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 اإلهداء

 ... إىل ذرية اإلمام املهدي وساللة األئمة الطاهرين

 ...إىل أوهلم خليفة ووصي اإلمام املهدي  ...ثنى عشر املهديني املقربني إىل اإل

 ...إىل املهدي ... إىل حممد ... د محأإىل 

 هدي هذا اجلهد املتواضعأ ...كل ممهد لدولة احلق إىل 
 .خالصاً لوجهه تعاىل اهلل تعاىل أن جيعله سائالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 مقدمة

جمري الفلك، مسخر الرياح، فالق اإلصباح، ديان  ،، مالك امللكاحلمد هلل رب العاملني
وترجف األرض  ،كاهنااحلمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وس .، رب العاملنيالدين

 .، ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراهتاوعمارها
ويغرق من يأمن من ركبها  ،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ل حممدآاللهم صل على حممد و 

 .، واملتأخر عنهم زاهق، والالزم هلم الحقتركها، املتقدم هلم مارق
دري ما هو الدافع هلذا أوال  Xهدي كثر لغو وختبط اجلهالء يف نفي وجود ذرية لإلمام امل

 .( )﴾ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ﴿ :، قال تعاىلالنفي، وما الدليل عليه
، ومن أخالق األنبياء واملرسلني واألئمة الطاهرين لذرية من سنن اهلل تعاىل يف خلقهفالزواج وا

فهل هؤالء الذين ينفون الزواج والذرية . ألكيدعلى استحبابه ا وأكد اهلل تعاىل ورسوله  
حيث حيرمون ذلك على  Xأوىل بتطبيق الشريعة من اإلمام املهدي  Xعن اإلمام املهدي 

 .وجيوزونه لبقية الناس وألنفسهم Xاإلمام املهدي  

بل  ،Xإضافة على ذلك ال يوجد نص صريح يدل على نفي الذرية عن اإلمام املهدي 
َفَما ﴿ Xفقد نطقت العديد من الروايات بوجود ذرية لإلمام املهدي  ،العكس هو الصحيح
 :إىل سببني Xرمبا يعزى سبب نفي ذرية اإلمام املهدي  .( )﴾َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 

عليه هلم إال التكذيب لكل شيء مل يطلعوا  م  ن هؤالء اجلهالء ال ه  أ، و هو اجلهل :األول
على علم وإطالع على  إهنميعلمون شيئًا ويدعون  يث أهنم ال، حوهذا هو اجلهل املركب بعينه

 .سرية أهل البيت 

                                                           

 .   : البقرة - 
 .53: يونس - 
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بُوا ِبَما َلْم ُيِحيطُوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن ﴿ :قال تعاىل َبْل َكذَّ
 . ( )﴾َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمينَ   قَ ْبِلِهْم فَاْنظُْر َكْيفَ 

عندهم شك وشبهة  Xهو أن هؤالء الذين ينفون الزواج والذرية عن اإلمام املهدي  :الثاني
َفطَاَل ﴿ :، قال تعاىليرزق خالل كل هذه السنني الطويلة حياً  Xبأصل وجود اإلمام املهدي 

ُهْم فَاِسُقونَعَلْيِهُم اأْلََمُد فَ َقَسْت قُ ُلوبُ هُ  يف تفسري  األئمة فقد جاء عن . ( )﴾ْم وََكِثيٌر ِمن ْ
 .ية إن األمد أمد الغيبة وأيامهاهذه اآل

 .( )﴾لَِّه ِإَّلَّ َوُهْم ُمْشرُِكونَ َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِال﴿ :وقال تعاىل
ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى ﴿ :وقال تعاىل يف ذم املكذبني للرسل واألنبياء َواْنطََلَق اْلَمََلُ ِمن ْ

أَأُْنِزَل  # هذا إَّل اختالق ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة إن#  ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء يُ َرادُ  آِلَهِتُكمْ 
َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن  # ي َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بَ ْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكرِ 

 . ( )﴾رَبَِّك اْلَعزِيِز اْلَوهَّابِ  رَْحَمةِ 
 Xوحياته فلماذا ينفون الزواج والذرية عنه  X فلو كانوا متيقنني بوجود اإلمام املهدي

 .، واليت من أمهها الزواج والذرية الصاحلةهو األوىل بتطبيق سنة اهلل تعاىلو 
جل إنارة الطريق أمام الناس يف هذا املوضوع توكلت على اهلل تعاىل يف كتابة هذه أومن 

 عن طريق روايات أهل البيت  Xاضعة إلثبات الذرية لإلمام املهدي الوريقات املتو 
 Xفإذا ثبت وجود الذرية لإلمام املهدي . العلماء احملققني يف هذا املوضوعراء آوأدعيتهم و 

لتصرحيه باالنتساب  Xمحد احلسن رسول اإلمام املهدي أدفع اإلشكال الذي وجه إىل السيد ين
ايل ينطبق كالم اهلل تعاىل على هؤالء اجلهالء الذين ينفون الذرية ، وبالتXإىل اإلمام املهدي 
 .Xعن اإلمام املهدي 

                                                           

 .53: يونس - 
 .1 : الحديد - 
 .01 : يوسف -5
 .3 – 1: ص - 
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َفَما َلُكْم  َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْن َّل َيِهدِّي ِإَّلَّ َأْن يُ ْهَدى ﴿ :قال تعاىل
 .( )﴾َكْيَف َتْحُكُمونَ 

ن يرزقنا حسن العاقبة أو  لعمل البسيط خالصًا لوجهه تعاىلنسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا ا
 .نه مسيع جميبإواالستشهاد بني يديه  Xبنصرة اإلمام املهدي 

                                                           

 .53: يونس - 



 X لإلمام املهدي الذرية األدلة على وجود

 ،Xثىن عشر دلياًل على وجود الذرية لإلمام املهدي إذكر املريزا النوري يف النجم الثاقب 
 :يت وفقنا اهلل تعاىل إىل معرفتهاإضافة بقية األدلة ال وسوف نذكرها مجيعاً مع

 :الدليل األول
، والشيخ الطوسي يف كتاب يف كتاب الغيبة( اإلسالم الكليينتلميذ ثقة )روى الشيخ النعماين 

إن لصاحب هذا ) :مسعت أبا عبد اهلل يقول: قال ،عن املفضل بن عمر :ين معتربينالغيبة بسند
ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم  ،يقول بعضهم مات ا تطول حتىأحدهم ،األمر غيبتين

َّل يطلع على موضعه أحدًا من  ،، حتى َّل يبقى على أمره من أصحابه إَّل نفر يسيرذهب
 .( ) ( غيره إَّل المولى الذي يلي أمرهولده وَّل

 :الدليل الثاني 
 نه حجأ) :صفهايناألعن يعقوب بن الضراب  :روى الشيخ الطوسي ومجاعة بأسانيد متعددة

، وفيها عجوز   سوق الليل بدار تسمى دار خدجيةزل مبكة يففن ،يف سنة إحدى ومثانون ومائتني
أرسل  X نهأخرها آوذكر يف  - والقصة طويلة - Xكانت واسطة بني الشيعة وإمام العصر 
، وأمره ( عليهصلوات اهلل)ى رسول اهلل وباقي األئمة وعليه إليها دفرتاً وكان مكتوباً فيه صلوات عل

اللهم أعطه في ": وهو طويل، ويف موضع منه ،عليهم فصلي عليهم هكذا إذا أردت أن تصلي
ويف  ،"وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه يعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوهنفسه وذريته وش

والحسن  ،وفاطمة الزهراء ،وعلي المرتضى ،اللهم صل على محمد المصطفى" :أخره هكذا
مصابيح الدجى وأعالم الهدى ومنار التقى  وجميع األوصياء ،والحسين المصفى ،الرضا

وليك ووَّلة عهده واألئمة ، وصل على والحبل المتين والصراط المستقيم ،والعروة الوثقى
نك إصى آمالهم دنيا ودينًا وآخرة وبلغهم أق ،وزد في آجالهم ،، ومد في أعمارهممن ولده

 (."على كل شيء قدير
                                                           

 .13ص  ج: النجم الثاقب - 
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 :لدليل الثالثا
، ونقل السيد رضي الدين علي بن طاووس يف  يف يوم اجلمعة أيف زيارته املخصوصة اليت تقر 

ويف موضع  ،(صلى اهلل عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين) :(مجال األسبوع)كتاب 
صلوات ) :ويف أخرها قال ،(صلوات اهلل عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة: )آخر منها

 (.عليك وعلى آل بيتك الطاهريناهلل 

 :الدليل الرابع
هلارون موسى ( جمموع الدعوات)حبار األنوار عن كتاب ( مزار)ونقل يف آخر كتاب 

وبعد ذكر السالم  ،سالمًا وصالة طويلة من رسول اهلل واحد واحد من األئمة) :التلعكربي
وعلى األئمة  Xجة وصالة خاصة على والة عهد احل ذكر سالماً  Xوالصالة على احلجة 
وبلغهم  ،اللهم صل عليهم ،من ولده ، واألئمةالسالم على وَّلة عهده"من ولده ودعى هلم، 

، واجعلنا لهم وتمم لهم ما أسندت من أمرهم ،صرهمعز نأو  ،وزد في آجالهم ،مالهمآ
ودعائم  ،ن توحيدكوأركا ،وخزان علمك ،فإنهم معادن كلماتك ،وعلى دينك أنصاراً  ،أعواناً 

وسالئل أولياءك  كئوأوليا ،، وصفوتك من خلقكووَّلة أمرك، وخلصاءك من عبادك ،ينكد
، والسالم وبلغهم منا التحية والسالم، واردد علينا منهم السالم ،فياءكوصفوة أوَّلد أص

