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افتتاحية العددَثَباُت الَقَدم

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين.

ــِه  ــِة فــي مســيرِة حيات نيوي ــِة والدُّ يني ــاِت الدِّ ال يــكاد َينفــكُّ اإِلنســان عــِن ااِلبتــاءاِت واالِمتحان
نيــا هــي محطــُة عبــوٍر لمحّطــٍة َأهــمَّ وَأفضــل، وقــد كتــَب اللُه تعالــى فيهــا ااِلمتحان  وَأيامــِه، أَلنَّ الدُّ
وااِلختبــار علــى عبــادِه َأجمــع، وباأَلخــص المؤمنــون منهــم، إرادة منــه تعالــى بذلــك االمتحــان أن 
ــا ودار األخــرة، علــى أن تلــك االمتحانــات  ــاده ألعلــى درجــات الســعادة فــي دار الدني يرفــع عب
تختلــف بطبيعتهــا مــن شــخص آلخــر، وحســب اســتعدادات اإلنســان النفســية واإليمانيــة، وأشــد 
ــُص العقيــدة واإليمــان؛ ألن نجــاح اإلنســان مرهون  تلــك االمتحانــات وأدقهــا هــي مــا كانــت تمحِّ
بنجاحــه فــي ذلــك االمتحــان، وعلــى أســاس نتيجــة ذلــك االمتحــان ُيقيَّــم اإلنســان فــي دار الدنيــا 
ودار اآلخــرة، وإلن ذلــك مــن أصعــب مواطــن االبتــاء ومواضــع الفتــن فــي عصــر الغيبــة، مــن 
هنــا وجــب علــى كل إنســان أن يتنّبــه لــكل مــا يــدور حولــه مــن أفــكار وعقائــد، وأن ُيمّيــز بيــن 
الغــثِّ والســمين، وبيــن الصحيــح والســقيم، ال ســيما وان تلــك التهديــدات الفكريــة والعقائديــة 
فــي مواقــع اإلنترنيــت ومواقــع التواصــل وغيرهــا قــد داهمتنــا فــي عقــر ديارنــا، وهجمــت علينــا 
ــك  ــون، ناهي ــكوك والظن ــب الش ــي مه ــم ف ــا، فجعلته ــبابنا وبناتن ــّددت ش ــل، وه ــوش الجه بجي

عمــن زّلــت قدُمــُه فغــدى هالــكًا فــي واٍد ســحيق!
  والمشــكلة كل المشــكلة أن الكثيــر مــن المزالــق التــي وقــع فيهــا الكثيــر مــن شــبابنا جــاءت 
ــن  ــم والدي ــل العل ــاس أه ــس بلب ــدع تلّب ــوى مبت ــب ه ــن صاح ــم م ــان، فك ــن واإليم ــزي الدي ب
ونســب نفســه إلــى الديــن وأهلــه، وهــو منــه بــراء، مســتغًا طيبــة نفــوس النــاس وحســن ظنهــم 
ــة  ــراُه فــي مّدعــي اليماني بأهــل العلــم، وشــّدة تعّلقهــم بالديــن وأهــل بيــت الهــدى، كمــا ن
ــطاء،  ــاس البس ــن الن ــًا م ــك فريق ــتمالوا بذل ــًا، فاس ــد عموم ــن والتقلي ــاء الدي ــككين بعلم والمش
ــت  ــداٌم وثبت ــت أق ــن، فزّل ــوا الكثيري ــهم وأهلك ــوا أنفس ــم، فأهلك ــن العل ــم م ــظَّ له ــن ال ح والذي

ــه هــو المســتعان. أخــرى، والل
 ،   مــن هنــا كان مــن الــازم علــى كل ذي لــبٍّ َأن ال يسترســل فــي التصديــق بــكل من هــبَّ ودبَّ
ــي  ــان ف ــود اإلنس ــي وج ــا ف ــى م ــي أغل ــدة ه ــال، وألن العقي ــرة ال تق ــال عث ــرعة االسترس ألن س
الحيــاة، وأعــزَّ مــا لديــه فــي أيــام إقامتــه المؤقتــة فــي عالــم الدنيــا، فمــن الواجــب علينــا جميعــًا 
أن نســير فــي الطريــق الواضــح والمضــاء، والنــأي عــن الطــرق المشوشــة والمظلمــة، ألن العاقبــة 

واضحــة لمــن َألقــى الســمع وهــو الشــهيد.

عمر
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بـــأن  عرشيـــة  اإلثنـــا  الشـــيعة  يعتقـــد 
 ومنهـــم الرســـول األعظـــم املعصومـــن
ـــده-  ـــم عن ـــم منزلته ـــاىل- لعظ ـــم اهلل تع ـــد وهبه ق
ف التكوينـــي -إبداعـــَا  ـــرُّ الواليـــة التكوينيـــة، والتَّ
أو تبديـــًا- يف اأُلمـــور بغـــر َأســـباب متعارفـــة، 
مـــع علـــم واختيـــار الـــويلِّ بأســـباب وتفاصيـــل 
ـــاء  ـــّدي وادع ـــرشط التح ـــك ب ـــإِن كان ذل ـــورد، ف امل
ـــزة. ـــمى باملعج ، وتس ـــيِّ ب ـــة بالنَّ ـــي خمتص ـــوة فه النب
وربـــا يقـــال: إن هـــذا التـــرف التكوينـــي 
ـــم رشكاء  ـــة ه ـــذه الوالي ـــاب ه ـــتبطن أن أصح يس
هلل تعـــاىل يف إدارة الكـــون، باعتبـــار أن لدهيـــم 

قـــدرة ذاتيـــة للتأثـــر يف األمـــور الكونيـــة.
ــه  ــل بـ ــى مل تقـ ـــذا املعنـ ـــال: إن ه ــه يق فإنـ
اإلماميـــة، وهـــو رشك مرفـــوض إذا كان امُلعتِقـــد 
ــتقال  ــو االسـ ــى نحـ ــة عـ ــذه الكرامـ ــرى هـ يـ
ــن  ــئ مـ ــور خاطـ ــذا التصـ ــتغناء، ألن هـ واالسـ
ـــه ال  األســـاس ال يرجـــع إىِل معتقـــدات الشـــيعة، فإِن
ـــول  ـــد َأو يق ـــيعة يعتق ـــاء الش ـــن عل ـــامل م ـــد ع يوج

