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 اإلهداء
 ... إىل سيدي وموالي

 وابن فاطمة الكربى..  وابن خدجية الغراء .. وابن علي املرتضى .. إىل ابن النيب املصطفى
 ...إىل بقية اهلل 

 ... عد لقطع دابر الظلمةإىل امل
 ... إىل املنتظر إلقامة األمت والعوج

 ... إىل املرجتى إلزالة اجلور والعدوان
 ... إىل املدخر لتجديد الفرائض والسنن

 ... إىل قاصم شوكة املعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق
 إىل حجة اهلل على خلقه سيدي وموالي حممد بن احلسن املهدي املنتظر

 .التقبل والتوفيق 8هذه السطور القليلة سائلني املوىل هدي أ
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املقدمة

المر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر ﴿ :قال تعاىل
ألهنم يستوحشون  ؛وال يسلكون طريق احلق ،ألنه مر ؛ال يؤمنون باحلق .( )﴾النَّاِس ال يُ ْؤِمُنونَ 

ُقْل ال ﴿ :كأهنم مل يسمعوا قوله تعاىل  أتباعهويعجبهم اخلبيث لكثرة  ،من السري فيه لقلة سالكيه
 َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ َرُة اْلَخِبيِث فَات َُّقوا اللََّه يَا ُأوِلي اْْلَْلَباِب َلَعلَُّكمْ 

  :Xمسعوها ووعوها ولكن كما قال أمري املؤمنني  ،بلى .( )﴾تُ ْفِلُحونَ 
: وجعلت فيها مأدبة دارا   خلقت. بحسن بالئك عند خلقك ومعبودا   سبحانك خالقا  )

. يدعو إليها ثم أرسلت داعيا  . وثمارا   وزروعا   وأنهارا   وقصورا   وخدما   وأزواجا   ومطعما   مشربا  
أقبلوا على جيفة  .شوقت إليه اشتاقوا ، وال إلى ما، وال فيما رغبت رغبواأجابوا فال الداعي

فهو . ، وأمرض قلبهأعشى بصره شيئا   ، ومن عشق، واصطلحوا على حبهاافتضحوا بأكلها
، وأماتت قد خرقت الشهوات عقله. ويسمع بأذن غير سميعة ،ينظر بعين غير صحيحة

 .( ) (.. منها يءش، ولمن في يده فهو عبد لها. وولهت عليها نفسه ،الدنيا قلبه
ا القليل عظيم املعىن هذ أنولو  ،وقليل من كثري، غيض من فيض حتتوي هذه الوريقات القليلة

واالنقياد  األعمىودفع عن نفسه ظلمة التعصب ، لإلميانعلى من فتح اهلل قلبه  إال، صعب املنال
 .والشيطان لعنه اهلل األهواءوراء 
مهيئني ممهدين  أو، ولكل ثائرين منظمني تكون لكل ثورة ثائرين أنمن املنطق والعقل  إن  

اه ومسعنا عنه وهذا ما قرأناه وعرفن ، ال تفشل تلك الثورة وتذهب رهحهاحىت األوليةلتلك املرحلة 
 إنشاءمثل ، املستويات أدىنهذا السبيل ال مفر منه حىت يف  إنبل ، يف املاضي واحلاضر
فكل ، والعوائل األفرادوحىت على مستوى ، واملشاريع والتحالفات العشائرية املؤسسات التجارية

                                                           

 . : الرعد - 
 .11 : المائدة - 
 .901خطبة  :البالغة نهج - 
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تذللت  أو اإلمكاناتبداً مهما بلغت أيقوم  أنفال ميكن  وإاليط ومتهيد يسبقه ختط أنبناء جيب 
 .الصعوبات

وبدون مقدمات يف  وترفع رايته فيها فجأة Xاملهدي  اإلمامتقوم دولة  أنفكيف ميكن 
 .(اإلمامأي راية )رب يلعنها من يف املشرق ومن يف املغ: Xالصادق  اإلمامعامل يصفه 
للظهور  األوىلاملراحل  إبرازني كيفية الظهور املقدس تتغافل عن اليت تب األطروحاتومجيع 
ل بثورة ضد ك اإلماموهو ظاهر حمتجًا على القوم بالقرآن وقيام  X اإلمام إىلوتقفز فجأة 

 !!الظلم وكل شيء فهل يعقل هذا 
 !!! X اإلمامالقاعدة اليت يظهر عليها  أين

 !!!وكيف تتكون هذه القاعدة 
 !!!ن عددها وعدهتا يكو  أنوكم جيب 

هل  ،من عامة الناس أوهل من رجال الدين واحلوزة العلمية  ،ومن أي فئة ميكن استخراجها
 !!! إيران أو ،احلجاز أو ،من العراق

