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الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على الهادي 
 البشير والسراج المنير محّمد وآله الطيبين الطاهرين.

أّما بعد، فقد تصاعدت حمالت التشكيك وإثارة الشبهات 
ضّد العقائد الحقة في اآلونة األخيرة، وأخذ أصحاب 
 المصالح واألحقاد الدفينة يتفّنون في طرح شبهاتهم وبثّ 

وحيث إّن مثل هذه  سمومهم الضالّة في العالم اإلسالمي.
الحمالت الضالّة ال يدعمها سوى كيد الشيطان وأهل 
الضالل واالنحراف فإّن عمرها قصير جّداً، فما أن 
يتصّدى إليها شخص وإن كان من أبسط الناس إالّ ويكشف 

ومن هذه الشبهات التي أخذ يرّوجها  كذبها وزيفها.
لح وأهل الضالل، هي الشبهات الكثيرة أصحاب المصا

)عّجل هللا تعالى حول منقذ البشرية اإلمام الحّجة بن الحسن 

حيث عمد الكثير مّمن ال حّظ لهم بالعلم فرجه الشريف( 
والتحقيق إلى إثارة العديد من الشبهات الضعيفة، الدالّة 

 على ضيق أُفق أهلها ودنو مستواهم العلمي.
أمثال هؤالء خطير ومدروس بدّقة، وعلى الرغم أّن كيد 

إالّ أّن عناية السماء والتدّخل اإللهي الذي يرعى قضية 
حال دون وصولهم إلى مآربهم  اإلمام المهدي 
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  وأغراضهم الخطيرة.
فقد انقلب السحر على الساحر، وازدادت عالقة العالم 
بمنقذ البشرية، وانبعث األمل من جديد في نفوس الشعوب 

لتي تترّقب منذ مئات السنين قدوم المصلح المحرومة، ا
الحقيقي الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما تمأل ظلماً 

من جانب آخر فقد انبرى العديد من الفضالء  وجوراً.
وعلى رأسهم العلماء األعالم لتثبيت عقائد الناس ورّد تلك 
الشبهات عبر أساليب منطقية مختلفة، منها الطرح المنهجي 

وتعريف المجتمعات بحقيقة  اإلمام المهدي لقضية 
 في عصر الغيبة. )عّجل هللا تعالى فرجه الشريف(وجوده وبركاته 

وكان المرجع الديني الراحل آية هللا العظمى السّيد 
من أولئك الذين  )أعلى هللا درجاته(محمد الحسيني الشيرازي 

تحمل المسؤولية، فكتب أكثر من كتاب حول اإلمام 
وتطّرق إلى أهم المباحث الحّساسة في هذا   المنتظر
 الباب.

 مركز الجواد للتحقيق والنشر                                        
  21/ 5955بيروت لبنان  ص.ب:                                            
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

والصالة والسالم على محّمد  الحمد هلل رّب العالمين
 وآله الطاهرين.

لقد ورد أكثر من خمسين آية كريمة في القرآن 

)عجل هللا فرجه الشريف(الكريم في شأن اإلمام المهدي 
(2) 

 إالّ أّن بعضها داللتها عاّمة، منها:

* قولـه تعالى: 

(1) الظاهرة في أّن من سنن هللا عّزوجّل في .

                                                           

ةّّجف يف ما )احملوراجع يف هذا اجملال كّل من كتاب )إلزام الناصب( للحائري.  (1)

)قادتنا كيف نعرف( للسّيد ونزل يف القائم احلةّّجف(  للسّيد هاشم البحراني. 

احلسيين يف القرآن( للمرجع الديين السّيد صادق  )املهدي وامليالني. 

 .)دام ظله(الشريازي 

 .181سورة األعراف:  (2)
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. أّما من هو الذي (2)التخلو من حّجةأنها األرض 

سيهدي العباد؟!، اآلية التشير إلى ذلك إالّ على نحو 
 العموم.

* وقولـه تعالى: 

(1)  وبالرغم

إالّ أّن  أّن اآلية نزلت في قوم نبي هللا موسى 
ظاهرها أّن السّنة جرت على جعل المستضعفين في 

 نريداألرض وارثين على طيلة التاريخ، فإن كلمة 
التي هي بصيغة فعل المضارع تدل على الثبوت 

في آية  واالستمرار، كما ذكر في محله. وقد قال تعالى

أُخرى متّممة لآلية السابقة: 

(1). 

بالطبع المراد من اآلية ليس كّل مستضعف ـ فليس 
المراد به المستضعف الملحد ـ وإّنما المراد هو 

                                                           

 11يعف: جوسائل الش إّن األرض ال ختلو من حةّّجفويؤّيده احلديث الشريف:  (1)

 21412ح 33ب 241ص

 .2سورة القصص:  (2)

 .102سورة األنبياء:  (3)
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كان   موسى المستضعف المؤمن، فنبي هللا
، وهكذا بنو  ه هارون ومستضعفاً، وكذلك أخ

إسرائيل في قبال الفراعنة. فاآلية الكريمة تشير إلى أّنه 
 سيأتي زمان توكل فيه األُمور لهؤالء المستضعفين.

ومما يدّل على ما ذكر من االستمرارية وأنها سنة 

كونية قولـه تعالى:

(2)  بطبيعة األمر إّنه مقيد بالصالح وليس

 مطلق العباد هم الذين يرثون األرض.

* وقولـه تعالى في حّق الفراعنة: 



(1)  :التي ختمت بقولـه تعالى

(1). 

وفي آيات أخرى: 

                                                           

 .102سورة األنبياء:  (1)

 .21 - 22سورة الدخان:  (2)

 .28سورة الدخان:  (3)
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(2). 

فبقيت قصور فرعون لبني إسرائيل. فإّن مثل هذه 
د منها اإلرث بمعنى الوراثة في اآلية ليس المرا

االنتقال من أحد آلخر باإلرث الشرعي المقرر حسب 
طبقات اإلرث، بل وقوع ذلك الشيء تحت تصّرف 

 اآلخرين.
أّما اآلية األخّص من اآليات السابقة من حيث الداللة 

فهي قولـه تعالى:  على قضية اإلمام المهدي 

(1)  حيث نّصت على أّن

إظهار دين الحق سيتحقق المحالة، وهذه البشارة ليست 
لمطلق الصلحاء والمستضعفين، بل هي لنبي اإلسالم 

  وللدين اإلسالمي الحنيف، ولذلك تعد أخّص من
الدين الذي سيظهر على األديان اآليات السابقة، فإن 

األُخرى هو الدين اإلسالمي حيث سيحكم القرآن 
 على جميع األرض. والعترة الطاهرة 

                                                           

 .25-21سورة الشعراء:  (1)

 .5. سورة الصف: 33سورة التوبف:  (2)
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نعم، ذهب البعض إلى أّن المراد من قولـه 
ليظهره  أي إظهار برهاني إالّ أّن ذلك يخالف

 ظاهر اآلية.
كما ورد نظير هذه اآلية في سورة الفتح حيث قال 

 تعالى: 



(2). 

وهي تدّل بوضوح على أّن هللا تعالى قد عهد إلى 
بإظهار الدين اإلسالمي وسيادته على جميع  نبّيه 

 األديان في األرض.
ارتحل عن هذه الدنيا ولم  وبما أّن رسول هللا 

تتوفّر الظروف والشرائط لتتحقق هذه البشارة اإللهية 
بشكل كامل حيث إّنه توفّي واإلسالم لم يكن سائداً على 
األرض كله، بل كان في الحجاز، واليمن، وحدود 
اليمامة، وحدود الشام، والكويت، و...، فإّن حفيده 

م بأعباء سيقو الثاني عشر اإلمام المهدي المنتظر 
هذه المسؤولية، ويحيي شريعة اإلسالم في العالم كله، 

حيث يرث  وستتحقق البشارة اإللهية في عهده 

                                                           

 .28سورة الفتح:  (1)
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األرض كلها وترفرف راية اإلسالم على المعمورة 
 بأجمعها.

بالفتح في موضعين:  إّن هللا تعالى وعد رسوله 
يتحقق  أحدهما تحقّق في قصة فتح مكة، واآلخر سوف

قال تعالى  .)عجل هللا فرجه الشريف(بظهور اإلمام المهدي 

حيث  (2)في سورة الفتح: 

 نزلت في قصة الحديبية وهي تشير إلى فتح مكة.
إالّ أّن المسلمين في بداية األمر لم يتمّكنوا من دخول 

هم بالعمرة، علي مّكة، وذلك حينما أشار رسول هللا 

، وقد (1)( رجل أو أكثر0011وكان عددهم ما يقارب )

للعمرة، وقد أمر  استعّدوا للذهاب مع رسول هللا 
  أن تجعل الذبائح أمام القافلة ليعلم الجميع أّنهم

                                                           

 .1سورة الفتح:  (1)

 عن دعائم اإلسالم:  2ح 10ب 325ص 51وار: جانظر حبار األن (2)

عام احلديبيف  أنه قال: خرج رسول اهلل  روينا عن جعفر بن حممد 

ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل يريد العمرة... ويف الصراط املستقيم: 

 )ومل حيارب يف احلديبيف ومعه ألف وسبعمائف(.
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 جاءوا للعمرة ال للقتال. وبعدما اقترب رسول هللا 
من مّكة إذا بالعيون تخبره أّن قريش أخرجت جميع 

: ا وأطفالها ليمنعوهم من دخول مّكة، فقال نسائه
إّننا نريد العمرة وننحر الذبائح ونوّزع عليهم لحومها 

الحديبية وكان  ليأكلوا منها، فلم يقبلوا، فنزل 
 السفراء يترّددون هنا وهناك. 

أن يرجع وقد شّق ذلك على  فاضطّر رسول هللا 
 بعض المسلمين، فارتفعت األصوات. 

في البحار، عن تفسير  المجلسي  روى العالمة

عن أبي  القمي في قولـه تعالى: 

كان سبب نزول هذه السورة وهذا  قال: عبد هللا 
في  الفتح العظيم أن هللا عزوجل أمر رسول هللا 

النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع 
بالخروج، فخرجوا، المحلقين، فأخبر أصحابه وأمرهم 

فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن 
ستا وستين بدنة وأشعرها عند  وساق رسول هللا 

إحرامه وأحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة وقد 
ساق من ساق منهم الهدي معرات مجلالت، فلما بلغ 
قريش ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كمينا 
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 فكان يعارضه على الجبال. بل رسول هللا ليستق
فلما كان في بعض الطريق حضرت صالة الظهر 

 بالناس. فأذن بالل وصلى رسول هللا 
فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم في الصالة 
ألصبناهم فإنهم ال يقطعون صالتهم ولكن يجيء لهم 
اآلن صالة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا 

 خلوا في الصالة أغرنا عليهم.د
بصالة  على رسول هللا  فنزل جبرئيل 

الخوف في قولـه 

(2) .اآلية 

 فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول هللا 
الحديبية وهي على طرف الحرم، وكان رسول هللا 

 م يتبعه منهم يستنفر األعراب في طريقه معه فل
أحد ويقولون: أيطمع محمد وأصحابه أن يدخلوا الحرم 
وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم إنه ال يرجع 

 محمد وأصحابه إلى المدينة أبدا.
الحديبية خرجت قريش  فلما نزل رسول هللا 

يحلفون بالالت والعزى ال يدعون محمدا يدخل مكة 

                                                           

 .102سورة النساء:  (1)
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: أني لم ل هللا فبعث إليهم رسو ،وفيهم عين تطرف
آت لحرب وإنما جئت ألقضي نسكي وأنحر بدني 

 وأخلي بينكم وبين لحماتها.
فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقال لبيبا وهو 

الذي أنزل هللا فيه 

 (2) لى رسول هللا فلما أقبل إ

  عظم ذلك وقال: يا محمد، تركت قومك وقد
ضربوا األبنية وأخرجوا العوذ المطافيل يحلفون بالالت 
والعزى ال يدعوك تدخل حرمهم وفيهم عين تطرف، 

 أفتريد أن تبير أهلك وقومك يا محمد؟
: ما جئت لحرب وإنما جئت فقال رسول هللا 

 بين لحماتها.ألقضي نسكي فأنحر بدني وأخلي بينكم و

فقال عروة: باهلل ما رأيت كاليوم أحدا صد عما 
صددت، فرجع إلى قريش وأخبرهم، فقالت قريش: 
وهللا لئن دخل محمد مكة وتسامعت به العرب لنذلن 

 ولتجترئن علينا العرب.
فبعثوا حفص بن األحنف وسهيل بن عمرو، فلما 

قال: ويح قريش قد نهكتهم  نظر إليهما رسول هللا 
                                                           

 .31سورة الزخرف:  (1)
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حرب أال خلوا بيني وبين العرب فإن أك صادقا فإنما ال
وإن أك كاذبا كفتهم ذؤبان  ،أجر الملك إليهم مع النبوة

العرب ال يسأل اليوم امرؤ من قريش خطة ليس هلل 
 فيها سخط إال أجبتهم إليه.