ـــوة  ـــاء- ق ـــم اأَلنبي ـــا فيه ـــرش -ب ـــد الب َأنَّ أَلح
ـــتقال  ـــة باالس ـــور الكوني ـــر يف اأُلم ـــا تأث ـــة هل ذاتي
ـــبحانه. ـــه س ـــاط ب ـــن أي ارتب ـــة ع ـــاىل خالي ـــه تع عن

ولـــو أن أحـــدًا أخطـــأ يف فهـــم معنـــى هـــذه 
الواليـــة عنـــد الشـــيعة فقـــال هبـــذا القـــول، 
ـــذا  ـــادات ه ـــل العتق ـــا بالفع ـــي ثبوهت ـــذا ال يعن فه
ـــم أو  ـــن الوه ـــئة ع ـــبة ناش ـــي نس ـــل ه ـــب، ب املذه
ـــا  ـــرق إن ـــن الف ـــة م ـــة فرق ـــد أي ـــإن عقائ ـــق، ف التلفي
ـــذ  ـــار، وال تؤخ ـــا الكب ـــور رموزه ـــن مجه ـــذ م تؤخ

مـــن أيٍّ كان مـــن النـــاس.
ـــوم  ـــة: أن إرادة املعص ـــة التكويني ـــراد بالوالي وامل
ـــادئ حتقـــق اإلرادة  ـــًا هـــي مـــن مب ـــًا كان أو وصي نبي
اإلهليـــة، فمثـــًا قـــدرة النبـــي عيســـى عـــى 
إبـــراء األكمـــه واألبـــرص، هـــي قـــدرة ممنوحـــة 
مـــن اهلل تعـــاىل بحيـــث يســـمح لعيســـى أن 

يعملهـــا متـــى أراد.
ــراء  ــل اإلبـ ــبة فعـ ــح نسـ ــه يصـ ــك فإنـ لذلـ

دروس في العقيدة
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إليـــه ســـبحانه مـــن جهـــة أنـــه واهـــب القـــدرة، 
 كـــا يصـــح نســـبة ذلـــك الفعـــل إىل عيســـى
مـــن جهـــة كونـــه الفاعـــل املبـــارش حســـب 
ــر اهلل  ــا أخـ ــر مـ ــو نظـ ــي، وهـ ــل اإلهلـ التخويـ
ــبه  ــارة ينسـ ــويّف، فتـ ــل التـ ــن فعـ ــاىل عـ ــه تعـ بـ
إىل املائكـــة املوّكلـــن، قـــال تعـــاىل: ﴿ُقـــْل 
َل بُِكـــْم...﴾ ـــِذي ُوكِّ ــْوِت الَّ اُكـــْم َمَلـــُك امْلَـ  َيَتَوفَّ
الســـجدة: 11، وتـــارة أخـــرى ينســـبها إىل نفســـه قـــال 
ـــا ...﴾ ْنُفـــَس ِحـــَن َمْوهِتَ  تعـــاىل: ﴿اهلُل َيَتـــَوفَّ اأْلَ

الزمر: 42.
ـــود  ـــبة وج ـــن النس ـــوع م ـــذا الن ـــال هل ـــرز مث وأب
ـــرشط  ـــن ب ـــه، لك ـــذي ُينبت ـــو ال ـــإن اهلل ه ـــزرع، ف ال
أن حتـــرث األرض وينثـــر فيهـــا البـــذر وُتســـقى 
ـــر  ـــبخة، وغ ـــون األرض س ـــرشط أال تك ـــاء، وب بامل
رَع،  ـــزَّ ـــَت اهلُل ال ـــال: أنب ـــرشوط، فيق ـــن ال ـــك م ذل
ـــن  ـــا أن اجلن ـــا، ك ـــِت األرُض زرَعه ـــال: أنبت ويق
ـــن  ـــه ضم ـــل زوجت ـــة الرج ـــرشط مقارب ـــون ب يتك

ـــفيه  ـــًا يش ـــض أيض ـــة، واملري ـــاالت معين رشوط وح
ـــد  ـــذا جت ـــاء، ول ـــدواء والدع ـــرشط ال ـــن ب اهلل ولك
ـــا،  ـــة بعينه ـــاء حاج ـــرأ لقض ـــة تق ـــض األدعي أن بع
لكـــن دعـــاء آخـــر يفيـــد يف قضـــاء حاجـــة مـــن 

ـــر. ـــوع آخ ن
ــوم  ــرف املعصـ ــن تـ ــرق بـ ــع الفـ ــذا مـ هـ
ــباب،  ــل واألسـ ــة العلـ ــا ماحظـ ــي بـ التكوينـ
ــر  ــد غـ ــك عنـ ــوب ذلـ ــة ووجـ ــن ماحظـ وبـ

املعصـــوم.
ــرش  ــن عـ ــليان عـ ــال ويص سـ ــك قـ ولذلـ
ــك: 39،  ــِه ...﴾ امللـ ــَك بِـ ــا آتِيـ ــس: ﴿...َأَنـ بلقيـ

ــه؟ ــك كلـ ــرشك يف ذلـ ــن الـ فأيـ
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تتميــز اهلنــد بتعــدد وتنــوع الفلســفات، 
ــة أو  ــا ثقاف ــى كوهن ــر ع ــم ال تقت ــي عنده فه
علــًا، بــل هــي جانــب روحــي هــام مــن الديــن 
ــب  ــاة وعص ــلوب حي ــي أس ــه، فه ــى عن ال غن
للتعايــش واالندمــاج والتعامــل مــع اآلخريــن، 
ــارات  ــون إم ــد يتلق ــفة اهلن ــد فاس ــك لتج وإن
التكريــم واالحــرام ملضّيهــم شــطرًا عظيــًا 
ــن  ــًا ع ــة دفاع ــات فكري ــم يف رح ــن حياهت م
ــادئ ال  ــم بمب ــا منه ــم؛ إيان ــم ودياناهت عقائده
أســاس هلــا مــن الصحــة ال عقائديــًا وال روحيــًا، 
ــا  ــون عنه ــم يدافع ــًا، فراه ــا وال عقلي ــل رب ب
باملهــج يف ســبيل إنجاحهــا واســتمرارها، وخــر 
مثــال عــى ذلــك مجاعــة مذهــب الكريشــنا التــي 
تأسســت عــى يــد رجــل هنــدي عجــوز يدعــى 
ــب  ــذي ذه ــادا( وال ــو ب ــاران براهي ــاى ش )أهب

مذاهب وأديان

ألمريــكا ســنة 1965م، نــارشا مبادئــه وعقائــده 
ــه  ــح يف أن يتبع ــنة 1977م، ونج ــه س ــى موت حت
يف هــذه الديانــة أكثــر مــن عــرشة آالف شــخص 

