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 :الكريم هقال تعاىل يف حمكم كتاب
قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسولِ ﴿

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  # ال يَ ْعَلُموَن َشْيئًا َوال يَ ْهَتُدونَ  َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهمْ  َعَلْيِه آبَاَءنَا
فَ يُ َنبُِّئُكْم  ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميعاً  ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ  َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكمْ 

 .301 -304:املائدةسورة  ﴾ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اإلهداء
 ..  سيدي وموالي إىل

 األبرار األئمة يوأب..  األطهار األئمةساللة 
 عليه أفضل الصالة والسالم أبي القاسم حممد بن احلسن العسكري

 .ورمحة اهلل وبركاته
 .مع كثري جرمي وإسرايف أرجو التفضل بالقبول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املقدمة

الذي  ن  أالدالة على  آل بيت العصمة  أحاديثجمموعة من  لخصهذا امل يفخنتار 
، وهبم تشرق األرض بعد نور اهلل يف أرضه وهم ،هم املهديني من صلبه Xاإلمام املهدي  خيلف

هذا ، لكل الناس مبينا  من آل البيت  ليكون بالغا   Xاإلمام املهدي  استشهاد سيدهم
بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّه َسِميٌع  ُذرِّيَّةً ﴿: عاىل حيث يقولكتاب اهلل تنطق هبذه احلقيقة   بعد أن

  .( )﴾َعِليمٌ 
، بل البد أن يكونوا من ذرية اإلمام املهدي البد أن يكونوا حسينيني -أي املهديني  -فهم 
X  محد احلسن أالسيد مياين آل حممد  وقد بنَي ، حد تعبري اآلية القرآنية الشريفةعلىX   يف
 .األمر هذا ( ) (املتشاهبات -اإلمام املهدي  أسرار): كتاب

مسألتني يف جانب من األمهية عظيم، نوه إىل أأحب أن أتطرق و وقبل البدء بعرض األحاديث 
 :مها ،ال يسع املسلم جهلهما

داعي ب ورفض احلديث أو عدم األخذ به لة املعرفة السندية حلديث آل البيت إن مسأ
ال تعد أمام هذا يف حاالت قليلة  إالاللهم  ،نزل اهلل هبا من سلطان ما أةجة من البد  اليهذه احل

نبه آل بيت العصمة إىل هذه املسألة وشددوا  ، وقدالتةجاهل السافر لروايات آل البيت 
حيث قال له  X، ومن حديثهم يف هذه املسألة احلديث الوارد عن اإلمام أيب عبد اهلل عليها

 :أصحابهحد أ

مر فتضيق لذلك صدورنا حىت أتينا من قبلكم فيخربنا عنك بالعظيم من األإن الرجل ي)
نه ألليل افيقول  :فقال. بلى :قلت ؟ أليس عني يحدثكم :X فقال أبو عبد اهلل. نكذبه

                                                 

 .43: آل عمران - 
 .Xسؤال حول وزير اإلمام المهدي  الجزء الثالث :المتشابهات - 
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فاإلمام  .( ) (نك إذا كذبته فإنما تكذبناإفردوه إلينا ف :قال. ال :فقلت ؟ نه ليلأنهار والنهار 
، بل حىت يف املسائل الي ال ، سواء ضاقت الصدور به أم الب مطلقا  هنا ينهاهم عن التكذي

 .ال تكذب وال ترفض (ليلنه أوالنهار ، هنارنه ألليل ا) :تعقل
 أليبقلت  :قال ،سفيان بن السمط، فقد ورد عن أكثر من هذا د آل البيت بل وشدَ 
لكذب فيحدث يأتينا الرجل من قبلكم يعرف با ،جعلت فداك) :Xالصادق عبد اهلل 

نه أنه نهار والنهار أيقول لك إني قلت الليل  :Xفقال أبو عبد اهلل  .باحلديث فنستبشعه
 .( ) (نك إنما تكذبنيإل لك هذا أني قلته فال تكذب به فن قاإف :قال .ال :قلت ؟ليل
، ولو جاء هبا فاسق من رفض الرواية أو عدم األخذ هباينهى شيعته  Xاإلمام الصادق ف

باحلديث ) :بل والرواية تشري إىل شيء آخر قال، (بالكذب باحلديث، والكاذب فاسقف و معر )
نه فاسق معروف بالكذب فيقاطعه اإلمام أأي إن احلديث مستبشع باإلضافة إىل  (فنستبشعه

 .وتفصيال   ويرفض منه هذا مجلة  
ني عن م من ااخارج، بل تقبل رواياهتهبذا القبول لرواياهتم  آل البيت  يوال يكتف
 .وليس من الفاسق فحسب، بل وااخارجني من اإلسالم أساسا   ،دائرة الوالية

ال تكذبوا الحديث أتاكم به مرجئ ) :قال ،Xومن هذه الروايات ما ورد عن أيب عبد اهلل 
 8نكم ال تدرون لعله شيء من الحق فتكذبون اهلل إف ،وال قدري وال خارجي نسبه إلينا

 .( ) (فوق عرشه
كثرية يف هذا اجملال نكتفي هبذا ملن أراد أن يسري على خط آل بيت العصمة   واألحاديث

وإال فمن أىب  .( ) (وا ما رأواذر ، و خذوا ما رووا) :ثابت ومسنون منهم  فقانوهنم 
، ومن مجلة احملاربني بني ، وأمسى من رافضيهم ة طاعة أهل البيتذلك فقد خرج عن دائر 

 .وكفى هبذا التمايز بيننا وعلي  يدي الشيطان لرفض مبادئ حممد
                                                 

 ..77ص: سليمان الحلي لحسن بن –مختصر بصائر الدرجات  - 
 .77 - 77ص :مختصر بصائر الدرجات - 
 .77ص: المصدر نفسه -4
 .عن كتب بني فضال X، وهو قول االمام العسكري 77ص 7ج: للنوري –خاتمة المستدرك  -3
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َوَما َيْسَتِوي اْْلَْحَياُء َوال اْْلَْمَواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت ِبُمْسِمٍع ﴿ :قال تعاىل
 .( )﴾َمْن ِفي اْلُقُبورِ 

، هل ميلك نظر ملن خالف هذه األحاديثاو . بوااسفارجعوا ألنفسكم وحاسبوها قبل أن تُ 
لرفض الوالية ( لعنه اهلل)، فإهنا من قاد إبليس غري التخرصات العقلية( عتمد عليهدليل ي)أي دليل 
 .(Xوالية آدم )اإلهلية 

ففيه ، أبدا   نصب عينيك دائما   Xواجعل عزيزي القارئ حديث اإلمام علي بن احلسني 
اب بالعقول الناقصة، ين اهلل ال يصإن د) :واحلديث يقول. دنيا واآلخرةالدين والخري إصابة 

واآلراء الباطلة، والمقائيس الفاسدة، وال يصاب إال بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن 
مما نقوله أو  ، ومن وجد في نفسه شيئاً اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك

 .( ) (كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو ال يعلم  نقضي به حرجاً 
  ، فهي الي قادهتم لرفض والية آل البيتإن هذه التخرصات عادت اليوم :أقول خريا  وأ

ٌر ﴿: برفض مبادئهم َلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم َأْمرًا َفَصب ْ َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل َسوَّ
 .( )﴾َجِميٌل َواللَُّه اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 

، فلو سرنا على مبادئهم لوجدنا تقسيم املتعارف عندهم حول احلديثهي ال :ة الثانيةواملسأل
، وحنن ليل عليهم وحةجة بالغة يف إجلامهمد و، هاألصولينيالذي سار عليه أغلب احلديث تقسيم 

