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، وال غرو  ، فيندر أن تتصفّح ديواناً وهو خال من مدحهم (عليهم السالم)مأل الشعراء الدنيا مبدح أئمة أهل البيت
،  ، وأنهم أئمة احلق بني ظهراين املسلمني(صلى اهللا عليه وآله وسلم)ألنهم الثقل الذي خلّفه الرسول األعظميف ذلك 

، وينكر على  ، واإلنسان بطبعه يقف إىل جانب املظلوم ، وهم بعد هذا وذاك املظلومون املضطهدون وساسة اخللق
 . الظامل ظلمه وعتوه

، فقد أكثر الشعراء يف  ، وخامت األئمة واإلمام القائم باحلق ن العترة الطاهرةم (عليه السالم)واإلمام املهدي
، ولو أردنا استقصاء ذلك خلرجنا عما حنن بصدده ولكانت  ومألوا الكتب بقصائدهم وأراجيزهم(عليه السالم)مدحه

 . (عليه السالم)مهمتنا نشر دواوين لقدامى الشعراء ومتأخريهم يف مدحه

 يدينا ما يربو على ديوان لكبار الشعراء يف ردإنّ بني أ

، فتبارى هلا شعراء  (عليه السالم)قصيدة واحدة وردت من بغداد يف مطلع القرن الرابع عشر يف إنكار اإلمام املهدي
 . ، وكان نتاجهم بأمجعه يزيد على ديوان من غرر الشعر ونفيسه النجف األشرف وغريهم آنذاك يف ردها

، وما قيل فيه من قبل  من قبل أن يولد (عليه السالم)هذا املختصر نذكر بعض ما قيل يف اإلمام املهديومتشياً مع 
 . شعراء اجلمهور من غري الشيعة

 : (عليه السالم)ـ قال أمري املؤمنني ۱

 

 فلله دره من إمام مسيدع *** يذلّ جيوش املشركني بصارم

 نف املشركني الغواشمويظهر هذا الدين يف كلّ بقعة *** ويرغم أ

 فياويل أهل الشرك من سطوة الفنا *** ويا ويل كلّ الويل من كان لظامل

 ينقي بساط األرض من كلّ آفة *** ويرغم فيها كلّ أنف غاشم

 ويأمر مبعروف وينهى ملنكر *** ويطلع جنم احلق على يد قائم

 ئموينشر بسط العدل شرقاً ومغرباً *** وينصر دين اهللا رأس الدعا

)١(وما قلت هذا القول فخراً وإنما *** قد أخربين املختار من آل هاشم
 

 

 : (عليه السالم)ـ وله ۲

                                                           
 .  ٤٣٩:  )  ينابيع املودة١(



 سقى اهللا قائمنا صاحب الـ *** ـقيامة والناس يف داا

 هو املدرك الثار يل يا حسني *** بل لك فاصرب ألتعاا

 يقصر يف قتل أحزاالكلّ دم ألف ألف وما *** 

)٢(هنالك ال ينفع الظاملني *** قول بعذر وأعقاا
 

 

 : (عليه السالم)ـ وله ۳

 بين إذا ما جاشت الترك فانتظر *** والية مهدي يقوم ويعدل

 وذلّ ملوك األرض من آل هاشم *** وبويع منهم من يلذ ويهزل

 نده *** وال عنده جد وال هو يعقلصيب من الصبيان ال رأي ع

 فثم يقوم القائم احلق منكم *** وباحلق يأتيكم وباحلق يعمل

)٣(مسي نيب اهللا نفسي فداؤه *** فال ختذلوه يا بين وعجلوا
 

 

 : (عليه السالم)ـ قال اإلمام الصادق ۴

 

)٤(ر الدهر تظهرلكلّ اُناس دولة يرقبوا *** ودولتنا يف آخ
 

 

: ملّا  بن علي اخلزاعي قال ـ أخرج احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني عن أمحد بن زياد عن دعبل ۵
 : ، أوهلا (رضي اهللا عنه)أنشدت قصيديت ملوالي اإلمام علي الرضا

 

