


 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا ّ  

  د وآله الطاهرين.دنا حممّ سيِّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ،العاملني احلمد هللا ربِّ 

مور املجمع عليها بني املسلمني، بــل من األُ   ¨  االعتقاد باملهدي املنتظر

  .)١(من الرضورّيات التي ال يشوهبا شكٌّ 

اهللا  أنَّ   يحة املتواترة عن الرسول األكــرم  وقد جاءت األخبار الصح

قســطًا يمــأل األرض    سيبعث يف آخر الزمان رجالً من أهــل البيــت    تعاىلٰ 

ف، ظهوره من املحتــوم الــذي ال يتخلــَّ  ت ظلًام وجورًا، وجاء أنَّ ئَ كام ُملِ   وعدالً 

  يظهر. ٰى ذلك اليوم حتَّ  ل اهللا يوم واحد، لطوَّ  من الدنيا إالَّ  لو مل يبَق  ٰى حتَّ 

ه ولــو كــره ين كلِّ الدِّ  يف إظهار دينه عىلٰ   ف وعد اهللا  يتخلَّ   ٰى وكيف وأنّ 

وعده للمستضعفني املؤمنني باســتخالفهم يف   ق تعاىلٰ قِّ وكيف ال ُحي   !املرشكون؟

هلم، وإبداهلم مــن بعــد خــوفهم أمنــًا،   ٰى ـاألرض، وبتمكني دينهم الذي ارتض

  ؟!ال ُيرشكون به شيئاً  ليعبدوه تعاىلٰ 

ه ، وأنَّ من أهل البيت    ¨  املنتظر  املهديَّ   أنَّ   وقد أمجع املسلمون عىلٰ 

  .من ولد فاطمة 

مــن ولــد  ¨ هأنــَّ  - ةنَّالســُّ أهل ومعهم عدد من علامء  - ةوأمجع اإلماميَّ 

  ته الكاملة.ونعته وهويَّ  اسمه، فأثبتوا اإلمام احلسن العسكري 

 

راجــع: . »دحممــّ  من أنكر خروج املهدي فقد كفر بــام ُأنــزل عــىلٰ «ه قال:  أنَّ     روي عن النبيِّ  )١(

 / باب من أنكر خروج املهدي فقد كفر).٢٣٦و ٢٣٥/ ص ١٣ح إحقاق احلقِّ (ج رش
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املهــدي   أنَّ   -  ةنَّالسُّ أهل  ض علامء  ومعهم بع  -  ةهكذا فقد اعتقد اإلماميَّ 

  ه غائب مستور.ق، لكنَُّيرزَ  ه حيٌّ فعالً، وأنَّ  دَ قد ُولِ  ¨املنتظر 

ته يف وقت من األوقات؟ وماذا حجَّ  يسرت اهللا   ة أنْ مَّ وماذا تنكر هذه األُ 

يسري يف أسواقهم ويطأ   أنْ   ،ته كام فعل بيوسف  بحجَّ   يفعل اهللا تعاىلٰ   تنكر أنْ 

 فهم بنفسه كام أذن ليوسفعرِّ يُ  له أنْ  يأذن اهللا  ٰى م وهم ال يعرفونه، حتَّ طهُس بُ 
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  .)١()٩٠(يوسف:  قا�

ام ته الثقلني: كتاب اهللا وعرتته، وأخرب بأهنَّ مَّ يف أُ  ف رسول اهللا لِ مل ُخي أوَ 

  !عليه احلوض؟يردا  ٰى لن يفرتقا حتَّ 

 هم مــن قــريش، وأنَّ ر خليفة كلُّ ـسيكون بعده اثنا عش  هأنَّ     ِرب مل ُخي أوَ 

  !؟ ٰى عدد خلفائه عدد نقباء موس

 أقام هلا القلب إمامًا لرتدَّ   ٰى مل يرتك جوارح اإلنسان حتَّ   وإذا كان اهللا تعاىلٰ 

هــم اخللــق كلَّ  ، فكيف يرتك هذابه اليقني ويبطل الشكُّ   ت فيه، فيقرُّ عليه ما شكَّ 

ــكِّ  ــريهتم وش ــردُّ يف ح ــًا ي ــم إمام ــيم هل ــتالفهم ال ُيق ــكَّ إون هم واخ ــه ش هم لي

 !؟)٢(وحريهتم
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  .)٤٥(احلّج: 

ة وهــي عقيــد - ¨ ة يف املهــدي املنتظــرللعقيــدة الشــيعيَّ  وال ريــب أنَّ 

 أنَّ   ٰى عقيــدة مــن يــر  رجحانــًا كبــريًا عــىلٰ   -  ةة القويمة العقليــَّ األدلَّ   قائمة عىلٰ 

ــ  بــذلك كــلُّ  د بعــد، يقــرُّ ولــَ مل يُ  ¨املهــدي املنتظــر  الســمع وهــو  ٰى مــن ألق

 

 .)٤/ باب يف الغيبة/ ح ٣٨٥و ٣٨٤ ص /١(ج االستدالل منتزع من الكايف   )١(

/ ٢١بــاب  /٢٣٩ - ٢٣٧ (ص ينكامل الدِّ  يف مع عمرو بن عبيد هشام بن احلََكمانظر حماججة   )٢(

 .)٢٣ ح



 ٥  ................................................................................مقّدمة املركز 

 مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه«:  ققــول الصــادق املصــدَّ  شــهيد إىلٰ 

  .)١(»ةجاهليَّ  مات ميتة

ا متنح املذهب غنــاًء أهنَّ   االعتقاد باإلمام احليِّ من معطيات    ناهيك عن أنَّ 

  .)٢(ل وبصريةمن له تأمُّ  عىلٰ  ٰى ة ال ختفوحيويَّ 

وينتظــر   إمامه معه يعاين كام يعاين،  إحساس الفرد املؤمن أنَّ   وال ريب أنَّ 

مضاعفة، ويستدعي منه اجلهد الــدائب   الفرج كام ينتظر، سيمنحه ثباتًا وصالبةً 

الصرب واملصابرة واملرابطة، ليكــون يف عــداد  يئتها ودعوهتا إىلٰ يف تزكية نفسه وهت

ه ة وأنَّ خاصَّ   عليهم السالم)؛عليه و(د  آل حممّ   ني لظهور مهديِّ املنتظرين احلقيقيِّ 

 قلــوهبم اجتمعــت عــىلٰ   ر عن شيعته لــو أنَّ ن بلقاء اإلمام لن يتأخَّ اليُمْ   يعلم أنَّ 

ره ؤثِ ا يكرهــه وال يــُ صل به ممَّ ما يتَّ  مهم إالَّ ه ال حيبسهم عن إماالوفاء بالعهد، وأنَّ 

  .)٣(منهم

غيبــة العنــوان ال غيبــة   -  وال ُيامري أحد يف فضل اإلمام املستور الغائب

ة املؤمنة وحراستها، كــام ال يــامري يف يف تثبيت شيعته وقواعده الشعبيَّ   -  املعنون

  سرتها السحاب. فائدة الشمس ورضورهتا وإنْ 

ــوال مراعا ــهكيــف، ول ــزل هبــا  ¨ تــه ودعائ الصــطلمها األعــداء ون

 ؟! واء ألال 
 

 فق يف مضــموهنا. انظــر عــىلٰ ة بتعابري تتَّ ء الطرفني يف جماميعهم احلديثيَّ ) حديث مشهور تناقله علام١(

بــن أيب شــيبة الف صــنَّ)؛ امل٢٥٩)؛ مسند أيب داود (ص ٩٦ ص /٤(ج مسند أمحد  :سبيل املثال

/ ٥)؛ جممــع الزوائــد (ج ٧٠/ ص ٦)؛ املعجم األوسط للطرباين (ج ٤٢  / ح٥٩٨  ص  /٨(ج  

 در.)؛ وغريها من املصا٢٢٥و ٢١٨ص 

مــة الطباطبــائي يف انظر كالم املسترشق الفرنيس الفيلسوف هنري كاربون يف مناقشاته مــع العالَّ   )٢(

 .)الشمس الساطعة(كتاب  

 .)٨/ ح  ١٨١ ص /٥٣(ج بحار األنوار   عنه  ،)٣٢٥ ص /٢(ج : االحتجاج راجع )٣(
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النجــوم  إمامه أمــان ألهــل األرض كــام أنَّ  أحد من الشيعة أنَّ   وال يشكُّ 

  .)١(أمان ألهل السامء

يف جمــال  تنصــبُّ  ة أهل البيــت وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمَّ 

 ٰى ملوسم فــرير اـحيض  ¨  ه، وجاء يف بعضها أنَّ ¨  ربط الشيعة بإمامهم املنتظر

 ،طهميدخل عليهم ويطأ ُبســُ   ¨  هوأنَّ   ،)٢(الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه

ة يف فضــل االنتظــار، ويف فضــل إكثــار الــدعاء بتعجيــل كام وردت روايات مجَّ 

  فيه فرج الشيعة. الفرج، فإنَّ 

بــاالهتامم   ¨  ة يف اإلمــام املهــديِّ صيَّ وقد عني مركز الدراسات التخصُّ 

ــ ¨  رتبط هبذا اإلمام اهلــامم ما ي  بكلِّ  ة ب املختصــَّ تــُ ر الكُ ـ، ســواًء بطباعــة ونش

بات تيِّ رها يف كُ ـونش ¨ ة يف اإلمام صيَّ ة التخصُّ ، أو إقامة الندوات العلميَّ ̈  به

ــ  ر سلســلة ـأو من خالل شبكة االنرتنيت، ومن مجلة نشــاطات هــذا املركــز نش

، من ¨ فة يف اإلمام املهديِّ ؤلَّ ب املتُ ن حتقيق ونرش الكُ ، ويتضمَّ الرتاث املهدويِّ 

  .ةة الشيعيَّ ة، ورفدًا للمكتبة اإلسالميَّ أجل إغناء الثقافة املهدويَّ 

ُيبارك يف جهودنا ومساعينا،  يأخذ بأيدينا، وأنْ  أنْ   )من مسؤول  عزَّ (  نسأله

  العاملني. جيعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، واحلمد هللا ربِّ  وأنْ 

فر العظــيم مقتــبس مــن الســِّ ديك عزيــزي القــارئ والكتاب املاثل بني ي

ب طيَّ (د حمسن األمني  مة الكبري السيِّ ق اخلبري والعالَّ فه املحقِّ ملؤلِّ   )أعيان الشيعة(

ة يــَّ ونظــرًا ألمهّ  ،وأحســن فــأوىفٰ  ،¨ ض فيه حلياة اإلمام املهــديتعرَّ  )اهللا ثراه

 ¨  إلمــام املهــديِّ با  إفراد القسم املختصِّ   الكتاب والكاتب حرص املركز عىلٰ 

 

تــي أمــان ألهــل ، وأهــل بيفإذا ذهبت ذهب أهل الســامء  النجوم أمان ألهل السامء«:  ) قال  ١(

 .)١٩/ ح ٢١باب  /٢٣٥ص  :ينكامل الدِّ ( »فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض األرض

ين (ص  )٢(  ).٨/ ح ٤٣/ باب ٤٧٠راجع: كامل الدِّ



 ٧  ................................................................................مقّدمة املركز 

بالتحقيق وضبط النصوص واستخراج األحاديث من مصادرها وإضافة بعض 

  التوفيق والسداد. نسأله تعاىلٰ  ،االعناوين بام يراه املركز رضوري� 

:  

  ما ييل: الكريم إىلٰ  ئت نظر القارلفِ نُ 

هو  من الروايات مل تكن مطابقة متامًا ملا ف بعض ما رواه املؤلِّ   إنَّ   -  ١

ا بعــدم منــّ  ونحــن رعايــةً  ،عن املضمون مل تكن خارجة  وجود يف املصادر وإنْ م

هنــا لــه يف هــوامش ام نبَّ وإنــَّ  ،ف يف ما سطره مل نضف ومل نحذف منه شيئاً الترصُّ 

مــا أخرجنــاه مــن املصــادر   يرجــع إىلٰ   لذا يمكن للباحث الكــريم أنْ   ،التحقيق

  بحث أو دراسة. عتامد عليها يف أيِّ لال

ا مــا ،  أمــَّ ف  تعليقات املؤلِّ   تشري إىلٰ يف اهلامش  عالمة النجمة    نَّ إ  -  ٢

  شري له باألرقام فهو من تعليقات وحتقيق املركز.أُ 

خراج وترتيب الفصول والعناوين وفروعها مل تكن باألصــل يف إ  نَّ إ  -  ٣

جه هبذه الصورة خرِ نُ  ما هو مطبوع سابقًا ضمن موسوعة أعيان الشيعة، رأينا أنْ 

  .ةً فائديكون هذا الكتاب أكثر ترتيبًا ول

كن ضمن تمل ة التي أضافت جلنة التحقيق الكثري من العناوين اجلانبيَّ   -  ٤

  عه.خراج الكتاب وتسهيل قراءته وتتبُّ إلرضورهتا يف وذلك  ،املتن السابق

  مدير املركز 

  ي چ د القباند حممّ السيِّ 





  

  

  

ا  ر   

اسمه قــد ملــع وأضــاء يف  نَّ إعن التعريف، و  ان غني� كا  وإنْ   ف  املؤلِّ   إنَّ 

فر م هذا السِّ عدَ ال يُ   نْ أنا ارتئينا  نَّ أ  ع فضالً عن العامل اإلسالمي، إالَّ سامء عامل التشيُّ 

  . ف وحياتهة املؤلِّ نه بنبذة خمترصة عن هويَّ زيِّ نُ  العظيم من أنْ 

 ،مني احلسيني العاميلد األبن حممّ  د حمسن بن عبد الكريم بن عيلِّ هو السيِّ 

  خ، أديب، شاعر، مشارك يف علوم.م، مؤرِّ لِّ ، متكدجمته ،صويلفقيه، أُ 

وقرأ  )،م ١٨٦٧/هـ١٢٨٤(بشقراء من قرب جبل عامل، بلبنان عام    دَ لِ وُ 

يف مدارس جبل عاملة النحو والرصف وعلوم البالغة واملنطــق ومبــادي الفقــه 

صــول هبــا قــراءة علمــي األُ  تمَّ ف فأالنج  هاجر إىلٰ   علم الكالم، ثمّ صول وواألُ 

يف يده  عىلٰ ج ، وخترَّ ٰى توجتهاد والفبلغ رتبة اال  ٰى مشاهري علامئها حتَّ   عىلٰ والفقه  

نشــأ هبــا أدمشــق فســكنها، و مَ دِ قــَ  ب، ثــمّ والنجف كثري من الطــّال   املجبل ع

 نــاث بمســاعدة أهــل الــربِّ ة لإلاملدرسة اليوســفيَّ   ة للذكور، ثمّ املدرسة املحسنيَّ 

عضوًا باملجمع العلمــي  َب خِ يران، وانتُ مرص وإاحلجار و  واإلحسان، ورحل إىلٰ 

  العريب بدمشق.

ــ ١٣٧١(رجــب عــام    )٥( ببريوت يف  وّيف تُ  بقريــة  نَ فــِ ، ودُ )م ١٩٥٢/ـه

  من أعامل دمشق. سّت ال

  نيفه الكثرية:من تصا

  .أعيان الشيعة - ١

  .إقامة املآتم إقناع الالئم عىلٰ  - ٢



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ....................................................  ١٠

  .وم يف املنثور واملنظوم الرحيق املخت - ٣

  .حكام الرضاعأكاشفة القناع عن  - ٤

  معادن اجلواهر ونزهة اخلواطر يف علوم األوائل واألواخر. - ٥

 *   *   *  



  

  

  

ّا   يا  

    ان

ة املسلمني وخلفاء وثاين عرش أئمَّ   ،د احلسن العسكرياإلمام بعد أيب حممّ 

 ٰى املكنــّ  رســول اهللا  اســمب ٰى ولــده املســمّ  ،دينث املحمّ اهللا يف العاملني وثال

 د بن عيلِّ بن جعفر بن حممّ  ٰى بن موس د بن عيلِّ بن حممّ  ابن احلسن بن عيلِّ   ،بكنيته

  .يب طالب أبن  بن احلسني بن عيلِّ ا

  :مثل ،وجاء يف كثري من األخبار النهي عن تسميته

  .)١(»اسمهلكم ذكره ب «ال حيلُّ  -

  .)٢(لكم تسميته» لُّ أو «ال حي -

كــام  قســطًا وعــدالً خيرج فــيمأل األرض   ٰى حتَّ   اسمهذكره ب  أو «ال حيلُّ   -

  .)٣(ت ظلًام وجورًا»ئَ لِ مُ 

قسطًا فيمأل األرض  )٥(][ره اهللا ظهِ يُ  ٰى تسميته حتَّ  )٤(لكم  أو «ال حيلُّ   -

  .الخ )٦(»...وعدالً 

 

 .)١ ح  /باب يف النهي عن االسم /٣٨١و ٣٨٠ص  /١ ج(الكايف   )١(

 .)٥ ح  /٣٩اب  ب /٤٤١، وص ١٢و ١ ح /٣٣  ابب /٣٦٨و ٣٦٣(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 )، وفيه: (جورًا وظلًام).١ ح  /٣٧اب ب /٤١٠ (صين كامل الدِّ  )٣(

 يف املصدر: (هلم). )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 .)٦ح  /٣٤اب  ب /٣٩٩و ٣٩٨(ين كامل الدِّ  )٦(
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  .)١(ه»نيُّ وك رسول اهللا  وهو سميُّ  ،أو «حيرم عليهم تسميته -

  .)٢( كافر»إالَّ  اسمهسّميه بأو «ال يُ  -

  .)٤(»)٣(اسمهب ٰى سمّ وال يُ  ،جسمه ٰى رأو «ال يُ  -

 بيبــيح  فــال، إنَّ   اســمها  أمــَّ «فقــال:    اسمهعن    أمري املؤمنني    َل ئِ وُس 

 ا استودع اهللا ، وهو ممَّ يبعثه اهللا  ٰى حتَّ   اسمهث بحدِّ ال أُ   أنْ   وخلييل عهد إيلَّ 

  .)٥(لمه»رسوله يف ع

ــ   ¨   عنهعربَّ وألجل ذلك كان يُ   ،الصــاحبـ: يف األخبار وكالم الرواة ب

ــ   ،وصــاحب الــدار  ،وصاحب الزمان  ،والقائم  ،ســةوالناحيــة املقدَّ   ،رةـواحلض

  .)٦(اسمهحون برصِّ وغري ذلك، وال يُ  ،والغالم  ،والغريم ،والرجل

قــديًام بينهــا والغريم رمز كانت الشيعة تعرفــه (:  )عليه الرمحة(قال املفيد  

  .)٧()ةويكون خطاهبا عليه للتقيَّ 

 ومحل الصدوق ومجلة من األصحاب النهي الوارد يف هذه األخبــار عــىلٰ 

  .)٨(ظاهره فأفتوا بالتحريم
 

 .)٢ ح /٣٦اب  ب /٤٠٨و ٤٠٧(ص ين كامل الدِّ  )١(

 .)٤ ح /باب يف النهي عن االسم /٣٨١ ص /١ ج(الكايف   )٢(

 اسمه). يف املصدر: (وال ُيسّمٰى  )٣(

 .)٣ ح /باب يف النهي عن االسم /٣٨١ /١ ج(الكايف   )٤(

 .)٣ ح  /٥٦اب ب /٦٧٨(ص ين كامل الدِّ  )٥(

ــ  نظــر هــذه األلفــاظ عــىلٰ ا  )٦( / بــاب مولــد ٥٦٩/ ص ١الكــايف (ج ر يف: ـســبيل املثــال ال احلص

ين (ص  ١٥ح    / الصاحب )؛ الغيبــة ٤و ٢٣/ ح ٤٢و ٣٣ / بــاب٤٦٠و ٣٧٢)؛ كامل الدِّ

/ ٣٣٧و ٣٣٦و ٣١٨)؛ الغيبــة للطــويس (ص ٣٥/ ح  ٤/ فصل  ١٠/ باب  ١٩٠للنعامين (ص  

 ).٣١٦و  ٣١٥/ ص ٢)؛ االحتجاج (ج ٢٦٢و  ٢٦١و ٢٤٧ح 

 .)٣٦٢ ص /٢ ج(اإلرشاد راجع:  )٧(

 ب إىلٰ ه يــذهح يف آخر احلديث أنــَّ ، وقد رصَّ )١ ذيل احلديث /٢٧اب ب /٣٣٧ (ص ينكامل الدِّ   )٨(

 ).٢١٣ ص /٢ ج(  ٰى إعالم الوريف   وكذلك الطربيس   ؛النهي من تسميته
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، وال ينافيــه  اهللا تعــاىلٰ الكراهة حلكمــة ال يعلمهــا إالَّ   ويمكن احلمل عىلٰ 

فقد ورد يف املكروهات أمثــال  ،التكفري حدِّ  التشديد الوارد يف األخبار البالغ إىلٰ 

  .)١(»بمنشار من نار َق رِ من ترك فرق شعره فُ « :ذلك مثل

كحــديث اللــوح   ،يف بعض األحاديــث  اسمهريح بـد الكراهة التصؤيِّ ويُ 

  .)٢(وغريه ة ء األئمَّ اساموفيه  فاطمة  إىلٰ  الذي دفعه رسول اهللا 

عليه   ويدلُّ   ،ٰى وقت اخلوف عليه كزمن الغيبة الصغر  ويمكن احلمل عىلٰ 

  .)٤(ين يف حمفل من الناس»من سّام  )٣([ملعون] ما يف بعض التوقيعات: «ملعون

  .)٥(ي فعليه لعنة اهللا»اسمين يف جممع من الناس بأو «من سّام 

 اك أنْ إيــّ ( :قــال ؟ســموقول عثامن بن سعيد العمري حني قيــل لــه: فاال

  .)٦()قطعهذا النسل قد ان عند القوم أنَّ  فإنَّ  ،تبحث عن هذا

 ،تســألوا عــن ذلــك  م علــيكم أنْ حمــرَّ (:  سمعن اال  َل ئِ  ُس امَّ ـوقوله أيضًا ل

األمر   فإنَّ   ،ولكن عنه   ،م حرِّ ل وأُ حلِّ أُ   وليس يل أنْ   ،أقول هذا من عندي  وال

 ســموإذا وقــع اال  ،...ف ولداً لِّ ومل ُخي   مٰىض   )٧(][د  أبا حممّ   عند السلطان أنَّ 

  .)٨()أمسكوا عن ذلكقوا اهللا وفاتَّ  ،وقع الطلب
 

ذ شعرًا فلم يفرقه فرقــه «)، وفيه: ٣٢٨ح  /١٦١ ص /١ ج(من ال حيرضه الفقيه راجع:    )١( من اختَّ

 .»اهللا بمنشار من نار

 .)٣/ باب فيام جاء يف االثني عرش.../ ح ٥٧٦و ٥٧٥ ص /١ ج(الكايف   )٢(

 املعقوفتني من املصدر.ما بني  )٣(

 ).١/ ح ٤٥/ باب ٥١٢(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 ).٣/ ح ٤٥/ باب ٥١٣(ص ين كامل الدِّ  )٥(

 ).١٤/ ح ٤٣/ باب  ٤٧٢و ٤٧١(ص ين كامل الدِّ  )٦(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٧(

 .)١ ح /باب يف تسمية من رآه/ ٣٧٨و ٣٧٧ص  /١ج (الكايف   )٨(
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عرفــوا   ، وإنْ )٢(أذاعــوا  سماال  عىلٰ   )١(دللتم  إنْ «  :وما يف بعض التوقيعات

  .)٣(»وا عليهاملكان دلُّ 

وا املكــان دلــُّ   وقفوا عــىلٰ   أذاعوه، وإنْ   سماال  وقفوا عىلٰ   إنْ «  :ويف بعضها

  .)٤(»عليه

فــه أعر ٰى تســميه يل حتــَّ  ريــد أنْ أُ  :حني قال له الكــابيل  وقول الباقر  

 )٦(ســألتني بــأمر )٥([ولقــد]سألتني واهللا يا أبا خالد عن ســؤال جمهــد، «:  اسمهب

بني فاطمة عرفوه  سألتني عن أمر لو أنَّ [لقد] ثتك، وثًا به أحدًا حلدَّ كنت حمدِّ  لو

  .)٧(»عوه بضعة بضعةقطِّ يُ  أنْ  حرصوا عىلٰ 

ــ نــَّ إ :قولــه ه حيرم عليهم تســميته، ثــمّ من أنَّ   وينافيه ما مرَّ  رســول  ميُّ ه س

  .حتريم الترصيح حلكمة عىلٰ  ، فدلَّ اسمهه الذي علم به وكنيُّ   اهللا

  .رسول اهللا  ه سميُّ يتفاوت فيه احلال بني الترصيح وأنَّ  واخلوف ال

 ٰى خيــرج أو حتــَّ   ٰى تسميته حتَّ   ه ال حيلُّ يف بعضها من أنَّ   وينافيه أيضًا ما مرَّ 

  .ره اهللاهِ ظيُ 

ــأنَّ  ــع ب ــن اجلم ــ  ويمك ــميح باالرـالتص ــاً  س ــروه مطلق ــمية  ،مك والتس

ــةً  ــني حمرَّ  رصحيــًا وكناي ــايف ب ــع التن ــع مجي ــذلك يرتف ــوف، وب ــن اخل ــة يف زم م

  األخبار، واهللا أعلم.
 

 (دللتهم).  يف املصدر: )١(

 يف املصدر: (أذاعوه). )٢(

 .)٢ ح  /النهي عن االسميف  باب   /٣٧٩و ٣٧٨ ص /١ ج(الكايف   )٣(

 .)٣٣١ ح /٣٩٢ (ص الغيبة للطويس )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٥(

 كذا؛ ويف املصدر: (عن أمر). )٦(

 .)٢ح   /١٦باب   /٣٠٠و ٢٩٩(ص الغيبة للنعامين  )٧(
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  : ودة اي

ليلة النصف من شعبان ســنة مخــس ومخســني ومــائتني   املهدي    دَ لِ وُ 

ولدًا ظاهرًا وال باطنــًا  ف أبوهلِ ومل ُخي (ام املعتمد، قال املفيد:  يف أيّ   ٰى من رأ  رُّ ـبس

مخس سنني آتاه اهللا  )٢(ه عند وفاة أبيهسنُّ )١(وكانت ...،فه غائبًا مسترتاً غريه، وخلَّ 

احلكمة كام آتاها  )٣(]اهللا[للعاملني، وآتاه  وجعله آيةً  ،فيها احلكمة وفصل اخلطاب

بــن  ٰى ة الظاهرة كام جعل عيس، وجعله إمامًا يف حال الطفوليَّ اصبي�   ][  ٰى حيي

  .)٤()ايف املهد نبي�  مريم 

يومنا هذا وهو غاية صفر سنة مخــس وأربعــني وثالثامئــة بعــد   إىلٰ   وعمره

  .)٥(ة أشهر ونصفاأللف ألف سنة وتسع وثامنون سنة وستَّ 

ا األصيل اسمه ويف رواية أنَّ   ،ةمَ كانت خري أَ   ،نرجس  :ولد يقال هلا مُّ أُ  :همُّ أُ 

  .)٦(مليكة

  .أيضًا بأيب جعفر ٰى كنّ، ويُ هللا ككنية رسول ا كنيته

 ،تظر وصاحب الزمــانة واملهدي واخللف الصالح والقائم املناحلجَّ   :لقبه

  وأشهرها املهدي.

 احلســني بــن روح، ثــمّ  د بن عثامن، ثمّ ابنه حممّ  عثامن بن سعيد، ثمّ   :ابهبوّ 

 

 يف املصدر: (وكان)؛ وهو الصحيح. )١(

 يف املصدر: (عند وفاة أيب حمّمد). )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(

 .)٣٣٩/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٤(

ومخــس يبلغ ألف سنة ومائــة هـ) ١٤٤١ / ربيع الثاين/١٥(يومنا هذا وهو  وعمره الرشيف إىلٰ   )٥(

 .سبعة أشهرسنة و  ن وثامنو

 .)١ ح /٤١ ابب /٤٤٧(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٦(
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شــاء اهللا  وســيأيت تفصــيل أحــواهلم إنْ  ،وهــم الســفراء  ،د السمريبن حممّ   عيلُّ 

  .)١(تعاىلٰ 

  .)٢()تهة اهللا وخاصَّ أنا حجَّ : (ما ذكره الكفعمي عىلٰ  :نقش خامته

  ابن الرومي. :شاعره

َ  اره ووأط وأ و :  

 ه يشبه رسول اهللا أنَّ  )ن أيب داودنَُس (فعن   ،قه وحليتهلْ ا صفته يف َخ أمَّ 

ولكن يف رواية النعامين   ،)٣(-  بالفتح  -ق  لْ وال يشبهه يف اخلَ   -  بالضمِّ   -ق  لُ يف اخلُ 

  . )٤(قلُ ق واخلُ لْ كم يف اخلَ ه يشبه نبيَّ أنَّ  عن أمري املؤمنني  )الغيبة(يف 

  .)٥(احلديث »...يرّ ه كوكب دُ يمن خال كأنَّ ه األخدِّ  عىلٰ «

  . )٦(»ه األيمن خال أسوديف خدِّ  ،يرّ وجهه كوكب دُ  كأنَّ «: ويف رواية

  . )٧(»اجلبهة أجىلٰ  ،اياأفرق الثن«ويف رواية: 

  .)٨(»(*)اجلبني أجىلٰ «ويف رواية: 

 ،حسن الوجه ،مربوع القامة شابٌّ «ه أنَّ   :يف صفته  وعن أمري املؤمنني  

 

 )، فراجع.٣٨ - ٣٠يأيت يف (ص  )١(

ة (ص  )٢( ة يف تواريخ األئمَّ  ).١٤٨التتمَّ

 .)٤٢٩٠ح  /٣١١ ص /٢ ج( ن أيب داودنَُس  )٣(

 .)٢ ح  /١٣باب   /٢٢٣و ٢٢٢ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 ).٩/ ح ٦١األصفهاين (ص نعيم   حافظ أيبليف املهدي لن حديثًا وربعاأل )٥(

 ).١٠٢/ ص ٨املعجم الكبري للطرباين (ج  )٦(

َرر (ص  )٧(  ).٢٠عقد الدُّ

والــذي  ،اخلفيف شــعر مــا بــني النــزعتني مــن الصــدغني جىلٰ األ]: ٣١٠/ ص ١[ج  النهاية  يف  (*)

 انحرس الشعر عن جبهته.

 ).٢/ ح ١٣/ باب  ٢٢٣الغيبة للنعامين (ص  )٨(
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ويعلو نور وجهه ســواد شــعر حليتــه ورأســه،   ،منكبيه  والشعر يسيل شعره عىلٰ 

  .)١(»ثناياشامة، أفلج ال ٰى األنف، ضخم البطن، بفخذه اليمن ٰى اجلبني، أقن أجىلٰ 

ــ  ،غــائر العينــني ،محرة  )٢(مشوب«  :وعن الباقر    ،رف احلــاجبنيـمش

  .)٣(»بوجهه أثر، و(*)برأسه حزاز ،عريض ما بني املنكبني

، أكحل العينني، ه شابٌّ ورد أنَّ   :ان املرصيللصبّ   )إسعاف الراغبني(وعن  

ــ خــدِّ  اللحية، عىلٰ  األنف، كثُّ   ٰى أزج احلاجبني، أقن يــده  ىلٰ ه األيمــن خــال، وع

  .)٤(خال ٰى اليمن

  .)٥(صفته بني السمرة والبياض :)ةالفصول املهمَّ (ويف 

حيســبه النــاظر ابــن   ،املنظــر  شــابُّ   ،ه إذا خرج يكون شيخ السنِّ ويأيت أنَّ 

  .)٦(ربعني سنة أو دوهناأ

فاملستفاد من جمموع األخبار اآلتيــة وغريهــا التــي : ا صفته يف أخالقهوأمَّ 

ه مــن وأنــَّ   ،-  بالضــمِّ   -قه  لُ يف ُخ   ه يشبه رسول اهللا   أنَّ ة املسلمنيرواها عامَّ 

 :ك ينــاديلَ رأسه غاممة فيها مَ   عىلٰ   ،حه اهللا يف ليلةصلِ يُ   ،اسمهك  اسمه  ،أهل بيته

ه اهللا بثالثة يمدُّ  ،هويرشبون حبَّ  ،ن له الناسذعِ فيُ   ،بعوههذا املهدي خليفة اهللا فاتَّ 

ة أهل أنصاره بعدَّ  ،ساقته وميكائيل عىلٰ  ،همقدمت جربئيل عىلٰ  ،آالف من املالئكة

 

 .)٢  ح /١٣باب   /٢٢٣و ٢٢٢ (ص  الغيبة للنعامين )؛٣٨٢ ص /٢ ج(اإلرشاد ع: راج )١(

 يف املصدر: (املرشب محرة). )٢(

/ ٤ . [راجع: العني للفراهيــدي (جه نخالةصول شعر الرأس كأنَّ أُ ق بما تعلَّ :  -بالفتح    -زاز  احلَ   (*)

 )].٣٣٥/ ص ٥/ مادَّة هرب؛ لسان العرب (ج ٤٧ص 

 ).٣/ ح ١٣/ باب  ٢٢٤و ٢٢٣(ص   عامينالغيبة للنراجع:  )٣(

 ).١٣٥(ص   إسعاف الراغبني )٤(

 ).٤٠١/ ص ٢(ج  ةالفصول املهمَّ  )٥(

 )، فراجع.٢٣٩يأيت يف (ص  )٦(
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فيمأل   ،ويملك رشق األرض وغرهبا  ،خيرج بالسيف  ،وأهل الكهف منهم  ،بدر

عنه ساكن  ويرٰىض  ،ر اإلسالم ظهِ يُ  ،ت ظلًام وجوراً ئَ لِ كام مُ   قسطًا وعدالً األرض  

ختصب األرض يف زمانــه   ،السامء وساكن األرض، أسعد الناس به أهل الكوفة

ــ صّيل ، يُ اه عد� حيثو املال حثوًا وال يعدُّ   ،ج كنوزهارِ وُخت   ،بــن مــريم ٰى  خلفــه عيس

 ٰى خيرج يف وتر من السنني سنة إحــد  ،ال بباب لدٍّ قتل الدّج   عىلٰ   ٰى ويساعد عيس

، أو تســعاً  ثامنــاً  سنني أو سبعًا أو  يملك ستَّ   ،أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع

 ،ج تابوت السكينة مــن غــار أنطاكيــةيستخر  ،ه مقدار عرش سننيالسنة من سنيِّ 

ين عليه يف نفسه ما لو ين ما هو الدِّ ر من الدِّ ظهِ يُ   ،وأسفار التوراة من جبل بالشام 

  كان حيكم. كان رسول اهللا 

يــدخلون  ،دونأعداؤه الفقهاء املقلِّ (ين ابن العريب: وقال الشيخ حميي الدِّ 

  .)١()فيام لديه حتت حكمه خوفًا من سيفه ورغبةً 

أي   ،)٢(تانعليه عباءتان قطوانيَّ   :ففي بعض الرواياتا صفته يف لباسه  أمَّ و

  عند خروجه.

 *   *   *  

 

 ).٣٢٧ ص /٣ج (ة يَّ الفتوحات املكّ راجع:  )١(

 ).٢٢٠االختصاص (ص  )٢(



  

  

  

    ء

   ودة اي

والشــيخ يف   )،الكــايف(والكلينــي يف    )،ينإكــامل الــدِّ (الصدوق يف    ٰى رو

 وهو مــن ولــد أيب  ،اسعن برش بن سليامن النخّ   ،بألفاظ متقاربة  )الغيبة(كتاب  

 رُّ ـوجارمها بس ،نيد العسكريَّ وأحد موايل أيب احلسن وأيب حممّ  ،نصاريوب األأيّ 

  قال: ،ٰى من رأ

فكنت ال أبتاع  ،هني يف علم الرقيقفقَّ  كان موالي أبو احلسن اهلادي 

كملــت معرفتــي فيــه   ٰى هات حتــَّ بُ فاجتنبت بذلك موارد الشُّ   ، بإذنهوال أبيع إالَّ 

فأتاين ليلة كافور اخلادم فقال: موالنــا   ،الل واحلرام وأحسنت الفرق فيام بني احل

  .فأتيته، د العسكري يدعوكبن حممّ  أبو احلسن عيلُّ 

وهذه املواالة مل تزل فيكم يرثها   ،ك من ولد األنصارإنَّ   ،يا برش«فقال يل:  

فك بفضيلة تسبق هبا الشيعة  مرشِّ ّين إو  ،وأنتم ثقاتنا أهل البيت  ،خلف عن سلف

  .»ةمَ ذك يف ابتياع أَ نفِ عك عليه وأُ طلِ أُ  برسٍّ  يف املواالة

وأعطــاين   ،وطبع عليه بخامتــه  ةٍ روميَّ   ولغةٍ   روميٍّ   فكتب كتابًا لطيفًا بخطٍّ 

ــ او ،بغــداد ه هبــا إىلٰ وتوجــَّ  ،خذها«فقال:   ،مائتني وعرشين ديناراً  ر معــرب ـحض

ــ   فإذا وصلت إىلٰ   ،الفرات ضحوة يوم كذا  نَّ جانبك زوارق السبايا فستحدق هب

رشف أف ،اس ورشذمة من فتيان العربّواد بني العبّ طوائف املبتاعني من وكالء قُ 

تربز جارية صفتها كــذا  أنْ  ة هنارك، إىلٰ اس عامَّ عمر بن يزيد النخّ   عد عىلٰ من البُ 
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متتنع من العــرض وملــس املعــرتض، وتســمع   ،البسة حريرتني صفيقتني  ،وكذا

  .هتك سرتاه وا :ا تقولم أهنَّ فاعل ،ة من وراء سرت رقيقرصخة روميَّ 

  .فقد زادين العفاف فيها رغبةً  ،بثالثامئة دينار عيلَّ  :فيقول بعض املبتاعني

 لكــهشــبه مُ   ســليامن بــن داود وعــىلٰ   يف زيِّ   لو برزَت   :ةفتقول له بالعربيَّ 

  .مالك فاشفق عىلٰ  ،فيك رغبة )١([يل]بدت  ما

  ؟من بيعِك  فام احليلة وال بدَّ  :اسفيقول النخّ 

 يسكن قلبي إليه وإىلٰ   عٍ من اختيار مبتا  بدَّ   ال  ؟فتقول اجلارية: وما العجلة

  .وفائه وأمانته

 ،ةمعك كتابًا ملصــقًا لــبعض األرشاف بلغــة روميــَّ   نَّ فعند ذلك قل له: إ

 ل منه أخالق صاحبه، فإنْ فناوهلا لتتأمَّ  ،ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه

  .»ه يف ابتياعهامالت إليه ورضيته فأنا وكيل

 نظرت يف فلامَّ   ،يل موالي أبو احلسن    قال برش: فامتثلت مجيع ما حدَّ 

وقالت له: بعني من صاحب هذا الكتاب؛ وحلفت   ،شديداً   الكتاب بكت بكاءً 

  .امتنع عن بيعها منه قتلت نفسها ٰى ه متنَّ أظة جة واملغلّ باملحرّ 

مقدار مــا كــان صــحبنيه   عىلٰ األمر    استقرَّ   ٰى شاحه يف ثمنها حتَّ فام زلت أُ 

  .مت اجلارية ضاحكة مستبرشةوتسلَّ  ،فاستوفاه ،موالي من الدنانري

أخرجت كتــاب   ٰى حجريت ببغداد، فام أخذها القرار حتَّ   وانرصفت هبا إىلٰ 

 ها ومتسحه عىلٰ خدِّ   جفنها وتضعه عىلٰ   قه عىلٰ طبِ موالنا من جيبها وهي تلثمه وتُ 

  .بدهنا

   تعرفني صاحبه؟فقلت: تلثمني كتابًا ال

أعرين سمعك  ،أوالد األنبياء  ا العاجز الضعيف املعرفة بمحلِّ فقالت: أهيُّ 
 

ين. )١(  ما بني املعقوفتني من كامل الدِّ
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ي مــن ولــد مــّ وأُ  ،ك الــروم لــِ ر مَ ـغ يل قلبك، أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصوفرِّ 

  .نبئك بالعجبأُ  ،املسيح شمعون ويصِّ  ب إىلٰ نَس ني تُ احلواريِّ 

 ،بن أخيه وأنا بنت ثالث عرشة سنةجني من ازوِّ يُ   ي قيرص أراد أنْ جدِّ   إنَّ 

ومن   ،ئة رجلهبان ثالثاميسني والرُّ ني من القسِّ فجمع يف قرصه من نسل احلواريِّ 

مراء األجناد وملــوك العشــائر أربعــة ذوي األخطار منهم سبعامئة رجل، ومن أُ 

ورفعــه فــوق   ،لكه عرشًا مصوغًا من أصــناف اجلــواهرمُ   وأبرز من هبيِّ ،  آالف

 فــاً كَّ وقامــت األســاقفة عُ  ،بلُ  صعد ابن أخيه وأحدقت الصُّ فلامَّ   ،أربعني مرقاة

 ،فلصــقت بــاألرض  تساقطت الصلبان مــن األعــىلٰ   ،نجيلت أسفار اإلرَ ـِش ونُ 

  .عليه االعرش مغشي�  الصاعد إىلٰ  وخرَّ  ،ضت أعمدة العرشوتقوَّ 

ي: اعفنــا فقال كبريهم جلدِّ  ،ت ألوان األساقفة وارتعدت فرائصهمفتغريَّ 

  ين.زوال هذا الدِّ  ة عىلٰ اة هذه النحوس الدالَّ ك من مالقلِ ا املَ هيُّ أ

لألساقفة: أقيموا هذه األعمدة، وقال    ،ًا شديداً ي من ذلك تطريُّ  جدِّ فتطريَّ 

جه هــذه زوِّ ه ألُ رفعوا الصلبان، وأحرضوا أخا هذا املدبر العاثر املنكوس جدُّ وا

  فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. ،ةالصبيَّ 

ق وتفــرَّ   ،لاألوَّ   الثاين مثــل مــا حــدث عــىلٰ    فعلوا ذلك حدث عىلٰ امَّ ـول

  .ي مغتام� وقام جدِّ  ،الناس

ني قــد ة مــن احلــواريِّ املســيح وشــمعون وعــدَّ   ورأيت يف تلك الليلة كأنَّ 

يف املوضع   امنربًا من نور يباري السامء علو� ونصبوا فيه    ،ياجتمعوا يف قرص جدِّ 

ة ه وعدَّ وختنه ووصيُّ  د ودخل عليه حممّ   ،هي فيه عرشالذي كان نصب جدِّ 

  .من أنبيائه

 إّين  ،يــا روح اهللا«:  د  فيقول له حممّ   ،فاعتنقه  ،إليه  م املسيح  فتقدَّ 

أيب   وأومــا بيــده إىلٰ   -بني هــذا  ك شمعون فتاته مليكة الجئت خاطبًا من وصيِّ 

  .»- ابن صاحب هذا الكتاب د حممّ 
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رمحك برحم آل   ْل فِص   ،رفـه: أتاك الشوقال ل  ،شمعون  فنظر املسيح إىلٰ 

  .دحممّ 

  قال: قد فعلت.

وشــهد املســيح   ،جني من ابنهوزوَّ   ،ذلك املنرب فخطب  د  فصعد حممّ 

  .ونواحلواريُّ  د وشهد أبناء حممّ 

 ،ي خمافة القتــلأيب وجدِّ   هذه الرؤيا عىلٰ   أقصَّ    استيقظت أشفقت أنْ فلامَّ 

ــ   ٰى حتَّ   د  ة أيب حممّ ورضب صدري بمحبَّ   ،رابـامتنعت مــن الطعــام والش

 ي، فلــامَّ ره جدِّ ـ أحضفام بقي يف مدائن الروم طبيب إالَّ  ،ومرضت مرضًا شديداً 

  هل تشتهني شيئًا؟ ،ة عينيبرح به اليأس قال: يا قرَّ 

املسلمني  ٰى سارن يف سجنك من أُ كشفت العذاب عمَّ لو   ،يفقلت: يا جدِّ 

  ه يل عافية.مُّ هيب املسيح وأُ  قت عليهم، رجوت أنْ وتصدَّ 

 ،وتناولــت يســريًا مــن الطعــام  ،ةدت يف إظهار الصــحَّ فتجلَّ   ،ففعل ذلك

  .ٰى سارإكرام األُ  بذلك وأقبل عىلٰ  رَّ ـفس

 ،دة النســاء فاطمــة قــد زارتنــيسيِّ   ريت أيضًا بعد أربع عرشة ليلة كأنَّ فأُ 

ة دفتقول يل مريم: هذه سيِّ  ،وألف من وصائف اجلنان ،ومعها مريم بنت عمران

  .دزوجك أيب حممّ  مُّ النساء أُ 

  .د من زياريتمتناع أيب حممّ اتعلق هبا وأبكي وأشكو إليها فأ

 ختي مريم تــربأ إىلٰ وهذه أُ  ،مرشكة باهللا وأنِت  ابني ال يزوركِ   إنَّ «فقالت:  

  .» دًا رسول اهللاأيب حممّ  وأنَّ  ،اهللا له إالَّ إال  فقويل: أشهد أنْ  ،اهللا من دينِك 

عي اآلن توقَّ «وقالت:  ،يـبت نفسصدرها وطيَّ  تني إىلٰ ك ضمَّ  قلت ذلفلامَّ 

  .»دزيارة أيب حممّ 

 بيبي  أقول له: جفوتني يا حوكأّين   ،د كان يف الليلة القابلة رأيت أبا حممّ فلامَّ 

  .كأتلفت نفيس معاجلة حبِّ  بعد أنْ 
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يف   زائــركِ فــإّين  وإذ قد أسلمِت  ، لرشكِك إالَّ  ري عنِك ما كان تأخُّ «فقال:  

  .»جيمع اهللا شملنا يف العيان أنْ  ليلة إىلٰ  كلِّ 

  .هذه الغاية ي زيارته بعد ذلك إىلٰ ام قطع عنّف

  ؟ٰى ساريف األُ  وكيف وقعِت  فقلت هلا: :فقال برش

قتــال   جيشًا إىلٰ سريِّ سيُ  كِ جدَّ  أنَّ «د ليلة من الليايل فقالت: أخربين أبو حممّ 

اخلــدم مــن طريــق  رة يف زيِّ م متنكــِّ حاق هبباللِّ  فعليِك  ،املسلمني يوم كذا وكذا

 ،فكــان مــن أمــري مــا رأيــت  ،فوقعت علينا طالئــع املســلمني  ،، ففعلت»كذا

ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه   ،ك الروم أحد سواكلِ بنة مَ ا  شعر بأّين  وما

  .اجلواري اسمفقال:  ،ي فأنكرته وقلت: نرجساسميف سهم الغنيمة عن 

  عريب. ة ولسانِك روميَّ  ِك نَّ أقلت: العجب 

 أوعــز إىلٰ  م اآلداب أنْ تعلــُّ  اي عىلٰ ي ومحله إيّ لوع جدِّ [و]لت: بلغ من  اق

  ة.وتعليمي العربيَّ  ختالف إيلَّ المرأة ترمجان له باا

 اهللاُ كيف أراكِ «قال هلا:   موالي أيب احلسن     دخلت عىلٰ فلامَّ   :قال برش

  .»؟د وأهل بيته اإلسالم ورشف حممّ  عزَّ 

  ؟يأصف لك يا بن رسول اهللا ما أنت أعلم به منّ قالت: كيف

ــ   إليــِك   ام أحــبُّ فأيُّ   ،كرمِك أُ   أنْ   بُّ حِ  أُ فإّين «قال:   رة آالف درهــم أم ـعش

  .»برشف األبد؟ لِك  ٰى برش

  .قالت: بل الرشف

قســطًا ويمــأل األرض    ،برشي بولد يملك الــدنيا رشقــًا وغربــاً أف«قال:  

  .»ت ظلًام وجوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً 

  ؟نت: ممَّ قال

  .»له، وهل تعرفينه؟ ن خطبك رسول اهللا ممَّ «قال: 
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  .دة النساءيد سيِّ  قالت: وهل خلت ليلة مل يزرين فيها منذ أسلمت عىلٰ 

  .»هيَ هِ  ها« دخلت قال هلا: فلامَّ ، »ختي حكيمةأُ  دعُ ا ،يا كافور«فقال: 

 يا بنــت رســول«:  فقال هلا أبو احلسن    ،ت هباقتها طويالً ورسَّ نفاعت

 مُّ د وأُ ا زوجــة أيب حممــّ فإهنــَّ   ،ننَميها الفرائض والســُّ وعلِّ   لِك نزم  خذهيا إىلٰ   ،اهللا

  .)١(» القائم

بــن أيب  ة لعــيلِّ إثبــات الوصــيَّ (بن احلسني املسعودي يف كتــاب  وقال عيلُّ 

بــن  خوات أيب احلسن عيلِّ بعض أ من مشاخينا أنَّ  ةلنا الثقا  ٰى رو(:  )طالب  

 ،نــرجس  ٰى ســمّ تها تُ ت يف بيتها وربَّ دَ لِ كانت هلا جارية وُ     )٢(]اهلادي[د  حممّ 

 ،فنظر إليها فأعجبتــه  د احلسن العسكري   كربت وعبلت دخل أبو حممّ فلامَّ 

  ته: أراك تنظر إليها؟فقالت له عمَّ 

املولــود  نَّ إا بــًا، أمــَ  متعجِّ  ما نظــرت إليهــا إالَّ إّين «:  )اهللا عليه  صّىلٰ (فقال  

تستأذن أبا احلسن يف دفعها  أمرها أنْ  يكون منها، ثمّ  )وعال لَّ ج(اهللا  الكريم عىلٰ 

  . )٣()فأمرها بذلك ،ففعلت ،إليه

عن حكيمة بنــت  ،ريبسنده عن املطهَّ   )ينإكامل الدِّ (الصدوق يف    ٰى ورو

بــن افــزارين  ،نرجس :قالت: كانت يل جارية يقال هلا ،د اجلواد اإلمام حممّ 

فقلــت لــه: يــا ،  النظــر إليهــا  )٤(بل حيــدُّ وأق  ،أخي يعني احلسن العسكري  

  ؟فأرسلها إليك ،ك هويتهالعلَّ  ،ديسيِّ 
 

 /٢٤٢ - ٢٣٦ (ص الغيبة للطــويس )؛١ ح /٤١باب / ٤٥٣  -  ٤٤٧(ص  ين  كامل الدِّ راجع:    )١(

 .̈  ام ذكر بابًا يف والدتهيف الكايف وإنَّ ال توجد ، و)١٧٨ ح

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٢(

 ).٢٥٧(ص ة إثبات الوصيَّ  )٣(

 يف املصدر: (حيدق). )٤(
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 ،اهللا سيخرج منها ولد كريم عىلٰ  ،ب منهاة، لكن أتعجَّ ال يا عمَّ «فقال:  

  .»ت جورًا وظلامً ئَ لِ الذي يمأل اهللا به األرض عدالً وقسطًا كام مُ 

  ؟دييا سيِّ  ،ليكإرسلها أفقلت: ف

  .»أيب )١( ذلك][يفستأذين ا«فقال: 

 بعثي بنرجس إىلٰ ا  ،يا حكيمة«  :فبدأين وقال  ،ل أيب احلسن  نزفأتيت م

  .»دبني أيب حممّ ا

  هذا قصدتك؟ عىلٰ  ،دييا سيِّ  :فقلت

  .»يف األجر ِك كُ ِرش يُ  أنْ  أحبَّ  اهللا تبارك وتعاىلٰ  إنَّ  ،يا مباركة«فقال: 

ــ ، د  نتها ووهبتهــا أليب حممــّ فزيَّ  جلــس و أبــو احلســن  ٰى ـفمض

فجاءتني نرجس يومًا  ،فكنت أزوره كام كنت أزور والده  ،مكانه  د  حممّ  أبو

  .ِك ناوليني خفَّ  ،وقالت: يا مواليت ،يختلع خفِّ 

ي وال خدمتني، خفِّ  ديت ومواليت، واهللا ال دفعت إليِك سيِّ   بل أنِت   :فقلت

  .برصي عىلٰ  خدمِك أُ [أنا] بل 

  .»ةخريًا يا عمَّ  اهللاُ جزاكِ «فقال:  ،ذلك د فسمع أبو حممّ 

  .ناوليني ثيايب ألنرصف : غربت الشمس صحت باجلاريةفلامَّ 

 د الليلة املولود الكريم عــىلٰ ولَ ه سيُ فإنَّ   ،بيتي الليلة عندنا  ،تاهيا عمَّ «فقال:  

 .»ي اهللا به األرض بعد موهتايالذي ُحي  اهللا 

جعــيل ا ،ةا عمــَّ ي« :ه بعث إليها فقالأنَّ   )ينإكامل الدِّ (يف    ٰى خرويف رواية أُ 

ر ظهِ سيُ  اهللا تبارك وتعاىلٰ  فإنَّ  ،ا ليلة النصف من شعبانفإهنَّ   ،عندنا  ةالليل  إفطاركِ 

  .»ته يف أرضهوهو حجَّ  ،ةيف هذه الليلة احلجَّ 

  ه؟مُّ ومن أُ  :فقالت
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )١(



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ....................................................  ٢٦

  .»نرجس«قال: 

  .ما هبا أثر -جعلني اهللا فداك  -قالت له: واهللا 

  .»هو ما أقول لِك «فقال: 

وقالــت يل:   ،يع خفــِّ نــزجــاءت ت  ،مت وجلست سلَّ فلامَّ   ،قالت: فجئت

  ؟كيف أمسيِت  ،ديتسيِّ  يا

  .دة أهيلديت وسيِّ سيِّ  فقلت: بل أنِت 

  ة؟يا عمَّ  ،نكرت قويل وقالت: ما هذاأف

دًا يف الــدنيا هــذه غالمــًا ســيِّ  يف ليلتــِك   اهللا سيهب لِك   إنَّ   ،ةفقلت: يا بنيَّ 

  .واآلخرة

إذا كــان وقــت الفجــر «: د أبو حممــّ  قال يل  فجلست واستحيت، ثمّ 

مل يظهر هبا احلبل ومل يعلم هبا أحد   ٰى موس  مِّ مثلها مثل أُ   هبا احلبل، ألنَّ   يظهر لِك 

ــ   بطون احلباىلٰ   فرعون كان يشقُّ   نَّ وقت والدهتا، أل  إىلٰ  وهــذا  ،ٰى يف طلــب موس

  . ٰى نظري موس

أخــذت  فرغت من صالة العشــاء اآلخــرة أفطــرت وفلامَّ   :قالت حكيمة

ففرغــت مــن   ،الصــالة   كان يف جــوف الليــل قمــت إىلٰ مضجعي فرقدت، فلامَّ 

 ،انتبهت وهي راقــدة  ثمّ   ،بةجلست معقِّ   ثمّ   ،صاليت وهي نائمة ليس هبا حادث

  .فدخلتني الشكوك ،تقامت فصلَّ  ثمّ 

  .»األمر قد قرب فإنَّ  ،ةال تعجيل يا عمَّ «د من املجلس: فصاح أبو حممّ 

فوثبــت إليهــا  ،نتبهت فزعةافبينام أنا كذلك إذ    ،يسفقرأت أمل السجدة و

  ني شيئًا؟قلت: حتسِّ  ثمّ  ،اهللا عليِك  اسم :فقلت

  .قالت: نعم

  .مجعي قلبِك او ،مجعي نفسكا :فقلت هلا
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فكشــفت الثــوب   ،ديسيِّ   بحسِّ   فانتبهُت   ،أخذتني فرتة وأخذهتا فرتة  ثمّ 

  .ففإذا به نظيف منظَّ  ،فضممته إيلَّ   ،األرض بمساجده  ٰى فإذا به ساجد يتلقّ   ،عنه

  .»ةبني يا عمَّ ا ي إيلَّ هلمِّ « :د فصاح يب أبو حممّ 

 ،صــدره ووضع قدميه عىلٰ  ،ليتيه وظهرهإفوضع يده حتت   ،فجئت به إليه

م تكلــَّ «قــال:  ثــمّ  ،عينيه وســمعه ومفاصــله يده عىلٰ  وأمرَّ  ،لسانه يف فيه  أدىلٰ   ثمّ 

  .»بنيَّ  يا

دًا حممــّ  وأشــهد أنَّ  ،وحــده ال رشيــك لــه ، اهللاله إالَّ إال  شهد أنْ أ«فقال:  

 ،أبيــه وقف عىلٰ  أنْ  ة إىلٰ األئمَّ  أمري املؤمنني وعىلٰ   عىلٰ   صّىلٰ   ثمّ   ،»رسول اهللا  

  .أحجم ثمّ 

 ،هفلــم أرَ   ،ديفافتقــدت ســيِّ   ،دأيب حممــّ   م عىلٰ سلِّ  أصبحت جئت ألُ فلامَّ 

  ؟ديما فعل سيِّ  ،علت فداكُج  :فقلت

  .»ٰى موس مُّ ذي استودعته أُ استودعناه ال« :فقال

  .»بنيا ي إيلَّ هلمِّ « :فقال ، كان اليوم السابع جئتفلامَّ 

  .يه لبنًا أو عسالً غذِّ ه يُ لسانه يف فيه كأنَّ  أدىلٰ  ثمّ  ،لففعل به كاألوَّ 

  .»م يا بنيَّ تكلَّ «: قال ثمّ 

أمــري  د وعــىلٰ حممــّ   بالصــالة عــىلٰ   ٰى وثنــّ   ،» اهللاله إالَّ إال    أشهد أنْ «  :فقال

تال هــذه   ثمّ   ،أبيه  وقف عىلٰ   ٰى حتَّ   )صلوات اهللا عليهم أمجعني(ة  املؤمنني واألئمَّ 
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 ٰى شــرتيُ  أمر أنْ  د أبا حممّ   أيضًا أنَّ   )ينإكامل الدِّ (الصدوق يف    ٰى ورو

عنه بكذا وكــذا  وعقَّ  ،قيفرَّ وُ  ،وعرشة آالف رطل حلامً  ،عرشة آالف رطل خبزاً 

  .)١(شاة

 *   *   *  

 

 ).٦/ ح ٤٢/ باب  ٤٦١و ٤٦٠(ص ين كامل الدِّ  )١(



  

  

  

   يا او  

ة كام جاءت بذلك األخبار عن أئمَّ  ،ٰى وكرب ٰى صغر :غيبتان ¨ للمهدي

  .وطوىلٰ  ٰى ويقال: قرص، أهل البيت 

وفاة ب (*)انقطاع السفارة بينه وبني شيعته  فمن مولده إىلٰ   ٰى ا الغيبة الصغرأمَّ 

ة كــان وهي أربع وسبعون ســنة، ففــي هــذه املــدَّ   ،السفراء وعدم نصب غريهم

أيــدهيم   وختــرج عــىلٰ   ،خدمتــه  ويصــلون إىلٰ   ،ام رآه غــريهموربَّ   ،لسفراء يرونها

  .ٰى مور شتّ شيعته يف أجوبة مسائل ويف أُ  توقيعات منه إىلٰ 

ويف آخرها يقوم بالسيف، وقد جــاء   ،وىلٰ فهي بعد األُ   ٰى ا الغيبة الكربوأمَّ 

الرؤية قبل  ٰى عمن ادَّ  نَّ أو  ،ال يراه أحد  ٰى ه بعد الغيبة الكربيف بعض التوقيعات أنَّ 

 اسمر املوـه حيضة أخبار أنَّ وجاء يف عدَّ  ،)١(ابخروج السفياين والصيحة فهو كذّ 

  . )٢(الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه ٰى سنة فري كلَّ 

  :بينه وبني شيعته فهم أربعة ٰى ا السفراء يف زمن الغيبة الصغرأمَّ 

 

ا كانــت كــذلك، هكذا ذكر املفيد وغريه فجعلوا ابتداء الغيبة من مولده ال من ابتداء إمامته ألهنــَّ   (*)

وفــاة  عــٰىل أنَّ   وســبعني ســنة، هــذا بنــاءً   وال وجه جلعلها من ابتداء إمامته، ولذلك كانت أربعــاً 

ــ  ا بناء عٰىل أنَّ ثامئة وتسع وعرشين، أمَّ السمري سنة ثال رين كــام يف إعــالم ـوفاته ســنة ثــامن وعش

ربــع وســبعون أة الغيبــة الصــغرٰى مــدَّ  ه ذكــر أنَّ فتنقص سنة، مــع أنــَّ ] ٢٦٠/ ص ٢[ج  الورٰى  

 سنة.

 )، فراجع.٣٧سيأيت نصُّ التوقيع الرشيف يف (ص  )١(

 ).٨/ ح ٤٣/ باب ٤٧٠ين (ص كامل الدِّ  )٢(
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ولا:  و اأ    ن وَْي:  

ه جعفــر مــِّ ه أيب أُ جــدِّ  إىلٰ   َب ســِ فنُ  اح العني وسكون امليم، وكان أســدي� بفت

ــ   د احلسن العسكري  أبا حممّ   ري، وقيل: إنَّ مْ العَ   :فقيــل ،ر كنيتــهـأمر بكس

  .ريمْ العَ 

  .ٰى من رأ ه كان يسكن عسكر ُرسَّ نَّ أل ؛العسكري :ويقال له

  .لألمر سمن تغطيةً جر باله كان يتَّ ألنَّ  ؛السّامن :ويقال له

ما جيب عليهم من املال  احلسن العسكري  وكان الشيعة إذا محلوا إىلٰ 

  .)١(وخوفاً  ةً جعله أبو عمرو يف زقاق السمن ومحله إليه تقيَّ 

 ثــمّ   ،ابنه احلسن العسكري    ثمّ   ،نصبه وكيالً   اهلادي    وكان عيلٌّ 

  .كان سفريًا للمهدي 

ــ (قال الشيخ الطــويس يف كتــاب   ه الشــيخ املوثــوق نــَّ إ(  :هيف حقــِّ   )ةالغيب

  .)٢()به

ما قاله لكم   ،هذا أبو عمرو الثقة األمني«  :هيف حقِّ   اهلادي    وقال عيلٌّ 

  .)٣(»يهؤدّ ي يُ اه إليكم فعنّوما أدّ  ،ي يقولهفعنّ

  وقول من أقبل؟ ،ن آخذوعمَّ  ،عاململن أُ  :وسأله بعض أصحابه

ي ومــا قــال لــك فعنــّ   ،يؤدّ ي يــُ اليك فعنّ  ٰى فام أدّ   ،ري ثقتيمْ العَ «  :فقال

  .)٤(»ه الثقه املأموننَّ إع له وأطع فاسمف ،يقول

هذا أبو عمرو الثقة «أبيه:  ه بعد ميضِّ يف حقِّ  وقال احلسن العسكري  

 

 .)٣١٤/ ح ٣٨٢و ٣٨١ (ص الغيبة للطويس )١(

 ).٣٨١الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ).٣١٥/ ح ٣٨٣و ٣٨٢الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ).٣٢٢/ ح ٣٨٩ - ٣٨٧الغيبة للطويس (ص  )٤(
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اه ومــا أدّ   ،ي يقولــهفام قاله لكم فعنّ  ،ثقة املايض وثقتي يف املحيا واملامت  ،األمني

  . )١(»يهؤدّ ي يُ إليكم فعنّ

فإذا غالم  ،ة من بعدهون رجالً من أصحابه يسألونه عن احلجَّ وجاءه أربع

هذا إمامكم من بعدي وخليفتــي «فقال:   ،دأشبه الناس بأيب حممّ   ،ه قطع قمركأنَّ 

كم ال ترونــه نَّ إ وأَال   ،قوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكمأطيعوه وال تتفرَّ   ،عليكم

وانتهــوا  ،امن بن سعيد ما يقولهفاقبلوا من عث  ،له عمر  يتمَّ   ٰى بعد يومكم هذا حتَّ 

  .)٢(»فهو خليفة إمامكم واألمر إليه ،واقبلوا قوله ،أمره إىلٰ 

 وتــوّىلٰ   وعثامن بن سعيد هو الذي حرض تغسيل احلسن العســكري  

  .)٣(ينه وحتنيطه ودفنه مأمورًا بذلكمجيع أمره يف تكف

وكانــت توقيعــات صــاحب (:  )الغيبــة(قال الشــيخ الطــويس يف كتــاب  

أبيه باألمر والنهــي  شيعته وخواصِّ  د إىلٰ بنه حممّ ايده ويد   خترج عىلٰ    راألم

فلم تزل  ،الذي كان خيرج يف حياة احلسن العسكري   وأجوبة املسائل باخلطِّ 

  .)٤()(*) عثامن بن سعيدوّيف تُ  ٰى عدالتهام حتَّ  الشيعة مقيمة عىلٰ 

يف شــارع  ،الســالم باجلانب الغــريب مــن مدينــة    نَ فِ ودُ   ،دله ابنه حممّ وغسَّ 

 ،ق مظلــمموضع القرب يف بيت ضــيِّ   يدخل إىلٰ   ،)٥(يف قبلة مسجد الذرب  ،امليدان

ف سنة نيــِّ   بغداد سنة ثامن وأربعامئة إىلٰ   من وقت دخويل إىلٰ   ا نزوره مشاهرةً فكنّ

وأبــرز القــرب  ،د بــن الفــرجره الرئيس أبو منصور حممّ عمَّ  وثالثني وأربعامئة، ثمّ 

 

 ).٣١٥/ ح ٣٨٣و ٣٨٢الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٣١٩/ ح ٣٨٥الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ).٣١٨/ ح ٣٨٥و ٣٨٤طويس (ص الغيبة لل )٣(

 تاريخ وفاته.  الع عىلٰ  لنا االطِّ مل يتيرسَّ  (*)

 املصدر السابق. )٤(

 يف املصدر: (الدرب). )٥(
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 ،ة بزيارتــهك جــريان املحلــَّ ويتــربَّ   ،مل عليه صندوقًا حتت ســقفوع  ،)١(برا  إىلٰ 

وال  ،بــن دايــة احلســني اهــو  :ام قــالواوربــَّ  ،هــو رجــل صــالح  :ويقولون

وأربعــني  )٢(يومنــا هــذا وهــو ســنة أربــع  وهو كذلك إىلٰ   ،يعرفون حقيقة احلال

 .) ٣(وأربعامئة

ما:  أّ َا   ن  ْي:  

قــالوا:   ،د عن شــيوخهعن هبة اهللا بن حممّ   )الغيبة(الشيخ يف كتاب    ٰى رو

ه عدالة عثامن بن سعيد وجعــل األمــر بعــد موتــه كلــَّ   تزل الشيعة مقيمة عىلٰ  مل

عليــه  عدالته وثقته وأمانته للنصِّ   والشيعة جممعة عىلٰ   ،ابنه أيب جعفر  مردودًا إىلٰ 

وبعــد  يــاة احلســن العســكري باألمانة والعدالة واألمر بالرجوع إليه يف ح

 ،رتــاب بإمانتــهلف يف عدالتــه وال يُ ختَ ُال ي  ،موته يف حياة أبيه عثامن بن سعيد

الذي كانــت  ت طول حياته باخلطِّ الشيعة يف املهّام   يده إىلٰ   والتوقيعات خترج عىلٰ 

  . )٤(خترج به يف حياة أبيه عثامن

بنه أبو جعفــر اسعيد قام أبو عمرو عثامن بن  مٰىض  امَّ ـوقال الشيخ أيضًا: ل

أبيــه عــثامن   ونصِّ   د احلسن العسكري  أيب حممّ   د بن عثامن مقامه بنصِّ حممّ 

عثامن بــن  أنَّ  شهدوا عيلَّ ا«: قال احلسن العسكري   ،عليه بأمر القائم  

  .)٥(»كمبني مهديِّ ادًا وكيل ابنه حممّ  أنَّ سعيد العمري وكييل، و

ي يــا إليــك فعنــّ فــام أدَّ  ،ه ثقتانالعمري وابن«لبعض أصحابه:   وقال  
 

 ).٣١٨/ ح ٣٨٥و ٣٨٤راجع: الغيبة للطويس (ص  )١(

 يف املصدر: (سبع). )٢(

 ).٣٢٠/ ح ٣٨٦(ص  لطويسلالغيبة   )٣(

 ).٣٢٧/ ح ٣٩١و ٣٩٠الغيبة للطويس (ص  )٤(

 ).٣١٧/ ح ٣٨٤و ٣٨٣الغيبة للطويس (ص  )٥(
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ام الثقتــان ع هلــام وأطعهــام فــإهنَّ اســمي يقــوالن، فيــان، ومــا قــاال لــك فعنــّ ؤدّ يُ 

  .)١(»أمونانامل

د ا سمعه مــن أيب حممــّ ب يف الفقه ممَّ تُ د بن عثامن كُ وكانت أليب جعفر حممّ 

بن  عيلِّ  د وعن أبيهومن أبيه عثامن عن أيب حممّ   ومن الصاحب    احلسن  

  .)٢(منها كتاب األرشبة ،دمّ حم

ســنة  صاحب هذا األمر ليحرض املوسم كلَّ   واهللا إنَّ (ه قال:  وروي عنه أنَّ 

  .)٣()يعرفونه الناس ويعرفهم ويرونه وال ٰى ير

قال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت   وقيل له: رأيت صاحب هذا األمر؟

  .)٤(»أنجز يل ما وعدتني مَّ هُ اللَّ «اهللا احلرام وهو يقول: 

وهــو   ،ستار الكعبة يف املستجارأقًا بمتعلِّ   )صلوات اهللا عليه(ته  يوقال: رأ

  .)٦(»من أعدائك )٥(انتقم يب مَّ هُ اللَّ «يقول: 

اش فرآه وبني يديه ساجة ونقّ   ،د بن عثامن بعض أصحابهحممّ   ودخل عىلٰ 

فقــال: هــذه   ،حواشــيها  عــىلٰ   ة  ء األئمَّ سامأمن القرآن و  تينقش عليها آيا

يوم أنزل   وأنا كلِّ   ،وقد فرغت منه  ،-  سند إليهاأُ   :أو قال  -وضع عليها  أُ لقربي  

 فيه فأقرأ جزءًا من القرآن، فإذا كان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا رصت إىلٰ 

  .)٧(فكان كام قال ،فيه ُت نْفِ اهللا ودُ 

 

 ).٣٢٢/ ح ٣٨٩ - ٣٨٧الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٣٢٨/ ح ٣٩١الغيبة للطويس (ص  )٢(

ين (ص  )٣(  ).٣٢٩/ ح ٣٩٢و ٣٩١)؛ الغيبة للطويس (ص ٨/ ح ٤٣/ باب ٤٧٠كامل الدِّ

ين (ص  )٤(  ).٣٣٠/ ح ٣٩٢)؛ الغيبة للطويس (ص ٩/ ح ٤٣/ باب ٤٧٠كامل الدِّ

 يف املصدرين: (يل) بدل (يب). )٥(

ين (ص   )٦( الغيبة للطويس (ص  ١٠/ح  ٤٣/باب  ٤٧٠كامل الدِّ احلديث  ٣٩٢)؛   ). ٣٣٠/ضمن 

 ).٣٣٢/ ح ٣٩٣و ٣٩٢الغيبة للطويس (ص  )٧(
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فــامت بعــد   ،)أمجــع أمــري  مــرت أنْ أُ (  :ه حفــر قــربًا وقــالويف رواية أنَّ 

  .)١(شهرين

  ،ثامئةأو أربع وثال ،ثامئةسنة مخس وثال  وىلٰ وكانت وفاته يف آخر مجادي األُ 

عند والدتــه بشــارع الكوفــة يف   نَ فِ ودُ ،  (*)هذا األمر نحوًا من مخسني سنة  وتوّىلٰ 

 .)٢(وهو اآلن يف وسط الصحراء :قيل ،بغداد

ا: ا أ ا ا  أ  روح :  

 ،)٣(د بن عثامن مقامه قبل وفاته بسنتني أو ثالث سننير حممّ أقامه أبو جعف

حدث املــوت فــاألمر  حدث عيلَّ  إنْ (فجمع وجوه الشيعة وشيوخها وقال هلم: 

أجعلــه يف موضــعي   مــرت أنْ فقــد أُ   ،احلسني بن روح النوبختي  اسمأيب الق  إىلٰ 

  .)٤()موركم عليهلوا يف أُ فارجعوا إليه وعوِّ  ،بعدي

هذا (حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال هلم:  إنْ  :م سألوهويف رواية أهنَّ 

احلسني بن روح بن أيب بحر النوبختي القائم مقامي والسفري بيــنكم   اسمأبو الق

 

 ).٣٣٣/ح ٣٩٤و ٣٩٣الغيبة للطويس (ص  )١(

ــ  )الغيبــة(د بــن احلســن الطــويس يف كتــاب هكــذا حكــاه الشــيخ حممــّ  (*) هبــة اهللا ر ـعــن أيب نص

ــ د بــن أمحــد الكاتــب ابــن بنــت أيب جعفــر حممــّ بــن حممــّ ا   أنَّ  ٰى د بــن عــثامن العمــري، وال خيف

د بــن وقــت وفــاة حممــّ  إىلٰ  )٢٥٥(وهــي ســنة  ة هــي مــن حــني والدة الصــاحب هذه املدَّ 

ــنة  ــي س ــثامن وه ــع أنَّ )٣٠٥(ع ــّ  ، م ــولَّ حمم ــثامن مل يت ــن ع ــني والدة  د ب ــن ح ــفارة م الس

ة مخــس ســنني مــن ص مــن هــذه املــدَّ نقَّ يــُ   أنْ   فاة أبيه عــثامن، فــال بــدَّ بل بعد و  ،الصاحب  

ــَّ  ــكري  إىلٰ  ة والدة احلج ــاة العس ــني وف ــُ  ،ح ــدَّ نقَّ وي ــا م ــن ص منه ــثامن ب ــفارة ع ة س

 ولده السفارة بعده. حني وفاته وتوّيل  سعيد إىلٰ 

 ).٣٣٤/ ح ٣٩٤الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ).٣٣٨/ ح ٣٩٨الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ).٣٤١/ ح ٣٩٩الغيبة للطويس (ص  )٤(
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لوا موركم وعوِّ فارجعوا إليه يف أُ   ،وبني صاحب األمر والوكيل له والثقة األمني

  .)١()غتمرت وقد بلَّ فبذلك أُ  ،تكمعليه يف مهّام 

ــ بن عثامن العمري له من يترصَّ   دوكان حممّ  رة ـف له ببغداد نحو مــن عش

 ،)٢(به مــن احلســني بــن روح  هم كان أخّص وكلُّ   ،أنفس، منهم احلسني بن روح

د بن عثامن هو جعفر الذي يقوم مقام حممّ   ون يف أنَّ وكان مشائخ الشيعة ال يشكُّ 

 ٰى له حتَّ نزده يف مة به وكثرة وجوبن أمحد بن متيل أو أبوه ملا رأوه من اخلصوصيَّ ا

ل جعفر أو أبيه بســبب نزصلح يف م ما أُ ه كان يف آخر عمره ال يأكل طعامًا إالَّ أنَّ 

ــ خت وقــع االل أحــدمها، فلــامَّ نزكله يف موقع له وبأ موا ســلَّ  اســمأيب الق ار عــىلٰ ي

  .)٣(د بن عثامنوكانوا معه وبني يديه كام كانوا مع أيب جعفر حممّ  ،روانكِ يُ  ومل

د بن عــثامن  حرضت حممّ امَّ ـل  :قال جعفر  ،ر بن أمحد بن متيلومنهم جعف

بن روح عند رجليه،  اسموأبو الق  ،ثهحدِّ سائله وأُ الوفاة كنت جالسًا عند رأسه أُ 

فقمــت مــن عنــد  ،)احلسني بــن روح اسمأيب الق  ويص إىلٰ أُ   مرت أنْ أُ (فقال يل:  

  .)٤(عند رجليه لت إىلٰ يف مكاين وحتوَّ وأجلسته  اسمرأسه وأخذت بيد أيب الق

د بــن عــثامن ســنني كثــرية احلسني بن روح كان وكيالً ملحمّ   ويف رواية أنَّ 

شهر ثالثني دينــارًا  يصًا به، وكان يدفع إليه يف كلِّ ينظر له يف أمالكه، وكان خصِّ 

رزقًا له غري ما يصل إليه من الوزراء والرؤســاء مــن الشــيعة، مثــل آل الفــرات 

  . )٥(إليه أوٰىص  أنْ  د بن عثامن إىلٰ ال يف طول حياة حممّ دت له احلفتمهَّ  ،وغريهم
 

 ).٣٤٢/ ح ٤٠٠و ٣٩٩الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٣٣٦/ ح ٣٩٧و ٣٩٦الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ).٣٣٧/ ح ٣٩٨و ٣٩٧الغيبة للطويس (ص  )٣(

ين (ص  )٤(  ).٣٣٩/ ح ٣٩٨)؛ الغيبة للطويس (ص ٣٣/ ح ٤٥/ باب ٥٣٣كامل الدِّ

 ).٣٤٣/ ح ٤٠٠الغيبة للطويس (ص  )٥(
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من أعقل    اسم: كان أبو الق)الغيبة(يف كتاب    وقال الشيخ الطويس  

  .)١(ةالناس عند املخالف واملوافق ويستعمل التقيَّ 

ــ  احلســني بــن روح يف شــعبان ســنة ســّت   اســم أبــو القوّيف وتُ  رين ـوعش

 وإىلٰ   )٢(درب األجــر  ىلٰ إو  التلِّ   ة يف الدرب النافذ إىلٰ يف النوبختيَّ   نَ فِ ودُ   ،ثامئةوثال

  .)٣(قنطرة الشوك

اا :ا أ  ّ يا :  

 الشيخ الطــويس    ٰى رو،  فقام بام كان إليه  ،حلسني بن روحإليه ا  أوٰىص 

: حرضت بغداد عند قال  ،بسنده عن أمحد بن إبراهيم بن خملد  )الغيبة(يف كتاب  

 )س اهللا روحــهقدَّ (د السمري  حممّ بن    فقال الشيخ أبو احلسن عيلُّ ،    املشايخ

، - وهو والــد الصــدوق - يبن احلسني بن بابويه القمّ  منه: رحم اهللا عيلَّ   بتداءً ا

  .)٤( يف ذلك اليوم وّيف ه تُ نَّ أرد اخلرب فو ،فكتب املشايخ تاريخ ذلك اليوم 

قد  :فيقولون ،سني بن بابويهبن احل ه كان يسأهلم عن خرب عيلِّ ويف رواية أنَّ 

فــذكروا مثــل   ،فيه، فسأهلم  َض بِ كان اليوم الذي قُ   ٰى حتَّ   ،ورد الكتاب باستقالله

 فأثبتوا التاريخ، فلــامَّ  ،يف هذه الساعة َض بِ فقد قُ   ،ذلك، فقال هلم: آجركم اهللا فيه

  .)٥(كان بعد سبعة عرش يومًا أو ثامنية عرش ورد اخلرب بوفاته يف تلك الساعة

السمري أخرج قبل وفاته  أيضًا بسنده أنَّ   )الغيبة(الشيخ يف كتاب    ٰى ورو

  :الناس توقيعًا نسخته ام إىلٰ بأيّ 
 

 ).٣٤٦/ ح ٤١٢الغيبة للطويس (ص  )١(

 يف املصدر: (اآلخر). )٢(

 ).٣٥٠/ ح ٤١٥و ٤١٤الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ).٣٦٤/ ح ٤٢٢(ص  لطويسلالغيبة   )٤(

 ).٣٦٦/ ح ٤٢٤و ٤٢٣الغيبة للطويس (ص  )٥(
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َر « َم اهللاُ أجــْ ُمريَّ أْعظــَ ٍد الســَّ َن ُحمَمــَّ ِيلَّ بــْ ا عــَ ِحيم، يــَ ْمحن الرَّ بِْسم اهللاِ الرَّ

ام ٌت َما َبيْنََك َوَبْنيَ ِستَّ إِْخَوانَِك فِيَك، َفإنََّك َميِّ  َرَك َوَال   ،ِة أيَّ أْمجِْع أمــْ وصِ فــَ إَِىلٰ    تــُ

ةُ  ُة التَّامــَّ َال  ،أَحٍد َفيَُقوَم َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتَِك، َفَقْد َوَقَعِت اْلَغيْبــَ وَر إِالَّ فــَ َد  ُظهــُ  َبعــْ

ُرهُ (إِْذن اهللاِ   وِل اْألَ   )،َتَعاَىلٰ ِذكــْ َد طــُ َك َبعــْ دِ َوَذلــِ وِب   ،مــَ َوِة اْلُقلــُ ِء تَِال َوامــْ   ،َوَقســْ

اَهَدةَ اْألَ  ِعي املُشــَ اَهَدَة أَال   ،ْرض َجْورًا، َوَسيَأِيت ِشيَعتِي َمْن َيدَّ ٰى املُشــَ عــَ ن ادَّ  َفمــَ

، َوَال  َرتٍ اٌب ُمفــْ ذَّ يَْحِة َفُهَو كــَ ْفيَاِينّ َوالصَّ ْوَل َوَال َقبَْل ُخُروج السُّ َة إِالَّ  حــَ وَّ اهللاِ  قــُ  بــِ

 .اْلَعظِيم»  اْلَعِيلِّ 

 :فقيل له  ، كان اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسهفلامَّ   :قال الراوي

  .)١()هللا أمر هو بالغه( :فقال ؟ك من بعدكمن وصيُّ 

رين ـوكانت وفاته يف النصف من شعبان سنة ثامن وعرشين أو تسع وعش

يف الشارع املعروف بشارع اخللنجي من ربع باب املحول قريبــًا   نَ فِ ودُ   ،ثامئةوثال

  .)٢(أيب عتابمن شاطئ هنر 

  :]أا ة م د  ات[

: قد كان يف زمان السفراء املحمودين أقــوام )الغيبة(قال الشيخ يف كتاب  

د أبو احلسني حممــّ   :منهم  ،ترد عليهم التوقيعات من قبل املنصوبني للسفارة  ةثقا

  .)٣(بن جعفر األسديا

ه مــن ليــدفع إليــه فإنــَّ د بــن جعفــر العــريب فحممــّ «ه توقيع:  خرج يف حقِّ 

  .)٤(»ثقاتنا
 

 ).٣٦٥/ ح ٤٢٣الغيبة للطويس (ص  )١(

ين (ص  )٢(  ).٣٦٧/ ح ٤٢٤ص )؛ الغيبة للطويس (٣٢/ ح ٤٥/ باب ٥٣٣كامل الدِّ

 ).٤٤٣الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ).٣٩١/ ح ٤٤٣الغيبة للطويس (ص  )٤(
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تعامل أحدًا فعليك بأيب احلسني األســدي   أردت أنْ   إنْ «  :ويف توقيع آخر

  .)١(»بالريِّ 

أمحــد بــن «خرج التوقيــع يف مــدحهم:  ،أمحد بن إسحاق ومجاعة  :ومنهم

وأمحــد بــن محــزة بــن اليســع  ،د اهلمــداينوإبراهيم بن حممــّ   ،إسحاق األشعري

 .)٢(»ةثقا

فهــي التــي كــان   ٰى رـا غيبته القصأمَّ (:  )ٰى إعالم الور(ربيس يف  وقال الط

ة القــائلون بإمامــة ال خيتلف اإلماميــَّ  ،وأبوابه معروفني ،سفراؤه فيها موجودين

د بــن وحممــّ  ،اجلعفــري اسمأبو هاشم داود بن الق :فيهم، فمنهم احلسن بن عيلٍّ 

ــ   ،نّام وأبو عمرو عثامن بن سعيد الس  ،بن بالل  عيلِّ  د بــن ه أبــو جعفــر حممــّ وابن

وإبــراهيم  ،)٣(د الوجنــائيوأبو حممّ  ،وأمحد بن إسحاق ،هوازيوعمر األ  ،عثامن

 .)٤()ٰى خرد بن إبراهيم يف مجاعة أُ وحممّ  ،بن مهزيارا

ا مــن عــداهم أمَّ  ،م ذكرهمة لألربعة املتقدِّ السفارة العامَّ   نَّ أالظاهر    أقول:

  .واهللا أعلم ،ةمور خاصَّ أُ ن ذكرهم الطربيس فكانت هلم سفارة يف ممَّ 

  ه مل يذكر معهم احلسني بن روح والسمري.ومن الغريب أنَّ 

  أدء ارة:

  .ة والسفارة كذبًا وافرتاءً عوا البابيَّ دَّ اوهناك مجاعة مذمومون 

ه أنــَّ  يورو ،ريعيـهلم املعروف بالش: أوَّ )الغيبة(يف كتاب    قال الشيخ  

مقامــًا مل جيعلــه اهللا   ٰى عل من ادَّ وهو أوَّ   ،يالعسكر  كان من أصحاب اهلادي ثمّ 
 

 ).٣٩٢/ ح ٤٤٤و ٤٤٣الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٣٩٥/ ح ٤٤٥الغيبة للطويس (ص  )٢(

 يف املصدر: (الوجناين). )٣(

 .)٢٥٩/ ص ٢(ج   ٰى إعالم الورراجع:  )٤(
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ونسب إليهم ما ال يليق هبم وهــم منــه   ،جه  جَ ُح   اهللا وعىلٰ   وكذب عىلٰ   ،فيه

ظهر منــه  ثمّ  ،وخرج التوقيع بلعنه والرباءة منه ،أت منهفلعنته الشيعة وتربَّ   ،براء

  القول بالكفر واإلحلاد.