 ( )X كما ورد عن أيب احلسن (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) :من بابفإمنا نورده رده نو إذ 
 :إىل آل البيت حديث أتبا  املدرسة األصولية م قسَ  دقف

، يؤخذ باألمور الفقهية فقط بل، احلديث الذي ال يبىن عليه معتقد وهو :اآلحاد حديث
لعقائد البد من تصيل العلم ال علما  وا فهو يفيد عمال  ، يعمل بهفال طرح يف القضايا العقائدية يو 

 .فيها
                                                 

 .  : فاطر - 
 .404ص  ج :بحار األنوار - 
 .1 : يوسف -4
 .791ص 7 ج(: اإلسالمية)وسائل الشيعة  -4
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هو ) :كما قالوا، أو  الثالث على زاد ماث أسانيد و بثال جاءوهو احلديث الذي  :رالمشهو 
 .( ) (مع عدم بلوغهم حد التواتر الثالثةما رواه مجاعة عن املعصوم ما يفوقون على 

ختصيص بل وتصل درجة التوثيق هلذا احلديث منهم إىل ، أما من حيث احلةجية فيؤخذ به
موم ع ويقيدون، القرآن به خيصصون عموم أهنمحىت ، واألغلب على حةجيته) :القرآن الكرمي

 .( ) (، واالطمئنان بذلكهوذلك حلصول الوثوق بصدور السنة ب ،القرآن به
املوضو   يففتتم من حيث معرفة عدد ورود الروايات ، من حيث معرفة كونه مشهورا   أما
 .( ) (الروايات وكتب، مبراجعة كتب الفقه ويكفي يف معرفة كون ااخرب مشهورا  ) :ب  لذا عقَ ، احملدد

 .وااخطأأبعدم تواطأ رواته على الكذب  القطعوهو ما كثر رواته إىل مرتبة  :المتواتر الحديث

أهل  ديثاحأ ةكثر عزيزي القارئ من   ستعاينهملا ، املهديني من الصنف الثالث قطعا   وأحاديث
 .ملرتبة ترتب الطمأنينة من عدم كذب الرواة أو خطئهم،  فيهم البيت 

املغلق  Xوهو  ،اإلمامة مرأِل  Xاملهديني بعد اإلمام املهدي  تذكرالي ومن األحاديث 
، وهو أمر اهلداية، جديد أمرمن بعده  واملستقبل، اإلمامة حسب وصية رسول اهلل  لباب

 .ستطالعه يف الصفحات القادمةما مجلة هذه األحاديث  خنتار من
الشيخ ناظم أخي الفاضل  هملا خطهذا الكتاب ميثل احللقة الثانية  نأ أبنيوختام القول 

 .(احلاسم على منكري ذرية القائم دالر ) الرائع هكتابيف  ( حفظه اهلل)قيلي الع
* * * 

 
 
 

                                                 

 .37ص  ج: لشيخ علي كاشف الغطاءل - حكم الشرعيمصادر ال - 
 .37ص  ج: مصادر الحكم الشرعي - 
 . 31ص  ج: مصادر الحكم الشرعي -4



 (عليهم السالم)  ي ددي  ل  اليي  نياملهديذكر 

 :رسول اهلل  وصية - 

ا فأنت ي ،ثنا عشر مهدياً إومن بعدهم  ثنا عشر إماماً إنه سيكون بعدي إ ،يا علي )...
 ح إلى ابنه م Xوليسلمها الحسن  :ن قالأوساق احلديث إىل  ،ثني عشر إمامعلي أول اإل

ثنا عشر إثم يكون من بعده  ،ثنا عشر إماماً إفذلك  ،المستحفظ من آل محمد  د م
اسم كاسمي  ،له ثالثة أسامي، فليسلمها إلى ابنه أول المهديين فإذا حضرته الوفاة ،مهدياً 

 .( ) (وهو أول المؤمنين، واالسم الثالث المهدي ،حمدأو  اهللواسم أبي وهو عبد 

هم الذين يتولون اإلمامة من  Xقطعية على وجود ذرية لإلمام املهدي  داللةالدالة وهي 
 حبيث يصفه الرسول ، املهدويةن كان خروج املهدي األول أول ظهور الدعوة ، وإXبعده 

نني بالنسبة إىل الدعوة ي أطلق على أمري املؤموهو الوصف الذ، بأنه أول املؤمنني بالدعوة
 .، فكان أول املؤمنني بدعوة النيب األعظم حممد احملمدية

 :نه قالأعن سامل بن أيب اجلعد  احلسني بن املنادي يف كتاب املالحم أبوأخرجه  ما - 
ة أربع وهو دونه وهو صاحل، ملك املهدي إحدى وعشرين سنة، مث يكون آخر من بعده يكون)

  .( ) (وهو دونه وهو صاحل تسع سنني، مث يكون آخر من بعده، سنةعشر 
فهل من  ،اإلمام املهدي، ملا وصف احلديث بأنه صاحل لكنه دون فهي ال تعين الرجعة قطعا  

 .Xأمري املؤمنني احلسني أو ن اإلمام املهدي خري من أحد يقر بأ

ليتصلن  :احلرية فقال إىل Xملؤمنني خرج أمري ا): قال ،عن حبة العرين الوارد احلديث - 
حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين  -وأومأ بيده إىل الكوفة واحلرية  - هذه بهذه

الكوفة ليضيق  ن مسجدْل ؛Xله خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم  بالحيرة مسجداً 

                                                 

للوصية في  Xوقد تطرق أنصار اإلمام المهدي ، 37 ص 74ج: األنوار بحار، 70 ص: غيبة الطوسي - 
 .فراجع ،خاصإصداراتهم ببيان 

 .0 4ص: نجم الدين العسكريللشيخ  - المهدي الموعود المنتظر - 
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هذا  ويسع مسةجد الكوفة ،ؤمننييا أمري امل: قلت. عدالً  ثنا عشر إماماً إ، وليصلين فيه عليهم
رها وهذا ومسجدان تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغ: الذي تصف الناس يومئذ؟ قال

  .( ) (وأومأ بيده حنو هنر البصريني والغريني ،وهذا الجانب ، من هذا الجانبفي طرفي الكوفة
عشر  ثينيني اإلاملهديف و ، عبارة وبأوضحعلى وجه ااخصوص فالرواية يف خليفة املهدي 

 .أي تعسف يف فهمها ملن أراد احلقوالعبارة واضحة وال يوجد  ،عامةبصورة 
ابن رسول  يا: Xقلت للصادق جعفر بن حممد ): قال ،عن أيب بصري الوارد احلديث - 
فقال الصادق  .اً مهديثنا عشر ايكون بعد القائم  :قال أنه Xإين مسعت من أبيك  ،اهلل
X: ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون عشر إماماً  يثنا ، ولم يقلر مهدياً عش يثنا قال إنما ،

  .( ) (الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا
أن الدور األساسي للمهديني هو كشف بعض  منه يتضحو  .عدةورد هذا احلديث بطرق  وقد

من خالل املهدي األول، وذلك بإقامة  -أي احلقيقة  - سيتضحوهو ما  حقيقة األئمة 
من  حقيقةينكشف للناس لإلمام املهدي يف األرض  والتمكني التعةجيلوهبذا ، ة العدل اإلهليدول

 .( ) آل حممد 
ويف آل البيت ، يف األئمة  وردتاألول أن يكشف األسرار القرآنية الي  لمهديلالبد ف
س الذي يدعو الناالشخص  لكفذ. حىت ورد يف الروايات تسميته باحملاجج بالقرآن، عامة 

