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 موالنا اإلمام علي بن موسى الرضا و سيدنا
 
 

  سيدي تفضل علي بالقبول  
  املؤلّف
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  مقدمة الكتاب

  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  .آله الطاهرينو صلّى اهللا على خري خلقه حممدو احلمدهللا رب العاملني

  ذوي األبصـار كلّمـا اتسـعت    و أصـحاب الفكـر  و بعد : فإن العلماء األبرارو
   و شعت أنوارهم ، فكيـف إذا كـانوا أئمـة اهلـدى    و علومهم شاعت أخبارهم

  .ولياء العبادأو سفن النجاة
  .بركات آثارهم إالّ اهللا تعاىلو أنوارهم فعند ذلك ال يعلم مدى سعة

  أحـد هـذه األنـوار املشـرقة الـذين       عليه السالمفاإلمام علي بن موسى الرضا 
  .سبيالً للرشادو جعلهم اهللا مناراً للعباد

  لكـن مـع ذلـك    و حسـاد دهـره  و ان ضيق عليه من قبل خلفاء عصـره و فإنه
ـ  و فاق جنمه على النجوم   ث أخـذوا يقتبسـون مـن    ظهر مشسه يف اآلفـاق حبي

  .حبره الزاخر
  بعـد  و أما أنا فقد وفّقين اهللا منذ سنني أن أقتبس من هـذه األنـوار الزاهـره ،   و

  ساعدين احلظ علـى تـأليف جمموعـة صـغرية عـن السـرية       و أن مشلين التوفيق
  القرآنية هلذا اإلمام العظيم شرعت بتدوين جمموعة أخـرى مـن أحاديـث الرضـا     

  يف مواضـيع   عليـه السـالم  واصل هذا اجلهد عن اإلمام الرضـا  سنو عليه السالم
  .أخرى حسب الطاقة ان شاءاهللا
  منه حصيلة هـذا اجلهـد فجمعنـا فيـه أربعـني      و أما هذا الكتاب فكان حبمداهللا
  املصـادر  و مـن أمهـات الكتـب    عليـه السـالم  حديثاً حول املهدي عن الرضا 

  اثبـات  و الطوسـي ، و لنعمـاين الغيبـة ل و كمـال الـدين  و احلديثية كالكـايف 
  الريـان بـن الصـلت    و الوصية عن مجع من أصحابه الكرام منهم أيوب بن نـوح 



٤ 

   و احلسـن بـن حمبـوب الـزراد ،    و سليمان اجلعفـري و ابراهيم بن أيب حممودو
  حممـد بـن الفضـيل    و أمحد بن حممد بن أيب نصـر، و احلسن بن علي بن فضال ،

   و غريهـم و احلسـني بـن خالـد   و اخلزاعيدعبل بن علي و احلسن بن اجلهم ،و
  يف هذه األحاديـث يف املواضـيع املرتبطـة باملهـدي      عليه السالمقد تطرق اإلمام 

  ابـتالء  و منها : والدته ، وغيبته ، وضـع الشـيعة يف عصـر غيبتـه     عليه السالم
  التوسـل بـه   و ، الـدعاء لـه  و فضل اإلنتظار يف الغيبةو املؤمنني بالفنت يف غيبته ،

  صـالة  و النـداء السـماوي بظهـوره ،   و خروج السفياين قبل ظهورهو اهللا ، إىل
  التطـورات يف عصـره عليـه    و نصـرته باملالئكـة  و هكذا الرجعةو عيسى خلفه

  .السالم
  األربعـون حـديثاً عـن الرضـا يف اإلمـام       «  مسينا هذه اموعـة احلديثيـة ب  و

  .» عليه السالماملهدي 
  ال بنـون إالّ مـن أتـى اهللا بقلـب     و وم ال ينفع مالعسى ان ينفعنا هذا القليل ي

  .سليم إنه مسيع جميب
  قم املقدسة
  حممد جواد املروجي الطبسي

١٣٨٩/  ١/  ١٢  
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  األول احلديث
  السالم عليهاملهدي نسب اإلمام 

  اإلمام املهدي هو احلجة بن احلسن بن علي بن حممـد بـن علـي بـن موسـى      
   السـالم  عليـه أيب طالـب  ني بن علـي بـن   بن جعفر بن حممد بن علي بن احلس

  : السالم عليهالرضا قال اإلمام علي بن موسى 
   و هـو صـاحب الزمـان   و من ولد أيب حممد احلسـن بـن علـي    اخللف الصاحل

  ١ .السالم عليهاملهدي هو 

  احلديث الثاين
  اإلمام املهدي خفي الوالدة

  : الرضا عن أيوب بن نوح قال قلت أليب احلسن 
  أن يسوقه اهللا إليـك بغـري سـيف فقـد     و إين أرجو أن تكون صاحب هذا األمر

  .ضربت الدراهم بإمسكو بويع لك
   و سـئل املسـائل  و أشري إليـه باألصـابع  و فقال : ما منا أحد اختلف إليه الكتب

  محلت إليه األموال إالّ اغتيل أو مات على فراشـه حـىت يبعـث اهللا هلـذا األمـر      
  ٢ .املنشأ غري خفي يف نسبهو الوالدة غالماً منا خفي

  
  
  
  

__________________  
  ، ٢٦٥ص  ٣، كشف الغمة ج  ٢٠٠تاريخ مواليد األئمة ص ـ  ١

  .٢٩٢الفصول املهمة ص 
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  احلديث الثالث
  تسميته النهي عن 

  : يقول الرضا عن الريان بن الصلت قال : مسعت 
  ال يسـمى بامسـه أحـد بعـد غيبتـه      و يرى جسمه القائم املهدي بن احلسن ال

  .يسمعه كل اخللقو يعلن بامسهو حىت يراه
  املهـدي  و صـاحب الزمـان  و إن قلنـا صـاحب الغيبـة   و فقلنا له يـا سـيدنا  

  إمنا يتكم عن التصريح بامسـه ليخفـي إمسـه عـن     و قال : هو كلّه جايز مطلقاً ،
  ٣ .أعدائنا فال يعرفوه

  سـئل عـن   و يقـول  السـالم  عليـه الرضـا  أبا احلسن عنه أيضا قال : مسعت و
  ٤ .يسمى امسهو القائم فقال : ال يرى جسمه

  قـد ذكـر العالمـة    و أقول هذه الرواية إحدى الروايات الناهية بتصـريح امسـه  
  السي ثالثة عشر حديثاً عن تسـعة مـن املعصـومني يف النـهي عـن تسـمية       

  حة بامسـه روايـات أخـرى مصـر   لكن مبالحظـة   .اإلمام املهدي بامسه الشريف
  
  
  
  

__________________ 
  ، أعـالم الـورى ص    ٣٧٠ص  ٢، كمـال الـدين ج    ١٦٨، الغيبة للنعماين ص  ٢٤١ص  ١الكايف ج  ـ ٢

  .٣١٤ص  ٢، كشف الغمة ج  ٤٠٧
  .٢٨٥ص  ١٢، مستدرك الوسائل ج  ٣٦٤اهلداية الكربى ص  ـ ٣
  ص  ١١، وسائل الشـيعة ج   ٢٢٦اثبات الوصية ص  ، ٢٧٠ص  ٢، كمال الدين ج ٣٣٣ص  ١الكايف ج ـ ٤