ــ دَّ ا ،ةب النصــرييَّ نســَ وإليــه تُ  ،د بــن نصــري النمــرييومنهم حممّ  بعــد  ٰى ع

وفضحه اهللا بام ظهر منــه مــن   ،د بن عثامن العمريالرشيعي مقام أيب جعفر حممّ 

 بلغــه ذلــك يه منــه، فلــامَّ د بن عثامن له وتربِّ اإلحلاد واجلهل ولعن أيب جعفر حممّ 

أرســله  ه رســول نبــيٌّ عي أنــَّ وكــان يــدَّ   ،قصد أبا جعفر ليعتذر إليه فلم يأذن له

د وكان حممــّ  ،ل اللواطلِّ وُحي  ،ح املحارم بـييُ و  ،ةويقول فيه بالربوبيَّ   ، اهلادي

  أسبابه ويعضده. قوّي بن احلسن بن الفرات يُ  ٰى بن موسا

ملن هذا األمــر   :د بن نصري وهو يف مرض املوت مثقل اللسانوقيل ملحمّ 

فــافرتقوا بعــده  ،من هو رَ دْ من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أمحد، فلم يُ 

ــ نــَّ إ :بنه، وفرقة قالــتاه أمحد نَّ إ  :فرقة قالت  :قرَ الث فِ ث بــن  ٰى ه أمحــد بــن موس

  ه أمحد بن أيب احلسني بن برش.نَّ إ :الفرات، وفرقة قالت

 كانت عنده أمــوال لإلمــام   ،بن بالل  د بن عيلِّ ومنهم أبو طاهر حممّ 

أت تــربَّ  ٰى يل حتَّ ه الوكنَّ أ ٰى عوادَّ  ،د بن عثامن العمريحممّ  وامتنع من تسليمها إىلٰ 

  .وخرج فيه توقيع من صاحب الزمان  ،اجلامعة منه ولعنوه

 عيل بــن عــيلٍّ سامإأيب سهل   أرسل إىلٰ   ،جومنهم احلسني بن منصور احلّال 

ذلــك  )١(فوجــب ،ه يســتميله إليــها أنــَّ ظان�  ، وكيل صاحب الزمانأّين   :النوبختي

وهبذا كان   ،من العلم واألدبه  انقياد غريه لعظم أيب سهل يف أنفس الناس وحملِّ 

مــرت بمراســلتك وإظهــار وقد أُ   :ويقول له  ،ٰى يرتقّ   ثمّ   ،الً يستميل الشخصأوَّ 

  .تريده من النرصة لك لتقوي نفسك وال ترتاب ما
 

 كذا؛ ولعلَّ األصّح: (يوجب). )١(
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عليك يف جنب مــا ظهــر   أسألك أمرًا خيفُّ إّين   :رسل إليه أبو سهل  أف

دين بعــِ والشــيب يُ  ،جلــواريا بُّ حــِ  أُ وهو أّين   ،يديك من الدالئل والرباهني  عىلٰ 

 ريــد أنْ وأُ   ، انكشــف أمــري عنــدهنَّ مجعة وإالَّ   خضب كلَّ أ  حتاج أنْ أو  ،عنهنَّ 

 سمع ذلك من ني طوع يديك، فلامَّ غنيني عن اخلضاب وجتعل حليتي سوداء فإنَّ تُ 

حدوثــة أُ ه أبــو ســهل وصــريَّ   ،ه أخطــأ يف مراســلته وأمســك عنــهجوابه علم أنَّ 

  وضحكة.

 ،ه رسول اإلمــام ووكيلــهنَّ إوأرسل رقعة يقول فيها  ،قم ىلٰ ج إوجاء احلّال 

 فقام له احلارضون إالَّ  ،انهكّ دُ  وجاء الذي خرقها إىلٰ   ،فخرقوا رقعته وسخروا منه

ج: أتسأل ان، فقال احلّال كّ ج، فسأل عنه صاحب الدُّ وكان هو احلّال   ،رجالً مل يقم

  ي وأنا حارض؟عنّ

  .سألكأ عظمت قدرك أنْ أقال: 

  .شاهدك: خترق رقعتي وأنا أُ فقال

ببغداد  َل تِ قُ  ثمّ  ،ئي بعدها بقمفام رُ   ،خرجفأُ   ،برجله وبقفاه  ،فقال: يا غالم 

  ة بأمر املقتدر.هليَّ اإل ٰى اد ودعواإلحل عىلٰ 

كــان  ،الشلمغاين املعروف بابن أيب العزاقر د بن عيلٍّ ومنهم أبو جعفر حممّ 

ه نَّ أل  ،لة عند الناسنزح كان جعل له ماحلسني بن رو  نَّ أل  ،وجيهًا عند بني بسطام 

فكــان عنــد   ،ارتــدَّ   ثــمّ   ،مــذهبهم  بًا عىلٰ تُ ف كُ ل أمره من الشيعة وصنَّكان يف أوَّ 

احلســني بــن روح  كذب وبالء وكفر لبني بســطام ويســند إىلٰ  رتداده حيكي كلَّ ا

  .فيقبلونه

ــ   ،فأنكره وأعظمــه  ،فبلغ ذلك احلسني بن روح  ،بنــي بســطام عنــه  ٰى وهن

ــ نَّ أه عليهم بموِّ ه كان يُ نَّ أل  ،فلم ينتهوا  ،رهم بلعنهوأم فعوقبــت   رَّ ـني أذعــت الس

  .باإلبعاد
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 ،بني بســطام بلعنــه والــرباءة منــه  فكتب إىلٰ   ،فبلغ ذلك احلسني بن روح

 باطنــًا عظــيًام وهــو أنَّ   هلذا القــول  وقال: إنَّ   ،شديداً   بكاءً   ٰى فبك  ،طلعوه عليهأف

واآلن قــد  ،باعــده عــن العــذاب والنــار )اهللا لعنه: (قوله ٰى فمعن  ،اللعنة اإلبعاد

  .وقال: عليكم بالكتامن ،الرتاب يه عىلٰ غ خدَّ ومرَّ  ،لتينزعرفت م

 ،د بن عثامن العمريحممّ   نتقلت إىلٰ اروح رسول اهللا    نَّ إ  :ه قال هلمنَّ إ  ٰى حتَّ 

 مِّ أُ   نتقلــت إىلٰ اوروح فاطمــة    ،احلسني بــن روح  نتقلت إىلٰ اوروح أمري املؤمنني  

أيب جعفر بن بسطام  مِّ أُ  كلثوم دخلت عىلٰ  مَّ أُ  نَّ إ ٰى حتَّ  ،د بن عثامنكلثوم بنت حممّ 

ــ   ،لهــاقبِّ رجليهــا تُ   ت عىلٰ فانكبَّ  أيب جعفــر   مُّ فبكــت أُ   ،كلثــوم ذلــك  مُّ نكرت أُ أف

  ؟مواليت فاطمة وقالت: كيف ال أفعل وأنِت 

  فقالت: وكيف ذاك؟

  .خرج إلينا بالرسِّ  -يعني الشلمغاين  - الشيخ فقالت: إنَّ 

  ؟قالت: وما الرسُّ 

  .أذعته وأخاف العقوبة إنْ  ،قالت: أخذ علينا كتامنه

 ،اســتثنت يف نفســها احلســني بــن روحو  ، أحداً ِرب ال ُخت   نْ عطتها موثقًا أفأ

  .خربهتافأ

  .هذا كذب :فقالت

حكمه هذا امللعون أقد  ،حلادإهذا كفر و  :فقال  ،وأخربت احلسني بن روح

  .فيه حلَّ  اهللا تعاىلٰ  نَّ : إ)١([أْن يقول هلم] ليجعله طريقًا إىلٰ  ،الءيف قلوب هؤ

  ءة منه.ابلعنه والرب وظهر التوقيع من صاحب الزمان 

نه التلبــيس قــال يف جملــس حافــل فيــه رؤســاء مكِ  اشتهر أمره ومل يُ امَّ ـول
 

 املعقوفتني من املصدر.ما بني  )١(
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ــ  ،أمجعوا بيني وبني احلسني بن روح  :الشيعة ء ل عليــه نــار مــن الســامنــزمل ت نْ إف

  .حقٌّ   فجميع ما قاله يفَّ فتحرقه وإالَّ 

يف سنة  َل تِ فقُ  ،فأمر بقتله ،- ه كان يف دار ابن مقلةنَّ أل  -  وبلغ ذلك الرايض

  ثامئة.ثالث وعرشين وثال

د بن عثامن بن أخي حممّ اد بن أمحد بن عثامن البغدادي ومنهم أبو بكر حممّ 

 َل ئِ فســُ   ،يب بكــر البغــداديالنيابــة أل  ٰى عوقد كان أبو دلف الكاتب ادَّ   ،العمري

أت منــه فتــربَّ  ،أيب دلــف مــال إىلٰ  ثــمّ  ،وحلــف عليــه ،بكر عن ذلك فأنكره أبو

  .الشيعة

ومجــع   ،ة طويلــةفبقي يف خدمته مــدَّ   ،ل لليزيدي بالبرصةه توكَّ كي أنَّ وُح 

 فقبض عليه وصــادره ورضبــه عــىلٰ   ،اليزيدي بالبرصة  فسعي به إىلٰ   ،عظيامً   ماالً 

  فامت رضيرًا. ،نزل املاء يف عينيه ٰى رأسه حتَّ  مِّ أُ 

 ،ا نعرفه ملحداً فكنّ -اهللا    ال حاطه  -  ا أبو دلف الكاتبقال ابن قولويه: أمَّ 

  ضًا.صار مفوِّ  ، ثمّ وسلسل جنَّ  ثمّ  ،أظهر الغلوَّ  ثمّ 

 ثــمّ   ،صــحاب العســكريأكان من    ،ومن الغالة أمحد بن هالل الكرخي

 .)١(فخرج التوقيع بلعنه ،ند بن عثامة حممّ  وأنكر بابيَّ تغريَّ 

 *   *   *  

 

 .)٣٨٩ -  ٣٦٨ ح /٤٤٢ - ٤٢٥ (ص  الغيبة للطويسراجع:  )١(



  

  

  

دا    نا  إ ،وأم  ُو  

    ار د  ار  مأو

ه نــَّ أو ،خروج املهدي يف آخر الزمــان  فقون عىلٰ مجيع املسلمني متَّ   علم أنَّ ا

واألخبــار يف ذلــك   ،  النبــيِّ   اســمك  اسمه  نَّ أو  ،وفاطمة    من ولد عيلِّ 

ح األخبــار اآلتيــة املشــتمل كام يعلم من تصــفَّ  ،ةنَّمتواترة عند الشيعة وأهل السُّ 

مجلــة مــن روايــات   والبعض اآلخــر عــىلٰ   ،ةنَّأكثر روايات أهل السُّ   بعضها عىلٰ 

  .ختصار أضعاف ما ذكرناهما تركناه منها قصدًا لال مع أنَّ  ،الشيعة

 ،اتهبل ورضوريّ  ،ة اإلسالم ومتواتراتهمن ملَّ هو   فاالعتقاد باملهدي  

د؟ فالشــيعة ولَ أو ســيُ   دَ لِ ه هل وُ ام اختلفوا يف أنَّ وال خالف فيه بني املسلمني، وإنَّ 

ــُّ  ــل الس ــامء أه ــن عل ــة م ــىلٰ نَّومجاع ــَّ  ة ع ــِ ه وُ أن ــَّ أو ،دَ ل ــّ ن ــن ه حمم ــن احلس د ب

  د.ولَ وسيُ د بعد ولَ ه مل يُ نَّ أ ة عىلٰ نَّوأكثر أهل السُّ  ،)١( العسكري
 

، )١٦ - ١ ح /٤٢بــاب  /٤٦٤ - ٤٥٤ (صين انظر ما روي يف ميالد القائم يف كتاب كامل الدِّ   )١(

 ي النجفيـد املرعشللسيِّ  ما يف كتاب رشح إحقاق احلقِّ   ة عىلٰ من العامَّ   ̈   ح بمولدها من رصَّ أمَّ 

ابــن  :منهم ،عالم القومأرواه مجاعة من  :، قال: تاريخ والدته )١١٧  -  ١١٠  ص  /١٣  ج(

 ).ط بريوت /١١٧ (ص  ةطولون الدمشقي احلنفي يف الشذورات الذهبيَّ 

 ).ط طهران  /٨٩ (ص ابن طلحة الشافعي يف مطالب السؤول  :ومنهم

 .بوالق بمرص)ط  /٥٧١ ص /١ ج(  كان يف وفيات األعيان ابن خلِّ   :ومنهم

مة سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواصِّ (ص   :ومنهم  / ط طهران).٢٠٤العالَّ

ة (ص  مة ابن الصبّاغ املالكي يف الفصول املهمَّ  الغري). / ط٢٧٤ومنهم: العالَّ

مة املولوي اهلندي يف وسيلة النجاة (ص          / ط لكهنو).٤٢٠ومنهم: العالَّ
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  عقيل والنقيل.عليه الدليل ال ويدلُّ  ،لهو القول األوَّ  واحلقُّ 

:ا  ا  

وهــو   ،اهللا تعاىلٰ   فهو حكم العقل بوجوب اللطف عىلٰ   ،ا الدليل العقيلأمَّ 

ة وقطــع ويوجــب إزاحــة العلــَّ   ،د عــن املعصــيةبعــِّ الطاعة ويُ   ب إىلٰ قرِّ فعل ما يُ 

وتكون  ،ةالناس حجَّ   يكون هللا عىلٰ لئالَّ  ،اإلجبار حدِّ  يصل إىلٰ  بدون أنْ   ،املعذرة

  .ة البالغةله احلجَّ 

نوا للناس ما أراد يِّ بليُ  ،ل وبعثة األنبياءُس فالعقل حاكم بوجوب إرسال الرُّ 

 

   :ط مرص /١٢٤ (ص  واعقمة ابن حجر اهليتمي يف الصالعالَّ ومنهم.( 

مة الشيخ عثامن العثامين يف تاريخ اإلسالم والرجال (ص   :ومنهم  / خمطوط).٣٧٠العالَّ

مة احلمزاوي يف مشارق األنوار (ص   / ط مرص).١٥٣و[منهم:] العالَّ

مة باعلوي يف بغية املسرتشدين (ص   مرص). / ط٢٩٦ومنهم: العالَّ

مة الشبلنجي يف نور ا   / ط العثامنيَّة بمرص).٢٩٩ألبصار (ص و[منهم:] العالَّ

مة    ).ط مرص /٦٨ (ص األرشاف  الشرباوي الشافعي يف االحتاف بحبِّ ومنهم: العالَّ

 ).٣١الرمحن يف مرآة األرسار (ص  ومنهم: العارف عبد

مة السيِّد عبّاس املّكي يف نزهة اجلليس (ج  / ط القاهرة).١٢٨/ ص ٢ ومنهم: العالَّ

مة ال  / ط العرفان بريوت).١١٣/ ص ٣قندوزي يف ينابيع املودَّة (ج ومنهم: العالَّ

مة األبياري يف جالية الكدر (ص   / ط مرص).٢٠٧ومنهم: العالَّ

مة البدخيش يف مفتاح النجا (ص   / خمطوط).١٨٩ومنهم: العالَّ

ة (ص  ين الدشتي اجلامي احلنفي يف شواهد النبوَّ  / ط بغداد).٢١ومنهم: نور الدِّ

ووالدتـــه: ذكـــر يف ذلـــك  : نســـب املهـــدي )٦٤٧ - ٦٤٥ ص /١٩ج ( يف وقـــال 

ــُّ  ــالم الس ــدَّ نَّأع ــد تق ــث، وق ــنهم يف ة أحادي ــل ع ــَّ إو )،٩٧ - ٨٨ ص /١٣ ج(م النق ــل ن ام ننق

ــَّ اه ــا عم ــاكهن ــنهم هن ــل ع ــنهم، ن مل ننق ــبالعالَّ  :م ــة الطال ــافعي يف كفاي ــي الش ــة الكنج  م

 ).ط الغري /٤٥٨ (ص

ا ال يســع ذكــر غــريهم ممــَّ  ثــمّ )، الكويــت ط /٣١ ص /٢ ج(  عــرباحلافظ الذهبي يف ال  :ومنهم

 املجال لذكرهم، فراجع.
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ــ بة من اخلري واملبعــِّ اهللا منهم من التكاليف املقرِّ  وحيكمــوا بيــنهم  ،رِّ ـدة عــن الش

  .بالعدل

ل قبَ لتُ  ،هني عن القبائح والعيوبنزَّ م ،الذنوب  يكونوا معصومني من  وأنْ 

  .ن منهم الكذب والتحريفؤمَ ويُ  ،أقواهلم

جيــب نصــب أوصــياء هلــم  ل اهللا تعــاىلٰ بــَ ل مــن قِ ُس وكام جيب إرسال الرُّ 

الناس ونفي التحريف والتبــديل   يقومون مقامهم يف حفظ الرشيعة وتأديتها إىلٰ 

  .املظلوم من الظامل وإنصاف ،واحلكم بني الناس بالعدل ،عنها

عصــمة  عــىلٰ  للــدليل الــذي دلَّ  ،منه األنبيــاء مَ ِص  عُ وجيب عصمتهم عامَّ 

  :خطابًا إلبــراهيم  ولقوله تعاىلٰ  ،األنبياء بعينه
ً
اِس إِمامــا

�
 �ِلن

َ
ك

ُ
 جاِعل

�
إِ�

ا�ِِمَ�  
�

ِدي الظــ
ْ

هــ
َ
� 

ُ
 ال يَنــال

َ
��ِ� قال ر�

ُ
 َوِمْن ذ

َ
وغــري ]،  ١٢٤[البقــرة:    �قال

  .فيكون ظاملًا لنفسه ،املعصوم جتوز عليه املعصية

لع العصمة ال يطَّ   نَّ أل  ،ال من الناس  يكون نصبهم من اهللا تعاىلٰ   وجيب أنْ 

اهلــرج واملــرج ووقــع  إىلٰ  النــاس مــؤدٍّ  إيكال ذلك إىلٰ  نَّ وأل ، اهللا تعاىلٰ عليها إالَّ 

 وم يف كــلِّ فوجب القول بوجود إمام معص، ختالف وحصول الفساداع واالنزال

  .ل اهللا تعاىلٰ بَ منصوب من قِ  ،زمان

ــ ة االمن عــدا األئمــَّ   أنَّ   وقد أمجع املسلمون عىلٰ  ــ  يثن ر ليســوا هبــذه ـعش

ــ االثنــا  ة  أصحاب هذه الصفات هم األئمــَّ   فوجب القول بأنَّ   ،الصفات  ،رـعش

  وقد ثبت بطالنه. ،العرص من إمام معصوم   لزم خلوُّ وإالَّ 

إمامــة  ومن الدالئل عــىلٰ (: )اإلرشاد(يف   )الرمحةعليه  (قال الشيخ املفيد  

ستدالل الصحيح من وجود ما يقتضيه العقل باال  ابن احلسن    القائم باحلقِّ 

ستحالة ال ،زمان عن رعاياه يف األحكام والعلوم يف كلِّ   إمام معصوم كامل غنيٍّ 

 ،لفسادالصالح وأبعد من ا  فني من سلطان يكونون بوجوده أقرب إىلٰ املكلَّ   خلوِّ 
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 ،رادع للغواة  ،م للعصاةمقوِّ   ،ب للجناةمؤدِّ   من ذوي النقصان إىلٰ   وحاجة الكلِّ 

 ،ذ لألحكــام منفــِّ   ،م للحــدودمقيِّ   ،لّال ر للُض حمذِّ   ،ه للغافلنيمنبِّ   ،الهّ م للجُ معلِّ 

 مٍ حــا  ،حافظ لألموال  ،للثغور  سادٍّ   ،مراءناصب لألُ   ،ختالففاصل بني أهل اال

  عات واألعياد.مُ ع للناس يف اجلُ جام ،عن بيضة اإلسالم 

 ،فــاق عــن إمــام تِّ ت لغنــاه بااله معصــوم مــن الــزّال نــَّ أ  ة عىلٰ وقيام األدلَّ 

من هــذه ســبيله  عىلٰ   ووجوب النصِّ   ،رتياباذلك له بالعصمة بال    )١(ٰى ـواقتض

 وعدم هذه الصفات من كلِّ  ،ن سواهلتمييزه ممَّ   ،أو ظهور املعجز عليه  ،من األنام 

وهــذا  ،بنــه املهــدياوهــو    ن أثبت إمامته أصحاب احلسن بن عيلٍّ م  ٰى أحد سو

ة لقيامــه بنفســه يف قضــيَّ  ،روايــة النصــوص حيتاج معه يف اإلمامة إىلٰ   )٢(أصل ال

  ستدالل.ته بثابت االوصحَّ  ،العقول

ق تنقطــع هبــا رُ مــن طــُ  ابن احلسن  عىلٰ  جاءت روايات يف النصِّ   ثمّ 

 .)٣()األعذار

:ا ا  

واحــدًا  ة وبعده األئمَّ  ،عليه  النبيِّ  فهو نصُّ   ،ا الدليل النقيلوأمَّ 

  بعد واحد.

 ة اإلسالم من نبــيِّ عليه يف ملَّ   وقد سبق النصُّ (:  )عليه الرمحة(قال املفيد  

 ،بــن أيب طالــب   من أمري املؤمنني عــيلِّ   ثمّ   ،)عليه الصالة والسالم (  ٰى اهلد

أبوه عليه   ونصَّ ،  أبيه احلسن    واحد إىلٰ واحدًا بعد    ة  عليه األئمَّ   ونصَّ 

وبدولته مستفيضًا  ،وكان اخلرب بغيبته ثابتًا قبل وجوده .ة شيعتهعند ثقاته وخاصَّ 
 

 يف املصدر: (واقتضاء). )١(

 يف املصدر: (لن) بدل (ال). )٢(

 .)٣٤٣و ٣٤٢ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٣(
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املنتظــر  ،والقــائم بــاحلقِّ  ، ٰى ة اهلدوهو صاحب السيف من أئمَّ   ،قبل غيبته

ــ  ٰى خــرإحدامها أطول مــن األُ   ،لدولة اإليامن، وله قبل قيامه غيبتان اءت كــام ج

نقطــاع الســفارة بينــه ا  منهام فمنذ وقت مولده إىلٰ   ٰى ا القرصفأمَّ   ،بذلك األخبار

ويف آخرهــا  ،وىلٰ فهــي بعــد األُ   ا الطــوىلٰ وبني شيعته وعدم السفراء بالوفاة، وأمَّ 

رِض   :يقوم بالسيف. قال اهللا  
َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ِعف
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ْ
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 وَُجنُود

َ
 جلَّ (وقال    ]،٦و  ٥[الَقصص:    �َوهامان

 ):  اسمه
َ
 األ

�
ن

َ
ِر أ

ْ
كــ

�
ِد ا�

ْ
ْن َ�عــ وِر مــِ �ــُ نــا ِ� ا�ز�

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
رْض

  
َ
اِ�ُون ــ « :وقال رسول اهللا  ]،  ١٠٥[األنبياء:    �ا�ص� ام ي األيــّ ـلــن تنقض

يمألهــا عــدالً  ياســم اسمه ئيبعث اهللا رجالً من أهل بيتي يواط  ٰى والليايل حتَّ 

 يوم واحــد من الدنيا إالَّ   لو مل يبَق «  :وقال    ،»جوراً وت ظلًام  ئَ لِ وقسطًا كام مُ 

يمــأل   ياسم  اسمه  ئيبعث فيه رجالً من ولدي يواط  ٰى هللا ذلك اليوم حتَّ ل الطوَّ 

  .)١()»ت ظلًام وجوراً ئَ لِ األرض عدالً وقسطًا كام مُ 

 *   *   *  

 

 .)٣٤١ - ٣٣٩ ص /٢ ج(اإلرشاد  )١(





  

  

  

ا اردةي  ر اوج ا   

ا أ ط   

 ،ة املسلمني حاصــلواإلمجاع عليه من كافَّ   ،األخبار بخروجه متواترة  إنَّ 

ه د الكنجي الشافعي كتابــًا ســّام د بن يوسف بن حممّ ف أبو عبد اهللا حممّ قد صنَّو

 كفاية الطالب يف مناقب عيلِّ (، وله أيضًا كتاب )البيان يف أخبار صاحب الزمان(

ق رُ  مجعت هذا الكتاب وعريته من طُ إّين (:  )البيان(قال يف كتاب  )،  بن أيب طالبا

  .)١()حتجاج به آكدالشيعة ليكون اال

حليــة (بن عبد اهللا األصفهاين صاحب كتاب  ومجع احلافظ أبو نعيم أمحد  

ة أوردها صــاحب كشــف الغمــَّ  ،املشهور أربعني حديثًا يف أمر املهدي  )األولياء

دهــا ونحــن نور،  )٢(  ذكر الراوي عــن النبــيِّ   بحذف األسانيد مقترصًا عىلٰ 

  كذلك.

  .هديأيضًا مجلة من أخبار امل )حلية األولياء(وذكر يف 

 )،مشــكاة املصــابيح(مثل صاحب    ،وذكر غريمها كثريًا من أخبار املهدي

  وغريها. ،)٣()كنوز الدقائق(و )،جواهر العقدين(و )،فرائد السمطني(و

 )أربعــني األصــفهاين(و  )البيــان(ونحن ننقل ذلك بالواسطة من كتــاب  

 )يــانالب(أحاديــث صــاحب  ئفنبتــد ،حديث مع ما يناسبه  بة كلَّ مرتَّ   ،وغريمها
 

 ).٤٧٦البيان (ص  )١(

 ).٢٧٥ -  ٢٦٧/ ص ٣(ج ة كشف الغمَّ  )٢(

 لصحيح يف اسم الكتاب (كنوز احلقائق يف حديث خري اخلالئق).ا  )٣(
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وغريهــا   ،األربعون:  بقولنا  ،األربعني[يف]  وأحاديث أيب نعيم    ،الكنجي  :بقولنا

  بالواسطة. كان نقلنا عن الكلِّ  وإنْ  ،الكتاب املنقول عنه اسمب

عــن  ،ويف نسخة عن زر بن حبــيش  ،بإسناده عن زر بن حبيش  :الكنجي

ــ  ٰى ال تذهب الدنيا حتَّ : « عن النبيِّ   ،عبد اهللا ل مــن أهــل يملك العرب رج

  .)١(»ياسم اسمه ئبيتي يواط

رواه الرتمــذي وأبــو ( :قــال ثــمّ  .مثله ،عن ابن مسعود  :مشكاة املصابيح 

  .)٢()داود

 ،»ياسم اسمهييل رجل من أهل بيتي يواطيء «  :ويف رواية  قال الكنجي:

  .)٣(رواه الرتمذي يف جامعه

يملك العرب رجــل مــن أهــل بيتــي   ٰى ال تذهب الدنيا حتَّ «:  وقال  

  .)٤(نهنَأخرجه أبو داود يف ُس  ،»ياسم اسمه ئيواط

 يوم واحــد من الدنيا إالَّ  لو مل يبَق « : عن النبيِّ  ،وبإسناده عن حذيفة

هذا حديث  :قال ،»أبا عبد اهللا  ٰى كنّقي يُ لُ قه ُخ لُ وُخ   ياسم  اسمهلبعث اهللا رجالً  

  .)٥(حسن رزقناه عاليًا بحمد اهللا

  .)٦(همثل ،ةبسنده عن حذيف :األربعون

يشــبهه «  :ه ورد يف بعض الرواياتألنَّ   ؛اخلاء  بضمِّ   »قيلُ قه ُخ لُ وُخ «قوله:  
 

 ).٤٨١و ٤٨٠البيان (ص  )١(

)، ٢٣١٣/ ح ٣٤٣/ ص ٣)، عن ُسنَن الرتمــذي (ج ٥٤٥٢ح / ١٥٠١(ص   مشكاة املصابيح  )٢(

 ).٤٢٨٢/ ح ٣١٠و ٣٠٩/ ص ٢وُسنَن أيب داود (ج 

 ).٢٣٣٢/ح ٣٤٣/ص ٣)، عن ُسنَن الرتمذي (ج ٤٨١البيان (ص  )٣(

 ).٤٢٨٢/ ح ٣١٠و ٣٠٩/ ص ٢)، عن ُسنَن أيب داود (ج ٤٨٢و ٤٨١البيان (ص  )٤(

 ).٥١٠البيان (ص  )٥(

 ).٢٠/ ح ٧٥(ص يف املهدي   األربعون حديثاً  )٦(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٥١  ................................  ن طريق أهل السُّ

 ،والثاين بفتحها ،اخلاء ل بضمِّ األوَّ   نَّ أالظاهر    ،)١(»قلْ وال يشبهه يف اخلَ   ،قلُ يف اخلُ 

  . ٰى كام ال خيف

 ،فذكر ما هو كائن  ،خطبنا رسول اهللا    :بسنده عن حذيفة  :األربعون

يبعــث  ٰى ل اهللا ذلــك اليــوم حتــَّ  يوم واحد لطــوَّ من الدنيا إالَّ  يبَق  لو مل«قال:    ثمّ 

ولــدك هــو؟   فقــال: مــن أيِّ   ،فقام سلامن  ،»ياسم  اسمه  ،رجالً من ولدي هذا

  .)٢(»منكب احلسني ورضب بيده عىلٰ  ،من ولدي هذا«فقال: 

ة من مَّ ويح هذه األُ «  :يقول  سمعت رسول اهللا    :وبسنده عن حذيفة

فــاملؤمن  ، من أظهــر طــاعتهمكيف يقتلون وخييفون املطيعني إالَّ   ،ملوك جبابرة

عيد اإلسالم عزيزًا يُ  أنْ  فإذا أراد اهللا  ،منهم بقلبه يصانعهم بلسانه ويفرُّ   التقيُّ 

، »ة بعــد فســادهامــَّ ح أُ صــلِ يُ   ما يشــاء أنْ   وهو القادر عىلٰ   ،ار عنيدجبّ   قصم كلَّ 

ل اهللا ذلــك اليــوم  يوم واحد لطوَّ يا إالَّ من الدن لو مل يبَق   ،يا حذيفة«:   فقال

ال   ،ويظهــر اإلســالم   ،يديه  جتري املالحم عىلٰ   ،يملك رجل من أهل بيتي  ٰى حتَّ 

  .)٣(»وهو رسيع احلساب ،ف اهللا وعدهلِ ُخي 

يملك  ٰى ال تنقيض الساعة حتَّ : «عنه  ،وبسنده عن أيب سعيد اخلدري

يملــك ســبع  ،ت قبلــه جــوراً ئــَ لِ األرض رجل من أهل بيتي يمألها عدالً كام مُ 

  . )٤(»سنني

يملك من أهل بيتي   ٰى ال تقوم الساعة حتَّ : «عنه  ، وبسنده عن ابن عمر

 . )٥(»ت ظلًام وجوراً َئ لِ يمأل األرض عدًال وقسطًا كام مُ   ، ياسم  اسمه ئمن يواط

 

 ).٤٢٩٠/ ح ٣١١/ ص ٢)؛ ُسنَن أيب داود (ج ٩١٢/ ح ٤٦٦العمدة البن بطريق (ص  )١(

 ).٦/ ح ٥٧األربعون حديثًا يف املهدي (ص  )٢(

 ).٢٨/ ح ٨٨و ٨٧األربعون حديثًا يف املهدي (ص  )٣(

 ).٣/ ح ٥١(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٤(

 ).١٩/ ح ٧٤(ص   املهدي يفاألربعون حديثًا  )٥(



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ....................................................  ٥٢

ك فيهــا لَ  ليلة ملَ من الدنيا إالَّ   لو مل يبَق : «عنه    ،وبسنده عن أيب هريرة

 .)١(»أهل بيتي رجل من

 من الــدهر إالَّ  لو مل يبَق : «  عن النبيِّ   ،  بسنده عن عيلِّ   :الكنجي

هكذا أخرجه   ،ت جورًا»ئَ لِ ا عدالً كام مُ يوم لبعث اهللا رجالً من أهل بيتي يمأله 

 .)٢(نهنَأبو داود يف ُس 

  .)٤()٣(]وابن ماجة ،والرتمذي ،وأمحد[ ،رواه أبو داود :جواهر العقدين

د بــن احلســني بــن إبــراهيم بــن عاصــم سنده عن احلافظ حممّ ب  :الكنجي

 )*(وزاد زائــدة :ه ذكر هذا احلديث وقالأنَّ  )٥()مناقب الشافعي(اآلبري يف كتاب  

 اسم و ياسم  اسمه  ئي أو من أهل بيتي يواطيبعث اهللا رجالً منّ  ٰى حتَّ «  :يف روايته

  .»أيب اسمأبيه 

 اســمو« :ومل يــذكر  )٦(معهوقد ذكر الرتمذي احلديث يف جا  :قال الكنجي

من نقلة األخبار   ةاظ والثقافّ وذكر أبو داود يف معظم روايات احلُ   ،»أيب  اسمأبيه  

وهو يزيد   ،أيب» فهو زائدة  اسمأبيه    اسم«و  ٰى والذي رو  ،)٧(» فقطياسم  اسمه«

كنيتــه أبــو   ألنَّ   ،أيب أي احلســني  اســمأبيه    اسمو  :فمعناه  صحَّ   نْ إيف احلديث، و

  .)٨(ه من ولد احلسني دون احلسننَّ أعن  الكنية كنايةً  سمريد باالأُ ف ،اهللا عبد

 

 ).٣١/ ح ٩١(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )١(

 ).٤٢٨٣/ح ٣١٠/ص ٢)، عن ُسنَن أيب داود (ج ٤٨٢البيان (ص  )٢(

 ال يوجد يف املصدر.ما بني املعقوفتني  )٣(

 ).٤٢٨٣/ح ٣١٠/ص ٢عن ُسنَن أيب داود (ج  )،١٨٩ ص /٢ ج( جواهر العقدين )٤(

 ).٩٦مناقب الشافعي (ص  )٥(

 وزاد فيه هذه الزيادة.  ،احلديث ٰى اسم الرجل الذي رو )*(

 ).٢٣١٤و ٢٣١٣/ ح ٣٤٣/ ص ٣ُسنَن الرتمذي (ج  )٦(

 ).٤٢٨٢/ ح ٣١٠و ٣٠٩/ ص ٢ُسنَن أيب داود (ج  )٧(

 ).٤٨٣و ٤٨٢البيان (ص  )٨(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٥٣  ................................  ن طريق أهل السُّ

  :متنيد له مقدّ ومهَّ  ،وأجاب ابن طلحة الشافعي هبذا اجلواب

يُ�ْم :  كقوله تعاىلٰ   األعىلٰ   اجلدِّ   شيوع إطالق األب عىلٰ   :وىلٰ األُ  �ــِ
َ
 أ

َ
ة
�
ِ�ل

 آباِ� إِ ]، ٧٨[احلّج:    إِبْراِهيمَ 
َ
ة
�
ُت ِ�ل

ْ
بَع

�
]، ٣٨اآلية [يوسف:  ... بْراِهيمَ َوا�

  .»هذا أبوك إبراهيم«: ويف حديث اإلرساء

رســول   البخــاري ومســلم أنَّ   ٰى الكنيــة. رو  ق عىلٰ طلَ يُ   سماال  نَّ أ  الثانية:

 :ي. وقــال املتنبــّ )١(إليــه منــه أحــّب  اسمومل يكن    ،أبا تراب  اعلي�   ٰى سمّ    اهللا

  .ٰى انته )٢()ك للعربسامأد اك فقومن كنّ(

 اسمو ،داحلسن العسكري أي كنيته أبو حممّ  اسم راد أنَّ يُ   ويمكن أنْ   :لقي

 د.أي كنيته أبو حممّ   أيب النبيِّ 

 ،»ابنــي«  :م يف قولــهيكــون الــراوي تــوهَّ   وحيتمــل أنْ   :قال الكنجــي  ثمّ 

 .)٣(بني الروايات هذا مجعاً  فوجب محله عىلٰ  ،»أيب« :فه فقالفصحَّ 

 ،لتقــارب الكلمتــني يف احلــروف  ،احتامل التصحيف قريب جــد� ا  أقول:

  .طقَ القديم أكثره بدون نُ  وكون اخلطِّ 

الشــيخ يف كتــاب   ٰى رو،  بهمتُ وقد أورد هذا املضمون أيضًا أصحابنا يف كُ 

تي مَّ ييل أُ  ٰى ال تذهب الدنيا حتَّ : « عن النبيِّ  ،بسنده عن ابن مسعود  )الغيبة(

  .)٤(»املهدي :رجل من أهل بيتي يقال له

 يوم واحد من الدنيا إالَّ  لو مل يبَق « : عن النبيِّ   ،عن أيب هريرةوبسنده  

 

 ).١٢٤/ ص ٧)؛ صحيح مسلم (ج ١١٩/ ص ٧صحيح البخاري (ج  )١(

 ).٤٨٨و ٤٨٧(ص مطالب السؤول  )٢(

 ).٤٨٣البيان (ص  )٣(

 ).١٤١/ ح ٢١٠الغيبة للطويس (ص  )٤(



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ....................................................  ٥٤

مــن أهــل بيتــي يمــأل األرض عــدالً   )١(خيرج رجــالً   ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ لطوَّ 

  .)٢(»ت ظلًام وجوراً ئَ لِ وقسطًا كام مُ 

  .)٣(م ما ذكره املفيد أيضاً وقد عرفت فيام تقدَّ 

 ،مة فتذاكرنا املهديلَ َس  مِّ ا عند أُ نّك :ببسنده عن سعيد بن املسيِّ  :الكنجي

  .)٤(»املهدي من ولد فاطمة«يقول:  سمعت رسول اهللا  :فقالت

املهــدي مــن «يقــول:  ســمعت رســول اهللا  :Âعنها    ،وبسنده عنه

  .)٥(نهنَأخرجه احلافظ أبو داود يف ُس  ،»عرتيت من ولد فاطمة

 ،النســائيو  ،وأبو داود  ،أخرجه مسلم  :)جواهر العقدين(وقال صاحب  

 .)٦(وآخرون ،وصاحب املصابيح ،والبيهقي ،وابن ماجة

ا أمــَّ  ،يــا فاطمــة«: قال رسول اهللا   :ريـللمناوي املص  كنوز الدقائق

  .)٧(أخرجه احلاكم ،»املهدي فمنِك 

   قال النبــيُّ :  عن أبيه    ،بن احلسني  عن عيلِّ   ،الزهري  :ألربعونا

  .)٨(»املهدي من ولدكِ «: لفاطمة 

 

 كذا؛ والصحيح كام يف املصدر: (رجٌل). )١(

 ).١٣٩/ ح ٢٠٨الغيبة للطويس (ص  )٢(

م يف )٣(  )، فراجع.٤٧و ٤٦ (ص تقدَّ

 مل نجده يف البيان املطبوع. )٤(

 ).٤٢٨٤/ ح ٣١٠)، عن ُسنَن أيب داود (ص ٤٨٦البيان (ص  )٥(

نَن أيب داود (ص  ١٨٩/ ص  ٢(ج    جواهر العقدين  )٦( نَن ابــن ٤٢٨٤/ ح ٣١٠)، عــن ســُ )، وســُ

فيه أنَّه ذكــره  )، ومل نجده يف ُكتُب البيهقي التي بأيدينا، وليس٤٠٨٦/ ح ٦٤٨/ ص ٢ماجة (ج 

 مسلم وصاحب املصابيح.

بومل نجده يف )؛ ٤٧٥/ص ١٩)، عن تاريخ مدينة دمشق (ج ٣احلقائق (ص  كنوز    )٧( احلــاكم  ُكتــُ

 التي بأيدينا.

 ).٤/ ح ٥٢(ص األربعون حديثًا يف املهدي   )٨(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٥٥  ................................  ن طريق أهل السُّ

حه صلِ ا أهل البيت يُ املهدي منّ«:   عن النبيِّ   ،  عن عيلٍّ   :الكنجي

 .)١(»اهللا يف ليلة

  ألمحد وابن ماجة وغريمهــا عــن عــيلٍّ  )جواهر العقدين(وأورده يف  

 .)٢(رفعه

ا أهــل املهدي منّ« :عنه  )،حلية األولياء(عن أيب نعيم يف    :غاية املرام

  .)٣(»- منييف يو :أو قال - حه اهللا يف ليلةصلِ البيت يُ 

نحن ولــد «يقول:  سمعت رسول اهللا   :عن أنس بن مالك  :الكنجي

وجعفــر واحلســن واحلســني   محــزة وعــيلٌّ وأنــا    :ةلب سادات أهل اجلنَّعبد املطَّ 

  .)٤(أخرجه ابن ماجة احلافظ يف صحيحه ،»واملهدي

أخرجه أيضًا أبو نعــيم والثعلبــي وصــاحب األربعــني   :جواهر العقدين

  .)٥(اكم والديلميواحلمويني واحل

 »...ةلب سادة أهل اجلنَّا معرش بني عبد املطَّ نّ إ«  :ويف رواية الديلميأقول:  

 .)٦(الخ

هم ابن كم ثالثة كلُّ نزعند ك )٧(لقتَ يُ « : عن النبيِّ  ،عن ثوبان  :الكنجي

ــ بــَ تطلع الرايات السود مــن قِ  ثمّ  ،واحد منهم  ال تصري إىلٰ   ثمّ   ،خليفة رق ـل املش
 

 ).٤٨٧البيان (ص  )١(

/ ٢ُسنَن ابن ماجة (ج )، و٨٤/ ص  ١)، عن مسند أمحد (ج  ١٩٠/ ص  ٢(ج    جواهر العقدين  )٢(

 ).٤٠٨٥/ ح ٦٤٧ص 

 .)١٧٧ ص /٣ ج( ولياء، عن حلية األ)٦٢ح / ٩٧/ ص ٧(ج غاية املرام  )٣(

 ).٤٠٨٧/ح ٦٤٨/ص ٢)، عن ُسنَن ابن ماجة (ج ٤٨٨البيان (ص  )٤(

 )، وليس فيه إالَّ ابن ماجة.١٩٥ص  /٢ ج( جواهر العقدين )٥(

 ).١٤٢ح / ٥٣/ ص ١بمأثور اخلطاب (ج فردوس ال )٦(

 يف املصدر: (يقتتل). )٧(



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ....................................................  ٥٦

 عىلٰ  فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً «: قال أنْ  إىلٰ  ،»...الً مل يقتله قوم فيقتلونكم قت

 .)١(نهنَأخرجه احلافظ ابن ماجة القزويني يف ُس  ،»ه خليفة اهللا املهديفإنَّ  ،الثلج

جتيء الرايــات الســود   ثمّ [«  :ه قال أنَّ إالَّ   ،وبإسناده عن ثوبان أيضًا نحوه

جييء خليفة اهللا املهدي، فإذا سمعتم به فائتوه  ، ثمّ )٢(]لوهنم قتالً مل يقتله قوم تفيق

هذا حديث حسن املتن وقع إلينا عاليًا من   :قال  ،»ه خليفة اهللا املهديفبايعوه فإنَّ 

  . )٣(هذا الوجه

  .)٤(مثله :األربعون

إذا رأيتم الرايات السود وقد أقبلــت مــن « :عنه    ،وبسنده عن ثوبان

  .)٥(»فيها خليفة اهللا املهدي نَّ إف ،الثلج عىلٰ  خراسان فائتوها ولو حبواً 

ر بَ قلوهبم زُ  ل املرشق كأنَّ بَ جتيء الرايات السود من قِ « :وبسنده عن ثوبان

  .)٦(»الثلج عىلٰ  فمن سمع هبم فليأهتم فيبايعهم ولو حبواً  ،احلديد

:   عــن النبــيِّ   ،عن عبد اهللا بن احلارث بن جــزء الزبيــدي  :الكنجي

هذا حــديث حســن   ،»يعني سلطانه  ،ن للمهديوطُّ وَ فيُ خيرج ناس من املرشق  «

ثبات، أخرجه احلافظ أبو عبد اهللا بن ماجة القزوينــي يف واأل ةصحيح روته الثقا

  .)٧(نهنَُس 

إذا رأيتم الرايات السود قــد «  :  عن النبيِّ   ،عن ثوبان  :كنوز الدقائق

 

 ).٤٠٨٤/ح ٦٤٧/ص ٢)، عن ُسنَن ابن ماجة (ج ٤٨٩البيان (ص  )١(

 ما بني املعقوفتني من األربعون أيب نعيم وال يوجد يف البيان. )٢(

 ).٥٢١و ٥٢٠البيان (ص  )٣(

 ).٣٢/ ح ٩٢(ص   يف املهدي األربعون حديثاً  )٤(

 ).٢٦/ ح ٨٥(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٥(

 ).٣٣/ ح ٩٣(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٦(

 ).٤٠٨٨/ح ٦٤٨/ص ٢)، عن ُسنَن ابن ماجة (ج ٤٩١و ٤٩٠(ص   البيان  )٧(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٥٧  ................................  ن طريق أهل السُّ

 ،أمحــد  رواه  ،»جاءت من قبل خراسان فاؤتوهــا فــإن فيهــا خليفــة اهللا املهــدي

  .)١(ةوالبيهقي يف دالئل النبوَّ 

احلــارث  :خيرج رجل من وراء النهر يقال له: « عن النبيِّ   ،وعن عيلٍّ 

آلل  -ن مكــِّ يُ :  أو قال  -  نوطِّ منصور يُ   :مته رجل يقال لهمقدّ   )٢(][عىلٰ   ،اثحرّ 

: أو قال - رهـمؤمن نص كلِّ  وجب عىلٰ   ،نت قريش لرسول اهللا  د كام مكَّ حممّ 

 .)٣(رواه أبو داود ،»- إجابته

أهل بيتي سيلقون بعدي «  :يف حديث  ،عن عبد اهللا  ،عن علقمة  :الكنجي

ــ بــَ يأيت قوم من قِ   ٰى ًا حتَّ ديروترشيدًا وتط  بالءً   ،رق ومعهــم رايــات ســودـل املش

 ،ون ما سألوه فال يقبلونهعطَ فيُ   ،وننَرص فيُ   ،فيقاتلون  ،ونهعطَ فيسألون اخلري فال يُ 

فمــن  ،وهــا جــوراً ؤرجل من أهل بيتي فيمألها قسطًا كــام مل  يدفعوها إىلٰ   ٰى حتَّ 

  .)٤(»الثلج عىلٰ  أدرك ذلك منكم فليأهتم ولو حبواً 

 .)٥(ن ابن ماجةنَوهذا احلديث يف ُس أقول: 

 عن أمري املؤمنني   )الفتوح(ابن أعثم الكويف يف كتاب    ٰى رو  :الكنجي

ولكن   ،ةًا ليست من ذهب وال فضَّ هبا كنوز  هللا    فإنَّ   ،وحيًا للطالقان«ه قال:  أنَّ 

وهــم أيضــًا أنصــار املهــدي يف آخــر  ،معرفتــه هبا رجال مؤمنون عرفوا اهللا حقَّ 

 .)٦(»الزمان

 

عــن ، )٥٤٦١ ح /١٥٠٣(ص    ام وجدناه يف مشكاة املصــابيحنَّ إ، واحلقائقمل نعثر عليه يف كنوز    )١(

 ).٢٧٧/ ص ٥)، ومسند أمحد (ج ٥١٨/ ص ٦(ج  ةدالئل النبوَّ 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

ــابيح )٣( ــكاة املص نَن أيب داود (ج ٥٤٥٨ ح /١٥٠٣(ص  مش ــُ ــن س ــمن ٣١١/ ص ٢)، ع / ض

 ).٤٢٩٠احلديث 

 ).٤٩١البيان (ص  )٤(

 ).٤٠٨٢/ ح ٦٤٦/ ص ٢(ج  ن ابن ماجةنَ ُس )٥(

 ).٥٤/ ص ٢)، عن الفتوح (ج ٤٩٢و ٤٩١البيان (ص  )٦(
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تي املهدي خيرج مَّ يف أُ   نَّ إ: «  عن النبيِّ   ،قال: وعن أيب سعيد اخلدري

 ،ســنني«قلنــا: ومــا ذاك؟ قــال: ، )*(الشاكُّ  زيدٌ  ،»ويعيش مخسًا أو سبعًا أو تسعاً 

 نْ أحثي له يف ثوبــه مــا اســتطاع  فيُ   ،يا مهدي أعطني  :فيجيء إليه الرجل فيقول

 .)١(قال احلافظ الرتمذي: حديث حسن ،»حيمله

 األرض َأل متــُ « : ،عــن النبــيِّ  ،عــن أيب ســعيد اخلــدري :األربعــون

يملــك ســبعًا   ،قســطًا وعــدالً هــا  ؤفيقوم رجــل مــن عــرتيت فيمل  ،ظلًام وجوراً 

  .)٢(»أو تسعاً 

وعــن أيب   ،  وقد روي من غري وجه أيب ســعيد عــن النبــيِّ   :نجيالك

ــ  نْ إتي املهدي مَّ يكون يف أُ «قال:      النبيَّ   سعيد أنَّ   ، فتســعر فســبع وإالَّ ـقص

وال   )كنوزهــا خ ل(لها  كُ ؤيت األرض أُ تُ   ،تي نعمة مل ينعموا مثلها قطُّ مَّ تنعم فيه أُ 

 ،يــا مهــدي أعطنــي  :لرجل فيقوليقوم ا  ،كدوس  واملال يؤمئذٍ   ،خر منه شيئاً تدَّ 

  .)٣(»خذ :فيقول

يصيب هــذه   بالءً «  ذكر رسول اهللا    :عن أيب سعيد  :مشكاة املصابيح 

فيبعث اهللا رجالً من عرتيت  ،يلجأ إليه من الظلم ال جيد الرجل ملجأً  ٰى حتَّ  ،ةمَّ األُ 

نــه ع يــرٰىض  ،ت ظلــًام وجــوراً ئَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً وأهل بيتي فيمأل به األرض 

ته مــدرارًا،  صبَّ ال تدع السامء من قطرها شيئًا إالَّ   ،ساكن السامء وساكن األرض

يعيش  ،األحياء األموات  ٰى يتمنّ  ٰى  أخرجته حتَّ وال تدع األرض من نباهتا شيئًا إالَّ 

 

ونحن نقلناهــا عــن كشــف  ،ا يف كتاب الكنجي مسندةاخلدري، فإهنَّ  زيد هو راوي احلديث عن)  *(

 سناد كام عرفت يف صدر هذا الكالم.ة بحذف اإلالغمَّ 

 .)٢٣٣٣ ح/٣٤٣ ص/٣ج (  الرتمذي ُسنَنعن )، ٤٩٢البيان (ص  )١(

 ).٢/ ح ٥٠يف املهدي (ص األربعون حديثًا  )٢(

 ).٤٩٤(ص   البيان  )٣(
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 :رواه احلــاكم يف مســتدركه وقــال  ،»يف ذلك سبع أو ثامن سنني أو تســع ســنني

  .)١(صحيح

عــن  ،عن أيب سعيد اخلــدري :العلوي د بن عيلٍّ ملحمّ  كتاب فضل الكوفة

أســعد النــاس بــه أهــل   ،راً ـيملك املهدي أمر الناس سبعًا أو عش«  :  النبيِّ 

  .)٢(»الكوفة

األرض ظلًام  نَّ مَأل لتُ « :عنه    ،بسنده عن أيب سعيد اخلدري  :األربعون

ت ئــَ لِ كام مُ   قسطًا وعدالً يمألها    ٰى رجل من أهل بيتي حتَّ   ليخرجنَّ   ثمّ   ،وعدواناً 

  .)٣(»جورًا وعدواناً 

فيخرج رجل   ،يكون اختالف عند موت خليفة«  :مةلَ َس   مِّ عن أُ   :الكنجي

خرجونــه وهــو كــاره ة فيُ فيأتيه ناس من أهل مكَّ   ،ةمكَّ   من أهل املدينة هاربًا إىلٰ 

ف هبــم البيــداء بــني خَس ويبعث إليه بعث الشام فتُ   ،فيبايعونه بني الركن واملقام 

الناس ذلك أتاه أبــدال الشــام وعصــائب أهــل العــراق   ٰى فإذا رأ  ،دينةة واملمكَّ 

فيبعث إليهم بعثًا فيظهــرون   )*(ينشأ رجل من قريش أخواله كلب  فيبايعونه، ثمّ 

م املال ويعمــل قسِّ فيُ   ،واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب  ،ذلك بعث كلب  ،عليهم

فيلبــث ســبع  )**(األرض ويلقي اإلسالم بجرانه إىلٰ   ،هم  ة نبيِّ نَّيف الناس بُس 

  .)٥(»)٤(] عليه املسلمونصّيل ويُ  توّىفٰ يُ  ثمّ [ ،سنني
 

 ).٤٦٥/ ص ٤)، عن مستدرك احلاكم (ج ٥٤٥٧ح / ١٥٠٢(ص  مشكاة املصابيح )١(

 ).١٦٣/ ح ١١٧/ ص ٧ما يف غاية املرام (ج  )، عىلٰ ٣/ ح ٢٥فضل الكوفة (ص  )٢(

 ).٢٢/ ح ٨١(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٣(

 هو السفياين.) *(

ــ كاجلمــل الــذي يُ  ،ة اإلســالم وثباتــه واســتقرارهكناية عن قوَّ  ،اجلران الصدر  )**(  ه إىلٰ لقــي بجران

 األرض.

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٤(

 ).٤٩٥و ٤٩٤(ص   البيان  )٥(
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كام يف   ،والبيهقي  ،وأبو يعىلٰ   ،ورواه أمحد  ،رواه أبو داود  :مشكاة املصابيح 

  .)١(جواهر العقدين

وقــال  ،تســع ســنني :قــال بعضــهم عــن هشــام  :قال أبــو داود  :الكنجي

رتمذي وابــن ماجــة القزوينــي وأيب هذا سياق احلافظ كال  ،سبع سنني  :بعضهم

  .)٢(داود

ابــن  )٣([نــزل]كيف أنتم إذا «: قال رسول اهللا  :قال: وعن أيب هريرة

 فــق عــىلٰ هــذا حــديث حســن صــحيح متَّ  :؟ قــال»مامكم مــنكمإمريم فيكم و

رواه البخــاري ومســلم يف  ،د بــن شــهاب الزهــريته مــن حــديث حممــّ صــحَّ 

 .) ٤(صحيحيهام 

ال تــزال « :يقــول ســمعت رســول اهللا  :اهللاوعن جابر بن عبد   :قال

ــ نــزفي ،يــوم القيامــة ظاهرين إىلٰ  احلقِّ   تي يقاتلون عىلٰ مَّ طائفة من أُ  بــن  ٰى ل عيس

مــراء بعــض أُ  بعضكم عــىلٰ   إنَّ   ،ال  :فيقول  ،بنا  صلِّ   تعاَل   :فيقول أمريهم  ،مريم

قال: هذا حديث حسن صــحيح أخرجــه مســلم يف   ،»ةمَّ تكرمة من اهللا هلذه األُ 

  .)٥(حهصحي
 

/ ٢جــواهر العقــدين (ج  )، عن ُسنَن أيب داود فقــط؛٥٤٥٦/ ح  ١٥٠٢(ص    مشكاة املصابيح  )١(

نَن أيب داود (ج ١٩٦و ١٩٥ص  )؛ مســند أمحــد ٤٢٨٦ / ح٣١١و ٣١٠/ ص ٢)؛ عــن ســُ

ب البيهقــي ٦٩٤٠/ ح  ٣٧٠و  ٣٦٩(ص    )؛ مسند أيب يعىلٰ ٣١٦/ ص  ٦ (ج )؛ ومل نجده يف ُكتــُ

 التي بأيدينا.

 )؛ ومل نجده يف ُسنَن الرتمذي املطبوع.٤٩٥(ص   البيان  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

ــان (ص  )٤( ــحيح البخــاري)، عــن ٤٩٦البي ــحيح مســلم)، و١٤٣/ ص ٤(ج  ص  /١ (ج ص

 .)٩٤ ص

 ).٩٥/ ص ١(ج  ح مسلمصحي)، عن ٤٩٧و ٤٩٦البيان (ص  )٥(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٦١  ................................  ن طريق أهل السُّ

واحلافظ أبــو  ،دهسامة يف مسنرواه احلارث بن أيب أُ   :وقال يف موضع آخر

  .)١(نعيم يف عواليه

  .)٢(وقال: فيقول أمريهم املهدي )،نوعاألرب(أورده أبو نعيم يف  :أقول

 ،فهذا ال يمكن تأويله  ،لوِّ م قد أُ كان احلديث املتقدِّ   قال الكنجي: وإنْ   ثمّ 

 ،وهــو يومئــذ املهــدي   ،م أمري املســلمنيقدِّ يُ     ٰى عيس  ح يف أنَّ ه رصَّ فإنَّ 

  .)٣(أي يأتيكم بكتابكم »إمامكم منكمو« ٰى معن :فيبطل تأويل من قال

 خلــف صّيل يُ   ٰى عيس  نَّ أ  ة عىلٰ هذه األحاديث الدالَّ   ذكر ما حاصله: أنَّ   ثمّ 

أهــل تها عنــد  قهــا وصــحَّ رُ ا ثبتت طُ ممَّ   ،الاملهدي وجياهد بني يديه ويقتل الدّج 

 أنَّ   عــىلٰ   وهي تــدلُّ   ،ة أهل اإلسالم ووقع عليها اإلمجاع من كافَّ   ،ة والشيعةنَّالسُّ 

  ...ٰى املهدي أفضل من عيس

د بن يزيد ا يزيد هذا القول ما رواه احلافظ أبو عبد اهللا حممّ وممَّ   :قال  أنْ   إىلٰ 

 ،اهللايا رسول  :ه قيل لهوأنَّ  ،ٰى بن ماجة القزويني يف حديث طويل يف نزول عيسا

هم ببيت املقدس، وإمامهم قــد قليل، وجلُّ  هم يومئذٍ «؟ قال: فأين العرب يومئذٍ 

فرجع ذلك   ،)اهللا عليه  صّىلٰ (بن مريم    ٰى  هبم الصبح إذ نزل هبم عيسصّيل م يُ تقدَّ 

يده بني  ٰى  بالناس، فيضع عيسصّيل يُ  ٰى م عيسليتقدَّ  ٰى اإلمام ينكص يميش القهقر

هذا حديث حسن صــحيح ثابــت أخرجــه ابــن : قال ،»م تقدَّ  :يقول له  كتفيه ثمّ 

  .)٤(وهذا خمترصه ،مامة الباهيلأُ يف كتابه عن أيب  ماجة
 

مســند  )، ومل نعثــر عــىلٰ ٣٩/ح  ١٠١)، عن األربعون حــديثًا يف املهــدي (ص  ٥٠٧البيان (ص    )١(

 احلارث.

 ).٣٩/ ح ١٠١األربعون حديثًا يف املهدي (ص  )٢(

 ).٤٩٧(ص   البيان  )٣(

 ).٤٠٧٧/ ح ٦٤٣ - ٦٣٩/ ص ٢)، عن ُسنَن ابن ماجة (ج ٤٩٩و ٤٩٨(ص   البيان  )٤(
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يا رسول اهللا؟  فأين العرب يومئذٍ  :قيل :مامة يف حديثوبإسناده عن أيب أُ 

 ،»وإمامهم املهدي رجــل صــالح ،املقدس  ببيتهم  وجلُّ   ،هم يومئذ قليل«قال:  

  .)١(واه احلافظ أبو نعيم األصفهاينهكذا ر ،قال: هذا حديث حسن

بــن   ٰى يلتفت املهدي وقد نزل عيس«  :رفعه  ،عن حذيفة  :جواهر العقدين

بالنــاس،  م صــلِّ تقــدَّ  :فيقول املهــدي لــه ،ام يقطر من شعره املاءكأنَّ   مريم  

أخرجــه   ،» خلــف رجــل مــن ولــديصــّيل فيُ   ،قيمت الصالة لــكام أُ إنَّ   :فيقول

حيحه من حديث عقبــة بــن عــامر يف إمامــة املهــدي ان يف صالطرباين وابن حبّ 

 .)٢(نحوه

ا الــذي منــّ : «  عن النبيِّ   ،باإلسناد عن أيب سعيد اخلدري  :األربعون

  .)٣(»بن مريم خلفه ٰى  عيسصّيل يُ 

املهــدي « :داد بسنده عن هشام بن حممــّ للحافظ نعيم بن محّ   :كتاب الفتن

  .)٤(»بن مريم ٰى الذي يؤم عيس

يقتــل «  :  عن النبــيِّ   ،جممع بن جارية األنصاري  عن  :ن الرتمذينَ ُس 

  )٥(.»دٍّ ال بباب لُ ابن مريم الدّج 

 ،ياملهدي منّ«: قال رسول اهللا قال: عن أيب سعيد اخلدري   :الكنجي

 ،ت جــورًا وظلــامً ئــَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً األنف، يمأل األرض   ٰى اجلبهة، أقن  أجىلٰ 
 

 ).١٤/ ح ٦٩و ٦٨)، عن األربعون حديثًا يف املهدي (ص ٥١٩(ص   البيان  )١(

ان املطبــوع، وكــذلك ١٩٥و  ١٩٤/ ص  ٢(ج    جواهر العقدين  )٢( )، ومل نجده يف صحيح ابــن حبــّ

التي بأيدينا.  ُكتُب الطرباين 

 ).٣٨/ ح ١٠٠(ص يف املهدي   األربعون حديثاً  )٣(

 ).٢٣٠للمروزي (ص الفتن  )٤(

 ).٢٣٤٥/ ح ٣٥٠/ ص ٣ج (  ن الرتمذينَُس  )٥(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٦٣  ................................  ن طريق أهل السُّ

صحيح أخرجــه احلــافظ أبــو  قال: هذا حديث ثابت حسن  ،»يملك سبع سنني

  .)١(اظ كالطرباين وغريهفّ داود السجستاين يف صحيحه، ورواه غريه من احلُ 

  رواه احلمويني وابن اجلوزي، وقال ابن اجلوزي: األجـىلٰ  : مشكاة املصابيح 

 . )٣()٢(حديداب يف األنفانصف رأسه، والقنا    نحرس الشعر عن جبهته إىلٰ االذي  

ا أهل البيت، رجــل املهدي منّ«يد اخلدري:  بسنده عن أيب سع  :األربعون

  .)٤(»ت جوراً ئَ لِ يمأل األرض عدالً كام مُ  ،األنف أشمُّ  ،تيمَّ من أُ 

يف باب األلــف  )الفردوس(بن شريويه الديلمي يف كتاب  اذكر    :الكنجي

املهــدي طــاوس أهــل «:  قــال رســول اهللا    :اسم بإسناده عن ابن عبّ والّال 

  .)٥(»ةاجلنَّ

 ،املهدي من ولـدي«  :  عن النبيِّ   ،ده عن حذيفة بن اليامنبإسنا  :الكنجي

 ٰىض ت جورًا، يـر ئَ لِ يمأل األرض عدًال كام مُ   ،يرّ الدُّ   )كالكوكب خ ل(وجهه كالقمر  

 .)٦(»، يملك عرشين سنةرضني والطري يف اجلوِّ بخالفته أهل الساموات وأهل األ 

 .)٧(لديلمي يف مسندهأخرجه الروياين والطرباين وأبو نعيم وا :جواهر العقدين

 

نَن أيب داود (ج ٥٠١و ٥٠٠(ص   البيان   )١( )، واملعجــم الكبــري ٤٢٨٥/ ح ٣١٠/ ص ٢)، عن ســُ

 ).١٧٦/ ص ٩للطرباين (ج 

 ).١١٦/ ص ٤، وج ٣١٠/ ص ١راجع: النهاية البن األثري (ج  )٢(

نَن أيب داود (ج ٥٤٥٤  ح  /١٥٠١  (ص  مشكاة املصابيح  )٣( ، )٤٢٨٥/ ح ٣١٠/ ص ٢)، عن ســُ

 ) خمترصًا.٥٨١/ ح ٣٣٠/ ص ٢وليس فيه أنَّه ذكره احلمويني واجلزري؛ فرائد السمطني (ج 

 ).١١/ ح ٦٤(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٤(

 .)٦٦٦٨  ح /٢٢٢ ص /٤ جبمأثور اخلطاب (فردوس ال، عن )٥٠١(ص   البيان  )٥(

 ).٥١٤و ٥١٣البيان (ص  )٦(

)، والفردوس ٩/ ح ٦١بعون حديثًا يف املهدي (ص  ). واألر١٩٤/ ص  ٢(ج    جواهر العقدين  )٧(

)، ومل نجده يف مسند الروياين وُكتُب الطرباين التــي ٦٦٦٧/ ح ٢٢١/ ص ٤بمأثور اخلطاب (ج  

 بأيدينا.
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املهــدي رجــل مــن « :عن رسول اهللا   ،بإسناده عن حذيفة  :الكنجي

يمــأل األرض عــدالً كــام   ،)١(]يرّ ه كوكب دُ ه األيمن خال كأنَّ خدِّ   عىلٰ [  ،ولدي

 :قــال ،»بخالفته أهل األرض وأهل السامء والطري يف اجلــوِّ   ت جورًا، يرٰىض ئَ لِ مُ 

غفري مــن أصــحاب الثقفــي،  اهللا عن جمٍّ  هذا حديث حسن رزقناه عاليًا بحمد

  .)٢(وسنده معروف عندنا

وجهه  ،املهدي رجل من ولدي: «عنه  ،بسنده عن حذيفة  :األربعون

  .)٣(»يرّ كالكوكب الدُّ 

فقال له رجل من عبــد  :مامة الباهيل يف حديثبإسناده عن أيب أُ   :الكنجي

؟ قــال: إمام الناس يومئذٍ من  ،يا رسول اهللا :املستورد بن غيالن  :القيس يقال له

ه األيمن يف خدِّ   ،يرّ وجهه كوكب دُ   كأنَّ ،  )*(املهدي من ولدي ابن أربعني سنة«

 ،»يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الرشك،  )**(تانعليه عباءتان قطوانيَّ   ،خال أسود

  .)٤(هذا سياق الطرباين يف معجمه األكرب :قال

اهللا رجالً مــن   ليبعثنَّ «  :  عن النبيِّ   ،وعن عبد الرمحن بن عوف  :قال

قــال:  ،»اجلبهة، يمأل األرض عدالً ويفيض املال فيضاً   عرتيت أفرق الثنايا، أجىلٰ 

  .)٥(هكذا أخرجه احلافظ أبو نعيم يف عواليه

 

ّري). )١(  يف املصدر: (وجهه كالكوكب الدُّ

 ).٥١٤و ٥١٣(ص   البيان  )٢(

 ).٨/ ح ٦٠(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٣(

ربعــني ســنة أالناظر إليه حيسبه ابن  نَّ أصحابنا أكام جاء يف روايات   ،ربعنيأالرائي ابن    أي حيسبه)  *(

 أو دوهنا.

قطوان موضع بالكوفــة  إىلٰ  نسبةً  ،عباءة بيضاء قصرية اخلمل:  -بالتحريك    -ة  العباءة القطوانيَّ )  **(

 ة.كسبة القطوانيَّ منه األ

 ).١٠٢و ١٠١/ ص ٨لطرباين (ج )، عن املعجم الكبري ل٥١٥و ٥١٤(ص   البيان  )٤(

 ).١٣/ ح ٦٧)، عن األربعون حديثًا يف املهدي (ص ٥١٥(ص   البيان  )٥(
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يملك رجل  ٰى ال تقوم الساعة حتَّ : « عن النبيِّ  ،قال: وعن أيب هريرة

ل اهللا ذلك  يوم لطوَّ إالَّ  يبَق مل ة وجبل الديلم، ولو من أهل بيتي يفتح القسطنطينيَّ 

هذا هــو املهــدي [وقال:    ،قال: هذا سياق احلافظ أيب نعيم  ،»يفتحها  ٰى اليوم حتَّ 

  .)٢)(١(]وفقًا بني الروايات شكٍّ  بال

فقلــت لــه: هــل   ،أتيت أبا سعيد اخلدري  :قال: وعن أيب هارون العبدي

 ا سمعته من رسول اهللا ثني بيشء ممَّ دِّ  ُحت قلت: أَال   ،شهدت بدرًا؟ قال: نعم

 ،مرض مرضــة نقــه منهــا رسول اهللا  خربك أنَّ أُ   ،وفضله. فقال: بىلٰ   يف عيلٍّ 

 رأت مــا بــه مــن تعوده وأنا جالس عن يمينــه، فلــامَّ   فدخلت عليه فاطمة  

 بكيــِك مــا يُ «فقــال هلــا:    ،هاخدِّ   بدت دموعها عىلٰ   ٰى الضعف خنقتها العربة حتَّ 

ا أمــَ ،  )٣(]فقال: يــا فاطمــة  ،»الضيعة يا رسول اهللا  ٰى أخش«قالت:  [  ،»فاطمة؟ يا

أطلــع   ، ثــمّ افبعثه نبيــ�   طالعة فاختار منها أباكِ ألرض إا  اهللا أطلع إىلٰ   أنَّ   علمِت 

بكرامة   ِك أنَّ   ا علمِت أمَ   ؟اذته وصي� فأنكحته واختَّ   إيلَّ   ٰى ، فأوحفاختار بعلِك   ثانيةً 

، فضــحكت »، وأقــدمهم ســلامً لــامً أعلمهم علــًام، وأكثــرهم ح  جِك زوَّ   باكِ أاهللا  

 ،دد وآل حممــّ ه الذي قسمه اهللا ملحمّ يزيدها مزيد اخلري كلِّ   واستبرشت، فأراد أنْ 

ــ إيــامن    :-  يعنــي مناقــب  -  )*(ولعــيل ثامنيــة أرضاس  ،يا فاطمــة«فقال هلا:   اهللا ب

وأمــره  ،احلسن واحلســني  )وولداه خ ل(وسبطاه    ،وزوجته  ،وحكمته  ،ورسوله

 )**(خصــال ا أهــل بيــت ُأعطينــا ســّت إنــّ   ،يا فاطمة  .عن املنكرباملعروف وهنيه  
 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف األربعون أليب نعيم. )١(

 ).٣٦/ ح ٩٧و ٩٦)، عن األربعون حديثًا يف املهدي (ص ٥١٧و ٥١٦(ص   البيان  )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٣(

 والسبطان اثنني.  ،ل اإليامن باهللا ورسوله اثننيعَ ُجي   نْ أ ة، إالَّ الذي ذكر منها ستَّ  نَّ أ ٰى ال خيف) *(

ا من ومنّ«: بزيادة ها سبعاً رواية الشيخ يف غيبته عدُّ )]  ٧٩[يف (ص  ا مخس، وسيأيت  هنَّ أ  ٰى ال خيف)  **(

كام ستعرف، وكذلك  ا ستٌّ هنَّ أمع  ،»جعفر ِك ة وهو ابن عمِّ له جناحان خضيبان يطري هبام يف اجلنَّ

 .ستٌّ  ا فيه أيضاً مع أهنَّ   )ن واألربع(يأيت بعد هذا بال فصل عن  ما
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نــا نبيُّ  :دركها أحد من اآلخرين غرينا أهل البيتلني وال يُ ها أحد من األوَّ عطِ يُ  مل

، وشــهيدنا خــري نا خــري األوصــياء وهــو بعلــِك ، ووصيُّ خري األنبياء وهو أبوكِ 

ة مَّ ا مهدي األُ ، ومنّبناكِ اومها  ةمَّ ا سبطا هذه األُ ، ومنّأبيِك   الشهداء وهو محزة عمُّ 

من هذا مهدي «منكب احلسني فقال:   رضب عىلٰ   ، ثمّ »خلفه  ٰى  عيسصّيل الذي يُ 

  .)١()اجلرح والتعديل(قال: هكذا أخرجه الدارقطني صاحب  ،»ةمَّ األُ 

أعطانــا « :ه قــاللكنَّ ،نحوه ،عن أبيه ،بن هالل  بسنده عن عيلِّ   :ألربعونا

ة مع املالئكة ا من له جناحان يطري يف اجلنَّومنّ«د فيها:  وزا  ،»سبع خصال  اهللا  

ة مــَّ منهام مهدي هذه األُ  نَّ إوالذي بعثني « :، وقال بعد ذكر احلسنني»حيث يشاء

وأغــار   ،لبُ وانقطعــت الســُّ   ،وتظاهرت الفــتن  ،إذا صارت الدنيا هرجًا ومرجاً 

ريًا، فيبعث اهللا عند ر كبوقِّ بعض، فال كبري يرحم صغريًا وال صغري يُ   بعضهم عىلٰ 

ين يف آخــر الزمــان ، يقوم بالدِّ ذلك منهام من يفتح حصون الضاللة وقلوبًا غلفاً 

  .)٢(احلديث »...ت جوراً ئَ لِ ل الزمان، ويمأل األرض عدالً كام مُ كام قمت به يف أوَّ 

قــال  :وب األنصــاريعــن أيب أيــّ   ،عن عباية بن ربعــي  :جواهر العقدين

ا خري األوصياء وهو ومنّ[، ا خري األنبياء وهو أبوكِ نّم«لفاطمة:   رسول اهللا  

ا من له جناحان يطري هبام محزة، ومنّ  أبيِك   ا خري الشهداء وهو عمِّ ، ومنّ)٣(]بعلِك 

دا شباب سيِّ [ة  مَّ ا سبطا هذه األُ جعفر، ومنّ  أبيِك   ة حيث يشاء وهو ابن عمِّ يف اجلنَّ

خرجه أ ،»]وهو من ولدك[ا املهدي ، ومنّاحلسن واحلسني ومها ابناكِ   ]ةأهل اجلنَّ

  .)٤()األوسط(الطرباين يف 

قال رسول  :قال أنْ  إىلٰ  ...،ا عند جابركنّ :بإسناده عن أيب نرضة  :الكنجي
 

 )، ومل نجده يف ُكتُب الدارقطني التي بأيدينا.٥٠٣و ٥٠٢(ص   البيان  )١(

 ).٥/ ح ٥٦ - ٥٣(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٢(

 لك املوردان التاليان.ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذ )٣(

 .)٣٢٨و ٣٢٧ص /٦ (ج  لطرباينلاملعجم األوسط  )، عن ١٩٦ ص/٢ ج( جواهر العقدين )٤(
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 :قال الراوي ،»اه عد� تي خليفة حيثو املال حثيًا ال يعدُّ مَّ يكون يف آخر أُ «:  اهللا  

قال: هذا  .عبد العزيز؟ قاال: اله عمر بن  قلت أليب نرضة وأيب العالء: أتريان أنَّ 

  .)١(ث حسن صحيح أخرجه مسلم يف صحيحهحدي

ــ أسناده عن  إوب مــن «:   قــال رســول اهللا  :يب ســعيدأعــن    ،رةـيب نض

ــ   ،»اه عد� ًا ال يعدُّ يخلفائكم خليفة حيثو املال حث حيح قال: هذا حديث ثابــت ص

  .)٢(خرجه احلافظ مسلم يف صحيحهأ

: قــاال: قــال رســول اهللا  ،عبــد اهللا قال: وعن أيب سعيد وجــابر بــن

هــذا لفــظ مســلم يف   ،»هم املــال وال يعــدُّ قســِّ يكون يف آخــر الزمــان خليفــة يُ «

  .)٣(صحيحه

ركم باملهــدي ـبشــِّ أُ : «قال رسول اهللا    :قال: وعن أيب سعيد اخلدري

كــام  قسطًا وعدالً يمأل األرض   ،اختالف من الناس وزالزل  تي عىلٰ مَّ ث يف أُ بعَ يُ 

م املــال قســِّ عنــه ســاكن الســامء وســاكن األرض، يُ  ت جورًا وظلًام، يــرٰىض ئَ لِ مُ 

ويمــأل اهللا   ،ة بــني النــاسبالســويَّ «فقال رجل: ما صحاحًا؟ فقــال:    ،»صحاحاً 

مــن لــه يف   :يأمر مناديًا ينادي يقــول  ٰى ، ويسعهم عدله حتَّ ٰى د غنة حممّ مَّ قلوب أُ 

يعنــي  - انئت الســدّ انا، فيقول:   رجل واحد فيقول: أاملال حاجة؟ فام يقوم إالَّ 

إذا  ٰى حتــَّ  ،حثافيقول له:  ،عطيني ماالً تُ   املهدي يأمرك أنْ   نَّ إفقل له:    -  اخلازن

 د نفســًا، أعجــز عــامَّ ة حممــّ مــَّ برزه ندم، فيقول: كنت أجشع أُ أجعله يف حجره و

كذلك   فيكون  ،ا ال نأخذ شيئًا أعطيناهنّ إل منه، فيقال له:  قبَ ه وال يُ فريدُّ   ،وسعهم

ال خري  ثمّ  :أو قال - ال خري يف العيش بعده سبع سنني أو ثامن أو تسع سنني، ثمّ 

 

 ).١٨٥/ ص ٨)، عن صحيح مسلم (ج ٥٠٤و ٥٠٣(ص   البيان  )١(

 ).١٨٥/ ص ٨)، عن صحيح مسلم (ج ٥٠٤(ص   البيان  )٢(

 املصدر السابق. )٣(
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قال: هذا حديث حسن ثابت أخرجه شيخ أهل احلــديث يف   ،»-  هيف احلياة بعد

املجمل يف   أنَّ   ويف هذا احلديث داللة عىلٰ   :وقال،  -  محد بن حنبلأيعني    -  مسنده

  .)١(ابن حنبل وفقًا بني الرواياتصحيح مسلم هو هذا املبني يف مسند 

ــ «  :وفيــه  ،قال: أخرج أمحد واملــاوردي  ،نحوه  :إسعاف الراغبني روا ـأبش

أو سبعًا أو  ايلبث يف ذلك ست� «  :وفيه أيضاً   ،»باملهدي رجل من قريش من عرتيت

  .)٢(»ثامنيًا أو تسع سنني

خيــرج املهــدي يف «  :عنه    ،بإسناده عن أيب سعيد اخلدري  :ألربعونا

 ، )٣(رج األرض نباتاً وُخت   ،وتعيش املاشية  ،ةمَّ تنعم األُ   ،يبعثه اهللا غياثًا للناس  ،تيمَّ أُ 

  .)٤(»ويعطي املال صحاحاً 

يكــون «:  قال رســول اهللا    :بإسناده عن أيب سعيد اخلدري  :الكنجي

 ،»عطاؤه هنيئــاً  ،املهدي :نقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال لهعند ا

  .)٥(حسن أخرجه أبو نعيم احلافظقال: هذا حديث 

 خيرج املهدي وعىلٰ «: قال رسول اهللا   :وبإسناده عن عبد اهللا بن عمر

قــال: هــذا   ،»)بعوه خفــاتَّ (هذا املهدي خليفــة اهللا    :ينادي  رأسه غاممة فيها منادٍ 

  .)٦( من هذا الوجهحديث حسن ما رويناه عاليًا إالَّ 

رأســه  خيرج املهدي وعــىلٰ « : عن النبيِّ   ،قال: وعن عبد اهللا بن عمر

 

 ).٥٢و ٣٧/ ص ٣)، عن مسند أمحد (ج ٥٠٦و ٥٠٥البيان (ص  )١(

 ).١٣٧و ١٣٦(ص   إسعاف الراغبني )٢(

 كذا؛ والصحيح كام يف املصدر: (نباهتا). )٣(

 ).١٥/ ح ٧٠(ص   األربعون حديثًا يف املهدي )٤(

 ).٢٤/ ح ٨٣)، عن األربعون حديثًا يف املهدي (ص ٥٠٦(ص البيان   )٥(

 ).٥١٢و ٥١١(ص   البيان  )٦(
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اظ فــّ قال: هذا حــديث حســن روتــه احلُ   ،»بعوههذا املهدي فاتَّ   نَّ إ  :ك يناديلَ مَ 

  .)١(ة من أهل احلديث كأيب نعيم والطرباين وغريمهاواألئمَّ 

ســيكون بعــدي «قال:  رسول اهللا  وبإسناده عن جابر بن عبد اهللا أنَّ 

خيرج املهدي  مراء ملوك جبابرة، ثمّ عد األُ ومن ب ،مراءومن بعد اخللفاء أُ   ،خلفاء

قال: هكذا رواه احلافظ أبو نعيم يف  ،»ت جوراً ئَ لِ من أهل بيتي يمألها عدالً كام مُ 

  . )٢(والطرباين يف معجمه األكرب ،فوائده

  .)٣(»خيرج رجل من أهل بيتي ثمّ «ه قال:  أنَّ إالَّ  ،مثله :األربعون

تي يف مَّ م أُ تتنعَّ : « عن النبيِّ  ،يبإسناده عن أيب سعيد اخلدر  :الكنجي

وال تــدع   ،ل السامء علــيهم مــدراراً رِس يُ   ،موا مثلها قطُّ مل يتنعَّ   زمن املهدي نعمةً 

رواه احلافظ  ،قال: هذا حديث حسن املتن  ،» أخرجتهاألرض شيئًا من نباهتا إالَّ 

  .)٤(الطرباين يف معجمه األكرب اسمأبو الق

تــي مَّ يكــون مــن أُ : «  عــن النبــيِّ   ،ريعن أيب سعيد اخلد  :األربعون

تي يف زمانه نعيًام مَّ  فتسع، تنعم أُ  فثامن وإالَّ قرص عمره فسبع سنني وإالَّ  نْ إاملهدي  

خر وال تــدَّ  ،علــيهم مــدراراً   السامءَ   ل اهللاُرِس والفاجر، يُ   الربُّ   ،موا مثله قطُّ مل يتنعَّ 

  .)٥(»األرض شيئًا من نباهتا
 

ــان  )١( ــدي٥١٢(ص  البي ــاميِّني ١٧/ ح ٧٢ثًا يف املهــدي (ص )، عــن األربعــون ح )، ومســند الش

 ).٩٣٧/ ح ٧٢و  ٧١/ ص ٢للطرباين (ج 

)، واملعجــم الكبــري ٣٧/ ح ٩٩و ٩٨)، عن األربعون حــديثًا يف املهــدي (ص ٥١٨(ص  البيان    )٢(

 ).٣٧٥/ ص ٢٢للطرباين (ج 

 .)٣٧/ ح ٩٩و ٩٨(ص األربعون حديثًا يف املهدي   )٣(

) بتفــاوت؛ ومل نجــده يف ٣١١/ ص ٥ملعجــم األوســط للطــرباين (ج )، عــن ا ٥٢٠(ص  البيان    )٤(

 املعجم الكبري املطبوع.

