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املدخل: أمهية معرفة صفات 
أصحاب اإلمام املهدي عليه السالم

بشأن  الواردة  الشريفة  لألحاديث  المراجع  يجد  ال 

قضّية اإلمام  المهدي  الموعود  المنتظر - عـّجل اهلل فرجه 

- والمتدّبر في نصوصها، صعوبة في مالحظة اهتمامها 

البالغ بشأن توضيح خصال  وخصائص أصحاب المهدي 

ثورته  ونجاح  ظهوره  في  دورهم  وأهمية  السالم  عليه 

عـن  المتحّدثة  الشريفة  فاألحاديث   الكبرى،  اإلصالحية 

على  يربو  ما  هنا  منها  اخـترنا  كثيرة  الموضوع   هذا  

األربعين حديثاً كمحور للحديث في هذه المقالة.

أّن اهتمام األحاديث  ومن الواضح لكّل ذي بصيرة 

في  وتأثيره  أهميته  مع  يتناسب  معّين  بأمٍر  الشريفة 

ما  وهذا  الشريعة،  مقاصد  من  العباد  وتقريب  الهداية  

أيضاً،  السالم  عليه  المهدي  اإلمام  قضية  على  يصدق 



Ĕ املدهلل أيد م معرفم صفاج أصحاب اإلمام املهدي عأ ه ادملم

جوانبها  بعض  إبراز  تعمدت  الشريفة  فاألحاديث 

اآلخر  بعضها  دون  عليها  األضواء  من  المزيد  وتسليط 

لمقاصد مهمة ينبغي  التنّبه  إليها ومعرفتها واالهتمام 

بها  الشريفة  األحاديث  اهتمام  مع  يتناسب  بـما  بـها 

الهداية  ثمار  على  للحصول  ضرورية  مقدمة  ذلك  وفي 

والصالح المرجّوة منها.

دعوة األحاديث الشريفة إىل التحليّ خبصال أنصار اإلمام 
املهدي  عجّل  اهلل فرجه

بـتفصيل  الشريفة  األحاديث  الهتمام  وبالنسبة 

السالم  عليه   وأنصاره  المهدي  أصحاب  عن  الحـديث 

أهم  من  فلعّل  ومقاماتهم،  مراتبهم  وسمّو  وخصالهم 

واالجتهاد  السعي  على  المؤمنين  حّث  هو  أهدافها 

للتحّلي بخصالهم  واالّتصاف  بصفاتهم واالقتداء بهم، 

إلى  المؤمن  توصل  للغاية  مهمة  تربوية  ثمرة  وهذه 

جّل  اهلل  من  والقرب  والكمال  الصالح  من  سامية  مرتبة 

العمل   على  المؤمنين  لحّث  وسيلة  تمّثل  إّنها  إذ  وعال، 

الشخصية  بخصال  االتصاف  في  واالجتهاد   الصالح  

التي  يتحلى بـها أصـحاب المهدي -  الربانية  اإلسالمية  

عّجل اهلل فرجه -.
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وسيلة للتمهيد لظـهور املنقذ )عـجّل اهلل فرجه( واإلصالح

التمهيد   في   مساهمة   االجتهاد  هذا  في  أّن  كما 

ألنه    ،- فرجه  اهلل  عّجل   - المنتظر  اإلمام  لظهور  العملي 

العدد  توّفر  وهـو  له  شـرٍط  أهـم  لتحقيق  مسعى  يمّثل 

الصـفات،  بتلك  الموصوفين  األوفياء  األنصار  من  الالزم 

بل  الكبرى  الغيبة  لعصر   المهمة   التكاليف   من  وهـذا 

ولعّله أهمها. وعليه نعرف أّن في  هذه  األحاديث دعوة 

المصلح  لظهور  التمهيد  في  المساهمة  إلى  للمؤمنين 

المفهوم  تعّزز   - فرجه  اهلل  عّجل    - المنتظر   العالمي 

اإليجابي لالنـتظار وتـبّين أهـم مقتضياته العملية.

من هنا قسّمنا البحث إىل قسمني 

األّول : هو  توضيح ما أكـدته األحـاديث الشريفة من أّن 

توّفر العدد المطلوب من األنصار  األوفياء  هو  الشرط األساسي 

للظهور المهدوي المنتظر - عـّجل اهلل تعالى أوانـه -.

والثاني: هو توضيح صفاتهم التي  ينبغي  للمؤمنين  

أن يجتهدوا في السعي للتحّلي بـها. فـالهدف األسـاس 

للمقال تربوي بالدرجة األولى، وّفقنا اهلل  تعالى  جـميعاًً 

األوفياء  األنصار  هؤالء  صفات  ومعرفة  منه،  لالستفادة 

واالجـتهاد في العمل للتحّلي بها .



أصحاب  اإلمام املهدي  يف  
األحاديث الشريفة
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بعد هذه المقّدمة ندخل في صـلب الموضوع، بأن 

في  المروية  الشريفة  األحاديث  من  طائفة   أّوالً   ننقل 

هذا الباب وفيما يرتبط بـمضامينه الرئيسة المبّينة لها  

بصورة  مباشرة  صريحة أو ضمنية تلميحية، داعين القارئ 

الكريم إلى أن يتدبر في نصوصها ويفتح قـلبه عليها  

الرحلة معنا في  أن يكمل  وعلى  خطابها ومغزاها قبل 

التـقسيم  الذي أشرنا  تحليل موجز لدالالتها على ضـوء  

إليه .

ال يستوحشون إىل أحد 

1: روى الحاكم في مستدركه على صحيحي البخاري  

ابن  محمد  عـن  شـرطهما  على  صّححه   بسندٍ   ومسلم ، 

الحنفية قال: كنا عند علي عليه السالم فسأله  رجٌل  عن 

عقد  ثم  »هَيْهَاتَ«؛  السالم:  عليه  علي  فـقال  المهدي، 

قال  إذا  الزَّماِن،  آخِِر  فِي  يَْخرُجُ  »ذاَك  فقال:  سبعاً؛ 



ČĎ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

)1) َكَقزَِع  الرَّجُُل: اهلل اهلل ُقتَِل. َفيَجْمَعَ اهلُل تَعاىل َقوْمًا؛ َقزَعٌ
يَسَْتوْحِشُونَ  اَل  ُقُلوبِِهمُ،  بَيْنَ  اهللُ   يُؤَلِّفُ   السَّحاِب، 
عِدَّةِ  عَلى  فِيِهمُ،  يَدْخُُل  بِأحَدٍ  يَْفرَحُونَ  وَاَل  أحَدٍ،  إىل 
يُدِْرُكهُمُ  وَاَل  األوَُّلونَ،  يَسِْبُقهُمُ  َلمْ  بَدْرٍ،  أصْحاِب 
الَّذِينَ جاوَُزوا  عَدَدِ أصْحاِب طاُلوتَ  وَعَلى  اآلخِرُونَ، 

مَعَهُ النَّهْرَ«)2).

الرفـقاء  واألبـدال

علي  اإلمام  عن   روي   عساكر   ابن  تهذيب  وفي   :2

عليه السالم  أّنه  قال: »إذا قامَ قائِمُ  آلِ  مُحَمَّدٍ جَمَعَ اهلُل َلهُ 

أهَْل الْمَشِْرقِ وَأهَْل الْمَْغِرِب، َفيَجَْتمِعُونَ َكما يَجَْتمِعُ 
وَأمّا  الُْكوَفةِ  أهِْل  َفمِنْ  الرَُّفقاءُ  َفأمّا  الَْخِريفِ،  َقزَعُ 

األبْـداُل َفمِنْ أهْلِ  الشّاِم«)3).

القـزع:قـطعالسحاباملتفّرقة،جممعالبحرينماّدة»قزع«. 1
ابن مقدمة ،59 الدرر: عقد ،554 :4 احلاكم مستدرك : 2
خـلدون:252،البـرهانيفعالماتمهديآخرالزمان)للمتقي
اهلـندي(:144،عـقيدةأهـلالسّنةواألثريفاملهدياملنتظر:
30،اإلذاعة:128،إبـرازالوهـماملكنون:538عنمقدمةابن
خلدونوذكرقولابنخلدونيفتصحيحاحلديثعلىشـرط

مسلمكمايفمعجمأحـاديثاإلمـاماملهدي100:3.
،114 :1 دمشق تأريخ 63،خمتصر عساكر1: ابن تهذيب : 3
اإلمام أحاديث معجم يف كما 165 حجر(: )البن الصواعق

املهدي101:3.
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حيملهم  اهلل  كـيف  شـاء

عن  مسنداًً  غيبته  في  الطوسي   الشيخ  وروى   -  3

عليه  المؤمنين  أمير  »كان  قال:  السالم  عليه  الصادق 

يَُقاَل  اَل  حَتَّى  يَنُْقصُونَ  النَّاسُ  يَزَاُل  »اَل  يقول:  السالم 

بَِذنَِبهِ  الدِّيِن  يَعْسُوبُ  َضرَبَ  َذلِكَ  َكانَ  َفِإَذا  اهلل 
َفيَبْعَثُ اهلل َقوْمًا مِنْ َأْطرَافِهَا ]وَ[ يَِجيُئونَ َقزَعًا َكَقزَِع 
هِ إِنِّي ألعِْرُفهُمْ وََأعِْرفُ َأسْمَاءَهُمْ وََقبَائَِلهُمْ  الَْخِريفِ وَاللَّ
اهلل  يَحْمُِلهُمُ  َقوْمٌ  وَهُمْ  ِرَكابِِهمْ [  ]وَمُنَاَخ  َأمِريِهِمْ  وَاسْمَ 
بََلَغ  حَتَّى  وَالرَّجَُليِْن  الرَّجَُل  الَْقِبيَلةِ  مِنَ  شَاءَ  َكيْفَ 
عَشَرَ  وَثاَلَثََة  ثَالُثمِاَئةٍ  اآلَفاقِ  مِنَ  َفيََتوَاَفوْنَ  تِسْعًَة 
}...أينَما تَكونوا  َقوُْل اهلل :  وَهُوَ  بَدْرٍ  َأهِْل  عِدَّةَ  ]رَجُالً[ 
يأتِ بِكم اهلل  جَميعا إنَّ اهلل  على كلِّ شَيءٍ َقدِير{، 
َغهُ اهلل  يُبَلِّ حَتَّى أنَّ الرَّجَُل َليَحَْتِبي َفال يَحُلُّ حُبْوَتَهُ حَتَّى 

َذلِك«)1).
اإلمام  والمقصود  والسّيد،  الرئيس  هو  واليعسوب 

الذي  االحتباء  من  والحبوة   ،- فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي 

يحملون  أّنهم  والمعنى  البطن،  إلى  الساقين  ضم  هو 

على الحالة  التي  كانوا عليها من االحـتباء والقيد حـّتى 

:الغيبة)للطوسي(:284،واآليةيفسورةالبقرة:148 1
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يبلغهم اهلل مكة بـال تعب وال نصب)1).

هم جيش الغضب  هلل 

4: وروى الشيخ النعماني في غيبته  عن  اإلمام علي 

عليه السالم أّنه قال - ضمن حديث - عن جيش الغضب: 

َكَقزَِع  َقزَعٌ  الزَّماِن،  آخِرَ  يَأُتونَ  َقوْمٌ  )...»ُاولئِكَ 

الَْخريفِ وَالرَّجَُل وَالرَّجُالَنَ وَالَثالَثَةِ مِنْ ُكلِّ َقبيَلةٍ 
حَّتى بََلَغ تِسْعَة، أما وَاهللِ  إنِّي  ألعِْرفُ أمِريَهُم وَاسْمَهُ وَمَناُخ 
ِركابِِهم...«، وقال عليه السالم البن الكّواء وشبث بن 
ربعي وقد دخال عليه وقاال: أحـببنا أن نـكون من الغضب: 

»وَيْحَُكمَا وَهَْل فِي ِواليَتِي َغَضبٌ َأوَ يَُكونُ الَْغَضبُ 
حَتَّى يَُكونَ مِنَ الْبَالءِ َكَذا وََكَذا ُثمَّ يَجَْتمِعُونَ 

َقزَعًا َكَقزَِع الَْخِريف«))2).

جيمعهم اهلل من مشرق األرض ومغرهبا 

5: وروى الحافظ السليلي في فتنه مسنداًً عـن اإلمام 

عن  خطبة   في   المنبر  على  قال  أّنه  السالم  عليه  علي 

المهدي  المنتظر - عّجل اهلل فرجه ـ: »أال إّنه أشبه الناس 

:بشارةاإلسالم)للسّيدالكـاظمياحليدري(:243،يفبيانه 1
للحديثالشريفاملتقّدم.

:الغيبة)للنعماني(:267،بشارةاإلسالم:50-49. 2
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أال  وآله،  عليه  اهلل  اهلل صلى  برسول  وخُلقًا وحسنًا  خَلقًا 
أدّلكم على رجـاله وعددهم؟! ... قال: مسعتُ رسـول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، قال: أوّهلم من البصرة  وآخرهم  من  
اليمامة ... - وجعل يعدّدهم والناس يكتبون وبعد أن 
أمت ذكرهم قال -: أحصاهم يل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله ثالمثئة وثالثة   عشر  رجالً بعدد أصحاب بدر جيمعهم 
اهلل من مشرقها إىل مغرهبا - يف أقـّل مما  يتم  الرجل  عيناه 

- عند بيت اهلل احلرام ...«)1).

هم املفقودون عن فرشهم

ًً  عن  6: وروى الشيخ الصدوق في كمال الدين مسندا

السالم  عليهما  الحسين  بن  علي  اإلمام  العابدين  زين 

قال: »املفقودون عن فرشهم ثالمثئة  وثـالثة عـشر رجالً 

عـدّة  أهل  بدر، يصبحون مبكة، وهو قول اهلل }... أينَما 
أصحاب  وهم  جَميعا...{)2)،  اهلل   بِكم  يأتِ  تـَكونوا 

القائم عليه السالم«)3).

:املالحموالفنتللسّيدابنطاووس:145. 1
:سورةالبقرة:148. 2

:كمالالدين654:2،ومثلهيفالغيبة)للنعماني(:213. 3
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غرباء يفرّون  بـدينهم

في  حماد  وابن  »تأريخه«  في  البـخاري  وروى   :7

»مالحمه« وأبو نعيم في »حلية األولياء« والزمخشري في 

والسيوطي في »جـمع  الجـوامع« وغيرهم  األبرار«  »ربيع 

مسنداً عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  قال : )أحّب شيٍء 

قال:  الغرباء؟  شيٍء  أّي  قـيل:  الغـرباء،  تعالى  اهلل  إلى 

مريم  ابن  عيسى  إلى  يجمعوَن  بدينهم  يفّرون  الذين 

عليهما السالم))1).

عليه  المهدي  إلى  جـمعهم  المقصود  أّن  وواضٌح 

عليه  عيسى  نزول  ألّن   ظهوره ،  عند  ولنصرته  السالم 

السالم يكون في عصر ظـهوره - عّجل اهلل فرجه - كما 

ويبدو  الشريفة)2)،  األحاديث  من  الكثير  في  ثـابت  هـو 

بن   لعيسى   الحديث  هذا  في  عمرو  بن  اهلل  عبد  ذكر  أّن 

مريم هو بمالحظة نقله هذا الحديث في العصر األموي 

مشايخ من مّحـاد )البن الفنت ،130 :4 البخاري تأريخ : 1
،768 :1 األبرار ربيع ،25 :1 األولياء 15،حلية البخاري(:
معجمأحاديثاإلماماملهدي79:1ويفروايةالبخاريزيادة
»يومالقيامة«،واهلدفصرفاألمرعنقضيةاإلماماملهدي

-عّجلاهللفرجه-.
:راجعاألحاديثالشريفةالكثريةاملنقولةعنالصحاحالسّتة 2
وغريهابهذااملعنىيفمعجمأحاديثاإلمـاماملهدي512:1-

562،واألمرمتواتربنياملسلمني.
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إلى  الرواة  حيث كانت األوضاع السياسية تضطر أحـياناً 

البيت  السالم ألّنه من أهل  المهدي عليه  الحذر من ذكر 

هذه  تحارب  كانت   األموّية   والسلطات   السالم  عليهم 

العقيدة وهي التي  دفعت  بعض  الرواة إلى افتراء حديث 

)ال مهدي إاّل عيسى) والترويج لهذه الفكرة نفياً للعقيدة 

عليه  اهلل  صلى  األعظم  الرسول  به  أخـبر  وما  المهدوية 

وآله من  حتمية  ظهور المصلح  األكبر  المهدي المنتظر من 

ذرّية فاطمة - سالم اهلل عليها - في آخر الزمان وإنهاِئِه 

الظلم والجور.