 مدارس آيات خلت من تالوة *** ومرتلُ وحي مقفر العرصات

ماً *** وأيديهم من فيئهم صفراتأرى فيئهم يف غريهم متقس 

 وقرب ببغداد لنفس زكية *** تضمنها الرمحان بالغرفات

 

 : ، فقال : بلى ياابن رسول اهللا : أفال أحلق هذين البيتني بقصيدتك؟ قلت قال يل الرضا

 

 وقرب بطوس يا هلا من مصيبة *** أحلّت على األحشاء بالزفرات

)٥(إىل احلشر حتى يبعث اهللا قائماً *** يفرج عنا اهلم والكربات
 

 

 : يا سيدي وأنت لك ولد؟ (عليه السالم)ـ سأل عيسى بن الفتح اإلمام احلسن العسكري ۶

 : (عليه السالم)مثّ أنشد،  ، وأما اآلن فال : واهللا سيكون يل ولد ميأل األرض قسطاً وعدالً (عليه السالم)فقال

 
                                                           

 .  ٤٣٨:  )  ينابيع املودة٢(
 .  ٣٣١:   )  منتخب األثر٣(
 . ٣٨/  ١٣:  )  البحار٤(
 .  ٤٥٤:  )  ينابيع املودة٥(



 لعلّك يوماً أن تراين كأنما *** بين حوايل األسود اللوابد

)٦(فإنّ متيماً قبل أن تلد احلصى *** أقام زماناً وهو يف الناس واحد
 

 

: ملّا أنشدت موالي الرضا هذه القصيدة  (رضي اهللا عنه): قال دعبل قال (رضي اهللا عنه)ـ عن أيب الصلت ۷
 : وانتهيت إىل قويل

 

 خروج إمام ال حمالة قائم *** يقوم على اسم اهللا والربكات

 مييز فينا كلّ حق وباطل *** وجيزي على النعماء والنقمات

 

، أتدري من  : يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك ذا البيت مثّ رفع رأسه وقال (عليه السالم)بكى الرضا
 . : ال أدري إالّ أني مسعت يا موالي خبروج إمام منكم ميأل األرض عدالً هذا اإلمام الذي تقول؟ قلت

بنه ، وبعد احلسن ا : يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابين وبعده علي ابنه وبعد علي ابنه احلسن (عليه السالم)فقال
، ولو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتى خيرج  احلجة القائم املنتظر يف غيبته املطاع يف ظهوره

 . )٧(قائمنا فيمأل األرض عدالً كما ملئت جوراً

، ومنها أمساء  عن اُمور كثرية فأجابه عنها يه وآله وسلم)(صلى اهللا علـ سأل نعثل اليهودي رسول اهللا ۸
 : ، وبعد أن أخربه بأمسائهم أنشأ (عليهم السالم)األئمة

 

 صلّى اإلله ذو العلى *** عليك يا خري البشر

 أنت النيب املصطفى *** واهلامشي املفتخر

 بك قد هدانا ربنا *** وفيك نرجو ما أمر

 أئمة إثين عشرومعشر مسيتهم *** 

 حباهم رب العلى *** مثّ اصطفاهم من كدر

 قد فاز من واالهم *** وخاب من عادى الزهر

 آخرهم يسقي الظما *** وهو اإلمام املنتظر

 عترتك األخيار يل *** والتابعني ما أمر

)٨(من كان عنهم معرضاً *** فسوف تصاله سقر
 

 

(عليهم د بن زيد ـ أخو الكميت بن زيد األسدي ـ على أيب جعفر حممد بن علي بن احلسنيـ وفد الور ۹

 : ومدحه بقصيدة مطلعها السالم)

 كم حزت فيك من احواز وإيفاع *** وأوقع الشوق يب قاعاً إىل قاع

                                                           
 . ٣٠٨/  ٣ق ٤:  ، أعيان الشيعة  ١٦٦/  ٣:   ، الدمعة الساكبة ٢٧٠:  )  الفصول املهمة٦(
 . ٤١/  ١٣:   ، البحار ٢٣٣:  )  الفصول املهمة٧(
 .  ٤٤٢:  )  ينابيع املودة٨(