ــكا. يف أمري
  والكريشــنا اســم ألحــد آهلــة احلضــارة 
اهلنديــة الكبــار، ومعنــاه األســود أو املظلــم؛ 
تعبــده طائفــة مــن طوائــف اهلنــدوس، وُيصــور 
ــزف  ــر( يع ــي بق ــد )راع ــكل ول ــى ش ــادة ع ع
النــاي، أو كـــ )أمــر( يقــدم توجيهــات فلســفية، 
يعتــر  اهلندوســية  العبــادات  يف  اهلل  كان  وإن 
ــذي  ــم ال ــروح األعظ ــو ال ــد ه ــواًل أو يعتق جمه
الكريشــنا  مجاعــة  أن  إال  يشٍء،  كل  يف  ينتــرش 
يعتــرون أن اهلل هــو كريشــنا ذاتــه والعيــاذ بــاهلل، 

ــنا. ــٌن لكريش ــو اب ــوع ه وَأنَّ يس
  وأما معتقدات مجاعة الكريشنا فهي:
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1- يعتقــدون بتناســخ األرواح نقــا عــن 
العبــادات اهلندوســية.

2- يقّدســون التاثيــل، حيــث أهنــم يعتروهنا 
ــون  ــوم ينظف ــنا، ويف كل ي ــه كريش ــيدًا لإلل جتس
هــذه التاثيــل القائمــة يف معابدهــم بخليــط مــن 
مــاء الــورد واللبــن مــع كميــة صغــرة مــن بــول 
البقــر، ويرشبــون مــا بقــي مــن هــذا الســائل عى 

نحــو التــرك.
3- االهتــام بالنظافــة اجلســدية، واالغتســال 
عــدة مــرات يف اليــوم، والســيا قبل الذهــاب إىل 

. ملعبد ا
ــم  ــض واللح ــاول البي ــن تن ــاع ع 4- االمتن

ــمك. والس
املرشوبــات  أغلــب  عــن  االمتنــاع   -5

وغرهــا. والقهــوة  كالشــاي 
بمارســة  لألعضــاء  مســموح  غــر   -6
األلعــاب الرياضيــة؛ ألن الوقــت كلــه جيــب 

تكريســه لإللــه كريشــنا.
7- إنكار الذات.

8- غــر مســموح بمارســة اجلنــس بــن 
ولغــرض  شــهريًا  واحــدة  مــرة  إال  األزواج 
ــوم  ــث يق ــّذة، حي ــس لِل ــط، ولي ــاب فق اإلنج
ــل  الزوجــان بتــاوة مخســن ترنيمــة وصــاة قب

املعــارشة الزوجيــة.
  وأمــا مــا يعتــر مــن رشوط لِانضــام هلــذه 

الطائفــة فهــي:
يف  يرغــب  الــذي  الشــخص  يقــي   -1
ااِلنضــام إىل الطائفــة فــرة ســتة أشــهر كاختبــار 

ــنا. ــادة لكريش ــاة العب ــه يف حي ل
2- يقــام احتفــال موســع للنــار يرأســه رئيس 
ــح  ــال بمن ــذا االحتف ــي ه ــث ينته ــد، حي املعب
الشــخص اجلديــد العضويــة لعبــادة كريشــنا مــع 

تغيــر اســمه الســم جديــد.
3- يمنحــون الشــخص امُلنظــم إليهــم حديثــًا 
ــوال  ــها ط ــزم بلبس ــرز يلت ــن خ ــود م ــة عق ثاث

حياتــه.
  والشــخص الــذي التــزم يف عبادتــه ولوحــظ 
ــن  ــهر م ــتة أش ــال س ــلوكياته خ ــّدم يف س التق
ــا  ــة الُعلي ــاء الطبق ــن أعض ــح م ــه يصب عضويت

ــن(. )الرامه
  وهنــاك طبقــة خاصــة تدعى )الســون يســو( 
ــًا  ــه تكريس ــّرس حيات ــن ك ــا إال م ــل إليه ال يص
كامــًا، وعــاش يف الزهــد والتقشــف والبتوليــة، 
ومــارس خدمــة الوعــظ ونــرش تعاليــم مذهــب 

الكريشــنا.
يانــة الواهنــة    وكــا هــو ماحــظ أن هــذه الدِّ
ــّاً يف  ــطرًا مه ــزًا وش ــذت حّي ــد أخ ــة ق الركيك
حيــاة بعــض اهلنــود، فكانــت ذات منزلــة عاليــة 
ــم  يف نفوســهم، فهــي يف النهايــة تقرهبــم مــن رهبِّ

املزعــوم كريشــنا.
املصادر:

سوامي  رسي  لـ  اهلندوسية(  عن  يشء  )كل  كتاب 
شيفاناندا.

كتاب )أديان اهلند الكرى( للدكتور أمحد شلبي.
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ة بنت حليمة السعدية ـ وهي من  روي أن حرَّ
على  وردت  ـ   المؤمنين ألمير  المواليات 
بين  حضرت  فلما  الثقفي،  يوسف  بن  الحّجاج 

يديه قال لها: أنت ابنة حليمة السعدية؟
ة: فراسة من غير مؤمن! فقالت حرَّ

فقال الحجاج: قيل لي إّنك تفّضلين علّيًا على 
أبي بكر وعمر وعثمان.

على  أفّضله  إّني  قال  من  كذب  ة:  حرَّ فقالت 
ولوط  ونوح  آدم  على  أفّضله  بل  خاّصة،  هؤالء 

.وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن مريم
فقال الحجاج: تفّضلينه على الصحابة وتزيدين 
عليهم سبعًة من األنبياء، إن لم تأتيني ببينة، ضربت 

عنقك.
ة: ما أنا بمفّضلته على األنبياء، ولكنَّ  قالت حرَّ
آدم  وَعصى  آدم:  في  بقوله  عليهم،  فّضله  الله 
وكان   :طه:21، وقال في علّي رّبه َفغوى

سعيكم َمشُكورا اإلنسان:22.
فقال الحجاج: فبم تفّضلينه على نوح ولوط؟

قالت: الله فّضله عليهما بقوله: َضرب الله 
كاَنتا  لٍوط  وامرأة  نوح  امرأة  َكفروا  لّلذين  َمثًا 
َفلم  ِعباِدنا صالِحين َفخانتاُهما  َعْبديِن من  َتحت 
مع  النار  ادُخا  وقيل  شيئا  الله  ِمن  َعنهما  ُيغنيا 
الداخلين التحريم:10، وعليُّ بن أبي طالب كان 
ص 315،  ج 2  الغدير  المنتهى.  سدرة  تحت  ماكه 
تعالى  الله  يرضى  اّلتي   النبي بنت  وزوجته 
لرضاها ويسخط  لسخطها. الغدير ج 3، ص 20، وص 