نصرهتم إلمام  احلقّ 

عـنه  ونـقله  األوسط  المعجم  في  الطبراني  روى    :8

الهـيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي والمّتقي  الهـندي  

 - سلمة  اُم  عن  مسنداً  وغيرهم  اإلذاعة  في  والمغربي  

رضي اهلل عنها - عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  أّنه  

فيعوُذ   ...« السالم:  عليه  المهدي  قال  ضمن حديث عن 

حّتى   الواردة   كالطري  إليه  الناس  فيجتمع  احلـرم  يف  عائٌذ 
فيظهر  نسوة،  فيهم  رجالً  عـشر  وأربـعة  ثالمثئة  إليه  جيتمع 
على كّل جبّارٍ وابن  جبّار  ويظهر  من العدل ما يتمنّى 
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له األحياء أمواهتم ...«)1).
السالم  عليه  المهدي  هـو  الحـرام  بالبيت  والعائذ 

السفياني  مطاردة  من  المعّظمة  بالكعبة  يستعيذ   الذي  

له لقتله قـبيل ظهوره العام - عّجل اهلل فرجه  - فيرسل  

السفياني  جيشه إلى مكة لقتله فيخسف بجيشه بالبيداء 

المهدي  استعاذة  وأحاديث  مكة،  إلى  الوصول  قبل 

بـالكعبة ، والخـسف  بجيش السفياني مروية بطرٍق كثيرة 

في كتب الفريقين من الصحاح السـّتة وغـيرها)2) .

األحياء  له  يتمنّى  ما  العدل  من  »ويظهر   ومعنى 

من  أحّباؤهم  يعود  أن  األحياء  يتمّنى  هو:  أمواهتم...« 
الذين  فـارقوا  الحـياة  الدنـيا ليتنّعموا بالعدل المهدوي.

هم األمة املعدودة

عـن  مسنداً   الكافي   روضة  في  الكليني  وروى   :9

تعالى:  قوله  بشأن  قال  أّنه  السالم  عليه  البـاقر  اإلمام 

}... أينَما تَكونوا يأتِ بِكم اهلل  جَميعا...{: »يعين  

:جممعالزوائد)للهيثمي(315:7عنالطربانييفاألوسط، 1
احلاوي)للسيوطي(61:2،الربهان)للمّتقي(:117كمايف

معجمأحـاديثاإلمـاماملهدي504:1.
:راجعأحاديثهاومصادرهايفمعجمأحاديثاإلماماملهدي1: 2

.502-481
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وهـم  رجالً،  عشر  والبضعة  الثـالمثئة  القـائم  أصـحابَ  
قزعٌ  واحدة  واهلل يف  ساعةٍ   املعدودة جيتمعون  ااُلمة  واهلل 

كقزِع اخلريف«)1).

هم أصحاب  األلوية 

اإلمام  عن  مسنداً  روى  النـعماني   غيبة   وفي    :10

ظهور  عن  حديث  ضمن  قال   السالم   عليه  الصادق 

عـشر  وثـالثة  الثـالمثئة  له صحابته  »...فُاتيحت  المهدي: 

من   منهم  األلوية،  أصحاب  فهم  اخلريف  كقزع   قزعٌ  
يُرى  ومنهم من  فيصبح  مبكة،  ليالً   فراشه  يفقد من 
وحليته  أبيه  واسم  بامسه  يعرفُ  هنارًا  السحاب  يف   يسري  

ونسبه...«)2).

فيهم من يبتلى باملسري

11: وفي  رواية أخرى للنعماني عن الصادق  - سالم  

اهلل  عليه - قال: »... ويبايعه  الناسُ ، الثالمثئة وثـالثة عـشر، 

فـمن  كان  ابتلي باملسري  وافى يف  تلك الساعة، ومن 

املـصادر مـن الكثري يف مـروّي واحلديث ،313 :8 الكايف : 1
ااُلخـرى.

:الغيبة)للنعماني(:313-312. 2
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مل يبتل باملسري ُفقِدَ عـن فـراشه«)1).
12: وروى  النعماني عنه أيضاً عليه السالم قال في  

يف  »نزلت  قال :  تَكونوا...«  »...أينَما   المتقّدمة  اآلية  

القائم وأصـحابه  جيتمعون على غري ميعاد ...«)2).
أصحاب  في  اآلية  نزول  من  المقصود  أّن  وواضح 

أبرز  من  السالم  عليه  لنصرته   جمعهم   أّن  القـائم 

مصاديقها حـيث يكون  بإرادة  اهلل  عزّ  وجّل  دون أن يعني  

أحاديث  رويت  وقد  المصداق.  بـهذا  اآلية  حصر  ذلك  

أخرى في تطبيق اآلية على أصحاب القائم عليه السالم 

وجـمعهم  في  مكة  لنصرته)3).

 عندهم مفاتيح العـلوم اإلهلـيّة

في  والنعماني  الدرجات  بصائر  في  الصّفار  وروى 

غيبته والصدوق في كـمال الدين والخصال وغيرهم من 

»سيبعث اهلل  طرق عـن اإلمام الصادق عليه السالم قال: 

أهل  يعلم   مكة   مسجد  إىل  رجالً  عشر  وثالثة  ثالمثئة 
]وفي  أجدادهم  وال  آبائهم  من  يولدوا  مل  أّنهم  مكة 

:الغيبة)للنعماني(:241. 1
:املصدرالسابق. 2

،40 - 17 :5 املهدي اإلمام أحاديث معجم ذلك راجـعيف : 3
وجممعالبيان231:1وغريهاكثري.
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عـليهم  بـعد[،  أجدادهم  وال  آباؤهم  خيلق  مل  رواية: 

سيوف مكتوب عليها ألف كـلمة، كـّل كلمة 
مفتاح ألف كلمة ...«)1).

هم حفظة  الدين  حيبّهم اهلل وحيبّونه

الصادق  عن  مسنداً  النعماني  غيبة  وفي   -  14

له  حمفوظٌة  األمر  هذا  صاحب  »إنّ  قـال:  السالم  عليه 

أصـحابه، لو ذهـب الناس جـميعاًً  أتى اهلل له بـأصحابه، وهم 
هَؤُالءِ  بِها  }...َفإنْ يكُفر  عـزّ وجّل:  اهلل  قال   الذين  
وهم  بِكافِِرين{)2)،  بِها  َليسُوا  َقوْمًا  بِها  وَكْلنا  َفَقدْ 
الذين قـال اهلل فيهم: »... َفسَوْفَ يأتي اهلل  بَِقوْم حِيبّهُم  

وَحِيبُّونَهُ  أذِلَّةٍ على املؤْمننيَ أعـِزَّةٍ  على الكافِرين...«)3).

ُاولو نصيب من الوالية اإلهليّة

15 - روى الشيخ أبو العالء الهمداني في كتاب أخبار 

المهدي عن اإلمام علي عليه السالم قال - ضمن حـديث 

: »خيرج من مكة بعد اخلسف  يف  ثـالمثئة  عـن المهديـ 

:بصائرالدرجات:311،الغيبة)للنعماني(:313،كمالالدين 1
671:2،اخلصال:649.
:سورةاألنعام:89. 2

:الغيبة)للنـعماني(:316. 3



čĎ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

وثـالثة عـشر رجـالً، ويلتقي هـو وصاحب جيش السفياني 
صوتُ  ويسمع  الرباذع،  جننهم  يومئذٍ  املهدي  وأصحاب 
منادٍ من السماء: أال إنّ أولياء اهلل أصحاب فالن ]يعين 
املهدي[ وتكون الدائرة على أصحاب السفياني«)1).

البرذعة  دروعهم  يعني  الرباذع«،  »جننهم  وقوله 

ذلك  وفي  الداّبة،  ظهر  على  يوضع   الذي   القماش  وهي 

كناية عن شجاعتهم .

وقوله: »خيرج من مكة بـعد اخلسف...« يشير 

إلى ظهوره في   مكة  أّوالً بعد الخسف بجيش السفياني 

الذي تقّدمت اإلشارة إليه، وهذا الخسف هو عالمة  الخروج  

والثالثة  الثالثمئة  وذكر  اُخرى)2)،  أحاديث  في  ورد  كما  

ألّن  عماده؛  أو   الجيش  طـليعة  ذكـر  باب  من  هنا  عشر 

األحاديث الشريفة صّرحت بأّنه عليه السالم ال يخرج من 

آالف كما  العشرة  أفراد  جيشه   اكتمال عدد  إالّ  بعد  مكة 

سيأتي.

:3 اهلداة إثبات ،260 :2 )للبيضاوي( املستقيم الصراط : 1
عـقد الزهـري، عـن مسندًا 93 مّحـاد(: )البن الفنت ،615

الدرر:106.
:الفنت)البنمّحـاد(:90،عقدالدرر:71،احلاوي)للسيوطي( 2
71:2،القولاملختصر)البنحجر(:16،الربهان)للمّتقي(:

130،كمايفمعجمأحاديثاإلمـاماملهدي502:1.
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هم الشيعة احلقيقيون الذين ال تـختلف أهواؤهم

اإلمام  عـن  مسنداً  روى  النعماني  غيبة  وفي   -  16

أصحابه  بعض  عليه  دخل  أّنه  السالم  عليه  الصادق 

من  وأحّب  أحّبك    ِ واهلل  إّني  فداك،  )جعلُت  له:  فقال 

يحّبك يا سّيدي ما أكثر شيعتكم! فقال عليه السالم له: 

فقال:  »حتصيهم؟«،  فقال:  كثير،  فقال:  »أذكرهم«، 
هم أكثر من ذلك.

كملت  لو  »أما  السالم:  عليه  اهلل  عبد  أبو  فقال 

الذي  كان  عشر  وبضعة  ثالمثئة  املوصوفةُ   العدةُ  
تريدون! ولكنّ شيعتنا من ال يعدو صوُته مسعه وال 
شحناؤه بدنَهُ، وال ميدحُ بنا معلنًا وال خياصم بنا قـاليًا، وال 
جيالس لنا عايبًا، وال حيدِّث  لنا  ثالبًا، وال حيبّ لنا مبغضًا 

وال يبغض لنا حمبًّا!«.
فقلت: فكيف أصنُع بهذه الشيعة المختلفة الذين 

يقولون إّنهم يتشّيعون؟

التمحيص  وفيهم  التمييز  »فيهم  السالم:  عليه  فقال 

وسيفٌ  تـفنيهم،  سنونٌ   عـليهم   يأتي  التبديل،  وفيهم 
يقتلهم، واختالفٌ يبدّدهم. إّنما شيعتنا من ال يهرُّ هريرَ 
الكلب وال يطمع طمع الغراب، وال يسأل الناس بكّفه 

وإن مات جوعًا«.



čĐ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

قلُت: ُجعلُت فداك فأين  أطلب  هؤالء الموصوفين 

بهذه الصفة؟

فقال: »اطلبهم يف أطـراف األرض، ُاولئك اخلـفيض 

عـيشهم، املنتقلة دارهم، الذين إن شهدوا مل يعرفوا ، وإن  
يعادوا، وإن خطبوا مل  يفتقدوا، وإن مرضوا مل  غابوا  مل 
يزوّجوا ، وإن ماتوا مل يشهدوا، ُاولئك الذين يف أمواهلم 
أهواؤهم  ختتلف  وال  يتزاورون،  قبورهم  ويف  يتواسون، 

وإن اختلفت هبم  البلدان «).
وروى  النـعماني الحديث بسنٍد آخر وفيه إضـافة هي: 

هجروه،  منافقًا  رأوا  وإن   أكرموه ،  مؤمنًا  رأوا  »وإن 
وعند املوت ال جيزعون ويف قبورهم يتزاورون - ثم متام 

احلديث«)1).

هم أهل اإلخالص

بسنده  الدين  كمال  في  الصدوق  الشيخ   روى    -   17

لإلمام   قال   أّنه   الحسني  العظيم  عبد  الجليل  السّيد  عن 

القائم  أن تكون  إّني ألرجو  له:  السالم وقال  الجواد عليه 

كما  وعدالً  األرض  قسطاً  يمأل   الذي   بيت محمد  أهل  من 

ملئت ظلماً وجوراً.

الغـيبة)للنـعماني(:204-203. 1



čđأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

فقال عليه السالم: »يا أبا القاسم، ما منّا إالّ  وهو  قـائم 

القائم  ولكن  اهلل،  دين  إىل  وهادٍ  وجّل،  عزّ  اهلل  بـأمر 
الكفر  أهل  من  األرض  به  وجّل  عزّ   اهلل   يطهّر   الذي 
واجلحود وميألها عداًل وقسطا هو الذي ختفى على الناس  
وهـو  تسميته،  عليهم  وحيرم  شخصه  عنهم  ويغيب  والدته 
سـميّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وكنيّه ، وهو  الذي  
تطوى له األرض، ويذّل له كّل صعب، ]و[ جيتمع إليه 
من  عشر  وثالثة   ثالمثئة   بدر:  أهل  عدّة  أصحابه  من 
أهل  العدة من  هذه  له  اجتمعت  فإذا   ... األرض  أقاصي 
وهو   - العقد  له  كمل  فإذا  أمره،  اهلل   أظـهر   اإلخالص  

عشرة آالف رجل - خرج بإذن اهلل عزّ وجّل...«)1).

هم صفوة  ااُلمة  مع  أبرار العرتة

18 - وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة مسنداً 

عن اإلمام  علي عليه السالم قال في حـديث وقد انتهى 

قائم  »طـوبى ملن شهد هدمك مع  الكـوفة :  إلى مسجد  

أهل بييت، ُاولئك خيار ااُلمة مع  أبرار  العرتة« )2).
ومعلوم أّن هدم مسجد الكوفة المذكور  في  الحديث  

كمالالدين378-377:2. 1
الغيبة)للطوسي(:283. 2



čĒ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

يأتي في إطـار سياسة اإلمام المهدي - عّجل  اهلل  فرجه 

- إلزالة اإلضافات المبتدعة على المساجد وإعادتها إلى 

بهدف  سيكون  الهدم  أّن  أو  النقّية،  المحمدية  السّنة 

توسعته ليستوعب ماليين المصلين خلفه عليه السالم.

هم أهل يقني  وعبادة  ووالية شعارهم يا لثارات احلسني 

19  - روى السيّد  علي بن  عبد احلميد يف كـتاب 
الغـيبة عن  اإلمام  الصادق عليه السالم قال: »هلل كنز 
منذ  تنشر  مل   وراية   فّضة،  وال  بـذهٍب  هو  ما  بالطالقان، 
يشوهبا   ال  احلديد  زبر  قلوهبم   كأنّ  ورجاٌل  طويت 
شك  يف ذات اهلل، أشدّ من  احلجر ، لو حـملوا على اجلـبال 
ألزالوها، ال يقصدون براياهتم بلدة إاّل خربوها، كأنّ 
عليه  اإلمام  بـسرِج  يتمسّحون  العقبان،  خيوهلم   على 
يقونه   به   وحيّفون  الربكة،  بذلك   يطلبون   السالم  

بأنفسهم يف احلروب ويكفونه  ما  يريد فيهم.
صالهتم  يف  دويّ  هلـم  الليل،  ينامون  ال  رجاٌل 
كدوي النحل، يبيتون قياماً  على أطرافهم ويصبحون 
على خـيوهلم، رهـبان بـالليل  ليوث  بالنهار، هم  أطوع  له  من 
األمة لسيّدها، كاملصابيح ، كأنّ قلوهبم القناديل، وهم 
ويتمنّون  بالشهادة  يدعون  مشفقون،  اهلل  خـشية  من 



čēأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

إذا  احلسني.  لثارات  يا  شعارهم:  اهلل ،  سبيل   يف  يقتلوا  أن 
ساروا  يسري  الرعـب  أمامهم  مسرية  شهر، ميشون إىل املوىل  

أرسااًل، هبم ينصر اهلل إمام احلقّ«)1(.

عرفوا اهلل حقّ معرفته

20 - وروى ابـن أعـثم الكوفي في  كتاب  الفتوح  عن 

اإلمام علي عليه السالم أّنه قال ضمن حديث : »وحيًا لك 

ليست من  كنوزًا  عزّ وجّل هبا  فإنّ هلل  طالقان،  يا 
ذهٍب وال فّضة، ولكـن بـها رجـاٌل مؤمنون عرفوا اهلل 

حقّ معرفته وهم أنصار  املهدي يف آخر الزمان«)2).

هم النجباء واألبدال واألخيار

عن  مسنداً  غيبته  في  الطـوسي  الشيخ  وروى   -  21

اإلمام الباقر عليه السالم قال: »يبايع القائم بني الركن 

من  النجباء   فيهم   بدر،  أهل  عدة  ونـيّف،  ثـالمثئة  واملقام 
أهـل  من  واألخيار  الشام،  أهل  من  واألبدال  مصر  أهل 

العـراق« )3).
األحاديث  من  الكثير  به  صّرحت  المعنى  وهـذا 

بـحاراألنـوار307:52. 1
الفتوح79:2،كشفالغـّمة)لإلربـلي(368:3. 2

الغيبة)للطوسي(:284. 3



čĔ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

الشريفة المروّية في مصادر الفريقين من الصـحاح السّتة 

اإلمام  بمبايعة  الخاّصة  األحاديث   في   خاّصًة  وغيرها 

في  يذكر  ولم   - فرجه  اهلل  عّجل   - ظهوره  بعد  المهدي 

بـعضها نـجباء مصر، فمثالً روى أبو داود في سننه وابن 

حنبل  في  مسنده، عن اُم سـلمة، عـن  رسول  اهلل صلى اهلل 

عليه وآله قال - ضمن حديث ـ: »... فيبعثُ إليهم جـيش 

من الشام فيخسف هبم بالبيداء، فإذا رأى الناس ذلك 
أتـته أبـدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه ...« )1).