 

 : إىل أن يقول

 

 مىت الوليد بسامرا إذا بنيت *** يبدو كمثل شهاب اللّيل طالّع

 حتى إذا قذفت أرض العراق به *** إىل احلجاز أناخوه جبعجاع

 وغاب سبتاً وسبتاً من والدته *** مع كلّ ذي جوب لألرض قطّاع

 ال يسأمون به اجلواب قد تبعوا *** أسباط هارون كيل الصاع بالصاع

 شبيه موسى وعيسى يف مغاما *** لو عاش عمريهما مل ينعه ناع

 ني إىل *** موسى بن عمران كانوا خري سراعتتمة النقباء املسرع

 أو كالعيون إىل يوم العصا انفجرت *** فانصاع منها إليه كلّ منصاع

 إني ألرجو له رؤيا فأدركه *** حتى أكون له من خري أتباع

 بذاك أنبأنا الراوون عن نفر *** منهم ذوي خشية هللا طواع

)٩(آباؤكم خري آباء وشراعروته عنكم رواة احلق ما شرعت *** 
 

 

 : وكان معاصراً له (عليه السالم)ـ سفيان بن مصعب العبدي ميدح اإلمام الصادق ۱۰

 

 وأنتم والة احلشر والنشر واجلزا *** وأنتم ليوم املفزع اهلول مفزع

 وأنتم على األعراف وهي كتائب *** من املسك بكم يتضوع

)١٠(ش إذا حيملونه *** ومن بعدهم يف األرض هادون أربعمثانية بالعر
 

 

 : ـ ميدحه بقصيدة منها (عليه السالم)ـ قال أبو هريرة ـ شاعر اإلمام الصادق ۱۱

)١١(جنوم هي اثنا عشرة كن سبقاً *** إىل اهللا يف علم من اهللا سابق
 

 

 : ـ(عليه السالم)وهب النوشجاين ـ معاصر لإلمام الرضاـ قال مصعب بن  ۱۲

 

 فإن تسأالين ما الذي أنا دائن *** به فالذي اُبديه مثل الذي أخفي

 أدين بأنّ اهللا ال شيء غريه *** قوي عميم بارئ اخللق من ضعف

 وأنّ رسول اهللا أفضل مرسل *** به بشر املاضون يف حمكم الصحف

 عشرة *** من اهللا وعد ليس يف ذاك من خلفوأنّ علياً بعده أحد 

 أئمتنا اهلادون بعد حممد *** هلم صفو ودي ما حييت هلم أصفي

)١٢(مثانية منهم مضوا لسبيلهم *** وأربعة يرجون للعدد املوف
 

                                                           
 . ٥٠:  )  مقتضب األثر٩(
 . ٥٢:  )  مقتضب األثر١٠(
 . ٥٥:  )  مقتضب األثر١١(



 

 : ـ قال السيد احلمريي ۱۳

 

 ومل يك فيما قاله باملكذّبوكذا روينا عن وصي حممد *** 

 بأنّ ويلّ األمر يفقد ال يرى *** سنني كفعل اخلائف املترقّب

 ويقسم أموال العقود كأنما *** تضمنه حتت الصفيح املنصب

 فيمكث حياً مثّ ينبع نبعة *** كنبعة دري من األرض يوهب

)١٣(له غيبةٌ البد أن سيغيبها *** فصلّى عليه اهللا من متغيب
 

 

 : ـ قال حيىي بن أعقب ۱۴

 

 أمسر اللّون مشرق الوجه بالنور *** مليح البها طرياً جنيا

 يظهر احلق والرباهني والعدل *** فتلقى إذا إماماً عليا

 وتطيع البالد من مشرق األرض *** إىل املغربني طوعاً جليا

 دل واألمان حفياوترى الذئب عنده الشاة ترعى *** ذاك بالع

)١٤(حيكم األربعني يف األرض ملكاً *** ويوىف وكلّ حي وفيا
 

 

ويذكر (عليه السالم)ـ يرثي الرضا (عليه السالم)ـ قال علي بن أيب عبداهللا اخلوايف ـ من أصحاب الرضا ۱۵
 : ، مطلعها األئمة من بعده