.180

فقال الحّجاج: فبَم تفّضلينه على أبي األنبياء 
إبراهيم خليل الله؟

إبراهيم  قال  )وإْذ  بقوله:  فّضله  الله  فقالت: 
ُتؤمن  َلْم  أو  قال  الموتى  َتحي  َكيَف  أرني  ربِّ 

مناظرات عقائدية
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وأمير  البقرة:260،  قلبي(  ليطمئنَّ  ولكن  بلى  قال 
وال  قبله  أحد  قالها  ما  كلمة  قال   المؤمنين
بعده: »َلْو ُكِشَف الِغَطاُء َما ازددُت َيقينًا« شرح نهج 

الباغة، البن أبي الحديد: ج 7، ص 253.

فقال الحجاج: فبَم تفّضلينه على موسى كليم 
الله؟

قالت: يقول الله سبحانه: َفَخرَج ِمنها خائفا 
بات   المؤمنين وأمير  القصص:18،   يترّقب
أنزل  وقد  َيَخْف،  لم   الله رسول  فراش  على 
الله تعالى في حّقه: َوِمَن اّلناِس َمْن يَشري نفسُه 

ابتغاء َمرضات الله البقرة:207.
داود  على  تفّضلينه  فبَم  الحّجاج:  قال 

وسليمان؟
قالت: الله تعالى فّضله عليهما بقوله: يا داود 
إّنا َجعلناك َخليفة في األرض فاحكم بين الّناس 
 الله الهوى فيضّلك عن سبيل  تّتبع  بالحقِّ وال 

ص:26.

فقال الحجاج: ففي أيِّ شيء كانت حكومته؟
له  َكرم واآلخر  له  قالت: في رجلين أحدهما 
 غنم، فنفشت الغنم بالَكرم فاحتكما إلى داود
فقال: ُتباع الغنم وينفق ثمنها على الكرم حّتى يعود 
إلى ما كان عليه، فقال له ولده: ال يا أبه بل يؤخذ 
ففّهمناها  تعالى:  الله  فقال  وصوفها،  لبنها  من 

سليمان األنبياء:79.
وأما أمير المؤمنين قال: »سلوني عّما فوق 
العرش، سلوني قبل  العرش، سلوني عّما تحت 
أن تفقدوني« البحار للمجلسي: ج10، ص128، وقال 
النبي يوم فتح خيبر للحاضرين عنه: »أفضلكم 

للمجلسي: ج 46،  البحار   » وأعلمكم وأقضاكم عليُّ
ص 136.

فقال الحجاج: وبَم تفّضلينه على سليمان؟
ربِّ  بقوله:  عليه  فّضله  تعالى  الله  فقالت: 
َهْب لي ُمْلَكًا ال َيْنَبغي أَلَحٍد ِمْن َبْعِدي ص:35، 
وأمير المؤمنين  قال: »َطّلقُتِك َيا ُدْنَيا َثاَثًا ال 
 ،345 ص   ،40 ج  للمجلسي:  البحار  ِفيَك«  لي  َحاَجَة 
ذيَن ال  اُر اآلِخرُة َنْجَعُلَها لِلَّ فنزلت فيه: تِْلَك الدَّ
ُيريدوَن ُعلّوًا في اأَلرِض َوال َفَساَدًا القصص:83. 

فقال الحجاج: فبم تفّضلينه على عيسى؟
 :ة: الله من فّضله بقوله لعيسى قالت حرَّ
َي إَِلَهْيِن ِمْن  .. َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوُأمِّ
ُدوِن اللِه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس 
..... َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا  لِي بَِحقٍّ
 المائدة:117، فأّخر عيسى ..اللَه َربِّي َوَربَُّكْم
الحكومة إلى يوم القيامة، وأمير المؤمنين لما 
عوه  ادَّ النصيرية ـ طائفة من الغاة ـ فيه ما  عوا  ادَّ
قتلهم. شرح النهج، البن أبي الحديد: ج8، ص119، ولم 
تقاس  ال  فضائله  كانت  فهذه  حكومتهم،  يؤّخر 

بفضائل غيره.
ة بجوابك، ولوال  قال الحجاج: أحسنت يا حرَّ
البحار  حها.  ذلك لقطعت عنقك، ثمَّ أكرمها وسرَّ

للمجلسي: ج46، ص134.
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من الُشُبهات التي ال زاَل املخالفون ملذهِب أهِل البيت يرددوهنا يف كل ناٍد هلم هي 
 بل ينكرون وجوَد ولٍد إلمامنا العسكري ،شبهة الوالدة امليمونة إلمامنا املهدي

أصًا، ويكتفون بالقول: ان املهدي يولد يف آخر الزمان!
لكننا لو رجعنا إىل بعض مصادر املخالفن لوجدنا أهنا تثبت والدة اإلمام وترح 

بوجود ولد إلمامنا العسكري، ومن تلك املصادر:
1- ما يذكره الذهبي املعروف بعدائه ملذهب أهل البيت، حيث يقول يف كتابه الِعَر: 
بن  اجلواد  بن حممد  اهلادي  بن عيل  بن احلسن  ـ  - ولد حممد  ه )وفيها -أي: يف سنة 256 
عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي احُلَسْيني، أبو القاسم الذي تلّقبه 
الرافضة اخللف احلجة، وتلّقبه باملهدي، واملنتظر، وتلقبه بصاحب الزمان، وهو خامتة اإلثني 
عرش( العر يف خر من غر: ج3، ص31، وقال يف سر أعام النباء : )املنتظر الرشيف أبو القاسم 
حممد بن احلسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الريض بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن عيل بن احلسن الشهيد ابن اإلمام عيل بن أيب 

طالب، العلوي، احُلَسْيني خامتة اإلثني عرش سيدًا( سر أعام النباء: ج13، ص119.
كتابه  يف  قال  حيث  هـ(   974 )ت  الشافعي  اهليتمي  حجر  بن  أمحد  أيضًا  ذكره  وما   -2
)الصواعق املحرقة( يف آخر الفصل الثالث من الباب احلادي عرش ما هذا نصه: )أبو حممد احلسن 
بُسَّ  اثنتن وثاثن ومائتن ... مات  ابن خلكان هذا هو العسكري، ولد سنة  اخلالص، وجعل 
من رأى، ودفن عند أبيه وعمه، وعمره ثانية وعرشون سنة، ويقال: إّنه ُسمَّ أيضًا، ومل ُيلِّف غر 
ولده أيب القاسم حممد احلجة، وعمره عند وفاة أبيه مخس سنن لكن أتاه اهلل فيها احلكمة، ويسّمى 
 القائم املنتظر، قيل: ألّنه ُسِرَ باملدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب( الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي:

ص 207، ط1.