باحملبّة   جمتمعة   قلوهبم  توحيده،  حقّ  اهلل   وحدّوا  
والنصيحة

المؤمنين  أمير  عن  روي  اإلسالم،  بـشارة  وفي   -  22

عليه السالم أّنه قال ضـمن خـطبة طـويلة بشأن أسماء 

أصحاب المهدي عليه السالم:

»... أال إّنه إذا خـرج، فـاجتمع إليه أصحابه على عدد 
أهل بدر  وأصحاب  طالوت، هم ثالمثئة وثالثة عـشر  رجـالً ، 
كأّنهم  ليوث قد خرجوا من غاب، قلوهبم مثل احلديد، 
لو أّنهم مهوا بـإزالة اجلـبال الرواسي ألزالوها عن مواضعها ، 

سننأبيداود107:4،مسندأحـمدبنحنبل316:6،معجم 1
أحـاديثاإلمـاماملهدي443:1-444اهلامش.



Ďċأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

وهـم الذين وحـّدوا اهلل حقّ توحيده، هلـم يف الليل أصوات 
كأصوات  الثـواكل  من  خشية اهلل تعاىل، قيّام يف ليلهم 
واحـدة،  وُام  واحد  أب  من  كأّنهم  هنارهم،  يف  وصوّام 

قـلوهبم   جمتمعة  باحملبّة والنصيحة...«)1).

يستقيمون يف البـالء

23 - وروى الطـوسي في كـتاب الغـيبة مسنداً عن  

ابتلوا  موسى  أصحاب  »إنّ  قـال:  السالم   عليه  الصادق  

مبَْتلِيكم  اهلل   إنَّ   ...{ وجّل  عزّ  اهلل  قول  وهو  بنهٍر، 
مبثل  يبتلون  القـائم  أصـحاب  بِنَهَرٍ ...{)2) وإنّ 

ذلك«)3).

ُاولو قوّةٍ وركٍن شديد

عن   مسنداً   الدين  كـمال  في  الصـدوق   وروى   -  24

عليه  لوط  قول  كان  »ما  قـال:  السالم  عليه  الصادق 

إىل  آِوي  أوْ  ُقوَّةً  بِكم  لِي  أنَّ  }َلوْ  لقومه:  السالم 
رُكٍن شَديدٍ{)4)، إاّل متنّيًا لقوّة القائم عليه السالم، وال 

بشارةاإلسالم:259-260،نقاًلعنجممعالنورين:329. 1
سورةالبقرة:248. 2

الغيبة)للنعماني(:316،الغيبة)للطوسي(:282. 3
سورةهود:80. 4



ĎČ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

قوّة  ليعطى  منهم  الرجل   أصـحابه، وإن  شـدّة  إاّل  ذكر 
أربعني رجالً، وإنّ قـلبه ألشـدّ من زبـر احلـديد، ولو مرّوا 
لقلعوها، وال يكفون سيوفهم حّتى يرضى اهلل  باجلبال 

عزّ وجّل«)1).

كلٌّ يرى نفسه يف ثالمثئة

25 - وروى الطبري  اإلمامي  في كتاب دالئل اإلمامة 

مسنداً عن الصادق عليه السالم أّنه ذكر أصحاب القـائم 

واحد  وكّل  عشر،  وثالثة  »ثالمثئة  فقال:  السالم  عليه 

يرى نفسه يف ثالمثئة«)2).
والثالثمئة  األربـعين  بـين  العدد  في  واالختالف 

األصحاب  هؤالء  مراتب  باختالف   - يبدو  فيما   - يرتبط 

تتمة  بأفراد  خاّصاً  األربعين  عدد  يكون  وقد   اإليمانية ، 

كّل  أّن  أي  السالم  عليه  اإلمام  أصحاب  آالف من  العشرة 

واحد منهم يعادل أربعين رجالً، أما عـدد الثالثمئة فهو 

خاّص بخّلص أصحابه عليه السالم أي  الثالثمئة  وثالثة  

عمله  آثار  في   رجل   ثالثمئة   يعدل  منهم  فكّل  عشر 

الجهادي.

كمالالدين673:2. 1

دالئلاالمـامة:310. 2



Ďčأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

وهم من املتوسّمني، رهـبان بـالليل ليوث بالنهار

روى  شاذان  بن  الفضل  أّن  األنـوار  بحار  وفي   -  26

القائم  إىل  أنظر  »كأّني  قال :  السالم   عليه  الباقر   عن 

رؤوسهم  على  كأنّ  الكوفة ،  جنف   يف  وأصحابه 
ثـياهبم، قـد أّثر السجود  الطري، قد فنيت أزوادهم، وخلقت 
قلوهبم   كأنّ  بالليل،  رهبان  بـالنهار،  ليوث  جبباههم، 
يقتل  أربعني رجالً، ال  قوّة  الرجل منهم  يعطى  زبر  احلديد ، 
تعاىل  اهلل  وصفهم  قد  منافقًا،  أو  كافرًا  إاّل  منهم   أحدًا 
آلياتٍ  ذلِك  يف  »إنَّ  بقوله:  العزيز  كتابه  يف  بالتوسّم 

لِْلمَتوَسِّمني )1)«)2).

هم ممن يعصمهم  اهلل 

اإلمام  عن  االحتجاج  في  الطبرسي  وروى   -  27

الحسن عليه السالم في حديث  أّن  أباه علياً عليه السالم 

وكلب من  الزمان،  آخر  يف  رجالً  اهلل  »يبعث  قال: 

ويعصم  مبالئكتِهِ   ويؤيّدهُ   الناس ،  من  وجهل  الدهر، 
أنـصاره«)3).

سورةاحلـجر:75. 1
حباراألنوار386:52،منتخباألنواراملضيئة:195،إثبات 2

اهلداة585:3.
االحتجاج290:2. 3



ĎĎ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

ميشون على املاء

28 - وروى الشيخ النعماني  في  كتاب  الغيبة مسنداً 

يف  بعث  القائم  قام  »إذا  قال:  السالم  عليه  الصادق  عن 

عهدك  له:  يقول  رجـالً،  إقـليم  كـّل   يف   األرض،  أقاليم 
تعرف  وال   تفهمه   ال   أمرٌ  عليك  ورد  فإذا  كّفك  يف 
قال:  بـما  فيها.  واعمل  كّفك  إىل  فانظر  فيه،  القضاء 
كتبوا  اخلليج  بلغوا  فإذا  القسطنطنية ،  إىل  جندًا  ويبعث 
الروم   إليهم   نظر  فإذا  املاء،  أقدامهم شيئًا ومشوا على  على 
املاء  قالوا: هؤالء أصحابه ميشون على  املاء،  ميشون  على 
املدينة   أبواب   هلم  يفتحون  ذلك  فعند  هـو؟  فكيف 

فيدخلوهنا فيحكمون فيها ما يريدون«)1).
هنا  »القسطنطنية«  وصف  اسـتخدام  أّن  ويبدو 

هـو  للتـعبير  عن  عاصمة الروم أو العالم الغربي أو إحدى 

تكون  التي  المدينة  المقصود  فيكون  المهمة،  حواضره 

زمن  في  حواضره  أهم  إحدى  أو  الغرب  أو   الروم   عاصمة  

زمن  في   عاصمته   القسطنطنية  كانت  مثلما  الظهور، 

المصداق  المقصود  وليس  الشريفة،  األحاديث  صدور 

التأريخي أو نفس مدينة القسطنطنية المعروفة .

الغيبة)للنعماني(:319. 1



Ďďأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

ومنهم من يسبق  املالئكة  ويتحاكمون إليه

في  اإلمامي  الطبري  جعفر  أبو  الشيخ  وروى   -  29

عليه  الرضا  اإلمام  عن  مسنداً  اإلمامة   دالئل   كتاب 

بـالسالم  يأمر اهلل املالئكة  القائم   قام   »إذا   السالم قال: 

على املؤمنني، واجللوس  معهم  يف جمالسهم، فإذا أراد واحدٌ 
حيمله ،  أن  املالئكة  بعض  من  القائم  أرسل  حاجة 
ثم   حاجته   فيقضي   القائم،  يأتي  حّتى  امللك  فيحمله  
من  ومنهم  السحاب ،  يف   يسري  من  املؤمنني  ومن  يردّه، 
املالئكة  مع  ميشي  من  ومنهم  املالئكة،  مع  يطري 
من  ومنهم  املالئكة،  يسبق  من   ومنهم   مشيًا، 
اهلل   على  أكرم  واملؤمن  إليه،  املالئكة   يتحاكم 
مئة  قاضيًا بني  القائم   املالئكة، ومنهم من يصريه   من 

ألف من املالئكة«)1).
تستخدم   رمزية  الشريف  الحديث  لغة  تكون  وقد 

التشبيه  لإلشارة إلى بعض الحقائق الغيبية  التي  يصعب  

إدراكها، أو أن  تكون  فيه إشارات إلى ارتفاع  بعض  حجب 

اهلل  عّجل   - المنتظر  المهدي  ظهور  عـصر  في  الغـيب 

فـرجه -.

دالئلاإلمامة:241. 1



ĎĐ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

هم أهـٌل حلـكم األرض وسنامها 

  ً 30  - وروى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال  مسندا

عن اإلمام  السّجاد  عليه السالم  قال: »إذا قام قائمنا  أذهَب 

الحـديد  كـزبر  قلوبهم  وجعل  العاهة  شيعتنا  عن  اهلل 

ويكونون  رجالً   أربعين   قّوة  منهم  الرجل  قّوة  وجـعل 

حـكام األرض وسـنامها«)1).

هم قوام األرض  وخزّاهنا 

31  - وفي  الكافي  روى الكليني مسنداً  عن  الباقر عليه 

السالم قال ضمن حديث: »... إّنه لو قد كان ذلك 

ُاعطي الرجل منكم قـوّة أربـعني رجالً  وجعلت  قلوبكم  
كزبر احلديد، لو ُقذفَ هبا اجلبال لقلعتها  وكـنتم  قوام  

األرض  وخزاهنا «)2).

يكون أحدهم  أجرأ من الليث

32 - وفي كتاب االختصاص للشيخ المفيد، وحلية 

ضمن  قـال  السالم  عليه  البـاقر  عن  نعيم  ألبي  األولياء 

حديث: »... فإذا  وقع أمرنا وخرج مهديّنا كـان أحـدهم 

اخلصال541:2. 1
الكايف294:1. 2



Ďđأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

]شيعتنا[ أجرى من الليث وأمضى من السنان«)1).
عن  مسنداً  الفتن  كتاب  في  حماد  ابن  وروى   -  33

المهدي :  ظهور   عن  حديث  في  قـال  أّنه  مسعود،  ابن 

له،  فيبايع  يده  فيمدُّ  واملقام،  الركن  بني  فيجلس   ...«
ويلقي اهلل حمبّته يف صدور الناس، فيسري مع قوم ُاسد بالنهار 

رهبان بالليل«)2).

هم قضاة، حكام، فقهاءٌ ال يشتبه عـليهم شـيء

في  اإلمامي  الطبري  جعفر  أبو  الشيخ  وروى    -   34

عليه  الصادق  اإلمام  عن  بسنده،  اإلمامة  دالئل  كتاب 

المهدي  أصحاب  خاّصة  فيه  ذكر  طويالً  حـديثاً  السالم 

 - الراوي   الحديث سـأل  ـ، وفي نهاية  اهلل  فرجه   - عّجل 

اإلمام قائالً: جعلُت فداك، ليس على   - أبو بصير  وهـو  

»بـلى  السالم:  عليه  فقال  غيرهم؟  مؤمٌن  يومئٍذ  األرض 

اليت   أصحابه[  من  بدر  أهل  عدة  ]يعين  هذه  ولكـن 
واحلـكام  والقـضاة  النـجباء   وهم :  القائم،  فيها  اهلل  خيرج  
فال  بطوهنم وظهورهم  على  اهلل  الدين، ميسح  يف  والفقهاء 

االختصاص:26،حليةاألولياء184:3. 1
:1 املهدي اإلمام أحاديث معجم ،95 مّحـاد(: )البن الفنت  2

.471



ĎĒ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

يشتبه عليهم حكم«)1).

ال يبالون يف اهلل لومة الئم

35 - وروى نـعيم بـن حماد في كتاب الفتن مسنداً 

عـن  حـديث  ضمن  قال  السالم  عليه  علي  اإلمام   عن  

أو   قـّلوا ،  إن  عـشر  اثين  يف  »خيرج  السالم:  عليه  المهدي 

خـمسة عشر  إن كثروا، يسري الرعب بني يديه، ال يلقاه 
عدوٌّ إاّل هزمهم بإذن اهلل، شعارهم أمت أمت، ال  يبالون 

يف اهلل لومة الئم...«)2).

التصاقهم بالقرآن

36 - وفي نهج البالغة  عن  اإلمام  علي عليه السالم 

وإلى  المهدي  غيبة  إلى  فيها  يشير  خطبة  في  قال 

ليشحذنّ   فيها   ثم   ...« ـ:  فرجه  اهلل  عّجل   - أصحابه 

ويرمى  أبصارهم  بالتنزيل  تـُجلى  النـصل،  القني  شحذ  قوم 
بعد   احلـكمة   ويغبقون كـأس   بالتفسري يف مسامعهم، 

الصبوح...«)3).

دالئلاإلمامة:307. 1
:1 املهدي اإلمام أحاديث معجم ،96 مّحـاد(: )البـن الفـنت  2

.408
نهجالبـالغة:208،اخلطبة150،بـحاراألنـوار116:51. 3



Ďēأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

هم عصابٌة ال تضرّها الفتنة

عن  الغيبة مسنداً  النـعماني في كتاب  وروى   -  37

يف  كالنحل  »كونوا  قال:  السالم  عليه  علي  اإلمام  

الطري، ليس شـيءٌ من الطري إاّل وهو  يستضعفها، ولو عـلمتِ 
الطـريُ  ما  يف أجـوافها من الربكة مل تفعل هبا ذلك.

وزايلوهم  وأبـدانكم  بـألسنتكم  الناس  خالطوا 
ترون  ما  بيده  نفسي  فوالذي  وأعمالكم،  بقلوبكم 
يتفل  حّتى  السالم[  عليه  املهدي  ]ظهور  حتبّون  ما 
بعضكم يف وجوه بـعض ، وحّتى يسمي بعضكم بـعضًا 
كـّذابني، وحّتى ال يبقى منكم - أو قال من شـيعيت - 
إاّل كالكحل يف العني وامللح يف الطعام ... وكذلك 
أنتم ُتميزون حّتى ال يبقى منكم إاّل عـصابٌة ال تـضرّها  

الفتنة  شيئًا«)1).

صدق نصرة املهدي عـجّل اهلل فـرجه

اإلمام  عن  مسنداً  أيضاً  النـعماني  غيبة  وفي   -  38

خلروج  أحدكم  »لِيعدَّنَّ  قال:  السالم  عليه  الصـادق 

نيّته  القائم ولو سهما، فإنّ اهلل تعاىل إذا علم ذلك  من  
ينسئ يف عـمره حّتى يدركه ، فيكون   رجوتُ ألن 

الغـيبة)للنعماني(:209. 1



ĎĔ أصحاب اإلمام املهدي د  اا ااوإ ادبروفم

من أعوانه وأنصاره«)1).

عشقهم له وتفانيهم يف طاعته ورضاه

والسـّيد  المتهّجد  مصباح  في  الطوسي  وروى   -  39

ابن طاووس في اإلقبال والكفعمي في المصباح والبـلد 

بن  علي  العـابدين   زين   لإلمام  الموقف  دعـاء  األمين، 

الحسين عليهما السالم، قال في  آخره : »اللهم  امأل األرض 

به عداًل وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجـورًا، وامنن بـه على 
من  واجلعين  ومساكينهم،  وأراملهم  املسلمني  فقراء 
طوعًا،  له  وأطوعهم  حبًّا  له  أشـدّهم   وشـيعته ،  مواليه  خـيار 
لقوله،  وأقبلهم  مرضاته ،  إىل  وأسرعهم  ألمره،  وأنفذهم 
ألقاك  حّتى  يديه  بني  الشهادة  وارزقين  بأمره،  وأقومهم 

وأنت عنّي راض«)2).
لإلمام   والدعاء   الغيبة  عصر  أدعية  اشتملت  وقد 

المهدي  - عّجل اهلل فرجه - المروّية عن أئمة أهل البيت 

منها  يستفاد  التي  الفقرات  من  الكثير   السالم  عليهم 

ضمنّياً صفات وخصال أنصاره - عّجل اهلل فرجه -.

املصدرالسابق:320. 1
األعـمال: إقبال الطوسي(:639، )للشيخ املتهّجد مصباح  2
)للكفعمي(: املصباح ،250 )للكفعمي(: األمني البـلد ،364

670،بـحاراألنـوار234:98.



ďċأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

حييطون مبا بني اخلافقني

الدين مسنداً  الصدوق  في كـمال  الشيخ   وروى   -  40

بأصحاب   »كأّني   قال:  السالم  عليه  الباقر  اإلمام  عن 

القائم عليه السالم وقد أحاطوا مبا بني اخلافقني، فليس من 
الطري،  وسباع   األرض   سباع   حّتى  هلم،  مطيعٌ  وهو  إاّل  شيء 
على  األرضُ  تفخر  حّتى  شيء  كّل  يف  رضـاهم  يطلب 
األرض وتقول : مرَّ  بي  اليوم رجٌل من أصحاب القائم عليه 

السالم«)1).

