طاغوت».

وع�ن عيل×قال« :س�لوين قب�ل أن تفقدوين ،فواهلل التس�ألوين عن فئة هت�دي مائة ،إال

أخربتكم بسائقها وناعقها ،حتى خيرج الدجال»« .البصائر.»317/

فتعبري :اىل أن خيرج الدجال ،أو حتى خيرج ،يدل عىل أنه آخر الطواغيت.

 .5عامة أعداء أهل البيت^ أتباع الدجال ،ففي أمايل الطويس ،59/1:عن رافع موىل أيب ذر

ق�ال« :رأي�ت أبا ذر&آخ�ذ ًا بحلقة ب�اب الكعبة ،مس�تقبل الناس بوجهه وه�و يقول :من
عرفني فأنا جندب الغفاري ،ومن مل يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري ،س�معت رس�ولاهلل|

يقول :من قاتلني يف األوىل ،وقاتل أهل بيتي يف الثانية ،حرشه اهلل تعاىل يف الثالثة مع الدجال.
إنام مثل أهل بيتي فيكم كمثل س�فينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق ،ومثل باب
حطة من دخله نجا ،ومن مل يدخله هلك» .ونحوه أمايل الطويس ،74/2:والكيش.115/ 1

وروت نحوه مصادر الس�نيني بدون ذكر الدجال ،كمس�ند الش�هاب ،273/2:عن س�عيد بن

املس�يب ،ع�ن أيب ذر .والطرباين الصغير ،139/1:وفيه :مثل أهل بيتي فيكم كمثل س�فينة نوح

يف ق�وم ن�وح ،م�ن ركبه�ا نج�ا ،ومثل ب�اب حط�ة يف بن�ي إرسائي�ل .واحلاك�م ،150/3:وفيه:
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ع�ن حنش الكناين قال :س�معت أب�ا ذر ريض اهلل عنه يقول وهو آخذ بب�اب الكعبة :من عرفني

فأن�ا من عرفن�ي ،ومن أنكرين فأنا أبوذر ...ورواه ابن املغازيل 68/و ،134/والش�جري ،151/1:وميزان
اإلعتدال ،482/1:ومقتل اخلوارزمي ،104/1:وكشف اهليثمي ،222/3:كلها كمسند الشهاب .والزوائد.168/9:

ويف املحاسن ،90/1عن اإلمام الصادق×« :قال رسول اهلل| :من أبغضنا أهل البيت

بعث�ه اهلل هيودي� ًا .قي�ل :يا رس�ول اهلل وإن ش�هد الش�هادتني! ق�ال :نعم إنما احتجب هباتني
الكلمتني عن سفك دمه ،أو يؤدي اجلزية وهو صاغر.ثم قال :من أبغضنا أهل البيت بعثه اهلل

هيودي ًا! قيل :وكيف يا رسول اهلل؟قال :إن أدرك الدجال آمن به».

ويف رجال الكيش ،697/ 2:عن اإلمام الصادق×قال« :إن رسول اهلل| قال :خلق اهلل

األرواح قبل األجس�اد بألفي عام ثم أس�كنها اهلواء ،فام تعارف منها ائتلف هاهنا ،وما تناكر

منها َث َّم اختلف هاهنا ،ومن كذب علينا أهل البيت حرشه اهلل يوم القيامة أعمى هيودي ًا ،وإن

أدرك الدجال آمن به ،وإن مل يدركه آمن به يف قربه».

ويف مش�ارق أنوار اليقني« :52/عن أيب سعيد ،قال رسول اهلل| :أهيا الناس من أبغضنا

أهل البيت بعثه اهلل هيودي ًا ال ينفعه إسالمه ،وإن أدرك الدجال آمن به ،وإن مات بعثه اهلل من

قربه حتى يؤمن به».

ورواه البس�وي يف املعرفة والتاريخ ،833/عن حذيفة ،ويف نسخته تصحيف .ومعنى ذلك أن

النواصب سيكونون حلفاء اليهود وأتباعهم يف زمن املهدي×!

 .6وروينا حتريم املدينة عىل الدجال ،ورووا شبيه ًا به ،ففي من الحيرضه الفقيه«:564/2:وروي

أن الص�ادق× ذك�ر الدجال فقال :ال يبقى منها س�هل إال وطأه إال مكة واملدينة ،فإن عىل

كل نقب من أنقاهبا ملك ًا حيفظهام من الطاعون والدجال».

لكنا مل نرو استثناءاهتم ،التي نقضوا هبا ذلك وجعلوا الدجال يدخل املدينة!

 .7توج�د رواي�ة مرس�لة ق�د يفهم منه�ا أن الدج�ال يفتك بأه�ل البرصة ،فف�ي رشح النهج

الب�ن ميثم البح�راين ،289/1:أن علي ًا×« :مل�ا فرغ من حرب أهل اجلمل أم�ر منادي ًا ينادي

يف أه�ل البصرة أن الصلاة جامعة لثالث�ة أيام من غد إن ش�اء اهلل ،وال ع�ذر ملن ختلف إال
م�ن حج�ة أو عل�ة ،فال جتعلوا عىل أنفس�كم س�بيالً ،فلما كان يف الي�وم ال�ذي اجتمعوا فيه
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خ�رج فصلى يف الن�اس الغ�داة يف املس�جد اجلام�ع ،فلما قضـى صالت�ه ،قام فأس�ند ظهره
إىل حائ�ط القبل�ة ع�ن يمين املصلي ،فخطب الن�اس فحم�د اهلل وأثن�ى عليه بام ه�و أهله،

وصلى على النبي|واس�تغفر للمؤمنين واملؤمن�ات واملس�لمني واملس�لامت ،ث�م قال:

يا أهل املؤتفكة ،ائتفكت بأهلها ثالث ًا وعىل اهلل متام الرابعة ،يا جند املرأة وأعوان البهيمة ،رغا
فأجبت�م وعقر فهربتم ،أخالقكم دقاق وماؤكم زع�اق ،بالدكم أنتن بالد اهلل تربة ،وأبعدها

من السامء ،هبا تسعة أعشار الرش ،املحتبس فيها بذنبه ،واخلارج منها بعفو اهلل ،كأين أنظر إىل
قريتكم هذه وقد طبقها املاء حتى ما يرى منها إال رشف املسجد ،كأنه جؤجؤ طري يف جلة بحر!
فقام إليه األحنف بن قيس فقال :يا أمرياملؤمنني ومتى يكون ذلك؟

قال :يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزمان ،وإن بينك وبينه لقرون ًا ،ولكن ليبلغ الش�اهد

منك�م الغائ�ب عنكم ،لكي يبلغوا إخواهنم إذا هم رأوا البصرة قد حتولت أخصاصها دور ًا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وآجامه�ا قص�ور ًا ،فاهل�رب اهلرب ،فإن�ه ال ُبصَيرَْ َة لكم يومئ�ذ! ثم التفت ع�ن يمينه فقال:

ك�م بينك�م وبني األبلة؟ فقال ل�ه املنذر بن اجلارود :فداك أيب وأمي ،أربعة فراس�خ .قال له:
صدق�ت فوالذي بعث حممد ًا وأكرمه بالنبوة وخصه بالرس�الة وعجل بروحه إىل اجلنة ،لقد
س�معت منه كام تس�معون مني أن قال :يا عيل هل علمت أن بني التي تس�مى البرصة والتي
تسمى األبلة أربعة فراسخ ،وقد يكون يف التي تسمى األ ُب َّلة موضع أصحاب العشور ،يقتل

يف ذلك املوضع من أمتي سبعون ألف ًا ،شهيدهم يومئذ بمنزلة شهداء بدر!

فق�ال له املنذر :ي�ا أمرياملؤمنني ومن يقتلهم ف�داك أيب وأمي؟ قال :يقتله�م إخوان اجلن،

وه�م جيل كأهنم الش�ياطني ،س�ود ألواهن�م ،منتنة أرواحهم ،ش�ديد َك َل ُبهم ،قليل س�لبهم،

طوبى ملن قتلهم ،وطوبى ملن قتلوه ،ينفر جلهادهم يف ذلك الزمان قوم هم أذلة عند املتكربين

م�ن أه�ل ذل�ك الزم�ان ،جمهول�ون يف األرض معروف�ون يف السماء ،تبك�ي السماء عليهم

وس�كاهنا واألرض وس�كاهنا ،ثم مهل�ت عيناه بالب�كاء ،ثم قال :وحيك ي�ا برصة من جيش
�ج ل�ه وال حس! ق�ال له املنذر :ي�ا أمرياملؤمنني وما ال�ذي يصيبهم من قب�ل الغرق مما
َ
الره َ
ذكرت ،وما الويح ،وما الويل؟ فقال :مها بابان ،فالويح باب الرمحة والويل باب العذاب.

ي�ا اب�ن اجلارود ،نعم ،ث�ارات عظيمة منه�ا عصبة يقتل بعضه�ا بعض ًا ،ومنه�ا فتنة تكون
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هب�ا خراب منازل ،وخراب ديار ،وانتهاك أموال ،وقتل رجال ،وس�بي نس�اء يذبحن ذبح ًا،
ي�ا ويل أمرهن حدي�ث عجب ،منها أن يس�تحل هبا الدجال األكرب األعور املمس�وح العني
اليمن�ى واألخ�رى كأهن�ا ممزوج�ة بال�دم لكأهن�ا يف احلمرة علق�ة ،نات�ئ احلدق�ة كهيئة حبة

العن�ب الطافي�ة على املاء ،فيتبع�ه من أهله�ا عدة من قت�ل باألبلة م�ن الش�هداء ،أناجيلهم

يف صدورهم ،يقتل من يقتل وهيرب من هيرب .ثم رجف ثم قذف ،ثم خس�ف ،ثم مس�خ،
ثم اجلوع األغرب ،ثم املوت األمحر وهو الغرق.

ي�ا منذر ،إن للبرصة ثالثة أسماء س�وى البرصة يف الزبر األول ،اليعلمه�ا إال العلامء منها

اخلريب�ة ،ومنه�ا تدم�ر ،ومنها املؤتفك�ة .يا من�ذر ،والذي فلق احلبة وبرأ النس�مة ،لو أش�اء

ألخربتك�م بخراب العرصات ،عرص�ة عرصة ،ومتى خترب ومتى تعمر بعد خراهبا إىل يوم
القيامة ،وإن عندي من ذلك عل ًام مج ًا ،وإن تسألوين جتدوين به عامل ًا ،ال أخطئ منه عل ًام.

ق�ال :فق�ام إلي�ه رجل فقال :ي�ا أمرياملؤمنين أخربين من أه�ل اجلامعة ومن أه�ل الفرقة،

وم�ن أهل الس�نة ،ومن أهل البدعة؟ فقال :وحيك إذا س�ألتني فافه�م عني وال عليك أن ال

تس�أل أحد ًا بعدي :أما أهل اجلامعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا ،وذلك احلق عن أمر اهلل وأمر

رسوله ،وأما أهل الفرقة فاملخالفون يل وملن اتبعني وإن كثروا! وأما أهل السنة فاملتمسكون

بام سنه اهلل ورسوله|ال العاملون برأهيم وأهوائهم وإن كثروا».

لكنه�ا خطبة مرس�لة ،ال يمك�ن األخذ هبا ،ما عدا القس�م األول اىل قوله×« :كأنه جؤجؤ

طري يف جلة بحر» ألن املؤرخني رووه ،ورواه ابن أيب احلديد ،وابن منظور.

ث�م إن الفق�رة الت�ي ذكرت الدجال فيها مبهمة وهي« :يس�تحل هبا الدج�ال األكرب األعور

املمس�وح العني اليمنى »..فلعل املقصود دج�ال حركة الزنج التي وصفها اإلمام×يف مطلع

اخلطب�ة ،وقد حتقق�ت وانطبقت عليه أوصافه« :س�و ٌد ألواهنم منتنة أرواحه�م ،أي رائحتهم،
شديد َك َل ُبهم ،قليل سلبهم ،طوبى ملن قتلهم».

 .8وص�ح عندن�ا أن بداي�ة حركة الدج�ال من بل�خ ،يف أفغانس�تان ،ففي البصائ�ر ،141/أن

رج ً
ال من أهل بلخ دخل عىل اإلمام الباقر×فقال له« :ياخراس�اين تعرف وادي كذا وكذا؟

ق�ال :نع�م قال له :تعرف صدع� ًا يف الوادي من صفته كذا وكذا؟ ق�ال :نعم ،قال :من ذلك

األئمة املضلون

عقيدة الدجال

الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

27

خي�رج الدج�ال! يف حدي�ث طوي�ل ج�اء فيه«:وخ�روج رج�ل م�ن ولد احلسين ب�ن عيل،

وظهور الدجال خيرج باملشـرق من سجستان ،وظهور السفياين».
ومعناه أن حركته تبدأ من قرى ذلك الوادي.

 .9وروين�ا أن ال�ذي يقت�ل الدج�ال هو اإلم�ام املهدي× ،ويس�اعده نبي اهلل عيس�ى×

ففي كامل الدين ،335/2:عن املفضل :قال الصادق جعفر بن حممد×« :إن اهلل تبارك وتعاىل خلق

أربعة عرش نور ًا قبل خلق اخللق بأربعة عرش ألف عام ،فهي أرواحنا ،فقيل له :يا ابن رسول اهلل،
ومن األربعة عرش؟ فقال :حممد وعيل وفاطمة واحلس�ن واحلسين واألئمة من ولد احلسني،

آخره�م القائم الذي يقوم بع�د غيبته فيقتل الدجال ،ويطه�ر األرض من كل جور وظلم».
ويف منتخ�ب األثر للش�يخ الص�ايف ،172/عن الكامل يف الس�قيفة لعامد الدي�ن الطربي ،عن

اإلم�ام زي�ن العابدين×ق�ال« :إن اهلل تع�اىل أعطان�ا احللم والعلم والش�جاعة والس�خاوة
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

واملحبة يف قلوب املؤمنني ،ومنا رسول اهلل ووصيه ،وسيد الشهداء ،وجعفر الطيار يف اجلنة،
وسبطا هذه األمة ،واملهدي الذي يقتل الدجال».

 .10وروين�ا أن املس�يح يس�اعد املهدي×على الدج�ال ،فف�ي أم�ايل الص�دوق،224/
عن محاد ،عن عبد اهلل بن س�ليامن ،وكان قارئ ًا للكتب ،قال« :قرأت يف اإلنجيل :يا عيس�ى ِجدَّ

أتيت من غري َف ْحل،
يف أمري وال هتزل ،واس�مع وأطع ،يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتولَ ،

وعيل فتوكل .خ�ذ الكتاب بقوة .فَسرِّ ْ ألهل س�وريا
أن�ا خلقتك آي�ة للعاملني ،فإياي فاعب�د
َّ
بالرسياني�ةَ .ب ِّل ْ
�غ من بني يديك أين أنا اهلل الدائم الذي ال أزول .صدقوا النبي األمي صاحب
اجلم�ل واملدرع�ة والت�اج والنعلني واهل�راوة ،األنج�ل العينين ،الصلت اجلبين ،الواضح
اخلدي�ن ،األقن�ى األن�ف ،املفلج الثناي�ا ..ذو النس�ل القليل ،إنام نس�له من مبارك�ة هلا بيت

يف اجلن�ة ال صخ�ب في�ه وال نصب ،يكفلها يف آخ�ر الزمان كام كفل زكري�ا أمك ،هلا فرخان
مستشهدان .كالمه القرآن ،ودينه اإلسالم ،وأنا السالم .طوبى ملن أدرك زمانه ،وشهد أيامه
وسمع كالمه .قال عيسى :يا رب وما طوبى؟ قال :شجرة يف اجلنة أنا غرستها ،تُظِ ُّل اجلنان،
أصلها من رضوان ،ماؤها من تس�نيم ،برده برد الكافور ،وطعمه الزنجبيل ،من يرشب من

تلك العني رشب ًة ال يظمأ بعدها أبد ًا .فقال عيس�ى :اللهم اس�قني منها .قال :حرام يا عيسى
28

عىل البشـر أن يشـربوا منها حتى يرشب ذلك النبي ،وحرام عىل األمم أن يرشبوا منها حتى
ترشب أمة ذلك النبي .أرفعك إ َّيل ثم أهبطك يف آخر الزمان ،لرتى من أمة ذلك النبي العجائب،
ولتعينه�م عىل اللعين الدجال ،أهبطك يف وقت الصالة لتصيل معه�م .إهنم أمة مرحومة».
 .11وروين�ا أن احلي�اة تس�تمر بع�د الدج�ال ،رد ًا على الذي�ن زعم�وا أن يأج�وج ومأجوج

يأت�ون بع�ده ،ثم تنته�ي احلياة وتق�وم القيامة! فف�ي الكايف ،260/5:عن س�يابة أن رج ً
ال س�أل

الصادق×فقال« :جعلت فداك أسمع قوم ًا يقولون إن الزراعة مكروهة! فقال له :إزرعوا

واغرسوا ،فال واهلل ما عمل الناس عم ً
ال أحل وال أطيب منه ،واهلل ليزرعن الزرع ول ُي ْغ َر َس َّن

ُ
النخل بعد خروج الدجال».

 .12وج�اء يف بعض رواياتنا ،ما يوافق رواياهتم الكثرية من أن الدجال من عالمات القيامة،

لك�ن بعض أس�انيدها يلتقي بأس�انيدهم التي ال تص�ح عندنا ،فال نق�ول بصحتها ،وال برتتيب

عالمات القيامة التي ذكرت فيها.

من ذلك ما يف غيبة الطويس ،267/عن عيل×قال رس�ول اهلل|« :عش�ـر قبل الس�اعة

ال بد منها :الس�فياين ،والدج�ال ،والدخان ،والدابة ،وخروج القائم ،وطلوع الش�مس من

مغرهبا ،ونزول عيس�ى ،وخس�ف باملرشق ،وخس�ف بجزي�رة العرب ،ونار خت�رج من قعر
عدن ،تسوق الناس إىل املحرش».

والظاهر أن مقصوده‘أنه ال قيامة قبل هذه األمور ،ال أهنا عالماهتا بالرتتيب.

 .13ووصفت رواياتنا املنافق يف تشيعه بأنه أرض عىل الشيعة من الدجال ،ففي صفات الشيعة

للص�دوق ،14/عن اإلم�ام الرضا×قال« :إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمََ ْن هو أش�د فتنة

عىل شيعتنا من الدجال! فقلت :يا ابن رسول اهلل بامذا؟ قال :بمواالة أعدائنا ومعاداة أوليائنا!
إنه إذا كان كذلك ،اختلط احلق بالباطل واشتبه األمر ،فلم يعرف مؤمن من منافق».

كما وصف�ت الكذابين بأهن�م مهي�ؤون ليتبع�وا الدج�ال! فف�ی كت�اب س�لیم ،405/

عن أمری املؤمننی×عن النبي| قال« :إحذروا عىل دينكم ثالثة رجال :رجل قرأ القرآن
حتى إذا رأى عليه هبجته ،كاد اإليامن ،واخرتط سيفه عىل أخيه املسلم ورماه بالرشك .قلت:

يا رسول اهلل ،أهيام أوىل بالرشك؟ قال :الرامي به منهام.
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ورج�ل اس�تخفته األحاديث ،كلما انقطعت أحدوثة ك�ذب مثلها أطول منه�ا ،إن يدرك

الدج�ال يتبع�ه .ورج�ل آت�اه اهلل عز وج�ل س�لطانا فزع�م أن طاعت�ه طاع�ة اهلل ومعصيت�ه

معصي�ة اهلل ،وكذب ،ال طاعة ملخلوق يف معصي�ة اخلالق ،ال طاعة ملن عىص اهلل ،إنام الطاعة
َ ُ َ َ َ ُ َّ َ
الر ُس���ول
هلل ولرس�وله ولوالة األم�ر الذين قرهنم اهلل بنفس�ه ونبيه فق�ال :أ ِطيعوا اهَّلل وأ ِطيعوا
ُ
َ
ُ
َوأو ِ يل األ ْم ِ���ر ِم ْنك ْ���م ،ألن اهلل إنما أم�ر بطاع�ة رس�ول اهلل |ألن�ه معص�وم مطه�ر ال يأمر
بمعصية اهلل ،وإنام أمر بطاعة أويل األمر ألهنم معصومون مطهرون ال يأمرون بمعصية اهلل».
وروی ابن مح�اد 520/2:بعض�ه ،وفي�ه« :كلام وض�ع أحدوثة كذب وانقطع�ت ،مدها بأطول
منها ،إن يدرك الدجال يتبعه ».

 .14وروينا أن أرش الناس أئمة الضالل وهم اثنا عشـر ،ستة من األولني ،وستة من اآلخرين

أحده�م الدجال ،ففي اخلصال 457/عن النبی|« :اثنا عرش ،س�تة من األولني وس�تة من
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اآلخرين ،ثم س�مى الستة من األولني :ابن آدم الذي قتل أخاه ،وفرعون ،وهامان ،وقارون
والسامري ،والدجال ،إسمه يف األولني ،وخيرج يف اآلخرين».

ويف كت�اب س�ليم& 161/ع�ن عيل×«:فس�ألت رس�ول اهلل|عنهم وأنتم ش�هود،

فقال :أما األولون فابن آدم الذي قتل أخاه ،وفرعون الفراعنة ،والذي حاج إبراهيم يف ربه،

ورجالن من بني إرسائيل بدَّ ال كتاهبم وغيرَّ ا س�نتهم ،أما أحدمها َّ
فهو َد اليهود ،واآلخر نَصرََّ
النصارى .وإبليس سادسهم .ويف اآلخرين الدجال».

 -2عقيدة اليهود في الدجال!
 .1الدجال هو املهدي املوعود عند اليهود :قال املناوي يف فيض القدير« :718/3:قال البسطامي:

الدجال مهدي اليهود ،ينتظرونه كام ينتظر املؤمنون املهدي! ونقل عن كعب األحبار أنه رجل

مطموس ،يدعي الربوبي�ة ،معه جبل من خب�ز ،وجبل من أجناس
طوي�ل عريض الص�در،
ٌ
الفواك�ه ،وأرباب املالهي مجيع ًا يرضب�ون بني يديه بالطبول والعي�دان واملعازف والنايات،
فال يس�معه أح�د إال تبعه ،إال من عصم�ه اهلل! قال :ومن أمارات خروج�ه هتب ريح كريح
ق�وم ع�اد ويس�معون صيحة عظيمة ،وذل�ك عند ترك األم�ر باملعروف والنه�ي عن املنكر،
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وكثرة الزنا ،وسفك الدماء ،وركون العلامء إىل الظلمة ،والرتدد إىل أبواب امللوك.

وخيرج من ناحية املرشق من قرية تس�مى درس أبادي�ن ،ومدينة اهلوازن ،ومدينة أصبهان،

وخيرج عىل محار ،وهو يتناول السحاب بيده وخيوض البحر إىل كعبيه ،ويستظل يف أذن محاره
خل�ق كثري ،ويمكث يف األرض أربعني يوم ًا ،ثم تطلع الش�مس يوم� ًا محراء ،ويوم ًا صفراء،

ويوم ًا س�وداء ،ثم يصل املهدي وعسكره إىل الدجال ،فيلقاه فيقتل من أصحابه ثالثني ألف ًا،
فينه�زم الدج�ال ،ثم هيبط عيس�ى إىل األرض ،وه�و متعمم بعاممة خرضاء ،متقلد بس�يف،

راكب عىل فرسه ،وبيده حربة ،فيأيت إليه فيطعنه هبا فيقتله» .انتهى.

ََ ْ
�م ْوه :مل�ك آخ�ر الزمان! «أخرج اب�ن املنذر ،عن اب�ن جريج يف قوله تع�اىل :خلل ُق
وس َّ
َ .2
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َّ
���اس ،قال�وا :يكون منا مل�ك يف آخر الزم�ان :البحر
الس���مو ِ
ض أ كب���ر ِم���ن خل ِ
ات واألر ِ
���ق الن ِ
إىل ركبتي�ه والس�حاب دون رأس�ه ،يأخذ الطري بني السماء واألرض ،معه جب�ل خبز وهنر،
فنزلت:خللق الساموات واألرض أكرب«.»...الدر املنثور.»353/5:

ويف اإلقب�ال للس�يد ابن ط�اووس ،319/2:يف حديث مناظرة النب�ي| لوفد علامء نجران

أن أحدهم واس�مه حارثة أس�لم ،وقال هلم« :وأحذركم يا قوم أن يكون َمن َق ْبلكم من اليهود

أس َو ًة لكم ،إهنم ُأنذروا بمسيحني :مسيح رمحة وهدى ،ومسيح ضاللة ،وجعل هلم عىل كل
ْ
واحد منهام آية وأمارة ،فجحدوا مس�يح اهلدى وكذبوا به ،وآمنوا بمسيح الضاللة الدجال،

وأقبل�وا على انتظ�اره ،وأرضبوا يف الفتن�ة وركب�وا َنت ََج َها .وم�ن قبل نبذوا كت�اب اهلل وراء

ظهورهم ،وقتلوا أنبياءه والقوامني بالقس�ط من عباده ،فحجب اهلل عز وجل عنهم البصرية
بع�د التبصـ�رة ،بام كس�بت أيدهيم ،ونزع ملكهم منه�م ببغيهم ،وألزمهم الذل�ة والصغار».
ويف الرواية أن كبريهم واس�مه العاقب مل ير َّد كالم صاحبه ،بل ناقش�ه يف تطبيق مسيح اهلدى

عىل النبي| ،ومعناه أنه أقر بوجود بش�ارة نبوية عندهم بنبي ودجال .وس�تعرف أهنم سموا
املسيح×املشيح ،وس�موه املجدف ،يقصدون أنه مسيح الضاللة أو الدجال ،معاذ اهلل .فإسم

املسيح الدجال تسمية هيودية!

وق�ال الطبري يف تارخي�ه« :12/1:وزعموا أن اليهود إنما نقصوا ما نقصوا من عدد س�ني

م�ا بين تارخيهم وتاريخ النص�ارى ،دفع ًا منهم لنبوة عيس�ى بن مري�م× ،إذ كانت صفته
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ووقت مبعثه مثبتة يف التوراة ،وقالوا مل يأت الوقت الذي وقت لنا يف التوراة ،أن الذي صفته

صفة عيس�ى يكون فيه! وهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته .فأحسب أن الذي ينتظرونه
ويدعون أن صفته يف التوراة مثبتة هو الدجال الذي وصفه رسول اهلل|ألمته ،وذكر هلم

أن عامة أتباعه اليهود ،فإن كان ذلك هو عبد اهلل بن صياد ،فهو من نسل اليهود».

 .3والدج�ال ال�ذي أن�ذر ب�ه األنبياء^ش�خص مذم�وم ،لك�ن اليه�ود تعصب�وا ل�ه ألنه

«ملك هيودي» يبعثه اهلل ليأكل أعداءهم كالوحش! ونش�ـروا الرعب منه يف املس�لمني بواس�طة

الصحابة املتهوكني!

وجاء احلاخام كعب األحبار فجعلته اخلالفة مرجع ًا ديني ًا للمسلمني ،فنرش اإلرسائيليات وعقيدة

الدجال اليهودية ،وحاول تطويرها لئال ينكشف أمره للمسلمني ،فوقع يف التناقض والتهافت!
 .4وزع�م كع�ب األحب�ار أن الدج�ال ش�يطان مق َّي�د يف جزيرة ،وس�وف ُيطل�ق! فقد روى

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ابن مح�اد ،541/2:ع�ن الكالع�ي صاحب كعب« :لي�س الدجال إنس�ان ًا ،إنام هو ش�يطان يف

بعض جزائر البحر ،موثق بس�بعني حلقة ،ال ُيعلم من أوثقه أس�ليامن أم غريه؟ فإذا كان أول

ظه�وره َّ
ف�ك اهلل عنه يف كل ع�ام حلقة ،فإذا برز أتته أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراع ًا
ّ
املحث ،فيضع عىل ظهرها منرب ًا من نحاس ويقعد عليه
بذراع اجلبار! وذلك فرسخ للراكب

فتبايعه قبائل اجلن وخيرجون له كنوز األرض ،ويقتلون له الناس» .وفتح الباري.277/13:

 .5ونشر اليه�ود التخوي�ف م�ن الدج�ال م�ن زم�ن النب�ي|! «ج�اء أع�رايب فق�ال:

ي�ا رس�ول اهلل بلغنا أن املس�يح يعني الدج�ال ،يأيت الن�اس بالثريد وقد هلك�وا مجيع ًا جوع ًا!
ُف ع�ن ثري�ده تعفف� ًا وتزه�د ًا؟! فضحك رس�ول اهلل|
رَ
أفَت�ى ب�أيب أن�ت وأم�ي أن أك َّ
ثم قال :يغنيك اهلل بام يغني به املؤمنني»« .املناقب.»129/1:

وروى ابن محاد ،581/2:ووثقه يف الزوائد ،338/7:عن الش�يباين قال« :كنت مع حذيفة بن اليامن يف املس�جد ،إذ

ج�اء أع�رايب هيرول حتى وقف بني يديه فقالَ :
أخوف مني للدجال.
أخ َ�ر َج الدجال؟! فقال حذيفة :أنا ملا دون الدجال
ُ
وم�ا الدجال! إنام فتنته أربع�ون يوم ًا.»..ونحوه عبد ال�رزاق ،392/11:وابن ابی ش�يبة ،653/ 8:وأمحد.454/6:
ولفظ الطربي يف األحاديث الطوال ،125/أصح.

أقول :الحظ أن دعاية اليهود عن الدجال وصلت اىل األعراب ،وقد سماه األعرايب املس�يح

فق�ط كام س�معه من اليهود ،أو من الصحابة املتهوكني .ومعن�اه أن اليهود أوصلوا ثقافة الرعب
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م�ن الدج�ال حت�ى اىل األع�راب ،وأن املتهوكين م�ن الصحابة كتم�وا تطمين�ات النبي|

ونرشوا ختويفات اليهود!

ث�م اق�رأ وتعجب يف مصنف اب�ن ش�يبة ،649/ 8:وأمح�د« :75/6:عن عائش�ة قالت :دخل

عيل النبي| وأنا أبكي ،فقال :ما يبكيك؟ فقلت يا رس�ول اهلل ذكرت الدجال ،قال :فال
َّ
تبك�ي فإن خيرج وأنا حي أكفيكموه ،وإن أمت ف�إن ربكم ليس بأعور ،وإنه خيرج معه هيود

أصبه�ان فيسير حتى ينزل بضاحي�ة املدينة ،وهلا يومئذ س�بعة أبواب على كل باب ملكان،
فيخرج إليه رشار أهلها ،فينطلق حتى يأيت ُلدّ فينزل عيسى بن مريم فيقتله ،ثم يمكث عيسى

يف األرض أربعني سنة أو قريب ًا من أربعني سنة ،إمام ًا عادالً وحك ًام مقسط ًا».

فب�كاء عائش�ة يدل عىل تأثره�ا بأحاديث اليه�ود وتصديقها هلا ،فطمأهن�ا النبي|! لكنها

بقيت تخُ ِّوف الناس بالدجال!

�ودة وقد تزينت،
فق�د روى الضح�اك يف اآلحاد واملثاين ،208/6 :أن عائش�ة وحفصة رأتا َس ْ

فقالت�ا هل�ا :خ�رج الدجال ،خ�رج الدجال! فخاف�ت س�ودة« :وكانت امرأة طويل�ة ،فدخلت

خب�اء كان لوقوده�م! قال�ت :واس�تضحكنا ،فدخل رس�ول اهلل فإذا س�ودة تنتف�ض فقال:

مالك؟ فقالت :يا رس�ول اهلل خرج الدجال؟ فقال :ال ،وهو خارج؟ فأخذ بيدها وأخرجها

وجع�ل ينف�ض بكم قميص�ه عن وجهه�ا ،وعن مخاره�ا أثر الدخ�ان ونس�ج العنكبوت»!
ورواه اب�ن كثري يف سيرته ،644/4:عن عائش�ة ،وفيه�ا« :فاختبأت يف بي�ت كانوا يوقدون في�ه ...فخرجت وجعلت
تنفض عنها بيض العنكبوت».

 .6وزاد ختويفه�م للمس�لمني من الدجال يف حجة الوداع! فق�د روى البخاري يف صحيحه:

 ،125/5ع�ن ابن عمر قال« :كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي بني أظهرنا وال ندري ما حجة

ال�وداع! فحم�د اهلل وأثنى عليه ثم ذكر املس�يح الدجال فأطنب يف ذك�ره ،وقال :ما بعث اهلل
م�ن نب�ي إال أنذر أمته ،أنذره نوح والنبيون من بعده ،وإن�ه خيرج فيكم ،فام خفي عليكم من

ش�أنه فلي�س خيفى عليك�م أن ربكم«ثالث ًا» لي�س بأعور ،وإن�ه أعور عني اليمن�ى كأن عينه
عنب�ة طافي�ة! أال إن اهلل ح�رم عليكم دماءكم وأموالك�م كحرمة يومكم ه�ذا يف بلدكم هذا
يف ش�هركم ه�ذا .أال ه�ل بلغت؟ قالوا :نع�م .قال :اللهم اش�هد ثالث ًا ،ويلك�م أو وحيكم:
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أنظ�روا ال ترجعوا بعدي كفار ًا ،يضـرب بعضكم رقاب بعض» .ونحوه أمحد ،135/2:وصححه
يف الزوائد ،338/7:والطرباين الكبري ،275/12:وأبو يعىل ،435/9:وتاريخ دمشق.324/45:

ومعناه أن أحاديث الدجال كانت منتش�ـرة ق�رب وفاة النبي | ،ولعل جمئ األعرايب كان

يف تل�ك الفرتة أيض� ًا ،وكذا ختويف عائش�ة وحفصة لس�ودة ،وكذا مقوالت بع�ض الصحابة،

كمقولة«:عبد اهلل بن احلرث بن جزء ،قال :ما كنا نس�مع فزعة وال رجة يف املدينة إال ظننا أنه
لمِ
الدجال ،ا كان رسول اهلل حيدثنا عنه ويقربه لنا»!«الزوائد.»336/7:
فال يبعد أن تكون إشاعة قرب خروج الدجال ،من األدوات التي استعملها اليهود والطلقاء

يف الشهرين األخريين من حياة النبي| ،للسيطرة عىل دولته!

 .7س�مى اليهود املسيح×بالدجال! وتبعهم رواة الس�لطة فسموا الدجال املسيح ،وعللوا

ذل�ك بأن «إحدى عينه مطموس�ة ،واألخ�رى ممزوجة بالدم كأهن�ا الزهرة»« .ابن مح�اد.»518/2:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

البيت^فس�موه الدجال فقط ،ومل يسموه املسيح أبد ًا! وهذا
ونس�بوه اىل النبي|! أما أهل
َّ

ٌ
دليل عىل أن سنة النبي|الصافية عند أهل بيته^.

 .8ذك�رت مص�ادر اليه�ود والنص�ارى الدج�ال املنتظر ،بام يؤيد قول أس�قف نج�ران الذي

أس�لم إن اليهود برشهم أنبياؤهم بمس�يحينْ  ،مسيح هدى ومس�يح ضاللة .وورد التعبري عنهام
باملشيح املوعود واملجدف ،وعربوا عن الدجال بالنبي الكذاب الذي يمهد للنبي الوحش! ففي

الكتاب املقدس ،ملجمع الكنائس الرشقية« :126/كتب يف س�فر النبي أش�عيا :ها أنذا أرس�ل

رس�ويل قدامك ليع�د طريقك[ .النبي الكذاب خي�دم الوحش] ورأيت وحش� ًا آخر خارج ًا

من األرض ،وكان له قرنان أشبه بقرين احلمل ولكنه يتكلم مثل تنني .وكل سلطان الوحش
األول يتواله بمحرض منه .فجعل األرض وأهلها يسجدون للوحش األول ،الذي شفي من

جرحه املميت ،ويأيت بخوارق عظيمة ،حتى أنه ينزل نار ًا من السامء عىل األرض ،بمحضـر
من الناس .ويضل أهل األرض باخلوارق التي أويت أن جيرهيا بمحرض من الوحش».

ويف هامشه« :سيسمى هذا الوحش الثاين الذي يف خدمة الوحش األول ،نبي ًا كذاب ًا «راجع رؤ 13/16:و  20/19و »10/ 20

وه�ذا النب�ي الكذاب يذك�ر باألنبي�اء الكذابين واملس�حاء الدجالين الذين ينب�ئ بمجيئهم

يف متى  11 / 24و  ،24ليكون عالمة تبشـر بعودة املشيح احلقيقي.
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ويف انجي�ل مت�ى« :53/ق�ال هلم بيالطس :فامذا أفعل بيس�وع الذي يقال له املس�يح؟ قالوا

مجيع ًا :ليصلب! قال هلم :فأي رش فعل؟ فبالغوا يف الصياح :ليصلب! فلام رأى بيالطس أنه
مل يس�تفد شيئ ًا بل ازداد اإلضطراب ،أخذ ماء وغسل يديه بمرأى من اجلمع ،وقال :أنا برئ
من هذا الدم ،أنتم وشأنكم فيه .فأجاب الشعب بأمجعه :دمه علينا وعىل أوالدنا! فأطلق هلم

باراباس ،أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب».

ويف هامش�ه :هلت�اف اليه�ود ه�ذا ج�ذور يف العه�د القدي�م أيض� ًا «2ص�م 16 -13/1و 29/ 3وار 55/51
وراجع أيض ًا لو .»28/23

واليهود أمام خيار ديني يتجاوز اختاذ موقف س�يايس :فعليهم ،إما أن يعرتفوا بأن يسوع هو

املشيح املوعود به ،وإما أن يطلبوا موته ألنه جمدف».

وقد فرس الرشاح الغربيون عقيدة املسيح الدجال ،بأهنا نشأت من اضطهاد اليهود ،ففي مقدمة

الكت�اب املقدس طبعة جممع الكنائس الرشقية« :19/فقد ترس�خ يوم ًا بع�د يوم يف يقني اليهود،

أن اهلل ل�ن يلب�ث أن يرد عىل حت�دي وجود الوثنية يف األرض املقدس�ة ،فيع�ود إىل إقامة عدله
ويعيد إىل خمتاريه امتيازاهتم ،إذ يبس�ط ملكوته عىل األرض بس�ط ًا يبهر العيون ،وهذا التدخل

جيعل حد ًا للش�دائد احلارضة ،ويفتح عهد ًا جديد ًا خالي ًا من الرش واإلثم ،ويؤذن بقدوم ذلك
العهد آخر األمر تضاعف الكوارث والنكبات يرافقها ابتالع مجيع أعداء اهلل من غري رجعة...
إن مجلة هذه املعتقدات تؤلف آراء اليهودية املتأخرة يف أمور األزمنة األخرية...

ففي ذلك املشهد لرؤيا األزمنة األخرية ليس للمشيح نصيب كبري جد ًا يف مجيع اآلراء ،فإن

مؤلفي الرؤى عندما يتكلمون عليه ك ُّفوا عىل ما يبدو عن أن يروه ش�أهنم يف املايض مش�يح ًا

دنيوي ًا مس�حه هيوه ،وبعبارة أخرى ملك ًا من ذرية داود ،يقوم بأعامل سياس�ية وعس�كرية يف

جوهرها ليحقق بعون اهلل حترير الشعب وازدهاره».

أق�ول :ه�ذا حتلي�ل مثقفني غربيني ،أم�ا الصحيح فهو ما تق�دم من أن أنبي�اء اليهود برشوهم

باثنني س�موهم مس�يحني :مس�يح هدى ،ومس�يح ضالل ،فكان مس�يح اهلدى املسيح×ألنه

يش�في بمس�حة ي�ده .ومس�يح الضالل�ة الدج�ال املوع�ود ،وه�و آخر أئم�ة الضلال ،وخيرج
يف مواجهة املهدي املوعود×.
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 -3عقيدة الدجال عند الخالفة بؤرة اإلسرائيليات!
 .1أحاديثهم يف الدجال كثرية ومتناقضة ،وكلها عندهم صحيحة! وأكثرها عن كعب األحبار،

وعمر بن اخلطاب ،ومتيم الداري .وقد قبلوها بام فيها من خرافة وتناقض ،فصارت اهلرطقة دين ًا

نسبوه اىل اإلسالم ورسوله|!

ق�ال هل�م كع�ب إن الدجال حمب�وس يف إحدى جزائ�ر اليمن .وق�ال متيم ال�داري إنه حمبوس

يف جزيرة يف البحر املتوسط .وقال عمر إنه ولد يف املدينة ورآه .وصدقوهم مجيع ًا!

 .2خالف�وا النبي|وجعل�وا الدج�ال أخط�ر من األئم�ة املضلني! مع أهنم رووا بأس�انيد

صحيح�ة أهن�م أخط�ر م�ن الدج�ال ،وتق�دم توثيقه�م لق�ول حذيف�ة لألع�رايب ال�ذي س�أل

عن الدجال« :وما الدجال! إنام فتنته أربعون يوم ًا ».

لكنه�م أرصوا على أن الدج�ال أخط�ر الفت�ن! فانظ�ر اىل م�ا روى ابن مح�اد ،518/2:ع�ن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أمر أكرب
هشام بن عامر قال« :سمعت رسول اهلل| يقول :ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة ٌ

من الدجال»!

ويف طبق�ات اب�ن س�عد ،26/7:ع�ن هش�ام ب�ن عامر ق�ال« :إنك�م جت�اوزوين إىل رهط من

أصح�اب رس�ول اهلل|ما كان�وا بأل�زم لرس�ول اهلل من�ي ،وال أحف�ظ من�ي ،س�معت

رسولاهلل|يقول :ما بني خلق آدم والقيامة فتنة أعظم من الدجال»!

وابن أيب شيبة ،648/ 8:وأمحد ،19/4:ومسلم ،207/ 8:كابن محاد ،عن عمران بن حصني .وأبو يعىل،126/3:

بروايتني عنه وعن هشام بن عامر .والطرباين الكبري ،174/22:عن هشام بن عامر ،واملعجم األوسط ،27/5:نحوه،
ولفظ�ه :م�ا أهب�ط اهلل إىل األرض منذ خل�ق آدم إىل أن تقوم الس�اعة فتنة أعظم م�ن فتنة الدج�ال! واحلاكم،528/4:
كابن أيب ش�يبة وصححه على رشط بخاري ،والف�ردوس ،340/4:كابن محاد ،واجلامع الصغير ،489/2:عن أمحد

ومسلم وصححه.الخ.

الح�ظ أن راوي احلديث هش�ام بن عام�ر يغضب من الرواة ألهنم يرتكون�ه وال يروون عنه،

ويدع�ي أن�ه أحفظ من الذي�ن يقصدوهنم ويفضلوهن�م عليه! وهو صحايب صغير ،يروج لبني

أمية ،وهذا كاف لرتك الرواة العقالء له.

وروى ابن مح�اد ،517/2:ع�ن أيب أمام�ة الباهلي! ق�ال« :خطبن�ا رس�ول اهلل|فكان

أكث�ر خطبت�ه م�ا حيدثنا عن الدج�ال حيذرناه ،وكان من قول�ه :يا أهيا الناس إهن�ا مل تكن فتنة
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يف األرض أعظ�م م�ن فتن�ة الدج�ال ،وإن اهلل تع�اىل مل يبع�ث نبي� ًا إال ح�ذره أمت�ه ،وأن�ا

آخ�ر األنبي�اء وأنتم آخر األمم وهو خ�ارج فيكم ال حمالة ،فإن خيرج وأن�ا فيكم فأنا حجيج

كل مسلم ،وإن خيرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه واهلل خليفتي عىل كل مسلم ،فمن لقيه

منكم فليتفل يف وجهه وليقرأ بفواتيح سورة الكهف».

 .3وقد تبارى علامء الس�لطة يف نرش الرعب الديني يف املس�لمني! وأوهلم البخاري ،ثم مسلم

ال�ذي ق�ال يف صحيحه ،2250/4 :عن نواس بن س�معان قال« :ذكر رس�ول اهلل الدجال ذات

غ�داة ،فخف�ض فيه ورفع حتى ظنن�اه يف طائفة النخل ،فلام رحنا إلي�ه عرف ذلك فينا فقال:

ماش�أنكم؟ قلنا :يا رس�ول اهلل ذك�رت الدجال غداةً ،فخفضت فيه ورفع�ت ،حتى ظنناه يف

طائف�ة النخل! فقال :غري الدجال أخوفن�ي عليكم ،إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم
وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ،واهلل خليفتي عىل كل مسلم ،إنه شاب قطط عينه

طافئة ،كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف.

إن�ه خارج من خلة بني الش�ام والعراق ،فعاث يمين ًا وعاث شماالً .يا عب�اد اهلل فاثبتوا .قلنا:

يا رس�ول اهلل وما لبثه يف األرض؟ قال :أربعون يوم ًا ،يو ٌم كس�نة ويوم كش�هر ويوم كجمعة
وس�ائر أيامه كأيامكم .قلنا :يارس�ول اهلل ،فذلك اليوم الذي كس�نة أتكفين�ا فيه صالة يوم؟

قال :ال ،أقدروا له قدره .قلنا :يا رسول اهلل وما إرساعه يف األرض؟ قال :كالغيث استدبرته
الريح ،فيأيت عىل القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويس�تجيبون له ،فيأمر السماء فتمطر واألرض

فتنبت ،فرتوح عليهم س�ارحتهم أطول ما كانت َد ّر ًا ،وأس�يغه رضوع ًا ،وأمده خوارص ،ثم
ي�أيت القوم فيدعوه�م فريدون عليه قول�ه ،فينرصف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيدهيم

شئ من أمواهلم ،ويمر باخلربة فيقول هلا :أخرجي كنوزك ،فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل،

ثم يدعو رج ً
ال ممتلئ ًا ش�باب ًا فيرضبه بالس�يف فيقطعه جزلتني رمية الغرض ،ثم يدعوه فيقبل
ويتهل�ل وجه�ه يضح�ك! فبينام هو كذلك إذ بعث اهلل املس�يح ب�ن مريم ،فين�زل عند املنارة
البيضاء رشقي دمش�ق بني مهرودتني ،واضع ًا كفيه عىل أجنحة ملكني ،إذا طأطأ رأسه َق َط َر،

وإذا رفع�ه حت�در منه مجان كاللؤل�ؤ ،فال جيد ريح َن َفس�ه أحد إال مات ،و َن َف ُس�ه ينتهي حيث
ينتهي طرفه ،فيطلبه حتى يدركه بباب ُلد فيقتله.
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ث�م ي�أيت عيس�ى ب�ن مريم ق�و ٌم ق�د عصمه�م اهلل منه ،فيمس�ح ع�ن وجوهه�م وحيدثهم

بدرجاهت�م يف اجلن�ة ،فبينام ه�و كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيس�ى :إين قد أخرج�ت عباد ًا يل ال
ِ
فحرز عب�ادي إىل الط�ور ،ويبعث اهلل يأج�وج ومأجوج وه�م من كل
َي�دَ ان ألح�د بقتاهل�م ِّ
ح�دب ينس�لون ،فيمرأوائلهم على بحرية طربية فيش�ـربون ما فيها ويم�ر آخرهم فيقولون

لق�د كان هبذه م�رة ماء ،وحيرص نبي اهلل عيس�ى وأصحابه حتى يك�ون رأس الثور ألحدهم
خير ًا م�ن مائة دين�ار ألحدكم الي�وم ،فريغب نبي اهلل عيس�ى وأصحابه فريس�ل اهلل عليهم

النغ�ف «ال�دود» يف رقاهب�م فيصبح�ون َف ْر َس�ى «رصعى» كم�وت نفس واح�دة! ثم هيبط
نب�ي اهلل عيس�ى وأصحاب�ه إىل األرض ،فال جي�دون يف األرض موضع شبر إال مأله زمههم
ونتنه�م ،فريغ�ب نب�ي اهلل عيس�ى وأصحاب�ه إىل اهلل فريس�ل اهلل طير ًا كأعن�اق البخ�ت،
فتحمله�م فتطرحه�م حيت ش�اء اهلل ،ثم يرس�ل اهلل مط�ر ًا ال يك� ُّن منه بيت م�در وال وبر،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فيغس�ل األرض حت�ى يرتكه�ا كالزلق�ة ،ثم يقال للأرض :أنبت�ي ثمرت�ك وردي بركتك،
الرس�ل«قطعة اإلبل»
فيومئ�ذ ت�أكل العصاب�ة من الرمان�ة ويس�تظلون بقحفها ،ويب�ارك يف َّ

حت�ى أن اللقح�ة م�ن اإلب�ل لتكفي الفئ�ام م�ن الن�اس ،واللقحة من البق�ر لتكف�ي القبيلة
من الناس ،واللقحة من الغنم لتكفي النفر من الناس ،فبينام هم كذلك إذ بعث اهلل رحي ًا طيبة

فتأخذهم حتت آباطهم ،فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ،ويبقى رشار الناس يتهارجون

هتارج احلُ َمر ،فعليهم تقوم الساعة».

ث�م رواه مس�لم يف ،199/ 8 :واب�ن ماج�ة ،1356/2:وأب�وداود ،117/4:والرتم�ذي ،510/4:والب�دء

والتاري�خ ،193/2:والطبراين الكبري،171/8:واحلاك�م ،492/4:وصحح�ه على رشط الش�يخني .ويف،536/

وصححه عىل رشط مسلم.

و ُذ َرى احليوان :سنامه وأعاله .واخلوارص والذروع :مجع خارصة .وذرعه أي رضعه الذي فيه

احلليب ،وصف جلودته وكثرة حليبه .ويعس�وب النحل :ملكتها .والغرض :اهلدف .والنَّ َغف:

يف األصل احلزام اجللديُ ،ش ِّبهت به احلرشات التي تبعث عىل جيف يأجوج ومأجوج بزعمهم.

والزهم بفتح الزاي :الوغف والنتن.
َّ

ومعن�ى :فلا جي�د ري�ح َن َفس�ه أح�د إال م�ات ،و َن َف ُس�ه ينته�ي حي�ث ينته�ي طرف�ه:
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أن كل من يصل اليه نفس املسيح×يموت .ونفسه يصل اىل حيث ينتهي طرفه!

والباح�ث املطل�ع يعرف أن هذه األحادي�ث إرسائيليات ،وقد خلطها ال�رواة البدو بخياهلم،

وبعضهم ال يعرف اللغة ،ألن اليعاسيب يتبعها النحل وال َتتَبع .ومن الغريب أن هذه األحاديث

عندهم يف أعىل درجات الصحة!

وتالحظ يف رواية مسلم قول النبي‘«:غري الدجال أخوفني عليكم» لكنها عبارة ضائعة

يف حشد الكذب والتضخيم للدجال!

 .4وجعل�وا للدج�ال معج�زات وخماري�ق ،وتبن�ى ذل�ك األموي�ون! فف�ي جمم�وع فت�اوى

اب�ن تيمي�ة« :118/35:وقد ق�ال|:ال تقوم الس�اعة حتى يك�ون فيكم ثالث�ون دجالون

كذابون كلهم يزعم أنه رس�ول اهلل .وأعظم الدجاجلة فتن ًة الدجال الكبري الذي يقتله عيسى

ب�ن مري�م فإنه م�ا خلق اهلل من لدن آدم اىل قيام الس�اعة أعظ�م من فتنته! وأ َم َر املس�لمني أن
يس�تعيذوا م�ن فتنته يف صالهتم! وقد ثبت أنه يقول للسماء أمطري فتمط�ر ولألرض أنبتي

فتنب�ت! وأن�ه يقتل رج ً
ال مؤمن� ًا ثم يقول له قم فيق�وم فيقول أنا ربك ،فيق�ول له كذبت بل
أن�ت األعور الك�ذاب الذي أخربنا عنه رس�ول اهلل| ،واهلل م�ا ازددت فيك إال بصرية،
فيقتله مرتني فرييد أن يقتله يف الثالثة ،فاليسلطه اهلل عليه».

فقد جعل ابن تيمية فتنة الدجال أعظم من فتنة األئمة املضلني ،وأبطل األحاديث الصحيحة

التي نصت عىل أن فتنتهم أكرب وأخطر! كام جزم بأن اهلل سبحانه يعطي الدجال املعجزة والوالية

التكويني�ة ،فيأمر السماء فتمط�ر ،واألرض فتنبت ،واملي�ت فيحيا! وهي ق�درات ال يقبلون هبا

للنبي وآله^ ،فهل الدجال عندهم أفضل؟!

وروى ابن مح�اد ،536/2:عن حذيف�ة ،عن النبي|قال« :الدج�ال أعور العني اليرسى،

ِج َف ُال الش�عر ،معه جنة ونار ،فناره جن�ة وجنته نار ...وعن ابن عمر يرفعه :الدجال إحدى
عينيه مطموس�ة واألخ�رى ممزوجة بالدم كأهنا الزهرة ،ويسير معه جبلان :جبل من أهنار

يشق الشمس كام يشق الشعرة ،ويتناول الطري يف اهلواء».
وثامر وجبل دخان ونارُّ ،

ورواه أمحد ،324/5:و ،397/ومس�لم ،195/ 8:وأب�و داود ،116/4:وابن ماجة ،1353/2:وحلية األولياء:

 ،157/5و ،235/9:والبغوي ،498/3:من صحاحه..اىل آخر القائمة الطويلة!
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ونالح�ظ العم�ل اليه�ودي يف ه�ذا احلدي�ث املزع�وم! فق�د كان م�ن معج�زات نبين�ا|

أنه دعا اهلل تعاىل فشق له القمر آي ًة للمرشكني ،فادعى اليهود للدجال بأنه يشق الشمس كام يشق
الشعرة ،أي نصفني متساوين بالشعرة!

وروى ابن أيب شيبة ،657/8 :عن النبي|« :الدجال خيوض البحار إىل ركبتيه ،ويتناول

الس�حاب ،ويس�بق الش�مس إىل مغرهبا ،ويف جبهته قرن خيرص منه احلي�ات ،وقد صور يف
جسده السالح كله ،حتى ذكر السيف والرمح والدرق .قال قلت :وما الدرق؟ قال :الرتس».
ويف« :648/ألن�ا أعل�م بام مع الدجال م�ن الدجال ،معه هنران جيري�ان أحدمها رأي العني

م�اء أبيض ،واآلخر رأي العني ن�ار تأجج ،فإما أدرك أحد ذلك فليأت النهر الذي يراه نار ًا،

فليغمص ثم ليطأطئ رأس�ه وليرشب ،فإنه ماء بارد.وإن الدجال ممس�وح العني عليها ظفرة

غليظة ،مكتوب بني عينيه كافر ،يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب».

ورواه أمحد ،386/5:واحلاكم ،491/4:وصححه ،والطرباين يف طواله ،125/والكبري.146/8:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ص احليات من قرنه :يقطفها من�ه قطف ًا مرة بعد مرة وحيارب هب�ا أعداءه! ورواه
ْ�ر ُ
ومعن�ى يخَ ُ

عب�د الرزاق ،391/11:عن أسماء بنت يزيد األنصارية «وهي زميل�ة فاطمة بنت قيس يف رواية

الدج�ال» قالت :كان رس�ول اهلل|يف بيتي فذك�ر الدجال فقال« :إن بني يديه ثالث س�نني

س�نة متس�ك السماء ثلث قطرها ،واألرض ثلث نباهتا ،والثانية متس�ك السماء ثلثي قطرها،
واألرض ثلثي نباهتا ،والثالثة متس�ك السماء قطرها كله واألرض نباهتا كله ،فال تبقى ذات

ظل�ف والذات رضس م�ن البهائ�م إال هلكت .وإن من أش�د الناس فتنة أن�ه يأيت األعرايب

فيق�ول :أرأي�ت إن أحيي�ت لك إبلك ألس�ت تعلم أنني رب�ك؟ قال فيقول :بلى ،فيتمثل له
الش�يطان نح�و إبله ،كأحس�ن م�ا تكون رضوع� ًا وأعظمه أس�نمة .ق�ال :وي�أيت الرجل قد

م�ات أخ�وه ومات أبوه فيق�ول :أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت ل�ك أخاك أليس تعلم

أين ربك؟ فيقول :بىل ،فيتمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه.

قال�ت :ث�م خرج رس�ول اهلل| حلاجة له ث�م رجع ،قال�ت :والقوم يف اهتمام وغم مما

حدثه�م ب�ه ،قالت فأخ�ذ بلحمتي الب�اب وقال :مهيم أسماء «ماذا يا أسماء»؟ قالت :قلت

ي�ا رس�ول اهلل لق�د خلع�ت أفئدتن�ا بذكر الدج�ال ،ق�ال :إن خيرج وأن�ا حي فأن�ا حجيجه،
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وإال ف�إن ريب خليفت�ي م�ن بعدي عىل كل مؤمن .قالت أسماء :فقلت يا رس�ول اهلل واهلل إنا

لنعج�ن عجينتن�ا فما نخبزه�ا حتى نج�وع فكي�ف باملؤمنين يومئذ؟قال:جيزئه�م ما جيزئ

أهل السماء من التس�بيح والتقديس» وابن محاد ،527/2:وغريه عن ابن عمر ،وأمحد،455/6:
ع�ن عائش�ة ،وقالت :فأي�ن العرب يومئذ؟ ق�ال| :العرب يومئ�ذ قليل ..يعن�ي أقل منهم
يف عهد النبي| إىل آخر هرطقتها ومن شاكلها!

 .5وق�د أكث�ر البخاري من حديث الدج�ال ،ف�روى « »105/4أن النبي|قال« :جيئ معه

بمث�ال اجلنة والنار ،فالتي يقول إهنا اجلنة هي الن�ار» .ويف«« :»143/4إن مع الدجال إذا خرج

م�اء ون�ار ًا ،فأم�ا الذي يرى الناس أهن�ا النار فامء بارد ،وأم�ا الذي يرى الناس أنه م�اء بارد فنار
حترق!فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يرى أهنا نار فإنه عذب بارد».

ويف «« :»101/8فناره ماء بارد ،وماؤه نار».

وروى يف ،202/1:و/159/7:و  ،161و ،103/8:ع�ن عائش�ة أن النب�ي|كان يس�تعيذ

يف صالته من الدجال! فيقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املس�يح
الدجال ،وأعوذ بك من فتنة املحيا وفتنة املامت.

ونحوه يف 103/2:عن أيب هريرة ،ويف ،223/5:عن أنس ،ويف ،158/7:أن س�عد ًا كان يس�تعيذ «من فتنة الدنيا،

أي فتنة الدجال».

 .6وناقض البخاري نفسه يف أحاديث الدجال « »103/8بل من جهله اهتم النبي|بالتناقض!

فق�د روى ع�ن أنس أنه|قال« :املدينة يأتيها الدجال فيجد املالئكة حيرس�وهنا ،فال يقرهبا

الدجال وال الطاعون».

وروى « ،223/2و« :»101/8ال يدخل املدينة رعب املسيح الدجال ،هلا يومئذ سبعة أبواب،

عىل كل باب ملكان».

ث�م نقض ذل�ك ف�روى « »101/8أنه|قال« :جيئ الدج�ال حتى ينزل يف ناحي�ة املدينة،

ثم ترجف املدينة ثالث رجفات ،فيخرج إليه كل كافر ومنافق».

وروى يف«« :»103/8ين�زل بع�ض الس�باخ الت�ي باملدين�ة ،فيخ�رج إلي�ه يومئ�ذ رج�ل

ه�و خير الن�اس أو م�ن خير الن�اس ،فيق�ول أش�هد أن�ك الدج�ال ال�ذي حدثن�ا عن�ك
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رس�ولاهلل|حديثه فيق�ول الدج�ال :أرأي�ت إن قتل�ت ه�ذا ث�م أحييت�ه ،هل تش�كون
يف األمر؟ فيقولون :ال ،فيقتله ثم حيييه».

فص�ار حتري�م املدينة عليه أن�ه ينزل يف ضاحيتها فيه�رب أهلها ،ويأتيه منافقوها ويس�لط عىل

مؤمنيه�ا ،ويقت�ل منه�م رج ً
ال صاحل� ًا! فماذا بقي من حفظه�ا منه! ب�ل روى الطيالسي،183/

أعمر ما كانت!
عن النبي|أن كل أهلها يفرون! قال« :ويل أمها من قرية يوم يدعها أهلها َ
جيئ الدجال فيجد عىل كل باب منها ملك ًا مصلت ًا فال يدخلها»!

النبي|صدَّ ق قول عمر وابنه يف أن الدجال قد
وروى البخاري ،101/8:عن ابن عمر أن
َ

ُولد وأنه|رآه عند الكعبة وقال«:بينا أنا قائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم س�بط الش�عر

ينط�ف أو هيراق رأس�ه م�اء قلت :من ه�ذا؟ قالوا :ابن مري�م ،ثم ذهبت التف�ت فإذا رجل
جسيم أمحر جعد الرأس أعور العني ،كأن عينه عنبة طافية ،قالوا :هذا الدجال! أقرب الناس

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

به شبه ًا ابن قطن رجل من خزاعة».

 .7وکل أحادیثه�م م�ردودة عندن�ا ،ب�ل علیه�م ه�م أن یردوه�ا ،ألهن�م صحح�وا أن فتن�ة

األئم�ة املضلين أش�د الفت�ن! وألن العقل حيكم باس�تحالة أن يعط�ي اهلل تعاىل املعج�زة لعدوه
الدجال وإحياء املوتى كاألنبياء^!

 .8ورووا حديث ًا صحيح ًا يطابق قول أهل البيت^لكنهم خالفوه! ففي البخاري «»101/8

ع�ن املغرية بن ش�عبة أنه س�أل النبي|عن الدجال فقال له« :ما يضرك منه؟! قلت :ألهنم

يقول�ون إن معه جبل خبز وهنر م�اء! فقال | :هو أهون عىل اهلل من ذلك » .فهذا ُيكذب

تضخيمات البخاري وغيره للدجال ،ويدلك عىل أن الصحابة املتهوكني أش�اعوا أس�اطريه يف
املسلمني ورفضوا سنة النبي|! وهلذا سامهم النبي|«ا ُملت ََه ِّو ِكني» أي املتهودين إال قليالً!
 .9ث�م اعج�ب من أن مش�اخيهم ما زالوا اىل عرصن�ا ينرشون «الرعب الدين�ي» اليهودي بني

املسلمني قربة اىل اهلل تعاىل! وينرشون خماريق الدجال فيصدقها عوام املسلمني ،وأنه ينفخ جلده

فيمأل الطريق ،ومحاره س�بعون ذراع ًا بذراع اهلل ،ومعه جنة ونار وجبل ثريد..الخ .ويخُ فون عن
املسلمني تطمينات النبي|التي تكذب ذلك!

 .10وق�د تواص�ل خ�وف املس�لمني م�ن الدج�ال حتى طبق�ه بعضهم على املغ�ول! فرووا
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ع�ن النبي| أنه قال«:ليهبط�ن الدجال خوز وكرمان يف ثامنني ألف ًا ،كأن وجوههم املجان
املطرقة ،يلبسون الطيالسة وينتعلون الشعر».

«ابن مح�اد .579/2:ورواه اب�ن أيب ش�يبة ،654/ 8:ع�ن أيب هري�رة بتف�اوت يسير .وأمح�د337/2:

املطرق�ة:
وأب�و يعلى ،380/10:وفت�ن اب�ن كثير143/1:و ،144والزوائ�د ،345/7:كرواي�ة أمح�د» .واملج�ان َّ
الرتوس املرضوبة عند احلداد أو املخططة ،وهو وصف ورد يف صفات املغول فقط ،وكذا انتعال الشعر.

 .11قبل�وا ط�ول عم�ر الدج�ال واعرتض�وا على عم�ر امله�دي! روى الص�دوق& يف

كمال الدي�ن ،528/حديث اب�ن عمر عن الدجال ،وق�د زعم في�ه أن النبي|صىل ذات يوم
بأصحاب�ه الفج�ر ،ثم قام م�ع أصحابه حتى أتى ب�اب دار باملدينة ،فطرق الب�اب فخرجت إليه

امرأة فقالت :ما تريد يا أبا القاس�م؟ فقال رس�ول اهلل :يا أم عبد اهلل إس�تأذين يل عىل عبد اهلل،

فقال�ت :يا أبا القاس�م ،وم�ا تصنع بعبد اهلل ،فواهلل إن�ه ملجهود يف عقله يحُ �دث يف ثوبه ،وإنه
ليراودين على األمر العظيم! فقال :إس�تأذين عليه فقالت :أعىل ذمتك؟ ق�ال :نعم ،فقالت:

أدخ�ل ،فدخ�ل فإذا هو يف قطيفة له هيينم فيها «أي يف عباءة وهو يغني» فقالت أمه :أس�كت
واجل�س هذا حممد قد أتاك ،فس�كت وجلس .فقال النبي| :ما هل�ا لعنها اهلل لو تركتني

أه�و هو ،ثم قال له النبي| :م�ا ترى؟ قال :أرى حق ًا وباطالً ،وأرى عرش� ًا
ألخربتك�م َ
عىل املاء ،فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،فقال :بل تشهد أن ال إله إال اهلل وأين

رس�ول اهلل ،فام جعلك اهلل بذلك أحق مني .فلما كان اليوم الثاين صىل|بأصحابه الفجر
ثم هنض فنهضوا معه ،حتى طرق الباب...فقالت له أمه :أسكت وانزل هذا حممد قد أتاك،
فس�كت فق�ال النبي| :ما هلا لعنه�ا اهلل لو تركتني ألخربتكم أهو ه�و .فلام كان يف اليوم

الثال�ث صلى النبي| بأصحابه الفجر ث�م هنض وهنض القوم مع�ه ...فقال النبي|

إين ق�د خب�أت لك خبيئ ًا فام هو؟ فقال :الدُّ ّخ الدخ! «أي س�ورة الدخان» فقال النبي|:

إخس�أ فإنك لن تعدو أجلك ،ولن تبلغ أملك ،ولن تنال إال ما قدر لك .ثم قال ألصحابه:

أهيا الناس ما بعث اهلل عز وجل نبي ًا إال وقد أنذر قومه الدجال ،وإن اهلل عز وجل قد أخره إىل

يومكم هذا ،فمهام تشابه عليكم من أمره فإن ربكم ليس بأعور ،إنه خيرج عىل محار عرض ما
بني أذنيه ميل ،خيرج ومعه جنة ونار ،وجبل من خبز وهنر من ماء ،أكثر أتباعه اليهود والنساء
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واألعراب .يدخل آفاق األرض كلها إال مكة وال َّبتيها ،واملدينة والبتيها» .أي طرفيها.

ق�ال الصدوق&«:إن أهل العناد واجلحود يصدقون بمثل هذا اخلرب ويروونه يف الدجال

وغيبته ،وطول بقائه املدة الطويلة ،وخروجه يف آخر الزمان ،وال يصدقون بأمر القائم×،

وأن�ه يغي�ب مدة طويلة ،ثم يظه�ر فيمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ج�ور ًا وظل ًام ،مع

نص النبي|واألئمة^ بعده عليه ،باسمه وغيبته ونسبه وإخبارهم بطول غيبته!
َ
ْ
َ
ُ
���ور ُه َول ْو َكرهَ
َ َ
ىَ اهلل إال أ ْن ُي مِ َّت ُن َ
ِ
إراد ًة إلطف�اء ن�ور اهلل عز وجل ،وإبطاالً ألم�ر ويل اهلل ،و ي���أب ِ
ْال َك ِاف ُر َ
ون.
وأكث�ر ماحيتج�ون ب�ه يف دفعهم ألم�ر احلجة×أهنم يقول�ون :مل نرو ه�ذه األخبار التي

ترووهنا يف ش�أنه وال نعرفها ،وهكذا يقول م�ن جيحد نبوة نبينا|من امللحدين والربامهة

واليه�ود والنص�ارى واملج�وس إن�ه ما صح عندنا ش�ئ مم�ا تروونه م�ن معجزات�ه ودالئله
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وال نعرفه�ا ،فنعتق�د ببطالن أمره هل�ذه اجلهة ،ومتى لزمن�ا ما يقولون لزمهم م�ا تقوله هذه

الطوائف ،وهم أكثر عدد ًا منهم!

ويقول�ون أيض� ًا :لي�س يف موجب عقولنا أن ُي َع ِّم َ�ر أحد يف زماننا هذا عم�ر ًا يتجاوز عمر

أهل الزمان ،فقد جتاوز عمر صاحبكم عىل زعمكم عمر أهل الزمان .فنقول هلم :أتصدقون

على أن الدج�ال يف الغيب�ة جي�وز أن يعمر عم�ر ًا يتجاوز عمر أه�ل الزمان وكذل�ك إبليس
اللعين ،وال تصدق�ون بمث�ل ذلك لقائ�م آل حممد^ ،مع النص�وص الواردة في�ه بالغيبة

وط�ول العمر والظهور بع�د ذلك ،للقيام بأمر اهلل عز وجل ،وم�ا روي يف ذلك من األخبار
الت�ي ق�د ذكرهتا يف هذا الكتاب ،وم�ع ما صح عن النبي| إذ ق�ال :كل ما كان يف األمم

الس�الفة يكون يف هذه األمة مثله حذو النعل بالنعل وال ُق َّذة بالقذة .وقد كان فيمن مىض من
أنبي�اء اهلل عز وجل وحججه معمرون ،أما نوح×فإنه عاش ألفي س�نة ومخس مائة س�نة،
ف َس�ن ٍَة إِال خمَ ْ ِسينَ َعام ًا .وقد روي يف اخلرب الذي قد أس�ندته
ونطق القرآن بأنه لبث قومه َأ ْل َ
القائم×سنَّ ٌة من نوح وهي طول العمر ،فكيف يدفع أمره وال يدفع
يف هذا الكتاب أن يف
ُ

ما يش�بهه من األمور التي ليس ش�ئ منها يف موجب العقول ،بل لزم اإلقرار هبا ألهنا رويت
عن النبي| ،وهكذا يلزم اإلقرار بالقائم×من طريق السمع.
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ويف موج�ب أي عق�ل من العق�ول ،أنه جيوز أن يلبث أصح�اب الكهف يف كهفهم ثالث

فل�م ال يقع
مائ�ة س�نني وازدادوا تس�ع ًا ،هل وق�ع التصدي�ق بذلك إال من طريق الس�مع؟ َ
التصدي�ق بأم�ر القائم× أيض� ًا من طريق الس�مع؟! وكيف يصدقون ما ي�رد من األخبار
ع�ن وه�ب ب�ن منب�ه ،وعن كع�ب األحب�ار ،يف املح�االت التي اليصح ش�ئ منه�ا يف قول

الرس�ول|وال يف موج�ب العق�ول ،واليصدقون بام ي�رد ع�ن النبي|واألئمة^

يف القائم وغيبته وظهوره ،بعد ش�ك أكثر الناس يف أمره وارتدادهم عن القول به ،كام تنطق
به اآلثار الصحيحة عنهم^ ؟! هل هذا إال مكابرة يف دفع احلق وجحوده.

كي�ف ال يقول�ون :إنه ملا كان يف الزمان غري حمتمل للتعمري ،وجب أن جتري س�نة األولني

بالتعمير يف أش�هر األجن�اس تصديق ًا لقول صاح�ب الرشيعة| ،وال جنس أش�هر من

جنس القائم×ألنه مذكور يف الرشق والغرب عىل ألس�نة املقرين به ،وألس�نة املنكرين له.
ومت�ى بط�ل وق�وع الغيب�ة بالقائ�م الث�اين عشر م�ن األئمة^م�ع الرواي�ات الصحيح�ة

ع�ن النبي|أن�ه أخبر بوقوعها به بطل�ت نبوته ،ألنه يك�ون قد أخرب بوق�وع الغيبة بمن

مل يق�ع ب�ه ،ومت�ى صح كذبه يف ش�ئ مل يك�ن نبي� ًا! وكي�ف ُي َصدَّ ُق|فيام أخرب ب�ه يف أمر

عمار بن ي�ارس ريض اهلل عنه أن�ه تقتله الفئة الباغي�ة ،ويف أمرياملؤمنني×أن�ه ختضب حليته
من دم رأس�ه ،ويف احلس�ن بن عيل×أنه مقتول بالس�م ،ويف احلسني بن عيل×أنه مقتول
بالس�يف؟ واليصدق فيام أخرب به من أمر القائم×ووقوع الغيبة به ،والتعيني عليه باس�مه
ونس�به؟! بىل ،هو صادق يف مجيع أقواله| ،مصيب يف مجيع أحواله ،وال يصح إيامن عبد

حتى الجيد يف نفس�ه حرج ًا مما قىض ،ويس�لم له يف مجيع األمور تس�لي ًام ،وال خيالطه شك وال
ً
َ
ارتياب ،وهذا هو اإلسلام ،واإلسالم هو اإلستسالم واإلنقيادَ .و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْي َر اإلسالم ِدينا
َ ْ خَ
ََ ْ َ ُْ ُ
اسر َ
ين.
فل ْن ُيق َبل ِمنه َوه َو ِ يف ِ
اآلخ َر ِة ِمن ال ِ ِ
مريم×مر بأرض كربال فرأى
وم�ن أعجب العجائب أن خمالفينا يروون أن عيس�ى ب�ن
َّ

ع�دة من الظب�اء هناك جمتمع�ة ،فأقبلت إلي�ه وهي تبك�ي ،وأنه جلس وجل�س احلواريون،

فبك�ى وبك�ى احلواري�ون ،وهم ال يدرون مل جل�س ومل بكى ،فقالوا :ي�ا روح اهلل وكلمته ما

يبكي�ك؟ ق�ال :أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا :ال ،قال :هذه أرض يقتل فيها فرخ الرس�ول
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أمح�د ،وف�رخ احلرة الطاه�رة البتول ش�بيهة أمي ،و ُي ْل َح�د فيها ،هي أطيب من املس�ك ألهنا
طين�ة الفرخ املستش�هد ،وهكذا تك�ون طينة األنبي�اء وأوالد األنبياء ،وه�ذه الظباء تكلمني

وتق�ول :إهن�ا ترع�ى يف هذه األرض ش�وق ًا إىل تربة الفرخ املستش�هد املب�ارك ،وزعمت أهنا
آمنة يف هذه األرض ،ثم رضب بيده إىل بعر تلك الظباء فش�مها فقال :اللهم أبقها أبد ًا حتى
يشمها أبوه ،فتكون له عزاء وسلوة ،وإهنا بقيت إىل أيام أمرياملؤمنني×حتى شمها وبكى،

وأخرب بقصتها ملا مر بكربالء.

فيصدق�ون ب�أن بع�ر تل�ك الظب�اء تبق�ى زي�ادة عىل مخ�س مائ�ة س�نة مل تغريه�ا األمطار

والري�اح وم�رور األيام والليايل والس�نني علي�ه ،وال يصدقون بأن القائ�م من آل حممد^

يبق�ى حت�ى خيرج بالس�يف فيبري أع�داء اهلل عز وجل ،ويظهر دي�ن اهلل ...هل ه�ذا إال عناد

وجحود للحق؟!».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف غيبة الطويس« :113/وروى أصحاب احلديث أن الدجال موجود ،وأنه كان يف عرص

النبي|وأن�ه ب�اق إىل الوقت الذي خيرج فيه وهو ع�دو اهلل ،فإذا جاز يف عدو اهلل لرضب
من املصلحة ،فكيف ال جيوز مثله يف ويل اهلل! إن هذا من العناد».

أقول :يعتقد أتباع املذاهب بالدجال ،وبعضهم يعتقد بدجال عمر وأنه ابن صياد ،ألن أحاديثه

الصحيحة أقسم عليها عمر وأوالده! وبعضهم بدجال متيم الداري الذي أرشدته اليه جساسته
يف اجلزي�رة ،ألن أحاديثه صحيحة أيض� ًا .وبعضهم بدجال كعب األحبار .فكلهم يعتقدون بأن

ح�ي غائب عن األنظار ،وأن اهلل تعاىل مدَّ يف عمره مئات الس�نني حس�ب عقيدة عمر،
الدج�ال ٌّ
أو أل�وف الس�نني حس�ب عقيدة متيم وكع�ب ،فال يصح أن ُي َش�نِّعوا علينا العتقادن�ا بأن اإلمام
املهدي×حي يرزق حتى يأذن اهلل تعاىل بظهوره ،ويظهر به اإلسالم عىل العامل.
ٌّ

فكي�ف يكون متدي�د احلياة ألع�داء اهلل ممكن� ًا ،وألوليائه مس�تحيالً؟! وه�ل أن روايات متيم

وكعب وأمثاهلم ،أوثق من روايات أهل بيت النبي|؟!

 -4نشروا أحاديث الدجال وغيبوا أحاديث اإلثني عشر!
 .1أمجع املس�لمون عىل أن النبي|حتدث عن ثالثة موضوعات ،فبش�ـر باثني عرش إمام ًا
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من بعده ،وحذر من أئمة مضلني اثني عرش ،وحذر من الدجال .ورصت جتد يف مصادر السلطة
بضع�ة أحاديث عن األئمة اإلثني عش�ـر^ ،واملضلني اإلثني عشر! وقد اعتذروا بأن الناس
لغطوا أثناء خطبة النبي|فضاع عىل الراوي إس�م هؤالء األئمة الربانيني ،واملضلني! ونفس
األمر حدث ملا حدَّ ث النبي|عنهم يف املدينة ،فلم يسمعوا حتديد هويتهم ،وقد سأل الراوي

عمر فقال له :كلهم من قريش ،من قريش!

لقد ضاعت أسامء أئمة اهلدى اإلثني عرش ،وأئمة الضالل اإلثني عرش! أما أحاديث الدجال

فلم يضع منها شئ ،وهي حمفوظة يف داراخلالفة وصدور رواهتا! وهلذا نرشهتا اخلالفة القرشية!
 .2زعم�ت بع�ض أحاديثهم أن اهلل يبعث م�ع الدجال نبيني يف خدمت�ه وأن أحدمها يصدقه!

فق�د روى الطياليس ،150/حديث ًا صحيح ًا ،عن س�فينة قال« :خطبنا رس�ول اهلل|قال :إنه
مل يك�ن نب�ي إال وق�د أنذر الدجال أمت�ه ،اىل أن قال :فيق�ول الدجال للناس :ألس�ت بربكم
أحيى وأميت؟ ومعه نبيان من األنبياء إين ألعرف إسمهام وإسم آبائهام ،لوشئت أن أسميهام

س�ميتهام ،أحدمها عن يمينه واآلخر عن يس�اره فيقول :ألست بربكم أحيى وأميت؟ فيقول
أحدمها :كذبت ،فال يس�معه أح�د من الناس إال صاحبه ،ويقول اآلخر :صدقت ويس�معه
الناس وذلك فتنة »!

فانظر اىل هرطقة رواة اخلالفة وتقليدهم اليهود يف افرتائهم عىل أنبياء اهلل تعاىل!

 .3وزعم�وا أن الدج�ال يش�به اهلل تعاىل ،فيش�تبه أمره عىل املس�لمني! فأعطاه�م النبي|

عالمة للدجال بأنه أعور ليميزوه عن اهلل تعاىل ،واهلل تعاىل ليس أعور بل عيناه ساملتان!

فق�د روى عب�د الرزاق ،390/11:عن ابن عمر أن النبي|ق�ال« :ما من نبي إال قد أنذره

قومه ،لقد أنذره نوح قومه! ولكني سأقول لكم فيه قوالً مل يقله نبي لقومه ،تعلمون أنه أعور
وأن اهلل ليس بأعور»!

ورواه ابن مح�اد ،518/2:والطيالسي ،73/وابن أيب ش�يبة 646/ 8:و ،647/ 8وفيه:إنه أع�ور العني اليمنى...

وإن�ه يتبعه من كل قوم يدعونه بلس�اهنم :إهل� ًا! رووا ذلك بعرشات الروايات ،وأكثرها عن اب�ن عمر ،ومنهم البخاري

يف ،163/4:ومس�لم ،193/ 8:وأب�و داود ،116/4:والرتمذي ،508/4:و ،514/وأبو يعىل 78/2:و.368/5:

وأبو نعيم ،334/4:واخلطيب ،118/3:والبغوي ،497/3:اىل آخر القائمة الدجالية!
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 .4وزعم�وا أن الدج�ال عن�ده معجزات ،وأن�ه حييي املوت�ى! روى عبد ال�رزاق،393/11 :

عن أيب س�عيد اخلدري أن النبي| قال« :وهو حم�رم عليه أن يدخل أنقاب املدينة ،فيخرج
إلي�ه رج�ل يومئذ هو خير الناس أو من خریه�م فيقول :أش�هد أنك الدجال ال�ذي حدثنا

رس�ول اهلل| حديثه .فيق�ول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتش�كون يف األمر؟

فيقولون :ال ،فيقتله ثم حيييه ،فيقول حني حييى :واهلل ما كنت قط أشد بصرية فيك مني اآلن.
ق�ال :فرييد قتله الثانية فال يس�لط عليه .قال معم�ر :وبلغني أنه جيعل عىل حلقه صفيحة من

نحاس .وبلغني أنه اخلرض الذي يقتله الدجال ثم حيييه».

ورواه ابن مح�اد ،546/2:وأمح�د 36/3:وبخ�اري ،76/9:ومس�لم ،199/ 8:كعب�د ال�رزاق

بتفاوت يسري ،وفيه« :فيأمر به فينرش باملنشار من مفرقه حتى يفرق بني رجليه! قال :ثم يميش
الدجال بني القطعتني ثم يقول له :قم فيس�توي قائ ًام! قال ثم يقول له :أتؤمن يب؟ فيقول :ما

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ازددت فيك إال بصرية .قال :ثم يقول :يا أهيا الناس إنه اليفعل بعدي بأحد من الناس قال:

فيأخذه الدجال ليذبحه ،فيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته نحاس ًا فال يستطيع إليه سبيالً ،قال:
فيأخ�ذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحس�ب الناس أنام قذف�ه إىل النار وإنام ألقي يف اجلنة .فقال

رسول اهلل| :هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني ».

فاعجب للذين يشنعون علينا العتقادنا باملعجزة لعرتة النبي املعصومني^ثم يزعمون أن اهلل

أعطاها ألعدائه كالدجال واجلن والس�حرة! فينقضون بذلك النبوات ألن دليل النبوة املعجزة.
.5وروواعرشاتالرواياتعنالدجال،منهاأنهمنهيوداملشـرق،أوهيودأصفهان،ففيالطرباين

الكبري ،155/18 :عن عمران بن حصني قال رسول اهلل|«:خيرج الدجال من قبل أصبهان».
ويف الطرباين الصغري ،260/1:عن أيب بردة أن النبي|قال« :جيئ من ها هنا ال بل من ها

هنا ،وأومى نحو املشـرق» .ورواه احلاكم ،528/4:وصححه! قال« :خيرج الدجال من ها هنا

أو ها هنا أو من ها هنا ،بل خيرج ها هنا يعني املرشق ».

وروى ابن محاد ،532/2:وابن أيب ش�يبة« :654/ 8:إن أبا بكر س�أل :هل بالعراق أرض يقال هلا خراس�ان؟ قالوا

نعم ،قال:فإن الدجال خيرج منها».وأمحد ،4/1:ورفعه ابن ماجة ،1353/2:والرتمذي 509/4:واحلاكم،527/4:

والبغ�وي ،508/3:كرواي�ة أمح�د األوىل وق�ال يف الدر املنث�ور :354/5:وأخرج ابن أيب ش�يبة ،وأمح�د ،والرتمذي،
وصححه ،وابن ماجة.
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ويف هتذي�ب تاري�خ دمش�ق« :195/1:روى اب�ن مندة عن عب�د اهلل بن معتم�ر مرفوع ًا قال:

إن الدج�ال لي�س به خفاء ،جي�ئ من قبل املشرق ،فيدعو لنفس�ه فيتبع ويقاتل ناس� ًا فيظهر

عليهم ،ال يزال عىل ذلك حتى يقدم الكوفة فيظهر عليهم».

ورواه عب�د ال�رزاق ،396/11:ع�ن كعب :أنه خي�رج الدجال من الع�راق! ويف ،395/وابن أيب ش�يبة،656/ 8:

عن ابن عمرو أنه خيرج من العراق ،ويف ابن محاد 530/2:عن النبي‘:خيرج الدجال من خلة بني الش�ام والعراق!
والنهاية ،73/2:عن اهلروي.

واخللة :منخفض بني جبلني .وتقدم حديث أنه خيرج من بلخ بأفغانستان.

 .6ورووا وروين�ا أن أتباع�ه اليه�ود ،وقد تقدم�ت رواية مس�لم «« »207/8يتبع الدجال من

هي�ود أصبه�ان س�بعون ألف� ًا عليهم الطيالس�ة» .وس�يأيت أن كع�ب األحبار جع�ل أتباعه من
صلب العرب!

ويف أمح�د« :224/3:خي�رج الدج�ال م�ن هيودي�ة أصبه�ان ،مع�ه س�بعون ألف ًا م�ن اليهود

عليهم التيجان ».

اىل عرشات الروايات ومئاهتا التي غصت هبا مصادرهم ،بام فيها من هتافت وتناقض!

لك�ن يف كمال الدي�ن م�ن مصادرن�ا ،528/ع�ن اب�ن عمر«:أكث�ر أتباع�ه اليه�ود والنس�اء

واألعراب».

األبطال الثالثة في تحريف عقيدة الدجال
أبرز الشخصيات الذين تبنوا أحاديث الدجال ونرشوها يف املسلمني ،ثالثة :عمر بن اخلطاب،

ومتيم الداري ،وكعب األحبار ،فقد اتفقوا عىل أس�طورة الدجال وخماريقه ،واختلفوا يف حتديده

فجعل�ه عم�ر ش�خص ًا ُولد يف عهده وق�ال إنه عب�د اهلل بن صياد ،وه�و هيودي أمه م�ن اخلزرج
م�ن مجاعة س�عد ب�ن عب�ادة .وجعله متي�م الداري ش�خص ًا طويل ً
ا عريض� ًا ،مقيد ًا بالسالس�ل
يف جزيرة من البحر املتوسط .وجعله كعب األحبار شيطان ًا مقيد ًا بالسالسل يف جزيرة باليمن.

وكان التأثرياألكبر لعم�ر ،ال�ذي نرشعقيدت�ه بالدج�ال ،وس�مح لتمي�م وكع�ب أن ينرشوا

عقيدهت�م أيض� ًا! فتحري الناس بني دجال عم�ر ودجال متيم ودجال كع�ب ،ألن أحاديثهم كلها
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صحيحة ،فصدقوهم مجيع ًا وجعلوا دجاجيلهم واحد ًا!

ثم حتريوا يف أحاديث كعب ومجاعته التي تربط خروج الدجال بفتح القسطنطينية ،وباملهدي،

وبالقيامة ،وفيها حشدٌ من التفاصيل والتناقضات!

والعج�ب م�ن علامء اخلالف�ة مل ينتق�دوا روايات الدجال ألهن�ا عندهم صحيح�ة بل حاولوا

توحي�د الدج�ايل ،كابن حج�ر وهو من كبارأئمته�م ،فقد َقبِ َل دجال كع�ب املحبوس يف إحدى
جزائر اليمن وقبل رواية متيم يف اجلساسة وحتري يف اجلمع بينهام وبني دجال عمر! وختبط يف ذلك

«فتح الباري« . »277/13ومما قاله « :ذكر نعيم بن محاد شيخ البخاري يف كتاب الفتن أحاديث

تتعلق بالدجال وخروجه ،إذا ضمت إىل ما س�بق ذكره يف أواخر كتاب الفتن ،انتظمت منها

له ترمجة تامة .منها :ما أخرجه من طريق جبري بن نفري ورشيح بن عبيد وعمرو بن األس�ود
وكثري بن مرة ،قالوا مجيع ًا :الدجال ليس هو إنس�ان وإنام هو ش�يطان موثق بس�بعني حلقة يف

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بعض جزائر اليمن ،ال يعلم من أوثقه سليامن النبي أو غريه ،فإذا آن ظهوره فك اهلل عنه كل

عام حلقة ،فإذا برز أتته أتان عرض ما بني أذنيها أربعون ذراع ًا ،فيضع عىل ظهرها منرب ًا من
نح�اس ويقعد عليه ،ويتبعه قبائل اجلن ،خيرج�ون له خزائن األرض! قلت :وهذا ال يمكن

معه كون ابن صياد هو الدجال».

وابن صياد الذي استبعده ابن حجر هو دجال عمر ،وأحاديثه عندهم يف أعىل درجات الصحة!

ث�م ق�ال ابن حجر« :ولعل هؤالء مع كوهنم ثقات تلق�وا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب!
وأخ�رج أب�و نعيم أيض ًا م�ن طريق كعب األحب�ار أن الدجال تلده أم�ه بقوص من أرض

مصر ،ق�ال :وبني مول�ده وخمرجه ثالثون س�نة .قال :ومل ين�زل خربه يف الت�وراة واإلنجيل
وإنام هو يف بعض كتب األنبياء ..وذكر ابن وصيف املؤرخ أن الدجال من ولد ش�ق الكاهن
املش�هور ،قال :بل هو ش�ق نفس�ه أنظره اهلل ،وكانت أمه جنية عش�قت أب�اه فأولدها ،وكان

الشيطان يعمل له العجائب ،فأخذه سليامن فحبسه يف جزيرة من جزائر البحر.»...

وق�ال اب�ن حج�ر« :ولش�دة التب�اس األم�ر يف ذلك ،س�لك البخ�اري مس�لك الرتجيح،

فاقتصر على حدي�ث جابرع�ن عم�ر يف اب�ن صي�اد ،ومل خي�رج حدي�ث فاطمة بن�ت قيس

يف قصة متيم ،وقد توهم بعضهم أنه غريب فرده ،وليس كذلك».
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ث�م رد اب�ن حجرأن الدجال مرصي ،فقال يف« :277/13:وأخلق هبذا اخلرب أن يكون باطالً،

فإن احلديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال .وكونه يولد قبل خمرجه باملدة

املذكورة خمالف لكونه ابن صياد ،ولكونه موثوق ًا يف جزيرة من جزائر البحر».

وق�د أط�ال ابن حجر ومال اىل دجال متيم أكثر من دجال عمر! وحاول أن جيمع بينهام بقوله:

«وأقرب ما جيمع به بني ما تضمنه حديث متيم ،وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه
هو الذي ش�اهده متيم موثوق ًا ،وأن ابن صياد ش�يطان تبدَّ ى يف ص�ورة الدجال يف تلك املدة
إىل أن توجه إىل أصبهان فاسترت مع قرينه ،إىل أن جتئ املدة التي قدر اهلل تعاىل خروجه فيها»!

انته�ى .وال يص�ح ه�ذا اجلم�ع ،ألن ابن صياد م�ات يف املدين�ة ،بينام دجال متي�م ودجال كعب
مكتفان ،اليطلقان إال عند خروجهام!

لق�د غ�رق ابن حج�ر يف أحاديثه�م يف الدجال رغ�م علمه ،فكي�ف ببقية علامئهم! فمش�كلة

كبارعلامئهم ليس�ت ضعف ذهن الواحد منهم ب�ل يف املادة املفروضة عليه بحجة صحتها ،التي

جتربه عىل قبول التناقض واحلشوية واهلرطقة!

 -5عقيدة الدجال التي نشرها عمر بن الخطاب
روى أص�ح كت�اب عندهم أن عمر كان حيلف أن الدجال هو عب�د اهلل بن صياد! وهو هيودي

م�ن املدين�ة .ففي البخاري ،158 /8:و ،133/9أن جابر ًا قال « :س�معت عمر حيلف عىل ذلك

عن�د النبي فلم ينكره النبي|» .يعني أن النب�ي| أقر دجال عمر! والعجيب أن عمر مل

يس�أل النبي|عن�ه ،ب�ل كان حيلف أمامه عىل رأيه ،فيس�كت النبي|مقر ًا ل�ه! ثم كذبوا

يب أهنما كان�ا حيلف�ان مثل عم�ر ،أما أبوذر ف�كان حيلف عش�ـر مرات! ث�م افرتوا
على جاب�ر وأ ّ
على النبي|أن�ه كان يظن�ه أن الدجال ابن صي�اد ،وكان حريص ًا عىل معرف�ة كالمه ونواياه،

حتى ذهب مرات متخفي ًا يتلصص عليه ويتجسس! قال بخاري يف صحيحه« :113/7:أخربين

س�امل ب�ن عب�د اهلل أن عبد اهلل بن عمر أخبره أن عمر بن اخلطاب انطلق مع رس�ول اهلل|
يف ره�ط م�ن أصحاب�ه ِق َبل ابن صي�اد ،حتى وج�ده يلعب مع الغلمان يف أطم بن�ي َم َغالة،
وق�د قارب ابن صياد يومئذ احللم ،فلم يش�عر حتى رضب رس�ول اهلل ظه�ره بيده ،ثم قال:
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أتش�هد أين رسول اهلل؟ فنظر إليه فقال :أشهد أنك رسول األميني .ثم قال ابن صياد :أتشهد
فرض�ه النبي ،ثم ق�ال :آمنت باهلل ورس�له .ثم قال البن صي�اد :ماذا ترى؟
أين رس�ول اهلل؟ َّ
قال :يأتيني صادق وكاذب .قال رس�ول اهلل :خلط عليك األمر .قال :رسول اهلل :إين خبأت

لك خبيئ ًا ،قال :هو ّ
الدخ .قال :إخس�أ فلن تعدو قدرك! قال عمر :يا رس�ول اهلل أتأذن يل فيه
أرضب عنقه؟ قال رسول اهلل :إن يكن هو ال تُسلط عليه ،وإن مل يكن هو فال خري لك يف قتله».

ق�ال س�امل :فس�معت عب�د اهلل ب�ن عم�ر يق�ول« :إنطل�ق بع�د ذل�ك رس�ول اهلل|

وأيب ب�ن كع�ب األنصاري يؤم�ان النخل التي فيه ابن صياد ،حتى إذا دخل رس�ول اهلل طفق
رس�ولاهلل| يتقي بجذوع النخل وهو يخَ ْتِل أن يس�مع من ابن صياد ش�يئ ًا قبل أن يراه،
وابن صياد مضطجع عىل فراشه يف قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة ،فرأت أم ابن صياد النبي

وهو يتقي بجذوع النخل فقالت البن صياد :أي صاف وهو إس�مه ،هذا حممد ،فتناهى ابن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

صياد .قال رسول اهلل :لو تر َك ْت ُه بَينَّ ! قال سامل :قال عبد اهلل :قام رسول اهلل يف الناس فأثنى عىل اهلل

بما هو أهله ثم ذك�ر الدجال فقال :إين أنذركموه ،وما من نبي إال وقد أنذر قومه ،لقد أنذره

نوح قومه ،ولكني سأقول فيه قوالً مل يقله نبي لقومه :تعملون أنه أعور وإن اهلل ليس بأعور».
ورواه عبد الرزاق ،389/11:بثالث روايات ،ويف الثالثة 389/11:عن احلسين بن عيل×!

ق�ال« :إن النبي|خب�أ البن صياد دخان ًا فس�أله عما خبأ له فقالّ :
دخ ،فقال :إخس�أ فلن
تعدو قدرك ،فلام وىل قال النبي ما قال ،فقال بعضهمُ :د ّخ ،وقال بعضهم :بل قال ريح! فقال
النبي :قد اختلفتم وأنا بني أظهركم وأنتم بعدي أشد اختالف ًا».

ويف رواية أمحد ،368/3:فلم يزل رسول اهلل| مشفق ًا أنه الدجال.

ومعنى حديث بخاري أن اهلل تعاىل له عينان ساملتان ،وبذلك يتميزعن الدجال!

وأدىل أبو بكرة أخ زياد بن أبيه بدلوه يف الدجال لتأييد قسم عمر ،فروى عنه الطياليس:116/

ق�ال رس�ول اهلل :يمك�ث أ َب َوا الدجال ثالثين عام ًا ال يولد هلام ،ثم يولد هلما غالم أعور أرض
ش�ئ وأقله نفع ًا ،تن�ام عيناه وال ينام قلبه .قال :ونعت رس�ول اهلل|أباه فقال :أبوه رجل
ط�وال مضط�رب اللحم كأن أنفه منقار! وأم�ا أمه فامرأة طويلة فرضاخي�ة عظيمة الثديني.
ق�ال أبو بكرة :فس�معنا بمولود ولد باملدينة يف اليه�ود ،فذهبت أنا والزبري بن العوام فدخلنا
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عىل أبويه فإذا نعت رس�ول اهلل فيهام فقلت :هل ولد لكام من ولد؟ فقاال :مكثنا ثالثني عام ًا
اليولد لنا ،ثم ولد هذا لنا أرض شئ وأقله نفع ًا ،تنام عيناه وال ينام قلبه ،فخرجنا من عندمها
فإذا هو منحول يف قطيفة يف الش�مس له مههمة فكش�ف عن رأس�ه فقال :م�ا قلتام؟ قلنا :أو

سمعت؟ قال :إين أنام وال ينام قلبي»! ورواه ابن أيب شيبة،651/ 8:وأمحد ،49/5:كام يف الطياليس بتفاوت
يسير ،ونح�وه يف ،51/والرتم�ذي ،518/4:ومصابيح البغ�وي ،514/3:من حس�انه ..اىل آخر القائم�ة الدجالية.

والفرضاخ والفرضاخة والفرضاخية :بكرس الفاء للرجل واملرأة العظيم البدن.

ثم زعموا أن النبي|كان شاك ًا واحتاج اىل علم اليهود ،وبام أن عمركان حيضـر دروسهم

وتعلم منهم علم الدجال ،فعلمه للنبي|وأكد ذلك بيمني ،فتيقن النبي|من يمني عمر،

واستغنى بعلم اليهود ويمني عمرعن نزول الوحي!

ق�ال يف عم�دة القاري«:69/25:فه�ذا يدل عىل ش�كه فيه وت�رك القطع عليه أن�ه الدجال.

قل�ت :يمك�ن أن يك�ون ه�ذا الش�ك من�ه كان متقدم� ًا على يمين عم�ر بأن�ه الدج�ال»!

لك�ن اب�ن حجر ق�ال إن النب�ي|مل يؤيد دجال عمر وس�كت ،وبقي ش�اك ًا حت�ى جاءه متيم

الداري فأخربه أنه رأى الدجال ،فشكره ودعا املسلمني وخطب هبم ،وعلمهم عقيدة الدجال،

فكان الفضل فيه لتميم وليس لعمر! اىل آخر هرطقتهم!

 -6كان أوالد عمر يؤكدون عقيدة أبيهم!
روی أب�و داود ،120/4:أن عب�د اهلل ب�ن عمر كان يقول« :واهلل ما أش�ك أن املس�يح الدجال

ابن صياد» .وروى أمحد ،283/6:أن ابن عمر «رأى ابن صائد يف سكة من سكك املدينة فسبه

ابن عمر ووقع فيه ،فانتفخ حتى سد الطريق! فرضبه ابن عمر بعص ًا كانت معه حتى كرسها

عليه! فقالت له حفصة :ما شأنك وشأنه ،ما يولعك به؟ أما سمعت رسولاهلل| يقول:
ٍ
غضبة يغضبها»!
إنام خيرج الدجال من

وروى مسلم ،194/ 8:عن نافع قال« :لقي ابن عمر ابن صائد يف بعض طرق املدينة فقال له قوالً

أغضبه فانتفخ حتى مأل السكة ،فدخل ابن عمر عىل حفصة وقد بلغها فقالت له :رمحك اهلل
م�ا أردت من ابن صائد أما علمت أن رس�ول اهلل| قال :إنما خيرج من غضبة يغضبها»!
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وروى عب�د ال�رزاق ،396/11:ع�ن اب�ن عم�ر ،ق�ال« :لقي�ت ابن صي�اد يوم� ًا ومعه رجل

م�ن اليه�ود فإذا عين�ه قد طفيت ،وكان�ت عينه خارجة مث�ل عني اجلمل ،فلما رأيتها قلت:

ي�ا ابن صياد أنش�دك اهلل متى طفي�ت عينك أو نحو ه�ذا؟ ق�ال :ال أدري والرمحن ،فقلت:

كذب�ت الت�دري وهي يف رأس�ك؟ قال :فمس�حها ،ق�ال :فنخر ثالث� ًا! فزع�م اليهودي أين
رضب�ت بيدي عىل صدره ،قال :وال أعلم أين فعل�ت ذلك! قلت :إخس ،فلن تعدو قدرك،

قال :أجل لعمري ال أعدو قدري.

قال :فذكرت ذلك حلفصة فقالت :إجتنب هذا الرجل ،فإنا نتحدث أن الدجال خيرج عند

غضبة يغضبها»!

أق�ول :ه�ذا يدلن�ا على أن بدع�ة عم�ر أو خياالت�ه ق�د نجح�ت ،وآم�ن هب�ا أوالده

وبعض املسلمني!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 -7محنة المسكين عبد اهلل بن صياد وابنه عمارة!
وق�د تناق�ض علماء اخلالفة فيام كتب�وه يف ترمجة اب�ن صياد وابن�ه عامرة ،فقد حتيروا يف قبول

يمين عم�ر إنه الدجال فقال بعضه�م :كالم عمر صحيح ،وابن صياد هو الدجال ،ونس�بوا اىل

جاب�ر األنص�اري& وغريه تصديق عم�ر رغم أن ابن صياد أس�لم وش�ارك يف فتح أصفهان،

فأجاب�وا بأن�ه غاب عند هيود اصفهان ،ألن النبي أخرب أنه خيرج م�ن هناك « :وأن اليهود تلقوه

وقالوا :هذا ملكنا الذي نستفتح به عىل العرب ،وأدخلوه البلد لي ً
ال ومعه الطبول والشموع،

ثم مل يعرف له خرب بعد ذلك»« .هتذيب ابن حجر.»367/7:

لكنهم كذبوا أنفسهم فرووا أنه كان يف املدينة يوم احلرة! وقال بعضهم :كيف يكون ابن صياد

الدجال وقد أسلم وشارك يف الفتوحات ومات يف املدينة ،وابنه عامرة إمام َو َّث َق ُه ابن معني وابن
حبان ،وغريمها!

وق�د جت�رأ البيهقي واب�ن حجر والذهب�ي وابن تيمي�ة والش�وكاين فقالوا إن اب�ن صياد ليس

الدجالَّ ،
وإن عمر أخطأ يف يمينه وإن النبي|مل يقره ألنه كان «شاك ًا» فيه ،فنزل عليه الوحي
ب�أن الدج�ال هو دج�ال متيم ال�داري املس�جون يف جزيرة ،فخط�ب يف الن�اس وأخربهم! قال
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يف اإلصابة«:148/5:يف الصحيحني عن جابر أنه كان حيلف أن ابن صياد الدجال ،وذكر أن عمر
كان حيلف بذلك عند النبي| ..لكنه إن كان مات عىل اإلسالم يكون كام قال ابن فتحون

«صحابي ًا عادالً»عىل رشط كتاب اإلستيعاب».

وق�ال الذهب�ي يف الكاش�ف«:54/2:عامرة ب�ن عب�د اهلل ب�ن صياد :ه�و ولد الذي ُظ� َّن أنه

الدجال ،عن جابر ،وعن ابن املسيب ،وعنه مالك ،ومجاعة .وثقه ابن معني».

وقال الش�وكاين يف نيل األوطار«:19/8:قال اخلطايب :اختلف السلف يف أمر ابن صياد بعد

كبره ،فروي أنه ت�اب من ذلك القول وم�ات باملدينة ،وأهنم ملا أرادوا الصالة عليه كش�فوا
وجهه حتى يراه الناس ،وقيل هلم :إشهدوا!

وقال النووي :قال العلامء قصة ابن صياد مش�كلة وأمره مش�تبه ،ولكن ال شك أنه دجال

أوحي إليه بصفات
م�ن الدجاجل�ة! والظاهر أن النبي|مل يوح إليه يف أمره بش�ئ ،وإنما
َ
الدجال وكان يف ابن صياد قرائن حمتملة ،فلذلك كان|ال يقطع يف أمره بشئ».

وق�ال البيهق�ي يف نيل األوط�ار« :19/8:حيتمل أن يك�ون النبي|كان متوقف� ًا يف أمره،

ثم جاءه التثبت من اهلل تعاىل بأنه غريه ،عىل ما تقتضيه قصة متيم الداري ،وبه متسك من جزم
بأن الدجال غري ابن صياد وطريقه أصح».

وقال يف نيل األوطار« :20/8:وهذا احلديث ينايف ما استدل به عىل أن ابن صياد هو الدجال

واليمكن اجلمع أصالً ،إذ ال يلتئم أن يكون من كان يف احلياة النبوية شبه املحتلم وجيتمع به
النبي ويسأله ،أن يكون شيخ ًا يف آخرها مسجون ًا يف جزيرة من جزائر البحر موثوق ًا باحلديد

يس�تفهم عن خرب النبي| :هل خرج أم ال ،فينبغي أن حيمل حلف عمر وجابر ،عىل أنه
وقع قبل علمهام بقصة متيم».

لكنه�م رووا ع�ن جاب�ر& نقيض ذلك وأنه قال« :ما زلت يف ش�ك من عب�د اهلل بن صائد

حتى قرب»! «رسالة الصاهل أليب العالء املعري.»100/

وق�ال ابن تيمي�ة يف فتاويه«:283/11:ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي يف أمره

حتى تبني له فيام بعد أنه ليس هو الدجال ،لكنه كان من جنس الكهان».

وق�ال اب�ن قتيبة يف املع�ارف« :272/وأبوه عبد اهلل بن صي�اد هو الذي قيل في�ه إنه الدجال
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ألم�ور كان يفعلها ،وأس�لم عبد اهلل ،وحج ،وغزا مع املس�لمني ،وأقام باملدين�ة! ومات ابنه
عامرة يف خالفة مروان بن حممد».

ويف اجل�رح والتعديل«:367/6:عن حييى بن معني أن�ه قال :عامرة بن عبد اهلل بن صياد ثقة،

نا عبد الرمحن قال :سألت أيب عن عامرة بن صياد فقال :هو صالح احلديث».

ويف هتذي�ب الكامل«:249/21:وق�ال حممد بن س�عد :كان ثقة قليل احلدي�ث ،وكان مالك

ب�ن أن�س اليقدم علي�ه يف الفض�ل أحد ًا...ومات عمارة يف خالفة مروان ب�ن حممد .وذكره
ابن حبان يف كتاب الثقات».

ويف أس�د الغاب�ة« :187/3:عب�د اهلل بن صي�اد..كان أبوه من اليهود الي�درى ممن هو ،وهو

ال�ذي يق�ول بعض الناس إنه الدجال .ولد عىل عهد رس�ول اهلل|أعور خمتون ًا .من ولده

عمارة ب�ن عبد اهلل بن صياد من خيار املس�لمني ،من أصحاب س�عيد بن املس�يب ،روى عنه
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مالك وغريه»

ث�م ذك�ر يمني عمر وق�ال« :الذي صح عندنا أنه لي�س الدجال ،ملا ذك�ره يف هذا احلديث،

وألنه تويف باملدينة مسل ًام ،وحلديث متيم الداري».

«كان مال�ك ب�ن أن�س ال يق�دِّ م علي�ه أح�د ًا يف الفض�ل ،وروى عن�ه وروى عمارة ع�ن

س�عيد ب�ن املس�يب .وكانوا يقول�ون نحن بنو أش�يهب .ثم قال ابن س�عد عن أبي�ه عبد اهلل:
وهو الذي قيل إنه الدجال ألمور كان يفعلها»«.الطبقات ،القسم املتمم.»302/

أق�ول :يب�دو أن أم اب�ن صائ�د خزرجي�ة ،وق�د يك�ون أب�وه هيودي� ًا ،ومل أج�د بني أش�يهب

الذي�ن نس�بوه اليه�م ،وربما كانوا أخوال�ه من اخل�زرج .فهو حمس�وب عىل اخلزرج ورئيس�هم
سعد بن عبادة ،الذي هو العدو اللدود لعمر ،ألنه وقف ضد بيعة أيب بكر فنفاه عمر اىل الشام،

ثم بعث له خالد ًا فقتله!

ق�ال يف الطبق�ات« :503/3:إن النبي|رأى ابن صي�اد وهو صبي مراهق يلعب يف حي

بني َم َغالة ،وهم بطن من بني عبد النجار» .لكن عمر جعله هيودي ًا ،و َل َّب َس ُه هتمة الدجال! وكان

مس�ل ًام جماهد ًا ،وكان قائد اخليل يف معركة هناوند «الطربي »187/3:وكان يرصخ من هتمة عمر
له ،وهتمة ابنه عبداهلل بن عمر وابنته حفصة!
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وروى أمح�د :79/3:أن أبا س�عيد اخل�دري كان ذاهب ًا يف جيش الفتح«:ق�ال :أقبلنا يف جيش

م�ن املدين�ة قبل هذا املرشق ،قال :ف�كان يف اجليش عبد اهلل بن صياد ،وكان اليس�ايره أحد،
وال يرافق�ه وال يؤاكله وال يش�اربه ،ويس�مونه الدج�ال! فبينا أنا ذات يوم ن�ازل يف منزل يل
إذ رآين عب�د اهلل ب�ن صي�اد جالس� ًا ،فجاء حتى جل�س إ َّيل فقال :يا أبا س�عيد أال ت�رى إىل ما

يصن�ع الناس؟! اليس�ايرين أح�د وال يرافقن�ي أحد وال يش�اربني أح�د وال يؤاكلني أحد،

ويدع�وين الدج�ال! وق�د علم�ت أن�ت يا أب�ا س�عيد أن رس�ول اهلل| ق�ال :إن الدجال
اليدخل املدينة ،وإين ولدت باملدينة .وقد سمعت رسول اهلل| يقول :إن الدجال اليولد

مهمت مم�ا يصنع يب هؤالء الن�اس أن آخذ حبل ً
ا فأخلو فأجعله
ل�ه وق�د ُول�د يل! فواهلل لقد
ُ
يف عنقي ،فأختنق فأسرتيح من هؤالء الناس! واهلل ما أنا بالدجال»!

لكن الرواة أرادوا إثبات صدق عمر ،وقالوا :عنزة ولو طارت! فأضافوا يف احلديث« :ثم قال

يل يف آخر قوله :أما واهلل إين ألعلم مولده ومكانه وأين هو! قال فل َّبس�ني»« .مس�لم.»190/8:

يقصد أنه غشه يف أول حديثه ،ثم أقر يف آخره!

 -8عقيدة الدجال التي نشرها تميم الداري
متيم الداري مس�يحي من بالد الش�ام ،وقد جاء هو ومجاعته اىل النبي|يف الس�نة العارشة

للهج�رة ،أي بع�د انتصار النبي|وش�مول اإلسلام اجلزيرة .وكان متي�م ومجاعته جتار مخر
فأه�دى إىل النبي|أدنان� ًا م�ن اخلمر فرفضه�ا ،ألن اهلل حرمها ،فقال له متي�م :خذها وانتفع
بثمنها ،فأجابه إذا حرم اهلل شيئ ًا حرم ثمنه.

وسكن متيم املدينة ،وكان مقرب ًا من اخلليفة عمر األنه يقص قصص أهل الكتاب التي تعجب

عمر! وقد طلب منه متيم أن يقصها يف املسجد ،فقال له عمر :إن النبي هنى عن ثقافة القصاصني:

«إين أخاف أن جيعلك اهلل حتت أقدامهم»

يعني أخاف عليك غضب املس�لمني ،إذا َق َص ْص َت يف مس�جدهم! لكن متي ًام استغل ليونة عمر

فواصل طلبه ،كام يف تاريخ املدينة ،9/1:فأصدر له مرسوم ًا بالقص يف مسجد النبي|! وحرض

عمر حتت منربه ،وقال إنه أراد أن يسأله عن توضيح كلمة ،لكنه احرتمه وكره أن يقطع كالمه!
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وق�د اخت�ار له عمر ي�وم اجلمعة ،ثم أضاف اليه يوم الس�بت ،فصارت النتيج�ة مزجي ًا طريف ًا:

يقص عىل املس�لمني قصص
قس�يس وتاجر مخر ،مس�يحي س�ابق ًا ومس�لم حالي ًا حس�ب قولهُّ ،
ٌ

اليهود والنصارى ،يف مس�جد نبيهم|يف يوم الس�بت! يف حين أن عمر منع من أي حتديث
عن النبي|حتت طائلة العقوبة!

يقص عىل عهد رس�ول اهلل| وال أيب بكر ،وكان أول من
وروى أمح�د«:449/3:مل يكن ُّ

قص متي ًام الداري ،استأذن عمر بن اخلطاب أن يقص عىل الناس قائ ًام ،فأذن له عمر».

وقال عمر بن ش� َّبة يف تاريخ املدينة«:11/1:ثم استخلف عثامن فاستزاده ،فزاده مقام ًا آخر،

ف�كان يقوم ثلاث مرات يف اجلمع�ة» .انتهى .وهبذا صار متيم الواعظ الرس�مي للمس�لمني،

وكان عمر حيرتمه كثري ًا ويسميه «خري املؤمنني» واخرتعوا له كرامات ومعجزات ،فقالوا :ذات
ي�وم ثار بركان يف املدينة فطلب عمر من متي�م أن يرد الربكان ويطفئه ،فذهب معه وحاش فوهة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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الربكان بيديه وطرد النار اىل شعب من شعاب اجلبال ،وركض وراءها ،حتى اختفت!

ق�ال البيهق�ي يف دالئل النبوة« :80/6:باب ما جاء يف الكرامة التي ظهرت عىل متيم الداري

ريض اهلل عنه ...عن معاوية بن حرمل قال :قدمت املدينة فلبثت يف املس�جد ثالث ًا ال أطعم،

قال :فأتيت عمر فقلت :يا أمرياملؤمنني تائب من قبل أن تقدر عليه ،قال :من أنت؟ قلت :أنا
معاوية بن حرمل« صهر مسيلمة الكذاب وكان معه يف حركة نبوته ،اإلصابة »35/10:قال:
إذهب اىل خري
ْ
املؤمنني فانزل عليه .قال :وكان متيم الداري إذا صىل رضب بيده عن يمينه وعن شامله ،فأخذ

رجلني فذهب هبام ،فصليت اىل جنبه فرضب يده فأخذ بيدي ،فذهب يب فأتينا بطعام فأكلت
أك ً
ال شديد ًا وما شبعت من شدة اجلوع! قال :فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار باحلرة ،فجاءه
عم�ر اىل متيم فقال :قم اىل ه�ذه النار ،فقال :يا أمرياملؤمنني ومن أنا وما أنا! قال :فلم يزل به

حتى قام معه ،قال :وتبعتهام فانطلقا اىل النار فجعل متيم حيوشها بيديه حتى دخلت الشعب

ودخ�ل متي�م خلفها! قال :فجعل عمر يق�ول :ليس من رأى كمن مل َير ،قاهل�ا ثالث ًا» .انتهى.
طورها
ه�ذا ه�و متي�م ال�داري ال�ذي زعم�وا أن النبي|أخذ من�ه عقي�دة الدجال! وق�د َّ

متي�م عن أس�طورة الدجال اليه�ودي وادعى أنه رآه مقي�د ًا يف جزيرة يف البح�ر! وقد بلغت هبم
اجل�رأة أن زعموا أنه أخرب النبي|فس�ارع اىل املنرب وخطب يف املس�لمني وقص عليهم قصة
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متي�م ،وجعله�ا جزء من اإلسلام وعقائده! ث�م روجوها يف أه�م مصادرهم ،وعرفت باس�م:

«حديث اجلساسة».

وأقدم من رواها قبل ابن أيب ش�يبة ،658/ 8:وأش�هر رواهتا فاطمة بنت قيس الفهرية ،أخت

الضح�اك املتق�رب اىل معاوي�ة ،قال�ت « :صلى النب�ي|ذات ي�وم الظهر ثم صع�د املنرب
فاس�تنكر الناس ذلك ،فبينَْ قائم وجالس ،ومل يكن يصعده قبل ذلك إال يوم اجلمعة ،فأشار

إليهم بيده أن اجلسوا ،ثم قال :واهلل ما قمت مقامي هذا ألمر ينفعكم ،ال لرغبة وال لرهبة،

عم
ولك�ن متيم ًا الداري أتاين فأخربين خرب ًا منعني القيلولة من الفرح وقرة العني ،أال إن بني ٍّ
لتمي�م الداري أخذهتم عاصف يف البح�ر ،فأجلأهتم الريح إىل جزيرة ال يعرفوهنا ،فقعدوا يف

قوارب الس�فينة فصعدوا فإذا هم بشئ أس�ود أهدب كثري الشعر ،قالوا هلا :ما أنت؟ قالت:
أن�ا اجلساس�ة قالوا :فأخربينا ،قالت :ما أنا بمخربتكم وال س�ائلتكم عن�ه ،ولكن هذا الدير

ق�د رمقتموه فأتوه فإن فيه رج ً
ال باألش�واق إىل أن خيربكم وختبروه ،فأتوه فدخلوا عليه فإذا
هم بش�يخ موثق يف احلديد ش�ديد الوثاق كثري الش�عر ،فقال هلم :من أين؟ قالوا :من الش�ام
ق�ال :م�ا فعلت العرب؟ قال�وا :نحن قوم من العرب ،قال :ما فع�ل هذا الرجل الذي خرج

فيك�م؟ قال�وا :خري ،ناواه قوم فأظهره اهلل عليهم ،فأمرهم الي�وم مجيع وإهلهم واحد ودينهم
واحد ،قال :ذلك خري هلم ،قال :ما فعلت عني َز َغر؟ قالوا :يسقون منها زروعهم ويرشبون
منه�ا لس�قيهم .قال :م�ا فعل نخل بني عامن وبيس�ان؟ قالوا :يطعم من جن�اه كل عام ،قال:
م�ا فعل�ت بحرية طربي�ة؟ قالوا :تدف�ق جانباها من كثرة امل�اء .فزفر ثالث زف�رات ثم قال:

إين لو قد
انفلت من وثاقي هذا مل أترك أرض ًا إال وطأهتا بقدمي هاتني ،إال طيبة ليس يل عليها
ُّ

س�لطان .فقال رسول اهلل| :إىل هذا انتهى فرحي! هذه طيبة ،والذي نفس حممد بيده ما
منها طريق ضيق وال واسع إال عليه ملك شاهر بالسيف إىل يوم القيامة».

ونحوه أمحد ،416/6:وابن ماجة ،1354/2:وأبو داود ،118/4:خمترص ًا ،بخمس روايات .والرتمذي،521/4:

بتفاوت ،وأبو يعىل ،119/4:بثالث روايات ...اىل آخر القائمة.

لك�ن مس�ل ًام صاحب الصحيح ،أف�اض « » 203/ 8يف جساس�ة متيم ودجال�ه بتفصيل فرواها

بع�دة رواي�ات عن بطلة الرواي�ة فاطمة بنت قي�س ،قالت « :فلام انقضت عديت س�معت نداء
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املن�ادى من�ادي رس�ول اهلل|ينادى :الصالة جامع�ة ،فخرجت إىل املس�جد فصليت مع

رس�ول اهلل| ،فكنت يف صف النس�اء التي تلي ظهورالقوم فلام قىض رس�ول اهلل صالته
جلس عىل املنرب وهو يضحك فقال :ليلزم كل إنس�ان مصاله ،ثم قال :أتدرون مل مجعتكم؟

قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :إين واهلل ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة ،ولكن مجعتكم ألن متي ًام
ال�داري كان رج ً
ال نرصاني ًا فجاء فبايع وأس�لم ،وحدثني حديث� ًا وافق الذي كنت أحدثكم

ع�ن مس�يح الدجال! حدثني أنه ركب يف س�فينة بحري�ة مع ثالثني رج ً
ال م�ن خلم وجذام،
فلعب هبم املوج شهر ًا يف البحر ،ثم أرفأوا إىل جزيرة يف البحرحتى مغرب الشمس فجلسوا

يف أقرب الس�فينة فدخلوا اجلزيرة ،فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر اليدرون ما ُقبله من ُدبره

من كثرة الشعر ،فقالوا :ويلك ما أنت؟ فقالت :أنا اجلساسة! قالوا :وما اجلساسة؟! قالت:

س�مت لنا
أهي�ا الق�وم ،انطلقوا إىل ه�ذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألش�واق .قال :ملا َّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رجل ً
ا فرقن�ا منها أن تكون ش�يطانة ،ق�ال فانطلقنا رساع� ًا حتى دخلنا الدير ف�إذا فيه أعظم
إنس�ان رأيناه قط خلق ًا وأش�ده وثاق ًا ،جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد!

قلن�ا :ويل�ك ما أنت؟ قال :قد قدرت�م عىل خربي فأخربوين ما أنتم؟ قال�وا :نحن أناس من
العرب ركبنا يف س�فينة بحرية ،فصادفنا البحر حني اغتلم ،فلعب بنا املوج ش�هر ًا ،ثم أرفأنا
إىل جزيرتك هذه فجلس�نا يف أقرهبا ،فدخلنا اجلزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثري الش�عر ال يدرى

م�ا قبل�ه من دب�ره من كثرة الش�عر ،فقلنا :ويل�ك ما أنت؟ فقال�ت :أنا اجلساس�ة .قلنا :وما
اجلساس�ة؟ قالت :إعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير ،فإنه إىل خربكم باألش�واق ،فأقبلنا إليك

رساع ًا وفزعنا منها ،ومل نأمن أن تكون شيطانة!

فقال :أخربوين عن نخل بيس�ان؟ قلنا :عن أي ش�أهنا تس�تخرب؟ قال :أسألكم عن نخلها

ه�ل يثم�ر؟ قلنا له :نعم .قال :أما إنه يوش�ك أن ال تثمر .قال :أخبروين عن بحرية الطربية
؟ قلنا :عن أي ش�أهنا تس�تخرب؟ قال :هل فيها ماء؟ قالوا :هي كثرية املاء .قال :أما إن ماءها
يوش�ك أن يذه�ب .قال :أخربوين عن عني زغر؟ قالوا :عن أي ش�أهنا تس�تخرب؟ قال :هل

يف العين م�اء وه�ل يزرع أهلها بامء العني؟ قلن�ا له :نعم هي كثرية امل�اء وأهلها يزرعون من

مائه�ا .ق�ال :أخربوين عن نب�ي األميني ما فعل؟ قالوا :قد خرج م�ن مكة ونزل يثرب .قال:
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أقاتله العرب؟ قلنا :نعم .قال :كيف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر عىل من يليه من العرب

وأطاع�وه .ق�ال هلم :ق�د كان ذلك؟! قلنا :نعم .ق�ال :أما إن ذاك خري هل�م أن يطيعوه ،وإين
خمربكم عني :إين أنا املسيح «!» وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج فأخرج فأسري يف األرض

عيل كلتامها كلام أردت
فلا أدع قرية إال هبطته�ا يف أربعني ليلة غريمكة وطيبة ،فهام حمرمتان َّ

أن أدخل واحدة أو واحد ًا منهام اس�تقبلني ملك بيده الس�يف مصلت ًا يصدين عنها ،وإن عىل

كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا.

قالت :قال رسول اهلل| وطعن بمخرصته يف املنرب :هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعنى

املدينة ،أال هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس :نعم .قال| :فإنه أعجبني حديث متيم

أن�ه واف�ق الذي كنت أحدثكم عن�ه وعن املدينة ومكة! أال إنه يف بحر الش�ام أو بحر اليمن،

ال ب�ل م�ن قبل املرشق ،ما هو من قب�ل املرشق ما هو من قبل املرشق ما ه�و .وأومأ بيده إىل

املرشق .قالت :فحفظت هذا من رسول اهلل».

أقول :هذه القصة واضحة الكذب والتناقض ،ويظهر أهنا واضعتها بنت قيس وهي كذابة وال

حافظة لكذوب ،ففي بعضها أن متي ًام كان يف السفينة ويف بعضها مل يكن! ويف بعضها أخذهم موج
البحر شهر ًا ،ويف بعضها كانوا يسريون فظهرت هلم جزيرة ،فذهبوا ليشرتوا خبز ًا! ويف بعضها أن
اجلزيرة يف س�احل فلسطني ،ويف بعضها يف املغرب! ويف بعضها أن النبي|حتري فيها أين هي!

كام أن اجلساسة عند بنت قيس مرة دابة ومرة امرأة! أما الدجال فإنسان ضخم ،أو شيطان ،مقيدٌ يف

دير يف جزيرة .ثم تتعجب ملاذا سأهلم الدجال عن مناطق ،ومل يرسل أحد ًا ليتعرف خربها..الخ!.

 -9عقيدة الدجال التي نشرها كعب األحبار
عمل اليهود للتأثري الثقايف عىل املس�لمني فرتمجوا توراهتم اىل العربية وكلفوا عمر بن اخلطاب

أن يقن�ع النبي ب�أن يعتمدها كتاب ًا للمس�لمني! فغضب النبي|وق�ال« :والذي نفس حممد

بي�ده ،لو أصبح موس�ى فيكم ثم اتبعتم�وه وتركتموين ،لضللتم»! ويف عب�د الرزاق:113/6:

«فتغري وجه رسول اهلل! قال عبد اهلل :فقلت :مسخ اهلل عقلك! أالترى ما بوجه رسول اهلل؟!».
وفتح الباري.438/13:
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وكان لليه�ود يف املدين�ة مدرس�تان :امل�دراس لتدري�س الت�وراة ،واملش�نا لتدري�س التلمود،

وكان عم�ر ومعه مجاعة حيرضون عندهم كل س�بت ،وطلب من النبي| أن يأذن هلم بكتابة

أحاديثهم فنهاه وقال :كيف هيدونكم وقد أضلوا أنفس�هم! لكنهم تابعوا حضورهم! فاس�تنفر

النبي| املس�لمني وخطب وحذرهم من املتأثرين باليهود وأطلق عليهم إس�م «ا ُملت ََه ِّوكني»!
«الدر املنثور.»3/4:

ومعنى ذلك أن نرش اإلرسائيليات كان من زمن النبي| وعندما جاء كعب يف عهد عمر،

وج�د اإلرسائيلي�ات يف الدجال قائم�ة ،فطورها ونفى أن يك�ون الدجال هيودي� ًا وجعله عربي ًا

عراقي� ًا ،وزاد م�ن ختويف املس�لمني منه ،كام خوفهم من فتح القس�طنطنية ألن�ه يوجب خروج
الدجال وقيام الس�اعة! وجعل فتح القسطنطينية بيد اليهود من بني إسحاق كام روى مسلم! ال

بيد املس�لمني..الخ .وجتد م�ن العجائب أن كعب ًا يروي ذلك عن رس�ول اهلل|مع أنه مل يره!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لكن تالميذه أبا هريرة وعبد اهلل بن عمر وابن عمرو العاص ،جعلوا كالمه أحاديث نبوية!

 -10جعل كعب حركة الدجال حركة عربية!
رووا عن أنس أن الدجال هيودي ،ففي مس�ند أمحد ،224/3:عن أنس :قال رس�ول اهلل|:

«خي�رج الدجال من هيودية أصبهان ،معه س�بعون ألف من اليهود عليهم التيجان» .وهيودية
أصفهان :حملة فيها يسكنها اليهود.

ويف مسلم« :207/8 :يتبع الدجال من هيود أصبهان سبعون ألف ًا ،عليهم الطيالسة».

لكن كعب ًا جعل أتباعه من العرب األقحاح! ففي مصنف ابن أيب شيبة«:671/8:كأين بمقدمة

األعور الدجال ست مائة ألف من العرب يلبسون السيجان» .ويف كنى البخاري« :65/يتبع

الدجال أربعون ألف ًا من صلب العرب».

ث�م جع�ل الدجال عراقي� ًا ،ألن كعب ًا كان يكره الع�راق ألن القبائل اليامنية في�ه يعرفون زيفه،

فف�ي مصنف عبد الرزاق ،396/11:ع�ن كعب قال« :خيرج الدجال م�ن العراق» .ويف:251/

أراد عمر أن يس�كن العراق فقال له كعب« :ال تفعل ،فإن فيها الدجال ،وهبا مردة اجلن ،وهبا

تسعة أعشار السحر ،وهبا كل داء عضال يعني األهواء».
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وتك�رم كع�ب عىل بني متيم فقال البن فاتك التميمي« :إن أش�د أحي�اء العرب عىل الدجال

قومك يعني بني متيم»«.اآلحاد واملثاين .»372/2:ولعله خاف من ابن فاتك! وبذلك خالف كعب
عمر ألنه قال إن الدجال مولود ويعيش حتى خيرج.

كما رد حدي�ث النبي|املعروف عنده�م أن الدجال من هيود أصفه�ان! فزعم كعب أنه،

ليجعله هيودي ًا شبيه ًا بموسى×ألنه املهدي املنتظر عندهم!

ق�ال يف فتح الباري«:277/13:وأخرج أبو نعيم أيض ًا من طريق كعب األحبار ،أن الدجال

تلده أمه بقوص من أرض مرص ،قال :وبني مولده وخمرجه ثالثون».

 -11من لم يؤمن بدجال كعب فقد كفر!
يف فرائ�د الس�مطني« :334/2:ع�ن جاب�ر بن عبد اهلل ق�ال :قال رس�ول اهلل| :من أنكر

خ�روج امله�دي فقد كف�ر بام أنزل عىل حمم�د ،ومن أنكر نزول عيس�ى فقد كف�ر ،ومن أنكر
خروج الدجال فقد كفر».

واملقص�ود هب�ذا الدجال دجال كع�ب ،وقد قال ذلك ألن هرطقته واجه�ت رفض ًا من عقالء

املس�لمني ،فأعل�ن بعضهم كفره هب�ذا الدجال أو موافقتهم ألهل البي�ت^ ،فوضع هلم كعب
وتالميذه هذا احلديث وربط دجاله باملهدي×!

ول�و س� َّلمنا جدالً صحة ه�ذا احلديث ،فال بد أن يكون الكفر فيه بمعن�اه اللغوي ،أي تغطية

احلق ،وليس الكفر املصطلح ا ُملخرج عن الدين.

 -12حرف كعب أحاديث المهدي والدجال ليطعن باإلسالم!
أخذ كعب البشارة النبوية باملهدي ونزول عيسى‘وخلطها هبرطقة اليهود ،وأضاف اليها

أكاذيب ملصلحة الروم متنع املس�لمني من فتح القس�طنطينية ،فزعم أن الدجال خيرج بعد فتحها

مبارشة ،وأن املهدي×سيقتل ،والكعبة ستهدم ،ومكة خترب ،وال تسكن أبد ًا!

والعجي�ب أن عم�ر قبل هرطقات�ه وتبع�ه رواة اخلالفة وجعلوه�ا أحاديث نبوي�ة ،ودونوها

يف أصح مصادرهم ،فصارت دين ًا ،بل فضيح ًة موصوفة!
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روى ابن مح�اد ،457/2:ع�ن كعب قال« :املنصور مهدي يصيل عليه أهل السماء واألرض

وطري السماء ،يبتدي بقتال الروم واملالحم عرشين سنة ،ثم يقتل شهيد ًا يف امللحمة العظمى

هو وألفان معه كلهم أمري وصاحب راية .ومل يصب املس�لمون بمصيبة بعد رسول اهلل|
أعظم منها».

ويف ،393/1:ق�ال كع�ب« :بلغن�ي أن امله�دي يمك�ث أربع�ة عشر س�نة ببي�ت املقدس،

ث�م يم�وت ،ثم يكون من بع�ده رشيف الذكر ،من ق�وم ُت َّبع يقال له منص�ور ببيت املقدس،
إحدى وعرشين س�نة ،مخس�ة عرش منها عدل وثالث سنني جور ،وثالث سنني منها حرمان
األموال ،اليعطي أحد ًا درمه ًا».

ويف معارج الوصول للزرندي الش�افعي«:198/وعن كعب قال :يموت املهدي موت ًا ثم ييل

الناس بعده رجل من أهل بيته ،فيه خري ورش ،ورشه أكثر من خريهُ ،يغضب الناس يدعوهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إىل الفرق�ة بعد اجلامعة ،بقاؤه قلي�ل ،يثور به رجل من أهل بيته يقتله ويقتل الناس بعده قت ً
ال

شديد ًا .وبقاء الذي قتله بعده قليل ،ثم يموت موت ًا ويليهم رجل من مرض من الرشقُ ،يكفر

الناس وخيرجهم من دينهم»! انتهى.

وجه كعب طعنت�ه اىل قلب عقيدة اإلسلام بدولة العدل اإلهل�ي وإهناء الظلم!
فانظ�ر كي�ف َّ

فجعله�ا لعب� ًة ،ونس�ب اىل اهلل تع�اىل أن املهدي×يقت�ل ويع�ود الظلم! ثم الح�ظ كيف قبل

اب�ن عم�ر وابن عمرو وابن منبه والزهري ،أفكار كعب ونرشوها ،ومل يس�ألوا من أين جاء علم
الغيب اىل كعب ،إال من أمنيات اليهود؟!

 -13زعم كعب أن اليهود سيفتحون القسطنطينية!
من عجائب ما رواه مس�لم النيس�ابوري 187/ 8:عن أيب هريرة أن النبي| قال« :سمعتم

بمدين�ة جان�ب منها يف البر وجانب منها يف البح�ر؟ قالوا :نعم يا رس�ول اهلل ،قال :ال تقوم

الس�اعة حتى يغزوها س�بعون ألف ًا من بني إسحاق ،فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ومل
يرموا بسهم ،قالوا :ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،فيسقط أحد جانبيها .قال ثور :ال أعلمه إال قال:
ال�ذي يف البح�ر ،ثم يقول�وا الثانية :ال إله إال اهلل واهلل أكرب فيس�قط جانبه�ا اآلخر ثم يقولوا
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الثالث�ة :ال إل�ه إال اهلل واهلل أكرب فيف�رج هلم فيدخلوه�ا فيغنموا فبينام هم يقتس�مون املغانم،
إذ جاءهم الرصيخ فقال :إن الدجال قد خرج فيرتكون كل شئ ويرجعون».

ورواه احلاك�م ،476/4:والبغ�وي ،482/3:م�ن صحاح�ه ،وجام�ع األص�ول،75/11:

وتذكرة القرطبي.707/

وقال النووي يف رشح مسلم« :43/18:قال القايض :كذا هو يف مجيع أصول صحيح مسلم

«من بني إس�حاق» قال بعضه�م :املعروف املحفوظ من بنى إسماعيل وهو الذي يدل عليه
احلديث وسياقه ،ألنه إنام أراد العرب وهذه املدينة هي القسطنطينية» .انتهى.

أق�ول :س�مع كع�ب أن املهدي× يفت�ح مدين�ة غربي�ة بالتكبري ،وق�ال بعض ال�رواة :إهنا

القس�طنطينية ،وكان املس�لمون يتحفزون لفتحها ،فنس�ب كعب فتحها اىل قوم�ه .وع َّل َم كعب
ذلك أليب هريرة فجعله حديث ًا عن النبي| ،كام سرتى!

ّ
يخوف المسلمين بالدجال إن فتحوا القسطنطينية!
 -14كعب ِ
أوردن�ا يف املجل�د الثال�ث من جواه�ر التاري�خ رد اإلمام زي�ن العابدين واإلم�ام الباقر×

عىل افرتاء كعب بأن قبلة اليهود صخرة بيت املقدس أفضل من الكعبة ،وأوردنا يف املجلد الثاين
يف فصل الذين قتلهم معاوية ،س�خرية رش�يد اهلجري وحممد بن أيب حذيفة رمحهام اهلل من كعب
وتنبؤاته! راجع تدوين القرآن.429/

وقد وجد كعب أن الدجال ٌ
حيوي ألكاذيبه ،فبث سمومه يف نفوس املسلمني ،وأقنعهم
حقل
ٌّ

ب�أن هذه األمة س�تنتهي قريب� ًا! وأقنع عمر بذلك ،وأن الكعبة س�تهدم ومكة خت�رب ،فال تَعمر

وحتول هذيانه بأيدي تالميذه اىل أحاديث نبوية! قال ابن محاد« :529/2:عن كعب
بعدها أبد ًا!
َّ
ق�ال :يفتتحون القس�طنطينية ،فيأتيهم خرب الدجال فيخرجون إىل الش�ام فيجدونه مل خيرج،

ثم َّ
قل ما ُ
يلبث حتى خيرج» .ويف :522/2:عن كعب قال« :يأتيهم اخلرب وهم يقسمون غنائمهم

إن الدج�ال ق�د خ�رج ،وإنام هو ك�ذب ،فخذوا ما اس�تطعتم ،فإنكم متكثون س�ت س�نني،

ثم خيرج يف السابعة» .ويف ،147/عن كعب قال« :ال خيرج الدجال حتى تفتح القسطنطينية».

وروى احلاك�م ،462/4:عن كعب « :اجلزيرة آمنة م�ن اخلراب حتى خترب أرمينية ،ومرص
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آمنة من اخلراب حتى خترب اجلزيرة ،والكوفة آمنة من اخلراب حتى خترب مرص ،وال تكون
امللحم�ة حتى خترب الكوفة ،وال تفت�ح مدينة الكفر حتى تكون امللحمة ،وال خيرج الدجال

حتى تفتح مدينة الكفر».

وروى ابن محاد ،548/2:عن ابن عمر قال« :مالحم الناس مخس :فثنتان قد مضتا وثالث يف

هذه األمة :ملحمة الرتك وملحمة الروم وملحمة الدجال .ليس بعد ملحمة الدجال ملحمة».
ويف ،161/2:ع�ن كعب « :بينام هم يقتس�مون غنائم القس�طنطينية ،إذ يأتيهم خرب الدجال

فريفض�ون م�ا يف أيدهي�م ث�م يقبل�ون فيلحق�ون ببيت املق�دس ،فيصلي خلف م�ن ييل أمر

املس�لمني ،ثم يوحي اهلل تعاىل إىل عيس�ى بن مريم أن يسير إىل يأجوج ومأجوج ،ثم يرجع
إىل بيت املقدس .ثم إن األرض خترج زكاهتا عىل ما كانت يف أول الدنيا ،ثم يلبث س�بع ًا ،ثم

يبعث اهلل رحي ًا فتقبض أرواح املؤمنني».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وروى ابن محاد ،499/2:عن كعب قال« :امللحمة العظمى وخراب القس�طنطينية وخروج

الدجال يف سبعة أشهر ،أو ما شاء اهلل من ذلك».

ثم صار كالم كعب هذا قوالً لصحايب! قال ابن محاد ،469/2:عن بشير بن عبد اهلل بن يس�ار

ق�ال« :أخ�ذ عبد اهلل بن برس املازين صاحب رس�ول اهلل بأذين فقال :يا اب�ن أخي لعلك تدرك
فتح قسطنطينية ،فإياك إن أدركت فتحها أن ترتك غنيمتك منها ،فإن بني فتحها وبني خروج

الدجال سبع سنني».

ث�م ترقى كالم كع�ب فصار حديث ًا نبوي� ًا «ص147و !»148فزعموا أن رس�ول اهلل| قال:

«امللحم�ة العظم�ى وفت�ح القس�طنطينية وخروج الدج�ال يف س�بعة أش�هر»! وروامها أمحد

« »189/4عن عبد اهلل بن برس أن رس�ول اهلل| قال« :بني امللحمة وفتح املدينة س�ت سنني،
وخيرج مسيح الدجال يف السابعة».

ورواه أمح�د ،234/5:عن معاذ بن جبل! ومثله تاريخ بخ�اري ،431/8:عن برس .ويف ابن ماجة ،1370/2:عن

مع�اذ ب�ن جبل ،وابن برس.ويف س�نن أيب داود ،110/4:كرواية ابن محاد الثالثة ،عن مع�اذ ،وبرواية أخرى ،وقال :هذا
أصح من حديث عيسى .ويف الرتمذي ،509/4:كرواية ابن محاد الثالثة عن معاذ.

ويف البدء والتاريخ« :185/2:قالوا :وبني فتح القس�طنطينية وخروج الدجال س�بع سنني،
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فبينا هم كذلك إذ جاء الرصيخ أن الدجال يف داركم ،فريفضون ما يف أيدهيم وينفرون إليه».
ويف احلاك�م ،426/4:كرواي�ة ابن مح�اد الثالثة ،عن معاذ بن جبل .ويف مصابيح البغ�وي 483/3:كرواية ابن محاد

الثالث�ة ،م�ن حس�انه .ويف الدر املنث�ور ،59/6:كرواية ابن مح�اد الثانية ،وقال :وأخ�رج أمحد ،وأب�و داود ،وابن ماجة،

وأب�و يعلى ،ونعيم بن محاد ،والطبراين ،والبيهقي يف البعث ،والضي�اء املقديس عن عبد اهلل بن بسر .وفيه :بني امللحمة
وفتح القس�طنطينية س�ت س�نني .ثم رواه كرواية ابن محاد الثالثة ،وقال :وأخرج أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي وحس�نه،

وابن ماجة.

وم�ن ه�ذه اخلراف�ات م�ا رواه مس�لم 175/ 8 :ع�ن أيب هري�رة« :ق�ال رس�ول اهلل|:

ال تق�وم الس�اعة حت�ى ينزل ال�روم باألعامق أو بداب�ق ،فيخرج إليهم جيش م�ن املدينة من
خيارأه�ل األرض يومئ�ذ ،ف�إذا تصاف�وا قال�ت ال�روم :خل�وا بيننا وبين الذين س�بقوا منا

نقاتله�م ،فيق�ول املس�لمون :ال واهلل ال نخلي بينكم وبين إخواننا ،فيقاتلوهن�م فيهزم ثلث
ال يت�وب اهلل عليه�م أب�د ًا ،ويقت�ل ثلثهم أفضل الش�هداء عن�د اهلل ،ويفتح الثل�ث اليفتنون

أب�د ًا فيفتح�ون قس�طنطينية ،فبينما ه�م يقتس�مون الغنائ�م ق�د علق�وا س�يوفهم بالزيتون،

إذ صاح فيهم الشيطان أن املسيح قد خلفكم يف أهليكم فيخرجون وذلك باطل ،فإذا جاءوا
الش�ام خرج حينام هم يعدون للقتال يس�وون الصفوف إذ أقيمت الصالة فينزل عيس�ى بن

مريم× فأمهم ،فإذا رآه عدو اهلل ذاب كام يذوب امللح يف املاء ،فلو تركه لذاب حتى هيلك

ولكن يقتله اهلل بيده ،فريهيم دمه يف حربته».

ومثل�ه اب�ن حب�ان ،286/8:واحلاك�م ،482/4:وصحح�ه .وك�ذا البغ�وي .480/3:وق�ال

احلاك�م ،476/4:بع�د حديث فتح بني إس�حاق :يق�ال إن هذه املدينة هي القس�طنطينية ،وقد

صحت الرواية أن فتحها مع قيام الساعة».

وبذل�ك صار ك�ذب كعب أحاديث نبوية صحيحة ،روهتا املصادر املعتمدة! فهل رأيت كيف

استحمر اليهود رواة اخلالفة األغرار خلدمة مؤامرهتم؟! وكيف قبلت احلكومات هرطقة اليهود

اىل يومنا هذا ،ثم ال جتد أحد ًا منهم يسأل نفسه :لقد فتحت القسطنطينية ومضت سبع سنوات،
وسبعون ،وست مائة سنة ،فأين دجال كعب ،ومهديه ،وقيامته؟!
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 -15كان كعب بن ماتع يتفنن في تأييد مكذوباته
يف فائ�ق الزخمشري :185/2:ق�ال كع�ب أليب عثمان النه�دي« :إىل جانبك�م جب�ل مرشف

عىل البرصة يقال له سنام؟ فقال :نعم ،قال :فهل إىل جانبه ماء كثري السايف؟ قال :نعم .قال:

فإنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب»!

ورواه عن�ه أب�و نعيم يف احللية .13/6:وروى ابن محاد« :325/2:أول ما َي ِر ُد ُه الدجال س�نام،

جبل مرشف عىل البرصة وماء إىل جنبه ،كثري الساف يعني الرمل ،هو أول ما يرده الدجال»!
ثم صار كالمه حديث ًا عن النبي|! «ابن محاد»149/

 -16كعب يرد على رسول اهلل  |وأتباع الخالفة يطيعونه!
تقدم أن املغرية بن ش�عبة س�أل النبي|«:إن الناس يزعمون أن مع�ه الطعام والرشاب،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ق�ال :ه�و أهون على اهلل تعاىل م�ن ذلك»! لكن كعب� ًا أكد أس�اطري اليهود وصدقه املس�لمون

ماتع خالطه ثريد ،أي طويل
يف جبل الثريد! «ومنه حديث كعب :والدجال ُي َس َّخ ُر معه جبل ٌ

شاهق»! «لسان العرب ،328/8:وغريب ابن قتيبة ،271/1:وهناية ابن األثري .»293/4:فجعله جب ً
ال ماتع ًا

شاهق ًا ،ليكفي قبائل العرب! فاجلبل عىل اسم أبيه ،ألنه كعب بن ماتع!

 -17رد أهل البيت×مكذوبات كعب!
قال�ت مصادرن�ا إن ظهور امله�دي× مرحلة جديدة يف حي�اة الناس عىل األرض ،تس�تمر

اىل ي�وم القيام�ة فلا ظلم بعده�ا أبد ًا .وروين�ا أن اإلمام امله�دي× يملك طوي ً
س�ني
ال بعدد
ِّ

أه�ل الكهف ،ثم يرجع النبي|وبعض األئمة ^ وحيكمون ..الخ .فتسلس�ل األحداث:
ظه�ور امله�دي ثم نزول املس�يح× ،ثم خ�روج الدج�ال يف عرصمها والقضاء علي�ه ،ثم وفاة
عيسى ثم املهدي× ،وتستمر ودولة العدل اىل يوم القيامة.

فخ�روج الدج�ال يكون بعد ظه�ور املهدي ونزول املس�يح× .بينام تبنت مصادر الس�نيني
مقوالت اليهود التي زعمت أن املسلمني إذا فتحوا القسطنطينية وغلبوا الروم ُقتِ َل املهدي×،

وخ�رج الدج�ال ،ث�م نزل املس�يح× ،ثم ظه�رت يأجوج ومأج�وج ،ثم قام�ت القيامة! فقد
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جعلوا هذه األحداث العظيمة املتباعدة متتابعة ،ومجعوها يف س�بعة أش�هر أو سنني ،ثم جعلوها
أحاديث نبوية!

ويواجه�ك يف أم�ر القس�طنطينية س�ؤال ع�ن موقف كع�ب املري�ب ملصلحة ال�روم؟! فبعد

هزيمتهم يف س�ورية واجتاه املس�لمني اىل فتح القسطنطينية ،جعل كعب فتحها يستوجب خروج
الدجال ،وقتل مهدي املسلمني ،وقيام القيامة ،وهناية العامل؟! إقرأ ما رواه ابن أيب شيبة،650/ 8:

ع�ن معاذ بن جبل قال« :قال رس�ول اهلل|ُ :ع ْم َر ُ
وخراب
خراب يثرب،
ان بيت املق�دس
ُ
ُ
وفت�ح القس�طنطينية خروج
وخ�روج امللحمة فتح القس�طنطينية،
يث�رب خ�روج امللحم�ة،
ُ
ُ
الدج�ال! ثم رضب بيده عىل فخذ الذي حدَّ ث�ه أو منكبيه ،ثم قال :إن هذا هو احلق كام أنك

ها هنا ،أو كام أنت قاعد ،يعني معاذ ًا»!

ومثله أمحد 232/5:و  ،245وأبو داود ،110/4:كرواية أمحد الثانية بتفاوت يسير ،واحلاكم ،420/4:وصححه

وفي�ه :ث�م رضب مع�اذ عىل منك�ب عمر بن اخلط�اب فق�ال :واهلل إن ذلك حلق كام أن�ك جالس! والبغ�وي،482/3:
والدر املنثور.60/6:

أق�ول :إن صح�ت روايته�م ع�ن مع�اذ ،فه�ي تدل على أنه م�ن جمموع�ة املتهوكين تالميذ

احلاخامات ،وممن أخذوا عنهم أحاديث التخويف بالدجال!

واق�رأ م�ا رواه اب�ن ماج�ة ،1370/2:ع�ن عم�رو ب�ن ع�وف ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل|:

«ال تقوم الس�اعة حتى تكون أدنى مس�الح املس�لمني ببوالء ،ثم قال :يا عيل ،يا عيل ،ياعيل،
قال :بأيب وأمي ،قال :إنكم س�تقاتلون بن�ي األصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم ،حتى خترج

إليهم ُروقة اإلسلام أهل احلجاز الذين ال خيافون يف اهلل لومة الئم ،فيفتتحون القسطنطينية
بالتس�بيح والتكبير ،فيصيب�ون غنائم مل يصيب�وا مثلها حتى يقتس�موا باألترس�ة ،ويأيت آت

فيقول :إن املسيح قد خرج يف بالدكم ،أال وهي كذبة ،فاآلخذ نادم والتارك نادم».

ويف فت�ن ابن مح�اد ،55/1:ع�ن عمران بن حصين عن النبي|ق�ال« :تك�ون أربع فتن؛

األوىل يس�تحل فيه�ا ال�دم ،والثانية يس�تحل الدم واملال ،والثالثة يس�تحل فيه�ا الدم واملال
والفرج ،والرابعة الدجال».

ويف فتن ابن محاد« :555/2:خيرج الدجال يف الفتنة الرابعة ،بقاؤه أربعون سنة».
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ويف فت�ن ابن مح�اد« :517/2:عن كعب قال:كان يقال كلب الس�اعة الدجال» .أي خروجه

ملازم للقيام�ة كام يالزم الكلب صاحبه! وال بد أن يكون كعب ترجم ذلك من تلمودهم ،ألن
أحاديث الدجال مل ترد يف التوراة ،كام قال ابن حجر.

وق�د ح�ذف كعب األحبار تطبيق قوم�ه اليهود للدجال عىل نبي اهلل املس�يح×! كام أضاف

اليه ظهور املهدي ونزول املس�يح×وقتاهلام للدجال وذلك مداراة للمس�لمني! لكنه يف نفس

الوق�ت أدخ�ل مفاهيم هيوديته يف عقي�دة املهدي والدجال ،مثل أن الدج�ال عريب ،وأن املهدي
الحيقق هدفه ،بل ُيقتل ،وأن الكعبة تهُ دم ،ومكة خترب!

ختام� ًا ،اتضح لك خطورة أحاديث كعب ،وأهنا حتولت اىل أحاديث عن النبي|مع أنه مل

يره! وقد ذكرنا تقديس عمر لكعب ،ثم عثامن بعده ،ثم معاوية ،وكان يتنقل بني املدينة والش�ام
ومرص والقسطنطينية!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�د بل�غ تقدي�س كعب عند رواة اخلالف�ة أنه يقول ما ش�اء فيحوله أبو هري�رة ،وعبد اهلل بن

عم�رو الع�اص ،وعب�د اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن سلام ،ووهب بن منب�ه ،وغريهم ،اىل حديث
يسنده اىل النبي| ،تصديق ًا لكعب!

 -18الكذابون قبل الدجال!
روى الس�نيون أن�ه يك�ون قب�ل الدجال ثالث�ون كذاب ًا ،أو س�بعون .ورواي�ة الثالثني عندهم

صحيح�ة .وورد عندن�ا أن�ه يكون يف هذه األم�ة اثنا عرش إم�ام هدى ،واثنا عشر إمام ضالل،

وثالث�ون كذاب� ًا .واملقصود الدجال�ون البارزون قبل الدجال األصلي ،وإال فهم مئات! ومنهم
بعض رواة أحاديث الدجال!

الناس يف مس�يلمة قب�ل أن يقول
روى عب�د ال�رزاق ،392/11:ع�ن أيب بك�رة ق�ال:
«أكث�ر ُ
َ

رس�ول اهلل|فيه شيئ ًا ،فقام رس�ول اهلل|خطيب ًا فقال :أما بعد ،ففي شأن هذا الدجال
الذي قد أكثرتم فيه فإنه كذاب من ثالثني كذاب ًا خيرجون بني يدي املسيح ،وإنه ليس من بلد

إال يبلغه رعب املسيح إال املدينة ،عىل كل نقب من أنقاهبا ملكان يذبان عنها رعب املسيح».

انتهى .فهم يعربون عن الدجال عن لسان النبي|باملسيح وهو تعبري كعب واليهود! ومعنى
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أنقاهب�ا :مداخلها من بني اجلبال .وابن محاد ،551/2:وأمحد ،41/5:وبخاري ،75/9:وابن حبان،225/8:
واحلاكم ،541/4:والزوائد.332/7:

وروى ابن أيب ش�يبة ،665/ 8:عن عبيد بن عمري الليثي قال «:قال رس�ول اهلل| :التقوم

الساعة حتى خيرج ثالثون كذاب ًا ،كلهم يزعم أنه نبي قبل يوم القيامة».

ونح�وه أمح�د 95/2:و  ،103و 117و  236و  312و  429و  ،530وصحي�ح بخ�اري ،243/4:كرواي�ة

أمح�د الرابع�ة بتف�اوت يسير ،ع�ن عب�د ال�رزاق ،ويف ،74/9:كرواي�ة أمح�د اخلامس�ة ،ورواه يف ع�دة مواض�ع.

ومس�لم ،189/ 8:كرواي�ة أمح�د الرابع�ة ،ويف اب�ن أيب ش�يبه ،655/ 8:ع�ن أن�س :إن بين ي�دي الدج�ال لس�ت ًا

وسبعني دجاالً .ويف جممع الزوائد ،333/7:عن أيب يعىل :نيف وسبعون دجاالً...

هذا ،وتزيد أحاديثهم يف الدجال عىل جملد! وهي من نوع ما قدمناه ،وأسوأ.

ختام في دابة األرض ويأجوج ومأجوج
خل�ط رواة اخلالف�ة أحادي�ث امله�دي× بأحادي�ث الدج�ال وأحاديث عالم�ات القيامة،

فجعلوها قطعة واحدة!

وكذل�ك فعل�وا بآي�ة داب�ة األرض ،ويأج�وج ،املذكورتين يف الق�رآن ،فجعل�وا وقتهما

عن�د ظهورامله�دي ونزول عيس�ى× .بل زعم�وا أن عيس�ى× يقاتل الدج�ال ثم يأجوج
ومأج�وج! م�ع أن وق�ت داب�ة األرض يف الرجعة أي بعد ظه�ور امله�دي× ،ويأجوج قرب
القيامة! وقد جاءهتم هذه التصورات للمستقبل ،من اإلرسائيليات وخياالت كعب!

ُ
آية دابة األرض التي تكلم الناس!

َ َ ْ َ َّ
ُ ُ ىَ
َ ْخ َ ُ َ َّ
َ َ َ ُْ
ونَ .و ِإن ُه
ق�ال اهلل تع�اىلِ :إ ّن هذا الق ْ���ر َآن َيق ّص َعل َب ِ ين ِإ ْس َ���را ِئيل أ كث َر ال ِذي ُه ْم ِفي ِ���ه ي�ت ِلف
ْ
َ ْ هَ ُ ْ ُ مْ ُ ْ
هَ ُ ً َ َ مْ َ ٌ ْ ْ َ َ َ َ ْ
َّ َ
َ َ َّ ْ َ
ىَ اهلل ِإنك
ل���دى ور
ك ِه َوه َو ال َع ِز ُيز ال َع ِل ُمي .فت َوكل عل ِ
حة ِلل ُمؤ ِم ِن نيِ .إ ّن َر ّبك َيق ىِض بين���م ِبح ِ
َْ
َ
َ
ّ
ُ
مْ
مْ
َ
َع�َل�ىَ حْ َ
الب نِ ّ َ ُ ْ ُ َ ْ ىَ َ ُ ْ ُ ُّ َّ ّ َ َ
���اء إذا َول ْوا ُم ْدبر ي َ
ال ّ ُ
���نَ .و َما أن َت
ِِ
ِ
���ق ِ
يِ .إنك ال تس ِ���مع الو ت وال تس ِ���مع الصم الدع ِ
َ َ َْ ُ
���ن ب َآيا ِت َنا َف ُه ْم ُم ْس ِ���ل ُم َ
���ادى ْال ُع ْم َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ
ونَ .و ِإذا َوق َع الق ْول
هِ َب ِ
���ي عن ضالل هِ ِتم ِإن تس ِ���مع ِإال من يؤ ِم ِ
ِ
حَ ُ
َع َل هْي ْم َأ ْخ َر ْج َنا هَ ُل ْم َد َّاب ًة م َن األرض ُت َك ّل ُم ُه ْم َأ َّن َّ
الن َاس َك ُانوا ب َآيا ِت َنا ال ُي ِوق ُن َ
ونَ .و َي ْو َم ْنش ُر ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ َ َ َ َّ
مَ حُ
ُ ّ ُ َّ َ ْ ً َّ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ىَ َ
.ح ّت ِإذا َج ُاءوا قال أ كذ ْب مُ ْت ِب َآي ىِات َو ْل ِت ُيطوا هِ َبا
ك ِل أم ٍة فوجا مِمن يك ِذب ِبآيا ِتنا فهم يوزعون
َ
ونَ .و َو َق َع ْال َق ْو ُل َع َل هْي ْم َبا َظ َل ُموا َف ُه ْم ال َي ْن ِط ُق َ
ِع ْل ًما أ ْم َم َاذا ُك ْن ْت َت ْع َم ُل َ
ون».سورة النمل85-76:
ِ مِ
فاآلي�ات خط�اب لليه�ود ومعه�م املعاندون الذي�ن تعمدوا أن ال يس�معوا وال َي َ�ر ْوا حقائق
الكون! فسماهم اهلل موتى وأمر رسوله|أن يرصف النظر عنهم ،ألهنم سيبقون هكذا حتى
يقع القول عليهم ،وخيرج اهلل هلم دابة من األرض تكلمهم!

ومل حت�دد اآلية وقت ه�ذه احلدث ،فقد يكون قرب القيامة ،وقد يكون قبلها بألوف الس�نني،
َ َْ ُ َ
َ َ
كام أن تعبريَ :وق َع الق ْول َعل هْ ِي ْم ،مل يستعمل يف القرآن إال يف دابة األرض ،واستعملَ :ح ّق الق ْول
مَ
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ّ ْ َّ
َ َ َ ْ َ ُ ىَ َ ْ َ
ألن َج َه ّ َن« .السجدة »13:لق ْد َح ّق الق ْول َعل أ كث ِر ِه ْم«.يس.»7 :
للقيامة :ول ِكن حق القول ِم ِ ين الم
َ َ َّ َ َ َ
َْ ُ
قال ال ِذ
ين َح ّق َعل هْ ِي ُم الق ْول« .القصص.»62:

كما أن كلمة «وقع» اس�تعملت يف القرآن لوقوع الرجز «األع�راف »134والرجس «األعراف»71
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المه ـ ــدي[

ووقوع العذاب الدنيوي «یونس .»51

يقرب م�ا يف أحاديثنا من أن دابة األرض تكون يف الرجعة ،وهي مرحلة من احلياة تبدأ
وه�ذا ِّ

بظهوراملهدي × ويرجع فيها النبي|وعدد من األنبياء واألئمة^ إىل الدنيا ،بعضهم زائر ًا

ملدة قصرية ،وبعضهم حيكم يف األرض مدة .ويدل عىل ذلك اآلية التي تليها فقد نصت عىل ٍ
حرش
ُ
خاص لفئات قبل احلرش العامَ :و َي ْو َم حَ ْن ُش ُر ِم ْن ُك ّل أ َّم ٍة َف ْو ًجا مِ َّم ْن ُي َك ّ ِذ ُب ب َآيا ِت َنا َف ُه ْم ُي َوز ُع َ
ون.
ِ
ِ
َّ َ َ ٌ َ ىَ َ ْ ُ َ ّ َ َ ً
���ز ل آية..
ويف تفسير القم�ي« :198/1:ع�ن أيب جعفر× يف قول�هِ :إن اهلل ق ِادر عل أن ين ِ
وسيريكم يف آخ�ر الزمان آيات ،منه�ا دابة يف األرض ،والدجال ،ونزول عيس�ى بن مريم،

وطلوع الشمس من مغرهبا».

وق�د اس�تعمل تعبير آخر الزم�ان لفرتة كبيرة من عم�ر احلياة تب�دأ من بعث�ة النبي| اىل

آخ�ر الدني�ا .كام أن التسلس�ل يف الرواية جاء من ال�راوي ،ألن األئمة^نص�وا عىل أن ظهور
املهدي× قبل الدجال ودابة األرض.

ويف الكايف ،197/1:والبصائر ،199/وطبعة ،219/عن أيب جعفر× أن علي ًا× قال يف حديث

الست :علم املنايا والباليا والوصايا واألنساب وفصل اخلطاب .وإين
أعطيت
طويل« :ولقد
َّ
ُ

الكرات ودولة الدول ،وإين لصاحب العصا وامليس�م ،والدابة التي تكلم الناس».
لصاحب َّ
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يك�ر أي يرجع اىل الدني�ا مع النبي|ويك�ون صاحب الدابة
وه�و ٌّ
ن�ص عىل أن علي ًا× ُّ

أي تأمت�ر بأم�ره فتكلم الناس ،والعصا هنا لعلها عىص موس�ى×وقد ورد أهنا عصا آدم×،

فتك�ون آي�ة يف الرجع�ة .ويك�ون ا َمل ْي َس�م أي اآللة الت�ي تضع عالمة على جبهة بع�ض الكفار،
ومعن�اه تصني�ف الن�اس الذين اليؤم�ل صالحهم يف دول�ة اإلم�ام املهدي×ليعرفهم الناس

وحيذروا منهم ،ألن امليس�م يرافق دابة األرض والدابة آية للمعاندين من اليهود وأمثاهلم ،فلعل

الوسم هلم أيض ًا.

وقد نصت أحاديث أهل البيت^ عىل أن دابة األرض من آيات الرجعة ،وليست من آيات
ْ
َ َْ ً
َ ُ
مَ َ ُ
ُ
َ
ات َر ّ ِبك ال َي ْنف ُع نفس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل
القيام�ة ،قال اهلل تعاىلَ :ي ْو َم َيأ ِ يت َب ْعض َآي ِ
َ ً
َ َ
أ ْو ك َس َب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْيرا.
ففي خمترص البصائر 210/عن أيب عبد اهلل×قال :إن العذاب األدنى الدابة والدجال.

ويف املحاس�ن ،236/ع�ن عبد اهلل بن س�ليامن العام�ري ،عن أيب عبد اهلل× ق�ال« :ما زالت

األرض وهلل فيه�ا حج�ة يعرف احللال واحلرام ويدعو إىل س�بيل اهلل ،وال تنقطع احلجة من
َ َْ ً
األرض إال أربعني يوم ًا قبل يوم القيامة ،فإذا رفعت احلجة أغلق باب التوبة ومل َي ْنفع نفس���ا
َ
إ َميانهُ َ ���ا مَ ْل َت ُك ْ
���ن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أن ترفع احلجة .وأولئك رشار من خلق اهلل ،وهم الذين تقوم
ِ
عليهم القيامة».

دابة األرض في مصادر السنيين
تكثر يف مصادرهم اإلرسائيليات ،وتتش�ابه عنارص األس�طورة يف أحاديثهم يف الدجال ودابة
ْ
ُ
األرض ويأج�وج ومأج�وج! وأول م�ا تالحظه أهنم ربط�وا دابة األرض بآيةَ :ي ْ���و َم َيأ ِ يت َب ْعض
َ ً
َ َْ ً
مَ َ ُ
َ ُ َ َ
َ
ات َر ّ ِبك ال َي ْنف ُع نفس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َ���ب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْيرا .فقد روى
َآي ِ

اب�ن أب�ی ش�يبة ،669/ 8:ع�ن أيب هري�رة ،ق�ال رس�ول اهلل‘« :ثلاث إذا خرج�ن ال ينفع

نفس� ًا إيامهن�ا مل تك�ن آمن�ت من قب�ل :طل�وع الش�مس م�ن مغرهب�ا ،والدج�ال ،والدابة».
ومثله أمحد 445/2:ومسلم ،95/ 1:وأبو عوانة ،107/1:والرتمذي ،264/5:وصححه ،وتفسري الطربي،76/8:
وكثري من مصادرهم.
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ويف الطبراين الكبير ،214/9 :ع�ن ابن عمر ق�ال« :التوبة معروضة عىل اب�ن آدم إن قبلها،

م�ا مل خي�رج إح�دى ثلاث :م�ا مل تطل�ع الش�مس م�ن مغرهب�ا ،أو خت�رج الداب�ة ،أو خت�رج
يأجوج ومأجوج».

م�ع أهنم رووا ما يوافق مذهب أهل البيت^وأن التوب�ة تبقى مفتوحة ،وصححوه ،لكنهم

أعرضوا عنه حب ًا بأحاديث كعب وتالميذه! فقد روى احلاكم ،485/4:يف وصف دابة األرض:

«ث�م خيرج الدجال فيأخذ املؤمن منه كهيئة الزكمة ،وتدخل يف مس�امع الكافر واملنافق حتى

يكون كالشئ احلنيذ ،وإن التوبة ملفتوحة ،ثم تطلع الشمس من مغرهبا .هذا حديث صحيح

عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه».

من مبالغاتهم و إسرائيلياتهم في دابة األرض
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 .1يف كيفي�ة خ�روج الدابة :يف الطرباين األوس�ط ،98/1:عن عبد اهلل ب�ن عمرو العاص قال:

قال النبي‘« :إذا طلعت الشمس من مغرهبا خير إبليس ساجد ًا ينادي إهلي مرين أن أسجد

ملن ش�ئت فتجتمع إليه زبانيته فيقولون :ياس�يدهم ما هذا الترضع؟ فيقول :إنام س�ألت ريب
أن ينظرين إىل الوقت املعلوم وهذا الوقت املعلوم ،ثم خترج دابة األرض من صدع يف الصفا
فأول خطوة تضعها بأنطاكية ،ثم تأيت إبليس فتلطمه».

وعل�ق علي�ه ابن كثري يف تفسيره« :202/2:حديث غريب جد ًا وس�نده ضعيف ،ولعله من

الزاملتني اللتني أصاهبام عبداهلل يوم الريموك! فأما رفعه فمنكر ،واهلل أعلم».

وه�ذا ال�كالم من ابن كثري يوجب الش�ك يف كل م�ارواه عبد اهلل بن الع�اص ،ألنه كان عنده

محل بعري أو محالن من كتب حصل من الشام وكان حيدث منها! وأخطر ما يف األمر أن ابن كثري

يق�ول إن اب�ن الع�اص قد يكذب عىل النبي ‘يف نس�بته اليه ما يرويه م�ن الزاملتني! ويرسي
ه�ذا الش�ك اىل عب�د اهلل بن عمر ،فهو مثله ،بل ق�د خيتلط مع ا بن العاص عندما يقال يف الس�ند

«عن عبداهلل» بدون إسم أبيه!

 .2زعم�وا أن داب�ة األرض تط�ارد الن�اس! روى الطيالسي ،144/ع�ن طلحة ،ق�ال« :ذكر

رس�ول اهلل‘ الداب�ة فق�ال :هل�ا ثالث خرج�ات من الده�ر ،فتخ�رج يف أقصـ�ى البادية
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وال يدخ�ل ذكره�ا القري�ة يعني مكة ،ث�م تكمن زمان ًا طويل ً
ا ثم خترج خرج�ة أخرى دون

ذل�ك ،فيعل�و ذكرها أهل البادي�ة ويدخل ذكرها القرية يعني مكة .قال رس�ول اهلل‘ :ثم

بينما الناس يف أعظم املس�اجد عىل اهلل حرمة وخريها وأكرمها املس�جد احلرام ،مل َي ُر ْعهم إال
وه�ي ترغ�و بني الركن واملقام ،تنفض عن رأس�ها الرتاب فأرفض الناس معها ش�تى ومع ًا،

وثب�ت عصابة من املؤمنني وعرفوا أهنم لن يعج�زوا اهلل ،فبدأت هبم فجلت وجوههم حتى
جتعله�ا كأهنا الكوك�ب الدري ،وول�ت يف األرض اليدركها طالب والينج�و منها هارب،

حت�ى أن الرج�ل ليتع�وذ منها بالصالة فتأتيه م�ن خلفه فتقول :يا فالن ي�ا فالن اآلن تصيل!
فيقبل عليها ِ
فتس ُمه يف وجهه ثم تنطلق ،ويشرتك الناس يف األموال ويصطحبون يف األمصار
يعرف املؤمن من الكافر حتى أن املؤمن يقول :ياكافر إقضني حقي ،وحتى أن الكافر يقول:

يا مؤمن إقضني حقي».

ورواه ابن مح�اد يف666/2:وبعده�ا ،بصي�غ أخ�رى وإضافات ،وفيه�ا :فيهريق األم�راء فيها

الدم�اء .ويف تفسير الطبري « :خت�رج الدابة من الصف�ا أول ما يبدو رأس�ها ملمعة ذات وبر
وري�ش ،مل يدركه�ا طالب ولن يفوهت�ا هارب» والطبراين الكبير ،193/3:واحلاكم،484/4:

وصحح�ه ،وبس�ند آخ�ر وصحح�ه على رشط الش�يخني! ونح�وه ال�در املنث�ور،116/5:

وفي�ه« :وهل�ا عن�ق مش�ـرف يراها م�ن باملش�ـرق كام يراه�ا من باملغ�رب ،وهلا وج�ه كوجه

إنس�ان ومنق�ار كمنق�ار الطير ،ذات وب�ر وزغ�ب ،معه�ا عصا موس�ى وخاتم س�ليامن بن
داود ،تن�ادي بأعلى صوهت�ا :إن الن�اس كان�وا بآياتنا ال يوقن�ون ،ثم بكى رس�ول اهلل‘،

فقي�ل :ي�ا رس�ول اهلل وم�ا بع�د؟ ق�ال :هنات وهن�ات ثم خص�ب وري�ف حتى الس�اعة».
ِ
ني
ويف زه�ر الف�ردوس  :64/4ق�ال‘« :مثل أمتي ومث�ل الدابة التي خترج كمث�ل ح ٍيز ُب َ

وسدت أبوابه و ُطرح فيه من الوحوش كلها ،ثم جئ باألسد فطرح وسطها
ورفعت حيطانه ُ
فانذع�رت وأقبلت إىل النفق تلمس�ه م�ن كل جانب ،كذلك أمتي عند خ�روج الدابة ال يفر

منها أحد إال مثلت بني عينيه ،وهلا سلطان من ربنا عظيم».

 .3واخرتع�وا هلا صفات أس�طورية :قال ابن محاد ،665/2:عن الش�عبي قال« :دابة األرض

ذات وبر ،تنال رأسها السامء».
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ويف ال�در املنث�ور ،116/5:ع�ن الش�عبي« :إن داب�ة األرض ذات وب�ر تناغي السماء .وعن

ابن عباس :الدابة مؤلفة ذات زغب وريش ،فيها من ألوان الدواب كلها»!

ويف التبيان  ،119/8عن ابن عمر«:خترج حتى يبلغ رأسها الغيم فرياها مجيع اخللق».

ويف تفسير ابن كثري ،388/3:عن أيب الزبري« :رأس�ها رأس ثور ،وعينها عني خنزير ،وأذهنا

أذن في�ل ،وقرهن�ا قرن إب�ل ،وعنقه�ا عنق نعام�ة ،وصدرها صدر أس�د ،ولوهنا ل�ون نمر،
وخارصهتا خارصة هر ،وذنبها ذنب كبش ،وقوائمها قوائم بعري ،بني كل مفصلني اثنا عرش

ذراع� ًا ،خترج معها عصا موس�ى وخاتم س�ليامن ،فال يبقى مؤم�ن إال نكتت يف وجهه بعصا

موس�ى نكتة بيضاء فتفش�و تل�ك النكتة حتى يبيض هل�ا وجهه ،واليبقى كاف�ر إال نكتت يف
وجهه نكتة سوداء بخاتم سليامن ،فتفشو تلك النكتة حتى يسود هبا وجهه .وعن أيب هريرة:

ما بني قرنيها فرسخ للراكب».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف س�نن الداين ،104/حدي�ث يف عدة صفحات عن حذيفة قال« :قلت :يا رس�ول اهلل وما

الدابة؟ قال :ذات و َبر وريش ،عظمها س�تون ميالً ،ليس يدركها طالب ،وال يفوهتا هارب،
ِ
�م الناس مؤمن ًا وكافر ًا ،فأما املؤمن فترتك يف وجهه كالكوكب الدري ،وتنكت بني عينيه
تَس ُ

مؤمن ،وأما الكافر فتكتب بني عينيه نكتة سوداء ،وتكتب بني عينيه كافر».

ويف تاري�خ بخ�اري :316/3:ع�ن أيب هريرة ع�ن النبي‘«:خترج الداب�ة فتصـرخ ثالث
ِ
�م الناس عىل خراطيمه�م ،ثم يعمرون فيكم
رصخ�ات»! ويف الزوائ�د ،6/8:عن أمحدَ « :فتَس ُ
حتى يشرتي الرجل البعري فيقول :ممن اشرتيته؟ فيقول :اشرتيته من أحد املخ َّطمني» .ويفهم

منه أن َخ ْط َمها عىل اجلباه خاص بفئة من الناس ،وهذا ير ُّد ما نصوا عليه من أن خطمها شامل.
فانظر اىل خيال هؤالء البدو الكذبة ،كيف اختلط مع اإلرسائيليات!

َ .4
وكذبوا عىل النبي‘ فقالوا إنه حدد مكان خروجها ،للصحايب بريدة األسلمي ،فروى

عن�ه أمح�د ،357/5:أنه قال« :ذهب يب رس�ول اهلل‘إىل موضع بالبادية قريب� ًا من مكة فإذا
أرض يابسة حوهلا رمل ،فقال رسول اهلل‘ :خترج الدابة من هذا املوضع ،فإذا فِترْ ٌ يف شرب»!
ويف ال�در املنث�ور :117/5:أخرج البخ�اري يف تارخيه ،وابن ماجة ،واب�ن مردويه عن بريدة..

لك�ن اب�ن عمرو الع�اص صاحب الزاملتني جع�ل مكان خروجه�ا الصفا ،فقال كام يف تفسير
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بنعلي هاتني فل�م أم�س األرض قاع�د ًا حتى أقف
الطبري« :10/20:ل�و ش�ئت النتعل�ت
َّ

على األحج�ار التي خترج الدابة من بينها ،ول�كأين هبا قد خرجت يف عقب ركب من احلاج.
قال :فام حججت قط إال خفت أن خترج بعقبنا»!

ويف ابن مح�اد ،662/2:وبعدها ،عن عطاء ،ق�ال« :رأيت عبد اهلل بن عمرو وكان منزله قريب ًا

من الصفا ،رفع قدمه وهو قائم وقال :لو شئت مل أضعها حتى أضعها عىل املكان الذي خترج

منه الدابة»!

ث�م أبعده�ا اب�ن العاص قلي ً
ال ع�ن الصفا وزعم أهنا خت�رج من مكة من «ش�عب باألجياد»!

كام يف ابن محاد ،وابن أيب شيبة ،67/15:ووافقه أبو هريرة.2569/7:

أم�ا زميل�ه اب�ن عمر فوافقه عىل أهن�ا خترج من الصفا ،وق�ال إهنا التكلم الن�اس! بل ختتمهم

يف احلج وتنتهي مهمتها ،فرتفع قدمها من مكة وتضع أول خطوة هلا يف أنطاكية وتذهب! وروى

عنه ابن محاد ،667/2:قال« :أال أريكم املكان الذي قال رسول اهلل‘إن دابة األرض خترج

منه؟فرضب بعصاه الشق الذي يف الصفا».

وأن�ت ت�رى الكذب واهلرطقة يف هذه الروايات يف داب�ة األرض والدجال ويأجوج ،حتى لو

صححوها عىل رشط الش�يخني ورشط كل الشيوخ! والعجيب أهنم أكثروا منها وقللوا الرواية
يف القضايا املصريية التي سفكت فيها دماء املسلمني ،كاخلالفة بعد النبي‘!

ً
رواية أن عليا ×دابة األرض ورواية نفي ذلك
يف ال�در املنث�ور :117/5:وأخ�رج ابن أيب حاتم ،عن النزال بن سبرة ق�ال« :قيل لعيل بن أيب

طالب :إن ناس� ًا يزعمون أنك دابة األرض ،فقال :واهلل إن لدابة األرض ريش ًا وزغب ًا وما يل
ري�ش وال زغب ،وإن هل�ا حلافر ًا وما يل من حافر ،وإهنا لتخرج حضر الفرس اجلواد ثالث ًا،
وما خرج ثلثاها».

وابن سربة عثامين اهلوى ،ويقصد أن بعض الشيعة يف زمن أمرياملؤمنني×كانوا يقولون إن علي ًا

ه�و داب�ة األرض املوعودة! وإنه س�أل علي ًا× فنف�ى ذلك ووصف دابة األرض كما يصفها رواة

اخلالفة ،وأن طوهلا أكثر من ميدان تقطعه الفرس الرسيعة حتى تتعب ،وهو نحو مخسة كيلو مرتات!
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وق�د روت مصادرنا أن معاوية س�أل األصبغ بن نباتة نفس س�ؤال ابن سبرة ،قال األصبغ:

«ق�ال يل معاوي�ة :ي�ا معشر الش�يعة تزعم�ون أن علي� ًا داب�ة األرض؟ فقلت :نح�ن نقول!
اليه�ود تقول�ه! قال :فأرس�ل إىل رأس اجلالوت فقال :وحيك جتدون داب�ة األرض عندكم؟

فق�ال :نع�م .فقال :وم�ا هي؟ فقال :رجل .فقال :أتدري ما اس�مه؟ قال :نعم ،اس�مه إيليا،

يل فق�ال :وحي�ك ي�ا أصبغ ،م�ا أق�رب إيليا من علي»! «خمتصر البصائ�ر،208/
ق�ال :فالتف�ت إ َّ
تأويل اآليات .»404/ 1

ويبدو أن األمويني كانوا يشيعون ذلك لتشويه صورة عيل× بسبب أنه صاحب دابة األرض

فجعل�وه نف�س داب�ة األرض! وقد يك�ون ذلك تسرب منه�م اىل مصادرنا! ففي رواية تفسير

القمي«:130/2:ع�ن عيل×وأيب ذر وعامر ،أن رس�ول اهلل‘ ج�اء إىل أمرياملؤمنني×

وه�و نائ�م يف املس�جد ق�د مج�ع رم ً
ال ووض�ع رأس�ه عليه فحرك�ه برجله ث�م قال ل�ه :قم يا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

[صاحب] دابة اهلل! فقال رجل من أصحابه :يا رسول اهلل أيسمي بعضنا بعض ًا هبذا اإلسم؟
َ َ َْ ُ َ
فق�ال :ال واهلل م�ا هو إال له خاص�ة وهو الدابة التي ذكر اهلل يف كتاب�هَ :و ِإذا َوق َع الق ْول َعل هْ ِي ْم
َ
ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َّ َّ
الن َاس َك ُانوا ب َآيا ِت َنا ُ
الي ِوق ُن َ
أ ْخ َر ْج َن���ا هَ ُل ْ���م َد َّاب ًة ِم َ
ون ،ثم قال :يا عيل إذا كان
ن
أ
م
ه
م
ل
ك
ت
األرض
ن
ِ
ِ
ِ
�م به أعداءك .فقال رجل أليب
�م تَس ُ
آخر الزمان أخرجك اهلل يف أحس�ن صورة ،ومعك َم ْي َس ٌ
عبد اهلل× :إن الناس يقولون هذه الدابة إنام ت ِ
َكل ُمهم .فقال أبو عبد اهلل× :كلمهم اهلل يف
حَ ُ
نار جهنم ،إنام هو ُي َك ِّل ُمهم من الكالم! والدليل عىل أن هذا يف الرجعة قولهَ :و َي ْو َم ْنش ُر ِم ْن
َ
مَ حُ
ُ ّ ُ َّ َ ْ ً
ونَ .ح ّىَت إ َذا َج ُاءوا َق َال أ َك َّذ ْ
جا مِ َّم ْن ُي َك ّ ِذ ُب بآيا ِت َنا َف ُه ْم ُي َوز ُع َ
ْ
ب
ك ِل أم ٍة فو
آيات َو ْل ِت ُيطوا هِ َبا
ت
ب
ِ
ِ
ِ ِي
ْ ًَ
ما أ َّم َاذا ُك ْن مُ ْت َت ْع َم ُل َ
ِعل
ون؟!

ق�ال :اآليات أمرياملؤمنني واألئم�ة^ .فقال الرجل أليب عب�د اهلل× :إن العامة تزعم
ُّ َُ َ
حَ ُ
أن قولهَ :و َي ْو َم ْنش ُ���ر ِم ْن ك ِل أ ّم ٍة ف ْو ًجا ،عنى يوم القيامة ،فقال أبو عبد اهلل× :أفيحرش اهلل
ََ
َ َ
من كل أمة فوج ًا ويدع الباقني؟ ال ،ولكنه يف الرجعة ،وأما آية القيامة فهيَ :و َحش ْ���رن ُاه ْم فل ْم
ُ َ ْ هْ ُ ْ َ َ ً
نغ ِادر ِمنم أحدا».
أق�ول :حيتم�ل أن يكون أص�ل الرواية «صاحب دابة اهلل»! فس�قطت كلم�ة «صاحب» التي

جاءت يف رواية الكايف وبصائر الدرجات .ويف مقابلها روى مصدران مها تفسري القمي وخمترص
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البصائ�ر ،أن دابة األرض ه�ي عيل×! ففي خمترص البصائر ،206/عن أيب عبد اهلل اجلديل قال:

«دخل�ت على عيل ب�ن أيب طالب×فق�ال :أال أحدثك ثالث� ًا قبل أن يدخل علي وعليك

داخ�ل؟ أن�ا عبد اهلل أن�ا داب�ة األرض صد ُقها وعدلهُ ا وأخ�و نبيها ،أال أخبرك بأنف املهدي
وعينه ؟ قال :قلت :نعم ،فرضب بيده إىل صدره فقال :أنا».

وعن اجلديل أيض ًا يف ،207/قال« :دخلت عىل عيل× فقال :أحدثك بس�بعة أحاديث إال

أن يدخ�ل علين�ا داخل ،قال :قل�ت :إفعل جعلت فداك ،قال :أتع�رف أنف املهدي وعينه؟
ق�ال :قلت :أنت يا أمرياملؤمنني .فقال :الدابة وم�ا الدابة ،عدهلا وصدقها وموقع بعثها واهلل
مهلك من ظلمها ،وذكر احلديث».

ويف ،208/ع�ن األصب�غ بن نباتة قال« :دخلت عىل أمرياملؤمنني× وهو يأكل خبز ًا وخ ً
ال
َ َ ََ َ َْ ُ َ
هَ َ ً
َ ْ
���ع الق ْول َعل هْ ِي ْم أخ َر ْج َن���ا لم َد ّابة ِم َن
وزيت� ًا فقلت :ي�ا أمرياملؤمنني قال اهلل عز وجل :و ِإذا وق
األرض ُت َك ّل ُم ُه ْ���م َأ َّن َّ
الن َاس َك ُان���وا ب َآيا ِت َنا ُ
الي ِوق ُن َ
ون ،فام هذه الداب�ة ؟ قال :هي دابة تأكل خبز ًا
ِ
ِ
وخ ً
ال وزيت ًا»!

أما رواية تفسري القمي ،131/2:فهي عن أيب عبد اهلل× ،قال رجل لعامر بن يارس« :يا أبا اليقظان
َ
آي�ة يف كتاب اهلل قد أفس�دت قلبي وش�ككتني ،قال عمار :وأي آية هي؟ قال :ق�ول اهلل َو ِإذا
ََ َ َْ ُ َ
هَ َ ً
َ ْ
���ع الق ْول َعل هْ ِي ْم أخ َر ْج َنا لم َد ّاب���ة ِم َن األرض اآلية ،فأي دابة هي؟ قال عامر :واهلل ما أجلس
وق
وال آكل وال أرشب حت�ى أريكها ،فجاء عامر مع الرجل إىل أمرياملؤمنني× وهو يأكل متر ًا
هلم! فجلس عامر وأقبل يأكل معه ،فتعجب الرجل منه ،فلام
وزبد ًا ،فقال له :يا أبا اليقظان َّ

قام عامر قال له الرجل :سبحان اهلل ياأبا اليقظان حلفت أنك ال تأكل وال ترشب وال جتلس

حتى ترينيها؟! قال عامر :قد أريتكها إن كنت تعقل».

أق�ول :القدر املتيقن م�ن الروايات أن علي ًا× صاحب داب�ة األرض ،وأهنا خترج يف رجعته

مع النبي‘ ،ولعل أصل القول بأن علي ًا×دابة األرض جاء من قوله×« :وإين لصاحب

العصا وامليسم والدابة التي تكلم الناس» أي يف الرجعة .ولعل الشبهة من قراءة الدابة بالضم

عطف عىل امليسم والعصا.
مع أهنا بالكرس،
ٌ
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آيات يأجوج ومأجوج

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مُ َّ َ ْ َ َ َ َ ً َ ّىَ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ ُ
الش ْ
س َو َج َد َها ت ْطل ُع
���م
قال اهلل تعاىل يف قصة ذي القرنني«:ث أتبع س���ببا .حت ِإذا بلغ مط ِلع
ِ
َ
ََ َ َ َ
مُ
�َل�ىَ َ مَ َ ْ هَ
َ
ىَ
ُ
َ ْ
َع ق ْو ٍم ْل جْن َعل ُل ْم ِم ْن ُدونهِ َ ا ِس ْ���ت ًرا .كذ ِل���ك َوق ْد أ َح ْط َنا مِ َبا ل َد ْي ِه خ ْب ًراّ .ث أت َب َع َس َ���ب ًباَ .ح ّت
َ َ َ َ َ ْ نَ َّ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ن َ
ي ِإ ّن يأجوج
ونما قوما اليكادون يفقهون قوال .قالوا يا ذا القرن ِ
ِإذا بلغ بي السدي ِن وجد ِمن د ِ
َ
َ
ُ َ َ َ ً ىَ
ً َ َ
َ َ
َ ْ
َومأج���وج ُم ْف ِس ُ���د َ
ون ِ يف األرض ف َه���ل جْن َعل لك خ ْرج���ا َعل أ ْن جْت َع���ل َب ْي َن َنا َو َب ْي هَ ُن ْم َس ّ���دا .قال
َ َ َّ
ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ هَ ُ ْ َ ْ ً ُ ُ َ َ حْ
َ ّىَ َ
َ َْ ََ ُ
َ
���ون ِبقو ٍة أجعل بينك���م و بينم ردما .آتو ىِن ز ب���ر ال ِد ِيد حت ِإذا
م���ا مك�ِّن�ِّىِ ِف ِيه ر ب خي ٌر فأ ِعين ىِ
َ
ً مَ
ىَ َ َ َ ً َ َ ُ ُ ْ ْ َ
َ َ َ ْ نَ َّ َ َ ْ ن َ َ ْ ُ ُ
ي قال انفخوا َح ّت ِإذا َج َعل ُه نارا قال آت ىِون أف ِرغ َعل ْي ِه ِق ْطراَ .فا ْاس َط ُاعوا أ ْن
ساو ى بي الصدف ِ
َ
َ َ
َ ّ َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ مْ َ ٌ
حة ِم ْن َر ىِ ّب ف ِإذا َج َاء َو ْع ُد َر ىِ ّب َج َعل ُه َدك َاء َوك َان َو ْع ُد
يظهر وه وما استطاعوا له نقبا .قال هذا ر
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ْ مَ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َ ّ َمَ
ُ َ
َ ّ َ ّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ يمَ ُ ُ َ ْ
ض َون ِفخ ِ يف الص ِور فجمعناهم جعا.وعرضنا جهن
ر ىِب حق���ا .وتركنا بعضهم يوم ِئ ٍذ وج ِ يف بع ٍ
َ َ ً
ْ َ
ين ع ْرضا«.الكهف.»100-89:
َي ْو َم ِئ ٍذ ِللك ِاف ِر
واملعنى :أن ذا القرنني& الذي بعثه اهلل يف مهمة عاملية ،توجه بوس�ائله نحو مرشق الش�مس
فبلغ منطقة فيها قو ٌم حتت أشعة الشمس احلارقة ،وقد يكونون يأجوج ومأجوج ،فلم يصنع هلم

ش�يئ ًا .ثم س�ار بوسائله حتى وصل اىل منطقة بني الس�دين ،فوجد قوم ًا شكوا له هجوم يأجوج

ومأجوج عليهم ،فصنع الس�د حلاميتهم منهم وعرف باسمه «سد ذي القرنني» فعجزت يأجوج

عن نقبه أو تسلقه ،وأخربهم ذو القرنني أن السد رمحة هلم ،وأن اهلل سيدكه قرب يوم القيامة.
ً ََ ُ ُ
َّ َ ُ َ ُ ُ َ ً
���ذ ِه أ ّم ُتك ْم أ ّم���ة َو ِاح َدة َوأن���ا َر ّبك ْم
ق�ال تعاىل يف س�ياق كالم�ه عن بعث�ة األنبي�اء^ِ :إن ه ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ هَ ُ ْ ُ ٌّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ
َ ُْ ُ
ات وهو مؤ ِمن فال
ون .وتقطعوا أمرهم بينم كل ِإلينا ر ِاجعون .ف���ن يعمل ِمن الص حِال ِ
فاعب���د ِ
ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ �َل�ىَ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ّهَ ُ ْ َ ْ ُ َ ىَ َ ُ
���ونَ .ح ّت ِإذا ف ِت َح ْت
كف���ران ِلس���ع ِي ِه و ِإنا له كا ِتبون .وحرام ع قر ي ٍة أهلكناها أنم ال ير ِجع
ٌ َ
َ ُ ْ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ حْ َ ُّ َ َ
َ
���اخ َصة أ ْب َص ُار
يأج���وج َومأجوج وهم ِمن ك ِل حد ٍب ين ِس���لون .واقت���رب الوعد
الق ف ِإذا ِه َي ش ِ
َ
ّال ِذ َ
ين َك َف ُر وا َيا َو ْي َل َنا َق ْد ُك َّنا ف َغ ْف َل ٍة ِم ْن َه َذا َب ْل ُك َّنا َظ مِ ِال َن
ي«.األنبياء.»97-92:
ِي
واملعن�ى :أن اهلل تع�اىل أرس�ل األنبياء^ وأم�ر الناس أن هيت�دوا هبم ويكون�وا أمة واحدة،

لكنهم اختلفوا وس�لكوا طرق التفرق ،وأهنم سيرجعون اىل اهلل فيجازهيم .ثم حتدث عز وجل
حرم عليهم الرجوع!
عن القرى التي أهلكها بظلمها ،أي احلضارات اجلائرة ،وقال إنه َّ

وحتير املفرسون يف هذا الرجوع املحرم ،فقال بعضه�م« :ممتنع عليهم أن يرجعوا فيتداركوا
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ما فاهتم من السعي املشكور والعمل املكتوب املقبول»«.امليزان .»325/14:وفالصحيح ما قاله

أهل البيت^أن�ه حتري�م رجوع املهلكني يف الرجع�ة ال يف القيامة .ففي تفسير القمي،75/2:

بس�ند صحي�ح عن الص�ادق والباق�ر‘« :كل قرية أهل�ك اهلل أهلها بالع�ذاب اليرجعون

يف الرجع�ة» .ث�م ق�ال القم�ي« :فه�ذه اآلي�ة م�ن أعظ�م الدالل�ة يف الرجع�ة ألن أح�د ًا من
أهل اإلسالم ال ينكر أن الناس كلهم يرجعون إىل القيامة ،من هلك ومن مل هيلك».انتهى.

وحتدث�ت اآلية التالية عن انفت�اح يأجوج ومأجوج وانس�ياهبم يف األرض قرب القيامة ،التي

هي الوعد احلق! ومل تذكر أن يأجوج ًا يأتون من جهة السد أو غريه ،وال أهنم خيوضون قتاالً مع

أحد! ونسجل حوهلم مالحظات:
مُ َ َْ
 -1الظاه�ر أن يأج�وج ومأجوج يف مكان آخر غري أرضنا ،ويشير اليه قوله تع�اىلّ :
«ث أت َب َع
َ َ ً َ َّىَ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ
س ،»..فقد يكون هذا الس�بب وس�يلة فضائي�ة ويكون مطلع
س���ببا ح�َّت� ِإذا بلغ مط ِلع الش���م ِ
الشمس الذي وصل اليه يف غري األرض..الخ.

 -2ورد أن يأجوج ًا ليسوا من أبناء آدم× ،ففي الكايف 220/8:عن عيل×قال« :وأجناس

بني آدم س�بعون جنس� ًا ،والناس ولد آدم ما خال يأجوج ومأجوج» .وهنا أدخل كعب أنفه

فق�ال« :هم ن�ادرة من ول�د آدم ،وذلك أن آدم احتل�م ذات يوم وامتزج�ت نطفته بالرتاب،

فخلق اهلل من ذلك املاء والرتاب يأجوج ومأجوج ،فهم متصلون بنا من جهة األب دون األم».

«رشح مسلم ،98/3:وفتح الباري.»94/13:

 -3مل تذك�ر رواي�ات أهل البي�ت^أي حرب مع يأج�وج ومأجوج ،بينما طفحت مصادر

السنيني بمعارك خيالية معهم ،بقيادة عيسى بن مريم×.

 -4وص�ف أمرياملؤمنين× املغول وغزوهم لألم�ة ،ومل يربطهم بيأج�وج أو بالقيامة ،بينام

طبقت مصادرأتباع اخلالفة يأجوج عىل املغول! وقد انتهى املغول ومل تقم القيامة فثبت كذهبم!

ففي مسند أمحد« :271/5:خطب رسولاهلل‘ وهوعاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال:

إنك�م تقولون ال ع�دو وإنكم ال تزالون تقاتلون عدو ًا حتى ي�أيت يأجوج ومأجوج ،عراض
الوجوه صغار العيون شهب الشعاف ،من كل حدب ينسلون ،كأن وجوههم املجان املطرقة».
ِّ
املطرق�ة :أي وجوههم مبقعة كترس احلديد
الش� َعاف :مج�ع َش� ْع َفة :أعىل الش�ئ واملعن�ى صفر الش�عور .واملج�ان َّ
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البشارة النبوية
الخطة اإللهية
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املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
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املبق�ع من الط�رق .ومثله الفائ�ق ،204/2:وعنه فتن ابن كثري ،183/2:وتفسيره ،205/3:وجمم�ع الزوائد،6/8:
وعن الطرباين ،والدر املنثور ..336/4:الخ.

 -5روى أتب�اع اخلالفة أن النبي‘أخرب بق�رب هالك العرب وخروج يأجوج ،يف أقل من

ق�رن! وال ش�ئ من ذل�ك يف أحاديث أهل البيت^! فف�ي صحيح بخاري« :88/8:اس�تيقظ
النبي‘م�ن الن�وم حممر ًا وجهه يقول :ال إله إال اهللٌ ،
رش قد اقرتب! ُفتِ َح
وي�ل للعرب من ٍّ
الي�وم م�ن َر ْد ِم يأج�وج ومأجوج مثل هذه! وعقد س�فيان «بأصابعه» تس�عني أو مائة .قيل:
أهنل�ك وفين�ا الصاحلون؟ ق�ال :نعم إذا كث�ر اخلب�ث» .ورواه أيض� ًا يف176/4:ويف،109/4:
عن أم حبيبة بنت أيب سفيان ،وكأهنا تطبقه عىل قتل عثامن ،لكن رواه عن أيب هريرة أيض ًا وطبقه

عىل َغ َل َمة قريش الذين هتلك األمة بأيدهيم!

ومعنى عقد تسعني أو مئة ،أنه رسم دائرة بضم اخلنرص واإلهبام.

نموذج من مبالغاتهم في يأجوج ومأجوج
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أكث�رت رواياهتم ع�ن يأجوج ومأج�وج ٌّ
غث ينادي بأن�ه موضوع ،لكن�ه صحيح عىل رشط

الشيخ والشيخني والشيوخ! بينام ال جتد يف قضايا األمة املصريية كقضية اخلالفة ومستقبل األمة

عرش معشارها!

وتق�دم من صحيح بخاري،167/4:أن رج ً
ال أخرب النبي أنه رأى الس�د ووصفه له كأنه البرُ ْ د

املحبر ،أي العباءة املخططة فصدقه النب�ي‘! ثم عقد بخاري باب ًا بعنوان :باب قصة يأجوج

ومأج�وج ،108/4:وباب ًا آخربعنوان :باب يأجوج ومأج�وج ،104/8:وروى عنهم يف،241/5:

و ،175/6:و.196/7:

وروى أمح�د ،510/2:ع�ن أيب هري�رة ،ع�ن رس�ول اهلل‘ ق�ال« :إن يأج�وج ومأج�وج

ليحفرون السد كل يوم ،حتى إذا كان شعاع الشمس قال الذي عليهم :إرجعوا فستحفرون
غ�د ًا ،فيع�ودون إليه كأش�د م�ا كان .حت�ى إذا بلغت مدهت�م وأراد اهلل عز وج�ل أن يبعثهم

عىل الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم :إرجعوا فستحفرونه
غد ًا إن ش�اء اهلل ،ويس�تثني فيع�ودون إليه وهو كهيئته حني ترك�وه فيحفرونه وخيرجون عىل
الن�اس فينش�فون املي�اه ،ويتحصن الن�اس منهم يف حصوهنم فريمون بس�هامهم إىل السماء
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فرتج�ع وعليه�ا كهيئة ال�دم فيقول�ون :قهرنا أه�ل األرض وعلونا أهل السماء ،فيبعث اهلل

عليهم نغف ًا يف أقفائهم فيقتلهم هبا .فقال رس�ول اهلل‘ :والذي نفس حممد بيده إن دواب
األرض لتسمن َشكَر ًا من حلومهم ودمائهم» .والنغف بفتح الغني :دو ٌد يظهر يف أنوف اجلامل.
َ ِ
وشك َرت الدابة َشكَر ًا بفتحها :سمنت وكثر لبنها.ونحوه ابن ماجة ،1364/2:والرتمذي.313/5:

وروى الطبري يف تفسيره ،71/17:ع�ن كعب حديث ًا طويل ً
ا جاء فيه« :حتى يس�مع الذين

يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل قالوا نجئ غد ًا فنخرج فيعيدها اهلل كام كانت ،فيجيئون
من الغد فيجدونه قد أعاده اهلل كام كان ،فيحفرونه حتى يس�مع الذين يلوهنم قرع فؤوس�هم
فإذا كان الليل ألقى اهلل عىل لسان رجل منهم أن يقول نجئ غد ًا فنخرج إن شاء اهلل ،فيجيئون
م�ن الغد فيجدون�ه كام تركوه فيحفرون ثم خيرجون ،فتمر الزم�رة األوىل بالبحرية فيرشبون

ماءها ،ثم متر الزمرة الثانية فيلحس�ون طينها ،ثم متر الزمرة الثالثة فيقولون قد كان ههنا مرة

م�اء ،وتف�ر الناس منهم فال يقوم هلم ش�ئ .فيدعو عليهم عيس�ى بن مري�م فيقول :اللهم ال
طاق�ة وال َيدَ ِ
ين لنا هبم فاكفناهم بام ش�ئت ،فيس�لط اهلل عليهم دود ًا يق�ال له النغف فتفرس

رقاهب�م ،ويبعث اهلل عليهم طري ًا فتأخذه�م بمناقرها فتلقيهم يف البحر ،ويبعث اهلل عين ًا يقال
هلا احلياة تطهر األرض منهم وتنبتها ،حتى أن الرمانة ليش�بع منها السكن! قيل :وما السكن

ي�ا كع�ب؟ ق�ال :أهل البيت! ق�ال :فبينا الن�اس كذلك إذ أتاه�م الرصيخ أن ذا الس�ويقتني
يريده ،فيبعث عيس�ى طليعة س�بع مائة أو بني الس�بع مائة والثامن مائة حتى إذا كانوا ببعض

الطريق بعث اهلل رحي ًا يامنية طيبة فيقبض اهلل فيها روح كل مؤمن ،ثم يبقى عجاج من الناس
يتس�افدون كام يتس�افد البهائم ،فمثل الس�اعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها حتى

تضع ،فمن تكلف بعد قويل هذا شيئ ًا أو عىل هذا شيئ ًا فهو املتكلف».

ونحوه احلاكم ،488/4:وصححه عىل رشط الش�يخني ،والدر املنثور ،250/4:وقال« :وأخرج أمحد ،والرتمذي،

وحس�نه ،واب�ن ماج�ة ،وابن حب�ان ،واحلاكم ،وصحح�ه ،وابن مردوي�ه ،والبيهقي ع�ن أيب هريرة» .وق�ال يف:252/
«وأخرج عبد الرزاق ،وعبد بن محيد ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم عن كعب».

وروى يف س�نن ال�داين ،104/ع�ن حذيفة :قال رس�ول اهلل‘ يف حديث طوي�ل « :يأجوج

أم�ة ،ومأج�وج أمة ،كل أم�ة أربعامئة ألف أمة ،ال يم�وت الرجل منهم حت�ى ينظر إىل ألف
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عين تط�رف بني يديه من صلبه .قال :قلت :يا رس�ول اهلل صف لن�ا يأجوج ومأجوج ،قال:
هم ثالثة أصناف صنف منهم أمثال األرز الطوال ،وصنف آخر منهم عرضه وطوله س�واء

عرشون ومائة ذراع يف مائة وعرشين ذراع ًا ،وهم الذين ال يقوم هلم احلديد ،وصنف يفرتش
إحدى أذنيه ويلتحف باألخرى».

والف�ردوس ،441/5:وهتذي�ب اب�ن عس�اكر ،196/1:وجمم�ع الزوائ�د ،6/8:ع�ن الطبراين يف األوس�ط.

وال�در املنث�ور ،155/4:عن ابن مردويه ،ويف ،250/ع�ن ابن محاد ،وابن مردويه وقال :وأخ�رج ابن أيب حاتم ،وابن

مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن النجار ،عن حذيفة قال :سألت رسول اهلل‘عن يأجوج ومأجوج فقال...الخ.

وعىل هذا فقس عرشات من أمثاهلا.

والنتيج�ة :أن يأج�وج ومأجوج بنص الق�رآن من عالمات الس�اعة ،وال عالقة هلام بعالمات

اإلم�ام امله�دي وال بن�زول املس�يح× ،وق�د تكون الفاصل�ة بينهام مئ�ات الس�نني أو ألوفها!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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وال صح�ة ألس�اطري بن�ي إرسائي�ل وبن�ي اخلالفة القرش�ية عنه�م .أم�ا داب�ة األرض فهي آية

لليه�ود وأمثاهلم م�ن املكذبني ،تك�ون يف فرتة رجعة النب�ي‘ وأمرياملؤمنين× إىل الدنيا،

ويكون هو صاحبها.

**

الفصل الثالث

الطائفة الثابتة
حتى يظهر إمامها املهدي[

الغرباء والطائفة الثابتة حتى يظهرالمهدي×
روت مصادر الس�نيني أن النبي‘أخرب أن اإلسلام بدأ غريب ًا وس�يعود غريب ًا ،وأنه سيبقى

من املس�لمني عصابة أو طائفة ثابتة عىل احلق ،اليرضهم تكذيب من َّ
كذهبم حتى تقوم الس�اعة،
ويف بعضها حتى خيرج الدجال ،ويف بعضها حتى يأيت أمر اهلل ،وحتى ينزل عيسى بن مريم×،

وحتى يظهر إمامهم املهدي×.

ٍ
صفات هلؤالء الغرباء لتنطبق عىل أهل الشام!
وقد اهتم معاوية هبذه األحاديث ،وأضاف هلا

ثم وضع رواته أحاديث ترصح بأهنم أهل الشام ،وإمامهم معاوية!

ويف عرصن�ا ،حاول اإلخوان املس�لمون أن يطبقوا أحاديث الغرباء على حركتهم ،ألهنم أمة

وطائفة من األمة ،ثابتة عىل احلق تدعو اىل اإلسالم.

كام حاول الفلسطينيون تطبيقها عليهم ،ألنه يف بعض رواياهتا أن الفئة الظاهرة يف بيت املقدس
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وأكنافه ،ويف بعضها أهنم يقاتلون فهي تنطبق عىل املقاومني إلرسائيل.

كما حاول الوهابيون أن يطبقوها عليهم ،ألهنا تصف الثابتني من األمة بأهنم طائفة أوعصابة

أي فئ�ة قليلة وهم فئة قليلة .ويف الس�نوات األخرية َح َّفظوا مجاعته�م الطالبان هذه األحاديث،
وسموا أنفسهم الطائفة املنصورة التي وصفها النبي‘!

أم�ا مصادرنا فروت أن النبي‘مل يرتك حديثه مهمالً ،بل س�مى ه�ؤالء الغرباء الظاهرين

باحلجة ،وأهنم األئمة من عرتته^وشيعتهم ،فهم الذين أوىص هبم أمته وقال«:إين تارك فيكم
الثقلني كتاب اهلل عز وجل وعرتيت ،كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت أهل
عيل احلوض فانظروين بم ختلفوين
بيتي ،وإن اللطيف اخلبري أخربين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ

فيهما»« .مس�ند أمح�د .»17/3:فه�م الذين بََّش�رَّ بإمامتهم الرباني�ة ،وأخرب أن األمة س�تضطهدهم

وتكذهبم وتقتلهم وال يرضهم تكذيب من كذهبم وعداء من عاداهم ،حتى يظهر اإلمام املهدي

املوعود منهم^فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا.

فقد روى الطرباين يف الكبري ،213/2:عن جابر بن سمرة ،عن النبي‘ قال« :يكون هلذه األمة

اثناعرشق ِّي ًاماليرضهممنخذهلم».ويف،265/2:عنجابربنسمرةقال«:سمعترسول اهلل‘

وه�و خيط�ب عىل املنبر ويقول :اثن�ا عرش قيامًَ م�ن قريش اليرضه�م عداوة م�ن عاداهم».
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وقال يف الزوائد« :191/5:رواه البزار عن جابر بن س�مرة وحده ،وزاد فيه :ثم رجع النبي

إىل بيته فأتيته فقلت :ثم يكون ماذا؟ قال :ثم يكون اهلرج .ورجاله ثقات».

لذل�ك نعتقد أن رواة اخلالفة القرش�ية حذفوا صفات هؤالء الثابتين الغرباء ،وجردوها من

القرائن التي تدل عليهم .وإليك جمموعة أحاديثهم:

من أحاديث المخالفين في الطائفة الظاهرة أو المنصورة
ن�ورد أوالً األحادي�ث التي وصفتها بأهنا ظاهرة ومل تعني أنه ظهور باحلجة أو بالقتال ،فيصح

تفسريه باألعم.

ففي مس�ند الطياليس ،9/عن سليامن بن الربيع العدوي قال« :لقينا عمر فقلنا له :إن عبد اهلل

بن عمرو حدثنا بكذا وكذا ،فقال عمر :عبد اهلل بن عمرو أعلم بام يقول قاهلا ثالث ًا! ثم نودي
بالصلاة جامعة فاجتم�ع إليه الناس فخطبهم عمر فقال :س�معت رس�ول اهلل| يقول:
التزال طائفة من أمتي عىل احلق حتى يأيت أمر اهلل».

ورواه سعيد بن منصور ،144/2:عن ثوبان ،وفيه:ظاهرين عىل احلق اليضـرهم من خذهلم .وأمحد ،321/2:عن

أيب هريرة ،وفيه :عصابة عىل احلق وال يضـرهم خالف من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهلل .ويف صحيح بخاري،252/4:

ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون.
عن مغرية بن شعبة ،عن النبي‘ قال :اليزال ٌ

ونح�وه مس�لم ،53/ 6:ع�ن املغيرة ،واجلواهر احلس�ان ،279/2:ع�ن ابن مس�عود وفيه :حتى ي�أيت أمر اهلل وهم

ظاه�رون .واملس�ند اجلام�ع .14/14:وابن حب�ان ،294/8 :عن أيب هري�رة :اليزال عىل هذا األم�ر عصابة عىل احلق

اليرضهم خالف من خالفهم.

ويف مس�لم ،54/ 6:ع�ن ابن عمرو« :ال تزال عصابة من أمت�ي يقاتلون عىل أمر اهلل قاهرين

لعدوه�م ،اليرضهم من خالفهم حتى تأتيهم الس�اعة وهم عىل ذل�ك .فقال عبد اهلل :أجل،

ث�م يبعث اهلل رحي ًا كريح املس�ك ،مس�ها م�س احلرير فال ترتك نفس� ًا يف قلبه مثق�ال حبة من

اإليامن إال قبضته ،ثم يبقى رشار الناس عليهم تقوم الساعة».

الحظ أن ابن عمرو مل يذكر القتال ،وفرس أمر اهلل بالساعة ،عىل مذهب أستاذه كعب بأن قيام

الساعة بعد فتح القسطنطينية بسنوات قليلة!

ويف مج�ع الفوائ�د ،157/3:عن ثوبان رفعه« :وال تقوم الس�اعة حتى تلح�ق قبائل من أمتي
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باملرشكين ،وحتى تعبد قبائل من أمتي األوثان! وإنه س�يكون يف أمت�ي كذابون ثالثون كل

يزع�م أن�ه نبي وأنا خات�م النبيني النبي بعدي .والت�زال طائفة من أمتي على احلق ظاهرين

اليضـرهم من خالفهم ،حتى يأيت أمر اهلل» وتذكرة القرطبي.638/2:

فه�ذه األحادي�ث جعل�ت وجود ه�ؤالء الثابتين اىل أن «يأيت أم�ر اهلل» وهو يشير اىل ظهور

املهدي× وليس اىل أن تقوم الساعة ،ومل تصفهم بأهنم مقاتلون.

األحاديث التي وصفتهم بأنهم يقاتلون وينتصرون
قال ابن منصور ،145/2:قال رسول اهلل‘« :ال تربح عصابة من أمتي ظاهرين عىل احلق

اليبالون من خالفهم ،حتى خيرج املسيح الدجال فيقاتلونه».

ويف مسند أمحد«:434/4:قال يل عمران :واعلم أنه لن تزال طائفة من أهل اإلسالم يقاتلون
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عىل احلق ظاهرين عىل من ناواهم ،حتى يقاتلوا الدجال».

ويف طبقات ابن س�عد« :167/2:عصابة من أمتي جياهدون عىل احلق حتى خيرج الدجال».

ويف هتذيب ابن عس�اكر :65/1:ويف لفظ :إذا هلك أهل الشام فال خري يف أمتي ،وال تزال طائفة

م�ن أمت�ي ظاهرين عىل احلق حت�ى يقاتلوا الدجال...ال�خ .ويف أمحد ،345/3:يق�ول« :التزال

طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ،قال :فينزل عيس�ى بن مريم×
فيقول أمريهم :تعال صل بنا ،فيقول :ال ،إن بعضكم عىل بعض أمري ليكرم اهلل هذه األمة».
ونح�وه يف أمح�د ،384/3:وفي�ه :تكرم�ة اهلل عز وج�ل .ومثل�ه مس�لم .95/ 1:وأبو يعلى ،59/4:وفي�ه :فيقول

إمامه�م :تق�دم فيقول :أنتم أح�ق بعضكم أمراء بع�ض ،أمر أكرم اهلل به ه�ذه األمة .ونحوه جامع املس�انيد.26/25:

ويف س�نن ال�داين« :43/تق�دم ي�ا نب�ي اهلل فص�ل لن�ا فيق�ول :إن ه�ذه األم�ة أمير بعضه�م على بع�ض لكرامته�م

عىل اهلل عز وجل».

اهتم معاوية بتطبيق أحاديثهم على نفسه وأهل الشام!
يف مس�ند أمح�د 97/4:و ،101ع�ن عمري بن هاين قال« :س�معت معاوية بن أيب س�فيان عىل

ه�ذا املنرب يقول :س�معت رس�ول اهلل‘ يقول :من ي�رد اهلل به خري ًا يفقه�ه يف الدين ،ولن

ت�زال م�ن ه�ذه األمة أمة قائمة على أمر اهلل ،اليرضهم م�ن خالفهم حتى ي�أيت أمر اهلل وهم
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ظاه�رون عىل الن�اس .ويف أخرى :فق�ام مالك بن خيامر السكس�كي فقال :ي�ا أمرياملؤمنني

س�معت مع�اذ ب�ن جب�ل يقول :وه�م أهل الش�ام ،فق�ال معاوية ورف�ع صوته :ه�ذا مالك
يزع�م أن�ه س�مع مع�اذ ًا يقول وه�م أه�ل الش�ام» .ويف مس�ند الش�اميني للطبراين،315/1:

وس�عيد بن منصور ،369/2:عن أيب عبد اهلل الش�امي ،قال« :س�معت معاوية خيطب يقول :يا
أهل الش�ام حدثني األنصاري قال :قال ش�عبة يعني زيد بن أرقم :إن رسول اهلل‘ قال..

وفيه :وإين ألرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام».

ورواه بخ�اري 167/9:كرواي�ة أمح�د األوىل .ومس�لم ،53/ 6:كالثاني�ة .ويف تاري�خ بخ�اري،327/7:
وعلل الدارقطني ،61/7:ومس�ند الش�اميني جلامز109/1:و 135/و96و101و 103و 118و 129و131و133
و144و149ح31و 49و 63و 7و  69و 83و.92

وكلها عن معاوية ،ويف عدد منها أنه كان خيطب هبا عىل املنرب! وهدفه مدح نفسه وأهل الشام
يف مقابل خمالفيه أهل العراق واحلجاز .وهذا ٍ
كاف لسقوط رواياهتا!

أحاديث مكذوبة ومحرفة لمدح معاوية وأهل الشام
ق�ال الطياليس«:145/حدثن�ا معاوي�ة بن قرة ،عن أبيه قال رس�ول اهلل‘ :إذا فس�د أهل

الش�ام فال خير فيكم ،ال تزال طائفة م�ن أمتي منصورين اليرضهم م�ن خذهلم حتى تقوم
الس�اعة» .لكن ابن منصور ،145/2:وأمحد ،436/3:وابن ماج�ة ،45/1:وغريهم ،رووه بدون

ذكر أهل الشام ،فهي زيادة ملصلحة بني أمية تُسقط الرواية.

فف�ي مس�ند أمح�د ،429/4:ع�ن عمران بن حصين أن رس�ول اهلل‘قال« :الت�زال طائفة

م�ن أمت�ي على احل�ق ،ظاهري�ن عىل م�ن ناواه�م حتى ي�أيت أم�ر اهلل تب�ارك وتع�اىل وينزل
عيسى بن مريم×».

ويف هتذي�ب اب�ن عس�اكر« :56/1:ق�ال أبو عم�رو :فحدثت قت�ادة هبذا احلدي�ث فقال :ال

أعلم أولئك إال أهل الش�ام»! ثم صار تفسير قتادة حديث ًا نبوي ًا يف حلية األولياء ،307/9:عن

أيب هريرة« :ال تزال طائفة من أمتي قائمة عىل أمر اهلل ال يرضها من خالفها تقاتل أعداءها..

ثم قال رسول اهلل‘ :هم أهل الشام»!
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وروى نح�وه الطرباين يف الش�اميني ،56/1:عن اجلريش ،وفي�ه« :واخليل معقود يف نواصيها

اخلري اىل يوم القيامة ،وعقر دار املؤمنني بالشام».

ونحوه مسند الشاميني جلامز ،191/1:واملعجم الكبري ،61/7:وابن ماجة ،1369/2:واحلاكم ،548/4:فاتضح

لك أهنم زادوا إسم أهل الشام عىل لسان النبي‘!

ومثلها في مدح سكان بيت المقدس وحوله
يف أمحد ،269/5:عن أيب أمامة قال :قال رسول اهلل‘«:ال تزال طائفة من أمتي عىل الدين

ظاهري�ن لعدوه�م قاهرين ،ال يرضهم م�ن خالفهم وال ما أصاهبم م�ن ألواء ،حتى يأتيهم

أمر اهلل وهم كذلك ،قالوا :يارسول اهلل وأين هم؟ قال :ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس».
ونحوه يف هتذيب اآلثار ،مسند عمر.823/2:
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ويف مس�ند أيب يعلى ،302/11:عن أيب هريرة عن النبي‘ ق�ال« :ال تزال عصابة من أمتي

يقاتل�ون على أبواب دمش�ق وم�ا حوله ،وعلى أبواب بي�ت املقدس وما حول�ه ،اليرضهم
خذالن من خذهلم ،ظاهرين عىل احلق إىل أن تقوم الساعة».

ومثلها في مدح أهل الطالقان!
يف هتذي�ب اب�ن عس�اكر ،55/1:ع�ن تاريخ داري�ا وقال :ويف لف�ظ آخر« :ال ت�زال طائفة من

أمت�ي يقاتل�ون عىل أبواب بيت املقدس وم�ا حوهلا ،وعىل أبواب أنطاكي�ة وما حوهلا ،وعىل

باب دمش�ق وما حوهلا ،وعىل أبواب الطالقان وما حوهلا ،ظاهرين عىل احلق ،اليبالون بمن

خذهلم وال من نرصهم ،حتى خيرج اهلل كنزه من الطالقان فيحيي به دينه كام أميت من قبل».
ونحوه عقد الدرر ،122/وبعضه.283

ويف مش�ارق األش�واق« :407/1:ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل أبواب بيت املقدس

وم�ا حوهل�ا ،وعىل أبواب أنطاكية وما حوهلا ،وعىل أبواب دمش�ق وم�ا حوهلا ،وعىل أبواب

الطالق�ان وم�ا حوهل�ا ،ظاهرين على احل�ق ،اليرضهم من خذهل�م وال من نرصه�م ،حتى
خيرج اهلل كنزه من الطالقان فيحيي به دينه».
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أق�ول :جبال الطالقان جزء من سلس�لة جب�ال آلربز يف إیران ،ويراد هب�ا يف األحاديث منطقة

إيران ،فقد عرفت بإسم بالد املرشق أو خراسان أو جبال الطالقان كام يأيت.

واإلشكال عىل تطبيق الفئة الظاهرة عىل أهل الشام ،يشمل تطبيقها عىل أهل الطالقان ،فرواته

األمويون أوالفرس أرادوا مدح مناطقهم! نعم وردت أحاديث صحيحة يف أنصار املهدي×
أهل املرشق ،وال يرد عليها هذا اإلشكال.

وستعرف أن السنيني أكثروا من أحاديث مدح الفرس ،وهذا ليس عجيب ًا ،ألن الفرس أسسوا

هلم مذاهبهم ،وكتبوا هلم مصادرهم يف احلديث والفقه والتفسري!

مكذوبات اليهود في تفضيل بالد الشام!
وض�ع اليه�ود وأتباعه�م أحاديث مغالي�ة يف مدح الش�ام وفلس�طني ،تُفضلهام على احلجاز

والعراق ،وتُفضل بيت املقدس عىل مكة ،وصخرهتا عىل الكعبة ،وتنتقص من احلجاز والعراق
وأهلهما! وق�د تبناها معاوية وبن�و أمية ،وأتباع اخلالف�ة ،وتلقاها عوام املس�لمني عىل أهنا جزء

من الدين ،ألن عدد ًا منها جعلت له احلكومات سند ًا صحيح ًا!

 -1أشاع كعب أن النبي اخلاتم‘يبعث يف احلجاز ،لكن عاصمته وملكه يكون يف الشام ال

يف احلجاز وال العراق! ففي الدارمي « :4/1قال كعب :نجده مكتوب ًا :حممد رسول اهلل ،ال ٌّ
فظ

ٌ
غليظ وال َّ
اب باألس�واق ،وال يجُ زي بالس�يئة الس�يئة ولكن يعفو ويغفر ...ومولده
وال
صخ ٌ
بمكة ،ومهاجره بطيبة ،وملكه بالشام».

وقوله« :وملكه بالش�ام» زيادة منه ،كام قال ابن حجر يف فتح الباري« :450/8:زاد يف رواية

كعب :مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام» .انتهى.

فهي زيادة هيودية لتكون اخلالفة ألحبائهم بني أمية يف الشام ،بعيد ًا عن احلجاز والعراق ،ألن

أهلهام ال حيبون اليهود كأهل الشام! لكن مصادرهم روت هذه الزيادة وصححتها مع األسف!
كاب�ن س�عد ،360/1:وحلي�ة األولي�اء ،387/5:وتفسير البغ�وي ،205/2:وخصائ�ص الس�يوطي،19/1:

وفي�ض القدي�ر ،768/3:ودالئ�ل األصبه�اين ،1332/4:وتفسير اب�ن كثير ،383/4:وال�در املنث�ور،132/3:
وتاريخ دمشق .186/1:وغريها!
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كام وجد رواة اخلالفة هيودي ًا إسمه جرجيرة أكد قول صاحبه كعب فشكروه!
«املستدرك ،622/2:وتاريخ دمشق ،184/1:وخصائص السيوطي.»23/1:

وبذل�ك تع�رف أن اليهود كان�وا خيططون لنقل عاصمة اإلسلام اىل الش�ام ب�دل احلجاز أو

العراق! ولذلك طلب معاوية من عثامن أن ينتقل اىل الشام ،ليكون ضيف ًا عليه ،ويرتب له األمر

بعده كام رتبه أبو بكر لعمر! «راجع جواهر التاريخ /ج.»2

 -2ج�اء كع�ب األحبار من اليم�ن اىل املدينة وهو حاخام ،فخرج عمر الس�تقباله ،واحرتمه

كاحرتام األنبياء^ ،وجعله مستشار اخلليفة الثقايف واملقدم يف جملسه! وبقي كعب عىل هيوديته

وس�كن يف مح�ص ،وكان يرتدد على املدينة ويميض فيها م�دة طويلة ،وبعد مدة أعلن إسلامه،

فطل�ب من�ه عمر أن يس�كن يف املدين�ة فق�ال «:إين أجد يف كت�اب اهلل املنزل أن الش�ام كنز اهلل

يف األرض ،وهبا كنزه من عباده »! «تاريخ دمشق.»122/1:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 -3روى ابن مح�اد« :236/1:ع�ن كع�ب ق�ال :رأس األرض الش�ام وجناحاه�ا ،مصر

والعراق ،والذنباء أي احلجاز! وعىل الذنباء يسلح الباز»! والذنباء :املؤخرة! وهذا ذم هيودي
خبيث للحجاز بل ملرص والعراق ،والعجيب أن رواة اخلالفة وعلامء املذاهب ،ومنهم عراقيون

وحجازيون ،قبلوه ورووه! وروى نحوه الدر املنثور ،113/3:عن وهب بن منبه ،وهو تلميذ كعب
يف اليهودي�ة ويف بعض رواياته :وجناحاها مرص والع�راق ،لكن وصف الذنباء ثابت للحجاز!

يزف البيت احلرام إىل بيت املقدس ،فينقادان إىل
« -4عن كعب قال:ال تقوم الساعة حتى ُّ

اجلنة وفيهام أهلهام والعرض واحلساب ببيت املقدس» «الدر املنثور.»136/1:

ويف الكايف«:239/4:ع�ن زرارة ق�ال :كنت قاعد ًا إىل جن�ب أيب جعفر«اإلمام الباقر×»

وه�و محُ ْ ٍ
َ
مس�تقبل الكعب�ة فقال :أ َم�ا إن النظر إليها عب�ادة ،فجاءه رجل م�ن بجيلة يقال
تب

ل�ه عاص�م ب�ن عمر ،فق�ال أليب جعف�ر :إن كع�ب األحب�ار كان يق�ول :إن الكعبة تس�جد
لبي�ت املقدس يف كل غ�داة ،فقال أبو جعفر :فام تقول فيام قال كع�ب؟ فقال :صدق ،القول

ما قال كعب! فقال أبو جعفر :كذبت وكذب كعب األحبار معك! وغضب! قال زرارة :ما

رأيته اس�تقبل أحد ًا بقول كذبت غريه! ثم ق�ال :ما خلق اهلل عز وجل بقعة يف األرض أحب

حرم اهلل األشهر احلرم
إليه منها ،ثم أومأ بيده نحو الكعبة وال أكرم عىل اهلل عز وجل منها ،هلا َّ
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يف كتابه يوم خلق السماوات واألرض ،ثالثة متوالية للحج:شوال وذو القعدة وذو احلجة،

وشهر مفرد للعمرة ،وهو رجب».

عذب قط إال ما خيرج من حتت هذه
 -5يف تاريخ دمشق« :152/1:قال كعب :ما شرُ ب ماء
ٌ
الصخرة! حتى أن العني التي ِ
بدارين ليخرج ماؤها من حتت هذه الصخرة»!

 -6ألفوا كتب ًا ش�حنوها بأحاديث مدح الش�ام والقدس ،وروى العجلوين يف كش�ف اخلفاء:

 ،2/2نصوص ًا وأحاديث يف فضل الشام ،ومل يوثق أي ًا منها!

 -7روى الس�يوطي يف الدر املنثور ،111/3:غرائب يف فضل الش�ام عن كعب وتالميذه ،من

مص�ادر متع�ددة! وبعضه�ا حتول بقدرة ق�ادر إىل حديث نب�وي! منها ،عن كع�ب :مكتوب يف

التوراة أن الشام كنز اهلل عز وجل من أرضه هبا كنز اهلل من عباده.

وعن كعب قال :أحب البالد إىل اهلل الشام ،وأحب الشام إليه القدس ،وأحب القدس إليه

جبل نابلس ،ليأتني عىل الناس زمان يتقاسمونه باحلبال بينهم!

وعن كعب قال :إين ألجد يف كتاب اهلل املنزل أن خراب األرض قبل الشام بأربعني عام ًا.
إين ألجد تردد الشام يف الكتب ،حتى كأنه ليس هلل حاجة إال بالشام.

وعن ابن عمر :قال رسول اهلل‘ :دخل إبليس العراق فقىض منها حاجته ،ثم دخل الشام

فطردوه حتى بلغ بيسان ،ثم دخل مرص فباض فيها وفرخ ،وبسط عبقريه« .أي بساطه».
وعن وهب بن منبه قال :رأس األرض الشام.

وع�ن اب�ن عمر أن النبي‘ قال :اللهم بارك لنا يف ش�امنا ويمننا ،قالوا :ويف نجدنا؟ ويف

لفظ ويف مرشقنا؟ قال :هناك الزالزل والفتن ،وهبا يطلع قرن الش�يطان .زاد ابن عس�اكر يف

رواية :وهبا تسعة أعشار الرش.

وع�ن اب�ن عمر قال رس�ول اهلل‘ :اخلري عرشة أعش�ار ،تس�عة بالش�ام وواحد يف س�ائر

البلدان .والرش عرشة أعش�ار واحد بالش�ام وتس�عة يف س�ائر البلدان! وإذا فسد أهل الشام
فال خري فيكم!

ع�ن زي�د بن ثابت :قال النبي‘ :طوبى للش�ام! قي�ل له :ومل َ؟ ق�ال :إن مالئكة الرمحن

باسطة أجنحتها عليهم .وقال صححه احلاكم!
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ق�ال رج�ل :يا رس�ول اهلل ِخ ْر يل ،فقال‘ :عليك بالش�ام ،فإهنا صف�وة اهلل من بالده فيها

خرية اهلل من عباده! فمن رغب عن ذلك فليلحق بنجدة ،فإن اهلل تكفل يل بالش�ام وأهله...

ولف�ظ أمح�د فإنه خرية اهلل من أرضه...ف�إن أبيتم فعليكم بيمنكم! عن واثلة بن األس�قع...
فمن أبى فليلحق بيمنه ويسق من غدره!

وأخرج أمحد وأبو داود وابن حبان واحلاكم عن عبد اهلل بن حوالة األزدي عن رسولاهلل‘:

فمن أبى فليلحق بيمنه ول ُي ْس َق من غدره! انتهى.

وال يمكن قبول هذه األحاديث ومنها ذم نجد وإن رواها البخاري ،ألن رواة اخلالفة األموية

متهمون ،بعكس أهل البيت الصادقني الطاهرين^..

قال الش�يخ حممود أبو رية ،وهو من علامء األزهر يف كتابه :أضواء عىل الس�نة املحمدية،176/

بعد أن نقل طعن عدد من العلامء السنيني بكعب ووهب بن منبه وأمثاهلام من أحبار اليهود« :إن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

األئمة املحققني قد طعنوا يف رواية هذين الكاهنني ،واليزال يوجد بيننا وا أسفاه من يثق هبام
ويص�دق ما يرويانه ،وال يقبل أي كالم فيهام ...نكش�ف لك عن جانب آخر من عمل دهاة
اليهود ،ذلك هو اجلانب الس�يايس ،فلقد كان كيدهم يف حماربة اإلسلام يتجه إىل رضبه من

ناحيتني :ناحية دينية ،وأخرى سياسية...الخ».

أحاديث الغرباء وغربة اإلسالم في مصادر الطرفين
ابن مح�اد ،78/1:ع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو الع�اص قال«:أح�ب ش�ئ إىل اهلل تع�اىل الغرباء.

قي�ل :أي ش�ئ الغرب�اء؟ قال :الذي�ن يف�رون بدينهم ،جیمعون إىل عيس�ى ب�ن مريم×».

«فرارون بدينهم جيتمعون إىل عيس�ى ب�ن مريم يوم القيامة».
وتاري�خ بخاري ،130/4:وفيهَّ :
«الفرارون بدينهم يبعثهم اهلل يوم القيامة مع عيس�ى بن مريم».
وحلية األولياء ،25/1:وفيهَّ :

ويف مس�ند أمحد ،184/1:عن س�عد بن أيب وقاص قال« :س�معت رس�ول اهلل‘وهو يقول:
إن اإليامن بدأ غريب ًا وسيعود كام بدأ ،فطوبى للغرباء إذا فسد الناس .والذي نفس أيب القاسم

َّ
ليأزرن اإليامن بني هذين املسجدين «مكة واملدينة» كام تأرز احلية يف جحرها».
بيده
وطوبى :شجرة مميزة يف اجلنة وتطلق عىل اجلنة .يأرز :جيتمع بعضه إىل بعض.
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ويف مس�ند أمح�د ،398/1:عن ابن مس�عود قال رس�ول اهلل‘«:قيل :وم�ن الغرباء؟ قال:

الن َُّّ�زاع م�ن القبائ�ل» .ويف ،177/2:ع�ن اب�ن عم�رو الع�اص ،وفي�ه« :قال :أن�اس صاحلون
يف أن�اس س�وء كثري ،م�ن يعصيه�م أكثر مم�ن يطيعه�م» .ويف أمح�د ،73/4:عن عب�د الرمحن

بن س�نة ،وفيه« :قال :الذين يصلحون إذا فس�د الناس ،والذي نفسي بيده ،لينحازن اإليامن

َّ
لي�أرزن اإلسلام إىل ما بني املس�جدين كام
إىل املدين�ة كما حيوز الس�يل .وال�ذي نفيس بيده

ت�أزر احلي�ة إىل حجره�ا» .ورواه مس�لم،90/1:كرواية أمح�د اخلامس�ة ع�ن أيب هري�رة .وابن

ماجة،1319/2:كرواية مس�لم األوىل ،والب�زار ،314/1:والرتم�ذي ،18/5:كرواية أمحد الثانية

إىل قول�ه للغرب�اء ،وبآخر فيه :إن الدين ليأرز إىل احلج�از كام تأرز احلية إىل جحرها ،وليعقلن

الدي�ن م�ن احلجاز معقل األروية من رأس اجلبل ،إن الدين بدأ غريب ًا ويرجع غريب ًا ،فطوبى
للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي .وقال :هذا حديث حسن.

ورواه يف مش�كل اآلثار ،297/1:كرواية أمحد الثانية .وبنحوه املعجم األوس�ط 551/2:عن أنس .ويف،478/5:

و ،377/6:واملسند اجلامع ،317/12:و ،155/6:عن ابن سعد بن أيب وقاص .ويف ،192/14:عن ابن عوف...

وروت مصادرن�ا أحادي�ث حول غربة اإلسلام كام يف اجلعفري�ات ،192/عن عيل× قال:

قال رسول اهلل‘« :إن اإلسالم بدأ غريب ًا وسيعود غريب ًا فطوبى للغرباء ،فقيل :ومن هم يا

رسول اهلل؟ قال :الذين يصلحون إذا فسد الناس ،إنه ال وحشة والغربة عىل مؤمن ،وما من

مؤمن يموت يف غربة إال بكت املالئكة رمحة له حيث قلت بواكيه ،وإال فسح له يف قربه بنور
يتألأل من حيث دفن إىل مسقط رأسه».

ورواه الص�دوق يف كمال الدي�ن ،200/1:ثم قال« :فقد عاد اإلسلام كما قال×غريب ًا يف

هذا الزمان كام بدأ ،وسيقوى بظهور ويل اهلل وحجته كام قوي بظهور نبي اهلل ورسوله‘،

وتق�ر بذلك أعين املنتظرين له والقائلين بإمامته كام قرت أعني املنتظرين لرس�ول اهلل‘
والعارفين به بعد ظه�وره .وإن اهلل عز وجل لينجز ألوليائه ما وعده�م و ُيعيل كلمته ،ويتم

نوره ولو كره املرشكون».

ويف رشح األخب�ار ،371/3:أن أب�ا بصير طل�ب م�ن اإلمام الص�ادق×أن يشرح له هذا

احلدي�ث« :قال أبو بصري :فقلت له :إرشح يل هذا جعلت فداك يا ابن رس�ول اهلل .قال×:
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يس�تأنف الداعي منا دعا ًء جديد ًا كام دعا رس�ول اهلل ،وكذلك املهدي يس�تأنف دعاء جديد ًا

إىل اهلل ملـَّ�ا ُغيرِّ ت الس�نن وكثرت الب�دع ،وتغ َّلب أئمة الضالل ،وان�درس ذكر أئمة اهلدى،
الذي�ن افترض اهلل طاعتهم على العباد ،وأقامه�م للدعاء إلي�ه والداللة بآيات�ه عليه ،ونُيس
ذكرهم وانقطع خربهم ،لغلبة أئمة اجلور عليهم .فلام أنجز اهلل بالدعاء لألئمة ما وعدهم به

من ظهور مهدهيم ،احتاج أن يدعوهم دعاء جديد ًا ،كام ابتدأهم رسول اهلل بالدعاء أوالً».

ويف اإلرش�اد ،364/حمم�د ب�ن عجالن ،ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال« :إذا ق�ام القائم× دعا

الن�اس إىل اإلسلام جدي�د ًا ،وهداهم إىل أمر قد دثر فضل عنه اجلمهور ،وإنام س�مي القائم

مهدي ًا ألنه هيدى إىل أمر مضلول عنه ،وسمي بالقائم لقيامه باحلق».

ويف النعامين ،230/عن ابن عطاء املكي« :عن ش�يخ من الفقهاء يعني أبا عبد اهلل قال :س�ألته

عن سيرة املهدي كيف سيرته؟ فقال :يصنع كام صنع رسول اهلل‘ ،هيدم ما كان قبله كام
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هدم رسول اهلل أمر اجلاهلية ،ويستأنف اإلسالم جديد ًا».

ويف الكايف ،536/1:عن أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل× ،أنه سئل عن القائم فقال«:كلنا قائم

بأمر اهلل واحد بعد واحد حتى جيئ صاحب السيف ،فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غري

الذي كان».

أق�ول :املقص�ود بغربة اإلسلام غربته عن التطبي�ق .وقد رصح بذلك الص�دوق& وربطه

بظهوراملهدي×وق�د حاول�ت مصادرهم توظي�ف احلديث للرصاع بني أه�ل احلجاز وأهل

الش�ام ،كما وظفوا حديث الفئ�ة الظاهرة ملصلحة أهل الش�ام وبني أمية! ومعن�ى :يأرز اإليامن
أو العلم إىل املدينة ومكة :أن وعي الدين ينحرس من األمة ،وتكون املدينة ومكة مركز ًا لتجديد
اإلسلام وانطالقته يف آخر الزمان عىل يد اإلمام املهدي× ،كام كانتا مركز ًا النطالقته عىل يد

جده خاتم النبيني‘.

من هم الغرباء والطائفة المنصورة؟
ينبغ�ي االلتفات اىل أن س�بب كثرة طرق احلديث ورواته عنده�م ،أن معاوية دخل يف رواته،
وطبقه عليه وعىل أهل الشام! وحماولته تضعف ِص َي َغ احلديث وال تضعف أصله الذي رويناه عن
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أهل البيت^ . .وهي شبيهة بمحاولة العباسيني تطبيق أحاديث الرايات السود عىل حركتهم،
وبمحاول�ة تطبي�ق صفات املهدي×عىل ابن طلح�ة التيمي ،أو عىل حس�ني ،أوعبايس ،فهي

التؤثر يف قيمة أصل أحاديث املهدي×لكن جيب معرفة صيغه التحريفية.

ويكفي دليالًعىل بطالن تطبيقاهتم حلديث الغرباء عىل غري أهل البيت وش�يعتهم ،أن احلديث

ن�ص على أهنم مجاع�ة يف كل جيل حت�ى يظهرإمامهم املهدي وينزل املس�يح ،وأهن�م أقلية وهلم
أعداء ،وهذه صفة أئمة العرتة وأتباعهم.

أحاديث مجددي اإلسالم
روت املصادرالس�نية نص� ًا ع�ن أيب هري�رة ظ�ن ال�راوي أن�ه رفع�ه اىل النب�ي‘ ،ق�ال

أبو داود«:109/4:عن أيب هريرة ،فيام أعلم عن رس�ول اهلل‘ قال :إن اهلل تعاىل يبعث هلذه
األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها».

ورواه البيهق�ي يف املعرف�ة ،137/1:واخلطي�ب البغ�دادي ،61/2 :واجلام�ع الصغري ،282/1:واملس�ند اجلامع:

 ،843/17وصحيح بخاري بشـرح الكرماين.72/1 :

وروى احلاك�م ،522/4:أن رجل ً
ا ق�رأ ه�ذا الن�ص يف جمل�س القايض أيب العب�اس بن رشيح

وق�ال ل�ه« :فأبرش أهيا الق�ايض فإن اهلل بعث عىل رأس املائة عمر ب�ن عبد العزيز ،وبعث عىل
رأس املأتني حممد بن إدريس الشافعي ،وأنت عىل رأس الثالث مائة».

ول�و ص�ح احلديث وكان يش�مل غريالعترة^ ،فال يمكن معرف�ة املجددين لكث�رة ادعائه

حلكام وعلامء!

ٌ
جمم�ل ،فهل حتس�ب املئة من بعث�ة النبي‘أو م�ن هجرت�ه أو وفاته ،وهل
كما أن�ه حديث

املقصود املئة السنة األوىل منها ،أم املعنى العريف الذي يشمل عدة سنوات من الثانية ؟

وم�ا معن�ى جتديد الدين لألمة ،هل هو التجديد النظ�ري أو العميل؟ وهل هو نفي التحريف

عن عقائده ،أم نفي اإلنحرافات العملية عنه؟

ث�م ،م�ا معنى هذا املجدد ،هل هو مبعوث م�ن ربه يعمل بالعلم الرب�اين ،أم جمتهد يف الدين،

يدع�و الن�اس إىل اجته�اد رأيه .وهل ه�و حاكم يقدر عىل تنفي�ذ جتديده للدي�ن ،أم داعية يدعو
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املسلمني ،ويوصل صوته اليهم؟

وقد اعترب املودودي أن املهدي× هو املجدد العاملي العام لإلسالم ،يف عداد املجددين عىل

رأس كل مئة س�نة ،مع أنه#الحيس�ب ظهوره بمقياس املصلحني العاديني ،بل بمقياس حياة

البرشية كلها.

وال�ذي أرجحه أن أصل احلديث عن دورالعرتة يف حفظ اإلسلام ،ونفي زيف املحرفني له،

ف�زادوا فيه ،وصادروه ملن يتولوهن�م! فالقدراملتيقن أن أئم�ة العرتة^واإلمام املهدي×هم

املجددون لإلسالم.

ونق�ل يف إحق�اق احلق عن ابن حنبل ختصيص املجدد بالعترة الطاهرة^ ،ولعل ابن حنبل

عيل احل�وض .فهو يدل عىل وجود
فهم�ه م�ن قول النبي‘ ع�ن عرتته :ولن يفرتقا حتى يردا َّ

إمام منهم يف كل عرص.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقد نصت أحاديثنا عىل أن اإلمام املهدي× جيدد اإلسلام ،وخيرجه من غربته .ففي عيون

أخبار الرضا×  ،200/2عن احلسن بن اجلهم قال« :حرضت جملس املأمون يوم ًا وعنده عيل

بن موسى الرضا× وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكالم من الفرق املختلفة ...فقال املأمون:

ي�ا أبا احلس�ن فام تقول يف الرجعة ؟ فق�ال الرضا× :إهنا لحََ ٌّق قد كانت يف األمم الس�الفة،
ونطق هبا القرآن ،وقد قال رسول اهلل‘ :يكون يف هذه األمة كل ما كان يف األمم السالفة،

ح�ذو النع�ل بالنعل والقذة بالقذة .وق�ال‘ :إذا خرج املهدي من ولدي نزل عيس�ى بن
مريم× فصىل خلفه .وقال‘ :إن اإلسلام بدأ غريب ًا وس�يعود غريب� ًا فطوبى للغرباء،

قيل :يا رسول اهلل ثم يكون ماذا؟ قال :ثم يرجع احلق إىل أهله».

ويف تفسري فرات ،44/عن خيثمة اجلعفي عن اإلمام الباقر× قال يف تفسري قوله تعاىلَ :ي ْو َم
َ ً
َ َْ ً
مَ َ ُ
َ ُ َ َ
َْ َْ ُ
َ
َ
ات َر ّ ِبك ال َي ْنف ُع نفس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َ���ب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْيرا:
آي
ض
يأ ِ يت بع
ِ
«يعني صفوتنا ونرصتنا .قلت :إنام قدر اهلل عنه باللسان واليدين والقلب ؟ قال :يا خيثمة أمل
تكن نصـرتنا باللس�ان كنصـرتنا بالس�يف ،ونصـرتنا باليدين أفضل والقيام فيها .يا خثيمة

إن الق�رآن ن�زل أثالث ًا ،فثلث فينا وثلث يف عدونا وثل�ث فرائض وأحكام .ولو أن آية نزلت
يف ق�وم ث�م ماتوا أولئ�ك ماتت اآلي�ة إذا ما بقي من القرآن ش�ئ .إن القرآن جی�ري من أوله
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إىل آخره وآخره إىل أوله ،ما قامت الساموات واألرض ،فلكل قوم آية يتلوهنا .يا خيثمة :إن

اإلسلام بدأ غريب ًا وس�يعود غريب ًا فطوب�ى للغرباء ،وهذا يف أيدي الن�اس فكل عىل هذا .يا
خثيمة :سيأيت عىل الناس زمان ال يعرفون اهلل وما هو التوحيد ،حتى يكون خروج الدجال،

وحت�ى ينزل عيس�ى بن مريم من السماء ،ويقتل اهلل الدجال عىل ي�ده ،ويصيل هبم رجل منا

أهل البيت .أال ترى أن عيسى يصيل خلفنا وهو نبي ،إال ونحن أفضل منه».

ويف غيبة النعامين ،320/عن اإلمام الباقر×قال« :إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد

كام دعا إليه رسول اهلل‘ وإن اإلسالم بدأ غريب ًا وسيعود غريب ًا كام بدأ ،فطوبى للغرباء».

وروى النعماين ،232/ع�ن اإلم�ام الباق�ر× أيض� ًا أن عب�د اهلل ب�ن عط�اء س�أله« :إذا ق�ام

القائ�م بأي سيرة يسير يف الناس؟فق�ال :هيدم ما قبله كام صنع رس�ول اهلل‘ ويس�تأنف

اإلسلام جديد ًا ».وروى ،322/أن أبا بصري س�أله×« :أخربين عن قول أمرياملؤمنني×:
إن اإلسلام ب�دأ غريب ًا وس�يعود كما بدأ فطوب�ى للغرباء ،فقال :ي�ا أبا حممد ،إذا ق�ام القائم
استأنف دعاء جديد ًا كام دعا رسول اهلل‘».

حديث بعثت بين جاهليتين
يف أمايل الش�جري ،277/2:بس�نده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عيل^« :قال

رس�ول اهلل‘ :بعثت بني جاهليتني ألخرامه�ا رش من أوالمها» .ومل أجد هلذا احلديث املهم

مص�ادر أخرى ،وهو يدل على أن اجلاهلية الثانية التي تكون بعد النبي‘أس�وأ من اجلاهلية
األوىل الت�ي كان�ت قبله .وه�و مفاد قوله تع�اىلَ :و َق ْ���ر َن ف ُب ُيوت ُك َّ
���ن َوال َت َب َّر ْج َن َت َب ُّ���ر َج ْ ج َ
ال ِاه ِل َّي ِة
ِي ِ

األو ىل«.األحزاب »33:واجلاهلية الثانية بعد النبي‘تشمل اجلاهلية املعارصة.

**
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الفصل الرابع

الفتن املوعودة
الفتن املوعودة يف هذه األمة

 -1تحذير النبي‘ ألمته من الفتن بعده!
ع�رض النب�ي‘ وهو عىل فراش املرض على أمته كنز ًا ،مل يعرضه نبي على أمته أبد ًا! وهو

أن تطيعه فيكتب هلا عهد ًا يضمن هلا أن تكون عىل اهلدى فال تضل أبد ًا ،وتكون سيدة األمم اىل
ي�وم القيامة ،فواجهه عمر ورفض ذلك! وأيده طلق�اء قريش وكانوا كثروا يف املدينة وصاحوا:

الق�ول م�ا قاله عم�ر ،التقربوا له دواة وال قرطاس� ًا ،حس�بنا كت�اب اهلل ،أي نرفض س�نته ،وال

نري�د أن يكتب لن�ا عهد ًا وأمان ًا من الضالل! وروى البخ�اري موقف عمر هذا ضد النبي‘

يف ست مواضع من صحيحه! ودافع أتباع اخلالفة عن عمر وما زالوا يدافعون عنه اىل اليوم!

وهك�ذا واجهت األمة نبيها‘باملعصي�ة يف حياته ،ورفضت قيادته واخت�ارت قيادة عمر،

ورفضت تأمني مستقبلها من الضالل والفتن! وهو أغرب موقف ألمة مع رسوهلا.
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مقب�وض غري ُم َل َّبث،
وق�د قال هلم النبي‘كام يف مس�ند الش�اميني« :56/1:يوحى إ َّيل أين
ٌ
وأنكم ُمتِّبِ ِع َّي أفناد ًا ،يرضب بعضكم رقاب بعض»! أي تطمعون يف رئاسة دولتي ،وتتقاتلون!

وقال كام يف الطرباين يف الكبري ،69/22:ومس�ند الش�اميني« :‘124/3:إنكم تزعمون أين

آخركم موت ًا! وإين أولكم ذهاب ًا ،ثم تأتون من بعدي أفناد ًا! يقتل بعضكم بعض ًا».

وه�و إخب�ار من النبي بما فعله عمر وق�ال إن النبي مل يم�ت ،وإنه آخرنا موت� ًا .لغرض عنده

وعند أيب بكر!

 -2استغالل رواة الخالفة أحاديث الفتن!
أضاف رواة اخلالفة اىل أحاديث الفتن من عاميتهم وإرسائيلياهتم ،ثم وظفوها خلدمة اخلالفة!

وقد وصف احلسن البرصي الذين سقطوا يف الفتن فقال« :واهلل لقد رأيتهم صور ًا والعقول،

أجس�ام ًا وال أحلام ،فراش ن�ار وذبان طمع ،يغ�دون بدرمهني ،ويروح�ون بدرمهني ،يبيع
أحدهم دينه بثمن عنز»« .حلية األولياء.»170/10:

وق�د اعرتف أب�و هريرة يف آخر عمره بأن النبي‘حذر املس�لمني من فتنة قريش! واعرتف

بأنه أخفى هذه األحاديث ،خوف ًا من القتل! «راجع البخاري.»88/8:

وم�ن أش�هراملحرفني ألحاديث الفتن أبو موس�ى األش�عري ،فق�د حرفها ليخذل املس�لمني
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ع�ن نصرة أمرياملؤمنين× يف حربه للبغ�اة يف البرصة بحج�ة أن النبي‘هنى ع�ن القتال!
«راجع املجلد األول من جواهر التاريخ».

رواه أمحد ،416/4:قال « :قال رسول اهلل‘ :إن بني يدي الساعة فتن ًا كقطع الليل املظلم

يصب�ح الرج�ل فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا ويمسي مؤمن ًا ويصبح كاف�ر ًا ،القاعد فيها خري من
القائم والقائم فيها خري من املايش واملايش فيها خري من الس�اعي! فاكرسوا قس�يكم وقطعوا

أوتاركم وارضبوا بس�يوفكم احلج�ارة ،فإن دخل عىل أحدكم بيت�ه فليكن كخري ابني آدم».

حتمل القتل ومل يبسط يده ألخيه!
أي كهابيل الذي َّ

ونح�وه :نعيم بن مح�اد ،30/1:وابن ماجة ،1310/2:وأب�و داود ،305/2:واحلاكم ،555/4:وس�نن البيهقي:

 ،191/8وصححه األلباين يف إرواء الغليل.102/8:

وتتعج�ب م�ن حكمهم بصحته مع أنه حيكم عىل الطرفني باس�تحقاق الن�ار ،وخيالف القرآن
َ مْ ُ ْ َن ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ هَ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ مُ َ ىَ
َ
اها َعل
يف قول�ه تع�اىلَ :و ِإ ْن َطا ِئف َت ِان ِم���ن الؤ ِم ِني اقتتل���وا فأص ِلحوا بينما ف ِإن بغ���ت ِإحد
ىَ َ
ََ
َ
ْ
َ َ
َْ
ْ
األخ���ر ى َف َقا ِت ُلوا ّالت َت ْب ِغي َح ّىَت َت ئَ
اهلل ف ِإ ْن ف َاء ْت فأ ْص ِل ُحوا َب ْي ُن َما ِبال َع ْد ِل َوأق ِس ُ���طوا
م
أ
ر
�ِف� ِإل ِ ِ
ِ
ِي
ُ مْ
ال ْقسط نَ
إ َّن َ
ي« .احلجرات.»9:
اهلل ُي ِح ّب ُ ِ ِ
ِ
ورواه بخاري يف صحيحه ،177/4:و ،91/8:عن أيب هريرة ،حتت عنوان :باب تكون فتنة القاعد

فيها خري من القائم ،ثم عقد عنوان ًا :باب إذا التقى املسلامن بسيفيهام ،وروى فيه قصة احلسن البرصي

مع أيب بكرة أخ زياد بن أبيه ،قال« :خرجت بسالحي ليايل الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال:أين
تري�د؟ قل�ت :أري�د نرصة ابن ع�م رس�ول اهلل‘.قال :قال رس�ول اهلل :إذا تواجه املس�لامن

بسيفيهام فكالمها من أهل النار! قيل :فهذا القاتل فام بال املقتول؟ قال :إنه أراد قتل صاحبه».

ومن أعامل البخاري أنه تغافل عن رد أيب سعيد اخلدري وعبد اهلل بن جارية أليب بكرة ،قاال:

«لعن اهلل أبا بكرة ،أس�اء س�مع ًا فأس�اء إجابة! إنام قال النبي‘أليب موس�ى :تكون بعدي
فتنة ،أنت فيها نائم خري منك قاعد ،وأنت فيها قاعد خري منك ساع» .فقد شهدا بأن أبا موسى

ح�رف احلديث وش�هد بذلك عامر ،كما روى الطربي يف تارخي�ه ،497/3:والغ�ارات،918/2:

عندم�ا أرس�له أمیر املؤمنین×اىل الكوف�ة « :فق�ال :ي�ا أب�ا موس�ى مل َ ُت َث ِّب�ط الن�اس عنَّ�ا؟

ف�واهلل م�ا أردن�ا إال اإلصلاح ،وال مث�ل أمرياملؤمنين خي�اف على ش�ئ! فق�ال :صدق�ت
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بأيب أنت وأمي ولكن املستشار مؤمتن سمعت رسول اهلل‘ يقول :إهنا ستكون فتنة القاعد
فيه�ا خري من القائ�م والقائم خري من املايش واملايش خري من الراكب .فغضب عامر وس�اءه

وقام وقال :يا أهيا الناس ،إنام قال له خاصة :أنت فيها قاعد ًا خري منك قائ ًام».

ويف تاري�خ دمش�ق ،93/32:أن عمار ًا واجه�ه بأن�ه من أه�ل ليلة العقب�ة الذين تآم�روا لقتل

النبي‘« :جاء أبو موس�ى فقال ما يل ولك ،ألس�ت أخاك؟ قال :ما أدري إال أين س�معت

رس�ول اهلل يلعنك ليلة اجلبل! قال :إنه قد اس�تغفر يل .قال عامر :قد شهدت اللعن ومل أشهد
اإلستغفار»! وقد ضعفوا احلديث بالعطار ،لكن اخلطيب وثقه.

والنتيجة أهنم ش�هدوا عىل أيب موس�ى أنه ح�رف حديث الفتنة ،وقد عزل�ه أمرياملؤمنني×

عن والية الكوفة وسماه الس�امري ألنه قال القتال ،كقول السامري :المساس! بل اعرتف أبو
موسى عىل نفسه بأن النبي‘وصفه بأنه ُم ِض ّل!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فف�ي املناق�ب ،363/2 :ورشح النه�ج ،507/13:عن ابن مردويه بأس�انيده« :عن س�ويد بن

غفلة أنه قال:كنت مع أيب موس�ى عىل ش�اطئ الفرات فقال:س�معت رس�ول اهلل يقول :إن
بن�ي إرسائيل اختلفوا فلم يزل االختالف بينه�م حتى بعثوا حكمني ضالني َّ
ضل من اتبعهام

والتنف�ك أمورك�م ختتلف حت�ى تبعثوا حكمني يضلان ويضل من تبعهما! فقلت :أعيذك

ب�اهلل أن تك�ون أحدمها! قال :فخلع قميصه فقال :ب�رأين اهلل من ذلك كام برأين من قمييص».
ويف اليعق�ويب « :190/2:فق�ال س�ويد :لربام كان البلاء موك ً
ال باملنطق .ولقيت�ه بعد التحكيم
فقلت :إن اهلل إذا قىض أمر ًا مل يغالب»!

أقول :كيف يمكن أن نثق بأحاديث الفتن التي يروهيا أمثال أيب موس�ى ،وقد حرفوها جهار ًا

هنار ًا فجعلوا أعظم الفتن قتل عثامن ،وجعلوا معركهم مع عيل×ومع األمة أخذ ًا بثأره.

والذي يدخل يف غرضنا هنا :الفتن املتصلة بظهوراإلمام املهدي× ،وقد نصت األحاديث

عىل أهنا تستمرحتى ظهوره× ،رواه الطرفان وصححوه ،كالذي يف الطرباين الكبري،51/18 :

«قلت :وهل يفتح الشام؟ قال :نعم وشيك ًا ثم تقع الفتن بعد فتحها ،ثم
عن عوف بن مالك:
ُ
جت�ئ فتنة غرباء مظلمة ،ثم تتبع الفت�ن بعضها بعض ًا ،حتى خيرج رجل من أهل بيتي يقال له
املهدي ،فإن أدركته فاتبعه وكن من املهتدين».
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 -3الفتنة العالمية وامتالء األرض بظلم الجبارين وجورهم
اتفقت املصادر عىل أن مهمة اإلمام املهدي×أن يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً بعد أن يمألها

اجلبارون ظل ًام وجور ًا .فظهوره×يكون بعد فتنة عامة.

َ
وامتالء األرض بالظلم مفهوم عريف ،يصدق عىل أكثرعصوراألرض ،فقد قال اهلل تعاىل :ظ َه َر
َ
َ ُ َ ْ َ َّ
َّ
َْ َ ُ
���اد ف ْال َب ّر َو ْال َب ْحر َبا َك َس َ���ب ْت أ ْ
���ذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْرج ُع َ
الناس ِل ُي ِذيقه ْ
ون.
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م
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ِ
ِ
ِ مِ
الفس ِ ي ِ
ِ

«الروم»41:

أما يف عرصنا فقد ظهر الفساد يف الرب والبحر واجلو ،وامتألت األرض باجلور حتى غصت!

وه�ذه نماذج من أحادي�ث الطرفني :روى الص�دوق يف كامل الدين ،286/1:ع�ن جابر قال:

«قال رس�ول اهلل‘ :املهدي من ولدي ،اس�مه اسمي وكنيته كنيتي ،أش�به الناس يب َخ ْلق ًا

وخ ُلق� ًا ،تك�ون له غيبة وحرية تض�ل فيها األمم ،ثم يقبل كالش�هاب الثاق�ب يملؤها عدالً
ُ

وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام»

ويف كامل الدين ،287/1:عن أمرياملؤمنني « :قال رسول اهلل‘ :املهدي من ولدي ،تكون

ل�ه غيبة وحيرة تضل فيها األمم ،يأيت بذخرية األنبياء^ فيملؤها عدالً وقس�ط ًا كام ملئت
جور ًا وظل ًام».

أي تك�ون ل�ه غيب�ة وتكون يف أثنائه�ا حرية األمم وضالهل�ا .وذخرية األنبي�اء :مواريثهم من

الكتب والعلم وآثار النبوة.

ويف مس�ند أمحد ،37/3:عن أيب سعيد اخلدري قال « :قال رسول اهلل‘ :أبرشكم باملهدي

يبعث يف أمتي عىل اختالف من الناس وزالزل ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا

وظل ًام..الخ.».

ويف مس�ند أمحد« :17/3:التقوم الس�اعة حتى يملك رجل من أهل بيتي ،أجىل أقنى يمأل

األرض عدالً ،كام ملئت قبله ظل ًام».

 -4أهل البيت ^أمان األمة وسفينة النجاة من الفتن
تواترعن�د اجلميع حدي�ث وصي�ة النبي‘بالقرآن والعترة ،ووصف أه�ل بيته^ بأهنم
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سفينة نجاة أمته من الفتن والضالل ،فقالَ « :م َث ُل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا،

ومن ختلف عنها غرق»!

قال الصدوق&يف اإلعتقادات« :94/واعتقادنا فيهم^ :أهنم أولوا األمر الذين أمر اهلل

تعاىل بطاعتهم ،وأهنم الش�هداء عىل الناس ،وأهنم أبواب اهلل ،والسبيل إليه ،واألدالء عليه،
وأهن�م عيب�ة علمه ،وترامج�ة وحيه ،وأركان توحي�ده ،وأهنم معصومون م�ن اخلطأ والزلل،

وأهنم الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا ،وأن هلم املعجزات والدالئل ،وأهنم
أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السماء ،وأن مثلهم يف هذه األمة كس�فينة نوح

أو كباب حطة ،وأهنم عباد اهلل املكرمون ،الذين اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون».

ويف اخلصال« :573/يا عيل ،مثلك يف أمتي كمثل س�فينة نوح ،من ركبها نجا ،ومن ختلف

عنها غرق» .ويف عيون أخبار الرضا×« :30/1:ومن ختلف عنها زج يف النار».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف كفاية األثر ،29/عن أيب س�عيد اخلدري قال« :س�معت رسول اهلل‘يقول :أهل بيتي

أم�ان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السماء .قيل :يا رس�ول اهلل فاألئمة بعدك من
أهل بيتك؟قال :نعم األئمة بعدي اثنا عرش ،تسعة من صلب احلسني أمناء معصومون ،ومنا

مهدي هذه األئمة ،أال إهنم أهل بيتي وعرتيت من حلمي ودمي .ما بال أقوام يؤذونني فيهم!
ال أناهلم اهلل شفاعتي».

وروى اجلمي�ع أن أب�اذر&كان يأخذ بحلقة الكعبة وخيطب باملس�لمني ه�ذه اخلطبة ..ففي

الطبراين الكبري« :46/3:عن حنش بن املعتمر قال :رأيت أبا ذر الغفاري أخذ بعضاديت باب

الكعب�ة وه�و يق�ول :من عرفني فق�د عرفني ،ومن مل يعرفن�ي فأنا أبوذر الغفاري ،س�معت
رسول اهلل‘قالَ :م َث ُل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح يف قوم نوح ،من ركبها نجا ،ومن
ختلف عنها هلك ،ومثل باب حطة يف بني إرسائيل».

والطبراين األوس�ط ،9/4:و ،306/5:والصغير 139/1:و ،22/2:وجمم�ع الزوائ�د ،168/9:وش�واهد

التنزيل ،360/1:وتاريخ بغداد ،90/12:وإكامل اخلطيب ،59/وصححه .وقال الصاحلي يف سبل اهلدى:11/11:

قواه السخاوي.
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وق�د بحث الس�يد امليالين يف نفحات األزه�ار ،60/1:طرقه وأثبت صحت�ه عند علامئهم عىل

اختالف مذاهبهم ،وأثبت أن تضعيفه مكابرة بدون حجة!

وق�ال الش�يخ الص�ايف يف أمان األم�ة م�ن اإلختلاف« :171/روى أحاديث األم�ان بطرق

كثيرة وألف�اظ متقارب�ة مجع كثري م�ن أعالم أهل الس�نة ع�ن أمرياملؤمنين× وأنس وأيب

س�عيد اخلدري وجابر وأيب موس�ى وابن عباس وس�لمة بن األكوع ...قال ابن حجر :اآلية
َ
َ
اهلل ل ُي َع ّذ هَ ُب ْم َوأ ْنتَ
الس�ابعة «من اآلي�ات الواردة يف أهل البي�ت^» قوله تع�اىلَ :و َم���ا ك َان ُ ِ ِ
ِف ِهي ْم ،أشار‘إىل أنه وجد ذلك املعنى يف أهل بيته^ وأهنم أمان ألهل األرض كام كان
هو‘أمان ًا هلم ،ويف ذلك أحاديث كثرية».
لكن تعال انظر اىل الفخر الرازي كيف حتايل عىل احلديث ليفرغه من معناه!

ق�ال يف تفسيره«:167/27:واحلاصل أن ه�ذه اآلي�ة «آي�ة امل�ودة» تدل على وجوب حب

آل رس�ول اهلل‘وحب أصحابه! وهذا املنصب ال يسلم إال عىل قول أصحابنا أهل السنة

واجلامعة الذين مجعوا بني حب العرتة والصحابة .وسمعت بعض املذكرين قال إنه‘قال:

مث�ل أه�ل بيتي كمثل س�فينة نوح من ركب فيه�ا نجا ،وقال‘:أصح�ايب كالنجوم بأهيم
اقتديت�م اهتديت�م .ونح�ن اآلن يف بح�ر التكلي�ف ،وترضبنا أمواج الش�بهات والش�هوات

وراك�ب البحرحيت�اج إىل أمري�ن :أحدمها ،الس�فينة اخلالية ع�ن العيوب والثق�ب .والثاين،
الكواك�ب الظاهرة الطالعة النرية ،فإذا ركب تلك الس�فينة ووقع نظ�ره عىل تلك الكواكب
الظاهرة ،كان رجاء السالمة غالب ًا ،فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل حممد،

ووضعوا أبصارهم عىل نجوم الصحابة ،فرجوا من اهلل تعاىل أن يفوزوا بالسلامة والسعادة
يف الدنيا واآلخرة».

ٍ
ونالح�ظ أن�ه جعل س�ند حديث أهل بيتي كس�فينة نوحَ ،
واعظ ُم َذكِّر ،م�ع أنه حديث
ق�ول

صحيح عندهم!

وجعل أصحايب كالنجوم حديث ًا نبوي ًا صحيح ًا مع أن كبارعلامئهم حكموا بأنه موضوع!

مكذوب! لكنه ارتكب
فهو يعرف أن حديث الس�فينة صحيح ،وحديث أصحايب كالنجوم،
ٌ

التعصب والتزوير!
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ق�ال ابن ح�زم يف االح�كام« :810/6:وأم�ا الرواية :أصح�ايب كالنجوم فرواية س�اقطة...

وسلام ب�ن س�ليامن ي�روي األحادي�ث املوضوع�ة ،وه�ذا منه�ا بلا ش�ك» .ويف حتف�ة

األحوذي«:125/10:ق�ال أب�و بك�ر الب�زار :هذا ال�كالم مل يصح عن النب�ي‘» .والرازي

يع�رف ذلك ،لكنه لتعصبه جعل أهل البيت^س�فين ًة ال هتدي الراكب فيها! وجعل الصحابة

نجوم ًا هتدي ركاب السفينة!

 -5اختالف الروايات في عدد الفتن في هذه األمة
يضـ�ر ببحثنا الذي
اختلف�ت األق�وال يف ع�دد الفتن املوع�ودة يف ه�ذه األمة ،لكن ذل�ك ال
ُّ

هو معرفة الفتنة األخرية املتصلة بظهور اإلمام املهدي×.

َّ
عدتها بعض النصوص ثالث فتن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف تاريخ ابن معني ،317/1:عن أيب هريرة ،قال النبي‘«:أتتكم الدهيامء ترمي بالنش�ف،

والثانية ترمى بالرضف ،والثالثة سوداء مظلمة إىل يوم القيامة قتالها قتىل اجلاهلية».

وقال ابن محاد :234/1:عن كعب قال« :ثالث فتن تكون بالش�ام :فتنة إهراقة الدماء وفتنة

قطع األرحام وهنب األموال ،ثم يليها فتنة املغرب وهي العمياء».

وفيه« :57/1:عن كعب قال :تكون فتن ثالث كأمس�كم أنه الذاهب :فتنة تكون بالش�ام،

ثم الرشقية هالك امللوك ،ثم تتبعها الغربية وذكر الرايات الصفر .قال والغربية هي العمياء».

والرضف :احلجارة املحامة ،فكأن
كأمس�كم الذاهب :أي حتمية كأمسكم الذي حدث وحتقق.
َ
َ
والنش�ف :البلل فكأن ال�ذي تصيبه مبلل الثي�اب .وأكثر الروايات
ال�ذي تصيب�ه جيلس عليها.

قدم�ت فتنة النش�ف عىل الرض�ف وطبقوها عىل قتل عثمان .ومقصود ال�راوي بالفتنة الغربية
والرايات الصفر التي رواها عن كعب :حركة الفاطميني ،ألهنم أقبلوا من مغرب العامل اإلسالمي
إىل مصر وغريها .وهذا يوجب الش�ك يف أن الرواية مكذوبة على كعب ضد حركة الفاطميني
التي يس�ميها أعداؤها :فتنة املغرب ،وكانت راياهتم صفراء كراية األنصار ،ويف رواية القرطبي

أن راي�ات اإلمام املهدي×فيه�ا رايات صفر ،وفرسها بعض إخواننا براي�ة املقاومة يف لبنان.
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وأنت تالحظ أن هذه النصوص ليست أحاديث ،بل أقوال لكعب وأيب هريرة وحذيفة ،ومن

ه�و دوهنم ،فقد كان املس�لمون هيتم�ون بأي كالم للصحابة يف الفت�ن ،خاصة كالم حذيفة ألنه
موض�ع رس النبي‘ويعرف أسماء املنافقني وأخبار الفتن .بل لع�ل الرواية كانت أليب هريرة

ونسبوها اىل حذيفة!

وال قيم�ة علمي�ة هل�ذه األق�وال مضاف� ًا اىل توظيفه�ا لفت�ن ذل�ك العصـ�ر ،كما رأي�ت م�ن

أيب موسى األشعري.

ويوض�ح م�ا قلناه ما رواه يف تاريخ دمش�ق «« »478/39عن زيد بن وهب قال ..فدخلنا عىل

أيب موس�ى وهو أمري الكوفة فكان قوله هني ًا عن الفتنة واألمر باجللوس يف البيوت ،فخرجنا
فأتينا منزل حذيفة فلم نجده ،فأتينا املس�جد فوجدناه مس�ند ًا ظهره إىل س�ارية ،ومعه رجل

فقل�ت :إين أظن أن له حاجة فجلس�نا دوهنما ،فجاء رجل فجلس إليهام فقمنا فجلس�نا إليه

وه�و عاض عىل إهبامه ،وهو يقول :أتتكم ترمى بالنش�ف ،ثم يليها أخرى ترمى بالرضف،

ثم املظلمة التي يصبح املرء فيها مهتدي ًا ويميس ضاالً ،ويميس مهتدي ًا ويصبح ضاالً ،والعاقل
حيران بين ذلك ال ي�دري أضل أم اهت�دى؟ أال إن هلا دفعات ومثاعب ،فإن اس�تطعت أن

مت�وت أو تك�ون يف وقفاهتا فافعل! فقال الرجل الذي جلس إليه :جزاكم اهلل أصحاب حممد

رش ًا ،فواهلل لقد ل َّبستم علينا ،حتى ما ندري أنقعد أم نقوم ،فهال هنيت الناس يوم اجلرعة «ملا

اعرتض أهل الكوفة عىل عثامن» قال :قد هنيت عنها نفيس وابن اخلضـرامة ،ولو مل أهنه لكان
من القائمني فيها والقائلني».

ويقصد الراوي :بالفتنة األوىل التي ترمى بالنشف فتنة قتل عثامن ،والتي ترمي بالرضف فتنة

احلروب عىل عيل× ،والثالثة التي هلا دفعات ومثاعب أي ميازيب تصب فيها :فتنة بني أمية.
وغرض�ه أن يثب�ت أن حذيف�ة&كان ض�د قت�ل عثمان وض�د ح�روب علي×! م�ع أن

حذيف�ة&كان والي ًا لعثمان عىل املدائن ،وعندما وصل اليه خرب بيعة عيل×فرح بذلك وكان
مريض� ًا ،فق�ال :إمحلوين اىل املنرب وخط�ب مبين ًا حق عيل×باخلالف�ة بوصية النبي‘وأعلن
بيعته له وأمر املس�لمني أن يبايعوه ،وأوىص ولديه أن يكونا معه وحيرصا عىل الش�هادة بني يديه،

وقد عمال بوصيته واستشهدا مع عيل×يف صفني.
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وم�ات حذيفة&بع�د أي�ام يف املدائ�ن ،بينما زعم�ت الرواي�ة أن�ه كان يف الكوف�ة ،وه�ذا

دليل عىل الوضع!

وروى ابن مح�اد« :53/1:ع�ن حذيف�ة ب�ن اليمان ق�ال :قال رس�ول اهلل‘ :تك�ون فتنة

ثم تكون مجاعة ،ثم فتنة ثم تكون مجاعة ،ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال».

وقص�ده بالفتن�ة األوىل :قتل عثامن ،وبالثانية :حروهبم عىل علي× ،وبالثالثة فتنة بني أمية!

وهذا يتفق مع عقيدة اخلوارج.

َّ
ً
عدتها أربعا
وبعض النصوص
فف�ي فتن ابن مح�اد ،54/1:ع�ن عمران بن حصين عن النبي‘ق�ال« :تك�ون أربع فتن:

األوىل يس�تحل فيها الدم ،والثانية يستحل فيها الدم واملال ،والثالثة يستحل فيها الدم واملال
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

والفروج ،والرابعة الدجال».

ورواه الطرباين الكبري ،180/18:بنحوه وليس فيه :والرابعة الدجال ،مما يشري اىل أصابع كعب! واألوسط109/8:

و ،55/9:وحلي�ة األولي�اء ،23/6:وجام�ع اجلوام�ع 481/1:وجام�ع املس�انيد 434/9:والزوائ�د،308/7:
عن الطرباين وضعفه بابن هليعة ،مع أن عدد ًا منهم وثقه.

وروى ابن محاد ،57/1:عن حذيفة« :الفتن ثالث تس�وقهم الرابعة إىل الدجال :التي ترمي

بالرضف ،والتي ترمي بالنشف ،والسوداء املظلمة والتي متوج موج البحر».

ويف ابن محاد :53/1:عن عبد اهلل قال« :قال رسول اهلل‘ :تكون يف أمتي أربع فتن :يكون

يف الرابعة الفناء ...يف اإلسالم أربع فتن تسلمهم الرابعة إىل الدجال».

ويف ابن مح�اد :67/1:ع�ن أيب هري�رة :ق�ال رس�ول اهلل‘«:تأتيكم من بع�دي أربع فتن،

فالرابع�ة منها الصماء العمياء املطبقة تعرك األم�ة فيها بالبالء عرك األدي�م ،حتى ينكر فيها

املعروف ويعرف فيها املنكر ،متوت فيها قلوهبم كام متوت أبداهنم».

ويف« :55/1:ق�ال أبو هري�رة قال رس�ول اهلل‘ :أربع فتن تكون بعدي ،األوىل تس�فك

فيها الدماء ،والثانية يس�تحل فيه�ا الدماء واألموال ،والثالثة يس�تحل فيها الدماء واألموال

والفروج والرابعة عمياء صامء تعرك فيها أمتي عرك األديم».
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ويف« :56/1:والرابع�ة صماء عمي�اء مطبق�ة ،متور مورامل�وج يف البحر ،حت�ى ال جيد أحد

من الناس منها ملجأ .تطيف بالش�ام وتغش�ى العراق وختبط اجلزيرة بيدها ورجلها ،وتعرك

ب�ه األم�ة فيها بالبالء ع�رك األديم ،ثم ال يس�تطيع أحد م�ن الناس يقول فيها م�ه مه .ثم ال

يرفعوهنا من ناحية إال انفتقت من ناحية أخرى...
َ ىَ َ
ُْ ُ َْ
���اد ُر عل أ ْن
ث�م قال ابن محاد :ق�ال أبو هريرة قال رس�ول اهلل‘يف قوله تعاىل :قل ه َو الق ِ
َ ُ ْ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ حَ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ً
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
يبعث عليكم عذابا ِمن فو ِقكم أو ِمن ت ِت أرج ِلكم أو يل ِبس���كم ِشيعا و ي ِذيق بعضكم بأس
َْ
ض .قال :أربع فتن تأيت :الفتنة األوىل :يس�تحل فيها الدماء ،والثانية :تس�تحل فيها الدماء
بع ٍ
واألموال ،والثالثة:تس�تحل فيها الدم�اء واألموال والفروج .والرابع�ة :عمياء مظلمة متور

َم ْو َر البحر ،تنترش حتى ال يبقى بيت من العرب إال دخلته..

ع�ن أرط�اة بن املنذر قال :بلغنا أن رس�ول اهلل‘قال :تكون يف أمت�ي أربع فتن ،يصيب

أمت�ي يف آخرها فتن مرتادفة ،فاألوىل :تصيبه�م فيها بالء حتى يقول املؤمن هذه مهلكتي ثم
تنكش�ف .والثانية :حتى يقول املؤمن هذه مهلكتي ثم تنكش�ف ،والثالثة :كلام قيل انقضت

مت�ادت .والفتنة الرابعة :تصريون فيه�ا إىل الكفر ،إذا كانت األمة مع هذا مرة ،ومع هذا مرة

بال إمام وال مجاعة ،ثم املس�يح ،ثم طلوع الش�مس من مغرهبا .ودون الساعة اثنان وسبعون

دجاالً ،منهم من اليتبعه إال رجل واحد».

أقول :هذه «األحاديث» ليست إال خياالت وأمنيات من كعب وأمثاله بقرب انتهاء هذه األمة

بخروج الدجال ملك اليهود! وقد صريها احلمقى أحاديث نبوية! ويشهد عىل كذهبا أن الدجال

ال�ذي وعدت به عند فتح القس�طنطينية مل خيرج! ويش�هد أيض� ًا ما رواه ابن محاد نفس�ه:57/1:

«ع�ن عمير بن هانئ قال :قال رس�ول اهلل‘ :فتن�ة األحالس فيها ح�رب وهرب ،وفتنة

الرساء خيرج دخنها من حتت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني ،إنام أوليائي املتقون «يقصد
علي� ًا×»! ثم يصطلح الناس عىل رجل«يقصد معاوي�ة» .ثم تكون فتنة الدهيامء ،كلام قيل
انقطعت متادت حتى اليبقى بيت من العرب إال دخلته ،يقاتل فيها ال يدرى عىل حق يقاتل أم

عىل باطل«يقصد فتنة ابن الزبري وغريه» فال يزالون كذلك حتى يصريوا إىل فسطاطني فسطاط
إيامن ال نفاق فيه ،وفسطاط نفاق ال إيامن فيه ،فإذا مها اجتمعا َفأ ْب ِص ِ
ـر الدجال اليوم أو غد ًا».
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وغرضه�م أن ح�رب عيل×للبغ�اة اخلارجين علي�ه «فتن�ة» يتحمل ه�و مس�ؤوليتها وإن

النبي‘تبرأ من�ه! فكان الواج�ب عليه برأهيم أن يس�كت عىل اخلارجني علي�ه حتى يأخذوا
البالد وينترصوا عليه! أما أبو بكر وعمر وعثامن ومعاوية ،فاخلارج عليهم كافر باغ شاق لعصا
املس�لمني ،وجيب عليهم وعىل املس�لمني أن يقاتلوه ،ليمنعوا الفس�اد يف األم�ة! وقد أكثروا من

رواي�ة ه�ذه العب�ارة املحببة اىل قلوهب�م« :فتنة الرساء َد ْخله�ا أو ُد ْخنُها من حت�ت قدمي رجل

م�ن أه�ل بيتي يزعم أنه من�ي وليس مني» .فرواه أمح�د ،133/2:عن عبداهلل ب�ن عمر ولفظه:

«كنا عند رس�ول اهلل قعود ًا فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة األحالس ،فقال قائل :يا
رسول اهلل وما فتنة األحالس؟ قال :هي فتنة هرب وحرب ،ثم فتنة الرساء دخلها أو ُدخنها
م�ن حتت قدمي رجل من أهل بيتي ،يزعم أنه مني وليس مني إنام وليي املتقون ،ثم يصطلح

الن�اس على رجل كورك عىل َض َلع« َع َرج»ث�م فتنة الدهيامء ،ال تدع أح�د ًا من هذه األمة إال
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لطمت�ه لطمة ،ف�إذا قيل انقطعت متادت ،يصبح الرجل فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا ،حتى يصري

الن�اس إىل فس�طاطني فس�طاط إيامن ال نفاق فيه وفس�طاط نفاق ال إيامن في�ه وإذا كان ذاكم
فانتظروا الدجال من اليوم أو غد».

وأب�و داود ،299/2:واحلاك�م 466/4:وصحح�ه ،وحلية األولياء ،158/5:ومس�ند الش�اميني 401/3:وعلل

احلديث البن أيب حاتم 417/2:والدر املنثور.56/6:ويف معامل السنن :336/4:أضيفت الفتنة إىل األحالس لدوامها
وط�ول لبثه�ا ،يقال للرج�ل إذا كان يلزم بيته اليربح منه هو حلس بيته ،ألن احللس يفترش فيبقى عىل املكان ما دام ال

يرفع ...واحلَ َرب ذهاب املال واألهل ..والدخن الدخان».

أق�ول :وأص�ل كل هذه الفرية م�ا رواه بخاري عن عمرو الع�اص أن النبي‘أعلن براءته

من آل أيب طالب!

قال بخاري يف صحيحه«:73/7:عن قيس بن أيب حازم أن عمرو بن العاص قال :س�معت

النبي‘جه�ار ًا غير رس يق�ول :إن آل أيب «قال عم�ر :ويف كتاب حممد ب�ن جعفر بياض»

ليسوا بأوليائي ،إنام وليي اهلل وصالح املؤمنني» .وقد حاول ابن القیم يف زاد املعاد ،158/5:أن
ُير ِّقع كالم بخاري فزعم أن النبي‘يقصد بآل أيب...ليسوا يل بأولياء :آل أبيه‘! لكن ابن

حج�ر « »352/10اعترف بأن أصل ن�ص بخاري «آل أيب طالب» وح�اول أن ير ِّقعه من جانب

آخ�ر فق�ال« :وقال اخلط�ايب :الوالية املنفي�ة والية الق�رب واإلختصاص ،ال والي�ة الدين،
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ورج�ح اب�ن التين األول وهو الراجح ،فإن من مجل�ة آل أيب طالب علي� ًا وجعفر ًا ،ومها من

أخص الناس بالنبي‘ملا هلام من السابقة والقدم يف اإلسالم ،ونرص الدين .وقد استشكل
بع�ض الن�اس صحة هذا احلديث ،ملا نس�ب إىل بع�ض رواته من النص�ب ،وهو اإلنحراف

ع�ن علي وآل بيته...وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبني عيل ما كان فحاش�اه أن ُيتَّهم

«!» وللحديث حممل صحيح اليس�تلزم نقص ًا يف مؤمني آل أيب طالب ،وهو أن املراد بالنفي

املجموع كام تقدم ،وحيتمل أن يكون املراد بآل أيب طالب أبو طالب نفسه ،وهو إطالق سائغ»!
فالقضي�ة عن�د النواص�ب أن ال تته�م ابن الع�اص بالكذب بينما تراهم مس�تبرشين بحديث

بخ�اري ،كأن�ه إعلان نبوي للبراءة من عيل والعترة^! إهنم يتمن�ون أن يرتاج�ع النبي عن
حديث الثقلني ،وعن فرض الصالة عىل آله‘ معه ،وعن عرشات األحاديث يف فضلهم! بل

يتمنون أن تنسخ آيات القرآن فيهم!

ق�ال اب�ن تيمي�ة يف منهاجه«:76/7:كما ثب�ت يف الصحي�ح أنه‘ق�ال :إن آل بن�ي فالن

ليس�وا يل بأولي�اء ،وإنام وليي اهلل وصالح املؤمنني ،فبَّي�نََّ أن أولياءه صالح املؤمنني .وكذلك
يف حديث آخر :إن أوليائي املتقون ،حيث كانوا وأين كانوا».

وط َّب َ�ل ب�ه يف فتاوي�ه ،543/10:وتفسيره 48/2:وجمم�وع الفت�اوى ،164/11:و , 435/27:و،227/28:

و ،543وجامع الرسائل .510/وط َّبل معه ابن قيم يف جالء األفهام ،226/وابن رجب يف جامعه ،347/وابن حجر

يف التغلي�ق .86/ 5:لك�ن اهلل تعاىل كش�ف كذهبم ،ألن حديثهم نص عىل خروج الدج�ال بعد «فتنة عيل×» بأربعني
س�نة! فقد روى ابن محاد يف الفتن« :686/2:عن حذيفة قال :الفتن بعد رس�ول اهلل‘إىل أن تقوم الساعة ،أربع فتن:

ف�األوىل مخ�س «يقصد خالفة عيل×وكانت مخس س�نني» والثانية عش�ـرون ،والثالثة عش�ـرون ،والرابعة الدجال».
ومل يظهر الدجال بعد أربعني سنة من خالفة أمرياملؤمنني× ،كام زعم الكذابون!

َّ
ً
عدتها خمسا
وبعض النصوص
يف عل�ل احلدي�ث الب�ن أيب حاتم«:411/2:عن عامرة بن عبيد ش�يخ من جش�عم كبريقال:

س�معت رس�ول اهلل‘يذاكرنا مخس فتن ،أعل�م أربعة قد مضت ،واخلامس�ة هي فيكم يا
أهل الش�ام ،قال :إن أدركت اخلامسة واستطعت أن تقعد يف بيتك فافعل ،وإن استطعت أن

تبتغي نفق ًا يف األرض فتدخل فيه فافعل».
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ويف ابن مح�اد« :51/1:ع�ن حزن بن عبد عمرو ،قال :دخلنا أرض الروم يف غزوة الطوانة،

فنزلن�ا مرج ًا فأخ�ذت أنا برؤوس دواب أصح�ايب فطولت هلا ،فانطلق أصح�ايب يتعلفون،
فبينا أنا كذلك إذ سمعت :السالم عليك ورمحة اهلل ،فالتفت فإذا أنا برجل عليه ثياب بياض
فقل�ت :السلام عليك ورمحة اهلل فق�ال :أمن أمة أمحد؟ قلت :نعم ،ق�ال :فاصربوا فإن هذه

س�م ِه َّن يل .قال
األم�ة أم�ة مرحومة ،كتب اهلل عليها مخ�س فتن ومخس صلوات .قال قلتِّ :
أ ْم ِس ْ
�ك :إحداه�ن م�وت نبيهم واس�مها يف كتاب اهلل تع�اىل بغتة ،ثم قتل عثامن واس�مها يف
كت�اب اهلل الصماء ،ثم فتن�ة ابن الزبري واس�مها يف كت�اب اهلل العمياء ،ثم فتنة ابن األش�عث
واس�مها يف كتاب اهلل البترياء .ثم توىل وهو يق�ول :وبقيت الصيلم وبقيت الصيلم ،فلم أدر

كيف ذهب» .والطوانة :قرب أنطاكية داخل بالد الروم ،تراوح حكمها بني املس�لمني والروم،
وأصاب املسلمني فيها شدة وهزيمة سنة  88هجرية .تاريخ ابن عساكر.444/26:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

واب�ن األش�عث :هو عب�د الرمحن بن حممد بن األش�عث بن قي�س الكندي ،وكان األش�عث

غدرونفاق ،فقد جاء يف وفد كندة إىل النبي‘وأعلن
رأس املنافقين يف عه�د عيل×وتارخيه ٌ
إسلامه ،ثم أعلن ارتداده مع بني وليعة فأرسه املس�لمون وطلب منهم أن يأخذوه إىل أيب بكر،

فأطلقه وأكرمه وزوجه أخته! ثم ندم أبو بكر ألنه مل يقتله!

فقد روى اليعقويب ،137/2:أنه كان يتحرس يف مرض وفاته عىل أشياء يتمنى أنه مل يفعلها منها

هجومه عىل بيت فاطمة الزهراء÷ ،وأشياء ليته فعلها منها قتل األشعث قال« :فليتني قدمت

األشعث بن قيس ترضب عنقه ،فإنه خييل إ َّيل أنه ال يری شيئ ًا من الرش إال أعان عليه»!

وكاناألشعثأشدعداو ًة ألمرياملؤمنني×منابنسلولللنبي‘!قالاإلمامالصادق×:

«إن األشعث بن قيس رَ ِ
سمت احلسن ،وحممد ابنه
ش َك يف دم أمرياملؤمنني× ،وابنته جعدة َّ
رشك يف دم احلسني^»«.الكايف.»167/8:

وكان األش�عث عميل ً
ا ملعاوية ،وبعد هالكه صار ولده حممد مكان�ه رئيس كندة ،ثم ابنه عبد

الرمح�ن ،وكان�ا مع معاوية ثم مع يزيد .ثم خرج عبد الرمحن على املروانيني يف البرصة وجنوب
إي�ران ،وطالت حربه معهم حتى قتله عبد امللك بن مروان .فحركته حمدودة يف املكان والزمان،
واليص�ح أن تك�ون فتن�ة لألمة كلها ،لك�ن الراوي حرف رواي�ة اخلمس فتن وعدَّ ها اخلامس�ة
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املوعودة ،ثم زعم أن اهلاتف كلمه بذلك يف مرج ال َّط َّوانة.

فه�ذه النص�وص كله�ا القيم�ة هل�ا ،والن�ص الوحي�د ال�ذي يس�تحق االهتمام هن�ا ،رواه

ابن مح�اد ،51/1:عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل ق�ال« :جعل اهلل يف هذه األمة مخس فتن :فتنة
عام�ة ،ث�م فتنة خاص�ة ،ثم فتنة عامة ،ثم فتن�ة خاصة ،ثم الفتنة الس�وداء املظلمة التي يصري

الن�اس كالبهائ�م ،ثم هدنة ،ثم دع�اة إىل الضاللة ،فإن بقي هلل يومئذ خليف�ة فالزمه» .ورواه

عب�د ال�رزاق ،356/11:بلف�ظ« :جعلت يف هذه األم�ة مخس فتن :فتنة عامة ،ث�م فتنة خاصة،
ث�م فتن�ة عامة ،ثم فتنة خاص�ة .ثم تأيت الفتنة العمي�اء الصامء املطبقة الت�ي يصري الناس فيها

كاألنعام» .وابن أيب ش�يبة ،599/ 8:واحلاكم 437/4:و ،504وصححه ،وابن املنادي .75/ويصعب تفسري
معنى اخلاص والعام يف هذه الفتن ،وأصعب منه حتديد زمنها.

ً
وبعض النصوص جعلتها سبعا
يف فتن ابن محاد« :55/1:عبد اهلل بن مس�عود :قال لنا رس�ول اهلل‘ :أحذركم س�بع فتن

تكون بعدي :فتنة تقبل من املدينة ،وفتنة بمكة ،وفتنة تقبل من اليمن ،وفتنة تقبل من الشام،
وفتن�ة تقبل م�ن املرشق ،وفتنة من قبل املغرب ،وفتنة من بطن الش�ام ،وهي فتنة الس�فياين.

ق�ال فقال ابن مس�عود :منكم من يدرك أوهلا ،ومن هذه األم�ة من يدرك آخرها .قال الوليد
ب�ن عي�اش :فكان�ت فتنة املدينة م�ن قبل طلح�ة والزبري ،وفتنة مك�ة فتنة ابن الزبير ،وفتنة
اليمن من قبل نجدة ،وفتنة الش�ام من قبل بن�ي أمية ،وفتنة املرشق من قبل هؤالء» .وصححه

احلاكم .468/4:والوليد بن عياش أموي اهلوى .وقوله من قبل هؤالء :يقصد العباسيني.

 -6الفتن المتصلة بظهور المهدي ×
ويتضم�ن نصه�ا رصاح�ة أو بقرائ�ن أن زمنه�ا متص�ل بظهور
وه�ي الت�ي تنف�ع يف بحثن�ا،
َّ

اإلمام املهدي× .وأحاديثها كثرية ،منها ما رواه عبد الرزاق ،371/11:عن أيب سعيد اخلدري قال:

«ذك�ر رس�ول اهلل‘بالء يصيب هذه األمة حتى ال جيد الرج�ل ملجأ يلجأ إليه من الظلم،
فيبع�ث اهلل رجل ً
ا من عرتيت من أه�ل بيتي فيمأل به األرض قس�ط ًا كام ملئت ظلم ًا وجور ًا،
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يرىض عنه س�اكن السماء وساكن األرض ،ال تدع السماء من قطرها شيئ ًا إال صبته مدرار ًا،

وال تدع األرض من مائها ش�يئ ًا إال أخرجت�ه ،حتى تتمنى األحياء األموات .يعيش يف ذلك

سبع سنني أو ثامن أو تسع سنني».

ورواه ابن مح�اد ،358/1:ب�دون الفق�رة األخيرة ع�ن م�دة ملك�ه× .واحلاك�م 465/4:وصحح�ه ،وتذك�رة

القرطب�ي ،700/2:ورشح املقاص�د ،307/2:أول�ه كعب�د ال�رزاق ،وقال :فذهب العلماء إىل أنه إمام ع�ادل من ولد

فاطمة ريض اهلل عنها خيلقه اهلل تعاىل متى شاء ويبعثه نصـرة لدينه .والدر املنثور ،58/6:وابن حجر 63/يف الصواعق.

وه�ذا احلدي�ث من أوضح أحادي�ث الفتن ،وهو ينص على أن الفتنة األخرية َت ُع ُّم املس�لمني

ومتتدُّ حتى يظهر املهدي× ،وفيه دالالت عىل املسار العام لألمة.

يبعث في أمتي على اختالف من الناس وزالزل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

روى أمح�د« :37/3:عن أيب س�عيد اخلدري قال :قال رس�ول اهلل‘ :أبش�ـركم باملهدي

يبعث يف أمتي عىل اختالف من الناس وزالزل ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا

وظل ًام ،يرىض عنه س�اكن السماء وس�اكن األرض ،يقس�م املال صحاح ًا .فقال له رجل :ما
صحاح� ًا ؟ قال بالس�وية بني الناس ،ق�ال :ويمأل اهلل قلوب أمة حممد غنى ،ويس�عهم عدله
حت�ى يأم�ر منادي ًا فينادي فيقول :من له من مال حاجة؟ فام يقوم من الناس إال رجل فيقول:
إئت السدان يعني اخلازن فقل له إن املهدي يأمرك أن تعطيني ماالً ،فيقول لهُ :
أحث ،حتى إذا

جعله يف حجره وأحرزه ندم ،فيقول :كنت أجشع أمة حممد نفس ًاَ ،أو عجز عني ما وسعهم!
قال :فريده فال يقبل منه ،فيقال له :إنا ال نأخذ ش�يئ ًا أعطيناه ،فيكون كذلك س�بع س�نني أو
ثامن سنني أو تسع سنني ،ثم الخري يف العيش بعده ،أو قال ثم الخري يف احلياة بعده».

واملقصود بالزالزل :اإلجتامعية منها ،بقرينة ذكرها بعد اختالف الناس .وصحاح ًا :أي كاملة.

وأح ُث :أي خذ منه بغري عد .واجلشع :احلرص والنهم .ورواه أمحد بنحوه ،52/3:ومالحم ابن
ْ

املنادي ،42/بتفاوت يسري .وجممع الزوائد ،313/7 :وقال :رواه الرتمذي وغريه باختصار كثري،

ورواه أمح�د بأس�انيد ،وأبو يعيل باختصار كثري ورجاهلام ثقات .وال�در املنثور ،57/6:عن رواية

أمح�د األوىل ،وصواع�ق ابن حجر ،166/كرواية أمحد الثانية ،وع�ن املاوردي .اىل آخر املصادر.
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ورواه م�ن مصادرنا :دالئل اإلمامة« :249/عن أيب س�عيد قال :قال رس�ول اهلل‘ :أبرشوا

بامله�دي ،فإن�ه يأيت يف آخر الزمان عىل ش�دة وزالزل ،يس�ع اهلل له األرض عدالً وقس�ط ًا».

ويف ،252/بنحو حديث أمحد.

وغيب�ة الط�ويس ،111/عن أيب س�عيد ،أوله كرواية أمح�د األوىل إىل قوله :وس�اكن األرض.

ث�م روى بالس�ند املتقدم :قال رسول اهلل‘«:أبش�ـروا باملهدي ،قاهل�ا ثالث ًا ،خيرج عىل حني

اختالف من الناس وزلزال ش�ديد ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،يمأل

قلوب عباده غنى ويسعهم عدله».

ويظهر من رواية الطويس ،أن رواة احلكومة زادوا يف رواية أيب سعيد ،وهذا هو دأهبم!

يكون على تظاهر ݢا ݢ ݢلعمر ݢ ݢو انقطاع من الزمان
روى أب�و يعلى ،356/2:أن رس�ول اهلل‘قال« :يك�ون يف آخر الزمان على تظاهر العمر

وانقطاع من الزمان إمام يكون أعطى الناس ،جييئه الرجل فيحثو له يف حجره هيمه من يقبل

عنه صدقة ذلك املال ما بينه وبني أهله ،ملا يصيب الناس من اخلري».

ومس�ند اب�ن اجلع�د 795/2:ويف احل�اوي :63/2:أخ�رج أب�و يعلى ،واب�ن عس�اكر ،ع�ن أيب س�عيد.

ومجع اجلوامع ،1012/1:عن حلية األولياء ،وابن عساكر ،عن أيب سعيد.

ويف ابن محاد ،361/1:عن أيب سعيد اخلدري ،قال النبي‘«:خيرج رجل من أهل بيتي عند

انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ،يكون عطاؤه َح ْثي ًا يقال له السفاح».

وحثي ًا :مقدار ًا كثري ًا دون عد ،أو يقول لآلخذُ :أ ْح ُث ،أي إمحل مقدار ًا كام يف بعض األحاديث،

ويف بعض الروايات :حس�ي ًا بالسين وهو قريب منه .والس�فاح :س�فاك دماء أعدائه .وقد ورد
إس�م الس�فاح صفة للمهدي×يف أحاديث من طرق الفريقني ،لكن قد يكون من إضافة رواة

العباسيني لينطبق عىل سفاحهم ،فقد رواه عدد من املصادر بدوهنا ،كابن أيب شيبة..678/8:الخ.

إذا كثرت الشرط ،وملكت اإلماء
الطرباين الكبري« :51/18:عن عوف بن مالك قال :قال رسول اهلل‘ :كيف أنت يا عوف
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إذا افرتق�ت ه�ذه األمة عىل ثالث وس�بعني فرقة ،واحدة يف اجلنة وس�ائرهن يف النار! قلت:

ومت�ى ذلك يا رس�ول اهلل؟ قال :إذا كث�رت الرشط ،وملكت اإلم�اء ،وقعدت احلمالن عىل
املنابر ،واختذ القرآن مزامري ،وزخرفت املس�اجد ،ورفعت املنابر ،واختذ الفئ دوالً ،والزكاة

مغرم ًا ،واألمانة مغن ًام ،وتفقه يف الدين لغرياهلل ،وأطاع الرجل امرأته ،وعق أمه وأقىص أباه،
ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وس�اد القبيلة فاسقهم ،وكان زعيم القوم أرذهلم ،وأكرم الرجل
اتقاء رشه .فيومئذ يكون ذلك ،ويفزع الناس يومئذ إىل الش�ام يعصمهم من عدوهم ،قلت:

وهل يفتح الشام؟ قال :نعم وشيك ًا ،ثم تقع الفتن بعد فتحها ،ثم جتئ فتنة غرباء مظلمة ،ثم

يتب�ع الفت�ن بعضها بعضها حتى خيرج رجل من أهل بيتي يقال له املهدي ،فإن أدركته فاتبعه
وكن من املهتدين» .وجممع الزوائد ،323/7:ووثقه عىل مبنى ابن حبان.

ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ابن محاد« :57/1:عن أيب س�عيد اخلدري :قال رس�ول اهلل‘ :س�تكون بعدي فتن :منها

فتن�ة األحلاس يكون فيها حرب وهرب ،ثم بعدها فتن أش�د منها ،ث�م تكون فتنة كلام قيل

انقطع�ت مت�ادت ،حتى اليبقى بيت إال دخلته وال مس�لم إال صكته ،حت�ى خيرج رجل من

عرتيت» .ورواه يف املعجم األوس�ط« :338/5:س�تكون فتنة الهيدأ منه�ا جانب إالجاش منها

جانب ،حتى ينادي مناد من السامء إن أمريكم فالن».

أقول :يتعجب اإلنس�ان من رواية طلحة بن عبيداهلل حديث النداء باس�م املهدي× مع أن

املهدي×م�ن ول�د عيل وفاطمة÷ ،وموقف طلحة من العرتة مع�روف! لكن يزول العجب
عندما نعرف أن بني تيم كانوا يعملون للوصول اىل اخلالفة بعد أيب بكر ،وما زالت رواية عائشة

يف صحيح مسلم« :قالت :قال يل رسول اهلل‘يف مرضه :ادعي يل أبا بكر أباك وأخاك حتى

ن ويقول قائل أنا أوىل»! «صحيح مسلم.»110/7:
أكتب كتاب ًا ،فإين أخاف أن يتمنى متم ٍّ

ثم تنازلت عائش�ة عن النص النبوي باخلالفة ألبيه�ا وأخيها ،وأرادهتا البن عمها طلحة فلم

تنج�ح .ثم ادعى أنصارها أن ابنه موس�ى بن طلحة هو امله�دي املوعود! فحديث طلحة يقع يف
هذا السياق!
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ُّ
شر الفتن كلها تكون قبل ظهوره!#
س�نن الداين ،161/أن احلكم بن عتيبة س�أل اإلمام الباقر×« :س�معنا أنه س�يخرج منكم

رجل يعدل يف هذه األمة؟ فقال :إنا نرجو ما يرجو الناس ،وإنا نرجو لو مل يبق من الدنيا إال
يوم واحد سيطول ذلك اليوم حتى يكون ما ترجو هذه األمة .وقبل ذلك فتنة رشفتنةُ ،يميس
الرج�ل مؤمن ًا ويصبح كافر ًا ،ويصبح مؤمن ًا ويميس كافر ًا! فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهلل،

وليحرز دينه وليكن من أحالس بيته».

 -7فتنة كنز الكعبة وجبل الذهب في مجرى الفرات
روت مص�ادر الس�نيني أحادي�ث عدي�دة صحيحة ،عن نزاع يق�ع بني فئتين أو أكثر عىل كنز

مدفون يف بئر حتت الكعبة ،وأنه يكون عىل أثره ظهور املهدي×.

كام رووا عن نزاع يقع عىل جبل من ذهب ينحرسعنه جمرى الفرات ،وقتال عليه بني فئات وال

يصلون اليه ،ويكون عىل أثره ظهور املهدي× .ومل ترد يف هذا رواية يف مصادرنا.

وق�د اختلطت أحاديث كنز الكعبة وكنز الفرات عند بعضهم .روى ابن ماجة ،1367/2:عن

ثوب�ان قال :قال رس�ول اهلل‘«:يقتتل عند كنزك�م ثالثة كلهم ابن خليف�ة ،ثم ال يصري إىل

واح�د منهم ،ثم تطلع الرايات الس�ود من قبل املرشق فيقتلونكم قتل ً
ا مل يقتله قوم ،ثم ذكر
ش�يئ ًا ال أحفظه فقال :فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبو ًا عىل الثلج فإنه خليفة اهلل املهدي» .ويف

هامش�ه« :ويف الزوائد :هذا إس�ناد صحيح رجال�ه ثقات ،ورواه احلاكم يف املس�تدرك «»463/4

وق�ال :صحي�ح على رشط الش�يخني.والروياين يف مس�نده ،123/ع�ن ثوب�ان .واب�ن املن�ادي

يف املالحم ،44/والبيهقي يف دالئل النبوة ،515/6:والشافعي يف البيان ،489/وصححه.

وقال الشافعي :520/حديث حسن املتن ،وقع إلينا عالي ًا من هذا الوجه بحمد اهلل وحسن

توفيقه ،وفيه دليل عىل رشف املهدي×بكونه خليفة اهلل يف األرض عىل لسان أصدق ولد آدم.
وق�ال الس�قاف يف تناقض�ات األلباين«:43/1:ضعفه األلب�اين يف ختريج مش�كاة املصابيح:

 1495/3برق�م  5429فق�ال :بس�ند ضعي�ف .ث�م وجدن�ا أن�ه تناق�ض حي�ث صحح�ه يف
صحيحته ،415/2:حديث رقم !! .772انتهى.
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ورواه اب�ن كثير يف الفتن ،42/1:عن ابن ماجة وقال« :تفرد به ابن ماجة ،وهذا إس�ناد قوي

صحيح ،واملراد بالكنز املذكور يف هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثالثة من أوالد
اخللف�اء ،حتى يك�ون آخر الزمان ،فيخرج امله�دي ويكون ظهوره من بلاد املرشق ،ال من

رسداب سامراء كام يزعمه جهلة الرافضة».

مالحظات
 -1املتواتر عند الفريقني أن املهدي×يظهر من مكة ،وال بد أن يكون املقصود بظهوره من

املرشق أن أمره يبدأ من املرشق كام ف ي روايتنا ،وذلك عىل يد أصحابه املمهدين اخلراسانيني.
وما ذكره ابن كثريعن ظهوره من رسداب سامراء مل َيدَّ ِع ِه َج َهلة الشيعة فض ً
ال عن علامئهم ،فهو
من نبز خصومهم وافرتائهم!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 -2ادعى الوهابيون املهدية لش�خص من مدينة بريدة يف نجد ،إس�مه حممد بن عبد اهلل ،وأيد

ذلك وباركه إمامهم ابن باز ،وأرسلوه اىل الشيشان لينطبق عليه أنه خرج من املرشق ،وأعرضوا
عن األحاديث الصحيحة التي تنص عىل خروجه من مكة ،وفس�ـروا رايات خراسان التي تأيت
لنرصته برايات الطالبان .وهذا غاية التعصب واإلعراض عن األحاديث الصحيحة عندهم!

 -3مما يتناقله أهل مكة أنه يوجد كنز للكعبة مدفون حتتها ،وقد روت كتب التاريخ والسيرة

واحلديث حوله روايات كثرية ،وال نعرف مدى صحة ذلك.

راجع :تاريخ الطربي ،36/2:وابن هشام ،124/1:وسبل اهلدى للصاحلي190/10:

وحدي�ث كن�ز الكعب�ة خارج ع�ن موضوعن�ا ألنه الرب�ط له رصحي� ًا باإلم�ام املهدي×،

كام اليصح األخذ به ألنه يوافق مزاعم كعب بأن الكعبة ستهدم!

أم�ا حديث كن�ز الفرات وجب�ل الذهب فيه ،ف�رواه عبد ال�رزاق ،382/11:ع�ن أيب هريرة،

ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل‘«:حيرس الفرات ع�ن جبل من ذه�ب ،فيقتتل الناس علي�ه ،فيقتل

من كل مئة تس�عون ،أو قال :تس�عة وتس�عون ،كلهم ي�رى أنه ينج�و» .ويف ابن محاد،57/1:

عن عبد اهلل بن زرير الغافقي :سمعت علي ًا ريض اهلل عنه يقول« :الفتن أربع :فتنة الرساء ،وفتنة
الرضاء،وفتنةكذا،فذكرمعدنالذهب،ثمخيرجرجلمنعرتةالنبييصلح اهللعىليديهأمرهم».
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ورواه الس�لمي يف عق�د ال�درر ،57/ع�ن ابن مح�اد ،واحل�اوي ،67/2:وصحح�ه بش�ـرط مس�لم .ومثل�ه مج�ع

اجلوام�ع .30/2:ونح�وه ابن مح�اد ،239/1:وفيه :من ذهب وفضة ،فيقتل عليه من كل تس�عة س�بعة ،فإن أدركتموه
فلا تقرب�وه .ويف رواي�ة :ت�دوم الفتن�ة الرابعة اثنا عشر عام ًا ،تنجلي حني تنجيل وق�د أحرست الفرات ع�ن جبل من

ذهب ،فيقتل عليه من كل تس�عة س�بعة .ويف رواية :الفتنة الرابعة ثامنية عرش عام ًا ،ثم تنجيل حني تنجيل وقد انحرس...

تكب عليه األمة فيقتل علىه من كل تسعة سبعة .وأمحد.261/2:

ويف أمحد ،139/5:عن عبد اهلل بن احلرث قال« :وقفت أنا وأيب بن كعب يف ظل َأ َج ٍم ِح َسان

فق�ال يل أيب :أال ت�رى الناس خمتلف�ة أعناقهم يف طلب الدنيا؟ قال قلت :بىل ،قال :س�معت

رسول اهلل‘يقول :يوشك الفرات أن حيرس عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا
إلي�ه ،فيقول من عنده :واهلل لئن تركن�ا الناس يأخذون فيه ليذهبن ،فيقتتل الناس حتى يقتل
من كل مائة تسعة وتسعون! وقال :وهذا اللفظ حديث أيب عن عفان».

ورواه بخاري ،73/9:كرواية أمحد ،وفيه :عن كنز من ذهب ،فمن حرضه فال يأخذ منه شيئ ًا .واحلميدي ،98/3:عن

أيب هريرة وفيه«:التقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب ،يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون».

وروى ابن مح�اد ،239/1:ع�ن كع�ب قال« :يكون ناحي�ة الفرات يف ناحية الش�ام أو بعدها

بقلي�ل جمتم�ع عظي�م فيقتتلون عىل األم�وال ،فيقتل م�ن كل تس�عة س�بعة ،وذاك بعد اهلدة
والواهي�ة يف ش�هر رمضان ،وبعد افرتاق ثلاث رايات يطلب كل واحد منهم امللك لنفس�ه
فيهم رجل اسمه عبد اهلل» .انتهى.

أقول :وقت الرصاع عىل كنز الفرات بقول كعب ،بعد النداء السماوي .لكن اليمكننا األخذ

بأحاديث الرصاع عىل كنز الفرات ،ألنه مل يثبت بنص صحيح عن أهل البيت^.

واحلدي�ث اليتي�م يف مصادرن�ا ح�ول كنز الكعب�ة ،ما رواه احلميري يف قرب اإلس�ناد :82/

عن اإلمام الباقرعن آبائه^« :أن رس�ول اهلل‘قال :تاركوا احلبشة ما تاركوكم ،فوالذي
نفيس بيده اليستخرج كنزالكعبة إال ذو السويقتني».

وال يمك�ن األخذ به على قواعدنا ألنه موافق ملا روته رواة الس�لطة .وقد رواه أمحد،371/5:

عن أيب أمامة عن رجل ،قال« :س�معت رسول اهلل‘يقول :أتركوا احلبشة ما تركوكم ،فإنه
اليستخرج كنز الكعبة إال ذو السويقتني من احلبشة».

والنسائي ،176/9:وأبو داود ،316/2:واملستدرك 453/4:وصححه.
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 -8الفتنة التي تكون بعد موت الخامس من أهل بيت النبي‘
روى ابن محاد ،117/1:حديث ًا عجيب ًا ،اليتم معناه إال عىل مذهبنا ،قال« :حدثنا ابن أيب هريرة

عن أبيه ،عن عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس قال :قال رس�ول اهلل‘ :إذا مات اخلامس

م�ن أهل بيتي فاهلرج اهلرج ،حتى يموت الس�ابع ،ثم كذلك حت�ى يقوم املهدي .قال بلغني
ع�ن رشيك أنه ق�ال :هو ابن ال َع َفر ،يعني ه�ارون وكان اخلامس .ونحن نقول هو الس�ابع،

واهلل أعلم».

ورواه الس�يوطي يف احل�اوي ،83/2:وفي�ه :حت�ى يم�وت الس�ابع قال�وا :وم�ا اهل�رج؟ ق�ال :القتل كذل�ك .وكنز

العامل ،247/11:وفيه :حتى يموت السابع ،قالوا :وما اهلرج؟ قال :الفتن ،كذلك حتى يقوم املهدي».انتهى.

أق�ول :ط َّب�ق ابن مح�اد كثرة القتل بعد اخلامس اىل أن يموت الس�ابع ،عىل مل�وك بني عباس،

فاعتبر الس�ابع الرش�يد املت�وىف قب�ل املئتين ،ولذل�ك استبش�ـر بق�رب ظه�ور امله�دي×!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقد تويف ابن محاد سنة.227

وال يصح به معنى احلديث ،ألنه إن كان املقصود أنه الحيكم من بني العباس أكثر من س�بعة،

فقد حكم أكثر ،وإن أراد أن املهدي×يظهر بعد السابع ،فلم يظهر!

كما اليص�ح م�ن جه�ة أخ�رى ،ألن النبي‘ق�ال« :م�ات اخلام�س م�ن أه�ل بيت�ي»

وبن�و العب�اس ليس�وا م�ن أهل بيت�ه ،فق�د حددهم‘بعلي وفاطم�ة واحلس�نني واألئمة من

ذريتهما^ .وق�د روى أمح�د« :107/4:الله�م هؤالء أهل بيت�ي وأهل بيتي أح�ق» .وروى

يف« :323/6:ق�ال لفاطم�ة إئتيني بزوج�ك وابنيك فجاءت هبم ،فألقى عليهم كس�اء فدكي ًا،
قال :ثم وضع يده عليهم ثم قال :اللهم إن هؤالء آل حممد ،فاجعل صلواتك وبركاتك عىل
حممد وعىل آل حممد إنك محيد جميد .قالت أم س�لمة :فرفعت الكس�اء ألدخل معهم فجذبه
من يدي وقال إنك عىل خري».انتهى.

وعلي�ه فلا ب�د أن يكون يف احلديث س�قط ًا ،ألن�ه اليصح إال باخلامس والس�ابع م�ن األئمة

الربانيين اإلثن�ي عشر من عرتت�ه^ ،الذين بش�ـر هبم ،وأوهل�م عيل وخامته�م املهدي^.
حمرف عن أحاديث مصادرنا اآلتية.
فاحلديث
ٌ
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 -9الفتنة في العقيدة بعد فقدان الخامس من ولد السابع
روى اخل�زاز كفاي�ة األث�ر ،156/عن حممد ب�ن احلنفية قال :قال أمرياملؤمنني×« :س�معت

رس�ول اهلل‘يقول ،يف حديث طويل يف فضل أهل البيت^ :وسيكون بعدي فتنة صماَّ ء
ص ْيل�م يس�قط فيها كل وليج�ة وبطانة ،وذلك عند فقدان ش�يعتك اخلامس من الس�ابع من
ولدك ،حيزن لفقده أهل األرض والسماء ،فكم مؤمن ومؤمنة متأس�ف متلهف حريان عند

فقده! ثم أطرق ملي ًا ثم رفع رأسه ،وقال :بأيب وأمي سميي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران

عليه جيوب النور «أو قال جالبيب النور» تتوقد من شعاع القدس!

ثم نودي بنداء يسمع من البعد كام يسمع من القرب ،يكون رمحة عىل
كأين هبم آيس ماكانوا َّ

املؤمنني وعذاب ًا عىل املنافقني .قلت :وما ذلك النداء؟ قال :ثالثة أصوات يف رجب أوهلا :أال

لعن�ة اهلل على الظاملني ،والثاين :أزفت األزفة ،والثالث :ترون بدري ًا بارز ًا مع قرن الش�مس،
ين�ادي :أال إن اهلل ق�د بعث فالن بن فالن حتى ينس�به إىل عيل× ،فيه هالك الظاملني ،فعند
ذلك يأيت الفرج ويشفي اهلل صدورهم ويذهب غيظ قلوهبم .قلت :يا رسول اهلل ،فكم يكون
بعدي من األئمة؟ قال :بعد احلسني تسعة والتاسع قائمهم».

ومعنى احلديث:أن الناس س�يفقدون اإلمام اخلامس بعد الس�ابع م�ن عرتة النبي‘ ،وهو

اإلم�ام امله�دي بن احلس�ن العس�كري× ،ويبتلى املؤمنون بفتن�ة غيبة إمامهم× ،ويس�قط
يف الفتنة من البصرية له يف دينه ،وال يثبت عىل القول بوالدته وغيابه إال القليل ،املتلهفون لفقده

املؤمنون به مهام طال الزمان.

الحظ قوله‘« :وسيكون بعدي فتنة صامء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة ،وذلك

عند فقدان ش�يعتك اخلامس من الس�ابع من ولدك ،حيزن لفقده أهل األرض والسامء ،فكم
مؤمن ومؤمنة متأسف متلهف حريان عند فقده».

وروت مصادرنا أحاديث أخرى صحيح ًة بمعناه ،منها ما رواه اخلزار&يف كفاية األثر،147/

عن عبد الرمحن بن أيب ليىل :قال عيل× :كنت عند النبي‘يف بيت أم س�لمة إذ دخل علينا
مجاع�ة م�ن أصحابه ،منهم س�لامن وأب�و ذر واملق�داد وعبد الرمحن ب�ن عوف ،فقال س�لامن :يا

رس�ول اهلل إن لكل نبي وصي ًا وس�بطني فمن وصيك وس�بطاك؟ فأطرق ساعة ثم قال :يا سلامن
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إن اهلل بعث أربعة آالف نبي وكان هلم أربعة آالف ويص وثامنية آالف سبط ،فوالذي نفيس بيده
ألن�ا خري األنبياء ووصيي خري األوصياء ،وس�بطاي خري األس�باط .يف حدي�ث طويل عدَّ د فيه

النبي‘األئمة من أهل بيته ،ثم قال« :ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء اهلل ،ويكون له غيبتان

إحدامها أطول من األخرى .ثم التفت إلينا رسول اهلل‘فقال رافع ًا صوته :احلذر إذا فقد
اخلام�س من ولد الس�ابع من ول�دي! قال عيل :فقلت :يا رس�ول اهلل فام تك�ون هذه الغيبة؟

قال :الصمت حتى يأذن اهلل له باخلروج فيخرج من اليمن من قرية يقال هلا أكرعة عىل رأسه

غاممة ،متدرع بدرعي متقلد بس�يفي ذي الفقار ،ومناد ينادي هذا املهدي خليفة اهلل فاتبعوه،
يملأ األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ج�ور ًا وظل ًام ،ذلك عندما تصري الدني�ا هرج ًا ومرج ًا
َيغ�ار بضعه�م عىل بعض ،فلا الكبري يرح�م الصغري وال الق�وي يرحم الضعي�ف ،فحينئذ

يأذن اهلل له باخلروج».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مالحظات
 -1املتفق عليه يف مصادر اجلميع أن عدد األنبياء^مئة وأربع وعرشون ألف ًا ،وعدد الرسل

منهم ثالث مئة وستون ،ويف رواية ثالث مئة وثالثة عرش .وعندنا أن لكل نبي وصي ًا ،واألربعة
آالف نبي^قد يكونون كبار األنبياء ،ولكل واحد منهم ويص وسبطان.

 -2وردت يف مصادرنا أحاديث صحيحة الس�ند عن أئمة أهل البيت^ حول اليامين الذي

يظه�ر قب�ل اإلمام امله�دي × ،ويك�ون من خاصة أنص�اره .أم�ا املصادر الس�نية فنصوصها

يف اليامين أو القحطاين متعارضة منتاقضة.

 -10تربية الشيعة على مواجهة الفتن وانتظار اإلمام المهدي ×
كفاي�ة األث�ر ،260/عن مس�عدة قال« :كنت عند الصادق×إذ أتاه ش�يخ كبير قد انحنى

متكئ ًا عىل عصاه ،فس�لم فرد أبو عبد اهلل×اجلواب ،ثم قال :يا ابن رس�ول اهلل ناولني يدك
أقبله�ا ،فأعط�اه يده فقبلها ثم بكى ،فقال أبو عبد اهلل× :ما يبكيك يا ش�يخ؟ قال :جعلت
فداك أقمت عىل قائمكم منذ مائة س�نة أقول هذا الش�هر وهذه السنة ،وقد كربت سني ودق
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عظم�ي واقرتب أجيل ،وال أرى م�ا أحب ،أراكم مقتلني مرشدي�ن ،وأرى عدوكم يطريون
باألجنحة ،فكيف ال أبكي! فدمعت عينا أيب عبد اهلل×ثم قال :يا ش�يخ إن أبقاك اهلل حتى

ترى قائمنا كنت معنا يف السنام األعىل ،وإن حلت بك املنية جئت يوم القيامة مع ثقل حممد
ونح�ن ثقله ،قال ‘ :إين خملف فيكم الثقلني فتمس�كوا هبام لن تضلوا :كتاب اهلل وعرتيت
أهل بيتي .فقال الشيخ :ال أبايل بعد ما سمعت هذا اخلرب.

قال :يا شيخ ،إن قائمنا خيرج من صلب احلسن «أي العسكري» واحلسن خيرج من صلب

علي ،وعيل خيرج من صلب حممد ،وحممد خيرج من صلب عيل ،وعيل خيرج من صلب ابني
هذا ،وأشار إىل موسى× ،وهذا خرج من صلبي .نحن اثنا عرش كلنا معصومون مطهرون.
فقال الش�يخ :يا سيدي بعضكم أفضل من بعض؟ قال :ال ،نحن يف الفضل سواء ،ولكن

بعضن�ا أعل�م م�ن بعض .ثم قال :يا ش�يخ ،واهلل لو مل يبق من الدنيا إال ي�وم واحد لطول اهلل
ذلك اليوم حتى خيرج قائمنا أهل البيت ،أال وإن شيعتنا يقعون يف فتنة وحرية يف غيبته ،هناك
يثبت اهلل عىل هداه املخلصني ،اللهم أعنهم عىل ذلك».

وروى نحوه يف أمايل الطوس�ی ،161/وفيه« :ثم قال يا ش�يخ ما أحسبك من أهل الكوفة ؟

قال :ال ،قال :فمن أين؟ قال :من سوادها جعلت فداك .قال :أين أنت من قرب جدي املظلوم
احلسين×؟ ق�ال :إين لقريب منه .قال :كيف إتيانك له؟ ق�ال :إين آلتيه وأكثر .قال×:

يا شيخ د ٌم يطلب اهلل تعاىل به .وما أصيب ولد فاطمة وال يصابون بمثل احلسني× .ولقد
قتل يف س�بعة عرش من أهل بيته نصحوا هلل وصربوا يف جنب اهلل ،فجزاهم اهلل أحس�ن جزاء

الصابرين .إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رس�ول اهلل ومعه احلسين ،ويده عىل رأس�ه تقطر دم ًا

فيم قتلوا ولدي!».
فيقول :يا رب سل أمتي َ

ويف كمال الدي�ن ،510/2:خ�رج «توقي�ع» إىل العمري وابن�ه ريض اهلل عنهام،رواه س�عد بن

عب�د اهلل ق�ال :قال الش�يخ أبو عبد اهلل جعف�ر ريض اهلل عنه وجدته مثبت ًا عن�ه& :وفقكام اهلل
لطاعت�ه وثبتكما عىل دينه وأس�عدكام بمرضاته .انتهى إلينا ما ذكرمت�ا أن امليثمي أخربكام عن
املخت�ار ومناظرات�ه م�ن لقي ،واحتجاج�ه بأنه ال خلف غير جعفر بن علي وتصديقه إياه،

وفهم�ت مجي�ع م�ا كتبتام به مما ق�ال أصحابكام عن�ه ،وأنا أعوذ ب�اهلل من العم�ى بعد اجلالء،
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وم�ن الضالل�ة بعد اهل�دى ،ومن موبق�ات األعامل ومردي�ات الفتن ،فإن�ه عز وجل يقول:
َ
َ
َ َ َ َّ
���اس أ ْن ُي ْت َر ُك���وا أ ْن َي ُق ُول���وا َآم َّن���ا َو ُه ْ���م ُ
الي ْف َت ُن َ
الن ُ
أمل .أح ِس���ب
���ون .كي�ف يتس�اقطون يف الفتنة،
ويترددون يف احلرية ،ويأخذون يمين ًا وشماالً ،فارق�وا دينهم أم ارتاب�وا أم عاندوا احلق ،أم

جهل�وا ما ج�اءت به الروايات الصادقة واألخبار الصحيحة؟! أو علموا ذلك فتناس�وا؟ ما

يعلم�ون أن األرض ال ختل�و من حجة ،إما ظاهر ًا وإما خائف� ًا مغمور ًا؟! أومل يعلموا انتظام

أئمته�م بع�د نبيهم‘ واحد ًا بعد واحد ،إىل أن أفىض األم�ر بأمر اهلل عز وجل إىل املايض،

يعني احلس�ن بن عيل× ،فقام مقام آبائه^هيدي إىل احلق وإىل طريق مس�تقيم! كان نور ًا

س�اطع ًا ،وش�هاب ًا المع ًا ،وقمر ًا زاه�ر ًا ،ثم اختار اهلل عز وجل له ما عن�ده فمىض عىل منهاج

آبائه^حذو النعل بالنعل عىل عهد عهده ،ووصية أوىص هبا إىل ويص ستره اهلل عز وجل
بأم�ره إىل غاي�ة ،وأخفى مكانه بمش�يئة للقضاء الس�ابق والق�در النافذ ،وفين�ا موضعه ولنا
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فضل�ه ،ول�و ق�د أذن اهلل عز وجل فيام ق�د منعه عن�ه ،وأزال عنه ما قد جرى ب�ه من حكمه،

ألراه�م احلق ظاهر ًا بأحس�ن حلية ،وأبين داللة ،وأوضح عالمة ،وألبان عن نفس�ه ،وقام
بحجته .ولكن أقدار اهلل عز وجل التغالب ،وإرادته الترد ،وتوفيقه اليسبق ،فل َيدعوا عنهم
اتباع اهلوى ،وليقيموا عىل أصلهم الذي كانوا عليه ،وال يبحثوا عام سترعنهم فيأثموا ،وال
يكش�فوا ستر اهلل عز وجل فيندموا ،وليعلم�وا أن احلق معنا وفينا ،ال يقول ذلك س�وانا إال
كذاب مفرت ،وال يدعيه غرينا إال ضال غوي .فليقترصوا منا عىل هذه اجلملة دون التفسري،

ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون الترصيح ،إن شاء اهلل».

 -11فتنة بالد الشام الموعودة قبل ظهور المهدي ×
عب�د ال�رزاق« :361/11:تك�ون فتنة بالش�ام ،كأن أوهلا لع�ب الصبيان ،تطف�و من جانب

�ب
وتس�كن م�ن جان�ب ،فلا تتناه�ى حت�ى ين�ادي من�اد :إن األمير فلان .وق�ال :ف ُي َق ِّل ُ
ابن املسيب يديه حتى أهنام لتنتفضان ،ثم يقول :ذاكم األمري حق ًا ذاكم األمري حق ًا».

ويف ابن مح�اد« :338/1:وال تك�ون هل�م مجاع�ة حتى ينادي من�اد من السماء عليكم بفالن

وتطل�ع كف تشير..عن املغرية بن عبد الرمحن عن أمه وكان�ت قديمة :قال :قلت هلا يف فتنة
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بني ولكن بعدها فتنة هيلك فيها
اب�ن الزبري :إن هذه الفتن�ة هيلك فيها الناس؟فقالت :كال يا َّ

الناس واليستقيم أمرهم حتى ينادي مناد من السامء عليكم بفالن».

 -12شدة الفتنة قبل ظهور المهدي × وحدث يكون في الحجاز
ذك�رت أحاديث الطرفني فتنة تك�ون يف احلجاز ،حيث يموت حاكمه�م وخيتلفون بعده عىل

الس�لطة ،وينته�ي ملك الس�نني ،ويك�ون ملك الش�هور واألي�ام ،والجيتمع أمره�م عىل أحد،

فيبحث الناس عن اإلمام×ويطلبون منه أن يقبل بيعتهم ،وسيأيت ذلك يف فصل احلجاز.

 -13نصوص كثيرة تشبه األحاديث وليست بها
وكله�ا تصف فتن�ة تتصل بظه�ور اإلم�ام املهدي×،كال�ذي رواه عبد ال�رزاق،372/11 :

عن أيب اجللد قال« :تكون فتنة ثم تتبعها أخرى ،التكون األوىل يف اآلخرة إال كثمرة السوط
تتبعه ذباب السيف ،ثم تكون فتنة فال يبقى هلل حمرم إال استحل ،ثم جيتمع الناس عىل خريهم
رجالً ،تأتيه إمارته هنيئ ًا وهو يف بيته».

وعن�ه ابن مح�اد ،344/1:وابن أيب ش�يبة ،702/ 8:وفيه« :ثم تأيت اخلالف�ة خري أهل األرض

وهو قاعد يف بيته هني ًا» .وثمرة الس�وط :طرفه من أس�فله .وذباب السيف :طرفه الذي يرضب
به ،واملقصود تفاقم الفتن من الشديد إىل األشد.

ويف القول املخترص« :70/ال خيرج حتى تكون قبله فتنة تستحل فيها املحارم كلها ،ثم تأتيه

اخلالفة وهو قاعد يف بيته ،وهو خري أهل األرض».

ويف مالح�م ابن طاووس ،121/من كتاب الفتن للس�لييل ،عن عب�د اهلل بن عمر قال« :تكون

فتنة يقال هلا الس�بيطة قتالها يف النار ،فقلت :ومها مس�لامن؟ قال :ومها مسلامن ،قلت :ومها

مس�لامن! قال :ومها مس�لامن ،قل�ت :ملَ؟ قال :ألهنم تغالب�وا عىل أمر الدني�ا ومل يتغالبوا عىل

أم�ر اهلل ،فقل�ت قد كان ذلك .ق�ال :متى هلل أبوك؟ فقلت فتنة عثمان .قال:كال والذي بعث
حممد ًا باحلق حتى يدخل عىل العرب كلهم حجرها وحتى يأيت الرجل القرب فيقول :يا ليتني

كنت مكانك! وحتى متأل األرض ظل ًام وجور ًا! قلت ثم َم ْه؟ قال :ثم يبعث اهلل رج ً
ال يملؤها

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة

الفتن املوعودة

حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

127

قس�ط ًا وعدالً كما ملئت ظل ًام وج�ور ًا ،يعيش بضع س�نني ،فقلت :وما البض�ع؟ قال :زعم
أهل الكتاب أنه تس�ع أو س�بع» .واجلمع بني الصحيحني ،203/3 :عن أيب هريرة .والس�بيطة:
الطويلة ،ولعلها من الس�باطة أي الكناسة ،شبهت هبا الجتامع الصفات السيئة فيها .وقد تكون

السبيتة من السبت والسكون ،الستقرارها ودوامها.

ويف الداين ،95/والسنن ،1042/عن قتادة قال« :جياء إىل املهدي وهو يف بيته والناس يف فتنة

ف بالقتل قام عليهم
يخَُوف القتل ،فإذا ُخ ِّو َ
هتراق فيها الدماء ،فيقال له :قم علينا فيأبى حتى َّ

فال هيراق يف سببه حمجمة دم.

وق�د فسرت األحادي�ث التخوي�ف بالقت�ل يف ه�ذا احلدي�ث وغيره بالتخويف بانكش�اف

أمره×قرب جمئ جيش السفياين ،ال أن الذين يريدونه للبيعة خيوفونه بالقتل.

**
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الفصل الخامس

حكام السوء
ذم حكام السوء وعلماء آخر الزمان

علماء السوء أتباع األئمة المضلين!
روى اجلمي�ع أن النبي‘أخرباألم�ة بأهن�ا س�تبتىل بح�كام ج�ور ،وعلماء س�وء يبررون

هل�م أعامهل�م! وحاول بعضه�م إبعاد وقتهم ع�ن الصحابة وجيعله�م يف آخر الزم�ان قرب قيام

الس�اعة! لك�ن بعضه�ا ذك�ر أن زمنهم بع�د النبي‘مب�ارشة ،وأن ذل�ك البالء يس�تمر حتى
ظهور املهدي×!

على أن ع�دد ًا م�ن الصحاب�ة كان�وا يتص�ورون أن عرصه�م آخ�ر الزم�ان ،فق�د فسروا

قوله‘«:بعث�ت أن�ا والس�اعة كهاتين ومج�ع بين إصبعي�ه» «بخ�اري »177/6:بأهن�م يف
قرن القيامة ،وكذا فهموا صفة النبي‘بأنه نبي آخر الزمان « .كامل الدين.»190/

والصحيح أن آخر الزمان وصف نس�بي فيصح إطالقه عىل مرحلة ما بعد النبي‘ كلها أو

بعض أجزائها ،وأن يسمى علامؤه :علامء آخر الزمان .واألحاديث يف ذمهم كثرية ،لكن غرضنا
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منه�ا م�ا يرتبط بظه�ور اإلمام× :فف�ي جمم�ع الزوائد«:233/5:عن معاذ بن جب�ل قال قال

رس�ول اهلل‘ :ال تقوم الس�اعة حتى يبعث اهلل أمراء كذبة ،ووزراء فج�رة ،وأمناء خونة،
وقراء فس�قة س�متهم س�مة الرهب�ان وليس هلم رعي�ة أو قال رع�ة ،فيلبس�هم اهلل فتنة غرباء
مظلم�ة يتهوكون فيها هتوك اليهود يف الظلم .رواه الب�زار وفيه حبيب بن عمران كالعي ومل

أعرفه ،وبقية رجاله رجال الصحيح».

والر ْع َية :بمعنى
والقراء الفسقة :محلة القرآن من الرواة والعلامء .سمتهم :أي هيئتهم املعنوية الظاهرة مثل الرهبانِّ .

ورع ع�ن املح�ارم .يتهوكون فيها :أي يقعون يف الفتنة ويتخبطون كاليهود .والتهوك مصطلح نبوي ملن تأثر باليهود من

أصحابه .وتعبري :ال تقوم الساعة حتى ..يدل عىل حتميته فقط ،واليدل عىل أنه سيكون قرب الساعة!

أم�ا رواي�ة اب�ن أيب ش�يبة« ،698/8:يف آخ�ر ه�ذا الزمان ق�راء فس�قة» فتدل على أهنم عند

ظهور املهدي× ،ومثله تاريخ بخاري ،330/4:والزهد البن عاصم.212/1:

ويف ال�در املنث�ور« :53/6:وأخ�رج اب�ن مردوي�ه ع�ن اب�ن عب�اس ق�ال :ح�ج النبي‘

حج�ة ال�وداع ثم أخذ بحلقة ب�اب الكعبة فقال :أهي�ا الناس أال أخربكم بأرشاط الس�اعة ؟

فق�ام إلي�ه س�لامن فقال :أخربنا ف�داك أيب وأمي يا رس�ول اهلل .ق�ال :إن من أرشاط الس�اعة
إضاعة الصالة وامليل مع اهلوى وتعظيم رب املال .فقال س�لامن :ويكون هذا يا رس�ول اهلل؟
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ق�ال :نع�م والذي نف�س حممد بيده ،فعند ذلك يا س�لامن تك�ون الزكاة مغرم� ًا والفئ مغن ًام،

و ُي َص�دَّ ُق الكاذب و ُي َّ
كذب الصادق ،ويؤمتن اخلائن وخيون األمني ،ويتكلم الرويبضة .قال:
وم�ا الرويبضة؟ قال :يتكلم يف الناس من مل يتكلم .وينكر احلق تس�عة أعش�ارهم ،ويذهب
اإلسالم فال يبقى إال اسمه ،ويذهب القرآن فال يبقى إال رسمه ،وحتىل املصاحف بالذهب،
وتتس�من ذكور أمتي وتكون املش�ورة لإلماء! وخيطب عىل املنابر الصبيان ،وتكون املخاطبة

وتط�ول املنائر ،وتكثر
للنس�اء! فعند ذلك تزخرف املس�اجد كام تزخ�رف الكنائس والب َيع،
َّ
الصفوف مع قلوب متباغضة ،وألسن خمتلفة ،وأهواء مجة!

ق�ال س�لامن :ويكون ذلك يا رس�ول اهلل؟ قال :نع�م والذي نفس حممد بي�ده ،عند ذلك يا

س�لامن يك�ون املؤمن فيهم أذل م�ن األمة ،يذوب قلب�ه يف جوفه كام يذوب املل�ح يف املاء مما
يرى من املنكر فال يس�تطيع أن يغريه .ويكتفي الرجال بالرجال والنس�اء بالنساء ،ويغار عىل

الغلمان كما يغ�ار عىل اجلارية البك�ر! فعند ذلك يا س�لامن يكون أمراء فس�قة ووزراء فجرة
وأمن�اء خونة ،يضيع�ون الصلوات ويتبعون الش�هوات ،فإن أدركتموه�م فصلوا صالتكم

لوقته�ا .عند ذلك يا س�لامن جيئ ش�ئ من املرشق وش�ئ م�ن املغرب جثاؤهم جث�اء الناس
وقلوهب�م قل�وب الش�ياطني ،ال يرمحون صغير ًا وال يوقرون كبري ًا .عند ذلك يا س�لامن حيج
الن�اس إىل ه�ذا البيت احلرام ،حت�ج ملوكهم هلو ًا وتنزه� ًا ،وأغنياؤهم للتجارة ومس�اكينهم

للمسألة ،وقراؤهم ريا ًء وسمعة!

قال :ويكون ذلك يا رس�ول اهلل؟ قال :نعم والذي نفيس بيده ،عند ذلك يا س�لامن يفش�و

الكذب ويظهر الكوكب له الذنب ،وتش�ارك املرأة زوجها يف التجارة ،وتتقارب األس�واق!

قال :وما تقارهبا؟ قال كسادها وقلة أرباحها.

عند ذلك يا سلامن يبعث اهلل رحي ًا فيها حيات صفر فتلقط رؤساء العلامء ملا رأوا املنكر فلم

يغريوه! قال :ويكون ذلك يا رس�ول اهلل؟ قال :نعم والذي بعث حممد ًا باحلق» .ونحوه عدد
من مصادر الس�نيني ،ورواه يف البحار ،262/52:عن جامع األخبار لتاج الدين الش�عريي،72/

عن جابر ،وليس فيه ذكر أرشاط الساعة.

ويف تاريخ دمشق« :282/36:عن أنس قال قال رسول اهلل‘« :إن يف جهنم رحى تطحن
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علامء السوء طحن ًا» .ويف املستطرف :47/1:قال رسول اهلل‘« :ويل ألمتي من علامء السوء

يتخذون العلم جتارة يبيعوهنا ال أربح اهلل جتارهتم».

ويف في�ض القدي�ر ،183/1:أن النبي‘س�ئل ع�ن أرش اخلل�ق على اإلطلاق ،فأج�اب:

«هم علامء السوء» .ويف« :478/6:ويل ألمتي من علامء السوء».

وه�ي أحادي�ث مطلق�ة م�ن حي�ث الزم�ان .وه�ي كثيرة ج�د ًا يف مص�ادر الطرفين .وق�د

روت مصادرن�ا أحادي�ث يف ذم علماء الس�وء ت�دل على أن زمنه�م بع�د النب�ي‘إىل ظهور
اإلمام املهدي× .وهذه نامذج منها:

يف الكايف ،307/8:عن أمرياملؤمنني×قال رسول اهلل‘« :سيأيت عىل الناس زمان اليبقى

س�م ْو َن به وهم أبعد الناس منه ،مساجدهم
من القرآن إال رس�مه ومن اإلسلام إال اسمهُ ،ي َّ
عامرة وهي خراب من اهلدى ،فقهاء ذلك الزمان رش فقهاء حتت ظل السامء! منهم خرجت
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الفتن�ة وإليهم تعود» .ومثله ث�واب األعامل ،301/وأعالم الدين .406/ورس�م القرآن :خطه.

اجلور وحيرفون اإلسالم ألجلهم.
منهم خرجت الفتنة :ألهنم يؤيدون حكام ْ

ويف جام�ع األخب�ار« :129/علامؤه�م رش خلق اهلل على وجه األرض ،حينئ�ذ ابتالهم اهلل

بأرب�ع خصال :جور من الس�لطان ،وقحط من الزمان ،وظل�م من الوالة ،واحلكام فتعجب

الصحابة وقالوا :يارسول اهلل أيعبدون األصنام؟ قال :نعم كل درهم عندهم صنم».

وأورد يف البح�ار ،107/2:آي�ات ذم علماء الس�وء وأحاديث�ه حتت عنوان« :ذم علامء الس�وء

ول�زوم التح�رز عنهم» ،وه�ي 25حديث ًا ،منه�ا :ع�ن النبي‘«:الفقهاء أمناء الرس�ل ما مل
يدخلوا يف الدنيا .قيل :يا رس�ول اهلل وما دخوهلم يف الدنيا؟ قال :اتباع الس�لطان ،فإذا فعلوا

ذلك فاحذروهم عىل دينكم».

وقول�ه‘«:أال إن رش الش�ـر رشار العلماء ،وإن خري اخلري خيار العلماء» .وقوله‘:

«أوحى اهلل عز وجل إىل داود×الجتعل بيني وبينك عامل ًا مفتون ًا بالدنيا فيصدك عن طريق
حمبتي ،فإن أولئك قطاع طريق عبادي املريدين».
ُ
ْ
َ
َ
ّ
وع�ن اإلمام الباق�ر×يف قول اهلل عز وج�لَ :والش َ���ع َر ُاء َي ّتب ُع ُه ُم الغ ُاو َ
ون ،ق�ال :هل رأيت
ِ

شاعر ًا يتبعه أحد؟ إنام هم قوم تفقهوا لغري الدين فضلوا وأضلوا» .انتهى.
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ويف اإلحتج�اج« :262/2:فمن قلد من عوامنا مث�ل هؤالء الفقهاء ،فهم مثل اليهود الذين

ذمهم اهلل بالتقليد لفس�قة فقهائهم .فأما من كان من الفقهاء صائن ًا لنفس�ه حافظ ًا لدينه خمالف ًا
عىل هواه مطيع ًا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه ،وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الش�يعة ال
مجيعهم .فإن من ركب من القبايح والفواحش مراكب َف َس�قة العامة فال تقبلوا منا عنه ش�يئ ًا

وال كرامة.»..

ويف تفسير اإلمام العس�كري× ،344/عن اإلمام اهلادي×يف مدح العلامء املتقني« :لوال

من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلامء الداعني إليه والدالني عليه والذابني عن دينه بحجج اهلل
واملنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس ومردته ،ومن فخاخ النواصب ،ملا بقي أحد إال

ارتد عن دين اهلل! ولكنهم الذين يمس�كون أزمة قلوب ضعفاء الش�يعة كام يمسك صاحب

السفينة سكاهنا ،أولئك هم األفضلون عند اهلل عز وجل».
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الفصل السادس

البشارة النبویة
أحاديث البشارة النبوية باملهدي من عرتته×

المهدي من عترتي ،إسمه إسمي وكنيته كنيتي
روى أمح�د ،36/3:ع�ن أيب س�عيد اخل�دري :ق�ال رس�ول اهلل‘«:ال تق�وم الس�اعة حتى

متتل�ئ األرض ظلم ًا وعدوان ًا ،قال ثم خيرج رجل من عرتيت أو من أهل بيتي ،يملؤها قس�ط ًا

وع�دالً كما ملئت ظلم ًا وعدوان� ًا» .ومثله أب�و يعلى ،274/2:واب�ن حب�ان ،290/8:واحلاك�م ،557/4:عن
أيب سعيد اخلدري ،وصححه عىل رشط الشيخني .ومن مصادرنا :دالئل اإلمامة ،249/بنحوه.

وق�ال احلافظ املغريب« :515/أخرجه احلاكم ،عن ع�وف بن أيب مجيلة املذكور من طريقني:

الطريق األول :عن أيب بكر بن إسحاق وعيل بن محاد العدل وأيب بكر حممد بن أمحد بن بالويه
كلهم عن برش بن موس�ى األس�دي ،عن هارون بن خليفة ،عن عوف بن أيب مجيلة األعرايب

به .الطريق الثاين :عن احلسين بن عيل الدارمي ،عن حممد بن إس�حاق اإلمام ،عن حممد بن

يس�ار ،عن ابن أيب عدي ،عن عوف األعرايب ب�ه .وأخرجه اإلمام أمحد عن حممد بن جعفر،
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حدثن�ا ع�وف األعرايب به .وق�ال احلاكم :هذا حدي�ث صحيح عىل رشط الش�يخني ،وأقره
احلافظ الذهبي يف املستدرك ،ويف هذا كفاية للمنصف».

ويف اجلام�ع الصحيح،147/1:ع�ن أيب س�عيد اخل�دري ق�ال :قال رس�ول اهلل‘« :التقوم

الس�اعة حت�ى متتل�ئ األرض ظل ًام وعدوان ًا ق�ال :ثم خيرج رجل من عتريت أو من أهل بيتي

يملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا» .ومثله164/و382/

ويف املقص�د العلي ،406/4:عن أيب س�عيد اخلدري ق�ال النبي‘« :التقوم الس�اعة حتى

متتلئ األرض ظل ًام وعدوان ًا ،ثم خيرج رجل من أهل بيتي ،أو قال من عرتيت ،فيملؤها قسط ًا

وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا وعدوان ًا».

ويف جام�ع األحادي�ث ،81/8:عن ابن مس�عود« :خيرج رج�ل من أهل بيتي يواطئ اس�مه

اسمي وخلقه خلقي فيملؤها عدالً وقسط ًا كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

أمح�د ،376/1:ع�ن عبد اهلل ع�ن النبي‘« :التقوم الس�اعة حتى ييل رجل م�ن أهل بيتي

يواطئ اسمه اسمي».

ورواه الرتم�ذي ،505/4:عن عبد اهلل ،وأيب هري�رة قال :لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى ييل..

وحسنه وصححه ،والبدء والتاريخ ،180/2:وقال :وأحسن ما جاء يف هذا الباب خرب أيب بكر بن عياش ،عن عاصم

بن ذر ،عن عبد اهلل بن مسعود.
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ويف مالحم ابن املنادي ،41/عن ابن مس�عود ،عن النبي‘«:ال تقوم الس�اعة حتى يملك

األرض أحد من أهل بيتي إسمه كاسمي» .ويف رواية :إسمه إسمي.

ويف أمحد 28/3:و ،70/3:عن أيب س�عيد ،أن رسول اهلل‘قال« :متأل األرض ظل ًام وجور ًا،

ثم خيرج رجل من عرتيت ،يملك سبع ًا أو تسع ًا ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً».

ورواه احلاك�م ،558/4:كأمح�د ،بتف�اوت يسير ،ع�ن أيب س�عيد ،وصحح�ه على رشط مس�لم واس�تدراك

الذهبي .3461/7:ونحوه حلية األولياء ،101/3:وليس فيه مدته.

ويف تذك�رة اخل�واص ،363/عن ابن عمر قال :قال رس�ول اهلل‘« :خي�رج يف آخر الزمان

رجل من ولدي ،إسمه كاسمي وكنيته ككنیتي ،يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا .وقال:
فذلك هو املهدي ،وهذا حديث مشهور».

المهدي×حتمي ودولته العالمية حتمية
اب�ن أيب ش�يبة ،679/ 8:عن علي عن النبي‘قال« :لو مل يبق م�ن الدهر إال يوم لبعث اهلل

رج ً
ال من أهل بيتي يملؤها عدالً كام ملئت جور ًا».

ومثله مسند البزار ،134/2:و أمحد ،99/1:بتفاوت يسري .والبدء والتاريخ ،181/2:واجلامع الصغري،438/2:

أمحد ،وأيب داود .والدر املنثور ،58/6:وقال :وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد ،وأبو داود.

ومس�ند الش�ايش ،109/2:عن عبداهلل قال :قال رسول اهلل‘« :لو مل يبق من الدنيا إال يوم

ال من أهل بيتي يواطئ إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أيب ،يملؤها عدالً
لبعث اهلل تعاىل فيه رج ً

كام ملئت جور ًا» .ويف جامع املس�انيد« :300/20:لو مل يبق من الدهر إال يوم لبعث اهلل رج ً
ال
من أهل بيتي ،يملؤها عدالً كام ملئت جور ًا».

ويف مس�ند أمح�د 376/1:و« :377ال تنقضي األي�ام وال يذهب الدهر حت�ى يملك العرب

رجل من أهل بيتي ،إسمه يواطئ اسمي».

ومثله أبو داود ،107/4:والرتم�ذي ،505/4:وصححه .والطرباين الكبري 164/10:و ،166والبزار،204/5:

عن عبد اهلل ،ومثله األوسط ،425/7:عن عبد اهلل بن مسعود.

ويف الطبراين الكبير ،168/10:ع�ن اب�ن عم�ر :ق�ال رس�ول اهلل‘«:ال تذه�ب األي�ام
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والليايل ولو مل يبق من الدنيا إال يوم حتى يبعث اهلل رج ً
ال من أمتي ،يواطئ إس�مه إس�مي».
ومثله حتفة األرشاف ،23/7:أوله ،والفصول املهمة ،291/عن إرشاد املفيد .ويف ،294/عن أيب داود ،والرتمذي..

ويف ابن حبان ،576/7:عن أيب هريرة قال :قال رس�ول اهلل‘«:لو مل يبق من الدنيا إال ليلة

مللك فيها رجل من أهل بيت النبي».

ومثله ابن حبان ،576/7:عن ابن مس�عود وفيه :يواطئ إس�مه إسمي .ومالحم ابن املنادي ،41/عن ابن مسعود،
كرواية ابن حبان الثانية .والطرباين الكبري ،161/10:عن ابن مسعود ،وفيه« :رجل من أهل بيتي يوافق إسمه إسمي».
ورواه من مصادرنا :دالئل اإلمامة ،255/كام يف رواية الطرباين الثانية ،بسند آخر ،وفيه«:رجل من ولدي يوافق إسمه
اسمي» وبشارة املصطفى ،258/كالطرباين الثالثة.

ويف سنن الداين ،100/عن أيب سعيد«:خيرج رجل من أمتي يعمل بسنتي ،ينزل اهلل له الربكة

من السماء ،وخترج له األرض بركتها ،يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا يعمل س�بع سنني
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عىل هذه األمة ،وينزل بيت املقدس».

ويف عق�د ال�درر ،20/ع�ن ال�داين وأيب نعيم ،وفي�ه :من أهل بيت�ي ،ومتأل به عدالً كما ملئت ظل ًام وج�ور ًا .وجممع
الزوائد ،317/7:كالداين بتفاوت يسري ،وقال :رواه الرتمذي ،وابن ماجة باختصار ،رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه:
ينزل اهلل عز وجل له القطر من السامء وينبت اهلل له األرض من بركتها.واملعجم األوسط.47/2:

ومن مصادرنا :غيبة الطويس ،111/عن أيب س�عيد اخلدري قال« :س�معت رس�ول اهلل‘

يق�ول على املنرب :إن املهدي من عرتيت ،م�ن أهل بيتي ،خيرج يف آخر الزم�ان ينزل اهلل له من
السماء قطرها ،وخيرج له من األرض بذرها ،فيمأل األرض عدالً وقس�ط ًا ،كام مألها القوم

ظل ًام وجور ًا».

ويف ،113/ع�ن اب�ن مس�عود« :ال تذه�ب الدني�ا حت�ى يلي أمت�ي رج�ل م�ن أه�ل بيت�ي

يقال له املهدي».

المهدي حق وهو من ولد فاطمة÷
روى اب�ن ماجة ،1368/2:عن س�عيد بن املس�يب ق�ال« :كنا عند أم س�لمة فتذاكرنا املهدي

فقالت سمعت رسول اهلل| يقول :املهدي حق وهو من ولد فاطمة÷».
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ومثله تاريخ بخاري ،346/3:عن ابن املس�يب ،عن أم س�لمة .وأبو داود ،107/4:والطرباين الكبري،267/23:
واحلاكم ،577/4:بروايتني :نعم هو حق وهو من بني فاطمة .ومشكاة املصابيح ،24/3:عن أيب داود وفيه :من أوالد
فاطمة ،ويف هامش�ه :وإس�ناده جيد .ومثل�ه تذكرة احلفاظ ،463/2:عن أم س�لمة .ويف الدر املنث�ور :58/6:وأخرج
أب�و داود ،واب�ن ماجة ،والطرباين ،واحلاكم ،عن أم س�لمة .وصواعق ابن حجر ،163/كأيب داود ،وقال :ومن ذلك ما
أخرجه مسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجة ،والبيهقي ،وآخرون .ومن مصادرنا :غيبة الطويس ،114/كأيب داود
عن أم سلمة .والطرائف ،175/1:كأيب داود ،عن اجلمع بني الصحاح ،والفردوس ،ومصابيح الفراء.

ويف عقيدة أهل السنة واألثر للوهايب العباد  ،18/عن أيب داود ،وابن ماجة ،وقال« :وقد أورد

هذا احلديث يف اجلامع الصغري ،ورمز لصحته ،وأورده يف مصابيح السنن يف فصل احلسان،
وق�ال األلباين يف ختريج أحاديث املش�كاة :وإس�ناده جيد ،وق�ال :رواه الرتمذي وأبو داود.

وقال :أخرج أبو داود ،وابن ماجة ،والطرباين ،واحلاكم عن أم سلمة».

ويف الفت�ن البن مح�اد ،368/1:عن قتادة قال« :قلت لس�عيد بن املس�يب :املهدي حق هو؟

ق�ال :ح�ق ،قال قلت :ممن هو؟ قال من قريش ،قلت :من أي قريش؟ قال :من بني هاش�م،

قل�ت :م�ن أي بني هاش�م؟ ق�ال :من بني عب�د املطلب ،قل�ت :من أي عب�د املطلب؟ قال:

من ولد فاطمة».