  ٣٣، ص  ٥١ج حبار األنوار  ، ٤٩ص  ٣، اثبات اهلداة ج  ٤٨٦
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  : حيتمل صدور الروايات الناهية كـان ألجـل الغيبـة الصـغرى أو      السالم عليه
  .إنشاء السر بوالدته

  ات املهـداة إىل فاطمـة صـلو    ٥اللـوح   يف حديث السالم عليهورد امسه إالّ ملا و
  صـرح بامسـه اإلمـام     ملـا و وسـلم  وآلـه  عليه اهللا صلىاهللا عليها من قبل النيب 

   و امسـه حممـد  و جلاريته : سـتحملني ذكـراً   قائالً السالم عليهاحلسن العسكري 
  .٦هو القائم من بعدي 

  كـل يعلـم   و كنيتـه كنـييت  و إمسـي  امسـه  وآلـه  عليه اهللا صلىالنيب ملا قال و
  .» حممد وآله عليه اهللا صلىإن امسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٢٣ص  ١كمال الدين ج  ـ ٥
  ٢، ص  ٥١االنوار ج  حبار ـ ٦
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  احلديث الرابع
  بعض األحاديث تكذيبو السالم عليهالرضا اإلمام 

  عن الكشي : حدثين علي بن حممد بن قتيبة قـال حـدثين بـن شـاذان ، قـال      
  بن يـونس قـاال : حـدثنا احلسـن بـن       حممدو حدثنا حممد بن احلسن الواسطي

  سـألت  و مائـه و تسـعني و قياما الصـويف قـال : حججـت يف سـنة ثـالث     
  قـال مضـى    ؟ فداك ما فعـل أبـوك   فقلت جعلت السالم عليهالرضا أبا احلسن 

  .كما مضى آباؤه
  قلت : فكيف أصنع حبديث حدثين به يعقوب بن شعيب عـن أيب بصـري أن أبـا    

  : لقا السالم عليهعبداهللا 
  نفضـوا أيـديكم   و قـرب و كفّـين و أن جاءكم من خيربكم أن ابين هـذا مـات  

  ؟ ) من تراب قربه فال تصدقوا به أيديهم (
  فقال : كذب أبوبصري ليس هكذا حدثه ، إمنا قال : إن جـاءكم عـن صـاحب    

  ٧ .هذا األمر
  إمنـا صـنعوه ليموهـوا    و أقول : حيتمل أن هذا احلديث مكذوب على أيب بصري ،

  .أنه يرجعو أنه القائم املهديو ت اإلمام الكاظم على الناسمو
  .اخلرب كما قرأت عنه صححو السالم عليهالرضا فكذم اإلمام 

  
  
  
  

__________________  
  ٤٧٥رجال الكشي ص  ـ ٧
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  احلديث اخلامس
  األمر فيه شبه مخسة من األنبياء إن صاحب هذا

  ل : حـدثنا احلسـن بـن قيامـا     حممد بن يونس قاو عن حممد بن احلسن الواسطي
  ، فقلت جعلـت فـداك مـا     السالم عليهالرضا الصرييف ، قال : سألت أبا احلسن 

  ؟ فعل أبوك
  .السالم عليهمآباؤه قال : مضى كما 

  قلت: فكيف أصنع حبديث حدثين به زرعة بن حممد احلضرمي ، عـن مساعـة بـن    
  ا فيه شبه مـن مخسـة أنبيـاء :    إن ابين هذ قال : السالم عليهعبداهللا مهران أن أبا 

  ذكـر  و كمـا غـاب يوسـف    يغيـب و السـالم  عليهيوسف حيسدكما حسد 
  .ثالثة آخر

  قال كذب زرعة ليس هكذا حديث مساعة ، إمنا قال : صاحب هـذا األمـر يعـين    
  ٨ .مل يقل إبينو القائم فيه شبه من مخسة أنبياء

  ابـين حـىت    مل يقـل  مالسـال  عليـه الصادق هذا اخلرب كسابقه فان اإلمام و أقول
  بـل قـال صـاحب هـذا      ، السالم عليهجعفر ينطبق اخلرب على اإلمام موسى بن 
  .السالم عليهمااحلسن األمر أي القائم املهدي احلجة بن 

  
  
  
  
  

__________________  
  ٤٧٦رجال الكشي ص  ـ ٨
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  احلديث السادس
  أن املهدي من أويل األمر يف اآلية

  فسـألته عـن    قـال :  السـالم  عليـه الرضا أيب احلسن عن أبان أنه دخل علي بن 
  : قول اهللا
﴿ نكُمرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطوا اَهللا ويعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي ﴾  

  ، قال فلمـا طـال سـكوته    مث سكت السالم عليهفقال : ذلك علي بن أيب طالب 
  ؟ سكت ، فلما طال سكوته قلت مث منقال مث احلسن ، مث  ؟ قلت : مث من
  .قال : احلسني
  سكت فلم يزل يسـكت عنـد كـلّ واحـد     و قال علي بن احلسني ؟ قلت مث من

  ٩ .السالم عليهمآخرهم حىت اعيد املسألة فيقول حىت مساهم إىل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٥٠٠/  ١، نورالثقلني  ٢٩٢/  ٢٣حبار األنوار  ، ٣٨٥/  ١، الربهان  ٢٥١/  ١العياشي  ـ ٩
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  احلديث السابع
  ختلو من حجة اهللا تعاىل أن األرض ال
  حنـن حجـج اهللا    : السـالم  عليهاإلمام الرضا عن إبراهيم بن أيب حممود قال قال 

  العـروة  و حنـن كلمـة التقـوى   و أمناؤه على سـره و خلفاؤه يف عبادهو يف خلقه
   و ، بنـا ميسـك اهللا السـموات   أعالمـه يف بريتـه   و حنن شـهداء اهللا و الوثقى

  ختلـو األرض مـن قـائم     الو ينشـر الرمحـة  و الغيث رتّلبنا يو األرض أن تزوال
  لو خلت يوماً بغـري حجـة ملاجـت بأهلـها كمـا ميـوج       و منا ظاهر أو خائف

  ١٠ .البحر بأهله

  احلديث الثامن
  ضرورة وجود اإلمام يف كل عصر

  ختلـو   قلـت  السـالم  عليـه الرضا احلسن  عن سليمان اجلعفري قال : سألت أبا
  ) قال : هللا األرض من حجة اهللا (

  ١١ .لو خليت األرض طرفة عني من حجة لساخت بأهلها
  امحـد بـن   و حممد بن الفضـيل و اقول : روي هذا احلديث عن سليمان اجلعفري

   السـالم  عليـه الرضـا  احلسـن بـن خالـد عـن     و احلسن بن علي الوشاو عمر
  .بألفاظ خمتلفة

  
__________________  

  الثقلني ج  ، نور ٣٥ص  ٢٣األنوار ج  ، حبار ٢٤٣ص  ٤، تفسري الصايف ج  ٢٠٢ص  ١كمال الدين ج  ـ ١٠
  ٣٦٩، ص  ٤
  ، علـل   ٢٧٢، ص ١الرضـا ج   ، عيون أخبـار  ١٧٩، ص  ١، الكايف ج  ٤٨٩بصائر الدرجات ص  ـ ١١