 ليثبت حقهم)الشخص الذي حياجج بالقرآن  ذلك هو( ومعرفة حقهم) ملواالة آل البيت 
 :ما مضمونه يقول فيه Xففي احلديث الوارد عن اإلمام الصادق ، هلذا فانتبه( من كتاب اهلل

  .(فيثبت حقنا من كتاب اهلل ،إال وحاجةجه بكتاب اهلل ا  فال يد  أحد ،واحملاجج بكتاب اهلل)

                                                 

: للكوراني - اإلمام المهدي معجم أحاديث، 473ص 7 ج: األنوار بحار، 37 ص 4ج: للشيخ الطوسي - التهذيب - 
 .4  ص 4ج
 .471ص: كمال الدين وتمام النعمة - 
  .(7  )سؤال رقم  4ج :مزيد المتشابهاتلراجع ل -4
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، ففي  والسفسطة واألصول الفارغ، ال من اللغو واجلدل و يثبت حقهم من كتاب اهللفه ن،إذ
 ،خرب رسول اهلل أبينكم، كما  ماكتاب اهلل خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يأيت بعدكم وحكم 

 .واحلمد هلل وحده
فاسألوه عن ) :توجيههم إىل املهدي األول بقوهلمب وهذا احلديث هو الذي عناه األئمة 

 .( ) (مثلهائم اْلمور التي يجيب فيها عظ
قلت ): ، قالX، عن أيب جعفر عن أيب اجلارودخر احلديث اآل وهذا املضمون ورد يف -5

: Xقال  بعده ؟ يءمن جي ون، فبأي شيء يعرفجعلت فداك، إذا مضى عاملكم أهل البيت: له
إال  ن صدفيهاوال يسأل عن شيء مما بي، بالهدى، واإلطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل

 .( ) (أجاب فيه
ومعرفة )ة الناس إىل املوالة احلق املهديني  يدعووهو كيف  ،يف احلديث سرا  آخرا   مث إن  

 .كما يف املثل املعروف( ال يعطيه فاقد الشيء) ـف ،أولياء من و، إال أن يكون ه(حقنا
ة آل ، وشيعن آل حممدمجعهم هم مأن ااخلق بفإ، يف احلديث( من شيعتنا)سبة لكلمة أما بالن

 .كان قريب من تلك املنزلة العظيمةومن    واألنبياءهم املرسلني  حممد
بْ َراِهيمَ ﴿ :عاىلقوله ت فيف  .( )﴾َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه إَلِ

ن كان األنبياء من وإ ،( ) (من شيعة علي): Xعن إبراهيم  Xاإلمام الصادق قال 
 هموالقسم اآلخر  Xبياء يندرجون يف شيعة علي من األن إن قسما  : ، أي مبعىن آخرشيعته
 .(ااخليل براهيمالتشيع إلك) Xاملندرجني يف شيعة علي ألنبياء لشيعة 
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وهم ، Xطالب  أيبهلم فخر التشيع احلق لعلي بن من بعده واملهديني املهديني  وأول
هبذا أوىل من اجلميع ، وهم Xعلي بن أيب طالب أوصياء و  أوصياء حممد بن عبد اهلل 

 .امعليهم سالم اهلل التالتشيع 
املهدي  اإلماميثه عن ديف ح Xطالب  أيبعلي بن اإلمام أمري املؤمنني ما ورد عن  -6
X: ( ... ًبهم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام، فخسف  بعث السفياني إلى المهدي جيشا

، رسل إليه بالبيعةعته وإال قتلناك، فيقد خرج المهدي فبايعه وادخل في طا: قالوا لخليفتهم
، وتدخل العرب والعجم وأهل يسير المهدي حتى ينزل بيت المقدس، وتنقل إليه الخزائنو 

، حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما روم وغيرهم في طاعته من غير قتالالحرب وال
على عاتقه ثمانية ، يحمل السيف بله رجل من أهل بيته بأهل المشرقويخرج ق، دونها

  .( ) (ل ويمثل، ويتوجه إلى بيت المقدس فال يبلغه حتى يموتأشهر، يقت
خيرج  Xمن أهل بيت اإلمام املهدي  رجال   واحلديث واضح وصريح كل الصراحة يف أن  

 .وش حبيث يتحرك لتحرير بيت املقدسميهد له سلطانه ويقود اجلي

من  مهدياً  ثنا عشرإ Xن منا بعد القائم إ) :Xالوارد عن اإلمام الصادق  احلديث -7
  .( )( Xولد الحسين 

القائم اإلمام  امثانية إذا استثنين Xن األئمة من ولد احلسني أل ؛وهي يف غري الرجعة قطعا  
X ،تسعة فاألئمة من ذرية احلسني ، ومعه الذي يتحدث عنه اإلمام الصادقX. 

يقولون  ،جل، خيدعوهم بالدهمخيد  الناس يف بيانات ملؤها الكذب وعدم الفولكن البعض 
بيه ومثال وخرُي تش ،ماذا يتكلم عن، و م ال يعرفون ما املراد من احلديث، وههذه الرواية يف الرجعة
  :هلم هو ما جاء بالقرآن
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ْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقوْ ﴿ ُلوا الت َّ ِم َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
بُوا ِبآياِت اللَِّه َواللَُّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ الَّ   .( )﴾ِذيَن َكذَّ

 .( )﴾يَا أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلهُ ﴿
، فليحرص كل وال يستفيدون منها( علوم آل حممد)فإذا كان هؤالء محري، حيملون الكنوز 

باب ضاللتهم ويدخلوه يف  اية أو من حيث االستغفال،الغو ه من حيث و إنسان أن ال يستحمر 
 .وهو يعلم أو ال يعلم

 إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً  ،يا أبا حمزة) :قال ،Xاإلمام الصادق  حديث -8
 .( ) (Xمن ولد الحسين 

 :تنوير
 .قطانهنما يتساإلذا ف، ض بني احلديث السابق وهذا احلديثهناك تعار  ن  إ :قائل ولرب

إال يف بعض احلاالت النادرة بالتساقط من األمور الي شرعت من العقل  القولإن  :ولوأق
 .أوالً هذا  ،من األمور املبتدعة وهبذا تكون، الي حددها األئمة 

الرواية األوىل  ن القائم يفإأما عن العدد ف، فال وجود للتعارض بني الروايتني إطالقا   :اً ثانيأما و 
ويف هذا الصدد ، املهدي األولخمصوصة بي هأما يف الرواية الثانية فو ، Xهو اإلمام املهدي 

  :يف كتاب املتشاهبات Xمحد احلسن أالسيد  يقول
 ،( ) (Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهديا  من ولد احلسني ) :قال ،Xوعن الصادق ]

يره ووصيه وأول بل هو وز ، Xبن احلسن اهذا القائم يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي حممد و 
ولده عشر مهديا  من  ثناإ Xألن بعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ؛املهديني من بعده
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ولده ثنا عشر مهديا  أحد عشر مهديا  من إلاوبعد أول هؤالء ، متسلسلني ذرية بعضها من بعض
على  نة اهللولع، وباطنا   واحلمد هلل وحده أوال  وآخرا  وظاهرا   .متسلسلني ذرية بعضها من بعض
ولعنة اهلل ، عداء آل حممد من األولني اآلخرينولعنة اهلل على أ، إبليس وجنده من األنس واجلن

ولعنة اهلل على ، Xولعنة اهلل على أعداء ولد اإلمام املهدي ، Xعلى أعداء اإلمام املهدي 
 .( ) [...Xأعداء أنصار األمام املهدي 

