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(صلى . وأنّ إمسه إسم النيب (عليه السالم)يف اإلمام املهدي (صلى اهللا عليه وآله وسلم)تواتر احلديث عن الرسول األعظم

 . ، ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ، وكنيته كنيته اهللا عليه وآله وسلم)

، أو  ، وبتواتر يقطع بصحتها فال يكاد خيلو منها كتاب يف احلديث وهذه األحاديث بكثرة ال ميكن حصرها
 . أمكن منها لكانت موسوعة كربى يف احلديثمعجم يف التراجم والسري ولو تصدينا جلمع ما 

خيتلف كلّ واحد عن اآلخر (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ومتشياً مع هذا املختصر سجلنا منها مخسني حديثاً من أحاديثه
 . لفظاً ومعىن أخذناها من مخسني كتاباً وقد حذفنا سند هذه األحاديث مكتفني بذكر املصدر

(صلى اهللا عليه وآله ، وأنّ الرسول األعظم (عليه السالم)نما يدلّ على تواتر حديث املهديوهذا إن دلَّ على شيء فإ

 : . وإليك اآلن ، ومنتدى وجممع كان يبشر االُمة اإلسالمية بظهوره يف كلّ ناد وحمفل وسلم)

 من أهل بيتي لن تنقضي األيام والليالي حتّى يبعث اهللا رجالً«:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۱
 . )١(»يواطىء إسمه إسمي يملؤها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً

لو لم يبق من الدنيا إالّ «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ أخرج أمحد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عنه ۲
 . )٢(»ؤها عدالً كما ملئت جوراًيوم لبعث اهللا فيه رجالً من أهل بيتي يمل

أبشّركم بالمهدي يبعث في اُمتي على «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ عن املعلّى بن زياد عن العالء قال ۳
، يرضى عنه ساكن  عدالً كما ملئت جوراً وظلماًاختالف من الناس وزالزل فيمأل األرض قسطاً و

 . ». يقسم المال صحاحاً السماء وساكن األرض

 : وما صحاحاً؟ فقال رجل

غىن ويسعهم عدله حتى يأمر منادياً  (صلى اهللا عليه وآله وسلم); وميأل اهللا قلوب اُمة حممد بالسوية بني الناس: « قال
 : من له يف املال حاجة؟ فيقولفينادي 

 . : أنا فما يقوم من الناس إالّ رجل فيقول

 . : إنّ املهدي يأمرك أن تعطيين ماالً : إئت السدان ـ يعين اخلازن ـ فقل له فيقول

 : . حتى إذا جعله يف حجره وأبرزه ندم فيقول : أحث فيقول له

 . هم. أو عجز عني ما وسع كنت أجشع اُمة حممد نفساً

 . : فريده فال يقبل منه قال

                                                           
 . ٣٧٣:  )  اإلرشاد للشيخ املفيد١(
 . ١٣٤:   )  إسعاف الراغبني امش نور األبصار٢(

 .  ٨٥:   البيان يف أخبار صاحب الزمان



، مثّ ال خري يف العيش  . فيكون كذلك سبع سنني أو مثان سنني أو تسع سنني : إنا ال نأخذ شيئاً أعطيناه فيقول
 )٣(. »: ال خري يف احلياة بعده ، أو قال بعده

واحلسني على فخذه وهو يقبل عينيه (صلى اهللا عليه وآله وسلم): دخلت على النيب مدي قالـ عن سلمان احمل ۴

، إنّك حجة ابن حجة أبو  ، إنّك إمام ابن إمام أبو أئمة إنّك سيد ابن سيد أبو سادة«:  ويلثم فاه ويقول
 . )٤(»حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم

 يخرج في آخر الزمان رجل من«:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۵

 . )٥(»، فذلك هو المهدي ولدي إسمه كإسمي وكنيته ككنيتي يمأل األرض عدالً كما ملئت جوراً