  .٨رجات ص ، خمتصر بصائر الد ٢٠١، ص  ١، كمال الدين ج  ١٧٩الشرايع ص 
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  احلديث التاسع
  غيبة السالم عليهاملهدي ن لإلمام أ

  عن زكريا بن حيىي بن النعمان الصرييف قال : مسعـت علـي بـن جعفـر حيـدث      
  هللا أبـا احلسـن   ا اهللا قـد نصـر  و احلسن بن احلسني بن علي بن احلسني ، فقال :

  .السالم عليهالرضا 
  عليـه اخوتـه فقـال علـي      فقال له احلسن : اي واهللا جعلت فداك لقـد بغـى  

  .حنن عمومته بغينا عليهو بن جعفر اي واهللا
  ؟ فقال له احلسن : جعلت فداك كيف صنعتم فاين مل أحضركم

  حنن أيضاً : ما كان فينا أمام قط حائـل اللـون فقـال هلـم     و قال : قال له اخوته
  .إبين هو السالم عليهالرضا 

  بينـك  و قضـى بالقافـة ، فبيننـا    قـد  وآله عليه اهللا صلىرسول اهللا قالوا : فإن 
  .القافة

  لتكونـوا  و ال تعلمـوهم ملـا دعومتـوهم   و قالوا ابعثوا انتم إليهم فأما أنـا فـال  
  اخوتـه  و اصـطف عمومتـه  و يف بيوتكم فلما جـاؤوهم أقعـدونا يف البسـتان   

   و قلنسـوة منـها  و جبـة صـوف   سـوه بألو السالم عليهالرضا اخذوا و اخواتهو
  قالوا له : أدخـل البسـتان كأنـك تعمـل فيـه ، مث      و مسحاةوضعوا على عنقه 

  : احلقوا هذا الغالم بأبيـه ، فقـالوا لـيس     ، فقالوا السالم عليهجعفر جاؤوا بأيب 
   و هـذه عمتـه  و هـذا عمـه  و هذا عـم أبيـه  و لكن هذا عم أبيهو هنا أبله ها



١٣ 

  ، قدميـه واحـدة   و إن يكن له هاهنا أب فهو صاحب البسـتان ، فـإن قدميـه   
  .هذا أبوه قالوا السالم عليهابواحلسن فلما رجع 

  قلـت   مث السـالم  عليـه جعفـر  قال علي بن جعفر : فتمت فمصصت ريـق أيب  
  قـم قـال يـا عـم أمل      السالم عليهالرضا فبكى  .اهللا له : أشهد أنك إمامي عند

  بـأيب ابـن خـرية     : وآلـه  عليـه  اهللا صلىهو يقول قال رسول اهللا و تسمع أيب
  ذريتـه ،  و عبـيس  يلهم لعـن اهللا اال و ء ابن النوبية الطيبة الفم املنتجبة الرحماالما

  يسـقيهم  و أيامـاً يسـومهم خسـفاً   و يقتلهم سـنني وشـهوراً  و صاحب الفتنة
  هو الطريد الشريد املوتور بأبيـه وجـده صـاحب الغيبـة يقـال      و كأساً مصبرة

  ؟ مات أو هلك ، أي واد سلك
  .منيأفيكون هذا يا عم إالّ  

  ١٢فقلت : صدقت جعلت فداك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ،  ٥٠ج حبار األنوار  ، ١٤١، ص  ٣، كشف الغمة ج  ٣٣٠، أعالم الورى ص  ٣٢٢، ص  ١الكايف ج  ـ ١٢
  ٢١ص 



١٤ 

  احلديث العاشر
  بعد غيبة يظهر السالم عليهاملهدي 

  سـى الرضـا عـن    عن عبدالسالم بن صاحل اهلروي ، عن أيب احلسن علي بـن مو 
   : وآلـه  عليـه  اهللا صـلى الـنيب  : قـال   قال السالم عليهمعلي أبيه عن آبائه عن 

  الذي بعثين باحلق بشرياً ليغينب القائم من ولدي ، بعهـد معهـود إليـه منـي ،     و
  حىت يقول اكثر الناس : ماهللا يف آل حممد حاجة ، يشـك آخـرون يف والدتـه ،    

  ال جيعل للشيطان إليـه سـبيالً يشـكه فيزيلـه     و فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه
  خيرجه من ديين فقد أخرج ابويكم مـن اجلنـة مـن قبـل ، وإن اهللا     و عن مليت ،

  ١٣ .عز وجل جعل الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٦٨، ص  ٥١ج  حبار األنوار ، ٤٥٩، ص  ٣، اثبات اهلداة ج  ٥١ص  ١كمال الدين ج  ـ ١٣



١٥ 

  احلديث احلادي عشر
  السالم عليهاملهدي األرض لفقدان الشيعة و بكاء أهل السماء

  قـال : البـد مـن     ، انه السالم عليهالرضا عن احلسن بن حمبوب عن أيب احلسن 
  ذلـك عنـد فقـدان الشـيعة     و وليجـة و فتنته صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة

ـ     كـم مـن مـؤمن    و أهـل األرض و ماءالثالث من ولدي يبكي عليه أهـل الس
  قـد  و متأسف حران حزين عند فقد املاء املعني كـأين ـم أسـر مـا يكونـون     

   و نودوا نداءاً يسمعه من بعد كما يسمعه مـن قُـرب يكـون رمحـة للمـؤمنني     
  .عذاباً للكافرين

  ؟ أي نداء هوو قلت
  نـة اهللا علـى   قال ينادون يف رجب ثالثة أصوات من السماء ، صوتاً منـها أال لع 

  الصـوت الثالـث   و الصوت الثاين أزفت األزفـة يـا معشـر املـؤمنني    و الظاملني
  ١٤ .يرون بدناً بارزاً حنو عني الشمس هذا أمرياملؤمنني قد كر يف هالك الظاملني

  .أقول : الصيلم ، الفتة الصمآء ، الداهية الشديدة
  .يثق مو اليهم أهل سره ممن يسكنو الوليجة : بطانة الرجلو البطانةو

  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٢٦٨غيبة الطوسى ص  ـ ١٤



١٦ 

  احلديث الثاين عشر
  السالم عليهوضع الشيعة يف غيبته 

  عن أمحد بن حممد احلمداين قال حدثنا علي بن احلسـن بـن علـي بـن فضـال      
  قـال : كـأين    انـه  السـالم  عليهماالرضا عن أبيه عن أيب احلسن علي بن موسى 

  .ة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون املرعى فال جيدونهبالشيع
  ؟ مل ذاك يابن رسول اهللاو قلت له :

  ؟ ملو قال : ألن امامهم يغيب عنهم ، فقلت :
  ١٥ .قال : لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف
  احلديث الثالث عشر

  المالس عليهالظهور املهدي ابتالء املؤمنني بالفنت قبل 
  جعفـر يقـول :    كـان و السـالم  عليهالرضا عن أمحد بن حممد بن أيب نصر عن 

  متحصـوا مث يـذهب مـن    و يكون الذي متدون إليه اعناقكم حىت متيـزوا  واهللا ال
  ال يبقى إلّا األندر مث تال هـذه اآليـة أم حسـبتم أن تـدخلوا     و كل عشرة شيء

  ١٦ .لصابرينيعلم او ا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكماجلنة ملّ
  اقول : قال الطرحيي يف مادة ميز : أي خلص بعضـه مـن بعـض يقـال مـزت      