 

 *** ماذا حويت من اخلريات يا طوس يا أرض طوس سقاك اهللا رمحته

 

 : إىل أن يقول

 

 يف كلّ عصر لنا منكم إمام هدى *** فربعه آهل منكم ومأنوس

 أمست جنوم مساء الدين فلة *** وظلّ اسد الشرى قد ضمها اخليس

 غابت مثانية منكم وأربعة *** يرجى مطالعها ما حنت العيس

)١٥(حلق يف غريكم داج ومطموسحتى مىت يظهر احلق املنري بكم *** فا
 

 

 (عليه السالم)ـ ميدح أبا جعفر اجلواد (عليه السالم)ـ قال عبداهللا بن أيوب احلزييب ـ من أصحاب الرضا ۱۶
 : يقول فيها

                                                                                                                                                                                     
 . ٥٢:  )  مقتضب األثر١٢(
 . رسائل الشيخ املفيد  )١٣(
 .  ٤١٣:  )  ينابيع املودة١٤(
 . ٥١:  )  مقتضب األثر١٥(



 

 ياابن الثمانية األئمة غربوا *** وأبا الثالثة شرقوا تشريقا

 *** ١٦(جاء الكتاب بذلكم تصديقاإنّ املشارق واملغارب أنتم(
 

 

 : (عليه السالم)ـ قال حممد بن إمساعيل بن صاحل الصيمري يرثي أبا احلسن الثالث ويعزي ابنه أبا حممد ۱۷

 

 عشر جنوم أفلت يف فلكها *** ويطلع اهللا لنا أمثاهلا

 باحلسن اهلادي أيب حممد *** تدرك أشياع اهلدى آماهلا

 وبعده من يرجتى طلوعه *** يظلّ جواب الفال جزاهلا

 ذو الغيبتني الطول احلق اليت *** ال يقبل اهللا من استطاهلا

)١٧(يا حجج الرمحن إحدى عشرة *** آلت فثاين عشرها آماهلا
 

 

 : ـ شاعر آل حممد ـ قصيدة مطلعهاـ قال أبو الغوث أسلم بن مهوز الطهوي املنبجي  ۱۸

 

 وهلت إىل رؤياكُم وله الصادي *** يذاد عن الورد الروي بذواد

 

 : إىل أن يقول

 

 هم حجج اهللا اثنتا عشرة مىت *** عددت فثاين عشرهم خلف احلادي

١٨(مبيالده األنباء جاءت شهريةً *** فأعظم مبولود وأكرم مبيالد(
 

 

 : (عليه السالم)ـ قال القاسم بن يوسف الكاتب يرثي اإلمام احلسن ۱۹

 إني ألرجو أن تناهلم *** مني يد تشفي جوى الصدر

 بالقائم املهدي إن عاجال *** أو آجالً إن مد يف العمرِ

)١٩(أو ينقضي من دونه أجلي *** فاهللا أوىل فيه بالعذر
 

 

، وفيها هدد الدولة العباسية  ل ابن الرومي يف قصيدته اجليمية اليت رثى ا حيىي بن عمر العلويـ قا ۲۰
 : ، يقول فيها باالنقراض على يد الدولة العلوية اليت سيقوم ا اإلمام املنتظر روحي فداه

 

 غررمت ألن صدقتم أنّ حالة *** تدوم لكم والدهر لونان أخرج

 الغيب ثائراً *** سيسمو لكم والصبح يف الليل موجل لعلّ هلم يف منطوى

                                                           
 . ٥٤:  )  مقتضب األثر١٦(
 . ٥٥:  )  مقتضب األثر١٧(
 . ٥٣:  )  مقتضب األثر١٨(
 . ٦٥: ص )  املصلح املنتظر١٩(



 جبيش تضيق األرض من زفراته *** له زجل ينفي الوحوش وهزمج

 يؤيده ركنان ثبتان رجلة *** وخيل كإرسال اجلراد وأوشج

 تدانوا فما للنقع فيهم خصاصةً *** تنفسه عن خيلهم حني ترهج

 وهللا أوس آخرون وخزرجفيدرك ثار اهللا أنصار دينه *** 

 ويقضي إمام احلق فيكم قضاءه *** متاماً وما كلّ احلوامل ختدج

)٢٠(وتظعن خوف السيب بعد إقامة *** ظعائن مل يضرب عليهن هودج
 

 