 ).١/ ح ٤٩(ص األربعون حديثًا يف املهدي   )٥(
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خيــرج : «قــال رســول اهللا  :اهللا بــن عمــر  بإسناده عن عبد  :الكنجي

قال: هذا حــديث حســن رزقنــاه   ،»كرعة:  يقال هلا  )١(]باليمن[املهدي من قرية  

  .)٢(أخرجه أبو الشيخ األصفهاين يف عواليه ،عالياً 

ه لــيس يف الــيمن أنــَّ  )املعتمد(ين فضل اهللا يف كتابه عن شهاب الدِّ   :أقول

  .)٣(سمقرية هبذا اال

د املهدي أم من ا آل حممّ أمنّ ،قلت: يا رسول اهللا: «  يلٍّ ن ععوبإسناده  

ذون مــن نقــَ ين كام فتح بنــا، وبنــا يُ ا، خيتم اهللا به الدِّ : ال بل منّغرينا؟ فقال  

ف لَّ أف اهللا بني قلوهبم بعد عداوة الفتنة كام ؤلِّ نقذوا من الرشك، وبنا يُ الفتنة كام أُ 

حون بعــد عــداوة الفتنــة إخوانــًا كــام وبنا يصــب ،ركـبني قلوهبم بعد عداوة الش

قال: هذا حديث حسن عال   ،»)٤(]يف دينهم[أصبحوا بعد عداوة الرشك إخوانًا  

بهم، الطرباين يف املعجم األوسط، وأبو نعيم يف حلية األولياء، تُ اظ يف كُ فّ رواه احلُ 

  .)٥(اد يف عواليهوعبد الرمحن بن محّ 

خيــرج رجــل مــن « :عنه   ،بإسناده عن أيب سعيد اخلدري  :األربعون

رج لــه األرض وختــُ  ،ل اهللا له الربكــة مــن الســامءنزويُ   ،تينَّأهل بيتي ويعمل بُس 

ة مــَّ هــذه األُ   ويعمل عــىلٰ   ،ت ظلًام وجوراً ئَ لِ  به األرض عدالً كام مُ َأل ومتُ   ،بركتها

  .)٦(»ل بيت املقدسنزوي ،سبع سنني
 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 ُكتُب أبو الشيخ األصفهاين. )، ومل نعثر عىلٰ ٥١١(ص البيان   )٢(

 ).١٦٤ املعتمد يف املعتقد (فاريس) (ص )٣(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٤(

)؛ ومل نعثــر ١٨٥و  ١٨٤/ ص  ١)، عن املعجم األوســط للطــرباين (ج  ٥٠٧و  ٥٠٦(ص  البيان    )٥(

ُكتُب عبد الرمحن بن محّاد؛ ومل نجده يف حلية األوليــاء، بــل وجونــاه يف األربعــون حــديثًا يف   عىلٰ 

 ).٣٤/ ح ٩٤املهدي (ص 

 ).٢٥/ ح ٨٤(ص ًا يف املهدي  األربعون حديث )٦(
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ألحاديث يف كتاب د بن يوسف الكنجي الشافعي من اما أورده حممّ   ٰى نتها

ومــا أورده أبــو نعــيم احلــافظ األصــفهاين  )،البيان يف أخبار صــاحب الزمــان(

  وما نقلناه عن غريمها. ،من األربعني حديثاً  )حلية األولياء(صاحب 

ــافعي يف  ــدين(وأورد الســمهودي الش ــواهر العق ــّ  )،ج ــه وحمم د خواج

ويني الشافعي يف د بن إبراهيم احلممّ وحم  )،فصل اخلطاب(بارساي البخاري يف  

 حاديث يف املهدي أة  عدَّ   )سعاف الراغبنيإ(ان يف  والصبّ   )،فرائد السمطني(

  .ما أورده يف تضاعيف ما مرَّ  عىلٰ  نذكر منها ما يأيت زيادةً  ،ةنَّق أهل السُّ رُ من طُ 

املهدي؟  حقٌّ ب أقال: قلت لسعيد بن املسيِّ   ،قتادةث  حدَّ   :جواهر العقدين

ولد فاطمة؟ قال: حسبك  قلت: من أيِّ  ،هو من أوالد فاطمة،  قال: نعم هو حقٌّ 

  .)١(اآلن

خيرج مــن   ثمّ   ،وعدواناً   متأل األرض ظلامً   ٰى ال تقوم الساعة حتَّ «  :محدوأل

  .)٢(»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً عرتيت من يمألها 

 املهدي رجل من عرتيت يقاتل عىلٰ «ه قال:  نَّ أ    عن النبيِّ   ،وعن عائشة

  .)٣(ادبن محّ  )نرص ظ(خرجه بصري أ ،»الوحي تي كام قاتلت أنا عىلٰ نَُّس 

رق وأهــل ـشمجع اهللا أهل امل د إذا قام قائم آل حممّ «  :  وعن عيلٍّ 

ا الرفقاء فمن أهــل الكوفــة، مَّ فأ،  )*(جتمعون كام جيتمع قزع اخلريففي  ،املغرب

  جواهر العقدين. ٰى انته .)٤(خرجه ابن عساكرأ ،»بدال فمن أهل الشام ا األمَّ أو

 

 ).١٨٩/ ص ٢(ج  جواهر العقدين )١(

 ).١٩٢/ ص ٢(ج  جواهر العقدين )٢(

 ُكتُب بصري بن محّاد. )؛ ومل نعثر عىلٰ ١٩٤/ ص ٢(ج  جواهر العقدين )٣(

 اخلريف ألنَّ  ضيف إىلٰ قة، وأُ القطع من السحاب املتفرِّ   :وهي  ،كقصب وقصبة  ،القزع مجع قزعة)  *(

 قة.م جيتمعون من أماكن متفرِّ هنَّ أ  :قًا، واملرادون متفرِّ سحابه يك

 ).٣٦١/ ص ١)، عن تاريخ مدينة دمشق (ج ١٩٥/ ص ٢(ج  جواهر العقدين )٤(
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: عن النبيِّ  ،نصاريجابر بن عبد اهللا األ سناد إىلٰ باإل  :فرائد السمطني

أنكــر خــروج ، ومــن د حممّ   نزل عىلٰ من أنكر خروج املهدي فقد كفر بام أُ «

  .)١(»ال فقد كفرالدّج 

خلفــائي  نَّ «إ : عن النبيِّ  ،اسعن ابن عبّ   ،عن سعيد بن جبري  ،وعنه

وآخرهم ولدي  ،هلم عيلٌّ أوَّ  ،ثنا عرشاخللق بعدي اال  ج اهللا عىلٰ جَ وأوصيائي وُح 

رق األرض ـوتش  ، خلف املهديصّيل بن مريم فيُ   ٰى ل روح اهللا عيسنزفي  ،املهدي

  .)٢(»ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب ،ابنور رهبِّ 

ني د النبيــِّ نــا ســيِّ «أ:  عن النبيِّ  ،اسعن ابن عبّ  ،وعن عباية بن ربعي

ــ اأوصــيائي بعــدي   نَّ إو  ،نيد الوصــيِّ يِّ س  وعيلٌّ  وآخــرهم  هلــم عــيلٌّ ر أوَّ ـثنــا عش

  فرائد السمطني. ٰى انته ،)٣(»املهدي

 : كلَ ه عند ظهوره ينادي فوق رأسه مَ جاء يف روايات أنَّ  :سعاف الراغبنيإ

ه يملــك نَّ أو  ،هبَّ ربون ُح ـفيذعن له الناس ويش  ،»بعوههذا املهدي خليفة اهللا فاتَّ «

أهــل  ئكــة، وأنَّ ه بثالثة آالف من املاليمدُّ  اهللا تعاىلٰ  نَّ أو ،ها وغرهبااألرض رشق

 نَّ أســاقته، و مة جيشه وميكائيل عــىلٰ مقدّ   جربائيل عىلٰ   نَّ الكهف من أعوانه، وأ

سفار التوراة من جبل بالشام أنطاكية وأاملهدي يستخرج تابوت السكينة من غار  

  م كثري منهم.سلِ هبا اليهود فيُ  حياجُّ 

 ،ه من أهــل بيتــهنَّ بخروج املهدي وأ قد تواترت االخبار عن النبي  و

 دٍّ ال ببــاب لــُ قتــل الــدّج  عىلٰ    ٰى ه يساعد عيسنَّ أ، وه يمأل األرض عدالً وأنَّ 

  .خلفه ٰى  عيسصّيل ة ويُ مَّ هذه األُ  ه يؤمُّ نَّ أبأرض فلسطني، و

 

 ).٥٨٥/ ح ٣٣٤/ ص ٢فرائد السمطني (ج  )١(

 ).٥٦٢/ ح ٣١٢/ ص ٢فرائد السمطني (ج  )٢(

 ).٥٦٤/ ح ٣١٣/ ص ٢(ج  فرائد السمطني )٣(
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أو  أو ثــالث ٰى حــدإســنة  :ه خيرج يف وتر من الســننينَّ أويف بعض اآلثار  

ه يبلــغ نَّ أو  ،ر سننيـه تكون مقدار عشالسنة من سنيِّ   نَّ وأ  ،مخس أو سبع أو تسع

ــ   ،وتظهر لــه الكنــوز  ،سلطانه املرشق واملغرب  الَّ إيف األرض خــراب   ٰى وال يبق

  .)سعاف الراغبنيإ( ٰى نتها ،)١(رعمَّ يُ 

  .)٢(راية املهدي مكتوب فيها البيعة هللا :عن نوف :فصل اخلطاب

ين بــن يعني الشيخ حميي الــدِّ  - عن بعض كرباء العارفني  :فصل اخلطاب

مــن رجــال اهللا  ون رجالً ثامئة وستُّ يكون معه ثال :قال ،يف ذكره املهدي  -  العريب

م املــال قســِّ الكاملني يبايعونه بني الركن واملقام، أسعد الناس به أهل الكوفة، ويُ 

ين، فــرتة مــن الــدِّ  ج عــىلٰ ة، خيــرة، ويفصل يف القضــيَّ ة، ويعدل يف الرعيَّ يَّ بالسو

ين ر مــن الــدِّ هــِ ظ، يُ َل ذِ ، ومن نازعه ُخ َل تِ قُ  ٰى بأومن  )٣(اهللا بالسيف]  [ويدعو إىلٰ 

عدائــه ل أوَّ أ ،كان حيكم به ين عليه يف نفسه ما لو كان رسول اهللا هو الدِّ  ما

فــيام   من ســيفه وســطوته ورغبــةً   دون، يدخلون حتت حكمه خوفاً الفقهاء املقلِّ 

قائق عن شــهود وكشــف بتعريــف احلمن أهل    بايعه العارفون باهللا تعاىلٰ لديه، ي

  ثقال اململكة.أهم الوزراء حيملون  ،آهلي، وله رجال يقيمون دعوته وينرصونه

ــدأد املهــدي مــن آل هــو الســيِّ    مح

  

  )٤(هو الوابل الوســمي حــني جيــود  

  .)فصل اخلطاب( ٰى نتها  

كشــف (ه  وقفت عليه سّام   اباً ف بعض علامء الشيعة كتصنَّ  :)البحار(ويف  

ق رجــال رُ من طُ   )*(حاديثأرة  ـئة وعشافيه م  ٰى ورو  )املخفي يف مناقب املهدي
 

 ).١٤٠ - ١٣٧(ص   الراغبنيإسعاف راجع:  )١(

 خمطوط. )٢(

 ما بني املعقوفتني من الفتوحات. )٣(

 ).٣٢٨و ٣٢٧/ ص ٣خمطوط، عن الفتوحات املّكيَّة (ج  )٤(

 ا مائة وسبعة أحاديث.هنَّ أ ٰى ال خيف) *(
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ء سامأوسأذكر   ،لفاظها كراهة التطويلأربعة تركت نقلها بأسانيدها واملذاهب األ

  :من رواها لتعلم مواضعها

، حد عرش حديثاً أحاديث، من صحيح مسلم أمن صحيح البخاري ثالثة 

ة اجلمع بني الصحيحني للحميدي حديثان، من اجلمع بــني الصــحاح الســتَّ من  

ا ، من كتــاب فضــائل الصــحابة ممــَّ اً حد عرش حديثألرزين بن معاوية العبدري  

من  ،حاديثأخرجه احلافظ عبد العزيز العكربي من مسند أمحد بن حنبل سبعة أ

ة ينوري ســتَّ حاديث، من غريب احلديث البــن قتيبــة الــدأتفسري الثعلبي مخسة  

مــن ،  )١([من كتاب الفردوس البن شريويه الديلمي أربعة أحاديــث]حاديث،  أ

حاديث، من أة  الدارقطني ستَّ   يب احلسن عيلٍّ كتاب مسند فاطمة الزهراء للحافظ أ

للكســائي حــديثان   أحاديث، من كتاب املبتدأله ثالثة    مسند أمري املؤمنني  

د احلسني بن من كتاب املصابيح أليب حممّ   ،الفيها ذكر املهدي والسفياين والدّج 

محد بن جعفر بن أيب احلسن  أل  حاديث، من كتاب املالحمٍ أمخسة    ءامسعود الفرّ 

هل الرواية ، من كتاب الرعاية ألد بن عبيد اهللا املنادري أربعة وثالثون حديثاً حممّ 

ســطيح حاديث، خــرب أعيل بن إبراهيم الفراغاين ثالثة سامإد بن  يب الفتح حممّ أل

النمــريي  يب عمرو يوسف بن عبد الربِّ ستيعاب ألمن كتاب اال  ،رواية احلميدي

 . )٢()*(حديث واحد

 ء  ذ ا ا أ ط  ر :»ي إ  «:  

نس بــن أري عن ـا ما روي من حديث احلسن البصمَّ أ  :العلامء  قال بعض

 ،اح�  ُش الَّ إوال الناس  ،دباراً إ الَّ إوال الدنيا   ،ةً  شدَّ الَّ إال يزداد األمر  «  :مالك رفعه
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)حديثان (يف املصدر: ) *(

 ).١٨٠و ١٧٩عن الطرائف (ص )، ١٠٨و ١٠٧ص  /٥١ جاألنوار (بحار  )٢(



نَّة م يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٧٥  ................................  ن طريق أهل السُّ

خرجــه أ، »بــن مــريم ٰى  عيسالَّ إوال مهدي  ،اخللق  رشِّ    عىلٰ الَّ إوال تقوم الساعة  

 بــاً وردتــه تعجُّ أوقــال:  ،واحلــاكم يف مســتدركه ،نهنَوابن ماجة يف ســُ   ،الشافعي

 ،ه جمهولنَّ إ :وقد قال احلاكم ،بن خالد دد به حممّ ا به. وقال البيهقي: تفرَّ حمتج�  ال

 وقــال ابــن ماجــة: مل يــروه عــن ابــن خالــد إالَّ [ ،ه منكــرنــَّ أح النســائي بورصَّ 

  .)٢()١(]الشافعي

 )خبــار صــاحب الزمــانأالبيــان يف (عن كتاب    )ةكشف الغمَّ (يف    أقول:

 ال مهــدي إالَّ «ومــدار احلــديث (ه قــال:  نَّ أد بن يوسف الكنجي الشافعي  ملحمّ 

كان فيه  :قال الشافعي ،ن اجلندد بن خالد اجلندي مؤذِّ حممّ  عىلٰ  »بن مريم ٰى عيس

خبار واستفاضــت بكثــرة رواهتــا عــن قد تواترت األ  :قال  ،تساهل يف احلديث

ه خيرج نَّ وأ ،ه يملك سبع سنني ويمأل األرض عدالً نَّ يف املهدي وأ    ٰى املصطف

 ه يؤمُّ نَّ أو ،بأرض فلسطني دٍّ باب لُ ال ببن مريم ويساعده يف قتل الدّج  ٰى معه عيس

يف  - وقد ذكر الشافعي .مرهأته و خلفه يف طول من قصَّ صّيل يُ  ٰى ة وعيسمَّ هذه األُ 

فقــوا اتَّ وقد    :قال  ،وكتابه أصل ونرويه ولكن يطول ذكر سنده  -  كتاب الرسالة

  البيان. ٰى نتها )٣()بالتساهل يف روايته  ل إذا كان الراوي معروفاً قبَ اخلرب ال يُ  نَّ أ  عىلٰ 

قــال   :اسســناده عــن ابــن عبــّ إب  )البيان(يف كتاب    يضاً أالكنجي    ٰى ورو

ــ   ،هلــاوَّ أنــا يف  أة  مَّ أُ لن هتلك  «  :رسول اهللا   واملهــدي يف  ،يف آخرهــا  ٰى وعيس

محــد بــن أو  ،بو نعيم يف عواليــهأقال: هذا حديث حسن رواه احلافظ    »،وسطها

  .)٤(حنبل يف مسنده

 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 ).٢٠٠و ١٩٩ ص/٢ ج( جواهر العقدين )٢(

 ).٥٠٨و ٥٠٧(ص   ، عن البيان )٢٨٦و ٢٨٥ ص/٣ ج(ة كشف الغمَّ  )٣(

)، ومل نجده يف مسند أمحــد ١٠٢ )، عن األربعون حديثًا يف املهدي (ص٥٠٩و  ٥٠٨(ص    البيان   )٤(

 املطبوع.
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 نَّ أ  ،يف آخرهــا واملهــدي يف وســطها  ٰى عيس  :قوله  ٰى يف معناألظهر    أقول:

إذ املراد بالوسط هنا ما قبل   ،فيكون يف وسطها  ،ٰى وجود املهدي قبل نزول عيس

 ،فيكون يف آخرهــا ،ل بعد خروج املهدينزي ٰى وعيس ،اآلخر ال الوسط احلقيقي

  ملهدي.بعد ا ٰى يبق ٰى عيس أنَّ  فال داللة فيه عىلٰ  ،معه وال ينافيه وجود املهدٍي 

 *   *   *  
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ــ   بسنده عن الصــادق    :غيبة النعامين َد اُهللا   :قولــه    ٰى يف معن وَعــَ
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ــه  ــه تعــا وبســنده عن يماُهمْ  :ىلٰ يف قول ــِ  �ِس
َ
ون ــُ ِر�

ْ
ُمج

ْ
 ا�

ُ
َرف

ْ
ــ ع

ُ
� 

ولكــن نزلــت يف القــائم يعــرفهم بســيامهم   ،اهللا يعرفهم«  :قال  ]،٤١ [الرمحن:

  .)١(»صحابه خبطاً أفيخبطهم بالسيف هو و

ا  ورد     ي أر ا:  

 : عن النبــيِّ  ،نصاريبسنده عن جابر األ  )ينكامل الدِّ إ(يف  الصدوق  

، قــاً لُ وُخ  قــاً لْ شبه النــاس يب َخ أوكنيته كنيتي،  ،ياسم اسمه ،املهدي من ولدي«

 م، يقبل كالشهاب الثاقب، فيمألهــا عــدالً مَ فيها األُ   تكون له غيبة وحرية تضلُّ 

  .)٢(»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  وقسطاً 

 :عــن رســول اهللا    ،ه  عــن جــدِّ   ،بيهأعن    ،وبسنده عن الصادق

 ،تينَّته ســُ نَّوســُ  ،وشامئله شامئيل  ،وكنيته كنيتي  ،ياسم  اسمه  ،القائم من ولدي«

طاعــه أمــن    ،كتــاب اهللا    ويــدعوهم إىلٰ   ،تــي ورشيعتــيملَّ   يقيم الناس عــىلٰ 

  .)٣(احلديث »...نكرينأنكره يف غيبته فقد أومن  ،ومن عصاه عصاين ،طاعنيأ

نكر القائم من ولدي يف أمن  «  :  عن النبيِّ   ،وبسنده عن الصادق  

  .)٤(»ةزمان غيبته مات ميتة جاهليَّ 

]« : عن النبيِّ   ،اسوبسنده عن ابن عبّ  يب طالب إمــام أبن  عيلَّ  )٥([إنَّ

به األرض   يمأل اهللا    ،وخليفتي عليهم بعدي، ومن ولده القائم املنتظر  ،تيمَّ أُ 

  عــىلٰ الثــابتني نَّ إ بشرياً  ، والذي بعثني باحلقِّ وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ   وقسطاً   عدالً 

 

 .)٣٩  - ٣٥/ ح ١٣/ باب  ٢٤٩  - ٢٤٧(ص  الغيبة للنعامين )١(

 .)١ ح  /٢٥باب  /٣١٦ (ص ينكامل الدِّ  )٢(

 .)٦ ح  /٣٩باب  /٤٤١(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .)١٢ ح /٣٩باب  / ٤٤٣و ٤٤٢(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 تايل.ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد ال )٥(



 ٧٩  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

فقام إليه جابر بــن عبــد اهللا   ،»محرمن الكربيت األ  عزّ القول به يف زمان غيبته أل

، ي ورّيب إ«وللقائم مــن ولــدك غيبــة؟ فقــال:    ،فقال: يا رسول اهللا  ،نصارياأل

  ِر�َن �فــِ
ْ
َق ال يَن آَمنُوا َو�َْمحــَ ِ

�
َص اُهللا ا� يــا   ].١٤١[آل عمــران:    �َوِ�َُمح�

اك يّ إعن عباده، ف مطويٌّ  ،اهللا رسِّ  منٌّ  ورسٌّ  ،مر اهللاأمن [أمر]  ألمر  هذا ا نَّ إ  ،جابر

  .)١(»كفر )*(مر اهللا فهوأيف  والشكَّ 

عــن   ،يب ســعيد اخلــدريأبسنده عــن    ):الغيبة(الشيخ الطويس يف كتاب  

حد أها عطِ مل يُ  )**(عطينا أهل البيت سبعاً أُ ا نّ إ ،ةيا بنيَّ «ه قال لفاطمة: نَّ أ   النبيِّ 

، وشهيدنا وهو بعلِك األوصياء  نا خري  ، ووصيُّ بوكِ أنا خري األنبياء وهو  نبيُّ   ،لناقب

ة ا من له جناحان خضيبان يطري هبام يف اجلنَّمحزة، ومنّ  بيِك أ  خري الشهداء وهو عمُّ 

ا احلسن واحلســني، ومنــّ  بناكِ اة ومها مَّ ا سبطا هذه األُ جعفر، ومنّ ِك وهو ابن عمِّ 

ثم  ،»بن مريم ٰى  خلفه عيسصّيل ة الذي يُ مَّ  هو مهدي هذه األُ الَّ إله إواهللا الذي ال  

  . )٢(»- ثالثاً  -من هذا «فقال:  ،منكب احلسني  رضب بيده عىلٰ 

 : عن النبيِّ  ،عن آبائه  ،بسنده عن الرضا ):العيون(الصدوق يف 

تبعــه  له، من وذلك حني يأذن اهللا  ،امنّ يقوم قائم احلقِّ  ٰى ال تقوم الساعة حتَّ «

ه خليفــة نــَّ إف ،الــثلج ف عنه هلك، اهللا اهللا عباد اهللا فأتوه ولــو عــىلٰ نجا ومن ختلَّ 

  .)٣(»وخليفتي  اهللا

ال تذهب «  :  عن النبيِّ   ،  عن عيلٍّ   ،عن آبائه  ،وبسنده عن الرضا

 

 .)يف أمر اهللا  الشكَّ  فيه فإنَّ (يف املصدر: ) *(

 .)٧ ح /٢٥باب  / ٣١٨و ٣١٧(ص ين كامل الدِّ  )١(

احلسن  بناكِ ا ة ومها مَّ ا سبطا هذه األُ «ومنّ: عددنا قوله ؛ [إالَّ إذا أة ال سبعةا ستَّ هنَّ أ  ٰى ال خيف)  **(

 ].خصلتني واحلسني»

 .)١٥٤ ح/ ٢١٩ (ص الغيبة للطويس )٢(

 .)٢٣٠ ح /٦٥ / ص٢ ج(  عيون أخبار الرضا  )٣(
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يمألهــا عــدالً كــام   رجل من ولد احلسني    )*()تيمَّ أُ بأمر  (يقوم    ٰى الدنيا حتَّ 

  .)١(»جوراً و ت ظلامً ئَ لِ مُ 

قــال  ،عن أمري املــؤمنني   ،عن آبائه  ،بسنده عن الباقر    :الكليني

 نَّ إو  ،مــر الســنةأل فيهــا  نزه ينَّ إف  ،آمنوا بليلة القدر«صحابه:  أل  رسول اهللا  

  .)٢(»حد عرش من ولدهأيب طالب وأبن  لذلك األمر والة من بعدي عيلِّ 

ه نَّ أ     عن النبيِّ  ،بسنده عن الصادق   ):الغيبة(النعامين يف كتاب  

يــا رســول  ،قال: بىلٰ  ؟) أحبوك خ ل( خربك   أُ أَال   ،كبرشِّ  أُ َال أ « :    قال لعيلٍّ 

القــائم الــذي خيــرج يف آخــر   نَّ أ خربين  أ و  فقال: كان عندي جربائيل آنفاً   .اهللا 

تــك مــن ولــد يَّ مــن ذرّ  وجــوراً  ت ظلــامً ئــَ لِ كــام مُ   الزمان فيمأل األرض عدالً 

 احلسني.

قــال:  )؟حبــوك خ لأ(خربك  أُ َال أ ،كبرشِّ  أُ َال يب طالب: أأن  وقال جلعفر ب

 الــذي يــدفعها إىلٰ  نَّ أفــأخربين  فقال: كان جربئيل عندي آنفاً  .يا رسول اهللا  ،بىلٰ 

 ،قال: ذاك الذي وجهه كالدينار .تدري من هو؟ قال: الأ ،تكيَّ القائم هو من ذرّ 

 ،وخيــرج منــه عزيــزاً  ذليالً  يدخل اجلبل  ،وسيفه كحريق النار  ،كاملنشارانه  نسأو

  يكتنفه جربئيل ومكائيل.

 .يا رسول اهللا ،فقال: بىلٰ  ؟خربين به جربئيلأخربك بام  أُ وقال للعباس: أَال 

 

 ليس يف املصدر.) *(

 .)٢٩٣ ح /٧١ / ص٢(ج   عيون أخبار الرضا  )١(

، ولفــظ )١٢ح  /ما جاء يف االثنــي عرشــ والــنصِّ علــيهم  / باب٥٨١ ص /١ج (الكايف    )٢(

 ول اهللا قال: قال رس ]،عن أمري املؤمنني   ،عن أيب جعفر الثاين[احلديث: وهبذا اإلسناد  

ومــا  ؛بن أيب طالب ولولده األحد عرش من بعــدي»ا  ا تكون لعيلِّ آمنوا بليلة القدر إهنَّ «صحابه:  أل

 فالحظ. )،٣٤٦/ ص ٢(ج ف فهو يف كتاب اإلرشاد أورده املصنِّ
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جتنــب أأفــال  ،)١([اهللا] اس. فقال: يــا رســولتك من ولد العبّ يَّ ويل لذرّ   :قال يل

  .)٢(»ا هو كائنالنساء. فقال له: قد فرغ اهللا ممَّ 

  .)٣(»)*(ويل لولدي من ولدك، وويل لولدك من ولدي« :ويف رواية

ة أهــل مــن طريــق الشــيعة عــن أئمــَّ     خبار يف ذلك عــن النبــيِّ ألوا

 ،وردنــاه منهــا مقنــعأويف خمترص ما    ،كثرية يضيق عنها نطاق البيان   البيت

  ا.ستقصاء فليطلبها من مظاهنِّ راد االأومن 

  : اي أ    ورد  ااء 

قــال:   ،نصاري، عن جابر بن عبد اهللا األبسنده عن الباقر    :لكلينيا

وصــياء ء األســامأوبني يدهيا لــوح فيــه   فاطمة بنت رسول اهللا    دخلت عىلٰ 

مــن ولــد [آخــرهم القــائم    ]اسامً [ر  ـثني عشامن ولدها، فعددت    )٤(]ةواألئمَّ [

  .)٥(»وأربعة منهم عيلٍّ  ،دثالثة منهم حممّ  ،]فاطمة

  :ر ي د  أ ا  ا  ور

يب جعفر الثاين، عــن آبائــه، عــن أبسنده عن    ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف  

 بالشــيعة جيولــون كــأّين   ،مدها طويلأا غيبة  للقائم منّ«قال:    ،أمري املؤمنني  
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)١ ح  /١٤باب   /٢٥٦و ٢٥٥ (ص الغيبة للنعامين )٢(

يقتلوهنم ويظلموهنمويل لولدي من ول )*( يُ   ، دك   اهم. يّ إ هبم اهللا بظلمهم  عذِّ وويل لولدك من ولدي 

 /١٤بــاب / ٢٥٧و  ٢٥٦  (ص  الغيبة للــنعامين)، عن  ٣٥/ ح  ٥٣٠/ ص  ٣١بحار األنوار (ج    )٣(

 ....)تي من ولدكيَّ ويل لذرّ (:  وفيه )،٢ ح

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املوردان التاليان. )٤(

: فيــهو )،٩ ح // باب ما جاء يف االثنــي عشـــر والــنصِّ علــيهم  ٥٨٠ص    /١  ج(الكايف    )٥(

 .)وثالثة منهم عيلٌّ (
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ينــه د  فمن ثبت منهم عىلٰ أَال  ،فال جيدونه ٰى يطلبون املرع ،م يف غيبتهعَ جوالن النِّ

 ثــمّ   ،»فهو معي يف درجتي يوم القيامة  ،مد غيبة إمامهأقلبه لطول    ُس مل يقْ   )١([و]

ــ  ،حد يف عنقــه بيعــةا إذا قام مل يكن ألالقائم منّ  نَّ إ«قال:   والدتــه  ٰى فلــذلك ختف

  .)٢(»ويغيب شخصه

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــه، ع ــن آبائ ــا، ع ــن الرض ــنده ع ــَّ أ وبس ــال ن ه ق

 ،يناملظهــر للــدِّ  ،ا حسني هو القــائم بــاحلقِّ التاسع من ولدك ي«:   للحسني

ذلك لكائن؟   نَّ إو  ،يا أمري املؤمنني  :فقلت«:  قال احلسني    ،»الباسط للعدل

ولكن بعد غيبة  ،ةمجيع الربيَّ  ة واصطفاه عىلٰ دًا بالنبوَّ ي والذي بعث حممّ إ«فقال:  

خذ أالذين    ،ني املخلصون املبارشون لروح اليقالَّ إدينه    وحرية ال يثبت فيها عىلٰ 

  .)٣(»دهم بروح منهيَّ أو ،وكتب يف قلوهبم اإليامن ،اهللا ميثاقهم بواليتنا

ه قــال: نــَّ أ  يب طالــب  أبن    بسنده عن عيلِّ   ):الغيبة(النعامين يف كتاب  

 وادٍ  ال، بل يف أيِّ  ،أو هلك ،مات :صاحب هذا األمر من ولدي هو الذي يقال«

  .)٤(»؟سلك

 نَّ «إاس: ه قــال البــن عبــّ نَّ أ مري املؤمنني الكليني بسنده عن أ  ٰى ورو

ولذلك األمر والة من  ،مر السنةأل يف تلك الليلة نزه ينَّ إو  ،سنة  ليلة القدر يف كلِّ 

ــ أ« :قال ؟اس: من همفقال له ابن عبّ  ،»بعد رسول اهللا   ر مــن ـنا وأحد عش

  .)٥(»ثونة حمدَّ صلبي أئمَّ 

  ناه مقنع.وفيام أورد ،يف ذلك كثرية خبار عنه واأل
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).١٤/ ح ٢٦باب / ٣٣٣(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 ).١٦/ ح ٢٦/ باب ٣٣٤(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .)١٨  ح /١فصل  /١٠باب   /١٥٨ (ص الغيبة للنعامين )٤(

رِ / باب يف شأن  ٢٩٥/ ص ١الكايف (ج  )٥(
ْ
د

َ
ق
ْ
ِة ال

َ
ْل اهُ ِ� �َ

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ا أ

�
 ).٢وتفسريها/ ح  إِن
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  ا  ورد    ي أر ا:  

    صالح احلســن بــن عــيلٍّ امَّ ـه لنَّ أبسنده    ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف  

وحيكــم «:  فقــال    ،بيعتــه  فالمــه بعضــهم عــىلٰ   ،معاوية دخل عليه النــاس

و ا طلعت عليه الشمس أتدرون ما عملت، واهللا الذي عملت خري لشيعتي ممَّ   ما

دي شــباب حد ســيِّ ني إمامكم مفرتض الطاعة عليكم وأ تعلمون أنَّ َال أغربت،  

] من رسول اهللا   ة بنصٍّ أهل اجلنَّ  نَّ أا علمتم أمَ «قال:  ،قالوا: بىلٰ  ،»؟)١([عيلَّ

بــن  ٰى ملوس   خرق السفينة وأقام اجلدار وقتل الغالم كان ذلك سخطاً امَّ ـاخلرض ل

 وكــان ذلــك عنــد اهللا حكمــةً   ،فيــه  إذ خفي عليــه وجــه احلكمــة  عمران  

 القائم  ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إالَّ ا أحد إالَّ ه ما منّا علمتم أنَّ أمَ   ؟وصواباً 

خيفي والدتــه، ويغيــب  اهللا  نَّ إف ؟بن مريم خلفه  ٰى  روح اهللا عيسصّيل الذي يُ 

ــ أحد يف عنقه بيعة إذا خــرج، ذاك التاســع مــن ولــد  يكون أللئالَّ   ،شخصه ي خ

قدرتــه يف صــورة بظهره يُ   ماء، يطيل اهللا عمره يف غيبته، ثمّ إلدة ااحلسني ابن سيِّ 

  .)٢(»يشء قدير كلِّ  اهللا عىلٰ  نَّ أربعني سنة، ذلك ليعلم أبن دون ا شابٍّ 

 ا  ورد    ي أر ا:  

بيــه، عــن أد، عــن  بسنده عن جعفر بن حممــّ   ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف  

ة من يوسف، نَّيف التاسع من ولدي ُس «ه قال:  نَّ أ    ه، عن احلسني بن عيلٍّ جدِّ 

 ح اهللا تبــارك وتعــاىلٰ صــلِ بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت، يُ   ٰى ة من موسنَّوُس 

  .)٣(»مره يف ليلة واحدةأ

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).٢/ ح ٢٩/ باب  ٣٤٦و ٣٤٥(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 ).١/ ح ٣٠/ باب ٣٤٧(ص ين كامل الدِّ  )٣(
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ة هو التاسع من ولــدي، وهــو مَّ قائم هذه األُ «  :وبسنده عن احلسني  

  .)١(»م مرياثه وهو حيٌّ قسَّ صاحب الغيبة، وهو الذي يُ 

يب أبــن  هلم أمري املــؤمنني عــيلُّ ا، أوَّ ثنا عرش مهدي� اا منّ«  :وبسنده عنه  

يي اهللا بــه ، ُحي وهو اإلمام القائم باحلقِّ  ،، وآخرهم التاسع من ولديطالب  

ــ ين كلِّ الدِّ   عىلٰ   ظهر به دين احلقَّ األرض بعد موهتا، ويُ  ركون، لــه ـه ولو كره املش

�ٰ  ؤذون ويقال هلــم:ين آخرون، فيُ الدِّ  فيها أقوام ويثبت فيها عىلٰ   يرتدُّ   غيبة  مــَ

تُْم صاِدقَِ�  
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ُد إِن

ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
 الصــابر يف غيبتــه عــىلٰ   نَّ إا  أمَ ]،  ٤٨[يونس:    �هذ

  .)٢(»لة املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهللا نزوالتكذيب بم ٰى ذاأل

ل اهللا ذلك اليوم  يوم واحد لطوَّ دنيا إالَّ من ال لو مل يبَق «  :وبسنده عنه  

، كذلك وظلامً  ت جوراً ئَ لِ وقسطًا كام مُ  خيرج رجل من ولدي فيمألها عدالً   ٰى حتَّ 

  .)٣(»يقول سمعت رسول اهللا 

ال، ولكــن «: أنت صاحب هذا األمر؟ قال:  قيل للحسني    ،وبسنده

يضــع ســيفه  ،)**(هبعمِّ   ٰى ملكنّ، ا)*(صاحب هذا األمر الطريد الرشيد املوتور بأبيه

  .)٤(»شهرأعاتقه ثامنية  عىلٰ 
 

 .)٢ ح  /٣٠باب / ٣٤٧(ص ين كامل الدِّ  )١(

 .)٣ ح  /٣٠باب / ٣٤٧(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 .)٤ ح /٣٠باب  / ٣٤٨و ٣٤٧(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .احلسني  )أبيهـ (املراد ب لعلَّ ) *(

مة املجليس  بأيب جعفر. ٰى كنّاملهدي يُ  أنَّ  فقد مرَّ   ،املراد به جعفر بن أيب طالب  )**( : [وقال العالَّ

د أو أيب حممــّ ، أو أيب احلســني ،بــأيب جعفــر ٰى مكنّ  أو هو    ،كنية بعض أعاممه أبو القاسم  علَّ ل

 ،ه جعفــرمــن عمــِّ   عنه بالكناية خوفــاً عربَّ بل يُ  ،ح باسمهرصَّ ال يُ  :يكون املعنٰى  وال يبعد أنْ   ،أيضاً 

 )].٩/ ذيل احلديث ٣٩/ ص ٥١...) (بحار األنوار: ج واألوسط أظهر

 .)٥ ح  /٣٠باب / ٣٤٨(ص ين كامل الدِّ  )٤(



 ٨٥  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

  ورد   ا   ير اأ :  

ا القائم منــّ « :بن احلسني  بسنده عن عيلِّ  ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف  

د بعد، ليخــرج حــني خيــرج ولــيس ولَ مل يُ  :يقولوا  ٰى الناس حتَّ   والدته عىلٰ   ٰى ختف

  .)١(»يعةألحد يف عنقه ب

فتن كقطع   لتأتنيَّ «  :بن احلسني    بسنده عن عيلِّ   ):املجالس(املفيد يف  

وينــابيع   ٰى ولئــك مصــابيح اهلــدأُ خذ اهللا ميثاقه،  أ من  الليل املظلم، ال ينجو إالَّ 

 بصاحبكم قــد عــال فــوق نجفكــم فتنة مظلمة، كأّين   نجيهم اهللا من كلِّ العلم، يُ 

، جربئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن جالً بظهر كوفان ثالثامئة وبضعة عرش ر

قوم  قد نرشها ال هيوي هبا إىلٰ   معه راية رسول اهللا    ،مامهأرسافيل  إشامله، و

  .)٢(» هلكهم اهللاأ الَّ إ

 ا  ورد    ي أر ا:  

رســل أ )اســمه عــزَّ (اهللا  نَّ إ« :قــال ،بســنده عــن البــاقر  :الكلينــي

، منهم من سبق، اثني عرش وصي� انس، وجعل من بعده واإل  اجلنِّ  إىلٰ     داً حممّ 

وصــياء الــذين هــم مــن بعــد ة من األنَّجرت به ُس   ويصٍّ   ومنهم من بقي، وكلُّ 

 وكان أمري املــؤمنني  ،ثني عرشاوكانوا    ٰى وصياء عيسأة  نَُّس   عىلٰ    دحممّ 

  .)٣(» ة املسيحنَُّس  عىلٰ 

  ، ث هـم حمـدَّ د كلُّ ة من آل حممـّ ألئمَّ ثنا عرش ااال «ه قال: نَّ أ  وبسنده عنه  

 . )٤(»مها الولدان وعيلٌّ   ورسول اهللا  ، يب طالب وأحد عرش من ولدهأبن    عيلُّ 
 

 ).٦/ ح ٣١/ باب  ٣٥٣و ٣٥٢(ص ين ل الدِّ كام )١(

 ).٥/ ح ٧٧املفيد (ص أمايل  )٢(

 ).١٠ح  // باب فيام جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم  ٥٨٠/ ص ١(ج الكايف   )٣(

   )، ١٤ح   // باب فيام  جاء  يف  االثني  عشـر  والنصِّ  عليهم  ٥٨١/ ص ١(ج الكايف   )٤(
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 ، مــنهم احلســن واحلســني، ثــمّ ثنا عرش إماماً اة األئمَّ «  :وبسنده عنه  

  .)١(»ة من ولد احلسني األئمَّ 

يف  ة، عن الباقر هاين الثقفيَّ  مِّ أُ بسنده عن  ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف 

هو املهدي من هذه العرتة، تكــون لــه   ،هذا مولود يف آخر الزمان«حديث قال:  

، أدركتيــه  نْ إ  لــِك   ٰى قــوام، فيــا طــوبأقوام وهيتدي فيها  أفيها    حرية وغيبة يضلُّ 

  .)٢(»دركهأملن  ٰى طوب ويا

 بلغ آخــرهم قــال: فلامَّ   ،ه ذكر سري اخللفاء الراشديننَّ أ  وبسنده عنه  

  .)٣(»ته والقرآن الكريمنَّعليك بُس  ،بن مريم خلفه  ٰى  عيسصّيل الثاين عرش الذي يُ «

ه نــَّ أ عن الباقر  ،يب محزة الثاميلأبسنده عن  ):الغيبة(النعامين يف كتاب 

فــيام أقــول لقــي اهللا  قيام قائمنا، فمن شــكَّ  )٤(مه اهللاملحتوم الذي حتَّ امن  «قال:  

 ٰى واملكنــّ   ،ياســمب  ٰى ي املســمّ مــّ أُ بأيب و«  :قال  مّ ، ث»)٥([وله جاحد]  وهو كافر به

، من وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  السابع من بعدي، بأيب يمأل األرض عدالً ،  )*(بكنيتي

ة، ومــأواه النــار وقد حرمت عليه اجلنَّ ،د وعيلٍّ م ملحمّ م له فام سلَّ سلِّ أدركه فلم يُ 

  .)٦(احلديث »...الظاملني ٰى وبئس مثو

  خبار.ن األغري ذلك م إىلٰ 
 

     :من ولد رسول اهللا ، ثهم حمدَّ د كلُّ آل حممّ م من  االثنا عرش اإلما«ولفظه  ِّبــن أيب  وولد عــيل

 .»مها الوالدان    وعيلٌّ  فرسول اهللا ،   طالب

 ).١٦ح  // باب فيام جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم  ٥٨١/ ص ١(ج الكايف   )١(

 ).١٤/ ح ٣٢/ باب ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 .)١٧ ح /٣٢باب  / ٣٦٢و ٣٦١(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 يف املصدر: (الذي ال تبديل له عند اهللا). )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 أي بأيب جعفر.) *(

 ).١٧/ ح ٤/ باب ٨٩و ٨٨ (ص الغيبة للنعامين )٦(
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  :ر ي  ا   ء  ادق 

 يف القائم  نَّ إ« :بسنده عن سدير، عن الصادق   ):علل الرشائع(

ومــا تنكــر مــن «ك تذكر خربه أو غيبتــه؟ قــال يل: قلت: كأنَّ   ،»ة من يوسفنَُّس 

 )٢(هنبياء، تــاجروا يوســف وبــايعوأأوالد    خوة يوسف كانوا أسباطاً إ  نَّ إ  ،)١(هذا

 قال هلم:    ٰى خوهم فلم يعرفوه حتَّ أوخاطبوه وهم إخوته وهو  
ُ

ا يُوُسف
َ
ن
َ
فام   ،أ

يسرت  نْ أوقات يريد يف وقت من األ يكون اهللا    أنْ   )٣([امللعونة]ة  مَّ تنكر هذه األُ 

وقد كان بينه وبني والده  ،لك مرصمُ [من] إليه [أحّب] لقد كان يوسف   ،تهحجَّ 

ذلك، واهللا لقد  فه مكانه لقدر عىلٰ عرِّ يُ   أنْ   راد اهللا  أفلو   ،مسرية ثامنية عرش يوماً 

تنكر هذه  ر، وماـمص  سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أّيام من بدوهم إىلٰ 

سواقهم ويطأ أيكون يسري يف   ته ما فعل بيوسف أنْ يكون اهللا يفعل بحجَّ   ة أنْ مَّ األُ 

فهم نفسه كام أذن ليوسف حــني عرِّ يُ   نْ أ  يأذن    ٰى حتَّ   ،طهم وهم ال يعرفونهُس بُ 

   قال:
َ
ون

ُ
تُْم جــاِهل

ْ
�ــ

َ
 أ
ْ
ِخيِه إِذ

َ
 َوأ

َ
تُْم �ِيُوُسف

ْ
َعل

َ
 َعِلْمتُْم ما �

ْ
ل

َ
  �ه

َ
ك

�
إِنــ

َ
وا أ

ُ
قــا�

 �ِ
َ
 َوهذا أ

ُ
ا يُوُسف

َ
ن
َ
 أ

َ
 قال

ُ
َت يُوُسف

ْ
ن
َ َ
  .)٤(»]٩٠و ٨٩[يوسف:  أل

ة وجحــد بجميع األئمــَّ   قرَّ أمن  «  :بسنده عن الصادق    :ينإكامل الدِّ 

، فقيل له: يا ابن »تهنبوَّ   دًا  بجميع األنبياء وجحد حممّ   املهدي كان كمن أقرَّ 

ب عنكم يغي ،اخلامس من ولد السابع«فمن املهدي من ولدك؟ قال:   ،رسول اهللا

  .)٥(»لكم تسميته شخصه وال حيلُّ 

 ر نــوراً ـخلق أربعة عش  اهللا تبارك وتعاىلٰ   نَّ إ«  :وبسنده عن الصادق  

 

ة أشباه اخلنازير). )١(  يف املصدر: (وما تنكر من هذه األُمَّ

 كذا؛ والصحيح كام يف املصادر: (وباعوه). )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوردان التاليان. )٣(

 ).٣/ ح  ١٧٩/ باب  ٢٨٢/ ص ١(ج علل الرشائع   )٤(

 .)١ ح  /٣٣باب / ٣٦٣(ص ين كامل الدِّ  )٥(
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، فقيل له: يــا ابــن رســول »فهي أرواحنا ،ربعة عرش ألف عام ألق اخللق بقبل خ

ة وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمــَّ   د وعيلٌّ حممّ «ربعة عرش؟ فقال:  ومن األ  ،اهللا

ر طهــِّ ال ويُ فيقتــل الــدّج  ،من ولد احلسني، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبتــه

  .)١(»جور وظلم األرض من كلِّ 

 ، ة اهلداةه الثاين عرش من األئمَّ نَّ أوذكر املهدي و  وبسنده عن الصادق  

 ، يظهر ٰى واهللا لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا حتَّ «قال:    ثمّ 

  .)٢(»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً فيمأل األرض 

ك ق اهللا عبد وليتمسَّ فليتَّ  ،لصاحب هذا األمر غيبة  نَّ إ«  :وبسنده عنه  

  .)٣(»بدينه

هــو اخلــامس مــن ولــد ابنــي  )٤(]القــائم[« :يف حديث  وبسنده عنه  

 ره اهللاظهِ يُ  يغيب غيبة يرتاب فيها املبطلون، ثمّ   ،ماءدة اإلذلك ابن سيِّ   ،ٰى موس

ــ نــزوي ،مشــارق األرض ومغارهبــا )٥(يديــه فيفــتح عــىلٰ  بــن  ٰى ل روح اهللا عيس

ــ  ،ارهبــِّ  وترشق األرض بنور ، خلفهصّيل فيُ   )٦(][ مريم يف األرض  ٰى وال يبق

ه هللا ولــو كــره ين كلــُّ اهللا فيهــا، ويكــون الــدِّ   دَ بــِ  عُ الَّ إ  فيها غري اهللا    دَ بِ عُ بقعة  

  .)٧(»املرشكون

ينــتج اهللا « :بسنده عــن الصــادق  ):الغيبة(الشيخ الطويس يف كتاب 
 

 .)٧ ح /٣٣باب  / ٣٦٦و ٣٦٥(ص ين كامل الدِّ  )١(

 .)٢٣ ح  /٣٣باب / ٣٧٢(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 .)٢٥ ح  /٣٣باب / ٣٧٣(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٤(

 يف املصدر: (يده). )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(

 .)٣١ ح /٣٣باب  / ٣٧٦و ٣٧٥(ص ين كامل الدِّ  )٧(
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ــ ] [تعــاىلٰ نــا منــه، يســوق اهللا أي ومنــّ  ة رجــالً مَّ يف هذه األُ   )١(][تعاىلٰ  ه بركــات ب

رج األرض بــذرها، وتــأمن ل الســامء قطرهــا، وختــُ نــزرض، فتالســاموات واأل

ويقتــل  ،وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ   قسطًا وعدالً وحوشها وسباعها، ويمأل األرض  

  .)٢(»لرحم] [د ة حممّ يَّ لو كان هذا من ذرّ  :يقول اجلاهل ٰى حتَّ 

  الكالم.يف ذلك كثرية يطول باستقصائها  واالخبار عن الصادق 

 ظا  روي   ا  ي ر:  

قيــل لــه: ويكــون يف  :يف حــديث بسنده عن الكــاظم   :ينكامل الدِّ إ

  ة من يغيب؟األئمَّ 

وال يغيــب عــن قلــوب   ،يغيب عن أبصــار النــاس شخصــه  ،نعم«قال:  

 لــه كــلَّ ل  ذلِّ عســري، ويــُ   ل اهللا لــه كــلَّ سهِّ يُ   ،ااملؤمنني ذكره، وهو الثاين عرش منّ

ار عنيــد، جبّ   به كلَّ يبـريو ،بعيد ب له كلَّ قرِّ ر له كنوز األرض، ويُ ظهِ صعب، ويُ 

الناس  عىلٰ  ٰى الذي ختف ،ماءدة اإلشيطان مريد، ذاك ابن سيِّ   يديه كلَّ   ك عىلٰ لِ وُهي 

كام  قسطًا وعدالً فيمأل به األرض   ،ره  ظهِ يُ   ٰى حتَّ   ،هلم تسميته  وال حيلُّ   ،والدته

  .)٣(»وظلامً  راً ت جوئَ لِ مُ 

  ؟أنت القائم باحلقِّ  ،ه قيل له: يا ابن رسول اهللانَّ أ وبسنده عنه 

عــداء أر األرض مــن  طهــِّ ، ولكن القــائم الــذي يُ أنا القائم باحلقِّ «فقال:  

لــه غيبــة   ،هو اخلامس مــن ولــدي  ،ت جوراً ئَ لِ كام مُ   ويمألها عدالً   )٤(][ اهللا

  .»يها أقوام ويثبت فيها آخرونف نفسه، يرتدُّ  عىلٰ  يطول أمدها خوفاً 

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوردان التاليان. )١(

 .)١٤٩/ ح ٢١٦ (ص الغيبة للطويس )٢(

 .)٦ ح /٣٤باب  / ٣٩٩و ٣٩٨(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٤(
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يف غيبة قائمنــا الثــابتني   )١(ناكني بحبِّ لشيعتنا املتمسِّ   ٰى طوب«:  قال    ثمّ 

ة قــد رضــوا بنــا أئمــَّ   ،ا ونحن منهمولئك منّأُ عدائنا،  أمواالتنا والرباءة من    عىلٰ 

هلــم، وهــم واهللا معنــا يف درجتنــا يــوم  ٰى طوب  هلم ثمّ   ٰى ورضينا هبم شيعة، فطوب

  .)٢(»مةالقيا

 ا  ء   ا  ي ر:  

سمعت دعبل بــن   :قال  ،بسنده عن اهلروي  :خبارين وعيون األكامل الدِّ إ

]  :اخلزاعي يقول  عيلٍّ  ــ  نشدت موالي عيلَّ أ  )٣([لـامَّ   )٤(]الرضــا[ ٰى بــن موس

  هلا:وَّ أقصيديت التي 

  مــدارس آيــات خلــت مــن تــالوة

  

ــا   ــر العرص ــي مقف ــزل وح   ِت ومن

   انتهيت إٰىل قويل:فلامَّ   

  )٥(خـــروج إمـــام ال حمالـــة قـــائم

  

  يقــوم عــٰىل اســم اهللا والربكــاِت   

ز فينـــا كـــلَّ حـــقٍّ وباطـــلٍ      ُيميـــِّ

  

ــزي عــىلٰ      الــنعامء والــنقامِت  وجي

نطـق  ،يـا خزاعـي«فقال يل:  ،رفع رأسه إيلَّ  ثمّ  ،شديداً  بكاءً  الرضا   ٰى بك  

 .»يقوم؟ ٰى ني، فهل تدري من هذا اإلمام؟ ومتلسانك هبذين البيت  روح القدس عىلٰ 

ر األرض طهــِّ  سمعت بخروج إمام منكم يُ ّين أ  إالَّ   ،)٦(فقلت: ال يا موالي

  .)٧(]ت جوراً ئَ لِ كام مُ [ ويمألها عدالً  ،من الفساد

 

 يف املصدر: (بحبلنا). )١(

 ).٥/ ح ٣٤/ باب ٣٩١(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 ما بني املعقوفتني من العيون. )٣(

ين؛ ويف العيون: (موالي الرضا). )٤(  ما بني املعقوفتني ال يوجد يف كامل الدِّ

 ).يف املصدرين: (خارج )٥(

 يف العيون: (سيِّدي). )٦(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف العيون. )٧(



 ٩١  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

 ، وبعد عيلٍّ بنه عيلٌّ اد  بني، وبعد حممّ اد  اإلمام بعدي حممّ   ،يا دعبل«  :فقال

املطاع يف ظهــوره،   ،املنتظر يف غيبته  ،ة القائمبنه احلجَّ ابنه احلسن، وبعد احلسن  ا

خيــرج  ٰى ذلــك اليــوم حتــَّ  )١(][ل اهللا  يوم واحــد لطــوَّ الَّ إمن الدنيا    مل يبَق  لو

 ،يبأثني خبار عن الوقت، ولقد حدَّ إف  ٰى ا متمَّ أ، وت جوراً ئَ لِ كام مُ   عدالً   )٢(فيمألها

ــ  ،يا رسول اهللا :قيل له  النبيَّ  نَّ أ  )٣(]عن عيلٍّ [ ،عن آبائه  ،بيهأعن    ٰى مت

َو ل الســاعة  ثــَ له مَ ثَ تك؟ فقال: مَ يَّ خيرج القائم من ذرّ   هــُ
�

تِهــا إِال
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  يف ذلك كثرية. خبار عنه واأل

 روي    ادا ا  ي ر:  

ا هــو املهــدي القــائم منــّ   إنَّ «قال:    ،بسنده عن اجلواد    :ينكامل الدِّ إ

طاع يف ظهوره، وهو الثالث من ولدي، والذي ظر يف غيبته، ويُ نتَ يُ   نْ أالذي جيب  

 يــوم الَّ إمــن الــدنيا  ه لو مل يبــَق نَّ إمامة  نا باإلة وخصَّ بالنبوَّ   )٥(][  داً بعث حممّ 

ت ئــَ لِ كــام مُ   قسطًا وعــدالً خيرج فيمأل األرض    ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ واحد لطوَّ 

صلح أمــر كليمــه أمره يف ليلة كام أح له صلِ ليُ  اهللا تبارك وتعاىلٰ   نَّ إ، ووظلامً   جوراً 

 ، ثــمّ »فرجــع وهــو رســول نبــيٌّ   ،ذهب ليقتبس ألهلــه نــاراً إذ]    [  ٰى موس

  .)٦(»فرجنتظار الاعامل شيعتنا أأفضل «:  قال

 

ين. )١(  ما بني املعقوفتني من كامل الدِّ

ين: (فيمأل األرض). )٢(  يف كامل الدِّ

ين. )٣(  ما بني املعقوفتني ال يوجد يف كامل الدِّ

 ٢٩٦ص  /٢ ج(  عيــون أخبــار الرضــا )؛٦ ح /٣٥باب / ٤٠٣و ٤٠٢(ص ين كامل الدِّ   )٤(

 .)٣٥ ح /٢٩٧و

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٥(

 .)١ ح  /٣٦باب / ٤٠٧(ص ين كامل الدِّ  )٦(
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د قلــت ملحمــّ   ،بسنده عن عبد العظيم احلسني  :صاحب كفاية النصوص

د الــذي يمــأل تكون القائم من أهل بيت حممّ   نْ أ ألرجو  ّين إ:  ٰى بن موس  بن عيلِّ ا

  .ت جورًا وظلامً ئَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً األرض 

، ولســت ديــن اهللا إىلٰ   قائم بأمر اهللا، وهادٍ ا إالَّ ما منّ  ،اسميا أبا الق«فقال:  

به األرض من أهل الكفر واجلحود ويمألها عدالً   )١(][ر اهللا  طهِّ القائم الذي يُ 

ب عنهم شخصه، وحيرم عليهم غيَّ الناس والدته، ويُ  عىلٰ   ٰى وقسطًا، هو الذي خيف

 ويذلُّ  ،له األرض  ٰى طوه، وهو الذي تُ وكنيُّ   رسول اهللا    تسميته، وهو سميُّ 

 ر رجالً ـثامئة وثالثة عشصحابه عدد أهل بدر ثالأصعب، جيتمع إليه من    له كلُّ 

   :وذلك قوله تعاىلٰ   ،قايص األرضأمن  
ً
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��  :ة من ذا اجتمعت له هذه العدَّ إف]، ١٤٨[البقرة

ــ ذا كمل له العقإمره، فأأهل األرض أظهر   ذن إد وهو عرشة آالف رجل خرج ب

  .»اهللا تبارك وتعاىلٰ  يرٰىض  ٰى عداء اهللا حتَّ أاهللا، فال يزال يقتل 

  اهللا قد ريض؟ نَّ أيعلم  )٢(قلت: وكيف

  .)٣(»لقي يف قلبه الرمحةيُ «قال: 

مــري، وقولــه قــويل، أ، أمــره  بني عيلٌّ ااإلمام بعدي  «:  وبسنده عنه  

فقيل له: يا ابن رسول  ،ن مثل ذلك وسكتبنه احلساوذكر يف   ،»وطاعته طاعتي

  ؟فمن اإلمام بعد احلسن ،اهللا

  .»املنتظر بنه القائم باحلقِّ امن بعد احلسن  نَّ إ«قال:  شديدًا، ثمّ  بكاءً  ٰى فبك

  ي القائم؟مّ ُس  مَ ـفقيل: ولِ 

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 يف املصدرين: (قال عبد العظيم: قلت له: يا سيِّدي، وكيف). )٢(

 ).٣٠٦و ٣٠٥(ص كفاية األثر  )٣(



 ٩٣  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

  .»مامتهإه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلني بنَّ أل«قال: 

  ظر؟ي املنتمّ ُس  مَ ـقيل: ولِ 

مدها، فينتظر خروجه املخلصــون، أامها ويطول  يّ أله غيبة تكثر    نَّ إ«قال:  

اتون، وهيلك فيها به اجلاحدون، ويكذب فيها الوقّ   ئره املرتابون، ويستهزنكِ ويُ 

  .)١(»موناملستعجلون، وينجو فيها املسلِّ 

  :ر ي  ا   روي  ادي 

بنــي احلســن، ااخللف من بعدي  «  :ادي  بسنده عن اهل  :ينكامل الدِّ إ

  .»فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟

  جعلني اهللا فداك؟ مَ ـفقلت: ولِ 

  .»اسمهلكم ذكره ب وال حيلُّ  ،كم ال ترون شخصهنَّ أل«فقال: 

  قلت: فكيف نذكره؟

  .)٣(»)٢(][ دة من آل حممّ قولوا احلجَّ «قال: 

  .)٤(»د بعدُ ولَ مل يُ  :سصاحب هذا األمر من يقول النا«: وبسنده عنه 

  :ر ي  ا   روي  ا اي

مــن  خــرج إيلَّ  :)٥(، [قــال]بــن بــالل د بــن عــيلِّ بسنده عن حممّ   :الكليني

ربين ه بســنتني خيــُ قبــل مضــيِّ  )٦(]العســكري  احلســن بــن عــيلٍّ [د يب حممــّ أ

 

 ).٣٠٨و ٣٠٧(ص ألثر كفاية ا راجع:  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 .)٥ ح  /٣٧باب / ٤١١(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ).٦/ ح ٣٧/ باب  ٤١٢و ٤١١(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٦(
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ربين بــاخللف ام خيــُ يــّ ه بثالثــة أمــن قبــل مضــيِّ   خــرج إيلَّ   باخللف من بعده، ثمّ 

  .)١(من بعده

احلســن بــن [د  يب حممّ قلت أل  :)٢(، [قال]يب هاشم اجلعفريأوبسنده عن  

  سألك؟أ نْ أفتأذن يل ]أ[: جاللتك متنعني من مسألتك،  )٣(]عيلٍّ 

  .»ْل َس «فقال: 

  هل لك ولد؟ ،ديفقلت: يا سيِّ 

  .»نعم«قال: 

  سأل عنه؟أين أحدث حادث ف نْ إفقلت: ف

  .)٤(»ينةباملد«قال: 

قــال: ، بنــها )٥(][د بو حممّ أراين  أ  :قال  ،هوازيوبسنده عن عمرو األ

  .)٧(»بعدي )٦([من]هذا صاحبكم «

  .)٨(له ف ولداً وخلَّ  د بو حممّ أ قال: مٰىض  ،وبسنده عن العمري

 بكــم كــأّين «  :)٩(][  د احلسن بن عيلٍّ يب حممّ أبسنده عن    :ينكامل الدِّ إ
 

 ).١ح   /صاحب الدار  / باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ ٣٧٦/ ص ١(ج الكايف   )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(

 ).٢ح   /صاحب الدار  / باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ ٣٧٦/ ص ١(ج الكايف   )٤(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٥(

 در.ما بني املعقوفتني من املص )٦(

 ).٣ح   /صاحب الدار  / باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ ٣٧٦/ ص ١(ج الكايف   )٧(

عــن )؛ ولفظــه: (٤ح  /صاحب الدار  / باب اإلشارة والنصِّ إىلٰ ٣٧٧/ ص  ١(ج  الكايف    )٨(

ف ولكــن قــد خلــَّ  ٰى ـفقال يل: قد مض  د؟أبو حممّ   : قد مٰىض قال: قلت للعمري  ،محدان القالنيس

 ).ذه، وأشار بيدهفيكم من رقبته مثل ه

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٩(



 ٩٥  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

 ة بعــد رســول اهللا ئمــَّ باأل  املقــرَّ   نَّ إا  ي، أمَ منّ  وقد اختلفتم بعدي يف اخللف

،  )١(دة حممــّ أنكــر نبــوَّ   له ثــمّ ســُ نبياء اهللا ورُ أبجميع    املنكر لولدي كمن أقرَّ 

طاعــة آخرنــا كطاعــة   ألنَّ   ،)٢(نكر مجيع األنبيــاءأكمن    واملنكر لرسول اهللا  

 غيبة يرتاب فيهــا النــاس إالَّ   لولدي  ا إنَّ لنا. أمَ خرنا كاملنكر ألوَّ واملنكر آل  ،لناوَّ أ

  .)٣(» من عصمه اهللا

د احلسن بو حممّ أ َل ئِ قال: ُس  ،بيهأعن  ،د بن عثامن العمريوبسنده عن حممّ 

األرض ال ختلــو مــن   نَّ إ«  :عن اخلرب الذي روي عــن آبائــه      بن عيلٍّ ا

مانه مات من مات ومل يعرف إمام ز« وأنَّ  ،»يوم القيامة خلقه إىلٰ  عىلٰ   )٤(ة اهللاحجَّ 

  .»النهار حقٌّ  كام أنَّ  هذا حقٌّ  إنَّ «: فقال  ،ة»ميتة جاهليَّ 

  ة واإلمام بعدك؟فمن احلجَّ  ،يا ابن رسول اهللا :فقيل له

ة بعدي، من مات ومل يعرفه مات ميتة د، هو اإلمام واحلجَّ بني حممّ ا«  :قال

ويكذب فيهــا  ،بطلونوهيلك فيها امل ،ار فيها اجلاهلونله غيبة ُحي   ا إنَّ ة. أمَ جاهليَّ 

عالم البــيض ختفــق فــوق رأســه بنجــف األ نظر إىلٰ أ  فكأّين   ،خيرج  ثمّ   ،اتونالوقّ 

  .)٥(»الكوفة

ــ   ،وأهل بيته كثرية    قنا عن النبيِّ رُ خبار يف ذلك من طُ واأل رنا ـواقتص

  ضعاف ما ذكرناه.أختصار، وما تركناه لال هذا القدر منها طلباً  عىلٰ 

توفوا فيها ذكر يف الغيبة اس  باً تُ كُ   )اهللا عليهم  رضوان(ف أصحابنا  وقد صنَّ

صــحابنا، أد بن إبــراهيم الــنعامين مــن قــدماء يب عبد اهللا حممّ األخبار، كالشيخ أ
 

 يف املصدر: (رسول اهللا). )١(

 يف املصدر: (أنبياء اهللا). )٢(

 ).٨/ ح ٣٨/ باب ٤٣٩(ص ين كامل الدِّ  )٣(

ة هللا). )٤(  يف املصدر: (حجَّ

 ).٩/ ح ٣٨/ باب ٤٣٩(ص ين كامل الدِّ  )٥(
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، فلريجع إليهــا )الغيبة( ، والشيخ الطويس يف كتاب)ينكامل الدِّ إ(والصدوق يف  

  من أرادها.

ذا كانــت وإ(  :)ٰى بــأعالم اهلــد  ٰى عالم الورإ(يف كتاب    قال الطربيس  

قت تعلَّ  ٰى حتَّ  ،هبيه وجدِّ أبل زمان    ،)١(][  ةخبار الغيبة قد سبقت زمان احلجَّ أ

ــانيَّ  ــَّ الكيس ــن احلنفي ــة اب ــا يف إمام ــيَّ ة هب ــريهمة، والناووس ــادق  )٢(ة وغ يف الص

ام فــة يف أيــّ صــوهلم املؤلَّ أُ ثون مــن الشــيعة يف دها املحــدِّ ، وخلــَّ  والكــاظم

 واحــداً   ة  واألئمــَّ     ثروها عن النبيِّ آو  ،دق  دين الباقر والصاالسيِّ 

لوجــود هــذه ] [بذلك القول يف إمامــة صــاحب الزمــان   صحَّ   ،بعد واحد

دفــع  حــداً أولــيس يمكــن  ،عالم إمامتهإوالغيبة املذكورة يف دالئله و  ،الصفة له

  ذلك.

 ،اداحلسن بن حمبوب الزرّ   :فني من الشيعةثني واملصنِّاملحدِّ   ةومن مجلة ثقا

شهر من كتــاب املــزين أصول الشيعة  أُ الذي هو يف    )املشيخة(ف كتاب  وقد صنَّ

 )،الغيبــة(خبــار أفذكر فيه مجلة من   ،كثر من مائة سنةأمثاله قبل زمان الغيبة بأو

  .نه اخلرب بال اختالفما تضمَّ  وحصل كلُّ  ،فوافق اخلرب املخرب

  بو جعفر أ  ه قيل له: كاننَّ أ  ومن مجلة ما رواه بسنده عن الصادق  

  .»قصرية ٰى خرواألُ  ،واحدة طويلة :د غيبتانلقائم آل حممّ «يقول: 

  .)احلديث »...ٰى خرطول من األُ أحدامها إ ،نعم«فقال: 

 . )٣()خبارنت األ حسب ما تضمَّ  فانظر كيف قد حصلت الغيبتان عىلٰ ( قال: 

ة متــواترة يف إمامــة نَّق الشــيعة وأهــل الســُّ رُ خبار مــن طــُ فهذه األ  :أقول

 

 ورد التايل.ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك امل )١(

 يف املصدر: (واملمطورة). )٢(

 .)٢٥٩ -  ٢٥٧ ص /٢ ج(  ٰى إعالم الورراجع:  )٣(



 ٩٧  .............................................  من ُطُرق الشيعة  يف بعض ما ورد يف املهدي 

بعد ما   قسطًا وعدالً يمأل األرض    هنَّ أ، وخروجه يف آخر الزمان، و ملهديا

نبياء اهللا أمن    بن مريم الذي هو نبيٌّ   ٰى  خلفه عيسصّيل ه يُ نَّ أ، ووجوراً   ت ظلامً ئَ لِ مُ 

  ويل العزم، وذو رشيعة ناسخة ما قبلها.أُ  تعاىلٰ 

ه وال بأنــَّ  ،ا بوالدتهح فيهرَّ ـصمل يُ   نْ إة ونَّق أهل السُّ رُ خبار التي من طُ واأل

ا ال تنفي ذلك وال تنافيه، فإذا كانــت أخبــار أهــل  أهنَّ إالَّ   ،بن احلسن العسكريا

خبار قه وجب العمل بجميع األقِّ ته وُحت ثبِ التي روهتا عنهم شيعتهم تُ   البيت  

فــإذا  ،نت نعته وصــفاتهقد بيَّ  وىلٰ خبار األُ واأل ،ومل يكن بينها تعارض وال منافاة

وجــب  ،ه هو صاحب هذا النعت وهذه الصفاتنَّ إخبار الثانية قالت:  كانت األ

 َث عــِ  بُ وصفاته، فلامَّ  د   نعت حممّ  بنيَّ امَّ ـل    ٰى عيس  نَّ أالعمل بكليهام، كام  

  ته.بذلك النعت وتلك الصفات وجب التصديق بنبوَّ  د حممّ 

 *   *   *  





  

  

  

 أي  نا  ُ َءما   

ل وا    

ن نَســُ   نَّ إ«  :بســنده عــن الصــادق    )ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف    ٰى رو

ا أهل البيت يف القائم منّ  )٢(وما وقع عليهم من الغيبات جارية  )١(][األنبياء  

  .)٣(احلديث »..ة.ة بالقذَّ حذو النعل بالنعل، والقذَّ 

َنن  ن مـن َنسـُ ا يف القـائم منـّ «قـال:  ، د السـاجدين وبسنده عن سيِّ  سـُ

ة من إبراهيم خفاء املولد واعتزال  ة من نوح طول العمر، وسنَّنَّة آدم وُس نَّاألنبياء ُس 

اخـتالف النـاس فيـه،   ٰى ة من عيسـنَّاخلوف والغيبة، وُس  ٰى ة من موسنَّالناس، وُس 

 . )٤(»اخلروج بالسيف  د  ة من حممّ نَّ، وُس ٰى وب الفرج بعد البلويّ أة من  نَّوُس 

خفاء مولده وغيبتــه عــن   ٰى ة من موسنَُّس «  :عن الصادق    ويف رواية

  .)٥(»قومه ثامين وعرشين سنة

ــ  :نبياءأن من أربع نَربع ُس أفيه  نَّ إ«  :ويف رواية عن الباقر    ٰى من موس

ومل يمت، ومن   )مات(  :يقال  ٰى ب، ومن يوسف السجن، ومن عيسخائف يرتقَّ 

  .)٦(»د السيفحممّ 
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 يف املصدر: (حادثة). )٢(

 .)٣١ ح  /٣٣باب / ٣٧٥(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .)٣ ح /٣١باب / ٣٥٢(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٤(

 .)١٤ ح /٦باب / ١٨٢(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٥(

 ).١٦ ح /٦باب /١٨٣و ١٨٢(ص ين  كامل الدِّ  راجع: )٦(
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من مخسة   شبهاً   د  يف القائم من آل حممّ   نَّ إ«  :ويف رواية عن الباقر  

ــ  ،[بــن يعقــوب]  ويوسف  ،)١(][بن متّٰى   يونس  :لُس من الرُّ  ــ  ،ٰى وموس  ،ٰى وعيس

  ).صلوات اهللا عليهم(د وحممّ 

بعــد  فرجوعه من غيبته وهو شــابٌّ ]  [بن متّٰى من يونس  [شبهه]  ا  أمَّ [فـ]

  .كرب السنِّ 

تــه، ته وعامَّ من خاصَّ فالغيبة ] [بن يعقوب  من يوسف  [شبهه]  ا  وأمَّ 

مــع قــرب املســافة ] [بيه يعقوب أ مره عىلٰ أشكال  إخوته، وإواختفاؤه من  

جعل اهللا  ،ا من يوسف فالسرتمَّ أو: ويف رواية - أهله وشيعته[أبيه و]بينهام وبني  

  .- )٢(يرونه وال يعرفونه بينه وبني اخللق حجاباً 

ــ [شبهه]  ا  مَّ أو وخفــاء  ،يبتــهوطــول غ ،فــدوام خوفــه] [ ٰى من موس

 أذن اهللا  نْ أ واهلــوان إىلٰ   ٰى ذشيعته من بعده بام لقوا من األ  )٣(بوتغيُّ   ،والدته

  .هعدوِّ  ده عىلٰ يف ظهوره ونرصه وأيَّ 

ــ [شــبهه] ا مــَّ أو ــَّ ] [ ٰى مــن عيس  ٰى فــاختالف مــن اختلــف فيــه حت

 َل تــِ قُ   :طائفــة[قالــت]  مــات، و  :طائفــة[قالــت]  ، ودَ لــِ ما وُ   :قالت طائفة منهم

  .َب لِ وُص 

عــداء أوقتله    ،فخروجه بالسيف]  [  ٰى ه املصطفمن جدِّ [شبهه]  ا  مَّ أو

 ، بالسيف والرعبنَرص ه يُ نَّ أو ،ارين والطواغيتواجلبّ ]  [عداء رسوله  أاهللا و

  .)٤(احلديث »...له راية دُّ رَ ه ال تُ نَّ أو

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )١(

 ).٤٦/ ح ٣٣/ باب ٣٨١(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 .)وتعب(يف املصدر:   )٣(

 ).٧ ح  /٣٣باب / ٣٥٧(ص ين كامل الدِّ  )٤(



 ١٠١ ........................  غيبته  من ُسنَن األنبياء واالستدالل بغيباهتم عىلٰ  يف أنَّ يف املهدي 

يضع  ثمّ  ،فالقيام بسريته وتبيني آثاره )١(][د ا من حممّ مَّ أو«:  ويف رواية

  .»][ اهللا يرٰىض  ٰى عاتقه ثامنية أشهر، وال يزال يقتل أعداء اهللا حتَّ  يفه عىلٰ س

  قد ريض؟ اهللا  قيل: وكيف يعلم أنَّ 

  .)٢(»يف قلبه الرمحة لقي اهللا يُ «قال: 

  :ت امء

  :غيبة إدريس 

  دريــس النبــيِّ إل الغيبات غيبة  وَّ أ(  :)ينكامل الدِّ إ(قال الصدوق يف  

ار من قتل وقتل اجلبّ   ،ر عليهم القوتتعذَّ   نْ أ  آل األمر بشيعته إىلٰ   ٰى حتَّ   املشهورة

فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من  ظهر  خاف باقيهم، ثمّ أفقر وأمنهم و

فلــم تــزل الشــيعة  ،دريــس إليــهإ )٣(][رفــع اهللا   ، ثــمّ وهو نــوح    ،ولده

صابرين من الطواغيت عن سلف    بعد قرن وخلفاً   قرناً   عون قيام نوح  يتوقَّ 

ةظهرت  ٰى العذاب املهني حتَّ  عىلٰ    .)نوح نبوَّ

دريس عرشين سنة خمتفيًا يف إن غيبة  يتضمَّ   عن الباقر    ذكر حديثاً   ثمّ 

  .ك من املالئكة يأتيه بطعامه ورشابهلَ ومَ  ،ار زمانه خاف من جبّ امَّ ـغار ل

  .ة نوح ذكر ظهور نبوَّ  ثمّ 

الوفاة دعا    حرضت نوحاً امَّ ـل«ه نَّ أ بسنده عن الصادق   ٰى رو  ثمّ 

 نَّ أو ،ه ستكون من بعدي غيبة يظهر فيها الطواغيتنَّ أعلموا ا: فقال هلم  ،الشيعة

بــون فلــم يزالــوا يرتقَّ   ..،.هــود  اســمهج عنكم بالقــائم مــن ولــدي  فرِّ يُ   اهللا  

 ،كثــرهمأمد وقست قلــوب  طال عليهم األ  ٰى وينتظرون ظهوره حتَّ    هوداً 
 

 ذلك املورد التايل.ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وك )١(

 .)١١ ح  /٣٢باب / ٣٥٩(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(
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هلــك أو ،عنــد اليــأس وتنــاهي الــبالء  ه هــوداً نبيَّ  )ذكره  تعاىلٰ (  ظهر اهللاأف

ظهــر  نْ أ بعــد ذلــك إىلٰ [بــه] وقعــت الغيبــة  ثــمّ  ،...األعــداء بــالريح العقــيم

  .)١(» صالح

  :غيبة صالح 

غاب عــن   صاحلًا    نَّ إ«  :الصدوق بسنده عن الصادق    ٰى رو  ثمّ 

ــ   وكان يوم غاب عنهم كهالً   ،قومه زماناً  وافــر   ،حســن اجلســم،  )*(بطنمبدح ال

 رجــع ربعة من الرجال، فلامَّ   ،جمتمعاً   ،خفيف العارضني  ،مخيص البطن  ،اللحية

طبقة  :ثالث طبقات  عىلٰ  )٣(وكانوا  ،)٢([بصورته، فرجع إليهم]  قومه مل يعرفوه  إىلٰ 

قال:   نْ أ إىلٰ   ،»...يقني عىلٰ   ٰى خرأُ و  ،[فيه]  ةشاكَّ   ٰى خرأُ و  ،[ال ترجع أبدًا]  جاحدة

  .)٥(»)٤(][ مثل صالح] [ام مثل القائم نَّ إو«

  :براهيم إغيبة 

ا فإهنَّ  ،ا غيبة إبراهيم خليل الرمحن مَّ أو(:  )عليه الرمحة(قال الصدوق  

ب أثر غيَّ  اهللا  ألنَّ  ،عجب منهاأبل هي   ،)صلوات اهللا عليه(تشبه غيبة قائمنا  

 ثــمّ  ،ظهرهــا من بطنها إىلٰ بقدرته  له حوَّ  ٰى ه حتَّ مِّ وهو يف بطن أُ   إبراهيم  

  .)أجلهبلوغ الكتاب  مر والدته إىلٰ أ أخفٰى 

 امً با إبراهيم كــان مــنجِّ أ  نَّ أ«  :الصدوق بسنده عن الصادق    ٰى رو  ثمّ 

 ،يديــه  رضــنا مولــود يكــون هالكنــا عــىلٰ أد يف  ولَ فقال له: يُ   ،لنمرود بن كنعان

 

ين (ص  )١(  ).٢و ١/ باب  ١٦٦ - ١٥٧كامل الدِّ

 واسعها.) *(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )٢(

 يف املصدر: (وهم). )٣(

 املعقوفتني ال يوجد يف املصدر.ما بني  )٤(

 ).٦/ ح ٣/ باب  ١٦٧و ١٦٦(ص ين كامل الدِّ  )٥(



 ١٠٣ ........................  غيبته  من ُسنَن األنبياء واالستدالل بغيباهتم عىلٰ  يف أنَّ يف املهدي 

ــ   ،مرأتــهابو إبراهيم  أوبارش    ،فحجب النساء عن الرجال رســل أو  ،ت بــهفحمل

 ، إبراهيم مِّ أُ  إىلٰ  ، فنظرنبه علمتنَّ أ ال يكون يف البطن يشء إالَّ   :القوابل  نمرود إىلٰ 

بوه أراد أ وضعت فلامَّ  ،شيئًا يف بطنها ٰى : ما نر، فقلنلزم اهللا ما يف الرحم الظهرأف

نمــرود فيقتلــه،  بنــك إىلٰ اال تــذهب ب :فقالت له امرأته  ،نمرود  يذهب به إىلٰ   نْ أ

غــار  فــذهبت بــه إىلٰ  ،جلــهأيأيت عليــه  ٰى جعله فيه حتَّ أغار ف  ذهب به إىلٰ أني  دع

ــ   جعلت عىلٰ   رضعته، ثمّ أو رفت، فجعــل اهللا رزقــه يف ـباب الغار صخرة وانص

يف  ويشبُّ  ،غريه يف اجلمعة يف اليوم كام يشبُّ   وجعل يشبُّ   ،هاهبامه فجعل يمصُّ إ

 ثــمّ  ،غريه يف الســنة كام يشبُّ  ،الشهريف  غريه يف الشهر ويشبُّ   اجلمعة كام يشبُّ 

ام براهيم وعينــاه تزهــران كــأهنَّ بــإفإذا هــي    ،تت الغارفأ  ،باه يف رؤيتهأاستأذنت  

فقالت: واريتــه  ،بوهأرضعته وانرصفت، فسأهلا أصدرها و  ته إىلٰ فضمَّ   ،رساجان

ه إليهــا إبــراهيم فتضــمُّ   فتخرج يف احلاجــة وتــذهب إىلٰ   فمكثت تعتلُّ   ،بالرتاب

اذهبي يب  :خذ ثوهبا وقال هلاأنرصاف رادت االأك و حترَّ فلامَّ  ،عه وتنرصفرِض وتُ 

كامتًا لشخصه    فلم يزل إبراهيم يف الغيبة خمفياً   ،باكأأستأمر    ٰى حتَّ   :فقالت  ،معِك 

ــ وذلك حــني ن ،غاب الغيبة الثانية ثمّ  ،ظهر فصدع بأمر اهللا تعاىلٰ   ٰى ألمره حتَّ  اه ف

 ِمْن ُدوِن اهللاِ وَ   فقال:  ،الطاغوت عن املرص
َ
ُعون

ْ
د

َ
ُ�ْم َوما ت

ُ
ل ِ

َ
�

ْ
ع

َ
 اآليــة ... أ

  .»]٤٨[مريم: 

سار فيها يف البالد وحده   ٰى خرأُ غيبة    براهيم  وإل(قال الصدوق:    ثمّ 

  .)عتبارلال

  .)١(ن ذلكيتضمَّ  حديثاً  ٰى رو ثمّ 

  :غيبة يوسف 

ن دهِّ مل يُ  ،ا كانت عرشين سنةفإهنَّ   ا غيبة يوسف  مَّ أو(  :قال الصدوق
 

 ).٤/ باب  ١٧١ - ١٦٧(ص ين كامل الدِّ  )١(
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مجع اهللا ليعقوب شــمله ومجــع  ٰى ب ومل يمّس النساء حتَّ فيها ومل يكتحل ومل يتطيَّ 

، ويف الســجن بِّ ام يف اجلــُ بيه وخالته، كان منها ثالثــة أيــّ أخوته وإبني يوسف و

مرص ويعقوب بفلسطني، وبينهام مسري بلك الباقي، وكان هو بضع سنني، ويف املُ 

لقــائهم إقتله و خوته عىلٰ إيف غيبته من إمجاع  حوالختلفت عليه األفا ،ام تسعة أيّ 

ــ   اه بثمن بخس، ثــمّ يّ إبيعهم    ، ثمّ بِّ اجلُ   تاه يف غيابيّ إ  مرأة العزيــز، ثــمّ ابلــواه ب

أراه تأويل شمله و ومجع اهللا تعاىلٰ  ،لك مرصصار إليه مُ   بالسجن بضع سنني، ثمّ 

  .)رؤياه

 كــان« :يف حــديث قــال الصــدوق بســنده عــن الصــادق  ٰى رو ثــمّ 

وكان  ،ره له بعد غيبتههِ ظاهللا سيُ  نَّ أو ،مل يمت يوسف حيٌّ   نَّ أيعلم      يعقوب

 :  يقول لبنيه
َ
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� �   :ن بنــوه وكــا ]،٨٦[يوســف

  .»ذكره ليوسف دونه عىلٰ فنِّيُ 

فحال العارفني يف وقتنا هذا بصاحب زماننــا الغائــب (  :قال الصدوق  ثمّ 

وحال اجلاهلني به وبغيبته واملعاندين يف  ،وب يف معرفته بيوسف وغيبتهحال يعق

 :  الــذين قــالوا ألبــيهم  )١(خوة يوســفإمره حال  أ
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  اِهللا ما ال
َ
ُمون

َ
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ْ
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َ
� �  يوســف  نَّ أه قد كــان علــم نَّ أ دليل عىلٰ   ]،٩٦وسف:  [ي

  .)واالمتحان ٰى ب عنه للبلويِّ ام غُ ه إنَّ نَّ أو ،حيٌّ 

ــمّ  ــادق  ٰى رو ث ــن الص ــنده ع ــائم  نَّ إ« :بس ــُ  يف الق ــن نَّس ة م

نبيــاء أوالد أســباطًا أإخــوة يوســف كــانوا   نَّ إ«قــال:    نْ أ  إىلٰ   ،»... يوسف

ا :  قال هلم  ٰى خوهم ومل يعرفوه حتَّ أ  خوته وهوإتاجروا يوسف وبايعوه وهم  
َ
ن
َ
أ

 �ِ
َ
 َوهذا أ

ُ
يف وقت  يكون اهللا  نْ أة مَّ ر هذه األُ نكِ فام تُ   ]،٩٠[يوسف:   يُوُسف

 

 يف املصدر: (أهله وأقربائه)؛ ويف اهلامش (يف بعض النَُّسخ: حال إخوة يوسف). )١(



 ١٠٥ ........................  غيبته  من ُسنَن األنبياء واالستدالل بغيباهتم عىلٰ  يف أنَّ يف املهدي 

ر وبينه ـلك مصلقد كان يوسف إليه مُ   ،ته عنهميسرت حجَّ   نْ أوقات يريد  من األ

فه مكانــه  راد اهللا تبارك وتعاىلٰ أفلو  ،  )*(وبني والده مسري ثامنية عرش يوماً  [أْن ُيعرِّ

مرص،  ذلك، واهللا لقد سار يعقوب وولده عند البشارة يف تسعة أّيام إىلٰ  لقدر عىلٰ 

ة أْن يكون اهللا  يكــون  نْ أ ،ته ما فعل بيوسفيفعل بحجَّ  )١(]فام تنكر هذه األُمَّ

يــأذن  ٰى يعرفونه حتــَّ  طهم وهم الُس سواقهم ويطأ بُ أي يف  ـيسري فيام بينهم ويمش

 َعِلْمتُْم ما   :حني قال  ذن ليوسف  أفهم نفسه كام  عرِّ يُ  له بأنْ   اهللا  
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  .)٢(»]٩٠و ٨٩[يوسف:  يُوُسف

  : ىٰ غيبة موس

بيه أعن    ،د الشهداءبيه سيِّ أعن    ،د العابدينالصدوق بسنده عن سيِّ   ٰى رو

 حرضته الوفاة مجع شيعته وأهل امَّ ـيوسف ل نَّ «إ : عن النبيِّ   ،نيد الوصيِّ سيِّ 

ح ذبَ وتــُ  بطــون احلبــاىلٰ  قُّ شــَ ل فيهــا الرجــال وتُ قتــَ ة تناهلم تُ خربهم بشدَّ أو  ،بيته

بن يعقــوب، وهــو رجــل   ييف القائم من ولد الو  احلقَّ   ر اهللاُظهِ يُ   ٰى طفال حتَّ ألا

  ».ر طويلسمأ

هــؤالء القــبط ســيظهرون   نَّ إ«ه قال هلم:  نَّ أ  ويف رواية عن الصادق  

يدهيم برجل مــن ولــد أنجيكم اهللا من ام يُ نَّ إو ،عليكم ويسومونكم سوء العذاب

 ،، غــالم طويــل جعــد آدم )٣(][  بن عمران  ٰى موس  اسمهبن يعقوب    يوال

  .»ٰى بنه موساسّمي عمران بنه عمران ويُ اي سمّ فجعل الرجل من بني إرسائيل يُ 

 

ه يمكن قطعها يف مراده أنَّ   ولعلَّ ام، وهو خيالف الرواية واملشاهدة،  ا تسعة أيّ عن الصدوق أهنَّ   مرَّ )  *(

 عليه ما يف هذه الرواية. تسعة كام دلَّ 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).٥/ باب  ١٧٥ - ١٧١(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(
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خرج قبله مخســون   ٰى حتَّ   ٰى ه ما خرج موسنَّ إ«  :ويف رواية عن الباقر  

م يرجفون به ويطلبون هنَّ أفبلغ فرعون    ،بن عمران  ٰى ه موسعي أنَّ هم يدَّ كلُّ   كّذاباً 

  .هذا الغالم 

د العام ولَ هذا الغالم الذي يُ   يدّي   وقال له كهنته: هالك دينك وقومك عىلٰ 

  يف بني إرسائيل.