ويف مناقب ابن املنادي« :41/أخربنا عبد الرزاق بن مهام قال :قلت لسعيد بن املسيب أحق

املهدي؟ فقال...كابن محاد ،وفيه :قال :حس�بك اآلن .وفيها ،عن س�عيد بن املس�يب حيدث

عن أم سلمة قالت :ذكر عند رسول اهلل‘املهدي فقال :نعم هو حق،وهو من ولد فاطمة،
أو قال :من بني فاطمة.

ومالحم ابن طاووس ،164/عن فتن زكريا ،عن ابن املسيب ،عن ابن عباس ،قال :وفيه :املهدي من قريش ،قالوا:
من أي قريش؟ قال من بني هاشم ،من ولد فاطمة÷ .ويف فرائد الفكر ،65/عن قتادة ،قال :قلت لسعيد بن املسيب:
أح�ق امله�دي؟ فقال :نع�م هو حق .قلت :مم�ن هو...قال :من ول�د فاطمة .قلت :م�ن أي ولد فاطمة؟ قال :حس�بك
اآلن! ونح�وه تيسير املطالب ،88/عن أم س�لمة ،وزين الفت�ى ،402/1:عن قتادة.ونحوه ابن مح�اد ،375/1:بعدة
أحاديث ،345/و ،350و ،369و ،373و ،375واحلاوي 78/2:ومجع اجلوامع ،104/2:ومقتضب األثر.166/

ويف غيب�ة الط�ويس ،114/عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر×ق�ال« :املهدي رجل من ولد

فاطمة÷ ،وهو رجل آدم».

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء

البشارة النبوية

الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

139

بشر النبي‘فاطمة الزهراء بالمهدي×
م�ن عجائ�ب ما رواه أتباع اخلالف�ة حديث النبي‘مع فاطمة÷ ،ال�ذي فيه ذكر املهدي،

وذك�ر فضل عرتة النبي‘ عىل مجيع الصحابة ونص عىل وصية عيل×! فهو إحدى احلجج

النبوية التي أفلتت من رقابة اخلالفة!

وق�د أغاض ذلك الذهب�ي ،فحاول أن يضعفه باهليثم بن حبيب ،لك�ن وثقه كبار أئمة اجلرح

والتعديل كأمحد بن حنبل ،وأيب عوانة ،وش�عبة ،وإس�حاق بن منصور ،وأيب زرعة ،وأيب حاتم،
وابن حبان! «هتذيب التهذيب.»81/11 :

ورووه بصيغ متشاهبة ،عن أيب أيوب األنصاري ،وأيب سعيد اخلدري ،وسلامن ،وعيل اهلاليل،

وابن عباس ،وغريهم .وتبلغ طرقه وأسانيده أكثر من مئة صفحة.

فم�ن صيغه يف الطرباين الصغري ،37/1:عن أيب أيوب األنصاري قال« :قال رس�ول اهلل‘

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لفاطمة :نبينا خري األنبياء وهو أبوك ،وش�هيدنا خري الش�هداء وهو عم أبيك محزة ،ومنا من
ل�ه جناح�ان يطري هبام يف اجلنة حيث يش�اء ،وهو ابن عم أبيك جعفر ،ومنَّا س�بطا هذه األمة
احلسن واحلسني ،ومها ابناك ،ومنا املهدي».

ويف الطرباين األوسط ،276/7:والكبري ،52/3:بروايتني عن عيل املكي اهلاليل ،قال« :دخلت

عىل رس�ول اهلل‘يف ش�كاته الت�ي قبض فيها ،ف�إذا فاطمة ريض اهلل عنها عند رأس�ه ،قال
فبك�ت حت�ى ارتفع صوهتا فرفع رس�ول اهلل‘طرفه إليه�ا فقال :حبيبت�ي فاطمة ما الذي
يبكيك؟ فقالت :أخشى الضيعة من بعدك! فقال :ياحبيبتي أما علمت أن اهلل عز وجل أطلع
إىل األرض إطالع�ة فاختار منها أباك ،فبعثه برس�الته ،ث�م أطلع إطالعة فاختار منها بعلك،

وأوح�ى إيل أن أنكح�ك إياه .يا فاطمة :ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل س�بع خصال مل يعط

أح�د قبلن�ا ،واليعطى أحد بعدنا :أن�ا خاتم النبيني وأكرم النبيني على اهلل وأحب املخلوقني

إىل اهلل عز وج�ل وأن�ا أبوك .ووصيي خير األوصياء وأحبهم إىل اهلل وهو بعلك .وش�هيدنا
خري الشهداء وأحبهم إىل اهلل وهو عمك محزة بن عبد املطلب وهو عم أبيك وعم بعلك.

ومن�ا م�ن ل�ه جناح�ان أخضران يطير يف اجلن�ة م�ع املالئك�ة حيث يش�اء وه�و ابن عم

أبيك وأخو بعلك .ومنا س�بطا هذه األمة ومها ابناك احلس�ن واحلسين ،ومها س�يدا ش�باب
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أهل اجلنة .وأبومها والذي بعثني باحلق خري منهام.

يا فاطمة :والذي بعثني باحلق إن منهام مهدي هذه األمة ،إذا صارت الدنيا هرج ًا ومرج ًا،

وتظاه�رت الفتن وتقطعت الس�بل ،وأغ�ار بعضهم عىل بعض ،فال كبير يرحم صغري ًا وال
صغير يوقر كبير ًا ،فيبعث اهلل عز وجل عن�د ذلك منهام من يفتتح حص�ون الضاللة وقلوب ًا

غلف ًا ،يقوم بالدين يف آخر الزمان كام قمت به يف أول الزمان ويمأل الدنيا عدالً كام ملئت جور ًا.
يافاطمة :الحتزين والتبكي فإن اهلل عز وجل أرحم بك ،وأرأف عليك مني ،وذلك ملكانك

مني وموضعك من قلبي ،زوجك اهلل زوجك وهو أرشف أهل بيتك حسب ًا وأكرمهم منصب ًا،

وأرمحهم بالرعية ،وأعدهلم بالسوية ،وأبرصهم بالقضية ،وقد سألت ريب عز وجل أن تكوين
أول م�ن يلحقن�ي م�ن أهل بيتي .ق�ال عيل «بن هلال» :فلام قبض النب�ي‘مل تبق فاطمة

ريض اهلل عنها بعده إال مخسة وسبعني يوم ًا حتى أحلقها اهلل به».

ومعنى أخشى الضيعة من بعدك :أي ظلم األمة .اهلرج واملرج :القتل والفوىض .تظاهرت الفتن :توالت وتعاونت يف

غالف وغشاء عن سامع احلق واتباعه.
تأثريها .تقطعت السبل :أي ُفقد األمن .حصون الضاللة :مراكزها .قلوب ًا غلف ًا :عليها
ٌ

ويف مناق�ب اب�ن املغ�ازيل ،101/ع�ن أيب أيوب ق�ال« :يا فاطم�ة :إنا أهل بيت أعطينا س�بع

خص�ال مل يعطها أحد من األولني وال اآلخري�ن قبلنا أو قال :وال يدركها أحد من اآلخرين

غرين�ا :نبين�ا أفض�ل األنبياء وهو أبوك ،ووصين�ا خري األوصياء وهو بعلك ،وش�هيدنا خري

الش�هداء وهو عم أبيك ،ومنا من له جناحان يطري هبام يف اجلنة حيث يش�اء ،وهو جعفر ابن
عمك ،ومنا سبطا هذه األمة ومها ابناك ،ومنا والذي نفيس بيده مهدي هذه األمة».

ويف مس�ند فاطم�ة للس�يوطي47/و« :93أبشري يافاطم�ة ،ف�إن امله�دي من�ك»

ويف ينابي�ع املودة ،81/عن مناقب اخلوارزمي :ومنا س�بطان وس�يدا ش�بان أه�ل اجلنة ،ابناك،
والذي نفيس بيده إن مهدي هذه األمة يصيل عيسى بن مريم خلفه ،فهو من ولدك.

ويف البيان للش�افعي ،501/عن أيب هارون العبدي قال« :أتيت أبا س�عيد اخلدري فقلت له:

هل ش�هدت بدر ًا؟ فقال :نعم ،قلت أال حتدثني بش�ئ مما س�معته من رسول اهلل‘يف عيل
وفضل�ه؟ فقال :بىل أخربك أن رس�ول اهلل‘مرض مرضة نقه منه�ا ،فدخلت عليه فاطمة

تعوده وأنا جالس عن يمني رس�ول اهلل‘ ...ومنا مهدي األمة الذي يصيل عيس�ى خلفه.
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ثم رضب عىل منكب احلسني فقال:من هذا مهدي األمة .هكذا أخرجه الدارقطني صاحب
اجلرح والتعديل».

ورواه عدد من مصادرنا كأمايل الطويس ،154/1:عن أيب أيوب األنصاري.

ويف عوامل العلوم ،487/عن س�لامن« :كنت جالس� ًا بني يدي رسول اهلل‘يف مرضه الذي

قب�ض فيه ،فدخلت فاطمة÷ ...وأول األوصياء بعدي أخي عيل ،ثم حس�ن ،ثم حسين،
ثم تسعة من ولد احلسني يف درجتي ...يابنية :إنا آل بيت أعطانا اهلل عز وجل ست خصال مل

یعطها أحد ًا من األولنی كان قبلكم ومل یعطها أحد ًا من اآلخرين غرينا.»..

ويف مقاتل الطالبيني ،97/1:عن الوليد بن املروزي قال« :كنت مع الزهري بالرصافة «لعلها

رصاف�ة الكوفة» فس�مع أصوات لعابني فقال يل :يا وليد انظر م�ا هذا؟ فأرشفت من كوة يف

َ
أهلك أهل هذا البيت العجلة،
بيته ،فقلت :هذا رأس زيد بن عيل ،فاستوى جالس ًا ثم قال:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فقلت:أويملك�ون؟ ق�ال :حدثني عيل بن احلسين ع�ن أبيه عن فاطمة ،أن رس�ولاهلل‘
َ

قال هلا :املهدي من ولدك» .ومثله هتذيب ابن عساكر.26/6:

ويف دالئ�ل اإلمام�ة ،234/عن الوليد ب�ن حممد املروزي ،قال :كنت واقف� ًا بالرصافة نصف

النهارعلى باب الزه�ري ،فمر اللعابون يطوفون برأس زيد بن حمم�د ،فبكى ثم قال :يملك
أه�ل هذا البيت ولك�ن العجلة ،قلت يا أبا بكرأو يملكون ؟ قال :حدثني عيل بن احلسين،

عن أبيه ،أن النبي‘قال لفاطمة :املهدي من ولدك».

ويف كفاي�ة األثر ،62/عن جابر بن عبد اهلل قال« :كان رس�ول اهلل‘يف الش�كاة التي قبض

فيها ،إذا فاطمة عند رأس�ه قال فبكت حتى ارتفع صوهتا ،فرفع رس�ول اهلل طرفه إليها فقال:
حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت :أخش�ى الضيعة من بعدك! قال :يا حبيبتي ال تبكني

فنح�ن أه�ل بيت أعطانا اهلل س�بع خصال مل يعطه�ا قبلن�ا وال يعطيها أحد ًا بعدن�ا :أنا خاتم
النبيين وأحب اخللق إىل اهلل عز وجل وهو أنا أبوك ،ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهلل
وهو بعلك ،وش�هيدنا خري الش�هداء وأحبهم إىل اهلل وهو عمك ،ومنا سبطا هذه األمة ومها
ابناك احلسن واحلسني وسوف خيرج اهلل من صلب احلسني تسعة من األئمة أمناء معصومني،

ومن�ا مه�دي هذه األمة إذا ص�ارت الدنيا هرج ًا ومرج ًا وتظاهرت الفتن ،وتقطعت الس�بل
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وأغ�ار بعضهم عىل بعض فال كبري يرحم صغري ًا وال صغري يوقر كبري ًا ،فيبعث اهلل عند ذلك
مهدينا التاس�ع من صلب احلسين ،يفتح حصون الضاللة وقلوب ًا غلف ًا يقوم بالدين يف آخر

الزمان كام قمت به يف أول الزمان ،ويمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا».انتهى.

وكت�اب ُس�ليم ب�ن قي�س .69/ونح�وه تفسير ف�رات الك�ويف ،179/عن عب�د اهلل بن عب�اس عن س�لامن ،وأمايل

الطويس ،219/2:عن أيب الطفيل ،عن س�لامن ،ويف آخره :واحلس�ن واحلسين س�يدا ش�باب أهل اجلنة ،ومن ذريتكام
املهدي يمأل اهلل عز وجل به األرض عدالً كام ملئت قبله جور ًا.

ً

النبي‘ بشر عليا بالمهدي×
يف دالئل اإلمامة ،250/عن أنس بن مالك قال« :خرج علينا رسول اهلل‘ذات يوم فرأى

علي� ًا فوض�ع ي�ده بين كتفيه ،ثم ق�ال :يا عيل ،ل�و مل يبق من الدني�ا إال يوم واح�د لطول اهلل
ذل�ك اليوم حتى يملك رجل م�ن عرتتك ،يقال له املهدي ،هي�دي إىل اهلل عز وجل وهيتدي

ب�ه الع�رب كام هديت أنت الكف�ار واملرشكني من الضاللة .ثم ق�ال :ومكتوب عىل راحتيه:
بايعوه ،فإن البيعة هلل عز وجل».

النعامين ،92/عن عبد خري قال« :س�معت أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه

يقول :قال يل رس�ول اهلل‘ :يا عيل األئمة الراشدون املهتدون املعصومون من ولدك أحد

عرش إمام ًا .أنت أوهلم ،وآخرهم إس�مه إس�مي ،خيرج فيمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا
وظل ًام ،يأتيه الرجل واملال كدس فيقول يا مهدي أعطني فيقول :خذ».

ويف غيب�ة النعماين ،57/ع�ن احلس�ن ب�ن أيب احلس�ن البصري ،يرفع�ه« :أت�ى جربئي�ل

النبي‘فق�ال :ي�ا حمم�د إن اهلل عز وجل يأم�رك أن تزوج فاطمة من عيل أخيك ،فأرس�ل

رسول اهلل إىل عيل× فقال له :يا عيل إين مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العاملني ،وأحبهن
إ َّيل بعدك ،وكائ ٌن منكام س�يدا شباب أهل اجلنة ،والشهداء املرضجون املقهورون يف األرض

من بعدي ،والنجباء الزهر ،الذين يطفئ اهلل هبم الظلم وحييي هبم احلق ويميت هبم الباطل،
عدهتم عدة أشهر السنة ،آخرهم يصيل عيسى بن مريم خلفه».
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النبي‘بشر الحسين بالمهدي ×
روى الس�لمي يف عقد الدرر ،24/عن أيب نعي�م يف صفة املهدي ،قال« :عن حذيفة ريض اهلل

عنه قال خطبنا رسول اهلل‘فذكرنا بام هو كائن ،ثم قال :لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد،
لط�ول اهلل عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رج ً
ال من ولدي إس�مه إس�مي ،فقام س�لامن

الفاريس ريض اهلل عنه ،فقال يارس�ول اهلل من أي ولدك؟ قال :من ولدي هذا ،ورضب بيده
عىل احلسني».

ورواه يف ذخائر العقبى ،136/وفرائد السمطني ،325/2:عن حذيفة ،قال :خطبنا رسولاهلل‘ فذكر ماهوكائن،

وفيه :فرضب بيده عىل ظهر احلسني..

ويف املن�ار املنيف ،148/عن الطرباين ،والق�ول املخترص ،7/عن أيب نعيم ،وفيه« :حتى يملك

رج�ل م�ن أه�ل بيتي ،جت�ري املالحم عىل يدي�ه ،و ُيظهر اإلسلام ،الخيل�ف اهلل وعده وهو

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رسيع احلس�اب» .ونحوه كفاية الطالب ،510/عن حذيفة وفيه«:إسمه إسمي وخلقه خلقي،
يكن�ى أب�ا عبد اهلل ،يبايع له الناس بني الرك�ن واملقام ،ير ُّد اهلل به الدي�ن ويفتح له فتوح ًا ،فال

يبق�ى عىل ظه�ر األرض إال من يقول ال إل�ه إال اهلل ..قال :من ولد ابن�ي هذا ،ورضب بيده
عىل احلسني×».

أق�ول :تف�ردت ه�ذه الرواية بذك�ر أن كنيته أب�و عبد اهلل ،والصحي�ح املتواتر عن�د اجلميع أن

رسول اهلل‘قال :وكنيته كنيتي ،أي أبا القاسم.

ويف دالئل اإلمامة ،234/عن أيب سعيد اخلدري ،قال« :قال رسول اهلل‘ :والذي نفسـي

بي�ده إن مه�دي هذه األمة الذي يصيل خلفه عيس�ى منا ،ثم رضب يده عىل منكب احلسين

وقال :من هذا ،من هذا».

ويف النجاة يف القيامة ،167/عن النبي‘أنه قال للحسين×« :إبني هذا إمام ،ابن إمام،

أخو إمام ،أبو أئمة تسعة ،تاسعهم قائمهم .حجة ابن حجة ،أخو حجة أبو حجج تسع».

ويف الربهان ،46/والدر النظيم ،791/عن سلامن الفاريس قال« :دخلت عىل رسولاهلل‘

فإذا احلسني عىل فخذه وهو يقبل خديه ويلثم فاه ويقول :أنت سيد ،ابن سيد ،أخو سيد ،وأنت

إمام ،ابن إمام ،أخو إمام ،وأنت حجة ،أخو حجة ،أبو حجج تسعة ،تاسعهم قائمهم املهدي».
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ويف ع�وامل النصوص عىل األئمة ،146/عن أيب س�عيد ،وفيه« :فقيل يا رس�ول اهلل كم األئمة

بعدك؟ قال :إثنا عرش تسعة من صلب احلسني».

َّ

وبشر ٌّ
علي ولده الحسين×
كامل الدين ،304/1:عن أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب×قال« :التاسع من ولدك يا حسني

هو القائم باحلق ،املظهر للدين والباس�ط للعدل .قال احلسني :فقلت له :يا أمرياملؤمنني وإن

ذل�ك لكائ�ن؟ فقال× :إي وال�ذي بعث حمم�د ًا‘ بالنبوة واصطفاه على مجيع الربية،

ولكن بعد غيبة وحرية ،فال يثبت فيها عىل دينه إال املخلصون املبارشون لروح اليقني الذين
أخذ اهلل عز وجل ميثاقهم بواليتنا ،وكتب يف قلوهبم اإليامن ،وأيدهم بروح منه».

إبتكار النبي‘ واألئمة^أساليب جديدة في التحديد
ينحن�ي اإلنس�ان إجلاالً لطريقة النب�ي‘يف التحدي�د ،عندما يق�رأ أحاديثه يف تفسير آية

التطهير وحتديده آلله وأهل بيت�ه‘ ،فقد أحضـر علي ًا وفاطمة واحلس�نني^ وأدار عليهم

كس�ا ًء ،ث�م قرأ اآلية وق�ال :هؤالء أهل بيتي ،ودع�ا هلم .وقد أرادت أم س�لمة أن تدخل معهم
فج�ذب منها الكس�اء ،كام روى أمحد! ثم ك�رر ذهابه بعد نزول اآلية اىل باب عيل وفاطمة س�تة

أشهر ،كام روى أمحد وغريه ،ينبههم لصالة الفجر ،ويقرأ آية التطهري!

ومضاف� ًا اىل ه�ذا التحديد احليس ،تضمن كالمه‘بالغ�ات رووا بعضها ورويناها كاملة،

منها أنه قال« :عيل وفاطمة واحلس�ن واحلسين ،وتس�عة من ذرية احلسين ،تاسعهم مهدهيم
يمأل األرض قسط ًا وعدالً»« .الكايف 529/1:وكفاية األثر.»66/

ومن أفعاله املبتكرة‘ ،أنه أصعد علي ًا×يف حجة الوداع املنرب معه ورفع بيده وبلغ رسالة

ربه فيه ،ثم طلب من املسلمني أن هينؤوه ويبايعوه بالوالية بعده!

ومن ابتكارته قوله ‘« :األئمة بعدي اثنا عرش غرسوا يف هذا البطن من هاشم ،التصلح

عىل سواهم والتصلح الوالة من غريهم»« .هنج البالغة.»27/2:

وقوله‘«:األئم�ة بع�دي اثنا عرش ع�دد نقباء بني إرسائيل ،تس�عة من صلب احلسين
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والتاسع قائمهم ،خيرج يف آخر الزمان فيملؤها عدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام» «كفاية األثر.»250/

وقوله‘«:إذا توالت ثالثة أسامء من األئمة من ولدي حممد وعيل واحلسن ،فرابعها هو

القائم املأمول املنتظر»« .دالئل اإلمامة.»236/

وكذل�ك تعابيره البليغ�ة ع�ن املهدي ،مث�ل قوله :امله�دي من عتريت ..م�ن أوالد فاطمة..

التاس�ع من صلب احلسين ..ابن خيرة اإلماء ..بنا فت�ح اهلل وبنا خيتم ..لو مل يبق م�ن الدنيا إال

يوم لطوله اهلل ذلك اليوم حتى يبعثه ..يمأل األرض قسط ًا وعدالً ..نحن ولد عبد املطلب سادة
أهل اجلنة..الخ .وكلها من جوامع الكلم.

اإلمام الكاظم× يحدد الخامس من ولده
روى يف الكايف ،336/1:بس�ند صحيح أن اإلمام الكاظم×قال خلاصته« :إذا ُفقد اخلامس

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يابني إنه ال بد لصاحب هذا األمر
من ولد السابع ،فاهلل اهلل يف أديانكم ال يزيلكم عنها أحدَّ .
م�ن غيب�ة حتى يرجع عن ه�ذا األمر من كان يقول به! إنام هي حمن�ة من اهلل عز وجل امتحن

أصح من هذا التبعوه .قال فقلت :يا س�يدي َمن
هب�ا خلقه .لو عل�م آباؤكم وأجدادكم دين ًا َّ
اخلامس من ولد الس�ابع؟ فقال :يا بني عقولكم تصغرعن هذا وأحالمكم تضيق عن محله،

ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه».

ومثل�ه النعماين ،154/واهلداي�ة الكبری ،361/وفيه :أنا الس�ابع وابن�ي عيل الرض�ا الثامن ،وابنه حممد التاس�ع،

وابن�ه علي الع�ارش ،وابنه احلس�ن ح�ادي عشر ،وابنه حممد س�مي ج�دي رس�ول اهلل‘وكنيه امله�دي اخلامس بعد

الس�ابع ،قل�ت :ف�رج اهلل عن�ك يا س�يدي كام فرج�ت عني».وإثب�ات الوصي�ة ،224/وكمال الدي�ن 359/2:وعلل

الرشائع ،244/1:وكفاية األثر ،264/ودالئل اإلمامة ،292/وغيبة الطويس ،104/و ،204وإعالم الورى.406/

أميرالمؤمنين× :يبشر بالمهدي الحادي عشر من ولده
ال�كايف« :338/1:عن األصبغ بن نباتة ق�ال :أتيت أمرياملؤمنني×فوجدته متفكر ًا ينكت

يف األرض ،فقل�ت :ي�ا أمرياملؤمنني ما يل أراك متفكر ًا تنك�ت يف األرض ،أرغب ًة منك فيها؟
فقال :ال واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوم ًا قط ،ولكني فكرت يف مولود يكون من ظهري
احلادي عرش من ولدي ،هو املهدي الذي يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام،
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تكون له غيبة وحرية يضل فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون .فقلت :يا أمرياملؤمنني وكم تكون
«سبت من الدهر» .فقلت :وإن هذا لكائن؟ فقال :نعم كام أنك خملوق.
احلرية والغيبة؟ قال
ٌ
وأن�ى ل�ك هبذا األمر ي�ا أصبغ ،أولئك خيار ه�ذه األمة مع أبرار هذه العترة .فقلت :ثم ما

يكون بعد ذلك؟ فقال :ثم يفعل اهلل ما يشاء ،فإن له بداءات ،وإرادات ،وغايات ،وهنايات».
ورواه يف إثب�ات الوصي�ة ،225/كال�كايف ،بتف�اوت ،و ،229/وفي�ه :وذل�ك إذا فق�د الب�اب بين�ه وبين ش�يعتنا،

تك�ون احليرة .ورواه يف غيبة النعامين ،60/وفيه :س�بت م�ن الدهر ..وكمال الدين .،288/1:وكفاي�ة األثر،219/

ودالئ�ل اإلمام�ة ،289/واإلختص�اص ،209/وغيب�ة الط�ويس ،103/كال�كايف ،بس�ندين ع�ن األصبغ..ال�خ.
ورس�ائل املفيد 400/وقال :هذا اخلرب الذي روته العامة واخلاصة وهو خرب كميل بن زياد .وفيه :ما رغبت فيها س�اعة

قط ..التاس�ع من ولد احلسين× ..يكون له غيبة يرتاب فيها املبطلون ..البد له من حجة ،إما ظاهر مش�هور شخصه

وإما باطن مغمور ،لكيال تبطل حجج اهلل»..الخ.

ويف مع�اين األخب�ار ،58/ع�ن أيب جعف�ر حممد بن علي قال« :خط�ب أمرياملؤمنين عيل بن

أيب طال�ب صل�وات اهلل علي�ه بالكوف�ة بعد منرصف�ه من النه�روان ،وبلغه أن معاوية يس�به
ويلعنه ويقتل أصحابه ،فقام خطيب ًا فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل رس�ول اهلل‘ ،وذكر

ما أنعم اهلل عىل نبيه وعليه ،ثم قال يف حديث طويل :ومن ولدي مهدي هذه األمة».

اإلمام الحسن× يبشر بالمهدي
كمال الدی�ن ،316/ 1:عن أبی س�عید عقیصا فی حدیث طویل عن اإلمام احلس�ن بن عيل‘

قال« :أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه ،إال القائم الذي يصيل روح اهلل

ب ش�خصه لئال يكون ألحد يف
عيس�ى بن مريم×خلفه ،فإن اهلل عز وجل خيفي والدته و ُي َغ ِّي ُ
عنقه بيعة إذا خرج ،ذلك التاس�ع من ولد أخي احلسين ،ابن س�يدة اإلماء ،يطيل اهلل عمره يف

غيبته ،ثم يظهره بقدرته يف صورة شاب دون أربعني سنة ،ذلك ليعلم أن اهلل عىل كل شئ قدير».

اإلمام الحسين×يبشر بالمهدي التاسع من ولده!
يف كامل الدين ،317/1:عن احلسني بن عيل×قال« :قائم هذه األمة هو التاسع من ولدي،

وهو صاحب الغيبة ،وهو الذي يقسم مرياثه وهو حي».
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ويف كفاي�ة األث�ر ،232/عن حييى بن نعامن قال« :كنت عند احلسين×إذ دخل عليه رجل

م�ن العرب متلث ًام أس�مر ش�ديد الس�مرة ،فس�لم ورد احلسين×فقال :يا ابن رس�ول اهلل

مس�ألة؟ ق�ال :هات .ق�ال :كم بني اإليمان واليقني؟ ق�ال :أربع أصابع .ق�ال :كيف؟ قال:
اإليمان م�ا س�معناه ،واليقني م�ا رأيناه ،وبني الس�مع والبرص أرب�ع أصابع .ق�ال :فكم بني
السماء واألرض؟ قال :دعوة مس�تجابة .قال :فكم بني املرشق واملغرب؟ قال :مسيرة يوم

للش�مس .ق�ال :فام عز املرء؟ قال :اس�تغناؤه عن الناس .قال :فام أقبح ش�ئ؟ قال :الفس�ق
يف الش�يخ قبي�ح ،واحل�دة يف الس�لطان قبيح�ة ،والك�ذب يف ذي احلس�ب قبي�ح ،والبخ�ل
يف ذي الغنا ،واحلرص يف العامل.

ق�ال :صدق�ت ي�ا اب�ن رس�ول اهلل ،فأخربين ع�ن ع�دد األئمة بع�د رس�ول اهلل‘قال:

اثن�ا عشر ع�دد نقباء بن�ي إرسائي�ل .ق�ال :فس�مهم يل ق�ال :فأط�رق احلسين×ملي ًا ثم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رف�ع رأس�ه فق�ال :نع�م أخبرك يا أخ�ا الع�رب ،إن اإلم�ام واخلليف�ة بعد رس�ول اهلل‘

أمرياملؤمنني عيل× واحلسن ،وأنا وتسعة من ولدي ،منهم عيل ابني وبعده حممد ابنه ،وبعده

جعف�ر ابنه ،وبعده موس�ى ابنه ،وبع�ده عيل ابنه ،وبع�ده حممد ابنه ،وبعده علي ابنه ،وبعده

احلس�ن ابنه ،وبعده اخللف املهدي هو التاس�ع من ولدي ،يقوم بالدين يف آخر الزمان .قال:

فقام األعرايب وهو يقول:

الـنبي جَــبـيـن ُه
َـح
َمس َ
ُّ
ِ
قـريش
أبوا ُه من عـليـا

بريق يف اخلــدود
فـل ُه ٌ

جلـدود».
خري ا ُ
وجــدُّ ُه ُ

ويف كامل الدين ،317/1:عن احلسني بن عيل×قال« :يف التاسع من ولدي سنة من يوسف

وس�نة من موس�ى بن عمران .وهو قائمن�ا أهل البيتُ ،يصلح اهلل تبارك وتع�اىل أمره يف ليلة
واح�دة ..من�ا إثنا عرش مهدي� ًا ،أوهلم أمرياملؤمنين عيل بن أيب طالب ،وآخرهم التاس�ع من
ول�دي ،وهو القائ�م باحلق ،حييي اهلل ب�ه األرض بعد موهتا ،ويظهر به دي�ن احلق عىل الدين

كل�ه ،ول�و كره املرشكون .ل�ه غيبة يرتد فيها أق�وام ويثبت فيها عىل الدي�ن آخرون ،فيؤذون
ويق�ال هلم :متى هذا الوع�د إن كنتم صادقني! أما إن الصابر يف غيبته عىل األذى والتكذيب

بمنزلة املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل‘».
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وروى يف إثب�ات اهل�داة ،569/3:ع�ن إثب�ات الرجع�ة للفض�ل بن ش�اذان ،ع�ن أيب جعفر،

عن جده احلسني× قال«:يظهر اهلل قائمنا فينتقم من الظاملني ،فقيل له :يا ابن رسول اهلل من
قائمكم؟ قال :السابع من ولد ابني حممد بن عيل ،وهو احلجة بن احلسن بن عيل بن حممد بن

عيل بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن عيل ابني،وهو الذي يغيب مدة طويلة ثم يظهر ويمأل
األرض قسط ًا وعدالً ك ًام ملئت جور ًا وظل ًام».

اإلمام زين العابدين× :كأني بصاحبكم قد عال فوق نجفكم
يف أم�ايل املفي�د 45/ع�ن أيب خالد الكابلي قال« :قال يل عيل بن احلسين× :ي�ا أبا خالد،

لتأتين فت� ٌن كقط�ع الليل املظل�م ،الينجو إال م�ن أخذ اهلل ميثاق�ه .أولئ�ك مصابيح اهلدى،
وينابي�ع العل�م ،ينجيه�م اهلل م�ن كل فتن�ة مظلم�ة .كأين بصاحبك�م ق�د عال ف�وق نجفكم
بظه�ر كوف�ان ،يف ثلاث مائ�ة وبضع�ة عشر رجلاً ،جربئي�ل ع�ن يمين�ه وميكائي�ل ع�ن

شماله وإرسافي�ل أمام�ه ،مع�ه راي�ة رس�ول اهلل‘قد نرشه�ا ،ال هي�وي هب�ا إىل ق�وم إال

أهلكهم اهلل عز وجل».

اإلمام الباقر× :قائمنا السابع من ولدي
كفاي�ة األث�ر ،297/ع�ن زي�د بن عيل ،ق�ال« :كنت عند أيب علي بن احلسين ،إذ دخل عليه

جابر بن عبد اهلل األنصاري ،فبينام هو حيدثه إذ خرج أخي حممد من بعض احلجر ،فأشخص
جاب�ر ببصره نحوه ثم ق�ام إليه فقال :يا غالم أقبل فأقبل ،ثم قال :أدبر فأدبر ،فقال :شمائل

كشمائل رس�ول اهلل‘ما اس�مك يا غالم؟ ق�ال :حممد .ق�ال :ابن من؟ ق�ال :ابن عيل بن
فانكب عليه وقبل رأس�ه ويديه،
احلسين ب�ن عيل ب�ن أيب طالب ،قال :أن�ت إذ ًا الباقر ،قال:
َّ

ثم قال :يا حممد إن رسول اهلل‘يقرؤك السالم ،قال :عىل رسول اهلل أفضل السالم وعليك

يا جابر ،بام أبلغت السلام ،ثم عاد إىل مصاله ،فأقبل حيدث أيب ويقول :إن رس�ول اهلل‘

قال يل يوم ًا :يا جابر إذا أدركت ولدي الباقر فاقرأه مني السالم ،فإنه سميي وأشبه الناس يب،
علمه علمي وحكمه حكمي ،س�بعة من ولده أمناء معصومون أئمة أبرار ،والسابع مهدهيم

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء

البشارة النبوية

الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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ْ
ال�ذي يمأل الدنيا قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ج�ور ًا وظل ًام ،ثم تال رس�ول اهلل‘َ :و َج َعل َن ُاه ْم
َ َّ ً ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ هْ ْ ْ َ خ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
الز َك ِاة َو َك ُانوا َل َنا َعاب ِد َ
ين».
الة و ِإيتاء
ات و ِإقام الص ِ
أ مِئة يدون ِبأم ِرنا وأوحينا ِإل ِيم ِفعل الير ِ
ِ
كفاي�ة األث�ر ،250/ع�ن أيب مري�م عب�د الغف�ار ب�ن القاس�م ،قال«:دخل�ت على م�والي
الباقر×وعن�ده أن�اس من أصحابه فجرى ذكراإلسلام فقلت :يا س�يدي فأي اإلسلام
أفض�ل؟ قال :من س�لم املؤمنون من لس�انه وي�ده .قلت :فام أفضل األخلاق؟ قال :الصرب
والسماحة .قل�ت :ف�أي املؤمنين أكم�ل إيامن ًا؟ ق�ال :أحس�نهم خلق� ًاٍ .قلت :ف�أي اجلهاد

أفض�ل؟ قال :من عقر ج�واده وأهريق دمه .قلت :فأي الصالة أفضل؟ قال :طول القنوت.
قل�ت :ف�أي الصدق�ة أفضل؟ ق�ال :أن هتجر ما ح�رم اهلل عز وجل عليك .قلت :يا س�يدي

فما تق�ول يف الدخ�ول على الس�لطان؟ ق�ال :ال أرى لك ذل�ك .قل�ت :فإين ربام س�افرت
إىل الش�ام فأدخل عىل إبراهيم بن الوليد .قال يا عبد الغفار إن دخولك عىل الس�لطان يدعو

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إىل ثالثة أش�ياء :حمبة الدنيا ،ونس�يان املوت ،وقلة الرضا بام قسم اهلل .قلت:يا ابن رسول اهلل

ف�إين ذو َعيل�ة وأتجَّ �ر إىل ذلك املكان جلر املنفع�ة فام ترى يف ذلك؟ قال :يا عبد اهلل إين لس�ت

آم�رك برتك الدنيا بل آمرك برتك الذنوب .فرتك الدني�ا فضيلة وترك الذنوب فريضة ،وأنت
إىل إقام�ة الفريض�ة أح�وج من�ك إىل اكتس�اب الفضيل�ة .قال :فقبل�ت يده ورجل�ه وقلت:

ب�أيب أنت وأمي يا ابن رس�ول اهلل فام نج�د العلم الصحيح إال عندكم ،وإين قد كربت س�ني

ودق عظم�ي ،وال أرى فيك�م م�ا أرسه أراك�م مقتلني مش�ـردين خائفين ،وإين أقمت عىل

قائمكم منذ حني أقول :خيرج اليوم أو غد ًا.

قال :يا عبد الغفار إن قائمنا هو الس�ابع من ولدي ،وليس هو أوان ظهوره ،ولقد حدثني

أيب ع�ن أبي�ه عن آبائه قال :قال رس�ول اهلل‘ :إن األئمة بعدي اثنا عش�ـر ،عدد نقباء بني
إرسائيل ،تس�عة من صلب احلسين والتاسع قائمهم ،خيرج يف آخر الزمان فيملؤها عدالً كام

ملئت جور ًا وظل ًام .قلت :فإن كان هذا كائن يا ابن رسول اهلل فإىل من بعدك؟ قال :إىل جعفر
وهو سيد أوالدي وأبو األئمة ،صادق يف قوله وفعله ،ولقد سألت عظي ًام يا عبد الغفار وإنك
ألهل اإلجابة ،ثم قال :أال إن مفاتيح العلم السؤال ،وأنشأ يقول:

ِ
طول السؤال وإن ُام متا ُم العمى ُ
شفا ُء ال َع َمى ُ
اجلهل».
طول السكوت عىل
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اإلمام الصادق× يبشر بالسادس من ولده
كامل الدين ،33/1:عن السيد بن حممد احلمريي قال« :كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة حممد

عيل بالصادق جعفر بن حممد ،وأنقذين
بن عيل بن احلنفية ،قد ضللت يف ذلك زمان ًا ،فم َّن اهلل َّ
به من النار ،وهداين إىل سواء الرصاط ،فسألته بعد ما صح عندي بالدالئل التي شاهدهتا منه

عيل وعىل مجيع أهل زمانه ،وأنه اإلمام الذي فرض اهلل طاعته وأوجب اإلقتداء
أنه حجة اهلل َّ
ب�ه ،فقلت له :يا ابن رس�ول اهلل ق�د روي لنا أخبار ع�ن آبائك^يف الغيب�ة وصحة كوهنا،
فأخربين بمن تقع؟ فقال :إن الغيبة س�تقع بالس�ادس من ولدي ،وهو الثاين عرش من األئمة

اهلداة بعد رس�ول اهلل ،أوهل�م أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب ،وآخره�م القائم باحلق بقية اهلل

يف األرض وصاح�ب الزم�ان× ،واهلل ل�و بق�ي يف غيبت�ه م�ا بقي ن�وح يف قوم�ه ،مل خيرج

من الدنيا حتى يظهر ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام.

قال الس�يد :فلام س�معت ذلك من موالي الصادق جعفر بن حممد‘تبت إىل اهلل تعاىل

ذكره عىل يديه ،وقلت قصيديت التي أوهلا:

أي�ا راكب� ًا نح�و املدين�ة َجس�ـْرة

عذاف�ر ًة يط�وى هبا كل سبس�ب

إذا م�ا ه�داك اهلل عاين�ت جعفر ًا

فق�ل ل�ويل اهلل واب�ن امله�ذب

إلي�ك من األمر الذي كنت مطنب ًا

أح�ارب في�ه جاه�د ًا كل معرب

ولك�ن روين�ا ع�ن ويص حمم�د

وم�ا كان فيما ق�ال باملتك�ذب

فتقس�م أم�وال الفقي�د كأنما

تغيب�ه بين الصفي�ح املنص�ب

أال ي�ا أمين اهلل واب�ن أمين�ه

وم�اكان قويل يف اب�ن خول َة مطنب ًا

ب�أن و َّيل األم�ر يفق�د ال ي�رى
فيمك�ث حين� ًا ث�م ينب�ع نبع� ًة

أت�وب إىل الرمح�ن ث�م ت�أويب
ُ
معان�د ًة من�ي لنس�ل املطي�ب
س�تري ًا كفع�ل اخلائ�ف املرتق�ب
ٍ
كنبع�ة
ج�دي من األف�ق كوكب

يسير بنصـ�ر اهلل م�ن بي�ت رب�ه

على س�ؤدد من�ه وأم�ر مس�بب

غائ�ب
فلما روي أن اب�ن خول� َة
ٌ

رصفن�ا إلي�ه قولن�ا مل نك�ذب

يس�يـــر إىل أعــــدائ�ه بلوائ�ه

كح�ر َ
فيقتله�م قتل ً
ان مغض�ب
ا
َّ

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء

البشارة النبوية

الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
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امله�دي والقائم الذي
وقلن�ا ه�و
ُّ

يعي�ش ب�ه م�ن عدل�ه كل جمدب

وأش�هد ريب أن قول�ك حج�ة

عىل الناس طر ًا من مطيع ومذنب

ل�ه غيب� ٌة الب�د م�ن أن يغيبه�ا

فصلى علي�ه اهلل م�ن متغي�ب

ف�إن قلت ال فاحلق قولك والذي

ب�أن ويل األم�ر والقائ�م ال�ذي
فيمك�ث حين� ًا ث�م يظه�ر حين�ه

َ
ب�ذاك أدي�ن اهلل رس ًا وجه�ر ًة

فحت�م غير م�ا متعصب
أم�رت
ٌ
تط ُّل�ع نفس�ـي نح�وه بتط�رب
واملغرب
فيمل�ك م�ن يف رشقه�ا
ّ

ولست وإن عوتبت فيه بمعتب».

اإلمام الكاظم× :القائم هو الخامس من ولدي
روى الص�دوق يف كمال الدي�ن ،361/2:ع�ن يون�س ب�ن عب�د الرمح�ن ق�ال« :دخلت عىل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

موسى بن جعفر×فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،أنت القائم باحلق؟ فقال :أنا القائم باحلق،
ولك�ن القائ�م الذي يطه�ر األرض من أعداء اهلل عز وج�ل ويملؤها عدالً كما ملئت جور ًا

وظل ًام ،هو اخلامس من ولدي ،له غيبة يطول أمدها خوف ًا عىل نفسه ،يرتدّ فيها أقوام ويثبت
فيه�ا آخ�رون .ثم قال× :طوبى لش�يعتنا املتمس�كني بحبلن�ا يف غيبة قائمن�ا ،الثابتني عىل

مواالتنا والرباءة من أعدائنا ،أولئك منا ونحن منهم ،قد رضوا بنا أئمة ورضينا هبم ش�يعة،

فطوبى هلم ثم طوبى هلم ،وهم واهلل معنا يف درجتنا يوم القيامة».
وكفاية األثر ،265/وإعالم الورى..407/الخ.

اإلمام الرضا×يبشر بالمهدي الرابع من ولده
كمال الدين ،376/2:عن الريان بن الصلت ،ق�ال« :قلت للرضا :أنت صاحب هذا األمر؟

فق�ال :أن�ا صاحب هذا األمر ،ولكني لس�ت بال�ذي أملؤها عدالً كام ملئ�ت جور ًا ،وكيف

أكون ذلك عىل ما ترى من ضعف بدين ،وإن القائم هو الذي إذا خرج كان يف س�ن الش�يوخ
ومنظ�ر الش�بان ،قوي� ًا يف بدنه حتى ل�و مدَّ يده إىل أعظم ش�جرة عىل وج�ه األرض لقلعها،
ول�و صاح بني اجلب�ال لتدكدكت صخورها ،يكون معه عصا موس�ى وخاتم س�ليامن ،ذاك
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الراب�ع م�ن ولدي ،يغيبه اهلل يف ستره ما ش�اء ،ث�م يظهره فيمأل ب�ه األرض قس�ط ًا وعدالً،

كام ملئت جور ًا وظل ًام».

ويف كمال الدي�ن ،371/1:ع�ن احلسين ب�ن خالد ق�ال« :قال علي بن موس�ى الرضا×:

ال دي َن ملن ال ورع له ،وال إيامن ملن ال تقية له ،إن أكرمكم عند اهلل أعملكم بالتقية ،فقيل له:

ي�ا ابن رس�ول اهلل إىل متى؟ قال :إىل يوم الوقت املعلوم ،وه�و يوم خروج قائمنا أهل البيت،
فم�ن ت�رك التقية قبل خروج قائمنا فلي�س منا! فقيل له :يا ابن رس�ول اهلل و َمن القائم منكم

أهل البي�ت؟ ق�ال الراب�ع من ولدي ،ابن س�يدة اإلم�اءُ ،يطهر اهلل به األرض م�ن كل جور،
ويقدسها من كل ظلم .وهو الذي يشك الناس يف والدته ،وهو صاحب الغيبة قبل خروجه،
فإذا خرج أرشقت األرض بنوره ،ووضع ميزان العدل بني الناس فال يظلم أحد أحد ًا .وهو

ال�ذي تط�وى ل�ه األرض وال يكون له ظل .وهو الذي ينادي مناد من السماء يس�معه مجيع

أه�ل األرض بالدع�اء إلي�ه يق�ول :أال إن حجة اهلل قد ظه�ر عند بيت اهلل فاتبع�وه فإن احلق
ً َ َ َّ َ ُ هَ
معه وفيه ،وهو قول اهلل عز وجل :إ ْن َن َش ْ���أ ُن َن ّز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
الس َ���م ِاء َآي���ة فظل ْت أ ْع َناق ُه ْم َلا
ِ ِ
ِ
ِ
َ
اض ِع َني .إن دولة أهل البيت هي اآلية يف اآلية».
خ ِ
ويف إثبات الوصية ،227/عن احلس�ن بن حمبوب ،عن أيب احلس�ن الرضا× قال« :ال بدَّ من
فتنة صامء ص ْيلم تظهر فيها كل بطانة ووليجة ،وذلك عند فقدان الش�يعة الثالث من ولدي،

يبكي عليه أهل السامء وأهل األرض!

رشما كان�وا ،وقد نودوا ثالث�ة أصوات :الصوت
ث�م ق�ال من بع�د كالم طويل :كأين هبم َّ

األول أزف�ت اآلزفة يا معرش املؤمنني .والص�وت الثاين :أال لعنة اهلل عىل الظاملني .والثالث:

بدن يظهر فريى يف قرن الشمس يقول :إن اهلل بعث فالن ًا فاسمعوا وأطيعوا».

وروى نح�وه النعماين ،180/وفي�ه« :ق�ال يل الرضا× :إنه يا حس�ن س�يكون فتنة صامء

صيل�م ،يذهب فيها كل وليج�ة وبطانة ،وذلك عند فقدان الش�يعة الثالث من ولدي ،حيزن
لفق�ده أهل األرض والسماء .كم من مؤمن ومؤمنة متأس�ف متلهف حيران حزين لفقده.
س�مي جدي وشبيهي ،وشبيه موسى بن عمران،
ثم أطرق ،ثم رفع رأس�ه وقال :بأيب وأمي
ُّ

علي�ه جي�وب النور تتوقد من ش�عاع ضي�اء القدس ،كأين هب�م آيس ما كانوا قد ن�ودوا نداء
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يس�معه من بالبعد كام يس�معه م�ن بالقرب ،يكون رمح ًة عىل املؤمنين وعذاب ًا عىل الكافرين.
فقل�ت :ب�أيب وأمي أنت وما ذل�ك النداء؟ قال ثالث�ة أصوات يف رجب ،أوهل�ا :أال لعنة اهلل

على الظاملين ،والثاين :أزفت األزف�ة يا معرش املؤمنين ،والثالث :يرون بدن ًا ب�ارز ًا مع قرن
الش�مس ين�ادي أال إن اهلل قد بعث فالن ًا عىل هالك الظاملني ،فعن�د ذلك يأيت املؤمنني الفرج
ويشفي اهلل صدورهم،ويذهب غيظ قلوهبم».

أق�ول :معن�ى ق�ول اإلم�ام الرضا×فقدان الش�يعة الثال�ث من ول�دي ،أي عن�د فقداهنم

اإلمام احلس�ن العس�كري× ،ألنه يتزامن مع غيبة خليفته اإلمام املهدي×.وس�تأيت بشارة

اإلمام اجلواد واهلادي والعسكري باملهدي^..

**

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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الفصل السابع

الخطة اإللهیة
موقع اإلمام املهدي× من الخطة اإللهية

قال النبي‘ :بنا فتح اهلل وبنا يختم
روى ابن مح�اد يف كتاب�ه الفت�ن ،370/1:ع�ن عيل×قال«:قل�ت يا رس�ول اهلل ،املهدي منا

أئمة اهلدى أم من غرينا؟ قال :بل منا ،بنا خيتم الدين كام بنا فتح ،وبنا يس�تنقذون من ضاللة

الفتن�ة ،كما اس�تنقذوا من ضاللة الشرك ،وبنا يؤلف اهلل بين قلوهبم يف الدي�ن ،بعد عداوة

الفتنة ،كام ألف اهلل بني قلوهبم ودينهم بعد عداوة الرشك».

ونحوه الطرباين األوسط ،136/1:وقال عنه يف رشح النهج 206/9:خطبة « :155وهذا اخلرب

مروي عن رس�ول اهلل‘قد رواه كثري من املحدثني عن عيل×أن رسولاهلل‘قال له:

عيل جهاد املرشكني ،فقلت :يا رس�ول اهلل
إن اهلل ق�د كتب علي�ك جهاد املفتونني ،كام كت�ب َّ
فب�أي املنازل أنزل هؤالء املفتونني من بعدك ،أبمنزل�ة فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال :بمنزلة فتنة

يعمهون فيها إىل أن يدركهم العدل .فقلت :يا رس�ول اهلل ،أيدركهم العدل منا أم من غرينا؟

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قال :بل منا ،بنا فتح وبنا خيتم ،وبنا ألف اهلل بني القلوب بعد الرشك ،وبنا يؤلف بني القلوب
بعد الفتنة .فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من فضله».

ورواه الش�افعي يف البيان،506/وق�ال :حديث حس�ن ع�ال رواه احلفاظ يف كتبهم .والس�لمي يف عقد الدرر،25/

وقال :أخرجه مجاعة من احلفاظ يف كتبهم ،منهم أبو القاسم الطرباين ،وأبو نعيم األصبهاين ،وعبد الرمحن بن أيب حاتم،
وأب�و عب�د اهلل نعيم ب�ن محاد ،وغريهم .ورواه يف عقد ال�درر ،145/وقال :أخرجه احلافظ أبو بك�ر البيهقي .والطرباين
يف املعجم األوسط.136/1:

وق�ال عن�ه احلافظ املغ�ريب«:535/رواه الطرباين من طريق عبد اهلل ب�ن هليعة ،عن عمرو بن

جاب�ر احلرضم�ي ،عن عمر بن عيل ب�ن أيب طالب ،عن أبيه ،به .أما ابن هليعة فس�يأيت الكالم
عليه ،وأما احلرضمي فقد روى له الرتمذي وابن ماجة ،وقال أبو حاتم :صالح احلديث عنده

نحو عرشين حديث ًا ،وذكره الربقي فيمن ضعف بس�بب التشيع وهو ثقة ،وذكره يعقوب بن
سفيان يف الثقات،وصحح الرتمذي حديثه».

ويف فت�ن ابن مح�اد« :375/1:عن س�امل قال:كتب نج�دة إىل ابن عباس يس�أله عن املهدي،

فقال :إن اهلل تعاىل هدى هذه األمة بأول أهل هذا البيت ،ويستنفذها بآخرهم ،ال ينتطح فيه
عنزان ،مجاء وذات قرن»!

ورواه م�ن مصادرن�ا :اإلمام�ة والتبصـ�رة ،92/ع�ن احل�ارث ب�ن نوف�ل قال«:ق�ال علي
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لرسول اهلل‘ :يا رسول اهلل أمنا اهلداة أو من غرين..االخ.

ويف أمايل املفيد« :288/ملا نزلت عىل النبي‘ :إِ َذا َجا َء نَصرْ ُ اهللِ َوا ْل َفت ُْح ،قال يل :يا عيل إنه
ق�د جاء نرص اهلل والفتح .يا عيل إن اهلدى هو اتباع أمر اهلل دون اهلوى والرأي ،وكأنك بقوم
قد تأولوا القرآن وأخذوا بالش�بهات ،واس�تحلوا اخلمر بالنبيذ والبخس بالزكاة ،والسحت

باهلدي�ة! قل�ت :يا رس�ول اهلل فما هم إذا فعل�وا ذلك ،أهم أه�ل ردة أم أهل فتن�ة؟ قال :هم

أه�ل فتن�ة يعمهون فيها إىل أن يدركهم العدل ،فقلت :يا رس�ول اهلل العدل منا أم من غرينا؟
فق�ال :بل منا ،بنا فتح اهلل وبنا خيتم اهلل ،وبنا ألف اهلل بني القلوب بعد الرشك ،وبنا يؤلف اهلل

بني القلوب بعد الفتنة .فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من فضله».

أق�ول :اخلتم يف احلديث بمعنى بل�وغ األوج يف إثامر املرشوع اإلهلي وحتقيق هدفه .واحلديث

يعن�ي أن نب�وة نبين�ا‘ كان�ت افتتاح� ًا ملشروع اإلسلام ،وأن�ه س�يصل اىل أوج�ه على ي�د
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ
ْ
���ول ُه ب ُ
اهل َدى َو ِدي���ن حْ َ
ال ّ ِق ِل ُيظ ِه َر ُه
اإلم�ام املهدي× .قال عز وجل بقوله :هو ال ِذي أرس���ل رس ِ
ِ
َ ىَ ّ
امل ْشر ُك َ
الدين ُك ِّل ِه َو َل ْو َكر َه ُ
ون.
ِ
ِ
عل ِ ِ

وما من ِس ّ ٍر إال والمهدي×يختمه
روى ابن ش�عبة احل�راين&يف حتف العق�ول ،171/وبش�ارة املصطف�ى ،24/خالصة وصية

أمرياملؤمنين× لكمي�ل ب�ن زي�اد× ،وه�ي طويل�ة مليئ�ة بالعل�م واحلكم�ة ،ج�اء فيه�ا:

«عن س�عيد بن زيد بن أرطاة ،قال :لقيت كميل بن زياد وس�ألته عن فضل أمرياملؤمنني عيل

بن أيب طالب×فقال :أال أخربك بوصية أوصاين هبا يوم ًا ،هي خري لك من الدنيا بام فيها؟
سم كل يوم باسم اهلل ،وقل :الحول وال قوة إال
فقلت :بىل .قال :قال يل عيل× :يا كميلِّ ،

وسم بأسامئنا...
باهلل ،وتوكل عىل اهلل ،واذكرنا ِّ

ي�ا كميل ،إن رس�ول‘أدبه اهلل عز وجل وهو×أدبني ،وأن�ا أؤدب املؤمنني وأورث

األدب املكرمين .ي�ا كميل ،ما م�ن علم إال وأنا أفتحه ،وما م�ن رس إال والقائم× خيتمه.
ُذ ّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْعض َو ُ
اهلل مَ ِس ٌيع َع ِل ٌمي.
ِ
ٍ

ياكميل ،ال تأخذ إال عنا تكن منا .يا كميل ،ما من حركة إال وأنت حمتاج فيها إىل معرفة...

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية

الخطة اإللهية

تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

157

ي�ا كميل ،أنت�م ممُ تعون بأعدائكم ،تطرب�ون بطرهبم ،وترشبون بش�ـرهبم ،وتأكلون بأكلهم،

وتدخل�ون مداخله�م ،وربام غلبتم عىل نعمتهم ،إي واهلل عىل إك�راه منهم لذلك ،ولكن اهلل

عز وجل نارصكم وخاذهلم ،فإذا كان واهلل يومكم وظهر صاحبكم مل يأكلوا واهلل معكم ،ومل
َ
ْ
ُ ُ
ي�ردوا مواردكم ،ومل يقرع�وا أبوابكم ،ومل ينالوا نعمتكم ،أذلة خائبينَ ،مل ُعو ِن نَي أ ْي َن َما ث ِقفوا
ُ ُ ُ ُ َْ ً
أ ِخذوا َوق ِّتلوا تق ِتيال.
ي�ا كميل ،ال تغرت بأقوام ُيصلون فيطيلون ،ويصومون فيداومون ،ويتصدقون فيحس�بون

أهنم موفقون .يا كميل ،أقس�م باهلل لس�معت رس�ول‘يقول :إن الش�يطان إذا محل قوم ًا
عىل الفواحش مثل الزنا ورشب اخلمر وما أش�به ذلك من اخلنا واملآثم ،حبب إليهم العبادة
الشديدة واخلشوع والركوع واخلضوع والسجود ،ثم محلهم عىل والية األئمة الذين يدعون

إىل النار ،ويوم القيامة ال ينرصون...
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يا كميل ،إنه مس�تقر ومس�تودع ،فاحذر أن تكون من املستودعني ،وإنام تستحق أن تكون

مس�تقر ًا إذا لزم�ت اجل�ادة الواضحة الت�ي ال خترجك إىل ع�وج ،وال تزيلك ع�ن منهج ،ما
محلناك عليه وما هديناك إليه.

يا كميل ،ال غزو إال مع إمام عادل ،وال نفل إال مع إمام فاضل!

نبی وكان يف األرض مؤمن تقي لكان يف دعائه إىل اهلل خمطئ ًا أو
يا كميل ،أرأيت لو مل يظهر ٌّ

مصيب ًا؟ بىل واهلل خمطئ ًا حتى ينصبه اهلل عز وجل ويؤهله له!

ي�ا كمي�ل ،الدي�ن هلل ،فال تغترن بأقوال األم�ة املخدوعة الت�ي قد ضلت بعد م�ا اهتدت

وجح�دت بع�د ما قبل�ت .يا كميل ،الدين هلل تع�اىل فال يقبل اهلل تعاىل من أح�د القيام به إال

رس�والً أو نبي� ًا أو وصي ًا! ي�ا كميل ،هي نبوة ورس�الة وإمامة ،وليس بعد ذل�ك إال متولون
ومتغلبون ،وضالون ومعتدون.

ي�ا كمي�ل ،إن النصارى مل تعط�ل اهلل تعاىل وال اليهود ،وال جحدت موس�ى وال عيس�ى،

ولكنهم زادوا ،ونقصوا ،وحرفوا ،وأحلدوا ،ف ُلعنوا و ُمقتوا ومل يتوبوا...

ي�ا كميل ،قال رس�ول‘قوالً أعلنه واملهاجرون واألنصارمتواف�رون يوم ًا بعد العرص،

علي مني ،وابناي منه
ي�وم النصف من ش�هر رمضان ،وهو
ٌ
قائ�م عىل قدميه من فوق منربهٌّ :
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والطيبون مني ومنهم ،وهم الطيبون بعد أمهم ،وهم سفينة نوح ،من ركبها نجا ،ومن ختلف

عنها هوى ،الناجي يف اجلنة واهلاوي يف لظى».

ومعن�ى قوله× :ما م�ن علم إال وأنا أفتح�ه:أن النبي‘جاء بأصول العل�وم التي حيتاج

اليه�ا الناس ،وفتح أصول بعضها ثم يفتح أمرياملؤمنني×وأبناؤه املعصومون عدد ًا منها حتى

يصل األمر اىل املهدي×فيكملها وخيتمها .ويكفي أن يكشف أرسار القرآن ،ويبني به املعرفة
اإلنسانية العالية ،واحلياة املتطورة ،مادي ًا ومعنوي ًا.

وق�د اس�تدل اب�ن أيب احلدي�د يف مقدم�ة رشح�ه على أن العل�وم اإلسلامية كله�ا ترجع اىل

أمرياملؤمنني‘ ،فهو مؤسسها أو مرسيها.

أميرالمؤمنين× :بنا فتح اهلل وبنا يختم ،ال بكم
يف مالح�م اب�ن املن�ادي ،64/ع�ن األصب�غ ب�ن نبات�ة ق�ال« :خط�ب أمرياملؤمنين علي بن

أيب طالب×بالكوفة فحمد اهلل تعاىل وأثنى عليه ثم قال :أهيا الناس إن قريش ًا أئمة العرب،

أبراره�ا ألبراره�ا وفجاره�ا لفجارها ،أال وال ب�د من رح ًا تطحن عىل ضالل�ة وتدور ،فإذا
وروقها حدهت�ا ،و َف ُّلها عىل اهلل
قام�ت على قطبها طحن�ت بحدِّ ه�ا ،أال وإن لطحنها ُروق� ًاُ ،

عز وج�ل .أال وإين وأبرار عرتيت وأهل بيتي ،أعل�م الناس صغار ًا وأحلم الناس كبار ًا ،معنا
راي�ة احلق ،م�ن تقدمها مرق ومن تأخر عنه�ا حمق ،ومن لزمها حلق .وإن�ا أهل بيت الرمحة،

وبنا فتحت أبواب احلكمة ،وبحكم اهلل حكمنا ،وبعلم اهلل علمنا ،ومن صادق س�معنا ،فإن

تتبعون�ا تنجوا ،وإن تتولوا يعذبكم اهلل بأيدينا ،بنا ف�ك اهلل ربق الذل من أعناقكم ،وبنا خيتم
ال بكم ،بنا يلحق التايل وإلينا يفئ الغايل.

ولوال أن تستعجلوا وتستأخروا القدر ألمر قد سبق يف البرش ،حلدثتكم بشباب من املوايل

وأبناء العرب ونبذ من الشيوخ ،كامللح يف الزاد وأقل الزاد امللح! فينا معترب ولشيعتنا منتظر،

وإن�ا وش�يعتنا نمضي إىل اهلل عز وجل بال َب َط�ن واحلُمى والس�يف ،وإن عدونا هيل�ك بالداء
والدبيلة ،وبام شاء اهلل من البلية والنقمة.

وأي�م اهلل أن ل�و حدثتكم بكل ما أعلم لقالت طائفة ما أك�ذب وأرجم ،ولو انتقيت منكم
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مائ�ة قلوهب�م كالذهب ،ثم انتقيت من املائة عرشة ،ثم حدثتهم فين�ا أهل البيت حديث ًا لين ًا ال

أق�ول في�ه إال حق ًا ،وال أعتمد في�ه إال صدق ًا ،خلرجوا وهم يقولون علي من أكذب الناس!

ولو اخرتت من غريهم عرشة فحدثتهم يف عدونا وأهل البغي علينا أحاديث كثرية ،خلرجوا
وهم يقولون عيل من أصدق الناس!

هل�ك خاطب اخلطب ،وحاص صاحب ال َع َصب ،وبقيت القلوب تَق َّلب ،منها مش�غب،
ِ
رب صغاركم كباركم ،ولريأف كباركم
بن�ي لي َّ
ومنها جمدب ،ومنها خمصب ،ومنها مش�تت .يا َّ

بصغارك�م ،وال تكونوا كالغواة اجلفاة ،الذي�ن مل يتفقهوا يف الدين ومل يعطوا يف اهلل عز وجل

حمض اليقني ،كبيض يف أداح.

ووي�ح الفراخ ف�راخ آل حممد من خليف�ة جبار عرتيف مرتف،
مس�تخف بخلفي وخلف
ٍّ
ُ

اخللف!وباهلل لقد علمت تأويل الرساالت ،وإنجاز العداة ،ومتام الكلامت.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وليكون�ن م�ن أهل بيت�ي رجل يأم�ر بأمر اهلل ،ق�وي حيكم بحك�م اهلل ،وذل�ك بعد زمان

مكل�ح مفض�ح ،يش�تد في�ه البلاء ،وينقطع في�ه الرج�اء ،ويقب�ل فيه الرش�اء ،فعن�د ذلك

يبع�ث اهلل عز وجل رج ً
ال من ش�اطئ دجلة ألم�ر حزبه حيمله احلقد عىل س�فك الدماء ،قد

كان يف ستر وغطاء ،فيقتل قوم ًا هو عليهم غضبان ش�ديد احلقد حران ،يف سنة بخت نرص،

يس�ومهم خس�ف ًا ويسقيهم كأس ًا ُمصَبرَّ ة ،سوط عذاب ،وسيف دمار ،ثم يكون بعده هنات،
وأمور مشتبهات.

أال إن م�ن ش�ط الف�رات إىل النجفات باب� ًا إىل القطقطانيات ،يف آيات وآف�ات متواليات،

حيدث�ن ش�ك ًا بعد يقني ،يق�وم بعد حني ،تبنى املدائ�ن وتفتح اخلزائن وجتم�ع األمم ،ينفذها
ف البال ،حني يرى مقب ً
ال مدبر ًا ،فيا هلفاه
شخص البرص وطمح النظر،
وعنت الوجوه وك َْس ُ
ُ
عىل ما أعلم ،رجب ش�هر ذكر ،رمضان متام الس�نني ،شوال يش�ال فيه من القوم ،ذو القعدة
يقتعدون فيه ،ذو احلجة الفتح من أول العرش.

أال إن العج�ب كل العجب بعد مجادى ورجب ،مجع أش�تات وبع�ث أموات ،وحديثات

هونات هونات ،بينهن موتات ،رافعة ذيلها داعية عوهلا معلنة قوهلا ،بدجلة أو حوهلا.

أال إن من�ا قائم ًا عفيف ٌة أحس�ابه ،س�اد ٌة أصحابه ،تن�ادون عند اصطالم أعداء اهلل باس�مه
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واس�م أبيه ،يف ش�هر رمض�ان ثالث ًا ،بعد هرج وقت�ال وضنك وخبال ،وقي�ام من البالء عىل
س�اق ،وإين ألعلم إىل من خترج األرض ودايعها وتس�لم إليه خزائنها ،ولو شئت أن أرضب

برجيل فأقول أخرجوا من هاهنا بيض ًا ودروع ًا!

كي�ف أنتم ي�ا بني هنات ،إذا كانت س�يوفكم بأيامنك�م مصلتات ،ثم رملت�م رمالت ليلة

البي�ات ،ليس�تخلفن اهلل خليف�ة يثبت على اهل�دى ،وال يأخذ على حكمه الرش�ى ،إذا دعا

دعوات بعيدات املدى ،دامغات املنافقني ،فارجات عن املؤمنني .أال إن ذلك كائن عىل رغم
الراغمني ،واحلمد هلل رب العاملني» .انتهى.

وروى اجلاح�ظ يف البي�ان والتبيين ،238/بعضها ،قال« :قال أبو عبي�دة :وروى فيها جعفر

ب�ن حمم�د :إن أبرار عرتيت وأطايب أرومتي أحلم الناس صغ�ار ًا وأعلمهم كبار ًا أال وإنا من
أهل ٍ
بيت من ِعلم اهلل علمنا ،وبحكم اهلل حكمنا ،ومن قول صادق سمعنا ،وإن تتبعوا آثارنا
هتت�دوا ببصائرن�ا ،وإن مل تفعلوا هيلككم اهلل بأيدينا ،معنا راية احلق ،من تبعنا حلق ومن تأخر
عن�ا غ�رق .أال وإن بنا ت�رد د َبرة كل مؤمن ،وبنا ختلع ربقة الذل م�ن أعناقكم ،وبنا فتح وبنا

ختم ،ال بكم».

ورواه�ا يف رشح النه�ج ،276/1:ع�ن اجلاحظ ،وقال«:281/وقول�ه يف آخرها :وبنا ختتم ال

بكم ،إش�ارة إىل املهدي ال�ذي يظهر يف آخر الزمان ،وأكثر املحدثين عىل أنه من ولد فاطمة

وأصحابن�ا املعتزلة الينكرونه ،وقد رصحوا بذكره يف كتبهم ،واعرتف به ش�يوخهم ،إال أنه
عندنا مل خيلق بعد وسيخلق» .وكنز العامل.592/14:

ورواها يف اإلرشاد ،128/كالبيان والتبيني وقال« :ما رواه اخلاصة والعامة عنه ،وذكر ذلك

أبو عبيدة معمر بن املثنى وغريه ممن ال يتهمه خصوم الشيعة يف روايته ،أن أمرياملؤمنني×قال

يف أول خطبة خطبها بعد بيعة الناس له عىل األمر ،وذلك بعد قتل عثامن بن عفان».

ورواها يف املسرتش�د ،75/وق�ال إنه خطبها عندما ويل األمر ،ونصها« :والذي نفس�ـي بيده

لتُخلخل�ن خلخلة ،ولتُبلبلن بلبلة ،ولتُغربلن غربلة ،ولتُس�اطن س�وطة الق�در ،حتى يعود
أعالكم أسفلكم وأسفلكم أعالكم ،ولقد عدتم كهيئتكم يوم بعث فيكم نبيكم‘ ،ولقد

نبئ�ت هبذا املوق�ف وهبذا األم�ر ..أال إن أبغض عبد خلق�ه اهلل إىل اهلل لعبدٌ و َك َله إىل نفس�ه،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية

الخطة اإللهية

تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

161

ورجل َق َمش يف أشباه الناس عل ًام فسامه الناس عامل ًا ،حتى إذا ورد من آجن ،وارتوى من غري

طائل ،قعد قاضي ًا للناس لتخليص ما اش�تبه من غريه ،فإن قاس ش�يئ ًا بشئ مل يكذب برصه،
وإن أظلم عليه ش�ئ كتم ما يعرف من نفس�ه لكيال يقال اليعرف ،خباط عش�وات ،ومفتاح

جهاالت ،ال يس�أل عما ال يعلم في َع َّلم ،والينه�ض بعلم قاطع ،يذري الرواي�ة إذراء الريح
الميل
اهلشيم ،ترصخ منه املواريث ،حيل بقضائه الفرج احلرام ،وحيرم بقضائه الفرج احلالل،
ٌّ
بتصدير ما ورد عليه ،وال ذاهل عام فرط عنه.
أال إن العل�م الذي هبط به آدم ومجي�ع ما فضلت به األنبياء^ ،يف عرتة نبيكم ،فأين يتاه

بكم وأين تذهبون .يا معرش من نجا من أصحاب السفينة ،هذا مثلها فيكم كام نجا يف هاتيك

من نجا ،فكذلك من ينجو يف هذه منكم من ينجو! ويل ملن ختلف عنهم ،إهنم لكم كالكهف
ألصحاب الكهف ،س�موهم بأحس�ن أسمائهم ،وبام س�موا به يف القرآن ،هذا عذب فرات

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

سائغ رشابه فارشبوا ،وهذا ملح أجاج فاحذروا ،إهنم باب حطة فادخلوا.

أال إن األب�رار م�ن عتريت وأطائ�ب أرومت�ي أعلم الن�اس صغ�ار ًا وأحلمهم كب�ار ًا .من
ٍ
صادق س�معنا ،فإن تتبعوا آثارنا هتتدوا ببصائرنا ،وإن تدبروا عنا
ِعلم اهلل علمنا ،ومن قول
هيلكك�م اهلل بأيدين�ا أو بام ش�اء.معنا راي�ة احلق ،من تبعه�ا حلق ومن ختلف عنه�ا حمق ،وبنا
ينير اهلل الزم�ان الكلف ،وبنا يدرك اهلل ترة كل مؤمن ،وبنا يفك اهلل ربقة الذل عن أعناقكم،

وبنا خيتم اهلل البكم».

وروى بعضه�ا ابن ش�عبة احلراين يف حت�ف العق�ول ،115/وفيه« :بنا فت�ح اهلل عز وجل وبنا
خيتم اهلل ،وبنا يمحو اهلل ما يش�اء ،وبنا يدف�ع اهلل الزمان الك َِلب ،وبنا ينزل الغيث .اليغرنكم
ب�اهلل الغرور ،ل�و قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها ،وألخرج�ت األرض نباهتا ،وذهبت

الش�حناء م�ن قل�وب العباد ،واصطلح�ت الس�باع والبهائم ،حت�ى متيش املرأة بين العراق

والشام التضع قدميها إال عىل نبات ،وعىل رأسها زنبيلها ،الهييجها سبع وال ختافه».

أق�ول :روى مس�لم«» 84/3أن بلاد العرب تع�ود يف عهده×مروج� ًا وأهن�ار ًا ،ومعنى أن

املرأة متيش بني العراق والش�ام واحلجاز وزنبيلها عىل رأس�ها ال ختاف :أن األمن يكون مس�تتب ًا،
بم َث ٍل من عرصهم.
واملواصالت متيرسة ،وقد َّقر َب هلم ذلك َ
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خاتم األوصياء من ذرية خاتم األسباط
يف أم�ايل الط�ويس ،113/2:ع�ن اإلمام زي�ن العابدين×ق�ال« :كنت أمش�ـي خلف عمي

احلس�ن وأيب احلسين×يف بعض طرقات املدينة يف العام الذي قبض فيه عمي احلسن×،

وأن�ا يومئ�ذ غالم مل أراهق ،أو ك�دت ،فلقيهام جابر بن عبد اهلل وأنس ب�ن مالك األنصاريان،

يف مجاع�ة م�ن قريش واألنصار ،فام متال�ك جابر بن عبد اهلل حتى أكب على أيدهيام وأرجلهام

يقبلهما ،فق�ال رجل من قريش كان نس�يب ًا مل�روان :أتصنع هذا يا أبا عبد اهلل ،وأنت يف س�نك
هذا وموضعك من صحبة رس�ول اهلل‘ ،وكان جابر قد ش�هد بدر ًا ،فقال له :إليك عني،

فل�و علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكاهنام ما أعلم ،لقبلت ما حتت أقدامهام من الرتاب.
ث�م أقب�ل جابر عىل أن�س بن مالك فق�ال :يا أبا محزة أخبرين رس�ول اهلل‘فيهام بأمر ما

ظننت�ه أن�ه يك�ون يف برش .ق�ال :له أنس :وبماذا أخربك يا أب�ا عبد اهلل؟ قال عيل بن احلسين:
فانطلق احلس�ن واحلسين×ووقفت أنا أس�مع حماورة القوم ،فأنش�أ جابر حيدث قال :بينام

خف َم�ن حوله إذ ق�ال يل :يا جابر ادع يل حس�ن ًا
رس�ول اهلل ‘ذات ي�وم يف املس�جد وق�د َّ
وحس�ين ًا ،وكان ش�ديد الكلف هبما ،فانطلقت فدعوهتام وأقبلت أمحل ه�ذا مرة وهذا أخرى

حت�ى جئت�ه هبما ،فق�ال يل وأن�ا أع�رف السرور يف وجهه مل�ا رأى م�ن حمبتي هلما وتكريمي
إيامه�ا :أحتبهما ي�ا جابر؟ فقل�ت :وما يمنعني م�ن ذلك ف�داك أيب وأمي وأنا أع�رف مكاهنام

من�ك؟ ق�ال :أفلا أخربك ع�ن فضلهما؟ قلت :بىل ب�أيب أن�ت وأم�ي .ق�ال :إن اهلل تعاىل ملا
أح�ب أن خيلقن�ي خلقني نطفة بيضاء طيب�ة ،فأودعها صلب أيب آدم×فل�م يزل ينقلها من
صل�ب طاهر إىل رحم طاه�ر ،إىل نوح وإبراهيم×ثم كذلك إىل عب�د املطلب ،فلم يصبني

م�ن دن�س اجلاهلية ،ث�م افرتقت تل�ك النطفة ش�طرين إىل عب�د اهلل وأيب طال�ب ،فولدين أيب

فخت�م اهلل يب النب�وة ،وولد أبو طال�ب علي ًا فختمت ب�ه الوصية ،ثم اجتمع�ت النطفتان مني

وم�ن علي فولدنا اجله�ر واجلهري احلس�نني ،فختم هبام أس�باط النب�وة ،وجعل ذريت�ي منهام،
وأم�رين بفت�ح مدين�ة أو قال مدائ�ن الكفر .وم�ن ذرية هذا ،وأش�ار إىل احلسين× ،رجل

خي�رج يف آخ�ر الزمان يملأ األرض ع�دالً كام ملئت ظلم ًا وج�ور ًا ،فهام طاه�ران مطهران،
ومها س�يدا ش�باب أهل اجلنة ،طويب ملن أحبهام وأبامها وأمهام وويل ملن حارهبم وأبغضهم».
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وبمهدينا تنقطع الحجج
روى املس�عودي يف م�روج الذه�ب« :32/1:ع�ن أمرياملؤمنين عيل بن أيب طال�ب كرم اهلل

وجهه :إن اهلل حني ش�اء تقدير اخلليقة و َذ ْر َأ الربية ،وإبداع املبدعات ،نصب اخللق يف صور

كاهلباء ،قبل دحو األرض ورفع السماء ،وهو يف انفراد ملكوته وتوحد جربوته ،فأتاح نور ًا

من نوره فلمع ،و نزع قبس ًا من ضيائه فسطع ،ثم اجتمع النور يف وسط تلك الصور اخلفية،
فواف�ق ذل�ك صورة نبينا حمم�د ‘ ،فقال اهلل عز من قائل :أنت املخت�ار املنتخب ،وعندك

مس�تودع نوري وكن�وز هدايتي ،من أجلك أس�طح البطح�اء ،وأمرج املاء ،وأرفع السماء،

وأجع�ل الثواب والعقاب ،واجلنة والنار ،وأنص�ب أهل بيتك للهداية ،وأوتيهم من مكنون
علمي ،ما ال يش�كل عليهم دقيق وال يعييهم خف�ي ،وأجعلهم حجتي عىل بريتي ،واملنبهني
عىل قدريت ووحدانيتي ،ثم أخذ اهلل الشهادة عليهم بالربوبية واإلخالص بالوحدانية.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ش�اب ببصائر اخللق انتخاب حممد وآل�ه ،وأراهم أن اهلداية
فبع�د أخ�ذ ما أخذ من ذلك،
َ

مع�ه والن�ور له واإلمامة يف آله ،تقدي ًام لس�نة العدل ،وليكون اإلع�ذار متقدم ًا ،ثم أخفى اهلل
اخلليق�ة يف غيب�ه ،وغيبه�ا يف مكن�ون علم�ه ،ثم نصب الع�وامل وبس�ط الزمان ،وم�رج املاء

وأث�ار الزبد وأهاج الدخان ،فطفا عرش�ه عىل املاء ،فس�طح األرض على ظهر املاء [وأخرج

م�ن امل�اء دخان ًا فجعله السماء] ثم اس�تجلبهام إىل الطاعة فأذعنتا باالس�تجابة ،ثم أنش�أ اهلل
املالئك�ة م�ن أن�وار أبدعه�ا وأرواح اخرتعه�ا ،وق�رن بتوحي�ده نبوة حممد‘ ،فش�هرت

يف السامء قبل بعثته يف األرض.

فلما خل�ق آدم أبان فضله للمالئكة ،وأراهم ما خصه به من س�ابق العلم ،من حيث عرفه

عند اس�تنبائه إياه أسامء األشياء ،فجعل اهلل آدم حمراب ًا وكعبة وباب ًا ،وقبلة أسجد إليها األبرار
والروحانيني األنوار ،ثم نبه آدم عىل مستودعه ،وكشف له خطر ما ائتمنه عليه ،بعد ما سامه

إمام ًا عند املالئكة ،فكان حظ آدم من اخلري ما أراه من مستودع نورنا ،ومل يزل اهلل تعاىل خيبأ النور
حتت الزمان ،إىل أن فضل حممد ًا ‘ يف ظاهر الفرتات ،فدعا الناس ظاهر ًا وباطن ًا ،وندهبم

رس ًا وإعالن ًا،واستدعى التنبيه عىل العهد الذي قدمه إىل الذر قبل النسل ،فمن وافقه وقبس من
مصباح النور املقدم اهتدى إىل رسه ،واستبان واضح أمره ،ومن أبلسته الغفلة استحق السخط.
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ثم انتقل النور إىل غرائزنا وملع يف أئمتنا ،فنحن أنوار السماء ،وأنوار األرض ،فبنا النجاة،

ومن�ا مكنون العل�م ،وإلينا مصري األم�ور ،وبمهدينا تنقط�ع احلجج ،خامت�ة األئمة ،ومنقذ
األم�ة ،وغاية النور ،ومصدر األم�ور .فنحن أفضل املخلوقني ،وأرشف املوحدين ،وحجج

رب العاملين ،فليهن�أ بالنعمة من متس�ك بواليتنا ،وقبض عىل عروتن�ا» .ويف تذكرة اخلواص

الب�ن اجل�وزي« :128/وبمهدين�ا تقط�ع احلجج ،فه�و خات�م األئمة..وغام�ض الرسفليهنأ

وحشر على حمبتن�ا» .ومعنى تقط�ع احلج�ج :اليبقى ألح�د حجة
م�ن استمس�ك بعروتن�اُ ،

مقابل أهل البيت×.

اإلمام العسكري× :خاتم حجج اهلل وآخر خلفائه
يف إثبات اهلداة« :569/3:عن الفضل بن شاذان ،عن حممد بن عبد اجلبار قال :قلت لسيدي

احلسن بن عيل× :يا ابن رسول اهلل جعلني اهلل فداك :أحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهلل
سمي رسولاهلل‘وكنِ ُّيه،
عىل عباده من بعدك؟ فقال :إن اإلمام وحجة اهلل من بعدي ابني
ُّ
ال�ذي ه�و خاتم حج�ج اهلل وآخر خلفائ�ه ،قلت :مم�ن هو يا اب�ن رس�ول اهلل؟قال :من ابنة
ابن قيرص ملك الروم .أال إنه سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر».

ويف مصب�اح املتهج�د ،287/ع�ن اإلم�ام الصادق×يف التوس�ل باألئم�ة املعصومني ^:

«اللهم...وأتق�رب إلي�ك بالبقي�ة الباق�ي ،املقيم بني أوليائ�ه الذي رضيته لنفس�ك ،الطيب
الطاه�ر الفاضل اخلري ،ن�ور األرض وعامدها ،ورجاء هذه األمة وس�يدها ،اآلمر باملعروف

الناهي عن املنكر ،الناصح األمني ،املؤدي عن النبيني ،وخاتم األوصياء النجباء الطاهرين».
ويف غيب�ة الط�ويس« ،165/ع�ن أيب س�ليامن داود ب�ن عن�ان البح�راين ق�ال :ق�رأت على

أيب س�هل إسماعيل ب�ن عيل النوبختي :دخلت على أيب حممد يف املرضة التي م�ات فيها وأنا
عنده ،إذ قال خلادمه عقيد وكان اخلادم أسود نوبي ًا ،قد خدم من قبله عيل بن حممد ،وهو رَبيِ ُّ

احلس�ن× ،فق�ال :يا عقيد أغل يل ماء بمصطكى فأغلى له ،ثم جاءت به صقيل اجلارية أم

بشبه ،فجعلت يده ترتعد حتى رضب
وهم رُ
اخللف× «أي مربيته» فلام صار القدح يف يديه َّ
القدح ثنايا احلس�ن ،فرتكه من يده وقال لعقيد :أدخل البيت فإنك ترى صبي ًا س�اجد ًا فأتني
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به ،قال أبو س�هل :قال عقيد فدخلت أحترى فإذا أنا بصبي س�اجد ،رافع س�بابته نحو السامء
فسلمت عليه ،فأوجز يف صالته فقلت :إن سيدي يأمرك باخلروج إليه ،إذ جاءت أمه صقيل
فأخذت بيده وأخرجته إىل أبيه احلس�ن× ،قال أبو س�هل :فلام َم ُث َل الصبي بني يديه س َّلم،

وإذا هو دري اللون ويف ش�عر رأس�ه قطط ،مفلج األس�نان ،فلام رآه احلسن×بكى وقال:

يا سيد أهل بيته ،إسقني املاء فإين ذاهب إىل ريب ،وأخذ الصبي القدح املغيل باملصطكى بيده،

ث�م حرك ش�فتيه ثم س�قاه ،فلام رشبه قال :هيئ�وين للصالة ،فطرح يف حج�ره منديل فوضأه

الصبي واحدة واحدة ،ومس�ح عىل رأس�ه وقدميه ،فقال له أبو حممد× :أبرش يا بني فأنت
صاح�ب الزم�ان ،وأنت امله�دي ،وأنت حجة اهلل على أرضه ،وأنت ول�دي ووصيي ،وأنا

ولدت�ك ،وأنت حممد بن احلس�ن بن عيل بن حممد بن عيل بن موس�ى ب�ن جعفر بن حممد بن
عيل بن احلسين بن عيل بن أيب طالب ،ولدك رس�ول اهلل‘وأنت خاتم األئمة الطاهرين،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وبشـر بك رسول اهلل‘ وسامك وكناك ،بذلك عهد إيل أيب عن آبائك الطاهرين ،صىل اهلل

عىل أهل البيت ربنا إنه محيد جميد ،ومات احلسن بن عيل من وقته صلوات اهلل عليهم أمجعني».

اإلمام المهدي× :أنا خاتم األوصياء وبي يرفع اهلل البالء
يف إثب�ات الوصي�ة للمس�عودي« :221/حدثن�ي أب�و نرص رضي�ر اخلادم ق�ال :دخلت عىل

صاح�ب الزم�ان فقال يل :علي بالصندل األمح�ر فأتيته به ،فق�ال :أتعرفني؟ قل�ت نعم قال

م�ن أنا؟ فقلت أنت س�يدي وابن س�يدي .فقال ليس عن هذا س�ألتك ،ق�ال رضير فقلت:
جعلت فداك فرس يل ،فقال :أنا خاتم األوصياء ،ويب يرفع اهلل البالء عن أهيل وشيعتي».

**
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الفصل الثامن

تحریف البشارة
من تحريف السلطة للبشارة النبوية!

 -1قال النبي‘«من عترتي» فجعلوها«من أمتي»
اق�رأ هذا احلديث الصحيح عنده�م ،الذي رواه احلافظ اإلمام ابن املنادي ،41/قال« :أخربنا

أحق امله�دي؟ قال حق ،قال قلت :ممن
عبد الرزاق بن مهام قال :قلت لس�عيد بن املس�يبٌّ :

هو؟ قال من قريش ،قلت :من أي قريش؟ قال :من بني هاش�م قلت :من أي بني هاش�م؟
ق�ال :م�ن بني عبد املطلب ،قلت :من أي عبد املطلب؟ ق�ال :من ولد فاطمة .قلت :من أي

ولد فاطمة؟ قال :حسبك اآلن»!

ورواه فوائ�د الفكر 65/عن قتادة .وابن ط�اووس ،164/عن فتن زكريا.وينابيع املودة ،262/3:ورشح املقاصد:

 ،232/8ويف مجيعها:قلت :من أي ولد فاطمة ؟ قال :حسبك اآلن».

وس�بب كتمان اب�ن املس�يب حدي�ث رس�ول اهلل‘أن م�دح أهل البي�ت^كان جريم�ة

عند السلطة فهو خياف منها ،حتى لوكان حديثه حتديد هوية املهدي× ،فكان بعضهم يغريعرتيت

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بأمت�ي لئلا يغضبون علي�ه ،كام ت�رى يف صحيح اب�ن حبان ،11/8:ومس�ند أيب يعلى،291/2:

عن ابن عمر قال :قال النبي‘« :خيرج رجل من أمتي يواطئ اس�مه اسمي وخلقه خلقي،

فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا» .والطرباين الكبري ،168/10:عن ابن عمر،

ق�ال رس�ول اهلل‘« :التذهب األيام واللي�ايل ،ولو مل يبق من الدني�ا إاليوم حتى يبعث اهلل
رج ً
ال من أمتي ،يواطئ اسمه».

وهلذا جيب ان تضع كلمة «عرتيت» بدل «أمتي» يف أحاديثهم يف املهدي×!

وجتد التحريف مرة عن ابن عمر ،ومرة عن ابن عمرو ،ومرة عن ابن مس�عود ،أو أيب س�عيد

اخل�دري وه�و أصدقهم وأجرؤه�م يف الرواي�ة ،وقد رفض البيعة ليزيد عندما اس�تباح جيش�ه
املدين�ة يف وقع�ة احل�رة ،فنتفوا حليت�ه وكادوا يقتلون�ه! وروى تلمي�ذه أبو الصدي�ق الناجي،كام

يف س�نن الداين ،93/أن أبا س�عيد كان جالس� ًا عن�د منرب النبي‘يبكي وله حنين« :قلت :ما
يبكيك؟ق�ال :تذك�رت النب�ي‘ ومقعده عىل ه�ذا املنرب ،ق�ال :إن من أه�ل بيتي األقنى
األجىل ،يأيت األرض وقد ملئت ظل ًام وجور ًا ،فيملؤها قسط ًا وعدالً»!

168

 -2غيروا«اسمه اسمي» الى«يواطئ اسمه اسمي»!
كنت أقرأ يف أحاديثهم أن النبي‘قال« :يواطئ إس�مه إس�مي» فأتس�اءل :هل يمكن أن

يعبر النبي‘بتعبريم�ن يظن ظن ًا ،وهو مصدر اليقني ،وهل يريد أن يبهم ويقول« :إس�مه
ٍ
هلدف له يف إهبام إسم املهدي×؟!
قريب من اسمي»
أث�ر لكلمة يواطي أو
أم�ا أحاديث أهل البيت ^فكلها تقول« :إس�مه إس�مي» وليس فيها ٌ

يق�ارب أو يواف�ق! ففي كامل الدي�ن ،286/1:مث ً
ال عن جابر&قال« :قال رس�ول اهلل :املهدي

من ولدي إس�مه إس�مي وكنيته كنيتي ،أش�به الناس يب َخ ْلق ًا ُ
وخ ُلق ًا ،تكون له غيبة وحرية،

تضل فيها األمم ،ثم يقبل كالش�هاب الثاقب ،يملؤها عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام».
فالقضي�ة إذن ،أن الذي�ن يدع�ون املهدوي�ة ملعاوية وموس�ى ب�ن طلحة ،يريدون زحزحة إس�م
املهدي عن إس�م النبي ‘ إىل ما يواطيه ،أي يوافقه أو يقاربه ،ليجعلوا إس�م موسى ومعاوية

موافقني له يف املعنى!

ويالحظ أهنم كذبوا ذلك أوالً عن لس�ان ابن مسعود »:قال ابن املنادي يف سننه«:41/سألت

عاصم بن أيب النجود فقلت له :يا أبا بكر أذكرت زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مسعود قال:

ق�ال رس�ول اهلل‘:التنقيض الدنيا حتى يملك األرض رجل من أهل بيتي يواطئ اس�مه
اسمي؟ فقال :نعم ،وكذلك خليفة» .انتهى.

ولع�ل حتريفه�م بدأ بإضاف�ة كاف فصار احلديث :إس�مه كاس�مي ،ثم صار :يوافق إس�مي،

ويواطي إس�مي! «الطرباين الكبري ،161/10:وابن املنادي ،41/عن ابن مس�عود»! بينام أصل رواية حذيفة

«إس�مه إس�مي» كما يف عق�د ال�درر ،24/ع�ن أيب نعي�م يف صفة امله�دي قال« :وع�ن حذيفة
ق�ال :خطبنا رس�ول اهلل‘فذكَّرنا رس�ول اهلل بام هو كائن ث�م قال :لو مل يبق م�ن الدنيا إال
ي�وم واح�د ،لط�ول اهلل عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رج ً
ال من ولدي اس�مه اس�مي،
فقام س�لامن الفاريس ريض اهلل عنه فقال :يارس�ول اهلل ،من أي ول�دك؟ قال من ولدي هذا،
ورضب بيده عىل احلسني».انتهى.
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 -3أضافوا الى النص«:و إسم أبيه إسم أبي»
والد اإلمام املهدي هو اإلمام احلس�ن العس�كري× ،وجاءه اللقب ألن اخلليفة فرض عليه

وعىل أبيه اإلمام اهلادي× اإلقامة اجلربية يف عاصمته س�امراء ،وكان اس�مها العس�كر ،فعرفا

باسم« :العسكريينْ ».

لكن رواة اخلالفة جعلوا إسم والد املهدي إسم والد النبي‘،ألن عبداهلل بن احلسن املثنى

ادعاه�ا البنه حمم�د ،وعبداهلل املنصور العب�ايس ادعاها البنه حممد .وقد تبنى ه�ذه الزيادة أتباع
اب�ن تيمي�ة ،ثم أمعنوا يف التط�رف وألغوا كاف�ة األحاديث التي تنص على أن املهدي من أوالد

عيل وفاطمة^ليفسحوا املجال بذلك ملهدهيم غرياهلاشمي أيض ًا!

فق�د قام�ت حركة حممد بن عبداهلل العتيبي يف مطلع الق�رن اخلامس عرش عام 1400هجرية،

على ادعاء أنه املهدي املوعود وس�يطرعىل احل�رم املكي أيام ًا ،وكان وزي�ره أخ زوجته جهيامن،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ودعا املس�لمني اىل بيعة صهره املهدي حممد بن عبداهلل العتيبي! وقد قتل هذا «املهدي» ومل يمأل

شيئ ًا قسط ًا وعدالً!

ثم ادعى الوهابيون املهدية لشخص آخر من مدينة بريدة ،إسمه حممد بن عبداهلل ومازال حي ًا،

ولعل�ه م�ن قبائل هوازن ،فزعموا أن فيه صفات املهدي×وأخ�ذوه اىل مفتيهم األكرب ابن باز
وامتحن�ه فأعجبه ،ووافقهم عىل انطباق الصف�ات عليه ومتنى له التوفيق! وقد نرشت هذا اخلرب

مواقعه�م قبل نحو س�نتني من وفاة ش�يخهم ابن باز ث�م قرأنا عن مهدي بري�دة أهنم أخذوه اىل
الشيش�ان وأفغانس�تان لينطب�ق عليه احلديث أن�ه خيرج من املرشق ،ثم غيب�وه يف رسداهبم الذي

يتهمونن�ا به! لك�ن الصحيح أن اإلم�ام املهدي×خيرج من مكة ،وأنه يب�دأ أمره من املرشق،

أي حركة أنصاره أهل املرشق ،وليس ظهوره.

وأص�ل ه�ذه الزي�ادة م�ن ن�ص نس�بوه اىل ابن مس�عود« :ق�ال رس�ول اهلل‘ :ل�و مل يبق

لط�ول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث رج ً
ال من أهيل ،يواطئ اس�مه إس�مي،
م�ن الدني�ا إال يوم َّ

وإس�م أبيه اسم أيب ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا» .وابن محاد،367/1:
وابن أبی شيبة ،678/ 8:وأوسط الطرباين ،135/2:والداين ،94/وغريهم.

ومل يدخل هذا التحريف إال يف مصادرهم من الدرجة الثانية أو الثالثة ،مث ً
ال رواه أمحد376/1:
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ع�ن زر بن حبيش ،عن ابن مس�عود ،وليس فيه :وإس�م أبيه إس�م أيب .ويف ال�روض الداين عىل

املعجم الصغري ،290/2:عن ابن مسعود قال :قال رسولاهلل‘ :التذهب الدنيا حتى يملك

رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.

ومثله جامع األحاديث للس�يوطي ،264/7:بروايتني عن ابن مس�عود ،ولفظهام :يملك العرب رجل من أهل بيتي

يواطئ اس�مه اس�مي .ومس�ند البزار ،225/5:وزين الفتى ،382/1:وأبو داود ،106/4:بثالثة أس�انيد عن عبد اهلل
بن مس�عود ،وليس فيها :اس�م أبيه اس�م أيب .والرتمذي ،505/4:كرواي�ة أمحد الثانية ،والطبراين الكبري،166/10:

وال�داين،98/كأيب داود بتف�اوت ،عن عبد اهلل بن مس�عود .ومصابي�ح البغوي ،492/3:وجام�ع األصول،48/11:

وكله�ا ب�دون :إس�م أبي�ه إس�م أيب .ورواه البيهق�ي يف اإلعتق�اد ،173/ع�ن علي بدوهنا ،ث�م ق�ال :ورواه عاصم بن

أيب النجود عن زر بن حبيش ،عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي‘ :وذكر فيه :يواطئ إسمه اسمي..

وكش�ف ه�ذه الزيادة الش�افعي الكنجي ،وهو من كب�ار علامئهم فقال يف كتاب�ه البيان:482/

«أخربنا احلافظ أبو احلس�ن حممد بن احلسين بن إبراهيم بن عاصم اآلبري يف كتاب مناقب
الش�افعي ،ذك�ر هذا احلدي�ث وقال في�ه :وزاد زائدة يف روايت�ه :لو مل يبق م�ن الدنيا إال يوم

لط�ول اهلل ذل�ك الي�وم حتى يبع�ث اهلل رج ً
ال من�ي ،أو من أهل بيتي يواطئ إس�مه إس�مي،
وإسم أبيه اسم أيب ،يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام .قلت :وذكر الرتمذي
احلدي�ث ،ومل يذك�ر قوله وإس�م أبيه إس�م أيب ،وذكره أبو داود ،ويف معظ�م روايات احلفاظ

والثقات من نقلة األخبار :إسمه إسمي فقط ،والذي رواه إسم أبيه اسم أيب ،فهو زائدة وهو
يزيد يف احلديث .والقول الفصل يف ذلك أن اإلمام أمحد مع ضبطه وإتقانه روى هذا احلديث

يف مسنده يف عدة مواضع :وإسمه إسمي».

وق�ال الس�لمي يف عق�د ال�درر« :27/أخرج�ه مجاع�ة م�ن أئم�ة احلدي�ث يف كتبه�م منهم

اإلمام أبو عيس�ى الرتمذي يف جامعه ،واإلمام أبو داود يف س�ننه ،واحلافظ أبو بكر البيهقي،
والشيخ أبو عمرو الداين ،كلهم هكذا ،وليس فيه:وإسم أبيه إسم أيب».

أق�ول :فقد نصوا عىل أن الك�ذاب الذي وضع الزيادة هو زائدة بن قدامة الثقفي ،وكان قائد ًا

عند احلجاج ،وذكروا يف ترمجته تعصبه وأنه كان يطرد من بيته من يروي طعن ًا يف أيب بكر وعمر

وعثامن ،ولذلك وثقوه.

ومع ش�هادهتم بأن الزي�ادة موضوعة ،ال تبقى حاجة لتأويلها كام حاول الش�بلنجي واإلربيل
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واهل�روي والن�وري واملجليس وغريهم ،فقالوا ربام كان أصلها :واس�م أبيه إس�م نبي ،أو إس�م

إبني ،أي احلسن×!

وال يرد اإلشكال علينا بأن بعض علامء الشيعة أورد هذه الزيادة يف بعض ما رواه ،كام يف أمايل

نصوا عىل أن إس�م
الط�ويس ،361/1:واب�ن طاووس ،فإن ذلك يدل عىل أمانتهم يف النقل ،فقد ّ
أبيه اإلمام احلسن العسكري× ..بل هو من رضورات مذهبنا.

ْ
ْ
« -4من ُولد الحسين» جعلوها«من ُولد الحسن»!
و َّثقنا يف املجلد الثالث من جواهر التاريخ اس�تغالل األمويني لصلح اإلمام احلس�ن ملعاوية،

وحماولته�م أن يص�وروه خمالف ًا ألبيه وأخيه^ ،ومعارض ًا حل�رب اجلمل وصفني ،وأنه أوىص

احلسني أن الخيرج عىل بني أمية!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ورووا أحاديث ظاهرها املدح له ،وغرضها الطعن بأبيه وأخيه×!

وم�ن أعامهلم هنا أهنم انتقموا من احلسين×فصادروا منه أن املهدي×من ولده وأعطوه

اىل اإلم�ام احلس�ن× ،ونس�بوا روايته�م اىل عيل×! فق�ال ابن مح�اد« :374/1:عن عيل بن
أيب طالب ريض اهلل عنه قال :س�مى النبي‘ احلس�ن سيد ًا وس�يخرج اهلل من صلبه رج ً
ال

إسمه إسم نبيكم ،يمأل األرض عدالً ك ًام ملئت جور ًا».

ورواه أب�و داود« :108/4:ع�ن أيب إس�حاق ،ق�ال :ق�ال عيل ونظ�ر إىل ابنه احلس�ن فقال:

إن ابني هذا س�يد كام سماه النبي‘وسيخرج من صلبه رجل يس�مى باسم نبيكم ،يشبهه
يف اخللق وال يشبهه يف اخللق .ثم ذكر قصة يمأل األرض عدالً».

وجامع األصول ،49/11:وعقد الدرر ،23/ومشكاة املصابيح 26/3:وفتن ابن كثري ،38/1:واحلاوي،59/2:

وعون املعبود ،381/11:وعقيدة أهل السنة  ..16/الخ.

وقد فرح أتباع بني أمية هبذا «احلديث» وجتاهلوا وجود رواية عندهم بلفظ« :قال عيل ونظر

إىل ابنه احلسني×».

ق�ال يف في�ض القدير« :362/6:بالغ احلس�ن يف ترك اخلالفة وهنى أخ�اه عنها ،وتذكر ذلك
ليلة مقتله فرتحم عىل أخيه! وما روى من كونه من ولد احلسني ٍ
فواه جد ًا».
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وقال ابن تيمية يف منهاجه« :95/4:فاملهدي الذي أخرب به النبي‘إسمه حممد بن عبد اهلل

ال حمم�د بن احلس�ن ،وقد روى ع�ن عيل ريض اهلل عنه أنه قال :هو من ولد احلس�ن بن عيل،
ال من ولد احلسني بن عيل» .ونحوه.258/8:

وزاد تلمي�ذه اب�ن قيم يف املنار املنيف« :151/وأكثر األحادي�ث عىل هذا تدل .ويف كونه من

ول�د احلس�ن رس لطيف وهو أن احلس�ن ريض اهلل تع�اىل عنه ترك اخلالف�ة هلل ،فجعل اهلل من
ول�ده من يقوم باخلالفة احلق املتضمن للعدل الذي يمأل األرض ...وهذا بخالف احلسين

ريض اهلل عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر هبا»!

فانظر اىل خبثهم ونصبهم وهتمتهم للحسين س�يد ش�باب أهل اجلن�ة× ،وراجع فرحتهم

وطعنهم به×يف :صواعق ابن حجر 480/2:و ،680واحلاوي ،85/2:والفتاوى احلديثية،30/
وعون املعبود ،256/11:والفائق.230/1:

وأفضل ما وجدته يف الرد عليهم ما كتبه السيد امليالين يف جملة تراثنا ،59/43:ملخص ًا:

خيرجه أحد من املحدثني غري أيب داود ،ال قبله وال بعده.
 -1يالحظ عليه :أنه مل ِّ

 - 2اختل�ف النق�ل ع�ن أيب داود فق�ال اجلزري الش�افعي «ت 833هـ» يف كتابه أس�مى

املناقب«:واألصح أنه من ذرية احلسني بن عيل لنص أمرياملؤمنني عيل عىل ذلك فيام أخربنا به
شيخنا املسند ،رحالة زمانه عمر بن احلسن الرقي قراءة عليه ،قال :أنبأنا أبو احلسن البخاري
أنبأن�ا عم�ر بن حمم�د الدارق�زي ،أنبأنا أب�و البدر الكرخ�ي ،أنبأنا أب�و بكر اخلطي�ب ،أنبأنا

أبو عمر اهلاشمي ،أنبأنا أبو عيل اللؤلؤي ،أنبأنا أبو داود احلافظ قال :حدثت عن هارون بن
املغرية قال :حدثنا عمر بن أيب قيس ،عن شعيب بن خالد،عن أيب إسحاق قال عيل ونظر إىل

ابنه احلسني...هكذا رواه أبو داود يف سننه وسكت عنه».

 -3احلدي�ث منقطع والحجة يف املنقطع ،ألنه راويه عن عيل×أبو إس�حاق الس�بيعي،

ومل تثب�ت له رواية عن عيل ×كام نص املنذري ،وكان عمره عند ش�هادة أمرياملؤمنني×

سبع سنني .قال ابن حجر إنه ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثامن».

«حدِّ ثت عن
 -4مضاف� ًا اىل انقطاع�ه فق�د رواه أب�و داود ع�ن جمهول مل يس�مه حي�ث ق�الُ :

هارون» ،وهذا وحده يكفي إلبطاله! عىل أن الس�يد صدر الدين الصدر ناقش هذا احلديث
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بستة وجوه ،فقال ما نصه« :أقول :بحسب القواعد املقررة يف أصول الفقه ال يصح اإلستناد
إىل رواي�ة أيب داود املذك�ورة ألم�ور :األول :اختلاف النقل عن أيب داود ،فف�ي عقد الدرر

نقلها عن أيب داود يف س�ننه وفيها :أن علي ًا نظر إىل ابنه احلسين .الثاين :أن مجاعة من احلفاظ

نقلوا هذه القصة بعينها وفيها :أن علي ًا نظر إىل ابنه احلسني ،كالرتمذي ،والنسائي ،والبيهقي
كما يف عق�د الدرر .الثال�ث :احتامل التصحي�ف فيها فإن لفظ احلسين واحلس�ن يف الكتابة

وقوع اإلش�تباه فيه قريب جد ًا ،س�يام يف اخلط الكويف.الرابع :أهنا خمالفة ملا عليه املش�هور من

علامئه�م ،كما نص عليه بعضه�م .اخلامس :أهنا معارض�ة بأخبار كثرية أصح س�ند ًا وأظهر
دالل�ة .الس�ادس :أن احتامل الوضع وكوهنا صنيع�ة الدرهم والدينار قري�ب جد ًا،تقرب ًا إىل
حمم�د بن عب�د اهلل املع�روف بالنفس الزكي�ة» .وذكر يف هامش�ه مصادر أحادي�ث تنص عىل

أن�ه من ول�د احلسين×،وقال :أنظر :املنار املني�ف ،148:رقم ،329:فص�ل 50عن املعجم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

األوس�ط للطرباين ،عقد الدرر 24/باب  ،1عن كتاب األربعني أليب نعيم األصبهاين .ذخائر

العقبى ،136:وقد جعل حديث املهدي من ولد اإلمام احلسني×مقيد ًا ملا أطلق قبله .فرائد

السمطني ،325/2:رقم  575باب  .61القول املخترص 37/7:باب .1فرائد فوائد الفكر 2:باب

 .1السيرة احللبية .193/1:مقتل احلسني×للخوارزمي احلنفي ،196/1:ينابيع املودة224:

ب�اب  56و .492غاي�ة املرام694:رقم  17ب�اب  ،141منتخب األثر 154/رق�م 40باب .1وفيه
أحاديث كثرية جد ًا من طرق أهل السنة تثبت كون اإلمام املهدي من ولد احلسني×».

أقول :يظهر لك ش�كهم يف هذه الرواية ،من حماولته الصلح بني النصني بأنه حيتمل أن تكون

أمه من ذرية احلسن× «فوائد الفكر.»101/

أم�ا مصادرن�ا فهي رصحي�ة متواترة ب�أن النبي‘ن�ص عىل أن األئم�ة التس�عة املعصومني

م�ن ذري�ة احلسين ال م�ن ذري�ة احلس�ن^ .فف�ي تفسير العي�ايش ،291/2:عن مح�ران ،عن

أيب جعفر×ق�ال« :قلت له :يا ابن رس�ول اهلل زعم ولد احلس�ن×أن القائم منهم ،وأهنم

أصح�اب األم�ر ،ويزعم ولد اب�ن احلنفية مثل ذلك ،فقال :نح�ن واهلل أصحاب األمر وفينا
ْ ً
ُ َ ْ ُ ً ََْ ْ
القائ�م ،ومنا الس�فاح واملنصور ،وقد قال اهللَ :و َم ْن ق ِت���ل َمظلوما فقد َج َعل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُس���ل َطانا،
نحن أولياء احلسني بن عيل×وعىل دينه».
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ويف كمال الدي�ن ،358/2:ع�ن املفض�ل ب�ن عم�ر ،ع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال« :س�ألته
َ �َل�ىَ
ُ ُ َ
َ َ مَ
���ات فأ َّت ُه َّن؟ ما ه�ذه الكلامت؟ قال:
ع�ن ق�ول اهلل عز وج�لَ :و ِإ ِذ ْابت ِإ ْب َر ِاه َمي َر ّب���ه ِبك ِل َم ٍ
هي الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب اهلل عليه ،وهو أنه قال :أس�ألك بحق حممد وعيل
عيل ،فتاب اهلل عليه إنه هو التواب الرحيم .فقلت له:
وفاطمة واحلس�ن واحلسين ،إال تبت َّ

ي�ا ابن رس�ول اهلل فام يعني عز وج�ل بقوله فأمتهن؟ ق�ال :يعني فأمته�ن إىل القائم اثني عرش
إمام ًا ،تسعة من ولد احلسني× .قال املفضل فقلت :يا ابن رسول اهلل فأخربين عن قول اهلل
ً
َ َ ً
عز وج�لَ :و َج َعل َها ك ِل َمة َب ِاق َي���ة ِ يف َع ِق ِب ِه؟ قال :يعني بذلك اإلمامة جعلها اهلل تعاىل يف عقب
احلسني إىل يوم القيامة.
قال فقلت له :يا ابن رس�ول اهلل فكيف صارت اإلمامة يف ولد احلسين دون ولد احلس�ن

ومها مجيع ًا ولدا رسول اهلل‘وسبطاه وسيدا شباب أهل اجلنة؟ فقال :إن موسى وهارون

كانا نبيني مرسلني وأخوين ،فجعل اهلل عز وجل النبوة يف صلب هارون دون صلب موسى،
ومل يك�ن ألح�د أن يقول مل فعل اهلل ذلك؟وإن اإلمامة خالف�ة اهلل عز وجل يف أرضه ،وليس

ألحد أن يقول مل َ جعلها اهلل يف صلب احلسين دون صلب احلسن؟ ألن اهلل تبارك وتعاىل هو
َ
َ
ُ
أفعاله:الي ْسأ ُل َع َّما َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْسأ ُل َ
ون».
احلكيم يف
ومعاين األخب�ار ،126/واخلصال ،304/واملناق�ب ،283/1 :وجممع البيان ،200/1:وإرش�اد القلوب،421/

وتأويل اآليات ،77/1:وإثبات اهلداة.645/1:

ويدل ما رواه يف تفسير العيايش ،72/2:على أن اهلل تعاىل أجرى اختياره لإلمامة طبق أولوية

الرحم يف اإلرث :عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل×قال« :قلت له أخربين عن خروج

اإلمامة من ولد احلسن إىل ولد احلسني ،كيف ذلك وما احلجة فيه؟ قال :ملا حرض احلسني ما
َُ ُ َ
األ ْر َ
حضره من أمر اهلل مل جيز أن يردها إىل ولد أخيه وال يوىص هبا فيهم ،يقول اهلل :وأولوا
ام
ح
ِ
َ
َب ْع ُض ُه ْ���م أ ْو ىَل ب َب ْع���ض ف ك َ
اهلل ،ف�كان ولده أقرب رمح ًا إليه من ول�د أخيه ،وكانوا أوىل
ت
اب ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِي
باإلمامة .وأخرجت هذه اآلية ولد احلس�ن منها ،فصارت اإلمامة إىل احلسني ،وحكمت هبا

اآلية هلم ،فهي فيهم إىل يوم القيمة» .انتهى.
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 -5معاوية أول من ادعى أنه المهدي الموعود!
ق�ال ابن مح�اد يف الفت�ن« :370/1:ع�ن الوليد بن هش�ام املعيطي ع�ن أبان ب�ن الوليد قال:

سمعت ابن عباس وهو عند معاوية يقول « :يبعث اهلل املهدي منا أهل البيت».

أقول :هذا هو السبب يف ادعاء معاوية أنه املهدي رد ًا عىل مهدي بني هاشم! فقد روى السيد

اب�ن طاوس&يف املالحم والفت�ن ،115/وطبعة ،238/عن الطربي امل�ؤرخ املعروف ،يف كتابه

«عي�ون أخب�ار بني هاش�م» الذي صنف�ه للوزير عيل بن عيس�ى بن اجلراح ،ق�ال ابن طاووس:

«وجدت�ه ورويته من نس�خة عتيقة ظاهرحاهلا أهن�ا كتبت يف حياته ،فقال م�ا هذا لفظه :ذكر

امله�دي واإلم�ام ،قال :وبإس�ناده :إن معاوية أقبل يوم ًا عىل بني هاش�م فقال :إنكم تريدون

أن تس�تحقوا اخلالف�ة بام اس�تحققتم ب�ه النبوة ،ومل جيتمع�ا ألحد ،ولعم�ري إن حجتكم يف
اخلالفة مشتبهة عىل الناس! إنكم تقولون نحن أهل بيت اهلل فام بال النبوة حملها فينا واخلالفة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف غرينا ؟ وهذه ش�بهة هلا متويه ،وإنام س�ميت الش�بهة ش�بهة ألهنا تش�به احلق حتى تعرف،
وإنما اخلالف�ة تنقلب يف أحي�اء قريش برضا العامة وش�ورى اخلاصة ،فلم يق�ل الناس ليت

بن�ي هاش�م و َل ْونا ،وإن بني هاش�م لو ولونا لكان خري ًا لنا يف دينن�ا ودنيانا ،فال هم اجتمعوا
عليكم ،وال هم إذ اجتمعوا عىل غريكم يمنعونكم ،ولو زهدهتم فيها أمس مل َ تقاتلوننا عليها

اليوم ؟ وقد زعمتم أن لكم ملك ًا هاشمي ًا ومهدي ًا قائ ًام ،واملهدي عيسى بن مريم ،وهذا األمر
يف أيدينا حتى نسلمه إليه ،ولعمري لئن ملكتم ،ما ریح عاد والصاعقة ثمود بأهلك للناس

منكم ،ثم س�كت! فقام فيهم عبد اهلل بن عباس ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أما قولك إنا
فبم نستحق؟!
ال نستحق اخلالفة بالنبوة ،فإذا مل نستحق اخلالفة بالنبوة َ

ََ َ َ
وأم�ا قولك إن اخلالفة والنبوة مل جيتمعا ألحد ،فأين قول اهلل س�بحانه وتع�اىل :فق ْد آت ْي َنا آل
ً
ْ ً
ْ َ َ ْ َ َ َ مْ َ َ َ
كة َوآت ْي َن ُاه ْم ُملكا َع ِظيما .فالكتاب النبوة ،واحلكمة السنة وامللك اخلالفة،
ال
ِإبر ِاهمي ال ِكتاب و ِ
ونحن آل إبراهيم ،أمر اهلل فينا وفيهم واحد ،والسنة فينا وفيهم جارية .وأما قولك :إن حجتنا
مش�تبهة فه�ي واهلل أضوأ من الش�مس وأنور من القمر ،وإنك لتعلم ذل�ك ولكن ثنى عط َفك

وص َّع َ�ر َخ�دَّ ك َق ْت ُلنا أخ�اك وجدك وعمك وخالك ،فلا تبك عىل عظام حائل�ة وأرواح زائلة

يف اهلاوية ،وال تغضبن لدماء أحلها الش�ـرك ووضعها اإلسلام! فأما ترك الناس أن جيتمعوا
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علينا ،فام حرموا منا أعظم مما حرمنا منهم ،وكل أمر إذا حصل حاصله ثبت حقه وزال باطله!

وأما قولك إنا زعمنا أن لنا ملك ًا مهدي ًا ،فالزعم يف كتاب اهلل شك ،قال اهلل سبحانه وتعاىل:
ُ ْ ىَ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ ُ
���ن كف ُر وا أ ْن ل ْن ُي ْب َع ُثوا قل َبل َو َر ِ ّ يب ل ُت ْب َع نثٌّ ،
فكل يش�هد أن لنا ُم ْلك ًا ،وأن لنا مهدي ًا
زع���م ال ِذي
ل�و مل يب�ق إال يوم واحد لبعثه اهلل ألمره يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئ�ت جور ًا وظل ًام،

ال متلكون يوم ًا إال ملكنا يومني ،وال شهر ًا إال ملكنا شهرين ،وال حوالً إال ملكنا حولني!

وأم�ا قولك إن املهدي عيس�ى بن مريم ،فإنام ينزل عيس�ى عىل الدج�ال ،فإذا رآه ذاب كام

ت�ذوب الش�حمة ،واإلمام رجل منا يصيل عيس�ى خلفه ولو ش�ئت س�ميته .وأم�ا ريح عاد

وصاعقة ثمود فإهنام كانتا عذاب ًا وملكنا رمحة».

لك�ن معاوي�ة مل يكت�ف بذل�ك ،ب�ل رتب م�ن ي�روي ل�ه أن النبي‘دع�ا له ووصف�ه بأنه

اهل�ادي املهدي! فرصت ترى يف مس�ند أمحد« ،216/4:عن عب�د الرمحن بن أيب عمرية األزدي

ع�ن النبي‘أن�ه ذك�ر معاوي�ة وقال :الله�م اجعل�ه هادي� ًا مهدي� ًا واه�د ب�ه» .ورواه
الرتمذي ،350/5:ثم رتب معاوية ش�هادات علامء البلاط بأن معاوية هو املهدي املوعود! ففي

هناية ابن كثري«143/8:عن األعمش عن جماهد قال :لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهدي»

وقد ض َّعف اخلالل نسبة القولني اىل قتادة وجماهد ،فقال يف السنة«:438/2:عن قتادة قال :لو

أصبحتم يف مثل عمل معاوية لقال أكثركم :هذا املهدي .يف إسناده عمرو بن جبلة مل أتوصل
إىل معرفته ،أخربنا حممد بن سليامن بن هشام قال :ثنا أبو معاوية الرضير ،عن األعمش ،عن

جماهد قال :لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهدي .إس�ناده ضعيف» .كام ضعف اهليثمي يف جممع

الزوائد ،357/9:نس�بته إىل األعم�ش ،قال« :وعن األعمش قال :لو رأيت�م معاوية لقلتم هذا
املهدي .رواه الطرباين مرسالً ،وفيه حييى احلامين وهو ضعيف» .انتهى.

لك�ن اب�ن تيمية أش�د أموي ًة من بن�ي أمية ،فلم هيت�م لتضعيف اخللال واهليثمي وصححه يف

منهاجه ،233/6:فقال « :يونس عن قتادة قال :لو أصبحتم يف مثل عمل معاوية لقال أكثركم
هذا املهدي ،وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهني عن األعمش عن جماهد قال:

ل�و أدركت�م معاوي�ة لقلتم هذا املهدي! عن أيب إس�حاق الس�بيعي أنه ذكر معاوي�ة فقال :لو

أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان املهدي»!
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كام رضب بعرض احلائط ش�هادة إمامه عبداهلل بن عمرو العاص بأن معاوية ال كرامة له حتى

يوصف بأنه املهدي! فقد روى ابن طاووس يف املالحم ،326/أن عبد اهلل بن عمرو ذكر املهدي،

فقال أعرايب« :هو معاوية بن أيب س�فيان! فقال عبد اهلل بن عمرو :ال وال كرامة ،بل هو الذي

ينزل عليه عيسى بن مريم» .انتهى.

وقال احلافظ الس�قاف يف تناقضات األلب�اين «:229/2:أورد األلباين حديث عبد الرمحن بن

أيب عميرة مرفوع ًا :اللهم اجعله هادي ًا مهدي ًا واهد ب�ه! يعني معاوية .وهذا حديث اليصح

بحال لوجوه:

أوالً :قال احلافظ الذهبي يف سري أعالم النبالء ،132/3:عن إسحاق بن راهويه أنه قال:

اليصح عن النبي‘يف فضل معاوية شئ.

ثاني ًا :هذا احلديث باخلصوص نص حذاق املحدثني عىل أنه اليصح .قال أبو حاتم الرازي

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
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كما يف عل�ل احلدي�ث البن�ه :362/2:إن عبد الرمحن بن أيب عمرية مل يس�مع ه�ذا احلديث
م�ن النبي| .وقال احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب ،220/6:نق ً
ال عن احلافظ ابن
عبد الرب إن عبد الرمحن بن أيب عمري هذا :التصح صحبته ،وال يثبت إسناد حديثه!

ثالث� ًا :ط�رق ه�ذا احلدي�ث ت�دور عىل س�عيد ب�ن عب�د العزي�ز ،عن ربيع�ة ب�ن يزيد عن

عبد الرمحن بن عمرية به .وسعيد بن عبد العزيز اختلط كام أقر واعرتف هناك.

وق�د زع�م األلب�اين أن�ه ق�د تابع�ه مج�ع ،ومل َي ْص�دُ ق! ألن م�ن رج�ع إىل املتابع�ات التي

زعمه�ا يف كتاب�ه وجدها كلها تدور عىل س�عيد بن عبد العزيز ،وس�عيد ه�ذا اختلط كام قال

أبو مسهر ،وكذا قال أبو داود وحييى بن معني ،كام جتد ذلك يف التهذيب ،54/4:وقد اعرتف

األلباين باختالطه يف مواضع منها يف ضعيفته ،393/3:ومنها يف صحيحته ،647/2:وغري
ذلك فكيف يصح هذا أيض ًا؟! فام عىل األلباين إال أن ينقل احلديث للضعيفة»!

أقول :راجع حتقيق الس�قاف لكتاب دفع ش�به التش�بيه البن اجلوزي .235/ويكفي للجواب

على اب�ن تيمي�ة واأللباين ،أن يقال هل�م :ما بال إمامك�م معاوية املهدي من رب�ه مل يمأل األرض

قسط ًا وعدالً؟!
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 -6موسى بن طلحة ثاني من ادعى أنه المهدي الموعود!
كان لعائشة مرشوع يف زمن أبيها ،أن تبقي اخلالفة لبني َت ْيم ،ألخيها عبد الرمحن ،فإن مل يمكن

فالبن عمها طلحة بن عبيداهلل ،لكنها تفاجأت بموت أيب بكر مسموم ًا ،وإعالهنم أنه أوىص اىل

عمر ،فغضب طلحة واعرتض « :ملا استخلفه أبو بكر كره خالفته طائفة حتى قال له طلحة :ماذا

تقول لربك إ ْذ وليت علينا فظ ًا غليظ ًا؟! فقال :أباهلل ختوفوين؟! أقول :وليت عليهم خري أهلك».
منه�اج الس�نة170/2:ط .بوالق .وقد حرفه الوهابي�ة يف الطبعات التالية! راج�ع ،155/6:و ،349و،461/7:

من برنامج مؤلفاته.

لكن عائشة واصلت عملها ألخذ اخلالفة لبني تيم وحققت تقدم ًا يف عهد عمرألهنا أدخلت

طلحة يف الشورى ،مع أهنا شورى شكلية ،ألن حق النقض فيها لعبد الرمحن بن عوف.

أم�ا يف عه�د عثامن فاصطدمت به عائش�ة ،ودعت اىل عزله وقتله ،وكان حس�اهبا مبني ًاعىل أن

طلحة يس�تطيع بمس�اعدهتا أن يطرح نفس�ه بع�د عثامن! لكنه�ا كانت يف مك�ة ،ففوجئت ببيعة

الصحاب�ة لعلي× فغضب�ت وق�ادت حرب اجلم�ل! لكنها خسرت احلرب وخسرت معها

ابن عمها طلحة.

وعندما حكم معاوية اختارت عائش�ة املعارضة اهلادئة ،ثم صعدهتا هي وأخوها عبد الرمحن

كما بين�اه يف املجلد الثاين من جواهر التاريخ ،فما كان من معاوية إال أن قتل عبد الرمحن ،ويقال
إنه قتل عائشة!

وبموهتا انتهى مرشوع بني تيم ألخذ اخلالفة ،لكن عائش�ة بقيت يف مصادر املس�لمني تنادي

بأن النبي‘أوىص باخلالفة إىل أيب بكر وأوالده! ففي صحيح مس�لم ،110/7:قالت عائش�ة:

«ق�ال يل رس�ول اهلل‘يف مرض�ه :ادع�ي يل أبا بكر أب�اك وأخاك حت�ى أكتب كتاب� ًا ،فإين
أخ�اف أن يتمن�ى متم� ٍّن ويق�ول قائل :أن�ا أوىل» .وال ب�د أن تك�ون دعواها ه�ذه بعد وفاة
عم�ر ألن أب�ا بكر وعمر ق�اال إن النبي‘مل ي�وص إىل أحد ،فلو كان ه�ذا النص موجود ًا

احتجا بأن حممد ًا ق�ريش وأهنام أوىل به! قال عم�ر« :ولنا بذلك
الحتج�ا به يف الس�قيفة! ب�ل
َّ
َّ

على م�ن أب�ى من الع�رب احلج�ة الظاهرة والس�لطان املبينَ .م� ْن ذا ينازعنا س�لطان حممد
ٌ
أومت�ورط يف هلكة».
أومتجان�ف إلثم
وإمارت�ه ونح�ن أولياؤه وعشيرته إال ُم�دْ ٍل بباطل
ٌ
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« و لو كان صحيح ًا الحتج به طلحة عندما اعرتض عىل أيب بكر يف توليته لعمر!

وبعد موت طلحة ادعوا البنه موسى أنه املهدي املوعود ،ومل تنفع هذه الدعوى يف دعم جهود

عائشة الفاشلة ،ويبدو أهنا مل تنترش إال بعد موهتا فقد رووا« :ملا خرج املختار بالكوفة قدم علينا
«إىل البرصة» موسى بن طلحة ،وكانوا يرونه يف زماهنم املهدي فغشيه الناس»!
«تاريخ دمشق 431/60وسريالذهبي،365/4:وابن محاد ،158/1:والداين.»158/1:

 -7وادعى الحسنيون مهدوية محمد بن عبداهلل بن الحسن المثنى
ويظه�ر أن ادع�اء املهدویة صار موج�ة يف أواخر القرن األول ،بعد أن ضاق املس�لمون ذرع ًا

بالتس�لط األموي ،فانتشرت أحاديث النبي‘عن ظالمة أهل بيته^ والبش�ارة بمهدهيم،

فكان ذلك أرضية الدعاء املهدوية ألشخاص من بني هاشم وبني ت ْيم .وقد ادعيت الثنني إسم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كل منهام حممد وإسم أبيه عبداهلل ،ومها حممد بن عبداهلل بن احلسن املثنى ،وحممد بن عبد اهلل املنصور

املع�روف باملهدي العبايس ،وحاول أنص�ار كل منهام أن يطبقوا أحاديث املهدي عىل صاحبهم،
ولذل�ك رجحن�ا أن تك�ون زيادة واس�م أبيه إس�م أيب يف احلدي�ث ،ملصلحة أحدمه�ا أو كليهام!
ث�م أفرط العباس�يون فوضعوا أحادي�ث تنص عىل أن املهدي من أوالد العباس! لكن ش�هد

العلامء أهنا مكذوبة كالتي تزعم أنه من أوالد عمر أو من بني أمية!

إن مغام�رة ادع�اء املهدوي�ة مغرية ألصحاهب�ا ،لكن الضب�ط النبوي لصفاته يكش�ف الزيف

برسعة ،عندما اليمأل املهدي املدعى األرض عدالً ،وال يعطي املال حثي ًا بغري عد..الخ!.

ويظهر أن عبد اهلل بن احلسن املثنى كان أبرع من ادعاها لولده حممد ،فقد خطط له من طفولته

فسماه حمم�د ًا ،ث�م حجبه عن الناس وأش�اع حوله األس�اطري! ق�ال يف مقات�ل الطالبيني:162/

«مل يزل حممد بن عبد اهلل بن احلسن منذ كان صبي ًا يتوارى ويراسل الناس بالدعوة إىل نفسه،

ويسمى باملهدي»!

ويف هتذي�ب الكمال« :467/25:وق�ال داود بن عبد اهلل اجلعفري ،عن ال�دراوردي عن ابن

أخي الزهري :جتالسنا باملدينة أنا وعبد اهلل بن حسن فتذاكرنا املهدي ،فقال عبد اهلل بن حسن:
املهدي من ولد احلسن بن عيل .فقلت :يأبى ذاك علامء أهل بيتك .فقال عبد اهلل :املهدي واهلل
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من ولد احلسن بن عيل ،ثم من ولدي خاصة».

وق�د وصف�وا عبد اهلل ه�ذا بقوة الش�خصية والق�درة على اإلقناع ،فق�د ادعاها البن�ه وأقنع

حلفاءه العباس�يني ومنه�م املنصور ،ففي مقاتل الطالبيني ،161/ع�ن عمري بن الفضل اخلثعمي

قال«:رأي�ت أبا جعف�ر املنصور يوم ًا وقد خرج حممد بن عبد اهلل بن احلس�ن من دار ابنه ،وله
فرس واقف عىل الباب مع عبد له أسود وأبو جعفر ينتظره ،فلام خرج وثب أبو جعفر فأخذ
بردائ�ه حت�ى ركب ،ثم س�وى ثيابه عىل الس�ـرج ومىض حمم�د ،فقلت وكن�ت حينئذ أعرفه

وال أع�رف حمم�د ًا :من هذا الذي أعظمت�ه هذا اإلعظام حتى أخذت بركابه وس�ويت عليه

ثيابه؟ قال :أو ما تعرفه؟! قلت :ال .قال:هذا حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن ،مهدينا

أهل البيت»! وقال يف«:244/هلجت العوام بمحمد تسميه باملهدي»!
وذلك قبل أن ينقلب عليهم العباسيون ،ويدَّ عوا املهدوية ألنفسهم!

وق�د روت مص�ادر التاري�خ بيعته�م للمهدي يف مؤمت�ر األبواء ال�ذي دعا له احلس�نيون من

أجل بيعة املهدي!

ففي مقاتل الطالبيني ،140/عن عمر بن شبة وعدة رواة ومؤرخني عارصوا تلك الفرتة قال:

«إن مجاع�ة من بني هاش�م اجتمعوا باألبواء ،وفيهم إبراهيم ب�ن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن
العباس ،وأبو جعفر املنصور ،وصالح بن عيل ،وعبد اهلل بن احلس�ن بن احلس�ن ،وابناه حممد

وإبراهيم ،وحممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثامن .فقال صالح بن عيل :قد علمتم أنكم الذين

مت�د الناس أعينهم إليهم ،وقد مجعكم اهلل يف هذا املوضع ،فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه

إياه�ا من أنفس�كم ،وتواثقوا عىل ذلك حتى يفتح اهلل وهو خير الفاحتني .فحمد اهلل عبد اهلل
بن احلس�ن وأثن�ى عليه ثم قال :قد علمت�م أن ابني هذا هو املهدي ،فهلم�وا فلنبايعه .وقال

أبو جعفر«املنصور» :ألي ش�ئ ختدعون أنفس�كم وواهلل لقد علمتم ما الناس إىل أحد أطول

أعناق ًا وال أرسع إجابة منهم إىل هذا الفتى ،يريد حممد بن عبد اهلل .قالوا :قد واهلل صدقت إن
هذا هلو الذي نعلم! فبايعوا مجيع ًا حممد ًا ومسحوا عىل يده.

قال عيس�ى :وجاء رس�ول عبد اهلل بن احلس�ن إىل أيب ،أن ائتنا فإننا جمتمعون ألمر وأرسل

بذلك إىل جعفر بن حممد ،هكذا قال عيسى .وقال غريه :قال هلم عبد اهلل بن احلسن :ال نريد
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جعفر ًا لئال يفس�د عليكم أمركم! قال عيس�ى :فأرس�لني أيب أنظر ما اجتمعوا عليه ،وأرسل

جعفر بن حممد حممدَ بن عبد اهلل األرقط بن عيل بن احلسني ،فجئناهم فإذا بمحمد بن عبد اهلل
يصيل عىل طنفسة رحل مثنية ،فقلت :أرسلني أيب إليكم ألسألكم ألي شئ اجتمعتم؟ فقال

عب�د اهلل :اجتمعنا لنباي�ع املهدي حممد بن عب�د اهلل .قالوا :وجاء جعفر بن حممد ،فأوس�ع له
عبد اهلل بن احلس�ن إىل جنبه فتكلم بمثل كالمه ،فقال جعفر :ال تفعلوا فإن هذا األمر مل يأت
بعد! إن كنت ترى يعني عبد اهلل أن ابنك هذا هو املهدي ،فليس به وال هذا أوانه ،وإن كنت

إنما تري�د أن خترجه غضب� ًا هلل وليأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،فإن�ا واهلل ال ندعك وأنت

علمت خالف ما تقول! وواهلل ما أطلعك اهلل عىل
شيخنا ونبايع ابنك .فغضب عبد اهلل وقال:
َ
غيبه ،ولكن حيملك عىل هذا احلس�د البني! فقال :واهلل ما ذاك حيملني ،ولكن هذا وإخوته

وأبناؤه�م دونك�م ،ورضب بي�ده على ظهر أيب العب�اس ،ثم رضب بيده على كتف عبد اهلل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بن احلس�ن ،وقال :إهن�ا واهلل ما هي إليك ،وال إىل ابنيك ،ولكنها هل�م ،وإن ابنيك ملقتوالن!
ثم هنض وتوكأ عىل يد عبد العزيز بن عمران الزهري ،فقال :أرأيت صاحب الرداء األصفر
يعن�ي أب�ا جعفر؟ قال :نعم .ق�ال :فإنا واهلل نجده يقتل�ه! قال له عبد العزي�ز :أيقتل حممد ًا؟
قال :نعم .قال :فقلت يف نفس�ـي :حس�ده ورب الكعبة! قال :ثم واهلل ما خرجت من الدنيا

انفض القوم فافرتقوا ومل جيتمعوا بعدها ،وتبعه
حتى رأيته قتلهام! قال :فلام قال جعفر ذلكَّ ،

عبد الصمد وأبو جعفر فقاال :يا أبا عبد اهلل أتقول هذا؟قال :نعم أقوله واهلل ،وأعلمه» .انتهى.

ويف مقات�ل الطالبيين«:142/كان جعف�ر ب�ن حمم�د إذا رأى حمم�د ب�ن عب�د اهلل بن حس�ن

تغرغرت عيناه ثم يقول :بنفس�ـي هو ،إن الناس ليقولون فيه إنه املهدي ،وإنه ملقتول! ليس
هذا يف كتاب أبيه عيل من خلفاء هذه األمة».

ث�م روى ذل�ك أيض� ًا برواية ثانية يف ،171/عن عدة مؤرخني وش�هود ،قال« :إن بني هاش�م

اجتمع�وا فخطبه�م عبد اهلل بن احلس�ن فحم�د اهلل وأثنى علي�ه ثم قال :إنك�م أهل البيت قد
فضلك�م اهلل بالرس�الة واختاركم هل�ا ،وأكثركم بركة ي�ا ذرية حممد بنو عم�ه وعرتته ،وأوىل

الناس بالفزع يف أمر اهلل ،من وضعه اهلل موضعكم من نبيه ،وقد ترون كتاب اهلل معط ً
ال وسنة

نبي�ه مرتوك�ة والباطل حي� ًا واحلق ميت ًا .قاتلوا هلل يف الطلب لرضاه بما هو أهله ،قبل أن ينزع
182

منكم اسمكم وهتونوا عليه كام هانت بنو إرسائيل وكانوا أحب خلقه إليه .وقد علمتم أنا مل
نزل نسمع أن هؤالء القوم إذا قتل بعضهم بعض ًا خرج األمر من أيدهيم ،فقد قتلوا صاحبهم

فهلم نبايع حممد ًا فقد علمتم أنه املهدي .فقالوا :مل جيتمع أصحابنا بعد
يعن�ي الولي�د بن يزيد َّ
ولو اجتمعوا فعلنا ،ولس�نا نرى أبا عبد اهلل جعفر بن حممد! فأرس�ل إليه ابن احلسن فأبى أن
يأيت ،فقام وقال :أنا آت به الس�اعة ،فخرج بنفسه حتى أتى مضـرب الفضل بن عبد الرمحن

ب�ن العب�اس بن ربيعة بن احلرث ،فأوس�ع له الفض�ل ومل ُي َصدِّ ْر ُه ،فعلمت أن الفضل أس�ن

منه ،فقام له جعفر وصدَّ ره فعلمت أنه أسن منه .ثم خرجنا مجيع ًا حتى أتينا عبد اهلل فدعا إىل
بيعة حممد ،فقال له جعفر :إنك ش�يخ وإن ش�ئت بايعتك وأما ابنك فواهلل ال أبايعه وأدعك.
وقال عبد اهلل األعىل يف حديثه :إن عبد اهلل بن احلسن قال هلم :الترسلوا إىل جعفر فإنه يفسد
عليكم فأبوا ،قال :فأتاهم وأنا معهم فأوس�ع ل�ه عبد اهلل إىل جانبه وقال :قد علمت ما صنع

بن�ا بن�و أمية ،وقد رأينا أن نباي�ع هلذا الفتى .فقال :ال تفعلوا ف�إن األمر مل يأت بعد! فغضب
عبد اهلل..اىل آخر ما مر».

ويف مناق�ب ابن شهرآش�وب« :228/4:إهن�ا واهلل ما هي إليك وال إىل ابن�ك ،وإنام هي هلذا

يعن�ي الس�فاح ،ثم هل�ذا يعني املنص�ور ،يقتله عىل أحج�ار الزيت ،ثم يقتل أخ�اه بالطفوف

وقوائم فرسه يف املاء!

فتبعه املنصور فقال :ما قلت يا أبا عبد اهلل؟ فقال :ما سمعته وإنه لكائن ،قال :فحدثني من

سمع املنصور أنه قال :انرصفت من وقتي فهيأت أمري ،فكان كام قال».

ويف النعماين ،229/ع�ن يزي�د ب�ن أيب حازم ق�ال« :خرجت م�ن الكوفة فلام قدم�ت املدينة

دخلت عىل أيب عبد اهلل×فس�لمت عليه فس�ألني :هل صاحبك أحد؟ فقلت :نعم ،فقال:
أكنت�م تتكلم�ون؟ قل�ت :نعم ،صحبني م�ن املغريية .قال فما كان يقول؟ قل�ت :كان يزعم

أن حمم�د بن عبد اهلل بن احلس�ن هو القائم ،والدليل عىل ذلك أن اس�مه اس�م النبي ،واس�م

أبي�ه اس�م أيب النب�ي ‘ ،فقل�ت ل�ه يف اجل�واب :إن كن�ت تأخذ باألسماء فه�و ذا يف ولد
احلسين حمم�د بن عبد اهلل ب�ن عيل ،فقال يل :إن هذا ابن أ َمة ،يعن�ي حممد بن عبد اهلل بن عيل،
وه�ذا اب�ن مهيرة يعني حمم�د بن عب�د اهلل بن احلس�ن بن احلس�ن ،فق�ال أبو عب�د اهلل×:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية

تحريف البشارة

صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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فما رددت علي�ه؟ فقل�ت :م�ا كان عن�دي ش�ئ أرد علي�ه فق�ال:أو مل تعلم�وا أنه ابن س�بية

يعني القائم×».

ه�ذا ،ويب�دوأن مهدي احلس�نيني أو العباس�يني يف لس�انه ٌ
ثق�ل حيتبس عليه ال�كالم فيرضب

بي�ده على فخ�ذه ،فوصف�وا بذل�ك امله�دي املوع�ود× ،لينطب�ق الوص�ف على صاحبه�م!
راجع ابن محاد.365/1:

كذ َب العباسيون على النبي‘ وزعموا أن المهدي× منهم!
ِ -8
يف تاري�خ بغ�داد ،63/2:ع�ن اب�ن عباس ق�ال« :حدثتن�ي أم الفضل بنت احل�ارث اهلاللية

قالت:م�ررت بالنبي‘وه�و يف احلج�ر فق�ال :ي�ا أم الفضل إن�ك حامل بغلام .قالت:

ي�ا رس�ول اهلل وكي�ف وقد حتالف الفريق�ان أن ال يأتوا النس�اء؟ قال :هو ما أق�ول لك ،فإذا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وضعتي�ه فأتن�ي به .قالت :فلام وضعته أتيت به رس�ول اهلل‘فأذن يف أذنه اليمنى وأقام يف

ال مجي ً
أذن�ه اليرسى وقال :اذهب�ي بأيب اخللفاء ،قالت :فأتيت العب�اس فأعلمته ،فكان رج ً
ال
ل َّباس� ًا ،فأتى النبي فلام رآه رس�ول اهلل ق�ام إليه فقبل بني عينيه ،ثم أقعده ع�ن يمينه ،ثم قال:

هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه.

ق�ال :ي�ا رس�ول اهلل بعض هذا الق�ول ،فقال :ياعب�اس مل ال أقول هذا الق�ول وأنت عمي

وصن�و أيب ،وخير م�ن أخلف بعدي من أهيل! فقلت :يا رس�ول اهلل ،ما ش�ئ أخربتني به أم
الفض�ل ع�ن مولودنا هذا؟ قال :نعم يا عباس ،إذا كانت س�نة مخس وثالثني ومائة فهي لك
ولولدك ،منهم السفاح ،ومنهم املنصور ،ومنهم املهدي».

والوض�ع عىل ه�ذا احلديث ظاهر! ويف تاري�خ بغداد« ،343/3:عن هش�ام بن حممد الكلبي

أن�ه كان عن�د املعتصم يف أول أيام املأمون حني قدم املأمون بغداد ،فذكر قوم ًا بس�وء السيرة

فقل�ت ل�ه :أهيا األمير إن اهلل تع�اىل أمهلهم فطغ�وا ،وحلم عنه�م فبغوا ،فق�ال يل :حدثني

أيب الرشيد،عن جدي املهدي ،عن أبيه املنصور ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن عيل بن عبد اهلل بن
عباس ،عن أبيه :أن النبي‘ نظر إىل قوم بني فالن يتبخرتون يف مشيهم ،فعرف الغضب يف
َ َّ َ َ َ مْ َ ْ َ َ ْ ُ
الل ُعونة ِ يف الق ْر ِآن ،فقيل له :أي الشجر هي يا رسول اهلل حتى نجتثها؟
وجهه ثم قرأ :والشجرة
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فقال :ليس�ت بشجرة نبات ،إنام هم بنو فالن ،إذا ملكوا جاروا وإذا ائتمنوا خانوا ثم رضب
بي�ده على ظهر العباس قال :فيخ�رج اهلل من ظهرك يا عم رج ً
ال يك�ون هالكهم عىل يديه».
ويف ابن مح�اد ،121/1:و ،400ع�ن كعب« :املنصور واملهدي والس�فاح م�ن ولد العباس».

ويف عي�ون األخبار البن قتيبة ،302/1:عن ابن عباس «أنه كان إذا س�معهم يقولون :يكون يف

هذه األمة اثنا عرش خليفة ،قال :ما أمحقكم! إن بعد االثني عرش ثالثة منا :السفاح واملنصور
واملهدي يسلمها إىل الدجال».

ق�ال أب�و أس�امة :تأويل هذا عندن�ا أن ولد املهدي يكون�ون بعده إىل خ�روج الدجال .ورواه

احلاك�م ،514/4:وصحح�ه ،عن جماهد ق�ال :قال يل عبد اهلل بن عباس« :لو مل أس�مع أنك مثل

أهل البيت ما حدثتك هبذا احلديث!

قال فقال جماهد :فإنه يف سرتال أذكره ملن نكره ،قال فقال ابن عباس :منا أهل البيت أربعة:

من�ا الس�فاح ،ومنا املن�ذر ،ومنا املنص�ور ،ومنا املهدي .ق�ال فقال له جماه�د :فبني يل هؤالء
األربعة ،فقال :أما السفاح فربام قتل أنصاره وعفا عن عدوه ،وأما املنذر قال فإنه يعطي املال
الكثري ال يتعاظم يف نفس�ه ،ويمس�ك القلي�ل من حقه .وأما املنصور فإن�ه يعطى النصـرعىل

عدوه الش�طرمما كان يعطى رس�ول اهلل‘يرعب منه عدوه عىل مسيرة شهرين ،واملنصور

يرعب عدوه منه عىل مسيرة ش�هر .وأما املهدي الذي يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا،
وتأم�ن البهائ�م والس�باع ،وتلقي األرض أفالذ كبده�ا .قال قلت :وما أفلاذ كبدها؟ قال:

أمثال األسطوانة من الذهب والفضة».

ويف دالئل النبوة ،513/6:عن س�عيد بن جبري قال« :سمعنا عبد اهلل بن عباس ونحن نقول:

اثن�ا عشر أمري ًا ،ثم ال أمري .واثنا عرش أمري ًا ،ثم هي الس�اعة .فق�ال ابن عباس :ما أمحقكم:
إن من�ا أهل البي�ت بعد ذل�ك املنصور ،والس�فاح ،واملهدي ،يدفعها إىل عيس�ى ب�ن مريم».
ويف« :514/يكون منا ثالثة أهل البيت :سفاح ومنصور ومهدي».

واألحاديث املكذوبة عىل النبي‘يف مدح العباس وأوالده كثرية ،نكتفي منها بام تقدم!

وق�د نص�وا عىل عدد من الذبابني الوضاعني فيها مثل حممد ب�ن الوليد غالم بني عباس ،ففي

فيض القدير« :278/6:وقال السمهودي :وأما هذا ففيه حممد بن الوليد وضاع .قال ابن عدي:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
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صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
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يضع احلديث ويصله ويرسق ويقلب األسانيد واملتون .وقال ابن أيب معرش :هو كذاب.».

قال السيوطي يف اجلامع ،375/5:عن أم سلمة عن النبي‘« :لن تزال اخلالفة يف ولد عمي

صنو أيب العباس ،حتى يسلموها اىل الدجال».ويف إسعاف الراغبني« :151/ويف إسناده وضاع ».

ٌ
 -9أحاديثهم الموضوعة تحريف لحديث صحيح!
یظهر أن أحاديثهم املكذوبة يف أن املهدي من ولد العباس ،تغطية لألحاديث التي روهتا العرتة

النبوي�ة ب�أن النبي‘أخرب العباس بام يكون م�ن أوالده! tويف النعامين« :248/عن عبد اهلل بن

ٌ
عب�اس قال :قال رس�ول اهلل‘أليب :يا عباس ٌ
ووي�ل لولدك من
وي�ل لذريتي من ولدك،
أجب نفيس؟ قال :إن علم اهلل
ولدي ،فقال :يا رس�ول اهلل أفال أجتنب النس�اء ،أو قال :أفال ُّ

عز وجل قد مىض ،واألمور بيده ،وإن األمر سيكون يف ولدي»!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف كتاب ُسليم«:427/إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة ومل يرض لنا الدنيا .قال :ثم أقبل

رس�ول اهلل‘عىل اب�ن عباس فقال :أم�ا إن أول هالك بني أمية بعد م�ا يملك منهم عرشة
على يد ول�دك ،فليتقوا اهلل ولريقبوا يف ولدي وعرتيت ،فإن الدني�ا مل تبق ألحد قبلنا والتبقى
ألحد بعدنا .دولتنا آخر الدول ،يكون مكان كل يوم يومني ،ومكان كل س�نة س�نتني .ومنا

من ُولدي من يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

فف�ي غيب�ة النعماين ،247/ع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال« :بين�ا رس�ول اهلل‘ذات ي�وم

يف البقيع حتى أقبل عيل× فسأل عن رسول اهلل‘فقيل إنه بالبقيع ،فأتاه عيل× فسلم

عليه فقال رسول اهلل‘ :اجلس فأجلسه عن يمينه ،ثم جاء جعفر بن أيب طالب فسأل عن

رس�ول اهلل‘فقيل له هو بالبقيع ،فأتاه فس�لم عليه فأجلس�ه عن يس�اره ،ثم جاء العباس
فس�أل عن رس�ول اهلل‘فقيل له هو بالبقيع ،فأتاه فس�لم عليه فأجلس�ه أمامه ،ثم التفت

رس�ول اهلل‘إىل عيل×فقال:أال أبرشك أال أخربك ياعيل؟ فقال :بىل يارسول اهلل .فقال:

كان جربئي�ل عندي آنف ًا ،وأخبرين أن القائم الذي خيرج يف آخر الزمان فيمأل األرض عدالً
كما ملئت ظل ًام وجور ًا ،من ذريتك من ولد احلسين .فقال عيل :يارس�ول اهلل ما أصابنا خري

قط من اهلل إال عىل يديك.
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ثم التفت رس�ول اهلل‘إىل جعفر بن أيب طالب فقال:يا جعفر أال أبش�ـرك أال أخربك؟

قال :بىل يا رس�ول اهلل فقال :كان جربئيل عن�دي آنف ًا فأخربين أن الذي يدفعها إىل القائم من
ذريتك ،أتدري من هو؟ قال ال ،قال :ذاك الذي وجهه كالدينار ،وأس�نانه كاملنش�ار ،وسيفه
كحريق النار ،يدخل اجلند ذليالً ،وخيرج منه عزيز ًا ،يكتنفه جربئيل وميكائيل.

ث�م التف�ت إىل العب�اس فقال:يا ع�م النبي أال أخربك بما أخربين به جربئي�ل ×؟ فقال:

بىل يارس�ول اهلل ،قال :قال يل جربئيل ٌ
ويل لذريتك من ولد العباس! فقال :يارس�ول اهلل أفال
أجتنب النساء؟ فقال له‘ :قد فرغ اهلل مما هو كائن».

أق�ول :حيتم�ل أن يك�ون اب�ن جعف�ر الطي�ار املذك�ور ه�و اخلراس�اين ال�ذي يس�لم الراي�ة

اىل املهدي×.

 -10وادعى المنصور أن ابنه هو المهدي الموعود!
مل يكتف العباسيون بادعاء أن رايات خراسان املوعودة لنصـرة املهدي×هي رايات ثورهتم

بي�د أيب مس�لم اخلراس�اين ،وال باألحادي�ث الت�ي زعموا فيه�ا أن النبي برش العب�اس بأن امللك
يف أوالده حتى خيرج الدجال!

ب�ل قرر املنصور بعد أن قتل حممد بن عبداهلل الذي ادعوا له املهدوية وأخاه إبراهيم ،أن جيعل

ابن�ه حمم�د بن عب�داهلل املهدي املوع�ود! وقد وص�ف الذهبي يف تارخي�ه ،49/9:حتاي�ل املنصور

وإجباره أخاه عيس�ى عىل خلع نفس�ه قال « :وكان السفاح ملا احترض جعل اخلالفة للمنصور

ث�م بعده لعيس�ى ،وقد الطفه املنص�ور وكلمه بألني ال�كالم يف ذلك «خلع نفس�ه» فقال :يا
عيل وعىل املس�لمني ،فلام رأى املنصور
أمرياملؤمنين فكيف باأليمان والعهود واملواثيق التي َّ
امتناعه تغري له وأعرض عنه ،وجعل يقدم املهدي عليه يف املجالس ،ثم رشع املنصور يدس

من حيفر عليه بيته ليس�قط عليه ،فجعل يتحفظ ويتامرض .وقيل بل س�قاه املنصور «الس�م»

فاس�تأذن يف الذهاب إىل الكوفة ليتداوى ،وكان الذي جرأه عىل ذلك طبيبه بختيش�وع وقال

له :واهلل ما أجرس عىل معاجلتك وما آمن عىل نفيس ،فأذن له املنصور ،وبلغت العلة من عيسى
كل مبلغ حتى متعط ش�عره! ثم إنه نصل من علته ثم س�عى موس�ى ولد عيس�ى بن موس�ى
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يف أن يطيع أبوه املنصور خوف ًا عليه منه وعىل نفسه ،ودبر حيلة أوحاها إىل املنصور فقالُ :م ْر
بخنق�ي ُقدَّ ا َم أيب إن مل خيلع نفس�ه! قال :فبعث املنصور من فع�ل به ذلك فصاح أبوه وأذعن
بخلع نفسه وقال :هذه يدي بالبيعة للمهدي»!

وهك�ذا ت�م للمنص�ور م�ا أراد فخلع أخ�اه ،وعق�د املجل�س يف قرصالرصافة ال�ذي بناه

خصيص ًا لولده املهدي! وأحرض الفقهاء والقضاة فشهدوا وبايعوا ويل عهده املهدي املنتظر!
«وخط�ب املنص�ور الناس وأعلمهم ما جرى يف أمر عيس�ى من تقدي�م املهدي عليه ورضاه

بذلك ،وتكلم عيس�ى وس�لم األمر للمهدي فبايع الناس عىل ذلك بيعة حمددة للمهدي ،ثم

لعيسى من بعده»« .تاريخ دمشق.»9/48:

ويف األغ�اين« :313/13:ع�ن الفضل ب�ن إياس اهلذيل الك�ويف ،أن املنص�ور كان يريد البيعة

للمه�دي ،وكان ابن�ه جعف�ر يعرتض علي�ه يف ذلك ،فأم�ر بإحضار الناس فحضروا وقامت
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اخلطباء فتكلموا ،وقالت الشعراء فأكثروا يف وصف املهدي وفضائله ،وفيهم مطيع بن إياس،
فلما ف�رغ من كالم�ه يف اخلطباء وإنش�اده يف الش�عراء ،قال للمنص�ور :ي�ا أمرياملؤمنني حدثنا

فلان عن فالن أن النبي‘قال :املهدي من�ا حممد بن عبد اهلل ،وأمه من غرينا ،يملؤها عدالً

كما ملئ�ت جور ًا! وهذا العباس بن حممد أخوك يش�هد عىل ذلك! ثم أقب�ل عىل العباس فقال
له :أنش�دك اهلل هل س�معت هذا؟ فقال :نع�م ،خماف ًة من املنصور! فأمراملنص�ور الناس بالبيعة
للمهدي .قال :وملا انقىض املجلس وكأن العباس بن حممد مل يأنس به ،قال :أرأيتم هذا الزنديق

إذ كذب عىل اهلل عز وجل ورس�وله ،حتى استش�هدين عىل كذبه فشهدت له خوف ًا ،وشهد كل

علي بأين كاذب! وبلغ اخلرب جعف�ر بن أيب جعفر ،وكان مطي�ع منقطع ًا إليه خيدمه،
م�ن حرض َّ
فخافه وطرده عن خدمته! قال :وكان جعفر ماجن ًا ،فلام بلغه قول مطيع هذا غاظه وشقت عليه

البيعة ملحمد فأخرج «آلته» ثم قال :إن كان أخي حممد هو املهدي ،فهذا القائم من آل حممد».
راج�ع يف حتريفه�م وقبائحه�م :تاري�خ الطبري ،269 /6:واليعق�ويب ،395 /2:ومع�ارف اب�ن قتيب�ة،379/

والنهاي�ة ،111/10:وس�مط النج�وم ،1094/وش�ذرات الذه�ب ،219/1:وعبر الذهب�ي ،207/1:والتحف�ة
اللطيفة ،26/2:واملنار املنيف.149/

ولكنه�م ش�هدوا أن ه�ذا «امله�دي» كان فاج�ر ًا ف�زاد األرض ظلم ًا وجور ًا! وص�ادر أموال
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املس�لمني حثي� ًا وزادهم فق�ر ًا! ورووا أن�ه كان مخار ًا زمار ًا س�فاك ًا للدماء ،وأنجب للمس�لمني
ابنة مغنية رضابة عود هي ُعل َّیة العباس�ية« .خزان�ة األدب »217/11:وكان مغرم ًا بتطيري احلامم،

فح�رف الرواة له حديث النبي‘« :الس�بق إال يف نصل أو خ�ف أو حافر» فأضافوا له «أو
َّ
جناح» فأمر للراوي برصة ذهب« .جمموعة الرسائل للصايف!»424/2:

وكان عنيف� ًا فقت�ل رجل ً
ا لروايته حديث� ًا عن األعم�ش «الصحيح من السيرة »88/1:ورأى

منام ًا أن وجهه أس�ود ف�رزق بأنثى فكان كذل�ك« .الكنى واأللق�اب »319/1:وظل يطارد ابن

عم أبيه ويل عهده ،الذي خلع نفسه من أجله حتى قتله ،وجعل ابنه موسى ويل عهده! « هتذيب

املق�ال .»320/2وس�لط زوجته اخلي�زران فكانت الدول�ة بيدها «الطبري »466/3:وبنى مدينة

سريوان يف جبال إيران ،وهبا مات ودفن«.صبح األعشى .»368/4:وحكم عرش سنني ومات سنة

 ،169وعمر ه  43سنة« .األخبار الطوال .» 386/لذلك اضطر النواصب للقول إنه ليس املهدي!
«منهاج السنة ،98/4:والنهاية.»277/6:

 -11اعترف هارون الرشيد بكذبة أبيه وجده!
يف إعلام ال�ورى 365 /وطبع�ة« ،165/2:عن س�ليامن بن إس�حاق بن س�ليامن بن عيل بن

عب�د اهلل ب�ن العب�اس قال :حدثن�ي أيب قال :كن�ت يوم ًا عند الرش�يد ُ
فذكر امله�دي وما ذكر

م�ن عدل�ه فأطنب يف ذلك ،فقال الرشيد:أحس�بكم حتس�بونه أيب امله�دي! حدثني عن أبيه،
ع�ن ج�ده ،عن اب�ن عباس ،عن أبيه العباس ب�ن عبد املطلب ،أن النبي‘ق�ال له :يا عم،
يمل�ك م�ن ولدي اثنا عشر خليفة ،ثم تكون أمور كرهية ش�ديدة عظيمة ،ث�م خيرج املهدي

م�ن ولدي يصلح اهلل أم�ره يف ليلة ،فيمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا ويمكث يف األرض

ما شاء اهلل ،ثم خيرج الدجال».

ً

 -12اثنا عشر كذابا سيدعون المهدية قبيل ظهور اإلمام ×
اإلرش�اد« :358/ع�ن أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل×قال :الخي�رج القائم حتى خيرج قبله

اثنا عشـر من بني هاشم كلهم يدعو إىل نفسه».
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ويف ال�كايف ،338/1:والنعامين ،151/عن اإلمام الصادق×قال« :ولترُ فع َّن اثنتا عرشة راية

أي من أي! قال املفضل :فبكيت ،فقال م�ا يبكيك يا أبا عبد اهلل؟ فقلت:
مش�تبهة ،ال ُي�درى ٌّ

أي م�ن أي ،فكيف نصنع؟ قال
كي�ف ال أبك�ي وأن�ت تقول ترفع اثنتا عشرة راية ال يدرى ٌّ
الص َّفة فق�ال :يا أبا عبداهلل ترى هذه الش�مس؟ قلت :نعم .قال:
فنظ�ر إىل ش�مس داخلة يف ُّ
واهلل ألمرنا أبني من هذه الشمس».

ويف ابن مح�اد« :291/1:ث�م يسير إىل الع�راق ،وترفع قبل ذل�ك ثنتا عرشة راي�ة بالكوفة،

معروفة منسوبة .ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني ،يدعو إىل أبيه».

-13حرفوا نسخة كتاب ابن عربي وحذفوا نسب اإلمام المهدي #
ننبه اىل التحريف الذي اقرتفته يد من طبع كتاب الفتوحات البن عريب ،فإن عدد ًا من املصادر

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

نقلت نصه عىل نس�ب اإلمام املهدي×وأنه ابن اإلمام احلس�ن العسكري × ،ثم أورد نسبه
اىل علي وفاطم�ة^ ،لكن النواصب حذف�وا ذلك من طبعته! قال يف إل�زام الناصب:292/1:

«الش�يخ األكرب حمي الدين بن العريب يف الباب الس�ادس والس�تني وثالثامئة من الفتوحات:
واعلم�وا أنه ال بد من خروج املهدي لكن ال خيرج حتى متتلئ األرض جور ًا وظل ًام فيملؤها

قس�ط ًا وع�دالً ،ول�و مل يب�ق من الدني�ا إال ي�وم واحد ط�ول اهلل ذل�ك اليوم حت�ى ييل ذلك
اخلليفة ،وهو من عرتة رس�ول اهلل |من ولد فاطمة ،جده احلسين بن عيل بن أيب طالب،

ووال�ده احلس�ن العس�كري ،بن اإلم�ام عيل النق�ي بالن�ون ،بن اإلم�ام حممد التق�ي بالتاء،

بن اإلمام عيل الرضا بن موس�ى الكاظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام حممد الباقر بن
اإلمام زين العابدين عيل بن اإلمام احلسين بن اإلمام عيل بن أيب طالب يواطئ اس�مه اس�م

رس�ول اهلل‘ ،يبايعه املس�لمون ما بني الركن واملقام ،يشبه رسول اهلل يف اخللق بفتح اخلاء

وينزل عنه يف اخللق بضمها ،إذ ال يكون أحد مثل رسولاهلل‘يف أخالقه ،واهلل تعاىل يقول:
َّ َ َ ىَ ُ ُ
َو ِإنك ل َعل خل ٍق َع ِظ ٍمي.
وهو أجىل اجلبهة أقنى األنف ،أسعد الناس به أهل الكوفة ،يقسم املال بالسوية ويعدل يف
الرعية ،يميش اخلرض بني يديه ،يعيش مخس� ًا أو س�بع ًا أو تس�ع ًا ،يقفو أثر رسول اهلل الخيطئ،
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له ملك يس�دده من حيث ال يراه ،يفتح املدينة الرومية بالتكبري مع سبعني ألف ًا من املسلمني،

يع�ز اهلل به اإلسلام بعد ذله ،وحييي�ه بعد موته ،ويض�ع اجلزية ويدعو إىل اهلل بالس�يف فمن

أبى قتل ومن نازعه خذل ،حيكم بالدين اخلالص عن الرأي .إىل آخر كالمه» .انتهى.

وق�د حف�وا نس�به من نس�خة الفتوح�ات املتداولة ،ون�ص كالم�ه« :327/3:إعل�م أيدنا اهلل

أن هلل خليف�ة خي�رج وقد امتلأت األرض جور ًا وظل ًام ،فيملؤها قس�ط ًا وع�دالً ،ولو مل يبق

م�ن الدنيا إال يوم واحد طول اهلل ذلك اليوم حتى ييل هذا اخلليفة من عرتة رس�ول اهلل|

من ولد فاطمة ،يواطئ إسمه إسم رسول اهلل|جده احلسني بن عيل بن أيب طالب ،يبايع

بني الركن واملقام ،يشبه رسول اهلل يف خلقه بفتح اخلاء ،وينزل عنه يف اخللق بضم اخلاء ،ألنه
ال يك�ون أحد مثل رس�ول اهلل يف أخالقه واهلل يقول في�هَ :وإِن ََّك َلعَلىَ ُخ ُل ٍ
�ق َعظِي ٍم .هو أجىل
اجلبه�ة أقنى األنف ،أس�عد الناس به أهل الكوفة ،يقس�م املال بالس�وية ،ويعدل يف الرعية،

ويفص�ل يف القضي�ة ،يأتيه الرجل فيقول له :يا مهدي أعطن�ي ،وبني يديه املال ،فيحثي له يف

ثوب�ه ما اس�تطاع أن حيمل�ه! خيرج عىل فرتة من الدي�ن ،يزع اهلل به ما ال ي�زع بالقرآن ،يميس
ا بخيل ً
جاهل ً
ا جبان ًا ويصب�ح أعلم الناس أكرم الناس أش�جع الناس ،يصلح�ه اهلل يف ليلة!

يميش النرص بني يديه ،يعيش مخس� ًا أو س�بع ًا أو تس�ع ًا ،يقفو أثر رسول اهلل ال خيطئ ،له ملك
يسدده من حيث ال يراه ،حيمل الكل ويقوي الضعيف يف احلق ،ويقري الضيف ،ويعني عىل
نوائب احلق ،يفعل ما يقول ويقول ما يعلم ،ويعلم ما يشهد.

يفتح املدينة الرومية بالتكبري يف س�بعني ألف ًا من املس�لمني من ولد إسحاق ،يشهد امللحمة

العظم�ى مأدب�ة اهلل بم�رج عكا .يبي�د الظلم وأهل�ه يقيم الدي�ن ،ينفخ الروح يف اإلسلام،
يع�ز اإلسلام ب�ه بع�د ذله وحيي�ا بع�د موت�ه ،يض�ع اجلزي�ة ويدع�و إىل اهلل بالس�يف ،فمن

أبی قتل ،ومن نازعه خذلُ ،يظهر من الدين ما هو الدين عليه يف نفسه ،ما لو كان رسول اهلل
حلك�م ب�ه .يرفع املذاه�ب من األرض فال يبق�ى إال الدي�ن اخلالص .أعداؤه مقل�دة العلامء

أهل اإلجتهاد ملا يرونه من احلكم بخالف ما ذهبت إليه أئمتهم ،فيدخلون كره ًا حتت حكمه
خوف ًا من سيفه وسطوته ورغبة فيام لديه.
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يف�رح به عامة املس�لمني أكثر م�ن خواصهم ،يبايع�ه العارفون باهلل من أه�ل احلقائق عن

شهود وكشف ،بتعريف إهلي.

ل�ه رج�ال إهليون يقيمون دعوته وينرصون�ه ،هم الوزراء حيملون أثق�ال اململكة ويعينونه

على ما قلده اهلل .ينزل عليه عيس�ى بن مري�م باملنارة البيضاء برشقي دمش�ق بني مهرودتني،
متكأ عىل ملكني ملك عن يمينه وملك عن يس�اره ،يقطر رأس�ه ماء مثل اجلامن يتحدر ،كأنام

خ�رج م�ن ديامس ،والن�اس يف صالة العصـر ،فيتنح�ى له اإلمام من مقام�ه ،فيتقدم فيصيل
بالناس يؤم الناس بسنة حممد.

يكس�ـر الصلي�ب ويقتل اخلنزير ،ويقب�ض اهلل املهدي إليه طاهر ًا مطه�ر ًا ،ويف زمانه يقتل

السفياين عند شجرة بغوطة دمشق ،وخيسف بجيشه يف البيداء بني املدينة ومكة حتى ال يبقى من
اجليش إال رجل واحد من جهينة ،يستبيح هذا اجليش مدينة الرسول‘ثالثة أيام ثم يرحل
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يطلب مكة ،فيخسف اهلل به يف البيداء ،فمن كان جمبور ًا من ذلك اجليش مكره ًا حيرش عىل نيته.

القرآن حاكم والس�يف مبيد ،ولذلك ورد يف اخلرب :إن اهلل يزع بالس�لطان ما اليزع بالقرآن:
خـــتم األولــياء شهـيــد
أال إن
َ
ٍ
أحـمد
املـهدي من آل
هو الـسيد
ُّ
هو الشمس جيلو كل غم وظلمـة

وعـني إمـام الــعــاملني فـقـيدُ
ُ

هو الصــارم اهلنـدي حني يبيد

الوسمي حني جيود
هو الوابــل
ُّ

وق�د جاءكم زمانه وأظلكم أوانه ،وظهر يف الق�رن الرابع الالحق بالقرون الثالثة املاضية

ق�رن رس�ول اهلل‘وهو قرن الصحاب�ة ،ثم الذي يليه ،ث�م الذي ييل الثاين ،ث�م جاء بينهام
فترات وحدثت أم�ور ،وانترشت أهواء ،وس�فكت دماء ،وعاثت الذئ�اب يف البالد ،وكثر

الفس�اد ،إىل أن ط�م اجلور وطام س�يله ،وأدبر هنار الع�دل بالظلم حني أقبل ليله .فش�هداؤه
خري الش�هداء ،وأمناؤه أفضل األمناء .وإن اهلل يس�توزر له طائفة خبأهم له يف مكنون غيبه،

أطلعهم كش�ف ًا وش�هود ًا عىل احلقائق ،وما هو أمر اهلل عليه يف عباده ،فبمش�اورهتم يفصل ما
يفصل ،وهم العارفون الذين عرفوا ما َث َّم.

وأما هو يف نفس�ه فصاحب س�يف حق وسياس�ة مدني�ة ،يعرف من اهلل قدر م�ا حتتاج إليه

مرتبت�ه ومنزل�ه ،ألنه خليفة مس�دد ،يفهم منطق احليوان ،يس�ـري عدل�ه يف اإلنس واجلان،
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َ َ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ ُ مْ ُ ْ
الؤ ِم ِن نَي.
م�ن أرسار علم وزرائه الذين اس�توزرهم اهلل له قوله تعاىل :وكان حقا علين���ا نصر
وهم عىل أقدام رجال من الصحابة ،صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه .وهم من األعاجم ما فيهم

عريب! لكن ال يتكلمون إال بالعربية ،هلم حافظ ليس من جنسهم ما عىص اهلل قط ،هو أخص
ال�وزراء وأفضل األمناء ،فأعطاهم اهلل يف هذه اآلية التي اختذوها هجري ًا ويف ليلهم س�مري ًا،
أفضل علم الصدق حاالً وذوق ًا ،فعلموا أن الصدق س�يف اهلل يف األرض ،ما قام بأحد وال
اتصف به إال نرصه اهلل ،ألن الصدق نعته والصادق اس�مه ،فنظروا بأعني س�ليمة من الرمد،
وس�لكوا بأقدام ثابتة يف س�بيل الرش�د ،فلم يروا احلق قيد مؤمن ًا من مؤمن ،بل أوجب عىل

نفسه نرص املؤمنني».

**
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الفصل التاسع

صفات املهدي
من صفات اإلمام املهدي× البدنية واملعنوية

 -1أجلی الجبهة أقنى األنف أفلج الثنايا
روى أب�و داود يف س�ننه« :107/4:ع�ن أيب س�عيد اخل�دري ،قال رس�ول اهلل‘ :املهدي

مني ،أجىل اجلبهة ،أقنى األنف ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ،كام ملئت جور ًا وظل ًام .يملك

س�بع س�نني».ورواه ابن مح�اد ،369/1:و  ،373بع�دة أحادي�ث ،وعب�د ال�رزاق .372/11:و أمح�د،17/3 :

عن أيب س�عيد« :قال رس�ول اهلل‘ :ال تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي ،أجىل
أقنى ،يمأل األرض عدالً كام ملئت قبله ظل ًام ،يكون سبع سنني».

ويف ال�در املنث�ور« :57/6:وأخ�رج أمح�د ،وأب�و داود ،ع�ن أيب س�عيد اخل�دري ق�ال

رسولاهلل| ..يكون سبع سنني».

ويف مس�ند أيب يعلى ،367/2:عن أيب س�عيد« :ليقوم�ن عىل أمتي من أهل بيت�ي أقنى أجىل،

يوسع األرض عدالً كام وسعت ظل ًام وجور ًا ،يملك سبع سنني».
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ويف س�نن الداين« ،94/عن أيب س�عيد اخلدري :قال رس�ول اهلل‘ :يقوم يف آخر الزمان

رجل من عرتيت ،شاب حسن الوجه ،أجىل اجلبني ،أقنى األنف ،يمأل األرض قسط ًا وعدالً

كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،ويملك كذا سبع سنني».

ورواه احلاكم :557/4:وصححه عىل رشط مس�لم« :عن أيب س�عيد :قال رس�ول اهلل‘:

املهدي منا أهل البيت أشم األنف أقنى أجىل ،يعيش هكذا ،وبسط يساره وإصبعني من يمينه
املسبحة واإلهبام ،وعقد ثالثة».

وابن محاد ،373/1:عن أيب سعيد« :قال رسول اهلل‘ :املهدي أجىل اجلبني ،أقنی األنف».

ونحوه عبد الرزاق ،372/11:ومعامل السنن ،344/4 :والسنن يف الفتن .1038/5 :الخ

وأجىل اجلبهة :أي جبهته عريضة عالية.أقنى األنف :أنفه طويل مع دقة أرنبته واحديداب فيه.

وقوله :يملك س�بع س�نني ،فالصحيح أن هدنته مع الروم تطول س�بع س�نني ،وي�أيت بيانه يف

فصل مدة ملكه×.

ورواه من مصادرنا :دالئل اإلمامة ،251/كأيب يعىل ،ويف ،258/كرواية أمحد ،عن أيب سعيد

وروى يف الفردوس« :221/4:عن حذيفة ،عن النبي‘ :املهدي رجل من ولدي وجهه

كالقمر الدري ،اللون لون عريب واجلسم جسم إرسائييل ،يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا،
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ي�رىض بخالفت�ه أه�ل السماء وأه�ل األرض والطير يف اهل�واء .يمل�ك عرشي�ن س�نة».
والعل�ل املتناهي�ة ،858/2:ودالئ�ل اإلمام�ة ،233/وعن�ه العم�دة ،439/والطرائ�ف ،178/1:بتف�اوت يسير.

ول�ون ع�ريب :أي حنط�ي أو أبي�ض ،وق�د ورد يف صف�ة امله�دي×أن لون�ه ل�ون النبي‘
أبي�ض مرشب بحمرة .وجس�م إرسائييل :أي طويل مملوء كأجس�ام أبن�اء يعقوب×وقد كان
بن�و إبراهي�م معروفني بكامل أجس�امهم ومجاهلم ،فصف�ات إبراهيم×ظاهرة يف املهدي×.

الطري يف اهلواء :أي يكون الرضا باملهدي×عام ًا يشمل املجتمع والطبيعة.

 -2شيخ السن شاب المنظر اليهرم بمرور األيام
يف كمال الدين« :652/2:عن أيب الصلت اهلروي قال قلت للرضا× :ما عالمات القائم

منكم إذا خرج؟ قال :عالمته أن يكون شيخ السن شاب املنظر ،حتى أن الناظر إليه ليحسبه

ابن أربعني سنة أو دوهنا ،وإن من عالماته أن الهيرم بمرور األيام والليايل ،حتى يأتيه أجله».
ويف النعماين188/و« :211ع�ن علي ب�ن أيب محزة ،عن أيب عب�د اهلل ×أنه ق�ال :لو قد قام

القائ�م ألنكره الناس ،ألنه يرجع إليهم ش�اب ًا موفق� ًا ،ال يثبت عليه إال من قد أخذ اهلل ميثاقه
يف ال�ذر األول .ويف غري هذه الرواية أنه قال× :وإن أعظم البلية أن خيرج إليهم صاحبهم

شاب ًا وهم حيسبونه شيخ ًا كبري ًا».

َّ
مبدح البطن
 -3أبيض اللون ،مشرب بحمرة،
يف كامل الدين« :653/2:عن أيب اجلارود زياد بن املنذر ،عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر،

ع�ن أبيه ،عن جده^قال :ق�ال أمرياملؤمنني ×وهو عىل املنرب :خيرج رجل من ولدي يف

آخ�ر الزمان أبيض اللون ،مشرب باحلمرة ،مبدح البطن عريض الفخذين ،عظيم مش�اش
املنكبني ،بظهره ش�امتان ،ش�امة عىل لون جلده وشامة عىل شبه شامة النبي‘ ،له اسامن:

إسم خيفى وإسم يعلن ،فأما الذي خيفى فأمحد ،وأما الذي يعلن فمحمد ،إذا هز رايته أضاء هلا
ما بني املرشق واملغرب ،ووضع يده عىل رؤوس العباد ،فال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من

زبر احلديد ،وأعطاه اهلل تعاىل قوة أربعني رجالً ،وال يبقى ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة
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وهو يف قربه ،وهم يتزاورون يف قبورهم ،ويتبارشون بقيام القائم صلوات اهلل عليه».

 -4غائر العينين مشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين
النعماين« :215/ع�ن محران بن أعني قال :قل�ت أليب جعفر الباق�ر× :جعلت فداك إين
ق�د دخل�ت املدينة ويف ِح ْق َو َّي مهيان فيه ألف دينار ،وقد أعطيت اهلل عهد ًا أنني أنفقها ببابك
دين�ار ًا دين�ار ًا ،أو جتيبني فيام أس�ألك عن�ه! فقال :يا محران س�ل جتب ،وال تنفق�ن دنانريك،
فقل�ت :س�ألتك بقرابتك من رس�ول اهلل‘أنت صاحب هذا األمر والقائ�م به؟ قال :ال.

قل�ت :فمن هو بأيب أنت وأمي؟ فق�ال :ذاك املرشب محرة الغائر العينني ،املرشف احلاجبني،

العريض ما بني املنكبني ،برأسه حزاز ،وبوجهه أثر ،رحم اهلل موسى».

وفيه�ا :ع�ن مح�ران ،ق�ال :فقل�ت ل�ه :أن�ت القائ�م؟ فق�ال :ق�د ولدين رس�ول اهلل‘
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وإين املطال�ب بال�دم ويفعل اهلل ما يش�اء ،ثم أع�دت عليه ،فقال :قد عرف�ت حيث تذهب.
صاحبك املبدح البطن ،ثم احلزاز برأسه ،ابن األرواع رحم اهلل فالن ًا».

ويف النعامين« :216/بالقائم عالمتان :ش�امة يف رأس�ه وداء احلزاز برأسه ،وشامة بني كتفيه

من جانبه األيرس ،حتت كتفه األيرس ورقة ،مثل ورقة اآلس».

ومرشف احلاجبني :أي يف وس�طهام ارتفاع .واحلزاز :ما يكون يف الش�عر مثل النخالة .ويبدو يل أن احلزاز كان صفة

أحد مدعي املهدية ،فجعلوها للمهدي صلوات اهلل عليه ،كقوهلم إنه ُيتأيت بالكالم ،وسيأيت القول يف مبدح البطن!

 -5إسمه إسمي ..وشمائله شمائلي
كمال الدي�ن« :411/2:عن اإلم�ام الصادق× :قال رس�ول اهلل‘ :القائ�م من ولدي

إس�مه إسمي وكنيته كنيتي ،وشامئله شامئيل ،وسنته سنتي ،يقيم الناس عىل ملتي ورشيعتي،

ویدعوه�م إىل كت�اب ريب عز وجل .من أطاعه فقد أطاعني ،وم�ن عصاه فقد عصاين ،ومن

أنك�ره يف غيبت�ه فقد أنكرين ،ومن كذبه فقد كذبني ،ومن صدقه فقد صدقني .إىل اهلل أش�كو
املكذبني يل يف أمره ،واجلاحدين لقويل يف شأنه ،واملضلني ألمتي عن طريقته ،وسيعلم الذين

ظلم�وا أي منقل�ب ينقلبون» .والشمائل :الطبائ�ع ،وتطلق عىل مالمح الب�دن .وقد دلت هذه
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األحاديث عىل ش�بهه بجده رس�ول اهلل‘يف خلقه وخلقه واتباعه لس�نته ،وجتديده اإلسلام

وبسط نوره .وكفى به مقام ًا عظي ًام.

 -6سيرة المهدي×في ملبسه
ال�كايف 411/1:و« :444/6:عن محاد بن عثامن قال :حرضت أبا عبد اهلل×وقال له رجل:

أصلح�ك اهلل ذك�رت أن عيل ب�ن أيب طالب×كان يلبس اخلش�ن ،يلب�س القميص بأربعة

دراهم وما أشبه ذلك ،ونرى عليك اللباس اجلديد؟ فقال له :إن عيل بن أيب طالب×كان
ش�ه َر به ،فخري لباس كل زمان
يلب�س ذل�ك يف زمان ال ينكر عليه ،ولو لبس مثل ذلك اليوم ِّ

لباس أهله ،غري أن قائمنا أهل البيت ،إذا قام لبس ثياب عيل ،وسار بسرية عيل×».

ويف حت�ف العق�ول« :446/ع�ن معم�ر بن خلاد أنه ق�ال للرضا× :عج�ل اهلل فرجك.
كف س�ويق خمتوم
فق�ال× :ي�ا معمر ذاك فرجكم أنتم ،فأم�ا أنا فواهلل ما هو إال ِم ْز َو ٌد فيه ُّ

بخاتم» .أي إذا ملكنا تتنعمون أنتم ،أما أنا فأساوي فقراء الناس ،ويكون طعامي كأقل الناس،
كام كان يفعل أمرياملؤمنني×.

ُ
 -7عدم ثبوت صفةْ :أز َيل الفخذين
رشح النه�ج« :281/1:إسماعيل ب�ن عب�اد ع�ن عيل×أن�ه ذك�ر امله�دي وق�ال إن�ه من

ول�د احلسين×وذكرحليته فق�ال :رج�ل أجىل اجلبين أقنى األن�ف ضخم البط�نْ ،أز َي ُل

الفخذي�ن ،أبل�ج الثناي�ا بفخ�ذه اليمنى ش�امة .وذكر ه�ذا احلدي�ث بعينه عبد اهلل ب�ن قتيبة
يف كت�اب غري�ب احلدي�ث» .وذك�ره يف ،130/19:ويف غري�ب احلدي�ث الب�ن اجل�وزي ،449/1 :وق�ال:
أزيل الفخذين ،واملراد انفراج فخذيه وتباعد ما بينهام وهو الزَّ َيل.

ويف النعماين ،214/ع�ن أيب وائ�ل قال« :نظ�ر أمرياملؤمنني عيل×إىل احلسين× فقال:

إن ابني هذا س�يد كام سماه رسول اهلل‘سيد ًا ،وسيخرج اهلل من صلبه رج ً
ال باسم نبيكم،
يش�بهه يف اخلل�ق واخللق ،خيرج على حني غفلة من الن�اس ،وإماتة للح�ق وإظهار للجور،
واهلل ل�و مل خي�رج لرضبت عنقه ،يفرح بخروجه أهل السماوات وس�كاهنا ،وهو رجل أجىل
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اجلبني ،أقنى االنف ،ضخم البطن ،أزيل الفخذين ،بفخذه اليمنى شامة ،أفلج الثنايا ،ويمأل

األرض عدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

«أز َي�ل الفخذي�ن» م�ن طري�ق أهل البي�ت^ ،وه�ذه الرواي�ة ع�ن
أق�ول :مل ت�رد صف�ة ْ

أمرياملؤمنني×م�ن رواة غير ش�يعة ،وق�د تكون ه�ذه الصفة مثل احل�زاز موضوع�ة لتنطبق

عىل شخص أفحج ادعى املهدية.

�ـر ٌب باحلم�رةُ ،م َبدَّ ح البطن،
نع�م ورد يف كمال الدين ،653/2:عن اإلمام الباقر×ُ «:م ْش َ

عري�ض الفخذي�ن ،عظي�م مش�اش املنكبين» .وع�رض الفخذي�ن ضخامتهما ،وه�و غير
األزيل األفحج.

وقد رووا أن عمر كان أفحج ،ففي تفسري الطربي « :794/2بينام عمر يصيل وهيوديان خلفه

وكان عم�ر إذا أراد أن يرك�ع خوى ،فق�ال أحدهم لصاحبه :أهو هو؟ فلما انفتل عمر قال:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رأي�ت ق�ول أحدكم لصاحبه أهو هو! فقاال :إنا نجد يف كتابنا قرن ًا من حديد يعطى ما يعطى

حزقيل الذي أحيا املوتى بإذن اهلل».

ومعنى خوى :أنه كان اليس�تطيع الركوع بش�كل طبيعي ،فزعم اليهوديان تقرب ًا اىل عمر ،أن

الفحج« .الفاي�ق »200/1:وخففه بعضهم
ذل�ك عالم�ة رجل حييي املوت�ى كحزقيل! َّ
والز َي�لَ :
فجعله شبيه ًا بال َف َحج.

قال ابن األثري يف النهاية« :325/2:يف حديث عيل ريض اهلل عنه ،ذكر املهدى فقال:إنه أزيل

الفخدين أي منفرجهام ،وهو الزيل ،والتزيل».

«والز َيل بالتحري�ك :تباعد ما بني الفخذين كالفحج .ورجل
ويف لس�ان العرب:317/11:
َّ

أزيل الفخذين :منفرجهام متباعدمها ،وهو من ذلك ألن املتباعد مفارق.

عيب ال يكون يف املعصوم×.
والنتيجة :أن َّ
الز َيل هو ال َف َحج أوشبهه ،وهو ٌ
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من صفاته المعنوية
 -1يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي
يف هن�ج البالغ�ة 21/2:و« :36/4:يعطف اهلوى عىل اهل�دى ،إذا عطفوا اهلدى عىل اهلوى،

ويعطف الرأي عىل القرآن ،إذا عطفوا القرآن عىل الرأي .حتى تقوم احلرب بكم عىل ساق،
بادي ًا نواجذها ،مملوءة أخالفها ،حلو ًا رضاعها ،علق ًام عاقبتها! أال ويف غد ،وسيأيت غد بام ال
تعرفون ،يأخذ الوايل من غريها عامهلا عىل مس�اوئ أعامهلا ،وخترج له األرض أفاليذ كبدها،

وتلقي إليه سل ًام مقاليدها ،فرييكم كيف عدل السرية ،وحييي ميت الكتاب والسنة».

ويف هن�ج البالغ�ة ،رشح الصال�ح« :208/وأخذوا يمين ًا وشماالً ،ضعن ًا يف مس�الك الغي،

وترك ًا ملذاهب الرش�د ،فال تس�تعجلوا ما هو كائن مرصد ،وتس�تبطئوا ما جيئ به الغد .فكم
من مس�تعجل بام إن أدركه و َّد أنه مل يدركه .وما أقرب اليوم من تباشير غد .يا قوم هذا أبان

ورود كل موعود ،ودن ُُّو من طلعة ما التعرفون.

أال إن من أدركها منا يرسي فيها برساج منري ،وحيذو فيها عىل مثال الصاحلني ،ليحل فيها

ربق ًا ،ويعتق فيها رق ًا ،ويصدع شعب ًا ،ويشعب صدع ًا.

يف سرتة عن الناس ،اليبرصالقائف أثره ولو تابع نظره ،ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القني

النص�ل ،تجُلى بالتنزيل أبصارهم ،و ُيرمى بالتفسير يف مس�امعهم ،ويغبق�ون كأس احلكمة

بعد الصبوح».

ٌ
ٌ
معدن عريق وشخصية ربانية
-2
النعماين« :212/ع�ن احلسين ب�ن عيل^ق�ال :ج�اء رج�ل إىل أمرياملؤمنني فق�ال له :يا

أمرياملؤمنني نبئنا بمهديكم هذا؟ فقال :إذا درج الدارجون َّ
وقل املؤمنون ،وذهب املجلبون،

فهناك هناك ،فقال :يا أمرياملؤمنني ممن الرجل؟ فقال :من بني هاشم ،من ذروة طود العرب،

وبح�ر مغيضها إذا وردت ،وخمف�ر أهلها إذا ُأتيت ،ومعدن صفوهتا إذا اكتدرت ،ال جيبن إذا

مشمر مغلولب،
املنايا هكعت ،وال خيور إذا املنون اكتنعت ،والينكل إذا الكامة اصطرعت،
ٌ
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ظف�ر رضغام�ة ،حصد خمدش ذكر ،س�يف من س�يوف اهلل ،رأس قثم ،نش�و رأس�ه يف باذخ
ٌ
الس�ؤدد ،وغ�ارز جمده يف أكرم املحتد .فلا يرصفنك عن بيعته ص�ارف عارض ،ينوص إىل
الفتنة كل مناص ،إن قال فرش قائل ،وإن سكت فذو دعاير.

ثم رجع إىل صفة املهدي×فقال :أوسعكم كهف ًا ،وأكثركم عل ًام ،وأوصلكم رمح ًا ،اللهم

فاجعل بعثه خروج ًا من ال ُغمة ،وامجع به شمل األمة .فإن خار اهلل لك فاعزم ،وال ِ
تنثن عنه

َّ
جتوزن عنه إن هديت إليه ،هاه ،وأومأ بيده إىل صدره ،شوق ًا إىل رؤيته».
إن ُوفقت له ،وال

 -3قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها
هن�ج البالغة رشح الصال�ح 263/خطبة « :182ق�د لبس للحكمة جنته�ا ،وأخذها بجميع

أدهبا من اإلقبال عليها واملعرفة هبا ،والتفرغ هلا ،فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها ،وحاجته
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

التي يس�أل عنها ،فهو مغرتب إذا اغرتب اإلسلام ،ورضب بعس�يب ذنبه ،وألصق األرض

بجرانه .بقية من بقايا حجته ،خليفة من خالئف أنبيائه».

وقال يف رشح النهج« :95/10:هذا الكالم فرسه كل طائفة عىل حس�ب اعتقادها ،فالشيعة

اإلمامي�ة تزعم أن املراد به املهدى املنتظر عنده�م .والصوفية يزعمون أنه يعنى به ويل اهلل يف

األرض ،وعندهم أن الدنيا ال ختلو من األبدال وهم أربعون ،ومن األوتاد وهم سبعة ،ومن

القط�ب وهو واحد ،فإذا مات القطب صار أحد الس�بعة قطب ًا عوضه ،وصار أحد األربعني

وتد ًا عوض الوتد ،وصار بعض األولياء الذين يصطفيهم اهلل تعاىل أبداالً ،عوض ذلك البدل.
وأصحابن�ا «املعتزل�ة» يزعم�ون أن اهلل تعاىل ال خييل األم�ة من مجاعة م�ن املؤمنني العلامء

بالع�دل والتوحي�د ،وأن اإلمج�اع إنما يكون حج�ة باعتب�ار أقوال أولئ�ك العلماء ،لكنه ملا

تع�ذرت معرفته�م بأعياهن�م ،اعتبر إمجاع س�ائر العلامء ،وإنما األصل قول أولئ�ك .قالوا:
وكالم أمرياملؤمنني×ليس يشير فيه إىل مجاعة أولئك العلماء من حيث هم مجاعة ،ولكنه

يص�ف ح�ال كل واحد منهم فيقول :م�ن صفته كذا ،ومن صفته كذا .والفالس�فة يزعمون

أن مراده×هب�ذا ال�كالم الع�ارف ،وهل�م يف العرف�ان وصف�ات أرباب�ه كالم يعرف�ه م�ن

له أنس بأقواهلم.
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ولي�س يبعد عندي أن يري�د به القائم من آل حممد×يف آخر الوق�ت إذا خلقه اهلل تعاىل،

وإن مل يك�ن اآلن موج�ود ًا ،فليس يف الكالم ما يدل عىل وجوده اآلن ،وقد وقع اتفاق الفرق

من املسلمني أمجعني عىل أن الدنيا والتكليف الينقيض إال عليه».

 -4يطبق القرآن ويعلمه للناس كما أنزل
ال�كايف« :396/8:ع�ن أمح�د ب�ن عم�ر :ق�ال أب�و جعفر×وأت�اه رج�ل فقال ل�ه :إنكم

أه�ل بيت رمحة اختصك�م اهلل تبارك وتعاىل هبا ،فقال له :كذل�ك نحن واحلمد هلل ،ال ندخل

أح�د ًا يف ضالل�ة ،وال نخرجه من هدى .إن الدنيا ال تذه�ب حتى يبعث اهلل عز وجل رج ً
ال

منا أهل البيت يعمل بكتاب اهلل ،اليرى فيكم منكر ًا إال أنكره».

ويف اإلرش�اد ،365/عن أيب جعفر ×أنه قال« :إذا قام قائم آل حممد×رضب فس�اطيط

يعل�م الن�اس القرآن عىل ما أن�زل اهلل عز وجل ،فأصعب ما يكون عىل م�ن حفظه اليوم ألنه

خيالف فيه التأليف» .وإثبات اهلداة.556/3:

ويف البصائر ،193/عن س�امل بن أيب س�لمة« :قال قرأ رجل عىل أيب عبد اهلل×وأنا أس�مع

ُف عن هذه
حروف� ًا من الق�رآن ليس عىل ما يقرؤها الن�اس ،فقال أبو عبد اهلل×َ :م ْه َم� ْه ك َّ
الق�راءة ،إق�رأ كام يق�رأ الناس حتى يق�وم القائم ،فإذا ق�ام قرأ كتاب اهلل عىل ح�دِّ ه ،وأخرج

املصحف الذي كتبه عيل× .وقال :أخرجه عيل×إىل الناس حيث فرغ منه وكتبه ،فقال

هل�م :هذا كتاب اهلل كما أنزل اهلل عىل حممد‘وقد مجعته بني اللوحين ،قالوا :هو ذا عندنا
مصحف جامع فيه القرآن ،ال حاجة لنا فيه! قال :أما واهلل ال ترونه بعد يومكم هذا أبد ًا! إنام
عيل أن أخربكم به حني مجعته لتقرؤوه».
كان َّ

ويف النعماين ،317/ع�ن حب�ة العرين ،ق�ال« :قال أمرياملؤمنين × :كأين أنظر إىل ش�يعتنا

بمس�جد الكوفة قد رضبوا الفس�اطيط يعلمون الناس القرآن كام أنزل .أما إن قائمنا إذا قام

كرسه وسوى قبلته».
َ
َ
ْ َ
ويف ال�كايف« :287/8:عن عاص�م بن محيد ،عن أيب جعفر×يف قوله عز وجلَ :ولقد آت ْي َنا
ْ َ َ َ ْ َ
اب فاخ ُت ِلف ِف ِيه؟ قال :اختلفوا كام اختلفت هذه األمة يف الكتاب وس�يختلفون
ُموس ال ِكت
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يف الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثري فيقدمهم فيرضب أعناقهم».
أق�ول :يقصد×أهن�م يعلموهن�م الق�رآن على نس�خة عيل×الت�ي توارثه�ا األئم�ة^

وهي تتفاوت مع القرآن يف ترتيب بعض آياته ،وليس يف الزيادة والنقصان.

ففي اإلحتجاج« :155/1:عن أيب ذر الغفاري :ملا تويف رسول اهلل‘مجع عيل× القرآن

وجاء به إىل املهاجرين واألنصار وعرضه عليهم ،ملا قد أوصاه بذلك رس�ول اهلل‘...فلام

اس�تخلف عمر س�أل علي ًا أن يدفع إليهم القرآن فقال :يا أبا احلس�ن إن جئت بالقرآن الذي

كنت قد جئت به إىل أيب بكر حتى نجتمع عليه فقال× :هيهات ليس إىل ذلك س�بيل ،إنام
جئ�ت به إىل أيب بكر لتقوم احلجة عليك�م وال تقولوا يوم القيامة :إنا كنا عن هذا غافلني ،أو

تقولوا :ما جئتنا به ،إن القرآن الذي عندي ال يمسه إال املطهرون واألوصياء من ولدي! قال
عم�ر :فه�ل إلظهاره وقت معلوم.فقال :نعم إذا قام القائم م�ن ولدي يظهره وحيمل الناس
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عليه فتجري السنة به».

 -5الشريد الطريد الفريد الوحيد ،المفرد من أهله!
يف النعماين« :178/ع�ن عب�د األعلى بن حصين الثعلبي ع�ن أبيه ق�ال :لقيت أب�ا جعفر

حممد بن عيل×يف حج أو عمرة فقلت له :كربت سني ودق عظمي فلست أدري يقىض يل

لق�اؤك أم ال فاعه�د إيل عهد ًا وأخربين متى الفرج؟ فقال :إن الرشيد الطريد الفريد الوحيد،
املفرد من أهله ،املوتور بوالده ،املكنى بعمه ،هو صاحب الرايات ،واسمه إسم نبي .فقلت:
أعد عيل ،فدعا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب يل فيها» .ويف رواية« :فقال :أحفظت أم أكتبها

ل�ك؟ فقلت :إن ش�ئت ،فدعا بكراع من أديم أو صحيف�ة فكتبها يل ثم دفعها إيل .وأخرجها
حصني إلينا فقرأها علينا ثم قال :هذا كتاب أيب جعفر ×».

ويف النعماين ،179/عن اإلمام الباقر×« :صاحب هذا األمر هو الطريد ،الرشيد ،املوتور

بأبيه ،املكنى بعمه ،املفرد من أهله ،إسمه إسم نبي».

ويف كمال الدي�ن ،303/1:ع�ن األصب�غ ب�ن نبات�ة ق�ال« :س�معت أمرياملؤمنني×يقول:

صاحب هذا األمر :الرشيد ،الطريد ،الفريد ،الوحيد».
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 -6معه راية النبي  |ومواريثه ،ومواريث األنبياء^
النعماين ،315/عن أيب جعف�ر الباقر×« :إن القائم هيبط من ثني�ة ذي طوى ،يف عدة أهل

بدر ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،حتى يس�ند ظهره إىل احلجر األس�ود ،وهيز الراية الغالبة.

قال عيل بن أيب محزة :فذكرت ذلك أليب احلسن موسى بن جعفر× فقال :كتاب منشور».
وعن�ه البح�ار ،370/52:وقال« :أي هذا مثبت يف الكتاب املنش�ور ،أو معه الكتاب ،أو الراية

كتاب منشور».

ويف النعماين« :307/ع�ن أيب بصري ق�ال :قال أب�و عبد اهلل×:ملا التق�ى أمرياملؤمنني×

وأه�ل البرصة نرش الراية راية رس�ول اهلل‘فزلزلت أقدامهم ،فام اصفرت الش�مس حتى
قالوا :آمنا يا بن أيب طالب ،فعند ذلك قال :ال تقتلوا األرسى وال جتهزوا عىل اجلرحى ،وال

تتبعوا مولي ًا ،ومن ألقى سالحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن .وملا كان يوم صفني سألوه

نش�ـر الراية فأبى عليهم فتحملوا عليه باحلس�ن واحلسين وعامر بن يارس ،فقال للحسن :يا
بني إن للقوم مدة يبلغوهنا وإن هذه راية الينرشها بعدي إال القائم صلوات اهلل عليه».
َّ
 -7معه سالح رسول اهلل  |

اإلرش�اد ،274/ع�ن الص�ادق×ِ :
ْت يف القل�وب ،و َن ْق ٌر يف
غاب�ر،
«ع ْل ُمنَا
ومزب�ور ،و َنك ٌ
ٌ
ٌ

األسماع .وإن عندن�ا اجلف�ر األمح�ر ،واجلفر األبي�ض ،ومصح�ف فاطم�ة÷ .وإن عندنا
اجلامع�ة فيه�ا مجي�ع م�ا حيتاج الن�اس إليه .فس�ئل عن تفسير هذا ال�كالم فقال :أم�ا الغابر

فالعل�م بام يكون ،وأم�ا املزبور :فالعلم بام كان ،وأما النكت يف القل�وب فهو اإلهلام ،والنقر

يف األسماع :حدي�ث املالئك�ة ،نس�مع كالمهم وال ن�رى أش�خاصهم ،وأما اجلف�ر األمحر:

فوع�اء في�ه سلاح رس�ول اهلل | ،ولن خيرج حت�ى يقوم قائمن�ا أهل البي�ت .وأما اجلفر
األبي�ض :فوع�اء في�ه توراة موس�ى وإنجي�ل عيس�ى وزب�ور داود وكت�ب اهلل األوىل .وأما

مصح�ف فاطمة÷ففي�ه ما يكون من حادث ،وأسماء كل من يملك إىل أن تقوم الس�اعة.
وأم�ا اجلامع�ة :فه�ي كتاب طوله س�بعون ذراع� ًا ،أماله رس�ول اهلل‘من فل�ق فيه وخط
علي ب�ن أيب طالب×بيده ،فيه واهلل مجيع ما حيتاج الناس إليه إىل ي�وم القيامة ،حتى أن فيه
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أرش اخل�دش واجلل�دة ونصف اجلل�دة .وكان×يقول :إن حديث�ي حديث أيب ،وحديث

أيب حدي�ث ج�دي ،وحدي�ث ج�دي حدي�ث علي ب�ن أيب طال�ب أمرياملؤمنين ،وحديث
عيل أمرياملؤمنني حديث رسول اهلل| ،وحديث رسول اهلل قول اهلل عز وجل».

ويف البصائ�ر« :188/عن أيب بصري أنه قال لإلم�ام الصادق× :جعلت فداك إين أريد أن

أملس صدرك ،فقال :إفعل ،فمسس�ت صدره ومناكبه فقال :ومل َ يا أبا حممد؟ فقلت :جعلت

عريض ما
ف�داك إين س�معت أب�اك وهو يقول :إن القائم واس�ع الصدر مسرتس�ل املنكبين
ُ
بينهام ،فقال :يا أبا حممد إن أيب لبس درع رس�ول اهلل‘وكانت تس�حب عىل األرض ،وأنا

لبس�تها فكانت وكانت ،وإهنا تكون من القائم كام كانت من رسول اهلل‘مش�مرة ،كانت
ترفع نطاقها بحلقتني ،وليس صاحب هذا األمر من جاز أربعني».

ويف إثب�ات الوصية« :223/عن احلس�ن بن عيل قال :قل�ت أليب عبد اهلل× :أنت صاحبنا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عيل ،وإن�ه ليؤخذ يل
أعن�ي صاح�ب األم�ر؟ فق�ال :ألبس�ت درع رس�ول
َّ
اهلل‘فانجرت َّ

بال�ركاب ،وإن صاحبك�م يلبس الدرع فتس�توي علي�ه ،واليؤخذ له بال�ركاب .ثم قال يل:
أنَّى يكون ذلك ومل يولد الغالم الذي تربيه جدته».

ويف البصائ�ر ،184/واإلرش�اد« :275/ع�ن عب�د األعلى ب�ن أعين ق�ال :س�معت أب�ا

عب�داهلل× يقول :عندي سلاح رس�ول اهلل‘ال أنازع فيه ،ثم قال :إن السلاح مدفوع

عن�ه ل�و وضع عند رش خلق اهلل كان أخريه�م ،ثم قال :إن هذا األمر يصير إىل من ُيلوى له
احلن�ك ،ف�إذا كان�ت من اهلل فيه املش�ية خرج فيقول الن�اس ما هذا ال�ذي كان .ويضع اهلل له

يده عىل رأس رعيته».

ومعنى احلديث :أن من يرى اإلمام×قبل أن خيرج يراه شخص ًا مؤمن ًا كاملسكني ،وقد يلوي

فمه اس�تهزا ًء به ،فإذا خرج ورأى ما خصه اهلل تعاىل به يقول :ليس هذا الذي رأيته .ويعطيه اهلل
اهليبة يف قلوب الناس ،كأنام وضع اهلل يده عىل رؤوسهم.

ال�كايف« :284/1:ع�ن عب�د األعىل ق�ال :قلت أليب عب�د اهلل× :املتوثب على هذا األمر

املدع�ي له ،ما احلجة عليه؟ قال :يس�أل ع�ن احلالل واحلرام قال :ثم أقب�ل عيل فقال :ثالثة
م�ن احلج�ة مل جتتمع يف أحد إال كان صاحب هذا األمر :أن يكون أوىل الناس بمن كان قبله،
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ويكون عنده السالح ،ويكون صاحب الوصية الظاهرة ،التي إذا قدمت املدينة سألت عنها

العامة والصبيان :إىل من أوىص فالن؟ فيقولون :إىل فالن بن فالن».

ويف النعامين« :243/عن يعقوب بن شعيب ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال« :أال أريك قميص

القائ�م ال�ذي يق�وم عليه؟ فقلت بلى ،قال :فدع�ا ب َق ْم َطر«حمفظ�ة للكتب ونحوه�ا» ففتحه

وأخرج منه قميص كرابيس فنرشه فإذا يف كمه األيرس دم ،فقال :هذا قميص رسول اهلل‘

ال�ذي علي�ه يوم رضب�ت رباعيته ،وفيه يقوم القائ�م .فق َّبلت الدم ووضعت�ه عىل وجهي ،ثم

طواه أبو عبد اهلل×ورفعه».

ويف البصائ�ر« :162/ع�ن عبد امللك بن أعني ق�ال :أراين أبو جعفر بعض كتب عيل ثم قال

يل :ألي شئ كتبت هذه الكتب؟ قلت :ما أبني الرأي فيها قال :هات قلت :علم أن قائمكم

يقوم يوم ًا ،فأحب أن يعمل بام فيها ،قال:صدقت».

ويف النعامين« :238/عن عبد اهلل بن س�نان قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :عصا موسى

قضي�ب آس من غرس اجلنة ،أتاه هبا جربئيل×ملا توجه تلقاء مدين ،وهي وتابوت آدم يف
بحرية طربية ،ولن يبليا ولن يتغريا حتى خيرجهام القائم×إذا قام».

ويف البصائ�ر« :183/عن حممد بن الفيض ،عن حممد بن عيل×قال :كانت عصا موس�ى

آلدم فصارت إىل شعيب ،ثم صارت إىل موسى بن عمران ،وإهنا لعندنا وإن عهدي هبا آنف ًا،
وهي خرضاء كهيئتها حني انتزعت من ش�جرها ،وإهنا لتنطق إذا اس�تنطقت ،أعدت لقائمنا

ليصنع كام كان موس�ى يصنع هبا ،وإهنا لرتوع وتلقف! قال:إن رسول اهلل‘ملا أراد اهلل أن
يقبضه أورث علي ًا×علمه وسالحه وما هناك ،ثم صار إىل احلسن واحلسني ،ثم حني قتل
احلسني استودعه أم سلمة ،ثم قبض بعد ذلك منها .قال فقلت :ثم صار إىل عيل بن احلسني

ثم صار إىل أبيك ثم انتهى إليك؟ قال :نعم».

ونح�وه الكايف ،231/1:وفيه :إهنا حيث أقبلت تلقف ما يأفكون ،يفتح هلا ش�عبتان :إحدامها

يف األرض واألخرى يف السقف وبينهام أربعون ذراع ًا تلقف ما يأفكون بلساهنا».
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ٌ

 -8معه عهد معهود من النبي |
البحار ،305/52:عن السيد عيل بن عبد احلميد« :إذا خسف بجيش السفياين ،والقائم يومئذ

بمكة عند الكعبة مستجري ًا هبا يقول :أنا ويل اهلل ،فيبايعونه بني الركن واملقام .ومعه عهد من

رس�ول اهلل‘قد تواترت عليه اآلباء .فإن أش�كل عليهم من ذلك الش�ئ فإن الصوت من

السامء اليشكل عليهم ،إذا نودي باسمه واسم أبيه».

 -9اإلمام المهدي×ساقي األمة في المحشر
مائ�ة منقبة« :24/عن عبد اهلل بن عمر :قال رس�ول اهلل‘لعيل بن أيب طالب× :يا عيل

أنا نذير أمتي ،وأنت هادهيا ،واحلس�ن قائدها ،واحلسين سائقها ،وعيل بن احلسني جامعها،
وحممد بن عيل عارفها ،وجعفر بن حممد كاتبها ،وموسى بن جعفر حمصيها ،وعيل بن موسى

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

معربه�ا ومنجيها وط�ارد مبغضيها وم�دين مؤمنيها ،وحممد بن عيل قائدها وس�ائقها ،وعيل

ب�ن حمم�د س�اترها وعاملها ،واحلس�ن بن علي منادهي�ا ومعطيه�ا ،والقائ�م اخللف س�اقيها
ْ
َ َ َ
آليات ِلل ُم َت َو مِ ّ ِس نَي».
ومناشدها:إ ّن ِ يف ذ ِلك ٍ
ِ
وم�ن العجي�ب أن يروي ذلك عبداهلل بن عمر ،لكن له رواي�ات عجيبة منها أن اهلل تعاىل كلم
النبي‘يف املعراج بصوت عيل بن أيب طالب ×.

 -10وهو الصراط السوي
يف تأوي�ل اآلي�ات ،323/1:عن اإلمام الكاظم×قال« :س�ألت أيب عن قول اهلل عز وجل:
َ
الص َراط َّ
َف َس َت ْع َل ُم َ
ون َم ْن أ ْص َح ُ
الس ِو ِ ّي َو َم ِن ْاه َت َدى؟ قال :الرصاط السوي هو القائم×،
اب ِ ّ ِ
واهت�دى م�ن اهتدى إىل طاعته .ومثله�ا يف كتاب اهلل عز وج�لَ :و إ ّن َل َغ َّف ٌار َل ْ
���ن َت َ
اب َو َآم َن
ِِ ي
َ
ً مُ َ
َو َع ِمل َص حِالا ّث ْاه َت َدى .قال :إىل واليتنا».

 -11وهو صاحب ليلة القدر

َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ
���اه ِ يف ل ْيل ِ���ة الق���د ِر ،قال:
يف تفسير القم�ي« :431/2:علي ب�ن إبراهي�م يف قول�هِ :إن���ا أنزلن
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فهو القرآن أنزل إىل البيت املعمور يف ليلة القدر مجلة واحدة ،وعىل رس�ول اهلل‘يف طول
َ
َ َ ُ َْْ
ثلاث وعرشين س�نةَ .و َما أ ْد َر َاك َما ل ْيل���ة القد ِر :ومعنى ليلة الق�در أن اهلل يقدر فيها اآلجال

واألرزاق وكل أم�ر حي�دث م�ن م�وت أو حي�اة ،أو خص�ب أو جدب ،أو خير أو رش ،كام
ْ ُ ُ ُّ َ
َ َ َّ ُ مْ
ْ
الال ئ َك ُة َو ُّ
الر ُ
َ
ْ
َ ُ
َ
وح ِف َهي���ا ِب ِإذ ِن َر هِ ّ ِب ْم
قوله:
س�نة.
إىل
،
مي
ك
ح
ر
م
أ
ل
���ز
ن
ت
ِ
ق�ال اهللِ :فهي���ا يف َر ق كل ٍ ِ ٍ
ُّ َ
ِم ْ
���ن ك ِل أ ْم ٍر ،ق�ال :تنزل املالئكة وروح القدس عىل إمام الزم�ان ،ويدفعون إليه ما قد كتبوه
من هذه األمور».
َ
َ
ْ
ّ ْ
ويف تفسير القم�ي« :290/2:ع�ن أيب جعف�ر وأيب عب�د اهلل وأيب احلس�ن^ِ :إن���ا أن َزل َن ُاه:
يعن�ي الق�رآن .ف َل ْي َل ٍ���ة ُم َب َار َك ٍة إ َّنا ُك َّن���ا ُم ْن ِذر َ
ين .وهي ليل�ة القدر ،أنزل اهلل الق�رآن فيها إىل
ِ
ِ
ِي

البي�ت املعمور مجل�ة واحدة .ثم نزل م�ن البيت املعمور عىل رس�ول اهلل‘يف طول ثالث
ُ ُّ َ
ْ ُ
وعرشين س�نةِ .ف َهيا ُيف َر ق :يف ليلة الق�در.كل أ ْم ٍر َح ِك ٍمي :أي يقدر اهلل كل أمر من احلق ومن
الباط�ل ،وم�ا يكون يف تلك الس�نة ،وله فيه البداء واملش�ية ،يقدم ما يش�اء ويؤخر ما يش�اء،
م�ن اآلج�ال واألرزاق والبالي�ا واألع�راض واألم�راض ،ويزي�د فيها ما يش�اء وينقص ما

يش�اء ،ويلقي�ه رس�ول اهلل‘إىل أمرياملؤمنين ×ويلقي�ه أمرياملؤمنين إىل األئم�ة^
حتى ينتهي ذلك إىل صاحب الزمان .ويشرتط له ما فيه البداء واملشية والتقديم والتأخري».

 -12وهو بقية اهلل في أرضه
الكايف :411/1:عن عمر بن زاهر ،عن أيب عبد اهلل×« :قال س�أله رجل عن القائم يس�لم

إس�م س�مى اهلل ب�ه أمرياملؤمنني×مل يس�م أحد قبله وال
علي�ه بإمرة املؤمنني قال :ال ،ذاك
ٌ

يتسمى به بعده إال كافر .قلت :جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ قال يقولون السالم عليك يا
َ َ ُ
ُ
َُ
ْ
اهلل خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن مُ ْت ُمؤ ِم ِن نَي».
بقية اهلل ،ثم قرأَ :ب ِق ّية ِ
أقول :لعل الكافر هنا باملعنى اللغوي.
ويف اإلحتج�اج« :240/1:ج�اء بع�ض الزنادق�ة إىل أمرياملؤمنني×وق�ال ل�ه :ل�وال م�ا

يف القرآن من اإلختالف والتناقض لدخلت يف دينكم ...قال عيل× :الذي تنزل به املالئكة
يف الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل ،وعمر وحياة وموت،
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وعل�م غيب السماوات واألرض ،واملعجزات التي ال تنبغي إال هلل وأصفيائه والس�فرة بينه
ُ
َ َ َ ُ ُّ َ مَ َ
اهَّلل ،هم بقية اهلل ،يعني املهدي،
وبين خلقه .وهم وجه اهلل الذي ق�ال :فأ ْين َما ت َولوا ف ّث َو ْج���ه ِ
يأيت عند انقضاء هذه النظرة فيمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

 -13وهو الكوكب الدري والنور اإللهي في اآلية
يف املحك�م واملتش�ابه ،112/ع�ن أمرياملؤمنين×يف أقس�ام الن�ور يف القرآن ،ق�ال« :النور:

القرآن ،والنور إس�م من أسماء اهلل تعاىل ،والن�ور النورية ،والنور ض�وء القمر والنور ضوء

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املؤمن ،وهو املواالة التي يلبس هلا نور ًا يوم القيامة ،والنور يف مواضع من التوراة واإلنجيل
َّ ُ ُّ َّ
ُْ َ
ُ َ َ
والقرآن حجة اهلل عىل عباده ،وهو املعصوم...فقال تعاىلَ :وات َبعوا
الن َور ال ِذي أن ِز ل َم َع ُه أول ِئك
َ
ال ْف ِل ُح َ
ُه ُ���م مْ ُ
ون.فالنور يف هذا املوضع هو القرآن ،ومثله يف س�ورة التغاب�ن قوله تعاىل :ف ِآم ُنوا
َ ُّ َّ َ ْ ْ
الن ِور ال ِذي أن َزل َنا .يعني س�بحانه :القرآن ومجيع األوصياء املعصومني من محلة
اهلل َو َر ُس���و ِل ِه و
ِب ِ
ْ
َ
َ
كت�اب اهلل تع�اىل وخزانه وترامجته ،الذي�ن نعتهم اهلل يف كتابه فق�الَ :و َما َي ْعل ُ���م َتأو يل ُه إال ُ
اهلل
ِ ِ
ُ ٌّ
َ َّ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ
ون َآم ّنا ِب ِه كل ِم ْن ِع ْن ِد َر ّ ِب َنا ،فهم املنعوتون الذين أنار اهلل هبم البالد
والر ِاسخون ِ يف ال ِعل ِم يقول
ََُ ُ َ ْ َ
اهلل ُن ُور َّ
وهدى هبم العباد ،قال اهلل تعاىل يف سورة النورُ :
ات َواألرض مثل ن ِور ِه ك ِمشك ٍاة
الس َم َاو ِ
َ
َ
َ ْ َ ٌ مْ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ
َ
اج ُة َكأ ّهَ َنا َك ْو َك ٌب ُد ّر ٌّيُ ،ي َوق ُد ِم ْن َش َ
الز َج َ
���ج َر ٍة ُم َب َارك ٍة َز ْي ُتون ٍة
ِفهيا ِمصباح ِالصباح ِ يف زجاج ٍة
ِ
ىَ
َ
ال َش ْ���رق َّية َوال َغ ْر ب َّية َي َك ُاد َز ْي هُ َتا ُي ئُ
ض َو َل ْو مَ ْل مَ ْت َس ْس ُ���ه َن ٌار ُن ٌور َعل ُنور ْي ِدي ُ
اهلل ِل ُن ِور ِه َم ْن َيش ُاء
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ٍ
َ
َ
ّ
ُ
َ
اهلل بكل َ ئْ
اهلل األ ْم َثال ِل ّلن َ ُ
َو َي ْض���ر ُب ُ
ش َع ِل ٌمي .فاملش�كاة رس�ول اهلل‘واملصباح الويص
ِ
ِ
اس و ِ ِ ٍ
واألوصياء^والزجاجة فاطمة÷ والشجرة املباركة رسول اهلل ،والكوكب الدري القائم
املنتظر×الذي يمأل األرض عدالً».

التوحي�د للص�دوق ،158/عن عيس�ى بن راش�د ،عن حمم�د بن عيل بن احلسين×يف قوله
ٍ
ِ
َاة فِيها ِمصباح ،قال« :املش�كاة نور العلم يف ص�در النبي‘ .مْ ِال ْص َب ُ
اح ِ يف
عز وجل :كَم ْش�ك َ ْ َ ٌ
ُّ َ َ ُ َ َ هَ
ُز َج َ
اجة كأ ّ َنا
اج ٍ���ة :الزجاجة صدر عيل× .صار علم النبي‘ إىل ص�در عيل× .الزج
َ
َ
َ
���ن َش َ
���ب ُد ّر ٌّي ُي َوق ُ���د ِم ْ
َك ْو َك ٌ
���ج َر ٍة ُم َب َارك ٍة :قال :ن�ور .ال ش ْ���ر ِق َّي ٍة َوال غ ْر ِب َّي ٍة :ق�ال :ال هيودية وال
ِ
َ َ ُ َ ْ هُ َ ُ ئُ َ مَ مَ
َ
ض َول ْو ْل ْت َس ْس ُ���ه ن ٌار :يكاد العامل من آل حممد^يتكلم بالعلم قبل
نرصانية .يكاد ز يتا ي ِ
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ُور عَلىَ ن ٍ
ُور :يعني إمام ًا مؤيد ًا بنور العلم واحلكمة يف إثر إمام من آل حممد^،
أن يس�أل .ن ٌ
وذلك من لدن آدم إىل أن تقوم الساعة ،فهؤالء األوصياء الذين جعلهم اهلل عز وجل خلفاءه
يف أرضه وحججه عىل خلقه ،الختلو األرض يف كل عرص من واحد منهم».

 -14المهدي واألئمة^هم السبع المثاني

َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً َ مْ َ َ
ان
تفسير العي�ايش « :250/2:عن أيب جعف�ر×يف قول اهلل :ولقد آتيناك س���بعا ِم���ن الث يِ
ْ
ُْ
َوالق ْ���ر َآن ال َع ِظ َمي ،قال :س�بعة أئمة والقائ�م× .وعن اإلمام الصادق×ق�ال :إن ظاهرها
احلمد ،وباطنها ولد الولد .والسابع منها القائم×».

 -15له سيف مذخور من جده عبد المطلب&
ال�كايف« :220/4:عن احلس�ن بن راش�د ق�ال :س�معت أب�ا إبراهيم×يقول :مل�ا احتفر

عب�د املطل�ب زمزم وانته�ى إىل قعرها ،خرجت عليه م�ن إحدى جوانب البئ�ر رائحة منتنة
أفظعت�ه ،فأب�ى أن ينثني ،وخ�رج ابنه احلارث عنه ،ثم حفر حتى أمع�ن فوجد يف قعرها عين ًا

خت�رج علي�ه برائحة املس�ك ،ثم احتف�ر فلم حيف�ر إال ذراع ًا حتى جتلاه النوم ،ف�رأى رج ً
ال
إحفر َت ْغن َْم،
طويل الباع حس�ن الش�عر مجيل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة ،وهو يق�ولْ :
وجدَّ تس�لم ،وال تدخرها للمقس�م ،األس�ياف لغريك والبئر لك ،أنت أعظم العرب قدر ًا،
ُ
ومنك خيرج نبيها ووليها ،واألسباط النجباء احلكامء العلامء البرصاء ،والسيوف هلم وليسوا

الي�وم منك وال لك ،ولك�ن يف القرن الثاين منك ،هبم ينرياهلل األرض وخيرج الش�ياطني من

أقطاره�ا ،ويذهل�ا يف عزه�ا ،وهيلكها بعد قوهتا ،وي�ذل األوثان ويقتل عباده�ا حيث كانوا،

ثم يبقى بعده نس�ل من نس�لك هو أخوه ووزيره ودونه يف الس�ن ...فوجد ثالثة عرش س�يف ًا
يبت فقال :وكيف ومل أبلغ املاء ،ثم حفر فلم حيفر شبر ًا
مس�ندة إىل جنبه ،فأخذها وأراد أن َّ
حت�ى ب�دا له قرن الغزال ورأس�ه ،فاس�تخرجه وفيه طبع :ال إله إال اهلل حممد رس�ول اهلل عيل

ويل اهلل فالن خليفة اهلل ،فسألته فقلت :فالن متى كان قبله أو بعده؟ قال :مل جيئ بعد وال جاء
ش�ئ من أرشاطه ...رأى عبد املطلب أن يبطل الرؤيا التي رآها يف البئر ،ويرضب الس�يوف
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صفائح للبيت ،فأتاه رسول اهلل بالنوم فغشيه وهو يف حجر الكعبة ،فرأى ذلك الرجل بعينه،
وهو يقول :يا شيبة احلمد ضع السيوف يف مواضعها ...فادفع هذه الثالثة عرش سيف ًا إىل ولد

املخزومي�ة ،وال يبان لك أكثر من هذا ،وس�يف لك منها واحد س�يقع م�ن يدك ،فال جتد له

أثر ًا ،إال أن يستجنه جبل كذا وكذا فيكون من أرشاط قائم آل حممد!

فانتبه عبد املطلب وانطلق والسيوف عىل رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيف ًا

كان أرقها عنده ،فيظهر من َث َّم .ونحن نقول :ال يقع س�يف من أس�يافنا يف يد غرينا إال رجل
يعين ب�ه معنا إال صار فحم ًا ،قال :وإن منها لواحد ًا يف ناحية خي�رج كام خترج احلية فيبني منه
ذراع وما يشبهه ،فتربق له األرض مرار ًا ثم يغيب ،فإذا كان الليل فعل مثل ذلك ،فهذا دأبه
حتى جيئ صاحبه ،ولو ش�ئت أن أس�مي مكانه لس�ميته ولكن أخاف عليكم من أن أس�ميه
فتسموه فينسب إىل غري ما هو عليه».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 -16يجتمع أبناء الزهراء÷ في العالم علی تأييده
وروايت�ه صحيح�ة الس�ند تقدم�ت يف فصل الس�فياين ،وه�ي تدل على أن الس�ادة أبناء عيل

أمر مل
وفاطم�ة÷يف كل الع�امل على اختالف مذاهبهم يجُ مع�ون عىل تأييده واتِّباع�ه !#وهو ٌ
حيدث بعد أن كثر أوالد احلسنني×وتفرقوا.

ففي الكايف« :264/8:عن عيص بن القاس�م قال :س�معت أبا عبد اهلل×يقول :إن أتاكم

آت من�ا فانظ�روا عىل أي ش�ئ خترج�ون؟...إال مع م�ن اجتمعت بنو فاطمة مع�ه ،فواهلل ما

صاحبكم إال من اجتمعوا عليه».

فكل من صح نسبه اىل فاطمة يتحرك عرقها فيه وينرصه!.

 -17يقاتل علی السنة ويكمل مهمة جده المصطفی |
ابن محاد« :379/1:عن عائشة عن النبي‘قال :هو رجل من عرتيت ،يقاتل عىل سنتي كام

قاتل�ت أنا عىل الوحي» .وصواعق ابن حج�ر ،164/والقول املخترص 7/و ،12وفيه« :يرضب
الناس حتى يرجعوا للحق».
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ويف فتوحات ابن عريب« :332/3:وكذا ورد اخلرب يف صفة املهدي أنه قال‘ :يقفو أثري

ال خيطئ» .ويف« :335/فعرفنا أنه متبع ال متبوع ،وأنه معصوم وال معنى للمعصوم يف احلكم

إال أن�ه ال خيط�ئ ،ف�إن حكم الرس�ول ال ينس�ب إليه خطأ ،فإن�ه ال ينطق عن اهل�وى إن هو

إال وحي يوحى.

وقال يف :327/يقفو أثر رس�ول اهلل‘الخيطئ ،له ملك يس�دده من حيث ال يراه ،حيمل

ال�ك َّل و ُيق�وي الضعيف يف احل�ق ،و ُيقري الضيف ،و ُيعني عىل نوائ�ب احلق ،يفعل ما يقول
ويقول ما يعلم ،ويعلم ما يشهد».

 -18تنتهي التقية بظهوره×
يف تفسير العيايش« :351/2:عن املفضل قال :وس�ألته عن قوله:فإِ َذا َج�ا َء َوعْدُ رَبيِّ َج َع َل ُه

َدكَّا َء؟ قال :رفع التقية عند الكشف ،فينتقم من أعداء اهلل» .ورواه يف البحار ،207/12:وقال:

«هذا كالم عىل س�بيل التمثيل والتش�بيه ،أي جعل اهلل التقية لكم س�د ًا لرفع رضر املخالفني
عنك�م إىل قي�ام القائم×ورف�ع التقي�ة ،كما أن ذا القرنين وضع الس�د لرفع فتن�ة يأجوج

ومأجوج ،إىل أن يأذن اهلل لرفعها».

**
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الفصل العاشر

مقام املهدي
مقام اإلمام املهدي×عند اهلل تعاىل

المهدي×أحد سبعة سادة أهل الجنة
يف كت�اب ُس� َل ْيم ب�ن قي�س& ،245/ق�ال« :كان�ت قريش إذا جلس�ت يف جمالس�ها فرأت

رجل ً
ا من أهل البيت قطعت حديثها ،فبينام هي جالس�ة إذ ق�ال رجل منهم :ما َم َث ُل حممد يف
أهل البيت إال كمثل نخلة نبتت يف كناسة «أي مزبلة»! فبلغ ذلك رسول اهلل|فغضب ثم
خ�رج فأتى املنرب فجل�س عليه حتى اجتمع الناس ،ثم قام فحم�د اهلل وأثنى عليه ثم قال...

وأورد خطب�ة يف فضل�ه وفض�ل أهل بيته|جاء فيه�ا« :أال ونحن بنو عبد املطلب س�ادة
أهل اجلنة ،أنا ،وعيل ،وجعفر ،ومحزة ،واحلسن ،واحلسني ،وفاطمة ،واملهدي».

وروى نح�وه الص�دوق يف أماليه ،384/عن أنس ،وفيه :نحن بنو عبد املطلب س�ادة أهل اجلنة :رس�ول اهلل ،ومحزة

س�يد الش�هداء ،وجعفر ذو اجلناحني ،وعيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسين ،واملهدي .ورواه الطويس يف الغيبة ،113/

والعمدة  52/و ،430والطرائف ،176/1:عن الثعلبي .وتأيت بقية مصادره.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف سنن ابن ماجة« :1368/2:عن أنس بن مالك قال :سمعت رسول اهلل يقول :نحن ولد

عبد املطلب سادة أهل اجلنة ،أنا ،ومحزة ،وعيل ،وجعفر ،واحلسن ،واحلسني ،واملهدي».

ومثل�ه احلاك�م ،211/3:وصححه برشط مس�لم ،وفي�ه« :أنا وعيل وجعفر ومح�زة .وتاريخ

بغداد ،434/9:وفيه :نحن سبعة بنو عبد املطلب سادات أهل اجلنة ،أنا وعيل أخي وعمي
محزة وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي».

ورواه يف تلخي�ص املتش�ابه ،197/1:والف�ردوس ،53/1:وفي�ه :بن�ي املطل�ب س�ادة .ومقت�ل احلسين

للخوارزمي ،108/1:عن أيب نعيم .وبيان الشافعي ،488/كابن ماجة ،وقال :هذا احلديث صحيح أخرجه ابن ماجة

احلاف�ظ يف صحيحه كام س�قناه ،ورزقن�اه عالي ًا بحمد اهلل ،وأخرج�ه الطرباين عن جعفر بن عمر الصباح ،عن س�عد بن

عب�د احلمي�د كما أخرجن�اه ،ورواه أب�و نعي�م احلاف�ظ يف مناق�ب املهدي بط�رق ش�تى .وذخائ�ر العقب�ى ،15/و،89

كابن ماجة بتفاوت يسير .ورواه الس�لمي يف عقد الدرر ،144/كتاريخ بغداد ،وفتن ابن كثري ،44/1:عن ابن ماجة،
وقال :أورده البخاري يف التاريخ ،وابن حاتم يف اجلرح والتعديل.

ويف املس�ند اجلام�ع« :446/2:ع�ن أن�س ق�ال :س�معت رس�ول اهلل‘يقول :نحن ولد

عبد املطلب سادة أهل اجلنة :أنا ،ومحزة ،وعيل ،وجعفر ،واحلسن ،واحلسني ،واملهدي».

وجام�ع األحاديث ،723/6:وزوائد ابن ماجة ،528/وجامع املس�انيد ،51/21:ومصب�اح الزجاجة،314/2:

واعتقاد أهل الس�نة ،141/8:والدر النظيم 755/و ،798وارتقاء الغرف 214/و253والكشف والبيان،312/8:
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ومس�ند ش�مس األخبار ،305/2:وكفاية الطال�ب ،488/وعوامل النصوص ،304/وكلها ع�ن أنس عن النبي‘
كاملسند اجلامع .ونحوه العلل املتناهية.223/1:

ويف ،549/2:ع�ن ابن سيرين :قال رس�ول اهلل‘«:خري ه�ذه األمة بعد نبيها س�تة .قالوا

يارسول اهلل من هم؟ قال :عيل ومحزة وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي».

ق�ال اب�ن الصدي�ق املغ�ريب« :542/وق�د وج�دت ما يصل�ح أن يك�ون للحديث ش�اهد ًا،

ق�ال الطبراين يف املعج�م الصغير :حدثن�ا أمحد ب�ن حممد ب�ن العباس امل�ري القنط�ري...

ع�ن أيب أي�وب األنص�اري ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل|لفاطمة« :نبين�ا خير األنبي�اء وهو
أب�وك ،وش�هيدنا خري الش�هداء وهو عم أبيك مح�زة ،ومنا من له جناحان يطير هبام يف اجلنة
حيث يش�اء وهو ابن عم أبيك جعفر ،ومنا س�بطا هذه األمة احلس�ن واحلسين ومها ابناك،

ومنا املهدي» .انتهى.

ويف قرب اإلس�ناد ،13/عن أمرياملؤمنني×قال« :منا س�بعة خلقهم اهلل عز وجل ،مل خيلق

يف األرض مثلهم :منا رسول اهلل‘س�يد األولني واآلخري�ن وخاتم النبيني ،ووصيه خري

الوصيني ،وسبطاه خري األسباط حسن ًا وحسين ًا ،وسيد الشهداء محزة عمه ،ومن قد طار مع
املالئكة جعفر ،والقائم».

ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :256/عن األصب�غ بن نباتة ،قال :كنا م�ع عيل×بالبرصة وهو عىل

بغلة رسول اهلل‘وقد اجتمع هو وأصحاب حممد‘فقال :أال أخربكم بأفضل خلق اهلل

عن�د اهلل يوم جيمع الرس�ل؟ قلنا :بلى يا أمرياملؤمنني ،قال :أفضل الرس�ل حممد ،وإن أفضل
اخلل�ق بعده�م األوصي�اء ،وأفضل األوصي�اء أنا ،وأفضل الن�اس بعد الرس�ل واألوصياء
األس�باط ،وإن خري األس�باط س�بطا نبيكم يعني احلس�ن واحلسين ،وإن أفضل اخللق بعد

األس�باط الش�هداء ،وإن أفضل الش�هداء محزة بن عبد املطلب ،قال ذلك النبي ،وجعفر بن
أيب طال�ب ذو اجلناحني ،خمتصان بكرامة خص اهلل عز وج�ل هبا نبيكم .واملهدي منا يف آخر
الزمان ،مل يكن يف أمة من األمم مهدى ينتظر غريه».

المهدي× ٌ
ً
مصطفی من اهلل عز وجل
مختار
يف ال�كايف :49/8:ع�ن اإلمام الصادق×ق�ال« :خرج النبي‘ذات يوم وهو مس�تبرش
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يضح�ك رسور ًا ،فق�ال ل�ه الن�اس :أضحك اهلل س�نك ي�ا رس�ول اهلل وزادك رسور ًا ،فقال

رس�ول اهلل‘ :إن�ه لي�س من ي�وم وال ليلة إال ويل فيهما حتفة م�ن اهلل ،أال وإن ريب أحتفني
يف يوم�ي ه�ذا بتحفة مل يتحفن�ي بمثلها فيام مضى ،إن جربئيل أتاين فأقرأين من ريب السلام

وقال :يا حممد إن اهلل عز وجل اختار من بني هاشم سبعة مل خيلق مثلهم فيمن مىض وال خيلق
مثلهم فيمن بقي :أنت يا رسول اهلل سيد النبيني ،وعيل بن أيب طالب وصيك سيد الوصيني،
واحلس�ن واحلسني س�بطاك سيدا األس�باط ،ومحزة عمك سيد الش�هداء ،وجعفر بن عمك
الطيار يف اجلنة يطري مع املالئكة حيث يش�اء ،ومنكم القائم يصيل عيس�ى بن مريم خلفه إذا

أهبطه اهلل إىل األرض ،من ذرية عيل وفاطمة ،من ولد احلسني».

ويف املسرتش�د ،150/ع�ن أيب أي�وب األنص�اري أن رس�ول اهلل‘قال لفاطم�ة÷« :إن�ا

أهل بيت أعطينا سبع خصال مل يعطها أحد من األولني قبلنا ،وال يدركها أحد من اآلخرين
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

غرين�ا :نبين�ا خير األنبياء وه�و أبوك ،ووصين�ا خري األوصي�اء وهو بعلك ،وش�هيدنا خري
الشهداء وهو محزة عمك ،ومن له جناحان يطري هبام يف اجلنة حيث يشاء ،وهو جعفر بن أيب
طالب ابن عمك ،ومنا سبطا هذه األمة ،ومهدهيم ُو ْلدُ ك».

ويف اإلرش�اد ،24/عن ابن عباس« :لنا أهل البيت س�بع خصال ما منهن خصلة يف الناس،

من�ا النب�ي ،ومن�ا الويص خري ه�ذه األمة بعده عيل بن أيب طالب ،ومنا محزة أس�د اهلل وأس�د
رس�وله وس�يد الش�هداء ،ومنا جعفر بن أيب طالب املزين باجلناحني يطري هبام يف اجلنة حيث

يش�اء ،ومنا س�بطا هذه األمة وسيدا ش�باب أهل اجلنة احلسن واحلسين ،ومنا قائم آل حممد
الذي أكرم اهلل به نبيه ،ومنا املنصور».

قال يف البحار« :48/37:لعل املراد باملنصور أيض ًا القائم×بقرينة أنه بالقائم يتم الس�بع،

وحيتمل أن يكون املراد به احلسني×فإنه منصور يف الرجعة».

أق�ول :ورد وص�ف اإلم�ام املهدي×بأنه منص�ور يف أكثر م�ن حديث ،كما ورد لقب ًا له يف
ُ َ ْ ُ ً ََْ ْ
ْ
ْ َ َّ َ
ْ ًَ
تفسير قول�ه تعاىلَ :و َم ْن ق ِت���ل َمظلوما فقد َج َعل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُس���ل َطانا فال ُي ْس ِ���رف ِ يف الق ْت ِل ِإن ُه ك َان
ً
َم ْن ُصورا .كام ورد إس ًام أو لقب ًا لوزيره املنصور اليامين..الخ .أما السفاح فلعله ورد وصف ًا لإلمام
املهدي×ألنه ُينهي الظلم ويس�فح دم أعداء اهلل تعاىل .وكان املسلمون يتداولون أسامء هؤالء
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املوعودين ويتصورون أهنم س�يظهرون قريب ًا! وكان اليامنيون يفتخرون باملنصور املوعود منهم،

وأنه وزير املهدي× ،وكان القرشيون املتعصبون يدعون أن املنصور منهم.

وروى البخ�اري توبي�خ معاوية لعب�داهلل بن عمرو بن العاص عندم�ا روى أن املنصور يامين،

فرتاج�ع اب�ن الع�اص وق�ال« :إنه لقريش أب�وه ،ولو أش�اء أن أس�ميه إىل أقصـى ج�د هو له

لفعلت»! « ابن محاد120/1 :و.» 383

ويف س�ياق هذا التنافس تبنى العباس�يون الس�فاح واملنصور واملهدي ،وس�موا هبم أبناءهم!

وهم يعلمون أهنم يكذبون ويرسقون فضائل أهل بيت النبي‘.

ويف النعماين ،67/بس�ندين ع�ن أيب عبداهلل×ع�ن آبائه^ق�ال رس�ول اهلل‘« :إن اهلل

عز وجل اختار من كل شئ شيئ ًا .اختار من األرض مكة ،واختار من مكة املسجد ،واختار

م�ن املس�جد املوضع الذي فيه الكعبة ،واختار من األنع�ام إناثها ومن الغنم الضأن ،واختار
من األيام يوم اجلمعة ،واختار من الشهور شهر رمضان ،ومن الليايل ليلة القدر ،واختار من
الناس بني هاش�م ،واختارين وعلي ًا من بني هاش�م ،واختار مني ومن عيل احلسن واحلسني،
وتكمل�ة اثني عرش إمام ًا من ولد احلسين ،تاس�عهم باطنهم وهو ظاهره�م ،وهو أفضلهم،

وهو قائمهم ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني».

ويف إثبات الوصية ،225/قال رسول اهلل‘« :إن اهلل عز وجل اختار من األيام يوم اجلمعة

وم�ن اللي�ايل ليلة القدر ،ومن الش�هور ش�هر رمضان ،واخت�ارين من الرس�ل ،واختار مني

علي ًا ،واختار من عيل احلس�ن واحلسين ،واختار منهام تسعة تاسعهم قائمهم ،وهو ظاهرهم

وهو باطنهم».

ومثله كامل الدين ،281/1:ودالئل اإلمامة ،240/ومقتضب األثر ،9/عن جابر ،وفيه :واختار من احلسني حجج

العاملني ،تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم.

ويف املس�لك يف أصول الدين« :273/عن ابن عباس :قال رس�ول اهلل‘ :إن اهلل أطلع إىل

س�بطي احلس�ن
األرض إطالع�ة فاخت�ارين منها ،ث�م أطلع ثانية فاختار منها علي ًا ،وهو أبو
َّ

واحلسين .إن اهلل جعلن�ي وإياه�م حجج� ًا على عب�اده ،وجع�ل م�ن صلب احلسين×

أئمة يقومون بأمري ،التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي».
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ع�ن اإلم�ام الص�ادق× ،وفي�ه« :إن اهلل عز وجل اختار م�ن األيام اجلمع�ة ،ومن الليايل

ليلة القدر ،ومن الش�هور ش�هر رمضان ،واختار جدي رس�ول اهلل من الرس�ل ،واختار منه

علي ًا ،واختار من عيل احلس�ن واحلسين ،واختار من احلسني تسعة أئمة ،وتاسعهم ظاهرهم
وباطنهم ،وهو سمي جده وكن ُّيه» .غيبة الطويس.93/

ويف اهلداي�ة ،374/ع�ن احلسين×قال« :دخل�ت أن�ا وأخ�ي احلس�ن على ج�دي

رسول اهلل‘فأجلسني عىل فخذه وأجلس أخي عىل فخذه اآلخر وق ّبلنا ،وقال :بأيب وأمي

أنتما م�ن إمامني زكيني صاحلني ،اختاركما اهلل عز وجل مني ومن أبيكما وأمكام واختار من

صلبك ياحسني تسعة أئمة تاسعهم قائمهم ،وكالكام يف املنزلة سواء».

ويف تقريب املعارف« :182/أنت إمام ،ابن إمام ،أخو إمام ،أبو أئمة حجج تس�ع ،تاس�عهم

قائمه�م ،أعلمه�م أحكمه�م أفضله�م» .ويف تقري�ب املع�ارف ،447/ع�ن س�لامن&قال:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

«رأي�ت رس�ول اهلل‘وقد أجل�س احلسين ب�ن علي عىل فخ�ذه وتف�رس يف وجه�ه ،ثم

أعلمه�م» .ويف،425/
قائمهم
أحلمهم ُ
ُ
ق�ال :إمام اب�ن إمام أبو أئمة حجج تس�ع ،تاس� ُعهم ُ

عن أيب جعفر×قال« :تاسعهم قائمهم».

ويف أم�ايل الص�دوق ،504/ع�ن اب�ن عب�اس« :قال رس�ول اهلل‘ :ملا عرج يب إىل السماء

الس�ابعة ومنها إىل س�درة املنتهى ،ومن الس�درة إىل حجب النور ،ناداين ريب جل جالله :يا

وعيل فت�وكل ،ويب فثق ،فإين قد
حمم�د أن�ت عبدي وأنا ربك ،فلي فاخضع ،وإياي فاعب�د،
َّ

رضيت بك عبد ًا وحبيب ًا ورس�والً ونبي ًا ،وبأخيك عيل خليفة وباب ًا ،فهو حجتي عىل عبادي
وإم�ام خللقي ،به يع�رف أوليائي من أعدائي ،وبه يميز حزب الش�يطان من حزيب ،وبه يقام

دين�ي وحتفظ ح�دودي وتنفذ أحكامي .وبك وبه وباألئمة من ول�ده أرحم عبادي وإمائي،

وبالقائ�م منك�م أعم�ر أريض بتس�بيحي وهتلييل وتقديسي وتكبريي ومتجي�دي ،وبه أطهر
األرض م�ن أعدائ�ي وأورثه�ا أوليائي ،وب�ه أجعل كلم�ة الذين كفروا يب الس�فىل وكلمتي

العلي�ا ،وبه أحيي عبادي وبالدي بعلمي ،وله أظهر الكنوز والذخائر بمش�يتي ،وإياه أظهر

عىل األرسار والضامئر بإراديت ،وأمده بمالئكتي لتؤيده عىل إنفاذ أمري وإعالن ديني .ذلك

ومهدي عبادي صدق ًا».
وليي حق ًا،
ُّ
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أخذ اهلل الميثاق للمهدي×
البصائ�ر ،70/ع�ن محران ،عن أيب جعفر×قال« :إن اهلل تب�ارك وتعاىل حيث خلق اخللق،

خل�ق ما ًء عذب ًا وما ًء ماحل ًا أجاج ًا ،فامتزج امل�اءان ،فأخذ طين ًا من أديم األرض فعركه عرك ًا

ش�ديد ًا ،فقال ألصح�اب اليمني وهم فيهم كالذر يد ُّبون إىل اجلنة بسلام ،وقال ألصحاب
َ
َ َ َُ ُ
ُ َ ُ ىَ َ
الشمال وهم يدبون إىل النار وال أبايل .ثم قال :أ َل ْس ُ
���ت ِب َر ّ ِبك ْم قالوا َبل ش ِ���ه ْدنا أ ْن تقولوا َي ْو َم
ُّ
ْ
َ
َّ ُ َ َ َ َ
�ت بِ َر ِّبك ُْم؟
ال ِق َي َام ِ���ة ِإن���ا ك ّن���ا ع ْن ه���ذا غ ِاف ِل نَي ،قال :ثم أخ�ذ امليثاق عىل النبيين فقالَ :أ َل ْس ُ
ثم قال :وأن هذا حممد رس�ول اهلل ،وأن هذا علي أمرياملؤمنني؟ قالوا :بىل .فثبتت هلم النبوة.
وأخذ امليثاق عىل أويل العزم أال إين ربكم ،وحممد رسويل ،وعيل أمرياملؤمنني ،وأوصياؤه من

بعده والة أمري وخزان علمي ،وإن املهدي أنترص به لديني ،وأظهر به دولتي ،وأنتقم به من
أعدائي ،وأعبد به طوع ًا وكره ًا؟ قالوا :أقررنا وشهدنا يا رب.

ومل جيح�د آدم ومل يق�ر فثبت�ت العزيمة هلؤالء اخلمس�ة يف املهدي ،ومل يك�ن آلدم عزم عىل
َ َ َ ْ َ ْ َ ىَ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ مَ َ َ
ً
س َو ْل جِن ْد ل ُه َع ْزما .قال :إنام
اإلقرار به ،وهو قوله عز وجل :ولقد ع ِهدنا ِإل آدم ِمن قبل فن ِ ي
يعني فرتك .ثم أمر نار ًا فأججت فقال ألصحاب الشامل :ادخلوها فهابوها ،وقال ألصحاب

اليمني :ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم برد ًا وسالم ًا ،فقال أصحاب الشامل :يا رب أقلنا،
فقال :قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها ،فثم ثبتت الطاعة واملعصية والوالية».

أقول :إذا صحت الرواية فينبغي أن تكون نسبة الضعف اليه قبل نزوله إىل الدنيا ألن اهلل تعاىل
مُ َّ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
اب َعل ْي ِه َو َه َدى.
اجتباه وجعله نبي ًا معصوم ًا :ث اجتباه ر به فت

المهدي ×أحد أربعة أمر اهلل نبيه |بحبهم
يف كشف اليقني« :328/عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل‘ :إن اجلنة تشتاق إىل

أربعة من أهيل قد أحبهم اهلل ،وأمرين بحبهم :عيل بن أيب طالب واحلس�ن واحلسني واملهدي

الذي يصيل خلفه عيسى بن مريم».

واش�تهرت صيغ�ة ه�ذا حلدي�ث كما يف جمم�ع الزوائ�د ،307/9 :بس�ند موثق« :ع�ن أنس:

ق�ال رس�ول اهلل‘إن اجلن�ة تش�تاق إىل أربعة :عيل ب�ن أيب طالب وعامر بن يارس وس�لامن
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الف�اريس واملق�داد ب�ن األس�ود .قل�ت :رواه الرتم�ذي غير ذك�ر املق�داد ،رواه الطرباين».
وال تنايف بني احلديثني ،فيكون كل منهام مؤيد ًا لآلخر.

ٌ ُ ُّ
َ
ُت ُ
رافقه غمامة ت ِظله وفيها ملك
بي�ان الش�افعي ،511/عن عبد اهلل بن عمرو قال« :قال رس�ول اهلل‘ :خي�رج املهدي عىل

رأس�ه غامم�ة ،فيها مناد ينادي :ه�ذا املهدي خليفة اهلل فاتبعوه .وقال :هذا حديث حس�ن ما
رويناه إال من هذا الوجه ،أخرجه أبو نعيم يف مناقب املهدي×».

ومثل�ه عقد الدرر ،135/وفرائد الس�مطني ،316/2:وعنه الفصول املهمة ،298/وق�ال :روته احلفاظ كأيب نعيم

والطبراين وغريمه�ا .وتاري�خ اخلمي�س ،288/2:وفرائد الفك�ر .30/ويف بع�ض الروايات عىل رأس�ه عاممة بالعني،

وهو تصحيف.ويف تلخيص املتش�ـابه« :417/1:خيرج املهدي وعىل رأس�ـه ملك ينادي :إن هذا املهــدي فاتبعـوه».

وحسنه .ومسند الشاميني.71/2:
وبيان الشافعي ،512/ومثله املغريب،573/
َّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تظهر علی يده معجزات األنبياء^
إثبات اهلداة ،700/3:عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان بسندين عن أبی عبد اهلل×قال:

«م�ا م�ن معجزة من معج�زات األنبياء واألوصي�اء إال ويظهر اهلل تبارك وتع�اىل مثلها يف يد

قائمنا ،إلمتام احلجة عىل األعداء».

حتی المتعصبين فضلوه على أبي بكر وعمر
ابن أيب ش�يبة« :679/ 8:أبو أس�امة ،عن عوف ،عن حممد «بن سيرين» قال :يكون يف هذه

األم�ة خليف�ة ال يفضل عليه أبو بكر وال عمر» .ورواه ال�داين ،81/وتاريخ اخلميس.288/2:

ويف ابن محاد« .358/1:قيل البن سيرين :امله�دي خري أو أبو بكر وعمر؟ قال:هو خري منهام
ويع�دل بنبي...ذك�ر فتنة تكون فقال :إذا كان ذلك فاجلس�وا يف بيوتكم حتى تس�معوا عىل

الناس بخري من أيب بكر وعمر ،قيل :يا أبا بكر ،خري من أيب بكر وعمر؟قال :قد كان يفضل

عىل بعض األنبياء».
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ورواه احلاوي ،77/2:والقول املخترص27/و ،109وعقد الدرر ،148/وتاريخ اخلميس.289/2:

رواية أنه طاووس أهل الجنة
الف�ردوس« :222/4:ع�ن اب�ن عباس:ق�ال النب�ي| :امله�دي ط�اووس أه�ل اجلنة».

ويف ابن محاد«:364/1:ع�ن كع�ب قال:امله�دي خاش�ع هلل كخش�وع النرس بجناح�ه» .وهذه

أق�وال تابعني يرون أن الش�يخني أفضل الناس ،وليس�ت أحاديث نبوية ،وه�ي تدل عىل مكانة
املهدي×عن�د أتباع أيب بك�ر وعمر! ويكفي لتفضيل املهدي تس�مية اهلل له باملهدي ،فهو يدل

علی العصمة الكاملة .كام شبهوا خشوعه بخضوع النرس بجناحيه :ألنه خيفضهام عند مشيه أو

طريانه .وكخشوع الزجاجة :أي شفاف الروح كالزجاجة.

**
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المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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الفصل الحادي عشر

ملك املهدي
مدة ملك اإلمام املهدي× وما يكون بعده

 -1تفاوت الروايات في مدة حكم اإلمام المهدي×
 -1املش�هور يف مصادر الس�نيني أنه حيكم سبع سنني أو تس�ع ًا ،لكن رووا ما يعارضه ،وعقد

ابن مح�اد فصل ً
ا يف كتابه الفتن ،376/1:بعن�وان :قدر ما يملك امله�دي ،روى فيه أحاديث عن

أيب س�عيد اخلدري وغريه ،منها :املهدي يعيش يف ذلك ،يعني بعدما يملك سبع سنني أو ثامن
أو تسع .يكون املهدي يف أمتي إن قرص فسبع ًا وإال فثامن وإال فتسع ًا..

عن أيب زرعة عن صباح قال :يمكث املهدي فيكم تسع ًا وثالثني سنة ،يقول الصغري ياليتني

قد بلغت ،ويقول الكبري ياليتني صغري ًا..

عن ضمرة بن حبيب قال :حياة املهدي ثالثون سنة..

عن الصقر بن رستم عن أبيه قال :يملك املهدي سبع سنني ،وشهرين وأيام..

ع�ن دين�ار ب�ن دين�ار ق�ال :بق�اء امله�دي أربعون س�نة .وق�ال أحدمها م�رة أربعين ومرة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أربع وعرشين..

عن الزهري قال :يعيش املهدي أربع عرشة سنة ثم يموت موت ًا..

عن عيل قال :ييل املهدي أمر الناس ثالثني أو أربعني سنة.

ويرد اإلش�كال عىل رواية السبع س�نني بأن مهمة اإلمام×استثامر جهود مجيع األنبياء^

خاص�ة نبين�ا‘ ،وإقامة دولة العدل اإلهلي العاملية ،وهذا مش�ـروع ضخ�م ال يكفي له بضع
سنني .وستعرف أن سبب روايتها اشتباه من الراوي بني مدة ملكه ومدة اهلدنة مع الروم.

 -2كما روت مص�ادر الطرفين أنه حيكم تس�ع عرشة س�نة ،ففي النعماين 331/و 332و،353

بطرق عن أيب عبد اهلل×قال :يملك القائم×تسع عرشة سنة وأشهر ًا.

ويف خمترص البصائر :193/فمن ذلك ما رويناه عن النعامين...عن أيب عبد اهلل×أنه قال :يملك

القائم تس�ع عرشة س�نة وأشهر ًا...الخ .ثم قال مؤلف املخترص :فأين موقع هذه التسع عرشة
س�نة وأش�هر من الدعاء له بط�ول العمر والتمتع يف األرض طويلاً؟! والذي يظهر من هذا
ويتب�ادر إليه الذهن أنه يكون أطول من الزمان الذي انقىض يف غيبته ،وعمره الرشيف اليوم

ينيف عىل اخلمس مائة والثالثني سنة ،ويدل عىل ما قلناه ما تقدم ورويناه عن الصادق ×

أنه سئل :أي العمرين له أطول؟ قال :الثاين بالضعف .وهذا رصيح يف رجعته» .انتهى.
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 -3وروى ابن مح�اد ،378/1:ع�ن عيل×أن�ه ق�ال« :يلي امله�دي أم�ر الن�اس ثالثين أو

أربعني سنة».

 -4كما روي أن املهدي×يظه�ر كأنه ابن ثالثني س�نة ،ويعيش عم�ر اخلليل إبراهيم×.

كام يفهم من بعض رواياته أنه حيكم تس�عني س�نة ،ومن بعضها أربعني .ففي غيبة النعامين،189/

ع�ن اإلمام الصادق×قال« :القائم من ولديُ ،ي َع ّمرعمر اخلليل عرشين ومائة س�نة ُيدرى
به ،ثم يغيب غيبة يف الدهر ويظهر يف صورة شاب موفق ابن اثنني وثالثني سنة ،حتى ترجع

عنه طائفة من الناس .يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

ويف غيبة الطويس« :259/إن ويل اهلل ُع ِّم َر ُعمر إبراهيم اخلليل عرشين ومائة س�نة ،ويظهر

يف صورة فتى موفق ابن ثالثني سنة».

يعمر عمر خلي�ل الرمحن ،يق�وم يف الناس
ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :258/القائ�م م�ن ول�دي َّ

وه�و اب�ن ثالثين س�نة ،ويلبث فيه�ا أربعني س�نة ،يملأ األرض قس�ط ًا وعدالً كما ملئت

جور ًا وظل ًام».

 -5ورد يف مصادر الطرفني أن الس�نني تطول يف عصـره ،فتكون الس�بع س�نني س�بعني سنة.

ففي االرشاد ،365/عن أيب جعفر×يف حديث طويل قال« :إذا قام القائم سار إىل الكوفة فهدم

هبا أربعة مساجد ،ومل يبق مسجد عىل وجه األرض له رشف إال هدمها وجعلها مجاء ،ووسع
الطريق األعظم ،وكرس كل جناح خارج يف الطريق ،وأبطل الكنف وامليازيب إىل الطرقات،
وال يترك بدعة إال أزاهلا ،وال س�نة إال أقامها ،ويفتح قس�طنطينية والصين وجبال الديلم،
فيمكث عىل ذلك سبع سنني ،كل سنة عرش سنني من سنيكم هذه ،ثم يفعل اهلل ما يشاء .قال

قلت له :جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال :يأمر اهلل تعاىل الفلك باللبوث وقلة احلركة
فتطول األيام لذلك والسنون .قال قلت له :إهنم يقولون :إن الفلك إن تغري فسد قال :ذلك

قول الزنادقة ،فأما املسلمون فال سبيل هلم إىل ذلك ،وقد شق اهلل تعاىل القمر لنبيه ‘ورد

الش�مس م�ن قبله ليوش�ع بن نون ،وأخبر بطول يوم القيام�ة وأنه كألف س�نة مما تعدون».
ويف اإلرش�اد« :381/2:روى عب�د الكري�م اخلثعم�ي ق�ال :قل�ت أليب عب�د اهلل×:

كم يملك القائم؟ قال :سبع سنني ،تطول له األيام والليايل حتى تكون السنة من سنيه مقدار
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عرش سنني من سنيكم ،فيكون سنو ملكه سبعني سنة من سنيكم هذه».

 -6روى اجلمي�ع ع�ن أمرياملؤمنين وع�ن اإلم�ام احلس�ن× واب�ن عب�اس ،أن م�دة دولة

أهل البيت^ستكون أضعاف مدة دولة بني أمية ،ففي رشح األخبار 289/2:عن أيب سامل قال:

«كنا مع عيل×بالكوفة فقال يوم ًا من األيام ونحن عنده :إين ٌ
سبط من األسباط أقاتل عىل
ح�ق ليق�وم ولن يقوم ،واألمر هلم فإذا كثروا فتنافس�وا بعث اهلل عز وج�ل عليهم أقوام ًا من
ه�ذا املرشق ،فقتلهم بدد ًا وأحصاهم هبم عدد ًا .واهلل ال يملكون س�نة إال ملكنا س�نتني وال

يملكون سنتني إال ملكنا أربع ًا ،وما من فئة خترج إىل يوم القيامة إال ولو شئت لسميت لكم
سائقها وناعقها .قال فقلت ألصحايب :فام املقام وقد أخربكم أن األمر هلم؟! قالوا :ال شئ.

واستأذناه إىل مرص ،فأذن ملن شاء وأقام معه قوم منا» .ونحوه ابن محاد193/1:

ويف رشح األخبار« :96/3:عن احلس�ن بن عيل×أنه مر يف مسجد رسول اهلل‘ بحلقة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فيه�ا ق�وم من بني أمي�ة فتغامزوا ب�ه ،وذلك عندم�ا تغلب معاوي�ة عىل ظاهر أم�ره ،فرآهم

وتغامزه�م ب�ه ،فصىل ركعتني ثم جاءهم ،فلام رأوه جعل كل واحد منهم يتنحى عنه جملس�ه
له فقال هلم :كونوا كام أنتم فإين مل أرد اجللوس معكم ،ولكن قد رأيت تغامزكم يب :أما واهلل
ال متلكون يوم ًا إال ملكنا يومني ،وال ش�هر ًا إال ملكنا ش�هرين ،وال س�نة إال ملكنا س�نتني!
وإنا لنأكل يف س�لطانكم ونش�ـرب ونلبس ونركب وننكح ،وأنتم ال تأكلون يف سلطاننا وال

ترشبون وال تلبسون وال تنكحون .فقال له رجل :وكيف يكون ذلك يا أبا حممد وأنتم أجود
الن�اس وأرأفهم وأرمحهم ،تأمنون يف س�لطان القوم وال يأمنون يف س�لطانكم؟ فقال :ألهنم

عادونا بكيد الشيطان وكيد الشيطان كان ضعيف ًا ،وإنا عاديناهم بكيد اهلل ،وكيد اهلل شديد»!
وتق�دم قول اب�ن عباس من أمايل املفي�د ،14/جواب ًا عىل ادع�اء معاوية املهدي�ة مقابل مهدي

أهل البي�ت^ ،قال« :وأما افتخ�ارك بامللك الزائل الذي توصلت إليه باملحال الباطل ،فقد
مل�ك فرعون من قبلك فأهلكه اهلل ،وما متلكون يوم ًا ي�ا بني أمية إال ونملك بعدكم يومني،

وال شهر ًا إال ملكنا شهرين ،وال حوالً إال ملكنا حولني» .والدر املنثور173/2:

 -7ثب�ت اس�تحباب الدع�اء ل�كل إم�ام ومنه�م اإلم�ام املهدي^هب�ذا الدع�اء« :الله�م

ك�ن لولي�ك يف هذه الس�اعة ويف كل س�اعة ،ولي� ًا وحافظ� ًا وقائد ًا ون�ارص ًا ودليل ً
ا وعين ًا،
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حت�ى تس�كنه أرضك طوع ًا ،ومتتعه فيها طويلاً»« .مصباح املتهجد .»630/وعب�ارة :ومتتعه فيها

طويالً ،التتناسب مع حكمه ملدة قصرية كسبع سنني.

ويف الكايف« :162/4:حممد بن عيس�ى بإس�ناده عن الصاحلني^قال :تكرر يف ليلة ثالث

وعرشين من شهر رمضان هذا الدعاء ،ساجد ًا وقائ ًام وقاعد ًا وعىل كل حال ،ويف الشهر كله
وكي�ف أمكن�ك ومتى حرضك من دهرك .تق�ول بعد حتميد اهلل تبارك وتع�اىل والصالة عىل
النبي‘ :اللهم كن لوليك فالن بن فالن ،يف هذه الس�اعة ويف كل س�اعة ،ولي ًا وحافظ ًا،
ونارص ًا ودليالً ،وقائد ًا وعين ًا ،حتى تسكنه أرضك طوع ًا ومتتعه فيها طويالً».

 -8وروين�ا أنه×حيك�م ع�دد س�ني أه�ل الكه�ف ،ثالث مئة وتس�ع س�نني ،فف�ي دالئل

اإلمام�ة ،241/عن اإلم�ام الباقر×قال« :س�ألته متى يقوم قائمكم؟ قال :ي�ا أبا اجلارود ال
تدرك�ه .فقل�ت :أهل زمانه ،فق�ال :ولن تدرك أهل زمانه ،يقوم قائمن�ا باحلق بعد إياس من
الش�يعة ،يدعو الناس ثالث ًا فلا جييبه أحد ،فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأس�تار الكعبة فقال:

يا رب انرصين ،ودعوته التسقط ،فيقول تبارك وتعاىل للمالئكة الذين نرصوا رسولاهلل‘
يوم بدر ومل حيطوا رسوجهم ومل يضعوا أسلحتهم ،فيبايعونه ،ثم يبايعه من الناس ثالث مائة

وثالثة عرش رجالً.

ويسير إىل املدين�ة فيسير الناس «فيقت�ل مقاتليها» حتى ي�رىض اهلل عز وج�ل ،فيقتل ألف ًا

ومخس مائة قريش ،ليس فيهم إال فرخ زنية ...وهيدم قرص املدينة.

ويسير إىل الكوفة فيخرج منها س�تة عرشألف ًا من البرتية ،ش�اكني يف السلاح ،قراء قرآن

وش�مروا ثیاهب�م وعمهم النف�اق ،وكله�م يقولون:
فقه�اء يف الدي�ن ،ق�د قرح�وا جباههم
ّ
يا ابن فاطمة إرجع الحاجة لنا فيك! فيضع السيف فيهم عىل ظهر النجف عشية اإلثنني من

العصر إىل العش�اء ،فيقتلهم أرسع من جزر جزور ،فال يف�وت منهم رجل ،وال يصاب من

أصحابه أحد ،دماؤهم قربان إىل اهلل!

ث�م يدخل الكوف�ة فيقتل مقاتليها حتى يرىض اهلل .قال :فلم أعق�ل املعنى ،فمكثت قلي ً
ال

ثم قلت :جعلت فداك وما يدريه جعلت فداك متى يرىض اهلل عز وجل؟ قال :يا أبا اجلارود
إن اهلل أوحى إىل أم موسى وهو خري من أم موسى ،وأوحى اهلل إىل النحل وهو خري من النحل،
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فعقل�ت املذهب! فقال يل :أعقلت املذه�ب؟ قلت :نعم .فقال :إن القائم ليملك ثالث مائة

وتسع سنني كام لبث أصحاب الكهف يف كهفهم ،يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت ظل ًام
وجور ًا ،ويفتح اهلل عليه رشق األرض وغرهبا .يقتل الناس حتى اليرى إال دين حممد‘،
يسري بسرية سليامن بن داود ،يدعو الشمس والقمر فيجيبانه ،وتطوى له األرض فيوحي اهلل

إليه فيعمل بأمر اهلل».

ومثله غيبة الطويس ،283/و ،474وفيه :كام لبث أهل الكهف يف كهفهم ..ويفتح اهلل له رشق

األرض وغرهبا».

فالرواية رصحية يف أنه يملك بعدد سني أهل الكهف.

 -9يؤي�د ما تقدم رواية صحيحة الس�ند مش�كلة املت�ن ،روهتا عدة مصادر ،وهي يف تفسير

العي�ايش ،326/2:وغيبة النعامين« :331/أخربنا أمحد بن حممد بن س�عيد بن عقدة قال :حدثنا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حممد بن املفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األش�عري ،وس�عدان بن إس�حاق بن سعيد،

وأمح�د بن احلسين بن عب�د امللك الزيات وحممد بن أمحد بن احلس�ن القطواين ،عن احلس�ن

ب�ن حمب�وب ،عن عمرو بن ثاب�ت ،عن جابر بن يزي�د اجلعفي قال :س�معت أبا جعفر حممد
ب�ن عيل×يقول :واهلل ليملكن رجل منا أهل البيت األرض بعد موته ثالثامئة س�نة ويزداد

تس�ع ًا .قال قلت :فمت�ى ذلك؟قال :بعد م�وت القائم .قال قلت:وكم يق�وم القائم يف عامله
حتى يموت؟ قال :تس�ع عرشة س�نة من يوم قيامه إىل يوم موته ،قال قلت :فيكون بعد موته
هرج؟ قال :نعم ،مخسين س�نة ،قال :ثم خيرج املنصور إىل الدنيا ،فيطلب بدمه ودم أصحابه

فيقتل ويس�بي حتى يقال لو كان هذا من ذرية األنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل ،فيجتمع
الناس عليه أبيضهم وأس�ودهم فيكثرون عليه حتى يلجؤونه إىل حرم اهلل ،فإذا اش�تد البالء
عليه مات املنترص ،وخرج السفاح إىل الدنيا غضب ًا للمنترص فيقتل كل عدو لنا جائر ،ويملك
األرض كلها ،ويصلح اهلل له أمره ويعيش ثالث مائة سنة ويزداد تسع ًا.

ث�م قال أبو جعفر :يا جابر ،وهل تدري من املنتصـر والس�فاح؟ ياجابر املنتصـر احلسين

والسفاح أمرياملؤمنني ،صلوات اهلل عليهم أمجعني».

أق�ول :يف هذه الرواي�ة غموض ،ولعلها تتحدث عن الرجعة وليس ع�ن الظهور بعد الغيبة.

230

وقد يعربعن الغيبة باملوت جماز ًا كام ورد يف رواية غيبة الطويس.282/

عن أيب سعيد اخلراساين ،قال« :قلت أليب عبد اهلل× :املهدي والقائم واحد؟ فقال :نعم.

فقلت :ألي ش�ئ س�مي املهدي؟ قال :ألنه هيدى إىل كل أمر خفي وس�مي القائم ألنه يقوم

بعدما يموت ،إنه يقوم بأمر عظيم».

ويف رواية معاين األخبار« :64/وسمي القائم قائ ًام ،ألنه يقوم بعد موت ذكره».

ونحوه�ا خمتصر البصائ�ر18/و« :106ع�ن بري�دة األس�لمي :قال رس�ول اهلل‘ :كيف

أن�ت إذا استيأس�ت أمت�ي م�ن امله�دي فيأتيه�ا مثل قرن الش�مس ،يس�تبرش به أهل السماء
وأه�ل األرض! فقل�ت :يا رس�ول اهلل بعد امل�وت؟ فق�ال :واهلل إن بعد املوت ه�دى وإيامن ًا

ونور ًا! قلت :يا رسول اهلل أي العمرين أطول؟ قال اآلخر بالضعف».

ويرد اإلش�كال يف عبارة« :قلت :متى يك�ون ذلك؟قال :بعد القائم× .قلت :وكم يقوم

القائم يف عامله؟ قال :تسع عرشة سنة» فلعل فيها سقط ًا وأصلها «بعد غيبة القائم» كام أن سؤاله

الثاين :كم يقوم يف عامله؟ غري مفهوم ،فهي فقر ٌة مضطربة ،ويبدو أن فيها خل ً
ال من النساخ.

مالحظات
املالحظ�ة األوىل :لع�ل أص�ل األحادي�ث الت�ي تذك�ر أن م�دة حكمه×س�بع س�نني،

أن النبي‘س�ئل فعق�د بيده الرشيف�ة أصابعها اخلمس ،ث�م عقد من الثاني�ة إصبعني ،ففرسه
الرواة بسبع ،ومن الشائع يف العربية تصحيف سبع بتسع.

لك�ن قد يكون قصده س�بع مراحل أو س�بعة عق�ود مثالً ،فحرصوها بالس�نني .الحظ أصل

رواياهتا :روى احلاكم ،557/4:وصححه عىل رشط مسلم ،عن أيب سعيد :قال رسول اهلل‘:

«املهدي منا أهل البيت ،أش�م األنف أقنى أجىل ،يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا

وظل ًام ،يعيش هكذا ،وبس�ط يس�اره وإصبعني من يمينه :املس�بحة واإلهبام ،وعقد الثالثة».

وأشم األنف أقنى :مرتفع قصبته مع إرشاف أرنبته .أجىل :منحرس الشعر عن جبهته.

ويف املعجم األوسط« :209/10:عن أيب سعيد :يعيش هكذا ،وبسط كفه اليمنى وبسط إىل

جنبها إصبعني ،وبسط كفه اليرسى».

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي

ملك املهدي

أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

231

ويف مج�ع الفوائ�د« :181/3:عن أيب س�عيد :ق�ال النب�ي‘ :منا أهل البيت أش�م األنف

أقنى أجىل يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ،يعيش هكذا ،وبس�ط يس�اره
وإصبعني من يمينه :السبابة واإلهبام وعقد ثالثة».

ويف مس�ند أيب يعلى :19/12:عن أيب هريرة« :ال تقوم الس�اعة حت�ى خيرج عليهم رجل من

أهل بيتي ،فيرضهبم حتى يرجعوا إىل احلق .قال قلت :وكم يكون؟ قال :مخس واثنني ،قال:
قلت :ما مخس واثنني؟ قال :ال أدري».

أقول :أس�اس قول الرواة س�بع س�نني أن النبي‘عقد بيده مخس ًا واثنني ،لكن ال دليل عىل

أن مقصوده سبع سنني!

املالحظة الثانية :ولعل بعض الرواة وقع يف اشتباه يف اهلدنة التي تكون بني اإلمام املهدي×

وال�روم ،والت�ي ورد أهن�ا ت�دوم س�بع س�نني ،فتص�ور أهن�ا ملكه ي�دوم س�بع ًا! فف�ي الطرباين

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الكبير101/8:و ،120عن أيب أمامة« :قال رس�ول اهلل‘ :س�يكون بينكم وبين الروم أربع
هدن ،يوم الرابعة عىل يد رجل من أهل هرقل ،يدوم سبع سنني .فقال له رجل من عبد القيس

يقال له املستورد بن خيالن :يا رسول اهلل َمن إمام الناس يومئذ؟ قال :املهدي من ولدي ابن

أربعني س�نة ،كأن وجهه كوكب دري يف خده األيمن خال أس�ود ،علي�ه عباءتان قطوانيتان
كأنه من رجال بني إرسائيل ،يملك عرشين س�نة ،يس�تخرج الكنوز ويفتح مدائن الرشك».
ونحوه مس�ند الش�اميني ،410/2:وعقد الدرر للس�لمي ،15/عن أيب نعيم .واإلصابة 71/6:و ،407/3:وأسد
الغاب�ة 353/4:والفصول املهم�ة ،298/ومجع اجلوامع ،545/1:وصواعق بن حجر ،98/وبيان الش�افعي.514/
ومثل�ه أس�د الغاب�ة ،353/4:وفرائد الس�مطني ،314/2:وكش�ف الغم�ة ،260/3:وعن�ه إثبات اهل�داة،593/3:
والبحار .80/51:وضعفه يف جممع الزوائد ،319/7:ورده ابن حجر يف لسان امليزان ،383/4:ولكنهام مل يستوفيا طرقه.

وي�وم الرابعة :أي يوم عقد اهلدنة الرابعة .والعب�اءة القطوانية :البيضاء القصرية اخلمل .كأنه

من رجال بني إرسائيل :أي مجيل ،يشبه يف كامل بدنه أبناء يعقوب وإبراهيم^.

وروى ابن مح�اد« :399/1:ع�ن حمم�د ب�ن احلنفية ق�ال :ينزل خليف�ة من بني هاش�م بيت

املق�دس يملأ األرض ع�دالً ،يبن�ي بي�ت املق�دس بن�ا ًء مل يب�ن مثل�ه ،يملك أربعني س�نة،

وتك�ون هدنة الروم عىل يديه يف س�بع س�نني بقني م�ن خالفته ثم يغدرون ب�ه ،ثم جيتمعون
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ل�ه بالعم�ق فيم�وت فيه�ا غم ًا ،ث�م يلي بعده رج�ل من بن�ي هاش�م ،ث�م تك�ون هزيمتهم
وفت�ح القس�طنطينية على يدي�ه ،ثم يسير إىل رومي�ة فيفتحه�ا ويس�تخرج كنوزه�ا ومائدة

س�ليامن ب�ن داود ،ث�م يرج�ع إىل بي�ت املق�دس فينزهل�ا وخي�رج الدج�ال يف زمان�ه وين�زل
عيسى بن مريم×فيصيل خلفه».

أقول :ما رواه ابن محاد مردود ،ويظهر أنه خيال من ٍ
راو نسبه اىل حممد ابن احلنفية&.

 -2عظمة الملك الذي يعطيه اهلل لوليه المهدي×
توات�رت أحادي�ث اجلمي�ع أن اإلم�ام املهدي×يمل�ك مش�ارق األرض ومغارهب�ا

ويملؤه�ا قس�ط ًا وع�دالً ،وهو أمر ال س�ابقة له يف تاري�خ األنبياء وأوصيائه�م^! وتقدم من

غيب�ة الط�ويس« :283/ويفت�ح اهلل علي�ه رشق األرض وغرهب�ا ...يدع�و الش�مس والقم�ر

فيجيبانه ،وتطوى له األرض فيوحي اهلل إليه فيعمل بأمر اهلل».

ويف اخلص�ال« :248/ع�ن أيب جعفر×ق�ال :إن اهلل تبارك وتعاىل مل يبع�ث األنبياء ملوك ًا

يف األرض إال أربعة بعد نوح :ذو القرنني وإس�مه عياش ،وداود ،وس�ليامن ،ويوسف^.

فأما عياش فملك ما بني املرشق واملغرب ،وأما داود فملك ما بني الشامات إىل بالد إصطخر،
وكذلك كان ملك س�ليامن .وأما يوس�ف فمل�ك مرص وبرارهيا ،مل جياوزه�ا إىل غريها .قال

مصن�ف ه�ذا الكت�اب ريض اهلل عن�ه :جاء ه�ذا اخلبر هك�ذا ،والصحيح ال�ذي أعتقده يف
ذي القرنين أنه مل يكن نبي ًا ،وإنام كان عبد ًا صاحل ًا أحب اهلل فأحبه اهلل ونصح هلل فنصحه اهلل،

ق�ال أمرياملؤمنين× :وفيكم مثله ،وذو القرنني ملك مبعوث وليس برس�ول وال نبي ،كام
ً
اهلل َق ْد َب َع َث َل ُك ْم َط ُال َ
كان طالوت ،قال اهلل عز وجلَ :و َق َال هَ ُل ْم َنب ُي ْم إ َّن َ
وت َم ِلكا .وقد جيوز
ِ
ِ
أن يذك�ر يف مجل�ة األنبي�اء من ليس بنبي ،كما جيوز أن يذكر يف مجل�ة املالئكة من ليس بملك
ْ
ْ َ َ
َ ْ َُْ َْ َ ْ ُ ُ َ َ
آلد َم ف َس َج ُدوا ِإال ِإب ِل
ال ِّن».
قال اهلل عز وجل ثناؤه :و ِإذ قلنا ِللمال ِئك ِة اسجدوا
يس ك َان ِم َن ِج
ويف كمال الدي�ن ،282/1:ع�ن أمرياملؤمنين×« :ق�ال رس�ول اهلل‘ :األئم�ة بع�دي
اثن�ا عشر أوهلم أنت ي�ا عيل ،وآخره�م القائم ال�ذي يفت�ح اهلل عز وجل عىل يديه مش�ارق

األرض ومغارهبا».
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ومثل�ه عيون أخب�ار الرض�ا ،56/1:ونحوه أمايل الص�دوق ،97/و .502وروض�ة الواعظني:

 ،102/1واملناقب،298/1:وإثبات اهلداة ،616/1:و نوادر األخبار« :128/عن السجاد عن أبيه
ع�ن جده :قال رس�ول اهلل‘ :األئم�ة من بعدي اثنا عش�ـر ،أوهلم أنت ياعلي ،وآخرهم

القائم الذي يفتح اهلل عز وجل عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا».
َ
َ
َّ
ويف تفسري القمي« :87/2:أبو اجلارود ،عن أيب جعفر×يف قوله تعاىلّ :ال ِذ َ
ين ِإ ْن َمك ّن ُاه ْم
َ نهَ َ مْ ْ َ َ َ ُ ُ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ مْ
ْ ََ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
وف و وا ع ِن النك ِر و ِهلل ع ِاقبة األم ِور..اآلية.
ض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمر وا ِبالعر ِ
ِ يف األر ِ
ق�ال×« :وهذه اآلي�ة آلل حممد^ ..وامله�دي وأصحابه يملكهم اهلل مش�ارق األرض
الس َّف ُه احلق حتى
ومغارهبا ،ويظهر الدين ويميت اهلل به وأصحابه البدع والباطل ،كام أمات ُّ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ال يرى أثر للظلم».
َ
َ
َ
ويف العيايش ،183/1:عن رفاعة بن موس�ى قال« :س�معت أبا عبد اهلل×يقولَ :ول ُه أ ْسل َم
َ ْ ًََْ ً
َم ْن ف َّ
ها َو إ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
الس َ���م َاو ِ َ
ون ،قال :إذا قام القائم× اليبقى أرض
ات واألرض طوعا وكر ِ
ِي
إال نودي فيها بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل».
ً
عن ابن بكري قال« :سألت أبا احلسن×عن قولهَ :و َل ُه َأ ْس َل َم َم ْن ف َّ
ات َواألرض َط ْوعا
الس َم َاو ِ
ِي
َو َك ْره ً���ا َو إ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
ون؟ قال :أنزلت يف القائم إذا خ�رج «أمر» باليهود والنصارى والصابئني
ِ
والزنادق�ة وأه�ل ال�ردة والكف�ار ،يف رشق األرض وغرهبا ،فعرض عليهم اإلسلام ،فمن

أس�لم طوع ًا أمره بالصالة والزكاة وما يؤمر به املس�لم وجيب هلل عليه ،ومن مل يس�لم رضب
عنقه ،حتى اليبقى يف املشارق واملغارب أحد إال وحد اهلل! قلت له :جعلت فداك ،إن اخللق

أكثر من ذلك فقال :إن اهلل إذا أراد أمر ًا قلل الكثري وكثر القليل».

أقول :يش�كل قب�ول ما يف هذه الرواية :ومن مل يس�لم رضب عنقه ،ألنه× يس�تعمل طرق

اإلقناع للناس وخيريهم ،وال جيربهم.

ويف اإلرش�اد ،364/ع�ن علي بن عقب�ة ،عن أبيه ق�ال« :إذا ق�ام القائم×حك�م بالعدل،

وارتفع يف أيامه اجلور ،وأمنت به الس�بل ،وأخرجت األرض بركاهتا ،ور ّد كل حق إىل أهله
ومل يبق أهل دين حتى يظهروا اإلسالم ويعرتفوا باإليامن.
َ
ً َ ً َ
���ن ف َّ
أما س�معت اهلل س�بحانه يقولَ :و َل ُه أ ْس َ���ل َم َم ْ
ات َواألرض َط ْوعا َوك ْره���ا َو ِإل ْي ِه
الس َ���م َاو ِ
ِي

234

ُي ْر َج ُع َ
���ون ،وحكم بني الناس بحكم داود وحكم حمم�د‘ ،فحينئذ تظهر األرض كنوزها

وتب�دي بركاهت�ا ،وال جيد الرج�ل منكم يومئذ موضع� ًا لصدقته ولربه ،لش�مول الغنى مجيع
املؤمنني! ثم قال :إن دولتنا آخر الدول ومل يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا ،لئال يقولوا
َ
َ ُ
والع ِاق َبة ِل ُلم ّت ِق ني».
إذا رأوا سريتنا إذا ملكنا رسنا بمثل سرية هؤالء ،وهو قول اهلل تعاىل:
ويف غيبة الطويس :283/عن أيب بصري عن اإلمام الصادق× ،جاء فيه«:ثم يتوجه إىل كابل

ش�اه وهي مدينة مل يفتحها أحد قط غريه فيفتحها ،ثم يتوجه إىل الكوفة فينزهلا وتكون داره،
ويبهرج سبعني قبيلة من قبائل العرب ..متام اخلرب .ويف خرب آخر :يفتح قسطنطينية والرومية

وبالد الصني».

ويف ينابي�ع املودة ،238/3:ق�ال جابر األنصاري« :قال رس�ول اهلل |:املهدي من ولدي

الذي يفتح اهلل به مش�ارق األرض ومغارهبا ،ذاك ال�ذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت عىل
القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه لإليامن».

ويف كت�اب س�ليم ،152/والنعماين ،74/يف حدي�ث ش�معون ب�ن مح�ون الراهب ال�ذي لقي

أمرياملؤمنني×يف رجوعه من صفني ،وهو طويل فيه وصف النبي‘ واألئمة بعده ،جاء فيه:

«حت�ى يبعث اهلل رج ً
ال من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل اهلل ،من أرض تدعى
هتام�ة ،م�ن قرية يقال هلا مك�ة ،يقال له أمح�د ،األنجل العينني ،املق�رون احلاجبني ،صاحب
الناق�ة واحلمار والقضي�ب والتاج يعن�ي العاممة .ل�ه اثنا عرش إسم ًا .ثم ذكر مبعث�ه ومولده

وهجرت�ه وم�ن يقاتل�ه وم�ن ينصـره ومن يعادي�ه ،وكم يعيش ،وم�ا تلقى أمته بع�ده إىل أن
ين�زل اهلل عيس�ى بن مريم من السماء ،فذكر يف الكت�اب ثالثة عرش رج ً
ال من ولد إسماعيل

ب�ن إبراهي�م خليل اهلل صلى اهلل عليهم ،هم خري م�ن خلق اهلل وأحب من خل�ق اهلل إىل اهلل،
وأن اهلل ويل م�ن وااله�م وع�دو م�ن عاداه�م ،م�ن أطاعه�م اهت�دى وم�ن عصاهم ضل،
طاعتهم هلل طاعة ومعصيتهم هلل معصية .مكتوبة فيه أسامؤهم وأنساهبم ونعتهم وكم يعيش

كل رج�ل منه�م ،واحد ًا بع�د واحد ،وكم رجل منهم يس�ترت بدينه ويكتمه م�ن قومه ،ومن
يظه�ر حتى ينزل اهلل عيس�ى صىل اهلل عليه عىل آخرهم ،فيصيل عيس�ى خلف�ه ويقول :إنكم
أئم�ة الينبغ�ي ألحد أن يتقدمكم ،فيتقدم فيصيل بالناس وعيس�ى خلف�ه إىل الصف األول،
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أوهل�م أفضلهم ،وآخرهم له مثل أجورهم وأجور م�ن أطاعهم واهتدى هبداهم..فأول من

يظهر منهم يمأل مجيع بالد اهلل قسط ًا وعدالً ،ويملك ما بني املرشق واملغرب حتى يظهره اهلل

عىل األديان كلها».

وس�يأيت يف فصل تطور العلوم أنه×يركب الس�حاب ويرقى يف أس�باب السماوات السبع

واألرضني السبع ،مخس عوامر واثنان خرابان»« .اإلختصاص »199/وأن جمتمع األرض ينفتح

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عىل جمتمعات الكواكب األخرى!
ُ َ َّ َ ْ َ َ
كما ي�أيت يف فصل اآلي�ات املفرسة ما يدل عىل س�عة ملكه×كقول�ه تعاىل :هو ال ِذي أرس���ل
َُ َ
ال َ���دى َودين حْ َ ّ ُ ْ َ ُ َع ىَل ّ
���ول ُه ب هْ ُ
ون«.التوبةَ .»33:و َع َد ُ
ال ْش���ـر ُك َ
الدين ُك ِّل ِه َو َل ْ���و َكر َه مْ ُ
اهلل
ِ ِ ال ِق ِليظ ِه���ره
ِ
رس ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الص حِ َ
ين َآم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
ات َل َي ْس َ���ت ْخ ِل َف ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ّال ِذ َ
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم
ال ِ
ِ
ي
َ
َ ّ َ َّ هَ ُ هَ َ
ين ُم ّال ِذي ْار َت ىَض هَ ُل ْم َو َل ُي َب ّ ِد َل ّهَ ُن ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفه ْم أ ْم ًنا َي ْع ُب ُد َونن ال ُي ْشر ُك َ
َول ُي َم ِك نن ل ْم ِد ُ
ون ِ يب
ِ
ِ
ِي
َ ً
َ ُ ُ ّىَ َ ُ
ون ف ْت َن ٌة َو َي ُك َ ّ
الد ُ
ين ِهلل« ..البقرة.»193:
ون ِ
ش ْيئا»«.النورَ .»55:وقا ِتلوه ْم َحت ال تك َ ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
كام ينبغي أن نشري إىل تفسري أهل البيت^للملك العظيم يف قوله تعاىل :أم يحسدون
الن َاس
ً
َ �َل�ىَ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ حْ مْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ً
���م ُملكا َع ِظيما،
الكة وآتيناه
ع ما آتاهم اهلل ِم���ن فض ِل ِه فقد آتين���ا آل ِإبر ِاهمي ال ِكت���اب و ِ
وأنه الطاعة املفروضة للنبي وآله‘وهي أعظم مما أعطي األنبياء^« .بصائر الدرجات.»55/

ً
ً
 -3هل يقتل اإلمام× أم يموت موتا طبيعيا؟
ٌ
مقتول أو مس�موم» لكني وصل�ت اىل اإلطمئنان
كن�ت أش�ك يف عموم حديث« :ما منَّا إال

بصحته ،وش�موله جلمي�ع األئمة اإلثني عش�ـر^ .وعليه فاإلمام املهدي×يموت ش�هيد ًا

بالس�م ،لكن الدولة تستمر بعده .وقد صح أن اإلمام احلسين×يتوىل جتهيزه والصالة عليه،

وحيكم بعده مبارشة ،ثم تكون رجعة النبي|..الخ.

والرواي�ات الت�ي ت�دل على ش�هادة اإلمام×مخ�س رواي�ات فيه�ا صحي�ح الس�ند ،ففي

كفاي�ة األثر« :160/عن هش�ام بن حممد ،ع�ن أبيه قال :ملا قتل أمرياملؤمنني×رقى احلس�ن
ب�ن عيل×ف�أراد ال�كالم فخنقت�ه العربة ،فقعد س�اعة ثم قام وق�ال :احلم�د هلل الذي كان

يف أوليت�ه وحداني� ًا ويف أزليت�ه متعظ ًام ..واحلمد هلل الذي أحس�ن اخلالفة علين�ا أهل البيت،
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وعن�د اهلل نحتس�ب عزاءن�ا يف خير اآلب�اء رس�ول اهلل‘وعند اهلل نحتس�ب عزاءن�ا

يف أمرياملؤمنني×وق�د أصي�ب ب�ه الرشق والغ�رب ،ولقد حدثني جدي رس�ول اهلل‘
أن األمر يملكه اثنا عرش إمام ًا من أهل بيته وصفوته ،ما منا إال مقتول أو مسموم».

ويف كفاي�ة األث�ر« :226/ع�ن جنادة بن أيب أمية قال :دخلت عىل احلس�ن بن عيل يف مرضه

الذي تويف فيه ،وبني يديه طش�ت يقذف فيه الدم ،وخيرج كبده قطعة قطعة من الس�م الذي

أسقاه معاوية لعنه اهلل ،فقلت :يا موالي ما لك ال تعالج نفسك؟ فقال :يا عبد اهلل بامذا أعالج
امل�وت؟! قل�ت :إن�ا هلل وإنا إلي�ه راجعون! ثم التف�ت إ َّيل وق�ال :واهلل إنه لعهد عه�ده إلينا

رس�ول اهلل‘أن هذا األمر يملكه اثنا عرش إمام ًا من ولد عيل وفاطمة ،ما منا إال مس�موم

أو مقتول! ثم ُرفعت الطش�ت واتكأ صلوات اهلل عليه فقلت :عظني يا ابن رس�ول اهلل .قال:
وحص�ل زادك قبل حلول أجل�ك ،واعلم أنك تطل�ب الدنيا واملوت
نعم ،إس�تعد لس�فرك
ِّ
يطلبك ،واعلم أنك ال تكس�ب من املال ش�يئ ًا فوق قوتك إال كنت فيه خازن ًا لغريك ،واعلم

أن يف حالهلا حساب ًا ويف حرامها عقاب ًا ويف الشبهات عتاب ًا ،فأنزل الدنيا بمنزلة امليتة خذ منها
ما يكفيك ،فإن كان ذلك حالالً كنت قد زهدت فيها ،وإن كان حرام ًا مل تكن قد أخذت من
امليتة ،وإن كان العتاب فإن العتاب يسري..الخ.».

ويف أم�ايل الصدوق ،120/وعي�ون أخبار الرضا× ،287/1:ع�ن أيب الصلت اهلروي قال:

«س�معت الرضا×يق�ول :واهلل م�ا من�ا إال مقت�ول ش�هيد .فقي�ل ل�ه :فمن يقتل�ك يا ابن

رسول اهلل؟ قال :رش خلق اهلل يف زماين يقتلني بالسم ،ثم يدفنني يف دار مضيعة وبالد غربة».
وعنه أيض ًا×يف« :220/2:وما منا إال مقتول ،وإين واهلل ملقتول بالسم باغتيال من يغتالني!

أعرف ذلك بعهد معهود إيل من رسول اهلل‘أخربه به جربئيل عن رب العاملني عز وجل.
ََ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ
ً
َ َ ىَ مْ ُ ْ
الؤ ِم ِن نَي َس ِبيال ،فإنه يقول لن جيعل اهلل
اهلل ِللك ِاف ِر ين عل
وأما قول اهلل عز وجل :ولن ي ج�عل
لكافر عىل مؤمن حجة ،ولقد أخرب اهلل عز وجل عن كفار قتلوا النبيني بغري احلق ،ومع قتلهم

إياهم لن جيعل هلم عىل أنبيائه^سبي ً
ال من طريق احلجة».

ويف غيب�ة الط�ويس« :388/حممد بن أمحد الصفواين قال :حدثني الش�يخ احلسين بن روح

ريض اهلل عنه أن حييى بن خالد س�م موس�ى بن جعفر يف إحدى وعرشين رطبة ،وهبا مات،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي

ملك املهدي

أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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وأن النبي‘واألئمة^ما ماتوا إال بالس�يف أو الس�م ،وقد ذكر عن الرضا×أنه س�م

وكذلك ولده وولد ولده».

فشهادة املعصومني^بالقتل أو بالسم صحيحة،وهنا بحوث ال يتسع هلا املجال.

 -4ما يكون بعد المهدي×
تدخ�ل احلياة عىل األرض يف عرص اإلم�ام املهدي× ّط ْور ًا جديد ًا كلي ًا ،من معامله :اإلنفتاح

على الع�وامل والكواك�ب األخ�رى يف الكون الفس�يح ،وإحي�اء اهلل تع�اىل لعدد م�ن األموات،
وبدءاإلنفتاح عىل اآلخرة واجلنة!

ولعل الس�بب يف أن النبي‘مل يذكر الس�نني أنه يتبادر اىل الذهن منها املعروفة .وهذا ينفع

لفهم روايات الرجعة ،وموت اإلمام املهدي×ورجعته!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فف�ي اإلرش�اد« :211/2:عن عبد الكريم اخلثعمي قال :قل�ت أليب عبداهلل×:كم يملك

القائم؟ قال :سبع سنني ،تطول له األيام والليايل حتى تكون السنة من سنيه مقدار عرش سنني

من سنيكم ،فيكون سنو ملكه سبعني سنة من سنيكم هذه ،وإذا آن قيامه مطر الناس مجادى
اآلخ�رة وعشرة أيام من رجب مطر ًا مل ير اخلالئق مثله ،فينبت اهلل به حلوم املؤمنني وأبداهنم

يف قبورهم ،فكأين أنظر إليهم مقبلني من قبل جهينة ينفضون شعورهم من الرتاب».

 -5دولة أهل البيت^تمتد الى يوم القيامة
يف غيب�ة الط�ويس ،282/وطبع�ة « :472عن أيب جعفر×قال :دولتنا آخ�ر الدول ،ومل يبق

أه�ل بي�ت هلم دول�ة إال ملكوا قبلنا ،لئال يقولوا إذا رأوا سيرتنا :إذا ملكنا رسنا مثل سيرة
َ
َ ُ
والع ِاق َبة ِل ُلم ّت ِق ني».
هؤالء ،وهو قول اهلل عز وجل:

واإلرش�اد ،364/وروض�ة الواعظني ،265/2:وإعالم الورى ،432/وكش�ف الغم�ة ،255/3:وإثبات اهلداة:

 ،528/3ومنتخب األنوار.194/

ويف غيب�ة النعماين« :274/عن اإلمام الصادق×ق�ال :ما يكون ه�ذا األمرحتى ال يبقى

صن�ف م�ن الناس إال وق�د َو ُلوا عىل الناس ،حتى اليق�ول قائل إنا لو ولين�ا لعدلنا ثم يقوم
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القائم باحلق والعدل».

ُ َ هُ
ْ َ
ويف تفسير العي�ايش« :199/1:ع�ن أيب عبد اهلل×يف ق�ول اهللَ :و ِتل���ك األي���ام ند ِاو َلا َب ْ َني

َّ
���اس؟ ق�ال :ما زال مذ خل�ق اهلل آدم :دولة هلل ودول�ة إلبليس ،فأين دول�ة اهلل؟ ما هو إال
الن ِ
قائم واحد».

َ ُ ْ َ َ حْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
اطل ِإ ّن
ويف ال�كايف« :287/8:عن أيب جعفر×يف قوله عز وجل :وقل جاء الق وزهق الب ِ
ً
َْ َ َ
اطل ك َان َز ُهوقا؟ قال :إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل».
الب ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
عن أيب جعفر×يف قوله عز وجل :قل َما أ ْسألك ْم َعل ْي ِه ِم ْن أ ْجر َو َما أ َنا ِم َن ُ
ال َتك ِل ِف َنيِ ،إ ْن
ٍ
َ
َ
ُ
ْ ْ َ مَ َ
َََْ َ َ ُ َْ
ي :قال :عند خروج
ه َ���و ِإال ِذ ك ٌ���ر ِللع ِال ني :قال :ه�و أمرياملؤمنني×َ .ولتعل ُم ّن ن َبأه بع���د ِح نٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ىَ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ٌ
َ
اب فاخ ُت ِلف ِف ِيه َول ْوال ك ِل َمة َس َ���بق ْت
القائ�م× .ويف قوله عز وجل :ولق���د آتينا موس ال ِكت
ْ َّ َ
ض َب ْي هَ ُن ْم َو إ ُن ْم َلف َش ٍّ ْ ُ ُ
���ك َل ُق ِ َ
ِم���ن ر ِب
يب :قال :اختلفوا كما اختلفت هذه األمة يف
���ك ِمنه م ِر ٍ
ِ
ي
ِي
الكت�اب ،وس�يختلفون يف الكت�اب الذي مع القائ�م الذي يأتيهم به حت�ى ينكره ناس كثري،
مَ
���ن ّ
فيقدمه�م فيرضب أعناقهم .وأما قوله عز وجلَ :أ ْم هَ ُل ْم ُش َ���ر َك ُاء َش َ���ر ُعوا ُ
َ
ْ
م
ين َما ْل
الد
م
ل
ِ
ِ ِ
َ َّ َ هَ ُ َ َ َ
ْ
ُ ََْ َ َ ُ َْ ْ َُ
َيأ َذ ْ
ض َب ْي هَ ُن ْم َو إ ّن الظ مِ ِال ني ل ْم عذ ٌ
َ
اب أ ِل ٌمي :قال :لوال ما تقدم
ق
ل
ل
ص
ف
ال
اهلل
ه
ب
ن
ة
م
ل
ك
ال
و
ل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َّ
ين ُي َص ّ ِد ُقونَ
َ
فيهم من اهلل عز وجل ما أبقى القائم×منهم واحد ًا .ويف قوله عز وجل :وال ِذ َ
َ َ ُ
ّ
مُ َّ مَ َ ُ ْ َ هُ
اهلل
ِب َي ْو ِم ِ
ين :قال :بخروج القائم× .ويف قوله عز وجل :ث ْل تك ْن ِفتن ُت ْم ِإال أ ْن قالوا َو ِ
الد ِ
َ ُ ْ َ َ حْ َ ُ
َُ ْ
ال ّق َو َز َه َق
َر ّ ِب َنا َما ك ّنا ُمش ِ���ر ِك نَي :قال :يعنون بوالية علي× .ويف قوله عز وجل :وقل جاء
ً
ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ
اطل ك َان َز ُهوقا :قال :إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل».
اطل ِإن الب ِ
الب ِ
ويف أمايل الصدوق« :396/كان الصادق جعفر بن حممد ×يقول:
لكــل ُأن ٍ
ِّ
ونَـها
يَـر ُقـ ُب َ
َاس دول ٌة ْ

ودولتُنا يف آخر الدَّ ْه ِر َت ْظ َه ُر».

وتقدم ما يدل عىل استمرار دولتهم^وأنه ال ظلم بعدها وال دولة بعدها.

 -6من هم الذين يحكمون بعد المهدي×
متت�د الدول�ة اإلهلي�ة قرون� ًا على ي�د املهدي×وتتط�ور احلي�اة كثير ًا ،ويرج�ع النبي‘

أخيار من أبناء احلسين
واألئم�ة^اىل احلياة الدنيا يف زيارات ،وبعضهم حيكم مدةً .كام حيكم
ٌ

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي

ملك املهدي

أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
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أو أبناء املهدي× .أما نزول عيسى فيكون يف زمن املهدي×ويبقى مدة ويتوىف.وأما الدجال
فيخرج يف زمن املهدي×فيقتله املهدي.

وذك�رت الرواي�ات أن احلياة على األرض ختتم بعالمات الس�اعة ،ولعل أوهل�ا دابة األرض

الت�ي تكل�م الن�اس ،وآخره�ا النفخ يف الص�ور بداية قيام القيام�ة .وقد صح عندن�ا أن أول من

يرجع اإلمام احلسين×« :فيدفع إليه القائم اخلاتم فيكون احلسين×هو الذي ييل غسله
وكفن�ه وحنوط�ه ،ويواري�ه يف حفرت�ه ...فيمل�ك حتى تقع حاجب�اه عىل عينيه م�ن الكرب».

« خمترص البصائر 48/و22و»27

ووردت الرواي�ة بأن�ه يملك بعد املهدي×أيض ًا اثنا عرش من ولد احلسين×ومل َأر رواية

«و ْلد احلسني» أهنم أعم من أبناء
تعني وقت ملكهم ،وهل هم متتالون أم ال؟ واملفهوم من تعبري ُ
املهدي×أو غريه من ذرية احلسني×.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فف�ي غيبة الطويس ،285/عن الصادق×من حديث« :يا أب�ا محزة ،إن منا بعد القائم أحد

عشر مهدي ًا من ولد احلسين» .ويف خمترص البصائر« :182/إن من�ا بعد القائم إثنا عرش مهدي ًا
من ولد احلسني».

ويف رشح األخبار« :400/3:يقوم القائم منا ،ثم يكون بعده اثنا عرش مهدي ًا».

وق�د رصح�ت الرواي�ة بأهنم ح�كام يدع�ون اىل والي�ة األئمة^وليس�وا أئم�ة ،ففي كامل

الدي�ن ،358/2:عن أيب بصري قال« :قلت للصادق جعفر بن حممد× :يا ابن رس�ول اهلل إين
سمعت من أبيك×أنه قال :يكون بعد القائم اثنا عشـر مهدي ًا؟ فقال :إنام قال اثنا عرش مهدي ًا

ومل يق�ل اثنا عرش إمام ًا ،ولكنهم قوم من ش�يعتنا يدعون الن�اس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا».
وق�د أوضح�ت الرواي�ة التالي�ة أن حج�ج اهلل على خلقه بع�د النبي‘ه�م األئم�ة اإلثنا

عرش^فقط ،وأن غريهم ال يكون حجة هبذا املعنى .ففي اإلحتجاج ،81/1:عن اإلمام الباقر×

يف حديث طويل عن خطبة النبي‘يف الغدير جاء فيه« :معارش الناس :النور من اهلل عز وجل

ٌ
مس�لوك ث�م يف عيل ،ثم يف النس�ل منه إىل القائم املهدي ،الذي يأخ�ذ بحق اهلل وبكل حق
َّيف
ه�و لن�ا ،ألن اهلل عز وجل قد جعلن�ا حجة عىل املقرصي�ن واملعاندي�ن واملخالفني واخلائنني
واآلثمين والظاملين من مجيع العاملني .أال إن خاتم األئمة من�ا القائم املهدي ،أال إنه الظاهر
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على الدي�ن ،أال إنه املنتقم من الظاملني ،أال إنه فاتح احلصون وهادمها ،أال إنه قاتل كل قبيلة

م�ن أهل الرشك ،أال إنه مدرك بكل ث�ار ألولياء اهلل ،أال إنه النارص لدين اهلل ،أال إنه الغراف
ِ
�م كل ذي فضل بفضله ،وكل ذي جهل بجهل�ه ،أال إنه خرية اهلل
يف بح�ر عمي�ق ،أال إنه َيس ُ
وخمت�اره ،أال إن�ه وارث كل عل�م واملحي�ط به ،أال إنه املخبر عن ربه عز وج�ل ،واملنبه بأمر

إيامن�ه ،أال إنه الرش�يد الس�ديد ،أال إنه املفوض إلي�ه ،أال إنه قد برش به من س�لف بني يديه،

أال إن�ه الباق�ي حج ًة وال حجة بعده ،و ال حق إال معه وال ن�ور إال عنده ،أال إنه ال غالب له
وال منصور عليه أال وإنه ويل اهلل يف أرضه ،وحكمه يف خلقه ،وأمينه يف رسه وعالنيته.

أال إن احللال واحلرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهام ،فآمر باحلالل وأهنى عن احلرام يف

مقام واحد ،فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة بقبول ما جئت به عن اهلل عز وجل يف عيل

أمرياملؤمنين واألئم�ة من بعده ،الذين هم مني ومنه ،أئمة قائمة منهم املهدي إىل يوم القيامة

الذي يقيض باحلق».

ويف املقاب�ل توج�د رواي�ة واح�دة غير تام�ة الس�ند ت�دل على أن�ه حيك�م بع�د املهدي×

إثنا عرش من ذريته.

فف�ي غيبة الط�ويس ،151/يف حديث ذكر في�ه النبي‘األئمة م�ن عرتته^قال« :فذلك

اثن�ا عرش إمام� ًا ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدي ًا ،فإذا حضـرته الوفاة فليس�لمها إىل ابنه
أول املقربني ،له ثالثة أس�امي :اسم كإسمي ،وإسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واإلسم الثالث

املهدي هو أول املؤمنني».

وهبذه الرواية حاول ش�خص من البرصة إس�مه أمحد أن يس�تدل عىل أنه ابن املهدي وس�فريه

ووصي�ه× ،وأن إس�مه أمحد وحممد وعب�د اهلل! ويف نفس الوقت ادعى أنه اليامين! واس�تعمل
التزوير وأساليب التضليل واإلغراء باملال.

وقد رددنا عىل أباطيله يف كتاب باسم :دجال البرصة ،وقلنا :مل يذكر املدعي وجه اإلستدالل

بالرواي�ة ،لك�ن غرضه الفقرة األخيرة منها ،وهي التي تأم�ر اإلمام املهدي بأن يس�لم الوصية

أو اإلمام�ة عندم�ا حتضره الوف�اة اىل «ابن�ه أول املقربني» الذي ل�ه ثالثة أسماء أو أربعة أحدها
أمحد! وقد فرسها أمحد إسماعيل بنفس�ه ،وهذه هرطقة ركيكة ألن الرواية إن صحت فهي تأمر
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اإلم�ام املهدي×بع�د أن يظه�ر ويقيم دولة الع�دل اإلهلي ،أن يس�لم اإلمام�ة اىل ابنه! فزمن
الرواي�ة يوم�ذاك وليس زماننا ،فكي�ف جيعلها هذا املزيف على زماننا وجيعل نفس�ه ابن اإلمام

الذي سيتس�لم اإلمامة منه عن�د احتضاره؟! فال زمان الرواية زماننا ،وال الش�خص الذي تأمر
الوصية املهدي×أن يسلمه إياها ينطبق عىل أمحد إسامعيل كاطع!

ثم لو صحت الرواية ،فاألمر فيها أن يس�لم اإلمام×احلكم اىل ابنه أي املبارش وقد اعرتف

أمحد إسامعيل بأنه ليس ابن ًا مبارش ًا لإلمام املهدي× وادعى أنه من ذريته!

على أن س�ند الرواية اليت�م ،فقد قال عنها احل�ر العاميل« :وروى الش�يخ يف كتاب الغيبة يف

مجل�ة األحادي�ث التي رواها من طرق العامة»« .اإليقاظ  .»362/وس�ببه أن يف س�ندها جمهولني
مل يوثقه�م أح�د م�ن علامء الرج�ال ،مثل :عيل بن س�نان املوصلي ،وأمحد بن حممد ب�ن اخلليل،

وجعفر بن أمحد البرصي.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويض�اف اىل م�ا ذكرن�ا أن الرواي�ة معارضة برواي�ة تنفي وج�ود عقب لإلم�ام املهدي×،

رواه�ا الط�ويس يف الغيبة« :223/عن احلس�ن بن عيل اخلزاز قال :دخ�ل عيل بن أيب محزة عىل

أيب احلس�ن الرضا ×فقال له :أنت إمام؟ قال :نعم ،فقال له :إين س�معت جدك جعفر بن
حممد يقول :ال يكون اإلمام إال وله عقب .فقال :أنس�يت يا ش�يخ أو تناس�يت؟ ليس هكذا

قال جعفر× إنام قال جعفر× :اليكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه

احلسين بن عيل×فإنه ال عقب له ،فقال له :صدقت جعلت فداك ،هكذا س�معت جدك

يقول» .والذي خيرج يف زمنه احلسني هو املهدي’.

والنتيجة :أن القدر املتيقن أن اإلمام احلسني×حيكم بعده مبارشة ،ثم التدل الروايات عىل

ترتي�ب م�ن حيكم بعده م�ن األئمة^أو احلكام املهديين من ذرية احلسين ،والذين قد يكون

بعضهم من أبناء املهدي×.

ه�ذا ،وق�د رد البي�ايض روايات حك�م اثني عرش مهدي� ًا بعد امله�دي× ،وناقش الرشيف

املرتضى يف ذل�ك .وقد أج�اد يف نفيه أن يكونوا أئم�ة أو حجج ًا هلل تعاىل بع�د األئمة^ ،لكنه

أخطأ يف نفي حديثهم مطلق ًا قال&يف الرصاط املستقيم« :152/2:ويف بعضها :سيكون بعدي
اثنا عرش إمام ًا أوهلم أنت ،ثم عد أوالده ،وأمر أن يسلمها كل إىل ابنه ،قال :ومن بعدهم اثنا
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عرش مهدي ًا .قلت :الرواية باإلثني عرش بعد اإلثني عرش ،شاذة وخمالفة للروايات الصحيحة
املتواترة الشهرية بأنه ليس بعد القائم دولة ،وأنه مل يمض من الدنيا إال أربعني يوم ًا فيها اهلرج،

وعالمة خروج األموات وقيام الساعة .عىل أن البعدية يف قوله من بعدهم ال تقتيض البعدية
الزماني�ة كام قال تعاىل :فمن هيدي�ه من بعد اهلل ،فجاز كوهنم يف زمان اإلمام وهم نوابه×.
إن قلت :قال يف الرواية :فإذا حرضته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه ينفي هذا التأويل؟

قلت :ال يدل هذا عىل البقاء بعده ،وجيوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية،

وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته ،وال يضـر ذلك يف حرص اإلثني عرش فيه ويف آبائه.
ق�ال املرتضى :اليقطع ب�زوال التكليف عن�د موته×بل جي�وز أن يبقى حصـ�ر اإلثني

عرش فيه بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ،وال خيرجنا هذا القول عن التس�مية
باإلثني عرشية ،ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف ،وقد بينا ذلك بيان ًا شافي ًا
فيه�م ،وال مواف�ق لنا عليهم ،فانفردنا هبذا اإلس�م عن غرينا من خمالفيه�م .وأنا أقول :هذه
الرواي�ة آحادي�ة توجب ظن ًا ،ومس�ألة اإلمام�ة علمية ،وألن النب�ي‘إن مل يبني املتأخرين

بجميع أسمائهم ،والكش�ف عن صفاهتم مع احلاج�ة إىل معرفتهم ،فيل�زم تأخري البيان عن
احلاجة .وأيض ًا فهذه الزيادة شاذة التعارض الشائعة الذائعة.

إن قل�ت :المعارض�ة بينهام ،ألن غاي�ة الروايات يكون بع�دي اثنا عش�ـر خليفة .األئمة

بع�دي ع�دد نقب�اء بن�ي إرسائي�ل ،ونحوه�ا .قلت :ل�و أمكن ذل�ك ل�زم العب�ث والتعمية
يف ذكر اإلثني عش�ـر ،وألن يف أكثر الروايات وتس�عة من ولد احلسين ،وجيب حرص املبتدأ
يف اخلبر ،وألهنم مل يذك�روا يف التوراة وأش�عار ِق ٍّس وغريها ،وال أخبر النبي‘برؤيتهم

ليلة إرسائه إىل حرضة ربه وملا عد األئمة اإلثني عرش ،قال للحس�ن :ال ختلو األرض منهم،
ويعن�ي به زمان التكليف ،فلو كان بعدهم أئمة خلل�ت األرض منهم ،ويبعد محل اخللو عىل

أن املقصود به أوالدهم ،ألنه من املجاز وال رضورة حتوج إليه» .انتهى.

ومعن�ى كالمه& :أن املرتىض&دافع عن روايات اس�تمرار التكليف واإلمامة العامة بعد

املهدي×باملهديين م�ن أوالده أو أوالد احلسين× ،وق�ال إن ذلك الين�ايف أن األئمة^

اثن�ا عرش ال أكثر ،ألن اإلثني عرش هم األصل واحلكام املهديون من فروعهم وامتدادهم .وهو
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كالم متني ،لكن البيايض ر َّده باإلستبعاد ،وتكلف يف تأويل حديث اإلثني عرش مهدي ًا!

أما مصادر السنة فقد روت أنه حيكم بعد املهدي×اثنا عشـر من ذرية احلسن واحلسني قال

ابن حجر يف فتح الباري« :184/13:فقال أبو احلسني بن املنادي يف اجلزء الذي مجعه يف املهدي:
حيتمل يف معنى حديث يكون اثنا عشـر خليفة ،أن يكون هذا بعد املهدي الذي خيرج يف آخر

الزمان ،فقد وجدت يف كتاب دانيال :إذا مات املهدي ملك بعده مخسة رجال من ولد السبط
األكرب ،ثم مخس�ة من ولد الس�بط األصغر ،ثم يويص آخرهم باخلالفة لرجل من ولد السبط

األكبر ،ثم يمل�ك بعده ولده ،فيتم بذلك اثن�ا عرش ملك ًا ،كل واحد منه�م إمام مهدي»...
ويف رواي�ة أيب صال�ح ع�ن اب�ن عباس « :املهدي اس�مه حممد ب�ن عبد اهلل وه�و رجل ربعة

مرشب بحمرة ،يفرج اهلل به عن هذه األمة كل كرب ،ويرصف بعدله كل جور ،ثم ييل األمر

بعده اثنا عرش رجالً ،س�تة من ولد احلس�ن ومخس�ة من ولد احلسين ،وآخر من غريهم ،ثم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يموت فيفسد الزمان»! انتهى.

ويف في�ض القدي�ر« :582/2:ومحل بعضهم احلديث عىل من يأيت بعد املهدي لرواية :ثم ييل

األمر بعده اثنا عرش رج ً
ال س�تة من ولد احلس�ن ،ومخسة من ولد احلسني ،وآخر من غريهم،
لكن هذه الرواية ضعيفة جد ًا».

ويف عمدة القاري للعيني« :282/24:وقيل :حيتمل أن يكون اثنا عرش بعد املهدي الذي خيرج

يف آخر الزمان ،وقيل :وجد يف كتاب دانيال :إذا مات املهدي ملك بعده مخسة رجال من ولد

الس�بط األكرب ،ثم مخس�ة من ولد السبط األصغر ،ثم يويص آخرهم باخلالفة لرجل من ولد
السبط األكرب ،ثم يملك بعده ولده ،فيتم بذلك اثنا عرش ملك ًا ،كل واحد منهم إمام مهدي.

وعن كعب األحبار :يكون اثنا عرش مهدي ًا ثم ينزل روح اهلل فيقتل الدجال.

وقي�ل :املراد م�ن وجود اثني عشر خليفة يف مجيع مدة اإلسلام إىل ي�وم القيامة يعملون

باحلق ،وأن تتواىل أيامهم .ويؤيد هذا ما أخرجه مس�دد يف مس�نده الكبري من طريق أيب بحر

أن أب�ا اجلل�د حدث�ه أنه ال هيلك ه�ذه األمة حت�ى يكون منها اثن�ا عرش خليف�ة كلهم يعمل

باهل�دى ودي�ن احلق ،منهم رجالن من أهل بيت حممد ،يعيش أحدمها أربعني س�نة ،واآلخر
ثالثني سنة»..الخ.
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وق�ال اب�ن حجر يف الصواع�ق« :478/2:ورواية أنه :ييل األمر بعد امله�دي اثنا عرش رج ً
ال

س�تة من ولد احلس�ن ومخس�ة من ولد احلسين ،وآخر من غريهم ،واهية جد ًا كام قاله ش�يخ
اإلسالم واحلافظ الشهاب ابن حجر ،أي مع خمالفتها لألحاديث الصحيحة أنه آخر الزمان،
وأن عيسى يأتم به .وخلرب الطرباين :سيكون من بعدي خلفاء ثم من بعد اخللفاء أمراء ثم من

بع�د األم�راء ملوك ومن بعد امللوك جبابرة ،ثم خيرج رجل من أهل بيتي يمأل األرض عدالً

كام ملئت جور ًا ،ثم يؤ َّمر القحطاين فوالذي بعثني باحلق ما هو دونه» .انتهى.

مالحظات
 .1أن تضعيفه�م للس�ند باطل ،ألن س�ند أيب صالح عن ابن عب�اس صحيح ،لكنهم رجحوا

كذبة كعب بأن الظلم يرجع بعد املهدي× ،ألن الروم يقتلونه يف فتح القسطنطينية! وال يق ّلل
من هذه الكذبة اعرتافهم باثني عرش مهدي ًا بعد املهدي×.

 .2ق�د يق�ال :إن أهل البيت×امتنعوا ع�ن احلديث عام يكون بعد امله�دي× ،فقد روى

املفيد يف اإلرش�اد :382/2:عن جابر اجلعفي قال« :س�معت أبا جعفر×قال :س�أل عمر بن

اخلط�اب أمرياملؤمنني×فق�ال :أخربين عن املهدي ما اس�مه؟ فقال :أما اس�مه فإن حبيبي

عهد إ َّيل أال أحدِّ ث به حتى يبعثه اهلل ،قال :فأخربين عن صفته؟ قال :هو شاب مربوع حسن
الوجه حس�ن الش�عر ،يسيل ش�عره عىل منكبيه ،ويعلو نور وجهه س�واد شعر حليته ورأسه،

بأيب ابن خرية اإلماء».

ويف كامل الدين ،77/1:عن عبد اهلل بن احلارث قال :قلت لعيل×« :يا أمرياملؤمنني أخربين

بما يكون م�ن األحداث بعد قائمكم؟ قال :يا ابن احلارث ذلك ش�ئ ذكره موكول إليه وإن

رسول اهلل‘عهد إيل أن ال أخرب به إال احلسن واحلسني».

واجلواب :قد يكون سبب عدم جواب أمرياملؤمنني×لعمر بسبب ذلك الظرف ،وقد يكون

مقصوده بقوله« :حتى يبعثه اهلل» حتى يولد .وال ينايف ذلك أن األئمة×أخربونا بتفاصيل عن
املهدي×وعالماته حسب املصلحة.

 .3روى اخلات�ون آبادي يف أربعينه« :203/عن الفضل بن ش�اذان ع�ن اإلمام الصادق عن
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آبائه عن أمرياملؤمنني^قال :اإلسلام والسلطان العادل أخوان ،ال يصلح واحد منهام إال
حارس له
أس له فمنهدم ،وما ال
أس ،والسلطان العادل حارس ،وما ال َّ
بصاحبه ،اإلسالم ّ
َ
فضايع ،فلذلك إذا رحل قائمنا ،مل يبق أثر من اإلسلام ،وإذا مل يبق أثر من اإلسلام ،مل يبق

أثر من الدنيا» .انتهى.

واجل�واب :أن القائ�م هن�ا لي�س بمعن�ى امله�دي املنتظر×ب�ل بمعن�ى احلاك�م م�ن ذري�ة

أهل البيت^ ،فهذه الرواية ال عالقة هلا باستمرار دولتهم إىل يوم القيامة.

-7جريمة كعب ورواة الخالفة في تشويه صورة المستقبل
ذكرن�ا يف فص�ل الدج�ال بعض أعمال كع�ب وتالمي�ذه التخريبية ،وأهن�م نش�ـروا يف ثقافة

املس�لمني من خياهل�م التلمودي أكاذي�ب عام يكون بع�د املهدي×ومزجوه بالبش�ارة النبوية
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

باملهدي ونزول عيسى×!

وكذب�وا يف أم�ر الدج�ال وفت�ح القس�طنطينية وأرشاط الس�اعة! وم�ن أمثل�ة كذهب�م« :عن

كع�ب ق�ال :املنص�ور مهدي يصلي عليه أه�ل السماء واألرض وطري السماء ،يبتلي بقتال

ال�روم واملالحم عرشين س�نة ،ثم يقتل ش�هيد ًا يف امللحم�ة العظمى هو وألف�ان معه ،كلهم

أمير وصاح�ب راي�ة ،فل�م يص�ب املس�لمون بمصيبة بع�د رس�ول اهلل‘ أعظ�م منها».

«الفتن البن محاد.»457/2:

ويف فتن ابن محاد« :401/1:س�مع عبد اهلل بن عمرو بن العاص يقول :اجلابر ثم املهدي ثم

املنصور ثم السالم ثم أمري العصب ،فمن استطاع أن يموت بعد ذلك فليمت»! ويف،387/1:

ع�ن ابن عمر قال« :ثالثة أمراء يتوالون ،تفتح األرضون كلها عليهم كلهم صالح :اجلابر ثم

املفرح ثم ذو العصب ،يمكثون أربعني سنة ،ثم ال خري يف الدنيا بعدهم» .وكل ذلك خياالت
منشؤها كعب األحبار!

ً
ً
 -8زعم كعب أن مخزوميا ويمانيا يملكان بعد المهدي×!
ق�ال ابن محاد« :379/1:حدثنا عبد اهلل بن مروان عن س�عيد بن يزيد التنوخي عن الزهري
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ق�ال :يم�وت املهدي موت ًا ث�م يصري الناس بع�ده يف فتنة ،ويقبل إليهم رج�ل من بني خمزوم
فيباي�ع ل�ه ،فيمك�ث زمان ًا ث�م يمنع الرزق فلا جيد من يغري علي�ه ،ثم يمنع العط�اء فال جيد

أح�د ًا يغير علي�ه ،وهو ين�زل بيت املق�دس فيكون ه�و وأصحابه مث�ل العجاجي�ل املريبة،
ومتيش نس�اؤهم ببطيطات الذهب وثي�اب ال توارهين ،فال جيد من يغري عليه ،فيأمر بإخراج
أهل اليمن قضاعة ومذحج ومهدان ومحري واألزد.»..

وروى يف ،379/1:حت�ت عن�وان« :م�ا يك�ون بعد املهدي .ع�ن دينار بن دينار ق�ال :بلغني

أن امله�دي إذا م�ات صار األمر هرج ًا بني الناس ،ويقت�ل بعضهم بعض ًا ،وظهرت األعاجم
واتصلت املالحم ،فال نظام وال مجاعة حتى خيرج الدجال ...عن كعب قال :يموت املهدي

موت ًا ثم ييل الناس بعده رجل من أهل بيته فيه خري ورش ورشه أكثر من خريه ،يغضب الناس
يدعوهم إىل الفرقة بعد اجلامعة ،بقاؤه قليل ،يثور به رجل من أهل بيته فيقتله فيقتتل الناس بعده

قتاالً شديد ًا ،وبقاء الذي قتله بعده قليل ،ثم يموت موت ًا ،ثم يليهم رجل من مرض من الرشق،

يكفر الناس وخيرجهم من دينهم ،يقاتل أهل اليمن قتاالً شديد ًا فيام بني النهرين فيهزمه اهلل».
أق�ول :ه�ذه الروايات وعشرات أمثاهلا من خياالت كعب نش�ـرها بني املس�لمني ألغراضه

وأمراضه .فقد وزع وعوده ووعيده عىل قبائل اليمن ،وحرف البشارة النبوية بإقامة دولة العدل
اإلهلي حتى جعلها لعب ًة بل كذبة ،فزعم أن هذا املهدي رسعان ما يقتل فيعود الظلم واجلور!

ً
 -9يماني كعب يكون بعد المهدي× ُويبيد قريشا
ق�ال ابن مح�اد يف فتن�ه« :402/1:حدثن�ا احلك�م ب�ن ناف�ع ،ع�ن ج�راح ،ع�ن أرط�اة قال:

بلغن�ي أن امله�دي يعي�ش أربعني عام� ًا ،ثم يموت عىل فراش�ه ،ثم خيرج رج�ل من قحطان

مثق�وب األذنين عىل سيرة املهدي ،بقاؤه عرشين س�نة ثم يموت قتالً ،ث�م خيرج رجل من

أهل بيت النبي مهدي حسن السرية يفتح مدينة قيرص ،وهو آخر أمري من أمة حممد ،ثم خيرج

يف زمانه الدجال وينزل يف زمانه عيسى بن مريم×...

ع�ن أرطأة قال :عىل يدي ذلك اخلليفة اليامين الذي تفتح القس�طنطينية ورومية عىل يديه،

خيرج الدجال يف زمانه ،وينزل عيسى بن مريم ×يف زمانه.»..
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ويف« :405/1:ع�ن كعب ق�ال :يف والية القحطاين تقتتل قضاع�ة بحمص ومحري ،وعليها

يومئ�ذ رج�ل من كندة ،فتقتله قضاعة ويعلق رأس�ه يف ش�جرة يف املس�جد فتغضب له محري،

فيقتتلون بينهم قتاالً شديد ًا حتى هتدم كل دار عند املسجد ،كي تتسع صفوفهم للقتال».

ول�و س�ألت كعب ًا :من أين جئت هب�ذا الغيب؟ لقال :من كتب اهلل التي عن�ده! أي من التوراة

والتلم�ود وخياالت�ه! وقد أكثر منه�ا ابن محاد يف كتاب�ه ،وبعضها صار أحادي�ث نبوي ًة يف أصح
مص�ادر أتب�اع اخلالفة ،كعبد ال�رزاق ،وأمح�د ،وبخاري ،ومس�لم ،فتجد يف البخ�اري:73/9:

«ال تقوم الساعة حتى يسوق الناس رجل من قحطان».

وعبدالرزاق،388/11:وابن محاد،121/1:و،381و،382وأمحد،417/3:ومسلم،2232/4:والبدءوالتاريخ:

 ،183/2وجامع األصول ..82/11:اىل آخر مكذوباهتم!

**
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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الفصل الثاني عشر

أصحاب املهدي
أصحاب اإلمام املهدي×

 -1أصحابه الخاصون في غيبته
عمل اإلمام المهدي× في غيبته
يف ال�كايف ،340/1:قال اإلمام الص�ادق×« :البد لصاحب هذا األمر من غيبة ،وال بد له

يف غيبته من عزلة ،ونعم املنزل طيبة ،وما بثالثني من وحشة».

ويف غيب�ة النعماين ،171/ع�ن املفض�ل ب�ن عم�ر اجلعف�ي ،ع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال:

«إن لصاحب هذا األمر غيبتني ،إحدامها تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل

وبعضه�م يق�ول ذهب ،فال يبقى عىل أم�ره من أصحابه إال نفر يسير ،اليطلع عىل موضعه
أح�د م�ن و ّيل وال غريه إال املوىل الذي ييل أم�ره .قال النعامين :ولو مل يكن يروى يف الغيبة إال

هذا لكان فيه كفاية ملن تأمله».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أق�ول :معنى ال َغ ْيب�ة التامة لإلمام امله�دي× ،أن الناس ُحرموا من نعم�ة رؤيته وحضوره

بينه�م ،حتى يأذن له اهلل بالظهور ،فيب�دأ مهمته التي ا َّدخره هلا .ومعناها أيض ًا :أن اهلل تعاىل كلفه
يف غيبت�ه بمهمة من نوع آخر ،ومعه أعوانه جنود اهلل ،وهم أصحابه اخلاصون الذين يلتقي هبم،
ومنهم اخلرض ،وربام إلياس’.

ومعناها أيض ًا :أن الغيبة الثانية ختتلف عن األوىل بقوانينها وشدهتا.

ويدل قول اإلمام الباقر× :والبد يف عزلته من قوة« .غيبة الطويس »102/عىل أهنا بربنامج

وأعوان ،وليست جمرد اختفاء ،كام يتصوره البعض! وإذا أردت أن تأخذ صورة عن هذه الغيبة وعن

عمله فيها ،فاقرأ آيات نبي اهلل موسى واخلرض’ ،وتأمل فيام رأى من عجائبه يف يومني أو ثالثة.

أصحاب المهمات الخاصة مع اإلمام المهدي×
معنى قول اإلمام الباقر× «وما بثالثني من وحشة» :أن اإلمام املهدي×يكون له يف غيبته

�موا األبدال ألنه إذا مات أحدهم اس�تبدل اهلل به
ثالثون ش�خص ًا يلتقي هبم عىل األقل ،وقد ُس ُّ

غريه ،فهم يعيشون بأعامرهم الطبيعية وال يمد هلم يف أعامرهم كاملهدي واخلرض’.

فاإلمام×مهدي من ربه يف كل أموره ،ومنها اختيار أصحابه،
أم�ا كيف يتم اختيار البديل،
ٌّ
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وق�د نق�ل الثقاة قصة أحد املؤمنين األبرار من أهل تربيز ،وقد أبلغ�وه أن اهلل اختاره ليكون من
األب�دال ،وواعدوه ظهر اليوم الفالين ليأخذوه ،فتفرغ أحدهم ملراقبته كيف يأخذونه ،وملا حان

املوعد افتقده من أمامه ،وهو ينظر اليه!

وهؤالء الثالث�ون يأخذون التوجيهات واألوامر من اإلم�ام املهدي× ،ويمنح اهلل الواحد

منهم القدرات التي حيتاجها يف عمله ،ومنها احلركة يف أنحاء األرض ،وقد حيتاج اىل أعوان وجهاز،
فقد رأى بعضهم كرامة من أحد األشخاص فسأله :هل أنت من أصحاب اإلمام املهدي×؟

فق�ال :ال ،ولكن أس�تاذي أخبرين أن بينه وبينه من يتشرف بخدمة اإلمام×بضع وس�ائط!
وقد أخذ هذه احلقيقة املتصوفة فصاغوها بتصوراهتم وجعلوها ألنفسهم.

قال املجلس�ـي&يف البحار« :301/53:قال الش�يخ الكفعمي&يف هامش جنته عند ذكر

دعاء أم داود :قيل :إن األرض ال ختلو من القطب وأربعة أوتاد وأربعني أبداالً وسبعني نجيب ًا
وثالث مائة وس�تني صاحل ًا ،فالقطب هو املهدي× ،وال يكون األوتاد أقل من أربعة ألن

الدني�ا كاخليمة واملهدي كالعمود وتلك األربع�ة أطناهبا ،وقد يكون األوتاد أكثر من أربعة،
واألبدال أكثر من أربعني ،والنجباء أكثر من س�بعني والصلحاء أكثر من ثالث مائة وس�تني

والظاه�ر أن اخلضـر وإلياس ،من األوتاد فهام مالصقان لدائرة القطب .وأما صفة األوتاد،
فه�م قوم ال يغفلون ع�ن رهبم طرفة عني والجيمعون من الدني�ا إال البالغ ،والتصدر منهم
هفوات الرش ،وال يشترط فيهم العصمة من الس�هو والنسيان ،بل من فعل القبيح ويشرتط

ذل�ك يف القطب .وأما األبدال ف�دون هؤالء يف املراقبة ،وقد تصدر منهم الغفلة فيتداركوهنا
بالتذك�ر ،وال يتعم�دون ذنب�ا .وأم�ا النجباء فهم دون األب�دال .وأما الصلح�اء فهم املتقون

املوف�ون بالعدالة ،وقد يص�در منهم الذنب فيتداركونه باالس�تغفار والن�دم ،قال اهلل تعاىل:
َّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ َ َّ
الش ْي َطان َت َذ َّك ُر وا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ِص ُر َ
ون .جعلنا اهلل من القسم
ِإن ال ِذين اتقوا ِإذا مس���هم طا ِئف ِمن
ِ
ِ
األخري ألنا لس�نا من األقس�ام األول ،لكن ندين اهلل بحبهم وواليتهم ومن أحب قوم ًا حرش
معه�م .وقي�ل :إذا نقص أحد من األوت�اد األربعة وضع بدله من األربعين وإذا نقص أحد

من األربعني وضع بدله من الس�بعني ،وإذا نقص أحد من الس�بعني ،وضع بدله من الثالث

مائة وس�تني ،وإذا نقص أحد من الثالث مائة وس�تني ُوضع بدله من س�ائر الناس» .انتهى.

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي

أصحاب املهدي

األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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أقول :هذا التصور عن هذا اجلهاز من جنود اهلل تعاىل ،وقدراهتم وأعامهلم ،ظنية استحس�انية

ما مل تقم عىل علم وتستند اىل املعصوم×.

ويف اخلرائ�ج ،930/2:ع�ن اإلم�ام الباق�ر×« :إن ذا القرنين كان عبد ًا صاحل� ًا ناصح اهلل

وس�خر له السحاب و ُطويت له األرض ،و ُبس�ط له يف النور فكان يبرص
س�بحانه فناصحهُ ،
بالليل كام يبرص بالنهار.

وإن أئمة احلق كلهم قد سخر اهلل تعاىل هلم السحاب ،وكان حيملهم إىل املشـرق واملغرب

ملصالح املس�لمني وإلصلاح ذات البني ،وعىل هذا حال املهدي ،ولذلك يس�مى :صاحب

املرأى واملس�مع ،فله نور يرى به األش�ياء من بعيد كام يرى من قريب ،ويس�مع من بعيد كام

يس�مع من قريب ،وإنه يس�يح يف الدنيا كلها ،عىل السحاب مرة وعىل الريح أخرى ،وتطوى
له األرض مرة ،فيدفع الباليا عن العباد والبالد رشق ًا وغرب ًا».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف كامل الدين ،481/2:عن عبد اهلل بن الفضل اهلاش�مي قال« :س�معت الصادق جعفر بن

حمم�د× يق�ول :إن لصاح�ب هذا األم�ر غيبة البد منه�ا ،يرتاب فيه�ا كل مبطل ،فقلت:

ومل َ جعل�ت ف�داك؟ قال :ألم�ر مل يؤذن لنا يف كش�فه لكم ،قلت :فام وج�ه احلكمة يف غيبته؟

ق�ال :وج�ه احلكم�ة يف غيبته وج�ه احلكمة يف غيبات م�ن تقدمه من حج�ج اهلل تعاىل ذكره،
إن وج�ه احلكم�ة يف ذلك الينكش�ف إال بع�د ظهوره كام مل ينكش�ف وجه احلكم�ة فيام أتاه

اخلرض×من خرق الس�فينة وقتل الغالم وإقامة اجلدار ملوس�ى× ،إىل وقت افرتاقهام .يا
وغيب من غيب اهلل ،ومتى
ورس من رس اهلل،
ٌ
ابن الفضل :إن هذا األمر ٌ
أمر من أمر اهلل تعاىلٌّ ،

علمنا أنه عز وجل حكيم ،صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة ،وإن كان وجهها غري منكشف».

هل لجبل رضوى عالقة باإلمام× وأصحابه؟
يف املحترض ،20/عن كتاب القائم البن شاذان بسنده اىل اإلمام الصادق×قال« :إن أرواح

املؤمنين ت�رى آل حمم�د^يف جبال رض�وى ،فتأكل م�ن طعامهم ،وتشرب من رشاهبم،
وتتح�دث معهم يف جمالس�هم ،حتى يق�وم قائمنا أهل البيت ،فإذا ق�ام قائمنا بعثهم اهلل تعاىل

وأقبل�وا مع�ه يلبون زمر ًا زم�ر ًا ،فعند ذلك يرت�اب املبطلون ،ويضمح�ل املنتحلون ،وينجو
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املقرب�ون .وه�ذا احلديث يدل عىل ما رويناه من القالب لل�روح بعد خروجها من األول كام
يدل عليه أكلهم ورشهبم وحديثهم».

ويف غيب�ة الطويس« :103/عن عبد األعىل موىل آل س�ام ق�ال :خرجت مع أيب عبداهلل×

فلما نزلن�ا الروح�اء نظر إىل جبله�ا مط ً
ال عليه�ا فقال يل :ترى ه�ذا اجلبل ه�ذا جبل يدعى
رض�وى م�ن جبال ف�ارس ،أحبنا فنقله اهلل إلين�ا ،أما إن فيه كل ش�جرة مطع�م ،ونعم أمان
للخائف مرتني ،أما إن لصاحب هذا األمر فيه غيبتني :واحدة قصرية واألخرى طويلة».

ويف البحار ،306/52:عن اإلمام زين العابدين× ،يف خرب طويل يف خروج اإلمام املهدي×

وأن�ه جيتم�ع بالنبي‘وعلي×يف جب�ل رض�وى ،ج�اء في�ه« :ثم ي�أيت إىل جب�ل رضوى،
في�أيت حمم�د وعلي فيكتبان له عهد ًا منش�ور ًا يق�رؤه عىل الن�اس ،ثم خيرج إىل مك�ة والناس

جيتمعون هبا».

ويف معج�م البل�دان ،51/3:يف جب�ل رض�وى« :وهو من ينبع عىل مسيرة ي�وم ومن املدينة

عىل س�بع مراحل...وهو جبل منيف ذو ش�عاب وأودية ،ورأيته م�ن ينبع أخرض ،وأخربين

م�ن ط�اف يف ش�عابه أن ب�ه مياه� ًا كثرية وأش�جار ًا .وه�و اجلبل ال�ذي يزعم الكيس�انية أن
حي يرزق».
حممد بن احلنيفة به مقيمٌّ ،

وروى البالذري يف أنساب األرشاف  ،202/2والسمعاين ،207/1:قول ُكثَيرِّ والسيد احلمريي،

وكانا أول أمرمها يعتقدان بمهدوية حممد بن احلنفية ،قال كثري:

والة احلـق أربـعـــة سـوا ُء

أال إن األئمــة من قـريـش
ِ
بـنيــه
عيل والـثالثـــة من
ٌّ
ٌ
فسبط سـبـط إيــامن وبــر

ٌ
وســبط غـيـبـتـه كـربــالء

ب ال ُيرى فيهـم زمـانا
تغ َّي َ

ٌ
عســل وماء
بـرضوى عنـده

ٌ
وســبط ال ترا ُه العني حتى

وقال السيد احلمريي&:

يا شعب رضوى ما ملن بك ال يرى
حتى متى وإىل متى و كم املــدى؟

هم األسباط ليس هبم خفـاء

يقـود اخليــل يقدمهـا اللواء

أولق
وهييـج قلبي بالصبـــابة ُ

حي ترزق
يا ابن الويص وأنت ٌّ
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األبدال
نصره باملالئكة
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الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
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وكان السيد احلمريي&كيساني ًا فرجع عنها وصار إماميا اثني عرشي ًا ،وقال:

فلام رأيت الناس يف الدين قد غووا

رب
وناديت بــاســـم اهلل واهلل أكـــ ُ

جتعفرت باسم اهلل فيمن جتعفـروا
ويغفر..الخ.
وأيقنت أن اهلل يعفو
ُ

والكيس�انية نس�بة إىل كيس�ان من وزراء املختار ،وق�د طبقوا أحاديث النب�ي وآله‘ يف أن

امله�دي املوع�ود ال ب�د أن يغي�ب ،عىل حمم�د بن احلنفي�ة بع�د موته&كام رصح بذلك الس�يد

احلمريي .واختاروا جبل رضوى مكان ًا لغيبته ،بسبب أحاديث عن النبي وآله‘أيض ًا.

وتدل هذه األحاديث عىل أن جلبل رضوى موقع ًا يف عامل األرواح ،وكأنه من األمكنة التي هي

نقاط التقاء أرواح األموات ،وقد عدَّ ت منها بيت املقدس ،وحرضموت اليمن ،ووادي السالم
التي تسمى ظهر الكوفة والنجف ،وغريها .ومعلوماتنا قليلة عن حترك األرواح ،ونقاط التقائها،

أو ن�زول املالئك�ة وصعوده�ا ،وصعود األعمال ..لكن يب�دو يل أن جبل رض�وى واحدٌ منها.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كما ال يصح رد قول اإلم�ام الصادق×« :رضوى من جبال ف�ارس أحبنا فنقله اهلل إلينا»

بعد أن روى اجلميع أن جبل الطائف من جبال الشام وقد نقله اهلل تعاىل إىل احلجاز! فمعلوماتنا

عن تكوين األرض وجباهلا وحترك أمكنتها قليلة.

وق�د روى بخ�اري ،133/2:ق�ول النبي‘ُ « :أ ُح�دٌ جبل حيبنا ونحبه.وكرره يف كتابه س�بع

مواض�ع! وه�ذا ي�دل عىل َّ
أن للجمادات ش�عور ًا وإحساس� ًا وتكليف� ًا كالنبات واحلي�وان ،كل
َ
ُ
بمستواه ،فال يوجد ميت بالكامل يف الكون ،بل املوت واحلياة نسبيان ،كام قال تعاىل :ت َس ِّب ُح ل ُه
َّ َ ْ ْ َ ْ
ون َت ْسب َ
ش إال ُي َس ّب ُح ب َح ْم ِد ِه َو َل ِك ْن ال َت ْف َق ُه َ
َّ َ َ ُ َّ ْ ُ َ
ََ ْ
يح ُه ْم
ِ
ِ ِ
السماوات السبع واألرض ومن ِف ِهين و ِإن ِمن ٍئ ِ
ً َُ ً
إ َّن ُه َك َ
ان َح ِليما غفورا »« .اإلرساء.»44:
ِ
وعلي�ه ،ف�إن ما ورد يف دعاء الندبة« :ليت ش�عري أين اس�تقرت بك الن�وى ،أم أي أرض

علي أن تَرى اخلل�ق وال تُرى ،وال
تقل�ك أم ث�رى ،أبرض�وى أم غريه�ا أم ذي طوىٌ ،
عزيز َّ

عيل أن حتيط بك األعداء ،بنفسي أنت من مغيب ما
ُيس�مع لك حس�يس وال نجوى،
ٌ
عزي�ز َّ

غاب عنا ،بنفيس أنت من نازح ما نزح عنا»« .اإلقبال.»510/1:

يقصد به التس�اؤل بش�وق عن مكان اإلمام× ،الذي يتحرك يف أرض اهلل تعاىل هبداية ربه،

وأن له عالقة بجبل رضوى ،الذي هو من مراكز نزول األرواح العلوية.
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الخضر من أصحاب المهدي×
وأحاديث�ه كثيرة يف مص�ادر اجلمي�ع ،وفيها صحيح الس�ند ،جتده�ا يف قص�ص األنبياء^
َ
ْ َ َ
َ
ىَ َ ُ َ
ويف تفسري آيات اخلرض يف سورة الكهف .قال اهلل تعاىلَ :و ِإذ قال ُموس ِلف َت ُاه ال أ ْب َر ُح َح ّت أ ْبلغ
ْ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ هَ ُ َ َ َّ َخ َ
اتذ َس ِ���بيل ُه ِ يف ال َب ْح ِر
���ن أو أم ىِض حقبا .فلما بلغا جممع بي هِ ِنما ن ِس���يا حوتما ف
جمم���ع البحر ي ِ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ
ً ََ
َ َ َ َ ً َ َ
ْ
ىَ
َ َ َ
َس َر با .فل َّما َج َاو َزا قال ِلف َت ُاه آ ِت َنا غ َد َاءنا لق ْد ل ِق َينا ِم ْن َسف ِرنا َهذا ن َصبا .قال أ َرأ ْي َت ِإذ أ َو ْي َنا ِإل
َّ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ خَ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً
َّ ْ َ ّ َ
ُ حْ ُ َ َ َ َ ْ
ُ
َ
الصخ َر ِة ف ِإ ِ ين ن ِس���يت الوت وما أنسا ِنيه ِإال الش���يطان أن أذ كره واتذ س ِبيله ِ يف البح ِر عجبا.
َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ىَ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ ُ َ مْ َ ً
َ
حة ِم ْن ِع ْن ِدنا
قال ذ ِلك ما كنا نب ِغ فارتدا عل آث ِار مِها قصصا .فوجدا عبدا ِمن ِعب ِادنا آتيناه ر
َّ
َ ُ َّ ْ ً َ َ َ
ْ ً َ َ َّ َ َ
َ ّ
َ ْ َ َّ َ ىَ َ ُ ّ
َو َعل ْم َن ُاه ِم ْن لدنا ِعلما .قال ل ُه ُم ىَوس هل أت ِب ُعك َعل أ ْن ت َع ِل َم ِن مِ ّما ُع ِل ْم َت ُرشدا .قال ِإنك ل ْن
ً
َت ْس َ���ت ِط َيع َم ِع َى َص ْب ًراَ .و َك ْي َف َت ْصب ُر َع ىَل َما مَ ْل حُ ِت ْط ب ِه ُخ ْب ًراَ .ق َال َس َتج ُدن إ ْن َش َاء ُ
اهلل َص ِابرا َوال
ِ
ِ
ِ ِي ِ
َ َ َ ْ ً َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْئ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ َ ّىَ
َأ ْ
س
ت
ش حت أح ِدث لك ِمنه ِذ كرا .فانطلقا حت
ن
ع
ن
ل
���أ
ال
ف
ن
ت
ع
ب
ات
ن
إ
ف
ال
ق
.
را
م
أ
ك
ل
ص
ع
ِ
ِِ
ٍ
ِي
ِي
ي
َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ً ْ ً َ َ َ مَ ْ َ ُ ْ َّ َ
ِإذا َر ِك َبا ِ يف الس ِ���فين ِة خرقها قال أخرقتا ِلتغ ِر ق أهلها لقد ِجئت ش���يئا ِإم���را .قال أل أقل ِإنك
َ
ً َ َ َُ ْ
ً َ ْ َ َ ىَ
ُ ُ ْ
َ
َ َ
ل ْن ت ْس َ���ت ِط َيع َم ِع َي َص ْبرا .قال ال تؤ ِاخذ ِ ين مِ َبا ن ِس
���يت َوال ت ْر ِهق ِ ين ِم ْن أ ْمري ُع ْسرا .فان َطلقا َح ّت
َ َ َ ُ ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ َّ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ ْ ً َ َ َ مَ َ ُ ْ َ َ
س لق ْد ِجئ َت ش ْ���يئا نكرا .قال أ ْل أقل لك
ِإذا ل ِقيا غالما فقتله قال أقتلت نفس���ا ز ِكية ِبغي ِر نف ٍ
َ
َ
ّ
َ ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ئْ َ َ َ ُ
اح ْب ِ ين ق ْد َبلغ َت ِم ْن ل ُد ِ ين
ش َب ْعدها فال ت َص ِ
ِإنك لن تس���ت ِطيع م ِعي صبرا .قال ِإن سألتك عن ٍ
ُ ْ ً َ ْ َ َ َ َ ّىَ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ُ مُ َ َ َ َ َ َ َ ً
ع���ذرا .فانطلقا حت ِإذا أتيا أهل قر ي ٍة اس���تطعما أهلها فأب���وا أن يض ِيفوها فوجدا ِفهيا ِجدارا
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َّ خَ ْ
َ َ ً َ َ َ ُ
َ َُ ُ َ
التذ َت َعل ْي ِه أ ْجرا .قال َهذا ِف َراق َب ْي ِ ين َو َب ْي ِنك َس���أن ِّبئك
ي ِر يد أن ينقض فأقامه قال لو ِش���ئت
ْ ََ ْ َ
ُ
َ
َ
ُ
ب َت ْأو يل َما مَ ْل َت ْس َ���تط ْع َع َل ْيه َص ْب ًراَ .أ َّما َّ
الس ِ���ف َينة فك َان ْت مِ َل َسا ِك نَي َي ْع َمل َ
ون ِ يف ال َب ْح ِر فأ َرد ُت أ ْن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ َ
َ َ ً ََ ُْ َ َ َ
َ
ٌ ْ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
يبا َوك َان َو َر َاءه ْم َم ِلك َيأخذ كل َس ِفين ٍة غ ْصباَ .وأ ّما الغ ُ
الم فك َان أ َب َو ُاه ُمؤ ِمن ِن
أ ِع هَ َ
ي فخ ِشينا أ ْن
ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ّهُ ُ َ َ ْ ً ْ ُ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُ مْ ً َ َ َّ ْ َ َ َ
الد ُار فك َان
ير ِهقهم���ا طغيانا وكفرا .فأردنا أن يب ِدلما ر بما خيرا ِمنه زكوة وأقرب رحا .وأما جِ
َ
َ
َ
ً َ َ ُ َ َ ُ َ ُ مُ
ِل ُغ َ
ال ِد َين ِة َو َك َان حَ ْت َت ُه َك ْن ٌز ُل َما َو َك َان أ ُب َ
ي ف مْ َ
الم ْ نِ َ َ ْ ن
وها َص حِالا فأ َر َاد َر ّبك أ ْن َي ْبلغا أش ّد َها
ي ي ِتيم ِ ِ
ي
َ ْ ُ َ َ
ً
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ مُ َ َ مْ َ ً
َ
َ َ َ ْ ُ مَ َ
ُ
و يس���تخ ِرجا كنزها ر
���ط ْع َعل ْي ِه َص ْبرا».
حة ِم ْن َر ّ ِبك َو َما ف َعلته ع ْن أ ْم ِر ي ذ ِلك تأ ِو يل َما ْل ت ْس ِ

«سورة الكهف.»82-60:

وه�ي ت�دل على أن اخلرض من جن�ود اهلل تع�اىل أصحاب املهمات اخلاص�ة يف األرض ،وقد

ع�زى أهل البيت بوفاته‘ ،ث�م كان يظهر لألئمة^،
ورد أن�ه كان يظه�ر للنبي‘ ،وأنه َّ
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ورويت أخبار ظهوره لعدد منهم ،وروي أنه جوال يف األرض ،وحيج يف كل عام ،ويصيل أحيان ًا
يف مسجد الكوفة والسهلة ،وأنه مع املهدي×يف غيبته.

فف�ي كامل الدين« :390/2:عن اإلم�ام الرضا×قال :إن اخلرض×رشب من ماء احلياة

حي اليموت حتى ينفخ يف الصور ،وإنه ليأتينا فيس ّلم فنسمع صوته وال نرى شخصه،
فهو ٌّ

وإنه ليحرض ما ذكر ،فمن ذكره منكم فليس� ّلم عليه ،وإنه ليحضـر املوس�م كل س�نة فيقيض

مجيع املناسك ،ويقف بعرفة فيؤ ِّمن عىل دعاء املؤمنني ،وسيؤنس اهلل به وحشة قائمنا يف غيبته
ويصل به وحدته».

وذكر يف البحار 303/ 13:أن اسم اخلرض خرضويه ،سمي به ألنه جلس عىل أرض بيضاء فاهتزت

خرضاء ،وأنه أطول اآلدميني عمر ًا ،والصحیح أن إسمه إلياس بن ملكان بن عامر بن أرفخشد

بن س�ام بن ن�وح .لكن اليمكن األخ�ذ بروايات أنس�اب األنبياء^لتأثره�ا باإلرسائيليات.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ه�ذا ،وس�يأيت يف غيب�ة اإلمام×م�ا ي�دل على حض�ور اخلرض×موس�م احل�ج كل ع�ام.

ربما كان نبي اهلل إلياس من أصحابه×
وردت يف نب�ي اهلل إلياس×وحيات�ه ،أحادي�ث وقصص يف مصادر الطرفين ،لكنها التبلغ

يف قوهتا وصحتها أحاديث اخلرض×.

معم�ر ًا رأى يف اجلاهلية اخلرض
فق�د روى يف كمال الدي�ن  ،545/2قصة أيب الدني�ا ،وأنه كان ّ

وإلي�اس وبشراه بالنبي‘وأخبراه أن�ه يعي�ش حت�ى ي�رى امله�دی وعيس�ى× .وروى

يف البحار ،319/13:ومستدرك الوسائل ،386/5:عن النبي‘أن اخلرض× وإلياس يلتقيان

يف كل موسم فإذا تفرقا تفرقا عن هذه الكلامت :بسم اهلل ،ما شاء اهلل ،ال قوة إال باهلل ،ما شاء اهلل،

كل نعم�ة فم�ن اهلل ،ما ش�اء اهلل ،اخلري كله بي�د اهلل ،ما ش�اء اهلل ،ال يرصف الس�وء إال اهلل».
ويف ال�كايف ،227/1:ع�ن مفض�ل بن عمر أنه دخل على اإلمام الصادق×وه�و يقرأ دعا ًء

بالرسيانية ويبكي ،وفرسه هلم بأنه دعاء الياس×«:كان يقول يف س�جوده :أتراك معذيب وقد
أظم�أت ل�ك هواجري ،أتراك معذيب وقد عفرت لك يف التراب وجهي ،أتراك معذيب وقد
اجتنب�ت لك املع�ايص ،أتراك معذيب وقد أس�هرت لك لييل؟ قال :فأوح�ى اهلل إليه أن ارفع

256

رأسك فإين غري معذبك ،قال فقال :إن قلت ال أعذبك ثم عذبتني ماذا؟ ألست عبدك وأنت

ريب؟قال :فأوحى اهلل إليه أن ارفع رأسك فإين غري معذبك ،إين إذا وعدت وعد ًا وفيت به».
ويف املحاس�ن«:515/2:عن أيب عبداهلل×ق�ال :قال رس�ول اهلل‘:عليكم بالكرفس،

فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون» .والكايف.366/6:

وروى يف البح�ار ،393/13:قص�ة نب�ي اهلل إلياس×ع�ن وه�ب ب�ن منب�ه ،واب�ن عب�اس،

وحاصله�ا :أن�ه م�ن أنبياء بن�ي إرسائيل ،بعثه اهلل اىل س�بط بن�ي إرسائيل يف بعلب�ك ،وكان بعد

داود×أي يف حك�م الروم�ان ،وكان�ت زوج�ة ملكهم روماني�ة فاجرة وكانوا يعب�دون بعالً،
َ
َ
َ َّ ْ َ َ مَ َ مْ ُ ْ َ نَ ْ َ َ
���ون .أ َت ْد ُع َ
���ال ِل َق ْو ِم ِه أال َت َّت ُق َ
كما ورد يف آي�ات إلي�اس× :و ِإن ِإلياس ِلن الرس ِ���لي ِإذ ق
ون
َ
مَ
ّ
َ
هَ
َ
َ
َ ْ ً َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ خَ
ال ِال ِق نَيَ .
اهلل َر َّب ُك ْم َو َر َّب َآبا ِئ ُك ُم األول�ي��نَ  .فكذ ُب ُوه فإ ّ ُن ْم ُل ْح َض ُر َ
بعال وتذر ون أحس���ن
ونِ .إال
ِ
ع َب َ
اآلخر َ
���اد ِ مْ ُ ْ َ نَ َ َ ْ َ َ َ ْ
ين« .الصاف�ات »129-123:فكذبوه وأهانوه وأخافوه
ِ
اهلل الخل ِصي .وت َركنا علي ِه ِ يف ِ ِ
ومه�وا بتعذيب�ه ،فه�رب منه�م وحل�ق بأصعب جب�ل ،فبقي فيه وحده س�بع س�نني ،ي�أكل من

نب�ات األرض وثامر الش�جر ،فابتىل اهلل قوم�ه بالقحط ،ومرض ابن امللك حت�ى يئس منه وكان
أع�ز ول�ده إليه ،فاستش�فعوا إىل عبدة الصنم ليستش�فعوا له فلم ينفع ،فبعث�وا إىل إلياس×يف

اجلبل أن هيبط إليهم ويشفع هلم ،فنزل إلياس من اجلبل ودعا اهلل فشاىف ابن امللك وأنزل املطر..

ويف آخر الرواية« :ثم وىص إلياس إىل اليسع ،وأنبت اهلل إللياس الريش ،وألبسه النور ورفعه

إىل السامء ،وقذف بكسائه من اجلو عىل اليسع ،فنبأه اهلل عىل بني إرسائيل وأوحى إليه وأيده،
فكان بنو إرسائيل يعظمونه وهيتدون هبداه».