وكم هو الوقت الالزم النصهار هذه القاعدة وذوباهنا بالعقيدة الصحيحة اخلالية من تدنيس 
 .(عاملنيال علماء السوء غري) واألوثان األنسشياطني 
، غائب عن البصر إلمامهذه القاعدة من صفاهتا التسليم الكامل واالستعداد للتضحية  إن  

باهلل والتخلي عن مجيع عالئق الدنيا الزائفة  باإلميان إالوال يتم هذا ، البصرية أمامولكن حاضر 
 .رشادطريق ال إىليهدينا ربنا  أنعسى  ،وأبقىنه خري إف، على ما عند اهلل واإلقبال

له وهو  اً ممهد أرسلوقد ، القاعدة للظهور بإعدادوبدأ هو بنفسه  X اإلمام أمرولقد ظهر 
 فهل من جميب لداعي اهلل ؟ ،أمجعنيمحد احلسن وهو يطلب النصرة من العلماء والناس أالسيد 

* * * 
 
 



 عالمات الظهور
أو  ،مات غري حتميةنه لظهور اإلمام عالمات حتمية وعالأمات من الطبيعي ومن املسل  

نقلت عنهم  واألئمة فالرسول حممد  ،عالمات واضحة وأخرى غري واضحة على وجه الدقة
ولكن هناك بعض التسرت  ،Xأحاديث كثرية ومعتربة يف وصف الكيفية اليت يظهر هبا اإلمام 

لو أعطيناكم كل ما  كما جاء عنهم   ،على بعض األمور وذلك حفاظًا على صاحب األمر
وسوف نتطرق إىل بعض العالمات اليت حدثت يف زماننا  ،دون ألخذ برقبة صاحب هذا األمرريت

 .وا لصاحب هذا األمرأفرتقبوا وهتي ،قبل مئات السنني هذا وهي واردة عن األئمة 
وهل خيفى على املؤمنني  ،إىل العراق هي واحدة من العالمات( أمريكا)دخول مارقة الروم  ن  إ

يأيت ): ما معناه وأهل بيته  لقد قال رسول اهلل  ،داق األعظم للدجالأن أمريكا هي املص
 .(فيسحر الناس، معه جبل من نار وجبل من طعام، الدجال جبل سنام

، ن جهة جبل سنام املوجود يف سفوانوال خيفى أن أمريكا دخلت إىل العراق من الكويت م
: وال خيفى أن جبل الطعام هو(. الضخمة آلة احلرب األمريكية: )وال خيفى أن جبل النار هو

 .والدوالر األمريكي( االقتصاد األمريكي العمالق)
ض تعار هي و ، كما ورد يف احلديث الشريف عن آل حممد ن أمريكا تنادي إيل  أوليائي  إو 

 .عني املصلحة الشيطانية ،عني واحدةوهي ال ترى إال ب، حكم اهلل سبحانه وتعاىل

صول احلمرة يف السماء ثالثة لعام املاضي وعند دخول القوات األمريكية حوال خيفى علينا يف ا
 .وهي من العالمات الواردة عن أهل البيت ، أيام

سبيل الكعبة  إذا حيل بينكم وبين) :لنه قاأيف حديث طويل  Xعن علي بن احلسني 
فيها أعمدة   ا  وظهرت الحمرة في السماء ثالث، واهلل ورسوله منهم براء بأقوام ال خالق لهم

ثم يخرج إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى  ... كأعمدة اللجين
 فعندها يكون بوار الفئتين وعلى اهلل حصاد الباقين ،الغري وقعة شديدة تذهل منها العقول

َفَجَعْلَناَها َحِصيدا  َكَأْن  أَتَاَها َأْمُرنَا لَْيال  َأْو نَ َهارا  ﴿ :بسم اهلل الرحمن الرحيم :مث تال قوله تعاىل
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نحن أمر اهلل : قال ؟ ما األمر ،سيدي يا ابن رسول اهلل :فقلت .( )﴾َلْم تَ ْغَن بِاْْلَْمس

 .( )(وجنوده
وهو من العالمات  (حكم الطاغية صدام)على األرجح هو زوال حكم بين أمية  كما أن  
مما حتدث به األئمة  ن يف العراق هو أيضاً وكذلك لعل حكم األيام والشهور املتحقق اآل، املتحققة
من يضمن لي ) :نه يقولأ Xوكما جاء عن الشيخ الطوسي يف غيبته عن اإلمام الصادق  

، هلل لم يجتمع الناس بعده على أحدإذا مات عبد ا: مث قال، ضمن له القائمأموت عبد اهلل 
سنين ويصير ملك الشهور ويذهب ملك ال ،شاء اهلل ولم يتناه هذا اْلمر دون صاحبكم إن