 .( ) (منا اثنا عشر مهدياً ) :أنه قال Xالصادق  عن أيب عبد اهلل زةأيب محما ورد عن  -9

 Xاملهدي  لإلمام دعاء   اوغريمه( رمحه اهلل)السيد ابن طاووس الشيخ الطوسي و  نقل -1 
، ورعيته وخاصته وعامته، وعدوه، للهم أعطه في نفسه وذريته وشيعتها): فقراته أحد ويف

 .( ) (... ، وتسر به نفسهوجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه
القرآن الكرمي وأكدته أكده ما  وهذا. واحد ذرية، ومن متسلسلة تأيت ةاإلمام واملعلوم أن  

 .علينا كالم السيد يف املتشاهبات ، ومر( )﴾ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ  بَ ْعُضَها ُذرِّيَّةً ﴿ الروايات

اإلمام عن  ،بد الرمحنيونس بن ععن  ماهيالكفعمي يف مصباحالطوسي و روى الشيخ  -  
 اللهم ادفع عن وليك) :هبذا الدعاء Xبالدعاء لصاحب األمر  هأنه كان يأمر  ،Xالرضا 
 .(5) (... على والة عهده واْلئمة من بعده اللهم صلِّ ...  يصل أنإىل  ...

الذين قتلوا  أصحابهفي  Xويقبل الحسين ) :لاق ،Xالصادق اإلمام  عنورد و  -  
الخاتم  Xفيدفع إليه القائم  ،Xكما بعثوا مع موسى بن عمران   نبياً معه ومعه سبعون 

 .X) (6)غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته  يليهو الذي  Xفيكون الحسين 
  .(7) (X من ولد الحسين ثنى عشر مهدياً إ Xمنا بعد القائم  إن) :وعنه -  
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شخصية تقابل اإلمام  فتكون له حد املهدينيهو أاملراد باحلسني هنا  نأومن املقطو  به 
وال نستطيع  .أو لرمبا القتل جعلنا اهلل فداء آلل حممد احلسني ة مسواء يف ظال Xاحلسني 

فأوالد  ،يكون هو اإلمام احلسني بنفسه أنن تكملة احلديث متنع من أل ؛أن تأخذ بظاهر احلديث
ثنا عشر إذين من صلبه هم ال إنواحلديث يذكر  Xاإلمام احلسني تسعة مع اإلمام املهدي 

 .فانتبه ،ا  مهدي

 :فيه يقولون والذي X املنتظر املهدي اإلمام حق يف  عنهم الوارد والدعاء -  
 ما لهم وتمم وانصرهم، ،آجالهم في وزد ،آمالهم وبلغهم عهوده، والة على وصلِّ  اللهم)

 آبائه على وصل ،أنصاراً  دينك وعلى أعواناً  لهم واجعلنا دينك، أمر من إليهم أسندت
 ،أمرك ووالة علمك، وخزان كلماتك، معادن فإنهم اللهم. الراشدين اْلئمة الطاهرين،

 وأوالد وصفوتك أوليائك، وسالئل وأوليائك، خلقك، من وخيرتك عبادك، من وخالصتك
  .( ) (أجمعين عليهم وبركاتك ورحمتك صلواتك أصفيائك،
  األطهار األئمة بني الفصل يفاملتقدمة كاألحاديث  الصراحة كل صريح احلديث وهذا
 . األبرار واملهديني

 ضبط أن بعد، Xوما ورد فيها من حاكمية أبناء اإلمام املهدي  ااخضراء اجلزيرة قصة -5 
على منكري  احلاسم الرد) املوسوم كتابه يف ووثاقتها مصادرها( اهلل حفظه) العقيلي ناظم الشيخ

 .ومتعنفراجع الكتاب ، (ذرية القائم

روايات ومن ، عند ااخاصة والعامة الوروده اإلنكارهاملهديني مما ال سبيل  وأحاديث -6 
 :أنه قال عن رسول اهلل  ،عبد اهلل بن عمر عنرواية حيىي بن السالم أبناء العامة نأخذ 

مة أ، ثم يكون بعدهم الجابر الذي يجبر اهلل به وا فيوشك أيام الجبارين أن تنقطعابشر )
 .( ) (مهديني أئمةمث عدد ، مهدي، ثم المنصورال  محمد
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  .( )(ثنا عشر مهدياً إمنا ثم يكون بعده يقوم القائم ) :قال Xاإلمام السةجاد وعن  -7 
وال تريف عن ، أي تعسف يف الفهم أو إضالل للناسواحلديث واضح وصريح وال حيتاج إىل 

بُُه اللَُّه اْلَعَذاَب اْْلَْكبَ رَ ف َ #  ِإالَّ َمْن تَ َولَّى وََكَفرَ ﴿ .جادة الصواب  .( )﴾يُ َعذِّ

والي نقلها لنا  X املهدي اإلمام زلمن يف كانت الي املرأة عن الوارد الدعاء يف -8 
وفاطمة  ،وعلي المرتضى ،على محمد المصطفى اللهم صل )... :فيه وردو  الطوسي الشيخ

وأعالم  ،مصابيح الدجى اءاْلوصي وجميع ،والحسين المصفى ،والحسن الرضا ،الزهراء
وليك وصل على  .والصراط المستقيم ،والحبل المتين ،والعروة الوثقى ،ومنار التقى ،الهدى

أقصى آمالهم  وبلغهم ،وزد في آجالهم ،، ومد في أعمارهمووالة عهده واْلئمة من ولده
 .( ) (نك على كل شيء قديرإدنيا وديناً وآخره 

مسجد السهلة بأهله  في Xنزول القائم  ني أرىكأ) :Xل اإلمام الصادق و ق -9 
 . ( ) (وعياله

 :ن تكملة الرواية تقولأل ؛Xاملهدي ما قبل قيام اإلمام القائم عن فرتة والرواية هنا تتكلم 
وله بأهله وعياله يف مسةجد ، فتصف نز (ثم إذا قام قائمنا انتقم هلل ولرسوله ولنا أجمعين)

أن البد ( أو قل املهدي األول واملهديني)ليفة املهدي ن خأوقد علمت فيما مضى . السهلة
 .أو بآخر بأسلوب  ، فالرواية هنا تتكلم عن املهديني يكونوا من ذرية اإلمام القائم

واهلل ليملكن : يقول Xالباقر مسعت أبا جعفر ): قال ،عن جابراحلديث الوارد  -1 
فمىت ذلك ؟ : قلت: قال .د تسعاً ، ويزدابيت اْلرض بعد موته ثالثمائة سنةرجل منا أهل ال

تسع عشرة : القائم يف عامله حىت ميوت ؟ قال وكم يقوم: قلت: ، قالبعد موت القائم: قال
 .(5) (خمسين سنة ،نعم: فيكون بعد موته هرج ؟ قال :قلت قال .، من يوم قيامه إلى موتهسنة
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يف شيء من ر تستم X األمور بعد اإلمام املهدي أن  واحلديث هنا واضح وصريح يف 
اإلمام  إنبينما الرواية الي ختص الرجعة تقول ، االستقرار التام ملدة مخسني سنة مداالضطراب وع

 أربعونوالذي خيرج عليه احلسني بن علي يكون اهلرج واملرج بينهما  (املهديني)الثاين عشر من 
 .( ) احلديث كما يفيوما   

 فيها) :الكوفة ذكر يف قاال X اهلل بدع وأيب جعفر أيب عن احلضرمي، عن جاءما  -  
 يكون وفيها اهلل، عدل يظهر ومنها فيه، صلى وقد إال نبياً  اهلل يبعث لم الذي سهيل مسجد