 .("عليهم ورحمة اهلل وبركاته

 :اخلامس الدليل
حدى فقراهتا هذا الدعاء بعد كان يف إ Xوغريه زيارة له ( رمحه اهلل)نقل السيد ابن طاووس 

عدوه يته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته و اللهم أعطه في نفسه وذر ) :صالة تلك الزيارة
 (....جميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسهو 

 :الدليل السادس
 .قصة اجلزيرة اخلضراء
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 :الدليل السابع
أي من ) بنات أيب هلب هي إحدى Xأن زوجته  :نقل الشيخ الكفعمي يف مصباحه

 (.ذريته

 :الدليل الثامن
البد ) :عن أيب قرة دعاء :(عمل شهر رمضان)روى السيد اجلليل علي بن طاووس يف كتاب 
تجعله و " :ومن فقرات هذا الدعاء...  Xأن يقرأ يف مجيع األيام حلفظ وجود اإلمام احلجة 

 (."وذريته من األئمة الوارثين

 :الدليل التاسع
خربًا ذكر فيه بعض من وصية  Xخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الصادق روى الشي

فإذا حضرته ) :نه قالأومنها  ،ا وفاتهيف الليلة اليت كانت فيه Xرسول اهلل ألمري املؤمنني 
 Xأي إذا حضرت الوفاة اإلمام املهدي ، (اخل ...ها إلى ابنه أول المقربينمفليسل الوفاة

 .ملهدينيفليسلمها إىل ابنه أول ا

 :الدليل العاشر
أنه كان يأمر  Xعن الرضا  ،بن عبد الرمحناروى يونس  :قال الشيخ الكفعمي يف مصباحه

 :خرهآنه ذكر يف أو  ،(اخل ...اللهم ادفع عن وليك) :هبذا الدعاءX بالدعاء لصاحب األمر 
وقال يف  ،منه خر ما تقدم قريباً آ، إىل (...ل على وَّلة عهده واألئمة من بعدهاللهم ص)

، ويريد باألئمة من بعده ، من بعد أن تصلي عليهمث عليهم ثانياً  أي صل عليه أوالً ... ) :احلاشية
واألئمة : )ألهنم علماء أشراف، والعامل إمام من اقتدى به، ويدل على ذلك قوله ؛أوالده 

 .(Xيف الدعاء املروي عن اإلمام املهدي ( من ولده
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 :الدليل احلادي عشر
كأني أرى ) : بصرينه قال أليبأ Xعن اإلمام الصادق  :يف مزار حممد بن املشهدياملروي 

 (....في مسجد السهلة بأهله وعياله Xنزول القائم 

 :الدليل الثاني عشر
 صل قدميأحار يف أعمال صبح يوم اجلمعة عن نقل العالمة اجمللسي يف جملد الصالة من الب

 Xومن فقرات الدعاء لإلمام احلجة  ،بعد صالة الفجر أيقر  من مؤلفات قدمائنا دعاءًا طويالً 
حتى تسكنه أرضك  ،وناصراً  يك في خلقك وليًا وحافظا وقائداً اللهم كن لول) :هناك هو

ومل يصل خرب يعارض هذه  ،(...عله وذريته فيها األئمة الوارثين، وتج، وتمتعه منها طويالً طوعاً 
صحيح الفضل بن شعبان النيسابوري يف غيبته بسند  األخبار إال حديث رواه الشيخ الثقة اجلليل

: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا : قال ،عن احلسن بن علي اخلراز
يقول ال يكون اإلمام  Xأين مسعت جدك جعفر بن حممد : فقال له .نعم: أنت إمام ؟ قال)

ما قال إن X كذا قال جعفرليس ه! ؟  أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال .إال وله عقب
بن علي  َّل يكون اإلمام إَّل وله عقب إَّل اإلمام الذي يخرج عليه الحسين :Xجعفر 
X صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول :فقال له .نه َّل عقب لهإف). 

ية املهتدي بعد أن وقال السيد حممد احلسيين امللقب باملري لوحي تلميذ احملقق الداماد يف كفا
ن هذا خرب مدينة الشيعة واجلزيرة اخلضراء والبحر أوفق يف رياض املؤمنني ب: )ا اخلربذكر هذ

ر بالنسبة إىل هذا قل اعتباأعدة أوالد هذا  Xاألبيض الذي ذكر فيه أن لصاحب الزمان 
، وقد نقل هذا اخلرب (ب املذكورالكتا فلرياجع، ومن أراد اإلطالع على ذلك احلديث الصحيح
أي أن ال يكون له ولد  نه ال ولد لهأمن  X كتاب الغيبة أن مقصود اإلمام الشيخ الطوسي يف

 ، أو أن الذي يرجع عليه احلسني بن علي خامت األوصياء وليس له ولد إمام نهأيعين  يكون إماماً 
X كالم املريزا النوري إىل هنا انتهى  ، (ليس له ولد فال يعارض األخبار املذكورة واهلل العامل

زبور مل يكشف وال خيفى على القارئ اللبيب أن حل الشيخ الطوسي للتعارض امل .(رمحه اهلل)
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، وسوف أتعرض حلل هذا اإلشكال يف اإلضاءة القناع عن التعارض، بل بقي اإلشكال مبهماً 
 .حالً شافياً بي ناً بعونه تعاىل الثانية من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل
اليت وفقين  Xاألدلة على وجود الذرية لإلمام املهدي أما بعد بقي عليَّ أن أضيف بعض 

واليت أوصلها  (رمحه اهلل تعاىل)وسوف نكمل تسلسل أدلة املريزا النوري  ،اهلل تعاىل للعثور عليها
 .عشر دليالً  ثيناإىل 

 :الثالث عشرالدليل 
 Xيف مفاتيح اجلنان يف الدعاء لصاحب الزمان  (رمحه اهلل)ذكر الشيخ عباس القمي 

في نفسه اللهم أعطه ): وجاء يف أحد فقراته، وتسلسله بعد دعاء العهد الشريف 1 1ص
 .(...ته ما تقربه عينه وتسربه نفسهأمته وجميع رعيوأهله وَوَلِده وذريته و 

يدل  وبعده خيص الذرية بالذكر مما Xوهذا الدعاء خيص بالذكر ولد واحد لإلمام املهدي 
وسوف يأيت التعليق على هذا املوضوع يف اإلضاءة الثالثة من هذا . على أن هلذا الولد مقام خاص

 .البحث إن شاء اهلل تعاىل

 :الدليل الرابع عشر
فقد أخفنا وظلمنا  ...: )بته بني الركن واملقام عند قيامهيف خط Xقول اإلمام املهدي 
ن وبيان من اإلمام ، وهذا إعال( ) (... ، وبغي علينا ودفعنا عن حقنااوطردنا من ديارنا وأبنائن

، والبحث عن وأبناءه بسبب مطاردة الظاملني لهيف أول قيامه بأنه طرد من داره  Xاملهدي 
 .يف كل مكان وزمان Xآثاره 

من  أكثر Xيكون انطباقها على اإلمام املهدي ( وطردنا من ديارنا وأبنائنا) :والفقرة
بهم عاشوا مع حقهم إال أن أغل ن ظلموا واغتصبإو  ن األئمة أل ؛انطباقها على آبائه 

فهي تشمل اإلمام  ن هذه الفقرة عامة لكل األئمة أن قلنا بإأوالدهم ويف ديارهم، وحىت و 
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مث على غريه من األئمة  ، فالكالم يصدق عليه أوالً صاحب الكالم وألنهمنهم  ألنه ؛Xاملهدي 
 .ثانياً 

 :الدليل اخلامس عشر
جاء يف أحد  طويلار األنوار عن سطيح الكاهن يف خرب عن حب جاء يف بشارة اإلسالم نقالً 

فعندها يظهر ابن  ...) :Xفقراته بعدما يذكر بعض الوقائع اليت تسبق قيام اإلمام املهدي 
يظهر ابن اإلمام  Xوهذا يدل صراحة على أن قبل قيام اإلمام املهدي  .( ) (...Xاملهدي 
وأول املهديني من أوالد  دعية أهل البيت وهذا االبن هو الذي ُأكد عليه يف أ ،Xاملهدي 

 .كما نصت عليه األخبارXاإلمام املهدي 
ثم ) :وهو ، الذي أخرجه الشيخ الطوسيومن املمكن أن يكون هو املقصود باملهدي يف اخلرب

فإذا ظهر  ،سفياني الملعون من الوادي اليابس، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيانيخرج ال
  .( ) (دي، ثم يخرج من بعد ذلكالسفياني اختفى المه

يكون  Xن اإلمام املهدي أل؛ Xفاملقصود باملهدي يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي 
، وعالمة من قل تقدير، وخروج السفياين قبلهأشهر على أخروجه وقيامه بعد السفياين بستة 
لذي يظهر قبل ا -، إذن فاملهدي املذكور يف الرواية Xعالمات قرب قيام اإلمام املهدي 

هو أول و X هو ابن اإلمام املهدي  - د قيام السفياين مث يظهر بعد ذلكالسفياين مث خيتفي عن
 ،كما وصفته األخبار الصحيحة عن أهل البيت Xوأول أنصار اإلمام املهدي  املهديني

ك وسوف يأيت تفصيل ذلك يف اإلضاءة اخلامسة من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل فتمعن يف ذل
 .واقتبس منه يرمحك اهلل تعاىل
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 :الدليل السادس عشر
عن صاحب هذا  Xسألت أبا احلسن موسى بن جعفر  :قال ،عن داود بن كثري الرقي

 .( ) (Xبيه أهو الطريد، الوحيد، الغريب، الغائب عن أهله، الموتور ب) :Xقال  ،األمر
يضًا على الزوجة واألوالد دل  أولكن ي ،ن كان يدل على األب وأالم وغريهمإن معىن األهل و إف