عن  الطرف  أغضضنا   املهدي اإلمام  والدة  ُتثبت  التي  نّية  السُّ املصادر  من  العرشات  وهناك 
إدراجها بسبب حجم املقال.

شبهات وردود

 ِوالدُة اإِلماِم املهديِّ
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 نجومٌ في سماِء العقيدةِ

العدد  هذا  يف  مقالنا  يكون  أن  أحببنا  شعبان  شهر  من  ابع  الرَّ يف   العّباس الفضل  أيب  والدة  بمناسبة 
يُب الطاهر الذي قلّا نجد شخصًا -إن مل نقل بعدم  خمصوصًا لقمر العشرة العّباس بن عيل، ذلك الطَّ
وجود شخص من أمثاله- حيمل صفات هذا العبد الصالح، بل إن املواقف التي سّطرها العباس مع اهلل 
تعاىل ومع َأهل بيت النبوة هلي دروٌس ومناهج يمكنها أن تشّيد مدرسًة إهلية يف العقيدة واألخاق، كيف 
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َا ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ال؟! وهو ربيب ذلك البيت الذي قال اهلل تعاىل عنه: إِنَّ

َتْطِهرًا اأَلحزاب: 33، ذلك البيت الذي كان َيمأُل وجوَدُه عيلٌّ واحلسُن واحلسُن وزينُب، قال الشاعر:
عِن املْرِء ال َتسأْل وَسْل عــن َقرينِه       فُكـــلُّ َقريٍن بامُلَقـــاِرِن َيْقَتـــدي

وباعتبار أن املجلة تعنى بالشأن العقائدي فيمكننا أن نقتنص ثاثَة )وإن كانت هي أكثر بالتأكيد( مواقف من 
حياة موالنا أيب الفضل العباس، ترسم لنا مدى قوة اليقن الذي كان حيمله العباس، وهي:

املواقف البطولية التي برزت ملوالنا أيب الفضل العباس يف حياة أبيه أمر املؤمنن من خال   -1
مشاركته يف حرب اجلمل والنهروان وصّفن، التي تكشف عن يقينه العميق وبصرته النافذة.

املوقف الثاين هو يف كرباء عندما خرج ملقابلة شمر اللعن ليلة عاشوراء، بعد أن منح الشمر األمان   -2
له وألخوته، فقال العباس: »َلَعَنَك اهلُل ولعَن َأمانك، َأُتؤمُنَنا وابُن رسوِل اهللِ ال َأماَن َلُه! وَتْأُمُرَنا َأْن َنْدُخَل 
لعناِء!« مقتل احلسن للمقرم ص209، وهذا يكشف عن موقفه العقائدي الصلب الذي  لعناِء وَأوالِد الُّ يف َطاعِة الُّ

.باتباعه إلمامه احلسن يقف عليه أبو الفضل العباس
واملوقف الثالث هو عندما خرج لقتال جيش بني أمية يف كرباء حيث أخذ يرجتز ويقول:  -3

والّلـِه إِْن قطعــُتُم َيمـيني       إيِّن ُأحــامي َأبـدًا عن ِديني
اهر اأَلمـِن وعْن إِمـاٍم صادِق الَيقـن        نجـل النَّبي الطَّ

 فكان وجوده ،هذه مواقٌف ثاثٌة من مواقف عديدٍة اشتملت عليها شخصية أيب الفضل العباس
َنا الَعّباُس َناِفَذ الَبِصرِة، ُصْلَب  ادُق: »َكاَن َعمُّ يقينًا وَأخاقًا ووفاًء هلل تعاىل وألوليائه، قال إماُمنا الصَّ

َهداِء« الّصحيح من مقتل سّيد الّشهداء وأصحابه: ج1، ص842. اإِلياِن، َلُه َمْنِزَلٌة ِعْنَد اهللِ َيْغبُِطُه هِبا مجيُع الشُّ
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 لو يسأل سائل: هل أن قضية اإلمام املهدي
قضية خمتصة بعقيدة الشيعة فقط؟

استكشاف  يف  جهدًا  املجيب  يعيا  ال  فإنه 
يف  ببره  يرق  أن  إال  له  ليس  بل  اجلواب، 
ملختلف  احلديث  كتب  من  قليلة  غر  جمموعة 
بن  يسعى  اجلواب  نور  ليجد  اإلسامية،  الفرق 
يديه، كيف وهذا رسول اهلل يكّرر ويكّرر هذه 

العقيدة احلّقة.
باإلمام  املسلمن   اهلل رسول  يبرش  فتارة 
وأنه  عرش،  اإلثني  األئمة  ضمن  يف   املهدي
هو الثاين عرش، وتارة أخرى ير عنه أنه من ولد 
.وأنه من صلب احلسن ،فاطمة الزهراء
 املهدي اإلمام  عن  ُير  كان   فإنه
ومواطن  كثرة  ومواقف  عديدة  مناسبات  يف 
غاية  املوضوع  أمهية  عى  يدل  مما  جدًا،  حساسة 
األمهية، وإاّل فا الداعي إىل هذا االهتام وإىل هذه 
العناية باملوضوع، واإلحلاح والتكرار والركيز يف 

اإلخبار عن اإلمام املهدي؟!

تلك  من  بعضًا  نستعرض  أن  اآلن  ويمكننا 
األخبار:

ابن عباس قال:  عن سعيد بن جبر عن   -1
وأوِصيائي  ُخَلفائي  »إنَّ   :اهلل رسول  قال 
هُلُم أخي  : أوَّ وُحَجُج اهللِ َعَى اخَللِق َبعِدي اثنا َعرَشَ
وآِخُرُهم َوَلدي، قيَل: يا َرسوَل اهللِ، وَمن أخوَك؟ 
َوَلُدَك؟ قاَل:  َفَمن  َعيِلُّ بُن أيب طالٍِب، قيَل:  قاَل: 
ُمِلَئت  َكا  وَعداًل  ِقسطًا  َيمَلُؤها  الَّذي  املَهِديُّ 
َيبَق  مَل  َلو  َنبِّيًا،  بِاحَلقِّ  َبَعَثني  َوالَّذي  وُظلا،  َجورًا 
َل اهلُل ذلَِك الَيوَم َحّتى  نيا إاّل َيوٌم واِحٌد َلَطوَّ ِمَن الدُّ
، َفَينِزُل روُح اهلُل عيَسى بُن  َيُرَج فيِه َوَلِدي املَهِديُّ
َمرَيَم َفُيَصيّل َخَلَفُه، وُترِشُق اأَلرُض بِنوِرِه، وَيبُلُغ 
ُسلطاُنُه املرَِشَق َوامَلغِرَب« كشف الغمة، اإلربيل: ج3، 

ص312.