  .َح بِ  ذُ د العام غالم إالَّ ولَ وقال: ال يُ  ،النساء فوضع القوابل عىلٰ 

وقالت   ،ة هلا محلت به وقعت عليها املحبَّ فلامَّ   ،قابلة  ٰى موس  مِّ أُ   ووضع عىلٰ 

  ين وتذوبني؟ة تصفرِّ يا بنيَّ  لِك  هلا القابلة: ما

  .َح بِ ولدي فذُ  ذَ ِخ  إذا ولدت أُ قالت: ال تلوميني فإّين 

  .ّين سوف أكتم عليِك إف ،قالت: ال حتزين

احلرس  خرجت إىلٰ  مره، ثمّ أصلحت أدخلته املخدع وأ ولدت محلته ففلامَّ 

  .، فانرصفواعه خرج دم متقطِّ نَّ إنرصفوا فاالباب، فقالت:  وكانوا عىلٰ 

يــه اجعل اعميل التابوت، ثمّ  نْ أاهللا إليها  ٰى وحأ خافت عليه فلامَّ   ،رضعتهأف

  يف نيل مرص. فاطرحيه أخرجيه ليالً  ثمّ  ،فيه

ــ   ،فوضعته يف املاء، فجعل يرجــع إليهــا وهــي تدفعــه يف الغمــر ربته ـفض

  .قلبها فربط اهللا عىلٰ  ،تصيح نْ أت فهمَّ  ،الريح

 ٰى النيل حتَّ  شطِّ  ة عىلٰ بَّ فارضب يل قُ   ،ام الربيعا أيّ إهنَّ   :مرأة فرعوناوقالت  

 ،النــاس مجــلِ فإذا فيه غالم مــن أ  ،هخذتأف  ،بوت يريدهاقبل التاأو  ،ه، ففعلنزَّ تأ

  .وقالت: هذا ابني ،ةفوقعت عليه منها حمبَّ 

ة عني فيكون قرَّ   ،خذه ولداً نتَّ  بًا حلواً طيِّ   صبت غالماً أ ّين إوقالت لفرعون:  

  .ريض ٰى فال تقتله، فلم تزل به حتَّ  ،يل ولك

 الَّ إصــحابه أحد من رؤساء أ  يبَق مل  بناً ا  ٰى ك قد تبنّلِ املَ    سمع الناس أنَّ فلامَّ 

  .ثدياً  مرأة منهنَّ افلم يأخذ من  ،بعث إليه امرأته لتكون له ظئراً 
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  ثرًا؟أترين له أخته: انظري ألُ  ٰى موس مُّ أُ فقالت 

كم تطلبون ظئرًا، وهاهنا امرأة صاحلة نَّ أفقالت: بلغني    ،كلِ تت باب املَ أف

  .تأخذ ولدكم وتكفله لكم

  .لوهادخأك: لِ فقال املَ 

 عــرف فازدحم اللبن يف حلقه، فلامَّ   ،ألقمته ثدهيا  فوضعنه يف حجرها، ثمّ 

الغــالم والظئــر مــن بنــي   ،ا ال يكــونا من بني إرسائيل قال: هذا ممــَّ هنَّ أفرعون  

  .إرسائيل

بنــك اام هو نَّ إمه فيه وتقول: ما ختاف من هذا الغالم؟ كلِّ مرأته تُ افلم تزل  

  عن رأيه.قلبته  ٰى حتَّ  ،ينشأ يف حجرك

فلم تعلم بــه   ،ه والقابلةمُّ هلكت أُ   ٰى خته والقابلة حتَّ أُ ه خربه ومُّ وكتمت أُ 

مي عليهم خــربه، وبلــغ فرعــون فعُ  ،بنو إرسائيل، وكانوا يطلبونه ويسألون عنه

خبــار بــه وهنــاهم عــن اإل  ،ق بيــنهموفرَّ   ،فزاد يف العذاب عليهم  ،م يطلبونههنَّ أ

  .»والسؤال عنه

وهــم   ،ة ببنــي إرسائيــلووقعــت الغيبــة والشــدَّ «:  وىلٰ األُ قال يف الرواية  

وا بوالدته ورأوا عالمات ظهوره رشِّ إذا بُ   ٰى حتَّ   ،ربعامئة سنةأينتظرون قيام القائم  

  .عليهم باخلشب واحلجارةومحل  ،عليهم ٰى ت البلواشتدَّ 

فخرج  ،فراسلوه ،سترتاف  ،حاديثهأ  وطلب الفقيه الذي كانوا يسرتحيون إىلٰ 

 ،ثهم حديث القائم ونعتــه وقــرب األمــردِّ وجلس ُحي   ،يبعض الصحار  ىلٰ هبم إ

وقد  وهو حدث السنِّ  ٰى فبينام هم كذلك إذ طلع عليهم موس  ،وكانت ليلة قمراء

فعدل عن موكبه إلــيهم وحتتــه بغلــة وعليــه   ،هةنزخرج من دار فرعون يظهر ال

ميــه وقــال: احلمــد هللا قد  الفقيه عىلٰ   فانكبَّ   ،فعرفه الفقيه بالنعت  ،طيلسان خزٍّ 

  .رانيكأ ٰى الذي مل يمتني حتَّ 
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قــال:  نْ أ فلم يزدهم عــىلٰ  ،شكرًا هللافسجدوا  ،ه صاحبهمنَّ أوعلم الشيعة  

  .ل اهللا فرجكمعجِّ يُ  نْ أأرجو 

 فكانت الغيبة الثانية أشــدّ   ،قام عند شعيبفأ  ،مدين  وخرج إىلٰ   ،غاب  ثمّ 

ســترت وا ،علــيهم ٰى ت البلوواشتدَّ  ،ومخسني سنة  فاً وكانت نيِّ   ،وىلٰ عليهم من األُ 

ج عنهم ه مفرِّ نَّ أإليه  ٰى وحأ اهللا   نَّ أعلمهم  أب قلوهبم وفطيَّ   ،فبعثوا إليه  ،الفقيه

نعمــة فمــن   فقالوا: كــلُّ   ،ثالثني  قصها اهللا إىلٰ نفأ  ،فحمدوا اهللا  ،بعد أربعني سنة

ــ  اهللا، فجعلها  اهللا، فجعلها عرشين، فقالوا: ال يأيت باخلري إالَّ  فقــالوا: ال   ،راً ـعش

  .قل هلم: ال ترجعوا فقد أذنت يف فرجكم :اهللا إليه ٰى وح اهللا، فأإالَّ  يرصف الرشَّ 

فقال له الفقيه:  ،م عليهمفسلَّ   ،راكبًا محاراً   ٰى فبينام هم كذلك إذ طلع موس

  ك؟اسمما 

  .ٰى قال: موس

  ؟نْ بن مَ اقال: 

  بن عمران.اقال: 

  ؟نْ بن مَ اقال: 

  .بن يعقوب يوبن فاهت بن الاقال: 

  جئت؟ مَ قال: بِ 

  .قال: بالرسالة من عند اهللا 

 مــره، ثــمّ أب نفوســهم وأمــرهم جلس بينهم وطيَّ  ثمّ  ،ل يدهفقام إليه فقبَّ 

  .قهمفرَّ 

  .)١(ربعون سنةأوكان بني ذلك الوقت وبني فرجهم بغرق فرعون 

 

 ).٦/ باب  ١٧٩ - ١٧٥(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )١(
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  :زن ا  إَ    وء واا  وع

يوشــع   نَّ أ  باسناده عن أهل البيت    )ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف    ٰى رو

ــ قام بــاأل  بن نون  ا  عــىلٰ  صــابرًا مــن الطواغيــت )١(][ ٰى مر بعــد موس

فخــرج عليــه  ،، فقوي بعدهم أمره[طواغيت]  منهم ثالثة  ٰى ـمض  ٰى حتَّ   )٢(البالء

ــ ابصفراء بنت شعيب  ]  [  ٰى رجالن من منافقي قوم موس   ٰى مرأة موس

عظيمــة وهــزم البــاقني، فقتل منهم مقتلة    ،، فغلبهم يوشع[رجل]  لفأمائة  يف  

  وأرس صفراء.

حــد أوكــانوا  ،ربعامئة سنةأ  زمان داود    ة بعد يوشع إىلٰ سترت األئمَّ او

 ،رهم بداود ـثّم ظهر فبشَّ   ،فغاب عنهم  ،آخرهم  األمر إىلٰ   ٰى انته  ٰى حتَّ   ،عرش

ه قــد لوت وجنوده، وكانوا يعلمــون أنــَّ ر األرض من جاطهِّ داود يُ   نَّ أخربهم  أو

 فصل طالوت باجلنود خــرج امَّ ـول  ،ه هونَّ أويرونه وال يعلمون    ،هوبلغ أشدَّ   دَ لِ وُ 

ما يصــنع يف هــذا   :وقالوا  ،خوتهإواستهان به    ،ف داودبوهم وختلَّ أخوة داود وإ

بو أصاب الناس جهد، فرجع  أت احلرب وواشتدَّ   ،غنم أبيه  ٰى قام يرعأف  ،الوجه

قصريًا قليل   وكان داود    ،ون بهيتقوُّ   خوتك طعاماً إ  محل إىلٰ ااود وقال له:  د

  لقتله. ُت قْ لِ ام ُخ ّين إنَّ إف ،خذين واقتل يب جالوت :بحجر فناداه الشعر، فمرَّ 

فأخذه ووضعه يف خمالته التي تكون فيها حجارته التي يرمي هبــا غنمــه، 

سد يعــدو قال: كان األ  ؟ةن القوَّ ما عندك م  ،ٰى فقال: يا فت  ،طالوت  دخل عىلٰ أُ و

  .حلييه عنها فآخذها من فيهوأقلب فآخذ برأسه  ،الشاة عىلٰ 

ــ ه ال يقتــل جــالوت إالَّ طالوت أنَّ   إىلٰ   ٰى وحأوكان اهللا   س درعــك ب مــن ل

  .فاستوت عليه ،فلبسها داود ،فدعا بدرعه ،فمألها
 

 در؛ وكذلك املوارد التالية.ما بني املعقوفتني من املص )١(

 يف املصدر: (الألواء والّرضاء واجلهد والبالء). )٢(
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بــه بــني   فصــكَّ   ،خذ احلجر فرماه بهأ رآه  فقال داود: أروين جالوت، فلامَّ 

  .كه الناسوملَّ  ،تهس من دابَّ وتنكَّ  ،عينيه فدمغه

وأمر اجلبال والطري   ،ه لهنمه صنعة احلديد فليَّ نزل اهللا عليه الزبور، وعلَّ أو

قام أة يف العبادة، وعطي قوَّ أُ ، وع بمثله حسناً سمَ عطاه صوتًا مل يُ أو  ،ح معهسبِّ تُ   نْ أ

  ا.يف بني إرسائيل نبي� 

ــ لَ له عَ   ،لقائم  وهكذا يكون سبيل ا ر ـم إذا حان وقت خروجــه انتش

  .عداء اهللاأفاقتل  ،اهللا خرج يا ويلَّ ا :فناداه نطقه اهللا أم من نفسه، ولَ ذلك العَ 

نطقه  أوله سيف مغمد إذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده و 

 . ء اهللاعداأتقعد عن    نْ ألك    فال حيلُّ   ، اهللا  خرج يا ويلَّ افناداه السيف:    اهللا  

حكــام وحيكم بأ  ،ويقيم حدود اهللا  ،عداء اهللا حيث ثقفهمأفيخرج ويقتل  

  .اهللا 

آصف بن برخيا،   سليامن إىلٰ   وٰىص أو  ،داود استخلف سليامن    نَّ إ  ثمّ 

ط غاب عنهم مــا شــاء اهللا، وتســلَّ  ظهر هلم، ثمّ   ثمّ   ،مدهاأبه اهللا غيبة طال  غيَّ   ثمّ 

 ،بٍّ جعلــه يف جــُ    يف يــده تســعني ســنة، ثــمّ سرياً أوبقي دانيال    ،عليهم بختنرصَّ 

ين لطــول أكثرهم يف الــدِّ  وشكَّ   ،شيعته املنتظرين لظهوره  عىلٰ   ٰى ت البلوواشتدَّ 

مــن بنــي   )١(فظهــر مــن مكــان مســترتاً   ، لرؤيا رآهــاخرجه بختنرصَّ أ  ثمّ   ،مداأل

ه معــامل فكانوا يأخذون عن ر،زيعُ  األمر بعده إىلٰ  فٰىض أ دانيال ووّيف تُ   ثمّ   ،إرسائيل

ج بعــده جــَ وغابــت احلُ  ،بعثــه  ثــمّ   ،ب اهللا عنهم شخصــه مائــة عــام دينهم، فغيَّ 

فظهــر ولــه ســبع  ،ابن زكريــّ   ٰى حيي  دَ لِ وُ   ٰى بني إرسائيل حتَّ   عىلٰ   ٰى ت البلوواشتدَّ 

ــ ووعدهم الفــرج بقيــام املســيح بعــد نيــِّ   ،سنني  دَ لــِ  وُ فلــامَّ   ،رين ســنةـف وعش

 ه مــَّ أُ  ألنَّ  ،شخصــه  باهللا والدته وغيَّ   ٰى أخف   املسيح
ً
ِه َم�نــا  بــِ

ْ
ت

َ
ذ بــَ

َ
�
ْ
ان

 

 كذا؛ والصحيح: (فظهر من كان مسترتًا). )١(
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ِصي�ا
َ
بنــي   والطلــب عــىلٰ   ٰى ت البلــواشتدَّ   ٰى  ظهر عيسفلامَّ   ،]٢٢[مريم:    � ق

  .)١(جزيرة من جزائر البحر ستتار إىلٰ الهبم ا فٰىض أ ٰى إرسائيل حتَّ 

 *   *   *  

 

 .)٧باب  / ١٨٨ - ١٨٤(ص ين  كامل الدِّ  راجع: )١(





  

  
  

   ات اي 

و ودوآ   

 ،د بن إبراهيم بن مهزيــاربسنده عن حممّ   ،نده عن الكلينياملفيد بس  ٰى رو

يب أواجتمــع عنــد  ،)١(][احلسن بن عــيلٍّ  ديب حممّ أ  قال: شككت عند ميضِّ 

فقال:   ،شديداً   فوعك وعكاً   ،له  عاً وركبت السفينة معه مشيِّ   ،فحمله  ،مال جليل

  .ين فهو املوتدَّ رُ  ،يَّ يا بن

  .ق اهللا يف هذا املالتَّ ا :وقال يل

ي: مل يكن أيب ليوصيني ـام، فقلت يف نفس، ومات بعد ثالثة أيّ يلَّ إ  وٰىص أو

 الشــطِّ   عــىلٰ   كــرتي داراً أو  ،)*(العــراق  محــل هــذا املــال إىلٰ أبيشء غري صحيح،  

نفقته يف أ نفذته وإالَّ أ د  يب حممّ أام وضح يل كوضوحه أيّ  فإنْ   ،حداً أخرب  أُ   وال

  .- )٢(هقت بتصدَّ  :ويف رواية - مالذي وشهوايت

نا برقعــة مــع أامًا، فإذا وبقيت أيّ  الشطِّ  العراق واكرتيت دارًا عىلٰ   ُت مْ دِ فقَ 

 عيلَّ  قصَّ  ٰى حتَّ  »)٣(]يف جوف كذا وكذا[معك كذا وكذا  ،ديا حممّ «  :فيها  ،رسول

 ،الرســول  مته إىلٰ ، فســلَّ يف مجلته شيئًا ومل أحط به علــامً   )٤(رينوذكَّ   ،مجيع ما معي
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 وعك ورجــع أراد امَّ ـل العراق، ثمّ  فحمل املال منها إىلٰ  ،هوازكان إبراهيم بن مهزيار من أهل األ)  *(

 العراق ثانيًا. د محل املال من األهواز إىلٰ ابنه حممّ 

 ).٢٣٩/ ح ٣٠٩الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٣(

 يف املصدر: (وذكر). )٤(
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 ،، فاغتممــت- أي ال يأتيني خــرب مــن الناحيــة - يرفع يل رأس  ال  اماً وبقيت أيّ 

  .)١(»فامحد اهللا ،بيكأقد أقمناك مكان « :يلَّ إفخرج 

وقيــل لــه:  ،عليــه دَّ فــرُ  ،وصل رجل من أهل السواد مــاالً أوبسنده قال:  

وكان الرجــل يف يــده ضــيعة   ،»ربعامئة درهمأك منه، وهو  ولد عمِّ   ج حقَّ رِ خأ«

ه من ذلك املال فإذا الذي لولد عمِّ  ،كة قد حبسها عنهم، فنظره فيها رشلولد عمِّ 

 .)٢(َل بِ فقُ  ،نفذ الباقيأخرجها وأربعامئة درهم، فأ

فكنــت أكتــب  ،ة بنــنييل عــدَّ   دَ لــِ وُ   :قــال  ،بن العالء  اسموبسنده عن الق

يل  دَ لــِ  وُ هــم، فلــامَّ فامتوا كلُّ  ،يء من أمرهمـبش  يلَّ إب  كتَ فال يُ   ،سأل الدعاء هلمأو

  .)٣(وبقي واحلمد هللا ،جبتفأُ  ،سأل الدعاء لهأبني كتبت ااحلسن 

 خرجــت ســنة مــن الســنني إىلٰ  :قــال ،يب عبد اهللا بن صالحأوبسنده عن  

ــ اقمت أف ،ن يلؤذَ فلم يُ   ،ستأذنت يف اخلروجاف  ،بغداد رين يومــًا بعــد ـثنني وعش

خــرج ا« :وقيل يل ،ربعاءيل باخلروج يوم األ نَ ذِ أُ   النهروان، ثمّ   خروج القافلة إىلٰ 

، فوافيــت النهــروان والقافلــة )٤(نا آيس من اللحــاق بالقافلــةأفخرجت و  ،»فيه

عــي يل فرحلت، وقــد دُ   ،رحلت القافلة  ٰى علفت مجيل حتَّ   نْ أ  الَّ إفام كان    ،مقيمة

  .)٥(واحلمد هللا سوءاً  لَق أفلم  ،بالسالمة

أت قافلــة فتهيــَّ   ،قــال: كنــت ببغــداد  ،بن احلسني اليامين  وبسنده عن عيلِّ 

ال خترج «  :فخرج ،ذن يف ذلكفكتبت ألتمس اإل  ،فأردت اخلروج معها  ،نيلليامنيِّ 

 

 ).٣٥٦و ٣٥٥/ ص ٢(ج اإلرشاد  )١(

 ).٣٥٦/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٢(

 ).٣٥٧و ٣٥٦/ ص ٢ج اإلرشاد ( )٣(

 يف املصدر: (وأنا آيس من القافلة أْن أحلقها). )٤(

 ).٣٥٧/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٥(
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وخرجــت  ،قمــتفأ ،»وأقم بالكوفــة ،اخلروج معهم خريةفليس لك يف   ،معهم

  .فاجتاحتهم ،فخرجت عليهم بنو حنظلة ،القافلة

فسألت عــن املراكــب التــي  ،ن يلؤذَ فلم يُ  ،ستأذن يف ركوب املاءأفكتبت  

خرج عليها قــوم  ،ه مل يسلم منها مركبنَّ أفعرفت  ،رجت تلك السنة يف البحرخ

  .)٢(فقطعوا عليها ،)١(البوارح :يقال هلم

هــو (بن احلســني بــن بابويــه  جتمع عيلُّ اوقال النجايش يف كتاب رجاله: 

كاتبــه بعــد  وسأله مسائل، ثــمّ   ،احلسني بن روح  اسميب القأمع    )والد الصدوق

 ل لــه رقعــة إىلٰ وصــِ يُ  نْ أســود يســأله بــن جعفــر بــن األ يــد عــيلِّ  ذلــك عــىلٰ 

 ،قــد دعونــا اهللا لــك بــذلك«  :ويسأله فيها الولد، فكتب إليــه  ، الصاحب

بو عبد اهللا أو )هو الصدوق(بو جعفر أله  دَ لِ ، فوُ »ينق ولدين ذكرين خريِّ زَ وسُرت 

 : با جعفر يقولأبو عبد اهللا احلسني بن عبيد اهللا يقول: سمعت  أولد، وكان   مِّ أُ من  

  .)٣(ويفتخر بذلك ،بدعوة صاحب األمر  ُت دْ لِ نا وُ أ

ي، عن بن سورة القمّ ابن نوح، عن اعن  ):الغيبة(الشيخ يف كتاب    ٰى ورو

بن بابويه كانت حتته بنت   ٰى ا بن احلسني بن موسعلي�   مجاعة من مشائخ أهل قم أنَّ 

يب أالشــيخ  ، فكتــب إىلٰ اً ق منهــا ولــدرزَ فلــم يــُ  ،بن بابويه ٰى د بن موسه حممّ عمِّ 

والدًا أيرزقــه  يــدعو اهللا أنْ   رة أنْ ـيسأل احلض  أنْ   احلسني بن روح    اسمالق

ق رزَ ة وتــُ ق من هذه، وستملك جارية ديلميَّ رزَ ك ال تُ نَّ إ«فقهاء، فجاء اجلواب:  

  .»منها ولدين فقيهني

ويــه : وأليب احلسن بن باب)حفظه اهللا(بو عبد اهللا بن سورة  أقال: وقال يل  

 

 يف املصدر: (البوارج). )١(

 ).٣٥٨/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٢(

 ).٦٨٤/ الرقم  ٢٦٢ (ص رجال النجايش )٣(
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د واحلسني فقيهان ماهران يف احلفظ حيفظان ما ال حيفظ غريمها حممّ   :والدأثالثة  

مشــتغل بالعبــادة والزهــد  ،وهــو األوســط ،احلسن اسمهخ أمن أهل قم، وهلام 

  وال فقه له. ،خيتلط بالناس ال

بن احلسني شيئًا  بنا عيلِّ ابو عبد اهللا أبو جعفر وأ  ٰى ام روقال ابن سورة: كلَّ 

ة لكــام بــدعوة ب الناس من حفظهام ويقولون هلام: هذا الشــأن خصوصــيَّ يتعجَّ 

  .)١(مر مستفيض يف أهل قمأوهذا  ،اإلمام لكام

ه قــال: األســود أنــَّ  د بن عــيلٍّ عن حممّ  ):ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف   ٰى ورو

 د بن عثامن العمري أنْ بن بابويه بعد موت حممّ  ٰى بن احلسني بن موس سألني عيلُّ 

يرزقه  يدعو اهللا أنْ   يسأل موالنا صاحب الزمان أنْ   الروحي أنْ   اسما القأسأل أب

ه قد ام أنَّ خربين بعد ذلك بثالثة أيّ أ  ذلك، ثمّ   ٰى هنأف  ،فسألته  )٢([قال:]  ،ذكراً   ولداً 

  والد.وبعده أ ،ينفع اهللا بهد له ولد مبارك ولَ ه سيُ وأنَّ  ،بن احلسنيا دعا لعيلِّ 

كثريًا ما يقول يل  األسود  د بن عيلٍّ مّ بو جعفر حمأكان  :قال الصدوق

 محــد بــن الوليــد  أد بن احلســن بــن  جملس شيخنا حممّ   ختلف إىلٰ أإذا رآين  

تكون لك هذه الرغبة يف العلم   ليس بعجب أنْ   :ب العلم وحفظهتُ وأرغب يف كُ 

  .)٣(بدعاء اإلمام  َت دْ لِ نت وُ أو

ن بابويه: عقدت املجلس بو عبد اهللا بأ: قال  )الغيبة(وقال الشيخ يف كتاب  

 ،سوداأل د بن عيلٍّ جعفر حممّ بو  أام كان حيرض جمليس  فربَّ   ،ويل دون العرشين سنة

ي، ب لصغر ســنّر التعجُّ كثِ رساعي يف األجوبة يف احلالل واحلرام يُ إ  فإذا نظر إىلٰ 

  .)٤(بدعاء اإلمام  َت دْ لِ ك وُ نَّ أل ،يقول: ال عجب ثمّ 
 

 ).٢٦١/ ح ٣٣٧و ٣٣٦(ص الغيبة للطويس:   )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 ).٣١/ ح ٤٥/ باب  ٥٣٣و ٥٣٢(ص ين: كامل الدِّ  )٣(

 ).٢٦٧/ ح ٣٤٩(ص  الغيبة للطويس )٤(
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ــ   ومعجزات املهدي    أقول: ولــو   ،صــحابناأب  تــُ ذكورة يف كُ كثرية م

اه يف ستقصاءها لطال املجال، وفيام أوردناه كفايــة للغــرض الــذي نتوخــّ اردنا  أ

  واهللا اهلادي. ،كتابنا هذا

 *   *   *  





  

  

  

ا د ُت ا  

  وردت  أ اي 

ا او:  

عليه  وقد مٰىض   ، كيفبل غري واقع عادةً   ،ة مستبعدطول العمر هبذه املدَّ   إنَّ 

   ؟)١(اآلن ما يزيد عن ألف وتسع وثامنني سنة كام مرَّ 

  واجلواب:

ة وال يعارض الدليل، وقــد عرفــت قيــام األدلــَّ  ،االستبعاد ليس دليالً   أنَّ 

ه ســتبعاد؟ مــع أنــَّ ندفعها باال  والدته وغيبته، فهل جيوز أنْ   ة عىلٰ ة والنقليَّ العقليَّ 

يِهْم  همثله يف نوح وأنَّ  آن العظيم عىلٰ القر ستبعاد يف ذلك بعد نصِّ ا ال  �ــِ
َ

بِث
َ
ل
َ
ف

 
ً
ِْسَ� �ما َ

� 
�

ٍة إِال
 َسنَ

َ
ف

ْ
ل
َ
ثامئــة ه عــاش ألفــًا وثالأنَّ  َل قِ ونُ ]، ١٤[العنكبوت:  أ

ه عــاش ألفــًا وأربعامئــة أنــَّ     عن النبــيِّ   ،ويف رواية عن أنس بن مالك،  سنة

  .)٢(ومخسني سنة

  .)٣( هو مذكور يف التوراةوعاش آدم تسعامئة وثالثني سنة كام

  .)٤(ثني عرشة سنةاوعاش شيث تسعامئة و
 

/ ربيــع ١٥(يومنــا هــذا وهــو  ريف إىلٰ ـعمره الش)، فراجع. وقد ذكرنا هناك أنَّ ١٥مرَّ يف (ص   )١(

 .سبعة أشهرسنة و  ومخس وثامنون يبلغ ألف سنة ومائة هـ) ١٤٤١  الثاين/

 ).١١/ ذيل احلديث ٢٩٠/ ص ١١ج األنوار (بحار  راجع:  )٢(

 ).١٠٨/ ص ١تاريخ الطربي (ج  )٣(

 ).٥٦/ ص ١)؛ مروج الذهب (ج ١١٠/ ص ١تاريخ الطربي (ج  )٤(



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ..................................................  ١٢٠

: )ٰى عالم الورإ(قال الطربيس يف   ،اآلن  وجاءت الروايات ببقاء اخلرض إىلٰ 

ة بأرسها خــال املعتزلــة واخلــوارج مَّ أمجعت الشيعة وأصحاب احلديث، بل األُ (

ذلك أكثر  وافقهم عىلٰ كامل العقل، و اخلرض موجود يف هذا الزمان، حيٌّ  أنَّ   عىلٰ 

  .ٰى نتها )١()أهل الكتاب

  .)٢(دريسإوكذلك إلياس و

  .)٣(السامء ورفعه إىلٰ  ٰى بقاء عيس القرآن الكريم عىلٰ  ونصَّ 

ل عنــد خــروج نــزه يأنــَّ   فق عليها بني الفريقني عىلٰ وجاءت الروايات املتَّ 

حياتــه وامتنــع ة وفكيف جاز بقاء املأموم طول هذه املدَّ  ،)٤( خلفهصّيل املهدي ويُ 

  ؟!بقاء اإلمام 

م الســالفة مــَ مــا كــان يف األُ  كلُّ «ه قال: أنَّ   عن النبيِّ  هذا مع ما صحَّ 

  .)٥(»ةة بالقذَّ ة حذو النعل بالنعل والقذَّ مَّ يكون يف هذه األُ 

 ،وهــو كــافر معانــد مضــلٌّ ،  )٦(الوجاءت روايات الفريقني بحياة الــدّج 

 اهللا ما وقع مع عدوِّ  فكيف امتنع يف ويلِّ  ،هديفيقتله امل  ،خروج املهدي  وبقائه إىلٰ 

  ؟!اجلهل وسخافة العقل معتقده إىلٰ  َب ِس ونُ  ،اهللا

 !؟مضلٌّ  وهو غاوٍ   ، )٧(يوم القيامة بليس إىلٰ بقاء إ  الكتاب العزيز عىلٰ  ونصَّ 

 

 .)٣٠٥/ ص ٢(ج   ٰى إعالم الورراجع:  )١(

 ).٢٠١/ رشح ص ٣راجع: تفسري الكّشاف (ج  )٢(

  انظر قوله تعاٰىل: )٣(
ً
وُه يَِقينا

ُ
تَل

َ
عَ  �َوما �

َ
 َر�

ْ
ْهِ بَل  .)١٥٨و ١٥٧النساء: ( ُه اُهللا إِ�َ

 .)، فراجع٦٠كام مرَّ يف (ص  )٤(

ين (ص  )٥(  ).٢/ ذيل احلديث ٤٧/ باب ٥٦٠راجع: كامل الدِّ

 .)، فانتظر١٤٠يف (ص  كام سيأيت )٦(

  انظر قوله تعــاٰىل:  )٧(
َ
ون بَْعثــُ

ُ
ْوِم � ِظْرِ� إِٰ� يــَ

ْ
ن
َ
أ

َ
 رَب� فــ

َ
  �قــال

ْ
َن ا�  مــِ

َ
ك

�
إِنــ

َ
 ف

َ
ِر�َن قــال ظــَ

ْ
 �ُمن

 .)٨٠و ٧٩ ص:(



بُهات التي ورد  ١٢١ ...........................................  ت يف أمر املهدي يف دفع الشُّ

  رين.باملعمِّ  اسجستاين كتابًا خاص� ف أبو حاتم الوقد صنَّ

بُُهْم وهم نيــام  حياءً أأهل الكهف  بقاء القرآن الكريم عىلٰ   وقد نصَّ 
ْ َ

َو�ــ

وَِصيدِ 
ْ
يِْه بِا�

َ
ٍة  وىلٰ ، فلبثوا يف رقدهتم األُ ]١٨[الكهف:    باِسٌط ِذرا�

َ
 ِمائ

َ
الث

َ
ث

 
ً
اُدوا �ِْسعا

َ
  .)١(كام نطق به القرآن العظيم]، ٢٥[الكهف:  �ِسنَِ� َوازْد

ــ غرب وأبعد بقاء رأام أعجب وفأهيُّ  ــ ـجل يأكل ويش وينــام ي  ـرب ويمش

ال يــأكلون   واحدٍ   أم بقاء أشخاص نيام يف مكانٍ   ،ة طويلةف مدَّ ظ ويتنظَّ ويستيق

  !فون؟وال يرشبون وال يتنظَّ 

إحيائــه وطعامــه  زيــر مائــة عــام ثــمّ إماتة عُ   القرآن الكريم عىلٰ   وقد نصَّ 

  !ام أعجب هذا أم بقاء املهدي؟فأهيُّ ، )٢( ومحاره معهه ومل يتغريَّ يتسنَّ مل

  .)٣(ة والناربقاء أهل اجلنَّ الكتاب العزيز عىلٰ  وقد نصَّ 

ة ال هيرمــون وال يضــعفون أهــل اجلنــَّ   وجاءت األخبار بال خــالف بــأنَّ 

  .)٤(حيدث هبم نقصان يف األنفس واحلواسِّ  وال

 

بُُهْم  انظر قوله تعــاٰىل:  )١(
ْ َ

ماِل َو�ــ
�

ِ� وَذاَت ا�شــ َمــِ بُُهْم ذاَت ا�ْ
�

لــ
َ
ق

ُ
 َو�

ٌ
ود

ُ
 َوُهْم ُرق

ً
يْقاظا

َ
َسبُُهْم أ

ْ َ
َو�

َوِصيدِ 
ْ
ِه بِا�

 وَ  ، وقوله تعاٰىل:)١٨الكهف:  (  ...  باِسٌط ِذراَ�يْ
َ
 ِمائ

َ
الث

َ
ِفِهْم ث

ْ
ه

َ
ِثُوا ِ� ك

َ
ٍة ِسنَِ� �

 
ً
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اء ال يســقمون، م شباب ال هيرمون، وأصــحّ هنَّ إقال: «...  ،طويل يف حديث  عن أيب جعفر    )٤(

 /٥٩٨/ ص ٢: ج الكــايف(قرون، وفرحون ال حيزنــون، وأحيــاء ال يموتــون...»  توأغنياء ال يف

 ).١كتاب فضل القرآن/ ح 
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وجود  الربهان عىلٰ (كتابنا  رين فلريجع إىلٰ ومن أراد استقصاء أخبار املعمِّ 

  .)١()صاحب الزمان

لوفًا من جسام بعد املوت حمفوظة باألدوية أُ ماننا بقاء األوقد شاهدنا يف ز

مل يفقد من  ،وهو يف تابوت مغمورًا باملاء ،خرج من صيداك الذي أُ لِ السنني يف املَ 

 ،ة يف عهد السلطان عبد احلميد العثامينالقسطنطينيَّ   بتابوته إىلٰ   َل قِ ونُ   ،جسمه يشء

  .وتارخيه قبل املسيح 

ــ م الفراعنة حمنَّوشاهدنا يف مرص أجسا أو   ٰى طة باقية مــن عهــد موس

  وغري ذلك. ،واخلبز ،واحلنطة ،ٰى واملعز ،طةوالتامسيح املحنَّ ،قبله بأكفاهنا

 )مــونآتوت عنخ ( ٰى يف مرص أحد الفراعنة املسمّ   َج خرِ وهبذه السنني استُ 

  .ومائدته أمامه عليها الفواكه ،وجسمه مل يبُل 

جســام م عباده معرفــة األدويــة احلافظــة أللهِ يُ   أنْ   اهللا تعاىلٰ   فإذا جاز عىلٰ 

ل عمــر طــوِّ يُ  ا جيــوز عليــه أنْ لوفًا مــن الســنني، أمــَ أُ واحليوانات وغريها    ٰى املوت

  !زمانًا طويالً؟ ابقيه حي� شخص ويُ 

 لرفــع مــثالً   )ةكشف املحجَّ (يف كتاب    بن طاوس  اد  وقد رضب السيِّ 

طويلة وهم ال يعرفونه حني حصلت بينه ة  بني الناس مدَّ   ااستبعاد بقاء املهدي حي� 

  فقال: ،ة مناظرة يف ذلكنَّوبني بعض علامء بغداد من أهل السُّ 
 

يف صــيدا  عَ بــِ طُ  ،األمــني...بن السيِّد عبد الكــريم  د حمسن  دنا املعارص السيِّ قصيدة ورشحها لسيِّ   )١(

علــامء النجــف، وقــد  لة إىلٰ ة املرَس القصيدة البغداديَّ  عىلٰ  ص) وهو ردٌّ ١٠٨يف (  هـ)١٣٣٣(سنة  

 أجاب عنها مجع كثري منهم نظًام ونثرًا التي مطلعها:

 له الفكريف مث دقيق حارَ  يا علامء العرص يا من هلم خرب           بكلِّ أ

 ).٩١/ ص ٣تصانيف الشيعة (ج  إىلٰ   الذريعة  

صيَّة يف اإلمام املهدي     تني: األُوىلٰ   ̈ وقد طبعها مركز الدراسات التخصُّ هـــ)، ١٤٢٧ســنة (  مرَّ

 هـ).١٤٤١والثانية سنة (
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املــاء ورضب   ي عىلٰ ـه يستطيع املشأنَّ   ٰى عدَّ ابغداد و  رجالً حرض إىلٰ   لو أنَّ 

 ؟ف عــن ذلــك املوعــدأحدًا من أهل بغداد كــان يتخلــَّ   أنَّ   ٰى أتر  ،لذلك موعداً 

ــ   ف النادر، ثــمّ ف أحد، أو يتخلَّ تخلَّ ه ال يأنَّ   شكَّ  ال  ر يف اليــوم املعــنيَّ ـإذا حض

ر ـيفعل مثل ذلك، أفكان حيض ه يف اليوم الثاين يريد أنْ إنَّ  :وقال  ،املاء  عىلٰ   ٰى ومش

مــن   احلارضين يكونون أقــّل   أنَّ   ل؟ ال شكَّ من الناس مثلام حرض يف اليوم األوَّ 

يفعــل مثــل ذلــك   اليــوم الثالــث يريــد أنْ   ه يفإنــَّ   :ل بكثري، وإذا قالاليوم األوَّ 

ر ذلك منه كثريًا ال ينظــر ه ال حيرضه أحد أو حيرضه النادر، وإذا تكرَّ أنَّ   شكَّ  فال

 كان بقاء مثلــه زمنــًا امَّ ـل  فكذلك املهدي    ،إليه أحد وال يستغرب منه ذلك

ــ تكرُّ   ولو نظروا إىلٰ   ،طويالً قليل يستغربه الناس ابقة ر وقوعــه يف األعصــار الس

  .)١(ستغرابيرتفع اال

ة تريــد ارة عثامنيــَّ طيــّ  ه يف زماننا ونحن بدمشق جــاء خــرب بــأنَّ نَّ إ  وأقول:

 الَّ إبدمشــق أحــد  فلــم يبــَق   ،ومل تكن الناس رأت الطائرات  ،دمشق  املجيء إىلٰ 

صارت الطائرات   أنْ   جون إىلٰ املتفرِّ    جاءت ثانيًا وثالثًا قلَّ خرج للنظر إليها، فلامَّ 

  مرها.ألة الطيور ال ينظر إليها أحد وال يستغرب نزبماليوم 

ما ا:  

ومــا  ؟ظهــوره  نها مع حاجة الناس إىلٰ سِّ وما الذي ُحي   ؟ما هو سبب الغيبة

  نكار والدته؟صار ذلك سبباً إل ىٰ ستمرار حتَّ اال الوجه يف غيبته عىلٰ 

  واجلواب:

بعضها وجــوب   شارة إىلٰ اإلمت  ة القاطعة التي تقدَّ ه بعد ما ثبت باألدلَّ أنَّ 

 ،ر ومنهم صــاحب الزمــان ـثني عشة يف االنحصار األئمَّ او  ،نصب اإلمام 
 

 ).٥٥(ص ة  كشف املحجَّ راجع:  )١(
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ذلـك    ٰى ـقتضـا لسـبب  الَّ إه مل يغب مع عصمته  ورأيناه غائبًا عن األبصار، علمنا أنَّ 

  ٰى ذلـك جمـر  ٰى وجـر  ، التفصـيل  ورضورة قادت إليه، وال يلزمنا معرفة ذلك عـىلٰ 

 فيه مـن اآليـات املتشـاهبة يف القـرآن التـي ظاهرهـا اجلـرب أو  ال نعلم بمراد اهللا ما 

تَوٰى :  التشـبيه، مثـل ْرِش اســْ عـَ
ْ
ٰ ال

َ َ
ُن �

ْ
 ]،  ٥[طـه:    �ا�ــر��

َ
ك   وَجــاَء َر�ــ�

،  ة عليـه تعـاىلٰ وأمثال ذلك، فإذا علمنا باسـتحالة اجلـرب واجلسـميَّ ]،  ٢٢[الفجر:  

هلذه اآليات    عليه من الصفات، علمنا أنَّ   بخالف ما هوِرب ُخي  ه ال جيوز أنْ وعلمنا أنَّ 

 مل نعلمها تفصيالً.   وإنْ   ، ة العقلصحيحة بخالف ظواهرها توافق أدلَّ   وجوهاً 

والطــواف  ،ا وجه املصلحة فيــه مــن إيــالم األطفــالوكذلك ما غاب عنّ

ال يفعل  ه تعاىلٰ وما أشبه ذلك من العبادات، فإذا علمنا أنَّ   ،ورمي اجلامر  ،بالبيت

  .جهلنا تفصيلها نْ إمن مصلحة يف ذلك و بدَّ  فال ،وال يأمر بالعبث قبيحاً 

 ولــو كــان عــىلٰ   ،الــنفس  وهو اخلوف عىلٰ   ،السبب يف الغيبة ظاهر  مع أنَّ 

  ل.دون النفس لوجب الظهور والتحمُّ  ما

 غيلــةً   َل تــِ وبعضــهم قُ   ،أنفســهم  ة قبله كانوا خيــافون عــىلٰ األئمَّ   قيل:  فإنْ 

وقد أظهروا أنفســهم، وكثــري مــن األنبيــاء أظهــروا   ،يفوبعضهم بالس  ،مِّ بالسُّ 

  قتلهم. ت إىلٰ أدَّ  دعوهتم وإنْ 

هلــم مــن يقــوم   ة  غــريه مــن األئمــَّ   يكون الفارق أنَّ   يمكن أنْ   قلنا:

  .وكذلك األنبياء ،وهو ليس بعده إمام يقوم مقامه ،مقامهم

ة صاحب السيف مــن األئمــَّ   بأنَّ   خبار آبائه  إل  ،خوفه كان أكثر  وإنَّ 

 ،عــدائهمأبني    ٰى وشاع ذلك عنهم حتَّ   ،الذي يمأل األرض عدالً هو الثاين عرش

 ،م ال خيرجــون بالســيفلعلمهــم أهنــَّ   ،فــون عــن قتــل آبائــهفكان امللــوك يتوقَّ 

ــ   فون إىلٰ ويتشوَّ  ــ أنــَّ  ٰى  تــرر ليقتلــوه. أَال ـحصول الثــاين عش  احلســن وّيف  تــُ امَّ ـه ل

ليقتل ولده كام   ،د محلهنَّ يه من يتفقَّ السلطان بحرمه وجوار  لوكَّ   العسكري  



بُهات التي ورد  ١٢٥ ...........................................  ت يف أمر املهدي يف دفع الشُّ

ــ  زوال ملكهام عىلٰ    علام أنَّ امَّ ـفعل فرعون ونمرود ل  ،بــراهيم إو ٰى يــد موس

قا بني النســاء واألزواج، فســرت اهللا وفرَّ   ،ويقتل األطفال  د احلباىلٰ ال من يتفقَّ فوكَّ 

  .)١(ملا علم يف ذلك من احلكمة والتدبري ،والدهتام كام سرت والدة املهدي

وجيوز  ،مناالتفصيل كام قدَّ   حكمة اهللا يف ذلك ال جتب معرفتها عىلٰ   مع أنَّ 

الختالف املصالح باختالف األزمــان، كــام كــان  ،ختالف تكليفه مع تكاليفهما

ة اجلهــاد بالســيف، وتكليــف احلســن ة السكوت ومــرَّ تكليف أمري املؤمنني مرَّ 

ة ة الســكوت والتقيــَّ ئمــَّ الصلح، وتكليف احلسني اخلروج، وتكليــف بــاقي األ

  .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(

ا ا:  

َ مل حيرسـلِ    فهل تضيق قدرته عن ذلك؟ ره؟ظهِ من األعداء ويُ  ه اهللا تعاىلٰ ِم

  واجلواب:

مــا   وقد حفظ إمام الزمــان ومنعــه بكــلِّ   ،يشء  كلِّ   قادر عىلٰ   اهللا تعاىلٰ   أنَّ 

يفعلــه اهللا   جلاء فــال جيــب أنْ ب اجلرب واإلا ما يوجأمَّ   ،جلاءإليوجب اجلرب وا ال

رشط التكليــف القــدرة،  ألنَّ  ،جبــار، وإذا كان هناك تكليــف ال جيــوز اإلتعاىلٰ 

  جبار ترتفع.إلوبا

اا ا:  

 يف رسداب بجسمه احليــواين موجــوداً   يكون شخص حيٌّ   كيف يمكن أنْ 

  قوم بحوائجه؟ومن الذي يأتيه بطعامه ورشابه وي الناس وال يرونه؟ ىٰ ير

  واجلواب:

من  رَّ ـالشيعة تعتقد وجود املهدي يف رسداب بُس   أنَّ   ٰى ن يرهذا جهل ممَّ   أنَّ 

 

 ).٣٠٠ -  ٢٩٧/ ص ٢(ج   ٰى إعالم الورراجع:  )١(
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ذلك ال أصــل لــه وال يعتقــده ذو معرفــة مــن   الناس وال يرونه، فإنَّ   ٰى ير  ٰى رأ

النــاس ويرونــه  ٰى يف هذه الدنيا ير  ال الشيعة تعتقد بوجود املهدي حي� الشيعة، ب

ة عنه يف يف األحاديث السابقة املرويَّ  د رفع موالنا الصادق وال يعرفونه. وق

خوة يوسف تاجروه وبــايعوه وخــاطبوه وهــم إ  استبعاد ذلك بأنَّ   املهدي  

ته ما يكون اهللا يفعل بحجَّ   ة أنْ مَّ ر هذه األُ نكِ وما تُ «:  خوته فلم يعرفوه، قال  إ

 ٰى ال يعرفونــه حتــَّ طهم وهــم ُس يكون يسري يف أسواقهم ويطأ بُ   أنْ   ،فعل بيوسف

  .)١(»فهم نفسه كام أذن ليوسفعرِّ يُ  أنْ  يأذن اهللا 

مــن  ناً نَيف صــاحب هــذا األمــر ســُ  نَّ إ« :ويف روايــة عــن الصــادق 

ته من يوســف فالســرت، جعــل اهللا بينــه وبــني نَّا ُس وأمَّ «قال:    أنْ   إىلٰ   ،»...األنبياء

  .)٢(»اخللق حجابًا يرونه وال يعرفونه

من  رَّ ـالشيعة يعتقدون بوجود املهدي يف رسداب بُس   نَّ وقد نشأت شبهة أ

 كهم به وصالهتم فيه وزيارة املهدي من زيارهتم لذلك الرسداب وتربُّ   ٰى رأ

م ل بعضــهم علــيهم بــأهنَّ رداب، وتقوَّ ـم يقولون بوجوده يف السوا أهنَّ فيه، فتومهَّ 

 :رخون وينــادونـرداب ويصـباب الس  مجعة بالسالح واخليول إىلٰ   يأتون يف كلِّ 

 ،ع علــيهم تشــنيعًا عظــيامً شــنَّ ة، ثــمّ ذلك باحللَّ  نَّ إ  :خرج إلينا، وقالا  ،موالنا يا

  .)٣(السخف وسفاهة العقل ونسبهم إىلٰ 

الشيعة بالباطل، وهذا الذي  الهتم الكثرية عىلٰ وهذا ليس بعجيب من تقوُّ 

فــواه أخذه قائله مــن ام أه ومل نسمع به سامع من غريه، وإنَّ زعمه هذا القائل مل نرَ 

  ة.الرسداب بسامراء ال باحللَّ  هم أنَّ ه مل يفنَّ إ ٰى حتَّ  ،أو افرتاه من نفسه ،لنياملتقوِّ 
 

 )، فراجع.١٠٤و ٨٧ص مرَّ خترجيه يف ( )١(

 .)٤٦ ح /٣٣باب  / ٣٨١و ٣٨٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(

تارخيــه ، وابــن خلــدون يف )٤٦و  ٤٥  ص  /١  ج(  ةنَّة يف كتابــه منهــاج الســُّ بن تيميــَّ ا من هؤالء    )٣(

 فراجع.)؛ ١٩٩/ ص ١ (ج
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ه رسداب الدار التــي كهم به أنَّ وسبب زيارة الشيعة لذلك الرسداب وتربُّ 

وابنه  ،العسكري د اهلادي وابنه احلسن بن عيلٍّ بن حممّ  كان يسكنها اإلمامان عيلُّ 

فيــه  مام املهــدي ف بسكناهم له، وقد رويت لإلوترشَّ   م املهدي  اإلما

ة أهــل ويــت عــن أئمــَّ معجزة يأيت نقلها فيام نقلناه عن عبد الرمحن اجلــامي، ورُ 

ويت فلذلك يزورونه فيه بتلك الزيارة، ورُ  ،فيه زيارة للمهدي   البيت  

  فيه أدعيه وصلوات يفعلوهنا فيه.

ا ا:  

يف إمام غائب عن األبصار ال ينتفع به النــاس يف زمــان غيبتــه؟   ما الفائدة

وينصف املظلوم   ،ويرجعون إليه يف األحكام  ،لينتفع به الناس   َب ِص ام نُ واإلمام إنَّ 

  من الظامل.

  واجلواب:

تلخيص (يف  م عدم الفائدة يف وجوده مع غيبته، قال الشيخ سلِّ أّنا ال نُ 

جــرون نزوي ،مجيع شيعته والقائلني بإمامته -ته يف حال غيب -ينتفع به (  :)الشايف

فهو لطف هلم يف حال الغيبة كام يكون لطفًا يف حــال  ،بمكانه وهيبته عن القبائح

ــ ألنــَّ  ،وهم أيضًا منتفعون به من وجه آخر  ..،.الظهور  ،رعـه حيفــظ علــيهم الش

  .ٰى نتها )١()ه مل يكتم من الرشع ما مل يصل إليهمنون بأنَّ وبمكانه يتيقَّ 

وجوده لطف، (بقوله:  )رضوان اهللا عليهم(ذلك يشري بعض علامئنا    ىلٰ إو

  .)٢()افه لطف آخر، وغيبته منّوترصُّ 

ة مــن ة والدنيويَّ ينيَّ ف يف مصالح العباد الدِّ ه ال يترصَّ ومن أين لنا اجلزم بأنَّ 

ه يف حــال غيبتــه كالشــمس يســرتها وقد جاء يف األخبار أنَّ   ؟!حيث ال يعرفونه
 

 ).١٠٨/ ص ١(ج تلخيص الشايف   )١(

 ).٣٨٨(ص كشف املراد راجع:  )٢(
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للشمس املستورة بالسحاب منافع وفوائــد يف الكــون،   أي فكام أنَّ   ،)١(السحاب

خفــي علينــا   فكذلك لصاحب الزمان مع استتاره فوائد ومنافع يف الكــون وإنْ 

  التفصيل. ها ومل نعلمها عىلٰ أو جلُّ بعضها 

 ألنَّ  ،ب ألجلها ال تكون حاصلة، وهذا ال يرضُّ صِّ نعم مجيع الفوائد التي نُ 

هم العباد بإخافتهم له التي أوجبت استتاره، بل لو فرض حمــاالً   السبب يف ذلك

كــان ســبب   عدم الفائدة يف وجوده حال استتاره مل يكن يف ذلــك قــبح بعــد أنْ 

  استتاره من خوف الظاملني.

دا ا:  

يسترت للخوف من الناس بحيث ال يصل إليــه أحــد وتفــوهتم   إذا جاز أنْ 

ة الرعيــَّ  إذا علــم اهللا أنَّ  ىٰ يموت حتَّ  معدوماً، أو أنْ يكون  منافع وجوده، جاز أنْ 

إذا علم مــنهم التمكــني   ىٰ حه االستتار حتَّ يبـي  نه أوجده أو أحياه كام جاز أنْ كِّ ُمت 

  أظهره.

  واجلواب:

 وال سبيل إىلٰ  ،فهذا أمر غري معلوم   ،ه ال يصل إليه أحدا ال نقطع أنَّ نّ أ  :الً أوَّ 

ة . ولكــن وردت أخبــار دالــَّ )٢()ٰى عالم الورإ(يف  هكذا ذكر الطربيس  ،القطع به

عملنا هبا  ، فإنْ ٰى ، أي يف الغيبة الكربٰى مكان الرؤية بعد الغيبة الصغرإعدم    عىلٰ 

املراد نفي الرؤية بحيث يعلمه بعينــه   هلا بأنَّ فال مساغ هلذا اجلواب، وبعضهم أوَّ 

  .)٣(ام يأيتأو بغري ذلك من الوجوه ك ،ه هو هو حال رؤيتهويقطع بأنَّ 
 

م يستضـيئون بنـوره وينتفعـون بواليتـه يف ة إهنـَّ والذي بعثني بالنبوَّ   : «... قال  عن رسول اهللا    )١(

وإنْ   . )٣/ح  ٢٣/باب  ٢٨٣: ص  ين كامل الدِّ (  لها سحاب...»جتلَّ   غيبته كانتفاع الناس بالشمس 

 ).٣٠٠/ ص ٢(ج   ٰى إعالم الور )٢(

 )، فانتظر.١٧٥و ١٣١يأيت يف (ص  )٣(
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ة التي ة والنقليَّ ة القاطعة العقليَّ لألدلَّ  ،يكون معدوماً   ه ال جيوز أنْ أنَّ   وثانياً:

 ينصب للناس إماماً  أنْ  اهللا تعاىلٰ  العرص من إمام، فعىلٰ  عدم جواز خلوِّ   ت عىلٰ دلَّ 

نتفاع به بسبب منهم مل يقدح ذلــك يف ة وينقطع العذر، فإذا فاهتم االبه احلجَّ   تتمُّ 

يِّب شخصه منهم كان فوات خيف فغُ ه إذا أُ بل تكون الزمة هلم، ألنَّ   ،ةمتام احلجَّ 

 واملؤاخــذة عليــه، وال جيــوز أنْ  فيلــزمهم اللــوم والــذمُّ  ،املصلحة منسوبًا إليهم

احلجــة  ألنَّ  ،ه لو نصــبه هلــم ألخــافوه أو قتلــوهأنَّ   مَ لِ ينصب هلم إمامًا ولو عَ  ال

ة فيام فات من مصالح العباد الزمة له ل تكون احلجَّ بدون نصبه، ب  عليهم ال تتمُّ 

 )١(بواســبِّ يُ  نْ أوال جيوز    ،ما فاهتم من املصالح يكون منسوبًا إليه تعاىلٰ   ، ألنَّ تعاىلٰ 

 ِهللاِ  و  فعالً هللا تعاىلٰ 
ُ
ة

َ
الِغ

ْ
 ا�

ُ
ة ُج�

ْ
 ، هذا مع قطع النظر عن أنَّ ]١٤٩[األنعام:    ا�

وهــي مــا أرشنــا إليهــا يف  ،ت يف حال عدمــهيف وجوده يف حال غيبته منافع ليس

  جواب الشبهة اخلامسة.

ا ا:  

وهو انتشار   ،ظهوره  لوجود الداعي إىلٰ   ،يظهر  لو كان موجودًا لوجب أنْ 

ين، وتعطيل األحكام واحلدود، وشيوع الظلم واجلور، وهو الفساد، وضعف الدِّ 

  لًام وجورًا.ت ظئَ لِ كام مُ  قسطاً وعدالً ام يظهر ليمألها إنَّ 

  واجلواب:

،  بــأمر اهللا تعــاىلٰ فظهــوره ال يكــون إالَّ  إذا كانــت غيبتــه بــأمر اهللا تعــاىلٰ 

ــ  ،ة التي توجب ظهورهنحيط بالعلَّ   نقدر أنْ  وال ي أمــر ـوال باحلكمة التي تقتض

قول من  م الغيوب، فعىلٰ  عالَّ لع عليه إالَّ ذلك ال يطَّ  له بالظهور، فإنَّ   الباري تعاىلٰ 

غراض فاألمر واضح، إذ ليس ل بالعلل واألعلَّ ال تُ  أفعال الباري تعاىلٰ   نَّ إ  :يقول

 

 .)ينسبوا (كذا، والصحيح:   )١(
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أفعاله  صحابنا بأنَّ أقول  وعىلٰ  .ة ظهورهنسأل عن عدم ظهوره وال عن علَّ  لنا أنْ 

وأمرها موكول  ،العلل ال يمكننا اإلحاطة بتلك ،لة بالعلل واألغراضمعلَّ   تعاىلٰ 

  .إليه تعاىلٰ 

ه  عن أمر ربِّ معصوم ال يصدر إالَّ  ابن نبيٍّ  نبيٌّ وهو  وقد كان يوسف 

ذهــب  ٰى عد وهو حزين عليه حتَّ مسافة غري كثرية البُ   بينه وبني أبيه يعقوب  

يف ذلــك،   أذن له اهللا تعاىلٰ   ٰى ه بمكانه، فلم يفعل حتَّ ِرب ُخي   أنْ   برصه وهو قادر عىلٰ 

 عــن أمــر اهللا الَّ إمع تلك احلالة التــي وصــفناها  بيه أ عالم ومل يكن تركه إل

  .حلكمة اقتضت ذلك تعاىلٰ 

ربعني من عمره أ بعد الَّ إة بالنبوَّ  دًا مل يبعث حممّ   اهللا تعاىلٰ   وهذا كام أنَّ 

 مَ ـلــِ   :يقول  حد أنْ وليس أل  ،حلادوثان واإلمع انتشار الكفر والفساد وعبادة األ

ذلــك  لبعثــه، ألنَّ  يـربعني ومل يبعثه قبل ذلك مع وجود املقتضاأل ر بعثته إىلٰ أخَّ 

  .لع عليه وال يعلم حكمته غريهمعارضة للحكيم فيام ال يطَّ 

ر ؤِخ يــُ  خلقه مع وجود الظلــم جــاز أنْ  ر اهللا تعاىلٰ ؤخِّ يُ   ه إذا جاز أنْ مع أنَّ 

  .ظهوره مع وجوده

ومل حيــن بعــُد ذلــك  ،متتلئ ظلــًام وجــوراً  ٰى ه ال يظهر حتَّ الوارد أنَّ   أنَّ   عىلٰ 

  الزمان.

ا ا:  

َم   ،إذا كان اخلوف هو املانع له عن الظهور وكــان خيــاف مــن أعدائــه فلــِ

  ما ال يعلمون؟ يظهر لشيعته وأوليائه يرشدهم إىلٰ  ال

  واجلواب:

فــال يمكــن  ،وجــوده وعصــمته  ة القاطعــة عــىلٰ ه بعد ما قامــت األدلــَّ أنَّ 
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 عن الَّ إال يصدر ه ا نعلم أنَّ ألنّ  ؟يفعل كذاومل  فعل كذا مَ ـلِ  :عرتاض والسؤالاال

  .د لهدِّ ه، وال يتجاوز ما ُح أمر ربِّ 

  :جيب عن ذلك بوجوهوقد أُ 

سبب عدم ظهوره ألوليائه اخلوف من انتشار خــربه وظهــور   أنَّ أحدها:  

  ذاعة من يظهر هلم. إأمره ب

غيبته عن أعدائه للخوف منهم، وعن أوليائه للخوف علــيهم،   أنَّ   ثانيها:

  لبوا به.ذا ظهر هلم ذاع خربه وطوفإ

  قال: ،ل عليه املرتٰىض وهو الذي عوَّ  ثالثها:

 ،اب عنــّ هــذا أمــر مغيــَّ   ه ال يظهر جلميع أوليائــه، فــإنَّ ال نقطع أنَّ   :الً أوَّ (

   حال نفسه.ا إالَّ منّ يعرف كلٌّ  وال

ز شخصه باملعجز الــذي يظهــر ميَّ ام يُ ه إنَّ نَّ إ :ة غيبته عنهمنقول يف علَّ   :ثانياً 

مــن مل يظهــر لــه مــن   يكون كلُّ   ه تدخل يف ذلك، فال يمتنع أنْ بَ والشُّ   ،يديه  عىلٰ 

 يف النظر يف معجزه وحلق هبــذا ظهر له قرصَّ   ٰى ه متأوليائه هو املعلوم من حاله أنَّ 

  .)١()التقصري بمن خياف منه من األعداء

 ٰى األخبار قد جاءت بظهوره ألوليائه وثقاته يف الغيبــة الصــغر  إنَّ   أقول:

 ة عــىلٰ م بعض األخبار الدالــَّ ا بعدها فقد تقدَّ أمَّ   .)٢(عني سنة كام مرَّ ة أربع وسبمدَّ 

عي ذلك، وسواء قلنا بذلك أو قلنــا بإمكــان عدم إمكان رؤيته وتكذيب من يدَّ 

رادة إبعض الوجــوه مثــل  العدم عىلٰ  عىلٰ  ومحلنا ما يدلُّ   ٰى الرؤية يف الغيبة الكرب

ســبب عــدم   نَّ إنقــول:    يمكــن أنْ   ،نفي الرؤية التي يعرفه فيها بعينه وشخصــه

  واهللا أعلم. ،مةظهوره ألوليائه هو بعض الوجوه املتقدِّ 
 

 ).٦٦و ٦٥ (صاملقنع يف الغيبة  : راجع )١(

 وسفرائه)، فراجع.  ) حتت عنوان: (يف غيبة املهدي ٢٩مرَّ يف (ص  )٢(
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ا ا:  

حــتم قلــتم بســقوطها رصَّ   اجلناة يف حال الغيبــة إنْ   احلدود التي جتب عىلٰ 

  الذي يقيمها واإلمام مسترت غائب؟كانت ثابتة فمن  بنسخ الرشيعة، وإنْ 

  واجلواب:

يها وغري ساقطة، واإلثــم يف تفويــت إقامتهــا مستحقِّ   ة عىلٰ احلدود ثابت  أنَّ 

الغيبة، فحاهلا يف زمن الغيبة عندنا حاهلا يف   مام املحوجني له إىلٰ املخيفني لإل  عىلٰ 

فام أجبــتم بــه فهــو  ،ختيار اإلمام عندكماوالعقد من    ن أهل احللِّ زمن عدم متكُّ 

  .جوابنا

ة وعدم بل جتري يف حال وجود األئمَّ   بهة ال ختتص بحال الغيبة،الشُّ  نَّ إ  ثمّ 

  نهم، واجلواب يف احلالني واحد.متكُّ 

  :ا اة

ل إليه فقد جعلتم النــاس يف وَص ك وال يُ درَ مع غيبته ال يُ   احلقَّ   نَّ إ  :قلتم  إنْ 

ة املنصــوبة عليــه فقــد ك من جهة األدلــَّ درَ وإن قلتم: يُ   ،حرية وضاللة مع الغيبة

  ة، وهذا خالف مذهبكم.ن اإلمام هبذه األدلَّ حتم باالستغناء عرصَّ 

  واجلواب:

ر وجــود ؤثِّ وال يــُ  ،ك بالعقلدرَ فالعقيل يُ  .وسمعي ،عقيل  :قسامن  احلقَّ   إنَّ 

وأقــوال   منصوصة من أقــوال النبــيِّ  ةوالسمعي عليه أدلَّ   .اإلمام وال فقده

  .ة الصادقني األئمَّ 

  حال: كلِّ  عرص وعىلٰ  اإلمام ثابتة يف كلِّ  ولكن احلاجة مع ذلك إىلٰ 

نصــاف والعــدل لنا يف فعل الواجب العقــيل مــن اإل  )*(لكونه لطفاً   الً:أوَّ 

  ا ال يقوم غريه مقامه فيه.وهذا ممَّ  ،واجتناب الظلم والبغي
 

 اإلجبار. حدِّ  د عن املعصية بحيث ال يصل إىلٰ بعِّ الطاعة ويُ  ب إىلٰ قرِّ اللطف ما يُ ) *(
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 )عليه وعليهم الصالة والسالم (ة واألئمَّ  النقل الوارد عن النبيِّ   أنَّ   وثانياً:

ة فيحتاج ن ليس نقله حجَّ د ممَّ وَج أو اشتباهًا، أو يُ   داً يرتكه الناقلون تعمُّ   جيوز أنْ 

  . احلقَّ بنيِّ يُ اإلمام ل إىلٰ 

  :ا اد ة

املهدي   ، وأنتم زعمتم أنَّ بعد رسول اهللا    ه ال نبيَّ أنَّ   اإلمجاع قائم عىلٰ 

ين، ويــأمر هبــدم ه يف الدِّ ويقتل من بلغ العرشين ومل يتفقَّ  ،إذا ظهر ال يقبل اجلزية

شباه ذلــك. وهــذا أنة، واملساجد واملشاهد، وحيكم بحكم داود وال يسأل عن بيِّ 

  ا.اسمهظوا بمل تتلفَّ  ة وإنْ النبوَّ  ىٰ نسخ للرشيعة، فقد أثبتم معن

  قال: ،)ىٰ عالم الورإ(ما ذكره الطربيس يف  واجلواب

ويقتــل مــن بلــغ  ،ه ال يقبل اجلزيــةنَّ أنه السؤال من إّنا ال نعرف ما تضمَّ (

  ورد بذلك خرب فهو غري مقطوع به. كان ه، فإنْ رشين ومل يتفقَّ الع

 ني عــىلٰ بام بُ   خيتصَّ   نْ أوجيوز  ،  )١(]فام سمعناه[ا هدم املساجد واملشاهد  أمَّ 

ومنه [ ، وهذا مرشوع قد فعله النبيُّ   ،خالف ما أمر به  وعىلٰ   ،اهللا  ٰى غري تقو

  .]مسجد الرضار

 نْ إو ،غري مقطوع به  فهذا أيضاً   ،نةا حكمه بحكم داود ال يسأل عن بيِّ وأمَّ 

ــ ه حيكم بعلنَّ أفتأويله    صحَّ  حيكــم بعلمــه   نْ أمــام واحلــاكم  ولإل  ،ه فــيام يعلمــهم

  .نةيسأل البيِّ  وال

 صــحَّ  نــة لــوما ذكروه من عدم قبــول اجلزيــة وعــدم ســؤال البيِّ   نَّ أ  عىلٰ 

ا إذا مــَّ أ ،ر دليلــه عــن احلكــم املنســوخالنســخ هــو مــا تــأخَّ   نَّ أل  ،مل يكن نسخاً 

ــطحب الــدليالن فــال يكــون  ــر وأاص ــدمها ناســخًا لآلخ ــه  نْ إح يف خالف

 

 .؛ وكذلك املورد التايليف املصدرما بني املعقوفتني ال يوجد  )١(
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ال  وقــت كــذا ثــمّ   الزمــوا الســبت إىلٰ (  :ه لــو قــالنَّ أ  فقنا عىلٰ ولذلك اتَّ   ،احلكم

  .)١()مل يكن نسخاً  )تلزموه

ســناده عــن إب  )ةنَّرشح الســُّ (احلسني بن مسعود يف    ٰى رو(  ):البحار(ويف  

 امً كــَ ل فيكم ابن مريم َح نزي  نْ أ  والذي نفيس بيده ليوشكنَّ «  :ه قالنَّ أ    النبيِّ 

ال يقبله  ٰى فيفيض املال حتَّ  ،ويضع اجلزية ،يرنزويقتل اخل  ،يكرس الصليب  ،عدالً 

  .)»أحد

برشع  )٢(وحيكم ،ةرانيَّ ـبطال النصإيريد    »ر الصليبـيكس«:  قوله(  :قال  ثمّ 

 :وقولــه ..،.باحــة قتلــهإكلــه وحتريم اقتنائــه وأ  )يرنزقتل اخل(  ٰى ومعن  .اإلسالم 

 ٰى فقد رو ،اإلسالم  وحيملهم عىلٰ  ،معناه يضعها عن أهل الكتاب  »يضع اجلزية«

ها لك يف زمانه امللل كلُّ هيو« :)٣(][ ٰى يف نزول عيس  بو هريرة عن النبيِّ أ

 صــّيل فيُ   يتوّىفٰ   ثمّ   ،ربعني سنةأفيمكث يف األرض    ،الّج وهيلك الد  ، اإلسالم الَّ إ

 نال يوجــد حمتــاج ممــَّ   ٰى املال يكثر حتــَّ   نَّ أاجلزية    ٰى معن  :وقيل  .»سلمونعليه امل

  .)٤(»حدأال يقبله  ٰى فيفيض املال حتَّ « :يدل عليه قوله ،ع فيهم اجلزيةوَض يُ 

نتم أكيف « :قال رسول اهللا   :سناده عن أيب هريرةإالبخاري ب  ٰى ورو

 ،تهصحَّ  فق عىلٰ حديث متَّ   وهذا  ،)٦(»وإمامكم منكم  )٥(]فيكم[إذا نزل ابن مريم  

  ...ٰى نتها
 

 .)٣١١و  ٣١٠/ ص ٢(ج   ٰى م الورإعالراجع:  )١(

نَّة: (احلكم). )٢(  يف رشح السُّ

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

نَّة (ج  )٤(  ).٤٢٧٥/ ح ٨١و ٨٠/ ص ١٥رشح السُّ

 .صحيح البخاريمن  ما بني املعقوفتني )٥(

 ).١٤٣/ ص ٤صحيح البخاري (ج  )٦(



بُهات التي ورد  ١٣٥ ...........................................  ت يف أمر املهدي يف دفع الشُّ

  .ر يف ذلكَخ خبارًا أُ أوقد أورد هو وغريه  :)١(]يف البخاري[قال 

بــل   ،بنــا  ال ختــتصُّ   مور املنقولة مــن ســري القــائم  هذه األُ   نَّ أفظهر  

فام  ،منكم إمامكم نَّ ألكن قد رووا  ، ٰى عيس  إىلٰ   )٢(أوردها خمالفونا ونسبوها

  .ٰى نتها )٣()والشبهة مشرتكة بينهم وبيننا ،ناكان جواهبم فهو جواب

 أو يمكن أنْ  ،ه يف أمر املهديبَ فهذا جواب ما أورده علينا خمالفونا من الشُّ 

  يورد هلم.