 .( ) (كال :قال؟ يطول ذلك  :فقلت .واْليام
فمثالً حدوث اخلسوف  ،وهناك عالمات كثرية متحققة ُأخرب عنها عن طريق أهل البيت 

 ،وكذلك األحداث يف الكوفة ،وحدوث اهلرج واملرج ،والكسوف يف شهر رمضان من العام السابق
 .يكون هذا هو زمان الظهور ال حمالك بي نة ودليل على أن وغريها مما ال تعد وال حتصى وكل ذل

ن يمر أو  ،ل لليلتينإن من اقتراب الساعة أن يُرى الهالل ليلته فيقا) :قال رسول اهلل 
ومن الواضح أن العامل اإلسالمي يف السنوات  .( ) (ل في المسجد فال يصلي فيه ركعتينالرج
نه هذا هالل عمره أو هالل عيد الفطر واخلالف على أ رية مل يتفق على رؤية هالل رمضاناألخ
 .ن أو يومايوم

ومل ، العالمات املتحققة يف ذلك الزمانوكثرية هي ، Xكل ذلك دال على قرب قيام القائم 
ومن املمكن حدوثها يف املستقبل القريب أو قبل الظهور بأشهر أو أيام ، يبق إال عالمات قليلة
 .واهلل العامل بكل شيء

* * * 
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 (عليهم السالم)الظهور عند أهل البيت 
حول وصف الكيفية اليت يظهر  األطهار  واألئمة روايات كثرية منقولة عن الرسول 

وما يستخدم من أساليب لتعريف نفسه للناس يف  ،وما يالقيه من عناد وكفر ،Xهبا اإلمام 
بن فاطمة ال حاجة  جع يانه سوف جيابه بالصد ويقولون له ار إو  ،Xسبيل إبعاد الشكوك عنه 
 .لنا بك كما جاء عنهم 

وكل هذا يدلل على مدى صعوبة حتمل مثل هذا األمر مما يؤدي بالنتيجة إىل سفك دماء 
لو يعلم ) :Xوكما قال اإلمام الباقر  ،املعاندين والكفرة وكل من يقف يف طريق آل حممد 

 .( ) (...روه مما يقتل من الناسإذا خرج ْلحب أكثرهم أن ال ي Xالناس ما يصنع القائم 
على خوف شديد من  إال Xال يقوم القائم ) :Xوكذلك ما ورد عن اإلمام الباقر 

، وسيف قاطع بين العرب، وطاعون قبل ذلك، وزلزال وفتنة وبالء يصيب الناس، الناس
حتى يتمنى المتمني  ،وتغير في حالهم، في دينهموتشتت ، واختالف شديد في الناس

  .( ) (كل بعضهم بعضا  أو ، اءا  من عظم ما يرى من كلب الناسصباحا  ومسالموت 
 ،فطوىب ملن أدركه وكان من أنصاره ،يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجاً  Xفخروجه 

 .Xه ائوخالفه وخالف أمره وكان من أعد ناوأهوالويل كل الويل ملن 
وقضاء جديد  ،وسنة جديدة ،يدوكتاب جد ،إذا خرج القائم يقوم بأمر جديد): وقال

 .( ) (ا  وال تأخذه في اهلل لومة الئمال يستبقي أحد ،وليس شأنه إال القتل ،على العرب شديد
بيض وجراد في حينه أحمر وموت أموت  Xبين يدي القائم ): Xقال أمري املؤمنني 

 .( ) (عونواْلبيض فبالطا ،ْلحمر فبالسيففأما الموت ا ،حمر كالدمأاد في غير حينه وجر 

                                                           

 .1  ص: غيبة النعماني - 
  .21 ص: غيبة النعماني - 
 . 2ص  ج: شارة اإلسالمب - 
 .1 2ص: غيبة الطوسي، 16 ص: النعمانيغيبة  -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي  .............................................. 31

بعد ): Xوالكل يعرف بأن من العالمات ظهور الشمس من املغرب وقد قال أمري املؤمنني 
َفُع ﴿ قبل التوبة وال عمل ينفعطلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فال ت ال يَ ن ْ

  .( ) (( )﴾ْيرا  نَ ْفسا  ِإيَمانُ َها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها خَ 
هذا يدل على رفع التوبة ونزول العذاب األليم بعد املعجزة أي بعد طلوع الشمس من جهة 

وذلك العذاب يشمل كل نفس مل تكن آمنت من قبل أي كل كافر بوالية أهل البيت  ،الغروب
 .ميان به والتسليم إليهواإل Xوكل مكذب هلم ومل يصدق بالظهور لإلمام املهدي  