ة وال ميكن فتبقى داللتها على الزوجة واألوالد حمتملة وممكن. قرب لذلك من بقية املعاينأبل هو 
، فيمكن أن يكون هذا احلديث قرينة مؤيدة لبقية األدلة اليت تثبت الذرية االستدالل على خالفها

 .يف عصر الغيبة الكربى Xلإلمام املهدي 

 :سابع عشرالدليل ال
يف حديث جم الفوائد كثري العوائد حسن السبك : )ل الشيخ احلائري يف إلزام الناصبنق

، وذلك هو احلديث الوارد يف تأويل سورة القدر اكهة من فرع هذه الشجرة املباركةجعلتها ف
ه رمح)، عن السيد الثقة اجلليل الفقيه السيد نعمة اهلل اجلزائري يف شأن أويل األمر  والعصر

ملا صارت اخلالفة إىل أمري املؤمنني وسيد الوصيني : قال ،يف بعض مؤلفاته عن ابن عباس (اهلل
يف ثياب قبل رجل أفلما كان يف اليوم الثالث  ،Xوقائد الغر احملجلني علي بن أيب طالب 

والناس ، وكان األمري صلوات اهلل وسالمه عليه جالساً يف املسجد خضر ووقف على باب املسجد
إىل أن سأله عن  -السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة : فقال ،وله ميينًا ومشاالً ح

تَ نَ زَُّل ﴿ :وأما قوله ... - إىل إن وصل إىل هذا املوضوع ،جييب Xسورة القدر واإلمام علي 
، فيه بيض له اثنا عشر باباً أومعه تابوت من ّدر  نه لما بعث اهلل محمد إف ،﴾اْلَماَلِئَكةُ 

الحق لهم  وأمره عن ربه أن فعرضه على رسول اهلل  ،فيه أسامي اإلثنا عشر ،بيضأرق 
وعلي بن  ،والحسين ،الحسن :أنا وأوَّلدي: ومن هم يا أمري املؤمنني ؟ قال: قال .وهم أنوار

ومحمد  ،وعلي بن موسى ،وموسى بن جعفر ،وجعفر بن محمد ،ومحمد بن علي ،الحسين
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الزمان صلوات  ومحمد بن الحسن صاحب ،والحسن بن علي ،محمدوعلي بن  ،بن علي
 .وَّليتنا المنكرون لوَّلية أعدائناوشيعتنا المقرون ب أتباعهم، وبعدهم اهلل عليهم أجمعين

 من كل من في السماوات ومن في األرض علينا ،( )﴾َساَلمٌ  # مِّن ُكلِّ َأْمر  ﴿ :وقوله
مطلع الفجر عنا إلى  ، تستضاء بنا الدنيا حتىر ذريتيصباحاً ومساءًا إلى يوم القيامة، هي نو 

 .( ) (...يوم القيامة
 وشيعة أهل البيت  أتباعزيل يف ليلة القدر على ية تشري على استمرار التنوهذه الروا

 Xوهؤالء الشيعة هم األولياء املهديني من ذرية اإلمام املهدي  ،املقرون بوالية أهل البيت 
 :والدليل إىل ذلك الرواية اآلتية ،األمة بعد أبيهم  الذين يتولون قيادة
مسعت من  ،يا ابن رسول اهلل  :Xقلت للصادق جعفر بن حممد ) :قال ،عن أيب بصري

لم و  ،إنما قال اثنا عشر مهدياً  :فقال .يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً  :أنه قال Xأبيك 
 .( )(...ون الناس إلى مواَّلتنا ومعرفة حقناعتنا يدعلكنهم قوم من شيو  ،يقل اثنا عشر إماماً 
: لذي وصفهم به يف الرواية السابقةيف هذه الرواية بنفس الوصف ا Xفوصفهم اإلمام 

رون بنا المنكرون لوَّلية وشيعتنا المق أتباعهم - أي بعد األئمة املعصومني - وبعدهم)
 (.أعدائنا
ة ففي هذه ملدة طويل Xاملهدي  ن احلكم سيستمر بعد اإلمامأن ما عليه االعتقاد بإف

؟ فال ميكن محل معىن الرواية األوىل إال على  زل املالئكة يف ليلة القدرالفرتة على من يكون تن
 .Xذرية اإلمام املهدي 

ى األئمة يكون عل Xوأما من يقول أن نزول املالئكة يف ليلة القدر بعد اإلمام املهدي 
 !!املعصومني يف الرجعة 

 :فأقول
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ثبت يف هذا البحث إن روايات الذرية متعددة وصحيحة السند وتفيد االعتقاد أأين قد  :أوالً 
اإلثنا  Xوأما رجعة األئمة فتكون بعد ذرية اإلمام املهدي  ،Xحبكمهم بعد اإلمام املهدي 

 .عشر املهديني
ت تقصد لو كان ،(...وشيعتنا المقرون بوَّليتنا أتباعهموبعدهم ) :إن الرواية األوىل :وثانياً 

ح ال حيتاج إىل كثري وهذا واض ،األتباعرجوع األئمة للحياة لوصفتهم بأهنم من األئمة وليس من 
 .من البيان

 :الدليل الثامن عشر
، حتى تأتي كأني برايات من مصر مقبالت، خضر مصبغات: )Xعن أيب احلسن الرضا 

 .( ) (فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات ،اماتالش
إىل ابن صاحب ( أي تبايع)واضحة على إن قبل قيام القائم هتدى الرايات  فداللة هذه الرواية

وهو  ،وصاحب الوصيات هو وارث األئمة املعصومني وخامتهم ومن انتهت إليه الوصية ،الوصيات
. حممد  آلوهو املستحفظ من  ،Xاإلمام حممد ابن احلسن العسكري صاحب الزمان 

 .Xابن صاحب الوصيات أي ابن اإلمام املهدي  ىلإوالرواية تنص على أن الرايات هتدى 
ويقوم بدور التمهيد  Xموجود قبل قيامه  Xفيتحصل لدينا إن هناك ابن لإلمام املهدي 

وهذه الرواية والرواية اليت يف الدليل السابق تعضد روايات اإلثنا عشر . Xلوالده اإلمام املهدي 
 .Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 

 :تاسع عشرلالدليل ا
يوم والدة اإلمام احلسني ( دعاء يوم الثالث من شعبان)يف  Xورد ذكر ذرية اإلمام املهدي 

X. 
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ولد يوم  Xإن احلسني  ،Xعن أيب القاسم ابن عالء اهلمداين وكيل اإلمام العسكري 
اللهم أني أسألك بحق المولود ) :من شعبان فصمه وأدع هبذا الدعاء اخلميس لثالث خ ل ون

المعوض من قتِله إن  ،الممدود بالنصرة يوم الكرة ،وسيد األسرة ،قتيل العبرة ... اليوم بهذا
واألوصياء من عترته بعد قائمهم  ،والفوز معه في أوبته ،والشفاء في تربته ،األئمة من نسله

صلى اهلل  ،ويكونوا خير أنصار ،ويرضوا الجبار ،ويثأروا الثار ،حتى يدركوا األوتار ،وغيبته
 .( ) (...مع اختالف الليل والنهار يهمعل

واألوصياء بعد اإلمام املهدي  Xن األئمة من نسل اإلمام احلسني أوصريح هذا الدعاء ب
X  من عرتة اإلمام احلسنيX  عن طريق اإلمام املهديX،  وهذا الدعاء أيضًا يعضد

 .Xروايات املهديني بعد القائم 

 :الدليل العشرون
: قال ،عن اجمللسي: Xألسباطه من ذرية القائم  Xالعسكري  وهو مدح اإلمام احلسن

قد صعدنا ذرى الحقائق ) :على ظهر الكتاب Xحممد العسكري  أيبوجد خبط اإلمام 
ونحن ليوث الوغى وغياث  ،وذرنا سبع طرائق بأعالم الفتوة والهداية ،بأقدام النبوة والوَّلية

أسباطنا خلفاء الدين  ،آلجللحمد في اولواء ا ،وفينا السيف والقلم في العاجل ،الندى
 إىلوهنا أشار اإلمام احلسن العسكري . ( ) (...ومفاتيح الكرم ،ومصابيح األمم ،القويم

وال يوجد ابن لإلمام احلسن  ،والسبط ابن االبن ،(أسباطنا خلفاء الدين القويم)أسباطه 
من ذرية اإلمام املهدي فتعني أن يكون هؤالء األسباط  ،Xغري اإلمام املهدي  Xالعسكري 
X وأيضًا هذا اخلرب يعضد روايات ذرية اإلمام املهدي . وخلفاءه يف األمةX  الذين حيكمون
 .Xبعده 
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 :احلصيلة
يتكفلون  وهم الذين ،متزوج وله ذرية Xن اإلمام املهدي أيتحصل مما تقدم من األخبار ب

 ،وهلم مقام رفيع( هديني أو املقربنيامل)وهم املعرب عنهم يف الروايات  ،Xقيادة األمة بعد وفاته 
وهذا املعىن مقطوع بصحته  ،Xسالمية بعد وفاة اإلمام املهدي وهم أئمة يتولون إمامة األمة اإل

 ،تفيد هذا النص أو مضمونه فإهنا مجيعاً  ،من خالل تقصي األخبار اليت تشري وتؤكد على ذلك
 هذا من باب إثبات الذرية عموماً  ،Xدي على وجود الذرية لإلمام امله وهذا كاف لالستدالل

 .Xأم بعد قيامه  Xرض إىل هل أهنا قبل قيام اإلمام من دون التع
ن بانتفائه أل ؛بعد القيام ضروري الثبوت Xي أن ثبوت الذرية لإلمام املهدي ومن البديه