  .( ) (والصالحين واْلوصياء النبيين منازل وهي بعده، من والقوام قائمه
 من والقوام قائمه نيكو  وفيها اهلل، عدل يظهر ومنها) :عبارة اإلمام إىلفانتبه عزيزي القارئ 

 !أتتاج إىل توضيح أكثر من هذا  ومتعن فيها( بعده
 بل، هبم حياسب الذين اجلبار حةجج( املهدينيأي )إهنم  بل، فحسب هذا ليس -  
 وثاين، األئمة يف احلساب أول والرسول اهلل معرفة فبعد كلمتهم، وأعلن بايعهم مبن وحياسب
 يقومون الذين يف احلساب وثالث، > اهلل نور من خلقوا الذين( املهديني) القوام يف احلساب
، م كما مر علينا يف احلديث السابقأو قل القوام بأمر القوا X حممد آلمهدي  دعوة بنشر

هذا و  ،ومن شاكلهم وسار على درهبم(    ) هم الـو  وهؤالء الذين ينشرون دعوة املهديني 
 عشرة عبادي على افترضتُ  :8 اهلل قال) :قال ،X اهلل عبد أيب عنالقدسي  ديثاحل

 معرفة :والثانية .معرفتي :أولها، جناني وأبحتهم ملكوتي، أسكنتهم عرفوها إذا فرائض
 على الحجج وأنهم أوليائي معرفة: والثالثة .له والتصديق به واإلقرار خلقي إلى رسولي

 خلقي، وبين ينيب فيما العلم وهم عاداني، فقد عاداهم ومن واالني فقد واالهم من ،يخلق
 أقيموا الذين اْلشخاص معرفة: والرابعة .عذابي عليه وضاعفت ناري، أصليته أنكرهم ومن

 ... لهم والتصديق بفضلهم القوام معرفة: والخامسة .قسطي قوام وهم قدسي، ضياء من
 والتصديق أمري قبول: والسابعة .وأعوانه ذاته من كان وما إبليس عدوي معرفة: السادسة

                                                 

 .417ص  ج: لشيخ المفيدل -اإلرشاد  - 
 .3 7ص 4ج(: اإلسالمية)وسائل الشيعة  - 
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 عنهم، والقبول صفوتي أهل تعظيم: والتاسعة .أوليائي وسر سري كتمان: والثامنة .لرسلي
 في خوهأو  هو يكون أن :والعاشرة .منهم الشرح يخرج حتى فيه، اختلفتم فيما إليهم والرد

اْلكبر  الفزع من وآمنتهم ملكوتي، أدخلتهم كذلك كانوا فإذا سواء، شرعاً  والدنيا الدين
 .( ) (عليين في عندي وكانوا

حبواريته مع  صبغاحلديث الوارد عن األباملهدي األول ككان خمتصا  ومن األحاديث ما   -  
 يف ينكت مفكرا   فوجدته يوم ذات X عليا   املؤمنني أمري أتيت): قال Xأمري املؤمنني 

 ترغب ما واهلل ال :فقال ؟ فيها منك أرغبة األرض يف تنكت ،املؤمنني أمري يا: فقلت األرض،
 من عشر الحادي ظهر من يكون مولود في فكري ولكن قط ساعة الدنيا في وال فيها

له غيبة  يكون ،وجوراً  ظلماً  ملئت كما وعدالً  قسطاً  يمالها الذي المهدي هو ولدي،
وكم تكون احلرية  ،يا أمري املؤمنني: فقلت. ضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، توحيرة

نعم، كما : ؟ قال وإن هذا لكائن: ، فقلتو ستة أشهر أو ست سنينستة أيام أ: والغيبة؟ قال
 .( ) (، وأنى لك بهذا اْلمر يا أصبغ؟ أولئك خيار هذه اْلمة مع أبرار هذه العترةأنه مخلوق

هو  هظهر املهدي والذي يكون من  اإلمامهو  Xاملؤمنني  أمريولد فاحلادي عشر من 
 .أو ستة سنني أشهرواحدة ومدهتا ستة أيام أو ستة وهو الذي تكون له غيبة  X األولاملهدي 

 املهديني شأن يف املعظم شعبان من الثالث دعاء يف X العسكري اإلمام عن ورد ما -  
 حيث، Xبعده  ااخلق على احلةججأهنم  Xيقر اإلمام ، و X املهدياإلمام  بعدمن  
: Xه كيلهو و و  اهلمداين العالء نب القاسم يبألقاهلا بكلمة لإلمام العسكري  الدعاء هذا يف ورد
 :الدعاء هبذا فيه واد  فصمه شعبان من خلون لثالث ااخميس يوم ولد X احلسني موالنا نإ)

 نسله من اْلئمة أن قتله من المعوض ،الكرة يوم بالنصرة الممدود اْلسرة، وسيد ...

                                                 

 .73 ص 7ج :ة البحار، مستدرك سفين9ص: ، التمحيص4 ص 77ج :األنوار بحار - 
دالئل والطبري في ، 79ص: ته، والنعماني في غيب77 ص: ، والطوسي في غيبته441ص  ج: في الكافي لكلينيا - 

المهدي والمهديين في )القول كتاب  ليفصتكفل توقد ، 1  ص  7ج: األنوار بحارالمجلسي في و، 9 7ص: اإلمامة
 .فراجع( القرآن والسنة
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 يدركوا حتى وغيبته، مقائمه بعد عترته من واْلوصياء أوبته، في معه والفوز تربته في والشفاء
  .( ) (أنصار خير ويكونوا، الجبار ويرضوا ،الثأر ويثأروا اْلوتار،

أحد يف بيان صادر من )حدهم الدجل بصورة علنية على الناس ومن العةجيب أن ميارس أ
ال فاجلميع إو  يليق إال باألئمة  وهو لقب ال، مبرجع ديننفسه  ييسمالذين يدعون القيادة و 

ممارسة أي ، الدينية وتوجيه الناس إىل الباطلادعاء القيادة فانتبه هلذه املفارقة . م ناقل حلديثه
 بعد)، وذلك بعد أن حيذف فقرة يف الرجعة: يقول فيه إن هذه الرواية( الدين الدجل باسم

 (.وغيبته قائمهم
 .قبة للمتقنيمنقلب ينقلبون والعا وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي ،نا هلل وإنا إليه راجعونفإ

 ال الذي X، وهو على وجه ااخصوص X عشر الثاين املهدي شأن يفما ورد  -5 
روى الشيخ  حيث ،الرجعة يف Xبن علي  احلسنياإلمام  خيرج وعليه، ذرية وال له صلب

دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا ) :قال ،الفضل بن شعبان النيسابوري يف غيبته
X ين مسعت جدك جعفر بن حممد إ :فقال له. نعم :قالام ؟ أنت إم :قال لهفX قول ال ي

ليس هكذا قال جعفر ! أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ :فقال .يكون اإلمام إال وله عقب
X،  إنما قال جعفرX  إال اإلمام الذي يخرج عليه له عقبال يكون اإلمام إال و ،

لت فداك هكذا مسعت جدك قت جعصد :فقال له. فإنه ال عقب له Xالحسين بن علي 
  .( ) (يقول

 فقد ثبت عند من طالع حديث أهل البيت  ،وهذا اإلمام هو غري اإلمام املهدي قطعا  
وقد أثبتها غري واحد من الباحثني وقد جاء الشيخ  ،(روحي فداه)وجود الذرية لإلمام املهدي 