ال تذهب األيام والليالي حتّى يملك رجل من أهل بيتي يمأل «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۶
 . )٦(»األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

 . )٧(»المهدي من ولدك«:  (عليها السالم)لفاطمة (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۷

 . )٨(»المهدي منّا أهل البيت يصلحه اهللا في ليلة«:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۸

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا ـ عن أيب هريرة قال ۹
 . )٩(»وإمامكم منكم

والذي بعثين باحلق : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال النيب قال (عليهم السالم)ـ عن أيب احلسن الرضا عن آبائه ۱۰
ك حاجة ويش (عليه السالم)بشرياً ليغينب القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما هللا يف آل حممد

، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه وال جيعل للشيطان إليه سبيالً بشكّه فيزيله عن ملّيت وخيرجه من  آخرون يف والدته
 . )١٠(»، وإنّ اهللا عز وجلّ جعل الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون ، فقد أخرج أبويكم من اجلنة من قبل ديين

، فإذا  خيرج من صلب هذا فىت ميأل األرض قسطاً وعدالً: « بيد علي فقال اهللا عليه وآله وسلم)(صلى ـ أخذ ۱۱
 . )١١(»رأيتم ذلك فعليكم بالفىت التميمي فإنه يقبل من قبل املشرق وهو صاحب راية املهدي

ال تذهب الدنيا حتى ميلك العرب : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا ـ عن ذر بن عبداهللا قال ۱۲
 . )١٢(»رجل من أهل بييت يواطئ إمسه إمسي

                                                           
 .٦١٠/  ٧; جممع الزوائد: ٣٧، ص ٣)  مسند امحد بن حنبل، ج ٣(
 . ١٤٦/  ١:   )  مقتل احلسني للخوارزمي٤(
 . ٢٠٤:   ; تذكرة اخلواص١٤/  ١)  عقيدة اهل السنة و األثر:  ٥(
: التذهب االيام و اللياىل حىت ميلك رجل من اهل بيىت ... فيمأل األرض ٤٨٨/  ٤. ىف مستدرك احلاكم:  ١٠١:   )  املالحم والفنت البن طاووس٦(

 ماً و جوراً.قسطاً و عدالً كما ملئت ظل
 . ٣٢١:  . انظر كشف الغمة ; احلديث الرابع من أربعني احلافظ أيب نعيم٤/  ١; عقدالدرر ىف اخبار املنتظر: ١٣٦/  ١)  ذخائر العقىب: ٧(
 .  ٢٥٦/  ١:   ; إكمال الدين٧٤/  ٢; مسند امحد : ٤٨٤/  ٧)  الدراملنثور: ٨(
 .١٠١/  ٤; تفسري قرطىب: ١٧٨/  ٢)  صحيح البخاري: ٩(
 . ٧٠٢:   ٢)  سفينة البحار ١٠(
 . ألمحد شهاب الدين بن حجر اهليتمي ٢٧: ص  )  الفتاوى احلديثية١١(
 .  ١٥٥: ص ; نور األبصار للشبلنجي٥٠٥/  ٤)  سنن ترمذى: ١٢(



حنن بنو عبد املطّلب : « هللا عليه وآله وسلم)(صلى ااهللا : قال رسول قال (رضي اهللا عنه)ـ عن أنس بن مالك ۱۳
 سادات أهل اجلنة

وجعفر بن أيب طالب واحلسن واحلسني واملهدي ١٣(»أنا ومحزة وعلي( . 

األئمة بعدي إثنا عشر : « يقول (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا رسول: مسعت  ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۱۴
 . )١٤(»تسعة من صلب احلسني واملهدي منهم

منا خري : « لفاطمة رضي اهللا عنها (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا : قال رسول ـ عن أيب أيوب األنصاري قال ۱۵
ا األنبياء وهو أبوكومن ، محزة خري األوصياء وهو بعلك أبيك ا خري الشهداء وهو عما من له جناحان  ، ومنومن ،

، ومنا سبطا هذه االُمة سيدا شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني  يطري ما يف اجلنة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك جعفر
ومها إبناك ا املهدي وهو من ولدك١٥(»، ومن( . 