 .وع الذي نطقت به مجلة من األخبارينتفي أصل املوض
ا املعىن يستفاد من وهذ ،قبل قيامه الشريف Xاملهدي  مامبقي أن نثبت وجود الذرية لإل

الدليل األول، والدليل السادس، والدليل السابع، والدليل احلادي عشر، والدليل الرابع عشر، 
 .والسادس عشر، والثامن عشر، من األدلة السابقة فراجع ،واخلامس عشر

هنا تفتقر إىل النص على الوقت فقط كبرياً غري أ  إضافة إىل أن باقي األدلة حتتمل ذلك احتماالً 
الذرية لإلمام  إلثباتوسوف أتعرض  ،قبل قيامه Xا ال تنص على نفي الذرية لإلمام مع أهن
 .من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل يف عصر ما قبل القيام يف اإلضاءة األوىل Xاملهدي 

* * * 

 



 :األوىلاإلضاءة 
 Xذرية اإلمام املهدي 

 .قوهلم مفتقر إىل الدليل الشرعي والعقلي Xود ذرية لإلمام املهدي  بعدم وجالقائلني
سواء قبل  Xتنفي وجود الذرية لإلمام املهدي فأما الدليل الشرعي فال توجد أي رواية 

 Xا تنفي الذرية عن اإلمام املهدي سوى رواية واحدة توهم البعض إهن ،القيام أم بعد القيام
 .ية إن شاء اهلل تعاىلضاءة الثانوسوف نناقشها يف اإل

على وجود  وإضافة إىل عدم وجود أي رواية تنفي الذرية فهناك الكثري من الروايات اليت تؤكد
ل لنفي الذرية عن دري ملاذا كل هذا امليأقبل وبعد القيام املبارك، فال  Xالذرية لإلمام املهدي 

 .األكيدى استحباهبا وقد أكد الشارع عل ،واألصل يف اخللق وجودها ،Xاإلمام املهدي 
متزوجاً وله  X، فال مورد عقلي ينفي أن يكون اإلمام املهدي من ناحية الدليل العقلي وأما

ذرية يف وقت من األوقات أو دائمًا إال إذا كان الزواج أو الذرية يتسبب يف كشف شخصه 
القيود والشروط  وبرأيي القاصر أن هذه ،8لألعداء أو خرق عنوان الغيبة اليت اختارها له اهلل 

 ألنه ؛ال مربر هلا، وتطويل بال طائل Xد الزوجة والذرية لإلمام املهدي اليت توضع جلواز وجو 
حكم يف كيفية سرت أعلم و أفهو  Xايات وجود الذرية لإلمام املهدي إذا ثبت عن طريق الرو 

ونضع  ، فلماذا نكلف أنفسناXيبته شخصه وكتمان سره عن األعداء واحلفاظ على عنوان غ
 Xالقاصرة وغابت عن اإلمام املهدي فهل هذه األمور حضرت عند عقولنا  ،القيود واحللول

زوجة  Xاملمكن أن خيتار اإلمام املهدي  ، فمنه وهو صاحب العقل الكامل املعصوموحاشا
، هذا إذا قلنا باطالع الزوجة ومعرفتها الناس وحىت عن ذريته إن أراد ذلكصاحلة تكتم سره عن 

 .يته احلقيقيةلشخص
 ،من سابقه أسهلوأما إذا كانت الزوجة ال تعرف شخصية اإلمام احلقيقية فاألمر يكون 

أدرى من غريه  Xن اإلمام أوقد قلت ب. شخص اإلمام مبهمًا حىت على زوجتهحيث يكون 
يف غيبته  Xخيصنا وجنعل زواج اإلمام املهدي  يف تدبري أمره فال داعي أن نكلف أنفسنا ما ال
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رأي السيد الصدر يف  وحيسن بنا اآلن أن نعرج على املوسوعة املهدية لنطلع على!! املستحيل  من
 .هذا املوضوع

وأما على ): يف الغيبة الكربى( س سرهقد)يقول السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر 
ن إف. الم الذي رأيناه يكون بدون موضوعأطروحة خفاء العنوان فكل هذا الك: األطروحة الثانية

جياد الزواج بصفته احلقيقية ملا قلناه من عدم وجود املرأة إن كان من املتعذر عليه إو  Xاملهدي 
عاديًا يف اجملتمع أو بشخصيته الثانية  اخلاصة املأمونة بالنحو املطلوب ولكن زواجه بصفته فرداً 

بدء التشكيك ن إف ،الزوجة على حقيقته طوال عمرها األمور حبيث ال تتطلع أيسرممكن ومن 
 Xأمكن للمهدي  ... ليه مبرور الزمانيغزو ذهن املرأة يف بعض تصرفاته أو عدم ظهور الكرب ع

 .وهكذا ... بعادها عن نفسه وقد مرة أخرىإا و لطالقه بسيطاً  أن خيطط ختطيطاً 
ج يف غيبته الكربى متزو  Xن اإلمام املهدي إو  ،القول بتحققهوإذا أمكن زواجه أمكن 

احلث العظيم ن فيه تطبيقًا للسنة املؤكدة يف اإلسالم واألوامر الكثرية يف الزواج و لك ألوذ ،بالفعل
ن املعصوم ال يرتك أوخاصة إذا قلنا ب ،بع سنة اإلسالم، واملهدي أوىل أن يتعليه والنهي عن تركه

فيتعني . كما هو الصحيح  Xصمة املهدي ، والتزمنا بعستحب وال يفعل املكروه مهما أمكنامل
وإذا سرنا مع هذا  ،أن يكون متزوجًا بعد أن توصلنا إىل إمكان زواجه وعدم منافاته مع احتجابه

األجيال ذرية متجددة تتكاثر مبرور الزمن  أكثرالتصور أمكن أن نتصور له يف كل جيل أو يف 
ال يكشف حقيقته أمام زوجته  ألنه ؛Xرة بأهنا من نسل اإلمام املهدي ولكنها جتهل بامل

 .( ) (فكيف باألجيال املتأخرة من ذريتهده الصلبيني وأوال
اليت تثبت الذرية لإلمام املهدي كالم طويل يف مناقشة الروايات ( س سرهقد)وللسيد الصدر 

X،  ًإلطالة، جتنباً لقتصر على ما يؤيد حبثي هذاأوسوف  ،مرة تقويًة وأخرى تضعيفا. 
يطلع على َّل ... : )الشيخ الطوسي ثالثة وجوه لرواية (س سرهقد)يذكر السيد الصدر 

الوجه األول والثالث يضعف السيد ( المولى الذي يلي أمره إَّل، موضعه من ولده وَّل غيره
نه على تقدير إ) :الوجه الثاين فيقول السيد الصدر ماأو  ،Xقول بوجود الذرية لإلمام املهدي ال

                                                           

 . 1ص: الغيبة الكبرى - 



 11.................................. .........الرد احلاسم على منكري ذرية القائم 

على أمر زائد على ما اقتضته القواعد االعرتاف بوجود كلمة الولد يف الرواية فإهنا ال تكاد تدل 
ذرية ال تعرف  Xنه ميكن أن يكون لإلمام املهدي إف ،(خفاء العنوان)الثانية  طروحةاألعلى 

دي أو يكون امله ،أمره وذيوع سره كما سبق أن عرفناحقيقة أبيها مبقدار ال يصل إىل انكشاف 
X  وصانت سره وسرتته عن جة موثوقة عرفت حقيقته قد حصل يف بعض األجيال على زو
، أما وجود ولد أو ذرية يعاشرونه ويعرفونه فهو منفي بنص الرواية كما هو منفي مبقتضى ذريته

 .( ) (القواعد
كالم طويل يف تضعيفها وعدم ( س سرهقد)وأما قصة اجلزيرة اخلضراء فللسيد الصدر 

ملة يكفي يف صدق هاتني وباجل) :ختص املقام، نذكرها للفائدة تعليقهاالستدالل هبا ولكن له 
مرة واحدة خالل األجيال وهو مما مل  Xوقوع الزواج للمهدي [ رة اخلضراءروايتا اجلزي]الروايتني 

ذن فلم جند من الروايات ما يصلح لالستدالل به على إ. نفه القواعد العامة كما هو معلومت
 .( ) (على ما عرفناه يف القواعد العامةمضمون زائد 
إذا كان وجود الذرية ) :خيرج بنتيجة مضموهنا( س سرهقد)كالم السيد الصدر   واملتدبر يف

، فهذا كشف شخصيته وشيوع سره أمام الناسيشكل خطرًا على   Xوالزوجة لإلمام املهدي 
لذرية ال تشكل خطرًا على ، أما إذا كان وجود الزوجة واوال ميكن حصوله خمالف للقواعد العامة

ألنه غري  ؛نه أمر سهل وميكن االستدالل عليهإيف كشف سره ف وال يكون سبباً  Xاإلمام 
 .( ) (خمالف للقواعد العامة و تؤيده األخبار

من جمموع الروايات  Xلذرية له نه إذا استفدنا وجود الزوجة واأوقد أشرت سابقًا على 
تعاىل  حرص على مراعاة القواعد العامة وهو متمكن بقدرة اهللأعلم و أهو  Xفاإلمام املهدي 

 .اف أمره وتعرضه للخطر من األعداءمن تدبري أموره من الزواج والذرية مع مراعاة عدم انكش
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في مسجد  Xول القائم كأني أرى نز : )نه قال أليب بصريأ Xعن اإلمام الصادق 
 .( ) (...السهلة بأهله وعياله

فقد أخفنا ... ): الركن واملقام حني قيامه املباركيف خطبته بني  Xقول اإلمام املهدي 
 .( ) (...ن حقنا، وبغي علينا ودفعنا عظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائناو 