  ١٧ .... كذلك ميزته متييزاًو الشيء اميزه اعتزلته
  خيتـربوا  و قال يف حمض : ال بـد للنـاس أن ميحصـوا أو يغربلـوا أي يبتلـوا     و

  .القلةو األندر من الندرةو ١٨ .ليعرف جيدهم من رديهم
__________________  

  ،  ٢٧٣، ص  ١، عيـون أخبـار الرضـا ج     ٢٤٥، علل الشرايع ج ، ص  ٤٨٠ص  ٢كمال الدين ج  ـ ١٥
  ١٥٢، ص  ٢ج حبار األنوار  ، ٤٥٦، ص  ٣اثبات اهلداة ج 

  ١١٣، ص  ٥٤، حبار األنوار ج  ١٦٢قرب األسناد ص  ـ ١٦
  ٣٠٠جممع البحرين ص  ـ ١٧
  ٣٢٥نفس املصدر ص  ـ ١٨



١٧ 

  احلديث الرابع عشر
  انتظار الفرج من الفرج

  سـألته عـن شـيء     قال : السالم عليهالرضا عن حممد بن الفضيل عن أيب احلسن 
  يف الفرج فقال : أوليس تعلـم أن انتظـار الفـرج مـن الفـرج ان اهللا يقـول :       

  ١٩ .انتظروا إين معكم من املنتظرين
  مـا   مسعتـه يقـول   قـال  السـالم  عليهالرضا عن أمحد بن حممد بن أيب احلسن و

  انتظار الفرج ، أما مسعت قول العبد الصـاحل انتظـروا أين معكـم    و أحسن الصرب
  ٢٠ .من املنتظرين

  احلديث اخلامس عشر
  السالم عليهاملهدي فضل اإلنتظار يف غيبة 

  شـيء مـن الفـرج     عـن  السالم عليهاحلسن عن احلسن بن اجلهم قال سألت أبا 
  ؟ فرجلست تعلم أن انتظار الفرج من الفقال : أو

  .قلت : ال أدري إلّا أن تعلّمين
  ٢١ .فقال : نعم انتظار الفرج من الفرج

  
  

__________________  
  ،  ٥٢ج حبار األنوار  ، ١٨١/  ٢، الربهان  ٤٢٨/  ٢، الصايف ٦٤٥/  ٢، كمال الدين ١٣٨/  ٢العياشي  ـ ١٩
  .١٢٨ص 
/  ٢، نـورالثقلني  ١٢٩/  ٥٢األنـوار   حبار ،٢٣/  ٢، الربهان ٦٤٥/  ٢، كمال الدين ٢٠/  ٢العياشي  ـ ٢٠
٤٤ ،  

  ١٥٩/  ٢العياشي 
  ١٣٠ص  ٥٢ج حبار األنوار  ، ٢٧٦غيبة الطوسي ص  ـ ٢١



١٨ 

  احلديث السادس عشر
  السالم عليهاملهدي شدة اإلبتالء يف زمن غيبة 

  عن حممد بن أيب يعقوب البلخي قال : قال مسعـت أبـا احلسـن الرضـا عليـه      
  أكرب ، تبتلون بـاجلنني يف بطـن أمـه    و ستبتلون مبا هو أشدالسالم يقول : أنكم 

  قـد غـاب رسـول    و إمـام ،  يقولـون : ال و ماتو الرضيع حىت يقال : غابو
  ٢٢ .ها أنا ذا أموت حتف أنفيو غاب ،و غابو وآله عليه اهللا صلىاهللا 

  احلديث السابع عشر
  املهدي فضل املنتظرين غيبة 

  ن أيب نصر ، عن حممد بن عبداهللا قال : قلت للرضا عليه عن أمحد بن حممد ب
  قيـل لبعضـهم    أنـه  السـالم  عليهمآبائك السالم جعلت فداك إن أيب حدثين عن 
  عدواً يقـال لـه الـديلم ، فهـل مـن      و إن يف بالدنا موضع رباط يقال له قزوين

  ؟ و هل من رباطأجهاد 
  ليه احلديث ثالث مرات كل فقال: عليكم ذا البيت فحجوه مث قال: فأعاد ع

  ذلك يقول عليكم ذا البيت فحجوه مث قال يف الثالثة : امـا يرضـى أحـدكم أن    
  دركه كـان كمـن شـهد مـع     أيكون يف بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا ، فإن 

  إن مل يدركـه كـان كمـن كـان مـع      و بدراً ، وآله عليه اهللا صلىاهللا رسول 
  مجـع بـني سـبابتيه فقـال ابواحلسـن      و اهكـذ و قائمنا يف فسـطاطه هكـذا  

  ٢٣ .هو على ما ذكر : صدق السالم عليه
__________________  

  ١٥٥، ص  ٥١ج حبار األنوار  ، ٢٧ج  ١٨٠غيبة النعماين ص  ـ ٢٢
  ٨٦ص  ٨، وسائل الشيعة ج  ٨٦ص  ٨، وسائل الشيعة ج  ٢٦٠/  ٤الكايف ج ـ ٢٣



١٩ 

  احلديث الثامن عشر
  املهدي حتمية ظهور 

  عن عبدالسالم بن صاحل اهلروي قـال : مسعـت دعبـل بـن علـي اخلزاعـي       و
  لرضا قصيديت اليت أوهلايقول : انشدت موالي ا

  مدارس آيـات خلـت مـن تـالوة    

ــر العرصــات      ــرتل وحــي مقف   وم

   
  فلما انتهيت إىل قويل

ــارج  ــة خ ــام الحمال ــروج ام   خ

ــى اســم اهللا بالربكــات      ــوم عل   يق

   
ــل  ــا ك ــز فين ــقميي ــلو ح   باط

  النقمــاتو جيــزي علــى النعمــاءو     

   
  بكاءاً شديداً ، مث رفع رأسـه الشـريف إيلّ فقـال : يـا      السالم عليه الرضابكى 

  خزاعي نطق روح األمني على لسانك ذين البيـتني ، فهـل تـدري مـن هـذا      
  فقلت ال يا موالي ، إالّ أين مسعـت خبـروج امـام مـنكم      ؟ مىت يقوم؟ و االمام
  .قسطاًو ميألها عدالًو ألرض من الفساديطهر ا

   و بعـده ابنـه احلسـن   و بعد حممد ابنـه علـي  و فقال يا دعبل االمام بعدي حممد
  بعد احلسن ابنه احلجة القائم املنتظر يف غيبته املطاع يف ظهوره ، لـو مل يبـق مـن    
  الدنيا إالّ يوم لطـول اهللا ذلـك اليـوم حـىت خيـرج فيمألهـا عـدالً كمـا         

  ٢٤ .ملئت جوراً
  
  
  
  

__________________  
  ٤١،  ١الرجعة ج و ، الشيعة ٣٧٣، ص  ٢كمال الدين ج ـ  ٢٤



٢٠ 

  احلديث التاسع عشر
  تقوم الساعة حىت يقوم قائم للحق منا ال

  عن احلسن بن عبداهللا بن حممد بن العباس الرازى التميمي عن اإلمـام علـي بـن    
  : وآله عليه اهللا صلىالنيب  قالموسى الرضا ، عن أبيه عن آبائه عن علي قال 