لرد احلاسم على منكري ذرية ا) يف كتابه املوسوم اإلشكالحبل هذا ( حفظه اهلل)ناظم العقيلي 

                                                 

: للسيد أبن طاووس - ، اإلقبال734ص: للكفعمي - المصباح، 7 1ص: لشيخ الطوسيل - مصباح المتهجد - 
 .93ص 74ج: األنوار بحار، 719ص
 .3  ص: غيبة الطوسي - 
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ن هذا اإلمام هو احلةجة الرابع ألينتج  ،Xوهو من إصدارات أنصار اإلمام املهدي  (القائم
 .حممد  أمةيف ( آل حممد)من والعشرين 

 أهل من القائم اإلمام مضى إذا: X جعفر أليب قلت) :القاجلارود  عن أيبما ورد  -6 
 له محمد آل وإقرار واإلطراق بالهدى: قال ؟ هبعد ء جيي من يعرف ء شي فبأي البيت

  .( ) (أجاب إال صدفيها بين ء شي عن يسأل وال، بالفضل
والداللة عليه هي إقرار  ،Xألهنا فيمن خيلف اإلمام املهدي  وهي قطعا  يف غري الرجعة؛

 .بذكرهعليه  األئمة 

ضر خ ،مقبالت كأني برايات من مصر) :بقوله Xاحلديث الصادر عن أيب احلسن  -7 
 .( ) (فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات، مصبغات، حتى تأتي الشامات

، فهو الذي بال خالف عند اجلميع Xوصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي : أقول
 .، وابنه هو أول املهدينياجتمعت له وصية مجيع األئمة 

[ من]واملنصور و  قد كان للمهدي فيما) :اهلل عبد يقول ،رسول اهلل  عن ورد وما -8 
ينةجز اهلل هلم ما وعدهم يف كتابه، وعلى لسان رسوله و  كان بعدمها ويكون كذلك أئمة مهديون

 .( ) (حبوله وقوته

: أنه قال  اهلل رسول أبو احلارث عن لنا ينقلها الي الرواية كله هذا جانب ىلإو  -9 
 .( ) (يكون المهدي وسبعة من بعده من ولده كلهم صالح لم ير مثلهم)

 انتهاء ذلك يعين ال X القائم اإلمام بعد من سبعة سيكون نهأ تدد حينما والرواية :أقول
حدوث أي  دون خالفتهميف  السبعةهديني امل هؤالء مع األمورمتر  لرمبا بل، العدد هبذا املهديني

 توقف حينما  األئمة تاريخ يف علينا مر كما،  على ااخط العام للتشيع والوالية تؤثر كبرية فتنة
                                                 

 .49 ص 47ج: األنوار ، بحار00 ص  ج: للصدوق - ، الخصال 3 ص: غيبة النعماني - 
 - ، الصراط المستقيم77 ص 3ج :Xي معجم أحاديث اإلمام المهد ،477ص  ج :لشيخ المفيدل - اإلرشاد - 

 .70 ص  ج :للعاملي
 .300ص 4ج :للقاضي النعمان المغربي -األخبار شرح  -4
 .3ص 4ج :شرح األخبار -3
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علي بن أيب محزة ) التشيع مذهب كبار أحد قادها اليالواقفة  ةرقفابع فخرجت الس عندالشيعة 
 .(البطائين

قة كلها يف النار  فر نيإىل ثالثة وسبع الروايات الي أشارت بافرتاق األمة بعد النيب  -1 
، ملعرفة الفرقة الناجيةد الفيصل ، وهو احل، هي تقطع بوجود املهدي األولةإال فرقة واحد

 ؟على كم افترقتم) :يقول لرأس اليهود ،Xعن علي يف أماليه  الطوسي الشيخ أوردهواحلديث 
 :، مث أقبل على الناس فقالكذبت يا أخا اليهود :Xفقال علي . على كذا وكذا فرقة :فقال

جيل بإنجيلهم، واهلل لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل اإلن
أيها الناس، افترقت اليهود على إحدى . وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم

سبعين فرقة، سبعون منها في النار، وواحدة ناجية في الجنة، وهي التي اتبعت يوشع بن و 
، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعين في Xنون وصي موسى 

، وستفترق هذه اْلمة Xوواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى  النار،
على ثالث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وفرقة في الجنة، وهي التي اتبعت 

ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين   :وضرب بيده على صدره، مث قال .وصي محمد 
ثنتا عشرة في إها في الجنة وهم النمط اْلوسط، و واحدة من ،كلها تنتحل مودتي وحبي

  .( ) (النار
وهي سنة من سنن اهلل )، (الوصي: )الفرقة الناجية يف األمم أمجع هوفاحلد الفيصل يف متييز 

 :لع التقسيم  يف الرواية، فلنطا(تعاىل يف األمم
 .، واحدة مقتدية بالوصي ناجيةفرقة  7: مة موسىأ

 .حدة مقتدية بالوصي ناجية، وافرقة  7: مة عيسىأ
 .، واحدة مقتدية بالوصي ناجيةفرقة  7: مة حممدأ

                                                 

 .3 7 – 4 7ص: للطوسي المجلس الثامن عشر  - مالياأل - 
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تفترق و  ،ال واحدةسبعين فرقة كلها هالكة إستفترق هذه اْلمة على ثالث و )
فرسب يف علي ستون فرقة  ،Xفالفرقة الواحدة هي الي متسكت بوالية الوصي  .( )(الواحدة

ثالثة عشر فرقة كلها )مة حممد أواملتبقي لدينا من . السابقة كما هو احلال يف األمم( أبناء العامة)
واملؤمنون به هم الفائزون  X، وهو اإلمام احلسن ، مث متر األمة باالبتالء الثاين(تنتحل مودتنا

، ومع احلسني يكونون أحد عشر فرقة ثىن عشر فرقة ناجيةإفتبقى لدينا ومن ختلف عنه هلك 
سب فيه فرق يف عصر فترت  Xإىل أن نصل لإلمام املهدي   وهكذا يف بقية األئمة ،ناجية

قبل قيام دولة العدل  البد من خلوص فرقة واحدة الغيبة الكربى، فيتبقى لدينا فرقتني ناجيتني،
دي قبل قيام البد من خروج وصي اإلمام امله أخرىوبعبارة  ،بل قيام اإلمام املهدياإلهلي أي ق

هي من تصل إىل ، و (فرقة واحدة من الثالث والسبعني هي)الناجية  ن الفرقةأل ؛دولة العدل اإلهلي
 .ل حممد دولة العدل اإلهلي، وتكون متمسكة مبحمد وآ

، وهذا ما Xفالبد أن يبتلي اهلل الناس بوصي اإلمام املهدي قبل قيام اإلمام املهدي  ،نإذ
افترقت اليهود على ) : فرقةنيمة موسى إىل إحدى وسبعأم يفسر لنا احلديث السابق حيث قسَ 

هي التي اتبعت ين فرقة، سبعون منها في النار، وواحدة ناجية في الجنة، و سبعإحدى و 
 Xهو هارون  Xن الوصي األول من أوصياء موسى وذلك أل .(يوشع بن نون وصي موسى

( 61) هلم الـ مضافا  )حد عشر وصي فكان االختبار يف أ Xن هارون تويف يف حياة موسى أإال 
 X، أما يف أمة عيسى فتكون الفرق إحدى وسبعون فرقة( ةة غري الداخلة بالوالية اإلهليفرق

النصارى  افترقت) :لذا ،دد الفرق اثنان وسبعون فرقةثىن عشر وصي فيكون عإفاألوصياء هم 
وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت ، إحدى وسبعين في النار، على اثنتين وسبعين فرقة