ونق�ل ع�ن الطبريس قول�ه« :ورفع�ه اهلل تعاىل م�ن بين أظهرهم ،وقط�ع عنه ل�ذة الطعام

والرشاب وكس�اه الريش ،فصار إنس�ي ًا ملكي ًا ،أرضي ًا سماوي ًا ،وس�لط اهلل عىل امللك وقومه

ع�دو ًا هل�م فقتل امللك وامرأته ،وبعث اهلل اليس�ع رس�وال ،فآمنت به بن�و إرسائيل وعظموه
وانتهوا إىل أمره».

هوي امرأة من
وروى يف البح�ار« :399/13:عن اإلمام الصادق×أن ملك بني إرسائيل َ

ق�وم يعبدون األصنام من غير بني إرسائيل ،فخطبها فقالت :عىل أن أمحل الصنم فأعبده يف
بلدتك ،فأبى عليها ثم عاودها مرة بعد مرة حتى صار إىل ما أرادت فحوهلا إليه ومعها صنم،
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وجاء معها ثامن مائة رجل يعبدونه ...وانتهت القصة بأن القحط أصاهبم فاستغاثوا بإلياس،
وتاب امللك توبة حسنة حتى لبس الشعر ،وأرسل اهلل إليهم املطر واخلصب» .انتهى.

أق�ول :يؤخ�ذ عىل هذه الروايات ضعف أس�انيدها ،وأهنا تش�به اإلرسائيليات وس�ياقها غري

املنطقي يف تعامل اهلل تعاىل مع األنبياء^! ثم يف ادعائها أن بني إرسائيل اهتدوا وآمنوا بإلياس

واليس�ع× ،وأن اليهود كانوا مس�تقلني حيكمون أنفس�هم ،مع أهنم كانوا حت�ت حكم الروم،
ََ ْ ُ َ َ ْ ً
�ل�ا َو َت َذ ُر ونَ
وكان�ت قلع�ة بعلبك معب�د الرومان الوثنيني .وي�دل قول إلي�اس× :أتدعون بع
َ
َْ
الالق نَ
ي ،عىل أنه ُبعث اىل وثنيني من الرومان وأتباعهم اليهود.
أ ْح َس َن خ ِ ِ

وروى يف ال�كايف« :242/1:ع�ن اب�ن احلري�ش ع�ن اإلم�ام حمم�د اجلواد×ق�ال :ق�ال

أبو عبد اهلل× :بينا أيب×يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه أسبوعه،
حتى أدخله إىل دار جنب الصفا ،فأرسل إ َّيل فكنا ثالثة فقال :مرحب ًا يا ابن رسول اهلل ،ثم وضع

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يده عىل رأيس وقال :بارك اهلل فيك يا أمني اهلل بعد آبائه .يا أبا جعفر إن شئت فأخربين وإن شئت
فأخربتك ،وإن شئت سلني وإن شئت سألتك ،وإن شئت فأصدقني ،وإن شئت صدقتك؟
ق�ال :كل ذل�ك أش�اء .ق�ال :فإي�اك أن ينطق لس�انك عند مس�ألتي بأمر تضم�ر يل غريه.

ق�ال :إنما يفعل ذلك م�ن يف قلبه علمان خيالف أحدمه�ا صاحبه ،وإن اهلل عز وج�ل أبی أن
فرست طرف� ًا منها! أخبرين عن هذا
يك�ون ل�ه علم في�ه اختالف! ق�ال :هذه مس�ألتي وقد
َ
العل�م ال�ذي ليس فيه اختلاف َمن يعلمه؟ ق�ال :أما مجل�ة العلم فعند اهلل ج�ل ذكره ،وأما

م�ا الب�د للعب�اد من�ه فعن�د األوصي�اء^ ،ق�ال :ففتح الرج�ل عجريته واس�توى جالس� ًا
وهتل�ل وجه�ه ،وقال :ه�ذه أردت وهلا أتيت ،زعم�ت أن علم ما ال اختلاف فيه من العلم

عن�د األوصياء ،فكيف يعلمونه؟ قال :كام كان رس�ول اهلل‘ يعلم�ه ،إال أهنم ال يرون ما

كان رسول اهلل يرى ألنه كان نبي ًا وهم حمدّ ثون ،وأنه كان يفد إىل اهلل عز وجل فيسمع الوحي،

وهم اليسمعون.

فقال :صدقت يا ابن رس�ول اهلل ....س�آتيك بمس�ألة صعبة :أخربين عن هذا العلم ما له

اليظه�ر كما كان يظهر مع رس�ول اهلل‘؟ قال :فضحك أيب×وق�ال :أبى اهلل عز وجل
أن يطل�ع على علم�ه إال ممتحن ًا لإليامن به ،كام قىض عىل رس�ول اهلل أن يصبر عىل أذى قومه
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ُْ َ ْ
وال جياهده�م إال بأم�ره ،فكم م�ن اكتتام قد اكتتم به حتى قيل لهَ :ف ْ
اص َ���د ْع َبا تؤ َم ُر َوأ ْع ِرض
مْ ُ ْ
َ
الش ِ���ر ِك نَي! وأيم اهلل أن لو صدع قبل ذلك لكان آمن ًا ،ولكن�ه إنام نظر يف الطاعة وخاف
���ن
ع ِ
كف.
اخلالف فلذلك َّ
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أين أحببت أن يكون هذا احلديث قوة ألصحابك...

األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
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ف�وددت أن عين�ك تك�ون مع مه�دي هذه األم�ة ،واملالئكة بس�يوف آل داود بني السماء
َ

واألرض تع�ذب أرواح الكفرة من األموات ،وتلحق هبم أرواح أش�باههم من األحياء ،ثم

أخ�رج س�يف ًا ثم قال :ها إن هذا منه�ا ،قال فقال أيب :إي والذي اصطف�ى حممد ًا عىل البرش،
ق�ال :ف�رد الرج�ل اعتجاره وق�ال :أنا إلي�اس ،ما س�ألتك عن أم�رك ويب من�ه جهالة ،غري
وج�اء يف آخر احلديث :فقال الرجل:أش�هد أنكم أصح�اب احلكم الذي ال اختالف فيه!

ث�م قام الرجل وذهب فلم أره» .وعنه البح�ار ،74/25:ولعله أقوى نص يف حياة إلياس×.
لك�ن النج�ايش ،45/ضعف ابن احلريش ،قال :ضعيف جد ًا ،ل�ه كتاب إنا أنزلناه يف ليلة القدر،
وهو كتاب ردي احلديث مضطرب األلفاظ..الخ.

أما مصادر السنيني فقد روت يف الياس إرسائيليات كثرية! ففي اجلامع الصغري« :636/1:اخلرض

يف البح�ر وإلياس يف الرب ،جيتمعان كل ليلة عن�د الردم الذي بناه ذو القرنني بني الناس وبني

يأج�وج ومأجوج ،وحيجان ويعتم�ران كل عام ،ويرشبان من زمزم رشبة تكفيهام إىل قابل».
ورشح�ه يف في�ض القدير :672/3:فقال« :أي معظم إقامته فيه .وإلياس بكس�ـر اهلمزة من

األي�س اخلديعة واخليانة واختالط العقل ،أو هو إفعال من قوهلم رجل أليس أي ش�جاع ال

يف�ر ،واأللي�س الثابت الذي ال يبرح ،كذا ذكره اب�ن األنباري .قال الس�هييل :واألصح أن
إلياس سمي بضد الرجاء ،والمه للتعريف ،ومهزته مهزة وصل ،وقيل قطع»!

«يف الرب جيتمعان كل ليلة ..ويرشبان من زمزم رشبة تكفيهام إىل قابل» متامه طعامهام ذلك

اه�ـ .فكأنه س�قط من قلم املصنف ..ثم ق�ال املناوي« :وهذا حديث ضعي�ف ،لكنه يتقوى

ب�وروده م�ن ع�دة طرق بألفاظ خمتلف�ة ،فمنها ما يف املس�تدرك عن أنس كن�ا مع النبي ‘

يف س�فر فن�زل من�زالً فإذا رج�ل يف ال�وادي يقول :الله�م اجعلني م�ن أمة حمم�د املرحومة
فأرشفت عىل الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثالثامئة ذراع فقال:
املغف�ور هلا املتاب عليه�ا،
ُ
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من أنت؟ قلت :أنس خادم رسول اهلل‘قال :وأين هو؟ قلت :هو ذا يسمع كالمك .قال:

أقرئه السالم وقل له أخوك إلياس يقرؤك السالم فأتيته فأخربته ،فجاء حتى اعتنقه ثم قعدا
يتحدث�ان ،فقال :يا رس�ول اهلل إين إنام آكل يف الس�نة مرة ،وهذا ي�وم فطري ،فآكل أنا وأنت.
فنزلت عليهام مائدة من السامء عليها خبز وحوت وكرفس ،وأكال وصليا العصـر ،ثم ودعته

فرأيته مشى يف السحاب نحو السامء اهـ .

وأخرج احلاكم يف املستدرك أن إلياس اجتمع باملصطفى وأكال مجيع ًا وأن طوله ثالث مائة

ذراع ،وأن�ه ال ي�أكل يف الس�نة إال مرة واحدة كام مر ،وأورده الذهب�ي يف ترمجة يزيد بن يزيد
البلوي ،وقال إنه خرب باطل.

ويف البخ�اري :يذك�ر عن ابن مس�عود وابن عباس أن إلياس ه�و إدريس .قال ابن حجر:

أما قول ابن مس�عود فوصله عبد بن محيد وابن حاتم بإس�ناد حسن عنه وأما قول ابن عباس
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فوصله جويرب عن الضحاك عنه ،وإس�ناده ضعيف وهلذا مل جيزم به البخاري .وقيل :إلياس

إنام هو من بني إرسائيل».

أقول :يف كالمهم تكلف ورجم بالغيب ،يف تفسري إسم عربي أصله رسياين.

ويف الدر املنثور« :240/4:وأخرج احلارث بن أيب أس�امة يف مس�نده ،بس�ند ٍ
واه عن أنس..

كما تق�دم ،وقال :وأخرج ابن عس�اكر عن ابن أيب داود قال :إلياس واخلرض يصومان ش�هر
رمضان يف بيت املقدس ،وحيجان يف كل سنة ،ويرشبان من زمزم رشبة تكفيهام إىل مثلها من
قابل .وأخرج العقييل والدارقطني يف اإلفراد وابن عساكر عن ابن عباس عن النبي‘قال:
يلتقي اخلرض وإلياس كل عام يف املوسم ،فيحلق كل واحد منهام رأس صاحبه ،ويتفرقان عن

ه�ؤالء الكلامت ...قال ابن عباس :من قاهلن حني يصبح وحني يميس ثالث مرات أمنه اهلل

من الغرق واحلرق والرسق ،ومن الش�ياطني والس�لطان واحلية والعق�رب» .ورواه يف اإلصابة:
 ،251/2عن أنس ،وقال :قلت وعبد الرحيم وأبان مرتوكان.

ويف ربي�ع األب�رار ،126/ع�ن مقات�ل« :م�ن األنبي�اء أربع�ة أحياء:اثنان يف السماء عيس�ى

وإدريس ،واثنان يف األرض :إلياس واخلرض ،فإلياس يف الرب واخلضـر يف البحر».

ويف فت�ح الب�اري« :342/7:وأغرب ابن التين فجزم أن الياس ليس بنب�ي ،وبناه عىل قول
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فنفي باطل ففي
م�ن زع�م أنه أيض ًا حي ،وهو ضعيف أعني كونه حي� ًا ،وأما كونه ليس بنبي ٌ
ني ،فكيف يكون أحد من بني آدم مرس ً
ال وليس بنبي».
اس لمَِ َن ا ُلمْ ْر َس ِل َ
القرآن العظيمَ :وإِ َّن إِ ْل َي َ
أقول :شطحة ابن التني ٌ
مثل ملن تستهويه اإلرسائيليات فينسى نص القرآن ،أو يتحايل عليه!

وال يمكنن�ا اإلعتامد على أخبار إلياس×هذه ألهنا حتى يف مصادرنا متأثرة باإلرسائيليات،

م�ا مل يؤيده�ا حديث النبي‘وأهل بيته^وهو هنا قلي�ل .وأما أحاديث اخلرض×فكثرية
وفيها الصحيح ،وأنه حي يرزق ،وأنه من أصحاب اإلمام املهدي×ويظهر معه عند ظهوره.

وجتد بعضها يف فصول الكتاب.

أصحاب الكهف أعوان المهدي×
ً ْ َ
ْ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
الر ِق ِمي كانوا ِم ْن َآيا ِت َنا َع َجباِ .إذ أ َو ى ال ِف ْت َية
قال اهلل تعاىل :أم ح ِس���بت أن أصحاب الكه ِف و
َ
ىَ
ً
َ
َ
َ َ
َ َ
إ ىَل ْال َك ْ
���ف َف َق ُال���وا َر َّب َنا آ ِت َنا ِم ْن َل ُد ْن َك َر مْ َ
ح ًة َو َه ِّ ئ
�ِّي� ل َنا ِم ْن أ ْم ِرنا َرش���دا .فض َر ْب َنا َعل آذانهِ ِ ْم ِ يف
ه
ِ
ِ
ِ
ْ َ
ً مُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ حْ ْ َ ْ ن َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً حَ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
َ
ْ
ن
ي أحصـى مِلا ل ِبثوا أمدا .نن نقص عليك
الكه ِف ِس ِ���ني عددا .ث بعثناهم ِلنعلم أى ِ
الز ب ِ
َ َ َ ُ ْ حْ َ ّ ّهَ ُ ْ ْ َ ٌ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ ْ َ َ ىَ ُ ُ
ْ َ
ََ ُ ُ
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اهلل ف ُاو وا إل الكه ِف َينش ْ���ر لك ْم َر ّبك ْم ِم ْ
ِ
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َّ
ًَ ً
َ ُْ
ِمل هِ ِت ْم َول ْن تف ِل ُحوا ِإذا أ َبدا.
َو َك َذل َك َأ ْع َث ْر َنا َع َل هْي ْم ل َي ْع َل ُموا َأ َّن َو ْع َد اهلل َح ٌّق َو َأ َّن َّ
الس َاع َة ال َر ْي َب ِف َهيا إ ْذ َي َت َن َاز ُع َ
ون َب ْي هَ ُن ْم
ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
�َل�ىَ
َ
ُ
ّ
ً
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ ُ ََ
َ َ َ
أ ْم َره ْ���م فقالوا ْاب ُنوا َعل هْ ِي ْ���م ُب ْن َيانا َر ّهُ ُب ْم أ ْعل ُم هِ ِب ْم قال ال ِذ
ين غل ُبوا َع أ ْم ِر ِه ْم ل َن ّت ِخذ ّن َعل هْ ِي ْم
َ ْ ً َ َُ ُ َ َ َ
ون مَ ْ
الث ٌة َراب ُع ُه ْم َك ْل هُ ُب ْم َو َي ُق ُول َ
خ َس ٌة َس ِاد ُس ُه ْم َك ْل هُ ُب ْم َر مْج ًا ب ْال َغ ْيب َو َي ُق ُول َ
مس ِجدا .سيقولون ث
ون
ِ
ِ
ِ
َ
َ ً
َ َّ
َ
َْ
ُْ
َ ٌ َ مُ
ٌ َ
َس ْ���ب َعة َوث ِام ُن ْم كل هُ ُب ْم قل َر ىِ ّب أ ْعل ُم ِب ِعد هِ ِت ْم َما َي ْعل ُم ُه ْم ِإال ق ِليل فال َت ِار ِف ِهي ْم ِإال ِم َر ًاء ظ ِاهرا
ْ ُْ َ َ ً
َ َْ َْ
هيم ِمنم أحدا«.الكهف.»22-9:
وال تستف ِت ِف ِ
ذك�ر املفرسون يف س�بب نزوهل�ا أن مرشكي قريش بعث�و اىل حاخامات اليهود ثالثة قرش�يني

ه�م :العاص الس�همي ،وابن أيب معيط األم�وي ،وابن كلدة العبدري ،ليأتوهم بمس�ائل يعجز

ع�ن جواهب�ا النب�ي‘! فج�اؤوا بمس�ائل :متى تقوم الس�اعة ،وم�ن هم أصح�اب الكهف،
ومن هو ذو القرنني« .تفسري القمي ،249/1:والطربي.»285/15:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف تفسير القم�ي« :31/2:هم فتية كانوا يف الفرتة بني عيس�ى ب�ن مريم×وحممد‘.

وأم�ا الرقيم فهام لوح�ان من نحاس مرقومان ،أي مكتوب فيهام أمر الفتية وأمر إسلامهم،

وما أراد منهم دقيانوس امللك ،وكيف كان أمرهم وحاهلم».

ويف تفسري العيايش ،321/2:عن اإلمام الصادق×قال« :كتب ملك ذلك الزمان بأسامئهم

وأسامء آبائهم وعشايرهم ،يف صحف من رصاص».

ويف الفواكه الدواين« :70/1:ويكون مع املهدي أصحاب الكهف الذين هم من أتباع املهدي

من مجلة أتباعه ،ويصيل عيسى×وراء املهدي صالة الصبح ،وذلك ال يقدح يف قدر نبوته،

ويس ّلم املهدي لعيسى األمر ويقتل الدجال .ويموت املهدي ببيت املقدس وينتظم األمر كله

لعيس�ى× ،ويمكث يف األرض بعد نزوله أربعني سنة ،ثم يموت ويصيل عليه املسلمون.
وقيل يمكث س�بع س�نني بعد نزوله ،ليس يبق�ى بني اثنني عداوة ،ثم يرس�ل اهلل الريح التي

تقبض أرواح املؤمنني» .وهذه الرواية ترديد ألفكار كعب،كأهنا أحاديث نبوية قطعية!

ويف ال�در املنث�ور« :215/4:ع�ن اب�ن عباس :ق�ال رس�ول اهلل| :إن أه�ل الكهف من
أصح�اب امله�دي× .وأخرج الزجاجي يف أمالي�ه عن ابن عباس يف قولهَ :أ ْم َح ِس� ْب َت َأ َّن
ِ
الر ِقيم؟ قال :إن الفتية ملا هربوا من أهليه�م خوف ًا عىل دينهم ،فقدوهم
َأ ْص َح َ
�اب ا ْلك َْه�ف َو َّ
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فخبروا امللك خربهم ،فأمر بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم وألقاه يف خزانته ،وقال

إنه سيكون هلم شأن».

ومثله العطر الوردي ،70/وقال :وحينئذ فَسرِ ُّ تأخريهم إىل هذا املدة إكرامهم بشـرف دخوهلم

يف ه�ذه األمة وإعانتهم اخلليفة احلق .وقال يف فتح الباري« :365/6:وس�نده ضعيف ،فإن ثبت

محل عىل أهنم مل يموتوا بل هم يف املنام إىل أن يبعثوا إلعانة املهدي».

قصة البساط النبوي
روت مصادر السنة والشيعة حديث ًا عجيب ًا ،مفاده :أن بعض أصحاب النبي‘ طلبوا منه أن

يرهيم أهل الكهف ،فأمرهم أن يركبوا عىل بساط وبعث معهم علي ًا× فطار هبم البساط حتى
وصل�وا اىل أهل الكه�ف ،فرأوهم نائمني فكلموه�م فلم جييبوهم وكلمه�م عيل×فأجابوه:

«فق�ال أبو بكر :يا عيل ما باهل�م ردوا عليك وما ردوا علينا؟ فقال هلم عيل ،فقالوا :إنا ال نر ُّد

بعد املوت إال عىل نبي أو وىص نبي».انتهى.

ورووا أن علي ًا×استش�هد بأن�س ب�ن مالك عىل ه�ذه الكرامة ،فأبى أن يش�هد! فدعا عليه

فأصاب�ه البرص والعم�ى!

«راج�ع :عقد ال�درر ،141/ع�ن تفسير الثعلب�ي ،وعن�ه الربهان للهن�دي،87/

ومناقب ابن املغازيل ،232/عن أنس».

ورواه س�عد الس�عود البن ط�اووس ،112/وقال :فصل فيما نذكره من كتاب التفسير جملد

واحد ،تأليف أيب إس�حاق إبراهيم بن أمحد القزويني نذكر منه حديث ًا واحد ًا من تفسير س�ورة

الكه�ف ،م�ن الوجه�ة األولة م�ن القائم�ة الثانية من الك�راس الرابعة ،بإس�ناده ع�ن حممد بن
أيب يعق�وب اجل�وال الدينوري ،قال :حدثني جعفر بن نصـر بحم�ص قال :حدثنا عبد الرزاق،

عن معمر ،عن ثابت عن أنس بن مالك قال :أهدي لرسول اهلل بساط من قرية يقال هلا هبندف...
هذا احلديث رويناه من عدة طرق مذكورات ،وإنام ذكرناه هاهنا ألنه من رجال اجلمهور ،وهم

غري متهمني فيام ينقلونه ملوالنا عيل×من الكرامات..

ورواه اخلرائ�ج واجلرائ�ح ،210/1:والفضائ�ل الب�ن ش�اذان ،164/ونح�وه املناق�ب 337/2 :و،338

والثاق�ب يف املناقب ،71/واليقني ،133/عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،وإرش�اد القلوب ،268/وخالصة عبقات
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والطرائ�ف الب�ن ط�اووس ،84/وق�ال« :وزاد الثعلبي يف ه�ذا احلديث عىل اب�ن املغازيل،

قال :فصاروا إىل رقدهتم إىل آخر الزمان عند خروج املهدي ،فقال :إن املهدي يس� ّلم عليهم
فيحييهم اهلل عز وجل له ثم يرجعون إىل رقدهتم فال يقومون إىل يوم القيامة».

مالحظات
عيل «رأس احلسين×»
 -1يف اإلرش�اد« :117/2:ع�ن زي�د ب�ن أرق�م أنه ق�الُ :م َّر ب�ه َّ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َْ
وه�و على رمح وأن�ا يف غرفة ،فلام حاذاين س�معته يق�رأ :أم ح ِس���بت أن أصح���اب الكه ِف
ً
َ َ
الر ِق�ي�م َك ُان���وا ِم ْ
فقف واهلل ش�عري وناديت :رأس�ك واهلل يا ابن رس�ول اهلل
���ن َآيا ِت َنا َع َجباَّ ،
و ّ ِ
أعجب وأعجب»!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�ال اب�ن س�ليامن«:267/2:عن األعم�ش ،ع�ن املنه�ال ب�ن عم�رو ق�ال :رأي�ت رأس
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
الر ِق ِمي كانوا ِم ْن
احلسني× عىل الرمح وهو يتلو هذه اآلية:أم ح ِسبت أن أصحاب الكه ِف و
ً
َآيا ِت َنا َع َجبا ،فقال رجل من عرض الناس:رأسك يا ابن رسول اهلل أعجب»!
 -2يظه�ر من آيات أصح�اب الكهف أن اهلل تعاىل ا ّدخرهم لإلم�ام املهدي× ،وهلذا كتب

معارصوه�م قصته�م عىل رقيم مع�دين وبنوا عليهم ب�اب الكهف .ولذلك أخف�ى اهلل عددهم

ومل يكش�فه لعام�ة الناس .وقد روى يف اهلداي�ة« :31/يأتيه اهلل ببقايا قوم موس�ى×وجيئ له

أصحاب الكهف ،ويؤيده اهلل باملالئكة».

ويف اإلرشاد ،365/عن املفضل بن عمر ،عن أيب عبد اهلل×قال«:يخُ رج القائم× ..مخسة

عرش من قوم موسى×الذين كانوا هيدون باحلق وبه يعدلون ،وسبعة من أهل الكهف ويوشع

ب�ن ن�ون ...فيكونون بني يديه أنصار ًا وحكام ًا» .وال بد أن يكونوا عون ًا له يف إقامة احلجة عىل

قومهم الروم الذين حيشدون نحو مليون جندي يف منطقة أنطاكية ،فريسل×وفد ًا اىل أنطاكية
هدفه األسايس كشف أهل الكهف ،ليكونوا آية وحيتجوا عىل الروم ،ثم يلتحقون باإلمام×.

وق�د روى يف فوائ�د الفكر«:103/ع�ن حذيف�ة عن النب�ي‘ :الحترش أمت�ي حتى خيرج

املهدي...ثم يتوجه إىل الشام وجربيل عىل مقدمته وميكائيل عىل يساره ،ومعه أهل الكهف

أعوان له فيفرح به أهل السامء واألرض».
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 -3ومم�ا يتص�ل بأه�ل الكهف مكانة أنطاكي�ة يف حركة اإلمام املهدي× ،وأنه س�يكون هلا

مركز حلواریي املسيح×ودعوته ،وأن الوفد الذي يرسله اإلمام×يستخرج نسخ
شأن ألهنا ٌ
التوراة األصلية من مكان فيها.

فف�ي دالئ�ل اإلمامة ،249/عن اإلمام الباقر×قال« :إنام س�مي امله�دي مهدي ًا ألنه هيدي

ألم�ر خف�ي هيدي ما يف صدور الن�اس ،ويبعث إىل الرجل فيقتله ال يدرى يف أي ش�ئ قتله،

ركب فيأخذ ما يف أي�دي أهل الذمة من رقيق املس�لمني فيعتقهم،
ويبع�ث ثالث�ة َركْب ،أم�ا ٌ
وأما ركب فيظهر الرباءة من يغوث ويعوق يف أرض العرب .وركب خيرج التوراة من مغارة

بأنطاكية .ويعطى حكم سليامن».

ويف غيب�ة النعماين« :237/ع�ن عمرو بن ش�مر ،عن جابر قال :دخل رج�ل عىل أيب جعفر

الباقر×فق�ال ل�ه :عافاك اهلل ،اقبض مني هذه اخلمس مائة دره�م فإهنا زكاة مايل .فقال له
أب�و جعف�ر× :خذها أن�ت فضعها يف جريانك من أهل اإلسلام واملس�اكني من إخوانك

املؤمنين .ثم قال :إذا قام قائم أهل البيت قس�م بالس�وية وعدل يف الرعي�ة ،فمن أطاعه فقد

أط�اع اهلل وم�ن عص�اه فقد عصى اهلل .وإنام س�مي املهدي مهدي� ًا ألنه هي�دي إىل أمر خفي،
ويس�تخرج الت�وراة وس�ائر كت�ب اهلل عز وجل من غ�ار بأنطاكي�ة ،وحيكم بني أه�ل التوراة

بالتوراة ،وبني أهل اإلنجيل باإلنجيل ،وبني أهل الزبور بالزبور ،وبني أهل القرآن بالقرآن.
وجتم�ع إلي�ه أموال الدنيا من بط�ن األرض وظهرها فيقول للناس :تعال�وا إىل ما قطعتم فيه
األرحام وس�فكتم فيه الدماء احلرام ،وركبتم فيه ما حرم اهلل عز وجل ،فيعطي ش�يئ ًا مل يعطه

أحد كان قبله،ويمأل األرض عدالً وقسط ًا ونور ًا ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا ورش ًا».

أق�ول :مل يذك�ر الراوي ظرف احلديث الذي أوجب أن اليقبل اإلمام الباقر×زكاة الرجل،

وأن يتحدث عن إعادة توزيع اإلمام املهدي×للثروة.

ويف فت�ن ابن مح�اد« :355/1:عن كعب قال :املهدي يبعث بقت�ال الروم ،يعطى فقه عرشة،

يس�تخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية ،فيه التوراة التي أنزل اهلل تعاىل عىل موسى×،

واإلنجي�ل الذي أنزل اهلل عز وجل عىل عيس�ى× ،حيكم بني أهل الت�وراة بتوراهتم ،وبني

أهل اإلنجيل بإنجيلهم».
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ويف العرائ�س للثعلب�ي« :118/ع�ن متيم ال�داري قال :قلت :يا رس�ول اهلل م�ررت بمدينة

صفته�ا كي�ت وكيت ،قريبة من س�احل البحر ،فقال‘ :تلك أنطاكي�ة ،أما إن يف غار من

غرياهنا رضاض ًا من ألواح موس�ى ،وما من س�حابة رشقية وال غربية متر هبا إال ألقت عليها

م�ن بركاهت�ا .ول�ن تذهب األي�ام والليايل حتى يس�كنها رجل م�ن أهل بيت�ي يملؤها عدالً

وقسط ًا ،كام ملئت جور ًا وظل ًام» .والررضاض :القطع الصغرية.

ويف تاري�خ بغ�داد« :471/9:ع�ن متيم الداري ق�ال :قلت :يا رس�ول اهلل ،م�ا رأيت للروم

مدين�ة مث�ل مدين�ة يق�ال هل�ا أنطاكية ،وم�ا رأي�ت أكثر مط�ر ًا منها! فق�ال النب�ي‘ نعم،
وذل�ك أن فيه�ا الت�وراة ،وعص�ا موس�ى وررضاض األل�واح ،ومائدة س�ليامن ب�ن داود يف

غ�ار م�ن غرياهنا ،ما من س�حابة تشرف عليها من وجه م�ن الوجوه إال فرغت م�ا فيها من
الربك�ة يف ذلك ال�وادي ،وال تذهب األيام وال الليايل حتى يس�كنها رجل من عرتيت إس�مه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إس�مي وإس�م أبيه اس�م أيب ،يش�به خلقه خلقي وخلقه خلقي ،يمأل الدنيا قسط ًا وعدالً كام

ملئت ظل ًام وجور ًا».

أق�ول :ال قيم�ة علمي�ة ملا يقوله أو يرويه كع�ب ومتيم ،لكن أوردنا ذل�ک ليطلع الباحث عىل

التحريفات التي ارتكبوها يف أحاديث املهدي .#عىل أن عدد ًا من الروايات قد تكون نسبت

اليهام بعد عرصمها.

من أصحاب المهدي×سبعة علماء من بالد شتى
روى ابن مح�اد« :345/1:ع�ن اب�ن مس�عود ومل يس�نده إىل النبي‘ق�ال :إذا انقطع�ت

التج�ارات والط�رق وكثرت الفتن ،خرج س�بعة رجال علامء من أفق ش�تى عىل غري ميعاد،
يباي�ع لكل رج�ل منهم ثالث مائة وبضعة عشر رجالً ،حتى جيتمعوا بمكة فيلتقي الس�بعة
فيق�ول بعضه�م لبعض :ما جاء بكم؟ فيقول�ون :جئنا يف طلب هذا الرج�ل الذي ينبغي أن
هتدأ عىل يديه هذه الفتن وتفتح له القس�طنطينية ،قد عرفناه باس�مه واسم أبيه وأمه وحليته،

فيتفق السبعة عىل ذلك .فيطلبونه فيصيبونه بمكة :فيقولون له :أنت فالن بن فالن ،فيقول:

ال ،ب�ل أن�ا رجل من األنصار ،حتى يفل�ت منهم .فيصفونه ألهل اخلبرة واملعرفة به ،فيقال
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هو صاحبكم الذي تطلبونه ،وقد حلق باملدينة ،فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة ،فيطلبونه

بمك�ة فيصيبونه فيقول�ون :أنت فالن بن فالن وأمك فالنة بنت فلان وفيك آية كذا وكذا،
وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك فيقول :لس�ت بصاحبكم أنا فالن بن فالن األنصاري،

م�روا بن�ا أدلك�م عىل صاحبك�م ،حتى يفل�ت منه�م ،فيطلبون�ه باملدينة فيخالفه�م إىل مكة
فيصيبون�ه بمك�ة عن�د الرك�ن فيقول�ون :إثمن�ا علي�ك ودماؤن�ا يف عنق�ك إن مل مت�د ي�دك
نبايعك ،هذا عس�كر الس�فياين قد توجه يف طلبنا عليهم رجل من جرم ،فيجلس بني الركن

واملق�ام فيمد ي�ده فيبايع له ،ويلق�ي اهلل حمبته يف صدور الناس ،فيسير مع قوم أس�د بالنهار
رهبان بالليل».

أقول :هذه القصة تدل عىل نوع فهم الس�نيني للبش�ارة النبوية بامله�دي×يف القرن الثالث،

وق�د أس�ندوا روايته�ا إىل اب�ن مس�عود&الذي كان حي�دث بالبش�ارة النبوي�ة باألئم�ة االثني

عرش× ،وأدخلوا فيها تصورهم للمهدي وتفسيرهم ملقولة إن�ه يبايع وهوكاره .وقد ذكرت
الرواية أصحاب املهدي×الثالث مئة وثالثة عش�ـر ،الذين جيمعهم اهلل تعاىل من بالد ش�تى

وجعل�ت لكل واحد من ه�ؤالء العلامء بعددهم!وروى ابن محاد فيهم روايات طويلة وقصرية،
وليس فيها رواية مسندة.

النفس الزكية في ظهر الكوفة من عالمات المهدي×
يف اإلرش�اد« :368/2:ج�اءت األخب�ار بذك�ر عالم�ات لزم�ان قي�ام القائ�م املهدي×

وح�وادث تك�ون أم�ام قيامه ،وآي�ات ودالالت :فمنها :خروج الس�فياين ،وقتل احلس�ني،

واختالف بني العباس يف امللك الدنياوي ،وكس�وف الش�مس يف النصف من شهر رمضان،
وخسوف القمر يف آخره ،عىل خالف العادات ،وخسف بالبيداء وخسف باملغرب وخسف

باملرشق ،وركود الش�مس من عند الزوال إىل وس�ط أوقات العرص ،وطلوعها من املغرب،
وقت�ل نف�س زكية بظه�ر الكوفة يف س�بعني من الصاحلين ،وذبح رجل هاش�مي بني الركن

واملقام ،وهدم سور الكوفة».

أق�ول :مقصوده&رسد العالمات بدون ترتيب ،وش�اهدنا منها« :وقتل احلس�ني ...وقتل
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نف�س زكية بظهر الكوفة يف س�بعني من الصاحلني ،وذبح رجل هاش�مي بين الركن واملقام،
وهدم سور الكوفة».

ومل تعين الرواية بلد احلس�ني ،أما اهلاش�مي أو احلس�ني ال�ذي يذبح بني الرك�ن واملقام ففيه

روايات رصحية ،ستأيت .وأما هدم سور الكوفة فيقصد به سور مسجدها من اجلهة املقابلة للقبلة

كام دلت الروايات .وأما النفس الزكية التي تقتل يف سبعني من الصاحلني بظهر الكوفة ،فأوضح
من تنطبق عليهم ممن قتلوا يف النجف إىل اآلن ،هو الشهيد السيد حممد باقر احلكيم& فقد قتل

يف أكثر من سبعني ،ومعناه أن سبعني منهم صاحلون.

وتق�دم من خمترص البصائ�ر ،199/اخلطبة املروي�ة عن أمرياملؤمنني×التي تس�مى املخزون

ج�اء فيه�ا« :أال يا أهيا الناس ،س�لوين قب�ل أن ترشع برجله�ا فتنة رشقية ،وتط�أ يف خطامها
بع�د موت وحياة ،أو تش�ب ن�ار باحلطب اجلزل غ�ريب األرض ،رافعة ذيله�ا تدعو يا ويلها

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بذحلة أو مثلها ،فإذا اس�تدار الفلك قلتم مات أو هلك بأي واد س�لك ،فيومئذ تأويل هذه
َ َ َْ ُ َ
ْ ُ ََْ َ ً
مُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
اآليةّ :ث َرددنا لك ُم الك َّرة َعل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا .ولذلك آيات
وعالم�ات ،أوهل�ن إحص�ار الكوفة بالرص�د واخلندق ،وحتري�ق الزوايا يف س�كك الكوفة،
وتعطيل املس�اجد أربعني ليلة ،وختفق رايات ثالث حول املس�جد األكربُ ،يش� َّب ْه َن باهلدى،

القاتل واملقتول يف النار.

وقتل كثري وموت ذريع ،وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة يف سبعني ،واملذبوح بني الركن

واملقام ،وقتل األسبغ املظفر صرب ًا يف بيعة األصنام ،مع كثري من شياطني اإلنس» .الخ.

فه�ي تتكل�م عن احلج�از والعراق مع� ًا ،والراي�ات التي تتن�ازع حول املس�جد األكرب تقصد

املس�جد احل�رام .والقت�ل الذريع حيتمل أن يك�ون يف البلدين ،والنفس الزكي�ة بظهر الكوفة أي
النجف .واألسبغ املظفر شخص يعتقل ويقتل صرب ًا ،أي حيكم عليه بالقتل ،ومل تعني بلده.

النفس الزكية في المدينة من عالمات المهدي×
يف الفتن« :324/1:عن كعب قال :تستباح املدينة حينئذ وتقتل النفس الزكية».

ويف الفت�ن« :329/ 1 :ع�ن اب�ن مس�عود ق�ال :يبع�ث جي�ش إىل املدينة فيخس�ف هبم بني
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احلاموين ،وتقتل النفس الزكية».

ويف ال�كايف ،337/1:بع�دة رواي�ات ع�ن زرارة ق�ال« :س�معت أب�ا عبد اهلل×يق�ول:

إن للغلام غيب�ة قب�ل أن يق�وم ،قال :قل�ت :ومل؟ قال :خي�اف وأومأ بيده إىل بطن�ه ،ثم قال:

ي�ا زرارة وه�و املنتظ�ر ،وهو الذي يش�ك يف والدته ،منهم م�ن يقول مات أب�وه بال خلف،
ومنه�م م�ن يقول مح�ل ،ومنهم من يقول إن�ه ولد قبل موت أبيه بس�نتني وه�و املنتظر ،غري

حي�ب أن يمتحن الش�يعة ،فعند ذل�ك يرتاب املبطلون ي�ا زرارة .قال قلت:
أن اهلل عز وج�ل ُّ
جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي ش�ئ أعمل؟ قال :يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان

ف�ادع هب�ذا الدعاء :اللهم عرفني نفس�ك ،فإنك إن مل تعرفني نفس�ك مل أع�رف نبيك ،اللهم

عرفن�ي رس�ولك ،فإن�ك إن مل تعرفني رس�ولك مل أع�رف حجتك ،الله�م عرفني حجتك،
فإن�ك إن مل تعرفن�ي حجتك ضللت عن ديني .ثم قال :يا زرارة ال بد من قتل غالم باملدينة،
قل�ت :جعلت فداك أليس يقتله جيش الس�فياين؟ قال :ال ،ولكن يقتله جيش آل بني فالن،

جي�ئ حت�ى يدخل املدين�ة فيأخذ الغلام فيقتله ،ف�إذا قتله بغي� ًا وعدوان ًا وظلم ًا اليمهلون،
فعن�د ذل�ك توقع الف�رج إن ش�اء اهلل» .والنعماين ،166/و ،177وكمال الدي�ن 342/2:و 346و،481
ودالئل اإلمامة 293/كرواية كامل الدين األخرية ،وغيبة الطويس،202/كرواية النعامين األوىل..الخ.

ويف الفت�ن البن مح�اد« :323/1:عن عيل×قال :يكتب الس�فياين إىل ال�ذي دخل الكوفة

بخيله ،بعدما يعركها عرك األديم ،يأمره بالسير إىل احلجاز ،فيسير إىل املدينة فيضع السيف
يف قري�ش فيقتل منه�م ومن األنصار أربع مائة رجل ،ويبقر البط�ون ويقتل الولدان ،ويقتل

أخوين من قريش ،رجل وأخته يقال هلام حممد وفاطمة ويصلبهام عىل باب املسجد باملدينة».
ويف ابن محاد« :323/1:عن أيب رومان قال :يبعث بجيش إىل املدينة فيأخذون من قدروا عليه

م�ن آل حمم�د ،و ُيقتل من بني هاش�م رجال ونس�اء ،فعند ذلك هيرب امله�دي واملنصور من
املدينة إىل مكة ،فيبعث يف طلبهام ،وقد حلقا بحرم اهلل وأمنه».

وهذا الغالم النفس الزكية ،غري النفس الزكية الذي يقتل يف مكة قبيل الظهور.

ويف تفسير العيايش«»65/1عن اإلمام الباقر×«:ويظهر السفياين ومن معه حتى اليكون

ل�ه مه�ة إال آل حممد‘وش�يعتهم ،فيبع�ث بعث� ًا إىل الكوف�ة فيص�اب بأن�اس م�ن ش�يعة
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ال وصلب� ًا .ويبعث بعث ًا إىل املدينة فيقتل هب�ا رج ً
آل حمم�د‘ بالكوف�ة قت ً
ال وهيرب املهدي
واملنص�ور منه�ا ،ويؤخذ آل حمم�د صغريهم وكبريهم ،اليرتك منهم أح�د إال أخذ وحبس.

وخي�رج اجلي�ش يف طلب الرجلني ،وخيرج املهدي منها عىل س�نة موس�ى خائف ًا يرتقب حتى
يقدم مكة» .وسيأيت ذكر النفس الزكية التي يف مكة.

النفس الزكية في مكة من أصحابه الخاصين
يف غيب�ة النعماين« :257/قلنا له «اإلمام الصادق×» :الس�فياين من املحتوم؟ فقال :نعم،

وكف
وقت�ل النفس الزكية من املحتوم ،والقائم من املحتوم ،وخس�ف البي�داء من املحتوم،
ٌّ
تطلع من السامء من املحتوم ،والنداء من السامء من املحتوم .فقلت :وأي شئ يكون النداء؟

فقال :مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وعن أمرياملؤمنني× :أال أخربكم بآخر ملك بني فالن؟ قلنا :بىل أمرياملؤمنني .قال :قتل

نفس حرام يف بلد حرام ،عن قوم من قريش ،والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما هلم ملك بعده

غري مخسة عرش ليلة».

ويف النعماين« :264/عن أيب عبد اهلل×قال :من املحتوم الذي البد أن يكون من قبل قيام

القائم خروج السفياين ،وخسف بالبيداء ،وقتل النفس الزكية ،واملنادي من السامء».

ويف النعامين« :262/عن حممد بن الصامت ،عن أيب عبد اهلل×قال :قلت له :ما من عالمة

بين يدي ه�ذا األمر؟ فقال :بىل ،قل�ت :وما هي؟ قال :هالك العبايس ،وخروج الس�فياين،
وقتل النفس الزكية ،واخلس�ف بالبيداء ،والصوت من السماء .فقلت :جعلت فداك أخاف
أن يطول هذا األمر ،فقال :ال ،إنام هو كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا».

ويف كامل الدين« :649/2:عن صالح موىل بني العذراء قال :سمعت أبا عبد اهلل الصادق×

يقول :ليس بني قيام قائم آل حممد وبني قتل النفس الزكية ،إال مخس عرشة ليلة».

ويف غيب�ة الط�ويس« :464/عن عامر بن يارس :إن دولة أه�ل بيت نبيكم يف آخر الزمان وهلا

أم�ارات...وإذا رأيتم أهل الش�ام قد اجتم�ع أمرها عىل ابن أيب س�فيان ،فاحلقوا بمكة فعند

ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيع ًة ،فينادي مناد من السماء :أهيا الناس إن أمريكم
270

فالن ،وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا».

ويف غيب�ة الط�ويس« :464/ع�ن إبراهيم اجلريري ق�ال :النفس الزكية غلام من آل حممد،

إس�مه حمم�د بن احلس�ن ،يقتل بلا جرم وال ذن�ب ،ف�إذا قتلوه مل يب�ق هلم يف السماء عاذر،
ٍ
هلم ُّ
أدق يف أعني الناس
وال يف األرض ن�ارص .فعن�د ذلك يبعث اهلل قائم آل حممد يف عصب�ة ُ
م�ن الكحل ،إذا خرجوا بك�ى هلم الناس ،ال يرون إال أهنم يخُ تطفون ،يفتح اهلل هلم مش�ارق

األرض ومغارهبا ،أال وهم املؤمنون حق ًا .أال إن خري اجلهاد يف آخر الزمان».

كام روت ش�هادة النفس الزكية بعض مصادر الس�نيني،كابن أيب ش�يبة« :679/8:عن جماهد:

ق�ال فالن رجل من أصح�اب النبي‘ :إن املهدي ال خيرج حتى تقتل النفس الزكية ،فإذا
قتلت النفس الزكية غضب عليهم من يف السماء ومن يف األرض فأتى الناس املهدي فزفوه

كام تزف العروس إىل زوجها ليلة عرسها ،وهو يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،وخترج األرض

نباهتا ومتطر السامء مطرها ،وتنعم أمتي يف واليته نعمة مل تنعمها قط».

فالنفس الزكية ش�خص ممدوح كان حديثه معروف ًا عند الصحابة ،ولذا حاول بعضهم تطبيقه

عىل حممد بن عبد اهلل بن احلسن املثنى ،وسموه النفس الزكية.

وروى ابن مح�اد« :339/1:ع�ن عمار بن ي�ارس ريض اهلل عنه ق�ال :إذا قتل النف�س الزكية

وأخ�وه يقت�ل بمكة ض ْي َع ًة ،نادى مناد من السماء إن أمريكم فالن ،وذلك املهدي الذي يمأل

األرض حق ًا وعدالً».

وأورد ابن مح�اد ،193/1:و ،324/1:و ،329و ،330و ،339أحادي�ث يف النف�س الزكي�ة الذي

يقت�ل يف املدين�ة ،والذي يقتل يف مكة ،منها« :93/إن املهدي الخيرج حتى تقتل النفس الزكية،
ف�إذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من يف السماء وم�ن يف األرض ،فأتى الناس املهدي

فزفوه كام تزف العروس إىل زوجها ليلة عرس�ها ،وهو يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ،وخترج

األرض نباهتا ومتطر السامء مطرها ،وتنعم أمتي يف واليته نعمة مل تنعمها قط».
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 -2أصحاب المهدي× الخاصون الثالث مئة وثالثة عشر
مقام أصحاب اإلمام المهدي×
يف هن�ج البالغ�ة« :126/2:أال ب�أيب وأم�ي ،ه�م م�ن ع�دة أسماؤهم يف السماء معروف�ة،

ويف األرض جمهول�ة .أال فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم ،وانقطاع وصلكم ،واس�تعامل
صغاركم .ذاك حيث تكون رضبة السيف عىل املؤمن أهون من الدرهم من حله .ذاك حيث
يك�ون املعط�ى أعظم أجر ًا من املعطي .ذاك حيث تس�كرون من غير رشاب ،بل من النعمة
والنعي�م ،وحتلفون من غير اضطرار ،وتكذبون من غري إح�راج .ذاك إذا عضكم البالء كام

يعض القتب غارب البعري .ما أطول هذا العناء ،وأبعد هذا الرجاء».

ويف كمال الدي�ن« :654/2:ع�ن عب�د اهلل ب�ن عجلان ق�ال :ذكرن�ا خ�روج القائ�م×

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عن�د أيب عبد اهلل×فقل�ت له :كيف لن�ا أن نعلم ذلك؟ فقال :يصبح أحدكم وحتت رأس�ه
صحيفة عليها مكتوب :طاعة معروفة».

ويف كامل الدين« :673/2:عن أيب جعفر×قال :كأين بأصحاب القائم وقد أحاطوا بام بني

اخلافقني ،فليس من شئ إال وهو مطيع هلم حتى سباع األرض وسباع الطري يطلب رضاهم يف

مر يب اليوم رجل من أصحاب القائم×».
كل شئ ،حتى تفخر األرض عىل األرض وتقول َّ
ويف عل�ل الرشائع« :89/عن أيب عبد اهلل×يف حديث ج�اء فيه :فقال أبو بكر احلرضمي:
َ
ََ ً
جعلت فداك اجلواب يف املسألتني األولتني؟ فقال :يا أبا بكرِ :س ُير وا ِف َهيا ل َي ِال َي َوأ ّياما ِآم ِن نَي،
ً
َ ََ َ
فق�ال :مع قائمنا أهل البيت .وأما قولهَ :و َم ْن دخل ُه ك َان ِآمنا ،فمن بايعه ودخل معه ومس�ح

عىل يده ودخل يف عقد أصحابه ،كان آمن ًا».

ويف اإلختص�اص« :325/ع�ن أيب بصري قال :كن�ت عن�د أيب عبد اهلل×وعنده رجل من

أهل خراسان وهو يكلمه بلسان ال أفهمه ،ثم رجع إىل شئ فهمته ،فسمعت أبا عبد اهلل×
يق�ول :ارك�ض برجل�ك األرض ،فإذا بحر تل�ك األرض ،عىل حا َّفتيها فرس�ان قد وضعوا

رقاهبم عىل قرابيس رسوجهم ،فقال أبو عبد اهلل× :هؤالء أصحاب القائم×».

ومثل�ه دالئ�ل اإلمام�ة ،245/وفي�ه :ف�إذا نح�ن بتل�ك األرض .ومعن�اه أن اإلم�ام الصادق×كش�ف ل�ه فرأى
أصحاب املهدي×عىل هيأة فرسان.
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لم يسبقهم األولون وال يدركهم اآلخرون!
روى احلاكم يف املستدرك ،554/4:وصححه عىل رشط الشيخني «عن حممد بن احلنفية قال:

كن�ا عن�د عيل ريض اهلل عنه فس�أله رج�ل عن املهدي فقال علي :هيهات ثم عقد بيده س�بع ًا
فق�ال :ذاك خي�رج يف آخر الزمان ،إذا ق�ال الرجل اهلل اهلل قتل ،فيجمع اهلل تع�اىل له قوم ًا قزع
كق�زع الس�حاب ،يؤلف اهلل بني قلوهبم ،اليستوحش�ون إىل أح�د وال يفرحون بأحد يدخل
فيه�م ،على ع�دة أصحاب ب�در ،مل يس�بقهم األول�ون وال يدركه�م اآلخ�رون ،وعىل عدد
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر! قال أبو الطفيل :قال ابن احلنفية :أتريده؟ قلت:

نع�م .ق�ال :إنه خيرج من بني هذين اخلش�بتني .قل�ت :الجرم واهلل ال أريمهما حتى أموت.

فامت هبا يعني مكة».

ورويناه بصيغة أوضح يف بصائر الدرجات« :104/عن أيب جعفر× :قال رسول اهلل‘

ذات يوم وعنده مجاعة من أصحابه :اللهم لقني إخواين مرتني ،فقال من حوله من أصحابه:

أ َما نحن إخوانك يارسول اهلل؟ فقال :ال ،إنكم أصحايب ،وإخواين قوم يف آخر الزمان ،آمنوا
يب ومل ي�روين ،لق�د عرفنيهم اهلل بأسمائهم وأسماء آبائه�م من قبل أن خيرجه�م من أصالب

آبائه�م وأرح�ام أمهاهت�م ،ألحدُ هم أش�دُّ ُبق َي ًة على دينه من خ�رط القتاد يف الليل�ة الظلامء،

أو كالقابض عىل مجر الغضا ،أولئك مصابيح الدجى ،ينجيهم اهلل من كل فتنة غرباء مظلمة».
ونحوه ما يف صحيح مس�لم« :150/1:وددت أنا قد رأينا إخواننا .قالوا :أولسنا إخوانك يا

رس�ول اهلل؟ قال :أنتم أصحايب ،وإخواننا الذين مل يأتوا بعد .فقالوا :كيف تعرف من مل يأت
بع�د من أمتك يا رس�ول اهلل؟ فق�ال :أرأيت لو أن رج ً
ال له خيل غ�ر حمجلة بني ظهري خيل
دهم هبم أال يعرف خيله؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :فإهنم يأتون غر ًا حمجلني من الوضوء

وأن�ا فرطه�م عىل احلوض .أال ليذادن رجال عن حويض كما يذاد البعري الضال .أنادهيم أال
هلم ،فيقال إهنم قد بدلوا بعدك ،فأقول سحق ًا سحق ًا»!
َّ

عظي�م جيعله�م أفض�ل م�ن كاف�ة صحابته
أق�ول :إن تس�مية النبي‘هل�م بإخوان�ه مق�ا ٌم
ٌ

غري املعصومني ،بل يف حديثه عنهم ‘تعريض بصحابته ،خاصة أنه ختم كالمه باحلديث عن

األباعرالضال�ة منه�م يوم القيام�ة الذين يذادون عن حوضه وعن صحبت�ه ويؤمر هبم اىل النار!
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فقوله‘ :إخواين ،بضميمة :مل يس�بقهم األولون وال يدركهم اآلخرون ،يدل عىل أفضليتهم

عىل الصحابة ،بل ورد أهنم أفضل من أصحاب مجيع األنبياء^.

أقول :مقتىض هذه األحاديث الصحيحة يف مصادر السنة ،والواردة أيض ًا يف مصادنا أن أصحاب

املهـــدي×أفضلمنمجيعأصحاباألنبيــاءواألئمـــة^وحتىمنأصحاباحلسني×.
لكن�ي ال أس�تطيع تقديمه�ا عىل ن�ص صحي�ح رواه ابن قولوي�ه&يف كامل الزي�ارة ،454/

يق�ول« :خ�رج أمرياملؤمنني عيل×يسير بالناس حت�ى إذا كان من كربالء عىل مسيرة ميل أو

ميلني ،تقدم بني أيدهيم حتى صار بمصارع الش�هداء ،ثم قال :قبض فيها مائتا نبي ومائتا ويص
ومائتا سبط كلهم شهداء بأتباعهم ،فطاف هبا عىل بغلته خارج ًا رجله من الركاب ،فأنشأ يقول:

من�اخ ركاب ومصارع ش�هداء ،ال يس�بقهم من كان قبلهم وال يلحقهم م�ن أتى بعدهم» يقصد

احلسني ×وأصحابه.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يجمعهم اهلل من أنحاء األرض في ليلة واحدة
يف غيب�ة الط�ويس« :284/ع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال :كان أمرياملؤمنني×يق�ول:

ال ي�زال الن�اس ينقص�ون حتى ال يق�ال «اهلل» فإذا كان ذل�ك رضب يعس�وب الدين بذنبه،

فيبعث اهلل قوم ًا من أطرافها ،جييئون قزع ًا كقزع اخلريف .واهلل إين ألعرفهم وأعرف أسامءهم

وقبائله�م ،وإس�م أمريهم ،وهم ق�وم حيملهم اهلل كيف ش�اء من القبيلة الرج�ل والرجلني،

حت�ى بلغ تس�عة ،فيتواف�ون من اآلفاق ثالث مائة وثالثة عش�ـر رج ً
ال ع�دة أهل بدر ،وهو
َ
َ ُ ُ ْ
ُ ُ ُ مَ ً َّ َ َ ىَ ُ ّ َ ْئ َ
قول اهلل :أ ْي َن َما تكونوا َ
ن
إ
م
ك
ب
ش ق ِد ٌير .حتى أن الرجل ليحتبي
ل
ك
ل
ع
اهلل
يعا
ج
اهلل
ت
أ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
«يشد حزامه» فال حيل حبوته حتى يبلغه اهلل ذلك».
وقال يف البحار :334/52:قال الزخمشـري« :الضـرب بالذنب هاهنا مثل لإلقامة والثبات،

يعني أنه يثبت هو ومن تبعه عىل الدين».
ُ
َ ُ
وروى العي�ايش« :66/1:أيب س�مینة ع�ن مولی أليب احلس�ن× :عن قولهْ :أي َن َم���ا تكونوا
ْ
ً
َي���أ ِت ب ُك ُ���م ُ
اهلل مجيع���ا؟ ق�ال :وذل�ك واهلل أن ل�و ق�د ق�ام قائمنا ،جيم�ع اهلل إليه ش�يعتنا من
ِ
مجيع البلدان».
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ويف كمال الدي�ن« :672/2:عن املفضل بن عمر قال :ق�ال أبو عبد اهلل× :لقد نزلت هذه
ْ
ً
اآلية يف املفتقدين من أصحاب القائم×.قوله عز وجلْ :أي َن َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
اهلل مجيعا.
ِ
إهنم ليفتقدون عن فرش�هم لي ً
ال فيصبحون بمكة ،وبعضهم يسري يف السحاب يعرف باسمه
واس�م أبيه وحليته ونس�به .ق�ال :قلت :جعل�ت فداك أهيم أعظ�م إيامن ًا؟ قال :الذي يسير

يف السحاب هنار ًا».

ويف العيايش« :67/1:قال أبو عبد اهلل× :إذا أوذن اإلمام ،دعا اهلل باسمه العرباين األكرب،

فانتحي�ت ل�ه أصحابه الثلاث مائ�ة والثالثة عشر ،قزع ًا كق�زع اخلريف ،وه�م أصحاب
الوالية ،ومنهم من يفتقد من فراش�ه لي ً
ال فيصبح بمكة ،ومنهم من يرى يسير يف الس�حاب

هنار ًاُ ،يعرف باس�مه واس�م أبيه وحسبه ونس�به .قلت :جعلت فداك أهيم أعظم إيامن ًا؟ قال:
َ ُ ُ ْ
الذي يسير يف الس�حاب هنار ًا ،وهم املفقودون ،وفيهم نزلت هذه اآلي�ةْ :أي َن َما تكونوا َيأ ِت
ً
ب ُك ُم ُ
اهلل مجيعا».
ِ
وعدُ
«عن ابن عباس يف قوله تعاىلَ :و ف َّ
ون َ.ف َو َر ّب َّ
الس َ���ماء ر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ
الس َ���ماء َواألرض إ َّنهُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِي
َ َ َ ُ ُ ْ
ُ ُ ُ مَ ً
حَ ٌ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
َل ّ���ق ِمثل َما أنك ْ���م ت ْن ِطقون؟قال:قيام القائ�م× ومثله :أ ْين َما تكونوا َي���أ ِت ِبكم اهلل ِجيعا.
قال :أصحاب القائم×جيمعهم اهلل يف يوم واحد»«.غيبة الطويس.»110/
ويف النعماين« :316/عن س�ليامن بن هارون العجيل قال :س�معت أب�ا عبد اهلل× يقول:

إن صاح�ب ه�ذا األمر حمفوظ له أصحابه ،لو ذهب الن�اس مجيع ًا أتى اهلل له بأصحابه ،وهم
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ً
ما َل ْي ُسوا َبا ب َك ِافر َ
ين .وهم الذين
الء فقد وكلنا هِبا قو
الذين قال اهلل عز وجل :ف ِإن يكفر هِبا هؤ ِ
هِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
قال اهلل فيهمَ :ف َس ْو َف َيأت ُ
ال ْؤ ِم ِن َني أ ِع َّز ٍة َع ىَل ْال َك ِافر َ
اهلل ب َق ْوم ُي ِح هُّ ُب ْم َو ُي ِح ُّب َون ُه أ ِذ ّل ٍة َع ىَل مْ ُ
ين».
ِ
ِي
ِ ٍ
ويف النعامين« :315/عن أيب جعفر الباقر‘قال :أصحاب القائم ثالث مائة وثالثة عرش
رج ً
ال أوالد العجم .بعضهم حيمل يف الس�حاب هنار ًا ،ويعرف باس�مه واس�م أبيه ،ونس�به

وحليته ،وبعضهم نائم عىل فراشه ،فيوافيه يف مكة عىل غري ميعاد».

ويف كمال الدي�ن« :377/2:عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلس�ني ،قال :قلت ملحمد بن عيل

ب�ن موس�ى^ :إين ألرجو أن تكون القائ�م من أهل بيت حممد الذي يمأل األرض قس�ط ًا
وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ،فقال× :يا أبا القاسم :ما منا إال وهو قائم بأمر اهلل عز وجل
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وهاد إىل دين اهلل ،ولكن القائم الذي يطهر اهلل عز وجل به األرض من أهل الكفر واجلحود،

ويملؤه�ا ع�دالً وقس�ط ًا ،هو الذي ختفى عىل الن�اس والدته ،ويغيب عنهم ش�خصه وحيرم

سمي رسول اهلل‘ وكنيه ،وهو الذي تطوى له األرض ،ويذل له كل
عليهم تسميته .وهو
ُّ
صع�ب ،وجيتم�ع إليه من أصحابه عدة أهل بدر :ثلاث مائة وثالثة عرش رجالً ،من أقايص
َ
ْ
ُ ّ َ ئْ َ
ً َّ
األرض ،وذلك قول اهلل عز وجل :أ ْي َن َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
ل
ك
عىل
اهلل
إن
يعا
ش ق ِدير،
ج
اهلل
ِ
ِ
ِ ٍ
فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص أظهر اهلل أمره ،فإذا كمل له العقد وهو عرشة

آالف رج�ل ،خ�رج بإذن اهلل عز وجل ،فال ي�زال يقتل أعداء اهلل حتى ي�رىض اهلل عز وجل.
ق�ال عبد العظيم :فقلت له :يا س�يدي وكيف يعل�م أن اهلل عز وجل قد ريض؟ قال :يلقي يف
قلبه الرمحة ،فإذا دخل املدينة أخرج الالت والعزى فأحرقهام».

ويف خمتصر تاري�خ دمش�ق«:114/1:عن عيل× :إذا قام قائم أهل حمم�د ،مجع اهلل له أهل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املشرق وأهل املغرب ،فيجتمع�ون كام جيتمع قزع اخلريف ،فأما الرفق�اء فمن أهل الكوفة،
وأما األبدال فمن أهل الشام» والصواعق ،165/وصححه املغريب.572/

ابن مح�اد« :390/1:ع�ن التيم�ي ،عن عيل ريض اهلل عن�ه قالُ :ينقض الدي�ن حتى ال يقول
أح�د ال إله إال اهلل .وقال بعضه�م :حتى ال يقال :اهلل اهلل ،ثم يرضب يعس�وب الدين بذنبه،
ث�م يبع�ث اهلل قوم ًا ق�زع كقزع اخلريف ،إين ألعرف إس�م أمريهم ومناخ ركاهب�م» .ومثله ابن
أيب ش�يبة ،23/15:عن احلارس بن س�ويد ،عن عيل× ،وغريب احلديث للهروي ،115/1:بعضه ،وهتذيب اللغة
لألزهري 185/ 1:بعضه ،وغريب احلديث البن اجلوزي ،241/2:ولسان العرب،271/8:

ويف غيب�ة الط�ويس ،284/ع�ن أيب عب�د اهلل× ..وفي�ه« :الي�زال الن�اس ينقص�ون حت�ى

ال يق�ال اهلل ف�إذا كان ذل�ك رضب ..فيبعث اهلل قوم ًا م�ن أطرافها جييئون قزع� ًا ..ألعرفهم
وأعرف أسامءهم وقبائلهم واسم أمريهم ،وهم قوم حيملهم اهلل كيف شاء من القبيلة الرجل

والرجلني حتى بلغ تسعة ،فيتوافون من اآلفاق ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،عدة أهل بدر
ْ
ً َّ َ َ ىَ ُ ّ َ ئْ َ
وهو قول اهلل :أين َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
ش ق ِد ٌير ».
اهلل مجيعا ِإن اهلل عل ك ِل
ِ
ويف رشح النهج« :104/19:وهذا اخلرب من أخبار املالحم التي كان خيرب هبا×وهو يذكر
فيه املهدي الذي يوجد عند أصحابنا يف آخر الزمان..فإن قلت :فهذا يشيد مذهب اإلمامية يف

أن املهدي خائف مسترت ينتقل يف األرض ،وأنه يظهر آخر الزمان ويثبت ويقيم يف دار ملكه.
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قلت :اليبعد عىل مذهبنا أن يكون اإلمام املهدي الذي يظهر يف آخر الزمان مضطرب األمر،

منترش امللك يف أول أمره ملصلحة يعلمها اهلل تعاىل ،ثم بعد ذلك يثبت ملكه وتنتظم أموره».

وهم األمة المعدودة في القرآن

َ ْ َ
�ِئ� أ َّخ ْر َن���ا َع هْ ُن ُ���م ْال َع َ���ذ َ
يف تفسير القم�ي« :323/1:ع�ن علي×يف قول�ه تع�اىلَ :ول ِ ن
اب
ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ِإل أم ٍ���ة مع���دود ٍة ليقول���ن م���ا يح ِبس���ه؟قال :األم�ة املعدودة أصح�اب القائ�م الثالث مائة
والبضعة عرش».
ويف تفسير العيايش« :57/2:ع�ن اإلمام الباقر×قال :أصح�اب القائم×الثالث مائة
َ َ َّ َ
والبضع�ة عشر رجلاً ،هم واهلل األم�ة املعدودة ،التي ق�ال اهلل يف كتاب�هَ :ول ِ نْئ أخ ْرن���ا َع هْ ُن ُم
ْ َ َ َ ىَ ُ َ
اب ِإل أ ّم ٍة َم ْع ُد َود ٍة ،قال :جيمعون له يف ساعة واحدة َقزع ًا كقزع اخلريف».
العذ
ويف تفسير القم�ي« :205/2:ع�ن اإلمام الباقر×قال يف تفسيرها :وه�م واهلل أصحاب

القائ�م جيتمع�ون واهلل إليه يف س�اعة واحدة ،فإذا ج�اء إىل البيداء خيرج إليه جيش الس�فياين
ُ ُ
َ
َ َ
ْ َ
َ َ
فيأم�ر اهلل األرض فتأخذ أقدامهم ،وهو قول�هَ :ول ْو ت َر ى ِإذ ف ِز ُعوا فال ف ْ���و َت َوأ ِخذوا ِم ْن َمك ٍان
َ َ
َ َ ّىَ هَ ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
َ
َ
ق ِر ي���ب :يعني بالقائم من آل حممد^ .وأن لم التن���اوش ِمن مك ٍان ب ِع ٍيد ..إىل قوله :و ِحيل
َ ُ
َ ُ َ َْ
َب ْي هَ ُن ْم َو َب ْ َني َما َي ْش هَ ُت َ
اع ِه ْم ِم ْن ق ْبل :يعني من كان قبلهم
ون :يعني أن ال ُيعذبوا.ك َما ف ِعل ِبأش َي ِ
ّهَ ُ ْ َ ُ
َ ّ ُ
يب».
من املكذبني هلكوا من قبلِ ،إنم كانوا ِ يف ش ٍك م ِر ٍ
ويف النعامين ،241/عن اإلمام الصادق×قال :العذاب خروج القائم× ،واألمة املعدودة عدة أهل بدر.

وهم الموعودون باإلستخالف والتمكين في األرض
الكايف« :193/1:عن عبد اهلل بن سنان قال :سألت أبا عبد اهلل×عن قول اهلل جل جالله:
َ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َّ
الص حِ َ
ات َل َي ْس َت ْخ ِل َف ّهَ ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ين ِم ْن
ال
وا
ل
وعد اهلل ال ِذين آمنوا ِمنكم وع ِم
ِ
ِي
َ
ق ْب ِل ِه ْم؟ قال :هم األئمة^».
ومثل�ه تأوي�ل اآلي�ات ،368/1:وفي�ه« :نزل�ت يف علي ب�ن أيب طال�ب واألئمة م�ن ولده،

وعنى به ظهور القائم×».
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ويف كفاية األثر« :56/عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :دخل جندب بن جنادة اليهودي من

خيرب،عىلرسول اهلل‘فقال:ياحممدأخربينعامليسهلل،وعامليسعند اهلل،وعاماليعلمه اهلل،

فقال رسول اهلل‘ :أما ما ليس هلل فليس هلل رشيك .وأما ما ليس عند اهلل فليس عند اهلل ظلم

للعباد .وأما ما ال يعلمه اهلل فذلك قولكم يا معرش اليهود إنه عزير ابن اهلل ،واهلل اليعلم له ولد ًا.
فقال جندب :أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل حق ًا .ثم قال :يا رسول اهلل إين رأيت

البارحة يف النوم موس�ى بن عمران ×فقال يل :يا جندب أس�لم عىل يد حممد واستمس�ك

باألوصياء من بعده ،فقد أسلمت فرزقني اهلل ذلك ،فأخربين باألوصياء بعدك ألمتسك هبم.

فقال :يا جندب أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إرسائيل .فقال :يا رس�ول اهلل إهنم كانوا
اثن�ي عشر ،هكذا وجدنا يف الت�وراة ،قال :نعم ،األئمة بعدي اثنا عرش .فقال :يا رس�ول اهلل
كلهم يف زمن واحد؟ قال :ال ولكنهم خلف بعد خلف ،فإنك ال تدرك منهم إال ثالثة ،قال:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فس�مهم يل يا رس�ول اهلل ،ق�ال :نعم إنك تدرك س�يد األوصياء ووارث األنبي�اء وأبا األئمة

عيل بن أيب طالب بعدي ،ثم ابنه احلسن ،ثم احلسني ،فاستمسك هبم من بعدي ،وال يغرنك
جهل اجلاهلني .فإذا كانت وقت والدة ابنه عيل بن احلسين س�يد العابدين يقيض اهلل عليك،

ويكون آخر زادك من الدنيا رشبة من لبن ترشبه.

فقال :يا رس�ول اهلل هكذا وجدت يف التوراة البانقطة :شرب ًا وشبري ًا ،فلم أعرف أساميهم،

فكم بعد احلسني من األوصياء وما أساميهم؟ فقال :تسعة من صلب احلسني واملهدي منهم،
فإذا انقضت مدة احلسين قام باألمر بعده ابنه عيل ويلقب بزين العابدين ،فإذا انقضت مدة

علي قام باألم�ر بعده حممد ابنه يدع�ى بالباقر ،ف�إذا انقضت مدة حممد قام باألم�ر بعده ابنه

جعفر يدعى بالصادق ،فإذا انقضت مدة جعفر قام باألمر بعده ابنه موسى يدعى بالكاظم،
ث�م إذا انتهت مدة موس�ى ق�ام باألمر بع�ده ابنه عيل يدع�ى بالرضا ،ف�إذا انقضت مدة عيل
ق�ام باألم�ر بعده حمم�د ابنه يدعى بالزكي ،ف�إذا انقضت مدة حممد قام باألم�ر بعده عيل ابنه

يدع�ی بالنق�ي ،فإذا انقضت مدة عيل قام باألمر بعده احلس�ن ابنه يدع�ى باألمني .ثم يغيب

عنه�م إمامهم .قال :يا رس�ول اهلل هو احلس�ن يغيب عنهم ،قال :ال ولك�ن ابنه احلجة .قال:

يا رسول اهلل فام اسمه؟ قال :ال يسمى حتى يظهره اهلل.
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قال جندب :يا رس�ول اهلل قد وجدنا ذكرهم يف التوراة ،وقد بشـرنا موسى بن عمران بك
ََ ُ َ
ُ
ُ
اهلل ّال ِذ َ
ين َآم ُن���وا ِم ْنك ْم َو َع ِملوا
وباألوصي�اء بعدك م�ن ذريتك .ثم تال رس�ول اهلل‘َ :وعد
َ ّ َ َّ هَ ُ هَ َّ
َ
َّ
الص َ
ات َل َي ْس َت ْخ ِل َف ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ين ِم ْن َق ْب ِله ْم َول ُي َم ِك نن ل ْم ِد ُ
ين ُم ال ِذي
ال ِ
ِ
ِ
ي
ْ َ �َض�ىَ هَ
َ ً
َ َ هَ
َ
ُل ْ���م َول ُي َب ّ ِدل ّ ُن ْم ِم ْن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْ���م أ ْمنا ،فقال جندب :يا رس�ول اهلل فام خوفهم؟ قال:
ارت
يا جندب يف زمن كل واحد منهم س�لطان يعرتي�ه ويؤذيه ،فإذا عجل اهلل خروج قائمنا يمأل
األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام .ثم قال× :طوبى للصابرين يف غيبته ،طوبى
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
���ون ِبالغ ْي ِب ،وقال:
للمتقين عىل حمجته�م ،أولئك وصفه�م اهلل يف كتابه وقال :ال ِذي���ن يؤ ِمن
ُ ُ مْ ُ ْ
َ َ
ُ َ َ
الف ِل ُحون».
اهلل هم
اهلل أال ِإ ّن ِح ْز َب ِ
أول ِئك ِح ْز ُب ِ

وهم الصالحون الموعودون بوراثة األرض
ََ َ
َّ
الز ُب ِور
يف تأويل اآليات« :332/1:عن اإلمام الباقر×يف تفسير قوله تعاىلَ :ولق ْد ك َت ْب َنا ِ يف
َ َ َ َ َّ
هُ
ََ
ّْ ََ
الص حِ ُ
ال َ
ِم ْ
���ون .قال :الكتب كلها ذك�ر وأ ّن األرض َي ِر َثا
الذك ِ���ر أ ّن األرض ي ِرثا ِعب ِادي
���د ِ
���ن َب ْع ِ
َ َ َّ
الص ُ
ال َ
ون :قال :القائم×وأصحابه».
ِعب ِادي
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ََّ
ويف تفسري القمي« :126/2:يف قوله :ولقد آتينا داود ِمنا فضال يا ِجبال أ ِو ِ يب معه والطير وألنا
َل ُه حْ َ
ال ِد َيد .قال :أعطی داود وسليامن ما مل ُيعط أحد ًا من أنبياء اهلل من اآليات ،علمهام منطق

َ
والصف�ر من غري نار ،وجعل اجلبال يس� ِّبحن م�ع داود وأنزل اهلل
الطير،
وأالن هلما احلديد ِّ

علي�ه الزبور فيه توحيد ومتجي�د ودعاء ،وأخبار رس�ول اهلل‘وأمرياملؤمنني× واألئمة
َََ َ
َّ
ْ َْ ّ ْ ََ
الذك ِر أ ّن
م�ن ذريتهام^ ،وأخبار الرجع�ة
والقائم×لقوله:ولق ْد ك َت ْب َنا ِ يف
الز ُب ِور ِم���ن بع ِد ِ
َ هُ َ َ َ َّ
الص حِ ُ
ال َ
ون».
األرض ي ِرثا ِعب ِادي

َ َ ْ
ُ َ
اهلل ِبق ْو ٍم..
وهم المبشر بهم في اآلية :ف َس ْوف َيأ ِتي

العيايش« :326/1:عن سليامن بن هارون أنه قال لإلمام الباقر× :إن بعض هذه العجلية

يزعم�ون أن س�يف رس�ول اهلل‘عند عبد اهلل بن احلس�ن ،فقال :واهلل م�ا رآه هو وال أبوه
بواحدة من عينيه ،إال أن يكون رآه أبوه عند احلسني× ،وإن صاحب هذا األمر حمفوظ له
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فال تذهبن يمين ًا وال شامالً ،فإن األمر واهلل واضح .واهلل لو أن أهل السامء واألرض اجتمعوا
عىل أن حيولوا هذا األمر من موضعه الذي وضعه اهلل فيه ما استطاعوا ،ولو أن الناس كفروا

مجيع� ًا حت�ى ال يبقى أحد ،جلاء اهلل هلذا األمر بأهل يكونون من أهله .ثم قال :أما تس�مع اهلل
َ َ ْ
َ َ َّ
َ َ
َ َّ ُ
ُ َ
يقولَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
اهلل ِبق ْو ٍم ُي ِح ّهُ ُب ْم َو ُي ِح ُّبون ُه أ ِذل ٍة
ين َآم ُنوا َم ْن َي ْرتد ِم ْنك ْم َع ْن ِد ِين ِه ف َس ْوف َيأ ِ يت
َ
َ َ َ ْ ُ
َ َ خَ ُ َ َ َ
ين ُي جَ� ِاه ُد َ
ال ْؤ ِم ِن نَي أ ِع َّز ٍة َع ىَل ْال َك ِافر َ
ون ف َ
َع ىَل ُ
اهلل
اهلل وال ي�اف
ب
س
ون ل ْو َمة ال مِ ٍئ ذ ِلك فضل ِ
يل ِ
ِ
ِي ِ ِ
َ
ُْ
َُ
اهلل َواس ٌ َ
ُي ْؤ ِت ِيه َم ْن َي َش ُ
الء
���ع ع ِل ٌمي .حتى فرغ من اآلية .وقال يف آية أخرى :ف ِإ ْن َيكف ْر هِ َبا هؤ ِ
���اء َو ُ ِ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ً
ما َل ْي ُس���وا َب���ا ب َك ِافر َ
فق���د وكلن���ا هِب���ا قو
ين .ثم قال :إن أه�ل هذه اآلية هم أه�ل تلك اآلية».
هِ ِ ِ

ونحوه الكايف232/1:

َ َ
���ن َي ْر َت َّد ِم ْن ُك ْم َع ْ
ين َآم ُنوا َم ْ
ويف تفسير القمي«:170/1:قول�هَ :ي���ا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
���ن ِد ِين ِه :قال :هو

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

خماطب�ة ألصح�اب رس�ول اهلل‘الذين غصب�وا آل حممد حقه�م ،وارتدوا ع�ن دين اهلل.
ْ
َف َس ْو َف َيأت ُ
اهلل ب َق ْوم ُي ِح ّهُ ُب ْم َو ُي ِح ُّب َونه :نزلت يف القائم×وأصحابهُ ،ي جَ� ِاه ُد َ
ون ف َ
اهلل
ب
س
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ي
ِ ٍ
َ َ َخ ُ َ َ ْ َ َ
وال ي�افون لومة ال مِ ٍئ».
وهم الركن الشديد لإلمام المهدي×
ُ ُ ً َ
ىَ
َ َ َ ََ
يف العيايش« :156/2:عن اإلمام الصادق×يف قول اهلل :قال ل ْو أ ّن ِلي ِبك ْم ق َّوة أ ْو ِآوي ِإل
ْ َ
ُرك ٍن ش ِد ٍيد :قال :قوة القائم والركن الشديد :الثالث مئة وثالثة عشـر أصحابه».
ُ
َ ََ
ويف كمال الدين« :673/قال أبو عبد اهلل× :ما كان ق�ول لوط× لقومه :ل ْو أ ّن ِلي ِبك ْم
ًَُ َ
ىَ ْ َ
���د ٍيد ،إال متني ًا لقوة القائم×وال ذكر إال ش�دة أصحابه ،وإن الرجل
ق ّوة أ ْو ِآوي ِإل ُرك ٍن ش ِ

منه�م ليعط�ى قوة أربعني رجالً ،وإن قلبه ألش�د من زب�ر احلديد ،ولو م�روا بجبال احلديد

لقلعوها ،وال يكفون سيوفهم حتى يرىض اهلل عز وجل».

وهم المظلومون المأذون لهم بالقتال

ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ هَ
���ون ِبأ ّ ُن ْم
يف النعماين« :241/ع�ن أيب عبد اهلل×يف ق�ول اهلل عز وج�ل :أ ِذن ِلل ِذين يقاتل
ََ
ُ ُ َ َّ َ ىَ َ
اهلل َعل ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌير :قال :هي يف القائم×وأصحابه».
ظ ِلموا و ِإن
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وهم و إمامهم×وعد اآلخرة لليهود

َ ْ مُ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ مُ َ ْ مُ َ ْ ُ ُ
ُْ
اآلخ َر ِة:
تفسير القمي«ِ :14/2:إ ْن أ ْح َسن ْت أ ْح َسن ْت أل نف ِس���ك ْم َو ِإ ْن أ َسأت فلها ف ِإذا َج َاء َوعد ِ

يعني القائم صلوات اهلل عليه وأصحابه».

ويف ال�كايف« :255/8:ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :س�ألته ع�ن ق�ول اهلل عز وج�لَ :و َم ْ
���ن
ً
ُ َ َْ ُ ً ََْ َ ََْ َ ّ ُ َْ ً َ ُ ْ ْ
ْ َ ْ َّ َ
���ل ِإن ُه ك َان َم ْن ُص���ورا :قال :نزلت
ق ِت���ل مظلوم���ا فقد جعلنا ِلو ِل ِي ِه س���لطانا فال يس ِ���رف ِ يف القت ِ
يف احلسني× ،لو قتل وليه أهل األرض به ما كان رسف ًا».

وهم المنتصرون في اآلية..
َ ُ ْ
َ مَ َ ْ
���ن ان َت َص َر َب ْعد ظل ِم ِ���ه :قال :القائم
يف تفسير ف�رات« :150/ع�ن أيب جعفر×يف قوله :ول ِ
ُ
وأصحابه ،قال اهللَ :فأ َول ِئ َك َما َع َل هْي ْم ِم ْن َ
ب
س
يل :القائم إذا قام انترص من بني أمية واملكذبني
ِ ٍ
ِ
َ
ىَ
َ ْ حْ
ّ
َ
ْ
ُ
ّمَ َ َّ
َ
ّ
ّ
َ
ون الن َاس َو َي ْبغ َ
ين َيظ ِل ُم َ
السب ُيل عل ال ِذ َ
ون ِ يف األرض ِبغي ِر ال ِق».
والنصاب ،وهو قولهِ :إنا ِ

وهم المتوسمون في اآلية
يف املناقب ،284/4:عن عيل×يف قوله تعاىل« :إ َّن ف َذ ِل َك ٍ ْ ُ َ َ ّ نَ َ ّهَ َ َ َ
يل
آليات ِللمتو مِ ِسي .و ِإنا ل ِبس ِب ٍ
ِ ِي
َ ّ َهَ
ُم ِق ٍمي .قال :فكان رس�ول اهلل املتوس�م واألئمة من ذريتي املتوس�مون إىل ي�وم القيامة .و ِإنا
َ َ
يل ُم ِق ٍمي :فذلك السبيل املقيم هو الويص بعد النبي‘».
ل ِبس ِب ٍ
ويف اإلرش�اد« :365/ع�ن أيب عبد اهلل×قال :إذا قام قائ�م آل حممد‘حكم بني الناس

بحكم داود×الحيتاج إىل بينة ،يلهمه اهلل تعاىل فيحكم بعلمه وخيرب كل قوم بام اس�تبطنوه،
ْ
هَ
َ َ َ
���ات ِلل ُم َت َو مِ ّ ِس�ي��نَ َ ،و ِإ ّ َنا
ويع�رف ولي�ه من عدوه بالتوس�م ،ق�ال اهلل س�بحانهِ :إ ّن ِ يف ذ ِلك آلي ٍ
َ َ
يل ُم ِق ٍمي.
ل ِبس ِب ٍ
ويف كمال الدي�ن« :671/إذا قام القائم مل يقم بني يديه أحد من خلق الرمحن إالعرفه صالح
ِ
ٍ
بسبيل ُمقيم».
مني وهي
لمتو ِّس َ
هو أم طالح ،ألن فيه آية ل َ
ويف منتخ�ب األنوار« :195/عن اإلمام الباق�ر× :كأين أنظر إىل القائم× وأصحابه يف
نجف الكوفة كأن عىل رؤوس�هم الطري ،فنيت أزوادهم وخلقت ثياهبم متنكبني ِق ِس َّيهم ،قد
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ٌ
ليوث بالنهار ورهبان بالليل ،كأن قلوهبم زبر احلديد ،يعطى الرجل
أثر السجود بجباههم،

منهم قوة أربعني رجالً ،ويعطيهم صاحبهم التوس�م ،ال يقتل أحد منهم إال كافر ًا أو منافق ًا،
ْ
َ َ َ
آليات ِلل ُم َت َو مِ ّ ِس نَي».
فقد وصفهم اهلل بالتوسم يف كتابهِ :إ ّن ِ يف ذ ِلك ٍ
ويف بصائر الدرجات« :356/عن معاوية الدهني ،عن أيب عبد اهلل×يف قول اهلل عز وجل:
َْ
ُ ْ َ ُ مْ ُ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ
اص َواأل ق َدام ،فقال :يامعاوية ما يقولون يف هذا؟ قال:
يعرف الج ِرمون ِب ِسيماهم فيؤخذ ِبالنو ِ ي
قلت :يزعمون أن اهلل تبارك وتعاىل يعرف املجرمني بس�يامهم يوم القيامة ،فيأمر هبم فيؤخذ
بنواصيه�م وأقدامهم ويلق�ون يف النار .قال :فقال يل :وكيف حيت�اج اجلبار تبارك وتعاىل إىل
معرفة خلق أنش�أهم وهو خلقهم؟ قال :فقلت :فام ذاك جعلت فداك؟ قال :ذلك لو قد قام

قائمنا أعطاه اهلل السيام ،فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ،ثم يخُ بط بالسيف خبط ًا».

ومنهم أبدال الشام ونجباء مصر والعراق
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف أم�ايل املفيد« :30/عن حممد بن س�ويد األش�عري قال :دخلت أنا وفط�ر بن خليفة عىل

جعفر بن حممد ×فقرب إلينا متر ًا فأكلنا ،وجعل يناول فطر ًا منه ،ثم قال له :كيف احلديث
ال�ذي حدثتن�ي ع�ن أيب الطفيل يف األبدال؟ فقال فطر :س�معت أبا الطفيل يقول :س�معت

علي� ًا أمرياملؤمنني×يقول :األبدال من أهل الش�ام والنجباء من أه�ل الكوفة جيمعهم اهلل

لرش يوم لعدونا .فقال جعفر الصادق :رمحكم اهلل بنا يبدأ البالء ثم بكم ،وبنا يبدأ الرخاء ثم
بكم ،رحم اهلل من حببنا إىل الناس ومل يكرهنا إليهم».

ويف غيب�ة الط�ويس« :284/قال أبو جعف�ر× :يبايع القائم بني الرك�ن واملقام ثالث مائة

وني�ف عدة أهل بدر .فيه�م النجباء من أهل مرص ،واألبدال من أهل الش�ام ،واألخيار من

أهل العراق ،فيقيم ما شاء اهلل أن يقيم».

ويف الفائ�ق ،87/1:وهتذيب ابن عس�اكر« :62/1:عن عيل :قبة اإلسلام بالكوفة ،واهلجرة

باملدينة ،والنجباء بمرص ،واألبدال بالشام وهم قليل».

ويف هتذي�ب ابن عس�اكر« :63/1:األبدال من الش�ام ،والنجباء من أه�ل مصـر ،واألخيار

م�ن أه�ل العراق .وعن أيب الطفيل قال :خطبنا عيل ريض اهلل عنه فذكر اخلوارج ،فقام رجل
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فلعن أهل الش�ام ،فقال له :وحيك ال تعم ،إن كنت العن ًا ففالن ًا وأشياعه ،فإن منهم األبدال

ومنهم النجباء».

أصحاب اإلمام المهدي×فيهم خمسون امرأة
توج�د روايت�ان يف أن م�ن أصح�اب اإلمام×نس�اء ،أوالمه�ا يف دالئ�ل اإلمام�ة:259/

«عن مفضل بن عمر قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :يكون مع القائم ثالث عرشة امرأة،

قلت :وما يصنع هبن؟ قال :يداوين اجلرحى ويقمن عىل املرىض ،كام ك َّن مع رسول اهلل‘.

قلت :فس�مهن يل ق�ال :القنواء بنت ُر َش� ْيد ،وأم أيمن ،وحبابة الوالبية ،وس�مية أم عامر بن

يارس ،وزبيدة ،وأم خالد األمحسية ،وأم سعيد احلنفية ،وصبانة املاشطة ،وأم خالد اجلهنية».
وس�مت بعضه�ن ،ومهنته�ن التمريض،
فالرواي�ة تتح�دث ع�ن نس�اء يحُ ْ يَينَْ م�ن قبورهن،
َّ

ومل تذكر أهنن من وزرائه.

لكن رواية تفسري العيايش& ،65/1:عن جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر×نصت عىل أهنن

مخسني امرأة ،وهي رواية طويلة ،وهذا نصها الكامل:

«يا جابر :الزم األرض وال حتركن يدك وال رجلك أبد ًا ،حتى ترى عالمات أذكرها لك يف

سنة ،وترى منادي ًا ينادي بدمشق ،وخسف ًا بقرية من قراها ،ويسقط طائفة من مسجدها ،فإذا

رأي�ت الرتك جازوها ،فأقبلت الرتك حتى نزلت اجلزيرة ،وأقبلت الروم حتى نزلت الرملة،
وهي س�نة اختالف يف كل أرض من أرض العرب .وإن أهل الش�ام خيتلفون عند ذلك عىل
ثالث رايات :األصهب واألبقع والسفياين .مع بني ذنب احلامر مرض ،ومع السفياين أخواله
م�ن كل�ب ،فيظهر الس�فياين وم�ن معه عىل بني ذن�ب احلامر ،حت�ى ُيقتلوا قت ً
ال مل يقتله ش�ئ

ق�ط ،وحيضر رجل بدمش�ق ف ُيقتل هو ومن مع�ه قت ً
ال مل يقتله ش�ئ قط ،وهو م�ن بني ذنب
احلامر .وهي اآلية التي يقول اهللَ :ف ْ
اب ِم ْن َب ْينِ ِه ْم َف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َم ْش َه ِد
اخ َت َل َ
ف األَ ْح َز ُ
�و ٍم َعظِي� ٍم .ويظه�ر الس�فياين ومن معه حتى ال يك�ون له مهة إال آل حممد‘وش�يعتهم،
َي ْ
فيبع�ث بعث� ًا إىل الكوفة فيصاب أناس من ش�يعة آل حممد بالكوفة قت ً
ال وصلب� ًا ،وتقبل راية

من خراس�ان حتى تنزل س�احل دجل�ة ،وخيرج رجل من املوايل ضعي�ف ومن تبعه فيصاب
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بظهر الكوفة .ويبعث بعث ًا إىل املدينة فيقتل هبا رجالً ،وهيرب املهدي واملنصور منها ،ويؤخذ
آل حمم�د صغريهم وكبريهم اليرتك منهم أحد إال حبس .وخيرج اجليش يف طلب الرجلني.

وخيرج املهدي منها عىل س�نة موس�ى ،خائف ًا يرتقب حتى يقدم مكة .ويقبل اجليش حتى إذا
نزلوا البيداء وهو جيش اهلمالت خسف هبم فال يفلت منهم إال خمرب!

فيق�وم القائ�م بني الركن واملق�ام فيصيل وينرصف ومع�ه وزيره ،فيقول :يا أهي�ا الناس إنا

نس�تنرص اهلل عىل من ظلمنا وسلب حقنا .من حياجنا يف اهلل فأنا أوىل باهلل .ومن حياجنا يف آدم
فأن�ا أوىل الن�اس بآدم .ومن حاجنا يف نوح فأنا أوىل الناس بنوح .ومن حاجنا يف إبراهيم فأنا

أوىل الن�اس بإبراهي�م .وم�ن حاجنا بمحمد فأن�ا أوىل الناس بمحم�د‘ .ومن حاجنا يف

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

النبيين فنحن أوىل الن�اس بالنبيني .ومن حاجنا يف كتاب اهلل فنح�ن أوىل الناس بكتاب اهلل.
إنا نش�هد وكل مس�لم اليوم أنا ق�د ُظلمنا و ُطردنا و ُب ِغ َي علينا ،و ُأخرجن�ا من ديارنا وأموالنا
وأهالينا و ُقهرنا .أال إنا نس�تنرص اهلل اليوم وكل مس�لم .وجي�ئ واهلل ثالث مائة وبضعة عرش
رج ً
ال فيهم مخس�ون ام�رأة ،جيتمعون بمكة عىل غري ميعاد قزع ًا كق�زع اخلريف يتبع بعضهم
ْ
ً َّ َ َ �َل ىَ ُ ّ َ ئ َ
بعض� ًا ،وه�ي اآلية التي قال اهللْ :أي َن َم���ا َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
ش ق ِد ٌير.
اهلل مجيعا ِإن اهلل ع ك ِل
ِ
فيق�ول رج�ل من آل حممد ‘ :أخرج منها فهي القرية الظاملة أهلها .ثم خيرج من مكة هو

ومن معه الثالث مائة وبضعة عرش يبايعونه بني الركن واملقام.

ومع�ه عهد نبي اهلل ورايته وسلاحه ووزي�ره معه ،فينادي املنادي بمكة باس�مه وأمره من

السماء ،حتى يس�معه أهل األرض كلهم .اس�مه اس�م نبي .ما أش�كل عليكم فلم يش�كل

عليك�م عه�د نبي اهلل‘ورايت�ه وسلاحه ،والنفس الزكية من ولد احلسين .فإن أش�كل
عليك�م ه�ذا فلا يش�كل عليك�م الصوت من السماء باس�مه وأم�ره .وإي�اك وش�ذاذ ًا من

آل حممد‘ف�إن آلل حمم�د وعيل÷راية ولغريه�م رايات ،فال�زم األرض وال تتبع منهم

ا أب�د ًا ،حت�ى ت�رى رج ً
رجل ً
ال من ولد احلسين× ،مع�ه عهد نب�ي اهلل ورايته وسلاحه،
فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن احلسين ،ثم صار عند حممد بن عيل ،ويفعل اهلل ما يش�اء،

فالزم هؤالء أبد ًا وإياك ومن ذكرت لك.

فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عرش رج ً
ال ومعه راية رسول اهلل‘ عامد ًا
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إىل املدينة حتى يمر بالبيداء ،حتى يقول هذا مكان القوم الذين خيسف هبم ،وهي اآلية التي
َ َ َ
َ ْ
َ َ َ
ُ
ات أ ْن َي خْ� ِس َف ُ
قال اهلل :أ َفأ ِم َن ّال ِذ َ
الس ّ
اهلل ب ُم األرض أ ْو َيأ ِت هَ ُي ُم ْال َع َذ ُ
ين َم َك ُر وا ّ
ئ
ي
اب ِم ْن َح ْيث
ِ
ِ
هِ ِ
َ ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
الي ْش ُع ُر َ
ون .أ ْو َيأ ُخ َذ ُه ْم ف َت َق ّلب ْم فا ه ْم ُبعجز َ
ين .فإذا قدم املدينة أخرج حممد بن الشجري
ِ
مِ ِ ِ
ي هِ ِ
عىل سنة يوسف.

ث�م ي�أيت الكوفة فيطيل هبا املكث ما ش�اء اهلل أن يمكث ،حتى يظهر عليها .ثم يسير حتى

ناس كثري والس�فياين يومئذ ب�وادي الرملة حتى إذا
ي�أيت الع�ذراء هو ومن معه وقد حل�ق به ٌ

التق�وا وه�و يوم األبدال ،خي�رج أناس كانوا مع الس�فياين من ش�يعة آل حممد‘ ،وخيرج

ناس كانوا مع آل حممد‘إىل الس�فياين فهم من ش�يعته حتى يلحقوا هبم ،وخيرج كل ناس
إىل رايته�م وهو يوم األبدال .قال أمرياملؤمنني× :ويقتل يومئذ الس�فياين ومن معه ،حتى

ال ُيرتك منهم خمرب ،واخلايب يومئذ من خاب من غنيمة كلب.

ثم يقبل إىل الكوفة فيكون منزله هبا ،فال يرتك عبد ًا مس�ل ًام إال اشتراه وأعتقه ،وال غارم ًا

إال قضى دين�ه ،وال مظلمة ألحد من الن�اس إال ردها ،وال يقتل منهم عبد ًا إال أدى ثمنه دية
مسلمة إىل أهلها ،وال يقتل قتيل إال قىض عنه دينه وأحلق عياله يف العطاء ،حتى يمأل األرض

قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا وعدوان ًا.

ويس�كن هو وأه�ل بيته الرحب�ة ،والرحبة إنام كانت مس�كن نوح ،وه�ي أرض طيبة وال

يس�كن رجل من آل حممد^وال يقت�ل ،إال بأرض طيبة زاكية ،فه�م األوصياء الطيبون».
ويف هذه الرواية الرشيفة تفصيالت مهمة عن االختالف يف بالد العرب ،وعن الرصاع عىل

الس�لطة يف دمش�ق بني األصهب واألبقع والس�فياين ،ثم عن س�يطرة الس�فياين عىل سوريا،

ثم إرس�اله قوات إىل العراق واحلجاز ،وظه�ور اإلمام× وحركته من مكة إىل العراق ،ثم
معركته يف دمشق.

وفيها نص عىل وجود مخسني امرأة يف جمموع وزراء اإلمام املهدي× .وقد ذكرت أن أنصار

الس�فياين م�ن بني ذن�ب احلامر مرض ،وه�و كناية عن قبائ�ل قريش وحلفائهم م�ن قبائل مرض،
املنحرفني عن أهل البيت^.

واإلش�كال عىل الرواية بإرس�اهلا يف العيايش ،جيربه أهنا مس�ندة بطرق فيها الصحيح ،يف غيبة
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النعماين 297/وغريه�ا .وقد يش�كل بأهنا ليس فيها مخس�ون امرأة» وجوابه :أن�ه صح بتعويض
السند ،وباإلطمئنان بالصدور.

وق�د روى رواية جابر& :العيايش ،قسم ًا منها ،244/1:وقسم ًا آخر ،261/2:والنعامين ،279/بعدة أس�انيده،

واالختص�اص ،255/واإلرش�اد ،359/أوهل�ا كالنعماين بتف�اوت ،وغيبة الط�ويس ،269/وإعالم ال�ورى،427/
واخلرائ�ج ،1156/3:ومنتخ�ب األن�وار ،33/وإثب�ات اهل�داة ،548/3:وعق�د ال�درر ،49/والبح�ار،56/51:

و.212/52 :

وهنا س�ؤال :هل جتوز أن تكون املرأة حاكم ًا ؟ واجلواب :أن عامة فقهاء املذاهب يفتون بأهنا

ال تتوىل القضاء والوالية ،ويس�تدلون له بنصوص ،ويعللونه برسعة تأثر املرأة واحتياج منصب
القضاء والوزارة إىل قدرة أكرب.

املهدي من ربه .#فهو أعلم بحكم اهلل تعاىل.
لكن هذه الفتاوى اليصح أن نلزم هبا اإلمام
ّ

ومعن�اه أن املرأة يمكن أن تكون من األصحاب اخلاصني لإلمام× ،و حاكمة خلمسين إقلي ًام

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف الع�امل! وه�و أمر مل تصل الي�ه املرأة يف تاريخ املجتمع�ات وأنظمة احلكم! لك�ن اإلمام يرفع

ظالمتها وحيقق هلا إنسانيتها.

كام أش�كل بعضهم بأن الرواية قالت :فيهم مخسون امرأة ،ومل تقل :منهم ،وأيد ذلك بأن عدة

روايات نصت عىل أهنم ثالث مائة وثالثة عرش رجالً .فتكون النساء اخلمسون معهم ،ولسن منهم.
وجواب�ه أنه لو صح هذه اإلش�كال تبقى اخلمس�ون امرأة يف أصحابه×س�واء كن منهم أو

فيهم أو معهم،غايته أهنن درجة ثانية دوهنم ويبقى مقامهن رفيع ًا.

يتجمعون في المسجد الحرام
يف غيب�ة النعماين313/و« :314ع�ن أب�ان ب�ن تغلب ق�ال :كنت م�ع جعفر ب�ن حممد ×

يف مس�جد بمك�ة وهو آخذ بي�دي ،فقال :يا أبان س�يأيت اهلل بثالث مائة وثالثة عش�ـر رج ً
ال

يف مس�جدكم ه�ذا ،يعلم أه�ل مكة أنه مل خيل�ق آباؤهم وال أجدادهم بعد ،عليهم الس�يوف
مكتوب عىل كل س�يف إس�م الرجل وإسم أبيه وحليته ونس�به ،ثم يأمر منادي ًا فينادي :هذا
املهدي يقيض بقضاء داود وسليامن،اليسأل عىل ذلك بينة».

ويف النعماين« :316/ع�ن علي ب�ن أيب محزة ق�ال :ق�ال أبو عب�د اهلل جعفر ب�ن حممد×:
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بينا ش�باب الش�يعة عىل ظهور س�طوحهم نيام إذ توافوا إىل صاحبهم يف ليلة واحدة عىل غري

ميعاد ،فيصبحون بمكة».

ويف النعماين« :244/ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :إذا ق�ام القائ�م نزلت س�يوف القتال ،عىل

كل س�يف إس�م الرجل وإس�م أبيه» .ويف البصائر« :311/ع�ن أبان بن تغلب ق�ال :قال أبو

عب�د اهلل× :س�يأيت من مس�جدكم ه�ذا يعني مكة ثلاث مائ�ة وثالثة عرش رجلاً ،يعلم
أهل مكة أنه مل يلدهم آباءهم وال أجدادهم ،عليهم الس�يوف مكتوب عىل كل س�يف كلمة
تفت�ح أل�ف كلمة تبع�ث الريح فتن�ادي ب�كل واد :هذا املهدي ه�ذا املهدي ،يقضي بقضاء
آل داود وال يسأل عليه بينة».

أق�ول :ق�د يكون نزول الس�يوف كرام�ة رمزية ألصح�اب املهدي×بمعنى الق�وة واإلذن

من اهلل تعاىل هلم بالقتال ،وقد تكون آالت حقيقية تقوم مقام السالح.

يبايعون المهدي×بين الركن والمقام
العي�ايش« :56/2:ع�ن عبد األعىل احللبي ق�ال :قال أبو جعفر× :يك�ون لصاحب هذا

األم�ر غيب�ة يف بع�ض هذه الش�عاب ،ثم أومأ بي�ده إىل ناحي�ة ذي طوى ،حت�ى إذا كان قبل
خروج�ه بليلتني ،انته�ى املوىل الذي يكون بين يديه حتى يلقى بع�ض أصحابه فيقول :كم

أنت�م هاهن�ا؟ فيقولون :نح�و من أربعني رجالً ،فيق�ول :كيف أنتم لو ق�د رأيتم صاحبكم؟
فيقول�ون :واهلل ل�و يأوي بنا اجلبال ألويناها مع�ه ،ثم يأتيهم من القابلة فيقول هلم :أشيروا
إىل ذوي أس�نانكم وأخياركم عرشة ،فيشيرون له إليهم ،فينطلق هب�م حتى يأتوا صاحبهم،
ويعدهم إىل الليلة التي تليها.

ثم قال أبو جعفر× :واهلل لكأين أنظر إليه وقد أسند ظهره إىل احلجر ،ثم ينشد اهلل حقه،

ثم يقول :يا أهيا الناس :من حياجني يف اهلل فأنا أوىل الناس باهلل ،ومن حياجني يف آدم فأنا أوىل

الناس بآدم.

ي�ا أهي�ا الن�اس :من حياجني يف ن�وح فأنا أوىل الناس بن�وح ،يا أهيا الن�اس :من حياجني يف

إبراهي�م فأن�ا أوىل الن�اس بإبراهي�م .ي�ا أهيا الناس م�ن حياجني يف موس�ى فأن�ا أوىل الناس
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بموسى .يا أهيا الناس :من حياجني يف عيسى فأنا أوىل الناس بعيسى.

يا أهيا الناس :من حياجني يف حممد فأنا أوىل الناس بمحمد‘ .يا أهيا الناس من حياجني

يف كتاب اهلل فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل .ثم ينتهي إىل املقام فيصيل ركعتني ،ثم ينشد اهلل حقه.
َ
َ َّ ْ ُ ُ مْ ُ ْ
الض َط َّر ِإذا
ق�ال أبو جعفر×:هو واهلل املضطر يف كتاب اهلل ،وهو ق�ول اهلل :أمن ي جِ�يب
ُ ُ ََُ
َد َع ُاه َو َي ْكش ُف ُّ
الس َوء َو َي جْ� َعلك ْم خلف َاء األرض .وجربئيل عىل امليزاب يف صورة طاير أبيض،
ِ
فيك�ون أول خل�ق اهلل يبايعه جربئيل ،ويبايعه الثالث مائة والبضعة عش�ـر رجالً .قال :قال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أبو جعفر× :فمن ابتيل يف املسري وافاه يف تلك الساعة ،ومن مل يبتل باملسري ُفقد عن فراشه.
َ
ُ
ثم قال :هو واهلل قول عيل بن أيب طالب× :املفقودون عن فرشهم ،وهو قول اهلل :ف ْاس َت ِبقوا
َ
ْ
ً
ات أ ْي َن َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
ْ َخ
اهلل مَ ِجيعا :أصحاب القائم الثالث مائة وبضعة عرش رجالً.
ال ْي َر ِ
ِ
َ َ ْن َ َّ ْ َ َ هْ ُ ُ ْ َ َ َ ىَ ُ َ
قال :هم واهلل األمة املعدودة التي قال اهلل يف كتابه :ول ِئ أخرنا عنم العذ
اب ِإل أ ّم ٍة َم ْع ُد َود ٍة،
قال :جيمعون يف ساعة واحدة قزع ًا كقزع اخلريف،فيصبح بمكة فيدعو الناس إىل كتاب اهلل
وس�نة نبيه‘ فيجيبه نفر .ثم يسير ويس�تعمل عىل مكة فيبلغه أن قد قت�ل عامله ،فريجع

إليهم فيقتل املقاتلة اليزيد عىل ذلك شيئ ًا يعني السبي.

ث�م ينطل�ق فيدعو الن�اس إىل كتاب اهلل وس�نة نبي�ه عليه وآله السلام ،والوالي�ة لعيل بن

أيب طالب×والبراءة م�ن عدوه وال يس�مي أح�د ًا ،حتى ينته�ي إىل البي�داء ،فيخرج إليه
ْ
َ َ
جي�ش الس�فياين فيأم�ر اهلل األرض فيأخذهم من حت�ت أقدامهم ،وهو قول اهللَ :ول ْ���و ت َر ى ِإذ
َ ُ َ َْ َ َُ ُ
َ ُ َ
َ ََ
ْ َ َ َ
يبَ .وقالوا َآم ّنا ِب ِه :يعني بقائ�م آل حممدَ .وق ْد كف ُر وا ِبه:
ر
ق
ان
ك
م
���ن
م
وا
ذ
ف ِزع���وا فال فوت وأ ِخ ِ
ٍ ِ ٍ
يعن�ي بقائ�م آل حممد .إىل آخر الس�ورة ،وال يبق�ى منهم إال رجالن يقال هلما وتر ووتري من
م�راد ،وجوههام يف أقفيتهام يمش�يان القهقرى ،خيربان الناس بام فع�ل بأصحاهبام ،ثم يدخل

املدينة فتغيب عنه عند ذلك قريش ،وهو قول عيل بن أيب طالب× :واهلل لو َّدت قريش أين

عندها موقف ًا واحد ًا جزر جزور ،بكل ما ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت! ثم

يحُ دث حدث ًا ،فإذا هو فعل ذلك قالت قريش :أخرجوا بنا إىل هذه الطاغية ،فواهلل أن لو كان

حممدي� ًا م�ا فعل ،ولو كان علوي ًا ما فعل ،ولو كان فاطمي ًا ما فعل! فيمنحه اهلل أكتافهم فيقتل
املقاتلة ويسبي الذرية! ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة «خارج املدينة باجتاه العراق» فيبلغه أهنم
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قد قتلوا عامله ،فريجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل احلرة إليها بشئ.

ثم ينطلق يدعو الناس إىل كتاب اهلل وسنة نبيه والوالية لعيل بن أيب طالب× والرباءة من

عدوه ،حتى إذا بلغ إىل الثعلبية «بني احلجاز والعراق» قام إليه رجل من صلب أبيه ،وهو من

أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا األمر ،فيقول :يا هذا ما تصنع؟ فواهلل
إنك لتجفل الناس إجفال النعم! أفبعهد من رس�ول اهلل‘أم بامذا؟ فيقول املوىل الذي ويل

البيعة :واهلل لتسكتن أو ألرضبن الذي فيه عيناك ،فيقول له القائم×:أسكت يا فالن ،إي

واهلل إن مع�ي عه�د ًا من رس�ول اهلل هات يل يا فالن العيبة أو الطيب�ة أو الزنفليجة «املحفظة»
فيأتي�ه هبا ف ُيق�رؤه العهد من رس�ول اهلل‘فيقول :جعلن�ي اهلل فداك أعطني رأس�ك أقبله

فيعطيه رأسه فيقبله بني عينيه ،ثم يقول :جعلني اهلل فداك جدد لنا بيعة ،فيجدد هلم بيعة.

قال أبو جعفر× :لكأين أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثالث مائة وبضعة عرش

رجالً ،كأن قلوهبم زبر احلديد ،جربئيل عن يمينه وميكائيل عن يس�اره ،يسير الرعب أمامه

ش�هر ًا وخلفه ش�هر ًا ،أمدَّ ه اهلل بخمسة آالف من املالئكة مس�ومني ،حتى إذا صعد النجف،
ق�ال ألصحابه :تعب�دوا ليلتكم هذه فيبيتون بني راكع وس�اجد يترضع�ون إىل اهلل ،حتى إذا
أصب�ح ،ق�ال :خذوا بن�ا طريق النخيلة وعلى الكوفة جند جمند .قلت :جن�د جمند؟ قال :إي

واهلل حتى ينتهي إىل مس�جد إبراهيم×بالنخيلة ،فيصلي فيه ركعتني ،فيخرج إليه من كان

بالكوفة من مرجئها وغريهم من جيش السفياين ،فيقول ألصحابه :استطردوا هلم ثم يقول:
ك�روا عليه�م .قال أبو جعف�ر× :وال جيوز واهلل اخلندق منهم خمرب .ث�م يدخل الكوفة فال

يبقى مؤمن إال كان فيها أو حن إليها ،وهو قول أمرياملؤمنني×.

ثم يقول ألصحابه سيروا إىل هذه الطاغية ،فيدعوه إىل كتاب اهلل وس�نة نبيه‘ فيعطيه

السفياين من البيعة سل ًام ،فتقول له كلب وهم أخواله :ياهذا ما صنعت؟ واهلل ما نبايعك عىل
إست َِق ْل ُه فيستقيله ،ثم يقول له القائم× :خذ حذرك
هذا أبد ًا ،فيقول :ما أصنع؟ فيقولونْ :
فإنني أديت إليك وأنا مقاتلك .فيصبح فيقاتلهم فيمنحه اهلل أكتافهم ،ويأخذ السفياين أسري ًا
فينطلق به ويذبحه بيده.

ثم يرس�ل جريدة خيل إىل الروم فيس�تحرضون بقية بني أمية ،فإذا انتهوا إىل الروم قالوا:
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أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندكم ،فيأبون ويقولون واهلل ال نفعل ،فتقول اجلريدة :واهلل لو أمرنا

لقاتلناك�م .ثم ينطلقون إىل صاحبهم فيعرضون ذلك علي�ه فيقول :إنطلقوا فأخرجوا إليهم
ََ َ
ْ
َ
أصحاهبم ،فإن هؤالء قد أتوا بس�لطان عظيم ،وهو قول اهلل :فل َّما أ َح ُّس���وا َبأ َس َنا ِإذا ُه ْم ِم َنا
ُ
َ
ون .ال َت ْر ُك ُضوا َو ْارج ُعوا إل َما أ ْتر ْف مُ ْت ِف ِيه َو َم َس���ا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسأ ُل َ
َي ْر ُك ُض َ
ون :قال :يعني الكنوز
ِ
ِ ِ
ً
َ ُ
مَ َ ْ َ َ ُ ىَ
َ َّ ُ َ َ
ْ ُ
التي كنتم تكنزون .قالوا َيا َو ْيل َنا ِإنا ك ّنا ظ مِ ِال نَيَ .فا َزال ْت ِتلك د ْع َواه ْم َح ّت َج َعل َناه ْم َح ِصيدا
َخ ِام ِد َ
ين .ال يبقى منهم خمرب.
ث�م يرج�ع إىل الكوفة فيبعث الثالث مائ�ة والبضعة عرش رج ً
ال إىل اآلفاق كلها ،فيمس�ح

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بين أكتافهم وعىل صدورهم ،فال يتعايون يف قضاء ،وال تبقى أرض إال نودي فيها بش�هادة
َ َ َ
أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال رشي�ك ل�ه وأن حمم�د ًا رس�ول اهلل ،وهو قول�هَ :ول ُه أ ْس���ل َم َم ْن ِ يف
َ ْ ًََْ ً
َّ
ها َو إ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
الس َ���م َاو ِ َ
ون .وال يقبل صاحب هذا األمر اجلزية كام قبلها
ات واألرض طوعا وكر ِ
رسول اهلل‘ ،وهو قول اهللّ َ ْ ُ ُ َ َ :ىَ َ ُ َ ْ َ ٌة َو َي ُك َ ّ
الد ُ
ين هلل.
وقا ِتلوهم حت ال تكون ِفتن
ون ِ
قال أبو جعفر× :يقاتلون واهلل حتى ُيوحد اهلل وال ُيرشك به ش�يئ ًا ،وحتى خترج العجوز

الضعيف�ة من املرشق تريد املغرب والينهاها أحد ،ويخُ �رج اهلل من األرض بذرها و ُينزل من

السماء قطرها ،وخيرج الناس خراجهم عىل رقاهبم إىل املهدي× ويوس�ع اهلل عىل شيعتنا.

ولوال ما يدركهم من السعادة لبغوا.

فبين�ا صاح�ب ه�ذا األمر ق�د حكم ببع�ض األحكام وتكل�م ببعض الس�نن ،إذ خرجت

خارجة من املسجد يريدون اخلروج عليه ،فيقول ألصحابه :انطلقوا تلحقوا هبم يف التامرين،

فيأتونه هبم أرسى فيأمر هبم فيذبحون .وهي آخر خارجة خترج عىل قائم آل حممد‘».

الحج األكبر :دعوة المهدي×العالم إلى إمامته
يف تفسير العيايش« :76/2:عن جابر عن أيب جعفر×يف قول اهلل :وأذان من اهلل ورسوله

إىل الناس يوم احلج األكرب؟ قال :خروج القائم وأذان دعوته إىل نفسه».

ويف تأوي�ل اآلي�ات« :478/2:عن أيب خال�د الكابيل ،عن أيب جعفر×ق�ال :خيرج القائم

بم ّر فيبلغه أن عامله قد قتل فريجع إليهم فيقتل املقاتلة ،وال يزيد عىل ذلك
فيسير حتى يمر َ
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ش�يئ ًا ،ث�م ينطلق فيدعو الناس حتى ينتهى إىل البيداء ،فيخرج جيش�ان للس�فياين ،فيأمر اهلل
ُ ُ
َ َ
ْ َ
َ َ
عز وج�ل األرض أن تأخذ بأقدامهم ،وهو قوله عز وجلَ :ول ْو ت َر ى ِإذ ف ِز ُعوا فال ف ْو َت َوأ ِخذوا
َ ُ
َ
َ ََ
ْ َ َ َ
َ َْ ُ َ َْ
ون ِبالغ ْي ِب ِم ْن َمك ٍان َب ِع ٍيد.
يبَ ،وق ْد كف ُر وا ِبه ِم ْن ق ْب ِل :يعني بقيام القائم.و يق ِذف
ِمن مك ٍان ق ِر ٍ
َ َ َ ْ هَ ُ ْ َ َ ْ َن َ َ ْ هَ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
اعه ْم ِم ْن َق ْب ُل إ ّهَ ُن ْم َك ُانوا ف َش ٍّك ُ
َ
ي
ش
يب».
ر
م
و ِحيل بينم و بي ما يشتون كما ف ِعل ِبأ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِي

ً
يبعث اإلمام×أصحابه حكاما على العالم
يف دالئل اإلمامة« :249/عن أيب جعفر×أنه قال :إذا قام قائمنا بعث يف أقاليم األرض..

فيقول :عهدك يف كفك واعمل بام ترى».

ويف النعماين« :319/ع�ن اإلم�ام الص�ادق× :إذا ق�ام القائ�م بع�ث يف أقالي�م األرض

يف كل إقلي�م رجل ً
ا يق�ول :عهدك يف كفك فإذا ورد عليك أم�ر ال تفهمه وال تعرف القضاء
في�ه ،فانظر إىل كفك واعمل بام فيها .قال :ويبعث جند ًا إىل القس�طنطينية ،فإذا بلغوا اخلليج

كتبوا عىل أقدامهم شيئ ًا ومشوا عىل املاء ،فإذا نظر إليهم الروم يمشون عىل املاء ،قالوا :هؤالء

أصحابه يمش�ون على املاء فكيف ه�و؟ فعند ذلك يفتح�ون هلم أبواب املدين�ة فيدخلوهنا،
فيحكمون فيها ما يشاؤون».

أق�ول :إذا ص�ح ه�ذا احلدي�ث ،فال ب�د أن يك�ون املقص�ود بالقس�طنطينية عاصم�ة رومية،

وأن يكون ذلك بعد نزول عيسى×.

 -3أصحابه الذين يتحرك بهم من مكة
ً
عدتهم عشرة آالف الی خمسة عشر ألفا
يف كمال الدي�ن« :654/2:س�أل رج�ل م�ن أه�ل الكوف�ة أبا عب�د اهلل× :كم خي�رج مع

القائم×فإهن�م يقولون إنه خي�رج معه مثل عدة أهل بدر ثالث مائة وثالثة عش�ـر رجالً؟

قال :وما خيرج إال يف أويل قوة ،وما تكون أولوا القوة أقل من عرشة آالف».

ويف تفسير العي�ايش« :134/1:ع�ن مح�اد بن عثمان قال أب�و عبد اهلل× :ال خي�رج القائم
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يف أقل من الفئة ،وال تكون الفئة أقل من عرشة آالف».

ويف اخلص�ال« :424/ع�ن الع�وام بن الزبير قال :قال أب�و عبد اهلل× :يقب�ل القائم×

حي رجالن ،ومن حي ثالثة ومن
حي رجل ،ومن ٍّ
يف مخس�ة وأربعني من تس�عة أحياء :من ٍّ

حي أربعة ،ومن حي مخسة ،ومن حي ستة ،ومن حي سبعة ،ومن حي ثامنية ومن حي تسعة،
وال يزال كذلك حتى جيتمع له العدد».

ِ
التشتر من
ويف ال�كايف« :352/5:ع�ن أيب الربي�ع الش�امي قال :ق�ال يل أبو عبد اهلل×:
َ َ َّ َ َ ُ
السودان أحد ًا ،فإن كان البد فمن النُّوبة فإهنم من الذين قال اهلل عز وجل :و ِمن ال ِذين قالوا
ّ ً َ ُّ
َ ََْ َ َ َ
َّ َ
ِإنا ن َص َار ى أخذنا ِميثاق ُه ْم ف َن ُسوا َحظا مِ ّما ذ ِك ُر وا ِب ِه .أما إهنم سيذكرون ذلك احلظ ،وسيخرج
مع القائم×منا عصابة منهم».
أقول :قد يكون هني اإلمام×عن رشاء العبيد السود ملصلحة حتريرهم .والنوبة منطقة قرب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

السودان متتد عىل هنر النيل.

حركـة اإلمام× إلی العـراق
يف بصائ�ر الدرجات« :188/ع�ن أيب عبد اهلل× قال :قال أبو جعف�ر × :إذا قام القائم

بمك�ة وأراد أن يتوج�ه إىل الكوف�ة ،نادى منادي�ه أال ال حيمل أحد منكم طعام� ًا وال رشاب ًا،

وحيم�ل حجر موس�ى بن عمران ،وه�و وقر بعري ،وال ينزل من�زالً إال انبعث عني منه ،فمن

كان جائع ًا شبع ومن كان ظمآن روي ،فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة».

ورواه يف اخلرائج ،690/2:وفيه« :وحيمل معه حجر موس�ى بن عمران التي انبجس�ت منه

اثنت�ا عرشة عين ًا ،فال ينزل منزالً إال نصبه فانبعث�ت منه العيون ،انبعث منه املاء واللبن دائ ًام،
فمن كان جائع ًا شبع ومن كان عطشان روي».

أق�ول :يظه�ر أن اإلمام×يرس�ل قائ�د ًا م�ن أصحاب�ه م�ع قواته املتوجه�ة إىل الع�راق ،أما

جو ًا بس�بع قب�اب مضيئة اليع�رف يف أهيا هو!
ه�و فيك�ون عنده برنامج آخ�ر ،ويدخل العراق ّ
َ
ْ
َ
َ َْ َ ّ َ ْ
س ِإ ِن ْاس َ���ت َط ْع مُ ْت أ ْن
فع�ن اإلمام الباقر×عن جابر يف تفسير قوله تعاىل :يا معش���ر ِج
ال ِن و ِاإل ن ِ
َت ْن ُف ُذوا م ْن َأ ْق َطار َّ
ات َواألرض َف ْان ُف ُذوا ال َت ْن ُف ُذ َ
ون إال ب ُس ْل َطان ،وقوله تعاىلَ :ه ْل َي ْن ُظ ُر َ
الس َم َ
ون
او
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
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ُ َ ُ ُ
َ ْ َ ْ هَ ُ ُ ُ ُ َ
َ ْ َ َ َ مْ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
���ع األ ُم ُور ،قال:
ال
و
ق
و
���ة
ك
ئ
ال
���ام
ل
إ
و
م
غ
ال
���ن
���ل
ىَ اهلل ت ْرج
���ر
م
األ
ض
م
ل
ِ ِ
ِ
ِإال أن يأ ِتي���م اهلل ِ يف ظ ٍ ِ
ِ ي
ِ
ين�زل القائ�م يوم الرجفة بس�بع قباب من نور ال يعل�م يف أهيا هو ،حتى ين�زل ظهر الكوفة.

ويف رواية :إنه نازل يف قباب من نور حني ينزل بظهر الكوفة عىل الفاروق ،فهذا حني ينزل».

«العيايش»103/1:

ومضاف� ًا إىل اإلعج�از يف ذل�ك فه�و ي�دل على أن الوض�ع األمن�ي يوجب على اإلمام×

هذا اإلحتياط ،فالوضع العاملي معاد له والعراق مل يتم تطهريه بعد .ويظهر أنه ينزل يف النجف،
فينضم إليه جيشه الذي يأيت وراءه من املدينة.

أم�ا الرواي�ة التي تذكر أن�ه عندما يقصد العراق ينزل يف الش�قرة ثم يف الثعلبي�ة ،ومها مكانان

بين احلج�از والعراق ،فاملرجح أن املقصود به جيش�ه الذي يقصد العراق ،وليس ش�خصه ،أو

املقصود قبل أن يصل اىل العراق.

تجري فيهم سنة أصحاب طالوت×
يف غيبة النعامين« :316/عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر
َ َ
ُ
���ال إ َّن َ
اهلل ُم ْب َت ِليك ْم ِب هَ َن ٍر ،وإن أصح�اب القائم×يبتلون بمثل ذلك».
ال�ذي قال اهلل تعاىل :ق ِ

امتحان اإلمام المهدي×ألصحابه
يف ال�كايف« :167/8:عن أيب عبد اهلل×ق�ال :كأين بالقائم×عىل منرب الكوفة عليه قباء،

فيخ�رج من وري�ان قبائه كتاب ًا خمتوم ًا بخاتم من ذهب ،فيفك�ه فيقرؤه عىل الناس ،فيجفلون

عن�ه إجفال الغنم ،فال يبقى إال النقب�اء ،فيتكلم بكالم فال يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه،

وإين ألعرف الكالم الذي يتكلم به»!

ويف كمال الدي�ن« :672/2:عن املفضل بن عم�ر قال :قال أبو عب�د اهلل× :كأين أنظر إىل

القائم×على منبر الكوفة وحوله أصحاب�ه ثالث مائة وثالثة عرش رجل ً
ا عدة أهل بدر،
وه�م أصح�اب األلوية ،وهم حكام اهلل يف أرضه عىل خلقه ،حتى يس�تخرج م�ن قبائه كتاب ًا

خمتوم ًا بخاتم من ذهب ،عهدٌ معهو ٌد من رس�ول اهلل‘ فيجفلون عنه إجفال النعم ال ُبكم،
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فلا يبقى منه�م إال الوزير وأحد عشر نقيب ًا ،كام بقوا مع موس�ى ب�ن عمران×فيجولون

يف األرض والجي�دون عن�ه مذهب ًا فريجعون إلي�ه ،واهلل إين ألعرف ال�كالم الذي يقوله هلم
فيكفرون به»!

ويف البح�ار « :389/52:ع�ن أيب جعفر×ق�ال :يقضي القائ�م بقضاي�ا ينكره�ا بع�ض

أصحابه ممن قد رضب قدامه بالس�يف ،وهو قض�اء آدم×فيقدمهم فيرضب أعناقهم ،ثم

يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد رضب قدامه بالس�يف ،وهو قضاء داود فيقدمهم
فيرضب أعناقهم ،ثم يقيض الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد رضب قدامه بالس�يف ،وهو

قض�اء إبراهيم×فيقدمه�م فيضـرب أعناقه�م ،ثم يقيض الرابعة وه�و قضاء حممد‘،
فال ينكرها أحد عليه».

أق�ول :إذا صحت الرواية فهذا امتحان ليقني أصحابه وطاعتهم له ،ل ُيعرف من آمن به مهدي ًا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

م�ن رب�ه الينطق عن اهلوى كج�ده‘ .ووقت هذا اإلمتحان يف الع�راق ،يف املرحلة الثانية أو

الثالث�ة م�ن حركته× .ومعن�ى قضائه×بقض�اء آل داود أي بالواقع ال�ذي طلب داود×

م�ن رب�ه أن يريه إياه ،فأراه منه نموذج ًا ،لكن مع ذلك أمره أن يقيض بالظاهر ،كام أمر نبينا‘

أن يقضي بين الناس بالبين�ات واأل ْيامن .أم�ا املهدي×فيأمره أن يقيض بالواق�ع كام يريه ربه،

تدريب للناس عىل تقبل قضائه بالواقع.
فال يتحمل ذلك بعض أصحابه ،فعمله هذا
ٌ

 -4أصحاب اإلمام× الذين ُي ْح َي ْو َن من قبورهم
بعض المؤمنين يخبرون في قبورهم بظهور اإلمام×
دالئ�ل اإلمام�ة« :257/ع�ن س�يف ب�ن عميرة ق�ال :ق�ال يل أب�و جعف�ر× :إن املؤمن

ليخبر يف قبره ،فإذا قام القائم فيقال ل�ه :قد قام صاحبك ،فإن أحبب�ت أن تلحق به فاحلق،
وإن أحببت أن تقيم يف كرامة اهلل فأقم».

ويف غيب�ة الط�ويس« :276/ع�ن املفض�ل ب�ن عمر ق�ال :ذكرن�ا القائم×وم�ن مات من

أصحابنا تنتظره ،فقال لنا أبو عبد اهلل× :إذا قام أيت املؤمن يف قربه ،فيقال له :يا هذا إنه قد
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ظهر صاحبك ،فإن تشأ أن تلحق به فاحلق ،وإن تشأ أن تقيم يف كرامة ربك فأقم».

دالئ�ل اإلمام�ة« :248/عن املفضل بن عمر :قال أبو عب�د اهلل× :يا مفضل ،أنت وأربعة

وأربعون رج ً
ال حترشون مع القائم ،أنت عىل يمني القائم تأمر وتنهى ،والناس إذ ذاك أطوع

لك منهم اليوم».

رس ُه أن
ويف رج�ال الكيش« :402/نظ�ر أبو عبد اهلل×إىل داود الرقي وق�د ولىَّ فقال :من َّ

ينظ�ر إىل رجل من أصح�اب القائم×فلينظر إىل هذا! وقال يف موض�ع آخر :أنزلوه فيكم

بمنزلة املقداد&».
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أصحاب املهدي

ويف الكشي« :217/ع�ن أيب جعفر×ق�ال:كأين بعبد اهلل بن رشيك العام�ري عليه عاممة
سوداء وذؤابتاه بني كتفيه ،مصعد ًا يف حلف اجلبل بني يدي قائمنا أهل البيت ،يف أربعة ٍ
آالف
ُم ِك ُّر َ
ون ُيكربون».

ويف خمتصر البصائر ،25/عن ابن بكری ع�ن أيب عبد اهلل× أنه قال« :كأين بحمران بن أعني

وميرس بن عبد العزيز خيبطان الناس بأسيافهام بني الصفا واملروة».

ً

رجعة سبع وعشرين رجال إلى الدنيا لنصرة اإلمام#
يف تفسري العيايش« :32/2:عن أيب عبد اهلل×قال :إذا قام قائم آل حممد استخرج من ظهر

الكعبة س�بعة وعرشين رجالً ،مخسة عرش من قوم موسى الذين يقضون باحلق وبه يعدلون،
وس�بعة من أصحاب الكهف ،ويوشع ويص موسى ،ومؤمن آل فرعون ،وسلامن الفاريس،
وأبا دجانة األنصاري ،ومالك األشرت».

ويف دالئ�ل اإلمام�ة 247/و« :464إذا ظه�ر القائ�م م�ن ظه�ر ه�ذا البي�ت ،بع�ث اهلل مع�ه

س�بعة وعرشي�ن رجالً ،منه�م أربعة عرش رجل ً
ا من قوم موس�ى×وهم الذي�ن قال اهلل:
ُ
ِ
ون ب حْ َ
�و ِم موس�ى أ َّم ٌة هَ ْي ُ���د َ
ال ّ���ق َو ب ِه َي ْع ِد ُل َ
���ون .وأصح�اب الكهف ثامني�ة ،واملقداد،
َوم� ْن َق ْ ُ َ
ِ ِ ِ
وجابر األنصاري ،ومؤمن آل فرعون ،ويوشع بن نون ويص موسى».

ويف اإلرش�اد«:365/عن أيب عبد اهلل×ق�ال :خيرج مع القائم×من ظهر الكوفة س�بعة

وعشرون رج ً
ال مخس�ة عرش من قوم موس�ى ×الذين كان�وا هيدون باحلق وب�ه يعدلون،
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وسبعة من أهل الكهف ،ويوشع بن نون ،وسلامن ،وأبو دجانة األنصاري ،واملقداد ،ومالك

األشرت ،فيكونون بني يديه أنصار ًا وحكام ًا».

سلمان الفارسي من أنصار المهدي×
دالئل اإلمامة« :237/عن سلامن قال :قال يل رسول اهلل‘ :إن اهلل تعاىل مل يبعث نبي ًا وال

رس�والً إال جعل له اثني عرش نقيب ًا ،فقلت :يا رس�ول اهلل لقد عرفت هذا من أهل الكتابني،
فق�ال :ه�ل علمت م�ن نقبائ�ي االثني عرش الذي�ن اختارهم لألم�ة من بع�دي ،فقلت :اهلل

ورس�وله أعل�م .فقال :ي�ا س�لامن خلقني اهلل من صف�وة نوره ودع�اين فأطعت�ه ،وخلق من
ن�وري علي� ًا ودع�اه فأطاعه ،وخلق من نور علي فاطمة ودعاها فأطاعت�ه ،وخلق مني ومن
عيل وفاطمة احلس�ن ودع�اه فأطاعه ،وخلق مني ومن عيل وفاطمة احلسين ودعاه فأطاعه.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ثم سمانا بخمس�ة أسماء من أسماءه :فاهلل املحمود وأنا حمم�د ،واهلل العيل وه�ذا عيل ،واهلل

الفاطر وهذه فاطمة ،واهلل ذو اإلحس�ان وهذا احلس�ن ،واهلل املحسن وهذا احلسني .ثم خلق

منا ومن نور احلسين تس�عة أئمة ودعاهم فأطاعوه ،قبل أن خيلق سماء مبنية وأرض ًا مدحية
وال ملك ًا وال برش ًا ،وكنا نور ًا نسبح اهلل ثم نسمع له ونطيع.

فقلت :يا رس�ول اهلل بأيب أنت وأمي فام ملن عرف هؤالء؟ فقال :من عرفهم حق معرفتهم

واقت�دى هب�م وواىل وليه�م وع�ادى عدوه�م ،فه�و واهلل منا َي ِ
�ر ُد حيث نرد ويس�كن حيث

نس�كن .فقلت :يا رس�ول اهلل وهل يكون إيامن هبم بغري معرفة بأسمائهم وأنس�اهبم؟ فقال:

ال .فقلت :يا رس�ول اهلل :فأنى يل هبم ،وقد عرفت إىل احلسين؟ قال :ثم س�يد العابدين عيل
بن احلسني ،ثم ابنه حممد بن علی باقر علم األولني واآلخرين من النبيني واملرسلني ،ثم ابنه

جعفر بن حممد لس�ان اهلل الصادق ،ثم ابنه موس�ى بن جعفر الكاظم الغيظ صرب ًا يف اهلل ،ثم
ابنه عيل بن موسى الرضا ألمر اهلل ،ثم ابنه حممد بن عيل املختار ألمر اهلل ،ثم ابنه عيل بن حممد

اهلادي إىل اهلل ،ثم ابنه احلسن بن عيل الصامت األمني لرس اهلل ،ثم ابنه حممد بن احلسن املهدي

القائم بأمر اهلل.ثم قال :يا سلامن إنك مدركه ومن كان مثلك ممن تواله بحقیقة املعرفة.
َ َ َ َ َ ْ ُ ُ مُ َ ْ
والها َب َعث َنا
فش�كرت اهلل وقلت :وإين مؤج�ل إىل عهده؟ فقرأ قوله تعاىل :ف ِإذا ج���اء وعد أ
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َ
َ
َ
ً ْ ً مُ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َْ ُ ْ َ ًََ ُ َْ َ
الل ّ
َ
ُ
الد َي ِار َوك َان َو ْعدا َمف ُعوالّ .ث َر َد ْدنا لك ُم الك َّرة
خ
وا
اس
ج
ف
يد
د
ش
ِ
س ِ ٍ
ِ
ول بأ ٍ
عليكم َِعبادا لنا أ ِ ي
َ
َ َْ ُ َ
ْ ُ َْ َ ً
َ
َعل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا.
قال س�لامن فاشتد بكائي وشوقي وقلت :يا رس�ول اهلل أبعهد منك؟ فقال :إي واهلل الذي
أرس�لني باحلق ،مني ومن عيل وفاطمة واحلس�ن واحلسني والتس�عة ،وكل من هو منا ومعنا
ومض�ام فين�ا ،إي واهلل وليحرضن إبليس له وجن�وده ،وكل من حمض اإليامن حمض ًا ،وحمض

الكفر حمض ًا ،حتى يؤخذ له بالقصاص واألوتار ،وال يظلم ربك أحد ًا ،وذلك تأويل هذه اآلية:
َ
مُ ّ هَ
ْ
َ َ َ ً َ َ
ْ ُ
َو ُنر ُ
ي���د َأ ْن مَ ُن َّ
���ن َع ىَل ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُ���م ال َو ِار ِث نَيَ .و َن ِك َن ُل ْم
ِ
َ
َ
مُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
هْ
ُ
ف األرض َون���ر َي ِف ْرع ْ���و َن َوه َام َان َو ُجنود َها ِم ُن ْم َما كانوا َي ْحذ ُر َ
ون .قال :فقمت من بني يديه،
ِ
ِي
وما أبايل لقيت املوت أو لقيني».
رجعة المؤمنين الخاصين لنصرة اإلمام المهدي×
العيايش« :276/2:عن أيب عبد اهلل×قال :من قرأ سورة بني إرسائيل يف كل ليلة مجعة ،مل

يمت حتى يدرك القائم ،ويكون من أصحابه».

خمتصر البصائ�ر« :32/ع�ن أيب مح�زة الثمايل ،ع�ن أيب جعف�ر البــاقر×قـ�ال :قـ�ال

أمرياملؤمنين× :في�ا عجباه وكي�ف ال أعجب من أم�وات يبعثهم اهلل أحي�اء ،يلبون زمرة

زم�ر ًة بالتلبية :لبيك لبيك يا داعي اهلل ،قد أطلوا بس�كك الكوفة ،قد ش�هروا س�يوفهم عىل

عواتقه�مَ ،ليرضبون هبا ه�ام الكفرة وجبابرهت�م وأتباعهم من جباب�رة األولني واآلخرين،
َ َ ُ َ
ُ
ُ
َّ
الص حِ َ
اهلل ّال ِذ َ
حت�ى ينج�ز اهلل ما وعدهم يف قوله عز وجلَ :وع���د
ات
ين َآم ُنوا ِم ْنك ْ���م َو َع ِملوا
ال ِ
َ ّ َ َّ هَ ُ هَ َّ
َ
َ ىَ هَ
َل َي ْس َت ْخ ِل َف هَّ ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ين ِم ْن َق ْب ِله ْم َول ُي َم ِك نن ل ْم ِد ُ
ين ُم ال ِذي ْارتض ُل ْم
ِ
ِي
َ َ ُ َ ّ َ ّهَ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ً
���ـركون ِ يب ش���يئا .أي يعبدونني آمنني ال خيافون
وليب ِدلنم ِمن بع ِد خو ِف ِهم أمنا يعبدون ِ ين اليش ِ
أحد ًا من عبادي ،ليس عندهم تقية.
وإن يل الك�رة بع�د الك�رة والرجع�ة بع�د الرجعة ،وأن�ا صاح�ب الرجع�ات والكرات،

وصاح�ب الصوالت والنقمات ،والدوالت العجيب�ات ،وأنا ٌ
قرن من حدي�د ،وأنا عبد اهلل

وأخو رسول اهلل‘».
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اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
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ويف كتاب الزهد للحسين بن سعيد« :81/عن عامر بن مروان قال :سمعت أبا عبداهلل×

يقول :منكم واهلل يقبل ،ولكم واهلل يغفر ،إنه ليس بني أحدكم وبني أن يغتبط ويرى الرسور
وق�رة العين ،إال أن تبل�غ نفس�ه ها هن�ا ،وأوم�أ بيده إىل حلق�ه .ثم ق�ال :إن�ه إذا كان ذلك

واحترض حرضه رسول اهلل‘واألئمة وعيل وجربئيل وملك املوت^فيدنو منه جربئيل
َ

فيقول لرس�ول اهلل :إن هذا كان حيبكم أهل البيت فأحبه ،فيقول رس�ول اهلل‘ :ياجربئيل
إن ه�ذا كان حيب اهلل ورس�وله وآل رس�وله فأحبه وارف�ق به ،ويقول جربئي�ل مللك املوت:
إن ه�ذا كان حيب اهلل ورس�وله وأهل بيت رس�وله فأحب�ه وارفق به ،فيدنو من�ه ملك املوت

فيقول له :يا عبد اهلل أخذت فكاك رقبتك ،أخذت أمان برائتك ،متس�كت بالعصمة الكربى
يف احلي�اة الدني�ا؟ قال :فيوفقه اهلل عز وجل فيقول :نعم ،فيقول ل�ه :وما ذاك؟ فيقول :والية
علي ب�ن أيب طالب فيقول :صدقت ،أما الذي كنت حتذر فقد آمنك اهلل منه ،وأما الذي كنت

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ترجو فقد أدركته ،أبرش بالس�لف الصالح ،مرافقة رسول اهلل‘وعيل وفاطمة واألئمة من
ولده ^ ،ثم يس�ل نفس�ه سل ً
ا رفيق ًا ،ث�م ينزل بكفنه م�ن اجلنة وحنوطه حنوط كاملس�ك
األذفر ،فيكفن وحينط بذلك احلنوط ،ثم يكسى حلة صفراء من حلل اجلنة.

ف�إذا وض�ع يف قبره فت�ح اهلل ل�ه باب� ًا من أب�واب اجلن�ة يدخل علي�ه م�ن روحها ورحياهن�ا ،ثم

يفس�ح ل�ه ع�ن أمام�ه مسيرة ش�هر ،وع�ن يمينه وع�ن يس�اره ،ثم يق�ال له :ن�م نوم�ة العروس

على فراش�ها ،أبشر ب�روح ورحي�ان وجن�ة نعي�م ،ورب غير غضب�ان ،ث�م ي�زور آل حمم�د

يف جن�ان رض�وى في�أكل معهم م�ن طعامهم ،ويشرب معهم م�ن رشاهبم ،ويتح�دث معهم يف
جمالسهم ،حتى يقوم قائمنا أهلالبيت ،فإذا قام قائمنا بعثهم اهلل فأقبلوا معه يلبون زمر ًا زمر ًا ،فعند

ذل�ك يرتاب املبطلون ،ويضمحل املحل�ون ،وقليل ما يكونون .هلكت املحاضري ونجا املقربون.
م�ن أج�ل ذلك قال رس�ولاهلل‘لعيل × :أنت أخي وميع�اد ما بيني وبينك وادي السلام.
قال :وإذا حرض الكافر الوفاة حرضه رسول اهلل‘وعيل واألئمة وجربئيل وملك املوت

^فيدن�و من�ه جربئيل فيقول :يا رس�ول اهلل إن ه�ذا كان مبغض ًا لك�م أهل البيت فأبغضه،

فيق�ول رس�ول اهلل‘ :ياجربئي�ل إن ه�ذا كان يبغ�ض اهلل ورس�وله وأه�ل بيت رس�وله،
فأبغض�ه واعن�ف علي�ه ،ويقول جربئي�ل :يا مل�ك املوت إن ه�ذا كان يبغض اهلل ورس�وله
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وأه�ل بيت رس�وله فأبغضه واعن�ف عليه ،فيدنو منه ملك املوت فيق�ول :يا عبد اهلل أخذت
ف�كاك رهانك ،أخذت أمان براءتك ،متس�كت بالعصم�ة الكربى يف احلي�اة الدنيا؟ فيقول:

ال! فيق�ول :أبرش يا عدو اهلل بس�خط اهلل عز وجل وعذابه والنار ،أم�ا الذي كنت ترجو فقد

فاتك ،وأما الذي كنت حتذر فقد نزل بك ،ثم يسل نفسه س ً
ال عنيف ًا ،ثم يوكل بروحه ثالث
مأة شيطان يبصقون يف وجهه ،و ُيتأذى برحيه ،فإذا وضع يف قربه فتح له باب من أبواب النار

فيدخل عليه من قيحها وهلبها».

ً
عجبا كل العجب بين جمادى ورجب
ينابي�ع املودة« :512/عن كتاب صفني للمدائني :خطب عيل×بعد انقضاء أمر النهروان

فذك�ر طرف� ًا من املالحم فقال :ذل�ك أمر اهلل وهو كائن وقت ًا مرحي ًا ،في�ا ابن خرية اإلماء متى
تنتظ�ر ،أبشر بنرص قريب م�ن رب رحيم ،فبأيب وأمي م�ن عدة قليلة أسماؤهم يف األرض
جمهول�ة ،ق�د دان حينئذ ظهورهم .يا عجب ًا كل العجب بني مجادى ورجب ،من مجع ش�تات
وحصد نبات ،ومن أصوات بعد أصوات ،ثم قال :سبق القضاء سبق.

وقال :قال رجل من أهل البرصة إىل رجل من أهل الكوفة يف جنبه :أشهد أنه كاذب! قال

الكويف :واهلل ما نزل عيل من املنرب حتى ُفلج الرجل فامت من ليلته»!

ويف رشح ابن أيب احلديد ،49/2:وهنج الس�عادة« :449/3:وخطب عيل×بعد انقضاء أمر

النه�روان ،فذك�ر طرف ًا من املالحم ق�ال :إذا كثرت فيكم األخالط واس�تولت األنباط ،دنا

خ�راب العراق ،وذاك إذا بنيت مدينة ذات أثل وأهنار ،فإذا غلت فيها األس�عار وش�يد فيها

البنيان ،وحكم فيها الفس�اق ،واش�تد البالء وتفاخر الغوغاء ،دنا خس�وف البيداء ،وطاب
اهلرب واجلالء.

وس�تكون قبل اجلالء أمور يش�يب منها الصغري ،ويعطب منها الكبري ،وخيرس الفصيح،

ويبه�ت اللبي�ب ،يعاجل�ون بالس�يف صلت� ًا ،وقد كان�وا قبل ذل�ك يف غضارة من عيش�هم

يمرح�ون .فياهلا م�ن مصيبة حينئذ م�ن البالء العقي�م ،والبكاء الطويل ،والوي�ل والعويل،
وشدة الرصيخ ،وفناء مريح ،ذلك أمر اهلل وهو كائن.
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في�ا ابن خرية اإلماء مت�ى تنتظر ،أبرش بنصـر قريب من رب رحي�م! أال فويل للمتكربين

عن�د حصاد احلاصدين ،وقتل الفاس�قني ،عص�اة ذي العرش العظيم .فب�أيب وأمي من عدة
قليلة أسماؤهم يف السماء معروفة ،ويف األرض جمهولة ،قد دان حينئذ ظهورهم .ولو شئت

ألخربتك�م بام ي�أيت ويكون من حوادث دهرك�م ونوائب زمانكم ،وبالي�ا أممكم ،وغمرات

س�اعاتكم ،لفعلت ،ولكن أفضيه إىل من أفضيه إليه خماف�ة عليكم ،ونظر ًا لكم ،عل ًام مني بام
هو كائن وما تلقون من البالء الش�امل ،ذلك عند مترد األرشار ،وطاعة أويل اخلس�ار ،أوان

احلتف والدمار ،ذاك عند إدبار أمركم ،وانقطاع أصلكم ،وتشتت أنفسكم .وإنام يكون ذلك
عند ظهور العصيان وانتش�ار الفسوق ،حيث يكون الضـرب بالسيف أهون عىل املؤمن من
اكتس�اب درهم حالل! حني التنال املعيش�ة إالبمعصية اهلل يف سامئه ،حني تسكرون من غري

رشاب ،وحتلف�ون م�ن غري اضطرار ،وتظلم�ون من غري منفعة ،وتكذب�ون من غري إحراج،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تتفكهون بالفسوق وتبادرون باملعصية ،قولكم البهتان ،وحديثكم الزور ،وأعاملكم الغرور!
فعند ذلك ال تأمنون البيات ،فيا له من بيات ما أش�د ظلمته ،ومن صائح ما أفظع صوته!

ذلك بيات اليتمنى صباحه صاحبه ،فعند ذلك تُقتلون ،وبأنواع البالء تُرضبون ،وبالس�يف

يعض الغ�ارب القتب! ي�ا عجب ًا كل
ُحتص�دون ،وإىل الن�ار تصيرون،
ويعضكم البلاء كام ُّ
ُّ
العجب بني مجادى ورجب ،من مجع أش�تات وحصد نبات ،ومن أصوات بعدها أصوات!

ثم قال× :سبق القضاء سبق القضاء».

ويف مصن�ف ابن أيب ش�يبة« :698/8:عن قيس بن الس�كن قال :قال علي عىل منربه :إين أنا

وأيم اهلل لوال أن
فقأت عني الفتنة ،ولو مل أكن فيكم ما قوتل فالن وفالن وفالن أهل النهرُ ،

تتكلوا فتدعوا العمل حلدثتكم بام سبق لكم عىل لسان نبيكم ،ملن قاتلهم ،مبرص ًا لضاللتهم،

عارف� ًا بال�ذي نحن عليه! قال ثم قال :س�لوين ،فإنكم ال تس�ألوين عن ش�ئ فيام بينكم وبني
الساعة ،وال عن فئة هتدي مائة وتضل مائة ،إال حدثتكم بناعقها وسائقها.

قال فقام رجل فقال :يا أمرياملؤمنني حدثنا عن البالء ،فقال أمرياملؤمنني :إذا س�أل س�ائل

فليعق�ل ،وإذا س�ئل مس�ؤول فليتثبت :إن م�ن ورائكم أم�ور ًا جل ً
الً ،وبال ًء مبلح� ًا مكلح ًا،

والذي فلق احلبة وبرأ النس�مة ل�و قد فقدمتوين ونزلت كرائه األمور وحقائق البالء ،لفش�ل
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كثري من السائلني وألطرق كثري من املسؤولني ،وذلك إذا فصلت حربكم وكشفت عن ساق

هلا ،وصارت الدنيا بالء عىل أهلها حتى يفتح اهلل لبقية األبرار.

قال :فقام رجل فقال :يا أمرياملؤمنني! حدثنا عن الفتنة فقال :إن الفتنة إذا أقبلت شبهت،

وإذا أدب�رت أس�فرت ،وإنام الفتن حتوم كح�وم الرياحُ ،يصبن بلد ًا وخيطئ�ن آخر ،فانرصوا

أقوام� ًا كان�وا أصحاب رايات يوم بدر وي�وم حنني تُنرصوا وتُؤج�روا .أال إن أخوف الفتنة
عن�دي عليك�م فتنة عمي�اء مظلمة ،خص�ت فتنتها وعم�ت بليتها ،أصاب البلاء من أبرص
فيه�ا ،وأخط�أ البالء من عم�ي عنها ،يظهر أه�ل باطلها عىل أهل حقه�ا ،حتى متأل األرض

عدوان� ًا وظل ًام ،وإن أول من يكرس عمدها ويضج جربوهتا وينزع أوتادها ،اهلل رب العاملني.

أال وإنكم س�تجدون أرباب س�وء لكم من بعدي ،كالناب الرضوس ،تعض بفيها وتركض
برجلها وختبط بيدها ،ومتنع درها!

أال إن�ه الي�زال بالؤهم بكم حتى ال يبقى يف مرصكم إال ناف�ع هلم أو غري ضار! وحتى ال

يكون نرصة أحدكم منهم إال كنرصة العبد من سيده! وأيم اهلل لو فرقوكم حتت كل كوكب،

جلمعك�م اهلل لرش يوم هلم .قال :فقام رجل فقال :هل بعد ذلكم مجاعة يا أمرياملؤمنني؟ قال:

إهن�ا مجاعة ش�تى غير أن أعطياتكم وحجكم وأس�فاركم واح�د ،والقل�وب خمتلفة هكذا،

ثم شبك بني أصابعه .قال :مم ذاك يا أمرياملؤمنني؟ قال :يقتل هذا هذا! فتنة فظيعة جاهلية،
ليس فيها إمام هدى وال علم يرى ،نحن أهل البيت منها بمنجاة ،ولسنا بدعاة.

ق�ال :وم�ا بعد ذلك ي�ا أمرياملؤمنني؟ قال :يف�رج اهلل البالء برجل م�ن أهل البيت ،تفريج

األدي�م .بأيب ابن خربه يس�ومهم اخلس�ف ،ويس�قيهم بكأس مصبرة ،ودت قري�ش بالدنيا

وم�ا فيها لو يق�درون عىل مقام جزر ج�زور ،ألقبل منهم بعض الذي أع�رض عليهم اليوم
فريدونه ،ويأبى إال قتالً».

ويف هن�ج البالغ�ة ،182/1:بعضه ،قال« :ومن خطبة له× :أما بع�د أهيا الناس فأنا فقأت

عني الفتنة ومل تكن ليجرأ عليها أحد غريي ،بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها .فاسألوين قبل
أن تفقدوين ،فوالذي نفيس بيده ال تس�ألوين عن ش�ئ فيام بينكم وبني الس�اعة ،وال عن فئة
هت�دي مائة وتضل مائة ،إال أنبأتكم بناعقها وقائدها وس�ائقها ،ومناخ ركاهبا وحمط رحاهلا،
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ومن يقتل من أهلها قتالً ،ومن يموت منهم موت ًا!

ولو قد فقدمتوين ونزلت بكم كرائه األمور وحوازب اخلطوب ،ألطرق كثري من السائلني،

وفش�ل كثري من املس�ؤولني .وذلك إذا قلصت حربكم وش�مرت عن ساق ،وضاقت الدنيا

عليكم ضيق ًا تستطيلون معه أيام البالء عليكم ،حتى يفتح اهلل لبقية األبرار منكم .إن الفتن إذا
أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهتُ ،ينكرن مقبالت و ُيعرفن مدبرات ،حيمن حوم الرياح يصبن

بل�د ًا وخيطئن بلد ًا .أال إن أخوف الفتن عن�دي عليكم فتنة بني أمية فإهنا فتنة عمياء مظلمة،

عم�ت خطتها وخص�ت بليتها ،وأصاب البالء من أبرص فيها ،وأخطأ البالء من عمي عنها.
وأيم اهلل لتجدن بني أمية لكم أرباب س�وء بعدي ،كالن�اب الرضوس تعذم بفيها ،وختبط

بيده�ا ،وتزب�ن برجلها ،ومتنع درها! ال يزالون بكم حتى اليرتكوا منكم إال نافع ًا هلم أو غري
ضائ�ر هب�م ،وال يزال بالؤهم حتى اليكون انتصار أحدكم منهم إال كانتصار العبد من ربه،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

والصاحب من مستصحبه! ترد عليكم فتنتهم شوهاء خمشية ،وقطع ًا جاهلية ،ليس فيها منار

ه�دى وال علم يرى ،نحن أهل البيت منها بمنجاة ولس�نا فيها بدع�اة .ثم يفرجها اهلل عنكم
كتفريج األديم بمن يس�ومهم خس�ف ًا ويس�وقهم عنف ًا ،ويس�قيهم بكأس مصربة ،اليعطيهم

إال الس�يف ،وال حيلسهم إال اخلوف! فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقام ًا
واحد ًا ،ولو قدر جزر جزور ،ألقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فاليعطونني».

 -5لإلمام المهدي× أنصار من كواكب أخرى
البصائ�ر« :490/عن هش�ام اجلواليق�ي عن أيب عبد اهلل×ق�ال :إن هلل مدينة خلف البحر

س�عتها مسيرة أربعين يوم� ًا ،فيها قوم مل يعص�وا اهلل ق�ط ،وال يعرفون إبلي�س وال يعلمون
خلق إبليس ،نلقاهم يف كل حني ،فيس�ألوننا عام حيتاجون إليه ،ويس�ألوننا الدعاء فنعلمهم،

ويسألوننا عن قائمنا حتى يظهر.

وفيهم عبادة واجتهاد ش�ديد وملدينتهم أبواب ما بني املرصاع إىل املرصاع مئة فرس�خ .هلم

تقديس واجتهاد ش�ديد ،لو رأيتموهم الحتقرتم عملكم ،يصيل الرجل منهم شهر ًا ال يرفع

رأسه من سجوده ،طعامهم التسبيح ولباسهم الورق ،ووجوههم مرشقة بالنور .إذا رأوا منا
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واحد ًا احتوشوه واجتمعوا إليه ،وأخذوا من أثره إىل األرض يتربكون به ،هلم دوي إذا صلوا
أش�د م�ن دوي الريح العاص�ف ،فيهم مجاعة مل يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظ�رون قائمنا،
يدع�ون أن يرهي�م إياه ،وعم�ر أحدهم ألف س�نة .إذا رأيتهم رأيت اخلش�وع واإلس�تكانة،

وطلب ما يقرهبم إليه.

إذا ُحبس�نا ظنوا أن ذلك من س�خط ،يتعاهدون الس�اعة التي نأتيهم فيها ،ال يسأمون وال

يفترون ،يتل�ون كتاب اهلل كما علمناه�م ،وإن فيام نعلمهم م�ا لو تيل عىل الن�اس لكفروا به

وألنك�روه! يس�ألوننا عن الش�ئ إذا ورد عليهم من الق�رآن وال يعرفونه ،ف�إذا أخربناهم به

انرشحت صدورهم ملا يسمعون منا ،ويسألون اهلل طول البقاء وأن ال يفقدونا ،ويعلمون أن
املنة من اهلل عليهم فيام نعلمهم عظيمة.

وهل�م خرجة مع اإلمام ،إذا قاموا يس�بقون فيها أصحاب السلاح منه�م ،ويدعون اهلل أن

جيعلهم ممن ينترص به لدينهم ،فيهم كهول وش�بان ،وإذا رأى ش�اب منهم الكهل جلس بني
يدي�ه جلس�ة العب�د ،ال يقوم حت�ى يأمره .هل�م طريق هم أعلم ب�ه من اخلل�ق إىل حيث يريد

اإلم�ام ،فإذا أمرهم اإلمام بأمر قاموا أبد ًا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغريه.لو أهنم وردوا

على م�ا بني املشرق واملغرب من اخلل�ق ألفنوهم يف س�اعة واحدة .اليعم�ل احلديد فيهم،
وهلم س�يوف من حديد غري هذا احلديد ،لو رضب أحدهم بس�يفه جب ً
ال لقده حتى يفصله،
يغزو هبم اإلمام اهلند ،والديلم ،والكرك ،والرتك ،والروم ،وبربر.

وما بني جابرس�ا إىل جابلقا ،ومها مدينتان واحدة باملرشق وأخرى باملغرب ،اليأتون عىل

أه�ل دي�ن إال دعوهم إىل اهلل وإىل اإلسلام وإىل اإلقرار بمحمد‘ ،ومن مل يس�لم قتلوه،
حتى ال يبقى بني املرشق واملغرب وما دون اجلبل أحد إال أقر».

أق�ول :ال ب�د أن يكون هؤالء املؤمنون يف كوكب غير األرض ،ألن قوله×« :إن هلل مدينة

خلف البحر سعتها مسرية أربعني يوم ًا ..وال يعرفون إبليس وال يعلمون خلق إبليس» يدل

عىل أهنم ليسوا من نسل آدم ،وإن أشبهوهم.

وقوله« :اليعمل احلديد فيهم وهلم س�يوف من حديد غري هذا احلديد ،لو رضب أحدهم

بسيفه جب ً
ال لقده حتى يفصله» يدل عىل أن أبداهنم ومعادهنم ختتلف عنا.
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نقد مقولة أن اإلمام×ينتظر وجود أصحابه
إن ظهور اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه من أمر اهلل املحتوم ،وهو مرحلة كربى يف حياة آدم×

وأبنائ�ه على األرض ،وتوقيته وظروفه من تقدير اهلل تعاىل يف خلق الك�ون .وقد أخربنا بصفاته

وعالمات�ه ،وأن ظه�وره كالس�اعة يأتينا بغت�ة ،وأنه تعاىل ق�دَّ ر له أصحاب ًا خاصين ،من أقايص
األرض ،يأتي�ه هب�م فيوافونه بمعجزة يف ليل�ة واحدة ،هم وزراؤه وحواري�وه .وهذا اليعني أنه

جعل ظهوره×متوقف ًا عليهم ،وأنه كام يتصور البعض ينتظر ويدعو ربه أن يولدوا ويوجدوا،

ألنه بدوهنم اليس�تطيع أن يظهر ،وأهنم لو كانوا قبل قرون لظهر من يوم وجودهم ،وكأهنم هم
حمور املرشوع واإلمام ينتظرهم!

ُ�ره الكارهني،
قرب�ه عجل�ة املس�تعجلني ،وال ُيؤخ�ره ك ْ
فالصحي�ح أن لظهوره×وقت� ًا ال ُي ِّ

وأصحابه اخلاصون ،قدرهم اهلل من األزل أن يكونوا يف عرصه!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ولع�ل أصل ش�بهة أن اإلمام×ينتظر أصحابه ،جاء من بعض األحاديث املتش�اهبة كالذي

رواه النعماين« :203/ع�ن أيب عب�د اهلل× :أنه دخ�ل عليه بعض أصحابه فق�ال له :جعلت

فداك إين واهلل أحبك وأحب من حيبك .يا سيدي ما أكثر شيعتكم! فقال له :أذكرهم ،فقال:
كثير ،فقال :حتصيهم؟ فقال :هم أكثر من ذل�ك ،فقال أبو عبد اهلل× :أما لو كملت العدة
املوصوفة ثالث مائة وبضعة عرشكان الذي تريدون ،ولكن شيعتنا من اليعدو صوته سمعه
وال شحناؤه بدنه ،وال يمدح بنا معلن ًا ،وال خياصم بنا قالي ًا ،وال جيالس لنا عايب ًا ،وال حيدث

لنا ثالب ًا ،وال حيب لنا مبغض ًا ،وال يبغض لنا حمب ًا .فقلت :فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة

الذي�ن يقولون إهنم يتش�يعون؟ فقال :فيهم التميي�ز وفيهم التمحيص وفيه�م التبديل ،يأيت
عليهم س�نون تفنيهم وسيف يقتلهم واختالف يبددهم! إنام شيعتنا من ال يهَ ِ ُّر هرير الكلب،
وال يطمع طمع الغراب ،وال يسأل الناس بكفه وإن مات جوع ًا ،قلت :جعلت فداك ،فأين

أطل�ب ه�ؤالء املوصوفني هبذه الصفة؟ فقال :أطلبهم يف أط�راف األرض ،أولئك اخلفيض
عيش�هم ،املنتقل�ة داره�م ،الذين إن ش�هدوا مل يعرف�وا وإن غابوا مل يفتق�دوا ،وإن مرضوا مل
يعادوا ،وإن خطبوا مل يزوجوا ،وإن ماتوا مل يشهدوا ،أولئك الذين يف أمواهلم يتواسون ،ويف
قبورهم يتزاورون ،والختتلف أهواؤهم ،وإن اختلفت هبم البلدان».
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ونح�وه يف النعماين ،204/وفي�ه« :وإن رأوا مؤمن ًا أكرم�وه ،وإن رأوا منافق ًا هجروه ،وعند

امل�وت الجيزع�ون ،ويف قبورهم يت�زاورون» .لك�ن اإلمام الص�ادق×أراد بقول�ه« :أ َما لو

كمل�ت العدة املوصوفة ثالث مائ�ة وبضعة عرش كان الذي تريدون..ال�خ» .أن يفهم الذين
ُ
حيثون�ه عىل اخلروج ،أن ذل�ك حيتاج اىل كوادر مؤمنني من نوع خ�اص ،لكن عالقة ظهوره هبم

ليس�ت س�ببية بل عملية ،وقد قدر اهلل تعاىل أن يوجدوا يف وقت ظهوره×.وهو حيث الش�يعة
عىل أن يرفعوا مستواهم.

ويب�دو أن هذه ش�بهة انتظار اإلم�ام ألصحابه هؤالء كانت يف أذهان املخالفني ،ففي رس�ائل

يف الغيب�ة للمفي�د&« :11/3:قال الش�يخ املفي�د& :حضـرت جملس رئيس من الرؤس�اء
فجرى كالم يف اإلمامة فانتهى إىل القول يف الغيبة ،فقال صاحب املجلس :أليس�ت الش�يعة

تروي عن جعفر بن حممد :أنه لو اجتمع لإلمام عدة أهل بدر ثالث مائة وبضعة عرش رج ً
ال

لوج�ب عليه اخلروج بالس�يف؟ فقلت :قد روي ه�ذا احلديث .قالَ :أولس�نا نعلم يقين ًا أن
الش�يعة يف ه�ذا الوقت أضعاف ع�دة أهل بدر ،فكيف جي�وز لإلمام الغيبة م�ع الرواية التي

ذكرناه�ا؟ فقل�ت له :إن الش�يعة وإن كانت يف وقتنا كثير ًا عددها حتى تزي�د عىل عدة أهل

ب�در أضعاف ًا مضاعف�ة ،فإن اجلامعة التي عدهتم عدة أهل بدر إذا اجتمعت فلم يس�ع اإلمام
التقي�ة ووج�ب عليه الظه�ور ،مل جتتمع يف هذا الوق�ت وال حصلت يف ه�ذا الزمان بصفتها

ورشوطه�ا .وذل�ك أنه جيب أن يكون هؤالء القوم معلوم من حاهلم الش�جاعة والصرب عىل
اللق�اء واإلخلاص يف اجلهاد وإيث�ار اآلخرة عىل الدنيا ،ونقاء الرسائ�ر من العيوب وصحة
العقول ،وأهنم ال هينون وال ينتظرون عند اللقاء ،ويكون العلم من اهلل تعاىل بعموم املصلحة

يف ظهورهم بالس�يف .وليس كل الشيعة هبذه الصفة ،ولو علم اهلل تعاىل أن يف مجلتهم العدد
املذكور عىل ما رشطناه لظهر اإلمام ال حمالة ومل يغب بعد اجتامعهم طرفة عني ،لكن املعلوم

خالف ما وصفناه ،فلذلك ساغ لإلمام الغيبة عىل ما ذكرناه.

ق�ال :ومن أين لنا أن رشوط القوم عىل ما ذكرت ،وإن كانت رشوطهم هذه ،فمن أين لنا

أن األمر كام وصفت؟

فقل�ت :إذا ثب�ت وج�وب اإلمامة وصحة الغيب�ة ،مل يكن لنا طري�ق إىل تصحيح اخلرب إال
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بما رشحن�اه ،فمن حيث قام�ت دالئل اإلمامة والعصم�ة وصدق اخلرب حكمن�ا بام ذكرناه.

ث�م قل�ت :ونظري هذا األم�ر ومثاله ما علمناه م�ن جهاد النبي‘ أهل بدر بالعدد اليسير
الذين كانوا معه ،وأكثرهم أعزل راجل ،ثم قعد عليه وآله السلام يف عام احلديبية ومعه من

مصيب يف األمرين مجيع ًا ،وأنه لو
أصحاب�ه أضعاف أهل بدر يف العدد ،وق�د علمنا أنه‘
ٌ
كان املعل�وم من أصحاب�ه يف عام احلديبية ما كان املعلوم منهم يف حال بدر ملا وس�عه القعود

واملهادنة ،ولوجب عليه اجلهاد كام وجب عليه قبل ذلك ،ولو وجب عليه ما تركه ملا ذكرناه

م�ن العل�م بصوابه وعصمته عىل م�ا بيناه .فقال :إن رس�ول اهلل‘كان يوح�ى إليه فيعلم

بالوح�ي العواق�ب ويعرف الفرق م�ن صواب التدبير وخطئه بمعرفة ما يك�ون ،فمن قال
يف علم اإلمام بام ذكرت وما طريق معرفته بذلك؟

منص�وب له أمارات
ف عىل م�ا يأيت وما يذكر،
فقل�ت ل�ه :اإلمام عندنا معه�ود إليه ،مو َق ٌ
ٌ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تدل�ه على العواقب يف التدبيرات والصال�ح يف األفعال ،وإنما حصل له العه�د بذلك عن
النب�ي‘ الذي يوحى إليه ويطلع عىل علم السماء ،ولو مل نذك�ر هذا الباب واقترصنا عىل

أن�ه متعبد يف ذل�ك بغلبة الظن ،وما يظهر له من الصالح لكف�ى وأغنى ،وقام مقام اإلظهار

على التحقيق كائن� ًا ما كان بال ارتياب ،ال س�يام عىل مذهب املخالفين يف االجتهاد،وقوهلم
يف رأي النبي‘وإن كان املذهب ما قدمناه.

فق�ال :مل َ اليظه�ر اإلم�ام وإن أدى ظهوره إىل قتل�ه ،فيكون الربهان له واحلج�ة يف إمامته

أوضح ويزول الشك يف وجوده بال ارتياب؟

فقل�ت :إنه ال جيب ذلك عليه ،كام ال جيب عىل اهلل تعاىل معاجلة العصاة بالنقامت وإظهار

اآليات يف كل وقت متتابعات ،وإن كنا نعلم أنه لو عاجل العصاة ،لكان الربهان عىل قدرته

أوض�ح ،واألم�ر يف هنيه أوكد ،واحلجة يف قبح خالفه أبني ،ولكان بذلك اخللق عن معاصيه
أزج�ر ،وإن مل جي�ب ذلك علي�ه وال يف حكمته وتدبريه ،لعلمه باملصلح�ة فيه عىل التفصيل،

فالق�ول يف الب�اب األول مثل�ه .عىل أنه ال معنى لظه�ور اإلمام يف وقت حيي�ط العلم فيه بأن

ظهوره منه فساد ،وأنه ال يؤول إىل إصالح ،وإنام يكون ذلك حكمة وصواب ًا إذا كانت عاقبته
الصلاح .ولو علم×أن يف ظهوره صالح ًا يف الدين م�ع مقامه يف العامل أو هالكه وهالك

306

مجي�ع ش�يعته وأنصاره ملا أبق�اه طرفة عني ،وال فرت عن املس�ارعة إىل مرضاة اهلل جل اس�مه،
لك�ن الدليل عىل عصمته كاش�ف عن معرفته ،لرد هذه احلال عن�د ظهوره يف هذا الزمان بام
قدمناه من ذكر العهد إليه ،ونصب الدالئل واحلد والرس�م املذكورين له يف األفعال .فقال:

لعمري إن هذه األجوبة عىل األصول املقررة ألهل اإلمامة مستمرة ،واملنازع فيها بعد تسليم
األصول ال ينال شيئ ًا ،وال يظفر بطائل» .انتهى.

أق�ول :قد يكون ج�واب املفيد&جماراة لذل�ك الرجل ،وال يقص�د أن اإلمام×هو الذي

يعني وقت ظهوره ،وأنه ينتظر وجود هؤالء األصحاب ،ألن اهلل تعاىل هو الذي يعينه كام نصت

األحاديث ،ومنها أنه×يؤذن له فيدعو ويبدأ ظهوره.

فاألص�ح اجلواب بام رواه الصدوق&يف أماليه ،539/وخالصته :أن رج ً
ال مهموم ًا جاء إىل

اإلم�ام زي�ن العابدين ×وش�كى له فقره ودين ًا أثقل�ه ،فلم يكن عن�د اإلمام×مال ،فأعطاه

قرصي�ه ق�وت يوم�ه ،وأم�ره أن يذهب إىل الس�وق ويشتري هبما ش�يئ ًا ،فوجد س�مكتني غري

مرغوبتين فاشترامها ،فوجد يف جوفه�ا لؤلؤتني ثمينتني« :وباع الرج�ل اللؤلؤتني بامل عظيم

قىض منه دينه ،وحس�نت بعد ذلك حاله .فقال بعض املخالفني :ما أش�د هذا التفاوت! بينا
علي بن احلسين ال يقدر أن يس�د منه فاق�ة ،إذ أغناه هذا الغن�اء العظيم! كي�ف يكون هذا،

وكي�ف يعج�ز عن س�د الفاقة م�ن يقدر عىل ه�ذا الغناء العظي�م؟ فقال اإلم�ام× :هكذا

قال�ت قريش للنبي‘:كيف يميض إىل بيت املقدس ويش�اهد م�ا فيه من آثار األنبياء^

من مكة ويرجع إليها يف ليلة واحدةَ ،من اليقدر أن يبلغ من مكة إىل املدينة إال يف اثني عرش
يوم ًا ،وذلك حني هاجر منها.

ث�م ق�ال اإلمام الس�جاد× :جهل�وا واهلل أمر اهلل وأمر أوليائ�ه معه .إن املرات�ب الرفيعة

التنال إال بالتس�ليم هلل جل ثناؤه ،وترك االقرتاح عليه ،والرضا بام يدبرهم به ،إن أولياء اهلل
صربوا عىل املحن واملكاره صرب ًا َّملا يساوهم فيه غريهم ،فجازاهم اهلل عز وجل عن ذلك بأن
أوجب هلم نجح مجيع طلباهتم ،لكنهم مع ذلك اليريدون منه إال مايريده هلم»!

فاملعص�وم×ال يس�تعمل واليت�ه وال يقترح على ربه ،ب�ل ينتظ�ر اإلذن من رب�ه عز وجل

هبات�ف أو إهل�ام ،واألص�ل عنده أن يعم�ل ويعيش باألس�باب العادي�ة ،إال إذا أبلغ�ه اهلل تعاىل
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ش�يئ ًا آخ�ر .وه�ذا معن�ى امتي�از النب�ي وآله‘بأهن�م مل يقرتح�وا عىل رهب�م عز وجل ش�يئ ًا.
فاإلم�ام امله�دي×ال يقرتح عىل ربه ظهوره ،وال يدعوه بتعجيل�ه إال إذا أمره ربه بذلك ،وقد
ورد أن اهلل يأم�ره بالصالة عند الكعبة والدعاء بدع�وة املضطر ثالث ٍ
ليال ،ثم جيمع له أصحابه
من جهات األرض يف ليلة واحدة.

ً
شبهة أن ظهوره ينتظر أن تمتلئ الدنيا جورا
كما توجد ش�بهة أخرى تقول :إن ظه�وره×مل يأت أوانه ألنه يكون بع�د أن متتلئ األرض

ظل ًام وجور ًا ،ومعناه أنه اليبقى عدل يف األرض ،وال خري!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وجواهب�ا :أن امتلاء األرض ج�ور ًا وظلم ًا أمر عريف ،وق�د امتألت قبل عرصن�ا ،قال تعاىل:
َ
َ َّ
ُ َ َّ
َّ
َ
َ َ َ َْ َ ُ
���اد ف ْال َب ّ���ر َو ْال َب ْحر َبا َك َس َ���ب ْت أ ْ
���اس ِل ُي ِذيق ُه ْم َب ْع���ض ال ِذي َع ِمل���وا ل َعل ُه ْم
ي
الن
ي
د
ِ
ِ مِ
ِ
ِ
ظه���ر الفس ِ ي
َي ْرج ُع َ
���ون .وامتألت من عرص اإلمام الصادق× بش�هادته الت�ي رواها يف الكايف ،536/3:عن
ِ

بري�د ب�ن معاوية قال« :س�معت أبا عبد اهلل×يقول :ي�ا بريد ال واهلل ما بقي�ت هلل حرمة إال

انتهك�ت ،وال عم�ل بكتاب اهلل وال س�نة نبيه يف ه�ذا العامل ،وال أقيم يف ه�ذا اخللق حد منذ
قب�ض اهلل أمرياملؤمنني صلوات اهلل وسلامه عليه ،وال عمل بش�ئ من احل�ق إىل يوم الناس
هذا! ثم قال :أما واهلل ال تذهب األيام والليايل حتى حييي اهلل املوتى ويميت األحياء ويرد اهلل
احل�ق إىل أهله ،ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفس�ه ونبي�ه فأبرشوا ثم أبرشوا ثم أبرشوا فواهلل ما

احلق إال يف أيديكم» .أما يف عرصنا فامتألت حتى بحارها وأجواؤها!

ال صحة لمقولة إن أصحاب المهدي× من غير العرب
روت مص�ادر الس�نة والش�يعة أن أصح�اب املهدي×أكثره�م ش�بان ،فف�ي مالح�م ابن

املن�ادي ،64/ع�ن عيل×أنه قال« :ولوال أن تس�تعجلوا وتس�تأخروا القدر ،ألمر قد س�بق
يف البشر ،حلدثتك�م بش�باب من امل�وايل وأبناء الع�رب ،ونبذ من الش�يوخ كاملل�ح يف الزاد،
وأقل الزاد امللح».

وروى النعماين يف الغيب�ة« :315/ع�ن أيب حيي�ى حكيم بن س�عد ،قال :س�معت علي ًا ×
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يق�ول« :إن أصحاب املهدي القائم ش�باب ال كهول فيه�م ،إال كالكحل يف العني أو كامللح
يف الزاد ،وأقل الزاد امللح».

ويف ت�اج املوالي�د« :151/م�ن النجب�اء واألب�دال واألخيار ،كلهم ش�اب ال كه�ل فيهم».

واملقص�ود بأصحابه هنا :الوزراء اخلاصون ،الثلاث مئة وثالثة عرش .وال يبعد أن يكون معنى

الشباب هنا :الفتوة والقوة ،وليس صغر السن.

كام ذكر بعضهم أن أصحاب اإلمام املهدي×من املوايل وليس فيهم عريب!

ق�ال ابن ع�ريب يف فتوحاته املكية« :328/3:وهم عىل أقدام رج�ال من الصحابة ،صدقوا ما

عاه�دوا اهلل علي�ه ،وهم من األعاجم ما فيهم عريب لكن ال يتكلمون إال بالعربية ،هلم حافظ

ليس من جنس�هم ما عىص اهلل قط ،هو أخص الوزراء وأفضل األمناء ،فأعطاهم اهلل يف هذه
اآلي�ة التي اختذوها هجري ًا ،ويف ليلهم س�مري ًا ،أفضل علم الصدق ح�االً وذوق ًا ،فعلموا أن

الص�دق س�يف اهلل يف األرض ،م�ا قام بأحد وال اتص�ف به إال نصره اهلل،ألن الصدق نعته
والصادق اس�مه ،فنظروا بأعني سليمة من الرمد ،وسلكوا بأقدام ثابتة يف سبيل الرشد ،فلم
يروا احلق قيد مؤمن ًا من مؤمن ،بل أوجب عىل نفسه نرص املؤمنني».

وروى اب�ن ماجة ،1369/2:عن أيب هريرة عن النبي‘«:إذا وقعت املالحم بعث اهلل بعث ًا

من املوايل هم أكرم العرب فرس ًا ،وأجوده سالح ًا ،يؤيد اهلل هبم الدين».

وروى احلاكم ،548/4:وصححه عىل رشط البخاري ،عن أيب هريرة أن النبي‘ قال« :إذا

وقعت املالحم خرج بعث من املوايل من دمش�ق هم أكرم العرب فرس� ًا ،وأجوده سلاح ًا،

يؤيد اهلل هبم الدين» .انتهى.

وروى احلاكم « ،»482/4عن أيب هريرة« :ويل للعرب من رش قد اقرتب .عىل رأس الستني

تصير األمان�ة غنيم�ة ،والصدق�ة غرامة ،والش�هادة باملعرف�ة واحلكم باهلوى .ه�ذا حديث

صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه».

ويف مصادرن�ا :روى الط�ويس يف الغيبة ،284/عن اإلم�ام الصادق×أنه قال« :اتق العرب

فإن هلم خرب سوء ،أما إنه ال خيرج مع القائم منهم واحد».

كما ورد ع�ن اإلم�ام الصادق×«ال�كايف« :»370/1:ويل لطغاة العرب م�ن أمر قد اقرتب،
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قل�ت :جعل�ت ف�داك كم مع القائم م�ن العرب؟ قال :نف�ر يسير،قلت :واهلل إن من يصف

ه�ذا األم�ر منهم لكثري ،قال :الب�د للناس م�ن أن ُي َم َّح ُصوا و ُيميزوا و ُيغربلوا ،و ُيس�تخرج
يف الغربال خلق كثري».

ولك�ن هذه النصوص معارضة بأخرى صحيحة تنص عىل أن أصحابه اخلاصني أبدال الش�ام،

ونجباء مرص ،وأخيار العراق ،وعصائب العراق .نعم هم قليلون بالنسبة إىل عدد العرب الكثري.

ُ
أحاديث لم يصح سندها تسمي أصحابه×وبلدانهم
توج�د أربع روايات تس�مي أصحاب املهدي×وبعضها تس�مي بلداهنم ،وق�د روى ثالث ًا

منها حممد بن جرير الطربي الشيعي يف آخر كتابه :دالئل اإلمامة يف الصفحة  ،554/وما بعدها.

وروى الرابعة الس�يد ابن ط�اووس&يف املالحم والفتن ،145/نق ً
ال عن فتن الس�لييل ،لكن مل
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المه ـ ــدي[

يصحح علامؤنا سند أي منها.

واملالحظات عىل هذه الروايات عديدة ،منها أن أسامءها حمصورة بأهل القرن الثالث والرابع

م�ن العرب والفرس ،وفيهم بعض أسماء ت�دل عىل أصل تركي ،وأصحاب اإلمام×أوس�ع

يف قومياهتم من هؤالء.

ومنها :أهنا تتحدث عن الروم كأهنم حيكمون تركيا ،وعاصمتهم القسطنينية!
ومنها :أهنا مل تذكر النساء من أصحابه× ،وقد صح أن فيهم مخسني امرأة.

ومنها :أهنا تضمنت أماكن وصفات قد زالت ،وال نظنها تكون عند ظهوره×.
ومنها :التعارض بينها .ومنها :أن تصور الظهور فيها يناسب عرص ًا مىض.

هلذه األس�باب مضاف ًا اىل إشكال الس�ند ،ال يمكن قبول هذه الروايات ،نعم يمكن القول إن

هلا أص ً
ال موجز ًا ،لكن الرواة أضافوا اليها ،من حميطهم وعرصهم!

الرواية األولی :في دالئل اإلمامة
ق�ال يف دالئ�ل اإلمامة « :562/عن سماعة ب�ن مهران قال :س�أل أبو بصير الصادق×

ع�ن ع�دة أصح�اب القائ�م ،فأخبره بعدهت�م ومواضعه�م ،فلما كان الع�ام القاب�ل ق�ال:
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ع�دت إلي�ه فدخل�ت فقل�ت :م�ا قص�ة املراب�ط الس�ائح قال :ه�و رجل م�ن أصبه�ان من
أبن�اء دهاقينه�ا ل�ه عمود فيه س�بعون من�ا ال يق ُّل ُه غيره ،خيرج م�ن بلده س�ياح ًا يف األرض

وطل�ب احل�ق ،فال خيلو بمخال�ف إال أراح منه ،ثم إن�ه ينتهي إىل طازبن�د ،وهو احلاكم بني
أه�ل اإلسلام ،فيصي�ب هبا رجل ً
ا م�ن النص�اب يتن�اول أمرياملؤمنني×ويقي�م هبا حتى
الطواف لطلب احلق فهو رجل من أهل خيش�ب ،وقد كتب احلديث وعرف
يرسي به .وأما َّ

اإلختلاف بين الناس ،فال يزال يط�وف بالبلدان لطلب العلم حت�ى يعرف صاحب احلق،
فال يزال كذلك حتى يأتيه األمر وهو يسري من املوصل إىل الرها ،فيميض حتى يوايف مكة.

وأما اهلارب من عشريته ببلخ ،فرجل من أهل املعرفة ال يزال يعلن أمره ويدعو الناس إليه

وقومه وعشيرته ،فال يزال كذلك حتى هيرب منهم إىل األهواز ،فيقيم يف بعض قراها حتى

يأتيه أمر اهلل فيهرب منهم.

املحتج بكتاب اهلل علی الناصب من رسخس ،فرجل عارف یلهمه اهلل معرفة القرآن
وأم�ا
ّ

حاجه ،فیثبت أمرنا فی كتاب اهلل.
فال یلق أحد ًا من املخالفنی إال َّ

وأم�ا املتخلي بصقلية ،فإنه رجل من أبناء الروم من قرية يقال يس�لم فيبنوا من الروم ،وال

يزال خيرج إىل بلد اإلسالم جيول بلداهنا وينتقل من قرية إىل قرية ،ومن مقالة إىل مقالة حتى

يم�ن اهلل علي�ه بمعرفة هذا األم�ر الذي أنت�م عليه ،فإذا ع�رف ذلك وأيقنه أيق�ن أصحابه،
فدخل صقلية مع عبد اهلل حتى يسمع الصوت فيجيبه.

وأما اهلاربان إىل الرسوانية من الش�عب ،رجلان أحدمها من أهل مدائن العراق ،واآلخر

م�ن حباي�ا خيرج�ان إىل مكة فال يزاالن يتج�ران فيها ويعيش�ان حتى يتص�ل متجرمها بقرية
يق�ال هل�ا الش�عب ،فيصريان إليه�ا ويقيامن هب�ا حين ًا م�ن الدهر ،ف�إذا عرفهام أهل الش�عب

آذومها وأفس�دوا كثير ًا من أمرمها ،فيقول أحدمه�ا لصاحبه :يا أخي إنا ق�د أوذينا يف بالدنا
حت�ى فارقن�ا مكة ،ث�م خرجنا إىل الش�عب ونحن نرى أن أهله�ا ثائرة علينا م�ن أهل مكة،
وق�د بلغ�وا بنا ما ترى ،فلو رسنا يف البالد حتى يأيت أمراهلل م�ن عدل أو فتح أو موت يريح،

فيتجهزان وخيرجان إىل برقة ،ثم يتجهزان وخيرجان إىل رسوانة ،واليزاالن هبا إىل الليلة التي

يكون هبا أمر قائمنا.
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وأما التاجران اخلارجان من عانة إىل أنطاكية ،فهام رجالن يقال ألحدمها مسلم ولآلخر سليم

وهلما غالم أعجمي يقال له س�لمونة ،خيرجون مجيع� ًا يف رفقة من التجار يري�دون أنطاكية فال

يزالون يسريون يف طريقهم ،حتى إذا كان بينهم وبني أنطاكية أميال يسمعون الصوت فينصتون

نح�وه ،كأهن�م مل يعرفوا ش�يئ ًا غري ما ص�اروا إليه من أمرهم ذل�ك الذي دعوا إلي�ه ،ويذهلون
ع�ن جتارهتم ويصب�ح القوم الذي�ن كانوا معهم م�ن رفاقهم وق�د دخلوا أنطاكي�ة ،فيفقدوهنم

فلا يزالون يطلبوهنم فريجعون ويس�ألون عنه�م من يلقون من الناس فلا يقعون عىل أثر وال
يعلم�ون هل�م خرب ًا ،فيقول الق�وم بعضهم لبعض :ه�ل تعرفون منازهلم فيق�ول بعضهم :نعم،
ث�م يبيعون م�ا كان معهم من التجارة ،وحيملون إىل أهاليهم ويقتس�مون مواريثهم ،فال يلبثون

بعد ذلك إال س�تة أش�هر حتى يوافوا إىل أهاليهم عىل مقدمة القائم× ،فكأهنم مل يفارقوهم.
وأما املس�تأمنة من املس�لمني إىل الروم ،فهم قوم يناهلم أذى ش�ديد من جرياهنم وأهاليهم
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ومن الس�لطان ،فال يزال ذلك هبم حتى أتوا ملك الروم فيقصون عليه قصتهم وخيربونه بام

هم من أذى قومهم وأهل ملتهم ،فيؤمنهم ويعطيهم أرض ًا من أرض قسطنطينية فال يزالون
هب�ا حت�ى إذا كانت الليلة التي يرسى هب�م فيها ،ويصبح جرياهنم وأه�ل األرض التي كانوا

حيس�ون هلم أثر ًا ،وال يس�معون هلم خرب ًا،
هب�ا قد فقدوهم ،فيس�ألون عنه�م أهل البالد فال ّ
وخيربون ملك الروم بأمرهم وأهنم فقدوا فيوجه يف طلبهم ،ويستقصـي آثارهم وأخبارهم،

فلا يعود خمبر هلم بخرب ،فيغت�م طاغية الروم غ ًام ش�ديد ًا ،ويطالب جرياهنم هبم وحيبس�هم
ويلزمهم إحضارهم ويقول :ما قدمتم عىل قوم آمنتهم وأوليتهم مجيالً؟ ويوعدهم القتل إن
مل يأت�وا هب�م وبخربهم وإىل أين صاروا ،فال يزال أه�ل مملكته يف أذية ومطالبة ما بني معاقب
وحمب�وس ومطلوب ،حتى يس�مع بام هم فيه راهب قد قرأ الكت�ب ،فيقول لبعض من حيدثه
حديثهم :إنه ما بقي يف األرض أحد يعلم علم هؤالء القوم غريي وغري رجل من هيود بابل،

فيس�ألونه عن أحواهلم فال خيرب أحد ًا من الناس حتى يبلغ ذلك الطاغية ،فيوجه يف محله إليه
ف�إذا حضره قال املل�ك :قد بلغني ما قلت ،وقد ت�رى ما أنا فيه فاصدقن�ي إن كانوا مرتابني

قتلت هبم من قتلهم ،وخيلص من سواهم من التهمة.

ق�ال الراه�ب :ال تعجل أهيا املل�ك وال حتزن عىل القوم ،فإهنم لن يقتل�وا ولن يموتوا وال
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حدث هبم حدث يكرهه امللك ،وال هم ممن يرتاب بأمرهم ونالتهم غيلة ،ولكن هؤالء قوم
محلوا من أرض امللك إىل أرض مكة إىل ملك األمم ،وهو األعظم الذي مل تزل األنبیاء تبرش
به وحتدث عنه وتعد بظهوره وعدله وإحسانه .قال له امللك :من أين لك هذا؟ قال :ما كنت

ألقول إال حق ًا ،فإنه عندي يف كتاب قد أتى عليه أكثر من مخس مائة سنة يتوارثه العلامء آخر
عن أول ،فيقول له امللك :فإن كان ما تقول حق ًا وكنت فيه صادق ًا فأحضـر الكتاب فيميض
يف إحض�اره ،ويوج�ه املل�ك معه نفر ًا م�ن ثقاته ،فال يلبث حت�ى يأتيه بالكت�اب فيقرؤه فإذا
فيه صفة القائم وإس�مه وإس�م أبيه وعدة أصحابه وخروجهم ،وأهنم سيظهرون عىل بالده،

فقال له امللك :وحيك أين كنت عن إخباري هبذا إىل اليوم؟

قال :لوال ما ختوفت أنه يدخل عىل امللك من اإلثم يف قتل قوم أبریاء ،ما أخربته هبذا العلم

حتى يراه بعينه ويشاهده بنفسه .قال :أو تراين أراه؟ قال :نعم ال حيول احلول حتى تطأ خيله

أواسط بالدك ويكون هؤالء القوم أدالء عىل مذهبكم ،فيقول له امللك :أفال أوجه إليهم من
يأتيني بخرب منهم وأكتب إليهم كتاب ًا؟ قال له الراهب :أنت صاحبه الذي تسلم إليه وستتبعه

ومتوت فيصيل عليك رجل من أصحابه.

والنازلون برسنديب وس�مندر أربعة رجال :من جتار أه�ل فارس ،خيرجون عن جتاراهتم

فيستوطنون رسانديب وسمندار حتى يسمعوا الصوت ويمضون إليه.

واملفق�ود من مركبه بشلاهط رجل من هي�ود أصبهان .خترج من شلاهط قافلة فیها هو،

فبینما تسير يف البح�ر يف جوف الليل إذ ن�ودي فيخرج من املركب يف أعلى األرض أصلب
من احلديد وأوطأ من احلرير ،فيميض الربان إليه وينظر فينادي أدركوا صاحبكم فقد غرق،

عيل إين على جدد ،فيحال بينه�م وبينه ،وتطوى ل�ه األرض فيوايف
فينادي�ه الرج�ل ال بأس َّ

القوم حينئذ مكة ال يتخلف منهم أحد».

الرواية الثانية :في دالئل اإلمامة
ق�ال يف دالئل اإلمامة« :554/حدثني أبو احلسين حممد بن ه�ارون قال :حدثنا أيب هارون

بن موس�ى ب�ن أمحد قال :حدثنا أبو عيل احلس�ن بن حممد النهاوندي ق�ال :حدثنا أبو جعفر
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حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن عبيداهلل القمي القطان املعروف بابن اخلزاز قال :حدثنا حممد

بن زياد ،عن أيب عبد اهلل اخلراس�اين قال :حدثنا أبو حس�ان س�عيد بن جناح ،عن مسعدة بن
صدقة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال :قلت له :جعلت فداك ،هل كان أمرياملؤمنني
يعلم أصحاب القائم كام كان يعلم عدهتم؟ قال أبو عبد اهلل× :حدثني أيب× قال :واهلل
لقد كان يعرفهم بأسامئهم وأسامء آبائهم وقبائلهم رج ً
ال فرجالً ،ومواضع منازهلم ومراتبهم،
فكلام عرفه أمرياملؤمنني عرفه احلس�ن ،وكلام عرفه احلس�ن فقد صار علمه إىل احلسني ،وكلام
عرف�ه احلسين فقد عرف�ه عيل بن احلسين ،وكلام علمه عيل بن احلسين فقد ص�ار علمه إىل
حمم�د ب�ن عيل ،وكلام ق�د علمه حممد بن عيل فق�د علمه وعرفه صاحبكم ،يعني نفس�ه .قال

أب�و بصري :قلت مكتوب؟ قال :فقال أبو عب�د اهلل× :مكتوب يف كتاب حمفوظ يف القلب،
مثبت يف الذكر ال ينس�ى .ق�ال :قلت :جعلت فداك أخربين بعدده�م وبلداهنم ومواضعهم
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فذاك يقتيض من أسمائهم .قال :فقال :إذا كان يوم اجلمعة بعد الصالة فأتني ،قال :فلام كان

ي�وم اجلمع�ة أتيته فقال :يا أبا بصري أتيتنا ملا س�ألتنا عنه؟ قلت :نعم جعلت فداك .قال :إنك

ال حتفظ فأين صاحبك الذي يكتب لك ،فقلت :أظن ش�غله ش�اغل وكرهت أن أتأخر عن
وقت حاجتي فقال لرجل يف جملسه:

أكتب له هذا ما أماله رسول اهلل عىل أمرياملؤمنني وأودعه إياه ،من تسمية أصحاب املهدي

وعدة من يوافيه من املفقودين عن فرشهم وقبائلهم ،والسائرين يف ليلهم وهنارهم إىل مكة،

وذلك عند استامع الصوت يف السنة التي يظهر فيها أمر اهلل عز وجل ،وهم النجباء والقضاة
واحل�كام على الناس :م�ن طاربند الرشق�ي رجل ،وه�و املرابط الس�ياح ،وم�ن الصامغان

رجلان ومن أهل فرغان�ة رجل ،ومن أهل الربيد رجالن ،وم�ن الديلم أربعة رجال ،ومن
مرو الروذ رجالن ،ومن مرو اثنا عش�ـر رجالً ،ومن بريوت تس�عة رجال ومن طوس مخسة
رجال ،ومن القريات رجالن ،ومن سجس�تان ثالث�ة رجال ،ومن الطالقان أربعة وعرشون

رجلاً ،ومن اجلبل الغرر ثامنية رجال ،ومن نيس�ابور ثامنية عشر رجالً ،ومن هراة اثنا عرش
رجالً ،ومن وش�يج أربعة رجال ،ومن الري س�بعة رجال ،ومن طربستان تسعة رجال ومن

ق�م ثامني�ة عرش رجالً ،ومن قرمس رجالن ،ومن جرجان اثن�ا عرش رجالً ،ومن الرقة ثالثة
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رجال ،ومن الرافقة رجالن ،ومن حلب ثالثة رجال ،ومن سلمية مخسة رجال ،ومن طربية

رج�ل ،وم�ن بافاد رج�ل ،ومن بلبيس رجل ،وم�ن دمياط رجل ،ومن أس�وان رجل ،ومن
الفس�طاط أربعة رجال ،وم�ن القريوان رجالن ومن كور كرمان ثالث�ة رجال ،ومن قزوين

رجلان ،وم�ن مه�دان أربعة رج�ال ،ومن جوق�ان رجل ،وم�ن البدو رج�ل ،ومن خالط

رج�ل ،وم�ن جابروان ثالثة رجال ،ومن النس�وي رجل ،ومن س�نجار أربع�ة رجال ،ومن
قالیقال رجل ،ومن سمیس�اط رجل ومن نصيبني رجل ومن حران رجل ،ومن باغة رجل،

وم�ن قاب�س رج�ل ،وم�ن صنع�اء رجلان ،ومن ق�ارب رج�ل ،وم�ن طرابل�س رجالن،

وم�ن القلزم رجالن ،وم�ن العبثة رجل ،ومن وادي القرى رجل ،ومن خيرب رجل ومن بدا
رجل ،ومن احلار رجل ،ومن الكوفة أربعة عرش رجالً ،ومن املدينة رجالن ،ومن الري رجل،

ومن احليوان رجل ،ومن كوثا رجل ،ومن طهر رجل ،ومن بريم رجل ،ومن األهواز رجالن،
وم�ن إصطخر رجلان ،ومن املولت�ان رجالن ،ومن الدبي�ل رجل ،وم�ن صيدائيل رجل،

ومن املدائن ثامنية رجال ،ومن عكربا رجل ،ومن حلوان رجالن ،ومن البرصة ثالثة رجال،
وأصح�اب الكهف وهم س�بعة ،والتاج�ران اخلارجان من عان�ة إىل أنطاكية وغالمهام وهم

ثالثة نفر ،واملس�تأمنون إىل الروم من املس�لمني وهم أحد عرش رجالً ،والنازالن برسنديب
رجالن ،ومن س�مندر أربعة رجال ،واملفقود من مركبه بشلاهط رجل ،ومن شرياز أو قال

سيراف الش�ك من مس�عدة رجل ،واهلارب�ان إىل الرسوانية من الش�عب رجلان ،واملتخيل
بصقلي�ة رج�ل ،والط�واف الطال�ب احلق من خيش�ب رجل ،واهل�ارب من عشيرته رجل،

واملحتج بالكتاب عىل الناصب من رسخس رجل.

فذلك ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،بعدد أهل البدر ،جيمعهم اهلل إىل مكة يف ليلة واحدة

وه�ي ليلة اجلمعة ،فيتوافون يف صبيحتها إىل املس�جد احل�رام ،ال يتخلف منهم رجل واحد،

وينتشرون بمك�ة يف أزقتها يلتمس�ون من�ازل يس�كنوهنا فينكرهم أهل مك�ة ،وذلك أهنم مل
يعلم�وا برفق�ة دخلت من بلد م�ن البلدان حلج أو عمرة وال جت�ارة ،فيقول بعضهم لبعض:

إنا لنرى يف يومنا هذا قوم ًا مل نكن رأيناهم قبل يومنا هذا ،ليسوا من بلد واحد ،وال أهل بدو،
وال معه�م إب�ل وال دواب! فبينام ه�م كذلك وقد ارتابوا هبم ،قد أقب�ل رجل من بني خمزوم
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يتخطى رقاب الناس حتى يأيت رئيس�هم فيقول :لقد رأيت ليلتي هذه رؤيا عجيبة وإين منها

خائ�ف وقلب�ي منها وجل ،فيقول ل�ه :أقصص رؤي�اك ،فيقول :رأيت كبة ن�ار انقضت من
عن�ان السماء ،فلم تزل هتوي حت�ى انحطت عىل الكعبة فدارت فيها ،ف�إذا هي جراد ذوات
أجنحة خرض كاملالحف ،فأطافت بالكعبة ما شاء اهلل ،ثم تطايرت رشق ًا وغرب ًا المتر ببلد إال

أحرقته ،وال بحصن إال حطمته ،فاستيقظت وأنا مذعور القلب وجل .فيقولون :لقد رأيت
هؤالء ،فانطلق بنا إىل األقرع ليعربها وهو رجل من ثقيف فقص عليه الرؤيا ،فيقول األقرع:
لق�د رأي�ت عجب ًا ،ولق�د طرقكم يف ليلتك�م جند من جن�ود اهلل ال قوة لكم هب�م .فيقولون:
لق�د رأين�ا يف يومنا هذا عجب ًا ،وحيدثونه بأمر القوم ثم ينهض�ون من عنده وهيمون بالوثوب

عليه�م ،وقد مأل اهلل قلوهبم منهم رعب ًا وخوف ًا .فيقول بعضهم لبعض وهم يتآمرون بذلك:
يا قوم ال تعجلوا عىل القوم إهنم مل يأتوكم بعد بمنكر وال أظهروا خالف ًا ،ولعل الرجل منهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يك�ون يف القبيل�ة من قبائلكم ،فإن بدا لكم منهم رشفأنتم حينئذ وهم .وأما القوم فإنا نراهم
متنس�كني وس�يامهم حس�نة ،وهم يف حرم اهلل تعاىل ال�ذي ال يباح من دخل�ه حتى حيدث به
حدث ًا یوجب حماربتهم .فيقول املخزومي وهو رئيس القوم وعميدهم :إنا ال نأمن أن يكون
فتهضموهم وهم يف قلة من
وراءهم مادة هلم ،فإذا التأمت إليهم كشف أمرهم وعظم شأهنمّ ،

العدد وغربة يف البلد ،قبل أن تأتيهم املادة ،فإن هؤالء مل يأتوكم مكة إال وسيكون هلم شأن.

وما أحس�ب تأويل رؤيا صاحبكم إال حق� ًا ،فخلوا هلم بلدكم وأجيلوا الرأي واألمر ممكن.
فيقول قائلهم :إن كان من يأتيهم أمثاهلم فال خوف عليكم منهم ،فإنه ال سالح للقوم وال كراع
وال حص�ن يلج�ؤون إليه وهم غرباء حمتوون ،فإن أتى جيش هلم هنضتم إىل هؤالء وهؤالء،

وكان�وا كرشب�ة الظمآن .فال يزالون يف هذا الكالم ونح�وه ،حتى حيجز الليل بني الناس ،ثم
يضرب اهلل عىل آذاهن�م وعيوهنم بالنوم ،فال جيتمعون بعد فراقه�م إىل أن يقوم القائم ×.

وإن أصحاب القائم يلقى بعضهم بعضا كأهنم بنو أب وأم وإن افرتقوا عشاء التقوا غدوة،
َ
َ ُ ُ ْ
ُ ُ ُ مَ ً
َ ْ َ ُ ْ خَ
َ
َ
ْ
َ
وذلك تأويل هذه اآلية :فاست ِبقوا
ات أين ما تكونوا يأ ِت ِبكم اهلل ِجيعا.
ال ْي َر ِ
ق�ال أبو بصير :قلت :جعلت ف�داك ليس على األرض يومئذ مؤمن غريه�م؟ قال :بىل،
ولك�ن هذه الت�ي خيرج اهلل فيها القائم ،وه�م النجباء والقضاة واحل�كام والفقهاء يف الدين،
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يمسح اهلل بطوهنم وظهورهم ،فال يشتبه عليهم حكم».

ورواه ابن طاووس يف املالحم ،201/بتفاوت قال«:فيام رأيت من عدة أصحاب القائم×

وتعيني مواضعهم من كتاب يعقوب بن نعيم قرقارة كاتب أيب يوس�ف ،قال النجايش الذي

زكاه حمم�د ب�ن النج�ار ،أن يعقوب ب�ن نعيم املذك�ور روى عن الرض�ا×وكان جلي ً
ال يف
أصحابن�ا ثق�ة ،ورأين�ا ما ننقله يف نس�خة عتيقة لعلها كتب�ت يف حياته ،وعليها خط الس�عيد

فضل اهلل الراوندي قدس اهلل روحه ،فقال ما هذا لفظه :حدثني أمحد بن حممد األسدي ،عن
س�عيد بن جناح ،عن مس�عدة ،أن أب�ا بصري قال جلعفر بن حممد× :ه�ل كان أمرياملؤمنني

× يعلم مواضع أصحاب القائم×كام كان يعلم عدهتم؟ فقال جعفر بن حممد× :إي

واهلل ...فق�ال جعف�ر× :إذا كان يوم اجلمعة بعد الصالة فأتني ،فأتيته فقال :أين صاحبك

الذي يكتب لك ..الخ.».

الرواية الثالثة :في دالئل اإلمامة
ق�ال يف« :566/ع�ن أيب بصري أن الصادق× س�مى أصحاب القائ�م أليب بصري فيام بعد

فقال :أما الذي يف طاربند الرشقي بندار بن أمحد من سكة تدعى بازان ،وهو السياح املرابط،

ومن أهل الشام رجلني ،يقال هلام إبراهيم بن الصباح ،ويوسف بن رصيا فيوسف عطار من

أهل دمشق ،وإبراهيم قصاب من قرية سويقان.

وم�ن الصامغ�ان :أمحد ب�ن عمر اخلياط من س�كة بزيع ،وعيل بن عبد الصم�د التاجر من

س�كة النجارين ،ومن أهل سیراف :سلم الكوسج البزاز من س�كة الباغ ،وخالد بن سعيد

بن كريم الدهقان ،والكليب الشاهد من دانشاه .ومن مرو رود :جعفر الشاه الدقاق وجور

م�وىل اخلصيب ،ومن مرو اثنا عش�ـر رجل ً
ا وهم :بندار بن اخلليل العط�ار ،وحممد بن عمر
الصيدناين ،وعريب بن عبد اهلل بن كامل ،وموىل قحطبة وسعد الرومي ،وصالح بن الرحال،
ومع�اذ بن هاين ،وك�ردوس األزدي ،ودهيم بن جابر بن محيد ،وطاش�ف بن عيل القاجاين،

وقرعان بن سويد ،وجابر بن عيل األمحر ،وحوشب بن جرير .ومن بارود تسعة رجال :زياد

ب�ن عبد الرمحان بن جحدب ،والعباس بن الفضل بن قارب ،وس�حيق بن س�ليامن احلناط،
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وعيل بن خالد ،وسلم بن سليم بن الفرات البزاز ،وحممويه بن عبد الرمحان بن عيل ،وجرير

بن رستم بن سعد الكيساين ،وحرب بن صالح ،وعامرة بن معمر.

ومن طوس أربعة رجال :ش�همرد بن محران ،وموس�ى بن مهدي ،وس�ليامن بن طليق من

الواد ،وكان الواد موضع قرب الرضا× ،وعيل بن السندي الصرييف ،ومن الفارياب شاهويه
بن محزة ،وعيل بن كلثوم من س�كة تدعى باب اجلبل ،ومن الطالقان أربعة وعرشين رجالً:
املع�روف بابن ال�رازي اجلبيل ،وعبد اهلل بن عمري ،وإبراهيم بن عمرو ،وس�هل بن رزق اهلل،
وجربي�ل احل�داد ،وعيل ب�ن أيب عيل الوراق ،وعب�ادة بن مجهور ،وحممد ب�ن جيهار ،وزكريا

ب�ن حب�ة ،وهبرام بن رسح ،ومجي�ل بن عامر بن خال�د ،وخالد وكثري م�وىل جرير ،وعبد اهلل

ب�ن قرط بن سلام ،وفزارة بن هبرام ،ومعاذ بن س�امل ب�ن جليد التامر ومحيد ب�ن إبراهيم بن
مجع�ة الغ�زال ،وعقبة بن وفر بن الربيع ،ومحزة بن العباس بن جن�ادة من دار الرزق ،وكائن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ب�ن حني�ذ الصائ�غ ،وعلقمة ب�ن مدرك ،وم�روان بن مجي�ل بن ورق�اء وظهور م�وىل زرارة

ب�ن إبراهي�م ،ومجه�ور ب�ن احلسين الزج�اج ،ورياش بن س�عد ب�ن نعيم ومن سجس�تان:
اخلليل بن نرص من أهل زنج ،وترك بن شبه ،وإبراهيم بن عيل ،ومن غور ثامنية رجال :حمج

بن خربوذ ،وش�اهد بن بندار ،وداود بن جرير ،وخالد بن عيس�ى وزياد بن صالح ،وموسى
بن داود ،وعرف الطويل ،وابن كرد ،ومن نيس�ابور ثامنية عش�ـر رجالً :س�معان بن فاخر،
وأب�و لباب�ة بن مدرك ،وإبراهيم بن يوس�ف القصير ،ومالك بن حرب بن س�كني ،وزرود

بن س�وكن ،وحييى بن خالد ،ومعاذ بن جربئيل وأمحد بن عمر بن زفر ،وعيس�ى بن موس�ى
الس�واق ،ويزيد بن درست ،وحممد بن محاد بن شيت ،وجعفر بن طرخان ،وعالن ماهويه،
وأبو مريم ،وعمرو بن عمري بن مطرف وبليل بن وهايد بن هو مرديار.

ومن هرات اثنا عرش رجالً :سعيد بن عثامن الوراق ،وسحر بن عبد اهلل بن نيل ،واملعروف بعالم

الكندي ،وسمعان القصاب ،وهارون بن عمران ،وصالح بن جرير واملبارك بن معمر بن خالد،

وعبد األعىل بن إبراهيم بن عبده ،ونزل بن حزم ،وصالح بن نعيم ،وآدم بن عيل ،وخالد القواس.
ومن أهل بوس�نج أربعة رجال :طاهر بن عمرو بن طاهر املعروف باألصلع ،وطلحة بن

طلحة السائح ،واحلسن بن حسن بن مسامر ،وعمرو بن عمر بن هشام.
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وم�ن ال�ري س�بعة رج�ال :إرسائي�ل القط�ان ،وعلي بن جعف�ر بن خ�رزاد ،وعثمان بن

علي ب�ن درخ�ت ،ومس�كان ب�ن جبل�ة ب�ن مقات�ل ،وكردين ب�ن ش�يبان ،ومحدان ب�ن كر،
وس�ليامن ب�ن الديلم�ي .ومن طربس�تان أربعة رجال :حرش�اد ب�ن كردم ،وهب�رام بن عيل،

والعباس بن هاشم ،وعبد اهلل بن حييى.

وم�ن قم ثامنية عرش رجالً :غس�ان بن حممد بن غس�ان ،وعيل بن أمحد ب�ن برة بن نعيم بن

يعقوب بن بالل ،وعمران بن خالد بن كليب ،وس�هل بن عيل بن صاعد ،وعبد العظيم بن
عبد اهلل بن الشاه ،وحسكة بن هاشم بن الداية ،واألخوص بن حممد بن إسامعيل بن نعيم بن

طريف ،وبليل بن مالك بن سعد بن طلحة بن جعفر بن أمحد بن جرير ،وموسى بن عمران بن
الح�ق ،والعباس بن زفر بن س�ليم ،واحلويد بن برش بن بشير ،وم�روان بن عالبة بن جرير
املعروف بابن رأس الزق ،والصقر بن إسحاق بن إبراهيم وكامل بن هشام.

وم�ن قوم�س رجالن :حمم�ود بن حممد بن أيب الش�عب ،وعلي بن محويه ب�ن صدقة ،من

قري�ة اخلرق�ان .ومن جرجان اثنا عرش رجالً :أمحد بن هارون بن عبد اهلل ،وزرارة بن جعفر،

واحلسني بن عيل بن مطر ،ومحيد بن نافع ،وحممد بن خالد بن قرة بن حویة ،وعالن بن محيد

ب�ن جعفر ب�ن محيد ،وإبراهيم بن إس�حاق بن عم�رو ،وعيل بن علقمة بن حممود ،وس�لامن
بن يعقوب ،والعريان بن اخلفان امللقب بحال روت ،وش�عبة بن عيل وموس�ى بن كردويه.

ومن موقان رجل ،وهو عبيد بن حممد بن ماجور.

ومن الس�ند رجالن :س�ياب ب�ن العباس ب�ن حممد ،ونرص ب�ن منصور يعرف بناقش�ت.

وم�ن مه�دان أربع�ة رج�ال :هارون ب�ن عمران ب�ن خال�د ،وطيفور ب�ن حممد ب�ن طيفور،
وأب�ان بن حمم�د بن الضح�اك ،وعتاب بن مال�ك بن مجهور .وم�ن جاب�روان ثالثة رجال:

ك�رد ب�ن حنيف ،وعاصم ب�ن خليط اخلياط ،وزياد ب�ن رزين .ومن الن�وى رجل :لقيط بن
ف�رات .وم�ن أهل خالط :وهب ب�ن خربند بن رسوين .ومن تفليس مخس�ة رجال :جحدر

ب�ن الزي�ت ،وه�اين العط�اردي ،وج�واد بن ب�در ،وس�ليم بن وحي�د ،والفضل ب�ن عمري.
ومن باب األبواب :جعفر بن عبد الرمحان.

ومن سنجار أربعة رجال :عبد اهلل بن زريق ،وسحيم بن مطر ،وهبة اهلل بن زريق بن صدقة،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي

أصحاب املهدي

األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

319

وهب�ل بن كامل .ومن قالیقال:كردوس بن جابر .ومن سميس�اط :موس�ى بن زرقان .ومن
نصيبين رجلان :داود ب�ن املحق ،وحام�د صاحب الب�واري .ومن املوصل رج�ل يقال له

س�ليامن بن صبيح من القرية احلديثة .ومن تل موزن رجالن يقال هلام :بادس�نا بن س�عد بن
الس�حري ،وأمحد بن محيد بن س�وار .ومن بل�د رجل يقال له بور بن زائ�دة بن رشوان .ومن
الره�ا رج�ل يقال له كامل ب�ن عفري .ومن حران زكريا الس�عدي .ومن الرق�ة ثالثة رجال:

أمحد بن سليامن بن سليم ،ونوفل بن عمر ،وأشعث بن مالك.

ومن الرافقة عياض بن عاصم بن س�مرة بن جحش ،ومليح بن س�عد .ومن حلب أربعة

رجال :يونس بن يوس�ف ،ومحيد بن قيس بن س�حيم بن مدرك بن عيل بن حرب بن صالح
بن ميمون ،ومهدي بن هند بن عطارد ،ومسلم بن هوارمرد.

ومن دمشق ثالثة رجال :نوح بن جرير ،وشعيب بن موسى ،وحجر بن عبد اهلل الفزاري.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ومن فلس�طني س�ويد بن حييى .وم�ن بعلبك املنزل بن عمران .وم�ن الطربية معاذ بن معاذ.
وم�ن ياف�ا صالح بن هارون .ومن قرم�س رئاب بن اجللود ،واخلليل بن الس�يد .ومن تيس
يونس بن الصقر ،وأمحد بن مسلم بن سلم .ومن دمياط عيل بن زائدة .ومن أسوان محاد بن

مجهور .ومن الفس�طاط أربعة رجال :نرص بن حواس ،وعيل بن موس�ى الفزاري ،وإبراهيم
بن صفري ،وحييى بن نعيم.

ومن القرياوان :عيل بن موسى بن الشيخ ،وعنربة بن قرطة .ومن باغة رشحبيل السعدي.

وم�ن بلبيس عيل بن مع�اذ .ومن بالس مهام بن الفرات .ومن صنع�اء الفياض بن رضار بن
ث�روان ،وميسرة ب�ن غندر ب�ن املب�ارك .ومن مازن عب�د الكريم ب�ن غندر .وم�ن طرابلس

ذو النوری�ن عبيدة بن علقمة .ومن أبلة رجالن :حييى بن بديل ،وحواش�ة بن الفضل .ومن
وادي القرى احلر بن الزبرقان .ومن خیرب رجل يقال له س�ليامن بن داود .ومن ربدار طلحة

ب�ن س�عد بن هبرام .وم�ن اجلار احل�ارث بن ميم�ون .ومن املدين�ة رجالن محزة ب�ن طاهر،
ورشحبيل بن مجيل .ومن الربذة محاد بن حممد بن نصري.

وم�ن الكوف�ة أربع�ة عشر رجلاً :ربيع�ة بن علي بن صال�ح ،ومتيم ب�ن إلياس بن أس�د

والعضرم ب�ن عيس�ى ،ومط�رف بن عم�ر الكندي ،وه�ارون بن صال�ح بن ميث�م ،ووكايا
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ب�ن س�عد ،وحمم�د ب�ن رواي�ة ،واحلر ب�ن عبد اهلل ب�ن ساس�ان ،وق�ودة األعل�م ،وخالد بن

عب�د الق�دوس ،وإبراهيم بن مس�عود ب�ن عبد احلميد ،وبكر بن س�عد بن خال�د ،وأمحد بن

رحيان بن حارث ،وغوث االعرايب.

وم�ن القل�زم :املرجئ�ة ب�ن عمرو ،وش�بيب بن عب�د اهلل .ومن احليرة بكر ب�ن عبد اهلل بن

عب�د الواح�د .ومن كوثی ربا حفص ب�ن مروان .ومن طهنة احلباب بن س�عيد ،وصالح بن

طيفور .ومن األهواز :عيسى بن متام ،وجعفر بن سعيد الضـرير يعود بصريا.

وم�ن الش�ام علقمة ب�ن إبراهيم .وم�ن إصطخر املتوكل ب�ن عبید اهلل ،وهش�ام بن فاخر.

وم�ن املولتان حيدر بن إبراهيم .ومن النيل ش�اكر بن عبدة .ومن القندابيل عمرو بن فروة.
وم�ن املدائ�ن ثامنية نفر :األخوين الصاحلين حممد وأمحد ابني املن�ذر ،ومیمون بن احلارث،

ومع�اذ ب�ن علي بن عام�ر بن عب�د الرمحان ب�ن معروف ب�ن عب�د اهلل ،واحلريس بن س�عيد،
وزهير بن طلحة ،ونرص ومنصور .ومن عكبرا زائدة بن هبة .ومن حلوان ماهان بن كثري،
وإبراهي�م ب�ن حمم�د .ومن البصرة :عبد الرمح�ان بن األعطف بن س�عد ،وأمح�د بن مليح،

ومح�اد بن جابر .وأصحاب الكهف س�بعة نفر مكس�لمينا وأصحاب�ه .والتاجران اخلارجان
من أنطاكية موس�ى بن عون ،وس�ليامن بن حر ،وغالمهام الرومي .واملستأمنة إىل الروم أحد

عرش رجالً :صهيب بن العباس ،وجعفر بن ،...وحالل بن محيد ،ورضار بن سعيد ،ومحيد
القدويس ،واملنادي ،ومالك بن خليد ،وبكر بن احلر وحبيب بن حنان ،وجابر بن سفيان.

والن�ازالن برسنديب ومها :جعفر بن زكريا ،ودانيال بن داود .ومن س�ندرا أربعة رجال:

خ�ور ب�ن طرخان ،وس�عيد بن عيل ،وش�اه بن ب�زرج ،وحر بن مجي�ل .واملفقود م�ن مركبه

بشلاهط إس�مه املنذر بن زيد .ومن سيراف وقيل شيراز ،الشك من مس�عدة ،احلسني بن
علوان .واهلاربان إىل رسدانية السـري بن األغلب ،وزيادة اهلل بن رزق اهلل .واملتخيل بصقلية

أبو داود الشعشاع .والطواف لطلب احلق من خيشب ،وهو عبد اهلل بن صاعد بن عقبة .واهلارب

من بلخ من عشيرته أوس بن حممد .واملحتج بكتاب اهلل عىل الناصب من رسخس نجم بن
عقبة بن داود .ومن فرغانة أزدجاه بن الوابص .ومن الرتمد صخر بن عبد الصمد القنابيل،
ويزيد بن القادر .فذلك ثالثامئة وثالثة عرش رج ً
ال بعدد أهل بدر».
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الرواية الرابعة :في مالحم ابن طاووس
روى يف  ،:145/عن فتن الس�لييل ،عن األصب�غ بن نباتة قال« :خطب أمرياملؤمنني عيل×

خطبة فذكر املهدي وخروج من خيرج معه وأسماءهم ،فقال له أبو خالد احللبي :صفه لنا يا

أمرياملؤمنني؟ فقال عيل :أال إنه أشبه الناس خلق ًا وخلق ًا وحسن ًا برسول اهلل‘ ،أال أدلكم

عىل رجاله وعددهم؟ قلنا :بىل يا أمرياملؤمنني قال :س�معت رس�ول اهلل‘ قال :أوهلم من
البصرة وآخرهم من الياممة ،وجعل عيل يعدد رجال املهدي والناس يكتبون فقال :رجالن
م�ن البرصة ورجل من األهواز ،ورجل من عس�كر مكرم ،ورجل من مدينة تستر ،ورجل

م�ن دورق ،ورجل من الباس�تان واس�مه علي ،وثالثة من اس�مه :أمحد و عب�د اهلل وجعفر،

ورجالن عن عامن حممد واحلس�ن ،ورجالن من سيراف ش�داد وش�ديد ،وثالثة من شرياز

حف�ص ويعقوب وعلي ،وأربعة من أصفهان موس�ى وعيل و عبد اهلل وغلف�ان ،ورجل من
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أبدح واسمه حييى ،ورجل من املرج وإسمه داود ،ورجل من الكرخ وإسمه عبد اهلل ،ورجل
من بروجرد اسمه قديم ،ورجل من هناوند واسمه عبد الرزاق ،ورجالن من الدينور عبد اهلل
وعب�د الصم�د ،وثالثة من مهدان جعفر وإس�حاق وموس�ى ،وعرشة من قم أسماؤهم عىل

أسماء أهل بيت رسول اهلل‘ورجل من خراسان إسمه دريد ،ومخسة من الذين أسامؤهم
على أهل الكهف ،ورجل من آمل ،ورجل م�ن جرجان ،ورجل من هراة ،ورجل من بلخ،
ورج�ل من ق�راح ،ورجل من عان�ة ،ورجل من دامغ�ان ،ورجل من رسخ�س ،وثالثة من
الس�يار ،ورجل من س�اوة ،ورجل من سمرقند ،وأربعة وعرشون من الطالقان ،وهم الذين

ذكره�م رس�ول اهلل‘ :ويف خراس�ان كنوز ال ذه�ب وال فضة ولكن رج�ال جيمعهم اهلل

ورس�وله ،ورجالن م�ن قزوين ،ورجل من فارس ،ورجل من أهب�ر ،ورجل من برجان من
مجوح ،ورجل من ش�اخ ،ورج�ل من رصيح ،ورجل من أردبي�ل ،ورجل من مراد ،ورجل

م�ن تدمر ،ورجل م�ن أرمينية ،وثالثة م�ن املراغة ،ورجل من خوى ،ورجل من س�لامس،
ورجل من بدليس ،ورجل من نسور ،ورجل من بركري ،ورجل من رسخيس ،ورجل من

منارج�رد ،ورجل من قلقيال ،وثالثة من واس�ط ،وعرشة من ال�زوراء ،وأربعة من الكوفة،

ورجل من القادس�ية ،ورجل من س�وراء ،ورجل من الرساة ،ورج�ل من النيل ،ورجل من
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صي�داء ورج�ل من جرجان ،ورج�ل من القصور ،ورج�ل من األنبار ،ورج�ل من عكربا،
ورجل من احلنانة ،ورجل من تبوك ،ورجل من اجلامدة ،وثالثة من عبادان ،وستة من حديثة

املوص�ل ،ورج�ل من املوصل ،ورجل من مغلثايا ،ورجل م�ن نصيبني ورجل من كازرون،

ورج�ل من فارقين ،ورجل من آمد ،ورجل م�ن رأس العني ،ورجل م�ن الرقة ورجل من
حران ،ورجل من بالس ،ورجل من قبج ،وثالثة من طرطوس ،ورجل من القرص ،ورجل

م�ن أدن�ة ،ورجل من مخ�رى ،ورجل من ع�رار ،ورجل من ق�ورص ،ورجل م�ن أنطاكية،
وثالث�ة م�ن حلب ،ورجالن م�ن محص ،وأربعة من دمش�ق ،ورجل من س�ورية ،ورجالن

م�ن قس�وان ،ورج�ل من قيموت ،ورج�ل من صور ،ورج�ل من كراز ،ورج�ل من أذرح،

ورج�ل من عامر ،ورج�ل من دكار ،ورجالن من بيت املق�دس ،ورجل من الرملة ،ورجل
م�ن بالس ،ورجالن من عكا ،ورجل من صور ،ورجل من عرفات ،ورجل من عس�قالن،
ورجل من غزة ،وأربعة من الفس�طاط ،ورجل م�ن قرميس ،ورجل من دمياط ،ورجل من
املحل�ة ،ورجل من اإلس�كندرية ،ورجل م�ن برقة ،ورجل من طنج�ة ،ورجل من أفرنجة،

ورجل من القريوان ،ومخس�ة من الس�وس األقىص ،ورجالن من قربص ،وثالثة من محيم،
ورج�ل من ق�وص ،ورجل من عدن ،ورج�ل من عاليل ،وعرشة من مدينة الرس�ول‘،
وأربع�ة من مكة ،ورج�ل من الطائف ،ورجل من الدير ،ورجل من الشيروان ،ورجل من

زبيد ،وعرشة من مرو ،ورجل من األحساء ،ورجل من القطيف ،ورجل من هجر ،ورجل
من الياممة ،قال عليه الصالة والسلام :أحصاهم يل رس�ول اهلل‘ثالث مائة وثالثة عرش

رجل ً
ا بع�دد أصح�اب بدر جيمعهم اهلل م�ن مرشقها إىل مغرهب�ا يف أقل مما يت�م الرجل عيناه

عند بيت اهلل احلرام ،فبينا أهل مكة كذلك فيقولون أهل مكة :قد كبس�نا السفياين ،فيرشفون
أه�ل مك�ة فينظرون إىل قوم حول بيت اهلل احلرام ،وقد انجىل عنهم الظالم والح هلم الصبح
وصاح بعضهم ببعض النجاة ،وأرشف الناس ينظرون وأمراؤهم يفكرون.

قال أمرياملؤمنني× :وكأين أنظر إليهم والزي واحد والقد واحد واجلامل واحد واللباس

واح�د ،كأنام يطلبون ش�يئ ًا ضاع منهم فهم متحريون يف أمرهم ،حت�ى خيرج إليهم من حتت

س�تار الكعب�ة يف آخره�ا رجل أش�به الن�اس برس�ول اهلل‘خلق ًا وخلق� ًا وحس�ن ًا ومجاالً
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فيقول�ون :أن�ت امله�دي؟ فيجيبهم ويق�ول :أنا املهدي فيق�ول :بايعوا على أربعني خصلة،
واشرتطوا عرشة خصال .قال األحنف :يا موالي ،وما تلك اخلصال؟

فق�ال أمرياملؤمنين عليه الصالة والسلام :يبايعون على أال يرسقوا وال يزن�وا وال يقتلوا

وال هيتك�وا حري ًام حمرم ًا وال يس�بوا مس�ل ًام وال هيجموا منزالً وال يضـرب�وا أحد ًا إال باحلق،
وال يركب�وا اخلي�ل اهلاملي�ج وال يتمنطق�وا بالذه�ب ،وال يلبس�وا اخل�ز وال يلبس�وا احلرير،
وال يلبس�وا النع�ال الصرارة ،وال خيرب�وا مس�جد ًا وال يقطع�وا طريق� ًا وال يظلم�وا يتيم ًا،

وال خييفوا سبيالً ،وال حيتسبوا مكر ًا ،وال يأكلوا مال اليتيم ،وال يفسقوا بغالم ،وال يشـربوا
اخلم�ر وال خيون�وا أمان�ة ،وال خيلفوا العهد ،والحيبس�وا طعام� ًا من بر أو ش�عري ،وال يقتلوا

مس�تأمن ًا وال يتبعوا منهزم ًا وال يس�فكوا دم ًا ،وال جيهزوا عىل جريح ،ويلبس�ون اخلش�ن من

الثي�اب ويوس�دون الرتاب عىل اخل�دود ،ويأكلون الش�عري ،ويرضون بالقلي�ل ،وجياهدون
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يف اهلل حق جهاده ،ويشمون الطيب ويكرهون النجاسة.

ويرشط هلم عىل نفسه أال يتخذ صاحب ًا ،ويميش حيث يمشون ،ويكون من حيث يريدون

يرىض بالقليل ،ويمأل األرض بعون اهلل عدالً كام ملئت جور ًا.

يعبد اهلل حق عبادته ،يفتح له خراسان ويطيعه أهل اليمن ،وتقبل اجليوش أمامه من اليمن

فرس�ان مهدان وخوالن وجده .يمده باألوس واخلزرج ويش�د عضده بسليامن ،عىل مقدمته
عقيل وعىل س�اقته احلرث ،ويكثر اهلل مجعه فيهم ويشد ظهره بمرض يسريون أمامه ،وخيالف
بجيلة وثقيف وجممع وغداف ،ويسري باجليوش حتى يرتك وادي الفتن.

ويلحق�ه احلس�ني يف اثن�ي عرش ألف ًا فيقول ل�ه :أنا أحق هبذا األمر من�ك ،فيقول له :هات

عالم�ات دال�ة ،فيومي إىل الطري فيس�قط عىل كتف�ه ،ويغرس القضيب ال�ذي بيده فيخضـر
ويعشوشب ،فيسلم إليه احلسني اجليش ،ويكون احلسني عىل مقدمته.

وتق�ع الصيحة بدمش�ق أن أع�راب احلجاز ق�د مجعوا لك�م ،فيقول الس�فياين ألصحابه:

ما يقول هؤالء القوم؟ فيقال له :هؤالء أصحاب ترك وإبل ،ونحن أصحاب خيل وسلاح
فاخرج بنا إليهم.

ق�ال األحنف :ومن أي قوم الس�فياين؟ ق�ال أمرياملؤمنني× :هو من بن�ي أمية وأخواله
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كلب وهو عنبس�ة بن مرة بن كليب بن س�لمة بن عبد اهلل بن عبد املقتدر بن عثامن بن معاوية

بن أيب س�فيان بن حرب بن أمية بن عبد ش�مس ،أش�د خلق اهلل رش ًا ،وألعن خلق اهلل حي ًا،

وأكث�ر خلق اهلل ظل ًام ،فيخرج بخيله وقومه ورجاله وجيش�ه ،ومعه مائة ألف وس�بعون ألف ًا
فينزل بحرية طربية ويسير إليه املهدي عن يمينه وعن شماله وجربئيل أمامه ،فيسير هبم يف

اللي�ل ويكمن بالنهار ،والناس يتبعونه ،حتى يواقع الس�فياين عىل بحرية طربية فيغضب اهلل

على الس�فياين ،ويغض�ب خل�ق اهلل لغضب اهلل تعاىل ،فرتش�قهم الطير بأجنحته�ا واجلبال
بصخوره�ا واملالئكة بأصواهتا ،وال تكون س�اعة حتى هيلك اهلل أصحاب الس�فياين كلهم،
وال يبقى عىل األرض غريه وحده ،فيأخذه املهدي يذبحه حتت الشجرة التي أغصاهنا مدالة
عىل بحرية طربية ،ويملك مدينة دمشق.

وخيرج ملك الروم يف مائة ألف صليب حتت كل صليب عش�ـرة آالف ،فيفتح طرسوس� ًا

بأس�نة الرم�اح وينهب ما فيها م�ن األموال والن�اس ،ويبعث اهلل جربئي�ل×إىل املصيصة
ومنازهل�ا ومجيع م�ا فيها فيعلقها بني السماء واألرض ،ويأيت ملك الروم بجيش�ه حتى ينزل

حت�ت املصيص�ة فيقول :أي�ن املدينة التي كان يتخ�وف الروم منها والنرصانية؟ فيس�مع فيها
صوت الديوك ونباح الكالب وصهيل اخليل فوق رؤوسهم ،وذكر احلديث».

**
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الفصل الثالث عشر

األبدال
أحاديث األبدال يف مصادر أتباع الخالفة

تحريف رواة الخالفة أحاديث األبدال
األبدال يف أحاديث النبي وآله‘إس�م مدح ألصحاب املهدي×الثالثني أو أكثر ،الذين

يلتق�ي هبم ويعملون معه يف غيبته .وق�د يوصف به أصحابه اخلاصون الثالث مئة وثالثة عرش،

الذين يبايعونه عند ظهوره.

لك�ن كعب� ًا ورواة اخلالف�ة م�دوا أيدهي�م إىل أحادي�ث األب�دال ،وجعلوه�ا مل�دح معاوي�ة و

أهل الش�ام ،وزعموا أهنم أبدال اهلل يف أرضه! ثم أغار عليها بعض املتصوفة وجعلوا ش�يوخهم
أولياء اهلل األبدال ،بدل أصحاب اإلمام املهدي× ،أو معهم!

وهب�ذا دخل�ت إىل مصادر املس�لمني أحاديث كثرية عن األبدال منس�وبة إىل النبي‘ تزعم

أهنم كلهم يف الشام ،ثم تنازلوا فأعطوا جز ًء منهم ملناطق املسلمني األخرى! كام جعلوا عددهم
أول األمر ثالثني يف كل عرص ،ثم زادوهم إىل أربعني ،ثم ستني حتى وصلوا إىل مخس مئة.
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كام أعطوهم منزلة نبي اهلل إبراهيم×فقالوا إهنم مثله ،ألن قلوهبم سليمة كقلبه!

قال أبو هريرة« :لن ختلو األرض من ثالثني مثل إبراهيم خليل الرمحن ،هبم تُغاثون ،وهبم

تُرزقون ،وهبم تمُ طرون»« .اجلامع الصغري.»422/2:

وكعادهت�م يف حماول�ة تصحيح مكذوباهت�م نس�بوها اىل عيل×وأنه مدح أهل الش�ام وأهنم

األب�دال ،وكذل�ك إىل عب�ادة ب�ن الصام�ت ،املع�روف بعدائ�ه لعثمان ومعاوي�ة! فف�ي تاري�خ

دمشق« :296/1:واألبدال بالشام ،وهم قليل».

وروى احلاكم« :553/4 :فال تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم األبدال».

وروى أمح�د ،322/5:عن عبادة بن الصامت ع�ن النبي‘أنه قال« :األبدال يف هذه األمة

ثالثون مثل إبراهيم خليل الرمحن ،كلام مات رجل أبدل اهلل تبارك وتعاىل مكانه رجالً».

وجممع الزوائد ،:62/10:ونوادر األصول ،69/وهتذيب ابن عس�اكر ،62 61/1 :واملقاصد احلسنة ،8/واجلامع

الصغير ،470/1:وصححه .ومج�ع اجلوامع ،661/1:وفيض القدير ،168/3:وكش�ف اخلف�اء 24/1:وكرامات

األولياء ،32/ومسند الشايش ،215/3:وجامع املسانيد ،135/7:واملسند اجلامع.112/8:

ثم زادوا عددهم إلي أربعين وثمانين وخمس مائة
روى أمح�د ،112/1:ع�ن علي×« :قالوا له :إلعن أهل الش�ام يا أمرياملؤمنين ،فقال :ال،
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إين س�معت رس�ول اهلل‘يقول :األبدال يكونون بالش�ام ،وهم أربعون رجالً ،كلام مات

رج�ل أب�دل اهلل مكانه رجالًُ .يس�قى هب�م الغيث ،و ُينتصر هبم عىل األع�داء ،و ُيرصف عن

أهل الشام هبم العذاب».

ويف الف�ردوس ،119/1:عن أنس :األبدال أربعون رجل ً
ا وأربعون امرأة ،كلام مات رجل

منهم أبدل اهلل مكانه رجالً ،وكلام ماتت امرأة أبدل اهلل مكاهنا امرأة.

ويفالطرباينالكبري،224/10:وكراماتاألولياء،44/عنابنمسعودقال«:قالرسولاهلل‘:

اليزال أربعون رجل من أمتي قلوهبم عىل قلب إبراهيم ،يدفع اهلل هبم عن أهل األرض يقال

هلم األبدال» .ويف هتذيب ابن عساكر .،63/1:وجممع الزوائد 63/10:عن الطرباين .واجلامع الصغري،471/1:
و ،422/2:وحسنه.

ويف كش�ف اخلفاء 25/و ،26عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل‘قال« :إن أبدال أمتي مل

يدخلوا اجلنة باألعامل ،ولكن دخلوها برمحة اهلل تعاىل ،وس�خاوة النفس ،وسلامة الصدر،

والرمحة جلميع املسلمني».

ويف فضائ�ل الش�ام ،42/عن عيل بن أيب طالب قال« :س�ألت رس�ول اهلل‘عن األبدال؟

فقال :هم ستون رجالً».

ويف ن�وادر األص�ول للرتمذي ،69/عن أنس قال « :الب�دالء أربعون رجالً ،اثنان وعرشون

بالشام ،وثامنية عرش بالعراق ،وكلام مات واحد ُبدِّ ل بآخر ،فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم».
ويف الطرباين الكبري« :65/18:التس�بوا أهل الش�ام ،فإين س�معت رس�ول اهلل| يقول:

فيهم األبدال ،وهبم تنرصون وهبم ترزقون».

ويف اجلام�ع الصغير« :470/1:األب�دال بالش�ام وه�م أربع�ون رجلاً ،كلما م�ات رجل

أبدل اهلل مكانه رجالًُ .يس�قى هبم الغيث و ُينترص هبم عىل األعداء ،و ُيرصف عن أهل الش�ام

هب�م الع�ذاب .األبدال أربعون رجل ً
ا وأربعون امرأة ،كلام مات رجل أب�دل اهلل تعاىل مكانه

رجالً ،وكلام ماتت امرأة أبدل اهلل تعاىل مكاهنا امرأة».

ورجح ابن عريب أن يكونوا س�بعة ،وطبيعي أنه جعل نفس�ه رئيسهم! قال يف فتوحاته:13/2:

«لكوهن�م أربعين عند م�ن يقول إن األب�دال أربعون نفس� ًا ،ومنهم من يقول س�بعة أنفس،
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وسبب ذلك أهنم مل يقع هلم التعريف من اهلل بذلك».

وق�ال أب�و نعيم يف حلية األولي�اء ،8/1:عن ابن عمر قال« :قال رس�ول اهلل‘:خيار أمتي

يف كل ق�رن مخ�س مائ�ة ،واألبدال أربع�ون ،فال اخلمس مائ�ة ينقص�ون وال األربعون ،كلام
م�ات رجل أبدل اهلل عز وجل من اخلمس مائة مكان�ة ،وأدخل من األربعني مكاهنم .قالوا:

ي�ا رس�ول اهلل دلن�ا عىل أعامهلم؟ ق�ال :يعفون عمن ظلمهم ،وحيس�نون إىل من أس�اء إليهم،
ويتواس�ون فيما آتاه�م اهلل عز وج�ل» .وحلي�ة األولي�اء 172/3:ع�ن الطبراين ،والقول املس�دد،108/
وكشف اخلفاء ،25/عن ابن عمر .راجع الكثري الذي رووه فيهم ،وصححوه ،كام يف الدر املنثور.320/1:

ويف حلي�ة األولي�اء ،8/1:ع�ن اب�ن عم�ر« :ق�ال رس�ول اهلل‘:خيار أمت�ي يف كل ق�رن

مخ�س مائة ،واألب�دال أربعون ،فلا اخلمس مائة ينقص�ون وال األربعون ،كلما مات رجل
أبدل اهلل عز وجل من اخلمس مائة مكانة» .فأوصل عددهم اىل مخس مئة.
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واد ٌ
أثر من ثعلبة!
في كل ٍ
ويف كل حتري�ف إبح�ث ع�ن كع�ب األحب�ار! وال مبالغ�ة يف ذل�ك بع�د أن رأي�ت مزاعم�ه

يف الدجال ،ومدائحه ملعاوية والشام ،وذمه للحجاز ومرص! وقد رضب هذا املثل لكعب الشيخ

أبو رية يف كتابه أضواء عىل الس�نة النبوية ،134/لتدخل كعب يف حديث األبدال الذي رواه ابن
عساكر !296/1:فقد كان كعب صاحب نفوذ وقداسة وهيمنة عىل رواة اخلالفة ،بل عىل اخللیفة
نفس�ه ،ويكف�ي أن تقرأ أنه أقنع عم�ر بن اخلطاب ومجاعته بكذبة مفضوح�ة هي أن اجلراد يولد

من أنف احلوت ،وأفتى بأن صيده للمحرم حالل ،ألنه من صيد البحر ال الرب ،فاحلوت يعطس

وينثره من أنفه كل ستة أشهر مرة ،وسامهَ :ن ْث َرة احلوت!

مرت
فف�ي موطأ مالك 352/1:وعبد ال�رزاق« :435/4:ملا كان ببعض الطري�ق طريق مكة َّ

ِر ْج ٌ�ل «قطعة» من جراد ،فأمرهم كعب أن يأخذوا فيأكلوا ،فلام قدموا عىل عمر ذكروا ذلك
ل�ه فق�ال :ما محلك عىل أن تفتيهم هب�ذا؟ قال :هو من صيد البحر ،ق�ال :وما يدريك؟ قال:
ٍ
حوت ينثر ُه يف كل عام مرتني».
يا أمرياملؤمنني! والذي نفيس بيده ،إن هو إال نَثر ُة
وتبرع علماء اخلالف�ة فجعلوا كذب�ة كعب فت�وى دينية ،ب�ل حديث ًا نبوي� ًا! ورواه أب�و داود،
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واب�ن ماج�ة ،1074/2:وزعم�وا أن النبي‘قال« :إن اجل�راد نثرة احل�وت يف البحر»! وزاد

ال�راوي الك�ذاب أنه ش�خصي ًا رأى احلوت يعط�س وينثر اجلراد! ق�ال ابن ماج�ه« :قال زياد:
فحدثني من رأى احلوت ينثره»! ثم أفتى به الشافعي وابن حنبل! «املغني ابن قدامة.»534/3:

فه�ذه واحدة من هرطقات كعب احلس�ية املفضوحة التي ما زال�ت اىل يومنا تصيح وترصخ!

وم�ع ذلك يرصون عليها وجيعلوهنا أحاديث نبوية! وقد وقف أهل البيت^أمام هذه اهلرطقة

«مر عىل قوم يأكلون جراد ًا ،فقال :س�بحان اهلل
اليهودي�ة! ففي ال�كايف ،393/4:أن علي ًا×َّ :
وأنتم حمرمون؟! فقالوا :إنام هو من صيد البحر .فقال هلم:إرمسوه يف املاء إذ ًا»!

وقالوا إن األبدال خلفاء األنبياء^و إنهم ٌ
عجم ال َ
عرب فيهم!
يف تفسير القرطبي« :259/3:اختلف العلامء يف الناس املدفوع هبم الفس�اد َمن هم؟ فقيل:

ه�م األب�دال ،وهم أربعون رجالً ،كلام مات واحد بدَّ ل اهلل آخ�ر ،فإذا كان عند القيامة ماتوا

كله�م! اثن�ان وعرشون منهم بالش�ام ،وثامنية عرش بالع�راق .وخرج أيض ًا ع�ن أيب الدرداء
ق�ال :إن األنبي�اء كان�وا أوت�اد األرض ،فلما انقطعت النبوة أب�دل اهلل مكاهنم قوم� ًا من أمة
حممد‘يق�ال هل�م األبدال فهم خلفاء األنبياء ،قوم اصطفاهم اهلل لنفس�ه ،واس�تخلصهم

بعلم�ه لنفس�ه ،وه�م أربع�ون صدِّ يق ًا ،منه�م ثالثون رجل ً
ا عىل مث�ل يقني إبراهي�م خليل

الرمح�ن ...ال يموت الرجل منهم حتى يكون اهلل قد أنش�أ من خيلف�ه» .وقصده باملدفوع هبم
الفس�اد ،أن علامء الس�نة متفقون عىل وجود مجاعة يدفع اهلل هبم فساد املجتمع البرشي واختالل

نظام الطبيعة ،لكن الكالم يف معرفتهم.

وق�د أخ�ذوا هذه الفك�رة من ق�ول النب�ي‘يف األئمة م�ن عرتته^الذي�ن يدفع اهلل هبم

الفس�اد ،وال ختلو األرض من أحدهم ،ولو خليت لس�اخت بأهلها! فانظر كيف أنكرت األمة

وصية نبيها بعرتته ،وأغارت عىل ما خصهم اهلل به ،وجعلته ألناس من عوامها!

ويظه�ر أن املحرفين كان�وا عجم ًا ،ألهنم حصروا األبدال هب�م وحرموا منهم الع�رب! قال

أب�و داود يف س�ننه ،30/2:يص�ف عنبس�ة ب�ن عب�د الواحد الق�ريش األم�وي« :كنا نق�ول :إنه
من األبدال ،قبل أن نسمع أن األبدال من املوايل»!

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي

األبدال

نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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ويف سؤاالت اآلجري أليب داود« :204/1:سئل أبو داود عن عنبسة بن عبد الواحد القريش

قال :سمعت حممد بن عيسى يقول :كنا نرى أنه من األبدال ،حتى سمعنا أن األبدال من املوايل.
ثن�ا أب�و داود ،ن�ا حمم�د بن عيس�ى بن الطب�اع ،نا اب�ن فضيل عن أبي�ه عن الرحال بن س�امل

ع�ن عط�اء قال :ق�ال رس�ول اهلل‘ :األبدال م�ن املوايل ،وال يبغ�ض امل�وايل إال منافق».
وحمم�د بن عيس�ى موث�ق عندهم «س�ؤاالت اآلج�ري »201/1:فه�و ال يقبل أن يكون عنبس�ة

األموي من األبدال ألنه عريب واألبدال كلهم موايل! وال تعجب فأئمة مذاهب اخلالفة ومؤلفو
مصادرها ،كلهم من املوايل!

وق�د حاول بعضهم «رشح أيب داود »151/8:أن يفرس املوايل بالرشفاء ليجعل بني أمية منهم،

وهي حماولة فاش�لة! قال املناوي يف فيض القدير« :220/3:األبدال من املوايل» :ظاهره أن هذا
هو احلديث بتاممه وليس كذلك ،بل بقيته عند خمرجه احلاكم وال يبغض املوايل إال منافق .اهـ.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف بع�ض الرواي�ات أن م�ن عالمتهم أيض ًا أن�ه ال يولد هلم ،وأهنم ال يلعنون ش�يئ ًا! قال

الغ�زايل :إنما اس�ترت األبدال عن أعين الناس واجلمهور ،ألهن�م ال يطيقون النظ�ر إىل علامء

الوق�ت ،ألهنم عندهم جهال باهلل ،وهم عند أنفس�هم وعند اجلهالء علماء! خامتة :قال ابن
ع�ريب األوتاد الذي�ن حيفظ اهلل هبم الع�امل أربعة فقط ،وه�م أخص من األب�دال ،واإلمامان
أخ�ص منه�م ،والقط�ب أخص اجلامع�ة .واألب�دال لفظ مشترك يطلقونه عىل م�ن تبدلت
أوصاف�ه املذموم�ة باملحمودة ،ويطلقونه عىل عدد خاص ،وه�م أربعون وقيل ثالثون وقيل

س�بعة ،ول�كل وتد م�ن األوتاد األربعة ركن م�ن أركان البيت ،ويكون عىل قلب عيس�ى له

اليامين ،والذي عىل قلب نبي من األنبياء .فالذي عىل قلب آدم له الركن الشامي ،والذي عىل
قلب إبراهيم له العراقي ،والذي عىل قلب حممد له ركن احلجر األسود ،وهو لنا بحمد اهلل»!
فانظر اىل هذه الدرجات التي يعطيها لنفسه ،وهي كدرجات األنبياء^وأعظم!

ه�ذا ،وقد أي�د املناوي انتقاد الس�يوطي البن تيمية إلن�كاره أحاديث األب�دال ،فقال« :وإنام

خال�ف املصن�ف «أي الس�يوطي» عادت�ه باس�تيعاب ه�ذه الطرق ،إش�ارة إىل بطلان زعم

اب�ن تيمي�ة أنه مل يرد لفظ األبدال يف خرب صحي�ح وال ضعيف إال يف خرب منقطع! فقد أبانت

َّ
ه�ذه الدع�وى ع�ن هتوره وجمازفت�ه .وليته نف�ى الرواية بل نف�ى الوجود
وك�ذب من ادعى
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ال�ورود ..وهذه األخبار وإن ف�رض ضعفها مجيعها ،لكن الينكر تق�وي احلديث الضعيف
بكثرة طرقه وتعدد خمرجيه ،إال جاهل بالصناعة احلديثية ،أو معاند متعصب».

ً
وقالوا عالمة الواحد من األبدال أن يكون عقيما!
قال ابن حجر يف لس�ان امليزان« :506/2:قال اإلمام أمحد ريض اهلل عنه :من عالمة األبدال

أنه ال يولد هلم ،وكان محاد بن سلمة من األبدال ،ومل يولد له»!

ويف هتذيب الكامل« :264/7:وقال ش�هاب بن املعمر البلخي :كان محاد بن س�لمة ُيعد من

األب�دال ،وعالم�ة األبدال أن ال يولد هلم ،تزوج س�بعني امرأة فلم يولد له» .بل جعلوا ذلك

حديث ًا عن عيل×! ففي مغني املحتاج« :11/1:عن عىل ريض اهلل تعاىل عنه :األبدال بالش�ام

والنجباء بمرص والعصائب بالعراق ،أي الزهاد ،وعالمة األبدال أن ال يولد هلم».
وهوكالم نسخوه من اليهودية والنرصانية نسخ ًا!

وبسبب األبدال وقعوا في عقيدة اإلمامة الربانية!
ف�ر أتباع اخلالفة من عقيدة اإلمامة الربانية ،لكنهم وقعوا فيها يف عقيدة األبدال! فاألبدال عندهم
َّ

شخص استبدله اهلل بآخر ،وهم سبب الرزق واملطر والنرص!
نخبة خمتارة يف كل عرص ،وك َّلام مات منهم
ٌ
وبعمله�م ه�ذا فرضوا على اهلل تعاىل منظوم�ة أئمة ،مل ينزل هب�م س�لطان ًا! وجعلوهم خلفاء

النبي‘ووس�ائط الرمحة ،ثم فرضوا عىل اهلل إعط�اء هذا املقام ملن هب ودب برشط أن يكون
م�ن العج�م المن الع�رب! وزعموا أن من ق�ال كل ي�وم« :اللهم ارحم أمة حمم�د» يكون من
األبدال ،ويصري خليفة للنبي‘به ترزق األمة وتنرص وحتيا!

ق�ال العجلوين يف كش�ف اخلف�اء« :28/1:فائدة :لألبدال عالمات :منه�ا ما ورد يف حديث

مرفوع :ثالث من كن فيه فهو من األبدال :الرضا بالقضاء ،والصرب عن املحارم ،والغضب
هلل .ومنه�ا :م�ا نقل عن معروف الكرخي أنه قال :من قال :اللهم ارحم أمة حممد يف كل يوم

كتب�ه اهلل م�ن األبدال .وه�و يف احللية أليب نعيم بلفظ :من ق�ال يف كل يوم عرش مرات اللهم
أصلح أمة حممد ،اللهم فرج عن أمة حممد ،اللهم ارحم أمة حممد ،كتب من األبدال .ومنها:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي

األبدال

نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

333

ما نقل عن بعضهم أنه قال :عالمة األبدال أهنم ال يولد هلم» .انتهى.

والعجي�ب أهنم رفضوا منظومة األئمة الربانيين من العرتة الطاهرة^وأحاديثهم صحيحة

متوات�رة! وآمن�وا باألبدال واألولي�اء ،وأحاديثهم قليلة وفيها مكذوب! وق�د تنبه ابن تيمية إىل
ل�وازم عقي�دة األبدال فأنكرهم ،كما تنبه إىل أن لوازم حديث «أنا مدين�ة العلم وعيل باهبا» وأنه
حيرص تلقي الدين الصحيح بعيل×فأنكره!

لكن�ه وق�ع يف تناق�ض فوقع م�ن اجلهة األخ�رى من الس�طح! فأعط�ى مقام األب�دال ومقام

األئم�ة^إىل الس�حرة وش�ياطني اجل�ن! وزع�م أهنم يق�درون على املعجزات ،ونق�ل عنهم

معج�زات ال يقبله�ا للنب�ي واألئمة م�ن عرتته‘! وزعم أنه ش�خصي ًا عنده جن�ي يتمثل به،
ويفعل له اخلريات!

ق�ال الرتمذي يف ن�وادر األصول« :263/1:عن حذيفة بن اليامن قال :األبدال بالش�ام وهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ثالث�ون رجالً ،على منهاج إبراهي�م× ،كلام مات رج�ل أبدل اهلل مكانه آخ�ر ،فالعصب
بالع�راق أربع�ون رجلاً ،كلام مات رج�ل أبدل اهلل مكان�ه آخر ،عرشون منه�م عىل اجتهاد

عيسى بن مريم ،وعرشون منهم قد أوتوا مزامري آل داود ،والعصب رجال تشبه األبدال...
وروي يف اخلبر أن األرض ش�كت إىل اهلل تع�اىل ذه�اب األنبي�اء وانقطاع النب�وة ،فقال هلا:

سوف أجعل عىل ظهرك صديقني أربعني فسكنت»!

وق�ال القيصري يف رشح الفصوص« :129/وعند انقطاع النبوة أعني نبوة التش�ـريع بإمتام

دائرهتا وظهور الوالية من الباطن ،انتقلت القطبية إىل األولياء مطلق ًا ،فال يزال يف هذه املرتبة
واحد منهم قائم يف هذا املقام ،لينحفظ به هذا الرتتيب والنظام».

وهك�ذا متس�ك القوم بالظني ،وردوا حديث النبي‘القطعي ال�ذي دهلم عىل إمام األبدال

بقول�ه‘« :إين ت�ارك فيك�م الثقلين كت�اب اهلل عز وج�ل وعتريت ..وإن اللطي�ف اخلبري
علي احل�وض ،فانظــ�روين ب�م ختلفـــ�وين فيهام».
أخبرين أهنما ل�ن يفرتقــ�ا حتى ي�ردا َّ
«مسند أمحد17/3:و14و 26و ،59وعرشات املصادر».

فاحلم�د هلل ال�ذي هدان�ا لوالي�ة العترة الطاه�رة^ ،وأعاذن�ا م�ن والي�ة األن�داد الذي�ن

اخرتعهم الناس!
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**

الفصل الرابع عشر

نصر باملالئكة
ينصر اهلل اإلمام املهدي× باملالئكة

ينادي جبرئيل باسم المهدي× و إسم أبيه×

وقد روت أحاديث هذا النداء مصادر اجلميع ،ومن رواياته« :ينادي ٍ
مناد من السماء باس�م

القائم ،فيسمع ما بني املرشق إىل املغرب ،فال يبقى راقد إال قام ،وال قائم إال قعد ،وال قاعد

إال قام عىل رجليه من ذلك الصوت ،وهو صوت جربئيل الروح األمني»« .غيبة الطويس»274/

أول من يبايعه جبرئيل×وتأتيه أجناد المالئكة
اإلرشاد« :363/عن الصادق×قال :إذا أذن اهلل تعاىل للقائم يف اخلروج ،صعد املنرب فدعا

الناس إىل نفسه ،وناشدهم باهلل ودعاهم إىل حقه ،وأن يسري فيهم بسنة رسول اهلل‘ويعمل

فيه�م بعمله ،فيبعث اهلل جل جالله جربئيل×حتى يأتيه ،فينزل عىل احلطيم يقول :إىل أي

ش�ئ تدعو؟فيخربه القائم فيقول جربئيل :أنا أول من يبايعك،أبس�ط يدك فيمسح عىل يده،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�د واف�اه ثالث مائة وبضعة عشر رج ً
ال فيبايعون�ه ويقيم بمكة حتى يت�م أصحابه عرشة
آالف نفس ،ثم يسري منها إىل املدينة».

ويف العي�ايش« :254/2:عن الصادق× :إن أول من يباي�ع القائم جربئيل×ينزل عليه

ال على البيت احلرام ورج ً
يف ص�ورة طير أبي�ض فيبايعه ،ثم يضع رج ً
ال على بيت املقدس،
ُ
َ ىَ َ ْ ُ َ َ
اهلل فال ت ْس َت ْع ِجل ُوه».
ثم ينادي بصوت رفيع يسمعه اخلالئق :أت أمر ِ
َ
َ
َّ ْ ُ ُ مْ ُ ْ
الض َط َّر ِإذا َد َع ُاه ،قال:
ويف النعامين« :314/عن اإلمام الباقر×يف قوله تعاىل :أمن ي ِج�يب
نزلت يف القائم×وكان جربئيل×عىل امليزاب يف صورة طريأبيض ،فيكون أول خلق اهلل
مبايعة له أعني جربئيل ،ويبايعه الناس الثالث مائة وثالثة عرش ،فمن كان ابتيل باملسري واىف

يف تلك الس�اعة ،ومن مل يبتل باملسير ُفقد من فراشه ،وهو قول أمرياملؤمنني×:املفقودون
َ
ْ
ً
َ ْ َ ُ ْ خَ
ات أ ْي َن َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
اهلل ِجيعا .قال:
من فرش�هم وهو قول اهلل عز وجل:فاست ِبقوا
ال ْي َر ِ
ِ
اخلريات الوالية لنا أهل البيت».
ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :472/ع�ن أيب عبد اهلل×قال :إذا أراد اهلل قي�ام القائم بعث جربئيل

يف ص�ورة طائ�ر أبي�ض ،فيض�ع إح�دى رجليه على الكعب�ة واألخ�رى على بيت املقدس
ُ
َ ىَ َ ْ ُ َ َ
اهلل ف�ل�ا ت ْس َ���ت ْع ِجل ُوه ،ق�ال :فيحضر القائ�م فيصلي
ث�م ين�ادي بأعلى صوت�ه :أت أم���ر ِ
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عن�د مق�ام إبراهيم×ركعتني ،ثم ينرصف وحواليه أصحابه ،وهم ثالث مائة وثالثة عرش

رج ً
ال إن فيهم ملن يرسي من فراشه ليالً .فيخرج ومعه احلجر فيلقيه فتُعشب األرض».
َ
َ
ىَ ْ ُ َ
اهلل فال
ويف غيب�ة النعماين ،204/و« :251ع�ن أيب عبداهلل×يف قوله اهلل عز وج�ل :أت أمر ِ
ُ
َ
ت ْس َ���ت ْع ِجل ُوه ،قال :هو أمرنا ،أمر اهلل عز وجل أن ال ُيس�تعجل به حتى يؤيده اهلل بثالثة أجناد:
املالئك�ة ،واملؤمنين ،والرعب .وخروجه×كخروج رس�ول اهلل‘ ،وذلك قوله تعاىل:
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ حْ
ّ
َ
كما أخرجك ر بك ِمن بي ِتك ِبال ِق».
ويف ال�كايف« :184/4:ع�ن بكير ب�ن أعني قال :س�ألت أب�ا عب�د اهلل× :ألي علة وضع
احلج�ر يف الرك�ن ال�ذي ه�و في�ه ومل يوض�ع يف غيره ،وألي علة ُي َق َّب�ل ،وألي عل�ة أخرج

م�ن اجلن�ة ،وألي علة وضع امليثاق والعهد فيه ومل يوضع يف غريه ،وكيف الس�بب يف ذلك؟

ختربين جعلني اهلل فداك فإن تفكري فيه لعجب.

ق�ال :فقال× :س�ألت وأعضلت يف املس�ألة واس�تقصيت فافهم اجل�واب ،وفرغ قلبك

وأصغ س�معك ،أخربك إن شاء اهلل :إن اهلل تبارك وتعاىل وضع احلجر األسود وهي جوهرة
أخرج�ت م�ن اجلن�ة إىل آدم×فوضع�ت يف ذلك الرك�ن لعلة امليث�اق ،وذلك أن�ه ملا أخذ

م�ن بن�ي آدم من ظهورهم ذريته�م ،حني أخذ اهلل عليه�م امليثاق يف ذلك امل�كان ،ويف ذلك

امل�كان ت�راءى هل�م ،ومن ذلك امل�كان هيبط الطري عىل القائ�م ،فأول من يبايع�ه ذلك الطائر

وهو واهلل جربئيل ،وإىل ذلك املقام يسند القائم ظهره ،وهو احلجة والدليل عىل القائم×،

وه�و الش�اهد ملن واف�اه يف ذلك املكان ،والش�اهد على من أدى إلي�ه امليث�اق والعهد الذي
أخذ اهلل عز وجل عىل العباد».

ويف اهلداي�ة« :31/ع�ن مدلج بن هارون بن س�عيد ق�ال :س�معت أمرياملؤمنني× يقول

لعمر ،يف كالم طويل ،إىل أن قال :فبكى عمر وقال :إين أعوذ باهلل مما تقول ،قال :فهل لذلك

عالم�ة؟ ق�ال :نع�م ،قتل فظيع وموت رسيع وطاعون ش�نيع ،وال يبقى م�ن الناس يف ذلك

الوقت إال ثلثهم ،وينادي مناد من السماء باسم رجل من ولدي ،وتكثر اآليات حتى يتمنى
األحي�اء املوت مما يرون من األهوال ،فمن هلك استراح ،وم�ن يكون له عند اهلل خري نجا،
ث�م يظهر رجل من ولدي يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئ�ت ظل ًام وجور ًا ،يأتيه اهلل ببقايا
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قوم موس�ى×وجيئ له أصحاب الكهف ،ويؤيده اهلل باملالئكة واجلن وشيعتنا املخلصني،
وينزل من السامء قطرها ،وخترج األرض نباهتا».

مع المهدي×راية النبي‘ومالئكتها
النعماين« :307/ع�ن أيب بصير :ق�ال أب�و عب�د اهلل× :الخي�رج القائ�م حت�ى يك�ون

تكمل�ة احللق�ة ،قلت:وك�م احللق�ة؟ ق�ال :عشرة آالف .جربئي�ل ع�ن يمين�ه ،وميكائي�ل
ع�ن يس�اره ،ث�م هيز الراية ويسير هب�ا فاليبق�ى أح�د يف املشرق وال يف املغ�رب إال لعنها.

وه�ي راي�ة رس�ول اهلل‘نزل هب�ا جربئي�ل ي�وم بدر .ث�م قال :ي�ا أب�ا حممد ،ما ه�ي واهلل

ق�ز وال حرير ،قلت :فمن أي ش�ئ ه�ي؟ قال :م�ن ورق اجلنة .نرشها
ُق ْط� ٌن وال كت�ان وال ٌّ

رس�ول اهلل‘يوم ب�در ،ث�م ل ّفها ودفعه�ا إىل عيل× ،مل ت�زل عند عيل حت�ى إذا كان يوم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

البصرة نرشه�ا أمرياملؤمنني×ففت�ح اهلل عليه ثم لفه�ا .وهي عندنا هن�اك ال ينرشها أحد

حت�ى يقوم القائ�م ،فإذا هو قام نرشها ،فل�م يبق أحد يف املرشق واملغرب إال لعنها ،ويسير
الرعب قدامها ش�هر ًا ووراءها ش�هر ًا ،وعن يمينها ش�هر ًا ،وعن يس�ارها ش�هر ًا! ثم قال :يا

أب�ا حمم�د إنه خي�رج موتور ًا غضبان أس�ف ًا ،لغضب اهلل على هذا اخللق ،يك�ون عليه قميص

رس�ول اهلل‘الذي كان علي�ه ي�وم أح�د ،وعاممت�ه الس�حاب ،ودرعه الس�ابغة ،وس�يفه
ذو الفقار .جيرد الس�يف عىل عاتقه ثامنية أش�هر يقتل هرج ًا ،فأول ما يبدأ ببني ش�يبة فيقطع
أيدهي�م ويعلقه�ا يف الكعب�ة وين�ادي مناديه :ه�ؤالء رساق بي�ت اهلل .ثم يتناول قريش� ًا ،فال
يأخذ منها إال الس�يف ،وال يعطيها إال السيف .وال خيرج القائم×حتى ُيقرأ كتابان كتاب

بالبصـرة وكتاب بالكوفة بالربائة من عيل×».

وعن�ه يف البح�ار ،367/52:وفيه« :جيتمعون قزع ًا كقزع اخلريف من القبائل ،ما بني الواحد

واالثنني والثالثة واألربعة واخلمسة والستة والسبعة والثامنية والتسعة والعرشة».

وال ب�د أن يك�ون معنى قوله× :وال خي�رج القائم×حتى ُيقرأ كتاب�ان بالرباءة من عيل..

الخ .أي تعلن الرباءة من عيل وش�يعته ،يف هذين البلدين من قبل حركانت ناصبية ،كام نش�اهد
يف داعش وغريها.
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في مقدمته جبرئيل وفي ساقته إسرافيل^
اإلختصاص« :208/عن حذيفة يقول :س�معت رسول اهلل‘يقول :إذا كان عند خروج

القائ�م ،ينادي مناد من السماء :أهي�ا الناس ُقطع عنك�م مدة اجلباري�ن ،وويل األمر خري أمة
حمم�د ،فاحلق�وا بمك�ة .فيخرج النجباء م�ن مرص ،واألبدال من الش�ام وعصائ�ب العراق،
رهبان بالليل ليوث بالنهار ،كأن قلوهبم زبر احلديد ،فيبايعونه بني الركن واملقام .قال عمران

ب�ن احلصين :يا رس�ول اهلل صف لنا هذا الرج�ل ،قال :هو رجل من ولد احلسين ،كأنه من
رجال ش�نوءة ،عليه عباءتان قطوانيتان ،إس�مه إسمي ،فعند ذلك تفرح الطيور يف أوكارها،

واحليت�ان يف بحارها ،ومتد األهن�ار وتفيض العيون ،وتُنبت األرض ضعف أكلها ،ثم يسير
مقدمته جربئيل وساقته إرسافيل ،فيمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام».

وروت نح�و ذلك مصادر الس�نيني ،كابن مح�اد« :356/1:عن كعب ق�ال :قادة املهدي خري

الناس ،أهل نرصته وبيعته من أهل كوفان واليمن ،وأبدال الش�ام ،مقدمته جربيل وس�اقته
ميكائي�ل ،حمب�وب يف اخلالئق ،يطف�ئ اهلل تعاىل به الفتن�ة العمياء ،وتأم�ن األرض ،حتى إن
امل�رأة لتحج يف مخس نس�وة م�ا معهن رج�ل ،ال تتقي ش�يئ ًا إال اهلل .تعط�ي األرض زكاهتا،

والسامء بركتها».

ويف ابن مح�اد« :366/1:عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال :املهدي مولده باملدينة من

أهل بيت النبي ‘ إس�مه إس�م نبي ومهاج�ره بيت املقدسُّ ،
كث اللحي�ة أكحل العينني،

ب�راق الثناي�ا ،يف وجهه خ�ال ،أقنى أجىل ،يف كتف�ه عالمة النبي‘ .خي�رج براية النبي من
مرط خمملة س�وداء مربعة فيها حجر ،مل تنرش منذ تويف رس�ول اهلل‘وال تنشـر حتى خيرج

امله�دي× ،يم�ده اهلل بثالثة آالف م�ن املالئكة يضـرب�ون وجوه من خالفه�م وأدبارهم،

يبعث وهو ما بني الثالثني إىل األربعني».

وعنه الشافعي ،515/وعقد الدرر 37/واحلاوي ،73/2:ومجع اجلوامع .104/2:ويف تذكرة القرطبي:700/2:

وفيه :تكون املالئكة بني يديه.
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وينصره اهلل بأنواع من المالئكة
يف النعماين« :195/أن أمرياملؤمنني×ق�ال على املنبر :إذا هلك اخلاط�ب وزاغ صاحب

العرص ،وبقيت قلوب تتقلب فمن خمصب وجمدب ،هلك املتمنون ،واضمحل املضمحلون،

وبق�ي املؤمنون وقليل ما يكون�ون ،ثالث مائة أو يزيدون ،جتاهد معهم عصابة جاهدت مع

رسول اهلل‘يوم بدر ،مل تقتل ومل تمَ ُت» .ثم قال النعامين& :معنى قول أمرياملؤمنني×وزاغ
صاحب العرص :أراد صاحب هذا الزمان الغائب الزائغ عن أبصار هذا اخللق لتدبري اهلل الواقع..

ثم ق�ال أمرياملؤمنني×« :جتاهد معهم عصابة جاهدت مع رس�ول اهلل‘يوم بدر مل تقتل
ومل متت :يريد أن اهلل عز وجل يؤيد أصحاب القائم×هؤالء الثالث مائة والنيف اخلُ َّلص
بمالئكة بدر ،وهم أعدادهم».

ويف خمتصر البصائر«:212/عن أيب محزة الثاميل قال:س�معت أبا جعفر حممد بن عيل يقول:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لو قد خرج قائم آل حممد َلينصـره اهلل باملالئكة املسومني ،واملردفني ،واملنزلني ،والكروبيني.
يكون جربئيل×أمامه ،وميكائيل عن يمينه ،وإرسافيل عن يس�اره ،والرعب مسيرة شهر

أمام�ه ،وخلف�ه ،وع�ن يمينه ،وع�ن شماله ،واملالئكة املقربون ح�ذاءه.أول م�ا يبايعه حممد

رس�ول اهلل‘وعيل صل�وات اهلل عليه .معه س�يف خمرتط .يفت�ح اهلل له ال�روم ،والصني،
والرتك ،والديلم ،والس�ند ،واهلند ،وكابل ش�اه ،واخلزر .يا أبا محزة ،ال يقوم القائم إال عىل

خ�وف ش�ديد وزالزل وفتن�ة وبالء يصيب الن�اس ،وطاعون قبل ذلك ،وس�يف قاطع بني
الع�رب ،واختالف ش�ديد بين الناس ،وتش�تت يف دينهم ،وتغير من حاهل�م ،حتى يتمنى

املتمني املوت صباح ًا ومساء من عظم ما يرى من َك َلب الناس وأكل بعضهم بعض ًا.

وخروج�ه إذا خرج عند األياس والقنوط ،فيا طوبى ملن أدركه وكان من أنصاره ،والويل

كل الويل ملن ناواه وخالف أمره ،وكان من أعدائه.

وسنة جديدة ،وقضاء جديد ،عىل العرب شديد.
ثم قال :يقوم بأمر جديد ،وكتاب جديدُ ،

ليس شأنه إال القتل ،اليستتيب أحد ًا وال تأخذه يف اهلل لومة الئم».

ويف كامل الزيارات«:84/عن أيب عبد اهلل×قال :وكَّل اهلل تعاىل باحلسني× سبعني ألف

ملك يصلون عليه كل يوم ،شعث ًا غرب ًا منذ يوم قتل إىل ما شاء اهلل ،يعني بذلك قيام القائم».
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ويف عيون أخبار الرضا×« :233/1:عن الريان بن شبيب قال :دخلت عىل الرضا يف أول

يوم من املحرم ..فقال من حديث :ولقد نزل إىل األرض من املالئكة أربعة آالف لنرصه فلم
يؤذن هلم ،فهم عند قربه ش�عث غرب إىل أن يقوم القائم×فيكونون من أنصاره ،وشعارهم

يا لثارات احلسني».

ويف كام�ل الزي�ارات« :119/ع�ن أبان ب�ن تغلب ،ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :كأين بالقائم

عىل نجف الكوفة وقد لبس درع رس�ول اهلل‘ ،فينتفض هو هبا فتس�تدير عليهِّ ،
فيغش�يها
بحداجة من إس�تربق ،ويركب فرس� ًا أدهم بني عينيه ش�مراخ ،فينتفض ب�ه انتفاضة اليبقي

أهل بلد إال وهم يرون أنه معهم يف بالدهم.

فينشر راية رس�ول اهلل‘عمودها من عمود العرش وس�ائرها من نصـ�ر اهلل ،ال هيوي

هزها مل يبق مؤم�ن إال صار قلبه كزب�ر احلديد ،ويعطى
هب�ا إىل ش�ئ أب�د ًا إال هتكه اهلل ،ف�إذا ّ
املؤمن قوة أربعني رجالً ،وال يبقى مؤمن إال دخلت عليه تلك الفرحة يف قربه ،وذلك حني
يت�زاورون يف قبوره�م ويتبارشون بقيام القائم ،فينحط عليه ثالثة عش�ـر ألف ملك وثالث

مائ�ة وثالث�ة عرش مل�ك ًا! قلت :كل ه�ؤالء املالئكة؟ ق�ال :نعم ،الذين كان�وا مع نوح×

يف الس�فينة ،والذي�ن كان�وا م�ع إبراهيم×حين ألق�ي يف الن�ار ،والذي�ن كان�وا م�ع

موس�ى×حني فلق البحر لبني إرسائيل ،والذين كانوا مع عيس�ى ×حني رفعه اهلل إليه،

وأربعة آالف ملك مع النبي‘مس�ومني وألف مردفني ،وثالث مائة وثالثة عرش مالئكة
بدريين ،وأربع�ة آالف ملك هبطوا يريدون القتال مع احلسين×فلم يؤذن هلم يف القتال،

فهم عند قربه ش�عث غرب يبكونه إىل يوم القيامة ،ورئيس�هم ملك يقال له منصور ،فال يزوره
زائ�ر إال اس�تقبلوه وال يودعه مودع إال ش�يعوه ،وال يمرض مري�ض إال عادوه ،واليموت
مي�ت إال صلوا عىل جنازته واس�تغفروا له بعد موته .وكل ه�ؤالء يف األرض ينتظرون قيام
القائم×إىل وقت خروجه».

أقول:يسأل البعض كيف يعرف اإلمام الصادق×خرب املالئكة وهل يوحى اليه؟ واجلواب:

عل�م كتبه هلم جدهم رس�ول اهلل‘ .كام أن الوحي ال�ذي انقطع بوفاة
أن األئمة^عنده�م ٌ

النبي‘هو وحي النبوة وليس وحي اإلمامة ،وقد أوحى اهلل تعاىل إىل أم موسى وإىل النحل!
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«راجع يف علم األئمة^كتاب :ينابيع املعاجز وأصول الدالئل للسيد البحراين.»+

ويف النعماين« :244/ع�ن علي ب�ن أيب مح�زة ق�ال :ق�ال أب�و عب�د اهلل× :إذا ق�ام القائم

ٌ
صلوات اهلل عليه ،نزلت مالئكة بدر وهم مخس�ة آالفٌ ،
وثلث عىل
ثلث عىل خيول ش�هب،

حل ُّو؟ قال :هي احلمر».
خيول ُب ْلق ،وثلث عىل خيول ُح ّو ،قلت :وما ا ُ

ويف تفسري العيايش« :197/1:عن رضيس عن أيب جعفر×قال :إن املالئكة الذين نرصوا

حممد ًا‘ي�وم ب�در يف األرض ،ما صع�دوا بعدُ واليصعدون حت�ى ينصـروا صاحب هذا

األمر ،وهم مخسة آالف».

**

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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الفصل الخامس عشر

املؤمنون الثابتون
فضل املؤمنني الثابتني يف غيبته ×

أيها المستعجلون :إن اهلل اليعجل لعجلة العباد!
ضخ�م ،وهو من
مش�ـروع
إن مشروع إهن�اء الظلم م�ن األرض وإقام�ة دولة العدل اإلهلي
ٌ
ٌ

رقي فكري ،ورسوخِ إيامن .هلذا
صلب املخطط الرباين حلياة اإلنس�ان ،لكن اس�تيعابه حيتاج اىل ٍّ
كانت مش�كلة الناس أهنم يس�تعجلون النصر ،بينام بنى اهلل عز وجل فعله على قوانني ِ
وحكم،
يعلمها هو وال يعلمها الناس.

وهلذا وجه النبي‘واألئمة^الناس ألن يوس�عوا أفقه�م وينتظروا الفرج .ففي الكايف:

هزم« :ذكرنا عن�ده -الصادق× -ملوك آل فالن فقال :إنام هلك الناس من
 ،369/1ق�ال ُم َّ

اس�تعجاهلم هل�ذا األم�ر ،إن اهلل عز وجل ال يعجل لعجل�ة العباد ،إن هلذا األم�ر غاية ينتهي
إليها ،فلو قد بلغوها مل يستقدموا ساعة ومل يستأخروا».

وروت مص�ادر الس�نيني ش�بيه ًا بذل�ك ففي يف س�نن الرتم�ذي« :565/5:عن عب�د اهلل :قال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رس�ول اهلل‘ :س�لوا اهلل م�ن فضله ،ف�إن اهلل عز وج�ل حيب أن يس�أل ،وأفض�ل العبادة
انتظار الفرج»

والطرباين الكبري ،124/10:عن أيب األحوص عن عبد اهلل .ويف مسند الشهاب ،62/1:عن ابن عمر :انتظار الفرج

بالصبر عب�ادة .ويف ،63/عن ابن عباس ،وتاريخ بغ�داد ،154/2:عن أنس :انتظار الفرج عب�ادة .ورواه يف تلخيص

املتش�ابه ،228/1:كتاريخ بغداد ،ومصابيح البغوي ،140/2:كالرتمذي من حس�انه ،ومثله جامع األصول،19/5:
والرتغي�ب ،482/2:واجلام�ع الصغري 416/1:كتاري�خ بغداد .ومجع اجلوام�ع ،547/1:عن الرتم�ذي والطرباين،

واملنهاج يف شعب اإليامن ،376/3:كالشهاب ،وفيض القدير 51/3:و 52/و ،108/4:عن اجلامع الصغري .واملسند
اجلامع ،74/12:وكش�ف اخلفاء ،558/1:عن ابن مس�عود ،وتفسير املاوردي ،478/1 :ومج�ع الفوائد،341/3:
واملعجم األوسط ،79/6:وجامع األحاديث ،185/والوسيط ،44/2:والكشف والبيان.300/3:

النبي ‘ :بعدي يجئ زمن الصبر!
يف الطرباين الكبري« :225/10:عن ابن مسعود ،قال النبي‘ :إن من ورائكم زمان صرب،

للمتمسك فيه أجر مخسني شهيد ًا ،فقال عمر :يا رسول اهلل منا أو منهم؟ قال :منكم».

ومس�ند الش�اميني .3/1:وجمم�ع الزوائ�د ،282/7:ومج�ع اجلوام�ع ،276/1:ونح�وه الب�زار،178/5:

وأبو داود ،123/4:وابن ماجة ،1330/2:والرتمذي ،257/5 :وكشف اخلفاء.535/2:
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وم�ن مصادرن�ا :غيب�ة الط�ويس« :275/عن عب�د اهلل بن س�نان ،عن أيب عب�د اهلل× قال:

ُ
الرجل الواحد منهم له أجر مخسني منكم ،قالوا:
قال رسول اهلل‘ :سيأيت قوم من بعدكم،
يا رس�ول اهلل نحن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل فينا القرآن! فقال :إنكم لو تحَُ َّملون ما

حمُ ِّلوا مل تصربوا صربهم».

ويف كامل الدين« :323/1:عن عمرو بن ثابت قال :قال عيل بن احلسني سيد العابدين× :من

ثبت عىل مواالتنا يف غيبة قائمنا ،أعطاه اهلل عز وجل أجر ألف شهيد ،من شهداء بدر وأحد».
ويف كمال الدي�ن« :288/1:عن أمرياملؤمنين× :قال رس�ول اهلل‘يف حديث طويل:

ياعيل ،واعلم أن أعجب الناس إيامن ًا وأعظمهم يقين ًا ،قوم يكونون يف آخر الزمان ،مل يلحقوا
النب�ي ،وحجبت عنهم احلجة ،فآمنوا بس�واد عىل بي�اض» .أي مل يدركوا نبيهم ،وغاب عنهم

إمامهم فآمنوا بام وصل إليهم مكتوب ًا من القرآن والسنة.

ويف كامل الدين 287/2:و« :644عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر ،عن أبيه س�يد العابدين

علي ب�ن احلسين ،ع�ن أبي�ه س�يد الش�هداء احلسين ب�ن علي ،ع�ن أمرياملؤمنني^قال:
قال رسول اهلل‘ :أفضل العبادة انتظار الفرج».

ويف ال�كايف 260/4:و« :22/5:ع�ن حممد بن عبد اهلل قال :قل�ت للرضا× :جعلت فداك

إن أيب حدثن�ي ع�ن آبائك^أنه قيل لبعضهم :إن يف بالدن�ا موضع رباط يقال له :قزوين،

فحجوه،
وع�دو ًا يقال له الديلم ،فهل من جه�اد أو هل من رباط؟ فقال :عليكم هبذا البيت ُ
ث�م ق�ال :فأعاد علي�ه احلديث ثلاث مرات كل ذل�ك يقول :عليك�م هبذا البي�ت فحجوه،

ث�م ق�ال يف الثالثة :أما يرىض أحدكم أن يكون يف بيته ينفق عىل عياله ينتظر أمرنا ،فإن أدركه
كان كمن ش�هد مع رس�ول اهلل‘بدر ًا ،وإن مل يدركه كان كمن كان مع قائمنا يف فس�طاطه
هكذا وهكذا ،ومجع بني سبابتيه ،فقال أبو احلسن× :صدق ،هو عىل ما ذكر».

ويف أمايل الطويس«:19/2:عن عيل بن احلسين× :قال رسول اهلل‘:من ريض من اهلل

بالقليل من الرزق ،ريض اهلل منه بالقليل من العمل ،وانتظار الفرج عبادة».

ويف حتف العقول« :403/عن اإلمام موسى بن جعفر×يف حديث طويل :أفضل العبادة

بع�د املعرف�ة انتظ�ار الف�رج» .ويف غيبة الط�ويس« :276/عن احلس�ن بن اجلهم قال :س�ألت
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أبا احلس�ن×عن ش�ئ من الفرج ،فقال :أو لست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ قلت:
ال أدري إال أن تعلمني ،فقال :نعم انتظار الفرج من الفرج».

ويف املناقب«:425/4:ومم�ا كت�ب×إىل أيب احلس�ن علي ب�ن احلسين بن بابوي�ه القمي:

اعتصم�ت بحبل اهلل ،بس�م اهلل الرمحن الرحيم ،واحلم�د هلل رب العاملين ،والعاقبة للمتقني
واجلن�ة للموحدي�ن والنار للملحدين ،وال ع�دوان إال عىل الظاملني ،وال إله إال اهلل أحس�ن

اخلالقين ،والصلاة عىل خري خلق�ه حممد وعرتت�ه الطاهرين .منها :علي�ك بالصرب وانتظار
الفرج .قال النبي‘ :أفضل أعامل أمتي انتظار الفرج واليزال شيعتنا يف حزن حتى يظهر

ولدي الذي برش به النبي‘يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كما ملئت جور ًا وظل ًام ،فاصرب يا
شيخي يا أبا احلسن عيل و ْأ ُمر مجيع شيعتي بالصرب ،فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقني .والسالم عليك وعىل مجيع شيعتنا ورمحة اهلل وبركاته».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف الكيش« :138/عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة وابنيه احلس�ن واحلسين ،عن عبد اهلل بن

زرارة ق�ال :ق�ال يل أب�و عبد اهلل× :إقرأ عىل والدك السلام وقل له :إين إنما أعيبك دفاع ًا

من�ي عن�ك ،فإن الناس والعدو يس�ارعون إىل كل م�ن قربناه ومحدنا مكان�ه إلدخال األذى
فيم�ن نحبه ونقرب�ه ،ويرمونه ملحبتنا له وقربه ودنوه منا ،وي�رون إدخال األذى عليه وقتله،

وحيمدون كل من عبناه نحن.

ول�و أذن لنا لعلمت�م أن احلق يف الذي أمرناكم به ،فردوا إلينا األمر وس�لموا لنا واصربوا

ألحكامنا وارضوا هبا ،والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي اسرتعاه اهلل خلقه ،وهو أعرف

بمصلحة غنمه يف فساد أمرها ،فإن شاء فرق بينها ،لتسلم ثم جيمع بينهام ،ليأمن من فسادها

وخ�وف عدوه�ا ،يف آثارما ي�أذن اهلل «كذا ،واملعنى حس�ب ما ي�أذن اهلل» ويأتيها باألمن من
مأمنه والفرج من عنده .عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم،
ول�و قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ،ثم اس�تأنف بكم تعليم القرآن ورشائع الدين واألحكام
والفرائض كام أنزله اهلل عىل حممد‘ ،ألنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكار ًا شديد ًا،

ثم مل تستقيموا عىل دين اهلل وطريقه إال من حتت حد السيف فوق رقابكم.

إن الن�اس بع�د نبي اهلل×رك�ب اهلل هبم س�نة م�ن كان قبلكم ،فغّي�رّ وا وبدل�وا وحرفوا
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وزادوا يف دي�ن اهلل ونقص�وا من�ه ،فام من ش�ئ عليه الن�اس اليوم إال وهو منح�رف عام نزل

ب�ه الوح�ي من عن�د اهلل ،فأجب رمحك اهلل من حي�ث تدعى إىل حيث تدع�ى ،حتى يأيت من
يستأنف بكم دين اهلل استيناف ًا».

روح اإلنتظار واألمل..من الفرج
قال العيايش يف تفسريه« :20/2:عن أمحد بن حممد ،عن أيب احلسن الرضا× قال :سمعته
ُ
ّ
ْ
يقول :ما أحس�ن الصرب وانتظار الفرج ،أما سمعت قول العبد الصالح :فان َت ِظ ُر وا ِإ ِ ين َم َعك ْم
ِم َ
ال ْن َت ِظر ي َ
���ن مْ ُ
���ن .أو لي�س تعلم أن انتظ�ار الفرج من الف�رج؟ ثم ق�ال :إن اهلل تبارك وتعاىل
ِ
يقولَ :و ْار َت ِق ُبوا إ ّن َم َع ُك ْم َر ِق ٌ
يب».
ِِ ي

ويف كامل الدين« :645/2:عن حممد بن الفضيل ،عن أيب احلسن الرضا×قال :سألته عن
ّ
ْ
ش�ئ يف الف�رج فق�ال :أو ليس تعلم أن انتظار الف�رج من الفرج ،إن اهلل يق�ول :فان َت ِظ ُر وا ِإ ِ ين
ال ْن َت ِظر َ
َم َع ُك ْم ِم َن مْ ُ
ين».
ِ
ق�ال أبو بصري«:قلت أليب عبد اهلل× :جعلت فداك متى الفرج؟ فقال :يا أبا بصري وأنت

ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا األمر فقد فرج عنه النتظاره»« .الكايف.» 371/1:
َ َْ
ويف تفسير القم�ي« :384/1:عن اإلم�ام الباقر× :وقول�هَ :ه ْ���ل َي ْن ُظ ُ���ر َ
ون ِإال أ ْن تأ ِت ُي ُم
َ ُ َ ْ َ
َ
َ
َ
القائم.ك َذ ِل َك َف َع َ���ل ّال ِذ َ
مْ َ
ين ِم ْن
الال ِئك���ة أ ْو َي���أ ِ ي َت أ ْم ُ���ر َر ّ ِبك :من العذاب ،واملوت ،وخ�روج
َ
َ
ُ
َ
اب ْم َس ّي َئ ُ
َق ْب ِله ْم َو َما َظ َل َم ُه ُم ُ
اهلل َو َل ِك ْن َك ُانوا أ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ون .وقولهَ :فأ َص هَ ُ
ات َما َع ِملوا َو َحاق
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ب ْم َما كانوا ب ِه َي ْس هَ ْتزئ َ
ون :من العذاب يف الرجعة».
ِ
ِ
هِ ِ

الخطأ في األمل اليضر ..واليأس كله خطأ
يف الكايف« :369/1:عن عيل بن يقطني :قال يل أبو احلس�ن× :الش�يعة ت َُر َّبى باألماين منذ

مئتي سنة ،قال :وقال يقطني البنه عيل بن يقطني :ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن؟

قال :فقال له عيل :إن الذي قيل لنا ولكم كان من خمرج واحد ،غري أن أمركم حرض فأعطيتم

حمض�ه ،ف�كان كام قيل لكم ،وإن أمرنا مل حيضـر ف ُع ِّللنا باألماين ،فلو قيل لنا :إن هذا األمر ال

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة

املؤمنونالثابتون

بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

347

يكون إىل مئتي س�نة أو ثالث مائة س�نة لقس�ت القلوب ،ولرجع عامة الناس عن اإلسالم،

ولكن قالوا :ما أرسعه وما أقربه ،تألف ًا لقلوب الناس ،وتقريب ًا للفرج».

فضل المؤمنين المنتظرين لظهوره #
يف كمال الدی�ن ،338/ 1:ع�ن املفضل قال« :س�معت الصادق جعفر ب�ن حممد× يقول:

من مات منتظر ًا هلذا األمر ،كان كمن كان مع القائم يف فس�طاطه ،ال بل كان كالضارب بني
يدي رسول اهلل |بالسيف».

ويف املحاس�ن« :173/عن عبد احلميد الواس�طي قال :قلت أليب جعفر× :أصلحك اهلل

واهلل لق�د تركن�ا أس�واقنا انتظار ًا هل�ذا األمر ،حتى أوش�ك الرجل منا يس�أل يف يديه! فقال:
ي�ا عب�د احلميد أترى من حبس نفس�ه عىل اهلل الجيعل اهلل له خمرج ًا؟ بلى واهلل ليجعلن اهلل له

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مت
خمرج� ًا ،رحم اهلل عبد ًا حبس نفس�ه علينا ،رح�م اهلل عبد ًا أحيا أمرنا .ق�ال :فقلت :فإن ُّ

أدركت القائم من آل حممد نرصته كاملقارع معه
قبل أن أدرك القائم؟ فقال :القائل منكم إن
ُ

بسيفه ،والشهيد معه له شهادتان».

ويف كمال الدين« :357/1:عن أيب بصري قال :ق�ال الصادق جعفر بن حممد×يف قول اهلل
َ َْ ً
مَ َ ُ
َ ُ َ َ
ُ
َ
َْ َ
ات َر ّ ِبك ال َي ْنف ُع نفسا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َب ْت ِ يف
يأت َب ْعض َآي ِ
عز وجل :يوم ِ ي
َ
ِإ َميانهِ َ ا خ ْي ًرا ،يعني خروج القائم املنتظر منا.ثم قال:يا أبا بصري طوبى لشيعة قائمنا املنتظرين
َ َ َ
َ ٌ َ
ْ
َ
َ
اهلل ال خ ْوف َعل هْ ِي ْم
اء
ي
ل
و
أ
ِ
لظهوره يف غيبته ،واملطيعني له يف ظهوره ،أولئك أولياء اهلل :أال ِإ ّن ِ
َوال ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون».
كامل الدين ،656/2:عن املفضل قال :سألت الصادق×عن قول اهلل عز وجلَ :وا ْلعَصرْ ِ إِ َّن
َّ ْ َ َ َ ُ
ِ
األن َْس َ
�ان َل ِفي ُخسرْ ٍ ؟ قال « :العرصعرص خروج القائمِ .إن ِاأل نس
���ان ل ِ يف خ ْس ٍر :يعني أعداءنا.
َ
َ َ ُ
َّ
���ن َآم ُ
اص ْوا ب حْ َ
ات :يعني بمواس�اة اإلخ�وانَ .و َت َو َ
الص َ
إال ّال ِذي َ
ال ّ ِق:
ال
وا
ل
م
ع
و
بآياتنا.
يعني
وا:
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َْ
َ
َ
َ
يعني باإلمامة.وت َواص ْوا ِبالصب ِر :يعني يف الفرتة».
فاملؤمنني املنتظرين يف الروايتني ،ألهنم مسثنون من اخلرسان والذم.
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األئمة يهدئون اندفاع شيعتهم ويعلمونهم انتظارالفرج
أميرالمؤمنين × :التيأسوا من َر ْوح اهلل
اخلص�ال« :610/2:ع�ن أيب بصير وحمم�د ب�ن مس�لم،عن أيب عبد اهلل×ق�ال :حدثن�ي

�م أصحابه يف جملس واح�د أربع مائة
أيب ع�ن جدي ع�ن آبائ�ي^أن أمرياملؤمنني×ع َّل َ

باب مما يصلح للمس�لم يف دينه ودنياه ...جاء فيها :إنتظروا الفرج وال تيأس�وا من َر ْوح اهلل،
ف�إن أح�ب األعامل إىل اهلل عز وجل انتظار الفرج ،ما دام علي�ه العبد املؤمن ،واملنتظر ألمرنا

كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل».

سنة اهلل في غربلة المؤمنين وتنقية الشيعة
النعماين« :209/ع�ن أمرياملؤمنني×أن�ه ق�ال :كون�وا كالنح�ل يف الطير ،لي�س ش�ئ

م�ن الطير إال وه�و يس�تضعفها ،ولو علم�ت الطري م�ا يف أجوافها م�ن الربك�ة مل تفعل هبا

ذلك ،خالطوا الناس بألس�نتكم وأبدانكم ،وزايلوهم «انفصلوا عنهم» بقلوبكم وأعاملكم،
فوال�ذي نفسي بيده ما ترون م�ا حتبون حتى يتف�ل بعضكم يف وجوه بعض ،وحتى يس�مي

بعضك�م بعض� ًا كذابني ،وحت�ى اليبقى منكم -أو ق�ال من ش�يعتي -إال كالكحل يف العني
وامللح يف الطعام .وسأرضب لكم مثالً ،وهو مثل رجل كان له طعام فن َّقاه وطيبه ،ثم أدخله

بيت� ًا وترك�ه فيه ما ش�اء اهلل ،ثم عاد إليه ف�إذا هو قد أصابه الس�وس فأخرجه ونق�اه وطيبه،

ث�م أع�اده إىل البي�ت فرتكه ما ش�اء اهلل ،ثم ع�اد إليه فإذا هو ق�د أصابته طائفة من الس�وس
فأخرج�ه ونق�اه وطيبه وأعاده ،ومل ي�زل كذلك حتى بقيت منه رزم�ة كرزمة األندر اليرضه

الس�وس ش�يئ ًا! وكذلك أنتم متيزون حتى اليبق�ى منكم إال عصابة الترضها الفتنة ش�يئ ًا».
واألندر :بالضم كدس سنابل احلنطة.

ابن مح�اد« :333/1:ع�ن عيل قال :ال خي�رج املهدي حتى يبصق بعضك�م يف وجه بعض».

وعنه مجع اجلوامع ،103/2:واحلاوي ،68/2:وكنز العامل ،587/14:واملغريب.578/

النعماين ،109/وطبع�ة« :205/ع�ن عمرية بنت نفيل قالت:س�معت احلسين بن عيل×
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يق�ول :ال يك�ون األمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ،ويتف�ل بعضكم يف وجوه
بع�ض ،فيش�هد بعضك�م عىل بعض بالكف�ر ،ويلعن بعضك�م بعض ًا! فقلت ل�ه :ما يف ذلك

الزمان من خري ،فقال احلسني× :اخلري كله يف ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله».
غيبة الطويس« :207/عن عباية األس�دي ،ع�ن أمرياملؤمنني×يقول :كيف أنتم إذا بقيتم

بال إمام هدى وال علم يرى ،يربأ بعضكم من بعض».

ويف كمال الدي�ن« :303/1:عن احلسين×عن أمرياملؤمنني× ،وفيه :للقائ�م منا غيبة

أمدها طويل ،كأين بالشيعة جيولون جوالن النعم يف غيبته يطلبون املرعى فال جيدونه .أال فمن
ثب�ت منه�م عىل دينه ومل يقس قلبه لطول أمد غيبة إمام�ه ،فهو معي يف درجتي يوم القيامة».
ويف النعماين191/و« :192ع�ن عب�د اهلل بن عقبة ع�ن عيل×:كأين بك�م جتولون جوالن

اإلبل تبتغون مرعى وال جتدوهنا يا معرش الشيعة».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اإلمام الباقر× :المنتظر المحتسب كالمجاهد مع اإلمام
يف جممع البيان« :238/9:عن العيايش عن احلرث بن املغرية قال :كنا عند أيب جعفر× فقال:

العارف منكم هذا األمر املنتظر له املحتسب فيه اخلري ،كمن جاهد واهلل مع قائم آل حممد |

بسيفه .ثم قال :بل واهلل كمن جاهد مع رسول اهلل| بسيفه .ثم قال الثالثة :بل واهلل كمن

استشهد مع رسول اهلل‘يف فسطاطه.
َ
ّ
وفيك�م آية من كت�اب اهلل ،قلت :وأي آية جعلت فداك؟ قال :ق�ول اهلل عز وجلَ :وال ِذ َ
ين
ُ َ َ ُ ُ ّ ّ ُ َ ُّ
ُ
ون َوالش َ���ه َد ُاء ِع ْن َد َر هِّ ِبم .ث�م قال :رصتم واهلل صادقني
الص ِديق
اهلل َو ُر ُس ِ���ل ِه أول ِئك هم ِ
َآمن���وا ِب ِ
شهداء عند ربكم».
ويف الكايف« :21/2:عن أيب اجلارود قال :قلت أليب جعفر× :يابن رسول اهلل هل تعرف

م�وديت لك�م وانقطاعي إليكم وم�وااليت إياكم؟ قال :فقال :نعم ،قال :فقلت :فإين أس�ألك

مس�ألة جتيبن�ي فيه�ا فإين مكفوف البصر قليل امليش وال أس�تطيع زيارتك�م كل حني .قال:

هات حاجتك ،قلت :أخربين بدينك الذي تدين اهلل عز وجل به أنت وأهل بيتك ،ألدين اهلل

عز وجل به ؟ قال× :إن كنت أقصـرت اخلطبة فقد أعظمت املسألة ،واهلل ألعطينك ديني
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ودين آبائي الذي ندين اهلل عز وجل به :ش�هادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل‘،

واإلقرار بام جاء من عند اهلل ،والوالية لولينا ،والرباءة من عدونا ،والتسليم ألمرنا ،وانتظار

قائمنا ،واالجتهاد والورع».

ويف دع�وات الراون�دي« :135/قلت أليب جعفر× :إين امرؤ رضير البرص ،كبري الس�ن،

والش�قة فيما بيني وبينكم بعيدة ،وأنا أريد أمر ًا أدين اهلل به وأمتس�ك ب�ه ،وأبلغه من خلفت.

فرددت
عيل ،قال:
ُ
قال :فأعجب بقويل ،فاس�توى جالس� ًا فقال :يا أبا اجلارود كيف َ
قلت ُر َّد َّ
علي�ه ،فق�ال :نعم يا أبا اجلارود :ش�هادة أال إله إال اهلل وحده ال رشيك ل�ه ،وأن حممد ًا عبده
ورس�وله ،وإق�ام الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم ش�هر رمضان ،وحج البي�ت ،ووالية ولينا
وعداوة عدونا ،والتسليم ألمرنا ،وانتظار قائمنا ،والورع ،واإلجتهاد».

ويف الكايف«:80/8:قل�ت «لإلمام الباقر×» :أصلح�ك اهلل إن هؤالء املرجئة يقولون :ما

علين�ا أن نك�ون عىل الذي نحن عليه ،حتى إذا جاء ما تقولون كنا نحن وأنتم س�واء! فقال:

أرس نفاق ًا فال يرغ�م اهلل إال بأنفه ،ومن
ي�ا عب�د احلميد صدقوا من تاب ت�اب اهلل عليه ،ومن َّ
أظهر أمرنا أهرق اهلل دمه ،يذبحهم اهلل عىل اإلسلام كام يذبح القصاب ش�اته! قلت :فنحن

يومئذ والناس فيه س�واء؟ قال :ال ،أنتم يومئذ س�نام األرض وحكامها ،ال يسعنا يف ديننا إال
ذل�ك .قل�ت :فإن مت قب�ل أن أدرك القائم×؟ قال :إن القائل منك�م إذا قال :إن أدركت

قائم آل حممد نرصته ،كاملقارع معه بسيفه ،والشهادة معه شهادتان».

المنتظر المخلص في والئه من أهل الجنة
غاص
ال�كايف« :76/8:ع�ن احلك�م ب�ن عتيب�ة ق�ال :بين�ا أن�ا م�ع أيب جعفر×والبي�ت ٌّ

بأهل�ه ،إذ أقبل ش�يخ يت�وكأ عىل عنَزة له «عص�ا» حتى وقف عىل باب البيت فقال :السلام

علي�ك ي�ا اب�ن رس�ول اهلل ورمح�ة اهلل وبركات�ه ،ثم س�كت ،فقال أب�و جعف�ر× :وعليك
السلام ورمحة اهلل وبركاته ،ثم أقبل الش�يخ بوجه�ه عىل أهل البيت وقال :السلام عليكم،
ث�م س�كت حتى أجاب�ه الق�وم مجيع� ًا وردوا عليه السلام ،ثم أقب�ل بوجهه على أيب جعفر

ثم قال :يا ابن رسول اهلل أدنني منك جعلني اهلل فداك ،فواهلل إين ألحبكم وأحب من حيبكم،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة

املؤمنونالثابتون

بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

351

وواهلل ما أحبكم وأحب من حيبكم لطمع يف دني ًا .واهلل إين ألبغض عدوكم وأبرأ منه ،وواهلل

م�ا أبغضه وأبرأ منه لوت�ر كان بيني وبينه ،واهلل إين ألحل حاللك�م وأحرم حرامكم وأنتظر

أمرك�م ،فهل ترج�و يل جعلني اهلل فداك؟ فقال أبو جعفر× :إ َّيل إ َّيل ،حتى أقعده إىل جنبه،
ثم قال :أهيا الش�يخ إن أيب عيل بن احلسين‘أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه،

�ت ت َِر ْد عىل رس�ول اهلل‘وعىل عيل واحلس�ن واحلسين وعيل بن
فق�ال ل�ه أيب× :إن تمَ ُ ْ
وتقر عينك ،وتُس�تقبل بالروح والرحي�ان مع الكرام
احلسين ،ويثلج قلبك ،ويبرد فؤادكَّ ،

الكاتبني ،لو قد بلغت نفسك هاهنا ،وأهوى بيده إىل حلقه ،وإن تعش َتر ما يقر اهلل به عينك،

وتكون معنا يف السنام األعىل.

فق�ال الش�يخ :كي�ف قلت :ي�ا أب�ا جعفر؟فأع�اد عليه ال�كالم فق�ال الش�يخ :اهلل أكرب يا

مت أرد عىل رسول اهلل‘وعىل عيل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني^
أبا جعفر إن أنا ُّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وتق�ر عيني ويثل�ج قلبي ويربد فؤادي ،وأس�تقبل بالروح والرحيان مع الك�رام الكاتبني ،لو
ق�د بلغت نفسي إىل هاهنا ،وإن أعش َأر ما يقر اهلل به عيني فأكون معكم يف الس�نام األعىل!

ثم أقبل الش�يخ ينتحب ،ينش�ج ها ه�ا ها ،حتى لصق باألرض ،وأقب�ل أهل البيت ينتحبون
وينشجون ملا يرون من حال الشيخ ،وأقبل أبو جعفر×يمسح بإصبعه الدموع من محاليق

عينه وينفضها.

ثم رفع الشيخ رأسه فقال أليب جعفر× :يا ابن رسول اهلل ناولني يدك جعلني اهلل فداك،

فناوله يده فقبلها ووضعها عىل عينيه وخده ،ثم حرس عن بطنه وصدره فوضع يده عىل بطنه

وصدره ثم قام فقال :السلام عليكم .وأقبل أبو جعفر×ينظر يف قفاه وهو مدبر ،ثم أقبل

بوجه�ه على القوم فقال :من أح�ب أن ينظر إىل رجل م�ن أهل اجلنة فلينظ�ر إىل هذا ،فقال

احلكم بن عتيبة:مل َأر مأمت ًا قط يشبه ذلك املجلس».

المؤمن شهيد و إن مات على فراشه
أمايل الطويس« :288/2:عن أيب جعفر×قال :كل مؤمن شهيد ،وإن مات عىل فراشه فهو

شهيد ،وهو كمن مات يف عسكر القائم .قال :أحيبس نفسه عىل اهلل ،ثم ال يدخله اجلنة»؟
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َ َ ْ ُ ْ َ حْ مْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ً
وت خ ْيرا
أعلام الدين« :459/س�أله أبو بصري عن ق�ول اهلل تعاىل :ومن يؤت ِ
الكة فق���د أ ِ ي
َ ً
ك ِثي���را ،ما عنى بذلك؟ فقال :معرفة اإلمام واجتناب الكبائر ،ومن مات وليس يف رقبته بيعة
إلمام مات ميتة جاهلية.

وال يع�ذر الن�اس حتى يعرفوا إمامهم ،فمن مات وهو ع�ارف باإلمامة مل يرضه تقدم هذا

األم�ر أو تأخ�ر ،ف�كان كمن هو مع القائم يف فس�طاطه .قال :ثم مكث هنيئ�ة ثم قال :ال بل

كمن قاتل معه .ثم قال :ال بل واهلل كمن استشهد مع رسول اهلل|».

ويف املحاس�ن« :173/ع�ن ابن س�يابة قال :قال أبو عبد اهلل× :من م�ات منكم عىل أمرنا

هذا فهو بمنزلة من رضب فس�طاطه إىل رواق القائم×بل بمنزلة من يرضب معه بس�يفه،

بل بمنزلة من استشهد معه ،بل بمنزلة من استشهد مع رسول اهلل ‘».

ونح�وه يف ،172/و ،173ونحوه يف ،150/والنعامين ،200/كاملحاس�ن .ويف كمال الدين ،338/2:ويف،644/

كاملحاسن .وعنه وعن املحاسن إثبات اهلداة 471/3:و  ،489و.519

ال�كايف ،371/1:ونح�وه« :372 :ع�ن الفضي�ل ب�ن يس�ار ق�ال :س�ألت أب�ا عب�د اهلل×
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
اس ِب ِإ َم ِام ِه ْم؟ فقال :يا فضيل إعرف إمامك فإنك
ن
عن قول اهلل تبارك وتعاىل:يوم ندعو كل أ ٍ
إذا عرف�ت إمام�ك مل يرضك تقدم هذا األمر أو تأخر ،ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم
صاحب هذا األمر ،كان بمنزلة من كان قاعد ًا يف عسكره ،ال بل بمنزلة من قعد حتت لوائه.

قال :وقال بعض أصحابه :بمنزلة من استشهد مع رسول اهلل».

اإلمام الصادق × :طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا
كمال الدي�ن« :358/2:عن أيب بصري :قال الصادق جعفر بن حممد× :طوبى ملن متس�ك

بأمرن�ا يف غيب�ة قائمنا ،فلم يزغ قلبه بع�د اهلداية ،فقلت له :جعلت ف�داك وما طوبى؟ قال:

ش�جرة يف اجلنة أصلها يف دار عيل بن أيب طالب×وليس من مؤمن إال ويف داره غصن من

أغصاهنا ،وذلك قول اهلل عز وجل :طوبى هلم وحسن مآب».
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اإليمان في دولة الباطل أفضل منه في دولة الحق
ال�كايف« :333/1:ع�ن عامر الس�اباطي ق�ال :قلت أليب عب�د اهلل× :أيام أفض�ل :العبادة

يف الرسمع اإلمام منكم املسترت يف دولة الباطل ،أو العبادة يف ظهور احلق ودولته ،مع اإلمام

منكم الظاهر؟ فقال :يا عامر الصدقة يف الس�ـر واهلل أفضل من الصدقة يف العالنية ،وكذلك
واهلل عبادتك�م يف الس�ـر مع إمامكم املس�ترت يف دولة الباطل ،وختوفك�م من عدوكم يف دولة

الباطل وحال اهلدنة ،أفضل ممن يعبد اهلل عز وجل ذكره يف ظهور احلق مع إمام احلق الظاهر
يف دولة احلق .وليست العبادة مع اخلوف يف دولة الباطل مثل العبادة واألمن يف دولة احلق.
واعلموا أن من صىل منكم اليوم صالة فريضة يف مجاعة مسترت ًا هبا من عدوه يف وقتها فأمتها،

كتب اهلل له مخسين صالة فريضة يف مجاعة ،ومن صىل منكم صالة فريضة واحدة مسترت ًا هبا

م�ن عدوه يف وقتها فأمتها ،كتب اهلل عز وجل هبا له مخس� ًا وعرشين صلاة فريضة وحدانية،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ومن صىل منكم صالة نافلة لوقتها فأمتها كتب اهلل له هبا عرش صلوات نوافل.

ومن عمل منكم حس�نة كتب اهلل عز وجل له هبا عرشين حس�نة ،ويضاعف اهلل عز وجل

حس�نات املؤمن منكم ،إذا أحس�ن أعامله ودان بالتقية عىل دينه وإمامه ونفس�ه ،وأمسك من

لسانه ،أضعاف ًا مضاعفة ،إن اهلل عز وجل كريم.

قلت :جعلت فداك ،قد واهلل رغبتني يف العمل وحثثتني عليه ،ولكن أحب أن أعلم كيف

رصن�ا نحن اليوم أفضل أعامالً من أصحاب اإلم�ام الظاهر منكم يف دولة احلق ،ونحن عىل

دي�ن واحد؟فقال :إنكم س�بقتموهم إىل الدخ�ول يف دين اهلل عز وج�ل إىل الصالة والصوم

واحل�ج ،وإىل كل خير وفقه ،وإىل عب�ادة اهلل عز ذكره رس ًا من عدوكم ،مع إمامكم املس�ترت،
مطيعين ل�ه صابرين معه ،منتظرين لدول�ة احلق ،خائفني عىل إمامكم وأنفس�كم من امللوك
الظلمة ،تنظرون إىل حق إمامكم وحقوقكم يف أيدي الظلمة ،قد منعوكم ذلك واضطروكم

إىل ح�رث الدنيا وطلب املع�اش ،مع الصرب عىل دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم ،واخلوف

مع عدوكم .فبذلك ضاعف اهلل عز وجل لكم األعامل فهنيئ ًا لكم.

قلت :جعلت فداك فام ترى إذ ًا أن نكون من أصحاب القائم ويظهر احلق ،ونحن اليوم يف

إمامتك وطاعتك أفضل أعامالً من أصحاب دولة احلق والعدل؟ فقال :سبحان اهلل أما حتبون
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أن يظه�ر اهلل تبارك وتعاىل احلق والعدل يف البالد ،وجيمع اهلل الكلمة ،ويؤلف اهلل بني قلوب
خمتلف�ة ،وال يعص�ون اهلل عز وجل يف أرضه ،وتقام حدوده يف خلقه ،ويرد اهلل احلق إىل أهله،
فيظهر حتى ال يستخفي بشئ من احلق خمافة أحد من اخللق؟! أما واهلل يا عامر اليموت منكم

ميت عىل احلال التي أنتم عليها ،إال كان أفضل عند اهلل من كثري من شهداء بدر وأحد ،فأبرشوا».
ويف اإلختص�اص« :20/ع�ن أمي�ة ب�ن علي ،ع�ن رج�ل ق�ال :قل�ت أليب عب�د اهلل×:

أيما أفضل نحن أو أصحاب القائ�م× «أي الذين يظهرون معه» قال فقال يل :أنتم أفضل
م�ن أصح�اب القائم ،وذلك أنكم متس�ون وتصبح�ون خائفني عىل إمامكم وعىل أنفس�كم

م�ن أئم�ة اجلور ،إن صليتم فصالتكم يف تقي�ة ،وإن صمتم فصيامكم يف تقية ،وإن حججتم
فحجكم يف تقية ،وإن شهدتم مل تقبل شهادتكم ،وعد أشياء من نحو هذا مثل هذه ،فقلت:
فما نتمن�ى القائم×إذا كان عىل هذا؟ قال فقال يل :س�بحان اهلل أما حت�ب أن يظهر العدل،

وتأمن السبل وينصف املظلوم».

ال فرق على المؤمن إن مات قبل ظهوراإلمام × أو بعده
يف الكايف« :371/1:أن أبا بصري س�أل أبا عبد اهلل×فقال :تراين أدرك القائم×؟ فقال:

يا أبا بصري ألس�ت تعرف إمامك؟فقال :إي واهلل وأنت هو ،وتناول يده ،فقال :واهلل ما تبايل
يا أبا بصريأال تكون حمتبي ًا بسيفك يف ظل رواق القائم×».

ويف ال�كايف« :146/8:عن مال�ك اجلهني قال :قال يل أبو عبد اهلل× :يا مالك أما ترضون

أن تقيم�وا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ،وتدخلوا اجلنة؟ يا مال�ك إنه ليس من قوم ائتموا
بإم�ام يف الدني�ا ،إال جاء يوم القيام�ة يلعنهم ويلعنونه ،إال أنتم وم�ن كان عىل مثل حالكم.
يا مالك إن امليت واهلل منكم عىل هذا األمر لشهيد ،بمنزلة الضارب بسيفه يف سبيل اهلل».

رض من مات
ويف الكايف« :372/1:عن عيل بن هاشم ،عن أبيه ،عن أيب جعفر×قال :ما َّ

منتظر ًا ألمرنا ،أال يموت يف وسط فسطاط املهدي×وعسكره».

تأوي�ل اآليات الظاه�رة ،665/2:عن أيب محزة قال« :قلت أليب عب�د اهلل× :جعلت فداك

ق�د كبر س�ني ودق عظمي واقترب أجيل ،وق�د خفت أن يدركن�ي قبل هذا األم�ر املوت.
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ق�ال :فقال يل :يا أبا محزة َأوما ترى الش�هيد إال من قت�ل؟ قلت :نعم جعلت فداك ،فقال يل:

ي�ا أب�ا محزة من آمن بنا وصدق حديثنا وانتظر أمرنا ،كان كمن قتل حتت راية القائم ،بل واهلل

حتت راية رسول اهلل‘».

ويف النعماين« :200/ع�ن أيب عبد اهلل×أن�ه ق�ال ذات ي�وم :أال أخربك�م بما ال يقبل اهلل

عز وجل من العباد عم ً
ال إال به؟ فقلت :بىل ،فقال :شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده

ورسوله ،واإلقرار بام أمر اهلل ،والوالية لنا والرباءة من أعدائنا يعني األئمة خاصة والتسليم
هلم والورع واإلجتهاد والطمأنينة واإلنتظار للقائم×.

ث�م ق�ال :إن لنا دولة جيئ اهلل هبا إذا ش�اء .ثم قال :من رسه أن يك�ون من أصحاب القائم

فلينتظر ،وليعمل بالورع وحماس�ن األخالق وهو منتظ�ر ،فإن مات وقام القائم بعده كان له

من األجر مثل أجر من أدركه ،فجدّ وا وانتظروا ،هنيئ ًا لكم أيتها العصابة املرحومة».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف غيب�ة الطويس« :277/عن عبد اهلل بن عجالن ع�ن أيب عبد اهلل×قال :من عرف هبذا

األمر ثم مات قبل أن يقوم القائم كان له أجر مثل من قتل معه».

ََ
نف ُس المهموم لنا تسبيح
ال�كايف« :226/2:ع�ن عيس�ى ب�ن أيب منص�ور ق�ال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يق�ول:

َن َفس املهموم لنا املغتم لظلمنا تس�بيح ،ومهه ألمرنا عبادة ،وكتامنه لرسنا جهاد يف سبيل اهلل.
قال يل حممد بن سعيد :اكتب هذا بالذهب ،فام كتبت شيئ ًا أحسن منه».

قلة عدد المؤمنين في زمن الغيبة
دالئل اإلمامة« :292/عن يعقوب بن شعيب قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :إن الناس

م�ا يم�دّ ون أعناقهم إىل أحد من ولد عب�د املطلب إال هلك ،حتى يس�توي ولد عبد املطلب
ال يدرون أي ًا من أي ،فيمكثون بذلك سنني من دهرهم ،ثم يبعث هلم صاحب هذا األمر».

ويف رسائل املفيد«:400/عن الصادق × قال :كيف بكم إذا التفتم يمين ًا فلم تروا أحد ًا،

والتفت�م شماالً فلم تروا أحد ًا ،واس�توت بنو عب�د املطلب ،ورجع عن ه�ذا األمر كثري ممن
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يعتقده ،يميس أحدكم مؤمن ًا ويصبح كافر ًا ،فاهلل اهلل يف أديانكم ،هنالك فانتظروا الفرج».

ويف كامل الدين« :409/2:عن موس�ى بن جعفر بن وهب البغدادي قال :س�معت أبا حممد

احلس�ن بن عيل×يقول :كأين بكم وقد اختلفتم بعدي يف اخللف مني ،أما إن املقر باألئمة

بعد رس�ول اهلل‘املنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء اهلل ورس�له ثم أنكر نبوة رس�ول اهلل
واملنكر لرس�ول اهلل‘كمن أنكر مجيع األنبياء^ ،ألن طاع�ة آخرنا كطاعة أولنا واملنكر

آلخرنا كاملنكر ألولنا .أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس ،إال من عصمه اهلل عز وجل».

ويف كمال الدين« :408/2:عن حممد بن أمحد املدائني ،عن أيب غانم قال :س�معت أبا حممد

احلسن بن عيل×يقول :يف سنة مائتني وستني تفرتق شيعتي!

وق�ال الص�دوق& :ففيه�ا قب�ض أب�و حممد×وتفرق�ت الش�يعة وأنص�اره ،فمنه�م

من انتمى إىل جعفر ،ومنهم من تاه ،ومنهم من شك ،ومنهم من وقف عىل حتريه ،ومنهم من
ثبت عىل دينه بتوفيق اهلل عز وجل».

ويف كمال الدي�ن« :524/2:ع�ن احلس�ن بن حمم�د بن صالح البزاز قال :س�معت احلس�ن

ب�ن علي العس�كري×يقول :إن ابني ه�و القائم م�ن بعدي ،وه�و الذي جتري فيه س�نن
األنبياء^بالتعمير والغيبة ،حتى تقس�و القلوب لطول األمد ،فلا يثبت عىل القول به إال

من كتب اهلل عز وجل يف قلبه اإليامن وأيده بروح منه».

ال تخلو األرض من مؤمنين كاملين كأصحاب اإلمام ×
يف األصول الستة عرش« :6/عن زيد الزراد قال :قلت أليب عبد اهلل× :نخشى أن ال نكون

مؤمنين! ق�ال :ومل ذاك؟ فقلت :وذلك أن�ا ال نجد فينا من يكون أخوه عن�ده آثر من درمهه
وديناره ،ونجد الدينار والدرهم آثرعندنا من أخ قد مجع بيننا وبينه مواالة أمرياملؤمنني×.

فق�ال :كال ،إنك�م مؤمنون ولك�ن التكملون إيامنكم حت�ى خيرج قائمن�ا ،فعندها جيمع اهلل
أحالمك�م فتكونون مؤمنين كاملني .ولو مل يكن يف األرض مؤمن�ون كاملون إذ ًا لرفعنا اهلل
إليه ،وأنكرتكم األرض وأنكرتكم السماء .بلى والذي نفيس بيده إن يف األرض يف أطرافها

مؤمنني ما قدر الدنيا كلها عندهم تعدل جناح بعوضة».
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وقوله×فتكونون مؤمنني كاملني يش�مل كل املؤمنين يف عرصاملهدي× ،والقدر املتيقن

أصحاب�ه .واملؤم�ن الكام�ل أعىل أن�واع املؤمنين .وي�أيت أن املؤم�ن يف عرصه×يتحدث مع
املالئكة ،ويستنزل الطريمن السامء ،وحييي املوتى بإذن اهلل!

أهمية االستعداد حتى الشكلي لنصرة اإلمام المهدي ×

النعماين« :320/ع�ن أيب بصري قال :ق�ال أبو عب�د اهلل× :ل ُي ِعدَّ َّن أحدُ كم خل�روج القائم

ول�و س�ه ًام ،ف�إن اهلل تع�اىل إذا علم ذلك م�ن نيته ،رجوت أن ينس�ئ يف عمره حت�ى يدركه،
فيك�ون م�ن أعوان�ه وأنصاره» .وه�و تعليم على األمل واليقين بوعد اهلل تعاىل .واإلنس�اء

يف العم�ر بمعن�ى متدي�ده وتطويل�ه ،وقد يك�ون التمديد بأن يميت�ه اهلل ،ثم حييي�ه بعد املوت

عند ظهور املهدي×ليستكمل ما بقي من عمره.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وم�ن اإلس�تعداد لنرصت�ه الدع�اء ل�ه باملأث�ور ،كال�ذي روي ع�ن اإلم�ام الكاظ�م×

«فالح الس�ائل« :»199/عن حييى بن الفضل النوفيل قال :دخلت عىل أيب احلس�ن موس�ى بن
جعفر×ببغداد حني فرغ من صالة العرص ،فرفع يديه إىل السماء ،وسمعته يقول :أسألك
باس�مك املكن�ون املخزون احل�ي القيوم ،الذي ال خييب من س�ألك ب�ه ،أن تصيل عىل حممد

وآله ،وأن تعجل فرج املنتقم لك من أعدائك ،وأنجز له ما وعدته ،يا ذا اجلالل واالكرام».
التقية واجبة الى ظهور اإلمام #
كفایة األثر« :274/عن الرضا× :من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا».

ويف اهلداي�ة« :47/ع�ن الصادق× :الرياء م�ع املنافق عبادة ،ومع املؤم�ن رشك ،والتقية

واجب�ة ال جيوز تركه�ا إىل أن خيرج القائم ،فمن تركها فقد دخ�ل يف هني اهلل عز وجل ،وهني
رسول اهلل‘واألئمة صلوات اهلل عليهم».

ويف الكايف «« :»219/2عن الصادق×:كلام تقارب هذا األمركان أشد للتقية».

وعن الباقر×:التقية يف كل رضورة وصاحبها أعلم هبا حني تنزل به.

**
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الفصل السادس عشر

بالد العرب
بالد العرب يف عصر ظهور املهدي ×

ذم العرب في مصادر الحديث
روت املص�ادر الس�نية والش�يعية أحادي�ث يف م�دح الع�رب وبالدهم ،وأحادي�ث يف ذمهم،

وينبغ�ي التثب�ت يف كل ما روي يف م�دح بالد وأقوام أو ذمه�م ،ألن رواياهتا يف معرض الكذب

بس�بب الرصاعات بني األقوام واألقاليم واملناطق .فيجب فحص الس�ند ،والظروف والقرائن

املتعلقة بالنص.

وق�د اش�تهرحديث ذم العرب يف مصادر الس�نيني ،وممن رواه أمح�د «ٌ :»390/2
«ويل للعرب

م�ن رش ق�د اقترب ،فتن� ًا كقطع اللي�ل املظل�م ،يصبح الرج�ل مؤمن ًا ويمس�ى كاف�ر ًا ،يبيع
ق�وم دينه�م بعرض م�ن الدني�ا قليل ،املتمس�ك يومئ�ذ بدينه كالقاب�ض عىل اجلم�ر أو قال

عىل الشوك».

وأصل حديث الويل للعرب أن النبي‘حذر من بني أمية ورشهم عىل العرب! فقد روى

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ابن أيب شيبة يف مصنفه« :611/8:ويل للعرب من رش قد اقرتب :إمارة الصبيان ،إن أطاعوهم

أدخلوهم النار ،وإن عصوهم رضبوا أعناقهم»! وشهد أبو هريرة أن ويل العرب واخلطرعىل

األمة من بني أمية! وروى عنه البخاري ،88/8:أن حفيد س�عيد بن العاص قال« :كنت جالس� ًا

م�ع أيب هريرة يف مس�جد النبي‘باملدينة ومعنا مروان ،قال أبو هريرة :س�معت الصادق
املصدوق يقولَ :ه َلك ُة أمتي عيل يدي ِغ ْل َم ٍة من قريش! فقال مروان :لعن ُة اهلل عليهم من ِغ ْلمة!
فقال أبو هريرة :لو ش�ئت أن أقول بني فالن وبني فالن ،لفعلت! فكنت أخرج مع جدي

إىل بني مروان حني ملكوا بالش�ام ،فإذا رآهم غلامن ًا أحداث ًا قال لنا :عس�ى هؤالء أن يكونوا

منهم! قلنا :أنت أعلم».

وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني« :108/1:أن أبا هريرة كان يقوم يوم اجلمعة إىل جانب

املنرب فيطرح أعقاب نعليه يف ذراعيه ،ثم يقبض عىل رمانة املنرب يقول :قال أبو القاس�م ،قال

حممد ،قال رس�ول اهلل ،قال الصادق املصدوق ،ثم يقول يف بعض ذلكٌ :
ويل للعرب من رش
قد اقرتب ،فإذا سمع حركة باب املقصورة بخروج اإلمام جلس»!

ويف مصنف عبد الرزاق ،373/11:عن أيب هريرةٌ :
«ويل للعرب من رش قد اقرتب عىل رأس

الستني تصري األمانة غنيمة ،والصدقة غريمة ،والشهادة باملعرفة ،واحلكم باهلوى».
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ٌ
«وي�ل للعرب بعد اخلمس والعش�ـرين واملائة،
ويف فت�ن ابن مح�اد :204/1:عن أيب هريرة:

ويل هلم من هرج عظيم ».

وزعم األمويون بعد مقتل عثامن عىل يد الصحابة أن قتله هو الويل املوعود بأن حيل بالعرب!

كما روت أم حبيب�ة بن�ت أيب س�فيان رواه عنه�ا أمح�د يف 428/6:و ،429وبخ�اري يف مواض�ع109/4:

و176و 88/8:و ،104و مسلم .166/8:وهي برأيي أحاديث مكذوبة يف أصلها ،أو يف تطبيقها.

زعموا أن العرب يفنون وتزول الكعبة!
اخلط البياين ملستقبل اإلسالم عند أتباع اخلالفة ٌّ
خط نزويل ،فقد أقنعهم بذلك كعب األحبار،

وأقنعه�م أن الصحاب�ة خير األمة وأفض�ل عصوره�ا ،وبعدهم س�تنهار األمة ويفن�ى العرب
وكعبته�م! وق�د صدقوا كذب كع�ب ،ورووه يف أصح صحاحهم! وقد بحثن�ا يف املجلد األول

من«ألف س�ؤال وإشكال» نظرهتم إىل مس�تقبل اإلسالم وقول عمر« :إن اإلسالم بدأ جذع ًا،

ثم ثني ًا ثم رباعي ًا ،ثم سداس�ی ًا ،ثم بازالً ،فام بعد البزول إال النقصان»!«مس�ند أمحد»463/3:

ف�كان يرى أن اإلسلام بعري س�يهرم ويموت! ويقول« :س�يخرج أهل مكة ث�م اليعرب هبا إال

قليل ،ثم متتلئ وتبنى ،ثم خيرجون منها فال يعودون فيها أبد ًا»!
«مسند أمحد .23/1:وحسنه اهليثمي.»298/3:

وق�د وض�ع البخ�اري« »159/2باب� ًا بعن�وان« :ه�دم الكعبة» قال في�ه« :قالت عائش�ة :قال

النبي‘ :يغزو ٌ
جيش الكعبة فيخس�ف هبم .وعن ابن عباس :كأين به أسود أفحج يقلعها

حجر ًا حجر ًا .وعن أيب هريرة :قال رسول اهلل ‘ :يخُ رب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة».
ووضع�وا ذلك عىل لس�ان عيل× ،فق�د رواه احلاكم « »449/1لك�ن مل يصححه قال« :عن

احل�ارث بن س�ويد قال س�معت علي ًا يقول :حجوا قبل أن ال حتج�وا ،فكأين أنظر إىل حبيش
أصمع أفدع ،بيده معول ،هيدمها حجر ًا حجر ًا!

فقل�ت ل�ه :ش�ئ تقوله برأيك أو س�معته من رس�ول اهلل‘؟ قال :ال وال�ذي فلق احلبة

وبرأ النسمة ،ولكني سمعته من نبيكم‘ .واألصمع :صغري األذنني .واألفدع :املنحرف

مشط الرجل عن عظم الساق».
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لك�ن أهل البيت^كش�فوا حتريف ه�ذه األحاديث ،ففي إقب�ال األعمال« :582/عن أبان

ب�ن حممد املعروف بالس�ندي نقلناه م�ن أصله ،قال :كان أب�و عبد اهلل×حتت امليزاب وهو
يدع�و وع�ن يمين�ه عب�د اهلل بن احلس�ن ،وعن يس�اره حس�ن بن حس�ن ،وخلف�ه جعفر بن

حس�ن ،ق�ال فجاءه عباد ب�ن كثري البرصي ،ق�ال فقال له :يا أب�ا عبد اهلل ،قال :فس�ألت عنه
حت�ى قاهل�ا ثالث� ًا ،ثم قال ل�ه :يا جعفر ،فق�ال له :قل ما تش�اء يا أبا كثري .ق�ال :إين وجدت

يف كت�اب يل عل�م ه�ذه البني�ة رجل ينقضه�ا حجر ًا حج�ر ًا! قال فق�ال له :ك�ذب كتابك يا
أب�ا كثير ،ولك�ن كأين واهلل بأصف�ر القدمين محش الس�اقني ،ضخ�م البطن ،رقي�ق العنق،
ضخ�م ال�رأس ،على هذا الركن ،وأش�ار بي�ده إىل الركن اليماين ،يمنع الناس م�ن الطواف

حت�ى يتذع�روا من�ه .قال :ثم يبع�ث اهلل له رج ً
ال مني ،وأش�ار بي�ده إىل ص�دره ،فيقتله قتل

ع�اد وثم�ود وفرع�ون ذي األوتاد.قال :فقال له عن�د ذلك عبد اهلل بن احلس�ن :صدق واهلل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أبو عبد اهلل ،حتى صدقوه كلهم مجيع ًا».

فاحلدي�ث إذن يف حرك�ة ظهور املهدي×يف حدث يكون يومها يف احلرم ،وش�خص أس�ود

ينف�ذ أمر الس�لطة بمن�ع الناس من الط�واف .فأخذ رواة الس�لطة منه جزء ًا وحرف�وه ،وجعلوه

يف هدم الكعبة وزواهلا!

وكذل�ك ر َّد أهل البيت^حدي�ث أن اإلسلام هي�رم كالبعير ،وقال�وا إن النب�ي‘

بَّش�رَّ بمس�تقبل اإلسلام ،وأن�ه حديق�ة لع�ل فوجه�ا األخري أين�ع ثم�ر ًا! فق�د روى الصدوق

يف اخلص�ال ،475/وكمال الدي�ن ،269/ع�ن اإلم�ام الص�ادق ع�ن آبائ�ه ،ع�ن عيل^ق�ال:

«ق�ال رس�ول اهلل‘ :أبرشوا ثم أبرشوا ،ثالث مرات ،إنام مث�ل أمتي كمثل غيث اليدرى
أول�ه خير أم آخره ،إنام مث�ل أمتي كمثل حديقة أطع�م منها فوج عام ًا ،ث�م أطعم منها فوج

نى .وكيف
عام ًا ،لعل آخرها فوج ًا يكون أعرضها بحر ًا ،وأعمقها طوالً وفرع ًا ،وأحسنها َج ً
هتلك أمة أنا أوهلا واثنا عرش من بعدي من السعداء وأويل األلباب ،واملسيح عيسى بن مريم

آخرها؟ ولكن هيلك بني ذلك نتج اهلرج ،ليسوا مني ولست منهم»!

362

أحاديث تمدح الشام واليمن وتذم العراق ونجد!
يف مس�ند أمح�د« :118/2:عن ابن عم�ر أن النبي‘قال :اللهم بارك لنا يف ش�امنا ،اللهم

ب�ارك لنا يف يمنن�ا ،قالوا :ويف نجدنا ،قال :اللهم بارك لنا يف ش�امنا ،اللهم بارك لنا يف يمننا،

قالوا :ويف نجدنا ،قال :هنالك الزالزل والفتن ،منها أو قال هبا يطلع قرن الشيطان».

ويف مس�ند أمح�د40/2:و 50و ،90عن عب�د اهلل بن عمر ،أن رس�ول اهلل ‘قال :اللهم بارك

لن�ا يف ش�امنا ويمننا مرتين ،فقال رجل :ويف مرشقنا يا رس�ول اهلل؟ فقال رس�ول اهلل ‘:

من هنالك يطلع قرن الشيطان هلا تسعة أعشار الرش».

ونح�وه يف ،121/واملوط�أ ،975/2:وعب�د ال�رزاق ،463/11:كرواي�ة أمح�د الثاني�ة ع�ن اب�ن عم�ر .ونح�وه

بخاري ،67/9:ومسلم .2228/4:ويف الرتمذي ،530/4:والطرباين الصغري ،36/2:واألوسط ،247/1:كرواية
مسلم األوىل ،والكبري. 384/12:

ع�ن ابن عم�ر أن النبي‘قال« :اللهم بارك لنا يف ش�امنا ،اللهم بارك لن�ا يف يمننا ،فقاهلا

م�رار ًا فلما كان يف الثالث�ة أو الرابع�ة ،قالوا :يا رس�ول اهلل ،ويف عراقنا ،ق�ال :إن هبا الزالزل

والفتن ،وهبا يطلع قرن الشيطان ».وحلية األولياء ،348/6:بتفاوت يسري.

ويف هتذي�ب ابن عس�اكر« :34/1:عن ابن عم�ر ،وفيه :اللهم بارك لن�ا يف مكتنا ،وبارك لنا

يف مدينتن�ا وب�ارك لنا يف ش�امنا ،وبارك لنا يف يمننا ،وبارك لنا يف صاعن�ا ،وبارك لنا يف مدنا،
فق�ال رج�ل :يا رس�ول اهلل ويف عراقنا ،فأعرض عن�ه فرددها ثالث ًا ،كل ذل�ك يقول الرجل:

ويف عراقنا ،فيعرض عنه فقال :هبا الزالزل والفتن ،وفيها يطلع قرن الش�يطان .وقال :رواه
احلاك�م بلف�ظ :فقال رجل :يا رس�ول اهلل العراق ومصر ،فقال :هناك ينبت قرن الش�يطان،
و َث�م الزالزل والفتن...ورواه أيض ًا عن معاذ بن جبل :قال رس�ول اهلل‘ :اللهم بارك لنا

يف صاعنا ويف مدنا ويف ش�امنا ويف يمننا ويف حجازنا ،فقام إليه رجل فقال :يا رس�ول اهلل ويف
عراقن�ا ،فأمس�ك عنه ،فلام كان يف اليوم الثاين قال مثل ذل�ك ،فقام إليه الرجل فأعاد مقالته،
فأمسك عنه ،فوىل وهو يبكي فدعاه النبي‘وقال :أمن العراق أنت؟ قال :نعم.فقال :إن

أيب إبراهي�م×أراد أن يدع�و عليهم فأوحى اهلل إليه :ال تفعل ،ف�إين جعلت خزائن علمي
فيهم ،وأسكنت الرمحة قلوهبم.
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ويف مس�ند الش�اميني للطبراين« :246/2:فقال رجل :يارس�ول اهلل وعراقن�ا؟ فأعرض عنه

فرددها ثالث ًا ،وكان ذلك الرجل يقول :وعراقنا؟ فيعرض عنه».

أقول :من الواضح أن احلديث موظف خلدمة الشام ومعاوية وأهل الكتاب ،وصيغه وظرف

ص�دوره املزع�وم يزيد يف الش�ك ،مضاف� ًا اىل التف�اوت والتهافت واملرجح عن�دي أن احلديث

ال أصل له يف كالم النبي‘.

حديث تفضيل جند الشام على غيره
روى أمحد« :110/4:عن ابن حوالة :قال رسول اهلل‘ :سيصري األمر إىل أن تكون جنود
جمن�دة ،جند بالش�ام وجند باليم�ن ،وجند بالعراق .فقال ابن حوالةِ :خ ْر يل يا رس�ول اهلل إن

أدرك�ت ذاك ،قال :عليك بالش�ام فإنه خرية اهلل من أرضه ،جيتب�ي إليه خريته من عباده ،فإن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أبيتم فعليكم بيمنكم واستقوا من غدركم ،فإن اهلل عز وجل قد توكل يل بالشام وأهله».

ونح�وه يف مس�ند أمح�د 33/5:و،299والبيهقي ،179/9:وتاري�خ بخاري ،33/5:وحلي�ة األولياء،87/3/2:

وكلها عن ابن حوالة قال :كنا عند النبي‘فش�كونا إليه الفقر والعري وقلة الش�ئ ،فقال :أبرشوا فواهلل ألنا من كثرة

الشئ أخوف عليكم من قلته..الخ.

ويف جام�ع األحادي�ث القدس�ية ،292/3:أن اب�ن حوال�ة جع�ل م�دح الش�ام حديث ًا قدس�ي ًا

فقال :قال‘ :عليك بالش�ام ثالث� ًا ،فلام رأى النبي‘كراهيتي للش�ام قال :هل تدرون

ما يقول اهلل عز وجل يف الش�ام؟يقول :يا ش�ام يا ش�ام يدي عليك ،يا ش�ام أنت صفويت من
بالدي ،أدخل فيك خرييت من عبادي .أنت سيف نقمتي وسوط عذايب .أنت األنذر وإليك
املحشر! ورأيت ليل�ة أرسي يب عمود ًا أبي�ض كأنه لؤلؤ حتمله املالئك�ة ،قلت :ماحتملون؟

قال�وا :عم�ود اإلسلام ،أمرنا أن نضعه بالش�ام .وبينا أن�ا نائم رأيت كتاب� ًا ،ويف لفظ عمود
الكت�اب اختلس من حتت وس�اديت ،فظننت أن اهلل قد ختىل عن أه�ل األرض فأتبعته برصي
فإذا هو نور ساطع بني يدي ،حتى وضع بالشام! فقال ابن حواله :يا رسول اهلل خر يل ،فقال:
عليك بالش�ام ،فمن أبى أن يلحق بالش�ام فليلحق بيمنه وليستق من غدره ،فإن اهلل تكفل يل

بالشام وأهله».انتهى.
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وق�ال ابن قدام�ة رشحه«:376/10:وقد جاء يف حديث مرصح ًا به :ال تزال طائفة من أمتي

ظاهري�ن عىل احلق اليرضهم م�ن خذهلم حتى يأيت أمر اهلل وهم بالش�ام .ويف حديث مالك

بن خيامر عن معاذ قال :وهم بالش�ام ،رواه البخاري وروى يف تارخيه عن أيب هريرة عنه عن
النبي‘قال :التزال طائفة بدمشق ظاهرين.

وقد روي يف الشام أخبار كثرية منها حديث عبداهلل بن حوالة األزدي أن النبي‘ قال..

فإن اهلل تكفل يل بالشام وأهله ،رواه أبو داود بمعناه ،وكان أبو إدريس إذا روى هذا احلديث

قال :ومن تكفل اهلل به فال ضيعة عليه»!

لكن�ا روين�ا تفضيل مرصعىل الش�ام وأهلها عىل أهله�ا ،ففي هنج البالغ�ة« :27/3:واعلم يا

حممد بن أيب بكر أين قد وليتك أعظم أجنادي يف نفيس :أهل مرص.»..

وروى الثقفي يف الغارات ،288/1:وهو أقدم من الطربي وأوثق ،عن جندب بن عبد اهلل قال:

عيل×جالس ،إذ جاءه عبد اهلل بن قعني جد كعب يس�ترصخ من قبل حممد
«واهلل إين لعند ّ
ب�ن أيب بك�ر ،وهو يومئذ أمري عىل مرص ،فقام عيل فن�ادى يف الناس :الصالة جامعة فاجتمع
الن�اس فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي‘ثم قال :أما بعد فهذا رصيخ

حمم�د بن أيب بكر وإخوانكم من أهل مرص ،وقد س�ار إليهم اب�ن النابغة عدو اهلل وعدوكم،

فال يكونن أهل الضالل إىل باطلهم والركون إىل س�بيل الطاغوت أش�د اجتامع ًا عىل باطلهم
وضاللته�م منك�م عىل حقكم فكأنكم هبم ق�د بدؤوكم وإخوانكم بالغ�زو ،فاعجلوا إليهم
باملواساة والنرص.

عباد اهلل إن مرصأعظم من الشام خري ًا ،وخري أهالً ،فال تُغلبوا عىل مرص».

وروى احلاك�م« :448/4:ع�ن عم�رو بن احلم�ق ريض اهلل عنه ،عن رس�ول اهلل‘ قال:

س�تكون فتنة أس�لم الناس فيها ،أو قال خلري الناس فيها اجلند الغريب ،فلذلك قدمت مرص.
هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه».

وأخرج�ه حمم�د بن الربيع اجليزي يف مس�ند الصحاب�ة الذين دخلوا مصر ،وزاد فيه« :وأنتم

اجلن�د الغ�ريب ،فهذه منقبة ملصر يف صدر امللة ،واس�تمرت قليلة الفتن معاف�اة طول امللة ،مل
يعرته�ا م�ا اعرتى غريها م�ن األقطار ،وما زالت مع�دن العلم والدين ،ث�م صارت يف آخر
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األمر دار اخلالفة وحمط الرحال ،وال بلد اآلن يف س�ائر األقطار بعد مكة واملدينة ،يظهر فيها
من شعائر الدين ما هو ظاهر يف مرص» .انتهى.

أق�ول :تفسير عمرو ب�ن احلمق ريض اهلل عن�ه للجند الغ�ريب بمصر بقوله«:ولذلك قدمت
عليكم مرص» حج ٌة ،ألنه تفسري صحايب معارص لصدور النص .ومعنى ِ
احلمق :خفيف اللحية.
ٍّ
وهو صحايب جليل يشبه أويس ًا القرين ريض اهلل عنهام ،فقد أخرب عنه النبي‘املسلمني قبل أن
يسلم ،وبعث إليه سالمه ودعاه إىل اإلسالم ،فأسلم وجاء إىل النبي‘.

أحاديث تصف تطور بالد العرب في عصر المهدي ×
روين�ا العدي�د م�ن أحادي�ث تط�ور بلاد الع�رب على ي�د األغمام امله�دي× ،جتده�ا يف

فص�ل الرخ�اء يف ظ�ل دولته ،ومن ذل�ك ما رواه ابن ش�عبة احلراين&يف حت�ف العقول،115/

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ع�ن النب�ي‘« :بنا فت�ح اهلل عز وجل وبنا خيت�م اهلل ،وبنا يمحو اهلل ما يش�اء ،وبنا يدفع اهلل
الزم�ان الك َِل�ب ،وبنا ينزل الغيث .اليغرنك�م باهلل الغرور ،لو قد قام قائمنا ألنزلت السماء
قطرها ،وألخرجت األرض نباهتا ،وذهبت الش�حناء من قلوب العباد ،واصطلحت السباع
والبهائ�م ،حت�ى متيش امل�رأة بني العراق والش�ام التضع قدميها إال عىل نبات ،وعىل رأس�ها

زنبيلها ،الهييجها سبع وال ختافه».

وروت املص�ادر الس�نية ش�بيهه كام يف مس�ند أمحد،370/2:ع�ن أيب هريرة ،ع�ن النبي‘:

«التقوم الس�اعة حت�ى تعود أرض العرب مروج ًا وأهنار ًا ،وحتى يسير الراكب بني العراق
ومك�ة الخياف ضلال الطري�ق ،وحتى يكثر اهل�رج .قالوا :وم�ا اهلرج يا رس�ول اهلل؟ قال:

القتل» .ال تقوم الساعة حتى يكثر املال ويفيض ،حتى خيرج الرجل بزكاة ماله فالجيد أحد ًا

يقبلها منه ،وحتى تعود أرض العرب مروج ًا وأهنار ًا».

صحيح مس�لم ،701/2:واحلاكم ،477/4:أوله ،وصححه .ومصابيح البغوي ،488/3:كمسلم ،من صحاحه،

وجمم�ع الزوائ�د ،331/7:عن أمحد ،وصححه ،والدر املنثور ،51/6:أوله .واملس�ند اجلامع ،413/18:وفيه :وحتى
يسري الراكب بني العراق ومكة الخياف ضالل الطريق.

**
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الفصل السابع عشر

مصر و املهدي
مصر يف عصر ظهور اإلمام املهدي ×

روى الجميع وصية النبي ‘ بمصر وأهلها
روى احلر العاميل يف وسائل الشيعة« :101/11:عن أم سلمة أن رسول اهلل‘ أوىص عند وفاته

أن خترج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ،وقال :اهلل يف القبط فإنكم ستظهرون عليهم،

ويكونون لكم عدة وأعوان ًا يف سبيل اهلل» .وأمايل الطويس ،404/واملناقب .95/1:وروت نحوه مصادر
السنيني مثل :مسند أمحد ،174/5 :وصحيح مسلم ،190/7:واحلاكم ،553/2:وصححه عىل رشط الشيخني.

أحاديث مصر في عصر الظهور
وردت ع�دة أحادي�ث ع�ن مرص يف عرص ظه�ور اإلمام امله�دي× ،ومنه�ا أحاديث متدح

أه�ل مرص ونجباءها الذي�ن هم من األصحاب اخلاصني لإلمام امله�دي× ،ومنها ما خيرب أن

اإلم�ام املهدي×س�يجعل مصر منبر ًا عاملي� ًا لإلسلام .كما وردت أحاديث تتعل�ق بحركة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الفاطميين ودخوهل�م إىل مصر وبالد الش�ام ،وقد خلطه�ا ال�رواة بأحاديث خروج الس�فياين
وظهور املهدي×.

نجباء مصر وزراء اإلمام المهدي ×
روت حدي�ث نجب�اء مصر مصادر الطرفين .فمن مصادرن�ا :غيبة الطويس ،284 /بس�نده:

«ع�ن جاب�ر اجلعفي ،عن اإلم�ام الباقر×قال :يباي�ع القائم بني الركن واملق�ام ثالث مائة
وني�ف عدة أهل بدر ،فيه�م النجباء من أهل مرص ،واألبدال من أهل الش�ام ،واألخيار من

أهل العراق ،فيقيم ما شاء اهلل أن يقيم».

ويف دالئ�ل اإلمام�ة للطبري الش�يعي ،248/بس�نده ع�ن مقات�ل« ،ع�ن أمرياملؤمنين

علي بن أيب طالب×قال :قال رس�ول اهلل‘ :يا عيل ،عرش خص�ال قبل يوم القيامة ،أال
تس�ألني عنها؟ قلت :بىل يا رس�ول اهلل ،قال :اختالف وقتل أهل احلرمني ،والرايات السود،
وخ�روج الس�فياين ،وافتتاح الكوفة ،وخس�ف بالبي�داء ،ورجل منا أهل البي�ت يبايع له بني

زم�زم واملقام ،يرك�ب إليه عصائب أهل العراق ،وأبدال الش�ام ،ونجباء أهل مرص ،وتصري

أهل اليمن ،عدهتم عدة أهل بدر.»...
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ويف اإلختص�اص للمفيد ،208/بس�نده «عن عامر الرساج ،عن س�فيان الثوري ،عن قيس

بن مس�لم ،عن طارق بن ش�هاب قال :سمعت حذيفة يقول :سمعت رسول اهلل‘يقول:
إذا كان عند خروج القائم ،ينادي مناد من السامء :أهيا الناس ُقطع عنكم مدة اجلبارين ،وو َيل

األمر خري أمة حممد ،فاحلقوا بمكة .فيخرج النجباء من مرص ،واألبدال من الشام ،وعصائب

الع�راق ،رهب�ان بالليل ليوث بالنهار ،كأن قلوهبم زبر احلدي�د ،فيبايعونه بني الركن واملقام.
ق�ال عم�ران ب�ن احلصني :يا رس�ول اهلل ،صف لن�ا هذا الرج�ل .قال :هو رج�ل من ولد

احلسين ،كأنه من رجال ش�نوؤة ،عليه عباءتان قطوانيتان ،إس�مه إس�مي ،فعند ذلك تفرح

الطي�ور يف أوكاره�ا ،واحليت�ان يف بحارها ،وتمُ د األهن�ار ،وتفيض العي�ون ،وتنبت األرض
ضعف أكلها ،ثم يسير مقدمته جربئيل وس�اقته إرسافيل ،فيمأل األرض عدال وقس�طا كام

ملئت جور ًا وظل ًام».

ومن مصادر الس�نيني :س�نن الداين ،104/بسنده عن« :مس�لمة بن ثابت ،عن عبد الرمحن،

ع�ن س�فيان الث�وري ،ع�ن قيس بن مس�لم ،ع�ن ربعي ب�ن حراش ،ع�ن حذيفة ق�ال :قال

رس�ولاهلل‘ ..بنح�و حدي�ث اإلختصاص ،وفي�ه« :فقام عم�ران بن احلصين اخلزاعي
فق�ال :ي�ا رس�ول اهلل كيف لنا هب�ذا حتى نعرفه؟ فق�ال :هو رجل من ول�دي كأنه من رجال
بن�ي إرسائي�ل ،علي�ه عباءتان قطوانيت�ان ،كأن وجه�ه الكوكب ال�دري يف الل�ون ،يف خده

األيم�ن خ�ال أس�ود ،اب�ن أربعين س�نة ،فيخرج األب�دال م�ن الش�ام وأش�باههم ،وخيرج
إلي�ه النجب�اء من مصر ،وعصائب أهل املرشق وأش�باههم ،حت�ى يأتوا مك�ة فيبايع له بني

زمزم واملقام...الخ.».

وف�ردوس األخب�ار 523/5:ح  ،8963بعضه ،كام يف الداين .ومثله تفسير الطبري ،17/15:بعضه ،عن حذيفة،

والفائق للزخمرشي ،87/1:وهتذيب ابن عس�اكر ،62/1:و ،63و« :96األبدال من الش�ام ،والنجباء من أهل مرص،
واألخيار من أهل العراق»« .قبة اإلسالم بالكوفة ،واهلجرة باملدينة ،والنجباء بمرص ،واألبدال بالشام ،وهم قليل».

أق�ول :ه�ذه فضيل�ة كبرية ملصر وأهله�ا ،ألن أصح�اب املهدي×هل�م مقام عظي�م ،فهم

ممدوح�ون عىل لس�ان النبي‘ وأهل بيته^ .وهم يف دولته ح�كام يف العامل .وال ينايف ذلك
وجود فقرات يف حديث الداين ال يمكن قبوهلا.
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وفد مصر الذي يحمل البيعة لإلمام المهدي ×
روت مصادرنا أن رايات مرصتأيت إىل اإلمام× ،فتبايعه بعد انتصاره يف معركة القدس أو قبلها!

فف�ي اإلرش�اد« :360/عن اإلم�ام الرضا×ق�ال:كأين برايات من مصر مقبالت خرض

مصبغات حتى تأيت الشامات فتؤدي [هتدي البيعة] إىل ابن صاحب الوصيات» .وهذا الوفد

غير النجب�اء من أصحاب�ه ،الذين يأتون الي�ه عند ظهوره يف مك�ة .ومعنى تؤدي الي�ه البيعة أو

هتدهيا ،أهنا تبايعه نيابة عن أهل مرص ،فهو يشري إىل قيام حكومة موالية للمهدي ×يف مرص.

أمير األمرة في مصر سنة ظهور المهدي ×
روى النعامين يف كتاب الغيبة ،283/بس�نده عن عبيد اهلل بن العالء «عن اإلمام الصادق×

ق�ال :إن أمرياملؤمنين ×ح�دث ع�ن أش�ياء تكون بع�ده إىل قي�ام القائم ،فقال احلسين:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ي�ا أمرياملؤمنين ،مت�ى يطهر اهلل األرض م�ن الظاملني ،فق�ال أمرياملؤمنين× :ال يطهر اهلل

األرض م�ن الظاملين حت�ى يس�فك ال�دم احل�رام ،ث�م ذكر أم�ر بني أمي�ة وبن�ي العباس يف
حدي�ث طويل ،ثم قال :إذا قام القائم بخراس�ان ،وغلب على أرض كوفان وامللتان ،وجاز
جزي�رة بني كاوان ،وق�ام منا قائم بجيالن ،وأجابته اآلبر والديلمان ،ظهرت لولدي رايات

الترك متفرق�ات ،يف األقط�ار واجلنب�ات ،وكانوا بين هنات وهن�ات.إذا خرب�ت البرصة،
وقام أمري اإلمرة بمرص».

أق�ول :تع�رض احلديث ملس�ار األمة وحكم بن�ي أمية ثم بن�ي العباس ،والش�اهد منه الفقرة

األخيرة الت�ي تدل عىل أن قيام أمري األمرة املرصي بحركة لعلها مؤيدة لإلمام× ،أي إنه قائدٌ
صاحب رتبة كبرية يف اجليش املرصي.

وق�د جع�ل قيام�ه عالم�ة لظهوراإلمام×ومرافق� ًا لظه�وره× .ويؤي�د ذل�ك أن القائم

بخراسان وجيالن ورايات الرتك بآذربيجان ،ورد أهنا يف سنة ظهور اإلمام×.

اإلمام المهدي × يدخل مصر ويجعلها مركزه اإلعالمي العالمي
روت مصادرن�ا ع�ن أمرياملؤمنني« :ألبنين بمصـر منرب ًا ،وألنقضن دمش�ق حجر ًا حجر ًا،
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وألخرج�ن اليهود من كل كور العرب ،وألس�وقن العرب بعصاي هذه .فقال الراوي وهو

عباية األس�دي :قل�ت له :يا أمرياملؤمنني كأن�ك خترب أنك حتيا بعدما مت�وت؟ فقال :هيهات
ياعباية ،ذهبت غري مذهب .يفعله رجل مني أي املهدي×»« .معاين األخبار»406:

وه�ذا يشير اىل معرك�ة املهدي×م�ع الس�فياين يف دمش�ق ووراءه اليه�ود ،فينتصـرعليهم

ويدخ�ل القدس كام نصت الروايات ،وبعد انتصاره يخُ رج اليهود من بالد العرب ،وجيعل مرص

مركز ًا إعالمي ًا عاملي ًا.

