كتاب
األوس والخزرج

متهيد

أن القضية المهدوية باعتبارها من أهم القضايا في الكوون نههوا المتمموة والمةمموة ل ميوي الودياهات
السماوية فال بد أن تحذو حذوها في طريقة اإلعداد والتهظيم ومن ثم االهتقوا إلوم مرحموة العودوع

بوودعوة الحووج وم ابهووة أهو الباطو وهووذا ال يووتم إال عوون طريووج و ووود أهعووار ي ممووون عمووم هعورة

الووداعي إلووم الحووج س ووا أ ةووان هبي واأ أو وعووياأ أو ولي واأ موون انوليووا العووالحين الووذين يوودعون إلووم
الطريج المستقيم ،ف ميه ي ب أن تظهر دعوة تدعوا إلم اإلمام المهدي (عميه السالم) والتي تكون
بقيادة وزيره السيد اليماهي وهو مون انموور الحتميوة الو ووع ةموا تعورح بوذلي الروايوات الوواردة عون

أه و البيووت (عموويهم السووالم) موون حيووث أن اليموواهي موون المحتوووم البوود أن تكووون لووه دعوووة ولدعوتووه

أهعا اأر يهعروهها وي ممون عمم هشرها رياأ عمم سهة هللا في انهبيا وانوعيا (عميهم السالم)

.

ولما ةاهوت دعووة اإلموام المهودي (عميوه السوالم) لهوا شوبه بودعوة وده الرسوو ي (عومم هللا عميوه

والووه وسوومم تسووميما) عمووم و ووه الاعوووص ،فهووي امتووداد لهووا لكووون اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم)
س ويظهر ديوون ووده المعووطىم (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) عمووم ميووي انديووان فالبوود أن

تكون لدعوته أهعوا اأر ةموا ةاهوت لودعوة وده (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) وهحون ه موم أن

أهعار الدعوة اليية آهوذاي يهقسومون إلوم سومين انو هوم المهوا رين الوذين آمهووا بوه فوي مةوة،
والقسم الثاهي هم انهعار من أه المديهة الذين عاهدوا عمم الهعرة والمواالة والمتمثمين بانوس
والازرج.

لذلي البد من و وود انوس والاوزرج فوي آاور الزموان يقوموون بهعورة دعووة اإلموام المهودي (عميوه
السووالم) وهع ورة عوواحبها وه وؤال البوود أن يتوا وودوا فووي إي وران باعتبارهووا مديهووة الرسووو (عوومم هللا
عميووه والووه وسوومم تسووميما) عمووم حسووب التوويو حيووث سوويقوم هوؤال باسووتقبا الووداعي وأهعوواره الووذين

سوويها رون إلوويهم موون الكوفووة التووي تمث و مةووة اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) ولوويس بالضوورورة أن
يةون هؤال (انوس والازرج) هم ممن يهتسبون إلم انوس والازرج في عهد الرسو ي (عمم

هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) ب و إههووم يمثمووون ويم بووون هىووس دورهووم فووي هع ورة القووا م موون آ ي
(عميووه السووالم) ةمووا هعوور انوس والاووزرج ووده الرسووو (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) موون
ب .

وبطبي ة الحا سيةون أه إيران من ال م هم انهعار مون انوس والاوزرج فوي ععور ظهوور

و يام اإلمام المهدي (عميه السالم) وهذا ما سهثبته وهتهاوله في سياق هذا البحث.

الباب األوؿ
المبحث األوؿ:

العجـ األوس والخزرج عمى حسب التأويل

بما أن دعوة اإلمام المهدي (عميه السوالم) لهوا شوبه بودعوة وده الرسوو ي (عومم هللا عميوه والوه

وسوومم تسووميما) فحتم واأ سووتمر بووهىس الظوورو

والم ارح و باووض الهظوور عوون التىاعووي ال ز يووة و وود

وردت ممة من الروايات تؤةد هذا الشبه بين الدعوتين مهها ما ورد عون أبوي بعوير عون اإلموام

العووادق (عميووه السووالم) أهووه ووا
رسوؿ هللا )....

(يػػا ابػػا ت يسػػتأاع الػػداعا ماػػا دعػػاا جد ػػدا كمػػا دعػػا لي ػ

(ٔ).

ةموا ورد عوون أبووي بعوير عوون اإلمووام البووا ر (عميوه السووالم) ووا

( ف قائماػػا ذا قػػاـ دعػػا الاػػاس

لػػى رمػػر جد ػػد كمػػا دعػػا ليػ رسػػوؿ هللا (هػػمى هللا عميػ والػ وسػػمـ تسػػميما) واف ا سػ ـ ػػدر

غريبا وسيعود غريبا فطوبى لمغرباا)(ٕ).

وورد عن أبي ادي ة عن اإلمام العادق (عميه السالم) ا  ( :ذا قاـ القائـ جاا بأمر جد د كما

دعا رسوؿ هللا فا دا ا س ـ لى رمر جد د)(ٖ).

ولووو هظرهووا إلووم دعوووة الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) ه وود إن موون ممووة انمووور

المهمووة الممىتووة لمهظوور هووو مووا يت مووج بمسووولة انهعووار الووذين يهقسوومون إلووم مهووا رين وأهعووار.
فبالهسبة لألهعار من أه المديهة الذين هعروا الرسو (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) والذين
يقو

فووي مقودمتهم انوس والاووزرج وهوم أو موون آموون بالودين اإلسووالمي عهودما التقووا بالرسووو ي

(عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) بمةة ثم عادوا إلم يثرب وهشروا الدعوة ههاي.

أذن فموون بوواب الشووبه بووين الوودعوتين المهدويووة والييووة البوود موون و ووود انوس والاووزرج فووي آاوور

الزمان الذين يقطهون إيران المديهة حسب التووي .

وابتدا سهقوم بإعطا لمحة عن انوس والازرج في عهد الرسو ي (عمم هللا عميوه والوه وسومم

تسووميما) وموون ثووم سووه طي اندلووة عمووم أن ال ووم هووم انوس والاووزرج فووي ععوور ظهووور اإلمووام
المهدي (عميه السالم) .وذلي في أو ه الشبه بين الطرفين انوس والازرج في عدر اإلسالم موي

انوس والازرج في آار الزمان .

ةاهووت انوس والاووزرج بيمتووان موون القبا و التووي تسووةن يثوورب وةووان انوس والاووزرج ااوووين أبهووا

حارثة بن ث مبة د و ي اال

وعودا فيموا بيوههم وأسوتمر هوذا ال ودا والتهواحر مون يو إلوم يو

فةاهت بيههم عدة و ا ي مشهورة ةيوم العىيىة ،ويوم الس ار  ،ويوم ب ات وغيرها وبقي الحا حتم

م ووي ععوور ظهووور دعوووة الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) فموون هللا عووز و و
عميهم باإلسوالم وبالرسوو (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) الوذي أسوتطاع أن يوول
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فيموا بيوههم

تحت راية اإلسالم و د أشار ةتاب هللا إلم تهاحرهم الذي از بتولي الرسو (عمم هللا عميه والوه
ػت مػا ِفػا األَْر ِ
ِ
ض َج ِميعػا َّمػا رََّل َف ْػت َ ػْ َف
{ورََّل َ
وسمم تسميما) لهم بقوله ت والم َ
ع َ ْ َف ُقُموبِه ْـ َل ْو رَا َف ْق َ َ
ِ
ِ
يـ }(.)3
ّللا رََّل َ
ع َ ْ َا ُه ْـ َِّا ُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ُقُموبِ ِه ْـ َوَلػك َّف ّ َ
و وود ةاه ووت م و ورفتهم بال وودعوة اإلس ووالمية أن ع وواد

وودوم أح وودهم م وون بيم ووة انوس وه ووو س ووويدن

العامت حا واأ أو م تمو اأر إلوم مةوة فبماوه أمور الرسوو (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) فةمموه
ودعاه إلم هللا فقب ور ي إلم يثرب فقتمه الازرج ثوم ودم ب وده هىور آاور مون الاوزرج عموم أرسوهم

اس د بن ز اررة إلم مةة بقعود ال مورة فوي الو وت الوذي ةوان فيوه الرسوو ي (عومم هللا عميوه والوه

وسمم تسميما) والمسممين يقوموون بهشور الودعوة متحمموين أذ

وريش لهوم فعواد

أن لقويهم رسوو

هللا (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) فوودعاهم إلووم الوودين ال ديوود و و أر عموويهم الق ورآن ف و مهوا بووه
وعووادوا إلووم ووومهم وأابووروهم الابوور و وود ةوواهوا هووم وود سووولوا الرسووو (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم

تسميما) أن يب ث إليهم بر

ي ممهم اإلسوالم فب وث إلويهم معو ب بون عميور الوذي هوز عهود أحود

رؤسوا هم وهوو أسو د بوون ز اررة وأاوذ يودعوهم إلووم اإلسوالم وي ممهوم ت اليمووه فاورج هىور مووههم وأرادوا
مال اة الرسو (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) بمةة وهم من أعحاب ال قبوة انولوم الوذي ورد

فيهم رواية طويمة ا فيها

(فب ث إليهم رسو هللا مع ب بن عمير فهز عمم أس د بن ز اررة و و يودعوهم إلوم هللا عوز

و و وي ممهووم اإلسووالم وةووان أو موون وودم المديهووة ثووم اوورج اثهووا عشوور ر ووال مووههم إليووه فمقوووه وهووم
أعوحاب ال قبووة انولوم فو مهوا بواه وعوود وه واهعورفوا إلووم المديهوة وةثوور ابوره وهشووو اإلسوالم فيهووا

.)2().......