الروايات نستشف بأن لظهور اإلمام من الشدة والعنف ما ال ينسجم مع الرمحة  من هذه
قال  ،ولكن هيهات أن يكون ذلك ،اإلهلية بالناس إذا كان الظهور بدون سابق إنذار وال حتذير

َعَث َرُسوال  ﴿ :تعاىل بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .( )﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
عند ذكر  وهذا ما جنده يف أقوال األئمة فال بد أن يكون هناك سابق إنذار لذلك 

كما قال أبو احلسن علي بن   ،واالحنراف والفنت اليت تسبق قيامه Xاملمهدين لإلمام املهدي 
ال واهلل ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتمحصوا حتى ): Xموسى الرضا 

 .( ) (يبقى منكم إال اْلندر فاْلندر
 يكون الظهور حىت يكون هناك اختبار ومتحي  شديد فال يبقى من هذا ميكن القول أن ال

وهذا كله هحتاج إىل من يقوم به ويكون هو املمهد قبل  ،منكم وال ينجوا منكم إال األندر فاألندر
 .واهلل ويل النعمة والتوفيق ،Xالظهور حىت نكون على استعداد تام إىل اإلمام 

* * * 
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 حسب روايات أهل البيت Xملهدي دليل وجود املمهد لإلمام ا
لقد جاء يف روايات كثرية ومعتربة ظهور أولياء ميهدون لظهور اإلمام ويسبقون وقت الظهور 

ولكن هناك روايات تدل على وجود ممهد لإلمام  ،مثل اليماين واخلرساين وذو النفس الزكية ،بقليل
وسوف نتطرق إىل بعض  ،Xمام نه أول مؤمن أي باإلإو  ،نه من نسل اإلمامإبل و  ،غري هؤالء

تربة ومن عن األئمة األطهار وباألسانيد املع تالروايات الواردة خبصوص هذا املمهد واليت ورد
 .املصادر املوثوقة لدينا

يكون  :نه قالأمسعت من أبيك  ،يا ابن رسول اهلل) :قيل له Xعن اإلمام جعفر الصادق 
ثنا عشر إماما  إثنا عشر مهديا  ولم يقل إل قد قا: Xفقال  .ثنا عشر إماماً إبعد القائم 

  .( ) (الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون
ثنا إبل هناك  ،حسب Xنه كلمة مهدي تطلق ليس على اإلمام أمن هذا احلديث نفهم 

من قوم  وإهنم، واألئمة  Xاإلمام املهدي  ةالاعشر مهديًا وكلهم يدعون الناس إىل مو 
 .Xاإلمام املهدي شيعته وهحكمون بعد 

ثنا عشر مهديا  من إإن منا بعد القائم ): يقول Xويف حديث آخر عن اإلمام الصادق 
ن بعد القائم إأي  ،واملقصود هنا هو نفس ما جاء يف احلديث السابق .( ) (Xولد الحسين 

X ومن شيعتهم  البيت آلأي من نسل ، مهديًا وهنا يقول من ولد احلسني ثنا عشرإ 
 .ومن الدعاة هلم

إذا رأيتم الرايات السود قد ) :قال ن رسول اهلل إ :قال ،(ي اهلل عنهرض)عن ثوبان 
  .( ) (ن فيها خليفة اهلل المهديإلثلج فأقبلت من خراسان فآتوها ولو حبوا  على ا
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ن إو ، نه قادم من خراسانإو ، هنا هو صاحب الرايات السود Xمن الواضح أن املهدي 
ألهنا راية خليفة اهلل  ؛على الثلج -أي زحفًا  -حىت ولو حبواً إليها يأمر بالقدوم  رسول اهلل 
 .Xوهو الناصر والداعي إىل موالنا اإلمام املهدي ، املهدي

يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن ) :قال رسول اهلل : قال ،(ي اهلل عنهرض)عن ثوبان 
ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم  ،همواحد من إلىخليفة ثم ال تصير 

 .( ) (نه خليفة المهديإيتموه فبايعوه فإذا رأ :مث ذكر شاباً فقال .قتاال  ال يقاتلهم له قوم
ال تحدث الناس بما ال  ،يا حذيفة): حلذيفة بن اليمان نه قال يوماً إ Xعن أمري املؤمنني 

 ه لو حملته الجبال لعجزت عن حملهعب شديد مجملإن العلم ص ،يعرفون فيطغوا ويكفروا
وماج الناس بفقده أو قتله أو بموته  ،حتى إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس ...