وقد وصفت خطبة رويت له×تسمى خطبة املخزون ،حركة املهدي×وحروبه ،وذكرت

دخوله إىل مرص ،وهي خطبة طويلة رواها احلس�ن بن سليامن يف خمترص بصائر الدرجات،195/

ويف طبع�ة ،210/وطبعة،519/كما رواه�ا الس�يد ب�ن ط�اووس بس�نده ع�ن :ف�رج ب�ن ف�روة،

إنی يبلغه ،ال
عن مس�عدة بن صدقة ،عن جعفر بن حممد× ،وقد جاء فيها« :وإن لكل ش�ئ ً

يعجل اهلل بش�ئ حتى يبلغ إناه ومنتهاه ،فاس�تبرشوا ببرشى ما برشتم به ،واعرتفوا بقربان ما

ق�رب لك�م ،وتنجزوا من اهلل ما وعدك�م .إن منا دعوة خالص ًة ،يظه�ر اهلل هبا حجته البالغة،
ويتم هبا النعمة الس�ابغة ...يا عجبا كل العجب بني مجادى ورجب ...أال أهيا الناس سلوين

قبل أن ترشع برجلها فتنة رشقية ،وتطأ يف خطامها بعد موت وحياة ،أو تش�ب نار باحلطب
اجل�زل غريب األرض ،رافعة ذيله�ا تدعو يا ويلها بذحلة أو مثلها ،فإذا اس�تدار الفلك قلت
مُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ َ ُ
مات أو هلك ،بأي واد سلك ،فيومئذ تأويل هذه اآليةّ :ث َرددنا لك ُم الك َّرة َعل هْ ِي ْم َوأ ْم َد ْدنا ك ْم
َ
ْ ُ ََْ َ ً
ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا ...ثم يسري إىل مرص فيعلو منربه وخيطب الناس ،فتستبرش
األرض بالع�دل ،وتعطي السماء قطرها ،والش�جر ثمرها واألرض نباهت�ا ،وتتزين ألهلها،

وتأمن الوحوش حتى ترتعي يف طرف األرض كأنعامهم ،ويقذف يف قلوب املؤمنني العلم،
َ مَ
ُ
َ َّ َ
فلا حيت�اج مؤمن إىل ما عند أخيه من العل�م ...فيومئذ تأويل هذه اآلية :أ َو ْل َي َر ْوا أنا ن ُس���وق
َ
َ
َ
ْ
ىَ َ
األ ْرض ْ ج ُ
ونَ .و َي ُق ُول َ
ال ُر ز َف ُن ْخر ُج ب ِ���ه َز ْر ًعا َتأ ُك ُل ِم ْن ُه أ ْن َع ُام ُه ْم َوأ ْن ُف ُس ُ���ه ْم أ َفال ُي ْب ِص ُر َ
ال َ
مْ َ
���اء ِإل
ون
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ين َك َف ُر وا إ َميانهُ ُ ْم َوال ُه ْم ُي ْن َظ ُر َ
َم��ت ىَ َه َ���ذا ْال َف ْت ُح إ ْن ُك ْن مُ ْت َص ِاد ِق نَيُ .ق ْل َي ْو َم ْال َف ْتح ال َي ْن َف ُع ّال ِذ َ
ون.
ِ
ِ
ِ
َ
هَ
َفأ ْعر ْض َع هْ ُن ْم َو ْان َت ِظ ْر إ ّ ُن ْم ُم ْن َت ِظ ُر َ
ون .فيمكث فيام بني خروجه إىل يوم موته ثالث مائة س�نة
ِ
ِ
ونيف ًا ،وعدة أصحابه ثالث مائة وثالثة عرش».
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كما ذك�رت رواي� ٌة أن لإلمام امله�دي×يف هرم�ي مرصكنوز ًا وذخائ�ر من العل�وم! رواها

الصدوق يف كتابه كامل الدين ،564/عن أمحد بن حممد الشعراين ،الذي هو من ولد عامر بن يارس

ريض اهلل عنه ،عن حممد بن القاسم املرصي ،أن ابن أمحد بن طولون ش َّغل ألف عامل يف البحث
ع�ن باب اهلرم س�نة ،فوجدوا صخ�رة مرمر وخلفها بن�اء مل يقدروا عىل نقضه ،وأن أس�قف ًا من

احلبشة قرأها ،وكان فيها عن لسان أحد الفراعنة قوله« :وبنيت األهرام والرباين ،وبنيت اهلرمني

وأودعتهام كنوزي وذخائري.فقال ابن طولون :هذا شئ ليس ألحد فيه حيلة إال القائم من

ور َّدت البالطة كام كانت مكاهنا» .ويف الرواية نقاط ضعف ،لكنها تصلح مؤيد ًا.
آل حممد‘ُ .

األبقع الذي تسانده مصر
ذكرت روايات خروج السفياين أن أول عالماته أن األبقع خيرج عىل حاكم الشام األصهب،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويك�ون بينهام رصاع ،ثم يأيت الس�فياين من جهة حوران فيقاتلهام وينترص عليهام ،ويس�يطر عىل
حك�م س�وريا .وورد يف وصف األبق�ع أن أنصاره من مصـر ،أو هو مصري األصل .ففي فتن

ابن مح�اد 77/ع�ن عيل×قال« :خترج بالش�ام ثالث رايات :األصه�ب ،واألبقع من مرص،

فيظهرالس�فياين عليهم».وقال ابن محاد« :285 / 1 :عن أرطاة قال :إذا اجتمع الرتك والروم،
وخس�ف بقرية بدمشق وس�قط طايفة من غريب مسجدهاُ ،رفع بالشام ثالث رايات :األبقع
واألصه�ب والس�فياين ،وحيصر بدمش�ق رج�ل فيقتل وم�ن معه وخي�رج رجلان من بني

أيب س�فيان فيك�ون الظف�ر للثاين ،ف�إذا أقبلت مادة األبقع من مرص ،ظهر الس�فياين بجيش�ه

عليهم ف ُيقتل الرتك والروم بقرقيسيا ،حتى تشبع سباع األرض من حلومهم».

واألبق�ع :يف وجه�ه بقع .واألصهب :اس�م لألس�د ،وصف�ة لألصفر الوجه .وم�ادة األبقع:

أنصاره .والصحيح أن حركة األبقع تكون يف الشام ،وهو مؤيد من مرص.

مصريون جاؤوا للبحث عن اإلمام بعد وفاة أبيه ×
روى الكلين�ي يف ال�كايف« :523/1:ع�ن احلس�ن ب�ن عيس�ى العريضي أيب حمم�د ق�ال :ملا

مضى أبو حمم�د× ورد رجل من أه�ل مرص بامل إىل مك�ة للناحية ،فاختل�ف عليه ،فقال
372

بع�ض الن�اس :إن أب�ا حممد×مضى م�ن غير خل�ف واخلل�ف جعف�ر .وق�ال بعضهم:
مىض أبو حممد عن خلف ،فبعث رج ً
ال يكنى بأيب طالب ،فورد العسكر ومعه كتاب ،فصار

إىل جعفر وسأله عن برهان ،فقال :ال يتهيأ يف هذا الوقت ،فصار إىل الباب وأنفذ الكتاب إىل

أصحابن�ا فخ�رج إليه :آجرك اهلل يف صاحبك فقد مات ،وأوىص باملال الذي كان معه إىل ثقة

ليعمل فيه بام جيب ،وأجيب عن كتابه».

ويف كمال الدي�ن ،491/بس�نده« :ع�ن األعل�م املصري ،ع�ن أيب رج�اء املصري ،ق�ال:

خرج�ت يف الطل�ب بع�د مضي أيب حممد×بس�نتني مل أق�ف فيهما على ش�ئ ،فلما كان

يف الثالث�ة كن�ت باملدين�ة يف طل�ب ول�د أليب حمم�د× برصي�اء ،وقد س�ألني أب�و غانم أن

أتعش�ى عن�ده ،وأن�ا قاعد مفك�ر يف نفيس وأقول :لو كان ش�ئ لظهر بعد ثالث س�نني ،فإذا
هات�ف أس�مع صوت�ه وال أرى ش�خصه وهو يق�ول :يا نرص ب�ن عبد ربه ،ق�ل ألهل مرص:

آمنتم برس�ول اهلل‘حيث رأيتموه؟ قال نرص :ومل أكن أعرف اس�م أيب ،وذلك أين ولدت
باملدائن فحملني النوفيل وقد مات أيب ،فنش�أت هبا ،فلام س�معت الص�وت قمت مبادر ًا ومل

أنرصف إىل أيب غانم ،وأخذت طريق مرص .قال :وكتب رجالن من أهل مرص يف ولدين هلام

فورد :أما أنت يا فالن فآجرك اهلل ودعا لآلخر فامت ابن املعزى».

بغض كعب األحبار لمصر وكذبه عليها
نش�ط كع�ب األحبار يف نرش مدح الش�ام وذم احلج�از ومرص والعراق ،وحتول�ت أقواله عىل

ي�د تالمي�ذه إىل أحاديث نبوية! منها حديث ابن عم�ر أن النبي‘قال« :دخل إبليس العراق
فقىض حاجته ،ثم دخل الش�ام فطردوه ،ثم دخل مرص فباض فيها وفرخ ،وبس�ط عبقر ّيه»!
أي فرش بساطه ،واستقر يف مرص!

وروى يف املعجم األوس�ط ،286/6:والكبري ،262/12:وتاريخ دمش�ق ،99/1:عن إياس بن

معاوية :قال رس�ول اهلل‘«:إن اهلل تعاىل قد تكفل يل بالشام وأهله ،وإن إبليس أتى العراق
فباض فيها وفرخ ،وإىل مرص فبسط عبقريه واتكأ! وقال :جبل الشام جبل األنبياء».

ويف تاري�خ دمش�ق 317/1:و« :318ث�م دخ�ل الش�ام فط�ردوه حت�ى بل�غ ُبس�اق» .ووثق�ه
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يف جممع الزوائد ،60/10:بينام ضعفه ابن اجلوزي يف املوضوعات .57/2:وعقب ُة َب َساق :يف طريق الذاهب إىل
مرص ،كام يف معجم البلدان «.»413/1

كذبة كعب في أن الدجال من مصر
ق�ال ابن حجر يف فتح الب�اري ««:»277/13وأخرج أبو نعيم أيض ًا من طريق كعب األحبار،

أن الدج�ال تلده أم�ه بقوص من أرض مرص ،قال :وبني مولده وخمرجه ثالثون س�نة! قال:
ومل ين�زل خربه يف الت�وراة واإلنجيل ،وإنام هو يف بعض كتب األنبي�اء .وأخلق هبذا اخلرب أن

يكون باطالً ،فإن احلديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال ،وكونه يولد قبل
خمرجه باملدة املذكورة خمالف لكونه ابن صياد ،ولكونه موثوق ًا يف جزيرة من جزائر البحر...
وأقرب ما جيمع به بني ما تضمنه حديث متيم ،وكون ابن صياد هو الدجال ،أن الدجال بعينه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

هو الذي ش�اهده متيم موثوق ًا ،وأن ابن صياد ش�يطان تبدَّ ى يف صورة الدجال يف تلك املدة،

إىل أن توجه إىل أصبهان فاسترت مع قرينه ،إىل أن جتئ املدة التي قدر اهلل تعاىل خروجه فيها»!
أقول :يقصد كعب أن الدجال ملك اليهود كموسى×يولد يف مصـر ثم يقود بني إرسائيل!

لكن روينا أنه هيودي خيرج من بلخ ،وروى الس�نيون أنه هيودي خيرج من أصفهان ،ففي مس�ند

أمح�د « »224/ 3وصحي�ح مس�لم «« :»207/8قال رس�ول اهلل‘ :خيرج الدج�ال من هيودية

أصبه�ان «حملة يف أصفهان » معه س�بعون ألف ًا من اليهود ،عليه�م التيجان» .لكن كعب ًا جعل
الدج�ال عربي� ًا ،وجعل أنصاره عرب ًا! فق�ال كام روى عنه ابن أيب ش�يبة «  ،671/8و:»182/15:
«كأين بمقدمة األعور الدجال ست مائة ألف من العرب يلبسون السيجان» .وأخذ ذلك منه

ابن عمر فروى عنه البخاري يف الكنى« :65/يتبع الدجال أربعون ألف ًا من صلب العرب».

ث�م جعل�ه كعب عراقي� ًا ،ألن أهل العراق وخاصة القبائل اليامنية ال حيب�ون كعب ًا! فقال كام يف

عب�د ال�رزاق «« :»396/11خي�رج الدجال من الع�راق»! وقال لعمر ملا أراد أن يس�كن العراق:

«ال تفعل فإن فيها الدجال ،وهبا مردة اجلن وهبا تس�عة أعش�ار الس�حر ،وهبا كل داء عضال

يعني األهواء»«.عبد الرزاق.» 251/11:
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أحالم كعب بخراب مصر وبالد العرب!
أش�اع كع�ب أنه إذا فتح املس�لمون القس�طنطينية فس�يخرج الدجال ،وخترب مك�ة واملدينة،

وخت�رب مصر ،وبلاد املس�لمني! وروى احلاك�م ،462/4:عنه نب�وءة عن خراب مصر ،قال:

«اجلزي�رة آمنة من اخلراب حتى خترب أرمينية ،ومرص آمنة من اخلراب حتى خترب اجلزيرة،

والكوف�ة آمن�ة من اخل�راب حتى خترب مصر ،وال تكون امللحمة حتى خت�رب الكوفة ،وال
تفتح مدينة الكفر حتى تكون امللحمة ،وال خيرج الدجال حتى تفتح مدينة الكفر».

صحح العلماء حديث جند مصر ورده علماء بني أمية!
ذكرن�ا يف جواه�ر التاري�خ ،390/2:أن رواة اخلالف�ة لتعصبه�م لبن�ي أمية ،مل يقبل�وا حديث

الصح�ايب عم�رو ب�ن احلمق اخلزاعي يف م�دح مرص رغم تصحي�ح علامئهم له! ففي مس�تدرك

احلاك�م« :448/4:عن عمرو بن احلمق عن رس�ول اهلل‘قال :س�تكون فتنة أس�لم الناس
فيه�ا أو قال :خلير الناس فيها اجلند الغ�ريب ،فلذلك قدمت مرص» .وأوس�ط الطبراين،315/8:

والبخاري يف تارخيه الكبري..313/6:الخ.

وقد علق عىل ذلك السيوطي يف رشحه الديباج عىل مسلم «  ،»514/ 4فقال« :روى الطرباين

واحلاكم وصححه ،عن عمرو بن احلمق قال :قال رس�ول اهلل‘ :تكون فتنة أسلم الناس
فيه�ا اجلن�د الغريب .قال ابن احلم�ق :فلذلك قدمت عليكم مرص .وأخرج�ه حممد بن الربيع
اجليزي يف مسند الصحابة الذين دخلوا مرص ،وزاد فيه :وأنتم اجلند الغريب .فهذه منقبة ملرص

يف صدر امللة ،واستمرت قليلة الفتن معافاة طول امللة ،مل يعرتها ما اعرتى غريها من األقطار،
وما زالت معدن العلم والدين ،ثم صارت يف آخر األمر دار اخلالفة وحمط الرحال ،وال بلد

اآلن يف س�ائر األقطار بعد مكة واملدينة يظهر فيها من ش�عائر الدين ،ما هو ظاهر يف مرص».

دخول جيش المغرب إلى مصر
روى ابن مح�اد يف كتاب�ه الفتن عدة روايات ع�ن عالقة مرصبأحداث خروج الس�فياين تذكر

دخ�ول أهل املغرب إىل مرص والش�ام ،وأكثرها روايات مرس�لة ،ولو صح�ت فهي تنطبق عىل
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دخول جيش املغرب الفاطمي إىل مرص والشام.

ق�ال ابن مح�اد« :222/1:ع�ن عامر بن يارس ق�ال :عالمة املهدي إذا انس�اب عليكم الرتك،

ومات خليفتكم الذي جيمع األموال ،ويستخلف بعده ضعيف فيخلع بعد سنتني من بيعته،

وخيس�ف بغريب مسجد دمش�ق ،وخروج ثالثة نفر بالش�ام ،وخروج أهل املغرب إىل مرص،

وتلك أمارة السفياين».

وقال ابن محاد« :285/1:عن أرطاة قال :إذا اجتمع الرتك والروم ،وخس�ف بقرية بدمش�ق

وس�قط طايفة من غريب مس�جدهاُ ،رفع بالشام ثالث رايات :األبقع واألصهب والسفياين،
وحيصر بدمش�ق رجل فيقت�ل ومن معه ،وخي�رج رجالن من بني أيب س�فيان فيك�ون الظفر
للثاين ،فإذا أقبلت مادة األبقع من مرص ،ظهر الس�فياين بجيش�ه عليهم ف ُيقتل الرتك والروم

بقرقيسيا،حتى تشبع سباع األرض من حلومهم».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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المه ـ ــدي[

ومن نوعها :ما رواه الطويس يف الغيبة ،278/بنفس س�ند ابن محاد عن عامر بن يارس أنه قال:

«إن دول�ة أه�ل بيت نبيكم يف آخر الزم�ان ،وهلا أمارات ،فالزم�وا األرض وكفوا حتى جتئ
أماراهتا ،فإذا اس�تثارت عليكم الروم والرتك...ويتخال�ف الرتك والروم وتكثر احلروب يف
األرض وينادي مناد من سور دمشق :ويل ألهل األرض من رش قد اقرتب ،وخيسف بغريب

مس�جدها حتى خير حائطها ،ويظهر ثالثة نفر بالش�ام كلهم يطلب امللك :رجل أبقع ورجل

أصه�ب ورج�ل من أه�ل بيت أيب س�فيان ،خيرج يف كل�ب وحيرص الناس بدمش�ق ،وخيرج
أهل الغرب إىل مرص ،فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياين».

وه�ذه الرواي�ة واضحة اإلنطباق عىل حركة الفاطميني ،ومثله�ا غريها ،لكن بعضهم خلطها

برواية السفياين ،فال يمكن أن نثبت هبا أن للسفياين عالق ًة بمرص ،نعم لألبقع عالقة بمرص كام يأيت.
وتوج�د رواي�ات تتحدث عن أح�داث مضت ،كاألزم�ة االقتصادية يف احلجاز بس�بب منع

امل�واد التمويني�ة عنه�ا من مصر ،وهي خت�ص الق�رون األوىل عندما كانت مصر مصدر متوين

احلج�از .لك�ن ال�رواة خلطوه�ا بأحادي�ث اإلم�ام امله�دي × ومثاهل�ا رواية أمح�د،262/2:

ع�ن أيب هري�رة « :ق�ال رس�ول اهلل‘ :منع�ت الع�راق قفيزه�ا ودرمهه�ا ،ومنعت الش�ام
مده�ا وديناره�ا ،ومنع�ت مصر ْإردَبهَّ �ا وديناره�ا ،وعدت�م م�ن حي�ث بدأت�م «ثالث� ًا»!
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وق�ال :يش�هد عىل ذلك حل�م أيب هريرة ودم�ه»! والقفيز وامل�د واإلردب :مكايي�ل للغالت.

وم�ن نوعه�ا الرواي�ة ع�ن حاك�م مصر ال�ذي ي�أيت بال�روم اليه�ا ،رواه�ا اب�ن املن�ادي:33/

«ع�ن أيب ذر&ق�ال ع�ن النبي‘ :س�يكون رج�ل من بن�ي أمية بمصر ييل س�لطان ًا ثم
يغل�ب على س�لطانه ،أو ين�زع من�ه ،ث�م يف�ر إىل ال�روم في�أيت بال�روم إىل أه�ل اإلسلام،

فذلك أول املالحم».

أقول :مضاف ًا إىل اإلشكال يف سندها ،فقد يكون حدثها وقع ،وال ينايف ذلك قوله :فذلك أول

املالحم ،فهو يستعمل ألحداث ظهور املهدي× ،وغريها.

**
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الفصل الثامن عشر

بالد الشام
بالد الشام يف عصرالظهور

بالد الشام وحركة السفياني
يطل�ق إس�م بالد الش�ام أو الش�امات يف املصادر على منطقة س�وريا ولبنان ،ويس�مى لبنان:

وبر الشام .وتشمل بالد الشام سوريا األردن وقد تشمل فلسطني .كام أن الشام أيض ًا
جبل لبنان َّ

إسم ملدينة دمشق العاصمة.

وأحادي�ث بالد الش�ام وأحداثها وش�خصياهتا يف عصـ�ر الظهور كثرية ،وحمورها األس�ايس

حركة السفياين الذي يسارع بعد السيطرة عىل بالد الشام إىل إرسال قواته إىل العراق ،كام يرسل

قوات إىل احلجاز ملساعدة حكومته عىل ضبط األمن يف املدينة املنورة ،ثم ينتدبوهنم للقضاء عىل
حركة املهدي× ،فتقع املعجزة املوعودة يف جيشه ،ويخُ سف هبم وهم يف طريقهم إىل مكة.

أما أكرب معارك السفياين فهي معركته ضد املهدي×عندما يزحف املهدي بجيشه عىل الشام

لفتح فلس�طني ،ويكون مع السفياين اليهود والروم ،وتنتهي هبزيمته وانتصار املهدي×عليه،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
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المه ـ ــدي[

وفتحه فلسطني ودخوله القدس.

السفياني يخرج سنة ظهورالمهدي ×
النعامين ،267/عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر حممد بن عيل×أنه قال« :السفياين والقائم

يف سنة واحدة».

ويف اإلرشاد 360/عن أيب عبد اهلل×« :خروج الثالثة اخلراساين والسفياين واليامين يف سنة

واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد ،وليس فيها راية أهدى من راية اليامين ،ألنه یدعو إىل احلق».

بداية حركته بعد خروج األبقع على األصهب وزلزال
النعامين«:305/عن املغرية بن س�عيد عن أيب جعفر الباق�ر× :قال أمرياملؤمنني × :إذا

اختلف الرحمان بالشام مل تنجل إال عن آية من آيات اهلل .قيل :وما هي يا أمرياملؤمنني؟ قال:
رجف�ة تكون بالش�ام هيلك فيه�ا أكثر من مائة أل�ف ،جيعلها اهلل رمح ًة للمؤمنين وعذاب ًا عىل

الكافرين ،فإذا كان ذلك فانظروا إىل أصحاب الرباذين الشهب املحذوفة ،والرايات الصفر
تقب�ل من املغرب حتى حتل بالش�ام ،وذلك عند اجلزع األكبر واملوت األمحر .فإذا كان ذلك
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فانظروا خس�ف قرية من دمش�ق يقال هلا حرس�تا ،فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة األكباد من

الوادي اليابس ،حتى يستوي عىل منرب دمشق ،فإذا كان ذلك فانتظروا خروج املهدي×».
وغيبة الطويس ،277/بنحو النعامين ،ومثله العدد القوية 76/بتفاوت يسري ،وفيه :فانتظروا ابن آكلة األكباد بالوادي

اليابس .ومنتخب األنوار ،29/عن اخلرائج ،وإثبات اهلداة ،730/3:عن غيبة الطويس ،وكذا البحار.216/52:

والرباذين الشهب املخذوفة :وصف لوسائل ركوب املغاربة أو الغربيني بأهنا شهباء األلوان،

ومقطع�ة اآلذان! واب�ن آكلة األكباد :من ذرية هند زوجة أيب س�فيان .والوادي اليابس يمتد من

حوران إىل األردن ونابلس بفلسطني.

ويف الب�دء والتاري�خ« :177/2:وفيما ُخبرَِّ عن عيل بن أيب طالب يف ذكر الفتن بالش�ام قال:

ف�إذا كان ذل�ك خرج اب�ن آكلة األكباد عىل أثره ،ليس�تويل عىل منرب دمش�ق ،ف�إذا كان ذلك

فانتظ�روا خ�روج امله�دي .وقد ق�ال بعض الن�اس :إن هذا قد مضى ،وذلك خ�روج زياد

ب�ن عبد اهلل ب�ن خالد بن يزيد ب�ن معاوية بن أيب س�فيان بحلب ،وبيض�وا ثياهبم وأعالمهم
وادع�وا اخلالف�ة ،فبع�ث أب�و العب�اس عب�د اهلل «بن حمم�د» بن عيل ب�ن عبد اهلل ب�ن عباس،

أبا جعفر إليهم فاصطلموهم عن آخرهم.

ويزعم آخرون أن هلذا املوعود وصف ًا مل يوجد لزياد بن عبد اهلل ،ثم ذكروا أنه من ولد يزيد

ب�ن معاوي�ة ،بوجهه آثار اجلدري وبعين�ه نكتة بياض ،خيرج من ناحية دمش�ق ،ويثيب خيله
ورساي�اه يف البر والبحر ،فيبق�رون بطون احلباىل ،وينش�ـرون الناس باملناشير ويطبخوهنم

يف الق�دور ،ويبع�ث جيش� ًا له إىل املدين�ة فيقتلون وي�أرسون وحيرقون ،ثم ينبش�ون عن قرب
النبي‘وقبر فاطم�ة÷ ،ثم يقتلون كل من إس�مه حممد وفاطم�ة ،ويصلبوهنم عىل باب

املس�جد! فعن�د ذلك يش�تد غض�ب اهلل عليهم فيخس�ف هب�م األرض ،وذلك قول�ه تعاىل:
ََْ ََ ْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
ر
ق
ان
ك
م
ن
م
وا
ذ
يب .أي من حتت أقدامهم».
ولو تر ى ِإذ ف ِزعوا فال فوت وأ ِخ ِ
ٍ ِ ٍ
وتقدم يف فصل أصحاب اإلمام املهدي×من غيبة النعامين وتفسري العيايش ،65/1:وغريمها

م�ن املص�ادر ،النص الكامل للحديث املهم ع�ن اإلمام الباقر×الذي فيه تسلس�ل األحداث

يف بداية حركة الس�فياين ،وفيه« :يا جابر إلزم األرض وال حتركن يدك وال رجلك أبد ًا ،حتى

ترى عالمات أذكرها لك يف س�نة ...وإن أهل الش�ام خيتلفون عند ذلك عىل ثالث رايات:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي

بالد الشام

الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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األصه�ب واألبقع والس�فياين م�ع بني ذنب احلامر مضر ،ومع الس�فياين أخواله من كلب،

فيظه�ر الس�فياين وم�ن معه عىل بني ذنب احلمار ،حتى يقتلوا قت ً
ال مل يقتله ش�ئ قط ،وحيرض
رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قت ً
ال مل يقتله شئ قط ،وهو من بني ذنب احلامر ،وهي اآلية
َ
َ
ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ
اب ِم ْن َب ْي هِن ْم ف َو ْيل ِلل ِذ َ
اخ َت َل َف األ ْح َز ُ
ين كف ُر وا ِم ْن َمش َه ِد َي ْو ٍم َع ِظ ٍمي .ويظهر
التي يقول اهلل :ف
ِ
الس�فياين ومن معه حتى ال يكون له مهة إال آل حممد‘وشيعتهم.»..ويستعمل تعبري ببني

ذنب احلامر كناية عن بني العباس ،واحلكومة التي تكون يف خطهم وتعادي أهل البيت^.

ُ
من صفة السفياني :وحش الوجه ضخم الهامة
كمال الدين« :651/2:عن عمر بن أذينة :قال أبو عبد اهلل :قال أمرياملؤمنني^ :خيرج ابن

آكل�ة األكب�اد من الوادي الياب�س ،وهو رجل ربعة وحش الوجه ،ضخ�م اهلامة ،بوجهه أثر
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

جدري ،إذا رأيته حسبته أعور ،اسمه عثامن وأبوه عنبسة ،وهو من ولد أيب سفيان ،حتى يأيت
أرضا ذات قرار ومعني فيستوي عىل منربها».

النعامين« :306/عن حممد بن مس�لم ،عن أيب جعفر الباقر×قال :السفياين أمحر أشقر أزرق،

مل يعب�د اهلل ق�ط ،ومل ير مك�ة وال املدينة ق�ط ،يقول :يا رب ث�اري والنار ،يا رب ث�اري والنار».
ويف كامل الدين « 651/2:إنك لو رأيت السفياين لرأيت أخبث الناس ،أشقر أمحر أزرق ،يقول:

يا رب ثاري ثاري ثم النار ،وقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية ،خمافة أن تدل عليه».

ويف اإلرشاد :359/عن اإلمام الباقر×قال« :وخسف قرية من قرى الشام تسمى اجلابية ونزول

الترك اجلزي�رة ونزول ال�روم الرملة .واختالف كثير عند ذلك يف كل أرض ،حتى خترب الش�ام،

ويكون س�بب خراهب�ا اجتامع ثلاث رايات فيها :راي�ة األصهب وراي�ة األبقع وراية الس�فياين».
ويف غيب�ة الط�ويس« :278/عن برش بن غالب قال :يقبل الس�فياين من بلاد الروم متنرص ًا

يف عنقه صليب .وهو صاحب القوم» .ومعناه أن السفياين نرصاين ،أو يتقرب اليهم.

السفياني من أوالد معاوية
كت�اب س�ليم «:197/م�ن كت�اب علي×إىل معاوي�ة :ي�ا معاوي�ة إن رس�ول اهلل‘
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ق�د أخبرين أن بني أمية س�يخضبون حليت�ي من دم رأيس وأين مستش�هد ،وس�تيل األمة من
بعدي ،وأنك ستقتل ابني احلسن غدر ًا بالسم ،وأن ابنك يزيد سيقتل ابني احلسني ،ييل ذلك

منه ابن زانية .وأن األمة سيليها من بعدك سبعة من ولد أيب العاص وولد مروان بن احلكم،

ومخسة من ولده ،تكملة اثني عرش إمام ًا ،قد رآهم رسول اهلل يتواثبون عىل منربه تواثب القردة

ُير ُّدون أمته عن دين اهلل عىل أدبارهم القهقرى ،وأهنم أشد الناس عذاب ًا يوم القيامة .وأن اهلل

سيخرج اخلالفة منهم برايات سود تقبل من الرشق ،يذهلم اهلل هبم ويقتلهم حتت كل حجر.
جلف جاف ،منكوس القلبٌّ ،
وأن رج ً
فظ غليظ ،قد نزع اهلل
ال من ولدك مش�وم ملعون،
ٌ

من قلبه الرأفة والرمحة ،أخواله من كلب،كأين أنظر إليه ،ولو شئت لسميته ووصفته وابن كم

هو ،فيبعث جيش� ًا إىل املدينة فيدخلوهنا ،فيرسف�ون فيها يف القتل والفواحش ،وهيرب منهم

زكي نقي ،الذي يمأل األرض عدالً وقس�ط ًا كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،وإين
رج�ل م�ن ولديٌّ ،
ألعرف اسمه وابن كم هو يومئذ وعالمته ،وهو من ولد ابني احلسني الذي يقتله ابنك يزيد،
وه�و الثائر ب�دم أبيه ،فيهرب إىل مك�ة ،ويقتل صاحب ذلك اجليش رجل ً
ا من ولدي ،زكي ًا

بري ًا عند أحجار الزيت .ثم يسير ذلك اجليش إىل مكة ،وإين ألعلم إسم أمريهم وأسامءهم
وسامت خيوهلم ،فإذا دخلوا البيداء واستوت هبم األرض خسف اهلل هبم .قال اهلل عز وجل:
ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
ر
يب ،قال :من حت�ت أقدامهم ،فال يبقى من
م
ق
ان
ك
م
���ن
وا
ذ
ول���و ت���ر ى ِإذ ف ِزعوا فال فوت وأ ِخ
ِ
ٍ ِ ٍ
ذلك اجليش أحد غري رجل واحد يقلب اهلل وجهه من قبل قفاه!
ويبع�ث اهلل للمهدي أقوام� ًا جيتمعون من األرض قزع ًا كق�زع اخلريف ،واهلل إين ألعرف

أسامءهم وإسم أمريهم ،ومناخ ركاهبم ،فيدخل املهدي الكعبة ويبكى ويترضع..الخ.».

السفياني من المحتومات التي البد منها
ال�كايف« :310/8:عن عمر بن حنظلة قال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يقول :مخس عالمات

قب�ل قي�ام القائم :الصيحة ،والس�فياين ،واخلس�ف ،وقتل النف�س الزكية ،واليماين .فقلت:
جعل�ت فداك إن خرج أح�د من أهل بيتك قبل هذه العالمات ،أنخ�رج معه؟ قال :ال .فلام
ْ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ هْ ْ َ َّ َ َ ً َ َ َّ ْ َ ُ هَ
���ت أ ْع َناق ُه ْم َلا
كان م�ن الغ�د تل�وت هذه اآليةِ :إن نش���أ نن ِز ل عل ِي���م ِمن الس���م ِاء آية فظل
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بالد العرب
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بالد الشام
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َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
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َخاضع نَ
ي ،فقلت له :أهي الصيحة؟فقال :أما لو كانت خضعت أعناق أعداء اهلل عز وجل».
ِ ِ

ويف كمال الدي�ن« :652/2:ع�ن أيب مح�زة الثمايل ق�ال :قل�ت أليب عب�د اهلل×:

إن أبا جعفر×كان يقول :إن خروج السفياين من األمر املحتوم .قال :نعم ،واختالف ولد
العباس من املحتوم ،وقتل النفس الزكية من املحتوم ،وخروج القائم من املحتوم ،فقلت له:

كيف يكون النداء؟ قال :ينادي مناد من السامء أول النهار :أال إن احلق يف عيل وشيعته ،ثم ينادي
إبليس لعنه اهلل يف آخر النهار :أال إن احلق يف السفياين وشيعته ،فريتاب عند ذلك املبطلون».
ويف النعماين« :252/عن عبد اهلل بن س�نان ،عن أيب عبد اهلل×أن�ه قال :النداء من املحتوم

والس�فياين من املحت�وم ،واليامين من املحتوم ،وقتل النفس الزكي�ة من املحتوم ،وكف يطلع

من السماء من املحتوم ،قال :وفزع ٌة يف ش�هر رمضان ،توقظ النائم ،وتفزع اليقظان ،وخترج

الفتاة من خدرها».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف مع�اين األخب�ار« :346/ع�ن احلك�م ب�ن س�امل عم�ن حدث�ه ع�ن أيب عبد اهلل×قال:

إن�ا وآل أيب س�فيان أه�ل بيتين تعادين�ا يف اهلل ،قلن�ا ص�دق اهلل ،وقال�وا ك�ذب اهلل .قات�ل

أبو س�فيان رس�ول اهلل‘ ،وقاتل معاوية عيل ب�ن أيب طالب× ،وقاتل يزي�د بن معاوية
احلسني بن عيل‘ ،والسفياين يقاتل القائم×».

ويف قرب اإلس�ناد « :164/عن أيب احلس�ن ×قال :يقوم قائمنا ملوافاة الناس س�نة ،قال:

يق�وم القائم بال س�فياين؟ إن أمر القائم حتم من اهلل وأمر الس�فياين حت�م من اهلل ،وال يكون
القائم إال بسفياين ،قلت :جعلت فداك فيكون يف هذه السنة؟ قال :ما شاء اهلل ،قلت :يكون

يف التي تليها؟ قال :يفعل اهلل ما يشاء».

ومعن�ى :يقوم قائمنا ملوافاة الناس س�نة :أنه يوافيهم س�نة ظهوره يف احل�ج .ويتصل بذلك ما

روي عن أمرياملؤمنني×:يظهر يف شبهة ليستبني أمره.

ويف النعماين« :301/ع�ن عب�د امللك بن أعين قال:كن�ت عن�د أيب جعفر×فجرى ذكر

القائم×فقلت له :أرجو أن يكون عاج ً
ال وال يكون سفياين ،فقال :ال واهلل إنه ملن املحتوم

الذي البد منه ».

النعماين« :302/عن أيب هاش�م قال :كن�ا عند أيب جعفر حممد بن علي الرضا× فجرى ذكر
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السفياين وما جاء يف الرواية من أن أمره من املحتوم ،فقلت أليب جعفر× :هل يبدو له يف املحتوم؟

قال :نعم ،قلنا له :فنخاف أن يبدو هلل يف القائم ،فقال :إن القائم من امليعاد واهلل الخيلف امليعاد».

أقول :ال يكون بداء يف املحتوم ،والبداء يف هذا احلديث بمعنى أنه حمتوم منه تعاىل ال حمتوم عليه
َ
كام زعم اليهود َو َق َالت ْال هَ ُي ُود َي ُد اهلل َم ْغ ُل َول ٌة ُغ َّل ْت أ ْيدهي ْم َو ُلع ُنوا َبا َق ُالوا َب ْل َي َد ُاه َم ْب ُس َ
���وط َت ِان
ِ
ِ
ِ مِ
ِ ِ
َ َ َ
ُي ْن ِف ُق ك ْيف َيش ُاء..أي زعموا أنه تعاىل فرغ من اخللق واألمر وال يستطيع تغيري شئ!
وسيأيت من كامل الدين :،516/2:توقيع اإلمام×لعيل بن حممد السمري ريض اهلل عنه وفيه:

«وس�يأيت ش�يعتي من يدعي املشاهدة  .أال فمن ادعى املش�اهدة قبل خروج السفياين والصيحة

فهو كذاب مفرت».

ً
مدة حركة السفياني سنة وأشهرا
النعماين « :299/عن أيب عبد اهلل×قال :الس�فياين م�ن املحتوم وخروجه يف رجب ،ومن

أول خروجه إىل آخره مخس�ة عرش ش�هر ًا ،س�تة أش�هر يقاتل فيها ،فإذا ملك الكور اخلمس

ملك تسعة أشهر ،ومل يزد عليها يوم ًا».

النعامين ،304/عن هش�ام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل×قال« :إذا استوىل السفياين عىل الكور

اخلمس ف ُعدّ وا له تس�عة أش�هر .وزعم هش�ام أن الكور اخلمس :دمش�ق وفلسطني واألردن
ومحص وحلب».

النعماين ،300/ع�ن معلى ب�ن خنيس :وم�ن املحتوم خ�روج الس�فياين يف رج�ب .ويف302/

ع�ن أيب عب�د اهلل× ق�ال « :الس�فياين الب�د من�ه ،وال خي�رج إال يف رج�ب ،فقال ل�ه رجل:
يا أبا عبد اهلل إذا خرج فام حالنا؟ قال :إذا كان ذلك فإلينا».

كامل الدين ،651/2:عن عبد اهلل بن أيب منصور البجيل قال :س�ألت أبا عبد اهلل× عن اس�م

الس�فياين فقال« :وما تصنع باس�مه؟ إذا ملك كور الش�ام اخلمس :دمشق ومحص وفلسطني
واألردن وقنرسي�ن ،فتوقع�وا عند ذلك الفرج ،قلت :يملك تس�عة أش�هر؟ قال :ال ،ولكن
يملك ثامنية أشهر اليزيد يوم ًا».

ويف غيب�ة الطويس ،278/عن عمار الدهني ،قال أبو جعفر×« :كم تعدون بقاء الس�فياين
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فيكم؟ قال :قلت :محل امرأة تسعة أشهر ،قال :ما أعلمكم ياأهل الكوفة».

ويف غيبة الطويس ،273/عن حممد بن مسلم قال :سمعت أبا عبداهلل×يقول« :إن السفياين

يمل�ك بعد ظه�وره عىل الكور اخلمس محل امرأة ،ثم قال :أس�تغفر اهلل مح�ل مجل ،وهو من

األمر املحتوم الذي البد منه».

أقول :أشكل صاحب إثبات اهلداة عىل الرتدد يف هذا النص وهو حمق ،ألن الرتدد اليصدرمن

املعصوم× ،كام أن اجلَ َمل يف اللغة إسم ملذكر اإلبل خاصة .فال بد أن يكون الرتدد من الراوي.

الناجون من متابعة السفياني في بالد الشام
النعماين« :304/ع�ن احلارث اهلمداين ،ع�ن أمرياملؤمنني×أنه ق�ال :املهدي أقبل جعد،

بخده خال ،يكون مبدؤه من قبل املرشق ،وإذا كان ذلك خرج السفياين فيملك قدر محل امرأة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تسعة أشهر ،خيرج بالشام فينقاد له أهل الشام ،إال طوائف من املقيمني عىل احلق يعصمهم اهلل

م�ن اخلروج معه! وي�أيت املدينة بجيش جرار ،حتى إذا انتهى إىل بيداء املدينة خس�ف اهلل به.
ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
ر
ق
ان
���ك
م
ن
يب».
م
وا
ذ
وذل�ك ق�ول اهلل عز وجل يف كتابه :ول���و ت���ر ى ِإذ ف ِزعوا فال ف���وت وأ ِخ
ِ
ٍ ِ ٍ
يشري ذلك اىل أن محلة السفياين عىل الشيعة يف الشام تبدأ يف رمضان بعد شهرين من حكمه.
ويف النعامين« :300/عن حممد بن مس�لم قال :سمعت أبا جعفر الباقر×يقول ...أبرشوا

ثم أبرشوا بالذي تريدون ،ألستم ترون أعداءكم يقتتلون يف معايص اهلل ويقتل بعضهم بعض ًا
على الدني�ا دونك�م ،وأنتم يف بيوتكم آمن�ون يف عزلة عنهم .وكفى بالس�فياين نقمة لكم من
عدوكم ،وهو من العالمات لكم ،مع أن الفاس�ق لو قد خرج ملكثتم ش�هر ًا أو ش�هرين بعد

خروجه ،مل يكن عليكم بأس حتى يقتل خلق ًا كثري ًا دونكم .فقال له بعض أصحابه :فكيف
وش َه ُه إنام هي عىل
نصن�ع بالعي�ال إذا كان ذلك؟ قال :يتغيب الرجال منكم عنه ف�إن َحنَ َق ُه رَ َ

شيعتنا ،وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء اهلل تعاىل .قيل :فإىل أين خمرج الرجال هيربون

من�ه ؟ فق�ال :م�ن أراد منهم أن خيرج خي�رج إىل املدين�ة أو إىل مكة أو إىل بع�ض البلدان ،ثم
قال:ما تصنعون باملدينة وإنام يقصد جيش الفاس�ق إليها ،ولكن عليكم بمكة فإهنا جممعكم

وإنام فتنته محل امرأة :تسعة أشهر والجيوزها إن شاء اهلل».
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فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا
الكايف«:274/8:ع�ن الفض�ل الكات�ب ق�ال :كن�ت عن�د أيب عبد اهلل×فأت�اه كت�اب

يسار بعضنا بعض ًا ،فقال :أي شئ
أيب مسلم فقال :ليس لكتابك جواب ،أخرج عنا ،فجعلنا ُّ

تس�ارون؟ يا فضل إن اهلل عز ذك�ره اليعجل لعجلة العباد ،ولإَ زال�ة جبل عن موضعه أيرس
ُّ

م�ن زوال مل�ك مل ينق�ض أجله .ثم ق�ال :إن فالن بن فالن حتى بلغ الس�ابع من ولد فالن،
قل�ت :فما العالمة فيام بيننا وبينك جعلت فداك؟ ق�ال :ال تربح األرض يا فضل حتى خيرج
السفياين ،فإذا خرج السفياين فأجيبوا إلينا يقوهلا ثالث ًا ،وهو من املحتوم».

ويف إثب�ات الوصي�ة« :226/ع�ن أيب بصير قال:س�معت أب�ا جعفر×يق�ول:ال يك�ون

م�ا ترجون حتى خيطب الس�فياين على أعوادها ،فإذا كان ذلك انح�در عليكم قائم آل حممد

من قبل احلجاز».

ويف ال�كايف« :264/8:ع�ن عيص بن القاس�م قال:س�معت أبا عبد اهلل×يق�ول :عليكم

بتق�وى اهلل وح�ده ال رشيك له ،وانظروا ألنفس�كم ،ف�واهلل إن الرجل ليكون ل�ه الغنم فيها
الراعي فإذا وجد رج ً
ال هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها ،خيرجه وجيئ بذلك الرجل الذي
ه�و أعل�م بغنمه م�ن الذي كان فيه�ا ،واهلل لو كانت ألحدكم نفس�ان يقات�ل بواحدة جيرب

هب�ا ،ثم كانت األخرى باقية ،فعمل عىل ما قد اس�تبان هلا ،ولك�ن له نفس واحدة إذا ذهبت
فق�د واهلل ذهب�ت التوب�ة ،فأنتم أح�ق أن ختتاروا ألنفس�كم .إن أتاكم آت من�ا ،فانظروا عىل

أي ش�ئ خترج�ون؟ وال تقولوا خرج زي�د فإن زيد ًا كان عامل� ًا وكان صدوق ًا ،ومل يدعكم إىل

نفس�ه ،إنما دعاكم إىل الرضا م�ن آل حممد^ ،ولو ظهر لوىف بام دعاك�م إليه ،إنام خرج إىل
س�لطان جمتم�ع لينقضه ،فاخل�ارج منا اليوم إىل أي ش�ئ يدعوكم؟ إىل الرض�ا من آل حممد،
فنحن نشهدكم أنا لسنا نرىض به ،وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ،وهو إذا كانت الرايات

واأللوية أجدر أن ال يس�مع منا ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،فواهلل ما صاحبكم إال

م�ن اجتمع�وا علي�ه ،إذا كان رجب فأقبلوا عىل اس�م اهلل عز وجل ،وإن أحببت�م أن تتأخروا
إىل ش�عبان فلا ضري ،وإن أحببت�م أن تصوموا يف أهاليكم فلعل ذل�ك أن يكون أقوى لكم،

وكفاكم بالسفياين عالمة».
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ال�كايف« :264/8:ع�ن س�دير قال :قال أب�و عبد اهلل× :يا س�دير الزم بيتك وكن حلس� ًا

من أحالس�ه ،واسكن ما س�كن الليل والنهار ،فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا

ولو عىل رجلك».

ورواه يف س�ائل الش�يعة ،36/11:والبح�ار ،303/52:و .270وفي�ه رواي�ة أخرى ج�اء فيها:

«قلت :جعلت فداك هل قبل ذلك ش�ئ؟ قال :نعم وأش�ار بيده بثالث أصابعه إىل الش�ام،

وقال :ثالث رايات :راية حس�نية ،وراية أموية ،وراية قيس�ية ،فبينا هم إذ قد خرج السفياين
فيحصدهم حصد الزرع ،ما رأيت مثله قط»!

أق�ول :معناه أن هذه الرايات الثالث قبل الس�فياين ،وال يعني أهنا قبل�ه مبائرشة ،فلعلها قبله

بمدة طويلة ،وتقصد حكم احلس�نيني واألمويني واليامنيني ،وكانت الراية احلسنية مطروحة من

زمن األمويني .قال يف العقد الفريد«:72/5:وإنام كان س�بب قتل سديف«بيد املنصور العبايس»

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أنه قال أبيات ًا مبهمة ،وكتب هبا إىل أيب جعفر وهي هذه:

فاكفف يديك أضلها مهدهيا
فــلتــأتينك رايـة حـسـنية

أرسفت يف قتل الرعية ظامل ًا

جرارة يـقتــادها حـسنيها»

محاوالتهم إحراج اإلمام الصادق واإلمام الرضا×
يف النعماين« :253/ع�ن أيب احلس�ن الرضا×ق�ال :قب�ل هذا األم�ر الس�فياين ،واليامين،

واملرواين ،وشعيب بن صالح ،فكيف يقول هذا هذا؟!».

أي املرواين الذي يظهر قبل الس�فياين وقد يكون من قادة معركة قرقيس�يا ،وشعيب بن صالح

القائد العسكري للخراسانيني .واملعنى كيف يقول إين أنا املهدي ومل يأت هؤالء قبله ؟

ويف الكايف« :331/8:عن املعىل بن خنيس قال :ذهبت بكتاب عبد السالم بن نعيم وسدير،

وكتب غري واحد إىل أيب عبداهلل×حني ظهرت املس�ودة قبل أن يظهر ولد العباس ،بأنا قد
أف ما
أف ٍّ
قدرنا أن يؤول هذا األمر إليك فام ترى؟ قال :فضـرب بالكتب األرض ثم قالٍّ :

أنا هلؤالء بإمام أما علموا أنه إنام يقتل السفياين».

ورواه الكيش ،353/وفيه«:ما أنا هلؤالء بإمام ،ما علموا أن صاحبهم السفياين».
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وينبغ�ي اإللتف�ات إىل الضغوط الت�ي كان األئمة^يواجهوهنا من ش�يعتهم ومن الطامعني

يف احلكم ،الذين يريدون العمل الس�يايس والثورة باسمهم! فكانوا يرفضون ذلك ،ويوضحون

أن من رشوط املهدي×خروج السفياين قبله!

تأثير أحاديث السفياني على أتباع األمويين
من الطبيعي أن يبادر األمويون وأتباعهم بعد سقوط دولتهم ،إىل استغالل أحاديث السفياين،

بحج�ة أن النبي‘أخرب بظهور هذا احلاكم القوي ،والهيمه�م أن يكون طاغية ملعون ًا فاملهم
أن�ه منه�م! لذل�ك ادعى عدد من بن�ي أمية وغريهم أنه هو الس�فياين املوعود ،وق�اد حركة ضد

العباسيني ،وكان لبعضهم أتباع ومقاتلون!

وذكر صاحب كتاب خطط الش�ام « »154/1عدة ثورات باس�م الس�فياين ،منها :ثورة عيل بن

عب�د اهلل ب�ن خالد بن يزي�د بن معاوية بن أيب س�فيان ،وقدخرج يف الش�ام س�نة  ،195يف خالفة

األمني وكان يعرف بأيب العميطر.

ومنها :ثورة سعيد بن خالد األموي ،بعد أيب العميطر .ومنها ،164/1:ثورة املربقع بالشام أيض ًا سنة  ،227يف خالفة

املعتص�م .ويف ،185/2:ث�ورة عثامن بن ثقالة الذي ثار يف العجلون باألردن س�نة ،816وادعى أنه الس�فياين املوعود.

وذكر يف ،161/1:قول املأمون العبايس :وأما قضاعة فسادهتا تنتظر السفياين وخروجه فتكون

من أشياعه! إىل غري ذلك من ادعاء السفيانية.

واملالحظة الثانية عىل أحاديث املصادر الس�نية :أن فيها مبالغات يف ش�خصية السفياين ،حتى

زعموا له صفات غيبية ،وكأنه مبعوث من اهلل تعاىل!

فق�د روى ابن مح�اد ،699/2:و ،279/1و283و« :180/1:ع�ن عيل×أن�ه قال :الس�فياين

م�ن ول�د خالد بن يزيد بن أيب س�فيان ،رجل ضخم اهلامة بوجهه آث�ار جدري ،وبعينه نكتة
بي�اض ،خي�رج من ناحية مدينة دمش�ق يف واد يق�ال له وادي اليابس ،خيرج يف س�بعة نفر مع

رج�ل منه�م ل�واء معقود يعرف�ون يف لوائه النرص ،يسير الرعب بني يديه على ثالثني ميالً،
اليرى ذلك العلم أحد يريده إال اهنزم»!

«إنه حيمل بيده ثالث قصبات ال يقرع هبن أحد ًا إال مات ..يؤتى الس�فياين يف منامه فيقال
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ل�ه :ق�م فاخرج ،فيقوم فال جيد أحد ًا ،ثم يؤتى الثاني�ة فيقال له مثل ذلك ،ثم يقال له الثالثة:
قم فاخرج فانظر من عىل باب دارك ،فينحدر يف الثالثة عىل باب داره ،فإذا هو بس�بعة نفر أو
تسعة نفر معهم لواء ،فيقولون :نحن أصحابك ،فيخرج فيهم ويتبعه ناس من قريات وادي

الياب�س ،فيخ�رج إليه صاحب دمش�ق ليلقاه ويقاتله،ف�إذا نظر إىل رايته اهنزم ووايل دمش�ق
يومئذ وال لبني العباس»!

وذك�ر بع�ض أه�ل اخلبرة :أن ال�وادي الياب�س يمت�د من درع�ا يف س�وريا إىل ق�رب نابلس

داخل فلسطني.

واملالحظة الثالثة :أن اكثر أحاديثهم عن الس�فياين مراس�يل من أقوال تابعني ،وغالب ًا ماتكون

حمرفة عن أحاديث النبي وأهل بيته‘مضاف ًا إليها عنارص خيالية!

معركة قرقيسيا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قرقيس�ا :مدين�ة عن�د مص�ب هن�ر اخلاب�ور يف هن�ر الف�رات ،وه�ي أطلال ق�رب مدين�ة

دير الزور الس�ورية ،عند احلدود الس�ورية العراقية ،قريبة نس�بي ًا من احلدود الرتكية .ويف معجم

البلدان« :328/4:قال محزة األصبهاين :قرقيس�يا معرب كركيسيا ،وهو مأخوذ من كركيس،

وهو اسم إلرسال اخليل ،املسمى بالعربية احللبة» .انتهى.

وقد استفاضت الروايات أنه تقع عندها معركة عظيمة ،وبعضها ربطها بالسفياين الذي يكون

يف زم�ن اإلمام املهدي× ،وبعضها ذكر أن س�ببها كنز يظهر يف جم�رى الفرات ،وخيتلف عليه
السفياين واألتراك.

وم�ن رواياهت�ا يف الكايف« :295/8:أن اإلمام الباقر×قال ُمليََّس�رَّ  :يا ُميَسرَّ ُ كم بينكم وبني
قرقيس�ا؟ قل�ت :ه�ي قريب عىل ش�اطئ الف�رات .فق�ال :أما إنه س�يكون هبا وقع�ة مل يكن

مثلها منذ خلق اهلل تبارك وتعاىل السماوات واألرض ،وال يكون مثلها ما دامت السماوات
واألرض مأدبة للطري ،تشبع منها سباع األرض وطيور السامء ،هيلك فيها قيس واليدعى هلا
داعية .قال :وروى غري واحد وزاد فيه :وينادي مناد هلموا إىل حلوم اجلبارين».

ويف ال�كايف :278/8:ع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال« :إن هلل مائ�دة [مأدب�ة] بقرقيس�ياء
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ي َّطل�ع ُمطل�ع م�ن السماء ،فين�ادي يا طير السماء ويا س�باع األرض هلم�وا إىل الش�بع من
حلوم اجلبارين».

ويف ال�كايف ،303/ 8:عن عبد اهلل بن أيب يعفور قال :قال يل أبو جعفر×« :إن لولد العباس

حل َز َّور ،يرفع اهلل عنه�م النرص ،ويوحي إىل
واملرواين لوقعة بقرقيس�ياء ،يش�يب فيها الغالم ا َ
طري السماء وسباع األرض إشبعي من حلوم اجلبارين ،ثم خيرج السفياين» .فاملرواين من قادة

معركة قرقيسيا.

وروى املفي�د يف اإلختص�اص« :255/ع�ن جاب�ر اجلعف�ي ق�ال :ق�ال يل أب�و جعف�ر×:

«ي�ا جاب�ر الزم األرض وال حترك يد ًا وال رج ً
ال حتى ت�رى عالمات أذكرها لك إن أدركتها:
أوهل�ا اختلاف ولد فلان ،وما أراك ت�درك ذلك ولكن ح�دث به بعدي ،ومن�اد ينادي من

السماء ،وجيیؤكم الصوت من ناحية دمش�ق بالفتح ،وخيس�ف بقرية من قرى الش�ام تسمى
اجلابية ،وتس�قط طائفة من مس�جد دمش�ق األيمن ،ومارقة مترق من ناحي�ة الرتك ،ويعقبها
م�رج الروم ،وس�تقبل إخوان الترك حتى ينزلوا اجلزيرة ،وس�تقبل مارقة ال�روم حتى تنزل
الرمل�ة ،فتل�ك الس�نة ي�ا جاب�ر فيها اختلاف كثير يف كل أرض م�ن ناحية املغ�رب ،فأول

أرض خت�رب الش�ام خيتلف�ون عند ذلك على ثالث راي�ات :راية األصهب ،وراي�ة األبقع،

وراي�ة الس�فیاين ،فيلق�ى الس�فياين األبق�ع فيقتتل�ون فيقتل�ه وم�ن مع�ه ويقت�ل األصهب،
ث�م اليك�ون مه�ه إال اإلقب�ال نح�و الع�راق ،ويمر جيش�ه بقرقيس�ا فيقتل�ون هبا مائ�ة ألف

رجل من اجلبارين.

ويبعث الس�فياين جيش ًا إىل الكوفة وعدهتم سبعون ألف رجل ،فيصيبون من أهل الكوفة

قتل ً
ا وصلب� ًا وس�بي ًا ،فبيناه�م كذل�ك إذ أقبلت راي�ات من ناحية خراس�ان تط�وى املنازل

طي� ًا حثيث� ًا ،ومعه�م نفر من أصح�اب القائم ،وخرج رجل م�ن موايل أهل الكوف�ة ،فيقتله
أمري جيش السفياين بني احلرية والكوفة.

ويبعث الس�فياين بعث ًا إىل املدينة ،فينفر املهدي منها إىل مكة ،فيبلغ أمري جيش الس�فياين أن

املهدي قد خرج من املدينة ،فيبعث جيش ًا عىل أثره فال يدركه ،حتى يدخل مكة خائف ًا يرتقب

عىل س�نة موس�ى بن عمران× ،وينزل أمري جيش الس�فياين البيداء فينادي مناد من السامء
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ي�ا بي�داء أبيدي القوم ،فيخس�ف هبم البيداء فلا يفلت منهم إال ثالثة ،حي�ول اهلل وجوههم
ُ
َ َ
َ َْ
يف أقفيته�م وهم من كلب ،وفيهم نزلت هذه اآليةَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
ين أ ُوتوا ْال ِك َت َ
اب ِآم ُنوا مِ َبا ن ّزل َنا
ّ ً
ُ
َ َ َ
ً َ َّ َ ىَ َ ْ
ُم َص ِدقا مِ َلا َم َعك ْم ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ن ْط ِم َس ُو ُجوها ف َن ُردها َعل أد َب ِار َها ..اآلية ،قال :والقائم يومئذ
بمكة ،قد أس�ند ظهره إىل البيت احلرام مستجري ًا به ينادي :يا أهيا الناس إنا نستنرص اهلل ومن
أجابنا من الناس ،فإنا أهل بيت نبيكم ،ونحن أوىل الناس باهلل وبمحمد...الخ».

ونق�ل ابن محاد ،285/1:قوالً ألرطاة ربط معركة قرقيس�يا بالس�فياين ،وجعل أطرافها الرتك

والروم ،لكنها كالم مقطوع غري مس�ند! كام ربطتها روايات بالكنزاملختلف عليه ،منها :ما رواه

ابن محاد ،239/1:ونحوه ،335 /و ،611/2:عن النبي‘قال« :ينحرس الفرات عن جبل من
ذهب وفضة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة .فإن أدركتموه فال تقربوه ...الفتنة الرابعة ثامنية

عشر عام ًا ،ثم تنجيل حني تنجيل وقد انحرس الفرات عن جبل من ذهب ،تنكب عليه األمة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فيقتل من كل تسعة سبعة».

ويف فت�ن ابن محاد :82/1:عن عيل×« :يظهر الس�فياين عىل الش�ام ،ث�م يكون بينهم وقعة

بقرقيسيا حتى تشبع طري السامء وسباع األرض من جيفهم ،ثم يفتق عليهم فتق من خلفهم،

فتقبل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان ،وتقبل خيل السفياين يف طلب أهل خراسان،

فيقتلون شيعة آل حممد بالكوفة .ثم خيرج أهل خراسان يف طلب املهدي».

وإن صح�ت أحاديث هذه املعركة فقد يك�ون الكنز املذكور منبع نفط أو منجم ذهب ختتلف

عليه جهات ،والطرف املقابل للسفياين يف املعركة هو الرتك ،ويبدو أهنم أهل تركيا الفعلية ،ألن

النزاع عند حدود سوريا وتركيا.

**
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الفصل التاسع عشر

الحجاز
الحجاز يف عصر الظهور

أحداث الحجاز قبل ظهور المهدي ×
وردت أحادي�ث وآث�ار يف أحداث تقع يف احلجاز قبل ظهور اإلمام املهدي× وعند ظهوره
ٍ
أحداث تقع يف موس�م احلج قرب ظهوره× .ونذكر أوالً
وبعده ،وبالغت املصادر الس�نية يف
ما ورد يف مصادرنا ،ثم يف املصادر األخرى.

ٌ
حدث يكون
ففي قرب اإلسناد :164/عن اإلمام الرضا×«:إن قدام هذا األمر عالمات،

بني احلرمني ،قلت :ما احلدث؟قال :عصبة تكون ،و َيقتل فالن من آل فالن مخسة عرش رجالً».

ويف اإلرش�اد« :360/عن أيب احلسن الرضا×قال :ال يكون ما متدون إليه أعناقكم حتى
َ
ُ َ ُ ُ
َ َ َ َّ
الن ُ
���اس أ ْن ُي ْت َركوا أ ْن َيقولوا
متي�زوا ومتحص�وا ،فال يبقى منكم إال القليل .ثم قرأ :أمل أح ِس���ب
َآم َّنا َو ُه ْم ُ
الي ْف َت ُن َ
ون ،ثم قال :إن من عالمات الفرج حدث ًا بني املسجدين ،ويقتل فالن من ولد
فالن مخسة عرش كبش ًا من العرب».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف الكايف« :340/1:عن أبان بن تغلب :قال أبو عبد اهلل× :كيف أنت إذا وقعت البطشة

بني املسجدين فيأرز العلم كام تأرز احلية يف جحرها ،واختلفت الشيعة وسمى بعضهم بعض ًا

كذابين وتفل بعضهم يف وجوه بعض؟ قل�ت :جعلت فداك ما عند ذلك من خري ،فقال يل:
اخلري كله عند ذلك ثالث ًا».

ويف النعامين«:172/ع�ن أيب بصري :قلت أليب عبداهلل× :كان أبو جعفر×يقول :لقائم

آل حممد غيبتان إحدامها أطول من األخرى؟ فقال :نعم وال يكون ذلك حتى خيتلف سيف
بني فالن وتضيق احللقة ويظهر السفياين ،ويشتد البالء ،ويشمل الناس موت وقتل يلجؤون

فيه إىل حرم اهلل وحرم رسوله‘».

ويف النعامين«:267/عن عبداهلل بن س�نان قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :يشمل الناس

م�وت وقتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إىل احلرم ،فينادي مناد صادق من ش�دة القتال :فيم
القتل والقتال؟ صاحبكم فالن».

ويف خمتصر البصائر«:199/ووقفت عىل كتاب خط�ب ملوالنا أمرياملؤمنني×وعليه خط

الس�يد ريض الدي�ن عيل بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن طاوس ،م�ا صورته :هذا الكتاب

ذك�ر كاتب�ه رجلني بعد الصادق×فيمك�ن أن يكون تاريخ كتابته بع�د املائتني من اهلجرة،
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ألنه×انتقل بعد س�نة مائة وأربعني من اهلج�رة ،وقد روى بعض ما فيه عن أيب روح فرج

بن فروة ،عن مسعدة بن صدقة ،عن جعفر بن حممد× ،وبعض ما فيه عن غريمها.

ذكر يف الكتاب املش�ار إليه خطبة ملوالنا أمرياملؤمنني×تس�مى املخ�زون ثم ذكر اخلطبة

بطوهلا جاء فيها :أال يا أهيا الناس سلوين قبل أن ترشع برجلها فتنة رشقية ،وتطأ يف خطامها

بع�د موت وحياة ،أو تش�ب ن�ار باحلطب اجلزل غ�ريب األرض ،رافعة ذيله�ا تدعو يا ويلها
بذحلة أو مثلها ،فإذا اس�تدار الفلك قلتم مات أو هلك بأي واد س�لك ،فيومئذ تأويل هذه
َ َ َْ ُ َ
ْ ُ ََْ َ ً
مُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
اآليةّ :ث َرددنا لك ُم الك َّرة َعل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا.
ولذل�ك آيات وعالم�ات ،أوهلن إحص�ار الكوفة بالرص�د واخلندق ،وختري�ق الزوايا يف
س�كك الكوف�ة ،وتعطيل املس�اجد أربعني ليلة ،وختف�ق رايات ثالث حول املس�جد األكرب

يش�بهن باهلدى ،القاتل واملقتول يف النار ،وقتل كثري وموت ذريع .وقتل النفس الزكية بظهر

الكوفة يف س�بعني ،واملذبوح بني الركن واملقام ،وقتل األس�بع املظفر صرب ًا يف بيعة األصنام،
مع كثري من شياطني اإلنس ،وخروج السفياين براية خرضاء وصليب من ذهب أمريها رجل

م�ن كل�ب واثني عرش ألف عنان من خيل حيمل الس�فياين ،متوجه ًا إىل مكة واملدينة ،أمريها

أح�د م�ن بني أمية ،يقال له خزيمة أطمس العني الشمال ،عىل عين�ه طرفة ،متيل به الدنيا فال
ت�رد ل�ه راية حتى ينزل املدينة ،فيجمع رجاالً ونس�اء من آل حممد ،فيحبس�هم يف دار باملدينة
يقال هلا دار أيب احلسن األموي».الخ.

أق�ول :معن�ى هذه األحادي�ث أن حكم آل فلان يكون قوي� ًا ،فيقع بينهم اخللاف فيضعف

ملكه�م ،ثم يموت خليفة فيك�ون يف هالكه الفرج ،ثم خيرج الس�فياين ويظهر اليامين ،ثم تكون

هزة وهدة بني احلرمني مكة واملدينة ،ويشتد البالء يف احلجاز والرصاع والقتال بني ثالث رايات

كلها يف النار.

ث�م يظهر اإلمام×فيقصده جيش الس�فياين ليقيض عىل حركته فيخس�ف اهلل هبم .ويتحرك

اإلمام×اىل العراق ،ثم اىل دمش�ق ،وخيوض حرب ًا مع الس�فياين فينترص املهدي عىل الس�فياين
ويقتله ،وحيكم البالد.

ومما يتعلق بوضع احلجاز قبل الظهور وإن مل يكن فيه ترصيح ،ما رواه يف غيبة الطويس:271/
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ال يك�ون فس�اد مل�ك بني فلان ،حتى خيتلف س�يفا بن�ي فالن ف�إذا اختلف�ا كان عند ذلك

فساد ملكهم».

ويف النعامين«:159/ع�ن أبان بن تغلب ،ع�ن أيب عبد اهلل×أنه قال :يأيت عىل الناس زمان

يصيبه�م فيها س�بطة ،ي�أرز العلم فيها كام ت�أرز احلية يف جحره�ا ،فبينام ه�م كذلك إذ طلع

عليه�م نجمهم ،قلت :فام الس�بطة؟ ق�ال :الفرتة ،قلت :فكيف نصنع فيما بني ذلك؟ فقال:
كونوا عىل ما أنتم عليه حتى يطلع اهلل لكم نجمكم».

ً
موت حاكم في موته فرج الناس جميعا
يف النعماين« :267/ع�ن أيب بصير ،ع�ن أيب عبد اهلل×قال:بين�ا الن�اس وق�وف بعرفات

إذ أتاه�م راك�ب عىل ناقة ذعلبة ،خيربهم بموت خليف�ة يكون عند موته فرج آل حممد‘،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وفرج الناس مجيع ًا».

ويف النعامين«:257/عن احلسين بن املختار قال :أمس�ك بيدك :هالك الفالنـي إسم رجل

من بني العباس ،وخروج الس�فياين ،وقتل النفس ،وجيش اخلس�ف ،والصوت .قلت :وما
الص�وت ،أهو املنادي؟ فقال:نعم ،وبه يعرف صاحب هذا األمر .ثم قال :الفرج كله هالك

الفالين».

موت آخر من يحكم الحجاز قبل المهدي×
يف غيب�ة الطويس«:271/ع�ن أيب بصري قال :س�معت أبا عبد اهلل×يق�ول :من يضمن يل

م�وت عب�د اهلل أضم�ن له القائم ،ثم ق�ال :إذا مات عب�د اهلل مل جيتمع الناس بع�ده عىل أحد،
ومل يتناه هذا األمر دون صاحبكم إن ش�اء اهلل .ويذهب ملك الس�نني ويصري ملك الش�هور

واأليام! فقلت :يطول ذلك؟ قال :كال».

ومن الواضح أن هذا احلاكم غري األول ،وأنه آخر من حيكم احلجاز ،وبعده خيتلفون فال يأيت

حاكم حيكم سنة كاملة ،بل يتدهور وضعهم حتى ينتهي ملكهم.
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ٌ
نار عظيمة في شرقي الحجاز
النعامين«:262/عن أيب بصري ،عن أيب جعفر×قال :إذا رأيتم نار ًا من املرشق شبه اهلردي

العظي�م تطل�ع ثالثة أي�ام أو س�بعة فتوقعوا فرج آل حمم�د^إن ش�اء اهلل عز وجل ،إن اهلل

عزيز حكيم».

واهلردي :الثوب املصبوغ باألخرض واألمحر .واهلرد :صبغ الكركم األصفر.

ويف النعامين«:267/عن اإلمام الصادق×قال :إذا رأيتم عالمة يف السماء نار ًا عظيمة من

قبل املرشق تطلع ليايل ،فعندها فرج الناس وهي قدام القائم×بقليل».

ويف ابن محاد«:232/1:عن ابن معدان قال :إذا رأيتم عمود ًا من نار من قبل املرشق يف شهر

رمضان يف السامء ،فأعدوا ما استطعتم من الطعام ،فإهنا سنة جوع».

حريق نفطي كبري ،وحيتمل أن تكون هذه النار بركان ًا طبيعي ًا.
والظاهر أهنا
ٌ

ويف الصراط املس�تقيم«:258/2:عن عجائب البلدان مرسل ً
ا أن عليا×قال :إذا وقعت

النار يف حجازكم وجرى املاء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكم».

وه�ي غير الن�ار الت�ي روي أهنا تظه�ر يف عدن م�ن عالمات القيام�ة« :ونار خت�رج من قعر

عدن ،تس�وق الناس إىل املحرش» .الطياليس ،143/ونحوه أمحد ،6/4:ومس�لم .2225/4 :ومن مصادرنا
اخلصال ،446/2:وغيبة الطويس267/

جيش السفياني في الحجاز
روت مصادر اجلميع عن النبي‘أحاديث «جيش اخلسف» وأنه آية موعودة ،تقع يف جيش

الس�فياين الذي يتوجه اىل مكة فيخس�ف اهلل به يف بيداء املدينة ،وتبلغ طرق حديثه وتصحيحات

العلامء له أكثر من مئة صفحة!

وق�د أهبمه البخ�اري ،159/2 :و ،19/3:ووضع�ه حتت عنوان« :باب ه�دم الكعبة» وروى

في�ه «عن عائش�ة قال�ت :قال النب�ي‘ :يغزو جيش الكعبة فيخس�ف هب�م» .فحذف ذكر

�م أن�ه مرتب�ط بذي الس�ويقة احلبشي الذي زعم�وا أنه هي�دم الكعبة!
اإلم�ام
ْ
املهدي×وأو َه َ
لك�ن احلاك�م ذك�ر يف ،520/4:ماحذف�وه وصحح�ه بشرط البخ�اري ،وروى ع�ن أيب هريرة
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أن النبي‘قال«:خيرج رجل يقال له الس�فياين يف عمق دمش�ق وعامة من يتبعه من كلب،

فيقت�ل حت�ى يبقر بط�ون النس�اء ،ويقتل الصبي�ان ،فتجمع هلم قي�س فيقتلها حت�ى ال يمنع

ذن�ب تلع�ة .وخيرج رجل من أهل بيتي يف احلرة ،فيبلغ الس�فياين فيبعث إليه جند ًا من جنده

فيهزمهم ،فيسير إليه الس�فياين بمن معه ،حتى إذا صار ببيداء من األرض خس�ف هبم ،فال

ينج�و منه�م إال املخبر عنهم» .وقول�ه :حتى اليمن�ع ذنب تلعةٌ :
مثل للس�يل إذا بل�غ التلعة،
وهي األرض العالية.

أما مس�لم فكان أكث�ر أمانة ،ف�روى« :166/8:عن عبيد اهلل بن القبطية ق�ال :دخل احلارث

بن أيب ربيعة وعبد اهلل بن صفوان وأنا معهام ،عىل أم س�لمة أم املؤمنني ،فس�أالها عن اجليش
ال�ذي خيس�ف به ،وكان ذل�ك يف أيام اب�ن الزبري .فقال�ت :قال رس�ول اهلل‘:يعوذ عائذ

بالبي�ت فيبع�ث إلي�ه بعث ،فإذا كان�وا ببيداء من األرض خس�ف هبم! فقلت :يا رس�ول اهلل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فكي�ف بمن كان كاره ًا؟قال :خيس�ف به معه�م ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته .ثم روى

احلكم أن اإلمام الباقر×قال إهنا َلبيداء املدينة».

كام روى عن عائش�ة عن النبي‘قال« :العجب أن ناس� ًا من أمت�ي يؤمون بالبيت برجل

من قريش قد جلأ بالبيت ،حتى إذا كانوا بالبيداء خس�ف هبم! فقلنا :يارس�ول اهلل إن الطريق

ق�د جيم�ع الناس ،قال :نعم فيهم املس�تبرص واملجبور وابن الس�بيل ،هيلك�ون مهلك ًا واحد ًا
ويصدرون مصادر شتى يبعثهم اهلل عىل نياهتم».

واملس�تبرص :املتعمد ،وابن الس�بيل :العابر ،ويف رواية أخرى :فيهم املنتفر واملجبور واملكره،

أي املس�تنفر باختياره ،واملجبور بالقهر ،واملش�ارك باختياره لكن بس�بب إكراه .ويدل ذلك عىل

أن الصحابة كانوا يعرفون احلديث ،وأن العائذ بالبيت ركن فيه!

وق�د اخترصالبخ�اري ومس�لم حدي�ث جي�ش اخلس�ف .راج�ع :اجلم�ع بين الصحيحين للحمي�دي:

238/4و ،245/واب�ن أبی ش�یبة 43/15:وأمح�د ،316/6:وأب�ا داود ،107/4:وهتذيب ابن عس�اكر،450/3:

وجام�ع األص�ول ،179/10:ومج�ع الفوائ�د ،55/1:واملس�ند اجلام�ع ،795/20:وتاري�خ بخ�اري،118/5:
وابن ماجة ،1350/2:والنس�ائي ،207/5:والطرباين الكبري ،202/23:و ،75/24:واحلاكم ،429/4:وصححه

عىل رشط الشيخني،
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ورواه عب�د ال�رزاق ،371/11:بلفظ :يك�ون اختالف عند موت خليف�ة ،فيخرج رجل من

املدينة فيأيت مكة ،فيس�تخرجه الناس من بيته وهو كاره ،فيبايعونه بني الركن واملقام ،فيبعث
إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف هبم ،فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام
فيبايعونه ،فيستخرج الكنوز ويقسم املال ،ويلقي اإلسالم بجرانه إىل األرض».

ورواه أمحد بروايات يف ،316/6:ويف«:285/6:عن أم سلمة :أن رسول اهلل‘ استيقظ من

منامه وهو يسرتجع ،قالت :قلت :يا رسول اهلل ما شأنك؟ قال :طائفة من أمتي خيسف هبم،

ث�م يبعثون إىل رجل فيأيت مكة فيمنعه اهلل منهم وخيس�ف هب�م ،مرصعهم واحد ومصادرهم

ش�تى ،قال�ت :قلت :يا رس�ول اهلل كي�ف يكون مرصعهم واح�د ًا ومصادرهم ش�تى؟ قال:
إن منهم من يكره فيجئ مكره ًا».

ويف املعجم األوسط ،222/6:عن أم سلمة« :فيعوذ عائذ باحلرم فيجتمع الناس إليه كالطائر

ال�وارد املتفرق�ة ،حتى جيتمع إليه ثالث مائة وأربعة عرش ،فيهم نس�وة ،فيظهر عىل كل جبار
وابن جبار ،ويظهر من العدل ما يتمنى له األحياء أمواهتم».

ويف الب�دء والتاري�خ« :178/2:وروي أن النبي‘ق�ال :لترتكن املدينة أحس�ن ما كانت،

حتى جيئ الكلب فيش�غر عىل س�ارية املس�جد ،قالوا :فلمن تكون الثامر يومئذ يا رسول اهلل؟
ق�ال :لع�وايف الس�باع والطري! قالوا يف اخلرب :ثم تسير خيل الس�فياين تريد مك�ة ،تنتهي إىل
موضع يقال له بيداء ،فينادي مناد من السامء :يا بيداء بيدي هبم فيخسف هبم فال ينجو منهم

إال رجالن من كلب تقلب وجوههام يف أقفيتهام ،يمش�يان القهقرى عىل أعقاهبام ،حتى يأتيا
الس�فياين فيخربانه ،ويأيت البشير املهدي وهو بمكة فيخرج معه اثنا عرش ألف ًا ،فهم األبدال

واألعالم ،حتى يأيت املباء ويأرس الس�فياين ،ويغري عىل كلب ألهنم أتباعه ويس�بي نس�اءهم،

قالوا :فاخلائب يومئذ من خاب عن غنائم كلب».

وروى ابن مح�اد يف الفت�ن مضامين م�ن أحادي�ث أهل البي�ت^ ،وأض�اف اليها أس�اطري

اإلرسائيلي�ات أو م�ن خيال�ه ،وبع�ض روايات�ه معقول�ة كروايت�ه ،325/1:ع�ن أيب جعف�ر

«أي اإلم�ام الباق�ر×» ق�ال« :فيبلغ أه�ل املدينة خمرج اجلي�ش إليهم فيه�رب منها من كان
م�ن آل حمم�د‘إىل مك�ة حيم�ل الش�ديد الضعي�ف والكبري الصغير فيدركون نفس� ًا من
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آل حمم�د فيذبحونه عند أحجار الزيت» .وهو النف�س الزكية الثانية املذكور يف خطبة املخزون
ألمرياملؤمنني×.

وروى عدة روايات فيه عن أيب جعفر×كام يف« :90/سيكون عائذ بمكة يبعث إليه سبعون

ألف� ًا ،عليه�م رجل من قيس حتى إذا بلغ�وا الثنية دخل آخرهم ومل خي�رج منها أوهلم ،نادى
جربئيل :يابيداء يابيداء ،يسمع مشارقها ومغارهبا ،خذهيم فال خري فيهم! فاليظهر عىل هالكهم

أحد إال راعي غنم يف اجلبل ينظر إليهم حني ساخوا فيخرب هبم ،فإذا سمع العائذ هبم خرج».

ً
روت مصادرنا حديث جيش الخسف ولم تظلم منه شيئا!
فف�ي اإلختصاص ،255/وغيب�ة الطويس،269/عن اإلمام الباقر×قال« :يبعث الس�فياين

بعث ًا إىل املدينة فينفر املهدي منها إىل مكة ،فيبلغ أمري جيش الس�فياين أن املهدي قد خرج إىل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مكة فيبعث جيش� ًا عىل أثره ،فال يدركه حتى يدخل مكة خائف ًا يرتقب عىل س�نة موس�ى بن
عمران×.قال :فينزل أمري جيش الس�فياين البيداء فينادي مناد من السماء :يا بيداء أبيدي

القوم ،فيخس�ف هبم فال يفلت منهم إال ثالثة نفر حيول اهلل وجوههم إىل أقفيتهم .وهم من
ُ
َ َ
اب ِآم ُنوا َبا َن َّز ْل َنا ُم َص ّ ِد ًقا مِ َلا َم َع ُك ْم ِمنْ
كلب وفيهم نزلت هذه اآليةَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
ين أ ُوتوا ْال ِك َت َ
مِ
َ َ َ
ً َ َّ َ ىَ َ ْ َ
ق ْب ِل أ ْن ن ْط ِم َس ُو ُجوها ف َن ُردها َعل أد َب ِارها ..اآلية .قال :والقائم يومئذ بمكة قد أس�ند ظهره
إىل البيت احلرام مستجري ًا به فينادي :يا أهيا الناس إنا نستنرص اهلل ،فمن أجابنا من الناس فإنا
أه�ل بيت نبيكم حمم�د ونحن أوىل الناس باهلل وبمحمد‘.فم�ن حاجني يف آدم فأنا أوىل

الن�اس ب�آدم .ومن حاجني يف نوح فأنا أوىل الناس بنوح .وم�ن حاجني يف إبراهيم فأنا أوىل
الن�اس بإبراهيم .ومن حاجني يف حممد فأنا أوىل الناس بمحمد .ومن حاجني يف النبيني فأنا

أوىل الناس بالنبيني.

ىَ ْ مَ
ُ ً َ
َ
اهلل ْ
أليس اهلل يقول يف حمكم كتابه :إ َّن َ
اص َطفىَ َآد َم َونوحا َوآل ِإ ْب َر ِاه َمي َوآل ِع ْم َر َان َعل ال َع ِال نَي.
ِ
َ
ٌ
ُذ ّر َّي ً���ة َب ْع ُض َه���ا ِم ْن َب ْعض َو ُ
ومصطفى من
اهلل مَ ِسي���ع ع ِل ٌمي .فأنا بقية من آدم ،وذخرية م�ن نوح
ً
ِ
ٍ
إبراهيم ،وصفوة من حممد‘.
أال فم�ن حاجن�ي يف كت�اب اهلل فأن�ا أوىل الن�اس بكت�اب اهلل ،أال وم�ن حاجن�ي يف س�نة
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رس�ول اهلل فأنا أوىل الناس بس�نة رس�ول اهلل‘ ،فأنشد اهلل من س�مع كالمي اليوم لـماَّ ب َّلغ
الش�اهد الغائب ،وأس�ألكم بحق اهلل وحق رس�وله‘وبحقي ،فإن يل عليكم حق القريب

من رسول اهلل‘ إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا ،فقد ُأخفنا و ُظلمنا و ُطردنا من ديارنا
غ�ي علينا ،و ُدفعنا عن حقن�ا ،وافرتى أهل الباطل علينا ،ف�اهلل اهلل فينا الختذلونا،
وأبنائن�ا و ُب َ
وانرصونا ينرصكم اهلل تعاىل.

ق�ال :فيجم�ع اهلل علي�ه أصحابه ثلاث مائة وثالثة عشر رجالً ،جيمعه�م اهلل له عىل غري
َ
َ ُ ُ ْ
ميع�اد ،قزع ًا كق�زع اخلريف ،وهي ياجابر اآلية الت�ي ذكرها اهلل يف كتابه:أ ْي َن َم���ا تكونوا َيأ ِت
ُ ُ ُ مَ ً َّ َ َ ىَ ُ ّ َ ئْ َ
ش ق ِد ٌير ،فيبايعونه بني الركن واملقام.
ِبكم اهلل ِجيعا ِإن اهلل عل ك ِل
ومعه عهد من رس�ول اهلل‘قد توارثته األبناء عن اآلباء .والقائم ياجابر رجل من ولد
احلسني يصلح اهلل له أمره يف ليلة ،فام أشكل عىل الناس من ذلك يا جابر ،فال يشكل َّن عليهم

والدته من رسول اهلل‘ووراثته العلامء عامل ًا بعد عامل.

فإن أش�كل هذا كله عليهم ،فإن الصوت من السماء اليش�كل عليهم ،إذا نودي باس�مه

واسم أبيه وأمه».

عدد جيش السفياني ومكان الخسف به
تصف أحاديث املصادر الس�نية دخول جيش الس�فياين إىل املدينة املنورة من العراق والش�ام،

وأنه يستعمل العنف والوحشية مع أنصار املهدي وشيعة أهل البيت^!

بل ذكرت أن بطشه يف املدينة يكون أشد مما فعله يف بعض مناطق العراق ،ففي ابن محاد:323/1:

«ع�ن ابن ش�هاب ق�ال :يكتب الس�فياين إىل الذي دخ�ل الكوفة بخيله بعد م�ا يعركها عرك
األديم ،يأمره بالسري إىل احلجاز ،فيسري إىل املدينة فيضع السيف يف قريش ،فيقتل منهم ومن

األنص�ار أرب�ع مائة رج�ل ،ويبقر البطون ،ويقت�ل الولدان ،ويقتل أخوي�ن من قريش رجل
وأخته يقال هلام فاطمة وحممد ،ويصلبهام عىل باب مسجد املدينة».

ويف مس�تدرك احلاك�م ،442/4:وغيره ،أن أه�ل املدين�ة خيرجون منه�ا أمام محلة الس�فياين،

والتذكر األحاديث أماكن أخرى يدخلها جيش الس�فياين غري املدينة .ويف ،252/أنه يأيت املدينة

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام

الحجاز

حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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بجي�ش جرار .ويف ابن محاد :328/1:اثنا عرش ألف ًا .ويف عقد الدرر ،76/أن عدده س�بعون ألف ًا،
ويف الكشاف ،467/3:ثامنون ألف ًا!

ويظه�ر أن م�دة بقاء جيش�ه يف املدينة وجيزة ،ث�م يتجه إىل مكة فتقع اآلية املوعودة وخيس�ف

هبم يف البيداء .فعن حنان بن س�دير أنه س�أل اإلمام الصادق×عن خس�ف البيداء فقالَ « :أ َما
ِص ْه�را على الربيد ،عىل اثني عرش ميل ً
ا من الربيد الذي ب�ذات اجليش»« .البح�ار.»181/52:
الشف
وبيداء املدينة منتهى اجلبال وبداية األرض املس�توية للمس�افر من املدينة اىل مكة« .هي رُّ

الذي قدَّ ام ذي احلليفة يف طريق مكة ،وذات اجليش هي عىل بريد من املدينة»«.رشح الس�يوطي

على النس�ائي ،162/1:ومعجم البكري »409/2:وقد س�لك النبي‘إىل بدرعلى نقب املدينة ،ثم
عىل العقيق ،ثم عىل ذي احلليفة ،ثم عىل ذات اجليش»« .ابن هشام.»160/3:

ويف فقه أهل البيت^ :يكره الصالة يف أماكن ،منها البيداء ألهنا حمل خسف وغضب« ،قال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

النبي‘لعلي× :ي�ا عيل :ال تصل يف جلد ما ال تش�ـرب لبنه وال تأكل حلمه ،وال تصل

يف ذات اجلي�ش ،وال يف ذات الصالص�ل ،وال يف ضجنان»« .من ال حيضره الفقيه.»366/4:

ويف املحاس�ن للربق�ي&« :365/2:ع�ن أمح�د ب�ن أيب نصر ق�ال :س�ألت أبا احلس�ن×

ع�ن الصلاة يف البي�داء؟ فق�ال :البي�داء ال يصلى فيه�ا ،قل�ت :وأي�ن ح�د البي�داء؟ قال:

أما رأيت ذلك الرفع واخلفض؟ قلت :إنه كثري ،فأخربين أين حده؟ فقال :كان أبو جعفر ×
إذا بلغ ذات اجليش جد يف السري ،ثم مل يصل حتى يأيت معرس النبي‘ .قلت :وأين ذات

اجليش؟ قال :دون احلفرية بثالثة أميال».

اآليات النازلة في معجزة الخسف بالجيش
يف ال�در املنث�ور« :240/5:وأخ�رج ابن جرير ،وابن املنذر ،واب�ن أيب حاتم ،عن ابن عباس
ََْ ََ ْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
ان
ك
م
ن
م
يب ،قال :هو جيش الس�فياين ،قال:
ر
ق
وا
ذ
يف قول�ه :ولو تر ى ِإذ ف ِزعوا فال فوت وأ ِخ
ِ
ٍ ِ ٍ
من أين أخذ؟ قال :من حتت أرجلهم».
ويف تفسير الطبري« :72/22:عن حذيفة :قال رس�ول اهلل‘وذكر فتنة بني أهل املرشق

واملغرب:فبينما ه�م كذلك إذ خرج عليهم الس�فياين من الوادي الياب�س يف فوره ذلك حتى
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ينزل دمش�ق ،فيبعث جيشين جيش� ًا إىل املرشق وجيش� ًا إىل املدينة ،حتى ينزلوا بأرض بابل
يف املدين�ة امللعون�ة والبقع�ة اخلبيثة ،فيقتلون أكث�ر من ثالثة آالف ويبقرون هب�ا أكثرمن مائة
امرأة ،ويقتلون هبا ثالث مائة كبش من بني العباس.

ث�م ينح�درون إىل الكوف�ة ،فيخربون ما حوهلا ث�م خيرجون متوجهني إىل الش�ام ،فتخرج

راي�ة هدى من الكوفة ،فتلحق ذلك اجليش منه�ا عىل الفئتني فيقتلوهنم ال يفلت منهم خمرب،

ويستنقذون ما يف أيدهيم من السبي والغنائم.

وخيلو جيش�ه الثاين باملدينة ،فينتهبوهنا ثالثة أيام ولياليها ،ثم خيرجون متوجهني إىل مكة،

حتى إذا كانوا بالبيداء بعث اهلل سبحانه جربئيل فيقول :يا جربائيل إذهب فأبدهم ،فيرضهبا
َ َ
ْ َ
َ َ
برجله رضبة خيس�ف اهلل هبم .فذلك قوله عز وجل يف س�ورة سبأَ :ول ْو ت َر ى ِإذ ف ِز ُعوا فال ف ْو َت
َُ ُ
ْ َ َ َ
م
ر
ق
ان
ك
م
���ن
وا
يب ،فال ينفلت منهم إال رجالن أحدمها بشير واآلخر نذير ،ومها من
وأ ِخ
���ذ
ِ
ٍ ِ ٍ
جهينة ،فلذلك جاء القول :فعند جهينة اخلرب اليقني».

والكشاف ،467/3:وتذكرة القرطبي ،693/2 :وتفسريه ،314/14:وعقد الدرر ،74/ونوادر األخبار،257/

واالستيعاب ،928/3:وأبوالفتوح ،226/9:وجممع البيان.398/4:

ويف ابن مح�اد« :329/1:ع�ن عيل ريض اهلل عنه قال :إذا ن�زل جيش يف طلب الذين خرجوا
َ�رى إِ ْذ َف ِز ُعوا فَال
إىل مك�ة ،فنزلوا البيداء خس�ف هبم و ُيباد هب�م ،وهو قوله عز وجلَ :و َل ْو ت َ

َفو َت و ُأ ِخ ُذوا ِمن مك ٍ
َان َق ِر ٍ
يب .من حتت أقدامهم».
ْ َ
ْ َ

وروى الس�لمي يف عق�د ال�درر« :76/عن اإلم�ام أيب بكر حممد بن احلس�ن النقاش املقري

يف تفسيره ق�ال :نزلت يعني هذه اآلية يف الس�فياين ،وذلك أنه خيرج م�ن الوادي اليابس يف

أخواله وأخواله من كلب خيطبون عىل منابر الشام ،فإذا بلغوا عني التمر حما اهلل تعاىل اإليامن
من قلوهبم ،فتجوز حتى ينتهوا إىل جبل الذهب فيقاتلون قتاالً شديد ًا فيقتل السفياين سبعني
ألف رجل،عليهم السيوف املحالة واملناطق املفضضة .ثم يدخل الكوفة فيصري أهلها ثالث

فرق ،فرقة تلحق به وهم أرش خلق اهلل تعاىل ،وفرقة تقاتله وهم عند اهلل تعاىل شهداء ،وفرقة

تلحق األعراب وهم العصاة...

ث�م ذكر فظائع الس�فياين يف العراق ثم يف البرصة ودخول جيش�ه إىل املدينة ،وقال :ويقتل
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بالد العرب
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الحجاز

حركة الظهور
العراق العاصمة
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اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
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َ َ
املوقتون الكذ َبة
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رج�ل م�ن أهل بيت النبي‘وامرأة ،وإس�م الرجل حممد ويقال إس�مه عيل واملرأة فاطمة
فيصلبوهنما عراة! فعند ذلك يش�تد غضب اهلل تع�اىل عليهم ،ويبلغ اخلبر إىل ويل اهلل تعاىل،
فيخ�رج م�ن قرية من قرى ج�رش يف ثالثني رجلاً ،فيبلغ املؤمنني خروج�ه فيأتونه من كل

أرض حينّ�ون إلي�ه كام حت�ن الناقة إىل فصيله�ا ،فيجئ فيدخل مكة ،وتق�ام الصالة فيقولون:
تقدم يا ويل اهلل .فيقول :ال أفعل »..الخ.

أق�ول :اخلل�ط واإلضاف�ة يف روايت�ه واضح�ان .وأم�ا مصادرن�ا فاس�تفاضت روايته�ا.

ففي تفسير العيايش«:261/2:ع�ن أيب جعفر×قال :إن عهد نبي اهلل‘صار عند عيل بن
احلسين×ثم صار عند حممد بن عيل ،ثم يفعل اهلل ما يش�اء ،فالزم هؤالء .فإذا خرج رجل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

منه�م مع�ه ثالث مائة رجل ،ومعه راية رس�ول اهلل‘عامد ًا إىل املدين�ة ،حتى يمر بالبيداء
َ َ َ َ َّ َ َ
ين َمك ُر وا
فيقول :هذا مكان القوم الذين خس�ف اهلل هبم ،وهي اآلية التي قال اهلل :أفأ ِمن ال ِذ
َ َ َ
ْ
َ ْ َ ْ هَ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
ات أ ْن َي خْ� ِس َ���ف ُ
ّ
ون .أ ْو َيأخذ ُه ْم ِ يف
اهلل هِ ِب ُم األرض أو يأ ِتيم العذاب ِمن حيث اليشعر
الس ِّ���يئ ِ
ُ
َت َق ّلب ْم مَ َفا ُه ْم ُب ْعجز َ
ين».
مِ ِ ِ
هِ ِ
ْ َ
َ َ
ويف تفسري القمي«:205/2:عن أيب جعفر×يف قولهَ :ول ْو ت َر ى ِإذ ف ِز ُعوا ،قال :من الصوت
َُ ُ
ْ َ َ َ
يب ،قال :من حتت أقدامهم خسف هبم».
وذلك الصوت من السامء .وأ ِخذوا ِمن مك ٍان ق ِر ٍ
وع�ن أمرياملؤمنني×«النعامين »163/قال«:املهدي ُ
أقبل جعدٌ  ،بخده خال ،يكون مبدؤه من

قبل املرشق ،فإذا كان ذلك خرج الس�فياين فيملك قدر محل امرأة تس�عة أشهر ،خيرج بالشام
فينق�اد ل�ه أهل الش�ام إال طوائف مقيمين عىل احلق يعصمه�م اهلل من اخل�روج معه ،ويأيت

املدينة بجيش جرار ،حتى إذا انتهى إىل بيداء املدينة خسف اهلل به ،وذلك قول اهلل عز وجل:
ْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
ََْ َ
يب».
ولو ت َر ى ِإذ ف ِزعوا فال فوت وأ ِخذوا ِمن مك ٍان ق ِر ٍ
ويف ال�كايف« :166/8:ع�ن الطي�ار ،ع�ن أيب عبد اهلل× :يف ق�ول اهلل عز وجلَ :س ُ���ن ِر ِهي ْم
ْ َ َّىَ َ َ َ َّ نَ هَ ُ ْ َ َّ ُ حْ َ ُ
َ
َْ ُ
َ َ
ال ّق .قال :خس�ف وق�ذف .قال :قلت:
���اق َو ِ يف أنف ِس ِ���هم ح�َّت� يتبي لم أنه
آيا ِتن���ا ِ يف اآلف ِ
َ هَ
ىَ
َح ّت َي َت َب ّ نَي ُل ْم؟ قال :دع ذا ،ذاك قيام القائم».
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الغالم أو النفس الزكية الذي يقتل في المدينة
تقدمت روايته يف فصل أصحاب اإلمام× ،وذكرت بعض الروايات أن هذا الس�يد وأخته

ه�م أبناء عم النفس الزكية .وأن اإلمام×يرس�له يف مكة اىل املس�جد احلرام برس�الة فيقتلونه

فارين م�ن العراق من جيش الس�فياين،
يف املس�جد احل�رام ،قبي�ل ظه�وره× ،وأهنام يكون�ان َّ
ويدهلم عليهام جاس�وس يكون معهام من العراق .والصحيح أن الذي يقتل يف مكة س�يدٌ آخر،

وقد ورد أنه حسني صغري السن.

النداء السماوي من مصادر السنيين
يتف�ق ع�دد من أحادي�ث النداء السماوي يف مصادر اجلمي�ع ،وبعضها أضيف الي�ه مبالغات

وختيالت الرواة.

فق�د روى ابن مح�اد« :337/1:ع�ن س�عيد ب�ن املس�يب ق�ال :تك�ون فتن�ة كان أوهلا لعب

الصبي�ان ،كلما س�كنت م�ن جانب طم�ت من جان�ب ،فلا تتناهى حت�ى ين�ادي مناد من

السماء :أال إن األمير فلان ،وفت�ل اب�ن املس�يب يدي�ه حتى أهنما لتنتفض�ان فق�ال :ذلكم
األمري حق ًا ثالث مرات...

عن جابر عن أيب جعفر قال :ينادي مناد من السامء :أال إن احلق يف آل حممد ،وينادي مناد

من األرض :أال إن احلق يف آل عيس�ى أو قال العباس ،أنا أش�ك فيه ،وإنام الصوت األسفل
من الشيطان ليلبس عىل الناس .شك أبو عبد اهلل نعيم».

وروى «« :»339/1ع�ن علي ريض اهلل عن�ه ق�ال :بع�د اخلس�ف ين�ادي من�اد من السماء:

إن احل�ق يف آل حمم�د يف أول النه�ار ،ث�م ينادي مناد يف آخ�ر النهار إن احلق يف ولد عيس�ى،

وذلك نخوة من الشيطان...

عن س�عيد بن يزيد التنوخ�ي عن الزهري قال :إذا التقى الس�فياين واملهدي للقتال يومئذ

يسمع صوت من السامء :أال إن أولياء اهلل أصحاب فالن يعني املهدي ،قال الزهري :وقالت

أسامء بنت عميس :إن أمارة ذلك اليوم أن كف ًا من السامء مدال ًة ينظر إليها الناس».

مالحظ�ة :يشير احلديث إىل أن «آل عيس�ى» هم الذي�ن خيرتعون الن�داء األريض املكذوب
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يف آخر النهار ،إلبطال تأثري النداء السماوي يف أول النهار! ولعل الغربيني يقومون هبذه الكذبة

ونرشها! ويف رواية النعامين 264/عن اإلمام الصادق×« :إن الشيطان اليدعهم حتى ينادي

كام نادى برسول اهلل يوم العقبة».

ويف ابن مح�اد« :228/1:ع�ن ابن مس�عود عن النبي‘قال :إذا كان�ت صيحة يف رمضان

فإن�ه يك�ون معمعة يف ش�وال ،ومتييز القبائل يف ذي القعدة ،وتس�فك الدم�اء يف ذي احلجة،

واملح�رم وما املحرم ،يقوهلا ثالث ًا ،هيهات هيهات ،يقتل الناس فيها هرج ًا مرج ًا! قال :قلنا:
وما الصيحة يا رسول اهلل؟ قال :هدة يف النصف من رمضان ليلة اجلمعة ،فتكون هدة توقظ
النائ�م وتقعد القائ�م وخترج العواتق من خدورهن يف ليلة مجعة يف س�نة كثرية الزالزل ،فإذا
صليت�م الفجر م�ن يوم اجلمعة ،فادخل�وا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وس�دوا كواكم ،ودثروا

أنفس�كم وس�دوا آذانك�م ،ف�إذا أحسس�تم بالصيح�ة فخ�روا هلل س�جد ًا ،وقولوا :س�بحان
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الق�دوس ،س�بحان الق�دوس ،ربن�ا القدوس ،فإن�ه من فعل ذل�ك نجا وم�ن مل يفعل ذلك

هل�ك» .وفي�ه« :عن ابن حوش�ب عن النبي‘ :يف املح�رم ينادي مناد من السماء :أال إن

صفوة اهلل من خلقه فالن فاسمعوا له وأطيعوا ،يف سنة الصوت واملعمعة».

ويف الب�دء والتاري�خ« :172/2:ع�ن فريوز الديلم�ي عن النبي‘أنه ق�ال :يكون هدَّ ٌة يف

رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان ،هذا يف رواية قتادة.

ويف رواي�ة األوزاع�ي :يك�ون صوت يف رمضان يف نصف من الش�هر يصعق فيه س�بعون

ألف� ًا ،ويعم�ى في�ه س�بعون ألف� ًا،
ويصم س�بعون ألف� ًا ،وخي�رس س�بعون ألف� ًا ،ويتفلق له
ّ
س�بعون أل�ف باكرة! قال :ثم يتبعه صوت آخر ،ف�األول صوت جربئيل×والثاين صوت

إبليس عليه اللعنة!

ق�ال :الص�وت يف رمض�ان واملعمعة يف ش�وال ،ومتيز القبائ�ل يف ذي القع�دة ،و ُيغار عىل

احلاج يف ذي احلجة ،واملحرم أوله بالء وآخره فرج .قالوا :يا رسول اهلل من يسلم منه؟ قال:

من يلزم بيته ويتعوذ بالسجود».

ويف عق�د ال�درر ،105/ع�ن مالح�م ابن املن�ادي ،عن ش�هر بن حوش�ب ق�ال«:كان يقال:

يف ش�هر رمض�ان ص�وت ،ويف ش�وال مههمة ،ويف ذي القع�دة متيز القبائ�ل ،ويف ذي احلجة
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تس�فك الدم�اء ،وينهب احل�اج يف املحرم .قيل له :وما الصوت؟ قال :هاد من السماء يوقظ
النائم ويفزع اليقظان وخيرج الفتاة من خدرها ويسمعه الناس كلهم ،فال جيئ رجل من أفق

من اآلفاق إال حدث أنه سمعه».

ويف اآلحاد واملثاين« :143/5:عن فريوز الديلمي قال :قال رس�ول اهلل‘ :صوت يكون

يف رمضان ،قالوا :يارسول اهلل يكون يف أوله أو يف وسطه أو يف آخره؟ قال :ال بل يف النصف

من رمضان ،إذا كان ليلة النصف ليلة اجلمعة يكون صوت من السامء يصعق له سبعون ألف ًا
وخيرس له س�بعون ألف ًا ويعمي س�بعون ألف ًا ويفيق س�بعون ألف ًا ويصم س�بعون ألف ًا قالوا:

يارس�ول اهلل فم�ن الس�امل من أمتك؟ ق�ال :من لزم بيته وتعوذ بالس�جود وجه�ر بالتكبري هلل
عز وجل ،ثم يتبعه صوت آخر ،فالصوت األول صوت جربيل×والثاين صوت شيطان.
والصوت يف شهر رمضان واملعمعة يف شوال ،ومتيز القبائل يف ذي القعدة ،ويغار عىل احلاج
يف ذي احلجة ،ويف املحرم وما املحرم؟ أوله بالء عىل أمتي وآخره فرج ألمتي».

ابن محاد ،344 /1:عن أيب رومان ،عن عيل ريض اهلل عنه قال« :إذا نادى مناد من السامء إن احلق

يف آل حممد ،فعند ذلك يظهر املهدي عىل أفواه الناس و ُيرشَ بون حبه وال يكون هلم ذكر غريه».

النداء هو اآلية التي تظل أعناق الناس لها خاضعين!
َ ْ ََ
النعماين« :251/ع�ن أيب جعفر×قال :س�ئل أمرياملؤمنني×عن قوله تع�اىل :فاخ َتلف
َ
اب ِم ْ
األ ْح َ���ز ُ
���ن َب ْي هِ ِن ْم ،فقال :انتظروا الفرج من ثالث ،فقي�ل :يا أمرياملؤمنني وما هن؟ فقال:
اختالف أهل الش�ام بينهم ،والرايات الس�ود من خراسان ،والفزعة يف شهر رمضان .فقيل:
ََ ُْ ْ
وما الفزعة يف ش�هر رمضان؟ فقال :أو ما س�معتم قول اهلل عز وجل يف القرآنِ :إ ْن نشأ ن َن ّ ِز ل
َ َ ْ َ َّ َ َ ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ هَ َ َ
اض ِع نَي :هي آي ٌة تخُ رج الفتاة من خدرها وتوقظ
خ
عل ِيم ِمن السم ِاء آية فظلت أعناقهم لا ِ
النائم وتفزع اليقظان».
ْ
َ
ْ
ْ َ َ َُ ّ
���ز ل َعل هْ ِي ْم ِم َن
ويف تأوي�ل اآلي�ات « :386/1:ع�ن ابن عباس يف قوله عز وجلِ :إن نش���أ نن ِ
ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َّ
اض ِع نَي ،ق�ال :هذه نزلت فينا ويف بني أمية تكون لنا دولة
الس َ���م ِاء َآية فظلت أعناقه ْم لا خ ِ

تذل أعناقهم لنا ،بعد صعوبة وهوان بعد عز».
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ََ ْ
تأوي�ل اآلي�ات« :386/1:ع�ن أيب جعفر×قال :س�ألته عن ق�ول اهلل عز وجلِ :إ ْن نش���أ
ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ هَ َ َ
ُن َن ّ���ز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
اض ِع نَي؟ قال :نزل�ت يف قائم آل حممد
الس َ���م ِاء َآي���ة فظلت أعناقه ْم ل���ا خ ِ
ِ ِ
ِ
صلوات اهلل عليهم ينادی باسمه من السامء».
ويف النعماين« :260/ع�ن عب�د اهلل ب�ن س�نان بروايتين ،قال :كن�ت عن�د أيب عبد اهلل×

فس�معت رج ً
ال من مهدان يق�ول له :إن هؤالء العامة يعريوننا ويقول�ون لنا :إنكم تزعمون

أن منادي� ًا ين�ادي م�ن السماء باس�م صاح�ب ه�ذا األم�ر ،وكان متكئ� ًا فغض�ب وجلس،

ث�م ق�ال :ال ت�روه عن�ي واروه ع�ن أيب ،وال ح�رج عليكم يف ذلك! أش�هد أين قد س�معت
ْ َ َ َُْ ّْ َ
���ز ل َعل هْ ِي ْم
أيب×يق�ول :واهلل إن ذل�ك يف كت�اب اهلل عز وجل لبينِّ ٌ حيث يقولِ :إن نش���أ نن ِ
َ َّ َ َ ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
اض ِع نَي ،فال يبق�ى يف األرض يومئذ أحد إال خضع
خ
ِمن الس���م ِاء آي���ة فظلت أعناقهم ل���ا ِ
وذلت رقبته هلا ،فيؤمن أهل األرض إذا س�معوا الصوت من السماء :أال إن احلق يف عيل بن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أيب طالب×وش�يعته .ق�ال :ف�إذا كان م�ن الغد صعد إبلي�س يف اهلواء حت�ى يتوارى عن

أه�ل األرض ،ثم ين�ادي :أال إن احلق يف عثامن بن عفان وش�يعته فإنه قت�ل مظلوم ًا فاطلبوا

بدمه .قال :فيثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت عىل احلق وهو النداء األول ،ويرتاب يومئذ
الذين يف قلوهبم مرض ،واملرض واهلل عداوتنا ،فعند ذلك يتربؤون منا ويتناولوننا فيقولون:

س�حر من س�حر أهل هذا البيت ،ثم تال أبو عبد اهلل×قول اهلل عز وجل:
إن املنادي األول
ٌ
ُ ُ
ً
ُ
َو ِإ ْن َي َر ْوا َآية ُي ْع ِرضوا َو َيقولوا ِس ْح ٌر ُم ْس َت ِم ٌّر».
ويف النعامين«:253/ع�ن أيب بصير ،عن أيب جعفر×من حديث طوي�ل فيه ذكر أحداث
وعالم�ات ،ق�ال× :إذا رأيت�م نار ًا من قبل املرشق ش�به اهل�ردي العظيم تطل�ع ثالثة أيام
أو س�بعة فتوقع�وا ف�رج آل حمم�د^إن ش�اء اهلل عز وج�ل ،إن اهلل عزيز حكي�م .ثم قال:

الصيحة ال تكون إال يف شهر رمضان ،ألن شهر رمضان شهر اهلل ،والصيحة فيه هي صيحة
جربائيل إىل هذا اخللق .ثم قال :ينادي مناد من السامء باسم القائم فيسمع من باملرشق ومن

باملغ�رب ،ال يبقى راقد إال اس�تيقظ وال قائم إال قع�د ،وال قاعد إال قام عىل رجليه فزع ًا من

ذل�ك الصوت ،فرحم اهلل من اعترب بذلك الص�وت فأجاب ،فإن الصوت األول هو صوت
جربئيل الروح األمني.
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ثم قال× :يكون الصوت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث وعرشين ،فال تشكوا

يف ذل�ك واس�معوا وأطيعوا ،ويف آخر النه�ار صوت امللعون إبليس ين�ادي أال إن فالن ًا قتل

مظلوم ًا ليش�كك الناس ويفتنهم! فكم يف ذلك اليوم من ٍّ
شاك متحري قد هوى يف النار ،فإذا
سمعتم الصوت يف شهر رمضان فال تشكوا فيه إنه صوت جربئيل ،وعالمة ذلك أنه ينادي
باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء يف خدرها ،فتحرض أباها وأخاها عىل اخلروج.
وق�ال× :الب�د من هذي�ن الصوتني قبل خ�روج القائ�م× :صوت من السماء وهو

ص�وت جربئي�ل باس�م صاح�ب ه�ذا األم�ر واس�م أبي�ه ،والص�وت الث�اين م�ن األرض،
وه�و ص�وت إبليس اللعني ينادي باس�م فالن أن�ه قتل مظلوم� ًا يريد بذلك الفتن�ة ،فاتبعوا

الصوت األول وإياكم واألخري أن تفتنوا به».
ْ
ََ ُ ْ َ
ويف تفسير القمي« :118/2:عن هش�ام ،عن أيب عبد اهلل×يف تفسريِ :إ ْن نشأ ن َن ّ ِز ل َعل هْ ِي ْم
ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
���ن َّ
ِم َ
اض ِع نَي .قال :ختض�ع رقاهبم يعني بن�ي أمية وهي
الس َ���م ِاء َآي���ة فظل���ت أعناقه ْم ل���ا خ ِ

الصيحة من السامء باسم صاحب األمر».

ويف النعامين« :263/عن فضيل ،عن أيب عبداهلل×أنه قال:أما إن النداء من السماء باس�م

القائ�م يف كت�اب اهلل لَـبَـِّي�نِّ  .فقل�ت :فأين ه�و أصلحك اهلل؟ فق�ال :يف طس�م .تلك آيات
ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ هَ َ َ
الكتاب املبني ،قوله :إ ْن َن َش ْأ ُن َن ّز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
اض ِع َني .قال:
الس َم ِاء َآية فظلت أعناقه ْم لا خ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
إذا سمعوا الصوت أصبحوا وكأنام عىل رؤوسهم الطري».
ويف غيبة الطويس« :110/عن احلس�ن بن زياد الصيقل قال :س�معت أبا عبد اهلل جعفر بن

حممد×يقول :إن القائم ال يقوم حتى ينادي مناد من السامء ُيسمع الفتاة يف خدرها و ُيسمع
ً َ َ َّ
أه�ل املشرق واملغرب ،وفيه نزلت هذه اآلية :إ ْن َن َش ْ���أ ُن َن ّ���ز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
الس َ���م ِاء َآية فظل ْت
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ْ هَ َ َ
اض ِع َني».
خ
أعناقهم لا ِ
ويف جممع البيان« :184/4:وذكر أبو محزة الثاميل يف هذه اآلية :أهنا صوت يس�مع من السامء

يف النصف من شهر رمضان ،وخترج له العواتق من البيوت».
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أبو جعفر المنصور يروي حديث النداء!
الكايف« :209/8:عن إسماعيل بن الصباح قال :س�معت شيخ ًا يذكر عن سيف بن عمرية

قال :كنت عند أيب الدوانيق فسمعته يقول ابتداء من نفسه :يا سيف بن عمرية البد من مناد

ين�ادي باس�م رجل م�ن ولد أيب طالب! قل�ت :يرويه أحد م�ن الناس؟ ق�ال :والذي نفيس
بي�ده لس�معت أذين منه يقول :الب�د من مناد ينادي باس�م رجل .قلت :ي�ا أمرياملؤمنني ،إن
هذا احلديث ما س�معت بمثله قط .فقال يل :يا س�يف إذا كان ذلك فنحن أول من جييبه ،أما

إن�ه أح�د بني عمنا! قلت :أي بني عمكم؟ قال :رجل من ولد فاطمة÷ .ثم قال :يا س�يف
ل�وال أين س�معت أب�ا جعفر حممد بن عيل يقوله ،ث�م حدثني به أهل األرض م�ا قبلته منهم،

ولكنه حممد بن عيل!».

أقول:س�بب يقني املنصور باإلمام الباقر× ،أنه ملس صحة ما خيرب به عن املس�تقبل يف أمور

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ختصه! وقد أخرب احلسنيني والعباسيني بنجاح ثورهتم عىل األمويني ،وأهنم سيختلفون ،وحيكم
السفاح ،ثم املنصور!

النداء من المحتومات اإللهية ،يسمعه الناس بلغاتهم!
ويف النعامين« :257/قال أبو جعفر وقد سألته عن القائم× :إنه ال يكون حتى ينادي مناد

من السامء ،يسمعه أهل املرشق واملغرب ،حتى تسمعه الفتاة يف خدرها».

ويف النعامين« :274/عن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل× :النداء حق؟ قال :إي واهلل حتى

يسمعه كل قوم بلساهنم».

يف اإلرش�اد ،358/ع�ن أيب محزة الثمايل :قلت :وكيف يك�ون النداء؟ قال :ين�ادى مناد من

السماء أول النهار أال إن احلق مع عيل وش�يعته ،ثم ينادي إبليس يف آخر النهار من األرض:
أال إن احلق مع عثامن وشيعته ،فعند ذلك يرتاب املبطلون».

ويف غيبة الطويس« :266/عن أيب محزة الثاميل قال :قلت أليب عبد اهلل× :إن أبا جعفر×

كان يقول :خروج الس�فياين من املحتوم ،والنداء من املحتوم ،وطلوع الش�مس من املغرب

من املحتوم ،وأشياء كان يقوهلا من املحتوم..الخ.».
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النداء هو الصيحة بالحق

ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ مْ ُ َ
يب :قال :ينادي املنادي
تفسير القمي«:327/2:قوله :واست ِمع يوم ين ِاد الن ِاد ِمن مك ٍان ق ِر ٍ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ حْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ خُ
ال ُر وج :قال:
باس�م القائم×واسم أبيه× قوله :يوم يس���معون الصيحة ِبال ِق ذ ِلك يوم
َ َ َ ْ ُ ْ خُ
ال ُر وج :قال :هي الرجعة».
صيحة القائم من السامء .ذ ِلك يوم

النداء في ظرف شديد على المسلمين وخاصة الشيعة
النعماين« :181/ع�ن داود الرقي ق�ال :قلت أليب عبد اهلل× :جعلت ف�داك قد طال هذا

األم�ر علين�ا حتى ضاقت قلوبنا ،ومتنا كمد ًا! فقال :إن هذا األمر آيس ما يكون منه وأش�ده

غ ًام ،ينادي مناد من السامء باسم القائم واسم أبيه .فقلت :جعلت فداك ما اسمه؟ قال :اسمه
اسم نبي ،واسم أبيه اسم ويص».

ويف النعماين« :142/ع�ن عمرو بن س�عد ،عن أمرياملؤمنني عيل ب�ن أيب طالب×أنه قال

يوم� ًا حلذيفة بن اليامن يف حديث طويل :حتى إذا غاب املتغيب من ولدي عن عيون الناس،
وم�اج الن�اس بفق�ده أو بقتله أو بموت�ه ،ا َّطلعت الفتنة ونزل�ت البلية والتحم�ت العصبية،

وغال الناس يف دينهم ،وأمجعوا عىل أن احلجة ذاهبة واإلمامة باطلة ،وحيج حجيج الناس يف

تلك الس�نة من ش�يعة عيل ونواصبه للتحسس والتجسس عن خلف اخللف فال يرى له أثر،
عيلَ ،س� َّبها أعداؤها ،وظهرت عليها
وال يعرف له خرب والخلف .فعند ذلك ُس� َّب ْت ش�يعة ٍّ
األرشار والفساق باحتجاجها ،حتى إذا بقيت األمة حيارى وتدهلت وأكثرت يف قوهلا إن احلجة

عيل إن حجتها عليها قائمة ماشية يف طرقها ،داخلة يف دورها
هالكة واإلمامة باطلة ،فورب ٍّ
وقصورها ،جوالة يف رشق هذه األرض وغرهبا ،تسمع الكالم وتسلم عىل اجلامعة ،ترى وال

ترى إىل الوقت والوعد ونداء املنادي من السامء ،أال ذلك يوم فيه رسور ولد عيل وشيعته».

يكون النداء على أثر قتال في الحجاز
النعامين« :266/عن عبد اهلل بن س�نان قال :س�معت أبا عبد اهلل×يقول :إنه ينادي باس�م

ففيم القت�ال؟ وفيها:
صاح�ب ه�ذا األم�ر مناد م�ن السماء :أال إن األمر لفلان بن فلانَ ،
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عن عبد اهلل بن سنان قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :ال يكون هذا األمر الذي متدون إليه

أعناقكم حتى ينادي مناد من السامء :أال إن فالن ًا صاحب األمر ،فعال َم القتال؟».

وي�دل ه�ذا علی أن النداء السماوي يك�ون عىل أثر قتال ،وه�و القتال الذي حي�دث إثر فراغ

سيايس ورصاع دموي عىل السلطة يف احلجاز ،وهو احلدث املوعود املتصل بظهور املهدي ×.

النداء في ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان
كامل الدين 650/2:و« :652عن أيب عبد اهلل×قال :الصيحة التي يف ش�هر رمضان تكون

ليلة اجلمعة لثالث وعرشين مضني من شهر رمضان».

النعامين« :289/عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :قلت له :جعلت فداك متى خروج

القائم×؟فقال :يا أبا حممد إنا أهل بيت النوقت وقد قال حممد‘ :كذب الوقاتون .يا أبا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حممد ،إن قدام هذا األمر مخس عالمات :أوالهن النداء يف شهر رمضان ،وخروج السفياين،
وخ�روج اخلراس�اين ،وقت�ل النفس الزكية ،وخس�ف بالبيداء .ثم قال :يا أب�ا حممد :إنه البد
أن يك�ون قدام ذل�ك الطاعونان :الطاعون األبيض والطاعون األمح�ر .قلت :جعلت فداك

وأي ش�ئ مها؟ فقال :أما الطاعون األبيض فاملوت اجلارف ،وأما الطاعون األمحر فالسيف.
وال خيرج القائم حتى ينادى باس�مه من جوف السماء يف ليلة ثالث وعشـرين ليلة مجعة.

بم ينادى؟ قال :باس�مه وإس�م أبيه :أال إن فالن بن فالن قائم آل حممد ،فاس�معوا له
قلتَ :

وأطيع�وه ،فال يبقى ش�ئ خل�ق اهلل فيه الروح إال يس�مع الصيحة ،فتوق�ظ النائم وخيرج إىل

صحن داره ،وخترج العذراء من خدرها ،وخيرج القائم مما يسمع ،وهي صيحة جربئيل×».
وال عربة ببعض الروايات التي تذكر أن النداء يف نصف رمضان.

تظهر آيات أخرى مع النداء السماوي
اإلرش�اد« :359/ع�ن أيب بصير ،قال :س�معت أبا جعفر×يق�ول يف قوله تعاىل ش�أنه:
ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ هَ َ َ
إ ْن َن َش ْأ ُن َن ّز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
اض ِع نَي :قال :سيفعل اهلل ذلك هلم،
الس َم ِاء َآية فظلت أعناقه ْم لا خ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قلت :ومن هم؟ قال :بنو أمية وشيعتهم ،قلت :وما اآلية؟ قال :ركود الشمس ما بني زوال
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الش�مس إىل وقت العرص ،وخروج صدر رجل ووجه يف عني الشمس يعرف بحسبه ونسبه

وذلك يف زمان السفياين ،وعندها يكون بواره وبوار قومه».

النعماين« :279/ع�ن أيب بصير ق�ال :حدثن�ا أب�و عبد اهلل×وقال :ين�ادى باس�م القائم

ي�ا فلان بن فلان ق�م»! وه�ذا ن�داء وهات�ف ل�ه× ،وه�و خ�اص لإلمام×غير النداء

لعموم الناس.

عالمة ظهوره × :سراج يطفأ ويشع بدله نوره ×!
بيت يقال له
إثب�ات الوصي�ة« :226/عن أيب نرص عن أيب جعفر× :لصاحب ه�ذا األمر ٌ

رساج يزهر منذ يو َم ولد إىل أن يقوم بالسيف».
بيت احلمد ،فيه
ٌ

النعامين« :239/عن املفضل قال:س�معت أبا عبد اهلل×يقول :إن لصاحب هذا األمر بيت ًا

رساج يزهر ،منذ يوم ولد إىل يوم يقوم بالسيف ،اليطفأ».
يقال له بيت احلمد فيه
ٌ

تكون قبل النداء آية في رجب
النعامين« :252/عن داود بن رسحان ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :العام الذي فيه الصيحة

قبله اآلية يف رجب ،قلت :وما هي؟قال :وجه يطلع يف القمر ويدٌ بارزة».

معنى أن اإلمام × يبايع على كره منه
النعامين« :263/عن عبيد بن زرارة ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :ينادى باس�م القائم فيؤتى

وه�و خلف املقام فيقال له :قد نودي باس�مك فام تنتظر؟ ثم يؤخ�ذ بيده فيبايع .قال :قال يل
زرارة :احلمد هلل قد كنا نسمع أن القائم×يبايع مستكره ًا ،فلم نكن نعلم وجه استكراهه،

فعلمنا أنه استكرا ٌه ال إثم فيه».

النداء االول من جبرئيل × والثاني من إبليس
النعامين« :265/عن هشام بن سامل قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :مها صيحتان صيحة
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يف أول الليل ،وصيحة يف آخر الليلة الثانية ،قال :فقلت :كيف ذلك؟ قال :فقال :واحدة من

السامء وواحدة من إبليس ،فقلت :وكيف نعرف هذه من هذه؟ فقال :يعرفها من كان سمع

هبا قبل أن تكون».

كامل الدين« :650/2:عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل×قال :ينادي مناد باس�م القائم .قلت:

خ�اص أو عام؟ قال :عام يس�معه كل قوم بلس�اهنم ،قل�ت :فمن خيالف القائ�م وقد نودي
باسمه؟ قال :اليدعهم إبليس حتى ينادي ويشكك الناس».

كمال الدي�ن« :650/2:ع�ن ميمون البان ق�ال :كنت عند أيب جعفر×يف فس�طاطه فرفع

جانب الفس�طاط فقال :إن أمرنا لو قد كان لكان أبني من هذه الش�مس .ثم قال :ينادى مناد

م�ن السماء فالن بن فالن هو اإلمام باس�مه .وين�ادي إبليس لعنه اهلل م�ن األرض كام نادى

برسول اهلل‘ليلة العقبة».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كمال الدين« :652/2:عن أيب عبد اهلل×قال :صوت جربئيل من السماء وصوت إبليس

من األرض ،فاتبعوا الصوت األول وإياكم واألخري أن تفتنوا به».

النعماين« :264/ع�ن زرارة بن أعني قال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يقول :ين�ادي مناد من

السامء :إن فالن ًا هو األمري ،وينادي مناد :إن علي ًا وشيعته هم الفائزون.

قلت :فمن يقاتل املهدي بعد هذا؟فقال :إن الشيطان ينادي :إن فالن ًا وشيعته هم الفائزون

لرجل من بني أمية .قلت :فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال :يعرفه الذين كانوا يروون

حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ،ويعلمون أهنم هم املحقون الصادقون».

النعامين« :264/عن ناجية القطان أنه سمع أبا جعفر×يقول :إن املنادي ينادي إن املهدي

من آل حممد فالن بن فالن ،باسمه واسم أبيه ،فينادي الشيطان :إن فالن ًا وشيعته عىل احلق،
يعني رج ً
ال من بني أمية».

النعامين« :265/عن هش�ام بن س�امل قال :قلت أليب عبد اهلل× :إن اجلريري أخا إسحاق

يقول لنا :إنكم تقولون مها نداءان فأهيام الصادق من الكاذب؟ فقال أبو عبد اهلل× :قولوا

له :إن الذي أخربنا بذلك وأنت تنكر أن هذا يكون ،هو الصادق».

الكايف« :208/8:عن ابن مسلمة اجلريري قال :قلت أليب عبد اهلل × :يوبخونا ويكذبونا
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أنا نقول :إن صيحتني تكونان ،يقولون :من أين تعرف املحقة من املبطلة إذا كانتا؟ قال :فامذا

تردون عليهم؟ قلت :ما نرد عليهم شيئ ًا .قال :قولوا :يصدق هبا إذا كانت من كان يؤمن هبا
َ
َ مَ
ىَ حْ َ َ ُ َ َ َ َ
ال ّ ِق أ َح ّق أ ْن ُي ّت َب َع أ ّم ْن ال هَ ِي ّ ِدي ِإال أ ْن هُ ْي َدى
من قبل ،إن اهلل عز وجل يقول :أ َف ْن ْي ِدي ِإل
مَ َفا َل ُك ْم َك ْي َف حَ ْت ُ
كون».

الكايف« :209/8:عن داود بن فرقد قال :سمع رجل من العجلية هذا احلديث قوله :ينادي

مناد أال إن فالن بن فالن وشيعته هم الفائزون أول النهار ،وينادي آخر النهار :أال إن عثامن
وش�يعته هم الفائزون ،قال :وينادي أول النهار ٍ
مناد آخر النهار .فقال الرجل :فام يدرينا أيام

الصادق من الكاذب؟ فقال :يصدقه عليها من كان يؤمن هبا قبل أن ينادي ،إن اهلل عز وجل
َ
َ مَ
ىَ حْ َ َ ُ َ َ َ َ
ال ّ ِق أ َح ّق أ ْن ُي ّت َب َع أ ّم ْن ال هَ ِي ّ ِدي ِإال أ ْن ْي َدى».
يقول :أ َف ْن هَ ْي ِدي ِإل

النداء السماوي غير الصوت الذي يأتي من جهة الشام
النعماين« :279/ع�ن حممد بن مس�لم ،عن أيب جعفر×أنه قال :توقع�وا الصوت يأتيكم

بغته من قبل دمش�ق فيه لكم فرج عظيم» .وهذه الصيحة ليس�ت النداء السماوي ،وهي كناية

عن حدث بالشام كاهلزة.

مالحظات على أحاديث النداء السماوي عند الطرفين
نالح�ظ أوالً :أن أحادي�ث املصادر الس�نية يف النداء وظروف ظه�ور املهدي× أضعاف ما

رويناه عن أهل البيت^وما ذكرناه قسم قليل منها ،والباقي يشبهه.

ونالحظ ثاني ًا :أهنم رووا أكثر املضامني التي رويناه عن أهل البيت^خاصة عن أمرياملؤمنني

واإلمام الباقر× ،لكنهم جردوها من العصمة والربانية!

ونالحظ ثالث ًا :أن أحاديث السنة ركزت عىل الرصاع والقتل عند انتهاء موسم احلج أكثر من

أحاديث أهل البيت^.

ورابع� ًا :مع أن عنرصاإلعجاز متش�ابه يف الطرفني ،لكن مصادرهم زادت عنارص أس�طورية

يش�به منطقه�ا اإلرسائيلي�ات ،والذي اخرتن�اه أقلها مبالغة وأس�طورة .ونفس ه�ذا املنطق تراه
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عندهم يف موت حاكم احلجاز ورصاع القبائل بعده عىل احلكم ،وبقية األحداث!

وخامس� ًا :تص�ور أحادي�ث مصادرهم ظهور اإلم�ام املهدي×كأنه صدفة ،وأن املس�لمني

هيرع�ون بعد موت حاكم احلجاز ورصاع القبائل ،إلي�ه فيجربونه عىل قبول بيعتهم فيقود األمة
يف احلجاز ثم يتوجه إىل العراق وسوريا والقدس فيفتح اهلل عليه.

أم�ا أحادي�ث أهل البيت^فتن�ص على أن ذل�ك خطة إهلي�ة دقيق�ة ،وأن أه�م عنارصها:

مهدي
اإلمام×ويل اهلل وخاتم األوصياء املعصومني^املذخور إلهناء الظلم إىل األبد ،وأنه
ُّ

وموجهة من اهلل تعاىل ،وش�خصيته قيادية فريدة ،يمنحها اهلل
م�ن رب�ه ،وحركته موعودة ومعدة
َّ
تع�اىل قدرات خاصة جد ًا ومصريي�ة .ثم أصحابه املذخورون الذي�ن يوافونه من أقايص العامل.

ثم الظروف املهيأة لظهوره عربي ًا وعاملي ًا ،ومنها اهنيار حكم احلجاز ،والوضع يف العراق ،ووجود
دولتني مواليتني له مها اليمن وإيران..الخ .وهي مفردات واضحة يف أحداث ظهوره×.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف البحار« :389/52:عن أيب اجلارود قال :قلت أليب جعفر×:جعلت فداك أخربين عن

صاح�ب هذا األمر؟ ق�ال :يميس من أخوف الناس ويصبح من آمن الناس ،يوحى إليه هذا

األم�ر ليل�ه وهناره! قال :قلت :يوحى إليه يا با جعف�ر؟ قال :يا با جارود إنه ليس وحي نبوة

ولكن�ه يوح�ی إليه كوحيه إىل مريم بنت عمران وإىل أم موس�ى وإىل النح�ل .يا أبا اجلارود:
إن قائم آل حممد ألكرم عند اهلل من مريم بنت عمران وأم موسى والنحل».

**
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الفصل العشرون

حركة الظهور
شريط حركة الظهور املقدس

ً
الستة عشر شهرا األولى
ت�دل األحاديث الرشيفة عىل أن حركة اإلمام املهدي×وثورته املقدس�ة ،تتم يف س�تة عرش

ش�هر ًا ،وأنه يكون يف الس�تة أش�هر األوىل خائف ًا يرتقب ،يوجه األحداث رس ًا بواس�طة أصحابه
ثم يكون نحو ش�هرين يف مكة ،ثم يتوجه إىل املدينة فيبقى فيها مدة قليلة ،ثم يتوجه إىل العراق،
ثم إىل الشام والقدس.

وتن�ص األحادي�ث على أن معاركه م�ع أعدائه ثامنية أش�هر ،فينتصر عليهم ،ويوح�د العامل

اإلسالمي حتت حكمه ،ثم يعقد هدنة مع الغربيني بمساعدة عيسى×.

ويقع حادثان قبل حركة ظهوره×بنحو ستة أشهر ،يكونان إشارة إهلية له:

األول :انقلاب يف بلاد الش�ام بقي�ادة عثامن الس�فياين ،ويظهر م�ن قرائن عدي�دة أن اليهود

والغربيين يقفون وراءه ،ويعتربون�ه إنجاز ًا مه ًام يف ضبط املنطقة املحيطة بفلس�طني ،بيد زعامة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قوية موالية هلم.

أم�ا الذين يعرف�ون أحاديث الس�فياين وأنه مقدمة لظه�ور املهدي× فيقول�ون :صدق اهلل
مَ ْ ً
ورسولهُ ،س ْب َح َان َر ّب َنا إ ْن َك َ ُ
ان َو ْعد َر ّ ِب َنا َلف ُعوال ،ويستعدون لنرصته×.
ِ ِ
والثاين :النداء السماوي إىل ش�عوب العامل يس�معونه بلغاهتم ،آتي ًا من السماء من كل صوب
كأن�ه م�ن فوق الكعبة ،فال يبقى نائم إال اس�تيقظ وال قاعد إال هن�ض ،وخيرج الناس من بيوهتم

لينظروا ما اخلرب؟!

وه�و نداء يعلن انتهاء الظلم وس�فك الدماء ويأمر باتباع اإلمام املهدي×ويس�ميه باس�مه

واسم أبيه!
ْ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ هْ ْ َ َّ َ َ ً َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َهَ
عنده�ا يتحقق تأويل قوله تعاىلِ :إن نش���أ نن ِز ل عل ِيم ِمن الس���م ِاء آية فظل���ت أعناقهم لا
َخاضع نَ
ي ،وختضع أعناق البرش هلذه اآلية اإلهلية ،ويعم العامل السؤال :من هو املهدي وأين هو؟
ِ ِ
لكن أتباع الش�يطان يش�ككون الناس بالنداء وينش�طون لقتل اإلمام املهدي×! بينام يزداد

املؤمنون إيامن ًا بأنه النداء احلق املوعود باإلمام املهدي× ،ويتوافدون لنرصته.

هنا يبدأ اإلمام×بالظهور تدرجيي ًا كام وصف أمرياملؤمنني×«:يظهر يف ش�بهة ليس�تبني،

فيعلو ذكره ويظهر أمره»« .البحار .»3/52:أي ليتضح أمره للناس ويس�تبني أو ليخترب اس�تجابة
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الناس له ويستبني ذلك.

وع�ن اإلم�ام الصادق×قال«:اليق�وم القائم حتى يقوم اثنا عرش رجل ً
ا كلهم جيمع عىل

ق�ول أهنم قد رأوه فيكذبوهنم»« .النعامين .»277/فهم صادقون لكن الناس اليصدقوهنم يف أول
األم�ر .ويقوم اإلمام×يف تلك الفترة بتوجيه املمهدين اليامنيني واإليرانيني ،ويتصل بأنصاره

يف شتى بالد املسلمني.

وترتك�ز أنظ�ار الع�امل يف تلك الفرتة على احلجاز باحث ًة ع�ن املهدي×ألنه م�ن أهل املدينة

وحركته س�تبدأ من مكة .ويقوم جيش الس�فياين باعتقال كثري من بني هاشم يف املدينة ،عىل أمل
أن يكون املهدي×منهم!

ويراف�ق ذل�ك موج�ة يف الش�عوب اإلسلامية يف احلدي�ث عن امله�دي ون�داء جربئيل×

باس�مه فيكون ذلك متهيد ًا لظه�وره .لكنها تكون فرتة خصبة للكذابين الدعاء املهدية وحماولة
تضليل الناس! فقد ورد أن العديد يدعون املهدية قبل ظهوره×ومنهم اثنا عرش ش�خص ًا من
آل أيب طالب ،وكلها رايات ضالل ،وحماوالت الستغالل تطلع العامل إىل ظهوره×.

فع�ن اإلم�ام الصادق×قال«:إياك�م والتنويه ،أما واهلل ليغيبن إمامكم س�بت ًا من دهركم،

ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك ،ولتدمعن عليه عيون املؤمنني ،ولتكفؤن

كام تكفأ الس�فن أم�واج البحر ،فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاق�ه وكتب يف قلبه اإليامن وأيده
أي من أي! قال املفضل :فبكيت فقال:
بروح منه .ولرتفعن اثنتا عرشة راية مشتبهة ال ُيدرى ٌّ

أي
ما يبكيك يا أبا عبد اهلل؟ فقلت :كيف ال أبكي وأنت تقول ترفع اثنتا عرشة راية ال يدرى ٌّ

من أي ،فكيف نصنع؟ قال :فنظر إىل ش�مس داخلة يف الصفة ،فقال :يا أبا عبد اهلل ترى هذه
الشمس؟قلت :نعم .قال :واهلل ألمرنا أبني من هذه الشمس»« .النعامين .» 151/واملعنى :أن أمر
املهدي×متميز بآياته ،ال يلتبس بغريه ،فهو أوضح من الشمس.

بيعة المهدي × على أثر موت حاكم وصراع القبائل
عب�د ال�رزاق« :371/11:ع�ن النبي‘قال :يكون اختلاف عند م�وت خليفة ،فيخرج

رج�ل م�ن املدينة في�أيت مكة ،فيس�تخرجه الناس م�ن بيته وه�و كاره ،فيبايعون�ه بني الركن
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واملق�ام ،فيبع�ث إليه جيش من الش�ام ،حتى إذا كانوا بالبيداء خس�ف هب�م ،فيأتيه عصائب
العراق وأبدال الش�ام فيبايعونه ،فيس�تخرج الكنوز ويقسم املال ،ويلقي اإلسالم بجرانه إىل

األرض ،يعيش يف ذلك سبع سنني ،أو قال تسع سنني».

والعصائب :اجلامعات القليلة العددُ .يلقي بجرانه :أي يتمكن يف األرض ويقوى.

وروى اب�ن ش�يبة«:45/15:عن أم س�لمة قال�ت :ق�ال رس�ول اهلل‘:يبايع لرج�ل بين

الرك�ن واملق�ام كعدة أهل ب�در ،فتأتيه عصائب الع�راق وأبدال الش�ام ،فيغزوهم جيش من
أه�ل الش�ام ،حتى إذا كانوا بالبيداء خيس�ف هبم ،ثم يغزوهم رجل م�ن قريش أخواله كلب

فيلتقون فيهزمهم اهلل فكان يقال :اخلائب من خاب من غنيمة كلب».

ورواه أمحد ،316/6:عن أم سلمة ،وفيه« :من املدينة هارب إىل مكة ،فيأتيه ناس من أهل مكة

فيخرجون�ه وهو كاره فيبايعونه .فيبعث إليهم جيش من الش�ام فيخس�ف هبم بالبيداء ،فإذا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رأى الن�اس ذل�ك أتته أبدال الش�ام وعصائب الع�راق فيبايعونه .ثم ينش�أ رجل من قريش

أخواله كلب فيبعث إليه املكي بعث ًا فيظهرون عليهم ،وذلك بعث كلب واخليبة ملن مل يش�هد
غنيمة كلب .فيقسم املال ويعمل يف الناس سنة نبيهم .يمكث تسع سنني».

وأب�و داود107/4:و ،108ع�ن أم س�لمة وقت�ادة ومع�اذ .وأب�و يعلى ،322/1:واب�ن املن�ادي ،41/والطبراين
الكبير295/23:و ،389واحلاك�م ،431/4:والبغ�وي ،493/3:م�ن حس�انه ،وهتذي�ب اب�ن عس�اكر،62/1:
كأيب داود..إىل آخر املصادر وفيها الصحيح السند واحلسن ،كام يف املنار املنيف .144/وقال يف جممع الزوائد:314/7:
رواه الطرباين يف األوسط ،ورجاله رجال الصحيح.

وق�ال احلاف�ظ ابن الصديق يف رده عىل ابن خل�دون« :504/أغنانا بإقراره أن رجال احلديث

رج�ال الصحيحين ،وأنه المطعن فيه�م وال مغمز ،عن إيراد أقوال أه�ل النقد فيهم ،وعن

تقرير ما يثبت صحة احلديث ،إذ أعىل الصحيح ما رواه الشيخان ،أو كان عىل رشطهام ،وإن
مل خيرجاه كهذا احلديث» .انتهى.

ويف فت�ن ابن مح�اد« :340/1:عن أرطاة قال :إذا كان الناس بمن�ى وعرفات نادى مناد بعد

أن تحََ َاز َب القبائل :أال إن أمريكم فالن ،ويتبعه صوت آخر :أال إنه قد كذب! ويتبعه صوت
آخر :أال إنه قد صدق ،فيقتتلون قتاالً ش�ديد ًا ُّ
فجل سلاحهم البراذع وهو جيش الرباذع!
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وعند ذلك ترون كف ًا معلم ًة يف السماء ،ويش�تد القتال حتى اليبقى من أنصار احلق إال عدة
أهل بدر ،فيذهبون حتى يبايعوا صاحبهم».

ث�م عقد ابن محاد باب ًا بعنوان« :اجتماع الناس بمكة وبيعتهم للمهدي فيها ،وما يكون تلك

السنة بمكة من اإلختالط والقتال ،وطلبهم املهدي بعد القتال واجتامعهم عليه» .روى فيه:

حت�از ُب القبائ�ل ،وعامئذ ينتهب احل�اج ،فتكون ملحمة
أن النبي‘ق�ال« :يف ذي القع�دة َ
بمن�ى ،فيكث�ر فيها القتىل وتس�فك فيها الدماء حتى تس�يل دماؤهم عىل عقب�ة اجلمرة ،حتى

هي�رب صاحبه�م فيؤت�ى به بني الرك�ن واملقام ،فيبايع وه�و كاره ،ويقال ل�ه إن أبيت رضبنا

عنقك ،فيبايعه مثل عدة أهل بدر ،يرىض عنه ساكن السامء وساكن األرض...

ع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو قال :حيج الن�اس مع ًا ويعرفون مع� ًا عىل غري إم�ام ،فبينام هم نزول

بمن�ى إذ أخذه�م كال َك َلب ،فث�ارت القبائل بعضه�م إىل بعض ،فاقتتلوا حتى تس�يل العقبة
دم� ًا ،فيفزعون إىل خريه�م فيأتونه وهو ملصق وجهه إىل الكعبة يبك�ي ،كأين أنظر إليه وإىل

هلم فلنبايع�ك ،فيقول :وحيكم كم من عهد قد نقضتموه ،وكم من دم قد
دموع�ه فيقولونَّ :
سفكتموه ،فيبايع كره ًا .فإن أدركتموه فبايعوه فإنه املهدي يف األرض واملهدي يف السامء..

إىل آخر رواياته العديدة املشاهبة عن عبداهلل وابن املسيب ،وابن عباس ،وابن حوشب ،وغريهم.

وع�ن أيب هري�رة ع�ن النبي‘« :تكون آية يف ش�هر رمضان ،ثم تظهر عصابة يف ش�وال،

ثم تكون معمعة يف ذي القعدة ،ثم يسلب احلاج يف ذي احلجة ،ثم تنتهك املحارم يف املحرم،

ث�م يكون ص�وت يف صفر ،ثم تن�ازع القبائل يف ش�هري ربيع .ثم العج�ب كل العجب بني
مج�ادى ورج�ب ،ث�م ناق�ة مقتبة خير من دس�كرة تغل مائ�ة أل�ف» .وروى نح�وه الطرباين

األوسط .313/1:واحلاكم .517/4:كرواية نعيم .ومعنى ناقة ُم َقتَّبة :أن األمن يفقد حتى تكون
الناقة املعدة للسفر والفرار خري ًا من األمالك الثابتة .والدسكرة :املزرعة.

وق�د تقدم�ت رواي�ة م�وت حاك�م احلج�از م�ن مصادرن�ا يف الفت�ن املتصل�ة بظه�وره×

ويف أحادي�ث النداء السماوي ،كالذي رواه النعماين ،267/عن اإلم�ام الصادق×قال« :بينا

وق�وف بعرف�ات ،إذ أتاه�م راك�ب على ناق�ة ذعلبة ،خيربه�م بموت خليف�ة يكون
الن�اس
ٌ
عن�د موت�ه ف�رج آل حمم�د ‘ ،وف�رج الن�اس مجيع� ًا» .ورواه عق�د ال�درر،106/
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وإثب�ات اهل�داة ،737/3:والبح�ار .240/52 :والذعلبة :اخلفيفة الرسيع�ة كناية عن اإلرساع يف

إيص�ال اخلبر ،والظاهر أن وقع اخلرب يكون ش�ديد ًا على أتباعه ففي رواية أهن�م يقتلون الرجل
الذي ينرش اخلرب يف عرفات .ولعل موت هذا اخلليفة بعد موت عبد اهلل.

ويف النعماين« :262/ع�ن أيب بصري ،ع�ن أيب جعفر×قال :إذا اختلف�ت بنو أمية وذهب

ملكه�م ،ثم يمل�ك بنو العباس فال يزال�ون يف عنفوان من امللك وغض�ارة من العيش حتى
خيتلف�وا فيما بينهم ،ف�إذا اختلفوا ذهب ملكه�م ،واختلف أهل املرشق وأه�ل املغرب ،نعم

وأهل القبلة ،ويلقى الناس جهد ًا شديد ًا مما يمر هبم من اخلوف فال يزالون بتلك احلال حتى

ينادي مناد من السامء ،فإذا نادى فالن ْفر الن ْفر ،فواهلل لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام يبايع الناس
بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السامء .أما إنه ال تُر ُّد له راية أبد ًا حتى يموت».
وذك�رت بع�ض الروايات أن س�بب قتل ذلك احلاكم مس�ألة أخالقية ،وأن ال�ذي يقتله أحد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

خدم�ه وهيرب! فعن اإلمام الباقر×«:يكون س�بب موته أنه ينكح خصي ًا له ،فيقوم فيذبحه
ويكتم موته أربعني يوم ًا ،فإذا سارت الركبان يف طلب اخلصـي مل يرجع أول من خيرج حتى

يذهب ملكهم»! «كامل الدين ،655/واخلرائج.»1160/3:

وع�ن عيل×«خمتصر البصائر« :»199/ولذل�ك آيات وعالمات :أوهل�ن إحصار الكوفة

بالرص�د واخلن�دق ،وخف�ق رايات حول املس�جد األكبر هتتز ،القات�ل واملقت�ول يف النار».
فالرايات املتصارعة تتنازع حول املسجد احلرام يف احلجاز ،وليس فيها راية هدى.

ويف غيب�ة الطويس،271/ع�ن اإلم�ام الصادق×«:من يضمن يل موت عب�د اهلل أضمن له

القائ�م ،ث�م ق�ال :إذا مات عب�د اهلل مل جيتمع الناس بعده على أحد ،ومل يتنا َه ه�ذا األمر دون
صاحبكم إن ش�اء اهلل،ويذهب ملك الس�نني ويصري ملك الش�هور واألي�ام! فقلت :يطول

ذلك؟ قال:كال».

یصلح اهلل أمر المهدي × في ليلة
اب�ن أيب ش�يبة ،197/15:بروايتين ع�ن عيل×ق�ال« :ق�ال رس�ول اهلل‘ :امله�دي منا

أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة».
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ومثله أمحد ،84/1:ونحوه ابن محاد ،362/1:وتاريخ بخاري317/1:عن عيل× ،وابن ماجة ،1367/2:كابن

أبی شيبة ،عن عيل× ،وأبو يعىل ،359/1:عن ابن أبی شيبة ،وحلية األولياء ،177/3:وأخبار إصبهان.170/1:

وقال الش�افعي يف البيان :487/وانضامم هذه األسانيد بعضها إىل بعض ،وإيداع احلفاظ ذلك

يف كتبهم يوجب القطع بصحته .ومال ابن كثري يف الفتن ،38/1:إىل توثيقه.

وقال الس�يوطي يف الدر املنثور :58/6:وأخرج ابن أيب ش�يبة وأمحد وابن ماجة .ورواه اجلامع

الصغري ،672/2:وحسنه .ومرقاة املفاتيح ،180/5:وفيه :من أهل البيت ،وقال :أي يصلح أمره
ويرف�ع ق�دره يف ليلة واحدة ،أو يف س�اعة واح�دة من الليل ،حيث يتفق على خالفته أهل احلل

والعق�د فيه�ا» .واملغريب ،533/وقال« :وهو حديث حس�ن كام قال احلف�اظ ،وقد وهم بعضهم
فظن أن ياسين هو ابن معاذ الزيات ،ألنه وقع يف س�نن ابن ماجة غري منس�وب ،فحكم بضعفه

بناء عىل ومهه ،وظنه أن ياسني هو الزيات ال العجيل ،أما العجيل فثقة».

ورواه م�ن مصادرنا :دالئل اإلمامة ،247/عن عيل×كام يف ابن أيب ش�يبة .ويف كامل الدين:

 ،152/1عن عيل ×قال« :قال رس�ول اهلل‘ :املهدي منا أهل البيت يصلح اهلل له أمره يف
ليلة ،ويف رواية أخرى :يصلحه اهلل يف ليلة .فروي عن الصادق×أنه قال لبعض أصحابه:

ك�ن مل�ا ال ترج�و أرجى منك مل�ا ترجو ،ف�إن موس�ى ب�ن عمران×خرج ليقتب�س ألهله

ن�ار ًا ،فرج�ع إليهم وهو رس�ول نبي ،فأصلح اهلل تب�ارك وتعاىل أمر عبده ونبيه موس�ى×

يف ليلة ،وهكذا يفعل اهلل تبارك وتعاىل بالقائم الثاين عرش من األئمة^ ،يصلح أمره يف ليلة
كام أصلح أمر نبيه موسى ،وخيرجه من احلرية والغيبة إىل نور الفرج والظهور».

أق�ول :اتض�ح ل�ك أن معنى «يصلح اهلل أم�ره ،أو يصلحه يف ليلة» أنه هيئ له أس�باب نرصه

وأداء مهمته الكربى ،وهذا يشمل هتيئة وضع األمة واألوضاع العاملية ،ويشمل التسديد الرباين

املتناسب مع مهمته ومقامه×.

وقد اشتبه املعنى عىل بعضهم فتخيل أن املهدي×اليكون صاحل ًا قبل تلك الليلة فيتوب اهلل

تعاىل عليه فيها! وهي س�ذاجة وتس�طيح ،فقد أمجع املس�لمون عىل أن النبي‘سامه «املهدي»

وس ُم ِّو شخصيته ،بينام جيعله هذا التفسري العامي ضاالً فاسق ًا إىل
وهو يدل عىل عصمته الكاملة ُ
ليلة ظهوره!

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز

حركة الظهور

العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

423

يوم المهدي ×أحد أيام اهلل الثالثة

َ
َ َ ْ
َ َ
تفسير القم�ي« :367/1:يف قول�ه تع�اىلَ :و َل َق ْد أ ْر َس ْ���ل َنا ُم ىَ
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ويوم القيامة».
ويف خمترص البصائر« :18/عن موس�ى احلناط قال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يقول :أيام اهلل

ثالثة :يوم يقوم القائم× ،ويوم الكَرة ،ويوم القيامة».

ويف مش�ارق أن�وار اليقين« :159/عن عامر ،ع�ن أمرياملؤمنني× :الغيب :ي�وم الرجعة،

وي�وم القيامة ،وي�وم القائم ،وهي أيام آل حممد ،وإليها اإلش�ارة بقول�ه :وذكرهم بأيام اهلل،

فالرجعة هلم ،ويوم القيامة هلم ،ويوم القائم هلم ،وحكمه إليهم ،ومعول املؤمنني فيه عليهم».

ومن قوله :واليه اإلشارة ..من كالم الربيس&.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لقاء اإلمام ×بأصحابه األبرار
توات�رت األحادي�ث ب�أن اهلل تعاىل حيضر له أصحابه م�ن أنحاء الع�امل إىل مكة «قزع� ًا كقزع

اخلريف» ففي تفسري العيايش ،56/2:عن اإلمام الباقر×قال:

«يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الش�عاب ،وأش�ار إىل ناحية ذي طوى «من

ش�عاب مكة» حتى إذا كان قبل خروجه بليلتني انتهى املوىل الذي يكون بني يديه حتى يلقى
بع�ض أصحابه فيقول :ك�م أنتم هاهنا؟ فيقولون :نحو من أربعني رجالً .فيقول :كيف أنتم

لو قد رأيتم صاحبكم؟ فيقولون :واهلل لو يأوي بنا اجلبال ألوينا معه!

ثم يأتيهم من القابلة فيقول هلم :أشيروا إىل ذوي أسنانكم وأخياركم عرشة ،فيشريون له

إليهم فينطلق هبم حتى يأتوا صاحبهم ،ويعدهم إىل الليلة التي تليها».

ويف النعامين ،316/عن اإلمام الصادق×قال« :إن صاحب هذا األمر حمفوظ ٌة له أصحابه،
َ
ُْ
ل�و ذه�ب الناس مجيع ًا أتى اهلل بأصحاب�ه ،وهم الذين قال فيهم اهلل عز وجل :ف ِ���إ ْن َيكف ْر هِ َبا
َ َ ْ
َ ًَ
َ ُ َ َ ْ َّ ْ
َ
ُ َ
اهلل ِبق ْو ٍم
الء فقد َوكل َنا هِ َبا ق ْوما ل ْي ُس���وا هِ َبا ِبك ِاف ِر ين .وهم الذين قال اهلل فيهم :ف َس ْ���وف َيأ ِ يت
هؤ ِ
َ
َ
َ
ىَ
ىَ
ال ْؤ ِم ِن َني أ ِع َّز ٍة َعل ْال َك ِافر َ
ُي ِح ّهُ ُب ْم َو ُي ِح ُّب َون ُه أ ِذ ّل ٍة َعل مْ ُ
ين».
ِ
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وعن اإلمام الباقر×قال« :منهم من يفقد عن فراش�ه لي ً
ال فيصبح بمكة ،ومنهم من يرى

يسير يف الس�حاب هنار ًا ،يعرف باسمه واس�م أبيه وحليته ونس�به.قلت :جعلت فداك أهيم

أعظم إيامن ًا؟ قال :الذي يسري يف السحاب هنار ًا»«.النعامين.» 312/

أقول :معنى سريهم يف السحاب هنار ًا أن اهلل تعاىل ينقلهم إىل مكة بالسحاب عىل نحو الكرامة

واإلعجاز ،فال يتاجون اىل وسائل سفر وال جوازات سفر.

ويف دالئ�ل اإلمامة« :307/جيمعه�م اهلل إىل مكة يف ليلة واحدة وهي ليلة اجلمعة ،فيتوافون

يف صبيحته�ا إىل املس�جد احل�رام ،اليتخل�ف منه�م رج�ل واحد» .وه�ذا يتفق م�ع إصالح

أمره×يف ليلة ،وأن ظهوره مساء يوم اجلمعة تاسع حمرم.

الحركة االختبارية شهادة النفس الزكية
تك�ون الق�وى الفاعل�ة يف مك�ة عن�د ظه�ور املهدي×كما يفه�م م�ن الرواي�ات :حكومة

احلجازالت�ي جتم�ع قواها رغ�م ضعفها ملواجهة ظه�وره الذي يتطل�ع إليه املس�لمون من مكة،
ويشغلهم يف موسم احلج ويف العامل.

والقوة الثانية :خمابرات جيش السفياين الذي يتعقب الفارين من قبضته من املدينة ،ويستطلع

الوضع لدخول مكة يف الوقت املناسب لرضب أي حركة منها.

والقوة الثالثة :خمابرات الدول األجنبية التي تعمل ملس�اعدة حكومة احلجاز وقوات السفياين

وترص�د الوض�ع يف احلج�از ويف مكة خاصة .كما يكون لليامنيين دور ،ألن قائده�م من أتباع

اإلمام×ودولتهم عىل حدود احلجاز.

يف مثل هذا اجلو املعادي يبدأ اإلمام املهدي أرواحنا فداه حركته من احلرم الرشيف ويس�يطر

على مك�ة .ومن الطبيعي أن ال تذكر الرواي�ات تفاصيل حركته ،عدا تل�ك التي تنفع يف إنجاح
الترض هبا.
الثورة املقدسة أو
ّ

وأبرز ما تذكره أنه×يرسل شاب ًا من أصحابه وأرحامه ،يف الثالث والعشـرين أو الرابع والعرشين

من ذي احلجة ،أي قبل ظهوره بخمسة عرش ليلة ،ليلقي بيانه يف املسجد احلرام ،وما أن يقف بعد

الصالة ويقرأ رسالة اإلمام×أو فقرات منها ،حتى يثبوا إليه ويقتلوه بوحشية بني الركن واملقام!
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ويكون لشهادته املفجعة أثر يف األرض ويف السامء ،وتكون شهادته حركة اختباریة ذات فوائد

متعددة ،فهي تكش�ف للناس وحشية بقايا الس�لطة ،ومتهد حلركة املهدي×التي التتأخرعنها
أكثر من أسبوعني ،وقد تبعث الرتاخي يف أجهزة السلطة بسبب هذا اإلقدام الوحيش العجول.
وأخبار شهادة هذا الشاب الزكي متعددة يف مصادر الفريقني ،وتسميه الغالم ،والنفس الزكية،

ويس�ميه بعضها حممد بن احلس�ن ،وتقدمت أحاديثه يف فصل أصحاب املهدي× .ويف رواية

طويل�ة عن أيب بصريعن اإلم�ام الباقر×قال « :يقول القائم ألصحاب�ه :يا قوم إن أهل مكة
اليريدونني ،ولكني مرسل إليهم ألحتج عليهم بام ينبغي ملثيل أن حيتج عليهم .فيدعو رج ً
ال

من أصحابه فيقول له :إمض إىل أهل مكة فقل :يا أهل مكة أنا رسول فالن إليكم ،وهو يقول
لكم :إنا أهل بيت الرمحة ومعدن الرس�الة واخلالفة ،ونحن ذرية حممد وسلالة النبيني ،وإنا

قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا ،وابت َُّز منا حقنا منذ قبض نبينا إىل يومنا هذا ،فنحن نستنرصكم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فانرصونا ،فإذا تكلم الفتى هبذا الكالم أتوا إليه فذبحوه بني الركن واملقام وهي النفس الزكية.
ف�إذا بلغ ذلك اإلم�ام قال ألصحابه :أم�ا أخربتكم أن أهل مكة اليريدونن�ا! فال يدعونه

حت�ى خي�رج فيهبط من عقبة طوى يف ثالث مئة وثالثة عرش رجالً ،عدة أهل بدر ،حتى يأيت

املسجد احلرام فيصيل عند مقام إبراهيم×أربع ركعات ،ويسند ظهره إىل احلجر األسود ،ثم

حيمد اهلل ويثني عليه ،ويذكر النبي ويصيل عليه ،ويتكلم بكالم مل يتكلم به أحد من الناس».
و ُطوى :أحد مداخل مكة ،وما ورد فيها عن النفس الزكية قوي يف نفسه ،لكن املرجح عندي

أن اإلمام× وأصحابه يدخلون املسجد احلرام فرادى.

يظهر اإلمام × في وتر من السنين
يف النعامين :262/عن أيب بصري ،عن أيب جعفر×قال« :يقوم القائم×يف وتر من السنني:

تسع ،واحدة ،ثالث ،مخس».

ويف اإلرش�اد«:361/عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :ال خيرج القائم إال يف وتر من

السنني ،سنة إحدى ،أو ثالث ،أو مخس ،أو سبع ،أو تسع».

ويف غيب�ة الط�ويس ،374/ع�ن أيب عبد اهلل×قال« :ال خيرج القائم إال يف وتر من الس�نني،

426

تسع ،وثالث ،ومخس ،وإحدى».
وروضة الواعظين ،263/2:وإعالم الورى ،429/واخلرائج ،1161/3:ومنتخ�ب األنوار ،35/والعدد،76/

وأخبار الدول ،118/وإثبات اهلداة.514/3:

بداية ظهوره يوم× الجمعة تاسع محرم
اخلصال« :394/2:عن حممد بن أيب عمري ،عن غري واحد ،عن أيب عبداهلل×قال :السبت

لن�ا ،واألحد لش�يعتنا ،واالثنني ألعدائنا ،والثالثاء لبني أمي�ة ،واألربعاء يوم رشب الدواء،
واخلميس تقىض فيه احلوائج ،واجلمعة للتنظف والتطيب ،وهو عيد املس�لمني ،وهو أفضل

من الفطر واألضحى ،ويوم الغدير أفضل األعياد ،وهو ثامن عرش من ذي احلجة وكان يوم

اجلمع�ة ،وخي�رج قائمنا أهل البيت يوم اجلمعة ،وتقوم القيامة يوم اجلمعة ،وما من عمل يوم

اجلمعة أفضل من الصالة عىل حممد وآله».

وتقدم يف حديث راية النبي‘عن اإلمام الباقر×« :فيهبط من عقبة طوى يف ثالث مائة

وثالثة عرش رج ً
ال عدة أهل بدر حتى يأيت املسجد احلرام..ويبايعه الثالث مائة وثالثة عشـر
وقلي�ل م�ن أهل مكة .ثم خي�رج من مكة حتى يكون يف مثل احللقة قل�ت :وما احللقة؟ قال:

عرشة آالف رجل ،جربئيل عن يمينه وميكائيل عن شامله».

يظهر×يوم عاشوراء يوم سبت
يف كمال الدي�ن« :653/2:ع�ن أيب بصير ،ق�ال :ق�ال أبو جعف�ر× :خي�رج القائم×

يوم السبت يوم عاشوراء ،اليوم الذي قتل فيه احلسني×».

ويف اإلرش�اد« :361/ع�ن أيب بصري :ق�ال أبو عبد اهلل× :ينادى باس�م القائم×يف ليلة

ثلاث وعرشي�ن ويق�وم يف يوم عاش�وراء ،وهو اليوم ال�ذي قتل فيه احلسين بن عيل×.
ل�كأين به يف يوم الس�بت الع�ارش من املحرم قائ ًام بين الركن واملق�ام ،جربئيل×عن يمينه

ينادي البيعة هلل ،فتصري إليه شيعته من أطراف األرض تطوى هلم طي ًا حتى يبايعوه ،فيمأل اهلل
به األرض عدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام».
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ويف غيب�ة الطويس« :274/عن أيب جعفر×قال :كأين بالقائم يوم عاش�وراء يوم الس�بت

قائم ًا بين الركن واملقام ،بني يدي�ه جربئيل ين�ادي :البيعة هلل ،فيملؤها عدالً كما ملئت ظل ًام
وج�ور ًا».

والنعماين ،282/ونح�وه التهذي�ب ،333/4:وروض�ة الواعظين ،263/وإعلام ال�ورى430/

ومالحم ابن طاووس ،194/وكش�ف الغمة ،252/3:و.324والعدد القوية ،65/والبحار 285/52:ويف،290/

والفص�ول املهمة ،302/وفيه :وش�خص قائ�م عىل يده ينادي البيعة البيعة..ثم يسير من مكة حتى
يأيت الكوفة ..فيصري إليه أنصاره فينزل نجفها ،ثم يفرق اجلنود منها إىل األمصار.

فيكون أول ظهوره×يوم اجلمعة حيث يسيطر عىل مكة ،ثم يظهر يوم السبت يوم عاشوراء

ويعلن بيانه اىل العامل.

أق�ول :روى يف التهذي�ب« :300/4:عن كثري النوا ،عن أيب جعفر×قال :لزقت الس�فينة

يوم عاش�ورا عىل اجلودي فأمر نوح ×من مع�ه من اجلن واإلنس أن يصوموا ذلك اليوم.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�ال أب�و جعفر× :أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم ال�ذي تاب اهلل عز وجل فيه عىل آدم

وحوا× ،وهذا اليوم الذي فلق اهلل فيه البحر لبني إرسائيل فأغرق فرعون ومن معه ،وهذا
اليوم الذي غلب فيه موسى×فرعون ،وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم× ،وهذا اليوم

الذي تاب اهلل فيه عىل قوم يونس× ،وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم× ،وهذا

اليوم الذي يقوم فيه القائم×».

لكن نفى الصدوق يف أماليه 127/ما تضمنته هذه الرواية ألهنا من مقوالت العامة.

رواية أن يوم عاشوراء يصادف يوم النوروز
روى يف امله�ذب البارع« :194/1:عن املعىل بن خنيس ،عن اإلمام الصادق× رواية عن

يوم النوروز جاء فيها :وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت ووالة األمر ،ويظفره اهلل
تع�اىل بالدجال فيصلبه عىل كناس�ة الكوفة ،وما من يوم ن�وروز إال ونحن نتوقع فيه الفرج،
ألنه من أيامنا ،حفظه الفرس وضيعتموه».

تواتر عن أهل البيت^أن يوم ظهوره ×يوم عاشوراء ،ويف عدد منها يوم سبت ،ويفهم

من بعضها أنه يكون يف الصيف ،فال يصادف يوم النوروز الذي هو يف آذار يف أول الربيع.
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بيان اإلمام األول إلى أهل مكة
ذك�رت الرواي�ات فقرات من خطبت�ه× ،أو بيان�ه األول الذي يلقيه عىل أهل مكة ،مس�اء

ي�وم اجلمع�ة ،وبيان�ه الثاين الذي يوجه�ه صبيحة اليوم التايل إىل املس�لمني والع�امل .من ذلك ما

رواه ابن مح�اد ،345/1:قال« :حدثنا س�عيد أبو عثمان ،عن جابر عن أيب جعفر قال :ثم يظهر
املهدي بمكة عند العش�اء ومعه راية رسول اهلل‘وقميصه وسيفه وعالمات ونور وبيان،
فإذا صىل العش�اء نادى بأعىل صوته يقول :أذكركم اهلل أهيا الناس ومقامكم بني يدي ربكم،

فقد اختذ احلجة وبعث األنبياء وأنزل الكتاب ،وأمركم أن ال ترشكوا به ش�يئ ًا ،وأن حتافظوا

على طاعت�ه وطاعة رس�وله ،وأن حتيوا ما أحيا الق�رآن ومتيتوا ما أمات وتكون�وا أعوان ًا عىل
اهل�دى ووزر ًا على التقوى ،فإن الدنيا ق�د دنا فناؤها وزواهلا وآذنت بال�وداع .فإين أدعوكم
إىل اهلل وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته.

فيظه�ر يف ثلاث مائ�ة وثالث�ة عشر رجالً ،ع�دة أهل ب�در عىل غري ميع�اد ،قزع� ًا كقزع

اخلري�ف ،رهب�ان بالليل أس�د بالنه�ار ،فيفت�ح اهلل للمه�دي أرض احلجاز ويس�تخرج من
كان يف الس�جن من بني هاش�م ،وتنزل الرايات الس�ود الكوفة ،فتبع�ث بالبيعة إىل املهدي،
ويبع�ث املهدي جنوده يف اآلفاق ،ويميت اجلور وأهله ،وتس�تقيم له البلدان ويفتح اهلل عىل

يديه القسطنطينية».

و َق َ�زع اخلري�ف :غيوم�ه وتك�ون متفرقة ث�م جتتمع ،ش�به هبا جتم�ع أصح�اب املهدي×،

كما يف هن�ج البالغة خطبة رق�م ،166وال بد أنه أخذه من النب�ي‘ .ولعل ظهوره×وجتمع
أصحابه يف فصل اخلريف ،أو آخر الصيف.

وذكرت بعض الروايات أن رج ً
فيعر ُفه للناس
ال من أصحابه×يقف أوالً يف املسجد احلرام ِّ

ويدعوهم إىل إجابته ،ثم يأيت هو×ويلقي خطبته .ففي بحار األنوار« :305/52:وروى السيد
عيل بن عبد احلميد بإس�ناده عن ابن حمبوب رفعه إىل أيب جعفر×قال :إذا خس�ف بجيش
السفياين ..إىل أن قال :والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجري ًا هبا يقول:

أن�ا ويل اهلل ،أن�ا أوىل باهلل وبمحم�د‘ ،فمن حاجني يف آدم فأن�ا أوىل الناس بآدم ،ومن

حاجن�ي يف ن�وح فأنا أوىل الناس بنوح .وم�ن حاجني يف إبراهيم فأن�ا أوىل الناس بإبراهيم.
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وم�ن حاجن�ي يف حمم�د فأن�ا أوىل الناس بمحم�د .ومن حاجن�ي يف النبيني فأن�ا أوىل الناس
ىَ ْ مَ
َ
ُ ً َ
بالنبيين .إن اهلل تعاىل يق�ول :إ َّن َ
اهلل ْ
اص َطفىَ َآد َم َونوح���ا َوآل ِإ ْب َر ِاه َمي َوآل ِع ْم َ���ر َان َعل ال َع ِال َني.
ِ
مَ
َ
ٌ
���ن َب ْعض َو ُ
ُذ ّر َّي ً���ة َب ْع ُض َه���ا ِم ْ
اهلل ِسي���ع ع ِل ٌمي .فأن�ا بقي ٌة آدم ،وخير ُة نوح ،ومصطف�ى إبراهيم
ِ
ٍ
وصفو ُة حممد.

أال ومن حاجني يف كتاب اهلل ،فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل.

أال ومن حاجني يف سنة رسول اهلل‘فأنا أوىل الناس بسنة رسول اهلل وسريته.
وأنشد اهلل من سمع كالمي ملا يبلغ الشاهد الغائب.

فيجم�ع اهلل ل�ه أصحابه ثالث مائ�ة وثالثة عرش رجالً ،فيجمعهم اهلل على غري ميعاد قزع
كق�زع اخلري�ف ثم تال ه�ذه اآلي�ةَ :أين َتكُونُ�وا ي ْ�أ ِ
ت بِك ُُم اهللُ جمَ ِيع� ًا ،فيبايعون�ه بني الركن
َ
ْ َماَ

واملقام ،ومعه عهد رس�ول اهلل‘قد تواترت عليه اآلباء فان أش�كل عليهم من ذلك ش�ئ
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فإن الصوت من السامء اليشكل عليهم ،إذا نودي باسمه واسم أبيه».

وبإس�ناده ع�ن أيب جعفر×ق�ال« :إن القائ�م ينتظر م�ن يومه ذي طوى يف ع�دة أهل بدر

ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،حتى يسند ظهره إىل احلجر وهيز الراية املغلبة.

وباإلس�ناد املذك�ور يرفع�ه إىل علي ب�ن احلسين× يف ذكر القائ�م×يف خرب طوي�ل قال:

«فيجلس×حتت ش�جرة س�مرة فيجيئه جربئيل×يف صورة رجل م�ن كلب ،فيقول :يا

عب�د اهلل ما جيلس�ك ههنا؟ فيق�ول :يا عبد اهلل إين أنتظرأن يأتيني العش�اء فأخ�رج يف دبره إىل
مكة ،وأكره أن أخرج يف هذا احلر ،قال :فيضحك فإذا ضحك عرفه أنه جربئيل ،قال :فيأخذ

بي�ده ويصافحه ويس�لم عليه ويقول له :قم ،وجييئه بفرس يقال ل�ه الرباق فريكبه ثم يأيت إىل

جبل رضوى ،فيأيت حممد وعيل فيكتبان له عهد ًا منشور ًا يقرؤه عىل الناس ،ثم خيرج إىل مكة
والن�اس جيتمع�ون هبا ،قال :فيق�وم رجل منه فين�ادي :أهيا الناس هذا طلبتك�م قد جاءكم،

يدعوكم إىل ما دعاكم إليه رس�ول اهلل‘قال :فيقومون ،قال :فيقوم هو بنفسه فيقول :أهيا
الن�اس أن�ا فالن بن فلان أنا ابن نبي اهلل ،أدعوك�م إىل ما دعاكم إليه نب�ي اهلل ،فيقومون إليه

ليقتل�وه فيق�وم ثالث مائة ونيف عىل الثالث مائة فيمنعونه ،منهم مخس�ون من أهل الكوفة،

وسائرهم من أفناء الناس ،ال يعرف بعضهم بعض ًا ،اجتمعوا عىل غري ميعاد».
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أقول :إذا صحت الرواية فهي معجزة لإلمام املهدي×حيث يلتقي بجده يف جبل رضوى،

وكأنه مطار ملن ينزل من السماء .وتدل روايات ظهوره× عىل ش�وق املس�لمني إليه وبحثهم

عنه ،وخوفهم من إرهاب أعدائه ،الذين يبطشونه برسوله بوحشية مع أنه رسول ،ويستمر ذلك
اخلوف حتى يدخل اجليش اليمني.

ويف ذلك اجلو البد أن يكون اإلمام×قد أعد عدته باألسباب الطبيعية ،وأن يكون أنصاره

اليامنيون سيطروا عىل احلرم الرشيف وعىل مكة ،ألهنم القوة املوالية لإلمام التي جيب أن متسك
بزمام األمر يف مكة .وال تذكر الروايات حدوث معركة أو قتل يف املسجد احلرام وال يف مكة.

وكن�ت س�معت بعض العلماء أن أصحاب املهدي×يقتلون إمام املس�جد احل�رام يف تلك

الليلة ،لكن غاية ما وجدته ما نقله صاحب إلزام الناصب&يف ،166/2:عن بعض العلامء قال:

«ويف الي�وم العارشمن املحرم خيرج احلجة يدخل املس�جد احلرام يس�وق أمامه عنيزات ثامن

عجاف «ثامين عجاف ًا»ويقتل خطيبهم ،فإذا قتل اخلطيب غاب عن الناس يف الكعبة ،فإذا جنه
الليل ليلة الس�بت صعد سطح الكعبة ونادى أصحابه الثالث مائة وثالثة عرش ،فيجتمعون

عن�ده م�ن مشرق األرض ومغرهبا ،فيصبح يوم الس�بت ويدع�و الناس إىل بيعت�ه» .انتهى.
نص عامي املتن غري مسند ،هلذا نرجح أن حركة ظهوره×تستفيد من الرعب يف قلوب
ولكنه ٌّ
أمر مقصو ٌد منه×قصد ًا،
أعدائه ،ومن اخلطة املتقنة للسيطرة عىل مكة بدون سفك دماء .فهذا ٌ
حلفظ حرمة املسجد احلرام وقدسيته.

وت�رف عليها راي�ة اإلمام امله�دي املوعود
ويف تل�ك الليل�ة املبارك�ة تتنف�س مكة الصع�داء،
ُّ

وتش�ع منها أنواره اىل أرجاء العامل .بينام يبذل األعداء وإعالمهم العاملي غاية
صلوات اهلل عليه،
ُّ
جهدهم للتعتيم عىل حركته املقدسة ،ثم يصوروهنا بعد ظهور خربها بأهنا حركة أحد املتطرفني

املدعني للمهدية ،وحيركون قوات السفياين فتتوجه من املدينة إىل مكة.

ويف الي�وم الت�ايل لظهوره×وه�و ي�وم عاش�وراء ي�وم س�بت ،يف الرواي�ة ،خياط�ب

اإلمام×شعوب العامل بلغاهتا ،ويطلب منهم النرصة عىل الكافرين والظاملني.
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بيان اإلمام ×العالمي يوم عاشوراء
روت مصادر الش�يعة والس�نة فق�رات من خطبته×وبيان�ه إىل العامل ،وتقدم�ت رواية فيه،

وروى العي�ايش« :56/2:ع�ن عبد األعلى احللبي قال :قال أبو جعف�ر× :واهلل لكأين أنظر

إليه وقد أس�ند ظهره إىل احلجر ،ثم ينش�د اهلل حقه ،ثم يقول :يا أهيا الناس من حياجني يف اهلل
فأن�ا أوىل الناس باهلل ،ومن حياجن�ي يف آدم فأنا أوىل الناس بآدم ،يا أهيا الناس من حياجني يف

ن�وح فأن�ا أوىل الن�اس بنوح ،يا أهيا الناس م�ن حياجني يف إبراهيم فأن�ا أوىل بإبراهيم ،يا أهيا
الناس من حياجني يف موس�ى فأنا أوىل الناس بموس�ى ،يا أهيا الناس من حياجني يف عيس�ى

فأن�ا أوىل الن�اس بعيس�ى ،يا أهيا الناس م�ن حياجني يف حممد فأن�ا أوىل الناس بمحمد‘.
ي�ا أهيا الناس من حياجني يف كت�اب اهلل فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل .ثم ينتهي إىل املقام فيصيل
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ركعتني ،ثم ينشد اهلل حقه.
َ
مْ
ُ ُ ْ
ق�ال أب�و جعفر×:ه�و واهلل املضط�ر يف كتاب اهلل وه�و قول اهلل:أ َّم ْ
الض َط َّر
���ن ُي ِج�ي���ب
���اه َو َي ْكش ُ���ف ُّ
إ َذا َد َع ُ
���وء َو َي جْ� َع ُل ُك ْم ُخ َل َف َ
الس َ
���اء األرض ،وجربئيل عىل املي�زاب يف صورة طاير
ِ
ِ
أبيض،فيك�ون أول خل�ق اهلل يبايع�ه جربئيل ،ويبايعه الثلاث مائة والبضعة عش�ـر رجالً.

ق�ال :ق�ال أبو جعفر× :فم�ن ابتيل يف املسير وافاه يف تلك الس�اعة ،ومن مل يبتل باملسير
ُف ِق�دَ ع�ن فراش�ه .ثم قال :ه�و واهلل قول علي بن أيب طال�ب× :املفقودون عن فرش�هم،
َ
ْ
ً
َ ْ َ ُ ْ خَ
ات أ ْي َن َما َت ُك ُون���وا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
اهلل مَ ِجيعا ،أصحاب القائم الثالث
وهو قول اهلل:فاس���ت ِبقوا
ال ْي َر ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ َ
َ
كتابه:ول ِ ْنئ أخ ْرنا َع هْ ُن ُم
م�أة وبضعة عرش رجالً ،قال:هم واهلل األمة املعدودة التي قال اهلل يف
ْ َ َ َ ىَ ُ َ
اب ِإل أ ّم ٍة َم ْع ُد َود ٍة .قال :جيمعون يف س�اعة واحدة قزع ًا كقزع اخلريف ،فيصبح بمكة
الع���ذ
فيدعو الناس إىل كتاب اهلل وس�نة نبيه‘فيجيبه نفر يسير ويس�تعمل عىل مكة ،ثم يسير

فيبلغه أن قد قتل عامله».

وتقدمت رواية اإلختصاص ،255/وغيبة الطويس ،269/يف اخلس�ف بجيش السفياين ،وفيها

قوله× :يا أهيا الناس :إنا نستنرص اهلل ومن أجابنا من الناس ،وإنا أهل بيت نبيكم حممد‘
ومصطفى من إبراهيم وصفو ٌة
ونحن أوىل الناس بمحمد ،فأنا بقية من آدم وذخرية من نوح
ً

من حممد .أال ومن حاجني فی س�نة رس�ول اهلل ،فأنا أوىل الناس بسنة رسول اهلل .فيجمع اهلل
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علي�ه أصحابه ثالث مائة وثالث�ة عرش ،جيمعهم عىل غري ميعاد فيبايعون�ه بني الركن واملقام
ومعه عهد من رسول اهلل‘قد توارثته األبناء عن اآلباء».

ول�ك أن تق�در كيف س�يهتز العامل هل�ذا احلدث الضخم املفاجئ! وكيف س�تفرح الش�عوب

اإلسلامية املضطه�دة ،وتعرب ع�ن فرحتها بقائده�ا املوع�ود ،بمظاهرات ماليينه�ا التي هتتف

باسمه وتعلن استعدادها لنرصته.

ً
يمكث اإلمام × في مكة طويال ثم يسير الى المدينة
يف البحار« :308/52 :خيرج إىل املدينة فيقيم هبا ماشاء ،ثم خيرج إىل الكوفة».

ويف غيبة الطويس« :284/فيقيم ما ش�اء اهلل أن يقي�م» .والروايات عن مدة بقائه×يف مكة

وعمل�ه فيه�ا قليلة ،وال ب�د أن يكون م�ن أول أعامله×خماطبة الش�عوب اإلسلامية والعامل،

وإعالن مرشوعه العاملي.

وتذك�ر إح�دى الروايات أنه يقيم احل�د عىل رساق الكعبة الش�ـريفة ،واملقص�ود هبم احلكام

السـراق!

ويبق�ى م�دة يف مكة ينتظر املعج�زة املوعودة من جده النبي‘وهي اخلس�ف باجليش الذي

يقص�ده .فإذا وقعت اآلية وخس�ف بجيش الس�فياين ،حترك اإلمام×من مك�ة ومر يف طريقه

عىل مكان اخلسف ووقف عنده.

ففي تفسير العي�ايش&« :261/2:عن اإلمام الباقر× ،من حدي�ث قال« :فالزم هؤالء

أب�د ًا وإياك ومن ذكرت ل�ك «إلزم األئمة املعصومني^وإياك من الثائرين باس�مهم» فإذا
خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عش�ـر رجالً ،ومعه راية رس�ول اهلل ‘عامد ًا إىل

يم�ر بالبيداء حتى يقول :هذا مكان القوم الذين خس�ف هب�م ،وهي اآلية التي
املدين�ة حتى َّ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ ّ َ
ُ
ات أ ْن َي خْ� ِس َف ُ
اهلل ب ُم األرض أ ْو َيأ ِت هَ ُي ُم ْال َع َذ ُ
ئ
قال اهلل :أفأ ِمن ال ِذين مكر وا الس ِي
اب ِم ْن َح ْيث
ِ
هِ ِ
َ َ ُّ
مَ
َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ ُ َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
اليشعر ون.أو يأخذهم ِ يف تقل هِ ِبم فا هم مِبع ِج ِز ين»...الخ.
وذك�رت بعض الروايات أن جيش الس�فياين يدخل املدين�ة يف رمضان ،واإلمام× يظهريف

حم�رم ،فتكون حركة جيش اخلس�ف إىل مكة يف ربي�ع األول أو الثاين ،وتكون حركة اإلمام×
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إىل املدينة بعد ذلك بأيام ،ولعلها يف أوائل شهرربيع األول ،وهو ابتداء إمامته× ،ويعرف يوم

التاسع منه بيوم فرحة الزهراء÷!

وتذك�ر الرواي�ات أنه×يعين والي ًا على مكة ،ويتوج�ه إىل املدينة بعرشة آالف من جيش�ه،

أو مخس�ة عرش ألف ًا ،فعن اإلمام الصادق ×« :ويقيم بمكة حتى يتم أصحابه عش�ـرة آالف

نف�س ،ثم يسير منها إىل املدينة»«.اإلرش�اد .»363/وعنه×« :وما خي�رج إال يف أويل قوة ،وما

تكون أولوا القوة أقل من عشـرة آالف»« .كامل الدين654/2:

ويف هتذيب ابن عس�اكر « »538/4وغريه« :عن عيل×أن رس�ول اهلل‘قال :يوش�ك أن

ب من السماء فيغرق مجاعتهم ،حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم،
يرس�ل عىل أهل الشام س� ْي ٌ

فعند ذلك خيرج خارج من أهل بيتي يف ثالث رايات ،املكثر يقول :هم مخسة عرشألف ًا واملقل
أمت ،يأتون بس�بع رايات حت�ت كل راية منها رجل
يق�ول ه�م اثنا عرش ألف ًا ،أمارهتمِ :أم ْت ْ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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يطلب امللك فيقتلهم اهلل مجيع ًا ،ويرد اهلل إىل املسلمني ألفتهم ونعمتهم ،وقاصيهم ودانيهم».
وذكرت أحاديث أن أهل مكة ينقلبون عىل اإلمام×بعد مسيره إىل املدينة ،ويقتلون عامله

فريجع اليهم!

فعن اإلمام الباقر×قال«:يبايع القائم بمكة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله‘ويستعمل عىل

مكة ،ثم يسري نحو املدينة فيبلغه أن عامله قتل ،فريجع إليهم فيقتل املقاتلة وال يزيد عىل ذلك».
ويف البحار« :11/53:عن اإلمام الصادق×قال:يدعوهم «أهل مكة»باحلكمة واملوعظة

احلس�نة فيطيعونه ،ويس�تخلف عليهم رج ً
ال من أهل بيته وخيرج يريد املدينة ،فإذا س�ار منها

وثبوا عليه ،فريجع إليهم فيأتونه مهطعني مقنعي رؤوسهم يبكون ويترضعون ،ويقولون :يا
مه�دي آل حممد التوبة التوبة! فيعظهم وينذرهم وحيذرهم ،ويس�تخلف عليهم منهم خليفة
ويسري» .ومعنى وثبوا عليه :خلعوا طاعته أو قتلوه .ويأيت أن أهل املدينة يفعلون مثله!

وروى يف ال�كايف ،224/8:ع�ن اإلم�ام الصادق×« :وهي�رب يومئذ م�ن كان باملدينة من

ولد عيل×إىل مكة فيلحقون بصاحب هذا األمر ،ويقبل صاحب هذا األمر نحو العراق،

ويبعث جيش ًا إىل املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها» .وهي تدل عىل أنه×يرسل جيش ًا إىل
املدينة قبل دخوله إليها ،ولعله بعد اخلسف بجيش السفياين مبارشة.
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ماذا يفعل اإلمام × في المدينة؟
تذك�ر الرواي�ات أن اإلمام×خي�وض معركتني يف املدينة املنورة ،على عكس األمر يف مكة.

فع�ن اإلمام الباقر×يف حديث طويل « :يدخ�ل املدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش ،وهو

ج�زر جزور،
ق�ول علي بن أيب طال�ب× :واهلل ل�و َّد ْت قريش أن يل عنده�ا موقف ًا واحد ًا
َ
بكل ماملكته وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت.

ث�م يحُ دث حدث ًا ،فإذا هو فعل ذلك ،قال�ت قريش :أخرجوا بنا إىل هذا الطاغية ،فواهلل أن

لو كان حممدي ًا ما فعل ،ولو كان علوي ًا ما فعل ،ولو كان فاطمي ًا ما فعل ،فيمنحه اهلل أكتافهم
فيقتل املقاتلة ويسبي الذرية.

ثم ينطلق حتى ينزل الش�قرة فيبلغه أهنم قد قتلوا عامله ،فريجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس

قتل احلرة إليها بشئ! ثم ينطلق يدعو الناس إىل كتاب اهلل وسنة نبيه‘»«.العيايش.» 56/2:

فه�ذه الرواي�ة تذكر معركتني يف املدين�ة :األوىل ،بعد احلدث الذي حيدث�ه فيها فتنكره قريش،

ويب�دو أن�ه يتعلق هبدم مس�جد النبي‘وقبره الرشيف وإع�ادة بنائهام ،فيتخ�ذ أعداؤه ذلك

ذريع�ة لتحريك الناس عليه وقتاله ،فيقاتله�م ويقتل منهم مئات كام يف بعض الروايات .عندها

يتمنى القرش�يون أتباع اخلالفة لو أن علي ًا×كان حارض ًا ولو بقدر جزر جزور ،أي بقدر ذبح

ناقة ،لري َّد عنهم انتقام املهدي×منهم ،ألن سياسة أمرياملؤمنني×فيهم كانت احللم والعفو.
واملعرك�ة الثاني�ة ،بعد أن يس�يطر عىل املدينة ويعين عليها حاك ًام ،وخيرج متوجه� ًا إىل العراق

وينزل «هو أو قائد جيشه» يف منطقة الشقرة أو الشقرات ،وهي يف احلجاز يف الطريق إىل العراق،

فيخل�ع أه�ل املدينة الطاعة وينقلبون على واليه مرة أخرى ويقتلون�ه ،فريجع إليهم اإلمام×
ويقت�ل منه�م أكثر مم�ا قتل منهم اجليش األموي يف وقعة احلرة املش�هورة ،وخيض�ع املدينة جمدد ًا

لس�لطته .وعدد قتىل احلرة بضعة عرش ألف ًا يف ثورهتم عىل يزيد بعد ش�هادة اإلمام احلسين×،
والتشبيه هبا هنا من حيث كثرة القتىل فقط ألن اإلمام×مهدي من ربه وال ظلم عنده.

يطرح اإلمام المهدي × في المدينة قضية أبي بكر وعمر
ت�دل أحادي�ث أهل البيت^على أن اإلم�ام املهدي×يط�رح يف املدين�ة موقف�ه م�ن
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أيب بك�ر وعمر ،ويعلن للمس�لمني أهنام اتفقا مع الطلقاء عىل معصي�ة النبي‘يف عيل والعرتة

الطاهرة^،وأخ�ذوا منهم اخلالفة وأجربوهم عىل بيعته�م ،فوضعوا األمة يف بحررصاع عىل

السلطة ومل يسمعوا لتحذير النبي وحرموا األمة من قيادة أهل البيت^الفريدة!

كام يط�رح اإلمام×موضوع دفنهام يف بي�ت النبي‘ويعيد بناء املس�جد النبوي الرشيف

ويفصل قربمها عنه..الخ.

ومن الطبيعي أن يسبب موقفه غضب كثري من أتباعهام يف أرجاء العامل اإلسالمي ،ويندم كثر

ممن كانوا خرجوا يف تظاهرات مؤيدة له! لكن اإلمام اليعبأ بتأييد املؤيدين وال بنقمة الناقمني ،وال

هيمه رضا أحد أو غضبه غري اهلل تعاىل ،ألن التقية تنتهي بظهوره املقدس ،وال تقية عنده مع أحد!
ومن الطبيعي أن يشغل هذا املوضوع العامل مدة ،ويكون حاد ًا يف أسابيعه األوىل ،وأن يستعمل

اإلمام×وس�ائل إقن�اع علمي�ة وإعجازي�ة ،وق�د يك�ون منها مش�اهد مصورة م�ن التاريخ و

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
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المه ـ ــدي[

سرية النبي‘ ،بام علمه اهلل ويعرضها عىل العامل.

وق�د تق�دم يف الرواي�ة الصحيح�ة يف فص�ل أصحاب�ه× ،م�ن تفسير العي�ايش،56/2:

وبقي�ة املصادر ع�ن اإلمام الباقر×ق�ال« :فيصبح بمك�ة فيدعو الناس إىل كتاب اهلل وس�نة
نبيه‘فيجيب�ه نف�ر يسير ويس�تعمل عىل مكة ثم يسير ،فيبلغ�ه أن قد قت�ل عامله فريجع

إليهم فيقتل املقاتلة اليزيد عىل ذلك شيئ ًا يعني السبي ،ثم ينطلق فيدعو الناس إىل كتاب اهلل
وس�نة نبيه عليه وآله السلام ،والوالية لعيل بن أيب طالب× والرباءة من عدوه وال يسمي
أحد ًا..ث�م يدخ�ل املدينة فتغي�ب عنهم عند ذلك قريش ،وهو ق�ول عيل بن أيب طالب×:

واهلل ل�ودت قري�ش أن لی عندها موقف� ًا واحد ًا جزر جزور بكل م�ا ملكت وكل ما طلعت

عليه الشمس أو غربت!

ث�م يحُ �دث حدث ًا ،فإذا هو فعل ذلك قالت قريش :أخرجوا بن�ا إىل هذه الطاغية ،فواهلل أن

لو كان حممدي ًا ما فعل ،ولو كان علوي ًا ما فعل ،ولو كان فاطمي ًا ما فعل! فيمنحه اهلل أكتافهم
فيقتل املقاتلة ويس�بي الذرية! ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أهنم قد قتلواعامله فريجع

إليه�م فيقتلهم مقتلة ليس قتل احلرة إليها بش�ئ! ثم ينطلق يدعو الناس إىل كتاب اهلل وس�نة
نبي�ه والوالي�ة لعلي بن أيب طالب× والرباءة من ع�دوه ،حتى إذا بل�غ إىل الثعلبية قام إليه
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رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ،ما خال صاحب هذا األمر،

فيقول :يا هذا ما تصنع! فواهلل إنك لتجفل الناس إجفال النعم ،أفبعهد من رس�ول اهلل‘

أم بامذا؟ فيقول املوىل الذي ويل البيعة :واهلل لتس�كتن أو ألرضبن الذي فيه عيناك ،فيقول له
القائ�م× :أس�كت يا فلان ،إي واهلل إن معي عهد ًا من رس�ول اهلل‘ ،هات يل يا فالن
العيبة أو الطيبة أو الزنفليجة ،فيأتيه هبا ف ُيقرؤه العهد من رسول اهلل‘ ،فيقول :جعلني اهلل
فداك أعطني رأس�ك أقبله ،فيعطيه رأس�ه فيقبله بني عينيه ،ثم يقول :جعلني اهلل فداك جدد

لنا بيعة ،فيجدد هلم بيعة».

أق�ول :هذا احلدي�ث وأمثاله يدل على أن عمله×يك�ون صدمة ملوروث�ات كثريين ،وهز ًة

لوع�ي املؤمنين .وق�د يكون هذا املعترض من أصحاب�ه اخلاصني وقع يف قلبه ش�ك ،أو يكون

أش�كل على اإلمام×ليفه�م غيره ويخُ �رج اإلمام×العه�د املعه�ود عن�ده م�ن النبي‘

الذي يأمره فيه بإعالن موقفه من أيب بكر وعمر.

ويف كمال الدي�ن« :377/2:عن عبد العظيم احلس�ني ع�ن اإلم�ام اجلواد×قال:وجيتمع

إلي�ه م�ن أصحاب�ه ع�دة أه�ل ب�در :ثلاث مائ�ة وثالثة عشر رج ً
ال م�ن أق�ايص األرض،
َ َ ُ ُ ْ
ّ
ً َّ َ
ُُ ُ
َ
َ
كل ئ
ش قدير ،فإذا
وذل�ك ق�ول اهلل عز وج�ل :أينما تكونوا ي���أ ِت ِبكم اهلل مجيع���ا إن اهلل ع�ل�ى ِ
اجتمع�ت ل�ه هذه العدة من أهل اإلخلاص أظهر اهلل أمره ،فإذا كمل ل�ه العقد وهو عرشة

آالف رج�ل خ�رج بإذن اهلل عز وج�ل ،فال يزال يقت�ل أعداء اهلل حتى ي�رىض اهلل عز وجل،
ق�ال عب�د العظيم :فقلت له :يا س�يدي وكيف يعل�م أن اهلل عز وجل ق�د ريض؟ قال :يلقي
يف قلبه الرمحة ،فإذا دخل املدينة أخرج الالت والعزى فأحرقهام».

وإن ص�ح ه�ذا احلدي�ث فمعن�ى إحراقه اللات والعزى أنه يعل�ن التوحي�د اخلالص ويمنع

عبادة املس�لمني لش�خصياهتم التي مل ينزل هبا اهلل س�لطان ًا ،واختاذهم إياهم أن�داد ًا من دون اهلل،
َ
َ َ َّ
َ
���ن َي َّتخ ُذ م ْن ُدون َ ْ َ ً ُ نهَ
اهلل َو ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا
ِ ِ
اهلل أندادا ُي ِح ّبو ُ ْ���م ك ُح ِّب ِ
اس َم ْ ِ ِ
كما قال اهلل تعاىل :و ِمن الن ِ
ََْ
َ َ ُّ ُ ّ ً َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ مَ ً َ َ َّ َ َ
اب».
أشد حبا ِهلل ولو ير ى ال ِذين ظلموا ِإذ ير و ن العذاب أن القوة ِهلل ِجيعا وأن اهلل ش ِديد العذ ِ
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ردة فعل النواصب والبترية على عمل اإلمام ×
البرتي�ة حركة يف الع�راق يقول أصحاهب�ا إنا نت�وىل أهل البيت^وظامليهم مع� ًا ،ويتخذون

م�ن اإلم�ام موقف� ًا معادي ًا× ملوقفه يف املدينة ألن�ه أعلن الرباءة من أيب بك�ر وعمر ،وحياولون
منع�ه م�ن الدخ�ول إىل الع�راق ،لك�ن اجل�و الع�ام يك�ون مع�ه! فف�ي دالئ�ل اإلمام�ة،241/

عن اإلمام الباقر×عن أيب اجلارود من حديث« :ثم يبايعه من الناس ثالث مائة وثالثة عرش

رجلاً ،ثم يسير إىل املدينة فيسير الناس حتى ي�رىض اهلل عز وجل ،فيقتل ألف� ًا ومخس مائة

ق�ريش ليس فيهم إال فرخ زنية ...ويسير إىل الكوفة فيخرج منها س�تة عشر ألف ًا من البرتية

وشمروا ثیاهبم وعمهم
ش�اكني يف السلاح ،قراء القرآن فقهاء يف الدين ،قد قرحوا جباههم َّ
النفاق ،وكلهم يقولون :يا ابن فاطمة إرجع الحاجة لنا فيك! فيضع السيف فيهم عىل ظهر
النجف عشية اإلثنني من العرص إىل العشاء ،فيقتلهم أرسع من جزر جزور ،فال يفوت منهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ٌ
قربان إىل اهلل .ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها
رجل ،واليصاب من أصحابه أح د ،دماؤهم
حتى يرىض اهلل.

ق�ال :فلم أعقل املعن�ى ،فمكثت قلي ً
ال ثم قل�ت :وما يدريه جعلت ف�داك متى يرىض اهلل

عز وجل ؟ قال :يا أبا اجلارود إن اهلل أوحى إىل أم موسى وهو خري من أم موسى ،وأوحى اهلل
إىل النحل وهو خري من النحل ،فعقلت املذهب .فقال يل :أعقلت املذهب؟قلت :نعم».

وهب�ذا تع�رف أن البرتية هم أول اخلوارج عىل اإلمام×يف العراق ،وأول من سماهم بذلك

زي�د بن عيل&ق�ال هلم« :أتتربؤون من فاطم�ة÷ ،برتتم أمرنا ،برتك�م اهلل»! ومقصوده أن

الوالية والرباءة مع ًا« .الفقيه.»445/4:

**
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الفصل الحادي والعشرون

العراق العاصمة
العراق يف عصر الظهور

العراق عاصمة دولة العدل اإللهية
األحادي�ث ح�ول الع�راق كثيرة ،يف عالم�ات ظه�ور اإلمام امله�دي× ،وحرك�ة ظهوره

وبعده�ا .ذلك أن اهلل عز وجل قدر وقىض أن يكون العراق عاصمة دولة العدل اإلهلي العاملية،

التي يقيمها اإلمام×.

وتذكر الروايات املتعلقة بالعراق قبل الظهورحكام اجلور فيه ،أو متدح بعض بلدانه أو تذمها،

أو تتح�دث ع�ن نق�ص يف الثمرات ،وخوف يش�مل أهله اليق�ر هلم مع�ه قرار..الخ.وقد أورد

املفيد&جمموع�ة عالمات للظهور تكون يف العراق وغريه .قال يف اإلرش�اد«:368/2:جاءت
اآلث�ار بذك�ر عالم�ات لزمان قيام القائ�م املهدي× وح�وادث تكون أم�ام قيامه ،وآيات

ودالالت :فمنها خروج السفياين وقتل احلسني ،واختالف بني العباس يف امللك الدنياوي،

وكس�وف الش�مس يف النصف من رمضان وخس�وف القمر يف آخره ،عىل خالف العادات،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وخس�ف بالبيداء ،وخسف باملغرب وخس�ف باملرشق ،وركود الشمس من عند الزوال إىل

أوس�ط أوقات العصـر ،وطلوعها من املغرب ،وقتل نفس زكية بظهر الكوفة يف س�بعني من

الصاحلين ،وذبح رجل هاش�مي بين الركن واملقام ،وهدم حائط مس�جد الكوف�ة ،وإقبال
راي�ات س�ود من قبل خراس�ان ،وخروج اليامين ،وظه�ور املغريب بمرص ومتلكه الش�امات،
ون�زول الرتك اجلزيرة ونزول الروم الرمل�ة ،وطلوع نجم باملرشق يضئ كام يضئ القمر ،ثم

ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه ،ومحرة تظهر يف السامء وتنترش يف آفاقها ،ونار تظهر باملرشق

طوي ً
ال وتبقى يف اجلو ثالثة أيام أو سبعة أيام ،وخلع العرب أعنتها ومتلكها البالد ،وخروجها

عن س�لطان العجم ،وقتل أهل مرص أمريهم ،وخراب الش�ام ،واختالف ثالث رايات فيه،
ودخ�ول راي�ات قيس والعرب إىل مصر ،ورايات كندة إىل خراس�ان ،وورود خيل من قبل
الغ�رب حت�ى تربط بفناء احليرة ،وإقبال رايات س�ود من املرشق نحوها ،وبث�ق يف الفرات

حت�ى يدخل املاء أزقة الكوفة ،وخروج س�تني كذاب ًا كله�م يدعي النبوة ،وخروج اثني عرش

م�ن آل أيب طال�ب كلهم يدعي اإلمامة لنفس�ه ،وإحراق رجل عظيم الق�در من بني العباس

بني جلوالء وخانقني ،وعقد اجلرس مما ييل الكرخ بمدينة السالم ،وارتفاع ریح سوداء هبا يف
أول النهار ،وزلزلة حتى ينخس�ف كثري منها ،وخوف يش�مل أه�ل العراق وبغداد ،وموت
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ذري�ع في�ه ،ونقص من األم�وال واألنفس والثمرات ،وج�راد يظهر يف أوان�ه ويف غري أوانه
حت�ى ي�أيت عىل الزرع والغلات ،وقلة ريع مل�ا يزرعه الناس ،واختلاف صنفني من العجم
وسفك دماء كثرية فيام بينهم ،وخروج العبيد عن طاعات ساداهتم وقتلهم مواليهم ،ومسخ

لق�وم م�ن أهل البدع حت�ى يصريوا قردة وخنازي�ر ،وغلبة العبيدعىل بالد الس�ادات ،ونداء
من السماء حتى يس�معه أهل األرض كل أهل لغة بلغتهم ،ووجه وصدر يظهران للناس يف

عني الش�مس ،وأم�وات ينرشون من القبور حتى يرجعوا إىل الدني�ا فيتعارفون ويتزاورون.

ث�م خيت�م ذلك بأرب�ع وعرشين مطرة تتص�ل فتحيا هب�ا األرض بعد موهتا وتع�رف بركاهتا،
وت�زول بع�د ذلك كل عاهة عن معتقدي احلق من ش�يعة امله�دي×  ،فيعرفون عند ذلك

ظه�وره بمك�ة ،فيتوجه�ون نح�وه لنصـرت�ه ،كما ج�اءت بذلك األخب�ار .ومجل�ة من هذه
األح�داث حمتوم�ة ومنها مرشوطة ،واهلل أعل�م بام يكون ،وإنام ذكرناها عىل حس�ب ما ثبت

يف األصول ،وتضمنها األثر املنقول» .انتهى.

أق�ول :م�ا ذكره+تعدا ٌد لكثير من عالم�ات الظهور البعي�دة والقريبة ،بش�كل جممل غري

متسلسل ،فمنها عالمات قريبة ال يفصلها عن ظهوراإلمام×أكثر من أسبوعني ،كقتل النفس

الزكي�ة بين الركن واملقام ،ب�ل هو يف احلقيقة جزء م�ن حركة الظهورألنه رس�ول املهدي×.
ومنه�ا ما يفصله عن ظهوره×قرون عديدة كاختالف بني العباس فيام بينهم ،وظهور املغريب
يف مصر ومتلكه الش�امات يف حركة الفاطميين .وقصده&باملحتوم واملشروط منها :أن منها

حتمي الوقوع عىل كل حال ،كام يف الس�فياين ،واليامين ،وقتل النفس الزكية ،والنداء السماوي،
واخلسف بجيش السفياين .ومنها مرشوط بأحداث أخرى يف مقادير اهلل سبحانه.

ضعف رواية جفاف الفرات
مصن�ف عب�د الرزاق« :373/11:عن القاس�م بن عبد الرمحن قالُ :ش ِ
�ك َي إىل ابن مس�عود

الفرات فقالوا :نخاف أن ينفتق علينا فلو أرسلت من ُي َسك ُِّره ،فقال عبد اهلل :ال نُسكره فواهلل
ليأتني عىل الناس زمان لو التمس�تم فيه ملء طس�ت من ماء ما وجدمتوه ،ولريجعن كل ماء
إىل عنرصه ،ويكون بقية املاء واملسلمني بالشام».
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أق�ول :قص�ده برج�وع كل ش�يئ اىل عنصره ،م�ا روي أن مي�اه األرض جت�ف قب�ل ظه�ور

امله�دي× أو قب�ل القيام�ة .لك�ن أهل البيت^ردوا ه�ذا اجلف�اف املزعوم وقالوا إن س�نة

ظهوراملهدي×سنة َغ ْيداقة كثرية املطر.

روى يف اإلرشاد ،361/عن اإلمام الصادق×قال« :سنة الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل

يف أزق�ة الكوف�ة» .ويف رواية أخرى قال« :إن قدام القائم×لس�نة غيداقة يفس�د فيها الثامر
والتمر يف النخل ،فال تشكُّوا يف ذلك».

ضعف روايات خراب بغداد
روت املص�ادر أحادي�ث يف خ�راب بغداد ،كال�ذي رواه ابن املنادي ،43/ع�ن جرير البجيل:

«ق�ال رس�ول اهلل‘:تبنى مدين�ة بني دجلة ودجي�ل والصراة وقطربل ،جتب�ى إليها كنوز
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

األرض خيس�ف هب�ا ،فلهي أرسع ذهاب ًا يف األرض من احلدي�دة املحامة يف األرض اخلوارة».

وتذكرة القرطبي 681/2:و ،697وجامع السيوطي.772/4:

ويف تاريخ بغداد« :38/1:عن أيب األس�ود الدؤيل :قال عيل بن أيب طالب :س�معت حبيبي

حممد ًا‘يق�ول :س�يكون لبن�ي عمي مدين�ة من قبل املشرق بني دجلة ودجي�ل وقطربل
والرصاة ،يش�يد فيها باخلش�ب واآلجر واجلص والذهب ،يس�كنها رشار خلق اهلل وجبابرة

أمتي ،أما إن هالكها عىل يد السفياين ،كأين هبا واهلل قد صارت خاوية عىل عروشها».

وق�د عقدنا فصل ً
ا يف كتاب :اإلمام الكاظم×س�يد بغداد ،لروايات خراب بغداد وخس�فها

وزواهلا ،وأثبتنا أهنا من موضوعات أتباع بني أمية ،جييبون بذلك عىل إخبار أمرياملؤمنني× بخراب

الش�ام يف حرب الس�فياين لولده املهدي× ،فنقموا عىل العراق وبغداد والكوفة! لذلك النأخذ

برواي�ات خراب بغداد عىل يد الس�فياين! نعم صح إخبار النبي‘بإنش�اء بغداد وذم جبابرهتا.

وم�ن ذل�ك م�ا رواه العالم�ة احللي&يف كش�ف اليقين ،80/ق�ال« :فص�ل يف إخب�ار

أمرياملؤمنني×باملغيب�ات :وم�ن ذل�ك إخباره بعمارة بغ�داد ،وملك بني العب�اس ،وذكر

أحواهل�م ،وأخذ املغول امللك منهم .رواه والدي& ،وكان ذلك س�بب سلامة أهل احللة
والكوفة واملشهدين الرشيفني من القتل».
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ثم س�اق حديث ذهاب وال�ده&إىل بغداد ليقابل هوالكو الطاغية ،ويأخ�ذ منه أمان ًا للحلة

واملشهدين .ونص احلديث« :الزوراء وما أدراك ما الزوراء ،أرض ذات أثل يشتد فيها البنيان

ويكثر فيها الس�كان ،ويكون فيه�ا قهارم وخزان ،يتخذها ولد العب�اس موطن ًا ،ولزخرفهم
مسكن ًا ،تكون هلم دار هلو ولعب ،ويكون هبا اجلور اجلائر واخلوف املخيف ،واألئمة الفجرة
والقراء الفسقة والوزراء اخلونة ،خيدمهم أبناء فارس والروم ،ال يأمترون بمعروف إذا عرفوه،

وال يتناهون عن منكر إذا أنكروه ،يكتفي الرجال منهم بالرجال والنساء بالنساء! فعند ذلك

الغ�م الغميم والب�كاء الطويل ،والويل والعويل ألهل الزوراء ،من س�طوات الرتك وما هم
الترك ،قوم صغار احل�دق ،وجوههم كاملجان املطرقة ،لباس�هم احلديد ،جرد مرد ،يقدمهم
مل�ك يأيت من حي�ث بدا ملكهم ،جهوري الصوت قوي الصولة ع�ايل اهلمة ،ال يمر بمدينة

إال فتحها ،والترفع له راية إال نكس�ها ،الويل الويل ملن ناوأه ،فال يزال كذلك حتى يظفر».
وروى قريب ًا منه يف كفاية األثر« :213/عن علقمة بن قيس قال :خطبنا أمرياملؤمنني× عىل

منبر الكوف�ة خطبة اللؤلؤة ،فقال فيام قال يف آخرها« :أال وإين ظاعن عن قريب ومنطلق إىل
املغيب ،فارتقبوا الفتنة األموية واململكة الكسـروية وإماتة ما أحياه اهلل ،وإحياء ما أماته اهلل،
واخت�ذوا صوامعك�م بيوتكم ،وعضوا عىل مث�ل مجر الغضا ،فاذكروا اهلل ذك�ر ًا كثري ًا ،فذكره

أكبر ل�و كنتم تعلمون .ثم قال :وتبن�ى مدينة يقال هلا الزوراء بني دجل�ة ودجيلة والفرات،
فل�و رأيتموها مش�يدة باجلص واآلج�ر ،مزخرفة بالذه�ب والفضة والالزورد املستس�قى،
واملرمر والرخام وأبواب العاج واألبنوس ،واخليم والقباب والشارات ،وقد ُعليت بالساج

والعرع�ر والصنوبر واخلش�ب ،وش�يدت بالقصور ،وتوال�ت عليها ملوك بني الش�يصبان،

أربع�ة وعشرون ملك ًا ،عىل عدد س�ني املل�ك الكديد ،فيهم الس�فاح واملقلاص واجلموع
واخل�دوع واملظف�ر واملؤن�ث والنظار والكب�ش واملهتور والعش�ار واملصطلم واملس�تصعب

والعالم والرهباين واخلليع والسيار واملرسف والكديد واألكتب واملرتف واألكلب والوشيم

والظالم والعيوق.

وتُعمل القبة الغرباء ذات القالدة احلمراء .يف عقبها قائم احلق يسفر عن وجهه بني األقاليم

كالقم�ر املضئ بني الكواكب الدرية .أال وإن خلروجه عالمات عرش ًا :أوهلا طلوع الكوكب
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ذي الذن�ب ويقارب من احلاوي ،ويقع فيه هرج ومرج وش�غب ،وتلك عالمات اخلصب،
ومن العالمة إىل العالمة عجب ،فإذا انقضت العالمات العرش ،إذ ذاك يظهر القمر األزهر،

ومتت كلمة اإلخالص هلل عىل التوحيد».

ويظه�ر أن ال�رواة حذفوا م�ن أحاديث النبي‘وعلي×ذم بني العب�اس ،وذكر املغول،

وأضافوا اليها أن بغداد سيخسف هبا ،وستُدَ َّمر عىل يد السفياين!

أهم روايات مصادر السنة حول البصرة
أب�و داود« :113/4:ع�ن صال�ح ب�ن دره�م ق�ال :انطلقن�ا حاجين ف�إذا رجل فق�ال لنا:

إىل جنبك�م قري�ة يقال هلا األبلة؟ قلنا :نعم ،قال :من يضمن يل منكم أن يصيل يل يف مس�جد

العش�ار ركعتين أو أربع� ًا ،ويق�ول ه�ذه أليب هري�رة؟ س�معت خليلي أب�ا القاس�م يقول:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إن اهلل يبعث من مس�جد العش�ار يوم القيامة ش�هداء ،اليقوم مع ش�هداء بدر غريهم .وقال

أبو داود :هذا مسجد مما ييل النهر» .واأل ُب َّلة :حملة قرب البرصة ،واليوم جزء منها .وروى مثله:
ابن املنادي ،40/والبغوي.486/3:

أبو داود«:113/4:عن أنس أن رسول اهلل‘قال له :يا أنس ،إن الناس يمرصون أمصار ًا،

وإن مصر ًا منه�ا يقال له البرصة أو البصرية ،فإن أنت مررت هبا أو دخلتها فإياك وس�باخها
وكألها وسوقها ،وباب أمرائها ،وعليك بضواحيها ،فإنه يكون هبا خسف وقذف ورجف،

وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير».

ويف مالح�م اب�ن املنادي«:38/ع�ن أيب بك�رة أخ زي�اد بن أبيه :ق�ال النبي‘ :إن أناس� ًا

م�ن أمت�ي ينزل�ون حائط ًا يقال ل�ه البرصة ،وعنده هنر ل�ه يقال له دجلة ،وتك�ون من أمصار
املهاجري�ن ،ف�إذا كان يف آخ�ر الزمان جاء بن�و قنطورا ،قوم عراض الوج�وه صغار األعني،

حت�ى ينزلوا بش�اطئ النهر فيفرتق أهلها عىل ثالث فرق ،فأم�ا فرقة فيأخذون بأذناب اإلبل

والربية فيهلكون».

ويف املعج�م األوس�ط« :561/7:ع�ن أنس عن النبي‘ :إن املس�لمني يمصرون بعدي

أمص�ار ًا ،ومما يمصرون مرص ًا يقال هلا البصيرة فإن أنت وردهتا فإياك ومقصفها وس�وقها
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وباب س�لطاهنا فإهنا س�يكون هبا خس�ف ومس�خ وقذف .آية ذلك الزمان أن يموت العدل
ويفشو فيها اجلور ويكثر فيها الزنا ويفشو فيها شهادة الزور».

أق�ول :اليمك�ن اإلعتامد عىل هذه الرواي�ات ،بعد أن ش�هد أهل البيت^بعدم وثاقة أنس،

وكذا أبو بكرة أخ زياد بن أبيه ،كام أن البغوي حكم بوضع احلديث األخري ،وكذا ابن اجلوزي،
وإن كان اب�ن حجر داف�ع عنه كام يف هامش مصابيح البغ�وي ،486/3:فينبغي التوقف فيه ،ألن

دواعي الوضع فيه ويف أمثاله قوية!

إخبار أميرالمؤمنين ×عن ثورة الزنج بالبصرة
أوردنا يف فصل الدجال اخلطبة املنس�وبة إىل أمرياملؤمنين× ،التي رواها ابن ميثم البحراين

يف رشح هن�ج البالغ�ة ،289/1:خطبة  ،13وهي مرس�لة وفيها ذم البصـ�رة وإخبارعن أحداث

ستقع فيها مثل قوله« :كأين أنظر إىل قريتكم هذه وقد طبقها املاء حتى ما يرى منها إال شرُ ف
املسجد كأنه جؤجؤ طري يف جلة بحر! فقام إليه األحنف بن قيس فقال :يا أمرياملؤمنني ومتى

يك�ون ذلك؟قال :يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزمان وإن بينك وبينه لقرون ًا ،ولكن ليبلغ
الش�اهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخواهنم إذا هم رأوا البرصة قد حتولت أخصاصها

دور ًا وآجامه�ا قص�ور ًا فاهلرب اهلرب فإنه ال بصرية لكم يومئ�ذ .ثم التفت عن يمينه فقال:

ك�م بينك�م وبني األبلة؟ فقال ل�ه املنذر بن اجلارود :فداك أيب وأمي ،أربعة فراس�خ ،قال له:

صدق�ت فوالذي بعث حممد ًا وأكرمه بالنبوة وخصه بالرس�الة وعج�ل بروحه إىل اجلنة لقد

س�معت منه كام تس�معون مني أن قال :يا عيل هل علمت أن بني التي تس�مى البرصة والتي
تسمى األبلة أربعة فراسخ ،وقد يكون يف التي تسمى األبلة موضع أصحاب العشور ،يقتل

يف ذلك املوضع من أمتي س�بعون ألف ًا ش�هيدهم يومئذ بمنزلة ش�هداء ب�در! فقال له املنذر:

ي�ا أمرياملؤمنين وم�ن يقتلهم ف�داك أيب وأمي؟ قال :يقتله�م إخوان اجلن وه�م جيل كأهنم
الش�ياطني ،سود ألواهنم منتنة أرواحهم شديد كلبهم قليل سلبهم ،طوبى ملن قتلهم وطوبى
مل�ن قتل�وه ،ينفر جلهادهم يف ذلك الزمان ق�وم هم أذلة عند املتكربين م�ن أهل ذلك الزمان

جمهولون يف األرض معروفون يف السماء تبكي السماء عليهم وس�كاهنا واألرض وسكاهنا.
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ثم مهلت عيناه بالبكاء ثم قال :وحيك يا برصة من جيش الرهج له وال حس! قال له املنذر:

ي�ا أمرياملؤمنين وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت ،وم�ا الويح ،وما الويل؟ فقال:
مه�ا بابان فالويح باب الرمحة والويل باب العذاب ،ي�ا ابن اجلارود نعم ،ثارات عظيمة منها
عصب�ة يقتل بعضها بعض� ًا ،ومنها فتنة تكون هبا خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال،

وقتل رجال وسبي نساء ،يذبحن ذبح ًا ،يا ويل أمرهن حديث عجب».الخ.

وهي خطبة مرسلة السند هلا ،فال يمكن األخذ هبا ،ما عدا القسم األول إىل قوله×« :كأنه

جؤجؤ طري يف جلة بحر» فهو مشهور رواه املحدثون واملؤرخون ،ويؤيده كالمه×الذي يذكر
فيه ثورة الزنج.

وقد ش�هد الرواة واملؤرخ�ون أن أمرياملؤمنني×وصف ثورهتم قب�ل وقوعها بثالثة قرون،

وم�ن ذلك خطبت�ه يف هنج البالغة رشح الصالح 148/خطبة ،102ق�ال فيها« :فتن كقطع الليل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املظلم ،ال تقوم هلا قائمة ،وال ترد هلا راية ،تأتيكم مزمومة مرحولة ،حيفزها قائدها وجيهدها

راكبها ،أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم ،جياهدهم يف سبيل اهلل قوم أذلة عند املتكربين،
يف األرض جمهولون ويف السامء معروفون ،فويل لك يا برصة عند ذلك ،من جيش من نقم اهلل
ال رهج له وال حس وسيبتىل أهلك باملوت األمحر ،واجلوع األغرب» .وابن أيب احلديد.102/7:

ق�ال الرشي�ف الريض& :يوم�ئ بذلك إىل صاح�ب الزنج ،ثم قال×:ويل لس�كككم

العام�رة وال�دور املزخرف�ة التي هلا أجنح�ة كأجنحة النس�ور ،وخراطيم كخراطي�م الفيلة،
من أولئك الذين ال يندب قتيلهم وال يفقد غائبهم» .انتهى.

وق�د انطبقت األوصاف التي ذكرها ×عىل قائ�د ثورة الزنج ،وكانت ثورهتم ردة فعل عىل

الظلم والرتف واضطهاد العبيد .وعامة جيش�ه من الزنوج احلفاة الذين الخيل هلم ،وادعى أنه

علوي ،ورد النسابون دعواه.

روايات غرق البصرة
أما غرق البرصة فقال×يف اخلطبة رقم«:13كنتم جند املرأة ،وأتباع البهيمة ،رغا فأجبتم،

وعقر فهربتم .أخالقكم دقاق ،وعهدكم شقاق ،ودينكم نفاق ،وماؤكم زعاق .املقيم بينكم
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مرهت�ن بذنبه ،والش�اخص عنكم متدارك برمحة من ربه .كأين بمس�جدكم كجؤجؤ س�فينة،

وقد بعث اهلل عليها العذاب من فوقها ،ومن حتتها ،وغرق من يف ضمنها».

وتنطب�ق ه�ذه األح�داث عىل غ�رق البرصة ال�ذي ق�ال عن�ه يف رشح النه�ج« :253/1:فأما

إخب�اره×أن البصرة تغ�رق م�ا ع�دا املس�جد اجلامع هب�ا ،فقد رأي�ت من يذك�ر أن كتب
املالحم تدل عىل أن البرصة هتلك باملاء األسود ينفجر من أرضها ،فتغرق ويبقى مسجدها.

والصحيح أن املخرب به قد وقع ،فإن البرصة غرقت مرتني ،مرة يف أيام القائم بأمر اهلل غرقت
بأمجعه�ا ،ومل يب�ق منها إال مس�جدها اجلامع ب�ارز ًا بعضه كجؤجؤ الطائر حس�ب ما أخرب به

أمرياملؤمنني× .جاءها املاء من بحر فارس من جهة املوضع املعروف اآلن بجزيرة الفرس،
ومن جهة اجلبل املعروف بجبل السنام وخربت دورها وغرق كل ما يف ضمنها ،وهلك كثري

م�ن أهله�ا ،وأحد هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة ،يتناقله خلفهم عن س�لفهم».

روايات خراب البصرة
رواي�ات خ�راب البصرة ثالث�ة أن�واع :خراهب�ا بالغ�رق ،وخراهب�ا بث�ورة الزن�ج ،وخراهبا

باخلس�ف والتدمير .وقد وقع اخلرابان األوالن يف زمن العباس�يني .أم�ا خراهبا الذي عدوه من

عالم�ات ظهور املهدي×فعم�دة رواياته اثنتان :األوىل :ما رواه املفيد&يف اإلرش�اد،361/

عن الصادق×«:يزجر الناس قبل قيام القائم×عن معاصيهم بنار تظهر يف السامء ومحرة
جتلل السامء ،وخسف ببغداد ،وخسف ببلدة البرصة ،ودماء تسفك هبا وخراب دورها وفناء
يقع يف أهلها ،وشمول أهل العراق خوف اليكون هلم معه قرار» .ومثله إعالم الورى،429/

وعنهام إثبات اهلداة ،733/3:و ،742/وفيه :وخس�ف بمنارة البرصة .وهو يدل عىل أنه اخلسف

حمدود بمكان فهو غري ائتفاكها وانقالب أسفلها أعالها .فإن صحت تدل عىل أن اخلسف الذي

هو عالمة للظهور يف مكان منها.

والثاني�ة :أن البصرة من املؤتفكات املذك�ورة يف القرآن ،أي املدن املنقلبات بأهلها باخلس�ف

والعق�اب اإلهلي ،وأهنا ائتفكت ثالث مرات وبقي�ت الرابعة .ففي البحار ،224/60:وغريه أن

أمرياملؤمنني×ق�ال يف خطبت�ه يف البصـرة« :يا منذر ،إن للبرصة ثالثة أسماء س�وى البرصة
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يف زب�ر األول ،ال يعلمه�ا إال العلامء ،منها اخلريبة ومنه�ا تدمر ومنها املؤتفكة ...إىل أن قال:

يا أهل البرصة ،إن اهلل مل جيعل ألحد من أمصار املس�لمني خطة رشف والكرم إال وقد جعل

فيك�م أفض�ل من ذلك ،وزادكم م�ن فضله بمنه ما ليس هلم .أنتم أق�وم الناس قبلة ،قبلتكم
على املقام حيث يقوم اإلمام بمكة ،وقارؤكم أقرأ الناس ،وزاهدكم أزهد الناس ،وعابدكم
أعب�د الناس ،وتاجركم أجت�ر الناس وأصدقهم يف جتارته ،ومتصدقك�م أكرم الناس صدقة،

وغنيكم أشد الناس بذالً وتواضع ًا ،ورشيفكم أكرم الناس خلق ًا ،وأنتم أكثر الناس جوار ًا،

وأقله�م تكلف ًا ملا اليعنيه ،وأحرصهم عىل الصالة يف مجاع�ة ،ثمرتكم أكثر الثامر ،وأموالكم
أكث�ر األم�وال ،وصغاركم أكيس األوالد ،ونس�اؤكم أمنع الناس وأحس�نهن تبعالً ،س�خر

لكم املاء يغدو عليكم ويروح صالح ًا ملعاش�كم ،والبحر س�بب ًا لكثرة أموالكم ،فلو صربتم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ا وظ ً
واس�تقمتم لكانت ش�جرة طوبى لكم مقيل ً
ال ظليالً ،غري أن حك�م اهلل ماض وقضاءه
حَ
ْ ُ ُْ ُ َ َ َ
َ
وها ق ْبل
نافذ المعقب حلكمه ،وهو رسيع احلس�اب ،يق�ول اهللَ :و ِإ ْن ِم ْن ق ْر َي ٍة ِإال نن مه ِلك
ً
ً
َْ ْ َ َ َْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ً َ
يدا َك َان َذل َك ف ْالك َ
اب َم ْس ُطورا.
د
ش
ت
يو ِم ال ِقيام ِة أو مع ِذبوها عذابا ِ
ِ ِي ِ ِ
إىل أن ق�ال :إن رس�ول اهلل‘قال يل يوم� ًا وليس معه غريي :إن جربئي�ل الروح األمني
محلن�ي عىل منكبه األيمن حتى أراين األرض ومن عليها وأعطاين أقاليدها ،وعلمني ما فيها

عىل كام مل يكرب عىل أيب آدم،
وما قد كان عىل ظهرها ،وما يكون إىل يوم القيامة ،ومل يكرب ذلك ّ
علمه األسماء كلها ومل تعلمها املالئكة املقربون .وإين رأيت عىل ش�اطئ البحر قرية تس�مى
البصرة ،ف�إذا ه�ي أبعد األرض من السماء وأقرهبا من امل�اء ،وإهن�ا ألرسع األرض خراب ًا،
وأخشنها تراب ًا وأشدها عذاب ًا .ولقد خسف هبا يف القرون اخلالية مرار ًا ،وليأتني عليها زمان
وإن لكم يا أهل البرصة وما حولكم من القرى من املاء ليوم ًا عظيام بالؤه .وإين ألعلم موضع

منفج�ره من قريتكم هذه .ثم أمور قبل ذلك تدمهكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناها ،فمن
خ�رج عنه�ا عن�د دنو غرقه�ا فربمحة من اهلل س�بقت له ،ومن بق�ي فيها غري مراب�ط فبذنبه».
َ َُْ َ َ
الؤت ِفكة
وروى يف الكايف ،179/8:أن أبا بصري سأل اإلمام الصادق×عن قوله عز وجل :و
َ
َْ َ َ
ْ
َ
ُُ
َ هْ
أ ْه َ���و ى؟ فقال :هم أهل البرصة ه�ي املؤتفكة قل�تَ :و ُ
ات؟
ات أت ُت ْم ُر ُس���له ْم ِبال َب ِّين ِ
الؤت ِفك ِ
قال :أولئك قوم لوط ائتفكت عليهم انقلبت عليهم».
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ويف تفسري القمي« :383/2:املؤتفكات البرصة ،واخلاطئة فالنة».

وق�د روت ائتف�اك البرصة املصادر الس�نية ،فف�ي األربعين البلدانية البن عس�اكر،436/1 :

ومعج�م البل�دان « :436/1:ملا ق�دم أمرياملؤمنني×البرصة بعد وقعة اجلم�ل ارتقى منربها
فحم�د اهلل وأثن�ى عليه ثم قال :يا أهل البرصة ،يا بقايا ثم�ود ،يا أتباع البهيمة ،يا جند املرأة،

رغ�ا فاتبعت�م ،وعق�ر فاهنزمتم! أما إين ما أق�ول ما أقول رغبة وال رهبة منكم ،إين س�معت
رس�ول اهلل‘يقول :تفت�ح أرض يقال هلا البرصة أ ْق َو ُم أرض اهلل قبل� ًة ،قارؤها أقرأ الناس
وعابده�ا أعب�د الناس وعاملها أعلم الن�اس ،ومتصدقها أعظم الناس صدق�ة .منها إىل قرية
يقال هلا األبلة أربعة فراس�خ ،يستش�هد عند مس�جد جامعها وموضع عشورها ثامنون ألف

شهيد ،الشهيد يومئذ كالشهيد يوم بدر معي .وهذا اخلرب باملدح أشبه.

ويف رواي�ة أخ�رى أنه رقي املنرب فقال :ي�ا أهل البرصة ويا بقايا ثمود ،ي�ا أتباع البهيمة ويا

جند املرأة ،رغا فاتبعتم وعقر فاهنزمتم ،دينكم نفاق ،وأحالمكم دقاق ،وماؤكم زعاق.

يا أهل البرصة والبصرية والسبخة واخلريبة ،أرضكم أبعد أرض اهلل من السامء وأقرهبا من

املاء ،وأرسعها خراب ًا وغرق ًا .أال إين س�معت رس�ول اهلل| يق�ول :أما علمت أن جربيل

محل مجيع األرض عىل منكبه األيمن فأتاين هبا ،أال إين وجدت البرصة أبعد بالد اهلل من السامء
وأقرهبا من املاء وأخبثها تراب ًا وأرسعها خراب ًا ،ليأتني عليها يوم ال يرى منها إال رشفات جامعها

كجوجؤ الس�فينة يف جلة البحر .ثم قال :وحيك يا برصة ويلك من جيش ال غبار له .فقيل يا
أمرياملؤمنين :ما الويح وما الويل؟ فقال :الويح والوي�ل بابان فالويح رمحة والويل عذاب.
ويف رواي�ة :أن علي� ًا ريض اهلل عنه ملا ف�رغ من وقعة اجلمل دخل البصـرة فأتى مس�جدها

اجلام�ع ،فاجتمع الن�اس فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي ثم قال :أما بعد

فإن اهلل ذو رمحة واس�عة ،فام ظنكم يا أهل البرصة! يا أهل الس�بخة ،يا أهل املؤتفكة ائتفكت
بأهلها ثالث ًا وعىل اهلل الرابعة.

يا جند املرأة ...اىل آخر ما تقدم..ثم قال :انصـرفوا إىل منازلكم وأطيعوا اهلل وسلطانكم.

وخ�رج حت�ى صار إىل املرب�د والتفت وقال :احلم�د هلل الذي أخرجني م�ن رش البقاع تراب ًا،

وأرسعها خراب ًا».
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ويف رشح مسلم للنووي« :153/1:قال صاحب املطالع :ويقال هلا تدمر ويقال هلا املؤتفكة،

ألهن�ا ائتفكت بأهلها يف أول الده�ر» .ويف الفائق«:260/3:أنس :البرصة إحدى املؤتفكات،
فانزل يف ضواحيها ،وإياك وامللكة»َ .ملك الطريق و َم َلكتُه :وسطه.

ويف األربعين البلدانية«:219/5:يف كالم أمرياملؤمنين يف ذم أهل البرصة ...فهذا يدل عىل

أن االئتفاك اإلنقالب وليس بعلم ملوضع بعينه ،إال أن يكون ملا انقلبت املؤتفكة ،س�مي كل
منقلب مؤتفك ًا ،وصح من اإلسم الرصيح فعالً» .ونحوه البدء والتاريخ.436/

ويف تفسير القم�ي« :339/2:املؤتفكة :البرصة ،والدليل على ذلك قول أمرياملؤمنني×:

ي�ا أه�ل البرصة ويا أهل املؤتفك�ة ،ياجند املرأة وأتب�اع البهيمة ،رغا فأجبت�م و ُعقر فهربتم،

ماؤك�م زع�اق ،وأحالمكم رقاق ،وفيك�م ختم النفاق ،و ُلعنتم عىل لس�ان س�بعني نبي ًا! إن

رسول اهلل|أخربين أن جربئيل أخربه أنه ُطو َيت له األرض فرأى البرصة أقرب األرضني من
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املاء ،وأبعدها من السامء ،وفيها تسعة أعشار الرش والداء العضال ،املقيم فيها مذنب ،واخلارج

منها متدارك برمحة ،وقد ائتفكت بأهلها مرتني وعىل اهلل متام الثالثة ،ومتام الثالثة يف الرجعة».
وق�د ذكرن�ا أن خطب�ة أمرياملؤمنين×يف البصرة مرس�لة ،ال يمك�ن األخذ هب�ا ،ولو صح

مضموهنا يف اجلملة ،وأن البرصة ائتفكت يف املايض وس�تأتفك يف املس�تقبل ،فلم يرد يف أي نص

منها حتديذ زمن ذلك أو أنه من عالمات ظهوراإلمام املهدي×.

وق�د حددت�ه رواي�ة تفس�ـــري القم�ي بأن�ه يف الرجع�ة ،والرجعـــ�ة ق�د تك�ون بع�د دولة

اإلمام املهدي×بقرون طويلة.

َ ْ ْ َ
���ن ق ْر َي ٍة ِإال
ويؤي�د ذل�ك أن بع�ض رواياهتا ذكرت أنه اخلس�ف املوعود بقوله تع�اىل :و ِإن ِم
َ
َْ ُ ً
ْ
حَ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
ّ َ ََ ً َ
ً َ َ َ َ ْ َ
اب مس���طورا.
ن
���ن ُمه ِلكوها ق ْب���ل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِ���ة أ ْو ُم َع ِذ ُبوها عذابا ش ِ
���ديدا كان ذ ِلك ِ يف ال ِكت ِ
أمر عام قد يكون يف الرجعة قبل القيامة ،والخيتص بالبرصة.
وهذا ٌ

الشيصباني طاغية العراق قبل السفياني
النعماين« :302/ع�ن جابر اجلعفي قال :س�ألت أبا جعف�ر الباقر×عن الس�فياين فقال:

وأنى لكم بالس�فياين حتى خيرج قبله الش�يصباين ،خيرج من أرض كوفان ،ينبع كام ينبع املاء،
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فيقتل وفدكم ،فتوقعوا بعد ذلك الس�فياين ،وخروج القائم×» .والش�يصباين :الش�يطاين،
ويس�تعمله األئمة^للطواغيت .وأرض كوفان :العراق .ينبع كام ينبع املاء :أي يكون حكمه

فجأة غري متوقع .يقتل وفدكم :أي وجهاء املؤمنني الذين يتقدمون الوفد ،ويكون قبل السفياين
بقلي�ل لقول�ه× :فتوقعوا بعد ذلك الس�فياين .وهذه الصفات تنطبق عىل ص�دام ظاهر ًا ،فإن

خرج بعده السفياين يف الشام ،يف عرصنا أو نحوه ،يكون صدام قطع ًا شيصباين العراق املوعود.

الحسني الموعود
ورد ذكر احلس�ني يف عدة أحاديث فبعضها ذكر احلسني النفس الزكية ،وقد عرفت أن النفس

الزكية ثالثة أش�خاص :يف ظهر الكوفة ،واملدينة ،ومكة .وبعضها ذكر حسني ًا يقتل ،وقد يكون
نفس احلسني الذي يف ظهر الكوفة .وبعضها ذكر حسني املدينة وحسني مكة.

وق�د اش�تهر بين الناس أن احلس�ني هو اخلراس�اين ،لكن مل أجد صلة احلس�ني بإي�ران يف أي

نص صحيح.

ق�ال املفي�د يف اإلرش�اد« :368/2:فمنه�ا «العالم�ات» :خروج الس�فياين وقتل احلس�ني»

فهو يدل عىل قتل زعيم حسني ومل يعني بلده ،وحيتمل أن يكون من العراق.

وروى الط�ويس يف الغيب�ة ،280/ع�ن أيب جعف�ر×يف حديث طويل أن احلس�ني خيرج من

احلجازعن�د حرك�ة اإلمام املهدي×إىل الع�راق ،ويدَّ عي أنه هو املهدي ،ثم يعرتف به ويسير

معه ،قال« :يدخل املهدي الكوفة...وخيطب واليدري الناس وهو قول رسول اهلل|:كأين

باحلسني واحلسيني وقد قاداها فيسلمها إىل احلسيني فيبايعونه .فإذا كانت اجلمعة الثانية قال

الناس :يا ابن رسول اهلل ،الصالة خلفك تضاهي الصالة خلف رسول اهلل واملسجد ال يسعنا.»..
وق�ال اب�ن ط�اووس« :145/ويلحقه احلس�ني يف اثني عرش ألف� ًا ،فيقول له :أن�ا أحق هبذا

األمرمن�ك فيق�ول له :ه�ات عالم�ات دالة ،فيوم�ئ إىل الطري فيس�قط عىل كتف�ه ،ويغرس

القضيب الذي بيده فيخرضويعشوش�ب .فيس�لم إليه احلس�ني اجليش ويكون احلس�ني عىل
مقدمته ،وتقع الصيحة بدمشق إن أعراب احلجاز قد مجعوا لكم».

ونح�وه رواية مرس�لة يف عق�د الدرر« :90/وتسير اجلي�وش حتى تصري ب�وادي القرى يف
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ه�دوء ورفق ،ويلحقه هناك ابن عمه احلس�ني يف اثني عش�ـر ألف ف�ارس فيقول :يا ابن عم

أنا أحق هبذا اجليش منك ،أنا ابن احلس�ن وأنا املهدي .فيقول املهدي :بل أنا املهدي .فيقول
احلسني:هل لك من آية فنبايعك ؟ فيومئ املهدي إىل الطري فتسقط عىل يده ،ويغرس قضيب ًا

يف بقع�ة م�ن األرض فيخضـ�ر ويورق ،فيقول له احلس�ني :يا ابن عم هي لك .ويس�لم إليه

جيشه ويكون عىل مقدمته ،وإسمه عىل إسمه».

ونحوه يف إلزام الناصب ،178/2:من خطبة البيان ،وفيها« :ثم يسير باجليوش ،حتى يصري

إىل العراق والناس خلفه وأمامه ،عىل مقدمته رجل إس�مه عقيل ،وعىل س�اقته رجل إس�مه

احل�ارث ،فيلحق�ه رجل من أوالد احلس�ن يف اثني عرش ألف فارس ويقول :ي�ا ابن العم أنا

أح�ق من�ك هب�ذا األمر ،ألين م�ن ولد احلس�ن وهو أكرب من احلسين فيقول امله�دي :إين أنا
املهدي .فيقول له :هل عندك آية أو معجزة أو عالمة؟ فينظر املهدي إىل طري يف اهلواء فيومئ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إلي�ه فيس�قط يف كفه ،فينطق بقدرة اهلل تعاىل ويش�هد ل�ه باإلمامة ،ثم يغرس قضيب ًا يابس� ًا يف

بقعة من األرض ليس فيها ماء فيخرض ويورق ،ويأخذ جلمود ًا كان يف األرض من الصخر،
فيفركه بيده ويعجنه مثل الشمع ،فيقول احلسني :األمر لك ،فيسلم وتسلم جنوده» .انتهى.
محله�ا ما ال حتتم�ل! بل ادعى
فه�ذا كل م�ا ورد يف احلس�ني ،وقد ضخ�م بعضه�م رواياته و َّ

بعضه�م يف الع�راق أنه هو احلس�ني ،وأن�ه وزير اإلم�ام املهدي× ،وال يصح ش�ئ من ذلك،
ولوصح وجود احلسني لكان شخص ًا يف أول أمره خمالف ًا لإلمام املهدي×.

عوف السلمي الذي يخرج قبل السفياني
وق�د ورد في�ه رواية مرس�لة يف غيبة الط�ويس« :270/عن حذمل بن بشير ق�ال« :قلت لعيل

ب�ن احلسين× :ص�ف يل خروج امله�دي ،وعرفن�ي دالئل�ه وعالماته ،فق�ال :يكون قبل
خروجه خروج رجل يقال له عوف الس�لمي ،ب�أرض اجلزيرة ،ويكون مأواه تكريت وقتله

بمس�جد دمشق .ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ،ثم خيرج السفياين امللعون

م�ن ال�وادي اليابس ،وهو م�ن ولد عتبة بن أيب س�فيان ،فإذا ظهر الس�فياين اختفى املهدي،
ثم خيرج بعد ذلك».
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أقول :قد يكون عوف الس�لمي هذا خارج ًا عىل احلكومة الس�ورية ،وإن صحت روايته فهو

قبل الس�فياين بمدة غري طويلة .أما اجلزيرة التي هي مركز حركته فهي اس�م ملنطقة عند احلدود
العراقية السورية ،فهذا هو املعنى املفهوم للجزيرة يف كتب التاريخ واحلديث عندما تطلق بدون

إضافة .وتس�مى أيض ًا جزيرة ربيعة وال يفهم منها جزيرة العرب إال بإضافة .والظاهر أن معنى
مأواه تكريت أهنا ملجأه يف فراره ،ويؤيد ذلك أهنا قريبة من مركز حركته يف اجلزيرة.

واملوج�ود يف البحار وغيبة الطويس «تكريت» فيكون ما ورد يف بعض النس�خ بدهلا «ومأواه

بكريت أو بكويت» مصحف ًا عن تكريت .وتنص الرواية عىل أنه يقتل بعدها يف مسجد دمشق،
فيكون خروجه من أحداث بالد الشام ،وله صلة بالعراق.

أزمة الجوع والخوف والقتل قبيل ظهوره ×
يف مس�ند أمح�د ،262/2:ع�ن أيب هري�رة« :ق�ال رس�ول اهلل‘ :منع�ت الع�راق قفيزه�ا

ودرمهه�ا ،ومنع�ت الش�ام مده�ا وديناره�ا ،ومنع�ت مصر إردهب�ا وديناره�ا ،وعدتم من
حي�ث بدأت�م وعدتم من حيث بدأتم ،وعدتم من حيث بدأتم! وقال :يش�هد عىل ذلك حلم

أيب هري�رة ودم�ه ،قال أبو عبد الرمحن :س�معت حييى بن معني ،وذكر أب�ا كامل فقال :كنت

آخذ منه ذا الشأن ،وكان أبو كامل بغدادي ًا من األمناء».

ويف اجلمع بني الصحيحني للحميدي« :386/2:عن أيب نرضة قال:كنا عند جابر بن عبد اهلل

فق�ال :يوش�ك أه�ل العراق أن الجيب�ى إليهم قفي�ز وال درهم ،قلن�ا :من أين ذل�ك ؟ قال:

من قبل العجم ُيمنعون ذاك .ثم قال :يوشك أهل الشام أن الجيبى إليهم دينار وال مد .قلنا:

من أين ذاك؟ قال :من قبل الروم».

ويف الس�نن يف الفت�ن« :1118/6:ع�ن أيب هريرة ق�ال :قال رس�ول اهلل‘َ :منَعت العراق

درمهها وقفيزها ،و َمنَعت الشام مدها ودينارها ،و َمنَعت مصـر إردبهَّ ا ودينارها ،وعدتم من
حيث بدأتم! ثالث مرات» .انتهى.

ومعناه أنه س�تحدث أزم�ة اقتصادية عىل الع�رب ،فتمنع وصول امل�واد التموينية من العراق

صح احلديث فهو
والش�ام ومرص اىل احلجاز ،ويرجع املس�لمون إىل فقرهم قبل اإلسلام .وإذا َّ
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يتكلم عن مصادر متوين احلجاز يف ذلك العرص! وليس فيه ربط باإلمام املهدي×ولعل سبب

ربطه�م به أنه ورد يف رواية مس�لم وأمحد يف كالم جابر ،ثم تكل�م بعده عن اإلمام املهدي×.

ق�ال أمح�د يف مس�نده«:316/3:عن أيب نضرة ق�ال :كن�ا عند جابر ب�ن عبد اهلل قال :يوش�ك

أهل العراق أن ال جيبى إليهم قفيز وال درهم ،قلنا :من أين ذاك؟ قال :من قبل العجم يمنعون
ذلك .ثم قال :يوشك أهل الشام أن ال جيبى إليهم دينار وال مد ،قلنا :من أين ذاك؟ قال :من

قبل الروم يمنعون ذاك .قال :ثم أمسك هنيهة ثم قال :قال رسول اهلل‘ :يكون يف آخر أمتي
خليفة حيثو املال حثو ًا ال يعده عد ًا .قال اجلريري فقلت أليب نرضة وأيب العالء :أتريانه عمر

بن عبد العزيز؟فقاال :ال» .ومثله يف مسلم .185/8:لكن ال دليل فيه عىل ارتباط باملهدي×!

على أن احلاكم رواه « »454/4بدون ذكر امله�دي×ويف آخره« :والذي نفيس بيده ليعودن

األمر كام بدأ ،ليعودن كل إيامن إىل املدينة كام بدأ منها ،حتى يكون كل إيامن باملدينة».
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الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

لكن مصادرنا روت هذه األزمة بشكل آخر ،ففي النعامين ،251/والعيايش ،68/1:عن الثاميل
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ئْ َ ْ خَ
ال ْو ِف َو ْ ج ُ
ال ِوع قال :ذلك جوع
قال« :س�ألت أبا جعفر× عن قول اهلل :ولنبلونكم ِبش ِمن
خاص وجوع عام ،فأما بالش�ام فإنه عام ،وأما اخلاص بالكوفة خيص وال يعم ،ولكنه خيص

بالكوف�ة أعداء آل حممد فيهلكهم اهلل باجلوع .وأما اخلوف فإنه عام بالش�ام وذاك اخلوف إذا
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ئْ َ ْ خَ
ال ْو ِف َو ْ ج ُ
ال ِوع».
قام القائم ،وأما اجلوع فقبل قيام القائم× ،وذلك قوله:ولنبلونكم ِبش ِمن
وع�ن اإلم�ام الباقر×قال« :يزج�ر الناس قبل قي�ام القائم عن معاصيهم بن�ار تظهر هلم
يف السماء ،ومحرة جتلل السماء وخسف ببغداد ،وخس�ف ببلدة البصـرة ،ودماء تسفك هبا،

وخراب دورها وفناء يقع يف أهلها .وشمول أهل العراق خوف اليكون معه قرار».

ويف كمال الدي�ن« :649/2:عن اإلمام الص�ادق× قال :إن قدام القائ�م عالمات تكون

م�ن اهلل عز وجل للمؤمنني ،قلت :م�ا هي جعلني اهلل فداك؟ قال :ذل�ك قول اهلل عز وجل:
َ
َ َ ُ َّ ُ
َ ئْ َ ْ خَ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
ص ِم َن األ ْم َو ِال
َولن ْبل َونك ْ���م :يعني املؤمنني قبل خروج القائم× ِبش ِم���ن الو ِف و ج
ال ِوع ونق ٍ
َّ
َ َْ ُ
َّ
ّ
الصابر َ
ات َو َب ِش ِ���ر
ين :قال :يبلوهم بش�ئ من اخل�وف من ملوك بني فالن يف
���س َوالث َم َر ِ
ِِ
واأل نف ِ
ص ِم َن األَم َو ِ
آخر س�لطاهنم ،واجلوع بغالء أس�عارهمَ .و َن ْق ٍ
ال :قال :كس�اد التجارات وقلة
ْ

الفضل .ونقص من األنفس ،قال :موت ذريع .ونقص من الثمرات قال :قلة ريع ما يزرع.
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َّ
ّ
الصابر َ
ين عند ذل�ك بتعجيل خروج القائم× .ثم قال يل:ياحمم�د هنا تأويله إن اهلل
َو َب ِش ِ���ر
ِِ
َ َْ َ
ُ َ َّ ُ َ ْ ْ
ون ِ يف ال ِعل ِم».
تعاىل يقولَ :و َما َي ْعل ُم تأ ِو يل ُه ِإال اهلل والر ِاسخ
ويف النعماين« :250/ع�ن أيب بصير قال :قال أب�و عبد اهلل× :البد أن يك�ون قدام القائم

س�نة جي�وع فيه�ا الن�اس ويصيبهم خوف ش�ديد من القت�ل ،ونقص من األم�وال واألنفس
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ئْ َ ْ خَ
ال ْو ِف َو ْ ج ُ
ال ِوع
والثم�رات ،ف�إن ذلك يف كتاب اهلل لبني ،ث�م تال هذه اآلية :نبلونكم ِبش ِم���ن
َّ
َ َْ َ َ َْ ُ
ََْ
َّ
ّ
الصابر َ
ين».
ات َو َب ِش ِر
س َوالث َم َر ِ
ِِ
ص ِمن األمو ِال واأل نف ِ
ونق ٍ
ومعن�ى اختصاص اجلوع بأعداء أهل البيت^يف العراق ،أنه تكون أزمة ،تعاين منها مناطق

من العراق دون مناطق .ومعنى قدام القائم× :قريب ظهوره.

نزول قوات الروم الغربية في العراق
يف غيبة الطويس« :278/عن عامر بن يارس أنه قال :إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان

وهل�ا أم�ارات ،فإذا رأیت�م فالزموا األرض وكف�وا حتى جتئ أماراهتا ،فإذا اس�تثارت عليكم
ال�روم والترك وجهزت اجليوش ،وم�ات خليفتكم الذي جيمع األموال ،واس�تخلف بعده

رج�ل صحيح فيخلع بعد س�نني م�ن بيعته ،ويأيت هلاك ملكهم من حيث ب�دأ ،ويتخالف
الرتك والروم وتكثر احلروب يف األرض ،وينادي مناد من س�ور دمشق :ويل ألهل األرض
من رش قد اقرتب ،وخيسف بغريب مسجدها حتى خيرحائطها .ويظهر ثالثة نفر بالشام كلهم

يطل�ب املل�ك :رجل أبقع ورجل أصه�ب ،ورجل من أهل بيت أيب س�فيان ،خيرج يف كلب

وحيصـ�ر الناس بدمش�ق ،وخيرج أهل الغرب إىل مصر ،فإذا دخلوا فتلك أمارة الس�فياين،

وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد^.

وتنزل الرتك احلرية وتنزل الروم فلس�طني ،ويس�بق عبدُ اهلل عب�دَ اهلل حتى يلتقي جنودمها

بقرقيس�يا على النهر ،ويك�ون قتال عظيم ،ويسير صاحب املغ�رب فيقتل الرجال ويس�بي
النس�اء ،ث�م يرجع يف قي�س حتى ينزل اجلزيرة الس�فياين ،فيس�بق اليامين وحيوز الس�فياين ما

مجعوا .ثم يسير إىل الكوفة فيقتل أعوان آل حممد‘ويقتل رج ً
ال من مس�ميهم .ثم خيرج

املهدي عىل لوائه شعيب بن صالح.
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عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
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وإذا رأيت�م أه�ل الش�ام قد اجتمع أمره�ا عىل ابن أيب س�فيان ،فاحلقوا بمك�ة ،فعند ذلك

تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيع ًة ،فينادي مناد من السامء :أهيا الناس إن أمريكم فالن،
وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا» .انتهى.

ومل يس�ندوا كالم عامر إىل النبي‘كام أن صحة الس�ند إىل عامر حمل إش�كال .لكن مضامينه

وردت يف أحادي�ث مس�ندة وهو يدل عىل حترك للروم والرتك س�نة الظهور .ألنه جعل حتركهام

عالمة للمهدي×.

ومعن�ى :اس�تثارت :حترك�ت م�ن ذاهتا على بالد املس�لمني طمع� ًا فيه�ا .ومعن�ى :يتخالف

الترك والروم ،أي يف رصاعهم عىل النفوذ والس�يطرة بعد أن كان�وا متحالفني .وتكثر احلروب

يف األرض :أي يف مناطقه�ا املختلف�ة ،وه�ذا موجود يف عرصن�ا وقبله ،فال تكاد ق�ارة ختلو من
حرب أو أكثر ،وذلك بس�بب اس�تثارة الروم ،وحتريك اليهود وإش�عاهلم فتيل احلروب .ويظهر

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أن صاحب املغرب والقييس واليامين قادة فئات مسلحة ،تشارك يف احلرب يف قرقيسيا.

هذا ،وعدَّ املفيد&من عالمات الظهور ربط خيل املغرب بفناء احلرية ،أي يس�تقر جيش�هم

ق�رب الكوف�ة والنج�ف .يف اإلرش�اد « :368/2:فيحتم�ل أن تكون ه�ذه الق�وات الغربية قبل
الس�فياين .أما رايات املرشق اخلراس�انية فهي التي تدخل مع ق�وات اليامين لنصـرة املهدي×

يف سنة ظهوره× .وكذا بثق الفرات وفيضانه يف الكوفة».

هدم سور مسجد الكوفة
وق�د عدَّ ه املفيد&يف عالم�ات الظهور ،ورواه النعامين«:276/ع�ن خالد القالنيس عن أيب

عبد اهلل×قال :إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما ييل دار ابن مسعود ،فعند ذلك
زوال ملك بني فالن ،أما إن هادمه ال يبنيه».

ويف غيب�ة الط�ويس« :283/حت�ى انته�ى «أمرياملؤمنين×» إىل مس�جد الكوف�ة وكان

س�هل هدم�ك ،وويل لبانيك
مبني� ًا بخ�زف ودنان وطني فق�ال :ويل ملن هدمك ،وويل ملن َّ
باملطب�وخ ،املغير قبلة نوح ،طوبى ملن ش�هد هدمك م�ع قائم أهل بيت�ي ،أولئك خيار األمة
مع أبرار العرتة».
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أق�ول :هذه العالمة رصحي�ة باتصاهلا بظهور اإلمام صلوات اهلل عليه ،نعم قد يناقش يف وقت

هدم جدار املسجد وهل هو يف سنة الظهور أم قبلها بسنوات ؟

قوات السفياني أو القوات السورية في العراق
يرس�ل الس�فياين حاك�م س�وريا ق�وة عس�كرية اىل احلجازوأخ�رى اىل الع�راق ،وتس�مى يف

األحاديث جيش السفياين ،يعني اجليش السوري املنتدب حلفظ األمن يف املدينة املنورة ،وشبيهه
يف العراق ،وال تذكر الروايات من الذي ينتدبه ،ولعلها الدول الكربى!

وأحاديث هذين اجليشني كثرية يف مصادر الطرفني ،تتحدث عن خربمها ،ويعرف جيشه الذي

يرس�له اىل احلجاز بجيش اخلس�ف ،ألن النبي‘وقف يف مكان وأخربعنه وقال سيخسف به

هنا ،ونزلت فيه آية.

أما وقت دخول جيش السفياين إىل املدينة والعراق ،فتذكر بعض الروايات أنه يف رمضان بعد

حكم السفياين لسوريا يف رجب.

روى النعامين« :306/عن يونس بن أيب يعفور قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :إذا خرج

السفياين يبعث جيش ًا إلينا وجيش ًا إليكم ،فإذا كان كذلك ،فأتونا عىل كل صعب وذلول».

وال يعني ذلك أن السفياين حيكم العراق ،وال أنه جيب عىل املؤمنني أن يرتكوا له الساحة ،بل

هو توجيه لبعض أصحاهبم اخلاصني أن يغادروا العراق اىل احلجاز لنرصة اإلمام املهدي×.

ويف تفسري القمي « :205/2:فإذا جاء إىل البيداء خيرج إليه جيش السفياين فيأمر اهلل األرض
ُ ُ
ْ َ
َ َ
َ َ
َ َ
فتأخذ أقدامهم ،وهو قولهَ :ول ْو ت َر ى ِإذ ف ِز ُعوا فال ف ْو َت َوأ ِخذوا ِم ْن َمك ٍان ق ِر يب :يعني بالقائم
َ
َ َ ّىَ هَ ُ ُ َّ ُ
من آل حممد^ .وأن لم
الت َن ُاوش ِم ْن َمك ٍان َب ِع ٍيد».
وقد حاول رواة الس�لطة حتريف جيش الس�فياين بتضخيمه ونسج الكذب عليه ،كام يف رواية

ابن محاد« :291/1:عن أيب جعفر×قال :إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام ،فتكون بينهم
ملحم�ة عظيمة ،ثم يظهر األخوص الس�فياين امللعون فيقاتلهام مجيع� ًا ،فيظهر عليهام مجيع ًا،

ث�م يسير إليه�م منصوراليامين م�ن صنعاء بجن�وده ،وله فورة ش�ديدة يس�تقل الن�اس قبل
اجلاهلي�ة ،فيلتق�ي هو واألخوص وراياهت�م صفر وثياهبم ملونة ،فيكون بينهام قتال ش�ديد،
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ثم يظهر األخوص الس�فياين عليه ،ثم يظهر الروم وخروج إىل الش�ام ،ثم يظهر األخوص،

ثم يظهر الكندي يف شارة حسنة ،فإذا بلغ تل سام فأقبل ثم يسري إىل العراق .وترفع قبل ذلك
اثنتا عرشة راية بالكوفة معروفة منس�وبة ،ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلس�ن أو احلسين،

يدعو إىل أبيه ،ويظهر رجل من املوايل ،فإذا استبان أمره وأرسف يف القتل قتله السفياين».
واحلشو يف هذه الرواية ظاهر ،وأمثاهلا كثري!

الزرقاوي هو صاحب السفياني؟
غيب�ة الط�ويس ،273/و« :450ع�ن عم�ر بن أب�ان الكلبي ،ع�ن أيب عبداهلل×ق�ال :كأين

بالس�فياين أو بصاح�ب الس�فياين ق�د طرح رحل�ه يف رحبتك�م بالكوفة ،فن�ادى مناديه :من

عيل فله أل�ف درهم ،فيثب اجلارعلى جاره ويقول :ه�ذا منهم ،فيرضب
ج�اء برأس ش�يعة ٍّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عنق�ه ويأخ�ذ ألف درهم! أما إن إمارتكم يومئذ ال تك�ون إال ألوالد البغايا ،وكأين أنظر إىل

صاحب الربقع! قلت :ومن صاحب الربقع؟ فقال:رجل منكم يقول بقولكم ،يلبس الربقع

فيحوشكم فيعرفكم والتعرفونه ،فيغمز بكم رج ً
ال رجالً ،أما إنه ال يكون إال ابن بغي»!
وهبامشه « :يف البحار ونسخ خطية من غيبة الطويس :بصاحب السفياين».

أقول :معنى صاحب السفياين أنه مقدمة له يف عمله ضد أهل البيت^وأتباعهم ،وال يلزم

أن يك�ون زم�ن خروج�ه متص ً
ال بخروج الس�فياين ،فقد يك�ون قبله بفرتة ،فيمك�ن انطباقه عىل
الزرقاوي ،ألنه أعطى عىل رأس الش�يعي ألف دوالر! ويؤيده احلديث الصحيح بأنه خيرج قبل

السفياين مقدمة له مرصي ويامين فيمكن انطباقه عىل الظواهري املرصي وابن الدن اليامين.

ضعف رواية دخول جيش السفياني إلى إيران
قال ابن محاد« :308/1:عن أرطاة قال :يدخل السفياين الكوفة فيسبيها ثالثة أيام ويقتل من

أهلها س�تني ألف ًا ،ثم يمكث فيها ثامين عرشة ليلة ،يقس�م أمواهلا .ودخوله مكة بعد ما يقاتل
الرتك والروم بقرقيس�يا ..وتقبل الرايات الس�ود حتى تنزل عىل املاء ،فيبلغ من بالكوفة من

أصحاب الس�فياين نزوهلم فيهربون ،ثم ينزل الكوفة حتى يس�تنقذ من فيها من بني هاش�م.
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وخيرج قوم من س�واد الكوفة يقال هلم ال ُعصب ،ليس معهم سلاح إال قليل ،وفيهم نفر من
أهل البرصة فيدركون أصحاب الس�فياين فيستنقذون ما يف أيدهيم من سبي الكوفة .وتبعث
الرايات السود بالبيعة إىل املهدي».

وروى ابن محاد ،« :321/1:شبيها بحشو هذه الرواية عن رشيح بن عبيد ،وراشد بن سعد،

وضمرة بن حبيب ،ومش�اخيهم قالوا :يبعث الس�فياين خيله وجنوده ،فيبلغ عامة الرشق من

أرض خراسان وأرض فارس.»..

وهذه كام ترى أقوال أشخاص وفيها هتافت ،فال يمكن األخذ هبا ،وهي تعكس أمنيات أتباع

بني أمية أن حتتل قواهتم خراسان والعراق!

ضعف رواية معركة إصطخر قرب األهواز
ابن مح�اد« :302/1:ع�ن أيب رومان ،عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،قال :إذا خرجت

خيل السفياين إىل الكوفة بعث يف طلب أهل خراسان ،وخيرج أهل خراسان يف طلب املهدي
فيلتقي هو واهلاش�مي برايات س�ود ،عىل مقدمته ش�عيب بن صالح ،فيلتقي هو وأصحاب
الس�فياين بباب إصطخر ،فتك�ون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات الس�ود وهترب خيل

الس�فياين ،فعن�د ذل�ك يتمنى الن�اس امله�دي ويطلبونه .ومثل ذل�ك قوله :يلتقي الس�فياين
والرايات الس�ود ،فيهم ش�اب من بني هاش�م يف كفه اليرسى خال ،وعىل مقدمته رجل من

بني متيم يقال له شعيب بن صالح بباب إصطخر ،فتكون بينهم ملحمة».

أق�ول :ق�د أكثر ابن محاد م�ن روايات أق�وال رواته األمويين بدون س�ند ،يف تضخيم جيش

الس�فياين ،وزعموا أنه يسيطر عىل العراق ويدخل خراسان .وال يمكن قبول هذه الروات ألهنا
مرسلة مقطوعة ،ومهمة جيش السفياين حمدودة بحفظ األمن يف املدينة ويف منطقة من العراق.

وروى يف خمتصر البصائ�ر :199/رواي�ة سماها خطب�ة املخ�زون ،فيه�ا تضخي�م ل�دور

الس�فياين يف الع�راق كمراس�يل ابن محاد وأقاويل روات�ه ،وذكر فيها أن الس�فياين يقصد الكوفة
بجيش�ه البال�غ مئة وثامنين ألف ًا ،ويقتل س�بعني ألف� ًا .وهذا م�ن أمنيات األمويين وخياالهتم.

وال يمكن قبول ذلك.
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يفتح اإلمام المهدي×العراق ويتخذه عاصمة له
وأحاديث�ه كثيرة يف مص�ادر اجلميع ،وأنه حيرر الع�راق من بقايا قوات الس�فياين وجمموعات

اخل�وارج ،ويتخ�ذه قاع�دة ل�ه وعاصم�ة لدولت�ه .ومل أج�د حتدي�د ًا دقيق� ًا لوق�ت دخوله×
إىل الع�راق ،لكن�ه يك�ون بعد بضعة ش�هور م�ن ظهوره املق�دس يف مكة ،وحتري�ر احلجاز كله.

وتصف بعض الروايات دخوله إىل العراق جو ًا وكأنه برسب من الطائرات!

فع�ن اإلم�ام الباقر×«:ين�زل القائم يوم الرجفة بس�بع قباب من ن�ور اليعلم يف أهيا هو،

حت�ى ين�زل ظهر الكوف�ة .ويف رواية :إنه نازل يف قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة عىل

الفاروق ،فهذا حني ينزل»« .تفسري العيايش.»103/1:

وتقدم يف فصل أصحابه×أن قواته تدخل إىل العراق مشي ًا:

«ق�ال أبو جعف�ر× :إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوج�ه إىل الكوفة نادى مناديه :أال ال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حيمل أحد منكم طعام ًا وال رشاب ًا ،وحيمل حجر موسى بن عمران وهو َو ْق ُر بعري ،وال ينزل

من�زالً إال انبع�ث عين منه ،فمن كان جائع ًا ش�بع ،ومن كان ظمآن� ًا روي ،فهو زادهم حتى

نزلوا النجف من ظهر الكوفة».

«وحيمل معه حجر موس�ى بن عمران الذي انبجس�ت منه اثنتا عرشة عين ًا ،فال ينزل منزالً

إال نصبه فانبعثت منه العيون ..انبعث منه املاء واللبن دائ ًام ،فمن كان جائع ًا شبع ،ومن كان

عطشان ًا ُروي»«.البصائر«/188

فهو يرسل جيشه بر ًا بقيادة أحد أصحابه ،ويدخل هو×جو ًا يف سبع قباب من نور.

ويف البحار« :387/52:عن عيل بن احلسين×قال :يقتل القائم×من أهل املدينة حتى

ينتهي إىل األجفر «مكان بني املدينة والعراق» ويصيبهم جماعة شديدة ،قال :فيصبحون وقد
مْ َ ُ
ٌ
ال ْي َتة
نبت�ت هلم ثمرة يأكلون منها ويتزودون منها ،وهو قوله تعاىل ش�أنهَ :و َآي���ة ُل ُم األرض
َ
َ
ْ
أ ْح َي ْي َن َاه���ا َوأ ْخ َر ْج َن���ا ِم هْ َن���ا َح ّب ًا مَ ِف ْن ُه َيأ ُك ُل َ
ون ،ثم يسير حتى ينتهي إىل القادس�ية ،وقد اجتمع
الناس بالكوفة وبايعوا السفياين».

أق�ول :يش�كل عىل هذه الرواية ب�أن اإلمام×يذهب اىل العراق جو ًا ،وجيش�ه يكون معهم

حجر موسى× ، .إال أن يأيت االمام اىل ذلك املكان بعد دخوله العراق.
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يدخل العراق وفيه ثالث رايات قد اضطربت فيام بينها

تذك�ر األحادي�ث أن�ه يدخ�ل الكوف�ة ،أي الع�راق ،وفي�ه ثلاث اجتاه�ات متضارب�ة وهي

االجت�اه املؤي�د له×والبرتي�ة واخل�وارج .فع�ن عم�رو بن ش�مر ع�ن اإلم�ام الباقر×قال:

« ُذك�ر املهدي×فقال :يدخل الكوفة وهبا ثالث رايات ق�د اضطربت فتصفو له .ويدخل
حت�ى يأيت املنرب فال ي�دري الناس ما يقول من البكاء ،فإذا كانت اجلمعة الثانية س�أله الناس

أن يصيل هبم يوم اجلمعة ،فيأمر أن خيط له مس�جد عىل الغري ويصيل هبم هناك ،ثم يأمر من

حيفر من ظهر مش�هد احلسين×هنر ًا جيري إىل الغريني ،حتى ينزل املاء يف النجف ،ويعمل
على فوهته القناطري واألرحاء ،فكأين بالعجوز عىل رأس�ها مكت�ل فيه ُبر ،تأيت تلك األرحاء

فتطحنه بال كرى»« .اإلرشاد للمفيد.»362/

أق�ول :ه�ذه الص�ورة للمرأة تطح�ن حنطتها جمان� ًا يف مطاحن هنر الفرات ،ص�ورة من عرص

اإلمام الباقر× ،وإذا صحت الرواية فهو يريد تقريب املعنى بصورة من عرصه.

ويف غيب�ة الط�ويس« :280/ع�ن ثاب�ت ،ع�ن أيب جعف�ر×يف حدي�ث طوي�ل ج�اء في�ه

قول�ه× :يدخل املهدي الكوفة..وخيطب واليدري الن�اس ما يقول من البكاء! وهو قول
رس�ول اهلل‘كأين باحلسني واحلس�يني وقد قاداها فيس�لمها إىل احلس�يني فيبايعونه ،فإذا
كان�ت اجلمع�ة الثانية قال الن�اس :يا ابن رس�ول اهلل الصالة خلفك تضاه�ي الصالة خلف

رسول اهلل‘واملس�جد اليس�عنا ،فيقول :أنا مرتا ٌد لكم ،فيخرج إىل الغري فيخط مسجد ًا
له ألف باب يس�ع الناس ،عليه أصيص ،ويبعث فيحفر من خلف قرب احلسين×هلم هنر ًا
جيري إىل الغريني حتى ينبذ يف النجف ،ويعمل عىل فوهته قناطر وأرحاء يف الس�بيل ،وكأين

بالعجوز وعىل رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بال كراء».

ويف البح�ار ،385/100:عن كتاب الفضل بن ش�اذان :فيجري خلف قرب احلسين×هنر ًا جي�ري إىل الغري حتى

جيري يف النجف» .الخ .والبناء األصيص :املحكم.

وع�ن اإلم�ام الصادق×ق�ال« :يبن�ي يف ظه�ر الكوف�ة مس�جد ًا ل�ه ألف ب�اب ،وتتصل

بي�وت الكوفة بنهري كربلاء واحلرية ،حتى خيرج الرجل عىل بغلة س�فواء يريد اجلمعة فال

يدركها»«.الغيبة للطويس .»280/والسفواء :اخلفيفة السـريعة ،أي يركب وسيلة خفيفة رسيعة فال
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يدرك صالة اجلمعة ،ألنه الجيد حم ً
ال فارغ ًا للصالة.

ويف أم�ايل الص�دوق 189/جملس« :40/عن األصبغ بن نباتة ق�ال :بينا نحن ذات يوم حول

أمرياملؤمنني×يف مس�جد الكوفة إذ قال :يا أهل الكوفة لقد حباكم اهلل عز وجل بام مل حيب

ب�ه أحد ًا ،ففضل مصالكم وه�و بيت آدم وبيت نوح وبيت إدري�س ومصىل إبراهيم اخلليل
ومصىل أخي اخلرض ومصالي .وإن مس�جدكم هذا أحد األربعة املس�اجد التي اختارها اهلل

عز وجل ألهلها ،وكأين به يوم القيامة يف ثوبني أبيضني ،شبيه باملحرم يشفع ألهله وملن صىل
فيه فال ترد ش�فاعته .وال تذهب األيام حتى ينصب فيه احلجر األس�ود .وليأتني عليه زمان

يك�ون مصلى املهدي من ولدي ،ومصىل كل مؤمن ،وال يبقى عىل األرض مؤمن إال كان به

أو ح�ن قلب�ه إليه ،فال هتجروه وتقرب�وا إىل اهلل عز وجل بالصالة في�ه ،وارغبوا إليه يف قضاء

حوائجكم ،فلو يعلم الناس ما فيه من الربكة ألتوه من أقطار األرض ولو حبو ًا عىل الثلج».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�ال اب�ن أيب احلدي�د يف رشح النهج« :13/10:ومن عجيب ما وقف�ت عليه من ذلك قوله

يف اخلطب�ة الت�ي يذك�ر فيها املالح�م ،وهو يشير إىل القرامط�ة :ينتحلون لنا احل�ب واهلوى
ويضم�رون لنا البغ�ض والقىل ،وآية ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم أحداثنا! وصح ما أخرب به

ألن القرامطة قتلت من آل أيب طالب×خلق ًا كثري ًا.

ويف هذه اخلطبة قال وهو يشير إىل الس�ارية التي كان يس�تند إليها يف مسجد الكوفة :كأين

باحلج�ر األس�ود منصوب� ًا هاهنا ،وحيهم إن فضيلته ليس�ت يف نفس�ه بل يف موضعه وأس�ه،
يمكث ها هنا بره ًة ثم ها هنا برهة ،وأشار إىل البحرين ،ثم يعود إىل مأواه وأم مثواه! ووقع
األمر يف احلجر األسود بموجب ما أخرب به».

ً
ينزل اإلمام × في النجف أوال
تذك�ر األحادي�ث أن اإلم�ام املهدي×عندم�ا يدخ�ل الع�راق ،يدخ�ل إىل النج�ف ،ث�م

يتجه إىل مس�جد الس�هلة ،وق�د أوردن�ا يف الفصل الثاين عش�ـر حديث كامل الزي�ارات،119/

والعيايش ،56/2:يف نرصه×باملالئكة.

ويف البحار« :308/52:عن الكابيل ،عن أيب جعفر×قالُ :يبايع القائم بمكة عىل كتاب اهلل
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وس�نة رسوله ،ويستعمل عىل مكة ،ثم يسير نحو املدينة فيبلغه أن عامله قتل ،فريجع إليهم

فيقتل املقاتلة وال يزيد عىل ذلك .ثم ينطلق فيدعو الناس بني املس�جدين إىل كتاب اهلل وس�نة

رس�وله‘والوالية لعيل بن أيب طال�ب والرباءة من عدوه ،حتى يبل�غ البيداء فيخرج إليه
جيش السفياين فيخسف اهلل هبم.

ويف خبر آخ�ر :خي�رج إىل املدينة فيقيم هبا ما ش�اء ،ثم خي�رج إىل الكوفة ويس�تعمل عليها

رجل ً
ا من أصحابه ،فإذا نزل الش�فرة جاءهم كتاب الس�فياين إن مل تقتل�وه ألقتل َّن مقاتليكم

وألس�بني ذراريكم ،فيقبلون على عامله فيقتلونه ،فيأتيه اخلرب فريج�ع إليهم فيقتلهم ويقتل
َّ
قريش ًا حتى ال يبقى منهم إال أكلة كبش ،ثم خيرج إىل الكوفة ،ويستعمل رج ً
ال من أصحابه،
فيقبل وينزل النجف».

ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :243/ع�ن أمرياملؤمنين× :كأنني به قد عرب من وادي السلام إىل

ٌ
ش�مراخ يزهر ،ويدعو ويقول يف دعائ�ه :ال إله إال اهلل
مس�جد الس�هلة ،عىل فرس حمجل له

حق ًا حق ًا ،ال إله إال اهلل إيامن ًا وصدق ًا ،ال إله إال اهلل تعبد ًا ورق ًا ،اللهم معني كل مؤمن وحيد،

علي األرض بام رحبت،
وم�ذل كل جبار عني�د ،أنت كهفي حني تعيين�ي املذاهب وتضيق َّ
اللهم خلقتني وكنت عن خلقي غني ًا ،ولوال نرصك إياي لكنت من املغلوبني .يا ُم َب ْعثِ َر الرمحة
من مواضعها ،وخمرج الربكات من معادهنا ،ويا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه
يتع�ززون ،يامن وضعت له امللوك نري املذلة عىل أعناقها فهم من س�طوته خائفون ،أس�ألك

باس�مك ال�ذي قصرت عنه خلقك ف�كل لك مذعنون ،أس�ألك أن تصيل على حممد وعىل
آل حمم�د ،وأن تنجز يل أم�ري ،وتعجل يل الفرج ،وتكفيني وتعافين�ي ،وتقضـي حوائجي،

الساعة الساعة الليلة الليلة ،إنك عىل كل شئ قدير».

ويف تفسير العيايش ،103/1:والنعامين «:308/عن أيب جعفر×قال :يا أبا محزة كأين بقائم

أهل بيتي قد عال نجفكم ،فإذا عال فوق نجفكم نرش راية رسول اهلل‘ ،فإذا نرشها انحطت

عليه مالئكة بدر .قلت :وما راية رسول اهلل‘؟ قال :عمودها من عمد عرش اهلل ورمحته،
وس�ايرها م�ن نرص اهلل ،الهي�وي هبا إىل ش�ئ إال أهلكه اهلل! قل�ت :فمخب�وءة عندكم حتى

يق�وم القائ�م×أم يؤتى هبا؟ قال :ال بل يؤتى هبا ،قلت :من يأتيه هبا؟ قال :جربئيل×».
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ويف أم�ايل املفي�د« :45/ع�ن أيب خالد الكابيل قال :قال يل عيل بن احلسين× :يا أبا خالد

لتأتني فتن كقطع الليل املظلم ال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه ،أولئك مصابيح اهلدى وينابيع

العل�م ،ينجيه�م اهلل من كل فتنة مظلمة .كأين بصاحبكم ق�د عال فوق نجفكم بظهر كوفان،
يف ثالث مائة وبضعة عشـر رجالً ،جربئيل عن يمينه وميكائيل عن شامله ،وإرسافيل أمامه،

معه راية رسول اهلل‘قد نرشها ،الهيوي هبا إىل قوم إال أهلكهم اهلل عز وجل».

ويف اإلرش�اد « :362/عن أيب جعفر× :كأين بالقائم عىل نجف الكوفة قد س�ار إليها من

مكة يف مخسة آالف من املالئكة ،جربئيل عن يمينه وميكائيل عن شامله واملؤمنون بني يديه،

وهو يفرق اجلنود يف البالد».

ويف غيبة الطويس« :275/عن أيب جعفر× :إذا دخل القائم الكوفة مل يبق مؤمن إال وهو

هبا أو جيئ «حي ُّن» إليها.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مالحظات
أوالً :يلفتن�ا يف أحادي�ث الع�راق أن اإلمام×يدخل�ه يف س�بع قب�اب م�ن ن�ور كأنه رسب

طائرات .ويرسل جيشه مشي ًا ومعهم حجر موسى × ،وهومعجزة لتموينهم.

ثاني� ًا :يظهرعلى الع�امل بأجه�زة جدي�دة ،ومعج�زات! فف�ي حدي�ث كام�ل الزي�ارات

الصحي�ح 119/ق�ال اإلم�ام الص�ادق ×« :كأين بالقائم عىل نجف الكوف�ة ،وقد لبس درع

رس�ول اهلل‘فينتفض هو هبا فتس�تديرعليه في ُغ ِّشيها بحداجة من اس�تربق ،ويركب فرس ًا
أده�م بين عيني�ه ش�مراخ ،فينتفض ب�ه انتفاضة اليبق�ی أهل بل�د إال وهم ي�رون أنه معهم
يف بالده�م ،فينرش راية رس�ول اهلل‘ ،عمودها من عمود العرش وس�ائرها من نرص اهلل،

ال هيوي هبا إىل شئ أبد ًا إال هتكه اهلل ،فإذا هزها مل يبق مؤمن إال صار قلبه كزبر احلديد».

وتقدمت الرواية يف أن راية النبي‘نُرشت آخر مرة يف حرب اجلمل بالبرصة ،ثم شاء اهلل تعاىل

أن يكون نرشها بيد املهدي×عند قربأمرياملؤمنني× ،ومعها مالئكتها ،ووسائل قوة ربانية!
وذك�رت بع�ض الروايات أن اإلمام×يس�تخرج أس�لحة وجتهيزات له م�ن أرض النجف

والكوف�ة ،أو يؤت�ى له هب�ا إىل هناك! فف�ي مالحم اب�ن املن�ادي ،64/أن أمرياملؤمنني × قال:
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«وإين ألعل�م إىل م�ن تخُ �رج األرض ودايعها ،وتس�لم إلي�ه خزائنها ،ولو ش�ئت أن أرضب

برجيل فأقول أخرجوا من هاهنا بيض ًا ودروع ًا»! أي خوذ ًا ،وآالت حرب.

ويف اإلختص�اص« :334/ع�ن اإلمام الصادق× ق�ال :إذا قام القائم أت�ى رحبة الكوفة

فق�ال برجله هكذا ،وأوم�أ بيده إىل موضع ،ثم قال :إحفروا هاهنا فيحفرون فيس�تخرجون
اثني عرش ألف درع ،واثني عرش ألف سيف ،واثني عرش ألف بيضة ،لكل بيضة وجهان ،ثم

يدعو اثني عرش ألف رجل من املوايل من العرب والعجم فيلبسهم ذلك ،ثم يقول[ :إذهبوا]
من مل يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه».

وس�يأيت يف خرب اخلوارج البرتية أن أمرياملؤمنني×«:خرج يميش حتى انتهى إىل باب قرص

اإلمارة بالكوفة ،فركض رجله فتزلزلت األرض ،ثم قال :أما واهلل لقد علمت ما هاهنا ،أما

واهلل ل�و ق�د قام قائمنا ألخرج من هذا املوضع اثني عرش أل�ف درع واثني عرش ألف بيضة،
هلا وجهان ،ثم ألبسها اثني عرش ألف رج ً
ال من ولد العجم ،ثم ليأمرهم ليقتلن كل من كان

عىل خالف ما هم عليه ،وإين أعلم ذلك وأراه كام أعلم هذا اليوم».

وذك�رت الروايات أن اإلمام×يرس�ل ه�ؤالء االثني عش�ـر ألف ًا إىل مدينة فيه�ا اخلوارج،

ويق�ول هل�م :من مل يكن البس� ًا مثلكم فاقتلوه .وهذه األس�لحة والتجهي�زات كرامة إهلية ،وقد

تكون لإلمام×مصانع لألسلحة ،ويكون خبأها هناك.

ثالث� ًا :وصف�ت األحاديث نار ًا تقع بالكوفة عند ظهوراملهدي× ،وقد تكون نار ًا حقيقية أو

تعبري ًا عن قوة عس�كرية ترضب أعداءه× .ففي غيب�ة النعامين ،272/عن اإلمام الصادق×
يف قوله تعاىل :س�أل س ِ
�ذ ٍ
�ائ ٌل بِ َع َ
اب َواِق�ع ،قال«:تأويلها فيام يأيت :عذاب يق�ع يف الثوية يعني
َ
َ

ن�ار ًا حتى ينتهي إىل الكناس�ة كناس�ة بني أس�د حتى متر بثقي�ف ،ال تدع وت�ر ًا آلل حممد إال

أحرق�ت ،وذل�ك قب�ل خ�روج القائ�م×» .وعنه×«ال�كايف »206/8:يف قول�ه تع�اىل:
ََ َْ َ َْ ُ ْ َ ًََ ُ َْ َ
���د ٍيد ،قال :قوم يبعثهم اهلل قبل خروج القائم ،فاليدعون
سش ِ
بعثنا عليكم ِعبادا لنا أو ِ يل بأ ٍ

وتر ًا آلل حممد‘إال قتلوه».

وروى القمي يف تفسريه «« :»385/2سئل أبو جعفر×عن معنى َس َأ َل َس ِائ ٌل ..فقال :نار خترج

من املغرب ،وملك يسوقها من خلفها حتى تأيت دار بني سعد بن مهام عند مسجدهم ،فال تدع
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دار ًا لبني أمية إال أحرقتها وأهلها وال دار ًا فيها وتر آلل حممد إال أحرقتها ،وذلك املهدي×».
أق�ول :إن صحت هذه الرواي�ات فاملرجح أن تلك النار واألحداث على أعدائه تكون قرب

دخول�ه إىل العراق .أما دار س�عد بن مهام فمحل�ة بالكوفة ،ففي تاريخ الكوف�ة ،454/والفوائد

الرجالية« :229/1:مجع من روى احلديث من آل أعني فكانوا ستني رجالً.وحدثني أبو جعفر

أمح�د بن حممد بن الحق الش�يباين عن مش�اخيه :أن بني أعني بقوا أربعني س�نة أربعني رج ً
ال
ال يم�وت منه�م رجل إال ول�د فيهم غلام ،وهم عىل ذلك يس�تولون عىل دور بني ش�يبان

يف خط�ة بني س�عد بن مهام ،وهلم مس�جد اخلطة يصل�ون فيه ،وقد دخله س�يدنا أبو عبد اهلل
جعفر بن حممد× وصىل فيه».

وس�عد ه�ذا يروي ع�ن أيب هري�رة «التحقي�ق يف أحاديث اخللاف البن اجل�وزي.»425/1:

ودار س�عد قد تكون هنا رمز ًا ألعداء اإلمام املهدي ،ألهنم مرضب املثل يف الرش! قال يف خزانة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

األدب «« :»415/7وسمري وعبد اهلل وعمرو ،أوالد سعد بن مهام بن مرة بن ذهل بن شيبان،

وهم سيارة َم َر َدة ،ليس يأتون عىل شئ إال أفسدوه».

وروى النعامين يف الغيبة« :279/عن أيب جعفر×قال:يا جابر اليظهر القائم حتى يش�مل

الناس بالش�ام فتنة يطلبون املخرج منها فال جيدونه ،ويكون قتل بني الكوفة واحلرية قتالهم

عىل سواء ،وينادي مناد من السامء».

وإن صحت الرواية فهي من أحداث العراق املتزامنة مع فتنة الشام أو بعدها.

اإلمام المهدي× هو اآلخذ بثأر الحسين ×
يف كام�ل الزي�ارات« :336/عن احللبي ق�ال :قال يل أبو عبد اهلل× :ملا قتل احلسين×

س�مع أهلن�ا قائ ً
ال يقول باملدينة :اليوم نزل البالء عىل ه�ذه األمة ،فال ترون فرج ًا حتى يقوم
قائمكم فيشفي صدوركم ويقتل عدوكم ،وينال بالوتر أوتار ًا».

ويف كام�ل الزي�ارات« :63/ع�ن حمم�د بن س�نان ،عن رجل قال :س�ألت أب�ا عبد اهلل×
َ َ ْ ُ َ َْ ُ ً ََْ َ ََْ َ ّ ُ َْ ً َ ُ ْ ْ
ْ َ ْ َّ َ
���ل ِإن ُه ك َان
يف قول�ه تع�اىل :وم���ن ق ِتل مظلوم���ا فقد جعلن���ا ِلو ِل ِي ِه س���لطانا فال يس ِ���رف ِ يف القت ِ
ً
َم ْن ُصورا؟ قال :ذلك قائم آل حممد خيرج فيقتل بدم احلسني ×فلو قتل أهل األرض مل يكن
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ْ
َ
َْ
مرسف ًا ،وقوله :فال ُي ْس ِرف ِ يف الق ْت ِل :مل يكن ليصنع شيئ ًا يكون رسف ًا .ثم قال أبو عبد  اهلل×:
يقتل واهلل ذراري قتلة احلسني×بفعال آبائها».

الكايف« :465/1:عن حممد بن محران قال :قال أبو عبد اهلل× :ملا كان من أمر احلسني×

ما كان ،ضجت املالئكة إىل اهلل بالبكاء وقالت :يفعل هذا باحلسني صفيك وابن نبيك؟ قال:

فأقام اهلل هلم ظل القائم وقال :هبذا أنتقم هلذا».

كرام قال :حلفت فيما بيني وبني نفيس أال آكل طعام ًا بنهار أبد ًا
ويف ال�كايف« :534/1:عن َّ

حتى يقوم قائم آل حممد ،فدخلت عىل أيب عبد اهلل×فقلت له :رجل من شيعتكم جعل هلل

عليه أال يأكل طعام ًا بنهار أبد ًا حتى يقوم قائم آل حممد؟

ق�ال :فص�م إذ ًا يا ك�رام وال تصم العيدين وال ثالثة التش�ـريق ،وال إذا كنت مس�افر ًا وال

عجت الساموات واألرض ومن عليهام واملالئكة فقالوا :يا
مريض ًا ،فإن احلسين×ملا قتل َّ
ربن�ا ائ�ذن لنا يف هالك اخللق حت�ى ن ِ
ُجدَّ هم عن جديد األرض بام اس�تحلوا حرمتك وقتلوا
صفوتك! فأوحى اهلل إليهم :يا مالئكتي ويا سماوايت ويا أريض أس�كنوا ،ثم كش�ف حجاب ًا
من احلجب فإذا خلفه حممد‘واثنا عرش وصي ًا له ،وأخذ بيد فالن القائم من بينهم فقال:
يا مالئكتي ويا ساموايت ويا أريض ،هبذا أنترص هلذا .قاهلا ثالث مرات».

ويف عل�ل الرشاي�ع« :160/عن أيب محزة ثاب�ت بن دينار الثاميل قال :س�ألت أبا جعفر حممد

إسم ما سمي به أحد
بن عيل الباقر× :يا ابن رسول اهلل مل سمي عيل×أمرياملؤمنني وهو ٌ

قبل�ه ،وال حي�ل ألحد بعده؟ قال :ألنه ميرة العلم ُيمتار منه وال ُيمتار م�ن أحد غريه .قال:
فقلت :يا ابن رس�ول اهلل ،فلم س�مي س�يفه ذا الفقار؟ فقال× :ألنه ما رضب به أحد من

خل�ق اهلل إال أفقره من هذه الدنيا من أهل�ه وولده ،وأفقره يف اآلخرة من اجلنة .قال :فقلت:

يا ابن رس�ول اهلل فلس�تم كلكم قائمني باحلق؟ قال :بىل .قلت :فلم س�مي القائم قائ ًام؟ قال:
ملا قتل جدي احلسين×ضجت عليه املالئك�ة إىل اهلل تعاىل بالبكاء والنحيب ،وقالوا :إهلنا

وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخريتك من خلقك؟ فأوحى اهلل عز وجل

إليه�م :قروا مالئكتي فوعزيت وجاليل ألنتقمن منهم ولو بعد حني .ثم كش�ف اهلل عز وجل
فس�ـَّرت املالئكة بذلك ،ف�إذا أحدهم قائم يصيل
عن األئمة من ولد احلسين×للمالئكة ُ
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فقال اهلل عز وجل :بذلك القائم أنتقم منهم».

ويف غيب�ة الط�ويس« :115/ع�ن الفضيل ب�ن الزبري قال :س�معت زيد بن علي يقول :هذا

املنتظر من ولد احلسين بن عيل يف ذرية احلسين ويف عقب احلسين× .وهو املظلوم الذي
ْ ً
ْ
ُ َ ْ ُ ً ََ
قال اهلل تعاىلَ :وم ْن ق ِتل َمظلوما فق ْد َج َعل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُسل َطانا :قال :وليه رجل من ذريته من عقبه
ً
َ َ ً
ف فيِ ا ْل َقت ِْل :قال :س�لطانه حجته عىل مجيع
ث�م ق�رأَ :و َج َعل َها ك ِل َمة َب ِاق َية ِ يف َع ِق ِب ِه ...فَال ُيسرْ ِ ْ
من خلق اهلل تعاىل ،حتى يكون له احلجة عىل الناس ،واليكون ألحد عليه حجة».
ُ َ َّ
ويف تفسير القم�ي« :84/2:ع�ن ابن مس�كان ،ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قول�ه :أ ِذن ِلل ِذ َ
ين
ُ َ َ ُ َ َ هَ ُ
ون ِبأ ّ ُن ْم ظ ِل ُموا :قال :إن العامة يقولون نزلت يف رس�ول اهلل‘ملا أخرجته قريش من
يقاتل
مك�ة ،وإنما هي للقائم×إذا خرج يطلب بدم احلسين× ،وهو قوله :نح�ن أولياء الدم
وطالب الدية».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف مناقب آل أيب طالب« :85/4:عن اإلمام زين العابدين×يف قصة قتل امللك الروماين

ليحيى بن زكريا× وكيف سلط اهلل عليهم من قتل منهم عىل دمه سبعني ألف ًا! جاء فيه قول
احلسني× :يا ولدي يا عيل ،واهلل اليسكن دمي حتى يبعث اهلل املهدي فيقتل عىل دمي من

املنافقني الكفرة الفسقة سبعني ألف ًا».

ويف تفسير العي�ايش« :290/2:ع�ن سلام ب�ن املس�تنري ،ع�ن أيب جعف�ر×يف قول�ه:
ً
َ َ ْ ُ َ َْ ُ ً ََ ْ َ ََْ َ ّ ُ َْ ً َ ُ ْ ْ
ْ َ ْ َّ َ
���ل ِإن ُ���ه ك َان َم ْن ُصورا :قال:
وم���ن ق ِت���ل مظلوما فق���د جعلنا ِلو ِل ِي ِه س���لطانا فال يس ِ���رف ِ يف القت ِ
ه�و احلسين بن عيل×قتل مظلوم ًا ونح�ن أولياؤه ،والقائم منا إذا قام طلب بثأر احلسين

ف َيقت�ل حتى يقال ق�د أرسف يف القتل .وقال :املقتول احلسين×ووليه القائم ،واإلرساف
يف القتل :أن يقتل غري قاتله .إِ َّن ُه ك َ
َان َمن ُْصور ًا :فإنه اليذهب من الدنيا حتى ينترص برجل من

آل رسول اهلل ‘يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام».

ويف ال�كايف« :170/4:ع�ن رزي�ن ق�ال :قال أب�و عبد اهلل× :مل�ا ضرُ ب احلسين بن عيل

بالس�يف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأس�ه ،نادى مناد من بطنان العرش :أال أيتها األمة املتحرية

الضال�ة بعد نبيه�ا ،ال وفقكم اهلل ألضحى وال لفطر! قال :ثم قال أبو عبد اهلل× :فال جرم
واهلل ما وفقوا وال يوفقون حتى يثأر ثائر احلسني×».
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ْ
ُ َ ْ ُ ً ََ
تفسير ف�رات« :122/عن أيب جعفر×يف قوله تعاىلَ :و َم ْن ق ِتل َمظلوم���ا فق ْد َج َعل َنا ِل َو ِل ِّي ِه
ً
ْ
ْ َ َّ َ
ْ ًَ
ُس���ل َطانا فال ُي ْس ِرف ِ يف الق ْت ِل ِإن ُه ك َان َم ْن ُصورا :قال :سمى اهلل املهدي املنصور،كام سمى أمحد
حممد ًا ،وكام سمى عيسى املسيح×».
ويف تفسير القم�ي«َ :87/2:و َم ْ
���ن َع َاق َب :يعن�ي رس�ول اهلل‘ ِب ْثل َما ُع ِوق َ
���ب ِب ِه :يعني
مِ ِ
حسين ًا أرادوا أن يقتلوه .مُ َّث ُب ِغ َي َع َل ْي ِه َل َي ْن ُص َر َّن ُه ُ
اهلل :يعني بالقائم من ولده».
الخوارج على اإلمام المهدي ×
ت�دل األحادي�ث على أن احل�ركات املض�ادة لإلمام×ه�م مجاع�ة الس�فياين والبرتي�ة،

وأنه×يس�تعمل معهم الش�دة تنفيذ ًا لعهد جده‘ ..ففي النعماين« :231/عن زرارة ،عن

�مه يل أري�د القائم× ،فقال:إس�مه
أيب جعفر×ق�ال قل�ت
ٌ
له:صال�ح م�ن الصاحلني َس ِّ
إسمي ،قلت:أيسري بسرية حممد‘؟ قال :هيهات هيهات يا زرارة ما يسري بسريته! قلت:

جعلت فداك مل َ ؟ قال:إن رسول اهلل‘س�ار يف أمته بامل ِّن كان يتألف الناس ،والقائم يسير
بالقتل ،بذاك أمر يف الكتاب الذي معه ،أن يسير بالقتل واليس�تتيب أحد ًاٌ ،
ويل ملن ناواه».

ويف النعماين« :169/ع�ن عب�د اهلل بن عطاء ق�ال :قل�ت أليب جعفر الباق�ر× :أخربين عن

القائ�م× ،فق�ال :واهلل ما هو أنا ،وال الذي متدون إليه أعناقك�م .ال تعرف والدته .قلت:

اهلل‘هدَ َر ما قبله واستقبل».
بام يسري؟ قال :بام سار به رسول
َ

ويف النعماين« :299/عن يعقوب الرساج قال :س�معت أبا عبد اهلل×يقول :ثالث عرشة

مدين�ة وطائفة ،حي�ارب القائم أهلها وحياربونه:أهل مكة ،وأهل املدينة ،وأهل الش�ام ،وبنو

أمي�ة ،وأهل البرصة ،وأهل دس�ت ميس�ان ،واألكراد ،واألعراب ،وضب�ة ،وغنى ،وباهلة،
وأزد ،وأهل الري».

وق�د يكون املعنى أن أعداء اإلمام×يكونون كأهل هذه البالد يف ذلك العرص ،حيث كانوا

أعداء ألهل البيت^.
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البتريون أول الخوارج على اإلمام ×
أول خارجة عىل اإلمام املهدي×يف العراق ،البرتية الذين يقولون نتوىل أهل البيت^وال

نتربأ من ظامليهم!

ففي دالئل اإلمامة« :241/عن أيب اجلارود أنه س�أل اإلمام الباقر×:متى يقوم قائمكم؟

قال :يا أبا اجلارود التدركون! فقلت :أهل زمانه؟ فقال :ولن تدرك أهل زمانه! يقوم قائمنا

باحل�ق بعد إياس من الش�يعة ،يدع�و الناس ثالث ًا فال جييبه أحد ،ف�إذا كان اليوم الرابع تعلق
بأستار الكعبة فقال :يا رب انرصين ،ودعوته التسقط ،فيقول تبارك وتعاىل للمالئكة الذين

نرصوا رسول اهلل يوم بدر ومل حيطوا رسوجهم ومل يضعوا أسلحتهم فيبايعونه ،ثم يبايعه من

الناس ثالث مائة وثالثة عرش رجالً! يسري إىل املدينة فيسري الناس ،ويسري إىل الكوفة فيخرج
منها س�تة عش�ـر ألف ًا من البرتية شاكني يف السلاح ،قراء القرآن ،فقهاء يف الدين ،قد قرحوا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

جباههم وش�مروا ثیاهبم ،وعمهم النف�اق ،وكلهم يقولون :يا ابن فاطمة إرجع ال حاجة لنا
فيك ،فيضع السيف فيهم عىل ظهر النجف عشية االثنني من العرص إىل العشاء ،فيقتلهم أرسع

من جزر جزور ،فال يفوت منهم رجل ،وال يصاب من أصحابه أحد ،دماؤهم قربان إىل اهلل.
ث�م يدخ�ل الكوفة فيقت�ل مقاتليها حتى ي�رىض اهلل تعاىل .قال فلم أعق�ل املعنى ،فمكثت

قليالً ،ثم قلت :جعلت فداك وما يدريه متى يرىض اهلل عز وجل ؟ قال :يا أبا اجلارود إن اهلل
أوح�ى إىل أم موس�ى وهو خري من أم موس�ى ،وأوحى اهلل إىل النحل وه�و خري من النحل،
فعقلت املذهب فقال يل:أعقلت املذهب؟ قلت :نعم».

ويف اإلرش�اد« :364/روى أبو اجلارود عن أيب جعفر×يف حديث طويل أنه قال :إذا قام

القائم سار إىل الكوفة ،فيخرج منها بضعة عرش ألف ًا يدعون البرتية عليهم السالح ،فيقولون
ل�ه :إرج�ع من حيث جئت فال حاج�ة لنا يف بني فاطمة ،فيضع فيهم الس�يف حتى يأيت عىل
آخرهم .ثم يدخل الكوفة فيقتل هبا كل منافق مرتاب وهيدم قصورها ،ويقتل مقاتلتها حتى

يرىض اهلل عز وعال».

ويف البحار« :387/52:من كتاب الفضل عن أيب عبد اهلل×قال :يقدم القائم× حيت يأيت

النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياين وأصحابه والناس معه ،وذلك يوم األربعاء،
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فيدعوهم ويناش�دهم حقه ،وخيربهم أنه مظلوم مقه�ور ويقول :من حاجني يف اهلل فأنا أوىل
الناس باهلل ،إىل آخر ما تقدم من هذا ،فيقولون :إرجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك ،قد

خربناكم واختربناكم ،فيتفرقون من غري قتال .فإذا كان يوم اجلمعة يعاود فيجئ سهم فيصيب
رج ً
ال من املسلمني فيقتله فيقال :إن فالن ًا قد قتل ،فعند ذلك ينرش راية رسول اهلل‘ ،فإذا
نش�ـرها انحط�ت عليه مالئك�ة بدر ،فإذا زالت الش�مس ه َّبت الريح ل�ه فيحمل عليهم هو
وأصحاب�ه ،فيمنحه�م اهلل أكتافه�م ويولون ،فيقتلهم حت�ى يدخلهم أبي�ات الكوفة وينادي
مناديه :أال ال تتبعوا مولي ًا والجتهزوا عىل جريح ،ويسير هبم كام سارعيل× يوم البرصة».
أق�ول :لع�ل أكثر هؤالء البرتية أصلهم ش�يعة ،وه�م خي ِّطئون اإلمام×إلعالن�ه موقفه من

أيب بك�ر وعم�ر ،ألن ذلك برأهيم خطأ ،يس�بب لإلمام×خس�ارة ش�عبية .وت�دل األحاديث
ومنط�ق األمورعىل أن تل�ك الفرتة تكون فرتة حتول يف الوالءات إىل اإلمام×وعنه! ففي غيبة

النعماين« :317/ع�ن إبراهيم بن عب�د احلميد قال :أخربين من س�مع أب�ا عبد اهلل×يقول:
إذا خ�رج القائ�م خ�رج م�ن ه�ذا األم�ر من كان ي�رى أنه م�ن أهل�ه ،ودخل فيه ش�به عبدة

الشمس والقمر».

وي�دل الن�ص التايل على أن البرتية كعب�دة األوثان ألهن�م يعبدون أش�خاص ًا وال يعبدون اهلل

تع�اىل ،ففي غيبة الطويس« :273/عن أيب بصري :قال أب�و عبد اهلل× :لينرصن اهلل هذا األمر

بمن ال خالق له ،ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم عىل عبادة األوثان».

آخر خارجة تخرج عليه من المقدادية في بعقوبة!
ذكرت األحاديث أن خوارج رميلة الدسكرة آخر فئات اخلوارج عىل املهدي× وأخطرهم،

وأن قائدهم يكون فرعون ًا وشيطان ًا ،وهو من املوايل أي غري العرب!

ومر هبم
فف�ي م�روج الذهب «« :»418/2باب ذكر حروبه×مع أهل النهروان :ثم ركب َّ

غرهم؟ قال :الش�يطان وأنفس
غركم ،قيل :وم�ن َّ
وه�م رصع�ى ،فقال :لقد رصعكم م�ن َّ

الس�وء .فق�ال أصحابه :ق�د قطع اهلل دابرهم إىل آخ�ر الدهر ،فقال :كال وال�ذي نفيس بيده،
وإهنم لفي أصالب الرجال وأرحام النساء ،ال خترج خارجة إال خرجت بعدها مثلها ،حتى
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خترج خارجة بني الفرات ودجلة مع رجل يقال له األش�مط ،خيرج إليه رجل منا أهل البيت

فيقتله .وال خترج بعدها خارجة إىل يوم القيامة» .واألشمط :الذي يف شعر رأسه بياض وسواد.

ويف صحي�ح اب�ن أيب ش�يبة« :673/8:ع�ن عبيد اهلل بن بشير ب�ن جرير البجلي :قال عيل:

إن آخر خارجة خترج يف اإلسالم بالرميلة رميلة الدسكرة ،فيخرج إليهم ناس فيقتلون منهم

ثلث� ًا ويدخ�ل ثلث ويتحصن ثل�ث يف الدير دير مرمار ،فمنهم األش�مط ،فيحرصهم الناس

فينزلوهنم فيقتلوهنم .فهي آخر خارجة خترج يف اإلسالم».

ويف البصائ�ر« :336/عن يونس بن ظبيان عن اإلم�ام الصادق× :أول خارجة خرجت

بح�ران وخرجت
على موس�ى بن عم�ران بمرج دابق وهو بالش�ام ،وخرجت عىل املس�يح َّ

على أمرياملؤمنني×بالنه�روان ،وخترج عىل القائم بالدس�كرة دس�كرة املل�ك .ثم قال يل:

كيف مالح دير بني ماكي مالح ،يعني عند قريتك وهو بالنبطية ،وذاك أن يونس كان من قرية
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

دير بني ما ،يقال :الدسكرة التي عند دير بني ما».

أقول :دس�كرة امللك :يف حمافظة بعقوبة بالعراق قرب املقدادية ،بل يبدو أهنا املقدادية نفسها.

ويف أنس�اب الس�معاين« « :»476/2يقال هلا دس�كرة املل�ك ،وهي قرية كبيرة تنزهلا القوافل،

وبت هب�ا ليلتين» .ويف معج�م البلدان«:455/2:قرية يف
نزل�ت هب�ا يف التوج�ه واإلنصـراف ُّ
طريق خراس�ان قريبة من شهرابان،وهي دسكرة امللك ،كان هرمز بن سابور بن أردشري بن
بابك يكثر املقام هبا ،فسميت بذلك».

ويف غيبة الطويس« :283/عن الفضل بن شاذان عن أيب بصري ،عن اإلمام الصادق×قال:

إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر هبدم املس�اجد األربعة حتى يبلغ أساس�ها ويصريها عريش� ًا
ف هلا ،كام كانت عىل عهد رسول اهلل‘،
كعريش موسى ،وتكون املساجد كلها جمَ َّاء ال شرَُ َ

ويوس�ع الطريق األعظم فيصري س�تني ذراع ًا ،وهيدم كل مسجد عىل الطريق ،ويسد كل كوة
إىل الطري�ق وكل جن�اح وكنيف ومي�زاب إىل الطري�ق ،ويأمر اهلل الفل�ك يف زمانه فيبطئ يف

دوره حت�ى يكون اليوم يف أيامه كعرشة من أيامكم ،والش�هر كعرشة أش�هر ،والس�نة كعرش

سنني من سنيكم.

ثم ال يلبث إال قلي ً
ال حتى خيرج عليه مارقة املوايل برميلة الدسكرة عرشة آالف ،شعارهم:
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ي�ا عثامن يا عثامن ،فيدعو رج ً
ال من املوايل فيقلده س�يفه فيخ�رج إليهم فيقتلهم حتى ال يبقى

منهم أحد ،ثم يتوجه إىل كابل ش�اه وهي مدينة مل يفتحها أحد قط غريه ،فيفتحها ،ثم يتوجه

إىل الكوف�ة فينزهل�ا وتك�ون داره ،ويبهرج س�بعني قبيلة م�ن قبائل الع�رب» .ومارقة املوايل:

أي من غري العرب ،أو قائدهم غريعريب.

وذك�رت رواية أن آخر خارجة عىل اإلمام×تكون يف الكوفة ،ففي تفسير العيايش،56/2:

ع�ن عبد األعلى احللبي ،عن اإلمام الباقر×م�ن حديث طويل« :واهلل ل�كأين أنظر إليه وقد
أس�ند ظه�ره إىل احلجر ،ثم ينش�د اهلل حقه ث�م يقول :يا أهي�ا الناس :من حياجن�ي يف اهلل فأنا
أوىل الن�اس ب�اهلل ،ومن حياجن�ي يف آدم فأنا أوىل الن�اس بآدم .يا أهيا الن�اس :من حياجني يف

ن�وح فأن�ا أوىل الناس بنوح .ياأهيا الن�اس :من حياجني يف إبراهيم فأن�ا أوىل بإبراهيم .يا أهيا

الناس :من حياجني يف موس�ى فأنا أوىل الناس بموس�ى .يا أهيا الناس :من حياجني يف عيسى
فأن�ا أوىل الناس بعيس�ى .ي�ا أهيا الناس :من حياجني يف حممد فأن�ا أوىل الناس بمحمد‘.

ي�ا أهي�ا الناس :م�ن حياجن�ي يف كتاب اهلل فأن�ا أوىل بكت�اب اهلل ،ث�م ينته�ى إىل املقام...قال

أبو جعفر× :يقاتلون واهلل حتى ُي َو َّحدَ اهلل وال ُيرشك به شيئ ًا ،وحتى خترج العجوز الضعيفة
م�ن املرشق تريد املغ�رب وال ينهاها أحد ،وخيرج اهلل من األرض بذرها ،وينزل من السماء

قطرها ...فبينا صاحب هذا األمر قد حكم ببعض األحكام وتكلم ببعض السنن ،إذ خرجت
خارجة من املسجد يريدون اخلروج عليه ،فيقول ألصحابه :انطلقوا فتلحقوا هبم يف التامرين

فيأتون�ه هب�م أرسى فيأمر هبم فيذبحون .وهي آخر خارجة خت�رج عىل قائم آل حممد‘».
وحيتم�ل أن يك�ون ه�ؤالء ج�ز ًء م�ن خ�وارج رميل�ة الدس�كرة ،فيقب�ض عليه�م يف الكوف�ة.

تصفية اإلمام ×للعراق وتطهيره من أعدائه
بع�د القض�اء على آخرخارج�ة يف التاري�خ ،يتنف�س الع�راق الصع�داء يف ظ�ل س�لطة

اإلم�ام امله�دي× ،ويدخل حي�اة جدي�دة بصفته عاصم�ة اإلم�ام× ،وحمط أنظ�ار العامل.

ث�م تصبح الكوفة والس�هلة واحليرة والنجف وكربالء حمالت ملدينة واح�دة ،يرتدد ذكرها عىل

ألسنة شعوب العامل وقلوهبم ،ويقصدها القاصدون من أقايص املعمورة ليلة اجلمعة ،ويبكرون

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور

العراق العاصمة

قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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ألداء صالة اجلمعة خلف املهدي×يف مس�جده العاملي ذي األلف باب ،فال يكاد املس�لم جيد
موضع� ًا للصالة بني ماليين القاصدين .واألحاديث عن التط�ور يف مركز عاصمته×كثرية،
ال يتسع هلا املجال هنا.

وبتصفيته العراق وضمه إىل دولته ،تكون دولته×شملت اليمن واحلجاز وإيران والعراق،

ومعها بالد اخلليج .ويف تلك الفرتة يأتيه اخلراس�اين وقائد جيش�ه ش�عيب ،فيبايعه ويسلمه راية
إيران .ويبدو أن مظاهرات املس�لمني يف تركيا املؤي�دة لإلمام× جتربحكومتهم عىل أن يطلبوا
منه إرس�ال ممثل له ليحل املش�كلة بينها وبني الناس ،فريس�ل أحد أصحابه إىل تركيا ،ويتفقون

عىل حكومة موالية لإلمام×.

وبذلك يتفرغ ألعدائه اخلارجيني ،فيتوجه عىل رأس جيش�ه إىل الش�ام حتى ينزل مرج عذراء

قرب دمشق ،استعداد ًا للمعركة مع السفياين ووراءه واليهود والروم ،وهي معركة فتح القدس،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كام يأيت يف أحداث حركة ظهوره×.

عاصمته ×الكوفة ،وسيكون لكربالء شأن عظيم
يف بح�ار األن�وار« :11/53:ق�ال املفضل :قلت :يا س�يدي فأين تك�ون داراملهدي وجمتمع

املؤمنني؟ قال :دارملكه الكوفة ،وجملس حكمه جامعها ،وبيت ماله ومقسم غنائم املسلمني
مس�جد الس�هلة ،وموضع خلواته الذكوات البيض من الغريني .قال املفضل :يا موالي كل

املؤمنين يكون�ون بالكوفة؟ قال :إي واهلل اليبقى مؤم�ن إال كان هبا أو حواليها «ويف رواية:
حي�ن اليه�ا» وليبلغن جمالة فرس منها ألفي درهم ،وليودن أكثر الناس أنه اشترى شبر ًا من
أرض الس�بع بشبر من ذهب «الس�بع من خطط مه�دان» ولتصرين الكوفة أربعة ومخسين

ا وليجاورن قصوره�ا كربالء ،وليصِّي�رِّ ن اهلل كربالء معق ً
ميل ً
ال ومقام ًا ختتل�ف فيه املالئكة

واملؤمنون ،وليكونن هلا شأن من الشأن ،وليكونن فيها من الربكات ما لو وقف مؤمن ودعا

ربه بدعوة ألعطاه اهلل بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا ألف مرة ».

ومعن�ى جمل�س حكمه يف مس�جد الكوف�ة :أي الذي يبني�ه× .والذك�وات البيض :موضع

اعتكافه للعبادة الربوات البيضاء جنويب النجف .وأربعة ومخسني ميالً :نحو ثامنني كيلومرت.
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ويف غيب�ة الط�ويس« :273/ع�ن عب�د اهلل بن اهلذي�ل قال :التقوم الس�اعة حت�ى جيتمع كل

مؤمن بالكوفة» .وروى ابن س�عد ،10/6:عن عبد اهلل بن عمرو قال :إن أسعد الناس باملهدي

أهل الكوفة .ونحوه ابن أبی شيبة.188/12:

ويف التهذي�ب« :253/3:ع�ن حب�ة الع�رين ق�ال :خ�رج أمرياملؤمنني×إىل احليرة فقال:

بنني
لتصلن هذه هبذه ،وأومأ بيده إىل الكوفة واحلرية ،حتى يباع الذراع فيام بينهام بدنانري ،ول ُي َّ
باحلرية مسجد له مخس مائة باب يصيل فيه خليفة القائم «نائبه يف الصالة» ألن مسجد الكوفة

ليضيق عنهم ،وليصلني فيه اثنا عرش إمام ًا عدالً.

قلت :يا أمرياملؤمنني ويس�ع مس�جد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟ قال :تبنى له

أربع مس�اجد مس�جد الكوفة أصغرها ،وهذا ومس�جدان يف طريف الكوفة م�ن هذا اجلانب
وهذا اجلانب ،وأومأ بيده نحو البصـريني والغريني».

ويف كامل الزيارات« :30/عن أيب بكر احلرضمي ،عن أيب عبد اهلل×أو عن أيب جعفر×

أي بق�اع األرض أفض�ل بع�د ح�رم اهلل عز وج�ل وح�رم رس�وله‘؟
ق�ال :قل�ت ل�هُّ :
فق�ال :الكوف�ة ي�ا أب�ا بك�ر ،ه�ي الزكي�ة الطاهرة ،فيه�ا قب�ور النبيني املرس�لني وقب�ور غري
املرس�لني واألوصياء الصادقني .وفيها مس�جد س�هيل ال�ذي مل يبعث اهلل نبي� ًا إال وقد صىل

في�ه ،ومنه�ا يظه�ر ع�دل اهلل ،وفيه�ا يك�ون قائم�ه والقوام م�ن بعده ،وه�ي من�ازل النبيني
واألوصياء والصاحلني».

ويف ال�كايف« :495/3:ع�ن صالح بن أيب األس�ود ق�ال :قال أبوعبد اهلل×وذكر مس�جد

السهلة فقال :أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله».

ويف ال�كايف« :571/4:ع�ن أبان بن تغلب قال :كنت م�ع أيب عبد اهلل×فمر بظهر الكوفة

ال فصىل ركعتني ،ثم سار قلي ً
فنزل فصىل ركعتني ،ثم تقدم قلي ً
ال فنزل فصىل ركعتني ثم قال:
ه�ذا موضع قرب أمرياملؤمنين× ،قلت :جعلت ف�داك واملوضعني اللذي�ن صليت فيهام؟

قال :موضع رأس احلسني×وموضع منزل القائم».

وق�د يك�ون من�زل املهدي×هن�اك ق�رب معتكف�ه يف الذك�وات البي�ض ،وق�د يك�ون

موض�ع منبره عن�د أول وروده اىل الع�راق ،كما يف الرواي�ة التالي�ة ويف التهذي�ب،34/6:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور

العراق العاصمة

قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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ع�ن مب�ارك اخلباز قال :قال يل أب�و عبد اهلل×:أرسجوا البغل واحلمار يف وقت ما قدم وهو

يف احليرة ،ق�ال :فرك�ب وركبت حت�ى دخل اجلرف ،ثم ن�زل فصىل ركعتني ث�م تقدم قلي ً
ال
آخ�ر فصلى ركعتني ،ثم تقدم قليل ً
ا آخر فصىل ركعتني ،ثم ركب ورج�ع فقلت له :جعلت
فداك ما األولتني والثانيتني والثالثتني؟ قال :الركعتني األولتني موضع قرب أمرياملؤمنني×،

والركعتني الثانيتني موضع رأس احلسني× ،والركعتني الثالثتني موضع منرب القائم×».
ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :244/ع�ن ف�رات ب�ن األحن�ف ق�ال :كن�ت م�ع أيب عب�د اهلل×

ونح�ن نري�د زي�ارة قبر أمرياملؤمنني×،فلام رصن�ا إىل الثوية ن�زل فصىل ركعتين فقلت:
ي�ا س�يدي م�ا هذه الصلاة؟ فق�ال :هذا موض�ع منرب القائ�م أحبب�ت أن أش�كر اهلل يف هذا

املوض�ع ،ث�م مضى ومضي�ت معه حت�ى انته�ى إىل القائ�م الذي على الطريق فن�زل فصىل

ركعتني ،فقلت :ما هذه الصالة؟ قال :ها هنا نزل القوم الذين كان معهم رأس احلسني×

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مج�ال فأخذوا
يف صن�دوق ،فبع�ث اهلل عز وج�ل طير ًا فاحتمل الصن�دوق بام في�ه فمر هبم َّ

رأس�ه فجعلوه يف الصن�دوق ومحلوه ،فنزلت وصليت ها هنا .ث�م مىض ومضيت معه حتى
انته�ى إىل موضع فنزل وصلى ركعتني وقال :هاهنا قرب أمرياملؤمنين× ،أما إنه ال تذهب

األي�ام حت�ى يبعث اهلل رج ً
ال ممتحن ًا يف نفس�ه بالقتل يبني عليه حصن ًا فيه س�بعون طاق ًا ،قال
حبيب بن احلسين :س�معت هذا احلديث قبل أن يبنى عىل املوضع شئ ،ثم إن حممد بن زيد

وجه فبنى عليه ،فلم متض األيام حتى امتحن حممد يف نفسه بالقتل».

بيت اإلمام × الشخصي في منطقة مسجد السهلة
روى الراون�دي يف قصص�ه« :80/عن أيب بصريعن أيب عبد اهلل× :ي�ا أبا حممد كأين أرى

نزول القائم يف مسجد السهلة بأهله وعياله ،قلت :تكون منزله ؟ قال :نعم هو منزل إدريس
وم�ا بعث اهلل نبي ًا إال وقد صىل فيه ،واملقيم فيه كاملقيم يف فس�طاط رس�ول اهلل‘ ،وما من
مؤمن وال مؤمنة إال وقلبه حين إليه ،وما من يوم وال ليلة إال واملالئكة يأوون إىل هذا املسجد

يعبدون اهلل فيه .يا أبا حممد أما إين لو كنت بالقرب منكم ما صليت صالة إال فيه .ثم إذا قام

قائمنا انتقم اهلل لرسوله ولنا أمجعني».
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**

الفصل الثاني والعشرون

قسوة أعدائه
قسوة أعداء اإلمام املهدي × وشدته عليهم

َ
ُ
ال ّبد من استئصال الغدد السرطانية
أمرغري ممكن ،فق�د َّ
جتذرهؤالء
بالنظ�رة األوىل يب�دو أن تطهير األرض من الظل�م والظاملني ٌ

حتى تعودت األرض وأهلها عىل طغياهنم ،وتعودت عىل أنني املظلومني وآهاهتم ،فكأن وجود

الظاملني جز ٌء رضوري يف املجتمع.

غيرأن اهلل العلي�م احلكيم جعل لكل ش�ئ حد ًا ،وجعل للظلم هناية .فقد جاء يف تفسير قوله
َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
ََْ
ال ْجر ُم َ
الن َ
تع�اىلُ :ي ْع َر ُف مْ ُ
اص َواأل قد ِام .عن اإلم�ام الصادق ×قال:
و
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«اهلل يعرفهم ،ولكن نزلت يف القائم يعرفهم بسيامهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبط ًا».
«غيبة النعامين.»127/

وق�د ي�رى البعض أن قت�ل اإلم�ام املهدي×للظاملني قس�و ٌة وإفراط ،لكن�ه عملية جراحية

رضورية لتطهري املجتمعات منهم ،فلو اس�تعمل معهم اللني والعفو ملا انتهت مؤامراهتم! ولذا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أمر النبي‘ولده املهدي×يف عهده اليه بالشدة معهم .وال يخُ اف من املهدي×أن يقتل أحد ًا

مهدي من ربه ينظر بنوراهلل تعاىل ،فهو كاخلرضالذي
من الذين يؤمل اهتداؤهم وصالحهم ،ألنه
ٌّ
َ َّ
َ ُ َّ ْ ً
َ ْ َ ُ َ مْ َ ً
حة ِم ْن ِع ْن ِدنا َو َعل ْم َن ُاه ِم ْن لدن���ا ِعلما .بل اخلرض×وزيره ،وهو أمريه.
ق�ال اهلل في�ه :آتيناه ر

يف النعماين« :284/ع�ن املفض�ل ب�ن عم�ر قال :س�معت أب�ا عبداهلل×وقد ذك�ر القائم

فقل�ت :إين ألرج�و أن يك�ون أم�ره يف س�هولة ،فق�ال :اليكون ذل�ك حتى متس�حوا العلق

والعرق».ونح�وه ،285/وفي�ه :أنت�م الي�وم أرخ�ى ب�االً منك�م يومئ�ذ ،قال�وا :وكي�ف...

ويف البح�ار 358/52:و« :284كال وال�ذي نفسي بيده لو اس�تقامت ألحد عفو ًا الس�تقامت

لرس�ولاهلل‘حني أدميت رباعيته ُ
�ج يف وجهه! كال والذي نفس�ـي بيده حتى نمسح
وش َّ
نحن وأنتم العرق والعلق ،ثم مسح جبهته».

وق�ال الص�ادق×« :يلق�ى يف حرب�ه م�ا مل يل�ق رس�ول اهلل‘ ،إن رس�ول اهلل أتاه�م

وه�م يعب�دون حج�ارة منق�ورة وخش�ب ًا منحوت�ة ،وإن القائم×خيرجون علي�ه فيتأولون

علي�ه كت�اب اهلل ويقاتلون�ه عليه»«.أما واهلل ليدخل�ن عليهم عدله ج�وف بيوهتم كام يدخل
احلر وال َق ّر»« .النعامين.»296/

وأمام هذا التكذيب والعناد ،البد لإلمام× من اجتثاث الفاسدين.
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شدة اإلمام× على الظالمين
يف غيب�ة النعامين« :231/عن أيب خدجية ،ع�ن أيب عبد اهلل×قال :إن علي ًا×قال :كان يل

أن أقت�ل املويل وأجهز على اجلريح ،ولكني تركت ذلك للعاقبة م�ن أصحايب ،إن ُجرحوا مل
ُيقتلوا ،والقائم له أن يقتل املويل وجيهز عىل اجلريح».

ويف ال�كايف« :233/8:عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل×قال :إذا متنى أحدكم القائم

فليتمنه يف عافية ،فإن اهلل بعث حممد ًا‘رمحة ويبعث القائم نقمة».

ويف غيبة الطويس« :115/عن حييى بن العالء الرازي قال :س�معت أبا عبد اهلل× يقول:

ُينت�ج اهلل تع�اىل يف ه�ذه األم�ة رجل ً
ا مني وأن�ا منه ،يس�وق اهلل تعاىل ب�ه بركات السماوات
واألرض ،فتن�زل السماء قطره�ا ،وخت�رج األرض بذره�ا ،وتأم�ن وحوش�ها وس�باعها،
ويملأ األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،و َيقتل حت�ى يقول اجلاهل لو كان هذا

من ذرية حممد لرحم».

وروى ابن مح�اد :350/1:ع�ن عيل×قال«:يفرج اهلل الفتن برجل منا ،يس�ومهم خس�ف ًا،

ال يعطيهم إال الس�يف ،يضع الس�يف عىل عاتقه ثامنية أشهر هرج ًا ،حتى يقولوا واهلل ما هذا

من ولد فاطمة ،لو كان من ولدها لرمحنا .يغريه اهلل ببني العباس وبني أمية».

وقال ابن أيب احلديد يف رشح النهج«:58/7:وهذه اخلطبة ذكرها مجاعة من أصحاب السير

وهي متداولة منقولة مس�تفيضة ،خطب هبا عيل×بعد انقضاء أمر النهروان ،وفيها ألفاظ

مل يورده�ا ال�ريض& ،منها :فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا ،وإن اس�تنرصوكم

فانرصوه�م ،فليفرجن اهلل الفتنة برجل منا أهل البي�ت ،بأيب ابن خرية اإلماء ،ال يعطيهم إال

الس�يف هرج� ًا هرج ًا ،موضوع ًا عىل عاتقه ثامنية أش�هر حتى تقول قري�ش :لو كان هذا من
َ
ْ
ُ ُ ُ ُ
ولد فاطمة لرمحنا ،يغريه اهلل ببني أمية حتى جيعلهم حطام ًا ورفات ًاَ ،مل ُعو ِن َني أ ْي َن َما ث ِقفوا أ ِخذوا
َّ َ َ َ
ً
َ ُ َ َ َ َّ
ُ ّ ُ َ ْ ً َّ َ
َ
اهلل ت ْب ِديال».
اهلل ِ يف ال ِذ
ين خل ْوا ِم ْن ق ْبل َول ْن ِجتد ِل ُسن ِة ِ
َوق ِتلوا تق ِتيالُ ،سنة ِ
ويف ال�كايف« :431/1:ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قول اهلل عز وج�لَ :ح ىَّت إ َذا َر َأ ْوا َم���ا ُي َ
وع ُدونَ
ِ
َّ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ٌّ َ َ ً َ َ ْ َ ُ ُ ْ ً
ِإم���ا الع���ذاب و ِإما الس���اعة فس���يعلمون من هو ش���ر مكان���ا وأضعف جندا :م�ا يوعدون فهو
خ�روج القائم×وهو الس�اعةَ .ف َس� َي ْع َل ُم َ
ون :ذلك الي�وم وما نزل هبم م�ن عذاب اهلل عىل
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�ف ُجنْد ًا .قلت :قوله:
ش َمكَان ًا :يعني عند القائمَ ،و َأ ْض َع ُ
ي�دي قائم�ه فذلك قولهَ :م ْن ُه َ
�و رَ ٌّ
َ ُ ُ َ
اهلل ّال ِذ َ
ين ْاه َت َ���د ْوا ُه ً
دى؟ قال :يزيده�م ذلك اليوم هدى عىل ه�دى باتباعهم القائم
َو ي ِز ي���د
حيث ال جيحدونه وال ينكرونه».

ويف النعامين«:233/عن حممد بن مسلم قال :سمعت أبا جعفر×يقول :لو يعلم الناس ما

يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه ،مما يقتل من الناس! أما إنه ال يبدأ إال بقريش
فال يأخذ منها إال السيف ،وال يعطيها إال السيف ،حتى يقول كثري من الناس :ليس هذا من

آل حممد ولو كان من آل حممد لرحم».

ويف النعماين« :283/ع�ن بشير بن أيب أراك�ة النبال ،ولف�ظ احلديث عىل رواي�ة ابن عقدة

ق�ال :ملا قدمت املدين�ة انتهيت إىل منزل أيب جعفر الباقر×فإذا أن�ا ببغلته مرسجة بالباب،
فجلست حيال الدار ،فخرج فسلمت عليه فنزل عن البغلة وأقبل نحوي فقال :ممن الرجل؟
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فقل�ت :من أهل الع�راق ،قال :من أهيا؟ قلت :من أهل الكوف�ة ،فقال :من صحبك يف هذا
ويح هذه املرجئة
الطريق؟ قلت :قوم من املحدثة ،فقال :وما املحدثة؟ قلت :ا ُمل ْر ِجئة،فقالُ :
إىل م�ن يلج�ؤون غد ًا إذا قام قائمنا؟ قلت :إهنم يقولون :لو قد كان ذلك كنا وأنتم يف العدل

أرس نفاق ًا فال يبع�د اهلل غريه ،ومن أظهر ش�يئ ًا
س�واء ،فقال:م�ن ت�اب ت�اب اهلل عليه ،وم�ن َّ
أهرق اهلل دمه .ثم قال :يذبحهم والذي نفيس بيده كام يذبح القصاب ش�اته ،وأومأ بيده إىل

حلقه .قلت :إهنم يقولون :إنه إذا كان ذلك استقامت له األمور فال هيريق حمجمة دم ،فقال:

كال والذي نفيس بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إىل جبهته».
َ َ
ويف الكايف« :432/1:عن أيب احلسن املايض×قال :سألته..يف حديث :قلتَ :حت ِإذا َرأ ْوا
ً
َ َ ً َ ْ ُ
اب َو إ َّما َّ
َ ُ َُ َ
الس َاع َة َف َس َي ْع َل ُم َ
ون إ َّما ْال َع َذ َ
ون َم ْن ُه َو ش ٌّر َمكانا َوأض َعف ُج ْندا؟ قال :يعني
ِ
ما يوعد ِ
بذلك القائم وأنصاره».
ويف حلية األبرار« :597/2:حممد بن احلسن الشيباين يف كشف البيان قال :روي يف أخبارنا

عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل× ،أن هذه خمصوصة بصاحب األمر الذي يظهر يف آخر الزمان،
ويبيد اجلبابرة والفراعنة ،ويملك األرض رشق ًا وغرب ًا ،فيملؤها عدالً كام ملئت جور ًا».
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َّ
يبدأ اإلمام × بقتل كذابي الشيعة!
رجال الكيش« :299/عن املفضل بن عمر قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :لو قام قائمنا

لبدأ بكذايب الشيعة فقتلهم».

ويف االيضاح« :208/عن اإلمام الباقر×قال« :لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا

فيرضب أعناقهم».

ويف النعماين« :206/ع�ن مال�ك ب�ن ضم�رة :ق�ال أمرياملؤمنني×:ي�ا مالك ب�ن ضمرة

كي�ف أنت إذا اختلفت الش�يعة هكذا؟وش� َّبك أصابعه وأدخل بعضه�ا يف بعض .فقلت :يا
أمرياملؤمنين م�ا عند ذلك من خري! قال :اخلري كله عند ذلك ،يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا

فيقدم سبعني رج ً
ال يكذبون عىل اهلل ورسوله‘فيقتلهم ،ثم جيمعهم اهلل عىل أمر واحد».

ويف غيب�ة الط�ويس« :273/قال أب�و عبد اهلل× :لينرصن اهلل هذا األم�ر بمن ال خالق له،

ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم عىل عبادة األوثان».

أق�ول :يظهر أن هؤالء أصل الفتنة واالختالف داخل الش�يعة ،وال يبعد أن يكونوا من علامء

السوء املضلني والسياسيني املنحرفني! والسبعون عد ٌد حقيقي ،وحيتمل أن يكون تقريبي ًا.

هيبة اإلمام × ورعب أعدائه منه
روى النعماين« :239/ع�ن أيب عبد اهلل×أن�ه ق�ال :بين�ا الرج�ل على رأس القائ�م يأمره

وينه�اه إذ ق�ال :أدي�روه ،فيديرون�ه إىل قدام�ه فيأم�ر بضرب عنقه ،فلا يبق�ى يف اخلافقني

شئ إال خافه».

ومعناه :أن عقوبة اإلمام×تش�مل املنافقني املتسترين ،الذين قد يكون بعضهم قريبني منه

فيخونونه ،فيعرفهم بالنور الذي يف قلبه ،وينفذ فيهم حكم اهلل تعاىل.

وع�ن اإلم�ام الباقر×«:يق�وم القائ�م بأم�ر جدي�د وقضاء جدي�د ،عىل العرب ش�ديد.

ليس شأنه إال السيف ،واليستتيب أحد ًا ،والتأخذه يف اهلل لومة الئم» «البحار.»354/52:

واألمر اجلديد :اإلسالم الذي ابتعد عنه املسلمون ،حيييه املهدي×فيكون شديد ًا عىل الذين

يطيعون حكامهم.
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ويف النعامين« :236/عن سدير الصرييف ،عن رجل من أهل اجلزيرة كان قد جعل عىل نفسه

ن�ذر ًا يف جارية وج�اء هبا إىل مكة ،قال :فلقيت احلجبة فأخربهت�م بخربها ،وجعلت ال أذكر

ألحد منهم أمرها إال قال :جئني هبا وقد وىف اهلل نذرك .فدخلني من ذلك وحش�ة ش�ديدة،
فذك�رت ذلك لرج�ل من أصحابنا من أهل مك�ة فقال يل :تأخذ عني؟ فقل�ت :نعم ،فقال:
أنظر الرجل الذي جيلس بحذاء احلجر األس�ود وحوله الناس ،وهو أبو جعفر حممد بن عيل

ب�ن احلسين^فأته فأخربه هب�ذا األمر ،فانظر ما يق�ول لك فاعمل به ،ق�ال :فأتيته فقلت:
عيل نذر ًا لبيت اهلل يف يمني كانت
رمح�ك اهلل إين رج�ل من أهل اجلزيرة ومعي جارية جعلتها َّ
علي ،وق�د أتيت هبا وذك�رت ذلك للحجبة وأقبل�ت ال ألقى منهم أح�د ًا إال قال :جئني هبا

وق�د وىف اهلل ن�ذرك ،فدخلني من ذلك وحش�ة ش�ديدة! فقال :يا عب�د اهلل إن البيت ال يأكل
وال يرشب ،فبع جاريتك واستقص وانظر أهل بالدك ممن حج هذا البيت ،فمن عجز منهم
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ع�ن نفقت�ه فأعطه حتى يقوى عىل الع�ود إىل بالدهم ،ففعلت ذلك ثم أقبل�ت ال ألقى أحد ًا
من احلجبة إال قال :ما فعلت باجلارية؟ فأخربهتم بالذي قال أبو جعفر فيقولون :هو كذاب

جاه�ل الي�دري ما يقول ،فذك�رت مقالته�م أليب جعفر×فقال :قد بلغتن�ي ،تبلغ عني؟
فقل�ت :نع�م ،فقال :قل هلم :قال لكم أبو جعفر :كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم
وعلقت يف الكعبة ،ثم يقال لكم نادوا نحن رساق الكعبة! فلام ذهبت ألقوم قال :إنني لست

أنا أفعل ذلك ،وإنام يفعله رجل مني».

ويف البح�ار« :387/52:ع�ن أيب عبد اهلل×قال :يقتل القائم×حتى يبلغ الس�وق قال:

فيق�ول له رجل م�ن ولد أبيه :إنك لتجف�ل الناس إجفال النعم ،فبعهد من رس�ول اهلل‘

أو بماذا؟ قال :وليس يف الناس رجل أش�د منه بأس� ًا ،فيقوم إليه رجل م�ن املوايل فيقول له:

لتسكت َّن أو ألرضب َّن عنقك! فعند ذلك خيرج القائم×عهد ًا من رسول اهلل‘».

ومعنى من ُولد أبيه :علوي النس�ب .إجفال النعم :ختويف الغنم .حتى يبلغ الس�وق :س�وق

املدينة ،أو مكان ًا إسمه السوق.

ويف رواية أن الذي يأمر املعرتض بالسكوت هو «املوىل الذي يتوىل البيعة» أي املسؤول عن أخذ

البيعة من الناس لإلمام املهدي× .فعن اإلمام الباقر×قال« :حتى إذا بلغ الثعلبية قام إليه
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رجل من صلب أبيه ،وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا األمر،

فيقول :يا هذا ما تصنع؟ فواهلل إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رس�ول اهلل|

أم بماذا؟ فيق�ول املوىل الذي ويل البيعة :واهلل لتس�كتن أو ألرضبن الذي في�ه عيناك .فيقول

ل�ه القائم :اس�كت يافلان .إي واهلل إن معي عهد ًا من رس�ول اهلل‘هات يافلان ال َع ْيبة
أو الزنفيلج�ة ،فيأتي�ه هبا فيقرؤه العهد من رس�ول اهلل‘فيقول :جعلن�ي اهلل فداك أعطني

رأس�ك أقبل�ه فيعطي�ه رأس�ه فيقبل بين عينيه ث�م يق�ول :جعلني اهلل ف�داك جدد لن�ا بيعة،
فيجدد هلم بيعة»« .البحار.»343/52:

والع ْيبة والزنفيلجة :الصندوق الصغري .الثعلبية:مكان بالعراق من جهة احلجاز.

البصائ�ر« :78/عن أيب محزة قال :س�ألت أبا جعفر×يف حديث يف تفسير عدة آيات إىل
ُ َ
أن قال :وأما قولهَ :ح ّىَت إ َذا َفر ُحوا َبا أ ُوتوا أ َخ ْذ َن ُاه ْم َب ْغ َت ًة َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ِل ُس َ
ون يعني قيام القائم».
ِ ِ مِ
ِ
ذل أعداء اإلمام المهدي ×
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
اهلل أ ْن ُيذك َر
اجد ِ
تفسير التبيان«:420/1:عن الس�دي يف قوله تعاىل :ومن أظلم مِمن منع مس ِ
هَ
َ نَ هَ
ُّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ هَ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
ف َهيا ُ
َ
ُ
الد ْن َيا ِخ ْز ٌي َو ُلمْ
ْ
اس ُه َو َس َعى ِ يف خر هِابا أول ِئك ما كان لم أن يدخلوها ِإال خا ِئ ِفي لم ِ يف
ِ
َ
اآلخ َر ِة َعذ ٌ
اب َع ِظ ٌمي :خزهيم يف الدنيا أهنم إذا قام املهدي وفتحت قسطنطينية قتلهم».
ِ يف ِ
وخريدة العجائب ،260/ومالحم ابن طاووس ،143/وليس فيه :وفتح القسطنطينية.

ويف خمترص البصائر ،200/أن أعداء املهدي×يفرون منه إىل الروم.
َ
ْ
ويف تفسير القمي ،68/2:يف تفسير قوله تعاىلَ :ف َل َّما أ َح ُّس���وا َبأ َس َ���نا إ َذا ُه ْم ِم هْ َنا َي ْر ُك ُض َ
ون ال
ِ
ُ
َ
َت ْر ُك ُضوا َو ْارج ُعوا إ ىَل َما أ ْتر ْف مُ ْت ِف ِيه َو َم َس���ا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْس���أ ُل َ
ون .قال «:يعني الكنوز التي كنتم
ِ
ِ ِ
مَ
ً
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
تكنزونَ .ق ُالوا َيا َو ْيل َنا إ ّنا ك ّنا ظ ِال َنيَ .فا َزال ْت ِتل َك َد ْع َو ُاه ْم َحت َج َعل َن ُاه ْم َح ِصيدا َخ ِام ِد َ
ين.
ِ

اليبقى منهم خمرب..ال تبقى منهم عني تطرف».

ويف الكايف« :227/8:عن سالم بن املستنريقال :سمعت أبا جعفر×حيدث :إذا قام القائم

ع�رض اإليمان عىل كل ناصب ،فإن دخل فيه بحقيقة وإال رضب عنقه أو يؤدي اجلزية ،كام
يؤدهيا اليوم أهل الذمة ،ويشد عىل وسطه اهلميان ،وخيرجهم من األمصار إىل السواد».
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ويف خمتصر البصائ�ر« :212/ع�ن أيب مح�زة الثمايل قال :س�معت أب�ا جعفر حمم�د بن عيل

يق�ول :ل�و قد خ�رج قائم آل حمم�د^ ،لنرصه اهلل باملالئكة املس�ومني واملردفين واملنزلني
والكروبيین ،ويكون جربئيل أمام�ه ،وميكائيل عن يمينه ،وإرسافيل عن يس�اره ،والرعب

مسيرة ش�هر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شامله .واملالئكة املقربون حذائه .أول من يبايعه

حمم�د رس�ول اهلل |وعيل صلوات اهلل عليه الثاين .معه س�يف خمترط ،يفتح اهلل له الروم
والصين والترك والديلم والس�ند واهلند وكابل ش�اه واخلزر .يا أبا محزة ال يق�وم القائم إال

على خوف ش�ديد وزالزل وفتنة وبلاء يصيب الن�اس وطاعون قبل ذلك ،وس�يف قاطع
بني العرب ،واختالف ش�ديد بني الناس ،وتش�تت يف دينهم ،وتغري من حاهلم ،حتى يتمنى
املتمني املوت صباح ًا ومسا ًء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعض ًا.

وخروج�ه إذا خ�رج عن�د اإلي�اس والقن�وط ،في�ا طوبى مل�ن أدرك�ه وكان م�ن أنصاره،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

والويل كل الويل ملن ناواه وخالف أمره ،وكان من أعدائه .ثم قال :يقوم بأمر جديد وكتاب
جدي�د وس�نة جديدة وقض�اء جديد ،عىل العرب ش�ديد ،ليس ش�أنه إال القتل ،اليس�تتيب

أحد ًا ،وال تأخذه يف اهلل لومة الئم».

َ
تأوي�ل اآليات« :550/2:عن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر×قال :قوله عز وجلَ :وت َر ُاه ْم
ُّ
َُْ ُ َ َ
َ
َ
الذ ّل َي ْن ُظ ُر َ
ون ِم ْن َط ْر ٍف خ ِ ي ّف :يعني إىل القائم عجل اهلل فرجه».
اش ِع َني ِم َن
ون َعل هْ َيا خ
يعرض
ِ
ِ
ٍ
َ
ً
َ ُ
َ
اش َعة أ ْب َص ُار ُه ْم ت ْر َهق ُه ْم
ويف تأويل اآليات« :726/2:عن أيب جعفر×يف قوله عز وجل :خ ِ
ذ َّل ٌة َذل َك ْال َي ْو ُم َّالذي َك ُانوا ُي َ
وع ُد َ
ون :قال :يعني يوم خروج القائم×».
ِ
ِ ِ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
ين :فذلك
تفسير فرات« :194/عن أيب عب�د اهلل×يف قوله تع�اىلَ :وكنا نك ِذ ُب ِب َي ْ���و ِم ِ
الد ِ
مَ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َّ
ىَّ َ َ َ ْ ُ
���اف ِع نَي:
ي�وم القائم وهو ي�وم الدينَ ،حت أتان���ا ال َي ِق ني :أيام القائمَ ،فا تنف ُعه ْم ش���فاعة الش ِ

فام تنفعهم شفاعة ملخلوق ،ولن يشفع فيهم رسول اهلل‘يوم القيامة».

خط بني أمية وبني العباس يستمر

الى ظهور المهدي×

ينبغ�ي اإللف�ات إىل أن كل األحادي�ث الت�ي تذك�ر أن اإلم�ام املهدي×يقاتل بن�ي أمية أو

بني العباس ،فهي تقصد أتباعهم وخطهم يف ظلم أهل البيت^ .وتوجد قرائن عديدة لفظية
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ومعنوية عىل ذلك ،كالذي ما رواه النعامين« :302/عن عيل بن أيب محزة قال :زاملت أبا احلسن

موس�ى بن جعفر×بني مكة واملدينة فقال يل يوم ًا :يا عيل لو أن أهل السماوات واألرض

خرجوا عىل بني العباس لس�قيت األرض بدمائهم حتى خيرج الس�فياين ،قلت له :يا سيدي
أم�ره م�ن املحتوم؟ قال :نع�م ،ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأس�ه وقال :ملك بن�ي العباس مكر
مر به شئ».
وخداع ،ويذهب حتى يقال مل يبق منه شئ ،ثم يتجدد حتى يقال ما ّ

وروى النعامين ،303/رصحي ًا« :عن احلس�ن بن اجلهم قال :قلت للرضا× :أصلحك اهلل

إهنم يتحدثون أن الس�فياين يقوم وقد ذهب س�لطان بني العباس فقال :كذبوا إنه ليقوم وإن

سلطاهنم لقائم».

ويف اإلرشاد« :364/عن أيب عبد اهلل×قال :إذا قام القائم من آل حممد صلوات اهلل عليهم

أق�ام مخس مائ�ة من قريش فرضب أعناقهم ،ثم أقام مخس مائ�ة فضـرب أعناقهم ،ثم مخس
مائ�ة أخرى ،حتى يفعل ذلك س�ت مرات! قلت :ويبلغ عدد ه�ؤالء هذا؟ قال :نعم منهم،

ومن مواليهم».

مر احلسين
ويف غيبة الطويس«:116/عن عبيد اهلل بن رشيك يف حديث له اخترصناه ،قالَّ :

عىل حلقة من بني أمية وهم جلوس يف مسجد الرسول ،فقال :أما واهلل ال تذهب الدنيا حتى
يبع�ث اهلل مني رج ً
ال يقتل منكم ألف ًا ومع األلف ألف ًا ومع األلف ألف ًا! فقلت :جعلت فداك

إن ه�ؤالء أوالد ك�ذا وك�ذا اليبلغون هذا! فق�ال :وحيك يف ذلك الزمان يك�ون الرجل من
صلبه كذا وكذا رجالً ،وإن موىل القوم من أنفسهم».

فه�ذه األحادي�ث تنص عىل اس�تمرار حك�م بني أمية وبن�ي العباس إىل ظه�ور املهدي×،

م�ع أن االئم�ة^ أخبروا بانتهاء ملك بني أمي�ة ،فال بد أن يكون مقصوده�م خطهم املعادي

ألهل البيت^وأنه سيستمر إىل ظهور املهدي.#

ويض�اف إىل ه�ذه القرينة املعنوية قرائ�ن لفظية تذكر حكم آل فالن قب�ل ظهوره× ،كام يف

ق�رب اإلس�ناد :164/عن اإلمام الرضا×« :إن قدام ه�ذا األمر عالمات ،حدث يكون بني
احلرمني،قلت :مااحلدث؟ قال :عصبة تكون ،و َيقتل فالن من آل فالن مخسة عرش رجالً».

«أال أخربك�م بآخر ملك بني فالن؟ قلنا :بىل ی�ا أمرياملؤمنني .قال :قتل نفس حرام يف بلد
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حرام ،من قوم من قريش .والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما هلم ملك بعده غريمخسة عرش ليلة».
و يف ال�كايف ،337/1:ع�ن اإلمام الص�ادق×« :إن للغالم غيبة قب�ل أن يقوم ..ثم قال :يا

زرارة البد من قتل غالم باملدينة ،قلت :جعلت فداك أليس يقتله جيش السفياين؟ قال :ال،

ولك�ن يقتله جي�ش آل بني فالن ،جيئ حتى يدخل املدينة فيأخذ الغالم فيقتله ،فإذا قتله بغي ًا
وعدوان ًا وظل ًام اليمهلون فعند ذلك توقع الفرج إن شاء اهلل».

يقيم اإلمام × ّ
حد اهلل تعالى على كثير من المنافقين
التهذيب« :172/6:عن أيب محزة :قال أبو عبد اهلل× :ولو قد قام القائم×ما احتاج إىل

مساءلتكم عن ذلك ،وألقام يف كثري منكم من أهل النفاق حد اهلل» .ومعناه أنه يقيم احلد عىل

منافقني يتخلفون عنه ،وليس عىل كل عاص!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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**

الفصل الثالث والعشرون

اإلیرانیون أنصاره
اإليرانيون يف عصر ظهور املهدي ×

كثرة األحاديث ُ
السنية في مدح اإليرانيين
نالحظ أن مصادر املذاهب السنية مليئة باألحاديث يف مدح الفرس ،حتى تستطيع أن تؤلف

كتاب� ًا يف األحادي�ث الصحيح�ة عنده�م يف مناق�ب الف�رس وتفضيله�م عىل الع�رب .بينام هي
يف مصادرن�ا قليل�ة .وس�بب ذل�ك أن الفرس كانوا مع الس�لطة ،وأسس�وا هلا املذاه�ب ،مقابل
مذهب أهل البيت^ ،ودونوا هلا املصادر!

ومن أش�هر أحاديثهم يف مدح الفرس ،حديث« :الغنم الس�ود والبيض» :الذي رواه اإلمام

احلاف�ظ أب�و نعيم األصفهاين يف كتابه ذك�ر أصبهان ،عن أيب هريرة ،والنعامن بن بشير ،ومطعم

ب�ن جبري ،وأيب بك�ر ،وابن أيب ليلى ،وحذيفة ،عن النب�ي‘ ،واللفظ حلذيف�ة ،أنه‘قال:

«إين رأي�ت الليل�ة كأن غن ًام س�ود ًا تتبعني ،ثم أردفها غنم بيض حتى مل َأر الس�ود فيها! فقال
أب�و بك�ر :هذه الغنم الس�ود العرب تتبعك ،وه�ذه الغنم البيض هي العج�م تتبعك ،فتكثر

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حتى الترى العرب فيها! فقال رس�ول اهلل‘ :هكذا عَبرَّ ها امل َلك» .أي هكذا فرسها امللك

جربئيل أو غريه.

وحديث« :ألنا أوثق هبم منكم» الذي رواه أبو نعيم يف املصدر املذكور ،12/عن أيب هريرة قال:

«ذكرت املوايل أو األعاجم عند رسول اهلل‘فقال :واهلل ألنا أوثق هبم منكم أو من بعضكم»!
وقوله« :أو من بعضكم» إضافة من الراوي حلفظ ماء وجه العرب!

وحدي�ث« :لوكان العلم واإليامن يف الثريا» رواه أمحد وعبد الرزاق ،66/11:عن أيب هريرة:

قال رسول اهلل‘«:لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس
حتى يتناولوه».

ويف مس�ند أمح�د« :417/2:ع�ن أيب هري�رة قال:كنا جلوس� ًا عند النب�ي‘إذ نزلت عليه
مَ ْ ُ
س�ورة اجلمعة ،فلام قرأَ :و َآخر َ
ي���ن ِم هْ ُن ْم َّلا َيل َحقوا هِ ِب ْم ،قال رجل:من هؤالء يا رس�ول اهلل؟
ِ
فلم يراجعه‘حتى س�أله مرة أو مرتني أو ثالث ًا ،وفينا س�لامن الفاريس قال :فوضع النبي

يده عىل سلامن وقال :لو كان اإليامن عند الثريا لناله رجال من هؤالء».

ويف ،420/و ،422و ،469بأس�انيد ع�ن أيب هري�رة .والبخ�اري ،188/6:كرواي�ة أمح�د الثالث�ة ع�ن أيب هريرة.

ومسلم ،1972/4:كرواية عبد الرزاق،ورواية أمحد الثالثة .إىل آخر مصادره.
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وروى الرتم�ذي« :384/5:ق�ال ن�اس م�ن أصح�اب رس�ول اهلل‘ :ي�ا رس�ول اهلل من

ه�ؤالء الذي�ن ذكر اهلل إن تولينا اس�تبدلوا بنا ثم مل يكونوا أمثالنا؟ قال :وكان س�لامن بجنب
رسول اهلل‘قال :فرضب رسول اهلل فخذ سلامن وقال :هذا وأصحابه ،والذي نفيس بيده

لوكان اإليامن منوط ًا بالثريا لتناوله رجال من فارس».

وحديث«:ليصرين أس�د ًا اليف�رون» .رواه عبد ال�رزاق« :385/11:عن احلس�ن البرصي:

ق�ال رس�ول اهلل‘ :لتمألن أيديكم م�ن العجم ،ثم ليصرين أس�د ًا ال يفرون ،ثم ليرضبن

أعناقكم وليأكلن فيئكم».

والعجم :إس�م لكل الش�عوب غري الع�رب ،لكن غلب على الفرس ،واملعنى أنكم س�تأرسون

منه�م كثري ًا ،ثم يتحولون إىل فرس�ان ضدكم .وأمح�د11/5:و17و ،21والروي�اين 112 /و ،154والطرباين

الكبري ،268/7:كرواية أمحد األوىل ،واحلاكم ،512/4:بنحو رواية أمحد الثالثة .وكذا حلية األولياء.24/3:إىل آخر مصادره.

وحديث« :يساقون إىل اجلنة» ،رواه أمحد« :338/5:عن سهل بن سعد الساعدي قال :كنت
مع النبي‘باخلندق ،فأخذ ِ
الك ْر ِزين فحفر به فصادف حجر ًا فضحك قيل :ما يضحكك

يا رسول اهلل؟ قال :ضحكت من ناس يؤتى هبم من قبل املرشق يف النكول يساقون إىل اجلنة».

والروي�اين ،202/والطبراين الكبري،157/6:كأمح�د ،واجلام�ع الصغير ،123/2:ومجع اجلوام�ع ،565/1:ووثقه
جممع الزوائد .333/5:الخ .والنكول :مجع نِكل ،القيود.

وحديث «أن الفرس عصبة بني هاشم» عن ابن عباس قال« :قال رسول اهلل‘ وذكرت

عنده فارس :فارس عصبتنا أهل البيت» .انتهى.

يقصد بأهل البيت هنا العباس�يني،ألن ثورة العباس�يني قام هبا الف�رس ،أما أهل البيت^يف

مذهبنا فهم مصطلح نبوي حددهم رسول اهلل‘يف حديث الكساء املتواتر فقال« :اللهم هؤالء

أهل بيتي» وهم :عيل وفاطمة واحلس�ن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني خامتهم املهدي^.

وحديث الضياطرة .رواه يف رشح النهج« :284/20:قال:جاء األش�عث إليه «إىل عيل×»

فجع�ل يتخط�ى الرقاب حتى َق ُ�رب منه ثم قال له :ي�ا أمرياملؤمنني غلبتنا ه�ذه احلَ ْمراء عىل
قربك ،يعني العجم ،فركض املنرب برجله حتى قال صعصعة بن صوحان :ما لنا ولألشعث

ليقول�ن أمرياملؤمنين الي�وم يف الع�رب ق�والً الي�زال يذك�ر! فق�ال× :م�ن عذي�ري من
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ه�ؤالء الضياط�رة ،يتمرغ أحدهم عىل فراش�ه مترغ احلامر ،وهيجر قوم� ًا للذكر! أفتأمرين أن

أطرده�م؟! م�ا كن�ت ألطردهم فأك�ون من اجلاهلين .أما وال�ذي فلق احلبة وبرأ النس�مة،
ليرضبنك�م على الدين ع�ود ًا ،كام رضبتموه�م عليه ب�دء ًا» .وهذا احلدي�ث متواتر ،نص عىل

صحته عدد من علامئهم.

كما ورد التعبير ع�ن الف�رس يف حرك�ة اإلم�ام امله�دي× بس�بعة عناوي�ن :قوم س�لامن.

أه�ل املشرق .أهل خراس�ان .أصح�اب الرايات الس�ود .الف�رس .أهل ق�م .أه�ل الطالقان.

واملقصود هبم مجيع ًا اإليرانيون ،إال بقرينة.

اإليرانيون أول ثالث فئات ممهدة للمهدي ×
اتفق�ت املص�ادر كافة عىل ظه�ور حركة مته�د للمهدي×من أهل املشرق ،وهم أصحاب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الرايات السود ،وأهنم أبكر املمهدين لدولته ،املوطئني لسلطانه×.

وتضي�ف مصادرنا ممهدين آخرين لدول�ة املهدي×هم اليامنيون ،وحركة ثائرة عىل اليهود،
ْ
تق�وم قب�ل ظهوره×كما يأيت ،أو تك�ون يف الع�راق ،ورد ذكرها يف تفسير قوله تع�اىلَ :ب َعث َنا
َ َْ ُ ْ َ ًََ ُ َْ َ
���د ٍيد ،وأهنم قوم يبعثهم اهلل قبل خ�روج القائم فاليدعون وتراً
سش ِ
عليك���م ِعب���ادا لنا أو ِ يل بأ ٍ
آلل حممد‘إال قتلوه«.الكايف.»206/8:
ىَ
َ َ
ففي العيايش«:281/2:عن صالح بن س�هل ،عن أيب عب�د اهلل×يف قولهَ :وقض ْي َنا ِإل َب ِ ين
َ ُ ُ ً َ ً
َ
ْ َ َ ُ ْ ُ َّ
َ ََ ْ
ْ
ي :قتل عيل وطعن احلس�نَ .ول َت ْعل َّن ُعل ّوا ك ِبيرا:
اب لتف ِس���دن ِ يف األرض م ّرت نِ
ِإس َ���را ِئيل ِ يف ال ِكت ِ
ً ََ ُ
ُ
ـاء َو ْع ُـد أ مُ َ
قتل احلس�ي��ن َ .فإ َذا َج َ
والها :إذا جاء نرص دم احلسينَ .ب َع ْث َن���ا َع َل ْي ُك ْم ِع َ
ول
أ
ا
ن
ل
ادا
ب
ِي
ِ
َ
َ
َْ َ
ّ
الد َي ِار :قوم يبعثهم اهلل قبل خروج القائم اليدعون وتر ًا آلل حممد
س ش ِد ٍيد ف َج ُاسوا ِخالل ِ
بأ ٍ
ََ َ َ ْ ً َُْ ً
إال حرقوه .وكان وعدا مفعوال :قبل قيام القائم».
والكايف ،206/8:وكامل الزيارات 62/و ،64أوله بس�ند آخر ،وخمترص البصائر ،48/وتأويل اآليات،277/1:

واإليقاظ ،309/كلها عن الكايف .وإثبات اهلداة ،552/3:بعضه عن العيايش .والبحار.297/45:

وحديث أبان بن تغلب عن اإلمام الصادق×قال« :إذا ظهرت راية احلق لعنها أهل املرشق

وأهل املغرب ،أتدري مل ذاك؟ قلت :ال ،قال :للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه».
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«النعماين .298/ويف ،299/ع�ن منص�ور بن ح�ازم ،وفيه :قلت ل�ه :مم ذلك؟ ق�ال :مما يلقون

من بني هاشم».