 *   *   *  

 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 صدر: (بل أوردها املخالفون أيضًا ونسبوه).يف امل )٢(

 ).١٩٣/ ح  ٣٨٦ - ٣٨٤/ ص ٥٢(ج بحار األنوار   )٣(





  

  

  

  د اي   ذ  ل

ا ووا ا ء أ   

  :وهم كثريون نذكر منهم مجاعة

] ّ ل ا ا ط[:  

د بن أيب احلسـن القـريش  د بن طلحة بن حممّ ين حممّ بو سامل كامل الدِّ أ  : لاألوَّ 

وهذا الرجـل    ، )مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول(يف كتابه  الشافعي ييبالنص 

بكر أمحـد   ين أبوفذكره تقي الدِّ  ، مجيل ة وذكروه بكلِّ نَّعليه علامء أهل السُّ   ٰى ثن أقد  

طبقـات فقهـاء  (يد املعـروف بـابن مجاعـة الدمشـقي األسـدي يف بن قايض شـه ا

  ، مـنيحـد الصـدور والرؤسـاء املعظَّ أه كـان  نَّ (إ : وقال ، عنه َل قِ ما نُ  عىلٰ  )ةالشافعيَّ 

بارعـًا عارفـًا باملـذهب    وكـان فقيهـاً   ، ه وشارك يف العلـوموتفقَّ  )، ٥٨٢(سنة  دَ لِ وُ 

 . )١(الخ  ...)م وسمع احلديثدَّ وساد وتق  ِك لْ ملُ ل عن اترسَّ   ، صول واخلالفواُأل 

يف  )مرآة اجلنان(يف سعد اليمني املعروف باليافعي  أبو عبد اهللا بن  أومدحه  

  .)٢(كي عنهفيام ُح  )٦٥٠(ة حوادث سن

حد العلامء أه نَّ إ :عنه َل قِ ار بن إبراهيم العكي الشافعي فيام نُ وقال عبد الغفّ 

  .)٣(املشهورين
 

 ).١٥٤/ ص ٢طبقات فقهاء الشافعيَّة (ج  )١(

 )، ذكره يف حوادث سنة ستّامئة واثنتني ومخسني.٩٩/ ص ٤(ج مرآة اجلنان  )٢(

 .)خمطوط(الب  عجالة الراكب وبلغة الط)، عن ١٩٣/ ص ٩نفحات األزهار (ج  )٣(
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األسنوي  ن عبد الرحيم بن حسن بن عيلٍّ يوذكره وبالغ يف مدحه مجال الدِّ 

  .)١(كي عنهما ُح  عىلٰ  )ةطبقات الشافعيَّ ( الشافعي يف

وكونه من تأليفه  ،فهو كتاب مشهور معروف  )مطالب السؤول(ا كتابه  مَّ أ

 )ةنَّمنهــاج الســُّ (ه له يف كتابه  ة اعرتف بأنَّ بن تيميَّ ا  نَّ إ  ٰى حتَّ   ،مشهور معلوم أيضاً 

  .)٢(نكاره مجلة من األحاديث املستفيضةإمع  ،كي عنهما ُح  عىلٰ 

د بـن احلسـن  حممّ  اسمالباب الثاين عرش يف أيب الق( : قال يف الكتاب املذكور

الكاظم بن جعفر    ٰى الرضا بن موس  د القانع بن عيلٍّ ل بن حممّ املتوكِّ  اخلالص بن عيلٍّ 

  ٰى ـاملرتضـ عيلٍّ  زين العابدين بن احلسني الزكي بن د الباقر بن عيلٍّ الصادق بن حممّ 

  علـيهم السـالم(ة اخللف الصالح املنتظـر أمري املؤمنني بن أيب طالب املهدي احلجَّ 

يف ثالث وعرشين    ٰى من رأ  رَّ ـا مولده فبُس مَّ فأ(:  قال  نْ أ  إىلٰ   ، )... )  ورمحة اهللا وبركاته

آخر   إىلٰ  ... فأبوه احلسن اخلالص ، ا م� وأُ  أباً ا نسبه مَّ أو  . للهجرة )٢٥٨(رمضان سنة 

 . )وقيل غري ذلك   ، حكيمة  : وقيل  ، صقيل  : ٰى سمّ ولد تُ   مُّ أُ ه  مُّ أُ و   ، مما تقدَّ 

 

بعــد : )١٠٠و ٩٩(هــامش ص  يف كتابه الربهان عٰىل وجــود صــاحب الزمــان  قال املصنِّف   )١(

م طبعه عثرنا عىلٰ  ين السبكي   كتابة ما تقدَّ ين عبد الوّهاب بن تقي الدِّ كالم لشيخ اإلسالم تاج الدِّ

حمّمد بن طلحة الشــافعي  ) املطبوعة بمرص يف اجلزء اخلامس يف حقِّ يف (طبقات الشافعيَّة الكربٰى 

م ذكره، فأثبتناه هنا مضافًا إىلٰ  ه من كالم العلامء تتميًام للفائدة. املتقدِّ م يف حقِّ  ما تقدَّ

ين أبو سامل القريشـي العــدوي    قال ما لفظه: (حمّمد بن طلحة بن حمّمد بن احلسن الشيخ كامل الدِّ

َد ســنة ( ه وبــرع يف املــذهب، وســمع ٥٨٢النصيبي مصنِّف كتاب العقد الفريــد، ُولــِ هـــ)، تفقــَّ

ث بحلــب ودمشــق، وروٰى  ة، وحــدَّ عنــه  احلديث بنيسابور من املويَّد الطويس وزينــب الشــعريَّ

ين بن العديم، وكان من صدور النــاس، ويل الــوزارة بدمشــق يــومني  احلافظ الدمياطي وجمد الدِّ

د، وُتو ّيف ابــن طلحــة يف ســابع رجــب وتركها وخرج عامَّ يملك من ملبوس ومملوك وغريه وتزهَّ

 هـ)) (انتهت الطبقات). (املؤلِّف).٦٥٢سنة (

 ).١٠٧٦/ الرقم  ٦٣/ ص ٨(ج ة طبقات الشافعيَّ راجع:  

 .)٢٥٧ ص /٨النبويَّة (ج ة نَّمنهاج السُّ  )٢(
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الرتمــذي ويب داود أخبــار واردة يف املهــدي مــن طريــق أة ورد عــدَّ أ ثــمّ 

جــاب أعرتاضــات واة اعــرتض بعــدَّ  ثمّ   ،وي ومسلم والبخاري والثعلبيغوالب

   .)١(عنها

 )،وجــود صــاحب الزمــان  الربهــان عــىلٰ (صها يف كتابنا  وقد ذكرنا ملخَّ 

  .)٢(رادهاأن فلريجع إليها م

]ا   ّ ا[:  

يف كتابيــه  د الكنجي الشــافعيد بن يوسف بن حممّ أبو عبد اهللا حممّ   :الثاين

 كفاية الطالب يف مناقب أمري املــؤمنني عــيلِّ (و )خبار صاحب الزمانأالبيان يف  (

  .)بن أيب طالبا

  .)٣(المام احلافظإب )ةالفصول املهمَّ (اغ املالكي يف صبّ بن الاعنه  عربِّ ويُ 

يف رشح صــحيح فــتح البــاري  (ســقالين يف  عبن حجر الابروايته    واحتجَّ 

  .)٤(عنه َل قِ ما نُ  عىلٰ  )البخاري

خبار أالبيان يف ( :فقال )كشف الظنون(فذكره صاحب    )البيان(ا كتابه  مَّ أ

ســنة  وســف الكنجــي املتــوّىفٰ د بــن ييب عبــد اهللا حممــّ أصاحب الزمان للشــيخ  

  .)٥(اهـ)) ٦٥٨(

فــه مؤلِّ   نَّ إ  :وقــال  )ةكشف الغمَّ (ربيل يف  اإل  ٰى بن عيس  ورده بتاممه عيلُّ أو

ر ـد بن نصين حممّ الصاحب السعيد تاج الدِّ  إىلٰ  )كفاية الطالب(كتاب ومحله هو 

 

 ).٤٨٨ - ٤٧٩(ص مطالب السؤول  )١(

 ).١٠٣ - ١٠٠وجود صاحب الزمان (ص  الربهان عىلٰ  )٢(

 ).٥٩٠/ ص ١(ج ة الفصول املهمَّ  )٣(

 ).٤٢كشف األستار (ص  )٤(

 ).٢٦٣/ ص ١(ج كشف الظنون   )٥(
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ني فقرأنــا الكتــاب  ،)اهللا عهده صوب العهاد  ٰى سق(بن الصاليا العلوي احلسيني  ا

ــ مصنِّ  عىلٰ  ر مجــادي ـفهام املذكور يف جملسني آخرمها يــوم اخلمــيس ســادس عش

  .)١(ربلإب )٨٦٤(اآلخرة سنة 

أربعة وعرشون منها يف  ،رين باباً ـمخسة وعش يشتمل عىلٰ   )كتاب البيان(و

وقــد  ،ةنَّحوال صاحب الزمان من طريــق أهــل الســُّ أحاديث يف  أة  باب عدَّ   كلِّ 

ــ (و ،جلس اخلامسوردناها بتاممها يف املأ رون يف الداللــة ـالباب اخلامس والعش

يف بقائه بدليل بقــاء امتناع  ه النَّ أو ،اآلن غيبته إىلٰ   ا منذا باقي� كون املهدي حي�   عىلٰ 

بلــيس اللعــني مــن إال والدّج   )٢([بقاء]و  ،ولياء اهللاألياس من  إواخلرض و  ٰى عيس

  .)٣(آخر ما ذكره إىلٰ  )...عداء اهللاأ

األبــواب كي عنه يف الباب الثامن من  ما ُح   عىلٰ   )اية الطالبكف(وقال يف  

ووفاتــه  امللحقة بأبواب الفضائل بعد ذكر تاريخ والدة احلسن العســكري 

  .)٤(ابنه هو اإلمام املنتظر نَّ أ

]غ اّا ا ّ  [:  

ة يف ل املهمَّ الفصو(يف  اغ املالكيبن الصبّ اد بن حممّ  ين عيلُّ نور الدَّ   :الثالث

ين فعــن شــمس الــدِّ   ،وصف مجيل  وقد ذكروه يف الرتاجم بكلِّ   )،ةمعرفة األئمَّ 

ه نــَّ أبن حجر العسقالين  اد بن عبد الرمحن السخاوي املرصي تلميذ احلافظ  حممّ 

د بــن بــن حممــّ  عيلُّ ( :)حوال أهل القرن التاسعأمع يف  الضوء الّال (قال يف كتابه  
 

 ).٢٧٦/ ص ٣(ج ة كشف الغمَّ  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 ).٢٩٠/ ص ٣(ج ة كشف الغمَّ  )٣(

 ).٤٥٨(ص كفاية الطالب  )٤(



نَّة  يف ذكر من قال بوجود املهدي   ١٤١ .......................  ووافق الشيعة من علامء أهل السُّ

ف عــرَ ويُ  ،ي املــالكيصل املكــّ ي األالغزّ   )١(سفايتين األمحد بن عبد اهللا نور الدِّ أ

 ،ونشأ هبــا ،ةبمكَّ   )٧٨٤(ة سنة  ل من ذي احلجَّ وَ يف العرش األُ   دَ لِ وُ   ،اغبن الصبّ اب

ريف عبد ـالش  وعرضهام عىلٰ   ،بن مالكاة  لفيَّ أفحفظ القرآن والرسالة يف الفقه و

  .معه مجاعة وعدَّ  ...))٢(الرمحن الفاريس

والنحو عــن اجلــالل عبــد   ،هلموَّ أخذ الفقه عن  أو  ،جازوا لهأو(  :قال  ثمّ 

ولــه   ،...ات الــرازياملراغــي سداســيّ   )٣(املــزين  عــىلٰ وسمع    ،املرشديالواحد  

 )٤( فيمن ســفهَرب والعِ  ،ثنا عرشاة وهم ة ملعرفة األئمَّ الفصول املهمَّ   :فات منهامؤلَّ 

 ،]وثامنامئــة[ومخســني    ذي القعدة سنة مخس  )٥(]سابع[جاز يل ومات يف  أ  ،النظر

  .)٦()انايّ إساحمه اهللا و ،باملعالة نَ فِ ودُ 

 لآذخرية امل(ًام يف ه ذكره معظِّ نَّ أمحد بن عبد القادر العجييل الشافعي  أوعن  

  .)٧()ٰى يف مسألة اخلنث

 :مثـل ،م نقلوا عن كتابه املـذكور معتمـدين عليـههنَّ أ عالم  أل وعن مجاعة من ا

 ،)الرياض الزاهـرة(ة يف كتابه  املدين الشافعي من النقشبنديَّ د املطريي  عبد اهللا بن حممّ 

احللبـي  ين عـيلٌّ وبرهـان الـدِّ  ،)جـواهر العقـدين(السـمهودي يف   ين عـيلٌّ ونور الدِّ 

 .)٨(وغريهم  )املجالس زينة (وعبد الرمحن الصفوري يف  ،الشافعي يف سريته املعروفة

 

 يف املصدر: (األسفاقيس). )١(

 يف املصدر: (الفايس). )٢(

 : (الزين).يف املصدر )٣(

 يف املصدر: (شفه). )٤(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٥(

 ).٩٥٨/ الرقم  ٢٨٣/ ص ٥(ج  الضوء الالمع للسخاوي )٦(

 ).٢١٩و ٢١٨/ ص ١٩(ج نفحات األزهار انظر:   )٧(

 ).٤٤راجع: كشف األستار (ص  )٨(
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ة احلجــَّ  اسميب القأ ذكر يف :الفصل الثاين عرش(  ):ةالفصول املهمَّ (قال يف  

وتاريخ   ،رـوهو اإلمام الثاين عش  ،د احلسن اخلالصبن أيب حممّ االصالح  اخللف  

وذكــر   ،ة قيام دولتهخباره وغيبته ومدَّ أوذكر طرف من    ،ودالئل إمامته  ،والدته

  ).صل بها يتَّ وغري ذلك ممَّ  ،لقبه وكنيته

ليلــة  ٰى من رأ بُرسَّ  دَ لِ ه وُ نَّ أذكر  ثمّ  ،يف ذلك ةخبار الواردذكر بعض األ  ثمّ 

  .من اهلجرة )٢٥٥(النصف من شعبان سنة 

ة بن احلسن اخلالص د احلجَّ حممّ  اسمبو القأفهو    ،ام� أُ و  باً أا نسبه  مَّ أو(  :قال

ــ   د اجلواد بن عيلٍّ اهلادي بن حممّ   بن عيلٍّ ا الكــاظم بــن جعفــر   ٰى الرضا بــن موس

بــن أيب  بدين بن احلسني الشهيد بن عيلِّ زين العا د الباقر بن عيلٍّ الصادق بن حممّ 

ا غــري اســمه :وقيــل ،ةمــَ أَ نرجس خــري  :ولد يقال هلا مُّ ه فأُ مُّ ا أُ مَّ وأ  .  طالب

  ).ذلك

ا وهذا طرف يسري ممــَّ (  :قال  ثمّ   ،من اهلجرة  )٢٧٦(ه غاب سنة  نَّ أذكر    ثمّ 

ــ   ة عىلٰ جاءت به النصوص عليه الدالَّ   ،ةقــاة الثر عــن األئمــَّ ـاإلمــام الثــاين عش

صــحاب احلــديث يف أهنــا وقــد دوَّ   ،خبار شهريةواأل  ،والروايات يف ذلك كثرية

  ).بهم واعتنوا بجمعها ومل يرتكوا منها شيئاً تُ كُ 

د بــن يوســف الكنجــي نقل عــن حممــّ  ثمّ  ،خبارذكر مجلة من تلك األ  ثمّ 

ــ  خبــار أالبيــان يف (رين مــن كتــاب ـالشافعي ما ذكره يف الباب اخلــامس والعش

  .)١(م نقلهوقد تقدَّ  )مانصاحب الز

 :مــا لفظــه يف ذيــل ترمجــة والــده  أيضــاً  )ةالفصول املهمــَّ (وقال يف  

 ،املنتظر لدولة احلــقِّ ة القائم  بنه احلجَّ امن الولد    د احلسن  بو حممّ أف  وخلَّ (

 

 ).١١٢٢ - ١٠٩٥/ ص ٢(ج ة الفصول املهمَّ  )١(
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يطلبه من  نْ أمره لصعوبة الوقت وخوف السلطان أمولده وسرت  ٰى خفأوكان قد 

  .)١()يهمالشيعة وحبسهم والقبض عل

  :] ا ازي[

ابــن  )* (زغيلر يوســف بــن قــُ ين أبو املظفَّ الفقيه الواعظ شمس الدِّ   :الرابع

ة يف مَّ األُ  تذكرة خواصِّ (يف   اهللا البغدادي احلنفي املعروف بسبط ابن اجلوزي  عبد

يب الفــرج عبــد الــرمحن أين بن بنت العامل الواعظ مجال الدِّ اه نَّ أل  )،ةمعرفة األئمَّ 

  .تيمي البكري البغدادي احلنبيل املعروف بابن اجلوزيال

 :ه املــذكورحــوال جــدِّ أه قــال يف أثنــاء ترمجــة نــَّ أ )**(كــانعــن ابــن خلِّ 

ــدِّ ( ــمس ال ــبطه ش ــان س ــَّ أين وك ــو املظف ــزاغيلب ــن ق ــف ب ــواعظ  )٢(ر يوس ال

وقبــول عنــد   ،ولــه صــيت وســمعة يف جمــالس وعظــه  ،املشهور حنفي املذهب

ه وتارخيــًا كبــريًا رأيتــه بخطــِّ   ،ف تفســري القــرآن الكــريموصنَّ  ،امللوك وغريهم

 ليلــة الثالثــاء احلــادي وّيف وتــُ  ،)مــرآة الزمــان(ه ســّام دًا يف أربعــني جملــَّ 

ــ  ــن ذي ـوالعش ــَّ رين م ــنة احلج ــيون ودُ  )٦٥٤(ة س ــل قاس ــق بجب ــِ بدمش  نَ ف

 ،ين بــن هبــريةالــوزير عــون الــدِّ  )٣(تيــقفبــوه  أوكــان  (  :قــال  نْ أ  إىلٰ   )،...هناك

 

 ).١٠٩١/ ص ٢(ج ة الفصول املهمَّ  )١(

اة مــن حتــت، أصــله م وبعــدها يــاء مثنــّ القاف والزاي وسكون الغني املعجمة وكرس الــّال   بضمِّ )  *(

 ٰى بن البنــت املســمّ ا اهلمزة، وهو لفظ تركي معناه   بكرس القاف وسكون الزاي وضمِّ   )وغيلأُ  زْ قِ (

 ة دخرت زاده.وبالفارسيَّ  ة سبطاً بالعربيَّ 

/ ٣[بــل يوجــد يف وفيــات األعيــان (ج   كــان.مل أجد ذلــك يف نســختي مــن تــاريخ ابــن خلِّ )  **(

 )].١٤٢ ص

 املصدر: (ُقزغيل).يف  )٢(

 كذا؛ ويف املصدر: (عتيق). )٣(
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فلهــذا   ،ين املــذكورفولــدت شــمس الــدِّ   ،بنتــهابــن اجلــوزي  اجه احلــافظ  فزوَّ 

  .ٰى انته ) )*(بيهأ ه ال إىلٰ جدِّ  ب إىلٰ نَس يُ 

ه قال بعد ذكر نسبه نَّ أ )خياراألعالم أ(وعن حممود بن سليامن الكفوي يف 

ة حتنبل يف صغره لرتبي اوكان حنبلي�  ،همِّ ه ألُ ه وبرع وسمع من جدِّ وتفقَّ (  :ووالدته

ــ دمشق وهو ابن نيــِّ   رحل إىلٰ   ثمّ   ،املوصل  دخل إىلٰ   ثمّ   ،هجدِّ  رين ســنة ـف وعش

زغيل قُ  نَّ أملا بلغه  )١(ل حنيفاً وحتوَّ  ،ين احلصرييمجال الدِّ   ه هبا عىلٰ وسمع هبا وتفقَّ 

قط لــتَ يُ  دًا نبيهــاً عاملًا فقيهًا جيــِّ   وكان إماماً   ،ةمذهب احلنفيَّ   بن عبد اهللا كان عىلٰ ا

وبالغ يف مدائحه وفضائله يف كالم   ،)مهكَ ويتناثر اجلوهر من حِ   ،مهلِ من كَ   ررَ الدُّ 

  .)٢(طويل

ين وتاج الدِّ   ،)روضة املناظر(وابن الشحنة يف    ،)املرآة(وذكره اليافعي يف  

  .)٣(كي عنهم، وغريهم كام ُح )عكفاية املتطلِّ (يف 

يف معرفــة ة  مــَّ األُ   تذكرة خــواصِّ (قال سبط بن اجلوزي املذكور يف كتابه  

د حممــّ  :مــنهم ،والدهأذكر ( :لفظه ما بعد ترمجة احلسن العسكري    )ةمَّ ئاأل

الرضا بن  ٰى بن موس د بن عيلِّ بن حممّ  د بن احلسن بن عيلِّ هو حممّ   :فصل  ،اإلمام 

بو عبد اهللا أوكنيته  ،بن أيب طالب  بن احلسني بن عيلِّ   د بن عيلِّ جعفر بن حممّ 
 

اشــتهاره  عليه أيضاً  بن اجلوزي، ويدلُّ ا ج بنت أيب الفرج أباه الذي تزوَّ  كان أنَّ كالم ابن خلِّ   يدلُّ )  *(

معنــاه كــام عرفــت يف  نَّ إله ال ألبيــه حيــث  يل لقباً غيكون قز هذا أنْ   ي، ومقتٰىض بسبط بن اجلوز

ه لقــب كان والكفــوي كــام ســمعت أنــَّ ح به ابن خلِّ بن البنت، ولكن الذي رصَّ ا احلاشية السابقة  

 ر ذلك.نظَ ألبيه ال له، فليُ 

 .)احنفي� ؛ والصحيح: (كذا  )١(

ــوار انظــر:  )٢( ــرقم ٢٠٥و ٢٠٤/ ص ٩(ج خالصــة عبقــات األن ــار ٥/ ال )، عــن أعــالم األخي

 (خمطوط).

 ).٤٥راجع: كشف األستار (ص  )٣(
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 ،والتايل  ،واملنتظر  ،والقائم  ،وصاحب الزمان  ،ةحلجَّ وهو اخللف ا  ،اسمبو القأو

  .ذكر بعض الروايات الواردة فيه ثمّ  ،)ةوهو آخر األئمَّ 

د وأبــو ني حممــّ ســمذو اال :ويقــال لــه ،وذكره يف روايات كثرية(  :قال  ثمّ 

  ).صقيل :ولد يقال هلا مُّ أُ ه مُّ أُ  :قالوا ،اسمالق

ــ   ،ن مريمب  ٰى ي اجتامعه مع عيسدّ عن السُّ   ٰى حك  ثمّ  لــه يف   ٰى وتقديم عيس

  :ل هو ذلك بوجهنيوعلَّ  ،الصالة

  .مامة بصالته مأمومًا فيصري تبعاً ه خيرج عن اإلنَّ أ :لاألوَّ 

آخــر  إىلٰ  ،...بغبــار الشــبهة »بعــدي ال نبــيَّ «س وجــه  يتــدنَّ لئالَّ   :والثاين

  .ذكره ما

  .)١(عامرهموختم كالمه بذكر مجاعة طالت أ

]ا    تا[:  

د بــن بن حممّ   د بن عيلِّ عبد اهللا حممّ   وين أبكرب حميي الدِّ الشيخ األ  :اخلامس

  .)ةيَّ الفتوحات املكّ (ة دمشق يف املدفون بصاحليَّ  ندليسعريب احلامتي الطائي األ

  .كصاحبه مشهور معروف )الفتوحات(وكتاب 

بــادي صــاحب آعــن الفريوز  )اليواقيت واجلــواهر(الشعراين يف    ٰى وحك

كان ( :منه قوله ،عظيًام عليه وثناءً  ،ينمدحًا كثريًا يف الشيخ حميي الدِّ  )القاموس(

كــان  فهــا اهللا تعــاىلٰ ة رشَّ اور بمكــَّ ج امَّ ـول ،ين بحرًا ال ساحل لهالشيخ حميي الدِّ 

 هو املشار إليــه بيــنهم يف كــلِّ وكان الشيخ  ،ثنيذ ذاك جممع العلامء واملحدِّ إالبلد  

كون باحلضور بني يديه جملسه ويتربَّ  هم يتسارعون إىلٰ وكانوا كلُّ  ،موا فيهعلم تكلَّ 

  .)ويقرأون عليه تصانيفه
 

 ).٣٦٥  - ٣٦٣(ص  تذكرة اخلواصِّ  )١(
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وكــان   ،ما قلناه  عىلٰ صدق شاهد  أاآلن    ة إىلٰ فاته بخزائن مكَّ ومصنَّ(  :قال

 )ةيــَّ ملكّ االفتوحــات  (ف فيهــا  وصنَّ  ،عهسامإة بسامع احلديث وأكثر اشتغاله بمكَّ 

 فرغ منها امَّ ـول ،يـلسؤال سأله عنه تلميذه بدر احلبشكتبها عن ظهر قلب جوابًا 

نزهلــا فوجــدها كــام أ  ثــمّ   ،فأقامت فيهــا ســنة  ،مةوضعها يف سطح الكعبة املعظَّ 

وما  ،ة ورياحهامطار مكَّ أمنها ورقة وال لعبت هبا الرياح مع كثرة   وضعها مل يبتّل 

  .) بعد ذلكإالَّ ذن للناس يف كتابتها وقراءهتا أ

مل يبلغنـا  (  : ه كـان يقـولنـَّ أ  )اليواقيت واجلواهر(وائل  أيف    أيضاً عنه   ٰى وحك

 . بداً أين  ه بلغ يف علم الرشيعة واحلقيقة ما بلغ الشيخ حميي الدِّ نَّ أحد من القوم أعن  

البحـار الزواخـر التـي مـا وضـع   :فهي  به  تُ ا كُ مَّ أ و   :باديآوقال الفريوز 

 ر حلـلِّ  وتصـدَّ الَّ إ مطالعتهـا  حـد عـىلٰ أ ومن خصائصها ما واظب  ،الواضعون مثلها

 .)١()بداً أ ب غريه تُ وهذا الشأن ال يوجد يف كُ  ،ين ومعضالت مسائلهاملشكالت يف الدِّ 

ــ  ،واستيفاؤه يطول به املقام  ،وهذا يسري من ثنائه عليه اب وقد نقلناه يف كت

  .)٢()وجود صاحب الزمان الربهان عىلٰ (

 ،من مجاعة كثرية مــن العلــامء  الثناء عليه  )ت واجلواهرياليواق(يف    ٰى وحك

ين وصــالح الــدِّ   ،ين احلمــويوقطــب الــدِّ   ،ين الزملكاينمنهم الشيخ كامل الدِّ 

 ،واإلمــام الســبكي  ،ين الــرازيوفخر الــدِّ   ،ين الشريازيوقطب الدِّ   ،الصفدي

  .)٣(لكالم بتعدادهم وذكر ثنائهم عليهن يطول اوغريهم ممَّ 
 

 ).٣٠ - ٢٢راجع: اليواقيت واجلواهر (ص  )١(

 ).١١٥ - ١١١وجود صاحب الزمان (ص  راجع: الربهان عىلٰ  )٢(

ليــان معجــم املطبوعــات العربيــة إل أيضــاً  راجع)؛ و٣٦ -  ٣٠(ص  اليواقيت واجلواهر  راجع:    )٣(

 ٰى ، وهو ما نقله عن الفريوزآبادي صاحب القاموس يف كتابــه املســمّ )١٧٦ ص  /١  ج(  رسكيس

 بن عريب.ا فيه عن الشيخ  َل ئِ فه بسبب سؤال ُس ألَّ   يالذ )اطغتباط بمعاجلة ابن اخليّ اال(
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فهي ما نقله عنها الشعراين يف   ،ملطلوبحة بااملرصِّ   )الفتوحات(ا عبارة  مَّ أ

  :بام هذا لفظه )اليواقيت واجلواهر(ني من وائل املبحث اخلامس والستّ أ

ثامئــة مــن ني وثالين يف البــاب الســادس والســتّ وعبارة الشيخ حميي الدِّ (

 ٰى لكن ال خيرج حتَّ   ،من خروج املهدي    بدَّ   ه النَّ أواعلموا    :)١()الفتوحات(

 يوم الَّ إولو مل يكن من الدنيا    ،قسطًا وعدالً فيمألها    ،رًا وظلامً متتلئ األرض جو

 وهو مــن عــرتة رســول  ،ييل ذلك اخلليفة  ٰى ذلك اليوم حتَّ   ل اهللا تعاىلٰ واحد طوَّ 

والده حسن  ،بن أيب طالب  ه احلسني بن عيلِّ جدُّ   ،Âمن ولد فاطمة    ، اهللا

بن اإلمام ا - ءبالتا - د التقيمّ بن حما  -  بالنون  -  النقي  بن اإلمام عيلٍّ االعسكري  

[ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام حمّمد الكاظم    ٰى بن اإلمام موساالرضا    عيلٍّ 

[ بن أيب ا بن اإلمام  عيلِّ ابن اإلمام احلسني ا )٢(الباقر ابن اإلمام زين العابدين عيلٍّ

 يبايعــه املســلمون مــا بــني  ،)*(رســول اهللا    اسم  اسمه  ئواطيُ   .طالب  

ل عنــه يف نــزوي - بفــتح اخلــاء - قلــْ يف اخلَ  يشبه رسول اهللا  ،الركن واملقام 

 واهللا تعاىلٰ   ،خالقهأيف    حد مثل رسول اهللا  أذ ال يكون  ، إ-  هابضمِّ   -  قلُ اخلُ 

َع�ٰ :  يقول
َ
 ل

َ
ك

�
ٍق َعِظيٍم    َو�ِن

ُ
 ، األنف ٰى قنأ ،اجلبهة جىلٰ أهو ]،  ٤[القلم:    �ُخل

يأتيه الرجل  ،ةويعدل يف الرعيَّ  ،ةم املال بالسويَّ قسِّ يُ  ،ةسعد الناس به أهل الكوفأ

 نْ أحثــي لــه يف ثوبــه مــا اســتطاع  فيُ   ،وبني يديه املال  ،عطنيأ  ،يا مهدي  :فيقول

ــ يُ  ،يزع اهللا به ما ال يزع بالقرآن  ،ينفرتة من الدِّ   خيرج عىلٰ   ،حيمل ي الرجــل ـمس

يعيش   ،يميش النرص بني يديه  ،جاهالً وجبانًا وبخيالً فيصبح عاملًا شجاعًا كريامً 
 

 ).٣٢٩ - ٣٢٧/ ص ٣الفتوحات املّكيَّة (ج  )١(

  قد سقط من األصل.ما بني املعقوفتني )٢(

يف مجيع املواضــع كــام هــي عــادة الكثــريين يف اســتعامل   )وآله(ليس يف األصل املنقول عنه ذكر  )  *(

 عنها.  الصالة البرتاء املنهيِّ 
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ده مــن سدِّ ك يُ لَ له مَ  ،طئال ُخي   ،ثر رسول اهللا  أيقفو    ،مخسًا أو سبعًا أو تسعاً 

يفعــل   ،نوائب احلــقِّ   ويساعد عىلٰ   ،عني الضعيفيو  ،ل الكلَّ محي  ،حيث ال يراه

يفــتح املدينــة   ،حه اهللا يف ليلــةصــلِ يُ   ،ويعلم ما يشــهد  ،يقول ويقول ما يفعل ما

يشــهد امللحمــة   ،ســحاقإمن املسلمني من ولد    لفاً أة بالتكبري مع سبعني  يَّ الروم

ويــنفخ  ،هلــهأين وويقيم الــدِّ  ،هلهأد الظلم ويبـي ،مأدبة اهللا بمرج عكا  ٰى العظم

 ،يضع اجلزيــة  ،ييه بعد موتهُحي و  ،هاهللا به اإلسالم بعد ذلِّ   يعزُّ   ،الروح يف اإلسالم 

ين ما هو ر من الدِّ ظهِ يُ   ،َل ذِ ومن نازعه ُخ   ،َل تِ قُ   ٰى فمن أب  ،اهللا بالسيف  ويدعو إىلٰ 

ــ  ،ا حلكم بهحي�  لو كان رسول اهللا  ٰى عليه يف نفسه حتَّ   الَّ إيف زمانــه  ٰى فال يبق

فينقبضــون  ،حكامه مذاهب العلامءأخيالف يف غالب  ،ين اخلالص عن الرأيالدِّ 

  .)جمتهداً  تهمأئمَّ ث بعد دِ ال ُحي  اهللا تعاىلٰ  نَّ أهم منه لذلك لظنِّ

 ، يف ذكر وقائعه معهم -  ينيعني الشيخ حميي الدِّ   -طال  أو(  :قال الشعراين

املهــدي إذا خــرج يفــرح بــه  نَّ أواعلــم  :- ينيعني الشيخ حميــي الــدِّ   -  قال  ثمّ 

ــ هليُّ إوله رجال   ،تهمتهم وعامَّ خاصَّ   )١(املسلمون  ،رونهـون يقيمون دعوتــه وينص

ل عليه نزي ،ده اهللا تعاىلٰ ما قلَّ  ململكة ويعينونه عىلٰ ثقال األون هم الوزراء له يتحمَّ 

ك عــن لــَ كني مَ لَ مَ  عىلٰ كئًا متَّ باملنارة البيضاء رشقي دمشق  بن مريم   ٰى عيس

 ،له اإلمام عن مكانــه ٰى فيتنحّ  ،والناس يف صالة العرص ،ك عن يسارهلَ يمينه ومَ 

ــ  ،)٢(ته نَّيــأمر النــاس بســُ  ، بالناسصّيل م فيُ فيتقدَّ  ويقتــل  ،ر الصــليبـيكس

ل السفياين عند شجرة قتَ ويف زمانه يُ   .راً ويقبض اهللا املهدي طاهرًا مطهَّ   ،يرنزاخل

فمن كان جمبــورًا مــن ذلــك اجلــيش   ،ف بجيشه يف البيداءَس وُخي   ،بغوطة دمشق

وقــد ظهــر يف القــرن  .وانــهأكــم ظلَّ أوقد جاءكم زمانه و ،تهنيَّ   عىلٰ َرش ُحي   هاً مكرَ 
 

 يف املصدر: (عموم املسلمني). )١(

 ).يف املصدر: (بُسنَّة حمّمد  )٢(
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 ،وهو قرن الصحابة  لقرون الثالثة املاضية قرن رسول اهللا  الرابع الالحق با

ت كَ فِ هواء وُس أمور وانترشت أُ جاء بينهام فرتات وحدثت    ثمّ   ،الذي ييل الثاين  ثمّ 

منــاؤه أُ و  ،فشــهداؤه خــري الشــهداء  ،جييء الوقت املوعود  نْ أ  إىلٰ   ٰى فاختف  ،دماء

  .مناءفضل األُ أ

لــه يف  أهم اهللا تعــاىلٰ هللا له طائفة خبَّ وقد استوزر ا  :ينقال الشيخ حميي الدِّ 

  )....مكنون غيبه

 الَّ إمــون  لكــن ال يتكلَّ   ،عاجم ليس فيهم عــريبوهم من األ(  :قال  نْ أ  إىلٰ 

  )....الوزراء خصُّ أهو  ،اهللا قطُّ  هلم حافظ من غري جنسهم ما عٰىص  ،ةبالعربيَّ 

 وىلٰ كبــرية األُ ون التكــربِّ فيُ   ،يفتحون مدينــة الــروم بــالتكبري(  :قال  نْ أ  إىلٰ 

ون الثالثــة كربِّ ويُ   ،ون الثانية فيسقط الثلث الثاين من السوركربِّ ويُ   ،فيسقط ثلثها

  )....فيفتحوهنا من غري سيف ،فيسقط الثالث

ة هليَّ  واحدًا منهم يف مرج عكا يف املأدبة اإلالَّ إهم  لون كلُّ قتَ ويُ (  :قال  أنْ   إىلٰ 

  .)١()طيور واهلوام مائدة للسباع وال التي جعلها اهللا تعاىلٰ 

]ا ا ا ا [:  

ين الدشــتي اجلــامي محد بن قوام الدِّ أين عبد الرمحن بن  نور الدِّ   :السادس 

يف   املشــهور  )بــن احلاجــبارشح كافيــة  (صــاحب    ،الشــافعي  :وقيــل  ،فيناحل 

  .)٢()ةشواهد النبوَّ (

بعد ذكر الطريقة  )ةنيَّ ة يف علامء الدولة العثامالشقائق النعامنيَّ (قال صاحب 

  :ها ما لفظهخية وذكر مجلة من مشاالنقشبنديَّ 
 

 ).٥٧٠ - ٥٦٢(ص اليواقيت واجلواهر  )١(

 ).٢١٧ - ٢١٢ة (ص شواهد النبوَّ  )٢(
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الً وَّ أشــتغل ا ،محــد اجلــاميأالشيخ العارف باهللا عبد الرمحن بن   :ومنهم(

ن وتلقــَّ  ،ةخ الصــوفيَّ يصحب مشا ثمّ  ،بالعلم الرشيف وصار من أفاضل عرصه

، وصــحب ريالكاشــغين  سعد الدِّ   كلمة التوحيد من الشيخ العارف باهللا تعاىلٰ 

  )....نتساباال تمّ أوانتسب إليه  ،قنديعبيد اهللا السمر اخلواجة

اآلفاق  وبلغ صيت فضله إىلٰ   ،وكان مشتهرًا بالعلم والفضل(  :قال  أنْ   إىلٰ 

  )....ةوأرسل إليه جوائز سنيَّ  ،مملكته دعاه السلطان بايزيد خان إىلٰ  ٰى حتَّ 

ناري عن والده فين الدي حميي الدِّ األعظم سيِّ   املوىلٰ   ٰى وحك(  :قال  أنْ   إىلٰ 

ه أنــَّ  -قاضيًا بالعسكر املنصور للسلطان حممود خان وكان    -الفناري    عيلٍّ   املوىلٰ 

ة مون والصــوفيَّ الباحثني عن علوم احلقيقة املتكلِّ   نَّ إ  :قال يل السلطان يوماً   :قال

  .من املحاكمة بني هؤالء الطوائف وال بدَّ  ،واحلكامء

 ،عبــد الــرمحن اجلــامي   املــوىلٰ الَّ إاملحاكمة بيــنهم    در عىلٰ ال يق  :فقلت له

 ،والتمس منه املحاكمــة املــذكورة  ،ةفأرسل السلطان إليه رسوالً مع جوائز سنيَّ 

منهــا مســألة  ،فكتب رسالة حكم فيها بــني هــؤالء الطوائــف يف مســائل ســتٍّ 

  ).السلطان وأرسلها إىلٰ  ،الوجود

نفحات  (، و ةبالفارسيَّ  )ةشواهد النبوَّ (و  )يةرشح الكاف (فاته  من مصنَّ  عدَّ   ثمّ 

 ... ةطوائف الرافضيَّ  طعن فيها عىلٰ   )سلسلة الذهب(و ة،  بالفارسيَّ   )نساُأل 

  .)١()نيفه مقبولة عند العلامء الفضالءتصا وكلُّ ( :قال أنْ  إىلٰ 

خيــار مــن عــالم األأ(بليغًا حممود بن سليامن الكفوي يف    عليه ثناءً   ٰى وأثن

شــواهد (وقــال عــن كتابــه  ،كــي عنــهمــا ُح   عىلٰ   )نعامن املختارفقهاء مذهب ال

  .)٢()ه كتاب جليل معروف معتمدنَّ ): (إةالنبوَّ 
 

 ).١٦٠و ١٥٩(ص ة  الشقائق النعامنيَّ راجع:  )١(

 .)خمطوط(أعالم األخيار  )٢(
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ين عبد الرمحن ة فاريس ملوالنا نور الدِّ شواهد النبوَّ (  :)كشف الظنون(ويف 

  .)١(ه ترمجه غري واحد من العلامءوذكر أنَّ  ،)بن أمحد اجلاميا

 بتــُ ه انتخبــه مــن الكُ نــَّ (إ  :لهوَّ أقال يف    هوعن صاحب تاريخ اخلميس أنَّ 

  .)٢()ةشواهد النبوَّ (منها  وعدَّ  ،)املعتربة

خبــارًا يف والدة أما حكي عنــه    عىلٰ   )ةشواهد النبوَّ (اجلامي يف    ٰى وقد رو

  ص ترمجتها:ي وبعض معجزاته هذا ملخَّ املهد

ــ   :ا قالتأهنَّ   د الزكي  ة أيب حممّ روي عن حكيمة عمَّ ( د كنت يومًا عن

 ،»عطينــا خلفــاً يُ  اهللا تعــاىلٰ  بايت الليلة عنــدنا فــإنَّ  ،ةيا عمَّ « :فقال د أيب حممّ 

ل ثَ مَ  ،ةيا عمَّ « :فقال ،يف نرجس أثر محل أبداً  ٰى  ال أرفإّين   ؟نممَّ   ،يا ولدي  :فقلت

 فلــامَّ  ،عنــده فبــتُّ  ،» يف وقــت الــوالدةال يظهر محلها إالَّ   ٰى موس  مِّ ل أُ ثَ نرجس مَ 

قرب  :وقلت يف نفيس  ،دتوقامت نرجس وهتجَّ   ،دتقمت فتهجَّ انتصف الليل  

 ،»ةال تعجيل يــا عمــَّ « :فناداين من مقامه ،د الفجر ومل يظهر ما قاله أبو حممّ 

صــدري   فضممتها إىلٰ   ،فرأيتها وهي ترتعد  ،بيت كانت فيه نرجس  فرجعت إىلٰ 

  :  وقرأت عليها
ٌ
َحد

َ
 ُهَو اُهللا أ

ْ
ل

ُ
اهُ و  ،�ق

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ا أ

�
فسمعت   ،ية الكريسآو  ،إِن

األرض   فرأيــت الولــد عــىلٰ   ،أضــاء البيــت  ثــمّ   ،من بطنها يقرأ ما قرأتصوتًا  

فأتيتــه   ،»ئتيني بولديا  ،ةيا عمَّ «  :د من حجرتهفناداين أبو حممّ   ،فأخذته  ،ساجداً 

ذن اهللا م يــا ولــدي بــإتكلــَّ «  :وقال  ،فأجلسه يف حجره ووضع لسانه يف فمه  ،به

ِن ا�ر�ِحيمِ اِهللا    �  :فقال  ،»تعاىلٰ 
ْ

ٰ   ا�ر��
َ َ

ُمن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
وا ِ�   َونُِر�ُد أ

ُ
ِعف

ْ
يَن اْستُض ِ

�
ا�

واِرثَِ�  
ْ
ُهُم ا�

َ
َعل

ْ َ
 َو�

ً
ة ئِم�

َ
ُهْم أ

َ
َعل

ْ َ
رِض َو�

َ ْ
رأيت طيــورًا   ثمّ ]،  ٥[الَقصص:    �األ

 ٰى خذه واحفظه حتَّ «  :واحدًا منها وقال  د  فدعا أبو حممّ   ،خرضًا أحاطت به
 

 ).١٠٦٧و ١٠٦٦/ ص ٢(ج كشف الظنون   )١(

 .)مة الكتابمقدّ / ٣(ص تاريخ اخلميس  )٢(
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وما  ؟ما هذا الطري :فسألت أبا حممد  ،»اهللا بالغ أمره فإنَّ  ،فيه أذن اهللا تعاىلٰ ي

 ،ةيا عمَّ « :قال ثمّ ، »)*(وهؤالء مالئكة الرمحة  ،هذا جربئيل«  :فقال  ؟هذه الطيور

ولكــن أكثــرهم  وعــد اهللا حــقٌّ   ولتعلم أنَّ   ،عينها وال حتزن  ه كي تقرَّ مِّ أُ   يه إىلٰ ردِّ 

َّ   دَ لِ  وُ امَّ ـول  ،همِّ أُ   ه إىلٰ فرددت  ،»يعلمون ال  مكتوبــًا عــىلٰ  ،خمتوناً  ،ةكان مقطوع الرسُّ

ــن  : ذراعــه األيم
ً
ــا  َزُهوق

َ
 �ن

َ
ل اطــِ

ْ
 ا�

�
 إِن

ُ
ل اطــِ

ْ
َق ا�

َ
ق� َوَزهــ َ  �جــاَء ا�ــْ

  .])٨١[اإلرساءء: 

 ،الســامء ابته إىلٰ ركبتيه ورفــع ســبّ   جثا عىلٰ   دَ لِ  وُ امَّ ـه لغريها أنَّ   ٰى ورو  :قال

  .»العاملني احلمد هللا ربِّ «: وقالوعطس 

يــا ابــن رســول  :فقلت ،د أيب حممّ  دخلت عىلٰ   :وروي عن آخر قال

ه البدر خرج وقد محل طفالً كأنَّ   فدخل الدار ثمّ   ؟من اخللف واإلمام بعدك  ،اهللا

 ،ريتك هذا الولدأملا    لوال كرامتك عيلَّ «  :فقال  ،ثالث سنني  يف ليلة متامه يف سنِّ 

هو الذي يمأل األرض عدالً وقســطًا   ،وكنيته كنيته  ،ول اهللا  رس  اسم  اسمه

  .»ت جورًا وظلامً ئَ لِ كام مُ 

فرأيت عن يمينـه بيتـًا   د أيب حممّ  دخلت يومًا عىلٰ  : وروي عن آخر قال

رفـع  ا« : فقـال ؟من صاحب هذا األمـر بعـدك ، دي يا سيِّ  : فقلت ، سبل عليه سرتأُ 

  ، ه األيمن خـال ولـه ذوائـبخدِّ   نظافة عىلٰ يف غاية ال  فخرج صبيٌّ  ، فرفعته ، »السرت

قام من    ثمّ   ، »هذا صاحبكم«  : فقال أبو حممد   ، د فجلس يف حجر أيب حممّ 

  ، فدخل البيت وأنا أنظـر إليـه  ، »الوقت املعلوم  ادخل إىلٰ  ، يا بنيَّ « : فقال له ، حجره

 . فيه أحداً  فلم أرَ  ، فدخلت البيت ، »قم وانظر من يف البيت«  : قال يل  ثمّ 

احلســن بــن   نَّ إ  :وقــال  ،بعثني املعتضد مع رجلــني  :ي عن آخر قالورو

من  فكلُّ  ،داره رسعوا يف املسري واهجموا عىلٰ أف  ،ٰى من رأ   يف ُرسَّ وّيف تُ    عيلٍّ 

 

 هنا نقصًا. أنَّ ك) *(
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البنــاء فــرغ   بة كأنَّ فرأينا دارًا نرضة طيِّ   ،فذهبنا ودخلنا  ،توين برأسهرأيتم فيها فأ

فرأينا   ،فدخلنا فيه  ،فرأينا رسداباً   ،فرفعناه  ،ورأينا فيها سرتاً   ،من عامرهتا الساعة

وجه املاء ورجالً يف أحسن صورة عليه وهو  عىلٰ  مفروشقصاه حصري  أبحرًا يف  

 ،حد الــرجلني فــدخل املــاء فغــرق واضــطربأفسبقني    ، ومل يلتفت إليناصّيل يُ 

 ،تفتحــريَّ  ،صــتهم إليه فغــرق فخلَّ يتقدَّ   فأراد اآلخر أنْ   ،صتهفأخذت بيده وخلَّ 

 واهللا مــا علمــت احلــال فــإّين   ،ليــكإاهللا و  املعذرة إىلٰ   ،يا صاحب البيت  :فقلت

 ،فلــم يلتفــت إلينــا أبــداً  ،ا فعلــتاهللا ممــَّ   وقد تبت إىلٰ   ،أين جئنا  علمت إىلٰ  وال

 ،)١(عناقكمأ أمرت برضب اكتموا هذا وإالَّ  :فقال ،ةصصنا عليه القصَّ فرجعنا وقَ 

  .)ةشواهد النبوَّ ( ٰى نتها

وكرامة أوليائه   ثل هذا بمستبعد وال مستغرب من قدرة اهللا تعاىلٰ وليس م

ب مشائخ الصوفية مشحونة تُ وكُ  ،يف املهد  ٰى عيس نطق اهللا تعاىلٰ أوقد   ،عليه

والشــيخ  ،كالشيخ عبــد القــادر اجلــيالين ،قطاهبم وأعياهنمأ بأمثال ذلك يف حقِّ 

  .هموغري ،اب الشعراينوعبد الوهّ  ،ين بن العريبحميي الدِّ 

كــام  )ةيــَّ الفتوحــات املكّ (ين بن العريب يف كرب حميي الدِّ وقد قال الشيخ األ

ــ  )الكربيت األمحر(حكاه عنه الشعراين يف  وبرهــان  ،رهاـالذي انتخبه من خمتص

ة وهي بنتي زينب مرَّ قلت ال :كي عنهما ُح  عىلٰ  )نسان العيونإ(ين احللبي يف  الدِّ 

ما تقولني يف الرجــل جيــامع حليلتــه ومل   :سنةالرضاعة قريبًا عمرها من    يف سنِّ 

 فارقــت إّين   ثمّ   ،ب احلارضون من ذلكفتعجَّ   ،سلجيب عليه الغُ   :فقالت  ؟لنزِ يُ 

فجاءت مع  ،وكنت أذنت لوالدهتا يف احلجِّ   ،ةتلكم البنت وغبت عنها سنة يف مكَّ 

الت فق  ،اهتا رأتني من فوق اجلمل وهي ترضعق خرجت ملالفلامَّ   ،الشامي  احلاجِّ 

وقــد  .، وضحكت ورمت بنفســها إيلَّ هذا أيب :هامُّ تراين أُ  بصوت فصيح قبل أنْ 
 

 ).٥٦ - ٥٤انظر: كشف األستار (ص  )١(
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 ،ه بالتسميت وهو يف بطنهــا حــني عطســتمَّ من أجاب أُ   -  أي علمت  -  رأيت

هــم صــوته مــن وســمع احلــارضون كلُّ   ،الشيخ عبد القادر بدمشق  اسمهوكان  

  .)وحاتالفت(املحكي عن  ٰى نتها ،)١(بذلك ةشهد عندي الثقا ،جوفها

والولد الذي   ،  ٰى عيس :موا يف املهد ثالثةالذين تكلَّ  أنَّ   :وذكر بعضهم

  .ين بن العريبوبنت الشيخ حميي الدِّ  ،شهد برباءة يوسف 

وإذا   ،معتقــدها  قون بأمثال هذه الكرامات وال يعيبــون عــىلٰ صدِّ فكيف يُ 

د ونسبوا معتقدها ستبعانكار أو االة قابلوها باإلذكر ذاكر كرامة ألهل بيت النبوَّ 

  ؟!الغلوِّ  إىلٰ 

]اا   امب اّا  ا[:  

ــ  محد بن عيلٍّ أاب بن الشيخ عبد الوهّ   :السابع العــارف  ريـالشعراين املص

  .)كابراليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األ(املشهور يف 

ــ   عَ بِ وقد طُ   ،وهذا الكتاب كصاحبه مشهور معروف ات مــرّ ة  ر عــدَّ ـبمص

الفتوحــات (غلــق مــن أُ وهــو رشح ملــا   ،ة تقاريض جلامعة من العلامءوعليه عدَّ 

لــواقح األنــوار (و )،امليزان يف املــذاهب األربعــة(ب تُ وله سواه من الكُ   ،)ةيَّ املكّ 

الكربيت األمحــر يف علــوم (و ،)ةيَّ الفتوحات املكّ (ره من  ـالذي اختص  )ةالقدسيَّ 

  .منتخب منه )الشيخ األكرب

املبحث (  :ما لفظه  )اليواقيت واجلواهر(الشعراين يف اجلزء الثاين من  قال  

 رشاط الساعة التي أخربنا هبا الشــارع حــقٌّ أمجيع    يف بيان أنَّ   :وناخلامس والستُّ 

  )....وذلك كخروج املهدي ،ها قبل قيام الساعةتقع كلُّ  أنْ  بدَّ  ال

ليلــة  لــده ومو ،وهو من أوالد اإلمام حسن العسكري(  :قال  أنْ   إىلٰ 

 

 ).١١٧/ ص ٤توحات املّكيَّة (ج )، عن الف٥٦انظر: كشف األستار (ص  )١(
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 ،بن مــريم  ٰى جيتمع بعيس أنْ  إىلٰ  وهو باٍق  ،)٢٥٥(النصف من شعبان سنة 

هكــذا  ،ســنني سبعامئة سنة وســتُّ  )٩٥٨(وقتنا هذا وهو سنة  فيكون عمره إىلٰ 

بركــة الــرطيل  عىلٰ  خربين الشيخ حسن العراقي املدفون فوق كوم الريش املطلِّ أ

شــيخنا  ذلــك ووافقــه عــىلٰ  ،جتمع بهبمرص املحروسة عن اإلمام املهدي حني ا

  .)١() )*(اصاخلوّ  دي عيلٌّ سيِّ 

كــي عنــه بعــد ما ُح  عىلٰ   )اللواقحـ (ب  ٰى وقال الشعراين يف الطبقات املسمّ 

يــا « :فقــال ،وســألت املهــدي عــن عمــره( :ه قالذكر سياحة حسن العراقي أنَّ 

قــال   ،ســنةويل عنه اآلن مائة    ،»رون سنةـامئة سنة وعشعمري اآلن ستّ   ،ولدي

  .)٢(عمر املهدي  عىلٰ  فوافق ،اصاخلوّ  دي عيلٍّ فقلت ذلك لسيِّ  :الشعراين

  :]ا ل ا ء ا   رو اب[

ين فضــل اهللا بــن د غياث الــدِّ ين عطاء اهللا بن السيِّ د مجال الدِّ السيِّ   :الثامن

  ألحبــاب يف ســرية النبــيِّ روضة ا(ث املعروف يف املحدِّ   د عبد الرمحنالسيِّ 

  .)واآلل واألصحاب

روضــة   :فقــال  )،كشــف الظنــون(وهو كتــاب فــاريس ذكــره صــاحب  

ين عطاء اهللا بــن فضــل اهللا الشــريازي النيســابوري األحباب فاريس جلالل الدِّ 

ف]املتويف سنة ألف شــري بعــد   بــالتامس الــوزير مــري عــيلّ   ،دينيف جملــَّ   )٣(، [ُألــِّ

  .)٤(ين عبد اهللاد أصيل الدِّ ه السيِّ وابن عمِّ  ستاذهأُ ستشارة مع اال
 

 وهو ورق النخل. ،صانع اخلوص  ،ان ر وليّ بتشديد الواو كتّام ) *(

 ).٦٥/ املبحث  ٥٦٢و ٥٦١(ص اليواقيت واجلواهر  )١(

 مل نجده يف لواقح األنوار املطبوع. )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 ).٩٢٣و ٩٢٢/ ص ١(ج كشف الظنون   )٤(
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  .)١(ب املعتمدةتُ كتابه من الكُ ل ه يف أوَّ ه عدَّ أنَّ  )تاريخ اخلميس(وعن 

كــالم يف بيــان (  :كي عنه مــا ترمجتــهما ُح   عىلٰ   )روضة األحباب(قال يف  

 رُّ املــيالد الســعيد لــذلك الــذي هــو دُ   :د بن احلسن  اإلمام الثاين عرش حممّ 

 ،يف سامرة )٢٥٥(والية وجوهر معدن اهلداية يف منتصف شعبان سنة صدف ال

ة رَّ تلــك الــدُّ   مُّ وأُ   ،)٢٥٨(رين من شهر رمضــان ســنة  ـيف الثالث والعش  :وقيل

وذلك   ،حكيمة  :وقيل  ،نرجس  :وقيل  ،صيقل أو سوسن  :ااسمهولد    مُّ العالية أُ 

َ ( نــام مع خري األ سمحرتام متوافق يف الكنية واالمام ذو االاإل ف عليــه وآلــه حتــُ

 ،وصاحب الزمان ،واخللف الصالح ،ب باملهدي املنتظرلقَّ ويُ   ،)الصالة والسالم 

 ،ة مخس ســننيالصحَّ  أقرب الروايات إىلٰ   وكان عمره عند وفاة أبيه األعظم عىلٰ 

ا بن زكريّ   ٰى ة مثل حييوأعطاه اهللا احلكمة والكرامة يف حال الطفوليَّ   ،وروي سنتان

وغاب يف   ،مامة الرفيعةمرتبة اإل  وأوصله يف وقت الصبا إىلٰ   ،)امسالم اهللا عليه(

اخــتالف   ني عــىلٰ وســتِّ   ني أو سّت سنة مائتني ومخس وستِّ   ٰى من رأ  رسداب ُرسَّ 

ة يف خطــاب ختم كالمــه بأبيــات فارســيَّ   ثمّ   ،)يف زمان اخلليفة املعتمد  ،القولني

  .)٢(وطلب ظهوره املهدي 

]ا ّ  ّ باا    ري[:  

خاري املعروف بخواجه بارسا د بن حممود البد بن حممّ احلافظ حممّ   :التاسع

  .)فصل اخلطاب(يف  ياحلنف

علــامء  قرأ العلوم عــىلٰ ( :هه قال يف حقِّ نَّ أ  )خيارعالم األأ(عن الكفوي يف  

ملعقــول وبــرع يف ا ،صــولل الفروع واألُ وحصَّ   ،أقرانه  مًا عىلٰ وكان مقدَّ   ،عرصه

الشــيخ اإلمــام  ٰى عــالم اهلــدأة يَّ ققد أخذ الفقه عن قدوة ب  اوكان شاب�   ،واملنقول
 

 .)مة الكتابمقدّ / ٣(ص س تاريخ اخلمي )١(

 ).٢٩٥/ ص ١انظر: إلزام الناصب (ج  )٢(
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ذكـر سلسـلة    ثـمّ   ، ...)بن احلسن الظاهري  د بن عيلِّ اين أيب طاهر حممّ العارف الربّ 

  ، اإلمام األعظم أيب حنيفة هناها إىلٰ أه أخذ من صدر الرشيعة و وأنَّ  ، ه يف الفقهخي مشا 

 . )١(خلا  )... ين نقشبندهباء الدِّ   ةخلفاء الشيخ الكبري خواج وهو أعزُّ ( : قال

بعــد ذكــر   )ةالعثامنيــَّ ة يف علــامء الدولــة  الشقائق النعامنيــَّ (وقال صاحب  

ين هبــاء الــدِّ  الشــيخ العــارف بــاهللا خواجــة تهي إىلٰ ا تنوأهنَّ   ،ةقة النقشبنديَّ يالطر

  :وذكر مجلة من مناقبه وحماسن طريقته ما لفظه ،النقشبندي

ــ   خ هذه الطريقة الشيخ العارف باهللا تعاىلٰ يومن مجلة مشا( د حممــّ   ةخواج

وقال شيخه  ،ين املذكورهباء الدِّ  ةوهو من مجلة أصحاب خواج  ،بارسا البخاري

ومجيع  ،من مشايخ طريقتنا هذه  األمانة التي وصلت إيلَّ   :له بمحرض من أصحابه

وقــال  .د بارساحممّ  فقبل خواجة ،كليإها  متها كلَّ ما اكتسبته يف هذه الطريقة سلَّ 

يته بطريق اجلذبة  وربَّ   ،املقصود من ظهوري وجوده  :شيخه يف آخر حياته يف غيبته

ووهب له شيخه صــفة الــروح يف   .ر منه العاملفلو اشتغل بذلك لتنوَّ   ،والسلوك

وكان مظهرًا   ،ووهب له أيضًا يف وقت آخر بركة النفس  ،ته مشهورةوقت وقصَّ 

نه ولقَّ  ،)٢(»هبرَّ اهللا أل من لو أقسم عىلٰ   من عباد اهللا تعاىلٰ   نَّ إ«  :  ملضمون قوله

يف  ه مــرَّ نَّ (إ :قال ثمّ   )،...ذن له يف تعليم آداب الطريقة للطالبنيأو  ،الذكر اخلفيَّ 

وأكرمه علامء   ،هاوزار املزارات كلَّ   تبصغانيان وترمذ وبلخ وهرا  طريقه للحجِّ 

ه غاية التعظــيم ورأوا مشــاهدته وخدمتــه غنيمــة موها وعظَّ خيتلك البالد ومشا

ين شــمس الــدِّ   عليــه املــوىلٰ   وصــّىلٰ   ،رة باملدينــة املنــوَّ وّيف ه تُ ذكر أنَّ   ثمّ   ،)عظيمة

  .)٣(اس بجوار قرب عبّ  نَ فِ ودُ  ،الفناري

 

 ).٥٧انظر: كشف األستار (ص  )١(

 ).١٦٩/ ص ٣صحيح البخاري (ج  )٢(

 ).١٥٥(ص   ةالشقائق النعامنيَّ  )٣(
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كشــف (فهو كتاب معروف مشــهور ذكــره يف   )فصل اخلطاب(ا كتابه  مَّ أ

د د بــن حممــّ ات للحافظ الزاهد حممّ فصل اخلطاب يف املحارض(  :فقال  )الظنون

 بارسا املتوّىفٰ  النقشبندي البخاري املعروف بخواجةاحلافظي من أوالد عبيد اهللا  

ــ   ،)٨٢٢(رة سنة  باملدينة املنوَّ  حســني   بــن احلــاّج   ٰى وترمجتــه أليب الفضــل موس

  .)٢())١(ةزيل مكَّ ند البخاري ادشاه حممّ پ زنبقي وأمرياأل

ــ ( :كــي عنــه مــا لفظــهما ُح  عىلٰ  )فصل اخلطاب(قال يف    زعــم أبــو امَّ ـول

د احلسن ه ال ولد ألخيه أيب حممّ أنَّ  اهلادي  اهللا جعفر بن أيب احلسن عيلٍّ  عبد

مامــة فيــه جعــل اإل أخاه احلســن العســكري  أنَّ  ٰى عوادَّ   ،العسكري  

د احلســن العســكري ولــده وأبــو حممــّ   ،وهــو معــروف بــذلك  ،ابي الكذّ مّ ُس 

  .أهله ةة أصحابه وثقاند خاصَّ معلوم ع Ë دحممّ 

د احلســن ة أيب حممــّ د اجلــواد عمــَّ حكيمة بنت أيب جعفر حممّ   أنَّ   :ٰى روويُ 

د وكان أبو حممّ  ،له ولداً  ٰى تر  اهللا أنْ   ع إىلٰ ه وتدعو له وتترضَّ بُّ العسكري كانت ُحتِ 

 كان ليلــة النصــف مــن فلامَّ  ،نرجس :جارية يقال هلا  ٰى احلسن العسكري اصطف

 ،ةيا عمــَّ «  :فقال هلا  ،دخلت حكيمة عند احلسن العسكري  )٢٥٥(نة  شعبان س

اضــطربت الفجــر  كــان وقــت فلــامَّ  ،فأقامت كام رسم ،»كوين الليلة عندنا ألمر

 رأته حكيمة فلامَّ  ،فوضعت نرجس املولود املبارك ،فقامت إليها حكيمة ،نرجس

يده  خذه وأمرَّ فأ ،وهو خمتون مفروغ منه د احلسن العسكري أتت به أبا حممّ 

 ،ٰى خروأقام يف األُ  ٰى نه اليمنذُ ن يف أُ وأذَّ  ،وأدخل لسانه يف فمه  ،ظهره وعينيه  عىلٰ 

 ثمّ  :قالت حكيمة ،همِّ أُ  ته إىلٰ فذهبت به وردَّ  ،»همِّ أُ  ذهبي به إىلٰ ا  ،ةيا عمَّ «  :قال  ثمّ 
 

بن احلاّج حسني األزنيقي بإشارة أمور بــك ابــن  كذا؛ ويف املصدر: (وترمجته أليب الفضل موسٰى   )١(

ة).پشا، وتعريب فصل اخلطاب ألمري  اپ  تيمورتاش  ادشاه حمّمد البخاري نزيل مكَّ

 ).١٢٦٠/ ص ٢(ج   كشف الظنون  )٢(



نَّة  يف ذكر من قال بوجود املهدي   ١٥٩ .......................  ووافق الشيعة من علامء أهل السُّ

فــإذا املولــود بــني يديــه يف  ،د احلسن العسكري أيب حممّ   جئت من بيتي إىلٰ 

هــل  ،ديســيِّ  :فقلت ،ياب صفر وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبيث

 ،هــذا املنتظــر ،ةأي عمَّ «  :فقال  ؟لقيه إيلَّ عندك من علم يف هذا املولود املبارك فتُ 

 ،ذلــك ساجدة شكرًا عىلٰ   فخررت له تعاىلٰ   :قالت حكيمة  ،»نا بهرشِّ هذا الذي بُ 

فقلت لــه   ،املولود  ٰى د احلسن العسكري فال أرأيب حممّ   د إىلٰ كنت أتردَّ   ثمّ   :قالت

 مُّ ستودعناه الذي اســتودعته أُ ا«  :قال  ؟دنا ومنتظرناما فعل سيِّ   ،يا موالي  :يوماً 

  .»بنهاا  ٰى موس

م ايس املتقــدِّ كي عنه حكاية املعتضــد العبــّ وذكر يف حاشية الكتاب كام ُح 

 ،...م املهــدي  وبعض عالمات قيا  ،)١()شواهد النبوة(نقلها عن اجلامي يف  

صاحب   ومناقب املهدي    ،ٰىص ُحت  واألخبار يف ذلك أكثر من أنْ (  :قال أنْ   إىلٰ 

وقد تظــاهرت األخبــار  ،زمان كثرية الزمان الغائب عن األعيان املوجود يف كلِّ 

 ،جهــاده  وجياهد يف اهللا حقَّ   ،ةديَّ د الرشيعة املحمّ دِّ ُجي   ،رشاق نورهظهوره وإ  عىلٰ 

وأصــحابه خلصــوا مــن   ،قــنيزمانه زمان املتَّ   ،اس أقطار بالدهر من األدنطهِّ ويُ 

 إىلٰ  واهتــدوا مــن احلــقِّ   ،وأخــذوا هبديــه وطريقــه  ،وسلموا من العيب  ،الريب

يــوم   وهو اإلمام مــن لــدن مــات أبــوه إىلٰ   ،مامةواإلت اخلالفة  مَ تِ به ُخ   ،حتقيقه

ته التي هو ملَّ  ىلٰ ويدعو إ ،دعواه قه عىلٰ صدِّ ويُ   ، خلفهصّيل يُ     ٰى وعيس  ،القيامة

  .)٢()ةصاحب امللَّ   والنبيُّ  ،عليها

  :]ارف  ا   آة اار[

وهو )، رسارمرآة األ(يف  ةالعارف عبد الرمحن من مشايخ الصوفيَّ   :العارش

صاحب عبــد العزيــز اهللا اهلندي الدهلوي والد الشاه    الذي ينقل عنه الشاه ويلُّ 
 

مت يف (ص  )١(  )، فراجع.١٥٢تقدَّ

 ).٥٩ - ٥٧انظر: كشف األستار (ص  )٢(
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[يف سالسل أولياء اهللا وأسانيد  نتباهاال(كتاب  و  )ةعرشيَّ   ينالتحفة االث(صاحب  

  .)٢(ما قيل عىلٰ  ))١(]وارثي رسول اهللا 

ذكر مــن هــو (  :عنه ما ترمجته  يكما ُح   عىلٰ   )رسارمرآة األ(قال يف كتاب  

محدي اإلمام ر األالقائم يف املقام املطهَّ   ،ةوهادي مجيع امللَّ   ،ين والدولةشمس الدِّ 

ة وهو اإلمام الثاين عرش من أئمَّ  ،د بن احلسن املهدي حممّ  اسمالق أبو  باحلقِّ 

ر شــهر ـمعة خامس عشوالدته ليلة اجل ،نرجس :ااسمهولد   مُّ ه أُ مُّ أُ   ،أهل البيت

يف الثالث والعرشين من شهر   )ةشواهد النبوَّ (رواية    وعىلٰ ،  )٢٥٥(شعبان سنة  

ــ  ،مرةاملعروفة بسا ٰى من رأ يف ُرسَّ   )٢٥٨(رمضان سنة   ر ـوهذا اإلمام الثاين عش

  .حلرضة ملجأ الرسالة  سمموافق يف الكنية واال

 ،وصــاحب الزمــان ،واملنتظــر  ،والقائم  ،ةواحلجَّ   ،املهدي  :الرشيفة  لقابهأ

  .ثني عرشوخاتم اال

 ،مخــس ســنني  وكان عمره حني وفاة والده اإلمام حسن العسكري  

احلكمــة  ا بن زكريّ  ٰى حيي تعاىلٰ  احلقُّ   ٰى وكام أعط  ،مسند االمامة  لس عىلٰ وج

ــ املرت  بن مريم إىلٰ   ٰى ة وأوصل عيسوالكرامة يف حال الطفوليَّ  ــ ة العالب ة يف زمــن ي

وخوارق العادات الظاهرة لــه   ،جعله اهللا إماماً   كذلك هو يف صغر السنِّ   ،الصبا

  ست قليلة بحيث يسعها هذا املخترص.لي

 ...)النقــي  ت اإلمام عــيلٍّ خأُ مال عبد الرمحن اجلامي عن حكيمة    ٰى ورو

ين بــن العــريب يف عن حميي الــدِّ   ٰى حك  ثمّ   ،)٣()ةشواهد النبوَّ (م عن  وذكر ما تقدَّ 

ه نَّ إ( :وقال ،)٤(م نقلهما تقدَّ  )ةيَّ الفتوحات املكّ (ني من  ثامئة وثامنية وستِّ الباب الثال

 

 .) للمؤلِّف ̈ وجود صاحب الزمان  ما بني املعقوفتني من كتاب (الربهان عىلٰ  )١(

 ).١١٦/ الرقم  ٢٦٩و ٢٦٨/ ص ١٠(ج ر نفحات األزها  :انظر )٢(

م يف (ص  )٣(  )، فراجع.١٥١تقدَّ

م يف (ص  )٤(  )، فراجع.١٤٧تقدَّ
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فمن  ،ةلمفصَّ  من الكتاب املذكور أحوال اإلمام املهدي    بني يف ذلك املحلِّ 

وذكر موالنا عبــد الــرمحن اجلــامي الصــويف (  :قال  ثمّ   )،رادها فليطالعها هناكأ

د بن احلسن العسكري وكامالته حوال اإلمام حممّ أاملرشب الشافعي املذهب متام 

الوجــه األكمــل   عــىلٰ   )ةشواهد النبوَّ (لة يف كتاب  ة والدته واختفائه مفصَّ وكيفيَّ 

  .)ة وأرباب السريةة أهل بيت العرتة عن أئمَّ مرويَّ 

رة الشيخ ســعد ـحض  أنَّ   )ٰى ـقصاملقصد األ(وذكر صاحب كتاب  (  :قال

وذكر أشياء  ،اإلمام املهدي ف كتابًا يف حقِّ ين صنَّين احلموي خليفة نجم الدِّ الدِّ 

ــ أمــا  تيــان بمثــله بحيث ال يمكــن ألحــد اإلكثرية يف حقِّ  بــه مــن األقــوال  ٰى ت

  .)فاتوالترصُّ 

ويرفع   ،املهدي جيعل الوالية املطلقة ظاهرة بال خفاء  وحيث يظهر(  :قال

وصــافه احلميــدة يف أحيــث وردت    ،خالقاختالف املذاهب والظلم وسوء األ

ر متام الربع املسكون هِّ ط، ويُ ام� هورًا تاه يف آخر الزمان يظهر ظة أنَّ األحاديث النبويَّ 

ال القبيح ان الدّج وبوجه االمجال إذا ك .ر مذهب واحدظهِ ويُ  ،من الظلم واجلور

عن  ٰى واختف دَ جِ وُ   ٰى وكذلك عيس ،اا خمفي� وظهر وبقي حي�  دَ جِ فعال قد وُ األ

 لــه وظهر جهارًا يف وقته املعنيَّ  عن نظر العوامِّ  ٰى فابن رسول اهللا إذا اختف  ،اخللق

فليس ذلك بعجيــب مــن أقــوال   ،الوالدّج   ٰى هلي مثل عيسالتقدير اإل  بمقتٰىض 

وإنكــار ذلــك مــن بــاب  ،ة أهــل بيــت رســول اهللا ر وأئمَّ مجاعة من األكاب

  .ٰى نتها )١()ب ليس فيه كثري رضرالتعصُّ 

]اا  ا[:  

 ٰى قال الشعراين يف الطبقــات الكــرب،  الشيخ حسن العراقي  :احلادي عرش

  :يف اجلزء الثاين منه )خيارنوار يف طبقات األلواقح األـ (سامة بامل

 

 ).٨٣ - ٨١انظر: كشف األستار (ص  )١(
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املــدفون  )تعــاىلٰ (رمحــه اهللا دي حســن العراقــي  سيِّ ومنهم العارف باهللا  (

دت تــردَّ  ،ريـبالكوم خارج باب الرشيعة بالقرب من بركة الرطيل وجامع البش

حكي لك حكايتي من مبتدأ أ نْ أريد أُ  ال:وق ،اس احلريثييب العبّ أدي  إليه مع سيِّ 

  .رغَ ك كنت رفيقي من الِص وقتي هذا كأنَّ  مري إىلٰ أ

 عــىلٰ يف اجلمعــة  ا نجتمــع يومــاً وكنّ ،وكنت صانعاً  ،قا من دمشكنت شاب� 

فرتكت  ؟َت قْ لِ هلذا ُخ أ  :يوماً   التنبيه من اهللا تعاىلٰ   فجاء إيلَّ   ،اللهو واللعب واخلمر

 ،ةميــَّ فدخلت جامع بني أُ   ،دركوينفتبعوا ورائي فلم يُ   ،ما هم فيه وهربت منهم

 ،لقائــه إىلٰ اشــتقت ف ،الكريس يف شأن املهدي  م عىلٰ يتكلَّ   فوجدت شخصاً 

نا ليلة بعد أفبينام  ،جيمعني عليه نْ أ  وسألت اهللا تعاىلٰ الَّ إسجد سجدة  أفرصت ال  

كتفــي  عــىلٰ  ة إذا بشخص جلس خلفــي وحــسَّ نَّصيل صالة السُّ أُ صالة املغرب  

تذهب  :فقلت ،»نا املهديأ ؟لك ما ، دعاءك يا ولديهللاقد استجاب ا« :وقال يل

 ،فأخليــت لــه مكانــاً  ،»د فيــهتفرَّ أ  خل يل مكاناً ا«  :وقال  ،فذهب  ،الدار  معي إىلٰ 

مك وردي تدوم عليه علِّ أُ «  :نني الذكر وقالولقَّ   ،ام بلياليهاقام عندي سبعة أيّ أف

 ،»ليلــة مخســامئة ركعــة   كــلَّ صــّيل وتُ   ،وتفطر يوماً   تصوم يوماً   ،شاء اهللا تعاىلٰ   نْ إ

وكانت  ،» ورائيالَّ إ لس قطُّ ال جت«  :فكان يقول  ،مرد حسن الصورةأا  وكنت شاب� 

ام خــرج  انقضت السبعة أيّ فلامَّ   ،ة من وبر اجلاملبَّ عاممته كعاممة العجم وعليه ُج 

وردك  فدم عىلٰ  ،حد ما وقع معكأمع  ما وقع يل قطُّ  ،يا حسن«  :عته وقال يلفودَّ 

  .)١(»طويالً  ر عمراً عمِّ ك تُ نَّ إف ،تعجز ٰى حتَّ 

ه ســأل املهــدي عــن نــَّ أخربه أحسن العراقي  نَّ أم قول الشعراين  وقد تقدَّ 

  .)٢(عمر املهدي ه عىلٰ اص وافقاخلوّ  اعلي�  نَّ أو ، اجتمع بهامَّ ـعمره ل
 

 ).٢٥/ الرقم  ٢٥١ - ٢٤٩/ ص ٢(ج لواقح األنوار   )١(

م يف (ص  )٢(  )، فراجع.١٥٥تقدَّ
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 ،وتعــداد مناقبــهاص  اخلــوّ   عيلٍّ   يف الثناء عىلٰ   )طبقاته(يف  وبالغ الشعراين  

 حتــريَّ  ة كالمــاً نَّمعاين الكتاب والسُّ  م عىلٰ وكان يتكلَّ   ،اي� مّ أُ ه كان  نَّ إ(  :ه قالنَّ إ  ٰى حتَّ 

 ذا قال قــوالً إف ،ثباتكشفه اللوح املحفوظ عن املحو واإل وكان حملَّ   ،فيه العلامء

جلها أل ٰى أتبواقعته التي  )١(يخ الشِرب بل كان ُخي   ،الصفة التي قال  يقع عىلٰ   نْ أ  بدَّ   ال

  غري ذلك. إىلٰ  )٢(...)ميتكلَّ  نْ أقبل 

  تنبيه:

خ يعي من مشــاهدة بعــض مشــامجيع ما ادُّ  ةا ال نعلم صحَّ كنّ نْ إا ونّ إ  )٣(و

عوه من ذلــك هــو مــن بعض ما ادَّ   نَّ أبل نعلم    ،الصوفية لصاحب الزمان  

مــن يســتنكر ويســتبعد  عىلٰ  ةً وردنا ذلك حجَّ أا نّ أ  إالَّ   ،مجلة خرافاهتم ومتوهياهتم

 ة يف اعتقــادهم ذلــك إىلٰ ماميَّ بل ينسب اإل  ،وغيبته  وجود صاحب الزمان  

 إىلٰ  وٰىص أمن  نَّ إ :وقال آخر ،)٤(بني آدم  عىلٰ  م عارٌّ هنَّ إ :قال بعضهم ٰى حتَّ   ،احلمق

ومــع ذلــك ال يســتنكر وال  ،)٥(من يقــول بغيبــة املهــدي  إىلٰ   َف محق الناس ُرصِ أ

ي ينكشف له اللوح املحفوظ عن مّ أُ اص وهو اخلوّ  يكون الشيخ عيلٌّ  نْ أيستعظم  

ين بن والشيخ حميي الدِّ   ،الغيب  لع عىلٰ طَّ  بام يف النفوس ويِرب ثبات وُخي املحو واإل

ويطوف   ،مة وخياطبهم وخياطبونهة املكرَّ لني يف مكَّ نبياء واملرَس العريب جيتمع باأل

ه الشعراين يف ذلك كلَّ   ٰى كام حك  د،م ابنته يف املهوتتكلَّ   ،بالكعبة وتطوف به حقيقةً 

عظــم أء مثــال هــؤالويعتقــد أل ،)٦()الفتوحــات(عــن  )اليواقيــت واجلــواهر(

 

 كذا؛ ويف املصدر: (الشخص). )١(

 ).٦٣/ الرقم  ٢٦٦/ ص ٢ (جلواقح األنوار   )٢(

 كذا؛ والظاهر أنَّ الواو زائدة. )٣(

 ).١٥٣املنار املنيف (ص  )٤(

 ).١٥٧/ ص ٥روضة الطالبني (ج  )٥(

م خترجيه يف (ص  )٦(  )، فراجع.١٥٣تقدَّ
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احلمق باعتقاد مــا يعتقــده هــؤالء  ة إىلٰ ماميَّ ومع ذلك فهو ينسب اإل  ،الكرامات

لــيس هــذا  ،جــتامع بــهنفسهم من وجود صاحب الزمــان واالأون به عن  ِرب وُخي 

  نصاف.إب

]ا ا  ذريا اإ  أ[:  

)، ث املسلســلاحلدي(يف    محد بن إبراهيم البالذريأد  بو حممّ أ  :الثاين عرش

محد بن أد بو حممّ أنتساب املشهور هبذا اال  نَّ أ  )نساب الكبرياأل(عن السمعاين يف  

 ،باحلــديث عارفــاً  كان حافظًا فهامً  ،إبراهيم بن هاشم الطويس البالذري احلافظ

د الواعظ الطويس املذكور كان بو حممّ أو(  :قال ثمّ   ،ن سمع منهمد مجاعة ممَّ عدَّ   ثمّ 

 )،...كثرهم فائــدةً أو رشةً حسن الناس عِ أومن  ،فظ والوعظواحد عرصه يف احل

نا حيرضون جمالسه ويفرحون بام يذكره خياحلافظ ومشا بو عيلٍّ أوكان  (  :قال نْ أ  إىلٰ 

وكتــب  ،أو حديث اسمسناد أو إيف  هم غمزوه قطُّ رَ أومل  ،سانيداملأل من األ  عىلٰ 

بــن  د بــن عــيلِّ بن حممــّ  د احلسن بن عيلِّ يب حممّ أ ة عن إمام أهل البيت  بمكَّ 

ســنة  )١(انستشــهد بالطــاهرا :قال احلاكم( :قال نْ أ  إىلٰ   )،...الرضا    ٰى موس

  .ٰى نتها )٢())٣٣٩(

مــن مجلــة  مشــافهةً  عــن املهــدي    حــديثاً   ٰى والبالذري املــذكور رو

صفة أو حالة  سناد عىلٰ واملسلسل هو ما تتابع فيه رجال اإل ،حاديث املسلسلةاأل

ـ دهلوي والد عبد العزيز املعروف باهللا ال  احلديث ذكره الشاه ويلُّ وهذا    ،واحدة

الذي وصفه  )ةماميَّ اإل عىلٰ  يف الردِّ  ةعرشيَّ  يالتحفة االثن(ف مؤلِّ   )شاه صاحب(

ــ اوق ،كــي عنــه بخــاتم العــارفنيمــا ُح   ولده املذكور عىلٰ  د ســيِّ  ،املخــالفني مص

  .الخ ...العاملني ة اهللا عىلٰ حجَّ  ،ملبنياملشهور بالفضل ا ،منيسند املتكلِّ  ،ثنياملحدِّ 
 

 يف املصدر: (استشهد بالطابران). )١(

 ).٤٢٣/ ص ١(ج األنساب  )٢(



نَّة  يف ذكر من قال بوجود املهدي   ١٦٥ .......................  ووافق الشيعة من علامء أهل السُّ

الوالــد  نَّ إ( :كــي عنــهما ُح   عىلٰ   )هةنزال(املذكور يف كتاب    قال الشاه ويلٌّ 

مجيع ما جيــوز لــه جازة إببن عقلة اشافهني  :قلت ):املسلسالت(يف كتاب   ٰى رو

من رواته بصــفة   راوٍ   كلِّ بانفراد    ووجدت يف مسلسالته حديثًا مسلسالً   ،روايته

  .د هباظيمة تفرَّ ع

خربنا حافظ أ  ،العجمي خربين فريد عرصه الشيخ حسن بن عيلٍّ أ  :قال  

نــا صــويف أ ،د احلجــازي الــواعظنا مسند وقته حممّ أ  ،ين الباهيلعرصه مجال الدِّ 

ــ أ  ،اب الشعراينزمانه الشيخ عبد الوهّ  نــا أ  ،ره اجلــالل الســيوطيـنا جمتهد عص

د بــن نــا مقــري زمانــه الشــمس حممــّ أ  ،بو نعيم رضوان العقبــيأحافظ عرصه  

ــ د بن حممّ ين حممّ نا اإلمام مجال الدِّ أ  ،اجلزري نــا اإلمــام أ ،رهـد اجلامل زاهد عص

ر عيل بــن مظفــَّ ســامإنــا شــيخنا أ ،ث بالد فارس يف زمانــهد بن مسعود حمدِّ حممّ 

نــا أ ،ث زمانــهيب الربيــع احلنفــي حمــدِّ أنا عبد السالم بــن  أ  ،الشريازي عامل وقته

نــا أ ،نا عبــد العزيــزأ ،د بن شابور القالنيس شيخ عرصهر عبد اهللا بن حممّ بك بوأ

د بــن ســليامن نــادرة نا سليامن بــن إبــراهيم بــن حممــّ أ  ،انهدمي إمام أود اآلحممّ 

حلسن  د بن انا حممّ أ  ،بن هاشم البالذري حافظ زمانه  )*(دمحد بن حممّ أنا  أ  ،رهـعص

عــن أيب  ،هعن جــدِّ  ،بيهأعن  ،ن عيلٍّ نا احلسن بأ ،املحجوب إمام عرصه  بن عيلٍّ ا

نــا أ ،يب جعفر الصادقأنا  أ  ،الكاظم  ٰى نا موسأ  ،الرضا    ٰى بن موس  ه عيلِّ جدِّ 

د سيِّ  يب احلسنيُ أنا أ ،ادبن احلسني زين العابدين السجّ   يب عيلُّ أنا  أ  ،د الباقريب حممّ أ

د بــن د األنبياء حممــّ خربنا سيِّ أ  ،ولياءد األيب طالب سيِّ أبن    يب عيلُّ أنا  أ  ،الشهداء

 :د الســاداتسيِّ  قال اهللا تعاىلٰ   :قال  ،د املالئكةخربين جربئيل سيِّ أ  ،عبد اهللا  

ومن دخــل حصــني  ،يل بالتوحيد دخل حصني قرَّ أمن  ،ناأ الَّ إله إنا اهللا ال أين  إ«

  .»من عذايبأ
 

 د.أبا حممّ  ٰى كنّويُ  ،ه أمحد بن إبراهيم بن هاشمملا عرفت من أنَّ   ،دصوابه أبو حممّ  لعلَّ ) *(
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كذا وقع هذا احلديث ( :- حد سلسلة السندأ - بن اجلزرياقال الشمس 

  .)١()البالذري والعهدة فيه عىلٰ  ،سالت السعيدةمن املسل

وائــل د األالنوادر من حديث سيِّ (يف رسالة    يضاً أاملذكور    وعن الشاه ويلٍّ 

ه املهــدي نــَّ أد بن احلسن الذي يعتقد الشيعة  حديث حممّ (  :ما لفظه  )،واخرواأل

 ي عــن احلســند بن عقلــة املكــّ يف مسلسالت الشيخ حممّ   دَ جِ عن آبائه الكرام وُ 

  .)٢()العجيمي

يف ترمجــة الشــيخ  )١٢١٥(ة سنة ويف تاريخ اجلربيت يف حوادث ذي احلجَّ 

ــ  ه سمع عىلٰ نَّ (إ :عبد العليم املالكي الصــعيدي مجلــة مــن الصــحيح  يلٍّ الشيخ ع

  .ٰى نتها )٤())٣(طأ والشامئل واجلامع الصغري ومسلسالت ابن عقلةواملو

الذي فيه احلديث املــذكور مــن  كتاب مسلسالت ابن عقلة نَّ أ عىلٰ  ا دلَّ ممَّ 

  ب املشهورة.تُ الكُ 

]وو ا ا ار  بّا ا[:  

اب املعــروف د بــن اخلشــّ محد بن حممّ أد عبد اهللا بن  بو حممّ أ  :الثالث عرش

  .)ة ووفياهتمتواريخ مواليد األئمَّ (يف كتاب  اببن اخلّش اب

دب ه العامل املشهور يف األإنَّ ( :كانقال ابن خلِّ  ،مشهورعامل اب  وابن اخلّش 

والنحو والتفسري واحلديث والنسب والفرائض واحلساب وحفظ القرآن العزيز 

  .)٥()وله فيها اليد الطوىلٰ  ،من العلوم  عاً وكان متضلِّ ( :قال )،بالقراءات الكثرية
 

 ).٤٠٤  - ٤٠٢/ ص ١: النجم الثاقب (ج انظر )١(

 املصدر السابق. )٢(

 يف املصدر: (ابن عقيلة). )٣(

 ).٣٥٥/ ص ٢(ج  تاريخ اجلربيت )٤(

 ).٣٥٠/ الرقم  ٩٨/ ص ٣(ج وفيات األعيان   )٥(
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يف   كــان ثقــةً (  :وقــال  ،يف الثناء عليه  )طبقات النحاة(وبالغ السيوطي يف  

  .)١()ةً حجَّ  نبيالً  صدوقاً احلديث 

فيه بسنده  ٰى رو ،وكتابه املذكور معروف مشهور ينقل عنه مشاهري العلامء

وهــو   ،د احلســن بــن عــيلٍّ يب حممــّ أاخللف الصالح من ولــد  «  :عن الرضا  

  .»وهو املهدي ،صاحب الزمان

 ، اخللف الصالح من ولدي هو املهدي«  :د  وبسنده عن جعفر بن حممّ 

  .»صيقل :همِّ يقال ألُ  ،خيرج يف آخر الزمان ،اسمبو القأيته د وكنحممّ  اسمه

ويف روايــة  ،ه حكيمــةمــُّ بــل أُ  :ٰى خرأُ ويف رواية  :بو بكر الدارعأقال لنا  (

صــحاب التــاريخ أبسنده عن بعض  ٰى ورو[ .بل سوسن :ويقال  ،نرجس  :ثالثة

  .)علم بذلكواهللا أ ،)٢(])*(حكيمة :املنتظر يقال هلا مَّ أُ  نَّ أ

رأسه   عىلٰ   ،يظهر يف آخر الزمان  ،داخللف وحممّ   :نيسموهو ذو اال(  :قال

هــذا هــو   :تنادي بصــوت فصــيح  ،ه من الشمس تدور معه حيثام دارغاممة تظلُّ 

  .)٣()املهدي

وفيام ذكرناه  ،ة كثريوننَّمن علامء أهل السُّ   والقائلون بوجود املهدي  

ــ   ستقصــاء فلريجــع إىلٰ راد االأومــن    ،منهم كفاية وجــود   الربهــان عــىلٰ (ا  كتابن

  .)٤(للفاضل املعارص النوري  )ستاركشف األ(ورسالة  ،)صاحب الزمان

 *   *   *  

 

 ).١٣٥٣/ الرقم  ٣٠و  ٢٩/ ص ٢(ج بغية الوعاة   )١(

ــ  ة العسكري اسمها حكيمة اشتباه نشأ من اسم حكيمة عمَّ   القول بأنَّ   كأنَّ )  *( رت ـالتــي حض

 .والدة املهدي  

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٢(

 .)٤٦ - ٤٤(ص ة تاريخ مواليد األئمَّ  )٣(

الربهان عىلٰ  )٤( الزمان    راجع:  (ص  ١٥٥-٩٩(ص    ̈ وجود صاحب  كشف األستار   ).٩٦-٤٠)؛ 





  

  

  

 رأ ي ىا   

بــن جعفــر   ٰى بن موس  إسامعيلد بن  عن حممّ   ،دبن حممّ   عيلِّ عن    :الكليني

رأيتــه بــني   :فقــال  ،بــالعراق  )١(][شــيخ مــن ولــد رســول اهللا    سنُّ أوكان  

  .)٢(هو غالم املسجدين و

  .)٣(دبن حممّ  رأيت ابن احلسن بن عيلِّ  :ويف رواية املفيد عن الكليني

  .)٤()ة واملدينةاملراد باملسجدين مسجدا مكَّ  لعلَّ ( :قال املجليس

املراد هبام مسجدا الكوفة  نَّ أالراوي عراقي    نَّ أباعتبار    وحيتمل قريباً   :أقول

ة بــني مكــَّ  :يقال نْ أنسب يف التعبري األ  ريد ما قاله املجليس لكانولو أُ   ،والسهلة

  .كام هو املتعارف ،واملدينة

ة احلسن وهي عمَّ   -  د بن عيلٍّ الكليني بسنده عن حكيمة بنت حممّ   ٰى ورو

  .)٥(ا رأتههنَّ أ -العسكري 

  .)٦(رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك :ويف رواية املفيد

ر بــن مطهــَّ  بــا عــيلٍّ أت سمع :الزراري عن فتح موىلٰ   ،دبن حممّ   وعن عيلِّ 

  .)٧(هووصف له قدَّ  ،ه قد رآهنَّ أيذكر 
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).٢ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٧٨/ ص ١(ج الكايف   )٢(

 ).٣٥١/ ص ٢(ج  اإلرشاد )٣(

 .)٨/ ذيل احلديث ١٥ ص /٥٢ ج(بحار األنوار   )٤(

 ).٣ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٧٩و ٣٧٨/ ص ١(ج الكايف   )٥(

 ).٣٥١/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٦(

 ).٥ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٧٩/ ص ١ج (الكايف   )٧(
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كنت واقفــة   :قالت  ،إلبراهيم بن عبيدة النيسابوري  )*(وبسنده عن خادم 

  .)١(فجاء  ،الصفا مع إبراهيم عىلٰ 

  .)٢(فجاء صاحب األمر :ويف رواية املفيد

ــ   ٰى فجاء غالم حتَّ   :)الغيبة(ويف رواية الشيخ يف كتاب   بض وقف معــه وق

  .)٣(ثه بأشياءكتاب مناسكه وحدَّ  عىلٰ 

احلجــر والنــاس  )٤(ه رآه بحــذاءيب عبــد اهللا بــن صــالح أنــَّ أوبسنده عــن  

  .)٥(»)***(مرواما هبذا أُ « :عليه وهو يقول )**(يتجاذبون

 )٦(][رأيته  :ه قالبيه أنَّ أعن  ،دريسإمحد بن إبراهيم بن أوبسنده عن 

  .)٧(ورأسه )يده خ ل(لت يديه وقبَّ  )****(يفعأد حني يب حممّ أ يِّ ـبعد مض

 :وقــال ،)٨(][ دبــو حممــّ أأرانيــه   :قال  ،هوازيوبسنده عن عمرو األ

  .)٩(»هذا صاحبكم«
 

 .)خادمة: (ويف إرشاد املفيد .ثواملراد هنا املؤنَّ  ،ثر واملؤنَّ املذكَّ  ق عىلٰ طلَ اخلادم يُ ) *(

 ).٦ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٧٩/ ص ١(ج الكايف   )١(

 ).٣٥٢/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 ).٢٣١/ ح ٢٩٦الغيبة للطويس (ص  )٣(

 صدر: (عند).يف امل )٤(

 سود.احلجر األ ويدفعه ألجل الوصول إىلٰ   جيذب بعضهم بعضاً ) *(*

 سكينة ووقار. يكونوا عىلٰ   روا باملجاذبة والتدافع، بل بأنْ ؤمَ أي مل يُ ) ***(

 .)٧ح  /باب يف تسمية من رآه / ٣٧٩/ ص ٢(ج الكايف   )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(

 شارف البلوغ. :افعأيفع الغالم فهو ي )****(

 .)٨ح  /باب تسمية من رآه / ٣٧٩/ ص ٢(ج الكايف   )٧(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٨(

 .)١٢ح  /باب تسمية من رآه / ٣٨٠/ ص ٢(ج الكايف   )٩(



 ١٧١ ..................................................................  املهدي  يف من رأىٰ 

  .)١(ه رآهيب نرص ظريف اخلادم أنَّ أوبسنده عن 

د أراه أبــا حممــّ   نَّ أه  عن رجــل مــن أهــل فــارس ســّام   ،ه عن ضوءوبسند

  .)٢(اهيّ إ

 :قال ،)٣(بسنده عن يعقوب بن منفوس )ينكامل الدِّ إ(الصدوق يف  ٰى ورو

ان يف الدار وعــن كّ دُ  وهو جالس عىلٰ     د احلسن بن عيلٍّ حممّ أيب    دخلت عىلٰ 

 ؟من صاحب هــذا األمــر  ،ديسيِّ   )٤([يا]  :فقلت له  ،يمينه بيت عليه سرت مسبل

أو  )**(ر أو ثــامنـله عش  )*(إلينا غالم مخايسفخرج    ،فرفعته  ،»رفع السرتا«  :فقال

ني معطــوف الكفــَّ شثن    ،ي املقلتنيرّ دُ   ،بيض الوجهأ  ،واضح اجلبني  ،و ذلكنح

يب أفخــذ  فجلــس عــىلٰ  ،ويف رأســه ذؤابــة ،يمن خــاله األيف خدِّ ،  )***(الركبتني

 ادخــل إىلٰ  ،يا بنــيَّ « :وثب فقال له  ثمّ   ،»هذا صاحبكم«  :فقال  ،)٥(][ دحممّ 

نظر من يف ا ،يا يعقوب« :قال يل ثمّ  ،نظر إليهأنا أفدخل البيت و ،»الوقت املعلوم 

  .)٧(فام رأيت أحداً  ،)٦(فنظرت ،»؟البيت

 -  صــحابناأمــن    رجالً   -  با هارونأسمعت    :قال  ،وبسنده عن الكرخي
 

 .)١٣ح  /باب تسمية من رآه / ٣٨٠/ ص ٢(ج الكايف   )١(

 .)١٤ح  /باب تسمية من رآه / ٣٨٠/ ص ٢(ج الكايف   )٢(

 يف املصدر: (منقوش). )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وقد ُجِعَل يف املصدر بني املعقوفتني. )٤(

 شبار.أأي طوله نحو مخسة ) *(

ه كــان سنَّ من أنَّ )] ١٥[يف (ص  رَّ ني أو ثامن سنني، فال ينايف ما مه ابن عرش سنأي من يراه يظنُّ)  **(

 يوم وفاة أبيه مخس سنني.