ومن أراد معرفة القائلني بصحتها من العلماء فلرياجع تعليقة السيد  :قصة اجلزيرة اخلضراء
، وقصة اجلزيرة اخلضراء  يف اهلامش رقم  7 زء الثاين صياسني املوسوي يف النجم الثاقب اجل

السيد : منهم ،من علماء الشيعة عاملاً (   )، وقد نقلها  7 ص  لنجم الثاقب جودة يف اموج
  ، والشيخ علي احلائري يف إلزام الناصب ج77ص  لتسرتي يف جمالس املؤمنني جنور اهلل ا

، والفيض الكاشاين يف نوادر األخبار 7 7، واملقدس االردبيلي يف حديقة الشيعة ص78ص
الوايل يف من رأى ، والسيد هاشم البحراين يف تبصرة مد بن مكيول حموالشهيد األ ،33 ص

، ومنهم يف تفسري األئمة هلداية األمة األصفهاينومنهم العالمة املريزا الرضا  ،Xالقائم املهدي 
سس ؤ ، ومنهم احملقق الكركي، ومنهم األستاذ األكرب م 7 ص 7لعاملي يف إثبات اهلداة جاحلر ا

، وعبد اهلل شرب  يف جالء    بهبهاين يف حبث صالة اجلمعة صالوحيد الاملدرسة األصولية 
  ات يف الفوائد الرجالية ج، ومنهم السيد مهدي حبر العلوم صاحب الكرامات واملقامالعيون
 هي مسكن ألوالد ، وغريهم من كبار العلماء الذين ذكروا قصة اجلزيرة اخلضراء واليت1  ص

 .عليها أحد إال ما شاء اهلل تعاىل يطلع وشيعتهم وال Xاإلمام املهدي 
 كرب دليلأوإذا ثبتت فإهنا  ،حتها وواقعيتهاهلذه القصة يؤيد ص األجالءونقل هؤالء العلماء 

 .يف عصر الغيبة الكربى Xعلى وجود الذرية لإلمام املهدي 
لغيبة يف عصر ا Xدي وغري هذا الكثري من األدلة اليت تؤكد على وجود الذرية لإلمام امله

 .الكربى وذكرها ال يناسب هذا البحث املختصر
* * * 
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 :اإلضاءة الثانية
 روايات الذرية بال معارض

ذكر املريزا النوري صاحب النجم الثاقب الرواية الوحيدة اليت توه م البعض أهنا تعارض 
يف عصر الغيبة الكربى أو  Xالروايات الكثرية اليت تؤكد على وجود الذرية لإلمام املهدي 

، وقد وعدُت حبل هذا للتعارض نسبه إىل الشيخ الطوسي وذكر املريزا النوري حالً  ،بعدها
 :ال يبقى بعده غموض بعونه تعاىل، والرواية هي التعارض حالً 

فقال  Xن أيب محزة على أيب احلسن الرضا دخل علي ب): قال ،عن احلسن بن علي اخلراز
أين مسعت جدك جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال  :فقال له. نعمقال  أنت اإلمام ؟: له

ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر ! ؟ ، أو تناسيتأنسيَت يا شيخُ  :فقال .وله عقب
X :نه َّل إالذي يخرج عليه الحسين بن علي ف ، إَّل اإلمامَّل يكون اإلمام إَّل وله عقب

 .( ) (داك هكذا مسعُت جدك يقولجعلُت ف صدقت  : ه؟ فقال ل عقب له
لتومههم أن املقصود من  Xة تنفي الذرية عن اإلمام املهدي وقد توهم البعض أن هذه الرواي
وهذا فهم سقيم وغري  ،Xور يف الرواية هو اإلمام املهدي اإلمام الذي ليس له عقب املذك

 .صائب
الذين حيكمون املهديني هو آخر  Xله عقب والذي خيرج عليه احلسني  فاإلمام الذي ليس
 .Xوالذين هم من ذريته  Xبعد اإلمام املهدي 

م اثنا عشر مهديًا من ولد إن منا بعد القائ: )نه قالأ Xعن اإلمام الصادق 
 .( )(الحسين

 :قال رسول اهلل ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  ،عن آبائه  ،Xعن أيب عبد اهلل 
 المستحفظ من آل محمد ( م ح م د)أبنه إلى ( أي العسكري)وليسلمها الحسن  ...
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فإذا حضرته الوفاة فليسلمها  ،ثنى عشر مهدياً إثم يكون من بعده  ،ثنى عشر إماماً إفذلك 
 ،حمدأوهو عبد اهلل و  ،م كاسمي واسم أبياس :له ثالثة أسامي ،المهديين إلى ابنه أول

 .( ) (وهو أول المؤمنين ،الثالث المهدي واَّلسم
األئمة من ولده وصل على وليك ووَّلة عهده و : )Xدعاء لإلمام املهدي وما ورد يف ال
 .( ) (... ومد في أعمارهم

خرهم ال آو  Xحيكمون بعد موت املهدي  Xوهؤالء املهديون من ذرية اإلمام املهدي 
 (.أي يف الرجعة)خيرج عليه  Xن اإلمام احلسني أل ؛يكون له عقب أي ذرية
واهلل ليملكن منا أهل البيت رجل : يقول Xأبا جعفر مسعت : )قال ،عن جابر اجلعفي

وكم يقوم  :، قلتبعد القائم: مىت يكون ذلك ؟ قال: قلت عد موته ثالثمائة سنة، يزداد تسعاً،ب
ودماء  Xثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين  ،تسعة عشر سنة: القائم يف عامله ؟ قال

عائداً ( موته)مكن أن يكون الضمري يف في. ( ) (أصحابه فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح
 .X ألنه موضوع كالم اإلمام الصادق ؛ Xعلى اإلمام املهدي
فيطلب بدمه ودم  Xثم يخرج المنتصر إلى الدنيا وهو الحسين ): ويف رواية ثانية

 .( ) (Xأصحابه فيسبي ويقتل حتى يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين 
والذي حيكم ثالمثائة وتسع  Xذي خيرج عليه احلسني ويستفاد من هاتني الروايتني أن ال

وهو الذي ال  ،Xهو آخر املهديني من أوالد اإلمام املهدي  Xسنني بعد اإلمام املهدي 
 .، وخيرج عليه احلسني بن علي يف الرجعةعقب له

 ؛نه ال عقب له غري سديدأهو املقصود من تلك الرواية و  Xن اإلمام املهدي أفالقول ب
، ية تنص عليه فيضرب به عرض اجلدارولعدم وجود روا ،مجلة من الروايات الصحيحة ملخالفته

ن البعض توهم أن أل ؛تالف ناشئ من سوء فهم للرواياتوهبذا حيل التعارض ويتبني أن االخ
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ن أوقد تبني مما سبق خالف ذلك و  ،Xاملقصود باإلمام الذي ال عقب له هو اإلمام املهدي 
 .Xديني الذين حيكمون بعد اإلمام املهدي املقصود منه آخر امله

وتبقى الروايات اليت تثبت الذرية بال ، Xفال تبقى أي رواية تنفي الذرية عن اإلمام املهدي 
فالبعض منهم يذهب إىل أن  ،وهبذا أيضًا ينحل االختالف الواقع بني الباحثني ،معارض أصالً 

والبعض اآلخر يذهب إىل ، Xاإلمام ثين عشر املهديني من ذرية لإل Xاحلكم بعد املهدي 
يف رجعتهم إىل احلياة الدنيا يف  ئمة املعصومني لألX أن احلكم بعد اإلمام املهدي 

 .الرجعة
 Xهو أن احلكم بعد اإلمام املهدي  والصواب ما أيدته الروايات عن أهل البيت 

، وهلل حكمأعلم و أواهلل ، وبعدهم تكون الرجعةX ثين عشر املهديني من ذرية اإلمام املهدي لإل
 .(محد احلسنأالم مستفاد من السيد وهذا الك) .احلمد وله املنة

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :اإلضاءة الثالثة
 Xابن اإلمام املهدي 

التأكيد على أحد أبنائه  Xورد يف األخبار اليت تؤكد على وجود الذرية لإلمام املهدي 
وأول أنصاره وأول املهديني الذين  Xمنني باإلمام املهدي نه أول املؤ أو  ،ومتييزه عن بقية الذرية

نه يقوم أوتشري بعض الروايات إىل  ،(محدأ)ن أحد أمساءه أو ، Xحيكمون بعد اإلمام املهدي 
 .قبل قيامه وقتل أعداء آل حممد  Xبالتمهيد لإلمام املهدي 

وميكن التعويل عليها وينبغي أن نعمل مقارنة بني بعض املقدمات حىت خنرج بنتيجة مقبولة 
 .دون غريها

 :املقدمة األوىل
 :محدأمن البصرة، وامسه Xن أول أنصار اإلمام املهدي إ

 خرهم من األبدالآأَّل إن أولهم من البصرة و  ...: )يف خرب طويل Xعن أمري املؤمنني 
...) ( ). 