وةان غالبية هؤال من الازرج إال ر

واحد عمم ما تذةر ب ض الروايات ةان من انوس فمما

ةان ال ام الثاهي ازداد عدد انهعار المؤمهين بالدعوة من انوس والازرج م اأ فقدموا م ة يريدون
مال اة الرسو ي (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) وبالى

توم ذلوي وةوان ذلوي فوي بي وة ال قبوة

الثاهية والتي طمبوا فيها مهه (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) الاروج من مةة والقدوم إلم يثرب

(المديهوة المهووورة ) ب ودما شوواهدوا مون أذ

البي ة في رواية ماتعرة ا فيها

وريش لووه ولممسوممين موون أعوحابه ،وةووان فوي أموور هووذه

(فممووا ةووان ال ووام القاب و اوورج إليووه ماعووة موون انوس و ماعووة موون الاووزرج ف ووافم مووههم سووب ون
ومواأ فوي

ر الأ وامرأتان فوسومموا وعود وه ...فسوولوه أن ياورج م هوم إلوم المديهوة و والوا لوم يعوب
مثو مووا هحوون فيووه موون الشوور ول و هللا أن ي م هووا بووي وي مووي ذات بيههووا فووال يةووون احوود اعووز مهووا،
3
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فقووا لهووم رسووو هللا ووالأ موويالأ ثووم اهعورفوا إلووم ووومهم فوودعوهم إلووم اإلسووالم فةثوور حتووم لووم تبقووم
دار من دور انهعار إال وفيها ذةر حسن مون ذةور رسوو هللا وسوولوه الاوروج م هوم وعاهودوا أن
يهعروهه عمم القريب والب يد وانسود وانحمر وأاذ عميهم ال هود والمواثيج أن يمه وه وأهمه مموا

يمه ووون مهووه أهىسووهم وأهموويهم وأوالدهووم وعمووم أن يحوواربوا م ووه انسووود وانحموور وأن يهعوور القريووب
والب يد وشرط لهم الوفا بذلي وال هة )

()3

وهةووذا ه وود إن ال وودد فووي بي ووة ال قبووة الثاهيووة وود ازداد إلووم سووب ون شاع واأ موون انوس والاووزرج
والذين أاتار مههم اثها عشر هقيباأ يةوهون الكىال عمم ومهم وهوم تسو ة مون الاوزرج وثالثوة مون
انوس وهذا مما يد عمم أن عدد الازرج أكثر من عدد انوس في بي ة ال قبة الثاهية من حيوث

أن الرسو ي (عمم هللا عميه واله وسومم تسوميما) ود أاتوار موههم تسو ة أشوااص يةوهوون ةىوال
ومهم مقاب ثالثة من انوس يقومون بهىس المهمة(.)4

واهطال واأ موون مهظووور المشووابهة بووين دعوووة اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) ودعوووة ووده رسووو هللا
(عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) سيةون في ععر ظهووره ماعوة يةوهوون أهعوا اأر لدعوتوه ةموا
ةان انوس والازرج أهعا ار ل ده المعطىم (عمم هللا عميه واله وسومم تسوميما) وهوؤال انهعوار

من انوس والازرج سيةوهون من ال م هذه المرة نهه ليس مون الضورورة أن يةوون أوس واوزرج
آار الزمان هم من ال رب الذين يهتسوبون إلوم أسوالفهم مون انوس والاوزرج ،ولكون مون المهوم أن
ية ووون دور هو وؤال انهع ووار وةيىي ووة هعو ورتهم ليم ووام المه وودي (عمي ووه الس ووالم) يش ووبه ال وودور ال ووذي

اضوطمي بوه انوس والاوزرج فووي عودر اإلسوالم نههووا ه موم إن أهعوار دعوووة اإلموام المهودي (عميووه
السوالم) والووذين سويقوم فوويهم الوداعي اليموواهي عواحب دعوووة المهودي (عميووه السوالم) هووم مون ال وورب

الوذين يسووةهون الكوفوة التووي تمثو مةوة وهوؤال ب ود إعووالن دعوووتهم ستضوايقهم الحةومووات آهووذاي و

سيها رون من الكوفة هرباأ من أذ

ريش المتوا دون في ذلي الزمان ف هودها يعودق عمويهم لىوع

المها رين والذين البود أن يهوا روا إلوم بمود فيوه هعورة ومه وة وحتمواأ سويةون هوذا البمود مون البمودان
الموالية نه البيت (عميهم السالم) وهحن ال ه مم في بمدان ال رب الم اورة لم راق بمداأ يةون فوي

أغمبيتووه السوواحقة موون الشووي ة المووالين نهو البيووت (عموويهم السووالم) غيوور إيوران ،والتووي أثبتهووا سووابقاأ
أهها مديهة اإلمام المهدي (عميه السالم) .
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إذن ف ووإيران البم وود الوحي وود ال ووذي يس ووتطيي أهع ووار اإلم ووام المه وودي (عمي ووه الس ووالم) م وون المه ووا رين

ال ار يين وغيرهم من اله رة إليه ويقوم أهمه بهعرة اإلمام المهدي (عميه السوالم) واسوتقبا دعوتوه
واالهضمام إليها.

ول ووو مه ووا ب ق وود مقاره ووة ب ووين انوس والا ووزرج ف ووي ع وودر اإلس ووالم وب ووين ال ووم ال ووذين ه ووم انوس

والاووزرج فووي آاوور الزمووان سووه د ههوواي عوودد موون هقوواط الشووبه التووي توود عمووم إههووم بالى و أوس

واووزرج عع وور الظه ووور وة و هقط ووة م وون تم ووي الهقوواط تش ووير إل ووم هاحي ووة أو و ووه ش ووبه م ووين ب ووين

الطرفين.

و ب الكالم عن تمي الهواحي البد من اإلشارة وبشة عام إلم أن الروايات الواردة عن أه البيت

(عموويهم السووالم) تشووير إلووم أن ال ووم فووي آاوور الزمووان سيض وربون ال وورب عمووم الوودين عوووداأ ةمووا
ض وربهم المسووممون عميووه بوود اأ وهووم بووذلي يشووترةون مووي انوس والاووزرج موون هاحيووة شوودة اإليمووان
والذين ةثي اأر ما مدحهم الرسو ي (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) بوههم أهعاره وعيبته ةهاهته

التي يرمي بهم أعدا ه.

أما باعوص الروايات التي تهاولت ال م مهها ما ورد عون أبوي هريورة عون الهبوي ي (عومم هللا

عميه واله وسمم تسميما) أهه ا (كاا جموسا عاد الا ا (هػمى هللا عميػ والػ وسػمـ تسػميما) ذ
ِ
ػيـ } قػاؿ:
ازلت عمي سورة الجمعة فممػا قػ رر { َو َ
يف ِمػْا ُه ْـ َل َّمػا َ ْم َحُقػوا ِ ِه ْػـ َو ُْ َػو اْل َع ِز ُ
َخ ِػر َ
يػز اْل َحك ُ
رجل مف ْؤالا يا رسوؿ هللا فمـ راجع (همى هللا عميػ والػ وسػمـ تسػميما) وسػأـ حتػى سػأل
مرت ف رو ث ثا وف اا سمماف الفارسا ،قاؿ فوضع الا ا (همى هللا عمي وال وسمـ تسميما) ده

عمى سمماف وقاؿ لو كاف ا يماف عاد الثريا لتااول ااس مف ر ااا فارس)(.)5

وورد فوي روايووة عوون اإلمووام عموي (عميووه السووالم) ووا فيهوا (جػػاا االثػػعث فجعػػل تخطػػى الرقػػاب

حتػى قػرب ماػ  ،ثػـ قػاؿ لػ  :يػا رم ػػر المػؤما ف غم تاػا ْػذه الحمػراا عمػى قربػؾ يعاػا األعػػاجـ

...حتى قاؿ هعهعة ف هوحاف :مالاا وال ثعث ليقولف رم ر المؤما ف ال وـ فػا العػرب قػوال
ال زاؿ ذكر ،فقاؿ (عمي السػ ـ) مػف يعػذراا مػف ْػؤالا الضػياطرة تمػرغ احػدْـ عمػى فراثػ

تمرغ الحمار ويهجر قوما لمذكر رفتأمروااا رف اطردْـ ،ما كات ألطردْـ فأكوف مف الجاْم ف،

رما والذي خمق الحبة وب رر الاسمة ليضرباكـ عمى الد ف عودا كما ضربتموْـ عمي

داا )(.)6

وهها هر توكيد الرواية انايرة عمم الدور الذي سويم به ال وم فوي هشور الودين وهعورته فوي آاور

الزمووان ولوويس م هووم إههووم سيضوربون ال وورب عمووم الوودين عوووداأ بووون ههوواي ديوون ديوود سيضوربوههم
عميووه مواهمووا هووو الوودين اإلسووالمي الحقيقووي الووذي سوويظهره اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) والووذي يوراه

5
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المسممون ةوهه دين ديد وذلي نن ت اليموه الحقيقيوة سوتكون ديودة عمويهم نههوم لوم ي هودوها مون
ب .

ف ن أبي بعير عون اإلموام البوا ر (عميوه السوالم) أهوه وا (يقػوـ القػائـ بػأمر جد ػد وكتػاب جد ػد
وقضاا جد د عمى العرب ثد د .)12()...

ف مووم هووذا انسوواس سوويقوم ال ووم بهع ورة الوودين المهوودوي الوويي انعووي ويحممووون ال وورب عمووم

ال ووداو والرض ووا في ووه وذل ووي م وون ا ووال إيم وواههم ب وودعوة اإلم ووام المه وودي (عمي ووه الس ووالم) وهعو ورتهم

لعاحب الدعوة وأهعاره الذين يها رون إليهم والذين سيةوهون في ال يش الذي تحت أمرته الذي
سيدا الكوفة (مةة حسب التووي ) فاتحاأ وبهذا سيةون دورهم ةودور انوس والاوزرج الوذين ةواهوا
يمثمون اهب انهعار في فت مةة في عدر اإلسالم هباأ إلم هب مي المها رين وتحت يادة
الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) وبهووذا تعوودق عموويهم أي ال ووم تسوومية انوس

والازرج.

أما بالهسبة لمهواحي المشترةة بين ال م في آار الزمان وبين انوس والازرج فهي

الااحية األولى :فهي تت مج بااتال

عهىين من ال م ب

يام اإلمام (عميه السالم) وذلوي عهود

ظهوور دعوتووه وتكووون ه ورة أهعوواره إلووم إي وران متزامهووة مووي ذلووي االاووتال

وذلووي ةمووا ةووان حووا

انوس والازرج الذين ةاهوا متهاحرين ب ب ثة الرسو (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) إليهم .
و د أشارت الروايات إلم و ود شبه هذا العراع بين ال م الذين هوم سوةان إيوران والمديهوة حسوب

التوويو حيووث سوويةون بيووههم عوراع دامووي و تووا وبطبي ووة الحووا فووإن هووذا العوراع والقتووا سووتكون
ههايته عمم يود عواحب دعووة اإلموام المهودي (عميوه السوالم) وهوو اليمواهي الموعوود الوذي سويها ر

إلم إيران وسيقوم بو ار عم بين هذين العهىين من ال وم و ود وردت عون الرسوو ي (عومم

هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) موون عالمووات آاوور الزمووان مووا يشووير إلووم الم هووم المتقوودم ووا فيهووا

(...واخت ؼ هاف ف مف العجـ وسفؾ دماا كث رة فيما اهـ وخروج الع د عف طاعػة سػادتهـ

وقتمهـ موال هـ )...