كمالالدين673:2. 1



حتليل موجز لدالالت 
األحاديث الشريفة



ďčأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

ضرورة السعي للتحّلي بصفات أنصار املهدي عجّل اهلل  
فرجه

المتقّدمة  الشريفة  األحاديث  من  جملٌة  تصّرح  

األوفياء  األنصار  هؤالء  من  المطلوب  العـدد  اكتمال  بأّن 

نظير  ـ،  فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي  اإلمام  لظهور   شـرٌط  

العدةُ   كملت   لو  »أما  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قول 

الموصوفة  ثالثمئة وبضعة عشر كان الذي تريدون« كما 

اهلل   سالم    - الجواد  اإلمام  قول  ونظير   ،(16( الحديث  في 

العدة من  »فـإذا اجتمعت له هذه  الحـديث )17):   - عليه 

أهل اإلخالص أظهر  اهلل  أمره ، فإذا كمل له العقد - وهو 
عشرة آالف رجل - خرج بإذن اهلل...«.

فواضٌح من هذه األحاديث  الشريفة  أّن  ظهور اإلمام 

مهمته  إلنـجاز  وخروجه   - فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي 



ďĎ شأ ل ملجح ددتتج اا ااوإ ادبروفم

اكتمال عدد  على  متوّقف   الكبرى   اإلنـقاذية  اإلصالحية 

القادرين  اإللهّية  ألهدافه  المخلصين  األوفياء  األنصار 

المرتبة   المرتبتين ؛  على مؤازرته في تحقيقها، من كـال 

العليا المتمّثلة في صفات الثالثمئة والثالثة عشر، وهم 

المتجّسدة في  الثانية   قـوام األرض وسـنامها، والمرتبة  

العشرة  آالف  رجل  من األنصار  العقد وهم  صفات تتمة 

المجاهدين مع اإلمام بعد ظـهوره  - عـّجل  اهلل فرجه-.

في  األولى  المرتبة  أفراد  عدد  اكتمال  وتأكيد 

األحاديث الشريفة، يرجع إلى كونهم  يمّثلون الطـليعة 

سالم    - اإلمام   يعين  الذي   التنفيذي   والكادر  القـيادية 

وغيرهم :  الثانية   المرتبة  أفراد  تربية  على   - عليه  اهلل 

المذكورة  بالصفات  العدد  هذا  توّفر  هو  المهم  ولكـّن 

المفيد  الشـيخ  يقول   الشريفة ،  األحاديث  في  لهم 

الرؤساء ،  من  رئيس  مجلس  »حـضرُت   عليه:  اهلل  رضوان 

الغيبة،  في  القول   إلى  فانتهى  اإلمامة  في  كالم  فجرى  

فقال صاحب المجلس: أليست الشيعة تروي عن جعفر 

اإلمام عدة   اجتمع على  لو  أّنه   السالم   بن محمد عليهما 

أهل  بدر  ثـالثمئة وبضعة عشر  رجالً  لوجب عليه الخروج 

بالسيف ؟

فقلُت : قد روي هذا الحديث، قال: أَولسنا نعلم يقيناً 



ďďأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

أّن الشيعة في هذا الوقت  أضعاف  عدة  أهل بدر، فكيف 

يجوز لإلمام الغيبة  مع  الرواية التي  ذكـرناها ؟

فـقلُت : إّن الشيعة وإن كانت  في وقتنا كثير عددها 

فإّن  بدر بأضعاف مضاعفة،  أهل  حّتى تزيد على عدة 

الجماعة التي  عدتهم  عّدة أهل بدر، إذا اجتمعت لم  يسع  

هذا  في  يجتمع   لم  الظـهور،  عليه  ووجب   التقّية   اإلمام  

وشروطها،  بصفتها  الزمان  هذا  في  حصلت  وال  الوقت 

وذلك أّنه يجب أن يكون هؤالء  القوم  معلوماً  من حالهم 

الجهاد   في   واإلخالص   اللقاء  على  والصبر  الشجاعة 

العيوب  من  السـرائر  ونـقـاء  الدنـيا  على  لآلخـرة     ً إيثارا

عند  ينتظرون  وال  يهنـون  ال  وأّنهم  العقـول،  وصّحـة 

اللقاء، ويكون العلم من اهلل تعالى لعموم المصلحة في 

ظهورهم بالسيف.

وليس كّل  الشيعة بهذه الصفة، ولـو علم اهلل تعالى 

أّن في جـملتهم العـدد المذكور على ما شرطناه، لظهر 

اجتماعهم  بعد  ولم يغب  محالة،  ال  السالم  عليه  اإلمام 

طرفة عين، لكن المعلوم خالف ما  وصفناه  فلذلك ساغ 

لإلمام الغيبة...«)1).

- 390 الغيبة(: يف الثـالثة )الرسـالة املـفيد الشيخ رسائل  1
.391



ďĐ شأ ل ملجح ددتتج اا ااوإ ادبروفم

اإلمام املهدي عجّل اهلل فرجه ينتظر جهود شـيعته

في  ينتظر   - فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي  اإلمام  إذن 

المسلمين  المؤمنين ومن شـيعته ومن عموم  الواقع من 

المعتقدين  بحتمية  ظهوره االجتهاد في العمل الصالح، 

أنصاره،  بصفات  للتحّلي  الذاتية  والتربية  والتهذيب 

والروحـية  والجـهادية  العـلمية  الكفاءات  واكتساب 

العدد   بذلك  يتوّفر  لكي  السالم،  عليه  لنصرته  الالزمة 

الالزم  من األنـصار األوفياء ويتحّقق الشرط  الالزم  لظهوره 

- عّجل اهلل فرجه - .

وهذه الصفات والكفاءات هي التي بّينتها األحاديث 

الشريفة المتحّدثة عن خـصال أصـحابه عليه السالم، أي 

أّنها بّينت للمؤمنين ما ينبغي لهم  أن  يجتهدوا للتحّلي 

به واكـتسابه  من  صفات وكفاءات تؤّهلهم لنصرة إمام 

زمانهم ومن َثم المساهمة العملية في التعجيل لظهوره 

ـ عّجل اهلل فرجه - والتمهيد له.

وسنشير - بعون اهلل  - إلى هذه الصفات والكـفاءات 

في  ورد  ما  إلى  استناداً  البحث  من  الثاني  القـسم  في 

الحّجة  أتمت  بذلك  وهي  المتقّدمة،  الشريفة  األحاديث 

فيه  االجتهاد  لهم  ينبغي  ما  بـتحديد  المؤمنين  على 

دعتهم  أخرى  وبعبارة   إليه،  السبيل   بتحديد   وكذلك 



ďđأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

وعّرفتهم  زمانهم،  إمام  لنـصرة  للتأّهل  السعي  إلى 

بالمواصفات والكفاءات الالزم توّفرها فيهم لكي يكونوا 

أهالً  لنصرته - عّجل اهلل فرجه - .

التـخطيط الربـّاني جلـمع األصحاب

توّفر  لزوم  عّلة  بّينت   الشريفة   األحاديث   أّن  كما 

العدد المطلوب من هؤالء األنصار األوفياء وذلك بـاإلشارة 

الناس  المهم في أصل ظهوره ،   واستقطاب   إلى دورهم 

لمبايعته عليه السالم وفي الجهاد معه، وتـنفيذ أوامره 

الحـقاً فيما يرتبط بإقامة الدولة  اإللهية  العادلة ، وإدارة 

شؤونها.

 - فرجه  اهلل  عّجل   - ظهوره  أصل  إلى  فبالنسبة 

في  التدّبر  خالل   من  دورهـم  أهمية  بوضوح  نالحظ 

منها  صّرحت جملٌة  المتقّدمة، فقد  الشريفة  األحاديث 

أّن اهلل - جـّلت قـدرته  - يجمع لإلمام المهدي عليه السالم  

الطائفة  الخاّصة من خّلص أنصاره من المرتبة األولى من 

وبـطريقة تـكشف عن  المكّرمة،  األرض في مكة  أقطار 

استلزم  لو  حّتى  التحّقق  حتمّي  دقيق  رباني  تخطيط 

إعـجازية في  جمعهم في  إلى سـبل  أحيانا  اللجوء  األمر 

مكة المكّرمة قبيل ظهوره أو تزامناً معه .
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الشـريفة  األحـاديث  من  جملة  به  تصّرح  ما  هذا 

 (13  -  1( األحاديث  منها  الفريقين،  طرق  من  المروّية 

المتقّدمة، وهي تصّرح بأّن اهلل تعالى يجمعهم  بـسرعة  

في مكة المكّرمة »قزعٌ كقزِع السحاب«.

والقـزع يعني قـطع السحاب الصغيرة ونسبتها إلى 

الخريف ألّن قطع السـحاب في الخريف تجتمع بسرعة، 

»جيمعهم  عادية:  غير  بسرعة  األنصار  هؤالء  يجمع  واهلل 

عـيناه  الرجـل  يتم  مما  أقّل  يف  مغرهبا  إىل  مشرقها  من   اهلل  
عند بـيت اهلل احلـرام«، »حّتى أنّ الرجل ليحتيب فال حيل 
من  يفقد  من  »منهم  و  ذلك«،  اهلل  يبلغه  حّتى  حـبوته 
ابـتلي  كان  »فمن   ،»... مبكة  فيصبح  ليالً   فراشه  
ُفقد  باملسري  يبتل  مل  الساعة، ومن  تلك  يف  وافى  بـاملسري 
»على  »جيتمعون واهلل يف ساعة واحدة«،  فـراشه«،  عن 
في   ورد   حسبما  مبكة«،  »يصبحون  ميعاد«،  غـري 

تعبيرات  األحاديث الشريفة المتقّدمة .

أّن  هـو  الشـريفة  األحاديث   هذه   من   والمستفاد 

اجتماع هؤالء الصفوة في مكة المكّرمة يكون بتخطيط 

إلهـي مباشر كأن يلهمون بلزوم التـوّجه إلى مكة المكّرمة 

في  أوقات  معّينة ، بحيث يصلون إليها في ساعة واحدة 

عند ظهور  اإلمام  - عـّجل اهلل فـرجه - أو قبيل ذلك، حّتى 
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لو استلزم األمر أن يفقد بـعضهم من فراشه أي أن ينقل 

بـعضهم  بـأساليب  إعجازية  ال ريب فيها كـما هو ظاهر 

عدد من عبارات األحاديث  الشريفة المتقّدمة.

فما الهدف من ذلك؟ ولماذا يتدّخل اإلعجاز اإللهـي 

لجـمع هؤالء األنصار في ساعة واحدة عـند البـيت  الحـرام ؟ 

لو  لم يكن لحـضورهم تأثير مباشر في أصـل ظهور اإلمام 

- سالم اهلل  عليه  - ونجاح حركته؟!

أمهية دور األنصار األوفياء يف حركة املهدي عجّل اهلل 
فرجه

بـاإلمكان أن نـفهم جـانباً من  الحكمة  اإللهية في 

التدبير لهذا الجـمع اإلعـجازي لخـّلص أصـحاب المهدي 

- عـّجل اهلل فرجه  - عندما  نتدّبر  في اآلثار التي يتركها 

سيماهم  في  يتجّلى  أفراد  من  الكبير  العدد  هذا  حضور 

الصالح  والجاللة  - كما  هو واضح من صفاتهم المذكورة 

في هذه األحـاديث ـ، ومبادرتهم إلى مبايعة اإلمام عليه 

السالم فور  إعالنه  لظهوره عند الكعبة المعّظمة ودعوته 

الناس إلى مبايعته.

ومما ال ريب فيه أّن  لذلك  تأثيراً  قوياً وأساسياً في 

دعم الثورة المهدوية في أكثر مراحلها حساسية وهـي 
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األحاديث  أّن  الحظنا  إذا  خاّصةً   انطالقتها ،  بدء  مرحلة 

الشريفة تصّرح بأّن بدء ظهوره - عّجل اهلل فرجه - يكون  

وبعد  المسلمين  بين  وتنازع  اختالف  شّدة  خضم   في  

ظهور عدد من أدعياء المهدوية أو أدعياء اإلنـقاذ الذين  

يظهر  للناس كذبهم في اّدعاءاتهم)1).

التصديق  الصعب  من  تجعل  األوضاع  هذه  فمثل 

يقترن  لم  إذا  معّين  شخص  قبل  من   المهدوية   باّدعاء  

ذلك بتصديق جماعة من المؤمنين الذين يطمئّن الناس 

به  يقوم  ما  وهذا  ونـزاهتهم،  تـشخيصهم   صواب   إلى 

هؤالء األنصار األوفياء الذين يجمعهم اهلل لولّيه  األعظم  

- عّجل اهلل فرجه ـ، فيكون دورهم المؤازر له، ومبايعتهم 

على  وإقبالهم  لآلخرين  السريعة  االستجابة  مفتاح  له 

مبايعته  عليه السالم  إثر ذلك كما هو مستفاٌد من جملة 

من األحاديث الشريفة المتحّدثة عن  البيعة  لإلمام عند 

ظهوره - عّجل اهلل فرجه - .

فيهم  تتجّلى  الذين  األوفياء  األنصار   فهؤالء   إذن  

إلتمام  منها  بّد  ال  التي  الوسيلة   هم   والصالح  النزاهة 

األحاديثبهذااملـعنىكثريةمرويةمنطـرقالفـريقنيميكن 1
مراجعتهايفاألبواباخلاّصةحبوادثآخرالزمانأوعالمات

ظهوراملهديعليهالسالممنكتبالغيبة.
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الحّجة على النـاس وجـعلهم يطمئّنون إلى هوّية اإلمام  

تأثير  تأثيرها   يعّزز    - فرجه  اهلل  عّجل   - ظهوره  عند  

الوسائل  األخرى  الداّلة  على هوية المهدي عليه السالم، 

ولذلك كان  ال  بّد من جمعهم لهذا األمر المهم حّتى لو 

اقتضى ذلك اللجوء إلى بعض  الوسائل اإلعـجازية .

بعد   النخبة  هذه  أدوار  على  يصدق  نفسه  واألمر 

مع  الجهاد   في   سواٌء  والمهمة،  الحّساسة  المرحلة  هذه  

اإلمام عليه السالم ومناصرته حيث يكون حضورهم - مع 

سـبباً   - عالية  ومقامات  جليلة   صفات   من  عليه  هم  ما 

لمناصرة اآلخـرين  له ، إضافة  إلى أّن كفاءاتهم  الجهادية  

سائر  لتنفيذ  الزماً   عنصراً   تجعلهم  واإلدارية  والعلمية 

مراحل المهمة اإلصالحية الكبرى لإلمام  المهدي - عّجل 

اهلل فرجه ـ، وهذا ما سيّتضح  أكثر  من خالل التدّبر في 

األحاديث   هـذه   في  المذكورة   وكفاءاتهم   صفاتهم 

الشريفة  .



صفات أنصار اإلمام املهدي 
عجل  اهلل فرجه
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1: صدقهم يف اإلميان باهلل ورسوخهم يف معرفته

اُولي الصـفات المحورّية التي يتحّلى بها  أصحاب  

»مؤمنون  عرفوا   أّنهم   المهدي - عّجل اهلل فرجه - هي 

باهلل   اإليمان   رسخوا   (20 )الحديث  معرفته«  حقّ  اهلل 
 - ونفوا  قلوبهم  في  وجماله   جالله   مظاهر   ومعرفة  

الشكوك  جميع   - الصالح  والعمل  والبراهين  بـاألدّلة 

»قلوهبم  فأصبحت  والشيطانية  النفسانية  والشبهات 

]الحديث  اهلل«  ذات  يشوهبا شك يف  احلديد ال  كزبر 
.]19

لم يبق منحصراً في  تبارك  وتعالى  إيمانهم باهلل 

الدائرة النظرّية وحدود اإليمان العقلي المجّرد، بل نقلوه 

مظاهر  في  المستمّر  والتفكر  الشـرعية  بـالمجاهدات 

إلى قلوبهم فرسخ فيها فظهر  الجالل والجمال اإللهي 

»من  فهم  وسكناتهم ،  وحركاتهم   سلوكياتهم  في 

أن  ويتمنّون  بالشهادة،  يدعون  مشفقون،  اهلل  خشية 
يقتلوا يف سبيل اهلل« ]الحديث 19[.
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2: اإلميان يف قلوهبم عـشق هلل

لقـد تحّول إيمانهم الصادق باهلل ومعرفتهم الحّق 

به - جّل  وعال  - إلى وقوٍد وعزم وإرادة في طلبه وحده في 

كّل سلوكياتهم وتمّني كّل ما يقرب منه - مهما كانت 

الصعاب ـ، واإلقبال على رضاه ولقـاِئِه وااُلنـس  به  - عّز 

، فهم عّشاق اهلل  وأحّباؤه  يحّبهم ويحّبونه ]الحديث  وجّلـ 

14[، ألّن إيمانهم به ومعرفتهم له تحّوال إلى عشق جارف 

إلى  وتحّوال  وتعالى،  تبارك  سواه  بما  وعالقة  حّب  لكّل 

طاقة متفّجرة  ال  يقّر لهـا قـرار في  غير  مجالس التعّبد له 

وذكره عـّز وجـّل، ولذلك فـهم »رجاٌل ال ينامون الليل، 

أطرافهم  قيامًا على  يبيتون  النحل  هلم دوي كدوي 
فأصبحوا  بنوره  اهلل  نّورهم  ولذلك  بالليل«،  رهبان   ...