 ...(.Xشمعون وصي عيسى 
 : بعد التنبيههذا بنّي  واحلق إن  

                                                 

 . 0 ص  ج: الصراط المستقيم  - 
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وستفترق هذه ) :ن االفرتاق سيقع يف األمةأأمري املؤمنني يشري إىل  ن  أفمن احلديث يتضح 
أي مل يقع  ،(اْلمة على ثالث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وفرقة في الجنة

 .Xلي بن أيب طالب وسلب حق ع ، واحلديث وقع بعد استشهاد رسول اهلل بعد
: أخرى وهي إشارة، ويف احلديث ة على والية علي كما يتوهم البعضاملسألة غري مقتصر  ،نإذ

مة أوهي خري  ،(واحدة يف اجلنة وهم النمط األوسط)هي  مة حممد أإن األمة الناجية من 
ن حلقهم من ، ومالثالث مئة وثالث عشر X أخرجت للناس، وهم أنصار اإلمام املهدي

، أما سبب تسميتهم هبذه التسمية إليه األحاديث ت، وهذا ما أشار (العشرة آالف)حللقة ا
فتةجده يف أوضح بيان وتفصيل من السيد وصي ورسول اإلمام املهدي منصور ( النمط األوسط)

 .( ) (املتشاهبات)آل حممد يف 

ثنا إليها لن تهلك هذه اْلمة حتى ي) :أنه قال النيب  عنبالل بن فروة  ورواية -  
، يملك عشر خليفة كلهم من أهل النبي، كلهم يعمل بالحق، ودين الهدى، منهم رجالن

  .( ) (، واآلخر ثالثين سنةأحدهما أربعين سنة
 اهلل توىف وقد ثالثني، واآلخر سنة أربعني منهم واحد ميلك الذي عشر ثيناإل هؤالء فمن
 ،سننيستة  خالفته تتةجاوز مل والي، X املؤمنني أمريإال  منهم أحد ميلك ومل X األئمة
ومل يقل إن عدد األئمة أو ( ميلك) :انتبه ملا قبلها حيث قال مث . السنني بعشرات فكيف

 .هاألئمة عددهم أو ما شاب
 ليلة عن سائل سألهبعد أن  X له حديث يف املهديني X املؤمنني أمري ذكر وقد -  
 ومعه  محمد اهلل بعث لما فإنه .( )﴾َمالِئَكةُ الْ  تنَ زَّلُ ﴿ :قوله وأما) :X فقال. القدر

 على فعرضه عشر ثنياإل أسامي فيه أبيض رق فيه ،باباً  عشر ثناإ له أبيض در من تابوت
: قال ؟ املؤمنني أمري يا هم ومن: قال. أنوار وهم لهم الحق أن ربه عن وأمره  اهلل رسول

                                                 

 .(71 )سؤال رقم  3ج: (المتشابهات) Xأسرار اإلمام المهدي  - 
 .300ص 4ج: شرح األخبار - 
 .3: القدر -4
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 وموسى محمد بن وجعفر علي بن ومحمد الحسين بن وعلي والحسين الحسن وأوالدي أنا
 بن ومحمد علي بن والحسن محمد بن وعلي علي بن ومحمد موسى بن وعلي جعفر بن

 المقرون ،وشيعتنا أتباعنا وبعدهم أجمعين، عليهم اهلل صلوات الزمان صاحب الحسن
 .( ) (أعدائنا لوالية المنكرون ،بواليتنا
 الكثري هذا ويف، خاصة البيت آل على القدر ليلة يف الروح نزول نأ القارئ عزيزي تنسى وال

ِإنَّا ﴿ خاصموا بسورة ،يا معشر الشيعة) :Xالباقر ومنها ما أورده اإلمام  األحاديث من
َلِة اْلَقْدرِ  اهلل إنها لحجة اهلل تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول  فو. تفلحوا ﴾أَنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

بـ يا معشر الشيعة خاصموا  .لغاية علمنا يا معشر الشيعة إنهاو ، وإنها لسيدة دينكم ،اهلل 
 .( ) (...فإنها لوالة اْلمر خاصة بعد رسول اهلل  ﴾َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ #  حم﴿

كما يف  خاصة جاحلةج على إال زلنتت أن صحت الف مضاهنا، يف لبهاليطفاالستزادة  أرادومن 
 احلديث من واضح وهذا ،(...د رسول اهلل لوالة اْلمر خاصة بع فإنها) :احلديث السابق

 -اإلميانب مرات عاشر بلغ الذيو وه - مثال   X احملمدي فسلمان، ومن أحاديث كثرية نفسه
 احلةجج يف فهي، ذلك على احلديث نص كما عليه زلنتت ال، (البيت آل امن: )يف مرتبة كانحىت  
 .( ) وآخرا   أوال   هلل واحلمد خاصة ااخلق على

وليس في الرايات راية ) :Xومنها رواية اإلمام الباقر  ،يات الواردة يف اليماينالروا -  
م ، فإذا خرج اليماني حر ْلنه يدعو إلى صاحبكم ؛اية اليماني، هي راية هدىأهدى من ر 

ي فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال ، وإذا خرج اليمانبيع السالح على الناس وكل مسلم
ْلنه يدعو إلى الحق وإلى  ؛ليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل الناريحل لمسلم أن يلتوي ع

  .( ) (طريق مستقيم

                                                 

حمد لسيد أ، ل ج( العجل)، وللمزيد اقرأ كتاب  0 ص  ج: للشيخ اليزدي -م الناصب في إثبات الحجة الغائب إلزا - 
 .لتتضح الصورة أكثر Xالحسن 

 . 7ص 7 ج :بحار األنوار - 
، وهذا المعنى مذكور في (المتشابهات)عليك بكتاب  (در، وليلة القالخلق، والحجة)لوقوف على سر هذه الحقائق ل -4

 . فراجع ،(م من شيعتناولكنهم قو)حديث اإلمام الصادق 
  .73 ص: لنعمانيغيبة ا -3
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هلل على خلقة معصوم منصوص نه صاحب والية إهلية وحةجة من حةجج اأوالرواية تعين 
 .( ) يف بيان حول سؤال عن اليماين Xمحد احلسن السيد أكان من ، وتفصيل القول  العصمة

قيام دولة قبل  Xمن أهل بيت اإلمام املهدي ج املهدي يف خرو واحلديث الوارد  -  
يكون بين المهدي وبين الروم هدنة، ثم يهلك ) :دياملهاإلمام  العدل اإلهلي وقبل دولة

سطين فيثورون ل، ثم يسل سيفه على أهل ف، ثم يلي رجل من أهل بيته يعدل قليالً المهدي
 .( ) (بعدل المهدي، فيمكث فيهم شهرين يعدل اْلردن، فيستغيث بأهل به

من شهر  كرر في ليلة ثالث وعشرين )...: قوهلم الصادقني  عن وقد ورد -5 
، في دهرك ، والشهر كله وكيف أمكنك ومتى حضرك، وعلى كل حالوقاعداً  رمضان قائماً 

، كن لوليك القائم بأمرك اللهم :تقول بعد تمجيد اهلل تعالى والصالة على النبي وآله 
في هذه الساعة وفي   ن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم،محمد بن الحس

وتمتعه  ،حتى تسكنه أرضك طوعاً  ،ومؤيداً  ودليالً  ناصراً و  وقائداً  وحافظاً  كل ساعة، ولياً 
 .( ) (، وتجعله وذريته من اْلئمة الوارثينوعرضاً  فيها طوالً 
تعارض  الف ،(من اْلئمة الوارثين وتجعله وذريته) :اإلمام ملقولة القارئ عزيزي وانتبه