ومن البصرة ... : )Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xعن اإلمام الصادق 
 .( ) (... حمد ومليح وحمادأعبد الرحمن بن اَّلعطف بن سعد و 

 :املقدمة الثانية
مي أحدها اسأن أوهلم له ثالث أيًا من ذريته و ثىن عشر مهدإX حيكم بعد اإلمام املهدي 

وهذه األولوية يف اإلميان البد أن تكون يف تصديق  ،وتصفه الرواية اآلتية بأنه أول املؤمنني ،محدأ
وإال إذا كان هذا الولد يأيت بعد قيام  .ونصرته يف أول ظهوره وقبل كل أحدX هدي اإلمام امل
عدد غري  ألن قبله ؛يصدق عليه أول املؤمنني نه الإهدي وليس قبله كما يقوله البعض فاإلمام امل
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ن قبله الثالث مائة والثالثة عشر أو إقل تقدير فأوعلى  ،Xقليل قد آمنوا باهلل وباإلمام املهدي 
إذن البد أن يكون ذلك الولد موجود قبل . فهم موجودون قبل قيام القائم ،قباء اإلثنا عشرالن

 .وأول األنصار Xليصدق عليه أول املؤمنني باإلمام املهدي  Xقيام اإلمام املهدي 
: قال رسول اهلل ): قال ،Xعن أمري املؤمنني  ،عن آبائه  ،Xعن أيب عبد اهلل 

فأملى  ،احضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن: Xفيها وفاته لعلي في الليلة التي كانت 
ثنى إنه سيكون بعدي إ ،يا علي: فقال ،وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع رسول اهلل 
وساق ] ،ثني عشر إماماً نت يا علي أول اإلفأ ،ثنى عشر مهدياً إمن بعدهم  عشر إماماً 

 ،نه م ح م د المستحفظ من آل محمدإلى ابX وليسلمها الحسن [ :احلديث إىل أن قال
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها  ،ثنى عشر مهدياً إثم يكون من بعده  ،ثنى عشر إماماً إفذلك 

 ،حمدأوهو عبد اهلل و  ،م كاسمي واسم أبياس :له ثالثة أسامي ،إلى ابنه أول المهديين
 .( ) (وهو أول المؤمنين ،واَّلسم الثالث المهدي

ي صاحب النجم الثاقب أن  سند هذا احلديث معترب وقد ذكره الشيخ وذكر املريزا النور 
 .الطوسي يف الغيبة أيضاً 

املهدي قبل  لإلماماخلرب الذي مر سابقًا عن سطيح الكاهن والذي ينص على وجود ولد 
 .(... فعندما يظهر ابن املهدي... : )قيامه

حتى  ،مصبغات خضر ،كأني برايات من مصر مقبالت) :Xوعن أيب احلسن الرضا 
 .( ) (فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات ،اماتتأتي الش

أن أول أنصار اإلمام املهدي  :وهي ،ميكننا أن خنرج هبذه النتيجةومن املقدمة األوىل والثانية 
X وهو من ذرية اإلمام املهدي  ،محدأوامسه  ،من البصرةX،  وهو أول املؤمنني بدعوة اإلمام

 .Xالذين يقودون األمة بعد وفاة اإلمام املهدي  وأول املمهدين ،Xاملهدي 

                                                           

 .  ص  ج: النجم الثاقب ،30 ص 35ج: بحار األنوار - 
 .31 ص: بشارة اإلسالم ،30 ص: د للمفيداإلرشا - 
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، قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يخرج رجل: )Xعن علي  ،عن نعيم بن محاد
 .( ) (احلديث ...أشهرحمل السيف على عاتقه ثمانية وي

، وهو الوزير األيمن ل القائم ويمشي خلفه أصحاب الكهفويقبض أموا: )وايةويف الر 
ويبسط في المشرق والمغرب اآلمن كرامة الحجة بن الحسن  ،ائبهللقائم وحاجبه ون

X)( ). 
ليس  ،يا أبا محمد... : )Xعن أيب عبد اهلل  :عن البحار جاء يف بشارة اإلسالم نقالً 

فإذا انقرض  ،ترى أمة محمد فرحًا أبدًا مادام لولد بني فالن ملك حتى ينقضي ملكهم
وَّل يأخذ  ،ويعمل بالهدى ،يسير بالتقى ،ل البيتملكهم أتاح اهلل آلل محمد برجل منا أه

 ،ذو الخال والشامتين ... اهلل أني ألعرفه باسمه واسم أبيه، ثم يأتيناو  ،في حكمه الرشا
ن إف ،( ) (اً وظلم وراً ر جاالفجها َلوقسطًا كما م يمالها عدَّلً  ،العادل الحافظ لما استودع

 .باخلصوصX هدي أي من ذرية اإلمام امل( منا أهل البيت)معىن 
 .وسوف يأيت بيان ذلك يف اإلضاءة الرابعة واخلامسة إن شاء اهلل تعاىل

* * * 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10 ص: ما بعد الظهور للسيد الصدر - 
 .31 ص  ج: إلزام الناصب - 
 .1  ص: بشارة اإلسالم -5



 :اإلضاءة الرابعة
 اإلنذار قبل العذاب

عذاب ونقمة على الكافرين واملنحرفني  Xن قيام اإلمام املهدي أجاء يف الروايات ب
ال يعرف  Xنه إ، وأيضًا الغيبة الكربى ة والتحميص يف عصرالفاسقني الذين فشلوا يف الغربل

فال يعطيهم إال السيف واملوت حتت ضل  ،الشفقة واللني واملسايسة مع أعداء اهلل ورسوله 
، وسنة اهلل ساعة والقيامة الصغرىبالX وبعض الروايات تصف قيام اإلمام املهدي  ،السيف
 .عبادقامة احلجة على القبل العذاب واالنتقام وجود اإلنذار إل 8

َعَث َرُسوَّلً ﴿ :قال تعاىل بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .( )﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
، وسنة اهلل يف األمم السابقة ال ختطأ أمة ( )﴾َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِديالً ﴿: وقال تعاىل

 .حممد 
، بالنعليف بين إسرائيل حذو النعل سيكون يف أميت ما كان : )ما معناه عن الرسول حممد 
ب والعذاب والنقمة على فالبد من اإلنذار قبل وقوع يوم احلسا ،( ) (وحذو القذة بالقذة

ليك أيها القارئ األخبار اليت تدل على أن قيام اإلمام إ، و على سنة اهلل تعاىل ، جرياً املنحرفني
 :لنين أبداً حىت يرضى اهلل تعاىلعذاب ونقمة وال يستعمل الX املهدي 

 :، قالواتم اليوم أرخى باًَّل منكم يومئذ  نأ: )فقال ،عند أيب احلسن الرضا X ذكر القائم
 .( ) (..روجلم يكن إَّل العلق والعرق والنوم على الس Xلو قد خرج قائمنا : وكيف؟ قال

إذا خرج ألحب أكثرهم أن َّل  لو يعلم الناس ما يصنع القائم: )Xعن أيب جعفر 
وَّل يعطيها  إَّل بقريش، فال يأخذ منها إَّل السيف يبدأَّل  نهإ، أما يروه، مما يقتل من الناس

                                                           

 .3 : اإلسراء - 
 . 1: األحزاب - 
ن أخبار عيو( يكون في هذه األمة كل ما كان في األمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة) :قال رسول هللا  -5

 .1  ص  ج: Xالرضا 
 .31 ص: غيبة النعماني - 
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من آل محمد  ، ولو كانَّل السيف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمدإ
 .( )(لرحم

ال يعطي الناس إال السيف  Xإن هذا احلديث وغريه يؤكد على أن اإلمام املهدي : أقول
الذي البد أن يسبق بإنذار يكون فرصة أخرية  وهذا هو العذاب بعينه ،واملوت حتت ظل السيف

 .لسنة اهلل تعاىل للمنحرفني تبعاً 
ليس  ،يقوم القائم بأمر جديد وقضاء جديد على العرب شديد: )Xقال أبو جعفر 

 .( ) (نه إَّل السيف وَّل يستتيب أحدًا، وَّل تأخذه باهلل لومة َّلئمأش
وما هو إَّل السيف  ... القائمما تستعجلون بخروج : )نه قالأ Xعن أيب عبد اهلل 

 .( ) (والموت تحت ظل السيف
، وبذلك يثبت أن د السنة والشيعة وعليها االعتقادوالروايات اليت تؤكد هذا املعىن متواترة عن

حان اإلهلي يف هو العذاب الشديد على املنحرفني الفاشلني يف االمت Xقيام اإلمام املهدي 
، فالبد من إقامة احلجة على هؤالء بإرسال رسل مبشرين تمعاجمل أكثر، وهم عصر الغيبة الكربى
 .X يام اإلمام املهديومنذرين بقرب ق
ُرُساًل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن ﴿: قال تعاىل

 .( )﴾اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً 
َوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِّكْم َعَلى رَُجل  ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكْم َولَِتت َُّقوا أَ ﴿: وقال تعاىل

 .(8)﴾َوَلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ 
َعَث َرُسوَّلً ﴿ :وقال تعاىل بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .(1)﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

                                                           

 .51 ص: غيبة النعماني - 
 .51 ص: غيبة النعماني - 
 .53 ص: غيبة النعماني -5
 .13 : النساء - 
 .15: األعراف -3
 .3 : اإلسراء -1



 :اإلضاءة اخلامسة
 Xخيرج رجل قبل املهدي 

عناه يف اإلضاءة الرابعة ننتقل إىل االطالع على الروايات اليت تنص على جميء بعد ما مس
ويكونون مبشرين  ،وجيمعون له النصرة ،ميهدون له سلطانه ،Xممهدين قبل قيام اإلمام املهدي 

ن لو جاءهم منذر أولكيال يعتذون ب ،بعد هؤالء الرسلومنذرين حىت ال تكون للناس حجة من 
يَا  # َخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْيَتِني اتَّ ﴿ :آلمنوا ونصروه

َقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءِني وََكاَن الشَّْيطَاُن  # َويْ َلَتى لَْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفالنًا َخِليالً 
ْنَساِن َخُذوَّل  .( )﴾ًً ِلْْلِ

ترى كيف  ، فيا ياالرسل تباعإيضل الناس عن  هذا الذي ،ا فالننعم فالن وما أدراك م
 .فال رأي ملن ال يطاع، هذا واحلر تكفيه اإلشارة ،ضالل الناسيتمكن من إ