»كاملصابيح كأنّ قلوهبم  القناديل « ]الحديث 19[.

3: تـعبّدهم حـارق لكـّل شرك

عبادتهم الخالصة هلل تبارك وتعالى ثمرة اإليمان 

ولذلك  قدرته،  جّلت  باهلل  الخالصة  والمعرفة  النـقي 

ناٍر تحرق جميع مظاهر  إلى   - - في جانب منها  تحّولت 

تعالى،  حـّبه  غير  حّب  وكّل   والخفي  الجلي   الشرك  

وتـطّهرهم من كّل عبادة غير عبادته - جّل وعال ـ، جلية 
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أو خـفية، وفي  كّل حركاتهم وسكناتهم ولذلك  كانت 

الليل   يف   هلم   توحيده،  حقّ  اهلل  وحّدوا  »الذين  فهم 

أصوات كأصوات الثواكل من خشية اهلل تعاىل، قـيّام 
يف ليلهم، وصوّام يف هنارهم ...« ]الحديث 22[ .

4: ختّلقهم بأخالق اهلل  وُانسهم به

ـّدوه وعبدوه حّق معرفته وتوحيده  عـرفوا اهلل ووح

ما  سواه ألّنهم وجدوا  إلى  النظر   وعبادته، فأغناهم عن 

قّوتهم  فكانت  جـميعاً،  والعـّزة  جـميعاً  القّوة  فيه 

عن  غنى  في  وأصبحوا  ذروتها ،  في  والمعنوية  الروحية 

أحد  إليهم  انضم  إذا  الظـاهرية  قـّوتهم  بـازدياد  الفرح 

أو  منهم  أحد   بخروج   لنقصها  واالستيحاش  الحزن  أو  

يفرحون  وال  أحد  إىل  يستوحشون  »ال  استشهاده: 

وتوّجههم  فُانسهم   ،]1 ]الحديث  فيهم«  يدخل  بـأحد 
يستمّدون  ومنه  قدرته،  جّلت  باهلل  وثقتهم  وتوكلهم 

قّوتهم، بعد أن عرفوا أّنه منبع القّوة المطلقة الغالبة «، 

فهم »أولياء اهلل« ]الحديث 15[ .

والمعرفة  اإليمان  أّجج  الذين  حّقاً  اهلل  أولياء  هم 

والتـوحيد الصـادق العشق هلل في قلوبهم فتجّسد عملياً 

في سلوكياتهم بالتخّلق بأخالق اهلل عّز وجّل وتفانيهم 
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اهلل  فأحّبهم  مطيع،  أحّب  لمن  المحّب  ألّن   طـاعته ؛  في 

]الحديث 14[ وحباهم بكرامته.

5: جتسيدهم حقائق الوالية هلل يف عـالقتهم مع النـاس

اهلل  أحّباء  المؤمنين  املؤمنني«)1) ألّن  على  »أذّلة  هم 

الكافرين  الكافرين «)2) ألّن  على  »أعزّة  وهم  وعباده، 

عليهم  اإللهي  والسخط  الجالل  مظهر  فـهم  اهلل،  أعداء 

والرحمة  الجمال  مظهر  وهم  الكّفار«)3)،  على  »أشّداء 

»رمحاء  خاّصة  وبالمؤمنين  الجـاحدين  بـغير  اإللهـية 

املؤمنني«، كما يستفاد  من  تطبيق  »أذّلة على  بينهم«)4)، 
على  الكـريمة  اآليات  لهذه  السالم  عليه  الصادق  اإلمام 

أصحاب المهدي - عّجل اهلل فرجه ـ.

والصفات المذكورة فيها ضرورية  للغاية  في  أركان 

تحّليهم  ألّن   المهدوية ،  كالثورة   كبرى  إصالحية  ثورة 

قوّية  متماسكة  اإليماني  الصـّف  جـبهة  يجعل  بها 

وخدمتهم  لبعض،  بعضهم  المؤمنين  تواضع  بتأثير 

لبعضهم البعض، وسـيادة العـفو والتسامح بينهم كما  
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هو  المستفاد  من صـفة »أذّلة على املؤمنني«.

الكـافرين«  على  »أعزّة  كونهم   أّن   حين  في 

يجعلهم مجاهدين صلبين ال ترهبهم قّوة العدّو مهما 

تـعرقل   محّلها   غير  في  رأفة  فيهم  تأخذهم  وال  بلغت 

اآليات  ذلك  إلى  نـّبهت  كما  الجهاد  أهداف  تحّقق  

الكريمة اآلمرة بـالغلظة  مع الكافرين في مقام مكافحة 

وإحقاق  اهلل،  سبيل  عن  وصـّدهم  وإفـسادهم،  عنادهم 

ولذلك   الكريمة ،  الحياة  وإقامة  الباطل،  وإزهاق  الحقوق 

فإّنهم  في جـهادهم الكافرين »شعارهم أمت أمت، ال 

يبالون يف اهلل لومة  الئم  ...« ]الحديث 35[ .

6: ذوبـاهنم يف إرادة اهلل ومواالة أوليائِهِ

هم   - فرجه  اهلل  عـّجل   - المهدي  أصحاب  خاّصُة 

من  تعنيه  بما  اإللهية،  الوالية  وبهذه  حّقاً،  اهلل   أولياء  

ما  إاّل  يريد   ال   المؤمن   يجعل  اإللهـية  اإلرادة  في  ذوبان 

المعرفة  حـّق  وعبده  ووّحده،  عـرفه،  الذي  ـّه  رب يريده 

بلغوا  وخيارها ،  ااُلمة   صـفوة   هم  والعبودية؛  والتوحيد 

هذه المرتبة؛ ألّنهم تمّسكوا بوالية عدل القرآن الكريم 

والثقل الثاني الذين »من  وحـد  اهلل بدأ هبم« ومن عرفه 

قبل منهم، الكـاملني يف معرفة اهلل وتـوحيده اهلـداة  ملن  
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طلبه  إليه بـأمره جّل وعال، فأصحاب املهدي هم: »خيار 
األمة مع أبرار العرتة« ]الحديث 18 [ .

7: متسّكهم  بالثقلني

من منهج العـترة النبوّية عرفوا أسرار القرآن فبلغوا 

بالتنزيل  »ُتجلى   اإللهـي :  القـرب   درجـات  أسـمى  بـها 

أبـصارهم، ويرمى بالتفسري يف مسامعهم، ويغبقون كأس 
العرتة   ومبنهج   ،]36 ]احلديث  الصبوح«  بعد  احلكمة 
التـوحيد  إىل  املوصلة  الشرعيّة  وجماهداته  الطاهرة  النبويّة  
اخلـالص واملعرفة احلّقة أصبحوا ينظرون بنور  اهلل  فريون  
احلـقائق كـما هـي فـهم الذين: »قد وصفهم اهلل تعاىل 
يَاتٍ  آَلَ فِي َذلِكَ  العزيز بقوله: »إِنَّ  بالتوسّم يف كتابه 

لِْلمَُتوَسِّمِنيَ«)1)« ]الحديث 26[ .

8: اجتهادهم ملعرفة احلقائق بنور اهلل

ورد في التفاسير  أّن  المتوّسمين هم »املتفكرون 

املتفرّسون الذين يتثبّتون يف نظرهم حّتى يعرفوا حقيقة 
أعلى  أّن  الشريفة   األحاديث   في  وورد  بسمته«،  الشيء 
النبّي  السالم،  عليهم  المعصومون  هم  اآلية  مصاديق 

سورةاحلجر:75. 1
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وأهل بيته - صلوات اهلل  عليهم  أجمعين ـ، وما عندهم 

كّل  مواليهم  من  غيرهم   بـين   مفرقٌ   التوّسم  هذا  من 

لفراسة  مصداق  هو   التوّسم   وأّن  استعداده،  بحسب 

المؤمن الذي ينظر بنور اهلل عّز وجّل«)1).

األنصار  هؤالء  أعان   الحقائق   معرفة  في  التثّبت 

األوفياء على معرفة  اهلل ، ومعرفة الطـريق  إليه ، والهداة  

فأصبحوا   الحّقة  وعبودّيته  الخالص  توحيده  إلى 

الوالية  بمراتب  وفازوا  العرتة«،  أبرار  مع  ااُلمة  »أخيار  
هي.  كما  األشياء   حقائق   يرون  أّنهم  ومنها  اإللهّية 

بالمفاتيح  اللدنّية  العلوم   على  حـصولهم  ومنها 

سيوف  »عليهم  الطاهرة:  العترة  من   يتعّلمونها   التي 

مفتاح  كلمة  كّل  كلمة،  ألف  عليها   مكتوب  
ألف كلمة« ]الحديث 13[ .

9: أخذهم مفاتيح العلوم من  العرتة  الطاهرة

قـام  »إذا   السالم :  عليه  الصادق   اإلمام  حديث  وفي 

أقـاليم األرض، يف  كّل  إقليم  القائم عليه السالم  بعث  يف 
رجالً، يقول ]له[: عهدك يف كّفك ]كنفك - خ[، 
فإذا ورد عليك أمرٌ ال تفهمه  وال  تعرف القضاء فيه فانظر 

راجعتفسريكنزالدقائق153-148:7. 1
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إىل كّفك  ]كنفك [ واعمل مبا  فيها  ...« ]الحديث  
28[، والكْنف - بكسر الكاف  وسكون النون ـ: وعاء يكون 

فيه متاُع الرجل التاجر أو الراعي، وكَنف اإلنسان - بفتح 

كال  وعلى  والصدر)1)،  العضدين  حضنه :  ـ:  والنون   الكاف 

أّن  إلى  هـي  الشريف  الحديث  في   فاإلشارة   التقديرين، 

يحتاجون  ما  على  يحصلون   األوفياء   األصـحاب   هؤالء 

هم   شؤونهم   في   الحّق   لمعرفة   اإللهية   العلوم  من  إليه 

أو في اُمور القـضاء، وغيرها من شؤون إدارة شؤون الناس 

الطـرق  بـغير  عـليها  اهلل؛ يحصلون  يريده  ما  وفق  على 

المألوفة، بواسطة ما تعلموه من أئمة أهل البيت  عليهم 

السالم من كنوز المعرفة.

10: اجتهادهم يف رفع احلجب

من  الكثير  لشهود  تأّهلهم  ومن  مصاديقها 

واستعدادهم  غيرهم،  يطيقها  ال  التي  الغيبية  الحقائق 

يتناسب  بما  كّل  عـنهم،  الغـيب  حـجب  بعض  لرفع 

مع  يطري  من  »ومنهم  الروحية:  وكفاءاته  استعداده   مع  

املالئكة، ومنهم من ميشي مع املالئكة مشيًا، ومنهم 
من يسبق املالئكة، ومنهم من يتحاكم املالئكة 

لسانالعرب169:12و171،ماّدة»كنف«. 1
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إليه - واملؤمنُ أكرم على اهلل من املالئكة - ومنهم  
من  يصيّره القائم قاضيًا بني مئة ألف من املالئكة« 

]الحديث 29[ .

الرحمن  عباد  من  األوفياء  األنصار  هؤالء  ترّقي 

يسبقون   يجعلهم   الحّقة  اإللهية  الوالية  مراتب  في 

مالئكة الرحمن، الذين ال يفترون  عن  عبادته وتسبيحه، 

من  للمتّقين  أئمة  هم  مثلما  لهم  أئمة  فيصبحون 

التي اختّص بها  الكرامة  عباده، وتتفّجر فيهم مظاهر 

»علم  اهلل - جّلت قدرته - مؤمني اإلنس فيمتلكون  من  

ينابيع  من  تعّلموه  أن  بعد  حمله   طاقوا   األمساء«)1) الذي 
، ما يجعلهم أهالً  أهل بـيت النـبّوة - صلوات اهلل عليهمـ 

ألن تتحاكم إليهم المالئكة ويصبحون قضاة بينهم .

11: اجتهادهم يف طاعة اهلل

من   عالية   بدرجات  فوزهم  مصاديقها  ومن 

التي  للقاعدة  طبقاً  األسباب  في  التكويني  التصّرف 

أطعين   »عـبدي  المشهور:  القدسي  الحديث  بها  يصّرح 

إشارةإىلاآلية31منسورةالبـقرةواملـحكّيفيهامنخطاب 1
اهللللمالئكةبشأنخلقآدموخالفةاإلنسانهللتباركوتعاىل
يفاألرض،راجعتفسريهايفاجلزءاألّولمنتفسريامليزان

للعاّلمةالطباطبائي-رضواناهللعليه-.
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تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون«، فيظهر 
اهلل على أيديهم معجزاته  وكراماته  الهادية  للناس إلى 

الحّقة:  الحياة  فيه  ما  وإلى  يحييهم  ما  إلى  االستجابة 

القسطنطنية،  »ويبعث ]املهدي سالم اهلل عليه[ جندًا إىل 
بـلغوا اخلـليج كتبوا على أقدامهم شيئًا ومشوا على  فـإذا 
هؤالء  قالوا:  املاء  على  ميشون  الروم   إليهم   نظر   فإذا  املاء، 
ذلك  فعند  هو؟!  فكيف  املاء  على  ميشون  أصحابه 
يفتحون هلم  أبواب املدينة فيدخلوهنا فيحكمون فيها 
ما يريدون« ]الحديث 28[، وهم ال يريدون إالّ  ما أراد اهلل 

من  حـياة  كـريمة لعباده .

ومن مصاديقها زوال الحجب المألوفة عن بصائرهم 

»كأّني  وانقياد سائر المخلوقات لهم وتأثيرها فيها: 

اخلافقني، ليس من  بـني  بـما  أحـاطوا  القائم وقد  بأصحاب 
الطري  وسـباع  األرض  سباع  حّتى  هلم   مطيع  وهو  إاّل  شيء 
على  األرضُ  تفخر  حّتى  شيء  كّل  يف  رضاهم  يطلب 
القـائم«  أصحاب  من  رجٌل  اليوم  بي  مرَّ  وتقوُل  األرض 

]الحـديث 40[ .

في  وجّل  عزّ   هلل   المؤمنون  هؤالء  انقاد  لقد  أجـل 

كّل شأٍن من شـؤونهم فانقاد لهم كّل شيء، وذابوا في 

اإلرادة اإللهّية فكان رضاهم رضا اهلل ورضا رسوله وأهل 
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بيته عليهم السالم، ولذلك سـعى لطـلب رضـاهم كّل 

مخلوق يسعى  لرضا  اهلل ورسوله وعترته صلى اهلل عليه 

إرادة اهلل الذي  وآله، واستجابت األسباب إلرادتهم ألّنها 

أطـاعوه بـكّل وجـودهم .

12: جتسيدهم حقيقة الوالء ألهل البيت عليهم السالم

اإللهّية   العلوم  من  النمط  هذا  تلّقي  أّن  وواضح 

إلى  يحتاج  الرباني  والتـسديد  التـكويني  والتـصّرف  

هو  لذلك  والسبيل  لها،  وتأّهل  مناسبة  واعية  أوعية 

الحـافظة للسّنة  الطـاهرة  النبوّية  العمل بوصايا العترة 

المحمدية النقّية.

وهذه من اُمهات صفات أصحاب المهدي - عّجل  اهلل  

، فـهم يجّسدون عـملياً الوالء ألهل  البيت  والتشّيع   فرجه ـ 

لهم عليهم السالم بالتخّلق بأخالقهم - وهي أخالق اهلل 

ـ، واقتفاء آثارهم: »ولكن شيعتنا من ال يعدو صوُتهُ 

بنا  معلناً  وال خياصم  بنا   ميدح   بدنه وال  مسعه وال شحناؤه 
ً  وال  حيدث لنـا ثالبًا وال حيبّ لنا  قاليًا وال جيالس لنا عـايبا
مبغضًا وال يبغض لنا حمبًّا... إّنما شيعتنا من ال يهرُّ هرير 
الكلب وال  يطمع  طـمع  الغـراب وال يسأل الناس بكّفه 
املتنقّلة  عيشهم،  اخلفيض   ُاولئك  جوعًا...  مات  وإن 
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دارهم، الذين إن شهدوا مل يعرفوا وإن غـابوا مل يفتقدوا 
وإن مرضوا مل يعادوا وإن خطبوا  مل  يزوّجوا  وإن ماتوا 
مل يشهدوا، ُاولئك الذين يف أمواهلم يتواسون ... وإن 
وعـند  هـجروه  منافقًا  رأوا  وإن  أكرموه،  مؤمناً   رأوا  
املوت ال جيزعون... ويف قبورهم يتزاورون، وال ختتلف 

أهواؤهم وإن  اختلفت  هبم  البلدان« ]الحديث 16[ .