واجمعوا على أن  ،وغال الناس في أديانهم ،والتحت العقيبة ،ونزلت البلية ،اطلعت الفتنة
وتواصيهم  Xلسنة من شيعة علي وتحتج الناس في تلك ا ،واإلمامة باطلة ،الحجة ذاهبة

 .( ) (وال يعرف له خلف ،ثرأفال يرى له  ،التجسس عن خلق الخلفالتمكن و 
ويف الرواية األوىل يأمرنا الرسول حممد ، Xن هناك خليفة لإلمام املهدي أمن الروايتني نفهم 

ح ما وصفه من الواض: ويف الرواية الثانية. Xالذي هو خليفة املهدي ، مببايعة هذا الشاب 
التجسس عن خلق اخللف فال مما عليه الشيعة من باطل وتواصيهم بالتمكن و  Xأمري املؤمنني 
 .واللبيب يدرك معىن ذلك ،رف له خلفثر وال يعأيرى له 

روي الشيخ النعماين تلميذ ثقة اإلسالم الكليين يف كتاب الغيبة والشيخ الطوسي يف كتاب 
إن لصاحب ): يقول Xمسعت أبا عبد اهلل : قال ،بن عمر ين معتربين عن املفضلالغيبة بسند

ويقول بعضهم قتل، ويقول  ،يقول بعضهم مات إحداهما تطول حتى ،هذا اْلمر غيبتين
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ال يطلع على موضعه أحد  ،حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ،بعضهم ذهب
  .( ) (أمرهالمولى الذي يلي  إالمن ولده وال غيره 

لع على موضعه أحد من ولده يثبت ال يط Xفقول أيب عبد اهلل  ،حلديث واضح جداً وهذا ا
فال يطلع على )ال يطلعون على موضعه  هنمأ إال، نه متزوجأو ، عنده ذرية Xن اإلمام أب

 اً واحديف احلديث الشريف  Xاإلمام مث يستثين  ... أو غريهكان من ولده شخ   أي ( موضعه
هو الذي يطلع  Xفهو الوحيد من أوالد اإلمام املهدي  ،فقط منهم وهو املوىل الذي يلي أمره

 .وهو الذي سوف يلي أمره ،على موضعه
م وهو الذي يلي أمره يف املهديني هو من ولد اإلما أولن إو  ،ثنا عشر مهدياً إفهناك  نإذ
 .املستقبل

اإلمام الصادق  ن  أاملشهدي  مزارروي يف  Xوهذا حديث آخر مروي عن اإلمام الصادق 
X قال أليب بصري: ( كأني أرى نزول القائمX في مسجد السهلة بأهله وعياله...) ( ). 

نكون على معرفة وثقة  حىت ،متزوج وله ذرية وعيال X اإلمام نأيثبت لنا  أيضاً وهذا احلديث 
 .ومن نسله Xاملهدي  اإلماماملمهديني هو ابن  أولبأن 

صف يل خروجه وعرفين دالئله  :Xقلت لعلي بن احلسني ) :قال ،بن حذملروي عن بشري 
 ،يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة :فقال ؟ وعالماته

 ،ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ،وقتله بمسجد دمشق ،ويكون مأواه تكريت
فإذا ظهر  ،من ولد عتبة بن أبي سفيان ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو

  .( ) (ثم يخرج بعد ذلك ،ني اختفى المهديالسفيا
موجود قبل خروج السفياين وهذا ينايف كل  Xمن هذه الرواية نفهم بأن اإلمام املهدي 

خروج السفياين هو من العالمات احلتمية  ن  أواليت تن  على ، الروايات الواردة عن األئمة 
 .وهي حتدث قبل خروجه وظهوره، Xاملهدي خلروج اإلمام 
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هذا يثبت أن املهدي الذي يظهر قبل السفياين وخيتفي عند ظهور السفياين هو أول  نإذ
وهو ، Xثنا عشر مهدي الذين هحكمون بعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن املهديني من اإل

 .ياين أيضاً ظهوره وقبل ظهور السف وهو الذي يدعو له قبل ،من نسله ومن أوالده

عشر قبل قيام الساعة : قال رسول اهلل ): قال عن النيب  ،Xعن أمري املؤمنني 
وطلوع الشمس من  ،وخروج القائم ،والدابة ،والدخان ،والدجال ،السفياني :البد منها

 إلىونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس  ،وخسف بجزيرة العرب ،ونزول عيسى ،مغربها
 .( ) (المحشر
عالمات الواردة واضحة للقارئ ولكن كلمة الدابة قبل خروج القائم تعين املهدي والذي ال إن
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ﴿ :الكرمي يف قوله تعاىلوهذا يثبته القرآن  ،Xاملهدي  اإلماميسبق 