 ام لعظمهام.دّ القُ  ام مائلتان إىلٰ اه أهنَّ قيل: معن )***(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 يف املصدر: (فدخلت). )٦(

 .)٢ ح  /٣٨باب / ٤٣٧(ص ين كامل الدِّ  )٧(
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ورأيت   ،ه القمر ليلة البدرووجهه ييضء كأنَّ   رأيت صاحب الزمان    :يقول

  .)١(احلديث ...جيري كاخلطِّ  ته شعراً ُرسَّ  عىلٰ 

عــرض علينــا  :قــالوا ،د بن عــثامن العمــريمنهم حممّ وبسنده عن مجاعة 

 :فقــال ،ا أربعــني رجــالً له وكنــّ نزونحن يف م بنه ا  د احلسن بن عيلٍّ حممّ  بوأ

قــوا مــن بعــدي أطيعــوه وال تتفرَّ   ،وخليفتــي علــيكم  ،هذا إمامكم من بعدي«

 [قــالوا: فخرجنــا مــن ،»كم ال ترونه بعد يومكم هذانَّ إا  مَ أ  ،فتهلكوا يف أديانكم

  .)٣(د بو حممّ أ مٰىض  ٰى ام قالئل حتَّ  أيّ الَّ إفام مضت ، )٢(عنده]

العمري  نَّ أالظاهر  نَّ إف  ،لوقوع الغيبة  ،أي أكثركم  »ال ترونه«  :قوله  

  .حد السفراء كان يراهأالذي هو 

  ؟هل رأيته :احلمريي سأله نَّ أة روايات وجاءت عدَّ 

  .)٤(نعم :قال

نجز أ  مَّ هُ اللَّ «  :وهو يقول  ،اهللا احلرام آخر عهدي به عند بيت    :ويف بعضها

  .)٥(»يل ما وعدتني

 مَّ هــُ اللَّ «  :وهو يقول  ،ستار الكعبة يف املستجارأب  قاً رأيته متعلِّ   :ويف بعضها

 .)٦(»)*(انتقم من أعدائي

 

 .)١ ح /٤٣باب  / ٤٦٥و ٤٦٤(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 .)٢ ح  /٤٣باب / ٤٦٥(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .)٣ ح  /٤٣باب / ٤٦٥(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 .)٩ ح  /٤٣باب / ٤٧٠(ص ين كامل الدِّ  )٥(

 ه األقــرب إىلٰ ولعلــَّ  ،انــتقم يب مــن أعــدائك» مَّ هُ «اللَّ  :بلفظ )]  ٣٣[يف (ص  نقل هذه الرواية    مرَّ )  *(

 الصواب.

 .)١٠ ح  /٤٣باب / ٤٧٠(ص ين كامل الدِّ  )٦(



 ١٧٣ ..................................................................  املهدي  يف من رأىٰ 

ن إليــه ممــَّ  ٰى ه ذكر عدد من انتهنَّ أيب عبد اهللا الكويف أد بن  وبسنده عن حممّ 

 ورآه مــن الــوكالء )صــلوات اهللا عليــه(مــان  معجزات صــاحب الز  وقف عىلٰ 

  .ارالعطّ ، والباليلو ،وحاجز ،العمري وابنه :ببغداد

  .عاصميال :ومن الكوفة

  .د بن إبراهيم بن مهزيارحممّ  :هوازومن األ

  .سحاقإمحد بن أ :ومن أهل قم

  .د بن صالححممّ  :ومن أهل مهدان

  .- يعني نفسه -سدي امي واألالبّس  :ومن أهل الريِّ 

  .بن العالء اسمالق :ن أهل آذربيجانوم

  .د بن شاذانحممّ  :نيسابور )١([أهل]ومن 

بو عبد اهللا أو ،يب حابسأبن   اسمبو القأ  :ومن غري الوكالء من أهل بغداد

ــ  ،ازوهارون القزّ   ،هللا اجلنيديعبد ا بوأو  ،الكندي بــن  اســمبــو القأو ،)٢(بيلوالن

 ،احلســن  )٣(بــنا اخ مــوىلٰ رور الطبــّ ـومس  ،وخاهللا بن فرّ  عبد بوأو  ،دميس

وصــاحب   ،نيبخــت[بنــي]  ســحاق الكاتــب مــن  إو  ،بنا احلسناد  محد وحممّ أو

َّ  ،)٤(الفراء   .ة املختومةوصاحب الرصُّ

د بن هارون بــن وحممّ   ،وجعفر بن محدان  ،د بن كشمردحممّ   :ومن مهدان

  .عمران

  .بو احلسنأو ،خيهأمحد بن أو ،حسن بن هارون :ومن الدينور

 

 لك املورد التايل.ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذ )١(

 يف املصدر: (والنييل). )٢(

 يف املصدر: (أيب). )٣(

 يف املصدر: (النواء). )٤(
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  .)١(بن بادشالها :نصفهاأومن 

  .زيدان :ومن الصيمرة

ســحاق إد بن بن حممّ  وعيلُّ  ،دد بن حممّ وحممّ  ،)٢(احلسن بن نرص  :ومن قم

  .احلسن بن يعقوبو ،بوهأو

ــ   اســمالق  :ومن أهل الــريِّ   ،وند بــن هــاربــو حممــّ أو ،بنــهاو ٰى بــن موس

  .الرفابو جعفر أو ،د الكلينيد بن حممّ وحممّ  ،دبن حممّ  وعيلُّ  ،وصاحب احلصاة

  .محدأبن  وعيلُّ  ،مرداس :ومن قزوين

  .رجالن :ومن قابس

  .ابن اخلال :ومن شهرزور

  .)٣(املجروح :ومن فارس

بــو أو ،وصاحب املال والرقعة البيضــاء ،لف دينارصاحب األ  :ومن مرو

  .ثابت

  .د بن شعيب بن صالححممّ  :ومن نيسابور

 ،ابن األعجميو  ،واجلعفري  ،واحلسن ابنه  ،الفضل بن يزيد  :ومن اليمن

  .والشمشاطي

  .وأبو رجاء ،ةال بمكَّ ملوصاحب ا ،صاحب املولودين :ومن مرص

  .د بن الوجناءبو حممّ أ :يبنيومن نص

  .)٤(احلصيني :هوازومن األ

 

 يف املصدر: (باذشاله). )١(

 يف املصدر: (النرض). )٢(

 يف املصدر: (املحروج). )٣(

 .)١٦ ح /٤٣باب  / ٤٧٣و ٤٧٢(ص ين كامل الدِّ  )٤(



 ١٧٥ ..................................................................  املهدي  يف من رأىٰ 

الزمان    بخرج صاح  :قال  ،الرضا    د بن صالح موىلٰ وبسنده عن حممّ 

ــ اب من موضع مل يعلم به عندما نازع يف املرياجعفر الكذّ   عىلٰ  يب أ يِّ ـث عند مض

 جعفــر فتحــريَّ  ،»؟ما لــك تعــرض يف حقــوقي ،يا جعفر« :فقال له  ،د  حممّ 

ة  ماتت اجلدَّ فلامَّ  ،هفلم يرَ  ،ذلك يف الناسفطلبه جعفر بعد  ،غاب عنه  ثمّ   ،وهبت

 ،ن فيهــادفَ هــي داري ال تــُ   :وقال  ،فنازعهم  ،ن يف الداردفَ تُ   نْ أمرت  أاحلسن    مُّ أُ 

  .)٢(بعد ذلك )١(رَ فلم يُ  ،غاب ثمّ  ،»؟رك هياأد ،جعفريا « :فقال له فخرج 

وهــؤالء  ،ويف هــذا القــدر كفايــة ،التطويــل ي إىلٰ ؤدّ وذكر مجيع من رآه يُ 

 ة عــىلٰ وقد جاءت أحاديث دالَّ  ،ٰى ن رآه يف الغيبة الصغرهم ممَّ الذين ذكرناهم كلُّ 

ين يف عــن كثــري كيــت رؤيتــه وُح  ،)٣(ٰى عدم إمكان الرؤية يف الغيبة الكــرب

عي املشاهدة رؤية من يدَّ  لرؤية عىلٰ ويمكن اجلمع بحمل نفي ا ،)٤(ٰى ة الكربالغيب

  أو بغري ذلك. ،مثال السفراء خبار من جانبه عىلٰ يصال األإمع النيابة و

 *   *   *  

 

 يف املصدر: (َيَره). )١(

 .)١٥ ح  /٤٣باب / ٤٧٢(ص ين كامل الدِّ  )٢(

اَهَدةَ  ،د السمريبن حممّ  إٰىل عيلِّ  ̈  إشارة إٰىل توقيعه  )٣( ِعي املُشــَ دَّ  ،قال: «... َوَسيَأِيت ِشيَعتِي َمْن يــَ

ْفيَاِينِّ أَال  ، َوَال   َفَمن ادََّعٰى املَُشاَهَدَة َقبَْل ُخُروج السُّ َرتٍ اٌب ُمفــْ يَْحِة َفُهَو َكذَّ ْوَل َوَال َوالصَّ َة إِالَّ  قــُ  حــَ  وَّ

 )، فراجع.٣٧وقد مرَّ يف (ص   ،اْلَعظِيم...»  بِاهللاِ اْلَعِيلِّ 

 )....ٰى الرؤية يف الغيبة الكرب  ٰى عباب من ادَّ  /١٥١ص  /٥٢ جاألنوار (بحار   :راجع )٤(





  

  

  

   ظر اي  ت

واأ   ا أ   

َبأسانيدهم املت  )رضوان اهللا عليهم(صحابنا  أوقد رواها   كالنعامين   ،صلةّ

ونحــن   .وغــريهم  )،رشــاداإل(واملفيــد يف    ،)الغيبــة(والشيخ الطويس يف كتايب  

ــ  ،ختصارلال سانيد قصداً نوردها بحذف األ ردها ـأو نذكر حاصل الروايــة ونس

  .لتناوهلا ومعرفتها مكان تسهيالً بة بحسب اإللة مرتَّ مفصَّ 

اس وزوال ملكهــم ل اختالف بني العبّ منها بعيد مثالعالمات  هذه    نَّ إ  ثمّ 

ج السفياين وطلوع الشمس مــن مغرهبــا وغــري ، ومنها قريب كخرووغري ذلك

مــن عليه يف الروايات كالسفياين واليامين والصــيحة    صَّ ومنها حمتوم كام نُ   ،ذلك

  .ومنها غري حمتوم  ،السامء وغري ذلك

لــة هــذه ومــن مج( :قال املفيد بعــد رسده لعالمــات الظهــور كــام ســيأيت

  .)١()ومنها مشرتطة ،حداث حمتومةاأل

يلحقه البداء  نْ أمن وقوعه وال يمكن  بدَّ  املراد باملحتوم ما ال ولعلَّ   :أقول

والذي هو نسخ يف التكوين كــام  ،خفاء ال ظهور بعد خفاءإظهار بعد  إالذي هو  

 نْ أمــا يمكــن  املشــرتط  وبغري املحتوم أو    ،ريعـالنسخ املعروف نسخ يف التش  نَّ أ

ْمُحوا اُهللا ما �َشاءُ  البداء واملحو والنسخ يف التكوينيلحقه  
َ
�  :٣٩[الرعــد،[ 

  .فهو مشرتط بعدم حلوق ذلك

 

 ).٣٧٠/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(
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ففي بعضها  ،ونقيصةً  ا املحتوم فقد اختلفت الروايات يف تعداده زيادةً فأمَّ 

واملنادي مــن  ،واليامين  ،السفياين  :مخس عالمات حمتومات قبل قيام القائم  

  .)١(ةوقتل النفس الزكيَّ  ،وخسف يف البيداء ،املهدي اسمالسامء ب

 :ه قال بدل الــياميننَّ أ  الَّ إ  ،ذكوراتامل  وعدَّ   »من املحتوم «  :ويف بعضها قال

  .)٢(معها القائم وعدَّ  »تطلع من السامء وكفٌّ «

ه ذكر طلــوع نَّ أ  الَّ إ  ،يضاً أاملذكورات    وعدَّ   »من املحتوم «  :ويف بعضها قال

 ،بــدل الــيامين واخلســف  ،اس يف الدولةواختالف بني العبّ   ،هباالشمس من مغر

  .)٣( دمعها قيام القائم من آل حممّ  وعدَّ 

مع كثرهتــا  ة هذه العالمات التي ذكرها األئمَّ ( :قال النعامين يف غيبته

 بعــد الَّ إ ال يظهر القائم  نْ أفاقها موجبة صال الروايات هبا وتواترها واتِّ واتِّ 

ه قيــل نَّ إ ٰى حتَّ  ،وهم الصادقون ،منها بدَّ  ه النَّ أخربوا  أذ كانوا قد  إ  ا،وكوهن  جميئها

 ،وال يكون قبله الســفياين )٤(][مر القائم أل من  ؤمِّ يكون ما نُ   نْ أنرجو    :هلم

قــوا كــون العالمــات حقَّ   ثمّ   ».منه  بدَّ   ه ملن املحتوم الذي النَّ إواهللا    ،بىلٰ «  :فقالوا

ياين والنداء من السامء وخسف بالبيداء وقتل النفس أي اليامين والسف  -  اخلمس

مــر أبطلــوا  أكــام    بعــدها،  ظهور احلقِّ   عظم الدالئل عىلٰ أ  )٥(]هم[التي    -  ةالزكيَّ 

 ،كــان )٦(ما بوه كائناً كذِّ تُ  نْ أا توقيتًا فال هتابوا لكم عنّ  ٰى رومن  «  :التوقيت وقالوا
 

ين (ص  )١(  ).١/ ح ٥٧/ باب ٦٧٩راجع: كامل الدِّ

 .)١٥ ح  /١٤باب /  ٢٦٦و ٢٦٥(ص  الغيبة للنعامين )٢(

 .)٣٧٢و ٣٧١/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٤(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٥(

 يف املصدر: (من)؛ وهو الصحيح. )٦(



ة أهل البيت  يف عالمات ظهور املهدي   ١٧٩ .............................  املرويَّة عن أئمَّ

ــ من ادَّ   مر كلِّ أالن  بط  عدل الشواهد عىلٰ أوهذا من    »،توقِّ ا ال نُ نّ إف  )١(ذلــك  ٰى ع

  .ٰى نتها )٢()قبل جميء هذه العالمات

قد جاءت اآلثار بذكر عالمات لزمــان قيــام (  :)رشاداإل(وقال املفيد يف  

خروج  :فمنها ،مام قيامه وآيات ودالالتأوحوادث تكون    القائم املهدي  

 ،)٣(ي][الــدنياو اس يف امللــكخــتالف بنــي العبــّ او، وقتــل احلســني، الســفياين

 وخسوف القمر يف آخــره عــىلٰ   ،وكسوف الشمس يف النصف من شهر رمضان

، )**(وخســف بــاملغرب  ،)*(رقـوخسف باملش  ،وخسف بالبيداء  ،خالف العادة

، وطلوعها من املغرب، وقات العرصأوسط    وركود الشمس من عند الزوال إىلٰ 

هاشمي بني   وذبح رجل  ،ظهر الكوفة يف سبعني من الصاحلنية بس زكيَّ وقتل نف

ل بــَ قبــال رايــات ســود مــن قِ إو  ،مســجد الكوفــة  طدم حــائوه   ،قام الركن وامل

ونزول الرتك  ،كه الشاماتوظهور املغريب بمرص ومتلُّ ، وخروج اليامين، خراسان

 يء القمر ثمّ ـرشق ييضء كام يضوطلوع نجم بامل  ،ونزول الروم الرملة  ،اجلزيرة

ونــار  ،ر يف آفاقهاـتظهر يف السامء وتنتشومحرة    ،يكاد يلتقي طرفاه  ٰى ينعطف حتَّ 

وخلــع العــرب  ،ام ام أو ســبعة أيــّ ثالثــة أيــّ  يف اجلــوِّ   ٰى وتبق  تظهر باملرشق طوالً 

ــ   ،كها البالد وخروجها عن ســلطان العجــمومتلُّ   )***(تهاعنَّأ ر ـوقتــل أهــل مص
 

 أو ادُّعي له مرتبة القائم ومنزلته وظهر قبل جميء هذه العالمات). يف املصدر: (كّل من ادَّعٰى  )١(

 ).٦٨/ ذيل احلديث ١٤/ باب ٢٩٢و ٢٩١لغيبة للنعامين (ص ا  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوردين التالني. )٣(

 .)]٢٠٦[يف (ص  هو اخلسف ببغداد والبرصة كام سيأيت) *(

 .)]١٩٤[يف (ص  هو اخلسف بالشام كام سيأيت) **(

بالفرس الذي خلــع عنانــه  لغريها تشبيهاً  تها كناية عن خروجها عن الطاعةخلع العرب أعنَّ  )***(

ل أي أصبح كالفرس املرســَ   )خلع فالن عذاره: (ك، ومنه قوهلممَس قاد به ويُ فال يكون له عنان يُ 

ملك فالن زمــام األمــر : (الذي ال عذار يف رأسه يفعل ما يشاء ويذهب أين شاء، ومقابله قوهلم

 وغري ذلك. )أو مقاليده
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ودخــول رايــات قــيس   ،ختالف ثالث رايــات فيــهاو  ،وخراب الشام   ،مريهمأ

 ٰى ل املغرب حتَّ بَ وورود خيل من قِ   ،خراسان  ىلٰ إرص ورايات كندة  م  والعرب إىلٰ 

ــ بــَ قبال رايات سود مــن قِ إو ،احلريةبفناء  ط  ربَ تُ  يف  )١(وبشــقٍّ  ،رق نحوهــاـل املش

 ،ةعي النبــوَّ هم يدَّ كلُّ   اباً ني كذّ وخروج ستِّ   ،ة الكوفةيدخل املاء أزقَّ   ٰى الفرات حتَّ 

وإحراق رجل   ،مامة لنفسهعي اإلم يدَّ هيب طالب كلُّ أوخروج اثني عرش من آل  

ا يــيل ر ممــَّ ـوعقد اجلس ،وخانقني ءاس بني جلوالة بني العبّ ععظيم القدر من شي

 ٰى وزلزلــة حتــَّ   ،ل النهــاروَّ أوارتفاع ريــح ســوداء هبــا يف    ،الكرخ بمدينة بغداد

ونقــص  ،وموت ذريــع ،وخوف يشمل أهل العراق وبغداد ،ينخسف كثري منها

يــأيت  ٰى وانه حتَّ أوانه ويف غري أوجراد يظهر يف   ،نفس والثمراتألموال وامن األ

 ،ختالف صنفني من العجــماو  ،ة ريع ملا يزرعه الناسوقلَّ   ،تالزرع والغّال   عىلٰ 

وخــروج العبيــد عــن طاعــة ســاداهتم وقــتلهم  ،وسفك دماء كثرية فــيام بيــنهم

وغلبة العبيد  ،نازيروخ يصريوا قردةً  ٰى ع حتَّ دَ القوم من أهل البِ ومسخ    ،مواليهم

أهــل لغــة   يسمعه أهــل األرض كــلُّ   ٰى ونداء من السامء حتَّ   ،بالد السادات  عىلٰ 

مــوات أو ،ووجه وصدر يظهران من الســامء للنــاس يف عــني الشــمس  ،بلغتهم

م تَ خيــُ   ثمّ   ،الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون  إىلٰ   ايرجعو  ٰى ون من القبور حتَّ نَرش يُ 

بعد موهتــا وتعــرف [من]  رض  هبا األ  ٰى صل فتحيتتَّ   ربع وعرشين مطرةأذلك ب

 ، ][ ة املهديعمن شي عاهة عن معتقدي احلقِّ  وتزول بعد ذلك كلُّ   ،بركاهتا

كام جــاءت بــذلك   ،رتهـهون نحوه لنصة ويتوجَّ فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكَّ 

  .)خباراأل

 ،نقولــةنتها اآلثار املصول وتضمَّ حسب ما ثبت يف األُ   ذكرناها عىلٰ (  :قال

  .)٢()اه نسأل التوفيقيّ إو ،وباهللا نستعني
 

 يف املصدر: (وبثق). )١(

 ).٣٧٠ - ٣٦٨/ ص ٢(ج اإلرشاد راجع:  )٢(



ة أهل البيت  يف عالمات ظهور املهدي   ١٨١ .............................  املرويَّة عن أئمَّ

حاديث مســندة يف عالمــات الظهــور ننقلهــا يف أة  عدَّ   ورد املفيد  أ  ثمّ 

  .شاء اهللا نْ إتضاعيف ما يأيت 

 :مثــل ،ة كثــريةقد ظهر من العالمــات عــدَّ (  :)ةالعدد القويَّ (وعن كتاب  

ــ   ،خراب حائط مسجد الكوفة ملــك بنــي وزوال    ،مــريهمأر  ـوقتــل أهــل مص

ومــوت عبــد اهللا آخــر  ،يد رجل خرج عليهم من حيث بدأ ملكهم  اس عىلٰ العبّ 

 كــلُّ   ،ا يــيل الكــرخ ببغــدادجرس ممَّ   ومدّ   ،وخراب الشامات  ،اسملوك بني العبّ 

ة زقــَّ أ شــاء اهللا إىلٰ  نْ إوسيصــل املــاء    ،نشــقاق الفــراتوا  ،ة يســريةذلك يف مــدَّ 

 .)١()الكوفة

ويمكن كون العالمة غري مــا   ،مات بعيدةتكون هذه عال  نْ أيمكن    :أقول

العالمات املستفادة من  ولنرشع يف تفصيل تلك  ،بل يشء حيصل فيام بعد  ،حصل

  فنقول: ،الروايات

ة وذهاب ميَّ ختالف بني أُ وا  ،اس وذهاب ملكهماختالف بني العبّ   :لاألوَّ 

  :ملكهم

بل  ،)٢(ظهورل فقد جاء يف كثري من الروايات جعله من عالمات الا األوَّ مَّ أ

ــ ويف مج ،)٣(اختالفهم من املحتوم   نَّ أيف بعضها    »بنــي فــالن«ـ لــة منهــا التعبــري ب

  .)٤(ةً تقيَّ 

فــإذا ملكــوا واختلفــوا  ،اسيملــك بنــو العبــّ  نْ أ بدَّ  ال«  :قال الباقر  

وهــذا مــن  ،رقـهذا من املش ،مرهم خرج عليهم اخلراساين والسفياينأت  وتشتَّ 

 

 ).١٣١/ الرقم  ٧٧(ص ة العدد القويَّ  )١(

 .)٣٧٢ ص /٢ ج(اإلرشاد  )؛٦٧ ح /١٤باب   /٢٨٩ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٢(

 .)٤٨٤ ح/ ٣٣٤/ ص ٨(ج الكايف   )٣(

 .)٤٢٥ ح/٤٦٣ (ص الغيبة للطويس)؛  ١٣ح /١٤باب /٢٦٤ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٤(
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 ٰى حتَّ  ،وهذا من هاهنا ،هذا من هاهنا  ،رهانوفة كفريس  الك  يستبقان إىلٰ   ،املغرب

   .)٢(»)١( [أبدًا]حداً أام ال يبقون منهم هنَّ إا مَ أ ،يدهيامأ يكون هالكهم عىلٰ 

وعنــد زوالــه  ،ملــك القــوم   )٣(فعند ذلك زال«:  ويأيت يف بعض الروايات

ه ما نَّ أو ،ةآخر ملك بني فالن قتل النفس الزكيَّ   نَّ أو  ،)٥(»)٤(][  خروج القائم

مــا  :فقيل ،من اهللا ٰى ام القائم بلودّ قُ   نَّ أو  ،)٦(هلم ملك بعده غري مخس عرشة ليلة

ُ�مْ   فقرأ:  ؟هي
�
َون

ُ
َبْل

َ
اخلــوف مــن « :قــال ثــمّ  ،]١٥٥[البقــرة:   اآلية  ...  َو�

  .)٧(»ملوك بني فالن

 )٨([فعنــد ذلــك]اس فــيام بيــنهم  إذا اختلف بنو العبــّ «  :وقال الباقر  

عــوا فإذا اختلفوا فتوقَّ  ، يف اختالف بني فالنالَّ إوليس فرجكم    ،الفرج  فانتظروا

وال تــرون   ،[القــائم]  ولــن خيــرج  ،الصيحة يف شهر رمضــان وخــروج القــائم

  .)٩(»خيتلف بنو فالن فيام بينهم ٰى ون حتَّ حتبُّ  ما

وكرجــل كانــت   ،ك بني فالن كقصع الفخــارلذهاب م  نَّ إ«  :وقال  

ــ اف ذ سقطت من يده وهــو ســاهٍ بيده فخارة وهو يميش إ حــني  فقــال ،رتـنكس

  .)١٠(»غفل ما كانوا عن ذهابهأفذهاب ملكهم هكذا  ،زعهاه شبه الف :سقطت

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)١٨ ح /١٤باب  / ٢٦٧ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 يف املصدر: (زوال). )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٤(

 .)٣٧٥ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٥(

 .)١٧ ح /١٤باب   /٢٦٧ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٦(

 ).٣٧٨و ٣٧٧/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٧(

  من املصدر؛ وكذلك املورد التايل.ما بني املعقوفتني )٨(

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٤ (ص الغيبة للنعامين )٩(

 املصدر السابق. )١٠(



ة أهل البيت  يف عالمات ظهور املهدي   ١٨٣ .............................  املرويَّة عن أئمَّ

ــ كم يف  دولة أهل بيت نبيِّ   نَّ إ(  :ر بن يارسبسنده عن عّام   :غيبة الشيخ  ر آخ

 ،اماراهتأيء جت ٰى وا حتَّ فالزموا األرض وكفُّ  )١([فإذا رأيتم]، ماراتأوهلا    ،الزمان

ومات خليفتكم الــذي   ،زت اجليوشهِّ وُج   ،فإذا استأثرت عليكم الروم والرتك

ويأيت   ،ع بعد سنني من بيعتهخلَ فيُ   ،موال واستخلف بعده رجل شحيحجيمع األ

 .)٢())*(مالك ملكهم من حيث بدأ

ــ ملك بني العبّ «   :وعن أمري املؤمنني   ــ ر ال يـ اس عس لــو   ،ر فيــهـ س

، مل يزيلوه   )٣([والطيلسان]د واهلند والرببر  نالساجتمع عليهم الرتك والديلم و

صــحاب أ عــنهم مــواليهم و  يشــذَّ   ٰى حتــَّ [وال يزالون يف غضارة من ملكهم]  

بمدينــة  ال يمــرُّ   ،خيرج من حيث بدأ ملكهم  علجاً   )٤(ط اهللا هلمسلِّ ويُ   ،لويتهمأ 

ــاواه ا ،زاهلاأ  وال نعمة إالَّ   ،ها هدَّ ع له راية إالَّ رفَ وال تُ   ، فتحهاإالَّ   ،لويــل ملــن ن

 رجــل مــن عــرتيت يقــول بــاحلقِّ   يظفر ويدفع بظفره إىلٰ   ٰى فال يزال كذلك حتَّ 

 .)٥(»ويعمل به

اس إذا اختلف ولد العبّ «: فقال ؟فرج شيعتكم  ٰى مت  :وقيل للصادق  

ــ وخل  ،)٦([فــيهم]  سلطاهنم وطمع فيهم من مل يكــن يطمــع  ٰى ووه  ت العــرب ع

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

ه مالك ملكهم الذي انرتعه منهم هو هوالكو خان الترتي، وقد توجــَّ   اس فإنَّ بني العبّ   شارة إىلٰ ) إ*(

عليه احلديث الــذي   هناك بدعوة أيب مسلم اخلراساين، ويدلُّ ملكهم بدأ من    كام أنَّ   ،من خراسان 

 بعده.

 ).٤٧٩/ ح ٤٩١(ص  الغيبة للطويس )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(

 يف املصدر: (عليهم). )٤(

 .)٤ ح /١٤باب   /٢٥٨ (ص الغيبة للنعامين )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(
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 ،قبــل الــيامينأو ،)١(وظهر السفياين  )**(صيتهصيصية صي  يذ  ورفع كلُّ   ،)*(تهاعنَّأ

  .)٢(احلديث »...ةمكَّ  خرج صاحب هذا األمر من املدينة إىلٰ  ،ك احلسنيوحترَّ 

هالك  ،بىلٰ «  :فقال  ؟ما من عالمة بني يدي هذا األمر  :وقيل للصادق  

والصــوت   ،واخلسف بالبيداء  ،ةوقتل النفس الزكيَّ   ،وخروج السفياين  ،ايسالعبّ 

ام هو نَّ إ ،ال« :فقال ،يطول هذا األمر نْ أخاف  أ  ،علت فداكُج   :فقال  ،»ءمن السام

  .)٣(»عضه بعضاً كنظام اخلرز يتبع ب

بنــي   رض خرجــوا عــىلٰ أهل الساموات واأل  نَّ ألو  «  :وقال الكاظم  

ملــك بنــي «  :وقــال  ،»خيــرج الســفياين  ٰى قيت األرض دماءهم حتــَّ ُس لاس  العبّ 

  .)٤(»به يشء ما مرَّ  :يقال ٰى د حتَّ ويتجدَّ  ،نه يشءم مل يبَق  ٰى اس يذهب حتَّ العبّ 

السفياين يقوم وقــد ذهــب ســلطان  نَّ أثون م يتحدَّ هنَّ إ :وقيل للرضا 

  .)٥(»سلطاهنم لقائم نَّ إه ليقوم ونَّ إ ،كذبوا« :فقال ،اسبني العبّ 

من يضــمن يل مــوت عبــد اهللا «  :بسنده عن الصادق    :غيبة الطويس

 ،واحــد إذا مات عبد اهللا مل جيتمع الناس بعده عــىلٰ «  :قال  ثمّ   ،»ضمن له القائمأ

  .)٦(احلديث »...شاء اهللا نْ إهذا األمر دون صاحبكم  يتناهَ  ومل

  .اساهللا هو املستعصم آخر ملوك بني العبّ بعبد املراد  نَّ أوالظاهر 

 

 عن طاعة ملوكها وصارت تفعل ما تشاء. خرجت) *(

 نع به من قرن ونحوه.متَ ما يُ  :الصيصية) **(

 يف املصدر: (الشامي). )١(

 .)٢٨٥ ح/ ٢٤٩و ٢٤٨/ ص ٨(ج  الكايف للكليني )٢(

 .)٢١ ح  /١٤باب   /٢٧٠و ٢٦٩ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٩ ح /١٨باب   /٣١٤ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٤(

 .)١١ ح /١٨باب   /٣١٥ (ص لنعامينالغيبة ل )٥(

 .)٤٤٥ ح/ ٤٧٥(ص  الغيبة للطويس )٦(
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ذهــاب ملــك بنــي  نَّ أ رصحيــًا أو ظــاهرًا عــىلٰ   كثر هذه الروايــات دالٌّ وأ

بل بعضها رصيح بوجــود ملكهــم عنــد ظهــور   ،عالمات القريبةاس من الالعبّ 

ــ  ،كثــرياً  اً عده من العالمات البعيدة بُ نَّ أمع   ،السفياين انقــراض  عــىلٰ  ٰى ـفقــد مض

  .دولتهم ما ينوف عن سبعامئة سنة

ة وذهاب ملكهم كان قبــل حــدوث دولــة بنــي ميَّ وكذلك اختالف بني أُ 

  .اسالعبّ 

ذلــك   نَّ أأو    ،لم اهللا دولة يف آخر الزماناسيني يف عيكون للعبّ   نْ أويمكن  

كونه من  نَّ أ عىلٰ  - صحَّ  نْ إ -ه من املحتوم نَّ أ عىلٰ  ل ما دلَّ مَ وُحي  ،من غري املحتوم 

  علم.أواهللا  ،ات القريبة غري حمتوم العالمات حمتوم وكونه من العالم

فقد جاء يف بعض الروايات عــن   ،ة وذهاب ملكهمميَّ ا اختالف بني أُ مَّ أو

 ثــمّ  ،ة وذهب ملكهــمميَّ فإذا اختلف بنو أُ « :قال يف عالمات الظهور لباقر  ا

 )١([وغضــارة مــن العــيش]فال يزالون يف عنفوان من امللك    ،اسيملك بنو العبّ 

 .رق وأهل املغربـواختلف أهل املش  ،فإذا اختلفوا ذهب ملكهم  ،خيتلفوا  ٰى حتَّ 

، [فال يزالون هبم من اخلوف  يمرُّ   االناس جهد شديد ممَّ   ٰى ويلق  ،وأهل القبلة  ،نعم

  .)٢(احلديث »...من السامء ينادي منادٍ  ٰى حتَّ  بتلك احلال]

  :نا نبيٌّ أ :هم يقولكلُّ  اباً ني كّذ : خروج ستِّ الثاين

 ٰى ال تقوم الساعة حتَّ « : عن النبيِّ  ،بسنده عن عبد اهللا بن عمر  :املفيد

 :هم يقولابًا كلُّ ون كذّ خيرج ستُّ   ٰى وال خيرج املهدي حتَّ   ،خيرج املهدي من ولدي

  .)٣(»نا نبيٌّ أ
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )١(

 .)٢٢ ح /١٤باب   /٢٧٠ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 .)٣٧١ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٣(
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  :نفسه هم يدعو إىلٰ ثني عرش من بني هاشم كلُّ اخروج  :الثالث

ثنــا اخيــرج قبلــه  ٰى ال خيرج القائم حتــَّ «  :بسنده عن الصادق    :املفيد

  .)١(»نفسه هم يدعو إىلٰ كلُّ  ،عرش من بني هاشم

  :م رأوههنَّ إ ثني عرش رجالً اقول  :الرابع

ــ ايقوم    ٰى ال يقوم القائم حتَّ «  :بسنده عن الصادق    :نعامينال ر ـثنا عش

  .)٣(»)٢(بوهنمكذِّ فيُ  ،م قد رأوههنَّ إ :قول هم جيمع عىلٰ كلُّ  رجالً 

  :خروج كارس عينه بصنعاء :اخلامس

 ،الســفياين عنــد الصــادق  رَ كــِ ذُ   :بسنده عن عبيد بن زرارة  :النعامين

يكون هو  نْ أوحيتمل    ،)٥(»؟بصنعاء  )٤(كارس عينهخيرج ذلك ومل خيرج    ٰى نّ أ«:  فقال

  علم.واهللا أ ،اليامين

  :وخسف بالبيداء ،خروج السفياين واخلراساين واليامين :السادس 

ه نَّ أو ،منه السفياين من املحتوم الذي ال بدَّ  نَّ وقد استفاضت الروايات يف أ

يب أكنــت عنــد  :عنيأك بن لِ وقال عبد املَ  ، بسفياين ونحو ذلكالَّ إال يكون قائم 

وال يكــون   يكــون عــاجالً   نْ أرجــو  أ  :فقلت له  ،ذكر القائم  ٰى فجر  جعفر  

  .)٦(»منه بدَّ  ه ملن املحتوم الذي النَّ إال واهللا « :فقال ،سفياين

  .)٧(اليامين أيضًا من املحتوم  نَّ أيف بعض الروايات  ومرَّ 

 

 .)٣٧٢ ص /٢ ج(اإلرشاد  )١(

 .)هبمكذِّ فيُ (:  بعض النَُّسخ يف )٢(

 ).٥٨ ح /١٤باب   /٢٨٥ (ص يبة للنعامينالغ )٣(

 يف املصدر: (ولـامَّ خيرج كارس عينيه). )٤(

 .)٦٠ ح  /١٤باب   /٢٨٦و ٢٨٥ (ص الغيبة للنعامين )٥(

 .)٤ ح /١٨باب   /٣١٢ (ص الغيبة للنعامين )٦(

 )، فراجع.١٧٨مرَّ يف (ص  )٧(
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  .)١(»السفياين والقائم يف سنة واحدة« :وعن الباقر 

يكــون يف ســنة  خروج السفياين واليامين واخلراســاين نَّ أة روايات دَّ ويف ع

  .)٢(واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد

 فيكون البأس من كــلِّ   ،رز يتبع بعضه بعضاً ونظام كنظام اخل«  :ويف رواية

  .)٣(»ويل ملن ناواهم ،وجه

  .)٤(خروج اليامين قبل خروج السفياين نَّ أ بعض الروايات عىلٰ  وتدلُّ 

  .)٥(منا اليامين فيكون خروجه من اليمَّ أ

ه يدعو ألنَّ   ،من راية اليامين  ٰى هدأه ليس يف الرايات الثالث راية  نَّ أواملروي  

وإذا خرج   ،فإذا خرج حرم بيع السالح  ،صاحبكم  ه يدعو إىلٰ أو ألنَّ   ،)٦(احلقِّ   إىلٰ 

  .)٧(يلتوي عليه نْ أملسلم  وال حيلُّ  ،ٰى رايته راية هد نَّ فاهنض إليه فإ

قيــل  - وهــو مــن رؤســاء اخلــوارج - بــاليمن  خرج طالــب احلــقِّ امَّ ـول

ا وهــذا علي�  اليامين يتواىلٰ   ،ال«  :فقال  ؟يكون هذا اليامين  نْ أرجو  ن  : للصادق

  .)٩(»)٨(]منه[يربأ 

ــَّ أو ــاينم ــان ،ا اخلراس ــن خراس ــرج م ــن  ،فيخ ــات م ــض الرواي ويف بع

 

 .)٣٦ ح /١٤باب   /٢٧٥ (ص الغيبة للنعامين )١(

 .)٤٤٣ ح/ ٤٧٥و ٤٧٤ (ص الغيبة للطويس )٢(

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٤ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٤٤٤/ ح ٤٧٥ ص( الغيبة للطويس )٤(

 .)١٦و ٧ ح /٣٢باب  / ٣٦١و ٣٥٨(ص ين كامل الدِّ  )٥(

 .)٤٤٣ ح/ ٤٤٦و ٤٤٥(ص  الغيبة للطويس )٦(

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٤ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٧(

 ال يوجد يف املصدر. ما بني املعقوفتني )٨(

 .)١٣٧٥/١٩ ح/ ٦٩١ (ص أمايل للطويس )٩(
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ــ  ــؤمنني ، )١(رقـاملش ــري امل ــن أم ــر الع وع ــاتيف ذك ــائم « :الم ــام الق إذا ق

ــان ــىلٰ  ،بخراس ــب ع ــانأ وغل ــان )*(رض كرم ــي ، )**(وامللت ــرة بن ــاز جزي وح

 .)٣(»)***(كاوان
  .)٤(فيخرج من وادي اليابس مكان بفلسطني ،ا السفياينمَّ وأ

  .)٥(خروجه يف رجب نَّ أ وعن الصادق 

وهو   ،كباد من وادي اليابسخيرج ابن آكلة األ«  :وعن أمري املؤمنني  

إذا رأيتــه حســبته  ،ثر اجلدريأبوجهه   ،ضخم اهلامة  ،وحش الوجه  ،ل ربعةرج

 يــأيت أرض ٰى حتــَّ  ،وهــو مــن ولــد أيب ســفيان ،بوه عنبسةأعثامن و  اسمه  ،عورأ

  .)٧(»منربها قرار ومعني فيستوي عىلٰ  )٦([ذات]

ه خيرج من وادي اليابس نَّ أ  ٰى خرأُ عليه رواية    كام تدلُّ   ،ا دمشقهنَّ أوالظاهر  

  .)٨(منربها يأيت دمشق فيستوي عىلٰ  ٰى حتَّ 

محــر أشــقر أ ،خبــث النــاسأك لو رأيتــه رأيــت نَّ إ«  :وعن الصادق  

 أو يــا ربِّ  ،للنــار ثاري ثاري ثــمّ  أو يا ربِّ   ،يا ربِّ   يا ربِّ   يا ربِّ   :يقول  ،زرقأ

 

 .)١٨و ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٧و ٢٦٤ (ص الغيبة للنعامين )١(

 التحقيق. )كوفان : (يف املصدر) *(

 بلد باهلند.) **(

 كاوان جزيرة يف بحر البرصة. )***(

 .)٥٥ ح /١٤باب   /٢٨٣ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٣١٥٣٥ ح /٢٨٤ ص /١١ ج(ل  كنز العّام  عنه ،)١٦٦ ي (صللمروزالفتن  راجع: )٤(

 ).١٥و  ٥ح  /٥٧/باب  ٦٨٢و  ٦٨٠(ص  ين  كامل الدِّ   )؛١ح  /١٨باب  /٣١٠  (ص  الغيبة للنعامين )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(

 .)٩ ح  /٥٧باب / ٦٨١(ص ين كامل الدِّ  )٧(

َرر (ص  )٨(  ).٨٦راجع: عقد الدُّ
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 تــدلَّ  نْ أة خمافــة ولد لــه وهــي حيــَّ  مَّ أُ ه يدفن  نَّ أولقد بلغ من خبثه    ،ثاري والنار

  .)١(»هعلي

 ومل يــرَ  ،مل يعبد اهللا قــطُّ   ،زرقأ  )٢(صفرأمحر  أالسفياين  «  :وعن الباقر  

  .)٣(»ة وال املدينة قطُّ مكَّ 

ه إذا ظهــر نــَّ أو  ،ه من ولد عتبة بن أيب ســفياننَّ أ  وعن زين العابدين  

  .)٤(يظهر وخيرج بعد ذلك ثمّ  ،املهدي ٰى اختف

ابــن أيب  مرهــا عــىلٰ أاجتمع إذا رأيتم أهل الشام قد ( :ر بن يارسوعن عّام 

  .املهدي قد ظهر هبا نَّ إأي  ،)٥()ةسفيان فاحلقوا بمكَّ 

ورايــة   ،راية الســفياين  :لب امللكهم يطوجيتمع يف الشام ثالث رايات كلُّ 

  .)٦(بقعالسفياين يقتل األصهب واأل نَّ إ ثمّ  ،بقعوراية األ ،األصهب

كور اخلمس محل ال السفياين يملك بعد ظهوره عىلٰ «  :وقال الصادق  

  .)٧(»ستغفر اهللا محل مجلأ« :قال ثمّ  ،»امرأة

  .)٨(»شهر كحمل املرأةأيملك تسعة « :ويف رواية عن الصادق 

 ،ومحــص ،دمشــق :إذا ملك كــور الشــام اخلمــس« :ويف رواية عنه  

 

 .)١٠ ح /٥٧باب / ٦٨١(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )١(

 يف املصدر: (أشقر). )٢(

 .)١٨ ح /١٨باب   /٣١٨ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٤٣٧ ح/ ٤٧٢و ٤٧١(ص  الغيبة للطويس )٤(

 ).٤٧٩/ ح ٤٩٢و ٤٩١الغيبة للطويس (ص  )٥(

 .)٦٧ ح /١٤باب   /٢٨٩ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٦(

 .)٤٥٢ ح/ ٤٧٨و ٤٧٧ (ص الغيبة للطويس )٧(

 .)٥١)، عن رسور أهل اإليامن (ص ١٦٣ ح/ ٢٧٣ ص /٥٢ ج(بحار األنوار   )٨(
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يملك تســعة   :قلت  ،»عوا عند ذلك الفرجفتوقَّ   ،وقنرسين  ،ردنواألُ   ،وفلسطني

  .)١(»شهر ال يزيد يوماً أن يملك ثامنية ولك ،ال« :قال ؟شهرأ

ة سـتَّ  ،ر شـهراً ـ آخره مخسة عشـ  ل خروجه إىلٰ وَّ أ من  «ه  نَّ أ   وعن الصادق  

 .)٢(»ومل يزد عليها يوماً  ،شهر أ فإذا ملك الكور اخلمس ملك تسعة  ،شهر يقاتل فيهاأ 

  .شهرأع بني اخلمسة عرش شهرًا والتسعة مَ وهبذا ُجي 

 . )٣(لذكره يف رواياهتم  ، ةالتقيَّ   ته عىلٰ خبار مدَّ أمحل بعض واحتمل املجليس 

الكور  السفياين عىلٰ   إذا استوىلٰ «  :عن الصادق    ،هشام بن سامل  ٰى ورو

 ،دمشــق  :الكــور اخلمــس  نَّ أوزعــم هشــام    ،»شــهرأوا لــه تســعة  اخلمس فعدُّ 

  .)٤(وحلب ،ومحص ،ردنواألُ  ،وفلسطني

 -  العراقالَّ إة  ال يكون له مهَّ بقع  صهب واألالسفياين بعدما يقتل األ نَّ إ  ثمّ 

 العراق وآخــر إىلٰ  فيبعث جيشني جيشًا إىلٰ   ،-  د وشيعتهم آل حممّ إالَّ   :ويف رواية

  .لفاً أهتم سبعون عدَّ  نَّ أفروي ا جيش العراق فأمَّ  ،املدينة

يعنــي   -  رض بابل من املدينــة امللعونــةألوا بنزي  ٰى حتَّ «  :  وعن النبيِّ 

 ،مــرأةا )٥(ثامئــةويفضحون أكثــر مــن ثال  ،ن ثالثة آالففيقتلون أكثر م  -  بغداد

الكوفــة  ينحــدرون إىلٰ  ثــمّ  ،اسثامئــة كــبش مــن بنــي العبــّ ثال  )٦([هبا]ويقتلون  

  .)٧(احلديث ...»بون ما حوهلاخرِّ فيُ 

 

 .)١١ ح /٥٧باب  / ٦٨٢و ٦٨١(ص ين كامل الدِّ  )١(

 .)١ ح /١٨باب   /٣١٠ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 ).٧٤/ ذيل احلديث ٢١٨/ ص ٥٢(ج بحار األنوار   )٣(

 .)١٣ ح /١٨باب   /٣١٦ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 صدر: (مائة).يف امل )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(

 .)٢٢٨ ص /٨ ج(جممع البيان  تفسري  )٧(
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 قتالً  -د بالكوفة من شيعة آل حممّ  :ويف رواية  -  ويصيبون من أهل الكوفة

ل قتــَ فيُ  ،)*(فيقتتلون هبا  -  الفرات  بلد عىلٰ   -  بقرقيسا  شهويمر جي  ،وسبياً   وصلباً 

  .»لفأارين مائة هبا من اجلبّ 

يطلع مطلع من  ،بقرقيسا -أو مأدبة    -هللا مائدة    نَّ إ«  :وعن الصادق  

الشــبع مــن حلــوم  وا إىلٰ هلمــُّ   ،ويا ســباع األرض  ،يا طري السامء  :السامء فينادي

  .)١(»اريناجلبّ 

ا ن ناحية خراسان تطــوي املنــازل طيــ� قبلت رايات مأذ  إفبينام هم كذلك  

وخيرج رجــل  ،صحاب القائمأومعهم نفر من    ،ل ساحل الدجلةنزت  ٰى حثيثًا حتَّ 

فيقتلــه أمــري جــيش الســفياين بظهــر   ،من موايل أهل الكوفة ضعيف يف ضعفاء

  .- بني احلرية والكوفة :ويف رواية - الكوفة

قد طرح  )**(ايني بالسفياين أو بصاحب السفيّكأن«  :وقال الصادق  

شــيعة  )٢([رجــل مــن]من جاء برأس  :مناديه  ٰى فناد  ،رحله يف رحبتكم بالكوفة

ــ  ،هذا مــنهم :جاره ويقول فيثب اجلار عىلٰ  ،لف درهمأفله   عيلٍّ  رب عنقــه ـفيض

 وكــأّين  . ألوالد البغايــاالَّ إال تكــون  مارتكم يومئــذٍ أ  نَّ إا  مَ أ  ،لف درهمأويأخذ  

يقول   ،رجل منكم«  :قال  ؟ومن صاحب الربقع  :يلق،  »صاحب الربقع  نظر إىلٰ أ

 فيغمــز بكــم رجــالً   ،تعرفونــه فيحوشكم فيعرفكم وال  ،يلبس الربقع  ،بقولكم

  .)٣(» ابن بغيالَّ إيكون  ه النَّ إا مَ أ ،رجالً 

 

يكــون  املقاتل جلــيش الســفياين مــن هــو، فيحتمــل أنْ  وليس فيها ترصيح بأنَّ   ،هكذا يف الرواية)  *(

 يكون أهل قرقيسا وما جاورها.  ، وحيتمل أنْ د  بعض من يدعو آلل حممّ 

 .)٦٣ ح /١٤باب   /٢٧٨ (ص الغيبة للنعامين )١(

 لكان املراد صــاحب جيشــه جمــازًا، ألنَّ  )بالسفياين( :، ولو قيل)بصاحب السفياين(الصحيح  )  *(*

 ل هبا وال يدخل العراق.قتَ السفياين يظهر بالشام ويُ   املروي أنَّ 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 .)٤٥٣ ح/ ٤٧٨(ص  الغيبة للطويس )٣(
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 هني إىلٰ متــوجِّ   -  أي جــيش الســفياين  -  خيرجــون  ثمّ «  :  وعن النبيِّ 

فيقتلوهنم ال يفلــت   ،لك اجليشفتلحق ذ  ،من الكوفة  ٰى فتخرج راية هد  ،الشام 

  .)١(»يدهيم من السبي والغنائمأويستنقذون ما يف  ،منهم خمرب

ذ آل ؤخــَ ويُ  ،املدينة فيقتل هبــا رجــالً  ا اجليش الذي يبعثه السفياين إىلٰ مَّ أو

ويكون  ،ام بلياليهاوينهبون املدينة ثالثة أيّ ،  )٢(بونحَس د صغريهم وكبريهم فيُ حممّ 

ــ نَّســُ   ة عىلٰ مكَّ   فيخرج منها إىلٰ   ،باملدينة  املهدي    بــن عمــران    ٰى ة موس

  .بقَّ خائفًا يرت

فيلحقــون  ،ةمكــَّ  إىلٰ   والد عــيلٍّ أه هيرب من باملدينة من نَّ أويف رواية  

  .)٣(بصاحب األمر 

ل نزوي ،كهدرِ ثره فال يُ أ فيبعث جيشًا عىلٰ   ،فيبلغ ذلك أمري جيش السفياين

فينادي ، - خبارة واملدينة هلا ذكر كثري يف األرض بني مكَّ أوهي  -  اجليش البيداء

 - خمرب لت منهم إالَّ ففال ي ،ف هبمخَس فيُ   ،بيدي بالقوم   ،يا بيداء  :من السامء  منادٍ 

 ل اهللا وجــوههم إىلٰ وِّ إذا كــانوا بالبيــداء حيــُ   ٰى حتــَّ   ،-   ثالثــة نفــرإالَّ   :ويف رواية

  .وهم من كلب ،قفيتهمأ

ذهــب ا ،يا جربئيل :عث اهللا جربئيل فيقوليب«  :  ويف رواية عن النبيِّ 

 وال يفلــت مــنهم إالَّ   ،رهبا برجله رضبة خيســف اهللا هبــم عنــدهاـفيض  ،فأبدهم

فــذلك قولــه  ،)عند جهينة اخلرب اليقني(  :فلذلك جاء القول  ،رجالن من جهينة

ر: تعاىلٰ 
َ
ْو ت

َ
زُِعوا ىٰ َو�

َ
 ف

ْ
  .)٤(هورده الثعلبي يف تفسريأ ،»]٥١[سبأ:  اآلية ...إِذ

 

ــري )١( ــع البيــ  تفس ــري  )؛٢٢٨ ص /٨ ج(ان جمم ــربي (ج تفس ) ٢٢٠٨٢/ ح ١٢٩/ ص ٢٢الط

 بتفاوت يسري.

 .)َس بِ  ُح ك منهم أحد إالَّ رتَ ال يُ (ويف املصدر:   ؛كذا  )٢(

 ).٤٣/ ح ١٤/ باب ٢٧٩و ٢٧٨الغيبة للنعامين (ص  )٣(

 ) بتفاوت.٩٥/ ص ٨(ج   تفسري الثعلبي)، عن ٢٢٨/ ص ٨راجع: تفسري جممع البيان (ج  )٤(
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  .)١(ا نزلت يف خسف البيداءهنَّ أ أيضاً  )افالكّش (صاحب  ٰى ورو

هــو جــيش البيــداء « :لقــا ،الطــربيس عــن زيــن العابــدين  ٰى ورو

  .)٢(»قدامهمذون من حتت أؤَخ يُ 

ــيلُّ  ٰى ورو ــراهيم يف تفســريه عــن أيب جعفــر  ع ــن إب ــه  ب يف قول

ِر�ــٍب  :  تعاىلٰ 
َ
�ٍن ق وا ِمْن مــَ

ُ
ِخذ

ُ
 َف ســِ قــدامهم ُخ أحتــت  مــن  «  :قــال  ،�َوأ

  .)٣(»هبم

ٰ :  ويف قوله تعاىلٰ 
َ

قــاِدُر �
ْ
َو ال  هــُ

ْ
ل

ُ
ْن   ق  مــِ

ً
ذابا يُْ�ْم عــَ

َ
 َعلــ

َ
ث بْعــَ

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ْوقُِ�مْ 
َ

ــ ــدّج « :قــال ،ف مْ  ،حةوالصــي )٤(الهــو ال رُْجِل�ــُ
َ
ِت أ

ْ َ
ْن �ــ ْو مــِ

َ
  أ

  .)٥(»وهو اخلسف]، ٦٥ [األنعام:

ثامئة وبضعة صحابه وهم ثالأفيجمع اهللا عليه    ،ةمكَّ ب  مئذٍ وي  والقائم  

فيبايعونــه بــني  ،- عــدد أهــل بــدر ثة عرش رجالً وثال  :ويف رواية  -  عرش رجالً 

مــره مــن الســامء أو  اسمهفينادي املنادي ب  ،ةخيرج هبم من مكَّ   ثمّ   ،الركن واملقام 

يظهــر   ٰى يأيت الكوفة فيطيل هبا املكــث حتــَّ   ثمّ   ،هميسمعه أهل األرض كلُّ   ٰى حتَّ 

والسفياين  - )*(اءريأيت العذ ٰى يسري حتَّ  ثمّ  :ويف رواية  -  الشام   يسري إىلٰ   ثمّ   ،عليها

نــاس كــانوا مــع أُ بــدال خيــرج إذا التقوا وهو يوم األ  ٰى حتَّ   ،بوادي الرملة  يومئذٍ 

 إىلٰ  د وخيــرج نــاس كــانوا مــع آل حممــّ  ،د السفياين من شيعة آل حممــّ 

 

 .)٢٩٦ رشح ص /٣ ج(اف الكّش ري تفس )١(

 ).٢٢٨/ ص ٨(ج   تفسري جممع البيان  )٢(

 ).٢٠٦و ٢٠٥ ص /٢ ج( يتفسري القمّ  )٣(

 يف املصدر: (الدخان). )٤(

 ).٢٠٤/ ص ١(ج  يتفسري القمّ  )٥(

 ب مرج عذراء.نَس وإليها يُ  ،ها القرية التي رشقي دمشقلعلَّ ) *(
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من خاب من غنيمــة  اخلائب يومئذٍ و ،السفياين ومن معه ل يومئذٍ قتَ ويُ   ،السفياين

  .)١(له هبانزالكوفة فيكون م يقبل إىلٰ  ثمّ  ،كلب

صــهب وخروج األ  ختالف واحلروب،وكثرة اال  ،ةخسف اجلابيَّ   :السابع

  :وخراب الشام ،بقعواأل

ك يدًا وال رجالً رِّ الزم األرض وال ُحت «  :قال  ،بسنده عن الباقر    :املفيد

 ،اسخــتالف بنــي العبــّ ا :راك تدرك ذلكأوما  ،كذكرها لأعالمات  ٰى تر  ٰى حتَّ 

ونــزول   ،)*(ةاجلابيَّ   ٰى سمّ الشام تُ   ٰى وخسف قرية من قر  ،ينادي من السامء  ومنادٍ 

 ٰى رض حتَّ أ واختالف كثري عند ذلك يف كلِّ  ،ونزول الروم الرملة  ،الرتك اجلزيرة

 ،بصــهرايــة األ :ويكون سبب خراهبا اجتامع ثالث رايات فيهــا  ،خترب الشام 

  .)٢(»وراية السفياين ،بقعوراية األ

أرض  فتلك السنة فيها اختالف كثري يف كلِّ «  :)غيبته(ويف رواية الشيخ يف 

ب رَ رض ختــُ أل  فــأوَّ   ،رض مــن أرض العــربأ  أو يف كلِّ ،  )**(من ناحية املغرب

  .)٣(الخ ...ثالث رايات خيتلفون عند ذلك عىلٰ  ،الشام 

  .)٤(ةوراية قيسيَّ  ،ةمويَّ أُ وراية  ،ةراية حسنيَّ  :ويف رواية

 

 ٦٤ص  /١ ج( ايشتفســري العيــّ )؛ ٦٧/ ح ١٤باب  /٢٩١ - ٢٨٨راجع: الغيبة للنعامين (ص   )١(

 .)١١٧ ح  /٦٦ -

هــا، ف اآلن حملُّ عــرَ ة وال يُ ب بــاب اجلابيــَّ نســَ هي قرية كانت قريبًا من دمشق وخربت، وإليهــا يُ )  *(

 بغري هذا االسم. ٰى سمّ ني مكاهنا قرية تُ يكون قد بُ  ويمكن أنْ 

 ).٣٧٣و ٣٧٢/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

ت الشــام عليه الروايات التــي ســمَّ  العراق، وتدلُّ  ا مغرب بالنسبة إىلٰ يليها فإهنَّ هي الشام وما    )**(

 مغربًا والعراق مرشقًا.

أرض مــن أرض  أو يف كــلِّ )؛ ومل نجد رواية فيها: (٤٣٤  ح/  ٤٧٠و  ٤٦٩ص  (  الغيبة للطويس  )٣(

 .)  العرب

 .)٥٠(ص )، عن رسور أهل اإليامن ١٦١ ح /٢٧٣و ٢٧٢ص  /٥٢ ج(بحار األنوار   )٤(
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 نْ أ إىلٰ  ،وذكر مجلة مــن العالمــات  ،ر بن يارسبسنده عن عّام   :غيبة الشيخ 

ويظهــر ثالثــة نفــر بالشــام (  :قال  نْ أ  إىلٰ   .)،..وتكثر احلروب يف األرض(  :قال

ورجل من أهل بيت أيب سفيان  ،صهبأورجل    ،بقعأرجل    :لكهم يطلب املُ كلُّ 

  .)١(احلديث .)..خيرج يف كلب

خواله مــن أومع السفياين  ،مع بني ذنب احلامر مرض«  :ايشويف رواية العيّ 

يقتلــوا قــتالً مل يقتلــه   ٰى بني ذنب احلامر حتَّ   فيظهر السفياين ومن معه عىلٰ   ،كلب

وهو  ،ل هو ومن ومعه قتالً مل يقتله يشء قطُّ قتَ وحيرض رجل بدمشق فيُ   ،يشء قطُّ 

  .)٢(»من بني ذنب احلامر

فيقتلــه الســفياين   ،تتلونقفي  ،بقعفيلتقي السفياين باأل«:  النعامينويف رواية  

  .)٣(»صهبيقتل األ ثمّ  ،ومن تبعه

قبال قــوم إو ،وخسف بحرستا  ،ختالف رحمني بالشام ورجفة هباا  :الثامن

  :من املغرب إليها

إذا اختلف رحمان بالشــام «  :عن أمري املؤمنني  سناد  باإل  :غيبة الشيخ 

رجفة تكــون بالشــام هيلــك  ثمّ « :قال ؟هْ مَ  ثمّ  :قيل ،» تعاىلٰ فهو آية من آيات اهللا

ــ  ،الكافرين للمؤمنني وعذابًا عىلٰ  لف جيعلها اهللا رمحةً أفيها مائة   ذا كــان ذلــك إف

 ٰى ب والرايات الصفر تقبل من املغــرب حتــَّ هُ صحاب الرباذين الشُّ أ  فانظروا إىلٰ 

ــ إف  ،بالشام   حتلَّ   :الشــام يقــال هلــا ٰى ة مــن قــرذا كان ذلك فانتظروا خســفًا بقري

  .)٤(»كباد بوادي اليابسذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة األإف ،حرستا
 

 .)٤٧٩ ح/ ٤٩١(ص  الغيبة للطويس  )١(

 .)١١٧ ح  /٦٤ ص /١ ج(  ايشتفسري العيّ  )٢(

 .)٦٧ ح /١٤باب   /٢٨٩ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٤٧٦ ح/ ٤٨٩(ص  الغيبة للطويس )٤(
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 :قيــل ،» عن آية من آيــات اهللاالَّ إ لِ «مل تنج :ه قالنَّ أ الَّ إ ،غيبة النعامين مثله

فيها أكثر مــن مائــة   )١(لقتَ رجفة تكون بالشام يُ «:  ل؟ قايا أمري املؤمنني  ،وما هي

: »بالشــام  حتــلُّ « :وزاد بعد قولــه ،»)٢(ةقب املحذوهُ الرباذين الشُّ «  :لوقا  ،»لفأ

ذا كان ذلك إف«:  »حرستا«  :وبعد قوله  ،»محركرب واملوت األوذلك عند اجلزع األ«

ذا كان إف ،منرب دمشق يستوي عىلٰ   ٰى كباد من الوادي اليابس حتَّ خرج ابن آكلة األ

  .)٣(»نتظروا خروج املهدياذلك ف

 :نتظــروا الفــرج مــن ثــالثا« :بسنده عــن أمــري املــؤمنني   :النعامين

شــهر يف  والفزعــة    ،والرايات الســود مــن خراســان  ،ختالف أهل الشام بينهما

  .)٤(احلديث »...رمضان

فتنــة  )٥(يشــمل الشــام  ٰى ال يظهــر القــائم حتــَّ « :وبسنده عن البــاقر 

  .)٦(احلديث »...يطلبون املخرج منها فال جيدونه

  :يمنطائفة من مسجد دمشق األسقوط  :التاسع

وتســقط «  :قــال  ،يف مجلة العالمــات  عن الباقر    ،اجلعفيرواه جابر  

من اجلانب : الصواب ولعلَّ  ،هكذا وجدناه ،)٧(»يمنطائفة من مسجد دمشق األ

  .يمنأو من جانب مسجد دمشق األ ،يمناأل

 ف بغريبَس وُخي (   :قال يف حديث  ،ر بن يارسبسنده عن عّام   :غيبة الشيخ

 

 يف املصدر: (هيلك). )١(

 كذا؛ والصحيح كام يف املصدر: (املحذوفة). )٢(

 .)١٦ ح /١٨ب  با /٣١٧ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٨ ح /١٤باب   /٢٦٠ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٤(

 يف املصدر: (يشمل الناس بالشام). )٥(

 .)٦٥ ح /١٤باب   /٢٨٨ (ص الغيبة للنعامين )٦(

 .)٢٥٥ (صختصاص اال  )؛٦٧ ح /١٤باب   /٢٨٩ (ص الغيبة للنعامين )٧(
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وخيــرب حــائط مســجد   :ويف روايــة  -   حائطــه  )١(خيــدَّ   ٰى مسجد دمشــق حتــَّ 

 .)٣( ) -   )٢(دمشق

  :سور دمشق )٤(لنداء عن: االعارش

سور   عىلٰ   وينادي منادٍ (  :ر بن يارس يف حديثبسنده عن عّام   :غيبة الشيخ 

  .)٦()- )٥(ويل الزم  :ويف رواية - قد اقرتب ويل ألهل األرض من رشٍّ  :دمشق

وجييئكم الصوت مــن ناحيــة دمشــق « :عن الباقر   ٰى خرأُ ويف رواية  

  .)٧(»بالفتح

  .)٨(»بدمشقمناديًا ينادي  ٰى وتر« :ايشويف رواية العيّ 

ل بــَ عوا الصوت يأتيكم بغتــة مــن قِ توقَّ «  :بسنده عن الباقر    :النعامين

  .)٩(»فيه لكم فرج عظيم ،دمشق

  :صالح وشعيب بن  ،وعوف السلمي ،خروج املرواين :احلادي عرش

قبل هذا األمر الســفياين والــيامين «:  بسنده عن الرضا    :غيبة النعامين

  .)١٢(»؟!هذا )١١(يقول هذا و )١٠(وكيف ،واملرواين وشعيب بن صالح
 

 يف املصدر: (خيّر). )١(

 .)٤٣٢ ح/ ٤٦٩(ص  الغيبة للطويس )٢(

 ).٤٧٩/ ح ٤٩١(ص  للطويسالغيبة   )٣(

 .)عىلٰ (والصحيح:    ؛كذا  )٤(

 .)٤٣٢ ح/ ٤٦٩(ص  الغيبة للطويس )٥(

 .)٤٧٩ ح/ ٤٩١(ص  الغيبة للطويس )٦(

 .)٤٣٤ ح/ ٤٧٠و ٤٦٩(ص  الغيبة للطويس )٧(

 .)١١٧ ح  /٦٤ ص /١ ج(  ايشتفسري العيّ  )٨(

 .)٦٦ ح /١٤باب   /٢٨٨ (ص الغيبة للنعامين )٩(

  املصدر: (فكيف)؛ وهو الصحيح.يف )١٠(

 كذا يف األصل واملصدر؛ والظاهر أنَّ الواو زائدة كام يف بحار األنوار. )١١(

 ).٩٩/ح ٢٣٥/ص ٥٢)؛ بحار األنوار (ج ١٢ ح/١٤باب  /٢٦٢ (ص الغيبة للنعامين )١٢(
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ملرواين لوقعة بقرقيسا يشيب اس والولد العبّ   نَّ إ«  :وبسنده عن الباقر  

ــ   )١([و]  ،)*(فيها الغالم احلزور طــري الســامء   إىلٰ   ويــوحي  ،رـيرفع اهللا عنهم النص

  .)٢(»خيرج السفياين ثمّ  ،ارينشبعي من حلوم اجلبّ ا :وسباع األرض

وقعــة قرقيســا مــع   نَّ أظاهر بعض األخبــار الــواردة يف الســفياين    :أقول

  .علمأواهللا  ،د جائزوالتعدُّ  ،جيشه

يكون قبل خروج املهدي «  :بن احلسني    بسنده عن عيلِّ   :غيبة الشيخ 

ــ   ،وف السلمي بأرض اجلزيرةع  :خروج رجل يقال له  ،تكريــتأواه  ويكــون م

خيرج  ثمّ  ،يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند  ثمّ   ،وقتله بمسجد دمشق

  .)٣(احلديث »...السفياين امللعون من الوادي اليابس

لوائه شعيب  عىلٰ  ،خيرج املهدي ثمّ ( :ر بن يارس يف حديثوبسنده عن عّام 

  .)٤()بن صالحا

  :خروج احلسني وقتله :الثاين عرش

، اسإذا اختلف ولــد العبــّ « :عن الصادق   )٥(ليف األمر األوَّ   وقد مرَّ 

قبل أو ،وظهر السفياين ،ذي صيصية صيصيته ورفع كلُّ   ،تهاعنَّأت العرب  وخلع

  .احلديث »...خرج صاحب هذا األمر ،ك احلسنيوحترَّ  ،اليامين

ذلــك بعــض   ع عــىلٰ طلِ يُ «  د اخلروجحينام يري  املهدي    نَّ أ  :ويف رواية

 

بحــار  ، [راجــع:فــه يف تفســريهي لــه باخلــاء املعجمــة وتكلُّ ـومن الغريب ضبط املجلس  ؛القويُّ )  *(

 ].١٤٠/ ح  ٢٥٣/ ص ٥٢األنوار: ج 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)١٢ ح  /١٨باب   /٣١٦و ٣١٥ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 .)٤٣٧ ح/ ٤٧٢و ٤٧١(ص  الغيبة للطويس )٣(

 .)٤٧٩ ح/ ٤٩٢(ص  الغيبة للطويس )٤(

 )، فراجع.١٨٣مرَّ يف (ص  )٥(
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عليــه   )١(فيثبت  ،اخلروج  فيبتدره احلسني إىلٰ   ،ه اخلربخِرب فيأيت احلسني فيُ   مواليه،

فيظهــر عنــد   -  أي الســفياين  -  )٢(الشامي  ة فيقتلونه ويبعثون برأسه إىلٰ أهل مكَّ 

  .)٣(احلديث »...ذلك صاحب هذا األمر

  :املرصي وخروج ،الشام خروج رايات من مرص إىلٰ  :الثالث عرش

ــ ـ برايات من مصكأّين «  :بسنده عن الرضا    :املفيد ر ـر مقبالت خض

  .)٤(»اتابن صاحب الوصيّ  إىلٰ  ٰى هدفتُ  ،تأيت الشامات ٰى حتَّ  ،مصبغات

وقــام أمــري «  :ه قال يف مجلة العالماتنَّ أ  ويف رواية عن أمري املؤمنني  

  .)٦(»بمرص )٥(مراءاألُ 

ــ (  :لمد بن مسبسنده عن حممّ   :غيبة الشيخ  ري ـخيرج قبــل الســفياين مص

  .)٧()ويامين

  :ورايات كندة بخراسان ،ركز رايات قيس بمرص :الرابع عرش

 :فقــال  ،عــن الفــرج احلسن  )٨([أبا]سأل رجل    :بسنده  :املفيد

إذا ركزت رايات قــيس « :قال ،يلل مِ ُجت بل  :فقال ،»؟مجل لكأُ م أكثار تريد اإل«

  .)٩(»ورايات كندة بخراسان ،بمرص

 

 .)فيثب(:  والصحيح  ؛كذا  )١(

 ر: (الشام).يف املصد )٢(

 ).٤٣/ ح ١٤/ باب ٢٧٩و ٤٧٨الغيبة للنعامين (ص  )٣(

 .)٣٧٦ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٤(

 يف املصدر: (اإلمرة). )٥(

 .)٥٥ ح /١٤باب   /٢٨٣ (ص الغيبة للنعامين )٦(

 .)٤٤٤/ ح ٤٧٥(ص  الغيبة للطويس )٧(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٨(

 .)٣٧٧و ٣٧٦ص  /٢ ج(اإلرشاد  )٩(
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ك حــرب قبــل قيــام القــائم حتــرُّ « :بســنده عــن الصــادق  :الــنعامين

 .)١(»قيس

  :والروم الرملة ،اجلزيرةنزول الرتك  :اخلامس عرش

 ،عــن البــاقر  ،ة روايات مسندة عن جابر اجلعفــيوجاء ذلك يف عدَّ 

 نْ إذكرها لــك  أعالمات    ٰى تر  ٰى ك يدًا وال رجالً حتَّ رِّ لزم األرض وال ُحت ا«  :قال

وذكر مجلة منها ، »يث به من بعدي عنّك ذلك ولكن حدِّ درِ راك تُ أوما    ،هادركتأ

ل نــزوت«  :ويف روايــة،  »ونزول الروم الرملة  ،ونزول الرتك اجلزيرة«  :قال  نْ أ  إىلٰ 

 ،لــوا اجلزيــرةنزي  ٰى خــوان الــرتك حتــَّ إوســتقبل  «  :ويف روايــة  ،»الروم فلسطني

ومارقة مترق مــن « :ويف رواية  ،»ةلوا الرملنزي  ٰى خوان مارقة الروم حتَّ إوستقبل  

  .»لوا الرملةنزي ٰى وستقبل مارقة الروم حتَّ  ،ل اجلزيرةنزت ٰى ناحية الرتك حتَّ 

  .والرملة بلد بفلسطني ،املراد باجلزيرة جزيرة العرب نَّ أوالظاهر 

 ،»ويتخــالف الــرتك والــروم «أو    ،»إذا خالف الــرتك الــروم «  :ويف رواية

ــ نَّ أوالظاهر   ــ « :ويف روايــة  .الــرتك اجلزيــرة والــروم الرملــة  نــزول  ٰى ه بمعن ذا إف

  .)٢(احلديث »...زت اجليوشهِّ وُج  ،عليكم الروم والرتكستثارت ا

رايــات الــرتك   )٣([لولــدي]وظهرت  «  :ويف رواية عن أمري املؤمنني  

  .)٥(»)٤(وكانوا بني هن وهنات ،قطار واجلنباتألقات يف امتفرِّ 
 

 .)٥٩ ح /١٤باب   /٢٨٥ (ص الغيبة للنعامين )١(

الغيبــة )؛ ٣٧٢ ص /٢ج (اإلرشــاد )؛ ٦٧ ح /١٤بــاب / ٢٨٩ (ص الغيبــة للــنعامينراجــع:  )٢(

، )٢٨٢و ٢٨١ ص /٢ ج( ٰى إعالم الور )؛٤٧٩و  ٤٣٤  ح/  ٤٩١و  ٤٧٠و  ٤٦٩(ص    للطويس

 ).٢٥٨ ص /٣ ج(ة  كشف الغمَّ 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 صدر: (بني هنات وهنات).يف امل )٤(

 .)٥٥ ح /١٤باب   /٢٨٣ (ص الغيبة للنعامين )٥(
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  :حصار الكوفة :السادس عرش

  ه من جهة السفياين.ولعلَّ 

  :كك الكوفةس: ختريق الروايا يف السابع عرش

  اآلخر. املتحاربني عىلٰ الفريقني حد أه بغلبة نَّ أوالظاهر  ،أي روايا املاء

  :ربعني ليلةأتعطيل املساجد  :الثامن عرش

  ه بالكوفة.نَّ أوالظاهر 

  :كشف اهليكل :التاسع عرش

  واملراد منه غري واضح.

  كرب بالكوفة.يات حول املسجد األخفوق را :العرشون

  :ة بظهر الكوفة يف سبعنيس الزكيَّ قتل النف :احلادي والعرشون

  ة يف سبعني من الصاحلني.قتل نفس زكيَّ  )١(والذي ذكره املفيد كام مرَّ 

  :صناميف بيعة األ شفع صرباً ألقتل ا :الثاين والعرشون

أي  )صــنام يعــة األب(و .فه مصــحَّ ولعلــَّ   ،غري ظاهر  )شفعاألـ (بواملراد  

  صنام.الكنيسة أو نحوها ذات األ

  :ألف بكر من الكوفةسبي سبعني  :الثالث والعرشون

  بعد ذلك.ستَ فال يُ  ،صل بكربالءتتَّ والكوفة تعظم كثريًا  نَّ أ ٰى روويُ 

  السفياين. لف من الكوفة إىلٰ أخروج مائة  :الرابع والعرشون

مــع رجــل مــن آل   خروج رايات من رشقي األرض  :اخلامس والعرشون

  .د حممّ 

  .مام خروج رجل من نجران يستجيب لإل :السادس والعرشون

 

 )، فراجع.١٧٩مرَّ يف (ص  )١(
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ومــن   ،جتمعــواا  ىٰ يا أهل اهلد  :نداء من جهة املرشق  :السابع والعرشون

  جتمعوا.ايا أهل الباطل  :املغرب جهة

  ن الشمس.تلوُّ  :الثامن والعرشون

  .بعث أهل الكهف وخروجهم مع القائم  :التاسع والعرشون

التاسع والعرشين مع غريها منقولة  وهذه العالمات من السادس عرش إىلٰ 

  :قال ،يف مجلة رواية عن أمري املؤمنني  )رسور أهل اإليامن(عن كتاب 

ُهلُنَّ  : َماٌت َولَِذلَِك آَياٌت َوَعَال « َصِد َواْخلَْنَدِق، َوَختْريُق  حِ  ِ : أوَّ َصاُر اْلُكوَفِة بِالرَّ

َواَيا ِيف ِسكَ  ُق  ِك اْلُكوَفِة، َوَتْعطِيُل املََساِجِد أَ الرَّ ل، َوَخفـْ ُف اْهلَْيكـَ ْرَبِعَني َليَْلًة، َوَكشـْ

ْوٌت  َراَياٍت َحْوَل املَْسِجِد اْألَ  ٌل َرسيـٌع، َومـَ ار، َوَقتـْ ، اْلَقاتُِل َواملَْقُتوُل ِيف النـَّ َتزُّ ْكَرب َهتْ

يَِّة بَِظْهر اْلكُ 
كِ امَذريٌع، َوَقْتُل النَّْفس الزَّ ْكن َواملَقـَ   -   وَفِة ِيف َسبِْعَني، َواملَْذُبوُح َبْنيَ الـرُّ

 ْصَنام. َصْربًا ِيف َبيَْعِة اْألَ  ْشَفعِ ، َوَقْتُل اْألَ - ة أو إٰىل احلسني إشارة إٰىل النفس الزكيَّ 

َر أْلَف ـَش ِمُريَها َرُجٌل ِمْن َبنِي َكْلٍب، َواْثنَا عَ بَِراَيٍة َمحَْراَء أَ   ْفيَاِينِّ َوُخُروُج السُّ 

ْفيَاِينِّ عَ  ُه إَِىلٰ تَ   نَاٍن ِمْن َخيْل السُّ َة َواملَ تََوجَّ َميََّة ُيَقاُل َلُه: أُ ِمُريَها َرُجٌل ِمْن َبنِي ِدينَِة أَ  َمكَّ

هُ  ، َال لِ َجاالرِّ بِ ُل َمثِّ ، يُ َعيْنِه َظَفَرٌة َغلِيَظةٌ   َامل َعَىلٰ ْطَمُس اْلَعْني الشِّ ُخَزْيَمُة، أَ  َردُّ لــَ  تــُ

يْالً ِيف َمويِّ ِيب اْحلََسن اْألُ ُيَقاُل َهلَا: َداُر أَ   ِدينََة ِيف َدارٍ  َينْزَل املَ َراَيٌة َحتَّٰى  ، َوَيبَْعُث خــَ

ٍد إَِىلٰ  َطَلِب َرُجٍل ِمْن آلِ  َة، أَ  ُحمَمَّ   .»...ِمُريَها َرُجٌل ِمْن َغَطَفانَ َمكَّ

اءَ ثَِني أَ «َوَيبَْعُث ِماَئًة َوَثَال   :قال  أنْ   إىلٰ  ْوحــَ وَن الرَّ ِة، َوَينْزلــُ  )*(ْلفًا إَِىلٰ اْلُكوفــَ

ودٍ )**(َواْلَفارَق  ْرب هــُ َع قــَ    ، َفيَِسُري ِمنَْها ِستُّوَن أْلفًا َحتَّٰى َينْزُلوا اْلُكوَفَة َمْوضــِ

 

قريبــًا مــن  ،الروحاء :ويكون ميقاهتم يف أرض من أرايض الفرات يقال هلا«:  يف بعض الروايات)  *(

ــ  ،بغداد  ٰى الروحاء قرية من قر(  ]:٧٦/ ص  ٣[ج    ويف معجم البلدان   .كوفتكم ة ني مكــَّ وقريــة ب

 الرحبة)]. )؛ [وفيه: (قرية من قرٰى واملدينة

ا الفــاروق أمــَّ  ،شاطئ دجلة بني واسط واملذار ه الفاروث قرية عىلٰ والظاهر أنَّ   ؛كذا يف النسخة)  **(

 صطخر فارس وإرادهتا ال تناسب املقام.ا  ٰى فقرية من قر
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اِهُن ِمُري النَّاس َجبَّاٌر َعنِيٌد، ُيقَ ينَِة َوأَ بِالنَُّخيَْلِة، َفيَْهُجُموَن إَِليِْهْم َيْوَم الزِّ  اُل َلُه: اْلكــَ

ْوَراِء إَِليِْهْم أَ  اِحُر، َفيَْخُرُج ِمْن َمِدينَِة الزَّ اْلَكَهنَِة، َوَيْقتُُل   ٍف ِمنَ ِمٌري ِيف َمخَْسِة آَال السَّ

َراِت َثَال تَمِ َسبِْعَني أْلفًا َحتَّٰى َحتْ   -أي الكوفة    -َعَىلٰ ِجْرسَها   َن اْلفــُ َة ى النَّاُس مــِ ثــَ

ام ِمَن الأَ   ُيْكَشُف  ِمَن اْلُكوَفِة َسبُْعوَن أْلَف بِْكٍر، َال ٰى ْجَساِد، َوُيْسبَ َماِء َوَنتْن اْألَ دِّ يَّ

َي َعنَْها َكفٌّ َوَال  ِة َوهــِ نَّ إَِىلٰ الثَُّويــَّ ِ ْذَهَب هبــِ ل، َويــَ  قِنَاٌع، َحتَّٰى ُيوَضْعَن ِيف املََحامــِ

.  اْلَغريُّ

َق َال ُثمَّ َخيُْرُج ِمَن اْلُكوَفِة ِماَئُة ألْ    ٍف َما َبْنيَ ُمْرشٍك َوُمَنافٍِق، َحتَّٰى َيْقَدُموا ِدَمشـْ

يِّ 
قـِ ْن َرشْ ، َوِهَي إَِرَم ذاِت اْلِعامِد، َوُتْقِبُل َراَياٌت مـِ ُهْم َعْنَها َصادٌّ ْريَ  اْألَ  َيُصدُّ ْرض غـَ

ٍن َوَال  اٍن َوَال ُمْعَلَمٍة، َلْيَسْت بُِقطـْ وٌم ِيف َرأْ  َكتـَّ يِّ س  َحريـٍر، َخمْتـُ اَتم السـَّ اِة بِخـَ ِد  اْلَقنـَ

دٍ  ، ْكَرب اْألَ  ْن آل ُحمَمـَّ ٌل مـِ ُر بِاملَشـْ  ، َيُسوُقَها َرجـُ املَْغرِب  ـَتْظهـَ ا بـِ ُد رُحيهـَ رِق، َوُتوجـَ

ْعُب أَ   ، ْذَفرَكاملِْْسِك اْألَ  ا  َيِسُري الرُّ ْهرًا َماَمهـَ ٰى شـَ ِدَماِء   َحتـَّ الِبَني بـِ َة طـَ وا اْلُكوفـَ َيْنزلـُ

 آَبائِِهْم. 