13: تـحرّرهم من اختالفات األهواء الشيطانية

وّحدهم    - فرجه   اهلل   عّجل   - المهدي  أصحاب 

والسّنة  الطاهرة  النبوية  العترة  بمنهج  المتمّسك 

اإللهية  العروة  بهذه  واعتصموا  النـقّية،  المحمدية 

المتين ، فتخّلصوا من اختالفات  اإللهي   والحبل   الوثقى 

الرايات  ألصحاب  المتفّرقة  والسبل  الشـيطانية  األهـواء 

وجمعهم  الطاهرة ،  النـبوية   العـترة  راية  عن  المستقّلة 

المحّبة  بـعقد  المستقيم  والصراط  القويم  المنهج  هذا 

أب  من   »كأّنهم   فأصبحوا  النقّية  اإليمانية  واألخّوة 

والنصيحة«  بـاحملبّة  جمتمعة  قلوهبم  واحدة،  وُام  واحدٍ 
]الحديث 22[ .
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14: تواسيهم باحملبّة والنـصيحة واألموال 

كالبنيان  تجعلهم  اإليمانية  والمحّبة  األخـّوة  هذه  

المرصوص يعين بعضهم بـعضاً في مختلف المجاالت 

المعنوّية ، يتواسون  باألموال  ويهدي بعضهم بعضاً إلى 

بعضهم  يبخل  وال  الخـالصة  الصادقة  بالنصيحة  الحّق 

على بعض بشيٍء.

عـن  االخـتصاص  كتاب  في  المفيد  الشـيخ   روى  

بريد العجلي قال »قيل ألبـي جـعفر الباقر  عليه السالم : 

إّن  أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة فلو أمرتهم ألطاعوك 

واّتبعوك، فقال: جييء أحـدهم إىل كيس أخيه فيأخذ  

منه  حـاجته ؟ فـقال: ال، قـال: فهم بدمائهم أبـخل.
ثـم قال: إنّ الناس يف هـدنة  ... حّتى  إذا قام القائم 

فيأخذ  أخيه  كيس  إىل  الرجُل  ويأتي  املزايلة،  جاءت 
حاجته ال مينعه«)1).

15: حترّرهم من أسر القـيود الدنـيويّة

ولكّنهم  - إلى جـانب ذلك - أغـنياء من التعّفف عن 

غـيرهم  من  سائر  الناس »ال يطمع طمع الغراب، وال يسأل  

:52 األنوار 557،حبار :3 اهلـداة إثـبات االختصاص:24،  1
.372
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الناس  بكّفه وإن مات جوعًا«.
وزهدهم   بـعّزته  اهلل  أعـّزهم  وقد  ذلك  لهم  وأّنى 

في  الدنيا فكان عيشهم ليناً سـهالً  »اخلـفيض  عـيشهم«، 

الدنيوية ،  القيود  من  أّي  ألسـر  الخـضوع  من   أحرار   فـهم  

ملكوا  الدنيا فعجزت عن أن تملكهم، وهذه هي حقيقة 

الزهد .

16: تعاملهم على أسـاس  اإلميان 

ااُلخـّوة في اإليمان هي معيار تعاملهم  مع اآلخـرين 

واإليمان أسـاس  تـكريمهم  لهـم: »إن رأوا مؤمناً أكرموه «، 

عليهم  البيت  أهل  محّبة  أساس  على  تقوم  وعالقاتهم  

»ال   عاداهم :  من  ويعادون  واالهم  من  فيوالون  السالم 

جيالس لنا عايبًا، وال حيدث  لنا  ثالباً، وال حيبّ لنا  مبغضاً ، 
وال يبغض لنا حمبّاً ... وإن  رأوا منافقًا هجروه«.

ولكن هذا الهجر هو من »اهلجر اجلميل«)1)، يخلو من 

العنف ويتوّرع  عن  البذاءة: »ال يهرُّ هرير الكلب«، فقد  

استجابوا  للوصيّة العلوية  جتاه  ما  ينبغي التعامل على أساسه  
بألسنتكم  الناس  »خالطوا  هجرهم:  ينبغي  الذين  مع 

إشارةإىلقـولهتعاىل:»َواْذكرِاْسَمَربِّكَوَتَبتَّْلإَليـِْهتـَْبِتياًل* 1
ذُهَوكياًل*َواْصرِبْعلى ِ امَلْشِرِقَوامَلْغِرِبالإلَهإاّلُهَوَفاتَّ َربُّ

ياًل«]املّزّمل:10-8[. مايُقوُلوَنَواْهُجْرُهْمَهْجرًاَجِ
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 »... وأعمالكم  بقلوبكم  وزايلوهم  وأبدانكم، 
]الحديث 37[ .

17: اجتناهبم مواقع  الفتنة  يف الدين

أنصار المهدي - عّجل اهلل  فرجه  - هم : »أحبّ  شيءٍ  

إىل اهلل تعاىل  الغرباء  ... الذين يفرّون بدينهم« ]الحـديث 
»الهجر  هذا  هو  بدينهم  فرارهم  مصاديق  ومن   ،]7

الجميل«.

السليم   والتزامهم   النقي   بدينهم  يفّرون  إّنهم 

التزامهم  أّن   بمعنى  وتحريفاتهم،  الناس  أهواء  عن  به 

عند  الرائجة  والتسويالت  التحريفات  عن   نقي  الديني 

الدينية  غـير  السلوكيات  أحياناً  تغّطي  والتي  غـيرهم 

بغطاء ديني!!

ولكن هذا الفرار بالدين إيجابي بالكامل، فهو من 

عن  االبتعاد  إلى  األوفياء  األصحاب  هؤالء  يدفع  جهة 

مواقع  الشهرة  ألّنه يسّبب لهم الفتنة في دينهم ويفتح 

أبواب إثارة النوازع الدنـيوية.

واجتناب  اإليجابية  العزلة  من  نمط  إلى  فيميلون 

يعرفوا وإن  »الذين إن شهدوا مل  المذمومة:  السمعة 

لهم  يوّفر  وذلك   ،]16 ]الحديث   »... يفتقدوا   مل   غابوا 



đĒ صفاج ألجا  اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه

إمكانية التحّرك اإلصالحي الناجع بعيداً عن األضواء التي 

تعرقله أحياناً أو ُتضعف فيه اإلخالص هلل في كـثير من  

األحـيان  .

18: حييون السنّة وحيفظوهنا ويصلحون

اإلصالحي  العمل  إلى  يدفعهم  أخرى  جهة   ومن  

من  طائفٌة  لذلك  تنّبه  كما  اهلل،  لوجه  والخالص  البّناء 

األحاديث الشريفة نظير ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد 

بن  حنبل  في مسنده عـن رسول  اهلل  صلى اهلل عليه وآله 

»ُاناس  بأّنهم:  ووصفهم  الغرباء  فيه  ذكر  حديث  ضمن 

صاحلون يف ُاناس سوءٍ كـثري...«)1).
اهلل  صلى  وصفهم  الترمذي  رواه  آخر  حديث  وفي 

عليه وآله بأّنهم: »الذين يصلحون ما أفسد الناس من  

بـعدي  من سنّيت«)2).
بأّنهم:  وصفهم  فيها  ورد  للطبراني  رواية  وفي 

أهـل  من  أحدًا  يكفرون  وال  اهلل  دين  يف  »ميارون 

مسندأمحدبنحنبل222،177:2بسندآخر،صحيحمسلم 1
.131:1

سننالرتمذي18:5ح2630،وقالعنه:»هذاحديثحسن 2
صحيح«.



đēأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

الشهاب  رواية أخرى في مسند  التوحيد بذنب«)1)، وفي 
حييون   »الذين  بأّنهم :  وآله  عليه  اهلل  صلى  وصفهم 

سنّيت ويعّلموهنا عـباد اهلل...«)2).
وفي رواية: »الذين يصلحون إذا فسد الناس، إّنه ال 

وحشة وال غربة على مؤمن...«)3).

19: استقامتهم يف الفتنة 

إذن  فغربتهم  وعزلتهم واجتنابهم مواقع الشهرة 

وتمّسكهم بعرى الكتمان وحفظ اللسان، إّنما هي ضرورة 

لصالحهم وإصالحهم وهي  وسيلة الجتناب الفـتنة في 

الدين، وكّل ما يؤّدي إلى إضعاف التزامهم الديني.

السالم :  عليه  علي  اإلمام  لوصّية  استجابة  فهي  

إاّل  الطري  من  شيء  ليس  الطري،  يف  كالنحل  »كونوا 
من  أجوافها  يف  ما  الطريُ  علمت  ولو  يستضعفها،  وهو 
البـركة مل تـفعل هبا ذلك، خالطوا الناس بألسنتكم 
الذي   فو  بقلوبكم وأعمالكم  وأبدانكم وزايلوهم 
نفسي بيده ما ترون ما حتبّون ... حّتى ال يبقى منكم 

املعجمالكبريللطرباني179-178:8. 1
مسندالشـهاب138:2. 2

اجلعفرياتواألشعثيات:192،كمايفمعجمأحاديثاإلمام 3
املهدي77-71:1.



đĔ صفاج ألجا  اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه

إاّل كالكحل يف العني ... وكذلك أنتم متيزون 
حّتى ال يبقى منكم إاّل عصابٌة ال تـضرّها الفـتنة شيئًا« 

]الحديث 37[.

20: متسّكهم مبنهج  العرتة  الطاهرة جتاه الفنت

: »عصابٌة ال تضّرها  أنصار المهدي - عّجل اهلل فرجهـ 

والعروة  النجاة  سفينة  بعرى  يتمّسكون  ألّنهم  الفتنة« 

الكريم  القرآن   - اإللهيين  والثقلين  والوثقى  النبوّية 

والعترة النـبوية الطـاهرة صـلوات اهلل  عليهم  أجمعين ـ.

ويلتزمون بـمواقفهم ووصـاياهم تـجاه الفتن، من 

حفظ اللسان وكتمان األسرار وكظم الغيظ والسيطرة على 

المشاعر واألحاسيس واالجتناب عن المواقف االنفعالية 

واالخـتالفات  الجانبية  الصراعات  واجتناب  والمرتجلة 

سمعه  صوته  يعدو  »ال   المذمومة :  والداخـلية  األهـوائية 

وال شحناؤه بدنه وال يمدح بـنا معلناً وال يخاصم بنا قالياً 

...« ]الحديث 16[.

والوجاهة  الصدارة  ومواقع  السمعة  واجتناب 

المعاشرة  وطيب  الخلق  بحسن  واّتصافهم  االجتماعية 

والتحّلي  الطـمع  واجـتناب  الدنـيا   في   والزهد   لآلخرين 

الناس مهما اشـتّدت  النفس  عن  سؤال  شيٍء من  بعّفة 



Ēċأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

بهم الفاقة والثقة باهلل تعالى ورعايته فيكون عيشهم 

»خفيضًا« أي في يسٍر وغنى حقيقي وليس ظاهرياً.
الفـتنة  تـضّرهم  ال  األوفياء  األنصار   هؤالء  

بالدين  والفرار  الحّق  المنهج   على  يستقيمون  ألّنهم 

عدم  فـمعنى  الفـتن،  عند   - عرضناه  الذي  بالمعنى   -

بل  بالفتن  مرورهم  عدم  تعني  ال  بالفتنة  تضّررهم 

عند  الحّق  على  وصبرهم  وثباتهم   استقامتهم   تعني  

»مييزون« في بوتقة  الفتن  تـعريضهم للفـتن، فـهم 

فيستقيمون ويثبتون، فال تضّرهم بعدها الفتن .

21: استجماعهم للخـربات اجلـهادية والروحـية من الفنت

اإللهية   والغربلة   التمحيص  عملية  ثمرة  إّنهم 

على   - تـعرضهم  التي  خاصة  وللمؤمنين  عامة  للناس  

التربوية  واالبتالءات   الفتن   من  لجملة   - األجيال  مدى 

يكون  إْذ  شيئاً  الفتنة  تضّره  ال  الذي  الجيل  تنتج  التي 

نـصيبه من صبره واستقامته فيها  رسوخ  اإليمان  وصدق 

الخبرات  واستجماع  الخالص  التوحيد  ونقاء  المعرفة 

في   توّفرها   ينبغي   التي  والصـفات  الالزمة  الجـهادية 

 - وعترته  ورسوله  اهلل  يحّبها  التي  اإلسالمية  الشخصية 

صلوات اهلل عليه وعليهم ـ.



ĒČ صفاج ألجا  اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه

التربية  ثمرة   هي   الجهادية   الشـخصية  وهـذه 

 ... بنهر  ابتلوا  موسى  أصحاب  »إنّ  المباشرة:  اإللهية 

وإنّ أصـحاب القـائم يبتلون مبثل ذلك « ]الحديث  23[، 
فهم الستقامتهم على الحّق وثباتهم في طاعة األوامر 

كان  مثلما   اإلسـالمية   ااُلمة   صفوة  يصبحون  اإللهّية 

أصحاب طالوت صفوة ااُلمة اليهودية.

ولذلك فإّنهم: »النجباء والقضاة واحلكام والفـقهاء 

يف الدين ، ميسح  اهلل على بطوهنم وظهورهم فال يشتبه عليهم 
حكم« ]الحديث 34[.

والنجيب هو النفيس  وذو  الفضيلة)1) إّنهم عـصارة 

مدى  على  الجهادية  وتجاربهم  المؤمنين  وخـالصة 

لنصرة   واختارهم  اهلل  انتجبهم  الذين  البشري،  التأريخ 

ولّيه  المهدي - عـّجل اهلل فرجه - في مهمته اإلصالحية 

الكبرى.

22: اجتهادهم يف تعّلم ما  حيتاجونه  لنصرة  احلقّ

الشرعية  العـلوم  اكـتساب  في  يجتهدون  هم 

النـاس  شؤون  إلدارة  يؤّهلهم  بما  اإللهية  والمعارف 

زمن  في  العالمية  اإللهية  والدولة  اإلنساني  والمجتمع 

راجعجممعالبحرين168:2،ماّدة»جنب«. 1



Ēčأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

يكتسبوا  لكي  يجتهدون  أّنهم  أي   المهدوي ،  الظهور 

لهذه  الالزمة  واإلدارية  والجهادية  العلمية  الكفاءات 

المهمة فيحصلون على نصيبهم منها.

يشملهم  بل  بذلك  ينحصر  ال  لديهم  ما   ولكن  

اللدنّية وغيرها بـما  يجعلهم   التـسديد اإللهي بالعلوم 

وتعالى   تبارك   اهلل   أّن  أي  حـكم«،  عـليهم  يشتبه  »ال 
ومرتبة   اإللهية  العصمة  من  بـمستوى  عليهم  يتفّضل 

منها  في سلوكياتهم وعملهم: »يبعث اهلل رجالً يف آخر 

الزمان ... ويؤيّده مبالئكتِهِ ويعصم أنصاره « ]الحديث  
. ]27

23: عملهم بـما يتعّلمون

أنصار  المهدي  - عـّجل اهلل  فرجه  - عملوا  بما علموه 

من النـبّي وآله - صلوات  اهلل  عليهم أجمعين - فأورثهم 

اهلل علم ما لم يعلموا وما لم يكونوا يعلمون)1) .

وعصمهم  مما يحذرون مما يعلمون ومما ال  يعلمون، 

ألّنهم أخـلصوا  له في العمل بـما عـرفوا من  الحّق  وهذا 

بها  اختّصوا  مقامات  من  يصلونه  لما  األكبر  السـّر  هـو 

إشارةإىلاحلديثالشـريفاملـرويعناإلمامالصادقعليه 1
السالمأّنهقال:»منعملمباعلموّرثهاهللعلممااليعلم«

بـحاراألنـوار189:78.



ĒĎ صفاج ألجا  اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه

بحيث: »مل يسبقهم  األوّلون  وال يدركهم اآلخرون« 

]الحديث األّول [ .

24: التـزامهم  عـرى  اإلخالص هلل ولرسوله  وأوليائِهِ 

ألن  إخـالصهم  أّهلهم   الذين   اإلخـالص  أهل  هم 

 - المهدي  موالهم  لظهور  سبباً  عّدتهم  اكـتمال  يكوَن 

عّجل اهلل فرجه - ألّنهم  أهل  لنصرته في تحقيق جميع 

ـ:  اهلل  وسـالمه  عـليهم   - صلوات  واألولياء   األنبياء   أحالم 

أظـهر  اإلخـالص  أهـل  من  العدّة  هذه   له  اجتمعت  »فإذا 
اهلل أمره« ]الحـديث 17[.

التي  صفاتهم  سائر  في  المتدّبر  على  يخفى  وال 

أّن إخـالص  هـذه  العصبة  ذكـرتها األحـاديث الشـريفة 

النقّية التي ال تضّرها الفتنة شيئاً  إخالٌص  شامل  راسخ ، 

يتجّلى  في  طلبهم للحّق ومعرفته، وفي توحيد اهلل حّق 

توحيده وعبادته حّق عبادته فال يشركون بعبادته شيئاً 

»وال يكفون  وال يطلبون على عبادتهم سوى رضاه: 

سيوفهم حّتى يرضى اهلل  عزّ وجّل« ]الحديث 24[ .
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  لرسول  مخلصون  وهم 

الناس  بين  وإحيائها  بها  العمل  في  يجتهدون  وسّنته 

ومخلصون  عنها،  التحريف  وإزالة  لطالبيها،  وحفظها 



Ēďأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

 - وآله   عليه   وسالمه  اهلل  صـلوات   - اهلل  رسـول  لعترة 

وتجسيد مبدأ مواالتهم عملياً والبراءة من أعدائهم عملياً 

بوصاياهم  والعمل  أعدائهم،  وبغض  أوليائهم  ومحّبة 

والتمّسك بعروتهم الوثقى.