  التقوم الساعة حىت يقوم قائم للحق منـا وذلـك حـني يـاذن       
  مـن ختلـف عنـه هلـك اهللا اهللا     و من تبعه جناو اهللا عز وجل له
  جـل  و لو على الـثلج ، فانـه خليفـة اهللا عـز    و عبداهللا فأتوه
  ٢٥ .و خليفيت

  احلديث العشرون
  لساعةا مثل السالم عليهاملهدي مثل االمام 

  الـنيب صـلى اهللا    : ان السـالم  عليـه علي آبائه عن  عن السالم عليهالرضا عن و
  ؟ عليه وآله قيل له يا رسول اهللا مى خيرج القائم من ذريتك

  فقال : مثله مثل الساعة ال جيلّيها لوقتـها إالّ هـو ، ثقلـت يف      
  ٢٦ .األرض اليأتيكم إالّ بغتةو السموات

  
  
  
  
  

__________________  
  ٦٠، ص  ١عيون أخبار الرضا ج  ـ ٢٥
  ١٨٧واآلية يف سورة األعراف  ٢٦٦، ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ـ ٢٦



٢١ 

  العشرونو احلديث احلادي
  الوقت املعلوم يوم السالم عليهاملهدي يوم ظهور 

  ديـن   ال : السـالم  عليـه الرضـا  عن احلسني بن خالد قال قال علي بن موسـى  
  اهللا أعملكـم بالتقيـة    ، إن أكـرمكم عنـد   هتقيه ل ال اميان ملن الو ملن ال ورع له

  ؟ فقيل له : يابن رسول اهللا إىل مىت
  هو يوم خـروج قائمنـا أهـل البيـت فمـن تـرك       و قال إىل يوم الوقت املعلوم

  مـن القـائم   و التقية قبل خروج قائمنا فليس منا ، فقيـل لـه يـابن رسـول اهللا    
  ؟ منكم أهل البيت

  بع من ولدي إبن سيدة اإلماء يطهر اهللا له بـه األرض مـن كـل جـور     قال الرا
  هـو صـاحب   و هو الـذي يشـك النـاس يف والدتـه    و و يقدسها من كل ظلم

  وضـع ميـزان العـدل    و الغيبة قبل خروجه ، فإذا خرج أشـرقت األرض بنـوره  
  ال يكـون لـه   و هو الـذي تطـوى لـه األرض   و بني الناس فال يظلم أحد أحداً

  هو الذي ينادي مناد من السـماء يسـمعه مجيـع أهـل األرض بالـدعاء      و ظل ،
  و إليه يقول : أال أن حجة اهللا قد يظهر عند بيت اله فاتبعوه ، فـإن احلـق معـه   

  جل : إن نشأ نـرتل علـيهم مـن السـماء آيـة فظلـت       و هو قول اهللا عزو فيه
  ٢٧ .أعناقهم هلا خاضعني

  
  
  

__________________  
  ،  ٣١٤، ص  ٣، كشف الغمـة ج   ٤٠٨رى ، أعالم الو ٢٧٠، كفاية األثر ص  ٣٧١/  ١ كمال الدين ـ  ٢٧

  ٣٢١،  ٥٢البحار 



٢٢ 

  العشرونو احلديث الثاين
  السالم عليهاملهدي فرج املؤمنني بظهور 

  معمـر   : يـا  السـالم  عليـه فقال ) معمر بن خالد عجل فرجك  الرضا قال له (
  هو إالّ مـزود فيـه كـف تسـويق خمتـوم       ذاك فرجكم أنتم ، فأما أنا فواهللا ما

  ٢٨ .خبامت

  العشرونو احلديث الثالث
  اهللا عزوجل إىل السالم عليهباملهدي التوسل 

  سألت سـيدي أن يعلمـين دعـاء    و وجدنا من كتاب اصل يونس بن بكري قال :
  أدعو به عند الشدائد ، فقال يل يا يونس :

  طـي مـا تتمنـاه مث كتـب     تعو حتفظ ما اكتبه لك وادع به يف كل شدة جتـاب 
  كثرـا قـد اخلقـت وجهـي     و يل : بسم اهللا الرمحن الرحيم : اللهم إن ذنـويب 

   و ال ملجـأ و ال رجـاء و ثقـة يل  قد اصبحت يومي هـذا ال و اللهم .... عندك
  ال مفزع غري من توسلت م إليك متقرباً إىل رسـولك حممـد صـلى اهللا عليـه     

   و احلسـني و احلسـن و سـيدة النسـاء العـاملني    الزهراءو وآله مث علي أمرياملؤمنني
  مـن بعـدهم   و احلسـن و علـي و حممـد و علـي و موسىو جعفرو حممدو علي

  يقيم احلجة إىل احلجة املستورة من ولده املرجو لألمـة مـن بعـده فاجعلـهم يف     
  
  
  

__________________  
  ٣٣٩،  ٧٨ج حبار األنوار  ، ٤٤٦حتف العقول ص  ـ ٢٨



٢٣ 

  جنـين ـم مـن    و معقلي مـن املخـاوف  و حصين من املكاره ما بعدهو هذا اليوم
  مـا أسـتتر   و مـا أنكـر  و من شر مـا أعـرف  و فاسقو باغو طاغو كل عدد

  من شر كل دابـة ريب آخـذ بناصـيتها إنـك علـى صـراط       و ما أبصرو عني
  حتصـين بامامتـهم افـتح    و تقـريب مبحبتـهم  و مستقيم ، اللهم بتوسلي م إليك

   و حبـبين إىل خلقـك  و انشـر علـي رمحتـك   و اب رزقكعلي يف هذا اليوم أبو
  ٢٩ .عداوم إنك على كل شيء قديرو جنبين بغضهم

  العشرونو احلديث الرابع
  قنوت صالة اجلمعة يف السالم عليهللمهدي الدعاء 

  شـيء تقولـون    : أي السـالم  عليهالرضا روي عن أيب مقاتل قال: قال ابواحلسن 
  ؟ يف قنوت صالة اجلمعة

  .: قلت ما تقول الناس قال
  خليفتـك مـا   و لكن قل : اللهم أصـلح عبـدك  و قال : ال تقولون كما يقولون ،

  أيـده بـروح القـدس مـن     و حفّـة مبالئكتـك ،  و رسلكو أصلحت به انبياءك
  . ومن خلفه رصـداً حيفظونـه مـن كـل سـوء     و اسلكه من بني يديهو عندك ،

  جتعـل ألحـد مـن     الو ئاًأبدله من بعد خوفه آمناً يعبدك ال يشـرك بـك شـي   
  اجعلـين مـن   و عـدوه و ائذن له يف جهـد عـدوك  و خلقك على وليك سطاناً ،

  ٣٠ .أنصاره إنك على كل شيء قدير
  
  

__________________  
  ٣٤٦، ص  ٢ج حبار األنوار  ، ٢٥٣منهج الدعوات ص  ـ ٢٩
  ٢٥١، ص  ٨٩رج  األنوا ، حبار ٤١٣، مجال األسبوع ص  ٣٢٦مصباح التهجد ص  ـ ٣٠



٢٤ 

  العشرونو احلديث اخلامس
  السالم عليهاملهدي الدعاء لإلمام 

  اي الـدعاء املـروي عـن الصـادق الـذي       قال احلسن بن حمبوب : فعرضـته ( 
  ) : على أيب احلسـن الرضـا عليـه     يقول يف آخره مبحمد يا اهللا صلوات اهللا عليهم