اهللا عز وجلّ وقد كمل إميانه وحسن  . من أحب أن يلقى . . : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ من حديث له ۱۶
 . )١٦(»إسالمه فليتولّ إبنه صاحب الزمان املهدي

طوىب ملن أدرك قائم أهل بييت وهو مقتد به قبل قيامه يتولّى وليه ويتربأ من : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)الـ ق ۱۷
 . )١٧(»، ويتولّى األئمة اهلادية من قبله اُولئك رفقائي وذو ودي وموديت عدوه

المهدي طاووس أهل «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا : قال رسول ـ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ۱۸
 . )١٨(»الجنّة

من سلطام مل يسمع بالء أشد منه حتى يرتل باُميت يف آخر الزمان بالٌء : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۱۹
، فيبعث اهللا عز  تضيق عليهم األرض الرحبة وحتى متأل األرض جوراً وظلماً ال جيد املؤمن ملجأً يلتجي إليه من الظلم

، يرضى عنه ساكن السماء وساكن  وجلّ رجالً من عتريت فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً
، يعيش  ، وال السماء من قطرها شيئاً إالّ صبه اهللا عليهم مدراراً خر األرض من بذرها شيئاً إالّ أخرجتهاألرض ال تد

 . )١٩(»فيهم سبع سنني أو مثان أو تسع تتمنى األحياء األموات مما صنع اهللا عز وجلّ بأهل األرض من خريه

متأل األرض ظلماً وجوراً مثّ خيرج رجل من عتريت ميلك سبعاً أو تسعاً : « عليه وآله وسلم) (صلى اهللاـ قال ۲۰
 . )٢٠(»فيمأل األرض قسطاً وعدالً

إذ أقبل فتية من بين هاشم فلما رآهم (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا بيتما حنن عند رسول: « ـ عن عبداهللا قال ۲۱
ر لونه(صلى اهللا عليه وآله وسلم)النيبقال اغرورقت عيناه وتغي ، : 

                                                           
 . ١٥: ص ; ذخائر العقىب للعالّمة احلافظ حمب الدين أمحد بن عبداهللا الطربي٦٧١/  ٢)  الصواعق: ١٣(
 .٣٤)  كفاية األثر: ١٤(
 . ١٩١:   للطف اهللا الصايف)  منتخب األثر ١٥(
 . ٣٢٧/  ١:  . اُنظر إلزام الناصب )  أربعني احلافظ حممد بن أيب الفوارس١٦(
 .  ٢٩٠:   )  الغيبة للشيخ الطوسي١٧(
 . ; كتاب الفردوس البن شريويه باب األلف والالّم١١٧/  ٣)  احلاوى للفتاوى: ١٨(
 . ٤٦٥/  ٤:  )  املستدرك على الصحيحني١٩(
 .  ٢٨/  ٣:  )  مسند أمحد٢٠(



 : ما نزال نرى يف وجهك شيئاً نكرهه؟ فقلت

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا وإنّ أهل بييت سيلقون بعدي بالًء : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)فقال
عهم رايات سود فيسألون اخلري فال يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون وتشريداً وتطريداً حتى يأيت قوم من املشرق م

ما سألوا فال يقبلونه حتى يدفعوها إىل رجل من أهل بييت فيملؤها قسطاً كما ملؤوها جوراً فمن أدرك ذلك الزمان 
 . )٢١(»فليأم ولو حبواً على الثلج

(صلى اهللا عليه وآله من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبا أُنزل على حممد: « وآله وسلم)(صلى اهللا عليه ـ قال ۲۲

 . )٢٢(»ومن أنكر خروج الدجال كفروسلم)

(صلى اهللا ذات يوم بالبقيع فأتاه علي فسلّم عليه فقال له رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ بينا رسول اهللا ۲۳