وبعد هذا كله نتطرق إىل ذكر بعض الروايات اليت تؤكد على جميء ممهدين قبل قيام اإلمام 
ن كانت ختتلف أحيانًا يف املنت ولكنها تتفق على معىن واحد وهو قيام إوالروايات و  Xاملهدي 

 .وهذا كاف إلثبات املطلوب Xممهد أو ممهدين قبل قيام اإلمام املهدي 
إذا ) :قال ،عن أمري املؤمنني ،يم بن محادعن احلاوي للسيوطي عن نع ذكر السيد الصدر نقالً 

من أهل بيت ( أي املهدي) ج رجل من قبلهويخر  ... عث السفياني فخسف بهم في البيداءب
 .( ) (شهرأحمل السيف على عاتقه ثمانية بالمشرق وي

موجود ( من أهل بيت)فبدل  ،نقلت احلديث على حاله لألمانة العلمية وإال ففيه تصحيف
ويراجع للتأكد من ذلك كتاب املالحم والفنت للسيد ابن طاووس  ،(من أهل بيته)يف األصل 

على هذا ( س سرهقد)وقد علق السيد الصدر . 3  اين صوكتاب املمهدون للكور  ،(ه اهللرمح)
ن رجل من قبل املهدي هو أإن اخلرب الذي رويناه عن السيوطي، والذي يصرح ب) :احلديث بقوله

                                                           

 .3  – 1 : الفرقان - 
 .01 ص: ما بعد الظهور - 
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 ،مناه مبدلوله العام كان صحيحاً وهذا املضمون إن فه. ارس القتل الكثري ال املهدي نفسهالذي مي
ن نسب إىل اإلمام باعتباره إو  ،ليس اإلمام نفسهبالقتل هم أصحاب اإلمام و ن الذي يقوم إف
يقتل بيده وال دليل على أن اإلمام  ،فتح األمري املدينة: نطلقًا عن أمره وختطيطه كما نقولم

هو الذي يعينه  معيناً  إذا فهمنا هذا اخلرب مبدلوله اخلاص مبعىن أن رجالً  وأما. شخصًا أصالً 
فيحتاج إىل تعيني  ن كان حمتمالً إام هبذه احلملة وليس املهدي نفسه، فهذا و يللق Xاملهدي 
رفني غري أن هذا عن قتل املنح مسؤوالً يكون  ، فلعله يعني رجالً عن كل مهمة بعينها مسؤول

 .( ) (هذا اخلرب وحده لإلثبات التارخييلعدم قابلية  ؛املضمون ال يثبت
هلذا اخلرب بعد مالحظة الروايات اآلتية والتمعن فيها خلاص رمبا يثبت حىت املدلول ا: أقول

ميارسون قتل X فإهنا تودي إىل معىن واحد وهو خروج رجل أو رجال قبل قيام اإلمام املهدي 
س قد)وهي تعضد اخلرب الذي ذكره السيد الصدر ، Xلنصرة اإلمام املهدي  متهيداً  ؛املنحرفني

 .مما يقوي داللتها التارخيية( سره
إذ على أي ... : )هذا املعىن يف غري موضع إىل( س سرهقد)شار السيد الشهيد الصدر وقد أ

ما بنفسه أو إحلاجة القيام بالعمل املناسب عند ا - Xأي اإلمام املهدي  -حال يستطيع 
 .( ) (طيع أن حيول بني الشر وبني وقوعه، بالشكل الذي يستبواسطة خاصته

ون باإلمام يف إىل وجود عدد كبري من املخلصني يلتق أيضاً ( سرهس قد)وأشار السيد الصدر 
عدد  - Xلفكرة املهدي  إلمامياللتصور  طبقاً  -هناك يف العامل ) :عصر الغيبة الكربى، بقوله

رآه  ألنه ؛غري قليل من الناس يعرف املهدي بشخصه وال حيتاج إىل إقامة املعجزة للتعرف عليه
فراد املخلصني راد املخلصني من الدرجة األوىل وبعض األوهم كل األف. خالل غيبته مرة أو مرات

خالل غيبته  -بشكل وآخر  -الناس  إىلوقد كان هؤالء هم وسائطه  ... من الدرجة الثانية
وسيكونوا لنا بأنفسهم رادة احلق والعدل واللسان الناطق والسيف الضارب بني يدي قائدهم 

 .Xاملهدي 
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لصادق يف أن يكون هؤالء هم الشاهد ا -ء آخربغض النظر عن أي شي -فمن املمكن 
ومعه ال  ، ريثما يثبت من جمموع أعماله وأقواله صدقه وعظمة أهدافهتعريف قائدهم إىل الناس
 .( ) (حاجة إىل إقامة املعجزة

 وأكرمجل أاهلل : قال ...: )X، عن أيب عبد اهلل عن البحار جاء يف بشارة اإلسالم نقالً 
: جعلت فداك فاخربين مبا اسرتح له، قال :قلت له .رض بال إمام عادلمن أن يترك األ وأعظم

حتى ينقضي  ،أبدًا ما دام لولد بني فالن ُملك ليس ترى أمة محمد فرحاً  ،يا أبا محمد
ل ويعم ،فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل آلل محمد برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ،ملكهم
ذو  ... ثم يأتينا ،عرفه باسمه واسم أبيهواهلل أني أل، وَّل يأخذ في حكمه الرشا ،بالهدى

 جوراً  راالفجها كما مَل  وقسطاً  يمالها عدَّلً  ،العادل الحافظ لما استودع ،الخال والشامتين
 .( ) (وظلماً 

 ساناخر تم الرايات السود قد أقبلت من إذا رأي): قال رسول اهلل : نه قالأعن ثوبان 
واملقصود من خليفة املهدي يف  .( ) (ن فيها خليفة المهديإفثلج فأتوها ولو حبوًا على ال

وهذا ينطبق على أول املهديني الذي حيكم  ،الرواية السابقة أي وصيه الذي ميارس احلكم بعده
 .علمأواهلل  ،محد كما وصفته الرواياتأوالذي أحد أمساءه X بعد اإلمام املهدي 

بس وهو من ولد لملعون من الوادي الياثم يخرج السفياني ا... : )عن علي بن احلسني
 .( ) (...كاختفى المهدي ثم يظهر بعد ذل ، فإذا ظهر السفيانيعتبة بن أبي سفيان

وال خيفى على القارئ الفطن أن هذا احلديث الذي أخرجه الشيخ الطوسي خمالف ملا هو 
 Xاملهدي من أن السفياين خيرج قبل قيام اإلمام  ثابت ومتواتر عن طريق أهل البيت 

 .شهر مث يقتله اإلمام عند قيامهأشهر أو مثانية أومدة حكمه ستة 
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نه يصرح بأنه عند ظهور السفياين يكون اإلمام املهدي ظاهرًا مث خيتفي إأما هذا احلديث ف
 .عند ظهور السفياين مث يظهر بعد ذلك

ليس هو اإلمام  واملخرج من هذا التعارض كما قدمُت هو أن املهدي املذكور يف هذه الرواية
ت شار أبل هو أول املهديني وأول املؤمنني املقربني كما  ،Xحممد بن احلسن العسكري املهدي 

جها واليت أخر  Xلعلي  وباخلصوص وصية الرسول حممد  ،إليه بعض الروايات الصحيحة
ند هي رواية صحيحة الس  ج جم الثاقب، واملريزا النوري يف الن37 الشيخ الطوسي يف الغيبة ص

-3 1يف تاريخ ما بعد الظهورص( س سرهقد)باعرتاف املريزا النوري والسيد الشهيد الصدر 
فالبد أن يكون أول  ،Xوال توجد رواية واحدة تنفي وجود الذرية لإلمام املهدي  ،183

، Xوهو الذي ميهد لإلمام  Xومولود قبل قيام اإلمام  Xاملهديني هو ابن اإلمام املهدي 
محد وهو أأوهلم أحد أمساءه ن أب( املهديني اإلثنا عشر)إليه رواية  شارتأحظنا ما ا الوخصوصاً إذ
 ، وأيضاً يف دعوته ونصرته Xنه أول املؤمنني يف تصديق اإلمام املهدي أ، فاألظهر أول املؤمنني

أتاح اهلل برجل منا ) :إذا الحظنا الروايات اليت تذكر الرجل الذي خيرج قبل املهدي عندما تصفه
وكل هذا يدل على أن الرجل الذي خيرج  (Xمن أهل بيت اإلمام املهدي )أو  ،(ل البيتأه

، هذا إذا أعرضنا عن التأول والتأويل ال ُيصار إليه إال عند هو من ذريته Xقبل اإلمام املهدي 
 .وال ضرورة يف املقام ،الضرورة
ت أجاب ،نعم: )لظهوريف تاريخ ما بعد ا( س سرهقد)ىل هذا املعىن أشار السيد الصدر إو 

واملفهوم من قوله  ،(ن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً أ: )قال أحدها ،بعض األخبار على ذلك
فليسلمها إلى ابنه أول : )وقال اخلرب اآلخر، إمجاالً  من نسل أهل البيت  إهنممنا 

، الذين بعده ومل يذكر األولياء. نفسه Xوهو دال على أن الويل األول ابن املهدي  ،(المهديين
ذه األخبار قابلة فلو اعتربنا كل ه ،(ووَّلة عهدك و األئمة من ولدك: )ويقول أحد األدعية

وال يراد بأهل البيت  ،لفهمها أن هؤالء األولياء هم من نسل أهل البيت  لإلثبات مستقلة
 املهدي وحيث ال حيتمل أن يكونوا من نسل إمام غري. غة األخبار إال األئمة املعصومنييف ل 
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X فهم من أوالد اإلمام املهدي ن إذ ،باعتبار بعد املسافة الزمنيةX وهذا افرتاض نفسه ،
 .( ) (ألخبار وال تنفيه األخبار األخرىواضح تعضده بعض هذه ا