 : ـ قال مشس الدين حممد بن طولون ۲۱

 

 من آل بيت املصطفى خري البشرعليك باألئمة اإلثين عشر *** 

 أبو تراب حسن حسني *** وبغض زين العابدين شني

 حممد الباقر كم علم درى *** والصادق ادع جعفراً بني الورى

ضا وقدره عليلقبه بالر *** موسى هو الكاظم وابنه علي 

 حممد التقي قلبه معمور *** علي النقي دره منثور

)٢١(*** حممد املهدي سوف يظهر والعسكري احلسن املطهر
 

 

 : ويذكرهم بأمسائهم(عليهم السالم)ـ قال العامل املعروف فضل بن روزان من قصيدة له ميدح ا األئمة ۲۲

 

 سالم على القائم املنتظر *** أيب القاسم القرم نور اهلدى

 يفه املنتقىسيطلع كالشمس يف غاسق *** ينجيه من س

)٢٢(سالم عليه وآبائه *** وأنصاره ما تدوم السما
 

 

 : (قدس سره)ـ قال الشيخ اجلليل عبد الكرمي اليماين ۲۳

 

 يف مين أمن يكون ألهلها *** إىل أن ترىب نور اهلداية مقبال

 متيم جميد من ساللة حيدر *** ومن آل بيت طاهرين مبن عال

)٢٣(يسمى مبهدي من احلق ظاهر *** بسنة خري اخللق حيكم أوال
 

 

 : ـ قال الشيخ حميي الدين بن العريب ۲۴

 

                                                           
 . ٦٥: ص )  املصلح املنتظر٢٠(
 . ١١٨: ص )  األئمة اإلثنا عشر٢١(
 .  ٤٢:   )  كشف األستار٢٢(
 . ٢٧٢:  )  تاريخ آل حممد٢٣(



 فعند فنا خاء الزمان وداهلا *** على فاء مدلول الكرور يقوم

مع السبعة األعالم والناس غفل *** عليم بتدبري االُمور حكيم 

 س ومخس ومخسة *** عليهم ترى أمر الوجود يقيمفاشخاصه مخ

 ومن قال إنّ األربعني اية *** هلم فهو قولٌ يرتضيه كليم

 وإن شئت فاخرب عن مثان وال تزد *** طريقهم فرد إليه قومي

)٢٤(فسبعتهم يف األرض ال جيهلوا *** وثامنهم عند النجوم لزمي
 

 

 : ـ وقال أيضاً ۲۵

 إذا دار الزمان على حروف *** ببسم اهللا فاملهدي قاما

)٢٥(وخيرج باحلطيم عقيب صوم *** أال فاقرأه من عندي السالما
 

 

 : ـ وقال أيضاً ۲۶

 

 أال أنّ ختم األولياء شهيد *** وعني إمام العاملني فقيد

 هو السيد املهدي من آل أمحد *** هو الصارم اهلندي حني يبيد

)٢٦(هو الشمس جيلو كلّ غم وظلمة *** هو الوابل الومسي حني جيود
 

 

 : ـ قال الشيخ الكبري عبد الرمحن البسطامي صاحب كتاب درة املعارف ۲۷

 

 * ويظهر عدل اهللا يف الناس أوالويظهر ميم اد من آل أمحد **

 كما قد روينا عن علي الرضا *** ويف كرت علم احلرف أضحى حمصال

 وخيرج حرف امليم من بعد شينه *** مبكّة حنو البيت بالنصر قد عال

 فهذا هو املهدي باحلق ظاهر *** سيأيت من الرمحن للخلق مرسال

 ظالم الشرك واجلور أوالوميأل كلّ األرض بالعدل رمحةً *** وميحو 

)٢٧(واليته باألمر من عند ربه *** خليفة خري الرسل من عامل العال
 

 