 عنهم واملتأخر مارق هلم املتقدم نإف، اهلالكني من فتكون  البيت آل تضادحكمهم وال 
 .الحق هلم والالزم زاهق

لة االختبار بالوصي هي االمتحان احلقيقي الذي عرب إن مسأ :وبعد هذا كله حنب أن نقول
َتَحَم اْلَعَقَبةَ ﴿ :فقال ،(العقبة)عنها القرآن الكرمي بأهنا   :وقال فيها آل البيت  ،( )﴾َفال اق ْ

ألول والثاين فقد كانت ثقيلة جدا  على ا ،وهي ثقيلة على من أنكر حقهم (5) (نحن العقبة)
بعد كل ما ورد فيه من رسول اهلل  والفائز بالسبق بعد حممد  فأنكروا أول األئمة والوصي األول

                                                 

 (.33 )سؤال رقم  3ج: اب المتشابهاتتضمن ك طبعثم  (بيان) ـوقد نشره األنصار ك - 
 .471ص  ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  - 
 .وأغلب كتب األدعية ،439ص 39ج: واراألن بحار -4
 .  : البلد -3
 . 1 ص 3 ج: بحار األنوار -7
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: فرتى كاظم احلائري وقد سألته شخصيا  عن املهديني فقال ،ر ةُ واليوم أُعيدت فينا تلك الك   ،
مرسلة أو ولكنه عاد واعتمد على رواية . شبكة االنرتنيتوجوابه موجود على ، مل يثبت ذلك

بل مل ميس ، منهاقصود املليته فهم  وهي رواية السمري ويا، ضعيفة على أحسن األحوال
قراءة ) :مستقل بعنوانالقول فيها يف كتاب  لتوقد فص  . وباطن املعىن عن املعىن فضال   ،األلفاظ

 .(جديدة يف رواية السمري
. رواية واحدة غري مستقر الفهم هلايذر ما يربو على أربعني رواية ويأخذ ب ،سبحان اهلل
نه التقى باإلمام أو أدم كل من يقول الهدر أو التكذيب  يفي هذا ومن شاكله ،وسبحان اهلل

الذي ( حممد ذو النفس الزكية)وهو هبذا يكون أول من أفىت بقتل  ،Xمام مرسل من قبل اإل
فاحلمد هلل الذي أخزى أعداء أولياءه باجلهل  ،نه يرسل من اإلمام املهديأثبت عند اجلميع 

جبان، ( رمحه اهلل)ن السيد الصدر ، وعلى لساياة الدنيا ومن ااخزي أن يقال لهوااخزي يف احل
 .شد العذابأقيامة يردون إىل وم الوي. جبان، جبان

فإذا كان الزرقاوي ينكر والية علي بن أيب طالب ويفي بقتل الشيعة فهذا احلائري قد أنكر 
 .(املهديني األبرار)شيعة األئمة  املهديني رغم ما ورد فيهم ويفي بقتل

وحده فاحلمد هلل . ليه بعد الفتوى فأنكر صدورها منهملا وصل األنصار إ واألعةجب من هذا
وحده وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده، فله امللك، وله احلمد، حييي ومييت، 

 .تصى ال الينعامه أبالءه و  على هلل واحلمد .ومييت وحييي وهو حي ال ميوت
، له األئمة واملهديني الطيبني الطاهرينلق أمجعني حممد وآشرف ااخوالصالة والسالم على أ

إىل قيام يوم  ة على أعداءهم أمجعني وخمريب شرائعهم واملنكري حقهم من بدء ااخليقةواللعنة الدائم
 .الدين

ن مقتصرين عليه وإال فإ، أثبتنا يف هذه العةجالة هذا العدد من روايات األئمة األطهار 
 .وبكثرة كاثرةاألحاديث موجودة 
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ماهلم، وبني الصراحة وصفاهتم وسريهتم وأع إن األحاديث حول موضو  املهديني  :واحلق
وأما ، ملن طلب احلق الكفايةولكن يف هذا . أثبتناهمقتصرة على ما  وغري كثرية جدا    والتلميح

 .إجلام له ركصاحب الباطل ففي ما ُذ 
 عنه قولانتبه إىل ذلك وأشار إليه ب( اهلل رمحه) الصدر حممد السيد إن حىت ،كثريةالروايات  و 

ومنها ما . ( ) (... بعيد حد إىل متشابه مدلول وذات ومتعاضدة ةمتكثر  أهنا: )املهديني أحاديث
 .هدي واملهديني يف القرآن والسنةيقرب الثالث عشر رواية أخرى يف كتاب امل

 :قو أو ي اخلتام 
 الباقر يسميهم مهديني اإلمامفحواه إن  ،إشكال خوةاإلقد خيطر يف البال أو يف ذهن أحد 

يسميهم  Xواإلمام الصادق  ،X املؤمنني أمري وحديث هيف وصيت متبعا  بذلك الرسول 
ثني الم يقل ) :يب بصرياألئمة ويقول أل لقب عليهم باملهديني دون األئمة بل ويرفض أن يطلق

، إن منزلة اإلمامة ختتلف عن منزلة اهلداية وقطعا   ،(عشر مهدياً  يثناوإنما قال  ،عشر إماماً 
كما ورد ذلك  ،يطلقون عليهم تسمية األئمة أهنم ولكننا نطالع يف أحاديث أخرى عنهم 

وهو ، (بعده من اْلئمة) و ،(واْلئمة من ولده) :بقوله يف الدعاء Xالرضا  اإلماميف حديث 
فما هو املخرج  ،(عدالً  عشر إماماً  اثنإليصلين فيه ) :قوله السابق Xما ورد عن أمري املؤمنني 

، باألئمة X املهدياإلمام  تسمية خلفاء فتارة يرفض أهل البيت  ؟ من هذا اإلشكال
 يف فكيف نسري ،شيعتنا، وتارة أخرى يسموهنم أئمة من قوم املهديني أو لقب عليهم ويطلقون

 ، وبأي قول نأخذ ؟هذا
ةجج املهديني من أبناء هما ميكن تسمية احليكلب، و كال اللفظني صحيحإن  : واجلواب على هذا

ال ف نك إن قرنت املهديني باألئمة إمعني، ف اظ  حلِ    إزاء و لكن كل لفظ موض ،Xالقائم 
 ،، بل البد من استدارة فلك جنوم احلةجية من األئمة إىل املهدينيجيوز عند ذلك تسميتهم باألئمة

من بعده أو فهم أئمة  ،(ولده من واْلئمة)أو  ،(بعده من واْلئمة) :Xملهدي ا اإلمام عرب لذا

                                                 

 .733ص: لسيد محمد الصدرل - تاريخ ما بعد الظهور - 
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، أما حينما تنظر غري تامة إذا قرنت مع إمامة األئمة  ن إمامتهمأل ؛من ولده ال قبل ذلك
 ،عند ذلك ميكن إطالق لفظ األئمة  املهديني نظرة جتريدية وبعيدا  عن األئمة  إىل

نه يف ذلك اليوم ستشرق إ، لذا فمامة انتقل إىل املهدينين نور اإلأوهو  ،وذلك لسبب بسيط
 القارئ عزيزي فعليك. يطول املقام هذا يف موالكال ،Xبعد أبيهم  األرض بنور رهبا هبم 

 .( ) (املتشاهبات) وبالتحديد X املهدي اإلمام أسرار كتاب ثنايا يف بالتدقيق
 .واحلمد هلل وحده وحده وحده
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