يملك رجل من بني هاشم فيقتل بني ... : )السيد ابن طاووس عن نعيم بن محادخرج أ
يقتل بكل  أميةثم يخرج رجل من بني  ،َّل يقتل غيرهم ،حتى َّل يبقى منهم إَّل اليسير أمية

الصالة والسالم وعجل  أفضلثم يخرج المهدي عليه  ،رجل اثنين حتى َّل يبقى إَّل النساء
 .( ) (اهلل فرجه

 ،سمر يملئها عدَّلً أم يملك رجل ث... : )ابن طاووس أيضاً عن نعيم بن محادخرج السيد أو 
 .( ) (طاعة ويقاتل عنهدي ويؤدي إليه الثم يسر إلى المه
سان اويأتي من خر  ،اشم بكفه اليمنى خاليخرج شاب من بني ه: )Xعن أيب جعفر 

 .( ) (يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم ،لحبين يديه شعيب بن صا ،برايات سود
فإذا  ،إلى الكوفة ساناخر زل الرايات السود التي تخرج من تن: )Xعن أيب جعفر 

 .(8) (ليه بالبيعةر المهدي بمكة بعثت إظه
ثم يمكثون ما شاء  ،تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس): قال رسول اهلل 

قبل المشرق سفيان وأصحابه من  أبيثم تخرج رايات سود صغار تقاتل رجل من ولد  ،اهلل
 .(1) (ويؤدون الطاعة للمهدي

لها تدل وجتمع على معىن وك ،روغري هذه الروايات الكثري عرضنا عن ذكرها ملراعاة االختصا
ويهيئون له  Xميهدون لإلمام  Xاإلمام املهدي  وهو خروج رجل أو رجال قبل قيام واحد
 .النصرة

                                                           

 .130ص: ما بعد الظهور - 
 .5 ص: المالحم والفتن - 
 .53ص: المالحم والفتن -5
 .51ص: المالحم والفتن - 
 .0 ص: المالحم والفتن -3
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ا تتحدث عن جتاهل هذه الروايات واإلعراض عنها فإهن وبغض النظر عن كل شيء ال ميكن
بعني االعتبار  فيجب النظر إليها. ومتس تكليف كل مسلم ،مصري األمة اإلسالمية، بل البشرية

 .قل تقديرأو من باب دفع الضرر احملتمل على ول
 .( )﴾َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فَ ُهَو ِفي اآْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيالً ﴿

* * * 
 
 
 

                                                           

 . 1: اإلسراء - 



 :اإلضاءة السادسة
 طالع املشرق

 وأكدت أيضاً  ،Xعلى ظهور ممهدين لإلمام  أكدت كثري من األخبار عن األئمة 
وحرمة االلتواء عليهم ومعاداهتم، حىت وصف أحدهم  على ضرورة نصرهتم ولو حبوًا على الثلج

- Xأي إىل اإلمام املهدي  -نه يدعو إىل احلق إر و ن املتخلف عنه من أهل الناأوهو اليماين ب
وتصفه أحد الروايات بأنه خليفة  ،وركزت األخبار على صاحب الرايات السود أو اخلرساين ،

 .فراجع ،وقد مر ذكر هذه الرواية يف اإلضاءة اخلامسة ،Xي املهد
لناس من نه ينقذ اأو  ،نه يسري مبنهاج الرسول أو  ،بطالع املشرق Xووصفه أمري املؤمنني 
هو الذي  ألنه ؛X، وأن إتباعه يغين الناس مؤنة طلب اإلمام املهدي العمى واحلرية والضاللة
 .Xيسلم البيعة والراية له 

واعلموا أنكم إن ... : )Xيف خطبة طويلة ألمري املؤمنني  Xم الصادق عن اإلما
، والبكموتداويتم من العمى والصم  ،اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج الرسول 

د اهلل إَّل من أبى وَّل يبع ،ونبذتم الثقل الفاح من األعناق ،وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف
َقِلُبونَ َوَسي َ ﴿ خذ ما ليس لهأوظلم وأعتسف و  َقَلب  يَ ن ْ  .( ) (﴾ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ

صل : )Xمن أحد فقرات دعاء الندبة لإلمام املهدي  وميكن استفادة هذا املعىن أيضاً 
 .( ) (...مرافقة سلفه إلىينه وصلة تودي اللهم بيننا وب

حد املهديني عن طريق أ Xن من أوضح معاين الوصلة هو االتصال باإلمام املهدي إف
واملوصوفون بأهنم من أهل البيت  يف األخبار الصادرة عنهم  الذين وعدونا هبم األئمة 

 .س شديدأ بأهنم أويل بن الكرميآوصفهم اهلل تعاىل يف القر  وأيضاً  ،

                                                           

 . 3: بشارة اإلسالم - 
 .5 1ص: مفاتيح الجنان - 
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َنا ِإَلى بَِني ِإْسرائيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ ِفي اأْلَْرِض َمرَّت َ ﴿: قال تعاىل ْيِن َولَتَ ْعُلنَّ َوَقَضي ْ
فَِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوَّلُهَما بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََنا ُأوِلي بَْأس  َشِديد  َفَجاُسوا ِخالَل #  ُعُلّوًا َكِبيراً 

يَاِر وََكاَن َوْعدًا َمْفُعوَّلً  ال  َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم ثُمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدنَاُكْم بَِأْموَ  # الدِّ
 .( )﴾َأْكثَ َر نَِفيراً 

َنا ِإَلى بَِني ِإْسرائيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ ِفي اأْلَْرِض ﴿: يف قوله Xعن الصادق  َوَقَضي ْ
 ،قتل الحسين ﴾َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلّوًا َكِبيراً ﴿ و ،قتل علي وطعن الحسن): Xقال  ،﴾َمرَّتَ ْينِ 

بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََنا ُأوِلي بَْأس  ﴿ ،فإذا جاء نصر دم الحسين ﴾َء َوْعُد ُأوَّلُهَمافَِإَذا َجا﴿
يَارِ  آلل محمد  ون وتراً يدع ، َّلقوم يبعثهم اهلل قبل خروج القائم ﴾َشِديد  َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ

 .( ) (...قبل قيام القائم ﴾وََكاَن َوْعداً َمْفُعوَّلً ﴿ ،إَّل حرَّقوة
ويأخذون بثار اإلمام احلسني  Xس شديد يظهرون قبل قيام القائم أفهؤالء الرجال أويل ب

X فالبد أن يكونوا متصلني باإلمام املهدي ،X  حىت يكون فعلهم منتسبًا إليهXن أل ؛
 .سواء بنفسه أو بواسطة أنصاره وأعوانه Xالذي يأخذ به هو اإلمام املهدي X ر احلسني أث

ن إاللهم ): ىل آل حممد يف دعاء العهد الشريفارة إىل املهديني أو الدعاة إوأيضًا هناك إش
فأخرجني من قبري مؤتزراً   ،مقضياً  حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً 

 .( ) (...دعوة الداعي في الحاضر والباديملبياً  ،مجرداً قناتي ،شاهراً سيفي ،كفني
قبل  Xة اليت تؤكد على وجود دعاة ومهديني لإلمام املهدي فبعد مساع الروايات املتعدد

هو أحد املهديني يدعو إىل آل ( ملبيًا دعوة الداعي)، ميكن أن يكون هذا الداعي Xقيامه 
وترك الدعوة إىل العناوين الشخصية اليت أمست نتائجها تفرقة  Xحممد أي إىل اإلمام املهدي 

ما هو ، كاآلخر، وكٌل يعمل ملصلحته الشخصية فقططوائف يلعن بعضها البعض  ىلإاجملتمع 
عاش حالياً 

ُ
 .احلال امل
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وخيرج أهل الغرب  ...: )نه قالأعن عمار بن ياسر  .رت بعض األخبار إىل هذا املعىنوأشا
 .( ) (...، وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين ،إىل مصر
، فألزموا األرض نبيكم يف آخر الزمان دعوة أهل بيت: )ه قالنأعن عمار بن ياسر  يضاً وأ

 .( ) (...ى قادهتاوكفوا حىت ترو 
وغري هذه األخبار الكثري مما تقدم ذكره يف هذا البحث ومما مل نذكره وكلها حتث على إجابة 

ف ، وحرمة التخلقيام القائم ولو حبواً على الثلجقبل  هؤالء الدعاة الذين يدعون آلل حممد 
هو ( ملبيًا دعوة الداعي)من الدعاء  فمن احملتمل جدًا أن يكون املقصود ،عنهم أو حماربتهم

وهذا الكالم إذا  ،Xأو باألحرى املمهد لإلمام  ،استجابة لدعوة الداعي إىل آل حممد 
ألنه إذا ورد االحتمال بطل  ؛ال وال ميكن االستدالل على خالفهنه احتمأزلنا عنه فنقول تن

من حيث  وجيب أن حنتاط كل االحتياط عن الوقوع يف ورطة معاداة أهل البيت . داللاالست
 .( ) (احتط لدينك ،يا كميل: )لكميل بن زيادX املؤمنني  نعلم أو ال نعلم لقول أمري

: فقد ورد عنهم  ،يف شبهةX وينبغي أن ال نتفاجئ عندما يظهر أمر اإلمام املهدي 
 .، والورع الورعفاحلذر احلذر (8) (بغتة أمرنان أ)و  ،( ) (نيظهر أمره في شبهة ليستبي)

 .ل حممد الطيبني الطاهرينآوصلى اهلل على حممد و  ،ب العاملنيواحلمد هلل ر 
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