، فقالوا: يا محمد، إلى قال: فوافوا رسول هللا 
على أن أن ننظر إلى ما ذا يصير أمرك وأمر العرب 

ترجع من عامك هذا، فإن العرب قد تسامعت بمسيرك 
فإن دخلت بالدنا وحرمنا استذلتنا العرب واجترأت 
علينا ونخلي لك البيت في القابل في هذا الشهر ثالثة 

 أيام حتى تقضي نسكك وتنصرف عنا.
 إلى ذلك. فأجابهم رسول هللا 

 ه: وترد إلينا كل من جاءك من رجالنا ونردـوقالوا ل
 إليك كل من جاءنا من رجالك.

: من جاءكم من رجالنا فال فقال رسول هللا 
حاجة لنا فيه ولكن على أن المسلمين بمكة ال يؤذون 
في إظهارهم اإلسالم واليكرهون وال ينكر عليهم شيء 

 يفعلونه من شرائع اإلسالم.
 فقبلوا ذلك.

إلى الصلح أنكر عليه  فلما أجابهم رسول هللا 
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به وأشد ما كان إنكارا عمر، فقال: يا عامة أصحا
 رسول هللا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟

 فقال: نعم.
 قال: فنعطى الدنية في ديننا.

 فقال: إن هللا قد وعدني ولن يخلفني.
 قال: لو أن معي أربعين رجال لخالفته.

ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن األحنف إلى 
 قريش فأخبراهم بالصلح.

ر: يا رسول هللا، ألم تقل لنا أن ندخل فقال عم
 المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين؟

فقال: أمن عامنا هذا وعدتك، قلت لك: إن هللا 
عزوجل قد وعدني أن أفتح مكة وأطوف وأسعى 

 وأحلق مع المحلقين.

فلما أكثروا عليه قال لهم: إن لم تقبلوا الصلح 
 فحاربوهم.

رب وحملوا فمروا نحو قريش وهم مستعدون للح
هزيمة قبيحة،  عليهم فانهزم أصحاب رسول هللا 

ثم قال:  فتبسم رسول هللا  ومروا برسول هللا 
يا علي خذ السيف واستقبل قريشا. فأخذ أمير المؤمنين 

  سيفه وحمل على قريش، فلما نظروا إلى أمير
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تراجعوا وقالوا: يا علي، بدا لمحمد فيما  المؤمنين 
 أعطانا.

 .قال: ال

مستحيين وأقبلوا  فرجع أصحاب رسول هللا 
 .يعتذرون إلى رسول هللا 
: ألستم أصحابي يوم بدر إذ فقال لهم رسول هللا 

أنزل هللا فيكم: 

(2) ألستم أصحابي ،

وم أحد ي

(1)  ،ألستم أصحابي يوم كذا ،

 ألستم أصحابي يوم كذا..
وندموا على ما كان  فاعتذروا إلى رسول هللا 

 منهم وقالوا: هللا أعلم ورسوله فاصنع ما بدا لك.
بن عمرو إلى ورجع حفص بن األحنف وسهيل 

فقاال: يا محمد، قد أجابت قريش إلى ما  رسول هللا 
اشترطت من إظهار اإلسالم وأن ال يكره أحد على 

                                                           

 .5سورة األنفال:  (1)

 .123سورة آل عمران:  (2)
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 دينه.
بالمكتب ودعا أمير المؤمنين  فدعا رسول هللا 

  فقال له: اكتب فكتب أمير المؤمنين بسم هللا :
 الرحمن الرحيم.

ب ، اكت(الرحمن)قال سهيل بن عمرو: ال نعرف 
 كما كان يكتب آباؤك )باسمك اللهم(.

، فإنه اسم (باسمك اللهم): اكتب فقال رسول هللا 
 من أسماء هللا.

 ثم كتب: هذا ما تقاضى عليه محمد رسول هللا 
 والمأل من قريش.

 (رسول هللا)فقال سهيل بن عمرو: ولو علمنا أنك 
ما حاربناك، اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد 

 تأنف من نسبك يا محمد؟هللا، أ

: أنا رسول هللا وإن لم تقروا، فقال رسول هللا 
 ثم قال: امح يا علي واكتب محمد بن عبد هللا.

: ما أمحو اسمك من النبوة فقال أمير المؤمنين 
 أبدا.

 بيده.  فمحاه رسول هللا 
ثم كتب: هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد هللا 

رو، اصطلحوا على والمأل من قريش وسهيل بن عم
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وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكف بعضنا 
عن بعض وعلى أنه ال إسالل وال إغالل، وأن بيننا 
وبينهم عيبة مكفوفة، وأنه من أحب أن يدخل في عهد 
محمد وعقده فعل، وأنه من أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى محمدا بغير إذن وليه 

نه من أتى قريشا من أصحاب محمد لم يرده إليه، وأ
يردوه إليه، وأن يكون اإلسالم ظاهرا بمكة ال يكره 
أحد على دينه وال يؤذى واليعير، وأن محمدا يرجع 
عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل 
مكة فيقيم فيها ثالثة أيام وال يدخل علينا بسالح إال 

 رب.سالح المسافر السيوف في الق

وشهد على الكتاب  وكتب علي بن أبي طالب 

: يا علي، المهاجرون واألنصار، ثم قال رسول هللا 

إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة، فو الذي بعثني 

بالحق نبيا لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض 

مضطهد، فلما كان يوم صفين ورضوا بالحكمين كتب: 

منين علي بن أبي طالب هذا ما اصطلح عليه أمير المؤ

ومعاوية بن أبي سفيان، فقال عمرو بن العاص: لو 

علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك، ولكن اكتب: هذا 

ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
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 سفيان.

: صدق هللا وصدق رسوله فقال أمير المؤمنين 

  أخبرني رسول هللا بذلك ثم كتب الكتاب(2). 

كتب بنداً مهّماً  والملفت لالنتباه أّن رسول هللا 
في صلح الحديبية ربما غفل عن أهميته سهيل، أال 

 وهو: أّن اإلسالم حّر في مّكة. 
وبعد ذلك )جاء أبو جندل ـ وهو ابن سهيل ـ هارباً 

وكان قد أسلم، حتى جلس إلى  من مكة إلى النبي 
 جنبه، فقال أبوه سهيل: رده علّي!

 لمسلمون: ال نرده.فقال ا
: وأخذ بيده فقال: اللهم إن كنت تعلم أن أبا فقام 

جندل لصادق فاجعل لـه فرجا و مخرجا. ثم أقبل على 
إنه ليس عليه بأس إنما يرجع إلى أبيه الناس وقال: 

، ورجع رسول وأمه وإني أريد أن أتم لقريش شرطها
 فتح:إلى المدينة وأنزل هللا في الطريق سورة ال هللا 

(1) ،(1). 

                                                           

 .4غزوة احلديبيف ح 20ب 323ـ 341ص 20حبار األنوار: ج (1)

 .1سورة الفتح:  (2)

 .10ح 20ب 313ص 20حبار األنوار: ج (3)
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وبعد سنة فتحت مّكة وتحّرر المسلمون وأخذوا 
لّما قدم مّكة كان  يبلّغون للدين. علماً أّن رسول هللا 
وكان هذا هو الوعد  معه ما يقارب عشرة آالف مقاتل.

 بالفتح.األول الذي وعد هللا رسوله 
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في  ا الوعد اآلخر الذي وعد به هللا نبّيه أمّ 

القرآن، فهو قولـه تعالى في سورة الصّف: 

 

(2)  فقد ورد في بعض التفاسير أّن ذلك يكون

الذي هللا فرجه الشريف(  )عجلعند ظهور اإلمام المهدي 
سيظهر ويمأل األرض قسطاً وعدالً بعد أن تمأل ظلماً 

 وجوراً.
في تفسيره لهذه اآلية  قال علي إبراهيم القّمي 

الكريمة، قولـه: 

 :بالقائم من آل  . قال

حّتى إذا خرج يظهره هللا على الدين كلّه  محّمد 
يمأل األرض  :حّتى ال يعبد غير هللا وهو قولـه 

 .(1)قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً 

سبحانه في سورة التوبة: وقال   
                                                           

 .8سورة الصّف:  (1)

 .312ص 2تفسري القّمي: ج (2)
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(2). 

يظهره على جميع )وفي الكافي الشريف قال: 

 .)(1)األديان عند قيام القائم 

وفي البحار عن ابن عباس في قولـه تعالى: 

 (1)  :قال

 ال يكون ذلك حتى ال يبقى يهودي وال نصراني وال
صاحب ملة إال دخل في اإلسالم، حتى يأمن الشاة 
والذئب والبقرة واألسد واإلنسان والحية، وحتى ال 

                                                           

 .33ـ  31سورة التوبف  (1)

 .51ونتف من التنزيل حباب فيه نكت  432ص 1الكايف: ج (2)

 .5. سورة الصف: 33سورة التوبف:  (3)
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تقرض فأرة جرابا وحتى توضع الجزية ويكسر 

خنزير، وذلك قولـه الصليب ويقتل ال

  وذلك يكون عند قيام القائم

 (2). 

وعن سعيد بن جبير في تفسير قولـه عزوجل 

  :قال

هو المهدي من عترة فاطمة(1). 

وهذا هو الوعد الثاني بالنصر وظهور اإلسالم 
 ظهوراً كامالً تاماً.

                                                           

 .25ضمن ح 2ب 11ص 21حبار األنوار: ج (1)

 .22ب 450ص 2كشف الغمف: ج (2)
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وهي  هناك روايات متواترة في اإلمام المهدي 
ما روي من أّن نبي هللا  :منها ثابتة عند الفريقين.

)عجل هللا يأتي: فيقول لـه إمام العصر  عيسى 

 :  فيقول عيسى . صلّ : فرجه(

بل تقّدم لنقتدي بك(2) . 

 . (1)قل هذا المضمون في روايات كثيرةنُ وقد 

كما روى أبناء العاّمة أّن المراد من ظهور شخص 
ينشر اإلسالم في األرض ويظهر اإلسالم على جميع 

                                                           

. حبار خلفه مّنا الذي يصّلي عيسى بن مريم قال:  فعن رسول اهلل  (1)

 .11ص 21األنوار: ج

، 12ح 24ب 345ص 14، حبار األنوار: ج10ح 45ص 8راجع الكايف: ج (2)

الكويف:  ، تفسري فرات 2ف 351، إعالم الورى: ص48ص 1االحتةّجاج: ج

، دالئل اإلمامف: 1131ص 3، اخلرائج واجلرائح: ج101ح 412ص

، 442، العمدة: ص3ف 10ب 114ص 2، الصراط املستقيم: ج234ص

 210، كشف اليقني: ص22ص 1، كشف الغّمف: ج28غيبف النعماني: ص

 ، وغريها.2ب
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 . (2)من أوالد فاطمة  األديان هو المهدي 

الترمذي بسنده عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا عن 
:  ثم ال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من

. قال أبو عيسى: وفي أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي
الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، 

 .(1)وهذا حديث حسن صحيح

وعن أبي سعيد الخدري، قال: خشينا أن يكون بعد 

ثم إن في أمتي ، فقال: حدث، فسألنا نبي هللا نبينا 

ـ زيد  ي، يخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً المهد

سنين ـ قال ـ: الشاك ـ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: 
فيجيء إليه رجل، فيقول: يا مهدي أعطني، أعطني ـ 

. قال قال ـ: فيحثي لـه في ثوبه ما استطاع أن يحمله
 .(1)أبو عيسى: هذا حديث حسن

م ثم ال تقوقال:  وابن حبان عن رسول هللا  
الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطىء 

                                                           

احلسيين يف السّنف( آليف اهلل العظمى السّيد صادق  جع كتاب: )املهدي را (1)

 . الشريازي

 ط دار الفكر. .2332باب ما جاء يف املهدي ح 343ص 3سنن الرتمذي: ج (2)

 .2333باب ما جاء يف املهدي ح 343ص 3سنن الرتمذي: ج (3)



 
 

11 

 .(2)اسمه اسمي... فيملؤها قسطاً وعدالً 

إنا أهل بيت اختار هللا  :وفي كنز العمال: عنه 
لنا اآلخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي 

قوم من قبل يجيء بالًء وتشريداً وتطريداً، حتى 
لون الحق فال يعطونه، المشرق معهم رايات سود، فيسأ

فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا، فاليقبلونه حتى 
يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه 
اسمي...، فيملك األرض فيملؤها قسطاً وعدالً كما 
ملؤها جوراً وظلماً، فمن أدرك ذلك منكم أو من 
أعقابكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات 

  .(1)هدى

وفي بعض رواياتهم: )يخرج رجل من ولد الحسين 
لو استقبلته الجبال الرواسي لهدها، واتخذ فيها 

 .(1)طرقاً(

وقال: )المهدي من هذه األمة، وهو الذي يؤم عيسى 

                                                           

 .1824ح 231ص 12صحيح ابن حبان: ج (1)

 .38111ح 211ص 14اهلندي: جللمتقي  ،كنز العمال (2)

 .1101ح 313ص 1لنعيم بن محاد: ج ،الفنت (3)
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 .)(2)بن مريم 

وقال: )لتمألن األرض ظلماً وعدواناً، ثم ليخرجن 
 لئتمُ رجل من أهل بيتي حتى يمألها قسطاً وعدالً كما 

 .(1)ظلماً وعدواناً(

 : وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا 

 أبشركم بالمهدي، يبعث على اختالف من الناس

لئت جوراً مُ وزالزل، فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما 

وظلماً، يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض، 

. قال لـه رجل: ما صحاحاً؟ قال: يقسم المال صحاحاً 

ين الناس، ويمأل هللا قلوب أمة محمد بالسوية ب 

غناء ويسعهم عدله، حتى يأمر منادياً فينادي فيقول: من 

لـه في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إال رجل واحد. 