  السالم فزادين فيه :
   مبحمـد يـا اهللا بعلـي يـا اهللا باحلسـن      جبعفر يا اهللا مبوسى يا اهللا بعلي يـا اهللا 

   و آل حممـد و ) يف بالدك يا اهللا صـل علـى حممـد    مث خليفتك يا اهللا حبجتك (
  سـهل يل قيـادة   و ذلـك يل صـعبة  و ـ تسمية بامسهو ـ خذ بناصية من اخافه

  اصـرف عـين شـره ، فـاين بـك اللـهم       و ارزقين خريهو رد عني ناضرة قلبهو
  آل و أتوكـل ، فصـل علـى حممـد    و عليـك اعتمـد  و بك اثـق و ألوذو اعوذ
  ملجـأ  و جـار املسـتجريين  و اصرفه عنـي فانـك غيـاث املسـتغيثني    و حممد

  ٣١ .أرحم الرامحنيو الالجني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٩ج حبار األنوار  ، ١٦٥، مجال األسبوع ص  ٣٨١مصباح املتهجد ص  ـ ٣١



٢٥ 

  العشرونو احلديث السادس
  السالم عليهلإلمام املهدي ه الرضا من الدعاء ما كان يأمر ب

   السـالم  عليـه عـن الرضـا   قال يف مصباح املتهجد : روى يونس بن عبدالرمحن 
  أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر ذا :

  لسـانك املعبـر   و حجتـك علـى خلقـك   و خليفتـك و اللهم ادفع عن وليـك 
  لـى عبـادك   شـاهدك ع و عينـك النـاظره باذنـك ،   و عنك الناطق حبكمـك 

  أعذه من شـر مجيـع مـا خلقـت     و اجلحجاح لتجاحد العائذ بك العابد عندك ،
  عـن ميينـه   و مـن خلفـه  و احفظه من بـني يديـه  و صورتو انشاءتو برأتو
  من حتتـه حبفظـك الـذي ال يضـيع مـن حفظتـه بـه        و من فوقهو عن مشالهو
   اجعلـه يف وديعتـك الـيت   و دعـائم دينـك  و آباءه أئمتكو احفظ فيه رسولكو

  آمنـه  و عـزك الـذي ال يقهـر   و يف منعـك و ال تضيع يف جوارك الذي ال خيفر
  يـرام مـن    اجعله يف كنفك الـذي ال و بامانك الوثيق الذي ال خيذل من آمنته به

   و قـوه بقوتـك  و أيـده جبنـدك الغالـب   و انصره بنصرك العزيـز و كان فيه ؛
  احلصـينة   ألبسـه درعـك  و عـاد مـن عـاداه   و وال من واالهو أردفه مبالئكتك

  امـت بـه   و هم اشعب بـه الصـدع ارتـق بـه الفتـق     اللّ حفّه باملالئكة حفّاًو
  انصـره  و أيـده بالنصـر  و زين بطـول بقـاءه األرض  و أظهر به العدلو اجلور ،

  دمـر مـن   و دمـدم مـن نصـب لـه ،    و اخذل خاذليهو قو ناصريهو بالرعب ،
  بـه رؤوس الضـاللة    اقصـم و دعائمـه و اقتل به جبابرة الكفر وعمـده و غشه ،

  أبـر بـه   و ذلـل بـه اجلبـابرين ،   و مقويه الباطلو مميتة السنة ،و شارعة البدعو
   و حبرهـا و برهـا و مغارـا ، و مجيع امللحـدين يف مشـارق األرض  و الكافرين
  ال تبقـى هلـم آثـاراً ، اللـهم طهـر      و حىت ال تدع منهم دياراًو جبلهاو سهلها

  أحـي بـه سـنن املرسـلني     و اعز به املـؤمنني و اشف منهم عبادكو منهم بالدك
   بـدل مـن حكمـك حـىت    و دارِس حكم النبيني وجود به ما امتحى من دينكو



٢٦ 

  بدعـة معـه    الو عـوج فيـه   على يديه جديداً غضاً صـحيحاً ال و تعيد دينك به
  فىء بـه نـريان الكفـر وتوضـح بـه معاقـد       طتو حىت تنري بعدله ظلم اجلورو

  اصـطفيته علـى   و انه عبدك الـذي اسخلصـته لنفسـك   جمهول العدل ، فو احلق
   و طهرتـه مـن الـرجس   و برأتـه مـن العيـوب   و عصمته من الذنوبو غيبك

  يـوم طـول الطاقـة أنـه مل     و سلمته من الدنس اللهم فانا نشهد له يوم القيامـة 
  مل يضـيع لـك الطاعـة ومل    و مل يرتكـب معصـية  و ال أتى حوبـاً و يذنب ذنباً

  أنـه اهلـادي   و مل يغيـر لـك شـريعة   و دل لك فريضـة مل يبو يهتك لك حرمة
املهتدي الطاهر التقي النقي الرضي الزكي.  

  مجيـع رعيتـه مـا تقـر بـه      و أمتـه و ذريتهو ولدهو أهلهو اللهم اعطه يف نفسه
  عزيزهـا  و بعيـدها و جتمع له ملـك امللـك كلّهـا قريبـها    و تسر به نفسهو عينه
  تغلـب حبقـه كـل باطـل اللـهم      و ذليلها حىت تجري حكمه على كلّ حكمو

  الطريقـة الوسـطى الـيت    و احملجـة العظمـى  و اسلك بنا على يديه منهاج اهلدى
   و ثبتنـا علـى مشـايعته   و قونا على طاعتـه و يلحق ا التايلو يرجع إليها الغايل
  اجعلنا يف حزبه القـوامني بـأمره الصـابرين معـه الطـالبني      و امنن علينا مبتابعته
  مقويـة  و أعوانـه و حىت حتشـرنا يـوم القيامـة يف انصـاره     رضاك مبناصحته ،

  .سلطانه
  مسعـة حـىت ال   و ريـاء و شـبهة و اجعل ذلك لنا خالصاً من كـلّ شـك  و اللهم

  جتعلنـا يف اجلنـة   و حـىت تحلنـا حملـه   و ال نطلب به إالّ وجهكو نعتمد به غريك
  اجعلنـا ممـن تنصـر بـه لـدينك      و الفتـرة و الكسـل و أعزنا من السامةو معه
  تستبدل بنا غرينا ، فـانّ اسـتبدالك بنـا غرينـا عليـك       الو تعز به نصر وليكو

  ٣٢ ؟ هو علينا كثريو يسري
__________________  

  ١٠٢، ص  ٩٥ج حبار األنوار  ، ٥٠٦، مجال الدين ص  ٣٦٦مصباح املتهجد ص  ـ ٣٢



٢٧ 

  العشرونو احلديث السابع
  القتل الدائم قبل الظهور

  : قـدام   قـال و السـالم  عليـه الرضا قال : سألت أباحلسن عن أمحد بن أيب نصر 
  .هذا األمر بيوح

  ؟ ما البيوحو قلت
  ٣٣ .قال : قتل دائم ال يفتر

  فسـر  و يفتـر  بالقتل الـدائم الـذي ال   البيوح السالم عليهالرضا اقول : لقد فسر 
  كما يف كتاب الغيبة للنعماين ، عـن أمحـد بـن حممـد بـن       .أيضا باحلر الشديد