()11

ويمةن مالحظة أمرين مهمين في سياق الرواية.

االو

هو إن الاال

الذي يقي بين هؤال العهىين من ال م يعحبه تا وم اري داميوة ةموا

هو حا انوس والازرج الذين ةاهت لهم عدة و ا ي مشهورة .
الثاهي إن الاال

الذي و ي في ال اهمية وفي أو ب ثة الرسوو ي (عومم هللا عميوه والوه وسومم

تس ووميما) ف ووي دااو و يث وورب ة ووان ب ووين بيمت ووي انوس والا ووزرج ال ووذين يهتس ووبون إل ووم أب واح وود ،أم ووا
12
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الاووال

الووذي يقووي اليوووم فووي إي وران سوويةون بووين تيووارين موون ال ووم بويووديهما إدارة الووبالد وه ووذين

التيارين ممن يهتسبون إلم دعوة واحدة ،أي إن تو هواتهم السياسوية مهطمقوة مون دعووة واحودة وهوي
دعوة اإلسالم والواليوة نهو البيوت (عمويهم السوالم) بودون شوي وذاي نهوه ال يمةون أن هتعوور إن

العراع يةون بين بيمتين نن العوراع القبموي ود او
اال تماعيووة وتايوور ظوورو

هسوبيا فوي الم تم وات هتي وة لتطوور الحالوة

الزمووان والمةووان الووذي ةووان تاووذي مثو تمووي العوراعات وان ةووان ههوواي

و ود لمث هذه العراعات إال أهها محعورة عموم هطواق ضويج وال يمةون أن ير وم بووي حوا مون

انحوا إلم مستو سياسي عمم ع يد دولة.

ثووم إن إيوران ةمووا هووو م موووم لووم تتسووم بو ووود الع وراعات القبميووة الدااميووة فيهووا بشووة ةبيوور .وعميووه

يةووون العوراع ةمووا هووو م هووود اليوووم فووي اغمووب الوودو بووين ف ووات أو تيووارات سياسووية تتعووارع فيمووا
بيهها من أ

بسط هىوذها واإلمساي بزمام الحةم .

ويتزامن هذا العراع بين التيارين من ال م مي ظهور دعوة اإلمام المهدي (عميه السالم) مشابهة

لع وراع انوس والاووزرج ب و وب وود ظهووور دعوووة الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما)
والذي م هم و مهم إاوة متسالمين تحت راية اإلسالم وهذا ب يهه ما سيى مه السيد اليماهي الذي

سووي مي هووذين التيووارين ب وود تهاحرهمووا ،وبووذلي يمثو هوؤال ال ووم المتهووازعون انوس والاووزرج فووي
ععر الظهور.

الااحية الثااية:
إيوا ال م وهعرتهم لممها رين من أهعارها مثمما ف و انوس والاوزرج موي الرسوو ي (عومم

هللا عميه واله وسمم تسميما) ودعوته من ب حيوث وردت روايوة تشوير عوراحة لوذلي الم هوم وبةو

وضوح ف ا عن اإلمام عمي (عميه السالم) في م رض حديثوه عون عالموات يوام اإلموام المهودي

(عميه السالم) والتي مهها حرب شي ته من أهعوار اإلموام المهودي (عميوه السوالم) موي ولود ال بواس

وشي تهم بين الديهور ا فيها (ال يقوـ القائـ حتى تفقػأ عػ ف الػدايا وتظهػر الحمػرة فػا السػماا

....تمؾ حػرب هػعاليؾ ثػيعة عمػا يقػدمهـ رجػل ....ماعػوت موهػوؼ باعتػداؿ الخمػق وحسػف

الخمق واضارة الموف ...فرؽ الثعر مفمج الثاايا عمى فرس ك در تاـ تجمى عا الغمػاـ يسػ ر
بعهػػابة خ ػػر عهػػابة َوت وتقربػػت ودااػػت ي ػػد ف تمػػؾ األبطػػاؿ مػػف العػػرب محقػػوف حػػرب

الكريهة والد رة ومئذ عمى األعداا .)11()....

وموون الواضو ههووا إن الروايووة تشووير إلووم حوورب أهعووار اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) موون ال وورب

وال م الذين يةوهون تحت يادة الداعي مي طااة ال عر .ةما أشارت الروايةإلم اهه يسير بايور

ععابة داهوت بودين تموي االبطوا مون ال ورب ،أي بم هوم ان هوؤال ليسووا عربواأ ،وبالتوكيود هوم مون
11
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االع ووام نن ههاوهوود وب موواد الوودهيور (ةمووا ورد فووي الروايووة) تقووي ضوومن حوودود بووالد فووارس التووي

يسةهها ال م وهذا مما ال ياتم

عميه اثهان .

ثم إهها لو تم ها يداأ فوي الروايوة ه ودها تشوير إلوم أن تموي ال عوابة آوت وتقربوت إلوم هللا وداهوت
ه بوودين ال وورب وفووي ذلووي إشووارة عوريحة أن ه وؤال ال ووم سوويؤمهون بوودعوة اإلمووام المهوودي (عميووه
السالم) التي ت تبر بمثابة الدعوة لمودين ال ديود فوي ت اليموه ةموا هوو مت وار عميوه مون ت واليم فوي

الو ت الحاضر.

وهؤال سيقومون بإيوا المها رين إليهم مون أهعوار الودعوة وذلوي تقربواأ ه عوز و و وأيماهواأ موههم
بذلي الدين الذي يووتي بوه أبطوا ال ورب والودلي عموم ذلوي هوو عبوارة آوت وتقربوت ،فوإههم سويؤون
المها رين الهاربين إليهم من أذ بهي ال باس ةما سيوتي بيان هذا الموضوع.

وبها أ عمم ذلي فإن دور هؤال ال م ومو ىهم من دعووة اإلموام المهودي (عميوه السوالم) وأهعوارها
هو ب يهه دور انوس والازرج في دعوة ده الرسو ي (عمم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) مون
حي ووث إيم وواههم بدعوت ووه ث ووم دعوت ووه إل ووم اله و ورة ،حي ووث وواموا بإيوا ووه وحمايت ووه ه ووو وأع ووحابه م وون

المها رين وال م عمم هعرته .

الااحية الثالثة:

ان انوس والاووزرج وبووا ي انهعووار موون أهو يثوورب عرفووا فووي التوواريخ اإلسووالمي باسووم انهعووار
لهعرتهم لمرسو ي (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) واستقبالهم إياه في موديهتهم ب ود أن دعووه

لمقدوم إليهم ةما مور بهوا والوذين ةوان فوي بوالهم المهوا رين وهوم المسوممون الوذين هوا روا مون مةوة
ووم أو موون أهو الطالقووان فه وود ان ان مووة

إلووم يثوورب ،ولووو هووا إلووم ال ووم عمومواأ سووا أ موون أهو
(عموويهم السووالم) وود أطمق ووا عموويهم لىووع انهعووار نههووم سيهعوورون اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم)
ودعوتووه فووي آاوور الزمووان حيووث ورد عوون أبووي مسوومم عوون اإلمووام العوادق (عميووه السووالم) أهووه ووا
(تربة قـ مقدسة ورْمها ماا واحف ماهـ ..رما اهـ راهار قائماا ودعاة حقاا .)13()....

و ا في رواية أار عن اإلمام عمي (عميه السالم) أهه وا (ويحا لمطالقاف فإف ي هػا كاػوز

ليست مف ذْب وال فضة ولكف ها رجاؿ مؤماػوف عرفػوا هللا حػق معرفتػ وْػـ راهػار المهػدي
فػػا َخػػر الزمػػاف)

()13

وهوور ههووا ه ووت ان مووة (عموويهم السووالم) نهو

ووم والطالقووان وهووم موون ال ووم

به ت انهعار عراحة و ود وا ت تموي التسومية مون هعورتهم ليموام المهودي (عميوه السوالم) وهوم

بهذا يقابمون انوس والازرج من هاحية تسميتهم بانهعار.

13
13

 بحار االهوار ج24ص115و116 -بحار االهوار ج 24ص116

وبشووة عووام فووإن ميووي موون يهعوور اإلمووام (عميووه السووالم) فووي آاوور الزمووان يطمووج عموويهم لىظووة
أهعووار س ووا موون ال وراق أو إي وران أو الشووام أو معوور ،وان الروايووات أعطووت لك و ف ووة موون هووذه
الى ووات تسوومية ااعووة بهووا فووي ب ووض انحيووان فبالهسووبة نهو ال وراق عرفووا ب عووا ب ال وراق أو

أايار ال راق و أبدا الشام وأه اليمن و ه با معر ،وةذلي بالهسبة نه إيران ااوذوا ي رفوون
بانهعار والبد من أن تمي التسميات د أطمقت عمم ةو مون هوؤال بحسوب الودور الوذي يم بوه أو

الظرو

التي تحيط به اال هعرتهم ليمام المهدي (عميه السالم).

الااحية الرابعة

إن ارتباط ال م بانوس والازرج من هاحية الظرو التي َ ِدم بها انوس والازرج من يثرب إلم
مةووة والتووي عمووم أثرهووا ت رفووا عمووم دعوووة الرسووو (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) وآمهووا بهووا.

وةمووا بيهووا أن لووألوس والاووزرج وفوووداأ ووا ت لاوورض الحووج وال م ورة فووي الو ووت ال وذي ةاهووت دعوووة

اإلسالم د ظهرت فسم وا بها ومن ثم آمهوا بت اليمها ،وتمي الظرو

اإليراهيين.

ه دها تتحقج ب يههوا لم وم

فووإن اإليوراهيين ةمووا هشووهده اليوووم عمووم مداومووة لزيووارة ال تبووات المقدسووة فووي ةوربال واله و  ،وهووذه

الزيووارة تقاب و الحووج وال م ورة حيووث ان ه وؤال الووزوار سووو

يسووم ون بوودعوة اإلمووام المهوودي (عميووه

السوالم) التوي تكوون ود ظهورت بالكوفوة باعتبارهوا عاعومة الشوي ة وعاعومة اإلموام المهودي (عميووه
السووالم) وسووو

يووؤمن سووم ةبيوور مووههم بتمووي الوودعوة فيووذهبون إلووم ووومهم وبموودهم مبشورين بظهووور

دعوة اإلمام المهدي (عميه السالم) وأمره.