ه: ـفيقول: أنا. فيقول: ائت السدان، يعني الخازن. فقل ل

إن المهدي يأمرك أن تعطيني ماالً. فيقول له: احث 

ره وائتزره، ندم فيقول: كنت حتى إذا جعله في حج

، أو عجز عني ما وسعهم. قال: أجشع أمة محمد 

                                                           

 .1101ح 313ص 1لنعيم بن محاد: ج ،الفنت (1)

 .212ص 2فيض القدير: ج (2)
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ه: إنا ال ينفذ شيئاً أعطيناه، ـفيرده فال يقبل منه. فيقال ل

فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، ثم 

ثم ال خير في الحياة أو قال:  ال خير في العيش بعده

 .(2)بعده

أجلى الجبهة، أقنى األنف،  وقال: )المهدي مني،
يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، 

 .(1)يملك سبع سنين(

 . المهدي من ولد فاطمة :وقال 
ورد ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ 
بالتأليف: منهم الحافظ السخاوي في كتاب سماه )ارتقاء 
الغرف(، ومنهم ابن حجر الهيثمي في جزء سماه 

لقول المختصر في أحوال المهدي المنتظر(، وكذلك )ا
ذكر كثيراً منها في )الفتاوى الحديثية(، وكذلك الشيخ 
البرزنجي في )اإلشاعة(. فمن تلك األحاديث: ما 
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، عن أم سلمة مرفوعاً: 

المهدي من ولد فاطمة ،ومنها ما رواه الطبراني .

ي منا يختم الدين به كما فتح المهدعن علي مرفوعاً: 
                                                           

 .باب ما جاء يف املهدي  314-313ص 1جممع الزوائد: ج (1)

 .5244ح 112ص 2جلالل الدين السيوطي: ج ،اجلامع الصغري (2)
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 . بنا
ومنها ما رواه الطبراني، وغيره عن ابن مسعود، 

المهدي من أهل بيتي، يواطئ اسمه رفعه بلفظ: 

 . اسمي

ومنها ما أخرجه الروياني في مسنده، وأبو نعيم عن 

المهدي رجل من  :حذيفة قال: قال رسول هللا 

يلي، على ولدي، لونه لون عربي، وجسمه جسم إسرائ

خده األيمن خال كأنه كوكب دري، يمأل األرض عدالً 

كما ملئت جوراً، يرضى بخالفته أهل األرض وأهل 

 .(2)السماء، والطير في الجو

 

                                                           

 .2111ح 288ص 2للعةّجلوني: ج ،فاءانظر كشف اخل (1)



 
 

16 

لقد وردت أخبار قطعية صحيحة السند بل متواترة 
، ففي الخبر عن )عجل هللا فرجه(في ظهور إمام الزمان 

 : أبي الحسن 

 األرض ال تخلو من حّجةإّن(2) . 

حّتى اليوم لم  ومنذ أن خلق هللا عّزوجّل آدم 
 تشهد األرض مّدة انقطع فيها الحّجة. 

وبعبارة أُخرى: إّن هللا تعالى قبل أن يخلق البشر 
لم يعرف الكثير  خلق لهم معلّمهم، فلوال األنبياء 

من الناس هللا عّزوجّل ولما عبدوه، وتدّل على ذلك 

ات كثيرة منها قولـه تعالى: آي

(1)  إذ أّن هناك ارتباطاً بين

القّيوم ونّزل عليك الكتاب. 

 ولعّل منشأ جميع الروايات الشريفة هو قولـه تعالى: 

                                                           

 .5باب إّن األرض ال ختلو من حةّّجف ح 115ص 1الكايف: ج (1)

 .3 – 2سورة آل عمران:  (2)
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(2) وهذا

بل إّن من سنن هللا  ام الزمان إم غير مقتصر على
 أن يكون هادياً للحّق بين البشر دائماً.

فقد صّرحت الروايات المشهورة أّن عدد األنبياء 

، أو (1)ألف، وصّرح بعضها أّن لكّل نبي وصي 020

 أوصياء:
 .فيوشع بن نون وصي النبي موسى 
 .وشمعون الصفا وصي النبي عيسى 

 .يمان وآصف بن برخيا وصي النبي سل
 .ومنذر وصي النبي يحيى 

وأوصياؤه أثنا  وهكذا.. إلى النبي الخاتم محمد 

                                                           

 .181سورة األعراف:  (1)

إّن أّول وصي كان على وجه األرض هبف اهلل بن قال:  فعن رسول اهلل  (2)

مائف ألف نيب ه وصي، كان عدد مجيع األنبياء ـآدم، وما من نيب إاّل ول

وأربعف وعشرين ألف نيب، مخسف ُأولوا العزم: نوح وإبراهيم وموسى 

، وإّن علي بن أبي طالب كان هبف اهلل حملّمد، ورث وعيسى وحمّمد 

علم األوصياء وعلم من كان قبله، أما إّن حمّمدًا ورث علم من كان قبله من 

 .43ح 1ب 41ص 11. حبار األنوار: جاألنبياء واملرسلني



 
 

18 

عشر أولهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم 
 .المهدي 

 لقد ُسئل رسول هللا في حديث:  قال علي 
وأنا عنده عن األئمة بعده؟ فقال للسائل: والسماء ذات 

ورب الليالي واأليام البروج إن عددهم بعدد البروج 
 والشهور، إن عددهم كعدد الشهور.

 فقال السائل: فمن هم يا رسول هللا؟
يده على رأسي فقال: أولهم  فوضع رسول هللا 

هذا وآخرهم المهدي، من واالهم فقد واالني، ومن 
عاداهم فقد عاداني، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن 

، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أنكرهم فقد أنكرني
عرفهم فقد عرفني، بهم يحفظ هللا عزوجل دينه، وبهم 
يعمر بالده، وبهم يرزق عباده، وبهم نزل القطر من 
السماء، وبهم يخرج بركات األرض، هؤالء أصفيائي 

 . (2)وخلفائي وأئمة المسلمين وموالي المؤمنين

 

                                                           

يف  باب ما روي عن النيب  24ب 210-225ص 1كمال الدين: ج (1)

 .2ح وأنه الثاني عشر من األئمف  النص على القائم 
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 نقل أّن شخصاً فرنسياً يدعى )كرين( جاء إلى
طهران والتقى بأحد علماء الشيعة وأخذ يسأله عن 

 )الشيعة( ومعتقداتهم.
وأن  فذكر لـه العالم: عدد األوصياء واألئمة 

حي وهو الرابط بيننا وبين السماء،  اإلمام المهدي 
ه: الينبغي أن تذكر اسم األئّمة إال وتقول: ـوقال ل

هللا )صلوات هللا عليهم( أو )عليهم السالم( فإنهم حجج 
 على األرض.

وقال لـه أيضاً: نحن المسلمين نناجي هللا ونتوسل 
 إلىونتوسل بهم  إليه باألدعية المأثورة عن أئمتنا 

 أّما أنتم المسيحيون فلستم كذلك.الباري عزوجل، 
 فقال الفرنسي: بل نحن كذلك أيضاً.

وقد ورد في وتتوسلون : كيف تناجون المقال الع
حضر حفلة زواج ثّم  ى اإلنجيل إّن النبي عيس

 ..شرب الخمر! 
أتى بمعجزة حين حّول الماء إلى الخمر  وأّنه 

 فشرب منه الجميع!

 .(2)هذا هو اإلنجيل

                                                           

 .راجع يف هذا اجملال كتاب )ماذا يف كتب النصارى( للمؤّلف  (1)
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 . (2)أّما التوراة فحّدث وال حرج

 أما نحن فنقول في مناجاة هللا تعالى: 
 اللهّم إّني أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك

 …مأمونون على سّرك الذين اصطفيتهم لنفسك ال

 .(1)الخ

 في كتب الدعاء.المأثورة إلى غيره من األدعية 
وحينما عاد الرجل إلى بالده عقد مؤتمراً ذكر فيه: 
أّن األُّمة الوحيدة التي حفظت ارتباط اإلنسان باهلل 

)عجل هللا عزوجل، هم الشيعة. وذلك عبر اإلمام المهدي 

ائر األمم فقد انقطع فإنها مرتبطة بالسماء، أما س، فرجه(
 ارتباطها وذلك لعدم اعتقادها بخليفة هللا في األرض.

                                                           

 .راجع كتاب )هؤالء اليهود( للمؤّلف  (1)

 .25إقبال األعمال: ص (2)
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من أهّم األحاديث الشريفة الدالّة على عصمة األئّمة 
 وصدق خالفتهم لرسول هللا  المعصومين 

هو حديث الثقلين المعروف وهو حديث متواتر ال شّك 
 ته.في سنده وال في دالل

 يدل حديث الثقلين مضافاً إلى خالفة الرسول 
وضرورة الرجوع إليهم كما  على عصمة األئّمة 

يرجع إلى القرآن الكريم وهما ال يفترقان حتى يردا 
عند الحوض، وليس  ويرد العباد على رسول هللا 

 .ألحد عذر في عدم األخذ منهم 
إني تارك فيكم الثقلين ـ  :قال رسول هللا 

يفتين ـ كتاب هللا حبل ممدود ما بين السماء إلى خل
األرض، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا 

 .(2)علّي الحوض

إني تارك في حجة الوداع:  وقال رسول هللا 
فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب 

                                                           

 .12ح 1ب 108ص 23جراجع حبار األنوار:  (1)
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هللا وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني 
لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض فانظروا كيف  أنهما

 .(2)تخلفوني فيهما

عيت فأجبت، وإني تارك فيكم دُ كأني قد  :وقال 
الثقلين، أحدهما أكبر من اآلخر، كتاب هللا حبل ممدود 
من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي، فانظروا 

 . (1)كيف تخلفوني فيهما

ر علماء وقد روى هذا الحديث جمع من كبا

مضافا إلى كبار علماء الشيعة، ومن أراد (1)السّنة

                                                           

 .213ص 1االحتةّجاج: ج (1)

 .40ح 31ب 31-30ص 2: جعيون أخبار الرضا  (2)

ترك ألمته  روي حديث الثقلني بألفاظ عديدة وهلا معنى واحد وهو أنه  (3)

و  3814ح 328ص 2القرآن وأهل بيته، انظر: صحيح الرتمذي: ج

صاوي ط مكتبف ال 200و 155ص 13ط دار الفكر بريوت، وج 3811ح

  25و 21و 11ص 3ط بوالق مصر. مسند أمحد: ج 308ص 2مصر، وج

ط امليمنيف مبصر. وصحيح مسلم،  181ص 2، وج311و 311ص 4وج

ط عيسى  312ص 2كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب: ج

ط مصر بشرح النووي.  115ص 12ط صبيح، وج 122ص 1احلليب، وج
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ط مطبعف القضاء  232و 231ونظم درر السمطني للزرندي احلنفي ص

 38و 31و 31و 30و 25النةّجف. وينابيع املودة للقندوزي احلنفي: ص

 4ط اسالمبول. وتفسري ابن كثري: ج 310و 251و 151و 183و 41و

ط دار احياء الكتب العربيف مصر. ومصابيح السنف للبغوي:  113ص

ط صبيح، وجامع األصول البن  218ص 2ط القاهرة. وج 201و 203ص

ط مصر. واملعةّجم الكبري للطرباني:  11و 12ح 181ص 1: جاألثري

ط دمشق. وإحياء امليت  228و 222ص 3. ومشكاة املصابيح: ج131ص

ط احلليب. والفتح  111و 114و 111للسيوطي بهامش اإلحتاف: ص

ط دار الكتب  382ص 3وج 203و  421و 222ص 1الكبري للنبهاني: ج

ط مصر. وأرجح املطالب:  18: صالعربيف مبصر. والشرف املؤبد للنبهاني

 11ط الهور. ورفع اللبس والشبهات لإلدريسي: ص 331أو  231ص

ط الرتقي بدمشق. والدر  10ط مصر. والسيف اليماني املسلول: ص 12و

. 11. وذخائر العقبى ص301و 1ص 1، وج10ص 2املنثور للسيوطي: ج

ف مصر. ط امليمني 85ط احملمديف، وص  221و 141والصواعق احملرقف: ص

. أسد الغابف يف معرفف الصحابف البن 132ص 1املعةّجم الصغري للطرباني: ج

. علم الكتاب 4ص 1. وتفسري اخلازن: ج12ص 2األثري الشافعي: ج

 2ط دهلي. منتخب تاريخ ابن عساكر: ج 214للسيد خواجف احلنفي: ص

. وتيسري 228ص 3ط دمشق. مشكاة املصابيح للعمري: ج 431ص

ط نور كشور. والتاج اجلامع لألصول:  11ص 1ديع: جالوصول البن الب
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. 113و 112ص 5ط القاهرة. جممع الزوائد للهيثمي: ج 308ص 3ج