فمعناه :أن أهل بيته×من بني هاشم تكون هلم حركة قبله.

ه�ذا ،ونق�ل كتاب يوم اخلالص حديث« :يأيت وهلل س�يف خمرتط أي ث�ورة قائمة» وذكر له

مصادر مل نجده فيها ،وإنام املوجود «ومعه س�يف خمترط»! ويف كتاب يوم اخلالص موارد من

هذا النوع كثرية.

فأحاديث التمهيد إذن ثالث جمموعات:

أحادي�ث دول�ة أصحاب الرايات الس�ود املتفق عليه�ا عند الفريقني .وأحادي�ث دولة اليامين

املتف�ق عىل أصلها أيض ًا .واألحاديث الدالة عىل ظهور ممهدين قبل ظهوره×بدون حتديدهم،
ًَ
ْ َ ُ
وتنطبق عىل من يقاتل اليهود ألهنا وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :ب َعث َنا َعل ْيك ْم ِع َبادا ل َنا.

ٌ
مقارن خلروج الس�فياين ،املع�ادي للمهدي×
أم�ا وق�ت قيام دول�ة اليامنيني املمهدين فهو

يف بالد الشام.

وأم�ا دول�ة املمهدي�ن اإليرانيين فه�ي قب�ل ذل�ك ،فهم أبك�ر املمهدي�ن لإلم�ام× ،لكن

قيامه�م لنرصته يكون يف س�نة الظهور .واملرجح أن بداية حركته�م تكون عىل يد رجل من قم،

فع�ن اإلم�ام الكاظم× قال« :رجل من ق�م يدعو الناس إىل احلق ،جيتم�ع معه قوم قلوهبم

كزب�ر احلديد ،التزهلم الرياح العواصف اليملون من احل�رب والجيبنون وعىل اهلل يتوكلون
والعاقب�ة للمتقني» «البحار .»215/57:ومل تذكرالرواية املناس�بة التي قي�ل فيها ذلك ،وال متى
يك�ون ه�ذا الرج�ل والرواية مرس�لة لك�ن قوهتا يف أهن�ا من كت�اب تاريخ قم لألش�عري الذي

ألفه سنة  378هجرية.

متر يف مخس مراحل،
ويفهم من حديث اإلمام الباقر×الصحيح يف حركة أهل املرشق ،أهنا ُّ

آخره�ا قيامه�م لنصرة اإلمام×يف س�نة ظه�وره .وتذكر أحادي�ث الطرفني ش�خصيتني من

اخلراسانيني مها :اخلراساين ،وقائد قواته شعيب بن صالح ،أو صالح بن شعيب.

وال حتدد مصادرنا الفاصل بني ظهورمها وظهور اإلمام× .بينام ذكرت مصادر الس�نة أهنام

قبل ظهوره×بست سنوات ،لكنه توقيت اليمكن األخذ به .فقد روى ابن محاد 278/1 :و،310
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عن حممد بن احلنفية&قال« :خترج راية س�وداء لبني العباس ،ثم خترج من خراس�ان سوداء
أخرى قالنسهم سود وثياهبم بيض ،عىل مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح أو صالح

بن شعيب من بني متيم ،هيزمون أصحاب السفياين حتى تنزل ببيت املقدس ،توطئ للمهدي
س�لطانه ،يم�د إليه ثالث مائة من الش�ام ،يكون بني خروجه وبني أن يس�لم األمر للمهدي

اثنان وسبعون شهر ًا».
ورواه يف الق�ول

املختصر،34/

واملس�ند اجلام�ع ،389/18ق�ال رس�ول اهلل‘«:خترج

م�ن خراس�ان راي�ات س�ود ،اليرده�ا ش�ئ حتى تنص�ب بإلي�اء وت�أيت صحبة امله�دي إىل
بيت املقدس».

لكن روايات مصادرنا الصحيحة تدل عىل أن حركة اخلراساين وشعيب اللذين يسلامن الراية

لإلم�ام× ،تكون مقارنة لظهور اليامين والس�فياين ،كرواية النعماين ،253/عن أيب جعفر×
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

من حديث طويل ذكر فيه عدد ًا من األحداث والعالمات ،جاء فيه« :خروج السفياين واليامين

واخلراساين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا،

فيك�ون البأس م�ن كل وجه ،ويل ملن ناواهم ،وليس يف الراي�ات راية أهدى من راية اليامين
هي راية هدى ألنه يدعو إىل صاحبكم».

ومعنى كنظام اخلرز :أن خروجهم متتابع ،أو متفرع عن حدث واحد.

حديث أن أمر المهدي × يبدأ من إيران
روى الفريق�ان أن بداي�ة أم�ر املهدي×تكون من املشرق ،ففي خمترص النعماين ،304/عن

احل�ارث اهلمداين ،عن أمرياملؤمنني×قال« :املهدي أقبل جعد بخده خال ،يكون مبدؤه من

قبل املرشق ،وإذا كان ذلك خرج الس�فياين فيملك قدر محل امرأة تسعة أشهر ،خيرج بالشام
فينقاد له أهل الش�ام إال طوائف من املقيمني عىل احلق يعصمهم اهلل من اخلروج معه» .وإنام

فرسنا «مبدؤه من قبل املرشق» بأنه مبدأ أمره ،ألن ظهوره×من مكة قطعي ،فال بد أن يكون

معناه مبدأ أمره وحركة أنصاره من جهة املرشق.

وق�د تصور الوهابيون أن املهدي نفس�ه×يأيت من املرشق ،فادع�وا املهدية لنجدي من غري
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بني هاش�م ،وأخذوه اىل مفتيهم ابن باز فأعجبه ،ثم أخذوه اىل أفغانس�تان والشيش�ان ،ليأيت من
املرشق وينطبق عليه احلديث!

ويدل حديث اإلمام الباقر×أيض ًا عىل أن هذه البداية تكون قبل خروج السفياين ،ويشري إىل

أنه يكون بينها وبني السفياين مدة ألهنا عطفت خروج السفياين عليها بالواو وليس الفاء أو ُثم:

«وإذا كان ذلك خرج السفياين»

بل تشري أيض ًا إىل عالقة سببية بني بداية التمهيد له×من إيران وبني خروج السفياين ،وكأن

حركة السفياين ردة فعل عىل هذا املد املمهد للمهدي×.

حديث أصحاب الرايات السود وأهل المشرق
روته مصادر السنة كثري ًا ومصادرنا ،ويعرف بحديث الرايات السود ،وحديث أهل املرشق،

وحدي�ث مايلق�ى أه�ل بيته‘بع�ده .رووه عن ابن مس�عود وع�دد من الصحاب�ة بفروق يف

بع�ض ألفاظ�ه ،وقد نص ع�دد من علامئهم عىل صحت�ه .ومن أقدم م�ن رواه ابن محاد:310/1:

«ع�ن عب�د اهلل بن مس�عود ق�ال :بينام نحن عند رس�ول اهلل إذ ج�اء فتية من بني هاش�م فتغري

لون�ه! قلن�ا :ي�ا رس�ول اهلل م�ا ن�زال ن�رى يف وجه�ك ش�يئ ًا نكره�ه ،فق�ال :إن�ا أه�ل بيت
اخت�ار اهلل لن�ا اآلخ�رة على الدني�ا ،وإن أه�ل بيتي ه�ؤالء س�يلقون بع�دي بلاء وتطريد ًا
وترشي�د ًا ،حت�ى ي�أيت ق�وم من ه�ا هنا من نح�و املشرق ،أصحاب رايات س�ود ،يس�ألون

احل�ق فال يعطون�ه ،مرتني أو ثالث ًا ،فيقاتلون فينرصون فيعطون ما س�ألوا فلا يقبلوه ،حتى
يدفعوه�ا إىل رج�ل من أه�ل بيتي ،فيملؤها عدالً كما ملؤوها ظل ًام ،فم�ن أدرك ذلك منكم
فليأهت�م ولو حبو ًا عىل الثل�ج ،فإنه املهدي» .وابن أيب ش�يبة ،235/15:بنحوه .واب�ن ماجة،1366/2:

ومسند الصحابة البن كليب ،41/وفيه« :بينا نحن عند رسول اهلل إذ قال :جيئ قوم من ها هنا وأشار

بيده نحو املرشق أصحاب رايات سود يسألون احلق.»..

ورواه احلاك�م ،464/4:وفي�ه« :أتين�ا رس�ول اهلل‘فخرج إلينا مس�تبرش ًا يعرف الرسور

يف وجه�ه ،فما س�ألناه عن ش�ئ إال أخربنا ب�ه ،وال س�كتنا إال ابتدأن�ا ،حتى م�رت فتية من
بني هاش�م فيهم احلس�ن واحلسين ،فلام رآهم التزمهم واهنملت عيناه ،فقلن�ا :ما نزال نرى
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يف وجه�ك ش�يئ ًا نكرهه ،ق�ال :إنا أهل بي�ت اختار لنا اهلل اآلخ�رة عىل الدنيا ،وإنه س�يلقى
أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد ،حتى ترتفع رايات سود من املرشق ،فيسألون
احلق فال يعطونه ،ثم يسألونه فال يعطونه ،ثم يسألونه فال يعطونه ،فيقاتلون فينرصون .فمن

أدرك�ه منكم أو م�ن أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبو ًا على الثلج ،فإهنا رايات هدى
يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي يواطئ اس�مه اس�مي واس�م أبيه اس�م أيب ،فيملك األرض

فيملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام».

ورواه الس�نن يف الفتن ،1029/5:وفيه« :بينام نحن عند رسول اهلل‘إذ قال :جيئ قوم من

هاهن�ا وأش�ار بيده نحو املرشق أصحاب رايات س�ود يس�ألون احل�ق فاليعطونه ،مرتني أو

ثالث� ًا فيقاتلون فينرصون ،فيعطون ماس�ألوا فلا يقبلونه ،حتى يدفعوه�ا إىل رجل من أهل

بيت�ي فيمألها ع�دالً كام ملؤوها ظل ًام .فمن أدرك ذلك منك�م فليأهتم ولو حبو ًا عىل الثلج».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويدلنا وجود :واسم أبيه اسم أيب ،يف رواية احلاكم ،عىل أهنا رواية عباسية.

أم�ا مصادرن�ا ف�رواه يف :دالئل اإلمام�ة233/و ،235برواي�ات عن ابن مس�عود ،كابن محاد بتفاوت يسير ،وفيه:

وال يزال�ون كذلك حتى ي�أيت .ومناقب أمرياملؤمنني ملحمد بن س�ليامن 110/2:بنحوه ،ومالح�م ابن طاووس،52/

ع�ن ابن مح�اد ،ويف ،161/ع�ن فتن زكريا ،وكش�ف الغم�ة ،262/3:ع�ن أربعني أيب نعي�م .ويف ،268/ع�ن البيان

للش�افعي .والعدد القوية ،90/كرواية دالئل اإلمامة الثانية بتفاوت يسير ،وإثبات اهلداة ،595/3:عن كشف الغمة،
والبحار ،82/51:عن كشف الغمة ،و..83/51:الخ.

لك�ن أدق نصوصه حديث اإلمام الباقر×الذي رواه النعماين ،273/عن أيب خالد الكابيل

عنه×ق�ال« :كأين بق�وم ق�د خرجوا باملشرق يطلبون احلق فلا يعطونه ،ث�م يطلبونه فال

يعطونه ،فإذا رأوا ذلك وضعوا س�يوفهم عىل عواتقهم ،فيعطون ما س�ألوه فال يقبلونه حتى
يقوموا ،وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم .قتالهم ش�هداء .أما إين لو أدركت ذلك الس�تبقيت
نفيس لصاحب هذا األمر».

فاحلدي�ث متواتر باملعنى ،ألنه روي بطرق متعددة ،ع�ن صحابة متعددين ،يعلم منها أن هذا

املضمون صدرعن رس�ول اهلل‘ ،وأن�ه أخرب عن مظلومية أه�ل بيته^بعده وأن ظالمتهم
ستس�تمرحتى يأيت قوم من املش�ـرق يمهدون ملهدهيم ،الذي يظهر بعد هؤالء بفرتة فيس�لمونه

رايتهم ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً.
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ومن الواضح أن املقصود بقوم من املرشق وأصحاب الرايات الس�ود :اإليرانيون ،وهو أمر

متسامل ٌ عليه عند جيل الصحابة الذين رووا احلديث ،وجيل التابعني الذين تلقوه منهم ،وأجيال

م�ن بعده�م ،حيث مل يذكرأح�د منهم حتى بنحو الش�ذوذ أن املقصود هبؤالء الق�وم أهل تركيا

الفعلي�ة أو أه�ل أفغانس�تان ،أو اهلن�د مثالً ،بل نص عدد م�ن أئمة احلدي�ث واملؤلفني عىل أهنم
الفرس ،كام وردتس�ميتهم باخلراس�انيني يف عدة صيغ أو فقرات رويت من احلديث حتى عرف

بحديث رايات خراس�ان .وعليه ،فتفسير الوهابيني لرايات املرشق بأهل أفغانستان والطالبان
والشيشان ،شذو ٌذ عن فهم كل املسلمني!

كام يتضح من نص الرواية أن حركتهم تواجه عداء من العامل وحرب ًا ،وتكون يف أوهلا خروج ًا

عىل حاكمهم ،ثم تكون قرب ظهور املهدي×قيام ًا لنرصة اإلمام وتسليم الراية له.

كام يدل قول اإلمام الباقر×« :فيعطون ما س�ألوه فال يقبلونه حتى يقوموا ،وال يدفعوهنا

إال إىل صاحبك�م» على أن�ه س�يكون بينهم خالف س�نة الظه�ور يف تس�ليم راية بلده�م ،وأن

أنصاراإلمام املهدي×سينترصون عىل من خالفهم.

ففي غيبة الطويس« :274/إذا خرجت الرايات الس�ود إىل الس�فياين -التي فيها ش�عيب بن

صال�ح -متنى الن�اس املهدي فيطلبونه ،فيخ�رج من مكة ومعه راية رس�ول اهلل‘ فيصيل
ركعتين بع�د أن يي�أس الناس من خروج�ه ملا طال عليهم م�ن الباليا ،فإذا ف�رغ من صالته

ألح البالء بأمة حممد وبأهل بيته خاصة ،فهو باغ بغى علينا».
انرصف فقال :يا أهيا الناس َّ

وأخري ًا ،فإن حديث الرايات الس�ود م�ن أخباراملغيبات الدالة عىل نبوته‘ ،حيث حتقق ما

أخبر به من ظالمة أهل بيت�ه ^واضطهادهم وترشيدهم يف البالد قرون ًا طويلة ،حتى وصلوا

إىل أرب�ع جه�ات العامل ،فال نجد أرسة يف العامل جرى عليه�م من االضطهاد والترشيد والتطريد

كأهل بيت النبي‘وذرياهتم وشيعتهم.

كما حتق�ق ما أخرب به‘م�ن حركة أهل املشرق يف غرصنا .وقد وصف اإلم�ام الباقر×

ٌ
حدث من
حركته�م وصف� ًا دقيق� ًا فق�ال « :كأين بقوم قد خرج�وا باملرشق» وهو يدل على أنه

وع�د اهلل املحت�وم يعربعنه النب�ي‘ واألئمة^ ب�ـ«كأين بالش�ئ الفالين أو األم�ر الفالين»

ويعني يقينهم به كأهنم يرونه ،بل يدل عىل رؤيتهم له بالبصرية التي خصهم اهلل هبا .كام يدل عىل

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه

اإليرانيون أنصاره

اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

495

مراحل حركتهم من بدايتها إىل عرص الظهور ،وأهنا تنتهي بالقيام هلل تعاىل لنرصة املهدي×!

وي�دل قوله×«:أما إين لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر» عىل أن املدة

بني قيامهم األخري وبني ظهوره×ال يزيد عن عمر إنس�ان .بل تدل املؤرشات عىل أن قيامهم
األخري بعد السفياين واليامين.

أحاديث نظن أنها أجزاء من حديث الرايات السود
يظه�ر أن احلدي�ث الذي رواه أمحد وابن ماج�ة « »1368/2وغريهم« :خيرج ناس من املرشق

يوطؤون للمهدي سلطانه» جز ٌء منه ،ومعنى وطأ له األمر :جهزه وهيأه.

ومثل�ه الطبراين يف األوس�ط ،200/1:بتف�اوت يسير .وعن�ه بي�ان الش�افعي ،490/وق�ال :هذا حديث حس�ن

صحي�ح روت�ه الثق�اة واألثب�ات .وعق�د ال�درر ،125/وتذك�رة القرطب�ي ،699/وفرائ�د الس�مطني،333/2:
وخري�دة العجائب ،257/وحتف�ة األرشاف ،307/4:واملنار املني�ف ،145/وفتن ابن كثير 41/1:واحلافظ املغريب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 ،555/وقال :احلديث صحيح ،إلخ..

كما حيتمل أن يك�ون جز ًء منه ما رواه الطبراين يف الكبري«:229/4:عن خال�د بن عرفطة أنه

قال يوم قتل احلسين×:هذا ما سمعت من رسول اهلل‘سمعت رسول اهلل يقول :إنكم
ستبتلون يف أهل بيتي من بعدي» .وعنه كشف اهليثمي .233/3:ويف جممع الزوائد:194/9 :رواه الطرباين
والبزار ورجال الطرباين رجال الصحيح غري عامرة ،وعامرة وثقه ابن حبان.

وكذل�ك م�ا رواه ابن مح�اد« ،313/1:عن احلس�ن البصري أن رس�ول اهلل‘ :ذكر بالء

يلق�اه أه�ل بيته ،حتى يبعث اهلل راية من املرشق س�وداء ،من نرصها نصره اهلل ،ومن خذهلا
خذله اهلل ،حتى يأتوا رج ً
ال إسمه كاسمي ،فيولونه أمرهم فيؤيده اهلل وينرصه».

وكذل�ك حديث رايات خراس�ان إىل الق�دس ،روت�ه مصادرهم كالرتم�ذي ،362/3:وأمحد

يف مس�نده ،واب�ن كثري يف هنايته ،والبيهق�ي يف دالئله ،وغريهم .وصححه اب�ن الصديق املغريب

يف رس�الته يف الرد عىل ابن خلدون ،ونصه«:خترج من خراس�ان رايات س�ود فال يردها ش�ئ
حتى تنصب بإيلياء».

ونقل�ه عنهم م�ن مصادرنا ابن طاووس يف املالح�م 43/و ،58وهو يتحدث عن حركة جيش
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من إيران نحو القدس .وهي حركة اإلمام املهدي×.وظنها بعضهم قبله.

ويف جممع البحرين«:إيل بالكرس فالسكون :اسم من أسامئه تعاىل عرباين أو رسياين .وقوهلم

جربئي�ل وميكائيل وإرسافي�ل بمنزلة عبد اهلل وتي�م اهلل ونحومها .وإيل :ه�و البيت املقدس

وقيل بيت اهلل ألن إيل بالعربانية اهلل».

وبما أن قائ�د ه�ذه الراي�ات ش�عيب بن صال�ح هو قائ�د جي�ش امله�دي× ،فاملقصود هبا

محلته×لتحرير الشام والقدس.

وكذل�ك حدي�ث كن�وز الطالقان ال�ذي روته مصادرهم ع�ن عيل×كاحلاوي للس�يوطي:

 ،82/2وكن�ز العمال ،262/7:ق�ال« :وحي� ًا للطالقان ،ف�إن هلل عز وجل هبا كنوز ًا ليس�ت من
ذه�ب وال فضة ،ولك َّن هبا رجاالً عرفوا اهلل ح�ق معرفته ،وهم أنصار املهدي آخر الزمان».
ويف رواية ينابيع املودةٍ :449/
«بخ بخ للطالقان».

وروت�ه مصادرن�ا بلف�ظ آخر كما يف البح�ار 307/52:عن كت�اب رسورأهل اإليمان لعيل بن

عب�د احلميد ع�ن اإلمام الصادق× ق�ال« :له كن�ز بالطالقان ما هو بذه�ب وال فضة وراية
مل تنشر م�ذ طويت ،ورجال كأن قلوهبم زبر احلديد ،اليش�وهبا ش�ك يف ذات اهلل ،أش�د من

اجلم�ر ل�و محلوا على اجلب�ال ألزالوه�ا! اليقص�دون براياهتم بل�دة إال خربوه�ا ،كأن عىل

خيوهلم العقبان ،يتمسحون برسج اإلمام يطلبون بذلك الربكة وحيفون به يقونه بأنفسهم يف
احلروب ،يبيتون قيام ًا عىل أطرافهم ،ويصبحون عىل خيوهلم! رهبان بالليل ،ليوث بالنهار،

هم أطوع من األمة لسيدها ،كاملصابيح ،كأن يف قلوهبم القناديل ،وهم من خشيته مشفقون،

يدعون بالش�هادة ويتمنون أن يقتلوا يف س�بيل اهلل .ش�عارهم يا لثارات احلسين ،إذا س�اروا
يسري الرعب أمامهم مسرية شهر ،يمشون إىل املوىل أرساالً ،هبم ينرص اهلل إمام احلق».انتهى.
أقول :يصف الراوي هؤالء األنصار من حميط عرصه ،واملقصود أهنم جنود ش�جعان مميزون

بإيامهن�م .وقد كنت أتص�ور أن املقصود بالطالقان يف هذه األحاديث املنطقة الواقعة يف سلس�لة
جبال آلربز ،عىل نحو مئة كيلو مرت شامل غرب طهران ،وهي منطقة مؤلفة من عدة قرى تعرف

باسم الطالقان ،ليس فيها مدينة ،ويعرف أهلها بالتقوى وقراءة القرآن وتعليمه من قديم.

لكن بعد التأمل يف النصوص ترجح عندي أن املقصود بأهل الطالقان أهل إيران الخصوص
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منطق�ة الطالق�ان ،وأن األئمة^س�موهم أه�ل الطالق�ان ،ألن بالده�م كانت تس�مى جبال

الطالقان ،وتسمى خراسان ،وتسمى املرشق.

ومن أجزاء حديث الرايات السود حديث :سيصيب ولدعبد املطلب بالء شديد ،رواه فرات

يف تفسيره ،164/عن أنس « :أن رس�ول اهلل‘أتى ذات يوم وي�ده يف يد عيل بن أيب طالب
ولقيه رجل إذ قال له :يا فالن التسبوا علي ًا فإنه من سبه فقد سبني ومن سبني فقد سب اهلل.
إنه واهلل يا فالن ال يؤمن بام يكون من عيل يف آخر الزمان إال ملك مقرب أو عبد قد امتحن اهلل

قلبه لإليامن! يا فالن إنه س�يصيب ولد عبد املطلب بالء شديد وإثر ٌة وقتل وترشيد ،فاهلل اهلل
يا فالن يف أصحايب وذريتي وذمتي ،فإن هلل يوم ًا ينتصف فيه للمظلوم من الظامل».

الخراساني قائد إيران وشعيب قائد جيشها
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ذك�رت األحادي�ث يف حركة ظهور املهدي×أن اخلراس�اين قائد إيران وش�عيب بن صالح

يأتيان إىل العراق ملبايعته وتس�ليمه راية بالدهم .ومل تذكر الروايات أن اإليرانيني يرس�لون قوة
ملس�اعدة اإلم�ام×يف احلجاز ،لكن ذكربعضه�ا عن غري ط�رق أهل البيت^حركة لقواهتم

اىل العراق ،قبل ظهور اإلمام×.

قال ابن محاد« :تنزل الرايات الس�ود التي خترج من خراس�ان إىل الكوفة ،فإذا ظهر املهدي

بعث�ت إلي�ه بالبيع�ة» « .ابن مح�اد ،313/1:ع�ن أيب جعفر× ،وعن�ه عقد ال�درر ،129/واحل�اوي،69/2:
واخلرائج 1158/3:ومالحم ابن طاووس.» 55/

واألمر املؤكد أن اخلراس�اين وشعيب ًا يبايعان اإلمام×بعد دخوله إىل العراق ،ثم يعني شعيب ًا

قائد ًا عام ًا جليش�ه× ،وتكون قوات اخلراس�انيني معه يف زحفه× لفتح القدس وفلس�طني.

نع�م ال يبع�د أن يأم�ر اإلمام×الق�وات اإليراني�ة بالدخ�ول قبل�ه إىل الع�راق ملواجهة قوات

السفياين ووقف عدوانه عىل العراق.

ويدل عليه مضاف ًا اىل رواية ابن محاد ما يف غيبة الطويس« :274/إذا خرجت الرايات الس�ود

إىل السفياين التي فيها شعيب بن صالح ،متنى الناس املهدي فيطلبونه ،فيخرج من مكة ومعه

راية رسول اهلل‘».
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وق�د أكث�ر ابن محاد م�ن رواية دخ�ول قوات اخلراس�اين اىل الع�راق ،قبل ظه�ور اإلمام×

لرد هجمة الس�فياين ،كروايته عن عيل× ،314/1:قال« :خترج رايات س�ود تقاتل السفياين،
فيه�م ش�اب من بني هاش�م ،يف كتفه اليرسى خال وعلى مقدمته رجل من بن�ي متيم يدعى

شعيب بن صالح فيهزم أصحابه».

وع�ن عامر بن يارسقال«:إذا بلغ الس�فياين الكوفة وقتل أع�وان آل حممد خرج املهدي عىل

لوائه شعيب بن صالح».

وروى ع�ن أيب جعف�ر الباقر×قال« :خيرج ش�اب من بني هاش�م بكف�ه اليمنى خال من

خراسان برايات سود ،بني يديه شعيب بن صالح ،يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم».

وروى عن احلسن البرصي قال« :خيرج بالري رجل ربعة أسمر موىل لبني متيم كوسج يقال

له ش�عيب بن صالح ،يف أربعة آالف ثياهبم بيض وراياهتم س�ود يكون عىل مقدمة املهدي ال
يلقاه أحد إال فله».

والربعة :املربوع القامة .والكوسج :أكوس اللحية .ف َّله :رضبه وهزمه.

وروى عن س�فيان الكعبي قال« :خيرج عىل لواء املهدي غالم حدث السن خفيف اللحية،

أصفر ،لو قاتل اجلبال هلزها حتى ينزل إيليا».

وروى عن عبد اهلل بن عمر ،372/1 :قال« :خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املرشق ،لو

استقبلته اجلبال هلدمها واختذ فيها طرق ًا».

ويف جمم�ع الزوائ�د« :317/7:ع�ن اب�ن عم�ر ق�ال :كان رسول اهلل‘جالس� ًا يف نفر من

املهاجري�ن واألنصار وعيل بن أيب طالب عن يس�اره والعباس عن يمينه ،إذ تالحى العباس

ورج�ل م�ن األنص�ار فأغلظ األنص�اري للعباس ،فأخذ النب�ي بيد العباس وي�د عيل فقال:
سيخرج من صلب هذا فتى يمأل األرض جور ًا وظل ًام ،وسيخرج من هذا فتى يمأل األرض

قس�ط ًا وع�دالً ،ف�إذا رأيتم ذلك فعليك�م بالفتى التميم�ي ،فإنه يقبل من قب�ل املرشق ،وهو

صاح�ب راية املهدي» .واملعجم األوس�ط ،79/5:وجامع الس�يوطي ،759/8:واحل�اوي ،62/2:والفتاوى
احلديثية ،27/واملغريب.559/

كما روى ابن مح�اد« :86/ع�ن أيب جعفر قال :يبث الس�فياين جنوده يف اآلف�اق بعد دخوله
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الكوف�ة وبغ�داد ،فيبلغ�ه فزعة من وراء النهر من أهل خراس�ان ،فيقبل أه�ل املرشق عليهم

قتل ً
ا ويذه�ب بجيش�هم .فإذا بلغ�ه ذلك بعث جيش� ًا عظيم ًا إىل إصطخر عليه�م رجل من

بن�ي أمية ،فتكون هلم وقعة بقومش ،ووقعة بدوالت ال�ري ،ووقعة بتخوم زرع ،فعند ذلك
يأمر السفياين بقتل أهل الكوفة وأهل املدينة ،وعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان،
عىل مجيع الناس ش�اب من بني هاش�م بكفه اليمنى خال ،يسهل اهلل أمره وطريقه ،ثم تكون

له وقعة بتخوم خراسان ،ويسري اهلاشمي يف طريق الري فيرسح رج ً
ال من بني متيم من املوايل
يقال له ش�عيب بن صال�ح إىل إصطخر إىل األموي ،فيلتقي هو واملهدي واهلاش�مي ببيضاء

إصطخر ،فتكون بينهام ملحمة عظيمة حتى تطأ اخليل الدماء إىل أرساغها.

ثم تأتيه جنود من سجستان عظيمة عليهم رجل من بني عدي ،فيظهر اهلل أنصاره وجنوده.

ث�م تكون وقع�ة باملدائن بعد وقعتي ال�ري ،ويف عاقرقوفا وقعة صيلمي�ة خيربعنها كل ناج.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ث�م يك�ون بعده�ا ذب�ح عظي�م ب َب�اكل ،ووقع�ة يف أرض م�ن أرض نصيبني .ث�م خيرج عىل
األخوص قوم من سوادهم وهم العصب ،عامتهم من الكوفة والبرصة حتى يستنقذوا ما يف

يديه من سبي كوفان» .احلاوي.69/2:

وه�ذه مراس�يل مقطوعة ،و آث�ار الوضع فيها واض�ح ،وغرضها تطبيق الرايات الس�ود عىل

حركة أيب مسلم.

ضعف رواية دخول اإلمام المهدي × إيران قبل العراق
املتف�ق علي�ه يف أحاديث اإلمام املهدي×أن منطلقه من مكة وهدفه القدس ،وفيام بني ذلك

يق�وم برتتيب أوض�اع دولته اجلديدة يف احلج�از والعراق ،وإعداد جيش�ه للزحف إىل القدس.
وتنف�رد رواي�ة يف فت�ن ابن مح�اد بأنه×ي�أيت أوالً إىل جن�وب إيران ،حي�ث يبايع�ه اإليرانيون
وقائدهم اخلراساين وقائد جيشه شعيب بن صالح ،ثم خيوض هبم معركة ضد السفياين يف منطقة

البصرة ث�م يدخل العراق .فق�د روى ابن مح�اد« :« :302/1:عن عيل ب�ن أيب طالب ريض اهلل
عن�ه ق�ال :إذا خرجت خيل الس�فياين إىل الكوف�ة بعث يف طلب أهل خراس�ان وخيرج أهل

خراسان يف طلب املهدي ،فيلتقي هو واهلاشمي برايات سود عىل مقدمته شعيب بن صالح،
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فيلتقي هو وأصحاب السفياين بباب إصطخر فيكون بينهم ملحمة عظيمة ،فتظهر الرايات

السود وهترب خيل السفياين .فعند ذلك يتمنى الناس املهدي ويطلبونه».

وإصطخ�ر مدينة يف جن�وب إيران .لكن الرواية ضعيفة ومعارضة بغريها ،ومن املس�تبعد أن

يأمراإلمام× قوات اخلراسانيني بالدخول إىل العراق ملواجهة قوات السفياين ،وال يوجد نص
صحيح يف دخول اإلمام×اىل إيران.

روايات مصادرنا في الخراسانيين وأصحاب الرايات السود
وق�د تق�دم بعضه�ا ،ومنها ما رواه يف عي�ون أخبار الرضا×« :59/2:عن احلسين بن عيل

قال:حدثن�ي أيب علي بن أيب طالب ق�ال :قال النبي‘ :ال تقوم الس�اعة حت�ى يقوم قائم
للح�ق من�ا ،وذلك حني يأذن اهلل عز وج�ل له ،ومن تبعه نجا ومن ختل�ف عنه هلك .اهلل اهلل

عباد اهلل ،فأتوه ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإنه خليفة اهلل عز وجل».

ورواه يف كفاية األثر ،106/وفيه :قلنا :يا رسول اهلل متى يقوم قائمكم؟ قال :إذا صارت الدنيا

هرج ًا ومرج ًا ،وهو التاسع من صلب احلسني .ودالئل اإلمامة ،239/كالعيون بتفاوت يسري ،والرصاط
املس�تقيم ،116/2:بعض�ه ،وإثبات اهل�داة ،523/3:عن كفاية األث�ر ،ويف ،572/أوله ،عن مناق�ب فاطمة وولدها.

بعض ما جاء في فضل قم
ورد يف فضله�ا ومس�تقبلها أحادي�ث ع�ن أهل البيت^ ،يظه�ر منها أن قماّ ً مرشوع أسس�ه

األئمة^يف وسط إيران عىل يد أصحاب اإلمام زين العابدين×سنة 73هجرية ،ثم رعوها

رعاية خاصة ،وأخربوا بأهنا س�يكون هلا ش�أن يف املس�تقبل ،ويكون أهلها أنصار املهدي املنتظر
أرواحن�ا ف�داه .وتنص بعض األحاديث عىل أن تس�ميتها بقم جاءت متناس�بة مع إس�م املهدي

القائم باحلق أرواحنا فداه ،وأن أهلها ومنطقتها يقومون يف نرصته×.

فع�ن اإلم�ام الصادق×قال«:ق�ال يل :أتدري مل س�مي ق�م ؟ قلت :اهلل ورس�وله أعلم.

ق�ال :إنام س�مي قم ألن أهل�ه جيتمعون مع قائ�م آل حممد صلوات اهلل علي�ه ويقومون معه،
ويستقيمون عليه وينرصونه»« .البحار.»215/57:
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وقد أعطى األئمة^لقم مفهوم ًا أوس�ع من مدينتها وتوابعها ،فاس�تعملوها بمعنى خط قم

وهنجها يف والية أهل البيت^والقيام مع مهدهيم املوعود .فقد دخل مجاعة من أهل الري عىل

اإلمام الصادق×«:وقالوا :نحن من أهل الري ،فقال :مرحب ًا بإخواننا من أهل قم .فقالوا:

نح�ن من أهل الري ،فقال :مرحب ًا بإخوانن�ا من أهل قم .فقالوا :نحن من أهل الري .فأعاد

ال�كالم! قال�وا ذلك مرار ًا وأجاهبم بمثل ما أجاب به أوالً ،فقال :إن هلل حرم ًا وهو مكة وإن

لرس�وله حرم� ًا وهو املدين�ة ،وإن ألمرياملؤمنني حرم ًا وهو الكوفة ،وإن لن�ا حرم ًا وهو بلدة
قم ،وستدفن فيها امرأة من أوالدي تسمى فاطمة ،فمن زارها وجبت له اجلنة .قال الراوي:

وكان هذا الكالم منه×قبل أن يولد الكاظم×»« .البحار.»217/57:

ومعن�اه أن مدين�ة قم حرم األئمة من أهل البي�ت إىل املهدي^ ،وأهل الري وغريها هم من

أه�ل قم ،ألهنا تش�مل إيران .لذلك قلن�ا إن املقصود بأهل قم ونرصهت�م املهدي×قد يكون
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مدينة قم وقد تكون أهل إيران الذين هم عىل خط قم.

ومعنى قول الراوي :وكان هذا الكالم منه قبل أن يولد الكاظم× :أن اإلمام الصادق×

أخربعن والدة حفيدته فاطمة بنت موسى بن جعفر قبل والدة أبيها الكاظم^ ،أي قبل سنة
128للهجرة ،وأخرب أهنا ستدفن يف قم ،ثم حتقق ذلك بعد أكثر من سبعني سنة!

ومن العجيب أن إعداد األئمة^ألهل قم لنرصة املهدي× ،كان من أول تأسيسها ،وأن

حبهم للمهدي كان معروف ًا عنهم قبل والدته!× فعن صفوان بن حييى قال« :كنت يوم ًا عند

أيب احلس�ن×«اإلمام الرضا» .فجرى ذكرأهل ق�م وميلهم إىل املهدي×فرتحم عليهم،
وق�ال :ريض اهلل عنه�م ،ثم ق�ال :إن للجنة ثامنية أب�واب :واحد منها ألهل ق�م ،وهم خيار

شيعتنا من بني سائر البالد ،مخر اهلل تعاىل واليتنا يف طينتهم»« .البحار.»218/57:

وقد يكون معناه باب الصدِّ يقني املؤمنني بالغيب ،وقد حافظ أهل قم عىل حبهم للمهدي×

إىل عرصنا هذا.

وحتدثت روايتان عن اإلمام الصادق×عن مس�تقبل قم ودورها قرب ظهور املهدي إىل أن

يظهر ،روامها يف البحار ،213/57:عن كتاب تاريخ قم لألش�عري .تقول األوىل« :إن اهلل احتج
بالكوفة عىل س�ائر البالد ،وباملؤمنني من أهلها عىل غريهم من أهل البالد ،واحتج ببلدة قم
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على س�ائر البالد ،وبأهلها على مجيع أهل املرشق واملغ�رب من اجلن واإلن�س ،ومل َيدَ ع قم

وأهله مستضعف ًا بل وفقهم وأيدهم .ثم قال :إن الدين وأهله بقم ذليل ،ولوال ذلك ألرسع
الناس إليه فخرب قم وبطل أهله ،فلم يكن حجة عىل سائر البالد .وإذا كان كذلك مل تستقر

السماء واألرض ومل ينظ�روا طرف�ة عني! وإن البالي�ا مدفوعة عن قم وأهله ،وس�يأيت زمان
تكون بلدة قم وأهلها حجة عىل اخلالئق ،وذلك يف زمان غيبة قائمنا إىل ظهوره ،ولوال ذلك
لساخت األرض بأهلها .وإن املالئكة لتدفع الباليا عن قم وأهله ،وما قصده جبار بسوء إال

قصمه قاصم اجلبارين ،وشغله عنه بداهية أو مصيبة أو عدو ،و ُينيس اهلل اجلبارين يف دولتهم

ذكر قم وأهله ،كام نسوا ذكر اهلل».

وتق�ول الثاني�ة« :س�تخلو كوفة من املؤمنين ،ويأزرعنها العلم كام تأزر احلي�ة يف ُج ْحرها،

ث�م يظهرالعل�م ببلدة يق�ال هلا قم ،وتصير معدن ًا للعل�م والفضل حتى اليبق�ى يف األرض

مستضعف يف الدين ،حتى املخدرات يف احلجال ،وذلك عند قرب ظهور قائمنا ،فيجعل اهلل

قم وأهله قائمني مقام احلجة ،ولوال ذلك لساخت األرض بأهلها ومل يبق يف األرض حجة،
فيفيض العلم منه إىل سائر البالد يف املرشق واملغرب ،فتتم حجة اهلل عىل اخللق حتى اليبقى

أح�د مل يبل�غ إليه الدي�ن والعلم .ثم يظهر القائم× ،ويصري س�بب ًا لنقمة اهلل وس�خطه عىل

العباد ألن اهلل ال ينتقم من العباد إال بعد إنكارهم حجة».

ويف البحار ،218/60:عن كتاب تاريخ قم« :عن أيب مسلم العبدي ،عن أيب عبد اهلل الصادق

×قال :تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم ،اليريدهم جبار بسوء إال عجلت عقوبته

م�ا مل خيونوا إخواهنم ،فإذا فعلوا ذلك س�لط اهلل عليهم جبابرة س�وء! أم�ا إهنم أنصار قائمنا

ودع�اة حقنا .ثم رفع رأس�ه إىل السماء وقال :الله�م اعصمهم من كل فتن�ة ونجهم من كل
هلكة» .ويف نسخة« :ما مل حيولوا أحواهلم».

ويف اإلختص�اص« :101/عن اإلمام علی بن حممد العس�كري ع�ن أمرياملؤمنني قال :قال

رس�ول اهلل‘ :مل�ا أرسي يب إىل السماء الرابع�ة نظ�رت إىل قبة م�ن لؤلؤ ،هل�ا أربعة أركان
وأربعة أبواب ،كلها من إس�تربق أخرض ،قلت :يا جربئيل ما هذه القبة التي مل أر يف السماء

الرابعة أحس�ن منها؟ فقال :حبيبي حممد هذه ص�ورة مدينة يقال هلا قم ،جيتمع فيها عباد اهلل

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه

اإليرانيون أنصاره

اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

503

املؤمنون ،ينتظرون حممد ًا وش�فاعته للقيامة واحلس�اب ،جي�ري عليهم الغم واهلم واألحزان
واملكاره .قال :فسألت عيل بن حممد العسكري×متى ينتظرون الفرج ؟ قال :إذا ظهر املاء

عىل وجه األرض».

واملقص�ود ظه�ور املاء عىل وجه األرض يف قم ،أو ظهوره عىل ش�كل آي�ة يف العامل .وقد ورد

أن النبي‘حدث علي ًا ×عن البرصة واألبلة وعن بالد س�يفتحها املسلمون ،فال عجب أن

يكون حدثه عن قم.

حديث :أتاح اهلل ألمة محمد ‘ برجل منا أهل البيت
«ع�ن أيب بصري ع�ن اإلمام الصادق×قال :ي�ا أبا حممد ليس ترى أم�ة حممد‘ فرج ًا

أب�د ًا م�ا دام لولد بني فلان ملك حتى ينق�رض ملكهم .فإذا انقرض ملكه�م أتاح اهلل ألمة
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الرش�ا،
حمم�د‘ برجل منا أهل البيت يسير بالتق�ى ويعمل باهلدى ،وال يأخذ يف حكمه ُّ
واهلل إين ألعرفه باس�مه واس�م أبيه .ثم يأتينا الغليظ القصـرة ،ذو اخلال والش�امتني ،القائد

العادل احلافظ ملا استودع ،يملؤها عدالً وقسط ًا كام مألها الفجار ظل ًام وجور ًا».

وه�و حديث ملفت لكنه ناقص ،والظاهر أن كلمة الغلي�ظ القرصة تصحيف لكلمة أخرى،

ألن�ه وص�ف رجل عادل ي�أيت بعد اإلم�ام املهدي وه�و خمال�ف للمذهب .وق�د نقله صاحب
البح�ار +ع�ن كت�اب اإلقبال البن ط�اووس ،+وذك�ر يف اإلقب�ال ،599/أنه نقله يف س�نة
اثنتني وس�تني وس�ت مائة يف كتاب املالحم للبطائني ،لكنه نقله ناقص ًا .والبطائني من أصحاب

اإلمام الصادق×وكتابه املالحم مفقود.

أم�ا بن�و فالن يف احلدي�ث فال يل�زم أن يكونوا بني العب�اس كام فهمه ابن ط�اووس& ،فقد

يقص�د هبم األرسالتي حتك�م قبل ظهوراملهدي× .كما يف األحاديث الت�ي تذكر اخلالف بني

آل فالن من حكام احلجاز ،قبل ظهوره× ،إنام تقصد آخر عائلة حتكم احلجاز قبله .و حديث

أمرياملؤمنني×يف قتل آل فالن للنفس الزكية قبل ظهوراإلمام× بأس�بوعنی « :أال أخربكم

بآخر ملك بني فالن؟ قلنا :بىل یا أمرياملؤمنني قال :قتل نفس حرام يف بلد حرام ،من قوم من
قريش .والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما هلم ملك بعده غري مخسة عرش ليلة»« .البحار.»234/52:
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ومثله أحاديث اختالف بني فالن ،أو هالك آخر حاكم منهم قبيل الظهور ،فال بد من تفسريها

بغير بني العب�اس ،ألن بني العباس زال ملكهم عىل املغول كام أخبر األئمة^ ،وزوال ملك

هؤالء متصل بظهور املهدي×.

وحت�ى الرواي�ات التي تذكر بن�ي العباس رصاحة فقد تكون صدرت ع�ن األئمة^ بتعبري

«بن�ي فلان ،وآل فلان» ورواه�ا الراوي بن�ي العب�اس لتصوره أهن�م املقص�ودون .أو يكون

املقص�ود ب�ه خط بن�ي العباس املع�ادي لألئم�ة^ال أش�خاصهم ،ف�إن كل فعالي�ات العداء

ألهل البيت×بعد املنصور العبايس ترجع إليه ،ألنه مؤسس ذلك!

ه�ذا ،وق�د روى يف الفتوح«:78/2:ع�ن عيل×خبر ًا يف م�دح خراس�ان وفتحه�ا على

ي�د امله�دي ،وأمور ًا ع�ن بخارى وخوارزم والشاش�ان وأبيج�اب وبلخ وطالق�ان والرتمذ
واشجردة ورسخس وياسوج وجرجان وقومس وسمنان وطربستان ،وغريها».

وفيه�ا م�دح لبعضه�ا وذم آلخر ،وأثر الوضع علي�ه ظاهر! كام ال يمك�ن تطبيقها عىل حركة

ظه�ور اإلمام×فق�د تكون ع�ن أحداث مض�ت .ونحوه بي�ان الش�افعي ،491/وعقد ال�درر،122/
ومجع اجلوامع،104/2:

اإليرانيون أنصاره

المخاض داخل إيران في سنة الظهور
ت�دل األحادي�ث على أن�ه س�يحدث رصاع داخلي يف إي�ران يف س�نة الظه�ور ،بين أنص�ار

اإلمام×وخمالفيهم الذين اليريدون تس�ليم بلدهم ل�ه× .فقد حتدثت الروايات الصحيحة

عن قيام أنصار اإلمام×بحركة واسعة يف إيران تشبه الثورة ،وأهنم يغلبون من خالفهم.

ق�ال اإلم�ام الباقر×«غيبة النعامين«:»273 /كأين بقوم قد خرجوا باملش�ـرق يطلبون احلق

فاليعطونه ،ثم يطلبونه فال يعطونه ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم ،فيعطون

ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم ،قتالهم شهداء ،أما إين لو
أدركت ذلك ،الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر».

فقوله:حت�ى يقوم�وا وال يدفعوهن�ا إال إىل صاحبك�م ،ي�دل على أن اخللاف على راي�ة

ثورهتم أو بلدهم.
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وذكرت روايات أنه س�يخرج يف تلك الفرتة ش�خصيات من أنصاراملهدي× يف آذربيجان

وخراسان وجيالن.

فف�ي غيبة النعامين200/و« :271عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :إنه قال يل أيب×:

ال ب�د لن�ا من آذربيجان ال يقوم هلا ش�ئ ،وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وا ْل ُبدُ وا ما

لبدنا ،فإذا حترك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبو ًا ،واهلل لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام ،يبايع

الناس عىل كتاب جديد ،عىل العرب ش�ديد .وق�ال :ويل لطغاة العرب من رش قد اقرتب».

وهذا يدل عىل حركة ش�عبية كاس�حة يف آذربيجان ،تكون يف س�نة الظهـ�ور ،يتبعها ظهور قائد
يتحرك بأمراإلمام × ،ويأيت ذلك يف فصل األتراك.

كما ذك�رت األحادي�ث قيام ش�خص يف خراس�ان ،وش�خص م�ريض عن�د أهل البيت^

يف جيالن ،ففي غيبة النعامين،274/عن اإلمام الصادق×«:أن أمرياملؤمنني×حدث عن أشياء
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تكون بعده إىل قيام القائم ،فقال احلسني :يا أمرياملؤمنني متى يطهر اهلل األرض من الظاملني؟
فقال أمرياملؤمنني× :ال يطهر اهلل األرض من الظاملني حتى يسفك الدم احلرام .ثم ذكر أمر

بني أمية وبني العباس يف حديث طويل ،ثم قال :إذا قام القائم بخراسان ،وغلب عىل أرض

كوفان وملتان ،وجاز جزيرة بني كاوان ،وقام منا قائم بجيالن ،وأجابته اآلبر والديلامن.»..
وهؤالء الثالثة :متحرك آذربيجان ،ومتحرك خراسان ،ومتحرك جيالن ،مرتابطون ،حيركون

الن�اس لنرصة اإلمام× ،ووزيره اليامين ،ولعلهم بتوجيه مبارش من اإلمام× ،ألنه يكون يف

تلك الفرتة ظاهر ًا لكنه ُمت َ
ف.
َخ ٍّ

**
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الفصل الرابع والعشرون

الیمانیون أنصاره
اليمانيون يف حركة ظهور املهدي×

تفضيل النبي ‘ أهل اليمن على غيرهم
روى اجلميع أحاديث مدح النبي‘ألهل اليمن ،وتفضيلهم عىل غريهم.

 .1وم�ن أش�هرها م�ا رواه البخ�اري « :»122/5ع�ن أيب هري�رة ق�ال :قال رس�ول اهلل‘:
أرق أفئ�دةً ،وأ ْل ُ قلوب� ًا ،اإليامن ٍ
«أتاك�م أه�ل اليمن ،ه�م ُّ
يمان ،واحلكمة يامني�ة ،والفخر
ينَ
واخلُيَلا ُء يف أصح�اب اإلب�ل ،والس�كينة والوق�ار يف أه�ل الغن�م! وع�ن ابن مس�عود قال:

«ق�ال رس�ول اهلل‘ :اإليمان هاهن�ا وأش�ار بي�ده إىل اليم�ن .واجلف�اء وغل�ظ القل�وب
يف الفدَّ ادين عند أصول أذناب اإلبل ،من حيث يطلع قرنا الشيطان ،ربيعة ومرض».

 .2وما رواه مس�لم « :»51/1عن أيب هريرة قال« :إن رسول اهلل‘ قال :رأس الكفر نحو

املشـرق ،والفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل ،الفدَّ ادين أهل الوبر ،والسكينة يف أهل الغنم ».
 .3وما رواه يف الكايف « :» 70/8عن اإلمام حممد الباقر×قال« :خرج رسول اهلل‘لعرض
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اخلي�ل فمر بقبر أيب أحيحة ،فقال أبو بكر :لعن اهلل صاحب ه�ذا القرب ،فواهلل إن كان ليصد
ع�ن س�بيل اهلل ،ويكذب رس�ول اهلل ،فقال خال�د ابنه :بل لع�ن اهلل أبا قحافة ،ف�واهلل ما كان
يقري الضيف وال يقاتل العدو ،فلعن اهلل أهوهنام عىل العشرية فقد ًا .فألقى رسول اهلل خطام
راحلت�ه عىل غارهبا ،ث�م قال :إذا أنتم تناولت�م املرشكني فعموا وال ختص�وا ،فيغضب ُو ْلدُ ُه.

ث�م وق�ف ف ُعرضت عليه اخليل فمر به فرس ،فقال عيينة ب�ن حصن :إن من أمر هذا الفرس
كي�ت وكيت ،فقال رس�ول اهلل‘ :ذرن�ا ،فأنا أعلم باخلي�ل منك ،فقال :عيين�ة وأنا أعلم

بالرجال منك! فغضب رسول اهلل‘حتى ظهر الدم يف وجهه فقال له :فأي الرجال أفضل؟
فقال عيينة بن حصن :رجال يكونون بنجد يضعون س�يوفهم عىل عواتقهم ،ورماحهم عىل

كواث�ب خيلهم ،ث�م يرضبون هبا قدم ًا قدم ًا .فقال رس�ول اهلل‘ :كذب�ت ،بل رجال أهل
اليم�ن أفضل ،اإليامن ٍ
يمان واحلكمة يامنية ،ولوال اهلجرة لكنت ام�ر ًء من أهل اليمن ،اجلفا

والقس�وة يف الفدَّ ادين أصحاب الوبر ربيعة ومرض ،من حيث يطلع قرن الش�مس .ومذحج
أكثر قبيل يدخلون اجلنة ،وحرضموت خري من عامر بن صعصعة ».

 .4ويف رشح النووي ملسلم «« :»29/2أشار النبي‘بيده نحو اليمن فقال :أال إن اإليامن

هاهن�ا ،وإن القس�وة وغلظ القلوب يف الفدادين عند أصول أذن�اب اإلبل ،حيث يطلع قرنا
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الشيطان ،يف ربيعة ومرض.

ويف رواي�ة :رأس الكف�ر نحو املرشق ،والفخ�ر واخليالء ،يف أهل اخلي�ل واإلبل الفدادين
يامن ،والفقه ٍ
اإليامن ٍ
ُ
يامن واحلكم ُة يامنية.
أهل الوبر ،والسكينة يف أهل الغنم .ويف رواية:
ويف رواية :دعائم أمتي أهل اليمن.

ويف رواية :أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خري أهل األرض.

ويف رواية :هم ألني قلوب ًا وأرق أفئدة .اإليامن يامن ،ورأس الكفر قبل املرشق.

ويف رواي�ة :أش�ار بي�ده نحو اليمن فق�ال :إن ال ُي ْم َن ه�ا هنا ،وإن القس�وة وغلظ القلوب

يف الفدادين ،عند أصول أذناب اإلبل ،يف ربيعة ومرض.

ويف رواي�ة :أج�د َن َف�س ربك�م م�ن قب�ل اليم�ن ،أال إن الكفر والفس�وق وقس�وة القلب

يف الفدادين أصحاب الشعر والوبر ،يغشاهم الشيطان.

ويف رواية :من أحب أهل اليمن فقد أحبني ،ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضني .اإليامن

يمان إىل خل�م وج�ذام وعاملة ،ومأك�ول محري خري من آكله�ا «حمكومها خري م�ن حاكمها»،
وحرضموت خري من بني احلار.

ويف رواية :زي ُن احلاج أهل اليمن .اإليامن يامن ،ومرضعند أذناب اإلبل.

ٌ
راس�خ إيامهنم ،ومنهم
ويف رواية :جاءكم أهل اليمن َي ُب ُّس�ون َبسيس� ًا .قو ٌم رقيق ٌة قلوهبم،

املنصور خيرج يف سبعني ألف ًا ،ينصـر خلفي وخلف وصيي .محائل سيوفهم املسك.

ويف رواية:خير الرج�ال رجال أهل اليمن ،اإليامن يامن إىل خل�م وجذام وعاملة ،ومأكول

محير خري م�ن آكلها ،وحضـرموت خري من بن�ي احلارث وقبيلة خري م�ن قبيلة ،وقبيلة رش

م�ن قبيل�ة ،واهلل ما أبايل أن هيل�ك احلارثان كالمها ،لعن اهلل امللوك األربعة :مجداء وخموس�اء
ومرشحاء وأبضعة ،وأختهم العمردة ،ثم أمرين ريب عز وجل أن ألعن قريش ًا مرتني فلعنتهم،

ثم أمرين ريب أن أصيل عليهم مرتني فصليت عليهم.

 .5ويف كت�اب البل�دان البن الفقي�ه اهلمذاين« :91/ملا جاء أهل اليمن قال رس�ول اهلل‘:

ق�د جاءك�م أه�ل اليمن أرق قلوب� ًا منكم ،وه�م أول من جاءن�ا باملصافحة .وق�ال :اإليامن

يمان واحلكم�ة يامنية واإلسلام يامن وق�ال :أهل اليمن زي�ن احلاج .وقال رس�ول اهلل‘
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إذا ّ
تعذر عىل أحدكم امللتمس فعليه هبذا الوجه ،وأشار إىل اليمن ».

 .6ويف رواي�ة ال�كايف « »205/4عن اإلمام الباقر×قال« :إن اهلل عز وجل أمر إبراهيم×

ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها ،و ُي ِري الناس مناسكهم ،فبنى إبراهيم وإسامعيل×البيت

كل يوم س�اف ًا حتى انتهى إىل موضع احلجر األس�ود .قال :أب�و جعفر×:فنادى أبو قبيس
إبراهيم× :إن لك عندي وديعة ،فأعطاه احلجر فوضعه موضعه .ثم إن إبراهيم× أ َّذ َن

يف الناس باحلج فقال :أهيا الناس إين إبراهيم خليل اهلل ،إن اهلل يأمركم أن حتجوا هذا البيت،

فحجوه .فأجابه من حيج إىل يوم القيامة ،وكان أول من أجابه من أهل اليمن».

ويف عم�دة الق�اري «« :»128/9قيل أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حج ًا ،وهذا

قول اجلمهور».

ويف عون املعبود ««:»175/5فس�معه من بني السامء واألرض..فأجابوه بالتلبية يف أصالب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الرجال وأرحام النساء ،وأول من أجابه أهل اليمن ،فليس حاج حيج من يومئذ إىل أن تقوم

الساعة،إال من كان أجاب إبراهيم يومئذ».

محاولة القرشيين إبطال أحاديث مدح اليمن
عظ�م على علامء الس�لطة القرش�ية م�دح النبي‘ألهل اليم�ن وتفضيلهم على أهل نجد

واحلج�از! فحاول�وا إبع�اد ال�ذم عن أه�ل نج�د واحلج�از وقال�وا إن الفدَّ ادين الذي�ن حيرثون

أنه‘نص على أن الفدَّ ادين أهل نج�د واحلجاز ،فقال كام
على ف�دَّ ان البقر أي اليمنيين! مع
َّ
يف البخ�اري :اإليمان هاهن�ا ،وأش�ار بي�ده إىل اليم�ن .واجلف�اء وغل�ظ القل�وب يف الفدَّ ادين،
عند أصول أذناب اإلبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ،ربيعة ومرض.

فضل أهل نجد :بل رجال أهل اليمن أفضل ،اإليامن ٍ
يامن واحلكمة
وق�ال لعيينة بن حصن ملا َّ

يامنية ،ولوال اهلجرة لكنت امر ًء من أهل اليمن ،اجلفا والقسوة يف الفدَّ ادين أصحاب الوبر ربيعة
ومرض ،من حيث يطلع قرن الشمس .ومذحج أكثر قبيل يدخلون اجلنة ،وحرضموت خري من

عامر بن صعصعة.

فالفدادون أهل صحراء ،وأصحاب إبل ،وأهل الش�عر والوبر ،وأهل اخليل والوبر ،وليس�وا

510

رصخ ،وليس من َفدَ َن بمعنى
أهل زراعة .لذلك يتعني أن تكون كلمة الفدادين من َفدَ َد بمعنى َّ
ف�دَّ ان احلراث�ة .فاملعنى أن اجلف�اء يف الفدَّ ادي�ن أهل الصراخ والصياح عىل إبله�م وحيواناهتم

وأنفسهم .وهم الذين رصخوا عىل النبي‘من وراء بيته وقالوا :أخرج الينا يا حممد! فقال اهلل
َ
َ
ين ُي َن ُاد َون َك ِم ْن َو َر ِاء حْ ُ
ات أ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
عنهم :إ َّن ّال ِذ َ
ون.
ال ُج َر ِ
ِ
وال�كالم بالصراخ :ه�اه ،ه�وه ،ه�اي .صف�ة النجديين يف حياهتم اليومي�ة اىل يومن�ا .فهذا
معنى ال َفدَّ ادين.

ق�ال يف الصح�اح «« :»518/2الفديد :الصوت .وقد ف�دَّ الرجل يفدُّ فدي�د ًا .ورجل َفدَّ اد:

ش�ديد الصوت .ويف احلديث :إن اجلفاء والقس�وة يف الفدادين بالتش�ديد ،وهم الذين تعلوا

أصواهتم يف حروثهم ومواشيهم ».

وقال يف جممع البحرين««:»119/3يف احلديث:اجلفاء والقسوة يف الفدادين .الفدادون يفرس

بوجهين :أحدمه�ا أن يكون مجع ًا للفداد ،وهو ش�ديد الصوت م�ن الفديد ،وذلك من دأب
أصحاب اإلبل .وهذا إذا رويته بتشديد الدال من َفدَّ َي ِفدُّ  :إذا رفع صوته .والوجه اآلخر أنه
مجع الفدان مشدد ًا ،وهي البقر التي حيرث عليها أهلها وذلك إذا رويته بالتخفيف».
ويف الطراز «« :»134/6فد فديد ًا كح َّن حنين ًا:صاح وأجلب وعدا ».

محاولة ثانية لعلماء السلطة إلبطال مدح اليمن
وم�ن حماوالهتم لتخريب معنى احلديث ،وجعله مدح� ًا ألهل احلجاز ونجد! ما قاله النووي

يف رشح مس�لم «« :»32/2اختُل�ف يف مواض�ع من هذا احلديث وقد مجعه�ا القايض عياض،

ونقحه�ا خمتصـرة بعده الش�يخ أب�و عمرو بن الصالح ،قال :أما ما ذكر من نس�بة اإليامن إىل
أهل اليمن فقد رصفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ اإليامن من مكة ثم من املدينة حرسهام اهلل

تعاىل! فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم َمن بعده يف ذلك أقواالً:

أحدها:أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال أن مكة من هتامة وهتامة من اليمن.

والث�اين :أن املراد مكة واملدينة ،فإنه ي�روى يف احلديث أن النبي‘قال هذا الكالم وهو

بتبوك ومكة واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن ،فأش�ار إىل ناحية اليمن ،وهو يريد مكة واملدينة
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فقال :اإليامن يامن ،ونسبهام إىل اليمن لكوهنام حينئذ من ناحية اليمن ،كام قالوا الركن اليامين

وهو بمكة لكونه إىل ناحية اليمن!

والثال�ث :م�ا ذه�ب إليه كثير من الن�اس وهو أحس�نها عند أيب عبي�د ،أن امل�راد بذلك

األنصار ألهنم يامنون يف األصل فنس�ب اإليامن إليهم ..ولو مجع أبو عبيد ومن س�لك سبيله

ط�رق احلدي�ث بألفاظ�ه كام مجعها مس�لم وغريه ،وتأملوه�ا لصاروا إىل غري م�ا ذكروه ،وملا

ترك�وا الظاه�ر ،ولقضوا بأن امل�راد اليمن وأهل اليم�ن عىل ما هو املفه�وم من إطالق ذلك

إذ م�ن ألفاظ�ه :أتاك�م أهل اليم�ن ،واألنصار من مجل�ة املخاطبني بذلك فه�م إذن غريهم،
وكذل�ك قول�ه‘ :جاء أه�ل اليمن ،وإنام ج�اء حينئذ غري األنصار ،ث�م إنه‘وصفهم

بما يقضى بكمال إيامهنم ورت�ب عليه اإليمان يامن ،ف�كان ذلك إش�ارة لإليامن إىل م�ن أتاه
م�ن أه�ل اليمن ،ال إىل مك�ة واملدين�ة .وال مانع من إج�راء الكالم عىل ظاه�ره ،ومحله عىل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أه�ل اليم�ن حقيق�ة ،ألن م�ن اتصف بش�ئ وق�وي قيام�ه ب�ه وتأك�د اطالعه منه ،ينس�ب
ذل�ك الش�ئ إليه ،إش�عار ًا بتمي�زه به وكامل حال�ه فيه .وهك�ذا كان حال أه�ل اليمن حينئذ

يف اإليمان ،وح�ال الوافدي�ن منه يف حياة رس�ول اهلل‘وىف أعقاب موت�ه ،كأويس القرين
وأيب مس�لم اخلوالين ،وشبههام ممن سلم قلبه وقوى إيامنه ،فكانت نسبة اإليامن إليهم لذلك

نفي ل�ه عن غريهم .فال مناف�اة بينه وبني
إش�عار ًا بكمال إيامهن�م ،من غير أن يكون يف ذلك ٌ

قوله‘ :اإليامن يف أهل احلجاز.

ث�م امل�راد بذل�ك املوجودون منهم حينئ�ذ ،ال كل أه�ل اليمن يف كل زمان ف�إن اللفظ ال

يقتضيه! هذا هو احلق يف ذلك ».

أق�ول :ح�اول الن�ووي أن يكون منصف ًا ومل يس�تطع ،فق�د خالف متحلهم ب�أن اليمن يف هذه

األحادي�ث بمعن�ى احلجاز أو األنص�ار ،ألنه أحس أن ذل�ك تزوير ال يتحمل�ه اللفظ ،فأقرأهنا

بمعناه�ا املتب�ادر الظاه�ر ،لكن�ه حصـره�ا بأه�ل ذل�ك الزم�ان ،ثم صح�ح رواي�ة :اإليامن يف
أهل احلجاز وهي مقابل :اإليامن ٍ
يامن!
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العموم واإلستثناء في تفضيل النبي‘ألهل اليمن
يدل مدح اليامنيني عىل أهنم أفضل نسبي ًا من غريهم ،وهناك استثناءات ُل ِّب َّية من هذا اإلطالق،

فه�و الينف�ي اإليمان ع�ن غريه�م ،كما ال ينف�ي تفضي�ل النبي‘وعرتت�ه عليه�م ،ألهنم ال

يقاس هبم أحد.
َ
َ
َ ْ ُ
َْ ُ
كام ال ينفي أن يكون آخرون من األمة أفضل منهم ،ألن امليزانِ :إ ّن أ ك َر َمك ْم ِع ْن َد اهلل أتقا ك ْم.

ويف احلدي�ث الرشيف ع�ن اإلمام الصادق×« ال�كايف «:»83/2:قال رس�ول اهلل‘ :أفضل
الناس من عش�ق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وبارشها بجس�ده وتفرغ هلا ،فهو ال يبايل عىل

ما أصبح من الدنيا،عىل عرسأم عىل يرس».

وق�ال عيل×«هنج البالغ�ة«:»6/2:إن أفضل الناس عند اهلل من كان العمل باحلق أحب إليه

وإن نقصه وك ََرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده ».

وعن اإلمام الصادق×«املحاس�ن« :»37/1:من س�بح اهلل مائة مرة ،كان أفضل الناس ذلك

اليوم ،إال من قال مثل قوله».

لذل�ك الخ�وف من تفضي�ل اليامنيني كام خافت قري�ش ،فهو تفضيل لش�عب اليمن بعمومه

وليس لكل فرد فرد فيه ،ففي اليمن كام يف غريه أفراد أعداء هلل ورسوله ‘من أهل النار ،لكن

عموم اليامنيني جيدون .كام أن التفضيل ال خيتص باجليل الذي كان يف عصـر النبي‘كام زعم

بعض علامء السلطة ،بل يشمل كل أجياهلم اىل يوم القيامة.

وينبغ�ي التنبي�ه على أن ذك�ر النبي‘لبني عامل�ة من مجلة اليم�ن ،يدل عىل عم�وم املدح

لفروعهم كاألنصار والعامليني .وهو فخر هلم نحسبه ذخر ًا.

عداء معاوية وبني أمية ألهل اليمن
روى البلاذري يف أنس�اب األرشاف « »215/5ق�ال الش�عبي«:كتب زي�اد إىل معاوي�ة :إن

رأى أمرياملؤمنين أن يكتب إ َّيل بسيرة أسيرها يف الع�رب .فكتب إليه معاوي�ة :يا أبا املغرية

ق�د كن�ت هلذا من�ك منتظ�ر ًا ،أنظ�ر أه�ل اليم�ن فأكرمه�م يف العالني�ة وأهنهم يف الس�ـر،

احلي م�ن ربيعة فأك�رم أرشافهم وأهن س�فلتهم ،فإن الس�فلة تب�ع لألرشاف،
وانظ�ر ه�ذا ّ
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فأم�ا ه�ذا احل�ي من مضر ف�إن فيه�م فظاظة وغلظ�ة ،فامح�ل بعضه�م عىل رق�اب بعض،
وال ت�رض بالظ�ن دون اليقين ،وبالق�ول دون الفع�ل ،وات�رك األم�ور بينك وبين الناس

عىل أشدها ،والسالم ».

ويف التذك�رة احلمدوني�ة ««:»181/7قال معاوية لرجل م�ن أهل اليمن :ما كان أمحق قومك
َّ
ُ َ حْ َ َ
الل ُه َّم إ ْن َ
كان ه���ذا هو
ال ّق ِم ْن
حين م َّلك�وا عليهم امرأة! قال :قومك أش�دُّ محاق ًة إذ قال�وا:
ِ
ْ َ ََ
ََ
جار ًة م َن َّ
ماء ،هلاَّ قالوا :فاهدنا له ».
الس ِ
ِعن ِدك فأ ْم ِط ْر عل ْينا ِح َ ِ
وروى الطرباين يف األوس�ط «« :»57/5أتى رس�ول اهلل‘أعرايب فقال :يا رسول اهلل إلعن

أهل اليمن ثالث ًا ،فس�كت عنه ثم قال :أين هذا الس�ائل الذي س�ألني أن ألعن أهل اليمن؟
فقام إليه الرجل ،فقال النبي‘ :إن اإليامن يامن واحلكمة يامنية ،وأجد َن َفس ربكم من قبل
اليمن ،أال إن الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدَّ ادين ،أصحاب الشعر والوبر ،يغشاهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عيل أزيدك »!
الشيطان عىل أعجاز اإلبل! فقام الرجل مغضب ًا ،فقال‘ :إرجع َّ

وس�يأيت يف حديث اليامين الذي ينصـر املهدي×الذي رواه البخاري أن عبد اهلل بن عمرو

أخبر اليامنيين بخبره ع�ن النبي‘فغضب معاوي�ة وصعد املنبير ووبخ عب�د اهلل ،وقال إنه

ال يوجد ملك لغري قريش اىل أن تقوم القيامة!

أحاديث اليماني الموعود من مصادر السنيين
الحديث األول :حديث اليماني الذي محاه معاوية!
قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص يوم ًا لليامنيني إن رس�ول اهلل‘وعدكم بملك يامين وروى

هلم حديثه فاستبرشوا .

وصب غضبه على عبد اهلل بن عمرو ،ووبخه
وع�رف معاوية فاستش�اط غضب ًا ،وصعد املنرب
َّ

وسماه جاهلاً ،مع أن عب�د اهلل أخرب منه باحلدي�ث وكان يكتب أحاديث النب�ي يف حياته‘،

بينما كان معاوي�ة هارب� ًا يف اليم�ن حت�ى توس�ط ل�ه العب�اس قبيل وف�اة النبي‘فعف�ا عنه و
جاء اىل املدينة!
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ق�ال البخ�اري يف صحيح�ه « ،155/4و « :»105/8:كان حممد بن جبري ب�ن مطعم حيدث أنه

بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قريش ،أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص حيدث أنه سيكون
مل�ك من قحط�ان ،فغضب معاوية فقام خطيب� ًا ،فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ث�م قال :أما بعد

فإنه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليس�ت يف كتاب اهلل ،وال تُؤثر عن رسول اهلل،
فأولئك جهالكم! فإياكم واألماين التي تضل أهلها! فإين س�معت رس�ول اهلل يقول :إن هذا
األمر يف قريش ،اليعادهيم أحد إال ك َّبه اهلل عىل وجهه ،ما أقاموا الدين».

وهب�ذا الغض�ب حما معاوية حديث اليامين! فأطاعه ال�رواة وغيبوه وضيعوه ،ثم حرفوه! لكنه

كان معروف ًا للناس ،وأن إسم اليامين ثالثة أحرف!

قال املس�عودي عن ثورة عبد الرمحن بن األشعث الكندي اليامين«:فلام عظمت مجوعة وحلق

به كثري من أهل العراق ورؤسائهم وقراؤهم ونساكهم عند قربه منها ،خلع عبد امللك وذلك
بإصطخ�ر فارس وخلعه الناس مجيع ًا وس�مى نفس�ه نارص املؤمنني ،وذكر ل�ه أنه القحطاين

ال�ذي ينتظ�ره اليامنية ،وأنه يعي�د امللك فيها ،فقيل له إن القحطاين على ثالثة أحرف! فقال:
إسمي عبد ،وأما الرمحن فليس من إسمي»! «التنبيه واألرشاف.»272/

وقال البلخي يف البدء والتاريخ « »184/2عن عبد اهلل بن عمرقال «:ملا خرج سمي بالقحطاين

وكت�ب إىل العمال :من عبد الرمح�ن نارص أمرياملؤمنين ،يقصد بذلك امله�دي املنتظر×.

فقيل له :إن إسم القحطاين عىل ثالثة أحرف ،فقال :إسمي عبد ،وليس الرمحن من إسمي »!
أقول :يدل ذلك عىل أن حديث اليامين كان متسامل ًا عليه عند الناس ،وأن إسمه ثالثة حروف،

وقد يكون حسن ،وأنه نارص اإلمام املهدي×.

ونالح�ظ أن املصادر الس�نية بعد هذه احلادث�ة روت توبة عبد اهلل بن عم�رو العاص ،وروت

يف اليماين أحادي�ث متضارب�ة ،بعضه�ا يق�ول ي�أيت مع امله�دي وبعضها يق�ول بع�ده ،وأكثرها
يذمه وال يمدحه!

وهذا يدلك عىل س�يطرة القرش�يني عىل رواي�ة احلديث ،وأهنم منعوا رواي�ة أي حديث يبرش

بظهور قائد يامين ،ألنه يمس بقيادة قريش للعامل اىل يوم الدين!
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الحديث الثاني :توبة عبد اهلل بن عمرو العاص!
روى ابن محاد يف «« :»382/1حدثنا الوليد ،عن ابن هليعة ،عن احلارث بن يزيد احلرضمي،

ع�ن الفضل ب�ن عفيف الدؤيل ،ع�ن عبد اهلل بن عمرو ،أن�ه قال :يا معرش اليم�ن ،تقولون:
إن املنص�ور منك�م ،وال�ذي نفسي بي�ده إن�ه لقريش أب�وه ،ول�و أش�اء أن أس�ميه إىل أقىص

جد هو له لفعلت»!

أق�ول :أراد أن ي�ريض معاوي�ة والقرش�يني فجع�ل املنص�ور اليماين قرش�ي ًا وأم�ه يامني�ة!

وهو يناقض حديثه الذي صدق فيه فأغضب معاوية ،فلو كان قرشي ًا ملا غضب !فهو يف األول صادق
ويف الثاين كاذب!

ً
الحديث الثالث :توبة عبد اهلل بن عمرو ثانية!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

روى عنه ابن محاد « »394/1أن املهدي يخُ رج أهل اليمن من الشام اىل بالدهم!

«جلس يف مس�جد دمش�ق ،يف مجاعة لي�س فيهم إال أهل اليمن فقال :ي�ا أهل اليمن كيف

أنت�م إذا أخرجناك�م م�ن الش�ام ،واس�تأثرنا هبا عليك�م؟ قال�واَ :أو يكون ذلك؟ ق�ال :نعم
ورب الكعب�ة .فقال :مالكم ال تَكلمون! فقال بع�ض القوم :أفنحن أظلم فيه أم أنتم؟ قال:
َ
ََ
ين َظ َل ُموا أ َّى ُم ْن َق َلب َي ْن َق ِل ُب َ
بل نحن .فقال اليامين :احلمد هللَ ،و َس َي ْع َل ُم أ ّل ِذ َ
ون ».
ٍ

الحديث الرابع :تأييد كعب األحبار لتوبة ابن عمرو!
فق�د روى ابن مح�اد « »395/1عن كعب أنه قال« :م�ا املهدي إال من قريش ،وما اخلالفة إال

يف قريش ،غري أن له أص ً
ال ونسب ًا يف اليمن ».

الحديث الخامس :أبشركم بطاغية يماني!
روى البخ�اري «« :»159/4ع�ن أيب هري�رة أن النبي‘قال:ال تقوم الس�اعة حتى خيرج

رج�ل من قحطان ،يس�وق الن�اس بعصاه »! ومعن�اه أنه رجل طاغية يس�وق الن�اس بعصاه،
ويك�ون قبي�ل قي�ام الس�اعة بقلي�ل! ول�ذا رواه أمح�د ومس�لم بع�د احلبشي نحيف الس�اقني،
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الذي هيدم الكعبة ومكة !

ق�ال أمح�د «« :»417/2ع�ن أيب هريرة أن النبي‘قال :ذو الس�ويقتني من احلبش�ة خيرب

بي�ت اهلل عز وج�ل .وق�ال‘:ال تق�وم الس�اعة حت�ى خي�رج رج�ل م�ن قحطان يس�وق
الناس بعصاه»!

ثم هونوا اخلطب عىل أنفسهم بأن الطاغية اليامين املزعوم يكون قريب القيامة!

وقد أطال ابن حجر وحرر صفحات كثرية يف حتليل حديث ابن عمرو ،وتربير إنكار معاوية له!
وأضاف حماوالت اىل حماوالهتم توجيه األحاديث املكذوبة يف اليامين!

ق�ال يف فت�ح الب�اري « « :»102/13مل أق�ف عىل لف�ظ حديث عبد اهلل بن عم�رو بن العاص

يف ذل�ك ،وه�ل هو مرفوع أو موقوف ..ف�إن كان حديث عبد اهلل بن عم�رو مرفوع ًا موافق ًا
حلدي�ث أيب هري�رة فال معنى إلنكاره أصالً! وإن كان مل يرفعه وكان فيه قدر زائد يش�عر بأن
خروج القحطاين يكون يف أوائل اإلسالم ،فمعاوية معذور يف إنكار ذلك عليه »!

أما العيني فكان أكثر اختصار ًا ،قال يف عمدة القاري « « :»87/16مل يرد إسمه عند األكثرين

لك�ن القرطب�ي ج�زم أن�ه جهجاه ،ال�ذي وقع ذك�ره يف صحيح مس�لم من طري�ق آخر عن
أيب هريرة بلفظ:ال تذهب األيام والليايل حتى يملك رجل يقال له :اجلهجاه ..ويف التوضيح:

حديث القحطان يدل عىل أنه خليفة ولكنه حيمل عىل تغلبه.

وروى نعيم بن محاد يف الفتن عن أرطأة بن املنذر أحد التابعني من أهل الشام :أن القحطاين

خيرج بعد املهدي ويسري عىل سرية املهدي .وأخرج أيض ًا من طريق عبد الرمحن بن قيس بن
جابر الصديف عن أبيه عن جده مرفوع ًا :يكون بعد املهدي القحطاين ،والذي بعثني باحلق ما

هو دونه ..قلت :إذا كان القحطاين يف زمن عيسى ،كيف يسوق الناس بعصاه وكيف يملك
مع وجود عيس�ى عليه الصالة والسلام ؟ على أن يف رواية أرطأة ابن املن�ذر :أن القحطاين
يعيش يف امللك عرشين سنة»!

وس�تعرف م�ن جمم�وع النص�وص أن املنص�ور اليماين مم�دوح على لس�ان النب�ي‘

وليس مذموم ًا ،كام زعم الرواة القرشيون!
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الحديث السادس :أن اليماني بعد المهدي×
روى ابن محاد يف « »109 ،105 ،28/1عن كعب«:يكون بعد اجلبابرة رجل من أهل بيتي يمأل

األرض عدالً ،ثم القحطاين بعده »!

وروى الطرباين يف الكبري«« :»375/22أن رسول اهلل‘قال :سيكون من بعدي خلفاء ،ومن

بعد اخللفاء أمراء ،ومن بعد األمراء ملوك ،ومن بعد امللوك جبابرة ،ثم خيرج رجل من أهل بيتي

يملأ األرض ع�دالً كام ملئت جور ًا ،ثم يؤمر القحطاين فوال�ذي بعثني باحلق ما هو دونه».
ورواه بصي�غ متقارب�ة ويف أكثره�ا« :والذي بعثني باحلق ما هو دون�ه» .ورووا يف هذ املعنى

أحادي�ث ظاه�رة الضعف واحلش�و ،وأهنا من تصور ال�رواة! وبعضها نقلته�ا مصادرنا فتصور

البعض أنه من أحاديثنا ،مثل :رواية ابن طاووس يف املالحم والفتن« :77/عن أرطأة قال :أمري

العص�ب لي�س من ذي وال ذه ،ولكنهم يس�معون صوت ًا ما قاله إن�س وال جان :بايعوا فالن ًا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

باسمه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة يامين .قال الوليد :ويف علم كعب أنه يامين قريش ،وهو

أمري العصب ،والعصب :أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين أخرجوا من بيت املقدس».
وروى يف املالح�م والفتن أيض ًا« :168/عن أرط�أة قال :فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون،

فبيناهم كذلك إذا س�معوا صوت ًا ما قاله إنس وال جان :بايعوا فالن ًا باس�مه ،ليس من ذوي
وال ذو ،ولكنه خليفة يامين».

ومن الواضح أن الراوي أخذ النداء الساموي باسم املهدي×وجعله لغريه !

وم�ن أحاديثن�ا املتأثرة هبم ما رواه الطويس يف الغيب�ة « :463/عن أيب زرعة ،عن أيب عبد اهلل

ب�ن رزي�ن ،عن عامر بن يارس أنه قال :إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان ،وهلا إمارات،
ف�إذا رأيتم فالزموا األرض وكف�وا حتى جتئ إماراهتا .فإذا اس�تثارت عليكم الروم والرتك،
وجه�زت اجليوش ،ومات خليفتكم الذي جيمع األموال ،واس�تخلف بعده رجل صحيح،

فيخلع بعد سنني من بيعته ،ويأيت هالك ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الرتك والروم ،وتكثر
احلروب يف األرض ،وينادي مناد من س�ور دمش�ق :ويل ألهل األرض من رش قد اقرتب،

وخيس�ف بغريب مس�جدها حتى خي�ر حائطها ،ويظهر ثالثة نفر بالش�ام كله�م يطلب امللك،

رج�ل أبقع ،ورجل أصهب ،ورجل من أهل بيت أيب س�فيان خيرج يف كلب ،وحيرض الناس
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بدمشق ،وخيرج أهل الغرب إىل مرص .فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين ،وخيرج قبل ذلك من
يدعو آلل حممد^ ،وتنزل الرتك احلرية ،وتنزل الروم فلس�طني ،ويس�بق عبد اهلل عبد اهلل،
حتى يلتقي جنودمها بقرقيسياء عىل النهر ويكون قتال عظيم ،ويسري صاحب املغرب فيقتل

الرجال ويس�بي النس�اء ،ثم يرجع يف قيس حتى ينزل اجلزيرة السفياين ،فيسبق اليامين وحيوز
السفياين ما مجعوا .ثم يسري إىل الكوفة فيقتل أعوان آل حممد‘ويقتل رج ً
ال من مسميهم.
ثم خيرج املهدي عىل لوائه ش�عيب بن صالح ،وإذا رأى أهل الش�ام قد اجتمع أمرها عىل

ابن أيب سفيان فأحلقوا بمكة ،فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة ،فينادي مناد

من السماء :أهيا الناس إن أمريكم فالن ،وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض قس�طا وعدالً

كام ملئت ظل ًام وجور ًا ».

فكل حديث يذم اليامين أو يعطيه صفات املهدي×فهو مكذوب.

الحديث السابع :أحاديث ورد فيها إسم المنصور اليماني
وهي تدل عىل صحة البشارة النبوية باملنصور اليامين بقطع النظر عن مضمون هذه األحاديث

وسقمها .وقد ادعى العباسيون أن املنصور منهم ،وسموا به أبا جعفر املنصور ،وا ُّدعي لغريهم،
وهذه نامذج منها:

عن ابن عباس « :واهلل إن منا بعد ذلك الس�فاح واملنصور واملهدي ،يدفعها إىل عيس�ى بن

مريم× »« .الفتن .»96/1:وقد طبقوا املنصور عىل خليفتهم الدوانيقي وابنه املهدي!

وع�ن ابن عمرو العاص «« :»117/1يكون بعد اجلبارين اجلابر ،جيرب اهلل به أمة حممد‘،

ثم املهدي ،ثم املنصور ،ثم السالم ،ثم أمري العصب ،فمن قدر عىل املوت بعد ذلك فليمت ».
وع�ن جاب�ر ،عن أيب جعفر ،قال «:إذا ظهر الس�فياين عىل األبق�ع ،واملنصور اليامين ،خرج

الرتك والروم فظهرعليهم السفياين ».»223/1« .

«ع�ن أيب جعفرقال « :إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجس�ام ،فتكون بينهم ملحمة عظيمة،

ث�م يظهر األخوص الس�فياين امللع�ون فيقاتلهام مجيع� ًا ،فيظهر عليهام مجيع ًا ،ثم يسير إليهم

منصور اليامين من صنعاء بجنوده ».»290/1« .
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« ث�م خي�رج املهدي ومنصور م�ن الكوفة هاربين ،ويبعث الس�فياين يف طلبهما ،فإذا بلغ

املهدي ومنصور مكة نزل جيش الس�فياين البيداء ،فيخس�ف هبم .ثم خيرج املهدي حتى يمر

باملدينة فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم».»308/1«.

وروى ابن مح�اد « « :»384/1ع�ن ذي خمبر ،ع�ن النبي‘ق�ال :كان ه�ذا األم�ر يف محري

فنزعه اهلل تعاىل منهم وصريه يف قريش ،وسيعود إليهم»!

وروى ابن مح�اد «« :»410/1ع�ن أرط�اة ،ق�ال :عىل ي�دي ذلك اخلليفة اليماين الذي تفتح

القس�طنطينية ورومي�ة على يدي�ه ،خي�رج الدج�ال ويف زمان�ه ين�زل عيس�ى ب�ن مريم×

عىل يديه تكون غزوة اهلند ،وهو من بني هاشم ».

ورووا أحادي�ث يف معناه كرواية ابن محاد « »383/1عن أرطاة ،قال « :عىل يدي ذلك اخلليفة

اليامين ويف واليته تفتح رومية ».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ومن الواضح أن أكثر هذه األحاديث من ختيالت الرواة ،لكن شاهدنا منها أن إسم املنصور

اليامين تردد فيها وكان معروف ًا ،وهو يدل عىل صحة أصل حديثه وأنه ممدوح.

أحاديث اليماني من طريق أهل البيت

^

روت مصادرن�ا أحادي�ث صحيح�ة الس�ند عن اليماين ،وأن�ه يظهر قبل اإلم�ام املهدي×

ويمهد له ،ويكون نارصه ووزيره.

الحديث األول :اليماني أحد المحتومات الخمس
يف كت�اب اإلمام�ة والتبصـ�رة للص�دوق األب&« :128/عب�د اهلل ب�ن جعف�ر احلميري،

ع�ن إبراهي�م ب�ن مهزي�ار ،ع�ن أخيه عيل ،عن احلسين بن س�عيد ،ع�ن صفوان ب�ن حييى،

ع�ن حممد بن حكي�م ،عن ميمون البان ،ع�ن أيب عبد اهلل× ،قال :مخس قب�ل قيام القائم:
اليامين ،والسفياين ،واملنادي ينادي من السامء ،وخسف بالبيداء ،وقتل النفس الزكية ».

ويف ال�كايف «« :»310/ 8حمم�د بن حييى ،عن أمحد بن حممد بن عيس�ى ،عن عيل بن احلكم،

ع�ن أيب أي�وب اخل�زاز ،ع�ن عم�ر ب�ن حنظل�ة ،ق�ال :س�معت أب�ا عب�د اهلل× يق�ول:
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مخس عالمات قبل قيام القائم :الصيحة ،والسفياين ،واخلسف ،وقتل النفس الزكية ،واليامين.

فقلت :جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العالمات أنخرج معه ؟ قال :ال،
ً َ َ َّ َ ُ هَ
فلام كان من الغد تلوت هذه اآلية :إ ْن َن َش ْ���أ ُن َن ّز ْل َع َل هْي ْم م َن َّ
الس َ���م ِاء َآية فظل ْت أ ْع َناق ُه ْم َلا
ِ ِ
ِ
ِ
َ
اض ِع نَي ،فقلت له :أهي الصيحة ؟ فقال :أما لو كانت خضعت أعناق أعداء اهلل عز وجل ».
خ ِ
ونحوه غيبة الطويس ،436/والنعامين ،252/وفيه :للقائم مخس عالمات :الس�فياين واليامين والصيحة من السماء،

وقتل النفس الزكية ،واخلسف بالبيداء .ومثله كامل الدين ،649/2:عن ميمون البان ،وعمر بن حنظلة.

أق�ول :يدل هذا احلدي�ث عىل أن لظهور اإلمام املهدي×أركان ًا ورضورات أحدها اليامين.

فالصيحة عالمة موعودة إلثبات أنه مبعوث رباين.

والسفياين يعني رضورة وجود العدو ،بميزان رصاع اخلري والرش.

واليامين يعني رضورة وجود قوة هتيئ األرضية لظهوره املقدس×.

والنفس الزكية رضورة إلظهار طغيان احلكومة املعادية له يف احلجاز.

وخس�ف البيداء ،عالمة وقف يف مكاهنا النب�ي‘ ،فهي تعني اليقني بأن مهمة املهدي×

جزء ال يتجزأ من رسالة جده‘.

الحديث الثاني :اليماني من المحتومات الست
ق�ال النعماين يف الغيب�ة« :261/أخربن�ا عيل بن أمح�د البندنيج�ي قال :حدثن�ا عبيد اهلل بن

موس�ى العل�وي ،ع�ن يعق�وب بن يزي�د ،عن زياد ب�ن مروان ،ع�ن عبد اهلل بن س�نان ،عن
أيب عبد اهلل×أن�ه ق�ال :الن�داء من املحتوم ،والس�فياين من املحتوم ،واليماين من املحتوم،
وقت�ل النف�س الزكية من املحتوم ،وكف يطلع من السماء من املحتوم .قال :وفزعة يف ش�هر

رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخُ رج الفتاة من خدرها ».

أقول :املحتوم :الذي ال بد أن يقع .والظاهر أن الفزعة هي النداء السماوي ،ولعل يف النص

كف تطلع من السماء بدل خس�ف
تقديم ًا وتأخير ًا والواو يف فزعة زائد .وقد وردت فيه عالمة ٌّ
البيداء ،فصارت املحتومات ست ًا.
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الحديث الثالث :المنصور اليماني
يف الغيبة للنعامين ،46/حدثنا حممد بن عبد اهلل بن املعمر الطرباين بطربية س�نة ثالث وثالثني

وثالث مائة ،وكان هذا الرجل من موايل يزيد بن معاوية ومن النصاب ،قال :حدثني أيب ،قال:

حدثني عيل بن هاش�م واحلسني بن الس�كن مع ًا ،قاال :حدثنا عبد الرزاق بن مهام ،قال :أخربين

أيب ،ع�ن مين�ا م�وىل عب�د الرمحن بن عوف ،ع�ن جابر بن عب�د اهلل األنصاري ،ق�ال« :وفد عىل

رس�ول اهلل أهل اليمن فقال النبي‘ :جاءكم أهل اليمن يبس�ون بسيس� ًا «يس�وقون إبلهم

ٌ
راسخ إيامهنم ،منهم املنصور
رسيع ًا» فلام دخلوا عىل رسول اهلل‘قال :قوم رقيقة قلوهبم،
خيرج يف سبعني ألف ًا ينرص خلفي وخلف وصيي ،محائل سيوفهم املسك! ».

أق�ولَ :قبِ َ�ل النعماين رواية ه�ذا الناصبي ألنه يشترط الوثاق�ة يف الراوي فق�ط بقطع النظر

عن مذهبه ،ويظهرأنه وثق به ألنه روى ما يرد مذهبه!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وق�ال عدد م�ن علامء اجلرح والتعدي�ل إن املطلوب يف ال�راوي الوثاق�ة واإلطمئنان بصدقه

فقط ،ولذلك يأخذون من اللغوي والطبيب غري املسلم.

الحديث الرابعَ :
الفرج إذا اختلف آل فالن وأقبل اليماني
يف ال�كايف «« :»224/8وعن�ه ،ع�ن أمح�د ب�ن حممد ،عن اب�ن حمبوب ،عن يعق�وب الرساج

ق�ال :قل�ت أليب عب�د اهلل× :متى ف�رج ش�يعتكم؟ ق�ال فق�ال :إذا اختلف ول�د العباس

ووه�ى س�لطاهنم ،وطمع فيهم م�ن مل يكن يطمع فيهم ،وخلعت الع�رب أعنتها ،ورفع كل
ذي صيصية صيصيته ،وظهر الش�امي ،وأقبل اليامين ،وحترك احلس�ني ،وخرج صاحب هذا

األم�ر من املدينة إىل مكة برتاث رس�ول اهلل‘.فقلت :ما تراث رس�ول اهلل ؟ قال :س�يف

رس�ول اهلل‘ودرعه وعاممت�ه وب�رده وقضيب�ه ورايت�ه وألمت�ه ورسجه ،حتى ين�زل مكة
فيخ�رج الس�يف من غمده ويلبس ال�درع وينرشالراية والربدة والعامم�ة ،ويتناول القضيب

بي�ده ،ويس�تأذن اهلل يف ظه�وره ،في َّطلع على ذلك بع�ض مواليه فيأيت احلس�ني فيخربه اخلرب
فيبتدر احلسني إىل اخلروج ،فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأسه إىل الشامي ،فيظهر

عن�د ذلك صاحب هذا األمر فيبايعه الناس ويتبعونه .ويبعث الش�امي عند ذلك جيش� ًا إىل
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املدينة فيهلكهم اهلل عز وجل دوهنا ،و هيرب يومئذ من كان باملدينة من ولد عيل×إىل مكة

فيلحق�ون بصاح�ب هذا األم�ر .ويقبل صاحب ه�ذا األمر نحو العراق ،ويبعث جيش� ًا إىل
املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها».وبعضه النعامين.278/

أق�ول :عَدَّ ت الرواية م�ن العالمات :اختالف بني العباس ،وضع�ف دولتهم وطمع الناس

فيه�م ،وف�وىض يف البالد العربية « وظهر الش�امي ،وأقبل اليامين ،وحترك احلس�ني » ثم وصفت
حركة اإلمام املهدي×.

وبن�و العب�اس يف ه�ذه الروايات كناية ع�ن حكومة تكون قب�ل اإلم�ام× ،ألن أهل البيت

أخربوا أن ملك بني العباس س�يزول عىل يد املغ�ول بني قنطوراء .فاملقصود هبم هنا :الذين هم

عىل خطهم ،ولذا سمتهم روايات :بني فالن« :فقال أبو عبد اهلل× :واختالف بني فالن من
املحتوم ،وقتل النفس الزكية من املحتوم ،وخروج القائم من املحتوم »« .غيبة الطويس.»435/

وق�د اتفق�ت الرواي�ة على أن أول الف�رج هلاك الفلاين واختلاف آل فلان ،كما يف غيبة

النعامين«:234/قال يل أبو عبد اهلل× :أمسك بيدك :هالك الفالين وخروج السفياين ،وقتل
النفس ،وجيش اخلس�ف ،والصوت .قلت :وما الصوت هو املنادي؟ قال :نعم ،وبه يعرف
صاحب هذا األمر ،ثم قال :الفرج كله هالك الفالين [من بني العباس] ».

وكلم�ة من بن�ي العباس يف الرواية بني قوسين ،ألن ال�راوي احتمل أهنا زيادة م�ن ٍ
راو آخر

وأصلها آل فالن .وإذا كانت من تعبري املعصوم×فهي كناية.

فاختالف بني فالن قبل السفياين واليامين ،وهو من املحتوم ،وقد عدت الروايات تسعة أشياء

من املحتومات.

ففي الكايف« «:»310/8حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن أيب مجيلة ،عن

حممد بن عيل احللبي قال :س�معت أبا عبد اهلل×يقول :اختالف بني العباس من املحتوم،
والن�داء م�ن املحتوم ،وخروج القائم من املحتوم ،قلت :وكيف النداء؟ قال :ينادي مناد من

السماء أول النهار :أال إن عليا وش�يعته هم الفائزون .قال :وين�ادي مناد آخر النهار :أال إن

عثامن وشيعته هم الفائزون» .ولعل املقصود بعثامن هنا :عثامن السفياين حاكم سوريا يومها.

ويف النعامين« :264/ثم قال «اإلمام الباقر×» :إذا اختلف بنو فالن فيام بينهم فعند ذلك
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فانتظ�روا الف�رج ،وليس فرجكم إال يف اختالف بني فالن ،فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة يف

ش�هر رمضان وخ�روج القائم ،إن اهلل يفعل ما يش�اء ،ولن خيرج القائ�م وال ترون ما حتبون
حت�ى خيتل�ف بن�و فالن فيام بينه�م ،ف�إذا كان كذلك طمع الن�اس فيهم ،واختلف�ت الكلمة
وخرج السفياين».

واحلديث التايل يوضح املقصود من هالك الفالين واختالف آله :رواه يف غيبة الطويس،271/

عن أيب بصري قال:سمعت أبا عبد اهلل×يقول« :من يضمن يل موت عبد اهلل أضمن له القائم،

ث�م قال:إذا مات عب�د اهلل مل جيتمع الناس بعده عىل أحد ،ومل يتن�اه هذا األمر دون صاحبكم
إن ش�اء اهلل ،ويذهب ملك الس�نني ،ويصري ملك الش�هور واأليام .فقلت يطول ذلك؟قال:

كال» .فه�و حاكم يف احلج�از خيتلف ورثته بعده ،ويكون بينه�م رصاع عىل امللك حتى يضعف
ملكهم ويضمحل .ويكون بعدهم السفياين.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أم�ا حت�رك احلس�ني املذك�ور يف أكثر من رواي�ة ،فهو غري النف�س الزكية ،وهو حس�ني خيرج

مدعي� ًا أنه امله�دي املوعود وورد أنه يف الع�راق ،وورد أنه يف مكة فيقتلون�ه .وأما النفس الزكية

فهو ش�اب حسني يرس�له اإلمام املهدي× برسالة ليقرأها يف املس�جد احلرام ،فيقتلونه ،فيبدأ

غضب اهلل تعاىل عليهم .

ً

الحديث الخامس :اليماني يوالي عليا×
ق�ال الط�ويس يف األم�ايل « :661/وهبذا اإلس�ناد « أخربنا أبو عبد اهلل احلسين بن إبراهيم

القزوين�ي ق�ال :أخربنا أبو عب�د اهلل حممد بن وهب�ان اهلنائي البرصي ق�ال :حدثني أمحد بن

إبراهيم بن أمحد قال :أخربين أبو حممد احلسن بن عيل بن عبد الكريم الزعفراين قال :حدثني
أمحد بن حممد بن خالد الربقي أبو جعفر قال :حدثني أيب ،عن حممد بن أيب عمري ،عن هشام

ب�ن س�امل ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :مل�ا خرج طالب احلق قيل أليب عب�د اهلل× :نرجو أن
يكون هذا اليامين؟ فقال :ال ،اليامين يوايل علي ًا× ،وهذا يربأ ».

وطالب احلق كام يف األعالم « :»144/4عبد اهلل بن حييى الكندي احلضـرمي :إمام إبايض خلع

طاع�ة مروان بن حممد وبويع له باخلالفة ،واس�توىل عىل صنعاء ومك�ة بعد حروب .وبعث اليه
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مروان بجيش فالتقيا عىل مقربة من صنعاء ،فقتل طالب احلق ،وأرسل رأسه إىل مروان بالشام.
ويدل احلديث عىل أن اليامين حيكم اليمن ،ولذا قال هشام :نرجو أن يكون هذا اليامين ،وذلك بعد

حكمه اليمن ،أو ثورته ليحكم اليمن .و َف ْه ُم هشا ٍم حجة عىل أن اليامين حيكم اليمن ،ويدل هذا عىل

دوره يف ظهور اإلمام بحكم جوار اليمن للحجاز ،وأن احلجاز يومها يعمه فراغ سيايس وفوىض.

الحديث السادس :وخروج اليماني من اليمن
ق�ال الص�دوق يف كمال الدي�ن« :328/وحدثن�ا حمم�د ب�ن حممد ب�ن عص�ام ريض اهلل عنه

قال:حدثن�ا حمم�د بن يعقوب قال :حدثنا القاس�م بن العلاء قال :حدثنا إسماعيل بن عيل

القزوين�ي ق�ال :حدثني عيل بن إسماعيل ،عن عاصم بن محيد احلناط ،عن حممد بن مس�لم
الثقف�ي الطح�ان قال :دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عيل الباقر×وأنا أريد أن أس�أله عن

القائم من آل حممد صىل اهلل عليه وعليهم ،فقال يل مبتدئ ًا :يا حممد بن مسلم إن يف القائم من

آل حممد ‘شبه ًا من مخسة من الرسل ...اىل أن قال :وأما شبهه من عيسى×فاختالف

من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد ،وقالت طائفة مات ،وقالت طائفة قتل وصلب.
وأما ش�بهه من جده املصطفى‘فخروجه بالس�يف ،وقتله أعداء اهلل وأعداء رس�وله،

واجلبارين والطواغيت ،وأنه ينرص بالسيف والرعب ،وأنه ال ترد له راية .وإن من عالمات

خروجه :خروج الس�فياين من الشام ،وخروج اليامين من اليمن ،وصيح ٌة من السامء يف شهر
رمضان ،ومناد ينادي من السامء باسمه واسم أبيه×».

ويف كامل الدين« :330/حدثنا حممد بن حممد بن عصام قال :حدثنا حممد بن يعقوب الكليني

قال :حدثنا القاس�م بن العالء قال :حدثني إسماعيل بن عيل القزويني قال :حدثني عيل بن

إسماعيل ،ع�ن عاصم بن محيد احلناط ،عن حممد بن مس�لم الثقفي قال :س�معت أبا جعفر
حممد بن عيل الباقر×يقول :القائم منا منصور بالرعب ،مؤيد بالنصـر ،تطوى له األرض،

وتظهر له الكنوز ،يبلغ سلطانه املرشق واملغرب ،ويظهر اهلل عز وجل به دينه عىل الدين كله

ول�و ك�ره املرشك�ون ،فال يبق�ى يف األرض خراب إال ق�د ُع ِّمر ،و ينزل روح اهلل عيس�ى بن
مريم×فيصيل خلفه.
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قال قلت :يا ابن رس�ول اهلل متى خيرج قائمكم؟ قال :إذا تش�به الرجال بالنس�اء ،والنساء

بالرج�ال ،واكتف�ى الرجال بالرجال ،والنس�اء بالنس�اء ،وركب ذوات الفروج الس�ـروج،

وقبلت شهادات الزور ،وردت شهادات العدول ،واستخف الناس بالدماء ،وارتكب الزنا،
واتقي األرشار خمافة ألس�نتهم ،وخروج السفياين من الشام ،واليامين من اليمن،
وأكل الربا،
َ
وخس�ف بالبي�داء ،وقتل غلام من آل حممد‘بني الركن واملقام إس�مه حممد بن احلس�ن

النفس الزكية ،وجاءت صيحة من السامء بأن احلق فيه ويف شيعته ،فعند ذلك خروج قائمنا.
ف�إذا خرج أس�ند ظهره إىل الكعب�ة ،واجتمع إليه ثلاث مائة وثالثة عش�ـر رجالً .وأول
َ َ ُ
ُ
َُ
ْ
اهَّلل خ ْي ٌر لك ْ���م ِإ ْن ك ْن مُ ْت ُمؤ ِم ِن نَي .ثم يقول :أن�ا بقية اهلل يف أرضه،
م�ا ينط�ق به هذه اآلي�ةَ :ب ِق ّية ِ
وخليفته وحجته عليكم ،فال يس�لم عليه مس�لم إال قال :السالم عليك يا بقية اهلل يف أرضه،
ف�إذا اجتمع إلي�ه العقد وهو عشرة آالف رجل خرج ،فال يبق�ى يف األرض معبود دون اهلل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عز وجل من صنم ووثن وغريه إال وقعت فيه نار فاحرتق .وذلك بعد غيبة طويلة ،ليعلم اهلل

من يطيعه بالغيب ويؤمن به ».

أقول :قوله×يف الرواية املتقدمة وغريها :وإن من عالمات خروجه :خروج الس�فياين من

الش�ام ،وخ�روج اليامين من اليمن ،دليل عىل أنه من أه�ل اليمن ،وأنه خيرج يف اليمن وحيكمها.

فج َعل اليامين من ال ُيمن ،وادعى بعضهم أنه هو
وقد حاول بعضهم جعله من غري اليمن ،وأغرب َ
اليامين املوعود ،وهو غري يامين .وكلها حماوالت مردودة ،ألهنا خمالفة لظهور النص واملتبادر منه.

الحديث السابع :السفياني واليماني والمرواني
روى النعماين « :262/أخربن�ا حمم�د ب�ن مه�ام ق�ال :حدثن�ي جعفر ب�ن حممد ب�ن مالك،

ق�ال :حدثن�ي علي بن عاصم ،عن أمح�د بن حممد ب�ن أيب نصـر عن أيب احلس�ن الرضا×

[وكف]
أن�ه قال :قبل هذا األمرالس�فياين ،واليامين ،واملرواين ،وش�عيب بن صال�ح ،فكيف
ٌّ
يقول هذا وهذا ».

وروى ابن جرير الطربي «الشيعي» يف دالئل االمامة« :487/وعنه ،عن أبيه ،عن حممد بن مهام،

قال:حدثنا جعفر بن حممد بن مالك الفزاري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن خالد التميمي،
526

قال :حدثني أيب ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب أيوب ،عن عمر بن حنظلة ،عن أيب عبد اهلل×
ق�ال :قب�ل القائم×مخ�س عالمات :الس�فياين ،واليماين ،واملرواين ،وش�عيب بن صالح،

وكف تقول :هذا هذا ».
ٌّ

وكف تقول :هذا هذا ،أي تشري اىل املهدي× ،هي الصحيحة،
أقول :رواية دالئل اإلمامة:
ٌّ

وكلمة فكيف تصحيف لكف .ويدل عليه رواية فتن ابن محاد «« :»238/1عن ابن املسيب قال:

تكون فتنة بالش�ام كأن أوهلا لعب الصبيان ،ثم ال يس�تقيم أمر الناس عىل شئ وال تكون هلم
مجاعة حتى ينادي مناد من السامء :عليكم بفالن ،وتطلع كف تشري».

وروى بمعناه�ا :ين�ادي من�اد م�ن السماء :أمريكم فلان .فهي ك�ف تشير اىل املهدي×،
ٍ
ومناد باسمه يدعو الناس اىل بيعته ،وذلك بعد اليامين والسفياين .والسفياين حيكم الشام ،واليامين

حيكم اليمن ،وشعيب القائد العام يف إيران.

أما املرواين فتدل رواي ٌة يف النعامين ،316/عن اإلمام الباقر×عىل أنه يف خط السفياين ،وأنه قائد

اجلهة املقابلة للخط العبايس يف قرقيس�يا ،ووقته قبيل الس�فياين أو هو ممهد له ،قال×« :إن لولد

حل َز َّور «اليافع» ويرفع اهلل عنهم النصـر،
العباس واملرواين لوقعة بقرقيسياء يشيب فيها الغالم ا َ

ويوح�ي إىل طير السماء وس�باع األرض :إش�بعي من حل�وم اجلباري�ن ،ثم خيرج الس�فياين ».
فاملرواين قائد يف قرقيسيا ،يكون قبيل اليامين .واملروانيون يف العراق كثرة وفيهم شيعة وسنة.

فقد يكون املرواين مع أمري داعش ،أوخليفته.

الحديث الثامن :اليماني والسفياني كفرسي رهان
روى النعماين « :317/أخربن�ا علي بن أمحد ق�ال :حدثنا عبيد اهلل بن موس�ى ،عن إبراهيم

بن هاش�م ،عن حممد بن أيب عمري ،عن هش�ام بن س�امل ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :اليامين

والسفياين كفريس رهان ».

ورواه الط�ويس يف أمالي�ه « »275/2بس�ند صحيح أيض� ًا .ومعناه أن اليامين والس�فياين ضدان

يتنافس�ان .وقد ورد أن اخلراس�اين والس�فياين أيض ًا كفريس رهان «النعامين »264/لكن اليامين قبل
اخلراساين ،فهو ِعدْ ل السفياين األول.

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره

اليمانيون أنصاره

معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

527

الحديث التاسع :أهدى الرايات راية اليماني
ق�ال الط�ويس يف الغيبة  ،446/والقطب الراوندي يف اخلرائ�ج «« :»1163/ 3وعنه « حممد بن

أيب عمير » عن س�يف بن عمرية ،عن بكر بن حمم�د األزدي ،عن أيب عبد اهلل×قال« :خروج

الثالثة اخلراس�اين والس�فياين واليامين يف س�نة واحدة ،يف ش�هر واحد ،يف يوم واحد ،فليس

فيه�ا راي�ة بأهدى من راية اليامين ،هت�دي إىل احلق » .ومثله خمترص إثبات الرجع�ة ،17 /جملة تراثنا عدد
 .216/15ويف رواية اإلرشاد «« :»375/2ألنه يدعو إىل احلق ».

والس�بب يف أن رايت�ه أه�دى :أن�ه مبعوث مبارشة م�ن اإلمام املهدي× فه�و وكيل خاص

ونائ�ب خ�اص ،والنائ�ب اخل�ا صمقدم على النائب الع�ام ،وجتب طاعت�ه عىل املؤمنين كافة،

وقد رشحت ذلك رواية النعامين التالية.

الحديث العاشر :اليماني نائب خاص وتجب على المؤمنين طاعته
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ق�ال النعماين « :262/أخربن�ا أمح�د ب�ن حممد بن س�عيد ب�ن عقدة ق�ال :حدثن�ي أمحد بن

يوس�ف ب�ن يعق�وب أبو احلس�ن اجلعفي م�ن كتابه ق�ال :حدثنا إسماعيل بن مه�ران قال:
حدثن�ا احلس�ن ب�ن علي ب�ن أيب مح�زة ،ع�ن أبي�ه ووهيب ب�ن حفص ،ع�ن أيب بصير ،عن

أيب جعفرحمم�د ب�ن عيل×أنه ق�ال :إذا رأيتم نار ًا من املرشق ش�به اهل�ردي العظيم ،تطلع

ثالثة أيام أو سبعة ،فتوقعوا فرج آل حممد إن شاء اهلل عز وجل ،إن اهلل عزيز حكيم .ثم قال:
الصيحة ال تكون إال يف ش�هر رمضان ألن ش�هر رمضان شهر اهلل ،والصيحة فيه هي صيحة
جربائيل إىل هذا اخللق.

ث�م ذكر×ع�دد ًا من األح�داث والعالمات وق�ال « :إذا اختل�ف بنو فالن فيما بينهم،

فعن�د ذلك فانتظروا الفرج ،وليس فرجكم إال يف اختلاف بني فالن ،فإذا اختلفوا فتوقعوا

الصيحة يف شهر رمضان وخروج القائم ،إن اهلل يفعل ما يشاء ،ولن خيرج القائم وال ترون ما
حتبون حتى خيتلف بنو فالن فيام بينهم ،فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم ،واختلفت الكلمة
وخرج الس�فياين ...ثم قال×:خروج الس�فياين واليامين واخلراس�اين يف س�نة واحدة ،يف

ش�هر واحد يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا ،فيكون البأس من كل وجه،
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وي�ل مل�ن ناواهم ،وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين ،هي راية هدى ألنه يدعو إىل
صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليامين فاهنض

إليه فإن رايته راية هدى ،وال حيل ملس�لم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار،

ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مس�تقيم .ثم قال يل :إن ذهاب ملك بني فالن كقصع الفخار

وكرج�ل كان�ت يف يده فخارة وهو يميش ،إذ س�قطت من يده وهو س�اه عنها فانكس�ـرت،
فق�ال حين س�قطت :هاه ش�به الفزع ،فذه�اب ملكهم هك�ذا أغفل م�ا كانوا ع�ن ذهابه».

ومثله اإلرشاد ،360/وغيبة الطويس ،271/وعنه اخلرائج.1163 / 3 :

ومعن�ى أن الثالث�ة كنظام اخلرز :أن أحداث خروجهم مرتبطة بحدث واحد ،أو حمور واحد.

وقد يكون معنى يف يوم واحد جمرد التزامن.

واإلشكال عىل الرواية بأن أمحد بن يوسف جمهول ،سيأيت اجلواب عنه بأنه ثقة ،عىل أن الرواية

شارحة لرواية الطويس ،فإن مل تصح بنفسها فهي صحيحة بغريها.

الحديث الحادي عشر :قبل اليماني كاسر عينه بصنعاء
قال النعامين« ،285/حدثنا عيل بن احلسني قال :حدثنا حممد بن حييى العطار قال :حدثنا حممد

بن حس�ان الرازي ،عن حممد بن عيل الكويف قال :حدثنا حممد بن س�نان ،عن عبيد بن زرارة
قال :عن عبيد بن زرارة قالُ :ذكر عند أيب عبد اهلل× الس�فياين فقال :أنَّى خيرج ذلك؟ وملا

خيرج كارس عينيه بصنعاء »

أقول :جعل اإلمام×خروج كارسعينه بصنعاء قبل السفياين ،ومل جيعله قبل اليامين ،مع أهنام

يف وقت واحد ،يشير اىل أنه يف خط الس�فياين! يف مقابل اليامين وزير املهدي× .ويشير اىل أن

كارس عينه الينجح ،أو حيكم قليالً.

ومعنى كارس عينه أنه ينظر وعينه ش�به مطبقة ،وتس�مى العني املكس�ورة .قال ابن عبد ربه يف

ال مجي ً
اإلس�تيعاب « « :»524/2وكان زي�اد [ابن أبيه] طوي ً
ال يكس�ـر إح�دى عينيه ،ويف ذلك

يقول الفرزدق للحجاج:

وقبلك ما أعييت كارس عينه

عيل حبائ ُله »
زياد ًا فلم تعلق َّ
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وقال اخلليل يف العني « « :»300/6يقالَ :ط ْر َف َش ،إذا نظر وكرس عينيه ».

ويف معجم األفعال املتعدية بحرف لألمحدي « :312/كس�ـر عينه من السهر :غلبه النعاس،

وكرس كرس ًا من طرفه ،وكرس عىل طرفه ،غض منه شيئ ًا ».

الحديث الثاني عشر :يخرج قبل السفياني مصري ويماني
رواه الط�ويس يف الغيب�ة ،271/بس�ند موث�ق أو صحيح«:ع�ن الفض�ل ب�ن ش�اذان ،ع�ن

ابن فضال ،عن ابن بكري ،عن حممد بن مس�لم الثقفي «:خيرج قبل السفياين مرصي ويامين».

ومعن�اه أهنام يف خط الس�فياين يمهدان ل�ه .وينطبق عىل الظواهري املرصي واب�ن الدن اليمني.
وتقديم الظواهري يدل عىل أن دوره أكرب .

مسائل حول اليماني
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

المسألة األولى :مكانة اليماني عند اإلمام المهدي×
روى الط�ويس يف الغيب�ة« :445/ع�ن الفض�ل ب�ن ش�اذان ،ع�ن حمم�د ب�ن أيب عمري ،عن

س�يف بن عمرية ،عن بكر بن حمم�د األزدي ،عن اإلمام الصادق×قال «:خروج الثالثة:
اخلراس�اين والسفياين واليامين يف س�نة واحدة ،يف شهر واحد ،يف يوم واحد ،وليس فيها راية

بأه�دى م�ن راي�ة اليامين هي�دي إىل احل�ق» ورواه يف خمتصـر إثب�ات الرجعة :ح�ـ « 17جمل�ة تراثنا

ع�دد  ..» 216/15وس�نده صحي�ح ،فقد ن�ص علامء الرجال على توثيق رجال�ه ،وهو رصيح يف

أن املعصوم×حكم بأن راية اليامين أهدى الرايات قبل ظهور املهدي×.

وه�ذا مقام عظيم لليامين ،يوجب عىل األمة طاعت�ه واإلنضواء حتت رايته .فقوله× :هيدي
َ
َ
ىَ حْ َ َ
َ
مَ
اىل احلق ،إش�ارة اىل قاعدة :أ مَ َف ْن هَ ْي ِدي إل َ
ال ّق أ َح ُّق أ ْن ُي َّت َب َع أ ْم َم ْن هَ
الي ّد ِي ِإال أ ْن هُ ْي َدى َفا
ِ
ِ
ِ
ك َ
َل ُك ْم َك ْي َف حَ ْت ُ
ون .ويف بعض النس�خ :هتدي اىل احل�ق ،أي رايته ،وهدايتها بصاحبها .فاليامين

قائ�م مق�ام اإلمام املهدي× ،وإلي�ه تنتهي املرجعية العليا ،ووالية الفقي�ه .وهو نائب خاص،
والنائب اخلاص مقدم عىل النائب العام.
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وق�د رشحت ذل�ك رواية النعامين ،262/قال× « :وليس يف الراي�ات راية أهدى من راية

اليامين ،هي راية هدى ألنه يدعو إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل الناس

وكل مس�لم ،وإذا خ�رج اليامين فاهنض إليه ف�إن رايته راية هدى ،وال حيل ملس�لم أن يلتوي
عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ».

ويؤيده�ا م�ا رواه النعماين ،316/بس�ند صحي�ح « :اليماين والس�فياين كف�ريس ره�ان ».
أي أن�ه يف اهل�دى ِع�دْ ُل الس�فياين يف الضلال ،وروي ذل�ك يف اخلراس�اين أيض� ًا ،لك�ن اليامين
متقدم زمن ًا عليه.

وقد أشكل بعضهم عىل هذه الرواية بأمحد بن يوسف اجلعفي وقال إنه مهمل مل يذكر يف كتب

الرج�ال ،لكن الس�يد اخلوئي+وثقه وق�ال يف معجمه «« :»163/3موىل بن�ي تيم اهلل ،كويف،
كان منزله بالبرصة ومات ببغداد ،ثقة ،رجال الشيخ ،يف أصحاب الرضا×.

أقول :الظاهر احتاده مع أمحد بن يوسف املتقدم ،الذي ذكر الشيخ ،أن له روايات ومع أمحد

بن يوسف اجلعفي ،الذي ذكره يف ترمجة األصبغ ،وإاللذكرمها يف رجاله ،فإن موضوعه

أعم ،وأوسع ،وكونه جعفيا ال ينايف كونه موىل بني تيم اهلل ،فإن منزله كان بالبرصة ،فجاز
والؤه فيها لبني تيم اهلل وعىل ذلك فهو من املعمرين ،ال حماله ،فإن أمحد بن حممد بن سعيد

املولود سنة  942قد روى عنه ،وهو من أصحاب الرضا×».

عىل أن قولنا إنه نائب خاص يعني أن اإلمام×سيعتمده ويرسله ليحكم اليمن .فطاعته
متوقفة عىل اعتامد اإلمام× وهذا ما سنشاهده إن شاء اهلل ،أو يشاهده أهل ذلك العرص.

ً
ٌ
محتوم من اهلل وليس محتوما على اهلل
المسألة الثانية :المحتوم
 .1ورد يف أحادي�ث املهدي×وص�ف تس�عة أش�ياء بأهن�ا حمتوم�ة :اختلاف بن�ي فلان،

وكف تظهر يف السماء ،وخس�ف
والس�فياين ،واليامين ،وقتل النفس الزكية ،والنداء السماوي،
ٌّ
البيداء ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،كام ورد أن القائم من املحتوم .وتصور بعضهم أن املحتوم
يقع فيه البداء بمعنى التغيري ،والصحيح أنه ال بداء فيه ،وهو رأي الصدوق ،واملفيد ،والطويس،
من علامئنا القدماء ،والنائيني ،واخلوئي ،والبالغي وغريهم ،من املتأخرين.
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أما حديث أيب هاشم اجلعفري «النعامين »315/قال« :كنا عند أيب جعفر حممد بن عيل الرضا×

فجرى ذكر السفياين وما جاء يف الرواية من أن أمره من املحتوم ،فقلت أليب جعفر :هل يبدو هلل

يف املحت�وم ؟ ق�ال :نعم .قلنا له :فنخ�اف أن يبدو هلل يف القائم .فق�ال :إن القائم من امليعاد،
واهلل ال خيلف امليعاد».

فاجل�واب عن�ه أوالً :أن الرواية ضعيفة الس�ند ،فال يس�تدل هبا .وثاني ًا :ل�و صحت فاملحتوم
مع�ان ،واملقصود هنا أنه حمتوم منه تعاىل ،وليس حمتوم ًا عليه كام زع�م اليهود :و َقا َل ِ
ٍ
ت ا ْل َي ُهو ُد
ل�ه
َ
ٌ
َيدُ اهلل َم ْغ ُلو َل ٌة.

وه�ذا معن�ى ق�ول اإلم�ام الصادق×ع�ن ج�ده عب�د املطل�ب «ال�كايف« :»447/1:يبع�ث

عب�د املطل�ب أمة وح�ده ،عليه هباء املل�وك وس�يامء األنبياء.وذلك أنه أول من ق�ال بالبداء،

قال :وكان عبد املطلب أرس�ل رس�ول اهلل‘إىل رعاته يف إبل قد ن�دَّ ت له ،فجمعها فأبطأ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فأم�ر ما بدا
علي�ه ،فأخ�ذ بحلق�ة ب�اب الكعبة وجعل يق�ول :يا رب أهتلك آل�ك؟ إن تفعل ٌ

ل�ك! فج�اء رس�ول اهلل‘ باإلب�ل وقد وج�ه عب�د املطل�ب يف كل طريق ويف كل ش�عب

يف طلب�ه ،وجع�ل يصيح :ي�ا رب أهتلك آلك ،إن تفعل فأمر ما بدا لك .وملا رأى رس�ول اهلل
أخذه فقبله وقال :يا بني ال وجهتك بعد هذا يف شئ فإين أخاف أن تغتال فتقتل».

 .2م�ن يس�تنكر الب�داء ال ينتبه اىل معناه ،فمعن�ى قولك :بدا هلل أن يفعل ك�ذا :قرر أن يفعله،
َ ُ
وليس معناه ظهر له بعد خفائه .قال تعاىلَ :ب ْل َب َدا هَ ُل ْم َما َكأنوا ُي خْ� ُف َ
ون ِم ْن ق ْبل .فالذي بدا هلم

ليس خفي ًا عليهم.
َ
مُ َّ َ َ هَ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
���ج ُن ّن ُه.
ات ليس
بل يس�تعمل فيام الظهور فيه أبد ًا كقوله تعاىل :ث بدا لم ِمن بع ِد ما رأوا اآلي ِ

قال اإلمام الصادق×« :ما بدا هلل يف شئ  ،إال كان يف علمه قبل أن يبدو له »« .الكايف.»148/1 :

ويف صحي�ح البخ�اري «« » 146/4إن ثالث�ة يف بن�ي إرسائي�ل أب�رص وأعمى وأق�رع  ،بدا هلل

عز وجل أن يبتليهم  ،فبعث إليهم ملك ًا  » .

 .3ألفعال�ه تع�اىل أصول وقواعد وقوانني ،فال يصح أن ُن َب ِّس� َطها ونُصدرعليه�ا أحكام ًا بال علم.

الحظ قول اإلمام الكاظم×«:ال يكون شئ يف الساموات وال يف األرض إال بسبع :بقضاء وقدر

وإرادة ومش�يئة وكت�اب وأج�ل وإذن ،فمن زعم غري هذا فق�د كذب عىل اهلل »« .ال�كايف.»150/1:
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َ
َ َ
ْ هَ ُي ُ
���ود َي ُد اهلل َم ْغ ُل َول ٌ���ة ُغ َّل ْت أ ْيدهي ْم َو ُلع ُنوا َب���ا َق ُالوا َب ْل َي َد ُاه َم ْب ُس َ
���وط َت ِان ُي ْن ِف ُق
���ت ال
ِ
َ .4وقال ِ
ِ ِ ِ مِ
َك ْي َف َي َش ُ
���اء .أي زعموا أنه تعاىل فرغ من اخللق واألمر وال يستطيع تغيري شئ! ووافقهم بعض

املسلمني ،كام روى أمحد « « :»52/2قال عمر :يا رسول اهلل أرأيت ما نعمل فيه أيف أمر قد فرغ

منه أو مبتدأ أو مبتدع ؟ قال :فيام فرغ منه  ،فاعمل يا ابن اخلطاب فإن ك ً
ال ميسـر ملا خلق له».

ونحوه البخاري.131/4:

وروى يف رشح األسماء احلس�نى «:.» 84/2 :أنح�ن يف أم�ر ف�رغ أم يف أم�ر مس�تأنف؟
فق�ال× :يف أم�ر ف�رغ ويف أمر مس�تأنف» « .وهذا معن�ى :ب ْل ي�دَ اه مبس�و َطت ِ
َان.وإن نوقش
َ َ ُ َُْ

يف الرواية فمضموهنا ال شك فيه.

 .5يف عي�ون أخب�ار الرض�ا :«:»160/2ق�ال س�ليامن امل�روزي للرض�ا× :أال ختربين عن
َّ َ ْ ْ
َ َ َْْ
ِإنا أن َزل َن ُاه ِ يف ل ْيل ِة القد ِر ،يف أي شئ أنزلت ؟قال× :يا سليامن ليله القدر يقدر اهلل عز وجل
فيه�ا م�ا يك�ون من الس�نة إىل الس�نة من حي�اة أو موت أو خير أو رش أو رزق ،فما قدره يف
تل�ك الليلة فهو من املحتوم .قال س�ليامن :اآلن قد فهمت جعلت ف�داك ،فزدين .قال×:

يا س�ليامن إن من األمور أمور ًا موقوفة عند اهلل عز وجل ،يقدم منها ما يش�اء ويؤخر مايش�اء

ويمحو ما يشاء.

ي�ا س�ليامن إن علي� ًا×كان يق�ول :العلم علمان ،فعلم علم�ه اهلل ومالئكته ورس�له ،فام

علم�ه مالئكت�ه ورس�له فإنه يك�ون وال يك�ذب نفس�ه ،والمالئكته وال رس�له^ .وعلم
عن�ده خم�زون مل يطلع علي�ه أحد ًا من خلقه ،يقدم منه ما يش�اء ويؤخر منه ما يش�اء ،ويمحو

ما يش�اء ويثبت ما يش�اء.قال س�ليامن للمأمون :يا أمرياملؤمنني ال أنكر بعد يومي هذا البداء

وال أكذب به ،إن شاء اهلل ».

المسألة الثالثة :ماذا سيكون موقف المرجعية والدولة من اليماني؟
عندم�ا يبعث اإلم�ام املهدي×اليامين ليحكم اليمن ،ويتخذها قاع�دة للدعوة له ونرصته،

فم�ن الطبيعي أن يعطيه القدرات واملعلومات واملعجزات التي حيتاجها يف عمله العظيم .وهذه
سرية األنبياء واألوصياء^.
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وق�د أرس�ل األنبياء^أش�خاص ًا ملهمات أق�ل م�ن مهم�ة اليماين وأعطوه�م ق�درات

ومعج�زات ،فقد أرس�ل عيس�ى × بعض الرس�ل وأعطاهم قدرة ش�فاء املرىض ،ثم أرس�ل

ش�معون الصف�ا×اىل روم�ا وأعط�اه الق�درة على ش�فاء امل�رىض وإحي�اء املوت�ى .وأرس�ل
اإلم�ام الباقر×جاب�ر بن يزيد اجلعف�ي ريض اهلل عنه اىل الكوفة لينش�ـر حدي�ث النبي‘،
وأعطاه كرامات ومعجزات.

ومهم�ة اليماين أعق�د وأضخ�م من تل�ك املهمات ،فال ب�د أن يعطي�ه اإلمام×م�ن العلم

واملعجزات ما يكفي ليقتنع به الناس املنصفون ويطيعوه .هذا ،مضاف ًا اىل أن اإلمام×سيكون

بعد خروج السفياين واليامين ظاهر ًا جزئي ًا ،يشاهده العديد من الناس ،فيرُ جعهم اىل اليامين.

وم�ع ذلك البد أن نقدر أن أوس�اط ًا من الش�يعة يف إي�ران والعراق وغريمها سترفض طاعة

اليامين ،ألهنم يرون أنفس�هم أعىل منه مقام ًا ،وأقدم حضارة ومدنية ،لكن املعجزات وتأكيدات

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اإلمام×ستكون عون ًا له يف مهمته.

والظاه�ر أن املخ�اض ال�ذي ذك�رت األحاديث أنه س�يكون يف إي�ران قرب الظهور ،س�ببه

اخللاف بينه�م يف الدخ�ول يف طاع�ة امله�دي واليماين .فق�د روى النعماين 200/و ،271حترك

آذربيج�ان س�نة الظه�ور عن أيب بصري« :قال اإلم�ام الصادق× :ال بد لنا م�ن آذربيجان ال

يق�وم هلا ش�ئ ،وإذا كان ذلك فكونوا أحالس بيوتكم وا ْل ُبدُ وا م�ا لبدنا ،فإذا حترك متحركنا
فاس�عوا إليه ولو حبو ًا،واهلل لكأين أنظر إليه بين الركن واملقام يبايع الناس عىل كتاب جديد

عىل العرب شديد ».

والنتيجة :أن الش�يعة يف العامل س� ُيمتحنون باليامين ،ألنه قيادة جديدة سياسية وعلمية ،فيطيعه

أكثرهم ،ومنهم من ال يطيعه! ألنه يصعب عىل العلامء واحلوزات أن يقبلوا ما خيالف ما درسوه
واعت�ادوا عليه من مفاهيم وأحكام رشعية! ويصعب عىل اإليرانيني أصحاب احلضارة واملدنية

العريقة ،أن يطيعوا اليامين ،وهم أقدم منه حضارة وثقافة !

والذي هيون اخلطب أن مدة اإلمتحان سبعة أشهر فقط ،ثم يظهر اإلمام×.
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المسألة الرابعة :دور اليماني في دولة المهدي×
أول مهمات اليماين أن حيكم اليمن ويدعو العامل اىل اتباع اإلم�ام املهدي× ويبرش بأنه قادم

عن قريب .وقد وردت إشارة اىل حركة عسكرية لليامين ،والظاهر أهنا نحو مكة «الكايف»224/8:

ق�ال×« :وظهر الش�امي ،وأقبل اليماين ،وحترك احلس�ني» وطبيعي أن يطل�ب اإلمام×

من اليامين أن يدخل بجيشه وحيرر مكة ،ألن حكومة احلجاز رغم ضعفها تكون رشسة!

فعندم�ا خي�رج احلس�ني مدعي ًا أن�ه امله�دي املوعود يث�ورون يف وجه�ه ويقتلونه ،ثم يرس�ل

اإلمام×قبل أس�بوعني من ظهوره ش�اب ًا حس�ني ًا ،ليقرأ رس�الة منه يف املس�جد ،فيبتدرون اليه
ويقتلونه بوحشية.

لذل�ك كان طبيعي� ًا أن تدخ�ل ق�وات اليماين وحت�رر مك�ة .والظاه�ر أن اإلمام×اليواجه

معركة مهمة يف مكة واملدينة وال يف اخلليج ،بس�بب خوفهم مجيع ًا من اجليش اليامين ،فيأتون اليه
خاضعني.

ولذلك ورد أن املهدي×ينرش راية رسول اهلل‘يف العراق عندما يريد التوجه اىل الشام،

وليس قبله.

وذكرت رواية دور ًا عسكري ًا لليامين يف العراق ،وهو بعيد ،ألن اإلمام×ال حيتاج اليه هناك،

نعم حيتاج اليه يف معركته يف سورية وفلسطني مع السفياين ومن ورائه اليهود .لكن مل أجد رواية
معتربة تذكرجيش اليامين فيها.

ومهام يكن ،فإن اليامين س�يكون حاكم اليمن واحلج�از واخلليج من قبل املهدي× ويتوجه

امله�دي اىل الع�راق فريت�ب وضع�ه ،وبع�د أش�هرقليلة يتوج�ه اىل معركته املوعودة يف دمش�ق،

وبانتصاره فيها يدخل القدس وخيطب يف اليهود بالعربية ،ويستخرج هلم أسفار ًا من التوراة من

جبل بفلسطنی ،فيؤمن له منهم ثالثون ألف ًا.

عنده�ا ،يتح�رك الغ�رب ضده ويعلن احل�رب عليه ،فينزل اهلل عيس�ى بن مري�م× ،ويقنع

الغرب هبدنة واتفاقية سالم مع املهدي×..الخ.
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قيل إسم اليماني حسن أو حسين
ورد قول مرس�ل أن إس�م اليامين «حسن أو حسين» من ذرية زيد بن عيل‘ .ففي مشارق

ٌ
مل�ك من اليمن،
أن�وار اليقين للحافظ رج�ب البريس ،196/وطبعة ،246/ق�ال « :ثم خيرج

من صنعاء وعدن أبيض كالقطن ،إس�مه حسين أو حس�ن ،فيذهب بخروج�ه غمر الفتن،
فهن�اك يظهر مب�ارك ًا زكي ًا ،وهادي ًا مهدي ًا ،وس�يد ًا علوي� ًا ،فيفرح الن�اس إذا أتاهم ،بمن اهلل
الذي هداهم ،فيكش�ف بنوره الظلامء ،ويظهر به احلق بعد اخلفاء ،ويفرق األموال يف الناس

بالس�واء ،ويغمد الس�يف فال يس�فك الدماء ،ويعيش الناس يف البرش واهلناء ،ويغس�ل بامء
عدله عني الدهر من القذى ،ويرد احلق عىل أهل القرى».

وهو كام ترى قول مرسل مسجوع مرصوف ،قائله جمهول ،وليس رواية ،لكن قد يكون صاحبه

أخذه من رواية! وله ش�بيه من رواية ابن محاد وغريه ،لكن ال يمكننا أن نبني عىل رواية مرس�لة.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رواية يخرج المهدي من كرعة واليماني من يكال
كام رووا حديثني ال يمكننا أن نبني عليهام،فقد روى الش�افعي يف البيان« :510/عن عبداهلل

ب�ن عمر :قال رس�ول اهلل :خيرج املهدي م�ن قرية باليمن يقال هلا كرع�ة .وقال :هذا حديث

حس�ن رزقن�اه عالي� ًا ،أخ�رج أب�و الش�يخ األصبه�اين يف عواليه كام س�قناه،ورواه أب�و نعيم

يف مناقب املهدي» .ومعجم البلدان ،452/4:واألربعون البلدانية»452/4

وروى اخل�زار يف كفاي�ة األثر ،147/بثالث ط�رق « :عن األصبغ بن نباتة ،ورشيح بن هاين

بن رشيح وعبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن عيل×قال :كنت عند النبي‘يف بيت أم س�لمة
إذ دخل علينا مجاعة من أصحابه منهم سلامن وأبو ذر واملقداد و عبد الرمحن بن عوف ،فقال

س�لامن :يا رس�ول اهلل إن لكل نبي وصي ًا وس�بطني ،فمن وصيك وس�بطاك ؟ فأطرق س�اعة
ثم قال ،من حديث عدد فيه األئمة من أهل بيته^ « :ثم يغيب عنهم إمامهم ما ش�اء اهلل،

ويك�ون ل�ه غيبتان إحدامها أط�ول من األخرى .ث�م التفت إلينا رس�ول اهلل‘فقال رافع ًا
صوته :احلذر إذا فقد اخلامس من ولد الس�ابع من ولدي .قال عيل× :فقلت :يارسول اهلل

فما تكون هذه الغيبة ؟ قال :الصم�ت حتى يأذن اهلل له باخلروج ،فيخرج من اليمن من قرية
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يقال هلا أكرعة ،عىل رأس�ه غاممة ،متدرع بدرعي متقلد بس�يفي ذي الفقار ،ومناد ينادي هذا

امله�دي خليفة اهلل فاتبعوه ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت ج�ور ًا وظل ًام ،ذلك عندما
تصير الدني�ا هرج ًا ومرج ًا ،ويغار بضعهم عىل بعض ،فال الكبري يرحم الصغري ،وال القوي
يرحم الضعيف! فحينئذ يأذن اهلل له باخلروج ».

وروى ابن مح�اد يف الفت�ن« :381/1:ق�ال أب�و عبد اهلل نعي�م :خيرج من قرية يق�ال هلا يكال

خل�ف صنع�اء بمرحل�ة ،أبوه ق�ريش وأمه يامني�ة » .ووادي ي�كال قرب صنعاء كما يف معجم
البلدان ،واألربعني البلدانية البن عساكر.346/5:

والثاب�ت أن املهدي×خي�رج من مكة من املس�جد احلرام ،فال يمكن قب�ول رواية كرعة أو

يكال ،إال أن يكون املقصود هبا أن حركة وزيره اليامين تبدأ من هذه القرية أو تلك ،شبيه ًا بام ورد

من أن أمر املهدي× يبدأ من املرشق ،ومقصودهم أنصاره أهل املرشق ورايات خراسان.

**
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الفصل الخامس والعشرون

معركة القدس
فلسطني ومعركة القدس يف عصر الظهور

أوصاف آخر فتنة قبل ظهور المهدي×
تق�دم يف فص�ل الفت�ن املوع�ودة أن ظهوراإلمام×يك�ون على أث�ر فتن�ة  ،فف�ي الطبراين

األوس�ط ،338/5:ع�ن طلحة :قال النبي‘ « :س�تكون فتنة ال هيدأ منه�ا جانب إال جاش

منها جانب  ،حتى ينادي مناد من السامء إن أمريكم فالن » .

وروى احلاكم ، 553/4:وصححه« :عن عيل :ستكون فتنة حيصل الناس منها كام حيصل الذهب

يف املعدن  ،فال تس�بوا أهل الش�ام وس�بوا ظلمتهم فإن فيهم األبدال  .وسريس�ل اهلل إليهم سيب ًا
م�ن السماء فيفرقهم حتى لو قاتلته�م الثعالب غلبتهم  ،ثم يبعث اهلل عند ذل�ك رج ً
ال من عرتة

الرسول‘يف اثني عرش ألف ًا  ،يقاتلهم أهل سبع رايات ،ليس من صاحب راية إال وهو يطمع
بامللك فيقتتلون وهيزمون  ،ثم يظهر اهلاشمي فريد اهلل إىل الناس ألفتهم ونعمتهم  ،فيكونون عىل

ذلك حتى خيرج الدجال» .وأوس�ط الطرباين ، 203/1:وهتذيب ابن عس�اكر ، 72/1:وجمم�ع الزوائد.317/7:
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المه ـ ــدي[

ويف فتن ابن محاد ، 57/1:عن أيب سعيد « :قال رسول اهلل‘ :ستكون بعدي فتن :منها فتنة

األحالس  ،يكون فيها حرب وهرب  .ثم بعدها فتن أشد منها  .ثم تكون فتنة كلام قيل انقطعت

متادت  ،حتى اليبقى بيت إال دخلته  ،وال مسلم إال صكته  ،حتى خيرج رجل من عرتيت » .
ويف مصنف عبد الرزاق « :361/11:تكون فتنة بالشام  ،كأن أوهلا لعب الصبيان  ،تطفو من

جانب وتسكن من جانب  ،فال تتناهى حتى ينادي مناد :إن األمري فالن ».

ويف فتن ابن محاد 56/1:و « :238عن أيب هريرة  ،قال رس�ول اهلل‘ :تأتيكم بعدي أربع

فتن :األوىل يس�تحل فيها الدماء  ،والثانية يس�تحل فيها الدماء واألموال  ،والثالثة يس�تحل

فيها الدماء واألموال والفروج  ،والرابعة صامء عمياء مطبقة  ،متور مور املوج يف البحر  ،حتى

الجيد أحد من الناس منها ملجأ ! تطيف بالشام وتغشى العراق وختبط اجلزيرة بيدها ورجلها،
وتع�رك األمة فيها بالبالء عرك األديم  ،ثم اليس�تطيع أحد م�ن الناس يقول فيها مه مه ! ثم

اليرتقوهنا من ناحية إال انفتقت من ناحية أخرى ...يصبح الرجل فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا،
والينج�و منه�ا إال من دعا كدعاء الغرق يف البحر ،تدوم اثني عرش عام ًا  ،تنجيل حني تنجيل
وقد انحرست الفرات عن جبل من ذهب ،فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل تس�عة س�بعة».
ويف ابن محاد« :238/1:إذا ثارت فتنة فلس�طني تر َّد ُد يف الشام تر ُّد َد املاء يف القربة ،ثم تنجيل
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حني تنجيل وأنتم قليل نادمون».

أق�ول :إن صح�ت هذه األحديث فقد تكون الفتن التي وصفتها قد حتققت .لكن األمر املهم

فيها أهنا تدل عىل استمرار هذه الفتن إىل ظهور املهدي×.

السفياني يملك فلسطين والكور الخمس
يف النعامين« :304/عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل×قال :إذا استوىل السفياين عىل الكور

اخلمس ف ُعدُّ وا له تس�عة أش�هر .وزعم هش�ام أن الكور اخلمس :دمش�ق ،وفلسطني ،واألردن،

ومحص ،وحلب».

لك�ن رواية كامل الدين«  »651/2عن اإلم�ام الصادق×فرست الكور اخلمس .قال عبد اهلل

بن أيب منصورالبجيل « :سألت أبا عبد اهلل×عن إسم السفياين فقال :وما تصنع باسمه؟ إذا

ملك كور الش�ام اخلمس :دمش�ق ومحص وفلس�طني واألردن وقنرسين ،فتوقعوا عند ذلك

الفرج ،قلت :يملك تسعة أشهر؟ قال :ال ،ولكن يملك ثامنية أشهر ال يزيد يوم ًا».

وهذا يدل عىل أن السفياين يشمل حكمه سوريا واألردن وفلسطني ،أو قس ًام منها .أما األردن

فيمكن أن حيكمه بواسطة ثورة أنصاره النواصب ،وأما فلسطني فال بد أن يعطيه حكمها اليهود

بشكل من األشكال ليقوم بإسكات أهلها.

حديث رايات خراسان المتجهة إلى القدس
ونصه« :خترج من خراسان رايات سود ،فال يردها شئ حتى تنصب بإيلياء».

وق�د رواه علامء الس�نة كالرتم�ذي ،362/3:وأمحد يف مس�نده ،وابن كثري يف هنايت�ه ،والبيهقي

يف دالئل�ه ،وغريه�م .وصحح�ه اب�ن الصدي�ق املغ�ريب يف رس�الته يف ال�رد على اب�ن خلدون،

وق�ال ابن محاد« :312/1:خيرج عىل لواء املهدي غالم حدث الس�ن خفيف اللحية أصفر ،لو
قاتل اجلبال هلزها حتى ينزل إيليا».

ويف املعجم األوس�ط :323/4:عن أيب هريرة قال :قال رس�ول اهلل‘«:خيرج من خراس�ان

رايات سود اليردها شئ حتى تنصب بإيلياء».

وروت مصادرنا شبيه ًا هبا كام يف الفتن البن طاووس 43/و  58و  ،121وحيتمل أن يكون جز ًء
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من احلديث املتقدم ،ألنه يتحدث عن جيش يتجه من إيران إىل إيلياء أي القدس.

قال يف جممع البحرين« :إيل بالكرس فالسكون إسم من أسامئه تعاىل عرباين أو رسياين .وإيل

هو البيت املقدس وقيل بيت اهلل ألن إيل بالعربانية اهلل .ويف رشح القاموس :إيلياء بالكرس يمد
ويقرص ،ويشدد فيهام :إسم مدينة القدس» .واحتمل بعضهم أن تكون هذه احلملة قبل ظهور
املهدي× ،لكن ال يصح ،ألن قائدها صالح بن شعيب قائد جيش املهدي×يف محلته لتحرير

الش�ام وفلس�طني .عىل أن روايتها تش�به روايات حركة أيب مسلم اخلراس�اين ،فال يعتمد عليها.

نزول الروم في العراق وفلسطين
ذك�رت رواي�ة يف غيبة الطويس ،378/عن عمار بن يارس أن الرتك تنزل الع�راق وتنزل الروم

الرملة ،قال « :وتنزل الرتك احلرية وتنزل الروم فلس�طني ،ويسبق عبد اهلل عبد اهلل حتى يلتقي
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جنودمها بقرقيس�يا عىل النهر ويكون قتال عظيم» .فهي تتحدث عن معركة قرقيس�يا ،أي يف

سنة ظهور اإلمام× ،لكن اليمكن اإلعتامد عىل تفاصيلها ألهنا غري تامة السند.

معركة دمشق والقدس
وه�ي أكرب معارك اإلم�ام×يف املرحلة األوىل من ظهوره ،بع�د معاركه الصغرية يف احلجاز

والعراق .والطرف املقابل له الس�فياين حاكم س�وريا ،ويكون ثقل املعركة يف دمش�ق ،وحمورها
دمش�ق طربية الق�دس ،فينترص اإلمام× عىل الس�فياين ويدخل القدس فاحت� ًا منترص ًا .وكأن

السفياين يكون خط دفاع اليهود ،ويكون انتصار اإلمام عليه انتصار ًا عليهم.

وق�د ورد أن اخلراب والتهديم يف دمش�ق يكون كبري ًا ،وروي ع�ن أمرياملؤمنني× أنه قال:

«ألبنني بمرص منرب ًا ،وألنقضن دمشق حجر ًا حجر ًا ،وألخرجن اليهود من كل كور العرب،
وألس�وقن العرب بعصاي هذه .فقال الراوي وهو عباية األس�دي :قلت له :يا أمرياملؤمنني
كأن�ك خترب أنك حتي�ا بعدما متوت؟ فقال :هيه�ات ياعباية ذهبت غري مذه�ب .يفعله رجل

مني ،أي املهدي×»«.معاين األخبار.»406:

أما املعركة التالية لإلمام×فتكون مع الروم وهي امللحمة العظمى ،وتكون بعد األوىل بس�بع س�نني،
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حيث يعقد اإلمام×صلح ًا مع الروم بعد معركة القدس مدته عرش س�نني فينقضونه بعد س�بع س�نني،

وحيشدون جيوشهم يف املنطقة فتكون معركة امللحمة العظمى ،وحمورها أوسع ،وتكون أشبه بحرب عاملية.

ففي س�نن الداين« :100/عن أيب سعيد اخلدري :قال رسول اهلل‘:خيرج رجل من أمتي

يعمل بس�نتي ،ينزل اهلل له الربكة من السماء ،وخترج له األرض بركتها ،يمأل األرض عدالً
كام ملئت جور ًا .يعمل سبع سنني عىل هذه األمة وينزل بيت املقدس».والطرباين األوسط ،15/2
وعقد الدرر 20/و ،156/واملنار املنيف ،151/وجممع الزوائد .317/7

وقوله يعمل سبع سنني ،ال بد من محلها عىل مدة اهلدنة قبل نقضها من الروم.

وقال احلافظ املغريب« :524/رجاله ثقات كام ذكره عن ابن حبان ،ومل نجد فيهم ألحد طعن ًا،

وال لس�ند احلدي�ث عل�ة ،أما ذكر احلس�ن بن يزيد الس�عدي وزيادته فيه بين أيب الصديق و

أيب سعيد ،فذاك من املزيد يف متصل األسانيد ،وهو مقبول من الثقة ،فإن كان أبو الواصل قد
حفظ فهو دليل عىل أن أبا الصديق سمع احلديث من احلسن بن يزيد ،عن أيب سعيد ..وذلك

يس�تدعي رضورة أن تكون رجال أوائل أس�انيدهم غري رجال الس�تة ،مع وجود الصحيح
واحلسن فيها بكثرة ،فبطالن هذا اإلهيام الخيتلف فيه اثنان».

ويف العط�ر ال�وردي ،64/عن حذيفة« :إن املهدي يبايع بين الركن واملقام ،وخيرج متوجه ًا

إىل الش�ام ،وجربئيل عىل مقدمته وميكائيل عىل س�اقته ،يفرح به أهل السماء وأهل األرض
والطري والوحش واحليتان يف البحر».

روى ابن مح�اد« :349/1:عن عيل×قال :ويسير املهدي حتى ينزل بيت املقدس ،وتنقل

إليه اخلزائن ،وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته ،من غري قتال».
وأورد ابن مح�اد يف ،347/1:نح�و عرشين حديث ًا وأثر ًا حتت عنوان« :خروج املهدي من مكة

إىل بيت املقدس».

وروت مصادرنا عدد ًا منها ،منها :عن ابن وزير الغافقي أنه س�مع علي ًا×يقول :خيرج يف اثني

عشر ألف� ًا إن قلوا ومخس�ة عرش ألف ًا إن كثروا ،يسير الرعب بني يديه ،اليلق�اه عدو إال هزمهم
بإذن اهلل ،ش�عارهم أمت أمت ،اليبالون يف اهلل لومة الئم ،فيخرج إليهم س�بع رايات من الش�ام
فيهزمهم ويملك ،فرتجع إىل املسلمني حمبتهم ونعمتهم وقاصتهم وبزارهتم ،فال يكون بعدهم إال
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الدجال .قلنا :وما القاصة والبزارة؟ قال :يقبض األمر حتى يتكلم الرجل بأشياء ال خيشى شيئ ًا».
ويف مالح�م ابن طاووس&ع�ن أمرياملؤمنني×يف وصف هذه املعركة ق�ال « :فيغضب اهلل عىل

الس�فياين ،ويغضب خل�ق اهلل لغضب اهلل تعاىل ،فرتش�قهم الطري بأجنحتها ،واجلب�ال بصخورها،
واملالئك�ة بأصواهت�ا! وال تك�ون س�اعة حت�ى هيلك اهلل أصح�اب الس�فياين كله�م ،واليبقى عىل

األرض غريه وحده ،فيأخذه املهدي فيذبحه حتت الش�جرة التي أغصاهنا مدالة عىل بحرية طربية».
وتذكر بعض الروايات نوع ًا آخر من اإلمداد الغيبي للمس�لمني فيها فتقولُ « :يس�مع يومئذ

ص�وت من السماء منادي ًا ين�ادي :أال إن أولياء اهلل فلان ،يعني املهدي ،فتك�ون الدَّ َبرة عىل
أصحاب السفياين ،فيقتلون حتى اليبقى منهم إال الرشيد ».

وقد يش�كل بعضه�م عىل ه�ذه املعركة ب�أن مصادرغرينا قد أكث�رت من روايته�ا ،وخلطتها

بحرك�ة بني العباس ،لكن ذلك ال يرضبالتصديق هبا بعد أن أيدهتا أحاديث األئمة^ وكانت
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

منسجمة مع احلركة األساسية لإلمام املهدي×من مكة اىل العراق ،ثم اىل دمشق والقدس.

يعسكر اإلمام× في مرج عذراء قرب دمشق
ج�اء يف حدي�ث جاب�ر املط�ول ع�ن اإلم�ام الباق�ر×« :ث�م ي�أيت الكوف�ة فيطي�ل املك�ث هبا ما

ش�اء اهلل أن يمك�ث حت�ى يظه�ر عليه�ا .ثم يسير حتى ي�أيت الع�ذراء هو وم�ن معه وق�د التحق
ب�ه ن�اس كثير ،والس�فياين يومئذ ب�وادي الرملة .حت�ى إذا التقوا وه�و يوم األب�دال ،خيرج أناس

كان�وا مع الس�فياين مع ش�يعة آل حممد‘وخيرج ن�اس كانوا مع آل حممد إىل الس�فياين ،فهم من
ش�يعته حت�ى يلحقوا هبم ،وخي�رج كل ناس إىل رايتهم وه�و يوم األبدال .ق�ال أمرياملؤمنني×:
ويقت�ل يومئذ الس�فياين ومن مع�ه حتى اليدرك منهم خمبر ،واخلائب يومئذ من خ�اب من غنيمة

كل�ب» .وه�ذا ي�دل على التأييد الش�عبي لإلم�ام× ،حيث يدخل جيش�ه س�وريا ب�دون مقاومة.

يهزم اهلل على يديه السفياني ويهزم الروم
روى ابن محاد« :352/1:عن عبداهلل بن مسعود قال :يبايع املهدي سبعة رجال علامء توجهوا

إىل مكة من أفق شتى عىل غري ميعاد ،قد بايع لكل رجل منهم ثالث مائة وبضعة عرش رجالً،
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فيجتمعون بمكة فيبايعونه ،ويقذف اهلل حمبته يف صدور الناس ،فيسري هبم وقد توجه إىل الذين

بايعوا خيل السفياين عليهم رجل من َج َرم ،فإذا خرج من مكة خلف أصحابه ومشى يف إزار
ورداء حتى يأيت اجلرمي فيبايع له ،فتُندِّ مه كلب عىل بيعته ،فيأتيه فيستقيله البيعة فيقيله ،ثم يعبئ

جيوش�ه لقتاله فيهزمه وهيزم اهلل عىل يديه الروم ،ويذهب اهلل عىل يديه الفتن ،وينزل الش�ام».
وروى ابن محاد ،349/1:عن عيل×قال «:إذا بعث السفياين إىل املهدي جيش ًا فخسف هبم

بالبي�داء ،وبل�غ ذلك أهل الش�ام ،قالوا خلليفتهم :قد خرج امله�دي فبايعه وادخل يف طاعته

وإال قتلناك! فريسل إليه بالبيعة ،ويسري املهدي حتى ينزل بيت املقدس ،وتنقل إليه اخلزائن
وتدخ�ل الع�رب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعت�ه من غري قتال ،حتى تبنى
املساجد بالقسطنطينية وما دوهنا .وخيرج قبله رجل من أهل بيته بأهل املرشق حيمل السيف

عىل عاتقه ثامنية أشهر ،يقتل ويمثل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حتى يموت».

ومضم�ون ه�ذه الرواية صحيح ألنه منس�جم مع املحت�وم من انتصار امله�دي× بالرعب

وبالقتال .ويف مقابل ذلك توجد روايات تؤيد مزاعم كعب تقول إن املهدي× ينهزم ويتوىف،

م�ع أن الوع�د اإلهلي واألحاديث الصحيح�ة تقول إنه ال ترد له راية ،وإنه يمأل األرض قس�ط ًا
وعدالً ،وال يموت قبل ذلك.

قال يف ابن محاد« :399/1:عن حممد بن احلنفية قال :ينزل خليفة من بني هاشم بيت املقدس

يمأل األرض عدالً ،يبني بيت املقدس بنا ًء مل يبن مثله ،يملك أربعني سنة تكون هدنة الروم
عىل يديه يف س�بع س�نني بقني م�ن خالفته ،ثم يغدرون ب�ه ،ثم جيتمعون ل�ه بالعمق فيموت

فيها غ ًام ،ثم ييل بعده رجل من بني هاش�م ،ثم تكون هزيمتهم وفتح القسطنطينية عىل يديه،
ثم يسير إىل رومي�ة فيفتحها ويس�تخرج كنوزها ومائدة س�ليامن بن داود×ث�م يرجع إىل

بي�ت املق�دس فينزهلا ،وخيرج الدجال يف زمانه ،وينزل عيس�ى ب�ن مريم×فيصيل خلفه».
فقد عالج الراوي الكذب بأن جعل املهدي اثنني ،ينهزم األول وينترصالثاين!

الضغط الشعبي على السفياني لكي يبايع اإلمام المهدي ×
روت ذل�ك مصادر الس�نيني ،ومل تروه مصادرنا إال منقوالً عن غرين�ا ،وهو يدل عىل ضعف
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الس�فياين وانخفاض ش�عبيته حتى بني أهل الش�ام .قال ابن محاد« :97/عن عيل بن أيب طالب

ريض اهلل عنه قال :يسري هبم يف اثني عرش ألف ًا إن قلوا أو مخسة عرشألف ًا إن كثروا ،شعارهم:
أم�ت أم�ت ،حتى يلقاه الس�فياين فيق�ول :أخرجوا إ َّيل اب�ن عمي حتى أكلم�ه ،فيخرج إليه

فيكلمه فيسلم له األمر ويبايعه ،فإذا رجع السفياين إىل أصحابه ندمته كلب ،فريجع ليستقيله

فيقيل�ه ،فيقتت�ل هو وجيش الس�فياين عىل س�بع رايات ،كل صاحب راي�ة منهم يرجو األمر

لنفس�ه فيهزمه�م امله�دي .قال أب�و هريرة :فاملح�روم من حرم هن�ب كلب» .وأمح�د،356/2:

ع�ن أيب هريرة .وعقد الدرر ،84/وجممع الزوائد ،315/7:والدر املنث�ور ،241/5:واحلاوي ،72/2:عن ابن محاد.
واحلاكم ،431/4:عن أيب هريرة مرفوع ًا وصححه :وفيه :املحروم من حرم غنيمة كلب ولو عقاالً،

وروى ابن محاد« :95/عن اإلمام الباقر× :إذا س�مع العائذ الذي بمكة باخلس�ف خرج

م�ع اثن�ي عرش ألف ًا فيهم األبدال حت�ى ينزلوا إيليا ..ويؤدي إليه الس�فياين الطاعة ،ثم خيرج

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حت�ى يلق�ى كلب� ًا وهم أخوال�ه ،فيعريون�ه بام صن�ع ويقولون :كس�اك اهلل قميص� ًا فخلعته،
فيق�ول :ما ت�رون أس�تقيله البيعة؟ فيقول�ون :نع�م .فيأتيه إىل إيلي�ا فيقول :أقلن�ي ،فيقول:

إين غير فاع�ل ،فيقول :بىل...ثم يقول :هذا رجل ق�د خلع طاعتي فيأمر به عند ذلك فيذبح

عىل بالطة إيليا .ثم يسري إىل كلب فينهبهم فاخلائب من خاب يوم هنب كلب».

وه�ذا الن�ص يصور حالة الش�ام وفلس�طني عند ظهوره×وهومن إس�قاط ال�راوي ،لكنه

اليرض يف أصل ما اتفقت عليه املصادر من حركته×إىل القدس.

ويشبهه يف مصادرنا حديث العيايش يف« :59/2:عن عبد األعىل احللبي :قال أبو جعفر×:

ل�كأين أنظر إليهم يعني القائم×وأصحابه مصعدين من نجف الكوفة ثالث مائة وبضعة

عشر رج ً
ال كأن قلوهبم زبر احلديد ،جربئيل عن يمينه وميكائيل عن يس�اره ،يسير الرعب

أمام�ه ش�هر ًا وخلفه ش�هر ًا ،أمده اهلل بخمس�ة آالف من املالئكة مس�ومني .حت�ى إذا صعد
النج�ف قال ألصحاب�ه :تعبدوا ليلتكم هذه ،فيبيتون بني راكع وس�اجد ،يترضعون إىل اهلل،
حت�ى إذا أصب�ح قال :خ�ذوا بنا طريق النخيلة ،وعلى الكوفة جند جمند ،قل�ت :جند جمند؟

قال :إي واهلل حتى ينتهي إىل مس�جد إبراهي�م× بالنخيلة فيصيل فيه ركعتني ،فيخرج إليه
م�ن كان بالكوف�ة م�ن مرجئها وغريهم م�ن جيش الس�فياين ،فيقول ألصحابه :اس�تطردوا
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هل�م ،ث�م يقول :ك�روا عليهم .ق�ال أبو جعف�ر× :وال جي�وز واهلل اخلندق منه�م خمرب ،ثم
يدخ�ل الكوف�ة فال يبق�ى مؤم�ن إال كان فيها أو ح�ن إليها ،وه�و ق�ول أمرياملؤمنني ×.
ث�م يق�ول ألصحابه :سيروا إىل ه�ذه الطاغية ،فيدع�وه إىل كتاب اهلل وس�نة نبي�ه فيعطيه

الس�فياين من البيعة س�ل ًام ،فيقول له كلب وهم أخواله :يا هذا ما صنعت؟! واهلل ما نبايعك

عىل هذا أبد ًا ،فيقول :ما أصنع؟ فيقولون :إس�تقله ،فيستقيله ثم يقول له القائم :خذ حذرك
فإنني أديت إليك وأنا مقاتلك ،فيصبح فيقتلهم فيمنحه اهلل أكتافهم ،ويأخذ الس�فياين أسري ًا
فينطلق به ويذبحه بيده .ثم يرس�ل جريدة خيل إىل الروم فيس�تحرضون بقية بني أمية ،فإذا
انتهوا إىل الروم قالوا :أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندكم فيأبون ويقولون :واهلل ال نفعل ،فيقول

اجلري�دة :واهلل ل�و أمرن�ا لقاتلناكم ثم ينطلق�ون إىل صاحبهم فيعرضون ذل�ك عليه فيقول:
ََ
إنطلق�وا فأخرج�وا إليهم أصحاهبم ،فإن هؤالء قد أتوا بس�لطان عظيم .وهو قول اهلل :فل َّما
ُ َ َّ ُ
ىَ
ُْ ْ
َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
ون .ال ت ْركض���وا َو ْار ِج ُعوا ِإل َما أت ِرف مُ ْت ِف ِيه َو َم َس���ا ِك ِنك ْم ل َعلك ْم
أحس���وا بأس���نا ِإذا هم ِمنا يركض
َ
مَ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُت ْس���أ ُل َ
ون .قال :يعني الكن�وز التي كنتم تكنزون .قالوا َيا َو ْيل َنا ِإنا ك ّن���ا ظ مِ ِال نَيَ .فا َزال ْت ِتلك
ً
ْ
ىَ
يدا َخ ِام ِد َ
ين .اليبقى منهم خمرب».
َد ْع َو ُاه ْم َح ّت َج َعل َن ُاه ْم َح ِص
وه�ذا الن�ص يص�ف رسع�ة انتص�ار اإلم�ام×يف العراق على اخل�وارج عليه ،ث�م حركته

اىل الشام والقدس .لكنه نص عامي اللغة وفيه إسقاط عرص الراوي عىل النص!

أم�ا الن�ص الت�ايل فيص�ف رسع�ة هزيمة الس�فياين واليه�ود عىل ي�د اإلمام× .وق�د رواه

يف البح�ار ،388/52:ع�ن جابر بن يزيد عن أيب جعف�ر× ،قال« :ثم إن اهلل تعاىل يمنح القائم
وأصحابه أكتافهم فيقتلوهنم حتى يفنوهم ،حتى أن الرجل خيتفي يف الشجرة واحلجرة فتقول

الش�جرة واحلجرة :يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله ،قال :فتش�بع الس�باع والطيور من

حلومهم ،فيقيم هبا القائم ما شاء ،قال :ثم يعقد هبا القائم ثالث رايات :لواء إىل القسطنطينية
يفتح اهلل له ،ولواء إىل الصني فيفتح له ،ولواء إىل جبال الديلم فيفتح له» .وهذا يشبه احلديث

املتواترعن معركة املسلمني اآلتية مع اليهود.

رواية أن اإلمام المهدي × ينزل بيت المقدس

روى ابن محاد«:354/2:ع�ن أرط�اة قال :ثم يع�ود املهدي إىل مكة ثالث س�نني ،ثم خيرج
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رج�ل م�ن كلب ،فيخ�رج م�ن كان يف أرض إرم كره ًا ،فيسير إىل امله�دي إىل بيت املقدس
يف اثن�ي عشر ألف� ًا ،فيأخ�ذ الس�فياين فيقتله عىل ب�اب جيرون» .وروى ابن مح�اد:387/1:

ع�ن املش�يخة ،ع�ن كع�ب ق�ال« :صاح�ب جلاء أه�ل اليمن رج�ل من بن�ي هاش�م منزله
ببيت املقدس ،حرسه اثنا عرش ألف ًا ،جييل أهل اليمن حتى ينتهوا إىل مقدم األرض».

أق�ول :أصل حركة اإلمام×اىل القدس صحيح�ة ،لكن التفاصيل من تصور الرواة ،ومنها

قوهلم إهنيعادي اليامنيني ويجُ ليهم من بالد الشام!

رواية جبار قريش الذي ينزل بيت المقدس!
أكثر رواة الس�لطة م�ن أحاديث دخول اإلمام املهدي×اىل الق�دس ،وأضافوا له ووضعوا

روايات فيه ،ومنها ما ييل:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف ابن محاد«:403/1:ع�ن كع�ب ق�ال :يس�تخلف رج�ل م�ن قري�ش من رش اخلل�ق ينزل

بي�ت املق�دس ،وتنقل إلي�ه اخلزائ�ن وأرشاف الناس فيتجبرون فيها ويش�تد حجابه وتكثر
أمواهلم ،حتى يطعم الرجل منهم الش�هر واآلخر الش�هرين والثالث�ة ،حتى يكون مهزوهلم

نش�و كالعج�ول املرب�اة عىل امل�ذاود ،ويطف�ئ اخلليفة
كس�مني س�ائر الن�اس ،وينش�و فيهم ٌ

س�نن ًا كان�ت معروف�ة ويبت�دع س�نن ًا مل تك�ن ،ويظه�ر الشر يف زمان�ه ويظهر الزن�ا وترشب
اخلم�ر عالني�ة ،وخيي�ف العلماء يف زمان�ه خوف ًا ،حت�ى لو أن رجل ً
ا ركب راحل�ة ثم طاف
األمص�ار كله�ا مل جيد رجل ً
ا من العلماء حيدثه بحديث علم م�ن اخل�وف ،ويف زمانه يكون
املس�خ واخلس�ف ،ويكون اإلسلام غريب ًا كام بدأ غريب� ًا ،ويكون املتمس�ك بدينه كالقابض
على اجلم�رة وكخ�ارط القتاد يف الليل�ة املظلمة ،حتى يصري من ش�أنه أن يرس�ل ابنته متر يف
الس�وق ومعها الرشط عليها بطيطان من ذهب وثوب ال يوارهيا مقبلة وال مدبرة ،فلو تكلم

أحد من الناس يف اإلنكار عليه يف ذلك بكلمة واحدة رضبت عنقه ،يبدأ فيمنع الناس الرزق
ثم يمنعهم العطاء ،ثم بعد ذلك يأمر بإخراج أهل اليمن من الشام ،فتخرجهم الرشط متفرقني
ال ترتك جند ًا يصل إىل جند ،حتى خيرجوهم من الريف كله ،فينتهون إىل برصى ،وذلك عند
آخر عمره .فيرتاسل أهل اليمن فيام بينهم حتى جيتمعوا كاجتامع قزع اخلريف ،فينصبون من
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حي�ث كانوا بعضه�م إىل بعض ،عصب ًا عصب ًا ،ث�م يقولون :أين تذهب�ون وترتكون أرضكم
ومهاجرك�م فيجتمع رأهيم عىل أن يبايعوا رج ً
ال منهم ،فبيناهم يقولون نبايع فالن ًا بل فالن ًا،

إذ سمعوا صوت ًا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالن ًا يسميه هلم ،فإذا هو رجل قد رضوا به وقنعت
به األنفس ليس من ذي وال من ذي ،ثم يرسلون إىل جبار قريش نفر ًا منهم فيقتلهم ويرد رج ً
ال

منه�م خيربهم ما قد كان ،ثم إن أهل اليمن يسيرون إليه وجلب�ار قريش من الرشط عرشون
ألف ًا ،فيسري أهل اليمن فيقابلهم خلم وجذام وعاملة وجدس ،فينزلون هلم الطعام والرشاب
والقلي�ل والكثير ويكون�ون يومئذ مغوث�ة لليمن ،كام كان يوس�ف مغوث�ة إلخوته بمرص.
والذي نفس كعب بيده إن خلم وجذام وعاملة وجدس ملن أهل اليمن ،يا أهل اليمن فإن

جاؤوكم يلتمس�ون نس�بهم فيكم فصلوهم فإهنم منكم ،ثم يسريون مجيع ًا حتى يرشفوا عىل

بيت املقدس ،فيلقاهم جبار قريش يف اجلموع فيهزمهم أهل اليمن واليقومون ألهل اليمن».
ويف الفت�ن« :622/2:يكون يف زمان اهلاش�مي الذي يتجرب يف بي�ت املقدس بعد املهدي أن

يبعث بجارية عليها لباس اليوارهيا ،يف زمانه يكون رجف ومسخ وخسف».

ويف الفت�ن« :387/1:ع�ن أيب الزاهري�ة ،ع�ن كعب قال :ين�زل رجل من بني هاش�م بيت

املق�دس حرس�ه اثنا عرش ألف ًا...عن كعب قال :حرس�ه س�تة وثالثون ألف� ًا ،عىل كل طريق

لبي�ت املقدس اثنا عرش ألف� ًا .قال الوليد :وأخربين جراح عن أرط�اة :فيطول عمره ويتجرب
ويش�تد حجاب�ه يف آخر زمانه ،وتكث�ر أمواله وأموال من عنده حتى يصري مهزوهلم كس�مني

سائر املسلمني...ثم ذكر قصة جبار قريش املتقدمة ،وغرائب من أحداث تكون يف املستقبل،

والظامل فيها القرشيون ،واملظلوم اليامنيون ،ووالغريب أن شخصية املهدي فيها ثانوية!»

مالحظات على روايات معركة دمشق والقدس
 -1نالحظ احلش�والكثري يف هذه الروايات ،خاصة روايات ابن محاد وهو أهم مصدرعندهم

يف رواي�ات املالحم والفت�ن ،وعامة ذلك من خياالت كعب األحب�ار وتالميذه ،فهم يتكلمون

من عندهم وقد ينسبون كالمهم إىل النبي‘! وكالمهم يعكس الرصاع بني اليامنية والقيسية،
الذي اشتد بعد موت يزيد.
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الترك واملهدي
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اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
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 -2م�ن الواضح أن الرواة أس�قطوا أحاديث املهدي×عىل عرصهم وأنفس�هم! ووصفوا

أصحاهبم بأوصاف أصحابه×مثل أهنم يأتون كقزع اخلريف..الخ.

 -3يتناق�ض ع�دد منه�ا م�ع أص�ول الرواي�ات يف مص�ادر الطرفين ،كالت�ي تزع�م م�وت

املهدي×وأنه حيكم بعده قريش جبار ،وأن اليامنيني يتقاتلون مع القرش�يني ،ويفنى القرشيون

حت�ى اليبقى منه�م أحد ،ويكون النع�ل القريش حتفة م�ن التحف! وكذلك العن�ارص اخليالية
عن الروم والقس�طنطينية وعيسى× ،وعن الدجال وما يكون بعد املهدي× .وهو من نوع

حتريفهم أحاديث الشام والدجال.

 -4جتد بني هذا الغث فقرات صحيحة وإن كانت قليلة ،وقد أيدهتا روايات أهل البيت^،

كأحادي�ث معرك�ة اإلم�ام× مع الس�فياين يف الش�ام ،ثم يدخ�ل بعدها إىل القدس بس�هولة!
ونس�تبعد صحة ما ذكروه من أن املهدي×يذبح الس�فياين بيده عند بحرية طربية ،ونرجح أن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

السفياين يقتل يف الشام ،كام ورد يف رواية.

تأثير انتصار اإلمام الكاسح ودخوله القدس
وقع كبري على الغربيني ،وأن
طبيع�ي أن يك�ون النتصار اإلم�ام املهدي×ودخوله القدس ٌ

جي�ن جنوهنم هلزيمة اليهود! فيعلنون احلرب على اإلمام×مع ختوفهم من مواجهته المتالكه

أس�لحة تكافئ أسلحتهم ،أو تتفوق عليها .ويف ذلك الوقت احلساس ينزل املسيح×فيهتز له
الغرب ،ويقرتح اهلدنة بني الغربيني واملهدي× .وقد وصفها النبي ‘بأهنا آخرهدنة تكون
بني املسلمني والروم ،وأمري الناس يومئذ املهدي من ولدي× .وسيأيت ذكرها.

مدة حروب اإلمام المهدي × ثمانية أشهر
يف كامل الدين« :318/1:عن عيسى اخلشاب قال :قلت للحسني بن عيل× :أنت صاحب

ه�ذا األمر؟ ق�ال :ال ،ولكن صاحب األمر الطريد الرشيد ،املوتور بأبيه ،املكنى بعمه ،يضع

سيفه عىل عاتقه ثامنية أشهر».

وحتسب الثامنية أشهر من فتحه راية النبي‘يف ظهر اللكوفة بعد جميئه من احلجاز.
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**

الفصل السادس والعشرون

معركة الیهود
اليهود واملعركة معهم يف عصر الظهور

اآليات في دور اليهود في عصر الظهور
ذكرن�ا يف كت�اب عصر الظه�ور أن آيات الق�رآن تنص عىل أن اليهود يش�علون ن�ار احلروب

يف األرض ،وأن اهلل تعاىل تكفل بإطفاء نارهم!
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ْ
ُْ ٌَ ُ
َ
َ َ ْ ُ ُ
اهلل َمغلولة غل ْت أ ْي ِد ِهي ْم َول ِع ُنوا َبا قالوا َبل َي َد ُاه َم ْب ُس َوط َت ِان
قال عز وجلَ :وقال ِت ال هَ ُيود َيد ِ
َ َ ً
ُْ ُ َ َْ َ َ ُ َ
َ ْ ً ُ ْ ً َْ َ
ُْ َ َ َ
���اء َول َي ِز ي َ���د ّن ك ِثيرا ِم هْ ُن ْم َما أن ِ���ز ل ِإل ْيك ِم ْن َر ّ ِبك ُطغ َيانا َوكف���راَ ،وألق ْي َنا َب ْي هَ ُن ُم
ين ِفق كيف يش
َ
َ ْ َ ََ
َ
ً
ْ
ّ
ْ
���اء إ ىَل َي ْوم ال ِق َي َام ِ���ةُ ،كل َما أ ْو َق ُدوا َنارا ِلل َح ْرب أطفأها ُ
ْال َع َ���د َاو َة َو ْال َب ْغ َض َ
اهلل َو َي ْس َ���ع ْو َن ِ يف األرض
ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ ُ ُ ُّ ُ ْ
َ
الف ِس ِدين« .املائدة.»64:
فسادا واهلل الي ِحب
وهو وعد بإطفاء كل حرب يشعلوهنا ،سواء كانوا فيها طرف ًا أو حركوا هلا آخرين.

ويف ه�ذا الق�رن تضاع�ف إش�عاهلم نيران احلروب على املس�لمني ،فحركوا عليه�م الغرب

والرشق ،واغتصبوا فلسطني وأقاموا فيها دولتهم ،وعلوا علو ًا كبريا.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فال بد أن يتحقق الوعد اإلهلي بإطفاء نارهم .ومن طرق إطفاء نارهم رصاعاهتم الداخلية فهي
ْ َ َ َّ ُ َ
باب من اللطف اإلهلي بالناس ،وكذلك تسليط اآلخرين عليهم ،قال عز وجلَ :و ِإذ تأذ َن َر ّبك
َ َ ْ َ َ نَّ َ َ هْ ْ ىَ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
َّ َ َ ُ
َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
اب َو ِإن ُه لغف ٌور
اب ِإن ر بك لس ِر يع ال ِعق ِ
ليبعث عل ِيم ِإل يو ِم ال ِقيام ِة من يس���ومهم س���وء العذ ِ
َر ِح ٌ
�ي�م« .األع�راف .»167:واملعنى :أنه تعاىل قىض بأن يس�لط عليهم من يعاقبه�م ويعذهبم إىل يوم
القيامة ،وشتتهم يف األرض مجاعات ،منهم الصالح ومنه الطالح ،وامتحنهم باخلري والرش ،لعلهم

يتوبون ويرجعون إىل اهلدى! وقد س�لط عليهم ملوك مصـ�ر وبابل واليونان والفرس والروم،

وغريهم ،ما عدا فرتات حكم فيها األنبياء×وفرتة علوهم الفعلية التي تس�بق اإلنتقام منهم.

فصلت هذا الوعد اإلهلي آيات مطلع سورة اإلرساء ،فقال اهلل تعاىل:
وقد َّ
َ
َْ
حْ
َ َ ْ َ َ ْ َُ
َ
مْ
ال ْسج ِد َ
ُ
ال َرام إ ىَل َ
«س ْب َح َان الذي أ ْس َر ى ب َع ْب ِد ِه ل ْي ًال ِم َن َ
ال ْس ِج ِد األ قص الذي باركنا حوله
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََّ
ْ ًُ
ل ُنر َي ُه م ْن َآيات َنا إ َّن ُه ُه َو َّ
الس ِ���م ُيع ْال َب ِص ُيرَ .و َآت ْي َنا ُم ىَوس ْال ِك َت َ
اب َو َج َعل َن ُاه هدى ِل َب ىِن ِإ ْس َرا ِئيل أال
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ ّ َّ َ َ ْ مَ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ً َ ُ ً َ َ َ ْ َ ىَ َ ْ َ َ
ََ ُ
ُ
ت ّت ِخذوا ِم ْن د ىِون َو ِكيال .ذ ِر ية من حلنا مع ن ٍوح ِإنه كان عبدا شكورا .وقضينا ِإل ب ىِن ِإسرا ِئيل
َ َّ َ ْ ن َ ُ ُ ً َ ً
ْ َ َ ُ ْ ُ َّ
ي َول َت ْعل َّن ُعل ّوا ك ِبيرا.
اب لتف ِسدن يف األرض مرت ِ
يف ال ِكت ِ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ّ
والها َب َعث َنا َعل ْيك ْم ِع َبادا ل َنا أ َ
َف���إ َذا َج َاء َو ْع ُد أ َ
الد َي ِار َوك َان
���د ٍيد ف َج ُاس���وا ِخالل ِ
سش ِ
ِ
ول بأ ٍ
ي
ِ
َْ ُ َ
َ َ َْ ُ َ
مُ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
َو ْع���دا َمف ُعوال .ث َرددنا لك ُم الك ّ���رة عل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن�ي��ن َو َج َعلنا ك ْم أ كث َر ن ِفيراِ .إ ْن
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ُُ
َ َُ ُ ُ ُ َ ُ
َ ْ َ ْ���ن مُ ْت َأ ْح َس ْن مُ ْت َأل ْن ُفس ُك ْم َو إ ْن َأ َس ْ���أ مُ ْت َف َل َها َفإ َذا َج َاء َو ْع ُ
وهك ْم َو ِل َي ْدخلوا
اآلخر ِة ِليسوءوا وج
د
أحس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ ْ ً َ ىَ َ ُّ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
مُ
َ
حك ْم َو ِإ ْن ُع ْد ْت ُع ْدنا َو
الس ِجد كما دخلوه أول مر ٍة و ِليت ِبر وا ماعلوا تت ِبيرا .عس ر بكم أن ير
ً
َج َع ْل َنا َج َه مَّ َن ِل ْل َك ِافر َ
ين َح ِصيرا».
ِ
وخالص�ة معناه�ا :حكمن�ا يف القض�اء املبرم يف الت�وراة لبن�ي إرسائي�ل بأنك�م ستفس�دون

يف املجتمع البرشي مرتني ،وتستكربون عىل الناس وتعلون عليهم علو ًا كبري ًا مرة واحدة.
َ َ َ َ َ ْ ُ ُ مُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ َ
���د ٍيد .أي إذا جاء وقت عقوبة
سش ِ
ف ِ���إذا ج���اء وعد أواله���ا بعثنا عليكم ِعبادا لن���ا أو ِ يل بأ ٍ
لال الدِّ َي ِ
اس�وا ِخ َ
ار َوك َ
َان
إفس�ادكم األول أرس�لنا عليكم عب�اد ًا لنا ،أصحاب قوة وبطشَ .ف َج ُ
َوعْدً ا َم ْف ُعوال ..كناية عن س�هولة الفتح األول لفلس�طني عىل يد املس�لمني ،حيث جاس جنود

املسلمني بني بيوهتم يتعقبون املقاتلني.
َ
َ
مُ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ نَ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ً
���م أ كث َر ن ِفيرا .أي أعدنا لكم
ث رددن���ا لكم الكرة عل ِي���م وأمددنا كم ِبأمو ٍال و ب ِني وجعلنا ك

الغلبة عليهم ،وأعطيناكم أمواالً وأوالد ًا ،وأنصار ًا يف العامل.
َ
َ
َ ْ مُ َ َ
َْ ُ ُ
ِإ ْن أ ْح َس ْ���ن مُ ْت أ ْح َس ْ���ن مُ ْت أل نف ِس���ك ْم َو ِإ ْن أ َس���أ ْت فل َها ..ثم يس�تمر وضعكم هذا فرتة ،فإن تبتم
وعملتم خري ًا فهو خري ألنفسكم ،وإن أسأتم وطغيتم وعلوتم فهو لكم أيض ًا.
َ َ َ َُ َ
َ َ
ُْ
���وءوا ُو ُج َ
ال ْس���جد ك َما دخل ُ
���وه أ َّو َل َم َّر ٍة َو ِل ُي َت ّب ُر وا ماَ
اآلخ َر ِة ِل َي ُس ُ
وه ُك ْم َو ِل َي ْد ُخ ُلوا مْ َ
ف ِإذا َج َاء َوعد ِ
ِ
ِ
َ َ ً
َعل ْوا ت ْت ِبيرا .أي نس�لط عليكم نفس العباد فيس�وؤوا وجوهكم ،ثم يدخلوا املس�جد فاحتني كام
دخلوه أول مرة ،ويسحقوا علوكم سحق ًا.
َ
ً
ْ
ْ
َ
�َّن�َّمَ
َع�َس�ىَ َر ُّب ُك ْ���م أ ْن َي ْر مَ َ
ح ُك ْم َو إ ْن ُع ْد مُ ْت ُع ْد َنا َو َج َعل َنا َج َه َ ِللك ِافر َ
ين َح ِصيرا .أي لعل اهلل أن
ِ
ِ
يرمحك�م بعد هذه العقوبة الثانية ،وإن عدتم إىل إفس�ادكم عدن�ا إىل معاقبتكم ،وحرصناكم عن
ذلك يف الدنيا ،ثم جعلنا لكم جهنم حرص ًا يف اآلخرة.

والنتيج�ة :أن تاري�خ اليهود من بعد موس�ى×إىل آخر حياهتم يتلخص بإفس�ادهم األول،

ثم عقوبتهم عىل يد املس�لمني .ثم یغلبون املس�لمني و یکثر أنصاره�م يف العامل ،ويكون علوهم
ألول مرة ،فيجئ وعد العقوبة الثانية عىل يد نفس القوم.

فالعقوبة األوىل عىل إفسادهم وقعت عىل يد املسلمني يف صدر اإلسالم ،ثم رد اهلل هلم الكرة هلم عىل

املسلمني فأفسدوا مرة ثانية ،ثم حتقق علوهم يف األرض ،وستكون عقوبتهم عىل أيدي املسلمني أيض ًا.

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس

معركة اليهود

نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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وه�ذا ما نصت عليه األحاديث الرشيفة عن األئمة^ ،وفس�ـرت الق�وم الذين يبعثهم اهلل

تع�اىل عىل اليهود يف املرة الثانية بأهنم املهدي×وأصحابه ،وأهنم أهل قم وقوم يبعثهم اهلل قبل
خروج القائم ،فال يدعون وتر ًا آلل حممد‘إال قتلوه.

فف�ي البح�ار« :216/60:عن اإلمام الصادق×أنه قرأ هذه اآلية ..فقلنا :جعلنا فداك من

هؤالء؟ فقال ثالث مرات :هم واهلل أهل قم».
َ َ ْ َ َ َ ْ ُْ
ويف تفسير العيايش 141/2:و« :281عن اإلمام الباقر×أنه ق�رأ قوله تعاىل :بعثنا عليكم
َ ً ََ ُ َْ َ
س ش ِد ٍيد ،وقال :هو القائم وأصحابه أولوا بأس شديد».
ِعبادا لنا أو ِ يل بأ ٍ
واألحادي�ث الثالث�ة متفقة يف املقصود ،ألن أهل قم بمعنى أنص�ار املهدي× وكذلك أهل

الكوف�ة .ويبدو أن مقاومة املس�لمني لليهود تكون عىل مراحل حت�ى يظهر اإلمام× ،فيكون

القضاء النهائي عليهم بيده.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وذه�ب بعضهم يف تفسيرها بعي�د ًا ،وتصور أن الق�وم الذين يبعثهم اهلل على اليهود للعقوبة

الثانية غري املس�لمني ،مع أهنم يف املرتني أمة واحدة ،وصفاهتم التنطبق إال عىل املسلمني! فحتى

ل�و ص�ح وصف مل�وك املرصيين والبابليني واليون�ان والفرس وال�روم وغريهم ممن تس�لطوا
عىل اليهود ،بأهنم «عباد ًا لنا» فإنه مل حيدث أن اليهود عادوا وغلبوا أحد ًا منهم وجعلهم اهلل أكثر
نفري ًا عليهم إال املسلمني ،كام مل يتحقق علو اليهود الكبري عىل الشعوب والدول إال يف عرصنا!

وكذل�ك الق�ول يف آيات حرشهم األول وحرشهم الثاين ،وق�د وقع احلرش األول بعد حرب
ُ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ي���ن كف ُر وا ِم ْن
���ذي أخرج ال ِذ
األح�زابَّ ،مل�ا نقض�وا عهدهم مع النبي‘ق�ال اهلل تعاىل :ه َو ال ِ
َ
ْ َ َ َّ
ُّ ْ هَ
ََْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ْ َ ْ ََ َ ْ
أ ْهل ْالك َ
ال َ
الدن َيا َو ُل ْم
الش ِر ...ولوال أن كتب
ت
الء ل َعذ هَ ُب ْم ِ يف
اب ِمن ِدي ِار ِهم ألو ِل
اهلل عل هْ ِي ُم ج
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َّ
اآلخر ِة عذاب النار.
ِ يف ِ
ْ
ُ
أما حرشهم الثاين فهو جتميعهم يف فلسطني قبل القضاء عليهم،كام قال تعاىلَ :وقل َنا ِم ْن َب ْع ِد ِه
ْ ُ َ ً
َ
َ َ
ُْ
ُُ
اآلخ َر ِة ِجئ َنا ِبك ْم ل ِفيف���ا»«.اإلرساء .»104:واللفيف
ِل َب ِ ين ِإ ْس���رائيل ْاس���كنوا األرض ف ِإذا َج َاء َوعد ِ
اجلامع�ة م�ن قبائ�ل ش�تى« .تفسير القم�ي.»29/2:وال يتس�ع املجال لبي�ان خطأ م�ن فرساآليات

باحلرش يوم القيامة.
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المعركة الموعودة بين اليهود والمسلمين
اتفق�ت مص�ادر املس�لمني على أن النبي‘أخبر أمت�ه ب�أن هل�م معرك�ة م�ع اليه�ود يف

آخر الزمان يف فلسطني.
ًََ ُ
َ
ُ
ْ
وتتش�ابه مضامينه�ا وتعابريها مع ما ورد يف تفسير قوله تعاىلَ :ب َعث َنا َعل ْيك ْ���م ِع َبادا لنا أو ِ يل
َْ َ
س ش ِد ٍيد ،بأن املبعوثني عليهم املهدي وأصحابه.
بأ ٍ
فف�ي مصن�ف عب�د ال�رزاق ،399/11:وابن مح�اد ،574/2:واب�ن أيب ش�يبة:144/15:

«عن ابن عمر ،أن رس�ول اهلل‘قال :يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول احلجر:
يا مس�لم ه�ذا هيودي ورائ�ي فاقتله» .وبرواي�ة أخرى قال« :ينزل عيس�ى بن مري�م فإذا رآه

الدجال ذاب كام تذوب الشحمة ،فيقتل الدجال ويتفرق عنه اليهود ،حتى أن احلجر ليقول:

يا عبد اهلل املسلم هذا عندي هيودي فتعال فاقتله».

ويف مس�ند أمحد« :417/2:عن أيب هريرة أن رسول اهلل‘قال :التقوم الساعة حتى يقتل

املس�لمون اليه�ود ،فيقتلهم املس�لمون حتى خيتبئ اليه�ودي وراء احلجر أو الش�جر فيقول

احلج�ر أو الش�جر :يا مس�لم ي�ا عبد اهلل ه�ذا هيودي خلف�ي فتع�ال فاقتل�ه ،إال الغرقد فإنه

من شجر اليهود».

ويف البخ�اري ،232/3:و ،51/4 :ع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر :أن رس�ول اهلل‘قال :تقاتل�ون

اليه�ود حت�ى خيتب�ئ أحده�م وراء احلج�ر فيق�ول :ي�ا عبد اهلل ه�ذا هي�ودي ورائ�ي فاقتله.
وع�ن أيب هريرة :ال تقوم الس�اعة حت�ى تقاتلوا اليه�ود حتى يقول احلج�ر وراءه اليهودي:

يا مس�لم هذا هي�ودي ورائي فاقتل�ه» .ونح�وه مس�لم ،،188/8:والبيهق�ي ،175/9:وأمح�د،417/2:
واجلامع لألصول.356/5:

ويف جمم�ع الزوائ�د ،348/7:ق�ال رس�ول اهلل ‘«:لتقاتل�ن املرشكني حتى يقات�ل بقيتكم

الدج�ال على هنر األردن أنتم رشقيه وهم غربيه ،والأدرى أين األردن يومئذ .رواه الطرباين
والبزار ورجال البزار ثقات» .ونحوه اآلحاد واملثاين ،409/4:وتاريخ دمشق ،323/62:بروايتني.

وروى نح�وه ابن محاد ،568/2:عن حذيفة بن اليامن ،ع�ن النبي‘يف حديث فيه مبالغات

ع�ن الدج�ال أيض ًا ،جاء في�ه« :فبينام أنتم على ذلك حتى ينزل عيس�ى بن مري�م بإيليا وفيها
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مجاعة من املس�لمني وخليفتهم...ثم يفرتقون وخيتبؤون حتت كل ش�جر وحجر حتى يقول

احلج�ر :يا عبد اهلل يا مس�لم تع�ال هذا هيودي ورائ�ي فاقتله ،ويدعو الش�جر مثل ذلك غري

شجرة الغرقدة شجرة اليهود التدعو إليهم أحد ًا يكون عندها».

ونحوه يف ابن محاد ،570/2:عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،جاء فيه« :فإذا بعيسى بن مريم

بين ظهرانيهم ،فينك�ب إمامهم عنه ليصيل هبم ،فيأبی عيس�ى بن مريم حت�ى يصيل إمامهم

تكرم�ة لتل�ك العصاب�ة ،ثم يمشي إىل الدجال وهو يف آخ�ر رمق فيرضبه فيقتل�ه ،فعند ذاك
صاح�ت األرض فل�م يبق حجر وال ش�جر وال ش�ئ إال قال :يا مس�لم هذا هي�ودي ورائي

فاقتله ،إال الغرقدة فإهنا شجرة هيودية».

فهذه املعركة القطعية مع اليهود ال تفسري هلا إال بمعركة اإلمام املهدي×معهم.

وتقدمت بعض أحاديثها يف فصل فلسطني والقدس ،ولعل أشهر ها يف مصادر السنة ما رواه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مس�لم عن النبي‘قال« :ال تقوم الس�اعة حتى يقاتل املس�لمون اليهود فيقتلهم املسلمون

حت�ى خيتب�ئ اليهود من وراء احلجر والش�جر فيقول احلجر والش�جر :يامس�لم هذا هيودي
خلفي فتعال فاقتله ،إال الغرقد فإنه من شجر اليهود».

كام نصت أحاديث قتال عيسى×للدجال عىل وجود اليهود مع الدجال ،وأهنم أكثر أتباعه،

كام يف مس�ند أمحد « »367/3يف حديث طويل عن جابر بن عبد اهلل عن النبي‘يصف فيه قتل

الدج�ال وفي�ه« :حتى أن الش�جرة واحلجر ينادي يا روح اهلل هذا هي�ودي ،فال يرتك ممن كان

يتبعه أحد ًا إال قتله».

واحلاك�م ،530/4:بنح�وه وصحح�ه ،وعقد ال�درر ،232/بعضه ،وجمم�ع الزوائد ،343/7:وقال عن إس�نادي

أمح�د :رجال أحدمها رجال الصحيح ،وال�در املنثور ،242/2:عن أمحد ،وكذا مجع اجلوام�ع ،995/1:وابن خزيمة،

وأبو يعىل ،واحلاكم ،والضياء املقديس ..الخ.

وروى عب�د الرزاق ،397/11:حديث ًا طوي ً
ال عن الدجال فيه أس�اطري ،لك�ن قال فيه« :فينزل

ابن مريم فيحرسعن أبصارهم ،وبني أظهرهم رجل عليه المته يقولون :من أنت ياعبد اهلل؟
فيقول :أنا عبد اهلل ورس�وله وروحه وكلمته عيسى بن مريم ،اختاروا بني إحدى ثالث :بني

أن يبعث اهلل عىل الدجال وجنوده عذاب ًا من السامء ،أو خيسف هبم األرض ،أو يسلط عليهم
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سلاحكم ويكف سالحهم عنكم ،فيقولون :هذه يا رس�ول اهلل أشفى لصدورنا وألنفسنا،
فيومئ�ذ ت�رى اليه�ودي العظي�م الطوي�ل األكول الشروب ال تُقل يده س�يفه م�ن الرعدة،

فيقومون إليهم فيسلطون عليهم» .ونحوه ابن محاد ،552/2:وهتذيب ابن عساكر.194/1:

ومن مصادرنا نصت الرواية عن أمرياملؤمنني× أن املهدي سيطهر بالد العرب من اليهود،

قال×«:ألبنين بمصـ�ر منرب ًا ،وألنقضن دمش�ق حجر ًا حجر ًا وألخرج�ن اليهود من كل
كور العرب ،وألس�وقن الع�رب بعصاي هذه .فقال الراوي وهو عباية األس�دي :قلت له:

ي�ا أمرياملؤمنني كأن�ك خترب أنك حتيا بعدما متوت؟ فقال :هيهات ياعباية ذهبت غري مذهب!

يفعل�ه رج�ل مني أي امله�دي×» «.معاين األخب�ار للص�دوق ،406:ومعن�اه أنه×خيرجهم من
فلسطني ،وينهي دولتهم العنرصية.

من يسلم من اليهود على يد اإلمام المهدي×
تقدم يف فصل أصحاب املهدي×أنه يس�تخرج نس�خة التوراة واإلنجيل من غار بأنطاكية،

وحياج هب�ا اليه�ود .ففي ابن مح�اد:355/1:
وجب�ل بالش�ام ،وجب�ل فلس�طني ،وبحرية طربي�ة،
ُّ

«عن كعب قال :يس�تخرج تابوت الس�كينة من غار بأنطاكية فيه الت�وارة التي أنزل اهلل تعاىل

عىل موسى ،واإلنجيل الذي أنزل اهلل عز وجل عىل عيسى ،حيكم بني أهل التوراة بتوراهتم،
وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم».

ويف ابن محاد« :357/1:عن كعب قال :إنام س�مي املهدي ألنه هيدي إىل أس�فار من أس�فار

التوراة يستخرجها من جبال الشام ،يدعو إليها اليهود ،فيسلم عىل تلك الكتب مجاعة كثرية،
ثم ذكر نحو ًا من ثالثني ألف ًا».

أقول :نعم ،املهدي×هيدي اىل نس�خ من التوراة ويس�لم عىل يده مجاعة من اليهود ،لكن ال

يص ما زعمه كعب من أن سبب تسميته باملهدي× أنه هيدي اىل أسفارالتوراة ،فهذا تضخيم
للتوراة وتصغري للمهدي×!

وق�د توه�م بعضهم بأن ما ورد يف مصادرنا من أنه س�مي املهدي ألنه هيدي اىل أمر خفي ،أنه

هي�دي اىل الت�وراة ،لكن األمر اخلفي أعم ،ففي غيبة الطويس « :.»282/فقلت :ألي ش�ئ س�مي
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املهدي؟ قال :ألنه هيدى إىل كل أمر خفي» .فهو أعم من اهلداية اىل نسخة التوراة ،وإن كانت

من مفرداته.

وروى ابن مح�اد 355/1 :و« :360عن س�ليامن بن عيس�ى قال :بلغن�ي أنه عىل يدي املهدي

يظه�ر تابوت الس�كينة من بحيرة طربية ،حتى حتم�ل فتوضع بني يديه ببي�ت املقدس ،فإذا

نظرت إليه اليهود أسلمت إال قلي ً
ال منهم».
َ
حْ
وجل:ح ّىَت َت َض َع َ
َ
ال ْ���ر ُب أ ْو َز َار َها قال:
ويف س�نن البيهقي« :180/9:عن جماه�د ،يف قوله عز
يعني حتى ينزل عيس�ى بن مريم فيس�لم كل هيودي وكل نرصاين وكل صاحب ملة ،وتأمن

الش�اة الذئ�ب ،وال تق�رض فأرة جراب� ًا ،وتذهب العداوة من األش�ياء كله�ا ،وذلك ظهور

اإلسالم عىل الدين كله».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف ال�در املنث�ور« :231/3:وأخ�رج س�عيد بن منص�ور ،وابن املن�ذر ،والبيهقي يف س�ننه
ّ ُّ
ع�ن جاب�ر يف قولهُ :لي ْظ َ
الدين ك ِل���ه ،قال :ال يكون ذلك حت�ى ال يبقى هيودي وال
ه���ر ُه عىل ِ
نرصاين وال صاحب ملة إال اإلسالم».

تابوت السكينة
تاب�وت الس�كينة صن�دوق فيه مواري�ث األنبي�اء^ ،وقد جعل�ه اهلل آي ًة لبن�ي إرسائيل عىل

إمام�ة ال�ذي يكون عنده ،وقد ج�اءت به املالئكة حتمل�ه بني مجوع بني إرسائي�ل ،حتى وضعته
أم�ام طال�وت× ،ث�م س�لمه طال�وت إىل داود ،وداود اىل س�ليامن ،وس�ليامن إىل وصي�ه

آصف بن برخيا^ ،.ثم فقده بنو إرسائيل عندما تركوا ويص سليامن×وبايعوا غريه!
مْ
ْ
َ َ َ هَ ُ ْ َ ّهُ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً َ ُ َ ّىَ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ
اللك
ق�ال اهلل تع�اىل :وقال لم ن ِبيم ِإن اهلل قد بعث لكم طال���وت م ِلكا قالوا أن يكون له
َ َ ْ َ َ حَ ْ ُ َ َ ُّ مْ ُ ْ
ْ ُ َ مَ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ مْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ً
ك
ل
ال قال ِإن اهلل اصطفاه عليكم وزاده بسطة
ال
ن
م
ة
ع
س
ت
ؤ
ي
ل
و
ه
ن
م
ِ
علينا ونن أحق ِبال ِ ِ
ِ
ْ ْ ْ
اهلل ُي ْؤ ت ُم ْل َك ُه َم ْن َي َش ُاء َو ُ
ال ْسم َو ُ
اهلل َو ِاس ٌع َع ِل ٌ
مي« .البقرة.»247:
ِ يف ال ِعل ِم َو ِج ِ
ِي
وعقيدتنا أن تابوت السكينة وكل مواريث األنبياء^مجعها اهلل لنبينا‘ثم إىل أوصيائه^،

فهي اآلن عند اإلمام املهدي× .ومل يرد عن أهل البيت×أنه يستخرجه من أنطاكية أو غريها.

كام ورد عندنا أنه×س�مي املهدي« :ألنه هيدي ألمر خفي ،هيدي إىل ما يف صدور الناس».
558

«دالئ�ل اإلمام�ة .»249/وال صح�ة لق�ول كعب إنه س�مي املهدي ألن�ه هيدي إىل الت�وراة وتابوت
السكينة ،يريد تضخيم التوراة وتصغري مكانة املهدي×!

كشف الهيكل
ورد يف تعداد عالمات الظهور عبارة« :وكشف اهليكل» فعن أمرياملؤمنني×قال« :ولذلك

آيات وعالمات :أوهلن إحصار الكوفة بالرصد والقذف .وختريق الزوايا يف سكك الكوفة.

وتعطي�ل املس�اجد أربعني ليلة .وكش�ف اهليكل .وخف�ق رايات هتتز حول املس�جد األكرب،
القاتل واملقتول يف النار»« .تاريخ الكوفة للرباقي.»110/

ويظهر أنه هيكل س�ليامن× ،لكن حيتمل أن يكون أثر ًا تارخيي ًا غريه ،فقد ورد بنحو مطلق،

ومل يذكر من يكشفه.

رايات خراسان نحو القدس
رايات س�و ٌد فال
وتقدم�ت يف فص�ل اإليرانيني،كاحلديث املس�تفيض«:خترج من خراس�ان
ٌ

يردها شئ حتى تنصب يف إيلياء» .واملرجح أهنا تكون صحبة اإلمام املهدي×.

**
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الفصل السابع والعشرون

نزول عیسی

×

نزول عيسى من السماء ونصرته اإلمام املهدي

’

آيات نزول عيسى ×
م�ن عقائ�د عام�ة املس�لمني أن عيسى×س�ينزل م�ن السماء إىل األرض.ق�ال اهلل تع�اىل:
َ
ً
َ ُ ْ َ نَّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َ ْ ْ ْ ْ َ
ون َعل هْ ِي ْم ش ِهيدا«.النساء.»159:
اب ِإال ليؤ ِمن ِب ِه قبل مو ِت ِه و يوم ال ِقيام ِة يك
و ِإن ِمن أه ِل ال ِكت ِ
ََ
َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ مَ ْ َ َّ َ َ َّ ُ
���ون هذا ِص َر ٌاط ُم ْس َ���ت ِق ٌمي« .الزخرف.»61:
وق�ال تعاىل :و ِإنه ل ِعلم ِللس���اع ِة ف�ل�ا تت ُر ن هِبا وات ِبع ِ
واملعن�ى :أنه×آي�ة من آيات الس�اعة ،وما من أحد من أه�ل الكتاب النص�ارى واليهود ،إال
سيؤمن به عندما ينزله اهلل إىل الدنيا ،ويرونه ويرون آياته .وهذا بذاته معجزة ألن اليهود اىل اليوم

ال يؤمن�ون ب�ه ويتهمون أمه قال اإلمام الباقر×« :ينزل قبل ي�وم القيامة إىل الدنيا ،فال يبقى
أهل ملة هيودي والنرصاين إال آمن به قبل موته ،ويصيل خلف املهدي»« .البحار.»350/14:

فاحلكمة من رفعه إىل السامء أن اهلل تعاىل ا َّدخره لدورعظيم يف مرحلة حساسة من التاريخ ،يكون

أتباعه و ُع َّباده فيها قوة عائقة عن وصول اهلدى إىل الشعوب وإقامة دولة العدل اإلهلي العاملي.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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هل�ذا كان م�ن الطبيعي أن ين�زل×يف العامل املس�يحي ،وأن َت ُع َّم بالدهم فرح�ة ومظاهرات

شعبية ،ويعتربوا نزوله نرص ًا هلم مقابل ظهور مهدي املسلمني.

والوضع الطبيع�ي أن خيرب اإلمام املهدي×بوقت نزوله ،وأن ينتظره ويراقبه ماليني الناس

ويشاهدوا نزوله×.

وأن يظهراهلل عىل يديه أنواع املعجزات وهيتدي بذلك كثريون .وأول ثمرات نزوله×ختفيف

عداء الغربيني لإلسلام واملهدي×وعقد اتفاقية سلام بينه وبني الدول الغربية .وقد ورد أن
مدة هذا الصلح تكون عرش سنني.

وال يبعد أن تكون صالة عيس�ى خلف املهدي×بعد سنني من نزوله ،عندما تنقض الدول

الغربية معاهدة الصلح ،وحتش�د جيوش�ها حلرب املهدي×فيتخذ املس�يح موقفه الرصيح إىل
ويأتم به.
جانبه ،ويأيت إىل الرشق
َّ

أما كرسه الصليب وقتله اخلنزير الذي أفاضت يف روايته مصادر الس�نيني ،فيكون بعد هزيمة

الغربيني يف معركتهم مع اإلمام املهدي×ودخوله هو واملس�يح×إىل عواصمهم ،واستقبال

شعوهبا هلام باهلتاف والتكبري.

ٌ
املس�يح×وهوكهل ،وين�زل من السماء كهلاً .وقد ورد يف تفسير قول�ه تعاىل:
وق�د ُرف�ع
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مْ َ ْ َ ْ ً
َ ُ َ ّ ُ َّ
َ
الصال َ
الن َ
�ي��ن «.آل عمران.»46:أن تكليم�ه الناس يف املهد عند
���اس ِ يف
و يك ِل���م
اله ِد َوكهال َو ِم َن ّ حِ ِ

والدته ،وكه ً
ال عندما ينزل من السامء ،وقال ابن عباس :رفع وهو ابن ثالثني سنة «البغوي»77/2:
والكهولة تبدأ عند و ْخ ِ
ط الشيب كام نص اللغويون.
َ

ويف تفسير جمم�ع البي�ان « :295/2:وكهلاً ،بعد نزوله من السماء ليقت�ل الدجال ،وذلك

ألن�ه رف�ع إىل السماء وهو اب�ن ثالث وثالثني س�نة ،وذل�ك قبل الكهول�ة» .ونس�به الطربي يف
تفسريه ،371/3:إىل ابن زيد ،ونسبه الثعلبي يف تفسريه « »69/3إىل احلسن بن الفضل البجيل ،وكذا الرازي.55/8:

وقال البغوي« :308/1:قيل للحسني بن الفضل :هل جتدون نزول عيسى يف القرآن؟ قال:

نعم ،قوله :وكهالً ،وهو مل يكتهل يف الدنيا ،وإنام معناه وكه ً
ال بعد نزوله من السامء».

أق�ول :حت�ى ل�و كان تكليمه للناس كهل ً
ا قبل رفعه إىل السماء ،كام قال البيض�اوي،40/2 :

والزركيش ،67/3:والدر املنثور ،24/2:فإنه يكلمهم كه ً
ال بعد نزوله أيض ًا.
َ
ْ
َ
ْ ََ
َ ْ ْ ْ
َ
اب ِإال ل ُيؤ ِم نّن ِب ِه
ويف تفسري الطربي« :14/6:عن ابن زيد يف قوله تعاىل :و ِإن ِمن أه ِل ال ِكت ِ
َ َ
ق ْب���ل َم ْو ِت ِه ،قال :ابن عباس ،وابن زيد ،وأبو مالك ،واحلس�ن البصـري :إذا نزل عيس�ى بن

مريم فقتل الدجال ،مل يبق هيودي يف األرض إال آمن به ،قال :وذلك حني ال ينفعهم اإليامن».
َ
َ
َ
وروى البيهقي«:180/9:عن جماهد يف قوله عز وجلَ :ح ّىَت َت َض َع حْ َ
ْ
َ
ال ْر ُب أوزارها ،يعني حتى

ينزل عيسى بن مريم».واجلامع ألحكام القرآن.228/16

أحاديث نزول عيسى× من مصادرهم
روى بخاري يف صحيحه« :205/4:كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم».
ومس�لم ،136/1:و ،137وأب�و عوان�ة ،106/1:واب�ن املن�ادي ،57/واب�ن حب�ان283/8:و ،284والبيهق�ي

يف األسامء  ،535/والبغوي..516/3:إىل آخر مصادره.

ويف الطيالسي« :335/ع�ن أيب هري�رة ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل‘:األنبياء إخ�وة لعَلاَّ ت

أمهاهت�م ش�تى ودينه�م واح�د ،فأنا أوىل الناس بعيس�ى ب�ن مريم ،ألن�ه مل يكن بين�ي وبينه
نب�ي ،فإذا رأيتموه فاعرفوه فإن�ه رجل مربوع إىل احلمرة والبياض بني ممَُصرَّ تني ،كأن رأس�ه

يقط�ر ،ومل يصب�ه بل�ل .وإنه يكسر الصلي�ب ويقتل اخلنزي�ر ويفيض املال ،حت�ى هيلك اهلل
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يف زمانه امللل كلها غري اإلسالم ،وحتى هيلك اهلل يف زمانه مسيح الضالل األعور الكذاب،
وتقع األمنة يف األرض ،حتى يرعى األس�د مع اإلبل ،والنمر مع البقر ،والذئاب مع الغنم،
ويلع�ب الصبي�ان باحل َّي�ات ،واليع�ض بعضه�ا بعض ًا .ث�م يبق�ى يف األرض أربعني س�نة،

ثم يموت ويصيل عليه املس�لمون ويدفنونه» .وعبد الرزاق ،401/11:وابن محاد 163/و ،164ونحوه
ابن أيب شيبة ،158/15:وأمحد ،406/2 :و ،437وأبو داود ،117/4:و ،118واملسند اجلامع.434/18:إلخ.

وأبناء العَلاَّ ت واإلخوة لعَلاَّ ت :بفتح العني وتش�ديد الالم :االخوة ألب من أمهات ش�تى.

والثوب المُمَصرَّ  :الذي يف لونه صفرة خفيفة.

ويف مس�ند أمحد«:411/2:ع�ن أيب هريرة ،عن النبي‘قال :يوش�ك م�ن عاش منكم أن

يلق�ى عيس�ى بن مري�م ،إمام ًا مهدي� ًا وحك ًام عدالً ،فيكسر الصليب ويقت�ل اخلنزير ويضع
اجلزية وتضع احلرب أوزارها».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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المه ـ ــدي[

أي اليقبل من أهل الكتاب إال اإلسالم أو القتال .وتضع أوزارها :تنتهي.

ويف جامع السيوطي « :442/9:ثم لئن قام عىل قربي فقال :يا حممد ،ألجيبنه».

ويف مسند الشاميني« :317/1:ويزيد يف احلالل! قال أبو األشعث :واهلل يا أبا هريرة ما أظنه

يزي�د يف ش�ئ من احلالل يف النس�اء! فنظر ا َّيل وتبس�م وقال :إنك قد أصب�ت» .ومعناه أن أبا
األشعث كذب أبا هريرة ،فقبل ذلك أبو هريرة وكذب نفسه!

ويف بيان الشافعي« :500/عن أيب سعيد :قال رسول اهلل‘:منا الذي يصيل عيسى بن مريم

خلفه..أخرجه احلافظ أبو نعيم يف كتاب مناقب املهدي×وكتابه أصل».

ويف بيان الش�افعي« :497/عن حذيفة قال :قال رس�ول اهلل‘ :فيلتفت املهدي وقد نزل

عيس�ى×كأنام يقطر من ش�عره املاء فيقول املهدي :تقدم صل بالناس ،فيقول عيس�ى :إنام
أقيمت الصالة لك ،فيصيل عيسى خلف رجل من ولدي ،فإذا صليت قام عيسى حتى جلس

يف املقام فيبايعه ،فيمكث أربعني سنة .وقال :قلت :هكذا أخرجه أبو نعيم يف مناقب املهدي».

ويف القول املخترص  :8/فيصيل هبم إمامهم ،وإمام عيسى.

ويف ارتقاء الغرف ،253/عن حذيفة :فيصيل خلف رجل من ولدي.

ويف بدائ�ع الزه�ور« :189/ع�ن أوي�س الثقف�ي :ق�ال النبي‘:ين�زل عيس�ى ب�ن مريم
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عند قيام الساعة ،ويكون نزوله عىل املنارة البيضاء التي بشـرق جامع دمشق ،وصفته مربوع

القامة ،أسود أشعر ،أبيض اللون ،فإذا نزل يدخل املسجد ويقعد عىل املنرب ،فتتسامع الناس

به فيدخل عليه املسلمون والنصارى واليهود ،فيزدمحون هناك حتى يطأ بعضهم رأس بعض،

فيأيت مؤذن املسلمني فيقيم الصالة ،وهي صالة الفجر ،فيصيل عيسى مأموم ًا مقتدي ًا باملهدي».
ويف أمح�د216/4:و ،217وابن ش�يبة« :136/15:عن عثامن ب�ن أيب العاص قال :من حديث

طويل :فينزل عيسى بن مريم عن صالة الفجر فيقول له أمري الناس :تقدم يا روح اهلل فصل

بن�ا فيق�ول :إنكم معرش األمة أم�راء بعضهم عىل بعض ،تقدم أنت فص�ل بنا ،فيتقدم األمري
فيصيل هبم ،فإذا انرصف أخذ عيس�ى حربت�ه فيذهب نحو الدجال ،فإذا رآه ذاب كام يذوب

الرصاص ،ويضع حربته بني ثندوته فيقتله ،ثم ينهزم أصحابه»..

ويف عق�د ال�درر« :274/عن أمرياملؤمنني عيل بن أيب طال�ب×يف قصة الدجال :ويدخل

املهدي×بي�ت املق�دس ويصلي بالناس إمام ًا ،ف�إذا كان يوم اجلمعة وق�د أقيمت الصالة

ن�زل عيس�ى ب�ن مري�م بثوبين مرشقين محر،كأنما يقطر م�ن رأس�ه الده�نَ ،ر ْج ُل الش�عر
صبي�ح الوجه أش�به خلق اهلل عز وجل بأبيك�م إبراهيم خليل الرمح�ن× ،فيلتفت املهدي

فينظرعيس�ى×فيقول لعيس�ى :يا اب�ن البتول صل بالن�اس .فيقول :ل�ك أقيمت الصالة

فيتق�دم املهدي فيصيل بالناس ويصيل عيس�ى خلفه ويبايعه .وخيرج عيس�ى فيلتقي الدجال
فيطعنه فيذوب كام يذوب الرصاص ،وال تقبل األرض منهم أحد ًا ،ال يزال احلجر والشجر

يقول يا مؤمن حتتي كافر أقتله.

ثم إن عيس�ى×يتزوج امرأة من غس�ان ويولد له منها مولود ،وخيرج حاج ًا فيقبض اهلل

تعاىل روحه يف طريقه قبل وصوله إىل مكة».

ويف س�نن الداين« :143/ع�ن جابر بن عبد اهلل قال :قال رس�ول اهلل‘:التزال طائفة من

أمت�ي تقات�ل ع�ن احلق حتى ينزل عيس�ى بن مري�م عند طل�وع الفجر ببيت املق�دس ،ينزل

على امله�دي فيقال له تقدم يا نبي اهلل فصل لنا ،فيقول :إن هذه األمة أمري بعضهم عىل بعض

لكرامتهم عىل اهلل عز وجل».

ويف أمح�د ،واحلاك�م ،595/2:وصحح�ه« :290/2ع�ن أيب هري�رة :ق�ال رس�ول اهلل‘ :
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ين�زل عيس�ى بن مري�م فيقتل اخلنزي�ر ويمح�و الصليب ،وجتمع ل�ه الصلاة ،ويعطي املال

حت�ى ال ُيقب�ل ،ويضع اخلراج ،وينزل الروح�اء فيحج منها أو يعتم�ر أو جيمعهام قال :وتال
َ
ً
َ ُ ْ َ نَّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َ ْ ْ ْ ْ َ
ون َعل هْ ِي ْم ش ِهيدا»..
اب ِإال ليؤ ِمن ِب ِه قبل مو ِت ِه و يوم ال ِقيام ِة يك
أبو هريرة :و ِإن ِمن أه ِل ال ِكت ِ
أق�ول :إحفظ عليك هذه األحاديث التي صححوا عدد ًا منها ،وهي تنص عىل صالة عيس�ى
الشاح من غفلتهم ويمحوها!
خلف املهدي×واقتدائه به ،قبل أن ينتبه رُّ

ويف ابن مح�اد« :161/ع�ن عبد اهلل ،ع�ن النبي‘ق�ال :إذا بلغ الدجال عقب�ة أفِيق ،وقع

ظله عىل املس�لمني فيوترون قس�يهم لقتاله فيس�معون نداء :أهيا الناس قد أتاكم الغوث وقد

ضعف�وا من اجل�وع فيقولون :هذا كالم رجل ش�بعان يس�معون ذلك الن�داء ثالث ًا ،وترشق
األرض بنوره�ا ،وينزل عيس�ى ب�ن مريم ورب الكعب�ة وينادي :يا معرش املس�لمني أمحدوا

ربكم وس�بحوه وهللوه وكربوه ،فيفعلون فيس�تبقون يريدون الفرار ويبادرون ،فيضيق اهلل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عليهم األرض إذا أتوا باب لد يف نصف س�اعة ،فيوافقون عيس�ى بن مريم قد نزل بباب لد،
فإذا نظر إىل عيس�ى فيقول :أقم الصالة ،يق�ول الدجال :يا نبي اهلل قد أقيمت الصالة ،يقول

عيس�ى :يا عدو اهلل أقيمت لك فتقدم فصل ،فإذا تقدم يصيل قال عيس�ى :يا عدو اهلل زعمت
أن�ك رب العاملين ،فلم تصيل؟ فيرضبه بمقرعة معه فيقتله ،فلا يبقى من أنصاره أحد حتت

نص تظهر فيه تأثريات كعب
ش�ئ أو خلفه إال نادى :يا مؤمن هذا دجايل فاقتله».انتهى .وهو ٌّ

يف الوضع ،وإنام أوردناه وأمثاله ليعرف حاله!

أحاديث نزول عيسى × من مصادرنا
يف تفسير القمي« :158/1:عن ش�هر بن حوش�ب قال :ق�ال يل احلجاج :آي�ة يف كتاب اهلل
َ
َ ْ ََ
آية هي؟ فقال قولهَ :و إ ْن م ْن أ ْهل ْالك َ
ق�د أعيتن�ي! فقلت :أهيا األمري أي� ُة ٍ
���اب ِإال ل ُيؤ ِم ّنن ِب ِه
ت
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َ
ق ْب���ل َم ْو ِت ِه ،واهلل إين آلمر باليهودي والنرصاين فتضـرب عنقه ،ثم أرمقه بعيني فام أراه حيرك

ش�فتيه حت�ى خيم�د .فقلت :أصل�ح اهلل األمري ليس عىل م�ا تأولت ،قال :كي�ف هو؟ قلت:
إن عيس�ى ين�زل قبل يوم القيام�ة إىل الدنيا فال يبقى أهل ملة هي�ودي وال نرصاين إال آمن به

قب�ل موت�ه ،ويصيل خل�ف املهدي ،ق�ال :وحيك أنى لك ه�ذا ،ومن أين جئت ب�ه؟ فقلت:
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حدثني به حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،فقال :جئت هبا واهلل من عني صافية».
ويف أم�ايل الص�دوق« :181/ع�ن معمر بن راش�د قال :س�معت أبا عب�د اهلل الصادق×

يق�ول :أتى هي�ودي النبي‘فقام بين يديه حيد النظ�ر إليه ،فقال :يا هي�ودي ما حاجتك؟
ق�ال :أنت أفضل أم موس�ى بن عم�ران النبي الذي كلم�ه اهلل وأنزل عليه الت�وراة والعصا،

وفل�ق ل�ه البحر وأظ َّل�ه بالغامم؟ فقال له النب�ي‘ :إنه يكره للعبد أن يزكي نفس�ه ولكني

أق�ول إن آدم×مل�ا أص�اب اخلطيئ�ة كان�ت توبت�ه أن قال :الله�م إين أس�ألك بح�ق حممد
وآل حممد ملـَّا غفرت يل ،فغفرها اهلل له .وإن نوح ًا ملا ركب يف السفينة وخاف الغرق قال :اللهم

إين أس�ألك بحق حممد وآل حممد ملا أنجيتني من الغرق ،فنجاه اهلل عنه .وإن إبراهيم ملا ألقي
يف النار قال :اللهم إين أس�ألك بحق حممد وآل حممد مل�ا أنجيتني منها ،فجعلها اهلل عليه برد ًا
وسلام ًا .وإن موس�ى ملا ألقى عصاه وأوجس يف نفس�ه خيفة قال :اللهم إين أس�ألك بحق
تخََف إِن َ
ْ�ت األَ ْعلىَ ! ي�ا هيودي،
حمم�د وآل حمم�د مل�ا آمنتن�ي ،فق�ال اهلل جل جالل�ه:ال ْ
َّ�ك َأن َ
إن موس�ى لو أدركني ثم مل يؤمن يب وبنبويت ما نفعه إيامنه ش�يئ ًا وال نفعته النبوة .يا هيودي،
ومن ذريتي املهدي ،إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنرصته قدمه وصىل خلفه».

ويف كمال الدي�ن« :331/1:ع�ن أيب أي�وب املخزوم�ي قال :ذك�ر أبو جعفر حمم�د بن عيل
ِ
الباقر×س رََي� اخللف�اء اإلثني عرش الراش�دين صل�وات اهلل عليهم ،فلام بل�غ آخرهم قال:
الثاين عرش الذي يصيل عيسى بن مريم×خلفه».

ويف تفسير فرات«:44/ع�ن أيب جعفر×ق�ال :ي�ا خيثم�ة س�يأيت على الن�اس زم�ان ال

يعرف�ون اهلل م�ا ه�و التوحي�د ،حتى يك�ون خروج الدج�ال ،وحتى ينزل عيس�ى ب�ن مريم

من السماء ويقتل اهلل الدجال عىل يده ،ويصيل هبم رجل منا أهل البيت ،أال ترى أن عيس�ى
يصيل خلفنا وهو نبي إال ونحن أفضل منه».

وقال الكراجكي يف التفضيل« :24/ومما نقلته الش�يعة وبعض حمدثي العامة أن املهدي×

إذا ظهر أنزل اهلل تعاىل املس�يح ×فإهنام جيتمع�ان فإذا حضـرت صالة الفرض قال املهدي

للمسيح× :تقدم يا روح اهلل يريد تقدم لإلمامة ،فيقول املسيح :أنتم أهل بيت اليتقدمكم
أحد ،فيتقدم املهدي×ثم يصيل املسيح خلفه».
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لماذا حرفت السلطة أحاديث نزول المسيح ×
أحاديث نزول عيسى×واقتداؤه باملهدي× ،ثقيلة عىل أتباع اخلالفة القرشية ،ألهنا أوالً

ت�دل على أفضلية امله�دي عىل عيس�ى×وألهنا تفضل أصحاب عيس�ى عىل الذين س�موهم
الصحابة واجليل األول ،وزعموا أهنم أفضل األمة.

فف�ي اس�تدراك الذهبي«:1121/2:ليدرك�ن الدج�ال قوم� ًا مثلك�م أو خير ًا منكم ،ثالث

مرات ،ولن يخُ زي اهلل أمة أنا أوهلا وعيسى بن مريم آخرها».

ويف اس�تدراك الذهبي « :774/2:ليدركن املس�يح من هذه األمة أقوام ًا إهنم ملثلكم أو خري

منكم ،ثالث مرات ،ولن خيزي اهلل أمة أنا أوهلا واملسيح آخرها».

املس�يح ب�ن مري�م رج�االً م�ن أمت�ي مثلك�م،
ويف تذك�رة القرطب�ي« :762/2:ليدرك� َّن
ُ

أو خري ًا منكم».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وروى الديلمي يف الفردوس« :515/5:عن أيب هريرة عن النبي‘ :ينزل عيسى بن مريم

عىل ثامن مائة رجل وأربع مائة امرأة ،خيار من عىل األرض وأصلح من مىض».

ورواه احلاك�م« :41/3:قال رس�ول اهلل‘ :ليدرك�ن الدجال قوم مثلك�م أو خري ًا منكم

ثالث مرات ،ولن خيزي اهلل أمة أنا أوهلا وعيس�ى بن مريم آخرها .هذا حديث صحيح عىل

رشط الشيخني ومل خيرجاه».

وروى الرتم�ذي يف نوادر األصول« :156/عن ابن س�مرة أن النبي‘عندما س�مع بكاء

املس�لمني عىل من استش�هد يف تب�وك فس�أهلم مايبكيكم؟ فقال�وا :وما لنا النبك�ي وقد قتل
خيارن�ا وأرشافن�ا وأه�ل الفضل منا! ق�ال :ال تبكوا ،فإنما مثل أمتي مثل حديق�ة قام عليها

وح َّل َق َس ْع َفها ،فأطعمت عام ًا فوج ًا ثم عام ًا فوج ًا،
صاحبها ،فاجتث رواكبها وهيأ مساكنها َ

ولع�ل آخرها طع ًام يكون أجودها قنوان ًا وأطوهلا ش�مراخ ًا ،وال�ذي بعثني باحلق نبي ًا ليجدن
اب�ن مري�م يف أمتي خلف� ًا من حواريه» .والرواكب :مايركب األش�جار من زوائ�د منها أو من
غريها .وحلق س�عفها :قصه وكربهِ .
القنوان مفرد ومجع :األعذاق والقطوف .الش�مراخ :مجعه

شامريخ :غصون األعذاق .خلف ًا من حواريه :أصحاب ًا بدل أصحابه.

وأم�ا احلدي�ث ال�ذي يذك�ر أئمة العترة فه�و« :كيف هيل�ك اهلل أمة أن�ا يف أوهلا ،وعيس�ى
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يف آخره�ا ،وامله�دي م�ن أهل بيتي يف وس�طها» .وق�ال عنه الش�افعي يف كتابه البي�ان :508/

هذا حديث حسن ،رواه احلافظ أبو نعيم يف عواليه وأمحد بن حنبل يف مسنده ،كام أخرجناه!
وقال السلمي يف عقد الدرر« :146/أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ،ورواه احلافظ

أبو نعيم يف عواليه! ويف هامش�ه :ومل أجد احلديث يف مس�ند اإلمام أمحد»! أقول :ونحن أيض ًا
مل نجده ،فقد حذفته األيدي السارقة!

أم�ا مصادرن�ا ف�روت احلدي�ث ومل تظل�م من�ه ش�يئ ًا ،فف�ي عي�ون أخب�ار الرض�ا،52/1:

عن عيل×قال :قال رس�ول اهلل‘«:أبرشوا ثم أبرشوا ثلاث مرات ،إنام مثل أمتي كمثل

غي�ث ال ي�درى أوله خير أم آخره ،إنام مث�ل أمتي كمثل حديق�ة أطعم منها ف�وج عام ًا ،ثم

أطع�م منه�ا ف�وج عام� ًا ،لع�ل آخرها ف�وج يك�ون أعرضها بح�ر ًا وأعمقه�ا ط�والً وفرع ًا
وأحس�نها حب ًا .وكيف هتلك أمة أنا أوهلا واثنا عرش من بعدي من الس�عداء وأولوا األلباب
واملس�يح بن مريم آخرها ،ولكن هيلك من بني ذلك نتج اهلرج ،ليس�وا مني ولس�ت منهم».

ومثل�ه اخلص�ال ،475 /2:وكمال الدي�ن ،269/1:وكفاي�ة األث�ر ،230/والعم�دة ،432/واإليق�اظ،374/
وإثبات اهلداة ،617/3:عن مشكاة املصابيح ،وغاية املرام.710/

ويف عي�ون أخب�ار الرضا ،53/1:عن عيل بن احلسين عن أبيه« :قال رس�ول اهلل‘ :كيف

هتلك أمة أنا وعيل وأحد عرش من ولدي أولوا األلباب أوهلا ،واملسيح بن مريم آخرها ولكن

هيلك بني ذلك من لست منه وليس مني».

ويف غيب�ة الط�ويس« :114/عن عبد اهلل بن عم�رو العاص :قال رس�ول اهلل‘يف حديث

طوي�ل :فعن�د ذل�ك خ�روج امله�دي ،وه�و رج�ل من ول�د ه�ذا ،وأش�ار بي�ده إىل عيل بن
أيب طالب× ،به يمحق اهلل الكذب ويذهب الزمان ِ
الكلب ،به خيرج ذل الرق من أعناقكم،
ثم قال :أنا أول هذه األمة ،واملهدي أوسطها وعيسى آخرها ،وبني ذلك ثبج أعوج».

أقول :روت مصادر أتباع اخلالفة هذا احلديث ،عن ابن عمرو العاص ،بنحو ما رواه الش�يخ

الط�ويس ،ففي نوادر أصول الرتمذي ،156/عن ابن عباس عن النبي‘ :كيف هيلك اهلل أمة
أنا يف أوهلا وعيسى يف آخرها ،واملهدي من أهل بيتي يف وسطها» .ورواه يف تفسري الثعلبي،82/3:
وتفسري الطربي ،203/3:وتاريخ دمشق ،394/5:و.522/47:
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لك�ن املتفق عليه يف كاف�ة املصادر أن املهدي×يف آخر األمة ،لذل�ك نرجح أن يكون أصل

احلديث ما رواه يف أخبار الدول ،76/عن ابن عباس :قال رس�ول اهلل‘«:كيف هتلك أمة أنا

أوهلا ،وعيس�ى ب�ن مريم يف آخرها ،والش�هداء من أهل بيتي يف وس�طها» .انتهى .ويف نوادر

املعج�زات ،197/عن ابن عباس :قال رس�ول اهلل‘«:كيف هتلك أم�ة أنا أوهلا واملهدي من

أهل بيتي أوسطها ،وعيسى بن مريم يف آخرها».

ويف الطيالسي« :270/عن أنس قال النبي‘َ :م َث ُل أمت�ي َم َثل املطر ال ُيدرى أوله خري أم

آخره» .ومثله أمحد ،130/3:و ،143و ،319/4:وتأويل خمتلف احلديث.115/

ورواه الرتمذي152/5:بأكمل منه ،ونصه« :أبرشوا أبرشوا إنام أمتي كالغيث ال يدرى آخره

خير أم أول�ه ،أو كحديقة أطعم منها فوج عام ًا ثم أطع�م منها فوج عام ًا .كيف هتلك أمة أنا
أوهلا واملهدي أوسطها واملسيح آخرها ،ولكن بني ذلك ثبج أعوج ،ليس مني وال أنا منهم.
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وق�ال :ويف الب�اب عن عامر وعبد اهلل بن عم�رو وابن عمر ،وهذا حديث حس�ن غريب من
ه�ذا الوج�ه .روى عبد الرمح�ن بن مهدي أن�ه كان يثبت محاد بن حييى األب�ح ،وكان يقول:

هو م�ن ش�يوخنا» .ون�وادر األصول،156/وأب�و يعلى ،165/1:واب�ن حبان،176/9:والبغ�وي،233/4:

ومس�ند الش�هاب ،276/2:وجممع الزوائد ،68/10:قال :رواه أمحد ،والب�زار ،والطرباين ورجال البزار
رجال الصحيح غري احلسن بن قزعة وعبيد بن سليامن األغر ومها ثقتان.

والنتيج�ة :أن أحادي�ث اقت�داء عيس�ى باملهدي×صحيح�ة ،فه�و أفض�ل من�ه ،م�ع أن�ه

رس�ول م�ن أويل الع�زم^ ،وامله�دي ليس نبي� ًا .وأصح�اب عيس�ى واملهدي×أفضل من
أصحاب النبي‘.

رووا أن من يقتل الدجال عيسى وروينا أن المهدي ×يقتله
ورد يف نص�وص اليه�ود والنص�ارى وأتباع اخلالف�ة أن الذي يقتل الدجال هو املس�يح×،

ويف نصوص أهل البيت^أن الذي يقتله هو املهدي×.

ويؤي�ده ما رووه أن عيس�ى× يبعث وزير ًا ال أمري ًا .فق�د روى الطياليس« :170/عن جممع
بن جارية :أن رسول اهلل‘ قال :يقتل ابن مريم الدجال بباب لِدّ ».
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وق�د يك�ون ه�ذا النص م�ن أقوال كع�ب الت�ي جعلوه�ا أحاديث نبوي�ة ،كام تق�دم .وروى

ابن محاد ،158/أن عمر قال لرجل من اليهود«:إين قد بلوت منك صدق ًا ،فأخربين عن الدجال

فقال :وإله هيود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد».

وع�ن كع�ب قال« :إذا س�مع الدجال نزول عيس�ى بن مريم هرب ،فيتبعه عيس�ى فيدركه

عند باب لد فيقتله ،فال يبقى شئ إال دل عىل أصحاب الدجال فيقول :يا مؤمن هذا كافر».

وهو حتريف من كعب لقول النبي‘«:اليبقى حجر وال شجر إال قال يا مسلم هذا هيودي
خلفي فاقتله»! فحرفه كعب وتبعه تلميذه ابن العاص!

أبو هريرة كان يأمل أن يدرك المسيح×!
روى عبد الرزاق« :402/11:عن يزيد بن األصم قال:كنت أس�مع أبا هريرة يقول :تروين

شيخ ًا كبري ًا قد كادت ترقوتاي تلتقي من الكرب ،واهلل إين ألرجو أن أدرك عيسى وأحدثه عن
رسول اهلل‘فيصدقني».

ورواه ابن مح�اد ،161:وفي�ه :ث�م التف�ت ف�رآين م�ن أح�دث الق�وم ،فق�ال :يا اب�ن أخي:

إن أدركت�ه فاقرأه مني السلام» .ونحوه ابن ش�يبة .145/15:وال قيمة علمي�ة لتمنيات أيب هريرة،
وقد جعلها عىل لسان النبي‘مع األسف!

ففي مسند أمحد ،298/2:عن أيب هريرة عن النبي‘« :إين ألرجو إن طال يب عمر أن ألقى

عيس�ى بن مريم× ،فإن عجل يب موت فمن لقيه فليقرؤه مني السالم!» ومثله أمحد،298/2:
والطبراين الصغري ،256/1:واحلاك�م ،545/4:وجممع الزوائد ،5/8:وقال :رواه أمحد بإس�نادين مرفوع وهو هذا،
وموقوف ورجاهلام رجال الصحيح.

زعموا أن المسيح يدفن مع النبي‘
روى الرتم�ذي :588/5:مكت�وب يف الت�وراة صف�ة حمم�د وصف�ة عيس�ى يدف�ن مع�ه».

وقال ابن كثري قال عنه :ولكن اليصح إسناده« .النهاية.»118/2:

وق�د رووا ذل�ك عن عائش�ة ،قال ابن كثري يف كتاب املس�يح « :149/عن عائش�ة مرفوع ًا أنه
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يدفن مع رسول اهلل وأيب بكر وعمر يف احلجرة النبوية».

وتبني ذلك ابن سالم اليهودي فقال كام يف ابن محاد « :580/2:نجد يف التوراة «!» أن عيسى

بن مريم يدفن مع حممد» .وال يوجد يف التوراة ذكر للمسيح فض ً
ال عن قربه ودفنه!
ويف تاريخ بخاري :263/1:ليدفنن عيسى بن مريم مع النبي «ص» يف بيته.

وفاء الوفا« :814/2:عن عبد اهلل بن عمرو :قال رس�ول اهلل‘ :ينزل عيس�ى بن مريم إىل

األرض فيت�زوج ويولد له ،ويمكث مخس� ًا وأربعني س�نة ،ثم يموت فيدف�ن معي يف قربي،

فأقوم أنا وعيس�ى بن مري�م من قرب واحد بني أيب بكر وعم�ر» .ويف خطط املقريزي:188/1:

«روي أن رس�ول اهلل‘قال لوفد جذام :مرحب ًا بقوم ش�عيب وأصهار موس�ى ،وال تقوم
الساعة حتى يتزوج فيكم املسيح ويولد له».

والنتيجة :أنه ليس عندهم مستند صحيح يف هذه املقولة.
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أربع مسائل في نزول عيسى

×

المسألة األولى :أين ينزل عيسى×
املرج�ح عندي أن املس�يح ^ينزل يف الغرب ،يف إحدى عواص�م أتباعه ،فالوضع الطبيعي

املنطق�ي أن�ه بع�د أن ينتصر املهدي×ويدخ�ل الق�دس ،أن هيت�ز الع�امل الغريب غضب� ًا ويبدأ

بالتحضير حل�رب اإلم�ام× ،فيكون نزول املس�يح×آية هل�م وخيربه�م املهدي×بنزوله
يف اليوم الفالين والساعة واملكان ،ومن الطبيعي أن يكون املمكان نزوله يف بالدهم.

وهلذا نالحظ أن الطرفني رووا نزوله×ومل حيددوا مكانه .ففي مسند أمحد ( )290/2ونحوه

يف صحي�ح البخ�اري( ،:)143/4ع�ن أيب هري�رة ق�ال «:قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم
وال�ذي نفسي بيده ليوش�كن ان ينزل فيك�م ابن مريم حكما عدالً فيكسر الصليب ويقتل
اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال »

ومن مصادرنا روى عيل بن إبراهيم يف تفسيره ( :)158/1عن اإلمام الباقر×« :إن عيس�ى

ين�زل قب�ل يوم القيامة إىل الدنيا ،فال يبقى أه�ل ملة هيودي وال نرصاين إال آمن به قبل موته،

ويصيل خلف املهدي».

ثم روت مصادراحلكومات عن كعب األحبار كام يف ابن محاد « :567/2:قال :هيبط املس�يح

عيسى بن مريم×عند القنطرة البيضاء ،عىل باب دمشق الرشقي ،إىل طرف الشجرة»

لكنه كالم القيمة له علمي ًا ألنه قول كعب ومل يسنده اىل أحد! ومع ذلك فقد قبلوه واعتمدوه،

وقبلوا األس�وأ منه وهو أس�طورة النواس بن سمعان ،وهو شخص مغمور مشكوك يف صحبته

ويف أبيه وعشريته ،ومل يروعنه البخاري وروى عنه مسلم ،كام ذكرناه يف بحث الدجال:2250/4:

قال«:ذكر رس�ول اهلل الدجال ذات غداة ،فخفض فيه ورفع حتى ظنناه يف طائفة النخل ،فلام

رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال :ماشأنكم؟ قلنا :يا رسول اهلل ذكرت الدجال غداةً ،فخفضت
في�ه ورفعت ،حتى ظنناه يف طائفة النخل! فقال :غري الدجال أخوفني عليكم ،إن خيرج وأنا

فيك�م فأنا حجيجه دونكم وإن خيرج ولس�ت فيكم فامرؤ حجيج نفس�ه ،واهلل خليفتي عىل
كل مس�لم ،إنه ش�اب قطط عينه طافئة ،كأين أش�بهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم
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فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف .إنه خارج من خلة بني الشام والعراق ،فعاث يمين ًا وعاث

شماالً .ي�ا عباد اهلل فاثبتوا .قلنا :يا رس�ول اهلل وم�ا لبثه يف األرض؟ قال :أربع�ون يوم ًا ،يو ٌم
كس�نة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم .قلنا :يارسول اهلل ،فذلك اليوم الذي
كس�نة أتكفين�ا فيه صالة يوم؟ ق�ال :ال ،أقدروا له ق�دره .قلنا :يا رس�ول اهلل وما إرساعه يف

األرض؟ قال :كالغيث اس�تدبرته الريح ،فيأيت عىل القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون

ل�ه ،فيأمر السماء فتمط�ر واألرض فتنبت ،فتروح عليهم س�ارحتهم أطول ما كان�ت َد ّر ًا،
وأسيغه رضوع ًا ،وأمده خوارص ،ثم يأيت القوم فيدعوهم فريدون عليه قوله ،فينرصف عنهم
فيصبحون مملحني ليس بأيدهيم ش�ئ من أمواهلم ،ويمر باخلربة فيقول هلا :أخرجي كنوزك،

فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ،ثم يدعو رج ً
ال ممتلئ ًا شباب ًا فيرضبه بالسيف فيقطعه جزلتني
رمية الغرض ،ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك! فبينام هو كذلك إذ بعث اهلل املس�يح
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ب�ن مريم ،فينزل عند املنارة البيضاء رشقي دمش�ق بني مهرودتين ،واضع ًا كفيه عىل أجنحة
ملكني ،إذا طأطأ رأس�ه َق َط َر ،وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ ،فال جيد ريح َن َفس�ه أحد إال

مات و َن َف ُسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه حتى يدركه بباب ُلد فيقتله.

ثم يأيت عيسى بن مريم قو ٌم قد عصمهم اهلل منه ،فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم
يف اجلن�ة ،فبينما هو كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيس�ى :إين قد أخرجت عب�اد ًا يل ال يدَ ِ
ان ألحد
َ

فحرز عبادي إىل الطور ،ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينس�لون،
بقتاهل�م ِّ
فيمرأوائله�م على بحرية طربية فيش�ـربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول�ون لقد كان هبذه مرة

م�اء ،وحيرص نبي اهلل عيس�ى وأصحابه حتى يكون رأس الث�ور ألحدهم خري ًا من مائة دينار

ألحدكم اليوم ،فريغب نبي اهلل عيسى وأصحابه فريسل اهلل عليهم النغف «الدود» يف رقاهبم

فيصبح�ون َف ْر َس�ى «رصعى» كم�وت نفس واحدة! ث�م هيبط نبي اهلل عيس�ى وأصحابه إىل
األرض ،فال جيدون يف األرض موضع شبر إال مأله زمههم ونتنهم ،فريغب نبي اهلل عيس�ى

وأصحاب�ه إىل اهلل فريس�ل اهلل طير ًا كأعن�اق البخت ،فتحمله�م فتطرحهم حيت ش�اء اهلل،
ث�م يرس�ل اهلل مط�ر ًا ال يك ُّن منه بي�ت مدر وال وبر ،فيغس�ل األرض حتى يرتكه�ا كالزلقة،

ثم يقال لألرض :أنبتي ثمرتك وردي بركتك ،فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون
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الرسل«قطعة اإلبل» حتى أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس،
بقحفها ،ويبارك يف َّ
واللقح�ة م�ن البقر لتكفي القبيلة م�ن الناس ،واللقحة م�ن الغنم لتكفي النف�ر من الناس،
فبينام هم كذلك إذ بعث اهلل رحي ًا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم ،فتقبض روح كل مؤمن وكل

حل َمر ،فعليهم تقوم الساعة».
مسلم ،ويبقى رشار الناس يتهارجون هتارج ا ُ

ثم رواه مسلم يف ،199/ 8 :وابن ماجة ،1356/2:وأبوداود ،117/4:والرتمذي ،510/4:والبدء والتاريخ،193/2:

والطرباين الكبري،171/8:واحلاكم ،492/4:وصححه برشط الشيخني .ويف ،536/وصححه برشط مسلم.

و ُذ َرى احلي�وان :س�نامه وأعلاه .واخل�وارص وال�ذروع :مج�ع خ�ارصة .وذرع�ه أي رضعه

ال�ذي فيه احلليب ،وصف جلودته وكثرة حليبه .ويعس�وب النحل :ملكتها .والغرض :اهلدف.

والنَّ َغف :يف األصل احلزام اجللديُ ،ش ِّبهت به احلرشات التي تبعث عىل جيف يأجوج ومأجوج

والزهم بفتح الزاي :الوغف والنتن.
بزعمهمَّ .

ومعن�ى :فلا جيد ريح َن َفس�ه أحد إال مات ،و َن َف ُس�ه ينتهي حيث ينته�ي طرفه :أن كل من

يصل اليه نفس املسيح×يموت .ونفسه يصل اىل حيث ينتهي طرفه!

والباح�ث العادي يعرف أن هذه األحاديث إرسائيليات ،وق�د خلطها الرواة البدو بخياهلم،

وبعضهم ال يعرف اللغة ،ألن اليعاسيب يتبعها النحل وال َتتَبع .ومن الغريب أن هذه األحاديث

عندهم يف أعىل درجات الصحة!

وال يمكن اإلعتامد عليها ،س�واء ألس�انيدها ،أو ملتنها ،وألهنا عندهم معارضة بحديث جابر

كام يف س�نن ال�داين« :143/عن جابر قال :قال رس�ول اهلل‘:التزال طائفة من أمتي تقاتل
ع�ن احل�ق حتى ينزل عيس�ى ب�ن مريم عند طل�وع الفجر ببي�ت املقدس ،ين�زل عىل املهدي
فيق�ال له تق�دم يا نبي اهلل فصل لنا ،فيقول :إن هذه األمة أمير بعضهم عىل بعض لكرامتهم

عىل اهلل عز وجل».

وال يرد علينا اإلشكال بأن القمي روى يف تفسريه (« :)268/2ثم رفعه اهلل إىل السامء ،وهيبط

إىل األرض بدمش�ق وه�و ال�ذي يقتل الدج�ال » .ألهنا الرواي�ة الوحيدة اليتيمة بين رواياتنا

الكثرية التي التذكر مكان نزوله ،ويكفي يف تضعيفها أهنا موافقة لقول كعب والنواس.
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المسألة الثانية :محاولة إنكار اقتداء عيسى بالمهدي×!
وحديث�ه صحيح عن�د املخالفني ألهل البيت^ ،وال يمكنهم الته�رب منه ،لكنهم كرهوه،

ألنه ثقيل عىل قلبهم ،جيعل مهدي العرتة×أفضل من رسول من أويل العزم^.

فق�د رواه البخاري«:205/4:ق�ال رس�ول اهلل‘:كيف أنت�م إذا ن�زل اب�ن مري�م فيكم،

وإمامكم منكم»! ومثله مسلم ،136/1:و  ،137وأبو عوانة ،106/1:وابن املنادي ،57/وابن حبان283/8:
 ،284والبغوي .516/3:اىل آخر املصادر.

كما روى مس�لم 137/1:أو ،95/1:و ،1524/3:وأمح�د« :345/3:ع�ن جاب�ر أن النبي قال:

فينزل عيسى بن مريم فيقول أمريهم :تعال صل بنا ،فيقول :ال ،إن بعضكم عىل بعض أمراء

ليكرم اهلل هذه األمة» .والبيهقي39/9:و ،180وأبو يعىل ،59/4:وأبو عوانة ،106/1:وابن حبان،289/8:
والداين ،143/واملحىل 9/1:و ،391/7:وعمدة القاري ،40/16:اىل آخر املصادر.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقد عقد السلمي يف عقد الدرر يف أخبار املنتظر« :106/الباب العارش يف أن عيسى بن مريم

يصيل خلفه ويبايعه وينزل يف نرصته» وأورد فيه تس�عة أحاديث وأثرين :وهي حديث بخاري
ومس�لم ،وحديث أيب نعيم عن حذيفة ،وحديث ابن محاد عن عبد اهلل بن عمرو ،وحديث جابر

من س�نن ال�داين ،وحديث هش�ام بن حممد م�ن كتاب ابن مح�اد ،وحديث أيب أمام�ة من احللية
وابن محاد ،وحديث حذيفة من سنن الداين ،وحديث جابر من مسند أمحد ،وقول كعب األحبار،
وقول السدي من كتاب ابن محاد.

وقال ابن حجر يف فتح الباري«« :»358/6ويف صالة عيس�ى×خلف رجل من هذه األمة

مع كونه يف آخرالزمان وقرب قيام الساعة ،داللة للصحيح من األقوال إن األرض الختلو من

قائم هلل بحجة».

كام فرسه يف إرشاد الساري باملهدي مصـرح ًا باقتداء عيسى به ،وكذا يف عمدة القاري.

وأما يف فيض الباري فأورد عن ابن ماجة القزويني حديث ًا مفس�ـر ًا حلديث البخاري ثم قال:

فه�ذا رصي�ح يف أن مصداق اإلمام يف األحاديث هو اإلمام امله�دي ..إىل أن قال :وبأي حديث

بعده يؤمنون!

لكنه�م م�ع ذلك يس�تعظمون أن يصيل عيس�ى خلف امله�دي× ،وقد هون�وا ذلك عليهم
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تكري�م لألمة وليس
ب�أن عيس�ى يصلي خلفه مرة واح�دة ثم يصلي إمام� ًا ،وأن صالته خلف�ه
ٌ

تفضي ً
ال للمهدي×!

وه�ذا من بؤس�هم وس�تكثارهم ما أعطاه اهلل تع�اىل آلل حممد‘ ،ولو أعط�اه آلل أيب بكر

أوآل عمر أو ألحد من بني أمية ،لتبجحوا به ،ورفعوه عل ًام!

وقال بعضهم إن معنى قول النبي‘:وإمامكم منكم ،أي يؤمكم بكتابكم! ورده الشافعي

يف البيان ،496/وقال إنه تأويل باطل .وقال املناوي يف فيض القدير« :17/6:فإنه ينزل عند صالة
الصبح عىل املنارة البيضاء رشقي دمشق ،فيجد اإلمام املهدي يريد الصالة فيحس به فيتأخر
ليتقدم فيقدمه عيسى×ويصيل خلفه! فأعظم به فض ً
ال ورشف ًا هلذه األمة ،وال ينايف ما ذكر

يف ه�ذا احلدي�ث ما اقتضاه بعض اآلثار من أن عيس�ى هو اإلمام باملهدي ،وجزم به الس�عد

التفتازاين وعلله بأفضليته ،إلمكان اجلمع بأن عيسى يقتدي باملهدي أوالً ليظهر أنه نزل تابع ًا

لنبينا حاك ًام برشعه ،ثم بعدُ يقتدي املهدي به عىل أصل القاعدة من اقتداء املفضول بالفاضل».
الحظ أهنم جردوا املهدي×من الفضيلة ،وجعلوا صالة عيسى خلفه فض ً
ال ورشف ًا لألمة فقط!
َّ
وق�ل فيهم املعاىف من مرض القلب ،فيقول :إن عيس�ى يقت�دي باملهدي× ،وهذا يدل عىل

أنه أفضل منه وال ضري فيه!

المسألة الثالثة :تأثير عيسى×في الشعوب المسيحية
ال بد أن س�يكون له×تأثري كبري يف توعية شعوب العامل ،وخاصة الشعوب الغربية ،وتغيري

األوضاع السياسية ،وقد ورد أنه حيتج عىل الروم باملهدي× ،ففي النعامين« :146/عن عبد اهلل
بن ضمرة ،عن كعب األحبار قال يف حديث طويل :ومن نسل عيل القائم املهدي الذي يبدل

األرض غري األرض ،وبه حيتج عيسى بن مريم عىل نصارى الروم والصني». .

أق�ول :رواي�ة النعامين هلذا النص عن كعب يدل عىل أهنم قد يقبلون منه ما ينس�جم مع عقائد

املس�لمني .ومعناه:أن اآليات التي س�يظهرها اهلل تعاىل عىل يد املهدي×س�تكون بمستوى أن

حيتج هبا األنبياء أولوا العزم^.
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المسألة الرابعة :في مدة بقاء عيسى×في األرض
«وردت يف ذل�ك رواي�ات تق�دم ع�دد منها ،واتفقت على أنه يبقى مدة ويم�وت يف حياة

اإلم�ام امله�دي× ،ويف بعضه�ا أنه يبقى ثالثني س�نة ،ويف بعضها أربعني ،وش�ذت رواية
مرس�لة نقله�ا يف إل�زام الناصب أن اإلم�ام املهدي×يم�وت يف حياة عيس�ى×ولعلها

تصحيف .قال يف ،182/2:يف نسخة مرسلة من خطبة البيان«:بعد ذلك يموت املهدي ويدفنه

عيس�ى بن مريم يف املدينة بقرب قرب جده رس�ول اهلل‘يقبض املل�ك روحه من احلرمني،
وكذلك يموت عيس�ى ،ويموت أب�و حممد اخلرض ،ويموت مجيع أنص�ار املهدي ووزراؤه،

وتبق�ى الدنيا إىل حيث ما كانوا عليه من اجله�االت والضالالت ،وترجع الناس إىل الكفر.
فعند ذلك يبدأ اهلل بخراب املدن والبلدان».

وال يمكن قبول ذلك ألنه ينقض الغرض من وجود اإلمام املهدي×وهو أنه يمأل األرض

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قس�ط ًا وع�دالً ،وينايف أن دول�ة أهل البيت^آخر ال�دول ،وال ظلم بعدها .وهوأش�به بكالم
كعب األحبار!

كما ورد أن عيس�ى×يقاتل مع املس�لمني اليهود وال�روم والدجال ،وأنه حي�ج إىل بيت اهلل

احل�رام كل ع�ام ،ويت�زوج ويول�د ل�ه ،ث�م يتوف�اه اهلل تع�اىل ويدفن�ه املس�لمون .وه�ذا معقول
يف أم�ره× .وكن�ت رأي�ت يف بعض املصادر وض�اع عني أن املهدي×يت�وىل دفنه عىل أعني
الناس ،ويكفنه بثوب من غزل أمه مريم÷ ،ويدفنه يف القدس يف قربها.

**
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الفصل الثامن والعشرون

الروم و املهدي

×

الروم يف عصر الظهور وبعده

الروم ودورهم في عصر الظهور
املقص�ود بالروم يف أحاديث آخر املهدي× :ش�عوب أوروبا الرشقي�ة والغربية وامتدادهم

يف أمريكا ،فهؤالء هم أبناء الروم ،وورثة أمرباطوريتهم التارخيية .وقد يقال :إن الروم يف القرآن

غير هؤالء ،بل هم الذين حارهبم النبي واملس�لمون ،وهم البيزنطي�ون الذين كانت عاصمتهم

روم�ا يف إيطالي�ا ،ث�م ص�ارت القس�طنطينية ،حتى فتحها املس�لمون وس�موها «إسلام بول»

ويلفظها الناس استنبول.

واجل�واب :أن ال�روم املذكوري�ن يف القرآن ،هم أنفس�هم أصحاب اإلمرباطوري�ة الرومية أو

البيزنطي�ة املعروف�ة ،وهم أنفس�هم الغربي�ون الفعلي�ون ،فهم أحفاده�م وامتدادهم الس�يايس
واحلضاري ،وقد كانت الش�عوب األوربية الفرنس�ية والربيطانية واألملاني�ة وغريها ،أجزاء من

اإلمرباطورية الرومية يف ثقافتها وسياس�تها ودينها .وأباطرة الروم البيزنطيون أنفس�هم يف روما
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقس�طنطينية على مدى األلفي س�نة ،كان�وا من أصول وأع�راق أوربية متع�ددة ولعل أكثرهم

م�ن أملاني�ا ،كما أن اليون�ان صارت ج�ز ًء م�ن اإلمرباطوري�ة الروماني�ة .وهلذا عندم�ا ضعفت
اإلمرباطوري�ة الرومية ،تس�مى عدد م�ن ملوكهم يف أملانيا وغريها بالقي�ارصة .فاألحاديث عن

الروم أو بني األصفركام سماهم العرب ،تشمل الش�عوب والقبائل الفرنجية كلها ،وقد سامهم

املسلمون الروم الفرنجة ،ومجعوا إسمهم عىل أروام.

كثرة المكذوبات حول الروم
يصع�ب أن تقوم بتصفية الصحيح يف أحاديث اإلم�ام املهدي×والروم ،لكثرة املكذوبات

م�ن رواة اخلالفة القرش�ية ،ولعل رائدهم يف ذل�ك ابن محاد املتوىف س�نة 227هجرية ،وهو من

س�و َد عش�ـرات الصفحات يف كتابه الفتن حول الروم
كبار أئمتهم ومن ش�يوخ البخاري ،فقد َّ

واملالح�م املوعودة معهم ،ق َّلام جتد بينها حديث ًا يمكنك أن تنس�به اىل النبي‘ ،أو أثر ًأ معقوالً

عن الصحابة والتابعني!

ويصور رواة ابن محاد أن مس�تقبل العامل س�ينتهي قريب ًا بعد س�نوات! فعندما يفتح املس�لمون

القس�طنطينية سيخرج الدجال ثم خيرج عيسى واملهدي× ،ثم خترج يأجوج ومأجوج ،ودابة
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هت�ب ريح طيبة تقب�ض أرواح
األرض ،ث�م خت�رج ن�ار من عدن تس�وق الن�اس اىل املحرش ،ثم ُّ

املؤمنني ،ثم يموت الباقون بعد أربعني يوم ًا!

ويزعم أن كل ذلك يتم يف مدة قصرية نحو مخسني سنة!

ومنت�ج ه�ذا الفيلم هو كعب األحبار وتالميذه من الصحاب�ة والتابعني! وقد قدموا لنا ركام ًا

م�ن خميالهتم وأس�قطوا عليه أوضاع عصـرهم وبداوهتم ،ومما نس�جوا عليه فتح القس�طنطينية

الذي اس�تعصـى وفشلت غزوات املسلمني هلا عىل مدى تسعة قرون ،حتى فتحها حممد الفاتح
سنة  875هجرية!.

إس�تمع اىل إمامه�م ابن محاد حيدثك ع�ن املهدي والروم :قال يف الفت�ن475/2 :و 548و:679

«ع�ن عب�د اهلل بن عمرو قال :مالحم الن�اس مخس :فثنتان قد مضتا ،وثلاث يف هذه األمة:
ملحم�ة الترك ،وملحم�ة ال�روم ،وملحمة الدج�ال ،ليس بع�د ملحمة الدج�ال ملحمة».

ويف الفت�ن519/2:و« :597ع�ن وه�ب بن منب�ه قال :أول اآلي�ات الروم ،ث�م الثانية الدجال
والثالثة يأجوج ،والرابعة عيسى بن مريم».

ويف الفت�ن« :523/2:ع�ن كعب قال :ال خي�رج الدجال حتى تفتح املدينة ...عن بشير بن

عبد اهلل بن يسار قال :أخذ عبد اهلل بن برس املزين صاحب رسول اهلل بأذين ،فقال :يا ابن أخي
لعل�ك تدرك فتح القس�طنطينية ،فإي�اك إن أدركت فتحه�ا أن ترتك غنيمت�ك منها! فإن بني

فتحها وبني خروج الدجال س�بع س�نني» .ونح�وه يف الفتن« :692/2:ع�ن عبد اهلل بن عمرو
قال :خيرج الدجال بعد فتح القسطنطينية ،قبل نزول عيسى بن مريم ببيت املقدس».

ويف الفت�ن« :524/2:ع�ن معاذ بن جبل ق�ال قال رس�ول اهلل‘:امللحمة العظمى وفتح

القس�طنطينية وخ�روج الدجال يف س�بعة أش�هر ،ق�ال وأخربنا صف�وان ع�ن أيب اليامن عن

كع�ب مثل�ه ...وأخبرين ضم�رة ب�ن حبي�ب أن عبد امللك ب�ن م�روان كت�ب إىل أيب بحرية
أن�ه بلغ�ه أن�ك حتدث عن مع�اذ يف امللحم�ة والقس�طنطينية وخ�روج الدج�ال؟ فكتب إليه

أب�و بحرية :إنه س�مع معاذ ًا يق�ول :امللحمة العظمى وفتح القس�طنطينية وخ�روج الدجال

يف سبعة أشهر»...

عن ابن حمرييز قال« :امللحمة العظمى وخراب القسطنطينية وخروج الدجال محل امرأة..
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ع�ن عب�داهلل بن برس ع�ن النبي‘:بين امللحمة وفتح القس�طنطينية س�ت س�نني وخيرج
الدجال يف السنة السابعة»...

عن كعب قال :خيرج الدجال يف سنة ثامنني واهلل أعلم.

عن كعب عن النبي‘قال« :لن جيمع اهلل عىل هذه األمة سيف الدجال وسيف امللحمة».

ويف الفتن« :527/2:بلغني أن الدجال خيرج بعد فتح القس�طنطينية ،وبعدما يقيم املس�لمون

فيها ثالث سنني وأربعة أشهر وعرش ًا».

ويف الفتن« :530/2:عن كعب :يأتيهم اخلرب بعد فتحها يعني فتح القسطنطينية ،فريفضون

ما يف أيدهيم فيخرجون فيجدونه باطالً! ال خيرج الدجال إال بعدها تتعلق به حية إىل جانب
البحر ثم خيرج! ويف رواية تتعلق به حية اىل ساحل البحر».

ويف الفت�ن« :483/2:ع�ن عمير ب�ن مال�ك ق�ال :كنا عن�د عبد اهلل ب�ن عمرو ب�ن العاص

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

باإلسكندرية يوم ًا ،فذكروا فتح القسطنطينية ورومية ،فقال بعض القوم :تفتح القسطنطينية
قبل رومية ،وقال بعضهم :تفتح رومية قبل القس�طنطينية ،فدعا عبد اهلل بن عمرو بصندوق

ل�ه فيه كت�اب فق�ال :تفتح القس�طنطينية قب�ل رومية ،ث�م تغزون رومي�ة بعد القس�طنطينية
فتفتحوهنا ،وإال فأنا عبد اهلل من الكاذبني! يقوهلا ثالث مرات»!

ويف الفت�ن« :499/2:عب�د اهلل ب�ن عمرو يقول :يوش�ك أن خيرج محل الض�ان ثالث مرار.

قل�ت :م�ا محل الضان؟ قال :رجل أحد أبويه ش�يطان يملك الروم جيئ يف ألف ألف ومخس
مائة ألف ألف ألف يف الرب ،ومخس مائة ألف يف البحر ،حتى ينزل أرض ًا يقال هلا العمق فيقول

ألصحابه :إن يل يف س�فنكم طلبة ،فإذا نزلوا عنها أمر هبا فأحرقت ،ثم يقول ال قس�طنطينية

لك�م والرومية ،فمن ش�اء فليقم! ويس�تمد املس�لمون بعضهم بعض ًا ،فذك�ر احلديث حتى
تستفتحوا القسطنطينية الزانية! إين ألجدها يف كتاب اهلل تعاىل الزانية».

ويف الفت�ن« :399/1:ع�ن حمم�د ب�ن احلنفي�ة ق�ال :ين�زل خليف�ة م�ن بن�ي هاش�م

بي�ت املقدس يمأل األرض عدالً ،يبني بيت املقدس بناء مل يبن مثله..ثم جيتمعون له بالعمق

فيموت فيها غ ًام».

ويف الفتن« :466/2:رشيح بن عبيد قال :س�معت كعب احلرب يقول :س�ميت القسطنطينية
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بخ�راب بي�ت املقدس فتعززت وجتربت ،فدعيت املس�تكربة ،وقالت يك�ون عرش ريب بني

عىل املاء فقد بنيت عىل املاء ،فوعدها اهلل تعاىل العذاب قبل يوم القيامة فقال :ألنزعن حليك

وحري�رك ومخيرك وألتركنك ال يصي�ح فيك ديك ،وال أجعل لك عام�ر ًا إال الثعالب ،وال

نبات� ًا إال احلج�ارة والينب�وت ،وألنزل�ن عليك ثلاث نريان ن�ار من زفت ون�ار من كربيت
ونار من نفط ،وألتركنك جلحاء قرعاء ال حيول بينك وبني السماء ش�ئ ،وليبلغني صوتك
ٍ
بجوار
ودخانك وأنا يف السامء ،فإنه طال ما أرشك باهلل تعاىل فيها وعبد غريه .وليقرتعن فيها
ما يكدن يرين الشمس من حسنهن ،فاليعجزن من بلغ منكم أن يميش منكم إىل بيت بالط
ملكهم فإنكم س�تجدون فيه كنز إثني عرش ملك ًا من ملوكهم ،كلهم يزيد فيه وال ينقص منه

عىل متاثيل بقر أو خيل من نحاس جيري عىل رؤس�ها املاء ،فليقتس�من كنوزها كي ً
ال باألترسة

وقطع� ًا بالف�ؤس ،فإنك�م منه عىل ذلك حت�ى يعجلكم الن�ار التي وعده�ا اهلل فتحتملون ما
اس�تطعتم من كنوزها حتى تقتس�موه بالفرقدونة ،فيأتيكم آت من قبل الشام إن الدجال قد

خرج! فرتفضون ما يف أيديكم ،فإذا بلغتم الشام وجدتم األمر باطالً ،وإنام هي َن ْف َجة كذب».

كيف كان يبيع كعب بضاعته؟
نختم بام رواه ابن محاد وتفاخر به عن مؤلفات أس�تاذهم كعب ،وكيف كان يبيع هذا احلش�و

اىل اخلليف�ة وبطانت�ه .ق�ال ابن مح�اد يف الفت�ن« :492/2:عن س�عيد بن جابر قال ل�ه رجل من

آل معاوي�ة :أال تق�رأ صحيف�ة من صح�ف أخيك كعب؟ ق�ال فط�رح إ َّيل صحيفة مكتوب
ِ
عتي�ت عن أمري
فيه�ا :ق�ل لصور مدينة الروم ،وهي تس�مى بأسماء كثيرة ،قل لصور :بام
وجتبرت بع�د بجربوت�ك عن�ه تباري�ن بجربوتك عن جبرويت ،ومتثلين يكون فل�كك منه

بع�ريش ،ألبعث�ن عليك عبادي األميني وولد س�بأ أه�ل اليمن ،الذين ي�ردون الذكر كام ترد
الطير اجلي�اع اللحم ،وكام ترد الغن�م العطاش املاء ،وألنزعن قلوب أهلك ،وألش�دن عمر
قلوهب�م وألجعلن كل صوت أحدهم عند الباس كصوت األس�د خي�رج من الغابة ،فيصيح

ب�ه الرعاة ،فلا تزده أصواهتم إال جرأة وش�دة ،وألجعلن كل حواف�ر خيوهلم كاحلديد عىل
الصف�ا ليدرك يوم البأس ،وألش�دن عمر أوتار قس�يهم ،وألتركنك ألنه جلحاء للش�مس،
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وألتركن�ك ال س�اكن لك إال الطري والوح�ش ،وألجعلن كل حجارت�ك كربيت ًا ،وألجعلن
كل دخان�ك حي�ول دون طير السماء ،وألس�معن جزائ�ر البح�ر صوت�ك..يف وعي�د كثير

مل حيفظه كله».

إن ه�ذا الن�ص ي�دل على أن كعب� ًا كان يؤل�ف ملعاوية وأم�راء بن�ي أمية ،وينرش حش�وه بني

وحي عن لسان اهلل تعاىل ،وجده يف التوراة ،أو أنزل عليه!
املسلمني ،ويزعم أنه
ٌ

ومل ينس كعب أن جيعل لليامنيني سه ًام يف فتح القسطنطينية ،لكن اهلل تعاىل َّ
كذبه وجعل فتحها

بعد ثامنية قرون عىل يد أتراك ،ليس فيهم يامين وال عريب!

كما كان كع�ب يراف�ق جي�ش الفتح أحيان� ًا لك�ن اىل املناطق اآلمن�ة وحيدثه�م بمغيباته! فقد

روى عمر بن ش�بة يف تاريخ املدينة ،1117/3:أن الش�اب الش�يعي حممد بن أيب حذيفة األموي،
وهو من قادة فتح مرص ،كان هيزأ بكعب!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

«عن حممد بن سريين قال «:ركب كعب األحبار وحممد بن أيب حذيفة يف سفينة ِق َب َل الشام،

زم�ن عثمان يف غزوة غزاها املس�لمون ،فقال حمم�د لكعب :كيف جتد نعت س�فينتنا هذه يف

الت�وراة جتري غد ًا يف البحر؟! فقال كعب :ياحممد التس�خر بالتوراة ،فإن التوراة كتاب اهلل.
قال :ثم قال له حممد ذاك ثالث مرات»! انتهى.

الحظ أن كعب ًا جعل الس�خرية بكالمه وأوهامه س�خرية بالت�وراة! لكن حممد بن أيب حذيفة

كان&شيعي ًا ،فرتاه يكرر كالمه عىل كعب ،ساخر ًا هبرطقته!
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أقوى النصوص حول الروم في عصر اإلمام المهدي

×

استثارة الروم على المسلمين
قال اإلمام الباقر×كام يف اإلرشاد ،359/يف حديث صحيح يف عالمات الظهور« :وخسف

قرية من قرى الش�ام تس�مى اجلابية ،ونزول الرتك اجلزيرة ،ونزول الروم الرملة ،واختالف

كثري عند ذلك يف كل أرض حتى خترب الش�ام ،ويكون س�بب خراهب�ا اجتامع ثالث رايات
فيها :راية األصهب ،وراية األبقع ،وراية السفياين».

ويف األصول الستة عرش«:79/عن جابر :قال يل حممد بن عيل× :ضع خدك عىل األرض

وال حترك رجليك حتى ينزل الروم الرميلة ،والرتك اجلزيرة ،وينادي مناد من دمشق».

ويف الغيبة للطويس ،278/عن عامر بن يارس أنه قال« :إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان،

وهلا أمارات ،فالزموا األرض وكفوا حتى جتئ أماراهتا ،فإذا استثارت عليكم الروم والرتك...
ويتخالف الرتك والروم وتكثر احلروب يف األرض ،وينادي مناد من س�ور دمش�ق :ويل ألهل

األرض من رش قد اقرتب ،وخيسف بغريب مسجدها حتى خير حائطها ،ويظهر ثالثة نفر بالشام

كله�م يطل�ب املل�ك :رج�ل أبقع ورج�ل أصهب ،ورج�ل من أه�ل بيت أيب س�فيان خيرج يف
كلب ،وحيرصالناس بدمشق ،وخيرج أهل الغرب إىل مرص ،فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياين».

مجئ الروم إلى السواحل وخروج أهل الكهف
يف خمتصر البصائ�ر« :201/وقف�ت عىل كتاب خط�ب ملوالن�ا أمرياملؤمنني×وعليه خط

الس�يد ريض الدين عيل بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن طاووس ،ما صورته :هذا الكتاب

ذك�ر كاتب�ه رجلني بع�د الصادق×فيمكن أن يك�ون تأريخ كتابته بعد املأتين من اهلجرة،
ألنه×انتق�ل بع�د س�نة مائة وأربعين من اهلج�رة ،وقد روى بع�ض ما فيه ع�ن أيب روح
ف�رج بن فروة ،عن مس�عدة بن صدقة ،عن جعفر بن حمم�د× ،وبعض ما فيه عن غريمها.

ذكر يف الكتاب املش�ار إليه خطب�ة ملوالنا أمرياملؤمنني× تس�مى املخزون..ثم ذكر اخلطبة

بطوهلا وجاء فيها « :وينادي مناد يف ش�هر رمضان من ناحية املرشق عند ما تطلع الش�مس يا
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أه�ل اهل�دى اجتمع�وا ،وينادي م�ن ناحية املغ�رب بعد ما تغيب الش�مس يا أه�ل الضاللة
اجتمعوا ،ومن الغد عند الظهر تكور الش�مس فتكون س�وداء مظلمة ،واليوم الثالث يفرق

بين احل�ق والباطل بخروج داب�ة األرض ،وتقبل ال�روم إىل قرية بس�احل البحر عند كهف
الفتي�ة ،ويبع�ث اهلل الفتي�ة م�ن كهفه�م إليهم رجل يق�ال له متليخ�ا واآلخر مكس�لينا ومها
الش�هداء املس�لمون للقائم فيبعث أحد الفتي�ة إىل الروم فريجع بغري حاج�ة ويبعث باآلخر
َ ْ ًََْ ً
ََُ َْ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ات واألرض طوعا وكرها».
فريجع بالفتح فيومئذ تأويل هذه اآلية :وله أسلم من ِ يف السماو ِ

بعض أعداء المهدي×يهربون إلى بالد الروم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف الكايف« :51/8:عن بدر بن اخلليل األسدي قال :سمعت أبا جعفر×يقول يف قول اهلل
ىَ
ُْ ْ
َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ هْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
���ون .ال ت ْركض���وا َو ْار ِج ُعوا ِإل َم���ا أت ِرف مُ ْت ِف ِيه
عز وج�ل :فلما أحس���وا بأس���نا ِإذا ه���م ِمنا يركض
َ
َو َم َس���ا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسأ ُل َ
ون ،قال :إذا قام القائم وبعث إىل بني أمية بالشام فهربوا إىل الروم،
فيق�ول هل�م الروم :ال ندخلنكم حتى تتنصروا ،فيعلقون يف أعناقه�م الصلبان ف ُيدخلوهنم.

فإذا نزل بحرضهتم أصحاب القائم طلبوا األمان والصلح ،فيقول أصحاب القائم :ال نفعل
ىَ
َ ُ ُ
حت�ى تدفع�وا إلينا من قبلكم منا .قال :فيدفعوهنم إليهم فذلك قول�ه :ال ت ْركضوا َو ْار ِج ُعوا ِإل
ُ
َ
َ ُ
َما أ ْتر ْف مُ ْت ِف ِيه َو َم َس���ا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْس���أ ُل َ
ون ،قال :يسأهلم عن الكنوز وهو أعلم هبا .قال :قالوا
ِ
مَ
ً
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ىَ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
َيا َو ْيلنا إنا كنا ظ مِ ِال نيَ .فا زالت ِتلك دع َواه ْم َحت َج َعلناه ْم َح ِصيدا خ ِام ِد َ
ين .بالسيف».
ِ
ومعناه أن أصحاب املهدي×حيشدون قواهتم يف مواجهة الروم وهيددوهنم .واملقصود ببني

أمية :أصحاب السفياين كام ورد يف رواية أخرى.

ويبدو أن هلم أمهية سياسية ،ولذلك هيدد املهدي×وأصحابه الروم باحلرب إذا مل يسلموهم
ىَ َ َ َ َ
ْ َ
إياهم .وس�يأيت بمعناه يف فصل التفسير ،يف تفسير قوله تعاىلَ :ح ّت ِإذا أخ���ذ ِت األرض ُزخ ُرف َها
َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ ّهَ ُ ْ َ ُ َ َ
ون َعل هْ َيا.
واز ينت وظن أهلها أنم ق ِادر

ويف تفسير العيايش«:235/2:ع�ن مجي�ل ب�ن دراج ق�ال :س�معت أبا عب�داهلل× يقول:
َ ُُْ ْ َ ْ َ َ َ ُُْ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ
َ ْ َ
ْ َ
ْ ُ
ال َب���ال :وإن كان مكر
َوق���د َمك ُ���ر وا َمك َره ْم َو ِعن���د ِ
اهلل مكره���م و ِإن كان مكرهم ِلت���ز ول ِمنه ِج
بني برهان بالقائم لتزول منه قلوب الرجال».
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أق�ول :نقله عن العيايش ،البحراين يف تفسير الربهان :321/2:مكر بني العباس .ويف تفسير

القمي« :»371/1مكر بني فالن .ويطلق عليهم يف بعض الروايات بني األعيبس وبني شيصبان.
واملقصود أن خطط احلكومات املعادية تكون قوية ماكرة ،تزول منها قلوب الرجال ،لكن اهلل

تعاىل ينرص وليه عليهم.

أحاديث الصلح بين اإلمام المهدي× والروم
يف الطرباين الكبري101/8:و« :120عن أيب أمامة :قال رسول اهلل‘:س�يكون بينكم وبني

الروم أربع هدن ،يوم الرابعة عىل يد رجل من أهل هرقل ،يدوم س�بع س�نني .فقال له رجل

من عبد القيس يقال له املستورد بن غيالن:يا رسول اهلل من إمام الناس يومئذ؟ قال :املهدي

م�ن ول�دي اب�ن أربعني س�نة ،كأن وجهه كوك�ب دري ،يف خ�ده األيمن خال أس�ود ،عليه

عباءت�ان قطوانيت�ان ،كأنه م�ن رجال بني إرسائيل ،يملك عرشين س�نة ،يس�تخرج الكنوز،
ويفتح مدائن الرشك» .ومعنى يوم الرابعة :أي عقد اهلدنة الرابعة .والعباءة القطوانية :البيضاء

القصرية اخلمل .كأنه من رجال بني إرسائيل :أي مجيل ،يشبه يف كامل بدنه أبناء يعقوب×.

وذك�رت رواي�ات أن م�دة الصل�ح تك�ون عشر س�نني ،وينقضه�ا ال�روم بعد س�بع س�نني

وهيامجون املس�لمني بجيش كبير .فقد روى ابن محاد ،470/2:يف ذلك ع�دة روايات ،منها قول

النبي‘«:فيخ�رج ال�روم عىل ثامنني غاي�ة حتت كل غاية إثنا عشر ألف ًا» .والغاي�ة :الراية،
أي بنحو مليون جندي .ورواه الطرباين يف مسند الشاميني.133/1:

ويؤيده ماروي ع�ن أهل البيت^يف أصحاب الكهف عن خمترص البصائر ،201/من خطبة

أمرياملؤمنني×أن اإلمام املهدي×يقيم احلجة عىل الروم قبل املعركة ،ويرس�ل اليهم بعض
أصحابه اخلاصني ،فيستخرجون أصحاب الكهف ،ونسخ التوراة وحيتجون هبا عليهم.

تخريبهم حديث الصلح مع الروم وزيادتهم فيه!
أخ�ذ بع�ض ال�رواة حدي�ث صلح املس�لمني م�ع الروم على ي�د املهدي×وأس�قطوه عىل

عرصه�م ،وزادوا في�ه عن�ارص الرصاع مع ال�روم يومذاك! الح�ظ اهتامم ابن ماج�ة،1369/2:
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بتطبيق�ه على عرصه ،ق�ال« :قال يل جبير :إنطلق بن�ا إىل ذي خممر وكان رجل ً
ا يف أصحاب

النبي‘فانطلق�ت معهما ،فس�أله ع�ن اهلدنة فق�ال :س�معت النبي‘يقول :س�يكون

بينكم..الخ!».

ثم الحظ كيف دخلت خياالت الرواة فحرفوه فصار كام روى ابن محاد« :397/1:يكون بني

املهدي وبني الروم هدنة ،ثم هيلك املهدي ثم ييل رجل من أهل بيته يعدل قلي ً
ال ثم يسل سيفه

عىل أهل فلسطني فيثورون به ،فيستغيث بأهل األردن ،فيمكث فيهم شهرين يعدل بعد املهدي،
ثم يسل سيفه عليهم فيثورون به ،فيخرج هارب ًا حتى ينزل دمشق ،فهل رأيت األسكفة التي
عند باب اجلابية حيث موضع توابيت الرصف احلجر املس�تدير دونه عىل مخس�ة أذرع ،عليها

يذب�ح! والينطف�ئ ذكر دمه حتى يقال قد أرس�ت الروم بني صور إىل ع�كا ،فهي املالحم».
ث�م دخ�ل عنصر الش�ام والدج�ال في�ه كما يف رواي�ة ابن مح�اد ،7/ع�ن ع�وف ق�ال« :قال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رس�ولاهلل‘ُ :أعْدُ ْد ياع�وف س�ت ًا بني يدي الس�اعة :أوهل�ن مويت فاس�تبكيت حتى جعل
رسول اهلل‘يس�كتني ،ث�م ق�ال :ق�ل إح�دى .والثاني�ة :فت�ح بي�ت املقدس ،ق�ل اثنتني.

والثالث�ةَ :م َوت ٌ
َ�ان يكون يف أمت�ي كقعاص «مرض» الغنم ،قل ثالث� ًا .والرابعة :فتنة تكون يف
أمتي ،قال وعظمها ،قل أربع ًا .واخلامسة :يفيض املال فيكم حتى يعطى الرجل املاية الدينار
فيتس�خطها ،قل مخس ًا .والسادس�ة :هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر ،ثم يسريون إليكم
فيقاتلونكم واملسلمون يومئذ يف أرض يقال هلا الغوطة ،يف مدينة يقال هلا دمشق».

أق�ول :ذك�ر دمش�ق والدجال م�ن إضاف�ات كعب وأتباع�ه ،ألنه الذك�ر هلا يف رواي�ة قدماء

املصنفين كابن أيب ش�يبة ،104/15:عن عوف ب�ن مالك ،ومعاذ بن جبل .وك�ذا أمحد،228/5:

ويف ،22/6:ويف ،27/6:عن عوف.

وهذا يعني أهنم زادوا ذكر دمش�ق واملرج ذي التل�ول والدجال ،وعنارص الصـراع يومها مع

ال�روم ،فأفقدوا حديث النبي‘مصداقيته!

راجع أيض ًا وقارن :بخ�اري ،123/4:وأبا داود،300/4:

وابن ماجة ،1341/2:والروياين ،123/والطرباين األوسط ،67/1:والكبري ،40/18:ومسند الشاميني.398/1:

ويؤكد ما قلناه ما ذكره يف فتح الباري ،199/6:يف املعركة املوعودة التي تيل الصلح مع الروم:

«وق�ال اب�ن املنير :أما قص�ة الروم فل�م جتتم�ع إىل اآلن ،وال بلغنا أهنم غ�زوا يف الرب يف هذا
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الع�دد ،فه�ي من األمور التي مل تقع بعد ،وفيه بش�ارة ونذارة ،وذلك أن�ه دل عىل أن العاقبة
للمؤمنني مع كثرة ذلك اجليش ،وفيه إش�ارة إىل أن عدد جيوش املس�لمني سيكون أضعاف

م�ا هو عليه .ووقع يف رواية للحاكم من طريق الش�عبي عن عوف بن مالك يف هذا احلديث

أن ع�وف بن مالك قال ملعاذ يف طاعون عمواس :إن رس�ول اهلل‘قال يل :أعدد س�ت ًا بني
يدي الساعة فقد وقع منهن ثالث يعني موته‘وفتح بيت املقدس والطاعون.قال :وبقي

ثلاث .فق�ال له معاذ :إن هلذا أهالً .ووق�ع يف الفتن لنعيم بن محاد أن ه�ذه القصة تكون يف
زمن املهدي عىل يد ملك من آل هرقل» .انتهى.

ونخل�ص م�ن جمموع الرواي�ات اىل أن اهلدنة األخرية م�ع الروم تكون عىل ي�د املهدي ومعه

املس�يح×وأن الروم ينقضوهنا بعد س�نني ويغزون املنطقة بنحو ملي�ون جندي ،فتكون بينهم

معرك�ة فاصلة ينتصـرفيها املهدي× انتصار ًا كاس�ح ًا .وبذلك ينفت�ح أمامه باب الدخول اىل

قلوب شعوب الغرب ،وبمساعدة املسيح×.

معنى فتح اإلمام المهدي× المدينة الرومية بالتكبير
يف العل�ل املتناهي�ة ،855:/2:عن عبد اهلل املزين ،قال :قال رس�ول اهلل‘« :ال تقوم الس�اعة

حتى يفتح اهلل عىل املسلمني قسطنطنية ورومية بالتسبيح والتكبري».

ويظه�ر أن الفك�رة أعجبت كعب األحبار فأس�قطها عىل القس�طنطينية يف عصـره! ففي عقد

ال�درر ،180/ع�ن قصص األنبياء للكس�ائي ،عن كع�ب األحبار قال« :خي�رج املهدي إىل بالد

ال�روم وجيش�ه مائة ألف ،فيدعو ملك ال�روم إىل اإليامن فيأبى ،فيقتتالن ش�هرين فينرصاهلل
تع�اىل امله�دي ،ويقت�ل من أصحاب�ه خلق ًا كثير ًا ،وينهزم ويدخ�ل إىل القس�طنطينية ،فينزل
فيخر كل سور منها،
املهدي عىل باهبا وهلا يومئذ س�بعة أس�وار ،فيكرب املهدي سبع تكبريات ُّ
فعند ذلك يأخذها املهدي ،ويقتل من الروم خلق ًا كثري ًا ،ويسلم عىل يديه خلق كثري».
ويف الفتن« :475/2:عن بكر بن س�وادة ،عن ش�يخ من حمِ ْري قال :ليكونن لكم من عدوكم

هب�ذه الرمل�ة رملة إفريقية يوم تقبل الروم يف ثامن مائة س�فينة ،فيقاتلونك�م عىل هذه الرملة،

ثم هيزمهم اهلل فتأخذون س�فنهم فرتكبوا هبا إىل رومية ،فإذا أتيتموها كربتم ثالث تكبريات،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى

الروم واملهدي

الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

589

ويرت�ج احلصن من تكبريك�م فينهار يف الثالثة قدر ميل فيدخلوهنا ،فريس�ل اهلل عليهم غاممة

تغشاهم ،فال تُنهنهم حتى يدخلوها ،فال تنجيل تلك الغربة حتى تكونوا عىل فرشهم».

ويف عقد الدرر ،139/عن أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب× ،يف قصة املهدي وفتوحاته« :ثم

يسير ومن معه من املس�لمني ،ال يمرون على حصن ببلد الروم إال قال�وا عليه ال إله إال اهلل

فتتس�اقط حيطانه.ث�م ينزل من القس�طنطينية فيكربون تكبريات فينش�ف خليجها ويس�قط

سورها .ثم يسري إىل رومية فإذا نزل كرب املسلمون ثالث تكبريات ،فتكون كالرملة عىل نشز».
ويف القول املخترص« :14/يفتح رومية بأربع تكبريات ويقتل هبا ست مائة ألف ،ويستخرج

منها حيل بيت املقدس والتابوت الذي فيه السكينة ،ومائدة بني إرسائيل ورضاضة األلواح
وحلة آدم وعىص موس�ى ،ومنرب س�ليامن ،وقفيزين من املن الذي أنزل اهلل عز وجل عىل بني

إرسائيل أش�د بياض ًا من اللبن ،ثم يأيت املدينة التي يقال هلا القاطع طوهلا ألف ميل وعرضها
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مخ�س مائة ميل وهلا س�تون وثالث مائة باب ،خيرج م�ن كل باب مائة ألف مقاتل ،فيكربون

عليه�ا أرب�ع تكبريات فيس�قط حائطه�ا فيغنمون م�ا فيها ،ثم يقيمون فيها س�بع س�نني ،ثم
ينتقلون منها إىل بيت املقدس ،فيبلغهم أن الدجال قد خرج يف هيود أصبهان».

وتالح�ظ أن أفكاره�م عن القس�طنطينية والدج�ال ،أضيفت اىل نص احلدي�ث ومل تكن فيه،

وصار كالم كعب حديث ًا نبوي ًا!

والصحي�ح أن فت�ح املدينة يكون بعد انتصار اإلمام×عىل الروم ،وس�بب حربه معهم أهنم

ينقضون الصلح معه ويعلنون احلرب ،فيعلن عيس�ى×وقوفه اىل صفه ويصيل خلفه ،ويكون

لعيس�ی×تيار ش�عبي واس�ع يف الغرب يع�ارض حرهبم لإلم�ام املهدي× .وبع�د انتصار
اإلمام×ترتج�ح كفة عيس�ى وأتباع�ه املؤمنني ،فيدخل ه�و واإلم�ام×اىل عواصم الروم،

وتستقبلهام بالتكبري!

يحتج عيسى على الروم باإلمام المهدي×
يف غيب�ة النعماين« :146/ع�ن عب�د اهلل بن ضم�رة ،عن كع�ب األحبار أنه ق�ال :يف حديث

طوي�ل :ومن نس�ل علي القائم املهدي ،الذي يب�دل األرض غري األرض ،وبه حيتج عيس�ى
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ب�ن مري�م عىل نصارى الروم والصني .إن القائم املهدي من نس�ل عيل أش�به الناس بعيس�ى
بن مريم خلق ًا وخلق ًا وس�مت ًا وهيبة ،يعطيه اهلل عز وج�ل ما أعطى األنبياء ويزيده ويفضله.

إن القائم من ولد عيل×له غيبة كغيبة يوس�ف ،ورجعة كرجعة عيس�ى بن مريم ،ثم يظهر

بع�د غيبت�ه مع طل�وع النجم األمحر ،وخ�راب الزوراء وهي الري ،وخس�ف امل�زورة وهي

بغ�داد ،وخروج الس�فياين ،وحرب ول�د العباس مع فتيان أرميني�ة وآذربيجان ،تلك حرب
يقت�ل فيه�ا ألوف وألوف ،كل يقبض عىل س�يف حملى ختفق عليه رايات س�ود .تلك حرب

يشوهبا املوت األمحر والطاعون األغرب».

والعج�ب هن�ا :كي�ف ي�روي كع�ب األحب�ار ه�ذه الفضيل�ة لإلم�ام املهدي×م�ع بع�ده

عن أهل البيت^وتقربه اىل احلكومات املخالفة هلم؟!

واجلواب :أن كعب ًا كان حش�و َي ًا جيمع الغث والس�مني ،وخيلط احلق بالباطل ،وجيمع من هنا

ويسو ُقه بأسلوبه عىل احلكام والناس .لذلك قد نقرأعنه بعض احلق .عىل أنه شاب هذا
وهناك،
ِّ
احلديث بباطل من عنده ،فإن املس�لمني رووا ش�به املهدي× بجده‘ ،فجعله كعب أش�به

الناس بعيسى خلق ًا وخلق ًا« .نوادر األخبار.»268/

يبعث المهدي×بقتال الروم في الملحمة
ابن مح�اد« :192/ع�ن غير واح�د من أصح�اب النبي‘قال :خت�رج ال�روم يف امللحمة

العظمى ومعهم الرتك وبرجان والصقالبة» .والربجان :قوم ورد ذكرهم يف حروب املس�لمني
م�ع البزنطيين .والصقالبة :أهل جزي�رة صقلية اإليطالية ،وكانت مملك�ة وهلا دور يف احلمالت

الصليبية ،وكان هذا اإلسم يطلق يف صدر اإلسالم عىل سكان بعض مناطق آسيا الرتكية.

ويف فت�ن ابن مح�اد« :355/1:ع�ن كع�ب قال:امله�دي يبع�ث بقت�ال ال�روم ،يعط�ى فق�ه

عشرة ،يس�تخرج تابوت الس�كينة من غ�ار بأنطاكي�ة ،فيه الت�وارة التي أن�زل اهلل تعاىل عىل
موس�ى×واإلنجيل ال�ذي أن�زل اهلل عز وج�ل عىل عيس�ى× ،حيك�م بني أه�ل التوراة

بتوراهتم ،وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم».
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أشد الناس عليكم الروم
أمح�د« :230/4:ع�ن املس�تورد ق�ال :بين�ا أن�ا عند عم�رو بن الع�اص فقلت له :س�معت

رس�ول اهلل‘يقول :أش�د الناس عليكم الروم ،وإنام هلكتهم مع الساعة .فقال له عمرو:
أمل أزجرك عن مثل هذا».

وجممع الزوائد ،212/6:وحسنه ،واجلامع الصغري ،160/1:وفيض القدير.512/1:

ويف ابن محاد:134/فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال :ما هذه األحاديث التي تذكر عنك أنك

تقوهلا عن النبي‘؟ فقال له املس�تورد :قلت الذي س�معت من رسول اهلل‘! قال عمرو:
لئن قلت ذلك إهنم ألحلم الناس عند فتنة ،وأصرب الناس عند مصيبة ،وخري الناس ملس�اكينهم

وضعفائهم .ونحوه أمحد ،230/4:وتاريخ بخاري ،16/8:ومسلم.2222/4:

أقول :معنى أشد الناس عىل املسلمني الروم ،أهنم أقوى أعدائهم .ويف نفس الوقت احرتمهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اإلسلام أكثر من غريهم فاعرتف بدينهم ورشع التعايش معهم ،وإن مل يعرتفوا باإلسالم .وقد

فضلهم األئمة^عىل النواصب.

خزي الروم بعد الملحمة العظمى

يف تفسير الطربي« :399/1:عن الس�دي قال يف قوله تعاىلَ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم َّم ْن َم َن َع َم َس َ
اهلل
اجد ِ
ِ
هَ
َ َْ
َ
َ
ُّ َْ
ابا ُأ َولئ َك َ َ َ هَ ُ ْ َ ْن َي ْد ُخ ُل َ
مْ ُ
وها ِإال خا ِئ ِف نَي ُل ْم ِ يف الدنيا
أ ْن ُيذك َ���ر ِف َهيا اس ُه َو َس َ���عى ِ يف خ َر هِ َ ِ ما كان ل���م أ
هَ ُ
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌمي :أما خزهيم يف الدنيا إذا قام املهدي وفتحت القس�طنطينية
ِخ ْز ٌي َول ْم ِ يف ِ
َق َت َلهم ،فذلك اخلزي» .والتبيان ،420/1:والدر املنثور.108/1:

ْ
ال ْؤم ُن َ َ
اهلل
ونِ .بن ْص ِر ِ
ومن امللفت ما ورد من أن اإلمام الباقر×فرسقوله تعاىلَ :و َي ْو َم ِئ ٍذ َيف َر ُح ُ ِ
���اء َو ُه َو ْال َعز ي ُ���ز َّ
���ن َي َش ُ
َي ْن ُص ُ���ر َم ْ
الر ِح ُمي .بأنه فرحه�م بغلبتهم للروم عىل ي�د اإلمام املهدي×!
ِ
«الكايف.»269/8:

وروى يف دالئل اإلمامة« :248/عن اإلمام الصادق× قال :يف قبورهم بقيام القائم×».

وه�و عن ف�رح األموات ،ويدل عىل ف�رح األحياء .وفسرت رواية الروم ببني أمي�ة ،وأن فرح
املؤمنني بانتصار املهدي×عليهم «تأويل اآليات.»434/1:
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أقول :الوعد اإلهلي يف سورة الروم بفرح املؤمنني هبزيمة الفرس وانتصار الروم ،حمدد ببضع

سنني ،لكن األئمة ^فرسوه بأنه بشارة بفرح املؤمنني يف املستقبل بنرصهم عىل الروم وبني أمية.

يتعايش اإلمام^ مع النصارى ويقبل منهم الجزية
يف م�زار اب�ن املش�هدي ،135/وفض�ل الكوف�ة ومس�اجدها« :43/وروى أب�و بصير ع�ن

أيب عبد اهلل×ق�ال :ق�ال يل :ي�ا أبا حمم�د كأين أرى ن�زول القائ�م بأهله وعياله يف مس�جد
السهلة .قلت :أيكون منزله ؟ قال :نعم ،كان فيه منزل إدريس ومنزل إبراهيم ،وما بعث اهلل

نبي ًا إال وقد صىل فيه ،وفيه مس�كن اخلرض .واملقيم فيه كاملقيم يف فس�طاط رس�ول اهلل‘!

وم�ا م�ن مؤم�ن وال مؤمنة إال وقلب�ه حين إليه .وفيه صخ�رة فيها ص�ورة كل نبي .وما صىل
في�ه أح�د فدع�ا اهلل مما خي�اف إال أجاب�ه .فقلت :إن ه�ذا هلو الفض�ل ،قال :أزي�دك؟ قلت:

نع�م ،قال:ه�و من البقاع الت�ي أحب اهلل أن يدعى فيه�ا ،وما من يوم وال ليل�ة إال واملالئكة
يزورون هذا املسجد يعبدون اهلل فيه ،أما إين لو كنت بالقرب منكم ما صليت صالة إال فيه.
ي�ا أب�ا حممد :لو مل يكن م�ن الفضل إال نزول املالئكة واألنبياء فيه ل�كان كثري ًا ،فكيف وهذا
الفضل وما مل أصف لك أكثر ،قلت :جعلت فداك ال يزال القائم فيه أبد ًا ؟ قال :نعم .قلت:

فم�ن بع�ده ؟ قال :هكذا م�ن بعده إىل انقضاء اخللق .قلت :فام يك�ون من أهل الذمة عنده؟
قال :يس�املهم كام ساملهم رسول اهلل‘ ويؤدون اجلزية عن يد وهم صاغرون .قلت :فمن

نصب لكم عداوة؟ قال :ال يا أبا حممد ،ما ملن خالفنا يف دولتنا من نصيب ،إن اهلل قد أحل لنا

دماءهم عند قيام قائمنا ،فأما اليوم فحرام علينا وعليكم ذلك ،فال يغرنك أحد».

أقول :يبدو أن اإلمام املهدي×يطبق خطة نرشاإلسلام يف العامل باملنطق واإلقناع ،ويعطي

احلرية ألهل الكتاب برشوط ،فينمو فيهم تيار اإلسالم.

ومن جهة أخرى فإن املس�يح×بعد هدنة الروم مع املهدي× ،يعمل يف الغرب ملدة س�بع

سنني ،فيكون اإلسالم يف الغرب تيار ًا واسع ًا ،مؤيد ًا لإلمام املهدي×.
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تخريب كعب حديث الملحمة العظمى
معن�ى املالح�م :املعارك اآلتية ،وه�ي يف علم احلديث مصطلح إلخب�ار النبي ‘ باملعارك

والتغيرات التي س�تقع يف املس�تقبل ،وس�ميت املعركة بامللحمة ،مل�ا يقع فيها من القت�ل و َف ْر ِي

اللحم ،أو بسبب التحام املقاتلني فيها.

وق�د أل�ف العلامء يف املالح�م ،ورووا فيها الكثري ،وكث�ر فيها الكذابون ،حت�ى زاد املكذوب

على الصحي�ح! ومن أكث�ر الكذابني تأثري ًا كعب األحبار ،فهو أس�تاذ علماء اخلالفة يف املالحم

والفت�ن ،وقد نصبه اخلليفة عمر مستش�ار ًا له ،وأطلق يده ولس�انه وقلم�ه ،وقربه اخللفاء بعده،

فنرشأساطريه وحتريفاته يف ثقافة املسلمني وصحاحهم!

وقد اتفق الرواة عىل أن آخر املالحم معركة املهدي×مع الروم وسموها امللحمة العظمى،

وجعلها كعب معركة فتح القسطنطينية ،وجعل خروج الدجال عىل أثر فتحها ،وقد فتحت بعد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قرون ،ومل خيرج الدجال عىل أثرها!

ق�ال ابن مح�اد« :499/2:عن كعب ق�ال :امللحمة العظمى وخراب القس�طنطينية وخروج

الدجال يف سبعة أشهر»!

فص�ار كالم�ه حديث� ًا نبوي� ًا ع�ن الصح�ايب عب�داهلل ب�ن برس ،وس�عد ب�ن أيب وق�اص ،وغريمها ،كما تراه يف مس�ند

أمحد ،178/1:و 189/4:و ،234/5:وتاريخ بخاري ،431/8 :وابن ماجة ،1370/2:وغريها!..

وقال مس�لم« :2221/4:عن أيب هريرة قال :إن رس�ول اهلل‘قال :التقوم الس�اعة حتى

ينزل الروم باألعامق أو بدابق ،فيخرج إليهم جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ،
ف�إذا تصاف�وا قالت ال�روم :خلوا بيننا وبني الذين س�بقوا من�ا نقاتلهم ،فيقول املس�لمون ال

واهلل ال نخلي بينك�م وبني إخواننا ،فيقاتلوهن�م فيهزم ثلث ال يتوب اهلل عليه�م أبد ًا ،ويقتل
ثلثهم أفضل الش�هداء عند اهلل ،ويفتح الثلث اليفتنون أبد ًا فيفتحون قس�طنطينية ،فبينام هم
يقتس�مون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون ،إذ صاح فيهم الشيطان أن املسيح قد خلفكم

يف أهليكم ،فيخرجون وذلك باطل ،فإذا جاءوا الشام خرج حينام هم يعدون للقتال يسوون
الصف�وف ،إذ أقيم�ت الصالة فينزل عيس�ى بن مريم×فأمهم ،ف�إذا رآه عدو اهلل ذاب كام
يذوب امللح يف املاء ،فلو تركه لذاب حتى هيلك ولكن يقتله اهلل بيده ،فريهيم دمه يف حربته».
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ورواه البغوي ،480/3:وابن حبان ،286/8:واحلاكم 482/4:و .476وقال :صحت الرواية أن فتحها مع

قيام الساعة! فانظر اىل تأثري كعب ،بل اىل تآمره مع الروم!

زعموا أن الملحمة مع الروم نهاية األمة اإلسالمية
زع�م كع�ب أن فتح بيت املق�دس يعني هناية األمة وخ�راب عاصمتها املدين�ة املنورة! وأقنع

بذلك اخلليفة وقبله منه ،كام رووه يف أصح املصادر!

روى اب�ن أيب ش�يبة« :135/15:قال رس�ول اهلل‘ُ :ع ْم َر ُ
خراب يثرب،
ان بيت املق�دس
ُ

وفتح القس�طنطينية
وخ�راب يثرب خ�روج امللحمة،
وخ�روج امللحمة فتح القس�طنطينيةُ ،
ُ
ُ
خ�روج الدج�ال .ث�م رضب بي�ده على فخ�ذ ال�ذي حدث�ه أو منكبيه ث�م ق�ال :إن هذا هو

احل�ق كام أن�ك ها هنا ،أو كام أنت قاعد ،يعن�ي معاذ ًا»! وأمحد 232/5:و ،245وأب�و داود،110/4:
واحلاكم ،420/4:وفيه :ثم رضب معاذ عىل منكب عمر بن اخلطاب فقال :واهلل إن ذلك حلق كام أنك جالس!

وقت الملحمة العظمى ومكانها بخياالت كعب وتالميذه!
كان كع�ب يزع�م أن امللحم�ة العظمى مع الروم على األبواب ،ففي فتن ابن مح�اد:480/2 :

«عن كعب قال :املالحم عىل يدي رجل من أهل هرقل الرابع واخلامس يقال له طبارة! قال
كعب :وأمري الناس يومئذ رجل من بني هاش�م «املهدي×» يأتيه مدد اليمن س�بعون ألف ًا

محائل سيوفهم املسد».

وص�ار كالم كع�ب حديث ًا نبوي ًا! رواه الصحايب املهاجر بن حبي�ب ،فزعم أن النبي‘قال:

«اخلام�س م�ن آل هرقل عىل يديه تكون املالحم .قال أرطاة :ف�ويل أربعة من آل هرقل ،قال

أصحاب النبي :فبقي اخلامس»«.ابن محاد.»500/2:

ويف الفتن« :470/2:عن املهاجر بن حبيب أن رسول اهلل‘قال :اخلامس من آل هرقل الذي

يكون عىل يديه املالحم .وقال:يملك هرقل ثم ابنه من بعده قسطة بن هرقل ،ثم ابنه قسطنطني
بن قسطة ،ومن ثم ابنه اصطفار بن قسطنطني ،ثم خرج ملك الروم من آل هرقل إىل لبون وولده

من بعده ،وس�يعود امللك من اخلامس من آل هرقل ،الذي تكون عىل يديه املالحم» .انتهى.
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ث�م تن�ازل كع�ب عن اإلمرباط�ور طبارة ،واخت�ار بدله إمرباط�ورة أنثى ،وزع�م أن امللحمة

تكون يف عهدها!

قال ابن محاد« :500/2:عن كعب قال :ييل الروم امرأة فتقول :إعملوا يل ألف سفينة أفضل

أل�واح ُعملت على وجه األرض ،ثم أخرجوا إىل هؤالء الذين قتلوا رجالنا وس�بوا نس�اءنا

وأبناءنا ،فإذا فرغوا منها قالت :إركبوا إن شاء اهلل وإن مل يشأ! فيبعث اهلل عليهم رحي ًا فيقمصها
بقوهلا وإن مل يشأ! ثم يعمل هلا ألف أخرى مثلها ،ثم تقول مثل قوهلا ،ويبعث اهلل عليها رحي ًا
فيقمصه�ا! ث�م يعمل هلا ألف أخرى فتقول :إركبوا إن ش�اء اهلل ،قال فيخرجون ،فيسيرون

حت�ى يتنهوا إىل تل عكا» .وأيد كالم كعب اثن�ان من تالميذه مها أبو الزاهرية وضمرة ،فقاال:

«جتلب الروم عليكم يف البحر من رومية إىل رومانية ،فيحلون عليكم بساحلكم بعرشة آالف

قلع فيسكنون ما بني وجه احلجر إىل يافا ،وينزل حدهم ومجاعتهم بعكا ،فينفر أهل الشام إىل
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مواخريهم فيقلوا فيبعثون إىل أهل اليمن فيستمدوهنم فيمدوهنم بأربعني ألف ًا ،محائل سيوفهم
املسد ،فيسريون حتى حيلوا بعكا وهبا حد القوم ومجاعتهم ،فيفتح اهلل هلم»« .ابن محاد.»487/2:

وأي�ده أب�و هري�رة ،راوي�ة اإلسلام بزعمه�م ،ف�روى عن�ه ابن مح�اد« :487/2:يفتتح�ون

رومي�ة حت�ى يعل�ق أبن�اء املهاجري�ن س�يوفهم يف رومية ،فيقف�ل القاف�ل من القس�طنطينية

فريى أنه قد قفل»!

وأي�ده زميله عبداهلل بن عمرو العاص فروى عنه يف جمم�ع الزوائد ،319/7:ووثقه! أن رج ً
ال

«أحد أبويه شيطان يملك الروم ،جيئ يف ألف ألف من الناس ،مخس مائة ألف يف الرب ومخس
مائ�ة أل�ف يف البحر ،ينزل�ون أرض ًا يقال هلا العمق فيقول ألصحابه :إن يل يف س�فينتكم بقية

فيحرقه�ا بالن�ار ث�م يق�ول :الرومية لكم وال قس�طنطينية لكم ،من ش�اء أن يفر  .ويس�تمد
املسلمون بعضهم بعض ًا حتى يمدهم أهل عدن أبني ،فيقول هلم املسلمون إحلقوا هبم ،فكونوا

سلاح ًا واحد ًا ،فيقتتلون شهر ًا حتى خيوض يف سنابكها الدماء ،وللمؤمن يومئذ كفالن من
األج�ر على من كان قبله إال م�اكان من أصحاب حمم�د «أي إال الصحابة فه�م أفضل منه»

فإذا كان آخر يوم من الش�هر قال اهلل تبارك وتعاىل :اليوم ُّ
أس�ل س�يفي وأنصـر ديني وأنتقم

م�ن عدوي ،فيجعل اهلل هلم الدائرة عليهم فيهزمهم اهلل حتى تس�تفتح القس�طنطينية ،فيقول
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أمريهم :ال غلول اليوم ،فبينام هم كذلك يقسمون بأترستهم الذهب والفضة ،إذ نودي فيهم

أن الدجال قد خلفكم يف دياركم».

فاعج�ب هل�ذا التلفي�ق والك�ذب م�ن كع�ب وتالمي�ذه ،كي�ف اخرتع�وه وضيع�وا حديث

النبي‘عن املهدي×والروم!

وزعم كعب أن معقل المسلمين وقاعدتهم دمشق
يف مس�ند الشاميني« :335/1:عن أيب الدرداء أن رسول اهلل‘قال :فسطاط املسلمني يوم

امللحمة اىل جانب مدينة يقال هلا دمشق ،من خري مدائن الشام» .ويف مسند الشاميني:266/2:

ي�وم امللحم�ة الكربى بأرض يقال هلا الغوطة فيها مدينة يقال هلا دمش�ق ،فهي خري مس�اكن
الناس يومئذ».

وروى احلاكم« :486/4:يوم امللحمة الكربى فس�طاط املس�لمني ب�أرض يقال هلا الغوطة»

وصحح�ه .ويف جام�ع املس�انيد« :39/15:دمش�ق م�ن خير من�ازل املس�لمني يف املالح�م».
وأبو داود ،111/4:و ابن املنادي .37/و مصادره كثرية.

وزعم كعب ،وتخيل كعب ..فصار كذبه أحاديث نبوية!
فقد جعل فتح القس�طنطينية عىل يد اليهود من بني إس�حاق وليس عىل يد املس�لمني فس�ارع

الرواة اىل حتويله اىل حديث نبوي ،وروى مس�لم« :2238/4:عن أيب هريرة أن النبي‘قال:

س�معتم بمدينة جانب منها يف الرب وجانب منها يف البحر؟ قالوا :نعم يا رس�ول اهلل ،قال :ال
تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألف ًا من بني إسحاق ،فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح

ومل يرموا بسهم ،قالوا ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،فيسقط أحد جانبيها...الخ» .انتهى.

فالذي يفتحها هم اليهود إذن! وهذه جرأة مكشوفة من كعب ،ثم من أيب هريرةُّ ،
يقل نظريها!

ً ً
وقال كعب :يهرب ثلة وثلة المسلمين ،فصار كذبه حديثا نبويا!
روى ابن مح�اد يف الفت�ن« :467/2:أن كعب� ًا كان يقول :إذا كانت امللحم�ة العظمى ملحمة
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ال�روم هرب�ت منك�م ثل�ة فلحقت بالع�دو ،وخرج�ت ثلة أخرى فأس�لموكم ،خس�ف اهلل

ببعضه�م وبع�ث عىل من بقي منهم طري ًا خيطف أبصارهم ،ثم تبقى الثلة الباقية .فيا عباد اهلل
من أدرك ذلك منكم فغلبته نفس�ه عىل اجلبن فليدخل حتت إكافة أو يمس�ك بعمود فسطاطه
وليصبر ف�إن اهلل تعاىل نارص الثلة الباقية ،وذلكم حني يس�تضعفكم الروم ويطمعون فيكم،

يق�ول صاح�ب الروم إذا أصبحت�م فاركبوا عىل ذات حافر من ال�دواب ،ثم أوطؤهم وطأة
واح�دة ،ال يذكر هذا الدين يف األرض أبد ًا يعني اإلسلام ،ق�ال فيغضب اهلل عز وجل عند

ذل�ك ،حت�ى يكون «يقعد» يف السماء الرابعة وفيها سلاح اهلل وعذابه ،فيق�ول مل يبق إال أنا
وديني اإلسالم ،وأهل اليمن قيس ألنرصن عبادي اليوم!

ويد اهلل بني الصفني إذا أماهلا عىل قوم كانت الدبرة عليهم ،فيا أهل اليمن ال تبغضوا قيس ًا

وياقيس أحبوا اهل اليمن ،فإن قيس ًا من خيار الناس أنفس ًا وأخالق ًا ،والذي نفس كعب بيده
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الجيالد عن دين اإلسالم يومئذ إال أنتم يا أهل اليمن».

ونسبوا الى حذيفة ما يستحيل أن يقوله!
روى ال�داين يف س�ننه ،104/عن حذيفة عن النبي‘حديث ًا طويل ً
ا من صفحات ،جاء فيه:

«ويسير املهدي حتى يأيت دمش�ق ومن معه من املس�لمني ،فيبعث اهلل عز وجل عليه الروم،
وه�و اخلامس م�ن آل هرقل يقال له طبارة ،وهو صاحب املالحم فتصاحلوهم س�بع س�نني
حت�ى تغ�زو أنتم وه�م عدو ًا خلفهم وتغنمون وتس�لمون أنت�م وهم مجيع� ًا ،فتنزلون بمرج

ذي تل�ول ،فبينما الناس كذل�ك انبعث رجل من ال�روم فقال :غلب الصلي�ب فيقوم رجل

م�ن املس�لمني إىل الصليب فيكس�ـره ويق�ول :اهلل الغالب ،قال فقال رس�ول اهلل‘ :فعند

ذل�ك يغ�درون وه�م أوىل بالغدر ،وتستش�هد تل�ك العصابة ،فلا يفلت منهم أح�د ،فعند
ذل�ك م�ا جيمعون لكم للملحم�ة كحمل ام�رأة ،فيخرجون عليكم يف ثامنين غاية حتت كل
غاي�ة إثن�ا عرش ألف ًا حتى حيلوا بعم�ق أنطاكية ،فال يبقى باحلرية وال بالش�ام نرصاين إال رفع
الصلي�ب وق�ال :أال من كان ب�أرض نرصانية فلينرصها اليوم ،فيسير إمامكم ومن معه من

املس�لمني من دمش�ق حتى حيل بعم�ق أنطاكية ،فيبع�ث إمامكم إىل الش�ام أعينوين ،ويبعث
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إىل أه�ل املرشق أنه قد جاءنا عدو من خراس�ان عىل س�احل الف�رات ،فيقاتلون ذلك العدو

أربعين صباح� ًا قت�االً ش�ديد ًا .ث�م إن اهلل عز وج�ل ين�زل النرص على أهل املشرق ،فيقتل
منهم تس�ع مائة ألف وتس�ع وتس�عون ألف ًا ،وتنكش�ف بقيتهم من قبورهم تلك ،فيقوم مناد
من املرشق :يا أهيا الناس أدخلوا الشام فإهنا معقل املسلمني وإمامكم هبا.

ق�ال حذيف�ة :فخير م�ال املس�لمني يومئ�ذ رواح�ل يرح�ل عليه�ا إىل الش�ام ،وأمح�رة

ينق�ل عليه�ا حت�ى يلحق بدمش�ق! ويبع�ث إمامه�م إىل اليمن أعين�وين فيقبل س�بعون ألف ًا
م�ن اليم�ن عىل قالئص ع�دن ،محائل س�يوفهم املس�د ويقولون :نح�ن عباد اهلل حق� ًا حق ًا،

ال نري�د عط�اء وال رزق� ًا حتى يأتوا امله�دي بعمق أنطاكي�ة ،فيقتتل الروم واملس�لمون قتاالً
ش�ديد ًا فيستش�هد من املس�لمني ثالثون ألف ًا ،ويقتل س�بعون أمري ًا نورهم يبلغ إىل السماء.

ق�ال حذيفة :قال رس�ول اهلل‘ :أفضل ش�هداء أمتي ش�هداء األعامق وش�هداء الدجال.
ويش�تعل احلديد بعض�ه عىل بعض ،حتى أن الرجل من املس�لمني ليرضب العلج بالس�فود

م�ن احلديد فيش�قه ويقطعه بابني وعلي�ه درع ،فيقتلوهنم مقتلة حتى خت�وض اخليل يف الدم،

فعن�د ذل�ك يغض�ب اهلل تب�ارك وتع�اىل عليه�م فيطع�ن بالرمح الناف�ذ ،ويرضب بالس�يف
القاط�ع ويرم�ي بالق�وس التي ال ختطئ ،فال رومي يس�مع بعد ذلك اليوم ،ويسيرون قدم ًا

قدم� ًا ،فألنتم يومئ�ذ خيار عباد اهلل عز وجل لي�س منكم يومئذ زان وال غال والس�ارق...
خ�ر حايط�ه ،فتقتل�ون مقاتلته ،حتى
ال مت�رون بحص�ن يف أرض ال�روم فتكبرون عليه إال َّ
تدخل�وا مدينة الكف�ر القس�طنطينية ،فتكربون عليها أرب�ع تكبري ًات فيس�قط حايطها .قال

حذيف�ة :فق�ال رس�ول اهلل‘ :إن اهلل عز وج�ل هيل�ك قس�طنطينية وروم�ة ،فتدخلوهن�ا
فتقتل�ون هب�ا أربع مائة ألف ،وتس�تخرجون منها كن�وز ًا كثرية ذهب ًا وكن�وز جوهر ،تقيمون

يف دار البلاط .قي�ل ي�ا رس�ول اهلل وما دار البلاط؟ ق�ال :دار امللك ،ثم تقيمون هبا س�نة».
وروى أج�زاء منه�ا :تفسير الطبري ،17/15:و ،72/22:والف�ردوس ،523/5:وهتذيب ابن عس�اكر،196/1:
وتذكرة القرطبي ،693/2:ويف ،704/وتفسري القرطبي ،314/14:وعقد الدرر .136،149 ،74/اىل آخر مصادرهم.

وكله�ا م�ن خياالت كعب ونس�ج تالميذه عىل حدي�ث النبي‘عن امله�دي× والروم،

نسبوها اىل حذيفة& ،ووصلوا ختيلهم اىل قيام القيامة!
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ً
وجعلوا اإلمام المهدي ×موظفا عند اليهود!
وحل َّيه
رووا وأكث�روا أن اإلم�ام املهدي×يس�تخرج من كنيس�ة رومي�ة كنوز بيت املق�دس ُ

وزينته التي رسقها الروم ،ويردها اىل بيت املقدس بمئة سفينة ،أو بألف وسبع مئة سفينة! فروى

الطربي يف تفسيره ،29/15:عن حذيفة كام زعموا ،ع�ن النبي‘أنه قال« :إن بني إرسائيل ملا

اعت�دوا وعلوا وقتلوا األنبياء ،بعث اهلل عليهم ملك فارس بختنرص وكان اهلل ملكه س�بع مئة

سنة ،فسار إليهم حتى دخل بيت املقدس فحارصها وفتحها ،وقتل عىل دم زكريا سبعني ألف ًا،
ثم س�بي أهلها وبني األنبياء^وس�لب حيل بيت املقدس واس�تخرج منها سبعني ألف ًا ومئة

ألف عجلة من حيل حتى أورده بابل! قال حذيفة :فقلت :يا رسول اهلل لقد كان بيت املقدس

عظي ًام عند اهلل؟قال :أجل بناه س�ليامن بن داود من ذهب ودر وياقوت وزبرجد ،وكان بالطه
بالطة من ذهب وبالطة من فضة و ُع ُمدُ ُه ذهب ًا ،أعطاه اهلل ذلك وسخر له الشياطني يأتونه هبذه
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األش�ياء يف طرفة عني ،فس�ار بختنرص هبذه األش�ياء حتى نزل هبا بابل ،فأقام بنو إرسائيل يف

يديه مئة سنة تعذهبم املجوس وأبناء املجوس ،وفيهم األنبياء وأبناء األنبياء! ثم إن اهلل رمحهم

فأوحى إىل ملك من ملوك فارس يقال له كورس وكان مؤمن ًا «!» أن رس يف بقايا بني إرسائيل
حتى تس�تنقذهم ،فس�ار كورس ببن�ي إرسائيل وحيل بي�ت املقدس حتى رده إلي�ه ،فأقام بنو

إرسائيل مطيعني هلل مئة س�نة ،ثم إهنم عادوا يف املعايص فس�لط اهلل عليهم أبطيانحوس ،فغزا

بأبناء من غزا مع بختنصـر فغزا بني إرسائيل حتى أتاهم يف بيت املقدس ،فسبى أهلها وأحرق
بيت املقدس ،وقال هلم :يا بني إرسائيل إن عدتم يف املعايص عدنا عليكم بالس�باء ،فعادوا يف
املعايص فسير اهلل عليهم الس�باء الثالث ملك رومية يقال له قاقس بن إسبايوس ،فغزاهم يف

الرب والبحر فسباهم وسبى حيل بيت املقدس ،وأحرق بيت املقدس بالنريان .فقال رسول اهلل
‘ :هذا من صنعة حيل بيت املقدس ،ويرده املهدي إىل بيت املقدس ،وهو ألف سفينة وسبع

مئة سفينة ،يرسى هبا عىل يافا حتى تنقل إىل بيت املقدس ،وهبا جيمع اهلل األولني واآلخرين».
ويف فت�ن ابن مح�اد« :485/2:ع�ن ربيع�ة ب�ن الف�اريس قال :يسير منكم جي�ش إىل رومية

فيفتتحوهن�ا ويأخ�ذون حلية بيت املقدس ،وتابوت الس�كينة ،واملائدة ،والعصا ،وحلة آدم،
فيؤمر عىل ذلك غالم شاب ،فريدها إىل بيت املقدس».
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وق�ال الس�لمي يف عقد الدرر« :93/الفص�ل الثاين يف فتح مدينة القاط�ع وما يليها ورجوع

حلي بي�ت املقدس إليها..ع�ن حذيفة بن اليامن عن رس�ول اهلل‘يف قص�ة املهدي وفتحه

لرومي�ة ،ق�ال :ثم يكبرون عليها أربع تكبريات فيس�قط حائطها ،وإنام س�ميت رومية ألهنا
كرمان�ة م�ن كثرة اخللق! فيقتلون هبا س�ت مائة ألف ويس�تخرجون منها حلى بيت املقدس
والتاب�وت ال�ذي فيه الس�كينة ،ومائدة بن�ي إرسائي�ل ،ورضاضة األلواح ،وعصا موس�ى،

ومنرب سليامن ،وقفيزين من امل ِّن الذي أنزل اهلل عىل بني إرسائيل ،أشد بياض ًا من اللبن» .الخ.

وقال السلمي بعده« :وعن أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب يف قصة املهدي قال :ويتوجه إىل

اآلفاق ،فال تبقى مدينة وطأها ذو القرنني إال دخلها وأصلحها ،وال يبقى جبار إال هلك عىل
يديه ،ويش�في اهلل عز وجل قلوب أهل اإلسلام ،وحيمل حىل بيت املقدس يف مائة مركب،
حتط عىل غزة وعكا وتحُ مل إىل بيت املقدس.»..

ويف ينابي�ع امل�ودة« :267/3:أن اب�ن إسمانوس ج�اء بيت املق�دس وحارب بن�ي إرسائيل

وأخ�ذ حيل بي�ت املقدس وأحرق من�ه ما أحرق ،ومحل منه ألف وس�بع مائة س�فينة خالية،

ف�أراد أن ي�ورده يف رومي�ة غرق�ت الس�فن .أخبر بذل�ك حذيف�ة بن اليمان ،وذك�ر فيه أن

رس�ول اهلل‘ ق�ال :ليس�تخرجن امله�دي ذلك م�ن البحر حت�ى يؤديه إىل بي�ت املقدس،
ثم يسري املهدي ومن معه إىل البحر املحيط.»..

أق�ول :ق�د يك�ون نبوخ�ذ نصر ،أو الروم�ان وج�دوا ش�يئ ًا م�ن الذه�ب واملذهب�ات يف

بيت املقدس وأخذوه ،فجعل اليهود حلية بيت املقدس ظالمة عظيمة هلم شبيها باهلولوكست!
ومل يس�تطيعوا إثب�ات أهن�ا يف روما ،فقالوا إن الس�فن غرق�ت يف البحر! ثم زعم�وا أهنا يف روما

وأن املهدي×يستخرجها ويرجعها اىل مكاهنا!

وجعلوه موظف ًا عندهم السرتجاع مرسوقات بختنرص ،أو غنائم الروم منهم ،ويردها اليهم!

دور اليمانيين والخراسانيين في ملحمة اإلمام مع الروم
دور يف مع�ارك اإلم�ام املهدي× ،ألن حاك�م اليمن
م�ن الطبيع�ي أن يك�ون أله�ل اليمن ٌ

املنص�ور اليماين وزيره ومعتم�ده .وكذا لإليرانيين بحك�م أن القائد العام لق�وات اإلمام×
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شعيب بن صالح ،إيراين.

يض�اف اليهم بقية جيش اإلمام×من العراق والبالد العربية واإلسلامية .لكن كعب ًا صور

املعرك�ة بين ال�روم واليامنيني وكأهنا يف عرصه فق�ال« :إن اهلل تعاىل يمد أهل الش�ام إذا قاتلهم
ال�روم يف املالح�م بقطيعتين ،دفعة س�بعني ألف� ًا ،ودفعة ثامنني ألف� ًا من أه�ل اليمن ،محائل

سيوفهم املسد»«.الفتن.»469/2:

ويف الفتن« :481/2:عن كعب قال :ذكر رس�ول اهلل‘امللحمة فس�مى امللحمة من عدد

الق�وم وأنا أفرسه�ا لكم :إنه حيرضها إثنا عرش ملك ًا ،ملك ال�روم أصغرهم وأقلهم مقاتلة،
ولكنه�م كانوا هم الدعاة وهم دعوا تلك األمم واس�تمدوا هبم ،وحرام عىل أحد يرى عليه
جلنَد ،وحرام
حق ًا لإلسالم أن ال ينرص اإلسالم يومئذ ،وليبلغن مدد املسلمني يومئذ صنعاء ا َ
على أح�د يرى عليه حق ًا للنصـراني�ة أن الينرصها يومئذ .ولتمدهن�م يومئذ اجلزيرة بثالثني

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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أل�ف نصراين ،فيترك الرجل فدان�ه يقول أذه�ب أنرص النرصاني�ة ،ويس�لط احلديد بعضه
عىل بعض..اىل آخر األسطورة».

**

الفصل التاسع والعشرون

الرتك و املهدي

×

الرتك يف عصر ظهور املهدي×

المقصود بالترك في أحاديث عصر الظهور
كن�ت أرجح أن يكون املقصود بالرتك يف أحاديث الظه�ور :ترك تركيا والروس ومن حوهلم

من شعوب أوروبا الرشقية ،ألنه يعرب عنهم يف مصادر اإلسالم بأمم الرتك .وأرى اآلن أنه جيب
مالحظة القرائن يف كل حديث ذكر الرتك ،فاألصل أن يكون املقصود به ترك تركيا إال أن تكون

قرينة عىل تعميم لغريهم.

الترك المغول
أش�هر ن�ص عنه�م إخب�ار أمرياملؤمنين ب�أن زوال ملك العباس�يني يك�ون على أيدهيم ففي

هنج البالغة :خطبة  « :128كأين أراهم قوم ًا كأن وجوههم املجان املطرقة ،يلبس�ون الس�ـرق
والديباج ،ويعتقبون اخليل العتاق ،ويكون هناك اس�تحرار قتل ،حتى يمشـي املجروح عىل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املقتول ،ويكون املفلت أقل من املأسور! فقال له بعض أصحابه :قد أعطيت يا أمرياملؤمنني

علم الغيب ،فضحك×وقال للرجل وكان كلبي ًا :يا أخا كلب ،ليس هو بعلم غيب ،وإنام
هو تعلم من ذي علم .وإنام علم الغيب علم الساعة وما عده اهلل سبحانه بقوله :إ َّن َ
اهلل ِع ْن َد ُه
ِ
َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ
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ح
ر
األ
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ا
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ام وما تد ِر ي نفس ماذا تك ِس���ب غدا وما تد ِر ي
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ُ
وت إ ّن َ
ّ ْ
َ ٌ
اهلل َع ِل ٌمي خ ِب ٌير .فيعلم اهلل س�بحانه ما يف األرحام من ذكر أو أنثى،
نف���س ِب���أ ِي أر ٍ
ضت ِ
وقبيح أو مجيل ،وسخي أو بخيل ،وشقي أو سعيد ،ومن يكون من النار حطب ًا ،أو يف اجلنان
للنبيين مرافق ًا .فهذا علم الغيب الذي اليعلمه أحدٌ إال اهلل ،وما س�وى ذلك فعلم علمه اهلل
نبيه‘ فعلمنيه ،ودعا يل بأن يعيه صدري ،وتضطم عليه جوانحي» .انتهى.

وروى نح�وه احلاك�م ،474/4:وصحح�ه ،ق�ال« :عن بري�دة أن النبي‘ق�ال :جيئ قوم

صغ�ار العي�ون ع�راض الوج�وه كأن وجوههم اجلح�ف ،فيلحقون أهل اإلسلام بمنابت
الش�يح! كأين أنظ�ر إليه�م وق�د ربطوا خيوهلم بس�واري املس�جد ،فقيل لرس�ول اهلل ‘:

يا رسول اهلل من هم؟ قال :الرتك» انتهى.

فهذا إخبار بغزو املغول لبالد املسلمني ،ويصح عده من عالمات الظهورالبعيدة ال القريبة.

وق�د روى عنه�م ابن مح�اد ع�دد ًا م�ن النص�وص ق�ال يف الفت�ن« :220/1:ع�ن مكح�ول
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ع�ن النبي‘ق�ال :للترك خرجتان خرج�ة خيربون آذربيج�ان ،والثانية يربط�ون خيوهلم
بالفرات ،الترك بعدها..

عن أرطاة قال :يقاتل الس�فياين الرتك ،ثم يكون اس�تئصاهلم على يدي املهدي ،وهو أول

ل�واء يعقده املهدي يبعث�ه إىل الرتك ..عن عبد اهلل بن عمرو ق�ال :بقيت من املالحم واحدة،

أوهل�ا ملحمة الرتك باجلزيرة» .وابن محاد ،273/1:و ،677/2:و ،683وابن طاووس ،99/و191و.370

ويش�بهه رواية عبد الرزاق« :380/11:عن ابن مسعود قال :كأين بالرتك قد أتتكم عىل براذين
جمذم�ة «مقصوصة» اآلذان حتى تربطها بش�ط الف�رات».ورواه الطرباين الكبير ،192/9:واحلاكم:

 475/4وجممع الزوائد312/7:

الترك في معركة قرقيسيا
وم�ن حدي�ث الرتك ،معركتهم مع الس�فياين يف قرقيس�ا ،وه�ي معركة موع�ودة تكون قرب

ظهوراإلم�ام امله�دي× .وتقدم�ت بع�ض أحاديثه�ا يف فص�ل بالد الش�ام ،وإس�م قرقيس�يا
مع�رب عن كركيس�يا بمعنى حلب�ة اخليل ،ولعله�ا كلمة روماني�ة ،وتقع عىل احلدود الس�ورية

العراقية الرتكية ،ويوجد بقايا مدينة تعرف هبذا اإلس�م عند مصب هنر اخلابور ،قرب دير الزور
الس�ورية «معجم البلدان .»328/4:وتقع قرب التل األبيض ،ورأس العني ،وعندمها آبارالنفط

الس�ورية .وق�د وصفته�ا روايات مص�ادر الطرفني بأهن�ا معركة عظيم�ة ،وتفاوتت يف تس�مية
األط�راف املتصارعة فيها ،فذكرت منهم الرتك ،والس�فياين ،والروم ،وبني العباس ،وبني أمية،

والقيس�ية ،واملرواين .ومل تذكر روايات أهل البيت^ أن املهدي×أو ش�يعته طرف فيها .أما

سببها فجعلته بعض الروايات كنز ًا يظهر يف جمرى الفرات ،واخلالف عليه بني السفياين والرتك
والروم .وذكر بعضها أن السفياين يشارك فيها ثم يتوجه اىل العراق.

وم�ن رواياهت�ا يف ال�كايف:295/8:أن اإلم�ام الباقر×قال مل ُيسرَّ « :يا ُميََّس�رَّ ُ كم بينكم وبني
قرقيس�ا؟ قل�ت :ه�ي قريب عىل ش�اطئ الف�رات .فق�ال :أما إنه س�يكون هبا وقع�ة مل يكن

مثلها منذ خلق اهلل تبارك وتعاىل السماوات واألرض ،وال يكون مثلها ما دامت السماوات
واألرض مأدبة للطري ،تش�بع منها س�باع األرض وطيور السامء! هيلك فيها قيس وال يدعى
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هلا داعية .قال :وروى غري واحد وزاد فيه :وينادي مناد هلموا إىل حلوم اجلبارين».

ويف ال�كايف :278/8:عن اإلم�ام الصادق×قال«:إن هلل مائدة ويف رواية مأدبة بقرقيس�ياء
ِ
�ع مطل�ع م�ن السماء فين�ادي :يا طري السماء وي�ا س�باع األرض ،هلموا إىل الش�بع من
َي َّطل ُ
حلوم اجلبارين».

ويف الكايف ،303/8:عن عبد اهلل بن أيب يعفور قال« :قال يل أبو جعفر× :إن لولد العباس

وامل�رواين لوقعة بقرقيس�ياء يش�يب فيها الغالم احلَ َ�ز َّور ،يرفع اهلل عنه�م النرص ،ويوحي إىل

طري السامء وسباع األرض إشبعي من حلوم اجلبارين ثم خيرج السفياين».

وروى املفي�د&يف اإلختص�اص« :255/ع�ن جابر اجلعف�ي قال :ق�ال يل أبو جعفر×:

ي�ا جاب�ر إلزم األرض وال حترك ي�د ًا وال رج ً
ال حتى ترى عالم�ات أذكرها لك إن أدركتها:

أوهلا اختالف ولد فالن ،وما أراك تدرك ذلك ،ولكن حدث به بعدي...فأول أرض خترب
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الش�ام خيتلفون عند ذلك عىل ثالث رايات :راية األصهب ،وراية األبقع ،وراية الس�فياين،
فيلقى السفياين األبقع فيقتتلون فيقتله ومن معه ويقتل األصهب ،ثم اليكون مهه إال اإلقبال

نحو العراق ،ويمر جيشه بقرقيسا ،فيقتلون هبا مائة ألف رجل من اجلبارين».

والظاهر أن الرتك هنا ترك تركيا وليس غريهم ،وقد ذكرت بعض الروايات أهنم ينزلون قبل

خروج الس�فياين اجلزيرة ،أي جزيرة ربيعة أو ديار بكر القريبة من قرقيس�يا .وأن الروم ينزلون
الرملة ،رملة مرص ،أو رملة فلسطني.

ونالحظ أن رواية الكايف« »303/8ذكرت أن طرفيها ولد العباس واملرواين ألهل البيت^،

ثم قالت :ثم خيرج السفياين ،أي خيرج أثناء معركة قرقيسيا ،ويشارك فيها!

وق�د ربطت عدة روايات معركة قرقيس�يا بكنز خمتلف علي�ه ،منها روايات ابن محاد،239/1:

و ،235و،611عن النبي‘ قال« :ينحرس الفرات عن جبل من ذهب وفضة ،فيقتل عليه من

كل تسعة سبعة .فإن أدركتموه فال تقربوه...

الفتن�ة الرابع�ة ثامنية عرش عام� ًا ،ثم تنجيل حني تنجلي وقد انحرسالف�رات عن جبل من

ذهب ،تنكب عليه األمة فيقتل من كل تسعة سبعة».

ولو صحت أحاديث الكنز املذكور ،فيحتمل أن يكون منبع نفط ،أو منجم ذهب يكتشف هناك،
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ويكون موضع خالف بني الدول الثالث أو فئات معها .والظاهر أن الرتك الذين هم طرف مقابل
السفياين يف هذه املعركة ،هم أهل تركيا الفعلية ،ألن النزاع عىل ثروة عند حدود سوريا وتركيا.

الرواية المنسوبة الى ابن مازيار
وه�ي رواي�ة طويلة رواه�ا يف كامل الدي�ن 465/2:عن لقائ�ه باإلمام امله�دي×يف غيبته يف

م�كان قرب الطائف ،وأن اإلمام×أخربه بعالمات ظهوره املقدس وفيها عبارة تتعلق بالرتك

وه�ي« :ي�ا اب�ن مهزيار كيف خلفت إخوان�ك يف العراق؟ قلت :يف ضن�ك عيش وهناة ،قد

تواترت عليهم س�يوف بني الش�يصبان .فقال :قاتلهم اهلل أنى يؤفكون،كأين بالقوم قد قتلوا
يف ديارهم وأخذهم أمر رهبم لي ً
ال وهنار ًا .فقلت :متى يكون ذلك يا ابن رسول اهلل؟ قال :إذا
حيل بينكم وبني سبيل الكعبة بأقوام الخالق هلم واهلل ورسوله منهم براء ،وظهرت احلمرة

يف السماء ثالث� ًا ،فيه�ا أعم�دة كأعم�دة اللجني تتألأل ن�ور ًا ،وخي�رج الرسويش م�ن أرمنية
وآذربيجان يريد وراء الري اجلبل األسود املتالحم باجلبل األمحر ،لزيق جبل طالقان ،فيكون
بينه وبني املروزي وقعة صيلامنية يش�يب فيها الصغري وهيرم منها الكبري ،ويظهرالقتل بينهام،
فعندها توقعوا خروجه إىل الزوراء فال يلبث هبا حتى يوايف باهات ،ثم يوايف واس�ط العراق

فيقي�م هب�ا س�نة أو دوهنا ،ثم خي�رج إىل كوفان فيكون بينه�م وقعة من النج�ف إىل احلرية إىل

الغري ،وقعة شديدة تذهل منها العقول ،فعندها يكون بوار الفئتني وعىل اهلل حصاد الباقني.
َ
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َ
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م
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ِ
بينام جاء نصها يف غيبة الطويس«:159/وس�ألني عن أهل العراق ،فقلت س�يدي قد ألبسوا
جلب�اب الذل�ة ،وهم بني القوم أذالء! فق�ال يل :يا ابن مازيار لتملكوهن�م كام ملكوكم وهم
يومئذ أذالء ،فقلت :سيدي لقد بعد الوطن وطال املطلب ،فقال :يا ابن مازيار أيب أبو حممد

عه�د إ َّيل أن ال أج�اور قوم� ًا غضب اهلل عليه�م ولعنهم وهلم اخلزي يف الدني�ا واآلخرة وهلم
عذاب أليم ،وأمرين أن ال أس�كن من اجلبال إال وعرها ومن البالد إال عفرها ،واهلل موالكم
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أظه�ر التقي�ة فوكلها يب ،فأن�ا يف التقية إىل يوم يؤذن يل فأخرج .فقلت :يا س�يدي متى يكون
ه�ذا األم�ر؟ فقال إذا حيل بينكم وبني س�بيل الكعبة ،واجتمع الش�مس والقمر ،واس�تدار

هبام الكواكب والنجوم ،فقلت متى يا ابن رس�ول اهلل؟ فقال يل :يف س�نة كذا وكذا خترج دابة

األرض من بني الصفا واملروة ومعها عصا موسى وخاتم سليامن ،تسوق الناس إىل املحرش».
ويف رواي�ة دالئل اإلمامة« :296/ثم قال ي�ا ابن املهزيار ومد يده :أال أنبؤك اخلرب؟ إذا قعد

الصب�ي ،وحت�رك املغريب ،وس�ار العامين ،وبويع الس�فياين ،يؤذن لويل اهلل فأخ�رج بني الصفا
واملروة يف ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،فأجئ إىل الكوفة وأهدم مس�جدها وأبنيه عىل بنائه
األول ،وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة ،وأحج بالناس حجة اإلسلام ،وأجئ إىل يثرب...

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فيومئذ اليبقى عىل وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه لإليامن .قلت يا س�يدي ما يكون
مُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
بع�د ذل�ك؟ قال :الكرة الكرة الرجعة الرجعة ،ثم تال هذه اآلي�ةّ :ث َر َد ْدنا لك ُم الك َّرة َعل هْ ِي ْم
َ َ ُ َ
ْ ُ ََْ َ ً
َوأ ْم َد ْدنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن َني َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا».
أق�ول :ال يمك�ن األخ�ذ هب�ذه الرواية ألن س�ندها غريت�ام ،واملوثق م�ن آل مهزي�ار هو عيل
ب�ن مهزيار&وق�د تويف قبل الغيب�ة ،فال بد أن تك�ون الرواية عن أح�د أوالده أو أوالد أخيه،

ويف توثيقه كالم!

قال الس�يد اخلوئي&يف معجم رجال احلدي�ث« :212/13:ومن الغريب أن بعضهم توهم

بق�اءه إىل زم�ان الغيبة أيض� ًا ،وذلك بتخيل أن عيل بن مهزيارهو عيل ب�ن إبراهيم بن مهزيار
املتقدم ،الذي ترشف بخدمة اإلمام احلجة سلام اهلل عليه ،وهذا التوهم بمكان من الفساد،

فإن�ك قد عرفت أن قصة تش�ـرف عيل بن مهزيار بخدمة اإلمام×غير ثابتة ،وعىل تقدير
الثبوت فهو ابن مهزيار ال نفسه ،وقد رصح الصدوق يف املشيخة والنجايش والشيخ يف ذكر

طريقهام بأنه إبراهيم بن مهزيار أخو عيل بن مهزيار».

وه�ذا كاف يف س�قوط الرواي�ة ،فكيف إذا أضفن�ا التف�اوت والتهافت يف نصه�ا والبعد عن

عالم�ات الظهور .فالس�ؤال يف رواي�ة كامل الدين عن هلاك الظاملني العباس�يني ،وجاء جوابه
بأح�داث تتعل�ق بالعباسين يف عرصه�ا ،وال عالق�ة هل�ا بعالم�ات الظه�ور .أم�ا رواي�ة غيب�ة

الط�ويس ففيها فقرة ع�ن عالمات الظهور ،لكنها جمملة من ناحي�ة ،وألهنا جعلت دابة األرض
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من العالمات ،وهو شذوذ عن روايات أهل البيت^ ألهنا من عالمات القيامة ال الظهور!

وأم�ا رواية دالئل اإلمامة ففيها عالمات معروفة وردت يف غريها ،والذي يتعلق منها بالرتك

قوله« :وخيرج الرسويش من أرمنية وآذربيجان يريد وراء الري اجلبل األسود املتالحم باجلبل

األمح�ر لزي�ق جبل طالقان» .وهذا وص�ف حلركة جيش من أرمينية وباك�و ،يتجه نحو طهران
وبغ�داد ،يف طري�ق حركة اجليوش يف ذلك العرص ،فإن صحت فهي عن حدث يف ذلك العرص.

رايات الترك المؤيدة لإلمام المهدي×
روى النعامين يف الغيبة ،274/عن اإلمام الصادق×«أن أمرياملؤمنني×حدث عن أشياء

تكون بعده إىل قيام القائم ،فقال احلسني :يا أمرياملؤمنني متى يطهر اهلل األرض من الظاملني؟
فقال أمرياملؤمنني× :ال يطهر اهلل األرض من الظاملني حتى يسفك الدم احلرام .ثم ذكر أمر

بني أمية وبني العباس يف حديث طويل ،ثم قال :إذا قام القائم بخراسان ،وغلب عىل أرض

كوف�ان وملتان ،وجاز جزيرة بن�ي كاوان ،وقام منا قائم بجيلان ،وأجابته اآلبر والديلامن،
وظهرت لولدي رايات الرتك متفرقات يف األقطار واجلنبات ،وكانوا بني هنات وهنات.

إذا خربت البرصة ،وقام أمري األمرة بمرص ،فحكى×حكاية طويلة ،ثم قال :إذا جهزت

األل�وف ،وصف�ت الصفوف وقتل الكبش اخلروف ،هناك يقوم اآلخ�ر ويثور الثائر وهيلك

الكاف�ر ،ث�م يقوم القائم املأمول ،واإلمام املجهول ،له الش�ـرف والفضل ،وهو من ولدك يا
حسين ال اب َن مثل�ه ،يظهر بني الركنني ،يف دريسين باليين ،يظهرعىل الثقلين ،واليرتك يف

األرض دمني .طوبى ملن أدرك زمانه ،وحلق أوانه ،وشهد أيامه».

أقول :القائم بخراسان :قد يقصد اخلراساين الذي يقوم قرب ظهوراملهدي×.

و ُملتان :بضم امليم وسكون الالم بلد قرب غزنة حسب معجم البلدان « »189/5وهو اآلن إقليم

يف باكستان ،ومل نجد فيه جزيرة بني كاوان ،نعم يوجد كاودان وكاوردان ومها قريتان يف طربستان من
قرى آمل .وثوبني دريسني :أي باليني .وقوله :ال يرتك يف األرض دمني :قد يكون تصحيف ًا ِ
لدينني،

وق�د يك�ون معن�اه ما رواه يف املحاس�ن ،87/عن اإلم�ام الصادق×« :دمان يف اإلسلام حالل،

اليقيض فيهام أحد بحكم اهلل حتى يقوم قائمنا ،الزاين املحصن يرمجه ،ومانع الزكاة يرضب عنقه».
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واآلب�ر :قري�ة يف سجس�تان «معج�م البل�دان .»49/1:وديلمان :نس�بة إىل الديل�م أو مجع�ه بلغة

الف�رس ،من ق�رى أصبهان « معجم البل�دان .»544/2:ومعن�اه أن هذه املناطق تس�تجيب للداعي

اىل أهل البيت^يف كيالن.

وال�ذي يتعل�ق بالترك قول�ه×« :وظهرت لول�دي رايات الترك متفرق�ات يف األقطار

واجلنب�ات» .وه�و يدل عىل حتفز مجاع�ات من الرتك يف عدة مناطق لنصرة اإلمام× ،ويظهر
أنه يكون بعد النداء السماوي وإعالن ظهوره× .كام ت�دل بقية الروايات ،ويكون دور الرتك

الضغط عىل الفئة املخالفة لإلمام×يف إيران.

حركة الترك الممهدة في آذر بيجان
أهم حركة إجيابية للرتك وأصحها سند ًا :حترك ترك آذربيجان إيران يف سنة الظهور .فقد رواه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

النعامين يف الغيبة200/و« :271عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال :إنه قال يل أيب× :ال

بد لنا «ر» من آذربيجان ال يقوم هلا ش�ئ ،وإذا كان ذلك فكونوا أحالس بيوتكم وا ْل ُبدُ وا ما

لبدنا ،فإذا حترك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبو ًا ،واهلل لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام يبايع
الناس عىل كتاب جديد عىل العرب شديد .وقال:ويل لطغاة العرب من رش قد اقرتب».
أق�ول :روت بع�ض املصادر ه�ذا احلديث بلفظ« :ال بد ٍ
لن�ار من آذربيج�ان» .وقد تصورها

اب�ن طاووس&«املالح�م والفت�ن »370/وغيره أهنا نار تظهرهن�اك .والصحيح أهن�ا حركة متهد

لظهوره×ولف�ظ احلدي�ث« :ال ب�د لنا م�ن آذربيجان» وليس لن�ار .ويدل عليه أن س�ياقه يف

عالم�ات ظهور اإلمام املهدي×وفيه توجيه للش�يعة بأن يتحركوا بع�د ظهور هذه احلركة يف
آذربيجان .وهذا هو القيام املوعود لإليرانيني يف س�نة ظهوره× ،يف حديث اإلمام الباقر×

ال�ذي رواه النعماين ،273/عن أيب خالد الكابيل عنه×ق�ال« :كأين بقوم قد خرجوا باملرشق

يطلب�ون احل�ق فال يعطون�ه ،ثم يطلبونه فلا يعطونه ،ف�إذا رأوا ذلك وضعوا س�يوفهم عىل

عواتقه�م ،فيعط�ون ما س�ألوه فلا يقبلونه حت�ى يقوم�وا ،وال يدفعوهن�ا إال إىل صاحبكم.
قتالهم شهداء .أما إين لو أدركت ذلك الستبقيت نفسـي لصاحب هذا األمر».

وقد أس�ند اإلم�ام الصادق×حديثها اىل أبيه اإلم�ام الباقر×املعروف بأخب�ار املغيبات،
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وأن�ه ق�ال إن حرك�ة آذربيج�ان ال ب�د منها للظه�ور املقدس ،ألهن�ا املرحلة األخيرة من حركة

أهل املرشق ،ووقتها سنة الظهور.

وتشير الرواية اىل أن بعض ش�خصيات هذه احلركة منصوبون من قبل املهدي× كالقائم

بخراسان والقائم بجيالن ،وأن اجليالين سيد هاشمي للتعبريعنه قائم منا.

وتدل رواية النعامين ،274/اىل أن رايات الرتك ترتفع داعية لإلمام املهدي× ،فقد جاء فيها:

«وقام منا قائم بجيالن ،وأجابته اآلبر والديلامن ،وظهرت لولدي رايات الرتك متفرقات يف
األقطار واجلنبات».

وق�د ذكرن�ا يف فص�ل دور إي�ران ،املخ�اض الداخلي ال�ذي حي�دث يف إي�ران بين مؤي�دي

اإلمام املهدي×وبني خمالفيهم ،وأن ترك آذربيجان اإليرانيني يكونون عام ً
ال حاسم ًا إلنجاح
حركة املؤيدين لإلمام× ،وتسليمه راية إيران.

ً

تحرك األتراك تاييدا لإلمام المهدي×
م�ن الطبيع�ي بمنط�ق األح�داث أن تك�ون تركي�ا يف طليع�ة البلاد الت�ي تتأث�ر بظه�ور

اإلمام املهدي×فيتحرك أهلها يف مظاهرات ،ويكون مطلبهم حكومة مؤيدة له .وأن يتعاظم
هذا التأثري عندما يصل×اىل العراق ويتخذه عاصمته.

وبس�بب تأييد الش�عب الرتكي لإلمام×يصبح اإلمام طرف ًا يف الوضع الداخيل ،وهبذا نفهم

حديث أرطاة بن املنذر بن األسود السكوين«:أول لواء يعقده املهدي يبعثه إىل الرتك فيهزمهم،
ويأخذ ما معهم من السبي واألموال ،ثم يسري إىل الشام فيفتحها» .ابن محاد.128/

وحيتم�ل أن أرطاة س�معه منه×ومل يرصح فقد كانت له مكانة عند الس�لطة وتويف س�نة ،163

وروى عن�ه البخ�اري وأب�و داود والنس�ائي واب�ن ماج�ة« .هتذي�ب التهذي�ب .»173/1:لك�ن توج�د

يف النص غري إرس�اله مش�كلة تصوي�ره للرتك كأهنم جيش ُيغريعىل املس�لمني ويأخذ منهم س�بي ًا،

وق�د يك�ون ذل�ك إضاف�ة م�ن ال�راوي ألن بع�ض املص�ادر اكتف�ت بالفق�رة األوىل ،فيحتمل أن
يرسل اإلمام املهدي×أحد أصحابه اىل تركيا حلل مشكلة شعبها مع السلطة ،وقد يكون معه قوة
عسكريةرمزية،وينجحيفمهمتهوتتشكلدولةيفتركيامواليةله،قبلأنيتوجهاىلمعركتهمعالسفياين.

**
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الفصل الثالثون

معالم دولة العدل
معالم دولة العدل اإللهي على يد املهدي×

الطورالجديد للحياة البشرية على يد اإلمام×
تدخ�ل احلي�اة على ي�د اإلم�ام املهدي×طور ًا جدي�د ًا باملعن�ى الكام�ل للكلمة ،س�وا ًء يف

معرف�ة اإلنس�ان للك�ون ولنفس�ه أو يف علوم�ه أو يف هدف�ه وطريق�ة عيش�ه.ويكفي أن نقرأ أن
اإلمام×يضي�ف اىل العل�وم يف عرصه مخس� ًا وعش�ـرين ضعف� ًا ،وذلك قفزة يف تق�دم العلوم
واحلياة اإلنسانية عىل األرض بجميع مرافقها.

ففي اخلرائج ،841/2:عن اإلمام الصادق×قال« :العلم سبعة وعرشون جز ًء ،فجميع ما

جاءت به الرس�ل جزءان ،فلم يعرف الناس حت�ى اليوم غري اجلزءين ،فإذا قام القائم أخرج

اخلمسة والعرشين جز ًء ،فبثها يف الناس وضم إليها اجلزئني حتى يبثها سبعة وعرشين جز ًء».
وهذا احلديث وإن كان ناظر ًا إىل علوم األنبياء والرس�ل^من العلم باهلل س�بحانه ورسالته

واآلخرة ،لكنه يش�مل العلوم الطبيعي�ة التي ورد أن األنبياء^علم�وا الناس أصوهلا وفتحوا
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هل�م أبواهبا ،وق�د ورد أن إدريس×ع َّلم الناس اخلياطة ،وعلمه�م نوح×النجارة وصناعة

السفن ،وداود وسليامن صناعة الدروع..الخ.

فاملقص�ود بالعل�م هنا يش�مل علوم الدين والطبيعة ،وأن نس�بة ما يك�ون يف أيدي الناس من

العلوم إىل ما يعلمهم إياه× نسبة اثنني إىل مخس وعرشين! ولنا أن نتصور احلياة إذا تطورعلم
الطب والفضاء مثالً ،مخس ًا وعرشين ضعف ًا؟!

ويف كمال الدين ،674/2:ع�ن الصادق×قال«:إذا تناهت األم�ور إىل صاحب هذا األمر

رف�ع اهلل تبارك وتعاىل له كل منخفض من األرض وخفض له كل مرتفع ،حتى تكون الدنيا

عنده بمنزلة راحته .فأيكم لو كانت يف راحته شعرة مل يبرصها».

وعن اإلمام الصادق×قال« :إن املؤمن يف زمان القائم وهو باملرشق لريى أخاه الذي يف

املغرب .وكذا الذي يف املغرب يرى أخاه الذي يف املرشق».

وروي ع�ن اإلمام الباقر×أن�ه قال« :كأين بأصحاب القائم وقد أحاطوا بام بني اخلافقني،

لي�س ش�ئ إال وه�و مطيع هل�م ،حتى س�باع األرض وس�باع الطير تطلب رضاه�م ،وكل

وتقول:م�ر يب اليوم رج�ل من أصح�اب القائم».
ش�ئ .حتى تفخ�ر األرض على األرض
َّ

«كامل الدين.»673/2:
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وعنه×« :إن قائمنا إذا قام مد اهلل لش�يعتنا يف أسماعهم وأبصارهم حتى ال يكون بينهم

وبينه بريد يكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه وهو يف مكانه»« .الكايف.»241/8:

وتقدم من دالئل اإلمامة ،249/يف فصل أصحاب اإلمام×« :إذا قام قائمنا بعث يف أقاليم

األرض...فيقول :عهدك يف كفك واعمل بام ترى».

وقد يكون ذلك عىل نحو اإلعجاز والكرامة هلم ،أو يكون بوسائل متطورة.وورد أن للمهدي

علوم ًا مذخورة حتت بالطة يف أهرام مرص ،اليصل إليها أحد قبله« .كامل الدين.»565/

يلهم اهلل اإلمام المهدي × العلوم
يف كمال الدين« :653/2:عن جابر ،عن أيب جعفر×ق�ال :إن العلم بكتاب اهلل عز وجل

وسنة نبيه‘لينبت يف قلب مهدينا كام ينبت الزرع عىل أحسن نباته .فمن بقي منكم حتى يراه

فليقل حني يراه :السالم عليكم يا أهل بيت الرمحة والنبوة ،ومعدن العلم ،وموضع الرسالة».
ويف غيب�ة الط�ويس« :282/عن جابر عن أيب جعفر× :من أدرك منكم قائمنا فليقل حني

يراه :السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ،ومعدن العلم ،وموضع الرسالة».