فكلمة دابة هو   .( )﴾ا بِآياتَِنا ال يُوِقُنونَ َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّة  ِمَن اْْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُو 
درك ي أنووصفها بالكالم أي تكلم الناس وهذا واضح جداً ملن يريد  ،األرضكل ما يدب على 
 .واهلل العامل ،قول اهلل تعاىل

ن الناس تكذب كل من جاء ومن رأى اإلمام املهدي بأ Xالصادق كما ورد عن اإلمام 
X  ًفقال  ،متضافراً  ولو كان عدداX: ( ثنا عشر رجال  كلهم إال يقوم القائم حتى يقوم

 .( ) (رأوه فيكذبونهم إنهميجمع على قول 

يخرج رجل من قبله من أهل بيته بالمشرق ) :Xعلي بن أيب طالب كما ورد عن اإلمام 
  .( ) (حمل السيف على عاتقه ثمانية أشهروي
جداً وال بد منه حسب ما  اً واضح ئاً شي أصبحومن أهل بيته  Xن خروج رجل قبل اإلمام إ

 .وهو أول املهديني ومن أهل بيته وهحمل السيف على عاتقه مثانية أشهر جاء عنهم 
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ل محمد برجل منا أتاح اهلل آل فإذا انقضى ملك بني فالن) :قال ،Xعن أمري املؤمنني 
ْلعرفه باسمه  ينإ، واهلل الرشاوال يأخذ في حكمه  ،ل بالهدىويعم ،أهل البيت يسير بالتقى

فيمألها قسطا   ،لما استودعالعادل الحافظ  ،ثم يأتينا ذو الخال والشامتين ... واسم أبيه
 .( ) (وعدال  
، ثم يحدث حديثا  ) :حديث طويل نقتبس منه موضع احلاجةيف  Xجعفر الباقر  أيبعن 

ن محمديا  ما لو كا نهإاهلل  اخرجوا بنا إلى هذه الطاغية فو: فإذا هو فعل ذلك قالت قريش
أي ) فيمنحه اهلل أكتافهم، فيقُتل ،ميا  ما فعل، ولو كان فاطفعل، ولو كان علويا  ما فعل

، قتلوا عامله إنهم، فيبلغه ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة ،الذريةويسبي  ،المقاتلة( املهدي
هلل وسنة ثم ينطلق يدعو الناس لكتاب ا ،لهم مقتلة قتل الحّرة إليها بشيءفيرجع إليهم فيقت

قام إليه حتى إذا بلغ إلى الثعلبية  ،والبراءة من عدوه Xنبيه والوالية لعلي بن أبي طالب 
ما خال صاحب هذا اْلمر  -، وأشجعهم بقلبه شد الناس ببدنهأرجل من صلب أبيه هو من 

أفبعهد من رسول اهلل ! نك لتجفل الناس إجفال الغنم إاهلل  ما تصنع ؟ فو ،يا هذا: فيقول -
! لذي فيه عيناك واهلل لتسكتن أو ْلضربن ا: ؟ فيقول المولى الذي ولّي البيعةأم بماذا  

 ، هات لي يا فالناسكت يا فالن أي واهلل إن معي عهد من رسول اهلل : فيقول له القائم
 فداك جدد جعلني اهلل: فيقول. فيأتيه بها، فُيقرؤه العهد من رسول اهلل ،العيبة أو الزنفليجة

 .( ) (البيعة، فيجدد لهم البيعة لنا
إذا جاء امللك أرسل إىل سطيح ) :قال ،عن كعب بن حارث: فيما ورد عن الكهنة واألحبار

إىل  ... قبل حكمه فخبأ له دينار حتت قدمهألمر شك فيه فلما قدم عليه أراد أن جيرب علمه 
زلوا مصر فيخرج رجل من ولد ينالصفر على الرباذين الشهب حىت مث تقبل الرببر بالرايات  :أن قال

وهو صاحب  ،صخر فيبدل الرايات السود باحلمر فيبيح احملرمات ويرتك النساء بالثدايا معلقات
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قتل زوجها  ،هبا اخليل حمفوفة ،على الطريق مردوفة ،قرب بيضاء السوق مكشوفة ،هنب الكوفة
 .( ) (...ها يظهر ابن املهدي وذلك إذا قتلفعند ،وكثر عجزها واستحل فرجها
في الليلة  قال رسول اهلل ): نه قالأ عن النيب  ،عن آبائه ،Xعن اإلمام الصادق 

فأملى رسول اهلل  ،احضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن :Xالتي كانت فيها وفاته لعلي 
ثنا عشر إماما  إنه سيكون بعدي إ ،يا علي :فقال (هذا الموضع إلىحتى انتهى )وصيته   