ط مصر. وأرجح املطالب  323ص 1اجلامع الصغري للسيوطي: ج

 ط الهور. ومناقب علي بن أبي طالب  332لآلمرتسري احلنفي: ص

هران. ط ط 283ح 232وص 281ح 234البن املغازلي الشافعي ص

. وفرائد السمطني للحمويين 223واملناقب للخوارزمي احلنفي: ص

. وإسعاف الراغبني للصبان الشافعي بهامش 33ب 143ص 2الشافعي: ج

ط السعيديف، السرية النبويف لزين دحالن املطبوع  108نور األبصار: ص

ط البهيف مصر. الطبقات الكربى  331و 330ص 3بهامش السرية احللبيف: ج

ط  1ص 1دار صادر بريوت. املواهب اللدنيف: ج 154ص 2عد: جالبن س

ط آستانف. األنوار  144مصر. راموز األحاديث للشيخ امحد احلنفي: ص

 212ص 2ط األدبيف لبنان. فرائد السمطني: ج 432احملمديف للنهباني: ص

. وأنساب 242و 234ح 31ص 2. وتاريخ دمشق البن عساكر: ج238ح

. وكنـز 322ص 1. وحليف األولياء: ج110ص 2األشراف للبالذري: ج

 528و 523-520و 541-543و 855ح 128ص 1العمال: ج

ط  23. وكفايف الطالب للكنةّجي الشافعي: ص1118و 1128و 1121و

  …احليدريف، و

 أما احلديث يف مصادر الشيعف فأكثر من ذلك، راجع مثاًل: عيون أخبار 

: إني تارك  وفيه: )قال النيب 31ب 225ح 12ص 2: ج الرضا 

فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض(. ►
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المزيد فليراجع كتاب )ينابيع الموّدة( ألحد علماء 

 .(2)السّنة

 وهناك أيضاً حديث آخر متواتر بين الفريقين وهو: 
: اثنا عشر، حيث قال  أن خلفاء الرسول 

إّن األئّمة ـ أو الخلفاء ـ بعدي اثنا عشر كعدد نقباء بني 
األئمة بعدي اثنا  :إسرائيل. قال رسول هللا 

قال:  . وعن ابن مسعود عن النبي (1)عشر

الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل(1) . 

                                                                                                       

 .13254ح 45ب 314ص 11ومستدرك الوسائل: ج

هو الشيخ سليمان بن خوجه إبراهيم قبالن احلسيين احلنفي النقشبندي  (1)

، كان من مشايخ الصوفيف  ه1220القندوزي: من أهل بلخ، ولد سنف 

. من تصانيفه: أمجع  ه1254 يف القسطنطينيف سنف النقشبنديف، تويف

الفوائد، مشرق األكوان، ينابيع املودة لذوي القربى وهو يف مناقب أهل 

، وطبع كتابه كرارًا يف إسالمبول وبريوت البيت ومناقب األئمف 

 واهلند ومشهد وطهران وأخريًا يف النةّجف.

 من لدن آدم  باب الوصيف 180-115ص 4من ال حيضره الفقيه: ج (2)

 .2401ح

 .1ح 21اجمللس  310األمالي للصدوق: ص (3)
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 وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول هللا 
ثم تكلم فخفي علّي  يكون بعدي اثنا عشر أميرايقول: 

كلهم من فقال: قال: ما قال، فسألت أبي ما الذي قال؟ 

 .(2)قريش

وفي حديث آخر عن جابر بن سمرة قال: جئت مع 
يخطب فسمعته يقول:  أبي إلى المسجد والنبي 

يكون من بعدي اثنا عشر خليفة(1).الحديث ، 

وعن عطية العوفي عن أبي سعيد قال: سمعت 
األئمة بعدي اثنا عشر من  يقول: رسول هللا 

اسع قائمهم، فطوبى لمن أحبهم صلب الحسين تسعة والت

 .(1)والويل لمن أبغضهم

قال: قال رسول هللا  وعن أبي ذر الغفاري 
 : 
 ،األئمة بعدي اثنا عشر، تسعة من صلب الحسين

تاسعهم قائمهم، أال إن مثلهم فيكم مثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في 

                                                           

 .20ح 41ب 234ص 31حبار األنوار: ج (1)

 فصل فيما روته العامف. 251ص 1املناقب: ج (2)

 .112ح 41ب 251ص 31حبار األنوار: ج (3)
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 .(2)بني إسرائيل

صادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وعن ال
  قال: قال رسول هللا : األئمة بعدي اثنا

عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، هم 
خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج هللا على أمتي 

 .(1)بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر

األئمة من بعدي اثنا عشر أولهم علي،  :وقال 
م وثامنهم علي، وعاشرهم علي، وآخرهم ورابعه

 . (1)مهدي

: من حواريك يا وعن األنس قال: سألت النبي 
األئمة من بعدي اثنا عشر من صلب رسول هللا؟ فقال: 

علي وفاطمة، وهم حواريي وأنصار ديني، عليهم من 

 . (4)هللا التحية والسالم

وقد روى حديث )الخلفاء( وأنهم )أثنا عشر( الكثير 

                                                           

 .باب ما جاء عن أبي ذر الغفاري  35-38كفايف األثر: ص (1)

 .4ح 24ب 225ص 1كمال الدين: ج (2)

 .1ف 11جامع األخبار: ص (3)

 فصل يف النكت واإلشارات. 300ص 1املناقب: ج (4)
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 .(2)ن علماء السنةم

                                                           

كتاب اإلمارة باب الناس تبع  1423و 1422ص 3انظر صحيح مسلم: ج (1)

 2ط 42-43ص 12لقريش واخلالفف يف قريش. صحيح ابن حبان: ج

 111-112ص 3مؤسسف الرسالف بريوت. املستدرك على الصحيحني: ج

 315ص 4ط دار الكتب العلميف بريوت. مسند أبي عوانف: ج 241ص 4وج

. جممع الزوائد للهيثمي: 1دار املعرفف بريوت ط 313و 312و 311و 310و

باب اخللفاء االثين عشر ط دار الريان للرتاث القاهرة. سنن  150ص 2ج

 1ط دار الفكر. املعةّجم األوسط للطرباني: ج 101ص 4أبي داود: ج

 2دار احلرمني القاهرة. مسند أمحد بن حنبل: جط  218ص 1وج 213ص

 101و 101و 101و 100و 85و 53و 52و 50و 85و 88و 81و 81ص

ط دار املعرفف  180و 101ص 1ط مؤسسف قرطبف مصر. مسند الطيالسي: ج

ط دار املأمون للرتاث دمشق.  421ص 13بريوت. مسند أبي يعلى: ج

ط دار الرايف  128و 121ص 3اآلحاد واملثاني ألبي بكر الشيباني: ج

ط مؤسسف نادر بريوت. املعةّجم  350ص 1الرياض. مسند ابن اجلعد: ج

 214و 208و 201و 155و 151و 151و 152ص 2الكبري للطرباني: ج

ط مكتبف العلوم واحلكم املوصل. السنف البن أبي  222و 223و 232و

ط املكتب اإلسالمي بريوت. السنن الواردة يف الفنت  232ص 2عاصم: ج

ط  522ص 2وج 452ص 2بي عمرو عثمان بن سعيد املقرء الداني: جأل
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ال  ،وطبق الحديث فإّن خلفاء النبي اثنا عشر خليفة
أكثر وال أقل، ويجب أن نأخذ العلم منهم، ولهم إدارة 

 .شؤون المجتمع أيضاً 
فمن هو الثاني عشر من هؤالء األطهار، إنه اإلمام 

دون غيره، وليس بإمكان  )عجل هللا فرجه الشريف(المهدي 
األطهار االثني عشر غير  أي مذهب أن يعدد هؤالء

 . مذهب أهل البيت 
بمواالتكم علّمنا هللا معالم وفي زيارة الجامعة نقرأ: 

 .(2)ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا

ويكفي اإلنسان أن يراجع عقائد اآلخرين ليعرف قوة 
                                                                                                       

ط مكتبف التوحيد  52ص 1دار العاصمف الرياض. الفنت لنعيم بن محاد: ج

ط دار  102ص 2القاهرة. الفردوس مبأثور اخلطاب لشريويه الديلمي: ج

 211ص 13الكتب العلميف بريوت. فتح الباري للعسقالني الشافعي: ج

ط  248و 241و 242ص 11عرفف بريوت. عون املعبود: حط دار امل 213و

 351ص 1دار الكتب العلميف بريوت. حتفف األحوذي للمباركفوري: ج

ط دار الكتب العلميف بريوت. شرح النووي على صحيح مسلم:  354و

 2دار احياء الرتاث العربي بريوت. تفسري ابن كثري: ج 2ط 201ص 12ج

 .ط دار الفكر بريوت 303ص 3وج 33ص

 .3213الزيارة اجلامعف ح 111ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (1)
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وصحة عقيدة الشيعة التي أخذوها من أهل البيت 
. 

علماء المذاهب  فقد نقل: إّن أحد األُمراء جمع
األربعة ـ الحنفية، والحنبلية، والمالكية، والشافعية ـ 
وقال: إّني أُريد أن يكون اعتناقي إلحدى هذه المذاهب 
عن قناعة، فليقم زعيم كل مذهب وليصّل، فمن 

 عجبتني صالته اّتبعت مذهبه.
 فقام الشافعي وقال: سّيدي أنا أُؤّدي صالتين.

 فقال: لماذا؟ 
عّني على أساس مذهبي واألُخرى على قال: واحدة 

 مذهب أبي حنيفة. 
فقال: صّل، فارتدى فروة كلب ألّن أبا حنيفة يقول 
بطهارتها إذا دبغت، ثّم أتى بنجاسة كلب جافّة ووضعها 
للسجود، فكّبر وقال: ورقتان خضراوتان، ثّم ركع 

وهكذا في الركعة الثانية  ،وهوى للسجود من دون ذكر
 م أحدث.وبدالً من السال

 فقال العالم الحنفي: هذا كذب. 
فقال: ال، ليس كذباً، فهذه رسالة أبي حنيفة. أفال 

تقولون بكفاية آية واحدة بدالً من الحمد والسورة، وأنه 

يكفي معناها وأنا ذكرت معنى قولـه تعالى 
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مدهامتان(2) :فما هو اإلشكال؟ أليس إّنكم تقولون

وأّن الذكر ليس رفع الرأس من الركوع ليس بالزم 

 ؟(1)واجباً ويمكن للمصلّي أن يخرج من الصالة بالحدث

وهكذا في سائر الفروع وحتى األصول. فإّن كّل من 

يراجع عقائد البقية في النبّوة والتوحيد والمعاد يعرف 

بمواالتكم علّمنا هللا معالم ديننا  :معنى قولـه 

 وأصلح ما كان فسد من 

 .(1)دنيانا

                                                           

 .14سورة الرمحن:  (1)

وقد نقل العاّلمف احلّلي )قّدس اهلل روحه الزكيف( القّصف يف منهاج الكرامف  (2)

فقال: وحكى بعض الفقهاء لبعض امللوك  ـ وعنده بعض فقهاء احلنفيف ـ 

وّضأ بالنبيذ، وكّبر بالفارسيف صفف صالة احلنفي، فدخل دارًا مغصوبف، وت

ال غري بالفارسيف، ثّم طأطأ رأسه من غري  مد هامتانمن غري نّيف، وقرأ 

طمأنينف، وسةّجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حّد السيف، ثّم سةّجد وقام 

ففعل كذلك ثانيف، ثّم أحدث، فترّبأ امللك وكان حنفيًا من هذا املذهب. 

 .48منهاج الكرامف: ص

 .3213)زيارة اجلامعف( ح 112ص 2ضره الفقيه: جمن ال حي (3)
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 . (2)لـه رجل ويد وعين و... فاهلل عندهم

وقد أفتى بعضهم بعدم جواز الصالة خلف من 
 يقول: إّن هللا ال ُيرى يوم القيامة.