في عصر اإلمام×يتغير نوع الطاقة واإلضاءة
ت�دل أحاديث عىل تغري ن�وع النور والطاقة ومصدرمها ،وال يبعد أن يكون ذلك بطرق علمية

جديدة .ففي تفسير القمي« :253/2:عن املفضل أنه س�مع اإلمام الصادق×يقول يف قوله
َْ َ
تعاىلَ :وأش َ���رق ِت األرض ِب ُن ِور َر هِّ َب���ا :رب األرض يعني إمام األرض ،فقلت :فإذا خرج يكون
ماذا؟ قال :إذ ًا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ،وجيتزئون بنور اإلمام»!
ويف دالئل اإلمامة 241/و« :260عن املفضل بن عمر اجلعفي قال:س�معت أبا عبداهلل×

يقول :إن قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور رهبا ،واستغنى العباد عن ضوء الشمس ،وصار
اللي�ل والنه�ار واحد ًا ،وذهبت الظلمة ،وعاش الرجل يف زمانه ألف س�نة يولد يف كل س�نة

غالم اليولد له جارية ،يكسوه الثوب فيطول عليه كلام طال ،ويتلون عليه أي لون شاء».

أق�ول :إن صح هذا احلدي�ث فمعناه أن اهلل تع�اىل ُيعلم اإلمام×أس�اليب جديدة لإلضاءة
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والطاقة ،أو ُي َف ِّعل خصوصية يف ش�خصيته ×توجب إضاءة األرض .وأن معدل العمر يرتفع

ويتحكم الوالدان يف جنس املولود ،وأن من يفضل الصبي عىل البنت يولد له ألف ذكر.

ويتصل أهل األرض بأهل الكواكب األخرى
يف البصائ�ر« :429/عن اإلمام الباقر×قال :إن ذا القرنني قد ُخيرِّ بني الس�حابني فاختار
الذل�ول ،و ُذخ�ر لصاحبكم الصعب .قال قلت :وما الصعب؟ قال :ما كان من س�حاب فيه
رع�د وصاعق�ة أو برق ،فصاحبكم يركبه .أ َما إنه سيركب الس�حاب ويرقى يف األس�باب،
مخس عوامر ،واثنان خرابان».
أسباب الساموات السبع واألرضني السبعٌ ،

ويف البصائر« :409/عن اإلمام الصادق×قال :إن اهلل خيرَّ ذا القرنني الس�حابني الذلول

والصع�ب ،فاخت�ار الذلول ،وهو ما ليس في�ه برق وال رعد ،ولو اخت�ار الصعب مل يكن له
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ذلك ،ألن اهلل ادخره للقائم».

أق�ول :يشير قوله×بأن مخس� ًا من األرضني معم�ورة ،إىل أن�ه يتم اإلتص�ال بمجتمعاهتا!
���ن َواأل ْنس إن ْاس َ���ت َط ْع مُ ْت َأ ْن َت ْن ُف ُذوا م ْن َأ ْق َطار َّ
ب�ل ت�دل اآلية القرآنيةَ :يا َم ْع َش َ���ر ْ ج ّ
ات
الس َ���م َاو ِ
ِ
ال ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َواألرض َف ْان ُف ُذوا ال َت ْن ُف ُذ َ
ون ِإال ِب ُسل َط ٍان ،عىل أن اإلنسان باستطاعته أن ينفذ من أقطار الساموات
واألرض املنظ�ورة اىل خارجه�ا م�ن آف�اق الكون األخ�رى! وهذا يعني أن احلي�اة عىل األرض
تدخل مرحلة جديدة أوجها اإلنفتاح عىل عامل اآلخرة واجلنة ،الذي يتحرك عامل الشهادة بزمانه

ومكانه وأشيائه نحوه ليلتقي به.

وتقدميففصلأصحاباملهدي×عناإلمامالباقر×«:إنذاالقرننيكانعبد ًاصاحل ًا،ناصح اهلل

س�بحانه فناصحه ،وسخر له السحاب وطويت له األرض ،وبسط له يف النور فكان يبرص بالليل

كام يبرص بالنهار ،وإن أئمة احلق كلهم قد سخر اهلل تعاىل هلم السحاب ،وكان حيملهم إىل املرشق

واملغرب ملصالح املسلمني ،وإلصالح ذات البني ،وعىل هذا حال املهدي×» « .اخلرائج.»930/2:

وهب�ذا يمكن�ك أن تفه�م «الرجع�ة» وع�ودة ع�دد م�ن األنبي�اء واألئمة^ونزوهل�م اىل

األرض ،زائري�ن ،أو ليحكم�وا بع�د امله�دي× .وه�ذه نماذج م�ن أحاديثه�ا :ع�ن اإلم�ام
َ َّ
َ ُّ َ ىَ
َ َ َ َ َ ُْ
���اد؟
زي�ن العابدي�ن× يف قول�ه تع�اىلِ :إ ّن ال ِ
���ذي ف َ���رض عل ْي���ك الق ْ���ر َآن ل َ���رادك ِإل َم َع ٍ
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قال« :يرجع إليكم نبيكم‘»« .البحار.»56/53:
ُ
َ َ ْ َ حَ ْ ُ ُ ْ ُ ّ َّ َ ْ ً َّ ْ َ ّ
���ن ُيك ِذ ُب
وع�ن الصادق×أنه «س�ئل ع�ن قوله تعاىل :و يوم نش���ر ِم���ن ك ِل أم ٍة فوجا مِم
بآيا ِت َن���ا َف ُه ْ���م ُي َوز ُع َ
���ون؟ فق�ال :ما يق�ول الناس فيه�ا؟ قلت يقولون إهن�ا يف القيام�ة .فقال:
ِ
حيشر اهلل يف القيامة م�ن كل أمة فوج ًا ويرتك الباقني؟! إنام ذل�ك يف الرجعة ،فأما آية القيامة
َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ً
ن ْم أحدا.اىل قوله:موعد ًا»« .البحار.»40/53:
فهذه:وحشرناهم فلم نغ ِادر ِم

وع�ن أيب بصير قال«:قال يل أبو جعفر× :ينكر أهل الع�راق الرجعة؟ قلت :نعم .قال:

أم�ا يقرؤون القرآن»« .البصائر .»25/وعن زرارة قال« :س�ألت أبا عبد اهلل×عن هذه األمور
ْ َ َّ
مَ
العظام من الرجعة وأش�باهها فقال :إن هذا الذي تس�ألون عنه مل جيئ أوان�هَ :بل كذ ُبوا مِ َبا ْل
مَ ْ َ ْ ُ
ْ
ُي ِح ُيطوا ِب ِعل ِم ِه َو َّلا َيأ هِ ِت ْم تأ ِو يل ُه»« .البحار.»40/53:
ويف رواي�ة « :إن الرجعة ليس�ت بعامة وهي خاصة ،اليرج�ع إال من محُ ض اإليامن حمض ًا،

أو محُ ض الرشك حمض ًا»« .البحار »36/53:وستأيت بقية أحاديثها.

رجعة بعض المؤمنين إلى الدنيا
َّ َ ْ
اهلل اش َت َر ى
العيايش« :112/2:عن أيب بصري ،عن أيب جعفر×قال سألته عن قول اهللِ :إن
مْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ هَ ُ َ
ََْ ُُ َ َ ُْ َُ َ َ ْ ً
ال ْم بأ َّن هَ ُل ُ���م ْ ج َ
ال َّن َة ُي َقا ِت ُل َ
ن َ ْ َ َْ
ون ف َ
َ ُ
س
اهلل فيقتلون و يقتلون وعدا
���ب
يل ِ
ِمن الؤ ِم ِني أنفس���هم وأمو ِ
ِي ِ ِ
َّ ْ َ َ ْ
ََْ َّ ً
ُْ
ي���ل َوالق ْر ِآن؟ قال :يعني يف امليثاق .قال :ثم ق�رأت عليه :الت َِّائ ُب َ
ون
ن
ج
علي ِ���ه حق���ا ِ يف التور ِاة و ِاأل ِ ِ
ال َعابِدُ ون ،فقال أبو جعفر:ال ،ولكن اقرأها :التائبني العابدين .وقال :إذا رأيت هؤالء فعند

ذلك هؤالء اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم يعني يف الرجعة».

ورواه العي�ايش ،113/2:وفي�ه« :ما من مؤمن إال وله ميت�ة ،من مات بعث حتى يقتل ومن

قتل بعث حتى يموت».

و روي العيايش«:112/2:ع�ن زرارة قال:كره�ت أن أس�أل أب�ا جعف�ر×يف الرجع�ة،

فاحتلت مس�ألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي فقلت :جعلت فداك أخربين عمن قتل مات؟ قال:

املوت موت والقتل قتل ،قال :فقلت له :ما أحد يقتل إال مات! قال :فقال :يا زرارة قول اهلل
َ
مُ َ ُ ْ
ََ ْ َ َ َ ُ َ
ات أ ْو ق ِتل .وقالَ :ول ِ ْنئ ُم ّ ْت أ ْو ق ِتل مُ ْت
أصدق من قولك ،قد فرق بينهام يف القرآن ،قال :أف ِإن م
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ون .لي�س كام قل�ت يا زرارة ،املوت م�وت والقتل قتل ،وقد ق�ال اهلل :إ َّن َ
ىَ اهلل ْت َش ُ���ر َ
اهلل
ِإل ل ِ
ِ
َ
َ
َ
َ مْ ُ ْ نَ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ هَ ُ ْ َّ هَ ُ ُ ْ َ َ َ
ْ َ
ال ّنة..اآلية .ق�ال :فقلت له :إن اهلل يقول:
اش���ت َر ى ِمن الؤ ِم ِني أنفس���هم وأموالم ِبأن لم ج
ُ
ُك ّل َن ْف���س َذا ِئ َق ُ���ة مْ َ
ال ْ���و ِت ،أفرأيت من قتل مل يذق املوت؟ قال :فقال :ليس من قتل بالس�يف
ٍ
كمن مات عىل فراشه ،إن من قتل ال بد من أن يرجع إىل الدنيا حتى يذوق املوت».

رجعة بعض الشهداء إلى الدنيا
خمتصر البصائ�ر« :17/ع�ن جابر ب�ن يزيد ،ع�ن أيب جعفر×ق�ال :ليس م�ن مؤمن إال

ول�ه قتل�ة وموتة ،إنه م�ن قتل نرشحتى يم�وت ،ومن م�ات نرشحتى يقتل ،ث�م تلوت عىل
ُ
أيب جعفر×ه�ذه اآليةُ :ك ّل َن ْفس َذا ِئ َق ُة مْ َ
ال ْو ِت .فقال :ومنش�ورة .قلت :قولك ومنش�ورة
ٍ
م�ا هو؟ فقال :هكذا أنزل هبا جربئيل×عىل حممد‘كل نفس ذائقة املوت ،ومنش�ورة،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فاجر إال وينرش ،أما املؤمنون فينرشون إىل قرة أعينهم،
ث�م ق�ال :ما يف هذه األمة أحد ٌّبر وال ٌ
َ
هَ
َ
وأم�ا الفج�ار فينشرون إىل خزي اهلل إياه�م .أمل تس�مع أن اهلل تع�اىل يق�ولَ :ول ُن ِذيق ّ ُن ْم ِم َن
َ ْ ىَ ُ َ ْ َ َ
َْ َ
َ ْ
َ َ ّهُ َ مْ ُ َ ّ ُ َ َ ْ
ذ
ال ّد ِث ُر ق ْم فأن ِذ ْر ،يعني بذلك حممد ًا‘،
اب األ ك َب ِر ،وقول�ه :يا أيا
اب األدن دون الع ِ
الع���ذ ِ
هَ
ْ ُ َ ً ْ َ
قيام�ه يف الرجعة ين�ذر فيها .وقولهِ :إ ّ َنا ِإل ْح َ���دى الك َب ِر ن ِذيرا ِلل َبش���ر ،يعني حممد ًا‘نذير ًا
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ
حْ َ ّ ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ ُ ّ
���ول ُه ب هْ ُ
ال َدى َ
الد
ل
ع
ه
ر
ه
ظ
ي
ل
ق
ال
ين
د
و
ين ك ِل ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
للبرش يف الرجعة .وقوله :هو ال ِذي أرس���ل رس ِ
ِ
َ
ً َ
ىَ َ َ
ال ْش���ر ُك َ
َو َل ْو َكر َه ُ
ون ،قال :يظهره اهلل عز وجل يف الرجعة .وقولهَ :ح ّت ِإذا ف َت ْح َنا َعل هْ ِي ْم َبابا ذا
ِ
ِ
ََ
َ
اب ش ِد ٍيد ،هو عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه إذا رجع يف الرجعة.
عذ ٍ
َ
ق�ال جابر :قال أبو جعف�ر× :قال أمرياملؤمنين×يف قوله عز وجلُ :ر َبا َي َ���و ُّد ّال ِذ َ
ين
ََ َ َ ُ
كف ُر وا ل ْو كانوا ُم ْس ِ���ل ِم نَي ،قال :هو أنا إذا خرجت أنا وش�يعتي وخرج عثامن بن عفان وشيعته
ونقتل بني أمية ،فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني».

ويف خمتصر البصائر«:19/ع�ن صف�وان ب�ن حيي�ى ع�ن الرضا×ق�ال :س�معته يق�ول

يف الرجعة :من مات من املؤمنني قتل ،ومن قتل منهم مات».

أق�ول :هذا م�ن غرائب األحاديث التي تقول بأن املؤمن ال بد أن يكون ش�هيد ًا يف س�بيل اهلل

تعاىل ،فإن مل يقتل يف حياته األوىل ُي َر ُّد يف الرجعة حتى يستشهد!
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َّ
ين ُقت ُلوا ف َس���بيل اهَّلل َف َل ْن ُيض َّل َأ ْع َم ُ
ال ْمَ .س�َي هَ ْ ِد ِهي ْم َو ُي ْص ِل ُح
ِ
ويؤيد ذلك قوله تعاىلَ :وال ِذ َ ِ ِ ي ِ ِ ِ
َب هَ ُ
ال َّن َة َع َّر َف َها هَ ُل ْم «حممد »6-4:ألن من قتل فهو ش�هيد ٍ
ال ْ���مَ .و ُي ْد ِخ ُل ُه ُ���م ْ ج َ
مهتد ،فوعده تعاىل بأنه

سوف هيدهيم ويصلح باهلم قبل اجلنة ،ال تفسري له إال بالرجعة.

تطور الحياة في عصره×ورؤية المؤمنين للمالئكة
يف دالئ�ل اإلمام�ة« :241/عن حممد بن فضي�ل ،عن اإلمام الرضا×ق�ال :إذا قام القائم

يأمر اهلل املالئكة بالسلام عىل املؤمنني ،واجللوس معهم يف جمالس�هم ،فإذا أراد واحد حاجة

أرس�ل القائ�م من بعض املالئكة أن حيمل�ه ،فيحمله امللك حتى ي�أيت القائم ،فيقيض حاجته

ثم يرده ،ومن املؤمنني من يسري يف السحاب ،ومنهم من يطري مع املالئكة ،ومنهم من يميش
مع املالئكة مش�ي ًا ،ومنهم من يس�بق املالئكة ،ومنهم من يتحاكم املالئكة إليه ،واملؤمن أكرم
عىل اهلل من املالئكة ،ومنهم من يصريه القائم قاضي ًا بني مائة ألف من املالئكة»!

المؤمن في عصر اإلمام× ُيحيي الموتى بإذن اهلل
يف دالئ�ل اإلمام�ة« :246/ع�ن املفضل بن عم�ر ،ع�ن أيب عبد اهلل×قال :إذا ق�ام القائم

اس�تنزل املؤم�ن الطري من اهلواء فيذبحه فيش�ويه وي�أكل حلمه وال يكرسعظم�ه ثم يقول له
إح َي بإذن اهلل ،فيحيا ويطري! وكذلك الظباء من الصحارى.
ْ

ويكون×ض�و َء البلاد ونورها وال حيتاجون إىل ش�مس وال قم�ر ،وال يكون عىل وجه

األرض مؤذ وال رش وال سم وال فساد أصالً ،ألن الدعوة ساموية ليست بأرضية ،وال يكون
للشيطان فيها وسوسة وال عمل وال حسد وال شئ من الفساد ،وال تشوك األرض والشجر،

وتبقى األرض قائمة كلام أخذ منها ش�ئ نبت من وقته وعاد كحاله .وإن الرجل ليكس�و ابنه

الثوب فيطول معه كلام طال ويتلون عليه أي لون أحب وش�اء .ولو أن الرجل الكافر دخل
جحر ضب ،أو توارى خلف مدرة أو حجر أو ش�جر ،ألنطق اهلل ذلك الش�ئ الذي يتوارى

فيه حتى يقول :يا مؤمن خلفي كافر فخذه ،فيؤخذ ويقتل .وال يكون إلبليس هيكل يسكن
فيه واهليكل البدن ،ويصافح املؤمنون املالئكة ،ويوحى إليهم ،وحييون املوتى بإذن اهلل».
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المرحلة األولى قبل الرخاء في عصره×
متر م�دة م�ن أول ظهوره×يكون فيه�ا ضائقة
ت�دل أحادي�ث اإلم�ام املهدي×عىل أن�ه ُّ

اقتصادي�ة ،قب�ل أن يظهر اهلل له كنوز األرض ويوزعها عىل الن�اس ،وقد متتد الفرتة األوىل ثامنية

أنه×يمول
أش�هر وه�ي مدة حروب�ه حتى يس�يطرعىل بالد الع�رب واملس�لمني .حي�ث ورد
ِّ

حروب�ه بش�كل طبيعي .ففي تفسير العي�ايش« :87/2:عن مع�اذ بن كثري صاحب األكس�ية،

�ع عىل ش�يعتنا أن ينفق�وا مما يف أيدهي�م باملعروف،
قال :س�معت أب�ا عبد اهلل×قالُ :م َو َّس ٌ
ف�إذا ق�ام قائمن�ا ح�رم على كل ذي كنز كن�زه ،حتى يأتي�ه به فيس�تعني به عىل ع�دوه ،وهو
َ
َ ْ ُ َ َّ
َ ّ
ق�ول اهلل عز وج�لَ :و ّال ِذي َ
���ب َو ْال ِف َّض َ���ة َوال ُي ْن ِف ُقونهَ َ ا ف َ
الذ َه َ
س
���ب
ن
ك
ي
اهلل ف َب ِش ْ���ر ُه ْم
ون
���ز
���ن
ِ
يل ِ
ِي ِ ِ
َ
ََ
اب أ ِلمي» .وروى مثله الكايف.61/4:
ِبعذ ٍ
ورووا أن عم�ر ب�ن اخلط�اب أراد أن يأخذ خزائن الكعبة فنه�اه عيل×وقال له إن صاحبها

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

هو املهدي الذي يستخرجها وينفقها يف سبيل اهلل .ففي ابن محاد ،100/بسنده عن طاووس قال:

«و َّد َع عم�ر ب�ن اخلطاب البيت ،ثم قال :واهلل ما أراين أدع خزائن البيت وما فيه من السلاح
وامل�ال ،أم أقس�مه يف س�بيل اهلل؟ فقال ل�ه عيل بن أيب طال�ب :إمض يا أمرياملؤمنني فلس�ت

بصاحبه ،إنام صاحبه منا شاب من قريش يقسمه يف سبيل اهلل يف آخر الزمان».

ويف أخب�ار مك�ة لألزرقي« :246/1:عن احلسين بن عيل :أن عمر ق�ال لعيل بن أيب طالب:

لقد مهمت أن أقسم هذا املال يعني مال الكعبة ،فقال له عيل :إن استطعت ذلك! فقال عمر:

ومايل ال أس�تطيع ذل�ك َأوال تعينني عىل ذلك؟ فقال عيل :إن اس�تطعت ذل�ك! فردها عمر
ثالث ًا ،فقال عيل :ليس ذلك إليك .فقال عمر :صدقت.» .

كما ورد أن اإلم�ام املهدي×يعاق�ب املمتنعين ع�ن دف�ع ال�زكاة ،فف�ي املحاس�ن:88/

«ق�ال أب�و عبد اهلل× :ما ضاع م�ال يف بر وال بحر إال من منع ال�زكاة .وقال :إذا قام القائم

أخذ مانع الزكاة فضـرب عنقه».

يجمع كنوز األرض ويخطب في الناس
«وجتمع إليه أموال الدنيا من بطن األرض وظهرها فيقول للناس :تعالوا إىل ما قطعتم فيه
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األرحام ،وسفكتم فيه الدماء احلرام ،وركبتم فيه ما حرم اهلل عز وجل ،فيعطي شيئ ًا مل يعطه أحد

كان قبله ،ويمأل األرض عدالً وقسط ًا ونور ًا ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا ورش ًا»« .غيبة النعامين.»237/

ويف صحيح مس�لم« :701/2:عن أيب هريرة قال :قال رس�ول اهلل‘ :تقئ األرض أفالذ

كبده�ا أمث�ال األس�طوان من الذه�ب والفضة ،فيجئ القات�ل فيقول :يف ه�ذا قتلت ،وجيئ
القاطع فيقول :يف هذا قطعت رمحي! وجيئ السارق فيقول :يف هذا قطعت يدي! ثم يدعونه
فال يأخذون منه شيئ ًا».

ورواه الرتمذي ،493/4:وحس�نه ،واحلميدي ،298/3:وقال ابن األثري يف النهاية :ويف حديث

ابن مس�عود :يوش�ك أن ترمي األرض بأفالذ كبدها مثل األواس :هي الس�واري واألساطني،
أي خترج األرض ما فيها من الذهب والفضة ،مثل األعمدة.

ويف اب�ن أيب ش�يبة« :86/15:ع�ن عب�د اهلل قال :ق�ال رس�ول اهلل‘:فبينا الن�اس كذلك

إذ قذفت األرض بأفالذ كبدها من الذهب والفضة ،الينفع بعد شئ منه ،ذهب وال فضة».
وروى مثله احلاكم ،555/4:وصححه برشط الشيخني ،ومجع اجلوامع 534/2:والدر املنثور ،59/6:الخ.

ورواه م�ن مصادرن�ا :خمترص البصائر« :201/من خطبة ألمرياملؤمنني×يصف املس�لمني

يف ذل�ك العصر :وتخُ رج له األرض كنوزه�ا ،ويقول القائم:كلوا هنيئ ًا بام أس�لفتم يف األيام
اخلالي�ة ،فاملس�لمون يومئذ أهل صواب للدين ،أذن هلم يف ال�كالم فيومئذ تأويل هذه اآلية:
ُ ًّ
ُ َ
َو َج َاء َر ّبك َوامللك َصفا».

ويف كامل الدين« :368/2:عن حممد بن زياد األزدي قال :س�ألت س�يدي موسى بن جعفر
َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ًَ َ َ ً
اط َنة ؟ فق�ال× :النعمة الظاهرة
ع�ن قول اهلل عز وجل :وأس���بغ عليك���م ِنعمه ظ ِاه���رة و ب ِ

اإلم�ام الظاه�ر ،والباطنة اإلم�ام الغائب ،فقلت له :ويكون يف األئم�ة من يغيب؟ قال :نعم
يغيب عن أبصار الناس ش�خصه ،وال يغيب عن قلوب املؤمنني ذكره ،وهو الثاين عرش منا،

يسهل اهلل له كل عسري ،ويذلل له كل صعب ،ويظهر له كنوز األرض ،ويقرب له كل بعيد،
ويبير ب�ه كل جب�ار عنيد ،وهيلك عىل يده كل ش�يطان مري�د .ذلك ابن س�يدة اإلماء ،الذي

ختفى عىل الناس والدته ،وال حيل هلم تسميته حتى يظهره اهلل عز وجل فيمأل األرض قسط ًا
وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام»
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خمتصر إثب�ات الرجعة«:216/عن حممد بن محران قال :ق�ال الصادق جعفر بن حممد×:

إن القائ�م من�ا منص�ور بالرعب ،مؤيد بالنرص ،تط�وى له األرض ،وتظهر ل�ه الكنوز كلها،

ويظهر اهلل تعاىل به دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون ،ويبلغ س�لطانه املرشق واملغرب،
وال يبقى يف األرض خراب إال َع ِمر..الخ.».

يحيي اهلل به األرض بعد موتها

َ
يف النعامين« :32/عن اإلمام الصادق×يف تفسير قوله تع�اىلْ :إع َل ُموا أ َّن َ
اهلل ُي ْح ِ يي األرض
َ َ ُ
َ
اآلي���ات َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
���ون :أي حيييه�ا اهلل بعدل القائ�م عند ظهوره،
َب ْع َ���د َم ْو هِ َت���ا ق ْ���د َب َّي ّنا لك ُ���م
ِ

بعد موهتا بجور أئمة الضالل».

في سنة ظهوره× تمطر السماء  24مطرة
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

غيبة الطويس« :443/عن إسماعيل األس�دي قال :حدثني سعيد بن جبري قال :السنة التي

يقوم فيها املهدي متطر أربع ًا وعرشين مطرة ،يرى أثرها وبركتها».

«ث�م خيت�م ذلك بأرب�ع وعرشين مط�رة تتصل فتحيى هب�ا األرض من بع�د موهتا وتعرف

بركاهتا ،وتزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي احلق من شيعة املهدي ،فيعرفون عند ذلك

ظهوره بمكة ،فيتوجهون نحوه لنرصته»« .اإلرشاد.»369/2:

ويف اإلرش�اد« :381/عن عب�د الكريم اخلثعمي ،عن اإلم�ام الصادق×قال :إذا آن قيام

القائ�م مطر الناس مجادى اآلخرة وعشرة أيام من رجب ،مطر ًا مل تر اخلالئق مثله فينبت اهلل

ب�ه حلوم املؤمنين وأبداهنم يف قبورهم ،وكأين أنظ�ر إليهم مقبلني من قب�ل جهينة ،ينفضون
شعورهم من الرتاب».

ً
ّ
عد!
يحثو المال للناس حثيا بدون ٍ
روى ابن محاد« :98/عن أيب س�عيد ،عن النبي‘قال :خيرج يف آخر الزمان خليفة يعطي

امل�ال بغير ع�دد» .ويف« :100/عن جابر بن عب�د اهلل عن النبي‘ :يك�ون يف أمتي خليفة،
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حيثي املال حثي ًا ،ال يعده عد ًا» .ورواه ابن أيب شيبة ،196/15:وأمحد 5/3:و ،38و ،48و ،60ومسلم،2234/4:
و ،2235و ،470واب�ن حب�ان ،240/8:واحلاك�م ،454/4:وصحح�ه على رشط مس�لم ..اىل آخ�ر املص�ادر.

ويف مس�ند أمحد ،96/3:عن أيب سعيد اخلدري« :أن رسول اهلل‘قال:ليبعثن اهلل عز وجل

يف هذه األمة خليفة حيثي املال حثي ًا وال يعده عد ًا».

ورواه أمح�د يف« :98/3:ع�ن أيب ال�وداك عن أيب س�عيد اخلدري بنحوه ،وق�ال فيه :إن من

أمرائكم أمري ًا حيثي املال حثي ًا وال يعده عد ًا ،يأتيه الرجل فيس�أله فيقول خذ ،فيبس�ط الرجل

ثوب�ه فيحثي فيه ،وبس�ط رس�ول اهلل‘ملحفة غليظة كان�ت عليه ،حيك�ي صنيع الرجل،
ثم مجع إليه أكنافها ،قال :فيأخذه ثم ينطلق».

ويف البيان للشافعي« :515/عن عبد الرمحن بن عوف ،قال قال رسول اهلل‘ :ليبعثن اهلل

تع�اىل م�ن عرتيت رجالً ،أفرق الثنايا ،أجىل اجلبهة ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ويفيض املال
فيض ًا» .وعقد الدرر ،16/واملنار املنيف ،146/وإثبات اهلداة.593/3:

« يكون عىل الناس إمام اليعدُّ

هلم الدراهم ،ولكن حيثو»« .عبد الرزاق.» 372/11:

ويف أم�ايل الط�ويس« :126/2:عن مخر بن نوف أيب الوداك قال :قلت أليب س�عيد اخلدري:

واهلل م�ا ي�أيت علين�ا عام إال وه�و رش من املايض ،وال أمير إال وهو رش مم�ن كان قبله ،فقال

أبو سعيد :لوال ما سمعته من رسول اهلل‘يقول لقلت ما يقول ،ولكن سمعت رسول اهلل
يقول :ال يزال بكم األمر حتى يولد يف الفتنة واجلور من ال يعرف غريها ،حتى متأل األرض

جور ًا ،فال يقدر أحد يقول اهلل ،ثم يبعث اهلل عز وجل رج ً
ال مني ومن عرتيت ،فيمأل األرض

ع�دالً كما مألها من كان قبله ج�ور ًا ،وخترج له األرض أفالذ كبدها ،وحيث�و املال حثو ًا وال
يعده عد ًا ،وذلك حني يرضب اإلسالم بجرانه».

يشمل الغنى كل الناس فال يقبل أحد صدقة
يف اإلرشاد« :363/عن اإلمام الصادق×:وتُظهر األرض من كنوزها حتى يراها الناس

على وجهها ،ويطلب الرجل منك�م من يصله بامله ويأخذ منه زكاته ،فال جيد أحد ًا يقبل منه

ذلك ،واستغنى الناس بام رزقهم اهلل من فضله».
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ويف النعماين« :150/عن الكاهيل ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :تواصلوا وتباروا وترامحوا،

فوالذي فلق احلبة وبرأ النس�مة ليأتين عليكم وقت ال جيد أحدكم لديناره ودرمهه موضع ًا!
فقل�ت :وأنى يكون ذلك؟ فقال :عند فقدكم إمامكم ،فال تزالون كذلك حتى يطلع عليكم

آيس ما تكونون .فإياكم والشك واإلرتياب ،وانفوا عن أنفسكم الشكوك،
كام تطلع الشمس َ
وقد حذرتكم فاحذروا .أسأل اهلل توفيقكم وإرشادكم».

ابن أيب ش�يبة« :111/3:عن حارثة بن وهب اخلزاعي :قال رس�ول اهلل‘ :تصدقوا فإنه

يوشك أن خيرج الرجل بصدقته ،فال جيد من يقبلها».

ونحوه صحيح بخاري ،135/2:وبرواية أخرى فيها« :التقوم الساعة حتى يكثر فيكم املال

فيفي�ض حتى هيم رب امل�ال من يقبل صدقته ،وحتى يعرضه فيق�ول الذي يعرضه عليه :ال

إرب يل .وبرواية ثالثة فيها :ليأتني عىل الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ث�م ال جي�د أح�د ًا يأخذها من�ه .ويرى الرجل الواح�د يتبعه أربع�ون امرأة ي ُل ْذ َن ب�ه ،من قلة
الرجال وكثرة النساء».

أق�ول :ه�ذه األحاديث عن اس�تغناء الن�اس وعدم قبول أح�د الصدقة ،م�ن خمتصات عرص

املهدي×كما دلت األحاديث ،وكام دل الواقع إىل يومنا .لكن رواية البخاري عن قلة النس�اء

ال تصح عندنا ،فهي من إضافة الراوي.

ينعم الناس في زمانه حتى يتمنى األحياء األموات
عب�د ال�رزاق« :371/11:ع�ن أيب س�عيد اخل�دري قال:ذك�ر رس�ول اهلل‘بالء يصيب

ه�ذه األمة حت�ى الجيد الرجل ملج�أ يلجأ إليه م�ن الظلم ،فيبعث اهلل رجل ً
ا من عرتيت من

أهل بيتي فيمأل به األرض قس�ط ًا كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،يرىض عنه س�اكن السماء وساكن
األرض ،ال تدع السامء من قطرها شيئ ًا إىل صبته مدرار ًا ،وال تدع األرض من مائها شيئ ًا إال
أخرجته ،حتى تتمنى األحياء األموات».

ويف ابن مح�اد« :360/1:ع�ن أيب س�عيد اخلدري ع�ن النبي‘قال :تنع�م أمتي يف زمن

امله�دي نعم�ة مل ينعموا مثلها قط ،ترس�ل السماء عليهم مدرار ًا ،وال تدع األرض ش�يئ ًا من
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النبات إال أخرجته ،واملال كدوس يقوم الرجل فيقول:يا مهدي أعطني فيقول خذ».

ويف مسند أمحد«:21/3:عن أيب سعيد اخلدري قال :خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا

رس�ول اهلل‘فقال :خيرج املهدي يف أمتي مخس� ًا أو سبع ًا أو تس�ع ًا ،زيد الشاك ،قال قلت:

أي شئ؟ قال سنني ،ثم قال :يرسل السامء عليهم مدرار ًا ،وال تدخر األرض من نباهتا شيئ ًا
ويكون املال كدوس� ًا ،قال :جيئ الرجل إليه فيقول :يا مهدي أعطني أعطني ،قال فيحثي له

يف ثوبه ما استطاع أن حيمل».

ويف ينابي�ع امل�ودة« :467/وق�ال بعضهم من أهل اهلل أصحاب الكش�ف والش�هود وعلامء

احلروف :إنني ناقل عن اإلمام عيل كرم اهلل وجهه :سيأيت اهلل بقوم حيبهم اهلل وحيبونه ويملك

م�ن ه�و بينهم غري�ب ،فهو امله�دي أمحر الوجه ،بش�عره صهوب�ة ،يملأ األرض عدالً بال
صعوبة ،يعتزل يف صغره عن أمه وأبيه ،ويكون عزيز ًا يف مرباه ،فيملك بالد املس�لمني بأمان
ويصفو له الزمان ،ويس�مع كالمه ويطيعه الش�يوخ والفتيان ،ويمأل األرض عدالً كام ملئت

جور ًا ،فعند ذلك كملت إمامته وتقررت خالفته ،واهلل يبعث من يف القبور ،وتعمر األرض
وتصفو وتزهو بمهدهيا وجتري به أهنارها وتعدم الفتن والغارات ،ويكثر اخلري والربكات».
أقول :الحيتاج ذلك اىل مكاشفات الصوفية ،فقد روى مضمونه كل املسلمني.

يوزع اإلمام ×األراضي من جديد
يف هتذي�ب األح�كام« :145/4:ع�ن عم�ر ب�ن يزي�د قال :س�معت رجل ً
ا من أه�ل اجلبل

يس�أل أب�ا عبد اهلل×ع�ن رجل أخ�ذ أرض ًا موات� ًا تركها أهله�ا ،فعمرها وأك�رى أهنارها،

وبني فيها بيوت ًا وغرس فيها نخ ً
ال وشجر ًا؟

ق�ال :فقال أبو عبد اهلل× :كان أمرياملؤمنني×يق�ول :من أحيا أرض ًا من املؤمنني فهي

له ،وعليه طس�قها «أجرهت�ا» يؤديه إىل اإلم�ام يف حال اهلدنة ،فإذا ظه�ر القائم×فليوطن

نفسه عىل أن تؤخذ منه».

ويف الكايف ،283/5:عن سنان قال« :قلت أليب عبد اهلل× :إن يل أرض خراج ،وقد ضقت

هبا ذرع ًا قال :فس�كت هنيهة ثم قال :إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك يف األرض أكثر منها،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي

معالم دولة العدل

اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

625

ولو قد قام قائمنا كان األستان أمثل من قطائعهم».

واملعن�ى أن ماتش�كو من�ه من قلة ريع األرض سيرتفع يف زمن امله�دي× ،فيكون ضامنك

للقطعة الصغرية «األستان» أنفع وأحسن من ضامن املساحات الكبرية اليوم.

ويف قرب اإلس�ناد« :39/عن اإلمام الصادق×قال :إن رس�ول اهلل‘أمر بالنزول عىل

أهل الذمة ثالثة أيام ،وقال :إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فال قطائع» .والقطائع :األرض

الزراعية ،أو غريها مما يقطعها احلكام لبعض الناس.

ويف ال�كايف« :408/1:ع�ن عم�ر ب�ن يزيد ،ق�ال :رأيت مس�مع ًا باملدينة وق�د كان محل إىل

أيب عبد اهلل×تلك السنة ماالً فرده أبو عبد اهلل× ،فقلت له :مل رد عليك أبو عبد اهلل املال
ال�ذي محلت�ه إليه؟ قال :فقال يل :إين قلت له حني محلت إلي�ه املال :إين كنت وليت البحرين
الغ�وص فأصبت أرب�ع مائة ألف درهم ،وقد جئتك بخمس�ها بثامنني ألف درهم ،وكرهت

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أن أحبسها عنك ،وأن أعرض هلا وهي حقك الذي جعله اهلل تبارك وتعاىل يف أموالنا .فقال:

َأومالن�ا م�ن األرض وما أخ�رج اهلل منه�ا إال اخلمس يا أبا س�يار؟ إن األرض كله�ا لنا ،فام
أخرج اهلل منها من شئ فهو لنا.

فقل�ت ل�ه :وأنا أمحل إليك املال كله؟ فقال :يا أبا س�يار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم

إليك مالكُّ ،
وكل ما يف أيدي شيعتنا من األرض فهم فيه حمللون حتى يقوم قائمنا ،فيجبيهم
طسق ما كان يف أيدهيم ،ويرتك األرض يف أيدهيم.

وأما ما كان يف أيدي غريهم فإن كسبهم من األرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ،فيأخذ

األرض من أيدهيم وخيرجهم َص َغ َرة .ثم قال :قال عمر بن يزيد :فقال يل أبو س�يار :ما أرى

أحد ًا من أصحاب الضياع وال ممن ييل األعامل يأكل حالالً غريي ،إال من طيبوا له ذلك».

واملقصود بش�يعتهم يف زم�ان املهدي×املس�لمون الذين هيتدون به .وبأع�داء املهدي×

الكفار واملنافقني.

ويف ال�كايف« :407/1:ع�ن أيب خال�د الكابلي ،ع�ن أيب جعفر×ق�ال :وجدن�ا يف كتاب

عيل× :إن األرض هلل يورثها من يش�اء من عباده والعاقبة للمتقني ،وأنا وأهل بيتي الذين

أورثنا اهلل األرض ،ونحن املتقون واألرض كلها لنا ،فمن أحيا أرض ًا من املس�لمني فعمرها
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فلي�ؤد خراجه�ا إىل اإلمام من أهل بيتي ول�ه ما أكل منه .فإن تركه�ا وأخرهبا بعد ما عمرها
فأخذه�ا رجل من املس�لمني بع�ده فعمره�ا وأحياها فهو أحق هب�ا من الذي تركه�ا ،فليؤد

خراجه�ا إىل اإلم�ام م�ن أهل بيتي وله ما أكل من�ه حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالس�يف

فيحوزه�ا ويمنعه�ا وخيرجهم عنها ،كام حواها رس�ول اهلل‘ومنعها إال م�ا كان يف أيدي

شيعتنا فإنه يقاطعهم ويرتك األرض يف أيدهيم»..

ويف تفسير العي�ايش« :25/2:ع�ن عامر الس�اباطي ،قال :س�معت أبا عب�د اهلل× يقول:

إن األرض هلل يورثها من يش�اء من عباده ،قال فام كان هلل فهو لرس�وله ،وما كان لرس�ول اهلل
فهو لإلمام بعد رسول اهلل‘».

يسع عدله والرخاء في عصره َالب َّر والفاجر
يف املحاس�ن« :61/عن برش األسدي قال :حدثني احلسني بن عيل قال يل :يا برش بن غالب

م�ن أحبن�ا ال حيبن�ا إال هلل ،جئنا نحن وهو كهاتني ،وقدر بني س�بابتيه وم�ن أحبنا ال حيبنا إال
للدنيا فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله الرب والفاجر».

ابن محاد« :355/1:عن جعفر بن سيار الشامي قال :يبلغ من رد املهدي املظامل حتى لو كان

حتت رضس إنسان شئ انتزعه حتى يرده».

رحيم بالمساكين شديد على المسؤولين
يف مناقب أمرياملؤمنني×ملحمد بن سليامن« :160/2:عن عيل×قال :سمعت النبي‘

يقول :املهدي من أهل بيتي جواد باملال رحيم باملساكني».

ويف فتن ابن محاد« :355/1:عن طاووس قال :عالمة املهدي :أن يكون شديد ًا عىل العامل،

جواد ًا باملال ،رحي ًام باملساكني ..املهدي كأنام يلعق املساكني الزبد».

ويف الفتن« :356/1:عن طاووس قال :إذا كان املهدي زيد املحسن يف إحسانه ،وتيب عىل

املسئ يف إساءته ،وهو يبذل املال ويشد عىل العامل ،ويرحم املساكني».
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الضمان اإلجتماعي واإلقتصادي وتعميم الثقافة
النعماين« :238/ع�ن مح�ران بن أعين ،عن أيب جعفر×أن�ه قال :كأنن�ي بدينكم هذا ال

ي�زال مولي� ًا يفحص بدمه ،ثم ال ي�رده عليكم إال رجل من�ا أهل البيت ،فيعطيكم يف الس�نة
عطاءين ويرزقكم يف الش�هر رزقني ،وتؤتون احلكمة يف زمانه ،حتى أن املرأة لتقيض يف بيتها

بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل‘».

شعبية اإلمام القوية وحب األمة له×
روى ابن مح�اد يف الفت�ن « :356 / 1 :ق�ادة امله�دي خير الن�اس ،أهل نرصت�ه وبيعته ،من

أه�ل كوف�ان واليمن وأبدال الش�ام .مقدمته جربيل وس�اقته ميكائيل ،حمب�وب يف اخلالئق،

يطف�ئ اهلل تع�اىل ب�ه الفتنة العمي�اء ،وتأمن األرض ،حت�ى إن املرأة لتحج يف مخس نس�وة ما

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

معهن رجل .ال يتقي شيئ ًا إال اهلل تعطي األرض زكاهتا والسامء بركتها ».

وروى يف« :358/1:عن أيب سعيد اخلدري عن النبي‘ :تأوي إليه أمته كام تأوي النحلة

إىل يعسوهبا ،يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا ،حتى يكون الناس عىل مثل أمرهم األول،

اليوقظ ناي ًام وال هيرق دم ًا».

عمران بالد العرب وما بين مكة والمدينة
أوردن�ا يف فص�ل بالد العرب يف عصر الظهور األحادي�ث التي تنص على أن أرض العرب

الصحراوية القاحلة تعود يف عرصه×مروج ًا وأهنار ًا!

ويف تفسير القم�ي« :346/2:ع�ن يون�س ب�ن ظبي�ان ع�ن اإلم�ام الص�ادق×يف قول�ه

تعاىلُ :مدْ َها َّمتَان ،قال :يتصل ما بني مكة واملدينة نخالً».

مسجد الجمعة العالمي بين الكوفة وكربالء
يف اإلرشاد 362/و« :363عن املفضل بن عمر :إذا قام قائم آل حممد×بنى يف ظهر الكوفة

مس�جد ًا له ألف باب ،واتصلت بيوت أه�ل الكوفة بنهري كربالء ..و ُي َع َّمر الرجل يف ملكه
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حتى يولد له ألف ولد ذكر ال يولد فيهم أنثى ،وتظهر األرض من كنوزها حتى يراها الناس

على وجهه�ا ،ويطلب الرجل منكم من يصله بامله ويأخذ منه زكات�ه فال جيد أحد ًا يقبل منه

ذلك ،واستغنى الناس بام رزقهم اهلل من فضله».

قد يدل هذا احلديث عىل حتكم الطب يف عرصه بنوع املولود ،وأن بعضهم يريد الذكور فقط،

وبعضهم يريد اإلناث فقط .ونحوه غيبة الطويس ،280/وفيه« :ويبني يف ظهر الكوفة مسجد ًا

ل�ه ألف باب ،وتتصل بيوت الكوفة بنهري كربالء وباحلرية ،حتى خيرج الرجل يوم اجلمعة
عىل بغلة سفواء ،يريد اجلمعة فال يدركها».

أقول :هذا املس�جد هو مس�جد اجلمعة العاملي ،وال بد أن يكون له مطار ومواقف للسيارات

ووس�ائط النقل املس�تعملة يف عرصه .ومكان�ه ظهر الكوفة ،وال بد أن يمت�د نحو كربالء ،أو يف

صحراء النجف باجتاه احلجاز .والسفواء :اخلفيفة السـريعة ،أي يركب وسيلة رسيعة فال يدرك
صالة اجلمعة ،ألنه الجيد حم ً
ال فارغ ًا لوسيلته أو لصالته.

ارتقاء الوضع الصحي والروحي
يف حلية األولياء« :184/3:عن جابر ،عن أيب جعفر قال :إن اهلل تعاىل يلقي يف قلوب شيعتنا

الرعب ،فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث ،وأمىض من سنان» .وينابيع

املودة ،448/و ،489واإلختصاص ،26/وفيه« :فإذا وقع أمرنا وخرج مهدينا كان أحدهم أجرأ

من الليث وأمىض من السنان».

ويف النعامين« :317/عن أيب عبد اهلل×عن أبيه عن عيل بن احلسين^ ،أنه قال :إذا قام

القائم أذهب اهلل عن كل مؤمن العاهة ،ورد إليه قوته».

ويف اخلص�ال« :541/2:ع�ن عيل ب�ن احلسين×قال :إذا قام قائمنا أذه�ب اهلل عز وجل

عن ش�يعتنا العاهة وجعل قلوهبم كزبر احلدي�د ،وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعني رجالً،

ويكونون حكام األرض وسنامها».

ويف اإلختص�اص« :8/ق�ال أب�و عبد اهلل× :يكون ش�يعتنا يف دولة القائم س�نام األرض

وحكامها ،يعطى كل رجل منهم قوة أربعني رجالً».
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ويف البصائر« :24/عن سعد ،عن أيب جعفر×قال :حديثنا صعب مستصعب ،ال حيتمله

إال ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن أو مدينة حصينة ،فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا
كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث ،وأمىض من سنان ،يطأ عدونا برجليه ويرضبه بكفيه،
وذلك عند نزول رمحة اهلل وفرجه عىل العباد».

ويف دالئ�ل اإلمامة«:320/ع�ن يون�س ب�ن ظبي�ان ق�ال :كن�ت عن�د أيب عبد اهلل×فذكر

أصحاب القائم فقال :ثالث مائة وثالثة عرش ،وكل واحد يرى نفسه يف ثالث مائة».

َ
ُيق ّ ِس ُم العالم الى 313والية
يف دالئ�ل اإلمامة« :249/عن أيب جعفر×« :إذا قام القائم بعث يف أقاليم األرض يف كل

إقليم رج ً
ال يقول :عهدك يف كفك ،فإذا ورد عليك أمرال تفهمه وال تعرف القضاء فيه فانظر

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إىل كفك واعمل بام فيها».

والظاهر أن ذلك عىل نحو اإلعجاز ،وقد يكون يف كفه جهاز متطور.

ويف كامل الدين« :673/2:عن أيب جعفر×قال :كأين بأصحاب القائم×وقد أحاطوا بام

بني اخلافقني ،فليس من شئ إال وهو مطيع هلم حتى سباع األرض وسباع الطري ،يطلب رضاهم

مر يب اليوم رجل من أصحاب القائم×».
كل شئ ،حتى تفخر األرض عىل األرض وتقولَّ :
وروى األوىل يف غيبة النعامين ،319/وزاد بعدها « :ويبعث جند ًا إىل القسطنطينية ،فإذا بلغوا

اخللي�ج كتبوا عىل أقدامهم ش�يئ ًا ومش�وا عىل املاء ،ف�إذا نظر إليهم الروم يمش�ون عىل املاء،

قال�وا :هؤالء أصحابه يمش�ون عىل املاء فكي�ف هو؟ فعند ذلك يفتحون هل�م أبواب املدينة
فيدخلوهنا فيحكمون فيها ما يشاؤون».

وهذا قد يصح يف مدن الروم األخرى غري القس�طنطينية واليصح فيها ألهنا فتحت وس�كاهنا

مسلمون .وقد تكون عنوان ًا لبالد الروم.

ويف البصائ�ر« :258/ع�ن اإلمام الصادق×قال :ال تذهب الدني�ا حتى خيرج رجل مني

رجل حيكم بحكومة آل داود ،ال يسأل عن بينة ،يعطي كل نفس حكمها».

ويف اإلرش�اد« :365/إذا ق�ام قائم آل حممد×حكم بني الن�اس بحكم داود×ال حيتاج
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إىل بين�ة ،يلهم�ه اهلل تع�اىل فيحك�م بعلم�ه ،وخيرب كل ق�وم بام اس�تبطنوه ،ويع�رف وليه من

عدوه بالتوسم».

يف ال�كايف« :509/1:ع�ن احلس�ن ب�ن ظري�ف ق�ال :اختل�ج يف ص�دري مس�ألتان أردت

الكتاب فيهام إىل أيب حممد× فكتبت أس�أله عن القائم إذا قام بام يقيض وأين جملس�ه الذي
يقضي فيه بني الناس؟ وأردت أن أس�أله عن ش�ئ حلمى الربع فأغفل�ت خرب احلمى ،فجاء

اجل�واب :س�ألت ع�ن القائم ،ف�إذا قام قىض بين الناس بعلم�ه كقضاء داود ×ال يس�أل

البين�ة .وكن�ت أردت أن تس�أل حلمى الربع فأنس�يت فاكت�ب يف ورقة وعلق�ه عىل املحموم
ً
ً
َ ُ
�ل�اما َع ىَل إ ْب َر ِاه َ
�ي�م ،فعلقنا علي�ه ما ذكر
فإن�ه يبرأ بإذن اهلل إن ش�اء اهللَ :ي���ا ن ُار ك���و ِ ين َب ْردا َو َس
ِ
أبو حممد فأفاق».

أق�ول :معنى حيكم بحكم داود ،بالقضية التي أراها اهلل تعاىل لداود كنموذج للحكم الواقعي

يف قصة الشاب الذي رسق عنب ًا من كرم ،وإال فجميع األنبياء^ مأمورون باحلكم بني الناس
بالظاهر والبينات واأل ْيامن.

نعم ورد يف تفسري حكم آل داود«:كان سليامن اليسأل الناس بينة» «.البصائر.»259/

أما معاجلة احلمى باآلية فقد يكون عام ًا ،وقد يكون لصاحب الرسالة بأمر اإلمام ودعائه×.

من حكام الواليات خمسون امرأة
تق�دم يف فص�ل أصحابه×أن منهم مخسين امرأة« :وجي�ئ واهلل ثالث مائ�ة وبضعة عرش

رج ً
ال فيهم مخس�ون امرأة ،جيتمعون بمكة عىل غير ميعاد ،قزع ًا كقزع اخلريف يتبع بعضهم
ْ
ىَ
ً
َّ َ َ ُ ّ َ ئ َ
بعض ًا ،وهي اآلية التي قال اهللْ :أي َن َما َت ُك ُونوا َيأ ِت ب ُك ُم ُ
ش ق ِد ٌير ».
اهلل مجيعا ِإن اهلل عل ك ِل
ِ

وقد تكون إدارة الواليات باإلنتخاب
ت�دل أحاديث اإلم�ام املهدي×عىل أن القضاء يكون خمتص ًا باإلم�ام وأصحابه ،ألنه حيتاج

اىل عل�م رب�اين بالواقع ،أما بقي�ة أمور العامل فال يبع�د أن تكون إدارهتا بمش�اركة الناس بآليات

كقوانني اإلنتخابات ،خاصة أن وعي الناس يرتقي ويتكامل يف عرصه× .ففي الكايف:25/1:
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«ع�ن أيب جعفر×قال :إذا قام قائمنا وضع اهلل يده عىل رؤوس العباد ،فجمع هبا عقوهلم،

وكملت به أحالمهم».

قد يصل العالم الى مجتمع الالنقد
يف اإلختص�اص« :24/ع�ن بري�د العجيل ق�ال :قيل أليب جعف�ر الباق�ر× :إن أصحابنا

بالكوف�ة مجاع�ة كثرية ،فل�و أمرهتم ألطاعوك واتبع�وك ،فقال :جيئ أحده�م إىل كيس أخيه
فيأخذ منه حاجته؟ فقال :ال ،قال :فهم بدمائهم أبخل .ثم قال :إن الناس يف هدنة تُناكحهم

وتوارثهم ،وتقيم عليهم احلدود ،وتؤدي أماناهتم ،حتى إذا قام القائم جاءت املزايلة ،ويأيت
الرجل إىل كيس أخيه فيأخذ حاجته ال يمنعه».

مصادق�ة اإلخ�وان للصدوق« :20/عن إس�حاق بن عامر قال:كنت عن�د أيب عبد اهلل فذكر

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مواس�اة الرج�ل إلخوانه وم�ا جيب هلم عليه ،فدخلن�ي من ذلك أمر عظي�م ،عرف ذلك يف
وجهي فقال :إنام ذلك إذا قام القائم وجب عليهم أن جيهزوا إخواهنم وأن يقووهم».

ويف تفسير العي�ايش« :87/2:ع�ن أيب عبد اهلل×قال :املؤمن إن كان عنده من ذلك ش�ئ

ينفقه عىل عياله ما ش�اء ،ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده ،فام بقي من ذلك يس�تعني به

عىل أمره ،فقد أدى ما جيب عليه».

أق�ول :ه�ذه األحاديث تصف حالة أصحاب اإلمام×أول ظه�وره .وقد يصل املجتمع يف

عصره اىل مرحلة اإلس�تغناء ع�ن النقد ،فيعم�ل ٌّ
كل يف جماله قربة اىل اهلل ،ويأخ�ذ حاجته بدون
ثمن! ولعل هذا أصل ما يتناقله الناس عن زمان وجمتمع ،يعمل فيه الناس هلل تعاىل بدون أجر،
ويأخذون حاجاهتم بالصلوات عىل النبي وآله‘.

يصحح هندسة المساجد والمشاهد
يف غيبة الطويس« :472/عن أيب عبد اهلل×قال :القائم هيدم املس�جد احلرام حتى يرده إىل

أساسه ،ومسجد الرسول‘إىل أساسه ،وير ُّد البيت إىل موضعه ،ويقيمه عىل أساسه».

هذه الرواية ويوجد شبيه هبا تدل عىل جتديد اإلمام× لبناء الكعبة ومسجد النبي‘ .وال
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بد أن يشمل التجديد املساجد الكربى يف العامل ومشاهد األئمة^.

 ,يف إثبات الوصية« :215/عن ابن هاش�م ق�ال :كنت عند أيب حممد×قال :إذا قام القائم

أمر هبدم املنابر التي يف املساجد ،فقلت يف نفيس ألي معنى هذا؟ فقال يل معنى هذا أهنا حمدثة

مبتدعة مل يبنها نبي وال حجة».

ويف غيب�ة الطويس« :283/ع�ن أيب بصري،عن اإلمام الصادق× قال :إذا قام القائم دخل

الكوفة وأمر هبدم املس�اجد األربعة حتى يبلغ أساس�ها و ُيصَيرُّ ها عريش� ًا كعريش موس�ى،
ف هلا ،كام كانت عىل عهد رسول اهلل‘ ،ويوسع الطريق
وتكون املساجد كلها جمَ َّاء ال شرَُ َ
األعظم فيصري ستني ذراع ًا ،وهيدم كل مسجد عىل الطريق».

وهات�ان الروايت�ان ويوج�د ش�بيه هبما إن صح�ت فيه�ي ت�دل عىل أن هندس�ة املس�اجد يف

عرصاملهدي× تكون بسيطة وغري مسقوفة ،هذا يف املناطق التي ال حيتاج األمر فيها اىل سقف

بسبب الربد أو احلر.

ينظم اإلمام×موسم الحج وقوانين السير
يف الكايف« :427/4:عن أيب عبد اهلل×قال :أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه

أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة احلجر األسود والطواف».

وه�ذا معن�اه أن اإلمام×جيع�ل األولوي�ة مل�ن مل حي�ج ،وال ب�د أنه يق�وم بتوس�عة احلرمني

واملناسك أيض ًا.

ويف التهذيب« :314/10:عن أيب احلس�ن موس�ى×قال :إذا قام قائمنا×قال :يا معرش

الفرس�ان سيروا يف وس�ط الطريق ،يا معرش الرجال سيروا عىل جنبي الطريق ،فأيام فارس
أخذ عىل جنبي الطريق فأصاب رج ً
ال عيب ،ألزمناه الدية ،وأيام رجل أخذ يف وسط الطريق

فأصابه عيب فال دية له».

وهذا رمز يدل عىل أن قوانني السري تكون يف عرصه متطورة تراعي حاجات الناس.
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ً

يطبق أحكاما شرعية بعهد معهود من جده‘
يف اهلداية« :64/عن اإلمام الصادق× :إن اهلل عز وجل آخى بني األرواح يف األظلة قبل

أن خيل�ق األجس�اد بألفي عام ،ف�إذا قام قائمن�ا أهل البيت ورث األخ من ال�ذي آخى بينهام
يف األظلة ،ومل يورث األخ من الوالدة».

دالئل اإلمامة« :260/جرهم بن أيب جهنة قال :سمعت أبا احلسن موسى×يقول :إن اهلل

تب�ارك وتع�اىل خلق األرواح قب�ل األبدان بألفي عام ،ثم خلق األب�دان بعد ذلك فام تعارف

منها يف السماء تعارف يف األرض ،وما تناكرمنها يف السماء تناكر يف األرض .فإذا قام القائم
َ ََْ
ورث األخ يف الدين ،ومل يورث األخ يف الوالدة ،وذلك قول اهلل عز وجل يف كتابه :ق ْد أفل َح
َ
َ
ُّ
ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
الصور َفال أ ْن َس َ
ُْ ُ َ ّ َ ُ ْ
���اب َب ْي هَ ُن ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َوال
ون ...ف ِإذا ن ِفخ ِ يف
اش���ع
التم خ ِ
ِ
الؤ ِمنون .ال ِذين هم ِ يف ص هِ ِ
َي َت َس َاء ُل َ
ون».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف اخلصال«:169/1:ع�ن الص�ادق× :ل�و قد قام القائم حلكم بثلاث مل حيكم هبا أحد

قبله :يقتل الشيخ الزاين ،ويقتل مانع الزكاة ،ويورث األخ أخاه يف األظلة».

ويف املحاس�ن«:87/قال أبوعب�د اهلل× :دم�ان يف اإلسلام حلال ،اليقضي فيهام أحد

بحكم اهلل حتى يقوم قائمنا ،الزاين املحصن يرمجه ،ومانع الزكاة يرضب عنقه».

إذا صح�ت ه�ذه الروايات فقت�ل مانع الزكاة يكون يف املرحلة األوىل قب�ل غنى الناس ،وقتل

الشيخ الزاين ألن دافع الشهوة عنده ضعيف ،فيكون منحرف ًا نفسي ًا.

ويف الكايف« :132/5:عن أيب عبد اهلل× :قال قلت له :رجل من مواليك يستحل مال بني

أمية ودماءهم ،وإنه وقع هلم عنده وديعة؟ فقال :أدوا األمانات إىل أهلها وإن كانوا جموس� ًا،

فإن ذلك ال يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت × فيحل وحيرم».

املقصود هبذا احلديث جواز مصادرة األموال لإلمام×ألنه أعرف بام حيل وما حيرم.

ُي َح ّ ِر ُم ربح المؤمن على أخيه المؤمن
من ال حيرضه الفقيه« :313/3:عن سامل قال :سألت أبا عبد اهلل×عن اخلرب الذي روي أن

م�ن كان بالره�ن أوثق منه بأخيه املؤمن فأنا منه برئ ،فق�ال :ذلك إذا ظهر احلق وقام قائمنا
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أهل البي�ت .قل�ت :فاخلرب الذي روي أن رب�ح املؤمن عىل املؤمن ربا ،ما ه�و؟ قال :ذاك إذا
ظهر احلق وقام قائمنا أهل البيت ،وأما اليوم فال بأس بأن يبيع من األخ املؤمن ويربح عليه».
وهذا يدل عىل أنظمة خاصة بالبيع والربح يف عرصه ×.

تصطلح في عصره السباع والمؤذيات
روى احلاك�م« :514/4:عن اب�ن عباس وصححه :وأما املهدي ال�ذي يمأل األرض عدالً

كام ملئت جور ًا ،وتأمن البهائم والس�باع ،وتلقي األرض أفالذ كبدها .قال قلت :وما أفالذ
كبدها؟ قال :أمثال األسطوانة من الذهب والفضة».

ويف اإلحتجاج«:290/2:ع�ن زي�د بن وهب اجلهني قال :ملا طعن احلس�ن بن عيل باملدائن

أتيته وهو متوجع فقلت :ما ترى يا ابن رسول اهلل فإن الناس متحريون؟ فقال :أرى واهلل أن
معاوي�ة خري يل من هؤالء يزعمون أهنم يل ش�يعة ،إبتغوا قتلي وانتهبوا ثقيل وأخذوا مايل...

قال قلت :ترتك يا ابن رسول اهلل شيعتك كالغنم ليس هلا راع؟ قال :وما أصنع يا أخا جهينة،
إين واهلل أعلم بأمر قد أدى به إ َّيل ثقاته ،إن أمرياملؤمنني×قال يل ذات يوم وقد رآين فرح ًا:

يا حسن أتفرح؟! كيف بك إذا رأيت أباك قتيالً؟ كيف بك إذا ويل هذا األمر بنو أمية وأمريها
الرحب البلعوم الواس�ع اإلعفجاج ،يأكل وال يش�بع ،يموت وليس له يف السماء نارص وال

يف األرض عاذر ،ثم يس�تويل عىل غرهبا ورشقها ،يدين له العباد ويطول ملكه ،يس�تن بس�نن

أهل البدع والضالل ،ويميت احلق وسنة رسول اهلل‘ ،يقسم املال يف أهل واليته ويمنعه
من هو أحق به ،ويذل يف ملكه املؤمن ،ويقوى يف س�لطانه الفاس�ق ،وجيعل املال بني أنصاره

دوالً ،ويتخ�ذ عباد اهلل َخوالً ،يدرس يف س�لطانه احلق ويظهر الباط�ل ،ويقتل من ناواه عىل
احلق ،ويدين من وااله عىل الباطل!

فكذل�ك حت�ى يبع�ث اهلل رجل ً
ا يف آخ�ر الزم�ان وكلب م�ن الده�ر وجهل م�ن الناس،

يؤي�ده اهلل بمالئكته ،ويعصم أنصاره وينرصه بآيات�ه ،ويظهره عىل أهل األرض حتى يدينوا

طوع� ًا وكره� ًا ،يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ون�ور ًا وبرهان ًا ،يدين له ع�رض البالد وطوهلا،
اليبق�ى كاف�ر إال آم�ن به وال صالح إال صل�ح ،وتصطلح يف ملكه الس�باع ،وخترج األرض
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نباهت�ا ،وتنزل السماء بركتها ،وتظهر له الكنوز ،يملك م�ا بني اخلافقني أربعني عام ًا .فطوبى

ملن أدرك أيامه وسمع كالمه».

وق�د ورد وص�ف احلياة املوعودة يف املس�تقبل ،يف التوراة املوجودة ،س�فر أش�عيا  -إصحاح

« :25-35الذئب واحلمل يرعيان معا واألسد».

ال يعود الظلم بعده الى األرض
متت�د دول�ة أهل البيت^اىل ي�وم القيامة ،وال تُرفع احلج�ة من األرض إال قبل ي�وم القيامة

بأربعني يوم ًا ،حيث يسود األرشار الذين تقوم عليهم القيامة.

يف ال�كايف« :329/1:ع�ن عب�د اهلل ب�ن جعف�ر احلميري ق�ال :اجتمع�ت أن�ا والش�يخ

أبو عمرو&عند أمحد بن إس�حاق ،فغمزين أمحد بن إس�حاق أن أس�أله عن اخللف ،فقلت
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ل�ه :ي�ا أبا عمرو إين أريد أن أس�ألك عن ش�ئ وما أنا بش�اك فيما أريد أن أس�ألك عنه ،فإن

اعتق�ادي ودين�ي أن األرض الختلو من حجة إال إذا كان قب�ل يوم القيامة بأربعني يوم ًا ،فإذا
َ َْ ً
َ ُ
مَ َ ُ
كان ذلك رفعت احلجة وأغلق باب التوبة ،فلم يك َي ْنف ُع نفسا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل
َ َ َْ ً
َْ َ
ْ
َ
َ
أو كس���بت ِ يف ِإ ميانهِ ���ا خي���را ،فأولئك أرشار م�ن خلق اهلل عز وجل وهم الذي�ن تقوم عليهم
القيامة..الخ.».
فأقره معتمد اإلمام× .وسيأيت ذكر ذلك يف حديث مولد اإلمام املهدي×.

**
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الفصل الحادي والثالثون

اإلعداد للغیبة
كيف أعدَّ النبي‘والعرتة األمة
لغيبة املهدي#؟

إعداد النبي ‘ األمة لتحمل غيبة اإلمام×!
عندم�ا أوىص النبي‘أمت�ه بالقرآن والعرتة قال هلم إن ربه أخربه أهنام مقرتنان ومس�تمران

اىل يوم القيامة ولن يفرتقا.

ففي مس�ند أمح�د ،17/3:و ،14و26و« :59إين أوش�ك أن أدعى فأجي�ب ،وإين تارك فيكم

الثقلين :كت�اب اهلل عز وجل وعرتيت ،كت�اب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت

بم
عيل احلوض ،فانظروين َ
أه�ل بيت�ي .وإن اللطيف اخلبري أخربين أهنام لن يفرتقا حتى ي�ردا َّ

ختلفوين فيهم».

وهوحدي�ث متواترعند اجلميع ،ونصه م�ن مصادرنا« :إين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا

بعدي ما إن متس�كتم هبما :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،فإن اللطي�ف اخلبري قد عهد إ َّيل أهنام
عيل احلوض كهاتني ومجع بني مس�بحتيه ،وال أق�ول كهاتني ومجع بني
ل�ن يفرتقا حتى ي�ردا َّ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

املس�بحة والوس�طى ،فتس�بق إحدامه�ا األخ�رى ،فتمس�كوا هبما ال تزلوا وال تضل�وا ،وال

تقدموهم فتضلوا»« .الكايف.»415/2:

وهنا س�ؤال :ما دام عدد األئمة بنص النبي‘إثنا عرش إمام ًا! فكيف يس�توعب وجودهم

مستقبل األمة ،وال يفرتقون عن القرآن اىل يوم القيامة ؟

واجل�واب :أن الثاين عرشمنهم^س�تكون فيه آية كاخلرض× ،فيم�د اهلل يف عمره ويغيب

ع�ن أمت�ه طويالً ،وعندما يرجع اليهم ينزل املسيح×ملس�اعدته عىل إقام�ة دولة العدل اإلهلي
يف العامل ،فينفذ برناجمه اجلديد لألرض وأهلها ،وتدخل احلياة عىل يده طور ًا جديد ًا ،ثم تس�تمر

إمامة العرتة اىل قيام الساعة ،بمن يرجع منهم وبمن هو عىل خطهم ^.

وبس�بب ه�ذه اخلط�ة اإلهلي�ة أخبراهلل رس�وله‘أن العترة والقرآن ل�ن يفرتق�ا حتى يوم

القيام�ة ،ويف نفس الوقت أع�دَّ النبي‘األمة لتتحمل املرحلة الطويل�ة فأكَّد أوالً احلجة عىل

أمته .وأخربها بمأس�اة عرتته واضطهادها .ودعا املؤمنين اىل حتمل اضطهاد احلكومات للعرتة

وش�يعتهم .وأعدَّ املؤمنين لتقبل غيبة اإلمام الثاين عرش×وأمره�م باألمل بظهوره مهام طال
الزمن .وكذلك حتدث األئمة^عن غيبة اإلمام املهدي×.
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أن المهدي×مثل ذي القرنين يظهر بعد غيبة
كامل الدين« :394/2:عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :س�معت رسول اهلل‘ يقول:

إن ذا القرنني كان عبد ًا صاحل ًا جعله اهلل عز وجل حجة عىل عباده ،فدعا قومه إىل اهلل وأمرهم

بتق�واه ،فرضب�وه على قرنه ،فغ�اب عنهم زمان� ًا حتى قيل م�ات أو هلك ،بأي واد س�لك؟

ثم ظهر ورجع إىل قومه فرضبوه عىل قرنه اآلخر.

وفيك�م م�ن هو عىل س�نته! وإن اهلل عز وج�ل مكن ل�ذي القرنين يف األرض ،وجعل له

من كل ش�ئ س�بب ًا وبلغ املغرب واملرشق ،وإن اهلل تبارك وتعاىل س�يجري سنته يف القائم من
ول�دي ،فيبلغ�ه رشق األرض وغرهبا ،حت�ى ال يبقى منه ً
ال وال موضع ًا من س�هل والجبل

وطأه ذو القرنني إال وطأه .ويظهر اهلل عز وجل له كنوز األرض ومعادهنا ،وينرصه بالرعب

فيمأل األرض به عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام».

ويف اخلرائ�ج« :930/2:ع�ن اإلم�ام الباق�ر×:إن ذا القرنني كان عب�د ًا صاحل ًا ناصح اهلل

س�بحانه فناصحه وس�خر له الس�حاب وطويت له األرض ،وبس�ط له يف النور فكان يبرص
بالليل كام يبرص بالنهار.

وإن أئمة احلق كلهم قد س�خر اهلل تعاىل هلم الس�حاب ،وكان حيملهم إىل املرشق واملغرب

ملصال�ح املس�لمني وإلصالح ذات البين وعىل هذا ح�ال املهدي ،ولذلك يس�مى صاحب

املرأى واملس�مع ،فله نور يرى به األش�ياء من بعيد كام يرى من قريب ،ويس�مع من بعيد كام
يسمع من قريب ،وإنه يسيح يف الدنيا كلها ،عىل السحاب مرة ،وعىل الريح أخرى ،وتطوى

له األرض مرة ،فيدفع الباليا عن العباد والبالد ،رشق ًا وغرب ًا».

أقول :قرنا اإلنس�ان أعىل جنبي رأس�ه .وحدي�ث اإلمام الباقر×يكش�ف حقيقة مهمة عام

س�خره اهلل لذي القرنين ريض اهلل عنه ،وعن حياة األئمة^وأهنم كان�وا يتحركون يف املرشق
واملغ�رب بقدرة اهلل تعاىل ملصالح املس�لمني وإصالح أمورهم .وأن الش�كل الكامل الظاهر من

ذلك يتحقق للمهدي املوعود×
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يغيب عنكم كغيبة موسى×عن قومه
كمال الدي�ن« :145/ع�ن أمرياملؤمنين :ق�ال رس�ول اهلل‘ :مل�ا حرضت يوس�ف×
الوف�اة مج�ع ش�يعته وأه�ل بيته فحم�د اهلل وأثن�ى عليه ،ث�م حدثهم بِِش�رِ َّ ٍة تناهلم يقت�ل فيها
الرجال ،وتش�ق بطون احلباىل وتذبح األطفال ،حتى يظهر اهلل احلق يف القائم من ولد الوي

بن يعقوب ،وهو رجل أسمر طوال ونعته هلم بنعته ،فتمسكوا بذلك.

ووقعت الغيبة والش�دة عىل بني إرسائيل وهم منتظرون قيام القائم أربع مائة س�نة ،حتى

إذا بشروا بوالدت�ه ورأوا عالمات ظهوره ،اش�تدت عليهم البلوى ومحل عليهم باخلش�ب

واحلجارة ،وطلب الفقيه الذي كانوا يسرتحيون إىل أحاديثه فاسترت ،وراسلوه فقالوا :كنا مع
الش�دة نستريح إىل حديثك ،فخرج هبم إىل بعض الصحاري وجلس حيدثهم حديث القائم

وقرب األمر ،وكانت ليلة قمراء ،فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موس�ى×وكان يف
ونعته َّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ذلك الوقت حديث الس�ن وقد خرج من دار فرع�ون يظهر النزهة ،فعدل عن موكبه وأقبل
إليه�م وحتت�ه بغلة وعليه طيلس�ان خز ،فلام رآه الفقي�ه عرفه بالنعت ،فق�ام إليه وانكب عىل

قدمي�ه فقبلهما ثم قال :احلمد هلل ال�ذي مل يمتني حتى أرانيك ،فلام رأى الش�يعة ذلك علموا
أن�ه صاحبه�م ،فأكب�وا عىل األرض ش�كر ًا هلل عز وجل ،فل�م يزدهم عىل أن ق�ال :أرجو أن

يعجل اهلل فرجكم ،ثم غاب بعد ذلك ،وخرج إىل مدينة َمدْ ين فأقام عند شعيب ما أقام.

فكانت الغيبة الثانية أش�د عليهم من األوىل ،وكانت نيف ًا ومخسين سنة .واشتدت البلوى

عليهم واسترت الفقيه فبعثوا إليه :إنه الصرب لنا عىل استتارك عنا ،فخرج إىل بعض الصحاري
واس�تدعاهم ،وطي�ب نفوس�هم وأعلمهم أن اهلل عز وج�ل أوحى إليه أنه مف�رج عنهم بعد
أربعني س�نة ،فقالوا بأمجعهم :احلمد هلل ،فأوحى اهلل عز وجل إليه قل هلم :قد جعلتها ثالثني

س�نة لقوهلم احلمد هلل ،فقالوا :كل نعمة فمن اهلل ،فأوحى اهلل إليه قل هلم قد جعلتها عرشين

س�نة ،فقال�وا :ال ي�أيت باخلير إال اهلل ،فأوحى اهلل إلي�ه :قل هلم :ق�د جعلتها عشر ًا ،فقالوا:
ال يرصف السوء إال اهلل ،فأوحى اهلل إليه قل هلم :التربحوا ،فقد أذنت لكم يف فرجكم ،فبينا
هم كذلك إذ طلع موسى×راكب ًا محار ًا ،فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبرصون به فيه،

وجاء موسى حتى وقف عليهم فسلم عليهم فقال له الفقيه :ما اسمك؟ فقال :موسى ،قال:
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ابن من؟ قال :ابن عمران ،قال :ابن من؟ قال :ابن قاهث بن الوي بن يعقوب ،قال :بامذا جئت؟

قال :جئت بالرسالة من عند اهلل عز وجل ،فقام إليه فقبل يده ثم جلس بينهم ،فطيب نفوسهم
وأمره�م أمره ،ثم فارقهم فكان بني ذلك الوقت وبني فرجهم بغرق فرعون أربعون س�نة».
والِش�رَِ ة :بكرس الشين مؤنث الشر بمعنى هجمة رشي�رة .و ُطلب الفقيه فاس�ترت :أي طلبته
َ
السلطة .والشيعة :األنصار ،قال تعاىلَ :و ِإ ّن ِم ْن ِش َيع ِت ِه ْإلب َر ِاه َمي ،أي من شيعة نوح.
أق�ول :حيت�ج بعضه�م هب�ذا احلديث على أن وقت الظه�ور يمك�ن أن يعجله دع�اء املؤمنني

أو استقامتهم ومستوى إيامهنم .لكن جياب عنه بأن تقديم ظهور موسى×كان ظاهري ًا بالنسبة
َ ُ
ُّ َُ َ ٌ َ َ
اىل املنتظري�ن ،أم�ا يف الواقع فهو يف علم اهلل تع�اىل كام قالَ :و ِلك ِل أ ّم ٍة أ َجل ف ِ���إذا َج َاء أ َجل ُه ْم ال
َ
ون َس َاع ًة َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
اخ ُر َ
ون.
َي ْست ِ

تقدي�م لظه�ور موسى×لس�بب م�ن الن�اس ،فلا يل�زم أن ينطب�ق على
ول�و س�لمنا أن�ه
ٌ

اإلمام املهدي× ،واألمر املؤكد أن الدعاء بتعجيل فرجه×يعود نفعه لنا،كام نص اإلمام×

يف توقيع إسحاق بن يعقوب ،الصحيح ،قال« :وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم ».
«غيبة الطويس.»293/

يشبه في غيبته نبي اهلل عزير ×
غيبة الطويس« :260/عن مؤذن مسجد األمحر قال :سألت أبا عبد اهلل× :هل يف كتاب اهلل

مثل للقائم ×؟فقال :نعم آية صاحب احلامر أماته اهلل مأة عام ثم بعثه» .وروى شبيه ًا به عن

اإلمام الباقر×قال« :مثل أمرنا يف كتاب اهلل مثل صاحب احلامر ،أماته اهلل مائة عام ثم بعثه».

أهل بيتي كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم
النعامين16/و« :155عن أيب عبد اهلل عن آبائه^ :قال رسول اهلل‘ :مثل أهل بيتي مثل

نجوم السامء كلام غاب نجم طلع نجم ،حتى إذا نجم منها طلع فرمقتموه باألعني ،وأرشتم
إلي�ه باألصاب�ع أت�اه ملك امل�وت فذهب به ،ث�م لبثتم يف ذلك س�بت ًا من دهركم ،واس�توت
أي من أي ،فعند ذلك يبدو نجمكم فامحدوا اهلل واقبلوه».
بنو عبد املطلب ومل ُيدْ َر ٌّ
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والسبت :املدة قليلة أو كثرية ،سميت سبت ًا أي سكون ًا بني حدثني ،أو سكون ًا قبل حدث.

ويف جامع املسانيد والسنن« :440/5:ومن حديث موسى بن عبيدة الربذي ،عن إياس عن

أبيه مرفوع ًا :النجوم أمان للسامء ،وأهل بيتي أمان ألمتي».

ويف مس�ند شمس األخبار« :133/1:عن أيب ش�عبة عن النبي‘ :أنه قال :مثل أهل بيتي

يف أمتي مثل النجوم ،كلام أفل نجم طلع نجم».

ويف الربه�ان« :40/ع�ن ابن عب�اس عن النبي‘ :ياعلي أنا مدينة العل�م وأنت باهبا...

َم َث ُلك ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل س�فينة نوح ،من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق.

ومثلكم كمثل النجوم كلام غاب نجم طلع نجم اىل يوم القيامة».

ويف تيسير املطال�ب« :129/حدثن�ي نصر بن محاد قال :س�معت ش�عبة يق�ول حني ظهر

إبراهيم بن عبد اهلل بن احلس�ن بن احلس�ن^ :قال رس�ول اهلل‘ :مثل أهل بيتي يف أمتي

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مثل النجوم كلام أفل نجم طلع نجم» .انتهى.

موضوع مك�ذوب .وذلك
أق�ول :حك�م علامء احلديث ب�أن حدي�ث« :أصحايب كالنج�وم»
ٌ

ألن النبي‘قال�ه يف أهل البيت^ ،فجعلوه للصحابة فل�م يضبط معهم ،ألهنم متباغضون
متقاتل�ون ،فكيف يك�ون اتباع أي منهم اهتدا ًء ؟ ولو صح احلديث فالذي يتبع س�عد بن عبادة
ٍ
مهتد ،وقد حكم بكفر أصحاب السقيفة ؟

المهدي وغيبته :عهد معهود من اهلل الى نبيه‘
يف كمال الدي�ن« :51:/1:ع�ن عيل^قال :ق�ال النبي‘ :وال�ذي بعثني باحلق بشير ًا

ليغيب�ن القائ�م من ول�دي بعهد معهود إليه من�ي ،حتى يقول أكثر الن�اس :ما هلل يف آل حممد

حاجة! ويشك آخرون يف والدته .فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ،وال جيعل للشيطان إليه

سبي ً
ال بشكه فيزيله عن ملتي وخيرجه من ديني ،فقد أخرج أبويكم من اجلنة من قبل ،وإن اهلل
عز وجل جعل الشياطني أولياء للذين اليؤمنون».

ويف كمال الدي�ن« :253/1:عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ق�ال :ملا أنزل اهلل عز وجل عىل
َ ُ
َ
َ
َ َ
ُ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
���ن َآم ُنوا أ ِط ُيع���وا َ
نبي�ه حممد‘َ :ي���ا أ ّهُ َيا ّال ِذي َ
الر ُس���ول َوأو ِ يل األم���ر ِم ْنك ْم ،قلت:
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يا رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله ،فمن أولو األمر الذين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال×:
هم خلفائي يا جابر وأئمة املسلمني بعدي ،أوهلم عيل بن أيب طالب ،ثم احلسن واحلسني ،ثم

عيل بن احلسني ،ثم حممد بن عيل املعروف يف التوراة بالباقر وستدركه يا جابر ،فإذا لقيته فأقرئه

مني السالم .ثم الصادق جعفر بن حممد ،ثم موسى بن جعفر ،ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن
عيل ثم عيل بن حممد ،ثم احلسن بن عيل .ثم سميي وكنيي حجة اهلل يف أرضه وبقيته يف عباده،

ابن احلسن بن عيل ،ذاك الذي يفتح اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا .ذاك الذي

يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ال يثبت فيها عىل القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه لاليامن.
قال جابر :فقلت له يا رسول اهلل فهل يقع لشيعته اإلنتفاع به يف غيبته؟ فقال×إي والذي

بعثن�ي بالنبوة إهنم يس�تضيئون بن�وره ،وينتفعون بواليته يف غيبته ،كانتفاع الناس بالش�مس

وإن جتللها سحاب .يا جابر هذا من مكنون رس اهلل وخمزون علمه ،فاكتمه إال عن أهله».

كمال الدي�ن« :207/1:ع�ن س�ليامن بن مه�ران األعمش ،ع�ن الصادق جعف�ر بن حممد،

ع�ن أبيه حمم�د بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسين^قال :نحن أئمة املس�لمني ،وحجج اهلل
على العاملين ،وس�ادة املؤمنين ،وق�ادة الغ�ر املحجلين ،وم�وايل املؤمنين .ونح�ن أم�ان

ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السماء .ونحن الذين بنا يمس�ك اهلل السماء أن تقع
عىل األرض إال بإذنه ،وبنا يمس�ك األرض أن متيد بأهلها .وبنا ينزل الغيث ،وتنرش الرمحة،

وخترج بركات األرض .ولوال ما يف األرض منا لساخت بأهلها.

ث�م ق�ال :ومل خت�ل األرض منذ خل�ق اهلل آدم من حجة اهلل فيه�ا ،ظاهر مش�هور أو غائب

مس�تور .وال ختلو إىل أن تقوم الس�اعة من حجة اهلل فيها ولوال ذلك مل يعبد اهلل .قال سليامن:
فقل�ت للص�ادق× :فكي�ف ينتف�ع الناس باحلج�ة الغائب املس�تور؟ ق�ال :كما ينتفعون

بالشمس إذا سرتها سحاب».

غيبة اإلمام× بسبب ظلم أهل األرض وجورهم
النعماين« :141/ع�ن املفضل بن عمر قال :قال أبو عب�د اهلل× :خرب تدريه خري من عرش

تروي�ه .إن ل�كل حق حقيقة ول�كل صواب نور ًا .ثم قال :إنا واهلل ال َن ُعدُّ الرجل من ش�يعتنا
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لحن له ف َيع�رف اللح�ن! إن أمرياملؤمنني×ق�ال :عىل منرب الكوف�ة :إن من
فقيه� ًا حت�ى ُي َ

ورائكم فتن ًا مظلمة عمياء منكس�فة ال ينجو منها إال الن َُّومة ،قيل يا أمرياملؤمنني وما النومة؟
قال :الذي يعرف الناس وال يعرفونه.

واعلموا أن األرض ال ختلو من حجة هلل عز وجل ،ولكن اهلل سيعمي خلقه عنها بظلمهم

وجورهم وإرسافهم عىل أنفس�هم ،ولو خلت األرض س�اعة واحدة من حجة اهلل لس�اخت

بأهله�ا .ولك�ن احلجة يع�رف الن�اس وال يعرفونه ،كام كان يوس�ف يعرف الن�اس وهم له
ْ
منكرون .ثم تالَ :يا َح ْس َر ًة َعل ْال ِع َب ِاد َما َيأ ِتهي ْم ِم ْن َر ُسول إال َك ُانوا ب ِه َي ْس ْتز ُئ َ
ون».
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
من العلل األساسية لطول غيبة اإلمام×
تفسير القم�ي« :316/2:قال رج�ل أليب عبد اهلل× :أمل يك�ن عيل×قوي ًا يف بدن�ه قوي ًا يف
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أم�ر اهلل؟ ق�ال ل�ه أب�و عبد اهلل× :بىل .ق�ال له :فام منع�ه أن يدف�ع أو يمتنع؟ قال :قد س�ألت
َ َ َ ُ َ َّ
فافه�م اجلواب :منع علي ًا×من ذلك آية من كت�اب اهلل فقال :وأي آية؟ فقرأ :ل ْو ت َز ّيلوا ل َعذ ْب َنا
َ َ
َّ َ َ َ
���ن كف ُ���ر وا ِم هْ ُن ْم َعذ ًاب���ا أ ِل ًيما .إنه كان هلل ودايع مؤمنون يف أصلاب قوم كافرين ومنافقني،
ال ِذي

فل�م يكن عيل×ليقتل اآلباء حتى خترج الودايع ،فلام خرج ظهرعىل من ظهر وقتله .وكذلك

قائمن�ا أهل البيت اليظه�ر أبد ًا حتى خترج ودايع اهلل .فإذا خرجت يظهر عىل من يظهر فيقتله».

التاسع من ُصلب الحسين يغيب عنهم!
كفاية األثر« :120/عن عامر بن يارس قال :كنت مع رسول اهلل‘يف بعض غزواته ،و َقت ََل

عيل×أصح�اب األلوي�ة وفرق مجعه�م ،وقتل عمرو بن عبد اهلل اجلمحي ،وقتل ش�يبة بن
ٌّ
نافع ،أتيت رس�ول اهلل‘فقلت له :يا رس�ول اهلل صىل اهلل عليك ،إن علي ًا قد جاهد يف اهلل

حق جهاده .فقال ،يف حديث طويل يف فضل عيل× ،جاء فيه :يا عامر إن اهلل تبارك وتعاىل

عه�د إ َّيل أنه خيرج من صلب احلسين تس�عة ،والتاس�ع م�ن ولده يغيب عنه�م ،وذلك قوله
ُ ْ َ َ َ ْ مُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ً مَ َ ْ َ ْ ُ
يك ْم َب ٍاء َم ِع ٍن
عز وجل :قل أرأيت ِإن أصبح ماؤكم غو را فن يأ ِت
ي .يكون له غيبة طويلة يرجع
مِ
عنه�ا ق�وم ويثبت عليها آخرون! ف�إذا كان يف آخر الزم�ان خيرج فيمأل الدنيا قس�ط ًا وعدالً
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ويقاتل عىل التأويل كام قاتلت عىل التنزيل ،وهو س�ميي وأش�به الناس يب .يا عامر س�يكون
بعدي فتنة ،فإذا كان ذلك فاتبع علي ًا وحزبه».

كامل الدين« :287/1:عن ابن عباس قال :قال رس�ول اهلل‘ :إن عيل بن أيب طالب إمام

أمت�ي ،وخليفتي عليها من بعدي ،ومن ول�ده القائم املنتظر ،الذي يمأل اهلل به األرض عدالً

وقس�ط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام .والذي بعثني باحلق بشير ًا إن الثابتني عىل القول به يف زمان
غيبت�ه ألع�ز من الكربيت األمحر .فق�ام إليه جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال :يا رس�ول اهلل

وللقائ�م من ول�دك غيبة؟ ق�ال :إي وريب ،وليمحص�ن اهلل الذين آمنوا ويمح�ق الكافرين.

مطوي عن عباد اهلل ،فإياك والشك فيه ،فإن
ورس من رس اهلل،
ٌّ
يا جابر إن هذا ٌ
أمر من أمر اهلل ٌّ
الشك يف أمر اهلل عز وجل كفر».

أميرالمؤمنين يحدث األمة ×عن النجم الغائب
تق�دم يف الفت�ن املتصل�ة بظه�ور اإلم�ام×« :ع�ن األصب�غ ب�ن نبات�ة ،ق�ال :أتي�ت

أمرياملؤمنني×فوجدته متفكر ًا ينكت يف األرض ،فقلت :يا أمرياملؤمنني مايل أراك متفكر ًا
تنك�ت يف األرض أرغب�ة من�ك فيها؟ فق�ال :ال واهلل ما رغب�ت فيها وال يف الدني�ا يوم ًا قط،
ولكن�ي فكرت يف مول�ود يكون من ظهري احلادي عرش من ول�دي ،هو املهدي الذي يمأل

األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام ،تكون له غيبة وحرية ،يضل فيها أقوام وهيتدي

س�بت م�ن الدهر.
فيه�ا آخ�رون .فقلت :ي�ا أمرياملؤمنني وكم تك�ون احلرية والغيبة؟ قال:
ٌ
فقل�ت :وإن هذا لكائ�ن؟ فقال :نعم كام أنك خملوق ،وأنى لك هب�ذا األمر يا أصبغ ،أولئك

خي�ار ه�ذه األمة مع أبرار هذه العرتة .فقلت :ثم ما يكون بع�د ذلك؟ فقال :ثم يفعل اهلل ما
يشاء ،فإن له بداءات وإرادات وغايات ،وهنايات»« .الكايف.»338/1:

ويف النعماين ،140/ع�ن اإلمام الصادق×ق�ال« :زاد الفرات عىل عه�د أمرياملؤمنني×

فمر بثقيف ،فقالوا :قد جاء عيل ير ُّد املاء .فقال عيل×:
فركب هو وابناه احلس�ن واحلسين َّ
أما واهلل ،ألقتلن أنا وابناي هذان ،وليبعثن اهلل رج ً
ال من ولدي يف آخر الزمان يطالب بدمائنا،

وليغيبن عنهم متييز ًا ألهل الضاللة حتى يقول اجلاهل :ما هلل يف آل حممد من حاجة».
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ويف هنج البالغة ،145/خطبة:« :100احلمد هلل النارش يف اخللق فضله ،والباسط باجلود يده،

نحمده يف مجيع أموره ونس�تعينه عىل رعاية حقوقه ،ونش�هد أن ال إله غريه ،وأن حممد ًا عبده
ورس�وله‘ ،أرسله بأمره صادع ًا ،وبذكره ناطق ًا ،فأدى أمين ًا ،ومىض رشيد ًا ،وخلف فينا

راية احلق ،من تقدمها مرق ومن ختلف عنها زهق ومن لزمها حلق .دليلها مكيث الكالم بطئ

القي�ام رسيع إذا قام .فإذا أنتم ألنتم له رقابك�م ،وأرشتم إليه بأصابعكم جاءه املوت فذهب

ب�ه ،فلبثتم بعده ما ش�اء اهلل حت�ى يطلع اهلل لكم من جيمعكم ويض�م نرشكم ،فال تطمعوا يف
غري مقبل ،وال تيأس�وا من مدبر ،فإن املدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت األخرى،

فرتجع�ا حت�ى تثبتا مجيع ًا .أال إن مثل آل حممد‘كمثل نجوم السماء ،إذا خوى نجم طلع

نجم ،فكأنكم قد تكاملت من اهلل فيكم الصنائع ،وأراكم ما كنتم تأملون».

وق�ال ابن ميث�م البحراين يف رشحه 6/3:خطب�ة :97وهذا الفضل يش�تمل عىل إعالمهم بام
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يك�ون بعده من أمر األئمة^ ،وتعليمهم ما ينبغي أن يفعل الناس معهم ،ويمنيهم بظهور

إم�ام م�ن آل حممد عقيب آخر ،ووعدهم بتكامل صناي�ع اهلل فيهم بام يأملونه من ظهور إمام

منتظر ..إشارة إىل منة اهلل عليهم بظهور اإلمام املنتظر وإصالح أحواهلم بوجوده ،ووجدت
له×يف أثناء بعض خطبه يف اقتصاص ما يكون بعده ،فص ً
ال جيري جمرى الرشح هلذا الوعد،

وهو أن قال :يا قوم إعلموا عل ًام يقين ًا أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم ليس بدون ما
استقبل الرسول من أمر جاهليتكم ،وذلك أن األمة كلها يومئذ جاهلية إال من رحم اهلل ،فال
تعجل�وا فيعج�ل اخلرق بكم ،واعلموا أن الرفق ُيم�ن ،ويف األناة بقاء وراحة ،واإلمام أعلم

بام ينكر .ولعمري لينزعن عنكم قضاة السوء ،وليقبض عنكم املرائني ،وليعزلن عنكم أمراء
اجلور ،وليطهرن األرض من كل غاش ،وليعملن فيكم بالعدل ،وليقومن فيكم بالقسطاس

املستقيم ،وليتمنني أحياؤكم ألمواتكم رجعة الكرة عام قليل فيعيشوا إذن ،فإن ذلك كائن».
ويف رشح النهج«:94/7:ثم يطلع اهلل هلم من جيمعهم ويضمهم ،يعني من أهل البيت×،

وه�ذا إش�ارة إىل امله�دي الذي يظه�ر يف آخر الوقت ،وعن�د أصحابنا أنه غير موجود اآلن

وسيوجد ،وعند اإلمامية أنه موجود اآلن».

اإلحتج�اج« :251/1:ج�اء بع�ض الزنادق�ة إىل أمرياملؤمنين عيل×وق�ال ل�ه :ل�وال ما
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يف القرآن من اإلختالف والتناقض لدخلت يف دينكم :فقال له×يف حديث طويل جاء فيه:

أما إنه س�يأيت عىل الناس زمان يكون احلق فيه مس�تور ًا ،والباطل ظاهر ًا مشهور ًا ،وذلك إذا
َ
كان أوىل الناس هبم أعداهم له ،واقرتب الوعد احلق ،وعظم اإلحلاد وظهر الفس�ادُ ،ه َن ِالك
ً
ْ ُ َ مْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ً َ
���ديدا ،ونحلهم الكفار أسماء األرشار ،فيكون جهد املؤمن أن
ابت ِ يل الؤ ِمن
ون َوزل ِزلوا ِزل َزاال ش ِ
حيفظ مهجته من أقرب الناس إليه .ثم يتيح الفرج ألوليائه ويظهرصاحب األمر عىل أعدائه».
ويف النعامين« :156/عن أمرياملؤمنني×قال :صاحب هذا األمر من ولدي هو الذي يقال

مات أو هلك؟ ال ،بل يف أي واد سلك».

اإلمام الحسن × :يطيل اهلل عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته
كامل الدين« :315/1:عن أيب سعيد عقيصا ،قال :ملا صالح احلسن بن عيل× معاوية بن

أيب سفيان دخل عليه الناس ،فالمه بعضهم عىل بيعته ،فقال× :وحيكم ما تدرون ماعملت!
واهلل الذي عملت خري لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت .أال تعلمون أنني إمامكم

اهلل‘عيل؟ قالوا:
مفرتض الطاعة عليكم ،وأحد سيدي شباب أهل اجلنة بنص من رسول
َّ

بىل .قال :أما علمتم أن اخلرض ملا خرق السفينة وأقام اجلدار وقتل الغالم ،كان ذلك سخط ًا ملوسى
خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك ،وكان ذلك عند اهلل تعاىل ذكره حكمة وصواب ًا؟
بن عمران إذ َ
أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه ،إال القائم الذي يصىل روح اهلل

عيسى بن مريم خلفه؟ فإن اهلل عز وجل خيفي والدته ويغيب شخصه ،لئال يكون ألحد يف عنقه

بيعة إذا خرج .ذلك التاسع من ولد أخي احلسني ،ابن سيدة اإلماء ،يطيل اهلل عمره يف غيبته،

ثم يظهره بقدرته ،يف صورة شاب دون أربعني سنة ،وذلك ليعلم أن اهلل عىل كل شئ قدير».

اإلمام الحسين× :صاحب الغيبة الذي يقسم ميراثه وهو ّ
حي!
تق�دم يف البش�ارة بع�د الفتن�ة املتصل�ة بظه�وره ،أحادي�ث ،منه�ا يف كمال الدي�ن:317/1:

«عن احلسين بن عيل×قال :قائم هذه األمة هو التاس�ع من ولدي ،وهو صاحب الغيبة،
وهو الذي يقسم مرياثه وهو حي»!
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َ
اإلمام زين العابدين× :و ّإن للقائم منا غيبتين

َ
َُ ُ
األ ْر َ
ام
ح
���وا
ول
كمال الدي�ن« :323/1:عن عيل بن احلسين×قال :فينا نزل�ت هذه اآلية :وأ
ِ
َ
ً
َ َ ً
َ
َب ْع ُض ُه ْ���م أ ْو ىَل ب َب ْ
اهلل .وفين���ا نزلت هذه اآلي���ةَ :و َج َعل َه���ا ك ِل َمة َب ِاق َي���ة ِ يف َع ِق ِب ِه،
ع
���اب ِ
���ض ِ يف ِكت ِ
ِ
ٍ
واإلمام�ة يف عقب احلسين ب�ن عيل بن أيب طال�ب إىل يوم القيام�ة .وإن للقائ�م منا غيبتني:

إحدامها أطول من األخرى أما األوىل فس�تة أيام أو س�تة أش�هر أو ستة سنني .وأما األخرى

فيط�ول أمده�ا حتى يرجع عن هذا األمر أكثر من يقول به ،فال يثبت عليه إال من قوي يقينه
وصحت معرفته ،ومل جيد يف نفسه حرج ًا مما قضينا ،وسلم لنا أهل البيت».

اإلمام الباقر× :كيف أنتم إذا غيب اهلل عنكم نجمكم؟
الكايف« :338/1:عن معروف بن خربوذ ،عن أيب جعفر×قال :إنام نحن كنجوم السماء

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كلما غاب نج�م طلع نجم ،حت�ى إذا أرشتم بأصابعك�م وملتم بأعناقك�م ،غ َّيب اهلل عنكم

أي ،فإذا طلع نجمكم فامحدوا ربكم».
أي من ٍّ
نجمكم ،فاستوت بنو عبد املطلب،فلم يعرف ٌّ
ومثله كامل الدين ،329/1:وفيه «:قلت أليب جعفر الباقر× أخربين عنكم؟ قال :أظهر اهلل

عز وج�ل لكم صاحبكم فامحدوا اهلل عز وجل ،وهو يخَُّي�رَّ ُ الصعب والذلول فقلت :جعلت
فداك فأهيام خيتار؟ قال خيتار الصعب عىل الذلول».

كمال الدي�ن« :330/1:عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر الباقر×أنه قال :يأيت عىل الناس

زم�ان يغي�ب عنهم إمامهم ،فيا طوب�ى للثابتني عىل أمرنا يف ذلك الزم�ان ،إن أدنى ما يكون

هل�م من الثواب أن ينادهيم الباري جل جالل�ه فيقول :عبادي وإمائي آمنتم برسي وصدقتم

بغيب�ي ،فأبرشوا بحس�ن الثواب مني فأنتم عب�ادي وإمائي ،حق ًا منكم أتقب�ل وعنكم أعفو
ولكم أغفر ،وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البالء .ولوالكم ألنزلت عليهم عذايب.

قال جابر فقلت :يا ابن رس�ول اهلل فام أفضل ما يس�تعمله املؤمن يف ذلك الزمان؟ قال :حفظ
اللسان ولزوم البيت».

ويف النعماين« :154/ع�ن أيب اجل�ارود ،عن أيب جعفر× :ي�ا أبا اجل�ارود ،إذا دار الفلك

وقال�وا مات أو هلك ،وبأي واد س�لك ،وقال الطالب ل�ه أنى يكون ذلك وقد بليت عظامه
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فعند ذلك فارجتوه ،وإذا سمعتم به فأتوه ولو حبو ًا عىل الثلج».

ويف النعامين« :176/عن زرارة قال :س�معت أبا جعفر×يقول :إن للقائم غيبة ،وجيحده

أهله! قلت :ومل ذاك ؟ قال :خياف ،وأومأ بيده إىل بطنه».

ويف النعامين« :177/إن للغالم غيبة قبل أن يقوم ،وهو املطلوب تراثه».

ويف كفاي�ة األث�ر« :248/ع�ن الكمي�ت ب�ن أيب املس�تهل قال:دخل�ت على س�يدي

أيب جعف�ر حمم�د بن عيل الباقر فقلت يا ابن رس�ول اهلل إين قد قلت فيك�م أبيات ًا ،أفتأذن يل يف
إنشادها؟فقال :إ هنا أيام البيض قلت :فهو فيكم خاصة قال:هات فأنشأت أقول:
ِ
أضحكني الدهر وأبكـاين
وألوان
والدهر ذو رصف
لتسعة بالطف قد غودروا

صاروا مجيع ًا َر ْه َن أكفــان

وست ٌة ال ُيت ََجارى هبم بنو

خــري فــرسان
عــقـيل
ُ

فبكى وبكى أبو عبد اهلل وسمعت جارية تبكي من وراء اخلباء فلام بلغت إىل قويل:
عيل اخلري موالكــم
ثــم ُّ

ذكـــرهم ه َّي َج أحــزاين

فبكى×ث�م ق�ال :م�ا م�ن رجل ذكرن�ا أو ذكرن�ا عنده فخ�رج م�ن عينيه م�اء ولو قدر

مث�ل جن�اح بعوض�ة إال بن�ى اهلل ل�ه بيت� ًا يف اجلن�ة ،وجع�ل ذل�ك حجاب� ًا بين�ه وبين النار،

فلام بلغت قويل:

مسكم
من كان مرسور ًا بام َّ

أو شامت ًا يومـ ًا من اآلن

عز فام
فقـــد ذللتم بعـــد َّ

أدفع ضي ًام حني يغشاين

متى يقوم احلق فيكم متى

كم الثــــاين
يقـوم مهد ُّي ُ

أخذ بيدي وقال:اللهم اغفر للكميت ماتقدم من ذنبه وما تأخر ،فلام بلغت إىل قويل:
قال :رسيع ًا إن شاء اهلل رسيع ًا ،ثم قال :يا أبا املستهل إن قائمنا هو التاسع من ولد احلسني،

ألن األئم�ة بع�د رس�ول اهلل‘اثنا عرش وه�و القائم .قلت :يا س�يدي فمن ه�ؤالء اإلثنا

عرش؟ قال :أوهلم عيل بن أيب طالب ،وبعده احلسن واحلسني ،وبعد احلسني عيل بن احلسني،
وأن�ا ،ث�م بعدي هذا ووضع يده على كتف جعفر .قلت :فمن بعد هذا ؟ قال :ابنه موس�ى،

وبع�د موس�ى ابنه علي ،وبعد عيل ابنه حمم�د ،وبعد حممد ابن�ه عيل ،وبعد عيل ابنه احلس�ن،
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وهو أبو القائم الذي خيرج فيمأل الدنيا قس�ط ًا وعدالً ويش�في صدور ش�يعتنا .قلت :فمتى

خيرج يا ابن رسول اهلل؟ قال :لقد سئل رسول اهلل‘عن ذلك فقال :إنام مثله كمثل الساعة
ال تأتيكم إال بغتة».

اإلمام الصادق× :ما ينكرون أن يمد اهلل في عمر المهدي!
يف إثب�ات الوصية« :225/ق�ال× يف خطبة ألمرياملؤمنني× :الله�م البد ألرضك من

حج�ة عىل خلقك ،هيدهي�م إىل دينك ويعلمهم علمك ،لئال تبط�ل حجتك ،وال يضل أتباع
أوليائك بعد إذ هديتهم ،ظاهر ًا وليس باملطاع ،أو مكت ًام مرتقب ًا إن غاب عن الناس ش�خصه

يف حال هدنة مل يغب عنهم مثبوت علمه ،فآدابه يف قلوب املؤمنني مثبتة فهم به عاملون».

ويف النعماين« :172/ع�ن ح�ازم ب�ن حبيب ق�ال :دخل�ت على أيب عبد اهلل×فقلت له:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أصلح�ك اهلل إن أب�وي هل�كا ومل حيجا وإن اهلل قد رزق وأحس�ن ،فام تق�ول يف احلج عنهام؟
فق�ال :إفعل فإنه ُيبرَْ ُد «يرس�ل» هلام ،ثم قال يل :يا ح�ازم إن لصاحب هذا األمر غيبتني يظهر

يف الثانية ،فمن جاءك يقول إنه نفض يده من تراب قربه فال تصدقه».

ويف النعامين« :245/عن خالد بن الصفار قال :سئل أبو عبد اهلل×هل ولد القائم؟ فقال:

ال ،ولو أدركته خلدمته أيام حيايت».

ويف غيب�ة الط�ويس« :259/أهن�م ذك�روا لإلم�ام الصادق×اس�تغراب املخالفين غيب�ة

امله�دي وطول عمره×فقال :ما ينك�رون أن يمد اهلل لصاحب هذا األمر يف العمر ،كام مد

لنوح×يف العمر»!

ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :290/ع�ن أيب عبد اهلل×أن�ه ق�ال :للقائ�م غيبت�ان إحدامها أطول

من األخرى».

ويف النعماين« :171/عن ابراهيم بن عمر اليامين قال :س�معت أبا جعفر× :إن لصاحب

هذا األمر غيبتني .وسمعته يقول :ال يقوم القائم وألحد يف عنقه بيعة».

ويف النعماين« :173/عن حممد بن مس�لم ،ع�ن أيب جعفر× :إن للقائ�م غيبتني ،يقال له

يف إحدامها هلك ،وال يدرى يف أي واد سلك».
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الكايف« :340/1:عن مفضل بن عمر قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :لصاحب هذا األمر

غيبت�ان ،إحدامها يرجع منها إىل أهله ،واألخرى يقال :هلك يف أي واد س�لك! قلت :كيف

نصنع إذا كان كذلك ؟ قال :إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء جييب فيها مثله».

الكايف«:340/1:قال أبو عبد اهلل× :للقائم غيبتان :إحدامها قصرية واألخرى طويلة ،الغيبة

األوىل اليعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته ،واألخرى اليعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه».
الكايف« :338/1:عن مفضل بن عمر قال كنت عند أيب عبد اهلل× ،وعنده يف البيت أناس

فظننت أنه إنام أراد بذلك غريي ،فقال:أما واهلل ليغيبن عنكم صاحب هذا األمر ،وليخملن
هذا حتى يقال :مات ،هلك ،يف أي واد س�لك؟ ولتكفؤن كام تكفأ السفينة يف أمواج البحر،

ال ينج�و إال م�ن أخذ اهلل ميثاقه وكتب اإليامن يف قلبه وأيده ب�روح منه .ولرتفعن اثنتا عرشة
أي من أي ،قال :فبكيت فقال :ما يبكيك يا أبا عبد اهلل ؟ فقلت :جعلت
راية مشتبهة اليدرى ٌّ

أي من أي ؟ قال :ويف جملسه
فداك كيف ال أبكي وأنت تقول اثنتا عرشة راية مشتبهة اليدرى ٌّ
كوة تدخل فيها الشمس فقال:أ َب ِّينَ ٌة هذه؟ فقلت :نعم ،قال :أمرنا أبني من هذه الشمس».

ونحوه النعامين ،151/وفيه :فنظر إىل ش�مس قد دخلت يف الصفة فقال :ترى هذه الشمس

يا مفضل؟ قلت :نعم يا موالي ،قال :واهلل ألمرنا أنور وأبني منها».

الكايف« :335/1:عن يامن التامر قال :كنا عند أيب عبد اهلل×جلوس ًا فقال لنا :إن لصاحب

هذا األمر غيبة ،املتمسك فيها بدينه كاخلارط للقتاد ،ثم قال هكذا بيده ،فأيكم يمسك شوك

القتاد بيده؟ ثم أطرق ملي ًا ثم قال :إن لصاحب هذا األمر غيبة ،فليتق اهلل عبد وليتمسك بدينه».
كمال الدي�ن« :333/2:عن صفوان بن مه�ران ،عن الصادق جعفر ب�ن حممد×أنه قال:

من أقر بجميع األئمة وجحد املهدي كان كمن أقر بجميع األنبياء وجحد حممد ًا‘نبوته،

فقي�ل ل�ه :يا ابن رس�ول اهلل ،فمن املهدي من ول�دك؟ قال :اخلامس من ولد الس�ابع ،يغيب

عنكم شخصه وال حيل لكم تسميته».

الكايف« :338/1:عن حممد بن مس�لم ،قال :س�معت أبا عبد اهلل×يق�ول :إن بلغكم عن

صاحب هذا األمر غيبة فال تنكروها».

كامل الدين« :341/2:عن صفوان بن مهران اجلامل ،قال :قال الصادق جعفر بن حممد×:
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أم�ا واهلل ليغيب�ن عنكم مهديكم حتى يقول اجلاهل منكم م�ا هلل يف آل حممد حاجة! ثم يقبل

كالشهاب الثاقب ،فيملؤها عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام».

النعماين 154/و« :155عن محاد اجلالب قال :ذكر القائم عند أيب عبد اهلل×فقال :أما إنه

لو قد قام لقال الناس :أنى يكون هذا؟ وقد بليت عظامه مذ كذا وكذا».

دالئ�ل اإلمام�ة« :251/ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :جاء رج�ل إىل أمرياملؤمنني فش�كى إليه

طول دولة اجلور! فقال له أمرياملؤمنني× :واهلل ما تأملون حتى هيلك املبطلون ويضمحل
اجلاهل�ون ويأمن املتقون ،وقليل ما يكون حتى يكون ألحدكم موضع قدمه ،وحتى يكونوا

عىل الناس أهون من امليتة عند صاحبها ،فبينا أنتم كذلك إذ جاء نرص اهلل والفتح ،وهو قوله
َ ّىَ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ ُ َ هَ َ ُ
َ َ
الر ُسل َوظ ّنوا أ ّ ُن ْم ق ْد ك ِذ ُبوا َج َاء ُه ْم ن ْص ُرنا».
عز وجل يف كتابه:حت ِإذا استيأس
النعامين« :158/عن أيب عبد اهلل×أنه قال :إذا فقد الناس اإلمام مكثوا س�بت ًا ال يدرون أي ًا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
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من أي ،ثم يظهر اهلل عز وجل هلم صاحبهم».

كمال الدين« :350/2:عن زرارة :قال أبو عبد اهلل× :ي�أيت عىل الناس زمان يغيب عنهم

إمامه�م ،فقلت ل�ه :ما يصنع الناس يف ذلك الزمان؟ قال :يتمس�كون باألمر الذي هم عليه

حتى يتبني هلم».

ال�كايف« 339-337/1:ع�ن عبي�د ب�ن زرارة ،ق�ال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يق�ول :يفقد

الناس إمامهم ،يش�هد املوس�م فرياهم وال يرونه» .لقائم غيبتان يش�هد يف إحدامها املواسم،

يرى الناس وال يرونه».

كامل الدين«:440/2:عن حممد بن عثامن العمري قال :سمعته×يقول :واهلل إن صاحب

هذا األمر ليحرض املوسم كل سنة ،فريى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه».

دالئ�ل اإلمام�ة« :261/ع�ن اإلمام الصادق×ق�ال :العام الذي ال يش�هد صاحب هذا

األمر املوسم ،ال يقبل من الناس».

الكايف« :333/1:عن أيب عبد اهلل×قال :أقرب ما يكون العباد من اهلل جل ذكره وأرىض ما

يكون عنهم إذا افتقدوا حجة اهلل عز وجل ومل يظهر هلم ،ومل يعلموا مكانه ،وهم يف ذلك يعلمون

أنه مل تبطل حجة اهلل جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتوقعوا الفرج صباح ًا ومسا ًء ،فإن أشد ما
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يكون غضب اهلل عىل أعدائه إذا افتقدوا حجته ومل يظهر هلم ،وقد علم أن أولياءه اليرتابون ،ولو
علم أهنم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عني ،وال يكون ذلك إال عىل رأس رشار الناس».
النعامين« :159/عن عبد اهلل بن سنان قال :دخلت أنا وأيب عىل أيب عبد اهلل× فقال :كيف

أنت�م إذا رصت�م يف حال ال ترون فيها إمام هدى وال عل ًام يرى ؟ فال ينجو من تلك احلرية إال
م�ن دعا بدعاء الغريق ،فقال أيب :هذا واهلل البلاء ،فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ قال:
إذا كان ذلك ولن تدركه فتمسكوا بام يف أيديكم حتى يتضح لكم األمر».

ويف إثب�ات الوصية« :226/عن احلرث ب�ن مغرية ،عن أيب عبد اهلل×قال :القائم إمام ابن

إم�ام ،يأخذون منه حالهل�م وحرامهم قبل قيامه ،قلت :أصلح�ك اهلل إذا فقد الناس اإلمام
عمن يأخذون؟ قال :إذا كان ذلك فأحب من كنت حتب وانتظر الفرج فام أرسع ما يأتيك».

ه�ذا ،وق�د روي عن اإلم�ام الصادق×حتريم تس�مية امله�دي× .ففي ال�كايف:333/1:

«عن ابن رئاب ،عن أيب عبد اهلل×قال :صاحب هذا األمر ال يسميه باسمه إال كافر».

وقد محل أغلب فقهائنا الروايات التي تنهى عن تس�ميته عىل ظرف غيبته األوىل بعد والدته،

حيث كانت السلطة تتعقبه.

اإلمام الكاظم× :النعمة الباطنة :اإلمام الغائب
كامل الدين« :360/2:عن العباس بن عامر القصباين قال :س�معت أبا احلس�ن موس�ى بن

جعفر× يقول :صاحب هذا األمر من يقول الناس مل يولد بعد».
َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ًَ َ َ ً
اط َنة؟
ويف كمال الدي�ن« :368/2:يف تفسير قوله تع�اىل :وأس���بغ عليكم ِنعم���ه ظ ِاه���رة و ب ِ

ق�ال× :النعم�ة الظاه�رة اإلم�ام الظاه�ر ،والباطن�ة اإلم�ام الغائ�ب ،فقلت ل�ه :ويكون
يف األئمة من يغيب؟ قال :نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه وال يغيب عن قلوب املؤمنني

ذكره ،وهو الثاين عرش منا.»..

اإلمام الرضا× :المهدي خفي الوالدة غيرخفي في نسبه
الكايف« :341/1:عن أيوب بن نوح قال :قلت أليب احلسن الرضا× :إين أرجو أن تكون
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صاح�ب ه�ذا األم�ر ،وأن يس�وقه اهلل إليك بغري س�يف ،فقد بوي�ع لك ورضب�ت الدراهم
باس�مك ،فقال :ما منا أحد اختلف إليه الكتب ،وأشير إليه باألصابع ،وس�ئل عن املسائل،
ومحلت إليه األموال ،إال اغتيل أو مات عىل فراشه ،حتى يبعث اهلل هلذا األمرغالم ًا منا خفي
الوالدة واملنشأ ،غري خفي يف نسبه».

كمال الدي�ن« :372/2:ع�ن عبد السلام بن صال�ح اهلروي قال :س�معت دعب�ل بن عيل

اخلزاعي يقول :أنشدت موالي الرضا عيل بن موسى×قصيديت التي أوهلا:
ومنزل وح ٍي م ْق ِف ِر العرص ِ
ٍ
مدارس ٍ
ات
تالوة
آيات َخ َل ْت من
ََ َ
ُ
ُ َ ْ ُ
فلام انتهيت إىل قويل:

ٍ
خارج
خروج إما ٍم ال حمال َة
ُ
ٍ
وباطـل
حق
يميز فينـا كل ٍّ
ُ
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ِ
والربكات
يقوم عىل اس ِم اهلل
ِ
والنقامت
وجيزي عىل النـعامء

بك�ى الرضا×ب�كاء ش�ديد ًا ،ثم رفع رأس�ه إيل فق�ال يل :يا خزاعي نط�ق روح القدس

على لس�انك هبذي�ن البيتين ،فهل ت�دري من ه�ذا اإلمام ومت�ى يق�وم؟ وأما مت�ى فإخبار
ع�ن الوق�ت ،فقد حدثني أيب عن أبيه عن آبائه^ ،أن النبي‘قيل له :يا رس�ول اهلل متى
ََُ
ّ
ْ
خي�رج القائم م�ن ذريتك؟ فقال×َ :م َث ُله َم َث ُل الس�اعة التي ال ُي جَ� ِل َهيا ِل َوق هِ َت���ا ِإال ُه َو ثقل ْت
َْ ُ
ْ ً
ف َّ
ات َواألرض ال تأ ِتيك ْم ِإال َبغ َتة».
الس َم َاو ِ
ِي
كمال الدي�ن« :480/2:عن فضال ،عن اإلم�ام الرضا×قال :كأين بالش�يعة عند فقدهم

الثالث من ولدي كالنعم يطلبون املرعى فال جيدونه ،قلت له :ومل ذاك يا ابن رسول اهلل؟ قال:

ألن إمامهم يغيب عنهم ،فقلت :ومل؟ قال :لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف».

النعماين« :180/ع�ن حممد ب�ن أيب يعق�وب البلخي :قال س�معت أبا احلس�ن الرضا×

يق�ول :إنك�م س�تبتلون بام ه�و أش�د وأكرب ،تبتل�ون باجلنين يف بطن أم�ه والرضي�ع .حتى
يق�ال :غاب وم�ات ،ويقولون :ال إمام .وقدغاب رس�ول اهلل‘وغاب وغاب ،وها أنا ذا

أموت حتف أنفي».

اهلداية الكربى« :364/عن الريان بن الصلت قال :سمعت الرضا×يقول :القائم املهدي

بن احلسن ال يرى جسمه وال يسميه باسمه أحد بعد غيبته ،حتى يراه ويعلن باسمه ويسمعه
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كل اخلل�ق .فقلنا له :يا س�يدنا وإن قلنا صاحب الغيبة ،وصاح�ب الزمان واملهدي ،قال هو

كله جايز مطلق ،وإنام هنيتكم عن الترصيح باسمه ليخفى اسمه عن أعدائنا ،فال يعرفوه».

الكايف« :333/1:عن الريان بن الصلت قال :س�معت أبا احلس�ن الرضا×يقول وس�ئل

عن القائم فقال :ال يرى جسمه وال يسمى إسمه».

اإلمام الجواد×:الثالث من ولدي المهدي المنتظر في غيبته
كمال الدين« :377/2:عن عبد العظيم احلس�ني قال :دخلت عىل س�يدي حممد بن عيل بن

موس�ى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسين بن عيل بن أيب طالب×وأنا أريد أن أس�أله

عن القائم أهو املهدي أو غريه ،فابتدأين فقال يل :يا أبا قاسم ،إن القائم منا هو املهدي الذي
جي�ب أن ينتظ�ر يف غيبته ويطاع يف ظه�وره ،هو الثالث من ول�دي ،والذي بعث حممد ًا‘

بالنب�وة وخصن�ا باإلمامة ،إنه ل�و مل يبق من الدني�ا إال يوم واحد لطول اهلل ذل�ك اليوم حتى

خيرج فيه ،فيمأل األرض قس�ط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ،وإن اهلل تبارك وتعاىل ليصلح
ل�ه أم�ره يف ليلة ،كام أصلح أمر كليمه موس�ى×إذ ذهب ليقتبس ألهله ن�ار ًا ،فرجع وهو

رسول نبي .ثم قال× :أفضل أعامل شيعتنا انتظار الفرج».

وتق�دم من كامل الدين ،378/2:عن الصقر بن أيب دلف عنه×من حديث قال« :فقلت له:

ومل س�مي املنتظر؟ ق�ال :ألن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمده�ا ،فينتظر خروجه املخلصون

وينك�ره املرتاب�ون ويس�تهزئ بذك�ره اجلاح�دون ،ويك�ذب فيه�ا الوقات�ون ،وهيل�ك فيها
املستعجلون ،وينجو فيها املس ِّلمون».

النعامين«:186/عن عبد العظيم احلس�ني ،عن أيب جعفر حممد بن عيل الرضا×أنه سمعه

الفار
عيل بدا رساج بعده ثم خف�ي ،فويل للمرتاب وطوب�ى للغريب ِّ
يق�ول :إذا م�ات ابن�ي ٌّ
بدينه ،ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النوايص ،وتسري الصم الصالب».

ويف النعامين« :185/عن أمية بن عيل القييس قال :قلت أليب جعفر حممد بن عيل الرضا×:

من اخللف بعدك؟ فقال :ابني عيل وابنا عيل ،ثم أطرق ملي ًا ثم رفع رأسه ثم قال :إهنا ستكون
حرية ،قلت :فإذا كان ذلك فإىل أين؟ فسكت ثم قال :ال أين! حتى قاهلا ثالث ًا فأعدت عليه،
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فقال :إىل املدينة ،فقلت :أي املدن؟ فقال :مدينتنا هذه وهل مدينة غريها»؟

ويف إثب�ات الوصي�ة« :193/ع�ن حمم�د ب�ن عثامن الك�ويف ع�ن أيب جعفر×أنه ق�ال له:

إن ح�دث ب�ك ،وأعوذ ب�اهلل ،حادث فإىل من؟ فقال :إىل ابني هذا يعني أبا احلس�ن .ثم قال:

أم�ا إهنا س�تكون فرتة ،قلت :فإىل أين؟ فق�ال :إىل املدينة قلت :أي مدين�ة؟ قال :هذه املدينة
مدينة الرسول‘ ،وهل مدينة غريها».

اإلمام الهادي× :وأنى لكم بالخلف بعد الخلف؟!
كمال الدي�ن« :382/2:ع�ن عيل بن عب�د الغفار قال :مل�ا مات أبو جعف�ر الثاين× كتبت

الشيعة إىل أيب احلسن صاحب العسكر×يسألونه عن األمر ،فكتب× :األمر يل ما دمت

حي ًا ،فإذا نزلت يب مقادير اهلل عز وجل آتاكم اهلل اخللف مني ،وأنى لكم باخللف بعد اخللف».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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اإلمامة والتبرصة« :93/عن عيل بن مهزيار قال :كتبت إىل أيب احلسن صاحب العسكر×

أسأله عن الفرج؟ فكتب :إذا غاب صاحبكم عن دار الظاملني ،فتوقعوا الفرج».

الكايف« :341/1:عن أيوب بن نوح ،عن أيب احلس�ن الثالث×قال :إذا رفع علمكم من

بني أظهركم ،فتوقعوا الفرج من حتت أقدامكم».

الكايف 328/1:و« :332عن داود بن القاسم قال :سمعت أبا احلسن×يقول :اخللف من

بع�دي احلس�ن ،فكيف لكم باخللف من بع�د اخللف؟ فقلت :ومل َ جعلن�ي اهلل فداك؟ فقال:
إنكم الترون ش�خصه وال حيل لكم ذكره باس�مه ،فقلت فكيف نذكره ؟ فقال قولوا :احلجة

من آل حممد ^».

اإلمام العسكري× :له غيبة يحار فيها الجاهلون!
كمال الدي�ن« :409/2:حدثن�ا حمم�د بن إبراهي�م بن إس�حاق ريض اهلل عنه ق�ال :حدثني

أب�و علي بن مه�ام قال:س�معت حممد ب�ن عثامن العم�ري ق�دس اهلل روحه يقول :س�معت

أيب يقول :سئل أبو حممد احلسن بن عيل وأنا عنده عن اخلرب الذي روي عن آبائه أن األرض

الختل�و من حجة هلل عىل خلق�ه إىل يوم القيامة ،وأن من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة
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جاهلية ؟ فقال :إن هذا حق كام أن النهار حق .فقيل له :يا ابن رسول اهلل فمن احلجة واإلمام

بع�دك؟ فق�ال :ابني حممد هو اإلم�ام واحلجة بعدي ،من مات ومل يعرف�ه مات ميتة جاهلية،
أم�ا إن ل�ه غيبة حيار فيها اجلاهل�ون وهيلك فيها املبطلون ،ويكذب فيه�ا الوقاتون ،ثم خيرج

فكأين أنظر إىل األعالم البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة».

رواية عن الحاخام وهب بن منبه في غيبة المهدي×!
من الغرائب أن بعض الروايات يف األئمة اإلثني عشـر^رووها عن كعب األحبار ووهب

ب�ن منبه كه�ذه الرواية ،مع أهنام كانا مع الس�لطة ضد أهل البيت^ .وتفسير ذلك أهنم كانوا
ينقل�ون م�ن كتب اليه�ود كالت�وراة والتلمود وغريمه�ا ،وقد ق�رؤوا يف التوراة بش�ارة اهلل تعاىل

إلبراهيم باثني عرش إمام ًا من ذرية إسامعيل×.

ق�ال اب�ن كثير«:280/6:ويف التوراة الت�ي بأيدي أهل الكت�اب ما معن�اه :أن اهلل تعاىل برش

إبراهيم بإسامعيل وأنه ينميه ويكثره وجيعل من ذريته اثني عرش عظي ًام».انتهى.

وه�و يف الت�وراة الفعلية-العه�د القدي�م واجلدي�د ،25/1:طبع�ة جمم�ع الكنائ�س الرشقية-

س�فر التكوي�ن  -اإلصح�اح الس�ابع عشر ،ق�ال -18« :وق�ال إبراهي�م هلل لي�ت إسماعيل
يعي�ش أمام�ك -19.فقال اهلل :بل س�ارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اس�مه إس�حق ،وأقيم
عه�دي مع�ه عه�د ًا أبدي ًا لنس�له من بعده -20.وأما إسماعيل فقد س�معت لك في�ه ،ها أنا

أبارك�ه وأثم�ره وأكث�ره كثري ًا ج�د ًا ،اثني عرش رئيس� ًا يل�د ،وأجعله أمة كبيرة -21.ولكن

عهدي أقيمه مع إس�حق الذي تلده لك س�ارة يف هذا الوقت ،يف الس�نة اآلتية» .وقد ترمجها

كع�ب األحب�ار اثني عرش ق ِّيم َا ،والصحيح اثني عشر إمام ًا .لذلك ليس غريب� ًا أن يروي كعب
وابن وهب أحيان ًا بعض احلق ،كهذا احلديث:

يف مقتض�ب األث�ر ،41/ع�ن وه�ب ب�ن منبه ق�ال« :إن موس�ى نظ�ر ليلة اخلط�اب إىل كل

ش�جرة يف الط�ور وكل حجر ونبات تنطق بذك�ر حممد‘واثني عرش وصي� ًا له من بعده،
فقال موسى :إهلي ال أرى شيئ ًا خلقته إال وهو ناطق بذكر حممد‘ وأوصيائه اإلثني عرش،

فام منزلة هؤالء عندك؟ قال :يا ابن عمران إين خلقتهم قبل خلق األنوار ،وجعلتهم يف خزانة
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قديس يرتعون يف رياض مشيتي ،ويتنسمون روح جربويت ،ويشاهدون أقطار ملكويت ،حتى
إذا شئت مش ِّيتي أنفذت قضائي وقدري .يا ابن عمران إين سبقت هبم السباق حتى أزخرف

هبم جناين .يا ابن عمران :متسك بذكرهم فإهنم خزنة علمي وعيبة حكمتي ومعدن نوري.

قال حسين بن علوان فذكرت ذلك جلعفر بن حممد×فقال :حق ذلك هم إثنا عرش من

آل حممد‘ :عيل ،واحلسن ،واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل ،ومن شاء اهلل .قلت:
جعلت فداك ،إنام أس�ألك لتفتيني باحلق ،قال :أنا ،وابني هذا ،وأش�ار إىل ابنه موس�ى×،

واخلامس من ولده يغيب شخصه والحيل ذكره باسمه».

**

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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الفصل الثاني والثالثون

املوقتون َ
الك َذبة

املوقتون َ
الك َذبة و املحاضري الحمقى

األئمة^ يعالجون مشكلة المحاضير والمستعجلين!
ا َمل َحاضير :إس�م ابتك�ره أهل البيت^للمس�تعجلني م�ن ش�يعتهم ،الذين كان�ت تدفعهم

ظالمتهم وحبهم للقتال لإلنضامم اىل أي داع يدعو اىل الثورة!
ومفرده�ا محِ ض�ار :لكن اليقال إال حمضير بالياء «لس�ان العرب»201/4:وهو إس�م للفرس
الكثير العدو ولي�س للفرس الرسيع! وقد س�مى األئمة^املس�تعجلني أصحاب املحاضري،
أي أصحاب أنفس�هم التي هي كاخليل الراغبة يف الس�باق ،وس�موهم أيض ًا :املحاضري! وكانوا

هيدئوهن�م ويرشح�ون هل�م أن قضية اإلم�ام املهدي×خطة رباني�ة طويلة الن َف�س ،فعليهم أن
يصبروا وال يس�تعجلوا أم�ر اهلل تع�اىل .و يرشحون هلم ع�دم صحة حتركهم حت�ت راية مل تأخذ

رشعيته�ا من اإلمام× ،وحيذروهنم من نتائج عجلتهم وتفريطهم بأنفس�هم ،ويطمئنوهم بأن
عدوهم مهام اضطهدهم فلن يستطيع أن يستأصلهم ،ألن استمرارهم مضمون من اهلل تعاىل!

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قال اإلمام الصادق×«:هلكت املحاضري! قال قلت :وما املحاضري؟ قال :املستعجلون!

الغَبة عىل من أثارها،
ونجا املقربون وثبتت احلصن عىل أوتادها .كونوا أحالس بيوتكم فإن رَ

وإهنم اليريدونكم بجائحة ،إال أتاهم اهلل بشاغل إال من تعرض هلم»« .غيبة النعامين.»203/

ويف تاري�خ الكوفة« :151/ق�ال أمرياملؤمنني×للكوفة :وحيك ي�ا كوفة وأختك البرصة،

كأين بكما تمَُ�دَّ ان م�د األدي�م وتُع�ركان عرك العكاظ�ي «عرك اجلل�د للدب�غ» .أال إين أعلم

فيما أعلمن�ي اهلل عز وج�ل أن�ه م�ا أراد بكام جبار س�وء ،إال ابتلاه اهلل بش�اغل» .ع�ن البلدان
البن الفقيه ،200/ورواه ربيع األبرار ،94/ورشح إحقاق احلق ،173/8:عن البلدان لليعقويب 164/ط .ليدن.

وروى الكيش« :459/عن عيل بن جعفر×قال :جاء رجل إىل أخي×فقال له :جعلت

فداك من صاحب هذا األمر؟ فقال :أما إهنم يفتنون بعد مويت فيقولون :هو القائم وما القائم

إال بعدي بسنني».

ويف غيب�ة النعماين« :198/ع�ن صال�ح ب�ن ميث�م وحييى بن س�ابق ،مجيع� ًا ع�ن أيب جعفر

الباقر×أن�ه قال :هلك أصحاب املحاضري ،ونجا املقرب�ون ،وثبتت احلصن عىل أوتادها.

إن بعد الغم فتح ًا عجيب ًا».

وتق�دم يف فص�ل الس�فياين« :عن عيص بن القاس�م قال :س�معت أبا عب�د اهلل× يقول:
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عليك�م بتقوى اهلل وحده ال رشيك له ،وانظروا ألنفس�كم ،فواهلل إن الرجل ليكون له الغنم
فيه�ا الراع�ي فإذا وجد رج ً
ال ه�و أعلم بغنمه من الذي هو فيه�ا خيرجه وجيئ بذلك الرجل
الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها! واهلل لو كانت ألحدكم نفسان يقاتل بواحدة جيرب

هب�ا ث�م كانت األخرى باقية فعمل عىل ما قد اس�تبان هل�ا! ولكن له نفس واح�دة إذا ذهبت

فق�د واهلل ذهبت التوبة ،فأنتم أحق أن ختتاروا ألنفس�كم .إن أتاك�م آت منا فانظروا عىل أي

ش�ئ خترجون؟ وال تقولوا خرج زيد فإن زيد ًا كان عامل ًا وكان صدوق ًا ومل يدعكم إىل نفس�ه،
إنما دعاك�م إىل الرضا من آل حممد^ول�و ظهر لوىف بام دعاكم إليه ،إنام خرج إىل س�لطان
جمتمع لينقضه ،فاخلارج منا اليوم إىل أي ش�ئ يدعوكم؟ إىل الرضا من آل حممد^؟ فنحن
نش�هدكم أنا لس�نا ن�رىض به! وهو يعصين�ا اليوم وليس مع�ه أحد ،وهو إذا كان�ت الرايات
واأللوية أجدر أن ال يس�مع منا ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،فواهلل ما صاحبكم إال

من اجتمعوا عليه»«.الكايف ،264/8:وعلل الرشائع.»577/

ويف الكايف« :295/8:عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :كل راية ترفع قبل قيام القائم

فصاحبها طاغوت ،يعبد من دون اهلل عز وجل».

النعامين194/و195ع�ن أيب اجل�ارود ،ع�ن أيب جعفر×ق�ال :قل�ت له :أوصن�ي ،فقال:

أوصيك بتقوى اهلل وأن تلزم بيتك وتقعد يف دمهاء هؤالء الناس ،وإياك واخلوارج منا فإهنم
ليس�وا عىل ش�ئ وال إىل ش�ئ! واعل�م أن لبني أمية ملك ًا ال يس�تطيع الن�اس أن تردعه ،وأن

ألهل احلق دولة إذا جاءت والها اهلل ملن يش�اء منا أهل البيت ،فمن أدركها منكم كان عندنا
يف السنام األعىل ،وإن قبضه اهلل قبل ذلك خار له.

واعل�م أن�ه التقوم عصاب�ة تدفع ضي ًام أو تع�ز دين ًا إال رصعته�م املنية والبلي�ة حتى تقوم

عصابة ش�هدوا بدر ًا مع رس�ول اهلل‘ ،ال يوارى قتيلهم ،وال يرفع رصيعهم ،وال يداوى

جرحيهم!قلت :من هم ؟ قال :املالئكة».

الكايف« :23/2:عن إسماعيل اجلعفي قال :دخل رج�ل عىل أيب جعفر×ومعه صحيفة،

فق�ال ل�ه أبو جعف�ر× :هذه صحيفة خماصم ،يس�أل ع�ن الدين ال�ذي يقبل في�ه العمل،

فق�ال :رمح�ك اهلل هذا ال�ذي أريد ،فق�ال أبو جعفر× :ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل وحده ال

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة

َ َ
املوقتون الكذ َبة

والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

661

رشي�ك له ،وأن حممد ًا‘عبده ورس�وله وتقر بام جاء من عن�د اهلل ،والوالية لنا أهل البيت
والبراءة م�ن عدونا ،والتس�ليم ألمرن�ا ،والورع والتواض�ع وانتظ�ار قائمنا ،ف�إن لنا دولة

إذا شاء اهلل جاء هبا».

ويف الربه�ان للمتقي اهلندي« :174/عن مس�ند املحاميل أن اإلمام الباقر×قال :يزعمون

أين أنا املهدي ،وإين إىل أجيل أدنى مني إىل ما يدَّ عون».

يف غيب�ة النعماين« :87/ع�ن داود ب�ن كثير الرقي قال :دخل�ت عىل أيب عب�د اهلل جعفر بن

حممد×باملدين�ة فقال يل :م�ا الذي أبطأ بك يا داود عنا؟ فقل�ت :حاجة عرضت بالكوفة،
فق�ال :من خلفت هبا؟ فقل�ت :جعلت فداك خلفت هبا عمك زي�د ًا ،تركته راكب ًا عىل فرس

متقلد ًا س�يف ًا ،ينادي بأعىل صوته :سلوين س�لوين قبل أن تفقدوين ،فبني جوانحي علم جم،

قد عرفت الناس�خ من املنسوخ واملثاين والقرآن العظيم ،وإين ل َع َل ٌم بني اهلل وبينكم .فقال يل:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يا داود لقد ذهبت بك املذاهب ،ثم نادى :يا سامعة بن مهران إيتني بسلة الرطب ،فأتاه بسلة

فيه�ا رط�ب فتناول منها رطبة فأكلها واس�تخرج النواة من فيه فغرس�ها يف األرض ،ففلقت
وأنبتت وأطلعت وأغدقت ،فرضب بيده إىل برسة من عذق فشقها واستخرج منها رق ًا أبيض

ففضه ودفعه إ َّيل ،وقال :إقرأه ،فقرأته وإذا فيه س�طران :الس�طر األول :ال إله إال اهلل ،حممد
َّ َّ َ ُّ
الش ُهور ع ْن َد اهلل ْاث َنا َع َش َر َش ْه ًرا ف ك َتاب اهلل َي ْو َم َخ َل َق َّ
ات
رس�ول اهلل! والثاينِ :إن ِعدة
الس َم َاو ِ
ِي ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
هْ َ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ٌ َ َ ّ ُ ْ َ
ين الق مِ ّ ُي :أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب ،احلس�ن بن عيل،
الد
َواألرض ِمن���ا أر بع���ة حرم ذ ِلك ِ
احلسين بن عيل ،عيل بن احلسين ،حممد بن عيل،جعفر بن حممد ،موس�ى بن جعفر ،عيل بن
موسى ،حممد بن عيل ،عيل بن حممد ،احلسن بن عيل ،اخللف احلجة.

ثم قال :يا داود أتدري متى كتب هذا يف هذا؟ قلت :اهلل أعلم ورس�وله وأنتم ،فقال :قبل

أن خيلق اهلل آدم بألفي عام».

كما عال�ج األئمة^تسرع املس�تعجلني يف توقي�ت ظهوراإلم�ام امله�دي× ،وكذب�وا

ال أو تضليل ً
املوقتين رمج� ًا بالغيب ،جه ً
ا للناس! ففي الكايف« :368/1:عن الفضل بن يس�ار،

ع�ن أيب جعفر×قال قلت هلذا األمر وقت؟ فقال :ك�ذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب

الوقات�ون .إن موس�ى×ملا خ�رج واف�د ًا إىل رب�ه واعدهم ثالثين يوم ًا ،فلما زاده اهلل عىل
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الثالثني عرش ًا قال قومه قد أخلفنا موس�ى ،فصنعوا ما صنعوا! فإذا حدثناكم احلديث فجاء

عىل ما حدثناكم فقولوا :صدق اهلل ،وإذا حدثناكم احلديث فجاء عىل خالف ما حدثناكم به

فقولوا :صدق اهلل ،تؤجروا مرتني».

ويف اإلمام�ة والتبصرة« :94/ع�ن أيب عبي�دة احل�ذاء ق�ال :س�ألت أب�ا جعف�ر× ع�ن

ه�ذا األم�ر ،متى يك�ون؟ قال :إن كنت�م تؤملون أن جييئك�م من وجه ،ث�م جاءكم من وجه

فال تنكروه».

النعماين« :289/ع�ن حممد بن مس�لم قال :قال أب�و عبد اهلل× :يا حممد ،م�ن أخربك عنا

توقيت ًا ،فال هتابن أن تكذبه ،فإنا ال نوقت ألحد وقت ًا».

ومثل�ه غيب�ة الطويس« :262/وفيه :من و َّقت لك من الناس ش�يئ ًا فلا هتا َب َّن أن تكذبه ..ما

وقتنا فيام مىض ،وال نوقت فيام يستقبل».

ويف الكايف« :368/1:عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :س�ألته عن القائم× فقال:

كذب الوقاتون ،إنا أهل البيت ال نوقت .وفيها :أبی اهلل إال أن خيالف وقت املوقتني».

الكايف« :368/1:عن عبد الرمحن بن كثري قال:كنت عند أيب عبد اهلل×إذ دخل عليه مهزم

فق�ال ل�ه :جعلت فداك أخربين عن ه�ذا األمر الذي ننتظ�ر متى هو؟ فقال :ي�ا مهزم كذب

الوقاتون وهلك املستعجلون ونجا املسلمون».

ويف الكايف« :368/1:عن أيب محزة الثاميل قال :س�معت أبا جعفر×يقول :يا ثابت إن اهلل

تبارك وتعاىل كان و َّقت هذا األمر يف الس�بعني ،فلام أن قتل احلسين صلوات اهلل عليه اش�تد
غض�ب اهلل تعاىل عىل أه�ل األرض ،فأخره إىل أربعين ومائة ،فحدثناك�م فأذعتم احلديث،
فكشفتم قناع السرت ،ومل جيعل اهلل له بعد ذلك وقت ًا عندنا ،ويمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده

أم الكتاب .قال أبو محزة :فحدثت بذلك أبا عبد اهلل×فقال :قد كان ذلك».

ويف غيب�ة الط�ويس ،263/والعي�ايش« :218/2:ق�ال :قل�ت أليب جعف�ر× :إن علي ًا×

كان يقول :إىل السبعني بالء وكان يقول بعد البالء رخاء ،وقد مضت السبعون ومل نر رخاء؟

فقال أبو جعفر× ..قد كان ذاك».

ويف إثبات الوصية ،131/واخلرائج« :178/1:معنى قوله :إىل السبعني بالء ،أن اهلل عز وجل
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وقت الفرج سنة سبعني ،فلام قتل احلسني غضب اهلل عىل أهل ذلك الزمان فأخره إىل حني».
ويف حتف العقول« :310/عن اإلمام الصادق ×يف حديث قال :يا ابن النعامن إن العامل ال

يق�در أن خيربك بكل م�ا يعلم ،ألنه رس اهلل الذي أرسه إىل جربئيل ،وأرسه جربئيل إىل حممد،
وأرسه حممد إىل عيل ،وأرسه عيل إىل احلس�ن ،وأرسه احلس�ن إىل احلسين ،وأرسه احلسني إىل

أرسه .فال تعجلوا ،فواهلل لقد قرب هذا األمر
عيل ،وأرسه عيل إىل حممد ،وأرسه حممد إىل من َّ
ثالث مرات فأذعتموه فأخره اهلل .واهلل ما لكم رس إال وعدوكم أعلم به منكم».

ويف الكايف« :362/8:عن زرارة ،قال :سأله محران فقال :جعلني اهلل فداك ،لو حدثتنا متى

يكون هذا األمر فرسرنا به ؟ فقال :يا محران إن لك أصدقاء وإخوان ًا ومعارف ،إن رج ً
ال كان
فيام مىض من العلامء وكان له ابن مل يكن يرغب يف علم أبيه ،واليسأله عن شئ ،وكان له جار
يأتي�ه ويس�أله ويأخذ عنه ،فحرض الرجل امل�وت فدعا ابنه فقال :يا بن�ي إنك قد كنت تزهد
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فيام عندي ،وتقل رغبتك فيه ،ومل تكن تس�ألني عن ش�ئ ،ويل جار قد كان يأتيني ويس�ألني
ويأخذ مني وحيفظ عني ،فإن احتجت إىل ش�ئ فأت�ه وعرفه جارك .فهلك الرجل وبقي ابنه

فرأى ملك ذلك الزمان رؤيا فسأل عن الرجل فقيل له قد هلك ،فقال امللك :هل ترك ولد ًا؟

فقي�ل ل�ه نعم ترك ابن ًا ،فقال إئتوين به ،فبعث إليه لي�أيت امللك ،فقال الغالم :واهلل ما أدري ملا
يدعوين امللك وما عندي علم ،ولئن س�ألني عن ش�ئ ألفتضحن ،فذكر ما كان أوصاه أبوه
به ،فأتى الرجل الذي كان يأخذ العلم من أبيه فقال له :إن امللك قد بعث إيل يسألني ولست

أدري في�م بع�ث إ َّيل ،وقد كان أيب أمرين أن آتيك إن احتجت إىل ش�ئ ،فقال الرجل :ولكني

أدري فيام بعث إليك ،فإن أخربتك فام أخرج اهلل لك من ش�ئ فهو بيني وبينك ،فقال :نعم،
فاستحلفه واستوثق منه أن يفي له ،فأوثق له الغالم فقال :إنه يريد أن يسألك عن رؤيا رآها

أي زم�ان هذا؟ فقل له :هذا زمان الذئب .فأتاه الغالم فقال له امللك :هل تدري مل أرس�لت
إلي�ك؟ فقال :أرس�لت إيل تريد أن تس�ألني عن رؤي�ا رأيتها أي زمان هذا؟ فق�ال له امللك:
صدق�ت ،فأخربين أي زم�ان هذا؟ فقال له :زم�ان الذئب ،فأمر له بجائ�زة ،فقبضها الغالم

وانصـ�رف إىل منزل�ه وأب�ى أن يفي لصاحب�ه ،وقال :لعلي ال أنفذ هذا امل�ال وال آكله حتى

أهلك ،ولعيل ال أحتاج وال أسأل عن مثل هذا الذي سئلت عنه ،فمكث ما شاء اهلل.
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ث�م إن املل�ك رأى رؤيا فبع�ث إليه يدعوه فندم عىل م�ا صنع ،وقال :واهلل م�ا عندي علم

آتي�ه ب�ه ،وما أدري كيف أصن�ع بصاحبي وقد غدرت به ومل أف له ،ث�م قال :آلتينه عىل كل

ح�ال وألعتذرن إليه وألحلفن له فلعله خيبرين ،فأتاه فقال له :إين قد صنعت الذي صنعت
ومل أف لك بام كان بيني وبينك ،وتفرق ما كان يف يدي ،وقد احتجت إليك فأنش�دك اهلل أن
الختذلني ،وأنا أوثق لك أن ال خيرج يل شئ إال كان بيني وبينك ،وقد بعث إ َّيل امللك ولست
أدري عام يس�ألني ،فقال :إنه يريد أن يس�ألك عن رؤيا رآها أي زمان هذا؟ فقل له :إن هذا

زمان الكبش ،فأتى امللك فدخل عليه ،فقال :ملا بعثت إليك؟ فقال :إنك رأيت رؤيا ،وإنك

تري�د أن تس�ألني أي زمان هذا ،فقال له :صدقت :فأخبرين أي زمان هذا؟ فقال :هذا زمان
الكب�ش ،فأم�ر له بصلة ،فقبضها وانرصف إىل منزله ،وتدبر يف رأيه يف أن يفي لصاحبه أو ال

فهم مرة أن يفعل ومرة أن ال يفعل ،ثم قال :لعيل أن ال أحتاج إليه بعد هذه املرة أبد ًا
يفي لهَّ ،

وأمجع رأيه عىل ما صنع عىل الغدر ،وترك الوفاء فمكث ما شاء اهلل.

ث�م إن املل�ك رأى رؤي�ا فبعث إليه فن�دم عىل ما صنع فيما بينه وبني صاحب�ه ،وقال :بعد

غدرمرتني كيف أصنع ،وليس عندي علم ،ثم أمجع رأيه عىل إتيان الرجل ،فأتاه فناش�ده اهلل

تب�ارك وتعاىل وس�أله أن ُي َع ِّلم�ه ،وأخربه أن هذه املرة يفي له وأوثق ل�ه وقال :التدعني عىل
هذه احلال فإين ال أعود إىل الغدر وس�أيف لك ،فاس�توثق منه .فقال :إنه يدعوك يس�ألك عن
رؤي�ا رآه�ا أي زمان هذا؟ فإذا س�ألك فأخربه أنه زمان امليزان .ق�ال فأتى امللك فدخل عليه

فق�ال ل�ه :مل بعث�ت إليك؟ فق�ال :إنك رأيت رؤي�ا وتريد أن تس�ألني أي زمان ه�ذا ،فقال:
صدق�ت فأخبرين أي زمان هذا؟ فق�ال :هذا زمان املي�زان ،فأمر له بصل�ة فقبضها وانطلق

هب�ا إىل الرج�ل ،فوضعه�ا بني يديه وق�ال :قد جئتك بام خرج يل فقاس�منيه ،فق�ال له العامل:
إن الزم�ان األول كان زم�ان الذئب ،وإنك كن�ت من الذئاب ،وإن الزم�ان الثاين كان زمان
الكب�ش هيم وال يفع�ل ،وكذلك كنت أنت هتم وال تفي ،وكان ه�ذا زمان امليزان وكنت فيه

عىل الوفاء ،فاقبض مالك الحاجة يل فيه ورده عليه»!

وق�ال يف البح�ار« :497/14:إن لك أصدقاء وإخوان ًا :لعل املقص�ود من إيراد احلكاية بيان

أن ه�ذا الزم�ان ليس زم�ان الوفاء بالعه�ود ،فإن عرفتك زم�ان ظهور األمر فل�ك أصدقاء
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ومعارف ،فتحدثهم به فيشيع اخلرب بني الناس وينتهي إىل الفساد».

أقول :معناه أن اإلمام الباقر×يعرف وقت ظهور املهدي×ولكن خيشى أن يترسب اخلرب

كام ذكر املجليس& ،فاألئمة^يعرفون وقت الظهور .ويؤيده أهنم أخربوا أنه كان س�نة كذا
وتأخر بسبب إذاعته.

وهن�ا بح�ث آخر :هل أن وق�ت الظهور حمدد يف عل�م اهلل تعاىل ،ال يتغري ،أم يتغير تبع ًا حلالة

الن�اس أو دعائهم ،وهل يؤث�ر دعاؤنا يف تعجيل الفرج وتقريب وقت�ه ،أم تنحرص فائدته بنا كام
قال×يف التوقيع :وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن يف ذلك فرجكم ؟

و بح�ث آخ�ر ،يف معنى توقي�ت ظهوره× ،ومعنى تأخريه بس�بب فعل الن�اس ،ويف معنى

مشيئة اهلل وقضائه وقدره ،واحلكمة من إظهار أمر سيكون فيه البداء.

وبح�ث آخر ،يف معن�ى هني األئمة^عن اخلروج على احلاكم الظامل ،وه�ل حيتاج اخلروج
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والث�ورة اىل قيادة املعص�وم×أو إذنه ،أم أهنا أحاديث ختتص بظرفها فقط ،والثورة واجبة عىل
من يستطيع ،كام يرى السيد اخلميني ..+وكلها بحوث مفيدة لكن ال يتسع هلا هذا الكتاب.

**

الفصل الثالث والثالثون

والدة املهدي

×

والدة اإلمام املهدي×

 -1اإلبتكار النبوي لتعيين المهدي×
م�ن معج�زات النبي‘أن�ه أويت جوام�ع الكل�م ،ومن جوام�ع كلمه‘حتدي�ده لإلمام

املهدي×بأنه التاسع من ذرية احلسني× وابن خرية اإلماء.

فه�و حتدي�د يبط�ل ادع�اء املدعني ،وك�ذا قول�ه‘ :املهدي من عتريت .م�ن أوالد فاطمة.

بنا فتح اهلل وبنا خيتم .لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطوله اهلل .يمأل األرض قسط ًا وعدالً .حيثو املال
حثو ًا وال يعده عد ًا .نحن س�بعة ولد عبد املطلب س�ادة أهل اجلنة ..أنا وعيل أخي ومحزة عمي
وجعفر ابن عمي واحلسن واحلسني واملهدي.الخ.

وم�ن ذلك قوله‘«:املهدي هو اخلامس بعد الس�ابع م�ن ولدي» .وقوله‘يف وصف

إخباربطول عمره حتى
املهدي×« :التاس�ع من صلب احلسين .بأيب ابن خرية اإلماء» وهو
ٌ
يظهر× .وهذه األوصاف التنطبق إال عىل املهدي بن احلس�ن العس�كري× ،فهو التاس�ع
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من صلب احلسني × ،وأمه نرجس وهي أم ٌة رومية ريض اهلل عنها.

وقد تورط املخالفون يف تأويل هذا احلديث فزعموا أن املهدي×سيولد وتكون أمه أ َم ًة ،لكن

عرص اإلماء قد انتهى .ثم كيف يوصف بأنه س�يولد وهو التاس�ع من صلب احلسني×واليوم

يفصلنا عن احلسني×أكثر من أربعني جد ًا ،ألن معدل اجلد ثالثون سنة ،واإلمام احلسني×
استشهد يف سنة إحدى وستني هجرية؟!

ويظه�ر أن ق�ول النبي‘«:بأيب ابن خرية اإلماء» كان معروف� ًا فادعى بعضهم انطباقه عىل

زي�د الش�هيد& .فف�ي النعماين« :229/ع�ن أيب الصباح ق�ال :دخلت على أيب عبد اهلل×
فقال يل :ما وراءك؟ فقلت :رسور من عمك زيد ،خرج يزعم أنه ابن س�بية ،وهو قائم هذه

األمة ،وأنه ابن خرية اإلماء ،فقال :كذب ليس هو كام قال ،إن خرج قتل»!

أقول :البد أن يكون التكذيب الدعاء من ادعى أن زيد ًا هو املهدي× ،فقد وردت أحاديث

صحيح�ة عن اإلمام الص�ادق وغريه من األئمة^يف مدح زيد الش�هيد&وعلو مقامه ،وأنه
دعا إىل مقاومة الظلم وإمامة الرضا من آل حممد‘.

وقد اس�تعمل أمرياملؤمنني×تعبير النبي‘بأن املهدي ابن خرية اإلم�اء ،مرات عديدة،

فق�د قال×كما يف رشح النه�ج« :58/7:فانظ�روا أه�ل بي�ت نبيك�م ،ف�إن لب�دوا فالبدوا،
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وإن استنرصوكم فانرصوهم ،فليفرجن اهلل الفتنة برجل منا أهل البيت ،بأيب ابن خرية اإلماء،

ال يعطيهم إال الس�يف ،هرج ًا هرج ًا موضوع ًا عىل عاتقه ثامنية أشهر ،حتى تقول قريش :لو
ْ
كان ه�ذا من ولد فاطم�ة لرمحنا .يغريه اهلل ببني أمي�ة حتى جيعلهم حطام ًا ورفات� ًاَ ،مل ُعو ِن َني
ً
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ّ ُ َ ْ ً ُ َّ َ
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قال الش�ارح« :فإن قيل :ومن هذا الرجل املوعود به الذي قال عنه :بأيب ابن خرية اإلماء؟

قيل :أما اإلمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاين عرش ،وأنه ابن أمة إسمها نرجس ،وأما أصحابنا

فيزعمون أنه فاطمي يولد يف مستقبل الزمان ألم ولد ،وليس بموجود اآلن».انتهى.
أقول :أين اإلماء كام ختيل ابن أيب احلديد لتكون والدة اإلمام املهدي×منهن؟!

ويف النعامين ،229/بس�نده عن احل�ارث اهلمداين ،قال ق�ال أمرياملؤمنني×«:بأيب ابن خرية

اإلماء ،يعني القائم من ولده^ ،يسومهم خسف ًا ويسقيهم بكأس مصبرَّ ة ،وال يعطيهم إال
السيف هرج ًا ،فعند ذلك تتمنى َف َج َر ُة قريش لو أن هلا مفادا ًة من الدنيا وما فيها ل َيغفر هلا ،ال
يكف عنهم حتى يرىض اهلل».
ُّ

ويف مقتض�ب األث�ر ،31/بس�نده عن مجاع�ة أهنم كان�وا عن�د عيل×«:ف�كان إذا أقبل ابنه

احلسن×يقول :مرحب ًا يا ابن رسول اهلل ،وإذا أقبل احلسني×يقول :بأيب أنت وأمي يا أبا

ابن خرية اإلماء ،فقيل له :يا أمرياملؤمنني ما بالك تقول هذا للحس�ن وتقول هذا للحسين؟
ومن ابن خرية اإلماء؟فقال:ذاك الفقيد الطريد الرشيد ،حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن

عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني هذا ،ووضع يده عىل رأس احلسني×».
ويف غيب�ة النعماين« :228/ع�ن عب�د الرحي�م القصير ق�ال قل�ت أليب جعف�ر×:

ق�ول أمرياملؤمنين× :ب�أيب اب�ن خيرة اإلم�اء ،أه�ي فاطم�ة÷؟ فق�ال :إن فاطم�ة÷
خرية احلرائر .ذاك املبدح بطنه املرشب محرة ،رحم اهلل فالن ًا».
أي ذاك املهدي ،عظيم البدن ،وجهه أبيض مرشب بحمرة.

ويف اإلرش�اد« :382/2:ع�ن جاب�ر اجلعف�ي قال :س�معت أب�ا جعفر×قال :س�أل عمر

ب�ن اخلط�اب أمرياملؤمنين× فقال :أخبرين عن امله�دي ما اس�مه؟فقال :أما إس�مه فإن

حبيبي×عه�د إ َّيل أال أح�دث به حتى يبعثه اهلل .قال :فأخربين عن صفته؟ قال :هو ش�اب
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مربوع حس�ن الوجه ،حس�ن الشعر ،يسيل ش�عره عىل منكبيه ،ويعلو نور وجهه سواد شعر

حليته ورأسه ،بأيب ابن خرية اإلماء».

 -2اإلمام المهدي ابن خيرة اإلماء وكذا جده اإلمام الجواد×
ورد تعبير« :اب�ن خيرة اإلم�اء» ع�ن النب�ي‘يف ح�ق اإلم�ام امله�دي× ،ويف ح�ق

اإلم�ام اجل�واد×« :وأمه أم ٌة نوبية س�وداء» .كان اإلمام اجلواد×أس�مر ،فاس�تغلت ذلك
الس�لطة للني�ل م�ن اإلمام الرضا وأش�اعت أن حمم�د ًا اجلواد لي�س ابنه ألنه لي�س أبيض مثله!

وج�اؤوا بالقاف�ة ،فحكم�وا بأن�ه ابنه ،فنصره اهلل عىل الكذابين! « قال عمه عيل ب�ن جعفر يف
قص�ة حك�م القافة وتكذيبهم ادعاء املفرتين :فقمت فمصص�ت ريق أيب جعفر×ثم قلت

ل�ه :أش�هد أن�ك إمامي عند اهلل! فبكى الرضا ث�م قال :يا عم! أمل تس�مع أيب وهو يقول :قال

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

رس�ول اهلل‘ :ب�أيب ابن خرية اإلم�اء ،ابن النوبي�ة الطيبة الف�م ،املنتجبة الرح�م ،و ْي َلهم،
لع�ن اهلل األ َع ْيبِ�س وذريته صاح�ب الفتنة ،ويقتلهم «ابنه ابن خرية اإلماء» س�نني وش�هور ًا
وأيام ًا ،يس�ومهم خس�ف ًا ويس�قيهم كأس� ًا مصربة ،وهو الطريد الرشيد ،املوتور بأبيه وجده

صاح�ب الغيب�ة ،يقال :مات أو هلك أي واد س�لك؟! أفيكون هذا يا عم إال مني؟! فقلت:
صدقت جعلت فداك»«.الكايف»322/1:

فاإلم�ام اجلواد×ابن خرية اإلم�اء النوبية ،واإلم�ام املهدي×ابن خرية اإلم�اء الرومية،

وه�و الطري�د الرشي�د صاح�ب الغيب�ة ،وه�و املنتقم من خ�ط الضالل ،ال�ذي يمثله بن�و أمية،

وبنو األعيبس ،أي العباس.

 -3من ابتكارات األئمة^ في تحديد شخصية المهدي^
وم�ن ذل�ك حتديده�م للمهدي×باإلس�م ،واألم ،والع�دد ،والصف�ات ،والش�خص.

فف�ي النعماين« :179/ع�ن أيب اهليث�م امليثم�ي ع�ن أيب عبد اهلل جعف�ر بن حممد×أن�ه قال:

إذا توالت ثالثة أسامء :حممد وعيل واحلسن ،كان رابعهم قائمهم».

ويف غيبة الطويس« :36/عن أيب بصري قال :قال أبو عبد اهلل× :عىل رأس السابع منا الفرج».
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وقال يف إثبات اهلداة :499/3:املراد السابع منه× ،ال من عيل×.

ويف غيب�ة الط�ويس« :28/يف خبر آخر عن اإلم�ام الصادق× :يظه�ر صاحبنا ،وهو من

صل�ب ه�ذا ،وأومأ بيده إىل موس�ى بن جعف�ر× ،فيملؤها عدالً كام ملئت ج�ور ًا وظل ًام،

وتصفو له الدنيا».

ويف كمال الدي�ن« :334/2:ع�ن املفض�ل ب�ن عم�ر ق�ال :دخل�ت على س�يدي جعفر بن

حممد×فقلت :يا سيدي لو عهدت إلينا يف اخللف من بعدك؟ فقال يل :يا مفضل :اإلمام من
بعدي ابني موسى ،واخللف املأمول املنتظر حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى».
ويف كامل الدين« :383/عن الصقر بن أيب دلف قال :س�معت عيل بن حممد بن عيل الرضا

يق�ول :إن اإلم�ام بع�دي احلس�ن ابني ،وبعد احلس�ن ابنه القائ�م الذي يمأل األرض قس�ط ًا
وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام».

ويف الكايف« :341/1:عن أيب محزة قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل×فقلت له :أنت صاحب

ه�ذا األم�ر؟ فقال :ال ،فقلت :فول�دك؟ فقال :ال ،فقلت فولد ولدك ه�و؟ قال :ال ،فقلت:

فولد ولد ولدك؟ فقال :ال ،قلت :من هو؟ قال :الذي يملؤها عدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا،
عىل فرتة من األئمة ،كام أن رسول اهلل‘بعث عىل فرتة من الرسل».

تجري في والدته وغيبته سنن عدد من األنبياء^
يف كامل الدين« :321/1:عن س�عيد بن جبريقال :س�معت س�يد العابدين عيل بن احلسين

يقول :يف القائم منا س�نن من األنبياء :س�نة من أبينا آدم،وس�نة من نوح ،وسنة من إبراهيم،

وس�نة من موسى ،وس�نة من عيسى ،وسنة من أيوب ،وس�نة من حممد صلوات اهلل عليهم.

فأم�ا م�ن آدم ونوح فطول العمر ،وأما من إبراهيم فخفاء ال�والدة واعتزال الناس ،وأما من
موس�ى فاخلوف والغيبة ،وأما من عيس�ى فاختالف الناس فيه ،وأم�ا من أيوب فالفرج بعد
البلوى ،وأما من حممد‘فاخلروج بالسيف».

ويف كمال الدين152/1:و« :340عن عبد اهلل بن س�نان ،ع�ن أيب عبد اهلل×قال :يف القائم

سنة من موسى بن عمران .فقلت :وما سنته من موسى بن عمران؟ قال :خفاء مولده وغيبته
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عن قومه ،فقلت :وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟ فقالٍ :
ثامن وعرشين سنة».

ويف كامل الدين« :350/2:عن أيب بصري قال :قال أبو عبد اهلل× :إن يف صاحب هذا األمر

س�نن ًا من األنبياء :سنة من موسى بن عمران ،وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من
حمم�د صلوات اهلل عليهم .فأما س�نة من موس�ى بن عم�ران فخائف يرتقب ،وأما س�نة من
عيس�ى فيقال فيه ما قيل يف عيس�ى ،وأما س�نة من يوسف فالستر ،جيعل اهلل بينه وبني اخللق

حجاب ًا يرونه وال يعرفونه ،وأما سنة من حممد‘فيهتدي هبداه ويسري بسريته».

ويف النعماين« :164/ع�ن أيب بصري قال :س�معت أب�ا جعفر الباقر×يق�ول :يف صاحب

هذا األمر س�نن من أربعة أنبياء :س�نة من موس�ى ،وس�نة من عيس�ى ،وس�نة من يوس�ف،

وس�نة م�ن حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني ،فقلت:ما س�نة موس�ى؟ ق�ال :خائف يرتقب.
قل�ت :وما س�نة عيس�ى؟ فقال :يق�ال فيه ما قيل يف عيس�ى ،قلت :فام س�نة يوس�ف؟ قال:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الس�جن والغيب�ة .قل�ت :وما س�نة حمم�د‘؟ قال :إذا قام س�ار بسيرة رس�ول اهلل‘

إال أن�ه يبني آثار حممد ،ويضع الس�يف عىل عاتقه ثامنية أش�هر هرج� ًا هرج ًا حتى يرىض اهلل.

قلت :فكيف يعلم رضا اهلل؟ قالُ :يلقي اهلل يف قلبه الرمحة».

ورواه دالئ�ل اإلمام�ة ،291/وفي�ه :وأما ش�بهه من يوس�ف ف�إن إخوته يبايعون�ه وخياطبونه

وهم ال يعرفونه.

ويف كامل الدين«28/2:وأما س�نة يوسف فإن إخوته كانوا يبايعونه وخياطبونه واليعرفونه،

وأما سنة عيسى فالسياحة ،وأما سنة حممد‘فالسيف».

ويف كمال الدي�ن« :327/1:فأما ش�بهه من يونس ب�ن متى :فرجوعه من غيبته وهو ش�اب

بع�د كبر الس�ن...وأما ش�بهه من موس�ى×فدوام خوف�ه وط�ول غيبته وخف�اء والدته،
وتع�ب ش�يعته م�ن بعده مم�ا لق�وا م�ن األذى واهل�وان ،إىل أن أذن اهلل عز وج�ل يف ظهوره
ونصره وأي�ده عىل ع�دوه ...وأما ش�بهه من ج�ده املصطفى‘فخروجه بالس�يف وقتله

أع�داء اهلل وأع�داء رس�وله واجلباري�ن والطواغي�ت ،وأن�ه ينصر بالس�يف والرع�ب وأنه
ال ت�رد ل�ه راي�ة .وإن من عالم�ات خروجه :خروج الس�فياين من الش�ام ،وخ�روج اليامين

«من اليمن» وصيحة من السامء يف شهر رمضان ،ومنادي ًا ينادي من السامء باسمه واسم أبيه».
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ويف كمال الدي�ن« :480/ألن اهلل عز وج�ل أب�ى إال أن جت�ري في�ه س�نن األنبي�اء^
ً
َ َ َ
يف غيباهتم ،وإنه البد له يا س�دير من اس�تيفاء مدد غيباهتم ،قال اهلل تع�اىل :ل َت ْرك ُ نّب َط َبقا َع ْن
َط َب ٍق ،أي سنن من كان قبلكم».

ويف كمال الدين« :479/2عن أيب بصير عن أيب عبد اهلل×قال :صاحب هذا األمر تعمى

والدت�ه عىل ه�ذا اخللق ،لئال يكون ألح�د يف عنقه بيعة إذا خ�رج» .ويف« :480/ويصلح اهلل

عز وجل أمره يف ليلة واحدة».

العباسيون على سنة نمرود وفرعون!
ذك�رت مصادر األديان والتاريخ أن املنجمني أخربوا نمرود ًا بأن ولد ًا يولد يف تلك الس�نة يف

عاصمت�ه ،خيش�ى منه على ملكه ،فمنع نمرود اإلنج�اب ،وكان يقتل كل مول�ود ذكر! وكذلك

أخبروا فرع�ون ،ف�كان يقت�ل كل مولود ذك�ر من بن�ي إرسائيل .ففي تفسير القم�ي:207/1:

«وكل نم�رود بكل ام�رأة حامل فكان يذب�ح كل ولد ذكر ،فهربت أم إبراهي�م بإبراهيم من

الذب�ح ،وكان يش�ب إبراهي�م يف الغار يوم ًا كام يش�ب غريه يف الش�هر ،حتى أت�ى له يف الغار

ثالث�ة عرش س�نة ،فلام كان بعد ذلك زارته أم�ه فلام أرادت أن تفارقه تش�بث هبا فقال يا أمي
أخرجيني ،فقالت له يا بني إن ا َمل ِلك ْ
إن علم أنك ولدت يف هذا الزمان ،قتلك».
ويف تفسير القم�ي :135/2ع�ن أيب جعفراإلمام الباقر×قال« :إن موس�ى ملا محلت به أمه

مل يظه�ر محله�ا إال عن�د وضعه ،وكان فرع�ون قد وكل بنس�اء بني إرسائيل نس�اء من القبط
حيفظنه�ن ،وذل�ك أنه كان ملا بلغه ع�ن بني إرسائيل اهنم يقولون إنه يول�د فينا رجل يقال له
موس�ى بن عمران ،يكون هالك فرعون وأصحابه عىل يده ،فقال فرعون عند ذلك :ألقتلن

ذك�ور أوالده�م حتى ال يكون ما يري�دون ،وفرق بني الرجال والنس�اء ،وحبس الرجال يف
املحابس ،فلام وضعت أم موسى بموسى نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت
يذبح الس�اعة ،فعطف اهلل بقلب املوكلة هبا عليه فقالت الم موس�ى :ما لك قد اصفر لونك

؟ فقال�ت :أخ�اف ان يذب�ح ول�دي! فقالت :ال خت�ايف وكان موس�ى ال يراه أح�د إال أحبه،
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ حَ ً
���ت َعل ْيك َم َّب���ة ِم ِ ّ ين ،فأحبت�ه القبطية املوكلة به وأنزل اهلل عىل موس�ى
وه�و ق�ول اهلل :وألقي
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اع ُل ُوه ِم َن مْ ُ
ال ْر َس ِ���ل نَي .فوضعته يف التابوت وأطبق�ت عليه وألقته يف النيل.
ِإن���ا َراد ُوه ِإل ْي ِك َو َج ِ

وكان لفرعون قرصعىل ش�ط النيل منتزها فنظر من قرصه ومعه آس�ية امرأته فنظر إىل س�واد
يف الني�ل ترفعه األم�واج والرياح ترضبه ،حتى جاءت به إىل باب قرص فرعون ،فأمر فرعون
بأخ�ذه ،فأخذ التابوت ورفع إليه ،فلما فتحه وجد فيه صبي ًا ،فقال :هذا إرسائييل ،وألقى اهلل

يف قلب فرعون ملوس�ى حمبة ش�ديدة ،وكذلك يف قلب آس�ية .وأراد فرعون ان يقتله فقالت

آسية ال تقتله :عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشعرون .أنه موسى ،ومل يكن لفرعون

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ول�د فقال :إئتوا ظئرا تربيه ،فجاؤوا بعدة نس�اء قد قتل أوالده�ن ،فلم يرشب لبن أحد من
َ ُ
النس�اء وهو قول اهللَ :و َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه مْ َ
اض َع ِم ْن ق ْبل ،وبلغ أمه أن فرعون قد أخذه فحزنت
ال َر ِ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ّ ُ ىَ َ ً
���وس ف ِارغا ِإ ْن ك َاد ْت ل ُت ْب ِدى ِب ِ���ه .يعني كادت أن خترب
وبك�ت كام ق�ال اهلل :وأصبح فؤاد أ ِم م
َ
ىَ
َ
ْ
َ
بخبره أو مت�وت ،ثم ضبطت نفس�ها ،فكان كام قال اهلل عز وج�ل :ل ْوال أ ْن َر َب ْط َن���ا َعل قل هِ َبا
ُ
َ َ َ ُْ
َ ُ َ َ مْ ُ ْ
الؤ ِم ِن
�ي��ن َ .وقال ْت ألخ ِت ِه أي ألخت موس�ى ق ِ ّص ِيه أي اتبعي�ه فجاءت أخته إليه
ِلتك���ون ِم���ن
َ ْ ُُ
ََ ُ ْ
���ب .أي عن بعد َو ُه ْم ال َي ْش� ُع ُر َ
ون ،فلام مل يقبل موس�ى ث�دي أحد من
فبص َ���رت ِب ِ���ه ع���ن جن ٍ
النساء اغتم فرعون غ ًام شديد ًا ،فقالت أختهَ :ه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع ىَل َأ ْهل َب ْيت َي ْك ُف ُل َون ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َلهُ
ِ ٍ
َ
اص ُح َ
ون .فقال :نعم فجاءت بأمه فلام اخذته يف حجرها وألقمته ثدهيا التقمه ورشب ،ففرح
ن ِ
فرعون وأهله وأكرموا أمه ،فقالوا هلا :ربيه لنا فإنا نفعل بك ما نفعل ،وذلك قول اهلل تعاىل:
ٌّ َ َ َ
َ َ َْ
���اه إ ىَل ُأ ّم���ه َك ْى َت َق َّ���ر َع ْي هُ َنا َوال حَ ْت َز َن َول َت ْع َل َ���م َأ َّن َو ْع َ
���ن أ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
اهَّلل َحق َول ِك ّ
ون.
د
ِ
ِ
ف َرددن ُ ِ ِ ِ
وكان فرعون يقتل أوالد بني إرسائيل كلام يلدون ،ويريب موسى ويكرمه وال يعلم أن هالكه
عىل يده! فلام درج موس�ى كان يوم ًا عند فرعون فعطس موسى فقال احلمد هلل رب العاملني،
فأنك�ر فرعون عليه ولطمه وقال :ما هذا الذي تقول؟ فوثب موس�ى عىل حليته وكان طويل

اللحي�ة فهلبها ،أي قلعها فأمله أمل ًا ش�ديد ًا بلطمته إياه ،فهم فرع�ون بقتله فقالت امرأته :هذا
غلام ح�دث ال يدري م�ا يقول ،فقال فرعون :بل ي�دري ،فقالت امرأته ض�ع بني يديه متر ًا

ومج�ر ًا ،فإن ميز بينهام فهوالذي تق�ول ،فوضع بني يديه متر ًا ومجر ًا وقال له :كل ،فمد يده إىل

التم�ر فج�اء جربئيل فرصفه�ا إىل اجلمر ،فأخذ اجلم�ر يف فيه فاحرتق لس�انه وصاح وبكى.
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فقالت آسية لفرعون :أمل أقل لك إنه ال يعقل ،فعفا عنه.

فقل�ت أليب جعف�ر× :فك�م مك�ث موس�ى غائب ًا ع�ن أمه حت�ى رده اهلل عليه�ا ؟ قال:

ثالث�ة أي�ام فقلت كان هارون أخا موس�ى ألبيه وأمه ؟ قال :نعم أما تس�مع اهلل تعاىل يقول:
ْ
َُ َْ ُ ْ
َيا ْاب َن أ ّم ال تأخذ ِب ِل ْح َي ىِت َوال ِب َرأ ىِس .فقلت :فأهيام كان أكرب س�ن ًا ؟ قال :هارون .قلت :فكان
الوحي ينزل عليهام مجيع ًا ؟ قال :الوحي ينزل عىل موسى وموسى يوحيه إىل هارون .فقلت
ل�ه :أخربين عن األحكام والقضاء واألمر والنهي أكان ذلك اليهام؟ قال :كان موس�ى الذي

يناج�ي رب�ه ويكتب ه�ارون العلم ويقضي بني بني إرسائي�ل ،وهارون خيلف�ه إذا غاب من

قوم�ه للمناج�اة ،قلت :فأهيام م�ات قبل صاحبه ؟ ق�ال هارون قبل موس�ى×وماتا مجيع ًا
يف التيه ،قلت فكان ملوس�ى ولد ،قال ال كان الولد هلارون والذرية له .قال :فلم يزل موس�ى

عن�د فرع�ون يف أكرم كرامة حت�ى بلغ مبلغ الرجال وكان ينكر عليه ما يتكلم به موس�ى من
التوحي�د حت�ى هم به ،فخرج موس�ى من عنده ودخ�ل املدينة فإذا رجلان يقتتالن أحدمها
يقول بقول موس�ى واآلخر يقول بقول فرعون :فاس�تغاثه الذي من ش�يعته ،فجاء موس�ى

فوك�ز صاح�ب فرع�ون فقيض عليه وت�وارى يف املدينة فلما كان من الغد جاء آخر فتش�بث
بذلك الرجل الذي يقول بقول موس�ى ،فاس�تغاث بموسى ،فلام نظر صاحبه إىل موسى قال
له :أتريد ان تقتلني كام قلت نفس�ا باألمس .فخىل عن صاحبه وهرب ،وكان خازن فرعون

مؤمن ًا بموس�ى قد كتم إيامنه س�تامئة سنة وهوالذي قال اهلل :وقال رجل مؤمن من آل فرعون

يكت�م إيامن�ه أتقتلون رجلا ان يقول ريب اهلل .وبل�غ فرعون خرب قتل موس�ى الرجل ،فطلبه
ّ
َ َ َ ُ ىَ َّ مْ َ َ ْ مَ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
وك فاخ ُ���ر ْج ِإ ِ ين
ليقتل�ه فبعث املؤمن إىل موس�ى :ق���ال يا م���وس ِإن ال�ل�ا يأ ِتر ون ِب���ك ِليقتل
َّ
َ ً
َ َ
���ك م َ َّ
اص ِح َنيَ .ف َخ َ�ر َج ِمن َْهاكام حك�ى اهلل ،خا ِئفا َي َت َرق ُب .قال يلتف�ت عن يمنة ويرسة
���ن الن ِ
ل ِ
َ
َّ
َ َ
َ َْ
الظال َ
�ي��ن  .ومر نحو مدي�ن وكان بينه وبني مدين مسيره
ويقول:ق���ال َر ِّب جِّن�ِن�ىىِ ِم
���ن الق ْ���و ِم مِ ِ
ثالث�ة أيام فلام بل�غ باب مدين رأى بئر ًا يس�تقي الناس منها ألغنامه�م ودواهبم فقعد ناحية
ومل يك�ن أكل من�ذ ثالث أيام ش�يئ ًا ،فنظ�ر إىل جاريتين يف ناحية ومعهام غنيمات ال تدنوان
َ َ
َ ّىَ ُ ْ َ
َْ
الر َع ُاء َوأ ُبونا
من البئر ،فقال هلام مالكام ال تس�تقيان؟ قالتا كام حكى اهلل :ال نس ىِ�ِق� حت يص ِدر ّ ِ
َ ٌ َ
ش ْيخ ك ِب ٌير .فرمحهام موسى ودنا من البئر فقال ملن عىل البئر أستقي يل دلو ًا ولكم دلو ًا ،وكان

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة

والدة املهدي

أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

675

الدل�و يم�ده عرشة رجال ،فاس�تقى وحده دل�و ًا ملن عىل البئر ودلو ًا لبنتي ش�عيب ،وس�قى
َْ ْ
مُ َّ َ َ ّىَ ىَ ّ ّ َ َ َ
َ َ
ّ
الظ ِل فقال َر ِّب ِإ ِ ين مِ َلا أن َزل َت ِإ َّل ِم ْن خ ْي ٍر ف ِق ٌير .وكان شديد اجلوع.
أغنامهام .ث تو ل ِإل ِ
ىَ
مُ
َّ َ َ ّ ىَ ّ ّ َ َ َ
���ل فقال َر ِّب
وق�ال أمرياملؤمنني× :إن موس�ى كليم اهلل حيث س�قى هلما:ث تو ل ِإل ِ
الظ ِ
َ ْ ْ ىَ
َ َ
ّ
ِإ ِ ين مِ َلا أن َزل َت ِإ َّل ِم ْن خ ْي ٍر ف ِق ٌير .واهلل ما س�أل اهلل إال خبز ًا يأكله ألنه كان يأكل بقلة األرض،
ولق�د رأوا خضرة البق�ل يف صفاق بطن�ه من هزاله فلام رجعتا ابنتا ش�عيب إىل ش�عيب قال
هلما أرسعتما الرجوع ،فأخربتاه بقصة موس�ى×ومل تعرف�اه فقال ش�عيب لواحدة منهن:
ىَ
مَ
إذهب�ي إلي�ه فادعي�ه لنجزيه أجر ما س�قى لنا فج�اءت إليه كام حك�ى اهلل تع�اىلْ :ت ىِش َعل
َ َ
َ َ
ْ ْ َ َ َ ْت إ َّن َأب َي ْد ُع َ
وك ِل َي ْج ِز َيك أ ْج َر َما َس���ق ْي َت ل َنا فقام موس�ى معها ومشيت أمامه
اس ِ���تحي ٍاء قال ِ ىِ
فس�فقتها الرياح فبان عجزها ،فقال هلا موس�ى :تأخري ودليني على الطريق بحصاة تلقيها
أمام�ي أتبعه�ا ،فأن�ا من ق�وم ال ينظ�رون يف أدبار النس�اء ،فلام دخل عىل ش�عيب قص عليه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قصت�ه ،فقال له ش�عيب :ال ختف نج�وت من القوم الظاملني .قالت إحدى بنات ش�عيب :يا
أبت اس�تأجره ان خري من اس�تأجرت القوي األمني ،فقال هلا ش�عيب :أما قوته فقد عرفتيه

أن�ه يس�تقي الدل�و وحده ،فب�م عرفت أمانت�ه ؟ فقال�ت إنه ملا ق�ال يل تأخري عن�ي ودليني
َ َ
على الطري�ق ،فأنا من ق�وم ال ينظ�رون يف أدبار النس�اء فهذه أمانت�ه ،فقال له ش�عيب :قال
َ ْ
ْ مَ
َ َ مْ
ّ ُ ُ َ ْ ُْ َ َ
���ك إ ْح َدى ْاب َنتىَ َّ َه َات ْ ِن
ي َع�َل�ىىَ أ ْن َتأ ُج َر ن مَ َث ىِ َ
ان ِح َج ٍج ف ِإ ْن أ َت ْم َت َعش ً���را ِف ْن
ِإ ِ ين أ ِر ي���د أ ُن أن ِ َكح َ ِ
ْ َ َ ُ َ َّ
ُ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
ِع ْن ِد َك َو َما أ ِر ُيد أ ْن أش ّ���ق َعل ْيك َس َ���ت ِج ُد ىِن ِإن ش���اء اهَّلل ِمن
ال نَي .ق���ال ذ ِلك َب ْي ىِن َو َب ْي َنك
الص حِ ِ
ىَ
َ
َ ّمَ َ َ َ َ ْ ن َ َ
ي قض ْي ُت فال ُع ْد َو َان َع َّل،أي ال س�بيل عيل إن عملت عرش س�نني أو ثامن س�نني،
أيا األجل ِ
َ ُ �َل�ىَ
َُ ُ
ٌ
اهَّلل َع َم���ا نقول َو ِكي���ل .قال قل�ت أليب عب�د اهلل× :أي األجلني قىض؟
فق�ال موس�ى :و

قال أمتها عرش حجج..الخ..

ويف مس�تدرك احلاك�م« :574/2:ع�ن وه�ب ب�ن منبه قال :وملا محلت أم موس�ى بموس�ى

كتم�ت أمره�ا مجيع الن�اس ،فلم يطلع عىل محله�ا أحد من خلق اهلل ،وذلك ش�ئ أرسها اهلل
ب�ه مل�ا أراد أن يمن به عىل بني إرسائيل .فلام كانت الس�نة التي يولد فيها موس�ى بن عمران،

بعث فرعون القوابل وتقدم إليهن ،وفتش النس�اء تفتيش� ًا مل يفتش�هن قبل ذلك ،ومحلت أم

موس�ى بموس�ى فلم ينتأ بطنه�ا ومل يتغري لوهنا ومل يفس�د لبنها ،فكان�ت القوابل اليتعرضن
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هل�ا ،فلام كان�ت الليلة التي ولد فيها موس�ى ولدته أمه وال رقيب عليه�ا وال قابل ،ومل يطلع
َ َ
َ َ َْ
ْ
َ َ ْ
عليه�ا أحد إال أختها مريم ،وأوح�ى اهلل إليها أ ْن أ ْر ِض ِع ِيه ف ِإذا ِخف ِت َعل ْي ِ���ه فأل ِق ِيه ِ يف اليمَ ِ ّ َوال
حَ
َّ ُّ َ
َ خَ
اع ُل ُوه ِم َن ُ
ال ْر َس ِ���ل ني ،قال :فكتمته أمه ثالثة أش�هر ترضعه
اف َوال ْت َز ِ ين ِإنا َراد ُوه ِإل ْي ِك َو َج ِ
ت يِ
يف حجره�ا ال يبك�ي وال يتحرك ،فلام خافت عليه وعليها عملت ل�ه تابوت ًا مطبق ًا ،ومهدت
ل�ه في�ه ثم ألقت�ه يف البحر لي ً
ال كام أمرها اهلل! وعملت التابوت عىل عمل س�فن البحر مخس�ة
أشبار يف مخسة أشبار ،ومل يقيرَّ  ،فأقبل التابوت يطفو عىل املاء فألقى البحر التابوت بالساحل

يف جوف الليل ،فلام أصبح فرعون جلس يف جملس�ه عىل ش�اطئ النيل فبرص بالتابوت فقال
مل�ن حول�ه من خدمه :إئت�وين هبذا التاب�وت فأتوه به ،فلما وضع بني يديه فتح�وه فوجد فيه

موس�ى ،ق�ال فلام نظر إليه فرعون قال :كي�ف أخطأ هذا الغالم الذبح ،وق�د أمرت القوابل

أن ال يكتم�ن مول�ود ًا يول�د! ق�ال :وكان فرعون قد اس�تنكح ام�رأة من بن�ي إرسائيل يقال
هل�ا آس�ية بن�ت مزاح�م ،وكانت م�ن خي�ار النس�اء املع�دودات ،وم�ن بن�ات األنبياء^

وكانت أم ًا للمس�لمني ترمحهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها ،فقالت لفرعون

وهي قاعدة إىل جنبه هذا الوليد أكرب من ابن س�نة ،وإنام أمرت أن تذبح الولدان هلذه الس�نة،
َ ْ ُ ُ ُ َ �َس�ىَ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ُ ْ َ ْ
ُ
َ
ُ
فدع�ه يك�ون قرة عني يل ول�ك ،ال تقتلوه ع أن ينفعنا أو نت ِخ���ذه ولدا وهم ال يش���عر ون.

أن هالكهم عىل يديه وكان فرعون ال يولد له إال البنات.»..

السلطة القرشية من قديم تبحث عن اإلمام المهدي^
يف إثبات اهلداة :570/3:عن الفضل بن ش�اذان بسند صحيح عن اإلمام العسكري ×قال:

« وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتني :إحدامها أهنم كانوا يعلمون أنه ليس هلم
يف اخلالف�ة ح�ق ،فيخافون من ادعائنا إياها وتس�تقر يف مركزها .وثانيهما أهنم قد وقفوا من
األخب�ار املتوات�رة عىل أن زوال مل�ك اجلبابرة والظلمة عىل يد القائم منا ،وكانوا اليش�كون

أهنم من اجلبابرة والظلمة ،فس�عوا يف قتل أهل بيت رسول اهلل‘وإبادة نسله ،طمع ًا منهم

يف الوص�ول إىل من�ع تولد القائم أو قتله ،فأبى اهلل أن يكش�ف أم�ره لواحد منهم ،إال أن يتم

نوره ولو كره الكافرون».
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وق�د بدأ البح�ث عن املهدي×من يوم برش به جده رس�ول اهلل‘ ،وتقدم أن عمر س�أل

النبي‘أرسه اليه ،فسأله عن صفته.
علي ًا× عن إسمه فاعتذر ،ألن
َّ

وتقدم يف فصل حتريفاهتم للبش�ارة النبوية من تاريخ أهل البيت للطربي املؤرخ ،قول معاوية

البن عباس« :وقد زعمتم أن لكم ُملك ًا هاش�مي ًا ومهدي ًا قائ ًام ،واملهدي عيس�ى بن مريم ،وهذا
األمر يف أيدينا حتى نسلمه إليه»!

لكن معاوية مع ذلك ادعى أنه هو املهدي ،كام وثقناه من مسند أمحد.

ق�ال الص�دوق&يف كامل الدي�ن« :47/كفعل فرع�ون يف قتل أوالد بن�ي إرسائيل ،للذي

ق�د كان ذاع منه�م وانترش بينهم من كون موس�ى بينهم ،وهالك فرع�ون ومملكته عىل يديه،
وكذل�ك كان فع�ل نمرود قبله يف قتل أوالد رعيته وأهل مملكته يف طلب إبراهيم× ،زمان

انتش�ار اخلرب بوقت والدت�ه ،وكون هالك نمرود وأهل مملكته ودين�ه عىل يديه .كذلك فعل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

طاغية زمان احلس�ن بن عيل والد صاح�ب الزمان×وطلب ولده والتوكيل بداره وحبس
جواريه ،واإلنتظار هبن وضع احلمل الذي كان هبن».

وق�د كان األمويون بعد معاوية يبحثون عن املهدي×! فف�ي النعامين«:288/عن أيب خالد

الكابلي ق�ال :مل�ا مىض عيل بن احلسين×دخلت عىل حمم�د بن علي الباقر×فقلت له:
جعل�ت فداك قد عرف�ت انقطاعي إىل أبيك وأنيس به ووحش�تي من الن�اس ،قال :صدقت
ي�ا أب�ا خالد فرتيد ماذا؟ قلت :جعل�ت فداك ،قد وصف يل أبوك صاح�ب هذا األمر بصفة

لو رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده ،قال :فرتيد ماذا يا أبا خالد؟قلت أريد أن تس�ميه يل
حتى أعرفه باس�مه فقال :س�ألتني واهلل يا أبا خالد عن سؤال جمهد ،ولقد سألتني عن أمر ما

كنت حمدث ًا به أحد ًا ،ولو كنت حمدث ًا به أحد ًا حلدثتك ،ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة

عرفوه حرصوا عىل أن يقطعوه بضعة بضعة».

كان الملوك العباسيون يعرفون إمامة العترة^
كان العباس�يون يعرف�ون جي�د ًا أن األئم�ة م�ن عترة النبي‘اختارهم اهلل تع�اىل وأوىص

النبي‘بطاعته�م! لك�ن املل�ك عقي�م كما ق�ال ه�ارون الرش�يد البن�ه املأم�ون .فق�د روى
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الص�دوق يف عي�ون أخب�ار الرض�ا× ،85/2:عن املأم�ون أن أباه ه�ارون مل�ا زار املدينة زاره

علي وعىل األمني
اإلم�ام الكاظ�م×« :فقام الرش�يد لقيام�ه وقبل عيني�ه ووجهه ،ثم أقبل َّ

واملؤمت�ن فقال :ي�ا عبد اهلل ويا حمم�د ويا إبراهيم ،إمش�وا بني يدي عمكم وس�يدكم ،خذوا

عيل أبو احلس�ن موس�ى ب�ن جعفر رس ًا
بركاب�ه وس�ووا عليه ثيابه وش�يعوه إىل منزله ،فأقبل َّ
بين�ي وبين�ه فبشرين باخلالفة فقال يل :إذا ملكت هذا األمر فأحس�ن إىل ُول�دي ،ثم انرصفنا

وكن�ت أج�رأ ُول�د أيب عليه ،فلام خلا املجلس قلت :ي�ا أمرياملؤمنني من ه�ذا الرجل الذي
قد أعظمته وأجللته وقمت من جملس�ك إليه فاس�تقبلته وأقعدته يف صدر املجلس وجلست

دون�ه ث�م أمرتنا بأخ�ذ الركاب ل�ه! قال :ه�ذا إم�ام الناس وحج�ة اهلل عىل خلق�ه وخليفته

على عب�اده! فقلت :ي�ا أمرياملؤمنين َأوليس�ت هذه الصف�ات كلها ل�ك وفيك؟ فق�ال :أنا
ألحق
إم�ام اجلامعة يف الظاهر والغلبة والقهر ،وموس�ى بن جعفر إمام ح�ق ،واهلل يا بني إنه
ُّ
بمق�ام رس�ول اهلل مني وم�ن اخللق مجيع� ًا! وواهلل لو نازعتن�ي هذا األمر ألخ�ذت الذي فيه
عيناك ،فإن امللك عقيم!

فلام أراد الرحيل من املدينة إىل مكة أمر برصة سوداء فيها مائتا دينار ،ثم أقبل عىل الفضل

ب�ن الربيع ،فقال له :إذهب هبذه إىل موس�ى بن جعفر وق�ل له :يقول لك أمرياملؤمنني :نحن
يف ضيقة وسيأتيك برنا بعد الوقت.

فقم�ت يف صدره فقلت :ي�ا أمرياملؤمنني تعطي أبن�اء املهاجرين واألنصار وس�اير قريش

وبني هاش�م ومن ال تعرف حس�به ونس�به مخس�ه آالف دينار إىل ما دوهنا ،وتعطى موس�ى

ب�ن جعف�ر وق�د أعظمت�ه وأجللته مئت�ي دين�ار ،أخس عطي�ة أعطيته�ا أحد ًا م�ن الناس؟!
فق�ال :أس�كت ال أم ل�ك ،ف�إين ل�و أعطيت ه�ذا ما ضمنت�ه له ،ما كن�ت أمنت�ه أن يرضب

وجه�ي غد ًا بامئه ألف س�يف من ش�يعته ومواليه! وفق�ر هذا وأهل بيته أس�لم يل ولكم من
بسط أيدهيم وأعينهم!

فلام نظر إىل ذلك خمارق املغنى ،دخله يف ذلك غيظ ،فقام إىل الرشيد فقال :يا أمرياملؤمنني

قد دخلت املدينة وأكثر أهلها يطلبون مني ش�يئ ًا ،وإن خرجت ومل أقس�م فيهم شيئ ًا ،مل يتبني

عيل ومنزلتي عنده! فأمر له بعرشة آالف دينار ،فقال :يا أمرياملؤمنني
هلم تفضل أمرياملؤمنني َّ
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وعيل دين أحت�اج أن أقضيه ،فأمر له بعشرة آالف دينار أخرى ،فقال له:
ه�ذا أله�ل املدينة َّ
يا أمرياملؤمنني بنايت أريد أزوجهن وأنا حمتاج إىل جهازهن ،فأمر له بعرشة آالف دينار أخرى
فقال له :ياأمرياملؤمنني ال بد من غلة تعطينيها ترد عيل وعىل عيايل وبنايت وأزواجهن القوت،
فأمر له بإقطاع ما تبلغ غلته يف السنة عرشة آالف دينار وأمر أن يعجل ذلك عليه من ساعته!
ث�م ق�ام خمارق من فوره وقصد موس�ى ب�ن جعفر وقال ل�ه :قد وقفت عىل م�ا عاملك به

ه�ذا امللع�ون ،وما أمر لك به! وقد احتلت عليه ل�ك وأخذت منه صالت ثالثني ألف دينار

وإقطاع ًا يغل يف الس�نة عرشة آالف دينار ،وال واهلل يا س�يدي ما أحتاج إىل ش�ئ من ذلك ما
أخذته إال لك! وأنا أشهد لك هبذه اإلقطاع وقد محلت املال إليك!

فقال× :بارك اهلل لك يف مالك وأحسن جزاك ،ما كنت آلخذ منه درمه ًا واحد ًا وال من

هذه اإلقطاع ش�يئ ًا ،وقد قبلت صلتك وبرك ،فانرصف راش�د ًا ،وال تراجعني يف ذلك فقبل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يده وانرصف»!

أق�ول :هنيئ ًا هلذا املغني ،وبؤس� ًا هل�ارون! وقبل زمن هارون كان العباس�يون يعرفون أن علي ًا

والعرتة^أئم�ة ربانيون ،فقد أخرب النب�ي ‘العباس وأوالده بأهنم س�يحكمون و َي ْط َغ ْون.
وعندم�ا ولد جدهم عيل بن عبداهلل بن العباس يف الكوفة ،سماه أمرياملؤمنني×علي ًا وقال له:

خ�ذ اليك أبا األمالك! (رشح النهج )148/7:وكانت أسماء ملوكهم يف صحيفة عند حممد بن
احلنفية ،ويقال إهنا وصلت اىل بني العباس من أيب هاشم بن حممد بن احلنفية.

ث�م كان أبناؤهم يعرفون جيد ًا إمامة اإلمام زين العابدين وحممد الباقر وجعفر الصادق^،

ويسألوهنم عن مستقبلهم ولو بكلمة ،وهلم يف ذلك أخبار دونتها مصادر التاريخ واحلديث.

زادت السلطة رقابتها وتحداها اإلمام العسكري^
عندما اقرتب عدد أئمة العرتة^من اثني عرش ،زاد خوف الس�لطة العباسية منهم فأجربت

العارشمنه�م اإلم�ام عيل اهل�ادي وولده اإلمام احلس�ن×عىل اإلقام�ة يف العاصمة س�امراء،

التي كانت تسمى العسكر ،فعرفا بلقب العسكريني.

ث�م ب�دا للخليف�ة العب�ايس أن يقت�ل اإلم�ام اهلادي×فقتل�ه ،وش�دد الرقاب�ة على ول�ده
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اإلم�ام احلس�ن العس�كري×ألنه احل�ادي عرش ،ثم ق�رر أن يقتل�ه ليمنع والدة اإلم�ام الثاين

عشر املوعود الذي هيدد ملكهم! وال يبعد أن يكون اخلليفة هدد اإلمام العس�كري×بالقتل

إن ه�و ت�زوج ،وكان يتصور أنه س�يتزوج امرأة قرش�ية كام تفعل ش�خصيات قريش ،لكنه×
أعتق جاريته نرجس الرومية وتزوجها ،وشاء اهلل أن يكون ولده املهدي×منها.

فف�ي كمال الدي�ن« :408/2:عن عالن ال�رازي قال:أخبرين بعض أصحابنا أن�ه ملا محلت

جارية أيب حممد×قال :ستحملني ذكر ًا  ،واسمه حممد ،وهو القائم من بعدي».

ويف كامل الدين« :407/2:عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي أنه خرج من أيب حممد×

توقي�ع :زعم�وا أهن�م يري�دون قتيل ليقطع�وا هذا النس�ل! وقد ك�ذب اهلل عز وج�ل قوهلم،
واحلمد هلل».

ويف غيب�ة الطويس134/و« :138ق�ال أبو حممد حني ولد احلج�ة× :زعمت الظلمة أهنم

يقتلونني ليقطعوا هذا النسل! كيف رأوا قدرة القادر! وسامه املؤمل».

ويف الكايف ،329/1:و« :514عن أمحد بن حممد بن عبد اهلل قال :خرج عن أيب حممد حني قتل

الزبيري لعنه اهلل :ه�ذا جزاء من اجرتأ عىل اهلل يف أوليائه ،يزع�م أنه يقتلني وليس يل عقب،

فكيف رأى قدرة اهلل فيه ؟ وولد له ولد سماه م ح م د يف س�نة ست ومخسني ومائتني».

ورواه

يف كامل الدين ،430/2:بسند صحيح ،عن معىل بن حممد البرصي قال :خرج عن أيب حممد حني قتل الزبريي..الخ.

أقول :يقصد بالزبريي اخلليفة العبايس ابن املعتز الذي هو الزبري بن املتوكل ،وقد حكم املعتز

ثالث س�نوات وتس�عة أش�هر ،وهو الذي قتل اإلمام اهلادي× ،ثم أجربه القادة األتراك عىل

خل�ع نفس�ه ،ونصبوا بع�ده املهتدي فحك�م أحد عرش ش�هر ًا وقتله األتراك ،وه�و الذي حبس
اإلمام العس�كري×وأراد قطع نس�له فأهلكه اهلل تعاىل .وكان يعرف أن الثاين عرش هو اخلطر
عىل ملكهم ،فأراد قتل احلادي عرش!

ث�م نص�ب األت�راك بع�ده املعتمد بن املت�وكل وحك�م ثالث ًا وعرشين س�نة ،ويف عصره ولد

اإلمام املهدي× ،ويف السنة اخلامسة من ملكه قام بجريمة قتل اإلمام العسكري×.

ويف غيبة الطويس«:205/عن أيب هاشم اجلعفري قال :كنت حمبوس ًا مع أيب حممد×

يف حب�س املهت�دي ب�ن الواث�ق فق�ال يل :يا أبا هاش�م إن ه�ذا الطاغ�ي أراد أن يعبث باهلل
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يف هذه الليلة وقد برت اهلل عمره وجعله للقائم من بعده ،ومل يكن يل ولد وسأرزق ولد ًا .قال أبو
هاشم :فلام أصبحنا شغب األتراك عىل املهتدي فقتلوه ،وويل املعتمد مكانه وسلمنا اهلل تعاىل».
وق�ال يف البحار :313/50:ش�غب األتراك على املهتدي وأعاهنم العامة مل�ا عرفوا من قوله

باإلعتزال والقدر ،وقتلوه ونصبوا مكانه املعتمد وبايعوا له ،وكان املهتدي قد صحح العزم

عىل قتل أيب حممد×فشغله اهلل بنفسه حتى قتل».

ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :423/وعاش بعد أبيه أيام إمامته بقي�ة ملك املعتز ،ثم ملك املهتدي،

ث�م مل�ك أمحد بن جعفر املت�وكل املعروف باملعتمد اثنني وعرشين س�نة وأحد عرش ش�هر ًا،
وبعد مخس س�نني من ملكه استش�هد ويل اهلل ،وقد كمل عمره تس�ع ًا وعرشين س�نة .ومات
مس�موم ًا يوم اجلمعة لثامن ليال خلون من ش�هر ربيع األول س�نة ستني ومائتني من اهلجرة،

برس من رأى ،ودفن يف داره إىل جانب قرب أبيه×».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقال ابن حبيب يف املحرب« :42/و َيل املهتدي..لس�ت خلون من رجب س�نة ست ومخسني

ومائتين ،فكان�ت واليت�ه أحد عشر ش�هر ًا .وىف خالفته خ�رج اخلارجي بالبرصة يف ش�هر

رمضان س�نة س�ت ومخسين ومائتني .وتوىل املعتمد ،وأم�ه فتيان ،مولده يوم األحد لس�ت
خلون من رجب سنة ست ومخسني ومائتني وكنيته أبو العباس ،فأقام ثالث ًا وعرشين سنة».
ويف اخلرائج« :478/1:عن عيسى بن صبيح قال :دخل احلسن العسكري×علينا احلبس

وكن�ت ب�ه عارف ًا فقال يل :لك مخس وس�تون س�نة وش�هر ويومان ،وكان مع�ي كتاب دعاء
علي�ه تاري�خ مولدي ،وإين نظ�رت فيه فكان كام ق�ال ،ثم قال :هل رزقت ول�د ًا؟ قلت :ال،

فقال :اللهم ارزقه ولد ًا يكون له عضد ًا ،فنعم العضد الولد ،ثم متثل×:
ْ
يدرك ظالمتَه
من كان ذا عضد

إن الذليل الذي ليست له عضد

قل�ت له :ألك ولد؟ قال :إي واهلل س�يكون يل ولد يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ،فأما اآلن

فال ،ثم متثل وقال:

لعلـك يومــ ًا أن تراين كأنام

فإن متي ًام قبل أن يلد احلـص
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َـواليَ َّ األســـو ُد اللوابـــد
بني ح َ
َّ

أقام زمان ًا وهو يف الناس واحد».

اإلمام العسكري× يبشر بوالدة المهدي×!
كامل الدين« :431/2:حدثنا حممد بن موس�ى بن املتوكل ريض اهلل عنه قال :حدثنا عبد اهلل

ب�ن جعف�ر احلمريي ق�ال :حدثن�ا حممد بن أمح�د العل�وي ،عن أيب غان�م اخلادم ق�ال :ولد
أليب حممد×ولد فسماه حممد ًا ،فعرضه عىل أصحابه يوم الثالث وقال :هذا صاحبكم من
بعدي وخليفتي عليكم ،وهو القائم الذي متتد إليه األعناق باإلنتظار ،فإذا امتألت األرض

جور ًا وظل ًام خرج فمألها قسط ًا وعدالً».

ويف كمال الدي�ن« :408/2:عن أمحد بن عيل بن كلث�وم ،عن عيل بن أمحد الرازي ،عن أمحد

بن إس�حاق بن س�عد قال :س�معت أبا حممد احلس�ن بن عيل العس�كري × يقول :احلمد

هلل ال�ذي مل خيرجن�ي من الدني�ا حتى أراين اخللف من بعدي ،أش�به الناس برس�ولاهلل‘

خلق ًا وخلق ًا ،حيفظه اهلل تبارك وتعاىل يف غيبته ،ثم يظهره اهلل فيمأل األرض عدالً وقسط ًا كام
ملئت جور ًا وظل ًام».

كمال الدي�ن ،435/2:بس�نده عن مجاع�ة منهم معاوي�ة بن حكي�م وحممد بن أي�وب بن نوح

قال�وا« :عرض علينا أبو حممد احلس�ن بن عيل×ونحن يف منزل�ه وكنا أربعني رج ً
ال فقال:
هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم ،أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي يف أديانكم فتهلكوا،

أم�ا إنك�م ال ترونه بعد يومكم ه�ذا! قالوا فخرجنا من عنده فام مض�ت إال أيام قالئل حتى
مىض أبو حممد×».

كامل الدين« :384/2:عن أمحد بن إس�حاق بن س�عد األش�عري قال:دخلت عىل أيب حممد

احلس�ن بن عيل×وأنا أريد أن أس�أله عن اخللف بعده ،فقال يل مبتدئ ًا :يا أمحد بن إسحاق

إن اهلل تب�ارك وتع�اىل مل يخُ �ل األرض من�ذ خل�ق آدم× ،وال خيليه�ا إىل أن تقوم الس�اعة،
من حجة هلل عىل خلقه ،به يدفع البالء عن أهل األرض ،وبه ينزل الغيث ،وبه خيرج بركات

األرض .قال :فقلت له :يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام واخلليفة بعدك ؟ فنهض مرسع ًا فدخل

البيت ،ثم خرج وعىل عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر ،من أبناء الثالث سنني ،فقال:

يا أمحد بن إسحاق لوال كرامتك عىل اهلل عز وجل وعىل حججه ما عرضت عليك ابني هذا،
إنه س ِ
�م ُّي رس�ول اهلل‘وكَنِ ُّيه ،الذي يمأل األرض قس�ط ًا وعدالً ،كام ملئت جور ًا وظل ًام.
َ
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يا أمحد بن إس�حاق َم َث ُل ُه يف هذه األمة مثل اخلرض ،ومثله مثل ذي القرنني ،واهلل ليغيبن غيبة

الينجو فيها من اهللكة إال من ثبته اهلل عز وجل عىل القول بإمامته ،ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه.
فق�ال أمحد بن إس�حاق :فقلت ل�ه :يا موالي فهل م�ن عالمة يطمئن إليه�ا قلبي؟ فنطق

الغالم×بلس�ان عريب فصي�ح ،فقال :أنا بقية اهلل يف أرضه ،واملنتق�م من أعدائه فال تطلب
أثر ًا بعد عني يا أمحد بن إس�حاق .فقال أمحد بن إس�حاق :فخرجت مرسور ًا فرح ًا ،فلام كان
عيل ،فام الس�نة
م�ن الغد عدت إليه فقلت له :يا ابن رس�ول اهلل ،لقد عظم رسوري بام مننت َّ

اجلارية فيه من اخلرض وذي القرنني؟ فقال :طول الغيبة يا أمحد ،قلت :يا ابن رس�ول اهلل وإن

غيبت�ه لتط�ول؟ قال :إي وريب حت�ى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني ب�ه ،وال يبقى إال من

أخذ اهلل عز وجل عهده لواليتنا ،وكتب يف قلبه اإليامن وأيده بروح منه .يا أمحد بن إسحاق:
ه�ذا أمر من أمر اهلل ،ورس من رس اهلل ،وغيب م�ن غيب اهلل ،فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الشاكرين تكن معنا غد ًا يف عليني.

ق�ال مصن�ف هذا الكت�اب ريض اهلل عنه :مل أس�مع هب�ذا احلديث إال من علي بن عبد اهلل

الوراق وجدت بخطه مثبت ًا فس�ألته عنه فرواه يل عن س�عد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن إس�حاق
ريض اهلل عنه كام ذكرته».

وروى الطويس يف الغيبة« :151/أن أمحد بن إس�حاق س�أل أبا حممد×عن صاحب هذا

األمر فأشار بيده ،أي أنه حي غليظ الرقبة».

ويف كمال الدين«:433/حدثن�ا أمح�د ب�ن احلس�ن بن إس�حاق القمي قال :مل�ا ولد اخللف

الصالح ورد عن موالنا أيب حممد احلس�ن بن عيل×إىل جدي أمحد بن إس�حاق كتاب فإذا
في�ه مكت�وب بخط يده×ال�ذي كان ترد به التوقيع�ات عليه ،وفيه :ولد لن�ا مولود فليكن
عن�دك مس�تور ًا ،وع�ن مجيع الن�اس مكتوم ًا ،فإن�ا مل نظهر علي�ه إال األق�رب لقرابته والويل

لواليته ،أحببنا إعالمك ليرسك اهلل به مثل ما رسنا به والسالم».

ويف ال�كايف« :328/1:عن عمرو األهوازي قال :أراين أب�و حممد ابنه وقال :هذا صاحبكم

من بعدي».

ويف الكايف« :328/1:عن حممد بن عيل بن بالل قال :خرج إيل من أيب حممد قبل مضيه بسنتني
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خيبرين باخللف من بعده ،ث�م خرج إيل من قبل مضيه بثالثة أيام خيبرين باخللف من بعده».
ويف ال�كايف« :328/1:ع�ن أيب هاش�م اجلعفري قال :قل�ت أليب حممد×جاللتك متنعني

من مس�ألتك ،فتأذن يل أن أس�ألك فقال :س�ل ،قلت :يا س�يدي هل لك ولد؟ فقال :نعم.
فقلت:فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال :باملدينة».

ويف كامل الدين ،407/2:و« :436عن يعقوب بن منقوش قال :دخلت عىل أيب حممد احلسن

ب�ن علي× وهو جالس على دكان يف الدار ،وعن يمينه بيت عليه ستر مس�بل فقلت له:
س�يدي من صاحب هذا األمر؟ فقال :إرفع الستر ،فرفعته فخرج إلينا غالم مخايس له عرش

أو ثمان أو نح�و ذل�ك ،واضح اجلبني ،أبيض الوج�ه ،دري املقلتني ش�ثن الكفني ،معطوف

الركبتني ،يف خده األيمن خال ،ويف رأس�ه ذؤابة ،فجلس عىل فخذ أيب حممد×ثم قال يل:
ه�ذا صاحبك�م ،ثم وثب فقال له :ي�ا بني أدخل إىل الوقت املعلوم ،فدخ�ل البيت وأنا أنظر

إليه ،ثم قال يل :يا يعقوب أنظر من يف البيت فدخلت فام رأيت أحد ًا».

ويف الكايف« :329/1:عن ضوء بن عيل العجيل ،عن رجل من أهل فارس سماه قال :أتيت

س�امرا ولزمت باب أيب حممد×فدعاين ،فدخلت عليه وس�لمت فقال :ما الذي أقدمك؟

قلت :رغبة يف خدمتك ،قال فقال يل :فالزم الباب ،قال فكنت يف الدار مع اخلدم ،ثم رصت

أشرتي هلم احلوائج من السوق وكنت أدخل عليهم من غري إذن إذا كان يف الدار رجال ،قال
فدخلت عليه يوم ًا ،وهو يف دار الرجال فس�معت حركة يف البيت فناداين :مكانك ال تربح،
عيل جارية معها ش�ئ مغطى ،ث�م ناداين أدخل
فل�م أجسر أن أدخل وال أخ�رج ،فخرجت َّ

فدخلت ونادى اجلارية فرجعت إليه ،فقال هلا :إكشفي عام معك ،فكشفت عن غالم أبيض

حسن الوجه ،وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إىل رسته ،أخرض ليس بأسود ،فقال:
هذا صاحبكم ،ثم أمرها فحملته ،فام رأيته بعد ذلك».

ورواه يف الكايف ،514/1:وفيه« :فقال ضوء بن عيل :فقلت للفاريس :كم كنت تقدر له من

السنني؟ قال :سنتني .قال العبدي :فقلت لضوء :كم تقدر له «اليوم» أنت؟ قال :أربع عرشة

سنة .قال أبو عيل وأبو عبد اهلل ونحن نقدر له إحدى وعرشين سنة».

واخلرائ�ج ،957/2:وفي�ه« :وقال يل :يا أب�ا فالن كيف حالك؟ فدع�اين بكنيتي ثم قال يل:
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َ َ
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يا فالن فسماين باسمي ،ثم س�ألني عن رجل رجل من رجال ونساء من أهيل ،فتعجبت من

ذلك ثم قال يل.»..

ويف غيب�ة الط�ويس« :215/ع�ن حممد بن إسماعيل وعيل بن عبد اهلل احلس�نيني قاال :دخلنا

على أيب حممد احلس�ن× برس من رأى ،وبني يدي�ه مجاعة من أوليائه وش�يعته ،حتى دخل
علي�ه ب�در خادمه فقال :يا موالي بالباب قوم ُش� ْع ٌث ُغبرْ  ،فقال هلم :هؤالء نفر من ش�يعتنا

باليم�ن ،يف حدي�ث طويل يس�وقانه ،إىل أن قال احلس�ن× لبدر :فامض فائتن�ا بعثامن بن
س�عيد العمري ،فام لبثنا إال يسير ًا حتى دخل عثامن ،فقال له س�يدنا أبو حممد× :إمض يا

عثامن فإنك الوكيل والثقة املأمون عىل مال اهلل واقبض من هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من
املال .ثم ساق احلديث إىل أن قاال :ثم قلنا بأمجعنا :يا سيدنا واهلل إن عثامن ملن خيار شيعتك،

ولق�د زدتن�ا علم ًا بموضع�ه م�ن خدمتك ،وأن�ه وكيل�ك وثقتك عىل م�ال اهلل تع�اىل ،قال:
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

نعم واشهدوا عيل أن عثامن بن سعيد العمري وكييل وأن ابنه حممد ًا وكيل ابني مهديكم».

نور المهدي× ومالئكته عند والدته
يف كامل الدين« :433/2:عن حممد بن عثامن العمري قدس اهلل روحه يقول :ملا ولد اخللف

املهدي×س�طع نور من فوق رأس�ه إىل أعناق السماء ،ثم س�قط لوجهه ساجد ًا لربه تعاىل
َ َ ُ َ َّ
ُ َ َ مْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ً ْ
َ
الال ِئكة َوأولو ال ِعل ِم ق مِائا ِبال ِق ْس ِط
اهلل أن ُه ال ِإل َه ِإال هو و
ذكره ،ثم رفع رأسه وهو يقول :ش ِهد
الد َ ْ َ
َ ّ
ال إ َل َه إال ُه َو ْال َعز ُيز حْ َ
اهلل اإلسالم .قال:وكان مولده يوم اجلمعة».
ين ِعند ِ
ال ِك ُمي ِ.إ ّن ِ
ِ
ِ ِ
ويف كمال الدي�ن« :499/2:ق�ال أب�و عبد اهلل احلسين ب�ن إسماعيل الكندي ق�ال :قال يل

أب�و طاه�ر الباليل :التوقيع ال�ذي خرج إ َّيل من أيب حممد×فعلق�وه يف اخللف بعده ،وديعة
يف بيتك ،فقلت له :أحب أن تنس�خ يل من لفظ التوقيع ما فيه ،فأخرب أبا طاهر بمقالتي فقال

له :جئني به حتى يسقط اإلسناد بيني وبينه ،فخرج إ َّيل من أيب حممد× قبل مضيه بسنتني،

خيربين باخللف من بعده ،ثم خرج إيل بعد مضيه بثالثة أيام خيربين بذلك ،فلعن اهلل من جحد

أولياء اهلل حقوقهم ،ومحل الناس عىل أكتافهم ،واحلمد اهلل كثري ًا».
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َ ََ

ت َع ّمد اإلمام العسكري أن يوسع العقيقة عن ابنه×
أمر اهلل نبيه‘ أن يصيل لربه وينحر ،ش�كر ًا هلل عىل كوثر العرتة^فنحرعقيقة عن احلس�ن

واحلسين واقت�دى به األئم�ة ^ .وعندما ولد اإلمام املهدي×وس�ع والده اإلمام احلس�ن

وأكث�ر منها ،وه�ي الذبيحة التي تذبح ش�كر ًا على املولود.
العس�كري×العقيقة ع�ن ول�ده
َ

فف�ي كامل الدين :432/2:عن «حممد ب�ن إبراهيم الكويف ،أن أبا حممد×بعث إ َّيل بعض من
سامه يل بشاة مذبوحة وقال :هذه عقيقة ابني حممد».

ويف كمال الدي�ن« :430/2:ع�ن أيب جعف�ر العم�ري ق�ال :مل�ا ول�د الس�يد× قـــ�ال

أبو حممد× :إبعثوا إىل أيب عمرو ،فبعث إليه فصار إليه فقال له :إشتر عش�ـرة آالف رطل
خبز وعرشة آالف رطل حلم وفرقه  ،أحسبه قال عىل بني هاشم ،وعق عنه بكذا وكذا شاة».
ويف اهلداي�ة الكبرى« :358/ع�ن البش�ار ب�ن إبراهي�م ب�ن إدري�س صاح�ب نفق�ة

أيب حممد×ق�ال :وج�ه إ َّيل موالي أبو حممد كبشين وقال :أعقرمها عن أيب احلس�ن ،وكل
وأطع�م إخوان�ك ففعل�ت ،ثم لقيته بعد ذلك فق�ال :املولود الذي ولد يل م�ات ،ثم وجه يل
بأربع أكبشة ،وكتب إليه :بسم اهلل الرمحن الرحيم .أعقر هذه األربعة أكبشة عن موالك وكل

هنأك اهلل ،ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال يل :إنام ستر اهلل ابني احلسن بابني احلسني وموسى،
لوالدة حممد مهدي هذه األمة والفرج األعظم».

ومعناه :أن اهلل تعاىل ستر والدة املهدي×بمولود قبله سامه احلسني ،فامت .وبلغ خرب موته

السلطان ،فاطمأن بأنه مل يبق لإلمام×ولد حي!

ويف كامل الدين«:475/2:عن أيب األديان قال:كنت أخدم احلس�ن بن عيل بن حممد بن عيل

بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسين بن عيل بن أيب طالب^ ،وأمحل كتبه إىل

األمص�ار فدخل�ت علي�ه يف علته التي تويف فيها صل�وات اهلل عليه ،فكتب مع�ي كتب ًا وقال:
إم�ض هبا إىل املدائن ،فإنك س�تغيب مخس�ة عرش يوم ًا وتدخل إىل رس م�ن رأى يوم اخلامس

عرش ،وتسمع الواعية يف داري وجتدين عىل املغتسل.

ق�ال أبو األديان :فقلت :يا س�يدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال :م�ن طالبك بجوابات كتبي

عيل فه�و القائم بعدي ،فقلت :زدين،
فه�و القائم م�ن بعدي .فقلت :زدين ،فقال :من يصيل َّ
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فقال :من أخرب بام يف اهلميان فهو القائم بعدي ،ثم منعتني هيبته أن أسأله عام يف اهلميان.

وخرجت بالكتب إىل املدائن وأخذت جواباهتا ،ودخلت رس من رأى يوم اخلامس عرش،

كما ذك�ر يل× ،فإذا أنا بالواعية يف داره ،وإذا به عىل املغتس�ل ،وإذا أنا بجعفر بن عيل أخيه
بب�اب ال�دار والش�يعة من حوله يعزون�ه وهينونه ،فقل�ت يف نفيس :إن يكن ه�ذا اإلمام فقد
بطلت اإلمامة ،ألين كنت أعرفه يرشب النبيذ ويقامر يف اجلوسق ويلعب بالطنبور ،فتقدمت

فعزيت وهنيت فلم يسألني عن شئ.

ث�م خ�رج عقيد فقال :يا س�يدي قد كف�ن أخوك فقم وص�ل عليه ،فدخ�ل جعفر بن عيل

والش�يعة من حوله ،يقدمهم السمان واحلس�ن بن عيل قتي�ل املعتصم املعروف بس�لمة ،فلام
رصن�ا يف الدار إذا نحن باحلس�ن ب�ن عيل صلوات اهلل عليه عىل نعش�ه مكفن� ًا ،فتقدم جعفر
بن عيل ليصيل عىل أخيه ،فلام هم بالتكبري خرج صبي بوجهه س�مرة ،بش�عره قطط ،بأس�نانه
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تفليج ،فجبذ برداء جعفر بن عيل وقال :تأخر يا عم فأنا أحق بالصالة عىل أيب ،فتأخر جعفر،

واص َف َّر! فتقدم الصبي وصىل عليه ،ودفن إىل جانب قرب أبيه×.
وقد ار َبدَّ وجهه ْ

ث�م قال :يا برصي ه�ات جوابات الكتب التي معك ،فدفعته�ا إليه ،فقلت يف نفيس :هذه

بينتان بقي اهلميان ،ثم خرجت إىل جعفر بن عيل وهو يزفر ،فقال له حاجز الوشاء :يا سيدي

م�ن الصب�ي لنقيم احلجة عليه؟ فق�ال :واهلل ما رأيته قط وال أعرفه! فنح�ن جلوس ،إذ قدم

نفر من قم ،فس�ألوا عن احلس�ن بن عيل×فعرفوا موته فقالوا :فمن نعزي؟ فأش�ار الناس
إىل جعفر بن عيل ،فسلموا عليه وعزوه وهنوه وقالوا :إن معنا كتب ًا وماالً ،فتقول ممن الكتب
وكم املال؟فقام ينفض أثوابه ويقول :تريدون منا أن نعلم الغيب! قال :فخرج اخلادم فقال:

معك�م كتب فالن وفالن وفلان ومهيان فيه ألف دينار ،وعرشة دنانير منها مطلية ،فدفعوا
إلي�ه الكت�ب واملال وقالوا :الذي وجه بك ألخذ ذل�ك هو اإلمام ،فدخل جعفر بن عيل عىل
املعتمد وكشف له ذلك ،فوجه املعتمد بخدمه فقبضوا عىل صقيل اجلارية،فطالبوها بالصبي

فأنكرته وادعت َحب ً
َال هبا لتغطي حال الصبي فسلمت إىل ابن أيب الشوارب القايض!

و َب َغتَهم موت عبيد اهلل بن حييى بن خاقان فجأة ،وخروج صاحب الزنج بالبرصة ،فشغلوا

بذلك عن اجلارية فخرجت عن أيدهيم ،واحلمد هلل رب العاملني».
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ً
المهدي كعيسى ويحيى^آتاه اهلل الحكم صبيا
يف الكايف« :384/1:عن حممد بن إسامعيل بن بزيع قال :سألته يعني أبا جعفر× عن شئ

من أمر اإلمام فقلت :يكون اإلمام ابن أقل من سبع سنني؟ فقال :نعم وأقل من مخس سنني.

فقال سهل :فحدثني عيل بن مهزيار هبذا يف سنة إحدى وعرشين ومائتني».

وروى يف إثب�ات الوصية«:223/ع�ن علي ب�ن مهزي�ار قال:قل�ت أليب احلس�ن×

وق�د ن�ص على أيب حممد :يا س�يدي أجي�وز أن يك�ون اإلمام ابن س�بع س�نني؟ ق�ال :نعم،

وابن مخس سنني».

أق�ول :النبوة واإلمامة الربانية ليس�ت بالس�ن ،فقد تكلم عيس�ى×يف املهد وق�ال إنه نبي،
َ َ ْ َ ُ حْ ُ ْ
الك َم َص ِب ًّيا.
وقال اهلل تعاىل عن حييى :وآتيناه
وق�ال أمرياملؤمنني×عن رس�ول اهلل‘« :ولقد ق�رن اهلل به‘من ل�دن أن كان فطي ًام

أعظم ملك من مالئكته يس�لك به طريق املكارم ،ويعلمه حماسن أخالق العامل ليله وهناره».
«هنج البالغة.»157/2:

فالعجب أن حييط وليه املهدي املوعود إلصالح األرض بمالئكته ،حلفظه ،وإعداده.

**
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الفصل الرابع والثالثون

أحادیث الوالدة
من األحاديث الصحيحة السند يف والدته×

خالصة بحث السيد الميالني
تبلغ األحاديث واآلثار والش�هادات يف مولد اإلمام املهدي أرواحنا فداه ،املئات .وقد بحث

أس�انيدها ون�ص عىل صح�ة العديد منه�ا علامء ماضون ومع�ارصون ،وم�ن املعارصين آية اهلل
امليلاين يف كتاب�ه اإلم�ام املهدي×يف الفكر اإلسلامي ،نرشته دار الرس�الة ،وآي�ة اهلل املهري

يف كتابه رد عىل أباطيل أمحد الكاتب نرشته شبكة رافد الثقافية .والشيخ أمحد املاحوزي يف كتابه:
والدة القائم املهدي بالروايات الصحيحة الرصحية ،تقرير الس�يد وليد املزيدي .وهذه خالصة

ماكتبه السيد امليالين يف بحثه املذكور:106/

«تثب�ت والدة أي إنس�ان بإق�رار أبي�ه ،وش�هادة القابل�ة ،وإن مل ي�ره أح�د ق�ط غريمه�ا،

فكي�ف ل�و ش�هد املئ�ات برؤيت�ه ،واعترف املؤرخ�ون بوالدت�ه ،ورصح علماء األنس�اب
بنس�به ،وظهر على يديه ما عرف�ه املقربون إليه ،وص�درت منه وصايا وتعليمات ،ونصائح

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وإرش�ادات ،ورس�ائل وتوجيه�ات ،وأق�وال مش�هورة ،وكلمات مأث�ورة ،وكان وكالؤه
معروفين ،وس�فراؤه معلومين ،وأنص�اره يف كل عصر وجي�ل باملاليين .فه�ل يري�د من
أنك�ر والدة اإلم�ام امله�دي أكث�ر من هذا إلثب�ات والدته ،أم ت�راه يقول كام ق�ال املرشكون
َ ُ َ ُ ْ َ َ ىَ َ ْ َ
جلده النبي‘َ :وقالوا ل ْن نؤ ِم َن لك َح ّت تف ُج َر ل َنا ِم َن األرض َي ْن ُبوعا» ..
إخبار اإلمام العسكري بوالدة ابنه المهدي×
 -1وي�دل علي�ه اخلبر الصحي�ح ع�ن حمم�د بن حيي�ى العط�ار ،عن أمح�د بن إس�حاق ،عن

أيب هاش�م اجلعف�ري ق�ال« :قلت أليب حمم�د× :جاللتك متنعني من مس�ألتك فتأذن يل أن

أسألك؟فقال :سل ،قلت :يا سيدي هل لك ولد؟فقال :نعم ،فقلت :فإن حدث بك حدث
فأين أسأل عنه؟ قال :باملدينة».

 -2واخلبر الصحي�ح ع�ن علي ب�ن حمم�د ،عن حمم�د بن علي بن بالل ق�ال :خ�رج إيل من

أيب حمم�د قبل مضيه بس�نتني خيربين باخللف من بعده ،ث�م خرج إيل من قبل مضيه بثالثة أيام

خيبرين باخلل�ف من بعده .واملراد بعلي بن حممد هو الثقة األديب الفاض�ل ابن بندار ،وأما عن
حممد بن عيل بن بالل فإنه من الوثاقة واجلاللة أش�هر من نار عىل علم ،بحيث كان يراجعه مثل
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أيب القاسم احلسني بن روح ريض اهلل عنه.

من شهد برؤيته^من معاصري والدته وغيرهم
 -3ش�هدت الس�يدة العلوي�ة الطاه�رة حكيم�ة بن�ت اإلم�ام اجل�واد ،أخت اإلم�ام اهلادي،

وعمة اإلمام العسكري^ ،التي تولت أمر نرجس أم اإلمام املهدي×يف والدهتا ،وساعدهتا

بعض النس�وة منهن جارية أيب عيل اخليزراين ،التي أهداها إىل اإلمام العس�كري× ،كام رصح

بذلك الثقة حممد بن حييى ،ومارية ونس�يم خادمة اإلمام العس�كري× .وال خيفى أن والدات
املسلمني اليطلع عليها غري النساء القوابل .وقد أجرى اإلمام العسكري×السنة الرشيفة بعد

املهدي×فعق عنه بعقيقة كام يفعل امللتزمون بالسنة حينام يرزقهم اهلل تعاىل مولود ًا.
والدة
َّ

و ش�هد برؤي�ة اإلمام يف حي�اة أبيه عدد من أصحاب أبيه وجده.كام ش�هد آخرون برؤيته بعد

وفاة أبيه ،وذلك يف غيبته الصغرى التي ابتدأت من سنة 260هـ .إىل سنة329هـ.

ولكث�رة م�ن ش�هد عىل نفس�ه بذلك نقترصعلى ما ذك�ره املش�ايخ املتقدمون وه�م :الكليني

«ت 329هـ�» ال�ذي أدرك الغيب�ة الصغ�رى .والص�دوق«ت 381هـ�» وقد أدرك م�ن الغيبة
الصغرى أكثر من عرشين عام ًا.والش�يخ املفيد«ت 413هـ» ،والش�يخ الطويس «ت 460هـ».
وال بأس بذكر اليسير من رواياهتم اخلاصة يف تس�مية من رآه×ثم اإلكتفاء بأسامء املشاهدين

له×املذكورين يف كتب املشايخ األربعة.

 -4فم�ن تل�ك الروايات :م�ا رواه الكليني يف الكايف« »329/1بس�ند صحيح« :عن حممد بن

عب�د اهلل وحمم�د بن حييى مجيع ًا ،عن عب�د اهلل بن جعفر احلمريي ،قال :اجتمعت أنا والش�يخ

أب�و عمرو&عند أمحد بن إس�حاق فغمزين أمحد بن إس�حاق أن أس�أله ع�ن اخللف فقلت

ل�ه :ي�ا أب�ا عم�رو إين أري�د أن أس�ألك عن ش�ئ وما أنا بش�اك فيما أري�د أن أس�ألك عنه،

ف�إن اعتق�ادي وديني أن األرض الختلو من حج�ة إال إذا كان قبل يوم القيامة بأربعني يوم ًا،
ف�إذا كان ذل�ك رفعت احلجة وأغلق باب التوبة فلم يك َينْ َف ُع َن ْفس� ًا إِيماَنهَُ�ا لمَ ْ َت ُك ْن آ َمن َْت ِم ْن
َق ْب ُل َأ ْو ك ََس� َب ْت فيِ إِيماَنهَِا خَيرْ ًا ،فأولئك رشار من خلق اهلل عز وجل وهم الذين تقوم عليهم
القيام�ة ،ولكن�ي أحبب�ت أن أزداد يقين ًا ،وإن إبراهيم×س�أل ربه عز وج�ل أن يريه كيف
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�ال َأوَلمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن َق َ
حيي�ي املوت�ىَ :ق َ
�ال بَلىَ َو َل ِك� ْن لِ َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِ�ي ،وقد أخربين أب�و عيل أمحد بن
َ
وق�ول من أقبل؟
إس�حاق ،عن أيب احلس�ن×قال :س�ألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ
فقال له :العمري ثقتي فام أدى إليك عني فعني يؤدي ،وما قال لك عني فعني يقول فاسمع

ل�ه وأطع فإنه الثقة املأمون ،وأخربين أبو عيل أنه س�أل أب�ا حممد×عن مثل ذلك ،فقال له:

العم�ري وابن�ه ثقتان فام أديا إليك عني فعني يؤديان ،وما قاال لك فعني يقوالن فاس�مع هلام

فخر أبو عمرو ساجد ًا
وأطعهام فإهنام الثقتان املأمونان ،فهذا قول إمامني قد مضيا فيك .قالَّ :
وبكى ثم قال :سل حاجتك ،فقلت له :أنت رأيت اخللف من بعد أيب حممد×؟ فقال :إي

واهلل ورقبته مثل ذا وأومأ بيده «أي اىل رقبته» فقلت له :فبقيت واحدة فقال يل :هات ،قلت:

فاإلسم؟ قال :حمرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ،وال أقول هذا من عندي فليس يل أن أحلل

وال أحرم ولكن عنه× ،فإن األمر عند الس�لطان أن أبا حممد مىض ومل خيلف ولد ًا ،وقسم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

مرياث�ه وأخ�ذه من الحق له فيه ،وهو ذا وعياله جيولون ليس أحد جيرس أن يتعرف إليهم ،أو

ينيلهم شيئ ًا وإذا وقع اإلسم وقع الطلب ،فاتقوا اهلل وأمسكوا عن ذلك».

 -5ومنه�ا :م�ا رواه يف الكايف بس�ند صحي�ح :عن عيل بن حمم�د بن بندار الثق�ة ،عن مهران

القالنسي الثقة قال:قلت للعمري :ق�د مىض أبو حممد؟ فقال يل« :قد مىض ولكن خلف فيكم

من رقبته مثل هذه ،وأشار بيده» .أي رقبته غليظة.

 -6ومنها :ما رواه الصدوق بس�ند صحيح عن أجالء املشايخ قال« :حدثنا حممد بن احلسن

ق�ال :حدثنا عبد اهلل بن جعف�ر احلمريي قال :قلت ملحمد بن عثمان العمري ريض اهلل عنه:
َ
َ ْ َ حُ ْ مْ َ ىَ َ َ َ مَ ُ ْ
إين أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جالله حني قالَ :ر ِّب أ ِر ين كيف ت ِ يي
ال ْو ت قال أ َو ْل تؤ ِم ْن
َ َ ىَ َ
َ َْ
ق���ال َبل َول ِك ْن ِل َي ْط َم ِ نّئ قل ِ يب ،فأخربين عن صاحب هذا األمر هل رأيته؟ قال :نعم وله رقبه
مثل ذي وأشار بيده إىل عنقه»« .كامل الدين.»441/2 :

 -7ومنه�ا :م�ا رواه الصدوق يف كمال الدين قال :وحدثنا أبو جعفر حممد بن عيل األس�ود

ريض اهلل عنه قال :سألني عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ريض اهلل عنه بعد موت حممد

ب�ن عثمان العم�ري ريض اهلل عنه ،أن أس�أل أبا القاس�م الروحي أن يس�أل موالنا صاحب
الزمان× أن يدعو اهلل عز وجل أن يرزقه ولد ًا ذكر ًا قال :فسألته ،فأهنى ذلك ثم أخربين بعد
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ذلك بثالثة أيام أنه قد دعا لعيل بن احلسني وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع اهلل به وبعده أوالد.
وقال الصدوق بعد ذلك« :قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنه :كان أبو جعفر حممد بن

عيل األسود ريض اهلل عنه كثري ًا مايقول يل إذا رآين أختلف إىل جملس شيخنا حممد بن احلسن
بن أمحد بن الوليد ريض اهلل عنه ،وأرغب يف كتب العلم وحفظه :ليس بعجب أن تكون لك
هذه الرغبة يف العلم ،وأنت ولدت بدعاء اإلمام×».

 -8ومنه�ا م�ا رواه الش�يخ الطويس يف كتاب الغيب�ة عن أجالء هذه الطائفة وش�يوخها قال:

«وأخربين حممد بن حممد بن النعامن واحلسني بن عبيد اهلل ،عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الصفواين

قال :أوىص الشيخ أبو القاسم ريض اهلل عنه إىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري ريض اهلل عنه
فقام بام كان إىل أيب القاسم«السفري الثالث» فلام حرضته الوفاة ،حرضت الشيعة عنده وسألته

ع�ن املوكل بعده وملن يقوم مقامه فلم يظهر ش�يئ ًا من ذلك ،وذك�ر أنه مل يؤمر بأن يويص إىل
أحد بعده يف هذا الشأن».

 -9رواي�ات رصحي�ة برؤية الس�فراء األربعة وغريه�م لإلمام املهدي×منه�م :إبراهيم بن

إدري�س أب�و أمحد ،وإبراهيم ب�ن عبدة النيس�ابوري ،وإبراهيم بن حممد التربي�زي ،وإبراهيم بن
مهزي�ار أب�و إس�حاق األهوازي ،وأمحد بن إس�حاق بن س�عد األش�عري ،ورآه م�رة أخرى مع

س�عد بن عبد اهلل بن أيب خلف األش�عري ،وأمحد بن احلسين بن عبد امللك أبو جعفر األزدي،
وأمح�د بن عبد اهلل اهلاش�مي م�ن ولد العباس مع متام تس�عة وثالثني رجالً ،وأمح�د بن حممد بن
املطه�ر أبو علي ،من أصحاب اهلادي والعس�كري× ،وأمح�د بن هالل أبو جعف�ر العربتائي

وه�و غ�ال ،لكن ش�هادته قبل غل�وه ،وكان معه مجاعة منه�م :عيل بن بالل ،وحمم�د بن معاوية

بن حكيم ،واحلس�ن بن أيوب بن نوح ،وعثامن بن س�عيد العمري ريض اهلل عنه إىل متام أربعني
رجلاً ،وإسماعيل ب�ن علي النوبختي أبو س�هل ،وأب�و عبد اهلل ب�ن صالح ،وأبو حممد احلس�ن

ب�ن وجن�اء النصيب�ي ،وأبو ه�ارون من مش�ايخ حممد ب�ن احلس�ن الكرخي ،وجعف�ر الكذاب

ع�م اإلم�ام امله�دي×رآه مرتين ،والس�يدة العلوية الطاه�رة حكيم�ة بنت اإلم�ام حممد بن
علي اجل�واد× ،والزه�ري وقي�ل الزه�راين ومع�ه العم�ري ريض اهلل عنه ،ورش�يق صاحب
امل�ادراي ،وأب�و القاس�م الروح�ي ريض اهلل عن�ه ،وعب�د اهلل الس�وري ،وعم�رو األه�وازي،
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وعيل بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي ،وعيل بن حممد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليامين،

وغانم أبو سعيد اهلندي ،وكامل بن إبراهيم املدين ،وأبو عمرو عثامن بن سعيد العمري ريض اهلل
عن�ه ،وحممد بن أمح�د األنصاري أبو نعيم الزي�دي ،وكان معه يف مش�اهدة اإلمام املهدي×:

أبو عيل املحمودي ،وعالن الكليني ،وأبو اهليثم الديناري ،وأبو جعفر األحول اهلمداين ،وكانوا
زهاء ثالثني رج ً
ال فيهم الس�يد حممد بن القاس�م العلوي العقيقي ،والس�يد املوس�وي حممد بن

إسماعيل بن اإلمام موسى بن جعفر× ،وكان أس�ن شيخ يف عرصه من ولد رسول اهلل‘،
وحممد بن جعفر أبو العباس احلمريي عىل رأس وفد من ش�يعة مدينة قم ،وحممد بن احلس�ن بن

عبيد اهلل التميمي الزيدي ،املعروف بأيب سورة ،وحممد بن صالح بن عيل بن حممد بن قنرب الكبري

م�وىل اإلم�ام الرضا× ،وحممد بن عثامن العمري ريض اهلل عنه ،وكان قد رآه مع أربعني رج ً
ال
بإذن اإلمام العسكري ،وكان من مجلتهم:معاوية بن حكيم ،وحممد بن أيوب بن نوح ،ويعقوب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بن منقوش ،ويعقوب بن يوسف الرضاب الغساين ،ويوسف بن أمحد اجلعفري.

شهادة وكالء المهدي ومن وقف على معجزاته^برؤيته
 -10ذك�ر الص�دوق من وقف عىل معجزات اإلمام امله�دي×ورآه ،وقد بلغوا من الكثرة

حد ًا يمتنع معه اتفاقهم عىل الكذب ،الس�يام وهم من بلدان شتى ،وإليك بعضهم :فمن بغداد:

العم�ري وابنه ،وحاجز ،والباليل ،والعطار .ومن الكوفة :العاصمي .ومن أهل األهواز :حممد
ب�ن إبراهي�م ب�ن مهزيار .ومن أهل ق�م :أمحد بن إس�حاق .ومن أهل مهدان :حمم�د بن صالح.

ومن أهل الري :البسامي ،واألسدي ،حممد بن أيب عبد اهلل الكويف .ومن أهل آذربيجان :القاسم

بن العالء .ومن أهل نيسابور :حممد بن شاذان.

وم�ن غير ال�وكالء .من أه�ل بغ�داد :أبو القاس�م ب�ن أيب حليس ،وأب�و عب�د اهلل الكندي و

أب�و عبد اهلل اجلنيدي ،وهارون القزاز ،والنييل ،وأبو القاس�م ب�ن دبيس ،وأبو عبد اهلل بن فروخ،

ومسرور الطب�اخ موىل أيب احلس�ن× ،وأمحد وحممد ابنا احلس�ن ،وإس�حاق الكاتب من بني
نوبخ�ت ،وغريه�م .وم�ن مه�دان :حمم�د بن كش�مرد وجعفر ب�ن مح�دان ،وحممد ب�ن هارون
ب�ن عم�ران .ومن الدينور :حس�ن بن ه�ارون ،وأمحد بن أخية ،وأبو احلس�ن .وم�ن أصفهان:
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ابن باشاذالة .ومن الصيمرة :زيدان .ومن قم :احلسن بن النرض ،وحممد بن حممد ،وعيل بن حممد
بن إس�حاق ،وأبوه واحلس�ن بن يعقوب .ومن أهل الري :القاسم بن موسى ،وابنه ،وأبو حممد
بن هارون ،وعيل بن حممد ،وحممد بن حممد الكليني ،وأبو جعفر الرفاء .ومن قزوين :مرداس،

وعيل بن أمحد .ومن نيسابور :حممد بن شعيب بن صالح .ومن اليمن :الفضل بن يزيد ،واحلسن
ب�ن الفض�ل بن يزي�د ،واجلعفري ،واب�ن األعجمي ،وعيل ب�ن حممد الشمش�اطي .ومن مرص:

أب�و رج�اء وغيره .وم�ن نصيبني :أب�و حممد احلس�ن بن الوجن�اء النصيب�ي .كام ذك�ر أيض ًا من

رآه ×من أهل شهرزور ،والصيمرة ،وفارس وقابس ،ومرو.

شهادة الخدم والجواري واإلماء برؤية المهدي^
 -11كما ش�اهد اإلمام املهدي من كان خي�دم أباه العس�كري×يف داره مع بعض اجلواري

واإلماء ،كطريف اخلادم أيب نرص ،وخادمة إبراهيم بن عبدة النيسابوري التي شاهدت مع سيدها

اإلم�ام امله�دي× ،وأيب األديان اخلادم ،وأيب غانم اخلادم ال�ذي قال :ولد أليب حممد×ولد
فسامه حممد ًا ،فعرضه عىل أصحابه يوم الثالث وقال :هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم
وه�و القائم الذي متتد إلي�ه األعناق باإلنتظار ،فإذا امتألت األرض ج�ور ًا وظل ًام خرج فمألها

قس�ط ًا وعدالً .وش�هد بذلك أيض ًا :عقيد اخلادم ،والعجوز اخلادمة ،وجارية أيب عيل اخليزراين
التي أهداها إىل اإلمام العسكري×.

تصرف السلطة دليل على والدة اإلمام المهدي^
 -12ول�د اإلمام احلس�ن العس�كري×يف ش�هر ربيع اآلخر س�نة ،232وق�د عارص ثالثة

من سلاطني بن�ي العباس وهم :املعت�ز«ت  ،»255واملهت�دي«ت ،»256واملعتمد «ت.»279
وقد كان املعتمد شديد التعصب واحلقد عىل آل البيت ^ومن تصفح الطربي وغريه ،واستقرأ

م�ا يف ح�وادث س�نة  ،260-257وه�ي الس�نوات األوىل من حكم�ه ،عرف حق�ده عىل أئمة
أهل البيت^ .ولقد عاقبه اهلل يف حياته إذ مل يكن يف يده شئ من ملكه حتى إنه احتاج إىل ثالث
مائة دينار فلم ينلها ،ومات ميتة سوء فرماه األتراك يف رصاص مذاب!
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وم�ن مواقفه اخلسيس�ة أم�ره رشطته بعد وفاة اإلمام احلس�ن العس�كري×مبارشة بتفتيش

داره والبح�ث ع�ن اإلمام املهدي×واألم�ر بحبس جواري أيب حمم�د× ،واعتقال حالئله

يس�اعدهم بذلك جعفر الكذاب طمع ًا يف أن ينال منزلة أخيه العس�كري×يف نفوس ش�يعته،

حتى جرى بس�بب ذلك كام يقول الش�يخ املفيد عىل خم َّلفي أيب حممد×كل عظيمة من اعتقال
وحبس وهتديد وتصغري واستخفاف! فكان موقفه من مهدي األمة كموقف فرعون من نبي اهلل

موسى ×الذي ألقته أمه خوف ًا عليه يف اليم صبي ًا.

شهادات علماء األنساب بوالدة اإلمام المهدي^
 -13ومن أدلة والدته×شهادة علامء األنساب ،فهم اخلرباء يف ذلك ،ومنهم:

أ -النس�ابة الش�هري أب�و نصر س�هل ب�ن عب�د اهلل ب�ن داود ب�ن س�ليامن البخاري م�ن أعالم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الق�رن الراب�ع اهلج�ري ،كان حي ًا س�نة  .341وهو من أش�هر علامء األنس�اب املعارصي�ن لغيبة

وو َلدَ عيل
اإلم�ام املهدي×الصغ�رى الت�ي انتهت س�نة  .329قال يف رس السلس�لة العلوي�ةَ :

بن حممد التقي×جعفر ًا وهوالذي تس�ميه اإلمامية جعفر الكذاب ،وإنام تس�ميه اإلمامية
بذلك الدعائه مرياث أخيه احلسن دون ابنه القائم احلجة× ،ال طعن ًا يف نسبه».

ب  -الس�يد العمري النس�ابة املش�هور من أعالم الق�رن اخلامس ،قال ما نص�ه« :ومات أبو

حممد×وولده من نرجس معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله ،وسنذكر حال والدته
واألخبار التي سمعناها بذلك ،وامتحن املؤمنون بل كافة الناس بغيبته ،ورشه جعفر بن عيل

إىل مال أخيه وحاله ،فدفع أن يكون له ولد ،وأعانه بعض الفراعنة عىل قبض جواري أخيه».
ج  -الفخر الرازي الشافعي«ت  »606قال يف كتابه الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية حتت

عن�وان :أوالد اإلم�ام العس�كري×ما هذا نصه« :أما احلس�ن العس�كري اإلم�ام ،فله ابنان
وبنتان :إما االبنان فأحدمها :صاحب الزمان ،والثاين موسى درج يف حياة أبيه .وأما البنتان:

ففاطمة درجت يف حياة أبيها ،وأم موسى درجت أيض ًا».

د  -املروزي األزورقاين«ت بعد سنة  »614فقد وصف يف كتاب الفخري جعفر بن اإلمام اهلادي

يف حماولته إنكار ولد أخيه بالكذاب ،وهو يدل عىل اعتقاده بوالدة اإلمام املهدي.
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ه�ـ  -الس�يد النس�ابة مج�ال الدي�ن أمح�د ب�ن عيل احلس�يني املع�روف باب�ن عنب�ه«ت »828

قال يف عمدة الطالب يف أنس�اب آل أيب طالب« :أما عيل اهلادي فيلقب العس�كري ملقامه برس
من رأى وكانت تس�مى العس�كر ،وأمه أم ولد ،وكان يف غاية الفضل وهناية النبل ،أشخصه

املتوكل إىل رس من رأى فأقام هبا إىل أن تويف ،وأعقب من رجلني مها :اإلمام أبو حممد احلسن
العس�كري× ،وكان من الزهد والعلم عىل أمر عظيم ،وهو والد اإلمام حممد املهدي ثاين

عرش األئمة عند اإلمامية ،وهو القائم املنتظر عندهم ،من أم ولد اسمها نرجس .وإسم أخيه

أبو عبد اهلل جعفر امللقب بالكذاب الدعائه اإلمامة بعد أخيه احلسن».

وقال يف الفصول الفخرية املطبوع باللغة الفارس�ية ،ما ترمجته« :أبو حممد احلس�ن الذي يقال

له العس�كري ،والعس�كر هو سامراء ،جلبه املتوكل وأباه إىل س�امراء من املدينة ،واعتقلهام.
وهو احلادي عرش من األئمة االثني عشـر ،وهو والد حممد املهدي×ثاين عرشهم».

و  -النسابة الزيدي السيد أبو احلسن حممد احلسيني اليامين الصنعاين من أعيان القرن احلادي

عرش .ذكر يف املشجرة ..حتت إسم اإلمام عيل التقي املعروف باهلادي×،مخسة من البنني وهم:

«اإلمام العس�كري ،احلسين ،موسى ،حممد ،عيل .وكتب حتت اس�م اإلمام العسكري×
مبارشة :حممد بن .وبإزائه:منتظر اإلمامية».

ز  -حممد أمني السويدي «ت  »1246قال يف سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب« :حممد

املهدي :وكان عمره عند وفاة أبيه مخس س�نني ،وكان مربوع القامة ،حس�ن الوجه والشعر،

أقنى األنف ،صبيح اجلبهة».

ح  -النسابة املعارص حممد ويس احليدري السوري ،قال يف الدرر البهية يف األنساب احليدرية

واألويس�ية ..اإلمام احلس�ن العس�كري« :ولد باملدينة سنة ،231وتويف بس�امراء سنة.260

اإلم�ام حممد املهدي :مل يذك�ر له ذرية ،وال أوالد له أبد ًا» .ثم علق يف هامش العبارة األخرية:

«ول�د يف النص�ف من ش�عبان ،س�نة ،255وأمه نرجس ،وصف�ه فقالوا عن�ه :ناصع اللون،
واض�ح اجلبين ،أبلج احلاجب ،مس�نون اخلد ،أقنى األنف ،أش�م ،أروع ،كأن�ه غصن بان،

وكأن غرته كوكب دري ،يف خده األيمن خال كأنه فتات مسك عىل بياض الفضة ،وله وفرة

سمحاء تطالع شحمة أذنه ،ما رأت العيون أقصد منه والأكثر حسن ًا وسكينة وحياء».
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اعتراف عدد من علماء من أهل السنة بوالدة اإلمام المهدي^
 -14ث�م أورد الس�يد امليلاين كالم اب�ن األثير يف تاريخ س�نة ،260وابن خل�كان يف وفيات

األعيان ،والذهبي يف سريه ،والعرب ،يف سنة  ،256وقد ذكروا والدة اإلمام املهدي×.

استدالل المحقق الحلي بمشاهدته ومكاتبته
قال املحقق احليل&يف كتابه املس�لك يف أصول الدي�ن« :311/ويدل عىل وجوده من حيث

النق�ل اتفاق طائفة كثرية من الش�يعة عىل مش�اهدته ،وطائفة عىل مكاتبته ومراس�لته ،اتفاق ًا

حيصل من جمموعه اليقني بوجوده.

فمن املشاهدين له من النساء :حكيمة بنت حممد بن عيل بن موسى^ ،ونسيم ،ومارية،

وجاري�ة اخليزراين .ومن الرجال :أبو هارون ،فإنه ق�ال :رأيت صاحب الزمان صلوات اهلل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

علي�ه وكان مول�ده يوم اجلمعة س�نة س�ت ومخسين ومائتين .وأب�و غانم اخلادم ق�ال :ولد

أليب حممد×ول�د فسماه حمم�د ًا وعرض�ه على أصحاب�ه الثالث .وع�ن حممد ب�ن معاوية

أب�و حكيم ،وحممد ب�ن أيوب ،وحممد بن عثمان العمري قالوا :ع�رض علينا أبو حممد×
ابنه صلوات اهلل عليه ونحن أربعون رجالً ،فقال :هذا إمامكم بعدي.

وم�ن وكالئ�ه ومكاتبيه العم�ري وابنه ،وحممد بن مهزيار ،وأمحد بن إس�حاق ،والقاس�م

بن العالء ،والبس�امي ،وحممد بن ش�اذان ،وغريهم مما ال حيىص كثرة ،ممن حيصل هبم التواتر

عند الوقوف عىل أخبارهم واإلطالع عىل ما نقل عنهم ،ويزول به الريب.

وربام اس�تبعد كثري من املخالفني بقاءه×ه�ذا العمر املتطاول ،غفوالً منهم عن قدرة اهلل

تع�اىل ،وقلة تأمل فيما نقل من أخباراملعمرين مثل نوح×فإنه ع�اش بنص القرآن ما يزيد

عىل ألف س�نة إال مخسين عام ًا ،ويف األخبارألف س�نة ومخس مائة س�نة ،ومثل سليامن فإنه
ع�اش س�بع مائ�ة س�نة واثنتي عشرة س�نة .ويف زمن نبين�ا س�لامن الف�اريس ريض اهلل عنه،
فإن�ه ع�اش أربع مائة س�نة ومخسين عام ًا .فل�و مل نقف عىل ذل�ك لعلمنا أن ذل�ك داخل يف

قدرة اهلل تعاىل ،وغري متعذرعليه سبحانه ،إذا اقتضت املصلحة» .انتهى.
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ً
تسع روايات صحيحة مضافا الى ماذكرناه
مضاف ًا اىل ما أوردناه ،ومضاف ًا اىل الصحاح التي أوردها الس�يد امليالين ،والتواتر الذي احتج

به املحقق احليل& ،نورد تسعة أحاديث صحيحة أخرى ،إمتام ًا للحجة عىل املعاند:

 -1كش�ف احل�ق« :33/قال أبو حممد بن ش�اذان& :حدثنا حممد بن محزة بن احلس�ن بن

عبد اهلل بن العباس بن عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه ،قال :سمعت أبا حممد×يقول:

ولد ويل اهلل وحجته عىل عباده ،وخليفتي من بعدي ،خمتون ًا ،ليلة النصف من شعبان سنة مخس
ومخسين ومائتني عند طلوع الفجر ،وكان أول من غسله رضوان خازن اجلنان ،مع مجع من
املالئكة املقربني بامء الكوثر والسلسبيل ،ثم غسلته عمتي حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا.

ق�ال حمم�د ب�ن مح�زة :أمه مليك�ة الت�ي يقال هل�ا بعض األي�ام سوس�ن ويف بعضه�ا رحيانة.

وكان صقيل ونرجس أيض ًا من أسامئها».

أقول :أعتق اإلمام×جاريته وتزوجها وغري إسمها ،بسبب رقابة اخلليفة املشددة ملنع والدة

اإلمام املهدي×.

 -2تق�دم يف فصل إعداد النبي‘األمة لغيبة اإلمام×من كامل الدين « »409/2عن حممد

بن عثامن العمري+قال « :س�معت أيب يقول :س�ئل أبو حممد احلسن بن عيل×وأنا عنده
عن اخلرب الذي روي عن آبائه^ :إن األرض الختلو من حجة هلل عىل خلقه إىل يوم القيامة،
وأن م�ن م�ات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ فقال :إن هذا حق كام أن النهار حق،

فقيل له :يا ابن رس�ول اهلل ،فمن احلجة واإلمام بعدك ؟ فقال :ابني حممد هو اإلمام واحلجة
بع�دي ،م�ن مات ومل يعرفه مات ميتة جاهلية .أما إن له غيبة حيار فيها اجلاهلون وهيلك فيها

املبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ،ثم خيرج فكأين أنظر إىل األعالم البيض ختفق فوق رأس�ه

بنجف الكوفة».

 -3إثب�ات الوصي�ة« :217/عن أمحد بن إس�حاق قال :دخلت على أيب حممد×فقال يل:

ي�ا أمح�د ،ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الش�ك واإلرتياب؟ قلت يا س�يدي ملا ورد
الكت�اب بخرب س�يدنا ومولده مل يب�ق منا رجل وال امرأة وال غالم بل�غ الفهم إال قال باحلق،

فق�ال :أم�ا علمت�م أن األرض ال ختل�و من حج�ة اهلل ،ثم أمر أب�و حمم�د× والدته باحلج
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يف س�نة تس�ع ومخسين ومأتني ،وعرفها ما يناله يف س�نة الس�تني ،وأحضر الصاحب×،
ف�أوىص إليه وس�لم اإلس�م األعظم واملواريث والسلاح إلي�ه .وخرج�ت أم أيب حممد مع

الصاحب^مجيع ًا إىل مكة».

 -4تق�دم م�ن إثب�ات اهل�داة« :569/3:ع�ن الفضل بن ش�اذان يف كت�اب إثب�ات الرجعة،

عن حممد بن عبد اجلبار قال :قلت لس�يدي احلسن بن عيل× :يا ابن رسول اهلل جعلني اهلل
فداك :أحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهلل عىل عباده من بعدك؟ فقال :إن اإلمام وحجة اهلل
من بعدي ابنيَ ،س ِم ُّي رسول اهلل‘وكَنِ ُّيه ،الذي هو خاتم حجج اهلل وآخر خلفائه ،قلت:

مم�ن ه�و يا بن رس�ول اهلل؟قال:من ابن�ة ابن قيصـر ملك ال�روم ،أال إنه س�يولد ويغيب عن
الناس غيبة طويلة ثم يظهر».

 -5كمال الدين«:440/2:ع�ن عب�د اهلل ب�ن جعفر احلمريي قال :س�معت حمم�د بن عثامن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

العمري ريض اهلل عنه يقول :رأيته صلوات اهلل عليه متعلق ًا بأس�تارالكعبة يف املس�تجار وهو

يقول :اللهم انتقم يل من أعدائي».

-6كامل الدين ،433/2:عن حممد بن عثامن العمري قال«:ملا ولد اخللف املهدي× س�طع

نور من فوق رأس�ه إىل أعناق السامء ،ثم سقط لوجهه ساجد ًا لربه تعاىل ذكره ،ثم رفع رأسه
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ مْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ً ْ
ْ
َ
���ط ال ِإل َه ِإال ُه َو ال َع ِز ُيز
وهو يقول :ش ِ���هد اهلل أنه ال ِإله ِإال هو و
الال ِئكة َوأولو ال ِعل ِم ق مِائا ِبال ِق ْس ِ
الد َ ْ َ
َ ّ
حْ َ
اهلل اإلسالم .قال :وكان مولده يوم اجلمعة».
ين ِعند ِ
ال ِك ُميِ .إ ّن ِ
 -7ويف غيب�ة الط�ويس« :217/ع�ن مجاع�ة م�ن الش�يعة منه�م علي ب�ن بلال ،وأمحد بن
هلال وحممد ب�ن معاوية بن حكيم ،واحلس�ن بن أيوب ب�ن نوح ،قالوا مجيع� ًا :اجتمعنا إىل

أيب حمم�د احلس�ن ب�ن عيل×نس�أله عن احلجة م�ن بعده ويف جملس�ه× أربع�ون رجالً،
فقام إليه عثامن بن س�عيد بن عمرو العمري فقال له :يا ابن رس�ول اهلل أريد أن أس�ألك عن

أم�ر أن�ت أعلم به مني .فقال له :أجلس يا عثامن ،فقام مغضب ًا ليخرج فقال :الخيرجن أحد،
فل�م خيرج منا أحد إىل أن كان بعد س�اعة فص�اح× بعثامن فقام عىل قدميه ،فقال :أخربكم
بام جئتم؟ قالوا:نعم يابن رس�ول اهلل ،قال :جئتم تس�ألوين عن احلجة من بعدي .قالوا :نعم،

ف�إذا غلام كأنه قطع قمر ،أش�به الناس بأيب حمم�د ،فقال :هذا إمامكم م�ن بعدي وخليفتي
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عليكم ،أطيعوه والتتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم.أال وإنكم الترونه من بعد يومكم
ه�ذا حتى يتم له عم�ر ،فاقبلوا من عثامن ما يقوله وانتهوا إىل أم�ره ،واقبلوا قوله فهو خليفة

إمامكم واألمر إليه».

-8كامل الدين«:381/2:عن أيب هاشم داود بن القاسم قال :سمعت أبا احلسن× يقول:

اخللف من بعدي احلسن ،فكيف لكم باخللف من بعد اخللف ،فقلت :ومل جعلني اهلل فداك؟
فقال :إنكم الترون ش�خصه ،وال حيل لكم ذكره باس�مه ،فقلت فكيف نذكره؟ فقال قولوا:

احلجة من آل حممد ^».

 -9إثب�ات اهل�داة« :700/3:روى الفضل بن ش�اذان يف كتاب إثبات الرجع�ة قال :حدثنا

عيل
إبراهيم بن حممد بن فارس النيس�ابوري قال :ملا هم الوايل عمرو بن عوف بقتيل ،غلب َّ
خ�وف عظي�م ،فودعت أهيل وتوجه�ت إىل دارأيب حممد×ألودعه وكن�ت أردت اهلرب،

فلام دخلت عليه رأيت غالم ًا جالس ًا يف جنبه ،وكان وجهه مضيئ ًا كالقمر ليلة البدر ،فتحريت
من نوره وضيائه وكاد ينس�يني ما كنت فيه ،فقال :يا إبراهيم الهترب فإن اهلل س�يكفيك رشه

فازداد حتريي! فقلت أليب حممد× :يا سيدي يا ابن رسول اهلل من هذا وقد أخربين بام كان

يف ضمريي؟ قال :هو ابني وخليفتي من بعدي .ويف آخره أنه ملا خرج أخربه عمه بأن املعتمد

قد أرسل أخاه وأمره بقتل عمرو بن عوف».

ورواه عن�ه كش�ف احل�ق ،44/وفي�ه« :وهو الذي يغي�ب غيبة طويل�ة ،ويظهر بع�د امتالء

األرض جور ًا وظل ًام فيملؤها عدالً وقس�ط ًا .فس�ألته عن اس�مه ،قال :هو س�مي رسول اهلل
وكني�ه ،وال حيل ألحد أن يس�ميه باس�مه أو يكني�ه بكنيته ،إىل أن يظهر اهلل دولته وس�لطنته،
فاكتم يا إبراهيم ما رأيت وسمعت منا اليوم إال عن أهله ،فصليت عليهام وآبائهام وخرجت
مستظهر ًا بفضل اهلل تعاىل ،واثق ًا بام سمعته من الصاحب ،فبرشين عيل بن فارس بأن املعتمد

قد أرس�ل أب�ا أمحد أخاه ،وأم�ره بقتل عمرو ،فأخذه أب�و أمحد يف ذلك الي�وم وقطعه عضو ًا
عضو ًا ،واحلمد هلل رب العاملني».
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شهادة قابلته عمة أبيه حكيمة بنت الجواد^
ف املحدث السيد هاشم البحراين+كتاب ًا عدَّ د فيه من ترشف برؤية اإلمام #حتى انتهى
أ َّل َ

اىل ست وسبعني شخص ًا ،وعد أوهلم عمة أبيه حكيمة بنت اإلمام اجلواد×« .الذريعة.»326/3:

وروت مصادرن�ا ش�هادة حكيم�ة رمحها اهلل بوالدته صل�وات اهلل عليه ،بع�دة طرق وبعضها

صحي�ح الس�ند ،وبني رواياهتا تف�اوت يف اإلمجال والتفصيل ،وبعضه م�ن الظروف التي كانت

حتيط بآل اإلمام العسكري× كوالدته وعمته حكيمة.

ويظه�ر من بع�ض الروايات أن حكيمة كانت يف املدينة لفترة ،ومعناه أهنا اضطرت أن ترتك

سامراء مدة ،ثم عادت اليها يف فسحة من أحداث الصـراع بني القادة األتراك عىل نصب اخلليفة

وعزل�ه ،وتوفي�ت هب�ا ودفنت اىل جن�ب قرب اإلمامين العس�كريني×! ونورد فيما ييل بعض
روايات شهادهتا ونشري اىل الباقي:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كمال الدي�ن« :417/2:ع�ن حممد بن بحر الش�يباين قال :وردت كربال س�نة س�ت وثامنني

ومائتين ،قال :وزرت قبر غريب رس�ول اهلل×ثم انكفأت إىل مدينة السلام متوجه ًا إىل

مقاب�ر قريش ،يف وقت قد ترضمت اهلواجر وتوقدت السمائم ،فلام وصلت منها إىل مش�هد
الكاظم×واستنش�قت نسيم تربته املغمورة من الرمحة ،املحفوفة بحدائق الغفران ،أكببت

عليه�ا بعبرات متقاطرة ،وزف�رات متتابعة وقد حج�ب الدمع طريف عن النظ�ر ،فلام رقأت
العبرة وانقط�ع النحي�ب ،فتح�ت برصي فإذا أنا بش�يخ قد انحن�ى صلبه وتق�وس منكباه،

وثفن�ت جبهت�ه وراحتاه ،وهو يقول آلخر مع�ه عند القرب :يا ابن أخي لق�د نال عمك رشف ًا

بما محله الس�يدان من غوام�ض الغيوب ورشائ�ف العلوم ،الت�ي مل حيمل مثلها إال س�لامن،
وق�د أرشف عم�ك عىل اس�تكامل امل�دة وانقض�اء العمر ،وليس جي�د يف أه�ل الوالية رج ً
ال
يفضي إلي�ه برسه! قلت :يا نف�س اليزال العناء واملش�قة يناالن منك بإتع�ايب اخلف واحلافر

يف طل�ب العل�م ،وقد قرع س�معي من هذا الش�يخ لفظ ي�دل عىل علم جس�يم وأثر عظيم!

فقل�ت :أهيا الش�يخ ومن الس�يدان؟ ق�ال :النجامن املغيب�ان يف الثرى برس م�ن رأى ،فقلت:

إين أقس�م بامل�واالة ورشف حم�ل هذين الس�يدين من اإلمام�ة والوراث�ة أين خاطب علمهام
وطال�ب آثارمه�ا وباذل من نفيس اإليامن املؤكدة عىل حفظ أرسارمه�ا .قال :إن كنت صادق ًا
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فيما تق�ول فأحضر ما صحب�ك من اآلث�ار عن نقل�ة أخبارهم ،فلما فتش الكت�ب وتصفح
الرواي�ات منه�ا ق�ال :صدقت أنا بشر بن س�ليامن النخاس م�ن ولد أيب أي�وب األنصاري
أح�د م�وايل أيب احلس�ن وأيب حمم�د× وجارمه�ا بسر م�ن رأى ،قل�ت :فأك�رم أخ�اك

ببع�ض ما ش�اهدت من آثارمها ق�ال :كان موالنا أبو احلس�ن عيل بن حممد العس�كري×

فقهن�ي يف أم�ر الرقي�ق ،فكنت ال أبتاع وال أبي�ع إال بإذنه فاجتنبت بذلك موارد الش�بهات،
حت�ى كمل�ت معرفت�ي في�ه ،فأحس�نت الفرق بين احلالل واحل�رام .فبينما أن�ا ذات ليلة يف

من�زيل بسر م�ن رأى ،وقد مىض ه�وي من اللي�ل إذ قرع الباب ق�ارع فع�دوت مرسع ًا فإذا

أن�ا بكاف�ور اخل�ادم رس�ول موالن�ا أيب احلس�ن علي بن حمم�د× يدع�وين إليه ،فلبس�ت

ثي�ايب ودخل�ت علي�ه ،فرأيت�ه حي�دث ابن�ه أب�ا حمم�د وأخته حكيم�ة م�ن وراء الستر ،فلام
جلس�ت ق�ال :ي�ا برش إن�ك من ول�د األنصار وه�ذه الوالية مل ت�زل فيكم يرثه�ا خلف عن

س�لف ،فأنت�م ثقاتن�ا أهل البي�ت ،وإين مزكي�ك ومرشفك بفضيلة تس�بق هبا ش�أو الش�يعة

برس أطلعك عليه وأنفذك يف ابتياع أمة ،فكتب كتاب ًا ملصق ًا بخط رومي ولغة
يف املواالة هباٍّ ،

رومية وطبع عليه بخامته ،وأخرج شس�تقة صفراء فيها مائتان وعرشون دينار ًا ،فقال :خذها
وتوج�ه هب�ا إىل بغداد واحرض معبر الفرات ضحوة ك�ذا ،فإذا وصل�ت إىل جانبك زواريق
الس�بايا ،وبرزن اجلواري منها ،فس�تحدق هبم طوائف املبتاعني من وكالء قواد بني العباس
ورشاذم م�ن فتي�ان الع�راق ،فإذا رأي�ت ذلك فأرشف من البعد عىل املس�مى عم�ر بن يزيد

النخ�اس عام�ة هن�ارك ،إىل أن يبرز للمبتاعين جاري�ة صفتها ك�ذا وكذا ،البس�ة حريرتني
صفيقتني ،متتنع من الس�فور وملس املعرتض واإلنقياد ملن حياول ملس�ها ،ويشغل نظره بتأمل

مكاشفها ،من وراء السرت الرقيق فيرضهبا النخاس فترصخ رصخة رومية ،فأعلم أهنا تقول:
واهتك ستراه ،فيقول بعض املبتاعني :عيل بثالث مائة دينار ًا فقد زادين العفاف فيها رغبة،

فتقول بالعربية :لو برزت يف زي سليامن وعىل مثل رسير ملكه ما بدت يل فيك رغبة فأشفق

على مالك! فيقول النخ�اس :فام احليلة وال بد من بيعك ،فتقول اجلارية :وما العجلة وال بد
من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإىل أمانته وديانته .فعند ذلك قم إىل عمر بن يزيد النخاس

وق�ل ل�ه :إن معي كتاب ًا ملصق ًا لبعض األرشاف كتب�ه بلغة رومية وخط رومي ،ووصف فيه
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كرمه ووفاه ونبله وس�خاءه ،فناوهلا لتتأمل منه أخلاق صاحبه ،فإن مالت إليه ورضيته فأنا
وكيله يف ابتياعها منك.

قال برش بن سليامن النخاس :فامتثلت مجيع ما حده يل موالي أبو احلسن×يف أمر اجلارية

فلما نظرت يف الكتاب بكت بكاء ش�ديد ًا وقالت لعمر بن زي�د النخاس :بعني من صاحب

ه�ذا الكت�اب ،وحلفت باملحرجة املغلظة إنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفس�ها ،فام زلت
أش�احه يف ثمنها حتى اس�تقر األمر فيه عىل مقدار ما كان أصحبني�ه موالي×من الدنانري

يف الشستقة الصفراء ،فاستوفاه مني وتسلمت منه اجلارية ضاحكة مستبرشة ،وانرصفت هبا

إىل حج�ريت التي كنت آوي إليها ببغداد ،فام أخذها القرار حتى أخرجت كتاب موالها×

م�ن جيبه�ا ،وهي تلثم�ه وتضعه عىل خدها وتطبقه عىل جفنها ومتس�حه على بدهنا ،فقلت:

تعجب� ًا منه�ا :أتلثمني كتاب ًا وال تعرفني صاحبه؟ قالت :أهي�ا العاجز الضعيف املعرفة بمحل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أوالد األنبي�اء ،أعرين س�معك وفرغ يل قلبك :أنا مليكة بنت يش�وعا بن قيرص ملك الروم،
وأم�ي من ولد احلواريني ،تنس�ب إىل ويص املس�يح ش�معون ،أنبئك العج�ب العجيب ،إن

جدي قيرص أراد أن يزوجني من ابن أخيه ،وأنا من بنات ثالث عرشة سنة ،فجمع يف قرصه

من نسل احلواريني ومن القسيسني والرهبان ثالث مائة رجل ومن ذوي األخطار سبع مائة
رجل ومجع من أمراء األجناد وقواد العس�اكر ونقباء اجليوش وملوك العش�ائر أربعة آالف،
وأبرز من هبو ملكه عرش ًا مصوغ ًا من أصناف اجلواهر إىل صحن القرص ،فرفعه فوق أربعني

مرقاة،فلما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصلبان ،وقامت األس�اقفة عكف ًا ،ونرشت أس�فار
اإلنجيل تس�افلت الصلبان من األعايل فلصقت باألرض ،وتقوضت األعمدة فاهنارت إىل
القرار ،وخر الصاعد من العرش مغشي ًا عليه! فتغريت ألوان األساقفة وارتعدت فرائصهم،

فق�ال كبريهم جلدي :أهي�ا امللك أعفنا من مالقاة هذه النحوس الدال�ة عىل زوال هذا الدين
املسيحي واملذهب امللكاين ،فتطري جدي من ذلك تطري ًا شديد ًا ،وقال لألساقفة :أقيموا هذه

األعم�دة وارفعوا الصلبان ،واحرضوا أخا هذا املدبر العاثر املنكوس جده ،ألزوج منه هذه

الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده ،فلام فعلوا ذلك حدث عىل الثاين ما حدث عىل األول،

وتفرق الناس ،وقام جدي قيرص مغت ًام ودخل قرصه وأرخيت الستور ،فأريت يف تلك الليلة
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كأن املس�يح وش�معون وعدة من احلواريين ،قد اجتمعوا يف قرص ج�دي ،ونصبو ًا فيه منرب ًا
يب�اري السماء علو ًا وارتفاع� ًا ،يف املوضع الذي كان جدي نصب فيه عرش�ه ،فدخل عليهم
حمم�د مع فتية وعدة من بنيه فيقوم إليه املس�يح فيعتنقه فيقول :ي�ا روح اهلل إين جئتك خاطب ًا
من وصيك ش�معون فتات�ه مليكة البني هذا وأومأ بيده إىل أيب حمم�د صاحب هذا الكتاب،
فنظ�ر املس�يح إىل ش�معون فقال له :ق�د أتاك الرشف فص�ل رمحك برحم رس�ول اهلل‘.

ق�ال :ق�د فعل�ت ،فصع�د ذل�ك املنبر وخط�ب حمم�د وزوجن�ي ،وش�هد املس�يح وش�هد

بن�و حمم�د واحلواري�ون ،فلما اس�تيقظت م�ن نوم�ي أش�فقت أن أق�ص ه�ذه الرؤي�ا على
أيب وج�دي خماف�ة القت�ل ،فكنت أرسه�ا يف نفيس وال أبدهي�ا هلم ،ورضب ص�دري بمحبة
أيب حمم�د حت�ى امتنع�ت م�ن الطع�ام والشراب وضعفت نفسي ودق ش�خيص ومرضت

مرض� ًا ش�ديد ًا ،فما بقي من مدائ�ن الروم طبيب إال أحرضه جدي وس�أله ع�ن دوائي ،فلام
ب�رح ب�ه اليأس قال :يا ق�رة عيني فهل ختطر ببالك ش�هوة فأزودكها يف ه�ذه الدنيا؟ فقلت:

ي�ا جدي أرى أبواب الفرج عيل مغلقة ،فلو كش�فت العذاب عمن يف س�جنك من أس�ارى
املس�لمني وفككت عنهم األغلال ،وتصدقت عليهم ومننته�م باخلالص لرجوت أن هيب

املس�يح وأم�ه يل عافي�ة وش�فاء ،فلام فع�ل ذلك ج�دي جتلدت يف إظه�ار الصح�ة يف بدين،
وتناول�ت يسير ًا م�ن الطع�ام فرس بذل�ك جدي ،وأقب�ل عىل إك�رام األس�ارى وإعزازهم،
فرأي�ت أيض� ًا بعد أربع ليال كأن س�يدة النس�اء قد زارتن�ي ومعها مريم بن�ت عمران وألف
وصيف�ة م�ن وصائف اجلنان ،فتقول يل مريم :هذه س�يدة النس�اء أم زوجك أيب حممد ×،

فأتعلق هبا وأبكي وأش�كو إليها امتناع أيب حممد من زياريت ،فقالت يل س�يدة النس�اء÷ :إن

ابن�ي أب�ا حممد ال يزورك وأن�ت مرشكة باهلل وعىل مذهب النصارى ،وه�ذه أختي مريم تربأ
إىل اهلل تع�اىل م�ن دينك ،فإن مل�ت إىل رضا اهلل عز وجل ورضا املس�يح ومريم عنك وزيارة
أيب حممد إياك فتقويل :أش�هد أن ال إله إال اهلل وأش�هد أن أيب حممد ًا رس�ول اهلل ،فلام تكلمت

هبذه الكلمة ضمتني سيدة النساء إىل صدرها فطيبت يل نفيس ،وقالت :اآلن توقعي زيارة أيب
حممد إياك فإين منفذته إليك ،فانتبهت وأنا أقول :واشوقاه إىل لقاء أيب حممد فلام كانت الليلة

القابلة جاءين أبو حممد×يف منامي فرأيته كأين أقول له :جفوتني يا حبيبي بعد أن ش�غلت
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قلب�ي بجوامع حبك؟ ق�ال :ما كان تأخريي عنك إال لرشكك ،وإذ قد أس�لمت فإين زائرك
يف كل ليل�ة ،إىل أن جيمع اهلل ش�ملنا يف العيان ،فام قطع عن�ي زيارته بعد ذلك إىل هذه الغاية.
ق�ال بشر فقلت هلا :وكيف وقع�ت يف األرس فقالت :أخربين أبو حممد ليل�ة من الليايل أن

جدك س�يرسب جيوش ًا إىل قتال املس�لمني يوم كذا ،ثم يتبعهم ،فعليك باللحاق هبم متنكرة
يف زي اخلدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا ،ففعلت فوقعت علينا طالئع املس�لمني،

حت�ى كان من أمري ما رأيت وما ش�اهدت ،وما ش�عر أحد يب بأين ابن�ة ملك الروم إىل هذه
الغاي�ة س�واك ،وذلك باطالعي إياك عليه ،ولقد س�ألني الش�يخ الذي وقعت إليه يف س�هم
الغنيم�ة ع�ن اس�مي فأنكرته وقلت :نرج�س .فقال :اس�م اجلواري ،فقل�ت :العجب إنك

رومي�ة ولس�انك عريب؟ قالت :بل�غ من ولوع جدي ومحله إياي عىل تعل�م اآلداب أن أوعز

إىل ام�رأة ترمجان له يف اإلختالف إيل ،فكانت تقصدين صباح ًا ومس�اء وتفيدين العربية حتى

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اس�تمر عليها لس�اين واس�تقام .قال برش :فلام انكفأت هبا إىل رس من رأى دخلت عىل موالنا
أيب احلس�ن العسكري فقال هلا :كيف أراك اهلل عز اإلسالم وذل النرصانية ورشف أهل بيت
حمم�د‘؟ قالت :كيف أصف لك يا ابن رس�ول اهلل ما أن�ت أعلم به مني؟ قال :فإين أريد

أن أكرم�ك ،فأيما أحب إليك عشرة آالف درهم؟ أم برشى لك فيه�ا رشف األبد؟ قالت:

ب�ل البرشی ،قال× :فأبرشي بولد يملك الدنيا رشق ًا وغرب ًا ويمأل األرض قس�ط ًا وعدالً

كما ملئت ظل ًام وج�ور ًا ،قالت :ممن؟ ق�ال× :ممن خطبك رس�ول اهلل‘له من ليلة كذا
من ش�هر كذا من سنة كذا بالرومية ،قالت :من املسيح ووصيه؟ قال :فممن زوجك املسيح
ووصيه؟ قالت :من ابنك أيب حممد؟ قال :فهل تعرفينه؟ قالت :وهل خلوت ليلة من زيارته

إياي منذ الليلة التي أس�لمت فيها عىل يد س�يدة النس�اء أمه! فقال أبو احلسن× :يا كافور
ادع يل أختي حكيمة فلام دخلت عليه قال×هلا :ها هيه فاعتنقتها طوي ً
ال ورست هبا كثري ًا،
فق�ال هلا موالن�ا :يابنت رس�ول اهلل أخرجيها إىل منزل�ك وعلميها الفرائض والس�نن ،فإهنا
زوجة أيب حممد وأم القائم×».

ويف كمال الدي�ن« :426/2:عن حممد بن عبد اهلل الطهوي ق�ال :قصدت حكيمة بنت حممد

بع�د مضي أبو حممد× أس�أهلا عن احلجة وم�ا قد اختلف في�ه الناس من احليرة التي هم
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فيه�ا فقالت يل :أجلس فجلس�ت ،ث�م قالت :يا حمم�د إن اهلل تبارك وتع�اىل ال خييل األرض
م�ن حج�ة ناطق�ة أو صامت�ة ،ومل جيعلها يف أخوين بعد احلس�ن واحلسين تفضي ً
ال للحس�ن

واحلسين× وتنزهي� ًا هلما أن يك�ون يف األرض عديلهما ،إال أن اهلل تب�ارك وتع�اىل خص

ولد احلسين بالفضل عىل ولد احلس�ن×كام خص ولد هارون عىل ولد موس�ى ،وإن كان

موسى حجة عىل هارون× ،والفضل لولده إىل يوم القيامة .والبد لألمة من حرية يرتاب
فيه�ا املبطلون ،وخيلص فيه�ا املحقون ،كي اليكون للخلق على اهلل حجة .وإن احلرية ال بد

واقعة بعد ميض أيب حممد احلس�ن! فقلت :يا مواليت هل كان للحسن×ولد؟ فتبسمت ثم

قال�ت :إذا مل يكن للحس�ن عقب فم�ن احلجة من بعده ،وقد أخربتك أن�ه ال إمامة ألخوين
بعد احلس�ن واحلسين× .فقلت :يا س�يديت حدثيني بوالدة م�والي وغيبته×؟ قالت:

نع�م كان�ت يل جارية يقال هل�ا :نرجس فزارين ابن أخ�ي فأقبل حيدق النظ�ر إليها فقلت له:
يا س�يدي لعلك هويتها فأرس�لها إليك؟ فق�ال هلا :ال يا عمة ،ولكن�ي أتعجب منها فقلت:

وما أعجبك؟ فقال× :سيخرج منها ولد كريم عىل اهلل عز وجل الذي يمأل اهلل به األرض

عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام فقلت :فأرسلها إليك يا سيدي؟ فقال :إستأذين يف ذلك

أيب×قالت :فلبس�ت ثيايب وأتيت منزل أيب احلس�ن× فسلمت وجلست ،فبدأين وقال:
ي�ا حكيم�ة إبعث�ي نرجس إىل ابني أيب حممد قالت :فقلت :يا س�يدي على هذا قصدتك عىل
أن أس�تأذنك يف ذل�ك ،فق�ال يل :يا مباركة إن اهلل تبارك وتعاىل أح�ب أن يرشكك يف األجر،

وجيعل لك يف اخلري نصيب ًا.

قال�ت حكيم�ة :فلم ألبث أن رجعت إىل منزيل وزينته�ا ووهبتها أليب حممد× ،ومجعت

بينه وبينها يف منزيل فأقام عندي أيام ًا ،ثم مىض إىل والده ووجهت هبا معه.

قال�ت حكيم�ة :فمىض أبو احلس�ن×وجلس أبو حممد×مكان وال�ده ،وكنت أزوره

كما كن�ت أزور والده ،فجاءتني نرج�س يوم ًا ختلع خفي ،فقالت :يا م�واليت ناوليني خفك
فقل�ت :بل أنت س�يديت ومواليت ،واهلل ال أدف�ع إليك خفي لتخلعي�ه وال لتخدميني ،بل أنا

أخدم�ك عىل برصي ،فس�مع أب�و حممد×ذلك فقال :ج�زاك اهلل يا عمة خري ًا ،فجلس�ت
عنده إىل وقت غروب الشمس ،فصحت باجلارية وقلت :ناوليني ثيايب ألنرصف فقال×:
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ال ،ي�ا عمت�ا بيتي الليل�ة عندنا ،فإنه س�يولد الليلة املول�ود الكريم على اهلل عز وجل ،الذي

حييي اهلل عزوجل به األرض بعد موهتا .فقلت :ممن يا سيدي ،ولست أرى بنرجس شيئ ًا من
أث�ر احلَ َبل؟ فقال :من نرجس ال من غريها ،قال�ت :فوثبت إليها فقلبتها ظهر ًا لبطن ،فلم أر
هبا أثر حبل ،فعدت إليه×فأخربته بام فعلت ،فتبسم ثم قال يل :إذا كان وقت الفجر يظهر
لك هبا احلبل ،ألن مثلها مثل أم موسى مل يظهر هبا احلبل ،ومل يعلم هبا أحد إىل وقت والدهتا

ألن فرعون كان يشق بطون احلباىل يف طلب موسى ،وهذا نظري موسى× .قالت حكيمة:
فعدت إليها فأخربهتا بام قال ،وس�ألتها عن حاهلا فقالت :يا مواليت ما أرى يب ش�يئ ًا من هذا،

قال�ت حكيم�ة :فل�م أزل أرقبها إىل وقت طل�وع الفجر ،وهي نائمة بني ي�دي التقلب جنب ًا

إىل جن�ب ،حت�ى إذا كان آخر اللي�ل وقت طلوع الفجر ،وثبت فزع�ة فضممتها إىل صدري

وسميت عليها ،فصاح أبو حممد×وقال :إقرئي عليها إنا أنزلناه يف ليلة القدر ،فأقبلت أقرأ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عليه�ا وقل�ت هلا :ما حالك؟ قالت :ظهر األمر الذي أخربك ب�ه موالي ،فأقبلت أقرأ عليها
عيل! قالت حكيمة :ففزعت ملا
كام أمرين ،فأجابني اجلنني من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ ،وسلم َّ

س�معت فصاح يب أبو حممد×ال تعجبي من أم�ر اهلل عز وجل ،إن اهلل تبارك وتعاىل ينطقنا
باحلكم�ة صغار ًا ،وجيعلنا حجة يف أرضه كبار ًا ،فلم يس�تتم الكالم حتى غيبت عني نرجس
فل�م أرها كأنه رضب بين�ي وبينها حجاب ،فعدوت نح�و أيب حممد×وأنا صارخة ،فقال

يل:إرجعي يا عمة فإنك ستجدهيا يف مكاهنا.

قال�ت :فرجع�ت فلم ألبث أن كش�ف الغطاء ال�ذي كان بيني وبينها ،وإذا أن�ا هبا وعليها

من أثر النور ما غش�ى برصي ،وإذا أنا بالصبي×س�اجد ًا لوجهه جاثي ًا عىل ركبتيه ،رافع ًا

س�بابتيه ،وهو يقول :أش�هد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،وأن جدي حممد ًا رسول اهلل
وأن أيب أمرياملؤمنين ،ثم عد إمام ًا إمام ًا^إىل أن بلغ إىل نفس�ه .ث�م قال :اللهم أنجز يل ما
وعدتني وأمتم يل أمري وثبت وطأيت ،وأمأل األرض يب عدالً وقسط ًا.

فص�اح يب أبو حممد×فقال :يا عمة تناوليه وهاتي�ه ،فتناولته وأتيت به نحوه ،فلام مثلت

بين يدي أبي�ه وهو عىل يدي س�لم عىل أبيه فتناوله احلس�ن×منى ،وناوله لس�انه فرشب

من�ه ،ث�م قال:إميض به إىل أمه لرتضع�ه ،ورديه إ َّيل .قالت :فتناولته أم�ه فأرضعته فرددته إىل
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أيب حمم�د والطير ترفرف عىل رأس�ه ،فص�اح بطري منها فقال ل�ه :إمحله واحفظ�ه ورده إلينا

يف كل أربعين يوم� ًا ،فتناول�ه الطير وط�ار به يف جو السماء وأتبعه س�ائر الطري ،فس�معت

أب�ا حممد×يق�ول :أس�تودعك اهلل الذي أودعته أم موس�ى موس�ى .فبك�ت نرجس فقال

هل�ا :أس�كتي ف�إن الرضاع حم�رم عليه إال من ثديك ،وس�يعاد إلي�ك كام رد موس�ى إىل أمه،
َ َ ىَ ُ َ َ َ
وذل�ك ق�ول اهلل عز وجل :ف َر َد ْدن ُاه ِإل أ ِّم ِه ك ْي تق َّر َع ْي هُ َنا َوال ْت َز َن .قالت حكيمة فقلت :وما
هذا الطري؟ قال :هذا روح القدس املوكل باألئمة^يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم.
قال�ت حكيم�ة :فلام كان بع�د أربعني يوم� ًا ،رد الغلام ووجه إيل اب�ن أخي×فدعاين،

فدخل�ت علي�ه فإذا أن�ا بالصبي متحرك يميش بني يديه ،فقلت :يا س�يدي هذا ابن س�نتني؟

فتبس�م ثم قال :إن أوالد األنبياء واألوصياء إذا كانوا أئمة ينش�أون بخالف ما ينشأ غريهم،

وإن الصب�ي من�ا إذا كان أتى عليه ش�هر كان كمن أتى عليه س�نة ،وإن الصبي منا ليتكلم يف
بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل ،وعند الرضاع تطيعه املالئكة وتنزل عليه صباح ًا

ومس�اء .قال�ت حكيم�ة :فلم أزل أرى ذلك الصب�ي يف كل أربعني يوم� ًا ،إىل أن رأيته رج ً
ال

قبل ميض أيب حممد×بأيام قالئل فلم أعرفه فقلت البن أخي×من هذا الذي تأمرين أن
أجل�س بين يديه؟ فقال يل :هذا ابن نرجس ،وهذا خليفتي م�ن بعدي ،وعن قليل تفقدوين

فاس�معي له وأطيع�ي .قالت حكيمة :فمىض أب�و حممد×بعد ذلك بأي�ام قالئل ،وافرتق
الن�اس كما ت�رى ،وواهلل إين ألراه صباح ًا ومس�اء ،وإن�ه لينبئني عام تس�ألون عنه فأخربكم،

عيل األمر فيخرج إيل منه جوابه من
وواهلل إين ألريد أن أسأله عن الشئ فيبدؤين به ،وإنه لريد َّ
ساعته من غري مسألتي .وقد أخربين البارحة بمجيئك إ َّيل وأمرين أن أخربك باحلق.

قال حممد بن عبد اهلل :فواهلل لقد أخربتني حكيمة بأشياء مل يطلع عليها أحد إال اهلل عز وجل

فعلم�ت أن ذلك صدق وعدل من اهلل عز وج�ل ،ألن اهلل عز وجل قد أطلعه عىل ما مل يطلع
عليه أحد ًا من خلقه».

يف دالئ�ل اإلمامة ،268/عن إسماعيل احلس�ني ،عن حكيمة ابنة حممد ب�ن عيل الرضا قالت:

«ق�ال يل احلس�ن ب�ن علي العس�كري×ذات ليل�ة أو ذات ي�وم :أحب أن جتعلي إفطارك

الليل�ة عندن�ا ،فإنه يحَ دث يف هذه الليلة أمر ،فقل�ت ما هو؟ قال :إن القائم من آل حممد‘
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أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
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َ َ
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يول�د يف هذه الليلة ،فقلت ممن؟ قال من نرجس ،فصرت إليه ودخلت اجلواري فكان أول
من تلقتني نرجس فقالت :يا عمة كيف أنت أنا أفديك فقلت هلا :بل أنا أفديك يا سيدة نساء

فخلعت ُخفي وجاءت لتصب على رجيل املاء ،فحلفته�ا أال تفعل ،وقلت هلا:
ه�ذا الع�امل،
ُ

إن اهلل ق�د أكرم�ك بمولود تلدينه يف هذه الليلة ،فرأيتها ملا قلت هلا ذلك قد لبس�ها ثوب من

الوق�ار واهليب�ة ،ومل أر هبا مح ً
ال وال أثر محل فقال�ت :أي وقت يكون ذلك؟ فكرهت أن أذكر
وقت ًا بعينه فأكون قد كذبت ،فقال يل أبو حممد :يف الفجر األول .فلام أفطرت وصليت وضعت
رأيس ونم�ت ،ونامت نرجس معي يف املجلس ،ثم انتبهت وقت صالتنا فتأهبت ،وانتبهت

وتأهبت ،ثم إين صليت وجلس�ت أنتظ�ر الوقت ونام اجلواري ونامت نرجس ،فلام
نرجس
ْ

ظننت أن الوقت قد قرب خرجت فنظرت إىل السماء وإذا الكواكب قد انحدرت ،وإذا هو
قريب من الفجر األول ،ثم عدت فكأن الشيطان خ َّبث قلبي .قال أبو حممد :ال تعجيل فكأنه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عيل السبات يف ذلك
قد كان ،وقد س�جدت فس�معته يقول يف دعائه شيئ ًا مل أدر ما هو ،ووقع َّ
الوق�ت ،فانتبه�ت بحركة جارية فقلت هلا :بس�م اهلل عليك ،فس�كنت إىل صدري فرمت به

عيل ،وخرت س�اجدة فس�جد الصبي وقال :ال إله إال اهلل حممد رس�ول اهلل ،وعيل حجة اهلل،
َّ
وذكر إمام ًا إمام ًا حتى انتهى إىل أبيه ،فقال أبو حممد :إ َّيل ابني ،فذهبت ألصلح منه شيئ ًا فإذا

ه�و مس�وى مفروغ منه ،فذهبت به إلي�ه ،فقبل وجهه ويديه ورجليه ،ووضع لس�انه يف فمه

وزقه كام يزق الفرخ،ثم قال إقرأ :فبدأ بالقرآن من :بسم اهلل الرمحن الرحيم.الخ.

ث�م إنه دعا بعض اجلواري ممن علم أهنا تكتم خربه فنظرت ،ثم قال س�لموا عليه وقبلوه،

وقولوا استودعناك اهلل ،وانرصفوا .ثم قال :يا عمة أدعي يل نرجس ،فدعوهتا وقلت هلا :إنام
يدع�وك لتودعي�ه فودعته ،وتركناه مع أيب حممد ،ثم انرصفنا .ثم إين رصت إليه من الغد فلم

أره عنده فهنيته ،فقال :يا عمة هو يف ودايع اهلل إن يأذن اهلل يف خروجه».

ويف اخلرائ�ج« :455/1:ع�ن حكيم�ة قال�ت :دخل�ت يوم� ًا على أيب حممد×فق�ال :ي�ا

عم�ة بيت�ي عندن�ا الليل�ة ف�إن اهلل س�يظهر اخلل�ف فيه�ا .قل�ت :وممن؟ ق�ال :م�ن نرجس.

قل�ت :فلس�ت أرى بنرج�س محلاً .قال :يا عم�ة إن مثلها كمث�ل أم موس�ى ،مل يظهر محلها
هب�ا إال وق�ت والدهت�ا ،فب�ت أنا وه�ي يف بيت ،فلما انتصف اللي�ل صليت أن�ا وهي صالة
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اللي�ل ،فقل�ت يف نفسي :قد قرب الفج�ر ومل يظهر ما ق�ال أبو حممد ،فن�اداين أبو حممد×

م�ن احلج�رة :ال تعجيل فرجع�ت إىل البيت خجل�ة ،فاس�تقبلتني نرجس ترتع�د فضممتها
إىل ص�دري ،وق�رأت عليه�ا ق�ل هو اهلل أح�د وإنا أنزلن�اه وآية الك�ريس ،فأجابن�ي اخللف

م�ن بطنه�ا يقرأ كق�راءيت .قالت :وأرشق ن�ور يف البيت ،فنظ�رت فإذا اخللف حتتها س�اجد
إىل القبل�ة ،فأخذت�ه فن�اداين أب�و حممد×م�ن احلج�رة :هلم�ي بابن�ي إ َّيل ي�ا عم�ة .قالت

فأتيت�ه ب�ه فوض�ع لس�انه يف فيه وأجلس�ه على فخذه ،وق�ال :أنطق ي�ا بني ب�إذن اهلل .فقال:
ىَ
ُ َ مَ
أعوذ باهلل الس�ميع العليم من الش�يطان الرجيم بس�م اهلل الرمحن الرحيمَ ،ون ِر ُيد أ ْن ُن َّن َعل
َ
ّ هَ
َ َ َ ً َ َ ْ
ْ ُ
ُ
ّال ِذ َ
ين ْاس ُتض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُم ال َو ِار ِث نَيَ .و َن ِك َن ُل ْم ِ يف األرض َون ِر َي ِف ْر َع ْو َن
َو َه َام َ
���ان َو ُج ُن َود مُ َه���ا ِم هْ ُن ْم َما َك ُان���وا َي ْح َذ ُر َ
ون .وصىل اهلل عىل حمم�د املصطفى ،وعيل املرتىض،
وفاطمة الزهراء ،واحلس�ن واحلسين ،وعيل بن احلسين ،وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد،

وموسى بن جعفر ،وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل ،وعيل بن حممد ،واحلسن بن عيل أيب.

قال�ت حكيم�ة :وغمرتن�ا طي�ور خضر ،فنظر أب�و حمم�د إىل طائر منه�ا فدعاه فق�ال له:

خ�ذه واحفظ�ه حتى يأذن اهلل فيه ف�إن اهلل بالغ أمره .قالت حكيمة :قل�ت أليب حممد :ما هذا

الطائ�ر وما ه�ذه الطيور؟ قال :هذا جربئي�ل وهذه مالئكة الرمحة ،ثم ق�ال :يا عمة رديه إىل
َ
حَ
َ َ ََ َْ
ُ َ َ َ َ هُ
اهلل َح ٌّق َو َل ِك َّن أ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون .فرددته إىل أمه.
أ ِّم ِه ك ْي تق َّر ع ْي َنا َوال ْت َز َن َو ِلت ْعل َم أ ّن َوعد ِ
َ َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ
اطل
قالت :وملا ولد كان نظيف ًا مفروغ ًا منه ،وعىل ذراعه األيمن مكتوب :جاء الق وزهق الب ِ
ً
َّ ْ َ َ َ
اطل ك َان َز ُهوقا».
ِإن الب ِ
ويظه�ر أن يف الرواي�ة تقديم ًا وتأخري ًا ،وأن ق�ول حكيمة رمحه�ا اهلل «وغمرتنا طيور خرض»
كان آخر الرواية .وهذا طبيعي يف الروايات الطويلة املتعددة األحداث.

ويف غيب�ة الطويس« :140/عن أيب عب�د اهلل املطهري ،عن حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا

قالت :بعث إيل أبو حممد×سنة مخس ومخسني ومأتني يف النصف من شعبان وقال :يا عمة

إجعلي الليل�ة إفطارك عندي ،فإن اهلل عز وجل س�يرسك بوليه وحجته على خلقه ،خليفتي

عيل ،وخرجت من
من بعدي .قالت حكيمة :فتداخلني لذلك رسور شديد ،وأخذت ثيايب َّ
س�اعتي حت�ى انتهيت إىل أيب حممد×وهو جالس يف صح�ن داره وجواريه حوله ،فقلت:
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الطائفة الثابتة
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ملك املهدي
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بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
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جعلت فداك يا سيدي ،اخللف ممن هو؟ قال :من سوسن ،فأدرت طريف فيهن فلم أر جارية
عليها أثر غري سوسن ،قالت حكيمة :فلام أن صليت املغرب والعشاء اآلخرةُ ،أتيت باملائدة
فأفطرت أنا وسوس�ن وبايتُّه�ا يف بيت واحد ،فغفوت غفوة ثم اس�تيقظت ،فلم أزل مفكرة

فيام وعدين أبو حممد من أمر ويل اهلل ،فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم يف كل ليلة للصالة،
فصليت صالة الليل حتى بلغت إىل الوتر ،فوثبت سوس�ن فزعة وخرجت فزعة ،وأسبغت
الوض�وء ،ث�م عادت فصلت صالة الليل وبلغت إىل الوتر ،فوقع يف قلبي أن الفجر قد قرب

فقم�ت ألنظ�ر ف�إذا بالفجر األول قد طل�ع ،فتداخل قلبي الش�ك من وع�د أيب حممد×،
فناداين من حجرته ال تشكي وكأنك باألمر الساعة قد رأيته إن شاء اهلل تعاىل .قالت حكيمة:

فاس�تحييت م�ن أيب حممد×ومما وقع يف قلبي ورجع�ت إىل البيت وأنا خجلة ،فإذا هي قد

قطع�ت الصلاة وخرجت فزعة فلقيتها عىل باب البيت ،فقلت :بأيب أنت وأمي هل حتسين

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ش�يئ ًا؟ قال�ت :نعم يا عم�ة إين ألجد أمر ًا ش�ديد ًا .قلت :الخوف عليك إن ش�اء اهلل تعاىل،
وأخذت وس�ادة فألقيتها يف وس�ط البيت وأجلستها عليها وجلس�ت منها حيث تقعد املرأة

من املرأة للوالدة ،فقبضت عىل كفي وغمزت غمزة شديدة ،ثم أنت أنة وتشهدت ونطرت
حتتها فإذا أنا بويل اهلل صلوات اهلل عليه متلقي ًا األرض بمساجده ،فأخذت بكتفيه فأجلسته يف
حجري ،فإذا هو نظيف مفروغ منه ،فناداين أبو حممد× :يا عمة هلمي فأتيني بابني ،فأتيته

به فتناوله وأخرج لس�انه فمسح عينيه ففتحها ،ثم أدخله يف فيه فحنكه ثم يف أذنيه ،وأجلسه
يف راحت�ه اليرسى ،فاس�توى ويل اهلل جالس� ًا فمس�ح يده عىل رأس�ه وق�ال له :ي�ا بني أنطق

بقدرة اهلل ،فاس�تعاذ ويل اهلل×من الش�يطان الرجيم واس�تفتح :بس�م اهلل الرمحن الرحيم،
َ
مُ ّ هَ
ْ
َ َ َ ً َ َ
ْ ُ
َو ُنر ي ُ���د َأ ْن مَ ُن َّ
���ن َعل ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُ���م ال َو ِار ِث نَيَ .و َن ِك َن ُل ْم
ِ
َ
َ
ف األرض َو ُنر َي ِف ْر َع ْو َن َو َه َام َان َو ُج ُن َود َها ِم هْ ُن ْم َما ك ُانوا َي ْحذ ُر َ
ون .وصىل عىل رسول اهلل‘
ِ
ِي
وعلى أمرياملؤمنني واألئمة واحد ًا واحد ًا حتى انتهى إىل أبي�ه^ ،فناولنيه أبو حممد وقال:
َ ٌّ
َ َ َّ َ ْ َ َ حَ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
ْ
َ
اهلل ح���ق ،فرددته إىل أمه وقد
ي�ا عم�ة رديه إىل أمه حت�ى تقر عين���ا وال تز ن و ِلتعل���م أن وعد ِ
انفج�ر الفج�ر الثاين ،فصليت الفريضة وعقبت إىل أن طلعت الش�مس .ثم ودعت أبا حممد

وانرصف�ت إىل من�زيل ،فلام كان بعد ثالث اش�تقت إىل ويل اهلل فرصت إليهم فبدأت باحلجرة
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الت�ي كانت سوس�ن فيها فل�م أر أثر ًا ،وال س�معت ذك�ر ًا فكرهت أن أس�أل ،فدخلت عىل

أيب حممد فاس�تحييت أن أبدأ بالس�ؤال ،فبدأين فقال :هو يا عمة يف كنف اهلل وحرزه وستره
وغيبه حتى يأذن اهلل له ،فإذا غيب اهلل شخيص وتوفاين ورأيت شيعتي قد اختلفوا ،فأخربي

الثق�ات منهم ،وليك�ن عندك وعندهم مكتوم ًا ،فإن ويل اهلل يغيب�ه اهلل عن خلقه وحيجبه عن
َْ َ ُ َ ً َ
ْ ً
اهلل أ ْمرا ك َان َمف ُعوال».
ض
عباده ،فال يراه أحد حتى يقدم له جربئيل×فرسه ِليق ِ ي
ويف ،143/برواي�ة أخ�رى فيه�ا« :واكتمي خرب هذا املولود علين�ا ،وال ختربي به أحد ًا حتى
يبلغ الكتاب أجله ،فأتيت أمه وودعتهم».

ودالئ�ل اإلمام�ة ،269/وكامل الدي�ن 424/2:و ،43و ،426/وغيبة الطويس ،142/بس�ندين ،و 143و،147

وروضة الواعظني ،256 /2:وإعالم الورى.394/

املجدي يف أنس�اب الطالبني ،131/بس�نده عن عالن الكاليب قال«:صحبت أبا جعفر حممد

ب�ن عيل بن حممد بن عيل الرضا وهو حديث الس�ن ،فما رأيت أوقر وال أزكى وال أجل منه،

وكان خلف�ه أب�و احلس�ن العس�كري×باحلجاز طف ً
ال وقدم عليه مش�تد ًا ،ف�كان مع أخيه
اإلم�ام أيب حمم�د اليفارق�ه ،وكان أب�و حممد يأنس ب�ه وينقبض مع أخيه جعف�ر .قال عالن:
حدثن�ى أب�و جعفر ريض اهلل عنه ق�ال :كانت عمتي حكيمة حتب س�يدي أبا حممد وتدعو له

وتترضع أن ترى له ولد ًا ،وكان أبو حممد اصطفى جارية يقال هلا نرجس ،وكان إس�مها قبل
ذل�ك صقي�ل فلام كانت ليلة النصف من ش�عبان دخلت فدعت أليب حمم�د فقال هلا :يا عمة
ك�وين الليل�ة عندنا ألمر قد حدث ،فقالت حكيمة :وكنت أتفقد جواري أيب حممد ،فال أرى

عليه�ن أثر محل وكن�ت آنس بنرجس وأقلبه�ا الظهر والبطن وال أرى دالل�ة احلمل عليها.
ق�ال أب�و جعفر :فأقامت كام رس�م ،فلما كان وقت الفج�ر اضطربت نرج�س فقامت إليها
عمت�ي قال�ت :فأدخلت ي�دي إىل ثياهبا ووق�ع عيل نوم عظي�م ،فام أدري فيما كان مني غري
أين رأي�ت املولود عىل يدي ،فأتيت به أب�ا حممد وهو خمتون مفروغ منه ،فأخذه وأمر يده عىل
ظهره وعينه ،وأدخل لس�انه يف فيه ،وأذن يف أذنه وقام يف األخرى ثم رده ايل ،وقال :يا عمة

إذهب�ي ب�ه اىل أمه ،قالت :فذهبت ب�ه فقبلته ورددته إليه .ثم رفع حجاب بيني وبني س�يدي
أيب حمم�د فانس�فر عنه وحده ،فقلت يا س�يدي ما فعل املولود؟ فقال أخ�ذه من هو أحق به،
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فإذا كان يوم الس�ابع فأتنا .قالت :فجئت إليه يف اليوم الس�ابع ،فإذا املولود بني يديه يف ثياب
صف�ر وعليه من البه�اء والنور ما أخذ بمجامع قلبي ،فقلت :س�يدي هل عندك من علم يف

ه�ذا املول�ود املبارك فتلقيه ايل ،فقال :يا عمة ،هذا املنتصر ألولياء اهلل ،املنتقم من أعداء اهلل،

ال�ذي يأخ�ذ اهلل بث�أره ،وجيمع به ألفتنا ،هذا ال�ذي برشنا به ودللنا علي�ه قالت :فخررت هلل
س�اجدة ش�كر ًا على ذلك .قالت :ث�م كنت أت�ردد اىل أيب حممد فلا أراه ،فقلت ل�ه يوم ًا :يا

موالى ما فعل سيدنا ومنتظرنا؟فقال أودعناه الذي استودعته أم موسى ابنها».

ويف كمال الدي�ن« :507/عن أمحد بن إبراهيم قال :دخلت على حكيمة بنت حممد بن عيل

الرضا ،أخت أيب احلسن صاحب العسكر^يف سنه اثنتني وستني ومائتني فكلمتها من وراء

حجاب وس�ألتها عن دينها ،فس�مت يل من تأتم هبم ،ثم قالت :واحلجة ابن احلس�ن بن عيل

فس�مته ،فقلت هلا:جعلن�ي اهلل فداك معاين� ًة أو خرب ًا؟ فقالت خرب ًا ع�ن أيب حممد× كتب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

به إىل أمه ،فقلت هلا :فأين الولد؟ فقالت :مس�تور ،فقلت :إىل من تفزع الش�يعة؟ فقالت إىل
اجل�دة أم أيب حمم�د× ،فقلت هل�ا :أقتدي بمن وصيت�ه إىل امرأة؟ فقالت :اقتدا ًء باحلسين
ب�ن علي ف�إن احلسين ب�ن علي×أوىص إىل أخته زين�ب بن�ت علي يف الظاهر ،ف�كان ما
خيرج عن عيل بن احلسين من علم ينس�ب إىل زينب ستر ًا عىل عيل بن احلسين ،ثم قالت:

إنك�م ق�وم أصح�اب أخب�ار أما رويت�م أن التاس�ع من ولد احلسين ب�ن عيل يقس�م مرياثه
وهو يف احلياة».

وروى يف كمال الدي�ن« :517/2:عن حممد بن علي بن أمحد البزرجي ،أن أحد اهلاش�ميني

أمر جاريته املسنة أن تروي فقالت إن سيدهتا قالت هلا :إمضـي إىل دار احلسن بن عيل فقويل
حلكيمة :تعطينا ش�يئ ًا نستش�في به ملولودنا هذا ،فلام مضيت وقلت كام قال يل موالي ،قالت
حكيمة :إيتوين بامليل الذي كحل به املولود الذي ولد البارحة ،تعني ابن احلسن بن عيل×

فأتي�ت بمي�ل فدفعت�ه إيل ،ومحلته إىل م�واليت فكحلت به املول�ود فعويف ،وبق�ي عندنا وكنا

نستشفي به ثم فقدناه».

وروى الط�ويس يف الغيب�ة« :144/ع�ن أمحد بن بالل بن داود الكات�ب ،وكان عامي ًا بمحل

م�ن النص�ب ألهل البيت^يظهر ذلك وال يكتمه ،قال :كان�ت دورنا برس من رأى مقابل
716

دار اب�ن الرضا يعني أبا حممد احلس�ن ب�ن عيل ،فغبت عنها دهر ًا طويل ً
ا إىل قزوين وغريها،

ث�م قيض يل الرج�وع إليها ،فلام وافيتها وق�د كنت فقدت مجيع من خلفته م�ن أهيل وقرابايت
إال عج�وز ًا كان�ت ربتني ،وهلا بنت معها ،وكانت من طبع األول مس�تورة صائنة ،الحتس�ن
الكذب ،وكذلك موليات لنا بقني يف الدار ،فأقمت عندهن أيام ًا ثم عزمت اخلروج ،فقالت

العجوزة :كيف تستعجل اإلنرصاف وقد غبت زمان ًا؟ فأقم عندنا لنفرح بمكانك ،فقلت هلا
على جهة اهل�زؤ :أريد أن أصري إىل كربالء ،وكان الناس للخروج يف النصف من ش�عبان أو
لي�وم عرفة ،فقالت :يا بني أعيذك باهلل أن تس�تهني بما ذكرت ،أو تقوله عىل وجه اهلزؤ ،فإين

أحدثك بام رأيته يعني بعد خروجك من عندنا بسنتني :كنت يف هذا البيت نائمة بالقرب من
الدهلي�ز ومعي ابنتي وأنا بين النائمة واليقظانة ،إذ دخل رجل حس�ن الوجه نظيف الثياب

طي�ب الرائحة فقال :يا فالنة جييئك الس�اعة من يدع�وك يف اجلريان ،فال متتنعي من الذهاب

مع�ه وال خت�ايف ففزعت فنادي�ت ابنتي ،وقلت هلا هل ش�عرت بأحد دخ�ل البيت؟ فقالت:
ال ،فذك�رت اهلل وق�رأت ونمت ،فج�اء الرجل بعينه وقال يل :مث�ل قوله ،ففزعت وصحت
بابنت�ي فقال�ت :مل يدخل البي�ت فاذكري اهلل وال تفزع�ي ،فقرأت ونمت فلما كان يف الثالثة
ج�اء الرجل وقال :يا فالنة ق�د جاءك من يدعوك ويقرع الباب فاذهبي معه ،وس�معت دق

الب�اب فقمت وراء الباب وقلت :من هذا؟ فقال :إفتحي وال ختايف ،فعرفت كالمه وفتحت
الباب فإذا خادم معه إزار فقال :حيتاج إليك بعض اجلريان حلاجة مهمة ،فادخيل ولف رأيس

باملالءة وأدخلني الدار وأنا أعرفها فإذا بش�قاق مش�دودة وس�ط ال�دار ورجل قاعد بجنب

الش�قاق ،فرفع اخلادم طرفه فدخلت ،وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة قاعدة خلفها كأهنا
تقبلها ،فقالت املرأة تعينيننا فيام نحن فيه ،فعاجلتها بام يعالج به مثلها ،فام كان إال قليال حتى
س�قط غالم فأخذته على كفي وصحت :غالم غالم! وأخرجت رأيس من طرف الش�قاق،

أبرش الرجل القاعد ،فقيل يل ال تصيحي ،فلام رددت وجهي إىل الغالم قد كنت فقدته من كفي
فقالت يل املرأة القاعدة :التصيحي! وأخذ اخلادم بيدي ولف رأيس باملالءة ،وأخرجني من

الدار وردين إىل داري وناولني رصة وقال :الختربي بام رأيت أحد ًا ،فدخلت الدار ورجعت
إىل ف�رايش يف ه�ذا البيت وابنتي نائمة فأنبهتها وس�ألتها هل علم�ت بخروجي ورجوعي؟
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فقال�ت :ال .وفتح�ت الرصة يف ذل�ك الوقت وإذا فيها عرشة دنانري ع�دد ًا ،وما أخربت هبذا

أحد ًا ،إال يف هذا الوقت ملا تكلمت هبذا الكالم عىل حد اهلزؤ فحدثتك إش�فاق ًا عليك ،فإن

هل�ؤالء القوم عند اهلل عز وجل ش�أن ًا ومنزلة ،وكل ما يدعونه ح�ق! قال :فعجبت من قوهلا
ورصفته إىل السخرية واهلزء ،ومل أسأهلا عن الوقت غري أين أعلم يقين ًا أين غبت عنهم يف سنة

ني�ف ومخسين ومائتني ،ورجع�ت إىل رس من رأى يف وقت أخربتن�ي العجوزة هبذا اخلرب يف
سنة إحدى وثامنني ومائتني ،يف وزارة عبد اهلل بن سليامن ملا قصدته ،قال حنظلة فدعوت بأيب
الفرج املظفر بن أمحد حتى سمع معي هذا اخلرب».

ويف ه�ذا اخلبر دالل� ٌة عىل إرهاب الس�لطة وجتسس�ها ،وحساس�يتها من والدة الثاين عش�ـر

صل�وات اهلل علي�ه .ودالل ٌة على أن زيارة قرب احلسين×كانت ظاهرة ش�عبية يف ش�عبان ويف
عرف�ة ،وأن زوار قربه×من س�امراء كانوا كثرة ،وذلك رغم منع املت�وكل وغريه من ملوكهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

من زيارته ،وهدم القرب الرشيف..الخ.

كام أن فيه داللة عىل أن اإلمام العس�كري×أراد أن يطلع عىل والدة املهدي×نس�اء يثق

بكتامهن�ن كهذه العج�وز التي دعاها لتكون مع عمته حكيمة فنفعه�ا اهلل بربكته .ودالل ًة عىل أن

كبار موظفي الدولة كصاحب اخلرب ابن بالل كانوا نواصب ،وأنه أراد بعد س�نني أن يتقرب اىل
شيعي فروى له اخلرب ..الخ.

تشرف سعد بن عبداهلل األشعري بلقاء اإلمام المهدي×
كمال الدي�ن« :454/2:ع�ن أمحد بن مرسور ،عن س�عد ب�ن عبد اهلل األش�عري قال :كنت
ام�ر ًء لهَ ِ ج ًا بجمع الكتب املش�تملة عىل غوام�ض العلوم ودقائقها ،ك َِلف ًا باس�تظهار ما يصح
يل من حقائقها ،مغرم ًا بحفظ مش�تبهها ومس�تغلقها ،ش�حيح ًا عىل ما أظفر به من معضالهتا
ومشكالهتا ،متعصب ًا ملذهب اإلمامية ،راغب ًا عن األمن والسالمة يف انتظار التنازع والتخاصم

والتعدي إىل التباغض والتشاتم ،معيب ًا للفرق ذوي اخلالف ،كاشف ًا عن مثالب أئمتهم ،هتاك ًا
حلج�ب قادهتم .إىل أن بليت بأش�د النواصب منازعة ،وأطوهلم خماصم�ة ،وأكثرهم جدالً،

وأش�نعهم سؤاالً وأثبتهم عىل الباطل قدم ًا ،فقال ذات يوم وأنا أناظره :تب ًا لك وألصحابك
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ي�ا س�عد ،إنكم معرش الرافض�ة تقصدون املهاجري�ن واألنصار بالطع�ن عليهام ،وجتحدون

م�ن رس�ول اهلل واليتهما وإمامتهام .هذا الصديق ال�ذي فاق مجيع الصحابة برشف س�ابقته،

أما علمتم أن رسول اهلل ما أخرجه مع نفسه إىل الغار ،إال عل ًام منه أن اخلالفة له من بعده وأنه
هو املقلد ألمر التأويل وامللقى إليه أزمة األمة ،وعليه املعول يف ش�عب الصدع ومل الش�عث

وس�د اخلل�ل ،وإقامة احلدود ،وترسي�ب اجليوش لفتح بالد الرشك ،وكام أش�فق عىل نبوته،
أش�فق عىل خالفته ،إذ ليس من حكم اإلس�تتار والتواري أن يروم اهلارب من الرش مساعدة

إىل مكان يستخفي فيه ،وملا رأينا النبي متوجه ًا إىل اإلنجحار ومل تكن احلال توجب استدعاء

املساعدة من أحد ،استبان لنا قصد رسول اهلل بأيب بكر للغار للعلة التي رشحناها .وإنام أبات

علي ًا عىل فراشه ملا مل يكن يكرتث به ،ومل حيفل به الستثقاله ،ولعلمه بأنه إن قتل مل يتعذر عليه
نصب غريه مكانه للخطوب التي كان يصلح هلا .قال س�عد :فأوردت عليه أجوبة ش�تى ،فام
زال يعقب كل واحد منها بالنقض والرد عيل ،ثم قال :يا سعد ودونكها أخرى بمثلها ختطم

أنوف الروافض :ألستم تزعمون أن الصديق املربأ من دنس الشكوك والفاروق املحامي عن

بيضة اإلسلام ،كان يرسان النفاق ،واستدللتم بليلة العقبة ،أخربين عن الصديق والفاروق

أس�لام طوعا أو كره ًا؟ قال س�عد :فاحتلت لدفع هذه املس�ألة عني خوف ًا من اإللزام وحذرا
من أين إن أقررت له بطوعهام لإلسلام احتج بأن بدء النفاق ونش�أته يف القلب اليكون إال

عند هبوب روائح القهر والغلبة ،وإظهار البأس الشديد يف محل املرء عىل من ليس ينقاد إليه
ََ
َُ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
ْ
ََ َ
اهلل َو ْح َد ُه َوكف ْرنا مِ َبا ك ّنا ِب ِه ُمش ِ���ر ِك نَي .فل ْم
ب
ا
ن
قلبه ،نحو قول اهلل تعاىل :فلما رأوا بأس���نا قالوا آم ِ ِ
مَ َ ْ
ُ َ
َيك َي ْنف ُع ُه ْم ِإ َميانهُ ُ ْم َّلا َرأ ْوا َبأ َس َ���نا ..وإن قلت :أس�لام كره ًا كان يقصدين بالطعن ،إذ مل تكن
ثمة سيوف منتضاة كانت ترهيام البأس.
ق�ال س�عد :فصدرت عن�ه مزور ًا قد انتفخت أحش�ائي م�ن الغضب ،وتقط�ع كبدي من

الك�رب ،وكن�ت قد اختذت طوم�ار ًا وأثبت في�ه نيف ًا وأربعني مس�ألة من صعاب املس�ائل،

مل أج�د هل�ا جميب� ًا لعىل أن أس�أل عنه�ا خبري أه�ل بل�دي أمحد بن إس�حاق صاح�ب موالنا

أيب حمم�د× ،فارحتل�ت خلفه وق�د كان خرج قاصد ًا نح�و موالنا برس م�ن رأى ،فلحقته
يف بع�ض املن�ازل فلام تصافحن�ا قال :بخري حلاقك يب ،قلت :الش�وق ثم العادة يف األس�ئلة.
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ق�ال :ق�د تكافينا عىل ه�ذه اخلطة الواحدة ،فقد ب�رح يب القرم إىل لق�اء موالنا أيب حممد×

وأنا أريد أن أس�أله عن معاضل يف التأويل ومش�اكل يف التنزيل ،فدونكها الصحبة املباركة،

فإهنا تقف بك عىل ضفة بحر ال تنقيض عجائبه ،وال تفنى غرائبه ،وهو إمامنا.

فوردن�ا رس من رأى فانتهينا منها إىل باب س�يدنا فاس�تأذنا ،فخرج علين�ا اإلذن بالدخول

عليه وكان عىل عاتق أمحد بن إس�حاق جراب ،قد غطاه بكس�اء طربي فيه مائة وستون رصة

من الدنانري والدراهم ،عىل كل رصة منها ختم صاحبها.

قال س�عد :فام شبهت وجه موالنا أيب حممد×حني غشينا نور وجهه إال ببدر قد استوىف

م�ن ليالي�ه أربع ًا بعد عشر ،وعىل فخذه األيمن غالم يناس�ب املشتري يف اخللق�ة واملنظر،
على رأس�ه فرق بني وفرتني كأنه ألف بني واوين ،وبني ي�دي موالنا رمانة ذهبية تلمع بدائع
نقوش�ها وس�ط غرائ�ب الفص�وص املركبة عليها ،ق�د كان أهداه�ا إليه بعض رؤس�اء أهل

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

البصرة ،وبيده قلم إذا أراد أن يس�طر به عىل البياض ش�يئ ًا قب�ض الغالم عىل أصابعه ،فكان

موالنا يدحرج الرمانة بني يديه ويش�غله بردها ،كيال يصده عن كتابة ما أراد ،فس�لمنا عليه

فألط�ف يف اجل�واب ،وأومأ إلينا باجللوس فلام فرغ من كتبة البي�اض الذي كان بيده ،أخرج
أمحد بن إس�حاق جرابه من طي كس�ائه ،فوضعه بني يديه ،فنظر اهلادي×إىل الغالم وقال

له :يا بني فض اخلاتم عن هدايا شيعتك ومواليك ،فقال :يا موالي أجيوز أن أمد يد ًا طاهرة
إىل هدايا نجس�ة ،وأموال رجس�ة ،قد ش�يب أحلها بأحرمها؟ فقال موالي :يا ابن إسحاق،

إس�تخرج م�ا يف اجل�راب ليميز ما بني احلالل واحل�رام منها ،فأول رصة ب�دأ أمحد بإخراجها
قال الغالم :هذه لفالن بن فالن من حملة كذا بقم ،يش�تمل عىل اثنني وس�تني دينار ًا ،فيها من

ثمن حجرية باعها صاحبها ،وكانت إرث ًا له عن أبيه مخس�ة وأربعون دينار ًا ومن أثامن تس�عة

أث�واب أربع�ة عرش دينار ًا ،وفيها من أج�رة احلوانيت ثالثة دنانري! فق�ال موالنا :صدقت يا

بنيُ ،د َّل الرجل عىل احلرام منها ،فقال× :فتش عن دينار رازي الس�كة ،تارخيه س�نة كذا،
ق�د انطم�س من نص�ف إحدى صفحتيه نقش�ه ،وقراضة آملي�ة وزهنا ربع دين�ار ،والعلة يف
حتريمه�ا أن صاح�ب هذه الرصة وزن يف ش�هر كذا من س�نة كذا عىل حائ�ك من جريانه من

الغ�زل َمنّ ًا ورب�ع َم ّن ،فأتت عىل ذلك مدة ويف انتهائها قيض لذلك الغزل س�ارق ،فأخرب به
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احلائ�ك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك من ًا ونصف َم ٍّن غ�زالً أدق ،مما كان دفعه إليه،
واختذ من ذلك ثوب ًا ،كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه!

فلام فتح رأس الرصة ،صادف رقعة يف وسط الدنانري باسم من أخرب عنه ،وبمقدارها عىل

حس�ب م�ا قال! واس�تخرج الدينار والقراضة بتل�ك العالمة .ثم أخ�رج رصة أخرى فقال

الغالم :هذه لفالن بن فالن من حملة كذا بقم ،تشتمل عىل مخسني دينار ًا الحيل لنا ملسها .قال:
وكيف ذاك؟ قال :ألهنا من ثمن حنطة حاف صاحبها عىل أكاره يف املقاسمة ،وذلك أنه قبض

حصت�ه منها بكي�ل واف ،وكان ما حص األكار بكيل بخس! فق�ال موالنا :صدقت يا بني.
ثم قال :يا أمحد بن إس�حاق إمحلها بأمجعها لرتدها أو تويص بردها عىل أرباهبا ،فال حاجة

لنا يف شئ منها ،وائتنا بثوب العجوز .قال أمحد :وكان ذلك الثوب يف حقيبة يل فنسيته.

فلما انرصف أمحد بن إس�حاق ليأتيه بالثوب ،نظر إ َّيل موالنا أب�و حممد×فقال :ما جاء

بك يا س�عد؟ فقلت :ش�وقني أمحد بن إس�حاق عىل لقاء موالنا ،قال :واملس�ائل التي أردت
أن تس�أله عنها؟ قلت :عىل حاهلا يا موالي! قال :فس�ل قرة عيني وأومأ إىل الغالم! فقال يل

الغالم :سل عام بدا لك منها ،فقلت له :موالنا وابن موالنا إنا روينا عنكم أن رسول اهلل‘
جعل طالق نس�ائه بيد أمرياملؤمنني×حتى أرسل يوم اجلمل إىل عائشة :إنك قد أرهجت

عىل اإلسالم وأهله بفتنتك ،وأوردت بنيك حياض اهلالك بجهلك ،فإن كففت عني غربك
وإال طلقتك ،ونس�اء رس�ول اهلل‘قد كان طالقهن وفاته ،قال :م�ا الطالق؟ قلت :ختلية

الس�بيل ،قال :فإذا كان طالقهن وفاة رس�ول اهلل‘قد خليت هلن الس�بيل ،فلم الحيل هلن
األزواج؟ قل�ت :ألن اهلل تب�ارك وتع�اىل ح�رم األزواج عليهن ،قال :كي�ف وقد خىل املوت

سبيلهن؟ قلت :فأخربين يا ابن موالي عن معنى الطالق الذي فوض رسول اهلل‘حكمه
إىل أمرياملؤمنني×؟ قال :إن اهلل تقدس اس�مه عظم شأن نساء النبي‘فخصهن برشف
األمهات ،فقال رسول اهلل :يا أبا احلسن إن هذا الرشف باق هلن ما دمن هلل عىل الطاعة فأيتهن

عصت اهلل بعدي باخلروج عليك فأطلق هلا يف األزواج ،وأسقطها من رشف أمومة املؤمنني.
قل�ت :فأخربين عن الفاحش�ة املبينة الت�ي إذا أتت املرأة هبا يف عدهتا ح�ل للزوج أن خيرجها
من بيته؟ قال :الفاحش�ة املبينة وهي الس�حق دون الزنا ،فإن املرأة إذا زنت وأقيم عليها احلد
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لي�س مل�ن أرادها أن يمتنع بع�د ذلك من التزوج هبا ألجل احلد ،وإذا س�حقت وجب عليها

الرج�م والرج�م خزي ،ومن قد أم�ر اهلل برمجه فقد أخزاه ومن أخزاه فق�د أبعده ومن أبعده
َ َْ
فليس ألحد أن يقربه .قلت :فأخربين يا ابن رس�ول اهلل عن أمر اهلل لنبيه موس�ى× :فاخل ْع
َ ْ َ ْ َ َّ َ
���ك ب ْال َو ِاد مْ ُ
ال َق َّدس ُط ً
وى ،فإن فقهاء الفريقين يزعمون أهنا كانت من إهاب امليتة؟
نعلي���ك ِإن ِ
ِ
فقال× :من قال ذلك فقد افرتى عىل موس�ى× واس�تجهله يف نبوته ،ألنه ما خال األمر
فيه�ا من خطيئتني ،إما أن تكون صالة موس�ى فيهام جائ�زة أو غري جائزة ،فإن كانت صالته
جائزة جاز له لبس�هام يف تلك البقعة ،وإن كانت مقدس�ة مطهرة فليس�ت بأقدس وأطهر من

الصلاة ،وإن كان�ت صالته غير جائزة فيهام ،فقد أوجب عىل موس�ى أن�ه مل يعرف احلالل

م�ن احل�رام ،وما علم ما جت�وز فيه الصالة وما مل جت�ز ،وهذا كفر .قل�ت :فأخربين يا موالي
ع�ن التأويل فيهام .قال :إن موس�ى ناج�ى ربه بالواد املقدس فقال :ي�ا رب إين قد أخلصت

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ل�ك املحب�ة مني ،وغس�لت قلبي عمن س�واك ،وكان ش�ديد احل�ب ألهله فق�ال اهلل تعاىل:

إخل�ع نعلي�ك ،أي إنزع حب أهلك من قلبك إن كانت حمبت�ك يل خالصة ،وقلبك من امليل

إىل من سواي مغسوالً.

قلت :فأخربين يا ابن رسول اهلل عن تأويل«كهيعص»؟ قال :هذه احلروف من أنباء الغيب

أطل�ع اهلل عليه�ا عبده زكري�ا ،ثم قصها عىل حممد‘وذلك أن زكريا س�أل رب�ه أن يعلمه

أسماء اخلمس�ة فأهبط عليه جربئيل فعلم�ه إياها ،فكان زكريا إذا ذكر حمم�د ًا وعلي ًا وفاطمة
رسي عنه مهه وانجىل كربه ،وإذا ذكر احلسني خنقته العربة ،ووقعت عليه
واحلسن واحلسني
َ
البه�رة! فقال ذات يوم :يا إهلي ما بايل إذا ذكرت أربع ًا منهم تس�ليت بأسمائهم من مهومي،
وإذا ذكرت احلسين تدم�ع عيني وتثور زفريت؟ فأنبأه اهلل تعاىل ع�ن قصته ،وقال :كهيعص،

فالكاف إسم كربال ،واهلاء هالك العرتة ،والياء يزيد وهو ظامل احلسني× ،والعني عطشه،
والص�اد صبره ،فلام س�مع ذلك زكري�ا مل يفارق مس�جده ثالثة أي�ام ومنع فيه�ا الناس من
الدخ�ول عليه ،وأقب�ل عىل البكاء والنحي�ب وكانت ندبته :إهلي أتفجع خير خلقك بولده
إهل�ي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه ،إهلي أتلبس علي� ًا وفاطمة ثياب هذه املصيبة ،إهلي أحتل

كرب�ة هذه الفجيعة بس�احتهام؟! ث�م كان يقول :اللهم ارزقني ولد ًا تقر ب�ه عيني عىل الكرب،
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واجعله وارث ًا وصي ًا واجعل حملة مني حمل احلسين ،فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ،ثم افجعني به

كام تفجع حممد ًا حبيبك بولده! فرزقه اهلل حييى وفجعه به ،وكان محل حييى س�تة أش�هر ومحل
احلسني× كذلك ،وله قصة طويلة .قلت :فأخربين يا موالي عن العلة التي متنع القوم من

اختيار إمام ألنفسهم؟

قال :مصلح أو مفسد؟ قلت :مصلح ،قال :فهل جيوز أن تقع خريهتم عىل املفسد بعد أن ال

يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد ؟ قلت :بىل ،قال :فهي العلة ،وأوردها لك

بربهان ينقاد له عقلك أخربين عن الرس�ل الذين اصطفاه�م اهلل تعاىل وأنزل عليهم الكتاب

وأيده�م بالوح�ي والعصم�ة ،إذ ه�م أعالم األم�م وأه�دى إىل اإلختيار منهم مثل موس�ى

وعيس�ى× ،هل جيوز مع وفور عقلهام وكامل علمهام إذا مها باإلختيار أن يقع خريهتام عىل
املناف�ق ومه�ا يظنان أنه مؤمن؟ قلت :ال ،فقال :هذا موس�ى كليم اهلل م�ع وفور عقله وكامل

علمه ونزول الوحي عليه ،اختار من أعيان قومه ووجوه عس�كره مليقات ربه س�بعني رج ً
ال
ْ
ممن ال يشك يف إيامهنم وإخالصهم ،فوقعت خريته عىل املنافقني! قال اهلل تعاىلَ :واخ َت َار ُم ىَوس
َ َ ْ َ ً َ َ َ َ هْ ُ ُ َّ َ ُ
َ
ً َ
َ ْ ُ ْ َ َ ّىَ َ
اعقة
ق ْو َم ُ���ه َس ْ���ب ِع نَي َر ُجال مِ ِليقا ِت َنا..اىل قوله:ل
���ن نؤ ِم َن لك َحت ن َ���ر ى اهَّلل جهرة..فأخذتم الص ِ
ُ ْ
ِبظل ِم ِه ْ���م ..فلام وجدن�ا اختيار من قد اصطف�اه اهلل للنبوة واقع ًا عىل األفس�د دون األصلح،
وه�و يظن أنه األصلح دون األفس�د ،علمنا أن ال اختي�ار إال ملن يعلم ماختفي الصدور ،وما
تك�ن الضامئر وتتصرف عليه الرسائر ،وأنه ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع
خرية األنبياء عىل ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الصالح.

ثم قال موالنا :يا س�عد ،وحني ادعى خصمك أن رس�ول اهلل‘ملا أخرج مع نفسه خمتار

ه�ذه األمة إىل الغ�ار إال عل ًام منه أن اخلالفة له من بعده ،وأنه هو املقلد أمور التأويل وامللقى
إلي�ه أزمة األمة ،وعليه املعول يف مل الش�عث وس�د اخللل وإقامة احل�دود وترسيب اجليوش

لفت�ح بلاد الكف�ر ،فكام أش�فق عىل نبوته أش�فق عىل خالفت�ه إذ مل يكن من حكم اإلس�تتار
والت�واري أن ي�روم اهلارب من الرش مس�اعدة من غريه إىل مكان يس�تخفي في�ه ،وإنام أبات

علي� ًا على فراش�ه ملا مل يكن يكرتث له ومل حيفل به الس�تثقاله إياه وعلمه أن�ه إن قتل مل يتعذر
علي�ه نصب غريه مكان�ه للخطوب التي كان يصل�ح هلا .فهال نقضت علي�ه دعواه بقولك:
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أليس قال رسول اهلل‘ :اخلالفة بعدي ثالثون سنة ،فجعل هذه موقوفة عىل أعامر األربعة
الذين هم اخللفاء الراش�دون يف مذهبكم؟ فكان ال جيد بد ًا من قوله لك :بىل ،قلت :فكيف
تقول حينئذ :أليس كام علم رسول اهلل‘أن اخلالفة من بعده أليب بكر ،علم أهنا من بعد أيب
بكر لعمر ،ومن بعد عمر لعثامن ،ومن بعد عثامن لعيل؟ فكان أيض ًا ال جيد بد ًا من قوله لك:

نعم ،ثم كنت تقول له :فكان الواجب عىل رسول اهلل‘أن خيرجهم مجيع ًا عىل الرتتيب إىل
الغار ،ويش�فق عليهم كام أش�فق عىل أيب بكر ،واليس�تخف بقدر هؤالء الثالثة برتكه إياهم

وختصيصه أبا بكر وإخراجه مع نفسه دوهنم!

وملا قال :أخربين عن الصديق والفاروق أسلام طوع ًا أو كره ًا؟ مل َ مل ْ تقل له :بل أسلام طمع ًا

وذلك بأهنام كانا جيالس�ان اليهود ويس�تخرباهنم عام كانوا جيدون يف التوراة ويف سائر الكتب

املتقدمة الناطقة باملالحم ،من حال إىل حال ،من قصة حممد‘ومن عواقب أمره ،فكانت

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اليه�ود تذكر أن حممد ًا يس�لط عىل العرب كام كان بختنرص س�لط عىل بن�ي إرسائيل ،وال بد
ل�ه من الظفر بالعرب كام ظفر بختنرص ببن�ي إرسائيل ،غري أنه كاذب يف دعواه أنه نبي! فأ َت َيا
حممد ًا فساعداه عىل شهادة أال إله إال اهلل ،وبايعاه طمع ًا يف أن ينال كل واحد منهام من جهته

والي�ة بلد إذا اس�تقامت أموره واس�تتبت أحواله...كام أتى طلحة والزبير علي ًا×فبايعاه
وطم�ع كل واح�د منهما أن ينال من جهت�ه والية بلد ،فلام آيس�ا نكث�ا بيعته وخرج�ا عليه،

فرصع اهلل كل واحد منهام مرصع أشباههام من الناكثني.

قال س�عد :ثم قام موالنا احلس�ن ب�ن عيل اهلادي×للصالة مع الغلام فانرصفت عنهام

وطلبت أثر أمحد بن إس�حاق فاس�تقبلني باكي� ًا ،فقلت :ما أبطاك وأب�كاك؟ قال :قد فقدت

الثوب الذي سألني موالي إحضاره ،قلت :ال عليك فأخربه ،فدخل عليه مرسع ًا وانرصف

م�ن عنده متبسم ًا ،وهو يصلي عىل حممد وآل حمم�د ،فقلت :ما اخلرب؟ق�ال :وجدت الثوب
مبسوط ًا حتت قدمي موالنا يصيل عليه.

قال س�عد :فحمدن�ا اهلل تعاىل عىل ذلك وجعلن�ا نختلف بعد ذلك الي�وم إىل منزل موالنا

أيام� ًا فلا ن�رى الغالم بني يديه ،فلام كان ي�وم الوداع دخلت أنا وأمحد بن إس�حاق وكهالن
م�ن أه�ل بلدن�ا ،وانتصب أمحد بن إس�حاق بني يديه قائم ًا وقال :يا ابن رس�ول اهلل قد دنت
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الرحلة واش�تدت املحنة ،فنحن نس�أل اهلل تعاىل أن يصيل عىل املصطفى جدك وعىل املرتىض

أبيك وعىل س�يدة النس�اء أمك ،وعىل س�يدي ش�باب أهل اجلنة عمك وأبيك ،وعىل األئمة
الطاهري�ن م�ن بعدمها آبائك ،وأن يصيل عليك وعىل ول�دك ،ونرغب إىل اهلل أن يعيل كعبك

ويكب�ت ع�دوك ،وال جع�ل اهلل ه�ذا آخ�ر عهدنا م�ن لقائك .ق�ال :فلام قال ه�ذه الكلامت
ف يف
اس�تعرب موالنا حتى اس�تهلت دموعه وتقاطرت عرباته ،ثم قال :يا ابن إسحاق ال َت َك َّل ْ

فخر أمحد مغش�ي ًا عليه ،فلام أفاق قال:
دعائك ش�طط ًا ،فإنك مالق اهلل تعاىل يف صدرك هذاَّ ،

سألتك باهلل وبحرمة جدك إال رشفتني بخرقة أجعلها كفن ًا ،فأدخل موالنا يده حتت البساط
فأخرج ثالثة عرش درمه ًا فقال :خذها والتنفق عىل نفسك غريها ،فإنك لن تعدم ما سألت،
وإن اهلل تبارك وتعاىل لن يضيع أجر من أحسن عمالً.

قال س�عد :فلما انرصفنا بع�د منرصفنا من حرضة موالن�ا من حلوان عىل ثالثة فراس�خ،

ُح َّم أمحد بن إسحاق ،وثارت به علة صعبة أيس من حياته فيها ،فلام وردنا حلوان ونزلنا يف

بعض اخلانات ،دعا أمحد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطن ًا هبا ،ثم قال:تفرقوا عني
ه�ذه الليلة واتركوين وحدي ،فانرصفنا عنه ورجع كل واحد منا إىل مرقده .قال س�عد :فلام

حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فرتة ،ففتحت عيني فإذا أنا بكافور اخلادم خادم

موالنا أيب حممد×وهو يقول :أحسن اهلل باخلري عزاكم ،وجرب باملحبوب رزيتكم ،قد فرغنا
من غس�ل صاحبكم ومن تكفينه ،فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم حم ً
ال عند سيدكم ،ثم غاب

ع�ن أعينن�ا فاجتمعنا عىل رأس�ه بالبكاء والعوي�ل حتى قضينا حقه ،وفرغن�ا من أمره&».

ودالئل اإلمامة ،274/ونحوه اإلحتجاج ،461/2:وثاقب املناقب ،254/خمترص ًا ،وكذا اخلرائج ،481/1:وتأويل
اآليات ،299/1:وإرشاد القلوب ..421/1:الخ.

الزهري الذي تشرف برؤية اإلمام×
غيبة الطويس« :164/حممد بن يعقوب ،رفعه عن الزهري قال :طلبت هذا األمر طلب ًا شاق ًا

حت�ى ذهب يل فيه م�ال صالح ،فوقعت إىل العمري وخدمته ولزمته ،وس�ألته بعد ذلك عن

صاح�ب الزمان ،فقال يل :لي�س إىل ذلك وصول ،فخضعت فقال يل :بك�ر بالغداة فوافيت
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فاستقبلني ومعه شاب من أحسن الناس وجه ًا ،وأطيبهم رائحة ،هبيئة التجار ،ويف كمه شئ

كهيئ�ة التج�ار ،فلام نظرت إليه دنوت م�ن العمري ،فأومأ إيل فعدلت إليه وس�ألته فأجابني
ع�ن كل م�ا أردت ،ثم مر ليدخل الدار وكانت من ال�دور التي ال يكرتث هلا ،فقال العمري

إن أردت أن تس�أل س�ل ،فإنك ال تراه بعد ذا ،فذهبت ألس�أل فلم يسمع ،ودخل الدار وما
كلمن�ي بأكث�ر من أن ق�ال :ملعون ملعون من أخر العش�اء إىل أن تش�تبك النج�وم ،ملعون

ملعون من أخر الغداة إىل أن تقيض النجوم ،ودخل الدار».

من قصص الذين تشرفوا بلقائه×
يف ال�كايف ،519/1:ع�ن علي بن احلسين اليماين ،فيه قص�ة جميئه اىل س�امراء ،وترشف�ه بلقاء

اإلم�ام× .وكامل الدي�ن ،491/2:واهلداية الكربى ،72/واإلرش�اد،352/وتقريب املعارف .193/وكش�ف
الغمة ،242/3:عن اإلرشاد ،والبحار 329/51:و.330
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف الكايف «:331/1:عن أيب عبد اهلل بن صالح أنه رآه عند احلجر األسود والناس يتجاذبون

عليه وهو يقول :ما هبذا أمروا».

ومثل�ه اإلرش�اد ،350/واملس�تجاد 530/وعن�ه كش�ف الغم�ة ،240/3:والصراط املس�تقيم،240/2:

وتبصرة ال�ويل ،766/والبح�ار .60/52:ويف كامل الدي�ن ،493/2:عن أيب القاس�م بن أيب حلي�س ،يف كرامة رآها

م�ن اإلم�ام×يف س�امراء .وعي�ون املعج�زات ،144/واخلرائ�ج ،1131/3:وإثب�ات اهل�داة 674/3:و،699

ع�ن كامل الدين ،وعيون املعج�زات ،والبحار ،331/51:عن كامل الدين .ويف تنبي�ه اخلواطر ،303/2:عن الرشيف
عمر بن محزة ،ومشاهدته اإلمام×.

قصة محمد بن قولويه&

اخلرايج« :475/1:عن أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه قال :ملا وصلت بغداد يف سنة

تس�ع وثالثني «وثالث مائة» للحج وهي الس�نة التي ر َّد القرامط�ة فيها احلجر إىل مكانه من
البي�ت ،كان أكبر مه�ي الظفر بمن ينصب احلج�ر ،ألنه مضـى يف أثن�اء الكتب قصة أخذه،

وأن�ه ينصب�ه يف مكانه احلج�ة يف الزمان ،كام يف زم�ان احلجاج وضعه زي�ن العابدين×يف
مكان�ه فاس�تقر .فاعتلل�ت عل�ة صعبة خف�ت منها على نفسي ،ومل يتهيأ يل ما قص�دت له،
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فاس�تنبت املع�روف باب�ن هش�ام ،وأعطيت�ه رقع�ة خمتوم�ة ،أس�أل فيه�ا ع�ن م�دة عمري،

وه�ل تك�ون املني�ة يف ه�ذه العلة أم ال؟ وقل�ت :مهي إيصال ه�ذه الرقع�ة إىل واضع احلجر
يف مكان�ه وأخذ جواب�ه ،وإنام أندبك هلذا .قال فقال املعروف بابن هش�ام :ملا حصلت بمكة

و ُعزم عىل إعادة احلجر بذلت لس�دنة البيت مجل ًة متكنت معها من الكون بحيث أرى واضع
احلجر يف مكانه ،وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس .فكلام عمد إنسان لوضعه

اضط�رب ومل يس�تقم ،فأقبل غالم أس�مر اللون حس�ن الوج�ه ،فتناوله ووضع�ه يف مكانه،

فاس�تقام كأنه مل يزل عن�ه ،وعلت لذلك األصوات ،وانرصف خارج� ًا من الباب ،فنهضت
من مكاين أتبعه وأدفع الناس عني يمين ًا وشماالً ،حتى ظن يب اإلختالط يف العقل ،والناس
يفرجون يل وعيني ال تفارقه ،حتى انقطع عن الناس ،فكنت أرسع السير خلفه وهو يميش

عىل تؤده وال أدركه ،فلام حصل بحيث ال أحد يراه غريي ،وقف والتفت إ َّيل فقال :هات ما

معك فناولته الرقعة ،فقال من غري أن ينظر فيها :قل له ال خوف عليك يف هذه العلة ،ويكون
الز َمع حتى مل ُأطِ ْق حراك ًا وتركني وانصـرف!
عيل َّ
ما ال بد منه بعد ثالثني س�نة! قال :فوقع َّ
قال أبو القاس�م :فأعلمني هبذه اجلملة ،فلام كان س�نة تس�ع وس�تني اعتل أبو القاس�م فأخذ
ينظ�ر يف أم�ره وحتصي�ل جهازه إىل قبره ،وكتب وصيته واس�تعمل اجلد يف ذل�ك .فقيل له:

ما هذا اخلوف؟ وترجو أن يتفضل اهلل تعاىل بالسالمة فام عليك خموفة .فقال :هذه السنة التي

خوفت فيها ،فامت يف علته».

مليكة أم اإلمام المهدي من ذرية شمعون الصفا^
صح�ت الرواي�ة عندنا أن اهلل تعاىل جعل أم اإلمام املهدي×حفيدة قيصـر الروم ،وأن أمها

من ذرية شمعون الصفا× .وتقول روايتنا إن شمعون×سافر اىل روما مرات ،وآمنت عىل
ي�ده زوج�ة قيرص ،لكنه رجع اىل قومه ،وليس عندنا رواية ع�ن أوالده وبناته ومن بقي منهم يف

روم�ا وص�ار من أهله�ا .لكن ذكرت النصوص املس�يحية أن زوجته كانت مع�ه يف روما ،وأهنا

ُقتلت معه ،فمن القريب أن يكون له فيها ذرية.

ق�ال يف قص�ة احلض�ارة ««:»3944/4وحيدثن�ا لكتانتي�وس  Lactantiusعن ق�دوم بطرس
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إىل روم�ا يف عهد نريون ،وأكرب الظن أن الرس�ول زار روما عدة م�رات ..وتقول النصوص

القديم�ة إن زوجته قتلت معه وإنه أرغم أن يراها تس�اق للقت�ل» .فطبيعي أن يكون له أوالد

يف روم�ا وغريه�ا ،وأن تكون بع�ض بناته وحفيداته تزوجن يف روما ،وأن يكون مس�تواهن من
مستوى أبناء القيارصة.

روى يف إثبات اهلداة « »569/3عن الفضل بن شاذان&« :عن حممد بن عبد اجلبار قال قلت

لس�يدي احلس�ن بن عيل×:يا ابن رس�ول اهلل جعلن�ي اهلل فداك:أحب أن أعل�م من اإلمام
س�مي رسول اهلل
وحجة اهلل عىل عباده من بعدك؟فقال :إن اإلمام وحجة اهلل من بعدي ابني
ُّ
وكنِ ُّيه ،الذي هو خاتم حجج اهلل وآخر خلفائه .قلت :ممن هو يا ابن رسول اهلل؟ قال :من ابنة

ابن قيصـر ملك الروم .أال إنه سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة ،ثم يظهر».

أق�ول :س�ند الرواي�ة صحي�ح بامتي�از ،فق�د رواه�ا الفض�ل ب�ن ش�اذان الثق�ة ع�ن اإلم�ام

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اهلادي×بواس�طة واح�دة ،ه�و حمم�د ب�ن عب�د اجلب�ار ،وه�و ثق�ة .وه�ي ت�دل على أن
�وي الرواي�ة التالي�ة املفصل�ة،
وال�دة اإلمام×مليك�ة م�ن ذري�ة ش�معون الصف�ا× ،و ُت َق ِّ

والتي هي بنفسها صحيحة أيض ًا.

كيف جاء اهلل بمليكة الى اإلمام العسكري×؟
روى الص�دوق+يف كمال الدي�ن «« :»417/2ع�ن حمم�د بن بحر الش�يباين ق�ال :وردت

كربال س�نة س�ت وثامنين ومائتني ق�ال:وزرت قرب غريب رس�ول اهلل‘ ث�م انكفأت إىل
مدينة السالم متوجه ًا إىل مقابر قريش يف وقت قد تضـرمت اهلواجر وتوقدت السامئم ،فلام
وصلت منها إىل مش�هد الكاظم× واستنشقت نس�يم تربته املغمورة من الرمحة ،املحفوفة

بحدائ�ق الغفران ،أكببت عليها بعربات متقاطرة ،وزفرات متتابعة،وقد حجب الدمع طريف
عن النظر ،فلام رقأت العربة وانقطع النحيب ،فتحت برصي فإذا أنا بش�يخ قد انحنى صلبه

وتقوس منكباه ،وثفنت جبهته وراحتاه ،وهويقول آلخر معه عند القرب :يا ابن أخي لقد نال
عمك رشف ًا بام حمَ َّ َل ُه الس�يدان من غوامض الغيوب ورشائف العلوم ،التي مل حيمل مثلها إال
سلامن ،وقد أرشف عمك عىل استكامل املدة وانقضاء العمر ،وليس جيد يف أهل الوالية رج ً
ال
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يفضـ�ي إليه برسه .قلت :يا نفس اليزال العناء واملش�قة يناالن من�ك بإتعايب اخلف واحلافر
يف طل�ب العل�م ،وقد قرع س�معي من هذا الش�يخ لفظ ي�دل عىل علم جس�يم وأثر عظيم،
فقل�ت :أهيا الش�يخ ومن الس�يدان؟ ق�ال :النجامن املغيب�ان يف الثرى برس م�ن رأى .فقلت:

إين أقس�م بامل�واالة ورشف حمل هذين الس�يدين من اإلمام�ة والوراث�ة إين خاطب علمهام،

وطالب آثارمها وباذل من نفيس اإليامن املؤكدة عىل حفظ أرسارمها ،قال :إن كنت صادق ًا فيام
تقول ،فأحضـر ما صحبك من اآلثار عن َن َقلة أخبارهم ،فلام فتش الكتب وتصفح الروايات
منه�ا قال :صدقت ،أنا برش بن س�ليامن النخاس ،من ولد أيب أي�وب األنصاري ،أحد موايل
أيب احلس�ن وأيب حمم�د وجارمها بسر من رأى ،قل�ت :فأكرم أخاك ببعض ما ش�اهدت من
آثارمها ،قال:كان موالنا أبواحلس�ن عيل بن حممد العس�كري فقهني يف أمر الرقيق فكنت ال

أبتاع وال أبيع إال بإذنه ،فاجتنبت بذلك موارد الشبهات ،حتى كملت معرفتي فيه ،فأحسنت
الف�رق بين احلالل واحلرام .فبينام أن�ا ذات ليلة يف منزيل برس م�ن رأى ،وقد مىض هوي من

ٌ
رس�ول موالنا أيب احلس�ن
اللي�ل إذ قرع الباب قارع فعدوت مرسع ًا ،فإذا أنا بكافور اخلادم

عيل بن حممد‘يدعوين إليه ،فلبست ثيايب ودخلت عليه فرأيته حيدث ابنه أبا حممد وأخته

حكيمة من وراء السرت ،فلام جلست قال :يا بشـر إنك من ولد األنصار ،وهذه الوالية مل تزل

فيكم يرثها خلف عن سلف ،فأنتم ثقاتنا أهل البيت ،وإين مزكيك ومشـرفك بفضيلة تسبق

برس أطلعك عليه وأنفذك يف ابتياع أ َمة.
هبا شأو الشيعة يف املواالة هباٍّ :

فكت�ب كتاب ًا ملصق ًا بخط رومي ولغة رومية ،وطبع عليه بخامته ،وأخرج شس�تقة صفراء

فيه�ا مائت�ان وعش�ـرون دين�ار ًا فقال :خذه�ا وتوجه هبا إىل بغ�داد ،واحضـ�ر معربالفرات

ضح�وة ك�ذا ،فإذا وصل�ت إىل جانب�ك زواريق الس�بايا وبرزن اجل�واري منها ،فس�تحدق

هب�م طوائ�ف املبتاعني م�ن وكالء قواد بن�ي العباس ورشاذم م�ن فتيان الع�راق ،فإذا رأيت

ذل�ك ف�أرشف م�ن البع�د عىل املس�مى عمر ب�ن يزي�د النخ�اس ،عام�ة هن�ارك إىل أن يربز
للمبتاعين جاري�ة صفته�ا كذا وك�ذا ،البس�ة حريرتني صفيقتين ،متتنع من الس�فور وملس

املعرتض واإلنقياد ملن حياول ملس�ها ،ويش�غل نظره بتأمل مكاش�فها من وراء السترالرقيق،
فيضـرهب�ا النخ�اس فترصخ رصخة رومي�ة ،فأعلم أهنا تقول :واهتك ستراه ،فيقول بعض
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املبتاعين علي بثالث مائة دين�ار ًا ،فقد زادين العفاف فيه�ا رغبة ،فتق�ول بالعربية :لوبرزت
يف زي س�ليامن وعلى مث�ل رسيرملك�ه ما ب�دت يل في�ك رغبة ،فأش�فق عىل مال�ك ،فيقول

النخ�اس :فما احليل�ة وال ب�د م�ن بيع�ك .فتق�ول اجلارية :وم�ا العجل�ة وال بد م�ن اختيار
مبت�اع يس�كن قلب�ي إليه وإىل أمانت�ه وديانته ،فعند ذل�ك قم إىل عمر بن يزي�د النخاس وقل

ل�ه :إن مع�ي كتاب� ًا ملصق� ًا لبع�ض األرشاف كتب�ه بلغة رومي�ة وخط روم�ي ،ووصف فيه
كرم�ه ووف�اه ونبله وس�خاءهَ ،فن ِ
َاولهَْا لتتأمل منه أخلاق صاحبه ،فإن مال�ت إليه ورضيته،
فأنا وكيله يف ابتياعها منك.