 :اهلل رسول  قال  قال:  حذيفة  عن   -2
َكاْلَكْوَكِب  َوْجُهُه  ُولدي،  ِمن  َرُجٌل  »املْهِدىُّ 

« ينابيع املودة، القندوزي: ج4، ص309. يِّ رِّ الدُّ
رسول  قال  قال:  اخلدري  سعيد  أيب  عن   -3
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اَعُة َحّتى مَتَتأل اأَلرُض ُظلَاً  اهلل: »ال َتُقوُم السَّ
َوُعدوانًا، قال: ُثمَّ َيُرُج َرجٌل ِمْن ِعَرِت [َأو ِمن 
ُظلًا  ُمِلَئْت  َكَا  َوَعداًل،  ِقسَطًا  ]َيمأُلها  َبيتِي  َأهِل 

َوُعدوانًا« مستدرك الصحيحن: ج 4، ص 557.
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف،   -4
اهلُل  »َلَيْبَعَثنَّ   :اهلل رسول  قال  قال:  أبيه  عن 
َيْمأُل  ْبَهِة،  اجْلَ َأْجا  َناَيا،  الثَّ َأْفَرَق  َرُجًا  ِت  ِعْرَ ِمْن 
اأَلْرَض َعْداًل َكَا ُمِلَئْت ُجورًا َيِفيُض امْلَاُل َفْيَضًا« 

كشف الغمة: ج3، ص270.

 :قال قال:  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن   -5
ْنَيا َحتَّى َيْمِلَك َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي  »اَل َتْذَهُب الدُّ

ُيَواِفُق اْسُمُه اْسِمي« الطراين الكبر: ج 10، ص161.
َأبِى  ْبِن  َعِىِّ  َعن  قال:  العال،  كنز  ويف   -6
)َأِمّنا   :ِاهلل َرُسوَل  يا  ُقْلُت:  قاَل:   َطالٍِب
رسوُل  َفَقاَل  َغْرِنا؟  من  أْم    املْهديُّ حممٍد  آُل 
بِنا(  َفَتح  َكَا  يَن  الدِّ به  اهلُل  تُِم  َيْ ِمّنا  بْل  اهللِ: ال 

كنز العال: ج14، ص598.

َنَزَل  إَِذا  َأْنُتْم  )َكْيَف   :ِاهلل َرُسوُل  َقاَل   -7

اْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم َوإَِماُمُكْم ِمْنُكْم؟( صحيح البخاري: 
ح3193.

تنوير:
  مسألة العقائد تتعلق بالعقول واأللباب، وهو 
َل َخْلٍق َخَلَقُه اهلُل َعزَّ  ما أشار إليه احلديث: )إِنَّ َأوَّ
َوَجلَّ اْلَعْقُل، َفَقاَل َلُه: َأْقبِْل َفَأْقَبَل، ُثمَّ َقاَل َلُه: َأْدبِْر 
ُهَو  َخْلقًا  َخَلْقُت  َما  َوَجَايِل  ِت  َوِعزَّ َفَقاَل:  َفَأْدَبَر، 
َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْنَك، بَِك آُخُذ َوبَِك ُأْعِطي، َوبَِك ُأثِيُب 
َوبَِك ُأَعاِقُب( السائر، ابن إدريس احليل: ج3، ص621.   
  فمن أراد أن ينهل العذب والصحيح والدر 
يرجع  مما  الفكر  شوائب  من  يتخلص  أن  الثمن 
فإنه  األفكار،  من  واجلهل  والتعصب  العناد  إىل 
سيجد النور ساطعًا، واحلق ناصعًا، مما ينفعه عزًا 

يف الدنيا، وكرامة ورشفًا يف اآلخرة.     
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صفحات مهدوية

ــمن:  ــة إىل قس ــات اإلهلي ــم الصف تنقس
مجاليــة وجاليــة، فــإذا كانــت الصفــة ُمثبتــة 
جلــال يف املوصــوف ومشــرة إىل واقعيــة 
يف ذاتــه ُســّميت مجاليــة أو ثبوتيــة ذاتيــة، 
ــص  ــي نق ــة إىل نف ــة هادف ــت الصف وإذا كان
ــة أو  ــميت جالي ــبحانه س ــه س ــة عن وحاج

ــلبية. س
فالعلــم والقــدرة واحليــاة مــن الصفــات 
ــة  ــال وواقعي ــود ك ــرة إىل وج ــة املش الثبوتي
ــانية  ــي اجلس ــن نف ــة، ولك ــذات اإلهلي يف ال
ــات  ــن الصف ــّر م ــة والتغ ــز واحلرك والتحّي
ــص  ــو نق ــا ه ــلب م ــة إىل س ــلبية اهلادف الس

ــبحانه. ــاحته س ــن س ع

اجلاليــة  ـ  االصطاحــان  وهــذان 
ــاب اهلل  ــا ورد يف كت ــان مم ــة ـ قريب واجلالي
ــَك  ــاَرَك اْســُم َربِّ العزيــز، فقــال تعــاىل: َتَب
ــة  ــن:78، فصف ــَراِم الرمح ِل َواإْلِْك ــاَ ِذي اجْلَ
ذاتــه عــن مشــاهبة  مــا جّلــت  اجلــال 
ــه  ــْت ذات ــا َتّكرم ــرام م ــة اإلك ــر، وصف الغ
ــزه  ــال وين ــف بالك ــْت، فيوص ــا وجتّمل هب

باجلــال.
وال حُتــر الصفــات اجلاليــة واجلاليــة 
يف عــدد معــن مــن الصفــات كــا فعــل 
ــاك يف  ــال ان امل ــق يق ــاء، فاحل ــض العل بع
الصفــات اجلاليــة واجلاليــة هــو أن كل 
وصــف يعــد كــااًل، فــاهلل متصــف بــه، وكل 
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أمــر يعتــر نقصــًا وعجــزًا فهــو منــزه عنــه، 
وليــس علينــا أن نحــر الصفــات الكاليــة 