وسيوتي سم مههم فيمتقي بالداعي اليماهي ويدعوهه إلم اله رة إليهم ب دما يروا ما ي اهيه وأهعاره

من ال ار يين مون أذ وتكوذيب مون فقهوا السوو فوي الكوفوة ومون دولوة بهوي ال بواس الوذين يمثموون
وريش فووي آاوور الزمووان وذلووي ةمووه يحع و ةمووا حع و مووي الرسووو (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم

تسميما) وانوس والازرج ووفودهم إليه ودعوتهم أياه لمه رة إلم مديهتهم ،وبالى

يووتي اإلذن مون

اإلمام المهدي (عميه السالم) باله رة من ال وراق إلوم إيوران وبوذلي فهوم يمثموون اهوب المهوا رين،
أمووا ال ووم موون اإليوراهيين و ووومهم الووذين دعوووهم لمه ورة إلوويهم فيمثمووون اهووب انهعووار موون انوس
والازرج .

ولو تعىحها الروايات التارياية هالحع بالى

و ود دعوة ليمام المهدي (عميوه السوالم) فوي آاور

الزمان وهذا ما هممسه عن رواية أبي بعير عن اإلمام العادق (عميه السالم) أهه وا

( ف لولد

ف ف عاد مسجدكـ يعاا مسجد الكوفة لوقعة فا ػوـ عروبػة يقتػل ف هػا رربعػة َالؼ مػف بػاب

الف ل لى رهحاب الها وف فإياكـ وْذا الطريق فاجتا وه ورحساهـ حاال مف رخػذ درب األاهػار

)(.)12

ولىظة درب انهعار ههوا تىيود أن ههواي دعووة تظهور فوي الكوفوة ويةوون لهوا أهعوا اأر وهوي بطبي وة
الحوا دعووة اإلموام المهوودي (عميوه السوالم) التوي يقودهووا الوداعي والتوي تظهور أبووان حةوم دولوة بهووي
ال باس ،نن ولد فالن ي هي بهم هها ولد ال باس ،و د اسوت م ان موة (عمويهم السوالم) عبوارة بهوي

فووالن ةهايووة عوون بهووي ال بوواس موون بوواب التقيووة حيووث سوويقوم بهووي ال بوواس بموا هووة الوودعوة ومحاولووة

القضا عميها وعمم أهعارها ولذلي فوإههم سيضوطرون إلوم اله ورة إلوم إيوران ب ود طموب انهعوار
من اإليراهيين ذلي.

المبحث الثااا :الهجرة لى راف

روال :رسباب الهجرة وكيف تها

ال ي و از موضوووع ه ورة الهبووي ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) يتووردد فووي ميووي انوسوواط

فوع االهتمام بها عهد المسممين أن يتاذوا من سهة اله رة تو يتاأ يؤرخ عمم أساسه ما ةان من
أحداث وعمم أساسها ام التقويم اله ري المت ار عميه والم مو به إلم اآلن.
وبمووا إن دعوووة اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) شووبيهة بوودعوة ووده المعووطىم (عوومم هللا عميووه والووه
وسمم تسميما) ومن باب التطابج بوين الودعوتين فوإن لعواحب دعووة اإلموام المهودي (عميوه السوالم)

ه رة إلوم إيوران مديهوة المهودي عموم حسوب التوويو  .ولموا ةاهوت ه ورة الهبوي ي (عومم هللا عميوه

واله وسمم تسميما) لها أسوباب ومقودمات فوال بود والحوا هوذه أن تكوون ه ورة الوداعي السويد اليمواهي
وأهعوواره لهووا أسووباب ومقوودمات أيضواأ ،فرسووو هللا (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) عهوود إعووالن
دعوته ت رض لألذ من مشرةي ريش وعاهم هو وأعحابه انمرين من ف ا أه مةة بهوم مون

مضووايقة واتهامووات وافتو ار وموون ثووم ت قووب المسووممين انوا و موالقووا القووبض عموويهم وت ووذيبهم تحووت
أش ة الشمس المحر ة وه ير العح ار و ت الب ض موههم أثهوا ذلوي وفوي ههايوة المطوا أ تموي
مشرةي ريش وت اهدوا عمم ت رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) وعار أمرهم عمم

أن يواذوا من ة بيمة شاباأ وي طوه سيىاأ ويه موا عمم دار الهبي ي (عمم هللا عميه واله وسمم
تسووميما) ويض وربوه ض وربة ر و واحوود فيضوويي دمووه ويتىوورق بووين القبا و وال تسووتطيي هاشووم وال عبوود
مها

المطالبة بدمه وهها هز

ب ار ي (عميوه السوالم) عموم رسوو هللا (عومم هللا عميوه والوه وسومم

تسووميما) حووامالأ م ووه اإلذن موون هللا سووبحاهه وت ووالم بوواله رة إلووم يثوورب والتووي عرفووت مهووذ ه رتووه

(عووموات هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) إليهووا بالمديهووة المهووورة تبوودأ موون ههوواي عووىحة أاوور موون
12
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عووىحات الوودعوة اإلسووالمية الييووة والتووي غيوورت فووي غضووون سووهين م وودودة و ووه التوواريخ لوويس
ال ربووي فقووط ب و اإلهسوواهي ليوودا الهوواس وموون هسوويات وأعووها

شووتم إلووم الوودين اإلسووالمي فووي

غضون ربي رن من الزمان وأهتشر الدين اإلسالمي في أر ا الم مورة وشي هوره من عمم سط

الكرة انرضية ليع إلم العين شر اأ موالم أوربا ومشارق القسطهطيهية غرباأ.
ولمشبه بين الدعوتين اليية والمهدوية ةما أسمىها فإن الداعي سيمر بهىس الظرو

التوي مور بهوا

ووده رسووو هللا (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) ويال ووي موون الهوواس أشوود ممووا ال ووم رسووو هللا

(عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) ب ما لم يال ه من مضايقة وتكذيب وافت ار .

ويتحم هو وأهعاره انذ في سبي الدعوة ليمام المهودي (عميوه السوالم) وتشوتد بهوم الحوا ب ود
إعووالن الوودعوة وتحولهووا موون مرحمووة الوودعوة الس ورية إلووم مرحمووة الوودعوة ال مهيووة وسووو

يقوووم وريش

الكوف ووة بمض ووايقتهم ومحاولو ووة ع وودهم م وون تمو ووي ال وودعوة والحيمول ووة دون اهتشو ووارها ب ووين ظه و وراهيهم.

في مدون إلم تتبي الداعي وأهعاره وي رضوههم لمس ن والت ذيب.

وعميووه يتحووو العوراع إلووم مرحمووة أشوود اطووورة وأكثوور حساسووية بالموا هووة المباشورة بووين ال وواهبين

وي م

ريش الكوفة وبمساهدة الحةوموة القا موة آهوذاي وهوي حةوموة بهوي ال بواس عموم و ود الودعوة

المهدوي ووة وي م وودون إل ووم سياس ووة التع ووىية ال س وودية لع وواحب ال وودعوة وأهع وواره م وون أهو و ال و وراق
ويحاولون تمهم وت ذيبهم ومطاردتهم وهذا ما أكدت عميه الروايات الشريىة.

فقد روي عن ي بن أبي حمزة عن ب ض أعحابه عن أبي عبد هللا العادق (عميه السوالم) أهوه
( ف القائـ (عمي الس ـ) مقى فا حرب ما لـ مق رسوؿ هللا (همى هللا عميػ والػ وسػمـ

وا

تسػػميما) ألف رسػػوؿ هللا رتػػاْـ وْػػـ يع ػػدوف الحجػػارة الماقػػورة والخثػػبة الماحوت ػ ورف القػػائـ
خرجوف عمي ف تأولوف عمي كتاب هللا )(.)ٔٙ

وفي رواية ثاهية تع

ما يةون عميه أه البيت (عميهم السالم) من انذ في هب هللا هم ومن

توواب هم وشوواي هم ( اػػا رْػػل ػػت رختػػار هللا لاػػا الخػػرة عمػػى الػػدايا ورف رْػػل تػػا سػ مقوف مػػف

بعدي ب ا وتثريدا وتطريدا)(.)14

وةما أشارت الروايات إلم الم اهاة التي ي اهيها شي تهم من حةوموة بهوي ال بواس وال سويما أهعوار

اإلمام المهدي وما تقترفه هذه الحةومة بحقهم.
عوون ووابر ووا

ووا أبووو

ىر(عميووه السووالم) (توقع ػوا َخػػر دولػػة اػػا العبػػاس فػػإف لهػػـ فػػا

ثيعتاا لذعات وفا َخر دولتهـ ع مات رمض مف الحريق الممتهب )(.)ٔٛ
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اإلمامة ص ، 133العواعج المحر ة ص ،166مهتاب االثر ج 1ص ، 33يوم الاالص ص232

وهذا إن د عمم شي فإهما يد عمم القسوة التي ي ام بهوا أهعوار اإلموام المهودي فوي ال وراق

وفي الكوفة تحديداأ والتي تمث مةة اإلمام المهدي (عميوه السوالم) وهوي تشوابه القسووة التوي عوامموا
بها مشرةوا مةة أهعار الهبي ي (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) وهوذه القسووة هوي التوي تودفي

الداعي لمه رة والىرار بدعوته وأهعارها من أذ أه الكوفة.

والمسووتق أر نح ووا رسووو هللا (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) وةيىيووة ه رتووه ي وود الشووبه بيه واأ،
فتروي لها انحاديث ه رة رسو هللا (عمم هللا عميه والوه وسومم تسوميما) لموا أذن هللا عوز و و لوه
باله رة وةان المشرةون د ت م وا عمم باب داره وبوذن هللا ت الم ارج من داره وسوار مون بيوههم

هللا بيهه وبين الذين ةىروا سداأ وعن ابن غطىان عن
ولم يره أحد نهه أغشي عمم أبعارهم و
ابن عباس ا (رجتمع المثركوف فا دار الادوة ل تثاوروا فا رمر رسوؿ هللا (همى هللا عمي
وال وسمـ تسميما) ورتى ج رائ ػل رسػوؿ هللا (هػمى هللا عميػ والػ وسػمـ تسػميما) فػأخ ره الخ ػر

ورمره رف ال ااـ فا مضجع تمؾ الم مة فبات عميا تمؾ الم مة وتغثى رد رخضر حضػرما كػاف
لرسوؿ هللا (همى هللا عمي والػ وسػمـ تسػميما) اػاـ فيػ وجعػل السػ ع فػا جابػ فممػا اجتمػع

رولئػػؾ الافػػر مػػف قػػريش رهػػدوا

ريػػدوف قتمػ فخػػرج رسػػوؿ هللا (هػػمى الػ عميػ والػ وسػػمـ

تسميما) وْـ جموس عمى الباب خمسة وعثروف رج فأخذ حفاة مف البطحاا ثـ جعل ػذروْا

عمى رؤوسهـ وْو يق رر يس والقرَف الحكيـ حتى مغ ( فاغث ااْـ فهػـ ال بهػروف) فقػاؿ قائػل
ماذا تاتظػروف قػالوا ت قػاؿ خ ػتـ وخػزيتـ قػد وهللا مػر بكػـ فمػا مػاكـ رجػل ال وقػد جعػل عمػى

ررس ترابا قالوا وهللا ما ربهرااه .)16()...