ق�ال بشر ب�ن س�ليامن النخ�اس :فامتثل�ت مجي�ع م�ا َح�دَّ ُه يل م�والي أب�و احلس�ن×

يف أم�ر اجلاري�ة ،فلام نظ�رت يف الكتاب بكت بكاء ش�ديد ًا ،وقالت لعمر ب�ن زيد النخاس:

بعن�ي م�ن صاحب ه�ذا الكتاب ،وحلف�ت باملحرج�ة املغلظة إنه مت�ى امتنع م�ن بيعها منه
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أش�اح ُه يف ثمنها حتى اس�تقراألمر فيه عىل مقدار م�ا كان أصحبنيه
قتل�ت نفس�ها ،فام زلت
ُّ
موالي×من الدنانري يف الشس�تقة الصفراء ،فاس�توفاه مني وتسلمت منه اجلارية ضاحكة
مستبش�ـرة ،وانصـرف�ت هبا إىل حجريت التي كنت آوي إليه�ا ببغداد ،فام أخذها القرار حتى
أخرج�ت كت�اب موالها×من جيبها وه�ي تلثمه وتضعه عىل خده�ا ،وتطبقه عىل جفنها

ومتسحه عىل بدهنا ،فقلت تعجب ًا منها :أتلثمني كتاب ًا ،وال تعرفني صاحبه؟

قال�ت :أهيا العاج�ز الضعيف املعرفة بمح�ل أوالد األنبياء^ ،أعرين س�معك وفرغ يل

قلب�ك :أن�ا مليكة بنت يش�وعا بن قيرص مل�ك الروم ،وأمي م�ن ولد احلواريني تنس�ب إىل
ويص املس�يح ش�معون× ،أنبؤك العجب العجيب :إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من
ابن أخيه ،وأنا من بنات ثالث عرشة سنة ،فجمع يف قرصه من نسل احلواريني ومن القسيسني

والرهبان ثالث مائة رجل ومن ذوي األخطار سبع مائة رجل ،ومجع من أمراء األجناد وقواد

العس�اكر ونقباء اجليوش وملوك العشائر أربعة آالف ،وأبرز من هبوملكه عرش ًا مصوغ ًا من
أصن�اف اجلواهر ،إىل صحن القرص فرفعه فوق أربعني مرقاة ،فلام صعد ابن أخيه وأحدقت

به الصلبان ،وقامت األساقفة ُعكَّف ًا ونُشـرت أسفار اإلنجيل ،تسافلت الصلبان من األعايل
فلصقت باألرض ،وتقوضت األعمدة فاهنارت إىل القرار ،وخر الصاعد من العرش مغشي ًا
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عليه! فتغريت ألوان األساقفة وارتعدت فرائصهم ،فقال كبريهم جلدي :أهيا امللك أعفنا من

مالق�اة هذه النح�وس الدالة عىل زوال هذا الدين املس�يحي واملذهب امللكاين ،فتطري جدي
من ذلك تطري ًا ش�ديد ًا ،وقال لألس�اقفة :أقيموا هذه األعمدة وارفعوا الصلبان ،واحرضوا

أخا هذا املدبر العاثر املنكوس جده ،ألزوج منه هذه الصبية فيدفع نحوس�ه عنكم بس�عوده،

فلما فعل�وا ذلك حدث على الثاين ما حدث على األول! وتفرق الناس وق�ام جدي قيصـر
يت يف تلك الليلة كأن املس�يح وش�معون وعدة
مغت ًام ودخل قصـره ،وأرخيت الس�تور! ُفأ ِر ُ
م�ن احلواريني ،ق�د اجتمعوا يف قرص جدي ونصبوا فيه منرب ًا يباري السماء عل�و ًا وارتفاع ًا،

يف املوض�ع ال�ذي كان جدي نصب فيه عرش�ه ،فدخل عليهم حمم�د ‘مع فتية وعدة من
بنيه ،فيقوم إليه املسيح×فيعتنقه فيقول :يا روح اهلل إين جئتك خاطب ًا من وصيك شمعون
فتاته مليكة البني هذا ،وأومأ بيده إىل أيب حممد صاحب هذا الكتاب فنظر املسيح إىل شمعون

فقال له :قد أتاك الرشف فصل رمحك برحم رسول اهلل‘قال :قد فعلت ،فصعد ذلك املنرب
وخطب حممد‘وزوجني ،وشهد املسيح×وشهد بنوحممد واحلواريون ،فلام استيقظت

أرسها يف نفيس
م�ن نومي أش�فقت أن أقص هذه الرؤيا عىل أيب وج�دي خمافة القتل ،فكنت ُّ
وال أبدهي�ا هل�م.ورضب ص�دري بمحب�ة أيب حممد حت�ى امتنعت م�ن الطعام والش�ـراب،

وضعفت نفيس ودق ش�خيص ومرضت مرض ًا ش�ديد ًا ،فام بقي من مدائن الروم طبيب إال

أحرضه جدي وسأله عن دوائي ،فلام َّبر َح به اليأس قال:يا قرة عيني فهل ختطر ببالك شهوة
عيل مغلقة ،فلوكشفت العذاب
فأزودكها يف هذه الدنيا؟ فقلت :يا جدي أرى أبواب الفرج َّ

عمن يف س�جنك من أسارى املس�لمني ،وفككت عنهم األغالل وتصدقت عليهم ومننتهم
باخلالص ،لرجوت أن هيب املسيح وأمه يل عافية وشفاء.

فلما فع�ل ذلك جدي جتلدت يف إظهار الصحة يف بدين ،وتناولت يسير ًا من الطعام فَسرُ َّ
بذلك جدي ،وأقبل عىل إكرام األس�ارى وإعزازهم ،فرأيت أيض ًا بعد أربع ليال كأن س�يدة

النس�اء ق�د زارتني ومعها مري�م بنت عمران ،وأل�ف وصيفة من وصائف اجلن�ان فتقول يل
مري�م :ه�ذه س�يدة النس�اء أم زوج�ك أيب حمم�د ،فأتعلق هب�ا وأبكي وأش�كو إليه�ا امتناع

أيب حممد من زياريت ،فقالت يل سيدة النساء÷ :إن ابني أبا حممد اليزورك وأنت مرشكة باهلل
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وعلى مذهب النصارى ،وهذه أختي مريم تربأ إىل اهلل تعاىل من دينك،فإن ملت إىل رضا اهلل
عز وجل ورضا املس�يح ومريم عنك ،وزيارة أيب حممد إياك فتقويل :أش�هد أن ال إله إال اهلل،

وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل‘ .فلام تكلمت هبذه الكلمة ضمتني سيدة النساء إىل صدرها
فطيب�ت يل نفس�ـي وقال�ت :اآلن توقعي زيارة أيب حمم�د إياك ،فإين منفذت�ه إليك .فانتبهت

وأن�ا أقول :وا ش�وقاه إىل لقاء أيب حممد ،فلما كانت الليلة القابلة ج�اءين أبوحممد يف منامي،

فرأيت�ه كأين أق�ول ل�ه جفوتني يا حبيبي بعد أن ش�غلت قلب�ي بجوامع حبك! ق�ال :ما كان
تأخيري عنك إال لرشكك ،وإذ قد أس�لمت ف�إين زائرك يف كل ليلة إىل أن جيمع اهلل ش�ملنا

يف العيان ،فام قطع عني زيارته بعد ذلك إىل هذه الغاية!

ق�ال برش :فقلت هلا وكيف وقع�ت يف األرس؟فقالت :أخربين أبوحمم�د ليلة من الليايل أن

جدَّ ك س�يرسب جيوش� ًا إىل قتال املس�لمني يوم كذا ثم يتبعهم ،فعليك باللحاق هبم متنكرة
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف زي اخلدم ،مع عدة من الوصائف من طريق كذا ،ففعلت فوقعت علينا طالئع املس�لمني
حت�ى كان من أمري ما رأيت وما ش�اهدت ،وما ش�عر أحد يب بأين ابن�ة ملك الروم إىل هذه
الغاي�ة س�واك ،وذل�ك بإطالعي إياك عليه .وقد س�ألني الش�يخ الذي وقعت إليه يف س�هم

الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت نرجس ،فقال :إسم اجلواري.

فقل�ت :العجب أنك رومية ولس�انك عريب .قالت :بلغ من ول�وع جدي ومحله إياي عىل

تعلم اآلداب أن أوعز إيل امرأة ترمجان له يف اإلختالف إيل ،فكانت تقصدين صباح ًا ومس�ا ًء
وتفيدين العربية ،حتى استمر عليها لساين واستقام.

ق�ال بشر :فلام انكفأت هبا إىل رسمن رأى دخلت عىل موالنا أيب احلس�ن العس�كري×

فق�ال هلا :كيف أراك اهلل عز اإلسلام وذل النصـرانية ورشف أهل بيت حممد‘؟ قالت:
كيف أصف لك يا ابن رسول اهلل ما أنت أعلم به مني .قال :فإين أريد أن أكرمك ،فأيام أحب

إليك عشـرة آالف درهم أم برشى لك فيها رشف األبد؟ قالت :بل البشـرى ،قال :فأبرشي

بولد يملك الدنيا رشق ًا وغرب ًا ،ويمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا.

قال�ت :مم�ن؟ قال :ممن خطبك رس�ول اهلل‘له من ليلة كذا من ش�هركذا من س�نة كذا

بالرومي�ة .قال�ت :م�ن املس�يح ووصي�ه ؟ ق�ال :فمم�ن زوج�ك املس�يح ووصي�ه؟ قالت:
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م�ن ابنك أيب حممد .قال :فهل تعرفينه؟ قالت :وه�ل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة

التي أسلمت فيها عىل يد سيدة النساء أمه؟

فق�ال أب�و احلس�ن×:يا كافور أدع يل أختي حكيم�ة ،فلام دخلت عليه ق�ال هلا :ها هيه،

فاعتنقته�ا طويل ً
ا ورست هبا كثير ًا ،فقال هلا موالنا :يا بنت رس�ول اهلل أخرجيها إىل منزلك

وعلميه�ا الفرائ�ض والس�نن ،فإهن�ا زوج�ة أيب حمم�د،وأم القائ�م×» .ووراه بنح�وه دالئ�ل

اإلمام�ة  ،262/بتف�اوت يسير ،وروضة الواعظين 252/1 :ومناقب ابن شهرآش�وب 440/4 :خمترص ًا ،ومنتخب
األنوار ،51/وإثبات اهلداة ،363/3 :و  ،365و  409و  ،495و البحار 6/51 :و .10

مالحظات
 .1راوي ه�ذه الرواي�ة الع�امل املؤلف األديب حممد بن بحر الش�يباين& ،وق�د تقدم توثيقه،

وأن الصدوق&استش�هد عىل عقائد املذه�ب بفقرات من كتبه .أما س�يدنا اخلوئي +فط َّب َق

ف الرواية! قال يف رجاله «« :»224/4لكن يف سند الرواية عدة جماهيل،
منهجه املتش�ددَ ،و َض َّع َ
عىل أنك قد عرفت فيام تقدم أنه اليمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه».

يقص�د بذلك قول اإلمام اهلادي×لبش�ـر بن س�ليامن األنصاري :فأنت�م ثقاتنا أهل البيت.

ويقص�د أن�ه ال ُيثبت وثاقة س�ليامن ألن�ه هو الذي رواه .لك�ن يكفي لصحة الرواي�ة اعتضادها
برواي�ة حممد ب�ن عبد اجلبار الصحيحة املتقدم�ة ،ثم يكفي يف توثيق الش�يباين ارتضاء الصدوق
والقميني لروايته رغم تش�ددهم ،وأن دواعي الوضع هنا منتفية .وقد ارتىض هذا املبنى الش�يخ

األنصاري+وصحح به رواية استشارة عمرألمرياملؤمنني×يف الفتوحات وإذنه هبا.

ق�ال يف املكاس�ب «« :»243/2والظاه�ر أن أرض الع�راق مفتوحة باإلذن كام يكش�ف عن

ذل�ك ما دل عىل أهنا للمس�لمني .وأم�ا غريها مما فتحت يف زمان خالف�ة الثاين ،وهي أغلب
م�ا فتح�ت ،فظاهر بع�ض األخبار ك�ون ذلك أيض� ًا ب�إذن موالن�ا أمرياملؤمنني×وأمره،

فف�ي اخلصال يف أبواب الس�بعة يف باب أن اهلل تعاىل يمتحن أوصي�اء األنبياء يف حياة األنبياء
يف س�بعة مواطن ،وبعد وفاهتم يف س�بعة مواطن..اىل أن قال :فإن القائم بعد صاحبه ،يعني
عمر بعد أيب بكر كان يشاورين يف موارد األمور فيصدرها عن أمري ،ويناظرين يف غوامضها
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فيمضيها عن رأيي ،ال أعلم أحد ًا وال يعلمه أصحايب يناظر يف ذلك غريي...

ث�م قال :ويف س�ند الرواية مجاع�ة تخُ رجها عن حد اإلعتب�ار ،إال أن اعتماد القميني عليها

وروايتهم هلا ،مع ما ُعرف من حاهلم ملن تتبعها من أهنم الخيرجون يف كتبهم رواية يف راوهيا

جابر لضعفها يف اجلملة».
ضعف إالبعد احتفافها بام يوجب اإلعتامد عليها ٌ
فه�ذا ٍ
كاف يف تصحيح رواية مليكة ريض اهلل عنها ،فكي�ف إذا أضفنا اليه الصحيحة املتقدمة
عن حممد بن عبد اجلبار ،وهي وحدها كافية لتصحيحها.

 .2تدل الرواية عىل املستوى العلمي والعقيل اجليد لبشـراألنصاري&ألنه مل حيدث الشيباين
حت�ى امتحن�ه واطمأن اىل أنه عامل ٍ
موال « :قال :إن كنت صادق� ًا فيام تقول فأحرض ماصحبك

م�ن اآلثار ع�ن َن َقل�ة أخبارهم ..فلام فت�ش الكتب وتصف�ح الروايات منها ق�ال :صدقت.

أنا برش بن سليامن.»..
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 .3ما وصفته مليكة من سقوط املنصة والزينة والصلبان والعريس ،وتكرارذلك مع العريس

نحس فيرتكه ،وقد َفهم ذلك
الثاين الذي أرادوها هلا ،كان آي ًة ربانية لقيرصليفهم أن هذا العمل ٌ

رأيت بعض النواصب يس�خر من قصة نرجس ريض اهلل عنه�ا ،ويف نفس الوقت
وترك�ه .وق�د ُ
ٍ
ويأتم بأنداد نصبهم أئمة اليعقلون اخلطاب وال اجلواب!
بكرامات البن تيمية أعظم منها،
يؤمن
ُّ
.4كانت تسمى مليكة ،نرجس ،وسوسن ،ورحيانة ،وصقيل«.كشف احلق.»33/

وس�بب تعدد التس�مية أن اخلليفة وظف جاسوس�ات عىل بيت اإلمام×ملعرفة احلامل من

نسائه ،ألن ابنه هو الثاين عرش الذي ُينهي دولة الظاملني.

أسرة والدة اإلمام المهدي×
حس�ب النصوص التي صحت عندنا ،البد أن تكون الس�يدة مليكة أم املهدي×قد ولدت

نحو 235هجرية ،أي نحو 850ميالدية ،ألن جدها القيصـر أراد تزوجيها من ابن عمها وعمرها

ثلاث عشرة س�نة ،فحدثت املعجزة وس�قطت منص�ة العرس بزينته�ا وصلباهنا وم�ن عليها،
ففهم القيرص أن يف األمر رس ًا فألغى العرس!

وأصاب�ت مليك�ة احلمى وخ�اف جدها عليه�ا ،فجاء باألطب�اء ..ث�م رأت يف منامها فاطمة
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الزه�راء÷ ،فأس�لمت على يده�ا وص�ار يأتيها أب�و حممد×يف املن�ام ،فوجهه�ا اإلمام×

يف منامها أن خترج مع جوارهيا وتتبع جيش� ًا أرسله جدها لقتال املسلمني ،وكان اجليش الرومي

يتج�ه ع�ادة اىل دي�ار بكرعىل ح�دود العراق م�ع ال�روم أو اىل منطق�ة أرض روم ،وهي حدود
آذربيجان املسلمة مع الروم.

وق�د تعم�دت مليك�ة ووصائفه�ا أن يس�لكن طريق� ًا يوقعه�ن يف قبضة اجليش اإلسلامي،

فأخذوه�ن م�ع األرسى اىل بغ�داد ،وال بد أن عمرها يومها كان دون العش�ـرين س�نة .فتكون

والدهت�ا نحو237هجري�ة يس�اوي  852م.ألهنا رزقت بابنه�ا املهدي× يف15 :ش�عبان،255/

هجري ،وهو يساوي يوم اجلمعة ،869/8/2 :ميالدي ،كام يف حتويل التاريخ اهلجري اىل ميالدي.
أم�ا جده�ا القيصر الذي ول�دت يف عه�ده ،فيصح أن يك�ون تيوفي�ل أو ثيوفئي�ل من حيث

العمر ،لكن مل أجد ذكر ًا البنه يش�وعا والدها ،وقد ذكروا أن تيوفيل ورثه ابنه ميخائيل الثالث،

ثم ذكروا أن تيوفيل مات سنة  ،227أي قبل والدة مليكة! قال الطربي « « :»318/7بويع يف يوم

ت�ويف املعتصم ،ابنُ� ُه هارون الواثق بن حممد املعتصم وذلك يف يوم األربعاء لثامن ليال خلون
من شهر ربيع األول سنة.227وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم ،وكان ملكه اثنتي عرشة

س�نة» .وقال الطربي «« :»348/7وفيها «سنة  »233وثب ميخائيل بن توفيل عىل أمه تذورة،
فشمس�ها وأدخلها الدير ،وقتل اللغثيط ألنه اهتمها به .وكان ُملكها س�ت سنني » .أي خاف
َّ
ابنها أن تتزوج اللغثيط ،وتنقل امللك من ابنها اىل زوجها.

وق�ال الطبري « « :»608/7وفيه�ا «س�نة »254وث�ب بس�يل املع�روف بالصقلب�ي ..عىل

ميخائي�ل بن توفيل مل�ك الروم فقتله ،وكان ميخائيل منفرد ًا باململكة أربع ًا وعرشين س�نة.

ومتلك الصقلبي بعده عىل الروم ».

أقول :يظهر بذلك أن األمرباطور ثيوفيلوس حكم من سنة  842ميالدية اىل سنة  866ميالدية.

وهو الوقت الذي نش�أت فيه أم اإلمام×وجاءت اىل س�امراء .فيصح أن يكون توفيل جدها،

لكن مل نجد ترمجة البنه يشوعا.

ويف قص�ة احلض�ارة «« :»4973/5ثيوفيل�س« »842 -829املشترع املصل�ح ،واملل�ك

البن�اء ،واإلداري احل�ي الضمير ،ال�ذي أحي�ا س�نه اضطهاد حمطم�ي التامثيل وقضى عليه
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الزح�ار .وأرملت�ه ثي�ودورا الت�ي حكم�ت البلاد نياب�ة عن�ه حكم ًا قدي�ر ًا «»856 -842
وأهن�ت عه�د اإلضطه�اد .وميخائي�ل الثال�ث الس�كري « »867 -842ال�ذي أس�لم

اإلمرباطوري�ة بعج�زه اللطي�ف إىل أمه أوالً ،ث�م إىل قيصـر ب�ارداس  caesar Bardasعمه
املثقف القدير بعد وفاهتا.

ث�م تظه�ر على املرسح عىل حني غفلة ش�خصية فذة مل تك�ن منتظرة خترج عىل كل س�ابقة

ع�دا س�ابقة العن�ف ،وتؤس�س األرسة املقدونية القوية ،فقد ولد باس�ل املق�دوين «862؟»

بالق�رب م�ن هدريانوب�ل  Hadriaopleم�ن أرسة أرمني�ة م�ن ال�زراع .وأرسه البلغار وهو

صغري وقىض شبابه بينهم وراء الدانوب ،يف البالد التي كانت وقتئذ معروفة باسم مقدونية.
ثم فر منهم وهو يف اخلامس�ة والعرشين من عمره ،واختذ س�بيله إىل القسطنطينية ،واستأجره

أحد رجال السياسة ليكون سائس ًا خليوله ،ألنه أعجب بقوة جسمه وضخامة رأسه ،وصحب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

س�يده يف بعثة إىل بالد اليونان ،وهناك اس�تلفت نظر األرملة دنيليس  Danielisوحصل عىل

رو َض جواد ًا مجوح� ًا يملكه ميخائيل الثالث ،فأدخله
بع�ض ثروهتا .وملا رجع إىل العاصمة َّ
األمرباط�ور يف خدمته .وظل يرتقي فيها حتى صار رئيس التش�ـريفات ،وإن مل يكن يعرف

القراءة والكتابة .وكان باسيل عىل الدوام قدير ًا فيام يوكل إليه من األعامل ،رسيع اإلستجابة
هلا ،فلام طلب ميخائيل زوج ًا لعش�يقته ،طلق باس�يل زوجه القروية ،وأرس�لها إىل تراقية مع

بائنة طيبة ،وتزوج يودوسيا  Eudociaالتي ظلت يف خدمة اإلمرباطور .وهكذا حبى ميخائيل

باسيل بعشيقته ولكن املقدوين ظن أنه يستحق العرش جزاء له عىل فعلته ،فأقنع ميخائيل بأن
ب�ارداس يأمتر به ليخلع�ه ،ثم قتل بارداس بيديه الضخمتني « »866وكان ميخائيل قد اعتاد

من زمن طويل أن يملك دون أن حيكم فجعل باسيل إمرباطور ًا وترك له مجيع شئون احلكم.

ومل�ا هدده ميخائيل بعزله ،دبر باس�يل اغتياله وأرشف عىل هذا اإلغتيال بنفس�ه ،وانفرد هو

باإلمرباطوري�ة « »867وهكذا كان�ت املناصب مفتحة األبواب لذوي الكفاية حتى يف عهد
امللكيات الوراثية املطلقة .وهكذا أنشأ ابن الفالح األمي غري املثقف بتذلـله وجرائمه أطول

األرس احلاكمة البيزنطية عهد ًا ،وبدأ حك ًام دام تسع عشـرة سنة امتاز باإلدارة احلازمة ،والقوانني
الصاحل�ة ،والقض�اء الع�ادل ،واخلزانة الغاصة بامل�ال ،وببن�اء الكنائس والقص�ور اجلديدة
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يف املدينة التي استوىل عليها ».

أق�ول :خالص�ة م�ا ذكره ه�ذا امل�ؤخ الغ�ريب الكبير :أن القيصـ�ر ثيوفيلس حكم من س�نة

 842 -829ميالدي�ة .وأرملت�ه ثي�ودورا الت�ي حكم�ت البلاد نياب�ة عن�ه ،من س�نة .856 -842

وابنه ميخائيل الثالث الذي حكم من سنة  .867 -842ثم عمه قيصـر بارداس .ثم جاء القيصـر
باسل املقدوين ،وأسس األرسة املقدونية التي حكمت نحو  200سنة.

وعىل هذا التسلسل ،وعىل فرضية أن أم اإلمام×ولدت نحو ،850يكون القيصـرالذي هو

جدها :تيوفيل ،وقد يكون ميخائيل الثالث ،ألنه كان حاك ًام اىل سنة  267أي اىل أن صارعمرها

سبع عرشة سنة ،فتكون تركت القسطنطينية يف عرصه.

قال املس�عودي «التنبيه واإلرشاف« :»145/ميخائيل بن توفيل َ
ملك ثامني ًا وعش�ـرين سنة،

بقي�ة أي�ام الواثق واملتوكل واملنترص واملس�تعني .وكانت أمه تدورة تدب�ر امللك معه ،ثم أراد
قتلها ألمر كان منها ،فهربت وحلقت بالدير فرتهبت.

ونازعه يف امللك رجل من أهل عمورية من أبناء امللوك الس�الفة يعرف بابن بقراط ،فلقيه

ميخائيل وقد أخرج من يف سجونه من املسلمني للقتال معه وقواهم باخليل والسالح ،فظفر
َ
ميخائيل
بابن بقراط فشوه بخلقه ومل يقتله ،ألنه مل يلبس ثياب الفرفري واخلف األمحر .و َقت ََل

ُ
بسيل الصقلبي جدُّ قسطنطني بن الون بن بسيل ،امللك عىل الروم يف هذا الوقت ،املؤرخ به

كتابنا وهو سنة  .» 345يقصد أنه من ذريته.

فاملرجح أن يش�وعا ابن ميخائيل الثالث ،هو ج�د مليكة أم اإلمام×وكان له ابن أخ ،فأراد

أن يزوجه حفيدته مليكة فحدثت اآلية.

ويف مكتبة التاريخ ،ويف مصادره:تاريخ الدوله البيزنطيه د.حممد حسنني ربيع:

.com/2011/07/theodora-wife-of-emperor-theophilus.htmlمكتبةالتاري��خhttp://

«أن األمرباط�ور ثيوفيلي�وس بع�د م�وت زوجت�ه ،ت�زوج بثي�ودورا وأنج�ب منها مخس

بن�ات وولد ،ه�و ميخائيل الثال�ث ،وتوىف األمرباط�ور ثيوفيليوس س�نه 842م .وترك ابنه

ميخائيل ووريثه الوحيد وعمره مل يتجاوز السادس�ه ،وأوىص أن تتوىل األمرباطوره ثيودورا
أمه الوصاية عليه ،وعاوهنا يف الوصايه جملس مكون من كبار رجال الدوله ،وكان أشهرهم
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ثيوكتيس�توس ع�م ثي�ودورا ،وكانت ثي�ودورا هي احلاكم�ه للدوله البيزنطيه ملده 14س�نة،

وقام عىل تنش�ئة األمرباطور ميخائيل الثالث ،عمه برداس فأمهل يف تربيته وتنش�ئته ،فس�اء
خلق�ه وأدمن رشب اخلم�ر واملقامرة ،حتى أطل�ق عليه البيزنطيون لقب الس�كري ويبدو أن
خال�ه برداس تعمد هذا ليبعده عن احلكم ،وفع ً
ال حصل برداس عىل درجة كبرية من النفوذ

والترصف يف شئون احلكم.

وحدث ىف عهد ثيودورا املفاوضات لفداء األرسى مع املسلمني ،وتم الفداء عىل ضفاف

هنر الالمس سنه  845م.

ويف س�نه  846م .أرس�لت ثيودورا جيش� ًا اىل صقلية الس�تعادهتا ،لكن جيوشها هزمت

عىل يد األغالبه .ويف مايو 853م .أرسلت ثيودورا أسطوالً اىل دمياط وبالد الشام ،ومل تكن
يف دمياط حامية ،ألن حاميه دمياط غادرت املدينه لإلشتراك يف عرض حريب بمناس�به عيد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

األضحى ،فتعرضت املدينه للسلب والنهب من قبل البيزنطيني واخذو  600أسري ًا من أهل
املدينه ،وكثري ًا من املؤن.

كانت هنايه ثيودورا عىل يد أخيها برداس الذي حدثت مش�ادة بينه وبني ثيوكتيس�وس عم

ثيودورا وعش�يقها ،فقام برداس بالوش�ايه عند األمرباطور ميخائيل الثالث أن ثيوكتيسوس

ين�وي ال�زواج م�ن ثي�ودورا ،فأم�ر األمرباط�ور ميخائي�ل الثال�ث بس�جن ثيوكتيس�وس،

وقتل س�نه  854م .وعندما ادعى أحد الرهبان أنه ابن ثيودورا ،وأنه األحق يف توىل احلكم،
أمر برداس بالقبض عليه وقتله ،وأكره األمرباطور ميخائيل الثالث أمه األمرباطوره ثيودورا

وإخوته عىل الرتهب ».

أقول :رغم ما تقدم ،فال بد من القول إن معلوماتنا قليلة عن أرسة مليكة÷ ،لكن مصادرها

يف اللغة اليونانية ،ثم يف الالتينية واإليطالية وافرة ،حتتاج اىل تتبع واستقصاء.

وذك�ر يل بعضه�م أن املصادرواملفصل�ة يف تاريخ األباطرة الش�ـرقيني ،حكام القس�طنطينية،

مكتوبة باللغة اليونانية .ونورد فيام ييل قائمة بأسماء األباطرة الذين حكموا بيزنطة لتكون عون ًا

للباحث ،ألن ما رأيته من بحوث كلها ضعيفة.
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قائمة بأسماء األباطرة البيزنطيين
كام ورد يف موقع:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Byzantine_emperors

«ثبت بأسماء أباطرة الدولة البيزنطية من قس�طنطني األول حتى سقوط الدولة البيزنطية عام

1453م .عىل يد السلطان العثامين حممد الفاتح:
* قسطنطني األول  337م.

* قنسطنطينوس  361م.

* هرقل األول  641م.

* قسطنطني الثالث  641م.

* يوليانوس املرتد  363م.

* هرقليون  641م.

* والنس  378م.

* هرقليون  641م.

* يوفيانوس  364م.

* قسطنطني الثالث  641م.

* ثيودوسيوس األول  395م.

* قسطنس الثاين  668م.

* ثيودوسيوس الثاين  450م.

* هرقليوس  681م

* الوون األول  474م.

* قسطنطني الرابع  685م.

* زينون  491م.

* الونديوس  698م.

* اركاديوس  408م.

* مرقيانوس  457م.

* الوون الثاين  474م.

* قسطنطني الرابع  668م

* طيباريوس  681م

* يوستيانوس الثاين  695م.

* انسطاسيوس األول  518م.

* طيباريوس الثالث  705م.

* يوستنيانوس األول  565م.

* طيباريوس  711م.

* طيباريوس الثاين  582م.

* انسطاسيوس الثاين ارتيموس 715م.

* يوستينوس األول  527م.

* يوستنيوس الثاين  578م.
* موريقيوس  602م.

* ثيودسيوس الرشيك  602م.

* فوقاس  610م.

* يوستنيانوس الثاين  711م.
* فيليبيكوس الربداين  713م.

* ثيودسيوس الثالث  717م.

* الوون الثالث األيسورى  740م.
* قسطنطني اخلامس  740م.
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* كوبرونيموس الزبيل  775م.

* قسطنطني بورفريوجينتوس  959م

* الوون اخلرز]  780م.

* باسيلوس الثاين  963م

* الوون الرابع  775م.

* قسطنطني السادس  780م.

* نيقفوراس الثاين فوقاس  969م

* نيقفوروس األول  811م.

* باسيلوس جالد البلغار  1025م

* ميخائيل األول  813م.

* رومانوس الثالث أرجريوس 1034م

* ايرينة  802م.

* استوراقيوس  811م.

* قسطنطني الثامن  1028م

* الوون اخلامس  820م.

* ثيوفيلوس  842م.

* زوية  1042م

* ميخائيل اخلامس الشامع  1042م

* ميخائيل الثالث « السكري »  866م.

* قسطنطني التاسع  1055م

* باسيليوس املقدوين  886م.

* ميخائيل السادس  1057م

* االسكندر  912م

* قسطنطني العارش دوقاس  1067م

* باسيليوس األول  867م.

* الوون السادس  886م.
* الوون احلكيم  912م

* قسطنطني السابع  913م

* بورفري و جنيتوس 919م

* ثيودورا  1056م

* اسحق األول  1059م

* ميخائيل السابع  1071م

* رومانوس ديوجينيس  1071م

* ميخائيل بارابيناكس  1078م

* كريستوفر ليكابينوس  931م

* نيقفوروس الثالث بوتنياس  1081م

* قسطنطني السابع  944م

* يوحنا الثاين  1118م

* رومانوس األول  944م

* استيفن ليكابينوس  945م

* قسطنطني ليكابينوس  945م
740

* يوحنا األول جيمسكى  976م

* ميخائيل الرابع  1041م

* ميخائيل الثاين  829م.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

* رومانوس الثاين  963م

* قسطنطني دوقاس  1090م

* الكسيوس األول كوممنينوس 1118م

* الكسيوس  1142م

* يوحنا كاليوهانيس  1143م

* ميخائيل باليوجيس الثامن  1282م

* الكسيوس الثاين  1183م

* اندرينوكس الثالث  1341م

* عامنويل األول  1180م

* اندرينوكوس الثاين  1328م

* اندرينوكس األول 1185م

* يوحنا اخلامس  1347م

* الكسيوس الثالث  1203م

* ماثيو كانتا كوزينى  1355م

* اسحق الثاين  1204م

* اندرينيكوس الرابع  1379م

* اسحق انجيلوس  1195م

* الكسيوس الرابع  1204م

* يوحنا السادس  1355م

* يوحنا اخلامس « مرة ثانية »  1376م

* الكسيوس اخلامس مورتزفيلوس 1204

* يوحنا السابع  1390م

* يوحنا الثالث دوقاس فاتاتزيس  1254م

* يوحنا السابع  1412م

* ثيودور األول السكارس  1222م.

* ثيودورالثانيالسكارس فاتاتزيس1258م
* يوحنا الرابع دوقاس  1258م

* عامنويل الثاين  1425م
* يوحنا الثامن  1448م

* قسطنطني احلادى عرش  1453م

قالوا :إن أول من أسس استانبول َب َّحارة من ميجارا عام  657ق.م .وكان إسمها مدينة بيزنطه.

ومصـرها األمرباطور قسطنطني 324م .وسامها باسمه واحتفل بافتتاحها بحفل
وأول من بناها َّ

مهيب يف 11مايو  330م .ويف س�نة1453م .فتحها السلطان العثامين حممد الفاتح ،وأهنى الدولة
البيزنطية وسامها إستامبول ،واختذها عاصمة.

ويف اخلت�ام :يعج�ب امل�رء م�ن الوس�ائل العدي�دة الت�ي هيأه�ا اهلل تع�اىل لولي�ه املهدي×

لتغيري العامل ،وإقامة دولة العدل اإلهلي ،ومنها أنه ادخر له عيسى×لينزل يف الوقت املناسب،
ويتوىل إقناع أتباعه الغربيني.

كما جع�ل اهلل يف ش�خصية امله�دي× عن�ارص ج�ذب عدي�دة للش�عوب ،فه�و م�ن

عرتة النبي‘،وقد برش به وكتب له رسالة وعهد ًا معهود ًا وكتب ًا ،لتكون منهاج عمله.

وه�و من جهة ج�ده زين العابدين×يتصل نس�به بكس�ـرى ،ألن أم زي�ن العابدين حفيدة
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كسرى .وم�ن جهة أمه مليكة أو نرجس ريض اهلل عنها ،يتصل نس�به بالقيارصة من جهة أبيها،
ويتصل بشمعون الصفا وهارون من جهة أمها.

فاملهدي×عريب فاريس رومي ،وينتس�ب اىل فرعي إبراهيم× ،إسامعيل بن إبراهيم×

من جهة أبيه ،وإسحاق بن إبراهيم من جهة أمه.

ختام في فضل ليلة مولده×ليلة النصف من شعبان
يف مصنف عبد الرزاق« :316/4:عن كثري بن مرة :إن اهلل يطلع ليلة النصف من شعبان إىل

العباد ،فيغفر ألهل األرض إال رجل مرشك أو مشاحن».

ويف مصن�ف عبد ال�رزاق« :317/4:عن ابن عمر قال :مخس ليال الت�رد فيهن الدعاء ،ليلة

اجلمعة ،وأول ليلة من رجب ،وليلة النصف من شعبان ،وليلتا العيدين».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وروى أمح�د ووثق�ه يف الزوائ�د «:176/2ع�ن عبد اهلل ب�ن عمرو ،أن رس�ول اهلل‘قال:

يطل�ع اهلل عز وج�ل إىل خلق�ه ليل�ة النص�ف م�ن ش�عبان فيغفرلعب�اده إال الثنني مش�احن

وقاتل نفس».

ويف أمايل الش�جري« :107/2:عن أيب بكر عن النبي‘قال :إن اهلل تبارك وتعاىل ينزل يف

النصف من شعبان إىل سامء الدنيا فيغفر لكل برش ما خال مرشك ًا ،أو إنسان ًا يف قلبه شحناء».
ويف أمايل الش�جري« :101/2:عن موس�ى بن جعفر عن آبائه عن النبي‘ :إن اهلل تبارك

وتعاىل ينزل ليلة النصف من ش�عبان إىل سماء الدنيا «س�بحانه هو أجل وأعظم من أن يزول
ع�ن مكان�ه ،ولكن نزوله عىل الش�ئ إقبال�ه عليه ال بجس�م» فيقول :هل من س�ائل فأعطيه

س�ؤله ،ه�ل من مس�تغفر فأغفر له ،ه�ل من تائب فأقب�ل توبته ،هل من مدين فأس�هل عليه
قضاء دينه؟ فاغتنموا هذه الليلة ورسعة اإلجابة فيها».

ويف التوحي�د للصدوق«:176/ع�ن إبراهي�م بن أيب حممود ،قال :قل�ت للرضا× :يا ابن

رس�ول اهلل ما تقول يف احلديث الذي يرويه الناس عن رس�ول اهلل ‘أنه قال :إن اهلل تبارك

وتعاىل ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا؟ فقال× :لعن اهلل املحرفني الكلم عن مواضعه واهلل
ما قال رس�ول اهلل كذلك! إنما قال :إن اهلل تبارك وتعاىل ينزل ملك ًا إىل السماء الدنيا كل ليلة
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يف الثل�ث األخير ،وليلة اجلمعة يف أول الليل فيأمره فينادي هل من س�ائل فأعطيه ،هل من

تائ�ب فأتوب عليه ،هل من مس�تغفر فأغفر ل�ه؟ يا طالب اخلري أقبل ،ي�ا طالب الرشأقرص،
فلا ي�زال ينادي هب�ذا حتى يطلع الفجر .فإذا طل�ع الفجر عاد إىل حمله من ملكوت السماء.

حدثني بذلك أيب عن جدي ،عن رسول اهلل‘».

وروى الص�دوق يف ث�واب األعمال« :101/ع�ن ك�ردوس ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل‘:

من أحيا ليلة العيد ،وليلة النصف من شعبان ،مل يمت قلبه يوم متوت القلوب».

ويف أم�ايل الط�ويس« :302/1:عن جعفر ب�ن حممد الصادق قال:س�ئل الباقرعن فضل ليلة

النصف من ش�عبان فقال :هي أفضل ليلة بعد ليل�ة القدر ،فيها يمنح اهلل تعاىل العباد فضله،
ويغف�ر هل�م بمنه ،فاجتهدوا يف القربة إىل اهلل فيها ،فإهنا ليلة آىل اهلل تعاىل عىل نفس�ه أن ال يرد

سائ ً
ال له فيها ما مل يسأل معصية .وإهنا الليلة التي جعلها اهلل لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة
الق�در لنبينا‘ ،فاجتهدوا يف الدعاء والثناء عىل اهلل عز وجل فإنه من س�بح اهلل تعاىل فيها

مائ�ة م�رة ومحده مائ�ة مرة وكربه مائة مرة غفر اهلل تعاىل له ما س�لف م�ن معاصيه ،وقىض له
حوائج الدنيا واآلخرة ما التمسه منه وما علم حاجته إليه وإن مل يلتمسه منه ،كرم ًا منه تعاىل

وتفضل ً
ا عىل عباده .قال أبو حييى :فقلت لس�يدنا الصادق× :أي�ش األدعية فيها؟ فقال:
إذا أنت صليت العش�اء اآلخرة فصل ركعتني ،إقرأ يف األوىل باحلمد وس�ورة اجلحد وهي:

قل يا أهيا الكافرون ،واقرأ يف الركعة الثانية باحلمد وس�ورة التوحيد وهي :قل هو اهلل أحد،
ف�إذا أنت س�لمت قلت :س�بحان اهلل ثالث ًا وثالثني م�رة واحلمد هلل ثالث� ًا وثالثني مرة ،واهلل

أكرب أربع ًا وثالثني مرة ،ثم قل :يا من إليه ملجأ العباد يف املهامت...اىل آخرالدعاء .فإذا فرغ

سجد يقول :يا رب عرشين مرة .يا حممد ،سبع مرات .ال حول وال قوة إال باهلل ،عرش مرات.

م�ا ش�اء اهلل ،عرش مرات .ال ق�وة إال باهلل ،عرش مرات .ثم تصيل عىل النبي‘ وتس�أل اهلل
حاجتك ،فواهلل لو س�ألت هبا بفضل�ه وبكرمه عدد القطر لبلغ�ك اهلل إياها بكرمه وفضله».
ويف كام�ل الزي�ارات« :179/1:عن عيل بن احلسين×قال«:من أح�ب أن يصافحه مائة

أل�ف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ،فليزر قرب أيب عبد اهلل احلسين بن عيل×يف النصف
من شعبان ،فإن أرواح النبيني^يستأذنون اهلل يف زيارته فيؤذن هلم .منهم مخسة أولو العزم
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م�ن الرس�ل .قلن�ا من هم؟ ق�ال :نوح وإبراهيم وموس�ى وعيس�ى وحممد صلى اهلل عليهم

أمجعني .قلنا له :ما معنى أويل العزم؟قال :بعثوا إىل رشق األرض وغرهبا ،جنها وإنسها».

ويف إثب�ات اهلداة« :581/3:وقد وجد بخط الش�هيد&عن الصادق×ق�ال« :إن الليلة

الت�ي يول�د فيه�ا القائم×ال يول�د فيها مول�ود إال كان مؤمن� ًا ،وإن ول�د يف أرض الرشك

نقله اهلل إىل اإليامن بربكة اإلمام×».

أقول :لو سألت علامء املذاهب :ملاذا هذه املكانة اخلاصة عند اهلل تعاىل لليلة نصف شعبان؟ ملا

وجدوا جواب ًا إال عىل مذهبنا بأن اهلل تعاىل اختارها مولد ًا لوليه املهدي املوعود×الذي سيمأل

به األرض قسط ًا وعدالً ،وينهي الظلم.

**

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

744

الفصل الخامس والثالثون

غیبته الصغری
من سرية اإلمام× يف غيبته الصغرى

 -1السلطة تبحث عن اإلمام بعد وفاة أبيه’
الكايف« :525/1:عن احلسين بن احلس�ن العلوي قال :كان رجل من ندماء روز حس�ني،

وآخر معه فقال له :هو ذا يجَ بي األموال وله وكالء ،وسموا مجيع الوكالء يف النواحي وأهنى

فه�م الوزيربالقبض عليه�م فقال الس�لطان :أطلبوا
ذل�ك إىل عبي�د اهلل بن س�ليامن الوزيرَّ ،

أي�ن هذا الرجل ،ف�إن هذا أمرغليظ ،فقال عبيد اهلل بن س�ليامن :نقبض على الوكالء ،فقال
الس�لطان :ال ،ولكن دس�وا هلم قوم ًا ال يعرفون باألموال فمن قبض منهم شيئ ًا قبض عليه،

ق�ال فخ�رج بأن يتقدم إىل مجيع ال�وكالء أن ال يأخذوا من أحد ش�يئ ًا ،وأن يمتنعوا من ذلك
ويتجاهل�وا األم�ر ،فاندس ملحمد بن أمحد رجل ال يعرفه وخال ب�ه فقال :معي مال أريد أن

أوصل�ه ،فقال له حممد :غلطت أنا ال أعرف من هذا ش�يئ ًا ،فل�م يزل يتلطفه وحممد يتجاهل

عليه ،وبثوا اجلواسيس وامتنع الوكالء كلهم ملا كان تقدم إليهم».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

�وا إىل عبيد اهلل بن سليامن الوزير بوكالء
وتقريب املعارف ،197/وفيه«:ورووا أن قوم ًا َو َش ْ

فه�م بالقبض عليهم ،فخرج
النواح�ي وقال�وا :األموال جتبى إليهم ،وس�موهم له مجيعهمَّ ،

األمر من السلطان».

وعبيد اهلل بن سليامن وزير املعتضد من سنة  ،278اىل سنة « .288ذيل تاريخ بغداد.»40/2:

 -2السلطة تمنع زيارة قبر اإلمام الحسين وموسى بن جعفر^
الكايف« :525/1:عن عيل بن حممد قال :خرج هني عن زيارة مقابر قريش واحلري ،فلام كان

بع�د أش�هر دعا الوزي�ر الباقطائي فقال له :إلق بني الفرات والربس�يني وق�ل هلم :اليزوروا
مقابر قريش فقد أمر اخلليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليه».

ورواه يف البح�ار ،312/51:وقال« :بنو الفرات رهط الوزير أيب الفتح الفضل بن جعفر بن

ف�رات ،كان م�ن وزراء بني العباس...وب�رس قرية بني احللة والكوفة ،وامل�راد بزيارة مقابر

قريش زيارة الكاظمني’».
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 -3هجوم السلطة على دار اإلمام العسكري× بعد وفاته
كامل الدين«:473/2:عن أيب احلسين احلس�ن بن وجناء قال :حدثنا أيب عن جده ،أنه كان

يف دار احلس�ن بن عيل× فكبس�تنا اخليل وفيهم جعفر بن عيل الكذاب واش�تغلوا بالنهب
والغ�ارة ،وكان�ت مهتي يف م�والي القائم× .قال :ف�إذا أنا به قد أقبل وخ�رج عليهم من

الباب ،وأنا أنظر إليه وهو ابن ست سنني ،فلم يره أحد حتى غاب».

كمال الدي�ن« :498/2:ع�ن س�عد ب�ن عبد اهلل ق�ال :حدثن�ي أبو علي املتييل ق�ال :جاءين

عيل ،فإذا فيه رشح مجيع
أبو جعفر ،فمىض يب إىل العباسية وأدخلني خربة وأخرج كتاب ًا فقرأه َّ
ما حدث عىل الدار وفيه :إن فالنة يعني أم عبد اهلل تؤخذ بشعرها وتخُ رج من الدار ،ويحُ در هبا
إىل بغداد ،فتقعد بني يدي الس�لطان! وأش�ياء مما حيدث! ثم قال يل :إحفظ ثم مزق الكتاب!

وذلك من قبل أن حيدث ما حدث بمدة».

أق�ول :يقص�د بأيب جعفر :حممد بن عثامن بن س�عيد العمري& ،حي�ث أخربه بقصة هجوم

الس�لطة لتفتيش بيت اإلمام العس�كري×بحث ًا عن املهدي× ،وأهنم كانوا يش�كُّون بامرأة
أهنا أم املهدي×فطلب اخلليفة إحضارها اىل بغداد!

وتقدم أن اإلمام العس�كري×أخرب أم املهدي×بام س�يجري ،فطلبت منه أن يدعو هلا أن

متوت قبله ،فدعا هلا فتوفيت ،فدفنها وكتب عىل قربها :هذا قرب أم حممد ،ريض اهلل عنها.

 -4جعفر الكذاب يدعي أنه إمام
تق�دم م�ن خمتصر إثب�ات الرجع�ة ،8/ع�ن اإلم�ام زي�ن العابدي�ن×أن س�بب تس�مية

وهوعم
اإلم�ام جعف�ر بالصادق×أنه س�يكون منه�م جعفرالكاذب ،ال�ذي يدعي اإلمام�ة!
ُّ

اإلم�ام املهدي× ،وكان فاس�ق ًا ماجن ًا يرشب اخلمر ،ويضـرب بالطنبور ،ويقامر باجلوس�ق،
وينادم اخلليفة العبايس!

وتق�دم م�ن كمال الدي�ن ،475/2:أن اخلليفة ق�دم نديمه جعف�ر الكذاب ليصيل على جنازة

اإلمام العس�كري×« :فتقدم جعفر بن عيل ليصيل على أخيه ،فلام هم بالتكبري خرج صبي

ياعم فأنا
بوجهه س�مرة بش�عره قطط بأس�نانه تفليج ،فجبذ برداء جعفر بن عيل وقال :تأخر ّ
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واصفر! فتق�دم الصبي وصىل عليه!
أح�ق بالصالة على أيب! فتأخر جعفر وق�د ْار َبدَّ وجهه
ّ
وأضاف الراوي :ثم خرجت إىل جعفر بن عيل وهو يزفر ،فقال له حاجز الوش�اء :يا سيدي

م�ن الصب�ي لنقيم احلجة علي�ه؟ فقال :واهلل ما رأيت�ه قط وال أعرفه ،فنح�ن جلوس إذ قدم

نفر من قم فس�ألوا عن احلس�ن بن عيل×فعرفوا موته فقالوا :فمن نعزي؟ فأش�ار الناس
إىل جعف�ر بن عيل فس�لموا عليه وعزوه وهنوه وقال�وا :إن معنا كتب ًا وماالً فتقول ممن الكتب

وك�م املال؟ فقام ينفض أثواب�ه ويقول :تريدون منا أن نعلم الغيب ،قال :فخرج اخلادم «أي
جاءه�م خادم اإلم�ام من داخل البيت» فق�ال :معكم كتب فالن وفالن وفلان ومهيان فيه

ألف دينار ،عرشة دنانري منها مطلية ،فدفعوا إليه الكتب واملال وقالوا :الذي وجه بك ألخذ
ذل�ك ه�و اإلمام ،فدخل جعفر بن عيل عىل املعتمد وكش�ف له ذل�ك ،فوجه املعتمد بخدمه
فقبضوا عىل صقيل اجلارية فطالبوها بالصبي فأنكرته وادعت َحب ً
َال هبا لتغطي حال الصبي،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فس�لمت إىل اب�ن أيب الش�وارب القايض! و َب َغتَه�م موت عبيد اهلل بن حييى ب�ن خاقان فجأة،
وخروج صاحب الزنج بالبرصة فشغلوا بذلك عن اجلارية فخرجت عن أيدهيم ،واحلمد هلل

رب العاملني» .انتهى.

وذك�رت رواي� ٌة أن اخلليفة أمر بحبس اجلارية صقيل ،وهو إس�م أطل�ق عىل أم اإلمام وبقيت

يف حبس�هم س�نتني مع بقية النساء ،ألن فتوى فقهائهم أن أكثر احلمل س�نتان! فكانوا ينتظرون
أن تض�ع محله�ا فيقتل�وا ابنها! وكان حبس�هن بإرشاف مب�ارش من قايض قض�اة اخلالفة ابن أيب

الشوارب ،بسبب أمهية املوضوع عند اخلليفة.

وتق�دم يف ترمج�ة والدة اإلمام املهدي×أن ش�خص ًا باس�م اخليزراين كان أه�دى جارية اىل

اإلمام العس�كري×ففرت من املنزل عندما دامهته الس�لطة ،وذهبت اىل بيت س�يدها السابق
وحدثته عن والدة اإلمام×«.كامل الدين.»431/2:

ويف روض�ة الواعظين« :266/وكان قد أخفى مولده ،وستر أمره لصعوبة الوقت وش�دة

طلب س�لطان الزمان إياه ،واجتهاده يف البحث عن أمره ملا شاع من مذهب الشيعة اإلمامية

في�ه وع�رف من انتظارهم له ،فلم يظهره والده يف حياته× ،وال عرفه اجلمهور بعد وفاته،
وت�وىل جعف�ر بن عيل أخ�و أبى حممد×أخ�ذ تركته ،وس�عى يف حبس ج�واري أبى حممد
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واعتق�ال حالئله ،وش�نع عىل أصحابه بانتظارهم ولده ،وقطعه�م بوجوده والقول بإمامته،
وأغرى بالقوم حتى أخافهم ورشدهم ،وجرى عىل خملفي أبى حممد×بس�بب ذلك ش�ئ

عظيم من اعتقال وحبس وهتديد وتصغري واستخفاف وذل ،ومل يظفر السلطان منهم بطائل
وح�از جعف�ر ظاهر تركة أيب حممد ،واجتهد يف القيام عند الش�يعة مق�ام أخيه فلم يقبل أحد

منه�م ذل�ك وال اعتقد فيه ،فصار إىل س�لطان الوق�ت يلتمس مرتبة أخيه وب�ذل ماالً جلي ً
ال

وتقرب بكل ما ظن أنه يتقرب به ،فلم ينتفع بشئ من ذلك».

ويظه�ر أن اهلج�وم األول عىل داراإلمام×وق�ع بعد دفن اإلمام العس�كري× ،مبارشةً،

وس�ببه أن اإلم�ام املهدي× فاجأهم بظه�وره وصالته عىل جنازة أبيه’ .أم�ا اهلجوم الثاين

ف�كان تنفي�ذ ًا ملرس�وم اخلليفة بأن جعف�ر الكذاب هو ال�وارث الوحيد ألخيه ،فج�اء جعفر مع
الرشطة ،ليضبط تركة أخيه× ،ويستلم داره!

فف�ي كمال الدي�ن« :442/2:ع�ن حمم�د ب�ن صال�ح ب�ن علي ب�ن حممد ب�ن قنبر الكبري،

م�وىل الرضا×قال :خرج صاحب الزمان عىل جعفر الكذاب من موضع مل يعلم به عندما

ن�ازع يف املرياث بعد مضي أيب حممد×فقال له:يا جعفر مال�ك تعرض يف حقوقي! فتحري
جعف�ر وهب�ت! ث�م غاب عن�ه فطلبه جعف�ر بعد ذل�ك يف الناس فلم ي�ره! فلما ماتت اجلدة

أم احلسن أمرت أن تدفن يف الدار ،فنازعهم وقال :هي داري ال تدفن فيها! فخرج×فقال:

يا جعفر أدارك هي؟ ثم غاب عنه فلم يره بعد ذلك».

ويف ال�كايف« :524/1:عن عيل بن حممد قال :ب�اع جعفر فيمن باع صبية جعفرية ،كانت يف

الدار يربوهنا ،فبعث بعض العلويني وأعلم املشرتي خربها! فقال املشرتي :قد طابت نفيس

بردها ،وأن ال أرزأ من ثمنها ش�يئ ًا فخذها ،فذهب العل�وي فأعلم أهل الناحية اخلرب فبعثوا
إىل املشرتي بأحد وأربعني دينار ًا ،وأمروه بدفعها إىل صاحبها».

ويف غيبة الطويس« :174/عن سعد بن عبد اهلل األشعري قال :حدثنا الشيخ الصدوق أمحد

بن إس�حاق بن س�عد األش�عري&أنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن عيل كتب

إليه كتاب ًا يعرفه فيه نفسه ،ويعلمه أنه القيم بعد أخيه ،وأن عنده من علم احلالل واحلرام وما

حيتاج إليه وغري ذلك من العلوم كلها!
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قال أمحد بن إس�حاق :فلما قرأت الكتاب كتبت إىل صاح�ب الزمان×وصريت كتاب

جعفر يف درجه ،فخرج اجلواب إ َّيل يف ذلك :بسم اهلل الرمحن الرحيم .أتاين كتابك أبقاك اهلل،
والكت�اب ال�ذي أنفذته درجه وأحاط�ت معرفتي بجمي�ع ما تضمنه عىل اختلاف ألفاظه،

وتكرر اخلطأ فيه ،ولو تدبرته لوقفت عىل بعض ما وقفت عليه منه ،واحلمد هلل رب العاملني،

محد ًا ال رشيك له عىل إحسانه إلينا ،وفضله علينا .أبى اهلل عز وجل للحق إال إمتام ًا وللباطل

إال زهوق� ًا ،وه�و ش�اهد عيل بام أذك�ره ،ويل عليك�م بام أقول�ه إذا اجتمعنا لي�وم الريب فيه

ويس�ألنا عام نحن في�ه خمتلفون .إنه مل جيع�ل لصاحب الكتاب عىل املكت�وب إليه وال عليك
وال على أح�د من اخللق مجيع ًا إمامة مفرتضة وال طاعة وال ذمة ،وس�أبني لكم مجلة تكتفون

هبا إن ش�اء اهلل تعاىل .يا هذا يرمحك اهلل إن اهلل تعاىل مل خيلق اخللق عبث ًا وال أمهلهم سدى ،بل
خلقهم بقدرته وجعل هلم أسامع ًا وأبصار ًا وقلوب ًا وألباب ًا ،ثم بعث إليهم النبيني^مبرشين

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ومنذري�ن ،يأمروهن�م بطاعته وينهوهنم عن معصيته ،ويعرفوهنم م�ا جهلوه من أمر خالقهم

ودينهم ،وأنزل عليهم كتاب ًا وبعث إليهم مالئكة ،يأتني بينهم وبني من بعثهم إليهم بالفضل
ال�ذي جعله هلم عليهم ،وما آتاهم م�ن الدالئل الظاهرة والرباهني الباهرة واآليات الغالبة،

فمنهم من جعل النار عليه برد ًا وسالم ًا واختذه خليالً ،ومنهم من كلمه تكلي ًام ،وجعل عصاه

ثعبان� ًا مبين� ًا ،ومنهم من أحيا املوتى ب�إذن اهلل ،وأبرأ األكمه واألبرص ب�إذن اهلل ،ومنهم من
علمه منطق الطري وأويت من كل شئ .ثم بعث حممد ًا‘رمحة للعاملني ،ومتم به نعمته وختم
به أنبياءه^ ،وأرس�له إىل الناس كافة ،وأظهر من صدقه ما أظهر ،وبني من آياته وعالماته

م�ا بني ،ث�م قبضه‘محيد ًا فقيد ًا س�عيد ًا ،وجعل األم�ر بعده إىل أخيه واب�ن عمه ووصيه
ووارثه عيل بن أيب طالب× ،ثم إىل األوصياء من ولده واحد ًا واحد ًا ،أحيا هبم دينه ،وأتم

هب�م نوره ،وجع�ل بينهم وبني إخواهنم وبن�ي عمهم واألدنني فاألدنني م�ن ذوي أرحامهم
فرقان� ًا بين� ًا ،يعرف به احلجة من املحج�وج واإلمام من املأموم ،ب�أن عصمهم من الذنوب،
وبرأه�م م�ن العيوب ،وطهره�م من الدن�س ،ونزههم م�ن اللبس ،وجعلهم خ�زان علمه

ومس�تودع حكمته وموض�ع رسه ،وأيدهم بالدالئ�ل ،ولوال ذلك لكان الناس عىل س�واء،
وال َّدعى أمر اهلل عز وجل كل أحد ،وملا ُعرف احلق من الباطل ،وال العامل من اجلاهل.
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وق�د ادعى هذا املبطل املفرتي عىل اهلل الكذب بما ادعاه ،فال أدري بأية حالة هي له رجاء

أن يت�م دع�واه ،أبفق�ه يف دي�ن اهلل؟ ف�واهلل ما يع�رف حالالً من ح�رام ،وال يف�رق بني خطأ
وص�واب! أم بعلم؟ فما يعلم حق ًا من باطل ،وال حمك ًام من متش�ابه ،وال يعرف حد الصالة
ووقته�ا! أم بورع؟ فاهلل ش�هيد على تركه الصالة الف�رض أربعني يوم ًا ،يزع�م ذلك لطلب

الش�عوذة ،ولعل خربه قد تأدى إليكم! وهاتيك ظروف مس�كره منصوبة ،وآثار عصيانه هلل

عز وجل مش�هورة قائمة .أم بآية فليأت هبا ،أم بحجة فليقمها ،أم بداللة فليذكرها! قال اهلل
الرحميَ .ما َخ َل ْق َنا َّ
اهلل َّ مْ َ َ
ات َواألرض َو َما َب ْي هَ ُن َما إال ب حْ َ
ال ّ ِق
الس َ���م َاو ِ
عز وجل يف كتابهِ :ب ْس ِ���م ِ
الرح ِن ّ ِ ِ
ِ ِ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ون م ْن ُ
ين َك َف ُر وا َع َّما أ ْن ِذ ُر وا ُم ْعر ُض َ
ونُ .ق ْل أ َرأ ْي مُ ْت َما َت ْد ُع َ
َوأ َجل ُم َس ّم ًى َو ّال ِذ َ
اهلل أ ُر و ِ ين َماذا
د
ون ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ
َ
هَ
ََُ
ٌ
َ
ُ
ات ْائ ُتو ن ب ِك َتاب ِم ْن َق ْبل َه َذا أ ْو أ َث َار ٍة ِم ْن ِع ْل ٍم إنْ
َ
ْ
َ
َ
ّ
خلقوا ِمن األرض أم ل ْم ِش ْ���رك ِ يف الس���ماو ِ
ٍ
ِي ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ىَ
ُك ْن مُ ْت َصادق نَيَ .و َم ْن َأ َض ُّل َّم ْن َي ْد ُع ْوا م ْن ُ
اهلل من ال يست ِج
د
يب ل ُه ِإل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو ُه ْم َع ْن
ِِ
ون ِ
ِ
ِ
َ
هَ
ُ
َ َ َ ُ َ َّ
َ
َُ
الن ُاس َك ُانوا ُل ْم أ ْع َد ًاء َو َك ُانوا ب ِع َب َاد هِت ْم َك ِافر َ
ين.
ائ ْم غ ِافلون .و ِإذا ح ِشر
ِ
ِ
دع هِ ِ
ِ
فالتمس توىل اهلل توفيقك من هذا الظامل ما ذكرت لك ،وامتحنه وسله عن آية من كتاب اهلل
يفرسه�ا ،أو صلاة فريضة يبني حدودها ،وم�ا جيب فيها لتعلم حاله ومق�داره ،ويظهر لك
عواره ونقصانه ،واهلل حسيبه.

حفظ اهلل احلق عىل أهله ،وأقره يف مستقره ،وقد أبى اهلل عز وجل أن تكون اإلمامة يف أخوين

بع�د احلس�ن واحلسين’ .وإذا أذن اهلل لنا يف القول ظهر احلق واضمح�ل الباطل وانحرس

عنك�م .وإىل اهلل أرغ�ب يف الكفاي�ة ،ومجي�ل الصنع والوالية ،وحس�بنا اهلل ونع�م الوكيل».
ويف كمال الدي�ن« :476/2:ع�ن أيب احلس�ن عيل بن س�نان املوصيل قال :حدثن�ي أيب قال:

مل�ا قب�ض س�يدنا أب�و حممد احلس�ن بن علي العس�كري صل�وات اهلل عليهما ،وف�د من قم
واجلب�ال وف�ود ،باألموال التي كانت حتمل عىل الرس�م والعادة ،ومل يك�ن عندهم خرب وفاة

احلس�ن×فلام أن وصلوا إىل رس من رأى س�ألوا عن س�يدنا احلسن بن عيل ×فقيل هلم:
إنه قد فقد ،فقالوا :ومن وارثه؟ قالوا :أخوه جعفر بن عيل ،فسألوا عنه فقيل هلم إنه قد خرج
متنزه ًا وركب زورق ًا يف الدجلة يشـرب ومعه املغنون! قال :فتشاور القوم فقالوا :هذه ليست

م�ن صف�ة اإلمام ،وقال بعضه�م لبعض :إمضوا بنا حت�ى نرد هذه األم�وال عىل أصحاهبا!
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بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة

غيبته الصغرى

عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

751

فقال أبو العباس حممد بن جعفر احلمريي القمي :قفوا بنا حتى ينرصف هذا الرجل ونخترب
أم�ره بالصح�ة .ق�ال :فلام انصرف دخلوا علي�ه فس�لموا عليه وقال�وا :يا س�يدنا نحن من

أه�ل ق�م ومعنا مجاعة من الش�يعة وغريها ،وكنا نحمل إىل س�يدنا أيب حممد احلس�ن بن عيل

األم�وال فق�ال :وأين هي؟ قالوا :معنا ،ق�ال :إمحلوها إ َّيل .قال�وا :ال ،إن هلذه األموال خرب ًا

طريف� ًا ،فق�ال :وما هو؟ قال�وا إن هذه األموال جتمع ويك�ون فيها من عامة الش�يعة الدينار
والديناران ثم جيعلوهنا يف كيس وخيتمون عليه ،وكنا إذا وردنا باملال عىل سيدنا أيب حممد×
يق�ول :مجل�ة املال كذا وك�ذا دينار ًا .من عند فلان كذا ،ومن عند فالن ك�ذا ،حتى يأيت عىل

أسامء الناس كلهم ،ويقول ما عىل اخلواتيم من نقش.

فق�ال جعف�ر :كذبت�م ،تقولون عىل أخي م�ا ال يفعله ،هذا علم الغي�ب وال يعلمه إال اهلل.

ق�ال :فلام س�مع القوم كالم جعفر جعل بعضهم ينظر إىل بع�ض ،فقال هلم :إمحلوا هذا املال
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إ َّيل ،قالوا :إنا قوم مس�تأجرون وكالء ألرباب املال ،وال نس�لم املال إال بالعالمات التي كنا

نعرفها من سيدنا احلسن بن عيل× ،فإن كنت اإلمام فربهن لنا ،وإال رددناها إىل أصحاهبا
ي�رون فيه�ا رأهيم .ق�ال :فدخل جعفر على اخلليفة وكان بسر من رأى فاس�تعدى عليهم،

فلما أحضروا قال اخلليفة :إمحلوا هذا املال إىل جعفر ،قال�وا :أصلح اهلل أمرياملؤمنني إنا قوم
مس�تأجرون ،وكالء ألرباب هذه األموال ،وهي وداعة جلامعة ،وأمرونا بأن ال نس�لمها إال

بعالم�ة ودالل�ة ،وقد ج�رت هبذه العادة م�ع أيب حممد احلس�ن بن عيل×! فق�ال اخلليفة:
فما كان�ت العالمة الت�ي كانت مع أيب حممد؟ ق�ال القوم :كان يصف لن�ا الدنانري وأصحاهبا
واألموال وكم هي .فإذا فعل ذلك س�لمناها إليه ،وقد وفدنا إليه مرار ًا فكانت هذه عالمتنا

معه وداللتنا ،وقد مات .فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا األمر ،فليقم لنا ما كان يقيمه لنا

أخوه ،وإال رددناها إىل أصحاهبا!

فقال جعفر :يا أمرياملؤمنني إن هؤالء قوم كذابون يكذبون عىل أخي ،وهذا علم الغيب!

فقال اخلليفة :القوم رسل وما عىل الرسول إال البالغ املبني.

ق�ال :فبهت جعفر ومل ي�رد جواب ًا ،فقال الق�وم :يتطول أمرياملؤمنني بإخ�راج أمره إىل من

يبدرقن�ا حت�ى نخرج من ه�ذه البلدة ،قال :فأمر هلم بنقيب فأخرجه�م منها ،فلام أن خرجوا
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م�ن البلد خرج إليهم غالم أحس�ن الناس وجه� ًا كأنه خادم ،فنادى :يا فلان بن فالن ،ويا
فلان ب�ن فالن ،أجيبوا موالك�م ،قال فقالوا :أن�ت موالنا ،قال :معاذ اهلل أن�ا عبد موالكم،
فسيروا إليه قالوا :فرسنا معه حتى دخلنا دار موالنا احلس�ن بن علي× ،فإذا ولده القائم

س�يدنا×قاعدعىل رسيركأنه فلقة قمر ،عليه ثياب خرض فس�لمنا عليه فرد علينا السلام،
ث�م قال :مجلة املال كذا وكذا دينار ًا .محل فالن كذا ،وفالن كذا ،ومل يزل يصف حتى وصف
اجلمي�ع .ث�م وصف ثيابن�ا ورحالنا وما كان معن�ا من الدواب ،فخررنا س�جدا هلل عز وجل

شكر ًا ملا عرفنا ،وقبلنا األرض بني يديه ،وسألناه عام أردنا فأجاب ،فحملنا إليه األموال.

وأمرنا القائم×أن النحمل إىل رسمن رأى بعدها ش�يئ ًا من املال ،فإنه ينصب لنا ببغداد

رجل ً
ا حيم�ل إليه األم�وال وخيرج من عن�ده التوقيعات ،ق�ال فانرصفنا من عن�ده ودفع إىل
أيب العب�اس حمم�د بن جعفر القمي احلمريي ش�يئ ًا من احلنوط والكف�ن ،فقال له :أعظم اهلل

أجرك يف نفسك ،قال :فام بلغ أبو العباس عقبة مهدان حتى تويف& .وكنا بعد ذلك نحمل
األموال إىل بغداد إىل النواب املنصوبني هبا ،وخيرج من عندهم التوقيعات.

ق�ال مصن�ف هذا الكت�اب ريض اهلل عنه :هذا اخلرب ي�دل عىل أن اخلليف�ة كان يعرف هذا

األم�ر كيف هو وأي�ن موضعه ،فلهذا كف ع�ن القوم عام معهم من األم�وال ،ودفع جعفر ًا

الك�ذاب عن مطالبتهم ،ومل يأمرهم بتس�ليمها إلي�ه ،إال أنه كان حيب أن يخَ فى هذا األمر وال

ينترش ،لئال هيتدي إليه الناس فيعرفونه!

وقد كان جعفر الكذاب محل إىل اخلليفة عرشين ألف دينار ملا تويف احلس�ن بن عيل وقال:

ي�ا أمرياملؤمنين جتعل يل مرتبة أخي احلس�ن ومنزلته .فقال اخلليفة :إعل�م أن منزلة أخيك مل
تك�ن بنا ،إنما كانت باهلل عز وجل ،ونحن كنا نجتهد يف ح�ط منزلته والوضع منه ،وكان اهلل

عز وج�ل يأب�ى إال أن يزيده كل يوم رفعة ،ملا كان فيه من الصيانة وحس�ن الس�مت والعلم
والعب�ادة .ف�إن كن�ت عند ش�يعة أخيك بمنزلته ،فلا حاجة ب�ك إلين�ا ،وإن مل تكن عندهم

بمنزلته ومل يكن فيك ما كان يف أخيك ،مل نغنك يف ذلك شيئ ًا».

ويف كمال الدي�ن« :488/2:ع�ن حممد بن ش�اذان بن نعي�م قال :بعث رجل م�ن أهل بلخ

بمال ورقعة لي�س فيها كتابة ،قد خط فيه�ا بأصبعه كام تدور من غري كتابة ،وقال للرس�ول:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
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تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
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إمح�ل هذا املال فم�ن أخربك بقصته وأجاب عن الرقعة ،فأوصل إليه املال ،فصار الرجل إىل
العسكر ،وقصد جعفر ًا وأخربه اخلرب فقال له جعفر :تقر بالبداء؟ قال الرجل :نعم ،قال له:
ف�إن صاحبك ق�د بدا له ،وأمرك أن تعطيني املال! فقال له الرس�ول :ال يقنعني هذا اجلواب

فخرج من عنده وجعل يدور عىل أصحابنا ،فخرجت إليه رقعة قال :هذا مال قد كان غرر به

وكان فوق صندوق ،فدخل اللصوص البيت وأخذوا ما يف الصندوق ،وسلم املال ،وردت

عليه الرقعة وقد كتب فيها كام تدور ،وسألت الدعاء فعل اهلل بك وفعل».

ويف ال�كايف« :523/1:عن احلس�ن بن عيس�ى العرييض قال :ملا مضـ�ى أبو حممد×ورد

رجل من أهل مرص بامل إىل مكة للناحية ،فاختلف عليه فقال بعض الناس :إن أبا حممد مىض
م�ن غري خل�ف واخللف جعفر ،وقال بعضهم :مىض أبو حممد عن خلف فبعث رج ً
ال يكنى
بأيب طالب فورد العس�كر ومعه كتاب ،فصار إىل جعفر وس�أله عن برهان ،فقال :ال يتهيأ يف

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

هذا الوقت ،فصار إىل الباب وأنفذ الكتاب إىل أصحابنا ،فخرج إليه :آجرك اهلل يف صاحبك

فق�د م�ات وأوىص باملال ال�ذي كان مع�ه إىل ثقة ليعمل فيه بما جيب ،وأجيب ع�ن كتابه».
ويف كمال الدين« :483/2:عن إس�حاق بن يعقوب قال :س�ألت حممد ب�ن عثامن العمري

عيل ،فوردت يف التوقيع
ريض اهلل عنه أن يوصل يل كتاب ًا قد س�ألت فيه عن مس�ائل أشكلت َّ
بخط موالنا صاحب الزمان× :أما ما س�ألت عنه أرش�دك اهلل وثبتك من أمر املنكرين يل

من أهل بيتنا وبني عمنا ،فاعلم أنه ليس بني اهلل عز وجل وبني أحد قرابة ،ومن أنكرين فليس

مني وسبيله سبيل ابن نوح× .أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف×.

وأما الفقاع فرشبه حرام وال بأس بالش�لامب ،وأم�ا أموالكم فال نقبلها إال لتطهروا ،فمن

شاء فليصل ومن شاء فليقطع ،فام آتاين اهلل خري مما آتاكم .وأما ظهور الفرج فإنه إىل اهلل تعاىل
ذكره وكذب الوقاتون.وأما قول من زعم أن احلسني× مل يقتل ،فكفر وتكذيب وضالل.
وأم�ا احل�وادث الواقع�ة فارجع�وا فيه�ا إىل رواة حديثن�ا ،فإهن�م حجت�ي عليك�م ،وأن�ا

حج�ة اهلل عليه�م .وأم�ا حمم�د ب�ن عثمان العم�ري ريض اهلل عن�ه وعن أبي�ه من قب�ل ،فإنه
ثقت�ي وكتاب�ه كتايب .وأم�ا حممد بن عيل ب�ن مهزيار األهوازي فس�يصلح اهلل ل�ه قلبه ويزيل
عن�ه ش�كه .وأم�ا م�ا وصلتنا ب�ه فال قب�ول عندن�ا إال ملا ط�اب وطهر وثم�ن املغني�ة حرام.
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وأما حممد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت.

وأم�ا أبو اخلطاب حممد ب�ن أيب زينب األجدع فملعون ،وأصحاب�ه ملعونون ،فال جتالس

أهل مقالتهم فإين منهم برئ ،وآبائي^منهم براء .وأما املتلبس�ون بأموالنا ،فمن اس�تحل

منه�ا ش�يئ ًا فأكله فإنما يأكل النريان .وأما اخلمس فقد أبيح لش�يعتنا وجعل�وا منه يف حل إىل
وقت ظهور أمرنا لتطيب والدهتم وال ختبث .وأما ندامة قوم قد ش�كوا يف دين اهلل عز وجل

عىل ما وصلونا به ،فقد أقلنا من استقال ،وال حاجة يف صلة الشاكني.
َ َ َ َ
َ َ
ْ
وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهلل عز وجل يقولَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا ال ت ْس���ألوا ع ْن أش َي َاء
ُ َ ُ َ ُْ
ِإ ْن ت ْب َ���د لك ْ���م ت ُس���ؤك ْم ،إنه مل يكن أحد من آبائ�ي إال وقد وقعت يف عنقه بيع�ة لطاغية زمانه،
وإين أخرج حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي.

وأما وجه االنتفاع يب يف غيبتي ،فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبها عن األبصار السحاب ،وإين

ألمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السماء ،فأغلقوا باب الس�ؤال عام اليعنيكم،
وال تتكلف�وا علم م�ا قد كفيتم ،وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم .والسلام

عليك يا إسحاق بن يعقوب وعىل من اتبع اهلدى».

 -5من توقيعات اإلمام المهدي -#إجاباته ورسائله
والدة الصدوق&بدعاء اإلمام×
كمال الدي�ن« :502/حدثن�ا أب�و جعفر حممد بن علي األس�ود ريض اهلل عنه قال :س�ألني

علي بن احلسين بن موس�ى ب�ن بابوي�ه ريض اهلل عن�ه ،بعد موت حمم�د بن عثمان العمري

ريض اهلل عنه أن أس�أل أبا القاسم الروحي أن يسأل موالنا صاحب الزمان×أن يدعو اهلل
عز وج�ل أن يرزقه ولد ًا ذكر ًا .قال :فس�ألته فأهنى ذلك ،ثم أخبرين بعد ذلك بثالثة أيام أنه
قد دعا لعيل بن احلسين وأنه س�يولد ل�ه ولد مبارك ينفع اهلل به وبع�ده أوالد .قال أبو جعفر
حمم�د بن عيل األس�ود ريض اهلل عنه ،وس�ألته يف أمر نفيس أن يدع�و اهلل يل أن يرزقني ولد ًا،
فلم جيبني إليه وقال:ليس إىل هذا س�بيل ،قال :فولد لعيل بن احلسين ريض اهلل عنه حممد بن

عيل وبعده أوالد ومل يولد يل شئ.
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قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنه :كان أبو جعفر حممد بن عيل األسود ريض اهلل عنه كثري ًا

ما يقول يل إذا رآين أختلف إىل جملس شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد وأرغب يف كتب

العلم وحفظه :ليس بعجب أن يكون لك هذه الرغبة يف العلم ،أنت ولدت بدعاء اإلمام×».
ويف رجال النجايش« :261/عيل بن احلسين بن موس�ى بن بابويه القمي أبو احلس�ن ،شيخ

القميين يف عصره ومتقدمه�م وفقيههم وثقته�م ،كان قدم العراق واجتمع مع أيب القاس�م
احلسين بن روح&وس�أله مس�ائل ،ث�م كاتبه بعد ذلك على يد عيل بن جعفر بن األس�ود

يس�أله أن يوص�ل له رقع�ة إىل الصاحب× ،ويس�أله فيها الولد فكتب إلي�ه :قد دعونا اهلل
ل�ك بذل�ك ،وسترزق ولدين ذكرين خريي�ن .فولد له أب�و جعفر وأبو عبد اهلل م�ن أم ولد،

وكان أب�و عب�د اهلل احلسين ب�ن عب�د اهلل يقول س�معت أب�ا جعفر يق�ول :أنا ول�دت بدعوة
صاحب األمر× ،ويفتخر بذلك».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف غيبة الطويس ،187/بمعناه ،وفيه« :أن عيل بن احلسين بن موس�ى بن بابويه كانت حتته

بن�ت عم�ه حممد بن موس�ى بن بابويه ،فل�م يرزق منها ولد ًا ،فكتب إىل الش�يخ أيب القاس�م

احلسين بن روح ريض اهلل عنه أن يس�أل احلضـرة أن يدعو اهلل أن يرزقه أوالد ًا فقهاء ،فجاء
اجل�واب :إنك ال ترزق من هذه وس�تملك جارية ديلمية وترزق منه�ا ولدين فقيهني .قال:

وقال يل أبو عبد اهلل بن سورة حفظه اهلل :وأليب احلسن بن بابويه&ثالثة أوالد حممد واحلسني
فقيه�ان ماه�ران يف احلفظ ،وحيفظان ما ال حيفظ غريمها من أهل قم ،وهلام أخ اس�مه احلس�ن

وهو األوسط مشتغل بالعبادة والزهد الخيتلط بالناس وال فقه له .قال ابن سورة :كلام روى

أبو جعفر وأبو عبد اهلل ابنا عيل بن احلسين ش�يئ ًا ،يتعجب الناس من حفظهام ويقولون هلام:
الشأن خصوصية لكام بدعوة اإلمام لكام ،وهذا أمر مستفيض يف أهل قم».
إخباره×بوفاة سفيره العمري&
يف غيب�ة الط�ويس« :226/ع�ن جعفر بن أمحد النوبخت�ي قال :قال يل أيب أمح�د بن إبراهيم

وعم�ي أب�و جعفر عبد اهلل ب�ن إبراهيم ومجاع�ة من أهلنا ،يعن�ي بني نوبخ�ت :إن أبا جعفر

العم�ري مل�ا اش�تدت حال�ه اجتم�ع مجاع�ة م�ن وج�وه الش�يعة ،منه�م أب�و عيل ب�ن مهام،
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وأب�و عب�د اهلل بن حممد الكاتب ،وأبو عبد اهلل الباقطاين ،وأبو س�هل بن إسماعيل النوبختي،

وأبو عبد اهلل بن الوجنا ،وغريهم من الوجوه واألكابر ،فدخلوا عىل أيب جعفر ريض اهلل عنه
فقالوا له :إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال هلم :هذا أبو القاس�م احلسين بن روح بن

أيب بحر النوبختي ،القائم مقامي والس�فري بينك�م وبني صاحب األمر× ،والوكيل والثقة

األمني ،فارجعوا إليه يف أموركم وعولوا عليه يف مهامتكم ،فبذلك أمرت وقد بلغت».

ويف كمال الدي�ن« :502/2:وحدثن�ا أب�و جعف�ر حمم�د ب�ن علي األس�ود ريض اهلل عن�ه،

أن أبا جعفر العمري حفر لنفسه قرب ًا وسواه بالساج ،فسألته عن ذلك فقال :للناس أسباب.

ثم سألته بعد ذلك فقال :قد أمرت أن أمجع أمري .فامت بعد ذلك بشهرين ريض اهلل عنه».

جوابه×في نفي التفويض
غيب�ة الط�ويس« :178/عن عيل بن أمحد ال�دالل القمي قال :اختلف مجاعة من الش�يعة يف

أن اهلل عز وج�ل ف�وض إىل األئم�ة صلوات اهلل عليه�م أن خيلقوا أو يرزقوا ،فق�ال قوم هذا
حمال ال جيوز عىل اهلل تعاىل ،ألن األجسام ال يقدر عىل خلقها غري اهلل عز وجل ،وقال آخرون

ب�ل اهلل تعاىل أقدر األئمة عىل ذلك وفوضه إليهم فخلق�وا ورزقوا ،وتنازعوا يف ذلك تنازع ًا
ش�ديد ًا فق�ال قائل :م�ا بالكم ال ترجع�ون إىل أيب جعفر حمم�د بن عثامن العمري فتس�ألونه

ع�ن ذلك فيوضح لكم احل�ق فيه ،فإنه الطريق إىل صاحب األم�ر عجل اهلل فرجه ،فرضيت
اجلامعة بأيب جعفر وس�لمت وأجابت إىل قوله ،فكتبوا املس�ألة وأنفذوها إليه ،فخرج إليهم

م�ن جهت�ه توقيع نس�خته :إن اهلل تعاىل هو الذي خلق األجس�ام وقس�م األرزاق ،ألنه ليس
َ
ْ
ش َو ُه َ���و َّ
���س َكم ْثله َ ئْ
الس ِ���م ُيع ال َب ِص ُير .وأم�ا األئمة^فإهنم
بجس�م وال حال يف جس�م ،ل ْي َ ِ ِ ِ

يس�ألون اهلل تع�اىل فيخل�ق ،ويس�ألونه فيرزق ،إجياب� ًا ملس�ألتهم ،وإعظام� ًا حلقه�م».

رده× على الغالة ونهيه عن الغلو
يف اإلحتج�اج« :473/2:ومم�ا خ�رج ع�ن صاح�ب الزم�ان صل�وات اهلل علي�ه رد ًا على

الغلاة م�ن التوقي�ع ،جواب� ًا لكت�اب كت�ب على ي�دي حممد ب�ن عيل ب�ن هلال الكرخي:
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ي�ا حممد بن عيل ،تعاىل اهلل وجل عام يصفون س�بحانه وبحم�ده ،ليس نحن رشكاءه يف علمه
َ
ُْ
وال يف قدرته ،بل ال يعلم الغيب غريه كام قال يف حمكم كتابه تباركت أسامؤه :قل ال َي ْعل ُم َم ْن
ف َّ
ات َواألرض ْال َغ ْي َب إال ُ
اهلل .وأنا ومجيع آبائي من األولني آدم ونوح وإبراهيم وموسى
الس َم َاو ِ
ِ
ِي
وغريه�م من النبيني ،ومن اآلخرين حممد رس�ول اهلل وعيل ب�ن أيب طالب وغريهم ممن مىض

م�ن األئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني ،إىل مبل�غ أيامي ومنتهى عرصي ،عبيد اهلل عز وجل،
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ حَ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
يقول اهلل عز وجل :ومن أعرض عن ِذ ك ِر ي ف ِإن له م ِعيشة ضنكا ونشره يوم ال ِقيام ِة أعمى.
َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ هَ َ َ َ َ ْ
قال ر ِب ِلم حش���رت ِ ين أعمى وقد كنت ب ِصيرا .قال كذ ِلك أتتك آياتنا فن ِس
���يتا َوكذ ِلك ال َي ْو َم
ُ
ت ْن�َسَ .يا حممد بن عيل قد آذانا جهالء الش�يعة ومحقاؤه�م ،ومن دينه جناح البعوضة أرجح
منه ،فأش�هد اهلل الذي ال إله إال هو وكفى به ش�هيد ًا ورس�وله حممد ًا‘ومالئكته وأنبياؤه

وأولياؤه^ ،وأش�هدك وأش�هد كل من س�مع كتايب هذا ،أين برئ إىل اهلل وإىل رس�وله ممن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه يف ملكه ،أو حيلنا حم ً
ال سوى املحل الذي رضيه اهلل لنا وخلقنا

ل�ه ،أو يتع�دى بن�ا عام ق�د فرسته لك وبينت�ه يف صدر كتايب .وأش�هدكم أن كل م�ن نربأ منه

فإن اهلل يربأ منه ومالئكته ورسله وأولياؤه.

وجعل�ت ه�ذا التوقيع الذي يف هذا الكتاب أمانة يف عنقك ،وعنق من س�معه أن اليكتمه

ألح�د من موا َّيل وش�يعتي ،حتى يظهر عىل ه�ذا التوقيع ُّ
الكل من م�وا َّيل ،لعل اهلل عز وجل

يتالفاه�م فريجع�ون إىل دي�ن اهلل احل�ق ،وينته�ون عما اليعلم�ون منته�ى أم�ره ،والمبل�غ

منته�اه ،ف�كل من فهم كتايب وال يرجع إىل ما قد أمرته وهنيت�ه فقد حلت عليه اللعنة من اهلل،

وممن ذكرت من عباده الصاحلني».

ويف تفسيرالعيايش« :16/1:عن يوس�ف بن الس�خت البرصي ،قال :رأيت التوقيع بخط

حمم�د ب�ن حممد بن عيل ف�كان فيه :الذي جي�ب عليكم ولك�م أن تقولوا إنا ق�دوة اهلل وأئمة
وخلفاء اهلل يف أرضه وأمناؤه عىل خلقه ،وحججه يف بالده ،نعرف احلالل واحلرام ،ونعرف
تأويل الكتاب وفصل اخلطاب».
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رسالته× في تقوية ضعفاء الشيعة
غيب�ة الط�ويس« :172/عن عيل ب�ن إبراهيم الرازي قال :حدثني الش�يخ املوثوق به بمدينة

السلام ق�ال :تش�اجر اب�ن أيب غان�م القزوين�ي ومجاعة م�ن الش�يعة يف اخلل�ف  ،فذكر ابن

أيب غانم أن أبا حممد×مىض وال خلف له ،ثم إهنم كتبوا يف ذلك كتاب ًا وأنفذوه إىل الناحية
وأعلم�وه بام تش�اجروا في�ه .فورد ج�واب كتاهبم بخطه عليه وعىل آبائه السلام :بس�م اهلل

الرمح�ن الرحي�م .عافان�ا اهلل وإياك�م م�ن الضاللة والفت�ن ووهب لن�ا ولك�م روح اليقني،

أهن�ي إ َّيل ارتياب مجاعة منك�م يف الدين ،وما دخلهم
وأجارن�ا وإياكم من س�وء املنقلب .إنه
َ

م�ن الش�ك واحلرية يف والة أموره�م ،فغمنا ذلك لكم ال لنا وس�اءنا فيك�م ال فينا ،ألن اهلل
معنا وال فاقة بنا إىل غريه ،واحلق معنا فلن يوحش�نا من قعد عنا ،ونحن صنائع ربنا واخللق

بع�د صنائعن�ا .يا هؤالء ما لكم يف الريب ترتددون ويف احلرية تنعكس�ونَ ،أو ما س�معتم اهلل
َ ُ
َ
َ
َ َ
ُ
ين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا َ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ ُ َ
عز وجل يقولَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
ول األمر ِم ْنك ْم؟ َأوما علمتم
الرسول وأ يِ
م�ا ج�اءت به اآلث�ار مما يكون وحي�دث يف أئمتك�م عن املاضين والباقني منه�م^؟ َأوما
رأيت�م كيف جعل اهلل لكم معاق�ل تأوون إليها ،وأعالم ًا هتتدون هب�ا من لدن آدم×إىل أن
ظه�ر امل�ايض× ،كلام غ�اب علم بدا عل�م ،وإذا أفل نجم طل�ع نجم؟ فلام قبض�ه اهلل إليه

ظننت�م أن اهلل تع�اىل أبطل دينه وقطع الس�بب بين�ه وبني خلقه! كال ،م�ا كان ذلك وال يكون
حتى تقوم الس�اعة ويظهر أمر اهلل سبحانه وهم كارهون .وإن املايض×مىض سعيد ًا فقيد ًا

على منهاج آبائه^ح�ذو النعل بالنعل ،وفينا وصيته وعلمه ومن هو خلفه ومن هو يس�د

مس�ده ،ال ينازعن�ا موضعه إال ظامل آث�م ،وال يدعيه دوننا إال جاحد كاف�ر ،ولوال أن أمر اهلل
تع�اىل ال يغل�ب ورسه ال يظه�ر وال يعل�ن لظهر لكم من حقن�ا ما تبينَّ من�ه عقولكم ويزيل

ش�كوككم ،لكنه ما ش�اء اهلل كان لكل أجل كتاب ،فاتقوا اهلل وس�لموا لنا وردوا األمر إلينا،
فعلينا اإلصدار كام كان منا اإليراد ،وال حتاولوا كشف ما غطي عنكم ،وال متيلوا عن اليمني
وتعدلوا إىل الشمال ،واجعلوا قصدكم إلينا باملودة عىل الس�نة الواضحة ،فقد نصحت لكم

عيل وعليكم .ولوال ما عندنا من حمبة صالحكم ورمحتكم واإلش�فاق عليكم،
واهلل ش�اهد َّ
لكن�ا عن خماطبتكم يف ش�غل فيام قد امتحنا به من منازعة الظ�امل العتل الضال املتتابع يف غيه
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املضاد لربه ،الداعي ما ليس له اجلاحد حق من افرتض اهلل طاعته .ويف ابنة رس�ول اهلل‘

يل أس�وة حسنة ،وسريدي اجلاهل رداءة عمله ،وس�يعلم الكافر ملن عقبى الدار ،عصمنا اهلل

وإياك�م من املهالك واألس�واء واآلفات والعاهات كلها برمحت�ه ،فإنه ويل ذلك والقادر عىل
م�ا يش�اء ،وكان لنا ولكم ولي ًا وحافظ ًا ،والسلام عىل مجيع األوصي�اء واألولياء واملؤمنني،

ورمحة اهلل وبركاته».

النهي عن تسميته× في الغيبة الصغرى
يف ال�كايف« :333/1:ع�ن أيب عب�د اهلل الصاحل�ي ق�ال :س�ألني أصحابن�ا بع�د مضـ�ي

أيب حممد×أن أس�أل عن اإلس�م واملكان .فخرج اجلواب :إن دللتهم عىل اإلس�م أذاعوه

وإن عرفوا املكان دلوا عليه..
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عن ابن رئاب ،عن أيب عبد اهلل×قال :صاحب هذا األمر ال يسميه باسمه إال كافر».

كمال الدي�ن« :509/2:ع�ن أمحد ب�ن اخلرض ب�ن أيب صالح اخلجن�دي ،أنه خ�رج إليه من

صاحب الزمان×توقيع بعد أن كان ُأغري بالفحص والطلب ،وس�ار عن وطنه ليتبني له
ما يعمل عليه ،وكان نسخة التوقيع :من بحث فقد طلب ،ومن طلب فقد دل ،ومن دل فقد

فكف عن الطلب ورجع».
أشاط ،ومن أشاط فقد أرشك!
َّ

ويف كمال الدي�ن482/2:و« :383ع�ن علي بن عاص�م الكويف يق�ول :خ�رج يف توقيعات

صاحب الزمان :ملعون ملعون ،من سامين يف حمفل من الناس».

ويف غيب�ة الط�ويس« :196/أنه كتب عىل يد الش�يخ أبى القاس�م ب�ن روح ريض اهلل عنه إىل

الصاحب×يش�كو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب ،ويسأل اجلواب بام تسكن إليه
نفسه ويكشف له عام يعمل عليه ،قال :فخرج إىل توقيع نسخته :من بحث فقد طلب ،ومن

طلب فقد دل ،ومن دل فقد أشاط ومن أشاط فقد أرشك .وسكنت نفيس وعدت إىل وطني

مرسور ًا ،واحلمد هلل».

أق�ول :مح�ل أكث�ر فقهائن�ا النهي عن التس�مية ،على أنه خمت�ص بعرصغيبته الصغ�رى عندما

كان أع�داؤه يطلبون�ه طلب� ًا حثيث� ًا ،فكان�وا هيامج�ون امل�كان الذي يظنون�ه فيه ،كام حبس�وا من
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احتمل�وا أهن�ا حاملة ب�ه! وهلذا ق�ال عامة فقهائن�ا الحيرم تس�ميته بعد عرص الغيب�ة الصغرى،

ل�زوال عل�ة التحري�م .وق�ال الن�ادر منهم حيرم تس�ميته حت�ى يف الغيب�ة الكبرى .وال يبعد أن

يش�مل النهي عن التس�مية السنة التي تس�بق ظهوره× ،ألن أعداءه سيطلبونه بشكل حثيث،
بل ورد أن السفياين يقتل يف املدينة من كان عىل إسمه .

نماذج من أجوبته الفقهية وكراماته×
يف غيبة الطويس« :228/نسخة أجوبته×عن مسائل حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي

بس�م اهلل الرمحن الرحيم ،أطال اهلل بقاءك ،وأدام عزك وتأييدك وس�عادتك وسالمتك ،وأتم
نعمته وزاد يف إحس�انه إليك ،ومجيل مواهبه لديك وفضله عندك ،وجعلني من السوء فداك

وقدمني قبلك.»...

اإلحتجاج«:487/1:وس�ئل ع�ن رجل يكون يف حممله والثلج كثير بقامة رجل ،فيتخوف

إن نزل الغوص فيه ،وربام يس�قط الثلج وهو عىل تلك احلال ،وال يس�توي له أن يلبد ش�يئ ًا

عنه لكثرته وهتافته ،هل جيوز أن يصيل يف املحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أيام ًا فهل علينا يف
ذلك إعادة أم ال؟ فأجاب :ال بأس عند الرضورة والشدة.

وس�ئل عن الرجل يلحق اإلمام وهو راكع فريكع معه وحيتس�ب تلك الركعة ،فإن بعض

أصحابنا قال :إن مل يسمع تكبرية الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟

فأج�اب :إذا حل�ق م�ع اإلم�ام من تس�بيح الرك�وع تس�بيحة واح�دة اعتد بتل�ك الركعة،

وإن مل يسمع تكبرية الركوع.

وس�ئل ع�ن رج�ل صىل الظه�ر ودخل يف صلاة العرص ،فلما أن صىل من صلاة العرص

ركعتني استيقن أنه صىل الظهر ركعتني ،كيف يصنع؟ فأجاب :إن كان أحدث بني الصالتني
حادثة يقطع هبا الصالة أعاد الصالتني ،وإن مل يكن أحدث حادثة جعل الركعتني اآلخرتني

تتمة لصالة الظهر ،وصىل العرص بعد ذلك.

وس�ئل ع�ن أهل اجلنة يتوال�دون إذا دخلوها أم ال؟ فأجاب :إن اجلنة ال محل فيها للنس�اء

وال والدة ،وال طمث وال نفاس وال شقاء بالطفولية ،وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني
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كام قال س�بحانه ،فإذا اش�تهى املؤمن ولد ًا خلقه اهلل بغري مح�ل وال والدة ،عىل الصورة التي

يريد ،كام خلق آدم عربة...

وس�ئل عن رج�ل ادعى عىل رجل ألف درهم وأق�ام به البينة العادل�ة ،وادعى عليه أيض ًا

مخ�س مائ�ة درهم يف صك آخر ،ول�ه بذلك بينة عادلة ،وادعى علي�ه أيض ًا ثالث مائة درهم
يف ص�ك آخ�ر ،ومائتي دره�م يف صك آخر ،وله بذلك كله بينة عادل�ة .ويزعم املدعى عليه

أن ه�ذه الصكاك كلها قد دخلت يف الصك ال�ذي بألف درهم ،واملدعي منكر أن يكون كام

زع�م ،فه�ل جيب األل�ف الدرهم مرة واح�دة ،أو جيب عليه كلما يقيم البينة ب�ه؟ وليس يف

الصكاك اس�تثناء إنام هي ص�كاك عىل وجهها .فأجاب :يؤخذ م�ن املدعى عليه ألف درهم

مرة ،وهي التي ال شبهة فيها ،ويرد اليمني يف األلف الباقي عىل املدعي ،فإن نكل فال حق له.
وس�ئل ع�ن طين القرب يوض�ع م�ع امليت يف قبره ،ه�ل جي�وز ل�ك أم ال؟ فأجاب×:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يوضع مع امليت يف قربه ،وخيلط بحنوطه إن شاء اهلل.

وس�ئل فقال :روي لنا عن الصادق×أنه كتب عىل إزار ابنه :إسماعيل يش�هد أن ال إله

إال اهلل ،فهل جيوز أن نكتب مثل ذلك بطني القرب أم غريه؟ فأجاب :جيوز ذلك.

وسئل هل جيوز أن يسبح الرجل بطني القرب ،وهل فيه فضل؟ فأجاب:يسبح الرجل به فام

من ش�ئ من السبح أفضل منه ،ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة ،فيكتب

له التس�بيح .وس�ئل عن الس�جدة عىل ل�وح من طني القبر وهل فيه فض�ل؟ فأجاب :جيوز

ذلك وفيه الفضل .وسئل :عن الرجل يزور قبور األئمة×هل جيوز أن يسجد عىل القربأم

ال؟ وه�ل جي�وز ملن صىل عن�د بعض قبورهم أن يق�وم وراء القرب وجيعل القبر قبلة ،ويقوم

عن�د رأس�ه ورجليه؟ وهل جيوز أن يتق�دم القرب ويصيل وجيعل للقرب خلف�ه أم ال؟ فأجاب:

أما الس�جود عىل القرب ،فال جيوز يف نافلة وال فريضة وال زيارة ،والذي عليه العمل أن يضع
خ�ده األيمن على القرب .وأما الصالة فإهنا خلفه وجيعل القبر أمامه ،وال جيوز أن يصيل بني

يديه وال عن يمينه وال عن يساره ،ألن اإلمام ال ُيتقدم وال يساوى.

وس�ئل فقال :روى عن الفقيه يف بيع الوقف خرب مأثور :إذا كان الوقف عىل قوم بأعياهنم

وأعقاهب�م ،فاجتم�ع أه�ل الوقف على بيعه وكان ذل�ك لصالح هل�م أن يبيع�وه ،فهل جيوز
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أن يشتري م�ن بعضه�م إن مل جيتمع�وا كله�م عىل البي�ع ،أم ال جي�وز إال أن جيتمع�وا كلهم

عىل ذلك؟ وعن الوقف الذي الجيوز بيعه؟ فأجاب :إذا كان الوقف عىل إمام املس�لمني فال
جي�وز بيع�ه ،وإن كان عىل قوم من املس�لمني فليجمع كل قوم ما يق�درون عىل بيعه جمتمعني

ومتفرقني إن شاء اهلل.

وس�ئل هل جي�وز للمح�رم أن يصري عىل إبط�ه املرتك والتوتي�ا لريح الع�رق أم ال جيوز؟

فأجاب :جيوز ذلك وباهلل التوفيق.

وس�ئل ع�ن الرضير إذا ش�هد يف ح�ال صحته عىل ش�هادة ،ثم كف بصره وال يرى خطه

فيعرف�ه ،ه�ل جت�وز ش�هادته أم ال وإن ذكر ه�ذا الرضير الش�هادة ،هل جيوز أن يش�هد عىل

شهادته أم ال جيوز؟ فأجاب :إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

وس�ئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ،ويش�هد عىل نفس�ه باس�م بعض وكالء الوقف،

ث�م يم�وت هذا الوكي�ل أو يتغري أمره ويت�وىل غريه ،هل جيوز أن يش�هد الش�اهد هلذا الذي

أقي�م مقام�ه إذا كان أصل الوقف لرجل واح�د أم ال جيوز ذلك؟ فأجاب :ال جيوز ذلك ألن
َ
َّ َ
الشهادة مل تقم للوكيل ،وإنام قامت للاملك ،وقد قال اهللَ :وأ ِق ُيموا الش َه َادة هلل...
وس�ئل ع�ن صالة جعف�ر بن أيب طال�ب&يف أي أوقاهتا أفضل أن تصيل في�ه ،وهل فيها

قن�وت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأج�اب :أفضل أوقاهتا صدر النهار من يوم اجلمعة،
ث�م يف أي األي�ام ش�ئت وأي وقت صليتها من ليل أو هنار فهو جائ�ز ،والقنوت فيها مرتان:

يف الثانية قبل الركوع ،ويف الرابعة بعد الركوع.

وس�ئل عن الرجل ينوي إخراج ش�ئ من ماله وأن يدفعه إىل رجل من إخوانه ،ثم جيد يف

أقربائه حمتاج ًا ،أيرصف ذلك عمن نواه له أو إىل قرابته؟ فأجاب :يرصفه إىل أدنامها وأقرهبام
من مذهبه ،فإن ذهب إىل قول العامل× :اليقبل اهلل الصدقة وذو رحم حمتاج ،فليقس�م بني

القرابة وبني الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله..

وس�ئل :عن املس�ح عىل الرجلني وبأهيام يبدأ باليمني أو يمسح عليهام مجيع ًا مع ًا؟ فأجاب:

يمس�ح عليهام مع ًا ،ف�إن بدأ بأحدمها قبل األخرى فال يبتدئ إال باليمني .وس�أل عن صالة

جعفر يف السفر هل جيوز أن يصيل أم ال؟فأجاب :جيوز ذلك.»...

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة

غيبته الصغرى

عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

763

كامل الدين« :500/2:عن احلسني بن إسامعيل الكندي :وكتب جعفر بن محدان :فخرجت

إليه هذه املسائل يف أحكام األوالد والوقف.»...

ال�كايف« :524/1:عن أيب عقيل عيس�ى بن نرص ،قال :كتب عيل بن زياد الصيمري يس�أل

كفن ًا ،فكتب إليه :إنك حتتاج إليه يف سنة ثامنني ،فامت يف سنة ثامنني ،وبعث إليه بالكفن قبل

موته بأيام».

كمال الدي�ن« :510/2:ع�ن إس�حاق ب�ن حام�د الكات�ب يف كرام�ة له×م�ع رج�ل

أرسل له قامش ًا.

الكايف« :520/1:عن زيد اليامين يف كرامة ظهرت له يف توقيع من اإلمام×.

الكايف« :523/1:عن حممد بن عيل بن ش�اذان النيسابوري ،ظهرت له كرامة يف مال أرسله

اىل اإلمام×.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[
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هذا ،والتواقيع الصادر عنه×عديدة مجعناها يف معجم أحاديث اإلمام املهدي×.

**

الفصل السادس والثالثون

عالمات ظهوره
عالمات الظهور املبارك

تق�دم يف الفصول الس�ابقة ذكر أكثر العالمات ،ومن أوثقها م�ا رواه جابر اجلعفي عن اإلمام

حممد الباقر×يف أصحاب اإلمام املهدي×« .تفسري العيايش.»64/1:

وقد أفرط بعضهم يف تعداد العالمات ،ويف تطبيقاهتا ،بينام أفرط آخرون يف ردها ورد تطبيقاهتا

مع أهنا واضحة .واملنهج الصحيح هو التثبت من النص واإللتزام به عندما يثبت ،وقبول تطبيقه
عندما يكون جلي ًا.

َ
َ
ّربى األئمة^شيعتهم على األمل وانتظارالف َرج
اإلمام�ة والتبصرة« :93/ع�ن عيل ب�ن حممد الصيمري ،ع�ن عيل بن مهزي�ار :قال :كتبت

إىل أيب احلس�ن صاحب العسكر×:أس�أله عن الفرج؟ فكتب:إذا غاب صاحبكم عن دار

الظاملني ،فتوقعوا الفرج».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف اإلرشاد« :360/عن احلسن بن اجلهم قال :سأل رجل أبا احلسن×عن الفرج فقال:

تري�د اإلكث�ار أم أمجل لك؟ فقال :بل جتمل يل ،قال :إذا ركزت رايات قيس بمرص ،ورايات
كندة بخراسان».

والس�ؤال هنا عن َف َرج خاص يف زمن اإلمام الكاظم× ،أيام ش�دة الس�لطة وبطش هارون

بالشيعة ،وقد تصور بعضهم أنه الفرج بظهور اإلمام املهدي ×.

وصف عصورالظلم وخاصة عصر ظهوره#
خمتصر إثب�ات الرجع�ة« :217/ع�ن حمم�د بن مس�لم قال :س�أل رج�ل أبا عب�د اهلل×:

مت�ى يظه�ر قائمكم؟ ق�ال :إذا كث�رت الغواية وقل�ت اهلداية ،وكث�ر اجلور والفس�ادَّ ،
وقل
الصالح والسداد ،واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ،ومال الفقهاء إىل الدنيا ،وأكثر
الن�اس إىل األش�عار والش�عراء ،ومس�خ قوم م�ن أهل البدع حت�ى يصريوا ق�ردة وخنازير،

وأقبل الس�فياين ،ث�م خرج الدج�ال وبالغ يف اإلغ�واء واإلضالل ،فعند ذلك ينادى باس�م

القائم×يف ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان ،ويقوم يف يوم عاشوراء ،فكأين أنظر إليه
قائ ًام بني الركن واملقام وينادي جربئيل بني يديه :البيعة هلل فتقبل إليه شيعته».
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ورواه يف إثبات اهلداة« :570/3:عن الغيبة للفضل بن شاذان ،وفيه« :فتقبل شيعته إليه من

أطراف األرض تطوى هلم طي ًا حتى يبايعوا ،ثم يسري إىل الكوفة فينزل عىل نجفها ،ثم يفرق
اجلن�ود منها إىل األمصار لدفع عامل الدجال ،فيمأل األرض قس�ط ًا وع�دالً كام ملئت جور ًا
وظل ًام .قال فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،فداك أيب وأمي ،أيعلم أحد من أهل مكة من أين جيئ

قائمكم إليها؟ قال :ال  ,ثم قال :ال يظهر إال بغتة بني الركن واملقام».

أق�ول :املقص�ود بالدجال يف ه�ذا احلديث ليس الدج�ال املوعود ،بل حاكم أوعامل س�وء مع

الس�فياين× .وق�د يفهم م�ن احلديث أن قتل الس�فياين قب�ل ظهور امله�دي× وهو خمالف
لألحاديث املتواترة .ويبدو أنه وقع تقديم وتأخري يف هذا احلديث.

النعماين« :278/ع�ن األصب�غ بن نباتة ق�ال :س�معت عليا×يقول :إن بني ي�دي القائم

سنني خداعةُ ،يك ََّذ ُب فيها الصادق و ُيصدق فيها الكاذب ،و ُيقرب فيها املاحل.ويف حديث:
وينط�ق فيها الرويبض�ة ،فقلت :وما الرويبضة وما املاحل؟قالَ :أوم�ا تقرؤون القرآن قوله:
وهو شديد املحال؟ قال :يريد املكر .فقلت :وما املاحل؟ قال :يريد املكار».

كفاية األثر« :213/عن علقمة بن قيس قال :خطبنا أمرياملؤمنني×عىل منرب الكوفة خطبة

اللؤلؤة ،فقال فيام قال يف آخرها :أال وإين ظاعن عن قريب ،ومنطلق إىل املغيب ،فارتقبوا الفتنة
األموي�ة ،واململكة الكرسوية ،وإماتة ما أحياه اهلل ،وإحي�اء ما أماته اهلل ،واختذوا صوامعكم

بيوتك�م ،وعضوا عىل مثل مجر الغضا ،فاذكروا اهلل ذكر ًا كثري ًا ،فذكره أكرب لو كنتم تعلمون.

ثم قال :وتُبنى مدينة يقال هلا الزوراء بني دجلة ودجيلة والفرات ،فلو رأيتموها مشيدة باجلص
واآلج�ر ،مزخرفة بالذهب والفضة والالزورد املستس�قى ،واملرم�ر والرخام وأبواب العاج

واألبنوس ،واخليم والقباب والش�ارات ،وقد عليت بالساج والعرعر والصنوبر واخلشب،
وش�يدت بالقصور وتوالت عليها ملوك بني الش�يصبان «الش�يطان» أربعة وعرشون ملك ًا،

عىل عدد س�ني ا ُمللك الكديد ،فيهم الس�فاح واملقالص واجلموع واخلدوع واملظفر واملؤنث
والنظ�ار والكب�ش واملهتور والعش�ار واملصطلم واملس�تصعب والعالم والرهب�اين واخلليع
والس�يار واملسرف والكدي�د واألكت�ب واملرتف واألكل�ب والوش�يم والظلام والعيوق.
وتعم�ل القبة الغرباء ذات القالة احلمراء«مبنى له قبة وبرج أمحر» يف عقبها قائم احلق يس�فر
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عن وجهه بني األقاليم كالقمر املضئ بني الكواكب الدرية.

أال وإن خلروج�ه عالمات عرش ًا :أوهلا طلوع الكوك�ب ذي الذنب ويقارب من احلاوي،

ويق�ع فيه هرج ومرج وش�غب ،وتلك عالمات اخلصب ،وم�ن العالمة إىل العالمة عجب،
ف�إذا انقض�ت العالم�ات العشر إذ ذاك يظهر بنا القم�ر األزهر ،ومتت كلم�ة اإلخالص هلل

عىل التوحيد ...نعم إنه لعهد عهده إيل رس�ول اهلل‘أن األمر يملكه اثنا عرش إمام ًا تس�عة
من صلب احلسين ،ولقد قال النبي‘:ملا عرج يب إىل السماء نظرت إىل ساق العرش فإذا
مكتوب عليه :ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونرصته بعيل ،ورأيت اثني عرش نور ًا

فقل�ت :ي�ا رب أنوار من ه�ذه؟ فنوديت :يا حممد ه�ذه األنوار األئمة م�ن ذريتك.قلت :يا

رس�ول اهلل أفالتسميهم يل ..وذكر أسماء األئمة^وقال :والقائم من ولد احلسني ،سميي
وأشبه الناس يب ،يملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ورواه مالح�م اب�ن ط�اووس ،136/وفيه«:خط�ب هب�ا قبل خروج�ه من البرصة بخمس�ة

عرش يوم ًا» ..

الكايف« :37/8:عن محران قال :قال أبو عبد اهلل×وذكر هؤالء عنده وس�وء حال الشيعة

عنده�م ،فق�ال :إين رست مع أيب جعف�ر املنصور وهو يف موكبه ،وهو على فرس وبني يديه
خي�ل وم�ن خلفه خيل ،وأنا عىل محار إىل جانب�ه ،فقال يل :يا أبا عبد اهلل قد كان ينبغي لك أن

تف�رح بما أعطان�ا اهلل من القوة ،وفتح لنا م�ن العز ،وال خترب الناس أنك أح�ق هبذا األمر منا
وأه�ل بيت�ك فتغرينا ب�ك وهبم! قال فقلت :وم�ن رفع هذا إليك عني فق�د كذب! فقال يل:

أحتل�ف عىل م�ا تقول؟ قال فقلت :إن الناس س�حرة يعني حيبون أن يفس�دوا قلبك عيل فال
متكنهم من س�معك ،فإن�ا إليك أحوج منك إلينا .فقال يل :تذكر يوم س�ألتك هل لنا ملك؟
فقل�ت :نعم طويل عريض ش�ديد ،فالتزال�ون يف مهلة من أمركم وفس�حة من دنياكم حتى

تصيب�وا من�ا دم ًا حرام ًا يف ش�هر ح�رام يف بلد ح�رام .فعرفت أنه قد حف�ظ احلديث ،فقلت:

لع�ل اهلل عز وج�ل أن يكفيك ،فإين مل أخصك هبذا وإنام هو حديث رويته ،ثم لعل غريك من
أهل بيتك يتوىل ذلك فسكت عني!

فلما رجع�ت إىل منزيل أتاين بع�ض موالينا فقال :جعلت ف�داك واهلل لقد رأيتك يف موكب
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أيب جعف�ر وأن�ت عىل مح�ار وهو عىل فرس ،وق�د أرشف عليك يكلمك كأن�ك حتته ،فقلت
بيني وبني نفيس :هذا حجة اهلل عىل اخللق ،وصاحب هذا األمر الذي يقتدى به ،وهذا اآلخر
يعم�ل باجل�ور ويقتل أوالد األنبياء^ويس�فك الدماء يف األرض بما ال حيب اهلل ،وهو يف

موكب�ه وأنت عىل محار ،فدخلني من ذلك ش�ك حتى خفت على ديني ونفيس! قال فقلت:

لو رأيت من كان حويل وبني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل من املالئكة الحتقرته
واحتقرت ما هو فيه!

فقال :اآلن سكن قلبي ،ثم قال :إىل متى هؤالء يملكون أو متى الراحة منهم؟

فقلت :أليس تعلم أن لكل شئ مدة؟ قال :بىل .فقلت :هل ينفعك علمك؟ إن هذا األمر

إذا ج�اء كان أرسع م�ن طرفة العني؟ إنك لو تعلم حاهلم عند اهلل عز وجل وكيف هي ،كنت

هل�م أش�د بغض� ًا ،ولو جه�دت أو جهد أه�ل األرض أن يدخلوهم يف أش�د مما ه�م فيه من
ََ
���ول ِه َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن نَي َو َل ِك َّن مْ ُ
ال َن ِاف ِق َني
الع ّزة هلل َو ِل َر ُس ِ
االثم ،مل يقدروا ،فال يس�تفزنك الشيطان ،فإن ِ
َ
الي ْع َل ُم َ
���ون .أال تعل�م أن من انتظر أمرن�ا وصرب عىل ما يرى م�ن األذى واخلوف ،هو غد ًا يف

زمرتنا؟ فإذا رأيت احلق قد مات وذهب أهله ،ورأيت اجلور قد شمل البالد ،ورأيت القرآن

ق�د خلق وأحدث في�ه ما ليس فيهَ ،و ُو ِّج َه على األهواء ،ورأيت الدين ق�د انكفأ كام ينكفئ
املاء ،ورأيت أهل الباطل قد استُعملوا عىل أهل احلق ،ورأيت الرش ظاهر ًا ال ُينهى عنه و ُيعذر

أصحابه ،ورأيت الفس�ق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنس�اء بالنساء ،ورأيت املؤمن
صامت� ًا ال ُيقب�ل قوله ،ورأيت الفاس�ق َيكذب وال ُي�رد عليه كذبه وفريت�ه ،ورأيت الصغري
يستحقر الكبري ،ورأيت األرحام قد تقطعت..الخ».

دالئ�ل اإلمام�ة« :253/ع�ن س�لامن الف�اريس ق�ال :خطبن�ا أمرياملؤمنني×باملدين�ة،

وق�د ذك�ر الفتنة وقرهبا ،ث�م ذكر قيام القائم من ول�ده ،وأنه يملؤها عدالً كما ملئت جور ًا.

قال سلامن :فأتيته خالي ًا فقلت :يا أمرياملؤمنني متى يظهر القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداء
وق�ال :اليظه�ر القائم حتى تكون أمور الصبيان ،وتضييع حق�وق الرمحان ،ويتغنى بالقرآن

بالتطري�ب واألحل�ان .»..اىل آخر صفات عص�ور الظلم وعرصالظهور ،وه�ي من العالمات
العامة البعيدة.
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الكسوف والخسوف قبل ظهور المهدي×
كامل الدين« :655/2:عن أيب عبد اهلل×قال :تنكس�ف الش�مس خلمس مضني من ش�هر

رمضان ،قبل قيام القائم ×».

النعماين« :272/عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :عالمة خروج املهدي كس�وف

الشمس يف شهر رمضان ،يف ثالث عرشة وأربع عرشة منه».

دالئ�ل اإلمام�ة«:259/أم س�عيد األمحس�ية قالت :قل�ت أليب عب�د اهلل× :جعلت فداك

يا ابن رس�ول اهلل ،إجعل يف يدي عالمة من خروج القائم ،قال يل :يا أم س�عيد إذا انكس�ف
القمر ليلة البدر من رجب وخرج رجل من حتته فذاك عند خروج القائم».

ال�كايف« :212/8:عن بدر ب�ن اخلليل األزدي قال:كنت جالس� ًا عند أيب جعفر× فقال:

آيتان تكونان قبل قيام القائم مل تكونا منذ هبط آدم إىل األرض :تنكسف الشمس يف النصف
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

من ش�هر رمضان ،والقمر يف آخره .فقال رجل :يا ابن رس�ول اهلل تنكس�ف الشمس يف آخر
الش�هر والقم�ر يف النصف! فقال أب�و جعفر× :إين أعلم ما تقول ،ولكنهما آيتان مل تكونا

منذ هبط آدم×».

النعماين« :271/ع�ن ورد أخ�ي الكمي�ت ،ع�ن أيب جعفر حمم�د بن عيل×أن�ه قال :إن

بني يدي هذا األمر انكس�اف القمر خلمس تبقى ،والش�مس خلمس عرشة ،وذلك يف ش�هر
رمضان .وعنده يسقط حساب املنجمني».

س�نن الدارقطن�ي« :65/2:ع�ن جابر ،عن حممد ب�ن عيل قال :إن ملهدينا آيتين مل تكونا منذ

خل�ق السماوات واألرض ،ينكس�ف القم�ر ألول ليل�ة من رمضان ،وتنكس�ف الش�مس

يف النصف منه ،ومل تكونا منذ خلق اهلل الساموات واألرض».

من العالمات جرأة دول الصغيرة على مخالفة الجبارين
النعماين« :269/ع�ن أيب بصير ق�ال :س�ئل أب�و جعف�ر الباقر×ع�ن تفسير ق�ول اهلل
َ
َْ ُ
َ ُ ْ َ َ
اق َو ِ يف أنف ِس ِ���ه ْم :فقال :يرهيم يف أنفس�هم املسخ ،ويرهيم يف
عز وجل :س���ن ِر ِهيم آيا ِتنا ِ يف اآلف ِ
اآلفاق انتقاض اآلفاق عليهم ،فريون قدرة اهلل يف أنفسهم ويف اآلفاق.
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َ ّىَ َ َ َ َّ نَ هَ ُ ْ َ َّ ُ حْ َ ُ
ال ّق :يعني بذلك خروج القائم هو احلق من اهلل عز وجل يراه
وقوله :حت يتبي لم أنه

هذا اخللق البد منه».

الحرب والطاعون قبل ظهور المهدي×
 .1كمال الدي�ن« :655/2:ع�ن س�ليامن ب�ن خالد ،ق�ال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يقول:

قدام القائم موتان :موت أمحر وموت أبيض ،حتى يذهب من كل سبعة مخسة ،املوت األمحر

السيف ،واملوت األبيض الطاعون».

 .2كمال الدي�ن« :655/2:ع�ن أيب بصري ،وحممد بن مس�لم قاال :س�معنا أب�ا عبد اهلل×

يقول :ال يكون هذا األمرحتى يذهب ثلث الناس ،فقيل له :إذا ذهب ثلث الناس فام يبقى؟

فقال :أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي».

 .3النعامين« :277/عن أمرياملؤمنني× :بني يدي القائم موت أمحر ،وموت أبيض وجراد

يف حين�ه ،وجراد يف غري حينه ،أمحر كالدم .فأما املوت األمحر فبالس�يف وأما املوت األبيض

فالطاعون».

 .4ويف ق�رب اإلس�ناد« :170/ع�ن أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن أيب نصر قال س�ألت أبا احلس�ن

الرضا×وقال :قدام هذا األمر بيوح ،قلت وما البيوح؟ قال :قتل دائم ال يفرت»!
ويف النعماين« :271/فلم ِ
أدر ما البيوح ،فحججت فس�معت أعرابي ًا يقول :هذا يوم بيوح،

فقلت له :ما البيوح؟ فقال :الشديد احلر».

 .5غيب�ة النعامين« :283/عن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل× :النداء حق؟ قال :إي واهلل

حتى يسمعه كل قوم بلساهنم .وقال أبو عبد اهلل× :ال يكون هذا األمر حتى يذهب تسعة

أعشار الناس ».

 .6ابن مح�اد« :91/1:عن كيس�ان ال�روايش القص�ار وكان ثقة ،قال حدثن�ي موالي قال:

سمعت علي ًا ريض اهلل عنه يقول :الخيرج املهدي حتى يقتل ثلث ،ويموت ثلث ،ويبقى ثلث».

 .7الصراط املس�تقيم« :258/2:ع�ن كت�اب عب�د اهلل ب�ن بش�ار رضي�ع احلسين×:

إذا أراد اهلل أن يظهر آل حممد بدأ احلرب من صفر إىل صفر ،وذلك أوان خروج املهدي.
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قال ابن عباس :يا أمرياملؤمنني ما أقرب احلوادث الدالة عىل ظهوره؟ فدمعت عيناه وقال:

إذا فتق بثق يف الفرات فبلغ أزقة الكوفة ،فليتهيأ شيعتنا للقاء القائم».

 .8يف خمتصر بصائ�ر الدرج�ات« :195/وقف�ت على كت�اب خط�ب ملوالن�ا أمرياملؤمنني

وعلي�ه خط الس�يد ريض الدين عيل بن موس�ى ب�ن جعفر بن حممد بن ط�اوس ،ما صورته:

ه�ذا الكت�اب ذك�ر كاتبه رجلين بعد الصادق صل�وات اهلل علي�ه ،فيمكن أن يك�ون تاريخ
كتابت�ه بعد املائتني من اهلجرة ،ألنه×انتقل بعد س�نة مائ�ة وأربعني من اهلجرة ،وقد روى

بع�ض م�ا فيه ع�ن أيب روح فرج بن فروة ،عن مس�عدة بن صدقة ع�ن جعفر بن حممد×،

وبعض ما فيه عن غريمها.

ذك�ر يف الكت�اب املش�ار إلي�ه خطب�ة ملوالن�ا أمرياملؤمنني×تس�مى املخ�زون ،وه�ي:

احلم�د اهلل األح�د املحم�ود ،ال�ذي توح�د بملك�ه وعلا بقدرته ،أمح�ده عىل ما ع�رف من

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

س�بيله ،وأهل�م م�ن طاعت�ه ،و َع َّل َم م�ن مكنون حكمت�ه ،فإنه حمم�ود بكل ما يويل ،مش�كور
بكل ما يبيل ،وأش�هد أن قوله عدل وحكمه فصل ..ثم س�اق خطب�ة طويلة ،وجاء فيها بعد

ثلاث صفح�ات منها :إن أمرنا صعب مس�تصعب ،ال حيتمله ملك مقرب أو نبي مرس�ل،

أو عب�د امتح�ن اهلل قلب�ه لإليامن ،ال يع�ي حديثنا إال حص�ون حصينة ،أو ص�دور أمينة ،أو

أحلام رزينة .ي�ا عجب ًا كل العجب بني مجادى ورجب .فق�ال رجل من رشطة اخلميس :ما
ه�ذا العج�ب يا أمرياملؤمنني؟ قال :وما يل ال أعجب وقد س�بق القض�اء فيكم ،وما تفقهون

احلدي�ث إال صوت�ات بينهن موتات ،حص�د نبات ،ونرش أموات .يا عجب� ًا كل العجب بني

مج�ادى ورج�ب! قال أيض� ًا رجل :ي�ا أمرياملؤمنني م�ا هذا العج�ب الذي ال ت�زال تعجب
من�ه؟ ق�ال :ثكل�ت اآلخر أم�ه ،وأي عج�ب يكون أعج�ب من أم�وات يرضب�ون هامات
األحي�اء! ق�ال :أنى يك�ون ذلك يا أمرياملؤمنني؟ ق�ال :والذي فلق احلبة وبرأ النس�مة ،كأين

انظ�ر إليه�م ،ق�د ختللوا س�كك الكوفة ،وقد ش�هروا س�يوفهم عىل مناكبه�م ،يرضبون كل
َ َ
ين َآم ُنوا ال َت َت َو َّل ْوا َق ْوماً
عدو هلل ولرسوله‘وللمؤمنني ،وذلك قول اهلل عز وجلَ :يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
َ
َ َ ُ ََ
ُْ
َْ
اآلخ َر ِة َك َما َي ِئ َس ْال ُك َّف ُار ِم ْن أ ْص َ
اب الق ُب ِور.
ح
غ ِضب
اهَّلل عل هْ ِي ْم قد َي ِئ ُسوا ِم َن ِ
ِ
أهي�ا الناس س�لوين قب�ل أن تفقدوين ،ألنا بطرق السماء أعل�م من العامل بط�رق األرض،
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أنا يعس�وب املؤمنني ،وغاية الس�ابقني ،ولس�ان املتقني ،وخاتم الوصيين ،ووارث النبيني،
وخليفة رب العاملني ،أنا قسيم النار ،وخازن اجلنان ،وصاحب احلوض ،وصاحب األعراف،

فلي�س منا أهل البيت إمام إال وهو عارف بجمي�ع أهل واليته وذلك قول اهلل تبارك وتعاىل:
ُّ َ
ّمَ َ ْ
ِإ َنا أن َت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلك ِل ق ْو ٍم َه ٍاد.
أال أهي�ا الن�اس س�لوين قب�ل أن تشرع برجلها فتن�ة رشقية ،وتط�أ يف خطامه�ا بعد موت
وحي�اة ،أو تش�ب نار باحلطب اجلزل غ�ريب األرض ،ورافعة ذيلها تدعو ي�ا ويلها بذحلة أو

مثله�ا ،ف�إذا اس�تدار الفلك قلتم م�ات أو هلك ،بأي واد س�لك ،فيومئذ تأوي�ل هذه اآلية:
َ َ َْ ُ َ
مُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ْ ُ ََْ َ
ّث َرددن���ا لك ُ���م الك َّ���رة َعل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْ���م ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن�ي��نَ َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفي ً���را .ولذلك آيات
وعالم�ات ،أوهل�ن إحص�ار الكوف�ة بالرصد واخلن�دق وحتري�ق الزوايا يف س�كك الكوفة،

وتعطيل املس�اجد أربعني ليلة ،وختفق رايات ثالث حول املس�جد األكرب ،يش�بهن باهلدي،

القات�ل واملقت�ول يف الن�ار ،وقت�ل كثري وم�وت ذريع ،وقت�ل النف�س الزكية بظه�ر الكوفة،
يف س�بعني واملذب�وح ،بين الركن واملقام ،وقتل األس�بع املظف�ر صرب ًا يف بيع�ة األصنام ،مع

كثير م�ن ش�ياطني اإلنس .وخ�روج الس�فياين براية خضراء وصلي�ب من ذه�ب ،أمريها
رج�ل م�ن كلب واثني عرش ألف عنان من خيل ،حيمل الس�فياين متوجه� ًا إىل مكة واملدينة،
أمريه�ا أح�د من بني أمي�ة يقال له خزيم�ة ،أطمس العني الشمال ،عىل عينه طرف�ة ،متيل به

الدنيا ،فال ترد له راية حتى ينزل املدينة ،فيجمع رجاالً ونس�ا ًء من آل حممد‘ فيحبس�هم
يف دار باملدين�ة يق�ال هلا دار أيب احلس�ن األم�وي ،ويبعث خي ً
ال يف طلب رج�ل من آل حممد
ق�د اجتم�ع إليه رجال من املس�تضعفني بمكة ،أمريه�م رجل من غطفان حتى إذا توس�طوا

الصفاي�ح البي�ض بالبي�داء خيس�ف هب�م ،فلا ينجو منه�م أح�د إال رجل واح�د بحول اهلل
ْ
َ َ
وجه�ه يف قف�اه لينذره�م ،وليك�ون آي�ة مل�ن خلقه ،فيومئ�ذ تأويل ه�ذه اآلي�ةَ :ول ْو ت َ���ر ى ِإذ
َ ُ َ َ ْ َ َُ ُ
ْ َ َ َ
يب .ويبعث الس�فياين مائ�ة وثالثني ألف� ًا إىل الكوفة
ر
ق
ان
���ك
م
ن
م
وا
���ذ
ف ِزع���وا فال ف���وت وأ ِخ
ِ
ٍ ِ ٍ
فينزل�ون بالروح�اء والف�اروق ،وموض�ع مري�م وعيس�ى× بالقادس�ية ،ويسير منه�م

ثامن�ون ألف� ًا حتى ينزل�وا الكوفة ،موضع قرب ه�ود× بالنخيل�ة فيهجموا عليه ي�وم زينة،

وأمري الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الس�احر فيخرج من مدينة يقال هلا الزوراء يف مخس�ة
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آالف م�ن الكهنة ،ويقتل عىل جرسها س�بعني ألف ًا حت�ى حيتمي الناس الفرات ثالثة أيام من
الدماء ونتن األجسام ،ويسبي من الكوفة أبكار ًا ال يكشف عنها كف وال قناع حتى يوضعن
يف املحام�ل ،يزل�ف هب�ن الثوية ،وه�ي الغريني .ثم خيرج ع�ن الكوفة مائ�ة ألف بني مرشك
ومنافق حتى يرضبوا دمشق ،ال يصدهم عنها صاد ،وهي إرم ذات العامد.

وتقب�ل راي�ات رشق�ي األرض ،ليس�ت بقطن وال كت�ان وال حرير ،خمتم�ة يف رؤس القنا

بخاتم السيد األكرب ،يسوقها رجل من آل حممد‘يوم تطري باملرشق يوجد رحيها باملغرب
كاملسك األذفر ،يسري الرعب أمامها شهر ًا.

وخيلف أبناء س�عد الس�قاء بالكوف�ة طالبني بدماء آبائه�م ،وهم أبناء الفس�قة حتى هتجم

عليه�م خيل احلسين يس�تبقان كأهنام فرس�ا رهان ،ش�عث غبر أصحاب بواك�ي وفوارح،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إذ يضرب أحده�م برجله باكي�ة يقول ال خري يف جملس بع�د يومنا هذا ،الله�م فإنا التائبون
اخلاش�عون الراكعون الس�اجدون ،فهم األب�دال الذين وصفهم اهلل عز وج�ل :إ َّن َ
اهَّلل ُي ِح ُّب
ِ
َّ
الت َواب�ي��نَ َو ُيح ُّ
ال َت َط َهر ي َ
���ب مْ ُ
���ن .واملطه�رون نظراؤه�م من آل حممد‘ .وخي�رج رجل من
ِ
ِ
ِ
أه�ل نجران راهب مس�تجيب لإلمام فيك�ون أول النصارى إجابة ،وهي�دم صومعته ويدق
صليبه�ا ،وخي�رج بامل�وايل وضعف�اء الن�اس واخلي�ل ،فيسيرون إىل النخيل�ة بأعلام هدى

فيك�ون جمتم�ع الن�اس مجيع ًا م�ن األرض كله�ا بالف�اروق ،وه�ي حمج�ة أمرياملؤمنني×

وه�ي م�ا بني الربس والفرات فيقت�ل بومئذ فيام بني املرشق واملغ�رب ثالثة آالف من اليهود
ىَ
َ ْ َ
والنص�ارى يقت�ل بعضه�م بعض� ًا فيومئذ تأوي�ل هذه اآلي�ةَ :ف���ا َزال ْت ِتل���ك َد ْع َو ُاه ْ���م َح ّت
َج َع ْل َن ُاه ْم َح ِص ًيدا َخ ِام ِد َ
ين بالس�يف وحتت ظل الس�يف ،وخيلف من بني األش�هب الزاجر

اللح�ظ ،يف أن�اس م�ن غير أبيه هراب� ًا حتى يأتوا س�بطرى ع�وذ ًا بالش�جر ،فيومئ�ذ تأويل
ىَ
ُْ ْ
َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ هْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
���ون .ال ت ْركض���وا َو ْار ِج ُعوا ِإل َم���ا أت ِرف مُ ْت ِف ِيه
ه�ذه اآلي�ة :فلما أحس���وا بأس���نا ِإذا هم ِمنا يركض
َ
َو َم َس���ا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْ���م ُت ْس���أ ُل َ
ون .ومس�اكنهم الكن�وز التي غلب�وا عليها من أموال املس�لمني،
ويأتيه�م يومئ�ذ اخلس�ف والقذف واملس�خ ،فيومئذ تأويل ه�ذه اآلية :وما ه�ي من الظاملني

ببعيد .وينادي مناد يف ش�هر رمضان من ناحية املرشق عندما تطلع الش�مس :يا أهل اهلدى
اجتمع�وا ،وين�ادي م�ن ناحية املغ�رب بعد ما يغيب الش�مس :ي�ا أهل الضالل�ة اجتمعوا،
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وم�ن الغد عند الظهر تكور الش�مس فتكون س�وداء مظلمة ،والي�وم الثالث يفرق بني احلق

والباط�ل بخ�روج داب�ة األرض ،وتقب�ل ال�روم إىل قرية بس�احل البح�ر عند كه�ف الفتية
ويبع�ث اهلل الفتي�ة م�ن كهفهم منه رجل يق�ال له متليخا واالخر كمس�لمينا ،ومها الش�هداء

املس�لمون للقائ�م ،فيبعث أح�د الفتية إىل ال�روم فريجع بغري حاجة ويبع�ث باآلخر فريجع
َ
َ
َ
َ
���ن ف َّ
ات َواأل ْ
الس َ���م َ
بالفت�ح ،فيومئ�ذ تأويل هذه اآليةَ :و َل ُه أ ْس َ���ل َم َم ْ
ض َط ْو ًعا َوك ْر ًه���ا َو ِإل ْي ِه
ر
و
ِ
ِ
ِي
ُي ْر َج ُع َ
���ون ،ثم يبعث اهلل من كل أمة فوج ًا لريهيم م�ا كانوا يوعدون ،فيومئذ تأويل هذا اآلية:
ُ
َو َي ْو َم حَ ْن ُش ُر ِم ْن ُك ّل أ َّم ٍة َف ْو ًجا مِ َّم ْن ُي َك ّ ِذ ُب ب َآيا ِت َنا َف ُه ْم ُي َوز ُع َ
ون .والوزع خفقان أفئدهتم.
ِ
ِ
ويسير الصدي�ق األكبر براية اهل�دى والس�يف ذو الفق�ار واملخرصة ،حت�ى ينزل أرض
اهلجرة مرتني ،وهي الكوفة فيهدم مس�جدها ويبنيه عىل بنائه األول ،وهيدم ما دونه من دور

اجلباب�رة ،ويسير إىل البرصة ،حتى يرشف على بحرها ومعه التابوت وعصا موس�ى فيعزم

علي�ه فيزف�ر زفرة بالبصرة فنصري بحر ًا جلي� ًا فيغرقها ال يبقى فيها غري مس�جدها كجؤكجؤ
الس�فينة عىل ظهر املاء .ثم يسير إىل حرور ،ثم حيرقها ويسير من باب بني أس�د حتى يزفر

زفرة يف ثقيف وهم زرع فرعون .ثم يسير إىل مرص فيعلو منربها وخيطب الناس ،فتس�تبرش
األرض بالع�دل ،وتعطي السماء قطرها والش�جر ثمرها ،واألرض نباهت�ا ،وتتزين ألهلها،

وتأم�ن الوح�وش حتى ترتعي يف طرف األرض كأنعامهم ،ويقذف يف قلوب املؤمنني العلم
ُ ُ ً
ْ
فال حيتاج مؤمن إىل ما عند أخيه من العلم ،فيومئذ تأويل هذه اآليةُ :يغ ِن
اهَّلل كال ِم ْن َس َع ِت ِه.
َ
ُ
َ َّ ْ خَ
القائم:ك ُلوا َو ْاش َ���ر ُبوا َه ِن ًيئا َبا أ ْس َ���ل ْف مُ ِْ
ال ِال َي ِة.
وخت�رج هلم األرض كنوزها ،ويقول
ام
ي
األ
ف
ت
مِ
ي
ِ
ُ َ
فاملسلمون يومئذ أهل صواب للدين أذن هلم يف الكالم فيومئذ تأويل هذه اآليةَ :و َج َاء َر ّبك
ًّ
َ مْ َ َ ُ ًّ
الل���ك َصف���ا َصفا .فلا يقبل اهلل يومئذ إال دين�ه احلق اال هلل الدين اخلال�ص ،فيومئذ تأويل
و
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
مَ
ْ
مْ
ُ
ُ
ىَ
َ
ْ
ْ
َ
���اء إل األ ْرض ج ُ
َ ْ ََْ ّ َُ ُ َ َ
ال ُ���ر ِز ف ُنخ ِر ُج ِب ِ���ه َز ْر ًعا تأ كل ِم ْن ُ���ه أن َع ُام ُه ْم
ه�ذه
ِ
اآلي�ة :أول ير وا أنا نس���وق ال ِ
َ
ُْ
َ َْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
َْ
َ
وأنفس���هم أف�ل�ا يب ِص���ر ون .و يقولون مت هذا الفت
���ح ِإ ْن ك ْن مُ ْت َص ِاد ِق َني .قل َي ْ���و َم الف ْت ِح ال َي ْنف ُع
َ
ي���ن َك َف ُ���ر وا إ َميانهُ ُ ْم َوال ُه ْم ُي ْن َظ ُر َ
ّال ِذ َ
ون .فيمكث فيام بني خروجه إىل يوم موته ثالث مائة س�نة
ِ
ونيف� ًا ،وع�دة أصحاب�ه ثالث مائة وثالثة عرش ،منهم تس�عة من بني إرسائيل وس�بعون من
اجل�ن ومائت�ان وأربعة وثالثون فيهم س�بعون الذي�ن غضبوا للنبي‘إذ هجته مش�ـركوا
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قري�ش فطلب�وا إىل نب�ي اهلل‘أن يأذن هل�م يف إجابتهم ف�أذن هلم حيث نزلت ه�ذه اآلية:
َ
َ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
ُ
���ات َو َذ َك ُر وا َ
لص َ
اهَّلل َك ِثي ً���را َوأ ْن َت َص ُر وا ِم ْ
���ن َب ْع ِد َما ظ ِل ُموا َو َس َ���ي ْعل ُم
ِإال أل ِذي���ن آمن���وا وع ِمل���وا أ
ال ِ
َ
ََ
ي���ن َظ َل ُم���وا أ َّى ُم ْن َق َل���ب َي ْن َق ِل ُب َ
أ ّل ِذ َ
���ون .وعشرون من أهل اليم�ن ،منهم املقداد بن األس�ود
ٍ
ومائت�ان وأربع�ة عرش الذين كانوا بس�احل البحر مما ييل عدن ،فبعث إليهم نبي اهلل برس�الة

فأتوا مس�لمني وتس�عة من بن�ي إرسائيل وم�ن أفناء الناس ألف�ان وثامن مائة وس�بعة عرش،
وم�ن املالئك�ة أربع�ون ألف ًا من ذلك من املس�ومني ثالث�ة آالف ومن املردفني مخس�ة آالف،
فجميع أصحابه×س�بعة وأربعون ألف ًا ومائة وثالثون من ذلك تس�عة رؤس مع كل رأس
م�ن املالئكة أربع�ة آالف من اجلن واإلنس عدة يوم بدر فيه�م يقاتل وإياهم ينرص اهلل وهبم
ينترص وهبم يقدم النرص ومنهم نرضة األرض .كتبتها كام وجدهتا وفيها نقص حروف ».

مالحظات
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 .1تتفق الروايات املتقدمة عىل أنه تقع حرب قبيل ظهور اإلمام املهدي×وتكون خسائرها

البرشي�ة كثيرة ،ويذكر بعضها أنه يبل�غ ثلث العامل أو أكثر ،وبعضها يذك�ر موتني أمحر وأبيض،
وال يذك�ر ثلث الع�امل أو ثلثيه ،وبعضها يذكر ذهاب ثلث الناس ،وال حيدد أهنم من املش�اركني

يف القتال ،أو من أهل منطقة ،أو من كل العامل.

وآخر رواية أوردناها تذكر أن احلرب متتد من صفر اىل صفر وال تذكر عدد القتىل.

ومما يضعف روايتها يف رأيي أن مصادر السنة تؤكد عليها أكثر من مصادرنا!

كما أن الرواي�ات الحت�دد وقته�ا إال بأهن�ا ق�دام اإلمام×وبني يدي�ه ،وأقواها س�ند ًا رواية

حمم�د بن مس�لم الثقفي&التي تذكر أن ثل�ث الناس يفنون قبل ظه�وره ،والتذكر متى وأين،

وتفرسه�ا رواية س�ليامن بن خالد بح�رب ،ثم رواية اب�ن أيب نرص التي تذكر القت�ل البيوح قبل
ظهوره× ،وال حتدد خسائره.

وق�د تكون هذه احلرب متزامنة مع ظهوره×أو بعده بقليل ،فقد عربت األحاديث عام يقع

بعد الظهور بالعالمة ،كام يف جيش اخلسف ،ولعل هذه مثلها.

كما ت�دل رواية كمال الدي�ن « »655/2عىل أن هذه احل�رب أو الطاعون بعيدة عن املس�لمني،
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ألهن�ا تق�ول« :فقيل ل�ه :إذا ذهب ثلث الناس فام يبقى؟ فقال :أم�ا ترضون أن تكونوا الثلث

الباقي» .ولذلك فرسها بعضهم بحرب تكون بني اهلند والصني .أو بني روسيا والصني والغرب.

ويؤيده ما ورد يف اخلطبة املنسوبة اىل أمرياملؤمنني×«:فيقتل يومئذ ما بني املرشق واملغرب
مَ
ثالث�ة آالف ألف من اليه�ود والنصارى ،يقتل بعضهم بعض ًا ،فيومئ�ذ تأويل هذه اآليةَ :فا
ً
ْ
ىَ
َ ْ َ
يدا َخ ِام ِد َ
ين .بالسيف»
َزال ْت ِتلك َد ْع َو ُاه ْم َح ّت َج َعل َن ُاه ْم َح ِص

 .2مضاف ًا اىل ضعف س�ند اخلطبة املسامة باملخزون ،فإن ركة بعض فقراهتا وهتافتها ،تدل عىل

أهنا موضوعة لكن واضعها ضمنها عدد ًا من األحاديث ،وتصوراته ملا سیكون ،فغاية ما تصلح
أن تك�ون مؤيدة ،وقد تفردت ب�أن احلرب املوعودة قبل ظه�ور اإلمام×تكون بني النصارى

أنفس�هم .كما تفردت بوصف احل�رب بأهنا فتن�ة رشقية تش�ب باحلطب اجلزل غ�ريب األرض،

رافعة ذيلها تدعو يا ويلها..

 .3والنتيج�ة أن�ه صحت الرواية بأنه س�تقع حرب س�نة ظه�ور املهدي× ،وتك�ون بعيدة

عن املؤمنني بل عن املسلمني .واهلل العامل.

**
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الفصل السابع والثالثون

الرجعة إیل الدنیا
رجعة نبينا وبعض األنبياء واألئمة^ إىل الدنيا

أصالة عقيدة الرجعة عند الشيعة
تس�تعمل الرجعة يف أحاديث أهل البيت^ بمعنى رجعة أهل البيت بعد غيبة مهدهيم^،

وبمعنى الرجعة من اآلخرة اىل الدينا ،وهي ألهل البيت^وأقوام.

بكرتن�ا
فف�ي م�ن الحيضره الفقي�ه ،458/3:ق�ال الص�ادق×« :لي�س من�ا م�ن مل يؤم�ن َّ

ويستحل متعتنا».

ويف املس�ائل الرسوية للمفيد ،207/عن الص�ادق×« :ليس منا من مل يقل بمتعتنا ،ويؤمن

برجعتن�ا .وق�ال :فإنما أراد بذلك ما اختصه م�ن القول به يف أن اهلل تعاىل حيي�ى قوم ًا من أمة
حممد بعد موهتم قبل يوم القيامة،وهذا مذهب خمتص به آل حممد‘».

وق�ال يف املحتضر« :12/وذلك مما أمجع علي�ه اإلمامية ،نقل اإلمجاع من الش�يعة عىل هذه

املس�ألة الش�يخ املفي�د حممد ب�ن حممد بن النعمان ريض اهلل عن�ه ،ونقل اإلمجاع أيض ًا الس�يد
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املرتضى ريض اهلل عن�ه ،فقد نقال إمجاع اإلمامي�ة عىل رجعة مجاعة م�ن املؤمنني من قبورهم
بعد موهتم ،مع اإلمام×إذا ظهر».

من سخرية المخالفين بعقيدة الرجعة
كان اإلعتق�اد بالرجع�ة معروف ًا ع�ن أهل البيت^وش�يعتهم ،ونقلوا قصص التش�نيع عىل

الش�يعة بذلك ،ففي الفصول املختارة« :59/عن معاذ بن س�عيد احلمريي قال :ش�هد الس�يد

ألست إسامعيل بن حممد
إسماعيل بن حممد احلمريي عند س�وار القايض بش�هادة ،فقال له:
َ
ال�ذي يع�رف بالس�يد؟فقال :نعم ،فق�ال له :كيف أقدمت عىل الش�هادة عن�دي وأنا أعرف
عداوتك للسلف؟ فقال السيد :قد أعاذين اهلل من عداوة أولياء اهلل ،وإنام هو شئ لزمني! ثم

هنض فقال له :قم يا رافضـي فواهلل ما شهدت بحق! فخرج السيد&وهو يقول:
ِ
ســارق ِ
النبي وأنت اب ُن بنت أيب ُج ْحدُ ِر
أبــوك اب ُن
عنز ِّ
َ
ون ألهل الضاللة واملنكر
ونحن عىل رغمك الرافضون

ثم عمل شعر ًا وكتبه يف رقعة وأمر من ألقاها يف الرقاع بني يدي سوار ،فأخذ الرقعة سوار فلام

وقف عليها خرج إىل أيب جعفر املنصور ،وكان قد نزل اجلسـر األكرب ،ليستعدي عىل السيد،
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فسبقه السيد إىل املنصور فأنشأ قصيدته التي يقول فيها:
يا أمني اهلل يا منصور

إن سـوار بن عبد اهلل

ِ
الـوالة
يـــا خيــر

مــن شــر القضـاة

جـده ســـارق ٍ
عـنز

فـجر ٌة من فجـرات

والذي كـان ينـادي
ِ
ياهنات اخرج إلينـا

من وراء احلجـرات
ِ
هـنــات
إنـنا أهــل

جـمــلـي
نـعـثلـي
ٌّ
ٌّ

فاكفنيه ال كفــاه اهلل

لـكـم غيـر مــوات
ُ

ِ
الــطـارقات
شـــر

قال :فضحك املنصور وقال :نصبتك قاضي ًا فامدحه كام هجوته ،فأنشد السيد:
إين امـرؤ مـن محري أسـريت

بحيث حتوي رسوها محري

إال من الغـر بني هاشـــم

إن هلم عندي يد ًا تشـــكر

آليــت ال أمدح ذا نائـــل
ُ
إن هلم عندي يد ًا شـكرها
يا أمحــــد اخلري الذي إنام	

محزة والطيـــار يف جنــة

منهم وهادينا الذي نحن من
ملا دجا الدين ورق اهلدى

لـه ســـنا ٌء ولـه مفـــخر

حق وإن أنكرها منــــكر

كان علينا رمحـــــة تنشـر
فحيث ما شاء دعا جعفـر

بعد عامنا فيـه نســــتبصـر
وجارأهل األرض واستكربوا

وكان أيض ًا مما جرى له من سوار ما حدث به احلرث بن عبيد اهلل الربعي قال :كنت جالس ًا

يف جملس املنصور وهو باجلرس األكرب وسوار عنده ،والسيد ينشده:
شئ يشـــبهه
إن اإلله الذي ال َ

آتاكــم امللك للدنيـــا وللديـــن
ُ

وصاحب اهلند مأخـــوذ برمته

وصاحب الرتك حمبوس عىل هون

آتاكم اهلل ملكـــ ًا ال َ
زوال لــه

حتى يقاد إليــكم صاحب الصني

حت�ى أتى عىل القصيدة واملنصور مرسور ،فقال س�وار :هذا واهلل ي�ا أمرياملؤمنني يعطيك

لغريكم ،وإنه لينطوي يف عداوتكم.
بلسانه ما ليس يف قلبه ،واهلل إن القوم الذين يدين بحبهم ُ

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره

الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

781

فق�ال الس�يد :واهلل إن�ه لكاذب ،وإنن�ي يف مدحيك لص�ادق ،ولكنه محله احلس�د إذ رآك عىل
أبوي ،وإن هذا وقومه
ه�ذه احلال ،وإن انقطاعي وموديت لك�م أهل البيت ملعرق يل فيها عن َّ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
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ألعداؤكم يف اجلاهلية واإلسلام ،وقد أنزل اهلل عز وجل عىل نبيه عليه وآله السلام يف أهل
َ
َ
ين ُي َن ُاد َون َك ِم ْن َو َر ِاء ُ
ات أ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
بيت ه�ذا :إ َّن ّال ِذ َ
ون .فقال املنصور :صدقت.
ال ُج َر ِ
ِ
فقال سوار :يا أمرياملؤمنني إنه يقول بالرجعة ،ويتناول الشيخني بالسب والوقيعة فيهام!
حَ ُ
فقال السيد :أما قوله بأين أقول بالرجعة فإن قويل يف ذلك عىل ما قال اهلل تعاىلَ :و َي ْو َم ْنش ُر
ْ ُ ّ ُ َّ َ ْ ً
ََ
َ َ
جا مِ َّم ْن ُي َك ّ ِذ ُب بآيا ِت َنا َف ُه ْم ُي َوز ُع َ
ون .وقد قال يف موضع آخرَ :و َحش ْ���رن ُاه ْم فل ْم
ِم���ن ك ِل أم ٍة فو
ِ
َ ً
َ ُ
َُ
نغ ِاد ْر ِم هْ ُن ْم أ َحدا .فعلمت أن هاهنا حرشين أحدمها عام واآلخر خاص ،وقال سبحانه :قالوا
َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ن َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ن َ
َ ْ ىَ ُ
ْ ُُ
ي ف ْاع َت َرف َنا ِبذن ِوب َنا ف َهل ِإل خ ُر ٍوج ِم ْن َس ِبيل .وقال اهلل تعاىل:
ي وأحييتنا اثنت ِ
ر بنا أمتنا اثنت ِ
ُ
َ
َ
ُ ُ ٌ َ
مَ ْ َ َ ىَ ّ َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ مُ َ َ
ام ّث َب َعث ُه .وقال اهلل تعاىل :أل تر ِإل ال ِذ
ين خ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َوه ْم ألوف َحذ َر
فأماته اهلل ِمائة ع ٍ
َ
مُ
مْ َ ْ َ َ َ هَ ُ ُ ُ ُ َ
اهلل ُموت���وا ّث أ ْح َي ُاه ْم .فهذا كتاب اهلل عز وجل .وقد قال رس�ول اهلل‘:
ال���و ِت فقال لم
حيشر املتكبرون يف صور ال�ذر يوم القيامة .وقال :مل جير يف بني إرسائيل ش�ئ إال ويكون يف

أمتي مثله حتى املسخ واخلسف والقذف .وقال حذيفة :واهلل ما أبعد أن يمسخ اهلل كثري ًا من
هذه األمة قردة وخنازير! فالرجعة التي نذهب إليها هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنة،
وإنني ألعتقد أن اهلل تعاىل يرد هذا يعني س�وار ًا إىل الدنيا كلب ًا أو قرد ًا أو خنزير ًا أو ذرة ،فإنه
واهلل متجرب متكرب كافر! قال :فضحك املنصور ،وأنشأ السيد يقول:
ٍ
عند اإلمام احلاكم العـادل
شمــلة
جاثيت ســوار ًا أبا
ُ
فقال قــوالً خطـــأ كلـــه

ِ
احلايف والناعل
عند الورى

وبان للمنصور صدقي كام

قد بان كذب األنوك اجلاهل

ما ذب عام قلت من وصمة

يف أهله بل لج يف الباطــل

املنصور:كف عنه! فقال الس�يد:يا أمرياملؤمنني الب�ادي أظلم يكف عني حتى أكف
فق�ال
َّ

كف عنه حتى الهيجوك».
عنه فقال املنصور لسوار :تكلم بكالم فيه ن ََصفةَّ ،
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الرجعة خاصة ببعض األبرار والفجار وليست عامة
يف تصحيح اإلعتقاد ،215/عن اإلمام الصادق×« :إنام يرجع إىل الدنيا عند قيام القائم من

حمض اإليامن حمض ًا ،أو حمض الكفر حمض ًا ،فأما ما سوى هذين فال رجوع هلم إىل يوم املآب».

ويف خمترص البصائر« :25/عن أيب بصري :قال يل أبو جعفر× :ينكر أهل العراق الرجعة؟
ُّ َُ َ ً
حَ ُ
قلت :نعم .قال :أمايقرؤن القرآنَ :و َي ْو َم ْنش ُر ِم ْن ك ِل أ ّم ٍة ف ْوجا؟ اآلية».
ويف تفسير القمي 24/1:و« :36/2:ع�ن أيب عبد اهلل×قال :ما يقول الناس يف هذه اآلية:
َ َ ْ َ حَ ْ ُ ُ ْ ُ ّ ُ َ َ ً
���ن ك ِل أ ّم ٍة ف ْوج���ا؟ قلت :إهن�ا يف القيامة ،ق�ال :ليس كام يقول�ون إن ذلك يف
و ي���وم نش���ر ِم
َ َ
الرجعة ،أحيرش اهلل يف القيامة من كل أمة فوج ًا ويدع الباقني! إنام آية القيامة قولهَ :و َحش ْرن ُاه ْم
َ ً
ََ َُ
فل ْم نغ ِاد ْر ِم هْ ُن ْم أ َحدا».
حَ ُ
ويف تفسري القمي« :131/2:عن املفضل ،عن أيب عبد اهلل×يف قوله تعاىلَ :و َي ْو َم ْنش ُر ِم ْن
ُّ َُ َ ً
ك ِل أ ّم ٍ���ة ف ْوج���ا ،ق�ال :ليس أحد من املؤمنني قت�ل إال يرجع حتى يم�وت ،وال يرجع إال من
حمض اإليامن حمض ًا ومن حمض الكفر حمض ًا».
َ ُ
ويف خمتصر البصائ�ر« :194/ع�ن حمم�د بن سلام ،ع�ن أيب جعف�ر×يف ق�ول اهلل :قالوا
َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ن َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ن َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ىَ ُ
ْ
َ
ُ
يل؟ قال:
ر بن���ا أمتن���ا اثنت ِ
�ْي� وأحييتن���ا اثنت ِ
�ْي�ن فاعترفن���ا ِبذن ِوبن���ا فه���ل ِإل خ���ر ٍوج ِمن س ِ���ب ٍ
ه�و خ�اص ألق�وام يف الرجع�ة بع�د امل�وت وجي�ري يف القيام�ة ،فبع�د ًا للق�وم الظاملين».

ورواه يف البحار116/53:و ،59وقال« :أحد اإلحيائني يف الرجعة واآلخر يف القيامة ،وإحدى
اإلماتتني يف الدنيا ،واألخرى يف الرجعة».

عقيدة الرجعة في زيارة النبي‘ واألئمة^
وردت عقي�دة الرجع�ة يف أه�م الزي�ارات وه�ي الزي�ارة اجلامع�ة ،فق�د ج�اء فيه�ا:

«مؤم�ن بإيابك�م ،مص�دق برجعتك�م منتظ�ر ألمرك�م ،مرتق�ب لدولتك�م ،آخ�ذ بقولكم

عام�ل بأمركم ،مس�تجري بكم ،مؤم�ن برسكم وعالنيتكم ،وش�اهدكم وغائبك�م ،وأولكم
وآخرك�م ،ونرصيت لكم ُم َع�دَّ ةٌ ،حتى حييي اهلل تعاىل دينه بكم ،ويردك�م يف أيامه ،ويظهركم
لعدله ويمكنكم يف أرضه ،وجعلني ممن يقتص آثاركم ويس�لك س�بيلكم ،وهيتدي هبداكم،
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ف يف عافيتك�م».
َش� َ
وحيشر يف زمرتك�م ،ويك�ر يف رجعتك�م ،و ُي َم َّل�ك يف دولتك�م ،و ُي رَ َّ

«الفقيه ،609/2:والتهذيب.»95/6:

ويف مصب�اح املتهج�د« :253/روي ع�ن الص�ادق جعف�ر ب�ن حممد×أنه قال :م�ن أراد

أن ي�زور قبر رس�ول اهلل‘وقرب أمرياملؤمنين ...فليق�م مس�تقبل القبلة وليقل :السلام
علي�ك أهيا النب�ي ورمحة اهلل وبركاته ،السلام عليك أهيا النبي املرس�ل ،وال�ويص املرتىض،
والس�يدة الكربى ،والس�يدة الزهراء ،والس�بطان املنتجب�ان ،واألوالد واألعلام ،واألمناء

املنتجبون املس�تخزنون ،جئت انقطاع ًا إليكم وإىل آبائك�م ،وولدكم اخللف عىل بركة احلق،

فقلب�ي لكم ُم َس� ِّلم ،ونرصيت لكم معدة حتى حيكم اهلل بدين�ه ،فمعكم معكم المع عدوكم،
إين ملن القائلني بفضلكمُ ،م ِق ٌّر برجعتكم ،ال أنكر اهلل قدرة ،والأزعم إال ماشاء اهلل».

اإلعتقاد بالمهدي× والرجعة من اإليمان بالغيب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ىَ َ َ
َ ْ
َْ
تفسير القمي« :391/2:عيل بن إبراهيم :وقولهَ :ع ِال ُم الغ ْي ِب فال ُيظ ِه ُر َعل غ ْي ِب ِه أ َح ًدا ِإال
َْ
َ َّ ُ َ ُ ُ
َْ
َ ْ َ ىَ ْ َ ُ
ي َي َد ْي ِه َو ِم ْن خل ِف ِه َر َص ًدا .قال :خيرب اهلل رسوله‘
���ول ف ِإنه ي ْس���لك ِم ْن ب نِ
م ِن ارتض ِمن رس ٍ
الذي يرتضيه بام كان قبله من األخبار ،وما يكون بعده من أخبار القائم ،والرجعة ،والقيامة».
َ
تفسري القمي«:383/1:عن أيب محزة قال:سمعت أبا جعفر×يقول يف قوله تعاىلَ :ف ّال ِذ َ
ين
وب ْم ُم ْن ِك َر ٌة َو ُه ْم ُم ْس َت ْكب ُر َ
ال ُي ْؤ ِم ُن َ
اآلخ َر ِة ُق ُل هُ ُ
ون .يعني أهنم اليؤمنون بالرجعة أهنا حق».
ون ِب ِ
ِ

بعض المسلمين سيحلفون أن الرجعة ال تكون

َْ
���اهلل
تفسير العي�ايش« :259/2:ع�ن أيب بصير ،ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قول�هَ :وأق َس ُ���موا ِب ِ
َ ْ َ َ يمْ َ ْ َ ْ َ ُ
اهلل َم ْن يمَ ُ ُ
���ث ُ
وت؟ قال :م�ا يقولون فيها؟ قل�ت :يزعمون أن املرشكني
جه���د أ انهِ ِ ���م ال يبع

كان�وا حيلف�ون لرس�ول اهلل‘أن اهلل ال يبع�ث املوتى ،ق�ال :تب ًا مل�ن قال ه�ذا! ويلهم هل

كان املرشك�ون حيلف�ون ب�اهلل أم باللات والع�زى؟ قلت :جعلت ف�داك فأوجدني�ه أعرفه،
ايع س�يوفهم على عواتقهم ،فيبلغ
ق�ال :ل�و قد ق�ام قائمنا بع�ث اهلل إليه قوم ًا من ش�يعتنا َق َب ُ
ذل�ك قوم ًا من ش�يعتنا مل يموتوا فيقول�ون :بعث فالن وفالن من قبورهم م�ع القائم ،فيبلغ
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ذل�ك قوم� ًا من أعدائن�ا فيقولون:يا معرش الش�يعة ما أكذبك�م هذه دولتك�م وأنتم تكذبون
َْ
اهلل
فيها ،ال واهلل ما عاش�وا وال تعيش�ون إىل يوم القيامة .فحكى اهلل قوهلم فقالَ :وأق َس ُ���موا ِب ِ
َ ْ َ َ يمْ َ ْ َ ْ َ ُ
���ن يمَ ُ ُ
���ث ُ
اهلل َم ْ
وت» .تفسير العي�ايش« :259/2:عن سيرين قال :كنت
جه���د أ انهِ ِ ���م ال يبع
َ
ْ َ يمَْ
ْ
اهلل َجه���د أ َ انهِ ِ ْم ال
عن�د أيب عب�د اهلل×إذ ق�ال :ما يقول الن�اس يف هذه اآلي�ةَ :وأق َس ُ���موا ِب ِ
اهلل َم ْن يمَ ُ ُ
َي ْب َع ُث ُ
وت؟ قال يقولون ال قيامة وال بعث وال نش�ور ،فقال :كذبوا واهلل ،إنام ذلك
وكر معه املكرون ،فق�ال أهل خالفكم :قد ظهرت دولتكم يا معرش الش�يعة
إذا ق�ام القائ�م َّ

وهذا من كذبكم تقولون رجع فالن وفالن وفالن ،الواهلل اليبعث اهلل من يموت؟ أال ترى

أهنم قالوا :وأقس�موا باهلل جهد أيامهنم ،كانت املرشكون أش�د تعظي ًام بالالت والعزى من أن
َ
َ
َ ىَ َ ْ ً
دا َع َل ْي ِه َح ّق ًاِ ..ل ُي َب ّ َني هَ ُل ُم ّال ِذي َي خْ� َت ِل ُف َ
ون ِف ِيه َو ِل َي ْع َل َم ّال ِذ َ
ين
يقسموا بغريها ،فقال اهلل :بل وع
ِ
َ
َ
َ َ ُ َ ّهَ ُ ْ َ ُ َ َن ّمَ َ َ ْ ُ َ َ
ش إ َذا أ َر ْد َن ُاه أ ْن َن ُق َول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ئ
ون».
كفر وا أنم كانوا ك ِاذ ِبيِ .إنا قولنا ِل ِ

النبي‘يرجع الى الدنيا حسب الوعد اإللهي
تفسير القم�ي ،25/1:و« :147/2:ع�ن عم�رو ب�ن ش�مر ق�ال :ذك�ر عن�د أيب جعفر×
َ َّ
جاب�ر فق�ال :رحم اهلل جابر ًا ،لق�د بلغ من علمه أنه كان يع�رف تأويل هذه اآلي�ةِ :إ ّن ال ِذي
َ َ َ َ ْ ُ َ ُّ َ ىَ
ف َرض َعل ْيك الق ْر َآن ل َرادك ِإل َم َع ٍاد ،يعني الرجعة».
تأويلاآليات،424/1:وخمترصالبصائر« :210/عن أيبمروان،وعنعبداهللبن محاد األنصاري
َ َّ
َ ُ ىَ
َ َ َ َ ُْ
قال :س�ألت أب�ا عبد اهلل×عن قول اهلل عز وج�لِ :إ ّن ال ِذي ف َرض َعل ْيك الق ْ���ر َآن ل َر ّاد َك ِإل
َم َع ٍاد؟ قال فقال يل :الواهلل ال تنقيض الدنيا وال تذهب حتى جيتمع رسول اهلل‘ وعيل×

بالثوي�ة ،فيلتقيان ويبنيان بالثوية مس�جد ًا له إثنا عش�ـر ألف باب .يعن�ي موضع ًا بالكوفة».
خمترص البصائر« :24/عن بكري بن أعني قال :قال يل من ال أشك فيه ،يعني أبا جعفر×:

إن رسول اهلل‘ وعلي ًا ×سريجعان».

ويف تفسير القم�ي« :147/2:ع�ن أيب خال�د الكابلي ،ع�ن عيل ب�ن احلسين×يف قوله:
َ َّ
َ ُّ َ ىَ
َ َ َ َ َ ُْ
���اد ،ق�ال :يرج�ع إليك�م نبيك�م‘
ِإ ّن ال ِ
���ذي ف َ���رض عل ْي���ك الق ْ���ر َآن ل َ���رادك ِإل َم َع ٍ
وأمرياملؤمنني واألئمة^»

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
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ويف تفسير القمي« :391/2:قولهَ :ح ّىَت إ َذا َر َأ ْوا َما ُي َ
وع ُد َ
ون :قال :القائم وأمرياملؤمنني^
ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ُّ َ َ ً
اصرا وأق���ل عددا :ق�ال هو ق�ول أمرياملؤمنني×:
يف الرجع�ة .فس���يعلمون م���ن أضع���ف ن ِ
واهلل يا ابن صهاك :لوال عهد من رسول اهلل ،وكتاب من اهلل سبق لعلمت أينا أضعف نارص ًا

وأقل عدد ًا .قال :فلام أخربهم رس�ول اهلل‘ما يكون من الرجعة ،قالوا :متى يكون هذا؟
ُ َُ َ
َ
َ
َ ً
ُ َ
يب َما توعد َ
قال اهلل :قل يا حممد :إ ْن أ ْدر ي أ َقر ٌ
ون أ ْم َي جْ� َعل ل ُه َر ِ ّ يب أ َمدا».
ِ ِ
ِ
ويف ال�كايف« :247/8:ع�ن احلس�ن ب�ن ش�اذان الواس�طي قال:كتب�ت إىل أيب احلس�ن
عيل ،وكانت عصابة من العثامنية تؤذيني ،فوقع
الرضا×أش�كو جفاء أهل واسط ومحلهم َّ

بخطه :إن اهلل تبارك وتعاىل أخذ ميثاق أوليائنا عىل الصرب يف دولة الباطل ،فاصرب حلكم ربك،
فلو قد قام سيد اخللق لقالواَ :يا َو ْي َل َنا َم ْن َب َع َث َنا م ْن َم ْر َق ِد َنا َه َذا َما َو َع َد َّ
الر مْ َ
ال ْر َس ُل َ
ح ُن َو َص َد َق مْ ُ
ون».
ِ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف خمترص البصائر« :26/عن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر×يف قول اهلل عز وجل :يا أهيا
ّهَ َ ْ َ ْ ُ
املدثر قم فأنذر :يعني بذلك حممد ًا‘وقيامه يف الرجعة ينذر فيها .ويف قولهِ :إنا
الحدى الك َب ِر،
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ً َّ
ً ََْ
اس :يف الرجعة».
لن
يعني حممد ًا‘ِ .نذيرا ِللبش ِر :يف الرجعة .ويف قوله :وما أرسلناك ِإال كافة ِل ِ
خمترص البصائر« :26/عن جابر بن يزيد عن أيب جعفر×أن أمرياملؤمنني صلوات اهلل عليه

كان يقول :إن املدثر هو كائن عند الرجعة ،فقال له رجل :يا أمرياملؤمنني أحيا ٌة قبل القيامة،
ثم موت؟ فقال له عند ذلك :نعم واهلل لكفرة من الكفر بعد الرجعة ،أشد من كفرات قبلها».
الرجعة على مراحل وأول من يرجع اإلمام الحسين×
خمتصر البصائ�ر ،18/عن اإلمام الصادق×قال« :إن أول من يكر يف الرجعة احلسين بن

عيل×ويمكث يف األرض أربعني سنة حتى يسقط حاجباه عىل عينيه».

وخمتصر البصائر ،28/وفيه« :فقال :أبو عبد اهلل× :يف قول اهلل عز وجل :إن الذي فرض

عليك القرآن لرادك إىل معاد ،قال :نبيكم‘راجع إليكم».

خمتصر البصائ�ر« :24/عن محران بن أعني وأيب اخلطاب أهنام س�معا أبا عبد اهلل× يقول:

أول من تنش�ق األرض عنه ويرجع إىل الدنيا:احلسين بن عيل×وإن الرجعة ليست بعامة
وهي خاصة اليرجع إالمن حمض اإليامن حمض ًا أو حمض الرشك حمض ًا».
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خمترص البصائر22/و« :27قال أبو جعفر×لنا :ولسوف يرجع جاركم احلسني بن عيل×

ألف ًا فيملك حتى تقع حاجباه عىل عينيه من الكرب».

ويف خمتصر البصائ�ر ،48/ع�ن اإلم�ام الص�ادق×« :ويقبل احلسين يف أصحاب�ه الذين

قتل�وا مع�ه ،ومعه س�بعون نبي ًا كما بعثوا مع موس�ى بن عم�ران ،فيدفع إليه القائ�م اخلاتم،

فيكون احلسني×هو الذي ييل غسله وكفنه وحنوطه ،ويواريه يف حفرته».

ويف خمترص البصائر« :48/عن أيب عبد اهلل× ،سئل عن الرجعة أحق هي؟ قال :نعم فقيل

له :من أول من خيرج؟ قال احلسني×خيرج عىل أثر القائم× .قلت :ومعه الناس كلهم؟
ُّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً
َ ُ
ون أف َواجا :قوم بعد قوم».
قال :ال ،بل كام ذكر اهلل تعاىل يف كتابهَ :ي ْو َم ُي ْنفخ ِ يف الص ِور فتأت
ويف تفسير ف�رات« :203/حدثن�ا أب�و القاس�م العل�وي معنعن� ًا ع�ن أيب عب�د اهلل×
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ
الر ِادف���ة .الراجف�ة :احلسين ب�ن عيل×والرادفة:
يف قول�ه :ي���وم ترج���ف الر ِاجف���ة تتبعه���ا
عيل بن أيب طالب× ،وهو أول من ينفض رأس�ه من الرتاب مع احلسين بن عيل يف مخس�ة
َ
ُ
َْ
حْ َ َ ُّ ْ
وتسعني ألف ًا ،وهو قول اهلل :إ َّنا َل َن ْن ُص ُر ُر ُس َل َنا َو ّال ِذ َ
الدن َيا َو َي ْو َم َيق ُوم األش َه ُاد.
ين َآم ُنوا ِ يف الي ِاة
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ نَ َ ْ َ هُ ُ ْ َ هَ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ هَ ُ ْ ُ ُ َّ
يوم الينفع الظ مِ ِالي مع ِذرتم ولم اللعنة ولم سوء الد ِار».
ويف خمتصر البصائ�ر« :27/ع�ن يونس ب�ن ظبيان ،ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :إن الذي ييل

حس�اب الناس قبل يوم القيامة احلسين بن عيل× ،فأما يوم القيامة فإنام هو بعث إىل اجلنة
وبعث إىل النار».

ويف اخلرائ�ج« :848/2:عن جاب�ر عن أيب جعفر×قال :قال احلسين×ألصحابه قبل

أن يقت�ل:إن رس�ول اهلل‘قال :يا بني إنك ستس�اق إىل العراق ،وه�ي أرض قد التقى هبا
النبي�ون وأوصي�اء النبيين ،وهي أرض تدعى عمورا .وإنك تستش�هد هبا ويستش�هد معك

مجاع�ة م�ن أصحاب�ك ،ال جي�دون أمل م�س احلدي�د ،وتلا :يا ن�ار كوين ب�رد ًا وسلام ًا عىل
إبراهي�م ،تك�ون احلرب علي�ك وعليهم برد ًا وسلام ًا .فأبشروا ،فواهلل لئن قتلون�ا فإنا نرد

على نبين�ا‘ ،ث�م أمكث ما ش�اء اهلل فأكون أول من تنش�ق عن�ه األرض فأخ�رج خرجة
عيل وفد
تواف�ق خرج�ة أمرياملؤمنين وقي�ام قائمنا×وحي�اة رس�ول اهلل‘ .ثم لينزل�ن َّ
من السماء من عن�د اهلل مل ينزلوا إىل األرض ق�ط ،ولينزلن إيل جربئي�ل وميكائيل وإرسافيل
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الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
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وجن�ود من املالئكة ،ولينزل�ن حممد وعيل وأنا وأخي ومجيع من م َّن اهلل عليه يف محوالت من
مح�والت ال�رب ،خيل بلق م�ن نور مل يركبها خمل�وق ،ثم ليهزن حممدٌ ‘ل�واءه ،وليدفعنه

إىل قائمن�ا م�ع س�يفه ،ثم إنا نمك�ث من بعد ذل�ك ما ش�اء اهلل .ثم إن اهلل خيرج من مس�جد
الكوف�ة عين ًا م�ن دهن وعين ًا من لبن وعين� ًا من ماء .ثم إن أمرياملؤمنني×يدفع إ َّيل س�يف

رسول اهلل‘فيبعثني إىل الرشق والغرب وال آيت عىل عدو إال أهرقت دمه ،وال أدع صن ًام إال
أحرقته ،حتى أقع إىل اهلند فأفتحها ،وإن دانيال ويونس خيرجان إىل أمرياملؤمنني×يقوالن
صدق اهلل ورس�وله ،ويبعث اهلل معهام إىل البرصة س�بعني رج ً
ال فيقتل�ون مقاتلتهم ،ويبعث

بعث� ًا إىل ال�روم فيفت�ح اهلل هلم ،ث�م ألقتلن كل دابة ح�رم اهلل حلمها حتى ال يك�ون عىل وجه
األرض إال الطيب ،وأعرض عىل اليهود والنصارى وس�اير امللل ،وألخريهنم بني اإلسلام

والسيف ،فمن أسلم مننت عليه ومن كره اإلسالم أهرق اهلل دمه ،وال يبقى رجل من شيعتنا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إال أن�زل اهلل إليه ملك ًا يمس�ح عن وجهه الرتاب ويعرف�ه أزواجه ومنزلته يف اجلنة ،وال يبقى
عىل وجه األرض أعمى وال مقعد وال مبتىل إال كشف اهلل عنه بالءه بنا أهل البيت.

ولتنزل�ن الربك�ة م�ن السماء إىل األرض حتى أن الش�جرة لتقص�ف بام يري�د اهلل فيها من

الثم�رة ،وليأكل�ن ثم�رة الش�تاء يف الصي�ف وثم�رة الصيف يف الش�تاء .وذلك قول�ه تعاىل:
َ
َ َّ
َ
َو َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ْال ُق َر ى َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْح َنا َع َل هْي ْم َب َر َكات م َن َّ
الس َم ِاء َواأل ْ
ض َول ِك ْن كذ ُبوا .ثم إن اهلل
ر
ٍ ِ
ِ
ِ
ليهب لشيعتنا كرامة الخيفى عليهم شئ يف األرض وما كان فيها ،حتى أن الرجل منهم يريد

أن يعلم علم أهل بيته فيخربهم بعلم ما يعملون».

تفسري العيايش« :282/2:قال أبو عبد اهلل× :إن أول من يكر إىل الدنيا احلسني بن عيل×

وأصحاب�ه ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم ح�ذو القذة بالقذة! ثم قال أبو عبد اهلل×:
َ َ َْ ُ َ
ْ ُ ََْ َ ً
مُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ّث َرددنا لك ُم الك َّرة َعل هْ ِي ْم َوأ ْمددنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا».
خمتصر البصائر« :29/ع�ن جابر بن يزيد ،عن أيب عبد اهلل×قال :إن لعيل×يف األرض

ك�رة م�ع احلسين ابنه صل�وات اهلل عليهما ،يقب�ل برايته حت�ى ينتقم له م�ن أمي�ة ،ومعاوية
وآل معاوي�ة ،وم�ن ش�هد حرب�ه ،ث�م يبع�ث اهلل إليه�م بأنص�اره يومئذ ،م�ن أه�ل الكوفة

ثالثين ألف ًا ومن س�اير الناس س�بعني ألف ًا ،فيلقامه�ا بصفني مثل امل�رة األوىل حتى يقتلهم،
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وال يبق�ى منهم خمرب .ثم يبعثهم اهلل عز وجل فيدخلهم أش�د عذابه مع فرعون وآل فرعون.

ث�م كرة أخرى مع رس�ول اهلل‘حتى يكون خليف�ة يف األرض ،وتكون األئمة^عامله،
وحتى يعبد اهلل عالنية ،فتكون عبادته عالنية يف األرض كام عبد اهلل رس ًا يف األرض.

ث�م ق�ال :إي واهلل وأضع�اف ذلك ،ثم عقد بي�ده أضعاف ًا .يعط�ي اهلل نبيه‘ملك مجيع

أه�ل الدني�ا من�ذ يوم خلق اهلل الدني�ا إىل يوم يفنيها ،حت�ى ينجز له موع�ده يف كتابه كام قال:

ويظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون».

رجعة بعض األنبياء واألئمة×
تفسري العيايش« :181/1:عن فيض بن أيب شيبة قال :سمعت أبا عبد اهلل×وتال هذه اآلية:
ٌ
ُ
ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ نَ مَ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ مْ َ مُ َ
ٌ
ك ٍة ّث َج َاءك ْم َر ُس���ول ُم َص ّ ِدق َلا َم َعك ْم
اب و ِح
و ِإذ أخذ اهلل ِميثاق الن ِب ِيي لا آتيتكم ِمن ِكت ٍ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ
َ
َّ َ َ َ َ ْ مُ َ َ ْ مُ ىَ َ ُ
َل ُت ْؤ ِم ُ َّن
�ُن� ِب ِ���ه َول َت ْن ُص ُرن ُه قال أأق َ���ر ْر ْت َوأخذ ْت َعل ذ ِلك ْ���م ِإ ْص ِر ي قالوا أق َر ْرنا قال فاش���هدوا َوأنا
َّ
ُ
���اه ِد َ
ين ،ق�ال :لتؤمن�ن برس�ول اهلل‘ولتنصـرن أمرياملؤمنني× .قلت:
َم َعك ْم ِم َن الش ِ

ولتنصرن أمرياملؤمنين؟ قال :نعم من آدم فهلم جر ًا ،وال يبعث اهلل نبي ًا وال رس�والً ،إال ُر ّد
إىل الدنيا حتى يقاتل بني يدي أمرياملؤمنني×».

تفسير القمي« :106/1:عن ابن مسكان ،عن أيب عبد اهلل×قال :ما بعث اهلل نبي ًا من لدن

آدم فهل�م ج�ر ًا إال ويرجع إىل الدنيا وينرص أمرياملؤمنني× ،وه�و قوله :لتؤمنن به ،يعني:

رسول اهلل‘ ،ولتنرصنه يعني أمرياملؤمنني×».

تفسير القم�ي« :132/2:ق�ال :اآلي�ات أمرياملؤمنين واألئم�ة^ ،إذا رجع�وا يعرفه�م

أعداؤه�م إذا رأوه�م ،والدلي�ل على أن اآلي�ات ه�م األئم�ة ق�ول أمرياملؤمنين×:
واهلل ما هلل آية أكرب مني .فإذا رجعوا إىل الدنيا يعرفهم أعداؤهم يف الدنيا».

خمتصر البصائ�ر« :28/ع�ن س�ليامن الديلم�ي قال :س�ألت أب�ا عبد اهلل×ع�ن قول اهلل
ْ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ً
عز وج�لِ :إذ جع���ل ِفيكم أن ِبي���اء وجعلكم مل���وكا؟ فقال :األنبياء رس�ول اهلل‘ وإبراهيم
وإسماعيل وذريته^ .وامللوك :األئمة^ .قال فقل�ت :وأي ملك أعطيتم؟ فقال :ملك
اجلنة ،وملك الكرة».

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره

الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

789

دالئ�ل اإلمام�ة« :296/عن عيل ب�ن إبراهيم بن مهزيار األهوازي ق�ال :خرجت يف بعض

الس�نني حاج ًا ،إذ دخلت املدينة وأقمت هبا أيام ًا ،أس�أل وأس�تبحث عن صاحب الزمان..

يف حدي�ث طوي�ل تقدم بعضه عن ترشف�ه بلقائه× .قال ابن مهزيار« :قلت :يا س�يدي ما
مُ َ َ َ ُ ْ َ َ
يك�ون بع�د ذلك؟ قال :الكرة الكرة ،الرجعة الرجعة ،ثم تال ه�ذه اآليةّ :ث َر َد ْدنا لك ُم الك َّرة
َ َ ُ َ
ْ ُ ََْ َ ً
َ
َعل هْ ِي ْم َوأ ْم َد ْدنا ك ْم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِن نَي َو َج َعل َنا ك ْم أ كث َر ن ِفيرا».
إسماعيل النبي يرجع مع الحسين×

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كام�ل الزي�ارات« :65/ع�ن بري�د ب�ن معاوي�ة العجلي ق�ال :قل�ت أليب عب�د اهلل×:
َ ُْ
ْ َ
اب
يا ابن رس�ول اهلل أخربين عن إسماعيل الذي ذكره اهلل يف كتابه حيث يقول :واذ ك ْر ِ يف ال ِكت ِ
َ ْ
ًَ ً
َ
مْ َ َ َّ َ
اعيل ِإن ُه ك َان َص ِادق ال َو ْع ِد َوك َان َر ُس���وال ن ِب ّيا ،أكان إسماعيل بن إبراهيم× ،فإن الناس
ِإس ِ
يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم؟ فقال× :إن إسماعيل مات قبل إبراهيم ،وإن إبراهيم

كان حج�ة هلل قائم ًا صاحب رشيعة ،فإىل من أرس�ل إسماعيل إذن؟ فقل�ت :جعلت فداك:
فم�ن كان؟ قال× :ذاك إسماعيل بن حزقي�ل النبي× بعثه اهلل إىل قوم�ه فكذبوه فقتلوه

وس�لخوا وجه�ه فغضب اهلل ل�ه عليه�م ،فوجه إليه إس�طاطائيل مل�ك الع�ذاب ،فقال له:
يا إسماعيل أنا إس�طاطائيل ملك الع�ذاب ،وجهني إليك رب العزة ألع�ذب قومك بأنواع
الع�ذاب إن ش�ئت ،فقال له إسماعيل :ال حاج�ة يل يف ذلك ،فأوحى اهلل إلي�ه فام حاجتك يا

إسماعيل؟ فقال :ي�ا رب إنك أخذت امليثاق لنفس�ك بالربوبية وملحم�د بالنبوة وألوصيائه

بالوالي�ة ،وأخبرت خري خلق�ك بام تفعل أمته باحلسين ب�ن عيل×من بع�د نبيها ،وإنك
ُكره إىل الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به ،فحاجتي إليك يا
وعدت احلسين×أن ت َّ

رب أن تكرين إىل الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك يب كام تكر احلسني× .فوعد اهلل إسامعيل
بن حزقيل ذلك ،فهو يكر مع احلسني×».

الرجعة من التأويل الذي ال يحيط الناس بعلمه
تفسير العي�ايش« :122/2:ع�ن محران قال :س�ألت أب�ا جعفر×عن األم�ور العظام من
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مَ
ْ َ َّ
الرجع�ة وغريه�ا فق�ال :إن هذا الذي تس�ألوين عنه مل ي�أت أوانه ،ق�ال اهللَ :بل كذ ُب���وا مِ َبا ْل
ْ َْ ُ
ْ
ُي ِح ُيطوا ِب ِعل ِم ِه َو َّلا َيأ هِ ِت ْم تأ ِو يل ُه».

معاينة الناس الحق في الرجعة
التنزي�ل والتحري�ف للس�ياري« :70/ع�ن أيب عب�د اهلل ب�ن نجي�ح اليماين ق�ال :قل�ت:
َّ
أليب عب�د اهلل×َ :ل ُت ْس َ���أ ُل َّن َي ْو َمئ���ذ َ
ع
�ي�م؟ ق�ال :النعيم ال�ذي أنع�م اهلل عليكم حممد
���ن الن ِع ِ
ِ ٍ ِ
وآل حممد صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني .يف قوله عز وجل ،عني اليقني :قال املعاينة .وقوله تعاىل:

كال س�وف تعلمون ،ثم كال س�وف تعلمون ،قال :مرة يف الكوفة الك�رة ،ومرة يف القيامة».

األرض تحيا بالرجعة

َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ
���اء إ ىَل األرض ْ ج ُ
ال َ
���وق مْ َ
ال ُ���ر ِز ،ق�ال:
يف تفسير القم�ي« :171/2:يف قول�ه :أول ي���ر وا أن���ا نس
ِ

األرض اخل�راب ،وهو مثل رضبه اهلل يف الرجعة والقائم× ،فلام أخربهم رس�ول اهلل‘

بخرب الرجعة قالوا :متى هذا الفتح إن كنتم صادقني».

بعض آيات اآلخرة هي في الرجعة
ََ ْ َ
���ن ك َان ِ يف َه ِذ ِه
تفسير العيايش«:306/2:ع�ن أيب بصير ،ع�ن أحدمها×يف ق�ول اهلل :وم
َ
َ َ ُّ
ً
َأ ْع َمى َف ُ
َ
اآلخ َر ِة أ ْع َمى َوأضل َس ِبيال .فقال :الرجعة».
ف
و
ه
ِي ِ

الرجعة هي الصيحة في اآلية
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
الص ْي َح َة ب حْ َ
ال ّ ِق
تفسري القمي« :327/2:عن مجيل عن أيب عبد اهلل×يف قوله :يوم يسمعون
ِ
َ َ َ ْ ُ ْ خُ
ال ُر وج .قال :هي الرجعة».
ذ ِلك يوم

رجعة بعض النواصب واإلقتصاص منهم
دالئل اإلمامة« :247/عن املفضل بن عمر قال :قال أبو عبد اهلل :إذا قام قائمنا رد اهلل كل مؤذ

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
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للمؤمنني يف زمانه ،يف الصورة التي كانوا عليها وفيها بني أظهرهم ،لينتصف منهم املؤمنون».

تفسري القمي ،65/2:و« :170عن معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل×عن قول اهلل:
َ
ََ ْ ََْ َ َ ْ ْ َ َ َ
ْ
َ ً َ ً حَ ُ
���ن ِذ ك ِر ي ف ِإ ّن ل ُه َم ِعيش���ة ض ْنكا َو ْنش ُ���ر ُه َي ْو َم ال ِق َي َام ِ���ة أ ْع َمى ،قال :هي واهلل
وم���ن أعرض ع
النص�اب ،ق�ال :جعلت فداك قد رأيناه�م دهرهم األطول يف كفاية حت�ى ماتوا ،قال :ذلك
َ ْ َ َّ
َ ْ ىَ ُ َ ْ َ َ
َ َ ُ َ ّهَ ُ ْ َ ْ َ َ
���ذ
اب األ ك َب ِ���ر ل َعل ُه ْم
اب األدن دون الع ِ
واهلل يف الرجع�ة ...وأم�ا قول�ه :ولن ِذيقن���م ِمن الع���ذ ِ
َي ْرج ُع َ
ون؟ قال :العذاب األدنى عذاب الرجعة بالس�يف ومعنى قوله :لعلهم يرجعون يعني
ِ
فإهنم يرجعون يف الرجعة حتى يعذبوا».

خمتصر البصائر« :17/عن أيب جعفر×قال :وقوله :حت�ى إذا فتحنا عليهم باب ًا ذا عذاب

شديد ،هو عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه ،إذا رجع يف الرجعة».

خمترص البصائر«:28/عن حممد بن عبداهلل بن احلسني قال:دخلت مع أيب عىل أيب عبداهلل×

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الكرة؟ ق�ال :أق�ول فيها ما
فج�رى بينهما حدي�ث ،فق�ال أيب أليب عبداهلل×:م�ا تق�ول يف َّ

قال اهلل عز وجل ،وذلك أن تفسيرها صار إىل رسولاهلل‘قبل أن يأيت هذا احلرف بخمس
َ ُ ْ َ ً َ ٌ َ
ٌ
اس َ���رة ،إذا رجع�وا إىل الدنيا ومل يقضوا
وعرشي�ن ليلة ،قول اهلل عز وج�ل :قالوا ِتلك ِإذا ك َّرة خ ِ
ذحوهل�م .فق�ال له أيب :يقول اهلل عز وج�لَ :فإ ّمَ َنا ه َي َز ْج َر ٌة َواح َد ٌة َفإ َذا ُه ْم ب َّ
���اه َر ِة ،أي ش�ئ
الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
أراد هب�ذا؟ فق�ال :إذا انتق�م منهم وماتت األبدان ،بقيت األرواح س�اهرة التن�ام والمتوت».
خمتصر البصائر« :21/عن أيب بصير ،قال :دخلت عىل أبى عبد اهلل×فقلت :إنا نتحدث

أن عمرو بن ذر اليموت حتى يقاتل قائم آل حممد×!

فق�ال :إن مث�ل ابن ذر مثل رجل يف بني إرسائيل يقال له عبد ربه ،وكان يدعو أصحابه إىل

ضاللة فامت ،فكانوا يلوذون بقربه ويتحدثون عنده ،إذ خرج عليهم من قربه ينفض الرتاب

من رأسه ويقول هلم كيت وكيت»!

أق�ول :عم�رو بن ذر اهلم�داين قصاص مع�روف بطول حليته ،تق�رب اىل بن�ي العباس وكان

قصاص� ًا يف جيش�هم حيرضهم على الثورة «تاريخ اإلسلام للذهبي »405/8:وجعل�وه قاضي ًا،

وقد وثقه ابن حجر يف رواة اآلثار ،144/قال« :عمرو بن ذر اهلمداين ...والصواب عمر بضم

العني وهو ثقة مشهور» .انتهى.
792

لكن�ه عندن�ا مذموم ،ففي رجال الطويس ،483/2:أنه اس�تعد مع ابن قيس املارص والصلت

بن هبرام ليتحدوا اإلمام الباقر×وزعموا أهنم حرروا له أربعة آالف مس�ألة ليس�ألوه عنها

وحيرجوه ،فلام دخلوا مل يسألوه عن شئ كأهنم أصاهبم اخلرس! فقال اإلمام الباقر×لعمرو
ب�ن ذر :ي�ا اب�ن ذر أال حتدثنا ببعض ما س�قط إليكم من حديثنا؟ قال :بىل يا ابن رس�ول اهلل.

قال :إين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر :كتاب اهلل وأهل بيتي إن متسكتم هبام لن
تضلوا .فقال أبو جعفر× :يا ابن ذرفإذا لقيت رس�ول اهلل‘فقال ماخلفتني يف الثقلني،

فماذا تق�ول ل�ه؟ قال :فبكي ابن ذر حتى رأيت دموعه تس�يل عىل حليته ،ث�م قال :أما األكرب
فمزقن�اه ،وأم�ا األصغر فقتلناه! فقال أبو جعفر× :إذن تصدقه يا ابن ذر! ال واهلل ال تزول

قدم يوم القيامة حتى يس�أله عن ثالث :عن عمره فيام أفناه ،وعن ماله من أين اكتس�به وفيام

أنفق�ه ،وعن حبن�ا أهل البيت.قال :فقاموا وخرجوا ،فقال أبو جعف�ر ملوىل له :إتبعهم فانظر
م�ا يقولون ،قال :فتبعهم ثم رجع ،فقال :جعلت فداك س�معتهم يقولون البن ذر :عىل هذا
خرجن�ا مع�ك؟! فقال :ويلكم ما أقول! إن رج ً
ال يزعم أن اهلل يس�ألني ع�ن واليته ،وكيف

أسأل رج ً
ال يعلم حد اخلوان وحد الكوز» .انتهى.

ويفهم منه أن عمرو بن ذر القصاص كان ناصبي ًا كبري ًا ،وأن الرجعة تشمله!

تشبيه الرجعة بإحياء قوم موسى×في الميقات
يف املحك�م واملتش�ابه ،112/ع�ن تفسير النعماين« :ع�ن إسماعيل ب�ن جابر قال :س�معت

أبا عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق×يقول :يف حديث طويل ألمرياملؤمنني×عن القرآن،
في�ه أس�ئلة عن آي�ات القرآن وأحكام�ه ،قال فيه :وأما ال�رد عىل من أنك�ر الرجعة فقول اهلل
َ َ ْ َ حَ ْ ُ ُ ْ ُ ّ ُ َّ َ ْ ً َّ ْ ُ َ ّ
���ذ ُب بآيا ِت َنا َف ُه ْ���م ُي َوز ُع َ
���ون أي إىل الدنيا.
عز وج�ل :و يوم نش���ر ِم���ن ك ِل أم ٍة فوج���ا مِمن يك ِ ِ
َ
ً
ََ َُ
َ َ
وأما معنى حرش اآلخرة فقوله عز وجلَ :و َحش ْ���رن ُاه ْم فل ْم نغ ِاد ْر ِم هْ ُن ْم أ َحدا .وقوله س���بحانه:
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ّهَ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َو َح َ���ر ٌام َع�َلَ قر ي ٍ���ة أهلكناه���ا أنم ال ير ِجع���ون :يف الرجع�ة ،فأما يف القيامة فه�م يرجعون.
ٌ
ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ نَ مَ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ مْ َ مُ َ
اب و ِح
ك ٍة ّث َج َاءك ْم َر ُس���ول
ومث�ل قوله تعاىل :و ِإذ أخذ اهلل ِميثاق الن ِب ِيي لا آتيتكم ِمن ِكت ٍ
َ
ُ َ ْ َُ
ُ َ ّ ٌ
َّ
���دق مِ َلا َم َعك ْم ل ُتؤ ِم ّنن ِب ِه َول َت ْن ُص ُرن ُه :وه�ذا اليكون إال يف الرجعة .ومثله ما خاطب اهلل
مص ِ

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره

الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي
سفراء املهدي
األدعية والزيارات

793

َ َ ُ َ
اهلل ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا
ب�ه األئمة ووعدهم م�ن النرص واإلنتقام م�ن أعدائهم فقال س�بحانهَ :وع���د
َّ َ َ
ْ ُ َ ُ
َ ََّ
ْ َ هَ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
���ن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِك نّن
ات ل َي ْس َ���تخ ِلف ّ ُن ْم ِ يف األرض كما اس���تخلف ال ِذين ِم
ِمنك ْم َوع ِملوا الص حِال ِ
هَ َّ
ُْ ُ َ َ ً
َ ىَ هَ َ ّ َ هَ
َ
َ ً ُ َ
هَ ُل ْ���م ِد ُ
ين ُم ال ِذي ْارتض ُل ْم َول ُي َب ِدل ّ ُن ْم ِم ْن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا َي ْع ُبدون ِ ين ال يش ِ���رك
ون ِ يب ش ْ���يئا،
وهذا إنام يكون إذا رجعوا إىل الدنيا.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ً
ومث�ل قوله تع�اىلَ :و ُنر ُيد أ ْن مَ ُن َّن َع ىَل ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْ���م أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُم
ِ
َ َّ
ْ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُّ َ ىَ
َ
َ
ّ
ال َو ِار ِث ني ،وقوله سبحانهِ :إن ال ِذي فرض عليك القرآن لرادك ِإل مع ٍاد:أي رجعة الدنيا.
َ مَ ْ َ َ ىَ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ َ َ مْ َ ْ َ َ َ هَ ُ ُ ُ ُ
اهلل ُموتوا
ومثل�ه قوله :أل تر ِإل ال ِذي���ن خرجوا ِمن ِدي ِار ِهم وهم ألوف حذر ال���و ِت فقال لم
مُ َ َ
َ
ً َ
َ ْ
وجل:واخ َت َار ُم ىَوس ق ْو َم ُه َس ْ���ب ِع نَي َر ُج�ل�ا ِليقا ِت َنا ،فردهم اهلل تعاىل بعد
ّث أ ْح َي ُاه ْ���م .وقوله عز
املوت إىل الدنيا».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف تفسير القم�ي« :75/2:عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر×ق�اال :كل قرية أهلك اهلل أهلها
ىَ َ
بالع�ذاب اليرجع�ون يف الرجعة .فهذه اآلية من أعظم الدالل�ة يف الرجعة َ«و َح َر ٌام َعل ق ْر َي ٍة
َ
َ
أ ْه َل ْك َن َاه���ا أ ّهَ ُن ْ���م ال َي ْرج ُع َ
���ون»ألن أحد ًا من أهل اإلسلام ال ينكر أن الن�اس كلهم يرجعون
ِ
إىل القيام�ة ،م�ن هلك وم�ن مل هيلك .وقول�ه :واليرجعون أيض� ًا عنى يف الرجع�ة ،فأما إىل
القيامة فريجعون حتى يدخلوا النار».

رواية أن إبليس يظهر ويرجمه المؤمنون
مع�اين األخب�ار« :139/ع�ن عب�د العظي�م ب�ن عبد اهلل احلس�ني قال :س�معت أبا احلس�ن

علي بن حممد العس�كري^يقول :معن�ى الرجيم أنه مرجوم باللع�ن ،مطرود من مواضع

اخلير ،اليذك�ره مؤمن إال لعنه ،وإن يف علم اهلل الس�ابق أن�ه إذا خرج القائ�م اليبقى مؤمن

يف زمانه إال رمجه باحلجارة ،كام كان قبل ذلك مرجوم ًا باللعن».

ويف س�عد الس�عود« :32/فص�ل فيما نذك�ره م�ن صحائ�ف إدري�س× :وج�دت هذه

الصح�ف بنس�خة عتيق�ة يوش�ك أن يك�ون تارخيها م�ن مائتني م�ن الس�نني ،بخزانة كتب
مش�هد موالن�ا أمرياملؤمنين علي ب�ن أيب طالب×وق�د ذه�ب أوهل�ا وآخره�ا ،ف�كان

املوج�ود منه�ا نح�و س�بعة كراس�ات ،وقوائم�ه بقال�ب رب�ع الورق�ة الكبيرة ،إىل أن ق�ال
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يف وصف املسلمني :أولئك أوليائي اخرتت هلم نبي ًا مصطفى وأمين ًا مرتضـى فجعلته هلم نبي ًا

ورس�والً ،وجعلتهم له أولياء وأنصار ًا ،تل�ك أئمة اخرتهتا للنبي املصطفى وأميني املرتيض،
ذل�ك وق�ت حجبته يف علم غيبي ،والبد أنه واقع ليبي�دك يومئذ وخيلك ورجلك وجنودك
َ َّ َ َ مْ ُ ْ َ َ ىَ َ ْ ْ َ ْ مْ َ ْ ُ
ل
وم».
أمجعني ،فاذهب :ف ِإنك ِمن النظ ِر ين ِإل يو ِم الوق ِت الع ِ

رواية أن النبي‘يقتل إبليس وحزبه في الرجعة
خمتصر البصائر« :26/ع�ن عبد الكريم بن عم�رو اخلثعمي قال :س�معت أبا عبد اهلل×
َ
َ َّ َ
يقول :إن إبليس قالَ :ق َال َر ّب َفأ ْن ِظ ْر ن إ ىَل َي ْوم ُي ْب َع ُث َ
ون ،فأبى اهلل ذلك عليه فقال :ف ِإنك ِم َن
ِ
ِ
ِ
َ ىَ َ ْ ْ َ ْ مْ َ ْ ُ
مْ ُ ْ َ
ل
ع
ال
ت
ق
وم ،فإذا كان يوم الوق�ت املعلوم ظهر إبليس لعنه اهلل يف مجيع
و
ال
م
���و
ل
إ
���ن
ي
ر
ظ
الن
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أش�ياعه منذ خل�ق اهلل آدم إىل يوم الوقت املعل�وم ،وهي آخر كرة يكره�ا أمرياملؤمنني×.
فقل�ت :وإهن�ا لك�رات؟ ق�ال :نع�م إهن�ا لك�رات وك�رات ،ما م�ن إم�ام يف ق�رن إال ويكر

مع�ه البر والفاجر يف دهره حتى يدي�ل اهلل املؤمن من الكاف�ر ،فإذا كان ي�وم الوقت املعلوم

ك�ر أمرياملؤمنين×يف أصحاب�ه وجاء إبلي�س يف أصحاب�ه ،ويكون ميقاهت�م يف أرض من
أرايض الف�رات يق�ال هل�ا :الروح�اء قريب من كوفتك�م ،فيقتتلون قت�االً مل يقتت�ل مثله منذ

خل�ق اهلل عز وجل العاملني ،فكأين أنظر إىل أصحاب أمرياملؤمنني× قد رجعوا إىل خلفهم

القهقرى مائة قدم ،وكأين أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم يف الفرات ،فعند ذلك هيبط
اجلب�ار عز وجل يف ظل�ل من ف ُظ َلل ِم َن ْال َغ َم���ام َو مْ َ
الال ِئ َك ُة َو ُق ِ َ
ض األمر ،ورس�ول اهلل‘
ٍ
ِي
ي
ِ
بيده حربة من نور ،فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكص ًا عىل عقبيه ،فيقول له أصحابه:
َ
َ
أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول :إ ّن أ َر ى َما ال َت َر ْو َن إ ّن أ َخ ُاف َ
اهلل ،فيلحقه النبي‘فيطعنه
ِ يِ
ِِ ي
طعنة بني كتفيه فيكون هالكه وهالك مجيع أشياعه ،فعند ذلك يعبد اهلل عز وجل وال يشـرك

به ش�يئ ًا ،ويملك أمرياملؤمنني×أربع ًا وأربعني ألف س�نة ،حتى يلد الرجل من ش�يعة عيل
ألف ولد من صلبه ذكر ًا ،يف كل س�نة ذكر ًا ،وعند ذلك تظهر اجلنتان املدهامتان عند مس�جد

الكوفة وما حوله ،بام شاء اهلل».

َ َ َ َّ َ
تفسير القم�ي« :245/2:ع�ن أيب عب�د اهلل ×يف ق�ول اهلل تب�ارك وتعاىل:ق���ال ف ِإن���ك ِم َن
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مْ َ ْ ُ
َ ىَ َ ْ ْ َ ْ
ُ َ
���وم ،قال :يوم الوق�ت املعلوم :يوم يذبحه رس�ول اهلل‘
ال
ل
ع
���ت
ق
ال ْنظ ِر ي���ن ِإل ي���و ِم الو
ِ
ِ
عىل الصخرة التي يف بيت املقدس».

رواية أن المهدي×يقتل إبليس
تفسير العيايش« :242/2:عن وهب بن مجيع موىل إس�حق بن عامر قال :سألت أبا عبد اهلل
َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ىَ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ مْ ُ ْ َ َ ىَ
ْ ْ
ينِ .إل َي ْو ِم ال َوق ِت
ع�ن قول إبليس :قال ر ِب فأن ِظر ىِن ِإل يو ِم يبعثون .قال ف ِإنك ِمن النظ ِر
مْ َ ْ ُ
���وم .ق�ال له وهب :جعل�ت فداك أي يوم هو؟ قال :يا وهب أحتس�ب أنه يوم يبعث اهلل
العل ِ
فيه الناس؟ إن اهلل أنظره إىل يوم يبعث فيه قائمنا ،فإذا بعث اهلل قائمنا كان يف مسجد الكوفة،
وج�اء إبلي�س حتى جيثو بني يديه على ركبتيه فيقول :ي�ا ويله من هذا الي�وم فيأخذ بناصيته

فيرضب عنقه فذلك اليوم هو الوقت املعلوم».
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ويف ينابيع املودة« :424/هو يوم يقتله رسول اهلل‘بعد قيام قائمنا املهدي×».

وتقدم يف فصل العراق من تفسري القمي«:339/2:املؤتفكة البرصة ،والدليل عىل ذلك قول

أمرياملؤمنني×:يا أهل البرصة وياأهل املؤتفكة...وقد ائتفكت بأهلها مرتني وعىل اهلل متام

الثالثة ومتام الثالثة يف الرجعة».

**
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الفصل الثامن والثالثون

آیات املهدي
بعض اآليات املفسرة باإلمام املهدي×

آيات الوعد اإللهي باإلستخالف في األرض
تضمن�ت فص�ول املعج�م العدي�د م�ن اآلي�ات املفسرة باإلم�ام امله�دي× ،يف أحادي�ث

النبي‘واألئمة^ ،وكلامت علامء التفسير .وهذا الفصل ملا بقي منها ،وهو يدل عىل عمق

عقيدة املهدي#يف نسيج القرآن واإلسالم.

ففي الكايف« :193/1:عن عبد اهلل بن سنان قال :سألت أبا عبد اهلل×عن قول اهلل جل جالله:
َ
ََ ُ َ
ُ
ُ
َّ
الص حِ َ
ات َل َي ْس َت ْخ ِل َف ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
اهلل ّال ِذ َ
ين ِم ْن
َوعد
ين َآم ُنوا ِم ْنك ْم َو َع ِملوا
ال ِ
يِ
َ
ق ْب ِل ِه ْم؟ قال :هم األئمة^».
ويف تأوي�ل اآليات« :368/1:نزلت يف عيل ب�ن أيب طالب واألئمة من ولده ^ ،وعنى به

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ظهور القائم×».
َ
ُ
النعماين« :240/عن أيب عب�د اهلل×يف معنى قوله عز وج�لَ :و َع َد ُ
اهلل ّال ِذ َ
ي���ن َآم ُنوا ِم ْنك ْم
َ
َ ّ َ َ هَ
ُ
َ
َّ
الص حِ َ
ات َل َي ْس َ���ت ْخ ِل َف ّهَ ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َ���ت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْ���مَ .ول ُي َم ِك نّن ُل ْم
َو َع ِمل���وا
ال ِ
يِ
َّ
ُْ ُ َ َ ً
ْ َ �َض�ىَ هَ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ ّهَ ُ ْ ْ َ ْ َ
َ ً ُ َ
ِد هَ ُ
���ذي ارت
���د خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا َي ْع ُبدون ِ ين ال يش ِ���رك
ون ِ يب ش ْ���يئا؟
لم وليب ِدلن���م ِمن بع ِ
ين ُ���م ال ِ
قال :نزلت يف القائم وأصحابه».
النعماين« :276/ع�ن يون�س ب�ن ظبي�ان ،ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال:إذا كان ليل�ة اجلمع�ة

أهب�ط ال�رب تع�اىل ملك ًا إىل السماء الدنيا ،فإذا طل�ع الفجر جلس ذلك املل�ك عىل العرش

ف�وق البيت املعمور ،ونصب ملحمد وعيل واحلس�ن واحلسين^منابر من نور فيصعدون
عليها ،وجتمع هلم املالئكة والنبيون واملؤمنون وتفتح أبواب السامء ،فإذا زالت الشمس قال
ََ ُ َ
اهلل ّال ِذ َ
ين
رس�ول اهلل‘ :يارب ميع�ادك الذي وعدت به يف كتابك .وهو هذه اآلي�ةَ :وعد
َ
َ ََّ
َ
الص َ
َآم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
ات َل َي ْس َت ْخ ِل َف ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِك نّن
ال ِ
يِ
هَ َّ
َ ً
َ ىَ هَ َ ّ َ هَ
َ
هَ ُل ْ���م ِد ُ
���ذي ْارتض ُل ْم َول ُي َب ِدل ّ ُن ْم ِم ْن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا ،ثم يقول املالئكة والنبيون مثل
ين ُم ال ِ
خير حممد وعيل واحلس�ن واحلسين سجد ًا ،ثم يقولون:يارب إغضب فإنه قد هتك
ذلك ،ثم ُّ
حريم�ك وقت�ل أصفياؤك وأذل عبادك الصاحلون! فيفعل اهلل ما يش�اء .وذلك يوم معلوم».
َّ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
ْ َ
ات ل َي ْس َ���تخ ِلف ُن ْم
تفسير القمي« :14/1:وقوله :وعد اهلل ال ِذ
ين َآمنوا ِمنك ْم َوع ِملوا الصال ِ

ِ يف األرض ،نزلت يف القائم من آل حممد‘».
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َ
َّ َ
ََ
تفسير القمي« :87/2:عن أيب جعفر×يف قوله تعاىلّ :ال ِذ َ
ين ِإ ْن َمك ّن ُاه ْم ِ يف األرض أق ُاموا
ُ ُ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ مْ َ ْ ُ َ نهَ َ ْ َ مْ ُ َ
ال ْنك ِر َو ِهلل َع ِاق َبة األ ُم ِور ،قال× :وهذه اآلية آلل
وف و وا ع ِن
الصالة وآتوا الزكاة وأمر وا ِبالعر ِ
حممد^إىل آخر اآلية ،واملهدي وأصحابه يملكهم اهلل مشارقاألرضومغارهبا ،ويظهر الدين

ويمي�ت اهلل به وأصحابه البدع والباطل ،كام أمات الس�فهاء احلق ،حتى اليرى أثر للظلم».
اإلحتج�اج« :256/1:عن أمرياملؤمنني×من حديث طويل قال فيه:كل ذلك لتتم النظرة

الت�ي أوحاها اهلل تعاىل لعدوه إبلي�س ،إىل أن يبلغ الكتاب أجله ،وحيق القول عىل الكافرين،
ََ ُ َ
ُ
ُ
َّ
الص حِ َ
اهلل ّال ِذ َ
ات
ويقترب الوعد احلق الذي بينه يف كتابه بقولهَ :وعد
ين َآم ُنوا ِم ْنك ْم َو َع ِملوا
ال ِ
َ
َ
َل َي ْس َ���ت ْخ ِل َف هَّ ُن ْم ف األرض َك َما ْاس َ���ت ْخ َل َف ّال ِذ َ
ي���ن ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم ،وذلك إذا مل يبق من اإلسلام إال
ِي
إس�مه ،وم�ن القرآن إال رس�مه ،وغاب صاح�ب األمر بإيضاح الغدر له يف ذلك ،الش�تامل
الفتن�ة على القلوب ،حتى يكون أقرب الناس إليه أش�دهم عداوة ل�ه ،وعند ذلك يؤيده اهلل

بجنود مل تروها ،ويظهر دين نبيه‘ عىل يديه عىل الدين كله ،ولو كره املرشكون».
َ
غيب�ة الط�ويس« :110/عن إس�حاق بن عب�د اهلل بن عيل بن احلسين ،يف هذه اآلي�ة :ف َو َر ِّب
َ
َّ
الس َم ِاء َواألرض إ َّن ُه حَ َل ٌّق ِم ْث َل َما أ َّن ُك ْم َت ْن ِط ُق َ
ون :قال :قيام القائم من آل حممد‘ قال :وفيه
ِ
َّ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
ْ َ هَ
َ
ْ ََ
ات ل َي ْس َ���تخ ِلف ّ ُن ْم ِ يف األرض ك َما ْاس َ���تخلف
نزلت :وعد اهلل ال ِذ
ين َآمنوا ِمنك ْم َوع ِملوا الص حِال ِ
َّ
َ
هَ
َ
ْ َ َ هَ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ ّهَ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً
ّ
َ
َ
ّال ِذ َ
ي���ن ِم ْن َق ْب ِله ْ���م َول ُي َم ِك ّنن ُل ْم ِد هَ ُ
���د خو ِف ِهم أمنا
ين ُ���م ال ِذي ارتضـى ل���م وليب ِدلنم ِمن بع ِ
ِ
ُْ ُ َ َ ْ ً
َ
َي ْع ُب ُدون ِ ين اليش ِركون ِ يب شيئا :قال :نزلت يف املهدي».

البحار« :64/51:ووجدت بخط الش�يخ حممد بن عيل اجلباعي قال :وجدت بخط الش�يخ

الش�هيد& :روى الصف�واين يف كتابه ع�ن صفوان ،عن أيب عبد اهلل×وذك�ر حديث ًا يقول

فيه :اللهم أنجز لنا ما وعدتنا إنك ال ختلف امليعاد ،قال :قلت :يا سيدي فأين وعد اهلل؟ قال:
َّ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
ْ َ هَ
ات ل َي ْس َتخ ِلف ّ ُن ْم ِ يف األرض».
قول اهلل عز وجل :وعد اهلل ال ِذ
ين َآمنوا ِمنك ْم َوع ِملوا الص حِال ِ
كفاي�ة األث�ر« :56/عن جابر بن عبد اهلل ق�ال :دخل جندب بن جن�ادة اليهودي من خيرب،
عىل رس�ول اهلل‘فقال :يا حممد أخربين عام لي�س هلل وعام ليس عند اهلل وعام اليعلمه اهلل؟
فق�ال رس�ول اهلل‘ :أم�ا م�ا لي�س هلل فلي�س هلل رشي�ك .وأم�ا م�ا لي�س عن�د اهلل فليس
عن�د اهلل ظل�م للعب�اد .وأما ما ال يعلمه اهلل فذلك قولكم يا معش�ـر اليه�ود إنه عزير بن اهلل،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي

سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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واهلل ال يعل�م ل�ه ولد ًا .فقال جندب :أش�هد أن ال إله إال اهلل وأنك رس�ول اهلل حق ًا .ثم قال:

يا رسول اهلل إين رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمران ×فقال يل :يا جندب أسلم عىل يد
حممد ،واستمس�ك باألوصياء من بعده ،فقد أس�لمت فرزقني اهلل ذلك ،فأخربين باألوصياء

بع�دك ألمتس�ك هبم؟ فقال :يا جندب أوصيائ�ي من بعدي بعدد نقباء بن�ي إرسائيل .فقال:

يا رسول اهلل إهنم كانوا اثني عرش ،هكذا وجدنا يف التوراة ،قال :نعم ،األئمة بعدي إثنا عرش.
�ف بعد َخ َل�ف ،فإنك
فق�ال :ي�ا رس�ول اهلل كلهم يف زم�ن واحد؟ ق�ال :ال ولكنه�م َخ َل ٌ

ال تدرك منهم إال ثالثة ،قال :فس�مهم يل يا رس�ول اهلل ،قال :نعم إنك تدرك سيد األوصياء
ووارث األنبياء وأبا األئمة عيل بن أيب طالب بعدي ،ثم ابنه احلسن ،ثم احلسني ،فاستمسك

هب�م م�ن بع�دي واليغرنك جه�ل اجلاهلين .فإذا كان�ت وق�ت والدة ابنه عيل بن احلسين
س�يد العابدي�ن يقضي اهلل عليك ويكون آخ�ر زادك من الدني�ا رشبة من لب�ن ترشبه .فقال:

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ي�ا رس�ول اهلل هكذا وج�دت يف التوراة البانقطه شبر ًا وش�بري ًا ،فلم أعرف أس�اميهم ،فكم
بعد احلسين من األوصياء وما أس�اميهم؟ فقال :تس�عة من صلب احلسين واملهدي منهم،
ف�إذا انقضت مدة احلسين ق�ام باألمر بعده ابن�ه عيل ويلقب بزي�ن العابدين ،ف�إذا انقضت

م�دة علي قام باألمر بعده حمم�د ابنه يدعى بالباق�ر ،فإذا انقضت مدة حممد ق�ام باألمر بعده
ابن�ه جعف�ر يدع�ى بالصادق ،ف�إذا انقضت مدة جعف�ر قام باألم�ر بعده ابنه موس�ى يدعى

بالكاظ�م ،ث�م إذا انتهت مدة موس�ى قام باألمر بع�ده ابنه عيل يدعى بالرض�ا ،فإذا انقضت
م�دة عيل ق�ام باألمر بعده حممد ابنه يدع�ى بالزكي ،فإذا انقضت مدة حمم�د قام باألمر بعده
عيل ابنه يدعی بالنقي ،فإذا انقضت مدة عيل قام باألمر بعده احلس�ن ابنه يدعى باألمني ،ثم

يغيب عنهم إمامهم .قال :يا رس�ول اهلل هو احلس�ن يغيب عنهم ،ق�ال:ال ولكن ابنه احلجة.

قال يا رسول اهلل ،فام اسمه؟ قال :اليسمى حتى يظهره اهلل.

قال جندب :يا رس�ول اهلل قد وجدنا ذكرهم يف التوراة ،وقد بشـرنا موسى بن عمران بك
ََ ُ َ
ُ
ُ
اهلل ّال ِذ َ
ين َآم ُن���وا ِم ْنك ْم َو َع ِملوا
وباألوصي�اء بعدك م�ن ذريتك .ثم تال رس�ول اهلل‘َ :وعد
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ َ نَّ
ْ َ هَ
َّ
الص حِ َ
�َنن هَ ُل ْم ِد هَ ُ
ين ُم
���ات ل َي ْس َ���تخ ِلف ّ ُن ْم ِ يف األرض كم���ا اس���تخلف ال ِذين ِم���ن قب ِل ِهم وليم ِك
ال ِ
َّ
َ ً
َ
���ذي ْار َت�َض�ىَ هَ ُل ْم َو َل ُي َب ّ ِد َل هَّ ُن ْم ِم ْ
���ن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا ،فقال جندب :يا رس�ول اهلل فام خوفهم؟
ال ِ
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ق�ال :يا جندب يف زمن كل واحد منهم س�لطان يعرتيه ويؤذيه ف�إذا عجل اهلل خروج قائمنا

يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام .ثم قال:طوبى للصابرين يف غيبته ،طوبى
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ُ َ َ
���ون ِبالغ ْي ِب.وقال :أول ِئك
للمتقين عىل حمجتهم ،أولئ�ك وصفهم اهلل يف كتابه :ال ِذي���ن يؤ ِمن
َ َ
ْ
ّ
ال ْف ِل ُح َ
َ
اهلل ُه ُم مْ ُ
ون».
ب
ز
ح
ن
ِ
اهلل أال ِإ ِ
ِح ْز ُب ِ
اخلصال« :474/2:عن عمرو البكائي ،عن كعب األحبار ،قال يف اخللفاء:هم إثنا عرشفإذا

كان عن�د انقضائه�م ،وأت�ى طبق�ة صاحلة م�د اهلل هل�م يف العمر،كذلك وعد اهلل ه�ذه األمة
َّ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
ْ َ هَ
َ
ْ ََ
ات ل َي ْس َ���تخ ِلف ّ ُن ْم ِ يف األرض ك َما ْاس َ���تخلف
ثم قرأ :وعد اهلل ال ِذ
ين َآمنوا ِمنك ْم َوع ِملوا الص حِال ِ
َ
َ
ّال ِذي َ
���ن ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم ،قال:وكذلك فعل اهلل ببني إرسائيل.وليس بعزيز أن جتمع هذه األمة يوم ًا
َ
َ َّ َ ْ ً
ما ِع ْن َد َر ّب َك َكأ ْل ِف َس َن ٍة مِ َّما َت ُع ُّد َ
ون».
أو نصف يوم:و ِإن يو
ِ
هذا ،وتقدمت روايات يف تفسيراآلية يف فصل أصحاب اإلمام×وفصل الرجعة .وينبغي

التذكري بأن اإلس�تخالف اإلهلي واخلالفة اإلهلية يف القرآن خاصة ببعض األنبياء واألئمة^،
وق�د عمم�ه أتب�اع اخلالفة ل�كل حاكم ،ث�م عممه املتصوف�ة اىل عام�ة الناس ،وق�د بحثنا ذلك

يف كتاب ألف سؤال وإشكال!

المستضعفون الموعودون بالتمكين هم آل محمد^
َ
َ
ْ ُ
غيب�ة الط�ويس« :113/عن عيل×يف قول�ه تعاىلَ :و ُنر ي ُ���د أ ْن مَ ُن َّن َع�َل�ىَ ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا
ِ
َ
���ن هَ ُل ْ���م ف األرض َو ُن���ر َي ِف ْر َع ْ���و َن َو َه َامانَ
ف األرض َو َ جْن َع َل ُه ْ���م أ مِ َّئ ً���ة َو َ جْن َع َل ُه ُ���م ْال َوار ِث�ي��نَ َ .و مُ َن ِ ّك َ
ِ
ِ
ِي
ِي
َ
َ
مُ
ُ
َ
َو ُج ُنود َها ِم هْ ُن ْم َما كانوا َي ْحذ ُر َ
ون .قال :هم آل حممد ،يبعث اهلل مهدهيم بعد َج ْهدهم ،ف ُيعزهم
و ُيذل عدوهم».

هن�ج البالغ�ة« :506/1:لتعطفن علينا الدنيا بعد شامس�ها ،عط�ف الضـروس عىل ولدها،
َ
َ
ْ
َ َ َ ً َ َ
ْ ُ
ث�م ق�رأَ :و ُنر ُيد أ ْن مَ ُن َّن َع�َل�ىَ ّال ِذي َ
���ن ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئ���ة َو جْن َعل ُه ُ���م ال َو ِار ِث نَي.
ِ
مُ ّ هَ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ مُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ
ُ
َو َن ِك َن ُل ْم ِ يف األرض ون ِر ي ِفرعون وهامان وجنودها ِمنم ما كانوا يحذر ون».
دالئ�ل اإلمامة«:237/ع�ن س�لامن ق�ال :ق�ال يل رس�ول اهلل :إن اهلل تعاىل مل يبع�ث نبي ًا وال

رس�والً إال جع�ل له اثني عرش نقيب ًا ..ثم س�مى نقباءه اإلثني عرش^وق�ال :ثم ابنه حممد
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ُ َ
ب�ن احلس�ن امله�دي القائم بأم�ر اهلل ،ثم قال :يا س�لامن وذل�ك تأويل ه�ذه اآلي�ةَ :ون ِر ُيد أ ْن
َ
مُ ّ هَ
ْ
َ َ َ ً َ َ
ْ ُ
مَ ُن َّ
���ن َع ىَل ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُ���م ال َو ِار ِث نَيَ .و َن ِك َن ُل ْم ِ يف األرض
َو ُن���ر َي ِف ْر َع ْو َن َو َه َام َان َو ُج ُن َود مُ َها ِم ُن ْم َم���ا َك ُانوا َي ْح َذ ُر َ
ون .قال :فقمت من بني يديه ،وما أبايل
ِ
لقيت املوت أو لقيني».

مع�اين األخب�ار« :79/ع�ن املفض�ل ب�ن عم�ر ق�ال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يق�ول:

إن رسول اهلل‘نظر إىل عيل واحلسن واحلسني^فبكى وقال :أنتم املستضعفون بعدي!

ق�ال املفض�ل :فقلت ل�ه :ما معن�ى ذلك يابن رس�ول اهلل؟ قال :معن�اه أنكم األئم�ة بعدي،
َ
َ
َ َ َ ً َ َ
ْ ُ
إن اهلل عز وجل يقولَ :و ُنر ُيد أ ْن ُن َّن َع ىَل ّال ِذ َ
ين ْاس ُ���تض ِعفوا ِ يف األرض َو جْن َعل ُه ْم أ مِ َّئة َو جْن َعل ُه ُم
ِ
ْ
ال َو ِار ِث نَي ،فهذه اآلية جارية فينا إىل يوم القيامة».

ويف الربهان :220/3:عن الصادقني×« :إن فرعون وهامان هنا مها شخصان من جبابرة

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قريش ،حيييهام اهلل تعاىل عند قيام القائم من آل حممد يف آخر الزمان ،فينتقم منهام بام أسلفا».

هذا ،وتقدم تفسري آيات توريث األرض للصاحلني يف فصل أصحابه× .وتقدمت روايات

تتصل باملوضوع يف فصل والدته× ،ويف فصل الرجعة.

آيات الوعد اإللهي بإظهار دينه و إتمام نوره
ال�كايف« :432/1:ع�ن حمم�د ب�ن الفضي�ل ،ع�ن أيب احلس�ن املايض×قال :س�ألته عن
َْ
ق�ول اهلل عز وج�لُ :ير ُ
ي���د َ
ون ِل ُي ْط ِف ُئ���وا ُن َ
اهلل ِبأف َو ِاه ِه ْ���م؟ ق�ال :يري�دون ليطفئ�وا والي�ة
���ور ِ
ِ
َ ُ ُ ُّ ُ
أمرياملؤمنني×بأفواهه�م .قل�ت :واهلل م�ِت�مِ ن ِور ِه؟ قال :واهلل متم اإلمام�ة ،لقوله عز وجل:
َْ ْ
َ ُّ َّ
َ ُ
اهلل َو َر ُسو ِل ِه و
الن ِور ال ِذي أن َزل َنا ،فالنور هو اإلمام.
ف ِآمنوا ِب ِ
قلتُ :ه َو َّالذي َأ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب هْ ُ
ال َدى َو ِدين حْ َ
ال ّ ِق؟ قال :هو الذي أمر رسوله بالوالية لوصيه
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ُ َ ىَ
ُّ
ّ
���ن ك ِل ِه؟ قال :يظهره عىل مجيع األديان عند
والوالي�ة هي دين احلق .قلتِ :ليظ ِهره عل ِ
الدي ِ
َ
ْ
َ
قيام القائم ،قال :يقول اهللُ :م مِ ُّت ُنور ِه :والية القائمَ .ول ْو َكر َه الك ِاف ُر َ
ون :بوالية عيل ،قلت :هذا
ِ
ِ
تنزيل؟ قال :نعم أما هذا احلرف فتنزيل وأما غريه فتأويل».
َ
ُ
اهلل بأ ْف َو ِاهه ْم َو ُ
ُ ُ َ ُْ ُ ُ َ
اهلل ُم��ت مِ ُّ ن ِور ِه؟ ق�ال :بالقائم
ِ
تفسير القم�ي« :365/2:ي ِر ي���دون ِليط ِفئ���وا ن���ور ِ ِ
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م�ن آل حممد^حت�ى إذا خ�رج يظه�ره اهلل على الدي�ن كل�ه حت�ى ال يعب�د غير اهلل،

وهو قوله‘ :يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا».
ُ َّ
ََْ َ َُ َ
حْ َ ّ ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ ُ ّ
���ول ُه ب هْ ُ
ال َدى َ
ين ك ِل ِه
الد
ل
ع
ه
ر
ه
ظ
ي
ل
ق
ال
ين
د
و
س
ر
ل
س
ر
أ
ي
ذ
ال
تفسير القمي« :317/2:ه َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

هو اإلمام الذي يظهره اهلل عىل الدين كله فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا،
وهذا مما ذكرنا أن تأويله بعد تنزيله».
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َُ
كمال الدي�ن« :670/2:ق�ال أبو عبد اهلل×يف ق�ول اهلل عز وجل :هو ال ِذي أرس���ل رس���وله
ال ّ ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ
ب هْ ُ
ال َ���دى َو ِدي حْ َ
ال ْش���ر ُك َ
الدي���ن ُك ِّل ِه َو َل ْو َكر َه مْ ُ
ون :واهلل ما ن�زل تأويلها بعد،
���ن ِ
ِ
ِ
ِ
���ق ِليظ ِهره عل ِ ِ
ِ
والينزل تأويلها حتى خيرج القائم× ،فإذا خرج القائم مل يبق كافر باهلل العظيم وال مرشك

باإلم�ام ،إال ك�ره خروجه ،حتى أن لو كان كاف�ر ًا أو مرشك ًا يف بطن صخرة لقالت :يا مؤمن

يف بطني كافر فاكرسين واقتله».

تفسير جمم�ع البيان« :464/9:وروى العيايش باإلس�ناد عن عمران بن ميث�م عن عباية أنه
حْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ
ال ّق ل ُي ْظه َر ُه َع ىَل ّ
ال َ
���ول ُه ب هْ ُ
َ
َ
س�مع أمرياملؤمنني ×يقول :هو ال ِذي أرسل رس
ين
الد
ين
د
و
ى
د
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُك ِّل ِ���ه َو َل ْو َكر َه مْ ُ ْ ُ َ
أظهر بعد ذلك؟ قالوا :نعم .ق�ال :كال ،فوالذي نفيس بيده حتى ال
الش ِ���ركونَ ،
ِ
تبقى قرية إال وينادى فيها بش�هادة أن ال إله إال اهلل بكرة وعش�ي ًا» .وال يوجد يف نسخة تفسري
العيايش الناقصة التي بأيدينا.

التهذيب« :154/6:عن حممد بن مس�لم قال :س�ألت أبا جعفر×ع�ن القائم إذا قام بأي

سرية يسري يف الناس؟فقال :بسرية ما سار به رسول اهلل‘حتى يظهر اإلسالم.

قل�ت :وم�ا كان�ت سيرة رس�ول اهلل‘؟ ق�ال :أبط�ل م�ا كان يف اجلاهلي�ة واس�تقبل

الن�اس بالع�دل ،وكذلك القائم×إذا قام يبط�ل ما كان يف اهلدنة مم�ا كان يف أيدي الناس،

ويستقبل هبم العدل».

مسلم« :2230/4:عن عائشة قالت :سمعت رسول اهلل‘يقول :اليذهب الليل والنهار
َّ
ََْ َ
حتى تعبد الالت والعزى! فقلت يا رس�ول اهلل إن كنت ألظن حني أنزل اهللُ :ه َو ال ِذي أرسل
َُ َ
ال ّ ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ
���ول ُه ب هْ ُ
ال َ���دى َو ِد حْ َ
ال ْش���ر ُك َ
الدين ُك ِّل ِ���ه َو َل ْو َكر َه مْ ُ
ون ،أن ذلك تام ًا! قال:
رس
ين ِ
ِ
ِ
ِ
���ق ِليظ ِهره عل ِ ِ
ِ
إنه س�يكون من ذلك ما ش�اء اهلل ،ثم يبعث اهلل رحي ًا طيبة فتويف كل من يف قلبه مثقال حبة من
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خردل من إيامن ،فيبقى من ال خري فيه فريجعون إىل دين آبائهم».
واحلاك�م ،446/4:وصحح�ه بشرط مس�لم .والبغ�وي ،519/3:م�ن صحاح�ه ،وجام�ع األص�ول،84/11:

وعبد الرزاق ،381/11:ومسلم بعضه.109/1:

ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ ُ ّ
ين ك ِل ِه ،قال :حني خروج
تفسري الطربي« :82/10:عن أيب هريرة يف قولهِ :ليظ ِهره عل ِ
الد ِ

عيس�ى بن مريم» .والبيهقي ،180/9:عن جابر بن عب�د اهلل ،ومثله الدر املنثور ،241/3 :وقال:

«وأخرج عبد بن محيد ،وأبو الشيخ ،عن أيب هريرة».
َ
مْ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
ّ
ُْ َُ َ
الشرك َ
الدين ك ِل ِه َول ْو كر َه ُ
ون ،قال:
ِ
ِ
سنن البيهقي« :180/9:عن جماهد يف قولهِ :ليظ ِهره عل ِ ِ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إذا نزل عيسى بن مريم مل يكن يف األرض إال اإلسالم».
ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ ُ ّ
ين ك ِل ِه
بيان الش�افعي« :528/عن سعيد بن جبري يف تفسري قوله عز وجلِ :ليظ ِهره عل ِ
الد ِ
ال ْش���ر ُك َ
َو َل ْو َكر َه ُ
ون ،قال :هو املهدي من عرتة فاطمة .وقال :وأما من قال إنه عيس�ى فال تنايف
ِ
ِ
بني القولني إذ هو مساعد لإلمام عىل ما تقدم».
ويف تفسير الرازي« :40/16:روي عن أيب هريرة أنه قال :هذا وعد من اهلل بأنه تعاىل جيعل

اإلسالم عالي ًا عىل مجيع األديان.

ثم قال الراوي :ومتام هذا إنام حيصل عند خروج عيسى ،وقال السدي :ذلك عند خروج

املهدي ال يبقى أحد إال دخل يف اإلسالم أو أدى اخلراج».

أق�ول :اآلية وع�دٌ إهلي بإظهار دينه عىل الدين كله ،وذل�ك اليتحقق إال عىل يد املهدي×،

أما عيسى×فينزل وزير ًا ال أمري ًا .ومع ذلك خاف علامء السلطة من تفسريها باملهدي×إال
النادر منهم ،وقالوا إهنا تقصد نزول عيسى×!

آيات األمر بالقتال حتى ال َ
تكون فتنة
ال�كايف« :201/8:ع�ن حمم�د بن مس�لم ق�ال :قلت أليب جعف�ر× :ق�ول اهلل عز وجل:
َ َ ُ ُ ْ َ َّىَ َ ُ َ ْ َ ٌ���ة َو َي ُك َ ّ
الدي ُ
���ن ِهلل؟ فق�ال :مل جي�ئ تأوي�ل ه�ذه اآلي�ة بعد،
وقا ِتلوه���م ح�َّت� ال تك���ون ِفتن
���ون ِ

إن رس�ول اهلل ‘رخ�ص هلم حلاجته وحاجة أصحابه ،فلو قد ج�اء تأويلها مل يقبل منهم،

لكنهم يقتلون حتى يوحد اهلل عز وجل وحتى اليكون رشك».
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َ ُ
تفسري العيايش« :56/2:عن زرارة قال :قال أبو عبداهلل× :سئل أيب عن قول اهللَ :وقا ِتلوا
َّىَ َ ُ
مْ ُ ْ
ون ف ْت َن ٌة َو َي ُك َ ّ
َ َ َّ ً َ َ ُ َ ُ َ َّ ً َ ُ ُ
الد ُ
ين ِهلل؟ فقال:
ون ِ
الش ِ���ر ِك ني كافة ك َما ُيقا ِتلونك ْم كافةَ .وقا ِتلوه ْم َح�َّت� ال تك َ ِ
إن�ه تأوي�ل مل جي�ئ تأويل هذه اآلي�ة ،ولو قد قام قائمنا بعده سيرى من يدرك�ه ما يكون من
تأويل هذه اآلية ،وليبلغن دين حممد‘ما بلغ الليل حتى ال يكون رشك عىل ظهر األرض،

كام قال اهلل».

اهلداي�ة الكبرى« :74/املفض�ل ب�ن عم�ر ،ق�ال :س�ألت س�يدي أب�ا عب�د اهلل جعف�ر ب�ن
ُّ
ُ ْ َ ُ َ �َل�ىَ ّ
���ن ك ِل ِه:ماكان
حمم�د الص�ادق×..يف حدي�ث جاء في�ه :قل�ت قول�هِ :ليظ ِه���ره ع
ِ
الدي ِ
رس�ول اهلل‘ظهر عىل الدين؟ قال :يا مفضل لو كان ظهر عىل الدين كله ما كان جموس�ية
وال نرصانية وال هيودية وال صابئة وال فرقة ،والخالف وال شك وال رشك وال عبدة أصنام

وال أوث�ان ،وال اللات وال العزى ،وال عبدة الش�مس وال القمر وال النجوم ،وال النار وال
ُّ
ْ
ّ
َ
ي���ن ك ِل ِه ،يف هذا اليوم .وهذا امله�دي وهذه الرجعة.
احلج�ارة ،وإنام قول�هِ :ل ُيظ ِه َر ُه عل ِ
الد ِ
َ ُ ُ ّىَ َ ُ
ون ف ْت َن ٌة َو َي ُك َ ّ
الد ُ
ين ِهلل».
وهو قولهَ :وقا ِتلوه ْم َحت ال تك َ ِ
ون ِ
التضع الحرب أوزارها إال على يد المهدي×
اخلص�ال« :572/2:ع�ن مكحول ق�ال :قال أمرياملؤمنين عيل ب�ن أيب طالب×لقد علم

املس�تحفظون من أصحاب النبي حممد‘أنه ليس فيهم رجل له منقبة إال وقد رشكته فيها

وفضلت�ه! ويل س�بعون منقبة مل يرشكني فيها أحد منهم .قل�ت :يا أمرياملؤمنني فأخربين هبن،
فقال×:..

وأما الثالثة واخلمسون ،فإن اهلل تبارك وتعاىل لن يذهب بالدنيا حتى يقوم منا القائم ،يقتل

مبغضين�ا وال يقبل اجلزية ،ويكرس الصليب واألصنام ،وتض�ع احلرب أوزارها ،ويدعو إىل
أخذ املال فيقسمه بالسوية ،ويعدل يف الرعية».

أق�ول :تقدمت أحاديث يف تفسيرَ :حتَّ�ى ت ََض َع الحَْ ْ�ر ُب َأ ْو َز َار َها ،يف فصل الفئ�ة الثابتة حتى

يظهر إمامها املهدي ،وفرسهتا روايات السنة بنزول املسيح وخروج الدجال.

ال�كايف« :10/5:ع�ن أيب عبد اهلل×:ق�ال س�أل رج�ل ع�ن ح�روب أمرياملؤمنين×
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وكان الس�ائل م�ن حمبينا ،فقال أبو جعفر×:بعث اهلل حممد ًا‘ بخمس�ة أس�ياف ،ثالثة

منه�ا ش�اهرة ال تغم�د إىل أن تضع احلرب أوزاره�ا ،ولن تضع احل�رب أوزارها حتى تطلع

الشمس من مغرهبا ،فإذا طلعت الشمس من مغرهبا آمن الناس كلهم يف ذلك اليوم ،فيومئذ
َ ً
َ َْ ً
مَ َ ُ
َ ُ َ َ
ال َي ْنف ُع نفس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َ���ب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْيرا .وس�يف منها ملفوف
وسيف منها مغمود سله إىل غرينا وحكمه إلينا».
الييأس الكفار من دين المسلمين إال في عصره×

ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ين كف ُر وا
العي�ايش« :292/1:عن جابر قال :قال أبو جعفر×يف هذه اآلية:اليوم ي ِئس ال ِذ
ْ َ
ُ َ َْ َ ُ
ِم ْ
���ن ِد ِينك ْم فال ختش ْ���وه ْم َواخش ْ���و ِن :يوم يق�وم القائم×يئس بنو أمية ،فه�م الذين كفروا،
يئسوا من آل حممد^».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

اإلمام المهدي×من الغيب الموعود
كمال الدين« :340/2:عن داود بن كثري الرقي ،عن أيب عبد اهلل× ،يف قول اهلل عز وجل:
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ون ِبالغ ْي ِب؟ قال :من أقر بقيام القائم أنه حق».
ال ِذين يؤ ِمن
تأوي�ل اآليات« :31/1:ع�ن أيب جعفر×قال :أ.ل.م ،وكل ح�رف يف القرآن مقطعة من
ح�روف اس�م اهلل األعظم الذي يؤلفه الرس�ول واإلم�ام فيدعو به فيجاب.ق�ال قلت قوله:
َ َ
���ك ْال ِك َت ُ
اب ال َر ْي َب ِف ِيه؟ فقال :الكتاب أمرياملؤمنني ال ش�ك فيه إنه إمام هدى للمتقني،
ذ ِل

فاآليت�ان لش�يعتنا ه�م املتقون الذي�ن يؤمنون بالغي�ب ،وهو البعث والنش�ور وقي�ام القائم

والرجعة .ومما رزقناهم ينفقون ،قال :مما علمناهم من القرآن يتلون».

كمال الدي�ن« :340/2:ع�ن حييى ب�ن أيب القاس�م قال :س�ألت الصادق×ع�ن قول اهلل
ُ ً ْ ُ َّ نَ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
عز وجلَ :ا مَلَ .ذ ِل َك ْال ِك َت ُ
ون ِبالغ ْي ِب؟ قال :املتقون
اب ال َر ْي َب ِف ِيه هدى ِللمت ِقي .ال ِذين يؤ ِمن
ِ
َ َ ُ ُ َ َْ
ش�يعة عيل×والغيب :فهو احلجة الغائب ،وش�اهد ذلك قول اهلل عز وجل :و يقولون لوال
ُ
ال ْن َت ِظر َ
أ ْنز َل َع َل ْي ِه َآي ٌة ِم ْن َر ّب ِه َف ُق ْل إ َنا ْال َغ ْي ُب ِهلل َف ْان َت ِظ ُر وا إ ّن َم َع ُك ْم ِم َن مْ ُ
ين».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ي
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آيات الحث على الثبات والمرابطة العقائدية
النعماين 27/و« :199ع�ن بريد بن معاوية العجيل ،عن أيب جعف�ر حممد بن عيل الباقر×
َ َ
ين َآم ُن���وا ْ
يف معن�ى قول�ه تعاىلَ :ي���ا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
اص ِب ُر وا َو َص ِاب ُ���ر وا َو َر ِاب ُطوا؟ قال :إصبروا عىل أداء
الفرائض ،وصابروا عدوكم ،ورابطوا إمامكم املنتظر».
العي�ايش« :212/1:ع�ن يعقوب السراج قال :قلت أليب عب�د اهلل× :تبقى األرض يوم ًا

بغري عامل منكم يفزع الناس إليه؟ قال :فقال يل :إذ ًا ال يعبد اهلل يا أبا يوسف ،ال ختلو األرض

م�ن ع�امل من�ا ،ظاهر يف�زع الناس إلي�ه يف حالهلم وحرامه�م ،وإن ذلك ملبين يف كتاب اهلل،
َ َ َ
ي���ن َآم ُنوا ْ
اهلل:يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
اص ِب ُر وا ،عىل دينكمَ ،و َصابِ ُروا:عدوكم ومن خيالفكمَ .و َرابِ ُطوا:
قال
َ
عىل إمامكمَ .و ّات ُقوا َ
اهلل:فيام أمركم به وافرتض عليكم».
أق�ول :ورد يف الصحي�ح أن وج�ود اإلمام رضوري ،إما ظاهر مش�هور ،أو خائف مس�تور،

ق�ال أمرياملؤمنني×«هنج البالغة« :»37/4:ال ختلو األرض من قائم هلل بحجة ،إما ظاهر ًا
مش�هور ًا أو خائف ًا مغمور ًا ،لئال تبطل حجج اهلل وبيناته» .فرواية يعقوب الرساج فيها س�قط،
أو أن الراوي روى بعضها فقط.

ال�كايف« :420/1:ع�ن حمم�د بن مس�لم :س�ألت أب�ا عبد اهلل×ع�ن ق�ول اهلل عز وجل:
َّ َّ َ َ ُ َ ُّ َ ُ مُ َ
َ
اهلل ّث ْاس َ���تق ُاموا؟ فقال أبو عبد اهلل× :اس�تقاموا عىل األئمة واحد ًا بعد
ِإن ال ِذين قالوا ر بنا
َ
َ
َ
َ
حَ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ مْ َ َ ُ
ال َّنة ّالت ُك ْن مُ ْت ُت َ
َْ
وع ُد َ
خَ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ون».
واحد  ,تتنز ل عل ِيم الال ِئكة أال تافوا وال تزنوا وأب ِشر وا ِب ج ِ ِ ي

المهدي×من أولي األمر في اآلية

َ َ
كامل الدين« :222/1:عن أيب بصري ،عن أيب جعفر×يف قول اهلل عز وجلَ :يا أ َيا ّال ِذ َ
ين
َ ُ
َ
َ
َ
ُ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
َآم ُن���وا أ ِط ُيع���وا َ
الر ُس���ول َوأو ِ يل األ ْم ِ���ر ِم ْنك ْم؟ قال :األئمة م�ن ولد عيل وفاطمة÷
إىل أن تقوم الساعة».
العي�ايش« :251/1:ع�ن أب�ان ،أن�ه دخ�ل على أيب احلس�ن الرضا×ق�ال :فس�ألته ع�ن
َ
َ
َ ُ
َ َ َ
َ
ُ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
ين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا َ
الر ُسول َ
اهلل:يا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
ول األ ْم ِر ِم ْنك ْم؟ فقال :ذلك عيل بن
قول
أ
و
ِي
أيب طالب×ثم س�كت ،قال :فلام طال س�كوته قلت :ثم من؟ قال :ثم احلس�ن ثم سكت،
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فلام طال سكوته قلت :ثم من؟ قال :احلسني ،قلت :ثم من؟ قال :ثم عيل بن احلسني وسكت،
فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد املسألة فيقول حتى سامهم إىل آخرهم^».

ال�كايف« :426/1:احلسين ب�ن نعي�م الصحاف ،قال :س�ألت أب�ا عب�د اهلل×إىل أن قال:
َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ّمَ ىَ
ْ ُ
الر ُسول ف ِإ ْن ت َول ْي مُ ْت ف ِإ َنا َعل َر ُسو ِل َنا ال َبالغ
وسألته عن قول اهلل عز وجل :وأ ِطيعوا اهلل وأ ِطيعوا
الب ُ
مْ ُ
�ي��ن ؟ فق�ال :أم�ا واهلل م�ا هلك م�ن كان قبلكم ،وما هل�ك من هلك حتى يق�وم قائمنا،
ِ
إال يف ت�رك واليتنا وجحود حقنا .وما خرج رس�ول اهلل‘من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه
األمة حقنا ،واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

العيايش« :246/1:عن بريد بن معاوية ،قال :كنت عند أيب جعفر×فسألته عن قول اهلل:
َ ُ
َ
َ
َ َ
ُ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
ين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا َ
الر ُسول َ
َيا أ ّهُ َيا ّال ِذ َ
أ
و
ول األمر ِم ْنك ْم.
ُِ ي
َ
َ
ْْ
ْ
ً
ْ
َ
ُ
���ن ال ِك َت���اب ُيؤ ِم ُن َ
ين أوت���وا ن ِصيبا ِم َ
ق�ال ف�كان جواب�ه أن ق�ال :أ مَ ْل َت َ���ر إ ىَل ّال ِذ َ
الب ِت
���ون ِب ِج
ِ
ِ
ََ َُ َ
َّ
َ َُ ُ َ َ
ً
َّ ُ
َ
ْ
ُ
َ
ون ِل ّل ِذ َ
الء أهدى ِم َن ال ِذ َ
���وت -فالن وفالن -و يقول
ين آمنوا َس ِ���بيال :األئمة
ين كف ُر وا هؤ ِ
َوالطاغ ِ
ُ
َ
ين َل َع هَ ُن ُم ُ
الضالة والدعاة إىل النار هؤالء أهدى من آل حممد وأوليائهم سبيالً .أ َول ِئ َك ّال ِذ َ
اهلل
َ ً
ً
َ َ ْ َْ ُ ََ َ َ َُ َ
ِ
يب ِم َن ا ُلمْ ْل ِك -يعني اإلمامة واخلالفة -ف ِإذا ال
وم
���ن َيلع ِن اهلل فل ْن ِجتد له ن ِصي���راَ .أ ْم لهَ ُ ْم نَص ٌ
ُ ْ ُ َ َّ َ َ ً
يؤت���ون الن���اس ن ِقيرا .نحن الناس الذين عنى اهلل ،والنقري النقطة التي رأيت يف وس�ط النواة.
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ ْ
���اس َع�َل�ىَ َما َآت ُاه ُ���م ُ
الن َ
اهلل ِم ْن فض ِل ِه؟ فنحن املحس�ودون عىل م�ا آتانا اهلل من
أم يحس���دون
ً
ْ ً
ً َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ حْ مْ َ َ َ
كة َوآت ْي َن ُاه ْ���م ُملكا َع ِظيما.
ال
اإلمام�ة دون خلق اهلل مجيع�ا .فقد آتينا آل ِإبر ِاه�ي�م ال ِكتاب و ِ
يقول :فجعلنا منهم الرس�ل واألنبياء واألئمة ،فكيف يقرون بذلك يف آل إبراهيم وينكرونه
مَ
َ
مَ
َ
ً َّ َّ َ َ َ
يف آل حممد‘؟! ِف هْ ُن ْم َم ْن َآم َن ِب ِه َو ِم هْ ُن ْم َم ْن َص ّد َع ْن ُه َوكفىَ ِب جَ� َه ّ َن َس ِ���عيراِ .إن ال ِذ
ين كف ُر وا
َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ً ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً
اب إ َّن َ
ودا َغ ْي َر َها ِل َي ُذ ُوقوا ْال َع َذ َ
اهلل
ِبآيا ِتنا سوف نص ِل ِهيم نارا كلما ن ِضجت جلودهم بدلناهم جل
ِ
ً َ
نهَْ
حَ
َ
ً
ُ
َ
َ
َّ
ُْ ُُ ّ
الص حِ َ
يماَ .و ّال ِذ َ
ك َان َع ِز ي���زا َح ِك
ات جْت ِر ي ِم ْن ْت هِ َتا األ َ ُار
ين َآم ُنوا َو َع ِملوا
ات َس���ند ِخله ْم َجن ٍ
ال ِ
َ
َ ً هَ
َ ٌ ُ ُ
ًّ َ ً
َخ ِال ِد َ
ين ِف َهيا أ َبدا ُل ْم ِف َهيا أ ْز َو ٌاج ُم َط ّه َرة َون ْد ِخل ُه ْم ِظال ظ ِليال.
ق�ال قل�ت :قوله يف آل إبراهي�م :وآتيناهم ملكا عظيم ًا ،ما امللك العظي�م؟ قال :أن جعل

منه�م أئم� ًة من أطاعهم أط�اع اهلل ومن عصاهم عصى اهلل فهو امللك العظيم .ق�ال ثم قال:
َ
ىَ َ ْ َ َ َ َ مَ ْ مُ ْ َ ْ نَ َّ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ
كوا ب ْال َع ْدل إ َّن َ
الن���اس أ ْن حَ ْت مُ ُ
إ
و
ا
ه
ل
ه
أ
ل
إ
اهلل
���ات
ان
ِإن اهلل يأمرك���م أن ت���ؤدوا األم
ي
ب
ت
ك
ح
ا
ذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ً
ً
ُ ُ
َّ َ َ
اهلل ك َان ِسيعا َب ِصيرا .قال :إيانا عنى أن يؤدي األول منا إىل اإلمام الذي
ِن ِع َّم���ا َي ِعظك ْ���م ِب ِه ِإن

بعده الكتب والعلم والسالح.
َ
َ َ هُ َ
مُ
ْ
ّ
َ َ َ مَ ْ �ُت�مُ ْ َ ْ َن َّ
كوا بال َع ْدل ،ال���ذي ف أيديكم ،مث قال للناس :يا أ ّ َيا ال ِذ َ
الناس أ ْن حَ ْت ُ
ين
و ِإذا حك بي
ِ
ِ
ِ
َ ي
َ ُ
َ
َ ْ ْ ُْ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
َآم ُن���وا ،فجمع املؤمنني إىل يوم القيامة أ ِط ُيعوا َ
الر ُس���ول َوأو ِ يل األم ِر ِمنكم:إيانا عنى
ْ
َ ْ َ َ َ ْ مُ ْ َ ْ َ ُّ
َ َ َ
ىَ اهلل َو َّ
الر ُسول إ ْن ُك ْن مُ ْت ُت ْؤ ِم ُن َ
اآلخ ِر ذ ِلك خ ْي ٌر
اهلل َوال َي ْو ِم ِ
ش ٍء ف ُرد ُوه ِإل ِ
ون ِب ِ
ِ ِ
َخاصة .ف ْ ِإن تنازعت ِ يف ي
َ ً
َوأ ْح َس ُن تأ ِو يال.
ف�إن خفتم تنازع� ًا يف األمر فارجعوا إىل اهلل وإىل الرس�ول وأويل األمر منكم ،هكذا نزلت

وكيف يأمرهم بطاعة أويل األمر ويرخص هلم يف منازعتهم ،إنام قيل ذلك للمأمورين الذين

قيل هلم أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم».

أهل البيت^هم الصديقون الذين أنعم اهلل عليهم
تفسير فرات« :30/عن األصب�غ بن نباتة عن أمرياملؤمنني×يف حدي�ث طويل جاء فيه:

وإن أفضل الش�هداء محزة بن عبد املطلب ،وجعفر بن أيب طالب ذو اجلناحني مع املالئكة مل

حيل بحليته أحد من اآلدميني يف اجلنة ،ش�ئ رشفه اهلل به .والس�بطان احلس�ن واحلسني سيدا

ش�باب أهل اجلنة ،ومن ولدت إيامها .واملهدي جيعل�ه اهلل َمن أحب منا أهل البيت .ثم قال:
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ هْ ْ َ َّ
النب ّي نَي َو ِ ّ
َ َ ْ ُ
الص ّ ِد ِيق َني
أبرشوا ثالث ًا .ومن ي ِط ِع اهلل والرسول فأول ِئك مع ال ِذين أنعم اهلل عل ِيم ِمن ِ ِ
ُ
َ ُّ
ً
نَ َ َ ُ َ َ َ َ ً
يقاَ .ذل َك ْال َف ْض ُل م َن َ فىَ
الش َه َد ِاء َو َّ
اهلل َع ِليما».
الي وحسن أول ِئك ر ِف
و
اهلل َوك ِب ِ
ِ ِ
الص حِ ِ
ِ

وبمعناه يف تفسير فرات« :35/عن األصبغ بن نبات�ة ،وفيه :إذا مجع اهلل األولني واآلخرين

كان أفضله�م س�بعة منا بني عبد املطل�ب :األنبياء أكرم اخللق على اهلل ،ونبينا أكرم األنبياء،

ثم األوصياء أفضل األمم بعد األنبياء ووصيه أفضل األوصياء ثم الشهداء أفضل األمم بعد
األنبياء واألوصياء ومحزة سيد الشهداء ،وجعفرذو اجلناحني ،يطري مع املالئكة».

ال�كايف« :450/1:رأي�ت أمرياملؤمنني×يوم افتتح البصـرة وركب بغلة رس�ولاهلل‘

قال:يا أهيا الناس أال أخربكم بخري اخللق يوم جيمعهم اهلل».

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي

سفراء املهدي
األدعية والزيارات
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َ
َْ َ ْ ُ ُ ْ
يب ال ُم ْض َط َّر ِإذا َد َع ُاه
آية :أم من ي ِج
تأوي�ل اآلي�ات« :403/1:عن حممد بن مس�لم ،عن أيب جعفر× ،يف ق�ول اهلل عز وجل:
َ
ال ْض َط َّ���ر إ َذا َد َع ُ
أ ْم َم ْ
ي���ب مْ ُ
���ن ُي ج� ُ
���اه؟ ق�ال :ه�ذه نزل�ت يف القائم×إذا خ�رج تعمم وصىل
ِ
ِ
عند املقام وترضع إىل ربه ،فال ترد له راية أبد ًا».
ويف تفسير القم�ي« :129/2:ع�ن صال�ح ب�ن عقب�ة ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :نزل�ت

يف القائ�م م�ن آل حمم�د^ ،هو واهلل املضط�ر إذا صىل يف املق�ام ركعتني ودع�ا اهلل فأجابه،
ويكشف السوء وجيعله خليفة يف األرض».

تأوي�ل اآليات« :402/1:ع�ن إبراهيم بن عبد احلميد ،ع�ن أيب عبد اهلل×قال :إن القائم

إذا خ�رج دخل املس�جد احلرام فيس�تقبل الكعب�ة وجيعل ظهره إىل املقام ،ث�م يصيل ركعتني،

ث�م يق�وم فيق�ول :يا أهيا الناس أن�ا أوىل الناس بآدم ،ي�ا أهيا الناس أنا أوىل الن�اس بإبراهيم،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ي�ا أهيا الناس أنا أوىل الناس بإسماعيل ،يا أهيا الناس أن�ا أوىل الناس بمحمد‘ ،ثم يرفع
َ
يدي�ه إىل السماء فيدعو ويترضع حت�ى يقع عىل وجهه ،وه�و قوله عز وج�ل :أ ْم َم ْن ُي ج� ُ
يب
ِ
َ ً
ُ ُ ََُ
ال ْض َط َّر إ َذا َد َع ُاه َو َي ْكش ُف ُّ
ٌَ
يال َما َت َذ َّك ُر َ
مْ ُ
ون».
اهلل ق ِل
الس َوء َو َي جْ� َعلك ْم خلف َاء األرض اله َم َع ِ
ِ
ِ
يوم الفتح الموعود في اآلية هو المهدي×

تأوي�ل اآلي�ات« :445/2:ع�ن اب�ن دراج قال :س�معت أب�ا عبد اهلل×يق�ول يف قول اهلل
ُْ
ُ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ َْ
َْ
عز وج�لَ :و َي ُق ُول َ
ين كف ُر وا
���ون َمتىَ َه���ذا الف ْت ُح ِإ ْن ك ْن��ت مُ ْ َص ِاد ِق نَي .قل َي ْ���و َم الف ْت ِح ال ينف���ع ال ِذ
إ َميانهُ ُ ْم َوال ُه ْم ُي ْن َظ ُر َ
ون .يوم الفتح يوم تفتح الدنيا عىل القائم ،ال ينفع أحد ًا تقرب باإليامن،
ِ
م�ا مل يكن قبل ذلك مؤمن ًا وهبذا الفتح موقن ًا ،فذل�ك الذي ينفعه إيامنه ويعظم عند اهلل قدره
وشأنه ،وتزخرف له يوم البعث جنانه ،وحتجب عنه نريانه ،وهذا أجر املوالني ألمرياملؤمنني
وذريته الطيبني صلوات اهلل عليهم أمجعني».

كامل الدين 18/و« :30عن عيل بن رئاب ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال يف قول اهلل عز وجل:
ُ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ هَ ُ ُ مْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ
���ك َي ْو َ
يأت َب ْعض
م
ات ر ِب
يأت بعض آي ِ
ِي
ه���ل ينظ���ر ون ِإال أن تا ِتي���م الال ِئكة أو ي ِ ي
أت ر ب���ك أو َ ِ ي
مَ َ ُ
َ ُ َ
َ َْ
َ ُ ْ
َ
ات َر ّ ِبك ال َي ْنف ُع نف ًس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َ���ب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْي ًرا ق ِل ان َت ِظ ُر وا
َآي ِ
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َ َْ
إ َّنا ُم ْن َت ِظ ُر َ
ون ،فقال :اآليات هم األئمة ،واآلية املنتظرة هو القائم× ،فيومئذ ال َي ْنف ُع نف ًسا
ِ
َ نهُ َ مَ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ِإ ميا ا ل تكن آمنت ِمن قبل ،قيامه بالسيف ،وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه^».
ويف تفسير القم�ي« :366/2:وأخ�رى حتبوهن�ا نصر من اهلل وفت�ح قريب :يعن�ي يف الدنيا
بفتح القائم×».

هذا ،وقد تقدمت بقية رواياته يف فصل الطائفة الثابتة حتى يظهر إمامها.

يوم المهدي×يأتي تأويل القرآن

َْ َُْ ُ َ َْ َ
ْ َْ ُ
ون ِإال تأ ِو يل ُه َي ْو َم َي���أ ِ يت تأ ِو يل ُه ..فهو من اآليات
تفسير القمي« :235/1:وقول�ه :هل ينظر

التي تأويلها بعد تنزيلها ،قال :ذلك يف القائم×ويوم القيامة».

ْ َ
َّ َ َ َ َ
آيةَ :حتى ِإذا أخذ ِت األرض ُزخ ُرف َها
يف دالئل اإلمامة« :250/عن املفضل بن عمر ،عن أيب عبد اهلل×قال :نزلت يف بني فالن
َ
َ
َ
ثالث آيات :قوله عز وجلَ :ح ّىَت إ َذا أ َخ َذ ِت األرض ُز ْخ ُر َف َها َو َّاز َّي َن ْت َو َظ َّن أ ْه ُل َها أ ّهَ ُن ْم َق ِاد ُر َ
ون
ِ
َ
َ َ هْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ نهَ َ ً
َ َ َْ
ً َ َ ْ مَ ْ َ َْ
َ
َ
َ
ْ
س.
عليا أتاها أمرنا ليال أو ارا ،يعني القائم بالس�يف .فجعلناها ح ِصيدا كأن ل تغن ِباألم ِ
َ
ْ ً َ َ
َ َ
ُ ُ َ ََْ
وقول�ه عز وج�لَ :ف َت ْح َنا َع َل هْي ْم أ ْب َو َ
اب ُك ّ ِل َ ئ
ش َحت ِإذا ف ِر ُحوا مِ َبا أوت���وا أخذن ُاه ْم َبغ َتة ف ِإذا ُه ْم
ِ
َ
حْ
ْ
َ
مَ
َ
ُ
َ
ين ظل ُم���وا َو َ
ُم ْب ِل ُس َ
���ونَ .ف ُق ِط َع َداب ُ���ر ْال َق ْوم ّال ِذ َ
ال ْمد ِهلِل َر ِّب ال َع ِال ني .قال أبو عبد اهلل :الس�يف.
ِ َ ِ
ُ
ْ
ىَ
ْ ْ
َ َ َّ َ ُّ َ َ َ َ ُ ْ هْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
ون .ال ت ْركضوا َو ْار ِج ُعوا ِإل َما أت ِرف مُ ْت ِف ِيه
وقوله عز وجل :فلما أحس���وا بأس���نا ِإذا هم ِمنا يركض
َ
َو َم َسا ِك ِن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسأ ُل َ
ون :يعني القائم يسأل بني فالن كنوز بني أمية».
أن اهلل أخذ ميثاق األنبياء على اإلقرار بالمهدي^
البصائر ،70/و« :71عن أيب جعفر×يف حديث قال فيه:ثم أخذ امليثاق عىل النبيني فقال:

�ت بِر ِّبك�م؟ ث�م قال :وإن هذا حممد رس�ول اهلل ،وإن ه�ذا عيل أمرياملؤمنين؟ َقا ُلوا بَلىَ ،
َأ َل ْس ُ
فثبتت هبم النبوة .وأخذ امليثاق عىل أويل العزم :أال إين ربكم وحممد رسويل وعيل أمرياملؤمنني

وأوصياؤه من بعده والة أمري وخزان علمي ،وإن املهدي أنترص به لديني وأظهر به دولتي،

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
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َ ُ َْ َ
وأنتقم به من أعدائي ،وأعبد به طوع ًا وكره ًا .قالوا أق َر ْرنا ،وشهدنا يا رب.»..
أخبر اهلل إبراهيم بولده المهدي×
تأويل اآليات ،496/2:عن أيب بصري حييى بن أيب القاس�م قال« :س�أل جابر بن يزيد اجلعفي
جعف�ر بن حمم�د الصادق×عن تفسير هذه اآلي�ةَ :و إ َّن ِم ْن ِش َ
���يع ِت ِه إل ْب َر ِاه َ
�ي�م ،فقال×:
ِ
ِ
إن اهلل س�بحانه ملا خلق إبراهيم×كش�ف له عن برصه فنظر فرأى نور ًا إىل جنب العرش،
فق�ال :إهل�ي م�ا ه�ذا الن�ور؟ فقيل ل�ه :هذا ن�ور حممد صف�ويت من خلق�ي .ورأى ن�ور ًا إىل
جنب�ه فق�ال :إهل�ي وما هذا الن�ور؟ فقيل له :هذا ن�ور عيل بن أيب طالب ن�ارص ديني .ورأى
إىل جنبه�م ثالث�ة أنوار فقال :إهلي ما ه�ذه األنوار؟ فقيل له :هذا ن�ور فاطمة فطمت حمبيها

من النار ،ونور ولدهيا احلس�ن واحلسين .ورأى تس�عة أن�وار قد حفوا هبم فق�ال :إهلي وما
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ه�ذه األنوار التس�عة؟ قيل :ي�ا إبراهيم هؤالء األئمة م�ن ولد عيل وفاطمة .فق�ال إبراهيم:

إهل�ي بح�ق هؤالء اخلمس�ة إال عرفتني من التس�عة؟ قيل :ي�ا إبراهيم أوهلم عيل بن احلسين
وابن�ه حمم�د وابنه جعفر وابنه موس�ى وابنه علي وابنه حممد وابنه عيل وابنه احلس�ن واحلجة

القائ�م ابن�ه .فق�ال إبراهيم :إهلي وس�يدي أرى أن�وار ًا قد أحدقوا هبم ال حيصي عددهم إال

أن�ت قيل :يا إبراهيم هؤالء ش�يعتهم ش�يعة أمرياملؤمنني عيل بن أيب طال�ب .فقال إبراهيم:
وب�م ُيع�رف ش�يعته؟قال :بصلاة إح�دى ومخسين ،واجله�ر ببس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م،
والقنوت قبل الركوع ،والتختم يف اليمني ،فعند ذلك قال إبراهيم :اللهم اجعلني من ش�يعة
أمرياملؤمنني ،قال :فأخرب اهلل يف كتابه فقال :وإن من شيعته إلبراهيم».

أن المهدي×يرث مساكن الذين ظلموا
العي�ايش« :235/2:ع�ن س�عد بن عمر ،عن غير واحد ممن حرض أبا عب�د اهلل× ورجل

يقول :قد ثبت دار صالح ودار عيس�ى بن عيل ،ذكر دور العباس�يني فقال رجل :أراناها اهلل

خراب� ًا أو خرهب�ا بأيدين�ا ،فقال له أب�و عبد اهلل× :التقل هك�ذا ،بل تكون مس�اكن القائم
َ
َّ َ َ َ َ ْ ُ
ين ظل ُموا أنف َس ُه ْم».
وأصحابه ،أما سمعت اهلل يقولَ :و َسك ْن ْت ِ يف َم َسا ِك ِن ال ِذ
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َ َّ
َ ً ْ
الظا ِل ِم َ
ين ِب َب ِع ٍيد
ُم َس ّو َمة ِعن َد َر ّ ِب َك َو َما ِه َي ِمن
خمتصر البصائر«:200/وقف�ت على كت�اب خط�ب ملوالن�ا أمرياملؤمنني×وعلي�ه

خط السيد ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاوس ما صورته :هذا الكتاب

ذك�ر كاتب�ه رجلني بعد الصادق×فيمك�ن أن يكون تاريخ كتابته بع�د املائتني من اهلجرة،
ألنه×انتقل بعد س�نة مائة وأربعني من اهلج�رة .وقد روى بعض ما فيه عن أيب روح فرج

ب�ن فروة عن مس�عدة ب�ن صدقة ،عن جعفر ب�ن حممد× ،وبعض مافيه ع�ن غريمها .ذكر
يف الكتاب املش�ار إليه خطبة ملوالنا أمرياملؤمنني×تسمى املخزون ،ثم ذكر اخلطبة بطوهلا،

وجاء فيها:

ث�م خي�رج ع�ن الكوفة مائ�ة ألف بني مشرك ومناف�ق ،حتى يرضب�وا دمش�ق ال يصدهم

عنه�ا صاد ،وه�ي إرم ذات العامد .وتقبل رايات من رشقي األرض ليس�ت بقطن وال كتان

وال حري�ر خمتم�ة يف رؤس القنا بخاتم الس�يد األكرب ،يس�وقها رجل م�ن آل حممد يوم تطري

باملشرق ..إىل أن قال :ويأتيهم يومئذ اخلس�ف والقذف واملس�خ ،فيومئ�ذ تأويل هذه اآلية:
َّ
ً
َ
ُم َس َّو َمة ِع ْن َد َر ّ ِبك َو َما ِه َي ِم َن الظ مِ ِال نَي ِب َب ِع ٍيد».

ُْ َ
ََ
ُُْ
آية :فف َر ْر ُت ِمنك ْم ل َّما ِخفتك ْم
النعماين« :174/ع�ن املفض�ل بن عم�ر ،قال :س�معته يقول :يعن�ي أبا عب�د اهلل× :قال
ُ مَ ْ ُ َ
ََ
أب�و جعفر حممد بن عيل الباقر^ :إذا ق�ام القائم×قال :فف َر ْر ُت ِم ْنك ْم َّلا ِخف ُتك ْم ف َو َه َب
َ مْ
َ
ِلي َر ب ُح مْ ً
كا َو َج َعل ىِن ِم َن أ ُل ْر َس ِل نَي».
ِي

ُّ
ُي ِحق حق أهل البيت^ويبطل باطل بني أمية وأمثالهم

تفسير العيايش«:50/2:ع�ن جاب�ر قال:س�ألت أب�ا جعفر×ع�ن تفسير ه�ذه اآلي�ة
َ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ َ
َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َّ حْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
يف ق�ول اهلل :و ي ِر ي���د اهلل أن ي ِحق ال���ق ِبك ِلما ِت ِه و يقط���ع د ِابر الك ِاف ِر ينِ ،لي ِح���ق الق و يب ِطل
ْ
ال ْجر ُم َ
اط َل َو َل ْو َكر َه مْ ُ
ون؟ قال أبو جعفر × :تفسريها يف الباطن يريد اهلل فإنه شئ يريده ومل
ال َب ِ
ِ
ِ
َ
ُ َّ حْ َ َ َ
يفعله بعد ،وأما قوله :ي ِحق
ال ّق ِبك ِل َما ِت ِه ،فإنه يعني حيق حق آل حممد ،وأما قولهِ :بك ِل َما ِت ِه،
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قال:كلامت�ه يف الباط�ن عيل هو كلمة اهلل يف الباطن ،وأم�ا قولهَ :و َي ْق َط َع َداب َ���ر ْال َك ِافر َ
ين ،فهم
ِ
ِ
�ق ،فإنه يعن�ي ليحق حق
بن�و أمي�ة ه�م الكافرون يقط�ع اهلل دابره�م ،وأما قول�ه :لِ ُي ِح َّق الحَْ َّ
َ ُْ َ َْ َ
اط���ل ،يعني القائم فإذا ق�ام يبطل باطل
آل حمم�د حين يقوم القائ�م .وأما قول�ه :و يب ِطل الب ِ
َ ْ
مْ
ُ َّ حْ َ َّ
َ
ال ْجر ُم َ
اط َل َو َل ْو كر َه ُ
ون».
بني أمية ،وذلك قولهِ :لي ِحق
الق َو ُي ْب ِطل ال َب ِ
ِ
ِ

أن المهدي× آخرحلقات العروة الوثقى
مائة منقبة« :71/عن ابن عباس قال :س�معت رسول اهلل‘يقول :معارش الناس إعلموا

أن اهلل تع�اىل جع�ل لك�م بابا من دخله أمن من الن�ار ومن الفزع األكرب .فقام إليه أبو س�عيد
اخل�دري فق�ال :يا رس�ول اهلل اهدنا إىل ه�ذا الباب حتى نعرف�ه قال :هو عيل ب�ن أيب طالب

سيد الوصيني وأمرياملؤمنني ،وأخو رسول رب العاملني.
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

معارش الناس :من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي ال انفصام هلا ،فليتمسك بوالية

عيل بن أيب طالب ،فإن واليته واليتي ،وطاعته طاعتي.

مع�ارش الناس :م�ن أحب أن يع�رف احلجة بع�دي ،فليعرف عيل ب�ن أيب طالب .معارش

الناس :من أراد أن يتوىل اهلل ورس�وله ،فليقتد بعلي بن أيب طالب بعدي واألئمة من ذريتي،

فإهنم ُخ َّزان علمي.

فقام جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال :يا رسول اهلل وما عدة األئمة؟

فق�ال‘ :ي�ا جاب�ر س�ألتني رمح�ك اهلل ع�ن اإلسلام بأمجع�ه ،عدهت�م عدة الش�هور،
َ َ
وهي ع ْن َد اهلل ْاث َنا َع َش َر َش ْه ًرا ف ك َتاب اهلل َي ْو َم َخ َل َق َّ
ات َواأل ْرض ،وعدهتم عدة العيون
ِي ِ ِ ِ
ِ
الس َم َاو ِ
ِ
حْ
َ َْ
ْ
ْ َ
التي انفجرت ملوس�ى ب�ن عمران×حني رضب بعصاه َ
ال َج َ���ر فانف َج َر ْت ِم ْن ُه اث َن َتا َعش َ���رة
ً
َ َ ً
ْ
ْ
َع ْينا .وعدهتم عدة نقباء بني إرسائيلَ :و َب َعث َنا ِم هْ ُن ُم اث َ ي ْن َعش َر ن ِقيبا ،فاألئمة يا جابر اثنا عرش
أوهلم عيل بن أيب طالب×وآخرهم القائم املهدي».

المهدي×صاحب ليلة القدر

َّ َ ْ ْ
َ َ َْ ْ
تفسير ف�رات« :218/عن أيب عبد اهلل×ق�الِ :إن���ا أن َزل َن ُاه ِ يف ل ْيل ِ���ة الق���د ِر؟ الليلة فاطمة،
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والق�در اهلل ،فم�ن ع�رف فاطمة ح�ق معرفتها فق�د أدرك ليلة الق�در .وإنام س�ميت فاطمة
َ
ألن اخلل�ق فطم�وا ع�ن معرفته�ا أو معرفتها  -الش�ك م�ن أيب القاس�م  -قولهَ :و َم���ا أ ْد َر َاك
َ َ ُ َْْ َ َ ُ َْْ َ
َْ َ
َم���ا ل ْيل���ة القد ِر ل ْيل���ة القد ِر خ ْي ٌر ِم ْن أل ِف ش ْ���ه ٍر :يعني خري ًا من ألف مؤم�ن وهي أم املؤمنني.
َ َ َ ُ مْ
الال ئ َك ُة ،واملالئكة املؤمنون الذين يملكون علم آل حممد^َ .و ُّ
الر ُ
وح :الروح القدس
تن ّز ل َ ِ
َ
ىَ
َ َْ
هي فاطمة .بإ ْذن َر ّب ْم ِم ْن ُك ّل أ ْمرَ ،س ٌ
الم ِه َي َح ّت َم ْطل ِع الف ْج ِر ،يعني حتى خيرج القائم».
ِ ٍ
ِ ِ ِ هِ ِ
تأوي�ل اآليات« :820/2:ع�ن أيب حييى الصنعاين ،عن أيب عبد اهلل×قال :س�معته يقول:
َّ َ ْ ْ
َ َ َْ
ق�ال يل أيب حمم�د :ق�رأ عيل بن أيب طالبِ :إنا أن َزل َن ُاه ِ يف ل ْيل ِة الق ْدر ِ ،وعنده احلس�ن واحلسين
فقال له احلسني :يا أبتاه كأن هبا من فيك حالوة؟ فقال له :يا ابن رسول اهلل وابني ،إين أعلم
علي ،ثم رضب عىل
فيه�ا م�ا ال تعلم ،إهن�ا ملا نزلت بع�ث إيل جدك رس�ول اهلل‘فقرأها َّ

كتف�ي األيم�ن وقال :ي�ا أخي ووصيي وويل أمت�ي بعدي ،وحرب أعدائ�ي إىل يوم يبعثون:
ه�ذه الس�ورة ل�ك من بعدي ،ولول�دك من بع�دك ،إن جربئيل أخي من املالئك�ة حدَّ ث إ َّيل
َ
أحداث أمتي يف س�نتها ،وإنه ليحدث ذلك إليك كأحداث النبوة ،وهلا نور س�اطع يف قلبك
وقلوب أوصيائك إىل مطلع فجر القائم×».

تأوي�ل اآلي�ات« :818/2:عن محران قال :س�ألت أب�ا عبد اهلل×عام يف�رق يف ليلة القدر،
ْ ُ ُ ُّ َ
ه�ل هو ما يق�در اهلل فيها؟ قال :ال توصف قدرة اهلل ،إال أنه قالِ :ف َهي���ا ُيف َر ق كل أ ْم ٍر َح ِكمي،
فكي�ف يك�ون حكيم ًا إال م�ا ف�رق .وال توص�ف قدرة اهلل س�بحانه ،ألن�ه حيدث ما يش�اء.
َ َُ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ٌ ْ َْ َ
���ن أل ِف ش ْ���ه ٍر ،يعني فاطمة سلام اهلل عليه�ا .وقول�ه :ت َن ّز ل
وأم�ا قول�ه :ليل���ة الق���د ِر خير ِم
مْ
الال ئ َك ُ���ة َو ُّ
ال���ر ُ
وح ِف َهي���ا ،واملالئك�ة يف ه�ذا املوض�ع :املؤمن�ون الذي�ن يملك�ون عل�م
َ ِ
َ
وح روح القدس وهو يف فاطمة÷ .وِ :م ْن ُك ّل أ ْمر َس ٌ
�ل�ام ..يقول من
وال�ر ُ
آل حمم�د ‘ُّ .
ِ ٍ
َ ّىَ َ ْ َ ْ َْ
كل أمر مس َّلمة .حت مطل ِع الفجر :حتى يقوم القائم×».

أن المهدي×يضع األغالل واآلصار عن المؤمنين
ال�كايف« :429/1:ع�ن أيب عبيدة احلذاء قال :س�ألت أبا جعفر×عن اإلس�تطاعة وقول
ُ َ َ َ َََ
َ ََ ُ َ ُْ
���ون خم َت ِل ِف�ي��نَ ِإال َم ْن َر ِح َ���م َر ّب���ك َو ِلذ ِل���ك خلق ُه ْم:
الن�اس؟ فق�ال وتلا ه�ذه اآلي�ة :وال يزال
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المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ي�ا أب�ا عبيدة ،الن�اس خمتلفون يف إصابة القول وكله�م هالك .قال قلت :قول�هِ :إال َم ْن َر ِح َم
َ َ َََ
ُ َ
َر ّب���ك؟ قال :هم ش�يعتنا ولرمحته خلقهم ،وهو قول�هَ :و ِلذ ِلك خلق ُه ْم ،يق�ول :لطاعة اإلمام
مْ
حت َوس َ���ع ْت ُك َّل َ ئْ
ش :يقول :علم اإلمام ووس�ع علمه الذي هو علمه
الرمحة التي يقولَ :و َر َ ِ ي ِ
َ ٍ
َ
���ن َي َّت ُق َ
بكل ش�ئ هم ش�يعتنا .ثم قالَ :ف َس���أ ْك ُت هُ َبا ِل ّل ِذي َ
ون :يعني والية غير اإلمام وطاعته.
َ َ َّ َ ُ ّ َّ
َ
َّ ْ َ َ ْ
َ ُ َُ َ ُْ ً
ين َي َّتب ُع َ
الر ُس���ول الن ّب األ ِم َّ
ثم قالّ :ال ِذ َ
وبا ِع ْن َد ُه ْ
ّ
ي
ذ
ال
ي
ن
األ
و
اة
ر
و
الت
ف
م
ت
ك
م
ه
ون
د
�
ي
ون
يل:
ِ
ِ
ج
ج
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِي
ِي
ْ
مْ
َ َ هْ َ ُ ْ َ مْ ُ ْ َ
ُ
ْ
ُ
َ
يعني النبي‘وال�ويص والقائم× .يأم ُره ْم ب َ
وف و يناه���م ع ِن النك ِر :واملنكرمن
الع ُر ِ
ِ
َ ُّ هَ ُ َّ
َ ُ َ ّ ُ َ َ هْ ُ ْ خَ َ َ
أنكر فضل اإلمام
ات :أخذ العلم من أهله .و يح ِرم عل ِيم البا ِئث:
وجحده.و ُي ِحل ل ُم الط ِّي َب ِ
َ
واخلبائث قول من خالفَ .و َيض ُع َع هْ ُن ْم ِإ ْص َر ُه ْم :وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم
َ
َ ْ َ َّ َ َ
فضل اإلمامَ .واألغالل ال ِ يت كان ْت َعل هْ ِي ْم :واألغالل ما كانوا يقولون مما مل يكونوا أمروا به من
ترك فضل اإلمام ،فلام عرفوا فضل اإلمام وضع عنهم إرصهم ،واإلرص الذنب وهي اآلصار.
َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُّ َّ ُ ْ َ
ين َآم ُ
ثم نس�بهم فقالَ :ف ّال ِذ َ
الن َور ال ِذي أن ِز ل َم َع ُه
يعن باإلمام ،وعز ر وه ونصر وه واتبعوا
:
ه
ب
وا
ن
ِ
ِ
ي
ُ
ال ْف ِل ُح َ
أ َول ِئ َك ُه ُم مْ ُ
ون :يعني الذين اجتنبوا اجلبت والطاغوت أن يعبدوها ،واجلبت والطاغوت
ُ َ
َ
َ
ىَ
فالن وفالن وفالن ،والعبادة طاعة الناس هلم ،ثم قالَ :وأ ِن ُيبوا ِإل َر ّ ِبك ْم َوأ ْس ِل ُموا ل ُه ..ثم جزاهم
ُّ ْ
فقال :هَ ُل ُم ْال ُب ْش َ���ر ى ف حْ َ
اآلخ َ���ر ِة .واإلمام يبرشهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل
ال َي ِاة الدن َيا َو ِ يف ِ
ِي
أعدائهم وبالنجاة يف اآلخرة والورود عىل حممد صىل اهلل عىل حممد وآله الصادقني عىل احلوض».

ُّ َ
و ِلك ِل ق ْو ٍم َهاد
العي�ايش« :204/2:عن حنان بن س�دير ،عن أيب جعفر×قال :س�معته يقول يف قول اهلل
َ
ُّ َ
تب�ارك وتع�اىل :إ ّمَ َنا أ ْن َ
���ت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلك ِل ق ْو ٍم َهاد :قال رس�ول اهلل‘:أنا املن�ذر وعيل اهلادي،
ِ
وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه».

َي ْو َم َن ْد ُعو ُك َّل ُأ َناس بإ َم ِامهمْ
ٍ ِِ ِ

َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
اس
ن
ال�كايف« :536/1:عن عبد اهلل بن س�نان قال :قل�ت أليب عبد اهلل×:يوم ندع���و كل أ ٍ
ِب ِإ َم ِام ِه ْم ،قال :إمامهم الذي بني أظهرهم وهو قائم أهل زمانه».
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حرمان الناس من اإلستفادة من المهدي×
َّ َ َ
ْ
���يد ،قال:هو َم َث ٌ�ل آلل حمم�د^ .قوله:
تفسير القمي«:85/2:قول�هَ :و ِبئ ٍ���ر ُم َعطل ٍ���ة َوق ْص ٍـر َم ِش ٍ
بئ�ر معطلة :هي التي اليستس�قى منها وهو اإلمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم ،والقرص

املش�يد هو املرتفع وهو َم َث ٌل ألمرياملؤمنني× ،واألئمة وفضائلهم املرشفة عىل الدنيا وهو قوله:
ُ ْ َ ُ َ ىَ ّ ُ ّ
ين ك ِل ِه».أقول :املقص�ود أن أهل البيت^أئمة األمة ومنبع علمها وخريها ،وقد
ِليظ ِه���ره عل ِ
الد ِ
صاروا بسبب ظلم األمة كالعيون املعطلة والرصوح الربانية املرتوكة ،وأدى ذلك إىل انحطاط األمة.
آيات الفتنة والتمحيص في عصر غيبته×
قرب اإلسناد« :162/عن أمحد بن حممد بن أيب نرص ،عن الرضا×قال :وكان جعفر×

يق�ول :واهلل ال يك�ون ال�ذي متدون إليه أعناقك�م حتى متيزوا ومتحصوا ،ث�م يذهب من كل
َ ْ َ ْ مُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ مَ
ال ّنة َو َّلا
عشرة ش�ئ ،وال يبقى منك�م إال األندر ،ثم تال هذه اآلية :أم ح ِس���بت أن تدخل���وا ج
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
الصابر َ
ين».
يعل ِم اهلل ال ِذين جاهدوا ِمنكم و يعلم
ِِ

أن ظهور المهدي×تأويل اآلية

حْ َ ُ
مْ ُ ْ ُ
ال ّق
���ذ
تأوي�ل اآلي�ات« :372/1:ع�ن عيل بن أس�باط يف ق�ول اهلل عز وجل:
الل���ك َي ْو َم ِئ ٍ
َّ مْ َ
���ن :ق�ال :إن املل�ك للرمحن اليوم ،وقبل الي�وم ،وبعد اليوم ،ولك�ن إذا قام القائم×
ِللرح ِ
مل يعبد إال اهلل عز وجل بالطاعة».
المهدي×مظهر قدرة اهلل تعالى في عترة النبي‘
مناق�ب اب�ن شهرآش�وب« :181/2:اب�ن عب�اس ،واب�ن مس�عود ،وجابر ،والبراء ،وأنس
َ
وأم س�لمة ،والس�دي ،وابن سيرين ،والباقر× ،يف قوله تعاىلَ :و ُه َو ّال ِذي َخ َل َ���ق ِم َن مْ َ
ال ِاء
ُ َ َ ً
َ ً َ َ َ ً
ً َ
َبشرا ف َج َعل ُه ن َسبا َو ِص ْهرا َوك َان َر ّبك ق ِديرا :قالوا :هو حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني،

والقائم يف آخر الزمان ،ألنه مل جيتمع نسب وسبب يف الصحابة والقرابة إال له ،فألجل ذلك

استحق املرياث بالنسب والسبب».
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األوصياء^هم عباد الرحمن في اآلية

ُ َ مْ َ َ
ح���ن ّال ِذ َ
َ َ
ّ
ين
تفسير ف�رات« :107/ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قوله تب�ارك وتع�اىل :و ِعب���اد الر ِ
َ
َ ً َ ً
يمَ ْ ُش َ
���ون َع�َل�ىَ األ ْرض َه ْو ًنا...إىل قول���هَ :خ ِال ِد َ
ين ِف َهيا َح ُس َ���ن ْت ُم ْس َ���تق ّرا َو ُمقاما ،ثالث عرشة
ِ
آي�ة .قال :هم األوصياء يمش�ون عىل األرض هون ًا ،فإذا ق�ام القائم عرفوا كل ناصب عليه،

فإن أقر باإلسالم وهي الوالية ،وإال رضبت عنقه ،أو أقر باجلزية فأداها كام يؤدي أهل الذمة».

إ َّن ُه َل َح ٌّق ِم ْث َل َما َأ َّن ُك ْم َت ْن ِط ُق َ
ون
ِ

َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ
ون .ف َو َر ِّب
غيب�ة الطويس« :109/ع�ن ابن عباس ،يف قول�هَ :و ِ يف الس���م ِاء ِر زقكم وما توع���د
َ
َّ
الس َم ِاء َواألرض إ َّن ُه حَ َل ٌّق ِم ْث َل َما أ َّن ُك ْم َت ْن ِط ُق َ
ون .قال :هوخروج املهدي×»
ِ

ويف جممع البيان« :152/7:وروى العيايش بإس�ناده عن عيل بن احلسين×أنه قرأ اآلية..

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وقال :هم ش�يعتنا أهل البيت ،يفعل اهلل ذلك هبم عىل يدي رجل منا ،وهو مهدي هذه األمة

وهو الذي قال رس�ول اهلل‘:لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى

ييل رجل من عرتيت ،إسمه إسمي ،يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظل ًام».

العذاب على أعداء المهدي×
ًَ
ُْ َ َ
ً
ََ ُ َ
تفسري القمي« :312/1:عن أيب جعفر×يف قوله :قل أ َرأ ْي ْت ِإ ْن أتا ك ْم َعذ ُاب ُه َب َياتا أ ْو َنارا:
ً
ال ْجر ُم َ
هنارا َم َاذا َي ْس َ���ت ْعج ُل ِم ْن ُه مْ ُ
ون :فهذا عذاب ينزل يف آخر الزمان عىل فس�قة
يعن ليال أو
ِ
ِ
ي
أهل القبلة ،وهم جيحدون نزول العذاب عليهم».

سنة يعقوب في بنيه جرت في المهدي×

ْ
َ ُ ُ
العيايش« :61/1:عن أيب جعفر×قال :س�ألته عن تفسير هذه اآلية :أ ْم ك ْن مُ ْت ش َ���ه َد َاء ِإذ
هَ َ َ
َ ُ َ
َ
ال ْو ُت إ ْذ َق َال ِل َب ِن ِيه َما َت ْع ُب ُد َ
���وب مْ َ
َح َض َ���ر َي ْع ُق َ
ون ِم ْن َب ْع ِدي قال���وا ن ْع ُب ُد ِإ َلك َو ِإل َه َآبا ِئك ِإ ْب َر ِاه َمي
ِ
َ مْ َ َ َ ْ َ َ هَ ً َ ً
دا َو حَ ْن ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون؟قال:جرت يف القائم×».
اعيل و ِإسحاق ِإلا و ِاح
و ِإس ِ
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جفنة فاطمة وهي مائدة أهل البيت عند المهدي^
العي�ايش« :171/1:ع�ن أيب جعفر×ق�ال:إن فاطم�ة ضمن�ت لعيل×عم�ل البي�ت

�م البي�ت ،وضم�ن هلا علي م�ا كان خلف الب�اب ،من نق�ل احلطب،
والعجين واخلب�ز و َق َّ

وأن جي�ئ بالطع�ام فق�ال هلا يوم ًا :يا فاطمة هل عندك ش�ئ؟ قال�ت :ال والذي عظم حقك،
ما كان عندنا منذ ثالثة أيام ش�ئ نقريك به .قال :أفال أخربتني؟ قالت :كان رس�ول اهلل‘

هناين أن أس�ألك ش�يئ ًا! فقال :التسأيل ابن عمك شيئ ًا ،إن جاءك بشئ عفو ًا وإال فال تسأليه.

قال :فخرج فلقي رج ً
ال فاستقرض منه دينار ًا ،ثم أقبل به وقد أمسى ،فلقي مقداد بن األسود
فقال للمقداد :ما أخرجك يف هذه الساعة؟ قال:اجلوع والذي عظم حقك ياأمرياملؤمنني.

اهلل‘حي! قال :فهو أخرجني
حي؟ قال :ورس�ول
ّ
قال :قلت أليب جعفر :ورس�ول اهلل ٌّ

فقد اس�تقرضت دينار ًا وسأوثرك به،فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول اهلل‘ جالس ًا وفاطمة

تصلي وبينهما ش�ئ مغط�ى ،فلام فرغ�ت أحرضت ذلك الش�ئ ف�إذا جفنة من خب�ز وحلم!
َ َ ْ ُ
ْ
اهلل إ َّن َ
اهلل َي ْر ُز ُق َم ْن َي َش ُ
���اء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
�اب:
ق�ال :يا فاطم�ة أنى لك هذا؟ قال���ت ه َو ِم ْن ِعن ِ
���د ِ ِ
فق�ال رس�ول اهلل‘ :أال أحدثك بم َثل�ك و َم َثلها؟ قال�ت :بىل ،قال :مث�ل زكريا إذا دخل
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ّىَ َ َ َ َ َ
ُ
ْ
ْ
اهلل إ َّن اهللَ
َ
ْ
على مريم املحراب فوجد عندها رزق ًا :قال ي���ا مر يم أن ل ِك هذا قالت هو ِمن ِعن ِد ِ ِ
َ ُُ َ ْ ََ ُ َْ َ
���اب .فأكلوا منها ش�هر ًا وه�ي اجلفنة التي ي�أكل منها القائم×
ي ْ���ر ز ق من يش���اء ِبغي ِر ِحس ٍ
وهي عندنا».
أن المهدي× هو السنبلة السابعة بعد اإلمام الصادق×
العيايش«:147/1:ع�ن املفضل بن حممد اجلعفي قال :س�ألت أبا عبد اهلل×عن قول اهلل:
َ
َ َ
َْ
ك َمث ِل َح َّب ٍة أن َب َت ْت َس ْب َع َس َن ِابل؟ قال :احلبة فاطمة صىل اهلل عليها ،والسبع السنابل سبعة من
ولدها س�ابعهم قائمهم .قلت :احلس�ن؟ قال :إن احلسن إمام من اهلل مفرتض طاعته ،ولكن
ليس من الس�نابل الس�بعة ،أوهلم احلسين وآخرهم القائ�م .فقلت :قوله يف كل س�نبلة مائة

حبة؟ قال :يولد للرجل منهم يف الكوفة مائة من صلبه وليس ذاك إال هؤالء السبعة».
وقال يف إثبات اهلداة« :548/3:لعل املراد السابع من الصادق×ألنه هو املتكلم».
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ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
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أق�ول :املعن�ى ال�ذي ذكره&ه�و املتعين ،وأن ه�ؤالء الس�بعة م�ن األئمة^أوهل�م

اإلم�ام الصادق×مثله�م كس�بع س�نابل ،وأن كل واح�د منه�م يل�د مئ�ة من صلب�ه ،موالني

ألهل البيت^كشيعتهم يف الكوفة ،ألهنا كانت مركز مواليهم^.

ظهور المهدي×هو األجل القريب في اآلية
العي�ايش،258/1:و ،235/2:وال�كايف« :330/8:ع�ن أيب جعفر×ق�ال:واهلل الذي صنعه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

احلس�ن بن علي× كان خري ًا هل�ذه األمة مم�ا طلعت عليه الش�مس ،واهلل لفي�ه نزلت هذه
ُ َ
َ هَ ُ ُّ َ
َ
َ
َّ َ َ ُ َّ َ َ
اآلية :أ مَ ْل َت َر إل ّال ِذ َ
الزكاة ..إنام هي طاعة اإلمام
ين ِقيل ُل ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم َوأ ِق ُيموا الصالة وآتوا
ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ
فطلب�وا القتال .فلام كتب عليهم القتال مع احلسين قال�وا :ر بنا ِلم كتبت علين���ا ال ِقتال لوال
ُ
ُّ َ
َ َ َ ََ
َ َّ ْ َ َ ىَ َ َ َ
َ َّ َ َ ّ ْ َ ىَ َ َ َ
ر
ق
الر ُس���ل ،أرادوا
ل
إ
ا
ن
ر
خ
أ
ا
ن
ر
ق
ل
ج
أ
يب ِجن ْب د ْع َوتك َون ّت ِب ِع
ب
ر
وقوله:
،
يب
ِ
ٍ ِ ٍ
أخرتن���ا ِإل أج ٍل ِ ٍ
ِ
تأخري ذلك إىل القائم×».

ظهور المهدي×هو العذاب األكبر في اآلية
تأوي�ل اآلي�ات« :444/2:ع�ن مفض�ل بن عم�ر قال :س�ألت أبا عبد اهلل×ع�ن قول اهلل
َ
َ ْ ىَ ُ َ ْ َ َ
َ َ ُ َ ّهَ ُ ْ َ ْ َ َ
األ ْك َبر َل َع َّل ُه ْ���م َي ْرج ُع َ
ون؟ قال :األدنى
اب
ذ
اب األدن دون الع ِ
عز وج�ل :ولن ِذيقن���م ِمن الع���ذ ِ
ِ
ِ
غالء السعر ،واألكرب املهدي بالسيف».
واملحج�ة ،173/وفي�ه« :ع�ن حممد بن احلس�ن الش�يباين يف كش�ف البيان ق�ال :روي عن

جعف�ر الص�ادق×يف معن�ى اآلي�ة :إن األدن�ى القحط واجل�دب ،واألكرب خ�روج القائم

املهدي×بالسيف يف آخر الزمان».

مسخ بعض أعداء الحق عند ظهور المهدي×
يف غيب�ة النعماين« :269/ع�ن أيب بصير ق�ال :قل�ت أليب عبد اهلل×ق�ول اهلل عز وج�ل:
ُّ ْ
ال ْ���ز ي ف حْ َ
ُ َ ُ ْ َ َ َ ْخ
الدن َي���ا ،م�ا هو عذاب خ�زي الدنيا؟فق�ال :وأي خزي
���اة
ال َي ِ
ِلن ِذيقه���م ع���ذاب ِ ِ ِ ي
أخ�زى ي�ا أبا بصير من أن يكون الرجل يف بيته وحجاله وعىل إخوانه وس�ط عياله ،إذ ش�ق
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أهل�ه اجلي�وب عليه ورصخ�وا فيقول الناس م�ا هذا؟ فيقال :مس�خ فالن الس�اعة! فقلت:

قبل قيام القائم×أو بعده؟ قال :ال بل قبله».

ظهور المهدي×هو النصرالموعود في اآلية

ُ
َ َ ُ ُ َّ َّ ُ َ
َ َ نْ َ َ َ
َ
���ن ِإنا ك ّنا َم َعك ْم
���اء ن ْص ٌر ِم ْن َر ّ ِبك :يعني القائم× ،ليقول
تفسير القمي« :149/2:ول ِئ ج
ُ ُ ْ
َََ ْ َ ُ َ ْ َ
مَ
َ
َ
َ
ن
َ
أوليس اهلل ِبأعلم مِبا ِ يف صد ِور الع ِالي».

المهدي× آية في صدور المؤمنين
تأوي�ل اآليات« :432/1:ع�ن عبد العزيز العبدي قال :س�ألت أبا عبد اهلل×عن قول اهلل
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
ات َب ّي َن ٌ
عز وج�لَ :ب ْل ُه َ���و َآي ٌ
ات ِ يف ص���د ِور ال ِذ
ين أوت���وا ال ِعل َم؟ قال :ه�م األئمة من آل حممد
ِ
صلوات اهلل عليهم أمجعني باقية دائمة يف كل حني».

التنزيل والتحريف« :43/عن ابن أس�باط قال :س�أل رجل أب�ا عبد اهلل×عن هذه اآلية:
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
���ات َب ّي َن ٌ
ه�و آي�ات بين�ات ،فق�الَ :ب ْل ُه َ���و َآي ٌ
���ن أوت���وا ال ِعل َ���م :نحن هم.
���ات ِ يف ص���د ِور ال ِذي
ِ
فق�ال الرج�ل جعلت فداك مت�ى يقوم القائ�م :فقال :كلنا قائ�م بأمر اهلل واح�د بعد واحد،
حتى جيئ صاحب السيف ،فإذا جاء كان األمر غري هذا».

اإلمام المهدي×ختام الكلمة الباقية
كمال الدي�ن« :323/1:ع�ن ثاب�ت الثاميل،عن عيل بن احلسين بن عيل ب�ن أيب طالب ^
َ
َُ ُ َ
َ
األ ْر َحام َب ْع ُض ُه ْ���م أ ْو ىَل ب َب ْ
اهلل ،وفينا نزلت
أن�ه ق�ال :فينا نزلت هذه اآلية :وأولوا
ع
اب ِ
ض ِ يف ِكت ِ
ِ
ٍ
ِ
ً
َ َ ً
ه�ذه اآلي�ةَ :و َج َعل َه���ا ك ِل َمة َب ِاق َية ِ يف َع ِق ِب ِه ،واإلمامة يف عقب احلسين ب�ن عيل بن أيب طالب
إىل يوم القيامة .وإن للقائم منا غيبتني :إحدامها أطول من األخرى .أما األوىل فس�تة أيام أو

س�تة أش�هر أو س�ت س�نني ،وأما األخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا األمر أكثر من

يقول به فال يثبت عليه إال من قوي يقينه وصحت معرفته ،ومل جيد يف نفسه حرج ًا مما قضينا،

وسلم لنا أهل البيت».
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املؤمنون الثابتون
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حركة الظهور
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َ َ
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أقول :من الثابت أن األئمة^مل يوقتوا مدة الغيبة األوىل وال الثانية ،ويبدو أن أصل :يغيب

س�تة ،يغيب س�بت ًا من الدهر ثم صحفت ،ثم فرسها بعضهم بالش�هور أو السنني وختيلوها جز ًء

من الرواية ،وتقدمت يف فصل كيف أعد النبي األمة.
َ َ َ ََ
كفاي�ة األثر« :86/عن أيب هريرة قال:س�ألت رس�ول اهلل‘عن قوله عز وج�ل :وجعلها
ً
َ ً
ك ِل َم���ة َب ِاق َي���ة ِ يف َع ِق ِب ِ���ه؟ قال :جعل اإلمامة يف عقب احلسين×خيرج من صلبه تس�عة من
األئمة ومنهم مهدي هذه األمة .ثم قال× :لو أن رج ً
ال َص َف َن بني الركن واملقام ثم لقي اهلل

مبغض ًا ألهل بيتي دخل النار».

َ َ ً
ً
اإلمام�ة والتبرصة« :49/عن أيب جعفر×يف قول اهلل تعاىلَ :و َج َعل َها ك ِل َمة َب ِاق َية ِ يف َع ِق ِب ِه،

ق�ال يف عقب احلسين×فلم يزل ه�ذا األمر منذ أفىض إىل احلسين×ينتقل من والد إىل
ولد ال يرجع إىل أخ وال إىل عم ،وال يعلم أن أحد ًا منهم إال وله ولد».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تأويل النبأ العظيم عند ظهور المهدي×
َ
ُ ْ َ َُ ُ َ
ََ
ال�كايف« :287/8:عن أيب جعفر×يف قوله عز وجل:قل َما أ ْس���ألك ْم َعل ْي ِه ِم ْن أ ْج ٍر َو َما أنا
َ َ َ َ
ْ ْ مَ
َ
َ مْ ُ َ َ ّ َن
أمرياملؤمنني×.ول َت ْعل ُم َّن ن َبأ ُه َب ْع َد ِح ني :قال:
...إ ْن ُه َو ِإال ِذ ك ٌر ِلل َع ِال َني :هو
ِم���ن التك ِل ِفي ِ
عند خروج القائم×».

أن المهدي×اليعمل بالتقية
تأوي�ل اآلي�ات« :539/2:ع�ن أيب عبد اهلل×ق�ال :مل�ا نزلت ه�ذه اآلية عىل رس�ول اهلل:
َ
َ َ َّ
َْ ْ َ
ٌ َ َ َّ
َ
���ع ب ّال�ِتِت� ِه َي أ ْح َس ُ
���ذي َب ْي َنك َو َب ْي َن ُ���ه َع َ���د َاوة كأن ُ���ه َو ِ ي ٌّل مَ ِح ٌمي ،فقال رس�ول اهلل:
���ن ف ِ���إذا ال ِ
إدف ِ ِ ي
ُأ ِم ْر ُت بالتقية ،فس�ار هبا عرش ًا حتى أمر أن يصدع بام أمر .ثم أمر هبا علي ًا فس�ار هبا حتى أمر

أن يص�دع هبا ،ثم أمر األئمة بعضهم بعض ًا فس�اروا هبا فإذا قام قائمنا س�قطت التقية وجرد
السيف ومل يأخذ من الناس ومل يعطهم إال السيف».
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الحروف المقطعة ترتبط باإلمام المهدي×
تفسير القم�ي« :267/2:ع�ن حييى بن ميسرة اخلثعمي ،ع�ن أيب جعفر×قال :س�معته

يق�ول :ح .م .ع .س .ق :أع�داد س�ني القائ�م .وقاف :جب�ل حميط بالدنيا م�ن زمرد أخرض

فخرضة السامء من ذلك اجلبل .وعلم كل شئ يف عسق».

تأويل اآليات« :542/2:عن الس�كوين ع�ن أيب جعفر×قال :حم :حتم ،وعني :عذاب،

وسين :سنون كسني يوسف ،وقاف :قذف وخسف ومسخ يكون يف آخر الزمان بالسفياين
وأصحاب�ه ،وناس من كلب ثالثون ألف ًا خيرجون مع�ه .وذلك حني خيرج القائم×بمكة،
وهو مهدي هذه األمة».

تفسير الثعلب�ي« :303/8:ق�ال بك�ر ب�ن عب�د اهلل امل�زين :..سين :س�ناء امله�دي .ق :قوة

عيسى×حني ينزل فيقتل النصارى وخيرب البيع».

الب�دء والتاري�خ« :170/2:وقال بعض أهل التفسير يف :حم عس�ق ،إن احلاء حرب وامليم

ملك بني أمية ،والعني عباسية ،والسني سفيانية»!

ظهور المهدي×نهاية مهلة الظالمين
تأوي�ل اآلي�ات« :392/1:عن معىل بن خني�س ،عن أيب عبد اهلل×يف ق�ول اهلل عز وجل:
َْ
َأ َف َر َأ ْي َت إ ْن َم َّت ْع َن ُاه ْم س���ن نَي مُ َّث َج َاء ُه ْم َما َك ُان���وا ُي َ
وع ُد َ
ون؟ قال :خروج القائمَ .ما أغ ىَن َع ُن ْم
ِ ِ
ِ
َ َ ُ يمُ َ َّ
ُ
َ
ما كانوا تعون :قال :هم بنو أمية الذين متعوا يف دنياهم».
َ
ال�كايف« :435/1:عن أيب بصري ،ع�ن أيب عبد اهلل× :يف حديث قال في�ه :قلتَ :م ْن ك َان
َ َ
َ
ُ
اآلخ َر ِة؟ قال :معرفة أمرياملؤمنني×واألئمة ن ِز ْد ل ُه ِ يف َح ْر ِث ِه .قال :يستويف نصيبه
ُي ِر يد َح ْرث ِ
َ
ْ َ
ُ
َُ
َ ُّ ْ ُ ْ هْ
يب :قال :ليس له
م�ن دولته�مَ .و َم ْن ك َان ُي ِر يد َح ْرث الدن َيا نؤ ِت ِه ِم َنا َو َما له ِ يف ِ
اآلخ َر ِة ِمن ن ِص ٍ
يف دولة احلق مع القائم نصيب».

المهدي×يسلطه اهلل تعالى على دماء الظلمة

َ ْ
اصب ْر َع ىَل َما َي ُق ُول َ
ون:
التنزي�ل والتحري�ف« :49/عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×ق�ال :ف ِ
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الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
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تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
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معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
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يا حممد من تكذيبهم إياك ،فإين منتقم منهم برجل منك ،وهو قائمي الذي س�لطته عىل دماء
الظلمة واذكر عبدنا داود ..اآلية».

مهلة ظالمي أهل البيت ^الى ظهورالقائم×

ُ َ َ
مَ َ ُ
اص ٍر :ما له قوة يقوى هبا
تفسير القم�ي« :416/2:عن أيب بصري يف قولهَ :فا له ِم ْن ق ّ���و ٍة َوال ن ِ
ّهَ ُ ْ َ ُ َ َ ً
ون ك ْيدا؟ قال :كادوا
عىل خالقه ،وال نارص من اهلل ينرصه إن أراد به سو ًء .قلت :إنم ي ِكيد
رس�ول اهلل‘وكادوا علي ًا وكادوا فاطمة×! فقال اهلل :يا حممد إهنم يكيدون كيد ًا وأكيد
فم ِّهل الكافرين يا حممد أمهلهم رويد ًا ،لوقت بع�ث القائم×فينتقم يل من اجلبارين
كي�د ًا َ
والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس».

أن المهدي× ُي ْص ِلي أعداءه نار الحرب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ
اش َ���ي ِة :قال :يغش�اهم
غ
ال�كايف« :50/8:عن أيب عبد اهلل×قال :قلت :هل أتاك ح ِديث ال ِ
ٌ
َ
اش َعة :قال :خاضعة التطيق اإلمتناع .قال :قلت:
القائم بالسيف .قال :قلتُ :و ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ خ ِ
َ ٌَ
ٌ
َ
اص َبة؟ قال :نصبت غري والة األمر .قال:
ع ِاملة؟ قال :عملت بغري ما أنزل اهلل .قال :قلت :ن ِ
َ ىَ َ ً
ً
قلت:ت ْصل نارا َح ِام َية؟ قال :تصىل نار احلرب يف الدنيا عىل عهد القائم ويف اآلخرة نار جهنم».
أن اهلل تعالى يحق الحق بالمهدي×
تفسير القمي« :275/2:عن حممد بن مسلم قال :س�معت أبا جعفر×يقول :يف قول اهلل
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً مْ َ َّ َ ْ ُ
عز وج�ل :ق���ل ال أس���ألكم علي ِه أج���را ِإال
ال َ���ودة ِ يف الق ْر ب :يعني يف أهل بيت�ه .قال :جاءت
األنصار إىل رس�ول اهلل‘فقالوا :إنا قد آوينا ونرصنا ،فخذ طائفة من أموالنا فاس�تعن هبا
ُ ْ َ َُ ُ َ َ ً
مْ َ َ َ ْ ُ
ال َ���و ّدة ِ يف الق ْر ب:
على م�ا نابك .فأنزل اهلل :قل ال أ ْس���ألك ْم َعل ْي ِه أ ْج���را ،يعني عىل النبوةِ .إال
يعن�ي يف أه�ل بيت�ه .ثم ق�ال :أال ت�رى أن الرجل يكون ل�ه صديق ،ويف نف�س ذلك الرجل
ش�ئ عىل أهل بيته ،فال يس�لم صدره ،فأراد اهلل أن ال يكون يف نفس رسول اهلل‘شئ عىل
أمته ففرض عليهم املودة يف القربى ،فإن أخذوا أخذوا مفروض ًا وإن تركوا تركوا مفروض ًا.
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ق�ال :فانرصفوا من عنده ،وبعضهم يقول :عرضن�ا عليه أموالنا ،فقال :قاتلوا عن أهل بيتي
َ
من بعدي .وقالت طائفة ما قال هذا رس�ول اهلل! وجحدوه وقال�وا كام حكى اهلل :أ ْم َي ُق ُول َ
ون
َ ً
َ يمَ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ىَ َ ْ َ
َ
َْ
اطل
ىَ اهلل ك ِذبا! فقال اهلل :ف ِإن يش ِأ
اهلل َي خ� مِ ْت عل قل ِبك :قال لو افرتيت ،و ح اهلل الب ِ
افت َر ى عل ِ
َ ُ ُّ َ َّق ب َكل َماته :يعن�ي بالنبي وباألئمة والقائم من آل حممد .إ َّن ُه َعل ٌمي ب َذات ُّ ُ
الصد ِور».
ِ ِ ِ ِ
و ي ِح���ق ال ِ ِ ِ ِ
العهد المكتوب للمهدي×من جده‘
دالئ�ل اإلمام�ة« :256/ع�ن حممد بن عيل اهلمداين ،ع�ن أيب عبد اهلل ق�ال :الليلة التي يقوم

فيها قائم آل حممد ينزل رسول اهلل وأمرياملؤمنني وجربئيل^عىل حراء ،فيقول له جربئيل:

أج�ب ،فيخرج رس�ول اهلل رق ًا من حج�زة إزاره ،فيدفع�ه إىل عيل فيقول له أكتب :بس�م اهلل

الرمح�ن الرحي�م :هذا عهد من اهلل ورس�وله ومن علي بن أيب طالب لفالن بن فالن باس�مه
َ ّ َُْ
َ ُّ َ َ
َْ ُ
���ور.
���اب مس���ط ٍور ِ .يف ر ٍق منش ٍ
واس�م أبي�ه ،وذلك ق�ول اهلل عز وج�ل يف كتاب�ه :والط ِور .و ِكت ٍ
وهو الكتاب الذي كتبه عيل بن أيب طالب ،والرق املنشور :الذي أخرجه رسول اهلل من حجزة

إزاره ،قلت :والبيت املعمور وهو رس�ول اهلل؟ قال :نعم ،املميل رس�ول اهلل والكاتب عيل».

أن المهدي× وشيعته من السابقين
النعامين« :90/عن داود بن كثري الرقي قال :قلت أليب عبد اهلل جعفر بن حممد×:جعلت
َ ُ ُ
فداك أخربين عن قول اهلل عز وجلَ :و َّ
السابق َ
ال َق َّر ُب َ
الس ُ َ ّ
ون أ َول ِئ َك ُ
ون؟ قال :نطق اهلل هبا
���ابقون ِ
ِ

ي�وم ذرأ اخلل�ق يف امليث�اق قبل أن خيلق اخللق بألفي عام .فقلت :فِّس�رِّ يل ذلك ،فقال :إن اهلل
عز وج�ل ملا أراد أن خيل�ق اخللق خلقهم من طني ،ورفع هلم نار ًا فقال :أدخلوها ،فكان أول
من دخلها حممد رسول اهلل‘وأمرياملؤمنني واحلسن واحلسني وتسعة من األئمة ،إمام بعد

إمام ثم أتبعهم بشيعتهم ،فهم واهلل السابقون».

حياة األرض بعدل المهدي×بعد موتها بالجور

َ
كامل الدين« :668/2:عن سالم بن املستنري عن أيب جعفر×يف قول اهلل عز وجلْ :اعل ُموا
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الطائفة الثابتة
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َ َ
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َ
َ َ
اهلل ُي ْ
أ َّن َ
�ِيْ األ ْرض َب ْع َ���د َم ْو هِ َت���ا :قال :حيييه�ا اهلل عز وجل بالقائم× ،بع�د موهتا ،موهتا:
ح
ِي
كفر أهلها والكافر ميت».

غيب�ة الط�ويس« :109/عن ابن عب�اس يف قوله :إعلموا أن اهلل حيي�ي األرض :يعني يصلح
َ َ َ ُ
اآليات
األرض بقائ�م آل حمم�دَ .ب ْع َد َم ْو هِ َت���ا ،يعني من بعد جور أه�ل مملكتها .ق ْد َب َّي ّن���ا لك ُم
ِ
َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون :اآليات بقائم آل حممد لعلكم تعقلون».

النعامين«:24/ع�ن رج�ل م�ن أصحاب أيب عب�د اهلل جعفر ب�ن حممد×أنه قال :س�معته
َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
���ن ق ْبل ف َطال
يق�ول :نزلت هذه اآلية يف س�ورة احلدي�د :وال يكونوا كال ِذي���ن أوتوا ال ِكتاب ِم
َ َ هْ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ هُ ُ َ
هْ َ
اس ُ���ق َ
ون :يف أهل زمان الغيب�ة ،ثم قال عز وجل:
عل ِي���م األمد فقس���ت قل
وب ْ���م َوك ِث ٌير ِم ُن ْم ف ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َُْ ََ
األ ْر َض َب ْع َد َم ْو َتا ق ْد َب َّي ّ
ْ
َ
ُ
ّ
اآليات ل َعلك ْم َت ْع ِقل َ
ُ
ون :وقال :إنام األمد أمد
ا
ن
ي
ح
ن
إعلموا أ
م
ك
ل
ي
اهلل
ِ
هِ
ِي
الغيبة فإنه أراد عز وجل يا أمة حممد أو يا معرش الشيعة ،ال تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قب�ل فطال عليهم األمد ،فتأويل ه�ذه اآلية جاء يف أهل زمان الغيبة وأيامها دون غريهم من

أهل األزمنة وإن اهلل تعاىل هنى الشيعة عن الشك يف حجة اهلل تعاىل ،أو أن يظنوا أن اهلل تعاىل

خيلي أرضه منها طرف�ة عني ،كام قال أمرياملؤمنني× يف كالمه لكميل بن زياد :بىل اللهم ال
ختل�و األرض من حجة اهلل إم�ا ظاهر معلوم أو خائف مغمور ،لئال تبطل حجج اهلل وبيناته.

وحذرهم من أن يش�كوا ويرتابوا فيطول عليهم األمد فتقسو قلوهبم .ثم قال×أال تسمع
َ
َ َ َ ُ
َ َ
قوله تعاىل يف اآلية التالية هلذه اآليةْ :إع َل ُموا أ َّن َ
اهلل ُي ْح ِ يي األ ْرض َب ْع َد َم ْو هِ َتا ق ْد َب َّي ّنا لك ُم
اآليات
ِ
َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون :أي حيييها اهلل بعدل القائم عند ظهوره بعد موهتا بجور أئمة الضالل».

المهدي×هو الماء المعين في اآلية

ُْ َ َ
كمال الدين« :325/1:عن أيب بصري ،عن أيب جعفر×يف قول اهلل عز وجل :قل أ َرأ ْي مُ ْت ِإ ْن
َ ْ َ َ ُ ُ َ ً مَ َ َ ْ ُ
َ
ي؟ فقال :هذه نزلت يف القائم ،يقول :إن أصبح إمامكم
أص َبح ماؤك ْم غ ْو را ف ْن يأ ِتيك ْم مِ َب ٍاء م ِع نٍ
غائب ًا التدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء واألرض ،وحالل اهلل
عز وج�ل وحرام�ه؟ ثم ق�ال× :واهلل ما ج�اء تأويل هذه اآلي�ة وال بد أن جي�ئ تأويلها».
مَ َ َ ْ ُ
َ
ي:
ويف كت�اب التحريف والتنزيل« :62/عن احللبي ،عن أيب عب�د اهلل :ف ْن يأ ِتيك ْم مِ َب ٍاء م ِع نٍ
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إن غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد».

ويف إثبات الوصية« :226/عن عباد بن يعقوب األس�دي عن أيب احلس�ن موسى× قال:
ُْ َ َ
َ
ُُ َ ً
سألته عن قول اهلل عز وجل :قل أ َرأ ْي مُ ْت ِإ ْن أ ْص َب َح َماؤك ْم غ ْورا...قال :فقدتم إمامكم فلم تروه
فام أنتم صانعون».
إنكار المكذبين لنسب اإلمام المهدي×
تأوي�ل اآلي�ات« :771/2:ع�ن عب�د اهلل ب�ن بكير ،يرفع�ه إىل أيب عب�د اهلل×يف قول�ه
َُ َ َ َ
ََ
ََ
َ ُْ
���اط ُير األ ّو ِل نَي :ق�ال :يعني تكذيب�ه بالقائم×
عز وج�لِ :...إذا تت�َلَ عل ْي ِ���ه َآياتن���ا ق���ال أ َس ِ
إذ يقول له لسنا نعرفك ،ولست من ولد فاطمة÷كام قال املرشكون ملحمد‘».

أن اإلمام المهدي×يلهم ببدء ظهوره

َ َ ُ
الكايف« :343/1:عن املفضل بن عمر ،عن أيب عبد اهلل×يف قول اهلل عز وجل :ف ِإذا ن ِق َر ِ يف
َّ ُ
الناق ِور :قال :إن منا إمام ًا مظفر ًا مسترت ًا ،فإذا أراد اهلل عز ذكره إظهار أمره ،نكت يف قلبه نكتة
فظهر ،فقام بأمر اهلل تبارك وتعاىل».

ومثله إثبات الوصية« :228/عن املفضل قال :سألت أبا عبد اهلل×عن تفسري جابر فقال:

ال حتدث به السفلة فيذيعوه ،أما تقرأ يف كتاب اهلل عز وجل».

ويف تأويل اآليات« :732/2:قال× :إذا نقر يف أذن اإلمام القائم أذن له يف القيام».

وق�ال يف البح�ار« :57/51 :لع�ل امل�راد أن تل�ك االرسار إنما تظه�ر عند قي�ام القائم×

ورف�ع التقية ،وحيتمل أن يكون اإلستش�هاد باآلية لبيان عسر فهم تلك العلوم التي يظهرها

القائم ،وشدهتا عىل الكافرين ،كام يدل عليه متام اآلية».

أن دولة إبليس تنتهي بظهور المهدي×

ً
َْ َ َ ْ ََْ
���ن خلق ُت َو ِحيدا:
تأوي�ل اآلي�ات« :734/2:عن أيب جعفر×يف قول�ه عز وجل :ذر ِ ين وم
ْ َ
ً
قال :يعني هبذه اآلية إبليس اللعني خلقه وحيد ًا من غري أب وال أم ،وقولهَ :و َج َعل ُت ل ُه َماال
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ً
َ
ُ ً َ
مَ
ْم ُدودا :يعني هذه الدولة إىل يوم الوقت املعلوم ،يوم يقوم القائمَ .و َب ِن نَي ش ُهوداَ ،و َم ّه ْد ُت ل ُه
ً
مَ ْ ً َ َ َّ ْ ُ َ ُ مَ ْ ً
يدا ،مُ َّث َي ْط َم ُع َأ ْن َأز َيد َ،كال إ َّن ُه َك َان َ
آلياتنا َع ِنيدا :يقول:معاند ًا لألئمة
ت ِهيدا ،ومهدت له ت ِه
ِ
ِ
يدعوا إىل غري سبيلها،ويصد الناس عنها وهي آيات اهلل».
َ
تفسير القم�ي« :395/2:عب�د الرمحن ب�ن كثري ،ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قول�ه :ذ ْر ِ ين َو َم ْن
ً
َ ُ َ َ َ َ َ مُ َ ُ َ َ َ َ َ
َخ َل ْق ُ
���ت َو ِحي���دا ،إىل قول�ه :فق ِت���ل ك ْيف ق ّ���د َرّ .ث ق ِت���ل ك ْيف ق ّ���د َر :قال :ع�ذاب بعد عذاب،
يعذبه القائم×».

يغيب المهدي×كالنجم الغائب ويقبل كالشهاب الثاقب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الكايف« :341/1:عن أم هاين قالت :س�ألت أبا جعفر حممد بن عيل×عن قول اهلل تعاىل:
ْ َ َ ْ ُ َّ
َ ُ ْ ُ ْ خُ َّ
ن
ك
ال
ار
و
ال
،
���س
س :قالت :فقال :إمام خينس س�نة س�تني ومائتني ،ثم يظهر
ن
ج
ِ
ِ
فال أق ِس���م ِبال ِ
كالشهاب يتوقد يف الليلة الظلامء ،فإن أدركت زمانه قرت عينك».
«ويف رواية :اخلُنس :إمام خينس يف زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس..ثم يبدو».

كامل الدين« :330/عن أم هاين الثقفية قالت :غدوت عىل س�يدي حممد بن عيل الباقر×

فقلت له :ياس�يدي آية يف كتاب اهلل عز وجل عرضت بقلبي فأقلقتني وأس�هرت لييل ،قال:
ْ َ َ ْ ُ َّ
َ ُ ْ ُ ْ خُ َّ
س؟
ن
ك
ال
ار
و
ال
س
ن
ج
ِ
ِ
فسيل يا أم هاين .قالت :قلت :يا سيدي قول اهلل عز وجل :فال أق ِسم ِبال ِ
قال :نعم املس�ألة س�ألتني يا أم هاين .هذا مولود يف آخر الزمان ،هو املهدي من هذه العرتة،

تك�ون ل�ه حرية وغيبة ،يضل فيها أق�وام ،وهيتدي فيها أقوام :فيا طوبى ل�ك إن أدركته ،ويا

طوبى ملن أدركه».

النبي‘السماء ،واألئمة^البروج
اإلختص�اص« :223/ع�ن األصب�غ ب�ن نبات�ة ق�ال :س�معت اب�ن عب�اس يق�ول :ق�ال

رس�ول اهلل‘ :إىل أن ق�ال :أتقدر يا ابن عباس أن اهلل يقس�م بالسماء ذات الربوج ويعني
به السماء وبروجها؟ قلت يا رس�ول اهلل فام ذاك؟ أما السامء فأنا ،وأما الربوج فاألئمة بعدي،
أوهلم عيل وآخرهم املهدي».
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تأويل اآليات« :805/2:عن س�ليامن الديلمي ،عن أيب عبد اهلل×قال :سألته عن قول اهلل
ُ
َ َّ ْ
س َوض َح َاها؟ قال :الشمس:رس�ول اهلل‘أوضح للناس دينهم .قلت:
عز وجل :والش���م ِ
اله���ا؟ ق�ال :ذاك أمرياملؤمنين تلا رس�ول اهلل‘ .قل�ت َ :هَّ َ ���ار إ َذا َج َ
َو ْال َق َم���ر إ َذا َت َ
الها؟
والن ِِ
ِِ
قال :ذاك اإلمام من ذرية فاطمة نسل رسول اهلل‘فيجيل ظالم اجلور والظلم ،فحكى اهلل
سبحانه عنه فقالّ َ :هَ َ َ َ َ
الها ،يعني به القائم×».
والن ِار ِإذا ج

المهدي× هو الوتر في اآلية

َ َْ ْ َََ
���ال َعش ْ���ـر :ي�ا جاب�ر،
املناق�ب« :281/1 :ع�ن الباق�ر×يف تفسير قول�ه :والفج ِ���ر ولي ٍ

والفجر جدي وليال عرش أئمة ،والشفع أمرياملؤمنني والوتر :إسم القائم».

المهدي×هو الفجر في سورة الفجر
تأويل اآليات« :792/2:عن جابر بن يزيد اجلعفي ،عن أيب عبد اهلل×قال :قوله عزوجل:
ْ
َ َْ ْ
َََ
ال َعشر :األئمة^من احلسن إىل احلسن .والشفع :أمرياملؤمنني
والفج ِر :هو القائم× .ولي ٍ
وفاطم�ة× .والوت�ر :ه�و اهلل وح�ده ال رشي�ك ل�ه .واللي�ل إذا يسر :ه�ي دول�ة حبرت،

فهي ترسي إىل قيام القائم×».

المهدي×في سورة الضحى والشمس والليل
تفسير ف�رات« :212/ع�ن أيب جعفر×ق�ال :ق�ال احل�ارث األع�ور للحسين×:
َ َّ
ُ
الش ْ
س َوض َح َاها .قال :وحيك
م
يا ابن رسول اهلل جعلت فداك أخربين عن قول اهلل يف كتابه :و
ِ
ْ
َ
َ
قوله:والق َم���ر إذا َت َ
َ
الها؟ قال:
ي�ا حارث ذلك حممدٌ رس�ول اهلل‘.قال قلت :جعلت فداك
ِِ
َ
َ ّهَ َ
���ار ِإذا
ذل�ك أمرياملؤمنين علي ب�ن أيب طالب×يتلو حممد ًا‘.ق�ال :قلت :قول�ه :والن ِ
َج َ
الها؟ قال:ذلك القائم من آل حممد يمأل األرض قسط ًا وعدالً».
َ َّ ْ
س
تأوي�ل اآليات« :803/2:عن الفضل بن العباس ،عن أيب عبداهلل× ،أنه قال :والش���م ِ
ُ
َوض َح َاه���ا :الش�مس أمرياملؤمنين× ،وضحاه�ا قي�ام القائ�م×ألن اهلل س�بحانه ق�ال:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا

آيات املهدي
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َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ
حىَ .و ْال َق َمر إ َذا َت َ
الها :احلسن واحلسني×َ .و ّهَ َ
ً
الن ِار
الز ين ِة وأن يحشر الناس
ض
مو ِعدكم يوم ِ
ِِ
َ
ّ
َ
َ ْ َ َ
َ
ِإذا َجاله���ا :هو قيام القائم×َ .والل ْي ِل ِإذا َيغش���اها :حبرت ودولت�ه قد غيش عليه احلق .وأما
قولهَ :و َّ
الس َم ِاء َو َما َب َن َاها ،قال :هو حممد عليه وآله السالم هو السامء ،الذي يسمو إليه اخللف
َ َّ
مَ
ْ
يف العل�م .وقوله :كذ َب ْت ُث ُود ِب َطغ َو َاها ،قال :ثمود رهط من الش�يعة فإن اهلل س�بحانه يقول:
َ َ َّ ���ا ُث ُ
ال َ���دى َف َأ َخ َذ هْ ُت ْم َصاع َق ُة ْال َع َ���ذاب هْ ُ
���ود َف َه َد ْي َن ُاه ْم َف ْاس َ���ت َح ُّبوا ْال َع َمى َع ىَل هْ ُ
ال
وأم
ون ،وهو
ِ
ِ
ِ
هَ
َ
ُ
َ ََ
ْ
ََ
ُ
اهلل َو ُسق َي َاها ،هو النبي‘.
اهلل ناقة ِ
السيف إذا قام القائم×.وقوله تعاىل :فقال ل ْم َر ُسول ِ
ناقة اهلل وسقياها :قال :الناقة اإلمام الذي فهم عن اهلل وفهم عن رسوله.وسقياها :أي عنده
َ
َ
َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ
َْ
���وه ف َعق ُر َوه���ا ف َد ْم َد َم َعل هْ ِي ْ���م َر ّهُ ُب ْم ِبذن هِ ِب ْم ف َس َّ���و َاها ،ق�ال :يف الرجعة.
مس�تقى العل�م .فكذب
وال خياف عقباها :قال :الخياف من مثلها إذا رجع».

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

تفسري القمي« :425/2:عن حممد بن مسلم قال سألت أبا جعفر×عن قول اهلل عز وجل:
َ َّ
َ ْ
الل ْ
���ل ِإذا َيغش؟ق�ال :الليل يف هذا املوضع فالن غيش أمرياملؤمنني يف دولته التي جرت له
ي
و
ِ
َ َ َ ّ �َ
َ ّ َهَ
���ار ِإذا جتل؟ قال :النهار
علي�ه ،وأمرياملؤمنني×يصبر يف دولتهم حتى تنقيض .قال :والن ِ

ه�و القائ�م من�ا أهل البيت ،إذا قام غل�ب دولته الباط�ل والقرآن رضب في�ه األمثال للناس
وخاطب اهلل نبيه به ،ونحن فليس يعلمه غرينا».

المهدي×يهدي الى دين القيمة
تأوي�ل اآلي�ات« :831/2:ع�ن أيب بصير ،ع�ن أيب عب�د اهلل×يف قوله عز وج�ل :وذلك

دين القيمة قال :إنام هو ذلك دين القائم×».

**
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الفصل التاسع والثالثون

سفراء املهدي
سفراء اإلمام× ..وكذابون ادعوا السفارة

ثقة عموم الشيعة بالسفراء األربعة رضوان اهلل عليهم
تقدم يف فصول الكتاب ما يدل عىل دقة الش�يعة وتش�ددهم يف التعامل مع سفراء اإلمام×،

وأهن�م أمجعوا على وثاقة عثامن بن س�عيد العمري األس�دي وابنه حمم�د ريض اهلل عنهام ،ألهنم
س�معوا فيهام شهادة اإلمامني اهلادي والعسكري× ،ورأوا عىل أيدهيام املعجزات والكرامات
التي توجب اليقني بأن األجوبة ليست منهام ،بل من اإلمام املهدي× .وكان الشيعة يتشددون
مع املدعي ،وقد ردوا ادعاء جعفرالكذاب بأنه اإلمام ،وادعاء غريه بأنه س�فري اإلمام×ألهنم

طلبوا منهم املعجزة فلم يأتوا هبا .وهذا ٌ
دليل عىل قوة حجة املذهب ،وقيامه عىل الدليل القطعي.

ق�ال يف كمال الدي�ن ،516/2:واإلحتج�اج« :291/2:وأم�ا األب�واب املرضيون والس�فراء

املمدوح�ون يف زم�ان الغيبة :فأوهلم الش�يخ املوثوق به أبو عمرو عثامن بن س�عيد العمري،

نصب�ه أوالً أب�و احلس�ن عيل بن حممد العس�كري ،ثم ابن�ه أبو حممد احلس�ن×فتوىل القيام
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بأمورمه�ا حال حياهتام ،ثم بع�د ذلك قام بأمر صاحب الزمان×وكانت توقيعاته وجواب
املس�ائل خترج عىل يديه فلام مىض لس�بيله قام ابنه أبو جعفر حممد بن عثامن مقامه وناب منابه
يف مجيع ذلك .فلام مىض هو قام بذلك أبو القاسم حسني بن روح من بني نوبخت ،فلام مىض

قام مقامه أبو احلسن عيل بن حممد السمري .ومل يقم أحد منهم بذلك إال بنص عليه من قبل
صاحب األمر× ،ونصب صاحبه الذي تقدم عليه ،ومل تقبل الش�يعة قوهلم إال بعد ظهور

آية معجزة تظهر عىل يد كل واحد منهم من قبل صاحب األمر×تدل عىل صدق مقالتهم

وصحة بابيتهم .فلام حان س�فر أيب احلسن الس�مري من الدنيا وقرب أجله ،قيل له :إىل من

ت�ويص؟ فأخرج إليهم توقيع ًا نس�خته :بس�م اهلل الرمحن الرحيم :يا عيل بن حممد الس�مري،
أعظم اهلل أجر إخوانك فيك ،فإنك ميت ما بينك وبني س�تة أيام ،فامجع أمرك وال توص إىل

أح�د فيقوم مقام�ك بعد وفاتك ،فقد وقع�ت الغيبة التامة ،فال ظه�ور إال بعد إذن اهلل تعاىل
ذكره ،وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جور ًا .وسيأيت إىل شيعتي من

كذاب ُمفرت،
يدعي املش�اهدة ،أال فمن ادعى املش�اهدة قبل خروج الس�فياين والصيحة فهو
ٌ
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

فنس�خوا هذا التوقيع وخرجوا ،فلام كان اليوم الس�ادس عادوا إليه وهو جيود بنفسه فقال
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له بعض الناس :من وصيك من بعدك؟فقال :هلل أمر هو بالغه وقىض،فهذا آخر كالم س�مع

منه ريض اهلل عنه وأرضاه».

ونالحظ أن الصدوق&رواه بواس�طة واحدة عن الس�مري ،هو احلس�ن ب�ن أمحد املكتَّب،

الذي يروي عنه بإجالل ويرتىض عنه يف كتبه .وقد ترجم له ابن حجر يف لسان امليزان:271/2 :

«ق�ال علي بن احلكم يف مش�ايخ الش�يعة :كان مقيم ًا بقم وله كت�اب يف الفرائ�ض أجاد فيه،

وأخذ عنه أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه وكان يعظمه».

أق�ول :وقع�ت ش�بهة لبعضه�م فتص�ور أن ه�ذا احلدي�ث ي�دل على ع�دم إمكان مش�اهدة

اإلمام×يف غيبته الكربى هنائي ًا ،ألنه اش�تبه يف فهم العبارة األخرية من التوقيع« :وس�يأيت إىل

كذاب
ش�يعتي من يدعي املشاهدة ،أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو
ٌ
ُمفرت » فقد فسـر املشاهدة بالرؤية ،بينام هي احلضوراملستمرعند اإلمام×ويعني السفارة عنه.
كام غفل عن قرينة :يأيت اىل شيعتي ،وعن األحاديث الصحيحة يف الرؤية يف عرصالغيبة.

وق�د كتبن�ا يف ج�واب ذلك رس�الة بعنوان :جواب عىل ش�بهة ش�يخ وس�يد يف رؤي�ة اإلمام

املهدي .#وأوردنا األحاديث الصحيحة ،ومنها :قول اإلمام الصادق× «الكايف،340/1 :

وغيب�ة النعماين« :»194/للقائم غيبتان:إحدامه�ا طويلة ،واألخرى قصيرة ،الغيبة األوىل ال

يعل�م بمكان�ه فيه�ا إال خاصة ش�يعته ،واألخرى ال يعل�م بمكانه فيها إال خاص�ة مواليه يف
دين�ه» .وقول�ه×« :ال بد لصاحب هذا األمر من غيب�ة ،وال بد له يف غيبته من ُعزلة ،ونعم

املنزل طيبة ،وما بثالثني من وحش�ة» .يضاف اىل ذلك أن عدد ًا من الثقات العدول ،األصحاء
األبدان واألذهان ،أخربوا أهنم رأوه× ،يف قصص صحيحة مستفيضة.

كان لإلمام× وكالء غير السفراء األربعة
ن�ورد فيما يلي ن�ص الش�يخ الطويس&م�ن كت�اب الغيب�ة ،345/ألن�ه يعطي أض�واء عىل

وكالء األئم�ة املمدوحين ريض اهلل عنه�م .قال&« :فصل يف ذكر طرف من أخبار الس�فراء
الذي�ن كان�وا يف حال الغيب�ة ،وقبل ذكر من كان س�فري ًا ح�ال الغيبة ،نذكر طرف� ًا من أخبار
من كان خيتص بكل إمام ويتوىل له األمر عىل وجه من اإلجياز ،ونذكر من كان ممدوح ًا منهم

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
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حس�ن الطريقة ،ومن كان مذموم ًا س�ئ املذهب ليعرف احل�ال يف ذلك ،وقد روي يف بعض
األخب�ار أهنم^ قالوا :خدامنا وقوامنا رشار خل�ق اهلل ،وهذا ليس عىل عمومه وإنام قالوه

ألن فيهم من غري وبدل وخان عىل ما سنذكره.

وق�د روى حمم�د بن عب�داهلل بن جعفر احلميري عن أبي�ه ،عن حممد بن صال�ح اهلمداين

قال :كتبت إىل صاحب الزمان×إن أهل بيتي يؤذوين ويقرعوين باحلديث الذي روي عن

آبائ�ك^ أهن�م قالوا :خدامنا وقوامنا رشار خلق اهلل ،فكت�ب :وحيكم ما تقرؤن ما قال اهلل
َّ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ هَ ُ ْ َ َ ْ نَ ْ ُ
ُ َ
ً
�ْي� الق َر ى ال ِ يت َب َارك َنا ِف َهيا قر ًى ظ ِاه َ���رة ،فنحن واهلل القرى التي بارك
تعاىل:وجعلن���ا بينم و ب
فيها ،وأنتم القرى الظاهرة.

فم�ن املحمودي�ن :محران بن أعني :أخربنا احلسين ب�ن عبيد اهلل ،ع�ن أيب جعفر حممد بن

س�فيان البزوفري ،عن أمحد بن إدريس ،عن أمحد بن حممد بن عيس�ى ،عن احلس�ن بن عيل
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ب�ن فضال ،ع�ن عبد اهلل بن بكري ،عن زرارة قال :قال أب�و جعفر×وذكرنا محران بن أعني
فقال:اليرتد واهلل أبد ًا ،ثم أطرق هنيئة ثم قال :أجل اليرتد واهلل أبد ًا.

ومنه�م :املفض�ل بن عمر :هبذا اإلس�ناد ع�ن أمحد بن إدريس..عن هش�ام ب�ن أمحر قال:

دخلت عىل أيب عبد اهلل×وأنا أريد أن أسأله عن املفضل بن عمر ،وهو يف ضيعة له يف يوم
ش�ديد احلر ،والعرق يس�يل عىل صدره ،فابتدأين فقال :نِ ْع َم واهللِ الذي ال إله إال هو الرجل
املفضل بن عمر اجلعفي ،نِ ْع َم واهلل الذي ال إله إال هو الرجل املفضل بن عمر اجلعفي ،حتى

أحصيت بضع ًا وثالثني مرة يكررها .وقال :إنام هو والد بعد والد.

وروي ع�ن هش�ام ب�ن أمح�ر ق�ال :محل�ت إىل أيب إبراهي�م×إىل املدين�ة أم�واالً فق�ال:

ردها فادفعها إىل املفضل بن عمر ،فرددهتا إىل جعفي فحططتها عىل باب املفضل.

وروي ع�ن موس�ى ب�ن بك�ر ق�ال :كن�ت يف خدم�ة أيب احلس�ن×فلم أك�ن أرى ش�يئ ًا

يص�ل إلي�ه إال م�ن ناحي�ة املفض�ل ،ولربما رأي�ت الرج�ل جي�ئ بالش�ئ فلا يقبل�ه من�ه،
ويقول :أوصله إىل املفضل.

ومنه�م :املعلى بن ُخنيس :وكان من ق�وام أيب عبد اهلل× ،وإنام قتله داود بن عيل بس�ببه

وكان حممود ًا عنده ،ومىض عىل منهاجه ،وأمره مشهور.
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ف�روي ع�ن أيب بصري قال :مل�ا َقتل داود بن علي املعىل بن خنيس فصلب�هَ ،ع ُظم ذلك عىل

أيب عبد اهلل× واشتد عليه وقال له :يا داود! عىل ما قتلت موالي وق ِّيمي يف مايل وعىل عيايل؟
واهلل إنه الوجه عند اهلل منك ،يف حديث طويل ،ويف خرب آخر أنه قال :أما واهلل لقد دخل اجلنة.
ومنه�م :نصر ب�ن قاب�وس اللخم�ي :ف�روي أن�ه كان وكيلا أليب عبد اهلل×عش�ـرين

س�نة ومل ُيعل�م أن�ه وكي�ل ،وكان خير ًا فاضلاً .وكان عب�د الرمح�ن ب�ن احلج�اج وكيل ً
ا
أليب عبد اهلل× ومات يف عرص الرضا×عىل واليته.

ومنهم :عبداهلل بن ُجندب البجيل :وكان وكي ً
ال أليب إبراهيم وأيب احلسن الرضا× وكان

عابد ًا رفيع املنزلة لدهيام ،عىل ما روي يف األخبار.

ومنه�م :م�ا رواه أبو طال�ب القمي ،قال :دخل�ت عىل أيب جعفر الث�اين×يف آخر عمره

فسمعته يقول :جزى اهلل صفوان بن حييى ،وحممد بن سنان ،وزكريا بن آدم ،وسعد بن سعد
عني خري ًا ،فقد وفوا يل.

وكان زكري�ا ب�ن آدم مم�ن توالهم ،وخ�رج فيه ع�ن أيب جعفر× :ذكرت م�ا جرى من
ُ ً
قض�اء اهلل يف الرجل املت�وىف ،رمحه اهلل تعاىل َي ْو َم ُول َد َو َي ْو َم ُي ُ
وت َو َي ْ���و َم ُي ْب َعث َح ّيا ،فقد عاش
ِ

أيام حياته عارف ًا باحلق قائ ً
ال به ،صابر ًا حمتسب ًا للحق ،قائ ًام بام جيب هلل ولرسوله عليه ،ومىض
غري ناكث وال مبدل ،فجزاه اهلل أجر نيته وأعطاه جزاء سعيه.

وأما حممد بن سنان :فإنه روي عن عيل بن احلسني بن داود قال :سمعت أبا جعفر الثاين×

يذكر حممد بن سنان بخري ويقول :ريض اهلل عنه برضائي عنه ،فام خالفني وما خالف أيب قط.
ومنه�م :عبد العزيز بن املهتدي القمي األش�عري ،خرج فيه ع�ن أيب جعفر×ُ :قبضت

واحلم�د هلل وقد عرفت الوج�وه التي صارت إليك منها ،غفر اهلل ل�ك وهلم الذنوب ورمحنا
وإياكم .وخرج فيه :غفر اهلل لك ذنبك ،ورمحنا وإياك ،وريض عنك برضائي عنك.

ومنه�م :علي ب�ن مهزيار األه�وازي ،وكان حمم�ود ًا .أخبرين مجاعة ع�ن التلعكربي عن

أمح�د ب�ن عيل الرازي ،عن احلسين بن علي ،عن أيب احلس�ن البلخي ،عن أمحد ب�ن مابندار

اإلس�كايف ،عن العالء النداري ،عن احلس�ن بن ش�مون قال :قرأت هذه الرس�الة عىل عيل

ب�ن مهزي�ار ع�ن أيب جعفر الثاين بخطه :بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم .يا عيل أحس�ن اهلل جزاك
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وأس�كنك جنته ،ومنعك من اخلزي يف الدني�ا واآلخرة ،وحرشك اهلل معنا .يا عيل قد بلوتك
وخربت�ك يف النصيحة والطاعة واخلدمة ،والتوقري والقيام بام جيب عليك ،فلو قلت إين مل أر
عيل مقامك وال
مثلك لرجوت أن أكون صادق ًا ،فجزاك اهلل جنات الفردوس نزالً ،فام خفي َّ
خدمتك يف احلر والربد ،يف الليل والنهار ،فأسأل اهلل إذا مجع اخلالئق للقيامة أن حيبوك برمحة

تغتبط هبا ،إنه سميع الدعاء.

ومنه�م :أي�وب ب�ن نوح ب�ن دراج :ذك�ر عمرو بن س�عيد املدائن�ي ،وكان فطحي� ًا ،قال:
كنت عند أيب احلسن العسكري×بِصرِ ْ َيا «قرية قرب املدينة» إذ دخل أيوب بن نوح ووقف
قدامه ،فأمره بشئ ثم انرصف ،والتفت إ َّيل أبو احلسن×وقال :يا عمرو إن أحببت أن تنظر
إىل رجل من أهل اجلنة فانظر إىل هذا.

ومنه�م :علي ب�ن جعف�ر اهلم�داين :وكان فاضل ً
ا مرضي� ًا ،م�ن وكالء أيب احلس�ن و
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أيب حمم�د× .روى أمح�د بن عيل الرازي ،عن عيل بن خملد األيادي قال :حدثني أبو جعفر

العمري ريض اهلل عنه قال :حج أبو طاهر بن بالل فنظر إىل عيل بن جعفر وهو ينفق النفقات
العظيمة ،فلام انرصف كتب بذلك إىل أيب حممد×فوقع يف رقعته :قد كنا أمرنا له بامئة ألف

دينار ،ثم أمرنا له بمثلها ،فأبى قبوله إبقاء علينا ،ما للناس والدخول يف أمرنا فيام مل ندخلهم

فيه! قال :ودخل عىل أيب احلسن العسكري× فأمر له بثالثني ألف دينار.

ومنهم :أبو عيل بن راشد :أخربين ابن أيب جيد ،عن حممد بن احلسن بن الوليد عن الصفار،

عن حممد بن عيس�ى قال :كتب أبو احلسن العسكري×إىل املوايل ببغداد واملدائن والسواد

أقمت أبا عيل بن راشد مقام عيل بن احلسني بن عبد ربه ومن قبله من وكالئي،
وما يليها :قد
ُ
أوجبت يف طاعته طاعتي ويف عصيانه اخلروج إىل عصياين ،وكتبت بخطي.
وقد
ُ

وروى حمم�د ب�ن يعق�وب رفعه إىل حممد ب�ن فرج قال :كتبت إليه أس�أله ع�ن أيب عيل بن

راشد ،وعن عيسى بن جعفر بن عاصم ،وعن ابن بند ،وكتب إيل :ذكرت ابن راشد&فإنه

عاش س�عيد ًا ،ومات ش�هيد ًا ،ودع�ا البن بند والعاصم�ي ،وابن بن�د رضب بعمود وقتل،

ورمي ب�ه يف الدجلة! فهؤالء
واب�ن عاص�م رضب بالس�ياط عىل اجلرس ثلاث مائة س�وط،
َ

مجاعة املحمودين ،وتركنا ذكر استقصائهم ،ألهنم معروفون ،مذكورون يف الكتب».انتهى.
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ويف اخلرائ�ج« :1108/3:وكي�ل أيب حممد×الش�يخ عثمان ب�ن س�عيد العمري ،ث�م ابنه

أبو جعفر حممد بن عثامن ،ثم أبو القاسم احلسني بن روح ،ثم الشيخ أبو احلسن عيل بن حممد

الس�مري ثم كانت الغيبة الطوىل .وكانوا كل واحد منهم يعرفون كمية املال مجلة وتفصيالً،

ويسمون أرباهبا ،بإعالمهم ذلك من القائم×».

وق�ال احلر العاميل يف وس�ائل الش�يعة« :79/20:الفائدة الس�ابعة يف ذك�ر أصحاب اإلمجاع

وأمثاهل�م كأصحاب األص�ول ونحوهم ،واجلامعة الذي�ن وثقه�م األئمة^وأثنوا عليهم
وأم�روا بالرج�وع إليهم ،والعم�ل برواياهت�م ،والذين ُعرف�ت عدالتهم بالتوات�ر ،فيحصل

بوجودهم يف السند قرينة توجب ثبوت النقل والوثوق ،وإن رووا بواسطة .قال الشيخ الثقة
اجللي�ل أب�و عمرو الكيش يف كت�اب الرجال ما هذا لفظه :قال الكشي :أمجعت العصابة عىل

تصديق هؤالء األولني من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل× ،وانقادوا هلم بالفقه فقالوا:
أفقه األولني س�تة :زرارة ،ومعروف بن خربوذ ،وبريد ،وأبو بصري األس�دي ،والفضيل بن

يس�ار ،وحممد بن مس�لم الطائفي .قالوا :وأفقه الس�تة زرارة .وقال بعضهم :مكان أيب بصري
األسدي :أبو بصري املرادي ،وهو ليث بن البخرتي .انتهى.

ث�م أورد أحادي�ث كثيرة يف مدحهم وجاللتهم وعل�و منزلتهم ،واألم�ر بالرجوع إليهم،

تق�دم بعضه�ا يف كت�اب القض�اء ،ثم ق�ال :تس�مية الفقهاء م�ن أصح�اب أيب عبد اهلل×:

أمجع�ت العصاب�ة على تصحيح م�ا يصح ع�ن ه�ؤالء وتصديقهم مل�ا يقولون ،وأق�روا هلم

بالفق�ه م�ن دون أولئ�ك الس�تة الذي�ن عددناه�م وس�ميناهم ،س�تة نف�ر :مجيل ب�ن دراج،
وعب�د اهلل ب�ن مس�كان ،وعب�د اهلل ب�ن بكير ،ومح�اد ب�ن عيس�ى ،ومح�اد ب�ن عثمان،
وأب�ان ب�ن عثمان .قالوا :وزع�م أبو إس�حاق الفقيه يعني ثعلب�ة بن ميم�ون ،أن أفقه هؤالء
مجيل بن دراج .وهم أحداث أصحاب أيب عبد اهلل×».

وقال يف الوس�ائل« :88/20:وهذا القس�م كثير يعلم بالتتبع لكتب الرج�ال وغريها .وأما

اجلامع�ة الذي�ن وثقهم األئمة^وأثنوا عليه�م وأمروا بالرجوع إليه�م والعمل برواياهتم،

ونصبوهم وكالء وجعلوهم مرجع ًا للشيعة ،فهم كثريون ،ونحن نذكر مجلة منهم ،وأكثرهم
مذك�ور يف كت�اب الغيب�ة للش�يخ ،وقد تق�دم بعضهم يف القض�اء ،ويأيت مجلة أخ�رى منهم.
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فمن أجالئهم وعظامئهم حممد بن عثامن العمري ،وعثامن بن سعيد العمري ،واحلسني بن روح
النوبختي ،وعيل بن حممد السمري ،ومحران بن أعني ،واملفضل بن عمر ،واملعىل بن خنيس،

ونصر ب�ن قاب�وس ،وعبد الرمح�ن بن احلج�اج ،وعبد اهلل بن جن�دب ،وصف�وان بن حييى،

وحمم�د ب�ن س�نان ،وزكري�ا بن آدم ،وس�عد بن س�عد ،وعبد العزي�ز بن املهت�دي ،وعيل بن

مهزي�ار ،وأيوب بن نوح ،وعيل بن جعفر اهلماَّ ين ،وأبو عيل بن راش�د ،وبنو فضال ،وزرارة،
وبري�د العجلي ،وأب�و بصير ليث ب�ن البخرتي ،وحمم�د بن مس�لم ،وأبو بصري األس�دي،

واحلارث بن املغرية ،وأبان بن تغلب ،وأبان بن عثامن ،ويونس بن عبد الرمحن ،وعيل بن حديد،

وأبو احلسني حممد بن جعفر األسدي ،وهو حممد بن أيب عبد اهلل ،وأمحد بن إسحاق األشعري،
وإبراهي�م ب�ن حمم�د اهلمداين ،وأمحد ب�ن محزة بن اليس�ع ،وحاجز بن يزي�د ،وحممد بن عيل

ب�ن بلال ،والعاصمي ،وحممد ب�ن إبراهيم بن مهزي�ار ،وأبوه ،وحممد ب�ن صالح اهلمداين،
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وأبوه ،والقاسم بن العالء ،وحممد بن شاذان النيسابوري ،والفضل بن شاذان النيسابوري،
وعيل بن مهزيار ،واحلارث املرزباين ،وغريهم.

ونقل ابن طاووس يف كش�ف املحجة من كتاب الرس�ائل ملحمد بن يعقوب الكليني وعن

عيل بن إبراهيم ،بسنده إىل أمرياملؤمنني×أنه دعا كاتبه عبد اهلل بن أيب رافع فقال :أدخل إ َّيل

عرشة من ثقايت ،فقال :س�مهم يل يا أمرياملؤمنني ،فقال :أدخل :أصبغ بن نباتة ،وأبا الطفيل

عامر بن واثلة الكناين ،وزر بن حبيش ،وجويرة بن مس�هر ،وخندف بن زهري ،وحارث بن
مرصف ،واحلارث األعور ،وعلقمة بن قيس ،وكميل بن زياد ،وعمري بن زرارة ...احلديث
وروى الص�دوق يف عي�ون األخب�ار ،باإلس�ناد الس�ابق ،ع�ن الفض�ل ب�ن ش�اذان،

ع�ن الرض�ا× ،يف كتاب إىل املأمون قال :حمض اإلسلام ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل..اىل أن

ق�ال :والبراءة م�ن الذين ظلموا آل حمم�د حقهم ،وذكر مجل�ة من أنواعه�م وأصنافهم .ثم

قال :والوالية ألمرياملؤمنني×واملقبولني من الصحابة الذين مضوا عىل منهاج نبيهم‘
ومل يغريوا ومل يبدلوا ،مثل سلامن الفاريس ،وأيب ذر الغفاري ،واملقداد بن األسود ،وعامر بن يارس،
وحذيفة بن اليامن ،وأيب اهليثم التيهان ،وسهل بن حنيف ،وعثامن ،وأخويه ،و ُع َبا َدة بن الصامت،
وأيب أي�وب األنص�اري ،وخزيمة بن ثابت ذي الش�هادتني ،وأيب س�عيد اخلدري ،وأمثاهلم،

838

ريض اهلل عنه�م .والوالي�ة ألتباعهم وأش�ياعهم واملهتدي�ن هبدايتهم الس�الكني منهاجهم.
وروى الكيش عن الثقات ،عن أيب حممد الرازي قال :كنت أنا وأمحد بن أيب عبد اهلل الربقي

بالعس�كر ،ف�ورد علينا رس�ول من الرجل×فق�ال :الغائب العليل ثق�ة ،وأيوب بن نوح،

ثقات مجيع ًا .وروى الش�يخ
وإبراهيم بن حممد اهلمداين ،وأمحد بن محزة ،وأمحد بن إس�حاق ٌ

يف كتاب الغيبة نحوه.