 : ـ قال أبو الفضل حيىي بن سالمة اخلصكفي ۲۸

 

 وسائل عن حب أهل البيت هل *** أقر اعالناً به أم أجحد

 ى والرشدهيهات ممزوج بلحمي ودمي *** حبهم وهم اهلد

                                                           
 .  ٤٦٧:  )  ينابيع املودة٢٤(
 .  ٤١٦:  )  ينابيع املودة٢٥(
 .  ١٦٤: ص )  اإلشاعة ألشراط الساعة٢٦(
 . ٢٧٣:  )  تاريخ آل حممد٢٧(



 حيدرة واحلسنان بعده *** مثّ علي وابنه حممد

 وجعفر الصادق وابن جعفر *** موسى ويتلوه علي السيد

 أعين الرضا مثّ ابنه حممد *** مثّ علي وابنه املسدد

د بن احلسن املفتقدواحلسن التايل ويتلو تلوه *** حمم 

 وإن حلاين معشر وفندوافإنهم أئميت وساديت *** 

 أئمة أكرم م أئمة *** أمساؤهم مسرورةٌ تطرد

ومقصد هم حجج اهللا على عباده *** وهم إليه منهج 

دوسج هم *** ويف الدياجي ركّعلرب كلّ النهار صوم 

 قوم أتى يف هل أتى مدحيهم *** هل شك يف ذلك إالّ ملحد

 بل هلم يف كلّ قلب مشهد قوم هلم يف كلّ أرض مشهد *** ال

 قوم مىن واملشعران هلم *** واملروتان هلم واملسجد

 قوم هلم مكّة واألبطح والـ *** ـخيف ومجع والبقيع الغرقد

دباذخ *** يعرفه املشرك واملوح هلم فضلٌ وجمد ٢٨(قوم(
 

 

 : ـ قال الشيخ العارف املتألّه عامر بن عامر البصري يف قصيدته املسماة بذات األنوار ۲۹

 

 إمام اهلدى حتى مىت أنت غائب *** فمن علينا يا أبانا بأوبة

 تراءت لنا رايات جيشك قادماً *** ففاحت لنا منها روائح مسكة

 رةوبشرت الدنيا بذلك فاغتدت *** مبامسها مفترة عن مس

 مللنا وطال االنتظار فجد لنا *** بربك يا قطب الوجود بلقية

 

 : إىل أن قال

 فعجل لنا حتى نراك فلذة *** احملب لقا حمبوبه بعد غيبة

 زرعت بذور العلم يف حر برة *** فجاءت كما وى بأينع خضرة

 وريع منها كلّما كان زاكياً *** فقد عطشت فامدد قواها بسقية

)٢٩(ومل يروها إالّ لقاك فجد به *** ولو شربت ماء الفرات ودجلة
 

 

 : ـ قال الشيخ الفاضل العارف املشهور أبو املعايل صدر الدين القونوي ۳۰

 