 (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا ، مثّ جاء جعفر بن أيب طالب فسأل عن رسول : إجلس فأجلسه عن ميينه عليه وآله وسلم)
، فأتاه فسلّم  : هو بالبقيع ه فقيل، مثّ جاء العباس فسأل عن ، فأتاه فسلّم عليه فأجلسه عن يساره : هو بالبقيع فقيل له

 : فقال (عليه السالم)إىل علي (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا ، مثّ التفت رسول عليه وأجلسه أمامه

 أَال أُبشرك؟ أال أخربك يا علي؟«

ن ميأل : كان جربئيل عندي آنفاً وأخربين أنّ القائم الذي خيرج يف آخر الزما ، فقال : بلى يارسول اهللا قال
 »األرض عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً من ذريتك من ولد احلسني

قطّ من اهللا إالّ على يديك: « فقال علي ٢٣(إخل» يا رسول اهللا ما أصابنا خري( . 

 عليه وآله (صلى اهللا: قال رسول اهللا ـ عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنهما قال ۲۴

; تكون له غيبة وحرية تضلّ فيها  ; أشبه الناس يب خلقاً وخلُقاً املهدي من ولدي إمسه إمسي وكنيته كنييت: « وسلم)
 ، مثّ االُمم

 . )٢٤(»يقبل كالشهاب الثاقب ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً

املهدي من ولدي وجهه : « قال (صلى اهللا عليه وآله وسلم)عن النيب (رضي اهللا عنه)مانـ عن حذيفة بن الي ۲۵
كالقمر الدري واللّون منه لون عريب واجلسم جسم إسرائيلي ميأل األرض عدالً كما ملئت جوراً يرضى خبالفته أهل 

 . )٢٥(»السماوات واألرض والطري يف اجلو ميلك عشر سنني

أخربين جربئيل أنهم يظلمون بعدي وأنّ ذلك الظلم يبقى حتى إذا قام : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۲۶
قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت االُمة على حمبتهم وكان الشاىنء هلم قليالً والكاره هلم ذليالً وكثر املادح هلم وذلك 

، فعند ذلك يظهر القائم املهدي من ولدي بقوم يظهر اهللا احلق  اليأس من الفرج، و ، وضعف العباد حني تغير البالد

                                                           
 . ٢٦٩/  ٢:  )  سنن ابن ماجة٢١(
 . ٣٥١/  ٣/ ق ٤. اُنظر أعيان الشيعة:   )  فرائد السمطني للشافعي٢٢(
 . ١٨:  ١٣)  البحار ٢٣(
 .  ٤٩٣:  )  ينابيع املودة٢٤(
 . ٢٧٦:  )  الفصول املهمة٢٥(



، وقضاءه ال  : معاشر الناس أبشروا بالفرج فإنّ وعد اهللا حق ال خيلف م وخيمد الباطل بأسيافهم ـ إىل أن قال ـ
 . )٢٦(»، وإنّ فتح اهللا قريب يرد وهو احلكيم اخلبري

إذا نادى مناد من السماء أنّ احلق يف آل حممد فعند ذلك خيرج : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۲۷
 . )٢٧(»املهدي

 . )٢٨(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال ـ عن أُم سلمة ۲۸

ويح هذه االُمة من ملوك جبابرة : « يقول (صلى اهللا عليه وآله وسلم): مسعت رسول اهللا ـ عن حذيفة قال ۲۹
، فإذا أراد اهللا  ; فاملؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه كيف يقتلون وخييفون املطيعني إالّ من أظهر طاعتهم

 . يعيد اإلسالم عزيزاً قصم كلّ جبار عنيد وهو القادر على ما يشاء أن يصلح اُمة بعد فسادها عز وجلّ أن