َُام َفَرَيسْ َيْستَبَِقان َكأَ   َواْخلَُراَساِينِّ   ْقبََلْت َخيُْل اْليََامِينِّ َذلَِك إِْذ أَ   ا ُهْم َعَىلٰ بَيْنَفَ  هنَّ

  ...َهاٍن ُشْعٌث ُغْربٌ ُجْردٌ رِ 

تَِجيُب لِْإلِ َوَخيُْرُج َرُجٌل ِمْن أَ  اْهل َنْجَراَن َيســْ وُن أَ مِ مــَ اَرٰى ، َفيَكــُ َل النَّصــَ  وَّ

 ، َفيَِسُريوَن إَِىلٰ سِ َوُضَعَفاِء النَّا  َواِيلِّ قُّ َصلِيبَُه، َفيَْخُرُج بِاملَ َفيَْهِدُم بِيَعتَُه، َوَيدُ   ،إَِجاَبةً 

اهُ   مٍ ْعَال النَُّخيَْلِة بِأَ  اُروِق ُكلِّ   ضِ رْ َمجِيعــًا ِيف اْألَ   سِ ًدى، َفيَُكوُن َجمَْمُع النــَّ ا بِاْلفــَ  ،هــَ

  ...ْلٍف ِف أَ َثُة آَال ْرشِق َواملَْغرِب َثَال تَُل َيْوَمئٍِذ َما َبْنيَ املَ َفيُقْ 

ْهَل اْهلَُدٰى رِق ِعنَْد اْلَفْجر: َيا أَ ـَوُينَاِدي ُمنَاٍد ِيف َشْهر َرَمَضاَن ِمْن َناِحيَِة املَْش 

بَل املَ وَ   ،اْجتَِمُعوا
ا أَ ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمْن قِ َفُق: يــَ ل ْغرِب َبْعَد َما َيِغيــُب الشــَّ َل اْلبَاطــِ هــْ

ْوَم ،  تَِمُعوااْج  ًة، َويــَ ْوَداَء ُمْظلِمــَ َفرُّ ســَ ْمُس َوَتصــْ ُن الشَّ َوِمَن اْلَغِد ِعنَْد الظُّْهر َتتََلوَّ

ُق اهللاُ َبْنيَ اْحلَقِّ  ُة اْألَ   الثَّالِِث ُيَفرَّ ُرُج َدابــَّ ْ وُم ضِ رْ َواْلبَاطِل، َوختــَ ُل الــرُّ َد ، َوُتْقبــِ ِعنــْ
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بِِهمْ َساِحل اْلبَْحر ِعنَْد َكْهِف اْلِفتْ  ْم   ،يَِة، َفيَبَْعُث اهللاُ اْلِفتْيََة ِمْن َكْهِفِهْم َمَع َكلــْ َمَعهــُ

اِهَدان املُْسلَِامنِ هَ َال َمخْ َرُجٌل ُيَقاُل َلُه: َملِيَخا، َوآَخُر  ا الشَّ   .)١(» لِْلَقائِم ا، َوُمهَ

  :ظهور نار بالكوفة :الثالثون

ذاٍب ســَ :  يف قوله تعاىلٰ   بسنده عن الصادق    :النعامين  بِعــَ
ٌ

 ســائِل
َ

ل
َ
أ

 يعني ناراً  - تأويلها فيام يأيت عذاب يقع يف الثوية« :قال]، ١[املعارج:    �واقٍِع  

 الَّ إد آلل حممــّ  ال تــدع وتــراً  ،بثقيــف مترَّ  ٰى بني أسد حتَّ كناسة  ينتهي إىلٰ  ٰى حتَّ   -

  .)٢(»حرقته وذلك قبل خروج القائم أ

  ة بالكوفة.حملَّ  )الكناسة(و ،موضع قرب الكوفة )الثوية(

  :ظهور نار من املرشق :احلادي والثالثون

 )*(إذا رأيتم نارًا من املرشق شبه اهلردي«  :بسنده عن الباقر    :النعامين

  .)٣(» دعوا فرج آل حممّ فتوقَّ  ،ام أو سبعةالعظيم تطلع ثالثة أيّ 

رق ـل املشبَ إذا رأيتم عالمة يف السامء نارًا عظيمة من قِ «  :وبسنده عنه  

  .)٤(»ام القائم بقليلدّ وهي قُ  ،ا فرج الناسده فعن ،يلاتطلع لي

  : السامء: النار واحلمرة يفالثاين والثالثون

يزجــر النــاس قبــل قيــام القــائم عــن «  :بسنده عن الصادق    :املفيد

  .)٥(احلديث »...ل السامءلِّ ومحرة ُجت  ،معاصيهم بنار تظهر يف السامء

 

(ج   )١( أهل اإليام)، عن  ١٦٧/ح  ٢٧٧  -  ٢٧٤/ص  ٥٢بحار األنوار   ). ٦٣  -  ٥٨(ص    نرسور 

 .)٤٨ ح /١٤باب   /٢٨١ (ص الغيبة للنعامين )٢(

واســم  ،غ بــهصبَ وهو الكركم األصفر، وطني أمحر يُ   ،-  بالضمِّ   -رد  اهلردي: الثوب املصبوغ باهلُ )  *(

املصبوغ به هو الــذي تشــبهه  ألنَّ  ،رادة الطني األمحرإالعروق، واملناسب هنا    ٰى سمّ لصبغ أصفر يُ 

 لبحار من جعله بالواو ال بالدال اشتباه وتصحيف.النار، وما يف ا 

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٢ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٣٧ ح  /١٤باب /  ٢٧٦و ٢٧٥ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 .)٣٧٨ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٥(
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  :فراتنبثاق الا :الثالث والثالثون

يدخل يف  ٰى سنة الفتح ينبثق الفرات حتَّ «  :بسنده عن الصادق    :املفيد

  .)١(»الكوفة ةزقَّ أ

  :كثرة القتل بني احلرية والكوفة :الرابع والثالثون

 ؟يكون هــذا األمــر  ٰى مت  : جعفر  : قلت أليببسنده عن جابر  :املفيد

  .)٢(»؟رية والكوفة يكثر القتل بني احلامَّ ـيكون ذلك يا جابر ول ٰى نّ أ« :فقال

 أنْ   إىلٰ   ،»...)٣(][  ال يظهــر القــائم«  :بسنده عن الباقر    :النعامين

  .)٤(احلديث »...سواء هم عىلٰ قتال ،كون قتل بني الكوفة واحلريةوي« :قال

  .)٥()أي يف وسط الطريق :سواء عىلٰ (ويف البحار: 

  املراد تساوي قتالهم يف العدد. نَّ أالظاهر  :قولأ

  :قتل رجل من املوايل بني احلرية والكوفة :لثالثوناخلامس وا

خيــرج رجــل مــن  ثــمّ « :يف حــديث ســانيده عــن البــاقر بأ  :النعامين

ــعفاء ــة يف ض ــل الكوف ــوايل أه ــرية  ،م ــني احل ــفياين ب ــيش الس ــري ج ــه أم فيقتل

  .)٦(»والكوفة

  :هدم حائط مسجد الكوفة :السادس والثالثون

حائط مســجد الكوفــة مــن   مَ دِ إذا هُ «  :بسنده عن الصادق    :النعامين
 

 .)٣٧٧ ص /٢ ج(اإلرشاد  )١(

 .)٣٧٥و ٣٧٤ ص /٢ج ( اإلرشاد )٢(

 صدر.ما بني املعقوفتني ال يوجد يف امل )٣(

 .)٦٥ح  /١٤باب   /٢٨٨ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 .)٥٧ذيل احلديث  /٣٠٠ص  /٥٢ج (بحار األنوار   )٥(

 .)٦٧ح  /١٤باب   /٢٨٩ (ص الغيبة للنعامين )٦(
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هادمــه  نَّ إا مــَ أ ،ملك بني فالن  )١(فعند ذلك زال  ،ا ييل دار ابن مسعودممَّ   هرمؤخَّ 

  .)٢(»يبنيه ال

ا يــيل حائط مسجد الكوفــة ممــَّ  مَ دِ إذا هُ « :بسنده عن الصادق   :املفيد

  .)٤(»)٣(القوم فعند ذلك زوال ملك  القائم 

 نَّ أل  يف األمر األوَّ   وقد مرَّ   ،اسبني العبّ عبارة عن    )بنو فالن(و  )القوم (و

وعنــد زوالــه خــروج « :اجلــواب عــن قولــه  ومــرَّ   ،زوال ملكهم من العالمات

  .)٥(»القائم

وخراب وفناء  ،برصةوقتل بال  ،خسف ببغداد والبرصة  :السابع والثالثون

  :وخوف بالعراق

 أنْ   إىلٰ   ،وذكر بعــض عالمــات املهــدي  ،بسنده عن الصادق    :املفيد

ــ  ،وخسف ببغداد«  :قال وخــراب  ،ك هبــاســفَ تُ  ءودمــا ،رةـوخسف ببلــد البص

وشمول أهــل العــراق خــوف ال يكــون هلــم معــه   ،هلهاأوفناء يقع يف    ،دورها

 .)٦(»قرار

  :خراب البرصة :الثامن والثالثون

مــن  يف األمــر الســابق أنَّ   وقــد مــرَّ   ،عن أمري املــؤمنني    وهو مرويٌّ 

  العالمات خراب دورها.
 

 يف املصدر: (زوال). )١(

 .)٥٧ح  /١٤باب   /٢٨٥ (ص الغيبة للنعامين )٢(

د الكوفة ممَّا يــيل دار عبــد اهللا بــن مســعود، إذا ُهِدَم حائط مسج«كذا؛ والصحيح كام يف املصدر:   )٣(

 .»فعند ذلك زوال ملك القوم، وعند زواله خروج القائم 

 .)٣٧٥ ص /٢ج (اإلرشاد  )٤(

 )، فراجع.١٨٢مرَّ يف (ص  )٥(

 .)٣٧٨ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٦(
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  :خراب الريِّ  :اسع والثالثونالت

 ،وخراب الزوراء وهــي الــريُّ (  :قال  ،بسنده عن كعب األحبار  :النعامين

  .)١(احلديث...)  )*(رة وهي بغدادوخسف املزوَّ 

  :خروج الرايات السود من خراسان :األربعون

ل الرايات السود التي خترج من نزت«:  بسنده عن الباقر    :غيبة الشيخ 

  .)٢(»بعث إليه بالبيعة فإذا ظهر املهدي  ،فةالكو خراسان إىلٰ 

انتظــروا «: عــن أمــري املــؤمنني  ،بسنده عن أيب جعفر   :النعامين

  .)٣(منها الرايات السود من خراسان وعدَّ  ،»الفرج من ثالث

 قــطُّ  أيب جعفر الباقر   ما دخلنا عىلٰ   :بوذوبسنده عن معروف بن خرَّ 

  .)٤(نا بذلكبرشِّ ه يُ كأنَّ  ،»ن سجستانسجستا ،خراسان خراسان« : قالالَّ إ

  :خروج قوم باملرشق :احلادي واألربعون

رق يطلبون ـ بقوم قد خرجوا باملشكأّين «  :بسنده عن الباقر    :النعامين

 فإذا رأوا ذلك وضعوا ســيوفهم عــىلٰ   ،ونهعطَ يطلبونه فال يُ   ثمّ   ،ونهعطَ فال يُ   احلقَّ 

  إىلٰ الَّ إوال يــدفعوهنا    ،يقومــوا  ٰى حتــَّ   ون ما ســألوا فــال يقبلونــهعطَ فيُ   ،عواتقهم

ي لصــاحب ـالستبقيت نفس دركت ذلكأ لو  ّين إا  مَ أ  ،تالهم شهداءق  ،صاحبكم

  .)٥(»هذا األمر
 

 رة.د املزوَّ بغدا  ٰى وسمّ  للريِّ   الزوراء، وقد جعله يف اخلرب اسامً  ٰى سمّ بغداد تُ  املشهور أنَّ ) *(

 .)٤ ح  /١٠باب   /١٤٩و ١٤٨ (ص الغيبة للنعامين )١(

 .)٤٥٧ ح/ ٤٨٠(ص  الغيبة للطويس )٢(

م يف (ص  )٣(  )، فراجع.١٩٦تقدَّ

 .)٥١ ح /١٤باب   /٢٨٢ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 .)٥٠ ح  /١٤باب   /٢٨٢و ٢٨١ (ص الغيبة للنعامين )٥(
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  :رفع اثنتي عرشة راية مشتبهة :الثاين واألربعون

ثنتــا ا  -  يعني عنــد خــروج املهــدي    -  عنَّ فَ لُرت «  :عن الصادق  

 ؟فكيف نصنع :الراوي وقال ٰى فبك  ،»من أيٍّ   أيٌّ   ٰى دروال يُ   ،عرشة راية مشتبهة

بــني مــن هــذه أواهللا ألمرنــا « :فقــال ،شــمس داخلــة يف الصــفة  إىلٰ   فنظر  

  .)١(»الشمس

  :قيام قائم من أهل البيت بجيالن :الثالث واألربعون

 ،ا بجيالنوقام قائم منّ« :يف حديث بسنده عن أمري املؤمنني   :النعامين

  .)٣(»)٢(يلموالد )*(براآلجابته أو

 :من العرب وقتل مخسة عرش كبشاً  ،حدث بني املسجدين :الرابع واألربعون

يكــون بــني  ثاً دَ من عالمات الفرج َح   إنَّ «  :بسنده عن الرضا    :املفيد

   .)٤(»من العرب ويقتل فالن من ولد فالن مخسة عرش كبشاً  ،املسجدين

 إنَّ «  :لصــادق  ة واملدينة بدليل قــول اواملراد باملسجدين مسجدا مكَّ 

 :قــال  ؟ثدَ مــا احلــَ   :قيل  ،»ث يكون بني احلرمنيدَ َح   ،ام هذا األمر عالماتدّ قُ 

  .)٥(»ل فالن من آل فالن مخسة عرش رجالً ويقت ،عصبة تكون«

ــ  املتعــارف يف  ألنَّ  ،اسرجــل مــن ولــد العبــّ  )فــالن وفــالنـ (واملــراد ب

ــ ذلــك الوقــت التعبــري عــن بنــي العبــّ   كثــري مــن كــام يف )،بنــي فــالنـ (اس ب

  .ةً الروايات تقيَّ 
 

 .)١٠/ ح ١٠/ باب  ١٥٤الغيبة للنعامين (ص  )١(

 باد.آسرتأقرية قرب ) *(

 يف املصدر: (الديلامن). )٢(

 .)٥٥ ح /١٤باب   /٢٨٣ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 ).٣٧٦و ٣٧٥/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٤(

 ).١٣٢٦/ ح ٣٧٢و ٣٧١قرب اإلسناد (ص  )٥(
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  :ينختالف الشديد يف الدِّ اال :اخلامس واألربعون

ال يكون هذا األمر الــذي «:    بسنده عن احلسن بن عيلٍّ   :غيبة الشيخ 

ويتفل بعضكم يف  ،ويلعن بعضكم بعضاً   ،يربأ بعضكم من بعض  ٰى تنتظرون حتَّ 

 ؟ما يف ذلك خــري  :قلت  ،»بعض  يشهد بعضكم بالكفر عىلٰ   ٰى وحتَّ   ،وجه بعض

  .)١(»هفريفع ذلك كلَّ  ،عند ذلك يقوم قائمنا ،ه يف ذلكاخلري كلُّ « :قال

ُ�ْم :  يف قوله تعاىلٰ   بن إبراهيم يف تفسريه عن الباقر    عيلُّ  ِ�ســَ
ْ
ْو يَل

َ
أ

 
ً
 عــن بعضــكم عــىلٰ وط ،ينخــتالف يف الــدِّ هو اال« :قال]، ٦٥[األنعام:    ِشيَعا

  .)٣(لصيحة واخلسفوا )٢(الما ذكر الدّج بعد ،»بعض

  :ظهور الفساد واملنكرات :السادس واألربعون

قلت  :يف حديث عن الباقر  ،د بن مسلمبسنده عن حممّ   :ينكامل الدِّ إ

بالنساء والنساء ه الرجال  ذا تشبَّ إ«  :قال  ؟خيرج قائمكم  ٰى مت  ،ن رسول اهللابيا ا  :له

ذوات الفــروج وركــب    ،الرجال بالرجــال والنســاء بالنســاء  ٰى واكتف  ،بالرجال

النــاس   واســتخفَّ   ،ت شــهادات العــدلدَّ ت شهادات الزور ورُ لَ بِ وقُ   ،الرسوج

  .»...لسنتهمأقي األرشار خمافة واتُّ  ،كل الرباأو ،وارتكاب الزنا ،بالدماء

فعنــد   ،ويف شيعته  )*(فيه  احلقَّ   وجاءت صيحة من السامء بأنَّ «  :قال  نْ أ  إىلٰ 

  .)٤(احلديث »...ذلك خروج قائمنا

ّجاِل  إنَّ َعالََمَة  «  :قال  أمري املؤمنني    نَّ أنده  وبس اَت إَِذا أَ ُخُروِج الدَّ مــَ

َال  ِذَب، َوأَ َضاُعوا اْألَ َة، َوأَ النَّاُس الصَّ وا الرِّ َماَنَة، َواْستََحلُّوا اْلكــَ ا، َوأَ َكلــُ ُذوا بــَ خــَ
 

 .)٤٢٩ ح/ ٤٦٦و ٤٦٥(ص  الغيبة للطويس )١(

 ).١٩٣يف املصدر: (الدخان)، كام مرَّ يف (ص  )٢(

 .)٢٠٤ ص /١ ج( يري القمّ تفس )٣(

 كام يف بعض الروايات.  عيلٍّ  وحيتمل رجوعه إىلٰ   ،القائم  الظاهر رجوع الضمري إىلٰ ) *(

 .)١٦ ح  /٣٢باب / ٣٦١(ص ين كامل الدِّ  )٤(
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ْنيَا، َواوا اْلبُنْيَاَن، َوَباُعوا الدِّ َشا، َوَشيَّدُ الرِّ  اَوُروا يَن بِالدُّ َفَهاَء، َوشــَ تَْعَمُلوا الســُّ ســْ

بَُعوا اْألَ َساَء، َوَقَطُعوا اْألَ النِّ وا بِالــدِّ ْرَحاَم، َواتَّ تََخفُّ َواَء، َواســْ ُم ، َماءِ هــْ لــْ اَن اْحلِ َوكــَ

اُء َخوَ َضْعفًا، َوالظُّْلُم َفْخرًا، َوَكاَنِت اْألُ  ًة، َمَراُء َفَجَرًة، َواْلُوَزَراُء َظَلَمًة، َواْلُعَرفــَ نــَ

ان،  ْوُل اْلبُْهتــَ وُر، َوقــَ تَْعَلَن اْلُفجــُ ور، َواســْ اُء َفَسَقًة، َوَظَهَرْت َشَهاَداُت الــزُّ َواْلُقرَّ

اِجُد، َوُطوِّ يَِت املَ لِّ ُح وَ ،  ْثُم َوالطُّْغيَانُ َواْإلِ  ِت املَ َصاِحُف، َوُزْخرَفِت املَســَ ارُ لــَ ، )١(نــَ

اُر، َواْزَدَمحَِت الصُّ ْكرَم اْألَ أُ وَ  ، )٣(، َوُنِقَضِت اْلُعُقودُ )٢(ْهَواءُ ُفوُف، َواْختََلَفِت اْألَ ْرشَ

َب املَ  ْنيَا، َوَعَلْت  َجاَرِة ِحْرصًا َعَىلٰ ْزَواَجُهنَّ ِيف التِّ َساُء أَ ْوُعوُد، َوَشاَرَك النَِّواْقَرتَ الدُّ

اِق َواْستُِمَع ِمنُْهْم، َوَكاَن َزِعيُم اْلَقْوم أَ أَ  َة ْم، َواتُّ ْرَذَهلُ ْصَواُت اْلُفسَّ ِقَي اْلَفاِجُر َخمَافــَ

ُر  َق اْلَكاِذُب، َواْؤُمتَِن اْخلَائُِن،ُصدِّ ِه، وَ َرشِّ  َن آخــِ ازُف، َوَلعــَ َِذِت اْلِقيَاُن َواملَعــَ َواختُّ

ِة أَ َهِذِه اْألُ  ُروج الســُّ مَّ َب َذَواُت اْلفــُ ا، َوَركــِ َ هلــَ بََّه النِّ،  ُروَج ـوَّ اُء بِالرِّ َوَتشــَ ال ســَ جــَ

 مٍ َخُر َقَضاًء لِِذَماْن ُيْستَْشَهَد، َوَشِهَد اْآل َساِء، َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َغْري أَ َجاُل بِالنَِّوالرِّ 

ْنيَانِ يَه لَِغْري الدِّ َعَرَفُه، َوُتُفقِّ   بَِغْري َحقٍّ  اآلِخَرِة، َوَلبُِسوا ُجُلوَد  َعَىلٰ  ، َوآَثُروا َعَمَل الدُّ

أْ  يَِف، َوأَ ، َوُقُلوُهبُْم أَ ِب ائَ ُقُلوِب الذِّ  َعَىلٰ   نِ الضَّ ِرب، َفِعنَْد َذلَِك ْنتَُن ِمَن اْجلِ َمرُّ ِمَن الصَّ

]  اْلَوَحا اْلَوَحا، مَّ ُت املَ   )٤([ثــُ ٍذ َبيــْ اكِن َيْوَمئــِ ْريُ املَســَ َل، خــَ َل اْلَعجــَ ِدساْلَعجــَ  ،قــْ

ُه مِ َحُدُهْم أَ أَ  النَّاس َزَماٌن َيتََمنَّٰى  َليَأتَِنيَّ َعَىلٰ [َو] انِهِ نَّ   .)٥(احلديث »...ْن ُسكَّ

 َال أَ « :يف حديث قال بسنده عن الصادق   )روضة الكايف(الكليني يف  

َن اْألَ   َما َيَرٰى   ْمَرَنا، َوَصَربَ َعَىلٰ اْنتََظَر أَ   نَتْعَلُم أنَّ مَ  دًا ِيف   َذٰى مــِ َو غــَ ْوِف، هــُ َ َواخلــْ
 

 املنارات).(يف املصدر:   )١(

 ).(القلوبيف املصدر:   )٢(

 ).(العهوديف املصدر:   )٣(

 ر؛ وكذلك املورد التايل.ما بني املعقوفتني من املصد )٤(

 .)١ ح /٤٧باب  / ٥٥٦و ٥٥٥(ص ين كامل الدِّ  )٥(
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بَِال ْيَت ْهُلُه، َوَرأَ َب أَ ْيَت اْحلَقَّ َقْد َماَت َوَذهَ َفإَذا َرأَ   ؟ُزْمَرتِنَا ِمَل الــْ َد،  اْجلَْوَر َقْد شــَ

يَْس فِيــِه، َوُوجــِّ   ْحِدَث أُ اْلُقْرآَن َقْد َخُلَق، وَ   )١([َرَأْيَت]وَ  َىلٰ فِيِه َما لــَ َواِء، اْألَ  َه عــَ هــْ

تَْعَلْوا  لِ اطــِ ْهَل اْلبَ أَ [َرَأْيَت] وَ ، )٢(َناءُ َكَام َينَْكِفُئ اْإلِ  يَن َقِد اْنَكَفأَ ْيَت الدِّ َوَرأَ  ِد اســْ قــَ

َت] ْصَحاُبُه، وَ َعنُْه َوُيْعَذُر أَ   ُينَْهٰى   َظاِهرًا َال   رَّ ـالشَّ [َرَأْيَت]  ، وَ اْحلَقِّ   لِ هْ أَ   َعَىلٰ  [َرَأيــْ

اُء بِالنَِّجال َوالنَِّجاُل بِالرِّ  الرِّ اْلِفْسَق َقْد َظَهَر، َواْكتََفٰى  اِء، وَ ســَ َت] ســَ ْؤِمَن املــُ [َرَأيــْ

ُه،  اْلَفاِسَق َيْكِذُب َوَال وَ ُيْقبَُل َقْوُلُه،    َصاِمتًا َال  ُه َوفِْرَيتــُ ِه َكِذبــُ َردُّ َعَليــْ َت] وَ يــُ [َرَأيــْ

ِغَري َيْستَْحِقرُ  ِدُح بِ [َرَأْيَت] ْرَحاَم َقْد َتَقطََّعْت، وَ ، َواْألَ اْلَكبِريَ   الصَّ ْن َيْمتــَ ِق مــَ اْلِفســْ

ِه َقوْ   َيْضَحُك ِمنُْه َوَال  هُ ُيَردُّ َعَليــْ َت]  وَ ،  لــُ ي املــَ الْ [َرَأيــْ ا ُتْعطــِ ي مــَ الََم ُيْعطــِ ْرأُة، غــُ

ْجَن النِّالنِّ[َرَأْيَت]  وَ  ُق [َرَأْيَت]  ْيَت الثَّنَاَء َقْد َكثَُر، وَ َساَء، َوَرأَ َساَء َيتََزوَّ ُجَل ُينْفــِ الرَّ

ُذ بِاهللاِ النَّاظَِر َيتَ [َرَأْيَت]  وَ   َيَدْيِه،  ُيْؤَخُذ َعَىلٰ    َوَال ُينَْهٰى   َل ِيف َغْري َطاَعِة اهللاِ َفَال ااملَ  َعوَّ

انِعٌ اْجلَاَر ُيْؤِذي  [َرَأْيَت]  ْجتَِهاِد، وَ ِممَّا َيَرٰى املُْؤِمَن فِيِه ِمَن اْالِ  ُه مــَ يَْس لــَ ، َجاَرُه َولــَ

َن  ضِ رْ ِيف اْألَ  َمرحًا ملَِا َيَرٰى  ،ْؤِمن ِيف املُ اْلَكافَِر َفرحًا ملَِا َيَرٰى [َرَأْيَت]  وَ  اِد، مــِ اْلَفســَ

ُب َعَال [َرَأْيَت]  وَ  يَةً اْخلُُموَر ُتْرشَ
اُف اهللاَ َوَجيْتَِمُع َعَليَْها َمْن َال   نِ َ َت] ، وَ  خيــَ [َرَأيــْ

[َرَأْيَت] َحمُْمودًا، وَ   ا ُحيِبُّ اهللاُ َقوي� اْلَفاِسَق فِيَام َال [َرَأْيَت]  ْعُروِف َذلِيالً، وَ ِمَر بِاملَ اْآل 

بُُّهْم، وَ َثاِر خ ل)  (اْآل ْصَحاَب اآلَياِت  أَ 
ُروَن َوُحيْتََقُر َمْن ُحيِ َسبِيَل اْخلَْري [َرَأْيَت] ُحيَقَّ

ُلوكًا، وَ   رِّ ـُمنَْقطِعًا َوَسبِيَل الشَّ  َت]  َمســْ َت اهللاِ[َرَأيــْ ْد ُعطــِّ   َبيــْ ِه، قــَ كــِ ْؤَمُر بَِرتْ َل َويــُ

ُجَل َيُقوُل َما َال [َرَأْيَت] وَ    ...َيْفَعُلهُ  الرَّ

نِيَث التَّأْ [َرَأْيَت]  َجاُل، وَ َجالَِس َكَام َيتَِّخُذَها الرِّ ملَ َساَء َيتَِّخْذَن االنِّ]  [َرَأْيَت وَ 

َر، َوأَ  ْد َظهــَ اس قــَ اَب وَ ِيف ُوْلِد اْلَعبــَّ ضــَ ُروا اْخلِ ْرأُة تَ مْ اْظهــَ ُط املــَ َام َمتْتَشــِ ُطوا كــَ شــَ

  ...لَِزْوِجَها
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )١(

 يف املصدر: (املاء). )٢(
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اَن]  ، وَ ْؤِمنَعزَّ ِمَن املــُ أَ   لِ َوَكاَن َصاِحُب املَا اِهرًا َال الرِّ [كــَ ا ظــَ ُ  بــَ ريَّ هِ  ُيعــَ ، بــِ

  ..َساُء.ْمتََدُح بِِه النِّيُ َنا الزِّ [َكاَن] وَ 

، وَ   َساَء َعَىلٰ ْريَ َبيٍْت َمْن ُيَساِعُد النَِّوَرأْيَت أْكثََر النَّاس َوَخ  َت] فِْسِقِهنَّ [َرَأيــْ

وَن اْلبَِدَع َوالزِّ   [َرَأْيَت]ْؤِمَن َحمُْزونًا ُحمْتََقرًا َذلِيالً، وَ املُ  دُّ اَس َيْعتــَ َر، َوالنــَّ ْد َظهــَ َنا قــَ

ور، وَ  ُم، وَ اْحلََال [َرَأْيَت]  اْحلََراَم ُحيَلَُّل، وَ [َرَأْيَت]  بَِشاِهِد الزُّ يَن الــدِّ [َرَأْيَت]  َل ُحيَرَّ

أْ  يَْل َال [َرَأْيَت] َل اْلكِتَاُب َوأْحَكاُمُه، وَ ، َوُعطِّ ِي بِالرَّ  بِِه ِمَن اْجلُْرأِة َعَىلٰ  ُيْستَْخَفٰى  اللَّ

َن املــَ [َرَأْيَت]  بَِقْلبِِه، وَ   ْن ُينْكَِر إِالَّ َيْستَطِيُع أَ   املُْؤِمَن َال [َرَأْيَت]  وَ ،  اهللاِ ال اْلَعظِيَم مــِ

وَن أَ اْلُوَال [َرَأْيَت]  وَ ،    ُينَْفُق ِيف َسَخِط اهللاِ بــُ ُدوَن أَ َة ُيَقرَّ ر َوُيبَاعــِ َل اْلُكفــْ َل هــْ هــْ

  ..َيَة َقبَاَلًة ملَِْن َزاَد.اْلوَال ْيَت ، َوَرأَ مِ َيْرَتُشوَن ِيف اْحلُكْ [َرَأْيَت اْلُوَالَة] ، وَ اْخلَْري 

  ...َزْوِجَها َوُتنِْفُق َعَىلٰ  ،َيْشتَِهي ُر َزْوَجَها، َوَتْعَمُل َما َال ْرأَة َتْقهَ املَ [َرَأْيَت] وَ 

َت اْلِقَامَر َقْد َظَهَر، وَ [َرَأْيَت]  وَ  ِه يُ َراَب ـالشــَّ ] [َرَأيــْ يَْس َعَليــْ اِهرًا لــَ اُع ظــَ بــَ

  ...َمانِعٌ 

َجيَْرتُئ أَحٌد  َحدًا َوَال َحٌد أَ َيْمنَُعَها أَ   ِهبَا َال ِهَي َقْد َظَهَرْت ُيَمرُّ املََال [َرَأْيَت]  وَ 

ِذي ُخيَاُف [َرَأْيَت] َمنِْعَها، وَ  َعَىلٰ  ُه الَّ يَف َيْستَِذلُّ   ...ُسْلَطاُنهُ  الرشَّ

وَر ِمَن اْلَقْول ُيتَنَاَفُس فِيهِ ْيَت]  [َرأَ وَ  َت] وَ ، الزُّ َىلٰ [َرَأيــْ َل عــَ ْد َثقــُ ْرآَن قــَ  اْلقــُ

اَر [َرَأْيَت]  ، وَ لِ  النَّاس اْستَِامُع اْلبَاطِ َوَخفَّ َعَىلٰ   ،النَّاس اْستَِامُعهُ  َ رُم اجلــْ اْجلَاَر ُيكــْ

اْألَ اْحلُُدوَد َقْد ُعطِّ [َرَأْيَت]  َخْوفًا ِمْن لَِسانِِه، وَ  َت] ْهَواِء، وَ َلْت َوُعِمَل فِيَها بــِ [َرَأيــْ

اس املُ ْص أَ [َرَأْيَت]  َساِجَد َقْد ُزْخرَفْت، وَ املَ  َد النــَّ اس ِعنــْ ِذَب، َدَق النــَّ َرتَي اْلكــَ فــْ

ْعَي بِالنَِّميَمِة، وَ   ،رَّ َقْد َظَهرَ ـالشَّ [َرَأْيَت]  وَ  ] [َرَأْيَت اْلبَْغَي َقْد َفَشا، وَ [َرَأْيَت]  َوالسَّ

اَد ُطلَِب  [َرَأْيَت]  وَ ،  ا النَّاُس َبْعُضُهْم َبْعضاً ُر ِهبَ ـاْلِغيبََة ُتْستَْمَلُح َوُيبَشِّ  هــَ اْحلَجَّ َواْجلِ

ِديَل ِمَن أُ اْخلََراَب َقْد  [َرَأْيَت]  ْؤِمَن، وَ ْلَطاَن ُيِذلُّ لِْلَكافِر املُ السُّ [َرَأْيَت]  لَِغْري اهللاِ، وَ 
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ُجَل َمِعيَشتَُه ِمْن َبْخس املِْْكيَال َواملِْيَزان، وَ   [َرَأْيَت]اْلُعْمَران، وَ  ْفَك [َرَأْيَت] الرَّ ســَ

ُجَل َيْطُلُب الرِّ [َرَأْيَت]  وَ ،  َماِء ُيْستََخفُّ ِهبَاالدِّ  ْنيَا، َوَيْشَهُر َنْفَسُه الرَّ َئاَسَة لَِعَرض الدُّ

ا، [َرَأْيَت] ، وَ ُمورُ ، َوُتْسنََد إَِليِْه اْألُ ٰى َسان لِيُتَّقَ بُِخبِْث اللِّ  َ تُِخفَّ هبــِ ِد اســْ الََة قــَ الصــَّ

ُجَل ِعنَْدُه املَ [َرَأْيَت] وَ    ...ِه ُمنُْذ َمَلَكهُ اُل اْلَكثُِري َملْ ُيَزكِّ الرَّ

ُجَل ُيْمِيس نَ [َرَأْيَت]  وَ   اْهلَْرَج َقْد َكثَُر،[َرَأْيَت]  وَ  ْكَراَن الرَّ ْشَواَن َوُيْصبُِح ســَ

  ...النَّاُس فِيهِ  )١(ُقوُل]َهيْتَمُّ بَِام [يَ  َال 

َها َبْعضــًا، وَ   )٢([َرَأْيَت]وَ  َت]  اْلبََهائَِم َتْفرُس َبْعضــُ ُرُج إَِىلٰ ا[َرَأيــْ ْ َل خيــَ جــُ لرَّ

يَابِِه، وَ ُمَصالَّ 
ٌء ِمْن ثِ ْت [َرَأْيَت] ُه َوَيْرِجُع َوَليَْس َعَليِْه َيشْ ْد َقســَ اس قــَ وَب النــَّ ُقلــُ

ْحَت َقْد َظَهرَ [َرَأْيَت]  وَ   ْكُر َعَليِْهْم،ُقَل الذِّ ْعيُنُُهْم، َوثَ َوَمجََدْت أَ  اُفٍس فِيــِه، يُ   السُّ تَنــَ

َ املُ [َرَأْيَت]  وَ  اُه النَّاُس  إِنََّام ُيَصيلِّ َصيلِّ ُه لَِغْري الدِّ اْلفَ [َرَأْيَت] وَ ،  لَِريَ َيْطُلُب  نِ يِقيَه َيتََفقَّ

ْنيَا َوالرِّ  َال [َرَأْيَت]  َع َمْن َغَلَب، وَ النَّاَس مَ [َرَأْيَت]  َئاَسَة، وَ الدُّ َ َب احلــْ َذمُّ َطالــِ ل يــُ

، َوَطالَِب اْحلََرام ُيْمَدُح َوُيَعظَُّم، وَ  ُ بُّ  َام َال اْحلََرَمْني ُيْعَمُل فِيِهَام بِ [َرَأْيَت]  َوُيَعريَّ ِ حيــُ

ل اْلَقبــِ   َمانٌِع، َوَال   َيْمنَُعُهمْ   َال   اهللاُ، ْنيَ اْلَعمــَ نَُهْم َوبــَ وُل َبيــْ ُ ٌد، وَ يح أَ حيــَ َت] حــَ [َرَأيــْ

ُجَل يَ [َرَأْيَت]  وَ ،  َعازَف َظاِهَرًة ِيف اْحلََرَمْني املَ  ُم بِشــَ الرَّ قِّ ـتََكلَّ َ َن احلــْ أْ   ْيٍء مــِ ُمُر َويــَ

َك املُ  َعن  ْعُروِف َوَينَْهٰى بِاملَ  َذا َعنــْ وُل: هــَ نَْكر َفيَُقوُم إَِليِْه َمْن َينَْصُحُه ِيف َنْفِسِه، َفيَقــُ

ُهْم إَِىلٰ [َرَأْيَت]  وَ َمْوُضوٌع،   ُر َبْعضــُ اَس َينْظــُ ُدوَن بِأَ  النــَّ ٍض َوَيْقتــَ ، رِّ ـالشــَّ  لِ هــْ َبعــْ

ِه   )٣(َمرُّ َت يُ يِّ املَ [َرَأْيَت]  َحٌد، وَ َيْسُلُكُه أَ   اْخلَْري َوَطريَقُه َخالِيًا َال َمْسَلَك  [َرَأْيَت]  وَ  بــِ

اَن، أَ  رِّ ـُدُث فِيِه ِمَن اْلبِْدَعِة َوالشَّ ُكلَّ َعام َحيْ [َرَأْيَت] وَ ، َيْفَزُع َلُه أَحدٌ  َفَال  ْكثَُر ِممَّا كــَ
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 َعَىلٰ  ْحتَاَج ُيْعَطٰى املُ [َرَأْيَت] ْغنِيَاَء، وَ اْألَ   ُيتَابُِعوَن إِالَّ َجالَِس َال اْخلَْلَق َواملَ [َرَأْيَت]  وَ 

َامِء َال َياِت ِيف اْآل [َرَأْيَت] ، وَ َوُيْرَحُم لَِغْري َوْجِه اهللاِ  ِحِك بِِه،الضِّ  َحٌد، َيْفَزُع َهلَا أَ   السَّ

اس،   تََساَفُد اْلبََهائُِم، َال تَ َوالنَّاَس َيتََساَفُدوَن َكَام   َن النــَّ فــًا مــِ رًا َختَوُّ ُينْكُِر أَحٌد ُمنْكــَ

ِة ا[َرَأْيَت]  وَ  َري ِيف َطاعــَ ُع اْليَســِ ِة اهللاِ، َوَيْمنــَ ْري َطاعــَ َري ِيف غــَ ُجَل ُينِْفُق اْلَكثــِ ، هللاِالرَّ

االً اْلُعُقوَق َقْد َظَهَر، َواْستُِخفَّ بِاْلَوالَِدْين، َوَكاَنا ِمْن أَ [َرَأْيَت]  وَ  اس حــَ ْسَوِء النــَّ

َىلٰ النِّ[َرَأْيَت] وَ ، َوَيْفَرُح بِأْن َيْفَرتَي َعَليِْهَام   ،ِعنَْد اْلَوَلدِ  بَْن عــَ ْد َغلــَ اَء قــَ ِك،  املُ ســَ لــْ

َرتي [َرَأْيَت] َما َهلُنَّ فِيِه َهًوى، وَ   إِالَّ ُيْؤَتٰى  ْمٍر َال أَ  ُكلِّ   َوَغَلبَْن َعَىلٰ  ل َيفــْ جــُ َن الرَّ ابــْ

ْوٌم َوَملْ [َرَأْيَت]  َوالَِدْيِه، َوَيْفَرُح بَِمْوِهتَِام، وَ   بِيِه َوَيْدُعو َعَىلٰ أَ   َعَىلٰ  ُجَل إَِذا َمرَّ بِِه يــَ الرَّ

وٍر    َيْكِسُب فِيهِ  ْنَب اْلَعظِيَم، ِمْن ُفجــُ اٍل أَ أَ الذَّ س ِمْكيــَ يَانِ ْو ِميــَزاٍن، أَ ْو َبخــْ  ْو ِغشــْ

ِب ُمْسكٍِر َكئِيبًا  َحَرام، أَ  ْن َحزينًا َحيَْسُب أَ   ُيَرٰى ْو ُرشْ نَّ َذلَِك اْليَْوَم َعَليِْه َوَضيَْعٌة مــِ

ْلَطاَن َحيْتَكُِر الطََّعاَم، وَ [َرَأْيَت]  وَ ،  ُعُمرهِ  ُتْقَسُم ِيف  ٰى ْمَواَل َذوي اْلُقْربَ أَ [َرَأْيَت] السُّ

ُب ِهبَا اْخلُُموُر، وَ  ور َوُيتََقاَمُر ِهبَا َوُيْرشَ ُف   اْخلَْمَر ُيتََداَوٰى [َرَأْيَت]  الزُّ ا، َوُتوصــَ َ هبــِ

ْرِك اْألَ [َرَأْيَت] ِهبَا، وَ  لِْلَمريض َوُيْستَْشَفٰى  تََوْوا ِيف تــَ رالنَّاَس َقِد اســْ املَْعُروِف  مــْ بــِ

ن بِِه، وَ نَْكر وَ َعن املُ  ِي َوالنَّهْ   )١(َفاِق َدائَِمةً النِّ لِ هْ نَافِِقَني َوأَ رَياَح املُ [َرَأْيَت]  َتْرِك التََّديُّ

رِّ َال   اْحلَقِّ   لِ هْ َورَياَح أَ  َال   رِ ْج َذاَن بِاْألَ اْألَ [َرَأْيَت]  وَ ،  كُ  ُحتَ [َرَأْيَت] ، وَ رِ ْج َة بِاْألَ َوالصَّ

وم أَ ُجمْتَِمُعوَن فِيَها لِْلِغيبَِة َوأَ   ،َخيَاُف اهللاَ  َساِجَد ُحمْتَِشيًَة ِممَّْن َال املَ  ُ قِّ  لِ هــْ ْكل حلــُ َ  ،احلــْ

اَب َويَ  َ [َرَأْيَت] ْسكِر، وَ املُ  تََواَصُفوَن فِيَها َرشَ ْكَراَن ُيَصيلِّ  َيْعِقُل، َفُهَو َال  سِ بِالنَّا السَّ

كْ َوَال  كَِر رِ  ُيَشاُن بِالسُّ رمَ أُ ، َوإَِذا ســَ ر كــْ َي َوِخيــَف َوتــُ قــِ َذُر  َك َال َواتُّ ُب َوُيعــْ ُيَعاقــَ

َال   ُث  ُحيَدَّ ْمَواَل اْليَتَاَمٰى َكَل أَ َمْن أَ [َرَأْيَت]  وَ ،  بُِسْكرهِ  َت]  ِحِه، وَ بِصــَ اَة [َرَأيــْ اْلُقضــَ

ع، وَ َة َيأْ اْلُوَال [َرَأْيَت]  َمَر اهللاُ، وَ ِف َما أَ َيْقُضوَن بِِخَال  َت] َمتِنُوَن اْخلََوَنَة لِلطَّمــَ [َرَأيــْ
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 ِ ُوَال َرياَث املْ َعتُْه الــْ َىلٰ   لِ هــْ ُة ِألَ  َقْد َوضــَ ْرأِة عــَ ُ وِق َواجلــْ ا ، َيأْ  اهللاِاْلُفســُ ُذوَن ِمنْهــَ خــُ

ُل   ، َوَال نَابَِر ُيْؤَمُر َعَليَْها بِالتَّْقَوٰى املَ [َرَأْيَت]  وَ   ،َوُخيَلُّوَهنُْم َوَما َيْشتَُهونَ  َيْعَمُل اْلَقائــِ

َال [َرَأْيَت]  وَ ،  ُمرُ بَِام َيأْ  َت]  ْوَقاِهتَا، وَ َقِد اْستُِخفَّ بِأَ   ةَ الصَّ َفاَعةِ [َرَأيــْ َدَقَة بِالشــَّ  الصــَّ

اس، وَ   ٰى َوُتْعطَ   ،ُيَراُد ِهبَا َوْجُه اهللاِ َال  َت]  لَِطَلِب النــَّ مْ [َرَأيــْ هــُ اَس َمهُّ وُهنُْم النــَّ  ُبطــُ

وا، وَ ُيبَاُلوَن بَِام أَ   َوُفُروُجُهْم، َال  َام َنَكحــُ وا َوبــِ َت] َكلــُ ــ [َرَأيــْ يِْهْم، ال ًة َعلــَ ْنيَا ُمْقبِلــَ دُّ

 » ...النََّجاةَ    َحَذٍر، َواْطُلْب ِمَن اهللاَِفُكْن َعَىلٰ ،  َم اْحلَقَّ َقْد َدَرَسْت أْعَال [َرَأْيَت]  وَ 

  .)١(احلديث

 ،وظلــم الســلطان  ،خــوانوجفــاء اإل  ،الزمــان  عضُّ   :السابع واألربعون

  :وخروج زنديق من قزوين

 ٰى قد طال هذا األمر حتَّ  :قيل له  ،ةد بن احلنفيَّ بسنده عن حممّ   :غيبة الشيخ 

ومل جيــف  ،يكــون ذلــك ومل يعــض الزمــان  ٰى نــّ أ(  :قــال  ثمّ   ،ك رأسهفحرَّ   ؟ٰى مت

ر كفِّ ومل يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ويُ   ،ومل يظلم السلطان  ،خواناإل

 ،تلــهومــن حاربــه ق ،دركهأمنه   رَّ فمن    ، سورها ويذهب هبجتهاغريِّ يُ صدورها و

 وباكٍ   ،دينه  يبكي عىلٰ   باكٍ   :يقوم باكيان  ٰى حتَّ   ،ومن تابعه كفر  ،ومن اعتزله افتقر

  .)٢()دنياه يبكي عىلٰ 

رع ـيس ،نبيٍّ  اسم اسمهخيرج بقزوين رجل « : روي عن النبيِّ   :وقال

  .)٣(»يمأل اجلبال خوفاً  ،املرشك واملؤمن ،طاعته الناس إىلٰ 

  :اعةالسنون اخلّد  :الثامن واألربعون

 ، اعةسنني خدّ  القائم بني يدّي  إنَّ « :بسنده عن أمري املؤمنني   :النعامين
 

 .)٧ ح/  ٦٦ - ٦٠/ ص ٨(ج الكايف   )١(

 .)٤٣٣ ح/ ٤٦٩(ص   الغيبة للطويس راجع: )٢(

 .)٤٣٨ ح/ ٤٧٢(ص  الغيبة للطويس )٣(
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 :ويف حديث ،»ب فيها املاحلقرَّ ويُ  ،ق فيها الكاذبصدَّ ويُ  ،ب فيها الصادقكذَّ يُ 

  .»وينطق فيها الرويبضة«

ينطق الرويبضة يف أمــر  وأنْ « :رشاط الساعةأيف حديث  ): (النهاية(وعن  

وهو تصغري   ،»الرجل التافه«  :فقال  ؟يا رسول اهللا  ،وما الرويبضة  :قيل،  »ةالعامَّ 

والتــاء  ،مــور القاعــد عــن طلبهــاأي العاجز الــرابض عــن معــايل األُ   ،الرابضة

   .)١()والتافه اخلسيس احلقري ،للمبالغة

ِديُد :  ار مــن قولــه تعــاىلٰ املاحــل باملكــّ   ر الصــادق  ـوفسَّ 
َ

َو شــ َوهــُ

ِمحالِ 
ْ
  .)٣(»)٢(يريد املكر« ]،١٣[الرعد:  � ا�

 ،والطــاعون ،والقتــل ،والقحــط ،واخلــوف ،اجلــوع  :التاسع واألربعــون

  :ونقص األموال واألنفس والثمرات ،والفتن ،والزالزل ،واجلراد

ام القائم سنة جتوع فيها دّ يكون قُ  أنْ  بدَّ   ال «  :بسنده عن الصادق    :النعامين

 ،نفس والثمـراتواأل ألموال  ونقص من ا  ،ويصيبهم خوف شديد من القتل  ،الناس 

ٍص  : تال ثمّ   ،ذلك يف كتاب اهللا لبنيِّ   فإنَّ 
ْ
ق
َ
ُوِع َو�

ْ
َوِْف َوا�

ْ
ٍء ِمَن ا� َون�ُ�ْم �َِ�ْ

ُ
َبْل

َ
َو�

ابِِر�َن  
ِ ا�ص�

ِس َوا��َمراِت َو�َ��
ُ
ف
ْ
�
َ ْ
ْ�واِل َواأل

َ ْ
 .)٤(»]١٥٥[البقرة:  �ِمَن األ

ذلــك « :فقــال ،عن هذه اآليــة  ر  جابر اجلعفي سأل الباق  وبسنده أنَّ 

د عــداء آل حممــّ أاهللا بــه  مــن اجلــوع بالكوفــة خيــصُّ   ا اخلاصُّ مَّ أف  ،وعامٌّ   خاصٌّ 

ا مــَّ أو ،صاهبم مثلــه قــطُّ أفبالشام يصيبهم خوف وجوع ما   ا العامُّ مَّ أو  ،كهمهلِ فيُ 

  .)٥(»ا اخلوف فبعد قيامهمَّ أو ،اجلوع فقبل قيام القائم
 

 ).١٨٥/ ص ٢(ج   النهاية البن األثريراجع:  )١(

 يف املصدر: (املّكار). )٢(

 ).٦٢ح /١٤اب  ب /٢٨٧و ٢٨٦ (ص  الغيبة للنعامين :راجع )٣(

 .)٦ ح /١٤باب   /٢٥٩ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 .)٧ ح /١٤باب   /٢٦٠و ٢٥٩(ص   الغيبة للنعامينراجع:  )٥(
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 :يقــول  با عبد اهللا  أسمعت    :د بن مسلمحممّ ويف حديث    :قال املفيد

ــُ  إنَّ « ــائم بلــودّ ق  :فقــرأ ؟علــت فــداكُج  ،ومــا هــي :قلــت ،»مــن اهللا ٰى ام الق

 ُْ�م
�
َون

ُ
َبْل

َ
واجلــوع مــن   ،اخلوف من ملوك بنــي فــالن«  :قال  ثمّ   ،اآلية  ...َو�

ونقــص   ،ة الفضل فيهاونقص األموال من كساد التجارات وقلَّ   ،غالء األسعار

 ثــمّ  ،»ة بركة الــثامرة ريع الزرع وقلَّ ونقص الثمرات بقلَّ  ،فس باملوت الذريعاألن

ابِِر�نَ  :قال
ِ ا�ص�

�
  .)١(» عند ذلك بتعجيل خروج القائم َو�َ�

يفســد ، )*(ام القائم لسنة غيداقــةدّ قُ  نَّ إ«  :بسنده عن الصادق    :املفيد

  .)٢(»وا يف ذلكفال تشكُّ  ،فيها الثامر والتمر يف النخل

 ،بيضأمحر وموت أموت    بني يدي القائم  «  :وقال أمري املؤمنني  

 ،ا املــوت األمحــر فالســيفمَّ أف  ،وجراد يف حينه وجراد يف غري حينه كألوان الدم 

  .)٣(»ا املوت األبيض فالطاعونمَّ أو

يذهب ثلثــا  ٰى حتَّ « :وروي، )٤(»سبعة مخسة  يذهب من كلِّ   ٰى حتَّ «  :وروي

  .التدريج ه عىلٰ مع بوقوع ذلك كلِّ ويمكن اجل، )٥(»الناس

عشــار أيــذهب تســعة  ٰى ال يكون هــذا األمــر حتــَّ « :وعن الصادق 

  .)٦(»الناس
 

 .)٣٧٨و ٣٧٧/ ص ٢(ج اإلرشاد  )١(

ه يوجــب ألنــَّ  ،املراد بالغيداقة الكثرية املطر الذي بسبب كثرتــه تفســد الــثامر والتمــر  الظاهر أنَّ )  *(

 ة طويلة.جار وبقاءها مدَّ شاجتامع املياه حول األ

 ).٣٧٧/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٢(

 .)٣٧٢/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٣(

 .)٢٧ ح  /٥٧باب / ٦٨٥(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 .)٢٨٦ ح/ ٣٦٧(ص  الغيبة للطويس )٥(

 .)٥٤ح   /١٤باب   /٢٨٣و ٢٨٢(ص  الغيبة للنعامين )٦(
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[مــن   خوف شــديد   عىلٰ الَّ إ  )١(][  ال يقوم القائم«  :وقال الباقر  

وسيف قاطع   ،وطاعون قبل ذلك[يصيب الناس]  وفتنة وبالء    الناس وزالزل]

 ٰى  من حاهلم حتَّ وتغريُّ   ،ت يف دينهموتشتُّ   ،ناسواختالف شديد يف ال  ،بني العرب

كــل أب النــاس ولــَ مــن كَ   ٰى من عظم ما ير  ومساءً   ي املوت صباحاً املتمنّ  ٰى يتمنّ

 اليأس والقنوط من أنْ   )٢(]عند[إذا خرج يكون  ]  [فخروجه    ،بعضهم بعضاً 

  .)٣(»يروا فرجاً 

  :اً نكار الناس بعضهم بعض إو ،شتداد احلاجة والفاقةا :اخلمسون

 ،ت احلاجة والفاقةإذا اشتدَّ « :عن أيب جعفر   :بن إبراهيم  تفسري عيلِّ 

 :فقيل ،»ومساءً   عوا هذا األمر صباحاً فعند ذلك توقَّ   ،نكر الناس بعضهم بعضاً أو

يــأيت الرجــل « :قال ؟نكار الناس بعضهم بعضاً إفام   ،ة والفاقة قد عرفناهااحلاجَّ 

مه بغري الكالم الــذي كلِّ ويُ   ،ي كان يلقاه بهخاه يف حاجة فيلقاه بغري الوجه الذأ

  .)٤(»مه بهكلِّ كان يُ 

  :ومتحيصهم متييز أهل احلقِّ  :احلادي واخلمسون

 ٰى عناقكم حتــَّ أإليه  نُّ ال يكون ما متدُّ « :قال  بسنده عن الرضا    :املفيد

َحِسَب  �ا�م «:  قرأ  ثمّ   ،» القليلالَّ إمنكم    ٰى فال يبق  ،صواحَّ زوا ومتُ يَّ متُ 
َ
اُس  أ ا�ــ�

 
َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
ا َوُهْم ال �

�
وا آَمن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
� َ  يُ�ْ

ْ
ن

َ
  .)٥(»]٢و ١[العنكبوت:  �أ

 القليــل الَّ إ ٰى ال يبق ٰى ين حتَّ املراد بذلك ارتداد الكثري عن الدِّ   والظاهر أنَّ 

  وهم اخلالصو اإليامن.

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )١(

 ما بني املعقوفتني قد سقط من املصدر. )٢(

 .)١٣ ح  /١٤باب /  ٢٦٣و ٢٦٢(ص  الغيبة للنعامين )٣(

 .)٣١١ ص /١ج (  يتفسري القمّ راجع:  )٤(

 ).٣٧٥/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٥(
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  :وتطهري األرض من املنافقني ،هللاولياء اأمتييز  :الثاين واخلمسون

 :يقول سمعت رسول اهللا   :بسنده عن حذيفة بن اليامن  :جمالس املفيد

بنــاء أني ور األرض من املنــافقني والضــالّ طهِّ يُ   ٰى صفياءه حتَّ أولياءه وأز اهللا  ميِّ يُ «

يــا عبــد اهللا   :مخســون امــرأة هــذه تقــول  تلتقي بالرجل يومئذٍ   ٰى وحتَّ   ،نيالضالّ 

  .)*()١(»يا عبد اهللا آوين :وهذه تقول ،اشرتين

  :الفتن واملسخ  :الثالث واخلمسون

فــاِق  :يف قولــه  بسنده عن الكاظم   :املفيد
َ ْ
�ِهْم آياتِنــا ِ� األ ِ

ُ
َس�

 ٰ ِسِهْم َح��
ُ
ف
ْ
�
َ
َق�   َوِ� أ

ْ
ُه ا�

�
ن
َ
ُهْم أ

َ
� َ بَ��

َ
لت:    يَ�  ،الفتن يف اآلفاق«  :قال]،  ٥٣[ُفصِّ

  .)٢(»عداء احلقِّ أواملسخ يف 

ْزِي ِ� :  عن قوله تعاىلٰ   الصادق    َل ئِ ُس   بسنده  :النعامين ِ
ْ

ذاَب ا�ــ عــَ

يا
ْ
ن َياةِ ا��

ْ
لت:    ا� يكون الرجــل يف   من أنْ   ٰى خزأأي خزي  «  :فقال  ]،١٦[ُفصِّ

 ؟مــا هــذا  :فيقول النــاس  ،هله اجليوب عليه ورصخواأ  ذ شقَّ إبيته وسط عياله  

  .)٣(»بل قبله« :قال ؟هقبل قيام القائم أو بعد :قيل ،»فالن الساعة َخ ِس مُ  :فيقال

  :تهاعنَّ خلع العرب أ :الرابع واخلمسون

يف األمــر  ومرَّ  ،وهو كناية عن خروجها عن طاعة ملوكها وفعلها ما تشاء

وخلعت « :قال ثمّ  ،شياءأ فعدَّ  ؟فرج شيعتكم  ٰى مت  :ه قيل للصادق  ل أنَّ األوَّ 

  .)٤(»تهاعنَّأالعرب 

 

 ).٢/ ح ١٨/ جملس ١٧٦ (ص أمايل املفيد )١(

 ،العلــامء ذكــروه يف عــدادها  أنَّ ذلك من عالمات املهــدي إالَّ  نَّ أح فيه برصَّ مل يُ   نْ إهذا احلديث و)  *(

 ذلك. عىلٰ  وسياقه يدلُّ 

 ).٣٧٣/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 .)٤١ ح /١٤باب   /٢٧٨و ٢٧٧ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٣(

 )، فراجع.١٨٣مرَّ يف (ص  )٤(
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  :ذي صيصية صيصيته لِّ ورفع ك ،بيعة الصبيِّ  :واخلمسوناخلامس 

ــ أمن له   كلَّ   وهو كناية عن أنَّ   ،نع به من قرن ونحوهمتَ الصيصية ما يُ   ٰى دن

يف األمــر   ومرَّ   ،رفع البناء وتعليتهبه  راد  يُ   وحيتمل أنْ   ،مارةة يطلب امللك واإلقوَّ 

ورفع « :قال أنْ  إىلٰ  ،شياءأ  فعدَّ   ؟فرج شيعتكم  ٰى مت  :ه قيل للصادق  ل أنَّ األوَّ 

  .)١(»ذي صيصية صيصيته كلِّ 

  .)٢(»ذي صيصية بصيصيته قام كلُّ  إذا ظهرت بيعة الصبيِّ « :وروي

  :كثرة التولية والعزل :السادس واخلمسون

ــ  ٰى ما يكون هــذا األمــر حتــَّ «  :بسنده عن الصادق    :النعامين  ٰى ال يبق

 ،ينا لعدلنالّ ا لو وُ نّ إ :ال يقول قائل  ٰى الناس حتَّ   وا عىلٰ  وقد ولُّ صنف من الناس إالَّ 

  .)٣(»والعدل يقوم القائم باحلقِّ  ثمّ 

  :القائم اسمالنداء من السامء ب :السابع واخلمسون

 ،وبالصــيحة وبالفزعــة عنــه بالنــداء  ربِّ وعُ   ،وقد جاءت به روايات كثرية

ــ  ال( :وقال ،ورواه املنصور الدوانيقي عن الباقر  ينــادي مــن  مــن منــادٍ  دَّ ب

ل فإذا كان فــنحن أوَّ  ،يب طالب من ولد فاطمة رجل من ولد أ  اسمالسامء ب

د بــن  سمعته من أيب جعفر حممّ ولوال أّين   ،نارجل من بني عمِّ   ه إىلٰ ألنَّ   ،يبهمن ُجي 

  .)٤()د بن عيلٍّ ه حممّ لكنَّ ،هم ما قبلته منهمثني به أهل األرض كلُّ وحدَّ  عيلٍّ 

  :اتمرّ  يكون أربعهذا النداء  واملستفاد من األخبار أنَّ 

بأسانيدمها عن   )غيبتهام(النعامين والطويس يف    ٰى رو  ،يف رجب  :وىلٰ ة األُ ملرَّ ا

ء صيلم يســقط من فتنة صّام   بدَّ   ال«  :يف حديث  احلمريي وغريه عن الرضا  

 

 )، فراجع.١٨٤و ١٨٣مرَّ يف (ص  )١(

 .)٥٢ ح /١٤باب   /٢٨٢ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 ).٥٣/ ح ١٤/ باب  ٢٨٢ين (ص الغيبة للنعام )٣(

 .) ٤٢٣  ح/٤٦٢و  ٤٦١(ص    الغيبة للطويس   )؛٢٥٥  ح/٢٣٤و  ٢٣٣/ص  ٨(ج  الكايف  راجع:   )٤(
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يبكــي   ،مــن ولــدي  )١(وذلك عند فقدان الشيعة الثالث  ،بطانة ووليجة  فيها كلُّ 

وقــد نــودوا نــداء ما يكونــون،  )٢( هبم أّرس كأّين  ،عليه أهل السامء وأهل األرض

  ،الكافرين   عىلٰ   للمؤمنني وعذاباً   يكون رمحةً   ،من بعد كام يسمعه من قربيسمعه  

ٰ  :صــوتًا منهــا ،ينادون يف رجب ثالثة أصــوات مــن الســامء
َ َ
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َ
ِزف

َ ْ
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َ
ِزف

َ
يا  ،]٥٧[النجم:  أ

 :)٣([ينادي] بارزًا نحو عني الشمس  والصوت الثالث يرون بدناً   ،معرش املؤمنني

  .»يف هالك الظاملني )٤(رَ كِ هذا أمري املؤمنني قد ذُ 

اهللا   نَّ إ  :يف قرن الشمس يقــول  ٰى روالصوت بدن يُ «  :احلمرييويف رواية  

النــاس لــو   فعند ذلك يأيت الناس الفرج وتــودُّ   ،عوا له وأطيعوااسمبعث فالنًا ف

  .)٥(»م مؤمننيوويشفي اهللا صدور ق ،أحياءً كانوا 

يف األمــر  كــام مــرَّ   النــداء بعــد مبايعتــه بــني الــركن واملقــام  :ة الثانيــةاملرَّ 

ــ   ،)٦(السادس  ،رين يف ليلــة مجعــةـوهذا يكون يف شهر رمضان ليلة ثــالث وعش

  .)٧(ن هو اإلمام فالن بن فال أبيه أنَّ  اسمالقائم و اسمينادي جربئيل من السامء ب

  .)٨(»وذلك هو املهدي ،أمريكم فالن ا الناس إنَّ أهيُّ « :ويف رواية

 

 يف الغيبة للنعامين: (الرابع). )١(

 يف الغيبة للنعامين: (آيس). )٢(

 ما بني املعقوفتني من الغيبة للنعامين. )٣(

 يف الغيبة للنعامين: (ُبِعَث). )٤(

/ ١٠/ بــاب ١٨٦(ص  الغيبــة للــنعامين)؛ ٤٣١ ح/ ٤٦٨و  ٤٦٧(ص    لطــويسلبة  غيال  راجع:  )٥(

 .)٢٨ ح/ ٤فصل 

 )، فراجع.١٩٣مرَّ يف (ص  )٦(

ين (ص  )٧(  ).٤/ ح ٥٧/ باب ٦٨٠راجع: كامل الدِّ

 .)٤٧٩ ح/ ٤٩٢و ٤٩١(ص  الغيبة للطويس )٨(
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ــ   ،همِّ بيه وأُ أ  اسمو  اسمهب«  :وروي رق واملغــرب ـبصوت يسمعه من باملش

تسمعه العذراء يف   ٰى حتَّ   ،نبيٍّ   اسم  اسمه  ،قوم بلساهنم  كلُّ   ،هموأهل األرض كلُّ 

وال قائم   ، استيقظراقد إالَّ   ٰى وال يبق  ،وجاخلر ض أباها وأخاها عىلٰ حرِّ خدرها فتُ 

  .)١(»رجليه فزعًا من ذلك  قام عىلٰ وال قاعد إالَّ  ، قعدإالَّ 

ظ وقِ وتــُ   ،ج الفتاة مــن خــدرهارِ ُخت   ،الفزعة يف شهر رمضان آية«  :وروي

  .)٢(»وتفزع اليقظان ،النائم

ج رِ وُخت  ،ظ النائموقِ وتُ   ،صيحة يف شهر رمضان تفزع اليقظان«  :ويف رواية

  .)٣(»الفتاة من خدرها

وهــي صــيحة  ، يف شهر رمضانالصيحة ال تكون إالَّ «  :وقال الباقر  

  .)٤(»جربئيل

أو  ،»القتلفيم «أو  ،»األمر لفالن بن فالن ففيم القتال ينادي أنَّ «  :وروي

  .)٥(»صاحبكم فالن ،فيم القتل والقتال«

  .يكون هذا نداء آخر كالذي يأيت بعده وال يبعد أنْ 

ْو : يف قولــه تعــاىلٰ   بسنده عن أيب جعفر    :بن إبراهيم  ري عيلِّ تفس
َ

َو�ــ

ر
َ
زُِعوا  ىٰ ت

َ
 ف

ْ
 »...وذلك الصوت من السامء  ،تمن الصو«  :قال]،  ٥١[سبأ:    إِذ

  .)٦(احلديث

 

 ).١٣/ ح ١٤/ باب  ٢٦٣(ص   الغيبة للنعامينراجع:  )١(

 .)٨ ح /١٤باب   /٢٦١و ٢٦٠ (ص  لنعامينالغيبة ل راجع: )٢(

 .)١٧ ح /١٤باب   /٢٦٧ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٢ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٤(

 .)٣٥و  ٣٣ ح /١٤باب   /٢٧٥و ٢٧٤ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٥(

 ).٢٠٥/ ص ٢(ج  يتفسري القمّ  )٦(
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رواه النعامين بسنده  ،»يا فالن بن فالن قم«  :القائم  اسمالنداء ب  :ة الثالثةاملرَّ 

  .ه غري الندائني السابقنيوالظاهر أنَّ  .)١(عن الصادق 

ينــادي جربئيــل مــن «ه  روي أنَّ   ،بليسإونداء    ،نداء جربئيل  :ة الرابعةاملرَّ 

بليس من األرض يف إينادي    ثمّ   ،وشيعته  مع عيلٍّ   احلقَّ   نَّ إ  َال أ  :ل النهارالسامء أوَّ 

  .)٢(»وشيعته - ةميَّ رجل من بني أُ  - مع فالن احلقَّ  نَّ إ َال أ :آخر النهار

كام  ،فعند ذلك يرتاب املبطلون ،يف السفياين وشيعته احلقَّ   نَّ إ  َال أ«  :وروي

  .)٣(»ليلة العقبة بليس برسول اهللا إ ٰى ناد

  .)٤(»ونداء يف النهار ،ل الليلصيحة يف أوَّ  :مها صيحتان« :وروي

صــوت   :من هذين الصوتني قبل خروج القائم  بدَّ   ال«  :وقال الباقر  

اكم واألخري ل وإيّ بعوا األوَّ فاتَّ   ،ليس من األرضبإوصوت    ،جربئيل من السامء

  .)٥(»تفتنوا به نْ أ

أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم   فإنْ «:  ويف رواية بعد ذكر العالمات

  .)٦(»وأمره اسمهالصوت من السامء ب

 ذلك واهللا إنَّ  :يقول  قد سمعت أيب  شهد أّين أ«  :وعن الصادق  

 : حيث يقول ،لبني تاب اهللا يف ك - القائم اسميعني النداء ب  -
ْ
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 .)٦٤ ح /١٤باب   /٢٨٧ (ص الغيبة للنعامين )١(

 ).٤٦١/ ح ٤٨٢(ص   الغيبة للطويسراجع:  )٢(

 ).١٤و ٤/ ح ٥٧/ باب ٦٨٢و ٦٨٠(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٣(

ل ٣١  ح  /١٤بــاب    /٢٧٤و  ٢٧٣(ص    الغيبة للنعامين  )٤( )؛ وفيــه: (مهــا صــيحتان: صــيحة يف أوَّ

 الليل، وصيحة يف آخر الليلة الثانية).

 .)١٣ ح /١٤باب   /٢٦٣ (ص  الغيبة للنعامين راجع: )٥(

 .)١١٧ ح  /٦٥ ص /١ ج(  ايشتفسري العيّ  )٦(
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فإذا كان « :قال أنْ  إىلٰ  ،»...ت رقبته هلالَّ  خضع وذيف األرض أحد إالَّ   يومئذٍ   ٰى قيب

  .)١(احلديث »...ناديي بليس يف اهلواء ثمّ إمن الغد صعد 

ــة ــأنَّ « :ويف رواي ــبحوا وك ــوت أص ــمعوا الص ــىلٰ إذا س ــهم  ام ع رؤوس

  .)٢(»الطري

 عــامٌّ «  :قــال  ؟أو عــامٌّ   النــداء خــاصٌّ   :فقــال    الصادَق   وسأل زرارةُ 

 :فقــال ؟اســمهفمن خيالف القائم وقد نودي ب  :فقال  ،»قوم بلساهنم  يسمعه كلُّ 

  .)٣(»ك الناسشكِّ ينادي فيُ  ٰى بليس حتَّ إال يدعهم «

يعرفــه « :فقــال ؟فمن يعرف الصــادق مــن الكــاذب  :فقال  ،وسأله أيضاً 

م ويعلمــون أهنــَّ   ،يكون  ه يكون قبل أنْ نَّ إ  :ويقولون  ،الذين كانوا يروون حديثنا

  .)٤(»ون الصادقونهم املحقُّ 

 ؟-  أي الصـيحتان - ف هذه من هذه عرَ وكيف تُ   :فقال  ،وسأله هشام بن سامل

  .)٥(»تكون كان سمع هبا قبل أنْ  يعرفها من« :فقال

  :ةقتل النفس الزكيَّ  :الثامن واخلمسون

املهــدي حيــنام خيــرج يبعــث رجــالً مــن أصــحابه  نَّ أ :عــن البــاقر 

ــدعوهم إىلٰ أهــل مكــَّ  إىلٰ  ــ  ة ي ــركن واملقــام  ،رتهـنص ــني ال ــه ب وهــي  ،فيذبحون

  .)٦(ةالنفس الزكيَّ 
 

 .)١٩ ح /١٤باب   /٢٦٨ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )١(

 .)٢٣ ح /١٤باب   /٢٧١ (ص الغيبة للنعامين )٢(

 .)٨ ح /٥٧باب  / ٦٨١و ٦٨٠(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 .)٢٨ ح  /١٤باب   /٢٧٣و ٢٧٢ (ص الغيبة للنعامين )٤(

 .)٣١ ح  /١٤باب   /٢٧٤و ٢٧٣ (ص الغيبة للنعامين )٥(

 ).٨١/ ح ٣٠٩راجع: الغيبة للطويس (ص  )٦(
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ــ :  ال للباقر  ه قد بن مسلم أنَّ بسنده عن حممّ   :ينكامل الدِّ إ يظهــر  ٰى مت

بــني  )١(][د وقتل غالم مــن آل حممــّ « :قال أنْ   إىلٰ   ،فذكر عالمات  ؟قائمكم

  .)٢(»ةد بن احلسن النفس الزكيَّ حممّ  اسمه الركن واملقام 

 :اســمهد ة غالم من آل حممــّ النفس الزكيَّ «  :وبسنده عن إبراهيم احلريري

هلم يف الســامء عــاذر   قتلوه مل يبَق   فإذا  ،ل بال جرم وال ذنبقتَ يُ   ،د بن احلسنحممّ 

يف   د يف عصــبة هلــم أدّق فعند ذلك يبعث اهللا قائم آل حممّ   ،وال يف األرض نارص

ــ   ،أعني الناس من الكحــل م  أهنــَّ ال يــرون إالَّ   ،النــاس هلــم  ٰى فــإذا خرجــوا بك

 نَّ إ َال أ ،ا وهم املؤمنون حق� َال أ ،يفتح اهللا هلم مشارق األرض ومغارهبا  ،خيتطفون

  .)٣(»ري اجلهاد يف آخر الزمانخ

ــة الشــيخ  ــارسبســنده عــن عــّام  :غيب ــن ي ــروج  ،ر ب وذكــر عالمــات خ

ة ة وأخــوه بمكــَّ ل الــنفس الزكيــَّ قتــَ فعنــد ذلــك يُ ( :قــال أنْ  إىلٰ  ، املهــدي

  .)٤(احلديث .)..ضيعةً 

وقتــل الــنفس   ليس بني قيام القائم  «  :بسنده عن الباقر    :املفيد

  .)٥(»ة ليلةة أكثر من مخس عرشالزكيَّ 

خربكم بآخر أُ  َال أ« :يف حديث بسنده عن أمري املؤمنني   :غيبة النعامين

يف يــوم   ،قتــل نفــس حــرام «  :قــال  ،يا أمري املؤمنني  بىلٰ   :قلنا  ،»؟ملك بني فالن

هلــم  ة وبرأ النســمة مــاوالذي فلق احلبَّ  ،عن قوم من قريش ،يف بلد حرام   ،حرام 

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)١٦ ح /٣٢باب  / ٣٦١و ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(

ين املطبوع٤٨٠ ح/ ٤٩٣و ٤٩٤ (ص لطويسلغيبة  ال )٣(  .)؛ ومل نجده يف كامل الدِّ

 .)٤٧٩ ح/ ٤٩٢و ٤٩١(ص  الغيبة للطويس )٤(

 .)٣٧٤ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٥(
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أو بعــده مــن  )١(]من يشء[هل قبل هذا    :ناقل  ،»ملك بعده غري مخس عرشة ليلة

  .)٢(احلديث »...صيحة يف شهر رمضان« :فقال ؟يشء

  :كسوف الشمس والقمر يف غري وقته :التاسع واخلمسون

 :)٣(][آيتان تكونان قبل القائم  «  :قال  ،بسنده عن الباقر    :املفيد

 ،»القمــر يف آخــره ]خســوف[و ،كسوف الشمس يف النصف من شهر رمضــان

علم بــام أنا أ« :فقال ؟ف الشمس يف نصف الشهر والقمر يف آخرهكَس تُ   :يل لهفق

  .)٤(» ام آيتان مل تكونا منذ هبط آدم هنَّ إ ،قلت

  .)٥(»خسوف القمر خلمس« :ويف رواية

ــ ا«  :ٰى خرأُ ويف   ــ   ،ٰى نكساف القمر خلمس تبق  ،رةـوالشــمس خلمــس عش

  .)٦(»وذلك يف شهر رمضان

هر رمضان يف ثالث عرشة وأربع عرشة كسوف الشمس يف ش«  :ويف رواية

  .)٧(»منه

تنكسف الشمس خلمس مضني من شهر رمضان قبــل قيــام «  :ويف رواية

  .)٩(»)٨(][ القائم
 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 .)١٧ ح  /١٤باب /  ٢٦٧و ٢٦٦(ص  الغيبة للنعامين )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(

 )؛ وفيه: (يا ابن رسول اهللا، تنكسف الشمس يف آخر الشهر، والقمــر٣٧٤  ص  /٢  ج(اإلرشاد    )٤(

 يف النصف).