 يقوم بأمر اهللا يف األرض ظاهراً *** على رغم شياطني ميحق للكفر

                                                           
 .  ٣٨٠:  )  تذكرة اخلواص٢٨(
 .  ٥٦:   )  كشف األستار٢٩(



وميتد *** د شرع املصطفى وهو ختمهمن ميم بأحكامها يدري يؤي 

 ومدته ميقات موسى وجنده *** خيار الورى يف الوقت خيلو عن احلصر

 على يده حمق اللئام مجيعهم *** بسيف قوي املنت علّك أن تدري

 حقيقة ذاك السيف والقائم الذي *** تعني للدين القومي على األمر

 ء له يسريلعمري هو الفرد الذي بان سره *** بكلّ زمان يف مضا

 تسمى بأمساء املراتب كلّها *** خفاًء وإعالناً كذاك إىل احلشر

 أليس هو النور األمتّ حقيقةً *** ونقطة ميم منه امدادها جيري

 يفيض على األكوان ما قد أفاضه *** عليه إله العرش يف أزل الدهر

 فما مثّ إالّ امليم ال شيء غريه *** وذو العني من نوابه مفرد العصر

 هو الروح فاعلمه وخذ عهده إذا *** بلغت إىل مد مديد من العمر

 كأنك باملذكور تصعد راقياً *** إىل ذروة اد األثيل على القدر

 وما قدره إالّ ألوف حبكمة *** على حد مرسوم الشريعة باألمر

 بذا قال أهل احللّ والعقد فاكتف *** بنصهم املثبوت يف الصحف الزبر

 تبغ ميقات الظهور فإنه *** يكون بدور جامع مطلع الفجرفإن 

 بشمس متد الكلّ من ضوء نورها *** ومجع دراري األوج فيها مع البدر

 وصلِّ على املختار من آل هاشم *** حممد املبعوث بالنهي واألمر

 عليه صالة اهللا ما الح بارق *** وما أشرقت مشس الغزاله يف الظهر

)٣٠(اجلود والتقى *** صالةً وتسليماً يدومان للحشر وآل وأصحاب اُويل
 

 

 : ـ قال اإلمام العالّمة أبو سامل كمال الدين حممد بن طلحة الشافعي ۳۱

 فهذا اخللف احلجة قد أيده اهللا *** هدانا منهج احلق وآتاه سجاياه

 *** وآتاه حلى فضل عظيم فتحاله وأعلى يف ذرى العلياء بالتأييد مرقاه

 وقد قال رسول اهللا قوالً قد رويناه *** وذو العلم مبا قال إذا أدرك معناه

 يرى األخبار يف املهدي جاءت مبسماه *** وقد أبداه بالنسبة والوصف ومساه

 ويكفي قوله مني إلشراق حمياه *** ومن بضعته الزهراء مرساه ومسراه

)٣١(أمثال وأشباه *** فإن قالوا هو املهدي ما مانوا مبا فاهواولن يبلغ ما اوتيه 
 

 

 : (عليهم السالم)ـ قال زيد بن علي بن احلسني ۳۲

 

 حنن سادات قريش *** وقوام احلق فينا

                                                           
 .  ٤٦٩:  )  ينابيع املودة٣٠(
 . ٧٩/  ٢:   )  مطالب السؤول٣١(



 حنن األنوار اليت *** من قبل كون اخللق كنا

 منا حنن منا املصطفى الـ *** ـمختار واملهدي

 فبنا قد عرف اهللا *** وباحلق أقمنا

)٣٢(سوف يصاله سعري *** من تولّى اليوم عنا
 

 

 : ـ قال عبد اهللا بن بشار ۳۳

 

 إذا كملت إحدى وستني حجة *** إىل تسعة من بعدهن ضرايح

 يهزون أطراف القنا والصفايحوقام بنو ليث بقصر ابن أمحد *** 

 نعرفهم شعث النواصي يقودها *** من املرتل األقصى شعيب بن صاحل

)٣٣(وجدي هذا أعلم الناس كلّهم *** أبو حسن أهل التقى واملدايح
 

 

 : ـ قال السيد عبد الوهاب البدري ۳۴

 

 ** وكعبة الفضل واآلمال والكرمِيا حادي الركب ميم روضة النعم *

 عرج على من بسامراء حضرم *** تلق األئمة أهل البيت واحلرمِ

 آل النيب الذي جار محة وهدى *** للعاملني إمام العرب والعجم

 زر اإلمام (النقي) ابن اجلواد تنل *** فوزاً حببل وداد غري منصرمِ

 ه املرجتى (املهدي) واعتصمبالعسكري اإلمام (املفتدى) حسن *** وجنل

م أسباط خري الورى أشبال (حيدرة) *** أبناء (فاطمة الزهرا) فلُذ 

 هم عترة املصطفى والوارثون له *** حقّاً أتى نعتهم يف حمكم الكلم

)٣٤(وهم جنوم مساء املهتدين وهم *** فلك النجاة وإن سارت مبلتطمِ
 

                                                           
 . ٧١/  ٢٣:  )  أعيان الشيعة٣٢(
 . )  اخلرايج واجلرايح الفصل العشرون٣٣(

 . ١٣١:   للبدري (عليه السالم))  سرية اإلمام العاشر علي اهلادي٣٤(