ــات. ــن الصف ــن م ــدد مع ــة يف ع واجلالي
مجيــع  إرجــاع  يمكــن  ذلــك  وعــى 
واحــد  وصــف  إىل  الثبوتيــة  الصفــات 
ــد  والصفــات الســلبية إىل أمــر واحــد، ويؤي
مــا ذكرنــاه أن األســاء والصفــات التــي 
ــاف  ــوق بأضع ــم تف ــرآن الكري وردت يف الق
املــرات العــدد الذي ذكرهــا املتكلمــون، فقد 
حــر املتكلمــون الصفــات اجلاليــة يف ثانية 
ــمع،  ــاة، الس ــدرة، احلي ــم، الق ــي: العل وه
كــا  والغنــى،  التكلــم،  اإلرادة،  البــر، 
حــروا الصفــات الســلبية يف ســبع وهــي: 
ــر، وال  ــم، وال جوه ــس بجس ــاىل لي ــه تع أن
عــرض، وأنــه غــر مرئــي، وال متحّيــز، وال 

ــيء. ــد ب ــره، وال يتح ــالٍّ يف غ ح
ــل  ــن الفع ــذات ع ــات ال ــز صف ولتميي
علينــا معرفــة أن كل مــا جيــري عــى الــذات 
ــو  ــًا( فه ــات دائ ــد )اإلثب ــق واح ــى نس ع
مــن صفــات الــذات، وأمــا مــا جيــري عــى 
ــارة  ــلب ت ــن، الس ــن كا الوجه ــذات م ال
صفــات  مــن  فهــو  أخــرى،  واإلجيــاب 

ــال. األفع
فالعلــم  الفــرق  هــذا  ضــوء  وعــى 
والقــدرة واحليــاة ال حتمــل عليــه ســبحانه إال 
ــن  ــاب، ولك ــو اإلجي ــد وه ــه واح ــى وج ع
ــل  ــة حتم ــرة والرمح ــرزق واملغف ــق وال اخلل

ــرى،  ــلب أخ ــارة وبالس ــاب ت ــه باإلجي علي
ــر  ــك، غف ــق ذل ــذا ومل يل ــق ه ــول خل فتق
ــب،  ــى الذن ــّر ع ــر للُم ــتغفر ومل يغف للمس
لصاحبهــا  يصــح  ال  الــذات  فصفــات 
منهــا،  خلــوه  وال  بأضدادهــا  االتصــاف 
ــاف  ــح االتص ــل يص ــات الفع ــن صف ولك

بأضدادهــا.
حيثيــات  الفعليــة  الصفــات  إن  ثــم 
ــي  ــد وه ــف واح ــن وص ــة م ــة نابع وجودي
ــة  ــرزق واهلداي ــق وال ــإن اخلل ــة، ف القّيومّي
كلهــا حيثيــات وجوديــة قائمــة بــه ســبحانه، 

ــوم. ــو قّي ــا ه ــده ب ــن عن ــة م مفاض
وللصفــات تقســيم آخــر وهــو تقســيمها 
إىل النفســية واإلضافيــة، واملــراد مــن األوىل: 
مــا تتصــف بــه الــذات مــن دون أن ياحــظ 
ــة  ــارج وال اإلضاف ــاب إىل اخل ــا االنتس فيه

إليــه، كاحليــاة.
ويقابلهــا الصفــات اإلضافيــة: وهــي مــا 
ــذات،  ــن ال ــارج ع ــة إىل اخل ــا إضاف كان هل
ــدور،  ــى املق ــدرة ع ــوم والق ــم باملعل كالعل
وعــى هــذا املــاك، فــكل مــن النفســية 
ــان  ــذات وحتكي ــى ال ــان ع ــة جتري واإلضافي
ــبحاين:  ــيخ الس ــات، الش ــه. اإلهلي ــة في ــن واقعي ع

.85 ـ   82 ص 
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 أسئلة عقائدية

الذي  جوابنا: نعم يعلم، وكيف ال يعلم؟! وهو 
جيب أن ينّص عليهم؛ ألّن اإلمامة واخلافة َجعٌل من 
عى  وأمره  تعاىل  اهلل  بمراد  يعلم  َأحد  وال  تعاىل،  اهلل 
األرض سوى النبي األكرم، وبالتايل فإّنه قد ثبت 
نّصه متواترًا بخافة اإلمام عيّل من بعده، ومن 
ثّم احلسن واحلسن، ومن ثّم تسعة أئّمة من ولد 

.احلسن
أبان، عن سليم بن قيس،  الكايف، قال: عن  ففي 
قال: شهدت وصّية أمر املؤمنن حن أوىص إىل 
 ،احلسن وصّيته  عى  وأشهد   ،احلسن ابنه 
ثّم  بيته،  وأهل  ولده، ورؤساء شيعته  وحمّمدًا ومجيع 
 :دفع إليه الكتاب والساح، وقال البنه احلسن
وأن  إليك،  ُأويص  أن   أمرين رسول اهلل بني!  »يا 
أدفع إليك كتبي وساحي، كا أوىص إيَلَّ رسول اهلل 
ودفع إيَلَّ كتبه وساحه، وأمرين أن آمرك: إذا حرضك 

.»املوت أن تدفعها إىل أخيك احلسن
»وأمرك  فقال:   ،احلسن ابنه  عى  أقبل  ثّم 

هْل كاَن رسوُل اللِه يعلُم بَأسماِء اأَلئِّمِة؟

بيد  أخذ  ثّم  هذا«،  ابنك  إىل  تدفعها  أن  اهلل  رسول 
عيّل بن احلسن، فقال لعيّل بن احلسن: »وأمرك 
رسول اهلل أن تدفعها إىل ابنك حمّمد بن عيّل، واقرأه 
ج1،  الكليني،  الكايف:  السام«  ومّني  اهلل  رسول  من 

ص279.

وحديث لوح فاطمة، الذي يرويه جابر بن 
عن   الباقر اإلمام  وكذلك  األنصاري،  اهلل  عبد 
فاطمة ينّص عى األئّمة بأسائهم الرشيفة 
ج1،  للصدوق:  الرضا  أخبار  عيون  اآلخر.  بعد  واحدًا 

ص47، االختصاص للمفيد: ص207.