وق�ال الكشي :حكى بعض الثقات بنيس�ابور وذك�ر توقيع ًا طوي ً
ال من مجلته ،يا إس�حاق

إق�رأ كتابن�ا عيل البلايل ريض اهلل عنه ،فإنه الثقة املأم�ون العارف بام جيب علي�ه ،واقرأه عىل

املحم�ودي عاف�اه اهلل فام أمحدنا لطاعته فإذا وردت بغداد فاق�رأه عىل الدهقان وكيلنا وثقتنا،
والذي يقبض من موالينا.

وروى الكليني عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عبد اهلل بن أمحد ،عن إبراهيم بن

احلسن ،عن وهيب بن حفص ،عن إسحاق بن جرير قال :قال أبو عبد اهلل× :كان سعيد بن

املسيب ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر ،وأبو خالد الكابيل ،من ثقات عيل بن احلسني×..
احلدي�ث .وق�د تق�دم يف املواريث حديث حممد بن مس�لم ،ع�ن أيب جعفر×قال :حدثني

جابر عن رسول اهلل‘ومل يكن يكذب جابر ،أن ابن األخ يقاسم اجلد.

وتقدم يف املواقيت حديث يزيد بن خليفة قال :قلت أليب عبد اهلل× :إن عمر بن حنظلة

أتانا عنك بوقت ،فقال :إذ ًا ال يكذب علينا .وتقدم يف القضاء عن العس�كري×أنه س�ئل
عن كتب بني فضال فقال :خذوا بام رووا ،ودعوا ما رأوا.

وروى الصدوق يف كتاب إكامل الدين عن حممد بن حممد اخلزاعي ،عن أيب عيل األسدي،

عن أبيه ،عن حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،أنه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف عىل معجزات

صاحب الزمان×ورآه من ال�وكالء ببغداد :العمري ،وابنه ،وحاجز ،والباليل ،والعطار،
وم�ن الكوف�ة :العاصمي .ومن األهواز :حمم�د بن إبراهيم بن مهزي�ار .ومن أهل قم :أمحد
بن إس�حاق .ومن أهل مهدان :حممد بن صالح .ومن أهل الري :السامي ،واألسدي ،يعني

نفس�ه .ومن آذربيجان :القاسم بن العال .ومن نيسابور :حممد بن شاذان النعيمي .ومن غري

الوكالء من أهل بغداد :أبو القاسم بن أيب حابس ،وذكر مجاعة كثريين.
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وق�ال الش�هيد الثاين يف رشح الدراي�ة :تعرف العدالة املعتربة يف ال�راوي بتنصيص عدلني

عليها أو باإلس�تفاضة ،بأن تش�تهرعدالته بني أهل النقل وغريهم من أهل العلم ،كمش�اخينا
السالفني من عهد الشيخ حممد بن يعقوب الكليني وما بعده إىل زماننا هذا ،الحيتاج أحد من

هؤالء املشايخ املشهورين إىل تنصيص عىل تزكيته ،وال تنبيه عىل عدالته ،ملا اشتهر يف كل عرص

من ثقتهم وضبطهم وورعهم ،زيادة عىل العدالة ،وإنام يتوقف عىل التزكية غري هؤالء.انتهى.
واحلق أن كثري ًا من علامئنا املتقدمني واملصنفني املذكورين يف كتب الرجال من غري تضعيف

كذلك ،ملا ظهر من آثارهم واشتهر من أحواهلم ،وإن مل يرصحوا بتوثيقهم يف بعض املواضع.

ومم�ا يؤيد قول الش�هيد الثاين أن�ه قد نقل حصول وضع احلدي�ث يف زمان ظهوراألئمة^

م�ن بعض الضعفاء ،وكان الثقات يعرضون ما يش�كون فيه على األئمة^ ،وعىل الكتب
املعتم�دة ،وكان األئمة^خيربوهنم باحلديث املوضوع ابتداء غالب ًا ،ومل ينقل أنه وقع وضع

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حديث يف زمان الغيبة من أحد من مشهوري الشيعة ،ونسب إىل األئمة^أصالً ،وعىل تقدير

حتققه فلم يقع من علامء اإلمامية املشهورين شئ من ذلك قطع ًا ،وهذا رضوري ،واهلل أعلم».

السفيران َ
الع ْم ِر ّيان األسدیان رحمهما اهلل
ق�ال الط�ويس يف رجاله«:389/عثامن بن س�عيد العمري يكني أبا عمرو السمان ،ويقال له

الزيات .خدمه«اإلمام اهلادي×»وله إحدى عرشة سنة ،وله إليه عهد معروف».

وق�ال يف الغيب�ة« :353/فأم�ا الس�فراء املمدوح�ون يف زمان الغيب�ة :فأوهلم م�ن نصبه أبو

احلس�ن عيل بن حممد العس�كري ،وأبو حممد احلس�ن بن عيل بن حممد ابنه^ ،وهو الشيخ

املوث�وق ب�ه أب�و عمرو عثمان بن س�عيد ال َع ْم�ري&وكان أس�دي ًا ،وإنام س�مي ال َع ْمري ملا
رواه أب�و نصر هبة اهلل بن حممد ب�ن أمحد الكاتب بن بنت أيب جعف�ر العمري ،قال أبو نرص:

كان أس�دي ًا فنس�ب إىل جده فقيل العمري ،وقد قال قوم من الش�يعة إن أبا حممد احلس�ن بن
عيل×ق�ال :اليجُ م�ع عىل امرئ بين عثامن وأبو عم�رو! وأمر بكرس كنيت�ه فقيل العمري.
ويقال له :العس�كري أيض ًا ،ألنه كان من عس�كر رس من رأى ،ويقال له :السمان ،ألنه كان

يتج�ر يف الس�من تغطية عىل األمر ،وكان الش�يعة إذا محل�وا إىل أيب حممد×ما جيب عليهم
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محل�ه م�ن األموال ،أنف�ذوا إىل أيب عم�رو ،فيجعل�ه يف جراب الس�من وزقاق�ه ،وحيمله إىل

أيب حممد×تقية وخوف ًا.

فأخبرين مجاع�ة ،ع�ن أيب حممد هارون بن موس�ى ،ع�ن أيب عيل حممد بن مهام اإلس�كايف

ق�ال :حدثن�ا عبد اهلل بن جعفر احلمريي قال :حدثنا أمحد بن إس�حاق بن س�عد القمي قال:
دخل�ت عىل أيب احلس�ن علي بن حممد صلوات اهلل علي�ه يف يوم من األيام فقلت :يا س�يدي

أن�ا أغي�ب وأش�هد ،وال يتهيأ يل الوص�ول إليك إذا ش�هدت يف كل وقت ،فق�ول من نقبل،
وأم�ر من نمتثل؟ فق�ال يل صلوات اهلل عليه :هذا أبو عمرو الثق�ة األمني ،ما قاله لكم فعني

يقوله ،وما أداه إليكم فعني يؤديه.

فلام مىض أبو احلس�ن× وصلت إىل أيب حممد ابنه احلسن العسكري×ذات يوم فقلت

ل�ه× مث�ل ق�ويل ألبيه ،فق�ال يل :هذا أبو عم�رو الثقة األمين ثقة املايض وثقت�ي يف املحيا

واملامت ،فام قاله لكم فعني يقوله ،وما أدى إليكم فعني يؤديه.

ق�ال أب�و حممد ه�ارون :قال أب�و عيل :ق�ال أبو العب�اس احلمريي :فكن�ا كثري ًا م�ا نتذاكر

ه�ذا الق�ول ،ونتواص�ف جالل�ة حم�ل أيب عم�رو .وأخربن�ا مجاع�ة ع�ن أيب حممد ه�ارون،

ع�ن حمم�د ب�ن مه�ام ،ع�ن عب�د اهلل ب�ن جعف�ر ق�ال :حججن�ا يف بعض الس�نني بع�د ميض

أيب حممد×فدخلت عىل أمحد بن إس�حاق بمدينة السلام ،فرأيت أب�ا عمرو عنده ،فقلت
إن ه�ذا الش�يخ وأرشت إىل أمحد بن إس�حاق ،وهو عندنا الثقة امل�ريض ،حدثنا فيك بكيت
وكي�ت ،واقتصص�ت عليه ما تقدم يعني م�ا ذكرناه عنه من فضل أيب عم�رو وحمله ،وقلت:

أنت اآلن ممن اليشك يف قوله وصدقه ،فأسألك بحق اهلل وبحق اإلمامني اللذين وثقاك :هل
رأي�ت اب�ن أيب حممد الذي ه�و صاحب الزمان؟ فبكى ،ثم قال :على أن ال خترب بذلك أحد ًا

حي .قلت :نعم .قال :قد رأيته×وعنقه هكذا ،يريد أهنا أغلظ الرقاب حس�ن ًا ومتام ًا.
وأنا ٌّ

قلت :فاإلسم؟ قال :هنيتم عن هذا.

وروى أمح�د بن عيل بن نوح أبو العباس السيرايف ،ق�ال :أخربنا أبو نرص هبة اهلل بن حممد

ب�ن أمح�د املعروف باب�ن برين�ة الكاتب ،ق�ال :حدثني بعض الشراف من الش�يعة اإلمامية
أصح�اب احلدي�ث ،قال :حدثني أبو حمم�د العباس بن أمحد الصائغ ،قال :حدثني احلسين
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ب�ن أمح�د اخلصيب�ي ،ق�ال :حدثني حمم�د بن إسماعيل وعيل ب�ن عب�د اهلل احلس�نيان ،قاال:
دخلن�ا عىل أيب حممد احلس�ن×برس م�ن رأى وبني يدي�ه مجاعة من أوليائه وش�يعته ،حتى
دخ�ل علي�ه ب�در خادمه ،فق�ال :يا م�والي بالباب قوم ش�عث غبر ،فقال هلم :ه�ؤالء نفر

م�ن ش�يعتنا باليم�ن ،يف حديث طويل يس�وقانه إىل أن ينته�ي إىل أن قال احلس�ن×لبدر:
فامض فائتنا بعثامن بن س�عيد العمري ،فام لبثنا إال يسير ًا حتى دخل عثامن ،فقال له س�يدنا

أبو حممد× :إمض يا عثامن فإنك الوكيل والثقة املأمون».

عيل أن عثامن بن سعيد العمري
وتقدم يف والدة اإلمام املهدي قول أبيه× :نعم ،واشهدوا َّ

وكييل ،وأن ابنه حممد ًا وكيل ابني مهديكم ».

عنه ،عن أيب نرص هبة اهلل بن حممد بن أمحد الكاتب ،بن بنت أيب جعفر العمري قدس اهلل

روحه وأرضاه ،عن ش�يوخه أنه ملا مات احلس�ن بن عيل‘حرض غس�له عثامن بن س�عيد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ريض اهلل عن�ه وأرضاه ،وتوىل مجيع أم�ره يف تكفينه وحتنيطه وتقبريه مأم�ور ًا بذلك ،للظاهر
من احلال التي اليمكن جحدها ،وال دفعها إال بدفع حقائق األشياء يف ظواهرها.

وكان�ت توقيع�ات صاح�ب األمر×خت�رج عىل ي�دي عثامن بن س�عيد وابن�ه أيب جعفر

حمم�د بن عثامن إىل ش�يعته وخ�واص أبيه أيب حممد× ،باألمر والنهي واألجوبة عام يس�أل
الش�يعة عن�ه ،إذا احتاج�ت إىل الس�ؤال في�ه ،باخلط ال�ذي كان خيرج يف حياة احلس�ن×،
فل�م تزل الش�يعة مقيم�ة عىل عدالتهام إىل أن تويف عثامن بن س�عيد& وريض عنه ،وغس�له

ابن�ه أب�و جعفر وتوىل القيام به وحص�ل األمر كله مردود ًا إليه ،والش�يعة جمتمعة عىل عدالته

وثقت�ه وأمانته ،مل�ا تقدم له من النص علي�ه باألمانة والعدالة ،واألمر بالرج�وع إليه يف حياة
احلس�ن×وبعد موت�ه ،يف حي�اة أبيه عثمان رمحة اهلل عليه .ق�ال :وقال جعفر ب�ن حممد بن

مال�ك الفزاري الب�زاز ،عن مجاعة من الش�يعة منهم عيل بن بالل ،وأمح�د بن هالل ،وحممد
ب�ن معاوي�ة ب�ن حكيم ،واحلس�ن بن أي�وب بن ن�وح ،يف خرب طويل مش�هور ،قال�وا مجيع ًا:

اجتمعنا إىل أيب حممد احلس�ن بن عيل× ،نس�أله عن احلجة من بعده ،ويف جملسه أربعون..

وتقدم يف والدته× أن أباه أحرضه يف جملس ضم أربعني رج ً
ال اىل أن قال×:

هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم،
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أال وإنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر ،فاقبلوا من عثامن ما يقوله ،وانتهوا

إىل أمره واقبلوا قوله ،فهو خليفة إمامكم ،واألمر إليه ..يف حديث طويل.

ق�ال أب�و نرص هب�ة اهلل بن حممد :وقبر عثامن بن س�عيد باجلانب الغريب من مدينة السلام

يف شارع امليدان ،يف أول املوضع املعروف يف الدرب املعروف بدرب جبلة ،يف مسجد الدرب
يمنة الداخل إليه ،والقرب يف نفس قبلة املسجد&.

ق�ال حممد بن احلس�ن مصنف هذا الكتاب :رأيت قربه يف املوض�ع الذي ذكره ،وكان بني

يف وجه�ه حائ�ط وبه حمراب املس�جد ،وإىل جنب�ه باب يدخل إىل موض�ع القرب يف بيت ضيق

مظلم ،فكنا ندخل إليه ونزوره مش�اهرة ،وكذلك من وقت دخويل إىل بغداد وهي س�نة ثامن
وأرب�ع مائ�ة إىل س�نة نيف وثالثني وأرب�ع مائة .ثم نقض ذل�ك احلائط الرئي�س أبو منصور
حمم�د بن الف�رج وأبرز القرب إىل َّبرا ،وعم�ل عليه صندوق ًا وهو حتت س�قف يدخل إليه من

أراده وي�زوره ،ويتربك جيران املحلة بزيارته ويقولون هو رجل صالح ،وربام قالوا :هو ابن
داية احلسني× ،واليعرفون حقيقة احلال فيه ،وهو إىل يومنا هذا وذلك سنة سبع وأربعني

وأربع مائة عىل ما هو عليه.

ذكر أيب جعفر حممد بن عثامن بن سعيد العمري والقول فيه:

عب�د اهلل ب�ن جعف�ر احلميري ق�ال :خ�رج التوقي�ع إىل الش�يخ أيب جعفر حممد ب�ن عثامن

ب�ن س�عيد العم�ري ق�دس اهلل روح�ه ،يف التعزي�ة بأبي�ه ريض اهلل تع�اىل عن�ه ،ويف فص�ل
من الكتاب :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،تسلي ًام ألمره ورض ًا بقضائه ،عاش أبوك سعيد ًا ،ومات
محي�د ًا ،فرمح�ه وأحلق�ه بأوليائه ومواليه ،فل�م يزل جمتهد ًا يف أمرهم س�اعي ًا فيما يقربه إىل اهلل

عز وجل وإليهم ،نرض اهلل وجهه وأقاله عثرته.

ويف فصل آخر :أجزل اهلل لك الثواب وأحسن لك العزاء ،رزئت ورزئنا ،وأوحشك فراقه

وأوحش�نا ،فسره اهلل يف منقلبه .وكان من كامل س�عادته أن رزقه اهلل تع�اىل ولد ًا مثلك خيلفه

م�ن بعده ،ويقوم مقامه بأمره ،ويرتحم علي�ه ،وأقول احلمد هلل ،فإن األنفس طيبة بمكانك،

وم�ا جعله اهلل عز وجل فيك وعندك ،أعان�ك اهلل وقواك ،وعضدك ووفقك ،وكان لك ولي ًا
وحافظ ًا ،وراعي ًا وكافي ًا.
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وأخبرين مجاعة ،عن هارون بن موس�ى ،عن حممد بن مهام ق�ال :قال يل عبد اهلل بن جعفر

احلميري :ملا مضى أبو عم�رو ريض اهلل تعاىل عنه ،أتتن�ا الكتب باخلط الذي كن�ا نكاتب به

بإقامة أيب جعفر ريض اهلل عنه مقامه .وهبذا اإلسناد عن حممد بن مهام قال :حدثني حممد بن

محويه بن عبد العزيز الرازي يف س�نة ثامنني ومائتني ،قال :حدثنا حممد بن إبراهيم بن مهزيار
األه�وازي ،أن�ه خرج إلي�ه بعد وفاة أيب عم�رو :واالبن وقاه اهلل ،مل يزل ثقتن�ا يف حياة األب

ريض اهلل عنه وأرضاه ،ونرض وجهه ،جيري عندنا جمراه ،ويسد مسده ،وعن أمرنا يأمر اإلبن،
وب�ه يعم�ل ،تواله اهلل ،فانته إىل قوله ،وعرف ِ
معاملتنا ذلك« .بكرس امليم :من يتعامل معنا».
ِّ
وأخربنا مجاعة عن أيب القاس�م جعفر بن حممد ب�ن قولويه وأيب غالب الزراري وأيب حممد

التلعكبري كله�م ،عن حممد بن يعقوب ،عن إس�حاق ب�ن يعقوب ،قال :س�ألت حممد بن

عيل ،فوقع التوقيع
عثامن العمري&أن يوصل يل كتاب ًا قد س�ألت فيه عن مس�ائل أش�كلت َّ
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بخ�ط موالن�ا صاحب ال�دار× ،وذكرن�ا اخلرب فيما تقدم :وأم�ا حممد بن عثمان العمري
ف�ريض اهلل تعاىل عنه وع�ن أبيه من قبل ،فإن�ه ثقتي وكتابه كتايب .ق�ال أبوالعباس :وأخربين

هبة اهلل بن حممد بن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري ريض اهلل عنه ،عن ش�يوخه قالوا:

مل تزل الشيعة مقيمة عىل عدالة عثامن بن سعيد وحممد بن عثامن رمحها اهلل تعاىل ،إىل أن تويف

أبو عمرو عثامن بن سعيد رمحه اهلل تعاىل ،وغسله ابنه أبو جعفر حممد بن عثامن ،وتوىل القيام
ب�ه وجعل األمر كله مردود ًا إليه ،والش�يعة جمتمعة عىل عدالت�ه وثقته وأمانته ،ملا تقدم له من

الن�ص علي�ه باألمانة والعدالة ،واألمر بالرجوع إليه يف حياة احلس�ن×وبعد موته يف حياة
أبيه عثامن بن س�عيد ،ال خيتلف يف عدالت�ه وال يرتاب بأمانته ،والتوقيعات خترج عىل يده إىل
الشيعة يف املهامت طول حياته ،باخلط الذي كانت خترج يف حياة أبيه عثامن ،اليعرف الشيعة
يف هذا األمر غريه ،وال يرجع إىل أحد سواه.

وأمور أخربهم هبا
وق�د نقلت عن�ه دالئل كثرية ،ومعجزات اإلمام×ظهرت عىل ي�ده،
ٌ

عن�ه ،زادهت�م يف ه�ذا األمر بصرية ،وهي مش�هورة عند الش�يعة ،وقد قدمنا طرف� ًا منها ،فال

نطول بإعادهتا ،فإن يف ذلك كفاية للمنصف إن شاء اهلل تعاىل.

ق�ال اب�ن نوح :أخربين أبو نصر هبة اهلل بن بن�ت أم كلثوم ،بنت أيب جعف�ر العمري قال:
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كان أليب جعف�ر حمم�د ب�ن عثمان العم�ري كتب مصنف�ة يف الفقه مما س�معها م�ن أيب حممد
احلس�ن× ،ومن الصاحب×ومن أبيه عثامن بن س�عيد ،عن أيب حممد ،وعن أبيه عيل بن
حممد× ،فيها كتب ترمجتها :كتب األرشبة ذكرت الكبرية أم كلثوم بنت أيب جعفر ريض اهلل

عنها ،أهنا وصلت إىل أيب القاس�م احلسين بن روح ريض اهلل ،عنه عند الوصية إليه ،وكانت

يف ي�ده .ق�ال أبو نصـر :وأظنها قالت :وصلت بعد ذلك إىل أيب احلس�ن الس�مري ريض اهلل

عن�ه وأرض�اه .قال أبو جعفر ب�ن بابويه روي عن حممد بن عثمان العمري+أنه قال :واهلل
إن صاحب هذا األمر ليحرض املوسم كل سنة ،يرى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه.

وأخربين مجاعة ،عن حممد بن عيل بن احلسني قال :أخربنا أيب وحممد بن احلسن وحممد بن

موس�ى بن املتوكل ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي أنه قال :س�ألت حممد بن عثامن ريض اهلل
عنه فقلت له :رأيت صاحب هذا األمر؟ قال :نعم ،وآخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام وهو

يقول :اللهم أنجز يل ما وعدتني.

ق�ال حمم�د ب�ن عثمان ريض اهلل عن�ه :ورأيت�ه صل�وات اهلل علي�ه متعلق� ًا بأس�تار الكعبة

يف املستجار وهو يقول :اللهم انتقم يل من أعدائك.

وهبذا اإلس�ناد عن حممد بن عيل عن أبيه قال :حدثنا عيل بن س�ليامن الزراري ،عن عيل بن

صدق�ة القمي&قال :خرج إىل حممد بن عثامن العمري ريض اهلل عنه ابتدا ًء من غري مس�ألة
ليخرب الذين يس�ألون عن اإلسم :إما الس�كوت واجلنة ،وإما الكالم والنار ،فإهنم إن وقفوا

عىل اإلسم أذاعوه ،وإن وقفوا عىل املكان دلوا عليه.

قال ابن نوح :أخربين أبو نرص هبة اهلل بن حممد قال :حدثني أبو عيل بن أيب جيد القمي&

قال :حدثنا أبو احلسن عيل بن أمحد الدالل القمي قال :دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عثامن
ريض اهلل عنه يوم ًا ألس�لم عليه ،فوجدته وبني يديه س�اجة ونقاش ينقش عليها ،ويكتب آي ًا
من القرآن ،وأسماء األئمة^عىل حواشيها ،فقلت له :يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال يل:
هذه لقربي تكون فيه أوضع عليها أو قال :أس�ند إليها ،وقد فرغت منه وأنا يف كل يوم أنزل

فيه فأقرأ جز ًء من القرآن فأصعد ،وأظنه قال فأخذ بيدي وأرانيه ،فإذا كان يوم كذا وكذا من
شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا رصت إىل اهلل عز وجل ودفنت فيه ،وهذه الساجة معي!
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أثبتت ما ذك�ره ومل أزل مرتقب ًا به ذلك ،فام تأخ�ر األمر حتى اعتل
فلما خرجت م�ن عنده
ُّ

أب�و جعف�ر فمات يف اليوم ال�ذي ذكره من الش�هر ال�ذي قاله من الس�نة الت�ي ذكرها ودفن
في�ه .ق�ال أب�و نرص هبة اهلل :وقد س�معت هذا احلديث م�ن غري أيب عيل ،وحدثتن�ي به أيض ًا

أم كلثوم بنت أيب جعفر ريض اهلل تعاىل عنهام.

وأخبرين مجاع�ة ع�ن أيب جعف�ر حمم�د بن عيل ب�ن احلسين ريض اهلل عن�ه ق�ال :حدثني

حممد بن عيل بن األس�ود القمي أن أبا جعفر العمري+حفر لنفس�ه قرب ًا وس�واه بالس�اج،
فس�ألته عن ذلك فقال :للناس أس�باب ،وس�ألته عن ذلك فقال :قد أم�رت أن أمجع أمري.
فمات بع�د ذل�ك بش�هرين ريض اهلل عنه وأرض�اه .وق�ال أب�و نرصهبة اهلل :وج�دت بخط

أيب غال�ب ال�زراري رمح�ه اهلل وغف�ر ل�ه ،أن أب�ا جعف�ر حممد ب�ن عثمان العم�ري مات يف
آخ�ر مج�ادى األوىل س�نة مخس وثلاث مائة .وذك�ر أبو نرص هب�ة اهلل بن حممد ب�ن أمحد أن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أب�ا جعف�ر العمري&مات يف س�نة أرب�ع وثالث مائة وأن�ه كان يتوىل هذا األم�ر نحو ًا من
مخسين س�نة ،حيمل الناس إليه أمواهلم وخي�رج إليهم التوقيعات باخلط ال�ذي كان خيرج يف

حي�اة احلس�ن×إليهم باملهامت يف أمر الدين والدنيا ،وفيام يس�ألونه من املس�ائل باألجوبة

العجيبة ريض اهلل عنه وأرضاه.

قال أبو نرص هبة اهلل :إن قرب أيب جعفر حممد بن عثامن عند والدته ،يف ش�ارع باب الكوفة،

يف املوضع الذي كانت دوره ومنازله فيه ،وهو اآلن يف وسط الصحراء.

ذكر إقامة أيب جعفر حممد بن عثامن بن سعيد العمري ،أبا القاسم احلسني بن روح ريض اهلل

عنهام مقامه بعده ،بأمر اإلمام صلوات اهلل عليه:

أخربين احلسين بن إبراهيم القمي قال :أخربين أبو العباس أمحد بن عيل بن نوح& قال:

أخبرين أبو علي أمحد بن جعفر بن س�فيان البزوف�ري& ،قال :حدثني أب�و عبد اهلل جعفر
ب�ن حمم�د املدائني املعروف بابن ق�زدا ،يف مقابر قريش قال :كان من رس�مي إذا محلت املال

ال�ذي يف ي�دي إىل الش�يخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري+أن أق�ول له :ما مل يكن أحد

يس�تقبله بمثل�ه :هذا املال ومبلغه ك�ذا وكذا لإلمام×فيقول يل :نعم دع�ه فأراجعه فأقول

ل�ه :تقول يل :إنه لإلم�ام؟ فيقول :نعم لإلمام×فيقبضه .فصرت إليه آخر عهدي به+
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ومعي أربع مائة دينار ،فقلت له عىل رسمي فقال يل:إمض هبا إىل احلسني بن روح ،فتوقفت
فقل�ت :تقبضها أنت مني عىل الرس�م؟ فرد عيل كاملنكر لقويل وقال :ق�م عافاك اهلل فادفعها
إىل احلسني بن روح!

فلام رأيت يف وجهه غضب ًا خرجت وركبت دابتي فلام بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك

فدققت الباب فخرج إيل اخلادم فقال :من هذا؟ فقلت أنا فالن فاستأذن يل فراجعني وهو منكر

لقويل ورجوعي! فقلت له :أدخل فاستأذن يل فإنه البد من لقائه فدخل فعرفه خرب رجوعي،
وكان قد دخل إىل دار النساء فخرج وجلس عىل رسير ورجاله يف األرض وفيهام نعالن يصف
حسنهام وحسن رجليه ،فقال يل :ما الذي جرأك عىل الرجوع ومل َ مل ْ متتثل ما قلته لك؟ فقلت:

مل أجرس عىل ما رسمته يل .فقال يل وهو مغضب :قم عافاك اهلل فقد أقمت أبا القاسم حسني

ب�ن روح مقامي ونصبته منصب�ي ،فقلت :بأمر اإلمام؟ فقال :قم عاف�اك اهلل ،كام أقول لك!
فعرفته
فل�م يك�ن عندي غير املبادرة ،فرصت إىل أيب القاس�م بن روح وه�و يف دار ضيقة َّ

فرس به وش�كر اهلل عز وجل ،ودفعت إلي�ه الدنانري ،وما زلت أمح�ل إليه ما حيصل
م�ا ج�رى َّ
يف يدي بعد ذلك.

وس�معت أبا احلس�ن عيل ب�ن بالل بن معاوي�ة املهلبي يق�ول يف حياة جعفر ب�ن حممد بن

قولويه :س�معت أبا القاس�م جعفر بن حممد بن قولويه القمي يقول :سمعت جعفر بن أمحد
بن متيل القمي يقول :كان حممد بن عثامن أبو جعفر العمري ريض اهلل عنه له من يترصف له

ببغداد نحو من عرشة أنفس ،وأبو القاسم بن روح ريض اهلل عنه فيهم ،وكلهم كانوا أخص
به من أيب القاسم بن روح ،حتى أنه كان إذا احتاج إىل حاجة أو إىل سبب ينجزه عىل يد غريه

ملا مل يكن له تلك اخلصوصية ،فلام كان وقت ميض أيب جعفر ريض اهلل عنه وقع اإلختيار عليه
وكانت الوصية إليه.

ق�ال :وقال مش�اخينا:كنا النش�ك أن�ه إن كانت كائنة م�ن أمر أيب جعفر اليق�وم مقامه إال

جعف�ر ب�ن أمحد بن متيل أو أب�وه ،ملا رأينا من اخلصوصي�ة به ،وكثرة كينونت�ه يف منزله حتى

بل�غ أن�ه كان يف آخ�ر عم�ره ال ي�أكل طعام ًا إال م�ا أصلح يف من�زل جعفر بن أمح�د بن متيل
وأبي�ه ،بس�بب وق�ع ل�ه .وكان طعام�ه ال�ذي يأكله يف من�زل جعف�ر وأبي�ه! وكان أصحابنا
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ال يش�كون إن كان�ت حادثة مل تك�ن الوصية إال إليه من اخلصوصية ب�ه ،فلام كان عند ذلك،
ووق�ع اإلختي�ار على أيب القاس�م س�لموا ومل ينك�روا ،وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع

أيب جعف�ر ريض اهلل عن�ه ،ومل يزل جعف�ر بن أمحد بن متيل يف مجلة أيب القاس�م ريض اهلل عنه
وبين يدي�ه ،كترصفه بني ي�دي أيب جعفر العمري إىل أن م�ات ريض اهلل عنه ،فكل من طعن

عىل أيب القاسم فقد طعن عىل أيب جعفر ،وطعن عىل احلجة صلوات اهلل عليه.

وأخربن�ا مجاع�ة عن أيب جعف�ر حممد بن عيل بن احلسين بن بابويه ق�ال :حدثنا أبو جعفر

حممد بن عيل األس�ود&قال :كنت أمحل األموال التي حتصل يف باب الوقف إىل أيب جعفر
حممد بن عثامن العمري&فيقبضها مني ،فحملت إليه يوم ًا ش�يئ ًا من األموال يف آخر أيامه

قبل موته بس�نتني أو ثالث س�نني ،فأمرين بتس�ليمه إىل أيب القاس�م الروح�ي ريض اهلل عنه،

فكنت أطالبه بالقبوض ،فش�كا ذلك إىل أيب جعفر ريض اهلل عنه «ملراقبة الس�لطة» فأمرين أن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ال أطالبه بالقبوض وقال :كل ما وصل إىل أيب القاسم فقد وصل إ َّيل ،فكنت أمحل بعد ذلك

األموال إليه وال أطالبه بالقبوض.

وهبذا اإلس�ناد عن حممد بن عيل بن احلسين قال :أخربنا عيل بن حممد بن متيل ،عن عمه

جعف�ر ب�ن أمحد بن متيل قال :مل�ا حرضت أبا جعف�ر حممد بن عثامن العم�ري ريض اهلل عنه

الوفاة كنت جالس� ًا عند رأس�ه أس�أله وأحدثه ،وأبو القاس�م بن روح عن�د رجليه ،فالتفت
إ َّيل ث�م ق�الُ :أ ِم ْر ُت أن أويص إىل أيب القاس�م احلسين بن روح .قال :فقمت من عند رأس�ه
وأخذت بيد أيب القاسم وأجلسته يف مكاين ،وحتولت إىل عند رجليه .قال ابن نوح :وحدثني

أبو عبد اهلل احلسين بن عيل بن بابويه القمي ،قدم علينا البرصة يف ش�هر ربيع األول سنة ثامن
وس�بعني وثالث مائة ،قال :س�معت علوية الصفار واحلسين بن أمحد بن إدريس ريض اهلل
عنهام يذكران هذا احلديث ،وذكرا أهنام حرضا بغداد يف ذلك الوقت ،وشاهدا ذلك.

وأخربنا مجاعة عن أيب حممد هارون بن موسى قال :أخربين أبو عيل حممد بن مهام ريض اهلل عنه

وأرضاه ،أن أبا جعفر حممد بن عثامن العمري قدس اهلل روحه مجعنا قبل موته ،وكنا وجوه الشيعة
وشيوخها،فقاللنا:إنحدثعيلحدث املوتفاألمرإىلأيب القاسم احلسنيبنروح النوبختي،

فق�د أم�رت أن أجعل�ه يف موضع�ي بع�دي ،فارجع�وا إلي�ه وعول�وا يف أمورك�م علي�ه.
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وأخربين احلسين ب�ن إبراهيم ،عن ابن نوح ،عن أيب نصـر هب�ة اهلل بن حممد قال :حدثني

خايل أبو إبراهيم جعفر بن أمحد النوبختي ،قال :قال يل أيب أمحد بن إبراهيم وعمي أبوجعفر

عب�د اهلل ب�ن إبراهيم ومجاعة من أهلن�ا ،يعني بني نوبخت :أن أبا جعفر العمري ملا اش�تدت
حاله اجتمع مجاعة من وجوه الشيعة ،منهم أبو عيل بن مهام ،وأبو عبد اهلل بن حممد الكاتب،

وأب�و عبد اهلل الباقطاين ،وأبو س�هل إسماعيل بن علي النوبختي ،وأبو عب�د اهلل بن الوجناء،
وغريه�م من الوج�وه واألكابر ،فدخلوا عىل أيب جعفر فقالوا ل�ه :إن حدث أمر فمن يكون

مكان�ك؟ فقال هلم :هذا أبو القاس�م احلسين بن روح ب�ن أيب بحر النوبخت�ي القائم مقامي

والس�فري بينكم وبني صاحب األمر× ،والوكيل والثقة األمني ،فارجعوا إليه يف أموركم،

وعولوا عليه يف مهامتكم ،فبذلك أمرت ،وقد ب َّل ْغ ُت.

وهب�ذا اإلس�ناد ع�ن هبة اهلل ب�ن حممد بن بن�ت أم كلثوم بن�ت أيب جعف�ر العمري،قالت:

حدثتن�ي أم كلث�وم بن�ت أيب جعف�ر ريض اهلل عنه ،قالت:كان أبو القاس�م احلسين بن روح

ريض اهلل عنه وكي ً
ال أليب جعفر ريض اهلل عنه سنني كثرية ،ينظر له يف أمالكه ،ويلقي بأرساره
الرؤس�اء من الش�يعة ،وكان خصيص ًا به حتى أنه كان حيدثه بام جيري بينه وبني جواريه لقربه
من�ه وأنس�ه .قالت :وكان يدفع إليه يف كل ش�هر ثالثني دينار ًا رزق ًا ل�ه ،غري ما يصل إليه من

الوزراء والرؤساء من الشيعة،مثل آل الفرات وغريهم جلاهه وملوضعه وجاللة حمله عندهم،
ال جلي ً
فحل يف أنفس الشيعة حم ً
ال ملعرفتهم باختصاص أيب إياه وتوثيقه عندهم ،ونرش فضله
ودين�ه ،وم�اكان حيتمل�ه من هذا األم�ر ،فمهدت له احل�ال يف طول حي�اة أيب ،إىل أن انتهت

الوصية إليه بالنص عليه ،فلم يخُ تلف يف أمره ،ومل يشك فيه أحد إال جاهل بأمر أيب أوالً ،مع

ما لست أعلم أن أحد ًا من الشيعة شك فيه .وقد سمعت هذا من غري واحد من بني نوبخت

رمحهم اهلل ،مثل أيب احلسن بن كربياء وغريه.

وأخبرين مجاع�ة ع�ن أيب العباس ب�ن نوح ق�ال :وجدت بخط حمم�د بن نفي�س فيام كتبه

باألهواز :أول كتاب ورد من أيب القاس�م ريض اهلل عنه :نعرفه عرفه اهلل اخلري كله ورضوانه
وأس�عده بالتوفي�ق ،وقفنا عىل كتاب�ه وثقتنا بام هو علي�ه ،وإنه عندنا باملنزل�ة واملحل اللذين

يرسانه ،زاد اهلل يف إحس�انه إليه إنه ويل قدير ،واحلمد هلل ال رشيك له وصىل اهلل عىل رس�وله
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حممد وآله ،وس�لم تس�لي ًام كثري ًا .وردت هذه الرقعة يوم األحد لس�ت ليال خلون من شوال
سنة مخس وثالث مائة».ثم روى بعض التوقيعات.

ويف« :447/حممد بن عثامن بن س�عيد العمري ،يكنى أبا جعفر وأبوه يكنى أبا عمرو مجيع ًا

وكيالن من جهة صاحب الزمان× ،وهلام منزلة جليلة عند الطائفة».
وروى يف كامل الدين ،510/2:تعزية اإلمام×ملحمد بن عثامن بوفاة أبيه&.

وق�ال العالمة يف اخلالصة« :220/وهو ثقة جليل القدر ،وكيل أيب حممد× .واختلف يف

تس�ميته بال َع ْم�ري فقيل إنه ابن بنت أيب جعفر العمري ريض اهلل عنه فنس�ب إىل جده ،فقيل

العم�ري وقيل :إن أبا حممد العس�كري قال :اليجُ مع عىل ام�رئ بني عثامن وأيب عمرو ،وأمر
بكرس كنيته فقيل العمري».

وقال العالمة«:250/يكنى أبا جعفر وأبوه يكنى أبا عمرو ،مجيع ًا وكيالن يف خدمة صاحب

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وس�واه
الزم�ان× ،وهلما منزل�ة جليلة عند ه�ذه الطائفة ،وكان حممد قد حفر لنفس�ه قرب ًا
َّ
بالس�اج ...فلام حرضت الس�مري الوفاة س�ئل أن ي�ويص ،فقال :هلل أمر هو بالغ�ه .والغيبة

الثانية هي التي وقعت بعد ميض السمري».

وقال الس�يد اخلوئي+يف معجمه« :122/12:ذكره الش�يخ يف الس�فراء املمدوحني وأثنى

عليه وروى عدة روايات يف مدحه وجاللته»...

وروى الس�يد اخلوئ�ي يف معجم�ه ،154/7:ق�ول اإلم�ام العس�كري×يف العم�ري« :فإنه

الطاه�ر األمني العفي�ف القريب من�ا وإلينا» وقال :أقول :س�ند التوقيع ق�وي وفيه ترصيح
بجاللة العمري وعظمته ،فض ً
ال عن وثاقته» .انتهى.

ويف كامل الدين« :519/قال احلسين بن عيل بن حممد املعروف بأيب عيل البغدادي :ورأيت

تل�ك الس�نة بمدينة السلام امرأة فس�ألتني عن وكي�ل موالنا×من ه�و؟ فأخربها بعض
القميني أنه أبو القاسم احلسني بن روح ،وأشار إليها فدخلت عليه وأنا عنده ،فقالت له أهيا
الشيخ أي شئ معي؟ فقال :ما معك فألقيه يف الدجلة ،ثم ائتيني حتى أخربك ،قال :فذهبت

امل�رأة ومحلت م�ا كان معها فألقته يف الدجل�ة ،ثم رجعت ودخلت إىل أيب القاس�م الروحي

ق�دس اهلل روح�ه ،فقال أب�و القاس�م ململوكة ل�ه :أخرجي إ َّيل احلُ�ق ،فأخرجت إلي�ه حق ًة،
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حلقة التي كانت معك ورميت هبا يف الدجلة ،أخربك بام فيها أو ختربيني؟
فقال للمرأة :هذه ا ُ

فقالت له :بل أخربين أنت فقال :يف هذه احلقة زوج س�وار ذهب وحلقة كبرية فيها جوهرة،

وحلقت�ان صغريتان فيهام جوه�ر ،وخامتان أحدمها فريوزج واآلخر عقي�ق .فكان األمر كام
ذك�ر ،مل يغ�ادر منه ش�يئ ًا .ثم فتح احلقة فعرض علي ما فيها فنظرت املرأة إلي�ه ،فقالت :هذا
عيل وعىل املرأة فرح ًا بام ش�اهدناه من صدق
ال�ذي محلت�ه بعينه ورميت به يف الدجلة ،فغيش َّ

الداللة .ثم قال احلسين يل بعد ما حدثني هبذا احلديث :أش�هد عند اهلل عز وجل يوم القيامة

بام حدثت به ،أنه كام ذكرته مل أزد فيه ومل أنقص منه ،وحلف باألئمة االثني عرش صلوات اهلل
عليهم ،لقد صدق فيام حدث به وما زاد فيه وما نقص منه»!

ويف كامل الدين ،503/قصة فيها أن أبا القاس�م بن روح&تكلم بالفارس�ية مع امرأة بلهجة

بلدها ،مع أنه مل يكن يعرفها.

ويف كمال الدي�ن ،504/2:عن جعف�ر بن حممد بن متي�ل« :دعاين أبو جعف�ر حممد بن عثامن

السمان املع�روف بالعم�ري ريض اهلل عنه ،فأخ�رج إىل ثويبات معلم�ة ،ورصة فيها دراهم،
فق�ال يل :حيتاج أن تصري بنفس�ك إىل واس�ط يف هذا الوقت ،وتدفع م�ا دفعت إليك إىل أول
رجل يلقاك عن صعودك من املركب إىل الشط بواسط ،قال :فتداخلني من ذلك غم شديد،

وقلت مثيل يرس�ل يف هذا األمر وحيمل هذا الشئ الوتح «التافه»؟ قال :فخرجت إىل واسط
وصعدت من املركب فأول رجل يلقاين سألته عن احلسن بن حممد بن قطاة الصيدالين وكيل

الوق�ف بواس�ط فق�ال :أنا هو من أن�ت؟ فقلت :أنا جعفر ب�ن حممد بن متيل ،ق�ال فعرفني
باس�مي وسلم عيل وسلمت عليه وتعانقنا ،فقلت له :أبو جعفر العمري يقرأ عليك السالم
ودفع إيل هذه الثويبات وهذه الرصة ،ألس�لمها إليك ،فقال :احلمد هلل فإن حممد بن عبد اهلل

احلائ�ري قد م�ات ،وخرجت إلصالح كفنه ،فح�ل الثياب وإذا فيها ما حيت�اج إليه من َحرب
وثياب وكافور يف الرصة ،وكرى احلاملني واحلفار! قال :فشيعنا جنازته وانرصفت».
السفير الثالث الحسين بن روح +
ق�ال العالمة يف اخلالص�ة« :432/ووكيله عثامن بن س�عيد العمري ،أب�و عمرو ،وأول من
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نصب�ه العس�كري× ،ثم نص أبو عم�رو عىل ابنه أيب جعفر حممد ب�ن عثامن .ونص اإلمام

العس�كري× أيض ًا علي�ه ،فلام حرضت أبا جعف�ر حممد بن عثامن الوفاة واش�تدت حاله،

حضر عن�ده مجاعة من وجوه الش�يعة ،منه�م أبو عيل بن مه�ام وأبو عبد اهلل حمم�د الكاتب،
وأب�و عب�د اهلل الباقطاين ،وأبو س�هل إسماعيل بن عيل النوبخت�ي وأبو عبد اهلل ب�ن الوجناء،
وغريه�م من الوجوه األكابر ،فقالوا له :إن حدث أمر فمن يكون مكانك فقال هلم :هذا أبو

القاس�م احلسين بن روح بن أيب بحر النوبختي القائم مقامي ،والسفري بينكم وبني صاحب
أمرت
األمر ،والوكيل والثقة األمني فارجعوا يف أموركم إليه وعولوا يف مهامتكم عليه ،فبذلك
ُ
وقد بلغت .ثم أوىص أبو القاسم بن روح إىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري ،فلام حرضته

الوفاة س�ئل أن يويص فقال :هلل أمر هو بالغه .ومات&س�نة تس�ع وعرشين وثالث مائة».
ويف كمال الدي�ن ،503/ع�ن جعف�ر ب�ن حممد ب�ن متيل ق�ال« :ملا حضرت أب�ا جعفر حممد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ب�ن عثامن العم�ري السمان ريض اهلل عنه الوفاة ،كنت جالس� ًا عند رأس�ه أس�ائله وأحدثه،
وأبو القاس�م احلسين ب�ن روح ،فالتفت إيل ثم ق�ال يل :قد أمرت أن أويص إىل أيب القاس�م

احلسين بن روح .قال :فقمت من عند رأس�ه وأخذت بيد أيب القاس�م وأجلس�ته يف مكاين،

وحتولت عند رجليه».

ويف عل�ل الرشائع« :241/1:العلة التي م�ن أجلها مل جيعل اهلل تعاىل األنبياء واألئمة يف مجع

أحواهلم غالبني :حدثنا حممد بن إبراهيم بن إس�حاق الطالقاين ريض اهلل عنه قال :كنت عند
الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح قدس اهلل روحه ،مع مجاعة فيهم عيل بن عيسى القرصي،

فق�ام إلي�ه رجل فقال له :أريد أس�ألك عن ش�ئ ،فقال له :س�ل عام بدا لك ،فق�ال الرجل:
أخربين عن احلسين بن عيل×أهو و ُّيل اهلل؟ قال :نعم ،قال :أخربين عن قاتله لعنه اهلل أهو

عدو اهلل؟ قال :نعم ،قال الرجل :فهل جيوز أن يسلط اهلل عدوه عىل وليه؟ فقال له أبو القاسم
قدس اهلل روحه :إفهم عني ما أقول لك :إعلم أن اهلل تعاىل الخياطب الناس بش�هادة العيان

وال يش�افههم بالكالم ،ولكنه عز وجل بعث إليهم رس�والً من أجناس�هم وأصنافهم ،برش ًا

مثلهم ،فلو بعث إليهم رسل ً
ا من غري صنفهم وصورهم ،لنفروا عنهم ومل يقبلوا منهم ،فلام
جاؤوهم وكانوا من جنس�هم يأكلون الطعام ويمش�ون يف األسواق ،قالوا هلم أنتم مثلنا فال
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نقب�ل منكم حتى تأتون بش�ئ نعجز أن نأيت بمثله ،فنعلم أنك�م خمصوصون دوننا بام النقدر

علي�ه ،فجع�ل اهلل تعاىل هلم املعجزات التي يعجز اخللق عنه�ا ،فمنهم من جاء بالطوفان بعد
ألقي يف الن�ار فكانت عليه برد ًا
اإلن�ذار واإلع�ذار ،فغرق مجيع من طغى ومت�رد ،ومنهم من َ

وسالم ًا ،ومنهم من أخرج له من احلجر الصلد ناقة وأجرى يف رضعها لبن ًا ،ومنهم من فلق

ل�ه البحر وفج�ر له من احلجر العي�ون ،وجعل له العصا اليابس�ة ثعبان ًا فتلق�ف ما يأفكون،
ومنهم من أبرأ األكمه واألبرص وأحيا املوتى بإذن اهلل تعاىل وأنبأهم بام يأكلون وما يدخرون
يف بيوهتم ،ومنهم من انشق له القمر وكلمته البهائم مثل البعري والذئب ،وغري ذلك.

فلما أت�وا بمثل ذلك وعج�ز اخللق من أممهم ع�ن أن يأتوا بمثله ،كان م�ن تقدير اهلل تعاىل

ولطف�ه بعب�اده وحكمت�ه ،أن جع�ل أنبيائ�ه مع ه�ذه املعج�زات يف حال غالبين ويف أخرى
مغلوبني ،ويف حال قاهرين يف حال مقهورين ،ولو جعلهم عز وجل يف مجيع أحواهلم غالبني
وقاهري�ن ،ومل يبتله�م ومل يمتحنهم ،الختذهم الناس آهلة من دون اهلل تعاىل ،و َملا عرف فضل
صربهم عىل البالء واملحن واإلختيار!

ولكن�ه عز وجل جعل أحواهل�م يف ذلك كأحوال غريهم ،ليكونوا يف حال املحنة والبلوى

صابري�ن ،ويف ح�ال العافي�ة والظه�ور على األع�داء ش�اكرين ،ويكونوا يف مجي�ع أحواهلم

متواضعين غري ش�اخمني وال متجربين ،وليعلم العباد أن هلم^إهل� ًا هو خالقهم ومدبرهم

فيعب�دوه ويطيعوا رس�له ،وتكون حجة اهلل تعاىل ثابتة عىل من جت�اوز احلد فيهم ،وادعى هلم
َ َ
َ
الربوبية ،أو عاند وخالف وعىص وجحد بام أتت به األنبياء والرسل ،و ِل هَ ْي ِلك َم ْن َهلك َع ْن
َب ِّي َن ٍة َو َي ْحيىَ َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّي َن ٍة.

قال حممد بن إبراهيم بن إس�حاق ريض اهلل عنه :فعدت إىل الش�يخ أبى القاسم احلسني بن

روح ق�دس اهلل روح�ه من الغد ،وأنا أقول يف نفيس :أتراه ذكر م�ا ذكر لنا يوم أمس من عند

أخر من السامء فتخطفني الطري أو هتوي يب
نفسه؟ فابتدأين فقال يل :يا حممد بن إبراهيم ألن ُّ
أحب إ َّيل من أن أقول يف دين اهلل تعاىل ذكره برأيي ومن عند نفيس!
الريح يف مكان س�حيقُّ ،

بل ذلك عن األصل ومسموع عن احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه».

قال يف هتذيب املقال«:406/2:وروى عنه مجاعة منهم حممد بن زياد:التهذيب.93/6:

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي

سفراء املهدي

األدعية والزيارات
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وروى عن�ه مجاع�ة :منهم جعفر بن أمحد بن متيل كثري ًا ،وعيل بن حممد بن متيل :اإلكامل 465/وأبو احلس�ن عيل بن

أمحد العقيقي :اإلكامل  469والغيبة ،193/وحممد بن إبراهيم ابن إس�حاق الطالقاين :اإلكامل ،471/والغيبة،296/

وحممد بن احلس�ن الصرييف الدورقي بأرض بلخ :اإلكامل ،480/واحلسني بن حممد القمي املعروف بأيب عيل البغدادي

م�ن مش�ايخ الصدوق :اإلكمال ،482/وأمحد الداودي :اإلكمال ،483/وأمحد بن إبراهيم النوبخت�ي :الغيبة،228/

وأبو احلس�ن بن كربياء النوبختي :الغيبة ،237/واحلسين بن عيل بن س�فيان البزوفري :الغيبة ،238/وأمحد بن حممد
الصف�واين :الغيبة ،238/وترك اهلروي املتكلم :الغيبة ،239/وأبو جعفر حممد بن أمحد ابن الزكوزكي :الغيبة،239/
وعب�د اهلل الك�ويف خادمه :الغيبة ،239/وأبو احلس�ن األي�ادي :الغيبة ،240/وسلامة بن حممد :الغيب�ة ،240/وأبو

عبد اهلل بن غالب :الغيبة ،236/وابنه روح بن احلسين بن روح :الغيبة ،251/وأبو عيل حممد بن مهام :الغيبة،252/
واحلسن بن حممد بن مجهور :التهذيب ،93/6:واحلسن بن عيل الوجناء النصيبي :الغيبة  ،192وأمحد بن احلسن بن أيب
صالح اخلجندي :الغيبة ،196/وأمحد بن حممد أبو غالب الزراري :الغيبة .»197/انتهى.

ثم ذكر فيمن روى عنه :والد الصدوق رمحهام اهلل.

السفير الرابع علي بن محمد السمري +
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف كمال الدي�ن« :432/وكيل�ه عثامن بن س�عيد ،فلام م�ات عثامن أوىص إىل ابن�ه أيب جعفر

حممد بن عثامن ،وأوىص أبو جعفر إىل أيب القاس�م احلسين بن روح ،وأوىص أبو القاسم إىل

أيب احلسن عيل بن حممد السمري ريض اهلل عنهم ،قال :فلام حرضت السمري الوفاة سئل أن
يوىص فقال :هلل أمر هو بالغه ،فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد ميض السمري ريض اهلل عنه».
غيبة الطويس« :393/ذكر أمر أيب احلس�ن عيل بن حممد الس�مري بعد الش�يخ أيب القاس�م

احلسني بن روح ريض اهلل عنهام ،وانقطاع األعالم به ،وهم األبواب:

أخبرين مجاع�ة ع�ن أيب جعفر حمم�د بن عيل بن احلسين بن بابوي�ه قال :حدثن�ا حممد بن

إبراهي�م بن إس�حاق ،عن احلس�ن بن عيل بن زكريا بمدينة السلام قال :حدثن�ا أبو عبد اهلل

حمم�د ب�ن خليلان ق�ال :حدثن�ي أيب ع�ن ج�ده عت�اب ،م�ن ول�د عتاب ب�ن أس�يد ،قال:

ول�د اخلل�ف املهدي صلوات اهلل عليه ي�وم اجلمعة ،وأمه رحيانة ويقال هل�ا نرجس ويقال هلا

صقيل ويقال هلا سوسن ،إال أنه قيل بسبب احلمل صقيل ،وكان مولده لثامن خلون من شعبان
سنة ست ومخسني ومائتني ،ووكيله عثامن بن سعيد ،فلام مات عثامن بن سعيد أوىص إىل أيب
جعفر حممد بن عثامن&وأوىص أبو جعفر إىل أيب القاس�م احلسين بن روح ريض اهلل عنه،
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وأوىص أب�و القاس�م إىل أيب احلس�ن علي ب�ن حمم�د الس�مري ريض اهلل عن�ه ،فلام حرضت
الس�مري الوفاة س�ئل أن يويص فقال :هلل أم�ر هو بالغه .فالغيبة التامة ه�ي التي وقعت بعد

ميض السمري ريض اهلل عنه.

وأخبرين حممد بن حممد بن النعامن ،واحلسين بن عبيد اهلل ،ع�ن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد

الصفواين قال :أوىص الش�يخ أبو القاسم ريض اهلل عنه إىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري

ريض اهلل عنه ،فقام بام كان إىل أيب القاسم ،فلام حضـرته الوفاة حرضت الشيعة عنده ،وسألته

عن املوكل بعده وملن يقوم مقامه ،فلم يظهر ش�يئ ًا من ذلك ،وذكر أنه مل يؤمر بأن يويص إىل
أحد بعده يف هذا الشأن.

وأخربين مجاعة عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسين بن موس�ى بن بابويه ،قال :حدثنا

أبو احلس�ن صالح بن ش�عيب الطالقاين&يف ذي القعدة سنة تس�ع وثالثني وثالثامئة قال:

حدثن�ا أب�و عبد اهلل أمحد ب�ن إبراهيم بن خملد ق�ال :حرضت بغداد عند املش�ايخ رمحهم اهلل،

فقال الش�يخ أبو احلس�ن عيل بن حممد الس�مري+ابتدا ًء منه :رحم اهلل عيل بن احلسين بن
بابوي�ه القم�ي .قال فكتب املش�ايخ تأري�خ ذلك اليوم ،ف�ورد اخلرب أنه ت�ويف يف ذلك اليوم.
ومضى أب�و احلس�ن الس�مري ريض اهلل عن�ه بع�د ذلك ،يف النصف من ش�عبان س�نة تس�ع

وعرشين وثالث مائة.

أق�ول :تقدم يف فصل الس�فراء التوقيع الذي قرأه الس�مري&يأمره في�ه أن ال يعهد اىل أحد

بعده ،ألن الغيبة التامة بدأت.

ويف دالئ�ل اإلمام�ة« :524/ق�ال علي بن حممد الس�مري:كتبت إليه أس�أله عما عندك من

العل�وم فوق�ع× :علمن�ا عىل ثالثة أوج�ه :ماض ،وغاب�ر ،وحادث ،أما املايض فتفسير،

ونقر يف األسماع ،وهو أفضل علمنا،
وأما الغابر فموقوف ،وأما احلادث
ٌ
فقذف يف القلوب ٌ
وال نبي بعد نبينا‘..

حدثني أبو املفضل قال :حدثني حممد بن يعقوب قال :كتب عيل بن حممد السمري يسأل

الصاحب×كفن ًا يتبني ما يكون من عنده ،فورد :إنك حتتاج إليه سنة إحدى وثامنني ،فامت

يف الوقت الذي حده وبعث إليه بالكفن قبل أن يموت بشهر».

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي

سفراء املهدي

األدعية والزيارات
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أق�ول :البد أن الكف�ن كان لغري الس�مري& .وروى كامل الدين ،503/2:إخبار الس�مري

بوفاة والد الصدوق&.

الحسين بن روح رجل مرحلة التحوالت
نالح�ظ أوالً :أن بع�ض املؤرخين س�موا الق�رن الراب�ع اهلجري «قرن التش�يع» ألنه ش�هد

موجة ش�يعية واس�عة .وقد و َّثق ذلك املس�ترشق آدم متز يف كتابه «احلضارة اإلسالمية يف القرن
الرابع» فقد قويت الدولة الفاطمية يف املغرب ،وأخذت تضغط يف مطلع القرن الرابع عىل مرص
حت�ى احتلتها وجعلتها عاصمتها .ونجحت ثورة العلويني يف شمال إيران وأسس�وا دولتهم يف

طربس�تان .كما تفاقم خطر القرامطة الذين يدعون أهنم ش�يعة وأن قائده�م من ذرية عيل×،
وتواصلت غاراهتم الس�نوية الوحش�ية عىل قوافل احلجاج! ثم أغاروا على مكة املكرمة وقتلوا

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

احلجاج بش�كل فجي�ع ،ورسقوا احلجر األس�ود بحامق�ة ،وعطلوا احلج ووصل�ت غاراهتم اىل
أطراف بغداد ،واىل بالد الشام وفلسطني!

لكن هذه الظروف العاملية املحيطة بالدولة العباس�ية ،بقدر ماكانت نفوذ ًا للعلويني والتش�يع

كان�ت بنفس�ها عوام�ل ضغط على الش�يعة داخل الدول�ة العباس�ية! وم�ن الطبيع�ي أن يتهم

أنص�ار للعلويني يف
العباس�يون الش�يعة يف بغ�داد بأهنم مؤي�دون للفاطميني أو عىل صلة هبم أو
ٌ
طربستان ،وحتى للقرامطة.

كام ابتيل الش�يعة بظهور حركات الغلو من مدعي الس�فارة الكذابني ،الذين كان أحدهم يبدأ

بادع�اء الس�فارة واملقام عند اإلمام املهدي×ثم يدعي حل�ول روح اإلمام× فيه ،ثم يدعي

حلول اهلل تعاىل يف النبي واألئمة^ ،ثم فيه!

وكان أوهل�م الرشيع�ي وصاحبه ابن نصري ،ث�م احلالج ،ثم الش�لمغاين..الخ .وقد وجد كل

واح�د من ه�ؤالء أنصار ًا من ع�وام الناس ،بل من بعض ش�خصيات الس�لطة وديوان اخلالفة
ورئاسة الوزراء ،هذا إذا مل تكن اخلالفة نفسها وراء تشجيع هذا الغلو لتربر رضب الشيعة!

يف هذا اخلضم كان قائد س�فينة التش�يع شخصية يمتلئ يقين ًا وعمق ًا فكري ًا وقوة أعصاب ،هو

أبو القاس�م احلسني بن روح النوبختي ،+فقد قاد الش�يعة ومثل فكرأهل البيت×بجدارة،
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فحفظ استقالهلم عن الزيدية يف طربستان ،والفاطميني يف املغرب ومرص ،والقرامطة يف اجلزيرة

وأطرافها ،وميزهم عن مفرتيات املغالني وأكاذيبهم ،فكان&رجل املرحلة بحق.

ثاني� ًا :كان للس�فري الثاين حممد ب�ن عثامن العمري&مكان�ة عظيمة يف بغ�داد ،وكان له نحو

عشرة م�ن أصحابه علامء أتقياء مؤهلني خلالفته برأي الناس ،وم�ن أبرزهم أمحد بن متيل وابنه
جعفر ،ومل يكن احلسين ب�ن روح منهم ،وكان م�ن متديني آل نوبخت وعلامئه�م .فاختاره اهلل

تعاىل لصفات يعلمها ،وظهر منها قوة ش�خصيته ومتانة أعصابه كام ش�هد ابن متيل وأبو س�هل

النوبخت�ي ،فق�د روى الطويس يف الغيب�ة« :391/قال ابن نوح :وس�معت مجاعة من أصحابنا
بمصر يذك�رون أن أب�ا س�هل النوبخت�ي س�ئل فقيل ل�ه :كيف صار ه�ذا األمر إىل الش�يخ
أيب القاس�م احلسين بن روح دون�ك؟ فقال :هم أعلم وم�ا اختاروه ،ولكن أن�ا رجل ألقى

اخلص�وم وأناظره�م ولو علمت بمكانه كام علم أبو القاس�م ،وضغطتن�ي احلجة لعيل كنت

أدل عىل مكانه ،وأبو القاسم فلو كانت احلجة حتت ذيله وقرض باملقاريض ما كشف الذيل

عنه! أو كام قال».انتهى.

أق�ول :ه�ذه الق�وة واملتان�ة يف ش�خصية احلسين ب�ن روح&كان�ت معروف�ة ألصحاب�ه،

وكان�ت العام�ل الثاين بعد تدينه�م لقبوله واخلضوع ل�ه ،بمجرد أن أخربهم الس�فري الثاين بأن

اإلمام×أم�ره أن يعهد اليه .قال جعفر بن متيل&كما يف كامل الدين« :503/ملا حرضت أبا

جعفر حممد بن عثامن العمري السمان ريض اهلل عنه الوفاة كنت جالس� ًا عند رأس�ه أس�ائله
وأحدث�ه وأب�و القاس�م احلسين ب�ن روح ،فالتف�ت إ َّيل ثم ق�ال يل :قد أم�رت أن أويص إىل

أيب القاسم احلسني بن روح قال :فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أيب القاسم وأجلسته يف
مكاين وحتولت عند رجليه».

ثالث� ًا :على أن أعجب ما نقرؤه عن احلسين بن روح&تش�دده يف التقية يف ظروف ش�ديدة

اخلطر عىل الش�يعة يف بغداد ،ففي غيبة الطويس« :384/وكان أبو القاس�م&من أعقل الناس

عن�د املخال�ف واملواف�ق ويس�تعمل التقية .ف�روى أبو نرص هب�ة اهلل بن حممد ق�ال :حدثني

أب�و عب�د اهلل بن غالب محو أيب احلس�ن بن أيب الطيب قال :ما رأيت من هو أعقل من الش�يخ
أيب القاس�م احلسين ب�ن روح ،ولعه�دي به يوم ًا يف دار ابن يس�ار وكان له حمل عند الس�يدة
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واملقت�در عظيم ،وكانت العامة أيض ًا تعظمه ،وكان أبو القاس�م حيرض تقية وخوف ًا .وعهدي

ب�ه وق�د تناظر اثنان فزع�م واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رس�ول اهلل ،ث�م عمر ثم عيل،
وقال اآلخر :بل عيل أفضل من عمر ،فزاد الكالم بينهام .فقال أبو القاسم ريض اهلل عنه :الذي
اجتمع�ت الصحابة عليه هو تقدي�م الصديق ثم بعده الفاروق ثم بعده عثامن ذو النورين ثم

علي الويص .وأصحاب احلديث عىل ذلك ،وه�و الصحيح عندنا! فبقي من حرض املجلس
متعجب� ًا من هذا القول وكاد العامة احلضور يرفعونه عىل رؤس�هم وكث�ر الدعاء له والطعن

علي الضحك ،فلم أزل أتصرب وأمن�ع نفيس وأدس كمي يف
على م�ن يرميه بالرفض .فوقع َّ
فم�ي ،فخش�يت أن أفتضح ،فوثب�ت عن املجلس ونظر إيل ففط�ن يب ،فلام حصلت يف منزيل
ف�إذا بالباب يطرق فخرجت مبادر ًا ،فإذا بأيب القاس�م احلسين ب�ن روح ريض اهلل عنه راكب ًا
ضحكت؟
بغلته قد وافاين من املجلس قبل مضيه إىل داره .فقال يل :يا أبا عبد اهلل أيدك اهلل مل
َ

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ف�أردت أن هتت�ف يب كأن ال�ذي قلته عندك لي�س بحق؟ فقلت :كذاك ه�و عندي .فقال يل:

إتق اهلل أهيا الش�يخ فإين ال أجعلك يف حل ،تستعظم هذا القول مني! فقلت :يا سيدي رجل
ي�رى بأن�ه صاحب اإلمام ووكيل�ه ،يقول ذلك القول ال يتعجب من�ه ،واليضحك من قوله
هذا؟! فقال يل :وحياتك لئن عدت ألهجرنك! وودعني وانرصف!

قال أبو نرص هبة اهلل بن حممد :حدثني أبو احلس�ن بن كربياء النوبختي قال :بلغ الش�يخ أبا

القاس�م ريض اهلل عنه أن بواب ًا كان له عىل الباب األول ،قد لعن معاوية وش�تمه ،فأمر بطرده
ورصف�ه ع�ن خدمت�ه ،فبقي مدة طويلة يس�أل يف أمره ،فلا واهلل م�ا رده إىل خدمته ،وأخذه

بعض األهل فشغله معه! كل ذلك للتقية.

ق�ال أب�و نرصهب�ة اهلل :وحدثن�ي أبو أمح�د درانوي�ه األبرص ال�ذي كان�ت داره يف درب

القراطيس قال :قال يل إين كنت أنا وإخويت ندخل إىل أيب القاس�م احلسني بن روح ريض اهلل

عن�ه نعامل�ه ،قال :وكانوا باعة ونحن مث ً
ال عرشة ،تس�عة نلعنه وواحد يش�كك ،فنخرج من

عنده بعدما دخلنا إليه تسعة نتقرب إىل اهلل بمحبته ،وواحد واقف!ألنه كان جيارينا يف فضل
الصحابة مارويناه ،وما مل نروه فنكتبه حلسنه عنه ،ريض اهلل عنه».

ويف مناقب آل أيب طالب«:105/3:وس�أل بزل بديل اهلروي احلسني بن روح ريض اهلل عنه
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فقال :كم بنات رس�ول اهلل‘؟ فقال :أربع ،فقال :أيته�ن أفضل؟ فقال :فاطمة ،قال :ومل
صارت أفضل وكانت أصغرهن سن ًا وأقلهن صحبة لرسول اهلل ؟ قال :خلصلتني خصها اهلل

هبام ،أهنا ورثت رسول اهلل ونسل رسول اهلل منها ،ومل خيصها بذلك إال بفضل إخالص عرفه

من نيتها» .وسيأيت يف سجنه+أن غرضهم من هذه األسئلة كان اإليقاع به وبالشيعة!

رابع� ًا :إن اختيار اهلل تعاىل للس�فارة عن حجته عىل عباده×أح�د أوليائه من بني نوبخت،

يشبه بعثته نبي ًا من الوسط احلاكم! فبنو نوبخت هلم مكانة يف الدولة العباسية من زمن املنصور،

فعندما دخل املنصور سجن األمويني يف األهواز رآه نوبخت وكان مسجون ًا أيض ًا ،وكان منج ًام

ومرتمج ًا ،فتفرس فيه أنه من بني هاش�م وأنه س�يحكم ،فكتب له املنصور وعد ًا بمقام إذا وصل
اىل احلك�م ،وعندم�ا نجحت الثورة العباس�ية وىف املنص�ور لنوبخت وأعطاه إقطاعات واس�عة

وأسلم نوبخت عىل يده« ،تاريخ الذهبي .»467/9:وجعله املنصور مستشار ًا ،وبنى عاصمته بغداد

برأي�ه ،ومن يومها دخل�ت أرسة نوبخت يف تاريخ البالط العبايس واحلياة الثقافية والسياس�ية،
حي وسط العاصمة بغداد ،وبيوهتم معروفة يزورها شخصيات الدولة والوزراء ،بل
وكان هلم ٌّ
ذكر املؤرخون أن رئيس الوزراء املهلبي دفن يف مقربهتم ،مما يدل عىل أهنا كانت يف حمل مناسب

ويقع سوق بغداد «الشورجة» يف حملتهم.

يظه�ر أن بن�ي نوبخت تش�يعوا مبكر ًا يف زمن املأمون أو قبله .ونب�غ منهم علامء ومؤلفون اىل

جان�ب املنجمني واملرتمجني .وكان الش�يخ أبو القاس�م بن روح+من علامئه�م غري املعروفني

فاختاره اهلل للس�فارة .راجع يف بني نوبخت :أنس�اب الس�معاين ،529/5:ووفيات األعي�ان ،127/2:ومروج
الذهب ،1304/ورجال النجايش..373/الخ.

خامس� ًا :رافقت س�فارة احلسين بن روح »326-305«+خالفة املقتدر العبايس الذي بويع

س�نة ،295وكان عمره13س�نة وحك�م ربع قرن وقتل س�نة«220قتله رجل م�ن الرببر وقلع

ثيابه فمر به رجل فستر سوأته بحش�يش ثم حفر له ودفن وخفي أثره»«.مآثر اإلنافة.»274/1:

وق�ال اب�ن عبد رب�ه يف العق�د الفريد«:1270/وخل�ع يف خالفت�ه دفعتني األوىل بعد جلوس�ه

بأربعة أش�هر وأيام باب�ن املعتز ،وبطل األمر من يومه .والدفع�ة الثانية بعد إحدى وعرشين

س�نة وش�هرين ويومين م�ن خالفت�ه ،خل�ع نفس�ه وأش�هد علي�ه وأجل�س القاه�ر يومني
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وبع�ض الي�وم الثالث ،ووقع اخللف بني العس�كرين  ،وعاد املقت�در إىل حاله! وكان مولده
لثامن بقني من شهر رمضان سنة اثنتني وثامنني ومائتني ،وقتل بالشامسية يوم األربعاء لثالث

بقني من شوال سنة عرشين وثالث مائة .فكانت خالفته مخس ًا وعرشين سنة إال مخسة عرش ًا
يوم ًا .وكانت س�نُّه ثامني ًا وثالثني س�نة وشهر ًا وعرشين يوم ًا ...ووزر له العباس بن احلسن،
ثم عيل بن حممد بن موس�ى بن الفرات ،ثم عبيد اهلل بن خاقان ،ثم أبو احلس�ن عىل بن عيسى
بن داود بن اجلراح ،ثم حامد بن العباس ،ثم أمحد بن عبيد اهلل اخلصيبي ،ثم حممد بن عىل بن

مقلة ،ثم سليامن بن احلسن بن خملد بن اجلراح ،ثم عبيد اهلل بن حممد الكلوذاين ،ثم احلسني بن

القاسم بن عبيد اهلل بن سليامن بن وهب ،ثم الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات» .انتهى.
أق�ول :الوزي�ر يومها يعني رئيس الوزراء الذي بيده مالي�ة الدولة وكثري من أمورها اإلدارية،

ويشكل هو وقادة اجليش ووالة األمصار مراكز القوى الثالث يف الدولة ،وقد تكون مراكز قوى
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

غريها .وكان من هؤالء األحد عرش الذين استوزرهم املقتدر بضعة وزراء شيعة ،أو يميلون اىل

التش�يع ،منهم ابن مقلة مبتكر اخلط ،وأبرزهم ابن الفرات الذي كان اس�توزره اخلليفة ثم عزله

وصادر أمواله وسجنه ،ثم فرضت عليه كفاءته أن يعيده ،وكان حمبوب ًا عند الناس.

ففي هتذيب األنساب«:414/2:وكان يقارب الربامكة يف اجلود ،حتى قال الشاعر:
لكم
آل الفرات وآل برمك ما ْ

املـعني لكم َّ
َّ
وقل النارص»
قـل
ُ

وق�ال الصايب يف تاريخ الوزراء« :3/بنو الفرات من قرية تدعى بابيل رصيفني من النهروان

األعىل ،وكان هلم هبا أقارب يزيدون عىل ثالث مائة نفس .وأول من س�اد منهم أبو العباس
أمح�د بن حممد بن موس�ى بن الفرات ،وكان حس�ن الكتابة ظاهر الكفاية ،خبري ًا باحلس�اب

واألعمال ،متقدم� ًا على أهل زمان�ه يف ه�ذه األحوال...ح�دث أبوالفضل بن عب�د احلميد

الكات�ب ق�ال :ملا توىل أبو القاس�م عبيد اهلل ب�ن س�ليامن وزارة املعتضد ب�اهلل والدنيا منغلقة
باخلوارج ،واألطامع مس�تحكمة من مجيع اجلوانب ،وامل�واد قارصة واألموال معدومة ،وقد

اس�تخرج إسامعيل بن بلبل خراج السواد لسنتني يف سنة ،وليس يف اخلزائن موجود من مال
وال صياغ�ة أحت�اج يف كل ي�وم إىل م�ا ال بد منه م�ن النفقات إىل س�بعة آالف دين�ار وتعذر

علي�ه قيام وجهها! وقال يل يوم ًا وهو يف جملس�ه م�ن دار املعتضد باهلل :يا أبا الفضل قد وردنا
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على دنيا خراب مس�تغلقة ،وبيوت مال فارغة وابتداء عقد خلليف�ة جديد األمر ،وبيننا وبني
اإلفتتاح مدة «وقت قبض اخلراج» وال بد يل يف كل يوم من سبعة آالف دينار لنفقات احلرضة

على غاية اإلقتص�ار والتجزئة ،فإن كنت تع�رف وجه ًا تعينني به ،فأحب أن ترش�دين إليه؟

وكن�ت أع�رف منها وجوه� ًا بالنصف فقلت وأنا أح�ب ختليص بني الف�رات :إن أردت أن
أحصل لك ذلك وزيادة فأطلق ابني الفرات واس�تعملهام .قال :فنهض ودخل عىل املعتضد

ب�اهلل وعرفه الص�ورة وقال :أنا بعيد العه�د بالعمل ،وابنا الفرات قد خبرا األعامل ووجوه
األموال ،وعندمها من علم ذاك ما حيتاج إليهام فيه .فقال له املعتضد :وكيف تصلح لنا نياهتام
وقد استفسدنامها وأسأنا إليهام وصادرنامها؟فقال له :إذا أردت أن تصطنعهام وتستصلحهام

صلح ًا ونصح ًا .فقال له املعتضد :ربام اجتمعا عليك وأفسدا بيني وبينك ،واألمر يف حبسهام
وإطالقهام إليك .فخرج وعرفني ما جرى وأحرض أبا العباس وأدناه وقال له :قد استوهبتك
وعملت عىل اصطناعك ،واإلس�تعانة بك فكيف تكون؟ قال :أبذل وس�عي يف كل ما قىض

حق�ك وخف�ف عنك .وخرج إليه عبي�د اهلل بام هو فيه وقص عليه أمره فيما يعانيه ،فقال له:
يتق�دم الوزي�ر بإحضار أمحد بن حممد الطائي وعيل بن حممد أخي يعني أبا احلس�ن ،وتفردين

وإيامها ،ففعل عبيد اهلل ذلك واعتزل أبو العباس وأبو احلسن وخاطبا الطائي عىل أن يضمناه

أعامل الكوفة والقرص وباروسام األعىل واألسفل وما جيري مع ذلك ،وقررا معه الضامن عىل
أن حيمل من ماله يف كل يوم س�بعة آالف دينار ،ويف كل ش�هر ستة آالف دينار ،وأخذا خطة

بالتزام الضامن وتصحيح املال عىل ما تقرر ...فطلب أبا احلسن عيل بن حممد بن الفرات وهو
حمبوس يومئذ مع أيب العباس أمحد أخيه ،وقد حلقتهام مكاره وعلق أبو العباس بحبال يف يديه

بقيت آثارها فيهام مدة حياته ،وصودر عىل مائة وعرشين ألف دينار صح منها ستون ،فجئ
به من حمبسه يرسف يف قيوده ،وعليه جبة دنسة وشعره طويل ،فلام مثل بني يديه قال :اهلل اهلل

أهي�ا الوزير ،وجعل يش�كو ما أصابه وأص�اب أبا العباس أخاه من امل�كاره وفرائصه ترعد!
فس�كنه عبيد اهلل بن سليامن وقربه وأجلس�ه ،وخاطبه بام أزال به روعه وخوفه .ثم خاطبه يف
املس�ألة عن أمر األعامل والعامل ،فانبس�ط أبو احلسن انبس�اط رجل جالس يف الصدر وأخذ

يق�ول :ناحي�ة كذا مبل�غ ماهلا كذا ،وقد محل منه ك�ذا وبقي كذا ،وعاملها مس�تقيم الطريقة،
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وناحي�ة ك�ذا عىل صورة كذا وعاملها غير مضطلع هبا ،وينبغي أن يس�تبدل به فيها ،وناحية

ك�ذا على حال كذا ،وعاملها ضعيف وينبغي أن يش�د بمش�ارك أو مش�ارف .حتى أتى عىل

أم�ور الدنيا...والتف�ت إىل من كان بني يديه وقال :أرأيتم مثل ابن الفرات ومثل كتَّايب الذين
رصف�وه! واهلل ألخاطب�ن اخلليفة يف العفو عن أيب احلس�ن وأيب العباس وأس�تعينن هبام ،فإنه

العوض للسلطان عنهام .ومضت أيام وخاطب يف معناها واستوهبهام واستعملهام» .انتهى.
أقول :كان آل الفرات من العوائل املعروفة يف بغداد ،هم وآل نوبخت ،وآل بس�طام اجلعفيني

ويق�ال هل�م بنو سبرة ،وكذل�ك آل مح�دان أم�راء املوص�ل وحل�ب ،وكان بعضه�م يف بغداد،

ثم آل مقلة ،ويظهر أن الباقطانيني كانوا شيعة أيض ًا ،ففي الكايف ،525/1:عن عيل بن حممد قال:

خرج هني عن زيارة مقابر قريش واحلري ،فلام كان بعد أش�هر دعا الوزير الباقطائي فقال له:
إلق بني الفرات والربس�يني وقل هلم :ال ي�زوروا مقابر قريش ،فقد أمر اخلليفة أن يتفقد كل
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من زار فيقبض عليه».

وذكر يف نشوار املحارضة ،1066/دفاع الوزير ابن الفرات عن إعطائه املناصب الكبرية للشيعة

بأهن�م أكف�أ من غريه�م ،قال«:يتمعضن�ي الناس بتعطييل مش�ايخ الكت�اب وتفريقي األعامل
على آل بس�طام وآل نوبخ�ت ،واهلل لوال أنه ال حيس�ن تعطي�ل نفر من العامل وق�د قلدهتم،

ملا استعملت يف الدنيا ،إال آل نوبخت دون غريهم .قال أبو احلسني :وإنام كان يتعصب آلل
بسطام لرياسة أيب العباس عليه وللمذهب ،ويتعصب آلل نوبخت للمذهب».

سادس� ًا :كانت أم املقت�در من عوامل ُق َّوته ،وه�ي جارية صقلبية أي بلغاري�ة «الوايف،74/11:

ومعج�م البل�دان »87/1:كان إس�مها ناعمة وسماها املعتضد بعد والدهتا املقتدر «ش�غب» وكانت
قوية الشخصية ،ويظهر أهنا هي التي أقنعت قادة اجليش ببيعة ابنها الصغري.

ق�ال ال�زركيل« :168/3:مدبرة حازمة كان�ت من جواري املعتضد ب�اهلل أيب جعفر وأعتقها

وتزوجها .وملا آلت اخلالفة إىل ابنها «املقتدر» سنة  295هـ وعمره ثالث عرشة سنة ،قامت

بتوجيهه واستولت عىل أمور اخلالفة.

وأم�رت س�نة  306قهرمانة هلا اس�مها ثمل ،أن جتل�س للنظر يف عرائض الن�اس يوم ًا يف

كل مجع�ة ،فكانت جتل�س وحيرض الفقهاء والقضاة واألعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها.
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وملا ثار عبد اهلل بن محدان عىل املقتدر ،ونارصه بعض رجال املقتدر وخلعوه سنة  317استرت
عند أمه ،وقيل محل هو وأمه يف دار مؤنس املظفر .وكان هلا ست مائة ألف دينار يف الرصافة،

فأخذت ثم مل تلبث أن عادت إىل تدبري الش�ؤون بعد قمع الثورة يف السنة نفسها ،وظلت إىل

أن قتل ابنها س�نة 320وويل القاهر فرضهبا وعذهبا وكانت صاحلة وكان متحصلها يف السنة
ألف ألف دينار ،فتتصدق هبا وخترج من عندها مثلها»!انتهى.

وق�ال الذهب�ي يف تاري�خ اإلسلام«:399/23:وأول م�ا فعل«اخلليف�ة القاه�ر»أن ص�ادر

آل املقت�در وعذهب�م وأحضر أم املقت�در وه�ي مريض�ة فرضهب�ا بي�ده رضب� ًا مربح� ًا! فل�م

تظه�ر من ماهلا س�وى مخسين ألف دين�ار ،وأحرض القضاة وأش�هد عليها ببي�ع أمالكها...
وم�ا زال يعذهب�ا حت�ى مات�ت معلقة بحب�ل»! وقد ُخل�ع بعد س�نة ونصف ،وس�ملت عيناه!
«مروج الذهب.»1304/

ويظه�ر أن املقت�در وأم�ه رأوا كرام�ات أليب القاس�م ب�ن روح+فكان�ا حيرتمان�ه ويعظامنه

يف املرحل�ة األوىل ،قب�ل حتري�ك احلنابل�ة هلما ض�د الش�يعة ،ففي غيب�ة الط�ويس«:384/وكان

أبو القاس�م&من أعقل الناس عند املخالف واملوافق ...وكان له حمل عند السيدة واملقتدر

عظيم وكانت العامة أيض ًا تعظمه».

وقال ابن حجر يف لس�ان امليزان« :283/2:أحد رؤس�اء الشيعة يف خالفة املقتدر ،وله وقائع

يف ذلك مع الوزراء إىل أن قال :كان كثري اجلاللة يف بغداد».

سابع ًا :نورد نصني يكشفان عن دور احلسني بن روح+يف األحداث الكربى! قال الصفدي

يف الوايف بالوفيات« :226/12:أبو القاسم الشيعي ،احلسني بن روح بن بحر أبو القاسم .قال
اب�ن أيب ط�ي :هو أحد األبواب لصاحب األمر ،نص علي�ه بالنيابة أبو جعفر حممد بن عثامن

بن س�عيد العمري ...وكثرت غاش�يته ،حتى كان األمراء يركبون إليه والوزراء واملعزولون

عن الوزارة واألعيان .وتواصف الناس عقله ،ومل يزل أبو القاسم عىل مثل هذه احلال حتى
ويل حام�د بن العباس ال�وزارة ،فجرى له معه أمور وخطوب يط�ول رشحها ،وقبض عليه
وس�جن مخس�ة أعوام ،وأطلق من احلبس ملا خلع املقتدر ،فلام أعيد إىل اخلالفة ش�اوروه فيه
قال :دعوه فبخطيئته جرى علينا ما جرى! وبقيت حرمته عىل ما كانت عليه ،ورمي بأنه كان
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يكات�ب القرامط�ة ليحارصوا بغ�داد ،وأن األموال جتبى إليه ،وكان يفتي الش�يعة ويفيدهم،
وكاد أمره يتم ويستفحل ،إىل أن تويف سنة ست وعرشين وثالث مائة».

وق�ال الذهب�ي يف سيره« :222/15:كبير اإلمامي�ة ،وم�ن كان أحد األب�واب إىل صاحب

الزم�ان املنتظ�ر ،الش�يخ الصال�ح أبو القاس�م حسين ب�ن روح ب�ن بح�ر القيني .ق�ال ابن

أيب طي يف تارخيه :نص عليه بالنيابة أبو جعفر حممد بن عثامن العمري....فروى عيل بن حممد
األي�ادي عن أبيه قال :ش�اهدته يوم ًا وقد دخ�ل عليه أبو عمر القايض فقال له أبو القاس�م:
صواب الرأي عند املشفق عرب ٌة عند املتورط ،فال يفعل القايض ما عزم عليه ،فرأيت أبا عمر
قلت لك ما عرف َت ُه فمس�ألتي من أين
قد نظر إليه ،ثم قال :من أين لك هذا؟ فقال :إن كنت ُ

ل�ك ،فض�ول! وإن كنت مل تعرفه فقد ظفرت يب .قال :فقبض أبو عمر عىل يديه وقال :ال بل
واهلل أؤخرك ليومي أو لغدي! فلام خرج قال أبو القاسم :ما رأيت حمجوج ًا قط يلقى الربهان
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الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بنفاق مثل هذا! كاشفته بام مل أكاشف به غريه!

ومل ي�زل أبو القاس�م واف�ر احلرمة إىل أن وزر حام�د بن العباس ،فجرت ل�ه معه خطوب

يط�ول رشحه�ا ،ث�م رسد ابن أيب ط�ي ترمجته يف أوراق ،وكيف أخذ وس�جن مخس�ة أعوام،
وكي�ف أطلق وقت خلع املقتدر ،فلام أعادوه إىل اخلالفة ش�اوروه في�ه فقال :دعوه فبخطيته
أوذينا .وبقيت حرمته عىل ما كانت إىل أن مات يف س�نة ست وعرشين وثالث مئة .وقد كاد

أم�ره أن يظه�ر! قلت :ولكن كفى اهلل رشه فقد كان مضمر ًا لش�ق العصا .وقيل كان يكاتب
القرامطة ليقدموا بغداد وحيارصوها .وكانت اإلمامية تبذل له األموال ،وله تلطف يف الذب

عن�ه ،وعب�ارات بليغة ت�دل عىل فصاحته وكامل عقل�ه .وكان مفتي الرافض�ة وقدوهتم ،وله

جاللة عجيبة! وهو الذي رد عىل الشلمغاين ملا علم انحالله».انتهى.

ه�ذا وكانت الثورة عىل املقتدر من اثنني من قادة جيش�ه مه�ا :نازوك وابن محدان ،لكن القائد

الكبري مؤنس تغلب عليهام ،وأعاده اىل اخلالفة« .صلة تاريخ الطربي.»97/

النص�ان للصف�دي والذهبي ومها من غري الش�يعة ،يكش�فان عن جاللة احلسين بن
فه�ذان َّ

روح+ودوره العظيم يف أحداث اخلالفة ورصاعات القوى:

 -1يدالن عىل أنه شخصية غري عادية ،فهو عامل شيعي سفري إمام الشيعة الغائب صلوات اهلل
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علي�ه ،ول�ه احترام وإجلال عند كب�ار رجال الدول�ة ،ابت�داء من اخلليف�ة ووالدته «الس�يدة»
اىل عام�ة الن�اس! وقوهلما« :وتواص�ف الن�اس عقله» وق�ول الذهب�ي« :وله جالل�ة عجيبة»

ير ُّد ادعاء ابن حجر أن هذه اجلاللة واإلحرتام ادعاها له الشيعة!

قال يف لس�ان امليزان« :283/2:احلسين بن روح بن بحر أبو القاس�م ،أحد رؤوساء الشيعة

يف خالفة املقتدر ،وله وقائع يف ذلك مع الوزراء ،ثم قبض عليه وس�جن يف املطمورة ،وكان
الس�بب يف ذلك«...بياض» ومات س�نة س�ت وعرشين وثالث مائة .وقد افرتى له الش�يعة
اإلمامي�ة حكايات وزعموا أن له كرامات ومكاش�فات ،وزعموا أنه كان يف زمانه الباب إىل

املنتظر ،وأنه كان كثري اجلاللة يف بغداد .والعلم عند اهلل»انتهى.

ويقصد ابن حجر بقوله «والعلم عند اهلل» أنه يشك يف كالمه السابق وال جيزم به!

 -2وي�دل ذل�ك وغريه عىل أن احلسين بن روح+دخ�ل يف عمق القضايا السياس�ية ،لكن

بأس�لوبه اخل�اص الذي وجهه به اإلم�ام× ،فكان ينصح وحيذر ،ويأمر كبار الش�خصيات بام
خيربه به اإلمام× ،وكان اجلميع حيرتمونه وهيابونه ،ألهنم ملس�وا صدق إخباراته عن املس�تقبل
وتوجيهاته واستفادوا منها! والقصة التي نقلها الذهبي عن قايض القضاة ،التدل عىل أنه مل ينفذ

أمره ،ونصها« :دخل عليه أبو عمر القايض فقال له أبو القاس�م :صواب الرأي عند املش�فق

عبر ٌة عن�د املتورط ،فال يفعل القايض ما عزم عليه ،فرأيت أب�ا عمر قد نظر إليه ثم قال :من
قلت لك ما عرف َت ُه فمس�ألتي من أين ل�ك فضول! وإن كنت
أي�ن لك ه�ذا؟ فقال :إن كنت ُ

مل تعرف�ه فق�د ظفرت يب .قال :فقبض أبو عمرعىل يديه وق�ال :ال بل واهلل أؤخرك ليومي أو
لغ�دي! فلما خرج قال أبو القاس�م :م�ا رأيت حمجوج ًا ق�ط يلقى الربهان بنف�اق مثل هذا!

كاش�فته بام مل أكاش�ف به غريه» .ومعناه أن قايض القضاة كان يزوره يف بيته كغريه من الوزراء،
وقد يكون اخلليفة وأمه يزورانه أيض ًا ،ومل أجد أي نص يف أنه كان يزور أحد ًا منهم! وكان قايض
القضاة عزم عىل أمر كبري ،قد يكون قتل أحد املسؤولني يف رصاع السلطة الذي كانت األطراف

في�ه حتت�اج اىل حكم القايض بقت�ل بعضهم البعض وس�مل العيون واملص�ادرة والنهب .فبادره
احلسني بن روح+ناصح ًا أن اليفعل ما عزم عليه! فارتبك وسأله :من أخربه بام عزم عليه؟!

وكأن املس�ألة من ن�وع التواطؤ الرسي للغاية بني قايض القضاة وأح�د صناع القرار ،وأبرزهم:
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الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
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اخلليف�ة ،وأم�ه ،ورئيس الوزراء ،ومؤنس قائد اجليش! فأجابه ابن روح& :مادام ما أقول لك

صحيح� ًا ،فلماذا تس�أل من أين عرفت�ه؟ وإن كان غري صحي�ح ،فلك احل�ق أن تتهمني! عندها

ق�ال الق�ايض :ال أهتم�ك ،لكن أمهل�ك يوم ًا أو يومني حت�ى ختربين من أين عرف�ت! فلام ذهب
القايض أظهر ابن روح+تعجبه من نفاقه ،وأنه بدل أن خيضع للربهان القطعي الذي كوشف

به ويشكره عىل نصيحته ،استعمل النفاق وقال :أمهلك حتى ختربين من أخربك!

وه�ذا يدلنا على أن القايض اعرتف ضمن ًا بأن ما أخربه صحيح ،فق�د اهتمه ابن روح بالنفاق

ألن�ه ه�رب من املوضوع اىل س�ؤال من أين عرفت ه�ذا؟ وهو يعرف أن مص�در علم ابن روح

هو اإلمام املهدي×امللهم من ربه تعاىل!

وق�د ترجم الذهبي يف سيره ،555/14:هلذا القايض فق�ال« :أبو عمر القايض اإلمام الكبري،

ق�ايض القض�اة ،حممد بن يوس�ف بن يعقوب بن إسماعيل ابن عامل البرصة مح�اد بن زيد بن

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

دره�م األزدي موالهم البرصي ث�م البغدادي...حدث عنه الدارقطن�ي ،والقايض أبو بكر

األهبري ،وأبو بكر بن املقرئ....وكان عديم النظريعق ً
ال وحل ًام وذكاء بحيث إن الرجل كان

إذا بالغ يف وصف ش�خص قال :كأنه أبو عمر القايض ....ومل يرأجل من جملس�ه للحديث:

البغوي عن يمينه ،وابن صاعد عن شامله ،وابن زياد النيسابوري وغريه بني يديه ....ومات

سنة عرشين وثالث مئة».

 -3كان هدف احلسين بن روح+من تدخله بالسياس�ة أوه�دف اإلمام صلوات اهلل عليه،

أن يرتس�خ مذهب أهل البي�ت ^يف األمة فكري ًا وعملي ًا ،ويتميزع�ن غريه من مذاهب الغلو
والتقصير ،ويأخذ طريقه يف حياة األمة حت�ى حيني وقت الظهور .وقد حتققت آخر مراحل هذا

اهل�دف عىل يد الس�فراء األربعة لإلمام×وخاصة احلسين ب�ن روح ،+وتعلم الش�يعة أن
يرجعوا اىل فقهائهم ويتكيفوا مع غيبة إمامهم×وزمن الفرتة الذي امتحن اهلل به األمة.

 -4أقدم حامد بن العباس وزير املقتدر عىل س�جن احلسين بن روح ،+وحبسوه يف سجن

قصر اخلليفة ،وكان س�جن القرص أفضل من س�جن الوزي�ر ،بدليل أنه عندم�ا غضب اخلليفة

على الوزي�ر حامد ه�ذا وعزله ،طلب أن يكون س�جنه يف قرص اخلليفة وليس يف س�جن الوزير
ال�ذي ج�اء بعده« .الكام�ل .»141/8:وعندم�ا وقعت الثورة على اخلليفة املقت�در وخلعوه ،هنبوا

866

قرصه وفتحوا س�جنه وأطلقوا من فيه ،ثم أعيد اخلليفة فش�اوروه هل يرجعون الشيخ ابن روح
اىل الس�جن فق�ال «:دعوه فبخطيئت�ه جرى علينا ما ج�رى» برواية الصف�دي ،ونحوها رواية

الذهب�ي! ومعن�اه أن املقتدر كان يعتقد بأن ابن روح+رجل صال�ح ،وأن الثورة عليه وخلعه

كانا عقوب ًة له ،ألنه سجن ويل اهلل احلسني بن روح!

أما مدة س�جنه+فرووا أهنا مخس س�نوات ،وذكرت رواية غيبة الطويس ،307/أن خروجه

من الس�جن كان يف آخر س�نة اثني عرش وثالث مئة ،أو أول ثالثة عرش .أما س�بب س�جنه+

فجعلها ابن حجر يف نس�خته «بياض ًا»! وقال عنها الذهبي« :ومل يزل أبو القاس�م عىل مثل هذه
احل�ال حت�ى ويل حام�د بن العباس ال�وزارة فجرى له مع�ه أمور وخط�وب يطول رشحها،

وقبض عليه وسجن مخسة أعوام».

ومل نجد يف مصادر التاريخ والسير ماهي تلك اخلطوب إال ما ذكر الذهبي وغريه عن تاريخ

ابن أيب طي احللبي& ،وهو كتاب تاريخ مفصل ،مفقود يف عرصنا مع األسف!

ويمك�ن أن نع�رف الس�بب ،إذا عرفن�ا أن املقت�در مل يتب� َّن سياس�ة املت�وكل يف النص�ب

ألهل البيت^والعداء لش�يعتهم ،بل كان يعمل بسياس�ة املأمون وحفيده الواثق يف املوازنات
بني الشيعة والسنة ،وكان حيرتم احلسني بن روح احرتام ًا خاص ًا .لكن جمسمة احلنابلة استطاعوا

أن حيدثوا موجة مضادة للش�يعة يف بغداد ويؤ ِّثروا عىل املقتدر ،ويفرضوا عليه حامد بن العباس
رئيس وزراء ،وجعلوا من موقف الشيعة من أيب بكر وعمر شعار ًا ،وأخذوا يمتحنون به الناس،
ومنعوا زيارة اإلمام احلسني×يف كربالء ،وقرب اإلمام الكاظم×يف بغداد..الخ.

وكان حام�د ب�ن العب�اس فارس�ي ًا يتبنى أف�كار املتوكل وجمس�مة احلنابلة ،وهو الذي س�جن

احلسني بن روح&.

وذك�رت مصادره�م أن الوزي�ر كان يروج لفكرة ق�دم القرآن ويدعي أن الواث�ق وهو العدو

اللدود ملجس�مة احلنابلة ،قد تاب قبل وفاته عن رأيه بخلق القرآن ووافق املجس�مة! ففي تاريخ

بغ�داد« :18/14:حدثني حامد بن العباس ع�ن رجل عن املهتدي ،أن الواثق مات وقد تاب

عن القول بخلق القرآن».انتهى.

وال يتسع املجال لتفصيل هذه املسألة ،وخالصتها أن املأمون واجه موجة النصب والتجسيم
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األم�وي فكت�ب منش�ور ًا يف البراءة من معاوي�ة ،وأمر بقتل من قال بالتش�بيه ورؤي�ة اهلل تعاىل،

وأن القرآن جزء من ذاته!

ث�م ج�اء أخ�وه املعتصم بع�ده فخالفه وقرب جمس�مة احلنابلة ،ثم ج�اء الواثق فأعاد سياس�ة

املأم�ون ،فق�ام جمس�موا احلنابل�ة بحركة ض�ده يف بغداد ،فقتل رئيس�هم أمحد بن نصر اخلزاعي

وذبحه بيده س�نة إحدى وثالثني ومئتني! راجع تاريخ بغ�داد ،384 /5:و ،386وهتذيب الكامل،508/1:

وتاريخ اليعقويب.482/2:

ق�ال اب�ن كثير يف النهاية« :334/10:وكان الواثق من أش�د الناس يف الق�ول بخلق القرآن،

يدع�و إلي�ه لي ً
ال وهنار ًا رس ًا وجهار ًا ،اعتامد ًا عىل ما كان عليه أبوه قبله وعمه املأمون ،من غري
دلي�ل وال برهان وال حجة وال بيان وال س�نة وال قرآن ،فق�ام أمحد بن نرصهذا يدعو إىل اهلل

وإىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقول بأن القرآن كالم اهلل منزل غري خملوق ،يف أشياء
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كثرية دعا الناس إليها .فاجتمع عليه مجاعة من أهل بغداد والتف عليه من األلوف.».انتهى.
ومل ُيبِّي�نِّ اب�ن كثري معنى«أش�ياء كثيرة دعا الناس إليه�ا» ولو كان رصحي ًا لق�ال إهنا هنيه عن

تقدي�س بني أمي�ة وعن بغ�ض أهل البيت^ورؤية اهلل وتش�بيهه بخلقه ،وعن تكفري الش�يعة
واس�تباحة دمائهم ،بحجة أهنم مرشكون أو أهنم يس�بون الصحابة..الخ .ثم جاء املتوكل وتبنى

مذهب جمس�مي احلنابلة ،وأس�س منهم حزب ًا سماه «أهل احلديث» كانت مهمته حماربة الش�يعة

ومهامجة جمالس�هم يف عاش�وراء ومطاردة من يزورون منهم كربالء والكاظمية! وانتهت موجة
املت�وكل بقتله ،وس�ار اخللفاء بعده عىل سياس�ة املوازنة بين املذاهب والقوى السياس�ية ،وكان
منهم املقتدر ،حتى قوي احلنابلة وفرضوا عليه وزارة حامد بن العباس!

إن م�ا تراه يف سيرة ابن روح+من اس�تعامله التقية حتى يف معاوية ،يدل عىل عمل جمس�مة

احلنابل�ة يف وزارة صاحبه�م أن يقتل�وه ويس�تبيحوا دماء الش�يعة بفتواه! ولكنه�م مل جيدوا عليه
مستند ًا فحبسوه ،وقد يكون املقتدر أو والدته «السيدة» جعلوا حبسه يف سجن قرص اخلليفة!

والبد أن اخلليفة وأمه وكثري ًا من رجاهلم يعتقدون بوجود اإلمام املهدي×وأن أبا القاس�م

س�فريه ،ألهنم ملس�وا منه كرامات تدل عىل صدقه ،ولذلك كان الواثق يعتقد بأن ما أصابه كان

بسبب أذيتهم له .رضوان اهلل عليه ،وصلوات اهلل عىل سيده صاحب الزمان.
868

مؤلفات في سيرة السفراء األربعة رضوان اهلل عليهم
دون علامؤنا قدي ًام وحديث ًا سيرة السفراء وأحاديثهم رضوان اهلل عليهم ،وألفوا فيهم الكتب
َّ

اخلاصة ،فقد ذكر يف الذريعة اىل تصانيف الشيعة« :353/1:أخبار الوكالء األربعة ،وهم عثامن

بن سعيد ،وحممد بن عثامن ،واحلسني بن روح ،وعيل بن حممد السمري ،النواب املخصصون
يف الغيبة الصغرى ،والسفراء واألبواب فيها للحجة املهدي× ،أليب العباس أمحد بن عيل

بن العباس بن نوح السريايف نزيل البرصة ،من مشايخ النجايش ،تويف حدود النيف والعرشة
بع�د األرب�ع ماية ،كام يظهر من فهرس الش�يخ ،حيث إنه قال فيه إنه م�ات عن قرب ،وكان

رشوع الش�يخ يف الفهرس بأمر الش�يخ املفيد ،لكنه فرغ منه بعد وفاته حيث ذكر فيه حكاية
يوم وفاة املفيد يف سنة ،413فيكون وفاة السريايف أيض ًا يف هذه احلدود.

أخب�ار ال�وكالء األربع�ة :املذكوري�ن ،أليب عب�د اهلل اجلوه�ري أمحد بن حممد ب�ن عياش،

صاحب مقتضب األثر املتوىف سنة ،401ذكره النجايش».انتهى.

راج�ع يف أحوال الس�فراء األربعة ريض اهلل عنهم ،املؤلف�ات يف أحاديث اإلمام املهدي×،

وعامة كتب الرجال والرتاجم ،وقد ترمجتنا هلم يف كتاب :عرص الشيعة.

الشيعة يتبركون بقبور السفراء األربعة في بغداد
وقبوره�م كله�م يف بغ�داد رضوان اهلل عليهم ،فقد انتقل الس�فري األول عثامن بن س�عيد&

اىل بغ�داد بعد س�نة أو س�نتني من وف�اة اإلمام العس�كري× ،كما دلت رواية أمح�د بن حممد

الدين�وري ،ف�أوىص أن يقوم مقامه ابنه حممد الذي نص عليه اإلمام العس�كري×فقال جواب ًا

عيل أن عثامن بن س�عيد العمري وكييل ،وأن ابنه حممد ًا وكيل
عىل س�ؤاهلم « :نعم واش�هدوا َّ
ابن�ي مهديكم»«.غيب�ة الط�ويس »415/لك�ن مل أجد تاري�خ وفاته& ،مع أهنم نص�وا عىل وصيته

ومراسم غسله وقربه .وقد تقدم وصف الشيخ الطويس &لقربه&وزيارته له« .الغيبة» 358/

كما ن�ص املحدثون عىل أن الس�فري الثاين أب�و جعفر حممد ب�ن عثامن&تويف س�نة ،305وأن

اإلمام×أخربه عن وفاته قبلها بشهرين ،فاستعد وحفر قرب ًا ،وكان يقرأ فيه القرآن وكتب عىل

لوحة آيات من القرآن ،وأسامء األئمة^ ،ليدفنها معه .كام رووا أن وفاة احلسني بن روح&
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كانت س�نة ،326يف ش�عبان كام يف غيبة الطويس« :386/عن بن�ت أيب جعفر العمري ريض اهلل
عن�ه أن قبر أيب القاس�م احلسين ب�ن روح يف النوبختية يف ال�درب الذي كانت في�ه دار عيل
ب�ن أمح�د النوبختي الناف�ذ إىل التل ،وإىل ال�درب اآلخر ،وإىل قنطرة الش�وك ريض اهلل عنه.

قال :وقال يل أبو نرص :مات أبو القاس�م احلسين بن روح ريض اهلل عنه يف شعبان سنة ست
وعرشين وثالث مائة ،وقد رويت عنه أخبار ًا كثرية».

أما وفاة عيل بن حممد الس�مري فكانت سنة ،329يف نصف شعبان ،وقد وصف الطويس قربه

فقال يف«:396/عن أيب نرص هبة اهلل بن حممد الكاتب أن قرب أيب احلسن السمري ريض اهلل عنه

يف الشارع املعروف بشارع اخللنجي ،من ربع باب املحول ،قريب من شاطئ هنر أيب عتاب.
وذكر أنه مات ريض اهلل عنه يف سنة تسع وعرشين وثالث مائة».

«أ -أبو عمرو عثامن بن س�عيد العمري&وكان وكي ً
ال لألئمة الثالثة أيب احلس�ن اهلادي
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وأيب حممد العس�كري وأيب القاس�م املهدي^ ،قربه باجلانب الغريب من بغداد مما ييل سوق
امليدان معروف يزار ويتربك به الشيعة.

بـ -أبو جعفر حممد بن عثامن بن س�عيد العمري&ابن النائب الس�ابق وخليفته يف مقامه

بأم�ر الصاح�ب× ،وه�و املعروف باخللاين تويف س�نة ،305آخر مج�ادى األوىل وكانت

أي�ام س�فارته وس�فارة أبي�ه قبله مخس� ًا وأربعني س�نة ،ابتدأت س�نة 260إىل س�نة 305هـ،

وقربه يف اجلانب الرشقي من بغداد عند والدته يف شارع باب الكوفة ،يف املوضع الذي كانت
دوره ومنازله.

جـ -أبو القاس�م احلسين بن روح بن أيب بحر النوبختي&ترشف بالنيابة من سنة 305

إىل أن توىف سنة 326هـ يف 18شعبان ،وقربه ببغداد ،يف اجلانب الرشقي يف سوق العطارين،
يزار ويتربك به ،وهو معروف.

د -أبو احلسين عيل بن حممد الس�مري&وهو آخر السفراء ترشف بالنيابة يف  18شعبان

س�نة 326إىل أن توىف س�نة 329هـ وهي آخ�ر الغيبة الصغرى وأول الغيب�ة الكربى ،وقربه
يف اجلان�ب الغ�ريب م�ن بغ�داد مم�ا ييل س�وق اهل�رج والرساجني ،وه�و معروف ومش�هور،
يزار ويتربك به» .انتهى.
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وق�ال الش�يخ حرز الدي�ن يف مراقد املعارف ،عن قبر الكليني&«:مرق�ده ببغداد يف اجلهة

املؤدي�ة إىل باب الكوفة بجانب الرصافة ،يف الضفة الرشقية لنهر دجلة برأس اجلرس القديم،
يف جام�ع الصفوية املع�روف بجامع اآلصفية حتريف ًا ،ثم بتكية املولوية ...زرنا مرقد الش�يخ

الكلين�ي ألول مرة س�نة1305هـ ببغ�داد وكان قد دلن�ا عىل قرب الش�يخ الكراجكي فضيلة
الشيخ إمام اجلامع واملقيم بنفس اجلامع ،فكان رسم قربه دكة عالية بارتفاع ثلثي قامة إنسان

خلف دكة قرب الش�يخ الكليني .+ويف وقته مل نش�اهد عىل الدكة الصخرة القديمة ،ورأينا

رس�م موضعها بعد قلعها ،وكان إىل جانب هذه الدكة رس�م قربين مردومني يظهر ذلك من
احلجارة واألنقاض الباقية كاألكمتني.

قل�ت :املع�روف واملش�هور أن هب�ذه اجله�ة الرشقي�ة م�ن الرصاف�ة يف تل�ك األزمنة دور

س�كن متقارب�ة لوج�وه علماء الش�يعة اإلمامي�ة ،ومنه�ا دار ثقة اإلسلام الش�يخ حممد بن
يعق�وب الكلين�ي الت�ي صارت م�ن بعد مس�جد ًا ومقربة ل�ه ولبعض وجوه علامء الش�يعة،
ففي صدر هذا الس�وق املس�تطيل مع جمرى هنر دجلة ،املعروف بس�وق اهلرج تارة وس�وق
الرساجني أخرى ،وبس�وق الرساي يف زماننا املتأخر :مرقد الشيخ عثامن بن سعيد العمري،

ويف وس�طه عن�د رأس اجلسر العتيق مرقد الش�يخ الكليني ،والش�يخ الكراجكي ،وأس�فل

منهما بيسيرعند انحدار دجل�ة مرقد الش�يخ عيل بن حممد الس�مري يف مس�جد القبالنية».

هامش كتاب :التعجب من أغالط العامة للكراجكي.16/

بقية الوكالء في عصر السفراء األربعة
وه�م بضع�ة عرش ش�خص ًا ،وأش�هرهم :حممد بن جعفر األس�دي ،وحاجز بن يزيد الوش�اء

البغدادي ،وأمحد بن إسحاق األشعري ،وأمحد بن حممد بن عيسى األشعري.

ق�ال الط�ويس يف الغيب�ة« :415/وق�د كان يف زم�ان الس�فراء املحمودي�ن أق�وام ثقات ترد

عليهم التوقيعات من قبل املنصوبني للس�فارة من األصل .منهم أبو احلسين حممد بن جعفر

األس�دي& :أخربنا أبو احلسين بن أيب جي�د القمي ،عن حممد بن احلس�ن بن الوليد ،عن
حمم�د ب�ن حييى العط�ار ،عن حممد بن أمحد بن حيي�ى ،عن صالح بن أيب صالح قال :س�ألني
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بعض الناس يف س�نة تس�عني ومائتني قبض شئ ،فامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الرأي،
فأتاين اجلواب :بالري حممد بن جعفر العريب فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا.

وروى حمم�د ب�ن يعق�وب الكلين�ي ،عن أمحد بن يوس�ف الش�ايش قال :ق�ال يل حممد بن

احلس�ن الكاتب املروزي :وجهت إىل حاجز الوش�اء مائتي دين�ار ،وكتبت إىل الغريم بذلك
فخ�رج الوص�ول ،وذكر :أن�ه كان له قبيل ألف دين�ار وأين وجهت إليه مائت�ي دينار ،وقال:

إن أردت أن تعام�ل أح�د ًا فعلي�ك بأيب احلسين األس�دي بال�ري .فورد اخلرب بوف�اة حاجز
ريض اهلل عن�ه بع�د يومين أو ثالث�ة ،فأعلمت�ه بموت�ه فاغت�م .فقل�ت ل�ه :ال تغت�م فإن لك
يف التوقيع إليك داللتني ،إحدامها إعالمه إياك أن املال ألف دينار ،والثانية أمره إياك بمعاملة

أيب احلسني األسدي لعلمه بموت حاجز.

وهبذا اإلسناد عن أيب جعفر حممد بن عيل بن نوبخت قال :عزمت عىل احلج وتأهبت فورد
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عيل :نحن لذلك كارهون ،فضاق صدري واغتممت ،وكتبت أنا مقيم بالسمع والطاعة غري
َّ
أين مغتم بتخلفي عن احلج ،فو َّقع :ال يضيقن صدرك فإنك حتج من قابل .فلام كان من قابل

استأذنت فورد اجلواب ،فكتبت إين عادلت حممد بن العباس وأنا واثق بديانته وصيانته فورد
اجلواب :األسدي نعم العديل فإن قدم فال خترت عليه ،قال :فقدم األسدي فعادلته...

عن حممد بن ش�اذان النيش�ابوري قال :اجتم�ع عندي مخس مائة دره�م ،تنقص عرشون

درمه� ًا فل�م أح�ب أن ينقص ه�ذا املق�دار ،فوزنت م�ن عندي عرشي�ن درمه� ًا ودفعتها إىل

األس�دي ،ومل أكتب بخرب نقصاهنا وأين أمتمتها من مايل ،فورد اجلواب :قد وصلت اخلمس
مائ�ة الت�ي ل�ك فيها عرشون! ومات األس�دي على ظاهر العدال�ة مل يتغير ومل يطعن عليه،
يف شهر ربيع اآلخر سنة اثنتي عرشة وثالث مائة.

ومنه�م أمحد بن إس�حاق ومجاعة :خرج التوقيع يف مدحه�م .روى أمحد بن إدريس ،عن

أمح�د بن حممد بن عيس�ى ،عن أيب حمم�د الرازي قال :كنت وأمحد بن أيب عبد اهلل بالعس�كر،

ف�ورد علينا رس�ول من قبل الرج�ل فقال :أمحد بن إس�حاق األش�عري ،وإبراهيم بن حممد
اهلمداين ،وأمحد بن محزة بن اليسع ثقات».انتهى.

أق�ول :الرواي�ة التالي�ة تعطين�ا ص�ورة عن حال�ة الس�فراء ومدعي الس�فارة يف بغ�داد :ففي
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دالئل اإلمامة«:282/عن أمحد بن الدينوري الرساج املكنى بأيب العباس امللقب بأستاره قال:
انرصف�ت م�ن أربيل إىل الدينور أريد احلج ،وذلك بعد ميض أيب حممد احلس�ن بن عيل بس�نة

أو س�نتني ،وكان الناس يف حرية فاس�تبرشوا أهل الدينور بموافايت ،واجتمع الش�يعة عندي
فقالوا قد اجتمع عندنا ستة عرش ألف دينار من مال املوايل ،وحيتاج أن حتملها معك وتسلمها

بحي�ث جيب تس�ليمها ،قال :فقلت يا قوم هذه حرية ،وال نع�رف الباب يف هذا الوقت ،قال

فقال�وا :إنام اخرتناك حلمل هذا املال ملا نعرف م�ن ثقتك وكرمك ،فامحله عىل أال خترجه من
يدك إال بحجة ،قال فحمل إيل ذلك املال يف رصر باسم رجل ،فحملت ذلك املال وخرجت
فلام وافيت قرميسين ،وكان أمحد بن احلس�ن مقي ًام هبا فرصت إليه مس� ِّل ًام ،فلام لقيني استبرش

يب ث�م أعط�اين ألف دينار يف كيس ،وختوت ثي�اب من ألوان معتمة ،مل أعرف ما فيها ،ثم قال
يل أمحد :إمحل هذا معك وال خترجه عن يدك إال بحجة ،قال فقبضت منه املال والتخوت بام

فيها من الثياب ،فلام وردت بغداد مل يكن يل مهة غري البحث عمن أشري إليه بالبابية ،فقيل يل
إن ها هنا رج ً
ال يعرف بالباقطاين يدعي بالبابية ،وآخر يعرف بإسحاق األمحر يدعى بالبابية،
وآخر يعرف بأيب جعفر العمري يدعى بالبابية .قال :فبدأت بالباقطاين فرصت إليه فوجدته

ش�يخ ًا هبي ًا ل�ه مروة ظاهرة ،وفرش عريب وغلامن كثري ،وجيتمع عن�ده الناس يتناظرون ،قال
فدخلت إليه وس�لمت عليه فرحب وقرب وبر ورس .قال :فأطلت القعود إىل أن خرج أكثر
الن�اس ،قال فس�ألني عن حاجت�ي ،فعرفته أين رجل م�ن أهل الدينور ومعي ش�ئ من املال

أحت�اج أن أس�لمه ،قال يل :إمحله ،ق�ال :فقلت أريد حجة ،قال تع�ود إ َّيل يف غد ،قال فعدت

إليه من الغد فلم يأت بحجة ،وعدت إليه يف اليوم الثالث فلم يأت بحجة.

قال :فرصت إىل إسحاق األمحر فوجدته شاب ًا نظيف ًا ،منزله أكرب من منزل الباقطاين ،وفرشه

ولباس�ه ومروت�ه أرسى ،وغلامنه أكثر من غلامنه ،وجيتمع عنده م�ن الناس أكثر مما جيتمعون

عن�د الباقط�اين ،قال فدخلت وس�لمت فرحب وقرب .ق�ال :فصبرت إىل أن خف الناس
فس�ألني ع�ن حاجتي ،فقلت له كام قلت للباقطاين ،وعدت إلي�ه ثالثة أيام فلم يأت بحجة.
ق�ال فرصت إىل أبى جعفر العمري ،فوجدته ش�يخ ًا متواضع� ًا عليه مبطنة بيضاء ،قاعد عىل
لبد يف بيت صغري ليس له غلامن ،وال له من املروة والفرش ما وجدت لغريه .قال :فسلمت
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ف�رد جوايب وأدناين وبس�ط مني ،ثم س�ألني عن حايل ،فعرفته أين وافي�ت من اجلبل ومحلت

م�االً ،فق�ال إن أحبب�ت أن يصل هذا الش�ئ إىل حيث جيب ،جيب أن خت�رج إىل رس من رأى
وتسأل عن دار ابن الرضا ،وعن فالن بن فالن الوكيل ،وكانت دار ابن الرضا عامرة بأهلها،
فإنك جتد هناك ما تريد .قال :فخرجت من عنده ومضيت نحو رس من رأى ،ورصت إىل دار
ابن الرضا وس�ألت عن الوكيل ،فذكر البواب أنه مش�تغل يف الدار وأنه خيرج آنف ًا ،فقعدت

على الب�اب أنتظر خروجه ،فخرج بعد س�اعة فقمت وس�لمت عليه ،وأخ�ذ بيدي إىل بيت
كان له ،وس�ألني عن حايل وعام وردت له ،فعرفته أين محلت ش�يئ ًا من املال من ناحية اجلبل،
وأحتاج أن أسلمه بحجة ،قال فقال :نعم ،ثم قدم إ َّيل طعام ًا وقال يل تغدَّ هبذا واسرتح فإنك

تع�ب ،وإن بينن�ا وبني الصالة األوىل س�اعة ،فإين أمح�ل إليك ما تريد ،ق�ال فأكلت ونمت،
فلام كان وقت الصالة هنضت وصليت وذهبت إىل املرشعة فاغتس�لت وانرصفت ،ومكثت
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إىل أن مضى م�ن الليل ربعه فجاءين ومعه درج فيه :بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم :واىف أمحد بن
حمم�د الدينوري ،ومحل س�تة عشر ألف دينار يف ك�ذا وكذا رصة ،فيه�ا رصة فالن بن فالن

ك�ذا وك�ذا دين�ار ًا ،ورصة فالن بن فلان كذا وكذا دين�ار ًا ،إىل أن عد الصرار كلها! ورصة
فالن بن فالن املراغي س�تة عرش دينار ًا .قال فوس�وس يل الش�يطان فقلت إن س�يدي أعلم

هب�ذا مني ،فام زلت أق�رأ ذكر الرصة وذكر صاحبها ،حتى أتي�ت عليها عىل آخرها ،ثم ذكر:
قد محل من قرميسين من عند أمحد بن احلس�ن البادراين أخي الرصاف كيس� ًا فيه ألف دينار،

وكذا وكذا ختت ًا ثياب ًا منها ثوب فالين ،وثوب لونه كذا ،حتى نسب الثياب إىل آخرها بأنساهبا
عيل من إزالة الشك عن قلبي ،وأمر بتسليم
وألواهنا .قال فحمدت اهلل وشكرته عىل ما م َّن به َّ

مجي�ع ما محلت�ه إىل حيث ما يأمرك أبو جعفر العم�ري! قال:فانرصفت إىل بغداد ورصت إىل
أيب جعف�ر العم�ري ،قال وكان خروجي وانرصايف يف ثالثة أي�ام ،قال فلام برص يب أبو جعفر

العم�ري ق�ال يل :مل َ مل ْ خترج ؟ فقلت يا س�يدي من رس من رأى انرصف�ت ،قال :فأنا أحدث
أب�ا جعفر هبذا إذ وردت رقعة عىل أيب جعفر العمري من موالنا×ومعها درج مثل الدرج
الذي كان معي ،فيه ذكر املال والثياب وأمر أن يس�لم مجيع ذلك إىل أيب جعفر حممد بن أمحد

ب�ن جعفرالقط�ان القمي .فلب�س أبو جعفر العم�ري ثيابه وقال يل :إمحل م�ا معك إىل منزل
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حممد بن أمحد بن جعفر القطان القمي ،قال فحملت املال والثياب إىل منزل حممد بن أمحد بن

جعفر القطان وسلمتها ،وخرجت إىل احلج ،فلام انرصفت إىل الدينوراجتمع عندي الناس،
فأخرج�ت الدرج ال�ذي أخرجه وكيل موالن�ا إ َّيل وقرأته عىل القوم ،فلام س�مع ذكر الرصة

باس�م الزراع س�قط مغش�ي ًا عليه ،فام زلنا نعلله حتى أفاق سجد ش�كر ًا هلل عز وجل ،وقال:
احلم�د هلل ال�ذي من علين�ا باهلداية ،اآلن علم�ت أن األرض ال ختلو من حج�ة ،هذه الرصة
دفعها واهلل إيل هذا الزراع ،ومل يقف عىل ذلك إال اهلل عز وجل.

ق�ال :فخرج�ت ولقيت بع�د ذلك بدهر أبا احلس�ن البادراين وعرفته اخلبر ،وقرأت عليه

الدرج قال :يا س�بحان اهلل ما ش�ككت يف ش�ئ فال تش�كن يف أن اهلل عز وجل ال خييل أرضه
م�ن حج�ة .إعلم ملا غ�زا أرتكوكني يزيد بن عبد اهلل بس�هرورد ،وظفر ببلاده واحتوى عىل
خزائن�ه ،صار إ َّيل رجل وذك�ر أن يزيد بن عبد اهلل جعل الفرس الفالين والس�يف الفالين يف
ب�اب موالن�ا ،قال فجعلت أنق�ل خزائن يزيد بن عب�د اهلل إىل أرتكوكين أوالً فأوالً ،وكنت

أدافع الفرس والس�يف إىل أن مل يبق ش�ئ غريمها ،وكنت أرجو أن أخلص ذلك ملوالنا ،فلام
اشتد مطالبة أرتكوكني إياي ومل يمكنني مدافعته ،جعلت يف السيف والفرس يف نفيس ألف

دين�ار وزنته�ا ودفعتها إىل اخل�ازن ،وقلت إدفع هذه الدنانري يف أوث�ق مكان ،وال خترجن إ َّيل
يف حال من األحوال ،ولواش�تدت احلاجة إليها ،وس�لمت الفرس والنصل ،قال :فأنا قاعد

يف جملسي بال�ري أبرم األم�ور وأويف القصص وآمر وأهنى ،إذ دخل أبو احلس�ن األس�دي،
وكان يتعاه�دين الوقت بع�د الوقت ،وكنت أقيض حوائجه ،فلام طال جلوس�ه وعليه بؤس
كثري ،قلت له ما حاجتك؟ قال :أحتاج منك إىل خلوة ،فأمرت اخلازن أن هييئ لنا مكان ًا من

اخلزان�ة فدخلن�ا اخلزانة ،فأخرج إيل رقعة صغرية من موالنا فيها :يا أمحد بن احلس�ن األلف
دينار التي لنا عندك ،ثمن النصل والفرس ،سلمها إىل أيب احلسن األسدي .قال :فخررت هلل

عيل ،وعرفت أنه خليفة اهلل حق ًا ،فإنه مل يقف عىل هذا أحد
عز وجل ساجد ًا شاكر ًا ملا م َّن به َّ
عيل هبذا األمر».
غريك ،فأضفت إىل ذلك املال ثالثة آالف دينار رسور ًا بام من اهلل َّ

أقول :هذا يدل عىل تش�دد الشيعة فيمن ادعى السفارة ،وأهنم كانوا يطلبون املعجزة ويروهنا

على يد الس�فراء والوكالء املوثقين رضوان اهلل عليهم .كام يظهر أن حاك�م الري وبعض القادة
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كانوا ش�يعة ،وأن اإلمام×أرسل وكيله أبا احلسن األسدي اىل أحدهم ليقبض منهم اخلمس،
وأخربه بنيته التي مل يطلع عليها أحد.

كما روى الص�دوق يف كمال الدي�ن ،488/2:توثي�ق حاج�ز بن يزي�د واألس�دي الوكيلني،

عن نرص بن الصباح البلخي ،وأن اإلمام املهدي×أمر بعضهم بأن يراجعهام وكانا يف الري.

ويف خالصة العالمة« :117/روى الكيش عن حممد بن مسعود قال :حدثني حممد بن نصري

قال :حدثني أمحد بن حممد بن عيسى أنه كان وكيالً ،وهذا سند صحيح».

ويف الكايف ،521/1:عن احلس�ن بن عبد احلميد قال« :ش�ككت يف أمر حاجز فجمعت شيئ ًا

ثم رصت إىل العس�كر فخرج إيل :ليس فينا ش�ك وال فيمن يقوم مقامنا بأمرناُ ،ر َّد ما معك
إىل حاجز بن يزيد

سياسة األئمة×في قبول األخماس والنذور والهدايا
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

م�ن األمور امللفتة يف اإلسلام أن اهلل تع�اىل خصص مالية عظيمة لعترة النبي‘عىل مدى

األجيال ،وقد اتفق املس�لمون عىل أن هذا الترشيع نزل مبكر ًا قبل معركة بدر عند أول واردات
َ ْ َ
َ مَ
خ َس���هُ
ش َفأ َّن ِهلل مُ ُ
حصلت عليها الدولة اإلسلامية ،ثم نزل قوله تعاىلَ :و ْاع َل ُموا أ ّ َنا َغ ِن ْم مُ ْت ِم ْن ئ
ٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ىَ
ال َس���ا ك ن َ ْ َّ
ُ ْ مُ ْ مُ
َو ِل َّلر ُس���ول َو ِل ِذي ْال ُق ْر ىَب َو ْال َي َت َامى َو َ
اهلل وما أنزلنا عل
يل ِإ ْن كن ْت َآمن ْت ِب ِ
ِ ِ
ِ
ي واب ِن الس ِ���ب ِ
ىَ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
قىَ
َ
ال ْم َعان َو ُ
َ
َ ْ َ َْ َ
َْ َ
ش ق ِد ٌ
اهلل عل ك ِل ئ
ير« .األنفال»41:
عب ِدنا يوم الف ْرق ِان يوم الت ج ِ
فس�هم اهلل تع�اىل م�ن اخلم�س لرس�وله‘ ،والنص�ف اآلخ�ر يرصف�ه الرس�ول‘عىل

ذي القربى واليتامى واملساكني وأبناء السبيل من بني هاشم.

وقد اتفقوا عىل أن النبي‘ب َّلغ األمة تكريم اهلل لبني هاش�م ،وعني الصحايب حممية بن جزء

مس�ؤوالً عن اخلمس فكان جيمعه ويرصفه عليهم بأمر النبي‘ففي صحيح مس�لم:118/3:

«اجتم�ع ربيعة بن احلارث والعباس ب�ن عبد املطلب فقاال :واهلل لو بعثنا هذين الغالمني اىل

رس�ول اهلل‘فكلامه فأ َّمرمه�ا عىل هذه الصدقات فأديا ما ي�ؤدي الناس وأصابا مما يصيب
الناس ...فلام صىل رس�ول اهلل الظهر س�بقناه إىل احلجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا
ث�م قال :أخرجا ما ترصران ،ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال:
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فتواكلنا الكالم ثم تكلم أحدنا فقال :يا رسول اهلل أنت أبر الناس وأوصل الناس ،وقد بلغنا
الن�كاح فجئنا لتؤمرنا عىل بعض هذه الصدقات ،فنؤدي إليك كام يؤدي الناس ونصيب كام

يصيب�ون .قال فس�كت طويلاً ...ثم قال :إن الصدق�ة ال تنبغي آلل حممد ،إنام هي أوس�اخ
الن�اس .أدع�وا يل حممية وكان عىل اخلمس ،ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب .قال :فجاءاه
فقال ملحمية :أنكح هذا الغالم ابنتك ،للفضل بن عباس ،فأنكحه .وقال لنوفل بن احلارث:

أنكح هذا الغالم ابنتك .وقال ملحمية :أصدق عنهام من اخلمس كذا وكذا..وروى حديث ًا آخر
فيه :ثم قال لنا :إن هذه الصدقات إنام هي أوساخ الناس ،وإهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد»!

ونح�وه أمحد ،166/4:وعون املعبود ،146/8:ويف اإلستيعاب«:1463/4:واستعمله رسول اهلل‘

عىل األمخاس وأمره أن يصدق عن قوم بني هاشم يف مهور نسائهم».

ويف اإلصاب�ة« :37/6:وكان عام�ل رس�ول اهلل‘عىل األمخاس».وق�ال اليعقويب:76/2:

«وعىل املقاسم يوم بدر حممية بن جزء ،بن عبد يغوث الزبيدي ،حليف بني مجح».

ويف إمت�اع األسماع« :205/ 1:وأخرج رس�ول اهلل‘اخلمس من مجي�ع املغنم ،فكان يليه

حممية بن جزء ،وكان جيمع إليه األمخاس وكانت الصدقات عىل حدهتا» .ورواه يف رشح فتح

القدي�ر« »273/2وق�ال « :روى البخاري عنه عليه الصالة والسلام :نحن أهل البيت ال حتل

الصدقة لنا» .انتهى.

ولي�س غرضن�ا هن�ا بيان تعم�د اخللفاء ع�دم إعطائه�م اخلمس خوف ًا م�ن قوهت�م املالية! بل

بيان س�بب سياس�ة األئم�ة املعصومني^ جتاه حقه�م يف اخلمس ،فكان�وا أحيان� ًا يطالبون به

كما فعل أمرياملؤمنني×فاس�تكثره عم�ر ومل يعطه! وأحيان� ًا يعرضون عن�ه ويرتكونه كام فعل
أمرياملؤمنني×يف فدك وغريها ،وأحيان ًا هيبونه لشيعتهم لكي تحَ ِ َّل معيشتهم وتطيب والدهتم،
أو يطلبون�ه منه�م وحي�ذرون من أكل دره�م واحد منه! كما نالحظ يف أحادي�ث اإلمام اهلادي

والعس�كري واملهدي^ ..والس�بب يف هذا التفاوت أن اهلل تعاىل أعطاهم احلق فيه فلهم تركه

أو أخذه حسب ما يرونه.

روى الص�دوق عنه#بس�ند صحي�ح يف كمال الدي�ن« :483/2:وأما املتلبس�ون بأموالنا،

فمن اس�تحل منها ش�يئ ًا فأكله فإنام يأكل النريان .وأما اخلمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه
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يف حل إىل وقت ظهورأمرنا لتطيب والدهتم وال ختبث .وأما ندامة قوم قد شكوا يف دين اهلل

عز وجل عىل ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال وال حاجة لنا يف صلة الشاكني».

أهن�ي إ َّيل ارتياب مجاع�ة منك�م يف الدين ،وما
وقال×كما يف غيب�ة الط�ويس« :172/إن�ه
َ

دخله�م من الش�ك واحلرية يف والة أموره�م ،فغمنا ذلك لكم ال لنا ،وس�اءنا فيكم ال فينا،

ألن اهلل معنا وال فاقة بنا إىل غريه ،واحلق معنا ،فلن يوحشنا من قعد عنا ،ونحن صنائع ربنا،
واخللق بعد صنائعنا».

تواتر رؤية اإلمام×في غيبته وتكذيب من ادعى السفارة
تقدم�ت رواي�ة الصدوق&الصحيحة يف كامل الدين«:516/2:حدثنا أبو حممد احلس�ن بن

أمحد املكتب ريض اهلل عنه قال :كنت بمدينة السلام يف الس�نة التي تويف فيها الش�يخ عيل بن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حممد السمري قدس اهلل روحه ،فحرضته قبل وفاته بأيام ،فأخرج إىل الناس توقيع ًا نسخته:

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا عيل بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما
بين�ك وبني س�تة أيام ،فامجع أمرك وال توص إىل أحد يق�وم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت
الغيب�ة التام�ة فال ظه�ور إال بعد إذن اهلل عز وج�ل ،وذلك بعد طول األمد وقس�وة القلوب
وامتلاء األرض جور ًا ،وس�يأيت ش�يعتي من يدعي املش�اهدة أال فمن ادعى املش�اهدة قبل
خروج الس�فياين والصيحة فهو كذاب مفرت ،وال ح�ول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .قال:

فنس�خنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده ،فلام كان اليوم الس�ادس عدنا إليه وهو جيود بنفسه،
فقي�ل ل�ه :من وصيك م�ن بعدك؟ فقال :هلل أمر ه�و بالغه .ومىض ريض اهلل عن�ه ،فهذا آخر

كالم سمع منه».

وتق�دم أن املنف�ي فيه هو ادعاء املش�اهدة أي الس�فارة واحلضور ،وليس الرؤي�ة بقرينة تعبري

املش�اهدة ،وبقرينة قوله×قبله« :وس�يأيت ش�يعتي من يدعي املش�اهدة.»..فاإلدعاء املحكوم

بكذبه هوالذي يأيت صاحبه الش�يعة فيخربهم بأنه يش�اهد اإلمام×وحيرضعنده ،وأنه س�فريه
وواس�طته اىل الن�اس ،وه�و ينطب�ق عىل من ادعى مقام الس�فارة ولو مل يس�مها س�فارة ،فيجب

رده وتكذيب�ه وال جي�وز القبول منه ،بل جيب فضحه بطلب املعجزة منه كام اخترب الش�يعة جعفر
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الكذاب واحلالج والشلمغاين ،وأشباههم ألهنم ورثة هؤالء املدعني.

فكل من ادعى مشاهدة اإلمام×يف غيبته الكربى وأنه كلفه بتبليغ أحد ولو شيئ ًا صغري ًا أو

كبري ًا ،فهو مد ٍع للسفارة وهو كذاب مفرت الجيوز تصديقه وال اتباعه.

أم�ا الذي يدعي أنه تشرف برؤيته×ورأى منه كرامة ،أو أمره بأمر أو عمل اليتعلق بمقام

السفارة ،وال يأيت الشيعة ويدعي مقام ًا وال سفارة ،فال جيب تكذيبه وال يصح ،بل جيب تصديقه
إذا متت فيه رشوط التصديق.

وق�د تواترت روايات مش�اهدته والترشف بلقائ�ه يف غيبته الكربى#من ع�دد من الثقات

األجالء العدول الساملي احلواس والفكر والدين ،وقد ظهر صدق عدد منهم بأدلة حسية.
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كذابون ادعوا السفارة والنيابة عن األئمة
مذهب أهل البيت^ ينفي الغلو واإلنحراف

^

كان مذه�ب أهل البيت^وم�ا زال ينف�ي عنه غلو الغالني ،نفي ًا َب ّت ًا ال لين فيه ،كام ينفي عنه

النقي عن الغلو والتقصري .وقد س�جلت مصادرنا
تقصري املقرصين ،ألنه يس�تند الوحي اإلهلي ّ

مواقف األئمة احلاس�م ممن ادعى هلم األلوهية ،أو أي نوع من الش�ـراكة مع اهلل تعاىل ،أو ادعى

هلم النبوة ،أو ادعى السفارة عنهم كذب ًا.

وأح�د أس�باب الغلو فيه�م^أن بعض الن�اس تبه�ره معجزاهتم× ،ويضي�ق عقله عن

عظمة اهلل تعاىل وعظمة عطائه ألوليائه ،ويس�ول له الش�يطان أن املخل�وق خالق ،فيزعم أن اهلل

حل يف اإلم�ام× ،ثم يدعي أن اإلمام َّ
تع�اىل َّ
ح�ل فيه! وقد ر َّد األئمة^ه�ذه اإلنحرافات،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وعلموا الناس العبودية املحضة هلل تعاىل.

َّ
ََ
مواقف األئمة^من الذين غل ْوا فيهم وأل ُهوهم
يف مناق�ب آل أيب طال�ب« :227/1:أن عب�د اهلل ب�ن س�بأ كان يدع�ي النب�وة ،ويزع�م أن

أمرياملؤمنني×ه�و اهلل ،فبل�غ ذل�ك أمرياملؤمنني×فدع�اه وس�أله ،فأق�ر بذل�ك وقال:

أنت هو ،فقال له :ويلك قد س�خر منك الش�يطان ،فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب! فلام

أبى حبسه واستتابه ثالثة أيام ،فأحرقه بالنار! «أي دخن عليه ليتوب».

وروي أن س�بعني رجل ً
ا من الزط أتوه×بع�د قتال أهل البرصة يدعونه إهل ًا بلس�اهنم،

وسجدوا له قال هلم :ويلكم ال تفعلوا إنام أنا خملوق مثلكم! فأبوا عليه فقال :فإن مل ترجعوا

عما قلت�م َّيف وتتوب�وا إىل اهلل ،ألقتلنكم ،قال :فأب�وا فخدَّ هلم أخاديد وأوقد ن�ار ًا ،فكان قنرب
حيمل الرجل بعد الرجل عىل منكبه فيقذفه يف النار ،ثم قال:
إين إذا أبصـرت أمر ًا منكرا

فحفَـرا
ثم احتفرت ُحفَـر ًا ُ

أوقدت نـار ًا ودعوت قنربا

رب خيطـم خط ًام منـكرا».
وقن ٌ

والصحيح أنه×حبس�هم وأتم عليهم احلجة ،واس�تتاهبم فلم يتوب�وا ،ثم حفر هلم حفرتني
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مثقوبتين على بعضهماَّ ،
ودخن عليه�م ،فلم يرجع�وا فأمر بقتله�م .وال صحة لق�ول من قال

أحرقه�م .كما قال ابن عبد الرب يف التمهي�د« :317/5:فاختذوه رب ًا وادعوه إهل� ًا وقالوا له :أنت
خالقن�ا ورازقنا ،فاس�تتاهبم واس�تأنى وتوعدهم ،فأقاموا عىل قوهلم ،فحف�ر هلم حفر ًا دخن

عليهم فيها طمع ًا يف رجوعهم فأبوا ،فحرقهم».

وكذل�ك كان موق�ف اإلمام جعف�ر الصادق× ،فقد تربأ ممن ادعى ل�ه الربوبية ولعنه ،ففي

رج�ال الطويس«:587/2:ع�ن أيب بصير ،ق�ال يل أب�و عبد اهلل :يا أب�ا حممد إبرأ مم�ن يزعم أنا
أرباب ،قلت :برئ اهلل منه ،قال :إبرأ ممن يزعم أنا أنبياء.قلت :برئ اهلل منه.

ويف أص�ل زي�د الزراد ،46/قال« :مل�ا ل َّبى أبو اخلط�اب بالكوفة ،وادعى يف أب�ى عبد اهلل ما

ادع�ى ،دخلت على أيب عبد اهلل×مع عبيد ب�ن زرارة ،فقلت له :جعلت ف�داك لقد ادعى

أبو اخلطاب وأصحابه فيك أمر ًا عظي ًام! إنه لبى :لبيتك جعفرلبيك معراج! وزعم أصحابه أن
أبا اخلطاب أرسي به إليك ،فلام هبط إىل األرض من ذلك دعا إليك ،ولذلك لبى بك! قال:

فرأي�ت أبا عبد اهلل×قد أرس�ل دمعته من محاليق عينيه ،وه�و يقول :يا رب برئت إليك مما
ادعى َّيف األجدع عبد بني أسد! خشع لك شعري وبرشى ،عبدٌ لك ابن عبد لك خاضع ذليل!
ث�م أط�رق س�اعة يف األرض كأن�ه يناج�ي ش�يئ ًا ،ثم رفع رأس�ه وه�و يق�ول :أجل أجل

راغم ،من رب�ه
خاش�ع ذليل لربه،
خاض�ع،
رب أعبده،
ٌ
عب�دٌ
ٌ
ٌ
خائف وج�ل .يل واهلل ٌّ
صاغ�ر ٌ
ٌ
ال أرشك به ش�يئ ًا! ماله أخزاه اهلل وأرعبه ،وال آمن روعته يوم القيامة ،ما كانت تلبية األنبياء

هكذا ،وال تلبية الرسل ،إنام لبت :بلبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك!

ثم قمنا من عنده فقال :يا زيد إنام قلت لك هذا ألس�تقر يف قربي .يا زيد ،أستر ذلك عن

األع�داء» .انته�ى .وقصده×أن ينتب�ه زيد الزراد لئال يس�تغل ذلك بنو العباس ضد الش�يعة

ويتهموهنم بعبادة أهل البيت^!

ويف ال�كايف« :225/8:عن مالك بن عطية :خرج إلينا أبو عبد اهلل×وهو مغضب ،فقال:

إين خرجت آنف ًا يف حاجة ،فتعرض يل بعض سودان املدينة فهتف يب :لبيك يا جعفر بن حممد
لبيك! فرجعت َع ْودي عىل بدئي إىل منزيل ،خائف ًا ذعر ًا مما قال ،حتى س�جدت يف مس�جدي
ل�ريب ،وعف�رت له وجهي ،وذلل�ت نفيس ،وبرئت إليه مما هتف يب! ولو أن عيس�ى بن مريم
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لص َّم ص ًام ال يسمع بعده أبد ًا ،وعمي عمى ال يبرص بعده أبد ًا ،وخرس
عدا ما قال اهلل فيه ،إذ ًا ُ

خرس ًا ال يتكلم بعد أبد ًا ،ثم قال :لعن اهلل أبا اخلطاب وقتله باحلديد».

ويف هامشه« :واستجيب دعاؤه×فيه ،ذكر الكيش أنه بعث عيسى بن موسى بن عيل بن

عب�د اهلل بن العباس ،وكان عامل املنصورعىل الكوفة إىل أيب اخلطاب وأصحابه ،ملا بلغه أهنم
قد أظهروا اإلباحات ،ودعوا الناس إىل نبوة أيب اخلطاب ،وأهنم جمتمعون يف املسجد ،لزموا

األساطنيُ ،ي ُرون الناس أهنم لزموها للعبادة!

وبعث إليهم رج ً
ال فقتلهم مجيع ًا ،فلم يفلت منهم إال رجل واحد أصابته جراحات فسقط

بني القتىل يعد فيهم ،فلام جنه الليل خرج من بينهم فتخلص ،وهو أبو س�لمة س�امل بن مكرم

اجلامل .وروي أهنم كانوا سبعني رجالً».

ويف رجال الطويس« :584/2:عن حنان بن سدير :كنت جالس ًا عند أيب عبد اهلل و ُميَسرِّ ٌ عنده،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ونح�ن يف س�نة ثمان وثالثني ومائ�ة ،فقال ميسر بياع الزط�ي :جعلت ف�داك عجبت لقوم

كان�وا يأت�ون معنا إىل هذا املوضع ،فانقطعت آثارهم وفني�ت آجاهلم .قال :ومن هم؟ قلت:
أبو اخلطاب وأصحابه ،وكان متكئ ًا فجلس فرفع إصبعه إىل السامء ،ثم قال :عىل أيب اخلطاب

لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،فأش�هد باهلل أنه كافر فاسق مرشك ،وأنه حيرش مع فرعون
يف أشد العذاب ،غدو ًا وعشي ًا ،ثم قال :أما واهلل إين أل ْن َف ُس عىل أجساد أصليت معه النار».

ويف مع�اين األخب�ار« :388/قي�ل ل�ه :إن أبا اخلط�اب يذكرعنك أنك قلت ل�ه :إذا عرفت

احل�ق فاعم�ل ما ش�ئت فق�ال× :لعن اهلل أب�ا اخلط�اب ،واهلل ما قل�ت له هك�ذا ،ولكني

قل�ت :إذا عرف�ت احل�ق فاعم�ل م�ا ش�ئت م�ن خير يقب�ل من�ك ،إن اهلل عز وج�ل يقول:
هَ َ
ً َ
َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َ ْ ُ ْ ىَ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ
َ
ً
م���ن ع ِم���ل ص حِالا ِم���ن ذ ك ٍ���ر أو أنث وه���و مؤ ِم
���ن فل ُن ْح ِي َي ّن ُ���ه َح َي���اة َط ِّي َب���ة َول َن ْج ِز َي ّ ُن ْ���م أ ْج َر ُه ْم
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
ْ ىَ
بأ ْح َس���ن َما َك ُانوا َي ْع َم ُل َ
ون .ويق�ول تبارك وتعاىلَ :م ْن َع ِمل َص حِالا ِم ْن ذ ك ٍ���ر أ ْو أنث َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً
فلنح ِيينه حياة ط ِيبة».
وكذل�ك كان موق�ف اإلم�ام الكاظ�م× ،ق�ال اب�ن املغيرة« :كنت عند أيب احلس�ن×

أن�ا وحييى بن عبد اهلل بن احلس�ن فقال حييى :جعلت فداك إهن�م يزعمون أنك تعلم الغيب؟
فق�ال :س�بحان اهلل س�بحان اهلل ،ض�ع يدك على رأيس ،ف�واهلل ما بقيت يف جس�دي ش�عرة
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وال يف رأيس إال قام�ت! ق�ال ث�م ق�ال :ال واهلل م�ا ه�ي إال وراث�ة ع�ن رس�ول اهلل ‘».
«رجال الطويس.»587/2:

وكذل�ك كان موق�ف اإلم�ام الرض�ا× :فف�ي معج�م رج�ال احلديث«:135/18:ق�ال

الكيش :428/قال نرص بن صباح :حممد بن الفرات كان بغدادي ًا ،حدثني احلسين بن احلسن

القمي قال :حدثني س�عد بن عبد اهلل قال :حدثني العبيدي عن يونس قال :قال أبو احلس�ن
عيل؟ فقلت :أبعده اهلل وأسحقه
الرضا× :يا يونس أما ترى إىل حممد بن الفرات وما يكذب َّ

وأشقاه .فقال :قد فعل اهلل ذلك به ،أذاقه اهلل حر احلديد كام أذاق من كان قبله ممن كذب علينا،
ِّ
لتحذر عنه أصحايب ،وتأمره�م بلعنه والرباءة منه ،فإن اهلل يربأ منه.
ي�ا يون�س إنام قلت ذلك
قال س�عد :وحدثني ابن العبيدي قال :حدثني أخي جعفر بن عيس�ى ،وعيل بن إسامعيل

امليثم�ي ،عن أيب احلس�ن الرضا×أنه ق�ال :آذاين حممد بن الف�رات ،آذاه اهلل وأذاقه اهلل حر
احلديد ،آذاين لعنه اهلل ما آذى أبو اخلطاب لعنه اهلل جعفر بن حممد× بمثله ،وما كذب علينا

خطايب مثل ما كذب حممد بن الفرات ،واهلل ما من أحد يكذب علينا إال ويذيقه اهلل حر احلديد.
قال حممد بن عيس�ى :فأخرباين وغريمها :أنه ما لبث حممد بن الفرات إال قليالً ،حتى قتله

إبراهيم بن شكلة أخبث قتلة ،فكان حممد بن الفرات يقول :إنه باب ،وإنه نبي وكان القاسم

اليقطيني وعيل بن حسكة القمي كذلك يدعيان ،لعنهام اهلل».

ويف اإلعتق�ادات للص�دوق« :99/كان الرضا×يقول يف دعائه :الله�م إين أبرأ إليك من

احل�ول والق�وة ،فال حول وال قوة إال بك .الله�م إين أبرأ إليك من الذي�ن ادعوا لنا ما ليس

لن�ا بحق .الله�م إين أب�رأ إليك م�ن الذين قالوا فين�ا ما مل نقله يف أنفس�نا .الله�م لك اخللق
ومن�ك األمر ،وإي�اك نعبد وإياك نس�تعني .اللهم أنت خالقن�ا وخالق آبائن�ا األولني وآبائنا

اآلخرين .الله�م ال تلي�ق الربوبية إال بك ،وال تصلح اإلهلية إال لك ،فالعن النصارى الذين

صغ�روا عظمت�ك ،والعن املضاهئين لقوهلم م�ن بريتك .اللهم إن�ا عبيدك وأبن�اء عبيدك،

ال نمل�ك ألنفس�نا رض ًا وال نفع� ًا ،وال موت ًا وال حيا ًة وال نش�ور ًا .اللهم من زعم أننا أرباب
فنح�ن إليك منه ب�راء ،ومن زعم أن إلينا اخللق وعلينا ال�رزق ،فنحن إليك منه براء ،كرباءة

عيس�ى م�ن النصارى .اللهم إنا مل ندعهم إىل ما يزعم�ون فال تؤاخذنا بام يقولون ،واغفر لنا
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ُّ
َ
َ َ ً َّ َ َ َ
ْ َ
َ ّ َ َ ْ َ ىَ ْ
ين َد ّياراِ ،إنك ِإ ْن تذ ْر ُه ْم ُي ِضلوا ِع َب َاد َك َوال َي ِل ُدوا
ض ِم َن الك ِاف ِر
ما يزعمون .ر ِب ال تذر عل األر ِ
َ ً َ َّ ً
اجرا كفارا».
ِإال ف ِ
وكذل�ك كان موق�ف اإلم�ام اهل�ادي× ،فف�ي رج�ال الط�ويس « :805/2:ق�ال نصر بن
الصب�اح :احلس�ن بن حممد املعروف باب�ن بابا ،وحممد بن نصري النميري ،وفارس بن حاتم

عيل بن حممد العسكري× .وذكر أبو حممد الفضل بن شاذان
القزويني ،لعن هؤالء الثالث َة ُّ

يف بعض كتبه أن من الكذابني املشهورين ابن بابا القمي.

قال سعد :حدثني العبيدي قال :كتب إيل العسكري×ابتدا ًء منه :أبرأ إىل اهلل من الفهري

واحلس�ن بن حممد ب�ن بابا القمي فابرأ منهما ،فإين حمذرك ومجيع م�وا َّيل ،وإين ألعنهام عليهام

لعنة اهلل ،مس�تأكلينْ يأكالن بنا الناس ،فتَّانينْ مؤذيينْ  ،آذامها اهلل وأركس�هام يف الفتنة ركس� ًا.
يزعم ابن بابا أين بعثته نبي ًا وأنه باب! عليه لعنة اهلل ،سخر منه الشيطان فأغواه ،فلعن اهلل من
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

قب�ل منه ذلك! يا حممد إن قدرت أن تش�دخ رأس�ه باحلجر فافعل ،فإن�ه قد آذاين ،آذاه اهلل يف

الدنيا واآلخرة .»...انتهى.

أقول :وهناك آخرون ادعوا يف األئمة×األلوهية أو احللول ،وكان هدف أكثرهم أن يصلوا

اىل ادعاء حلول روح النبي‘ واألئمة^فيهم ،أو حلول اهلل سبحانه فيهم!

وأغل�ب ه�ؤالء كان�وا ش�خصيات يف عرصه�م ،وبعضهم كان يس�اندهم خلف�اء أو وزراء.

وق�د بق�ي هذا اخل�ط التحريفي بعد وفاة اإلمام العس�كري وغيبة امله�دي× ،وأبرز املدعني:
الرشيعي أو الرسيعي ،والنصريي النمريي ،واحلالج ،والشلمغاين .وابن هالل الكرخي ،وابن

بالل ،وأبو بكر البغدادي ،وأبو دلف املجنون..

السريعي والنميري والكرخي والبغدادي والمجنون
قال الطويس&يف الغيبة« :397/ذكر املذمومني الذين ادعوا البابية والس�فارة كذب ًا وافرتا ًء

لعنهم اهلل :أوهلم املعروف بالرشيعي:أخربنا مجاعة عن أيب حممد التلعكربي ،عن أيب عيل حممد
بن مهام قال :كان الرشيعي يكنى بأيب حممد قال هارون :وأظن اسمه كان احلسن ،وكان من

أصحاب أيب احلسن عيل بن حممد ،ثم احلسن بن عيل بعده^ ،وهو أول من ادعى مقام ًا مل
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جيعل�ه اهلل فيه ،ومل يكن أه ً
ال له ،وكذب عىل اهلل وعىل حججه^ ،ونس�ب إليهم ما اليليق
هبم وما هم منه براء ،فلعنته الشيعة وتربأت منه ،وخرج توقيع اإلمام×بلعنه والرباءة منه.
ق�ال ه�ارون :ثم ظه�ر منه القول بالكف�ر واإلحلاد ،ق�ال :وكل هؤالء املدعين إنام يكون

كذهب�م أوالً على اإلم�ام وأهن�م وكالؤه ،فيدع�ون الضعف�ة هب�ذا الق�ول إىل مواالهت�م،

ث�م يرتق�ى األمر هب�م إىل ق�ول احلالجي�ة ،كام اش�تهر م�ن أيب جعف�ر الش�لمغاين ونظرائه!
عليهم مجيع ًا لعائن اهلل ترتى.

ومنه�م حممد بن نصري النمريي :قال اب�ن نوح :أخربنا أبو نرص هبة اهلل بن حممد قال :كان

حمم�د بن نصري النمريي من أصحاب أيب حممد احلس�ن بن عيل×فلام تويف أبو حممد ادعى
مقام أيب جعفر حممد بن عثامن ،أنه صاحب إمام الزمان ،وادعى له البابية ،وفضحه اهلل تعاىل

بام ظهر منه من اإلحلاد واجلهل و َل ْعن أيب جعفرحممد بن عثامن له ،وتربيه منه واحتجابه عنه،
وادعى ذلك األمر بعد الرشيعي.

قال أبو طالب األنباري :ملا ظهر حممد بن نصري بام ظهر لعنه أبو جعفر ريض اهلل عنه وتربأ

من�ه ،فبلغ�ه ذلك فقصد أبا جعفر ريض اهلل عنه ليعطف بقلب�ه عليه ،أو يعتذر إليه ،فلم يأذن
له وحجبه ورده خائب ًا.

وقال س�عد ب�ن عبد اهلل :كان حممد بن نصري النمريي يدعي أنه رس�ول نب�ي ،وأن عيل بن

حممد×أرس�له ،وكان يق�ول بالتناس�خ ،ويغل�و يف أيب احلس�ن×ويقول في�ه بالربوبية،
ويق�ول باإلباح�ة للمحارم وحتليل نكاح الرجال بعضهم بعض� ًا يف أدبارهم ويزعم أن ذلك

من التواضع واإلخبات والتذلل يف املفعول به ،وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات،
وأن اهلل عز وجل ال حيرم شيئ ًا من ذلك!

وكان حممد بن موس�ى بن احلس�ن بن الفرات يقوي أس�بابه ويعضده! أخربين بذلك عن

حمم�د بن نصري أب�و زكريا حييى بن عبد الرمحن بن خاقان ،أن�ه رآه عيان ًا وغالم له عىل ظهره
قال :فلقيته فعاتبته عىل ذلك ،فقال :إن هذا من اللذات وهو من التواضع هلل وترك التجرب!

ق�ال س�عد فلام اعتل حمم�د بن نصري العلة التي ت�ويف فيها ،قيل له وهو مثقل اللس�ان :ملن

ه�ذا األمر من بعدك؟ فقال بلس�ان ضعيف ملجلج :أمحد ،فل�م يدروا من هو فافرتقوا بعده
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ثالث فرق ،قالت فرقة :إنه أمحد ابنه ،وفرقة قالت :هو أمحد بن حممد بن موسى بن الفرات،
وفرقة قالت :إنه أمحد بن أيب احلسني بن بشـر بن يزيد ،فتفرقوا ،فال يرجعون إىل شئ!

ومنه�م أمح�د بن هلال الكرخي :قال أبو عيل ب�ن مهام:كان أمحد بن هلال من أصحاب

أيب حممد× ،فاجتمعت الش�يعة عىل وكالة حممد بن عثامن ريض اهلل عنه بنص احلس�ن×

يف حياته ،وملا مىض احلس�ن قالت الش�يعة اجلامعة له :أال تقبل أمر أيب جعفر حممد بن عثامن
وترجع إليه وقد نص عليه اإلمام املفرتض الطاعة؟ فقال هلم :مل أسمعه ينص عليه بالوكالة،

وليس أنكر أباه يعني عثامن بن س�عيد ،فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فال

أجرس عليه .فقالوا :قد س�معه غريك فقال :أنتم وما س�معتم ووقف عىل أيب جعفر ،فلعنوه
وتربؤا منه ثم ظهر التوقيع عىل يد أيب القاسم بن روح بلعنه والرباءة منه ،يف مجلة من لعن!

ومنه�م أب�و طاه�ر حمم�د ب�ن علي ب�ن بلال :وقصت�ه معروف�ة فيما ج�رى بين�ه وبين

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أيب جعفر حممد بن عثامن العمري نرض اهلل وجهه ،ومتسكه باألموال التي كانت عنده لإلمام
وامتناع�ه من تس�ليمها ،وادعائه أنه الوكيل حتى تربأت اجلامع�ة منه ولعنوه ،وخرج فيه من

صاحب الزمان×ما هو معروف.

وحك�ى أب�و غالب ال�زراري ق�ال :حدثني أبو احلس�ن حممد ب�ن حممد بن حيي�ى املعاذي

ق�ال :كان رج�ل م�ن أصحابن�ا ق�د انض�وى إىل أيب طاهر ب�ن بالل بعدم�ا وقع�ت الفرقة،
ثم إنه رجع عن ذلك وصار يف مجلتنا فسألناه عن السبب ،قال :كنت عند أيب طاهر بن بالل
يوم� ًا وعن�ده أخ�وه أب�و الطيب واب�ن حرز ومجاع�ة م�ن أصحاب�ه ،إذ دخل الغلام فقال:
أب�و جعفر العم�ري عىل الباب ،ففزعت اجلامع�ة لذلك وأنكرته للح�ال التي كانت جرت،

وق�ال :يدخ�ل ،فدخل أبو جعف�ر ريض اهلل عنه فقام له أبو طاه�ر واجلامعة وجلس يف صدر
املجلس ،وجلس أبو طاهر كاجلالس بني يديه ،فأمهلهم إىل أن س�كتوا .ثم قال :يا أبا طاهر

نش�دتك اهلل أو نش�دتك باهلل أمل يأم�رك صاح�ب الزمان×بحمل ما عندك م�ن املال إ َّيل؟

فقال :اللهم نعم.

فنهض أبو جعفر ريض اهلل عنه منرصف ًا ،ووقعت عىل القوم سكتة ،فلام جتلت عنهم قال له

أخوه أبو الطيب :من أين رأيت صاحب الزمان؟ فقال أبو طاهر :أدخلني أبو جعفر ريض اهلل عنه
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إىل بع�ض دوره ،ف�أرشف عيل م�ن علو داره ،فأمرين بحمل ما عندي م�ن املال إليه ،فقال له

أبو الطيب :ومن أين علمت أنه صاحب الزمان؟ قال :قد وقع عيل من اهليبة له ودخلني من

الرعب منه ما علمت أنه صاحب الزمان ،فكان هذا سبب انقطاعي عنه ».

ويف اإلحتج�اج« :289/2:وكذل�ك كان حمم�د بن نصير النمريي من أصح�اب أيب حممد

احلسن× ،فلام تويف ادعى البابية لصاحب الزمان ،ففضحه اهلل تعاىل بام ظهر منه من اإلحلاد

والغل�و والتناس�خ ،وكان يدع�ي أنه رس�ول نبي أرس�له عيل بن حممد×ويق�ول باإلباحة

للمح�ارم .وكان أيض� ًا م�ن مجلة الغلاة أمحد بن هلال الكرخي وقد كان م�ن قبل يف عدد
أصح�اب أيب حمم�د× ،ثم تغري عام كان عليه وأنكر بابية أيب جعفر حممد بن عثامن ،فخرج
التوقيع بلعنه من قبل صاحب األمر والزمان وبالرباءة منه ،يف مجلة من لعن وتربأ منه ،وكذا

كان أبو طاهر حممد بن عيل بن بالل ،واحلسني بن منصور احلالج ،وحممد بن عيل الشلمغاين
املع�روف باب�ن أيب العزاقري ،لعنهم اهلل ،فخرج التوقيع بلعنه�م والرباءة منهم مجيع ًا عىل يد
وعرفك اهلل اخلري كله
عرف أطال اهلل بقاك َّ
الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح& ،ونسختهِّ :
وختم به عملك ،من تثق بدينه وتس�كن إىل نيته ،من إخواننا أدام اهلل سعادهتم :بأن حممد بن

عيل املعروف بالش�لمغاين عجل اهلل له النقمة وال أمهله ،قد ارتد عن اإلسالم وفارقه وأحلد
يف دي�ن اهلل ،وادع�ى ماكفر معه باخلالق ج�ل وتعاىل ،وافرتى كذب ًا وزور ًا ،وق�ال هبتان ًا وإث ًام

عظيم ًا ،ك�ذب العادلون باهلل وضلوا ضالال بعي�د ًا وخرسوا خرسان ًا مبين� ًا ،وأنا برئنا إىل اهلل
تع�اىل وإىل رس�وله صلوات اهلل عليه وسلامه ورمحت�ه وبركاته ،منه ولعن�اه ،عليه لعاين اهلل

تترى يف الظاه�ر منا والباطن ،يف الرس واجلهر ،ويف كل وقت ،وعىل كل حال ،وعىل كل من
شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام عىل توليه بعده .أعلمهم توالك اهلل أننا يف التوقي واملحاذرة

من�ه على مثل ماكن�ا عليه ممن تقدمه م�ن نظرائه م�ن :الرسيعي والنمريي واهللايل والباليل
وغريه�م ،وع�ادة اهلل جل ثناؤه م�ع ذلك قبله وبع�ده عندنا مجيل�ة ،وبه نثق وإياه نس�تعني،

وهو حسبنا يف كل أمورنا ونعم الوكيل».

ويف مقاالت اإلسلاميني« :7/أصحاب الرشيعي يزعمون أن اهلل حل يف مخس�ة أشخاص:

يف النب�ي ويف علي ويف احلس�ن ويف احلسين ويف فاطم�ة ،فه�ؤالء آهلة عنده�م وليس يطعن
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أصح�اب الرشيعي عىل النب�ي وال يقولون عنه ما حكيناه عن الصن�ف الذي ذكرناه قبلهم.

وقالوا :هلذه األشخاص اخلمسة التي حل فيها اإلله مخسة أضداد ،فاألضداد أبو بكر وعمر
وعثامن ومعاوية وعمرو بن العاص.

وافرتقوا يف األضداد عىل مقالتني :فزعم بعضهم أن األضداد حممودة ،ألنه اليعرف فضل

األشخاص اخلمسة إال بأضدادها ،فهي حممودة من هذا الوجه!

وزعم بعضهم أن األضداد مذمومة وأهنا ال حتمد بحال من األحوال.

وحكي أن الرشيعي كان يزعم أن البارئ جل جالله حيل فيه ،وحكي أن فرقة من الرافضة

يقال هلم النمريية أصحاب النمريي ،يقولون أن البارئ كان حاالً يف النمريي».انتهى.

ويف معج�م رجال احلديث للس�يد اخلوئي« :317/18:حممد بن نصير النمريي :قال الكيش

« :»383قال أبو عمرو :وقالت فرقة بنبوة حممد بن نصري الفهري النمريي ،وذلك أنه ادعى
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أن�ه نبي رس�ول وأن علي بن حمم�د العسكري×أرس�له!»وكان يقول بالتناس�خ والغلو يف

أيب احلسن×ويقول فيه بالربوبية ،ويقول بإباحة املحارم...اىل آخر ما يف غيبة الطويس.398/

ويف الذريعة« :268/3:تاريخ العلويني ،تأليف حممد أمني بن عيل غالب بن س�ليامن آقا بن

إبراهي�م آق�ا ،املنتهي نس�به عىل ما ذكره املؤل�ف يف الكتاب إىل يعرب ب�ن قحطان ،وذكر أن

العلويني القاطنني يف سواحل بحر الشام يف عدة بالد وعاصمتهم الالذقية ،وهم أتباع حممد
بن نصري النمريي ،كلهم شيعة اثنا عرشية معتقدون بإمامة احلجة بن احلسن العسكري×،
وإنما ينك�رون نيابة الن�واب األربعة ويكذبوهن�م ويقول�ون إن باب اإلمام العس�كري كان
الس�يد أبا ش�عيب حممد بن نصري البرصي النمريي ،وبعده أبو حممد عبد اهلل بن حممد احلنان

اجلنبالين ،املولود سنة235واملتوىف سنة ،287واليه تنسب الطريقة اجلنبالنية ،وبعده تلميذه

الس�يد حسني بن محدان اخلصيبي املولود س�نة 260واملتوىف سنة ،346كان يسكن جنبالن،
ثم رحل إىل حلب وهبا ألف اهلداية الكربى حلاكمها سيف الدولة بن محدان ،وكان له وكالء

منهم الس�يد عيل اجلرسي وكيله يف بغداد .أق�ول :تظهر احلقائق بالرجوع إىل ترمجة حممد بن
نصري واحلسني بن محدان ،يف كتب الغيبة وكتب رجالنا» .انتهى.

هذا ،وجتد أخبار حممد بن نصري وغلو أتباعه فيه يف كتاب اهلداية الكربى للحسين بن محدان
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اخلصيب�ي .وق�د خل�ط الس�معاين يف األنس�اب « »498/5بين النصيري وبني عبد اهلل بن س�بأ،

مع أن الفرق بينهام أكثر من قرنني!

ومنه�م أمحد ب�ن هالل العربتائي :قال الطويس&يف الغيب�ة« :351/روى حممد بن يعقوب

ق�ال :خرج إىل العمري يف توقي�ع طويل اخترصناه :ونحن نربأ إىل اهلل تعاىل من ابن هالل ال
رمح�ه اهلل ومم�ن اليربأ منه فأ ْع ِلم اإلس�حاقي وأهل بل�ده مما أعلمناك من ح�ال هذا الفاجر،
ومجيع من كان سألك ويسألك عنه .ومنهم أبو طاهر حممد بن عيل بن بالل ،وغريهم ،مما ال

نطول بذكرهم ،ألن ذلك مشهور موجود يف الكتب».

ابن حسكة وابن حاتم وفارس والسمهري وأبو الزرقاء..
يظه�ر م�ن مصادرنا أن بعض ه�ؤالء املضلني كانوا متأثرين بالفلس�فة املجوس�ية يف احللول،

فق�د ذك�روا أن الرسيع�ي كان أب�رز تالمي�ذ أس�تاذه اب�ن حس�كة القم�ي ،وكان دينه�م الكفر

برسول اهلل‘وتأليه األئمة^ ،وادعاء أن اهلل تعاىل حل فيهم!

وال ب�د أن تكون نس�بة القمي لوج�وده فرتة من عمره يف قم ،فقد كان أه�ل قم يخُ رجون منها

املنحرفني.

ق�ال املحق�ق البح�راين يف احلدائ�ق الن�ارضة« :12/1:ورد يف مجل�ة من األخب�ار التي رواها

ثق�ة االسلام يف جامعه الكايف وغيره يف غريه ،وإىل حتذيرهم الش�يعة ع�ن مداخلة كل من
أظهرالب�دع وأمرهم بمجانبتهم ،وتعريفهم هلم بأعياهنم ،كما عرفت فيام تلونا من األخبار.
وم�ن ذل�ك أيض ًا ما خ�رج عن األئمة املتأخري�ن صلوات اهلل عليهم أمجعين ،يف لعن مجاعة
مم�ن كان�وا كذلك ،كفارس بن حاتم القزويني ،واحلس�ن بن حممد ب�ن بابا ،وحممد بن نصري
النمريي ،وأيب طاهر حممد بن عيل بن بالل ،وأمحد بن هالل ،واحلسين بن منصور احلالج،
وابن أيب العزاقر ،وأيب دلف ،ومجع كثري ممن يتس�مى بالش�يعة ،ويظهر املقاالت الش�نيعة من

الغلو واإلباحات والتناس�خ ونحوها .وق�د خرجت يف لعنهم التوقيعات عنهم^يف مجيع
األماكن والرباءة منهم .وقد ذكر الش�يخ+يف كتاب الغيبة مجع ًا من هؤالء ،وأورد الكيش
أخبار ًا فيام أحدثوا ،وما خرج فيهم من التوقيعات لذلك ».
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ويف رجال الكيش ،804/2:ملخص ًا« :قال نرص بن الصباح :إن احلسني بن عيل اخلواتيمي

كان غالي� ًا ملعون ًا ،وكان أدرك الرضا× .قال نرص بن الصباح:احلس�ن بن حممد املعروف
عيل بن
باب�ن بابا ،وحممد بن نصير النمريي ،وفارس بن حاتم القزويني ،لعن هؤالء الثالث َة ُّ

حممد العسكري×».

وذك�ر أبو حممد الفضل بن ش�اذان يف بعض كتبه أن من الكذابني املش�هورين ابن بابا القمي.

قال س�عد:حدثني العبيدي قال «:كتب إيل العسكري×ابتدا ًء منه :أبر ُأ إىل اهلل من الفهري،
واحلس�ن بن حممد ب�ن بابا القمي فابر ْأ منهما ،فإين حمذرك ومجيع م�وا َّيل ،وأين ألعنهام عليهام

لعنة اهلل ،مس�تأكلني يأكالن بنا الناس ،فتانني مؤذيني آذامها اهلل ،وأركس�هام يف الفتنة ركس� ًا.
يزع�م اب�ن بابا أين بعثت�ه نبي ًا وأنه باب ،عليه لعنة اهلل ،س�خر منه الش�يطان فأغواه ،فلعن اهلل

من قبل منه ذلك ،يا حممد إن قدرت أن تش�دخ رأس�ه باحلجر فافعل ،فإنه قد آذاين ،آذاه اهلل
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف الدنيا واآلخرة ».

قال أبو عمرو« :وقالت فرقة بنبوة حممد بن نصري النمريي ،وذلك أنه ادعى أنه نبي رسول،

وأن عيل بن حممد العسكري ×أرسله ،وكان يقول بالتناسخ والغلو يف أيب احلسن×...

قال نرص بن الصباح :موسى السواق له أصحاب علياوية «مغالون من عال يعلو» يقعون يف
حممد رسول اهلل‘».

وعيل بن حس�کة احلَ ّوار قمي ،کان أس�تاذ القاس�م الش�عراين الیقطیني .و ابن بابا ،و حممد بن

موسی الرشیعي ،کانا من تالمذة عيل بن حسکة ،ملعونون لعنهم اهلل.

وذكر الفضل بن ش�اذان يف بعض كتبه أن من الكذابني املش�هورين عيل بن حس�كة .قال نرص

بن الصباح« :العباس بن صدقة ،وأبو العباس الطرناين ،وأبو عبد اهلل الكندي املعروف بشاه
رئيس ،كانوا من الغالة الكبار امللعونني.

حدثني موسى بن جعفر بن وهب ..كتب عروة إىل أيب احلسن×يف أمر فارس بن حاتم،

فكتب :كذبوه وهتكوه أبعد اهلل وأخزاه ،فهو كاذب يف مجيع ما يدعي ويصف ،ولكن صونوا

أنفس�كم ع�ن اخلوض وال�كالم يف ذلك ،وتوقوا مش�اورته وال جتعلوا له الس�بيل إىل طلب

الرش ،كفانا اهلل مؤنته ومؤنة من كان مثله»...
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وذكر الفضل بن ش�اذان يف بعض كتبه أن من الكذابني املشهورين« :الفاجر فارس بن حاتم

القزويني ...حدثني حممد بن عيس�ى بن عبيد ،أن أبا احلسن العسكري× أمر بقتل فارس

بن حاتم القزويني ،وضمن ملن قتله اجلنة فقتله جنيد.وكان فارس فتان ًا يفتن الناس ،ويدعو

إىل البدعة ،فخرج من أيب احلسن×هذا فارس لعنه اهلل يعمل من قبيل فتان ًا داعي ًا إىل البدعة

ودمه هدر لكل من قتله ،فمن هذا الذي يرحيني منه ويقتله ،وأنا ضامن له عىل اهلل اجلنة» ...
إسحاق األنباري قال« :قال يل أبو جعفر الثاين× :ما فعل أبو السمهري لعنه اهلل ،يكذب

علين�ا ،ويزع�م أنه وابن أيب الزرقاء دعاة إلينا ،أش�هدكم أين أتربأ إىل اهلل عز وجل منهام ،إهنام

فتانان ملعونان» ..

ومنه�م أبو بكر البغ�دادي :قال الطويس&يف الغيبة« :ذكر أم�ر أيب بكر البغدادي :ابن أخ

الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري ،وأيب دلف املجنون.

أخربين الش�يخ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن ،عن أيب احلس�ن عيل بن بالل املهلبي،

قال :س�معت أبا القاس�م جعفر بن حممد بن قولويه يقول :أما أبو دلف الكاتب ال حا َّطه اهلل
فكنا نعرفه ملحد ًا ثم أظهر الغلو ،ثم جن وسلسل ،ثم صار مفوض ًا .وما عرفناه قط إذا حرض

يف مشهد إال استخف به ،وال عرفته الشيعة إال مدة يسرية ،واجلامعة تتربأ منه وممن يومي إليه
وينمس به .وقد كنا وجهنا إىل أيب بكر البغدادي ملا ادعى له هذا ما ادعاه فأنكر ذلك وحلف

عليه ،فقبلنا ذلك منه ،فلام دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوىص إليه ،مل نش�ك أنه
على مذهبه فلعناه وبرئن�ا منه ،ألن عندنا أن كل من ادعى األمر بعد الس�مري&فهو كافر

منمس ضال مضل .وباهلل التوفيق.

وذك�ر أب�و عم�رو حممد بن حممد بن نرص الس�كري ،ق�ال« :ملا قدم ابن حممد بن احلس�ن بن

الوليد القمي من قبل أبيه واجلامعة عىل أيب بكر البغدادي وسألوه عن األمر الذي حكي فيه
م�ن النياب�ة ،أنكر ذلك ،وقال :ليس إيل من هذا ش�ئ ،وعرض عليه م�ال فأبى ،وقال :حمرم

عيل آخذ شئ منه ،فإنه ليس إ َّيل من هذا األمر شئ ،وال ادعيت شيئ ًا من هذا ،وكنت حارض ًا

ملخاطبته إياه بالبرصة».

ومنه�م أبو دل�ف املجنون :قال الطويس يف الغيبة« :413/وذك�ر ابن عياش قال :اجتمعت
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يوم ًا مع أيب دلف ،فأخذنا يف ذكر أيب بكر البغدادي ،فقال يل :تعلم من أين كان فضل سيدنا

الش�يخ قدس اهلل روحه وقدس به عىل أيب القاس�م احلسين بن روح وعلى غريه؟فقلت له:
ما أعرف .قال :ألن أبا جعفر حممد بن عثامن قدم إسمه عىل إسمه يف وصيته .قال فقلت له:

فاملنصور إذ ًا أفضل من موالنا أيب احلسن موسى×! قال :وكيف؟ قلت :ألن الصادق×
قدم إسمه عىل إسمه يف الوصية! فقال يل :أنت تتعصب عىل سيدنا وتعاديه! فقلت :واخللق
كلهم تعادي أبا بكر البغدادي وتتعصب عليه غريك وحدك ،وكدنا نتقاتل ونأخذ باألزياق!

وأم�ر أيب بك�ر البغدادي يف قل�ة العلم واملروة أش�هر ،وجنون أيب دلف أكث�ر من أن حيىص،
النشغل كتابنا بذلك وال نطول بذكره .وذكر ابن نوح طرف ًا من ذلك».

َ ّ
الحالج  -الحسين بن منصور
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

 .1اتفق عامة املؤرخني وفقهاء املذاهب عىل أن احلالج ادعى ادعاءات كبرية خرج هبا عن ملة

اإلسالم ،فقد ادعى أنه وكيل اإلمام املهدي× ،ثم ادعى األلوهية «اإلثنا عرشية للحر العاميل»52/

وم�ع ذلك فقد تبناه بعض الصوفية ،وبعض أهل العرف�ان .وتبناه الباحثون الغربيون ومن تأثر

هبم ،وضخموا شخصيته!

 .2وقد اتفق عامة فقهائنا عىل ذمه ،وعدوه من الذين صدرالتوقيع من اإلمام املهدي×بلعنه

والبراءة منه .وذكره الش�يخ الط�ويس&يف الغيبة ،401/حتت عنوان «املذمومين الذين ادعوا
البابية والسفارة كذب ًا وافرتاء لعنهم اهلل» قال:

«ومنه�م احلسين بن منصور احلالج :أخربنا احلسين ب�ن إبراهيم ،ع�ن أيب العباس أمحد

ب�ن عيل ب�ن نوح ،عن أيب نرص هب�ة اهلل بن حممد الكات�ب ابن بنت أم كلث�وم بنت أيب جعفر
العم�ري ،ق�ال :ملا أراد اهلل تعاىل أن يكش�ف أمر احلالج ويظهر فضيحت�ه وخيزيه ،وقع له أن

أبا س�هل إسماعيل بن عيل النوبختي ريض اهلل عنه ،ممن جتوزعليه خمرقت�ه وتتم عليه حيلته،
فوجه إليه يس�تدعيه وظن أن أبا س�هل كغريه من الضعفاء يف ه�ذا األمر بفرط جهله ،وقدر

أن يس�تجره إليه فيتمخرق به ،ويتشوف بانقياده عىل غريه فيستتب له ما قصد إليه من احليلة
والبهرج�ة على الضعف�ة ،لقدر أيب س�هل يف أنفس الن�اس ،وحمله من العل�م واألدب أيض ًا
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عندهم ،ويقول له يف مراس�لته إياه :إين وكيل صاحب الزمان× -وهبذا أوالً كان يس�تجر
اجلهال ثم يعلو منه إىل غريه -وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ماتريده من النرصة لك لتقوي

نفس�ك وال ترتاب هبذا األمر .فأرس�ل إليه أبو سهل ريض اهلل عنه يقول له :إين أسألك أمر ًا

خي�ف مثله عليك يف جن�ب ما ظهر عىل يديك من الدالئ�ل والرباهني ،وهو أين رجل
يسير ًا
ُّ
أح�ب اجلواري وأصب�و إليه�ن ،ويل منهن عدة أحتظاهن والش�يب يبعدين عنه�ن ،وأحتاج

أن أخضبه يف كل مجعة ،وأحتمل منه مش�قة ش�ديدة ألسترعنهن ذلك ،وإال انكش�ف أمري

عندهن ،فصار القرب بعد ًا والوصال هجر ًا ،وأريد أن تغنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته،
وجتع�ل حليتي س�وداء ،ف�إين طوع يدي�ك ،وصائر إلي�ك ،وقائل بقول�ك وداع إىل مذهبك،
مع ما يل يف ذلك من البصرية ولك من املعونة!

فلام س�مع ذلك احلالج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ يف مراس�لته ،وجهل يف اخلروج

إليه بمذهبه ،وأمسك عنه ومل يرد إليه جواب ًا ومل يرسل إليه رسوالً ،وصريه أبو سهل ريض اهلل

وش�هر أمره عند الصغير والكبري ،وكان هذا
عن�ه أحدوث�ة وضحكة ُي َطنَّز به عند كل أحد،
َّ
الفعل سبب ًا لكشف أمره ،وتنفري اجلامعة عنه.

وأخبرين مجاعة عن أيب عبد اهلل احلسين بن عيل بن احلسين بن موس�ى ب�ن بابويه أن ابن

احلالج صار إىل قم ،وكاتب قرابة أيب احلس�ن يس�تدعيه ويس�تدعي أبا احلسن أيض ًا ويقول:

أن�ا رس�ول اإلم�ام ووكيله .قال :فلما وقعت املكاتبة يف ي�د أيب ريض اهلل عن�ه خرقها ،وقال
ملوصله�ا إلي�ه :ما أفرغك للجهاالت! فق�ال له الرجل -وأظن أنه قال إن�ه ابن عمته أو ابن

عم�ه -ف�إن الرجل قد اس�تدعانا فلم خرقت مكاتبت�ه ،وضحكوا منه وهزئ�وا به ،ثم هنض
إىل دكان�ه ومع�ه مجاعة م�ن أصحابه وغلامنه .ق�ال :فلام دخل إىل الدار الت�ي كان فيها دكانه

هنض له من كان هناك جالس� ًا غري رجل رآه جالس� ًا يف املوضع فلم ينهض له ومل يعرفه أيب،
فلام جلس وأخرج حس�ابه ودواته كام يكون التجار ،أقبل عىل بعض من كان حارض ًا فس�أله

عنه فأخربه ،فس�معه الرجل يس�أل عنه فأقبل عليه وقال له :تسأل عني وأنا حارض؟ فقال له

أيب :أكربت�ك أهي�ا الرجل وأعظمت قدرك أن أس�ألك فقال له :خترق رقعتي وأنا أش�اهدك

خترقها؟ فقال له أيب :فأنت الرجل إذ ًا! ثم قال :يا غالم برجله وبقفاه ،فخرج من الدارالعدو
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هلل ولرس�وله‘ ،ث�م قال له :أتدعي املعجزات عليك لعن�ة اهلل ،أو كام قال! فأخرج بقفاه،

فام رأيناه بعدها بقم»!

 .3وق�د ادع�ى احلالج حل�ول األئمة^يف وكي�ل اإلمام حممد ب�ن عثامن ال َع ْم�ري ،مقدمة

الدع�اء احلل�ول فيه ،فنهى العمري ابنت�ه أن تلتقي مع امرأة تعتقد بذلك من بني بس�طام فقال:

«ي�ا بني�ة إياك أن متيض إىل ه�ذه املرأة بعدما ج�رى منها ،وال تقبيل هلا رقع�ة إن كاتبتك ،وال

كفر باهلل تعاىل وإحل�اد ،قد أحكمه هذا
رس�والً إن أنفذت�ه إلي�ك وال تلقيها بعد قوهلا ،فه�ذا ٌ
الرج�ل امللعون يف قلوب هؤالء الق�وم ،ليجعله طريق ًا إىل أن يقول هلم :بأن اهلل تعاىل احتد به
وحل فيه ،كام يقول النصارى يف املسيح×! ويعدو إىل قول احلالج لعنه اهلل»« .الغيبة.»405/

وسيأيت ذلك يف ترمجة الشلمغاين.

وقال املفيد يف تصحيح اعتقادات اإلمامية« :134/واحلالجية رضب من أصحاب التصوف،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وهم أصحاب اإلباحة والقول باحللول ،ومل يكن احلالج يتخصص بإظهار التشيع ،وإن كان

ظاهر أمره التصوف ،وهم قوم ملحدة وزنادقة يموهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم ،ويدعون

للحلاج األباطي�ل ،وجي�رون يف ذل�ك جمرى املج�وس يف دعواه�م لزرادش�ت املعجزات،
وجم�رى النص�ارى يف دعواهم لرهباهن�م اآليات والبينات ،واملج�وس والنصارى أقرب إىل

العمل بالعبادات منهم ،وهم أبعد من الرشائع والعمل هبا من النصارى واملجوس».

ويف احلدائ�ق الن�ارضة« :12/1:ومن ذلك أيض ًا ما خرج ع�ن األئمة املتأخرين صلوات اهلل

عليه�م أمجعين يف لع�ن مجاعة ممن كان�وا كذلك ،كفارس ب�ن حاتم القزويني ،واحلس�ن بن

حمم�د بن بابا ،وحممد بن نصري النمريي ،وأيب طاهر حممد بن عيل بن بالل ،وأمحد بن هالل،
واحلسين بن منصور احلالج ،وابن أيب العزاقر ،وأيب دلف ،ومجع كثري ممن يتس�مى بالشيعة،

ويظهر املقاالت الش�نيعة ،من الغلو واإلباحات والتناس�خ ونحوها ،وقد خرجت يف لعنهم
التوقيعات عنهم^يف مجيع األماكن والرباءة منهم».

ويف :اإلثن�ا عرشي�ة للح�ر العاملي« :180/وقد قال يف بعض كالمه :س�بحاين س�بحاين ما

أعظم شاين! وقال :ليس يف جبتي سوى اهلل! فانظر إىل من هذا كالمه وهذه دعواه واعتقاده،
الذي هو أعظم الكفر واإلحلاد! وال سبيل إىل تأويله وال رضورة له إىل إطالقه ،لو كان يريد
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به خالف ظاهره ال ما هو نص فيه...

وليت ش�عري كيف تعَّي�نَّ تأويل هذا الكفر واإلحلاد وأمثاله م�ن أقواهلم وأفعاهلم؟! ولو

فت�ح ه�ذا الباب مل�ا أمكن احلكم بارت�داد أحد وال فس�قه وال ثبوت حد علي�ه وال مال وال

قصاص! فإن باب التأويل واسع وذلك يستلزم بطالن الشـريعة وهدمها .والتأويل إنام يلزم

إذا عارضه من كالم ذلك القائل ما هو رصيح يف املخالفة».

 .4كتب�ت مص�ادر التاريخ جملد ًا من قص�ص احلالج وأقواله ومكذوبات أتباع�ه .أما ما كتبه

املس�تغربون حوله يف عصـرنا من رس�ائل جامعية ومقاالت وبحوث ،عن عرفانه ،وعش�قه هلل

تعاىل ،وظالمته ومأساته ،فيبلغ أضعاف ذلك!

وق�د أرخ ل�ه الطربي فق�ال« :255/8:ثم دخلت س�نة إحدى وثلاث مائة...وفيها أحرض

دار الوزي�ر علي بن عيس�ى رجل ذكر أن�ه يعرف باحللاج ويكنى أبا حممد ،مش�عوذ ،ومعه

صاحب له ،سمعت مجاعة من الناس يزعمون أنه يدعي الربوبية ،فصلب هو وصاحبه ثالثة

أي�ام ،كل ي�وم من ذلك من أوله إىل انتصافه ،ث�م ينزل هبام فيؤمر هبام إىل احلبس ،فحبس مدة
طويلة فافتتن به مجاعة ،منهم نصـر القشوري وغريه ،إىل أن ضج الناس ودعوا عىل من يعيبه

وفحش أمره ،وأخرج من احلبس فقطعت يداه ورجاله ،ثم رضبت عنقه ،ثم أحرق بالنار».
ويف أنساب السمعاين« :292/2:احلالج :بفتح احلاء املهملة وتشديد الالم ألف ،هذه النسبة

إىل حلج القطن ،واملش�هور هبا أبو مغيث احلسين بن منصور احلالج ...وكان جده جموس�ي ًا
إس�مه حممي من أهل بيضاء فارس ،نش�أ احلسين بواسط وقيل بتستر ،وقدم بغداد فخالط

الصوفي�ة وصحب من مش�يختهم اجلنيد بن حممد ،وأبا احلسين الن�وري ،وعمرو بن عثامن

املكي...وتلمذ لس�هل بن عبد اهلل س�نني ،ثم صعد إىل بغداد وكان باألوقات يلبس املسوح،
وباألوق�ات يميش بخرقتني مص َّبغ ،ويلبس بأوق�ات الدراعة والعاممة ،ويميش بالقباء أيض ًا

عىل زي اجلند.

وأول ما سافر من تسرت إىل البرصة كان له ثامن عرشة سنة ،ثم خرج بخرقتني إىل عمرو بن

عثامن املكي ،وإىل اجلنيد بن حممد ،وأقام مع عمرو بن عثامن ثامنية عرش شهر ًا ...ثم رجع إىل
بغداد مع مجاعة من الفقراء ،ثم عاد إىل مكة وجاور س�نة ،ورجع إىل بغداد وقصد اجلنيد...
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ورج�ع إىل تستر وأقام نحو س�نة ،ووقع له عند الن�اس قبول عظيم ،حتى حس�ده مجيع من
يف وقت�ه ،ومل ي�زل عمرو بن عثامن يكتب يف أمره إىل خوزس�تان ،ويتكل�م فيه بالعظائم حتى

َح ِ
�ر َد «أي غض�ب احلالج» ورمى بثياب الصوفية ولبس قباء ،وأخ�ذ يف صحبة أبناء الدنيا،

ثم خرج وغاب عنا مخس س�نني إىل خراس�ان وما وراء النهر ،ورحل إىل سجستان وكرمان،
ث�م رج�ع إىل فارس فأخ�ذ يتكلم عىل الن�اس ويتخذ املجل�س ويدعو اخلل�ق إىل اهلل ،وكان

يعرف بفارس بأيب عبد اهلل الزاهد وصنف هلم تصانيف...

ثم خرج إىل البرصة وأقام مدة يسيرة ،وخرج ثاني ًا إىل مكة ولبس املرقعة والفوطة وخرج

مع�ه يف تل�ك الس�فرة خلق كثري ،وحس�ده أب�و يعقوب النهرج�وري ،فتكلم في�ه فرجع إىل
البصرة وأقام ش�هر ًا ،وج�اء إىل األهواز ورج�ع إىل بغداد ومكة ،ثم وقع ل�ه أن يدخل بالد

الرشك ويدعو اخللق إىل اهلل ،فقصد اهلند والصني وتركستان ،ورجع وحج وجاور ،ثم رجع
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

إىل بغداد ،واقتنى العقار وبنى دار ًا».

ويف تاريخ بغداد« :112/8:وأقام ببغداد سنة واحدة ،ثم قال لبعض أصحابه :إحفظ ولدي

مح�د إىل أن أع�ود أنا ،فإين قد وقع يل أن أدخل إىل بالد الرشك وأدعو اخللق إىل اهلل عز وجل،
وخ�رج ،فس�معت بخربه أنه قص�د إىل اهلند ،ثم قصد خراس�ان ثاني ًا ،ودخل م�ا وراء النهر

وتركستان ...ثم كثرت األقاويل عليه بعد رجوعه من هذه السفرة ،فقام وحج ثالث ًا وجاور
سنتني ،ثم رجع وتغريعام كان عليه يف األول ،واقتنى العقار ببغداد وبنى دار ًا ...فكان يقول

قوم إنه ساحر ،وقوم يقولون جمنون ،وقوم يقولون له الكرامات وإجابة السؤال ،واختلفت
األلسن يف أمره حتى أخذه السلطان وحبسه».

ويف تاريخ بغداد« :116/8:س�معت حممد بن عيل الكتاين يقول :دخل احلسين بن منصور

مكة يف ابتداء أمره ،فجهدنا حتى أخذنا مرقعته ،قال السويس :أخذنا منها قملة فوزناها فإذا

فيها نصف دانق من كثرة رياضته وشدة جماهدته...

عيل بن أمحد احلاسب قال :سمعت والدي يقول :وجهني املعتضد إىل اهلند ألمور أتعرفها

ليقف عليها ،وكان معي يف الس�فينة رجل يعرف باحلسين بن منصور ،وكان حس�ن العرشة

طي�ب الصحب�ة ،فلام خرجنا من املركب ونحن عىل الس�احل واحلامل�ون ينقلون الثياب من
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املركب إىل الشط ،فقلت له :إيش جئت إىل ها هنا؟ قال :جئت ألتعلم السحر وأدعو اخللق

إىل اهلل تع�اىل .قال :وكان عىل الش�ط كوخ وفيه ش�يخ كبري فس�أله احلسين ب�ن منصور :هل

عندكم من يعرف ش�يئ ًا من الس�حر؟ قال :فأخرج الش�يخ كبة غزل وناول طرفه احلسني بن
منصور ،ثم رمى الكبة يف اهلواء فصارت طاقة واحدة ،ثم صعد عليها ونزل! وقال للحسني

ب�ن منص�ور :مثل هذا تريد؟ ثم فارقن�ي ومل أره بعد ذلك إال ببغداد ...س�معت منصور بن
عبد اهلل يقول :سمعت منصور ًا يقول :سمعت بعض أصحابنا يقول :وقف الشبيل عليه وهو

مصلوب ،فنظر إليه وقال :أمل ننهك عن العاملني...

سمعت أبا بكر بن أيب سعدان يقول :احلسني بن منصور مموه ممَُ ْخ ِرق .قال أبو عبد الرمحن:

س�معت عمرو بن عثامن يلعنه ويقول :لو قدرت عليه لقتلته بيدي ،فقلت إيش الذي وجد
الش�يخ علي�ه؟ قال :قرأت آية من كتاب اهلل ،فقال :يمكنن�ي أن أؤلف مثله وأتكلم به! قال:

وس�معت أب�ا زرع�ة الطربي يقول :س�معت أب�ا يعقوب األقط�ع يقول :زوج�ت ابنتي من
احلسين بن منصور ملا رأيت من حس�ن طريقته واجتهاده ،فبان يل بعد مدة يسيرة أنه ساحر
حمتال خبيث كافر .ملا قدم بغداد يدعو ،استغوى كثري ًا من الناس والرؤساء ،وكان طمعه يف

الرافضة أقوى لدخوله يف طريقهم ،فراس�ل أبا س�هل بن نوبخت يس�تغويه ،وكان أبو سهل

من بينهم مثقف ًا فه ًام فطن ًا...

س�معت أبا بكر بن س�عدان يقول :قال يل احلسين بن منصور :تؤمن يب حتى أبعث إليك

بعصف�ورة تطرح من ذرقها وزن حبة عىل كذا من ًا م�ن نحاس فيصري ذهب ًا؟! قال :فقلت له:
بل أنت تؤمن يب حتى أبعث إليك بفيل يستلقي فتصري قوائمه يف السامء ،فإذا أردت أن ختفيه
أخفيته يف إحدى عينيك! قال فبهت وسكت».

ويف تاري�خ بغ�داد« :123/8 :وض�ع احلي�ل عىل تضليل الناس من جهات تش�به الش�عوذة

والس�حر وادع�اء النبوة...وتراق�ى ب�ه األمر حت�ى ذكر أنه ادع�ى الربوبي�ة ...وانترش خربه
وتكل�م الن�اس يف قتل�ه ،فأم�ر أمرياملؤمنني بتس�ليمه إىل حامد ب�ن العباس وأمر أن يكش�فه

بحرضة القضاة ،وجيمع بينه وبني أصحابه ،فجرى يف ذلك خطوب طوال.

ث�م اس�تيقن الس�لطان أم�ره ووق�ف عىل م�ا ذكر ل�ه عن�ه ،فأم�ر بقتل�ه وإحراق�ه بالنار،
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فأحضر جمل�س الرشط�ة باجلانب الغريب يوم الثالثاء لس�بع بقني من ذي القعدة س�نة تس�ع
وثالث مائة ،فرضب بالسياط نحو ًا من ألف سوط ،وقطعت يداه ورجاله ،ورضبت عنقه،
وحرقت جثته بالنار ،ونصب رأس�ه للناس عىل سور السجن اجلديد ،وعلقت يداه ورجاله
إىل جانب رأس�ه...قال أبو بكر بن محش�اذ :حرضعندنا بالدينور رج�ل ومعه خمالة ،فام كان

يفارقه�ا بالليل وال بالنهار ،ففتش�وا املخالة فوجدوا فيها كتاب� ًا للحالج عنوانه :من الرمحن
الرحيم إىل فالن بن فالن ،فوجه إىل بغداد قال :فأحرض وعرض عليه ،فقال :هذا خطي وأنا
كتبت�ه ،فقالوا :كنت تدعي النبوة فرصت تدعي الربوبية! فقال :ما أدعي الربوبية ولكن هذا

عني اجلمع عندنا ،هل الكاتب إال اهلل وأنا واليد فيه آلة!

وأظه�ر أبو علي األوارجي لعيل بن عيس�ى أن حممد بن عيل القنائ�ي ،وكان أحد الكتاب

يعب�د احللاج ويدعو الن�اس إىل طاعته ،فوجه عيل بن عيس�ى إىل حممد بن علي القنائي من
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

كبس منزله وقبض عليه ،وقرره عيل بن عيسى فأقر أنه من أصحاب احلالج ،ومحل من داره

إىل علي بن عيس�ى دفات�ر ورقاع ًا بخط احللاج ،فالتمس حامد بن العباس م�ن املقتدر باهلل
أن يس�لم إلي�ه احلالج ومن وجد من دعاته ...فقبض حام�د عليهم وناظرهم فاعرتفوا أهنم
م�ن أصحاب احلالج ودعاته ،وذكروا حلامد أهنم قد ص�ح عندهم أنه إله ،وأنه حييى املوتى

وكاش�فوا احللاج بذلك فجح�ده وكذهبم ،وق�ال :أعوذ ب�اهلل أن أدعى الربوبي�ة أو النبوة،

وإنام أنا رجل أعبد اهلل وأكثر الصوم والصالة وفعل اخلري ،وال أعرف غري ذلك».

ويف سير أعلام النبالء « :313/14:قال الفقيه أبو عيل ب�ن البناء :كان احلالج قد ادعى أنه

إل�ه ،وأن�ه يقول بحلول الالهوت يف الناس�وت ،فأحرضه الوزيرعيل بن عيس�ى فلم جيده إذ
س�أله حيس�ن القرآن والفقه وال احلديث ،فقال :تعلمك الفرض والطهور أجدى عليك من

رسائل ال تدري ما تقول فيها...

وكان قد استغوى نرص ًا القشوري من طريق الصالح والدين ،ال بام كان يدعو إليه فخوف

نصر الس�يدة أم املقتدر من قتله ،وقال :ال آمن أن يلحق ابن�ك عقوبة هذا الصالح .فمنعت
املقتدر من قتله فلم يقبل ،وأمر حامد ًا بقتله فحم املقتدر يومه ذلك ،فازداد نرص وأم املقتدر

افتتان ًا وتشكك املقتدر ،فأنفذ إىل حامد يمنعه من قتله فأخر ذلك أيام ًا إىل أن عويف املقتدر .فألح
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عليه حامد وقال :يا أمرياملؤمنني! هذا إن بقي قلب الرشيعة ،وارتد خلق عىل يده ،وأدى ذلك
إىل زوال سلطانك ،فدعني أقتله وإن أصابك شئ فاقتلني! فأذن له يف قتله فقتله من يومه...
وقد جئ بكتب وجدت يف داره من دعاته يف األطراف يقولون فيها :وقد بذرنا لك يف كل

أرض ما يزكو فيها ،وأجاب قوم إىل أنك الباب يعني لإلمام ،وآخرون يعنون أنك صاحب

الزم�ان ،يعنون اإلمام الذي تنتظ�ره اإلمامية ،وقوم إىل أنك صاحب الناموس األكرب يعنون
النبي‘وقوم يعنون أنك هو هو ،يعني اهلل عز وجل! قال :فس�ئل احلالج عن تفسيرهذه

الكتب ،فأخذ يدفعه ويقول :هذه الكتب ال أعرفها ،هذه مدسوسة عيل ،وال أعلم ما فيها...
ذك�ر حمم�د بن إس�حاق النديم احلسين احلالج وح�ط عليه ،ثم رسد أسماء كتب�ه :كتاب

طاسين األول ،كت�اب األح�رف املحدث�ة واألزلي�ة ،كت�اب ظل مم�دود ،كتاب مح�ل النور
واحلي�اة واألرواح ،كت�اب الصهور ،كتاب تفسير :قل ه�و اهلل أحد ،كتاب األب�د واملأبود،

كتاب خلق االنس�ان والبيان ،كتاب كيد الش�يطان ،كتاب رس العامل واملبعوث ،كتاب العدل
والتوحيد ،كتاب السياس�ة ،كت�اب علم الفناء والبقاء ،كتاب ش�خص الظلامت ،كتاب نور

النور ،كتاب اهلياكل والعامل ،كتاب املثل األعىل ،كتاب النقطة وبدو اخللق ،كتاب القيامات،
كت�اب الكرب والعظمة ،كتاب خزائ�ن اخلريات ،كتاب موائد العارفين ،كتاب خلق خالئق
القرآن ،كتاب الصدق واإلخالص ،كتاب التوحيد ،كتاب النجم إذا هوى ،كتاب الذاريات

ذرو ًا ،كت�اب هو هو ،كت�اب كيف كان وكيف يكون ،كتاب الوجود األول ،كتاب ال كيف،

كت�اب الكربيت األمحر ،كت�اب الوجود الثاين ،كتاب الكيفية واحلقيقة ،وأش�ياء غري ذلك».
راجع أيض ًا :سري الذهبي ،254/17:وميزان اإلعتدال.548/1:

ويف صل�ة تاري�خ الطبري للقرطب�ي«:60/وكان احللاج ه�ذا رجل ً
ا غوي� ًا خبيث� ًا ،ينتقل

يف البلدان ويموه عىل اجلهال ،ويرى قوم ًا أنه يدعو إىل الرضا من آل حممد ،ويظهر أنه س�ني
ملن كان من أهل الس�نة ،وش�يعي ملن كان مذهبه التش�يع ،ومعتزيل ملن كان مذهبه اإلعتزال.

وكان م�ع ذل�ك خفي�ف احلركات ش�عوذي ًا ،ق�د ح�اول الطب وج�رب الكيمي�ا ،فلم يزل
يس�تعمل املخاريق حتى اس�تهوى هبا من الحتصيل عنده .ثم ادعى الربوبية وقال باحللول.

وعظ�م افتراؤه على اهلل عز وجل ورس�له .ووجدت له كت�ب فيها محاق�ات وكالم مقلوب
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وكف�ر عظي�م ،وكان يف بعض كتبه إين املغرق لق�وم نوح واملهلك لعاد وثم�ود! وكان يقول
ألصحابه :أنت نوح وأنت موسى وأنت حممد ،قد أعدت أرواحهم إىل أجسادكم!

ق�ال حممد بن حييى الص�ويل :أنا رأيت هذا الرجل مرات ،وخاطبت�ه فرأيته جاه ً
ال يتعاقل

وعيي ًا يفصح ،وفاجر ًا يظهر التنسك ويلبس الصوف!

فأول من ظفر به عيل بن أمحد الراسبي ملا اطلع منه عىل هذه احلال فقيده وأدخله بغداد عىل

مجل قد ش�هره ،وكتب بقصته وما ثبت عنده يف أمره ،فأحرضه عيل بن عيس�ى أيام وزارته يف

س�نة  ،301وأحرض الفقهاء ونوظر فأسقط يف لفظه ومل حيسن من القرآن شيئ ًا ،والمن الفقه
وال من احلديث وال من الش�عر وال من اللغة وال من أخبار الناس! فسخفه وصفعه ...وقد

كان ابن الفرات كبسه يف وزارته األوىل وعنى بطلبه موسى بن خلف ،فأفلت هو وغالم له،

ثم ظفر به يف هذه الس�نة ،فس�لم إىل الوزير حامد .وكان عنده خيرجه إىل من حرضه ،فيصفع

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وتنتف حليته.»..

 .5صنع املتصوفة وحمبوهم شخصية من خياهلم للحالج ،ليحببوا به الناس ،فرووا له كلامت

رنان�ة ،وكذبوا له قصص� ًا فتانة ،فصار يف عامل التصوف والفلس�فة والعرفان غري احلالج يف عامل

العيان ،وجعلوه رمز ًا للصويف املظلوم من أهل عرصه!

ومن األمور املستغربة من القايض الشهيد السيد نور اهلل التسرتي&أنه مدح احلالج ،مع أنه

عامل دافع عن املذهب احلق واألئمة الطاهرين^واستش�هد بس�بب ذلك ،لكنه وقع يف حس�ن

ظنه باحلالج وابن عريب ،ألنه مل يقرأ عنهام أكثر.

قال الوحيد البهبهاين يف تعليقته« :149/قوله احلسين بن منصور :يف الوجيزة :فيه ذم كثري،

ويف البلغة :بلغ بعض األجلة من الشيعة يف مدحه حتى ادعوا أنه من األولياء ،مثل صاحب
جمالس املؤمنني ،وصاحب حمبوب القلوب وغريمها ،وال خيلو من غرابة» .انتهى.

وقال يف كتاب فيض اإلله يف ترمجة القايض نور اهلل« :43/قال الفاضل الكش�مريي يف كتاب

نج�وم السماء يف ضمن ترمج�ة القاىض+ما حمصل�ه :ال خيف�ى أن ما ذكره القاىض الس�يد

نور اهلل التسترى يف كتاب جمالس املؤمنني وغريه من مدح مجاعة من الصوفية وحس�ن الظن

هب�م ،كمدح احلسين بن منص�ور احلالج الذي صدر التوقيع املش�تمل عىل لعن�ه من موالنا
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صاح�ب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه ،كام نقله علامؤنا اإلمامية رضوان اهلل عليهم يف كتبهم
املعتربة ،ومثل مدح س�فيان الثوري ،وأيب يزيد البس�طامي ،وحميي الدين العريب ،وأرضاهبم

من متقدمي الصوفية ومتأخرهيم ،من الذين ثبت عند علامء اإلمامية فس�اد مذهبهم وس�وء
عقيدهت�م ،اليس�تلزم تص�وف القايض امل�ادح هلم ،ألن مدح ش�خص الينحصر يف اختيار

مسلكه وقبول مذهبه.»..

 .6ووقع ش�بيه ذلك لبعض علامء الس�نة ،ففي مغني املحتاج للرشبيني« :134/4 :وقد س�ئل

ابن رسيج عن احلسين احلالج ملا قال :أنا احل�ق فتوقف فيه وقال :هذا رجل خفي عيل أمره

وما أقول فيه شيئ ًا .وأفتى بكفره بذلك القايض أبو عمرو اجلنيد وفقهاء عرصه ،وأمر املقتدر

برضبه ألف سوط...

والناس مع ذلك خمتلفون يف أمره ،فمنهم من يبالغ يف تعظيمه ،ومنهم من يكفره ألنه قتل

بسيف الرشع ،وجرى ابن املقري تبع ًا لغريه عىل كفر من شك يف كفر طائفة ابن عريب الذين

ظاه�ر كالمهم عند غريهم اإلحتاد ،وهو بحس�ب ما فهموه م�ن ظاهر كالمهم .ولكن كالم

ه�ؤالء جارعىل اصطالحهم ،إذ اللفظ املصطل�ح عليه حقيقة يف معناه االصطالحي جماز يف
غيره ،واملعتقد منه�م ملعناه معتقد ملعنى صحيح .وأما من اعتق�د ظاهره من جهلة الصوفية

عرف ،فإن استمر عىل ذلك بعد تعريفه صار كافر ًا».
فإنه ُي َّ

وقال ابن العريب يف تفسريه « :233/2:فأما املؤمن باإليامن احلقيقي املوحد التام اإلستعداد،

الس�ك َْرة التي قال فيه�ا أبو زيد قدس اهلل
املح�ب الغالب املحب�ة ،فيصيبه كهيئة الزكمة ،أي َّ
روحه :سبحاين ما أعظم شأين! واحلسني بن منصور& :أنا احلق ثم يرتفع عنه رسيع ًا ملزيد

العناية اإلهلية وقوة اإلستعداد الفطرية ،وشدة املحبة احلقيقية ،فيتنبه لذلك ويتعذب به غاية
التعذب،ويشتاق إىل اإلنطامس يف عني اجلمع غاية الشوق ،فيقول :هذا عذاب أليم ،ويطلب

الفناء الرصف كام قال احلالج:

بيني وبينك «إ ِّن ِّيي» ينازعني

فارفع بفضلك إنيي من البني»!

كما أبدى اآللويس يف تفسيره ،159/5:إعجابه باحلالج ،وزع�م أن معرفة اهلل اختلطت بكل
َ َّ خَ َ ُ ْ َ َ َ ً
�ي�م خ ِليال:
أج�زاء بدن�ه ،حت�ى أن دمه كتب ب�كل قطرة من�ه كلمة «اهلل»! ق�ال :وات���ذ اهلل ِإبر ِاه
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حيث ختللت املعرفة مجيع أجزائه من حيث ما هو مركب ،فلم يبق جوهر فرد إال وقد حلت

فيه معرفة ربه عز وجل ،فهو عارف به بكل جزء منه ومن هنا قيل :إن دم احلالج ملا وقع عىل

األرض انكتب بكل قطرة منه :اهلل».
ْ
ىَ
ث�م أفتى اآللويس يف ،214/16:بأن احلالج معذور يف ادعاء األلوهية! قال :إذ َه ْب ِإل ِف ْر َع ْو َن
َّ َ
ِإن ُه َطغى :جاوز احلد يف املعصية حتى ادعى الربوبية ،وذلك أثر سكر القهر الذي هو وصف
النفس األمارة! ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه ينشأ الشطح ودعوى األنانية
قال�وا :وصاحب�ه مع�ذور ،وإال مل يكن فرق بين احلالج مثل ً
ا وفرعون».انته�ى .وهذا غاية

التحريف والكيل بمكيالني ،يف أمر واحد هو ادعاء األلوهية ،والعياذ باهلل!

أم�ا اب�ن تيمية فوجد ح ً
ال لتصحيح ادعاءات أتباع احللاج وغريهم ،وهو أن اهلل تعاىل يعطي

فس�قة اجلن القدرة عىل املعجزات! قال يف دقائق التفسير« :142/2:كام جرى مثل هذا يل كنت
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يف مصـ�ر يف قلعته�ا ،وجرى مث�ل هذا إىل كثري من الترك من ناحية املشرق ،وقال له ذلك
الش�خص :أن�ا اب�ن تيمية ،فلم يش�ك ذلك األمير أين أنا ه�و! وأخرب بذلك مل�ك ماردين

وأرس�ل بذل�ك ملك ماردين إىل مرص ،رس�والً وكن�ت يف احلبس فاس�تعظموا ذلك ،وأنا مل
أخ�رج من احلب�س ،ولكن كان هذا جني ًا حيبن�ا فيصنع بالرتك الترت مثل م�ا كنت أصنع هبم،

ملا جاؤوا إىل دمش�ق ،كنت أدعوهم إىل اإلسلام فإذا نطق أحدهم بالش�هادتني أطعمتهم ما

تيرس ،فعمل معهم مثل ما كنت أعمل!

وأراد بذل�ك إكرام�ي ليظن ذاك أين أنا الذي فعلت ذلك! قال يل طائفة من الناس :فلم ال

جيوز أن يكون ملك ًا؟ قلت :ال ،إن امللك ال يكذب ،وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه

كاذب يف ذل�ك .وكثير من الناس رأى من قال إين أنا اخلضـ�ر .وإنام كان جني ًا ،ثم صار من

الن�اس من يكذب هبذه احلكاي�ات إنكار ًا ملوت اخلرض ،والذين ق�د عرفوا صدقها يقطعون
بحي�اة اخلضر ،وكل من الطائفتني خمطئ ،فإن الذي�ن رأوا من قال إين أنا اخلرض هم كثريون

صادقون واحلكايات متواترة ،لكن أخطؤوا يف ظنهم أنه اخلرض ،وإنام كان جني ًا!

وهل�ذا جي�ري مثل هذا لليه�ود والنصارى فكثري ًا ما يأتيهم يف كنائس�هم من يقول إنه اخلرض،

وكذل�ك اليهود يأتيهم يف كنائس�هم من يقول إنه اخلضـر ،ويف ذل�ك من احلكايات الصادقة ما
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يضي�ق عن�ه هذا املوض�ع ،يبني صدق من رأى ش�خص ًا وظن أنه اخلرض ،وأنه غل�ط يف ظنه أنه

اخلضر وإنما كان جني ًا .وقد يقول أنا املس�يح أو موس�ى أو حممد أو أبو بكر أو عمر أو الش�يخ
فالن ،فكل هذا قد وقع والنبي‘قال :من رآين يف املنام فقد رآين حق ًا فإن الشيطان ال يتمثل
يف ص�وريت .ق�ال ابن عباس :يف صورته الت�ي كان عليه يف حياته ،وهذه رؤي�ا يف املنام ،وأما يف

اليقظ�ة فم�ن ظن أن أحد ًا من املوتى جيئ بنفس�ه للناس عيان ًا قبل ي�وم القيامة ،فمن جهله ُأتيَِ .
ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن املسيح بعد أن صلب كام يظنون أنه أتى إىل احلواريني

وكلمهم ووصاهم ،وهذا مذكور يف أناجيلهم ،وكلها تشهد بذلك وذاك الذي جاء كان شيطان ًا
قال أنا املسيح ،ومل يكن هو املسيح نفسه .وجيوز أن يشتبه مثل هذا عىل احلواريني كام اشتبه عىل

كثري من ش�يوخ املس�لمني ،ولكن ما أخربهم املس�يح قبل أن يرفع بتبليغه فهو احلق الذي جيب

عليه�م تبليغ�ه ،ومل يرف�ع حتى بلغ رس�االت ربه ،فال حاج�ة إىل جميئه بعد أن رفع إىل السماء.
وأصحاب احلالج ملا قتل كان يأتيهم من يقول أنا احلالج فريونه يف صورته عيان ًا ،وكذلك

ش�يخ بمرص يق�ال له الدس�وقي بعد أن م�ات ،كان ي�أيت أصحابه من جهته رس�ائل وكتب

مكتوبة ،وأراين صادق من أصحابه الكتاب الذي أرس�له فرأيته بخط اجلن! وقد رأيت خط
اجل�ن غري م�رة! وفيه كالم م�ن كالم اجلن ،وذاك املعتقد يعتقد أن الش�يخ ح�ي وكان يقول

انتق�ل ثم مات ،وكذلك ش�يخ آخ�ركان باملرشق وكان له خوارق من اجل�ن ،وقيل كان بعد

هذا يأيت خواص أصحابه يف صورته فيعتقدون أنه هو.

وهك�ذا الذي�ن كانوا يعتق�دون بقاء عيل أو بق�اء حممد بن احلنفية ،ق�د كان يأيت إىل بعض

أصحاهب�م جني يف صورته ،وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيان ًا ويكون املرئي جني ًا!
فهذا باب واسع واقع كثري ًا» .انتهى.

أقول :اليمكن قبول عقيدة ابن تيمية ألهنا تنسب اىل اهلل الظلم والعبث ،تعاىل اهلل عام يصفون،

فه�ي تزعم أنه يعطى فس�قة اجل�ن القدرة عىل املعجزة ،ولو صح ذلك مل�ا أمكن تصديق األنبياء
واألوصياء^ ،الحتامل أن يكونوا جن ًا كذابني!

وم�ن ناحي�ة أخرى على صاحب هذه العقيدة أن يش�ك يف كل إنس�ان ي�راه ،س�واء كان نبي ًا

أو صاحل ًا أو طاحل ًا ،فربام كان جني ًا! ويرسي هذا الشك اىل ابن تيمية يف نفسه!
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َّ
الشلمغاني ابن أبي العزاقر
كان الش�لمغاين يف ش�بابه عامل ًا مس�تقي ًام موثوق ًا ،ول�ه بعض الكتب يف الفق�ه واحلديث ،لكنه
ْ ُ َ َ َ َّ
َ
مل�ا تقدم به العمر أغواه الش�يطان فانطبق عليه ق�ول اهلل تعاىل عنهَ :واتل َعل هْ ِي ْم ن َب���أ ال ِذي آت ْي َن ُاه
َ َ َ ْ َ َ َ هْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ
الش ْي َط ُان َف َك َان ِم َن ْال َغاو َ
ين .وقد بدأ باإلنحراف بادعائه أنه سفري
آيا ِتنا فانس���لخ ِمنا فأتبعه
ِ

اإلمام املهدي×وأخذ خيدع الناس بأنه رشيك ابن روح ،+يف السفارة لإلمام املهدي×،

ث�م ت�درج يف احللول حتى ادع�ى أنه اهلل تعاىل حل فيه ،وهو نفس الطريق الذي س�لكه احلالج،

ال�ذي كان معارص ًا له و ُقتل قبله ببضع عرشة س�نة ،لكن الش�لمغاين زينت ل�ه بدعته ،ومل يأخذ
العربة من احلالج ،وقد أثر عىل عوائل وشخصيات بغدادية سياسية منهم آل بسطام ،فنرش فيهم

بدعة احللول ش�بيه ًا بمذهب املخمسة الكرخيني ،الذين زعموا أن اهلل حل يف اخلمسة أصحاب
الكساء^ ،بل كان مذهب الشلمغاين أسوأ من مذهب الكرخيني ،وقد روى ابن األثري وغريه

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

من املؤرخني هرطقاته وتأثريه عىل بعض أصحابه ،وحماكمته وقتله.

ق�ال املفي�د يف الفصول العرشة« :16/حممد بن عيل بن أيب العزاقر الش�لمغاين ،املتوىف س�نة

.323كان متقدم� ًا يف أصحابن�ا ،ومس�تقيم الطريق�ة ،فحمله احلس�د أليب القاس�م احلسين
ب�ن روح&على ترك املذهب والدخ�ول يف املذاهب الردية ،فظهرت من�ه مقاالت منكرة،

وخرج يف لعنه التوقيع من الناحية .له كتاب :الغيبة».انتهى.

وروى الش�يخ الط�ويس كي�ف متك�ن الش�لمغاين بحيل�ه أن يؤثرعلى بع�ض الن�اس.

ق�ال يف الغيبة« :403/ومنهم ابن أيب العزاقر :أخربين احلسين بن إبراهيم ،عن أمحد بن نوح،

ع�ن أيب نصر هبة اهلل بن حممد بن أمح�د الكاتب ،ابن بنت أم كلثوم بن�ت أيب جعفر العمري
ريض اهلل عن�ه ،قال :حدثتن�ي الكبرية أم كلثوم بنت أيب جعفرالعم�ري ريض اهلل عنه قالت:
كان أبو جعفر بن أيب العزاقر وجيه ًا عند بني بس�طام ،وذاك أن الش�يخ أبا القاس�م ريض اهلل

تع�اىل عن�ه وأرضاه ،كان قد جعل له عند الناس منزل�ة وجاه ًا ،فكان عند ارتداده حيكي كل
ك�ذب وبلاء وكفر لبني بس�طام ،ويس�نده عن الش�يخ أيب القاس�م فيقبلونه من�ه ويأخذونه

عنه ،حتى انكش�ف ذلك أليب القاس�م ريض اهلل عنه فأنكره وأعظمه ،وهنى بني بس�طام عن
كالم�ه وأمره�م بلعنه والرباءة منه ،فل�م ينتهوا وأقاموا عىل تولي�ه ،وذاك أنه كان يقول هلم:
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عيل الكتامن ،فعوقبت باإلبعاد بعد اإلختصاص ،ألن األمر عظيم
إنني أذعت الرسوقد أخذ َّ
ال حيتمل�ه إال مل�ك مقرب أو نبي مرس�ل أو مؤم�ن ممتحن ،فيؤكد يف نفوس�هم عظم األمر

وجاللته .فبلغ ذلك أبا القاسم ريض اهلل عنه ،فكتب إىل بني بسطام بلعنه والرباءة منه ،وممن
تابع�ه على قوله ،وأقام عىل توليه! فلام وصل إليهم أظهروه عليه ،فبكى بكاء عظي ًام ثم قال:

إن هلذا القول باطن ًا عظي ًام وهو أن اللعنة اإلبعاد ،فمعنى قوله :لعنه اهلل أي باعده اهلل عن العذاب
والنار ،واآلن قد عرفت منزلتي و َم َّر َغ خديه عىل الرتاب ،وقال :عليكم بالكتامن هلذا األمر!
قالت الكبرية ريض اهلل عنها :وقد كنت أخربت الشيخ أبا القاسم أن أم أيب جعفر بن بسطام

قال�ت يل يوم� ًا وقد دخلن�ا إليها ،فاس�تقبلتني وأعظمتني ،وزادت يف إعظام�ي حتى انكبت
عيل رجيل تقبلها! فأنكرت ذلك وقلت هلا :مه ً
ال يا ستي ،فإن هذا أمر عظيم ،وانكببت عىل

يده�ا ،فبكت ثم قال�ت :كيف ال أفعل بك هذا وأنت م�واليت فاطمة÷؟ فقلت هلا وكيف
ذاك يا ستي؟ فقالت يل :إن الشيخ أبا جعفر حممد بن عيل خرج إلينا بالرس! قالت :فقلت هلا:

وم�ا الرس؟ قالت :قد أخذ علين�ا كتامنه ،وأفزع إن أنا أذعته عوقبت! قالت :وأعطيتها موثق ًا
أين ال أكش�فه ألح�د واعتقدت يف نفيس اإلس�تثناء بالش�يخ ريض اهلل عنه ،يعني أبا القاس�م
احلسين ب�ن روح .قالت :إن الش�يخ أبا جعفر ق�ال لنا :إن روح رس�ول اهلل‘انتقلت إىل

أبي�ك ،تعن�ي أبا جعف�ر حممد ب�ن عثمان ريض اهلل عن�ه ،وروح أمرياملؤمنني×انتقلت إىل
بدن الش�يخ أيب القاسم احلسين بن روح ،وروح موالتنا فاطمة÷انتقلت إليك ،فكيف ال
رس عظيم،
أعظمك يا ستنا! فقلت هلا :مهالً ،ال تفعيل ،فإن هذا كذب يا ستنا ،فقالت يل :هو ٌّ
وقد أخذ علينا أننا ال نكشف هذا ألحد ،فاهلل اهلل َّيف ال حيل يل العذاب ،ويا ستي فلو ال أنك

محلتني عىل كشفه ما كشفته لك ،وال ألحد غريك!

قال�ت الكبيرة أم كلث�وم ريض اهلل عنه�ا :فلما انرصف�ت م�ن عنده�ا دخلت إىل الش�يخ

أيب القاسم بن روح ريض اهلل عنه فأخربته بالقصة ،وكان يثق يب ويركن إىل قويل ،فقال يل :يا

بنية إياك أن متيض إىل هذه املرأة بعدما جرى منها ،وال تقبيل هلا رقعة إن كاتبتك ،وال رسوالً
إن أنفذت�ه إلي�ك ،والتلقيها بعد قوهلا ،فه�ذا كفر باهلل تعاىل وإحلاد ،ق�د أحكمه هذا الرجل

امللع�ون يف قلوب هؤالء الق�وم ،ليجعله طريق ًا إىل أن يقول هلم :ب�أن اهلل تعاىل احتد به وحل
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في�ه ،كام يقول النصارى يف املس�يح×! ويعدو إىل قول احلالج لعن�ه اهلل .قالت :فهجرت

بن�ي بس�طام وتركت املضي إليه�م ،ومل أقبل هلم ع�ذر ًا ،وال لقي�ت أمهم بعدها ،وش�اع يف

بني نوبخت احلديث ،فلم يبق أحد إال وتقدم إليه الش�يخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أيب جعفر

الشلمغاين ،والرباءة منه ،وممن يتواله وريض بقوله أو كلمه ،فض ً
ال عن مواالته.

ث�م ظهر التوقيع من صاحب الزمان×بلع�ن أيب جعفر حممد بن عيل ،والرباءة منه وممن

تابعه وشايعه وريض بقوله ،وأقام عىل توليه بعد املعرفة هبذا التوقيع.

وله حكايات قبيحة ،وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها ،ذكرها ابن نوح وغريه.

وكان س�بب قتله أنه ملا أظهر لعنه أبو القاس�م بن روح ريض اهلل عنه ،واش�تهر أمره وتربأ

منه ،وأمر مجيع الشيعة بذلك ،مل يمكنه التلبيس فقال يف جملس حافل فيه رؤساء الشيعة وكل

حيكي عن الشيخ أيب القاسم لعنه والرباءة منه :إمجعوا بيني وبينه حتى آخذ يده ويأخذ بيدي،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ف�إن مل تنزل عليه نار من السماء حترق�ه ،وإال فجميع ما قاله َّيف حق ،ورقي ذلك إىل الرايض،
ألنه كان ذلك يف دار ابن مقلة ،فأمر بالقبض عليه وقتله ،فقتل واسرتاحت الشيعة منه.

وق�ال أب�و احلس�ن حممد بن أمح�د ب�ن داود :كان حممد بن عيل الش�لمغاين املع�روف بابن

أيب العزاق�ر لعن�ه اهلل ،يعتقد الق�ول بحمل الضد ،ومعناه أنه ال يتهي�أ إظهار فضيلة للويل إال
بطعن الضد فيه ،ألنه حيمل سامعي طعنه عىل طلب فضيلته ،فإذا هو أفضل من الويل ،إذ ال

يتهيأ إظهار الفضل إال به! وساقوا املذهب من وقت آدم األول إىل آدم السابع ،ألهنم قالوا:
سبع عوامل وسبع أوادم ،ونزلوا إىل موسى وفرعون وحممد وعيل مع أيب بكر ومعاوية.

وأم�ا يف الض�د فق�ال بعضه�م :ال�ويل ينصب الض�د وحيمله عىل ذل�ك ،كام ق�ال قوم من

أصحاب الظاهر :إن عيل بن أيب طالب×نصب أبا بكر يف ذلك املقام!

وق�ال بعضه�م :ال ،ولك�ن ه�و قدي�م معه مل ي�زل ،قال�وا :والقائ�م الذي ذك�ره أصحابه
َ ُ ُ ُّ
الظاهرأن�ه من ولد احلادي عرش ،فإن�ه يقوم معناه إبليس ،ألنه قالَ :ف َس َ
���ج َد مْ َ
الال ِئكة كل ُه ْم
َ
َ ْ ُ َ َّ هَ ُ ْ َ َ َ مْ
مْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
أجع���ون إل إب ِليس ،فلم يس�جد ،ثم ق�ال :أل قعدن لم ِصراطك الس���ت ِقمي ،فدل عىل أنه كان

قائم ًا يف وق�ت ما أمر بالس�جود ثم قعد بعد ذل�ك! وقوله :يقوم القائم :إنما هو ذلك القائم
الذي أمر بالسجود فأبى وهو إبليس لعنه اهلل .وقال شاعرهم لعنهم اهلل:
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يا العنـ ًا للــضــد مــن َع ِد ِّي

الويف
واحلمــد لـلمــهيمـــن ِّ

ظـــاهر الو ِّيل
مــا الضـــدُّ إال
ُ

جغــــدي
والحـجــامي وال
ِّ
ٍّ

كحــاممي
لســـت عىل حــال
ِّ
قد فقت من ٍ
الفهـدي
قول عىل
ِّ

كــــيفي
ألنـه الــفــــرد بال
ِّ
ُ
والظلــــمي
خمالــط النـوري
ِّ

هاشـــمي
يـا طالبــ ًا من بيت
ِّ

نعم وجاوزت مدى العبــد ِّي

كســـروي
وجاحــد ًا من بيت
ِّ

باملجـــويس
فوق عظيـ ٍم ليس
ِّ
أوحـــــدي
مــتــحدٌ بكـــل
ِّ
أعجمـي
قد غـاب يف نســـبة
ِّ
كام التوى يف ال ُع ْر ِ
ب مــن ُل َو ِّي

الريض
يف الفــاريس احلســب
ِّ
وقال الصفواين :سمعت أبا عيل بن مهام يقول :سمعت حممد بن عيل العزاقري الشلمغاين

يق�ول :احل�ق واحد وإنام ختتل�ف قمصه! فيوم يك�ون يف أبيض ،ويوم يك�ون يف أمحر ،ويوم

يكون يف أزرق .قال ابن مهام :فهذا أول ما أنكرته من قوله ،ألنه قول أصحاب احللول»!

وأض�اف الط�ويس صفح�ة« :408/وأخربن�ا مجاع�ة ع�ن أيب حمم�د ه�ارون ب�ن موس�ى،

عن أيب عيل حممد بن مهام أن حممد بن عيل الشلمغاين مل يكن قط باب ًا إىل أيب القاسم وال طريق ًا

ل�ه ،وال نصبه أبو القاس�م لش�ئ من ذلك عىل وجه وال س�بب ،ومن قال بذل�ك فقد أبطل،

وإنام كان فقيه ًا من فقهائنا ،وخ َّل َط وظهرعنه ما ظهر وانتشـر الكفر واإلحلاد عنه ،فخرج فيه

التوقيع عىل يد أيب القاسم بلعنه ،والرباءة ممن تابعه وشايعه وقال بقوله!

وأخبرين احلسين ب�ن إبراهيم ،عن أمح�د بن عيل بن ن�وح ،عن أيب نرصهب�ة اهلل بن حممد

ب�ن أمحد ،قال :حدثني أبو عبد اهلل احلسين بن أمحد احلام�دي البزاز ،املعروف بغالم أيب عيل
بن جعفر املعروف بابن زهومة النوبختي ،وكان ش�يخ ًا مس�تور ًا ،قال :س�معت روح بن أيب

القاسم بن روح يقول :ملا عمل حممد بن عيل الشلمغاين كتاب التكليف ،قال الشيخ ،يعني أبا

القاسم ريض اهلل عنه :أطلبوه إ َّيل ألنظره فجاؤوا به فقرأه من أوله إىل آخره ،فقال :ما فيه شئ
إال وق�د روي ع�ن األئمة^ ،إال موضعني أو ثالثة ،فإنه كذب عليهم يف روايتها لعنه اهلل.
وأخبرين مجاع�ة عن أيب احلس�ن حممد بن أمحد ب�ن داود ،وأيب عبد اهلل احلسين بن عيل بن

احلسني بن موسى بن بابويه ،أهنام قاال :مما أخطأ حممد بن عيل يف املذهب يف باب الشهادة أنه
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روى عن العامل×أنه قال :إذا كان ألخيك املؤمن عىل رجل حق فدفعه عنه ،ومل يكن له من
البينة عليه إال ش�اهد واحد ،وكان الش�اهد ثقة رجعت إىل الشاهد فسألته عن شهادته ،فإذا

أقامها عندك شهدت معه عند احلاكم عىل مثل ما يشهده عنده ،لئال يتوي حق امرئ مسلم.
واللفظ البن بابويه ،وقال :هذا كذب منه ،ولسنا نعرف ذلك .وقال :يف موضع آخر كذب فيه.
نس�خة التوقيع اخلارج يف لعنه :أخربنا مجاعة عن أيب حممد هارون بن موس�ى قال :حدثنا

حمم�د بن مهام قال:خرج عىل يد الش�يخ أيب القاس�م احلسين ب�ن روح ريض اهلل عنه يف ذي
احلجة س�نة اثنتي عرشة وثالث مائة يف لعن ابن أيب العزاقر ،واملداد رطب مل جيف .وأخربنا

مجاعة عن ابن داود قال :خرج التوقيع من احلسين بن روح يف الشلمغاين ،وأنفذ نسخته إىل

أيب عيل بن مهام يف ذي احلجة سنة اثنتي عرشة وثالث مائة .قال ابن نوح :وحدثنا أبو الفتح
أمحد بن ذكا موىل عيل بن حممد بن الفرات& قال :أخربنا أبو عيل بن مهام بن سهيل بتوقيع

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

خرج يف ذي احلجة سنة اثنتي عشـرة وثالث مائة .قال حممد بن احلسن بن جعفر بن إسامعيل

بن صالح الصيمري :أنفذ الش�يخ احلسين بن روح ريض اهلل عنه من حمبس�ه يف دار املقتدر،
إىل ش�يخنا أيب علي ب�ن مه�ام يف ذي احلجة س�نة اثنتي عرشة وثلاث مائة ،وأملاه أبو عيل

وعرفني أن أبا القاس�م ريض اهلل عنه راجع يف ترك إظهاره ،فإنه يف يد القوم وحبس�همُ ،فأمر

بإظهاره وأن ال خيشى ويأمن ،فتخلص وخرج من احلبس بعد ذلك بمدة يسرية ،واحلمد هلل.
التوقيع :عرف ،أطال اهلل بقاءك وعرفك اخلري كله وختم به عملك ،من تثق بدينه وتسكن

إىل نيت�ه م�ن إخواننا أس�عدكم اهلل ،وق�ال ابن داود :أدام اهلل س�عادتكم ،من تس�كن إىل دينه

وتث�ق بنيت�ه .مجيع ًا :ب�أن حممد بن عيل املعروف بالش�لمغاين زاد ب�ن داود وهو ممن عجل اهلل
ل�ه النقم�ة وال أمهل�ه ،قد ارتد عن اإلسلام وفارقه  -اتفقوا  -وأحل�دَ يف دين اهلل وادعى ما

كف�ر معه باخلالق جل وتعاىل ،وافرتى كذب� ًا وزور ًا ،وقال هبتان ًا وإث ًام عظي ًام .كذب العادلون
ب�اهلل وضل�وا ضلاالً بعيد ًا وخرسوا خرسان� ًا مبين ًا ،وإننا ق�د برئنا إىل اهلل تعاىل وإىل رس�وله

وآل�ه صلوات اهلل وسلامه ورمحته وبركات�ه عليهم منه ولعناه عليه لعائ�ن اهلل -زاد بن داود
ترتى -يف الظاهر منا والباطن يف الرسواجلهر ،ويف كل وقت وعىل كل حال ،وعىل من شايعه

وتابع�ه ،أو بلغه هذا القول منا وأقام عىل توليه بعده .قال هارون :وأخذ أبوعيل هذا التوقيع
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ومل يدع أحد ًا من الش�يوخ إال وأقرأه إياه ،وكوتب من بعد منهم بنس�خته يف س�اير األمصار

فاش�تهرذلك يف الطائف�ة ،فاجتمعت عىل لعنه والبراءة منه .وقتل حممد بن عيل الش�لمغاين
يف سنة ثالث وعرشين وثالث مائة».

حسد الشلمغاني للحسين بن روح +
بدأ انحراف الش�لمغاين ملا كان احلسين بن روح+مس�ترت ًا من الس�لطة قبل أن يس�جنوه،

فف�ي تلك الفرتة كان واس�طة بينه وبين الناس يراجعونه ويأخذ رس�ائلهم فيعطيها البن روح،

فلما ظهر له انحرافه عزله وجعل مكانه الع�امل الثقة عيل بن مهام .روى الطويس يف الغيبة:302/

«عن أيب غالب الزراري&قال :قدمت من الكوفة وأنا ش�اب إحدى قدمايت ،ومعي رجل
م�ن إخوانن�ا قد ذهب عىل أيب عبد اهلل اس�مه ،وذلك يف أيام الش�يخ أيب القاس�م احلسين بن

روح&واستتاره ونصبه أبا جعفر حممد بن عيل املعروف بالشلمغاين ،وكان مستقي ًام مل يظهر
من�ه ما ظهر م�ن الكفر واإلحلاد ،وكان الن�اس يقصدونه ويلقونه ألنه كان صاحب الش�يخ
أيب القاس�م احلسين بن روح س�فري ًا بينهم وبينه يف حوائجهم ومهامهت�م .فقال يل صاحبي:

ه�ل ل�ك أن تلقى أبا جعف�ر وحتدث به عهد ًا فإنه املنصوب اليوم هل�ذه الطائفة ،فإين أريد أن

أس�أله ش�يئ ًا من الدع�اء يكتب به إىل الناحية ،ق�ال :فقلت :له نعم ،فدخلن�ا إليه فرأينا عنده
مجاعة من أصحابنا فس�لمنا عليه وجلس�نا ،فأقبل عىل صاحبي فق�ال :من هذا الفتى معك،
فقال له :رجل من آل زرارة بن أعني ،فأقبل عيل فقال :من أي زرارة أنت؟ فقلت :يا سيدي

أن�ا م�ن ول�د بكري بن أعني أخ�ي زرارة ،فقال :أهل بي�ت جليل عظيم الق�در يف هذا األمر،

فأقبل عليه صاحبي فقال له :يا س�يدنا أريد املكاتبة يف ش�ئ من الدعاء فقال :نعم .قال :فلام

س�معت هذا اعتقدت أن أس�أل أنا أيض ًا مثل ذلك ،وكنت اعتقدت يف نفيس ما مل أبده ألحد
عيل ،وكانت
م�ن خل�ق اهلل ،حال وال�دة أيب العباس ابني وكان�ت كثرية اخلالف والغض�ب َّ
من�ي بمنزل�ة ،فقلت يف نفيس أس�أل الدع�اء يل يف أمر قد أمهني وال أس�ميه ،فقلت أطال اهلل

بق�اء س�يدنا وأنا أس�أل حاجة ،قال :وما ه�ي؟ قلت :الدع�اء يل بالفرج من أم�ر قد أمهني،
ق�ال :فأخذ درج� ًا بني يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل ،فكتب :والزراري يس�أل الدعاء له
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يف أم�ر ق�د أمهه! قال :ث�م طواه فقمنا وانرصفنا .فلام كان بعد أي�ام قال يل صاحبي :أال نعود
إىل أيب جعفر فنس�أله عن حوائجنا التي كنا س�ألناه فمضيت معه ودخلنا عليه ،فحني جلسنا
عن�ده أخ�رج الدرج ،وفيه مس�ائل كثرية قد أجي�ب يف تضاعيفها ،فأقبل على صاحبي فقرأ

علي�ه جواب ما س�أل ،ث�م أقبل عيل وهو يقرأ فق�ال :وأما الزراري وح�ال الزوج والزوجة
عيل أمر عظيم ،وقمنا فانرصفت ،فقال يل :قد ورد عليك
فأصل�ح اهلل ذات بينهما ،قال فورد َّ

ه�ذا األمر ،فقل�ت :أعجب منه! قال :مثل أي ش�ئ؟ فقلت :ألن�ه رس مل يعلمه إال اهلل تعاىل
وغريي فقد أخربين به فقال :أتشك يف أمر الناحية؟ أخربين اآلن ما هو فأخربته فعجب منه.

ثم قىض أن عدنا إىل الكوفة فدخلت داري وكانت أم أيب العباس مغاضبة يل يف منزل أهلها،
فجاءت إيل فاسرتضتني واعتذرت ووافقتني ومل ختالفني حتى فرق املوت بيننا»!

أقول :يظهر من هذا احلديث ان الشلمغاين كان يوصل الرسائل واملسائل ،وهذه واحدة منها

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ألهن�ا تضمنت معجزة عن حاجة الزراري .فانحراف الش�لمغاين حدث بعد هذه القصة عندما

كان احلسين بن روح يف س�جن اخلليفة املقتدر ،وهو سجن سيايس ،ذكرناه يف ترمجة السفري ابن
روح ريض اهلل عنه.

ويف غيب�ة الط�ويس« :307/عن احلس�ن بن جعفر بن إسماعيل بن صال�ح الصيمري قال:

ملا أنفذ الشيخ أبو القاسم احلسني بن روح ريض اهلل عنه التوقيع يف لعن ابن أيب العزاقر ،أنفذه

من حمبسه يف دار املقتدر إىل شيخنا أيب عيل بن مهام&يف ذي احلجة سنة اثنتي عرشة وثالث

عيل&عيل ،وعرفني أن أبا القاسم ريض اهلل عنه راجع يف ترك إظهاره ،فإنه
مائة وأماله أبو
َّ
يف يد القوم ويف حبسهم ،فأمر بإظهاره وأن ال خيشى ويأمن ،فتخلص فخرج من احلبس بعد
ذلك بمدة يسرية واحلمد هلل».

ويف غيبة الطويس« :307/عن أيب عيل بن مهام قال :أنفذ حممد بن عيل الشلمغاين العزاقري

إىل الش�يخ احلسين بن روح ريض اهلل عنه ،يس�أله أن يباهله وقال :أن�ا صاحب الرجل وقد

أم�رت بإظه�ار العلم وقد أظهرته باطن ًا وظاهر ًا فباهلني! فأنفذ إليه الش�يخ ريض اهلل عنه يف
جواب ذلك :أينا تقدم صاحبه فهو املخصوم ،فتقدم العزاقري فقتل وصلب ،وأخذ معه ابن

أيب عون ،وذلك يف سنة ثالث وعرشين وثالث مائة».
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ومعناه أنه كان بني صدور لعنه وبني قتله أحد عرشة سنة ،وأنه تدرج يف هذه السنني من ادعاء

املش�اركة يف الس�فارة البن روح&وحل�ول أرواح األئمة يف ابن روح ثم في�ه ،حتى وصل اىل

ادعاء األلوهية والعياذ باهلل!

وال نع�رف ه�ل تبعه أحد من آل بس�طام الذين أثر عليهم ،أما ابن ع�ون الذي قتل معه فكان

يعتقد بألوهيته ،شبيه ًا بمحمد بن عيل القنائي الذي اعتقد ألوهية احلالج!

وكلما تأم�ل اإلنس�ان يف وض�ع الش�لمغاين وعلم�ه ومكانت�ه ،وقربه م�ن ن�ور اإلمام×،

واملعجزات التي رآها منه بواس�طة س�فريه احلسين بن روح& ،اليرى س�بب ًا النحرافه إال قلة
عقله ،فهذا الذي أوصله اىل سوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة.

قال الشيخ الطويس&يف الغيبة« :391/ذكر حممد بن عيل بن أيب العزاقر الشلمغاين يف أول

كت�اب الغيب�ة الذي صنفه :وأما ما بيني وبني الرجل املذكور زاد اهلل يف توفيقه ،فال مدخل يل

عيل فإين وليها .وقال يف فصل آخر :ومن عظمت منته
يف ذلك إال ملن أدخلته فيه ،ألن اجلناية َّ

علي�ه تضاعف�ت احلجة عليه ولزمه الصدق فيام س�اءه ورسه ،وليس ينبغي فيام بيني وبني اهلل
إال الصدق عن أمره مع عظم جنايته ،وهذا الرجل منصوب ألمر من األمور اليسع العصابة

العدول عنه فيه ،وحكم اإلسالم مع ذلك جار عليه ،كجريه عىل غريه من املؤمنني».انتهى.

فالش�لمغاين يعرتف بأن احلسني بن روح+منصوب بالسفارة من اإلمام صلوات اهلل عليه،

ولكنه يعتربه ظامل ًا له ألنه منصوب معه ،فظلمه ابن روح حيث مل يعرتف بسفارته!

الشلمغاني في مصادر التاريخ
يف تاري�خ اب�ن األثير« :290/8:ذك�ر َقتْل الش�لمغاين وحكاية مذهبه .ويف هذه الس�نة قتل

أبوجعفر حممد بن عيل الشلمغاين املعروف بابن أيب العزاقر ،وشلمغان التي ينسب إليها قرية

بنواحي واسط .وسبب ذلك أنه قد أحدث مذهب ًا غالي ًا يف التشييع والتناسخ وحلول اإلهلية

فيه ،إىل غري ذلك مما حيكيه ،وأظهر ذلك من فعله أبو القاسم احلسني بن روح ،الذي تسميه

َ
متداول وزارة حامد بن العباس .ثم اتصل أبو جعفر الش�لمغاين باملحس�ن
اإلمامية الباب،

بن أيب احلسن بن الفرات يف وزارة أبيه الثالثة ،ثم إنه ُطلب يف وزارة اخلاقاين فاسترت وهرب
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إىل املوصل ،فبقي س�نني عند نارص الدولة احلس�ن بن عبد اهلل بن محدان يف حياة أبيه عبد اهلل

بن محدان ،ثم انحدر إىل بغداد واس�ترت ،وظهر عنده ببغداد أنه يدعي لنفس�ه الربوبية ،وقيل
إنه اتبعه عىل ذلك احلسين بن القاس�م بن عبد اهلل بن س�ليامن بن وهب ،الذي وزر للمقتدر
باهلل ،وأبو جعفر وأبو عيل ابنا بسطام ،وإبراهيم بن حممد بن أيب عون ،وابن شبيب الزيات،

وأمحد بن حممد بن عبدوس ،كانوا يعتقدون ذلك فيه! وظهر ذلك عنهم ،و ُطلبوا أيام وزارة
ابن مقلة للمقتدر باهلل ،فلم يوجدوا.

فلام كان يف ش�وال س�نة اثنتني وعرشين وثالث مائة ظهر الش�لمغاين ،فقبض عليه الوزير

ابن مقلة وسجنه وكبس داره ،فوجد فيها رقاع ًا وكتب ًا ممن يدعي عليه أنه عىل مذهبه خياطبونه
بما الخياط�ب ب�ه البرش بعضه�م بعض ًا ،وفيها خط احلسين بن القاس�م فعرض�ت اخلطوط
فعرفها الناس ،وعرضت عىل الش�لمغاين فأقر أهنا خطوطهم وأنكر مذهبه وأظهر اإلسالم،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وتبرأ مم�ا يقال فيه! و ُأخذ ابن أيب عون وابن عبدوس مع�ه و ُأحرضا معه عند اخلليفة ،و ُأمرا
بصفعه فامتنعا!

فلما ُأكرها م�دَّ ابن عبدوس يده وصفع�ه ،وأما ابن أيب عون فإنه مد يده إىل حليته ورأس�ه

فارتعدت يده ،فقبل حلية الشلمغاين ورأسه ثم قال :إهلي وسيدي ورازقي! فقال له الرايض:

عيل من قول اب�ن أيب عون ،واهلل يعلم
ق�د زعم�ت أنك ال تدعي اإلهلية فما هذا؟ فقال :وما َّ
إنن�ي ال قل�ت له إنني إله قط! فقال ابن عبدوس :إنه مل ي�دع اإلهلية وإنام ادعى أنه الباب إىل

اإلمام املنتظر مكان ابن روح ،وكنت أظن أنه يقول ذلك تقية!

ث�م ُأحضروا عدة مرات ومعهم الفقهاء والقضاة والكتاب والقواد ،ويف آخر األيام أفتى

الفقهاء بإباحة دمه ،فصلب ابن الشلمغاين وابن أيب عون يف ذي القعدة ،وأحرقا بالنار.

وكان م�ن مذهب�ه أنه إله اآلهلة حي�ق احلق ،وأنه األول القديم الظاه�ر الباطن الرازق التام

املومأ إليه بكل معنى .وكان يقول إن اهلل سبحانه وتعاىل حيل يف كل شئ عىل قدر ما حيتمل،

وأن�ه خل�ق الضد ليدل على املضدود ،فمن ذل�ك أنه ح�ل يف آدم ملا خلقه يف إبليس�ه أيض ًا،

وكالمه�ا ض�د لصحابه ملضادته إي�اه يف معن�اه ،وأن الدليل عىل احلق أفضل م�ن احلق ،وأن
الضد أقرب إىل الش�ئ من ش�بهه ،وأن اهلل عز وجل إذا حل يف جسد ناسويت ظهر من القدرة
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واملعجزة ما يدل عىل أنه هو ،وأنه ملا غاب آدم ظهر الالهوت يف مخس�ة ناس�وتية ،كلام غاب

منهم واحد ظهر مكانه آخر ،ويف مخسة أبالسة أضداد لتلك اخلمسة .ثم اجتمعت الالهوتية
يف إدريس وإبليس�ه ،وتفرقت بعدمه�ا كام تفرقت بعد آدم .واجتمعت يف نوح×وإبليس�ه

وتفرق�ت عن�د غيبتهام .واجتمعت يف هود وإبليس�ه وتفرقت بعدمه�ا .واجتمعت يف صالح
وإبليس�ه عاقرالناق�ة وتفرق�ت بعدمه�ا .واجتمعت يف إبراهيم وإبليس�ه نم�روذ وتفرقت ملا

غابا .واجتمعت يف هارون وإبليس�ه فرعون وتفرقت بعدمها .واجتمعت يف سليامن وإبليسه
وتفرقت بعدمها .واجتمعت يف عيسى وإبليسه فلام غابا تفرقت يف تالمذة عيسى وأبالستهم.

ثم اجتمعت يف عيل بن أيب طالب وإبليسه.

ثم إن اهلل يظهر يف كل شئ وكل معنى .وإنه يف كل أحد باخلاطر الذي خيطر بقبله ،فيتصور

إس�م ملعنى ،وأن من احتاج الناس إليه فهو إله،
له ما يغيب عنه حتى كأنه يش�اهده ،وأن اهلل
ٌ
وهلذا املعنى يس�توجب كل أحد أن يس�مى إهل ًا ،وأن كل أحد من أش�ياعه يقول إنه رب ملن

هو يف دون درجته ،وأن الرجل منهم يقول أنا رب لفالن وفالن رب لفالن وفالن رب ريب
حتى يقع اإلنتهاء إىل ابن أيب العزاقر فيقول :أنا رب األرباب ال ربوبية بعده!

وال ينس�بون احلسن واحلسين ريض اهلل عنهام إىل عيل كرم اهلل وجهه ،ألن من اجتمعت له

الربوبية اليكون له ولد وال والد! وكانوا يسمون موسى وحممد ًا اخلائنني ،ألهنم يدعون أن

هارون أرسل موسى وعلي ًا أرسل حممد ًا فخانامها! ويزعمون أن علي ًا أمهل حممد ًا عدة سنني

أصحاب الكهف ،فإذا انقضت هذه العدة وهي ثالث مائة ومخسون سنة انتقلت الشـريعة!
ويقولون إن املالئكة كل من ملك نفسه وعرف احلق ،وأن اجلنة معرفتهم وانتحال مذهبهم،
والناراجله�ل هب�م والع�دول عن مذهبه�م! ويعتقدون ت�رك الصالة والصي�ام وغريمها من
العب�ادات ،وال يتناكحون بعق�د ويبيحون الفروج ،ويقولون إن حممد ًا بعث إىل كرباء قريش

وجبابرة العرب ونفوسهم أبية فأمرهم بالسجود ،وأن احلكمة اآلن أن يمتحن الناس بإباحة
ف�روج نس�ائهم ،وأنه جيوز أن جيامع اإلنس�ان من ش�اء من ذوي رمحه وح�رم صديقه وابنه،

بع�د أن يك�ون عىل مذهب�ه! وأنه ال ب�د للفاضل منهم أن ينك�ح املفضول ليول�ج النور فيه،
ومن امتنع من ذلك قلب يف الدورالذي يأيت بعد هذا العامل امرأة ،إذ كان مذهبهم التناس�خ!
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وكانوا يعتقدون إهالك الطالبيني والعباسيني.

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون واجلاحدون علو ًا كبري ًا.

وم�ا أش�به ه�ذه املقال�ة بمقال�ة النصريي�ة ولعلها ه�ي ه�ي ،ف�إن النصريية يعتق�دون يف

ابن الفرات وجيعلونه رأس ًا يف مذهبهم .وكان احلسني بن القاسم بالرقة فأرسل الرايض باهلل
إليه ،فقتل آخر ذي القعدة ومحل رأسه إىل بغداد».

وذكرنح�وه يف وفي�ات األعيان ،156/2:قال « :ويف هذه الس�نة قتل أبو جعفر حممد بن عيل

الشلمغاين املعروف بابن أيب العزاقر ،وسبب ذلك أنه أحدث مذهب ًا غالي ًا يف التشيع والتناسخ

وحلول اإلهلية فيه ،إىل غري ذلك مما حيكيه ،وأظهر ذلك من فعله أبو القاسم احلسني بن روح

الذي تسميه اإلمامية الباب ،ف ُطلب ابن الشلمغاين فاسترت ،وهرب إىل املوصل ،وأقام سنني

ثم انحدر إىل بغداد.»...
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وذك�ر أن ال�ذي حاكم�ه ه�و اخلليف�ة ال�رايض نفس�ه! وذك�ر نح�وه مآث�ر اإلناف�ة،289/1:

والوايف للصفدي ،226/8:و ،81/ 4:وجاء فيه :وجرت أمور وأفتى العلامء بإباحة دمه فأحرق،

وكان ابن أيب عون أحد أتباعه ،وهو الفاضل الذي له التصانيف املليحة مثل الشهاب واألجوبة

املسكتة ،وهو من أعيان الكتاب.

ونحوه الذهبي يف تاريخ اإلسالم .115/24:وقال يف سري أعالم النبالء « :567/14:وقد كان

أبو عيل احلسين«بن أيب عون»ويقال اجلامل ،وزر للمقتدر يف س�نة تس�ع عرشة وثالث مئة،
ولقبوه عميد الدولة ،وعزل بعد س�بعة أش�هر وس�جن ،وعقد له جملس يف كائنة الش�لمغاين
ونوظر ،فظهرت رقاعه خياطب الش�لمغاين فيها باإلهلية .وعاش ثامني ًا وسبعني سنة» .وذكر

نحوه شذرات الذهب ،293/1:وفيه « :وشاع أنه يدعي اآلهلية ،وأنه حييي املوتى ،وكثر أتباعه
فأحرضه ابن مقلة عند الرايض باهلل».

خذوا بما رووا وذروا مارأوا
أعطى األئمة^قاعدة يف كتب العلامء الذين كانوا مس�تقيمني ،ثم انحرفوا مثل الش�لمغاين،

فقالوا :خذوا بام رووا وذروا ما رأوا .قال الطويس+يف الغيبة« :389/قال أبو احلسني بن متام:
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حدثني عبد اهلل الكويف خادم الش�يخ احلسين بن روح ريض اهلل عنه ،قال :سئل الشيخ يعني

أب�ا القاس�م ريض اهلل عنه عن كت�ب ابن أيب العزاقر بعدما ُذ َّم وخرج�ت فيه اللعنة ،فقيل له:
فكي�ف نعم�ل بكتب�ه وبيوتنا منها مالء؟ فق�ال :أقول فيها م�ا قاله أبو حممد احلس�ن بن عيل
صلوات اهلل عليهام وقد س�ئل عن كتب بني فضال ،فقالوا :كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها
مالء ؟ فقال صلوات اهلل عليه :خذوا بام رووا ،وذروا ما رأوا».

وق�ال النج�ايش« :378/حممد بن عيل الش�لمغاين أبو جعفر املعروف باب�ن أيب العزاقر كان

متقدم ًا يف أصحابنا ،فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح عىل ترك املذهب والدخول
يف املذاه�ب الردي�ة ،حتى خرجت فيه توقيعات ،فأخذه الس�لطان وقتل�ه وصلبه .وله كتب
منها :كتاب التكليف ،ورس�الة إىل ابن مهام ،وكت�اب ماهية العصمة ،كتاب الزاهر باحلجج
العقلي�ة ،كت�اب املباهلة ،كت�اب األوصياء ،كتاب املع�ارف ،كتاب اإليض�اح ،كتاب فضل

النط�ق عىل الصم�ت ،كتاب فضل العمرتني ،كتاب األنوار ،كتاب التس�ليم ،كتاب الربهان
والتوحي�د ،كتاب البداء واملش�يئة ،كتاب نظم القرآن ،كتاب اإلمام�ة الكبري ،كتاب اإلمامة

الصغري .قال أبو الفرج حممد بن عيل الكاتب القنائي :قال لنا أبو املفضل حممد بن عبد اهلل بن

املطلب :حدثنا أبو جعفر حممد بن عيل الشلمغاين يف استتاره بمعلثايا ،بكتبه».

ويف غيب�ة الط�ويس« :393/ع�ن حمم�د بن أمحد ب�ن داود القم�ي قال :وج�دت بخط أمحد

ب�ن إبراهيم النوبختي وإمالء أيب القاس�م احلسين ب�ن روح ريض اهلل عنه ،على ظهر كتاب
في�ه جوابات ومس�ائل أنفذت من قم يس�أل عنها ه�ل هي جوابات الفقي�ه×أو جوابات

حمم�د بن علي الش�لمغاين؟ ألنه حكي عن�ه أنه ق�ال :هذه املس�ائل أنا أجبت عنه�ا ،فكتب
إليه�م على ظه�ر كتاهبم :بس�م اهلل الرمحن الرحي�م :قد وقفنا على هذه الرقعة وم�ا تضمنته
فجميع�ه جوابنا ،وال مدخل للمخذول الضال املضل املعروف بالعزاقري لعنه اهلل يف حرف

من�ه ،وق�د كانت أش�ياء خرجت إليك�م عىل يدي أمح�د بن بالل وغيره من نظرائ�ه ،وكان

فاس�تثبت قدي ًام
م�ن ارتدادهم عن اإلسلام مثل م�ا كان من هذا ،عليه�م لعنة اهلل وغضبه.
ُّ
يف ذل�ك ،فخ�رج اجل�واب :أال من اس�تثبت ،فإن�ه ال رضر يف خروج ما خرج على أيدهيم،
وإن ذلك صحيح.
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وروي قديم ًا ع�ن بعض العلامء ^أنه س�ئل عن مثل هذا بعين�ه يف بعض من غضب اهلل

علي�ه ،فقال× :العلم علمنا وال ش�ئ عليكم من كف�ر من كفر ،فام صح لكم مما خرج عىل

ي�ده برواية غيره له من الثقات رمحه�م اهلل فامحدوا اهلل واقبلوه ،وما ش�ككتم فيه أو مل خيرج

إليكم يف ذلك إال عىل يده ،فردوه إلينا لنصححه أو نبطله ،واهلل تقدست أسامؤه وجل ثناؤه
ويل توفيقكم ،وحسبنا يف أمورنا كلها ونعم الوكيل».

ويف غيبة الطويس«:389/عن أيب احلسني حممد بن الفضل بن متام&قال :سمعت أبا جعفر

ب�ن حممد بن أمحد بن الزكوزكي&وقد ذكرنا كت�اب التكليف ،وكان عندنا أنه اليكون إال

مع غال! وذلك أنه أول ما كتبنا احلديث فسمعناه يقول :وأيش كان البن أيب العزاقر يف كتاب
التكليف ،إنام كان يصلح الباب ويدخله إىل الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح ريض اهلل عنه
فيعرضه عليه وحيككه ،فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنس�خه ،يعني أن الذي أمرهم به

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

احلسين ب�ن روح ريض اهلل عنه .ق�ال أبو جعفر :فكتبته يف األدراج بخط�ي ببغداد .قال ابن

متام :فقلت له :تفضل يا سيدي فادفعه إيل حتى أكتبه من خطك ،فقال يل :قد خرج عن يدي.
فق�ال ابن مت�ام :فخرجت وأخذت من غريه ،فكتبت بعدما س�معت ه�ذه احلكاية» .انتهى.

ويف الذريع�ة اىل تصاني�ف الش�يعة«:406/4:كتاب التكلي�ف أليب جعف�ر حمم�د ب�ن علي

الش�لمغاين املع�روف بابن أبى العزاق�ر املقتول .ألفه يف حال اس�تقامته فحمله احلس�د ملقام

احلسني بن روح النوبختي عىل ترك املذهب...

وي�روى عن�ه ه�ذا الكتاب أب�و املفض�ل الش�يباين املت�وىف ،387ويروي�ه عنه أيض� ًا والد

الصدوق ،إال رواية ش�هادة الرجل ألخيه بغري عل�م» .ويف الذريعة« :187/21:املعارف أليب

جعف�ر حممد بن عيل الش�لمغاين ،املع�روف بابن أيب العزاقر» .هذا ،وي�رى بعضهم أن كتاب
التكليف للشلمغاين هو نفسه كتاب فقه الرضا لوالد الصدوق& .ومع أنه احتامل فال ضري فيه
بعد أن صححه سفري اإلمام× ،وأيدت أحاديثه وفتاواه املصادر األخرى الكثرية.

مذهب المخمسة الحلولية
وأص�ل مذهب املخمس�ة مأخ�وذ من مذهب احلل�ول املجويس ،قالوا« :إن س�لامن الفاريس
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واملق�داد وعمار ًا وأبا ذر وعمر بن أمية الضمري ،هم املوكلون بمصالح العامل ،تعاىل اهلل عن

ذلك علو ًا كبري ًا»« .خالصة األقوال للعالمة.»364/

ث�م نقلوه�ا اىل النب�ي وعلي وفاطم�ة واحلس�نني صل�وات اهلل عليه�م! ولعل أول من أش�اع

�م َي أتباعه
فس ِّ
ذل�ك يف بغ�داد أمحد بن هلال الكرخي ،امللعون عىل لس�ان اإلمام املهدي×ُ ،
الكرخية والكرخيني.

قال الطويس يف الغيبة« :414/وكان الكرخيون مخَُ ِّم َس�ة ال يش�ك يف ذلك أحد من الش�يعة،

وق�د كان أب�و دلف يقول ذل�ك ويعرتف به ويقول :نقلني س�يدنا الش�يخ الصالح قدس اهلل
روح�ه ون�ور رضحيه ،عن مذه�ب أيب جعفر الكرخ�ي إىل املذهب الصحي�ح ،يعني أبا بكر
البغ�دادي .وجنون أيب دلف وحكايات فس�اد مذهبه أكثر م�ن أن حتىص ،فال نطول بذكرها

الكتاب ها هنا» .انتهى.

لكرخ�ي آخر عىل نفس املذه�ب ،لكنه من
وق�د ترج�م احلموي يف معجم البل�دان «»447/4
ٍّ

جل ْرو وه�ذا الرجل
كرخ�ة األه�واز ال كرخ�ة بغداد ،ق�ال« :أبو جعف�ر الكرخي املع�روف با َ

مش�هور باجلالل�ة فيه�م قديم ًا ،وكان مقيم ًا بالبصرة ،ق�ال :وش�اهدته أنا وهو ش�يخ كبري
وق�د اختل�ت حاله فصار ييل األعمال الصغار من قبل عمال البرصة ،وكان أبو القاس�م بن

أيب عب�د اهلل الربي�دي ملا ملك البصرة صادره عىل مال أقرف به وس�مر يدي�ه يف حائط وهو

قائم عىل كريس ،فلام سمرت يداه باملسامري يف احلائط ن ُِّح َي الكريس من حتته وسلت أظافريه
ورضب حلمه بالقضيب الفاريس ومل يمت وال زمن قال :ورأيته أنا بعد ذلك بسنني صحيح ًا

ال عيب هلم إال ما كانوا يرمون به من الغلو ،فإن القاس�م وولديه اس�تفاض عنهم أهنم كانوا

خممس�ة يعتقدون أن علي ًا وفاطمة واحلسن واحلسني وحممد ًا‘ ،مخسة أشباح أنوار قديمة

مل تزل وال تزال ،إىل غري ذلك من أقوال هذه النحلة وهي مقالة مشهورة».

وأصل مذهب ا ُمل َخ ِّمسة من بشار الشعريي :فهو تطوير ملذهب «العلياوية» الذي ظهر يف زمن

اإلمام الصادق×.

فق�د روى الط�ويس&يف رجاله« :701/2:عن مرازم قال :ق�ال يل أبو عبد اهلل× :تعرف

ُمبرشَ ،ب رَّش بتوهم اإلسم؟ قال :الشعريي ،فقلت :بشار؟ قال بشار!قلت :نعم جار يل ،قال:
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إن اليه�ود قالوا ووحدوا اهلل ،وإن النصارى قالوا ووحدوا اهلل ،وأن بش�ار ًا قال قوالً عظي ًام!
إذا قدمت الكوفة فأته وقل له :يقول لك جعفر :ياكافر ،يا فاس�ق ،يا مرشك ،أنا برئ منك!

ق�ال م�رازم :فلام قدمت الكوفة فوضع�ت متاعي وجئت إليه فدع�وت اجلارية ،فقلت قويل
أليب إسماعيل هذا مرازم ،فخرج إ َّيل فقلت له :يقول لك جعفر بن حممد :يا كافر يا فاس�ق يا
مرشك أنا برئ منك! فقال يل :وقد ذكرين سيدي! قال قلت :نعم ذكرك هبذا الذي قلت لك!

فقال :جزاك اهلل خري ًا وفعل بك ،وأقبل يدعو يل!

ومقال�ة بش�ارهي مقال�ة العلياوي�ة يقول�ون إن علي ًا×ه�رب وظه�ر بالعلوية اهلاش�مية،

وأظه�ر أن�ه عب�ده ورس�وله باملحمدية ،فواف�ق أصحاب أيب اخلط�اب يف أربعة أش�خاص عيل

وفاطم�ة واحلس�ن واحلسين^ ،وأن معن�ى األش�خاص الثالثة فاطمة واحلس�ن واحلسين

تلبي�س ،واحلقيق�ة ش�خص علي ،ألن�ه أول ه�ذه األش�خاص يف األم�ة .وأنك�روا ش�خص
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

حممد‘وزعم�وا أن حمم�د ًا عبد عيل! وأقاموا حممد ًا ‘مقام ما أقامت املخمس�ة س�لامن،

وجعلوه رسوالً ملحمد‘فوافقوهم يف اإلباحات والتعطيل والتناسخ .نعوذ باهلل من الكفر»!
ويف رجال الطويس« :775/2:عن عثامن بن عيسى الكاليب ،أنه سمع حممد بن بشري يقول:

الظاهر من اإلنس�ان آدم والباطن أزيل...ملا مات أوىص إىل ابنه س�ميع بن حممد فهو اإلمام،

وم�ن أوىص إلي�ه س�ميع فه�و إمام مفترض الطاعة عىل األم�ة إىل وقت خروج موس�ى بن
جعف�ر×! وزعم�وا أن الفرض عليهم من اهلل تعاىل إقامة الصلوات اخلمس وصوم ش�هر

رمضان ،وأنكروا الزكاة واحلج وس�ائر الفرائض ،وقالوا بإباحة املحارم والفروج والغلامن،
ً َّ
َْ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُ ْ َ ً َ َ ً
اثا َو َي جْ� َع ُل َم ْن َي َش ُ
واعتل�وا يف ذلك بق�ول اهلل تعاىل :أو يز ِوجهم ذ كرانا و ِإن
���اء َع ِقيما ِإن ُه َع ِل ٌمي
َ
ق ِد ٌير .وقالوا بالتناسخ..
وزعم�ت ه�ذه الفرقة واملخمس�ة والعلياوية وأصحاب أيب اخلطاب ،أن كل من انتس�ب

إىل أنه من آل حممد ،فهو مبطل يف نس�به مفرت عىل اهلل كاذب ،وأهنم الذين قال اهلل تعاىل فيهم
َ
حَ َ
َ َ ْ ُ َّ
َ
ْ
ُ
اهلل َوأ ِح َّب ُاؤ ُه ُق ْل َف ِل َم ُي َع ّ ِذ ُب ُكمْ
إهنم هيود ونصارى يف قولهَ :وقال ِت ال ُيود َوالن َص َار ى ْن ُن أبناء ِ
ْ َْ َ َ َ َ
ُُ ُ
ِبذن ِوبك ْ���م َب���ل أن مُ ْت َبش ٌ���ر مِ ّم ْن خل َق...إذ كان حممد عندهم وعيل ،ه�و رب ال يلد وال يولد وال
يستولد! تعاىل اهلل عام يقولون علوا كبري ًا.
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وكان س�بب قت�ل حممد بن بشير لعنه اهلل ،ألن�ه كان معه ش�عبذة وخماري�ق...وكان عنده

ص�ورة ق�د عملها وأقامها ش�خص ًا كأن�ه صورة أيب احلس�ن «اإلمام الكاظ�م×» يف ثياب

حري�ر ،وق�د طاله�ا باألدوي�ة ،وعاجلها بحي�ل عمله�ا فيها ،حتى ص�ارت ش�بيه ًا بصورة
إنس�ان ،وكان يطوهي�ا ف�إذا أراد الش�عبذة نف�خ فيه�ا فأقامه�ا! وكان يق�ول ألصحاب�ه إن

أب�ا احلس�ن× عن�دي ،ف�إن أحببت�م أن ت�روه وتعلم�وا أين نبي فهلم�وا أعرض�ه عليكم،

ف�كان يدخله�م البي�ت والصورة مطوية معه فيق�ول هلم :هل ترون يف البي�ت مقي ًام أو ترون
في�ه غريي وغريك�م ؟ فيقول�ون :ال ،ليس يف البيت أح�د ،فيقول :أخرج�وا فيخرجون من
البيت فيصريهو وراء الستر ويس�بل السرت بينه وبينهم ثم يقدم تلك الصورة ،ثم يرفع السرت

بين�ه وبينه�م ،فينظرون إىل صورة قائمة وش�خص كأنه ش�خص أيب احلس�ن ال ينكرون منه

ش�يئ ًا ،ويق�ف هو منه بالقرب فريهيم من طريق الش�عبذة أنه يكلمه ويناجي�ه ويدنو منه كأنه
يس�اره ،ثم يغمزهم أن يتنحوا فيتنحون ،ويس�بل الستر بينه وبينهم فال يرون شيئ ًا! وكانت
ُّ

مع�ه أش�ياء عجيبة من صنوف الش�عبذة ،ما مل يروا مثلها فهلكوا هب�ا ،فكانت هذه حاله مدة
حت�ى رفع خربه إىل بعض اخللفاء ،أحس�به ه�ارون أو غريه ممن كان بعده م�ن اخللفاء ،وأنه

زنديق ،فأخذه وأراد رضب عنقه فقال :يا أمرياملؤمنني استبقني ،فإين أختذ لك أشياء يرغب
املل�وك فيه�ا فأطلقه ،فكان أول م�ا اختذ له الدوايل ،فإن�ه عمد إىل الدوايل فس�واها وعلقها،
وجع�ل الزيب�ق بني تل�ك األل�واح ،فكانت ال�دوايل متتلئ من امل�اء ومتيل األل�واح وينقلب

الزيب�ق م�ن تل�ك األلواح فيتب�ع الدوايل هل�ذا ،فكانت تعم�ل من غري مس�تعمل هلا وتصب

امل�اء يف البس�تان ،فأعجب�ه ذل�ك ،مع أش�ياء عملها يضاه�ي اهلل هب�ا يف خلقه اجلن�ة .ف َق َّو َده
«جعل�ه قائ�د ًا» وجعل ل�ه مرتبة ،ثم إن�ه يوم ًا من األي�ام انكرس بعض تل�ك األلواح فخرج

منها الزيبق فتعطلت فاستراب أمره وظهر عليه التعطي�ل واإلباحات .وقد كان أبو عبد اهلل
وأبو احلسن يدعوان اهلل عليه ،ويسأالنه أن يذيقه حر احلديد ،فأذاقه اهلل حر احلديد».انتهى.

أق�ول :م�ن الواضح أن مذهب املخمس�ة اقتباس من احللول والتناس�خ الف�اريس واهلندي،

وق�دكان ضغط احلكومات عىل الش�يعة إلجباره�م عىل تقديس أيب بكر وعم�ر وعثامن ،عام ً
ال

يف اختراع بع�ض املش�عوذين لنظري�ة األضداد املحم�ودة ،ملدح م�ن خال�ف أهل البيت^.
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وقد ترجم علامؤنا لعدد من املغالني الذين س�لكوا طريق الش�لمغاين والكرخيني ،منهم عيل بن

أمح�د الك�ويف الذي تويف س�نة« :352كان إمامي ًا مس�تقيم الطريقة وصنف كتب ًا كثرية س�ديدة،

ثم خلط وأظهر مذهب املخمس�ة ،وصنف كتاب� ًا يف الغلو والتخليط! وقال ابن الغضائري:
كذاب غال صاحب بدعة ومقالة»« .خالصة األقوال للعالمة.»364/

واليتس�ع املج�ال لع�رض تفاصيل ه�ذه املذاهب والبدع وانخ�داع العوام هب�ا .والذي هيون

أمرهم أهنم انتهوا كلهم ومل يبق منهم إال قلة يؤهلون علي ًا× ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.

الشلمغانيون في عصرنا
ما زالت ظاهرة ادعاء املهدية ،وادعاء الس�فارة عن اإلمام املهدي×مس�تمرة اىل يومنا هذا،

وهي تكثر وتقل حس�ب الظروف .عىل أهنم كثرة نسبي ًا حتى يف الظروف العادية ،فقد قرأت أن
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

عدد املس�جونني يف مرص بتهمة هذا اإلدعاء نحو عرشين ش�خص ًا ،س�وى من أخذ عليهم تعهد

بالتوق�ف عن نرش دعاوهيم .ويف فلس�طني عدة أش�خاص ،ويف اليمن ،ويف الس�عودية أكثر من

شخص من الوهابية ،ومنهم الشيخ اللحيدان ،وله موقع عىل النت.
وم�ن عوام�ل ِق َّل�ة وج�ود املدعين أن احلكوم�ات متنعه�م م�ن نشر مزاعمهم أو حتبس�هم،
أو يتصدى هلم الناس فيكشفون زيفهم ويقيمون احلجة عليهم.

وهل�ذا يكث�رون عندم�ا تكون احلكوم�ة ضعيفة يف بل�د ،أو حيدث فيه فراغ س�يايس ،أو يكون

غ�رض يف تكوي�ن حركاهت�م .وق�د كثر يف الع�راق املدع�ون بع�د اإلحتالل
جله�ات خارجي�ة
ٌ
كونوا
األمريك�ي ،ومتي�زوا عن أمثاهل�م يف مرص وإفريقيا وفلس�طني واحلجاز والبحري�ن ،بأهنم َّ
ح�ركات مس�لحة ،ومن أش�هرهم حركة جند السماء يف النجف ،وحرك�ة املهدويني يف البرصة
بزعامة أمحد إسامعيل كاطع ،املسمى باليامين ،وبأمحد احلسن!

لقد س�افر القرعاوي وأمحد اسماعيل اىل اهلند وتعلموا ش�يئ ًا من الس�حر ،لكن احلالج كان

أذكى منهم مجيع ًا ،ألنه أتقن عمله وعاش التصوف أو عايش املتصوفة ،وقدم أدبيات جديدة يف
العشق والفناء والتجيل واحللول! ثم ترك ولده الصغري أمانة عند صديق له يف بغداد ،وسافر اىل
اهلند وحتمل مشاق السفر والغربة ليتعلم السحر والشعوذة.
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كما كان الش�لمغاين أعل�م منه�م مجيع� ًا ،ألن�ه درس وباحث حتى وص�ل اىل مرحل�ة علمية

متقدمة ،وألف يف زمن اس�تقامته كتب ًا اعتمدها علامؤنا حتى بعد انحرافه وكفره ،عم ً
ال بقاعدة:
َ
«خذوا مبا َر َو ْوا وذ ُر وا ما َر ْأوا».

فالش�لمغانيون يف عرصن�ا ليس عندهم ذكاء احلالج وجاذبيته ،وال علم الش�لمغاين وماضيه

يف اإلستقامة! لكنهم مع ذلك يشرتكون معهام يف أكثر الصفات ،ومنها:

.1التأرجح بني قلت ومل أقل ،وفعلت ومل أفعل! وهو صفة املناور الذي يريد أن حيتفظ بموقع

وسطي ،فال يقع يف قفص اإلقرار ،وال يرتك البدعة واإلرصار!

 .2التخف�ي والسرِّ ِّ ي�ة ،ألهنم خيافون من الذي�ن يعرفون كذهبم ،فيبتع�دون عنهم وال يقبلون

مناظرهتم ،وخيافون من الناس أن يطلبوا منهم دلي ً
ال اليملكونه!

وقداختذوايفالعراقوالبحرينوغريمهاشكلتنظيمحزبرسيُ ،يصدررئيسهاألوامروالربامج

ألتباعه ،ويتدخل يف أمورهم الشخصية حتى يف مالبسهم فيأمرهم مث ً
ال أن ال يلبسوا جوارب،

ويصدرأم�ره بطالق األزواج ،أو بالزواج ،و ُي َب ِّلغهم ذلك عىل أنه أوامر من اإلمام املهدي×!
 .3إذا قرأت ألحدهم أو تعرفت عليه كيف ينظر اىل نفس�ه ،جتده حيمل يف رأس�ه وقلبه أطنان ًا

من الغرور ،ويزعم أنه يلتقي باإلمام×وأنه صاحبه اخلاص،اآلمر الناهي باسمه!

وبام أن اإلمام املهدي×ويل اهلل يف أرضه ،فعليه أن يع ِّظم نفسه ،لتتناسب شخصيته مع دعواه!

مه�ج رعاع ،ال
ويف مقاب�ل تعظيم�ه لنفس�ه ت�راه ينظر اىل عامة املس�لمني واملؤمنين عىل أهنم ٌ

يفهم�ون وال يعقلون ،ألهنم اليقبلون دعوته وال يطيعونه ،ولو قبلوها وأطاعوه لصاروا أذكياء
فامهني ،وربام جعلهم عباقرة!

 .4كام نالحظ خوفهم من لغة الوضوح والس�هولة ،واس�تعامهلم لغة رمزية صناعية متعمدة،
ٍ
معان عميقة حتتاج اىل تفهي�م ورشح للعوام!
ليومه�وا الناس أهن�م أهل علم وبالغة ،وعنده�م
وليهربوا من مسؤولية الكالم الصحيح الرصيح!

 .5يس�تعملون لغ�ة التصوف والعرفان يف عالقة املريد باملراد والس�الك بالش�يخ ،ويلقلقون

ألس�نتهم بمفاهي�م املقام�ات الربانية والسير اىل اهلل تعاىل ،والعش�ق اإلهلي والتجلي! ويف هذا
التجيل الكاذب تكمن بذور احللول ،وميكروب ادعاء األلوهية!
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نماذج من منطقهم وهروبهم من المناظرة
يف بلد عريب طلبت حضور رئيسهم ألناقشه يف دعواه السفارة لإلمام روحي فداه ،فلم حيرض!

لكن�ه بعد مغادريت البلد ،أرس�ل يل معاونه رس�الة يش�كو فيها أين س�معت فيه�م كالم الناس،

وطلب مني أن ال أنرش اسمه! قال يف رسالته ما نصه:
ّ
ُ
جل َهلة ،والذين
«فكل ما ن ُِق َل لك عنّا هو افرتا ٌء علينا....فام بالك ونحن
نس�تعيذ باهلل من ا َ
ِ
�ت ً
وبس�يط اهتامماهتم ،التي تس�أل ع ْن
لمََام من بعضهم م ْن ضحالة أس�ئلتهم لك،
ملس َ
ال بدَّ ْ
ِ
ِ
حج ِة الدهر ،ومنجاة العاملني «ص» تستفهم ،ال عن معناه وحقيقته
أغلفة موالها س ّيد العامل ّ
وآث�اره ،وأهداف�ه وآمال�ه وآالمه ،وش�ؤونه وقضاياه ،بل األس�ئلة التي ال تُ�دْ ِرك ِم ْن معنى

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ٍ
ٍ
ٍ
وش�ذرات
وخال
وج ّب ٍة وخا َت ٍم،
القش�ور والز َبدَ والنّقش� َة والصورةِ ،م ْن
إمامها إال
رسداب ُ
َ
ِ
ظاهرها ال يفيد َ
ِ
أهل الباطن وباطنُها ال ُيفيد
بعضها» والتي
الوصف
«الصحيح ُ
من روايات ْ
ُ
ِ
وظاهرها مع ًا ال ُيغني َ
َ
اجله�اد والعمل والتحقيق والتمكني .أما
أهل
أه�ل الظاه�ر ،وباطنُها
ُ
ِ
فمخالف ِ
ُ
املس�ئول عنه#بعي�دٌ عن روحه،
حلال موالها
ح�ال الس�ائلني هبا وياللحس�ـرة
ٌ

عتلج و ُم ٍ
بناهج هنجه ،وال ُم ٍ
ٍ
ٍ
عالج لقضاياه.
هلجه ،وال
غري
الهج َ
ٌ
غري الذي يَسرُ ّ هُ ،
ملتمس َ
فه�ل تعتق�دُ يا موالنا الش�يخ ّ
اقرتبت ِم�ن موالها األعظ�م ،بتلكم
ب�أن تلك احلش�و َد قد
ْ
ِ
األسئلة ّ
اهلشة والتعريف اهليكيل ،أو أهنا نالت زلفاها بالسخرية منا والتجييش علينا!
فوحق موالك لقد كانوا هم هكذا قب�ل ْ
فإن�ا هلل وهو ا ُملس�تعان..
أن جتئ ،وهكذا يكونون
ِّ

بع�د ْ
رحل�ت ..هك�ذا هم باألم�س واليوم وغ�د ًا ...بعيدون ج�د ًا ع ْن إمامه�م بعيدون
أن
َ

والتم�زق والتناكر ...فلم
باملعرف�ة واألخالق واإلخلاص والعمل ،بعيدون ب�روح الدين
ّ
ِ
ِ
وحتقيقك ،ونخشى
ور ِعك وزكاتك وتقواك
يس�تفيدوا من وجودك بني ظهرانيهم ش�يئ ًا م ْن َ
تأخذه َ
اس�تفدت منهم ِم ْن مرير ما ُيفرتى به علين�اُ ،
ْ
أخذ احلقيقة ،وتمُ ضيه
أن تك�ون أنت َم ْن
َ

إمضا َء الرواية املوثوقة».

يقصد بذلك تربئة حزبه ،والطعن يف اجلمهوراملحتشد لسامع حديثي عن اإلمام املهدي.#

وأجبته عن هذه الفقرة فكتبت له:

عيل من مدح ،فأنا لس�ت أه ً
ال ألن
تعليق�ي على هذا الكالم :أين أس�تغفر اهلل مما تفضلت ب�ه َّ
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أكون داعي ًا اىل موالي وال ش�ادي ًا بعظيم مدائحه التي خصه اهلل هبا ،ومفاخره التي ت ََّو َج ُه اهلل هبا
صلوات ريب عليه..

وإنام أنا عبد مسكني ينسبني الناس اىل شيعته ومواليه وموايل آبائه الطاهرين صلوات اهلل عليه

وعليهم ،ويس�ألونني عام قرأته عنهم،وكل أميل أن يش�ملني موالي برضاه ،وال يؤاخذين بقول
الناس إين قريب منه.

وأما كالمك عن املؤمنني الذين حيتش�دون حول من َي ْذكر موالهم ،و َي ْس�ت َْح َفو َن ُه عنه السؤال

لعل�ه حيك�ي هل�م عنه..فهو خطأ ذري�ع يف تقييمك هلؤالء األب�رار ،الذين قد يك�ون منهم ال َبدَ ل

املصطفى ،وويل اهلل الذي ال ترد له دعوة ،الذي لو أراد اهلل أن خيتار من يضع عنده رسه ،ويودع
يف قلبه مشيئته ،الختاره دونك ودوين!

باب ينفث منه الش�يطان يف أذن اإلنس�ان،
إن ه�ذه النظ�رة اخلاطئة يف التقييم لعوام املؤمننيٌ ،

ليتخيل أنه خري من العامي الذي يس�أل عن لباس مواله وش�كله ،وعن بس�مته وغضبه ،ويرى
أن�ه أقرب م�ن العامي اىل فهم معن�ى مواله« :وحقيقته وآث�اره وأهدافه وآماله وآالمه وش�ئونه

وقضاياه» كام عربت ،ولألسف..

أخفيت ول َّيك يف عبادك ،وأعوذ بك أن أدعي
أزدري مؤمن ًا ،وقد
الله�م إين أع�وذ بك من أن
َ
َ

أمي ُيصنف يف اجلهال ..فإنام هي قلوب عبادك املستورعاملها
أين خريمن عامي ذي أسامل ،أو من ٍّ

عن�ا ،تعمر ما ش�ئت منها بام ش�ئت م�ن مواهبك اللدني�ة وعطاياك الس�نية ،وتُفق�ر قلب العبد

اخل�ارس إن ش�ئت بمجازاته وحرمانه ،وقد ق�ال وليك وحجتك اإلم�ام الصادق×ما معناه:

«ت�رى الرجل خطيب ًا مصقع ًا الخيطئ بالم وال واو ،وإن قلبه ألظلم من الليل املظلم ،وترى
الرجل اليكاد يبني عام يف نفسه ،وإن قلبه ليزهر كاملصباح».

يش�هد اهلل أين أتربك بمجالس العوام الذين يأتون ليستمعوا اىل عزاء أيب عبد اهلل احلسني×،

أو فضائ�ل أح�د من أه�ل بيت النبوة الطاهري�ن^ ،ألين آمل أن تكون َّ
حم�ل فيض عطاء رب
العاملني ،وعناية ويل املؤمنني ،بسبب عجوز أثقلتها السنون ومحلت نفسها اىل جملسهم ،ووكفت

دمعتها لذكراهم ،أو بسبب طفل يتيم جاء شوق ًا ليسمع ذكر مواليه ،فقصده اإلمام روحي فداه،

أو أرسل اليه من يمسح عىل رأسه ،كرامة له أو ألمه وأبيه».
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وكتب�ت ل�ه يف جوابه عن فقرة أخ�رى« :وقلتم ه�داين اهلل وإياكم« :هذا ك ّله ونح� ُن مل ْ ندّ ِع
جون وال الفس�اد ،بل ا ّدعينا ما ُأ ِمرنا ْ
الزندق َة وال اإلحلاد ،وال ا ُمل َ
ترشفنا بال ّلقاء
أن ندّ عيه ،أنّا ّ
بم ْن هو خيرْ ٌ لنا ِم ْن ّ
كل هذه العباد...الخ.».
ترشفنا بال ّلقاء بم ْن هو خيرْ ٌ لنا ِم ْن ّ
كل هذه العباد»
واسمحوا يل بالتعليق عىل قولكم« :أنّا ّ
تعويض لكم عن هؤالء العباد؟! وهل هذه الزاوية الشخصية
فهل املسألة الكربى يف اللقاء أنه
ٌ

أعظم ما يف اللقاء عندكم؟! أين نعيكم عىل العوام أهنم ال يفهمون املعنى يف حجة اهلل عىل خلقه:

«وحقيقته وآثاره وأهدافه وآماله وآالمه وشئونه وقضاياه»؟!

أعتقد لو أن عامي ًا موقن ًا ،مستوفر العقل صايف القلب ،ترشف بلقائه×لكان شغله الشاغل

م�واله ،وأنوار معناه ومبناه ،وألذهله عن نفس�ه ،وأن يك�ون لقاؤه به أو ال يكون عوض ًا عن ذم

الذامني ،وأذى املؤذين وظلم األقربني!
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

فأنى ملن َز َه َر مصباح اليقني يف قلبه ،وفنيت ذاته يف ربه ،وتعلقت بمواله ،أن يشغله من مواله

ما يتعلق بذاته هو ،وأنه حصل عىل ما هو خري له من هذه العباد؟!

إن كالمك�م هذا لب مطلبكم ،فأنت�م تدَّ عون ترشف ًا بلق�اء ويل اهلل وحجته صلوات اهلل عليه،

وتدعون أنه روحي له الفداء أمركم بإعالن هذ اإلدعاء.
وهذه أسئلة أرجو أن جتيبوين عليها:

 -1جاء كالمكم بضمري اجلمع« :بل ادعينا ما ُأ ِمرنا ْ
أن ندعيه ،أنا ترشفنا باللقاء» فهل ترشفتم

باللقاء مجيع ًا ،أو ترشف صاحبكم ،وأنتم ترشفتم بواسطته؟

 -2ه�ل أمرك�م امل�وىل روحي ف�داه بمج�رد إعالن اللق�اء وإخبار الن�اس ب�ه ،وأن تتحملوا

تكذيبه�م وأذاه�م ،أم أمرك�م بدعوة الناس اليه ؟ فإين مل أس�مع من أحد فاز بشرف اللقاء ،أنه
ادعى أنه أمره بإعالن ذلك ،فض ً
ال عن الدعوة اىل نفسه!

 -3ه�ل صحي�ح ما نقل عنكم أو عن بعضكم أنه يدعي أنه أعطي قدر ًا من والية املوىل،#

فصار أوىل بالناس من األب واألم والزوج وحاكم الرشع ؟

 -4هل أمركم املوىل بأن تكونوا حزب ًا رسي ًا ،أو تؤسسوا مجعية ومؤسسات! وتعملوا لكسب

الناس اىل حزبكم ومؤسساتكم ودعوتكم ؟ وأي دين هذا؟!
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وكتبت لشخص آخر منهم ،يف جواب رسالته:

إن ما ينقل عنك أمر عظيم ،وأي ادعاء لبرش منا أكرب من قوله إنه عىل ٍ
صلة بحجة اهلل يف أرضه
ٌ

وأمينه عىل رسه ،وأنه يتلقى التوجيه منه ،صلوات اهلل عليه؟! فواهلل إين أترشف أن أكون خادم ًا

طول عمري ملن أقام دلي ً
ال عىل ذلك!

وس�ؤايل األول :إن ه�ذه الدعوى العظيمة وهي التش�ـرف بلقاء اإلم�ام املهدي صلوات اهلل

علي�ه ،واحلظ�وة بالتوجي�ه املب�ارش منه والنياب�ة عنه ،دعوى خطيرة التصلح ب�دون دليل ٍ
الئق
بمستواها السامي ،واضح وضوح ًا يشـرق يف اآلفاق ،وختضع له األعناق ..فأين هو الدليل؟

والسؤال الثاين :أن من كان يف هذا املقام الشامخ املدعى ،الحيتاج اىل حزب وتشكيالت ،ألنه

متصل بمن عنده اإلسم األعظم ،والقلوب بيده كاخلاتم!

كما الحيتاج اىل مجعيات ومؤسس�ات ومنافس�ات وانتخابات..ألن من ل�ه صلة بموىل الكل،

يك�ون بمثابة األب جلمي�ع املؤمنني ،ففيضه يصل اىل األقربين واألبعدين .فهل معنى التحزب
والتنافس ،إال اإلحتياج ملا حيتاج اليه العوام ،والفقر اىل ما يفنى من احلطام؟! فكيف نجمع بني
ادعائك هلذا املقام الرباين السامي ،وسلوكك احلزيب مع األتباع كرئيس كشافة مع أشبال صغار،
أو كقائد ميليشيا مع منتمني أغرار!

وكيف تفرس الس�لوك التنافيس مع خمالفيكم كالذي يسود يف بالدنا بني الفئات ،شبيه ًا بخباثة

املخابرات الغربية ،أو بجهالة الفضوليات الرشقية!

م�ا زلت أرجو جواب ًا هلذا اإلرتياب ،بأن تقيم�وا يل الدليل فأصدقكم ،أو تعجزوا عنه فأكون

معذور ًا إن قلت إهنم يدعون دعاوي عظيمة ،بال دليل!

وغن�ي ع�ن القول أن الدليل هن�ا ال يصح أن يكون إال معجزة رصحية واضحة ،تتناس�ب مع

خطورة الدعوى ،وعظمة املدعي إن صدق!

ومل جيب أحد منهم عىل كالمي ،وال يستطيعون!

يزعم أنه يحمل رسالة من المهدي ×
جاءين املدعو الش�يخ حيدرمشتت مرات عديدة ،وكان يس�ألني فأجيبه ،وبعد سنوات ادعى
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أنه اليامين ،ثم تشارك يف الدعوى مع تلميذه أمحد اسامعيل كاطع.

وج�اءين ذات م�رة يزع�م أن�ه حيمل يل رس�الة م�ن اإلم�ام املهدي×يدع�وين اىل اإليامن به

وبصاحبه اليامين ،وقال يل :جئت برس�التني ،واحدة لك والثانية للسيد القائد اخلامنئي .فسألته:

ممن الرسالة ؟ قال :من اإلمام صاحب الزمان×!

فجمعت نفيس وتوجهت اليه قائالً :ياش�يخ حيدر ،هل أنت متأكد؟! قال :نعم .قلت له :ال

تستعجل ..فإين أسألك :هل أنت التقيت باإلمام املهدي صلوات اهلل عليه ،اإلمام احلجة بن احلسن،

التاسع من ذرية احلسني^الذي بشـر به جده املصطفى‘ ،وادخره اهلل تعاىل ليمأل به األرض
قسط ًا وعدالً ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا ..هل أنت التقيت به وكتب يل رسالة ،وأمرك أن توصلها يل؟!
ورويت له قصة احلالج كيف ادعى الس�فارة عن
ق�ال :نع�م! فعدت ورشحت ل�ه ونصحته،
ُ

اإلم�ام امله�دي ،#وكتب اىل والد الش�يخ الصدوق+يف ق�م يدعوه اىل اإليمان به ،وكيف

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

أجابه ،ثم جاء احلالج اىل قم ،فوبخه ونفاه من املدينة!

وختمت بقويل :أعتذر عن استالم رسالتك! وما دمت التقيت باإلمام×وكلفك بإيصاهلا يل

فقل له :إن فالن ًا رفض أن يستلمها حتى يرى معجزة تكون دلي ً
ال عىل صدقي وصدق الرسالة.

فقال يل :حس�ن ًا ،م�اذا تريد معجزة؟ قلت له :نف�س املعجزة التي طلبه�ا والد الصدوق&من
احلالج :أن يعيد حليتي البيضاء ،بلوهنا عندما كنت شاب ًا .فسكت مدة ،فانشغلت بالكتابة ،وبعد

م�دة طويلة ق�ال :هل تقبل أن ترى الليل�ة منام ًا؟ قلت له :وال عرشين منام� ًا! إن ديننا ومذهبنا

مبني ياشيخ حيدرعىل أدلة قطعية ،فهل نأخذ ديننا من املنامات؟ إن دين اهلل أعز من أن يؤخذ من
ٍ
ٍ
واضحة ختضع هلا األعناق.
ومعجزة
منام ،بل حيتاج اىل دليل برهاين منطقي ختضع له العقول،
ق�ال اإلمام الكاظم× :إن هلل عىل الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة .فأما الظاهرة

فالرسل واألنبياء واألئمة^ وأما الباطنة فالعقول .فسكت حيدر ،ثم هنض مودع ًا :يف أمان اهلل!..

يزعم أنه ابن المهدي× وشعاره نجمة إسرائيل!
ظه�ر يف العراق بعد س�قوط صدام تس�ع حركات منحرف�ة ،أمهها اثنتان :حركة جند السماء

بقي�ادة القرعاوي الذي ادع�ى أنه املهدي املوعود× ،ومجع أنصاره قرب النجف يف معس�كر
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رسي ،ألج�ل احتلال النج�ف وكربلاء وإعالهنام إمارة إسلامية بقيادت�ه .فحارصهتم قوات
احلكومة وخاضت معهم معركة كبرية حتى قضت عليهم ،وقتلت املهدي املزعوم!

والثاني�ة :حرك�ة أمحد إسماعيل كاط�ع يف البرصة ،وهي امت�داد جلند السماء بفكرها الوهايب

ومتويلها .وقد سمى نفسه أمحد احلسن وادعى أنه ابن املهدي×ووصيه وزعم أن أباه أرسله،

فهو سفريه اىل العاملني ،وهو اليامين املوعود!

وكتب مناشير دعا فيها علامء األديان اىل املباهلة ،وكتب«:فإن مل يس�تجيبوا لدعويت فليعلموا

أهن�م ومن يتبعهم يف ضالل مبني،وس�يبيدهم اهلل بالعذاب واملثالت»! وخت�م بيانه بختمه وهو

نجمة اليهود السداسية!

وقد أرس�لت له الش�يخ عبد احلسين احللفي اىل التنومة قرب البرصة ،فوجده شخص ًا َح َّياالً

فارغ ًا من العلم ،فدعاه اىل املباهلة واتفقا عىل يوم معني ،وأن تكون املباهلة بأن يأخذ أحدمها بيد

ويدعوا اهلل تعاىل أن هيلك املبطل وينجي املحق منهام ،ويلقيا بنفسيهام مع ًا يف شط العرب!
اآلخر
َ
لك�ن أمحد اس�معيل نك�ص ومل حيرض للمباهلة ،ثم اشترط أن جيمعوا له كل مراجع الش�يعة

ليناظرهم ويباهلهم!

وكان يرس�ل يل أش�خاص ًا فكنت أدعوه اىل قم للمناقشة فيعتذر ،ثم أرسل شخصني مخَُ َّولني،

فناقش�تهام فوجدهتام عاميني ،من أهل اهلوى واجلدل ،فس�ألتهام إن كان صاحبهام عنده معجزة،

فق�اال :نعم عنده معجزات مجيع األنبياء واملرس�لني فطلبت أن يرينا واحدة منها ،فس�أالين ماذا

تريد؟ فقلت :هذا ش�ارون رئيس وزراء إرسائيل يقتل املس�لمني ،فليدع عليه باهلالك ،وليخربنا
متى هيلكه اهلل تعاىل ،وكيف هيلكه؟ فدخال اىل غرفة واتصال بإمامهام تلفوني ًا ،ثم قاال غد ًا نعطيك
اجلواب .ويف الغد قاال :إن اإلمام املهدي×مل يأذن بإهالك أوملرت! وال يتسع الكتاب إليراد
قصصنا مع هذا الضال وأنصاره ،وقد كتبنا يف رد أباطيله كتاب ًا س�ميناه :دجال البرصة ،يمكنك

قراءته من هذا الرابطwww.alameli.net :

وق�د اس�تعرضنا في�ه حركته وكش�فنا م�ا َل َّف َق ُه من أدل�ة ،وذكرن�ا يف مقدمته أن أب�رز صفات

مدع�ي املهدي�ة :العامي�ة ،والتزوي�ر ،والوقاحة .وعقدن�ا فص ً
ال ملس�اندة الوهابي�ة والصهيونية
حلركته ،وأنه لذلك جعل ش�عارها نجمة إرسائيل .وذكرنا أنه اتفق مع حيدر مشتت ثم اختلفا،
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فألف حيدركتاب ًا وفضحه ،فقتله الدجال!

وعقدن�ا فصل ً
حرف نصها
ا لنق�ض أدلته التي َّ
حرف معناه�ا ،أو َّ
زوره�ا ول َّفقها ،من رواي�ة َّ

كرواي�ة كت�اب البح�ار التي تق�ول :ثم يظه�ر ابن النب�ي املهدي ،فح�ذف كلمة النب�ي وجعلها

«ثم يظهر ابن املهدي » ليطبقها عىل نفسه!

وفص ً
ال إلبطال اس�تدالله باملنامات واإلس�تخارة برشط أن توافق بدعته! وبينا أن أصل دينه

أنه رأى اإلمام املهدي× يف املنام سنة  !1424وأنه عامي ال جييد حتى قراءة القرآن ،وال قواعد

اإلمالء واللغة!

الرد الحاسم على كل من ادعى اإلرتباط الخاص باإلمام×
املش�كلة ليس�ت يف ه�ؤالء املدعني فقط ب�ل فيمن يتبعوهن�م! فمنهم ش�ياطني مثلهم ،ومنهم

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بس�طاء صادق�ون! فيجب رفع مس�توى الوع�ي واملعرفة يف الن�اس حتى ال جي�د الدجالون من
يصغي اليهم!

إن كل م�ن يدعي أن له ارتباط ًا خاص ًا باإلمام#وأنه أمره بش�ئ ليبلغه للناس ،فهذا يدعي

الس�فارة عن اإلم�ام^ ،وهذه اإلدعاء اخلطري ال جيوز تصديق�ه إال بمعجزة علنية واضحة ال

خفاء فيها وال شك.

فيقال له مثالً :إنك مستجاب الدعوة فادع ،أو إنك ترى اإلمام×فقل له إن الناس كذبوين،

وطلب�وا من�ي املعجزة الفالني�ة وقد كان األئمة^يرس�لون الش�خص برس�الة وجيعلون معه
معج�زة ،وكان الش�يعة يراجعون الس�فراء فريون منهم اآليات واملعج�زات ،فإن مل يأت مدعي
كذاب ُم ْف رَ ٍت.
اإلرتباط اخلاص باإلمام× ،فهو
ٌ

وق�د طلب�ت من ام�رأة يف البحرين تدعي الس�فارة أن تطل�ب من اإلمام أن هيل�ك اهلل طاغية

اليه�ود وخيربن�ا بيوم هالكه ،فوعدت بذل�ك ،ويف اليوم الثاين قالت إن ذلك س�يكون بعد أربع
سنوات وكرس ًا ،وإن أوملرت تقتله امرأة يف هذا التاريخ!

فقلت هلا هذا بعيد فاختاري لنا معجزة يف شهر أو أسبوعني ،فوعدت بذلك ،ثم و َّل ْت ومل تعقب!
ثم مىض التاريخ الذي حددته ،ومل يمت أوملرت!
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الفصل األربعون

األدعیة و الزیارات
من األدعية للمهدي× والزيارات

متي�ز مذهبنا بث�روة األدعي�ة والزي�ارت للنبي‘واألئمة^ ،وق�د اهتم رواتن�ا وعلامؤنا

ٌ
وتس�جيل تارخيي
رضوان اهلل عليهم بتدوينها يف كتب خاصة ،وهي ثرو ٌة مهمة علمية وتربوية،

الرتباط الشيعة بنبيهم ‘وأئمتهم الطاهرين^.

ومن أقدم كتب األدعية يف اإلسلام الصحيفة الس�جادية ،التي كتبها اإلمام عيل بن احلسين

زين العابدين× ،وهي تدهش العلامء بأفكارها وبالغتها.

ومن أقدم كتب الزيارة كتاب كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه&املتوىف سنة ،368

هجرية ،وهوأس�تاذ الش�يخ املفيد حممد بن النعامن&املتوىف س�نة ،413فنُحيل اىل تلك املصادر

وم�ا فيه�ا من ث�روة ،من زي�ارات األئمة^عام�ة ،واإلم�ام املهدي×خاص�ة ،ونكتفي هنا

بذكر نامذج منها:

الصالة والتسليم على أطائب العترة^والدعاء لهم
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

«رب صل على أطائب
الصحيف�ة الس�جادية ،250/قال^بع�د الصلاة عىل النب�ي‘ِّ :

وح َفظ َة دين�ك ،وخلفاءك يف
أه�ل بيت�ه الذي�ن اخرتهتم ألم�رك ،وجعلتهم َخ َزن� َة علم�كَ ،
أرضك ،وحججك عىل عبادك ،وطهرهتم من الرجس والدنس تطهري ًا بإرادتك ،وجعلتهم
الوسيلة إليك واملسلك إىل جنتك.

رب ص�ل على حممد وآله ،صال ًة تجُ ْ ِز ُل هلم هبا من نِحلك وكرامتك ،وتكمل هلم األش�ياء
ِّ

من عطاياك ونوافلك ،وتوفر عليهم احلظ من عوائدك وفوائدك.

رب
رب ص�ل علي�ه وعليهم صال ًة ال أ َم�د يف أوهلا ،وال غاية ألمده�ا وال هناية آلخرهاِّ .
ِّ
صل عليهم ِز َن َة عرش�ك وما دونهِ ،
وم ْل َء س�مواتك وما فوقهن ،وعدد أرضيك وما حتتهن
وما بينهن ،صال ًة تقرهبم منك زلفى ،وتكون لك وهلم رض ًا ،متصلة بنظائرهن أبد ًا.

الله�م إن�ك أيدت دين�ك يف كل أوان بإمام ،أقمته عل ًام لعبادك ،ومن�ار ًا يف بالدك ،بعد أن

وصلت حبله بحبلك ،وجعلته الذريعة إىل رضوانك ،وافرتضت طاعته وحذرت معصيته،
وأم�رت بامتث�ال أمره واإلنتهاء عن�د هنيه ،وأال يتقدم�ه متقدم ،وال يتأخر عن�ه متأخر ،فهو

عصمة الالئذين ،وكهف املؤمنني ،وعروة املتمسكني ،وهباء العاملني.
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الله�م فأوزع لوليك ش�كر م�ا أنعمت به عليه ،وأوزعنا مثله فيه ،وآته من لدنك س�لطان ًا

وقو عضده ،وراعه بعينك،
نصري ًا ،وافتح له فتح ًا يسري ًا ،وأعنه بركنك األعز ،واشدد أزرهِّ ،

وامح�ه بحفظك ،وانصره بمالئكتك ،وامدده بجن�دك األغلب ،وأقم ب�ه كتابك وحدودك
وأح ِي به ما أماته الظاملون من معامل
ورشائعك ،وس�نن رس�ولك صلواتك اللهم عليه وآلهْ ،

الرضاء من سبيلك ،وأزل به الناكبني عن
دينكْ ،
واج ُل به صدأ اجلور عن طريقتك ،و َأبِ ْن به َّ
رصاطك ،واحمق به بغاة قصدك عوج ًا ،وألن جانبه ألوليائك ،وابسط يده عىل أعدائك.

وهب لنا رأفته ورمحته وتعطفه وحتننه ،واجعلنا له س�امعني مطيعني ،ويف رضاه س�اعني،

وإىل نرصت�ه واملدافع�ة عن�ه مكنفين ،وإلي�ك وإىل رس�ولك صلواتك الله�م علي�ه وآل�ه

بذلك متقربني.

الله�م وص�ل على أوليائه�م املعرتفين بمقامه�م ،املتبعين منهجه�م املقتفين آثاره�م،

املستمسكني بعروهتم ،املتمسكني بواليتهم ،املؤمتني بإمامتهم ،املس ِّلمني ألمرهم ،املجتهدين
يف طاعتهم ،املنتظرين أيامهم ،املادين إليهم أعينهم ،الصلوات املباركات الزاكيات الناميات

الغادي�ات الرائحات ،وس�لم عليهم وعىل أرواحه�م ،وامجع عىل التق�وى أمرهم ،وأصلح

هلم ش�ؤوهنم ،وتب عليهم إنك أنت الت�واب الرحيم وخري الغافرين ،واجعلنا معهم يف دار
السالم ،برمحتك يا أرحم الرامحني».

الدعاء لإلمام المهدي× يوم الجمعة ويوم العيد
الصحيفة السجادية« :283/وكان من دعائه×يوم األضحى ويوم اجلمعة:

الله�م هذا يوم مبارك واملس�لمون فيه جمتمعون يف أقط�ار أرضك...اللهم صل عىل حممد

وآل حمم�د إن�ك محيد جمي�د ،كصلوات�ك وبركات�ك وحتياتك على أصفيائ�ك ،إبراهيم وآل
إبراهي�م ،وعجل الف�رج والروح والنرصة والتمكني والتأيي�د هلم .اللهم واجعلني من أهل

التوحيد واإليامن بك والتصديق برسولك ،واألئمة الذين حتمت طاعتهم ،ممن جيري ذلك

به وعىل يديه .آمني رب العاملني».
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الدعاء له× في ليالي شهر رمضان
رواه يف ال�كايف ،422/3:ع�ن اإلمام الباقر×علم�ه ملحمد بن مس�لم&كجزء من اخلطبة

األوىل يف صالة اجلمعة ،ويقصد به الدعاء لإلمام املعصوم يف كل عصـر ،وروته مصادرنا ضمن

الدع�اء املعروف بدعاء اإلفتتاح ،الذي يقرؤه الش�يعة يف ليايل ش�هر رمضان ،س�مي بذلك ألن
أوله :اللهم إين أفتتح الثناء بحمدك..

وفي�ه متجي�د بليغ هلل تعاىل ،وصالة على النبي‘ وعىل عرتته الطاهري�ن^ .وفيه الدعاء

التايل لإلمام املهدي×:

ِّ
وص�ل عىل و ِّيل أم�رك القائم املؤ َّمل والع�دل املنتظر ،أحفف�ه بمالئكتك املقربني،
«الله�م

والقائ�م بدينك،
الداع�ي إىل كتاب�ك
وأي�ده ب�روح الق�دس ي�ا رب العاملني .الله�م اجعل�ه
َ
َ

إستخلفه يف األرض كام استخلفت الذين من قبله ،م ِّك ْن له دينه الذي ارتضيته له ،أبدله من

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

بعد خوفه أمن ًا ،يعبدك اليرشك بك شيئ ًا.

اللهم أعزه وأعزز به وانرصه وانترص به ،وانرصه نرص ًا عزيز ًا.

اللهم أظهر به دينك وملة نبيك ،حتى ال يستخفي بشئ من احلق خمافة أحد من اخللق .اللهم

إنا نرغب إليك يف دولة كريمة تعز هبا اإلسلام وأهله ،وتذل هبا النفاق وأهله ،وجتعلنا فيها

من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك ،وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة .اللهم ما عرفتنا
من احلق فحملناه ،وما قرصنا عنه فبلغناه .اللهم ا ُمل ْم به ش�عثنا ،واش�عب به صدعنا ،وارتق
ب�ه فتقن�ا ،وكثر به قلتنا ،وأعز به ذلتنا ،وأغن به عائلنا ،واقض به عن مغرمنا واجرب به فقرنا،

وسدَّ به َخلتنا ،ويرس به عرسنا ،وبيض به وجوهنا ،وفك به أرسنا ،وأنجح به طلبتنا ،وأنجز
ُ

به مواعيدنا ،واستجب به دعوتنا ،وأعطنا به فوق رغبتنا.

يا خري املس�ؤولني ،وأوس�ع املعطني ،إشف به صدورنا ،وأذهب به غيظ قلوبنا ،واهدنا به

ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم ،وانرصنا عىل عدوك

وعدونا إله احلق آمني.

الله�م إنا نش�كو إليك فقد نبين�ا ،وغيبة إمامنا ،وكثرة عدونا ،وش�دة الفت�ن بنا ،وتظاهر

الزم�ان علين�ا ،فص�ل على حممد وآل حمم�د وأعنا على ذلك بفت�ح تعجله ،وبرض تكش�فه،
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ونصر تع�زه ،وس�لطان ح�ق تظه�ره ،ورمح�ة من�ك جتللناه�ا ،وعافي�ة من�ك تلبس�ناها،
برمحتك يا أرحم الرامحني».

الدعاء له×بالحفظ والنصر
روي هذا الدعاء عن األئمة^ ،تدعو به ألحدهم وتس�ميه ،ففي الكايف« :162/4:تكرر يف

ليلة ثالث وعرشين من ش�هر رمضان هذا الدعاء ،س�اجد ًا وقائم ًا وقاعد ًا ،وعىل كل حال،

ويف الشهر كله ،وكيف أمكنك ،ومتى حرضك من دهرك ،تقول بعد حتميد اهلل تبارك وتعاىل

والصالة عىل النبي‘ :اللهم كن لوليك فالن بن فالن يف هذه الساعة ،ويف كل ساعة ولي ًا
وحافظ ًا ونارص ًا ودلي ً
ال وقائد ًا وعين ًا حتى تسكنه أرضك طوع ًا ومتتعه فيها طويالً».

دعاء الندبة الذي يقرؤه الشيعة صباح يوم الجمعة
رواه الس�يد اب�ن ط�اووس يف اإلقب�ال ،504/1:ورواه يف بح�ار األن�وار يف مواض�ع ،منه�ا:

 ،104/99ع�ن كتاب حممد بن احلسين بن س�فيان البزوفري ريض اهلل عنه :دع�اء الندبة ،وذكر

أن�ه الدع�اء لصاح�ب الزم�ان صل�وات اهلل عليه ،ويس�تحب أن يدعى ب�ه يف األعي�اد األربعة،
وال�ذي أطمئ�ن ب�ه أن احليري رواه عن أح�د الس�فراء األربعة رض�وان اهلل عليه�م ،فقد رواه

اب�ن املش�هدي يف امل�زار ،573/وقال«:الدعاء للندب�ة :قال حممد بن أيب ق�رة :نقلت من كتاب
أيب جعف�ر حمم�د بن احلسين بن س�فيان البزوفري ريض اهلل عن�ه هذا الدعاء ،وذك�ر فيه أنه

الدع�اء لصاحب الزمان صلوات اهلل عليه وعجل فرجه وفرجنا به ،ويس�تحب أن يدعى به
يف األعياد األربعة.

ويف هامش�ه :رواه الطبريس يف اإلحتج�اج ،492/2:بإس�ناده ع�ن حمم�د ب�ن عب�د اهلل ب�ن جعف�ر احلميري،

وعن�ه البح�ار ،171/53:ورواه يف ،2/94:و ،81/102:باختلاف يسيرعن الس�يد يف مصب�اح الزائ�ر ،223
ورواه عن�ه البح�ار ،92/102:ورواه يف ،36/94:مع اختالف عن خط الش�يخ اجلبعي ،نق ً
ال عن خط الش�يخ األجل

علي ب�ن الس�كون ،ع�ن أيب حممد ع�ريب بن مس�افر العب�ادي ،عن أيب عب�د اهلل احلسين بن أمحد ب�ن طح�ال املقدادي،
عن أيب عيل الطويس ،عن والده ،عن حممد بن إسامعيل ،عن حممد بن حسني البزا ر ،عن حممد بن أمحد بن حييى القمي،

عن حممد بن عيل بن زنجويه القمي ،عن احلمريي.»+
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وهو دعاء طويل رقيق ،ومنه:

«احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد نبيه وآله وسلم تسلي ًام ،اللهم لك احلمد

عىل ما جرى به قضاؤك يف أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك ،إذ اخرتت هلم جزيل

م�ا عن�دك من النعيم املقيم ال�ذي ال زوال له وال اضمحالل ،بع�د أن رشطت عليهم الزهد

يف درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فرشطوا لك ذلك ،وعلمت منهم الوفاء به
فقبلتهم وقربتهم وقدمت هلم الذكر العيل والثناء اجليل ،وأهبطت عليهم مالئكتك وكرمتهم

فبعض أسكنته
بوحيك ورفدهتم بعلمك ،وجعلتهم الذرائع إليك والوس�يلة إىل رضوانكٌ .
جنت�ك إىل أن أخرجت�ه منه�ا ،وبعضهم محلته يف فل�كك ونجيته مع من آم�ن معه من اهللكة
برمحتك ،وبعض اختذته لنفس�ك خليالً ،وس�ألك لس�ان صدق يف اآلخرة فأجبته ،وجعلت

ذلك علي ًا ،وبعض كلمته من شجرة تكلي ًام وجعلت له من أخيه ردء ًا ووزير ًا ،وبعض أولدته
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

من غري أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس .وكل رشعت له رشيعة وهنجت له منهاج ًا

وختيرت له أوصياء مس�تحفظ ًا بعد مس�تحفظ ،من م�دة إىل مدة ،إقام� ًة لدينك وحجة عىل
َ َ ْ
عب�ادك ولئلا يزول احلق عن مقره ويغلب الباطل عىل أهله ،ولئال يقول أحد :ل ْوال أ ْر َس���ل َت
َ
ً
ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ خْ
َ
ِإل ْي َنا َر ُسوال منذر ًا وأقمت لنا عل ًام هاديا ،فنت ِبع آيا ِتك ِمن قب ِل أن ن ِذل ونز ى .إىل أن انتهيت
باألمر إىل حبيبك ونجيبك حممد ‘فكان كام انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته

وأفض�ل م�ن اجتبيته ،وأكرم من اعتمدته ،قدمته عىل أنبيائ�ك وبعثته إىل الثقلني من عبادك،

وأوطأته مش�ارقك ومغاربك وس�خرت ل�ه الرباق ،وعرجت بروحه إىل سمائك ،وأودعته
عل�م ما كان وما يكون إىل انقض�اء خلقك ،ثم نرصته بالرعب وحففت�ه بجربئيل وميكائيل
واملس�ومني م�ن مالئكتك ،ووعدته أن تظهر دينه عىل الدي�ن كله ،ولو كره املرشكون وذلك

بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله ،وجعلت له وهلم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك ًا
وه�دى للعاملين ،فيه آيات بينات مق�ام إبراهيم ،ومن دخله كان آمن ًا ،وقل�ت :إ ّمَ َنا ُير ُيد ُ
اهَّلل
ِ ِ
ُْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ َْْ َ َُ ّ َُ ْ َْ ً
الرجس أه���ل البي ِت و يط ِهركم تط ِهيرا .ث�م جعلت أجر حممد صلواتك عليه
ِليذ ِه���ب عنكم ِ
َ
َ
َ
ً
ُ
ْ
َ
مْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
وآله مودهتم يف كتابك ،فقلت :قل ال أ ْس���ألك ْم َعل ْيه أ ْجرا إال َ ّ
ال َودة ِ يف الق ْر ب ،وقلت :قل َما
ِ
ِ
َ
َ
ُ ْ َ َُ ُ َ
َ َ َ ُ
َْ ُ
َ َ ىَ
َ
َس���أل ُتك ْم ِم ْن أ ْج ٍر ف ُه َو لك ْم ،وقلت:قل َما أ ْس���ألك ْم َعل ْي ِه ِم ْن أ ْج ٍر ِإال َم ْن ش َاء أ ْن َي ّت ِخذ ِإل َر ّ ِب ِه
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ً
َس ِ���بيال ،فكانوا هم الس�بيل إليك ،واملس�لك إىل رضوانك .فلام انقضت أيامه ،قام وليه عيل

ب�ن أيب طال�ب صلوات اهلل عليهام وعلى آهلام هادي� ًا إذ كان هو املنذر ولكل ق�وم هاد ،فقال
وامللا أمام�ه :من كن�ت مواله فعيل مواله ،الله�م وال من وااله وعاد من ع�اداه وانرص من
نرصه واخذل من خذله ،وقال :من كنت نبيه فعيل أمريه ،وقال :أنا وعيل من ش�جرة واحدة

وسائر الناس من شجر شتى ،وأحله حمل هارون من موسى ،فقال :أنت مني بمنزلة هارون
من موس�ى إال أنه ال نبي بعدي ،وزوجه ابنته س�يدة نس�اء العاملني ،وأحل له من مسجده ما

ح�ل له ،وس�د األبواب إال بابه ،ثم أودعه علمه وحكمت�ه ،فقال :أنا مدينة العلم وعيل باهبا
فمن أراد احلكمة فليأهتا من باهبا ،ثم قال :أنت أخي ووصيي ووارثي ،حلمك حلمي ودمك

دمي وسلمك سلمي وحربك حريب ،واإليامن خمالط حلمك ودمك كام خالط حلمي ودمي،

وأن�ت غ�د ًا عىل احلوض خليفتي ،وأنت تقيض ديني وتنجز عدايت ،وش�يعتك عىل منابر من

نور مبيضة وجوههم حويل يف اجلنة وهم جرياين .ولوال أنت يا عيل مل يعرف املؤمنون بعدي.
وكان بعده هدى من الضالل ونور ًا من العمى وحبل اهلل املتني ورصاطه املس�تقيم ،ال يس�بق
بقراب�ة يف رح�م وال بس�ابقة يف دين وال يلح�ق يف منقبة حيذو حذو الرس�ول صىل اهلل عليهام

وآهلما ويقاتل على التأويل وال تأخ�ذه يف اهلل لومة الئم ،ق�د وتر فيه صنادي�د العرب وقتل
أبطاهل�م وناوش ذؤباهنم ،فأودع قلوهبم أحقاد ًا بدري�ة وخيربية وحنينية وغريهن ،فأضبت

عىل عداوته وأكبت عىل منابذته حتى قتل الناكثني والقاسطني واملارقني.

ومل�ا قضى نحبه وقتله أش�قى اآلخرين يتبع أش�قى األولني مل يمتثل أمر رس�ولاهلل‘

يف اهلادي�ن بع�د اهلادي�ن ،واألم�ة مرص ٌة على مقته جمتمع�ة عىل قطيع�ة رمحه وإقص�اء ولده
إال القلي�ل مم�ن وىف لرعاي�ة احلق فيهم ،فقتل من قتل وس�بي من س�بي وأقصي من أقيص،

وج�رى القض�اء هل�م بام يرج�ى له حس�ن املثوب�ة ،وكان�ت األرض هلل يورثها من يش�اء من

عب�اده والعاقب�ة للمتقين ،وس�بحان ربن�ا إن كان وعد ربنا ملفع�والً ،ولن خيل�ف اهلل وعده
هو العزيز احلكيم.

فعلى األطائب من أه�ل بيت ٍ
وعيل صلى اهلل عليهام وآهلام فليب�ك الباكون ،وإياهم
حممد
ٍّ

ويع�ج العاج�ون!
فلين�دب النادب�ون ،وملثله�م فلتَ�دُ َّر الدم�وع ،وليصـ�رخ الصارخ�ون،
َّ
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ٌ
وصادق بع�د صادق،
صال�ح بعد صال�ح،
أي�ن احلس�ن ،أين احلسين ،أي�ن أبناء احلسين،
ٌ
أي�ن الس�بيل بع�د الس�بيل ،أي�ن اخليرة بع�د اخلرية ،أي�ن الش�موس الطالع�ة ،أي�ن األقامر

املنيرة ،أي�ن األنجم الزاه�رة ،أين أعالم الدي�ن ،وقواعد العل�م .أين بقي�ة اهلل التي ال ختلو

من العرتة اهلادية..الخ.

زيارة آل ياسين والدعاء بعدها
نص الزيارة برواية الطربيس&يف اإلحتجاج:316/2:

« .1سال ٌم عىل آل ياسني.

ورباين آياته.
 .2السال ُم عليك يا داعيَ اهلل
َّ
 .3السالم عليك يا بابَ اهلل و َد َّي َ
ان دينه.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ونارص حقه.
 .4السالم عليك يا خليفةَ اهلل
َ

 .5السالم عليك يا حجةَ اهلل ودليل إرادته.

 .6السالم عليك يا تا َيل كتاب اهلل وترمجانه.
 .7السالم عليك يا بقيةَ اهلل يف أرضه.

 .8السالم عليك يا ميثاقَ اهلل الذي أخذه ووكَّده.
 .9السالم عليك يا وعدَ اهلل الذي ضمنه.

ِ
والغوث والرمحة الواس�عة
�م املصبوب،
 .10السلام عليك أهيا
ْ
العل�م املنصوب ،والع ْل ُ
ُ

وعد ًا غري مكذوب.

 .11السالم عليك حني تقعد ،السالم عليك حني تقوم.
 .12السالم عليك حني تقرأ وتُبني.

 .13السالم عليك حني تُصيل وتقنت.

 .14السالم عليك حني تركع وتسجد.
 .15السالم عليك حني تُكرب وتهُ لل.

 .16السالم عليك حني حتمد وتستغفر.
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 .17السالم عليك حني تمُيس وتصبح.

 .18السالم عليك يف الليل إذا يغشى ،والنهار إذا جتىل.
 .19السالم عليك أهيا اإلمام املأمون.
 .20السالم عليك أهيا ا ُمل َقدَّ ُم املأمول.
 .21السالم عليك بجوامع السالم.

 .22أشهدك يا موالي أين أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له.
 .23وأن حممد ًا عبده ورسوله ،ال حبيب إال هو وأهله.

 .24وأش�هد أن أمرياملؤمنني حجته ،واحلس�ن حجته ،واحلسين حجته ،وعيل بن احلسني

حجت�ه ،وحمم�د بن عيل حجت�ه ،وجعفر بن حممد حجته ،وموس�ى بن جعف�ر حجته ،وعيل

ب�ن موس�ى حجته ،وحمم�د بن عيل حجته ،وعيل ب�ن حممد حجته ،واحلس�ن بن عيل حجته،

وأشهد أنك حجة اهلل.
َ ْ َ ُ َ ْ ً َ نهُ َ مَ ْ َ ُْ
 .25أنتم األول واآلخر ،وأن رجعتكم حق ال شك فيها ،يوم :الينفع نفسا ِإ ميا ا ل تكن
َ ُ َ َ
َ
َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َب ْت ِ يف ِإ َميانهِ َ ا خ ْي ًرا.
 .26وأن املوت حق ،وأن ناكر ًا ونكري ًا حق.
 .27وأش�هد أن النشر والبع�ث حق ،وأن الصـ�راط واملرصاد حق ،وامليزان واحلس�اب

حق ،واجلنة والنار حق ،والوعد والوعيدهبام حق.
وس ِعدَ من أطاعكم.
شقي من خالفكمَ ،
 .28يا موالي َ

برئ من ع�دوك ،فاحلق ما رضيتموه،
 .29فاش�هد عىل ما أش�هدتك علي�ه ،وأنا و ٌّيل لكٌ ،

والباطل ما سخطتموه ،واملعروف ما أمرتم به ،واملنكر ما هنيتم عنه .فنفيس مؤمنة باهلل وحده
ال رشيك له ،وبرس�وله وبأمرياملؤمنين ،وبأئمة املؤمنني .بكم يا م�والي ،أولكم وآخركم.
ونصـريت معدة لكم ،وموديت خالصة لكم».
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معركة اليهود
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الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
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نص الزيارة برواية كتاب املزار ملحمد بن جعفر املشهدي:566/

«حدثنا الش�يخ األجل الفقيه العامل أبو حممد ،عريب بن مسافرالعبادي ريض اهلل عنه ،قراء ًة

عليه بداره باحللة السيفية ،يف شهر ربيع األول سنة ثالث وسبعني ومخس مائة.

وحدثن�ي الش�يخ العفيف أب�و البقاء ،هبة اهلل ب�ن نامء بن عيل بن مح�دون & ،قراءة عليه

أيض ًا باحللة السيفية ،قاال مجيع ًا:

حدثنا الشيخ األمني أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن حممد بن عيل بن طحال املقدادي&،

بمش�هد موالنا أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب صل�وات اهلل عليه ،يف الطرز الكبري الذي عند
رأس اإلم�ام× ،يف العرش األواخر من ذي احلجة ،س�نة تس�ع وثالثين ومخس مائة ،قال:
حدثنا الش�يخ األجل الس�يد املفيد أبو عيل احلس�ن بن حممد الطويس ريض اهلل عنه ،باملشهد
املذكور ،يف العرش األواخر من ذي العقدة ،سنة تسع ومخس مائة ،قال :حدثنا السيد السعيد

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

الوالد أبو جعفر حممد بن احلس�ن الطويس ريض اهلل عنه ،عن حممد بن إسماعيل ،عن حممد
بن أش�ناس البزاز ،قال :أخربنا أبو احلسين حممد بن أمحد بن حييى القمي ،قال :حدثنا حممد

ب�ن عيل بن زنجويه القمي ،قال :حدثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،قال:
قال أبو عيل احلس�ن بن أش�ناس ،وأخربنا أبو املفضل حممد بن عبد اهلل الشيباين ،أن أبا جعفر

حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي أخربه وأجاز له مجيع ما رواه ،أنه خرج إليه من الناحية،

حرسها اهلل ،بعد املسائل والصالة والتوجه ،أوله:
ٌ
ٌ
ُْ
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ال ألمر اهلل تعقلون وال من أوليائه تقبلون ،حمكة بالغةَ ،و َما تغ ىِن
َ ُ َ ُّ
الن ُذ ُر َع ْن َق ْوم ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ون .والسالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني .فإذا أردتم التوجه
اآليات و
ٍ
بن�ا إىل اهلل تعاىل وإلينا ،فقولوا كام قال اهلل تعاىل :سلام على آل يس .ذلك هو الفضل املبني،
واهلل ذو الفضل العظيم ،ملن هيديه رصاطه املستقيم.
التوج�ه :ق�د آتاكم اهلل ي�ا آل يس خالفتهِ ،
وع ْل َم جم�اري أمره ،فيام قض�اه ودبره وأراده يف

ملكوته ،وكش�ف لك�م الغطاء ،وأنتم خزنته وش�هداؤه وعلماؤه وأمناؤه ،وساس�ة العباد،
وأركان البالد ،وقضاة األحكام ،وأبواب اإليامن.

وم�ن تقدي�ره منائح العطاء بك�م ،إنفاذه حمتوم ًا مقرون ًا ،فام ش�ئ منه إال وأنتم له الس�بب
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واليه السبيل ،خياره لوليكم نعمة ،وانتقامه من عدوكم سخطة ،فال نجاة وال مفزع إال أنتم،
وال مذهب عنكم ،يا أعني اهلل الناظرة ،ومحلة معرفته ،ومس�اكن توحيده يف أرضه وسمائه.

أنت يا حجة اهلل وبقيته ،كامل نعمته ،ووارث أنبيائه وخلفائه ،ما بلغناه من دهرنا ،وصاحب
الرجعة لوعد ربنا ،التي فيها دولة احلق وفرجنا ،ونرص اهلل لنا وعزنا.

السلام عليك أهي�ا العلم املنصوب ،والعلم املصبوب ،والغوث والرمحة الواس�عة ،وعد ًا

غري مكذوب .السلام عليك يا صاحب املرأى واملس�مع ،الذي بعين اهلل مواثيقه ،وبيد اهلل
عهوده ،وبقدرة اهلل سلطانه.

أن�ت احلكيم ال�ذي ال تعجله العصبي�ة ،والكريم ال�ذي ال تبخله احلفيظ�ة ،والعامل الذي

ال جتهله احلمية ،جماهدتك يف اهلل ذات مش�ية اهلل ومقارعت�ك يف اهلل ذات انتقام اهلل ،وصربك
يف اهلل ذو أناة اهلل ،وشكرك هلل ذو مزيد اهلل ورمحته.

السلام عليك يا حمفوظ ًا باهلل ،اهلل ن ََّو َر أمامه ووراءه ويمينه وشماله وفوقه وحتته .السلام

عليك يا خمزون ًا يف قدرة اهلل ،اهلل نَور س�معه وبرصه .السلام عليك يا وعد اهلل الذي ضمنه،
ويا ميثاق اهلل الذي أخذه ووكده.

السلام علي�ك يا داع�ي اهلل ورباين آياته .السلام عليك يا ب�اب اهلل وديان دينه .السلام

علي�ك ي�ا خليفة اهلل ونارص حقه .السلام عليك يا حج�ة اهلل ودليل إرادته .السلام عليك
يا تايل كتاب اهلل وترمجانه .السلام عليك يف آناء ليلك وهنارك .السلام عليك يا بقية اهلل يف

أرضه .السلام عليك حني تقوم ،السلام عليك حني تقعد ،السالم عليك حني تقرأ وتبني،
السلام عليك حني تصيل وتقنت ،السلام عليك حني تركع وتس�جد ،السلام عليك حني
تعوذ وتس�بح ،السلام عليك حني هتلل وتكرب ،السالم عليك حني حتمد وتستغفر ،السالم
عليك حني متجد ومتدح ،السالم عليك حني متيس وتصبح ،السالم عليك يف الليل إذا يغشى
والنهار إذا جتىل ،السالم عليك يف اآلخرة واألوىل.

السالم عليكم يا حجج اهلل ،ورعاتنا ،وقادتنا ،وأئمتنا ،وسادتنا ،وموالينا .السالم عليكم،

أوقات صلواتنا ،وعصمتنا لدعائنا وصالتنا ،وصيامنا واستغفارنا،
أنتم نورنا ،وأنتم جاهنا
َ

وسائر أعاملنا.
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السلام عليك أهي�ا اإلمام املأمول ،السلام عليك بجوامع السلام .أش�هدك يا موالي،

أين أش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورس�وله ،ال حبيب إال هو

وأهله ،وأن أمرياملؤمنني حجته ،وأن احلسن حجته ،وأن احلسني حجته ،وأن عيل بن احلسني
حجته ،وأن حممد بن عيل حجته ،وأن جعفر بن حممد حجته ،وأن موس�ى بن جعفر حجته،

وأن عيل بن موس�ى حجته ،وأن حممد بن عيل حجته ،وأن عيل بن حممد حجته ،وأن احلس�ن

بن عيل حجته ،وأنت حجته ،وان األنبياء دعاة وهداة رشدكم .أنتم األول واآلخر وخامتته،
مَ َ ُ
َ ُ َ َ
َ َ َْ
الي ْنف ُع نف ًس���ا ِإ َميانهُ َ ا ْل تك ْن َآم َن ْت ِم ْن ق ْبل أ ْو ك َس َ���ب ْت
وإن رجعتك�م حق ال ش�ك فيها يوم،
َ
ِ يف ِإ َميانهِ َ ���ا خ ْي ًرا ،وأن امل�وت حق ،وأن منكر ًا ونكري ًا حق ،وأن النش�ـر حـق ،والبعث حق،
وأن الصراط حق ،واملرصاد حق ،وأن امليزان حق ،واحلس�اب ح�ق ،وأن اجلنة والنار حق،
واجل�زاء هبام للوعد والوعيد حق ،وأنكم للش�فاعة حق،التُردون وال تُس�بقون بمش�ية اهلل،

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وبأم�ره تعملون .وهلل الرمحة والكلمة العليا ،وبيده احلس�نى ،وحجة اهلل النعمى ،خلق اجلن
فش�قي وس�عيد ،قد ش�قي من خالفكم ،وسعد من
واإلنس لعبادته ،أراد من عباده عبادته،
ٌّ

أطاعك�م .وأنت يا موالي فاش�هد بام أش�هدتك عليه ،ختزنه وحتفظ�ه يل عندك ،أموت عليه
وأنرش عليه وأقف به ،ولي ًا لك ،بريئ ًا من عدوك ،ماقت ًا ملن أبغضكم ،وا ّد ًا ملن أحبكم .فاحلق
ما رضيتموه ،والباطل ما س�خطتموه ،واملعروف ما أمرتم به ،واملنكر ما هنيتم عنه،والقضاء
املثبت ما استأثرت به مشيتكم ،واملحو ما استأثرت به سنتكم .فال إله إال اهلل وحده ال رشيك

له ،وحممد عبده ورسوله ،وعيل أمرياملؤمنني حجته ،واحلسن حجته ،واحلسني حجته ،وعيل
حجت�ه ،وحممد حجته ،وجعفر حجته ،وموس�ى حجته ،وعلي حجته ،وحممد حجته ،وعيل

حجته ،واحلسن حجته ،وأنت حجته وأنتم حججه وبراهينه.

عيل رشطها قتاالً يف س�بيله ،اشترى به أنفس
أن�ا يا موالي مس�تبرش بالبيعة التي أخذ اهلل َّ

املؤمنين ،فنفيس مؤمنة ب�اهلل وبكم يا موالي ،أولكم وآخركم ،ونرصيت لكم معدة ،وموديت
خالص�ة لك�م ،وبراءيت م�ن أعدائكم ،أه�ل احلردة واجل�دال ثابت�ة لثاركم .أن�ا ويل وحيد،
واهلل إله احلق جيعلني كذلك ،آمني آمني .من يل إال أنت فيام ِدنت واعتصمت بك فيه ،حترسني
فيما تقرب�ت به إليك ،يا وقاية اهلل وستره وبركته ،أغثني أدركني ،صلن�ي بك وال تقطعني.
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الله�م إليك هبم توسلي وتقريب .اللهم صل عىل حممد وآل�ه وصلني هبم وال تقطعني ،اللهم
بحجتك اعصمني ،وسالمك عىل آل يس .موالي ،أنت اجلاه عند اهلل ربك وريب» .انتهى.

بح ْ
�ذف مس�ائل
ه�ذا ه�و الن�ص الكام�ل للزي�ارة برواي�ة اب�ن املش�هدي& ،وق�د رصح َ

احلمريي&وأجوب�ة اإلمام×عليه�ا من النص ،وليته أوردها كاملة ،ألهنا جز ٌء من الرس�الة

توض�ح املقص�ود بالتوبي�خ يف الفق�رة األوىل وه�ي قول�ه :ال ألم�ر اهلل تعقلون وال م�ن أوليائه

تقبلون..الخ .فال بد أن تكون جواب ًا ألناس طرحوا بعض املقوالت.

ومع ثقتنا بصحة الس�ند وأمانة الرواة ،من حممد بن املش�هدي اىل عبد اهلل بن جعفراحلمريي،

فإنا نتوقف يف الدعاء املروي بعدها ،لوجود خلل يف لفظه .واملرجح عندي أهنا من نص احلسني

ب�ن روح ،وق�د نص هو+عىل أن�ه كان جماز ًا من اإلمام×بكتابة أجوبة بعض املس�ائل .قال

الش�يخ الط�ويس يف الغيبة«:373/أخربنا مجاعة عن أيب احلس�ن حممد ب�ن أمحد بن داود القمي
قال :وجدت بخط أمحد بن إبراهيم النوبختي ،وإمالء أيب القاسم احلسني بن روح ريض اهلل

عن�ه ،على ظهر كتاب فيه جوابات ومس�ائل أنفذت من قم ،يس�أل عنه�ا :هل هي جوابات
الفقي�ه ×أو جواب�ات حممد بن عيل الش�لمغاين ،ألن�ه حكي عنه أنه قال :هذه املس�ائل أنا

أجب�ت عنه�ا ،فكتب إليهم على ظهر كتاهبم:بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم :قد وقفن�ا عىل هذه

الرقع�ة وم�ا تضمنت�ه فجميعه جوابن�ا عن املس�ائل ،وال مدخ�ل للمخذول الض�ال املضل

املعروف بالعزاقري لعنه اهلل ،يف حرف منه».

فنالحظ أن احلسني بن روح+قال إهنا «جوابنا» وهو أعم من أن يكون بخط اإلمام×ونصه،

أو بمضمونه عن اإلمام×ونص وكيله احلسني بن روح .وليس عجيب ًا أن يأمر اإلمام×احلسني

�م الش�يعة زي�ارة األئم�ة^.
ب�ن روح&باإلجاب�ة على ن�وع م�ن املس�ائل ،وخيول�ه أن ُي َع ِّل َ
وه�ذا اإلحتمال اليقل�ل من قيم�ة الزي�ارة ،خاص�ة أن بالغتها م�ن ن�وع كالم األئمة^،

فإن تكن من إمالء احلسني بن روح ريض اهلل عنه ،فهو أتقى من أن يقول شيئ ًا يف الدين مل يسمعه

من إمامه املهدي×بلفظه أو بمعناه.

كما ت�رى يف هذه القص�ة البليغة الت�ي رواها الصدوق&يف عل�ل الش�ـرائع « »241/1قال:

«حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ريض اهلل عنه قال:كنت عند الشيخ أيب القاسم

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي

األدعية والزيارات
941

احلسين بن روح قدس اهلل روحه ،مع مجاعة فيهم عىل بن عيس�ى القصـري ،فقام إليه رجل
فقال له :أريد أس�ألك عن ش�ئ ،فقال له:سل عام بدا لك ،فقال الرجل :أخربين عن احلسني

بن عيل×أهو ويل اهلل؟ قال :نعم .قال :أخربين عن قاتله لعنه اهلل ،أهو عدو اهلل؟ قال :نعم.
قال الرجل :فهل جيوز أن يس�لط اهلل عدوه عىل وليه؟! فقال له أبو القاس�م قدس اهلل روحه:
إفه�م عني م�ا أقول لك ،إعلم أن اهلل تعاىل ال خياطب الناس بش�هادة العيان ،وال يش�افههم

بالكالم ،ولكنه عز وجل بعث إليهم رس ً
ال من أجناسهم وأصنافهم ،بشـر ًا مثلهم ،فلو بعث

إليه�م رسل ً
ا من غري صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ومل يقبل�وا منهم ،فلام جاؤوهم وكانوا
من جنسهم ،يأكلون الطعام ويمشون يف األسواق ،قالوا هلم :أنتم مثلنا فال نقبل منكم حتى

تأتونا بش�ئ نعج�ز أن نأيت بمثله ،فنعلم أنكم خمصوصون دونن�ا بام ال نقدر عليه .فجعل اهلل

تعاىل هلم املعجزات التي يعجز اخللق عنها ،فمنهم من جاء بالطوفان بعد اإلنذار واإلعذار،
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

ألقي يف النار فكانت عليه برد ًا وسلام ًا ،ومنهم من
فغ�رق مجيع من طغى ومترد ،ومنهم من َ
أخ�رج له من احلج�ر الصلد ناقة وأجرى يف رضعها لبن ًا ،ومنهم م�ن فلق له البحر وفجر له
من احلجر العيون ،وجعل له العصا اليابسة ثعبان ًا فتلقف ما يأفكون .ومنهم من أبرأ األكمه
واألب�رص وأحي�ا املوتى بإذن اهلل تعاىل ،وأنبأهم بام يأكل�ون وما يدخرون يف بيوهتم .ومنهم

من انشق له القمر وكلمته البهائم ،مثل البعري والذئب وغري ذلك.

فلما أت�وا بمثل ذلك وعج�ز اخللق من أممهم ع�ن أن يأتوا بمثله ،كان م�ن تقدير اهلل تعاىل
ولطف�ه بعباده وحكمته ،أن جع�ل أنبياءه^مع هذه املعجزات ،يف ٍ
حال غالبني ويف أخرى

ٍ
ٍ
ح�ال مقهورين .ول�و جعلهم عز وج�ل يف مجيع أحواهلم
ح�ال قاهري�ن ويف
مغلوبين ،ويف
ف
غالبني وقاهرين ،ومل يبتلهم ومل يمتحنهم ،الختذهم الناس آهلة من دون اهلل تعاىل ،وملا ُع ِر َ
فضل صربهم عىل البالء واملحن واإلختبار.

ولكن�ه عز وجل جعل أحواهل�م يف ذلك كأحوال غريهم ،ليكونوا يف حال املحنة والبلوى

صابرين ،ويف حال العافية والظهور عىل األعداء شاكرين ،ويكونوا يف مجيع أحواهلم متواضعني

غري ش�اخمني وال متجربي�ن ،وليعلم العب�اد أن هلم^إهل ًا ه�و خالقهم ومدبره�م فيعبدوه

ويطيعوا رس�له ،وتكون حجة اهلل تعاىل ثابتة عىل من جتاوز احلد فيهم ،وادعى هلم الربوبية،
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َ َ
َ
أو عاند وخالف وعصـى وجحد بام أتت به األنبياء والرسل^ِ :ل هَ ْي ِلك َم ْن َهلك َع ْن َب ِّي َن ٍة
َو َي ْحيىَ َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّي َن ٍة.
ق�ال حمم�د بن إبراهيم بن إس�حاق ريض اهلل عنه :فعدت إىل الش�يخ أيب القاس�م احلسين

ب�ن روح ق�دس اهلل روحه من الغد ،وأنا أق�ول يف نفيس :أتراه ذكر ما ذك�ر لنا يوم أمس من
عند نفسه؟ فابتدأين فقال يل :يا حممد بن إبراهيم ،ألن ُي ْل َقى يب من شاهق ،أو َأ ِخ َّر من السامء
أحب إ َّيل من أن أقول يف دين اهلل تعاىل ذكره
فتخطفني الطري أو هتوي يب الريح يف مكان سحيقُّ ،

برأيي ومن عند نفيس ،بل ذلك عن األصل ،ومسموع من احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه».
أقول :هذا يدل عىل مقام عظيم للحسني بن روح ،+وأنه عرف ما يف نفس الشخص ،وأن

سفراء اإلمام×ال يقولون إال بعلم ويقني ،ورواية عن اإلمام× ،وليس باجتهاد وظن.

زيارة لكل معصوم يزار بها المهدي^
يف مصب�اح املتهجد«:357/ع�ن عب�د اهلل ب�ن حمم�د ب�ن العاب�د ق�ال :س�ألت م�والي

أبا حممد احلس�ن بن عيل×يف منزله برس من رأى س�نة مخس ومخسين ومائتني أن يميل عيل

م�ن الصالة على النب�ي وأوصيائه عليه وعليهم السلام ،وأحضرت معي قرطاس� ًا كثري ًا،
فأمىل عيل لفظ ًا من غري كتاب:

الله�م ِّ
ص�ل عىل وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعته�م ،وأوجبت حقهم وأذهبت

عنهم الرجس وطهرهتم تطهري ًا .اللهم انرصه وانترص به لدينك ،وانرص به أولياءك وأولياءه

وش�يعته وأنصاره واجعلن�ا منهم .اللهم أعذه من رش كل باغ وط�اغ ومن رش مجيع خلقك،
واحفظ�ه م�ن بني يديه ومن خلفه ،وعن يمينه وعن شماله ،واحرس�ه وامنعه أن يوصل إليه
بس�وء ،واحفظ فيه رس�ولك وآل رس�ولك ،وأظهر به العدل وأيده بالنرص ،وانرص نارصيه

واخ�ذل خاذليه ،واقصم به جبابرة الكفر واقتل ب�ه الكفار واملنافقني ومجيع امللحدين حيث

كان�وا وأي�ن كانوا من مش�ارق األرض ومغارهب�ا وبره�ا وبحرها ،وامأل ب�ه األرض عدالً
وأظهر به دين نبيك عليه وآله السالم .واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته،
وأرين يف آل حممد ما يأملون ويف عدوهم ما حيذرون .إله احلق آمني».
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زيارة اإلمام×في داره
رواه�ا يف مصب�اح الزائ�ر ،332/وأوهل�ا« :أهلل أكبر اهلل أكبر ،ال إل�ه إال اهلل واهلل أكرب ،وهلل

احلم�د ،احلمد هلل ال�ذي هدانا هلذا ،وعرفنا أولياءه وأعداءه ،ووفقن�ا لزيارة أئمتنا ومل جيعلنا

م�ن املعاندين الناصبين ،وال من الغالة املفوضني ،وال من املرتابني املقرصين ،السلام عىل
ويل اهلل وابن أوليائه..الخ.».

ويف كتاب مزار املفيد :95/الدعاء له×باحلفظ والنرص ،بعد زيارة احلسني×.

وروى يف مصباح الكفعمي :550/دعاء آخر لتجديد العهد مع اإلمام×.
وروى يف مهج الدعوات16/و :232مناجاة اإلمام املهدي×هلل تعاىل.

وروى يف الكايف :325/3:الدعاء للنبي واألئمة^يف سجدة الشكر.

وروى يف كامل الزيارات« :174/عن الباقر× ،دعاء يف الوالية والرباءة.

المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

وروى يف مجال األسبوع ،285/الدعاء له×بعد صالة جعفر الطيار.

وروى يف مصباح املتهجد ،326/الدعاء له×يف قنوت صالة اجلمعة.

ويف من الحيرضه الفقيه ،329/1:الدعاء له×يف سجدة الشكر.
ويف مصباح املتهجد ،328/الدعاء بتعجيل الفرج باملهدي×.

ويف الكايف ،547/2:والفقيه ،327/1:الدعاء له×بعد الفريضة.

وروى يف دالئل اإلمامة ،300/الصالة عىل النبي واألئمة والدعاء للمهدي^ .ويف مصباح

املتهجد ،708/وإقبال األعامل ،515/ومصباح الكفعمي ،688/والبلد األمني ،265/الدعاء له×

يف يوم املباهلة.

ويف مصباح الزائر ،178/زيارة األئمة واإلمام املهدي^.
وروى يف مصباح الزائر ،327/زيارة أخرى لإلمام×.

وروى الس�يد اب�ن ط�اووس يف املصب�اح ،312/واحل�ر العاملي يف اإليق�اظ ،296/زي�ارة

اإلم�ام امله�دي×يف بيت�ه بع�د زي�ارة قبر وال�ده وج�ده^ ،ع�ن م�زار املفي�د والش�هيد
وابن طاووس ،والبحار ،178/102:وهي طويلة.

ويف مه�ج الدع�وات ،165/دع�اء التوس�ل بالنب�ي واألئم�ة^« :ق�ال أب�و مح�زة الثمايل:
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انكسرت ي�د ابني مرة ،فأتيت به حييى بن عبد اهلل املجبر ،فنظر إليه فقال :أرى كرس ًا قبيح ًا،
ث�م صع�د غرفته ليجئ بعصابة ورفادة ،فذكرت يف س�اعتي تلك ما علمني عيل بن احلسين

زين العابدين×فأخذت يد ابني فقرأت عليه ومسحت الكسـر ،فاستوى الكرس بإذن اهلل

تع�اىل ،فنزل حييى بن عبد اهلل فلم ير ش�يئ ًا! فقال :ناولني الي�د األخرى فلم ير كرس ًا ،فقال:

س�بحان اهلل ،أليس عهدي به كرس ًا قبيح ًا فام هذا؟! أما إنه ليس بعجب من س�حركم معارش
الش�يعة! فقلت :ثكلتك أمك ليس هذا بس�حر ،بل إين ذكرت دعاء سمعته من موالي عيل
قل�ت! ال وال نعمة
بن احلسين×فدعوت ب�ه ،فقال :علمنيه .فقلت :أبعد ما
ُ
س�معت ما َ

عين لس�ت من أهله .ق�ال محران بن أعين :فقلت أليب محزة :نش�دتك باهلل إال م�ا أوردتناه

وأفدتن�اه ،فق�ال :س�بحان اهلل م�ا ذكرت ما قل�ت إال وأنا أفيدك�م ،أكتبوا :بس�م اهلل الرمحن
الرحي�م ،ي�ا ح�ي قب�ل كل حي ،ي�ا حي بعد كل ح�ي ،يا حي م�ع كل حي ،ي�ا حي حني ال

ح�ي ،ي�ا حي يبقى ويفن�ى كل حي ،ال إله إال أن�ت .يا حي يا كريم ،يا حمي�ي املوتى ،يا قائم
عىل كل نفس بام كس�بت ،إين أتوجه إليك ،وأتوسل إليك ،وأتقرب إليك ،بجودك وكرمك
ورمحتك التي وس�عت كل ش�ئ ،وأتوجه إليك وأتوس�ل إليك بحرمة هذا القرآن ،وبحرمة

اإلسلام ،وش�هادة أن ال إل�ه إال أنت وح�دك ال رشيك لك ،وأن حممد ًا عبدك ورس�ولك،

وأتوج�ه إليك وأتوس�ل إليك وأستش�فع إلي�ك ،بنبيك نبي الرمحة حمم�د‘ ،بحق خلف
األئم�ة املاضين ،واإلمام الزكي اهل�ادي املهدي ،احلج�ة بعد آبائه عىل خلق�ك ،املؤدي عن

علم نبيك ،ووارث علم املاضني من الوصيني ،املخصوص الداعي إىل طاعتك وطاعة آبائه
الصاحلني .يا حممد يا أبا القاسماه ،بأيب أنت وأمي ،إىل اهلل أتش�فع بك ،وباألئمة من ولدك،
وبعيل أمرياملؤمنني ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،وعيل بن احلسني ،وحممد بن عيل ،وجعفر

بن حممد وموسى بن جعفر ،وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل ،وعيل بن حممد ،واحلسن بن عيل

واخللف القائم املنتظر».

ويف مه�ج الدع�وات ،253/والبح�ار ،346/94:واملصب�اح للكفعم�ي .278/دع�اء اإلعتقاد

والتوس�ل ب�ه×إىل اهلل تع�اىل .ودع�اء آخ�ر يس�مى دع�اء اإلعتق�اد أيض� ًا ،ذك�ره يف مه�ج
الدعوات ،233/والكفعمي ،278/والبلد األمني ،387/عن الكاظم×.

األئمة املضلون
عقيدة الدجال
الطائفة الثابتة
الفتن املوعودة
حكام السوء
البشارة النبوية
الخطة اإللهية
تحريف البشارة
صفات املهدي
مقام املهدي
ملك املهدي
أصحاب املهدي
األبدال
نصره باملالئكة
املؤمنون الثابتون
بالد العرب
مصرواملهدي
بالد الشام
الحجاز
حركة الظهور
العراق العاصمة
قسوة أعدائه
اإليرانيون أنصاره
اليمانيون أنصاره
معركة القدس
معركة اليهود
نزول عي�سى
الروم واملهدي
الترك واملهدي
معالم دولة العدل
اإلعداد للغيبة
َ َ
املوقتون الكذ َبة
والدة املهدي
أحاديث الوالدة
غيبته الصغرى
عالمات ظهوره
الرجعة الى الدنيا
آيات املهدي
سفراء املهدي

األدعية والزيارات
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وهن�اك جمموعة أدعية أخرى يف :مهج الدعوات ،295/و ،302ويف « :334عن جابر بن يزيد

اجلعفي ،عن اإلمام الباقر×»« .حجاب موالنا صاحب الزمان×».

وروى يف مه�ج الدع�وات :278/دع�اء العلوي املرصي ،وأن اإلمام امله�دي× علمه إياه،

والبحار ،266/95:وتبرصة الويل.212/ :

ويف مصب�اح املتهجد ،639/وإقبال األعمال ،364/والبلد األمين ،250/والبحار:234/98 :

«دعاء املوقف لعيل بن احلسني×» وفيه دعاء لكل األئمة^

ويف مصباح املتهجد« :54/تعقيب صالة الظهر ...وذكر دعاء لإلمام× ،أوله :يا س�امع

كل صوت ،يا جامع كل فوت ،يا بارئ النفوس بعد املوت.»..

ويف فلاح الس�ائل« :170/وم�ن املهامت عقي�ب الظهر اإلقت�داء بالص�ادق×يف الدعاء

للمهدي×ال�ذي بشر به حممد رس�ول اهلل‘أمته يف صحي�ح الرواي�ات ،ووعدهم أنه
المعـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الموضـ ــوعي
ألح ـ ـ ـ ــادی ــث
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المه ـ ــدي[

يظهر يف آخر األوقات».ثم ذكر سنده.

ويف مصباح املتهجد« :345/روي عن أيب عبد اهلل×أنه يستحب أن يصيل عىل النبي‘

بعد العرص يوم اجلمعة هبذه الصالة.

ويف التهذيب« :143/3:الدعاء له×يوم غدير خم».

ويف مصباح املتهجد«:266/بعد ركعتي صالة الزهراء÷».

ويف مهج الدعوات ،68/واإليقاظ« :313/دعاء روي أنه×دعا به يف قنوته».

«تم كتاب المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدي»#
«والحمد هلل رب العالمين».
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