أمووا الووداعي فووإن أهو الكوفووة ( وريش حسووب التوويو ) بم وهووة حةومووة بهووي ال بوواس يطمبووون الووداعي
لقتمه ويحدث عدام مسم بين ال اهبين وفي أثها القتا يايب الداعي حتم يحار الهاس فوي أموره

وه أهه مات فوي القتوا أو ورح أو ااتىوم وااتىا وه عون أهظوار الهواس يشوابه ااتىوا

هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) عن أهظار مشرةي ريش.

وده رسوو

فقد ورد عن أبي ال ارود عن اإلمام البا ر (عميه السوالم) ( قاؿ لا يا ربا الجارود ذا دار الفمؾ

وقاؿ الااس مات القائـ رو ْمػؾ بػأي واد سػمؾ وقػاؿ الطالػب راػى يكػوف ذلػؾ وقػد م ػت عظامػ

فعاد ذلؾ فأرجوه فإذا سمعتـ ب فأتوه ولو ح وا عمى الثمج )(.)12
وهتي ووة لهووذه الظوورو

يشووتد الحووا بوهعووار اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) ممووا يضووطرهم لمه ورة

واالبت واد عون وطوههم وبمودهم وذلوي لمىورار بودعوة اإلموام المهودي (عميوه السوالم) وهشورها فوي الووبالد

الم اورة ةما ف
16
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موون وريش ولووم ي وود وواد اأر عمووم هشوور دعوتووه ممووا دعوواه لمه ورة إلووم المديهووة وهةووذا يعووهي عوواحب
دعوووة اإلمووام المهوودي ،حيووث اهووه يهووا ر هووو وأعووحابه إلووم بموود آاوور يشووابه المديهووة المهووورة التووي

ها ر إليها رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسوميما) والمسوممون انوا و مون أهو مةوة ،ول و

عهد غيبته في أثها الحرب يمتحج بوهعاره في إيوران فيموا ب ود أثور ه ورتهم إليهوا وا تمواعهم فيهوا

ةما ها ر رسوو هللا (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) ب ود ا تمواع أهعواره فوي المديهوة المهوورة
ومن هها يتبين و ه الشبه بين ه رة الرسوو ي (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) إلوم المديهوة

المهورة وبين ه رة الداعي اليماهي إلم إيران.

فيستقبمهم أه اراسان ويةوهون أهعا اأر ليمام المهدي ويبد ون من ههاي سوية مشوارهم في هشر
دعوتهم المهدوية وتبدأ اعدتهم باالتساع فيةثر المهاعورون ليموام المهودي ويواوذ انهعوار عموم
عاتقهم هشر الدعوة إلم أهحا متىر وة مون ال والم ةموا عوهي رسوو هللا (عومم هللا عميوه والوه وسومم
تسميما) وأعحابه في المديهة المهورة وتهىت

ضية اإلمام المهدي (عميه السالم) وتقوي دعوته في

إيوران (مديهووة المهوودي) وت ووري االسووت دادات والتهي ووة لألهعووار المتوا وودين ههوواي والم تم ووين موون
بقاع شتم إلوم أن يووذن هللا ت والم لمسويد اليمواهي بوال ودة مون ا ارسوان والتو وه إلوم ال وراق ب يشوه

لىت الكوفة.

ثاايا :األدلة عمى ثبات الهجرة

أكوود ان مووة انطهووار سووالم هللا عموويهم فووي روايوواتهم عمووم حقيقووة و ووود ه ورة لممووؤمهين فووي آاوور

الزمووان هتي ووة لمووا يال يووه هوؤال مون الظمووم واالضووطهاد عمووم يوود حةومووة بهووي ال بوواس ال ووا رة التووي

تحةم ال راق أبان يام دعوة اإلمام المهدي (عميوه السوالم) فضوالأ عون ظهوور الىوتن واالضوطرابات
والحووروب والتووي ال ي وود المؤمهووون بوودعوة اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) فووي اضووم هووذه انحووداث

محيعاأ مون اله ورة إليهوا ،بو أوعوم ان موة (عمويهم السوالم) شوي تهم بالشواوص إليهوا عهود و ووع
هووذه انحووداث التووي ت وود موون ال المووات الدالووة عمووم وورب القيووام المقوودس لممهوودي المهتظوور أرواحهووا

لتراب مقدمه الىدا .

أو هووذه الروايووات هووي عوون اإلمووام العووادق (عميووه السووالم) يوعووي فيهووا المووؤمهين وال سوويما موون

الىوواطميين المهتسووبين إلووم رسووو هللا (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) بالتو ووه إلووم ووم إذا هووز

عميهم البال و هدهم ال ها  ،وانكثور مون ذلوي ي و أمور اورو هم إلوم وم وابت وادهم عون م اركوز

توا د م ار د ان مة (عميهم السالم) أم اأر وا اأ ال دافي له وأشار إلم ذلوي وا الأ ( ذا رهػا تكـ ميػة
وعااا فعميكـ بقـ فإا مأوى الفاطم ف وسيأتا زماف افر روليائاػا ومح واػا عاػا ويبعػدوف ماػا

وذلؾ مهمحة لهـ لكا ال يعرفوا وال تاا ويحقاوا ذلؾ دماؤْـ ورموالهـ وما رحدا رراد بقـ ورْمػ

سوا رال رذل هللا وربعده مف رحمت )(.)11

فإذا ما عممها إن الىاطميين هم أبها رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) أكثور توا ودهم

في ال راق وتحديدا في الكوفة ،فابت ادهم عن هذا المةوان وهىوورهم مهوه إلوم وم ي هوي ه ورتهم مون
هووذه انموواكن والبقوواع المقدسووة إلووم ووم ،وهووذا انموور يهطبووج عمووم المووؤمهين وهووو مىهوووم اعووم موون

الىوواطميين نهووه يشووم الم وواليين نه و البيووت وشووي تهم المامعووين لهووم وأهعووار ووا مهم فووي آاوور

الزمان واغمبهم يتوا دون في ال راق وبالذات في تموي البقواع المهورة التوي تحتضون ان موة انطهوار
اإلمام عمي واإلمام الحسوين (عمويهم السوالم) وابت وادهم عوههم إلوم وم ت هوي هوي اناور ه ورتهم
عههم إلم م ف ار اأر بدعوتهم المهدوية وحىاظاأ عمم أهىسهم لها.

ف ن ي قوب بون يزيود عون أبوي الحسون الكراوي عون سوميمان بون عوال

وا

(كاػا ذات ػوـ

عاد ر ا ع د هللا (عمي الس ـ) فذكر فتف اا عباس وما يه ب الااس ف هـ فقماا جعماا فداؾ

فأ ف المفر والمفزع فا ذلؾ الزماف فقاؿ لى الكوفة والى حوال ها والى قـ واواح ها ثػـ قػاؿ فػا
قـ ثيعتاا وموال اا وتكثر ف ها العمارة ويقهده الاػاس ويجتمعػوف فيػ حتػى يكػوف الجسػر ػ ف

ر د هـ )(ٕٕ).

وممووا يؤيوود تمووي اله ورة الروايووة التووي ووا فيهووا (وسيه ػ ب رْػػل تػػا قتػػل وتطريػػد وتثػػريد فػػا

الب د حتى تيح هللا لاا رَية مف المثرؽ مف هزْا ْز ومف يثاقها يثاؽ .)ٕٖ()....
وعبارة التطريد والتشريد الواردة في هوذه الروايوة هوي دليو

الزمان.

وعن عبد هللا بن مس ود ا

ووي عموم و وود ه ورة لهوؤال فوي آاور

(رت اا رسوؿ هللا (هػمى هللا عميػ والػ وسػمـ تسػميما) فخػرج ل اػا

مستبث ار يعرؼ السرور فا وجه فما سألااه فا ثاا ال رخ راا ب وال سكتاا ال ا تػدراا حتػى
مػرت فتيػة مػػف اػا ْاثػػـ فػ هـ الحسػف والحسػ ف فممػا رَْػػـ التػزمهـ وراهممػت ع اػػاه فقماػا يػػا

رسوؿ هللا مػا اػزاؿ اػرى فػا وجهػؾ ثػاا اكرْػ فقػاؿ راػا رْػل ػت رختػار هللا لاػا الخػرة عمػى

الدايا ورا س مقا رْل تا مػف بعػدي تطريػدا وتثػريدا فػا الػب د حتػى ترتفػع رايػات سػود فػا
المثرؽ فيسألوف الحػق فػ يعطواػ ثػـ يسػألوا فػ يعطواػ فيقػاتموف ف اهػروف فمػف ردركػ
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ماكـ ومف رعقابكـ فميأت ماـ رْل تا ولو ح ػوا عمػى الػثمج فإاهػا رايػات ْػدى ػدفعواها لػى

رجل مف رْل تا ...فيممؤْا قسطا وعدال كما ممئت جو ار وظمما)(.)13

و وود اس ووت م أ م ووة أهوو البي ووت (عم وويهم الس ووالم) أس ووموب التوري ووة ف ووي ح ووديثهم ع وون ب ووض انم ووور

المت مقة بقضية اإلمام المهدي (عميه السالم) ومهها حث الهاس عمم الم و إلم المديهة هربواأ مون
الىتن في آار الزمان ب د شمولها أط ار

ف ن أمية بن عمي القيسي ا

انرض والسيما مهطقة الظهور الشري

ليمام المهدي.