: يا حذيفة لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتى ميلك رجلٌ  مثّ قال عليه الصالة والسالم
 . )٢٩(»خيلف اهللا وعده وهو سريع احلساب، ال  ، ويظهر اإلسالم من أهل بييت جتري املالحم على يديه

۳۰ موا : « قال (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ عن أيب سعيد اخلدري عن النيبيت يف زمن املهدي نعمة مل يتنعفتنعم اُم
 . )٣٠(»اً وال تدع األرض شيئاً من نباا إالّ أخرجتهاهللا السماء عليهم مدرار مثلها قطّ يرسل

معاشر الناس قولوا ما يرضى اهللا به عنكم من القول فإن تكفروا أنتم ومن : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۳۱
، وهو  ، وطينته من طينيت ن روحييف األرض مجيعاً فلن يضر اهللا شيئاً ـ إىل أن يقول ـ إنّ علياً مني وروحه م
، وإنّ منه إمامي اُميت وسيدي شباب  أخي وأنا أخوه وهو زوج ابنيت فاطمة سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين

أهل اجلنة احلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني تاسعهم قائم اُميت ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً 
 . )٣١(»وظلماً

كأنما يقطر من شعره  (عليه السالم)يلتفت املهدي وقد نزل عيسى بن مرمي: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۳۲
، فيصلّي خلف رجل من  : إنما اُقيمت الصالة لك (عليه السالم). فيقول عيسى : تقدم فصلِّ بالناس املاء فيقول املهدي

 . )٣٢(»ولدي

۳۳  (عليه السالم)ـ عن علي هر إالّ يوم واحد لبعث «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)عن النيبلو لم يبق من الد
 . )٣٣(»اهللا فيه رجالً من أهل بيتي يملؤها عدالً كما ملئت جوراً

إنّ خلفائي : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا ـ عن سعيد بن جبري عن عبداهللا بن العباس قال ۳۴
:  : يارسول اهللا من أخوك؟ قال قيل،  وأوصيائي وحجج اهللا على اخللق بعدي اإلثنا عشر أوهلم أخي وآخرهم ولدي

                                                           
 . ١٦: ص )  املهدي للصدر٢٦(
 .  ٩٥:   . اُنظر املهدي للصدر ، الباب السابع )  عقد الدرر٢٧(
 .   ٨٠/  ٢:   )  مطالب السؤول٢٨(
 . ٣٦٢/  ٣/ ق  ٤; أعيان الشيعة : ١٥/  ١)  عقدالدرر ىف اخبار املنتظر: ٢٩(
 . ٣٢٣:   )  كشف الغمة٣٠(
 .  ١٤٥/  ١:   ; الشيعة والرجعة٣٣/  ١)  عقدالدرر ىف اخبار املنتظر: ٣١(
 . ٩٨:  )  الصواعق احملرقة٣٢(
 .٨:  ، نقل من امحد، ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه; اإلمام املنتظر١٢٧/  ١٠األزهر:  )  فتاوى٣٣(



، والذي  : املهدي الذي ميلؤها قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً : فمن ولدك؟ قال ، قيل علي بن أيب طالب
بعثين باحلق بشرياً ونذيراً لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتى خيرج فيه ولدي املهدي فيرتل 

 . )٣٤(»وح اهللا عيسى بن مرمي فيصلِّي خلفه وتشرق األرض بنور ربها ويبلغ سلطانه املشرق واملغربر

يكون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل املدينة هارباً إىل : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۳۵
كاره فيبايعونه بني الركن واملقام ويبعث إليه بعثٌ من أهل الشام مكّة فيأتيه ناس من أهل مكّة فيخرجونه وهو 

فيخسف م بالبيداء بني مكّة واملدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بني الركن 
 . واملقام

كلب واخليبة ملن مل يشهد مثّ ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث 
، فيلبث سبع سنني  ، ويعمل يف الناس بسنة نبيهم ويلقي اإلسالم جبرانه يف األرض ، فيقسم املال صحاحاً غنيمة كلب