وليسلمها ابنه الحسن  ... ثنا عشر إماما  نت يا علي أول اإلفأ ،ثنا عشر مهديا  إومن بعدهم 
 ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  ،الفاضل
ليسلمها إلى فإذا حضرته الوفاة ف ،ثنا عشر مهديا  إثم يكون من بعده  ،ثنا عشر إماما  إفذلك 

 ،حمدأواسم أبي وهو عبد اهلل و  كاسميله ثالث أسامي اسم  ( مقربينال)ابنه أول المهديين 
 .( ) (وهو أول المؤمنين ،الثالث المهدي واالسم
محد واملهدي وهو من نسل اإلمام كما أه عبد اهلل و ن أول املهديني امسأصار واضح لدينا  نإذ

املؤمنني باهلل فهذا كان يعين أول   ؟ إذا( أول املؤمنني)وماذا يعين بـ  ،لروايات السابقةمت إثباته يف ا
انه وتعاىل ن هناك الكثري من الرسل واألنبياء والصاحلني مؤمنني باهلل سبحأل ؛غري منطقي

ن الثالمثائة والثالث عشر قد سبقوه باإلميان ونصرة اإلمام إير فقل تقدأوعلى . ويسبقونه بذلك
X. 

يظهر قبل قيام  ،وأول األنصار X هو أول املؤمنني باإلمام املهدي املهدينيإذن فأول 
وهو  ،وهو أول األنصار لإلمام ،محدأن أول املهديني امسه أتيجة نفهم وبالن ،ممهداً له Xاإلمام 

 .Xمن نسله ومن ذريته 

ي يعلن فأما الذ ،اسم يخفى واسم يعلن ؛للقائم اسمان) :نه قالأ Xعن اإلمام الباقر 
  .( ) (وأما الذي يخفى أحمد ،محمد
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ن االمسني قد أل ؛محد فال معىن لقوله اسم خيفىأن املقصود باالمسني كلمتا حممد و كا  فإذا
 ،فاملراد باالمسان ظهوران ،ذنإ .بعد ذكره يف الروايةفال يوجد اسم خمفي  ،أعلن عنهما يف الرواية

 ،محد وهو شخصية ممهدة لإلمام وقد أخفيت هذه الشخصية يف الروايات والتاريخأظهور باسم 
حىت إهنا سلمت من ادعاءها كذباً  ،يتنبه هلا إال القليل رغم وجودها وذكرها يف الروايات فلم

ات اليت تذكر ابن اإلمام ها عن الناس وعدم االنتباه هلا مع وجودها كما مر يف الروايئبسبب خفا
ى يات والتاريخ وغري خفي علوأما حممد وهو االسم املعلن فألنه معلن يف الروا .محدأاملهدي 

 .الناس، واهلل العامل
 .( ) (لهم من البصرة وآخرهم من اْلبدالن أو إأال و ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني 

ة ومن البصر ... ) :Xيف خرب طويل مسي به أصحاب القائم  Xعن اإلمام الصادق 
 .( ) (حمد ومليح وحماد بن جابرأعبد الرحمن بن اْلعطف بن سعد و 

* * * 
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 ورد يف األدعية املأثورة ذرية ووالة عهد اإلمام حسب ما
وأهل بيته أو والة عهده أو حىت ذكر  Xلقد ورد يف كثري من األدعية ذكر اإلمام املهدي 

ن اإلمام متزوج وله عائلة وأوالد أأي من الدالئل على  ،َوَلِده وكل ذلك يصب يف نفس املوضوع
على القضية  تكون دليل سوف نذكر بعض من هذه األدعية حىت ،وله والة عهد من بعده

 .املطروحة
وقد نقل السيد رضي الدين علي بن طاووس يف كتاب مجال األسبوع يف زيارته املعصومني 

 .(صل اهلل عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين): ننقل جزء منها 
 .(صلوات اهلل عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة) :ويف موضع آخر منها

صلوات اهلل عليك وعلى أهل بيتك ) :Xإلمام هذه الزيارة يقول ا ويف آخره
 .( )(الطاهرين

لقمي اوكذلك ذكره الشيخ عباس  ،Xوغريه زيارة له ( رمحه اهلل)نقل السيد أبن طاووس 
اللهم ): حد فقرات هذا الدعاءأو  ... اتيح اجلنان يف أعمال يوم اجلمعةيف كتاب مف( طاب ثراه)

نيا ما تقر به جميع أهل الد( من)اصته وعامته وأعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخ
 .(عينه وتسر به نفسه