25: شدّة ارتباطهم بإمام زماهنم املهدي عجّل اهلل فرجه

وهم مخلصون لخـاتم أئمة  العترة  المهدي المنتظر 

- عّجل اهلل فرجه - وإلهدافه اإلصالحية الكبرى مؤمنون 

بها عاملون ألجلها مضّحون في سبيلها.

يتمسّحون  لسيّدها...  األمة  من  له  »أطوع  فهم: 

الربكة،  بذلك  يطلبون  السالم  عليه  اإلمام   بـسرج  
ما  ويكفونه  احلروب  يف  بأنفسهم  يقونه  بـه   وحيّفون  
يريد فيهم... ميشون إىل املوىل أرسااًل، هبم ينصر اهلل إمام 

احلقّ« ]الحديث 19[ .
العاشق   طاعة   محضة،  تسليمية  له  طاعتهم 

إمامه  قضى  مما  حرجاً  نـفسه  في   يجد   ال  الذي  العارف 

ويسّلم له تسليماً)1). وكفاءتهم عالية في تنفيذ ما يريد 

فيهم، وهي كفاءة العارف بما يريده منه إمامه. ومعرفة 

إشارةإىلقولهتعاىل:»َفالَوَربِّكاليـُْؤِمنوَنحّتىحَيكُموك 1
ـاَقَضيَت فيماَشَجَرَبيَنُهْمُثمَّالجِيدوايفأْنُفِسِهْمَحَرجًاِمَّ

َويَسلُِّمواَتْسليمًا«]النساء:65[.



ĒĐ صفاج ألجا  اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه

الذي   إمامه وأحّقّيته فهم عرفوا إمامهم   الموقن بمنزلة 

أّنه   وعلموا  الجاهلية ،  ميتة   من  النجاة  بمعرفته  تكون 

عليه  اهلل  سالم   - وجوده  بكّل  اإللهية  البركات  مصدر 

الربكة«،  بـذلك  يطلبون  بـسرجه  »يتمسّحون   -

اإللهية  البركات  على  الحصول   في  مجتهدين  فطفقوا 

من وجوده المقّدس.

عرفوا مقام إمامهم فارتبطوا به  والتـصقوا  بوجوده  

فهم  احلروب«،  يف  بأنفسهم  يقونه  به  »حيّفون  المقّدس 

يستميتون في الدفـاع عـنه والحفاظ على وجوده المبارك 

حفظاً   لرحمة  اهلل الواسعة على العالمين: »اللهم امأل به 

وامنن   ظـلماً   وجـوراً ،  ملئت  وقسطًا كما  األرض عداًل 
به على فقراء املسلمني وأراملهم ومساكينهم، واجعلين 
له  وأطـوعهم   حـبّا  له  أشـدّهم  وشيعته،  مواليه  خيار  من 
وأقبلهم  مرضاته،  إىل  وأسرعهم  ألمره،  وأنفذهم  طوعًا، 
حّتى  يديه  بني  الشهادة   وارزقين  بأمره  وأقومهم  لقوله 

ألقـاك  وأنت  عنّي راض« ]الحديث39[ .
هؤالء األنصار األوفياء أشّد الناس حّباً وطاعة إلمام 

في  مخلصون  ألّنهم  مرضاته،  إلى  وأسـرعهم  زمانهم 

تـوحيد اهلل عّز وجّل وعرفوا أّن في ذلك حّب اهلل وطاعته  

ومرضاته ألّن إمامهم قائم بأمر اهلل عّز وجّل عامل في 



Ēđأصحاب اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( صفاتهم ومقاماتهم   

الخير  التي فيها  العادلة  سبيل تحقيق أهداف شريعته 

والصالح للبشرية جمعاء؛ ولذلك فهم يطلبون الشهادة 

بـين يديه؛ ألّنها وسيلة مضمونة  لكي  يلقوا رّبهم وهو 

عنهم راض .

26: استعدادهم للظهور بنيّةٍ خالصة

الخير  يطلبون   - فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي  أنصار 

وهم  ذلك،  لتحّقق  قلوبهم  وتخفق  جـميعاً،  للناس 

في  منهم   يريده   ما  إنجاز  في  زمانهم  إلمام  مخلصون 

بنّية  له  وهم يستعّدون  يترّقبونه  ظهوره  وعند  غيبته، 

سهمًا،  ولو  القائم  خلروج  أحدكم  »ليعدن  خالصة: 

فإنّ اهلل تعاىل إذا علم من نيّته ذلك رجوتُ ألن ينسئ 
وأنـصاره  أعوانه  يف عمره  حّتى  يدركه فيكون من 

...« ]الحـديث 38[ .

27: غريهتم على كرامة اإلنسان

أنصار المهدي - عّجل اهلل فرجه - يستعّدون بنّية 

القرآني  للمبدأ  تجسيداً  السالم  عليه  لظهوره  خالصة 

الداعي للقتال في سبيل اهلل  والمستضعفين  من  الرجال 

على  اإليمانية   غيرتهم   من   وانطالقاً  والولدان،  والنساء 
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ينتهكها  التي  والحرمات  المسحوقة  اإلنسان  كرامة 

الطواغيت والمفسدون وسّفاكو الدماء المظلومة.

انتشار  بعد  يتفّجر  الذي  الغضب«  »جيش  فهم: 

الظلم والجور  وامتالء  األرض  من الفساد: »حّتى يكون 

من البالء كذا وكـذا  ...« ]الحـديث  4[ .

28: يغضبون هلل ولدينه وحلرماته

إّن من صـفاتهم غـضبهم هلل تـبارك وتعالى من 

البالء الذي أنزله وينزله الطواغيت والمفسدون بالبشرية  

جمعاء  فأبعدوها  عن الحياة الكريمة العادلة التي أرادها 

ونـقلوا  الدماء  وسفكوا  األرض  في   فأفسدوا  لها،  اهلل 

النـاس إلى الحياة البهيمية التي جعلتهم كاألنعام بل 

هم أضـّل سـبيالً.

من  وتعالى  تبارك  هلل   غضبهم   صفاتهم   من  وإّن 

والمارقون  الناكثون  وينزله  أنزله  الذي  الفظيع  الظلم 

اهلل  صلى  محمد  بُامة  وأتباعهم  والطلقاء   والمنافقون  

التي  ااُلمة  هذه  الحقاً،  جـميعاً  وبـالناس  وآله؛  عليه 

أرادها أن تكون خير اُمة اُخـرجت  للناس  باتباعها  للعترة 

النبوية الطاهرة الهادية إلى اهلل بأمره عّز وجّل، فحرمها 

العترة  معرفة  عن  وصّدوها  ذلك   من   المفسدون   اُولئك 
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الطـاهرة واتـباعها، فـأقصوا العترة النبوية وأمعنوا في 

تشريدها ومالحقتها، فقتل  من  قتل  وسبي من سـبي 

واُقصي من اُقصي وأنزلوا بها البالء الذي أّدى إلى غيبة 

خاتمها  المهدي  المنتظر - عّجل اهلل فرجه -.

29: تفاعلهم مع املظلومية احلـسينية

جيش   هم    - فرجه   اهلل  عّجل   - المهدي  أنـصار 

الغضب هلل تبارك وتعالى على كّل هذا الظلم للعـترة، 

وأفظعها  صوره  أوضح   في   تجّلى  الذي  لاُلمة  والحـرمان 

أهل  شباب  سّيد  واستشهاد  المؤلمة  كربالء  واقعة  في 

الجـّنة ومن كـان  من  الرسول  األعظم صلى اهلل عليه وآله 

وكان الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله منه.

ولذلك كان شعار أنصار المهدي - عـّجل اهلل فـرجه  

ـ: »يا  لثارات الحسين« ]الحديث 19[ وهو شعار يعّبر عن 

االنتصار لمظلومية جميع المظلومين  على مدى  التـأريخ 

اإلسالمي وسّيد المظلومين هو الحسين عليه السالم.

وما دام الغضب هلل تعالى، وانتصاراً للمستضعفين 

ورفعاً  لمظلومية  المظلومين  فـإّن الهدف المراد منه هو 

والسّنة   العدل   وإحياء  والبدع  الجور  وإماتة  الظلم  إزالة 

هو  وهذا  الكريمة،  والحـياة  اإلنـسانية  الحـقوق  وإقرار 
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وهو  المهدوية،  الثورة  ألهداف  األساسية  األركان  أحد 

ثمرة التفاعل  اإليجابي  والوجداني العـميق مع مظلومية 

والمظلومين  الشهداء  سّيد  ومظلومية  الطاهرة  العترة 

أنـصار  صـفات  اُمهات  من  وهذه   السالم ،  عليه  الحسين 

المهدي - عّجل اهلل  فرجه  -.

30: روحهم  حسينية

أنصار المهدي - عّجل اهلل فرجه - اُولو  روح  حسينية 

راسخة أصلها في وجـدانهم تـفاعُلهم اإليجابي العميق 

الملحمية  وروحه   ومظلومّيته   الشهداء  سّيد  رسالة  مع 

الحماسية - سالم اهلل عـليه  ـ.

ركن  وهم  شديدين  وبأس   قّوة   اُولو   فهم  ولذلك 

كان  »ما  إصالحية:  نهضة  ألي  متين   وحبل   قوي  وعماد 

قول لوط عليه السالم لقـومه: }َلوْ أنَّ يل  بِكم  ُقوَّةً أوْ 

عليه  القائم   لقّوة  تمّنيا  إاّل  شَديد {  رُكٍن  إىل  آوي 
السالم  وال ذكر إاّل ألصـحابه، وإنّ  الرجل  منهم ليعطى قوّة 

أربعني رجالً، وإنّ قـلبه ألشـدّ من زبر احلديد، ولو مرّوا  
باجلبال  لقلعوها، وال يكفون سـيوفهم حّتى  يرضى  اهلل  

عزّ وجّل« ]الحديث  24 [ .
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31: شجاعتهم إميانية

شديد  ركـن  وهـم  قّوة  اُولو  األوفياء   األنصار   هؤالء 

قـد   ليوث   »كـأّنهم  جعلتهم  حسينية  روح  اُولو  ألّنهم 

خـرجوا من غاب« ]الحديث 22[.
في  ينطلق   صـاحبها   تـجعل   الحسينية  الروح   ألّن  

جهاده من الغضب  هلل تعالى والغيرة على عباده وخلقه، 

الجهاد في سبيل اهلل   فال يرهبه شـيء، ويستميَت في 

ألّنه عرف اهلل حّق معرفته وعـرف  ما  عنده  وثمرة  رضاه  

ولّذة رضـوانه، فـاندفع  لتمّني  الشهادة في سبيله وهي 

رضـاه،  في  الساعي  اهلل  حّب  في  الصادق  أوسمة  أعلى 

الذي تـرك الخلق  طرَّاً  في  هواه، وأيتم العـيال لكـي يراه، 

ـُطع  في  جهاده  إرباً، لما  مال  الفـؤاد إلى سواه)1). فلو ق

ليلهم  يف  »قيّام  شجاعُة  الحسينيين  هؤالء  شجاعة 

الليل  رهـبان  شجاعة   ،]22 ]الحديث  هنارهم«  يف  وصوّام 
الذين يكونون اُسداً بالنهار.

وله   - وتعالى   تبارك  بـاهلل  التـعّبدي  فاالرتباط 

احلـديد«،  »كزبر  قلوبهم  يجعل   - جـميعاً  القـّوة 

كريم،  مقام  في  اللقاء  تعني  ألّنها  الشهادة  ويتمّنون 

سّيد حال لسـان عـن احلاكية املشهورة األبيات من اقتباس  1
الشهداءعليهالسالميومالطف.
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ومقعد صدق المليك المقتدر الذي آنسوا به في خـلوات 

تهّجدهم باألسحار حّتى قبل أن  يرفع  الغـطاء وتـكشف 

الحـجب وتـتفّتح البصائر الملكوتية .

32: ارتـفاع كـفاءاهتم اجلهادية:

وال يخفى أّن مثل هذه الشجاعة اإليمانية هي عامٌل 

يشهد  والجهادية،  القتالية  الفاعلية  إنجاح  في  أساسي 

على ذلك تـأريخ حروب  األّولين  واآلخرين، فال خالف في 

كان  وتـوّفره  الحـاسم،  العـامل  هـذا  بـأهمية  اإلذعـان 

سالح جبران قّلة العدد والعّدة في معارك صدر اإلسالم 

األولى وانتصار المسلمين  فيها  مثلما كان فقدانه عامل 

الهزيمة  في  حنين يوم ذهب به اإلعجاب المقيت بكثرة 

العـدد)1).

وهذه الشجاعة اإليمانية في أنصار المهدي - عّجل 

اهلل فرجه - هي من مصاديق النصرة هلل تبارك وتعالى ، 

الذين  يندفعون  الغضب «،  - »جيش  أسلفنا  - كما  فهم  

انتهاك  على  وغيرًة  تعالى  هلل  غضباً  جهادهم  في 

والمستضعفين   أولياِئهِ   مظلومية  عن  ودفاعاً  حرماته 

حكم  ضّيعها  التي  اإلنسان  كرامة  على  وغيرًة  عموماً، 

سورةالتوبة:25. 1
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الطواغيت وخنوع المستسلمين وجـهل الغافلين.

ناصريه،  ناصر  واهلل  اهلل«  »أنصار  فهم  لذلك 

فيضاعف لهم شجاعتهم اإليمانية بأضعاف مضاعفة: 

 24  ،26 ]الحديث   رجالً«  أربعني   قوّة   منهم  الرجل  »يُعطى 
وغيرها[، »كان أحدهم أجرى من الليث وأمضى 

من السنان ...« ]الحديث 32[ .

33: اسـتنزاهلم التـأييد اإلهلي

من  هي  القّوة  مضاعفة  من  العالية  النسبة  وهذه  

خصوصيات أصحاب المهدي - عّجل  اهلل  فرجه  - الخاّصين، 

ومعلوم أّن أعلى نسبة ذكرها القرآن الكريم لقـّوة أنـصار 

الحّق - إذا صبروا - في مقابل جـبهة الباطل ،   هي  نسبة 

واحٍد إلى عشرة)1).

والنسبة التي تذكرها األحاديث الشريفة ألصحاب 

المهدي تزيد عليها  بأربعة  أضعاف ، فتكون نسبة واحٍد 

اهلل  مضاعفة  سّر  نفهم  أن  صعباً  وليس  أربعين،  إلى 

إلى  السالم  عليه  المهدي  أصحاب  لقّوة   وتعالى  تبارك 

وسمّو  صفاتهم  من  عرفناه  بعدما  العالية  الدرجة  هذه 

هذه  بركات   من   تستنزل  فهي  اإليمانية،  مراتبهم  

سورةاألنـفال:65. 1
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المضاعفة اإللهية بقدرها، وهذه حقيقة قرآنية ثابتة.

وليس صعباً أن نفهم سّر ذلك أيضاً عندما نالحظ 

التي  الكبرى  اإلصالحية  المهمة  وعمق  وشـمولية  سـعة 

موالهم  لمناصرتهم  األخيار  المجاهدون  هؤالء  ينبري 

المهدي  - عّجل اهلل فرجه - في تحقيقها.

الدين  اإللهي وحاكمية  العدل  إقـامة  فهي تشمل 

الحّق وقيم الكرامة في كّل األرض وتشمل اإلصـالح في 

جـميع شؤون اإلنسان والمجتمع اإلنساني، وهذا يعني أّن 

الجبهة المعادية  لن  تنحصر في طرف أو طرفين أو تحالف 

محدود األطـراف،  وال في األعداء الظاهريين، بل ستشمل 

الشّر والعدوان والطواغيت واإلضالل والنفاق  جميع قوى 

بـمختلف اتـجاهاتها الفكرية ودوافعها المتفّرقة .

ولذلك  فمن الطبيعي والالزم أن يتلّطف اهلل جّلت 

بقّوة  األوفياء  األنصار  هؤالء  وتأييد  نصره  بإنزال  قدرته 

وشمولية  سعة  مع  تتناسب  كثيرة  أضعافاً  مضاعفة 

التحّدي الذي يخوضونه.

34: إخالصهم يف اكـتساب عوامل  النصرة 

من هـنا نـعلم أّن مضاعفة قّوة أصحاب المهدي - 

اهلل جّلت قدرته  تأييد  تنحصر في  ال   - فرجه  اهلل  عّجل 
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تشمل  بل  والجهادية،  القتالية  لكفاءاتهم  وزيادته 

شؤون  إلدارة   يحتاجونه   ما   كّل  في  قّوتهم  مضاعفة 

الدولة اإللهية والمجتمع البشري  في  ظّلها : »وجـعل قّوة 

األرض  حكام  ويكونون  رجالً  أربعين  قّوة  منهم  الرجل 

وسنامها« ]الحديث 30[، »إّنه لو قد كان ذلك ُاعطي 

الرجل منكم  قوّة  أربعني  رجالً ... وكنتم قوّام األرض 
وخزّاهنا« ]الحديث 31[ .