(قمت أل ا جعفر ت ف عما (عميػ السػ ـ) مػف الخمػع بعػدؾ

قاؿ ا اا عما ثـ اطرؽ مميا ثـ رفع ررس ثـ قاؿ :اها ستكوف ح رة قمػت :فػإذا كػاف ذلػؾ فػإلى
مف ثـ سكت ثـ قاؿ ال لى ر ف حتى قالها ث ثا فأعدت فقاؿ :لى المد اة فقمت ري المدف فقاؿ
مد اتاا ْذه وْل مد اة غ رْا)(.)12

والمديهة هها المقعود بها مديهة المهدي وهي إيران (اراسان) ،وههاي ب ض الروايات تذةر غيبوة

وزيوور اإلمووام (عميووه السووالم) وتوووتي عبووارة الحي ورة مرادفووة لهووا ةوههووا تىضووي إلووم ذات الم هووم وهووو
غياب اليماهي (الداعي ) وبالتالي ه رته إلم مديهة المهدي (عميه السالم ).

وتحوودثت روايووات أهو و البيووت (عموويهم الس ووالم) عوون وووم يوط ووون ليمووام المه وودي (عميووه الس ووالم)

ويدعون له ،فىي رواية (ويظهر خراساف قوـ دعوف لى المهدي )(.)13
وفي رواية أاور

(ثـ تظهػر رايػات سػود هػغار ...مػف ق ػل المثػرؽ ػؤدوف الطاعػة لممهػدي

(عمي الس ـ) )(.)ٕٚ
ورواية أار تقو

( خرج ااس مف المثرؽ وطئوف لممهدي سمطاا )(.)15

وبما أن أعحاب الرايات السود الاار ة من ب المشرق هم السيد اليماهي وأهعاره ،فهذا ي هي

ارو هم من المشرق وتوط تهم انمر ليمام المهودي (عميوه السوالم) ثوم ه ورة هوؤال وعموم أرسوهم
السوويد اليموواهي إلووم ا ارسووان (إي وران) التووي تمث و مديهووة اإلمووام المهوودي والتووي تقاب و مديهووة الرسووو

(عمم هللا عميه واله وسمم تسميما).

ولووو عوودها إلووم دولووة الهبووي ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) والتووي أسسووها ب وود ه رتووه إلووم

المديهة المهورة مقارهة مي دولة أه البيت (عميهم السالم) والتي تقوم في آار الزمان بين ظهراهي
الىورس لو ودها الشوبه بوين ال وواهبين ،فةموا ان رسوو هللا (عومم هللا عميووه والوه وسومم تسوميما) امووت
دولتووه فووي المديهووة المهووورة أثهووا اله ورة وب وود احتضووان انوس والاووزرج لدعوتووه اإلسووالمية الييووة
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فووإن اإلمووام المهوودي وعوواحب دعوتووه سووتكون لووه دولووة فووي إي وران  -موان لووم تكوون دولووة بمىهومهووا

الشام  -أثهوا ه ورة السويد اليمواهي إليهوا واحتضوان أبها هوا مون اإليوراهيين (انوس والاوزرج عموم

حسب التووي ) لمدعوة اإلسالمية المهدوية في آار الزمان ،وهسبة الرسو (ملسو هيلع هللا ىلص تسميما) تمي الدولة

و يامها إليهم دلي عمم هذا الم هم.

أما الهوع الثاهي من اندلة التي تثبت و ود ه رة إلم إيران هي اندلة الااعة بالداعي وتثبت له

بالاعوص ه رته إلم إيران و ط اأ مي المها رين من أهعاره ال ار يين وههاي عدة روايات تؤيود

هذا انمر .

الدل ل األوؿ:

عن أبان بن عثمان عن أبي عبد هللا العادق (عميه السالم) عن رسو هللا (عومم هللا عميوه والوه
وسمم تسميما) فوي بيوان شاعوية اليمواهي وأوعوافه أهوه وا

( ...ف الػذي ػدفعها لػى القػائـ ْػو

....ذلؾ الذي وجه كالد اار ورسااا كالماثار وسيف كحريق الاػار ػدخل الج ػل ذلػي ويخػرج
ما عزي از .)ٕٜ()....

وهذا دلي واض عمم ه رة السيد اليماهي إلم إيران مديهة المهدي بمحاظ داوله ال بو ذلويالأ أي
لوويس بووالقوة التووي يةووون عميهووا عهوود ارو ووه مهووه وهووذا هووو حووا المهووا ر إلووم بموود مووا فإهووه يدامووه
مستض و ىاأ فووا اأر بديهووه موون أعدا ووه مامع واأ هىسووه وأهعوواره موون اعوودا هم ،وهووذا مووا ةووان عميووه حووا
الرسو (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) عهود داولوه المديهوة المهوورة مون االستضو ا

والهووان

في أعين الهاس ليارج مهها إلوم فوت مةوة عزيو از ويواأ مهيبواأ وه ال وزة مي وا ،ثوم إن عبوارة داولوه
ت وود وبم ووا ال يقبو و الش ووي إن ب ووالد الس وويد اليم وواهي ه ووي ليس ووت إيو وران أو م ووا عب وورت عه ووه الرواي ووة

ب(ال ب ) وان داوله إليه عمم سبي اله ورة ب ود مضوايقة أهو مديهتوه انعومية الكوفوة لوه وحمموه

وأهعاره من الشدة والقسوة والضاط الم هوي والمادي عمم اله رة إلم بالد ال ب .

الدل ل الثااا :

ورد عمم لسان إبراهيم بن عبد هللا بن ال ال عن أبيه عن اإلمام العادق (عميه السالم) عن أميور

المؤمهين عمي (عميه السالم) أهه حدث بوشيا تكون ب ده إلم يام القوا م (عميوه السوالم) أهوه وا

( ...ذا قاـ القائـ بأرض خراساف وغمب عمى ررض كوفاف .)32()...

وفي رواية ثاهية ( ذا سمعتـ بألمأثور وقد خرج خراساف وْو هاحبكـ)(.)31
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موان المقعود بالقا م في اراسان والموثور هو السيد اليماهي الذي يارج من مهد الدعوة المهدوية

في الكوفة و يامه من اراسان لي ود من ههاي لىت الكوفة والدلي عمم ذلوي هوذه الروايوة ( خػرج

مف ولد الحسف مف ق ل المثرؽ لو استق ل ها الجباؿ لهدْا .)31()...

الدل ل الثالث:
ع ون الهيووثم بوون عبوود الوورحمن عموون حدثووه عوون اإلمووام عمووي بوون أبووي طالووب (عميووه السووالم) ووا

( خرج رجل ق ل المهدي مف رْل ت بالمثرؽ يحمل الس ع عمى عاتق ثمااية .)33()...

وهذه الرواية تشير إلم السيد اليماهي والذي هو من أه بيوت اإلموام المهودي (عميوه السوالم) فهوو
ابن عمه وير ي هسبه إلم اإلمام الحسن بن عمي بن أبي طالب (عميهم السالم).

وال يىوتها أن هبين م هم الاروج وفيه م هيوين الاوروج ال سوةري وهوو اوروج عواحب الحرةوة أو

الدعوة مي أهعاره إلعالن الحرب أو الموا هة المسمحة ضد أعدا ه في مةان م ين.

أمووا الاووروج الشاعووي فهووو اووروج شوواص الووداعي موون مةووان م ووين ب وود غيبووة أو اهقطوواع عوون
أهعوواره ومهتظريووه ةاووروج اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) فووي الحوورم فووي ال اشوور موون المحوورم ب وود

طووو انموود والايبووة وهووذا مووا يثبووت لمسوويد اليموواهي بمقتضووم الروايووة المتقوودم ذةرهووا ةوهووه ياوورج موون
مةان م ين ب د غيبته واهقطاعه عن أهعاره.

الدل ل ال اربع :

عن أمير المؤمهين (عميه السوالم) ( ذا وقعػت الم حػـ بعػث هللا رجػ مػف المػوالا ركػرـ العػرب

فرسااا ورجودْـ س حا ؤيد هللا هـ الد ف)(.)33

وسبقت اإلشارة إلم ال رب التوي تزيهوت بهوا وم مواههوم هوم مون يؤيود هللا بهوم الودين الويي فوي آاور

الزمان ةما أيده بهم في أو الزمان .وهذا ماال يتحقج إال إذا ها ر هؤال من مةة اإلمام المهدي
(عميووه السووالم) (الكوفووة) إلووم المديهووة (اي وران) نن دعوووة اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) تاوورج فووي

محوويط عربووي والشووي ة هووم أع و ال وورب وأ مووتهم سووادة ال وورب وال ووم فووي هىووس الو ووت وعميووه فووال
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يستقيم الم هم المتقدم إال إذا سممها بون ه رة هذه الى ة القميمة من ال رب الشي ة تكون من ال راق

إلم إيران مي ا دهم السيد اليماهي.

الدل ل الخامس:

عوون أميوور المووؤمهين (عميووه السووالم) (يقػػوـ ق ػػل السػػفيااا واحػػد ْاثػػما جػػي ف ...ويػػأتا لػػى

الكوفة فيعمرْا فيعزـ السفيااا عمى قتال ويهـ مع عساكره بأستئهال )(.)32

وفي رواية (اف الهاثما اخو المهدي (عمي السػ ـ) أل يػ وقػاؿ بعضػهـ ْػو ا ػف عمػ )....

(.)33

ةوهه من ولود اإلموام الحسون (عميوه السوالم) وهوو ةموا مهوا ع ار وي الووالدة والهشووة وعميوه فقياموه فوي
وويالن موون بووالد إي وران ي هووي ه رتووه إليهووا موون موطهووه انعوومي (ال وراق) ممووا يثبووت و ووود ه ورة

إليها(.)34

المبحث الثالث :
األاهار مف األوس والخزرج والمهاجريف

روال :المؤاخاة

ت تبر المؤاااة من انمور المهمة التي حدثت في التاريخ اإلسوالمي حيوث وام الرسوو انكورم ي

(عمم هللا عميه واله وسومم تسوميما) بوإحال رابطوة اناووة الديهيوة القا موة عموم أسواس الووال لمودين
اإلسالمي فقط مح اناوة الهسبية القا مة عمم أساس الدم والوال لألهساب والقبمية وذلي ب ود أن

ها ر المسممون من مةة إلم المديهة توارةين وطوههم وأرضوهم التوي تربووا وعاشووا فيهوا وةو شوي

في سبي هللا تباري وت الم وهعرة الرسو (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما).