وقالوا: إّن هللا يركب الحمار، وينزل إلى السماء 
الرابعة كّل ليلة جمعة وينادي: هل من تائب فأتوب 

 . (1)عليه

                                                           

فقد حكى الكعيب عن بعضهم: أّنه كان جيّوز رؤيته تعاىل يف الدنيا، وأّنه  (1)

جيوز أن يزورهم ويزورونه، وقال الظاهري: إّن معبوده جسم وحلم ودم، 

وله جوارح وأعضاء وكبد ورجل ولسان وعينني وُأذنني، وحكي أّنه قال 

و جمّوف من أعاله إىل صدره، ُمصمت ما سوى ذلك، وله عنه تعاىل: ه

شعر قطط، حّتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته املالئكف، وبكى على طوفان 

نوح حّتى رمدت عيناه، وأّنه يفضل من العرش عنه من كّل جانب أربع 

 .145ص 1للشهرستاني: ج (امللل والنحل)أصابع. انظر 

ل كّل ليلف مجعف على شكل أمرد حسن فقد ذهب بعضهم أّنه تعاىل ينز (2)

 الوجه راكبًا على محار، حّتى أّن بعضهم ببغداد وضع على سطح داره 

معلفًا، يضع كّل ليلف مجعف فيه شعريًا وتبنًا؛ لتةّجويز أن ينزل اهلل تعاىل ►

على محاره على ذلك السطح، فيشتغل احلمار باألكل، ويشتغل الرّب 

للشهرستاني:  (امللل والنحل)ستغفر؟ انظر بالنداء: هل من تائب، هل من م
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كان يبول في المزبلة وأمام  وقالوا: إّن النبي 

 .(2)ابهأصح

 .هكذا يصّورون النبي 

أّما اإلمامة عندهم فهم يعتقدون بإمامة كّل حاكم بر 

في نظرهم، حتى مثل  !فهو أمير المؤمنين (1)أو فاجر

                                                                                                       

 .124 – 123ص 1ج

فأتى ـ النيب والعياذ باهلل ـ سباطف  …فقد نقل البخاري ومسلم عن حذيفف  (1)

قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إلّي فةّجئته 

، وصحيح مسلم: 223فقمت عند عقبه حّتى فرغ. صحيح البخاري: رقم

 .112ص 3ج

فمن كالم ألمحد بن حنبل يف طاعف احلاكم وإن كان فاجرًا قال فيه: السمع  (2)

والطاعف لألئّمف وأمري املؤمنني الرّب والفاجر، ومن ولي اخلالفف فأمجع الناس 

ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف ومّسي أمري املؤمنني، والغزو ماض مع 

قامف احلدود إىل األئّمف وليس ألحد اأُلمراء إىل يوم القيامف، الرّب والفاجر، وإ

أن يطعن عليهم وينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز، من دفعها إليهم 

أجزأت عنهم بّرًا كان أو فاجرًا، وصالة اجلمعف خلفه وخلف كّل من ولي 

جائزة إقامتها، ومن أعادها فهو مبتدع تارك لآلثار خمالف للسّنف. ومن خرج 
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معاوية ويزيد، وقد ألّف أحدهم كتاباً تحت عنوان: 
 )أمير المؤمنين يزيد(!.

وصّرح الغزالي في إحياء العلوم فقال: لعن يزيد ال 

 .(2)بل هو ليس بجائز يعلم جوازه

فرأى  ونقل: أّن أحدهم كان في مقام إبراهيم 
شخصاً تجري الدماء من رجله، فأتى بخرطوم الماء 
ليطّهره وإذا بالشرطة المنتشرة في الحرم تطارده 

                                                                                                       

لمني وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقّروا لـه باخلالفف على إمام من أئّمف املس

بأي وجه من الوجوه، أكان بالرضا أو بالغلبف فقد شّق عصا املسلمني 

فإن مات اخلارج عليه، مات ميتف  وخالف اآلثار عن رسول اهلل 

 .322ص 2جاهليف. تاريخ املذاهب اإلسالميف ألبي زهرة: ج

إن قيل: هل جيوز لعن يزيد ألّنه قاتل احلسني أو فقد قال يف إحياء العلوم: ف (1)

أمر به؟ قلنا: هذا مل يثبت أصاًل، فال جيوز أن يقال: إّنه قتله أو أمر به ما مل 

 …حتقيق غري يثبت فضاًل عن اللعنف ألّنه ال جتوز نسبف مسلم إىل كبرية من 

و اآلمر إىل أن يقول: فإن قيل: فهل جيوز أن يقال: قاتل احلسني لعنه اهلل أ

بقتله لعنه اهلل؟ قلنا: الصواب أن يقال: قاتل احلسني إن مات قبل التوبف لعنه 

اآلفف الثامنف  108ص 3اهلل ألّنه حيتمل أن ميوت بعد التوبف. إحياء العلوم: ج

 اللعن.
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ويصيحوا به قائلين: لقد لّوثت جميع األماكن، فجلبوا 
سطالً صغيراً فيه ماء قليل وقطعة قماش قديمة وجعلوا 

بل كثيراً منهم يعتقد أّن النوم ال … مسحون به النجاسةي

ولذا تجدهم  (2)ينقض الوضوء إالّ في حاالت خاّصة

ينامون ولّما يستيقظون يقيمون صالتهم من دون تجديد 
 لوضوء..

                                                           

فقد ذهب احلنفيف أّن النوم ال ينقض الوضوء بنفسه على الصحيح. خالفًا  (1)

 هبوا أّنه ينقض الوضوء يف ثالثف أحوال: للشافعيف واحلنابلف حيث ذ

 أن ينام مضطةّجعًا.  – 1

 أن ينام مستلقيًا على قفاه.  – 2

أن ينام على أحد وركيه. وعّللوه أّنه يف مثل هذه األحوال ال يكون  – 3

املكّلف ضابطًا لنفسه السرتخاء مفاصله. أّما إذا نام وهو جالس ومقعدته 

ّنه ال وضوء عليه على األصّح. فإذا كان يف متمّكنف من األرض أو غريها فإ

هذه احلالف مستندًا إىل وسادة ـ خمدة ـ وحنوها. ثّم رفعت الوسادة وهو نائم 

فإن سقط وزالت مقعدته عن األرض انتقض وضوؤه، أّما إذا بقي جالسًا 

ومل تتحّول مقعدته فإّن وضوءه ال ينتقض. وكذا ال ينتقض وضوؤه إذا نام 

عًا ركوعًا تاّمًا كركوعه يف الصالة، أو ساجدًا، ألّنه يف هذه واقفًا أو راك

 .14ص 1احلالف يكون متماسكًا. انظر )الفقه على املذاهب اخلمسف(: ج
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من هنا ولكي نعرف العقائد السليمة ينبغي أن نطرق 
ليبّصرنا  باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

حيث قال  باب علم النبي  نا، فهو معالم دين
 : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة

 .(2)فليأتها من بابها

 هو أعرف الخلق برسول هللا  وألن علياً 
 وبشريعته وبالقرآن وعلومه.

وقد طرح ابن أبي الحديد المعتزلي بحثاً تناول فيه 
من  احدأ السؤال التالي: لماذا لم يمدح النبي 

 ؟.الصحابة مثلما مدح أمير المؤمنين
فأجاب على ذلك قائالً: إّن سائر الصحابة لم يعرفوا 

 . رسول هللا 
على تأديب شيعتهم  وقد حرص أهل البيت   

وتسليحهم بالعقائد الصحيحة حّتى بلغ األمر أّنهم إذا 
كانوا في أسواق البصرة كانوا يعرفون من سيماهم 

هم، فكان يستدّل عليهم بأّنهم شيعة وأخالقهم ومعاملت
 ، ففي الحديث عن أبي الحسن األّول علي 
كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا قال: 

                                                           

 سورة يونس. 221تأويل اآليات الظاهرة: ص (1)
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من التتحّدث المخّدرات بورعه في خدورهّن، وليس 
من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آالف رجل 

 .(2)فيهم من خلق هللا أورع منه

اً كان مديناً البن أبي عمير وسمع أّنه وروي أّن فرد
أفلس فانطلق وباع داره وجاء ليعطيه َدينه، فقال ابن 
أبي عمير: لم يكن عندك مال فمن أين أتيت بها؟ قال: 

محتاجاً لدرهم أما وهللا ال  تُ داري. فقال: كن تُ لقد بع
 أقبل منك هذه النقود فإّني سمعت اإلمام الصادق 

. هذا (1)يبيع داره من أجل قرضه إّن المرء اليقول: 

 هو الرجل العالم بوظيفته الشرعية.

هو االعتقاد باإلمام المهدي  

وهو الثاني عشر من )عجل هللا فرجه الشريف( المنتظر 
، أما سائر المذاهب فمن هو الخليفة خلفاء الرسول 

بأن  الثاني عشر عندهم؟ وقد صرح رسول هللا 
 ثنا عشر؟إ خلفاءه

من :ومن هو إمام زمانهم وقد قال رسول هللا 
                                                           

 .12باب الورع ح 15ص 2الكايف: ج (1)

عليه باب إنه ال يلزم الذي  11ب 341ص 18راجع وسائل الشيعف: ج (2)

 .23802الدين بيع ما البّد لـه منه ح
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 .(2)مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية

                                                           

ط مؤسسف قرطبف مصر، وفيه: )من مات  51ص 4انظر مسند أمحد: ج (1)

 2بغري إمام مات ميتف جاهليف(. ومثله يف مسند الشاميني للطرباني: ج

 1ط مؤسسف الرسالف بريوت. ومثله يف مسند الطيالسي: ج 431ص

ط دار  311ص 13على: جط دار املعرفف بريوت. ومسند أبي ي 225ص

املأمون للرتاث دمشق، وفيه: )من مات وليس عليه إمام مات ميتف جاهليف(. 

ط مكتبف العلوم واحلكم املوصل.  388ص 15واملعةّجم الكبري للطرباني: ج

ط املكتب اإلسالمي بريوت. تفسري ابن  203ص 2السنف ألبي عاصم: ج

ات وليس يف عنقه ط دار الفكر بريوت، وفيه: )من م 218ص 1كثري: ج

ط مؤسسف  434ص 10بيعف مات ميتف اجلاهليف(. وصحح ابن حبان: ج

الرسالف بريوت، وفيه: )من مات وليس لـه إمام مات ميتف جاهليف(. 

ط مكتبف النهضف  158ص 8واألحاديث املختارة للحنبلي املقدسي: ج

 احلديثف مكف 

اهليف(. وجممع املكرمف، وفيه: )من مات وليست عليه طاعف مات ميتف ج►

، ط دار الريان للرتاث 222و 224و 223و 215و 218ص 2الزوائد: ج

ط مكتبف  421ص 1القاهرة، رواه بألفاظ خمتلفف. مسند ابن أبي شيبف: ج

ط  281ص 1وج 10ص 1الرشد الرياض. املعةّجم األوسط للطرباني: ج

 .224ص 3دار احلرمني القاهرة. حليف األولياء: ج
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)عّجل هللا تعالى إّن الروايات المبّشرة باإلمام المهدي 

 756جمع البعض منها  كثيرة جداً، فرجه الشريف(
حديثاً في  983: حديثاً، ومن بين هذه األحاديث هناك

)سالم هللا )منتخب األثر( تصّرح أّن المهدي الموعود 

 .من أهل البيت عليه( 
من أوالد علي  حديثاً تصّرح بأّنه  200وأّن 
. 
، حديثاً تفيد أّنه من أوالد فاطمة وعلي  032و

أي أّنه ليس من ذرية محّمد بن الحنفية أو سائر أوالد 
 .أمير المؤمنين 

يث تنص على أّنه من أوالد الحسنين أحاد 016و
. 
، حديثاً تدّل أّنه من أوالد اإلمام الحسين  085و

 وبذلك تصبح الدائرة أضيق.

 حديثاً تنّص على أّن المهدي الموعود  071و 
 .من األئّمة التسعة من أوالد الحسين 

حديثاً تصّرح أّنه التاسع من ذّرية اإلمام  008و
السّجاد، الباقر، الصادق، اإلمام وهم:  الحسين 

الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، والتاسع هو 
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 .)عليهم أفضل الصالة والسالم(المهدي 
حديثاً تدل على أّنه من أوالد علي بن  085و

 .الحسين 
أحاديث تدّل على أّنه من ذّرية اإلمام الباقر  019و
. 
أحاديث تدل على أنه من ذّرية اإلمام  019و

 .لصادق ا

ذّرية اإلمام موسى بن حديثاً تشير بأّنه من  010و
 .جعفر 

حديثاً تدّل على أّنه االبن الخامس لإلمام  38و
 .الكاظم 

 .حديثاً تدّل على أّنه الولد الرابع للرضا  35و

 .حديثاً تدّل على أّنه الولد الثالث للجواد  31و

 د حديثاً تدّل على أّنه من أوالد أبي محمّ  07و
وقد ذكر باسمه  يعني اإلمام الحسن العسكري 

 واسم أبيه.
حديثاً تنّص على أّنه يمأل األرض عدالً  029و

 وقسطاً.
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إّن العدالة كلمة حلوة إالّ أّن طعمها مّر ـ في بعض 
األحيان ـ كمرارة الدواء، ولذلك ينبغي كما ندعو 

 مستعدين لتعجيل الفرج، أن ندعو لكي يجعلنا هللا
لظهوره فنقول في الدعاء: اللهّم اجعلنا مستعّدين 

 وخروجه. لظهور اإلمام المهدي 
وإال فهل نحن مستعدون للعدالة التي يأتي بها اإلمام 

 في حكومته؟ 
ففي الروايات إّن الذين لم يرتّدوا عن أمير المؤمنين 

 (2)ثالثة أو أربعة فقط. 

، وسّيد سن وكذا الحال بالنسبة لإلمام الح
مع أّنهم لم يأمروا  وسائر األئّمة  الشهداء 

 بشيء مّر، بل سايروا حّتى األعداء والمنافقين.