فأنصار  المهدي  - سالم اهلل عليه - يسعون المتالك 

المهمة اإلصالحية  لنجاح تلك  الالزمة  والكـفاءات  القّوة 

الكبرى من إيمان ومعرفة وعلوم شرعّية وشجاعة  إيمانية  

ويخلصون  وغيرها،  وإدارية  وقضائّية  جهادية  وخبرات  

عليهم  قدرته  جّلت  اهلل  فيمنَّ  ذلك ،  في  وجّل  عّز  هلل 

مضاعفة  أضعافاً  قّوة  من  عـليه  حصلوا  ما  بمضاعفة 

حّتى أّن بعضهم: »كّل واحد  يرى  نفسه  يف ثالمثئة« 

]الحديث 25[ .



خامتة حتتوي على 
عدة مطالب
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 املطلب االول: التحّلي بصفاهتم عروج يف منازل الكمال 

هذه  نفحٌة مستلهمٌة من األحاديث الشريفة التي 

عّرفت النـاس بـصفات وكفاءات أصحاب المهدي - عّجل 

اهلل فرجه - وأنصاره ، وبّينت  لهم  سبل االجتهاد للتحّلي 

كثيراً   خيراً   فيه  أّن  إلى  مشيرة  ذلك  إلى  ودعتهم  بها، 

بكّل  حري  عالية  ودرجات  سامية  مقامات  إلى  وعروجاً  

مؤمن أن يرنو إليها ويخفق قـلبه لبـلوغها ، فهي  مقامات  

اآلخـرون«  يدركهم  وال  األّولون  يسبقهم  »لم  الذين 

]الحـديث األّول[، مقامات الذين هم »واهلل ِ ااُلمة  املعدودة « 

]الحديث  األلوية«  »أصحاب  هم  والذين   ،]9 ]احلديث 
والذين    ] 14 ]الحديث  وحيبّونه«  اهلل  »حيبّهم  والذين   ]10

ااُلمة  ]الحـديث 17[، وهـم صـفوة  »أهل اإلخالص«  هم  

»أخيار ااُلمة مع أبرار العرتة« ]الحديث 18 [، الذين  يطيعهم 
كّل شيء ويطلب رضاهم كّل شيء، وتفخر بهم األرض 

]الحديث 40[ وهم  وهم...، فمنْ  يا ُترى يعزف عن السعي 

لالنضمام إلى ركـبهم النـّير إاّل من ظلم نفسه وخسر حّظه  

بعد  فتح األبواب؟!



ēĒ هامم ش لي عأي عدت ممادخ

)عجّل  باملهدي  لالئتـمام  الثاني: وجتسيد عملي  املطلب 
اهلل فرجه(

مما ال ريب  فيه  أّن  االجتهاد في التحّلي بصفاتهم 

المهدي  اإلمام  بوالية  للتمّسك  العملي  التجسيد  هو 

حضوره  قبل  غيبته   في   واتباعه   ـ،  فـرجه  اهلل  عـّجل   -

وهذه من المراتب السامية للمؤمنين بـّشرهم بـها سّيد 

المرسلين محمد  صلى اهلل عليه وآله  حيث قال:

»طوبى ملن أدرك قائم أهل بييت وهو يأمت به يف غـيبته 
من  ذلك  أعداءه،  ويعادي  أولياءَه   ويتوّلي   قـيامه  قـبل 
رفقائي وذوي مودّتي، وأكرم ُاميت عليّ يوم القـيامة «)1).

الموُت   يدرك   أن  الكثير  الخير  هذا  من  ينقص  فـال  

الساعي  المجتهد في التحّلي بهذه الصفات، قبل ظـهور  

على  أجره  وقع  »قد  فهو  ـ،  فرجه  اهلل  عـّجل   - المهدي  

اهلل«)2) في كال الحالين، سواءٌ  أدرك  ظهور اإلمام وجـاهد 
وتخّلق  النصرة  في  أخلص  قد   ألّنه   يدركه،  لم   أم   معه 

بأخالق اهلل ، وأخالق  أولياِئه الذين يحّبهم ويحّبونه، وهذه 

منية كّل مؤمن في كّل عصر .

كـمالالديـن286:1،الغيبة)للطوسي(:275. 1
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عـند  اإلمام  لنصرة  العودة  لباب   ومفتاح   الثالث:  املطلب 
ظـهوره

على  أّن المستفاد من جملة  من  األحاديث الشريفة 

أّن باب »الرجعة « لمن  لم يدرك زمن القـائم ممن أخلص 

في النصرة مفتوح لكي يفوز بشرف الجهاد  بين  يديه، 

في   - فرجه   اهلل   عّجل   - المهدي  أصحاب  من   كان  ألّنه 

بن  الفضل   روى  فـمثالً  ظـهوره،  قـبل   وحّتى   غيبته  

 ...« شاذان مسنداً عن اإلمام الصادق عليه السالم قال: 

قربه  يف   املؤمن   أتى  السالم[،  عليه  املهدي  ]يعين  قام  إذا 
فيقال له: يا هذا إّنه  قد  ظهر  صاحبك  فإن  تشأ تلحق 
فأقم«)1).  تقيم يف كرامة اهلل  تـشأ أن  فـاحلق  وإن  به  
وفي دعاء العهد المروي عن اإلمام الصادق - سـالم  اهلل  

عليه  - وفيه ذكر مبايعة المهدي:

»اللهم إّني ُاجـدّد  له يف  صبيحة  يومي  هذا  وما عشتُ 
يف أيام حياتي عهدًا وعقدًا وبيعة له يف عنقي ال أحول عنها 
وال أزول أبدًا، اللهم اجعلين من أنـصاره وأعـوانه والذابّني 
قـضاء حوائجه واملمتثلني ألوامره  إليه يف   عنه، واملسارعني 
ونـواهيه واحملامني عنه والسابقني إىل إرادته واملستشهدين 

الغيبة)للطوسي(:276،وراجعأيضًااإلرشاد)للشيخاملفيد( 1
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بـني يديه.
اللهم، إن حال بيين وبينه املوتُ الذي جعلته على 
مؤتزرًا  قـربي،  من  فأخرجين  مقضيًا،  حتمًا  عبادك 
الداعي يف  ملبّيًا دعوة  قـناتي  كفين ، شاهراً  سيفي جمرّدًا 

احلـاضر والبادي ...«)1(.
أصحاب  من  عـدٌد  يكون  أن  ننفي  أن  يمكننا  ال  بل 

المراتب  بلغوا  سابقة  أجيال  أبناء  من  الخاّصين  اإلمام 

إذ  أزمانهم،  في   - فـرجه  اهلل  عـّجل    - السامية ألصحابه  

توجد عّدة أحـاديث شـريفة تـصّرح بذلك وتنّص على 

إحـياء اهلل جّلت قدرته لمجموعة من المؤمنين المخلصين 

 : ليكونوا من  أنصار  المهدي بعد ظهوره - عّجل اهلل  فرجه ـ 

»خيرج القائم من ظـهر الكـوفة سبعة وعشرين رجالً 
فيكونون بني يديه أنـصارًا وحكامًا«)2).

وكـما في حـديث اإلمام الصادق عليه السالم وفي 

أصحاب  خّلص  بعض   إلسماء   ذكر  األحاديث  بعض 

الرسـول واألئمة - عـليه وعـليهم السالم - ممن يحييهم 

ظهوره،  بعد   - فرجه  اهلل   عّجل    - المهدي  لنـصرة  اهلل 

مـصباحالزائر)للسـّيدابنطاووس(:235،حباراألنوار102: 1
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أيضاً،  الجمهور  طرق  من  مروّية  األحاديث  هذه  وبعض 

نظير ما رواه السـيوطي في »الدّر المنثور« والمّتقي الهندي 

في »البرهان« وابن الجــوزي في تـأريخه والثـعلبي في 

بشأن  وغيرهم  الدرر «  »عقد  في   والمقدسي   تـفسيره 

وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وقول  الكهف  أصحاب 

ضمن حديث عنهم: »... وأخذوا مضاجعهم فصاروا إىل 

رقدهتم إىل آخر الزمان عند خروج املهدي...«)1).
المرتبة   بأصحاب   يختّص   ال  األمر  هذا  أّن  ويبدو 

العليا من خّلص أصحاب اإلمام المهدي - عّجل اهلل فرجه 

تلك   الصفات   فيهم  تجتمع  الذين  بدر  أهل  عّدة  أي   -

في  اجتهد  من  يشمل  بل  العليا،  بمراتبها  والكفاءات 

التحّلي بصفاتهم قـدر ما يستطيع  واستجمع  اإلخالص  

في ما استطاعه منها.

 - اإلمام  بصحبة  للفوز  أمامه  مفتوٌح  أيضاً  فالباب 

عّجل اهلل فرجه - بعد  ظهوره إذا أدركه الموُت قبل ذلك، 

السالم:  الصادق  عليه  اإلمام  ورد في حديث  لما  استناداً 

»أتى املؤمن يف  قربه «.

)للمّتقياهلندي(:150،87، املنثور215:4،الربهان الدّر  1
ابن عن 70 الوردي: العطر الثعليب، عن 141 الدرر: عقد

اجلوزييفتأرخيه.
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املطلب الرابع: املطلوب علوّ اهلمة وصدق الطلب

والمستفاد من األحاديث الشريفة المتقّدمة وغيرها 

أّن ألصحاب المهدي عليه السالم عّدة مراتب - كما أسلفنا 

- والباب مفتوح أمام الجميع لبلوغها كّل حسب خـلوص 

اجـتهاده وعلّو همته وقّوة  إرادته في الطلب والمسير، فكّلما 

زاد منه ذلك وتحّلى بعدد أكبر من تلك الصفات وبإخالص 

أعمق، ترّقى في معارج القرب من اهلل تبارك وتعالى، وبـلغ 

مرتبة أسمى من مراتب أنـصار اإلمام  عليه السالم .

الشريفة،  األحاديث  لها  تنّبه  مهمة  قضّية  وثمة 

الفضل  رواه  ما  الغفلة عنها بحال يتضمنها  ينبغي  وال 

عليه  اهلل  سالم   - الصادق  اإلمام  عن  مسنداً  شـاذان  بـن 

- قال: »لينصرن اهلل هذا األمر مبن ال خالق له، ولو 

قد جاء أمرنا لقد  خرج  منه من هو اليوم مقيم على عبادة 
األوثان«)1).

ذلك  استقرب  كـما  معه[،  ]خرج  األصل  في  ولعّل 

سيقع  روحياً  تحّوالً  ثمة  أّن  المعنى  فيكون  المجلسي)2)، 

عند بعض األشخاص قبيل ظهور  اإلمام  - عّجل  اهلل فرجه 

الظاهرة  األوثان  عبادة  من   االنتقال   إلى  بـهم  يؤّدي   -

الغـيبة)للطوسي(:273. 1
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ـ،  المهدي - عـّجل اهلل فـرجه  الحّق ونصرة  إلى  والخفّية 

أي أّن النفحات اإللهّية ستؤّدي إلى هدايتهم وتعّرفهم 

- سالم  المهدي  أنصار  إلى جبهة  وانتقالهم   الحّق   على 

اهلل عليه - بعدما كان  المتصّور   أّنهم أبعد الناس عنها .

املطلب اخلامس: اجتناب اليأس من روح اهلل

اإلمام  تأكيد  من  المستفادة  المهمة  والقضّية 

تنبيه  هي   التحّول ،  هذا   على  السالم  عليه  الصـادق 

جّلت   اهلل  روح  من  اليأس  اجتناب  لزوم  إلى  المؤمنين 

قدرته عندما يرون عظمة وجاللة الصـفات التي تذكرها 

األحاديث الشريفة ألنصار المهدي عليه السالم، ويرون - 

في المقابل - أنفسهم بعيدة  عـنها ، فينبغي  لهم حينئٍذ 

أن ال ييأسوا من إمكانية التحّلي بها - أو ببعض  مراتبها  

ونفحاته  العميم  وبفضله  اهلل  بمعونة   - بعضها  أو 

المباركة.

إّن المطلوب مّنا أن نصدق في سعينا للتحّلي  بتلك  

الصفات  الفاضلة لنكون من أنصاره عليه السالم ونتطّلع 

راجين عون اهلل عّز وجّل، فـهو  الذي  يهدي  إلى الحّق وإلى 

صدره  ويشرح   - فرجه  اهلل  عّجل   - المهدي  ولّيه  نصرة 

لذلك من كان  المتصّور  أّنه  أبعد الناس عن ذلك .
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املطلب السادس: اجتناب أوهام الغفلة

ال   أّنه   إلى  الشريفة  األحاديث  تنّبه  المقابل،  وفي 

فيشغلهم   اإللهـي،  المكر  يأمنوا  أن  للمؤمنين  ينبغي 

توّهم  أّنهم من أنصار المهدي - عّجل اهلل فرجه - وشيعته 

العمل  عن   أهدافها ،  وحملة  اإلصالحية  حركته  دعاة  أو 

يوقعهم  أو  المخلصين،  أصحابه  بصفات  للتحّلي  الجاّد 

المحبط  لألعمال  والعـجب   الغـرور   الوهم في شباك  هذا 

فيغفلون عن حقيقة أّن كّل ما عندهم إّنما هو من نعم 

اهلل وفضله، وينشغلون  عن  االجتهاد في ترسيخ الطاعة 

المنتظر   المنقذ  ولولّيه  وجّل  عّز  هلل  الحقيقي  واإلخالص 

- عّجل  اهلل  فـرجه ـ؛ وفي تنقية دوافع االنتظار لظهوره 

عن كّل شوائب الحصول على الطموحات والمقامات في 

عصر  ظهوره  - عّجل  اهلل فرجه ـ، فقد صّرحت األحاديث 

المهدي  أنصار   من   أّنه  يتصّور  من  بعض  أّن  الشريفة 

النـعماني  الشيخ  روى  ظهوره:  عند  جبهته  من  سـيخرج 

مسنداً عـن اإلمام الصادق عليه السالم قال:

»إذا  خرج  القائم خرج من هذا األمر من كان 
الشـمس  عبدة  شبه  فيه   ودخل   أهله  من  أّنه  يرى 

والقـمر«)1).

الغيبة)للنعماني(:317. 1
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فرجه(  اهلل   )عجّل   املهدي   اإلمام  وصـايا  االخري:  املطلب 
ملواليه

وليكن مسك اخلـتام هذه الوصايا  اجلامعة  لإلمام 
املهدي - عجّل اهلل فرجه - اليت تشتمل على ُامهات ما 
رسـاليت  من  ننتخبها  املتقدّمة ،  الشريفة   األحاديث  بيّنته 
ـ:  عليه  اهلل   يقول  - سالم   املفيد،  للشيخ   املشهورتني   اإلمام 
»... ونعلمك - أدام اهلل توفيقك لنصرة  احلـقّ  وأجزل 
لنا  ُاذن  قد  أّنه  بالصدق -  عنّا  نطقك  مثوبتك على 
إىل  عنّا  تؤدّيه  ما  وتكليفك   باملكاتبة   بتشريفك 
موالينا قبلك أعـزّهم اهلل بـطاعته وكـفاهم  املهم  برعايته 

وحراسته ...
إّنا غري مهملني  لرعايتكم  وال ناسني لذكركم 
األعداء،  واصـطلمكم  الألواء  بـكم  لنزل  ذلك  ولوال 
فاّتقوا اهلل جّل  جالله ، وظاهرونا على انتياشكم من فتنةٍ  
فيها من حـم  أجله ، وحيمي  أنافت  عليكم يهلك  قد  
حركتنا  اُلزوف  أمارةٌ  وهي  أمله،  أدرك  من  عنها 
كـره  ولو  نـوره   متم   واهلل  وهنينا  بأمرنا  ومباثتكم 
اجلاهلية   نار  شب   من   بالتقيّة  اعتصموا  املشركون. 
منكم  امرئ   كّل  فليعمل  أمويّة...  عصب   حيششها  
يدنيه من كراهتنا  ما  ويتجنّب  يقرب من حمبّتنا  بـما 
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وال  تـوبٌة،  تـنفعه  ال  حني   فجأةٌ   بغتٌة  أمرنا  فإنّ  وسخطنا، 
ينجيه من  عقابنا  ندم  على حوبة  واللهم يلهمكم الرشد  

ويلطف  لكم يف التـوفيق بـرمحته ..«.
»... ولو أنّ أشياعنا وّفقهم اهلل لطاعته على اجتماع 
من القلوب يف الوفاء  بالعهد  عليهم  ملا تأخّر عـنهم اليمن 
حقّ   على  مبشاهدتنا   بالسعادة   هلم   ولتعجّلت  بلقائنا، 
املعرفة  وصدقها منهم بنا، فما حيبسنا عـنهم إاّل ما يّتصل بنا 
مما نكرهه وال نؤثره منهم. واهلل املستعان وهو حسبنا 

ونعم الوكيل...«)1). 
سيدنا  على  اهلل  وصلى  العالمين  رب  هلل  والحمد 

الدائمة  واللعنة  الطاهرين،  الطيبين  آله  وعلى  محمد 

األبدية على أعدائهم أجمعين.
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