و بو البوود بالحووديث حوو الكيىيووة التووي حعومت فيهووا المؤااوواة فوي عوودر اإلسووالم ومون ثووم ربطهووا
بالمؤااوواة التووي تحع و فووي آاوور الزمووان بووين انهعووار موون انوس والاووزرج وغي وره موون المووؤمهين

بدعوة اإلمام المهدي (عميه السالم).
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 يوم الاالص ص223 -ةهز ال ما ج 13ص124

 - 37ةما ذةرها في ال ز انو ان لقب الهاشمي يطمج عمم السيد اليماهي ايضا

البد من اإلشارة إلم مبدأ المؤاااة واناوة في الدين اإلسالمي عموماأ ،حيث هور اهتموام اإلسوالم

البوال بهووذه المسوولة وهووذا موا هممسووه مون اووال آيوات القورآن ومون انحاديووث والروايوات الوواردة عوون

أه و البيووت (عموويهم السووالم) وذلووي لكووون الم تمووي ال وواهمي ب و م ووي اإلسووالم ةووان ي تموود عمووم
الهظام القبمي إذ أن الوال لم عوبية القبميوة فووق ةو شوي لوديهم ،فةوان الر و موههم يىتاور بهسوبه
و بيمته عمم با ي الهاس مي إن الهاس ةمهم في أع الامقة من أب وأم واحد وال تمايز بيوههم إال

ولوه

عمم أساس التقو الذي مه الدين اإلسالمي مقياس بين الهواس وهوذا موا هممسوه مون اوال
الااس َِّاا َخَم ْقَا ُ ِ
ػاكـ ُثػعوبا وَقب ِائ ِ
ػارُفوا ِ َّف رَ ْك َػرَم ُك ْـ
ت الم َ
ػل ل َت َع َ
{يا رَُّ َها َّ ُ
ػاكـ ّمػف َذ َك َػر َورُا َثػى َو َج َعْمَا ُ ْ ُ َ َ َ
ِعاد َّ ِ
اكـ ِ َّف َّ ِ
يـ َخ ِ ٌر }(.)35
َ
ّللا َعم ٌ
ّللا رَ ْتَق ُ ْ
َ
وةووان ة و واحوود مووههم فووي ال اهميووة وهتي ووة لت عووبه لقبيمتووه يووذب عههووا وعوون أفرادهووا س ووا أ فووي
الحووج أو فووي الباطو  ،وعهوودما ووا اإلسووالم رفووض ةو تمووي المىوواهيم و و الووال لموودين فوووق ةو

وال لمقبيموة أو انسورة فوعووبحوا المؤمهوون والمسووممون أاوووة ت م هوم رابطووة الوودين بودالأ موون رابطووة
َخ َػوْي ُك ْـ
َه ِػم ُحوا َ ػْ َف ر َ
الدم والهسب ،و د أ ر القرآن هذا المبدأ بقوله ت الم {َِّا َما اْل ُم ْؤ ِمُاػو َف ِ ْخ َػوٌة َفأ ْ
ّللا َل َعَّم ُك ْـ ُتْر َح ُمػو َف }( )ٖٜوبهوذا الوههج اسوتطاع الرسوو (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما)
َو َّاتُقوا َّ َ

من توحيد المسممين من المها رين والهعار و مهم أاوة في هللا.
ولو

ها إلم انحاديث الهبويوة الشوريىة ه ودها تؤةود عموم م هوم اناووة بوين المسوممين مههوا عموم

سبي المثا عن الرسو ي (عمم هللا عميه واله وسومم تسوميما) ولوه (المسػمموف خػوة تتكػاف

دمػػاؤْـ ويسػػعى ػػذمتهـ رداػػاْـ)( ،)32وموون البووديهي أن يعووب المؤمهووون أاوووة تتكووافي دموواؤهم
وذلووي نههووم يهتمووون إلووم آدم (عميووه السووالم) وآدم اموج موون توراب فووال فوورق بووين دم عربووي عمووم دم
أع مي أو دم أبها هذه القبيمة عن تمي نهها واحدة ،و د ا ت عودة أحاديوث هبويوة شوريىة تشوير

إلم هذا الم هم وتدعوا إلم هبذ التىاار باآلبا وان داد نهها من أعما ال اهمية ف ن أبوي سو يد

الادري عهه (عمم هللا عميه واله وسومم تسوميما) ولوه (ربػاكـ واحػد ود ػاكـ واحػد ا ػوكـ َدـ وَدـ

خمق مف تراب)(ٔٗ).

ةمووا ورد عوون حذيىووة بوون اليمووان عوون الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) أهووه ووا

(كمكػػـ ا ػوا َدـ وَدـ مػػف ت ػراب ل اتهػ ف قػػوـ يفتخػػروف بنبػػائهـ رو ليكػػواف رْػػوف عمػػى هللا مػػف

الجع ف)(.)31
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وهوووتي لبي وان المؤااوواة التووي تمووت عمووم يوود الرسووو ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) بووين
انهعار والمها رين وربطها بالمؤاااة التي البد أن تحدث في آار الزموان وذلوي الن المهوا رين

وةموا مهوا سوابقاأ ود ترةووا أمووالهم وأهمويهم وبيووتهم و وا وا إلوم يثورب التوي عرفوت فيموا ب ود اله ورة
بالمديهة المهورة والتي ةاهت ت اهي ب اله رة إليها تهواحر بيمتوي انوس والاوزرج والوذي اسوتطاع

ان يؤل

بين موبهم اإلسالم.

ف هدما وفد هؤال المهوا رين عموم انهعوار مون انوس والاوزرج لوم يةون يممكوون أمووا ي يشوون

بهوا أو بيوتواأ يسوةهون فيهووا وال حتووم أهوالأ وعيووا فةوان أو شووي ف مووه رسوو هللا (عوومم هللا عميووه
واله وسمم تسميما) أن آاوم بوين المسوممين مون المهوا رين وانهعوار وأمور بةتابوة عوحيىة المديهوة

التووي هعووت عمووم أن ميووي المسووممين أاوووة و وود وردت عوودة روايووات تشووير إلووم أن الرسووو ي
(عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) ةووان ي وؤااي بووين شاعووين موون المهووا رين وانهعووار وذلووي
بحسب ما يراه من توافقهم فمثال آام بين أبا بةر وعمور بون الاطواب وطمحوة والزبيور وحموزة بون

عبد المطمب وزيد بن حارثة وغيرهم.

وب وود ان آاوواهم مي واأ تووري اإلمووام عمووي (عميووه السووالم) بوودون أخ ف ووا إلووم الرسووو (عوومم هللا

عميه واله وسمم تسميما) وعيهاه تدم ان من ذلي فاابره (عمم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) عهودها

اهه ترةه ليتاذه أااأ له ف ا في رواية عن ابن عمر بهذا الاعوص ا فيها (لمػا َخػى الا ػا
(همى هللا عمي وال وسمـ تسميما) ف رهحاب جاا عما (عمي الس ـ) تػدمع ع اػاه فقػاؿ يػا
رسوؿ هللا َخ ت ف رهحابؾ ولـ تؤاخا اا وب ف احد مف خوااا قػاؿ سػمعت الا ػا يقػوؿ

رات رخا فا الدايا والخرة )(.)33
و ا فوي روايوة أاور

( ف الا ػا َخػى ػ ف ر ػا بكػر وعمػر وبػ ف طمحػة والزب ػر وبػ ف عثمػاف

وع د الرحمف ف عوؼ  ...وضرب ده عمػى عمػا فقػاؿ راػا رخػوؾ وراػت رخػا ،فكػاف عمػا ذا

رعجب الثاا قاؿ راا ع د هللا واخو رسول ال يقولها بعدي ال كذاب )(.)33

من

وبها أ عمم ذلي أعب المها رين وانهعار إاوة في الدين ،ومن هذا المهطمج اسم ة ر
انهعار أاوه المها ر بيته وماله ب حتم أكثر من ذلي فإذا ةان احد انهعار متزوج من أكثور

من زو ة فيطمج واحدة ويزو ها نايه مون المهوا رين وبهوذا اطوم الرسوو ي (عومم هللا عميوه
واله وسمم تسميما) اطوة في ميي الم تمي المسمم ومؤاااته في سوابقه لوم ت هودها انموم وانديوان

السابقة حيث أعب المسممون ومن تمي المحظة إاواهاأ عمم أساس الودين وال قيودة ال عموم أسواس

الدم واالهتما إلم القبيمة.
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وبما إن دعوة اإلمام المهدي (عميه السالم) تشبه دعوة ده المعطىم (عمم هللا عميه واله وسمم

تسميما) ةما مر بها ف ميه سوتمر دعوتوه بوهىس الم ارحو التوي مورت بالودعوة الييوة مون بو  ،وأحود
هووذه الم ارحو المهمووة هووي مرحمووة المؤااوواة التووي تحوودث بووين أهعووار اإلمووام المهوودي (عميووه السووالم)
من انوس والازرج المتمثموين بوال م وبوين أهعوار اإلموام المهودي (عميوه السوالم) مون المهوا رين

إلوويهم موون الكوفووة والتووي ال بوود أن تسووبقها مرحمووة اهميووة تمتوواز بالتهوواحر والتقوواطي ةمووا هووو حووا

ال اهمية انولم ،ثم ت قبها مرحمة المؤاااة ال امة بين الهاس التي سيقوم بها اإلمام المهدي (عميه

السالم) ب د يامه المقدس في مةة فضالأ عمم المؤاااة التي تحع عمم يد عاحب دعوته بين
المها رين وانهعار في آار الزمان.

وبطبي ة الحا فإن هذه المؤاااة ال تتم عمم يدي اإلمام المهدي (عميوه السوالم) هىسوه نهوه موا از

في تمي المرحمة في حالة الايبة مواهما سيتم ذلي وبدون شي عمم يد عاحب دعوته السيد اليماهي
والتي تشير الروايات اهه سيقوم ويارج مون ا ارسوان ثوم يووتي ب ويش مةوون مون المهوا رين ال ورب
وعادة فوإن هوذه الروايوات ال
وانهعار ال م ليىت مةة اإلمام المهدي (عميه السالم) وهي الكوفة
أ
تطمج عميه تسمية اليماهي ب ته ته بمسميات أاور بحسوب الودور والكيىيوة التوي يقووم فيهوا ،فتوارة

يس وومم ب ووالىتم أو الس وويد الحس ووهي وذل ووي هس ووبة إل ووم الهس ووب ال ووذي ير ووي إلي ووه وت ووارأة تس ووميه بالس وويد
بالا ارس وواهي وذل ووي هس ووبة إل ووم يام ووه م وون ا ارس ووان وال ووذي تش ووير إلي ووه الرواي ووات بوه ووه سيس ووتبج م ووي

السىياهي إلم الكوفة ةىرسوي رهوان وفوي روايوات أاور تشوير إلوم أن الوذي يى و ذلوي هوو اليمواهي
وهذا يد عمم إههما شاص واحد.