 . )٣٥(»مثّ يتوفّى ويصلِّي عليه املسلمون

منّا الذي يصلّي عيسى بن مريم معه «:  ه وآله وسلم)(صلى اهللا عليـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۳۶
 . )٣٦(»]خلفه[

الرايات السود قد جاءت من قبل إذا رأيتم «:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا ـ عن ثوبان ۳۷
 . )٣٧(»خراسان فأتوها فإن فيها خليفة اهللا المهدي

رجالً  لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۳۸
 : من أي ولدك يارسول اهللا؟ ، فقال سلمان من ولدي إمسه إمسي

 : من ولدي هذا وضرب بيده على قال

 . )٣٨(»منكب احلسني

: دخل احلارث بن أيب ربيعة وعبداهللا بن صفوان وأنا معهما على اُم سلمة اُم  ـ قال عبداهللا بن القبيطة ۳۹
 . املؤمنني فسأالها عن اجليش الذي خيسف به وكان ذلك يف أيام ابن الزبري

يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا فقالت
 : يارسول اهللا فكيف مبن كان كارهاً؟ ، فقلت األرض خسف م

 . )٣٩(»يبعث يوم القيامة على نيته: خيسف به معهم ولكنه  قال

 . )٤٠(»يف آخر اُميت خليفة حيثي املال حثياً ال يعده عداً: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ويف الصحيح عنه

                                                           
 . ٦٩٣:  )  غاية املرام٣٤(
 . ١٥٢/  ٤:   . كتاب املهدي )  صحيح أيب داود٣٥(
 . ٧٠٤:  ، اُنظر غاية املرام  )  كتاب الفنت للحافظ أيب عبداهللا نعيم بن محاد٣٦(
 .١٢٣:  ; مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي القسم الثاين٢٢٧/  ٥)  مسند امحد: ٣٧(
 . ٥٠٥/  ٥:  )  االس السنية٣٨(
 . أخرجه بطرق كثرية وألفاظ متقاربة ٥/  ١٨:   )  صحيح مسلم٣٩(
 . ، أخرجه بطرق كثرية وألفاظ متقاربة  ٣٩/  ١٨:   )  صحيح مسلم٤٠(



:  يف مرضه وبكت وقالت (صلى اهللا عليه وآله وسلم): دخلت فاطمة على أبيها ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۴۰
يا فاطمة إنّ اهللا اطلع إىل أهل األرض إطالعة فاختار منهم أباك فبعثه : « ، فقال يا أبه أخشى الضيعة من بعدك

، وأكثرهم  وجك منه فزوجتك منه وهو أعظم املسلمني حلماً، مثّ اطلع ثانيةً فاختار منها بعلك فأمرين أن اُز رسوالً
 . ، وأقدمهم إسالماً علماً

; نبينا خري األنبياء  ، وال يدركها أحد من اآلخرين إنا أهل بيت اُعطينا سبع خصال مل يعطها أحد من األولني
وهو أبوك نا خري األوصياء وهو بعلكمحزة ، وشهيدنا خري الشهداء وهو ، ووصي أبيك ن له جناحان  عما مومن ،

 . )٤١(»، ومنا مهدي هذه االُمة ، ومنا سبطا هذه االُمة ومها إبناك يطري ما يف اجلنة حيث يشاء وهو جعفر

 . )٤٢(»لك املهدي سبعاً أو عشراً أسعد الناس به أهل الكوفةمي: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۴۱

عالمة خروج املهدي إذا خسف جبيش يف البيداء فهو عالمة خروج : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۴۲
 . )٤٣(»املهدي

ليبعثن : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم): قال رسول اهللا ـ عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال ۴۳
 . )٤٤(»جلبهة ميأل األرض قسطاً وعدالً ويفيض املال فيضاًاهللا تعاىل من عتريت رجالً أفرق الثنايا أجلى ا