، ومد ليك ووالة عهدك واْلئمة من ولِدهوصِل على و ) :ويف موضع آخر من الدعاء نفسه
نك على كل شيء إودنيا وآخرة وبلغهم أقصى آمالهم دينا   ،وزد في آجالهم ،في أعمارهم

 .( ) (قدير
اإلمام ة يف أعمال اليوم الثالث منه هو اليوم الذي ولد فيه وجاء يف أعمال شعبان اخلاص

إىل أن  ... اللهم أسألك بحق المولود في هذا اليوم) :جاء يف هذا الدعاء Xاحلسني 
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ويرضوا  ،ويثأروا الثار ،حتى يدركوا اْلوتار ،واْلوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته :يقول
 .( ) (مع اختالف الليل والنهار ى عليهم، صلويكونوا خير أنصار ،الجبار
فيه رسولك وآباءه  حفظاو . .. من بين يديه ومن خلفه حفظهاو ) :(دعاء العهد)ويف 

 (.ك واجعله في وديعتك التي ال تضيعوأئمتك ودعائم دين
وكسر الياء  بفتح الواو واآلم - ِدهِ   َ اللهم أعطه في نفسه وأهله وَول) :يف مقطع آخر منهو 
 .( ) (... رعيته عيجمو  وأمتهِ  وذريتهِ  -على الولد املنفرد املخص الدالة واهلاء 

 اإلمامنه يذكر وولده يف هذا الدعاء أي ابن إمن الواضح جدًا والذي ال يقبل النقاش ف
ن يكون من والة عهده وهو أنه البد و إف ،ولد هذا الذي خصه وال خي  غريه وأي ،Xاملهدي 
 .يف الروايات السابقة األئمة وكما جاء عن  ،املهديني وأولاملهدي 
من بعده  واْلئمةاللهم صِل على والة عهده ): يف موضع آخر من الدعاء نفسه يقولو 

 ،وخالصتك من عبادك ،ووالة أمرك ،ودعائم دينك ،وأركان توحيدك ... آمالهم وبلغهم
يهم عليه وعل والسالم ،وصفوة أوالد نبيك ،كئوسالئل أوليا ،كئوصفوتك من خلقك وأوليا

 .(ورحمة اهلل وبركاته
يف اجلزء الثالث ( قدس اهلل روحه)الدعاء يف موسوعة السيد الصدر  وهناك شرح واف هلذا

 .ملن أراد االستفادة 056من الصفحة ( بعد الظهورتاريخ ما )
* * * 
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 ةخلامتا
بِيَن َحتَّى ن َ ﴿ بسم اهلل الرمحن الرحيم :قال اهلل تعاىل َعَث َرُسوال  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  .( )﴾ب ْ

أصبحت واقعاً  Xإن قضية املهدي الذي يسبق الظهور والذي يكون ممهداً لإلمام املهدي 
هو  Xمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي أن السيد إو  ،وباألدلة النقلية عنهم 

 نينه أول املمهدين له والداعإو  ،أي من نسله Xنه ابن اإلمام إحيث  ،لذلك ألعلىااملصداق 
قلي إذ طلب العلماء وكذلك جاء بالدليل الع ،وامسه مطابق ملا جاء يف الروايات ومن البصرة ،إليه

فلم يلق الرد املناسب إلثبات ذلك وهو هحمل من  إىل املناظرة، املباهلة، قسم الرباءة، املعجزة،
العلماء أو أهل  ه مع أي منعلوم تأويل القرآن من علوم املعصومني ومستعد للمناظرة واملناقشة ب

 .العلم
وظهر املهدي والذي تنطبق ! محد احلسن أفرض لو مل يكن املقصود هو السيد وعلى سبيل ال

فكيف ميكننا التعرف  ... ثنا عشروهو أول اإل Xاملهدي  اإلمامعليه كل الروايات وهو ابن 
لبطاقة الشخصية اليت إذن نعرفه من ا ... اإلمام هل من الشبه باإلمام ؟ وكيف وحنن مل نرَ  ،عليه

هي شبيهة بعض  Xفقضية املهدي ابن اإلمام  ،إذن هل كل هذا هراء وسفسطة! هحملها 
 املبدأوهذا ينطبق وال ينايف  ،نفسه أي الدليل يكون علمي وعقلي X اإلمامالشيء بقضية 

قرآن فهو جاء بأدلة علمية وعقلية ومن ال ،محد احلسنأالسيد  اإلمامبه وصي ورسول  أتىالذي 
 .واهلل ويل النعمة والتوفيق ،ومستعد ملواجهة ومناظرة كل طالب حقيقة X املعصومومن 

 .له الطاهرينآوصلى اهلل على حممد و  ،ب العاملنيواحلمد هلل ر 
 بشار الفيصلي                                                                                                                                                                                          
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