و د وردت عدة روايات تثبت هذا الم هم من اناوة بين اإلمام المهدي (عميه السالم) وبين السيد

اليماهي مههوا موا ورد عون ة وب أهوه وا

(بعػد المهػدي خميفػة مػف رْػل الػيمف مػف قحطػاف اخػو

المهدي فا د ا يعمل بعمم وْػو الػذي يفػتح مد اػة الػروـ )

(٘ٗ)

ومموا ال ياىوم إن القحطواهي

وال موواهي ةمهووا ألقوواب وتسووميات لمووداعي اليموواهي وه وود ان هووذه الحالووة تشووبه مووا حعو موون مؤااوواة
الرسوو ي (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما) ليموام عموي (عميوه السوالم) ةوهوه أاووه فوي الوودين
ووزيره من ب ده ،وهذه الحالة تهطبج عمم اإلمام المهدي (عميوه السوالم) والسويد اليمواهي مون حيوث

اهه أاوه في ديهه ووزيره الذي سيرسمه إلم الهاس ليدعوهم إليه.

و وود وردت عوودة روايووات تثبووت حوودوث المؤااوواة بووين الهوواس والسوويما بووين أهعووار وأعووحاب اإلمووام

المهوودي (عميووه السووالم) فووي آاوور الزمووان وبشووة عووام وال يقتعوور عمووم المؤااوواة التووي سووتتم بووين
المهوا رين وانهعووار فووي إيوران والتووي لووم تشوور إليهوا الروايووات عوراحة بيوود ان ال وو ال ووام ةمووا موور
وسيمر بهوا يثبوت حودوث ذلوي ،ف وا عون بريود ال موي عون اإلموام البوا ر (عميوه السوالم) اهوه وا
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(ق ػػل أل ػػا جعفػػر (عميػ السػ ـ) ف رهػػحا اا فػػا الكوفػػة جماعػػة كث ػػرة فمػػو رمػػرتهـ ألطػػاعوؾ
ورتبعوؾ ،قػاؿ جػاا احػدْـ لػى كػيس رخيػ فيأخػذ ماػ حاجتػ  ،فقػاؿ :ال ،قػاؿ :فهػـ ػدمائهـ

ر خل ثـ قاؿ :ف الااس فا ْداة اااكحهـ واوارثهـ واقيـ عم هـ الحدود واػؤدي األمااػات حتػى
ذا قاـ القائـ جاات المزاممة ويأتا الرجل لى كيس رخي فيأخذ حاجت ال يماع )

إشارة واضحة إلم عدم و ود إاووة حقيقيوة بو

()33

وفوي ذلوي

يوام القوا م (عميوه السوالم) حيوث ال تكوون المؤااواة

الحقيقيوة اال عموم يديوه (عميووه السوالم) وذلوي بسووبب تىورق المسوممين بعووورة عاموة والشوي ة بعووورة

ااعووة وةمووا موور بهووا وتهوواحرهم الووذي ال يووزو إال بقيووام المهوودي (عميووه السووالم) حيووث سوويؤاايهم
وي مي شممهم ةما ف

رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) من ب .

و ا في رواية أار إن اإلمام المهدي (عميه السالم) سويؤااي بوين الهواس عموم أسواس انرواح

من حيث إن انرواح ت ات فيما بيهها مهذ عالم انظمة ف هدما يقوم اإلمام المهودي (عميوه السوالم)
سيؤااي بين الهاس عمم هذا انساس حيث ورد عن اإلمام العادق (عميوه السوالم) أهوه وا

(ف

هللا َخا ف األرواح فا االظمة ق ل رف خمق األ داف بألفا عاـ ،فمو قػد قػاـ قائماػا رْػل ال ػت

لورث األخ الذي َخا اهما فا االظمة ولـ ورث األخ مف الوالدة )(.)34

ثاايا :دورْـ فا اهرة ا ماـ المهدي (ع)
ةووان لووألوس والاووزرج موا و

مش ورفة فووي هع ورة الرسووو انكوورم ي (عوومم هللا عميووه والووه وسوومم

تسميما) فهم من أوا

االهعار ولوم يةتىووا بالودعم الموادي والم هووي لممهوا رين ولوم يقو

عهوود هووذا الحوود بو

مووا موون أهىسووهم مشوواريي استشووهاد بووين يوودي رسووو هللا (عوومم هللا عميووه والووه

عطوا هم

وسمم تسميما) وضحوا بوهىسهم في سوبي هللا مواعوال ةمموة التوحيود والحوج ،وااضووا موي رسوو هللا
(عوومم هللا عميووه والووه وسوومم تسووميما) موااوواههم موون المهووا رين غمووار حووروب ضووروس مووي مشوورةي
ريش ولم يتواهوا فيها عن هعرة دين هللا.

ف مم هذا انساس ومن باب التطوابج بوين دعووتي الهبوي ي (عومم هللا عميوه والوه وسومم تسوميما)

واإلمووام المهوودي (عميووه السووالم) فالبوود وان يحووذوا أهعووار الوودعوة المهدويووة موون ال ووم حووذو أ وراههم

موون أهعووار الوودعوة الييووة والمتمثمووين بقبيمتووي انوس والاووزرج ،فانهعووار موون ال ووم فووي دعوووة

اإلم ووام المه وودي (عمي ووه الس ووالم) س وويقومون باحتض ووان المه ووا رين إل وويهم م وون ال و وراق م وون أع ووحابه
وأهعوواره مواي ووا هم وتقووديم الوودعم المووادي والم هوووي لهووم ،ةمووا إههووم سووو

يهعووروههم ويووذبون عووههم

ويدف ون عههم انعدا وهذا ما يظهر ميواأ عون طريوج الم واري التوي ياوضوها الا ارسواهيون هبواأ
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إلم هب مي إاواههم من المها رين من أهعار الدعوة المهدوية المبارةة عممواأ إن السويد اليمواهي
سيدعوهم إلم هعرته ةما دعا رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) انهعار إلم هعورته

ويست يب لمسويد اليمواهي ةهووز ليسوت مون ذهوب وال فضوة فىوي روايوة ( خػرج الفتػى الهػ يح مػف

احػػو الػػد مـ وقػػزويف اػػادي بهػػوت ل ػ فهػػيح يػػا َؿ رحمػػد رج ػوا الممهػػوؼ ...فتج ب ػ كاػػوز
الطالقاف كاوز ري كاوز ليست مف فضة وال ذْب ل ْا رجاؿ كزبر الحد ػد لكػأاا ااظػر لػ هـ

عمى ال راذ ف الثهب بأ د هـ الحراب تعػاووف ثػوقا لػى الحػرب كمػا تتعػاوى الػذئاب ويقػاتموف
ف اتهروف .)35()..

وعن أبي عبد هللا العادق (عميه السالم) وا

قػػػاؿ امػػػا سػػػما قػػػـ الف رْمػػػ

وياهروا )

()36

.

(رتدري لما سما قـ قمت هللا ورسول وراػت اعمػـ

جتمعػػػوف مػػػع قػػػائـ َؿ ت هػػػموات هللا عميػػػ ويقومػػػوف معػػػ

وعوون أبووي موسووم انشو ري عوون أميوور المووؤمهين (عميووه السووالم) أهووه ووا

(فأسػػمـ المواضػػع ومئػػذ

قهػػبة قػػـ تمػػؾ ال مػػدة التػػا خػػرج ماهػػا راهػػار خ ػػر الاػػاس ربػػا ورمػػا وجػػدا وجػػدة وعمػػا وعمػػة

.)٘ٓ()...

وعن ابن اعثم الكوفي عن أمير المؤمهين (عميه السالم) أهه ا

(ويحػا لمطالقػاف فػإف ي تعػالى

ف ها كاوز ليست مف ذْب وال فضة ولكف ها رجاؿ مؤماوف عرفوا هللا حق معرفت وْـ راهار

المهدي فا َخر الزماف)(ٔ٘).

وفي رواية اامسة عن أمير الموؤمهين (عميوه السوالم) وا

الراية لقااة كرداف وتغمب العرب عمى ب د األرمف .)21()...
فووإن ال ووم سووو

(وتحركػت عسػاكر خراسػاف ..وعقػدت

يةوهووون فووي عووداد ال وويش الووذي يتو ووه بووه لىووت الكوفووة ويشووترةون إلووم اهووب

إاواههم من المهوا رين مون أهو ال وراق وغيورهم مون البمودان اناور فوي ال مميوات ال سوةرية أثهوا

فت الكوفة ،فقود وردت روايوة تتحودث عون وعوو السويد اليمواهي إلوم الكوفوة ومون م وه مون ويش

الىت الم رو

ب يش الاضب (ثـ دعوا اثاا عثر رلػع رجػ مػف المػوالا مػف العػرب والعجػـ

ف مبسهـ ذلؾ ثـ يقوؿ مف لـ يكف عمي مثل ما عميكـ فاقتموه)(ٖ٘).
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وفي رواية أار

(ثـ البسها اثاػا عثػر رلػع رجػل مػف ولػد العجػـ ثػـ يػأمرْـ ليقتمػوا كػل مػف

كاف عمى خ ؼ ما ْـ عمي .)٘ٗ()...
وب د الىت ال يق

انمر عهد ال هد ال سةري ب د يام القا م (عميه السالم) بو يواوذ ال وم عموم

عاتقهم مسؤولية هشر الدين اإلسالمي ال ديد ةموا هوز عموم عودر الرسوو انكورم ي (عومم هللا

عميه واله وسمم تسميما) وي ممون الهاس أحةام القرآن هباأ إلم هوب موي المهوا رين ةموا ف و مون
ب انوس والازرج في عدر الدعوة اإلسالمية من حم الدين اإلسالمي وهشوره بوين القبا و فوي

ال زيرة ال ربية ليت داه إلم اار ها.

وفووي ضووو هووذه اندلووة يتض و لهووا الوودور الووذي يضووطمي بووه ال ووم (انوس والاووزرج عمووم حسووب
التاوي ) بي أو اثها

يام القا م (عميه السالم) وما ب د ياموه الشوري

مون دور ف وا فوي هعورة

الوودعوة المهدويووة م هوي واأ ومادي واأ وسياسووياأ وفةري واأ وعممي واأ ةمووا دعووم موون ووبمهم انهعووار موون بيمتووي
انوس والازرج رسو هللا (عمم هللا عميه واله وسمم تسميما) ودعوته اإلسالمية.
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