  : قبل هـذا األمـر بيـوح فلـم أدر      يقول السالم عليهالرضا نصر قال مسعت أيب 
  فقلـت مـا    .ما البيوح فحججت فسمعت أعرابياً يقـول : هـذا يـوم يبـوح    

  ؟ البيوح
  ٣٤ .فقال : الشديد احلر

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٢٤٢، ص  ٥٢، حبار األنوار ج  ١٧٠قرب اإلسناد ص  ـ ٣٣
  ٢٧١كتاب الغيبة ص  ـ ٣٤



٢٨ 

  العشرونو احلديث الثامن
  السالم عليهاملهدي خروج السفياين قبل ظهور 

  عن أمحد بن حممد بن أيب نصر ، عن أيب احلسن الرضا أنه قال :
  شـعيب بـن صـاحل فكيـف يقـول      و املرواينو اليماينو قبل هذا األمر السفياين

  ٣٥ .هذا هذا

  احلديث التاسع العشرون
  أحداث احلجاز قبل الظهور

  : قال السالم عليهعن الرضا  نصرأمحد بن حممد بن أيب عن 
  إن قدام هذا األمر عالمات حدث يكون بني احلرمني

  ؟ ما احلدثو قلت
  ٣٦ .يقتل فالن من آل فالن مخسة عشر رجالًو قال : عصبة تكون

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٢٣٣، ص  ٥٢ج ألنوار حبار ا ، ٧٣٥، ص  ٣، اثبات اهلداة ج  ٢٥٣كتاب الغيبة ص  ـ ٣٥
  ، غيبـة الطوسـي ص    ٣٦٠، اإلرشاد ص  ١٧٠، ص  ٣اجلرائح ج و ج، اخلرائ ١٥٤قرب اإلسناد ص  ـ ٣٦
٢٧٢  



٢٩ 

  احلديث الثالثون
  السالم عليهاملهدي النداء السماوي عند ظهور 

  : السالم عليهيل الرضا عن احلسن بن حمبوب الزراء قال : قال 
   و بطانـة و صـيلم يـذهب فيهـا كـلّ وليجـة     إنه يا حسن سيكون فتنة صماء 

  السـماء  و ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي حيـزن لفقـده أهـل األرض   
  .مؤمنة متأسف متلهف حريان حزين لفقدهو كم من مؤمن

  شـبيه موسـى بـن    و شـبيهي و أمـي سـمي  و قال بايبو مث أطرق مث رفع رأسه
  قدس كـأين بـه آيـس مـا     عمران عليه جيوب النور ، تتوقد من شعاع ضياء ال

  كانوا ، قد نودوا نداء يسمعه من البعد ، كمـا يسـمعه مـن بـالقرب يكـون      
  .عذاباً على الكافرينو رمحة على املؤمنني

  ؟ ما ذلك النداءو أمي أنتو فقلت بأيب
  الثـاين أزفـت   و قال : ثالثة أصوات يف رجب ، أوهلا أال لعنة اهللا علـى الظـاملني  

  الثالث يرون بدناً بارزاً مـع قـرن الشـمس ينـادى أال     و نياآلزفة يا معشر املؤمن
   و إن اهللا قد بعث فالناً على هالك ظـاملني فعنـد ذلـك يـأيت املـؤمنني الفـرج      

  ٣٧ .يذهب غيظ قلومو يشفي اهللا صدورهم
  
  
  
  
  

__________________  
  ٢٢٧، اثبات الوصية ص  ١٨٠الغيبة للنعماين ص  ـ ٣٧



٣٠ 

  نالثالثوو احلديث احلادي
  حني الظهور السالم عليهعالمة املهدي 

  : مـا عالمـات القـائم     السـالم  عليـه عن أيب الصلت اهلروي قال قلت للرضا 
  ؟ منكم إذا خرج

  قال : عالمته أن يكون شيخ السـن ، شـاب املنظـر ، حـىت أن النـاظر إليـه       
   ان من عالماتـه أن ال حيـرم مبحـروم األيـام    و ليحسبه ابن اربعني سنة أو دوا ،

  ٣٨ .الليايل حىت يأتيه اجلهو

  الثالثونو احلديث الثاين
  خراسان و الفرج عند حترك رايات مصر

  وعن الفضل بن شاذان عن علي بن اسباط عن احلسن بـن جهـم قـال : سـأل     
  ؟ احلسن الرضا عن الفرج رجل أبا

  فقال : تريد االكثار أو أمجل لك
  .فقال : أريد أن تكمله يل

  ٣٩ .رايات كنده خبراسانو يات قيس مبصر ،فقال : إذا حتركت را
  
  
  
  

__________________  
  ، منتخـب   ١١٧٠، ص  ٣اجلـرائح ج  و ج، اخلـرائ  ٤٣٥، أعالم الـورى ص   ٦٥٢/  ٢كمال الدين  ـ ٣٨

  ٣٨األنوار املضيئة ص 
  ٧٢٨، ص  ٣اثبات اهلداة ج  ـ ٣٩



٣١ 

  الثالثونو احلديث الثالث
  السالم عليهالقائم  اجتماع الشيعة من مجيع البلدان عند

  عـن قولـه تعـاىل :     السـالم  عليـه عن موىل أليب احلسن قال : سألت أبااحلسن 
  .أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعاً

  ٤٠ .اهللا أن لو قد قام قائمنا جيمع اهللا إليه شيعتنا من مجيع البلدانو ذلكو قال :
  املـراد بـه   أن  السـالم  علـيهم روي يف أخبار أهـل البيـت   و قال الطربسي :

  ٤١ .السالم عليهأصحاب املهدي يف آخر الزمان ، قال الرضا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، اثبـات   ٢٠١، ص  ١، تفسري الصايف ج  ٢٣١، ص  ١، جممع البيان ج  ٦٦، ص  ١تفسري العياشي ج  ـ  ٤٠

  ٥٢٤، ص  ٣اهلداة ج 
  ٢٣١، ص  ١جممع البيان ج  ـ ٤١



٣٢ 

  ثالثونالو احلديث الرابع
  السالم عليهقوة اإلمام املهدي 

  ؟ عن الريان بن الصلت قال قلت للرضا أنت صاحب االمر
  لكني لست بالذي املؤهـا عـدالً كمـا ملئـت     و فقال : أنا صاحب هذا األمر

  ان القـائم هـو   و كيف أكون ذلك على ما تـرى مـن ضـعف بـدين    . وجوراً
  ، قويـاً يف بدنـه حـىت لـو     منظر الشـبان  و الذي إذا خرج كان يف سن الشيوخ

  لـو صـاح بـني    و قد مد يده إىل أعظم شجرة علـى وجـه األرض لقلعهـا ،   
  خـامت سـليمان عليهمـا    و اجلبال لتدكدكت صخورها ، يكون معه عصا موسى

  السالم ، ذاك الرابع من ولدي ، يغيبه اهللا يف ستره ما شاء مث يظهـره فـيمأل بـه    
  ٤٢ .ظلماًو عدالً كما ملئت جوراًو األرض قسطاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، ٤٠٧، أعالم الورى ص  ٣٧٦، ص  ٢كمال الدين ج  ـ ٤٢