مرتبطون بحقائق الكون، فهم  إن األئمة 
ينظرون إلى القلوب وال يخدعهم صورة الشخص 

                                                           

: ارتّد الناس إاّل ثالثف حلديث الوارد عن اإلمام الباقر هذه إشارة إىل ا (1)

مّلا قبض  : إّن رسول اهلل ه ـنفر: سلمان وأبو ذّر واملقداد. وقول

 صار الناس كّلهم أهل جاهليف إاّل أربعف: علي واملقداد وسلمان وأبوذّر.
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 وظاهره.
ذات ليلة من مسجد  خرج أمير المؤمنين 

اً إلى داره وقد مضى ربع من الليل ومعه الكوفة متوّجه
كميل بن زياد وكان من خيار شيعته ومحّبيه، فوصل 
في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الليل 

ويقرأ قولـه تعالى: 

(2)  بصوت شجي حزين، فاستحسن كميل ذلك

في باطنه وأعجبه حال الرجل من غير أن يقول شيئاً، 
إليه وقال: يا كميل! ال )صلوات هللا عليه وآله( فالتفت 

جل إّنه من أهل النار وسأُنبئك فيما تعجبك طنطنة الر
 بعد.

فتحّير كميل لمكاشفته لـه على ما في باطنه، 
ولشهادته بدخول الرجل النار مع كونه في هذا األمر 

 وتلك الحالة الحسنة.
ومضى مّدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى 

                                                           

 .5سورة الزمر:  (1)
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، وكانوا يحفظون ما آل وقاتلهم أمير المؤمنين 
إلى كميل  فالتفت أمير المؤمنين القرآن كما أنزل، 

بن زياد وهو واقف بين يديه والسيف في يده ورؤوس 
أُولئك الفجرة على األرض، فوضع رأس السيف على 

 يا كميل رأس من تلك الرؤوس وقال: 

(2) أي هو 

تلك الليلة  ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في
، فقّبل كميل قدميه واستغفر هللا وصلّى فأعجبك حاله

 .(1)على مجهول القدر

 ومنهم اإلمام المهدي  نعم، إّن أهل البيت 
يتعاملون مع قلوبنا، وال ينظرون إلى صورنا وأشكالنا، 
ولذلك علينا أن نقول الحّق ونعتقد به ونعمل وفقه، 

وندعو هللا قائلين: 

(1). 

                                                           

 .5سورة الزمر:  (1)

 .120باب قتال اخلوارج واحتةّجاجاته ح 23ب 355ص 33حبار األنوار: ج (2)

 .80سورة اإلسراء:  (3)
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هي نفس  إن العدالة التي ينشرها اإلمام المهدي 
، روي: أّنه استعدى عدالة جده أمير المؤمنين 

ن الخّطاب عمر ب رجل على علي بن أبي طالب
جالس، فالتفت عمر إليه فقال: قم يا  واإلمام علي 

 أبا الحسن فاجلس مع خصمك.
فجلس معه وتناظرا، ثّم انصرف الرجل  فقام 

إلى محلّه، فتبّين عمر التغّير  ورجع اإلمام علي 
في وجهه، فقال: يا أبا الحسن! ما لي أراك متغّيراً 

 أكرهت ما كان؟ 
 قال: نعم. 
 ذاك؟ قال: وما 

قال: كّنيتني بحضرة خصمي، هالّ قلت قم يا علي 

 ؟(2)فاجلس مع خصمك

نعم على هذا المنهج من العدالة يسير حفيد أمير 
ويحيي  اإلمام الحّجة بن الحسن  المؤمنين 

العدالة الحقيقية التي حرم منها العالم منذ شهادة اإلمام 
 .. علي 

                                                           

 فصل يف القضاة وما يلزمهم وذكر بعض نوادرهم. 12ص 11شرح نهج البالغف:ج (1)
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 األخبار أّن نهج إمام الزمان  ورد في العديد من
وبذلك يمأل األرض قسطاً  هو نفس نهج رسول هللا 

 .(2)وعدالً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً 

التاسع منهم قائم أهل قال:  فعن رسول هللا 
بيتي ومهدي أُّمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله 
وأفعاله، ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة، فيعلي 
أمر هللا، ويظهر دين هللا، ويؤّيد بنصر هللا، وينصر 
بمالئكة هللا، فيمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت 

 .(1)جوراً وظلماً 

عن القائم إذا  وعن محّمد قال: سألت أبا جعفر 
 قام بأي سيرة يسير في الناس؟ 

حّتى  بسيرة ما سار به رسول هللا  فقال 
 يظهر اإلسالم. 
 ؟ نت سيرة رسول هللا قلت: وما كا

أبطل ما كانت في الجاهلية، واستقبل الناس قال: 
إذا قام يبطل ما كانت في  بالعدل، وكذلك القائم 

                                                           

 .24، اجمللس24ح 338األمالي للصدوق: ص (1)

 .181ح 21ب 315ص 22حبار األنوار: ج (2)
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 .(2)الهدنة مّما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل

                                                           

 .152ح 21ب 381ص 22حبار األنوار: ج (1)
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ينقل أّن رجالً من أهل الحلّة كان قد جرح في فخذه 
ال: فاّتجهت إلى بغداد حيث فيها سّيد فسال دمه، ق

جّراح وهو معروف، وحين رأى الجرح قال: ال يمكن 
معالجة هذا الجرح فقد بلغ إلى الشريان وال يمكن قطعه 

 وإصالحه فلعلّك تموت!.
 ثّم قال له: ارجع إلى بيتك فال عالج.

يقول الرجل: فانطلقت إلى سامراء ألزور سّيدي 
وأعود إلى البيت،  وموالي الحجة بن الحسن 

فنزلت السرداب المقّدس وأخذت بالبكاء ثّم خرجت 
وقصدت نهر دجلة وأخذت أغسل الجرح وأُنّظفه 

 وقصدت الزيارة.

يقول الرجل: بقيت مسافة قليلة على بّوابة سامراء 
فرأيت ثالثة أو أربعة فرسان قدموا من ذلك الجانب 

قائالً:  من المدينة فاقتربت منهم فناداني أحدهم باسمي
 فالن تعال هنا.

 تعّجبت كيف عرف اسمي؟ 

 فقال: دعني أرى جرحك كيف أصبح.

يقول: قلت في نفسي إّن هذا العربي ال يحسن 
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 الطهارة والنجاسة فكيف يمسك بلباسي وماذا أفعل.

يقول: أخيراً ضغط على الجرح ثّم ركب فرسه 
وقال: إذا ذهبت إلى بغداد وأعطاك الحاكم العباسي 

فال تأخذها، وأرسل رسالة ووصية إلى السّيد قل  نقوداً 
 لـه هذه الكلمات، ثّم انصرف.

 فتقّدم نحوي أحد مرافقيه وقال: عرفت من كان هذا؟ 
 قلت: ال قال: هذا إمام زمانك.

 قال: فتبعته فبلغته.

: ارجع، فلم أرجع ثّم أعادها ثانية فلم فقال 
 أفعل.

ل لك حّتى قال أحد أصحابه: يالك من رجل يقو
 اإلمام ارجع فال ترجع، فوقفت في مكاني وانطلقوا.

ه، بل كان قد ظهر ـنظرت إلى الجرح فلم أر أي أثر لو
 الشعر فيها. 

حّتى فيما إذا قال:  نعم يجب إطاعة اإلمام 
 )ارجع( أو 

 ما أشبه.
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وكذلك سائر أئمة أهل البيت  إن اإلمام المهدي 
 لكريم. حيث ورد عن رسول هم عدل القرآن ا
إّني تارك فيكم الثقلين كتاب هللا أنه قال:  هللا 

 .(2)وعترتي

وهنا يطرح سؤال مهّم ينبغي لكّل المسلمين االلتفات 
بل إن  إليه، وهو: كيف ينبغي التعامل مع هذين الثقلين؟

 .(1)انظروا كيف تخلفوني فيهماقال:  رسول هللا 

ألئّمة المعصومين يتضح الجواب من كلمات ا
 فمن كالم ألمير المؤمنين ،  يصف فيه

 المّتقين قال: 

 ،أّما الليل فصافون أقدامهم، تالين ألجزاء القرآن
يرّتلونه ترتيالً، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به 

                                                           

 .3111ح 1ب 322ص 3وسائل: جمستدرك ال (1)

 55ص 2. حبار األنوار: ج33212ح 13ب 188ص 21وسائل الشيعف: ج (2)

 .25ح 14ب
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 .(2)دواء داءهم

وورد في المقاتل أّن أحد الرواة قال: بلغت خيمة 
فيها يرّتل القرآن وكان جالسا  لإلمام الحسين 

 وتجري دموعه على خّديه.
مضافاً إلى الكثير من الروايات التي تبين لزوم 

 العمل بتعاليم القرآن وعدم االكتفاء بالقراءة المجردة.
إذن وظيفتنا تجاه الثقل األكبر  )القرآن( ليست 
القراءة لوحدها بل البّد من القراءة والعمل. وكما في 

 .(1)اٍل للقرآن والقرآن يلعنهرّب تالحديث الشريف: 

 

ينقل أّن أحد السّراق أراد أن يسرق شخصاً كان 
يقرأ سورة الذاريات، وقد وصل إلى قولـه تعالى: 

(1). 

 وإذا بالسارق قال: من يقول هذا؟ 
                                                           

 يصف فيها املّتقني. من خطبف لـه  153نهج البالغف: اخلطب (1)

 .4111ح 1ب 245ص 4مستدرك الوسائل: ج (2)

 .22سورة الذاريات:  (3)
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 فأجابه الرجل: هللا! 
 قول رزقكم في السماء؟ قال السارق: هللا ي

 قال: أجل. 
 فترك السرقة وانطلق. 

ه: أعد علّي ـوبعد سنة التقى اللص بالرجل وقال ل
 قراءة اآلية.

 (2)فقرأ الرجل: 

فقال السارق: إّنني منذ تركت السرقة لم أجد فقراً 
 أبداً.

هو كتاب هللا حبل ممدود على كّل فإّن القرآن الكريم 

والبّد من االهتمام والعمل به  (1)من السماء إلى األرض

وقد أطعناه فيما أوصانا به،  حّتى نلقى رسول هللا 
هذا مضافاً إلى لزوم التمسك بالثقل الثاني وهو أهل 

 .البيت 



في  إن الثقل اآلخر الذي أوصى به رسول هللا 

                                                           

 .22سورة الذاريات:  (1)

 .21ب 20ص 31حبار األنوار: ج (2)
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الذين قال عنهم  لثقلين، هم أهل البيت حديث ا

القرآن: 

(2). 

ففي الخبر عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قال أبو 
ما يقول أهل البصرة في هذه اآلية:  :عبد هللا 

؟ 

قلت: جعلت فداك إّنهم يقولون: إّنها ألقارب رسول هللا 
 :قال . ،كذبوا، إّنما نزلت فينا خاّصة أهل البيت

 في علي وفاطمة والحسن والحسين وأصحاب الكساء

(1). 

في قولـه تعالى:  وعن أبي جعفر 

(1)  :قال هم 

 . (4)األئّمة 

                                                           

 .23سورة الشورى:  (1)

 .11حديث الرياح ح 53ص 8الكايف: ج (2)

 .23سورة الشورى:  (3)

 .1باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الواليف ح 413ص 1الكايف: ج (4)
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مصباح  وهذا هو معنى أّن اإلمام )الحسين 

 ، فإّن  اإلمام الحسين (2)الهدى وسفينة النجاة(

وشعائره المقدسة تنير للعالم درب الحق، وصراط 
 الفضيلة والتقوى.

 ومن هنا نرى مدى اهتمام اإلمام المهدي 
: لشعائر الحسينية حتى قال في زيارة جده با
 السالم عليك سالم العارف بحرمتك، المخلص في

واليتك، المتقرب إلى هللا بمحبتك، البريء من أعدائك، 
سالم من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك 
مسفوح، سالم المفجوع المحزون، الواله المسكين، 

فسه من حد سالم من لو كان معك بالطفوف لوقاك بن
السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين 
يديك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه 
وجسده وماله وولده، وروحه لروحك الفداء، وأهله 
ألهلك وقاء، فلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن 

                                                           

 31، انظر حبار األنوار: جإشارة إىل احلديث املروي عن رسول اهلل  (1)

نبيًا إن احلسني بن علي يف  والذي بعثين باحلقوفيه:  8ح 40ب 204ص

السماء أكرب منه يف األرض، فإنه ملكتوب على ميني عرش اهلل: مصباح هدى 

 . وسفينف جناة وإمام غري وهن، وعز وفخر وحبر علم
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نصرتك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن 
نك صباحا ومساًء، نصب لك العداوة مناصبا، فألندب

وألبكين عليك بدل الدموع دماً، حسرة عليك وتأسفا 
وتحسراً على ما دهاك، و تلهفاً حتى أموت بلوعة 

 .(2)المصاب وغصة االكتئاب

يوجب  )صلوات هللا عليه(إن البكاء على اإلمام الحسين 
غفران الذنوب ويورث األدب والحنان، ويعلّم اإلنسان 

نه الشجاعة والبطولة، وينزل التضحية والفداء، ويلق
ألطاف هللا تعالى عليه، فضالً عن سائر آثار مجالس 
العزاء الكثيرة والتي منها تعلّم معالم الدين وأحكام 
الشريعة، وشفاء المرضى وقضاء الحوائج وسعة 

 الرزق و...

مبّينة للقرآن ومفّسرة لـه  إّن العترة الطاهرة 
 فترق عنه، كما في حديث الثقلين.ولذلك فإّنها لن ت

 قال: ففي الخبر عن اإلمام الحسن 

                                                           

 .18ب 235-238ص 58حبار األنوار: ج   (1)
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نحن نعلم تأويله(2) . 