(صلى اهللا : دخلت على رسول اهللا قال (عليه السالم)عن آبائه عن احلسني (عليه السالم)ـ عن موسى بن جعفر ۴۴

مرحباً بك يا أبا عبداهللا يا زين : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ده أُيب بن كعب فقال رسول اهللاوعن عليه وآله وسلم)
 »السماوات واألرض

كيف يكون غريك زين السماوات واألرض يارسول اهللا؟ فقال اُيب : 

 عرش اهللا عز وجلّ احلسني يف السماء أكرب منه يف األرض فإنه مكتوب على ميني: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)فقال
: يرضى به كلّ مؤمن حيكم بالعدل ويأمر به وخيرج من امة حتى تظهر  ـ مثّ انتهى إىل ذكر املهدي من ولده قال

 . )٤٥(»الداليل والعالمات جيمع اهللا له من أقصى البالد عدد أهل بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجالً

: ملّا أنزل اهللا عز وجلّ على  : مسعت جابر بن عبداهللا األنصاري يقول بن يزيد اجلعفي قال ـ عن جابر ۴۵

 )٤٦()يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اَهللا وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي االَْمرِ منْكُم(:  (صلى اهللا عليه وآله وسلم)نبيه حممد

 : يارسول اهللا عرفنا اهللا ورسوله فمن أويل األمر الذين قرن اهللا طاعتهم بطاعتك؟ قلت

، مثّ  هم خلفائي يا جابر وأئمة املسلمني من بعدي أوهلم علي بن أيب طالب: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)فقال
مثّ حممد بن علي املعروف بالتوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني احلسن مثّ احلسني مثّ علي بن احلسني 

السالم مثّ الصادق جعفر بن حممد مثّ موسى بن جعفر مثّ علي بن موسى مثّ حممد بن علي مثّ علي بن حممد مثّ احلسن 
ن احلسن بن علي ذاك الذي يفتح اهللا تعاىل ذكره على بن علي مثّ مسيي وكنيي حجة اهللا يف أرضه وبقيته يف عباده اب

                                                           
 . ٤٩٠:  . اُنظر ينابيع املودة  )  فضائل الصحابة أليب املظفّر السمعاين٤١(
 .  ٤٩٢:  . اُنظر ينابيع املودة )  فضل الكوفة أليب عبداهللا حممد بن علي العلوي٤٢(
 .  ٤٥٩:  . اُنظر منتخب األثر  ; الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان٩٨/  ٣; احلاوي للفتاوي : ٣٣٤/  ١بن محاد:  )  الفنت ، نعيم٤٣(
 . ٩٦:  . اُنظر البيان يف أخبار صاحب الزمان ; العوايل أليب نعيم٤/  ١)  عقدالدرر: ٤٤(
 .  ٢٨٦:  )  اخلرايج واجلرايح٤٥(
 .   ٥٩، اآلية :  )  سورة النساء٤٦(



يديه مشارق األرض ومغارا ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ال يثبت فيها على القول بإمامته إالّ من امتحن 
 . )٤٧(»اهللا قلبه لإلميان

 . )٤٨(»كيف لك اُمة أنا يف أوهلا وعيسى يف آخرها واملهدي يف وسطها: « هللا عليه وآله وسلم)(صلى اـ قال ۴۶

ابشروا باملهدي فإنه يأيت يف آخر : « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)اهللا : قال رسول ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۴۷
 . )٤٩(»على شدة وزلزال يسع اهللا له األرض عدالً وقسطاًالزمان 

يا علي إني مزوجك فاطمة ابنيت سيدة نساء العاملني : « (عليه السالم)لعلي (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۴۸
ضرجون املقهورون يف األرض من بعدي ، والشهداء امل ، وكائن منكما سيدا شباب أهل اجلنة وأحبهن إيلّ بعدك

، آخرهم  ، عدم عدة أشهر السنة ، ومييت م الباطل ، وحييي م احلق اهللا م الظلم والنجباء الزهر الذين يطفي
 . )٥٠(»خلفه(عليهما السالم)يصلّي عيسى بن مرمي