  ، ٢٢٩، ص  ٢، الصراط املستقيم ج  ٣١٤، ص  ٣كشف الغمة ج 
  ٤٧٨، ص  ٣اثبات اهلداة ج 



٣٣ 

  الثالثونو احلديث اخلامس
  مأكلهو يف ملبسه السالم عليهسرية اإلمام املهدي 

  السالم عليهد قال : ذكر القائم عند أيب احلسن الرضا عن معمر بن خال
فقال : أنتم اليوم أرخى باالً منكم يومئذ  

  ؟ كيفو قالوا :
  النـوم علـى   و العـرق و ، مل يكـن إالّ العلـق   السالم عليهقال : لو خرج قائمنا 

  ٤٣ .ما طعامه إالّ اجلشبو إالّ الغليظ السالم عليهما لباس القائم و السروج
  العـرق بالتحريـك الـذي    و ٤٤جممع البحرين العلق هـو الـدم الغلـيظ     قال يف

  ٤٦ .اجلشب من الطعام الغليظ ٤٥يرشح من البدن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٣٨٥، ص  ٥٢ج حبار األنوار  ، ٥٤٣، ص  ٣، اثبات اهلداة ج  ٢٨٥الغيبة للنعماين ص  ـ ٤٣
  ٤٠٧جممع البحرين ص  ـ ٤٤
  نفس املصدر ـ ٤٥
  ١٠٢نفس املصدر ص  ـ ٤٦



٣٤ 

  

  الثالثونو احلديث السادس
  رجعة النيب يف دولة املهدي 

  عن احلسن بن شـاذان الواسـطي قـال كتبـت إىل أيب احلسـن الرضـا عليـه        
  كانـت عصـابة مـن العثمانيـة     و محلهم علـي و السالم أشكو جفاء أهل واسط

  تؤذيين فوقع خبطه :
  ثاق اوليائنا علـى الصـرب يف دولـة الباطـل فاصـرب      تعاىل أخذ ميو أن اهللا تبارك

  حلكم ربك ، فلو قد قام سيد اخللق فقالوا يا ويلنا من بعثنـا مـن مرقـدنا هـذا     
  ٤٧ .صدق املرسلونو ما وعد الرمحن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، ٤٩١/  ٢، تأويل اآليات  ٢٤٧/  ٨الكايف  ـ ٤٧

  ٨٩/  ٥٣، حبار  ١٢ / ٤، الربهان  ٢٩٥ايقاظ اهلجعة 



٣٥ 

  الثالثونو احلديث السابع
  السالم عليهصالة عيسى خلف اإلمام املهدي 

  عنـده علـي بـن    و عن احلسن بن اجلهم قال : حضرت جملـس املـأمون يومـاً   
  أهـل الكـالم مـن الفـرق     و قد اجتمـع الفقهـاء ،  و السالم عليهموسى الرضا 

  .املختلفة
  ؟ فقال املأمون : فما تقول يف الرجعة

  نطـق بـه   و : إا حلـق قـد كانـت األمـم السـالفة      السالم عليهفقال الرضا 
  : يكون يف هـذه األمـة كـل مـا      وآله عليه اهللا صلىقد قال رسول اهللا و القرآن

  .القذة بالقذّةو النعل بالنعلو كان يف األمم السالفة هذا
  إذا خرج املهدي من ولـدي نـزل عيسـى بـن مـرمي عليـه        السالم عليهقال 
  سـيعود  و : إن اإلسـالم بـدأ غريبـاً    السـالم  عليهقال و سالم فصلى خلفه ،ال

  .غريباً فطوىب للغرباء
  ؟ قيل يا رسول اهللا مث يكون ماذا
  ٤٨ .قال : مث يرجع احلق إىل أهله

  وردت ذا املضـمون روايـات بأسـانيد خمتلفـة مـذكورة يف الكتـب       و أقول
  ص  ١املسـتدرك للحـاكم ج   و ٢٦١ص  ٧احلديثية منها يف جممـع الزوائـد ج   

  .أما القذة فهي ريش السهمو ١٢٩
  
  

__________________  
   ، ٣٠١/  ٣، حليـة األبـرار    ١٠٧، اإليقـاظ مـن اهلجمـة ص     ٢٠٠، ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  ـ ٤٨

  ١٣٥/  ٢٥حبار األنوار 



٣٦ 

  احلديث الثامن الثالثون
  السالم عليهاملهدي اخلضر من أصحاب اإلمام 

  بن علي بن فضال قال مسعت أبا احلسـن علـي بـن موسـى الرضـا      عن احلسن 
  : يقول السالم عليهما

  ميـوت حـىت يـنفخ يف     من ماء احلياة فهو حـي ال  شرب السالم عليهاخلضر إن 
  إنـه ليحضـر مـا    و ال نرى شخصـه ، و إنه ليأتينا فيسلم فنسمع صوتهو الصور

  وسـم كـل سـنة ،    إنـه ليحضـر امل  و ذكر ، فمن ذكره منكم فليسلّم عليـه ، 
  سـيونس اهللا  و يقف بعرفة فيـؤمن علـى دعـاء املـؤمنني    و فيقضي مجيع املناسك

  ٤٩ .يصل به وحدتهو به وحشة قائمنا يف غيبته

  الثالثونو احلديث التاسع
  املهدي املالئكة تنصر اإلمام 

  يـوم مـن    يف أول السـالم  عليـه على الرضـا  عن الريان بن شبيب قال دخلت 
  رم فقال :احمل
  لقد نزل إىل األرض من املالئكة أربعـة آالف لنصـره فلـم يـؤذن هلـم فهـم       و

   و مـن أنصـاره   فيكونـون  السـالم  عليهالقائم عند قربه شعث غري إىل أن يقوم 
  ٥٠ .شعارهم يالثارات احلسني

  
  

__________________  
  ٤٨٠، ص  ٣اهلداة ج  ، اثبات ١٥٢، ص  ٥٢، حبار األنوار ج  ٣٩٠، ص  ٢كمال الدين ج  ـ ٤٩
  ، ٢٣٣/  ١، عيون أخبار الرضا  ١١٢أمايل الصدوق ص  ـ ٥٠



٣٧ 

  احلديث األربعون
  السالم عليهالتطورات يف عصر اإلمام املهدي 

  : السالم عليهعن حممد بن فضيل عن أيب احلسن الرضا 
  اجللـوس معهـم يف   و إذا قام القائم يأمر اهللا املالئكـة بالسـالم علـى املـؤمنني    

  لسهم ، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القـائم مـن بعـض املالئكـة أن حيملـه      جما
  مـن املـؤمنني مـن    و فيحمله امللك حىت يأيت القائم ، فيقضي حاجته مث يـرده ، 

  منهم مـن ميشـي مـع املالئكـة     و منهم من يطري مع املالئكةو يسري يف السحاب
  .يهمنهم من يتحاكم املالئكة إلو منهم يسبق املالئكةو مشياً
  منهم من يصـيره القـائم قاضـياً بـني مائـة      و املؤمن أكرم على اهللا من املالئكةو

  ٥١ .ألف من املالئكة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، ٤٥٦/  ٣اثبات اهلداة 

  ٢٨٥/  ٤٤البحار 
  ٥٧٣، ص  ٣، اثبات اهلداة ج  ٢٤١دالئل األمامة ص  ـ ٥١
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