وحده في هذا العصر  فإّن إمام الزمان  ،وعليه
يتقن تأويل القرآن ويعلم جميع علومه من ظاهره 

 وباطنه ومحكمه ومتشابهه وأوله وآخره.
بل  ،ال يتحّدثون بخالف القرآن فأهل البيت 

ما يقولونه فهو من القرآن وإلى القرآن، ويدّل على  كلّ 
ذلك الحديث الوارد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر 

  :في هذه اآلية 

  أما

 وهللا يا أبا محّمد ما قال بين دفتي المصحف؟ 
 قلت: من هم جعلت فداك؟ 

 . (1)ال: من عسى أن يكونوا غيرناق

كذلك العترة  ،فكما أّن القرآن الكريم تبيان لكّل شيء
 فإّنهم تبيان لكّل شيء. الطاهرة 

 

                                                           

 .1ح باب أن )الراسخون يف العلم( هم األئّمف  213ص 1الكايف: ج (1)

 .3ح ...قد ُاوتوا العلم باب أّن األئّمف  214ص 1جالكايف:  (2)
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هو خاتم النبيين  ثم إنه لما كان رسول اإلسالم 
وشريعته خاتمة األديان وكتابه خاتم الكتب، فأوصياؤه 

 كان: )حالل محّمد  أيضا خاتمة األوصياء، وإذا
حالل أبداً إلى يوم القيامة وحرام محّمد حرام أبداً إلى 

 . وأنه كما عن اإلمام الصادق  (2)يوم القيامة(

ال نبي بعده  فيلزم أن يكون القرآن حاكماً إلى يوم
موجود،  القيامة، وما دام القرآن موجوداً فاإلمام 

يردا على وذلك ألن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى 
الحوض في يوم القيامة، فال يمكن أن  رسول هللا 

يكون القرآن موجوداً واليكون اإلمام موجوداً، وهذا 
في هذا  من الشواهد على وجود اإلمام المهدي 

 الزمان.

إن حديث الثقلين يحملنا الكثير من المسؤوليات في 
لمهدي المنتظر زماننا هذا تجاه القرآن الكريم واإلمام ا

. 
فليست هذه الوصية والتأكيد الكبير من رسول هللا 

                                                           

 .15باب البدع والرأي واملقاييس ح 28ص 1الكايف: ج (1)
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  بعترته الطاهرة  لمجرد التوّسل بهم أو
بهذا الحديث:  البكاء على مصابهم، بل إن مراده 

واالهتداء بهديهم،  هو لزوم التمسك بأهل البيت 
والسير على طريقتهم المؤدية إلى هللا عزوجل 

 ومرضاته.
إّنهما و كتاب هللا وعترتي أهل بيتي :فقولـه 

. أي إن األمة إذا (2)لن يفترقا حّتى يردا علّي الحوض

فهي ال تحسن فهم القرآن  تركت العترة الطاهرة 
وتفسيره وعلومه، ألن الذي يحسن ذلك فقط هم أهل 

وهم  فإنهم ورثة علم رسول هللا  البيت 

(1) علم ) وهم الذين عندهم

، وهذا معنى القول بأّن أمير المؤمنين علي (الكتاب
  هو القرآن الناطق، أي أّنه مفّسر ومبّين لكتاب هللا

 عّزوجّل.
إذن فإّن لطف هللا لم ينته بنزول القرآن فحسب، بل 

يهدون بأمره  من لطفه أيضاً تعيين أئمة حق 
 ويفسرون كتابه.

                                                           

 .33144ح 2ب 33ص 21وسائل الشيعف: ج (1)

 .وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم  1سورة آل عمران:  (2)
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،  ت وال يوجد أحد أعرف بكتابه من أهل البي
 ففي الخبر عن األصبغ بن نباتة قال: لّما قدم علي 

الكوفة صلّى بهم أربعين صباحاً فقرأ بهم 

(2) فقال المنافقون: وهللا ما يحسن أن ،

يقرأ ابن أبي طالب القرآن، ولو أحسن أن يقرأ لقرأ بنا 
 غير هذه السورة!. 

ألعرف ناسخه  ويلهم إّنيقال: فبلغه ذلك فقال: 
ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وفصاله من وصاله، 
وحروفه من معانيه، وهللا ما حرف نزل على محّمد 

 وفي أي يوم نزل،  ،إالّ وأنا أعرف فيمن اُنزل

وفي أي موضع نزل، ويلهم أما يقرؤون: 

(1)  وهللا

وورثها رسول هللا  ل هللا عندي ورثتها من رسو
  من إبراهيم وموسى، ويلهم وهللا إّني أنا الذي

فإّنا كّنا عند رسول  (1)أنزل هللا فّي 

                                                           

 .1سورة األعلى:  (1)

 .15-18سورة األعلى:  (2)

 .12رة احلاقف: سو (3)
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فيخبرنا بالوحي فأعيه ويفوتهم فإذا خرجنا  هللا 

 .(2)قالوا: ماذا قال آنفاً 

وفي الخبر: أّن أحد أهل الشام جاء ليناظر اإلمام 
 فأحاله على هشام بن الحكم وقال   الصادق

 يعني هشام بن الحكم. كلّم هذا الغالمه: ـل
 فقال: نعم. 

ثّم قال الشامي لهشام: يا غالم سلني في إمامة هذا 
 .يعني أبا عبد هللا 

فغضب هشام حّتى ارتعد ثّم قال: أخبرني يا هذا 
 أرّبك أنظر لخلقه أم هم ألنفسهم؟ 

 أنظر لخلقه.  فقال الشامي: بل رّبي

 قال: ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ 

قال: كلّفهم وأقام لهم حّجة ودليالً على ما كلّفهم 
 وأزاح في ذلك عللهم. 

 فقال لـه هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ 

 . قال الشامي: هو رسول هللا 

 َمن؟  قال هشام: فبعد رسول هللا 

                                                           

 .31ح 53ب 138ص 40حبار األنوار: ج (1)
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 قال: الكتاب والسّنة. 

ام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسّنة فيما قال هش
 اختلفنا فيه حّتى رفع عّنا االختالف ومكننا من االّتفاق؟ 

 قال الشامي: نعم. 

فقال لـه هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت وجئت لنا من 
الشام تخالفنا وتزعم أّن الرأي طريق الدين وأنت مقّر 

 ن؟ بأّن الرأي اليجمع على القول الواحد المختلفي
 فسكت الشامي كالمفّكر.

 : ما لك ال تتكلّم؟ فقال لـه أبو عبد هللا 

قال: إن قلت: إّنا ما اختلفنا كابرت، وإن قلت: إّن 
الكتاب والسّنة يرفعان عّنا االختالف أبطلت ألّنهما 

 يحتمالن الوجوه، لكن لي عليه مثل ذلك. 
 : سله تجده ملّياً. فقال لـه أبو عبد هللا 

شامي لهشام: من أنظر للخلق رّبهم أم فقال ال
 أنفسهم؟ 

 فقال هشام: بل رّبهم أنظر لهم. 

فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع 
 اختالفهم ويبّين لهم حقّهم من باطلهم؟ 

 قال هشام: نعم. 

 قال الشامي: من هو؟ 
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، قال هشام: أّما في ابتداء الشريعة فرسول هللا 
 بي فغيره.وأّما بعد الن

فقال الشامي: ومن هو غير النبي القائم مقامه في 
 حّجته؟ 

 قال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ 
 قال الشامي: بل في وقتنا هذا. 

الذي  قال هشام: هذا الجالس يعني أبا عبد هللا 
تشّد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أب 

 عن جّد. 
 لم ذلك؟ فقال الشامي: وكيف لي بع

 قال هشام: سله عّما بدا لك. 

 .(2)قال الشامي: قطعت عذري

في  وهذا من األدلة على ضرورة وجود اإلمام 
 كل عصر وزمان.



أحياناً يسأل البعض: لماذا يتأّخر ظهور اإلمام 
 ؟ )عّجل هللا فرجه الشريف(الحّجة 

كم كثيرة، منها علل وح في جوابه نقول: لغيبته 
                                                           

 .1ح 8ب 203ص 48حبار األنوار: ج (1)
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حيث أراد  امتحان األمة، ومنها حفظ اإلمام 
األعداء القضاء عليه كما قضوا على آبائه وأجداده 

والمسألة تتعلق بإرادة هللا عزوجل  الطاهرين 
 وميشئته.

غائباً حتى يأذن هللا لـه  وسيبقى اإلمام 
بالظهور، والدعاء بتعجيل الفرج يؤثر في تعجيل 

رنا بذلك، كما أن ذنوبنا تؤخر الفرج الظهور وقد اُم
: الذي هو فرجنا أيضاً، ففي التوقيع الشريف عنه 

وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإّن ذلك فرجكم(2) . 

اللهّم اغفر لي الذنوب التي تحبس وفي الدعاء: 

 . (1)الدعاء

من جانب آخر أحياناً يطلب اإلنسان بعض الحوائج 
ت في اإلجابة، وربما لم تكن دون أن يمتلك المؤّهال

 الظروف والشرائط مناسبة لإلجابة. 
قال: مّر موسى بن عمران  فعن اإلمام السّجاد 

  برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو هللا، فانطلق

                                                           

 .1ح 20ب 52ص 22حبار األنوار: ج (1)

ط مؤسسف  123ص دعاء كميل. انظر )الدعاء والزيارة( لإلمام الشريازي  (2)

 .و)مفاتيح اجلنان( للمحدث القمي  البالغ.
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موسى في حاجته فغاب سبعة أّيام ثّم رجع إليه وهو 
رافع يده إلى السماء، فقال: يا رّب هذا عبدك رافع يديه 

ك يسألك حاجته، ويسألك المغفرة منذ سبعة أّيام ال إلي
 تستجيب له؟ 

قال: فأوحى هللا إليه، يا موسى! لو دعاني حّتى 
تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت لـه 

 .(2)حّتى يأتيني من الباب الذي أمرته

خالصة القول: أحياناً يريد البعض شيئاً ليس لـه فيه 
ترة من الزمن يعرف أّن هذه الحاجة لم صالحه وبعد ف
ه، وإالّ فإّن هللا تعالى مجيب الدعاء ـتكن صالحة ل

ويقّدر لعباده ما فيه صالحهم، فإذا لم تكن فيه مصلحة 
دنيوية فإّن فيه مصلحة أُخروية، كحصول اإلنسان على 
ثواب عبادة الدعاء، إذ أّن الدعاء من أفضل العبادات 

في   ار اإلمام المهدي وأكثرها أجراً، وقد أش
)دعاء االفتتاح( إلى تقدير المصلحة في إجابة الدعاء 

 فقال:
 ولعّل الذي أبطأ عّني هو خير لي لعلمك بعاقبة

                                                           

 .5ح 32ب 213ص 2حبار األنوار: ج (1)
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 .(2)األُمور

ومع كل ذلك فإنا قد اُمرنا بالدعاء لموالنا صاحب 
 ولتعجيل فرجه الشريف. العصر والزمان 

 ثورة:وهذه بعض تلك األدعية والزيارات المأ
 ِة ِمْن َبْعِدِه، إَِماِم اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى اْلَخلَِف اْلُحجَّ

ْل  اْلُمْسلِِميَن، َوَواِل َمْن َواالهُ، َوَعاِد َمْن َعاَداهُ، َوَعجِّ

 .(1)َفَرَجهُ 

 َة اْلَحِميَدَة، َواْكُحْل ِشيدَة، َواْلُغرَّ ْلَعَة الرَّ اللَُّهمَّ أَِرنِي الطَّ

ْل َفَرَجُه، َوَسهِّْل َبَصِري ِبَنْظرَ  ٍة ِمنِّي إِلَْيِه، َوَعجِّ

ْل ُعُمَرهُ،  َمْخَرَجُه، اللَُّهمَّ اْشُدْد أَْزَرهُ، َوَقوِّ َظْهَرهُ، َوَطوِّ

َواْعُمِر اللَُّهمَّ ِبِه ِبالَدَك، َوأَْحيِ ِبِه ِعَباَدَك، َفإِنََّك قُْلَت 

 : َوَقْولَُك اْلَحقُّ

(1) ،َفأَْظِهِر اللَُّهمَّ لََنا َولِيََّك َواْبَن ِبْنِت َنِبيَِّك ،

ى ِباْسِم َرُسولَِك َصلََواُتَك َعلَْيِه َوآلِِه، َحتَّى ال  اْلُمَسمَّ

                                                           

 فصل فيما نذكره من دعاء االفتتاح وغريه. 25إقبال األعمال: ص (1)

 شهر رمضان. 230البلد األمني: ص (2)

 .41سورة الروم:  (3)
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ُ الْ  َقُه، َوُيِحقَّ هللاَّ َحقَّ َيْظَفَر ِبَشْيٍء ِمَن اْلَباِطِل إاِل َمزَّ

ِة  َة َعْن َهِذِه األمَّ ِبَكلَِماِتِه َوُيَحقَِّقُه، اللَُّهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ

ُ َعلَى  ُهْم َيَرْوَنُه َبِعيداً َوَنَراهُ َقِريباً َوَصلَّى هللاَّ ِبُظُهوِرِه، إِنَّ