نص  تواتر  عى  الطائفة  إمجاع  إىل  باإلضافة  هذا 
 من عيّل عى األئّمة اإلثني عرش النبّي
والصدوق،  املفيد،  الشيخ  قال  كا   ،املهدي إىل 

والعّامة احليّل، والتسري، وغرهم الكثر.
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عصام  املستبر  للدكتور  هو  العدد  هلذا  كتابنا 
لكن  والتوجه،  الفكر  الوهايب  املولد،  اليمني  العاد، 
املخلصن والصادقن، فقد  انه تدرك  رمحة اهلل حيث 
أدركت الرمحة اإلهلية اخلاصة هذا الباحث، وانتشلته 

.من تلك البيئة املعادية لفكر أهل البيت
القارئ  عزيزي  يديك  بن  الذي  الكتاب  هذا 
يعر  الذي  املميزة،  املهدوية  الكتب  من  هو  الكريم 
عن عصارة دراسية شخصية من قبل شخص الدكتور 
سنوات  من  العديد  الدراسة  تلك  يف  أمىض  العاد، 
تلك  ومن  كبرة،  عقائدية  ثمرات  أعقبها  عمره، 
 املهدي املقارنة بن شخص اإلمام  الثمرات: هي 
النموذج  وبن  املغلوط  الوهايب  املهدوي  النموذج  يف 
فرى   ،بيته وأهل   اهلل رسول  عند  احلقيقي 
املهدوية  وبن  النبوية  املهدوية  بن  الشاسع  البون 
الوهابية التي ُبْرجِمت العقول الوهابية عليها خصوصًا 

والسنة عمومًا.
اإلمام  قضية  إىل  احلاجة  أن  إدراكه  إىل  إضافة 
حاجة  وهي  والقلب،  العقل  حاجة  هي   املهدي

ِد بِن احَلَسِن  مَّ ُرَبيت َمَع اإِلماِم ُمَ اسم الكتاب: َتْ
ِّالَعْسكري

اسم املؤلف: الدكتور عصام العماد
عدد الصفحات: 195

سنة الطبع: 1435 هـ - 2014 هـ

ببليوغرافيا عقائدية

البرشية  بل  اإلسامية  األمة  وحاجة  والواقع،  احلياة 
عى حدٍّ سواء، ألن الشخصية التي سوف تتوىل مهمة 
اإلصاح ستكون شخصيًة جتتمع فيها صفات األنبياء 
األمم  لكل  املنشود  األمل  هي  وستكون  واألوصياء، 

البرشية يف اخلاص من براثن الظلم واالضطهاد.
إذن الكتاب الذي بن أيديكم أعزت القراء الكرام 
اإلهلي،  املهدوي  للنموذج  جديد  مفهوم  تقديم  هو 
الذي يتلف متامًا عن النموذج املهدوي الوهايب، الذي 
السخرية  بطريقة   البيت أهل  أتباع  لغر  ُيعرض 
وأخرى  بطريقة  وحياولون  قيمته،  من  واالستنقاص 
اإلسامية،  احلياة  يف  املبارك  وجوده  إلغاء  أو  تقليل 
وتذويب فكره اإلصاحي الكبر الذي سيقع عى يديه 

املباركتن بالعاجل القريب إن شاء اهلل تعاىل.
بصيغة  الكتاب  هذه  حتميل  فرصة  تفوتكم  فا 
)BDF( من موقع شبكة الفكر؛ لتكتشفوا أمهية هكذا 
فيها  تعيش  التي  الوهابية  األجواء  وتكتشفوا  كتب، 
التجربة  هذه  عن  املنحرفة  واملفاهيم  املهدوية،  الفكرة 

البرشية اإلصاحية الشاملة.
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 يف ُكُتِب الَعاّمِة املهديُّ

؟ َمْن ِمْن علاِئنا َذَكَر امَلْهديَّ
جواُبنا: سأذكر لك قائمة بأسائهم وأساء الكتب التي ذكر اإِلمام فيها:

البخاري يف )صحيحه(، الشيخ ابراهيم الذهبي اجلويني الشافعي يف )فرائد السمطن(، الشيخ سليان 
القندوزي احلنفي يف )ينابيع املوّدة(، موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف )مقتل احلسن( و)املناقب(، ابن 
حجر اهليثمي الشافعي يف )الصواعق املحرقة(، الشبلنجي الشافعي يف )نور األبصار(، ابن الصّباغ املالكي 
يف )الفصول املهمة(، احلافظ ابو نعيم االصفهاين يف )األربعن(، احلافظ أبو القاسم الطراين يف )املعجم 
الكبر(، الكنجي الشافعي البيان يف )أخبار صاحب الزمان(، حممد بن عيسى الرمذي يف )السنن(، الشيخ 
يف  الوردي  العرف  الشافعي  السيوطي  الدين  جال  املطالب(،  )أرجح  يف  احلنفي  تسي  األمر  اهلل  عبد 
احلاكم  السنة(،  )مصابيح  يف  الشافعي  البغوي  الصغر(،  و)اجلامع  املهدي(  و)عامات  املهدي(  )َأخبار 
النيسابوري )مستدرك الصحيحن(، عيلُّ املتقي احلنفي يف )الرهان يف عامات مهدّي آخر الزمان( ويف 
)كنز العّال(، أمحد بن حنبل يف )مسنده(، احلافظ أبو بكر البيهقي يف )دالئل النبوة(، أبو اسحاق الثعلبي 
يف )تفسره(، الدار قطني يف )سننه(، حمب الدين الطري الشافعي يف )ذخائر العقبى(، اهليثمي الشافعي 
يف )جممع الزوائد ومنبع الفوائد(، احلميدي يف )اجلمع بن الصحاح الستة(، نعيم بن مّحاد استاذ البخاري 
يف )الفتن واملاحم(، ابن الصبان احلنفي يف )اسعاف الراغبن(، أبو املظفر السمعاين )فضائل الصحابة(، 
يف  الدينوري  قتيبة  ابن  العقدين(،  )جواهر  يف  الشافعي  السمهودي  احلقائق(،  )كنوز  يف  املري  املناوي 
)غريب احلديث(، حمي الدين ابن العريب )الفتوحات املكية(، ابن عبد الر يف )االستيعاب(، يوسف بن 
حييى الشافعي يف )عقد الدرر يف أخبار اإلمام املنتظر(، ابن حجر اهليثمي الشافعي يف )القول املختر يف 
عامات املهدي املنتظر(، سبط ابن اجلوزي يف )تذكرة اخلواص(، ابن خّلكان يف )وفيات األعيان(، ابن 

طولون الدمشقي يف )األئمة االثني عرش(.
والكثر من املصادر التي أحجمنا عن رسدها لضيق املقام عن استيعاهبا.

 تساؤٌل من مخالف
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