 .)٢٥ ح  /٥٧باب / ٦٨٥(ص ين كامل الدِّ  )٥(

 .)٤٦ ح /١٤باب   /٢٨٠ (ص الغيبة للنعامين )٦(

 .)٤٧ ح /١٤باب  /٢٨٠(ص  الغيبة للنعامين )٧(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٨(

 .)٢٨ ح  /٥٧باب / ٦٨٥(ص ين كامل الدِّ  )٩(
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  :وخروج صدر ووجه يف عني الشمس ،ركود الشمس :ونالستُّ 

َن : يف قوله تعاىلٰ   بسنده عن الباقر    :املفيد يِْهْم مــِ
َ

 َعلــ
ْ

ل � َ�  نــُ
ْ
أ
َ
ش

َ
� 

ْ
إِن

ما ا خاِضِعَ� ا�س�
َ
ُهْم �

ُ
نا�

ْ
ع

َ
ْت أ

�
َظل

َ
� 

ً
سيفعل اهللا « :قال ]،٤[الشعراء:  �ِء آيَة

 :قــال ؟وما اآليــة :قلت ،»ة وشيعتهمميَّ بنو أُ « :قال ؟ومن هم :قلت ،»ذلك هبم

 )١(وخروج صدر رجــل ،رـوقت العص ركود الشمس ما بني زوال الشمس إىلٰ «

وعندها  ،وذلك يف زمان السفياين ،ونسبهف بحسبه عرَ ووجهه يف عني الشمس يُ 

  .)٢(»يكون بواره وبوار قومه

ال خيــرج املهــدي «  :اسبن عبد اهللا بن عبــّ   بسنده عن عيلِّ   :غيبة الطويس

  .)٣(»تطلع مع الشمس آية ٰى حتَّ 

أو  ،بارزًا نحو عني الشــمس  يرون بدناً «  :يف األمر السابع واخلمسني  ومرَّ 

  .)٤(»بدن يف قرن الشمس ٰى ريُ 

  :من السامء وكفُّ  ،وجه يطلع يف القمر :ونوالستُّ  احلادي

العام الذي فيه الصيحة قبله اآلية يف «  :بسنده عن الصادق    :النعامين

  .)٥(»ويد بارزة ،وجه يطلع يف القمر« :قال ؟وما هي :قلت ،»برج

وقتــل  ،والســفياين ،من املحتوم النــداء ه عدَّ أنَّ   وبسنده عن الصادق  

  .)٦(وفزعة يف شهر رمضان ،يطلع من السامء فُّ وك ،ةالنفس الزكيَّ 

  .)٧(»هذا وهذا :يقول وكفُّ « :يف األمر احلادي عرش ومرَّ 
 

ا زائدة).  يف هامش املصدر: (يف (ش): رجل، معلَّم عليها )١(  بأهنَّ

 .)٣٧٣ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٢(

 .)٤٨٢ ح/ ٤٩٤(ص  الغيبة للطويس )٣(

 )، فراجع.٢٢١مرَّ يف (ص  )٤(

 ).١٠ ح /١٤باب   /٢٦١ (ص الغيبة للنعامين )٥(

 .)١١ ح /١٤باب   /٢٦٢ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٦(

 )، وفيه: (فكيف يقول هذا هذا؟!).١٩٧مرَّ يف (ص  )٧(
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  :طلوع كوكب مذنب :ونالثاين والستُّ 

  .)١(بسنده عن أمري املؤمنني  )كفاية النصوص(رواه صاحب 

يء كــام ـرق يضـوطلوع نجم باملش«  :يف العالمات التي ذكرها املفيد  ومرَّ 

  ه غريه.لكن الظاهر أنَّ ، )٢(»يكاد يلتقي طرفاه ٰى ينعطف حتَّ  ثمّ  ،القمر ييضء

  :اشتداد احلرِّ  :ونالثالث والستُّ 

ــ محد بن حممّ أبسنده عن    :النعامين  ســمعت الرضــا    :رـد بــن أيب نص

فســمعت   ،)٤(حججت  ٰى وح حتَّ باليما    رِ فلم أد  ،»)٣(وحبيقبل هذا األمر  «  :يقول

  .)٥(الشديد احلرِّ  :فقال ؟وحبيما ال :فقلت له ،وحبيم هذا يو :يقول اعرابي� أ

  :وا قد ولُّ الَّ إعدم بقاء صنف من الناس  :ونالرابع والستُّ 

ــ  ٰى ما يكون هــذا األمــر حتــَّ «  :بسنده عن الصادق    :النعامين  ٰى ال يبق

يقــوم  ثــمّ  ،لعــدلناينا ا لو ولِّ نّ إ :ال يقول قائل  ٰى وا حتَّ  قد ولُّ صنف من الناس إالَّ 

  .)٦(»والعدل القائم باحلقِّ 

 ملكــوا أهل بيت هلم دولة إالَّ  ومل يبَق  ،لوَ دولتنا آخر الدُّ   نَّ إ«  :وعنه  

وهــو قــول   ،إذا ملكنا رسنا مثل سرية هــؤالء  : يقولوا إذا رأوا سريتنالئالَّ   ،قبلنا

ُمت�ِق�َ  : اهللا
ْ
 �ِل

ُ
عاقِبَة

ْ
  .)٧(»]١٢٨[األعراف:  َوال

  :ت خليفةمو :وناخلامس والستُّ 

ناقــة   بينا الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم راكب عىلٰ «  :عن الصادق  

 

 )، وفيه: (طلوع الكوكب ذي الذنب).٢٤٠األثر (ص  كفاية )١(

 )، فراجع.١٧٩مرَّ يف (ص  )٢(

 يف املصدر: (بيوح)؛ وكذلك املوارد التالية. )٣(

 يف املصدر: (فحججت). )٤(

 .)٤٤ ح /١٤باب  / ٢٧٩(ص  الغيبة للنعامين )٥(

 .)٥٣ ح /١٤باب   /٢٨٢ (ص الغيبة للنعامين )٦(

 .)٣٨٥ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٧(
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وفــرج  )١(][د يكون عند موتــه فــرج آل حممــّ   ،ربهم بموت خليفةذعلبة ُخي 

  .)٢(»الناس مجيعاً 

  :بن السبيةاستخالف او ،وخلع خليفة ،قتل خليفة :ونالسادس والستُّ 

 ،له يف السامء عــاذر  ل خليفة ماقتَ يُ «  :بسنده عن حذيفة بن اليامن  :النعامين

وجه األرض ليس لــه مــن   يميش عىلٰ   ٰى ع خليفة حتَّ لَ وُخي   ،وال يف األرض نارص

  .)٣(احلديث »...ويستخلف ابن السبية ،األمر يشء

  :ربع وعرشون مطرةأ :ونالسابع والستُّ 

الســنة التــي يقــوم فيهــا  نَّ إ(  :قــال  ،بسنده عــن ســعيد بــن جبــري  :املفيد

  .)٤()آثارها وبركاهتا ٰى رتُ  ،وعرشين مطرة طر األرض أربعاً مت  املهدي

  :اآلخرة ورجب ىٰ املطر يف مجاد :ونالثامن والستُّ 

 ٰى قيام القائم مطر النــاس مجــاد  إذا آن«  :بسنده عن الصادق    :املفيد

ت اهللا بــه حلــوم بــِ نفيُ   ،اخلالئــق مثلــه  مل يــرَ   ام من رجب مطراً خرة وعرشة أيّ اآل

  .)٦(»)٥(]ليكونوا من أنصاره ،هعند قيام[م يف قبورهم املؤمنني وأبداهن

ونــزول  ،والــدخان  ،الوالــدّج   ،ة األرضخــروج دابــَّ   :ونالتاسع والســتُّ 

  :وطلوع الشمس من مغرهبا ، ىٰ عيس

ٰ : يف قوله تعاىلٰ  عن الباقر  :بن إبراهيم  تفسري عيلِّ 
َ

 اَهللا قــاِدٌر �
�
 إِن

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)٣٧ ح  /١٤باب   /٢٧٦و ٢٧٥(ص  الغيبة للنعامين )٢(

 .)٣٩ ح /١٤باب   /٢٧٦ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 .)٣٧٣/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٤(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٥(

 .)٣٨١/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٦(
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ً
 آيَة

َ
ل �  يُ�َ

ْ
ن

َ
ة منهــا دابــَّ  ،يف آخــر الزمــان آيــات )١(وســرييك« :]٣٧[األنعام:   أ

  .)٢(»وطلوع الشمس من مغرهبا ،بن مريم ٰى ونزول عيس ،الوالدّج  ،األرض

ٰ :  ويف قوله تعاىلٰ 
َ

قــاِدُر �
ْ
َو ال  هــُ

ْ
ل

ُ
ْن   ق  مــِ

ً
ذابا يُْ�ْم عــَ

َ
 َعلــ

َ
ث بْعــَ

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ْوقُِ�مْ 
َ
 ،  والصيحة  )٣(الهو الدّج «  :قال  ،ف

َ
ِت أ

ْ َ
ْن �ــ ْو مــِ

َ
مْ أ وهــو   رُْجِل�ــُ

 ،  اخلسف
ً
ِ�َسُ�ْم ِشيَعا

ْ
ْو يَل

َ
 ين وطعــن بعضــكم عــىلٰ وهو اختالف يف الــدِّ   أ

ٍض ،  بعض
ْ
َس َ�ع

ْ
َضُ�ْم بَأ

ْ
يقتل بعضــكم  وهو أنْ  ]،٦٥[األنعام:  َوُ�ِذيَق َ�ع

  .)٤(»هذا يف أهل القبلة وكلُّ  ،بعضاً 

ر قبــل ـشع«  :  عن النبيِّ   ،بسنده عن أمري املؤمنني    :غيبة الشيخ 

 ،وخــروج القــائم ،ةوالدابــَّ   ،والــدخان  ،الوالدّج   ،السفياين  :منها  بدَّ   الساعة ال

ــ  ،وطلوع الشمس مــن مغرهبــا ، )٥(وخســف باملشـــرق] ،[ ٰى ونــزول عيس

  .)٦(»املحرش ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس إىلٰ  ،وخسف بجزيرة العرب

ــ نزوي«  :يف حديث  بسنده عن الباقر    :ينكامل الدِّ إ  ٰى ل روح اهللا عيس

  .)٧(احلديث »...- أي خلف القائم - خلفه صّيل فيُ  بن مريم ا

ال إذا أمــات عالمة خروج الدّج   نَّ إ«  :قال  أمري املؤمنني    وبسنده أنَّ 

يا أمري  :صبغ بن نباتة فقالفقام إليه األ  ،مور منكرةة أُ وذكر عدَّ   ،»الناس الصالة

صــفهان مــن أخيرج من بلــدة ب  ،الصيد  صائد بن«  :فقال  ؟المن الدّج   ،املؤمنني
 

 يف املصدر: (وسرييكم). )١(

 .)١٩٨ ص /١ ج( يمّ تفسري الق )٢(

 يف املصدر: (الدخان). )٣(

 )، فراجع.١٩٣)؛ وقد مرَّ خمترصًا يف (ص ٢٠٤/ ص ١(ج  يتفسري القمّ  )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 .)٤٢٦ ح/ ٤٦٤(ص  لطويسلالغيبة   )٦(

 .)١٦ ح /٣٢باب  / ٣٦١و ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٧(
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ــ  ٰى خرممسوحة واألُ  ٰى عينه اليمن  ،ةف باليهوديَّ عرَ قرية تُ  ا يء كأهنــَّ ـيف جبهتــه تض

يقــرأه   ،كــافر  :بني عينيه مكتوب  ،ا ممزوجة بالدم فيها علقة كأهنَّ   ،كوكب الصبح

 ،بني يديه جبل من دخان ،وتسري معه الشمس  ،خيوض البحار  ،يمّ أُ كاتب و  كلُّ 

حتتــه محــار   ،خيــرج يف قحــط شــديد  ،ه طعــام الناس أنَّ   ٰى بيض يرأفه جبل  وخل

 غار إىلٰ  الَّ إبامء  ال يمرُّ  ،له األرض منهالً منهالً  ٰى طوتُ  ،خطوة محاره ميل،  )*(قمرأ

نــس واإل صــوته يســمع مــا بــني اخلــافقني مــن اجلــنِّ   ينادي بأعىلٰ   ،يوم القيامة

كــم نــا ربُّ أ  ،ٰى فهــد  روقدَّ   ،ٰى نا الذي خلق فسوّ أ  ،وليائيأ  يلَّ إ  :والشياطني يقول

كم ربَّ  نَّ إو ،م الطعام ويميش يف األسواقطعَ عور يُ ه ألإنَّ اهللا  وكذب عدوُّ   ،عىلٰ األ

   ُوالد أ أكثر أشياعه يومئذٍ  نَّ إ وَال أ  ،م وال يميش وال يزولطعَ ليس بأعور وال ي

ف بعقبــة عــرَ عقبــة تُ  بالشام عــىلٰ  يقتله اهللا  ،حاب الطيالسة اخلرضصأالزنا و

 املســيح صــّيل يــد مــن يُ   من يوم اجلمعة عىلٰ   )١([مضت]لثالث ساعات    )**(فيقأ

  .»- يعني املهدي  -خلفه  بن مريم ٰى عيس

 ال ويصــلبه عــىلٰ املهــدي يظفــر بالــدّج  نَّ أر ـويأيت يف املجلس الرابع عش

كناسة  ته عىلٰ عقبة أفيق ويصلب جثَّ  ه يقتله عىلٰ اجلمع بأنَّ   ويمكن  ،كناسة الكوفة

  .واهللا أعلم ،الكوفة

  .»ٰى ة الكرببعد ذلك الطامَّ  نَّ إ َال أ« :قال أمري املؤمنني  ثمّ 

  ؟يا أمري املؤمنني ،وما ذلك :قيل

ــ خروج دابَّ «  :قال  اة من األرض من عند الصفا معها خاتم ســليامن وعص

 وتضع عىلٰ  ،اهذا مؤمن حق�  :ع فيهطبَ مؤمن فيُ   وجه كلِّ   ىلٰ تطبع اخلاتم ع  ،ٰى موس
 

 اخلرضة أو بياض فيه كدرة. إىلٰ لون يميل   :-  بالضمِّ  -مرة القُ ) *(

 أفيق قرية بني حوران والغور، ومنه عقبة أفيق.]: ٢٠٩/ ص ٣[ج يف القاموس ) *(*

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(
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املؤمن لينادي: الويل لك يــا   نَّ إ  ٰى ، حتَّ اهذا كافر حق�   :فتكتب فيهكافر    وجه كلِّ 

 اليــوم مثلــك فــأفوز ّين أوددت   ،لك يــا مــؤمن  ٰى طوب  :الكافر ينادي  وإنَّ كافر،  

ــ ترفع الدابَّ   ثمّ   ،فوزاً  ــ ة رأسها فرياها من بــني اخل بعــد طلــوع   ذن اهللا  إافقني ب

ع رفــَ فــال توبــة تقبــل وال عمــل يُ   ،ع التوبــةرفَ فعند ذلك تُ   ،الشمس من مغرهبا

  الو
ً
ْ�ا

َ
َسبَْت ِ� إِيمانِها خــ

َ
ْو ك

َ
 أ

ُ
بْل

َ
ُ�ْن آَمنَْت ِمْن �

َ
ْم ت

َ
 إِيمانُها �

ً
سا

ْ
ف
َ
ُع �

َ
ف
ْ
ن
َ
� 

 .)١(احلديث »]...١٥٨[األنعام: 

 *   *   *  

 

 .)١ ح /٤٧باب  / ٥٥٨ - ٥٥٥(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )١(



  

  

  

ـ  ج  اي  ذ ا ا وا

ـ ـج اي  ،  يـ ـن ا واـ جـ  ، ـ و

ـ و ـ و  أـ  ـ، و ـ  ـ

ا، وـ  ةـ  نـ  ـ ـ ، و  ارض و

ــس ا ــ  ــ ، ــ  ــ  ــ ــ  و وط

  . آ  ا  و،  أ

:و   

 :املفيــد بســنده عــن الصــادق    ٰى فــرو  ،السنة التي خيــرج فيهــا  افأمَّ 

أو   ،أو ثــالث  ،ٰى حــدإســنة    ، يف وتر من الســننيالَّ إ  )١(][خيرج القائم   ال«

  .)٢(»أو تسع ،أو سبع ،مخس

 ،واحــدة  ،تســع  ،يف وتر من السنني  يقوم القائم  «  :وعن الباقر  

  .)٣(»مخس ،ثالث

:و   

 ٰى ناديُ « :املفيد بسنده عن الصادق  ٰى فرو ،ج فيها اليوم الذي خيرمَّ أو

أي من شــهر رمضــان كــام يف   -  ينرتيف ليلة ثالث وعش  )٤(][القائم    اسمب
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)٣٧٩و ٣٧٨/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 .)٢٢ ح /١٤باب  / ٢٧٠ (ص الغيبة للنعامين )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٤(
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فيه احلسني بن  َل تِ وهو اليوم الذي قُ  ،ويقوم يف يوم عاشوراء، - خرالروايات األُ 

 ،كن واملقــام بــني الــر  م قــائامً العارش من املحــرَّ   )١(وم ي به يف اللكأّين   ،] [عيلٍّ 

فتصــري إليــه شــيعته مــن أطــراف   ،البيعــة هللا  :عن يمينه ينادي]  [جربئيل  

 ت جوراً ئَ لِ كام مُ  فيمأل اهللا به األرض عدالً   ،يبايعوه  ٰى ا حتَّ هلم طي�   ٰى طواألرض تُ 

  .)٢(»وظلامً 

خيــرج قائمنــا أهــل البيــت يــوم «  :بســنده عــن الصــادق    :اخلصال

  .)٣(اخلرب »...اجلمعة

  .)٤(»يوم السبت«: ويف رواية

وظهوره بني الركن واملقام   ،ابتداء خروجه يوم اجلمعة  نَّ أويمكن اجلمع ب

 بالقائم يوم عاشوراء كأّين « :كام يومي إليه قول الباقر   ،ومبايعته يوم السبت

البيعــة   :ينــادي  )٥(][  بني الركن واملقام بني يديــه جربئيــل  يوم السبت قائامً 

  .)٦(احلديث »...هللا

وز هــو يوم النــري«  :بأسانيدهم عن الصادق    :ب بن فهد وغريهمهذَّ 

ال بالــدّج  ره اهللا تعاىلٰ ظفِ ويُ   ،اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت ووالة األمر

  .)٧(»كناسة الكوفة فيصلبه عىلٰ 

 

 يف املصدر: (يوم السبت). )١(

 .)٣٧٩و ٣٧٨ ص /٢ ج(اإلرشاد  )٢(

 .)١٠١ ح /٣٩٤(ص اخلصال  )٣(

 .)١٩ ح /٥٧باب  / ٦٨٤و ٦٨٣(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 .)٤٥٩ ح/ ٤٨١(ص  الغيبة للطويس )٦(

ب البارع (ج  )٧(  ).١٩٥و  ١٩٤/ رشح ص ١راجع: املهذَّ



 ٢٣٥ ..................................................  يف ذكر السنة التي خيرج فيها املهدي 

:و ن  

وهيأته   ،قامتهإ  وحملُّ   ،وما يفعله بعد خروجه  ،ا املكان الذي خيرج فيهمَّ أو

السفياين بعدما خيرج مــن   نَّ أيف عالمات الظهور    كام مرَّ   فاملرويُّ   ،لسنِّ بحسب ا

ردن ومحــص وحلــب وادي اليابس بفلســطني ويملــك دمشــق وفلســطني واألُ 

 ،لــك فيقــتلهام الســفياينبقع يطلبــان املُ صهب واألوخيرج بالشام األ  ،وقنرسين

املدينــة   مها إىلٰ حــدأ  :فيبعــث جيشــني  ،د وشــيعتهم آل حممــّ الَّ إة  له مهَّ يكون   ال

  .العراق واآلخر إىلٰ 

 فيخرج املهــدي إىلٰ  ،ينهبها ثالثاً ا جيش املدينة فيأيت إليها واملهدي هبا ومَّ أ

  .ف هبم يف البيداءخَس فيُ  ،ةمكَّ  إىلٰ  فيبعث أمري جيش السفياين خلفه جيشاً  ،ةمكَّ 

 وصــلباً  د قــتالً ا جيش العراق فيأيت الكوفة ويصيب من شيعة آل حممّ مَّ أو

مــن الكوفــة   ٰى فتلحقــه رايــة هــد  ،الشام   إىلٰ   هاً وخيرج من الكوفة متوجِّ   ،وسبياً 

  .وتستنقذ ما معه من السبي والغنائم ،هفتقتله كلَّ 

ثامئة صحابه وهم ثالأة جيتمع عليه مكَّ  يصل إىلٰ  نْ أفبعد  ،ا املهدي مَّ أ

فينتظر  ،مرهأر ظهأة ذا اجتمعت له هذه العدَّ إف  ،ة أهل بدرعدَّ   وثالثة عرش رجالً 

 ،ة يــدعوهمأهــل مكــَّ   صــحابه إىلٰ أمــن    ويبعــث رجــالً   ،ٰى هبم يومه بذي طــو

فيهــبط   ،فيبلــغ ذلــك املهــدي  ،ةوهو النفس الزكيَّ   ،فيذبحونه بني الركن واملقام 

 فيــه عنــد مقــام صــّيل يأيت املســجد احلــرام فيُ   ٰى صحابه من عقبة ذي طول حتَّ أب

م كلَّ وخيطب يف الناس ويتسود احلجر األ ويسند ظهره إىلٰ  ،ربع ركعاتأإبراهيم  

  .حدأم به بكالم مل يتكلَّ 

تُْم : ل ما ينطق به هذه اآليةوَّ أ  نَّ أوروي  
ْ

نــ
ُ
 ك

ْ
ْم إِن

�ــُ
َ
ْ�ٌ ل

َ
بَِقي�ُت اِهللا خــ

ِمنِ�َ 
ْ
  .)١(»رضهأة اهللا يف نا بقيَّ أ« :يقول ثمّ  ]،٨٦[هود:  ُ�ؤ

 

 .)١٦ ح /٣٢باب  / ٣٦١و ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )١(
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وقــد   ،رصف ومعه وزيرهنوي  ،صّيل يقوم بني الركن واملقام فيُ «  :ويف رواية

 ، ر اهللاـا نستنصنّ إ  ،ا الناسيا أهيُّ   :فينادي ، بهالبيت احلرام مستجرياً   سند ظهره إىلٰ أ

 ،دكم حممّ ا أهل بيت نبيِّ نّ إو ،من ظلمنا ل مسلم عىلٰ جابنا من الناس أو وكَّ أومن  

 ،دم الناس بآ وىلٰ أنا أني يف آدم ففمن حاجَّ   ،د  الناس باهللا وبمحمّ  ونحن أوىلٰ 

 أوىلٰ نــا أني يف إبــراهيم فومن حــاجَّ   ،الناس بنوح  وىلٰ أنا  أني يف نوح فومن حاجَّ 

ني يف ومن حاجَّ  ،دالناس بمحمّ  وىلٰ أنا أد فني يف حممّ ومن حاجَّ   ،براهيمالناس بإ

 اَهللا اْصَط�ٰ  :ليس اهللا يقول يف حمكم كتابهأ  ،نيالناس بالنبيِّ   وىلٰ أنا  أني فالنبيِّ 
�
 إِن

َم وَ 
َ
ٰ آد

َ َ
� 

َ
 ِعْمران

َ
 إِبْراِهيَم َوآل

َ
 َوآل

ً
ِم�َ   نُوحا

َ
عا�

ْ
ٍض   �  ال

ْ
ْن َ�عــ ُضها مــِ

ْ
 َ�ع

ً
��ة ر�

ُ
ذ

ني يف كتــاب اهللا  ومن حــاجَّ َال أ  ]،٣٤و  ٣٣[آل عمران:    �َواُهللا َسِميٌع َعِليٌم  

النــاس   وىلٰ أنا  ة رسول اهللا فأنَُّس ني يف   ومن حاجَّ َال أ  ،الناس بكتاب اهللا  وىلٰ أنا  أف

 ،ر بني الركن واملقام ـثامئة وثالثة عشصحابه الثالأفيبايعه  ،ة رسول اهللا نَّبُس 

  .)١(»ةذا كمل له العقد وهو عرشة آالف خرج هبم من مكَّ إف

من صنم وغريه  اهللا  يف األرض معبود دون    ٰى ه إذا خرج ال يبقنَّ أوروي  

 من يطيعه بالغيــب ليعلم اهللا ،وذلك بعد غيبة طويلة ، وقعت فيه نار فاحرتقالَّ إ

  .)٢(ويؤمن به

سيفه ودرعــه  ،ة برتاث رسول اهللا مكَّ  ه خيرج من املدينة إىلٰ نَّ أوروي  

 ،د ســيفه ذا الفقــارفيتقلــَّ  ،وعاممته وبرده ورايته وقضيبه وفرسه والمته ورسجه

 ،بالعاممــة ويعــتمُّ  ،ويلبس الــربدة ،وينرش رايته السحاب  ،السابغةويلبس درعه  

  .)٣(ويستأذن اهللا يف ظهوره ،يب بيدهويتناول القض

 

)؛ تفســري ٢٥٦(ص االختصاص  )؛٦٧ ح /١٤باب / ٢٩١و ٢٩٠(ص  الغيبة للنعامين راجع:  )١(

 ).١١٧/ ح ٦٥/ ص ١العيّايش (ج 

 .)١٦ ح /٣٢باب  / ٣٦١و ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(

 ).٢و ٤٢/ ح ٢٠و ١٤/ باب  ٣٢٠و ٢٧٨(ص   الغيبة للنعامينراجع:  )٣(
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م مــن نفســه لــَ ر ذلك العَ ـانتشإذا حان وقت خروجه    امً لَ له عَ «  نَّ أوروي  

ــ  ،عداء اهللاأاهللا فاقتل   خرج يا ويلَّ ا  :ٰى وناد  نطقه اهللا  وأ ذا إوله سيف مغمــد ف

خرج يا ا :فناداه نطقه اهللا أحان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده و

  .)١(عداء اهللاأتقعد عن  نْ ألك   فال حيلُّ اهللا ويلَّ 

فريجع  ،َل تِ ة قُ عامله بمكَّ  نَّ غه أفيبل ،املدينة ة ويسري إىلٰ مكَّ  يستعمل عىلٰ   ثمّ 

  .)٢(ا ما شاءاملدينة فيقيم هب يرجع إىلٰ  ثمّ  ،إليهم فيقتل املقاتلة

 ثــمّ  ،فريجعــون إليهــا ،هلهــاأفيأمر  ،املدينة إىلٰ  ه يبعث جيشاً نَّ أويف رواية  

قال  ،مصارق اجلنود منها يف األفرِّ يُ   ثمّ   ،نجفها ل عىلٰ نزفي ،يأيت الكوفة  ٰى ج حتَّ رخي

ة وقد سار إليها من مكــَّ  ،نجف الكوفة عىلٰ  )٣(][ بالقائم كأّين « :الباقر  

واملؤمنون   ،وميكائيل عن شامله  ،جربائيل عن يمينه  ،يف مخسة آالف من املالئكة

  .)٤(»جلنود يف البالدق افرِّ وهو يُ  ،بني يديه

يدخل الكوفة وهبا ثالث رايات قد اضطربت «  :فقال  ،املهدي  وذكر  

فال يدري الناس ما يقول من ، )٥([فيخطب] ،يأيت املنرب ٰى ويدخل حتَّ  ،وتصفو له

 طَّ ُخيَ  نْ أفيأمر  ، هبم اجلمعةصّيل يُ  نْ أذا كانت اجلمعة الثانية سأله الناس إف  ،البكاء

  .)٦(» هبم هناكصّيل ويُ  ،ريالغ له مسجد عىلٰ 

فيخرج منها   ،الكوفة  سار إىلٰ   )٧(][إذا قام القائم  «  :وعن الباقر  
 

 .)١٧ضمن احلديث  /٧باب  / ١٨٦و ١٨٥(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ).٤٩/ ح  ٥٧و ٥٦/ ص ٢راجع: تفسري العيّايش (ج  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 ).٣٨٠و ٣٧٩/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٤(

 ا بني املعقوفتني من املصدر.م )٥(

 ).٣٨٠/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٦(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٧(
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رجع من ا  :فيقولون له  ،عليهم السالح  ،ةيدعون البرتيَّ [نفس]  لف  أبضعة عرش  

 يــأيت عــىلٰ  ٰى فيضع فيهم الســيف حتــَّ  ،فال حاجة لنا يف بني فاطمة  ،حيث جئت

ويقتــل   ،وهيدم قصورها  ،منافق مرتاب  تل هبا كلَّ يدخل الكوفة فيق  ثمّ   ،آخرهم

  .)١(»)وعال عزَّ (اهللا  يرٰىض  ٰى حتَّ  ،مقاتلتها

فيلتقــون  ،بــوادي الرملــة والسفياين يومئذٍ  ،الشام  يسري من الكوفة إىلٰ   ثمّ 

  .)٣(منهم خمرب )٢(كدرِ ال يُ  ٰى ويقتل السفياين ومن معه حتَّ 

 ،»)٤(][ اهللا يــرٰىض   ٰى حتــَّ   عــداء اهللاأوال يزال يقتل  «  :  قال اجلواد

  .)٥(»يف قلبه الرمحة] [اهللا  ٰى يلق« :قال ؟اهللا قد ريض نَّ أوكيف يعلم  :قيل

 . )٦(له هبا نزفيكون م  ، الكوفة  يرجع إىلٰ   ثمّ  ، فيحرقهام  ٰى ت والعزّ رج الّال وُخي 

 جيري إىلٰ  هنراً  يأمر من حيفر من مشهد احلسني  ثمّ «  :الباقر  قال  

 ،رحــاءفوهتــه القنــاطر واأل ويعمل عىلٰ  ،يف النجف )٧(ل املساءنزي  ٰى ني حتَّ يَّ الغر

  .)٨(»رحاء فتطحنه بال كراءألتأيت تلك ا رأسها مكتل فيه برٌّ   بالعجوز عىلٰ فكأّين 

ل نــزه منــَّ إا مــَ أ« :فقــال  ،ه ذكــر مســجد الســهلةنــَّ أ  وعن الصــادق  

  .)١٠(»هلهأإذا قدم ب )٩(صاحبكم
 

 ).٣٨٤/ ص ٢(ج اإلرشاد  )١(

 يف املصدر: (يرتك). )٢(

 ).١١٧/ ح ٦٦/ ص ١(ج   ايشتفسري العيّ راجع:  )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٤(

ين (ص  )٥(  .)، عن أيب جعفر الباقر  ١١/ ح ٣٢/ باب ٣٥٩كامل الدِّ

ين (ص  )٦(  .)، عن أيب عبد اهللا الصادق  ٢/ ح ٢٣/ باب  ٢٨٣و ٢٨٢كامل الدِّ

 كذا؛ والصحيح كام يف املصدر: (املاء). )٧(

 ).٣٨٠/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٨(

 يف املصدر: (صاحبنا). )٩(

 املصدر السابق. )١٠(
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 يف ظهر الكوفة مســجداً  ٰى بن )١(][د مّ إذا قام قائم آل حم«  :وعنه  

  .)٢(»ءصلت بيوت أهل الكوفة بنهري كربالواتَّ  ،لف بابأله 

حيســبه  ،املنظــر شــابُّ  ه إذا خرج يكون شــيخ الســنِّ نَّ أ وعن الرضا 

يــأيت  ٰى ام والليايل عليه حتــَّ وال هيرم بمرور األيّ  ،ربعني سنة أو دوهناأالناظر ابن  

  .)٣(جلهأ

 وال غارمــاً  ،عتقهأ اشرتاه والَّ إ مسلامً  بالكوفة فال يرتك عبداً له  نزويكون م

 ٰى دّ أ الَّ إوال يقتل منهم عبد   ،ها ردَّ الَّ إحد من الناس  وال مظلمة أل  نه،يدَ   ال قٰىض إ

حلــق عيالــه يف أو  )٤(عنه ديته  ٰى ـ قضالَّ إوال يقتل قتيل    ،هلهأ  مة إىلٰ ثمنه دية مسلَّ 

 ،وعــدواناً  وجــوراً  ت ظلــامً ئــَ لِ كــام مُ  ًا وعــدالً قســطيمأل األرض   ٰى حتَّ   ،العطاء

 ، رض طيبةأام كانت مسكن نوح وهي نَّ إوالرحبة  ،ويسكن هو وأهل بيته الرحبة

ــ  الَّ إ )٥([وال يقتــل]د  وال يسكن الرجل مــن آل حممــَّ  فهــم  ،بــة زاكيــةرض طيِّ أب

  .)٦(بوناألوصياء الطيِّ 

: ة  

يف تضــاعيف  ة كــام مــرَّ نَّأهل السُّ   فاملروي من طريق    هة ملكا مدَّ مَّ أو

 :وروي  ،)٧(ه يملك أو يلبــث ســبعاً نَّ أم  قهم فيام تقدَّ رُ خبار التي نقلناها من طُ األ

 

 عقوفتني من املصدر.ما بني امل )١(

 ).٣٨٠/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 .)١٢ ح /٥٧باب / ٦٨٢(ص ين  كامل الدِّ راجع:  )٣(

 يف املصدر: (َدينه). )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٥(

 .، عن أيب جعفر الباقر )١١٧ ح/ ٧٣و  ٧٢/ ص ١(ج   ايشتفسري العيّ  )٦(

 .)أو تسعاً : (رواه بزيادة )،٧٠ص  /٣ ج( مسند أمحد)؛ ٣١٤/ ص ٧جممع الزوائد (ج  )٧(
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أو   مخســاً   شيعي  :وروي  ،)٢(يملك عرشين سنة  :وروي  ،)١(أو عرشاً   يملك سبعاً 

 ،)٤(ســبع ســنني أو ثــامن ســنني أو تســع ســنني  يعيش  :وروي  ،)٣(أو تسعاً   سبعاً 

  .)٥(أو ثامين أو تسع سنني ا أو سبعاً يلبث ست�  :وروي

ســبع ســنني «ه يملك نَّ أ :فعن الصادق  ،ق الشيعةرُ ا املروي من طُ مَّ أ

ر ســنني مــن ـه مقدار عشتكون السنة من سنيِّ   ٰى حتَّ   )٦([والليايل]ام  تطول له األيّ 

  .)٧(»كم هذهفيكون سنو ملكه سبعني سنة من سنيِّ  ،كمسنيِّ 

 :قـال ؟فكيف تطول السـنون ،علت فداكُج  :فقيل له ، ونحوه عن الباقر 

م هنـَّ إ   :قيل لـه  ،»ام لذلك والسنونة احلركة فتطول األيّ يأمر اهللا الفلك باللبوث وقلَّ «

ا املسـلمون فـال مـَّ أف ،ذلك قول الزنادقـة«  :قال  ،)٨(سدتف  تغريَّ   نْ إ الفلك    نَّ إ   :يقولون

 ،وننـالشمس من قبلـه ليوشـع بـن  وردَّ  ،هاهللا القمر لنبيِّ  ذلك وقد شقَّ   سبيل هلم إىلٰ 

وَن  ه نَّ أ خرب بطول يوم القيامة و أ و  ا َ�ُعد� ِف َسنٍَة ِ�م�
ْ
ل
َ
أ
َ
 .)٩(»]٤٧[احلّج:  �ك

ثامئة وتسع ســنني كــام لبــث يملك ثال القائم   نَّ إ«  :وعن الباقر  

  .)١٠(»أهل الكهف يف كهفهم
 

 .)٤٢و  ١٧ ح /٣٩٤و ٣٠٠/ ص ٣(ج ة ينابيع املودَّ  )١(

 )؛٧٩٤٥ ح /٧١ ص /٦ ج( اإلصابة البــن حجــر )؛١٠٢ ص /٨  ج(  املعجم الكبري للطرباين  )٢(

 .)٣٨٦٨٠ ح /٢٦٨ ص /١٤ ج(  لّام ، كنز العُ )٣١٩ ص /٧ ج(جممع الزوائد  

 .)٢٣٣٣ ح  /٣٤٣ ص /٣ ج(  ن الرتمذينَُس  )٣(

 ).٢٧ ص /٣ ج( مسند أمحد )٤(

 .)٣٨٦٥٣ ح /٢٦٢و  ٢٦١ص  /١٤ ج(ل ّام كنز العُ  )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٦(

 .)٣٨١/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٧(

 يف املصدر: (فسد). )٨(

 .)٣٨٥/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٩(

 .)٤٩٦ ح/ ٥٠٢( الغيبة للطويس )١٠(
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امئــة ســنة وثــالث ا أهــل البيــت ثالثرجل منّ  واهللا ليملكنّ «  :وعنه  

 ،»بعد موت القــائم« :قال ؟يكون ذلك ٰى ومت :قيل له  ،»عرشة سنة ويزداد تسعاً 

تسع عرشة سنة من يوم قيامه « :قال ؟يموت  ٰى وكم يقوم القائم يف عامله حتَّ   :قيل

  .)١(»يوم موته إىلٰ 

ــ ملك القائم منّ«  :ة روايات عن الصادق  ويف عدَّ  رة ســنة ـا تسع عش

  .)٢(»شهرأو

 ، »...يف آخر الزمان يبعث اهللا رجالً « :بيه أعن  ،احلسن بن عيلٍّ وعن  

امه وســمع يّ أدرك  أملن    ٰى فطوب  ،ربعني عاماً أيملك ما بني اخلافقني  «  :قال  أنْ   إىلٰ 

  .)٣(»كالمه

ســنة   الســبع ســنني التــي كــلُّ   بعد ذكر رويــات  )عليه الرمحة(املفيد  قال  

 ة دولة القائم  مدَّ   وقد روي أنَّ (  :مت ما لفظهمقدارها عرش سنني التي تقدَّ 

ام نَّ إو ،اب عنّمر مغيَّ أوهذا    ،مناهما قدَّ   امها وشهورها عىلٰ يّ أتسع عرشة سنة تطول  

 جــلَّ ( )٤([له]برشط يعلمه من املصالح املعلومة   لقي إلينا منه ما يفعله اهللا تعاىلٰ أُ 

 ظهرأسبع سنني  كانت الرواية بذكر نْ إو ،مرينحد األأ فلسنا نقطع عىلٰ   ،)اسمه

  .)٥()كثروأ

بعضها ] [ام ملكه يف أيّ  )٦([الواردة]خبار املختلفة األ( :)البحار(ويف  

 وبعضــها عــىلٰ  ،زمان اســتقرار دولتــه وبعضها عىلٰ  ،ة ملكهمجيع مدَّ   حممول عىلٰ 
 

 .)٣ ح /٢٦  باب/ ٣٥٤ (ص الغيبة للنعامين )١(

 ).٢/ ح ٢٦/ باب ٣٥٤و ٣٥٣الغيبة للنعامين (ص  )٢(

 .)١١/ ص ٢(ج االحتجاج  )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٤(

 .)٣٨٧و ٣٨٦/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٥(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٦(
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واهللا  ،وشهوره الطويلة هسنيِّ   وبعضها عىلٰ   ،حساب ما عندنا من الشهور والسنني

  .)١()أعلم

 :رضا  

 نَّ إ«  :فعــن الصــادق    ،ة ملكههلها مدَّ أا ما تكون عليه األرض ومَّ أو

عــن  )٢(العبــاد ٰى واستغن ،)ا خ لبنور رهبِّ (رشقت األرض بنورها  أقائمنا إذا قام  

لــف أيولــد لــه  ٰى ر الرجــل يف ملكــه حتــَّ عمــِّ ويُ  ،ضوء الشمس وذهبت الظلمة

يراها الناس  ٰى كنوزها حتَّ  ]من[األرض    رظهِ وتُ  ،ٰى نثأُ د فيهم  ولَ ذكر ال يُ   )٣(]ولد[

 حداً أويطلب الرجل منكم من يصله بامله ويأخذ منه زكاته فال جيد  ،وجهها  عىلٰ 

  .)٤(»الناس بام رزقهم اهللا من فضله ٰى ستغنا ،يقبل منه ذلك

:  

لــه  )٥([عزَّ اسمه]إذا أذن اهللا «  :فعن الصادق    ،ا سريته عند قيامهمَّ أو

 نْ حقه وأ وناشدهم باهللا ودعاهم إىلٰ  نفسه د املنرب فدعا الناس إىلٰ يف اخلروج صع

جربئيــل ]  [فيبعث اهللا    ،ويعمل فيهم بعمله  يسري فيهم بسنة رسول اهللا  

ــ  ــه في ٰى حت ــزيأتي ــول ،احلطــيم ل عــىلٰ ن ــه] يق ــدعو إىلٰ  :[ل ــِرب فيُ  ؟أي يشء ت  هخ

 »...يــده عــىلٰ  فيمســح ،بسط يدكا  ،ل من يبايعكوَّ أنا  أ  :فيقول  ،] [القائم

  .)٦(احلديث

 

 ).٦/ ذيل احلديث ٢٨٢/ ص ٥٢بحار األنوار (ج  )١(

 ملصدر: (الناس).يف ا  )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٣(

 .)٣٨١/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )٥(

 .)٣٨٣و ٣٨٢/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٦(
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 )*(اإلســالم جديــداً  دعــا النــاس إىلٰ  إذا قــام القــائم « :وعنــه 

ه هيــدي نَّ ا ألالقائم مهدي� ي مّ ام ُس نَّ إو ،عنه اجلمهور  فضلَّ   رَ ثِ مر قد دُ أ  وهداهم إىلٰ 

  .)٢(»ي القائم لقيامه باحلقِّ مّ وُس  ،)١(مر مضلول عنهأ إىلٰ 

 ه إىلٰ يــردَّ  ٰى املســجد احلــرام حتــَّ هــدم  إذا قــام القــائم « :وعنه  

وقطــع أيــدي بنــي شــيبة ، )**(املوضع الــذي كــان فيــه  ل املقام إىلٰ وحوَّ   ،أساسه

  .)٣(»اق الكعبةهؤالء ُرسّ  :وكتب عليها ،قها بالكعبةوعلَّ 

ــ   إذا قام القائم  «:  وعنه   كــام دعــا رســول  )***(مر جديــدأجاء ب

  .)٤(»مر جديدأ يف بدو اإلسالم إىلٰ   اهللا

كام  وسيعود غريباً  غريباً  أم بداإلسال نَّ إ«: وزادوا  ،نحوه  وعن الباقر  

  .)٥(»للغرباء ٰى فطوب أ،بد

ة نَّوُس ، )****(وكتاب جديد ،م بأمر جديدوإذا خرج يق«  :وعن الباقر  

ال يســتبقي   ، القتــلالَّ إوليس شــأنه    ،العرب شديد  عىلٰ   ،وقضاء جديد  ،جديدة

  .)٦(»ممة الئووال تأخذه يف اهللا ل ،حداً أ
 

 مل.من رشائع اإلسالم، واهللا العا َس رِ القرار والعمل بام دُ  أي إىلٰ ) *(

 يف املصدر: (قد ضلُّوا عنه). )١(

 .)٣٨٣/ ص ٢(ج  اإلرشاد  )٢(

حني بناء الكعبة وعليها أثر قدمه، وهــي  املقام هو الصخرة التي كان يقوم عليها إبراهيم )  **(

 صــّيل اآلن بعيدة عن الكعبة مقابل الركن الذي فيه احلجر األســود وعليهــا بنــاء مــن خشــب ويُ 

 ا كانت بجنب الكعبة قريب الباب.أهنَّ  الناس خلفها، واملرويُّ 

 ).٣٨٤و ٣٨٣/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٣(

 . [يف الصفحة السابقة]من رشائع اإلسالم كام مرَّ  َس رِ قرار والعمل بام دُ وهو اإل**) *(

 .)٣٨٤/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٤(

 .)١ ح /٢٢باب  / ٣٣٦(ص  الغيبة للنعامين )٥(

 يف تفسريه وبيان أحكامه.) ****(

 ).١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٤و ٢٦٣(ص  غيبة للنعامينال )٦(
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 )١(]لــه[نظر إليه بني الركن واملقــام يبــايع  أ  لكأّين «  :يف حديث  وعنه  

لــه  دُّ رَ ه ال تــُ نَّ إا مَ أ ،وسلطان جديد من السامء ،وكتاب جديد  ،الناس بأمر جديد

  .)٢(»يموت ٰى حتَّ  بداً أراية 

 ت ظلــامً ئــَ لِ كــام مُ   قســطًا وعــدالً يمــأل األرض  «  :يف حــديث  وعنه  

 دين الَّ إ ٰى ال يبق ٰى ويقتل الناس حتَّ   ،ح اهللا له رشق األرض وغرهباويفت  ،وجوراً 

  .)٤(» داود )٣([سليامن بن]سرية بيسري  ،د حممّ 

  نة.ه ال يريد بيِّ نَّ أب )٥(خبار اآلتيةأل يف بعض ارسِّ وفُ 

يف آخــر الزمــان   يبعــث اهللا رجــالً «  :بيه  أعن    ،وعن احلسن بن عيلٍّ 

 ،ويعصــم أنصــاره  ،ده اهللا بمالئكتــهؤيــِّ يُ   ،لنــاسمن الدهر وجهل من اب  لَ وكَ 

يمــأل األرض  ،أو كرهــاً  يدينوا طوعاً   ٰى األرض حتَّ   ره عىلٰ ظهِ ويُ   ،وينرصه بآياته

ــ  ،يدين له عرض الــبالد وطوهلــا ،وبرهاناً  ونوراً   وقسطاً   عدالً   الَّ إكــافر  ٰى ال يبق

 ،نبتهــا  وختــرج األرض  ،وتصطلح يف ملكــه الســباع  ، صلحالَّ إوال طالح    ،آمن

  .)٦(»وتظهر له الكنوز ،ل السامء بركتهانزِ وتُ 

امــه يّ أوارتفع يف  ،حكم بالعدل إذا قام القائم «  :وعن الصادق  

ومل  ،هلــهأ إىلٰ  حقٍّ  كلَّ  وردَّ  ،خرجت األرض بركاهتاأو ،لبُ منت به السُّ أو  ،اجلور

معت اهللا سبحانه ا سمَ أ  ،يامنباإل  )٧(روا اإلسالم ويعرفواظهِ يُ   ٰى أهل دين حتَّ   يبَق 

 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 .)٢٢ ح /١٤باب  / ٢٧٠(ص  الغيبة للنعامين )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 .)٤٩٦ ح/ ٥٠٢(ص  الغيبة للطويس )٤(

 يأيت يف الصفحة التالية. )٥(

 .)١١/ ص ٢(ج حتجاج اال )٦(

 صدر: (ويعرتفوا).يف امل )٧(



 ٢٤٥ ..................................................  يف ذكر السنة التي خيرج فيها املهدي 

    :يقول
َ
ون ِْه يُرَْجعــُ  َو�ِ�َ

ً
ْرها

َ
 َو�

ً
رِض َطوْ�

َ ْ
ماواِت َواأل َم َمْن ِ� ا�س�

َ
ْسل

َ
ُ أ

َ
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 ،د  وحكــم حممــّ   وحكم بني النــاس بحكــم داود  ،  ]٨٣[آل عمران:  

 )١([يومئــٍذ]وال جيد الرجل منكم    ،بدي بركاهتار األرض كنوزها وتُ ظهِ تُ   فحينئذٍ 

  .)٢(»مجيع املؤمنني ٰى ه لشمول الغنصدقته وال برِّ ل موضعاً 

الكوفــة فيهــدم هبــا   ســار إىلٰ   )٣(][إذا قام القائم  «  :وعن الباقر  

 هــدمها وجعلهــا الَّ إف وجه األرض مسجد لــه ُرشَ   عىلٰ   ومل يبَق   ،ربعة مساجدأ

بطل الكنف أو  ،جناح خارج يف الطريق  وكرس كلَّ   ،ع الطريق األعظمووسَّ   ،امج� 

ويفــتح  ،قامهــاأ الَّ إة  نَّزاهلــا وال ســُ أ  الَّ إوال يرتك بدعة    ،قاترُ الطُ   يازيب إىلٰ وامل

  .)٤(احلديث »...ة والصني وجبال الديلمقسطنطينيَّ 

وتظهـر   ،له األرض  ٰى طوتُ   ،ر ـد بالنصمؤيَّ   ،القائم منصور بالرعب«  :وعنه  

ه] [عـىلٰ ينه به د  ر اهللا  ظهِ ويُ   ،ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب   ،له الكنوز ين كلـِّ  )٥(الـدِّ

  .)٦(احلديث  »...[قد] عمر   الَّ إيف األرض خراب   ٰى فال يبق  ،ولو كره املرشكون

حكــم بــني النــاس بحكــم داود   د  إذا قام قائم آل حممّ «  :وعنه  

 ،قوم بــام اســتبطنوه  كلَّ ِرب وُخي  ،فيحكم بعلمه مه اهللا تعاىلٰ لهِ يُ   ،نةبيِّ   حيتاج إىلٰ  وال

  :قال اهللا   ،مه بالتوسُّ من عدوِّ   هويعرف وليَّ 
َ

 آل
َ

 ِ� ذ�ِك
�
ِمَ� إِن ُمتَوَســ�

ْ
يــاٍت �ِل

ِ�َسِ�يٍل ُمِقيٍم  �
َ
ها ل

�
  .)٧(»]٧٦و ٧٥[احلجر:  �َو�ِن

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).٣٨٥و ٣٨٤/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 ).٣٨٥/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٤(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٥(

 ).١٦/ ح ٣٢/ باب  ٣٦١و ٣٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٦(

 ).٣٨٦ص  /٢(ج اإلرشاد  )٧(
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 مــا جــاءت بــه الَّ إحد دولــة  أل  وليس بعد دولة القائم  (  :قال املفيد

كثــر أو  ،والثبــات  القطــع  فلم يــرد عــىلٰ   ،شاء اهللا ذلك  نْ إالرواية من قيام ولده  

يكون   ،ربعني يوماً أ قبل القيامة بالَّ إة  مَّ األُ   )١([هذه]ه لن يميض مهدي  نَّ أالروايات  

وقيــام الســاعة للحســاب   ،مــواتوعالمات خروج األ  ،)٢(]واملرج[فيها اهلرج  

  .)٣()علم بام يكونأواهللا  ،واجلزاء

 *   *   *  

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٢(

 ).٣٨٧/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٣(



  

  

  

  مر اي أ  د

   اام وء أو

 ر رجــالً ـثامئة وثالثة عشثال  الً ة من خيرج معه أوَّ عدَّ   نَّ أ  )١(واملروي كام مرَّ 

ال يعــرف بعضــهم  ،غري ميعاد جيتمعون من أقايص األرض عىلٰ   ،ة أهل بدربعدَّ 

  .)٢(بعضاً 

 ،كقزع اخلريف يتبع بعضهم بعضاً   )*(ة قزعاً جيمعهم اهللا بمكَّ «  :ويف رواية

  .)٣(»ل الكوفةفيهم مخسون من أه 

  .)٤(ربعة عرش والباقي من سائر الناسأ ٰى روويُ 

  .)٥(مرأةابينهم مخسني  نَّ أوروي 

  .صحابهأ وهؤالء هم خواصُّ 

ــ   ،حيــاءأمن تسعة    ربعني رجالً أيف مخسة و  الً وَّ أه يقبل  نَّ أوروي    يٍّ مــن ح

 

 )، فراجع.٩٢مرَّ يف (ص  )١(

 .)١٠٠و ٩٩)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٧٩  ح/ ٣٠٨/ ص ٥٢(ج بحار األنوار  راجع:  )٢(

عــه رعة اجتامعــه أو لتجمُّ ـا لسمَّ إاخلريف  حدة، ونسبته إىلٰ ع السحاب الوا طَ قِ :  -كة  حمرَّ   -ع  زَ القَ )  *(

 .»يتبع بعضهم بعضاً «: كام يومي إليه قوله ٰى عًا صغرية من أماكن شتّ طَ قِ 

/ ٥٢)، وفيه: (فيهم مخسون امرأة)؛ بحار األنــوار (ج ١١٧ح  /٧٢/ ص ١(ج    ايشتفسري العيّ   )٣(

 .)١٠٠و ٩٩)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٧٩/ ح ٣٠٨ص 

 .)٥٢٦/١٣٠ح / ٥٥٨(ص دالئل اإلمامة راجع:  )٤(

 .)١١٧ ح/  ٧٢ص  /١ ج(  ايشتفسري العيّ  )٥(
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جيتمــع  ٰى وال يزالــون كــذلك حتــَّ  ،التسعة  وهكذا إىلٰ   ،رجالن  ومن حيٍّ   ،رجل

  .)١(ددالع

 )٢([وأنساهبم]ئهم اسامصحابه بأمعه صحيفة خمتومة فيها عدد « نَّ أوروي  

  .)٣(» طاعتهون يفادون جمدُّ كدّ  ،هم وحالهم وكناهموبلداهنم وطبائع

فال خيرج منهــا معــه  ،رةـالبص الَّ إ وخيرج معه منهم طائفة الَّ إوما من بلد  

  .)٤(حدأ

  .)٥(ه خيرج منها ثالثةنَّ أوروي 

ــ  ٰى يزيــدون حتــَّ  ثــمّ  ،مــرهأظهــر ألــه هــذا العــدد  ذا تمَّ إف رة ـيبلغــوا عش

هــذا اجلــيش  ٰى ســمّ ويُ  ،ةذا بلغــوا هــذا العــدد خــرج هبــم مــن مكــَّ إف  ،)٦(آالف

  .)٧(جيش الغضب

القــائم مــن ظهــر الكوفــة ســبعة   )٨(]مــع[خيــرج  «  :وعن الصــادق  

وبه  الذين كانوا هيدون باحلقِّ   ٰى مخسة عرش من قوم موس  ،رون رجالً ـوعش

بــو دجانــة أو  ،)٩(وســليامن  ،ويوشع بن نــون  ،وسبعة من أهل الكهف  ،يعدلون

  .)١٠(»اماً كّ وُح  نصاراً أفيكونون بني يديه  ،شرتومالك األ ،واملقداد ،نصارياأل
 

 .)٢٦ ح/ ٤٣٨(ص اخلصال راجع:  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 .)٢٩ ح /٦٥/ ص ١(ج   عيون أخبار الرضا  )٣(

 .)٨١ ح/ ٣٠٩/ ص ٥٢(ج بحار األنوار   )٤(

 .)٥٢٦/١٣٠ ح/ ٥٥٩ (ص دالئل اإلمامة :راجع )٥(

 ).٢/ ح ١٩/ باب  ٣٢٠و ٣١٩ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٦(

 ).٢٠باب   /٣٢٥ (ص  الغيبة للنعامينراجع:  )٧(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٨(

 يف املصدر: (وسلامن). )٩(

 ).٣٨٦/ ص ٢(ج اإلرشاد  )١٠(



 ٢٤٩ ................................ وأسامء بلداهنم وكيفيَّة اجتامعهم يف عدد أنصار املهدي 

د بن جرير الطربي يف مسند فاطمــة عن أيب جعفر حممّ   :)غاية املرام (ويف  

فيه  وذكر حديثاً  ق عن الصاد ،عن أيب بصري  ،سناده عن مسعدة بن صدقةإب

ويعــرفهم  ،هتموعــدَّ  صــحاب القــائم أكــان يعلــم   أمري املــؤمنني    نَّ أ

وكذلك ســائر   ،ء آبائهم وقبائلهم وحالئلهم ومنازهلم ومراتبهمسامأئهم وسامأب

  الكاتب: عىلٰ  مىلٰ أه نَّ أو ،ة األئمَّ 

اه مــن يــّ إودعــه أو أمــري املــؤمنني  عىلٰ  رسول اهللا  مىلٰ أهذا ما «

شــهم رُ وعدد من يوافيه من املفقــودين عــن فُ  املهدي  )١([أصحاب]سمية  ت

وهــم   ،ة عنــد اســتامع الصــوتمكــَّ   السائرين يف ليلهم وهنــارهم إىلٰ   ،وقبائلهم

  .)٢(»الناس ام عىلٰ كّ النجباء القضاة احلُ 

وبني الروايتني  ،ئهم وبلداهنمسامأسناد فيه ذكر آخر بذلك اإل  وذكر حديثاً 

ء بلــداهنم مــأخوذة مــن جممــوع ســامأذكــر  ر عىلٰ ـونحن نقتص  ،بعض التفاوت

  :)٣(فنذكرها يف هذا اجلدول ،حروف املعجم بة عىلٰ الروايتني مرتَّ 

 اسم البلد  العدد  اسم البلد  العدد 

  ) كذا(ريدار   ١  أسوان  ١

  الريُّ   ٧  أصحاب الكهف   ٧

  سجستان   ٣  صطخرإ  ٢

  ) كذا(السلم   ١  األهواز   ٢

  ة سلميَّ   ٥  يلةأ  ٢

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)٥٢٦/١٣٠/ ح ٥٥٥(ص  دالئل اإلمامة )٢(

، ومل نجــده يف غايــة )٥٢٧/١٣١و  ٥٢٦/١٣٠ح    /٥٦٦  -  ٥٥٤(ص  دالئل اإلمامــة    :راجع  )٣(

 .املطبوع املرام
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  سمنداز   ٤  باغة   ١

  سميساط   ١  بالس   ١

  سنجار   ٤  بارود   ٩

  السند   ٢  بتليس   ١

  شرياز أو سرياف   ١  ) كذا (ا  دب    ١

   من مسعدة) الشكُّ (

  )١( الصامغان    ٢  ) كذا(الربيد   ٢

  الصنعاء   ٢  البرصة   ٣

 )٢( طازنيد الرشق  ١  بعلبك  ١

  )٣( احوهو املرابط السيّ 

  الطالقان   ٢٤  ) كذا (بلمورق    ٢

  ) كذا(اهي ط  ٢  )٤(بله  ١

  طربستان   ٧  وشينجب  ٤

  ة طربيَّ   ١  بريوت    ٩

  طرابلس   ١  التائبون برسنديب   

 

 .)منه ) بحدود طربستان. (١(

 .)منه ) مل نجدها يف معجم البلدان. (٢(

 ثــمّ  وطلــب احلــقِّ  احًا يف األرضبناء دهاقينها خيرج ســيّ أصبهان من أه رجل من نَّ أ) يف ذيل اخلرب  ٣(

 .)منه به. ( ٰى رسيُ  ٰى الطازنيد ويقيم هبا حتَّ  ينتهي إىلٰ 

 .)منه ه بلد أو بلنسية. () لعلَّ ٤(



 ٢٥١ ................................ وأسامء بلداهنم وكيفيَّة اجتامعهم يف عدد أنصار املهدي 

  طالب للحقِّ الاف الطوّ   ١  )١( وسمنداز  ٤

  )٢( من خيشب

التاجران من عانة إٰىل    ٢

  )٣( ة وغالمهامنطاكيَّ أ

  طوس   ٥

  عكربا  ١  ترمذ   ٢

  الفارياب   ١  تفليس   ٥

  فرغانة   ١  )٤( جابروان  ٣

  اط طسالف  ٤  )٥( اجلار  ١

  فلسطني  ١  جرجان   ١٢

  قالس   ١  ) كذا (احلارث    ١

  قاليقال   ١  حديثة املوصل   ١

  ) كذا (القبة      ١  ان حرّ   ٢

  ) كذا(القريات     ١  حلب  ٤

 

ار فارس خيرجون عن جتاراهتم فيستوطنون رسنديب وســمنداز م أربعة من ُجتّ ) يف ذيل الرواية أهنَّ ١(

 .)منه يسمعوا الصوت ويمضوا إليه. ( ٰى حتَّ 

رجل من أهل خيشب قد كتب احلديث وعـرف االخـتالف بـني النـاس فـال يـزال   : وايةيف ذيل الر)  ٢(

 . )منه ة. (ٰى يوايف مكَّ ٰى يأتيه األمر وهو يسري من املوصل إٰىل الرها فيميض حتَّ يطوف بالبالد حتَّ 

، فيسمعون ةار يريدون أنطاكيَّ جّ ام خيرجان مع غالم هلام أعجمي يف رفقة من التُّ ) يف ذيل الرواية أهنَّ ٣(

 يبـــيعون هلــم جتــارهتم وحيملوهنــا إىلٰ  الصوت فيذهلون عن جتارهتم ويفتقــدهم رفقــاؤهم، ثــمّ 

 .)منه . (مة القائم مقدّ  أهاليهم عىلٰ  ة أشهر يوافون إىلٰ أهاليهم، وبعد ستَّ 

 .)منه ) مدينة قرب تربيز. (٤(

 .)منه بحر القلزم. ( ) مدينة عىلٰ ٥(
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  قزوين   ٢  حلوان   ٢

  زم لالق    ١  خالط  ١

  قم  ١٨  خيرب   ١

  ) كذا(قندابيل   ١  دمشق   ٣

  قعس   ٢  دمياط   ١

  القريوان   ٢  الديلم   ٤

  ن كور كرما  ٣  ) كذا(الدينل   ١

  كوريا   ١  )١( الرافقة  ٢

  الكوفة  ١٤  الربذة   ١

  ) كذا(مازن   ١  ة الرقَّ   ٣

  )٢( بسقلبة ّيل املتخ  ١  الرها   ١

 *   *   *  

 

 .)منه ة. (صل بالرقَّ ) بلد متَّ ١(

اهللا عليـه    ٰى يمـنَّ بناء الروم، ال يزال خيرج إٰىل بلد اإلسالم جيول بلـداهنا حتـَّ أه رجل من  يف ذيل اخلرب أنَّ )  ٢(

اهللا حتَّ  سقلبة ويعبد  فيدخل  أنتم عليه،  الذي  األمر  ( بمعرفة  فيجيب.  الصوت  يسمع   .) منه  ٰى 



  

  

  

ادر واا  

 القرآن الكريم. - ١

سة أنصاريان/ مطبعة ثـامن ١٤٢٦/  ٣املسعودي/ ط  إثبات الوصيَّة:    -  ٢ هـ/مؤسَّ

ة/ قم.  األئمَّ

 هـ.١٣٨٦حتقيق: حمّمد باقر اخلرسان/ دار النعامن/    الطربيس/االحتجاج:  - ٣

 هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢الشيخ املفيد/ ط  االختصاص: - ٤

 أبو نعيم األصفهاين/ حتقيق: عّيل جالل باقر.األربعون حديثاً يف املهدي:  - ٥

سة آل البيت اإلرشاد:    -  ٦ هــ/ دار ١٤١٤/ ٢ط  /الشيخ املفيد/ حتقيق: مؤسَّ

 فيد/ بريوت.امل

ابن الصبّان/ املطبوع هبامش نور األبصار للشبلنجي/ مكتبـة إسعاف الراغبني:    -  ٧

 ومطبعة الفجر اجلديد.

 هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤١٥/ ١ابن حجر/ ط اإلصابة:  - ٨

ــورٰى:  - ٩ ــالم ال ــربيس/ ط إع ــة آل ١٤١٧/ ١الط س ــتاره/ مؤسَّ ــة س ـــ/ مطبع ه

 قم.  / البيت

 الشيخ عّيل اليزدي احلائري/ حتقيق: السيِّد عّيل عاشور.إلزام الناصب:  - ١٠

/ ٢الشــيخ املفيــد/ حتقيــق: األســتادويل وعــّيل أكــرب الغفــاري/ ط  األمــايل: - ١١

 هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤

هـــ/ دار اجلنــان/ ١٤٠٨/ ١الســمعاين/ حتقيــق: البــارودي/ ط األنســاب:  - ١٢

 بريوت.

مة املجليس/ ط :  بحار األنوار  -  ١٣ حة/  ٢العالَّ سة الوفاء/ ١٤٠٣املصحَّ هـ/ مؤسَّ

 بريوت.
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هــ/ ١٤٤١/ ٢السيِّد حمسن األمـني/ ط  :الربهان عٰىل وجود صاحب الزمان  -  ١٤

صيَّة يف اإلمام املهدي   النجف األرشف. /¨مركز الدراسات التخصُّ

ريَّة/ ـاملكتبة العصـ  السيوطي/ حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم/  :بغية الوعاة   -  ١٥

 صيدا.

 حمّمد بن يوسف الكنجي الشافعي.البيان يف أخبار صاحب الزمان:  - ١٦

 / دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت.٤ط ابن خلدون/ تاريخ ابن خلدون:  - ١٧

 اجلربيت/ دار اجليل. :تاريخ اجلربيت - ١٨

 بريوت.  حسني بن احلسن الرياربكري/ دار الصدر/ :تاريخ اخلميس - ١٩

سة األعلمي/ بريوت.١٤٠٣/ ٤الطربي/ ط تاريخ الطربي:  - ٢٠  هـ/ مؤسَّ

هـ/ دار الفكـر/ ١٤١٥ابن عساكر/ حتقيق: عّيل شريي/  تاريخ مدينة دمشق: -  ٢١

  بريوت.

ة (املجموعة):    -  ٢٢ هــ/ مكتبـة ١٤٠٦ابن اخلّشاب البغدادي/ تاريخ مواليد األئمَّ

 املرعيش/ قم.

ة  تذكرة خواصِّ    -  ٢٣ ة يف خصائص األئمَّ ـجلوزي/ تقـديم:   :األُمَّ سـبط ابـن ا

 حمّمد صادق بحر العلوم/ مكتبة نينوٰى احلديثة/ طهران.

هــ/ دار ١٤٢٢/ ١الثعلبي/ حتقيق: أبو حمّمد بن عاشور/ ط تفسري الثعلبي:    -  ٢٤

 إحياء الرتاث العريب/ بريوت.

هــ/ دار ١٤١٥يس/  ابن جرير الطـربي/ حتقيـق: خليـل املـ  تفسري الطربي:  -  ٢٥

 الفكر/ بريوت.

ة تفسري العيّايش:    -  ٢٦ العيّايش/ حتقيق: هاشم الرسـويل املحـّاليت/ املكتبـة العلميـَّ

 اإلسالميَّة/ طهران.

ي:  -  ٢٧ ب اجلزائـري/ ط   تفسري القمـّ ي/ حتقيـق: طيـِّ / ٣عـيلُّ بـن إبـراهيم القمـّ

سة دار الكتاب/ قم.١٤٠٤  هـ/ مؤسَّ

هـ/ رشكة مكتبة ومطبعة مصطفٰى البـايب ١٣٨٥زخمرشي/ ال  تفسري الكشاف:  -  ٢٨

 احللبي وأوالده/ مرص.



 ٢٥٥ .........................................................................  املصادر واملراجع 

هــ/ ١٤١٥/  ١الطربيس/ حتقيق: جلنـة مـن العلـامء/ ط  تفسري جممع البيان:    -  ٢٩

سة األعلمي/ بريوت.  مؤسَّ

 ش/ انتشارات املحبِّني/ قم.١٣٨٢الشيخ الطويس/   :تلخيص الشايف - ٣٠

 هـ/ مطبعة العاين/ بغداد.١٤٠٥ السمهودي/ :جواهر العقدين - ٣١

 أبو نعيم األصفهاين/ دار ُأمِّ القرٰى/ القاهرة. :حلية األولياء - ٣٢

هــ/ مجاعـة ١٤٠٣الشيخ الصدوق/ حتقيق: عـّيل أكـرب الغفـاري/ اخلصال:    -  ٣٣

سني/ قم.  املدرِّ

سـة البعثـة/ ١٤٠٥السيِّد حامد النقـوي/ خالصة عبقات األنوار:   -  ٣٤ هــ/ مؤسَّ

 .طهران

سة البعثة/ قم.١٤١٣/ ١الطربي (الشيعي)/ طدالئل اإلمامة:   - ٣٥  هـ/ مؤسَّ

ة: - ٣٦  هـ/ در الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤٠٥/ ١البيهقي/ ط  دالئل النبوَّ

هـــ/ دار ١٤٠٣/ ٣آقــا بـزرك الطهــراين/ ط  الذريعـة إٰىل تصــانيف الشـيعة: - ٣٧

 األضواء/ بريوت.

سة النرش اإلسالمي/ قم.١٤١٦/ ٥ط النجايش/  رجال النجايش: - ٣٨  هـ/ مؤسَّ

 النووي/ دار الكتب العلميَّة/ بريوت. :روضة الطالبني  - ٣٩

ين النييل/  :رسور أهل اإليامن - ٤٠  هـ/ دليل ما/ قم.١٤٢٦السيِّد هباء الدِّ

د فـؤاد عبـد البـاقي/ دار ُسنَن ابن ماجة:    -  ٤١ ابن ماجـة القزوينـي/ حتقيـق: حممـّ

 .الفكر/ بريوت

نَن أيب داود:  - ٤٢ ام/ ط ســُ د اللحــّ / ١ابــن األشــعث السجســتاين/ حتقيــق: حممــّ

 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤١٠

ــذي:  - ٤٣ ــف/ ط ســنن الرتم ــد اللطي اب عب ــد الوهــّ ــق: عب / ٢الرتمــذي/ حتقي

 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤٠٣

٤٤ - : ين املرعيش. رشح إحقاق احلقِّ  شهاب الدِّ

نَّة:  -  ٤٥ ني بن مسعود البغوي/ حتقيق: شعيب األرناؤوط/ املكتـب احلس  رشح السُّ

 هـ/ بريوت.١٤٠٣/ ٢اإلسالمي/ ط 
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 ري زاده/ دّر سعادت/ استانبول.پطاشك  :الشقائق النعامنيَّة - ٤٦

ة: - ٤٧ ة. شواهد النبوَّ  عبد الرمحن اجلامي/ ط احلجريَّ

 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤٠١البخاري/ صحيح البخاري:  - ٤٨

 مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بريوت. ح مسلم:صحي - ٤٩

 هـ/ دار اجليل/ بريوت.١٤١٢ /لسخاويا  :الضوء الالمع  - ٥٠

السبكي/ حتقيق: عبد الفتّاح احللو وحممود حمّمد الطناحي/   :طبقات الشافعيَّة  -  ٥١

 دار إحياء الُكتُب العربيِّة.

اعتنٰى بتصحيحه: احلافظ ابن قايض شبهة الدمشقي/    :طبقات فقهاء الشافعيَّة  -  ٥٢

 هـ/ دائرة املعارف العثامنيَّة/ حيدرآباد.١٣٩٩/ ١عبد العليم خان/ ط 

 هـ/ مطبعة اخليام/ قم.١٣٩٩/ ١ابن طاوس/ ط  الطرائف: - ٥٣

ة:  - ٥٤ ــَّ / ١عــيلُّ بــن يوســف احلــّيل/ حتقيــق: مهــدي الرجــائي/ ط العــدد القوي

 قم.  هـ/ مطبعة سيِّد الشهداء/ مكتبة املرعيش/١٤٠٨

َرر: - ٥٥  يوسف بن حييٰى املقديس/ انتشارات نصائح. عقد الدُّ

ــائع: - ٥٦ ــل الرش ــوم/  عل ــادق بحــر العل د ص ــّ ــق: حمم ــدوق/ حتقي ــيخ الص الش

 هـ/ منشورات املكتبة احليدريَّة ومطبعتها/ النجف األرشف.١٣٨٥

سة النرش اإلسالمي/ قم.١٤٠٧ابن البطريق/   العمدة: - ٥٧  هـ/ مؤسَّ

سة دار اهلجرة.١٤٠٩/ ٢اخلليل الفراهيدي/ ط   :العني  - ٥٨  هـ/ مؤسَّ

الشــيخ الصــدوق/ حتقيــق: حســني األعلمــي/  :عيــون أخبــار الرضــا  - ٥٩

سة األعلمي/ بريوت.١٤٠٤  هـ/ مؤسَّ

 هاشم البحراين/ حتقيق: السيِّد عّيل عاشور. غاية املرام: - ٦٠

/ ١وعـّيل أمحـد ناصـح/ ط  الشيخ الطويس/ حتقيق: عبد اهللا الطهراينالغيبة:    -  ٦١

سة املعارف اإلسالميَّة/ قم.١٤١١  هـ/ مطبعة هبمن/ مؤسَّ

هـ/ مطبعة مهر/ ١٤٢٢/  ١النعامين/ حتقيق: فارس حّسون كريم/ ط    الغيبة:  -  ٦٢

 أنوار اهلدٰى.



 ٢٥٧ .........................................................................  املصادر واملراجع 

هــ/ دار الفكـر/ ١٤١٤نعيم بن ّمحاد املروزي/ حتقيق: سهيل زكـار/ الفتن:    -  ٦٣

 بريوت.

هــ/ دار ١٤١١/ ١د بن أعثم الكويف/ حتقيـق: عـّيل شـريي/ ط أمحالفتوح:    -  ٦٤

 األضواء.

 ابن عريب/ دار صادر/ بريوت.الفتوحات املّكيَّة:  - ٦٥

ين الشـافعي/    :فرائد السمطني   -  ٦٦ سـة ١٤٠٠إبـراهيم بـن سـعد الـدِّ هــ/ مؤسَّ

 املحمود/ بريوت.

زغلـول/   الـديلمي/ حتقيـق: سـعيد بـن بسـيوين  الفردوس بمأثور اخلطاب:  -  ٦٧

 هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤٠٦/ ١ ط

هــ/ ١٤٢٢/ ١ابن الصـبّاغ/ حتقيـق: سـامي الغريـري/ ط الفصول املهّمة:    -  ٦٨

 مطبعة رسور/ دار احلديث.

 الفريوزآبادي.القاموس املحيط:  - ٦٩

هــ/ مـط مهـر/ مؤسسـة آل ١٤١٣/ ١احلمـريي القمـي/ ط  قرب اإلسناد:  -  ٧٠

 البيت/ قم.

ق عليـه: عـّيل أكـرب الغفـاري/   الكايف:  -  ٧١ حه وقابلـه وعلـَّ الشيخ الكليني/ صحَّ

 ش/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران.١٣٦٧/ ٣ ط

احلـاّج املـريزا حسـني النـوري  كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصـار:  -  ٧٢

م له: السيِّد عّيل امليالين/ إصدار: مكتبة نينوٰى احلديثة/ طه  ران.الطربيس/ قدَّ

 حاجي خليفة/ دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت.كشف الظنون:  - ٧٣

ة:  - ٧٤ هـــ/ دار األضــواء/ ١٤٠٥/ ٢ابــن أيب الفــتح اإلربــيل/ ط كشــف الغمــَّ

 بريوت.

ة:   - ٧٥  هـ/ املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف.١٣٧٠ابن طاوس/ كشف املحجَّ

مة احلـّيل/ حتقيـق: الز  كشف املراد:  -  ٧٦ هــ/ مطبعـة ١٣٧٣/  ٤نجـاين/ ط  العالَّ

 إسامعيليان/ انتشارات شكوري/ قم.
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ي/ حتقيـق: عبـد اللطيـف الكـوه  كفاية األثر:  -  ٧٧ كمـري اخلـوئي/ اخلـّزاز القمـّ

 هـ/ مطبعة اخليّام/ انتشارات بيدار.١٤٠١

 /هـ/ دار إحيـاء أهـل البيـت ١٤٠٤الكنجي الشافعي/    :كفاية الطالب  -  ٧٨

 طهران.

ق عليـه: عـّيل أكـرب الغفـاري/   ين:كامل الدِّ   -  ٧٩ حه وعلـَّ الشيخ الصدوق/ صـحَّ

سة النرش اإلسالمي/ قم.١٤٠٥  هـ/ مؤسَّ

ّامل:  - ٨٠ اين/ كنـز العـُ ســة ١٤٠٩املتَّقــي اهلنـدي/ حتقيــق: بكـري حيــّ هــ/ مؤسَّ

 الرسالة/ بريوت.

 املناوي/ ط القديمة. كنوز احلقائق من حديث خري اخلالئق: - ٨١

 هـ/ نرش أدب احلوزة/ قم.١٤٠٥ابن منظور/   لسان العرب: - ٨٢

اب الشـعراين/  لواقح األنوار القدسيَّة يف مناقب العلامء والصوفيَّة:  -  ٨٣ عبـد الوهـّ

ينيَّة/ ط   هـ/ القاهرة.١٤٢٦/ ١حتقيق وضبط: أمحد عبد الرحيم السايح/ مكتبة الثقافة الدِّ

 لميَّة/ بريوت.هـ/ دار الُكتُب الع١٤٠٨اهليثمي/  جممع الزوائد: - ٨٤

عبد اهللا بن أسـعد اليـافعي/ وضـع حواشـيه: خليـل املنصـور/   مرآة اجلنان:  -  ٨٥

 هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤١٧/ ١ ط

 هـ/ منشورات دار اهلجرة/ قم.١٤٠٤/ ٢املسعودي/ ط  مروج الذهب: - ٨٦

 .احلاكم النيسابوري/ إرشاف: يوسف عبد الرمحن املرعشيلاملستدرك:  - ٨٧

 سليامن بن داود الطياليس/ دار املعرفة/ بريوت. مسند أيب داود: - ٨٨

أبو يعٰىل املوصـيل/ حتقيـق: حسـني سـليم أسـد/ دار املـأمون مسند أيب يعٰىل:    -  ٨٩

 للرتاث.

 أمحد بن حنبل/ دار الصادر/ بريوت.مسند أمحد:  - ٩٠

سة الرسالة/  ١٤١٧  /لطرباينا :مسند الشاميِّني  - ٩١  بريوت.هـ/ مؤسَّ

/ املكتب ١٣٩٩/ ٢اخلطيب التربيزي/ حتقيق: األلباين/ ط   مشكاة املصابيح:  -  ٩٢

 اإلسالمي/ بريوت.



 ٢٥٩ .........................................................................  املصادر واملراجع 

هــ/ دار الفكـر/ ١٤٠٩/ ١ابن أيب شيبة/ حتقيق: سعيد اللّحام/ ط املصنَّف: -  ٩٣

 بريوت.

 ابن طلحة الشافعي/ حتقيق: ماجد بن أمحد العطيَّة.مطالب السؤول:  - ٩٤

ين التوريف املعتقد:    املعتمد  -  ٩٥ هــ/ ١٤٣١شـتي/ مكتبـة احلقيقـة/ پشـهاب الـدِّ

 استانبول.

 هـ/ دار احلرمني.١٤١٥الطرباين/   املعجم األوسط: - ٩٦

 هـ/ دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت.١٣٩٩احلموي/   معجم البلدان: - ٩٧

دة مزيـَّ  ٢الطرباين/ حتقيـق: محـدي عبـد املجيـد السـلفي/ ط   املعجم الكبري:  -  ٩٨

حة/ دار إحياء الرتاث العريب.  ومنقَّ

هـ/ مطبعـة هبمـن/ مكتبـة ١٤١٠آليان رسكيس/ معجم املطبوعات العربية:   -  ٩٩

 املرعيش/ قم.

د عـّيل احلكـيم/ ط ـريف املرتضــالشـاملقنع يف الغيبة:   -  ١٠٠ / ١ٰى/ حتقيـق: حممـّ

سة آل البيت  ١٤١٦  قم. /هـ/ مطبعة ستاره/ مؤسَّ

/ ٢الشيخ الصدوق/ حتقيق: عـّيل أكـرب الغفـاري/ ط   ه الفقيه:من ال حيرض  -  ١٠١

سة النرش اإلسالمي/ قم.  مؤسَّ

ابن قيّم اجلوزيَّة/ حتقيـق: حييـٰى بـن عبـد اهللا الـثاميل/ دار عـامل   :املنار املنيف  -  ١٠٢

 الفوائد.

هــ/ الـدار ١٤٣٠/  ١اآلبري/ حتقيق: مجـال عـزون/ ط    مناقب الشافعي:  -  ١٠٣

 األثريَّة.

نَّة النبويَّة:  -  ١٠٤ ابن تيميَّة احلّراين احلنبيل الدمشقي/ حتقيق: حمّمد رشـاد   منهاج السُّ

 .هـ١٤٠٦/ ١سامل/ جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالميَّة/ ط 

ب البارع:    -  ١٠٥ سـة ١٤٠٧ابن فهد احلّيل/ حتقيق: جمتبٰى العراقي/  املهذَّ هـ/ مؤسَّ

 النرش اإلسالمي/ قم.

 هـ/ مط مهر.١٤١٤/ ١عيلٌّ امليالين/ ط ألزهار: نفحات ا - ١٠٦
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ابن األثري/ حتقيق: طـاهر أمحـد الـزاوي وحممـود النهاية يف غريب احلديث:    -  ١٠٧

سة إسامعيليان/ قم.١٣٦٤/ ٤حمّمد الطناحي/ ط   ش/ مؤسَّ

 ابن خلِّكان/ حتقيق: إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بريوت.وفيات األعيان:  - ١٠٨

ــابيع  - ١٠٩ ة: ين ــودَّ ــيني/ ط امل ــال أرشف احلس ــّيل مج ــق: ع ــدوزي/ حتقي / ١القن

 هـ/ دار األُسوة.١٤١٦

جلــواهر - ١١٠ هـــ/ دار إحيــاء الــرتاث العــريب/ ١٤١٨الشــعراين/  :اليواقيــت وا

 بريوت.

 *   *   *  



  

  

  

   ات

 ٣  .........................................................................  ّدمة املركز مق

 ٧  .................................................................................  تنبيه

 ٩  .................................................................  يف سطور املؤلِّف 

 ١١  ..........................................  صاحب الزمان  حمّمد بن احلسن املهدي

 ١٥  ..................................................................  والدة املهدي 

 ١٦  ......................................  ْلقه وحليته وأخالقه وأطواره ولباسه صفته يف َخ 

 ١٩  ........................................................  والدة املهدي  فيام جاء يف

 ٢٩  ........................................................  وسفرائه  يف غيبة املهدي 

ل: أبو عمرو عثامن بن س  ٣٠  ...................................  عيد بن عمرو الَعْمري األوَّ

 ٣٢  .....................................  الثاين: أبو جعفر حمّمد بن عثامن بن سعيد الَعْمري 

 ٣٤  ..............................  الثالث: أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر النوبختي 

 ٣٦  ..............................................  ن حمّمد السمري الرابع: أبو احلسن عيلُّ ب

 ٣٧  ..............................................  [أقوام ثقاة كانت ترد عليهم التوقيعات] 

 ٣٨  ......................................................................  أدعياء السفارة 

وأنَّه حيٌّ موجـود يف األمصـار غائـب   ، وأنَّه قد ُولِّديف األدلَّة عٰىل إمامة صاحب الزمان  

 ٤٣  .........................................................................  عن األبصار

 ٤٤  .......................................................................  الدليل  العقيل 

 ٤٦  ........................................................................  الدليل النقيل 

نَّة  يف األخبار الواردة يف خروج املهدي   ٤٩  .........................  من طريق أهل السُّ
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نَّة: «ال مهدي إالَّ عيسى»  ٧٤  ................  فيام جاء يف شاذِّ من األخبار من طريق أهل السُّ

 ٧٧  ..........  بعض ما نزل فيه من القرآن  /من ُطُرق الشيعة يف بعض ما ورد يف املهدي 

 ٧٨  ...................................  من أخبار املهدي  بعض ما ورد عن النبيِّ 

ملـؤمنني مـن بعض مـا ورد عـن أمـري ا /يف أمر املهدي   بعض ما ورد عن الزهراء  

 ٨١  ...............................................................  اإلخبار باملهدي 

من  بعض ما ورد عن احلسني  /بعض ما ورد عن احلسن بن عيلٍّ من أخبار املهدي 

 ٨٣  ..................................................................  أخبار املهدي 

مـن  بعض ما ورد عن الباقر   /أخبار املهدي  بعض ما ورد عن عيلِّ بن احلسني من  

 ٨٥  ..................................................................  أخبار املهدي 

 ٨٧  .............................  من اإلخبار باملهدي  بعض ما جاء عن الصادق 

 ٨٩  ............................  من اإلخبار باملهدي  بعض ما روي عن الكاظم 

 ٩٠  ...............................  من اإلخبار باملهدي  بعض ما جاء عن الرضا 

 ٩١  ..............................  من اإلخبار باملهدي  بعض ما روي عن اجلواد 

بعـض مـا روي عـن احلسـن  /مـن اإلخبـار باملهـدي   بعض ما روي عن اهلادي  

 ٩٣  ..................................................  العسكري من اإلخبار باملهدي 

 ٩٩  ...................  واالستدالل بغيباهتم عىل غيبته من ُسنَن األنبياء يف أنَّ يف املهدي 

 ١٠١ .................................................  غيبة إدريس  /غيبات األنبياء

 ١٠٢ ..............................................  غيبة إبراهيم /  غيبة صالح 

 ١٠٣ .................................................................  غيبة يوسف 

 ١٠٥ ..................................................................  غيبة موسٰى 

 ١٠٩ ................  وقوع الغيبة باألوصياء واحلَُجج من بعد موسى إىل زمان املسيح  

 ١١٣ ......................................  ودالئله وبيِّناته وآياته  يف معجزات املهدي 

بُهات التي  ١١٩ ....................................  وردت يف أمر املهدي  يف دفع الشُّ

 ١١٩ .....................................................................  وىلٰ الشبهة األُ 



 ٢٦٣ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٢٣ ......................................................................  الشبهة الثانية 

 ١٢٥ ......................................................  الشبهة الرابعة  /الشبهة الثالثة

 ١٢٧ ....................................................................  الشبهة اخلامسة

 ١٢٨ ...................................................................  الشبهة السادسة 

 ١٢٩ .................................................................... الشبهة السابعة 

 ١٣٠ .....................................................................  الشبهة الثامنة 

 ١٣٢ ...................................................  الشبهة العارشة  /اسعةالشبهة الت

 ١٣٣ ...............................................................  الشبهة احلادية عرشة 

نَّة  يف ذكر من قال بوجود املهدي   د  /ووافق الشيعة من علامء أهل السُّ ين حممـّ [كامل الـدِّ

 ١٣٧ ...............................................................  بن طلحة الشافعي] ا

 ١٣٩ ...............................................  [حمّمد بن يوسف الكنجي الشافعي]

 ١٤٠ .................................................  [عيلُّ بن حمّمد ابن الصبّاغ املالكي]

 ١٤٣ ...............................................................  ] [سبط ابن اجلوزي

 ١٤٥ .....................................................  [ابن عريب يف كتابه الفتوحات] 

 ١٤٩ ...............................................  [عبد الرمحن الدشتي اجلامي احلنفي] 

 ١٥٤ ...................................  [الشيخ عبد الوّهاب الشعراين يف كتابه اليواقيت] 

ين عطاء اهللا يف كتابه روضة األحباب]  ١٥٥ ..............................  [السيِّد مجال الدِّ

 ١٥٦ ............................  [احلافظ حمّمد بن حمّمد البخاري يف كتابه فصل اخلطاب]

 ١٥٩ ........................................  [العارف عبد الرمحن يف كتابه مرآة األرسار] 

 ١٦١ ............................................................  [الشيخ حسن العراقي] 

 ١٦٤ ....................................  [أمحد بن إبراهيم البالذري يف احلديث املسلسل]

ة ووفياهتم]  ١٦٦ ....................................  [ابن اخلّشاب يف تواريخ مواليد األئمَّ

 ١٦٩ ............................................................املهدي  يف من رأىٰ 

ة أهل البيت  يف عالمات ظهور املهدي   ١٧٧ ......................  املرويَّة عن أئمَّ



  أعيان الشيعة يف ¨ترمجة اإلمام املهدي   ..................................................  ٢٦٤

واليوم الذي يـخرج فيه، واملكـان الـذي يــخرج   يف ذكر السنة التي يـخرج فيها املهدي

ة ملكـه، ومـا تكـون عليـه فيه، وما يفعله بع ، ومدَّ د خروجه وأين يقيم، وهيأته بحسب السنِّ

األرض ومن عليها من الناس، وسريته عند قيامه وطريقة أحكامـه، ومـا بيَّنـه اهللا  تعـاىل مـن 

 ٢٣٣ .................................................. يوم خروجه /سنة خروجه /آياته

 ٢٣٥ .....................................................................  مكان خروجه

ة ملكه  ٢٣٩ .........................................................................  مدَّ

 ٢٤٢ ..............................................................  سريته  /حالة األرض

 ٢٤٧ .........................  وأسامء بلداهنم وكيفيَّة اجتامعهم يف عدد أنصار املهدي 

 ٢٥٣ ..................................................................  املصادر واملراجع 

 ٢٦١ ..............................................................  فهرست املوضوعات

 *   *   *  