ٍد َو آلِهِ   . (2)ُمَحمَّ

 ِاِعي إ لَْيَك ِبإِْذِنَك، َوأَِمينَِك أَْنِجْز لَِولِيَِّك َواْبِن َنبِيَِّك، الدَّ
ِتَك َعلَى َخْلِقَك،  ِفي َخْلِقَك، َوَعْينَِك ِفي ِعَباِدَك، َوُحجَّ
ْدهُ ِبَنْصِرَك،  َعلَْيِه َصلََواُتَك َوَبَرَكاُتَك، َوْعَدهُ، اللَُّهمَّ أَيِّ
َواْنُصْر َعْبَدَك َوَقوِّ أَْصَحاَبُه َوَصبِّْرُهْم، َواْفَتْح لَُهْم ِمْن 

ْل َفَرَجُه َوأَْمِكْنُه ِمْن أَْعَدائَِك لَ  ُدْنَك ُسْلَطاناً َنِصيراً، َوَعجِّ

اِحِمينَ   . (1)َوأَْعَداِء َرُسولَِك َيا أَْرَحَم الرَّ

 ،اللهم عجل فرجه، وأيده بالنصر، وانصر ناصريه
واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب لـه وكذب به، 

قذ به عبادك وأظهر به الحق وأمت به الجور، واستن
المؤمنين من الذل، وأنعش به البالد وأقتل به جبابرة 
الكفرة واقصم به رؤوس الضاللة، ودلل به الجبارين 
والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين 

                                                           

 .2388ح 22ب 12-14ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)

 .1ف 32مصباح الكفعمي: ص (2)
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والملحدين في مشارق األرض ومغاربها وبرها 

 .(2)وبحرها وسهلها وجبلها

جه، وأوسع منهجه، ل مخرهّ ل فرجه، وسجّ اللهم ع
واجعلنا من أنصاره وأعوانه،الذابين عنه،المجاهدين في 

 .(1)سبيله، والمستشهدين بين يده



هناك روايات كثيرة تدّل على بركات وجود األئّمة 
لو  :في األرض، ومنها قولـه  الطاهرين 

  .(1)خلت األرض طرفة عين من حّجة لساخت بأهلها

من أراد هللا بدأ بكم، ونحن نقرأ في زيارة الجامعة: 
ومن وّحده قبل عنكم، ومن قصده توّجه بكم، موالّي ال 
أُحصي ثنائكم، وال أبلغ من المدح كنهكم، ومن 

                                                           

 ذكر دعاء آخر يدعى لـه به. 222مجال األسبوع: ص (1)

 .8ب 154ص 55: جحبار األنوار (2)

 .21ح123ب 155-158ص 1علل الشرائع: ج (3)
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 .(2)الوصف قدركم، وأنتم نور األخيار، وهداة األبرار

بما فيهم إمام الزمان  نعم، إّن األئّمة األطهار 
ولكن يفرقون عن بقّية الناس العاديين  ، من البشر

بأنهم أولياء هللا وخلفاؤه في األرض. كما قال تعالى 

 :بالنسبة إلى نبيه 

(1) . 

وقال سبحانه: 

(1). 

  نهم صاحب الزمان وم نعم إن أهل البيت 

مقاليد  وبيدهم  (4)(قلوبهم أوعية لمشيئة هللا)

في دعاء الندبة،  الكون، ولذلك نندب إمام العصر 
                                                           

 الزيارة اجلامعف جلميع األئّمف  112ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .3213ح

 .41. سورة فصلت: 110سورة الكهف:  (2)

 .11سورة إبراهيم:  (3)

قلوبنا وفيه:  معرفف من شاهده يف حياة أبيه  214راجع دالئل اإلمامف: ص (4)

 .وعيف...أ
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فإننا نعيش في غيبته وال ندري أين هو؟ ولكّننا نعلم أّنه 
 يرانا ويسمع ندبتنا.

فقد نقل أّن شخصاً كان يلقي عريضة كّل يوم في 
سّيداً جليالً سأله قائالً: من الماء، وذات يوم رجع فرأى 

ال يدري أّنك  أين ترجع، أتعتقد أّن إمام الزمان 
 تذهب كّل يوم وتطرح عريضتك؟!

 وفي دعاء الندبة:
 ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض

تقلك أو ثرى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى؟ عزيز 
 علّي أن أرى الخلق وال ترى، وال أسمع لك حسيسا وال

 .(2)نجوى

 هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من
ذيت عين قُ جزوع فأساعد جزعه إذا خال، هل 

فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل 
فُتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد 
مناهلك الروية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد 

ديك ونراوحك فتقر عيوننا،  طال الصدى، متى نغا

                                                           

ط مؤسسف  128ص دعاء الندبف، انظر )الدعاء والزيارة( لإلمام الشريازي  (1)

 .و)مفاتيح اجلنان( للمحدث القمي  البالغ.
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لواء النصر ترى، أترانا  تَ متى ترانا ونراك وقد نشر
نحف بك وأنت تأم المأل وقد مألت األرض عدال، 
وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدة 
الحق، وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول 

 .(2)الظالمين ونحن نقول الحمد هلل رب العالمين

)عّجل هللا تعالى فإّن بركات إمام العصر  ،على كلّ 

على الكون ال تخفى على ذوي األلباب، فرجه الشريف( 
ما ورد  ويشهد لهذه البركة الكونية ألهل البيت 

بكم تنبت األرض  :في زيارة اإلمام الحسين 
أشجارها، وبكم تخرج األشجار أثمارها، وبكم تنزل 

 الكرب وبكم السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف هللا

 .(1)ينزل هللا الغيث

تنّص أّن هللا  بل هناك رواية عن اإلمام الرضا 
يدفع البالء عن أهل قم ببركة زكريا بن آدم، فإذا كان 

، (1)البالء يدفع عن أهل قم المقّدسة ببركة زكريا بن آدم

                                                           

 .125صدعاء الندبف، انظر )الدعاء والزيارة(:  (1)

 .1ح 18ب 22ص 1تهذيب األحكام: ج (2)

اخلروج عن أهل  : إّني ُأريديقول زكريا بن آدم: قلت لإلمام الرضا  (3)
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فهل من المعقول أن التدفع الباليا والمخاطر عن العالم 
الذي اّدخره هللا تعالى  ألعظم ببركة بقية هللا ا

 إلظهار دينه وإعالء كلمته في العالم األكبر.

في غيبته هو  ومن بركات اإلمام المهدي 
دعاؤه لشيعته وقضاء حوائجهم عند الشدة، والقصص 

 في هذا المجال كثيرة.
عن  وقد ورد في التوقيع الشريف للشيخ المفيد 

 : اإلمام الحجة 
 غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، وإنا

 .(2)ولوال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء

نقل أحد الموالين قائالً: نفدت نقودي في مّكة فبلغت 
وقلت في نفسي: إلهي مّمن  مقام إبراهيم 

 استقرض؟ وإذا برجل يسألني قائالً: هل نفد مالك؟
قال: إّن السيد ف ونقل تلميذ السّيد بحر العلوم 

                                                                                                       

ال تفعل فإّن أهل قم يدفع عنهم بك  :بييت فقد كثر السفهاء، فقال 

 . 81. االختصاص: ص كما يدفع عن أهل بغداد بأبي احلسن 

 .ذكر طرف مما خرج أيضًا عن صاحب الزمان  451ص 2االحتةّجاج: ج (1)
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كان يدرس لسنتين في مّكة وكان يحضر درسه عدد 
من مذهب الشافعية فيدّرسهم وكذا الحنابلة، فقلت لـه 

 يوماً: ليس عندنا نقود وليس في مّكة من استقرضه. 
وفي اليوم التالي بينما كّنا جالسين وكان السّيد يدخن 
 الغليون ُطرق الباب ففتحتها وإذا برجل أعرابي فدخل

 وجلس في الحجرة وقد جلس السّيد بحر العلوم 
عنده بكّل أدب، ثّم أخذ يسأل السّيد عن أحواله ثّم 
انصرف ووّدعه بحر العلوم إلى الباب وكانت هناك 
ناقة نائمة فركبها ومضى، ثّم رجع السّيد وأعطاني 

 حوالة قائالً: اذهب إلى السوق وخذ هذه الحوالة.
أعطيته الحوالة فقال: فذهبت إلى دّكان الصّراف و

اذهب واجلب أربعة حّمالين ليحملوا لك النقود فجئته 
بالحّمالين وأخذنا النقود، وقد حفظت العنوان لذلك 
الدّكان ـ قرب من أحد القّصابين ـ وحين رجعت 
ووضعت النقود جئت ثانية فلم أُشاهد دّكاناً وال قّصاباً 

ك كان ولم يكن في السوق صّراف أبداً. فعرفت أن ذل
 .حوالة من موالنا بقية هللا األعظم 

وقضية علي بن مهزيار الذي تشرف بزيارة اإلمام 
 .وهكذا المئات من القصص  مشهورة ومعروفة

 بل اآلالف منها.
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 ومن البركات العظيمة التي يحقّقها إمام الزمان 
حين ظهوره هي بركة إظهار الدين، وإلى ذلك يشير 

 ى: قولـه تعال



(2). 

وقولـه سبحانه: 

(1). 

وقولـه تعالى: 

(1). 

وقال تعالى في آية أُخرى: 

                                                           

 .5. سورة الصف: 33سورة التوبف:  (1)

 .28سورة الفتح:  (2)

 .1ـ  2رة القصص: سو (3)
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(2). 

وال يخفى أّن هناك أقواالً عديدة في تفسير قولـه 
فربما يكون المراد من اآلية ـ  من بعد الذكرتعالى: 

أّن األرض يرثها عبادي بمالحظة قولـه سبحانه: 
ـ التأكيد على أّن هذا األمر أي وراثة  الصالحون

 .، غير مختّصة بنبي هللا داود األرض

                                                           

 .102سورة األنبياء:  (1)
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ومن البركات العظيمة في عصر اإلمام الحّجة 
أّن هللا يكمل عقول الناس، )عّجل هللا تعالى فرجه الشريف( 
 إذا قام قائمنا : ففي الخبر عن اإلمام الباقر 

وضع يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم، 

 .(2)وكملت بها أحالمهم

وكما في خبر آخر: إّن الشيعة يكلّمون إمام  بل
من كّل مكان، أي إّن الروابط تكون سهلة  الزمان 

 وبهذا الشكل.
إّن قائمنا إذا قام مّد قال:  فعن اإلمام الصادق 

هللا لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم، حّتى ال يكون 
بينهم وبين القائم بريد يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه، 

 .(1)ي مكانهوهو ف

قال: إّنه إذا تناهت األُمور  وعن اإلمام الصادق 
إلى صاحب هذا األمر رفع هللا تبارك وتعالى لـه كّل 
منخفض من األرض وخفض لـه كّل مرتفع حّتى تكون 

                                                           

 .51كتاب العقل واجلهل ح  52ص 1راجع الكايف: ج (1)
 .12ح 21ب 331ص 22حبار األنوار: ج (2)
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الدنيا عنده بمنزلة راحته فأّيكم لو كانت في راحته 

 .(2)شعرة لم يبصرها

ـ في الخبر  ريوكما أشـ  وفي عهد إمام الزمان 
تكمل العقول وتستغني النفوس فال فقر وال حرمان، 

 .ومع ذلك ترى الناس يزهدون في األموال
: فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا 

أُبّشركم بالمهدي، يبعث في أُّمتي على اختالف من 
الناس وزالزل، يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت 

كن السماء وساكن جوراً وظلماً، يرضى عنه سا
 األرض، يقّسم المال صحاحاً.

 فقال رجل: ما صحاحاً؟ 
قال: بالسوية بين الناس، ويمأل هللا قلوب أُّمة محّمد 

  :غنى ويسعهم عدله حّتى يأمر منادياً ينادي يقول
من لـه في المال حاجة؟ فما يقوم من الناس إالّ رجل 

الخازن واحد، فيقول: أنا. فيقول: ائت السدان، يعني 
ه: ـفقل له: إّن المهدي يأمرك أن تعطيني ماالً، فيقول ل

احث حّتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت 
أجشع أُّمة محّمد نفساً أعجز عّما وسعهم فيرّده وال يقبل 

                                                           

 .41ح 21ب 328ص 22حبار األنوار: ج (1)
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 .(2)منه، فيقال له: إّنا ال نأخذ شيئاً أعطيناه

نا وفي الختام نسأل هللا عزوجل أن يعجل فرج موال
ليمأل األرض قسطاً  وصاحبنا المهدي المنتظر 

 وعدال بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.
اللَُّهمَّ ُكْن لَِولِيَِّك الحجة بن الحسن صلواتك عليه 

اَعِة َوِفي ُكلِّ َساَعٍة َولِّياً  وعلى آبائه ِفي َهِذِه السَّ

ُتْسِكَنُه  َوَحاِفظاً، َوقائداً َوَناِصراً َوَدلِيالً َوَعْيناً، َحتَّى

 أَْرَضَك َطْوعاً َو ُتَمتَِّعُه ِفيَها َطِويال.

 

 قم المقدسة                                                    
 محمد الشيرازي                                                    

                                                           

باب ما ورد من إخبار اهلل وإخبار النيب  1ب 52ص 21حبار األنوار: ج (1)

 .بالقائم 
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