،  ، ومن الليايل ليلة القدر إنّ اهللا عز وجلّ اختار من األيام يوم اجلمعة: « (صلى اهللا عليه وآله وسلم)ـ قال ۴۹
، واختار  ، واختار من علي احلسن واحلسني ، واختار مني علياً ، واختارين من الرسل ومن الشهور شهر رمضان

 . )٥١(»منهم تسعة تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهم

يف شكاته اليت  (صلى اهللا عليه وآله وسلم): دخلت على رسول اهللا ـ عن علي بن علي اهلاليل عن أبيه قال ۵۰
(صلى اهللا عليه وآله ، فرفع رسول اهللا : فبكت حتى ارتفع صوا ، قال قبض فيها فإذا فاطمة رضي اهللا عنها عند رأسه

 : طرفه إليها فقال وسلم)

 مة ما الذي يبكيك؟حبيبيت فاط

 . : أخشى الضيعة بعدك فقالت

، مثّ اطلع  يا حبيبيت أما علمت أنّ اهللا عز وجلّ اطلع إىل األرض إطالعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته: « فقال
هللا سبع ، يا فاطمة وحنن أهل بيت قد أعطانا ا إىل األرض إطالعة فاختار منها بعلك وأوحى إيلَّ أن أُنكحك إياه

، وأحب املخلوقني إىل  ، وأكرم النبيني على اهللا : أنا خامت النبيني ، وال تعطى أحداً بعدنا خصال مل تعد ألحد قبلنا
، وشهيدنا خري الشهداء وأحبهم إىل  اهللا وهو بعلك ، وأحبهم إىل . ووصيي خري األوصياء ، وأنا أبوك اهللا عزوجلّ

، ومنا من له جناحان أخضران يطري مع املالئكة يف اجلنة حيث  ، وعم بعلك عبد املطّلب ، وهو عمك محزة بن اهللا
، ومها سيدا شباب أهل  ، ومنا سبطا هذه االُمة ومها إبناك احلسن واحلسني ، وأخو بعلك يشاء وهو ابن عم أبيك

 . ، وأبومها والذي بعثين باحلق خري منهما اجلنة

،  ، وتظاهرت الفنت ، إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً عثين باحلق إنّ منهما مهدي هذه االُمةيا فاطمة والذي ب
، فيبعث اهللا عز وجلّ عند  ، وال صغري يوقّر كبرياً ، وأغار بعضهم على بعض فال كبري يرحم صغرياً وتقطّعت السبل

                                                           
 . ٢٣٨/  ٣:  ; الدمعة الساكبة٢٠٦/  ٤)  التفسري واملفسرون: ٤٧(
 . ٦٢/  ٢:   )  تاريخ ابن عساكر٤٨(
 .  ١٧١:   )  دالئل اإلمامة٤٩(
 . ٢٧:  )  الغيبة للنعماين٥٠(
 . ٢٠١:  )  إثبات الوصية للمسعودي٥١(



، وميأل الدنيا  بالدين آخر الزمان كما قمت به أول الزمان، يقوم  ، وقلوباً غلفاً ذلك منهما من يفتح حصون الضاللة
 . عدالً كما ملئت جوراً

، وزوجك اهللا زوجاً  ، وال تبكي فإنّ اهللا أرحم بك وأرأف عليك من ذلك ملكانك من قليب يا فاطمة ال حتزين
، وقد  ، وأبصرهم بالقضية بالسوية، وأعدهلم  ، وأرمحهم بالرعية ، وأكرمهم منصباً وهو أشرف أهل بيتك حسباً

 . )٥٢(»سألت ربي عز وجلّ أن تكوين أول من يلحقين من أهل بييت إخل

                                                           
 . ١٦٥/  ٩:  )  جممع الزوائد للهيثمي٥٢(


